
 عمادة الدراسات العميا

 جامعة القدس
 
 
 
 
 
 

" الديمقراطية والشورى" 
 

 دراسة مقارنة ما بين الفكر األمريكي والفكر اإلسالمي في فيم الحرية والعدالة والمساواة
  
 
 
 
 

عمر جمال عمر الفقيو 
 
 
 

رسالة ماجستير 
 
 
 

فمسطين - القدس
 م2008 /ىـ1429



 ب 

 
الديمقراطيــة والشـــورى 

 
 دراسة مقارنة ما بين الفكر األمريكي والفكر اإلسالمي في فيم الحرية والعدالة والمساواة

 
 
 

إعداد 
 عمر جمال عمر الفقيو

فمسطين / جامعة القدس /ماجستير دراسات امريكية 
 
 
 
 
 
 
 

محمد سميمان الدجاني . د.أ: المشرف
 
 
 
 

 الدراسات جقدمت ىذه الرسالة استكماال لمتطمبات درجة الماجستير في الدراسات األمريكية، برنام
جامعة القدس / اإلقميمية 

 
 

 
 م2008/ىـ 1429

 
جامعة القدس 



 ج 

عمادة الدراسات العميا 
الدراسات األمريكية /معيد الدراسات اإلقميمية

 
 

إجـازة الرسـالة 
 
 

" الديمقراطيـــة والشــــورى"
 

 دراسة مقارنة ما بين الفكر األمريكي والفكر اإلسالمي في فيم الحرية والعدالة والمساواة
 
 
 

 عمر جمال عمر الفقيو: اسم الطالب
 20520184: الرقم الجامعي

 
محمد سميمان الدجاني . د.أ: المشرف

 
من قبل لجنة المناقشة المدرجة أسماؤىم  . 2008 /28/07: نوقشت ىذه الرسالة وأجيزت بتاريخ

: وتواقيعيم
:................... محمد الدجاني              التوقيع. د.أ: رئيس لجنة المناقشة- 1
:.................... احمد فارس              التوقيع. د: ممتحنا داخميا- 2
:................... سمير عوض             التوقيع. د: ممتحنا خارجيا- 3
 

فمسطين - القدس 
 

 
 م2008/ىـ 1429

 



 د 

  :اإلىداء

إلى روح والدي الطاىرة رحمو اهلل والى والدتي الغالية وزوجتي العزيزة التي رافقتني  في ىذا العمل 
. المتواضع منذ أن كان فكرة إلى أن انتيى بيذه الصورة

كما أىدي ىذا الجيد المتواضع إلى كل واحد من أفراد الشعب الفمسطيني، الذين ما زالوا يحممون 
 منيم، وعمى رأسيم الرمز اإلنسان الشييد ياسر عرفات الذي قضى عمره ءاألمانة، و خاصة الشيدا

. مدافعا عن الحق الفمسطيني واستقاللية قراره

. إلييم جميعا اىدي ىذا الجيد المتواضع

 

عمر جمال عمر الفقيو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ه 

:  إقرار

 نتيجة أبحاثي ا أقر أنا مقدم ىذه الرسالة أنيا قدمت إلى جامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنو
 جزء منيا لم يقدم لنيل أية أيالخاصة باستثناء ما تم اإلشارة إليو حيثما ورد، وأن ىذه الرسالة أو 

. درجة عميا ألي جامعة أو معيد

 

 

 

 

 

 

:........................  التوقيع

 عمر جمال عمر الفقيو: االسم
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: شكر وعرفان

.  الشكر واالمتنان هلل سبحانو وتعالى الذي أعانني عمى إتمام ىذا العمل

رشادا .  والشكر الموصول إلى كل من عممني حرفا أو ّقدم لي نصحا وا 

إلى أستاذي الكريم الدكتور محمد الدجاني،  

لى جميع أعضاء ىيئة التدريس في برنامج الدراسات األمريكية في جامعة القدس . وا 

لى كل من قدم إلّي مساعدة . وا 

 

 عمر جمال عمر الفقيو
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: التعـريـف بالمصطـمـحات
 إسالميًا لو داللة عمى اختالف الشكل والعقل والمشاعر، دون أن يستبطن نفيو، فُيما : اآلخــر

ن كانوا غير مسممين، وىذا ال يعني إغالق الباب بوجيو  ن اختمفا، وحتى وا  من جنس واحد وا 
ومقاطعتو أو التحريض عمييم واإلفادة من ذلك، فوجود اآلخر يستمزم ضبط العالقة باليات 

دارية تجمعيا الشورى  .تنظيمية وا 
  ُنيَي عنو وال أمر، بو يتعمق ال ما: واصطالحاً . فييا والمأذون المعَمن: لغةً  اإلباحةاإلباحـــة 

 ترجيح دون والترك الفعل بين لممكمف الشارع تخيير وىى لياًل، رمضان في كاألكل لذاتو؛
 المكمف فيو ُخّير الذي الفعل  وُيسمى.اإلباحة المكمف فعل في اآلخر، وأثره عمى ألحدىما

حكمًا،  لو يجعل نص فيو ورد ما إالّ  اإلباحة، األشياء في األصل اإلسالم  وفي".المباح"
 ففي ونصوص، أدلة فييا وردت التي األشياء عدا فيما مباحة حالل األشياء جميع أن بمعنى
 الكراىة، أو الندب، أو كالوجوب، آخر حكماً  األدلةُ  ليا َتجعل بل مباحة؛ تصبح ال الحالة ىذه
 . الُحرمة أو
 بما أّن ىذا المفيوم اسُتخدم فقط إسالميًا؛ فيمكننا تعريفو ىنا بأّنو مفيوم ُيعّبر عن : اإلجمـاع

اتفاق ىيئة الشورى لتقميب األمور في مسالة ما اتفقوا عمييا، أو أمٍر أو ُحكم ما، عندىا يكون 
قد وقع اإلجماع ووجب اتباعو، وبالتالي فاإلجماع ىنا َمجاز وليس اتفاقًا ال يخالفو أحد، فيو 
اتفاق جممة وليس مشروطًا بإطالق اتفاق جميع من حضر، ويكون األفضل فيو ضمن معادلة 

وُيعد  مفيوم اإلجماع المصدر اإلسالمي الثالث بعد . كمما كان أكثر كان أفضل: طردية تقول
 .القرآن  الكريم والسنة النبوية

 حسنأ)ىي الطبقة االجتماعية ذات المنزلة العالية والتى ُتعرف عادة بأنيا تضم : األرستقراطية 

 بكونيا موضع اعتبارالمجتمع لسموكيا الميذب وسيادتيا في المسائل وتتميز، (العائالت

عن  وتتكون من االعيان الذين وصموا الى مراتبيم ودورىم في الحياة.والسياسية االجتماعية
 .االخرى ثم استقرت ىذه المراتب واالدوار فوق مراتب الطبقات االجتماعية، طريق الوراثة

 أي الفصل بين السمطات الثالث في الدولة، التنفيذية والتشريعية  :استقاللية السمطات
والقضائية، بحيث تكون كل واحدة منيا ليا استقالليا التام، وفي الوقت ذاتو تعمل مع 

 .السمطات األخرى بناء عمى النصوص التي يقرىا الدستور

 سار نظام اإلقطاع في عصر النيضة عمى طريق التالشي والزوال، نتيجة موت : اإلقطــاع
نصراف البعض اآلخر إلى ممارسة  عدد كبير من أمراء اإلقطاعيين في الحروب الصميبية، وا 

التجارة، فتحرر الفالحون، ولم يتمكن من بقي من اإلقطاعيين من مقاومة التغيرات التى 
. حصمت نتيجة النيضة



 ح 

 ىم الذي يختمفون عن األكثرية بسبب العرق أو الدين أو األصل اإلثني: األقميات. 

 مصطمح يطمق عمى الحكومة التي يرأسيا شخص واحد، أو جماعة، أو حزب ال : أوتوقراطية
أو قانون، ويتمثل ىذا الحكم في االستبداد في إطالق سمطات الفرد أوالحزب،  يتقيد بدستور

مطمًقا ويقرر  اإلليي، واالوتوقراطي ىو الذي يحكم حكًما وتعني الكممة بالالتينية الحكم
الديكتاتورية من حيث أن  السياسة دون أية مساىمة من الجماعة، وتختمف االوتوقراطية عن

الدكتاتورية فإن المحكومين يخضعون  السمطة في األوتوقراطية تخضع لوالء الرعية، بينما في
. لمسمطة بدافع الخوف وحده

 تقود احترافية السياسة إلى نشوء طاقم سياسي متخصص يتذرع بخبرتو الخاصة :  يةكألوليغارا
، فاألوليغاريو تعني  والتحكم الذي يمارسو عمى إدارة األحزاب السياسية،ليبرر مكانتو كنخبة

.  السياسيةاالحزابلدى ستبداد االسياسة التسمط وباختصار 
 مفيوم ُيشير لمنظام السياسي والقانوني، الذي يتميز بتنّوع اآلراء والمصالح، : التعددية

 .وتجمعاتيا في المجتمع المدني، ويجعل من ضمانة تعددىا شرطًا لمحرية
 ىي الثورة التي وقعت في أواخر القرن الثامن عشر :م(1783 – 1775) الثورة األمريكية 

الميالدي، والتي قامت ضد االستعمار البريطاتي لمواليات المتحدة، وأدت إلى استقالل دولة 
. الواليات المتحدة عن اإلمبراطورية البريطانية

 م، وتميزت بتحويل اإلقتصاد الزراعي 18بدات في بريطانيا في القرن : الثورة الصناعية
وبدأت السمع التقميدية التي كانت تنتج في البيوت والورش تُنتج عمى نطاق . إلقتصاد صناعي 
ونمت الكفاءة اإلنتاجية بشكل سريع من خالل التطبيق العممي والمعرفي . واسع في المصانع 

المنظم، وساىمت الثورة الصناعية في ظيور المدن عندما ىاجر القرويون ليعمموا في 
 .وكانت الثورة الصناعية أول خطوة في نمو اإلقتصاد الحديث . المصانع

 تعتبر فترة تحوالت سياسية واجتماعية كبرى في التاريخ :  (م1799 ـ 1789 )الثورة الفرنسية
، حيث ألغيت عمى إثرىا الممكية المطمقة، .السياسي والثقافي لفرنسا وأوروبا بوجو عام

وأدت إلى خمق تغييرات . واالمتيازات اإلقطاعية لمطبقة االرستقراطية، والنفوذ الديني الكاثوليكي
عبر إرساء الديمقراطية وحقوق الشعب والمواطنة، وبرزت فييا نظرية " التنوير"جذرية لصالح 

. العقد اإلجتماعي لجان جاك روسو، الذي يعتبر منظر الثورة الفرنسية وفيمسوفيا
 مقاطعة مساحتيا ستة أميال مربعة ُتعد إلقامة جميورية مصغرة عمييا ويقوم كل :الدائرة 

 . األعضاء بإنجاز الجزء األكبر من اعماليا
  من دستور فرنسا 4 اإلمكانية في عمل كل شيء ال يضّر بالغير حسب المادة ىي: الحرية 

م، كما ُتعّرف بأنيا الحالة التي يستطيع فييا األفراد أن يختاروا ويقّرروا ويفعموا بَوحي 1789

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_18&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_18&action=edit
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وفي عمم السياسة تعني حق الفرد في . من إرادتيم، ودون أية ضغوطات من أي نوع عمييم
وحرية الفرد االجتماعية حسب المفيوم الغربي . التصويت والترشح ونقد سياسات الحكومة

لمديمقراطية تعني الحرية الدينية، واالجتماعية، والتعبير، والصحافة، والتقاضي، وفقًا 
 .لإلجراءات القانونية والفكر

 وثيقة توّضح المبادئ األساسية المتفق عمييا لممنظمات الرسمية، التي تتراوح بين : الـدسـتور
ويحدد الدستور قوام وأىداف المنظمة، باإلضافة الى حقوق . حكومات  وطنية وأندية خاصة

وقد ُبِنَيْت مبادئ الحكومات الدستورية في الفمسفة السياسية الغربية . مواطنييا او أعضائيا
غالبًا عمى االعتقاد بوجود قانون أعمى يمثل مجموعة من المباديء العالمية لمحق والعدل، 
وميمة الدستور في الديمقراطيات الحديثة ىي وضع الجميع بما فييم الحّكام تحت طائمة 

القانون، وُيمكن أن تكون دساتير الدولة مدّونة؛ مثل دستور الواليات المتحدة األمريكية، أو 
 .غير مدّونة؛ مثل دستور بريطانيا

 المتحدة لمواليات الفيدرالية لمحكومة المؤسِّسة الوثيقة ىو: األمريكية المتحدة الواليات دستور 
 االستعمال منقطع غير مكتوب دستور أقدم وىو لمبالد، األعمى القانون يشّكل كما األمريكية،

 وىي منفصمة؛ سمطات ثالث األمريكية الفيدرالية لمحكومة الدستور  ويؤسِّس.العالم في
 األفراد حقوق تضمن بنوداً  يحوي كما بينيا، العالقات وينّظم والقضائية، والتنفيذية التشريعية

 واضعو شدد الحريات، ىذه ضمان أجل ومن. والتعبير العبادة حرية وفي والممكية، الحياة في
 إلى إضافة الحكم، سمطات من كل لصالحيات قيود وجود ضرورة عمى األمريكي الدستور
 وُيعّد دستور. عممانية كدولة الدولة عن الدين فصل يضمن و القانون، أمام الجميع مساواة
 جامد دستور أنو كما مكتوب، دستور بأنو يتميز؛ اتحادّياً  دستوراً  األمريكية المتحدة الواليات

 إذ الدستور، ليذا الكبيرة األىمية إلى ذلك ويرجع. عادي بقانون تعديمو يجوز ال إذ مرن، غير
 حكومات وكذلك االتحادي، والبرلمان المركزية الحكومة اختصاصات تحديد يتولى أنو

 مخالفة أدنى ارتكاب دون من نصوصو تحترم أن الييئات ىذه جميع عمى فإن وليذا الواليات،
 الكونجرس أعضاء ثُـُمَثيْ  من تقديمو بعد التعديل، عمى الواليات أرباع ثالثة موافقة وُيشترط، لو

. 

 ىي النظام السياسي الذي يتيح فرصًا دستورية منتظمة لتغيير الفئة الحاكمة، : الديمقراطية
وكذلك ُتييء التنظيمات االجتماعية التي تسمح بان يكون لمّسواد األعظم من السكان تأثير في 

وتعني كممة ديمقراطية ُحكم الشعب، وقد وصف الرئيس االمريكي أبراىام . القرارات اليامة
 .لينكولن مثل ذلك الحكم بأّنو ُحكم الشعب وبالشعب ولمشعب



 ي 

 الديمقراطية كممة محببة لدى األمريكان، وىي األكثر شيوعًا وتكررًا في : الديمقراطية األمريكية
من أكثر  كما أنيا التي يتمّنوىا لشعوب العالم، خطابيم السياسي، باعتبارىا إحدى النِّعم

ففي الوثائق الرسمية التي واكبت مولد ىذه ، المفاىيم الدارجة في تاريخ السياسة األمريكية
، بمعنى الشيء العام (جميورية) بل استخدم المؤسسون لفظ ؛األمة، ال تظير كممة الديمقراطية

أو الجماىيري، أو لعّمو المجتمع الذي يحكم في إطار وبيدف الصالح العام، ولكنو ال يعني 
وبعد بضع سنوات حدث تفجر لمشعور الديمقراطي في عيد الرئيس . (حكومة الشعب)بوضوح 

اندرو جاكسون، ومنذ ذلك الحين صارت الديمقراطية شائعة االستعمال بصورة بيانية، برغم 
 وىي حاليًا تمثل الفكر السياسي ـ إْن صحَّ القول ـ الذي يقوم عميو .كثرة التشكك في شانيا

النظام السياسي االمريكي، فيي توصف بالديمقراطية الحديثة، التي تقوم عمى أساس الحرية 
 .والعدل والمساواة والتعددية، وُتعتبر من أفضل األنظمة الديمقراطية في العصر الحديث

 ذاتيا؛ حد في ىدًفا ليست وىي المجتمع، استقرار ُسنن ومن الِفطرة، مستمزمات من :الشورى 
 فروع من فرع فيي لذا. الشريعة مقاصد وتنفيذ العدل، لتحقيق كوسيمة اإلسالم في ُشّرعتْ  بل

 تنبني التي و كنظام، الديمقراطية عن يميزىا ما وىو لمبادئيا، وخاضعة ليا، وتابعة الشريعة،
 في الشورى  وُتعدّ .مرجعية تاريخية أو وحٍي، من ىديٍ  دون مطمقا،ً  البشري االجتياد عمى

 وىي الحكم، لنظام قاعدة كونيا الى جانب وأخالقًيا، واجتماعًيا إنسانًيا مبدأً  اإٍلسالمية الرؤية
 .العامة شئونيا في قراراتيا مسئولية وتحمل االختيار في الجماعة حق السياسي المجال في

 ـ اقتصادية الواقعة ما بين الطبقة العاممة والطبقات   ىي الطبقة السوسيوالطبقة الوسطى
الثرية، وىي تضم عادة االختصاصيين والعمال المتمتعين بميارات عالية، وأولئك المنتمين إلى 

 .اإلدارات الوسطى والصغرى

 ُتطمق عمى مجموعة من الُمثل العميا، السياسية واالجتماعية التي يتعذر تحقيقيا :الطوباوية 
  الكممةوىي مأخوذة من. (اليوتوبيا)في الواقع، ألنيا بعيدة عن طبيعة اإلنسان وُطرق عيشو 

،   وىي نظرية خيالية عن تحقيق االشتراكية،اليونانية التي تعني المكان الذي ال وجود لو
 عجزت عن ان تعرف القوانين األساسية لتطور المجتمع اإلنساني ، و نادت بتحقيق مجتمع

، مثالي يتساوى فيو الجميع عن طريق التوعية و الدعاية و دون المجوء الى صراع الطبقات
 .ومع ذلك فقد كان لمطوباوية فضل كبير في نشوء االشتراكية العممية

  ُتعّرف العدالة بأّنيا المبدأ القائم عمى اإلنصاف، فالعدالة أن ُينصف كل فرد اآلخر   :العدالة
والتعريف العام لمعدالة . في معاممتو من جية، وينصف الفرد أفراد المجتمع في معاممتو معيم

إعطاء كل ذي حق حقو، وىذا التعريف العام يضم في جوانبو : في العصور المختمفة ىو
 .تحقيق العدالة بين األفراد من جية، والمحافظة عمى حقوقيم الطبيعية من جية اخرى



 ك 

 مصطمح ُيطمق عمى فترة االنتقال من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة : عصر النيضة
م، حيث نزح 1453 ميالدي، ويؤرخ ليا بسقوط القسطنطينية عام 16 - 14وىي القرون من 

كما يدل مصطمح عصر النيضة . العمماء إلى إيطاليا حاممين معيم تراث اليونان والرومان
و بمغت ،  ميالدي14عمى التيارات الثقافية والفكرية التي بدأت في المدن اإليطالية في القرن 

 . ميالدي16 و 15أوج ازدىارىا في القرنين 

 أسس ومفاىيم أشار فيو الى  ألفو المفكر الفرنسي جان جاك روسو، كتاب :العقد االجتماعي 
، وأشار فيو الى والحقوق والواجبات المترتبة عمى الحاكمين والمحكومين" كيان الدولة"بناء 
 إذا يعزليم التي يمنحيا المجتمع لمن يضعيم في سدة الحكم، وىل لو أن يات الصالحمقدار

من أوائل المفكرين السياسيين   روسو ويعتبر. حادوا عن خدمتو، أو يعاقبيم بأشد من الطرد
 األعمدة الذين أرسوا ، وىو أحد بذور النقمة عمى طغيان طبقة الحاكمين في فرنساالذين بذروا

 .في العصر الحاضر مفاىيم حقوق الفرد وحقوق اإلنسان

 عمى الفترة من نياية التي ُتطمقىي التسمية : العصور الوسطى أو القرون الوسطى 
اإلمبراطورية الرومانية الغربية في حوالي القرن الخامس الميالدي حتي قيام الدول الممكية 

وبداية الكشوفات الجغرافية االوروبية وعودة النزعو اإلنسانية و حركة اإلصالح الديني 
ىذة األحداث ىي التي أدت الي دخول أوروبا في . م1517البروتوستانتي بداية من عام 

 .مرحمة بداية الحداثة التي تمتيا مرحمو الثورة الصناعية

 وتضرب الميبرالية ،ظيرت في ظل النظام الرأسمالي،لون من الفمسفة السياسية : الميبرالية 

 ضد ناضل أصحاب ىذا المبدأ. والمتنورين الفرنسيين" لوكجون "الفكرية في مذىب  جذورىا
وتوفير المنافسة الحرة والسوق ، الخاصة حماية مصالح الممكيةودعوا الى  ،االقطاعية بقايا
  .واقامو االنظمة الجميورية، الحياة الدستورية، وتعميم   الديمقراطيةشاعةإ و،الحرة

 عمى أثر ثورة ، صدرت في إنكمترا الوثيقة الكبرى الماجنا كارتام1215 في العام :الماجنا كارتا 
 عمى ضرورة مراعاة الممك لحقوق الرعية ىذه الوثيقةعارمة معادية لطغيان الممك، ونصت 

أفرادًا وجماعات، وحمايتيم من الظمم، وضمان محاكمة الناس عمى أيدي محمفين، وعدم سجن 
 .أي شخص أو القبض عميو بغير سند قانوني

 وضع اجتماعي تختفي فيو االمتيازات التي تتمتع بيا مجموعات محددة، وىو : المســاواة
لغاء لمفروقات االجتماعية عمى أساس الدِّين والِعرق  وضع تسود فيو المساواة في الفرص وا 

 من 1وُتعتبر المساواة المبدأ الثاني في الثورة الفرنسية، حيث جاء  في المادة . والفكر والمون
وىنا يطرحون المساواة  المدنية، ". إّن الناس يولدون متساويين في الحقوق: "م1789اعالن 

 ".إّن جميع الرجال ُخمقوا متساويين" "كم أكد عمييا إعالن االستقالل األمريكي الذي جاء فيو
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 ىي المعركة التي وقعت في السنة الثالثة لميجرة بين المسممين بقيادة الرسول : معركة ُأحد
تمكن جيش أبي سفيان من . عميو السالم، وأىل مكة ومن أطاعيا من قبائل كنانة وأىل تيامة

تحقيق نصر عسكري بواسطة ىجمة مرتدة سريعة بعد نصر أولي مؤقت لممسممين، الذين 
انشغل البعض منيم بجمع الغنائم وترك مواقعيم الدفاعية، التي تم التخطيط ليا قبل المعركة، 
صابتو، يعتقد المؤرخون أن  وتمكن بعض أفراد جيش أبي سفيان من الوصول إلى الرسول وا 

 40من األسباب الرئيسية لميزيمة العسكرية لممسممين ىو مغادرة المواقع الدفاعية من قبل 
 تم وضعيم عمى جبل يقع عمى الضفة الجنوبية من وادي مناة، وىو ما 50راميا من أصل 

. يعرف اليوم بجبل الرماة
 رمضان من العام الثاني لميجرة بين المسممين بقيادة 17ىي معركة وقعت في : معركة بدر 

النبي، وبين قريش بقيادة عمرو بن ىشام بن المغيرة المخزومي، عند آبار بدر جنوب المدينة، 
نتيت بانتصار المسممين ومقتل سيد قريش . وا 

 كاألخذ بالترك؛ اإللزام وجو عمى ال الشارع عنو نيى ما:  واصطالحاً .الُمبغض: لغةً : المكــروه 
 أفضل، تركو فعمو، والمكروه عمى يعاَقب وال تركو عمى ُيثاب الذي وىو بيا، واإلعطاء بالشِّمال

 . والعتاب الموم يستحق األحوال بعض وفي العقاب، يستحق ال فاعمو لكن
 كالصموات اإللزام؛ وجو عمى الشارع بو أمر ما: واصطالحاً . والالزم الساقط: لغةً : الـواجــب 

 الحتم سبيل عمى فعمو الشارع طمب ما كما ُيعّرف بأنو تاركو، ويأثم فاعمو فُيثاب الخمس،
 ".الواجب "الوجو بِـ  ىذا عمى المطموب الفعل الوجوب، وُيسمى المكمف فعل في وأثره واإللزام،

 

 

تعــريف بالشخصيات ال
 ىو الرئيس السادس عشر لمواليات المتحدة األمريكية،  :(م1865 ـ 1809 ) أبراىام لينكولن

و ُيعّد من أىّم رؤسائيا عمى اإلطالق، . م1865 إلى عام 1861حيث تولى الرئاسة من عام 
عالنيا تكوين  إذ قامت في عيده الحرب األىمية األمريكية بعد انفصال إحدى عشرة والية، وا 

عادة  دولة مستقمة ُسّميت الواليات الكونفدرالية األمريكية، فتمكن لينكولن من االنتصار وا 
الواليات المنفصمة إلى الحكم المركزي بقوة السالح، كما كان لينكولن صاحب قرار إلغاء الرق 

. 1865و قد مات لينكولن مقتواًل في عام . 1863في أمريكا عام 
 ُولد باليند ألسرة اشتيرت بالدين والعمم، لم يعّممو  (1979 ـ 1903: )أبو األعمى المودودى

اّتجو إلى الصحافة ودعا من خالليا .أبوه في المدارس اإلنجميزية، واكتفى بتعميمو في البيت
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تعّمم اإلنجميزية ودرس آدابيا؛ األمر الذي مكنو . الخالفة اإلسالميةعمى  الى ضرورة الحفاظ
أصدر . من إجراء المقارنة بين ما تنطوي عميو الثقافة اإلسالمية وما تتضمنو الثقافية الغربية

 م، وكان ليا دور أساسى في إحياءالحركة اإلسالمية في 1923مجمة  ترجمان القرآن سنة 
القارة اليندية، كما أسيم بشكل أساسي مع الشاعر محمد إقبال في بعث اإلسالم، و ساند 

الجياد في :  مصنًفا من بينيا70بمغ عدد مؤلفاتو . مسممي اليند حتى قيام دولتيم باكستان
. اإلسالم واالنقالب اإلسالمي

 أول مفكر سياسي مبتدع (م. ق322 – 384) أرسطو ُيعتبر الفيمسوف اليوناني: أرسطو 
ماُيعرف اآلن " السياسة"في كتابو ، وقد وضع الظواىر األجتماعية لمدخل المقارن في دراسةل

  وىذا التصنيف مازال ُيدّرس في معظم جامعات العالم،الحكومات بالتصنيف التقميدي ألنواع
 .الى اآلن

 حتى ، وأحد أعظم الفالسفة عبر التاريخ، فيمسوف يوناني: (م. ق347م ـ . ق427 )أفالطون
ُعرف من خالل مخطوطاتو التي . أن الفمسفة الغربية اعتبرت انيا ماىي اال حواشي ألفالطون

. جمعت بين الفمسفة والشعر والفن، وكانت كتاباتو عمى شكل حوارات ورسائل
 الىاألسس التي تشير   وضعمفكر وقانوني فرنسي،  :( م1859-1800 )ليكس دو توكفيلأ 

،  (عن الديمقراطية في أمريكا)، وىو صاحب كتاب  الى دين في أميركاوتحّولياالديمقراطية 
 ولكن انجاز الكتاب ،استغرقت أقل من عامالتي  إلى أميركا رحمتو خالصة والذي ُيعتبر

 .عُكتب في السياسة والفمسفة وعمم االجتمافيما  متميزاً فًا لَّ استغرق عشر سنوات، ليكون مؤ
 ىو الرئيس األمريكي السابع، شغل منصب الرئاسة بين (1845 - 1767 ):أندرو جاكسون ،

. م1837-1829أعوام 
 في عيد بريكميس عرفْت اثينا نظامًا ديمقراطيًا ميمًا، أساسو احترام الدستور وحقوق : بريكميس

ن إدارة  إن دستورنا مثال:" المواطن اليوناني، وجاء في شرحو لسياستو في الحكم يحتذى، وا 
الحال لدى جيراننا، لقد  دولتنا توجد في خدمة الجميور وليست في صالح األقمية؛ كما ىو

 ."اختار نظامنا الديمقراطية
 سياسي أمريكي وأحد مؤسسي الحزب الديمقراطي، : (1826 ـ 1743 )توماس جيفرسون

 .م1809م، واستمرت فترة رئاستو حتى عام 1801انُتخب رئيسًا لمواليات المتحدة عام 

 فيمسوف وسياسي سويسري، رحل إلى باريس وىو في : (1778 - 1712 )جان جاك روسو
إنجيل "الذي يوصف بأنو " العقد االجتماعي"الثالثين من عمره، وكتب فييا أىم مؤلفاتو 

. ، وقد احتّج فيو عمى االستبداد الذي ساَد عصره"الثورة
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 ُولد  في أفغانستان، وبسبب القالقل التي مرت بيا  ( 1897 – 1838 ):جمال الدين األفغاني
م، 1870أفغانستان آنذاك قرر جمال الدين األفغاني الرحيل إلى اليند، ثم إلى مصر عام 

ومكث فييا ثمانية أعوام، قبل أن يرغمو الخديوي توفيق عمى مغادرتيا بسبب دعوتو إلصالح 
العروة )النظام السياسي، فغادر إلى اليند ثم فرنسا حيث التقى محمد عبده وأخرجا معا جريدة 

 دعاه السمطان عبد الحميد الثاني لإلقامة في اآلستانة، وبقي فييا 1892، وفي عام (الوثقى
في كتاباتو يرّد االفغاني تخمف الشرق الي . إلى حين وفاتو في مدينة اسطنبول في تركيا

 ودعا الي الحكومة الدستورية والي الشوري كفمسفة  ،  التعصب الديني واستبداد الحكام : أمرين
، وطالب بتعميم المرأة، ودافع عن حرية  حكم وليس كنظام مفصل وجاىز لكل زمان ومكان

  :  وىو القائل ،  ورأى أن الغرب نيض بالعمم والعمل وانحط الشرق بالجيل والكسل ، الصحافة
  .  "جمود بعض المتعممين أضر باالسالم والمسممين"
 1961)ىو الرئيس الخامس والثالثون لمواليات المتحدة : (م1963 – 1917 )جون كينيدي 

م واغتيل بتاريخ 1917ُولد في العام . ، تولى الرئاسة خمفاً  لمرئيس أيزنياور:(م1963 –
 .م22/11/1963

 فيمسوف ومفكر سياسي إنجميزي، كتب  أشير مقالتين : (م1704 – 1632 )جون لوك
: ،  كما كتب عدة مقاالت منيا"مقالتان عن الحكومة: "م وىما1690سياسيتين نشرتا في عام 

وقد رفضت . مقال خاص بالفيم البشري، وبعض األفكار عن التربية وأخرى عن التسامح
الجامعات القديمة فمسفتو الحسية وآراَءه الميبرالية، ومع ذلك فقد انتشرت شيرتو في أنحاء 

. العالم
 ُعرف  (م1817 – 1809)رابع رئيس لمواليات المتحدة  (م1836 ـ 1751 )جيمس ماديسون

قام بإنشاء . م1787لعب دورًا ىامًا في وضع دستور الواليات المتحدة عام . بأبي الدستور
الحزب الجميورى الديموقراطى في منتصف التسعينيات من القرن الثامن عشر بالتعاون 

. الوطيد مع توماس جفرسون
 صحابيٌّ جميل من األنصار، شيد بدرًا، وىو ابن ثالث وثالثين سنة؛ :الحباب بن المنذر 

ذو الرأي، ألّن الرسول عميو السالم لما نزل أدنى الماء من بدر، قال لو : وكان يقال لو
فقال ? يا رسول اهلل، منزٌل أنزلكو اهلل ليس لنا أن نتعداه، أم ىو الرأي والحرب والمكيدة: الحباب
يا رسول اهلل، ليس بمنزل، ولكن انيض : ، قال الحباب"بل ىو الرأي والحرب والمكيدة: "النبي

حتى تجعل القمب كميا من وراء ظيرك، ثم غور كل قميب بيا إال قميبًا واحدًا، ثم احفر عميو 
حوضًا، فنقاتل القوم ونشرب وال يشربون، حتى يحكم اهلل بيننا وبينيم، فقال رسول اهلل صمى 

. ، ففعل ذلك"قد أشرت بالرأي: "اهلل عميو وسمم
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 و زعيم سياسي وديني سوداني، ُولد في كسال بالسودانم1932ُولد في العام : حسن الترابي ، .
يتصف الترابي . لو دور فعال في ترسيخ قانون الشريعة اإلسالمي في الجزء الشمالي لمبالد

 فيرى فيو أنصاره سياسيًا محنكًا ،بأنو شخصية أثيرت حوليا أحكام مختمفة وأوصاف متباينة
في حين يرى فيو خصومو شخصًا .  وخطيبًا مؤثرًا وداعية ومفكراً ،بارعًا في تحريك اإلعالم
 وخبرة في الدسائس والمؤامرات وتعمق بالسمطة، بل ويتيمونو ،مخادعًا لو طموح ال يحد

 كعدم قتل المرتد إال في حالة حمل السالح، ،بإصدار فتاوى تخرج عن إجماع أىل السنة
والقول بإيمان أىل الكتاب، واستثمار نظرية المصمحة، واستخدام مصطمح القياس الواسع، 

. والقول بشعبية االجتياد
 م، 1820 أحد رموز اإلصالح في تونس إّبان ُحكم العثمانيين، ُولد سنة :خير الدين التونسي

في القوقاز، انتقل الى تونس، وأقبل فييا عمى تحصيل الفنون العسكرية والسياسية وعموم 
م ُعّين وزيرًا لمبحر، فقام بالعديد من اإلصالحات من أىميا تنظيم 1857التاريخ، في سنة 

صالح لباس الجيش البحري وضبط اتفاقيات وقوانين األجانب لحفظ األراضي  إدارة الوزارة وا 
قاوم الحكم االستبدادي، وعمل عمى إقامة العدل، وساىم في وضع قوانين مجمس . التونسية

جمع حصيمة تأمالتو وأفكاره اإلصالحية في كتابو . م1861سنةالشورى الذي أصبح رئيسا لو 
 .م1889توفي بتركيا سنة ". أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك: "الشيير

 م، ىو سياسي ومفكر إسالمي تونسي، زعيم حركة 1941 ُولد في العام راشد الغنوشي
النيضة، انتقل إلى دمشق ليدرس الفمسفة، ثم عاد إلى بالده في فترة الستينات ليعمل كمدرس 

وىو . لمفكر اإلسالمي، بعدىا تمكن من السفر لفرنسا ليدرس الفمسفة في جامعة السوربون
مؤسس حزب النيضة اإلسالمي التونسي، المحظور في تونس، يتميز الغنوشي بقراءتو 

التجديدية لإلسالم السياسي، حيث ينادي بحقوق المواطنة، وقد أّصل آلرائو أصوليًا وفقييا في 
.  الذي يرفضو معظم اإلسالميين غير التجديديين" الحريات العامة في اإلسالم"كتابو الشيير 

 من قادة النيضة الفكرية المصرية في عيد  (م1873 - 1801 ):رفاعة رافع الطيطاوي
محمد عمي، درَس ودّرس في األزىر،وُيعتبر المنعطُف الكبير في سيرتو عندما سافر إلى 

فرنسا ضمن بعثة أرسميا محمد عمي لدراسة العموم الحديثة، فدرس المغة الفرنسية ىناك وبدأ 
َتْخِميُص اإِلْبِريِز "بممارسة عمم الترجمة، وقدَّم مخطوطة كتابو الذى نال بعد ذلك شيرة واسعة  

وبعد عودتو الى مصر تجمى المشروع الثقافى الكبير لرفاعة الطيطاوى؛ . فِى َتْمِخيِص َباِريز 
كان رفاعة أصياًل ومعاصرًا من دون إشكاٍل وال اختالف، . ووضع األساس لحركة النيضة

ففى الوقت الذى ترجم فيو متون الفمسفة والتاريخ الغربى، ونصوص العمم األوروبى المتقدِّم؛ 
نراه يبدأ في جمع اآلثار المصرية القديمة ويستصدر أمرًا لصيانتيا ومنعيا من التيريب 
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،  كما لو العديد من (َرْوَضُة الَمَداِرسِ ): أصدَر أول مجمة ثقافية في التاريخ العربي. والضياع
. المؤلفات الفكرية

 أستاذ عمم االجتماعي في جامعة ىارفارد، ومختص في السياسة المقارنة، : ستيفان ليفتسكي
لو العديد من المؤلفات واألبحاث في األوضاع السياسية في أمريكا الالتينية واألرجنتين عمى 

 .وجو الخصوص
 كاتب وأديب ومنّظر إسالمي، يعتبر من أكثر الشخصيات  (م1966 - 1906: )سيد قطب

تأثيرًا عمى الحركات اإلسالمية، وىو أحد مؤسسي حركة االخوان المسممين، لو العديد من 
، شغل عدة وظائف حكومية، المؤلفات والكتابات حول الحضارة اإلسالمية، والفكر اإلسالمي

وبسبب خالفات مع رجال الوزارة، قّدم استقالتو عمى خمفية عدم تبنييم القتراحاتو ذات الميول 
م تم اعتقال سيد قطب مع مجموعة كبيرة من قادة اإلخوان 1954اإلسالمية،  وفي عام 

 اعتُقل مرة أخرى بتيمة التآمر 1965وفي سنة .  سنة15ُ وحكم عميو بالسجن لمدة .المسممين
عمى نظام الحكم، ومحاولة اغتيال جمال عبد الناصر تمييدًا الستالم االخوان المسممين الحكم 

 .م29/8/1966وقد صدر ُنّفذ ُحكم اإلعدام بسيد قطب في . في مصر
 كاديمية ىارفارد لمدراسات الدوليةأ رئيس  وىو ـنغتونـنتاُيعّد صاموئيل ه :نغتونـنتاصاموئيل ه 

ثار أ من اشير المثقفين االميركيين المتخصصين في سياسات ما بعد الحرب الباردة، وقد ـ
 . جداًل شديدًا حول العالم"عادة تشكيل النظام العالميإصدام الحضارات و"كتابو 

 م، تخرج من كمية الحقوق بجامعة 1937كاتب وصحفي، ُولد بمصر في العام : فيمي ىويدي
القاىرة والتحق بقسم األبحاث في جريدة األىرام، ومجمة العربي الكويتية، تخصص منذ سنوات 
في معالجة الشؤون اإلسالمية، حيث شارك في أكثر ندوات ومؤتمرات الحوار اإلسالمي، وقام 

تمف بمدان العالم اإلسالمي في آسيا وأفريقيا وتولى التعريف بيا في لمخبزيارات عمل ميدانية 
تأثر كثيرًا بفكر الشيخ محمد الغزالي ، وينشط في اإلتحاد . سمسمة استطالعات مجمة العربي

العالمي لعمماء المسممين، كرس معظم مجيوداتو لمعالجة إشكاليات الفكر اإلسالمي والعربي 
في الواقع المعاصر، داعيًا إلى ترشيد الخطاب الديني، ومواكبة أبجديات العصر، كما تناول 

العمماني، وتميزت تمك الكتابات بمحاوالت جادة لتحرير - كثيرًا مسألة الصدام اإلسالمي 
. الخالف والدعوة لنبذ الغمو في األفكار واألحكام المسبقة عمى الجانبين

 مفكر وأديب وسياسي وديبموماسي سوري، يتميز بدفاعو : (م2000-1909 )قسطنيطن زريق
 . الشديد عن القومية العربية، ودعوتو إلى الوحدة العربية والتسامح الديني

 ُولد في شمالي . مصمح ديني مسيحي شيير، ومؤسس المذىب البروتستانتي: مارتن لوثر
.  م1546م، وتوفي في العام 1483ألمانيا في العام 
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 ىو الرئيس السادس و الثالثين لمواليات المتحدة : (م 1973 ـ 1908 )ليندون جونسون
، كان من اىم قادة الحزب الديموقراطى من خالل إصداره تشريعات (م1969 ـ 1963)

ليبرالية من ضمنيا قوانين الحقوق المدنية، والرعاية الصحية لكبار السن، والرعاية الصحية 
. لمفقراء

 درس الفمسفة، ، وىو الرئيس الخامس لمجميورية اإليرانيةم، 1943 ُولد عام :محمد خاتمي
في عيد الشاه، كان لخاتمي نشاطات سياسية . واستكمل دراستو الدينية بعد ذلك في معيد ُقم

معارضة، فشارك في نشر البيانات الصادرة عن مؤسس الجميورية اإليرانية، آية اهلل 
كما أنو ترأس مركز ىامبورج اإلسالمي في ألمانيا في الفترة التي سبقت إنتصار .الخميني

 تم إنتخاب خاتمي ليكون خامس رئيس 1997في عام م، 1979الثورة في إيران عام 
 من األصوات ممثاًل بذلك أكثر من عشرين مميون ناخب% 70لمجميورية، محققا نسبة 

. لو العديد من المؤلفات في الفكر اإلسالمي. إيراني
 م بتدريس 1897ُولد في لبنان،  ُأجيز  سنة  ( م1935 ـ 1865: )محمد رشيد بن عمي رضا

ُيعتبر محمد رشيد بن رضا مفكرًا إسالميًا من رواد اإلصالح . العموم الشرعية والعقمية والعربية
اإلسالمي، الذين ظيروا في مطمع العشرين، وباالضافة إلى ذلك، كان صحفيًا وكاتبًا وأديبًا 

" العروة الوثقى"أسس مجمة المنار عمى نمط مجمة . لغويًا، وىو أحد تالميذ الشيخ محمد عبده
. التي أسسيا اإلمام محمد عبده

 ينحدر من أصل كردي، ُولد عام ،  أحد عمماء الدين السوريين:محمد سعيد رمضان البوطي
م يعتبر البوطي ضالعًا في العقائد والفمسفات المادية بعد أن قدم رسالتو في الدكتوراة 1929

لكنو من الناحية الفقيية يعتبر مدافعًا عنيدا عن الفقو اإلسالمي . في نقد المادية الجدلية
وكان البوطي يحاول دائما أن . المذىبي التقميدي والعقيدة األشعرية في وجو اآلراء السمفية

يظير بمظير الواعظ والناصح لمحاكم دون االنخراط في سمك وعاظ ومشايخ السمطان، لكن 
م أعاد من جديد الجدل القائم بينو وبين باقي 1993عام  (الجياد في اإلسالم)ظيور كتابو 

التوجيات اإلسالمية بعد أن أعمن البوطي دعمو الكامل لمجياد الدفاعي ورفضو الخروج عمى 
. ولّي األمر إاّل بإظيار الكفر البواح

 1849وُلد سنة . مصمح اجتماعي، وعالم من عمماء مصر المحققين المجتيدين: محمد عبده 
أخذ عن جمال الدين االفغاني منيجو في إصالح المجتمع واالصالح . م1905وتوفي سنة 

. الديني، وخالفو في بعض الفروع، وقام بتطوير وتعميق اليقظة اإلسالمية في التربية والتعميم
دعا الى فتح باب االجتياد الذي قال بعض العمماء بسده منذ القرن الرابع اليجري، كما عمل 
براز تشريعات االسالم في قدرتيا عمى مواجية الحضارة الغربية، وأخذ  عمى إصالح االزىر، وا 
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المفيد من عموميا، وكذلك قام بمقاومة الجمود الذي كان عميو كثير من عمماء عصره بعقل 
. مستنير، وواءم بين التراث اإلسالمي واحتياجات العصر

 مفكر فرنسي،  ُيعّد صاحب الفضل الحقيقي في تقديم تحديد : (م1755 ـ 1689 )مونتسكيو
روح )واضح لمبدأ الفصل بين السمطات؛ عندما عرض فيمو ليذا المبدأ في كتابو الشيير 

 .م1748الصادر سنة  (القوانين

 فيمسوف فرنسي، ُيعتير من أىم فالسفة النصف األخير من  (م1984 – 1926 )ميشيل فوكو
، "تاريخ الجنون"القرن العشرين، تأثر بالمنيج الُبنيوي، ودرس وحمل تاريخ الجنون في كتابو 
ابتكر مصطمح ، وعالج مواضيع مثل اإلجرام والعقوبات والممارسات االجتماعية في السجون

إلى العصر الحاضر في " ُحب الغممان عند اليونان"أّرخ لمجنس أيضًا من . أركيولوجية المعرفة
". تاريخ النشاط الجنسي"كتابو 

 ولد في فمورنسا في إيطاليا، وقد أتاح لو وضعو : (م1527 – 1469 ) نيكوال ميكافيممي
االجتماعي فرصة لمتعميم العالي في مجاالت مختمفة مثل األدب والقانون والتاريخ والفمسفة، 

بدأ ميكافيممي حياتو كموظف بسيط في حكومة مدينة فمورنســا، وحين اجتاحت الجيوش 
الفرنسية مدينة فمورنسا وأطاحت بُحكم أسرة مديتشي، سارع ميكافيممي لتأيد النظام الجديد، 

السكرتير – وتنقل في وظائف حكومية كثيرة تحت ظل ىذا النظام حتى وصل إلى منصب 
وقد أوفد في عدة بعثات ميمة نيابة عن الحكومة إلى المدن -  األول لحكومة فمورنسا 

اإليطالية والدول األجنبية ، واستطاع ميكافيممي خالل ىذه الفترة اإلطالع عمى خبايا الحياة 
 عادت أسرة مديتشي لمحكم بمساعدة من م1512وفي عام .. السياسية وأسرارىا عن قرب 

البابا وتم القبض عمى ميكافيممي ونفيو إلى مزرعتو الواقعة عمى أطراف فمورنسـا حيث عاش 
 . ىناك حتى توفي

 روى فيو "م1492شعب الواليات المتحدة "مؤرخ أمريكي شيير صاحب كتاب : ىوارد زين ،
 .تاريخ أمريكا من وجية نظر المحرومين والمستضعفين، ألف أكثر من عشرين كتاباً 

 م، حائز عمى شيادة الدكتوراه في 1932 مفكر إسالمي سوري، ُولد عام :وىبة الزحيمي
لقاء المحاضرات العامة والخاصة . الشريعة من األزىر، عمل في التدريس والتأليف والتوجيو وا 

. لو العديد من المؤلفات في الفكر والفقو اإلسالمي

 



 ق 

 

ُممـخـص الـدراســة 

ىذه الدراسة ىي محاولة لفيم طبيعة العالقة بين الديمقراطية األمريكية والشورى اإلسالمية، من خالل 
وتقوم ىذه الدراسة باستعراض موجز لمتطور التاريخي لمفيوم . مفاىيم العدل، والحرية، والمساواة

الديمقراطية عبر مراحل زمنية مختمفة، وكذلك تستعرض بإيجاز مفيوم الشورى في اإلسالم، وذلك 
.  بيدف التعرف عمى المنطمقات واأُلسس والركائز التي ينبني عمييا ىذان المفيومان

قامت ىذه الدراسة عمى فرضية تقول بأن العالقة بين الديمقراطية األمريكية والشورى اإلسالمية ىي 
عالقة بيا شيء من التشابو في الركائز والخصائص، عمى المستوى النظري، ومن الممكن االتكاء 

ىذه الدراسة . عمييا لمخروج بتنظير، من أجل بناء قاعدة معرفية لمتأسيس لحواٍر فكري شامل وتفترض
أّن االتكاء عمى العقل كأداة من أجل فيم وتحميل النص الديني؛ تؤدي الى خمق ظروف تتقّبل 

الديمقراطية، وتؤسس لثقافة الحوار ال الصراع، وقد اعتمدْت ىذه الدراسة عمى منيجية تقوم عمى 
. أساس المنيج التحميمي الوصفي المقارن

حاولت الدراسة تزويدنا باإلجابة عمى السؤال الرئيس في المشكمة البحثية، والذي حمل استفسارًا حول 
طبيعة العالقة بين الديمقراطية في الفكر األمريكي؛ والشورى في الفكر اإلسالمي؛ من خالل فيم 

.  مبادئ العدالة والحرية والمساواة

كما حاولت الدراسة أيضًا معالجة تمك اإلشكالية البحثية، وذلك باستعراض األدبيات والنظريات المتعمقة 
بمفيوَمْي الديمقراطية األمريكية والشورى، والذي جعل من الطبيعي أن نتساءل عن ماىّية المفاىيم التي 

يحمميا كلٌّ منيما، ومحاولة اإلجابة عمى سؤال الدراسة والذي ىو المحور األساسي في بحثنا ىذا 
. بشكل عممي ومجرد بعد البحث والتحميل والمقارنة

 لمديمقراطية، ووجية النظر اإلسالمية لمشورى، ةوقد تطّرقنا في ىذا البحث إلى وجية النظر األمريكي
وكيف تطور مفيوم الديمقراطية األمريكية عبر الحقب والفترات الزمنية السابقة، إلى أن أصبحت 
الديمقراطية األمريكية ىي بداية انطالقة وتطور الديمقراطية الحديثة، وسببًا في تطور وتقدم األمة 

. األمريكية، وعمّو شأنيا بالشكل الذي نممسو في وقتنا الحاضر

وفيما يتعمق بالشورى في الفكر اإلسالمي وتطور ىذا المفيوم عبر مراحل وحقب زمنية متعاقبة منذ 
عيد الرسول عميو السالم إلى يومنا ىذا، بّين الباحث كيف أّن الشورى كانت تشكل الركيزة األساسية 
لمنظام اإلسالمي في كل مراحمو، األمر الذي أدى إلى قيام النيضة اإلسالمية،  وتفوقيا عمى باقي 
. الحضارات في تمك المرحمة، والتي أدت إلى حالة االزدىار التي وصمت إلييا األمة اإلسالمية آنذاك
أّما تراجع نيضة األمة اإلسالمية في العصر الحالي؛ والذي تبّين لنا من خالل ىذه الدراسة، فمرّده 



 ر 

تراجع النظام السياسي اإلسالمي، والذي يمثمو ضمنيًا تراجع وضعضعة النظام اإلسالمي في الُحكم، 
. من خالل تراجع مبدأ الشورى

 ليست ونتج عن ىذه الدراسة أجوبة لمفرضيات التي تّم اختبارىا في ىذا البحث، وأىميا أن الديمقراطية
، وتبّين لنا أن خصائص الشورى ومرتكزاتيا مبنية عمى نفس المنطق الذي ُأّسست عميو نقيضًا لمشورى

الديمقراطية، وأن ممارسة الشورى في اإلسالم يقابميا ممارسة الديمقراطية في أمريكا، كما أن انفتاح 
المفيومين عمى بعضيما واالتكاء عمى العقل في دراسة بعضيما البعض يزيد من درجة تقبل 

. الديمقراطية لمشورى والعكس أيضًا، كما تساىم في تأسيس ثقافة حوار ال صراع

في ضرورة إعادة النظر أما أىم التوصيات التي خمص إلييا الباحث من خالل ىذه الدراسة فتمّثمت 
في قراءة الشورى في الفكر اإلسالمي، والديمقراطية في الفكر األمريكي، من منطمق عقالني معتدل، 
وذلك من خالل فتح باب الحوار عمى المستوى الفكري، وتعزيز فكرة حوار األديان، من خالل إنشاء 
رابطة مشتركة من المثقفين لمحوار بين الثقافتين، ينطمق من أساس يدعو لموصول إلى تفاىم مشترك 

، كما أن تطبيق من أجل سالم وحوار، بعيَدْين عن العنف بين األّمتين، وتعزيز التواصل بينيما
، يقود إلى الحوار والسالم العالمي  االعتدال فكرًا وممارسة بين المفيوَمين يؤدي إلى خمق منيج وسطيٍّ

 .بين األديان والشعوب
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الفصـل األول . 1

مقدمة البحث   1.1

يىعتقد البعض أف حالة الصراع الثقافي كالسياسي بيف األمـ كالشعكب ىي حالة حتمية كفؽ نظرية 
، كأٌف الثقافي منفصؿ عف السياسي في فعمو كانفعاالتو، كتغدك الثقافة ككأنيا (صامكئيؿ ىانتنغتكف)

طبيعية كذلؾ، إال أف حالة الثقافات ىي مصنعة بشكؿ محدد التجاىاتيا نحك اآلخر الثقافي؛ 
ألغراض ال تخرج عف ككنيا ىيمنة كسيطرة عمى الشعكب كاألمـ، كليذا يصبح الثقافي جزءان ميٌمان  

. مف قبؿ االستثمار السياسي، كذلؾ حتى يقـك بتأطير الثقافي مف أجؿ خدمة استراتيجياتو

إٌف جدؿ مفيكـ الديمقراطية كالشكرل ككنيما ينتمياف لثقافتيف مختمفتيف؛ ليستا بالضركرة متصارعتيف؛ 
ك المفاىيـ تيكلد في رحـ سياقاتيا الثقافية، كليست بالضركرة ككنيا إنتاج لمجماعات البشرية ىي حالة 
متصارعة؛ بؿ ييعاد بناؤىا عمى أنيا كذلؾ في سياؽ تكليد حالة التبايف الفج؛ مف أجؿ خمؽ األعمى 

. كاألدنى في الثقافة

 إلى مفيـك الديمقراطية الغربية األمريكية كمفيـك الشكرل، كبالتالي معرفة كيؼ يمكف سيتـ التطرؽك
 في ككيؼ يمكف اىما أف يمعبا دكران محكريان ليذيف المفيكميف أف يككنا نقاط التقاء أك اختالؼ، ك 

 ، مف خالؿ تعريفييما، كخصكصان بيف الشرؽ كالغرب،تضييؽ أك تكسيع ىٌكة الخالؼ بيف الحضارات
.  كاالختالؼ بينيماشابوكمعرفة أكجو الت

كتتخذ الديمقراطية أشكاالن مختمفة تتراكح مف شكؿ . كتعني الديمقراطية في جكىرىا حكـ الشعب لنفسو
 إلى أنظمة معقدة مف التمثيؿ ،اجتماعات بمدية بسيطة كمباشرة بيف عدة عشرات مف األشخاص

كقد تتخذ الديمقراطية شكؿ جميكرية أك نظاـ ممكي محدكد، كما تتنكع . الشعبي لمالييف مف الناس
. ىـ كطرؽ تنفيذ إراداتيـئ الناس عف آراتعبيرطرؽ 

المجتمعات األخرل، يجب أف نبحث عف بثقافة  األمريكي كنقارنو ثقافة المجتمع كلكي نفحص
سيطرة "أك " قكة الشعب" ، كيعني لفظ الديمقراطية في اليكنانية (الديمقراطية)المعاني المعاصرة ًلمىفظ 

كـ الشعب مف قبؿ الشعب"أك " حككمة الشعب" باإلضافة إلى المعنى الشائع ،"العامة طٌكر كقد . "حي
جؿ أحككمةه مف الٌناس، كالى الٌناس، كمف " :الرئيس األمريكي أبراىاـ لنككلف المعنى بعبارتو الشييرة

كـ الشعب، مف الشعب، كبالشعب"أك ، "الٌناس " حي

 ففي الكثائؽ الرسمية ،الديمقراطية مف أكثر المفاىيـ الدارجة في تاريخ السياسة األمريكيةكييعٌد مفيكـ 
، (جميكرية) بؿ استخدـ المؤسسكف لفظ ؛التي كاكبت مكلد ىذه األمة، ال تظير كممة الديمقراطية
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بمعنى الشيء العاـ أك الجماىيرم، أك لعٌمو المجتمع الذم ييحكـ في إطار الصالح العاـ، كلكنو ال 
كبعد بضع سنكات حدث تفجر لمشعكر الديمقراطي في عيد الرئيس . (حككمة الشعب)يعني بكضكح 

بصكرة بيانية، برغـ كثرة  ندرك جاكسكف، كمنذ ذلؾ الحيف صارت الديمقراطية شائعة االستعماؿأ
 .نياأالتشكؾ في ش

 كلكف ىذا النمكذج لـ يتحقؽ في ،ٌمة كاحدة مف شعكب متعددةأىذا ىك النمكذج المثالي، كىك تككيف 
 كأصحاب ،كثير مف األحياف، كبدالن مف أف يككف األمريكيكف متسامحيف مع األجناس األخرل

كلكف مالحظة جانب .  كانكا عدكانييفمتعددة،المعتقدات الدينية المختمفة، كذكم الخمفيات الثقافية اؿ
الخير فقط، أك جانب الشر فقط، ىك رؤية جزء مف الصكرة الكاممة، كفيو إساءة لفيـ جكىر 

  . مشتركةأرضية الذم يتمثؿ في بحث شعكب مختمفة عف ؛الديمقراطية

 حكـ الشعب الذم يقابؿ عمى أنو مف كجية النظر اإلسالمية الديمقراطية ييفىسَّر مفيكـ كفي المقابؿ،
كـ اهلل حتمان، كليس حكـ الفرد كما يتصكر البعض، إذ أٌف مصطمح الحكـ يأخذ كجييف، األكؿ ىك  حي

ة  أك بإناب،التشريع، كىك الذم ييمنح مف خاللو الناس حؽ االستفتاء كالتصكيت عمى القكانيف مباشرةن 
 كىك ما ال ييتىصكَّر حصكلو مف قبؿ شعبو مف الشعكب  ػىك التنفيذػ كمف يقـك بالتشريع ليـ، كالثاني 

أصالن، إذ أٌف الذم ينفذ األحكاـ كيفصؿ بيف الناس ىك جيات مختصة، كالكزراء كالقضاة كأجيزة 
الدكلة المختمفة، كىذه الجيات تتأىؿ لذلؾ مف خالؿ دراساتو أكاديمية كمعرفية كخبرات فنية، كبيذا 

كـ الشعب   الفمسفة الديمكقراطية ىك مقابؿ حكـ اهلل، ىذا ىك كاقعيا كىذا ىك ما يؤكده فيكاف حي
 . السياؽ التاريخي كاإلجرائي ليا حتى يكمنا ىذا

، الذم الشكرلكعميو، فقد التبس ارتباط الديمقراطية باإلسالـ لدل البعض، مف خالؿ كجكد مفيـك 
كـ عمى الشيء ىك . ييعتبر كاحدان مف األحكاـ الشرعية التي تضبط عالقة الحاكـ باألمة كبما أف الحي

 مف الجانب الذم يشير إلى شبية ذلؾ الشكرل تكضيح كاقع  عمينافرع عف تصكره، كاف لزامان 
 . تفاصيؿ كثيرة ليست ذات صمة كثيقة بالبحثفي اإلغراؽاالرتباط، مف غير 

 ك الديمقراطية تتحدث عف فكرة إخضاع الحاكـ ، حاالت في  فالشكرل ىي أخذ الرأم، كتككف ميمًزمة
  يجد أنو ال شكرل،كمف خالؿ قراءةو متفؽو عمييا بيف كؿ مف اطمع عمى الفكر اإلسالمي. لرأم األمة

 الكاجب كالمندكب كالمكركه كالحراـ، كلذلؾ يبقى أخذ الرأم فياألحكاـ الشرعية األربعة، أم في 
 . الدائرة الخامسة كىي المباحفي ان محصكر

كما ييؤخذ الرأم مف الجية المتعمِّؽ بيا، كأصحاب االختصاص كالخبرات فيما ىك مرتبط باألمكر 
 حيث نزؿ ، معركة بدرفي كفي اإلدارة كالتصميـ، كىذا ما فعمو النبي الكريـ ،العممية كالتقنية كالفنية

 حفر فيترتيب كضع تمركز الجيش، كعند رأم سمماف الفارسي  في عند رأم الحباب بف المنذر
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الخندؽ، كىما رجالف فقط، لكنيما مف أىؿ االختصاص، كقد اكتفى برأيىٍييما دكف إجراء مباحثات 
 بعض القضايا فيكما يككف رأم عامة الناس .  ذلؾ مع جميكر الصحابةفيكمناقشات كاسعة 

حو ىك   غزكة أيحد، فيالمتعمقة بشأنيـ كجماعة ممًزمان، كحاؿ نزكؿ النبي الكريـ عف رأيو الذم يرجِّ
 لمحاكـ تبٌني ما اإلسالـكما ترؾ . إٌباف مشاكرتو ألىؿ المدينة بقتاؿ قريش خارج المدينة أك داخميا

ـ األٌمة بطاعتو، حتى تشكمت القاعدة الدستكرية، قضايا كثيرةفييراه مناسبان  رأم اإلماـ يرفع  ": كأىلزى
 استنادان لمنصكص الكثيرة المتضافرة، كالتي عىطفٍت طاعة كلٌي أمر ،"رأم اإلماـ نافذ"ك " الخالؼ

يا أييا الذيف آمنكا  ": قكلو تعالىفي طاعة اهلل، عمى طاعة اهلل كرسكلو، كما فيالمسمميف الشرعي 
( 59اآلية  :ء النسا( ."أطيعكا اهلل كأطيعكا الرسكؿ كأكلي األمر منكـ

 كذكىرىا اهلل سبحانو كتعالى في أكثر مف مكقع ،كلقد دعا اإلسالـ إلى الشكرل كحٌث عمى األخذ بيا
 النبي عميو السالـ كطٌبقيا (.38ية اآل :الشكرل) ".كأمرىـ شكرل بينيـ" :ف الكريـ، قاؿ تعالىآفي القر

كىرو مختمفة،  ".ما تشاكرى قكـه قٌط إاٌل ىيديكا ألىرشًد أمًرىـ: " قاؿ رسكؿ اهللبصي

ٍع ليا صكرة محددة، كال إطاران محددان   بؿ لـ يضع ليا ؛ كطٌبقيا خمفاؤه الراشدكف مف بعده، لكٌنو لـ يىضى
 ًتبعان الختالؼ الظركؼ كاألحكاؿ، ، ذلؾ ليجتيد فيو المسممكف كؿٌ نظامان تفصيميان ممًزمان، غير أنو ترؾ

 . كتنكع األساليب،كتىعدُّد الكسائؿ

كمى عف الرسكؿ  فإذا عزمت فتككؿ عمى " :أىؿ العـز في قكلو عز كجؿعف ٌنو سيًئؿ أ عميو السالـري
  ." إتٌباعيـىكمشاكرة أىؿ الرأم ":  فقاؿ".اهلل

 خمفية الدراسة 2.1

 يتشكؿ لدل المسمميف أ بالدعكة إليو، بدأ كبد،عندما جاء الرسكؿ عميو الصالة كالسالـ برسالة اإلسالـ
 انعكست عمى ،ثقافة جديدةلدييـ  كتىكٌلدٍت ،منذ ذلؾ التاريخ نظاـ اجتماعي كسياسي جديد في حياتيـ

  مثؿ،نفس الكقت كاف ىناؾ ما ييعرؼ بصراع الحضاراتفي نو كأمناحي الحياة بشكؿ عاـ، إاٌل 
، كأيضيؼ مف الحضارات،  كغيرىا ، كاإلغريقية، كالككنفكشكسية، كالمغكؿ، كالفيرسحضارات الرـك

 ؛الغربعمى إلييا الحضارة اإلسالمية كما عيرفت فيما بعد، ككانت تيحسب عمى الشرؽ كليس 
. الفجكة بيف الحضارات المختمفةكبيرت  ك،كبالتالي اٌتسعت اليٌكة

 ، مف جديدبيًعثى  كمنيا مف ، كسقطى بعضه منيا، تطكرت بعض الحضارات،كفي العصر الحديث
 حيث كانت قديمان في ،التي منشأىا أساسان في الغرب، كبعبارة أخرل استيحدث، مثؿ الديمقراطية

أرسطك اليكنانياف  ككاف مف رٌكادىا كمفٌكرييا الفيمسكفاف ، في عصر الحضارة اإلغريقية،اليكناف
. كأفالطكف
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 كأصبحت أساس نظاـ ، كالتي نشأت في أكركبا كالكاليات المتحدة،أما الديمقراطية الغربية الحديثة
كـ فييا في العصر الحديث  كخصكصان بيف الشرؽ ،حد محاكر الصراع بيف الحضاراتأ ، فتيعتبرالحي

 كبالذات مع مفيـك الشكرل ، كامتٌد إلى الصراع مع الحضارة اإلسالمية كالديف اإلسالمي،كالغرب
كـ في اإلسالـ مقابميا . كأساسو لنظاـ الحي

الشكرل كالديمقراطية كدراسة مقارنة مكضكع حديث ىذا الطرح، كلقد جاءت الدراسات السابقة كالقديمة 
الشكرل كالديمقراطية، حيث جاءت فقط : عمى كجو الخصكص في قكالب مستقمة عف محكىرىٍم البحث

. في إطار المنتجات التي يقدميا كؿ فكر مستقؿ في المعرفة كالحياة اإلنسانية

دارة في اإلسالـ، كما تريده  لقد بقيت ىذه الدراسات حيكية في تقديـ ما تريده الشكرل كنظاـ حكـ كا 
دارة في الكاليات المتحدة األمريكية كبعض دكؿ الغرب األخرل كـ كا   .الديمقراطية كنظاـ حي

ـى  أما اليكـ؛ كبعد ما أصبح ىناؾ جدؿ كبير في كثير مف المفاىيـ بيف الشكرل كالديمقراطية، فقد قا
الباحث بيذا الجيد لتبياف كيؼ يمكف أف تمعب ىذه الدراسة دكران في التقارب بيف مفيكمىٍي الديمقراطية 

كدكرا آخرى في التقارب بيف الثقافات المختمفة، كفي حكار الحضارات، بدالن مف صراعاتيا، ، كالشكرل
. كخصكصان بيف الشرؽ كالغرب

كتستيدؼ الحكارات الثقافية كالفكرية خمؽ التراكـ المعرفي كالمشاركة في الرأم كالفكرة، كالتكاصؿ 
نضاجيا،  كتقميبيا عمى  اإليجابي بيف الميتميف بالشؤكف السياسية كالثقافية، كصكالن إلى بمكرة األفكار كا 

ٌف مف أعمؽ المشكالت التي نكاجييا كأٌمة ىي المشكمة الثقافية، كالتي  أكجييا المختمفة لتكامميا، كا 
تيمقي بظالليا عمى تفاصيؿ حياتنا، كنرل جذكرىا في طريقة إنساًف مجتمعنا كأٌمتنا، كطبيعة شخصية 

لذلؾ، فإٌف استعادة شخصيتنا الثقافية؛ كالتي كانت كال . ىذا اإلنساف، كنكعية طمكحاتو كعالقتو بالزمف
تزاؿ حائرة كضائعة بيف تيارات كمدارس فكرية مختمفة، مف أكلكيات الفعؿ الثقافي الناجح، كالذم ينبغي 

. أف ييكًليو المثقفكف كؿ العناية كاالىتماـ 

كتبرز ىنا الحاجة الماٌسة إلى تطكير كؿ ما لو صمة كدكره كتأثير في تحريؾ المياه الراكدة، كتطكير 
النظرات الثقافية، كتبديد األكىاـ المعرفية، حتى تتكفر كؿ العكامؿ كاألسباب الميفٌضية الى خمؽ 

 (97ص. 2000. محفكظ). منظكمةو فكرية جديدة لمكاقع العربي كاإلسالمي

كتحاكؿ ىذه الدراسة مف خالؿ ما تراكـ مف الدراسات السابقة، تقديـ رؤية جديدة تجمع ما بيف بعض 
. مفاىيـ الشكرل كالديمقراطية، كخاصة في فيـ الحرية كالعدالة كالمساكاة
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 مشكمة الدراسة 3.1

مع ازدياد الجدؿ حكؿ عالقة مفيكـ الشكرل في الفكر اإلسالمي مع مفيكـ الديمقراطية، كنخٌص ىنا 
الديمقراطية في الفكر األمريكي، كخركج بعض الميناديف بأٌف الديمقراطية ىي نقيض الشكرل، الى 
درجة كصفيا مف قبؿ بعض الرافضيف ليا مف اإلسالمييف المتشدديف بأنيا نظاـ كيفرو ال صمة  لو 

. باإلسالـ، ال مف قريب كال مف بعيد

إاٌل أف ىناؾ بعض المفكريف اإلسالمييف، الذيف يكٌفقكف بيف المفيكميف، كيركف عالقة قكية، كانفتاح 
بيف كال المفيكميف عمى اآلخر، كمف ىنا؛ فإننا نجد كجيات نظر مختمفة لدل الباحثيف كالدارسيف 
كالمفكريف مف كال االتجاىيف حكؿ طبيعة العالقة بيف الشكرل كالديمقراطية، فكؿ باحث نظر الى 

األمر مف زاكيتو، كانقسـ ىؤالء الباحثكف الى ثالثة اتجاىات؛ فمنيـ مف رفض فكرة أف يككف ىناؾ 
. عالقة بيف المفيكميف، كمنيـ مف أٌيد ىذه العالقة، كمنيـ مف دعا الى التكفيؽ بيف المفيكميف

 مبررات الدراسة  4.1

تأتي ىذه الدراسة في ظٌؿ  النقص في الدراسات السابقة التي تناكلت المكضكع، فيذه محاكلة أكلٌية 
جادة مف أجؿ الدخكؿ الى ىذا المكضكع، كىكنو يحمؿ في طٌياتو بذكر القمؽ كاالنزالؽ في متاىات 
المكاقؼ ًتجاه اآلخر الثقافي، كعميو؛ فإٌف مكضكع الدخكؿ فيو  كاف بحاجة الى النظر الى الكاقع 
مف أعماقو تارةن،  كمف خارجو تارةن أخرل، كي نككف أقرب الى حالة الفكر كالعاطفة البحثية عمى 

. السكاء

 إٌف مكضكعو كيذا مف شأنو أف يفتح نافذةن عمى الحكار الثقافي اإلنساني بامتياز، كذلؾ مف خالؿ 
فٌؾ رمكز حالة العداء الميندسة سياسيان ألطماع فئة قميمة مف الناس، متحٌكمة في رقاب األغمبية، 

كىذا المعنى كالفيـ الذم بينيى عمى أساس الٌتمايز كالتباعد كالصراع، ال حالة البناء مف أجؿ 
البشرية جمعاء، إف تكالد معنى األشياء كاف ييدؼ الى خمؽ التمايز كالصراع الثقافي، كما ىك إاٌل 
اختالؽ، كقد ارتأل الباحث في ىذه الدراسة أف نعكد الى األدبيات، محاكليف أف ندخؿ الى المفيـك 

 .مف زاكية أف البشر متساككف كأحرار

 

 

 
 

 أهداف الدراسة  5.1



 

                                                 

 (6) 

تحاكؿ ىذه الدراسة بياف نقاط االتفاؽ كاالختالؼ بيف كؿٍّ مف الديمقراطية األمريكية، كالشكرل 
اإلسالمية، كذلؾ مف أجؿ فتح  الباب لمدخكؿ في نقاش حكؿ العالقة ما بيف كال المفيكميف، ألف 

ىذا الفيـ مف الممكف أف يكٌلد مكقفان تجاه الثقافتيف، عمى اعتبار أف الخطاب الدائر حاليان ىك خطاب 
الصراع ال الحكار،  كعمية فمف أجؿ فيـ ركح ىذا الخطاب؛ ارتأل الباحث أف ندخؿ في محاكلة لفيـ 

:  منشأ ىذا الخطاب

! ىؿ ىك مف أيسس الديمقراطية األمريكية  كالشكرل؟ -
! أـ أٌف اختالؽ حالة الصراع مف أجؿ أىداؼ سياسية بعيدة عف ركح اإلنسانية؟ -

.  كعميو؛ فمف المتكقع مف ىذه الدراسة أف تحاكؿ التأسيس لحالة معرفية لثقافة الحكار؛ ال الصراع

 أسئمة الدراسة 6.1   

ىناؾ العديد مف الدراسات التي تناكلت مكضكع الديمقراطية كالشكرل، إاٌل أٌنيا لـ تتناكؿ الشكرل 
ما ىي طبيعة العالقة بيف : كمكقفيا مف الديمقراطية األمريكية، مف ىنا جاء التساؤؿ األساسي كىك

لى أم مدل ! الديمقراطية األمريكية كالشكرل اإلسالمية، مف خالؿ مفيـك العدؿ كالحرية كالمساكاة؟ كا 
. يكجد تصادـ بيف مفيكمىٍي الديمقراطية في الفكر األمريكي؛ كالشكرل في الفكر اإلسالمي

 مف الطبيعي أف نتساءؿ حكؿ المفاىيـ التي يحمميا كؿٌّ مفؼ كتأسيسان عمى ىذيف التساؤلىيف، 
 كالتي ىي محكر اىتمامنا في ىذه الدراسة ، عمى العديد مف التساؤالتاإلجابة محاكليف المصطمحيف،

.  بعد البحث كالتحميؿ كالمقارنة،بشكؿ عممي كمجرد

 فرضية الدراسة 7.1 

افترض الباحث أف العالقة ما بيف الشكرل كالديمقراطية األمريكية ىي عالقة فييا نكع مف التكافؽ 
كالتشابو في بعض األيسس، كالمنطمقات، كالركائز الرئيسية، بالمستكل النظرم، مف الممكف تعزيزىا 

كتىفترض ىذه . مف أجؿ بناء قاعدة مفاىيـ نظرية معرفية، لالنطالؽ بفكرو حكارم إنساني شامؿ
الدراسة  أنو كٌمما كاف ىناؾ اتكاءه عمى العقؿ كآلية في فيـ كتحميؿ النص الديني،  كٌمما زادت درجة 

ٌف اتساع المفيكـ الديني لمشكرل مف شأنو أف يكٌلد . تقٌبؿ الديمقراطية، كتأسيس ثقافة حكار ال صراع كا 
حالة انسجاـ بيف المفيكميف في فيـ ماىية مبدأ الحرية، كالمساكاة، كالعدؿ، كقكاسـ مشتركة كآلية 

 .المقاربة بينيـ
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: محددات الدراسة 8.1

أثناء تناكؿ الباحث لمكضكع الدراسة؛ برزٍت عدة محددات، كاف مف أبرزىا كجكد ضعؼ في   
الدراسات المقارنة، كالتي تتناكؿ الشكرل كالديمقراطية مف ًقبؿ المفكريف الغربييف بشكؿ عاـ، 

كاألمريكييف بشكؿ خاص، فقد اقتصرت دراساتيـ عمى الديمقراطية مف كافة جكانبيا بعكس المفكريف 
اإلسالمييف، الذيف كجدنا الكثير منيـ قد تناكؿ المفيكميف معان، إضافةن الى أف العديد مف مفكرم 

.  التجديد الفكرم اإلسالمي دعكا لمتكفيؽ كالمقاربة بيف المفيكميف

 منهجية البحث 9.1

كالتاريخي كالكصفي كالمقارف مف اجؿ فحص فرضيات الدراسة تعتمد الدراسة عمى المنيج التحميمي 
كاالجابة عمى اسئمتيا، حيث قمت باستخداـ السياؽ التاريخي لتطكر المفيكميف مف خالؿ تركيزنا 

لمنظريات كالمفاىيـ السابقة، عمى الجانب النظرم لممفيكميف باالضافة الى اسمكب التحميؿ كالمقارنة 
. التي تناكلت مفيكمىٍي الشكرل كالديمقراطية األمريكية

 أهمية الدراسة 10.1

 األمريكية إمكانية أف يمعب التقارب بيف مفيكمىٍي الديمقراطية مدل تكميف أىمية ىذه الدراسة في 
 كخصكصان بيف ، كفي حكار الحضارات بدؿ صراعيا، دكران في التقارب بيف الثقافات المختمفةكالشكرل

 الفكرية بيف مفيـك الشكرل كمفيـك كالفركقاتالتعٌرؼ عمى الجدؿ ، كذلؾ مف خالؿ الشرؽ كالغرب
  يؤمف في مجتمع،رض الكاقعأ كتطبيقيما عمى ، لمعرفة إمكانية التكفيؽ بيف المفيكميف،الديمقراطية

العممانية ، ؾخر بالفكر اآلخراآل كيؤمف بعضو كيمتـز بمقاصدىا، ، بسيادة الشريعة اإلسالميةبعٌضو
كـ فردمٌ ، في ظؿِّ  كعمى كجو الخصكص الديمقراطية األمريكية،كاالشتراكية كالديمقراطية الغربية  ،حي
يناقض ظاىرة تكجيات اإلسالـ في كؿ الذم  األمر ، كالشَّمؿ األدبي،فرض ألكانان مف الجمكد العقمي

 ،تخٌكؼ مف غياب الحريات،  حيث أنيا كىضعت ضكابط محترمة لمحياة السياسيةاؿ كيقكد الىناحية، 
كذلؾ تكمف .  في العالـ اإلسالمي كالعربي طكيؿ، عف الجمكد الفقيي منذ زمفئلسٌد النقص الناشك

ىذه األىمية في إثراء الحقؿ األكاديمي بما ىك ناقص، في مجاؿ الديمقراطية األمريكية كالشكرل 
 .اإلسالمية
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 مصادر الدراسة 11.1

صدارات المؤسسات اإلعالمية، مف تتيعٌد مراجعة األدبيا  كالدراسات السابقة، كتحميؿ منشكرات كا 
برامج كنشرات كدراسات كتقارير دكرية، كالمؤلفات مف الكتب، المصادر األساسية لمدراسة، كلذلؾ 

كاف ال بيٌد مف جمع المعمكمات، عف طريؽ القياـ بزيارة المكتبات، سكاءن الجامعية، أك العامة 
 الدكريات كالصحؼ، كالتقارير كالنشرات التي تصدر عف مراكز األبحاث، ةكالخاصة، كمتابع

(. تاإلنترف)باإلضافة إلى الشبكة اإللكتركنية 
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استعـراض أدبيات الدراســة : الفـصــل الثــاني. 2

 مقدمــة 1.2

 المعرفة كتيعتبر ،ٌف التراكـ ىك الذم يشكمياإ ك،نيا تراكميةأىـ خصاص المعرفة البشرية أحد أٌف إ
نظرية النظريات التي تحاكؿ اف تجيب عمى استفسارات العقؿ البشرم حكؿ االشياء، كفي ىذا الفصؿ 

 ثـ نعٌرج عمى الدراسات التي ،ية لكؿٍّ مف الشكرل كالديمقراطيةررؽ الى المفاىيـ النظطف نتأسنحاكؿ 
كـحاكلت تسميط الضكء عمى مفيكمىٍي الشكرل كالديمقراطية ، ككيفية  كالعالقة بينيما كآلية إلدارة الحي

. فيـ كؿ مف العدؿ كالحرية كالمساكاة

ٌف االعتماد عمى السياؽ التاريخي كإطار لتكليد مفيكـ كؿٍّ مف الديمقراطية كالشكرل مف شأنو أف  كا 
ييرٌحمنا ذىنيان أك مفاىيميان الى الفيـ اليانتنغتكني، الذم يٌدعي أف الصراع بيف األمـ ىك صراع بيف 

نما عمى مستكل  الثقافات كالحضارات، كىك بذلؾ يفتح الصراع ليس بالمستكل الثقافي كالحضارم، كا 
المفاىيـ كالرؤل، كلذلؾ تغدك أطركحتنا ككأٌنيا تعٌمؽ التناقض كالتنافر المنبثؽ مف ىذا اإلطار 

. المفاىيمي 

كلكف االٌتكاء عمى اإلطار اإلنساني في النظر الى كؿٍّ مف الديمقراطية كالشكرل مف شأنو أف يكٌلد 
كعميو ستككف مداخمتنا المعرفية في . كيفتح آيفقان جديدان مف أجؿ تعزيز التنظير التكاممي، ال االنفصالي

ىذا البحث معتمدة عمى أساسو يرل أف الديمقراطية كالشكرل كمفيكميف منبثقيف مف سياؽ ثقافي 
إنساني تكاممي ال انفصالي، كىك الذم يعطي لمجيد كلممعرفة البشرية إثراءن إلكماؿ مسيرتيا، كفي ظؿ 

ىذا الجدؿ يرل المفكراف اإلسالمياف راشد الغنكشي كحسف الترابي أٌف الشكرل كالديمقراطية ىي آلية 
إلدارة الحكـ في الفكر اإلسالمي التنكيرم المعاصر، كيحاججاف المفكريف الغربييف، كنظرياتيـ المتعمقة 

. بالديمقراطية في الفكر الغربي بشكؿ عاـ، كفي الفكر األمريكي بشكؿ خاص

 مداخالت نظرية في الديمقراطية والشورى 2.2

تعكد جذكر الديمقراطية كنظرية سياسية إلى أرسطك، أما الديمقراطية كممارسة مؤسسية فتيعد ظاىرة 
أما الدكلة المدنية . سياسية حديثة، ترتبط ارتباطان ن تكامميان بتطكر الدكلة ػ األمة المقيدة إقميميان 

الديمقراطية الحديثة؛ فتحكـ بيف المطالب المتضاربة لمجتمع المشاركة كمجتمع الذاكرة داخؿ المجتمع 
(. 76ص. 2000. بيريزيف). السياسي لمدكلة  ػ األمة

" الٌممؾ أك األمير" كبنظر مارسيمكس تبقى إرادة الشعب ضمانة أنجح كأفعؿ لمنفع العاـ مف حكـ الفرد 
فالقكانيف التي تضعيا الكثرة أفضؿ كأقدر عمى كسب التأييد مقارنةن بنظيرتيا ". االرستقراطية"أك القمة 
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إنيا أفضؿ ألف األفراد، حيف يختبركف عمنان آراءىىـ . الصادرة عف صيغة أخرل مف أنظمة الحكـ
يقكؿ . كغاياتيـ في مكاجية آراء اآلخريف كغاياتيـ، يضطركف إلى تعديؿ ىذه اآلراء كالغايات

: مارسيمكس إف

النفع العاـ ألم قانكف يتجمى عمى نحك أفضؿ أماـ الجميكر كمو، ألف أحدان ال يؤذم نفسو  "
كالجميع يستطيعكف أف يراقبكا ليركا ما إذا كاف أم قانكف مقترح مياالن نحك إفادة . كىك عمى عمـ

. ىيمد)". شخص أك بضعة أشخاص أكثر مف اآلخريف أك الجماعة، فيتمكنكا مف االحتجاج عميو
( 89ص. 1999

 Secondالرسالة الثانية "كبسبب افتقارنا في إطار النظرية الديمقراطية ألدبيات يكنانية تعادؿ 

Treatise " العقد االجتماعي "لممفكر اإلنجميزم جكف لكؾ ، أكSocial Contract " لممفكر الفرنسي
جاف جاؾ ركسك، فال يمكف لممرء أف يكتب الكثير عف األفكار الديمقراطية اليكنانية، كال شؾ بأف 

المساكاة التي : اإلغريقية قد نادت بالمساكاة باعتبارىا سمات مميِّزة لنظاميـ السياسي" الديمككراتيا"
يتمتع بيا كافة المكاطنيف في مجاؿ حقيـ في التعبير عف آرائيـ، كالتكمـ جياران أماـ الجمعية الحاكمة، 

 . كما يتمتعكف بو مف مساكاة أماـ القانكف

كيدعك العديد مف المفكريف كالسياسييف اليكـ إلى التأني مع الديمقراطية إلى أف تحؿ المشاكؿ المادية 
كيذىب ىؤالء إلى التنكيو بأف الديمقراطية الحقيقية مستحيمة البمكغ . األساسية في الدكلة كالمجتمع

بكجكد الفقر كالتفكؾ االجتماعي، فكيؼ لمدكلة التي ال تستطيع إطعاـ شعبيا أف تنشغؿ بالقضايا 
 (30ص. 1999. مٌزيؾ). الحساسة المتعمقة بتكفير آليات اقتساـ السمطة

كألٌف البشر في طبيعتيـ غرائز جامحة كاف البد مف اخضاع ىذه الرغبات الى قانكف كفي ظؿ ىذا 
حالتيـ "الى اآللية التي كاف يتـ ارضاء البشر بػ" العقد االجتماعي"الكضع  اشار ركسك في كتابو 

مف خالليا، فالناس متساككف أساسان، يعيشكف حياة شبو معزكلة؛ كلكف حرة في ظركؼ " الطبيعية
.  طبيعية متنكعة

غير أف الناس ما لبثكا أف تعرضكا لإلخراج مف حالتيـ األصمية المؤىمة لتطكير مؤسسات جديدة جراء 
سمسمة متنكعة مف العكائؽ لبقائيـ، كباتكا يدرككف أف بقاءىـ، كتطكير طبيعتيـ، كتحقيؽى قدرتيـ عمى 
المحاكمة، كممارستيـ األشمؿ لمحرية، ال يمكف بمكغيا جميعان إاٌل عف طريؽ تأسيس نظاـ لمتعاكف 

كقد ربطى ركسك بيف ". العقد االجتماعي"مدعـك بييئة صانعة كفارضة لمقانكف؛ مف خالؿ نكع مف 
مبدأم الحكـ الشرعي كالحكـ الذاتي في المصمحة الجماعية، األمر الذم شكؿ تحديان لمبادئ الدكؿ 

( 106 ػ 105ص. 1999. ىيمد).  الديمقراطية الميبرالية

أما الديمقراطية حسب مفيكـ  الفيمسكؼ اإليطالي نيككال ميكافيممي الذم  كاف ديمقراطيان بمعايير 
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عصره؛ بمعنى أنو تصكر مشاركة سياسية مف منطمقات أكسع مف مجرد إشراؾ األثرياء أك النبالء في 
كحذا حذك ديمقراطيِّي اليكناف القديمة كالعديد مف فرساف الفكر الجميكرم مف نمكذج . الشؤكف العامة

فالشعب . أراد ماكيافيمي أف ييدخؿ الحرفييف كصغار التجار في إطار عممية الحكـ كاإلدارة. مارسيمكس
أك كتمة المكاطنيف كانكا أكلئؾ المتكفريف عمى أسباب مستقمة ممكف قد يككنكف حسب التكقعات ذكم 

أما األجانب كالعماؿ كالخدـ كالميعاليف ػ كىي فئة شاممة لجميع النساء . مصمحة جدية بالشؤكف العامة
 (102 ػ 101ص. 1999. ىيمد). كاألطفاؿ ػ فمـ يككنكا ييعدكف مف أصحاب مثؿ ىذه المصمحة

 إاٌل أف البركفيسكر األمريكي ركبرت كابالف  يرل أف  الديمقراطية ذاتيا أصبحت منظكران مشكككان فيو 
، "لمعظـ أرجاء العالـ، فانتصار الديمقراطيات الغربية في الحرب الباردة لـ تؤًد إاٌل إلى الغـ كاالكتئاب

" عٌياركف شطار"الغربية، القائمة عمى الماؿ الحراـ، كالتي يقكدىا " الديمقراطيات"فإف : كبكالـ آخر
كشفت عف قبح كجييا بعد أف فازت ػ  مرحميان ػ في ممعب الصراع الطبقي، فبعث انتصارىا ىذا في 

النفس البشرية الغـ كاالكتئاب، كبٌشر بمستقبؿ يتراقص عمى كؼ عفريت، كذلؾ بعد أف أنشبت 
 (349 ػ 348. 1995. داؿ). الرأسمالية مخالبيا في الجسـ الجمعي لمبشرية لبمعو دكف غيٌصة

في االسالـ يرل أف ىناؾ سمطة مدنية  (الدينية )كفي نظرية الغنكشي حكؿ مفيـك الدكلة الثيكقراطية 
فالمشركع اإلسالمي يستمد شرعيتو مف , ديمقراطية تقـك بتطبيؽ القانكف اإلسالمي بالنيابة عف األمة

كالشعب ىك , كبالتالي فالدكلة اإلسالمية ىي دكلة مدنية كسائر المدنيات الحديثة, قبكؿ الشعب لو
(   24ص. 1999.عميـ). صاحب السيادة عمييا

كالسماح , كحسب نظرية الغنكشي فانو ال مانع مف كجكد األحزاب غير اإلسالمية في الدكلة اإلسالمية
لتمؾ األحزاب بدعكة المسمميف لالنضماـ إلييا في إطار التعددية السياسية، مف أجؿ تحقيؽ الحريات 

 (  82ص. 2007.بيمكؿ). العامة في المجتمع

كيعتقد الترابي في نظريتو أف الديمقراطية اإلسالمية أك الشكرل ليست فقط ممارسة سياسية معزكلة، 
نما ىي نظاـ حياه تمارىس في األسرة كالمجتمع، كفي العمـ كالشعائر كالمعامالت االقتصادية . فتكح). كا 

(   64ص . 2005

كلكٌف الترابي في نفس االتجاه يرفض الممارسة الغربية لمديمقراطية، ألنيا في رأيو تماىرس في سياؽ 
فالديمقراطية أك الشكرل ال تعني سمطة الشعب المطمقة؛ بؿ ىي سمطة الشعب كفقان , حكـ ال ديني

كليذا فيك يرل أف الشكرل أك الديمقراطية اإلسالمية ػ كما يسمييا أحيانان ػ , لاللتزاـ بالشريعة اإلسالمية
, ىي ركفه مف أركاف الشريعة، كال سبيؿ لمكصكؿ إلى أم منصب سياسي أك اجتماعي إال عف طريقيا

(   16ص. 1985. الترابي). كبالتالي فإف الشكرل ممًزمة مف أجؿ تحقيؽ الحكـ الرشيد
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كيرل الترابي أف الديمقراطية أك الشكرل ال تنفصؿ عف الديف عبر ما تمثمو مف رقابو لمشعب،  مؤيدة 
بنظاـ رقابة دينية فعالة، كجزاءات دينية شديدة في سبيؿ ضبط االستقامة السياسية مف أجؿ ضماف 

كحدة المسمميف، فالمنيج اإلسالمي يقـك عمى اإلجماع ال الغمبة، عمى عكس الديمقراطية الغربية، التي 
تمارس النيج الميبرالي في الديمقراطية، مف خالؿ حكـ نظاـ األغمبية، فيما ال يترؾ لألقمية إال 

.  المعارضة، إلى أف تحصؿ عمى ثقة الشعب مف أجؿ تحقيؽ نظاـ األغمبية

كمف تكجيات الترابي الميبرالية في سياؽ التعددية الديمقراطية عدـ ممانعتو تككيف أحزاب شيكعية أك 
مسيحية سياسية، أك أية أحزاب تقكـ عمى برامج غير إسالمية في إطار حرية التعبير عف الرأم، مع 

اشتراط عدـ معاداة تمؾ األحزاب لممسمميف، أك التعامؿ مع جيات أجنبية تعمؿ ضد المسمميف، 
كضماف عدـ قياـ األحزاب بالتسبب بأم مفسدة أك ضرر في المجتمع، كقد برز ىذا التكجو مف خالؿ 

. قياـ الترابي بالعمؿ مع األحزاب المسيحية كالكثنية مف أجؿ إيجاد حؿ لمشكمة الجنكب السكداني
( 70ص. زكي)

كيبدك أف الترابي قد حدد معياران لقبكؿ أك رفض المفاىيـ الكافدة مف الغرب، كذلؾ في سياؽ الحديث 
عف الديمقراطية كمصطمح، حيث أف المكقؼ لديو مف استخداـ الكممات الكافدة مرىكف بحالة العزة 

كالثقة، أما في حالة غربة اإلسالـ، كغمبة المفاىيـ الغربية بكؿ مضامينيا كظالليا، فال يرل بأسان مف 
دراجيا في سياؽ الدعكة لإلسالـ، كتغميفيا بأيطر التصكرات اإلسالمية، بحيث تصبح  االستفادة منيا، كا 

(   113ص. أبك جابر). تمؾ المفاىيـ مالزمة لمبيعد اإلسالمي كتكجياتو

مف ىنا، نرل أف ما يريده الترابي ىك أف يعكد المجتمع إلى الشكرل أك الديمقراطية بمعناىا اإلسالمي، 
كأخذ ما يفيده مف الديمقراطية الغربية، بشرط أف ال يتناقض ذلؾ مع الديف كاألخالؽ،  كيربط الترابي 

بيف بناء كتأسيس نظاـ الشكرل اإلسالمي كبيف العكدة إلى كافة جكانب الديف، كتطبيقو في حياه الكاقع 
(   115ص. أبك جابر). اإلنساني

االتجاه :  كقد دخمت جدلية الشكرل كالديمقراطية في الفكر السياسي االسالمي  في ثالثة مكاقؼ، ىي
فأما أصحاب االتجاه الرافض فيـ المفكركف اإلسالميكف . الرافض، كاالتجاه المؤيد، كاالتجاه التكفيقي

الذيف رفضكا الديمقراطية؛ بؿ اعتبركىا  كيفران،  كنظامان عممانيان ال عالقة لو بالديف، أك بالعقيدة أك 
اإليماف ، كما الديمقراطية في نظرىـ إال بدعة،  يراد بيا تفكيؾ كحدة المسمميف، كيرل أصحاب ىذا 
المكقؼ أف جكىر الديمقراطية يقكـ أساسان عمى آلية  كضع القكانيف  كتغييرىا، حسبما تفرضو عقكؿ 
ف الشكرل ذات أساس عقائدم،  اآلخريف، كلذلؾ فإنيـ يركف استحالة التقاء الشكرل بالديمقراطية، كا 
ينطمؽ مف النص القرآني  كالسنة النبكية، بينما يقـك مفيـك الديمقراطية عمى أساس مذىبي، جذكره 

. إٌف الحكـ هلل، ثـ لمشعب: لذلؾ قالكا. نابعة كمصكغة مف عمؿ البشر
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: كيخمص أصحاب ىذا الرأم الى أف الديمقراطية تعارض اإلسالـ في ثالثة أمكر رئيسية؛ ىي

أىيكى خطأ أـ : إف اإلسالـ ال يرجح األخذ بالرأم نتيجة مكافقة االكثرية؛ بؿ ينظر إليو في ذاتو -1
ف األغمبية يجب أف تككف أغمبية أىؿ  ف كاف خطأ ريفض، كا  صكاب، فإف كاف صكابان نيٌفذ، كا 

 .الحؿ كالعقد

رة في تطبيؽ أحكاـ  -2 ٌؿ مشكمة األخذ بالرأم السديد، ألنيا مقصِّ إف التعددية الحزبية لـ تحي
ف التعصب لمرأم يعمؿ عمى تكسيع االنقسامات داخؿ االمة  .القرآف، كا 

إف الحاكمية هلل  مبدأ إسالمي أصيؿ، فيك الحاكـ كالمتصرؼ في الككف،  كىك الذم يحٌمؿ  -3
الحالؿ كيحٌرـ الحراـ، كىك الذم يحـر كيشرع القكانيف، أما الديمقراطية  فإنيا تترؾ األمر 

. لمعكاـ مف الناس

ف مف يرمي  أما أصحاب االتجاه المؤيد فيرل أصحابو أف الديمقراطية مكاًفقة لمشكرل كمرادفة ليا، كا 
الديمقراطية بالكفر فقد غٌيب الفكر، كلـ تتحقؽ لو ثقافة قانكنية دستكرية، تمٌكنو مف التمييز بيف 

كعمى الرغـ مف ىذا القبكؿ  فإف أصحاب ىذا . الديمقراطية كأداة  لمتقرير، كالديمقراطية  كمضاميف
الرأم يضعكف شركطان لألخذ بالديمقراطية الغربية، كىكنيا تحمؿ العديد مف المضاميف الفمسفية المادية، 

، إذ إف الديمقراطية في كثير مف أفكارىا تمتقي "الشكقراطية"لذلؾ فإنيـ في المقابؿ يطرحكف مصطمح 
. مع المبدأ اإلسالمي

كيضيؼ ىؤالء الى إف جكىر الديمقراطية ػ بعيدان عف التعريفات كالمصطمحات األكاديمية ػ ىك أف 
يختار الناس مف يحكميـ كيسكسيـ، كأف ال ييفرض عمييـ حاكـ يكرىكنو، كيستشيدكف عمى ذلؾ 

ثالثة ال ترتفع صالتيـ فكؽ : ""بالحديث الذم ركاه ابف ماجة عف النبي عميو السالـ، حيث يقكؿ
َـّ الناس كىـ لو كارىكف إٍف كاف ذلؾ في الصالة فكيؼ بمف : كقالكا". رؤسيـ شبران، كذىكر أكليـ رجالن أ

!! يسكس الناس في أمكر الحياة كالسياسة؟

كينطمؽ أصحاب االتجاه التكفيقي مف قناعتيـ بأنو ال مانع مف االقتباس  مف الديمقراطية الغربية، ما 
عادة االعتبار الى إرادة الشعب أك األمة   دامت فييا جكانب ال تخمك مف العدؿ كالمساكاة كالحرية، كا 

إف الشكرل تشمؿ المعاني نفسيا، كتحكم المضاميف نفسيا التي أتت : كيقكؿ ىؤالء. مصدران لمسمطة
ٌف مناداة الديمقراطية بحكـ الشعب لـ تكف غريبة عمى  بيا الديمقراطية الغربية، إال أف الشكرل أسبؽ، كا 
الشريعة اإلسالمية، التي أٌقرت ذلؾ المبدأ، كدعت إليو، كما أف المنيج الشكرم يعني المساكاة بيف أفراد 

. األمة، كانعداـ الفركقات حتى بيف الخميفة كعامة الناس
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كيرل أصحاب المكقؼ التكفيقي أف فيـ المستجدات السياسية كاالجتماعية في  حكـ األمة كاألخذ بيا، 
لـ تكف  في يـك مف األياـ في مكقع الرفض مف قبؿ تعاليـ اإلسالـ،  أك آيات القرآف الكريـ، أك 

صحيح السنة النبكية، كبخاصة أف المسمميف المعاصريف قد فيمكا بعض اآليات القرآنية كفٌسركىا 
بشكؿ لـ يفعمو السابقكف، الذيف كانك يعيشكف مع الرسكؿ عميو السالـ، فاإلسالـ متطكر، كيستكعب كؿ 

.... جديد في السياسة كالفكر كاالقتصاد 

إف المسمميف االكائؿ، كمنذ  زمف الرسكؿ الكريـ عميو السالـ،  لـ يبتعدكا : كيضيؼ منٌظرك ىذا الرأم
ف لـ ييسٌمكا ذلؾ باسمو، كذلؾ حيف اعتبركا أف  عف األطركحة التي تكفؽ بيف الشكرل كالديمقراطية،  كا 

العالقة بيف الحاكـ كالمحكـك في الفقو السياسي االسالمي تتحدد كفؽ مبدأ التعاقد بيف األمة كأكلي 
األمر، مشيريف الى أٌف أكؿ دستكر إسالمي كاف الصحيفة التي كضعيا الرسكؿ عميو السالـ في 

. المدينة المنكرة

، أم االشتراؾ في اتخاذ القرارات في إدارة المجتمع كالدكلة، "استخراج الرأم"أما الشكرل عندىـ فتعني 
كىي بذلؾ ال تختمؼ عف الديمقراطية الغربية في اآلليات كالمؤسسات كالخبرات، إال أف ىناؾ فرقان 

جكىريان بينيما في ككف الديمقراطية الغربية تقكـ عمى القكؿ بحرية اإلنساف المطمقة، بينما الشكرل تقيد 
( 60ػ35ص. 2007.الحضرمي). ىذه الحرية، بما يعني أسبقية حقكؽ اهلل عمى حقكؽ اإلنساف

: الصة ــخ 3.2
نرل مما تقدـ مف مداخالت نظرية، ككجيات نظر لمفكريف كمنٌظريف في الديمقراطية كالشكرل، أف 
المفيكميف قد تأثرا بالسياؽ التاريخي الذم مٌرا بو، كأف ىناؾ كثير مف المفكريف مف كال الجانبيف ػ  

الديمقراطية كالشكرل ػ يركف أف ىناؾ حاالت تكافؽ بينيما، حيث ينظر بعض المفكريف اإلسالمييف أنو 
بما أف الشكرل مف أىـ ركائزىا المساكاة كالحرية كالعدؿ، فإنيا ال تتعارض قطعان مع ركائز الديمقراطية 

 .كمبادئيا، كالتي تؤكد عمى ىذه المفاىيـ كالركائز الثالث
 

كمف ىنا، فإننا نرل أف السياؽ الذم انبثؽ منو ىذاف المفيكماف في التقارب بينيما ىك سياؽ ثقافي 
كعميو، فإف الشكرل في اإلسالـ ىي مبدأ  .إنساني تكاممي، ال انفصالي، إضافة الى السياؽ التاريخي

لنظاـ الحكـ، كىي نتاج عضكم ىاـ لتطكر المجتمع اإلسالمي كتقدمو كانفتاحو عمى الحضارات 
 .كالثقافات األخرل، األمر الذم أٌكدت عميو الديمقراطية األمريكية فكران كممارسة

 مراجعة األدبيات المتعمقة بمفهوَمْي الشورى والديمقراطية 4.2

 الدراسات السابقة المتعمقة بالشورى والديمقراطية 1.4.2
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 في سياؽ حديثو عف  (1986) "معالـ الشكرل في اإلسالـ" ق في كتابأكد اسماعيؿ البدكم في
  اختالؼ  اف ىناؾ عمىشمكلية الشكرل أك اقتصارىا عمى دكرىا في الحياة السياسية اإلسالمية، 

كـ الشكرل كسببيا كقكاعد ،ثـ تناكؿ فضؿ الشكرل كحقيقتيا.  الشكرلالعمماء في تعريؼبيف   كحي
تطبيقيا، كما تناكؿ محؿ الشكرل؛ فعرض لمذىب القائميف بقىٍصر الشكرل عمى األمكر الميمة 

كختـ الكتاب بالنتائج . كانتقؿ ألىؿ الشكرل ككاجباتيـ ثـ حجية الشكرل. كالقائميف بشمكؿ الشكرل
ألصحابو في خركجو يـك بدر كفي شأف  عميو السالـ التي تكصؿ إلييا؛ فعرض لمشاكرة النبي

الشكرل في عصر الخالفة الراشدة، مثؿ عف نماذج مف ممارسة   تحدثثـ. األسرل، كفي غزكة أحد
كأخيران عرض لمشركع .  ألصحابو إباف الثكرة عميو ػرضي اهلل عنوػ مشاكرة الخميفة عثماف بف عفاف 

 .الدستكر اإلسالمي في عصر الخالفة الراشدة 

، الى  الفرؽ بيف الشكرة كالمشكرة (1986)"نظاـ الشكرل في االسالـ"أشار محمكد الخالدم في كتابو 
 كأصبحت ،أف الشكرل ىي مفيـك سياسي مف المفاىيـ التي رسخت جذكرىا في المجتمع اإلسالميك

تناكؿ آراء العمماء في حجية حيث  ،تميز الحكـ في اإلسالـ عف بقية األنظمة غير اإلسالمية
الفرؽ بيف الشكرل كالمشكرة في اإلسالـ، كتطرؽ كذلؾ إلى مجمس الشكرل كصالحياتو ك ،الشكرل

 . كمشركعيتو

عف األزمات التي عصفت بمفيـك الشكرل في (1990 )"أزمة الشكرل"تحدث محمد الغزالي في كتابو 
 أف احد أسباب أكد عمىكفي معرض حديثو عف أزمة الشكرل في اإلسالـ، سياقيا التطبيقي، 

ف الحكـ الفردم في أرجاء العالـ إ ك،األزمات في الكطف العربي كالعالـ اإلسالمي ىي أزمة الشكرل
ف ىذا يناقض ظاىرة تكجيات كما أ ، كالٌشمؿ األدبي،اإلسالمي قد فرض ألكانان مف الجمكد العقمي

 لماذا ال يتـ االقتباس مف تجربة :مف غياب الحريات، كيتساءؿالغزالي اإلسالـ في كؿ ناحية، كيحذر 
 كأيضا لسد النقص ،الديمقراطيات الغربية، حيث أنيا كضعت ضكابط محترمة لمحياة السياسية

 . الناشيء عف الجمكد الفقيي منذ زمف

الكاتب إلى إثبات  (2007)" اإلسالميكف كالديمقراطية:  تطرؽ رجا بيمكؿ في كتابو الذم جاء بعنكاف
أف الديمقراطية تدخؿ اإلسالـ مف باب الشكرل، كقد اعتمد في إثبات فرضيتو عمى أف : فرضية مفادىا

كمف أجؿ فحص ىذه الفرضية؛ قاـ بيمكؿ . ىناؾ تيارات مختمفة في درجة تقبميا لمديمقراطية الغربية
، عبالتكجو إلى المفكريف الذيف يتخذكف مف اإلسالـ منطمقان لتفكيرىـ في شؤكف الفرد كالسياسة كالمجتـ
كعميو فإف التعريفات المختمفة لمديمقراطية عند ىذه التيارات يبيف أف ىناؾ مكاقؼ مختمفة إزاء ىذا 

 .المفيكـ
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إف التداخؿ بيف الديف كالسياسة ىك حقيقة تاريخية قديمة ًقدـ تاريخ اإلنساف ككائف : "يقكؿ بيمكؿ
ف الحقب التي ربما بدا فييا أف الديف غادر نطاؽ الحيز العاـ متراجعان إلى نطاؽ الحياة  سياسي، كا 

 اإلسالمية التي تكيستند الباحث إلى الفكرة القائمة بأف التيارا". الخاصة ىك بمثابة استثناء كليس قاعدة
تقترب أك تبتعد مف نقطة الديمقراطية؛ قد تختمؼ في  رؤيتيا لألسالـ أيضان، كما أٌف مكقفيا مف 

 . أيضا في مدل إلزامياتيا في حرية النصةالديمقراطية كدرجة قبكليا ليا متدرج

كىدفت دراسة بيمكؿ إلى الكشؼ عف المعاني الممكنة لمديمقراطية في سياؽ الديف، كذلؾ مف خالؿ 
المعاني التي جرل إلصاقيا بالتيارات اإلسالمية المختمفة، كيقترح تقسيمان ثالثيان لمتيارات اإلسالمية 

األصكليكف، كاإلسالميكف المعتدلكف، كاإلسالميكف الميبراليكف، كقد أسيب في حديثو عف : المختمفة
كفي نياية بحثو يقـك بإلقاء نظرة مستقبمية عمى اإلمكانات . الجذكر التاريخية لتمؾ التيارات في اإلسالـ

المتاحة لمتفاعؿ ما بيف الفكر اإلسالمي كالديمقراطية، كما قاـ بعرض مقاربة بيف السمكؾ السياسي 
لإلسالـ كاألدياف األخرل التي تعايشتا مع الديمقراطية في الغرب كغير الغرب، مثؿ الكاثكليكية 

.  كالبركتستانتية

، "مبدأ الشكرل كنيج الديمقراطية: الشكرل كتقدـ المجتمع"، جاءت بعنكاف (الصفار)كفي دراسة لػً 
كمف أجؿ البرىنة عمى ىذا االفتراض، . يفترض الصفار أف الشكرل تمعب دكران ىامان في تقدـ المجتمع

انطمؽ الباحث مف أف الشكرل في اإلسالـ تنطمؽ مف مبدأيف أساسييف، كيقـك بتعريفيا، ثـ يكرد 
لزامية داالستشارة عمى الصعيد الفردم في المجتمع اإلسالمي، كيكر  اآليات الدالة عمى كجكب كا 

الشكرل، كيكرد فييا سنة الرسكؿ عميو السالـ في الشكرل، ثـ ينتقؿ الكاتب إلى المجتمع كيبيف كيؼ 
أف نيج الشكرل ىك عامؿ ميـ كحيكم داخؿ المجتمع عمى األصعدة المختمفة، كمف أجؿ أف تحقؽ 

الشكرل مبدأ التقدـ في المجتمع، أكد أنو ال بد مف تكافر شرط التربية عمى مبدأ الشكرل كالديمقراطية، 
أقكاالن لممفكريف اإلسالمييف أمثاؿ سيد قطب كأبك األعمى المكدكدم كمحمد عبده  (الصفار)كيكرد 

إف الديمقراطية تعني كؿ :" كأحمد شكقي الفنجرم، كما كيكرد المؤلؼ قكالن لمشيخ محمد عبده، جاء فيو
، كفي النياية "ما تكصؿ إليو اإلنساف الغربي في عصرنا الحاضر مف التنظيمات الديمقراطية الحديثة

يطالب الباحث كالكاتب عمماء األمة كمفكرييا بدراسة ىذا المبدأ العظيـ عف الديف كالشكرل، كدراسة 
 .صيغ تطبيقيا عمى طريؽ الخالص مف كاقعيا المرير

كقد حاكؿ الكاتب في ىذه المقالة التركيز عمى أف الشكرل كالديمقراطية ىما مف إنتاج بشرم، كتكمف 
 . القضية في التربية التي يناليا المجتمع، كالتي تحدد  ثقافتو في التفاعؿ مع االشياء

  دراسات مقارنة حاكلت التكفيؽ التصالحي ما بيف الديمقراطية كالشكرل 
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( 1984اآلغا، )كمف بيف الدراسات المقارنة التي حاكلت التكفيؽ ما بيف الديمقراطية كالشكرل دراسة 
، كقد نبعت أىمية ىذه الدراسة ػ  حسب  رؤية الباحث ػ مف أف التيارات "الشكرل كالديمقراطية"بعنكاف 

الحالية المختمفة لمتراث الفكرم قد تفاعمت بطريقة مختمفة، فمنيـ مف رأل ضركرة العكدة إلى األصؿ، 
كمنيـ مف رأل استيراد مذىب حكـ أجنبي، فال داعي لمقديـ، كأما التيار الثالث فرأل التكفيؽ بيف 

كقد استخدـ الباحث في دراستو المنيج التحميمي، . الرأيىيف السابقيف، مف أجؿ مكاكبة الحضارة الغربية
محاكلة إلعادة قراءة الحاضر مف : "إنيا: يقكؿ الباحث عف دراستو. كذلؾ مف أجؿ فيـ حقيقة الشكرل

منطمؽ التراث الشكرم، أم أف نظاـ الحكـ اإلسالمي الشكرم كالديمقراطية ىي األسمـ في سياسة 
فمف أجؿ فيـ الكاقع كالكصكؿ إلى المقاربة، كالتي مف شأنيا أف تسيـ في كسر : "كييضيؼ. الناس

يجاد نقطة ارتكاز، عمييا أف  تتصالح مع الحاضر كاآلخر  ".اليٌكة الفكرية، كا 

 :كقد قٌسـ الباحث دراستو إلى خمسة فصكؿ مف أجؿ فحص مقكلتو كاإلجابة عمى تساؤالتيا

ففي البداية قاـ بتعريؼ إجرائي لمشكرل، كمف ثـ قاـ ببحث تأثُّر النظاـ السياسي اإلسالمي ما بعد حكـ 
 الشكرل في ـالخمفاء الراشديف بأنظمة الحكـ الركماني كاليكناني، كمف ثـ انتقؿ إلى معالجة مفيك

عصر النيضة، كالتي تيعتبر مرحمة التفاعؿ مع الحضارة الغربية، كقد تناكؿ آراء أقطاب ىذه المرحمة 
مف المفكريف؛ أمثاؿ الطيطاكم، كمحمد عبده، كعبدالرحمف الككاكبي، كخير الديف التكنسي، كجماؿ 

 .الديف األفغاني، كرشيد رضا، كمف ثـ انتقؿ إلى الديمقراطية، كقاـ ببحث جذكرىا التاريخية

قىد مقارنة ما بيف مفيكـ الشكرل كالديمقراطية، كقد عقدت المقارنة مف ثالث جكانب  كفي نياية دراستو عى
 أكرد تمخيصان ألعالـ اإلصالح في  الفكر اإلسالمي الحديث دالسيادة كالحرية كعقد السيادة، كؽ: ىي
بٌينان آراءىـ في الديمقراطية، كتحٌدث عف بعض اإلسالمييف كالديمقراطية، متخذان (عصر النيضة) ، مي

. مف راشد الغنكشي نمكذجان 

أف ىناؾ نكعان مف المقاربة  (1993)يرل راشد الغنكشي في كتابو الحريات العامة في الدكلة االسالمية 
عمى أساس أف مفيـك الديمقراطية يقـك الى االعتماد بشكؿ كبير عمى مفيـك , بيف الشكرل كالديمقراطية

فالنُّظـ الديمقراطية الحديثة قامت بتطبيؽ المفيكـ اإلسالمي لمديمقراطية مف خالؿ , الشكرل في اإلسالـ
كلذلؾ يمكف االستفادة مف , االنتخابات، كالتعددية، ككسائؿ التداكؿ السممي لمسمطة: آليات عممية مثؿ

كيىعتبر الغنكشي أف رفض تمؾ الكسائؿ , تمؾ اآلليات التي تنسجـ مع القيـ كالمبادئ اإلسالمية
كيعتقد . (123ص. 1993. الغنكشي)الديمقراطية يؤدم إلى االستبداد السياسي كالحكـ الفردم المطمؽ 

بكجكد تشابو بيف ما عىرىفو المسممكف مف مبادئ لتنظيـ الحياة السياسية؛ كبيف ما تعتمده الديمقراطية 
( 133ص. 1993. الغنكشي). الشكرل، كالبيعة، كالحريات، كالنقد، كالمساكاة:الحديثة مف مبادئ مثؿ
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كليذا نجد أف الديمقراطية مثؿ الشكرل لدل الغنكشي، كأف الغرب ػ في نظره ػ أخذ الشكرل عف 
, فيك ال ييمانع مف أخذ الديمقراطية، عمى اعتبار أنيا بضاعة المسمميف ريٌدت إلييـ, المسمميف كطٌكرىا

نما ثقافة كقيـ ينبغي غرسيا في الناشئة، , فالشكرل كالديمقراطية ليستا مجمكعة مف المؤسسات فقط كا 
كليذا يعتبر الغنكشي أف , مف أجؿ تعمـ ممارسة الحكار، بدالن مف اعتماد أسمكب التطرؼ كالعنؼ

. 2000. أعراب). الشكرل ممًزمة في النظاـ السياسي اإلسالمي، كييعٌدىا ركنان مف أركاف الديف
( 102ص

كيكجد قبكؿ عند الغنكشي لمديمقراطية البرلمانية التعددية؛ ألنيا تمثؿ لديو األداة المثمى لكضع شريعة 
( 103ص. 2000. اعراب). اهلل مكضع التطبيؽ، كال يتـ ذلؾ إال بالنضاؿ الديمقراطي

كما يعترؼ الغنكشي بقدرة الجياز الديمقراطي إذا عمؿ بنجاح عمى كبح جماح االستبداد كالتسمط ، 
, كذلؾ مف خالؿ تحقيؽ إرادة الشعب في إطار انتخابات حرة، بحيث ييسمح بالتداكؿ السممي لمسمطة

بحيث يشكؿ اإلسالـ كفمسفتو في الحياة , كالذم يمكف مف خاللو الكصكؿ إلى أفضؿ نظاـ في الحكـ
(  88ص. 1993. الغنكشي). أفضؿ طاقة كقكة تعطي الجياز الديمقراطي فعالية عظيمة

 عمى الفرضية القائمة بأف ىناؾ صفة ممصقة باإلسالـ (1995)  في دراستياكبىنٍت دالؿ البزرم
، حيث لـ تمنع رؤل ىؤالء مف "تقميد كأصالة"السياسي، كالتي ارتضاىا رعاتيا ألنفسيـ بكصفيـ دعاة 

أف تستكلي عمييا بعض الحداثة، كما نجـ عف ىذا االستيالء ىك تحكؿ تركيبتيـ الذىنية إلى مزيج مف 
التقميد كالتحديث، كقد يككف الرسٌك عمى ذلؾ نتيجة منطقية لممدخؿ الذم اعتمدتو الحداثة لكلكج العالـ 

كقد قٌسمت البزرم البحث إلى قسميف في سياؽ دفاعيا عف الفرضية، حيث قامت بدراسة . العربي
، حيث ابتدأت بالمكجات "الحريات العامة في الدكلة اإلسالمية"كتحميؿ كتاب راشد الغنكشي كىك 

الثالث التي مٌر بيا اإلسالميكف في تناكؿ مفيكـ الحداثة، كىذه المكجات ىي االستثناء العسكرم، 
لد الفكر اإلسالمي المتنكر في المكجة الثالثة كفي . كاالستثناء الثقافي، كاالستثناء الديمقراطي، حيث كي

، كتفترض أنو إذا ما صٌح تحميميا ليذا التعايش، ثالقسـ الثاني طرحت مثاالن محددان مف المكجات الثال
 .فإف ىناؾ المزيد مف االستقصاء كاالستكشاؼ لمعالـ العربي

 ، مف فكرة أف (2007)"جدليات الشكرل كالديمقراطية: "كقد انطمؽ أحمد المكصممي في كتابو بعنكاف
الديمقراطية كالتعددية كحقكؽ اإلنساف ليست في تناغـ مع الفكر اإلسالمي فحسب؛ بؿ إف جذكر ىذه 
المفاىيـ تجسدت في العديد مف مفاىيـ الحكـ كالسياسة في الفكر اإلسالمي، الديني كالسياسي، عمى 

 .الرغـ مف تأصيميا تاريخيا بشكؿ مختمؼ عف الغرب

 مف المصادر اإلسالمية، ةكتكمف أىمية ىذه الدراسة في ككنيا انبثقت مف غالبية الدراسات المستمد
كركزت عمى تجربة الدكؿ اإلسالمية، كالتطكرات التاريخية لمفقو التقميدم، مف أجؿ التكصؿ إلى الرؤية 
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 الباحث ػ إلى حقيقة، بكتفتقر ىذه الدراسات ػ حس. اإلسالمية لمديمقراطية كالتعددية كحقكؽ اإلنساف
مفادىا أنو ال الدكؿ كال الفقو التقميدم أكثر تأسيسان لممسمميف مف التطكرات األيدكلكجية التي أحدثتيا 

 . حركات المعارضة كاإلصالح

كقد حاكؿ الباحث أف يربط النمكذج النظرم التاريخي لممشركعية السياسية لشكرل آىؿ الحؿ كالعقد 
بإجماع األمة، فمقد طٌكر الفقياء مبدأ ضركرة اختيار األمة لمخميفة كضركرة التزامو بالعدؿ بيف الرعية 

كتكصؿ الباحث مف خالؿ دراستو ىذه إلى أف الفكر اإلسالمي القديـ . كتطبيؽ الشريعة اإلسالمية
كالكسيط كالحديث ػ سكاءن في الفقو أك عمـ الكالـ أك الفمسفة ػ يكجد بو جذكر مشابية لمديمقراطية 

 .كالتعددية كحقكؽ اإلنساف

مع أف ىذه المفاىيـ قامت عمى فمسفة الحقكؽ الطبيعية، إاٌل أنيا قامت في اإلسالـ عمى : "كيضيؼ
األسس النصية المستمدة مف القرآف كالسُّنة كاإلجماع، كالتي ال تتعارض مع أشكاؿ الحكـ الديمقراطي، 
كالمجتمعات المدنية كالتعددية، كمنيجيا الذم يعتبر أٌف أىـ عنصر مف عناصر النيضة اإلسالمية 

اليـك ىك إعادة النظر في التاريخ، كرفع القدسية عنو، كتركيز العقؿ عمى الفعؿ اإلنساني، ألنو جكىر 
 .التطكر، كفيو  تكمف  قكة اإلنساف عمى الفعؿ كليس في التاريخ المقدس

كيرل الباحث أٌف التنكع الديني كالعرقي لألنظمة السياسية التاريخية اإلسالمية ىك الطريؽ األمثؿ لقياـ 
المجتمع التعددم، كيمكف تكظيؼ الشكرل كشكؿ مف أشكاؿ السمطة الجماعية مف أجؿ تطكير مفاىيـ 

 .شرعية كمناىج عممية، فمركنتيا قابمة لمتحكؿ إلى منيج ديمقراطي في الحياة السياسية

 إلى مفيكـ يستكعب ؿكىكذا؛ فإٌف مفيكمان قديمان كالشكرل عبر إعادة تركيبو في السياؽ الحديث، يتحك
التفسيرات الديمقراطية، كبداية لعممية تأصيمية لديمقراطية شرعية في العالـ اإلسالمي المعاصر، كيمثؿ 

 الشكرل كالديمقراطية مفتاحيف يمكف لممسمميف تكظيفيما مف أجؿ التطكر اإلسالمي لمديمقراطية امفيكـ
 .كالتعددية كحقكؽ اإلنساف، فيما يقفاف في مكاجية مفيكمىٍي حاكمية اهلل كجاىمية العالىـ

كما يرل الباحث أف إعادة إحياء مفيكـ االختالؼ يفتح احتماؿى قبكؿ التفسيرات المتنكعة كالمختمفة 
حكؿ طبيعة الحكـ كالحككمة، ككذلؾ حكؿ المؤسسات الدينية كاالجتماعية بما فييا تعدد األدياف 

كييشير المؤلؼ الى أف مشركعية المعارضة كضركرة الحقكؽ يمكف تكظيفيا اليكـ في نطاؽ . كالفمسفات
الحياة السياسية كالدينية كاالجتماعية كاالقتصادية الحديثة، كىذه المفاىيـ تعطي حججان شرعية ليس 

فقط لألقميات؛ بؿ أيضان لألكثريات ضد طغياف الدكلة الحديثة في العالـ اإلسالمي، كتفتح الباب أماـ 
 .انتخابات حرة لمحكاـ، كتيقٌمؿ مف تقميدية المؤسسات اإلسالمية
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كما يكصي الباحث بإعادة النظر في التاريخ كرفع القدسية عنو، كتركيز المسؤكلية عمى الفعؿ 
ف الفيـ . اإلنساني، كيرل أف جكىر التطكر يكمف في قكة اإلنساف عمى الفعؿ ال في التاريخ المقدس كا 

المطمؽ المجرد لمتاريخ اإلسالمي يحكؿ الفيـ اإلنساني إلى فيـ إليي، ثـ إلى قضية إليية غير 
خاضعة لممساكمة، كلكف عندما ينظر إلى ما ىك ديني مف خالؿ العامؿ اإلنساني كيتـ إخضاعو 

لمتاريخ، فانو يتحكؿ إلى قضية إنسانية قابمة لألخذ كالعطاء، كبالتالي يتحٌكؿ الى مصدر تعاكف بيف 
.  البشرية

الديمقراطية كالشكرل في الفكر اإلسالمي "كتنبع أىمية دراسة محمد فٌتكح  كالتي جاءت بعنكاف 
 ، مف ككنيا تحمؿ أىمية عممية كعممية، كاألىمية العممية تنطمؽ مف ككنيا تعتمد (2006)"المعاصر

المنيج النقدم، محاًكلةن إيجاد تراكـ عممي كمعرفي حكؿ المفكريف اإلسالمييف المعاصريف، الذيف تناكلكا 
مكضكع الشكرل كالديمقراطية، مرٌكزةن عمى فكر الشيخ محمد الغزالي عمى اعتبار أنو مف مجٌددم الفكر 

اإلسالمي الحديث، ككذلؾ تسعى  ًلمىفًت النظر إلى ضركرة نىٍيؿ ىؤالء المفكريف المجٌدديف قدران مف 
الدراسة كالبحث، مثمما حًظيى غيرىـ مف المفكريف اإلسالمييف القدماء، كىي بمثابة تكفيؽ لفكر الغزالي 
نجازاتو المتعددة، كميمة ألنيا تيدؼ إلى بياف مدل دراسة المفكريف المعاصريف لممفاىيـ السياسية  كا 

 .التي تعتبر غربية المنشأ، كبياف مكاقفيـ منيا مع التركيز عمى آراء الشيخ الغزالي

كىدفت ىذه الدراسة كذلؾ إلى تكضيح كجية نظر الفكر السياسي اإلسالمي المعاصر ممثال في الشيخ 
كأشارت الى . محمد الغزالي إلى أساليب تحكيؿ الديمقراطية مف قيمة كأطر فكرية إلى كاقع ميعاش

الكيفية التي  يىنظر بيا الشيخ الغزالي لمديمقراطية، كعالقاتيا بالشكرل كمدل التقاطع كاالختالؼ 
 .بينيما

أما أىميتيا العممية فتكمف في ككنيا ميمة كضركرية، لتشكيؿ مكقؼ لمعرب كالمسمميف مف خالؿ 
 يمكف جمع آراء ىؤالء المفكريف كتحميميا لتككف مرجعان يتحدث عف ؾ المسألة، ككذؿقمفكرييـ نحك ىذ
ككف الغزالي ىك األكؿ كالسٌباؽ في "كقد بٌرر الباحث اختيار الغزالي كحالة لدراستو . مثؿ ىذه المفاىيـ

 .تناكؿ مثؿ ىذا المكضكع بيذا الشكؿ، مف خالؿ التكفيؽ ما بيف االعتبارات الدينية كالكاقعية

بحث حكؿ الفكر : اكقد  ناقش الباحث المكضكع مف خالؿ تقسيـ دراستو إلى خمسة محاكر، أكٌلو
، كعالقة الشكرل بالديمقراطية، ثـ بٌيف مفيكـ الديمقراطية ةالسياسي اإلسالمي المعاصر مف الديمقراطي

كعالقتيا بالشكرل عند الغزالي، كاستطرد ليقدـ المقكمات الفكرية لمديمقراطية، كارتباطيا بالشكرل عند 
الغزالي، كفي نياية البحث تحدث عف المقكمات المؤسسية كالحركية لمديمقراطية، كأىميتيا في تطبيؽ 

 .الشكرل عند الغزالي
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كفي خاتمة الدراسة تكصؿ الباحث إلى أف المبادلء كاألصكؿ اإلسالمية العامة كالسياسية عمى كجو 
الخصكص تمثؿ المرتكز األساسي الذم انطمؽ منو الغزالي، بداللة أنو انطمؽ مف األساس الذم يقكؿ 
إٌف الدِّيف ال يتعارض أبدان مع االستفادة مف تجارب اآلخريف في المجاؿ السياسي، فيما لـ تنٌص عميو 

 .نصكص قطعية الثبكت كالداللة

، حيث تمثؿ ل كالشكرة يربط بيف الديمقراطيمكقد تكصؿ الباحث الى أف مفيـك الديمقراطية عند الغزاؿ
ف الغزالي حاكؿ إيجاد صيغة تكفيقية بيف الديمقراطية  الشكرل ركيزة النظاـ السياسي اإلسالمي، كا 

 .كالشكرل، كلكف ليس بتمييع مفيـك الشكرل كتطكيعو

كرأل الباحث أف الشيخ الغزالي قاـ بالتركيز عمى جكانب معٌينة، كخصكصان احتراـ حقكؽ اإلنساف، ثـ 
التركيز عمى مسألة الحكـ الفردم، كدكر الشعب أك األمة في السياسة كالحكـ، كال يعتبر الغزالي مفيـك 

 .الديمقراطية غربيان عمى األمة، كذلؾ ألنو يرٌده إلى أصكلو اإلسالمية

كيخمص الباحث أف فكرة الغزالي عف الديمقراطية كارتباطيا بالشكرل، حيث أف الديمقراطية عند الغزالي 
تعني مؤسسات كاليات كىذه المؤسسات كاآلليات تعتبر مف الكسائؿ الفعالة لمتعبير عف مبادمء 
إسالمية مف قبيؿ الشكرل، كلذلؾ كاف مف الضركرم المقاربة بيف الديمقراطية كالشكرل مف خالؿ 

 .مبادئيما كمرتكزاتيما

كمف كجية نظر الباحث أيضا يمكف اعتبار الغزالي مف أصحاب مدرسة التجديد الفكرم اإلسالمي 
كالتي تعنى بالعكدة باألصكؿ اإلسالمية إلى ما كانت عميو في حياة المسمميف األكلى، ثـ مسايرة 

تطكرات كاحتياجات الحياة كالكاقع ضمف إطار تمؾ النصكص كالمبادمء كيقكؿ الباحث باف الغزالي 
.  الكقت ذاتو بما تميو االعتبارات الدينية التي تشكؿ األرضية األساسيةمكممتزما ؼ مجتيدا كمجددا

 العالقة بيف الشكرل الى  (1994") الشكرل أعمى مراتب الديمقراطية"تطرؽ تكفيؽ الشاكم في كتابو 
 يجب أف تقـك  الديمقراطيةأفبيف  أثر الشكرل في تعزيز مظاىر الديمقراطية اإلسالمية، كالديمقراطية ك

 ،ف ارتباط الديمقراطية بالشكرل كارتباطاىما بالشريعة اإلسالمية يحٌصف الحرياتأعمى التكامؿ، ك
 التي تضمف لكؿ صاحب رأم أف يسيـ في التشاكر كالحكار الحر في المجتمع ،كيقدس حقكؽ اإلنساف

الذم ينتمي إليو، كيخمص إلى القكؿ إلى أف الشكرل كما تمتـز بو مف ضمانات شرعية لحرية الفكر 
. كالرأم يجعميا أعمى مراتب الديمقراطية

 نظاـ الحكـ في أفٌ ، إلى (1997)"الشكرل كأثرىا في المجتمع اإلسالمي"أشار الجابرم في كتابو ك
نما يقكـ عمى مبدأ التعاكف بيف القيادة كالقاعدة،ن اإلسالـ ال يعرؼ استبداداى  أف اإلسالـ عمى أكد ك.  كا 
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شار أ كترؾ ذلؾ لظركؼ الزماف كالمكاف، ك، كلـ يضع لو نظامان معينان لتطبيقو،قد قرر مبدأ الشكرل
 .  عزلويجب كالحاكـ الذم ال يطبقيا ،إلى أف الشكرل عمى الرأم الراجح ممًزمة

 كمنيا مدل حرية الرأم كصالحية ، ضكابط تطبيؽ الشكرل في اإلسالـ الباحث الى إلىينتقؿثـ 
 ،الشكرل كأىؿ الشكرل كأىـ صفاتيـ، كخمص إلى أف أىؿ الشكرل ىـ أىؿ الذكر كاالختصاص

 كحيث أف الشكرل تشريع ،كيجب أف تتكافر فييـ كؿ الصفات التي تؤىميـ إلبداء الرأم النافع لألمة
 كىي الكسط العدؿ الذم يكصؿ الراعي كالرعية إلى بر ،مف اهلل فيي بعيدة عف اإلفراط كالتفريط

في كؿ الكميات عمى  (الفقو السياسي)كاكصى الباحث بتدريس النظاـ السياسي في اإلسالـ . األماف
 حتى يطمئف الجيؿ ، يكضح الفىرؽ بيف اإلسالـ كغيره مف النظـ الكضعية،نحك حديث كمعاصر

. المعاصر إلى أف اإلسالـ بحؽ ىك الحؿ لكؿ مشكالت األمة كخالصيا

حكارية المكركث الديني كالحداثة : الشكرل كالديمقراطية" قاـ عمرالحضرمي في كتابو بعنكاف 
باستعراض لمفيـك الشكرل كمصادرىا في القراف كالسنة كاالجماع، ثـ يتحدث عف  (2007 )"السياسية

مكضكعاتيا كعف أىؿ الشكرل، ثـ عف مكقعيا في الحكـ اإلسالمي، كبعد ذلؾ يناقش مدل إلزامية 
اتجاىات الرفض كالقبكؿ كالتكفيؽ، ثـ يتحدث عف : الشكرل، مبٌينان أف ىناؾ ثالثة اتجاىات، ىي

العممانية كالفكر السياسي اإلسالمي، كيبٌيف مقدمات عصر التنكير، كقد تحدث أيضان عف مفيكـ 
. الديمقراطية اإلسالمية

كفي خاتمة الدراسة أشار الى أف الحديث عف الشكرل غالبان ما ينصرؼ الى البيعد اإلسالمي في 
المفيكـ السياسي لالنظمة، بينما أخذت الديمقراطية ًسمة التغريب، كألحقت كميا باألنظمة السياسية 

الغربية، التي عممت جاىدةن في سبيؿ إثبات مشركعيتيا، كصدؽ تجربتيا، كنقض غيرىا مف 
: يقكؿ. الممارسات

إف ما نشيده اآلف مف انحراؼ في مفيـك الشكرل، إنما يأتي بسبب خمؿ في الفيـ  "
كالممارسة، ال لخطأو في المفيـك أك عجز أك قصكر، كما كاف ذلؾ إال ألف الشكرل قد 

أيخًرجت مف إطارىا المكضكعي، الى إطار الجدؿ السياسي، لخمؽ شرعية لمحكـ، كقد بدأ ذلؾ 
كىكذا بدأت الشكرل تتباعد تدريجيان عف كىكنيا أحد . بالترسخ مع الخالفة األمكية ثـ العباسية

مؤسسات الفكر السياسي لمدكلة اإلسالمية، كغابت مف بيف الضركرات التخاذ القرار، ألف 
 ".مفيـك الحاكـ أيضان قد تغير

كعمى اعتبار أف الشكرل في اإلسالـ تيعتبر عممية ديمقراطية نيابية عند الممارسة العممية ليا، أشار 
داكد الباز في كتابو الشكرل كالديمقراطيةفي دراسة تحميمية تأصيمية لجكىر النظاـ النيابي مقارنة 

،  الى تعريؼ األيسس العامة لمشكرل كالديمقراطية النيابية، كمناقشة (2004 )بالشريعة اإلسالمية
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الممارسة العممية لمشكرل كالديمقراطية النيابية، كمف ثـ انتقؿ الى تحديد بنياف النظاـ النيابي في 
 .الشريعة اإلسالمية

، تطٌرؽ الدكتكر محمد الدجاني، الى (2007)كقد تطٌرؽ الدكتكر محمد الدجاني في كتابو الكسطية 
بياف مفيكـ الكسطية، مكضحان أنو مبنيٌّ عمى مبادئ االعتداؿ كمجافاة التطرؼ، مف منطؽ أف 

االعتداؿ ىك األفضؿ في جميع األمكر، حيث كصؼ مبدأ االعتداؿ بأنو أنبؿ ىدية سماكية، كأرجع 
فكرتو ىذه الى الفالسفة اإلسالمييف كاليكنانييف؛ أمثاؿ أفالطكف، الذم اعتبر االعتداؿ ك الترٌكم 

كالحصافة مف الفضائؿ السياسية العميا، ثـ تطرؽ الى مفيـك االعتداؿ في الديانات السماكية الثالث، 
ـٌ أشار الى ىذا المفيكـ في الثقافة اإلسالمية  .كمف ث

كخميص في دراستو ىذه الى أننا بحاجة الى منيج الكسطية، الذم ىك نكر لنا في الظممات، كىديان لنا 
في مكاجية المصائب كالمشكالت، كما أكد  أنو لف يككف ىناؾ سالـ كمحبة في العالـ إال إف كيجد 
سالـه كمحبة بيف األدياف، كلف يككف ىناؾ سالـ كمحبة بيف األدياف إاٌل إف كيجد االعتداؿ في الفكر 

 .كالممارسة

كالكسطية حسب رأم الدجاني، ىي مف أىـ قيـ الحضارة اإلنسانية، كىي منيج حياة في بيعدىا 
يجاد  الحضارم كالثقافي، كالتي تؤدم في النياية الى تحقيؽ السالـ كالمكدة كخمؽ أسس لمحكار كا 

. القكاسـ كالقيـ المشتركة بيف الحضارات كالشعكب كاألدياف

  األمريكيةٌف البالدإ"، (1998 ) "قراءات في الديمقراطية األمريكية" قفي كتابيناقش ميمفف أكرفسكي 
 ".، لقد تٌبنت الديمقراطيةٌمة كاحدةأجؿ جعؿ شعكب أمريكا أحد، مف أ لـ يسبقيا إليو مءقامت بش

 . مف خالؿ العديد مف الكثائؽ كالقكانيف، تفسير مفيـك الديمقراطية األمريكيةالىكتطرؽ في مؤلفو 
 أف ىذه الكثائؽ ككثيقة إعالف االستقالؿ ىي الكثيقة الجذرية في الديمقراطية  أكرفسكيكيىعتبر

ف دراسة الديمقراطية األمريكية تعني دراسة بالد تمر في عممية أاألمريكية، كما كيخمص إلى القكؿ ب
نو لف يتكقؼ، كيؤكد أف الديمقراطية ليست ىي الغاية، كلكنيا أمعينة كبحث يعتقد كثير مف الناس 

. كسيمة األمة كالشعب لتحقيؽ تمؾ الغاية

، قراءة أحداث  (2006)"الديمقراطية كالمساكاة"كيحاكؿ إيريؾ كيسالسي في دراستو التي جاءت بعنكاف 
المجتمع الديمقراطي مف خالؿ تحميمو السكسيكلكجي، ميستندان الى فكر أستاذه مفكر القرف التاسع عشر 

ككاقع "كمنظر الديمقراطية أليكسي دك تككفيؿ، كالذم يحدد الديمقراطية ال كنظاـ سياسي فحسب؛ بؿ 
يحدد العالقات االجتماعية بيف المكاطنيف، بيدؼ الكصكؿ الى نكع مف المساكاة؛ ىي  " اجتماعي

، كىي تختمؼ عف المساكاة في الحؽ التي تكٌقؼ عندىا فالسفة عصر األنكار، "المساكاة في الشركط
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كالتي تقرف المساكاة السياسية بالمساكاة في االعتبارات كالمساكاة في الفرص، كأيضان ىي المعيار 
 .االجتماعي الذم يجعؿ مكاطني األزمنة الديمقراطية متساكييف كمتشابييف

: ، إٌنو ىدؼ الى تحقيؽ ىدفيف رئييسيف؛ ىما(2007)"نماذج الديمقراطية"كيقكؿ ديفد ىيمد في كتابو 
إلقاء الضكء عمى سىير الديمقراطية المركزية، كال سيما تمؾ المرتبطة بالتراث الغربي مف اليكناف : أكالن 

القديـ الى اليكـ، مف حيث تقديـ ركاية نقدية لألفكار الديمقراطية المتعاقبة، كثانيان مف أجؿ امتالؾ 
 !.ما الذم يمكف لمديمقراطية أف تعنيو اليكـ؟: القدرة عمى تناكؿ السؤاؿ المطركح، كىك

كيرل ىيمد أٌف أكثر صيغ الديمقراطية جاذبية كجدارة بالدفاع عف الصيغة التي يستطيع فييا المكاطنكف 
السياسية،  )مف حيث المبدأ أف يكٌسعكا مشاركتيـ في صنع القرار، لتشمؿ طيفان عريضان مف المجاالت 

كال يكجد نمكذج كاحد مف كجية نظر الباحث يستطيع أف يقدـ شرحان مقنعان  (كاالقتصادية، كاالجتماعية
 .لجممة كمالمح ىذه الصيغة الديمقراطية

، أف البشرية تجاكزت مرحمة الجياد، بمعنى (2003 )"ما بعد الجياد"يرل نكح فمدماف في كتابو بعنكاف 
تعبئة اإلسالـ الراديكالي في حربو حتى النياية مع الكاليات المتحدة، زعيمة العالـ الغربي، إذ أف 
اإلسالـ المتطرؼ ػ كما يقكؿ فمدماف ػ في  أفكؿ سريع، كقد أجيد نفسو كفقد قكة الدفع ال بسبب 

المكقؼ األمريكي منو؛ بؿ  ألف جماىير المسمميف عمى اتساع العالـ االسالمي كتنكعو ترفض ىذا 
النيج، كال يعني ذلؾ  أننا بصدد انتياء األعماؿ اإلرىابية، فسكؼ تستمر ىذه األعماؿ عمى نحك 

متفرؽ، كلكنيا ستككف أعماالن يائسة محبطة، كفي ىذه الدراسة يذىب  فمدماف الى عكس ما يذىب إليو 
، كحتى "صداـ الحضارات"كصمكئيؿ  ىنتنتغكف في كتابو " نياية  التاريخ"فرانسيس فكككياما في كتابو 

 ".اإلسالـ كأزمة العصر"ما يذىب إليو برنارد لكيس في كتابو األخير 

ف الكقت الراىف  ىك كقت  كيؤمف فمدماف بأنو ليس ىناؾ تعارضان جكىريان بيف اإلسالـ  كالديمقراطية، كا 
كاعد إلحداث تزاكج بيف اإلسالـ كالديمقراطية، فمفيـك العدالة كاألخالؽ كاألمؿ كااللتزاـ في اإلسالـ ىك 
: مفيـك يتسـ بالعمؽ، كىك في الكقت ذاتو قكة ىائمة يمكف أف تثرم العمؿ السياسي كاالجتماعي، يقكؿ

إٌف قكة اإلسالـ في حياة المسمميف ال تتعارض مع اتجاه مئات المالييف مف المسممييف؛  "
الذيف يؤمنكف بحكـ أنفسيـ  بأنفسيـ، ىذه الحقيقة الحالية  ىي حقيقة ما بعد الجياد، كتشيد 
تكثيفان في نمك الحركات الشعبية اإلسالمية، التي تؤمف بنكع مف الديمقراطية، كىي ديمقراطية 

 ".  تتطكر كتنشد السياسة

  خـــالصة   5.2
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تبيف لنا مف خالؿ المداخالت النظرية كاألدبيات كالدراسات السابقة التي تناكلت مفيكمىٍي الديمقراطية 
كالشكرل في اإلسالـ مف كجيات نظر مختمفة، لمفكريف كمنٌظريف في كال المفيكميف، أٌف ىذيف 

المفيكميف قد تأٌثرا بالسياؽ التاريخي الذم مٌرا بو، كما اٌتضح لنا أٌف ىناؾ اتجاىات فكرية مف كال 
الجانبيف ترل أف ىناؾ حاالت تكافؽ بينيما، مف منطمؽ بعض الركائز كاأليسس التي تتشابو فيما 

. بينيما، مثؿ المساكاة كالحرية كالعدؿ

فيناؾ دراسات تحدثت عف عالقة الشكرل بالديمقراطية، كالتي رأت مف خالؿ مفكرييا أف ىناؾ ارتباطان 
بيف الشكرل كالديمقراطية عمى أساس منطمؽ الحريات كحقكؽ اإلنساف، كما أكد آخركف عمى درجة 

المقاربة بيف الشكرل كالديمقراطية، ألٌف الديمقراطية تعتمد بشكؿ كبير عمى مفيكـ الشكرل في اإلسالـ، 
عمى حد تعبير راشد الغنكشي، كما كأف ىناؾ دراسات تناكلت شمكلية الشكرل، كانسحابيا عمى الحياة 
السياسية العصرية الحديثة، متمثمة في إدارة الحكـ، كأخرل تطرقت الى أف الديمقراطية تدخؿ اإلسالـ 

. مف باب الشكرل، مستنديف الى تيارات فكرية مختمفة ليذه التقاطعات

كرٌكزت بعض الدراسات عمى اإلمكانات المتاحة في الفكر اإلسالمي لمتعامؿ مع الديمقراطية بشكؿ 
. عاـ، كلكنيا لـ تتطرؽ الى اإلمكانات المتاحة لمتعامؿ مع الديمقراطية األمريكية بشكؿ خاص

كما تناكلت دراسات أخرل المفيكـ العاـ لمديمقراطية كالشكرل، كأبرزت الجذكر كالمنطمقات المتشابيو 
. لكال المفيكميف

كارتكزت بعض الدراسات عمى عدة جكانب لمجمع بيف المفيكميف، منيا السيادة كالحرية كحقكؽ اإلنساف 
كالتعددية، كالتي لكحظ أف معظـ ىذه الدراسات تنطمؽ في معالجتيا لمعالقة بينيما عمى أساس 

شمكلي، كلـ تدخؿ في تفاصيؿ العالقة، مثؿ المقارنة ما بيف المرتكزات الرئيسية كالحرية كالعدؿ 
. كالمساكاة

مف جانب آخر لـ تتناكؿ الدراسات السابقة العالقة بيف الديمقراطية األمريكية كالشكرل اإلسالمية عمى 
كجو التحديد، إضافة الى نقص في الدراسات الغربية في معالجتيا لمعالقة بيف المفيكميف بشكؿ عاـ، 

. كالديمقراطية األمريكية كالشكرل في الفكر اإلسالمي بشكؿ خاص

مف ىنا جاءت دراستنا ىذه لفحص العالقة بيف مفيكمىٍي الديمقراطية األمريكية كالشكرل اإلسالمية؛ مف 
العدؿ، كالحرية، كلمساكاة، لتشكؿ ىذه : خالؿ ثالث ركائز أساسية يقكـ عمييا كال المفيكميف؛ كىي
. الدراسة إضافة جديدة الى حقكؿ المعرفة في ىذا المكضكع
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الديمقـراطية : الفصل الثالث. 3

:   التعــريف1.3

 كالثاني .الشعب كيعني Demos  "سديمك " األكؿ، قسميف مف مركبة قديمة يكنانية لفظة الديمكقراطية
Kratos كأكؿ مف .القكة أك الشعب يادةس تعني" كراتكس كسديـ" لفظة فإف كبذلؾ. السيادة كيعني 

كـ أنظمة  حددفيوك. السياسة كتابو في كسطأر اليكناني ؼكالفيمس التعبير استخدـ ىذا  بػثالثة الحي
 مع ان مستمر التكزيع ىذا  ظؿقدك. (الشعب أم) ريةكثاأل كحكـ ،األقمية كحكـ ،الفردم الحكـ :أشكاؿ ىي

( 122ص. 1995. عيد) .الحكـ كاؿشأ إلى مـاأل نظرة في ساساأل ىك اؿيز كال ؛كتطكرىا الدكؿ نشأة

 الديمقراطية  ػراطية المعاصرة كمنٌظرييا في الغربػم الديمؽػـ دارسػكىك أهػ ييعٌرؼ ركبرت داؿ كما ك
 (.17ك15 ص.ـ2000. الككارم)". عممية فذة التخاذ القرارات الجماعية الممزمة ":عمى أنيا

 

 مبدأ المساكاة بيف عمى يقيـ العالقة بيف أفراد المجتمع كالدكلة ،الديمقراطية نظاـ سياسي اجتماعيك
يعكد األساس في ىذه  ك.  كمشاركتيـ الحرة في صنع التشريعات التي تنظـ الحياة العامة،المكاطنيف

النظرة إلى القكؿ بأٌف الشعب ىك مصدر السيادة كالشرعية، كبذلؾ تككف الحككمة مسؤكلة أماـ ممثمي 
 (751ص. 1985.الكيالي). رادتيـإالشعب كرىف 

كييعدُّ مفيكـ الديمقراطية مفيكمان كاسعان، كيحتكم عمى العديد مف األنماط الفرعية التي تصؿ إلى ما يزيد 
(. 61ص. 1999. كابالف). عف خمسمائة نمط، مثمما عٌددىا عالـ السياسة األمريكي ستيفاف ليفتكسى

أف مصطمح " رؤية فمسفية: مسيرة الديمقراطية"كيرل المفكر المصرم إماـ عبد الفتاح إماـ في كتابو 
الديمقراطية يكناني المنشأ، كييشير الى أف التجربة التي بدأت عند اليكناف تطكرت تطكران بعيد المدل 

بشكؿ يجيز لنا أف نقكؿ إنو لـ يبؽى منيا يكنانيان إاٌل االسـ، ككانت قد اجتازت جميع األشكاؿ السياسية 
التي عرفيا العالـ قبؿ الكصكؿ إلى كضع أدكات لمحكـ تحت رقابة المكاطنيف كسيطرتيـ، فيي تجربة 

(. 170ص. 2000. حسيف). المختمؼ الذم ال يجكز النقؿ عنو" اآلخر"إنسانية عالمية كليست تجربة 

إاٌل أف أكثر التعريفات شيكعان لمديمقراطية في الكقت الراىف، التعريؼ الذم قدمو المفكر النمساكم 
، كيتفؽ معو "الرأسمالية ػ كاالشتراكية ػ كالديمقراطية"جكزيؼ شكمبيتر في عممو الكالسيكي المعركؼ 

نظاـ يتضمف تكسيع قاعدة : "، حيث يعٌرفيا بأنيانغتكفػنتاصامكئيؿ قعالـ السياسة األمريكي المعركؼ 
كيركز ىذا ". المشاركة في عممية صنع القرار السياسي، كالذم يتحقؽ مف خالؿ االنتخابات التنافسية

التعريؼ باألساس عمى التنافس االنتخابي كمتغير جكىرم لمديمقراطية، كيتفؽ عمى أف الديمقراطية ىي 
نظاـ لمسمطة السياسية قد يتحقؽ بغض النظر عف أم سمات اقتصادية اجتماعية، كذلؾ عمى عكس 
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(. 51ص. 1999. كابالف). األفكار التي كانت سائدة في الخمسينيات كالستينيات

 ئةلؼا ييرتغؿ منتظمة تكريةسد ان فرص حيتي الذم سياسياؿ ظاـالف اقأف  كذلؾ عمىراطيةؽيـداؿ ؼعرٌ كتي 
 راراتؽاؿ مؼ تأثير السكاف لغالبية يككف بأف تسمح اجتماعية تنظيمات تيٌيء ىي بذلؾك الحاكمة،

 فى يةطارالديمؽ ؼعركتكما  .يةسالسيا المراكز عمى يفساؼفالمت بيف االختيار مف خالؿ كذلؾ ،امةقاؿ
 ،الحككمييف كليفؤسـاؿ لتغيير ريةقكج تكريةدس صان فر يتيح مسياس نظاـ بأنيا الراقية المجتمعات
 بيف باالختيار ؛رلبالؾ راراتؽاؿ في بالتأثير فالسكا  مفقطاعات ألكسع حـتس اجتماعية كميكانيزما
(. 733ص. 2000. المبٌيض).يةسياساؿ المناصب عمى المتنافسيف

كعف ماىية الديمقراطية تحدث الفيمسكؼ الفرنسي أليكس دم تككفيؿ أف الديمقراطية نتاج عضكم 
فالمجتمع . لمتطكر، ال نكعان مف اإلجازة األخالقية التي تيمنح لمدكؿ بحسب المفيكـ الغربي المعاصر

األكركبي كاف قد كصؿ إلى مرحمة متقدمة مف التطكر كالتعقيد، بحيث تعٌيف عمى األرستقراطية أف 
تمنح قدران مف المساكاة لممكاطنيف، كأف تقسميـ إلى جماعات مصمحية متنافسة تجنبان لمطغياف 

فالتعددية السياسية ػ حسب دم تككفيؿ ػ بدكف نمك المجتمع كاالقتصاد؛ ستؤدم إلى تعميؽ . كالفكضى
( 29ص. 1999. مٌزيؾ). االنقسامات العرقية كالدينية في المجتمع

 اما التعريؼ الكظيفي لمديمقراطية الذم يعتمد عمى نتيجة القرارات كليست الكيفية التي تتخذ فييا 
الذم عالج تعريؼ الديمقراطية بطريقة "  ىاركلد السكي"القرارات حيث اشار  المفكر اإلنجميزم 

كظيفية؛ كيرل أف اتٌباع ىذا المقياس الكظيفي يساعد عمى بياف أف الكثير مف التعارض بيف المفيكميف 
 معنى أف  زيفىكارد  كيعتقد. إنما ىك النتيجة المؤقتة لمظركؼ التاريخية، كليس انقسامان دائمان بينيما

 ىذه إلييا تصؿ التى بالنتائج كلكف ؛راراتؽاؿ ذاتخا بكيفية ؽتتعؿ قاييسـ عمى مكيحت ال اطيةرالديمؽ
 داخؿ فرداؿؿ حا يفستح إلى ؿتص أف بد ال جئنتاؿا ذهق إف": يقكؿ نراه  أخصبمعنى أم ارات،رالؽ

(. 733ص. 2000. مبٌيض )."المجتمع

 

إذا أخذنا تعبير الديمقراطية بمعناىا الدقيؽ؛ فإٌف "كيرل المفكر الفرنسي جاف جاؾ ركسك أنو 
الديمقراطية الحقيقية لـ تكجد أبدان، كلف تكجد، كلك كاف ىناؾ شعب مف اآللية لحكـ نفسو بطريقة 

(. 11ص.2003.السعيد)". ديمقراطية، فيذا النكع مف الحكـ الذم يبمغ حد الكماؿ ال يصمح لمبشر

 المراقب رايخت ما عمى باألساس يعتمد أف البد ما، مجتمع فى مقراطيةلدما لطبيعة كيـؽت أم فإ
 تءجا ،قركف لعدة ييفسياساؿ ريفؾالمؼ أنظار راطيةؽالديـ ىكـمؼ فتؿ كبينما راطية،ؽيـلدؿ نيؼصكت
 نىمع حكؿ كبيرة اختالفات ثمة ؿزا ما أنو لتبٌيف" زيف ىكارد"  المؤرخ األمريكي الشييرلفاتؤـ
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( 733ص. 2000. المبٌيض).الكممة

: بأنيالف الديمقراطية نكك الرئيس األمريكي أبراىاـ ؿٌعرؼ كقد

 بأنيام يؿس فياعرم الذم الكقت في ،"الشعبلمصمحة  ببكاسطة الشع الشعب حكـ" 
إف كؿ ما تعنيو كممة : "ككما يقكؿ ىيرنشك. "ان نصيب فرد كؿ فيو ؾتؿيـ الذم الحكـ"

الديمقراطية ىك أف المجتمع ككؿ يممؾ سمطة السيادة، كيحتفظ بالسيطرة النيائية عمى 
األمكر العامة، فالديمقراطية كشكؿ مف أشكاؿ الدكؿ ىي مجرد طريقة لتعييف الحككمة 

( 734 ػ 733ص. 2000. مبٌيض) ".كاإلشراؼ عمييا كعزليا

 تعيش كسط تناقضات تفرض عمييا التقدـ أك ، عبارة عف معركة اجتماعية مستمرةفالديمقراطية
، كتككف الحماية كبالتالي تحتاج عند اختراعيا إلى ،الديمقراطية معركة مجتمعية كسياسيةك. التراجع

عيش ت تطكيرىا كدفعيا إلى األماـ، كتكسيع اليامش الذم  مف أجؿالعمؿ المجتمعي المتكاصؿبحمايتيا 
 فالحاكـ سكاءن أكاف فردان أك حزبان ، ألٌف قسمة الديمقراطية دكمان ليست عادلة؛ كيمكف ليا أف تتراجع.فيو

-19ص.2003.يدعالس).  حتى لك فيرضت عميو ديمقراطية محدكدة،أك طبقة يمتمؾ سمطة ممركزة
20 .)
 

ىي منيج يتطمب ؼ قبؿ الممميف بيا، مف منيج التخاذ القرارات العامة  فييالديمقراطية المعاصرةأما 
 عمى مبادئ كمؤسسات تستطيع الجماعة السياسية كيقكـ ،التعايش السممي بيف أفراد المجتمع كجماعتو

يستطيع المجتمع أيضان كما  ، كتبايف المصالح بشكؿ سممي، إدارة أكجو االختالؼ في اآلراءىامف خالؿ
تيعتبر الديمقراطية مسألة  ك. السيطرة عمى مصادر العنؼ كمكاجية أسباب الفتف كالحركب األىمية

ضماف الحد األدنى مف مع المعني جتنسبية كعممية تاريخية متدرجة، بدايتيا تنطمؽ عندما يتمكف الـ
 كبالتالي تسير العممية الديمقراطية نحك الرقي ؛مف المشاركة السياسية الفاعمة لجميع المكاطنيف

(. 15 ك 14ص . ـ2000. الككارم). كتتحسف نكعيتيا
 

 مف شكؿ مجرد تليس راطيةؽالديـ":  فيرل أفٌ نصر زعالـ عبد محمدأما المفكر السياسي المصرم 
 رةكبالضر متعف ال ةمراطؽالديـ لةدكاؿ كلكف ،اطيةرديمؽ لةكد يعنى مراطؽيـلدا فالحكـ الحكـ، ؿأشكا

أك ممكية، ككما يقكؿ  ألنيا تتسؽ مع أم نكع مف الحككمة؛ ديمقراطية أك أكتكقراطية ديمقراطية، حككمة
إف كؿ ما تعنيو كممة الديمقراطية ىك أف المجتمع ككؿ يممؾ سمطة السيادة : "المؤرخ اإلنجميزم ىيرنشك

نما ". كيحتفظ بالسيطرة النيائية عمى األمكر العامة فالديمقراطية ليست مجرد شكؿ مف أشكاؿ الحكـ، كا 
ىي طريقة حياة لمجتمع بمغت بو درجة الثقافة كالحضارة السياسية قدران مف السمك يؤىمو لممشاركة 

 734ص. 2000. مبٌيض). التطكعية اليادفة في شؤكف مجتمعو
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 : التطور التاريخي 2.3

 الديمقراطية القديمة 1.2.3

بدأت الديمقراطية كنمت في اليكناف القديمة، منذ القرف السادس عشر قبؿ الميالد، كاشتؽ مصطمح 
فقد شغؼ المفكركف السياسيكف . الديمقراطية مف الكممة اإلغريقية ديمكس كتعني الشعب أك السمطة

اليكنانيكف بفكرة حكـ القانكف، كاعتبركا االستبداد أسكأ أنكاع الحكـ، فنشأت في أثينا كبعض لمدف 
( 563ص. 1996. المكسكعة العربية العالمية). اليكنانية حككمات ديمقراطية

 عندما مارس المكاطنكف مياـ السمطة التشريعية بشكؿ ،تعكد بدايات الديمقراطية إلى دكلة المدينةك
 إاٌل أٌف االغريؽ تمكنكا ؛مباشر كدكف فصؿ لمسمطات الثالث، كبالرغـ مف صغر المجتمعات االغريقية

 (753ص. الكيالي). مف ممارسة ىذا النكع مف النظاـ

ففي النصؼ األكؿ مف القرف الخامس قبؿ الميالد شيد األغريؽ كالركماف تحكالن في عالـ األفكار 
كالمؤسسات السياسية؛ يمكف مقارنتو مف حيث األىمية التاريخية باختراع الدكالب أك اكتشاؼ العالـ 

كاف ما حدث ىك أف العديد مف المدف .  كقد عكس ىذا التحكؿ فيمان جديدان لمعالـ كامكانياتو. الجديد
التي خضعت منذ الًقدـ إلى حكاـ غير ديمقراطييف ػ أرستقراطييف كانكا أـ اكليغاركييف، ممككان أـ طغاة ػ 

كـ، كاف لعدد كبير مف أفرادىا الذككر البالغيف األحرار؛ باعتبارىـ مكاطنيف؛  تحكلت إلى أنظمة حي
( 27ص. 1995. داؿ). المساىمة المباشرة في عممية الحكـ

كقد شٌكؿ تطكر الديمقراطية في أثينا مصدر إلياـ مركزم بالنسبة إلى الفكر السياسي الحديث، حيث 
أثرت في التفكير السياسي الغربي، مع أف ىناؾ أفكاران مركزية معينة، مثؿ المفيكـ الميبرالي الحديث 

كميما يكف فإف , الذم يقكؿ إف البشر أفراد ليـ حقكؽ، يتعذر إرجاعيا عمى نحك مباشر إلى أثينا
التراث األثيني لـ يحظى بالقبكؿ غير النقدم لدل كبار مفكرم اليكناف، الذيف عكفكا عمى معاينة أفكار 

فمؤلفاتيـ كانت تتضمف بعضان مف أكثر تقكيمات عيكب النظرية . أثينا كثقافتيا بمف أفالطكف
كمف الحقائؽ الالفتة أنو ليس ىناؾ أم منظِّر . كالممارسة الديكقراطيتيف التي سبؽ ليا أف كيتبت

ديمقراطي يكناني قديـ يمكف العكدة إلى كتاباتو كأفكاره لمبحث عف تفاصيؿ البكليس الديمقراطي 
(. 32 ػ 31ص. 1999. ىيمد).الكالسيكي كتسكيغو

مف خالؿ ذلؾ انبثقت رؤية جديدة لنظاـ سياسي يمكف تطبيقو، نظاـ يتـ مف خاللو لشعب يتمتع 
بالسيادة ال حكـ ذاتو فقط؛ بؿ امتالؾ كافة المكارد كالمؤسسات الضركرية لمقياـ بذلؾ أيضان، كتظؿ ىذه 
الرؤية كامنة في صمب األفكار الديمقراطية الحديثة، كتستمر في صياغة شكؿ المؤسسات كالممارسات 

(. 27ص. 1995. داؿ).الديمقراطية
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كلقد عٌرؼ الركماف القدماء الديمقراطية، لكنيـ لـ يمارسكىا كما مارسيا أىؿ أثينا، فقد رأل المفكركف 
السياسيكف الركماف أف السمطة السياسية تستند إلى مكافقة الشعب، كقالكا إف لمناس حقكقان طبيعية، 

( 563ص. 1996. المكسكعة العربية العالمية).يجب عمى الدكلة احتراميا

، civic virtueكتميزت الديمقراطية األثينية بنكع مف االلتزاـ العاـ بمبدأ الفضيمة المدنية أك األىمية 
خضاع الحياة الخاصة لمقتضيات الشؤكف العامة كالخير  المتمثؿ بالكالء لدكلة المدينة الجميكرية، كا 

متضافراف، كما يشير الفيسمكؼ اليكناني بريكميس كي يتمكف الناس مف " الخاص"ك" العاـ"فػ . المشترؾ
إف : "كميما يكف، فإف ديمقراطيي أثينا كانكا مٌياليف إلى الرأم القائؿ". أسمكبيـ الخاص"االستمتاع بػ 

فاألفراد غير قادريف عمى تحقيؽ ذكاتيـ كالعيش بكرامة إاٌل ". فضيمة الفرد مطابقة لفضيمة المكاطف
؛ ألف األخالؽ كالسياسة ذائبتاف معان في بكتقة حياة الجماعة "البكليس"كمكاطنيف كمف خالؿ المدينة 

السياسية، حيث المكاطف متمتع بحقكؽ كمكمؼ بكاجبات؛ إاٌل أف ىذه الحقكؽ لـ تكف منسكبة إلى أفراد 
ـٌ ليا سكل الحفاظ عمى إطار صالح  بعينيـ، كىذه الكاجبات لـ تكف مفركضة مف قبؿ دكلة ال ىىػ

لحماية أىداؼ خاصة ألفراد معينيف، كانت حقكؽ المكاطف ككاجباتو عامة عمى النقيض مف مكاقؼ 
ليبرالية الحقة، ككانت السياسة بيذا المفيكـ تطمب أعدادان كبيرة مف الناس، غير أف ىذا لـ يبدي انتياكان؛ 

كجرل تقديـ النظاـ السياسي بكصفو أداة لمتعبير عف . بؿ نكعان مف تأكيد قابمية االستقالؿ عندىـ
. ىيمد)". البكليس"طبيعتيـ كتحقيقيا، أم أف الحياة الناجزة كالصالحة ليست ممكنة إاٌل في ظؿ المدينة 

( 35-34ص. 1999

: الديمقراطية في القرون الوسطى 2.2.3

كفي القركف الكسطى، أدل التنازع بيف الكالء لمكنيسة كالكالء لمدكلة في أكركبا إلى كضع أسس الحكـ 
كنتيجة لمنظاـ االقطاعي، كالفكارؽ الطبقية التي سادت في تمؾ الفترة، نشأت محاكـ . الدستكرم

إقطاعية لحماية مصالح اإلقطاعييف، ثـ تطكرت تمؾ المحاكـ إلى مجالس، يعقدىا الممكؾ لمتشاكر 
كفي عصر النيضة . ثـ تدرجت مع الزمف حتى صارت مجالس تمثيمية، كبرلمانات حديثة. معيا

كاإلصالح في أكركبا، خالؿ القركف الرابع عشر كالخامس عشر كالسادس عشر تفشت الركح 
فأثرت عمى التفكير السياسي، كأخذ الناس يطالبكف بمزيد مف . العقالنية، كاالستقاللية الفردية الجديدة

كانتقمت فكرة االستقاللية الفردية إلى الكنيسة، ففي أكائؿ . الحرية، كالديمقراطية في كؿ مجاالت الحياة
القرف السادس عشر الميالدم، قاد مارتف لكثر حركة إصالحية، خرجت عمى الكنيسة الركمانية 

الكاثكليكية، كرفضت ادعاءىا بأنيا الكاسطة بيف اهلل كالناس، غير أف كالن مف الكنيسة الكاثكليكية 
. المكسكعة العربية العالمية). كالمنشقيف عنيا، أك البركتستانت أيد حؽ االعتراض عمى الحكـ المطمؽ

( 564-563ص. 1996
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فقد . 1789ـ كالفرنسية عاـ 1776فتطكُّر الديمقراطية الحديثة يعكد بجذكره إلى الثكرة األمريكية عاـ 
برز أكؿ تحدٍّ ليا بعد انييار النظاـ العالمي القديـ في الحرب العالمية األكلى، بصعكد الحركات 

الفاشية اليمينية، كبعض الحركات اليسارية المتطرفة أك الشيكعية، إاٌل أف ىزيمة الدكؿ المعبرة عف 
. مصطفى). االتجاىات األكلى في الحرب العالمية الثانية أعطى دفعة قكية لمسيرة الديمقراطية

( 60ص. 2000

 لـ تكف ىناؾ حرية بالمعنى الدقيؽ كال ديمقراطية أك حرية فكر أك خطابة أك صحافة 18كحتى القرف الػ
كتعبير، فقد كاف كؿ ذلؾ مقيدان بشكؿ محكـ، خاصةن إذا استيخدمت لنقد الممؾ أك النظاـ، كما أٌف 

: المعارضة السياسية كانت تفتقد إلى الحؽ كالقدرة كالشرعية، ككاف ييطمؽ عمى المعارضيف السياسييف
. المخربكف أك العمالء أك الخكنة، أما األحزاب السياسية فقد كانت مرفكضة كمدانة كاالنتخابات فاسدة

(. 21-20ص. 2003. السعيد)

   تطور مفهوم الديمقراطية في بريطانيا1.2.2.3

ـ، كافؽ الممؾ جكف عمى تكقيع كثيقة الماجناكرتا ػ العيد العظيـ ػ فأصبحت ىذه 1215 في عاـ 
كاستخدمت فيما بعد لتحقيؽ مطالب أخرل، ترسخ مبادئ العدالة . الكثيقة التاريخية رمزان لمحرية
ـ؛ اكتسب البرلماف السمطة العميا، 1688كفي أعقاب الثكرة االنجميزية عاـ . كالمشاركة في نظاـ الحكـ

كنتيجة . ـ أصدر كثيقة الحقكؽ التي نٌصت عمى حقكؽ الشعب كحرياتو األساسية1689كفي عاـ 
لمثكرة الصناعية ، ازدادت المطالبة بالديمقراطية في بريطانيا، كأصبح لممدف الصناعية الجديدة ممثمكف 

ـ، أعطي كؿ الرجاؿ حؽ االقتراع في االنتخابات، كلـ يشمؿ ىذا الحؽ 1918في البرلماف، كفي عاـ 
كما أدت الثكرة الصناعية إلى تغييرات سياسية بالغة األىمية، فقط طالبت . ـ1928النساء إاٌل في عاـ 

كمنحت القكانيف الجديدة حؽ االقتراع لمزيد . الطبقات العاممة، بحقكؽ سياسية كبيرة كنالت كثيران منيا
. المكسكعة العربية العالمية). كتكسعت حريات التعبير كالصحافة كاالجتماع كالعقيدة. مف المكاطنيف

 (564ص. 1996
 

: تطور مفهوم الديمقراطية في فرنسا 2.2.2.3

التي اتخذتيا الثكرة الفرنسية أساسان لدساتيرىا، كعندما قررت دساتير الثكرة ىي الديمقراطية التقميدية 
الفرنسية بأف السيادة كاحدة كغير قابمة لمقسمة، كأنيا ميمؾ لألمة كال يحؽ ألم قطاع مف الشعب أك أم 

 بدأت الديمقراطية تنتشر بحيث لـ ينتًو القرف التاسع عشر حتى أصبحت ؛فرد أف يستأثر بممارستيا
 (.31-30ص. ـ2000. غزكم).  كتحكلت إلى نظـ حكـ دستكرية،النظـ المطمقة نادرة
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ىذا كقد أسيمت كتابات مفكريف سياسييف فرنسييف أمثاؿ شارؿ دك مكنتسكيك، كفكلتير ػ كاسمو الحقيقي 
إف : "، قاؿ مكنتسكيك1789ففي عاـ . فرانسكا مارم أكركييو ػ كجاف جاؾ ركسك في قياـ الثكرة الفرنسية

كعارض فكلتير ". الحرية السياسية تتطمب الفصؿ بيف سمطات الحكـ التنفيذية  كالتشريعية كالقضائية
ـ أف 1762عاـ " العقد االجتماعي"تعدم الحككمة عمى حقكؽ الفرد كحرياتو، كذكر ركسك في كتابو 

لقد كانت الثكرة الفرنسية حدثان بارزان في تاريخ ". الخضكع لمسمطات الشرعية فقط"عمى الناس 
المكسكعة العربية ). الديمقراطية، كنادت بالحرية، كالعدالة، كلكنيا لـ تحكؿ فرنسا إلى ديمقراطية

 (564ص. 1996. العالمية

: تطور مفهوم الديمقراطية في أمريكا 3.2.2.3

 أخذت الديمقراطية األمريكية جذكرىا مف التقاليد التي جاءت مع المستعمريف االنجميز األكائؿ، كفي 
ـ قامت الثكرة األمريكية، فطالب المستعمركف بالحكـ الذاتي، كأال تفرض عمييـ ضرائب، 1776عاـ 

بدكف أف يككف ليـ ممثمكف في الحكـ، كيعد إعالف االستقالؿ كالذم ييعتبر كثيقة تاريخية في 
 .الديمقراطية، جعمت الحقكؽ اإلنسانية نمكذجان تحتذيو الحككمة

: مناطق أخرى من العالم 4.2.2.3

لـ تبمغ الديمقراطية كؿ مكاف، كتحكلت بعض البالد مف الدساتير الديمقراطية إلى االستبداد، لقد كىجدت 
ففي ركسيا أقامت مجمكعة مف . بعض ىذه الدكؿ أف الدستكر كحده لـ يكف كافيان لكفالة الديمقراطية

ـ، 1919كأخذت ألمانيا بالحكـ الديمقراطي في عاـ . ـ1917الثكرييف أنظمة شمكلية شيكعية في عاـ 
المكسكعة العربية ). ـ1923لكف صعكد أدكلؼ ىتمر إلى السمطة، احاليا إلى استبدادية فاشية في عاـ 

 (564ص. 1996. العالمية
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:   الديمقراطية الحديثة3.2.3

" المكجة الثالثة"إف ىذه التحكالت اليائمة التي يشيدىا العالـ ىي التي أطمؽ عمييا صمكئيؿ ىانتنغتكف 
المكجة الثالثة لمتحكؿ الديمقراطي في أكاخر " تحت عنكاف 1991لمديمقراطية في كتابو الصادر عاـ 

ـ، الذم يرمز إلى سقكط النظاـ الديكتاتكرم في 1974القرف العشريف، حيث يؤرخ ليا بمرحمة ما بعد 
البرتغاؿ، كيعرؼ المكجة الثالثة لمديمقراطية بأنيا مجمكعة مف التحكالت التي تشكؿ مراحؿ انتقالية 

مختمفة لالنتقاؿ مف النظـ غير الديمقراطية، كالتي عادلت في معدليا كحجميا بؿ كزادت عف التحكالت 
أما ككنيا مكجة ثالثة فذلؾ عمى اعتبار أنيا تشكؿ مكجة جديدة بعد مكجتيف . في االتجاه المعاكس

( 1946-1934مف )كالثانية  (1926- 1828)متشابيتيف سابقتيف عمييا، كانت األكلى في الفترة مف 
النييار الديمقراطية، االكلى سادت في "  بمكجة معاكسة"، إال أف كمتا المكجتيف انتيت بما يسميو 

حيث عرفت كؿ مف ىاتيف الفترتيف تراجعان لمعديد مف النظـ التي شيدت  (1975- 1922)الفترة مف 
. تحكالن ديمقراطيان، كانتكاسات في تجاربيا أثرت عمى الحريات السياسية كحقكؽ اإلنساف كالسالـ

( 61-60ص. 1999. كابالف)

كتزعـ أغمبية الحككمات اليكـ أنيا ديمقراطية، غير أف كثيران منيا تنقصو بعض الحريات األساسية 
المالزمة لمديمقراطية، كحرية التعبير كحرية الصحافة كحرية االجتماع في األماكف العامة أك 

 (564ص. 1996. المكسكعة العربية العالمية). االنتخابات التنافسية

إف أقصى ما كصؿ إليو التنظيـ السياسي لممجتمعات الحديثة المحسكبة عمى األنظمة الديمقراطية ىك 
كمف ىنا أصبحت الديمقراطية تأخذ صيغة مخالفة تمامان لمصيغة . قبكؿ األغمبية لحكـ األقمية

الكالسيكية التي انطمؽ لمبحث عنيا الفكر الديمقراطي أم حكـ الشعب بالشعب لصالح الشعب، إذ بدأ 
كيكمف الفرؽ الكحيد القائـ بيف ". حكـ الشعب بنخبة مف الشعب لصالح الشعب"يأخذ صيغة 

األكليغاركية كالنظاـ الديمقراطي ىك ككف األقمية الحاكمة في الحكـ األكليغاركي ال تستند إلى إرادة 
أف تأخذ مكقعيا في السمطة عمى أساس " النخبة"شعبية، في حيف أف النظاـ الديمقراطي يستكجب عمى 

 ( 56ص. 1999. أبراش). اإلرادة الشعبية

:  أشكال الديمقراطية في األنظمة السياسية3.3

عمى اختالؼ أشكاليا مف مجتمع آلخر، قامت الديمقراطية عمى المساكاة كالحرية كتطكرت المفاىيـ 
فكانت ظاىرة الرؽ كاحدة مف العقبات الكبرل . الشعب ػ الحرية ػ المساكاة: األساسية في الديمقراطية
التي " العقد االجتماعي"أما مفيـك الحرية فمـ يكتمؿ حتى ظيكر نظرية . أماـ نضكج مفيـك الشعب

كفي غياب ". الحؽ اإلليي"تفسر نشأة الدكلة عمى أساس التعاقد بيف أفرادىا كجماعة في مكاجية 
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الديمقراطية في القركف الكسطى اختفى كؿ حديث عف الحرية السياسة، ككاف محكر اىتماـ المفكريف 
كما أف فكرة المساكاة ىي األخرل قطعت . حرية اإلرادة التي تحكلت إلى مشكمة الىكتية بالدرجة األكلى
المساكاة أماـ القانكف كالمساكاة : "مساران طكيالن مف التطكر حتى كصمت إلى معافو محدكدة مثؿ

 (171-170ص. 2000. حسيف). السياسية، كالمساكاة في الفرص

: األشكاؿ ؾتؿ مف. لمدكؿ اسيسياؿ التاريخ في متعددة كاؿشبأ اطيةقرالديمكقد مٌرت ك

 يممؾ فالممؾ ،كرستبد مقيد كيؿالـ النظاـ مف النكع ىذا (:المقيدة الممكية) الديمقراطية الممكية: أوأل
 النمكذج ىك كىذا ،الدستكر قكانيف حسب يعمؿالذم  ،زراءالك مجمس يدب فيككف الحكـ أٌما. يحكـ كال

  .اليكـ بريطانيا في المتبع

ص . 1995.عيد).  كىك التعبير الفعمي عف المفيـك الحقيقي لمديمقراطية:النظام الجمهوري: ثانيا
كؽ بدأت النزعة الجميكرية تنعـ بنكع مف االنتعاش مع حمكؿ أكاخر القرف الحادم . (124 ك 123
أك " قناصميا"ففي ذلؾ الكقت نجحت العديد مف المجتمعات اإليطالية الشمالية في استحداث . عشر

. الخاصيف لتكلي إدارة شؤكنيا القضائية، في تحدٍّ لمزاعـ البابا كاالمبراطكر بشؤكف القضاء" إداريييا"
كمع اقتراب نياية القرف الثاني عشر جرل إبداؿ النظاـ القنصمي بصيغة حكـ قائمة عمى مجالس 
كمثؿ . حاكمة، برئاسة مكظفيف حممكا لقب بكديستا، متمتعة بسمطة عميا في القضايا التنفيذية كالقضائية

ىذه المجالس كانت مكجكدة في فمكرنسة، بادك، بيزا، ميالنك كسينا، كمع حمكؿ نياية القرف تحكلت ىذه 
يضاؼ إلى ذلؾ أف البكديستا كانت مناصب . المدف الى إياىا دكؿ، مدف مستقمة، أك جميكريات مدف

يتـ شغميا باالنتخاب، ال تدـك إال لفترات زمنية محددة، مسؤكلة أماـ المجالس، كمعرضة، آخر 
( 76 ػ 75ص. 1999. ىيمد). المطاؼ، لممحاسبة مف قبؿ مكاطني المدينة

كتتـ عممية الديمقراطية في النظاـ الجميكرم بأف يىمنح الشعب بأكثريتو السمطة لشخص أك لجماعة 
: كيتـ ذلؾ بطريقتيف

 ىي نظاـ االنتخاب المباشر لرأس السمطة، مف ًقبؿ عامة الشعب، كىك معركؼ : الطريقة األولى
فالشعب ينتخب رئيس الجميكرية . بالنظاـ الرئاسي، كما ىك الحاؿ في الكاليات المتحدة األمريكية

. مباشرة، حتى كلك لـ تتكفر لو األكثرية النيابية في البرلماف

 ىي النظاـ التمثيمي، أم أف الشعب ينتخب ممثميف عنو، كىـ يشٌكمكف السمطة :الطريقة الثانية
 . التشريعية، كبدكرىـ يختاركف رئيس الدكلة، كىذا ىك النظاـ المعمكؿ بو في لبناف

 كأما الديمقراطية الفيضمى؛ فيي التي تجمع ىذه المياديف المتنكعة، كتككف غايتيا تحقيؽ رفاىية 
. الشعكب، كتحديد الحقكؽ كالكاجبات مف دكف الكصكؿ إلى الفكضى، أك إلى الحرية الالمحدكدة
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( 125-124ص. 1995.عيد)

انتخاب الجميع مف قبؿ جميع المناصب، : كمف أىـ األساسيات التي تتفرع عف مفيـك لمديمقراطية
كشغؿ المكاقع باالقتراع، إما جميعان أك تمؾ التي ال تتطمب خبرة أك . كحكـ الجميع لمجميع بالتناكب

كعدـ . إضافة إلى اعتماد شىغؿ أم منصب عمى صفة حيازة الممكية، أك الحد األدنى الممكف. ميارة
( 39ص. 1999. ىيمد). جكاز تكلي الشخص الكاحد المنصب نفسو مرتيف

كتختمؼ أشكاؿ الديمقراطية مف بمد إلى آخر، غير أف ىناؾ مظاىر أساسية، متشابية إلى حد ما، في 
 . كؿ الدكؿ الديمقراطية

 :ركائــز الديمقـراطية 4.3

تضمف مبادئ الديمقراطية ممارسة المكاطنيف لحقيـ في مراقبة تنفيذ القكانيف بشكؿ يحفظ حقكقيـ 
". حكـ الشعب بالشعب لصالح الشعب ":العامة كحرياتيـ المدنية، كقياـ الدكلة كفؽ مقكلة

 (751ص. 1985.الكيالي)

 :زىائركا كأىـ. المكاطنيف لجميع السمطة اعطاء فيي السياسي النظاـ في الديمكقراطية ماأ

 أحد األحجار األساسية كاألكلى في مفيـك "سيادة الشعب"مفيـك  ييعٌد :الشعب سيادة: والً أ
 التعبير عنيا في انتخابات مباشرة أك غير مباشرة لتأتي الحككمة تعبيران عف إرادة يجرمك. الديمكقراطية

( 1). أغمبية ىذا الشعب كأداة لتنفيذ البرنامج المعٌبر عف ىذه اإلرادة

 تىعتبر الديمقراطية المساكاة مف ركائزىا األساسية، كما تىعد جميع البشر قد :لعدوال ةالمساوا :ياً انث
لدكا متساكيف، كعٌبر إعالف االستقالؿ األمريكي عاـ  إف الناس : "ـ عف مبدأ المساكاة، بقكلو1776كي

مقكا متساكيف، كأف خالقيـ منحيـ حقكقان غير قابمة لمتحكيؿ، كمف جممة ىذه الحقكؽ الحياة  جميعان خي
 ".كالحرية كالسعي لمسعادة

إف فكرة الحرية مف الراكز اليامة لمنظرية الديمقراطية، كىي تتعمؽ بتطمع الفرد : ديةرالف الحرية :اً الثث
كالجماعة الى الحياة بحرية، كفي المحصمة ال يجد مؤيدك الديمقراطية أنيا تحد مف الحريات المدنية أك 

. السياسية أك االجتماعية، بؿ عمى العكس، فالديمقراطية تطمؽ الحريات بجميع أشكاليا كأنكاعيا

 ييعتبر التركيز عمى أىمية الفرد في المجتمع مف اىـ ركائز الديمقراطية، كما :اإلنسانية امةرالك: رابعاً 
أف اعتبار اإلنساف محكر الحياة كسببيا، مف ركائز الديمقراطية، التي تؤكد عمى قيمة الفرد ككرامتو 

 .الشخصية اإلنسانية
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 كىك مف المبادئ األساسية في المفيكـ الديمقراطي، كييعد الجكىر األساسي :ُحكم األكثرية: خامساً 
كال يعني ذلؾ أف القرارات . لمحككمة الديمقراطية، التي ترل أف األكثرية ىي التي يجب أف تيقرر

كحكـ األكثرية يعني . السياسية يجب أف تصدر عمى الدكاـ عف األكثرية إما باالنتخاب أك باالستفتاء
رادتيا كرغباتيا كمصالحيا . أف تأتي ىذه القرارات كالسياسات العامة معبرة عف رأم األغمبية كا 

يرل المفكركف السياسيكف أنو ال يمكف لممجتمع أف يصبح ديمقراطيان : ضماف حقكؽ األقمية: سادسان 
كـ . دكف أف تضمف األكثرية لألقمية كافة حقكقيا، بما في ذلؾ حقيا في أف تصبح أكثرية كال يعني حي

كـ األغمبية، . األكثرية ىدر حقكؽ األقمية كما يمكف تشجيع كؿ فرد لممشاركة الجماعية عف طريؽ حي
. شريطة احتراـ حقكؽ األقميات

 ال بيٌد لنجاح العممية الديمقراطية مف تكافر المعمكمات لمجميع، لمساعدتيـ :توافر المعمومات: سابعاً 
كما ال بيد مف أف تككف كسائؿ اإلعالـ . عمى اتخاذ الرأم السياسي الذم يجدكنو األفضؿ بالنسبة ليـ

رة، كأف ييسمح بالحكار المفتكح كأسكأ أنكاع الخداع ىك الذم تقكد بو الحككمة عندما تكذب عمى .  حي
مكاطنييا كتزكدىـ بالمعمكمات الخاطئة، إلقناعيـ أف مصمح المجتمع أف تستمر ىذه الحككمة في 

كـ . الحي

تمعب المشاركة السياسية في صنع القرارات في المجتمع الديمقراطي دكران : المشاركة السياسية: ثامناً 
ميمان في تطكير الذات، إذ تيعتبر مسؤكلية حكـ الفرد لنفسو أسمكبان فاعالن لتطكير شخصيتو كاعتماده 
عمى الذات، كتأتي قيمة المشاركة الجماعية في األمكر العامة، مف اإليماف بأف المشاركة الفردية 

. ضركرة لمتطكير الكامؿ لشخصة اإلنساف

 مع ازدياد األمكر في الدكلة العصرية حجمان كتعقيدان، مما ال يمٌكف مف اتخاذ :التمثيل السياسي: تاسعاً 
القرارات اليامة في االجتماعات العامة، كعميو أصبح لزامان أف تتخذ القمة القرارات عف األغمبية، كييطمؽ 

اصطالح التمثيؿ  (األكثرية)كالقاعدة الشعبية  (القٌمة)عى ىذه العالقة ما بيف القيادات السياسية 
 .السياسي

:  كىي ركيزة أساسية لمنظرية الديمقراطية، بحيث تفصؿ السمطات الثالث:فصل السمطات: عاشراً 
كتمزج األنظمة . التشريعية التي تسٌف القكانيف، كالتنفيذية تنٌفذ ىذه القكانيف، كالقضائية تيطبؽ القكانيف

الديمقراطية البرلمانية أعماؿ السمطة التنفيذية مع السمطة التشريعية، كتفصؿ ما بيف ىاتيف السطتيف 
 . كالسمطة القضائية

تتضمف مبادئ الديمقراطية حؽ الشعب في مراقبة تنفيذ :  المحاسبية كالشفافية كالمساءلة:حادي عشر
رياتيـ المدنية كتعني المحاسبة أف تككف الحككمة ذات قابمية . القكانيف، بما يصكف حقكقيـ العامة كحي
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لممحاسبة مف قبؿ الشعب أك نكاب الشعب، كالشفافية كالمساءلة مف المبادئ اليامة ألم نظاـ 
. الدجاني). المحاسبة القانكنية كالسياسية كالمالية: كتتضمف  المحاسبة ثالثة جكانب ىي. ديمقراطي

(. 56 ػ 29ص . 1998

 كىي تعطي الناس فرصة اختيار قادتيـ، كالتعبير عف كجيات نظرىـ :االنتخابات الحرة:ثاني عشر
 .في المسائؿ الميمة

فالتنافس بيف األحزاب في .  كىي جزء ميـ مف نظاـ الحكـ الديمقراطي:األحزاب السياسية: ثالث عشر
االنتخابات، يتيح الفرصة لممقترعيف، لالختيار بيف المرشحيف، الذيف يمثمكف مختمؼ المصالح، 

كفي كثير مف البمداف الديمقراطية، ذات نظاـ الحزبيف كالكاليات المتحدة، أك . كمختمؼ كجيات النظر
ذات نظاـ التعددية الحزبية ػ ثالثة أحزاب أك أكثر ػ يشكؿ الحككمة الحزب الذم يكسب األغمبية 

المطمقة في االنتخابات في الدكؿ الديمقراطية، ذات التعددية الحزبية، كفي ىذه الحالة يجكز أف يأتمؼ 
يقـك الحزب، أك األحزاب التي ال تشارؾ في . حزباف أك أكثر، فتتككف أغمبية لتشكيؿ حككمة ائتالفية

كىي حرة في نقد سياسات كاجراءات الحزب . الحككمة كفي ظؿ الديمقراطية بدكر المعارضة المخمصة
.  الذم يتكلى السمطة

 تنطكم النظـ الديمقراطية عمى ترتيبات مختمفة، مف شأنيا الحد مف تمادم :تقييد السمطة: رابع عشر 
 . أم شخص، أك فرع مف فركع الحككمة في التسمط

 تقـك الحككمة الديمقراطية عمى القانكف، كىك في أغمب الحاالت :الحكم الدستوري: خامس عشر 
كتكضح كيؼ . تبيف الدساتير سمطات ككاجبات الحككمة، كتحدد ما يجكز ليا عممو. دستكر مكتكب

كتحتكم بعض الدساتير عمى قائمة مفصمة بحقكؽ المكاطنيف، تشمؿ . تيسف القكانيف، ككيؼ يتـ تنفيذىا
 . تكصيفان لحرياتيـ األساسية، كتمنع الحككمة مف التعدم عمييا

 يقـك األفراد كالمنظمات غير الحككمية في ظؿ الديمقراطية، بكثير :المنظمات األهمية: سادس عشر 
. المكسكعة العربية العالمية). مف األعماؿ االجتماعية، كاالقتصادية دكف سيطرة الحككمة عمى أغمبيا

 (563-562ص. 1996

 كال ،حرية دكف مف ساكاةـ كال اةكاسـ كفد مف حرية ال ألنو. متالزمةك اممةتؾـ  كالركائزاألركاف كىذه
 كق يةسالسيا اطيةقرلمديـ ؽؿالمط المفيكـ ىذا كلكف. ان أحرار األفراد جميع كاف إذا إال لمشعب سمطة

 فال الشعب، أكثرية لطتياس مصدر كاف كاف الحاكمة ةئالؼ ألف ؾذؿ. كاقعاؿ إلى منو المثالية إلى بقرأ
 .الحاكمة ةئالؼ مع راؤىاأ تتكافؽ ال الشعب مف اخرل ةفئ كجكد مع سيطرةـ سمطة تصبح أف مف دب
 (.123ص. 1995.عيد)
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كتتمثؿ مبادئ الديمقراطية بأف ال سيادة لفرد أك لقمة عمى الشعب، كسيطرة أحكاـ القانكف، كعدـ الجمع 
. 2000. الكٌكارم) .بيف السمطات، إضافة إلى ضماف الحقكؽ كالحريات العامة، كتداكؿ السمطة

 (19ص

كال بٌد لمديمقراطية كذلؾ أف تككف ذات حجـ متكاضع ليس فقط إلتاحة الفرصة أماـ كافة المكاطنيف 
لالجتماع معان في المجمس ليمارسكا عمميـ كحكاـ المدينة، بؿ لتمكيف ىؤالء المكاطنيف مف معرفة 

بعضيـ البعض اآلخر، كلكي يتمكف المكاطنكف مف السعي إلى تحقيؽ المنفعة لمجميع ينبغي لكؿ منيـ 
معرفة منفعة كؿ فرد، كبذلؾ يككف قادران عمى فيـ المنفعة العامة التي يشترؾ بيا كؿ المكاطنيف، كلكف 
كيؼ لممكاطنيف فيـ كؿ ما لدييـ مف قكاسـ مشتركة إذا كانت مدينتيـ كبيرة كعددىـ ضخمان؛ بحيث ال 

لقد كانت االمبراطكرية الفارسية كياف مقيت، ال . يمكنيـ معرفة أحدىـ اآلخر أك رؤية مدينتيـ بأكمميا
لككنيا دكلة استبدادية فحسب، بؿ ألنيا بسعة أرجائيا تعمؿ عمى تحجيـ كافة مف يعيش داخؿ 

 (33ص. 1995. داؿ). حدكدىا، كبذلؾ ال يمكنيا إاٌل أف تككف دكلة استبدادية

كيتب )لعؿ مف أشير أشكاؿ الكصؼ لمديمقراطية القديمة ىك ذلؾ الكارد في كتاب السياسة ألرسطك 
، ففي معرض معاينتو لصيغ الحكـ المشركعة كالراسخة، كصفان تفصيميان (ـ. ؽ323 ك335بيف عامي 

ف عمى شكؿ نمكذج حكـ لـ يستطع أرسطك نفسو أف يقبؿ بو، كبالفعؿ فإنو كصفو بنكع  لمديمقراطية، كا 
كيقـك الكصؼ بتحميؿ جممة مزاعـ الديمقراطية، كمعاييرىا األخالقية، . الحكـ الصالح" انتياؾ"مف 

. 1999. ىيمد). كأىدافيا، ثـ يشير بكضكح إلى السمات األساسية لعدد مف الديمقراطيات اليكنانية
( 37ص

ىذا كتمتمؾ الديمقراطيات مزايا اقتصادية تفكؽ النظـ غير الديمقراطية، فيي تعزز تعميـ الشعب، 
كالقكل العاممة المثقفة تساعد عمى االبتكار كالنمك االقتصادم، إضافة الى أف حكـ القانكف يدعـ بقكة 

أكثر في الدكؿ الديمقراطية، كما أف االقتصاديات الحديثة تعتمد عمى االتصاالت كالقيكد عمى 
االتصاالت في الدكؿ الديمقراطية أقؿ جدان، كتبادؿ المعمكمات أيسر كأقؿ خطكرة عنو في أغمب النظـ 

 (.57ص. 2000. داؿ). غير الديمقراطية
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 :نقد الديمقراطية 5.3

كاف مف المفترض أف يككف انتصار الديمقراطية ذركة االنتصار األمريكي، لكف الديمقراطية قد ال تككف 
ىي النظاـ الذم يخدـ العالـ عمى أفضؿ ما يككف؛ بؿ كلربما لف تككف ىي النظاـ الذم سيسكد في 

ـ بسبب 1991كالكاقع أف سقكط الشيكعية في العاـ . البمداف التي تعتبر نفسيا قالعان لمديمقراطية
كما أف . ضغكط داخمية ال يعني أبدان أف الديمقراطية الغربية قادرة عمى االستمرار عمى المدل البعيد

الكفاة الطبيعية لمماركسية في شرؽ أكركبا ليست ضمانة ألنو لف تكجد نظـ استبدادية أكثر بطشان 
كقد يبيف التاريخ أنو ليس ىناؾ مف انتصار نيائي لممنطؽ، سكاء كاف تحت . تنتظرنا ىنا كفي الخارج

 (7-6. 1999. كابالف). اسـ المسيحية، أك التنكير، أك الديمقراطية كما يحدث اآلف

 يمةضئ بأقمية ان غالب تحكـ الحر العالـ في الديمكقراطية فالحككمات ،الحاضر كقتنا مؼ الكاقع ىك ذاقك
 ،يةسكالسيا كاالجتماعية االقتصادية االكضاع في ؿدٌ التب بفعؿ السريع لمتغير األقمية ىذه تعرضان، كجد

 (.123. 1995. عيد). ريةكثاأل حكـ حقيقة في الخمؿ يقع كىكذا

ذا كاف الفكر السياسي قد ظؿ يبحث عف تصكر شامؿ لمديمقراطية، كأف ىذا التصكر قد اصطدـ  كا 
بكاقع المجتمعات، فإف صعكبة التماثؿ بيف الفكر الديمقراطي كالتطبيؽ الديمقراطي يجعؿ ىذا األخير 

. أبراش). يبتعد عف أف يككف نظامان مثاليان لمحكـ، كخصكصان إذا تـ نقمو إلى مجتمعات مغايرة لمنبتو
 (.60ص. 1999

 ػ كىي ال تتكحد إاٌل في المجتمع الخالي مف الطبقات ػ في الظركؼ التي تتكحد فييا مصمحة المجتمع 
كىذا ال يعني أف الديمكقراطية الحقيقية لـ ترى النكر مف حيث المحتكل منذ ظيكر االستغالؿ كانقساـ 

 (19ص. 2007. الفقرة)المجتمعات إلى طبقات 

غير أٌف العممية الديمقراطية ال تكجد، كال يمكف أف تكجد، ككياف معزكؿ خارج جسـ الظركؼ التاريخية 
كالكجكد البشرم المكٌيؼ تاريخيان، فإمكانياتيا كحدكدىا تعتمد إلى حد كبير عمى البينى االجتماعية 

كمع ذلؾ؛ كألف الرؤية الديمقراطية جريئة جدان في كعدىا، فإنيا تدعكنا . القائمة كالظاىرة، كعمى الكعي
أبدان إلى التطمع إلى ما كرائيا، كتجاكز الحدكد القائمة لمبنى كالكعي، كقد قدر ألكؿ تحكؿ ديمقراطي 

اختراؽ الحدكد السابقة لمحككمة التقميدية مف قبؿ القمة، سكاء عمى شكؿ حكـ ممكي، أك ارستقراطي، أك 
قامة بينى جديدة كمعتقدات ساندت حككمة تقكـ عمى أغمبية أفراد الشعب،  اكليغاركي، أك شمكلي، كا 

كبعد مركر ألفىٍي عاـ، فقد تجاكز التحكؿ الديمقراطي . كذلؾ في دكؿ ػ مدف ديمقراطية أك جميكرية
حدكد البينى كالمعتقدات السابقة عف طريؽ التطبيؽ المعتمد لفكرة الديمقراطية عمى مجاؿ كاسع في 

كنتيجة لذلؾ، أعقبت مؤسسات الحكـ البكلياركي المؤسسات القديمة كمعتقداتيا التي . الدكلة القكمية
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. داؿ). ساندت المبدأ الجميكرم لدكؿ  ػ المدف  أك النظاـ الممكي المركزم كبقايا النظاـ االقطاعي
( 518ص. 1995

كألٌف الديمقراطية الناجحة تتطمب كجكد طبقة كسطى كمؤسسات مدنية، فإف ركسيا الديمقراطية تبقى ػ 
فضالن عف كؿ ما كرثتو عف النظاـ السكفييتي ػ  غير مستقرة كتعاني مف الفقر؛ رغـ أف نسبة األمية 

بينما نجحت الصيف في ظؿ نظاميا الشمكلي في تحقيؽ نجاحات كبرل مف %. 1فييا ال تتعدل الػ 
نكعية حياة مئات المالييف مف سكانيا، كيمكف القكؿ أف ركسيا ربما تككف قد فشمت جزئيان ألنيا 

 (8ص. 1999. كابالف). ديمقراطية، كأف الصيف ربما نجحت جزئيان ألنيا ليست كذلؾ

إٌف التحكؿ في مدل الديمقراطية الذم تحقؽ نتيجة محاكلة تطبيؽ العممية الديمقراطية عمى الدكؿ 
القكمية قد حٌكؿ بدكره الحياة السياسية في الدكؿ الديمقراطية إلى نضاؿ كصراع تنافسيَّيف بيف األفراد 

فما ىك إذف مصير ذلؾ المىثؿ األعمى القديـ .. كالمجمكعات التي تعتنؽ أفكاران كميثالن كأىدافان متضاربة 
 (202ص. 1995. داؿ). لمفضيمة السياسية كالسعي نحك تحقيؽ الخير العاـ

األكؿ : لقد كاف لمنمكذج الكالسيكي لمديمقراطية كنقده تأثير قٌيـ في الفكر السياسي الغربي الحديث
بكصفو مصدر إلياـ بالنسبة إلى عدد كبير مف المفكريف الديمقراطييف، كالثاني بكصفو تحذيران مف 

غير أٌف أيان مف النمكذج كنقده لـ ينطًك عمى أم مف نفكذ نظرم كعممي . مخاطر السياسة الديمقراطية
كالنمكذج نفسو لـ يعد إلى اختراؽ الفكر السياسي . مباشر خارج نطاؽ حياة دكؿ المدينة القديمة

األكركبي مف جديد حتى النيضة اإليطالية كازدىار جميكريات ىذه المدف، كما لـ يتـ استكماؿ 
عمميات إعادة معاينة أك صياغة كتركيج عدد كبير مف جكانب فكرة إشراؾ المكاطنيف المباشر حتى 

ٍيف األلمانييف كارؿ ماركس كفريدريؾ انجمز فيما بعد .  جاف جاؾ ركسك، ككؿ مف المفكرى

لقد مارس نىقدي أفالطكف، جنبان إلى جنب مع تأمالت نقدية صادرة عف مفكريف سياسييف يكنانييف 
آخريف، تأثيران استثنائٌي العمؽ في عصكر حديثة نسبيان، فكتاباتو عف عيكب الديمقراطية األخالقية لـ 

أما مدل الجدية التي يجب . يتـ قط، إف تـ تجاكزىا مف حيث القكة كاإللحاح في أم كقت مف األكقات
التحمي بيا لدل تناكؿ النقد كتطبيقو عمى نماذج ديمقراطية أخرل فيك أمر سيتعٌيف أف نعكد إليو فيما 

مف المؤكد أف مكاقؼ شبيية بمكقؼ أفالطكف، مف حيث الجكىر، كانت ذات أىمية قصكل . بعد
أكثرية المفكريف السياسييف : "تاريخيان، فثمة ناقد لمنظرية الديمقراطية أصاب كبد الحقيقة حيف أكد أف

الساحقة، ظمت تصر عمى شذكذ الدساتير الديمقراطية، كفكضكية السياسة الديمقراطية، كالفقر 
حتى أكائؿ القرف الثامف عشر، قٌمة فقط ممف سجمكا كجيات نظرىـ ". األخالقي لمشخصية الديمقراطية

-62ص. 1999. ىيمد). مطكالن، رأت الديمقراطية صيغة مرغكبة مف صيغ تنظيـ الحياة السياسية
63 .)



 

                                                 

 (42) 

فيو الكثير مف " حكـ الشعب بالشعب لصالح الشعب"مما سبؽ يمكف القكؿ بأف الديمقراطية بمعنى 
حكـ الشعب بنخبة مف الشعب "الطكباكية؛ بؿ أمر مستحيؿ، كبالتالي فالتعريؼ المناسب حاليان ىك 

كيرل المفكر الفرنسي كمكد لكفكر إنو لـ يعد ثمة عرش، أك أف الشعب لـ يعد معنيان ". لصالح الشعب
إف السمطة . بالعرش أك بمف يجمس عميو بقدر اىتمامو بتحسيف أحكالو المعيشية كالعيش بحرية ككرامة

الشعبية تعني أف يككف بكسع العدد األكبر مف المكاطنيف أف يعيشكا بحرية، أم أف يبنكا حياتيـ الفردية 
بأف يجمعكا بيف ما ىـ عميو كما ىـ ساعكف إلى تحقيقو، بأف يقاكمكا السمطة باسـ الحرية كباسـ الكفاء 
لممكركث الثقافي  في آف معان، فالنظاـ الديمقراطي ىك صيغة الحياة السياسية التي تزٌكد العدد األكبر 

إف الديمقراطية ال تقـك فقط عمى القكانيف؛ بؿ تقـك قبؿ كؿ شيء عمى ثقافة . بأكبر قسط مف الحرية
دراؾ لممجتمع السياسي كتركيبة مؤسساتية، ترمي  سياسية ال يمكف أف تنشأ ما لـ يكف ىناؾ فيـ كا 
بالدرجة األكلى إلى التكفيؽ بيف حرية األفراد كالجماعات، كبيف كحدة النشاط االقتصادم كالقكاعد 

 (57ص. 1999. أبراش). االجتماعية

 : ُخــالصة6.3

لقد تبٌيف مف خالؿ ىذا الفصؿ أف ىناؾ تطكرات في المبادمء األساسية لمديمقراطية، كىذه التغيرات 
شممت تكافر المعمكمات، كفصؿ السمطات، كالميسائمة، كالمشاركة السياسية، كضماف حقكؽ األقمية، 

كتعكد ىذه التحكالت لعدة عكامؿ منيا عامؿ التكنكلكجيا، كالتصنيع، كما أفرزتو . كالكرامة اإلنسانية
التقنية كالثكرة الصناعية مف تحكالت عمى بينى المجتمع االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية، حيث كاف 

مف ىنا؛ جاءت . ىناؾ ضركرة لتحكؿ كتطكر ىذه المبادلء لتككف أكثر مالئمة لتطكر المجتمع
مبادلء الديمقراطية جاء تمبيةن لمتغيرات كالتحكالت في المجتمعات، باختالؼ األزمنة كاألمكنة 

. كالظركؼ الحياتية لمناس
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سنتناكؿ في ىذا الفصؿ الديمقراطية في الفكر األمريكي منذ إعالف االستقالؿ، كما سنعرض 
لمديمقراطية كما تناكليا الدستكر األمريكي، ثـ نتطرؽ الى تاريخ كتطكر الديمقراطية األمريكية، كالفكر 
الديمقراطي األمريكي، مف خالؿ الحديث عف التجربة الديمقراطية في الكاليات المتحدة األمريكية منذ 

ـٌ نعٌرج عمى أىـ اإلضافات كالتطكرات  تأسيسيا، مرٌكزيف عمى تجارب بعض رؤساء الكاليات المتحدة، ث
. التي أحدثيا ىؤالء الرؤساء في الفكر الديمقراطي، كالنظاـ السياسي األمريكي

الى جانب ذلؾ سنشير الى ممارسة الديمقراطية مف قبؿ النظاـ السياسي األمريكي، كخصائص 
الديمقراطية األمريكية، كمرتكزاتيا التي مف أىميا التركيز عمى فيـ مبدأ الحرية كالمساكاة كالعدالة 

. كحقكؽ االنساف

ىك أمؿ البشرية،  (األمريكي)إٌف ىذا الشعب : "ـ كتب رجؿ الدكلة الفرنسي تكرغكت1788ففي عاـ 
كقد يككف ىك النمكذج الذم ييحتذل بو، كعميو أف ييثبت لمعالـ بالحقائؽ أف الناس قد يككنكف أحراران؛ 
كلكف بسالـ، كقد يتخمصكف مف القيكد التي فرضيا عمييـ الطغاة مف كؿ جنس، بحجة المصمحة 
إف . العامة، كينبغي عمى األمريكييف أف يصبحكا مثاالن لمحرية السياسية كالدينية كالتجارية كالصناعية

المجكء الذم يمنحكنو لممظمكميف مف كؿ أمة، كفرصة النجاة التي يكفركنيا ستيجبر الحككمات عمى أف 
تككف عادلة كمستنيرة، كلكي نيدرؾ ىذه الغايات ال بٌد ألمريكا أف تحققيا لنفسيا أكالن، كيجب أف ال 

تؤكؿ أمريكا ػ كما تنبأ بعض الكيتٌاب ػ الى كتمة مف القكل المتفرقة التي تتنازع عمى األرض كالتجارة، 
(. 10ص . 1998. أكركفسكي)". مرسخةن بذلؾ عبكدية الناس لبني جنسيـ

: النظام السياسي األمريكي 2.4

، (االتحادية)الحككمة الفيدرالية : يقـك تنظيـ الحككمة في الكاليات المتحدة عمى أربعة مستكيات ىي
كحككمة الكالية، كحككمة المقاطعة، كحككمة المدينة، كتبعان لذلؾ فإف األحزاب السياسية ليا تنظيماتيا 

كمف المالحظ أف القكانيف التي تحكـ النشاط الحزبي تختمؼ مف . في كؿ مستكل مف ىذه المستكيات
كالية إلى اخرل، كأف عمى األحزاب أف تتقيد بقكانيف كؿ كالية عمى ًحدة، كقد يصدؼ كجكد اختالؼ 

في القكانيف بيف مدينة كأخرل كفي نفس الكالية، كىذا يعني أنو اليكجد نمط مكحد لمنشاط الحزبي عمى 
مستكل الدكلة، كىناؾ كذلؾ تنظيـ حزبي عمى مستكل مجمس الككنغرس، النكاب كالشيكخ كالمجالس 

كعمى مستكل عامة الشعب فمكؿ مكاطف أمريكي . المنتخبة األخرل، فأعضاء كؿ حزب يشكمكف كتمة
بمغ السابعة عشرة الحؽ في اإللتحاؽ بالحزب الذم يختاره، باستثناء بعض المحككميف بجرائـ أك 

 ( 2). يعانكف مف قصكر عقمي
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: الدســتور األمــريكي 1.2.4

ىي  (أمريكا)ـ مف بريطانيا الى العالـ الجديد، اعتبركا 1607عندما كصؿ المياجركف األكائؿ في العاـ 
، كشٌبيكا أنفسيـ بالعبرانييف القدماء، حيف فٌركا مف ظيمـ الممؾ اإلنجميزم جيمس (أكرشميـ الجديدة)

كقد خطب القٌس البركتستانتي صمكئيؿ كيكماف كىك . األكؿ، كىربكا مف بريطانيا بحثان عف أرض جديدة
إف : "التي حممتو كمجمكع مف التطيٌرييف الى خميج ماساشكستس قائالن  (أرابال)عمى ظير السفينة 

ف الييكد كانكا، لكنكـ أنتـ البركتستانت شعب اهلل  نجالند ىي المكجكدة اآلف، كا  أكرشميـ كانت، لكٌف نيكا 
نجالند مكاف اسـ أكرشميـ (. 5ص. 2000. مكدكجاؿ)". المختار، كعيد اهلل معكـ، فضعكا اسـ نيكا 

كالتطيريكف ىـ  أتباع حركة بركتستانتية في إنجمترا، ظيرت خالؿ القرنيف السابع عشر كالثامف عشر 
الميالدييف، كانصرفت الى تطيير طقكس العبادة في الكنائس، كااللتزاـ بالفضيمة مف خالؿ رفض كافة 

ىاجر الكثير مف أتباعيا الى العالـ الجديد بعد عكدة . الممارسات التي لـ ترد بصددىا تعاليـ سماكية
(. 55ص . 1995. داؿ). الممكية كحكـ الكنيسة، كأسسكا أكؿ مستعمرة في أمريكا ىي نيك إنجالند

لقد جاء التطيريكف، كىـ مؤسسك ماساشكستس، في طمب الحرية لممارسة عقيدتيـ الدينية، كاعتقدكا 
أنيـ لف يمارسكا حريتيـ إاٌل إذا غادركا بالدىـ، كابتعدكا عف اضطياد ممؾ انجمترا ليـ، كما أنيـ آمنكا 

بأف الرٌب كاف عمى كشؾ إنزاؿ عقابو باألٌمة التي ترفض إطاعة أمره باإلصالح، فمجأكا الى 
نجالند كمف ىناؾ بدأكا بسٌف التشريعات لبرنامجيـ اإلصالحي بكؿ حرية، كاختاركا الديمقراطية . نيكا 

كـ الديني (. 13ص. 2004. عناية). كاالستقالؿ الذاتي لألبرشية كنظاـ لمحي

، كبعد إعالف (3) سنة174خضعت أمريكا لمسمطات الممكية البريطانية كتشريعاتيا عمى مدار 
. ـ كيضع الدستكر الذم يكضح القكانيف كالمبادئ األساسية ألمريكا1776االستقالؿ األمريكي في العاـ 

المكسكعة ). كال يقتصر الدستكر األمريكي عمى منح القكة كالسمطة، بؿ يحدد ىذه القكة كي ال تتمادل
(.  191ص. 1996. العربية العالمية

كجاء إعالف االستقالؿ األمريكي ليؤكد رفض التبعية لممستعمر البريطاني، كألف السمطة المركزية التي 
 مستعمرة؛ كانت مف الضعؼ بحيث ال تيؤٌمف البقاء ليذه األمة 13نتجت عف االستقالؿ؛ كالتي ضٌمت 

ـ تصكغ المكاد السبع األكلى لدستكر الكاليات 1778الفتٌية، كلتالفي خطر االنييار بدأت بعد عاـ 
. حكيجاتي). المتحدة، حيث تبٌنت ىذه المكاد، محاكلة التكفيؽ ما بيف السمطة الفعمية كالحرية الفردية

(. 32ص. ـ2001

                                                 
ـ ىىـز األمريكيكف البريطانييف 1781ـ أسس المستعمركف االنجميز أكؿ مستكطنة بريطانية في أمريكا الشمالية، كفي العاـ 1607في العاـ -   3

 .ـ1783في يكركتاكف، كانتيت الثكرة األمريكية بعد تكقيع اتفاقية باريس عاـ 
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ييعتبر دستكر الكاليات المتحدة األداة األساسية لمحكـ، كىك القانكف األعمى لمبالد، كيكفر األساس 
كييعتبر ىذا الدستكر . لالستقرار السياسي كالحرية الفردية كالنمك االقتصادم كالتقدـ االجتماعي فييا

أقدـ الدساتير نافذة المفعكؿ في العالـ، كيعكد ذلؾ لبساطتو كمركنتو، كما أف أحكامو األساسية كانت 
 مميكف شخص في أكثر 240عمى قدر كبير مف سالمة التفكير، بحيث تمٌبي اآلف حاجات أكثر مف 

.  ت.د. مكجز نظاـ الحكـ األمريكي).  تعديالن 26مف خمسيف كالية، رغػـ أنو لـ يدخػؿ عميو سػكل 
(. 6ص

كـ القكمي، كيعدد  كييحدد الدستكر األمريكي القكانيف األساسية لمكاليات المتحدة، كيرسـ شكؿ نظاـ الحي
حقكؽ الشعب األمريكي كحرياتو، كأىداؼ الحككمة كسيبؿ تحقيقيا، كقد كيضع ىذا الدستكر لتنظيـ 

 ػ 1775)كبعد نىيؿ المستعمرات استقالليا خالؿ الثكرة األمريكية . حككمة قكمية قكية لمكاليات المتحدة
بدأ زعماء أمريكيكف بارزكف مثؿ جكرج كاشنطف كأليكساندر ىاممتكف بالعمؿ عمى إقامة  (ـ1783

في " كثيقة االتحاد"كفي االجتماع الذم عيقد في فيالدلفيا لمراجعة . حككمة قكمية بمكجب دستكر جديد
كـ ىك دستكر 13ـ، كضـٌ مندكبيف عف المستعمرات الػ 1787العاـ  ، تـ كضع مخطط جديد لمحي

الكاليات المتحدة، الذم شممت بنكده إقامة اتحاد لمكاليات، كتأسيس حككمة تمارس سمطاتيا عمى 
. ت .د. دستكر الكاليات المتحدة األمريكية). المكاطنيف بشكؿ مباشر، كتكفر الحماية لجميع المكاطنيف

(. 1ص

 مستعمرة إنجميزية 13إف أىمية إعالف االستقالؿ األمريكي ال تكمف فقط في أنو مجرد إعالف مف قبؿ 
كاقعة عمى الساحؿ الشرقي ألمريكا الشمالية؛ بؿ ىك يؤٌسس لتحرر ىذه المنطقة الجغرافية مف 

االستعمار البرطاني، فيك يتضٌمف األفكار األساسية التي اعتبرىا األمريكيكف ضركرة لحياة شعب حر، 
كيحدد كذلؾ شكؿ الحككمة التي يريدىا الشعب، كالمسؤكليات المتبادلة بيف الحككمة كمكاطنييا، 

(. 13ص. 1998. أكركفسكي). لضماف النظاـ كالحرية

لقد تميز الدستكر األمريكي عف البريطاني بأنو دستكر مكتكب بكثيقة كاحدة، كغير قابمة لمتعديؿ، إاٌل 
بأحكاـ خاصة بذلؾ، بينما لـ يكف الدستكر البريطاني إاٌل مجمكعة مف القكانيف كاألعراؼ، ليست 

كقد ضـٌ الدستكر األمريكي سبع مكاد ػ قبؿ إجراء . مكتكبة في كثيقة كاحدة، كمختمفة األصكؿ كالتكاريخ
التعديالت عميو ػ ترٌكزت حكؿ بينية السمطة التنفيذية كالتشريعية كالقضائية، كىي السمطات الثالث في 

(. 33ص. ـ2001. حكيجاتي)". عيرؼ الحككمة االتحادية

كتيعتبر المكاطنة، كالفصؿ بيف السمطات مف أبرز مالمح الدستكر األمريكي، كتجمت ىذه المالمح في 
، كما كضع "نحف شعب الكاليات المتحدة نرسـ كنصنع ىذا الدستكر: "العبارة األكلى مف الدستكر
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صانعك فقرات الدستكر سمطة أكبر بيد الرئيس، كمجمكعة مف الضكابط تمنع سيطرة سمطة عمى 
(. 45ص. 1998. أكركفسكي). السمطتيف األيخرييف

كيأتي اعتزاز األمريكييف بدستكرىـ، كاالحتراـ شبو الديني الذم ييكٌنكنو لو مف معرفتيـ "
بأف ىذه الميثؿ العميا كالحريات كالحقكؽ لـ تيمنح ليـ مف قبؿ طبقة حاكمة صغيرة، بؿ 
إنيا تعتبر الحقكؽ الطبيعية غير القابمة لمتحكيؿ لكؿ أمريكي، كالتي حاربكا مف أجميا، 

". كفازكا بيا، كىي لذلؾ ال تنيتزع مف قبؿ أية حككمة أك محكمة أك مسؤكؿ أك قانكف
(. 46ص. 2001. ستيفنسكف)

ليست ىنالؾ كثيقة في التاريخ األمريكي يمكف مقارنتيا بإعالف االستقالؿ مف حيث "ك
المكانة التي تحتٌميا في نفكس المكاطنيف األمريكييف كقمكبيـ، كليست ىذه الكثيقة ميمة 
لمبحث في نمك الديمقراطية في الكاليات المتحدة فحسب؛ بؿ تيعتبر مف نكاحو عٌدة الكثيقة 

األساسية لتمؾ الديمقراطية، ألنيا تمقي الضكء عمى الماضي ليكضح تطكر األفكار 
كالمؤسسات الديمقراطية في العالـ الجديد، كما تحدد معالـ المستقبؿ أيضان، لتبٌيف مدل 

التزاـ الكاليات المتحدة بتحقيؽ كعكد إعالف االستقالؿ، كتبرز كذلؾ المياديف التي 
 (.13ص. 1998. أكركفسكي)". تتطمب نضج األفكار الديمقراطية فييا

: التجربة الديمقراطية في الواليات المتحدة 2.2.4

ليست الديمقراطية بالنسبة لألمريكييف ػ كما كصفيا الرئيس األمريكي أبراىاـ لنككلف ػ مجرد حكـ 
كـ األغمبية، كألف الكاليات المتحدة تتكٌكف  الشعب بالشعب كلمشعب؛ لكنيا تتضمف أيضان قيكدان عمى حي
مف قكميات مختمفة كمعتقدات سياسية كاجتماعية كدينية متباينة، فقد كضعت شيئان لـ يسبقيا إليو أحد، 
. حيث أقٌرت التعددية، ككضعت ضمانات مفصمة لمنع األغمبية مف أف تصبح قكة ظالمة لتفكقيا عددان 
كعمى الرغـ مف ذلؾ، فإٌف ىذا النمكذج المثالي لـ يتحقؽ في كثير مف األحياف، فبدالن مف تسامح 

األمريكييف مع األجناس األخرل، كأصحاب المعتقدات كالثقافات المختمفة، كانكا في كثير مف األحياف 
(. 9ص . 1998. أكركفسكي). عػدكانييف

لقد دخمت الحككمات الديمقراطية الحديثة في حركب مع دكؿ غير ديمقراطية، كما فعمت في الحربيف 
العالميتيف األكلى كالثانية، كفرضت ىذه الدكؿ حكمان استعماريان بالقكة المسمحة عمى الشعكب المغمكبة، 

ـ كاف 1980كتدخمت كذلؾ في الحياة السياسية لدكؿ أخرل الى حد إضعافيا أكسقاطيا، فحتى عاـ 
ـ 1954لمكاليات المتحدة سجؿ حافؿ في دعـ الديكتاتكريات العسكرية في أمريكا الالتينية، كفي العاـ 

كمع ذلؾ؛ فالحقيقة . كاف ليا دكر في االنقالب العسكرم الذم أطاح بالحككمة المنتخبة في غكاتيماال
الممحكظة أف الديمقراطيات النيابية الحديثة ال تدخؿ في حركب فيما بينيا، كاألسباب ليست كاضحة 

تمامان، كلكف أبرزىا المستكل الرفيع لمتجارة الدكلية الذم يميد سبيؿ الصداقة بدالن مف الحرب، 
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كالمعاىدات كالتحالفات كالدفاعات المشتركة التي تدعـ االستعداد لمبحث عف السمـ بدالن مف خكض 
(. 56ص. 2000. داؿ). الحرب

 الدعكة إلى الديمقراطية التي حممت لكاءىا الكاليات المتحدة، كالتي جعمت منيا تارة جزرة تعطييا إفٌ 
عدائيا، أأخرل عصان ترفعيا في كجو معارضييا كك القتصادىا، ميفمكافئة لمؤيدم سياستيا كالداع

تكاجو اليـك معارضة شديدة حتى مف داخؿ بعض تمؾ الدكؿ التي تمارس تمؾ الديمقراطية، كذلؾ 
:  ألسباب عديدة، منيا 

إلغاء الخصكصية الفردية كالحضارية لكثير مف الشعكب كخاصة اإلسالمية منيا، كالتي تممؾ - 1
. بيامشركعان حضاريان كقانكنيان كأخالقيان خاصان 

فشؿ النظاـ الديمقراطي في الدكؿ التي تطبقو أك تصدره، فقد انتاب بعض ىذه الدكؿ الضعؼ - 2
، حيث خضعت عمى الصعيد الداخمي إلى سيطرة فئة مف النخبة الشمكليةنفسو الذم أصاب األنظمة 

السياسية كاالقتصادية التي تممؾ القدرة الدعائية كالمالية الكافية مف أجؿ الحصكؿ عمى أصكات 
الناخبيف، كخضعت عمى الصعيد الخارجي إلى مقتضيات السكؽ العالمية التي تقـك عمى حمايتيا، 

  (4 ).كتنظـ شؤكنيا قكة الكاليات المتحدة

 : تجــارب رؤســاء 3.2.4

 توماس جيفرسون  :

إعالف " أعضاء ػ بإعداد 5ـ كيٌمؼ تكماس جيفرسكف ػ ضمف لجنة تكٌكنت مف 11/6/1776بتاريخ 
، ككاف جيفرسكف، كىك الرئيس الثالث لمكاليات المتحدة، المؤلؼ الرئيسي "االستقالؿ األمريكي

إف ىذا اإلعالف مديف : "لإلعالف، كقد قاؿ الكاتب األمريكي رالؼ بارتكف بيرم عف إعالف االستقالؿ
. عناية)". لفكر جيفرسكف كقممو، كفي ىذه الكثيقة أضاؼ عبقريتو الى الحكمة السارية في ذلؾ الجيؿ

(. 40 ك39ص. 2004

ككاف فرض الديف عمى الناس ضربان مف الظمـ، فقد رأل كؿ مف تكماس جيفرسكف كجيمس ماديسكف 
بأف المعتقدات الدينية يجب أف تعكد الى الضمير الفردم، كال بيد مف صكنيا بشكؿ كامؿ بعيدان عف 

ف النشاط الديني ػ كفؽ رأييما ػ يجب أف يككف اختياريان، كاعترضا عمى فرض الضرائب  تدخؿ الدكلة، كا 
عمى الناس لدعـ الكنيسة الرسمية، ككذلؾ عمى إجبار الناس لدفع الضرائب حتى لكنائسيـ الخاصة، 
كطالب جيفرسكف بضركرة فصؿ الكنيسة عف الدكلة، كطمب مف الناس أف يكتبكا عمى شاىد قبره بأنو 

                                                 
4
(. http://saaid.net/daeyat/nohakatergi/18.htm. قاطرجي)-  
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. كاتب إعالف االستقالؿ كقانكف فرجينيا كمؤسس جامعة فرجينيا، كليس بصفتو رئيسان لمكاليات المتحدة
(. 358ص . 1998. أكركفسكي)

لقد شٌبو المستعمركف العممانييف كالدينيكف الكاليات المتحدة بجميكرية الركماف في األزمنة القديمة، 
ككٌظؼ جكف آدامز ذلؾ التشابو عٌدة مرات، كما امتألت كتابات جيفرسكف كفرانكميف بإشارات مف  
القيـ الجميكرية التي احتفى بيا الركماف القدماء، كبدىت الكاليات المتحدة ػ حسب جيفرسكف ػ مثؿ 

رية . مكدكجاؿ). الجميكريات العظمى القديمة، التي قيٌدر ليا االزدىار كالنمك في إطار امبراطكرية الحي
(. 42ص . 2000

ليطبؽ أفكاره الجميكرية الديمقراطية، الى درجة قريبة جدان  (المناطؽ)ابتكر جيفرسكف نظرية الدكائر 
إف الطريقة إلقامة حككمة صالحة كسميمة : "مف نظاـ الحرية في الطبيعة، كيتحدث عف نظريتو قائالن 

. عناية). ىي أف ال تدعيا بيد شخص كاحد، بؿ بتقسيميا بيف الكثرة، ككؿ دائرة تدير مصالحيا بنفسيا
(. 48 ػ 47ص . 2004

كاستطاع جيفرسكف تحكيؿ فرجينيا مف إقميـ ممكي الى كالية ديمقراطية، كما نجح في إصالح قكانيف 
كدستكر فرجينيا، كساىـ في إلغاء بعض قكانيف الممكية، التي تدعـ الطبقة االجتماعية التي ينتمي 

كقد أمضى كقتان طكيالن في إقناع الناس بفكرتو، التي تدعك الى إلغاء الرؽ، كاقترح منع استيراد . إلييا
العبيد الى فرجينيا، كأقٌر الككنغرس قانكنان يمنع تجارة الرقيؽ في كؿ المناطؽ الكاقعة الى الشماؿ مف 

(. 211 ػ 209ص . 2002. حسف). نير أكىايك، كذلؾ بناءن عمى جيكد جيفرسكف في ىذا الخصكص

حٌث الدكلة، كما   باالحتراـ مثمو مثؿ أكبر مكظفير جيفرسكف أف المكاطف العادم جدملقد اعتقد
. مكجز التاريخ األمريكي).  أنفسيـ مكضع ثقة الشعب قبؿ كؿ شيء مف أف يجعمكاالمسؤكليف عمى

 .)52ص. ت.د

 كمف ، عف القانكف اإلنجميزم مع بعض التغييراتالتي أيخذت عرض جيفرسكف مجمكعة مف القكانيفك
رساليـ إلى أماكف إ ك، كتعميميـ، كمف ثـ تحرير جميع العبيد،العبيد بينيا مشركع قانكف إلغاء استيراد

. فريش كستيفنز). إدارة جميكرية لمقضاءب الشعب الى أف يقكـ ، كما دعاأخرل في المستعمرات
 ). 34ص. 1991

 أف : إلى نتيجة مفادىا ػ في خضـ رفض دمج السكد في الدكلة ػتكصؿ جيرسكفكفي الكقت عينو، 
 كبذلؾ لف تتحقؽ ،بيف الًبيض كالسكد أكبر مف أف تبقى ضمف شعب حر مستقؿ كاحد الفركقات ما

(. 35ص. 2001. شريؼ). البشرية، كلف يككف الناس متساكييف في مجتمع مختمط عرقيان  المساكاة

 جيمس ماديسون  :
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ـ عف المبادئ السامية التي تمثميا حككمة 1804لقد عٌبر الرئيس األمريكي الرابع جيمس ماديسكف عاـ 
تيديف الكاليات المتحدة لمعالـ إضافةن لنفسيا، بتقديـ مثاؿ عمى حككمة : "الكاليات المتحدة األمريكية بقكلو

كقد اعتبر األمريكيكف أف دكلتيـ تحركيا مبادئ أرقى ". كاحدة ػ عمى األقؿ ػ تحتج عمى الفساد السائد
مف مبادئ العالـ القديـ، كفي المقابؿ كاف يينظر الى الجميكرية األمريكية عمى أنيا تعمؿ كفقان 

إلمالءات المذىب العقمي المستنير، كأنو يجب عمييا العمؿ كنمكذج لمناس األقؿ حظان، المجبريف عمى 
كـ أقؿ رأفة (. 242 ػ 241ص. 2002. كيسنجر). العيش تحت حي

: كرأل ماديسكف أف السمطة كالقكة حكمتا العالقات الدكلية في العصكر المظممة، التي كٌلت، كأضاؼ
. 2000. مكدكجاؿ)". ال أعرؼ إاٌل نظامان كاحدان ألخالؽ اإلنساف، سكاءن تصرؼ منفردان أك جماعيان "

(. 48ص

 أبــراهام لنــكولن: 

كبطريقة مباشرة،  نكم إطالقاي،ال أ أنا: "ـ3/1861/ 4  بتاريخ لنككلف في خطابو االفتتاحيقاؿ أبراىاـ
أممؾ أم حؽ مشركع في اإلقداـ   في كجكد الرؽ في الجنكب، كأعتقد أنني الأك أعيد النظرتدخؿ أأف 

لدستكر الذم يجعؿ ؿ الثالث عشرعمى التعديؿ  عندما صٌكت الككنغرسك". عمى ذلؾ، كال أم ميؿ إليو
  ضد كجكد الرؽ، عىٌدؿ في البرىة األخيرةيةفي منأل عف كؿ تدخؿ مف قبؿ الحككمة االتحاد الجنكب

ذا كانت  نٌص خطابو، ليًعد بتأييد ىذا التعديؿ، الذم لـ يحصؿ في النياية عمى مكافقة الككنغرس، كا 
م أ ليس لو قأف: "لنككلف فقد قاؿ؛ الضمانة التي يقدميا مشركع التعديؿ ىذا مكجكدة في الدستكر
(. 268ص. ـ1989. جكلياف) ."اعتراض عمى جعميا كاضحة صريحة، كنيائية ال رجكع فييا

مىؿ رئيس تحرير جريدة كقد  كيدؼ  عالف تحرير العبيدإ لتمٌكئو في ؛لفك عمى لنؾ"بيكفمنيكيكرؾ تر"حى
، فرد عميو لنؾ الجريدة بعددىا الصادر  لف بخطاب نشرتو تمؾكمف أىداؼ الحرب األىمية القائمة كقتئذو

 : قاؿ فيو22/8/1862في 

االتحاد، ال أف انقذ االسترقاؽ، فإذا ما استطعت أف  إف ىدفي األكبر ىك أف أنقذ. . ".
ذا ما استطعت انقاذه بتحرير بعض ،أف أحرر عبدان فعمت ذلؾ أنقذ االتحاد دكف  كا 

 كقبؿ أف ".يرسفكف في أغالؿ االسترقاؽ فعمت ذلؾ أيضان  العبيد كترؾ البعض اآلخر
إني أمقت االسترقاؽ لمجكر : "لف خطابان قاؿ فيوكاسة بسنكات ألقى لنؾئيتكلى الر

مقتو ألنو يسمب ميثمنا العميا الجميكرية قٌكتيا، كيفقدىا أ، إني يمحقو بالناس الفادح الذم
 (.235ص . 1970. رينككر)"! العالـ تأثيرىا الحؽ في

زحفت جمكع غفيرة مف كافة أنحاء الكاليات المتحدة األمريكية  (ـ28/8/1963)كبعد حكالي مائة عاـ 
إف الزنكج األمريكييف : "الى كاشنطف، ليقفكا أماـ تمثاؿ أبراىاـ لنككلف ػ محرر العبيد ػ ليقكلكا لو
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حسف، ).  يكمان ليحصمكا عمى حريتيـ، كلكنيـ، الى اليكـ، لـ يحصمكا عمييا240 عاـ ك 100انتظركف 
(. 53ص. 2002

الذم ألقاه الرئيس األمريكي السادس عشر أبراىاـ لنككلف  في العاـ " غيتزبرغ"كجاء في خطاب 
إف حككمة مف الشعب، يختارىا الشعب، مف أجؿ الشعب يجب أف ال : "ـ معمنان تحرير العبيد1863

ـ مف 1864كييعد خطاب لنككلف في ذكرل رئاستو الثانية في العاـ ".تزكؿ مف عمى كجو ىذه األرض
". فمنضٌمد جراح دكلتنا دكف حقدو عمى احد، كبمحبة لمجميع: "أجمؿ ما قيؿ عمى مر التاريخ، فقد قاؿ

(. 245ص . 2002. حسف)

أٌف كؿ تشريع "ـ 1854 عاـ ملينكأ كاليةاعتبر لنككلف الرؽ شران، ككاف قد أعمف في خطبة ألقاىا في ك
. ت.د. مكجز التاريخ األمريكي)". كالغاؤه يجب أف يصاغ عمى أساس أف الرؽ يجب حصره كالحد منو

  (.80ص

لقد كجدت الديمقراطية األمريكية نفسيا بعيدةن عف المشاكؿ التي تعرٌضت ليا الدكؿ األكركبية عبر 
تاريخيا، مف كجكد اإلقطاع كتحٌمؿ المجتمعات الزراعية، كسيادة البيركقراطية، األمر الذم سمح ليا 

بالبقاء نقية بكؿ خصائصيا الميبرالية الصرفة، مما جعميا تعتز بديمقراطيتيا، كتستييف بأشكاؿ 
. الديمقراطية األخرل، بما فييا الديمقراطية البرلمانية الشائعة في الدكؿ األكركبية األنجمكسكسكنية

  (.148ص. 2000. فياض)

 

 
 

:  خصائص الديمقراطية األمريكية4.2.4

: يتمتع نظاـ الحكـ في الكاليات المتحدة األمريكية بالخصائص التالية

ينص القانكف األمريكي عمى تقسيـ سمطات الحككمة الى ثالث سمطات : استقاللية السمطات -1
مستقمة، ىي التشريعية كالتنفيذية كالقضائية، كتعتبر كؿ سمطة مستقمة تمامان عف السمطتيف األيخرييف، 
كتممؾ حؽ التكازف مع السمطات األخرل، كيمثؿ ىذا الحؽ قكة لدل كؿ سمطة، التي تستطيع بدكرىا 

. التأثير عمى السمطات األخرل
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 ييعتبر احتراـ الدستكر كاجب ألنو ينص عمى مبادئ الحككمة كقكاعدىا في :احترام الدستور -2
الكاليات المتحدة، كيقٌسـ الدستكر السمطات كاألعماؿ عمى الحككمة الفدرالية كحككمات الكاليات، كما 

 .يحدد قكة كؿ فرع مف فركع الحككمة الكطنية

 كمف خالؿ ىذه اآللية يتـ فحص شرعية أمر ما كمدل مطابقتو لمدستكر، كتيعتبر :مراجعة القضاء -3
المحاكـ الجية التي تممؾ سمطة النظر في األعماؿ التشريعية كالتنفيذية كاإلعالف عف مطابقتيا أك 

 (.191ص. 1996. المكسكعة العربية العالمية). مخالفتيا لمدستكر

كتمتاز الكاليات المتحدة بتنظيميا القضائي، فما مف حدث سياسي إاٌل كييطمب فيو رأم القضاء، كىذا 
 (.180ص. 2007. دك تككفيؿ). يعني أف القضاء يمثؿ أحد أىـ مكاقع النفكذ السياسي

 يتيح ىذا النظاـ فرصة لمشعب األمريكي لممشاركة في تغيير الدستكر، :سيادة الغالبية في االقتراع -4
حيث يقـك الككنغرس باقتراح التعديالت في الدستكر، كإلقرارىا يجب مكافقة ثمثي أعضاء مجمسي 

 (.191ص. 1996. المكسكعة العربية العالمية). الشيكخ كالنكاب

 حيث تتشارؾ في ممارسة السمطة حككمة :(حكومات الواليات والحكومات المحمية)الفيدرالية  -5
قكمية، مع حككمات لمكاليات كحككمات محمية، األمر الذم يسمح لألمريكييف رؤية مسؤكلييـ 

 . المنتخبيف عف كثب، كيمكنيـ مف ربط السياسات كالبرامج مباشرةن بكاضعييا كمطبقييا

 يتـٌ كضع القكانيف عمى مستكيات عدة بدءان مف المجالس المحمية مركران بالييئات :سّن القوانين -6
كيككف في كؿ مف ىذه المستكيات . التشريعية في الكاليات، كصكالن الى ككنغرس الكاليات المتحدة

 .إسياـ كبير لممكاطنيف بشكؿ مباشر أك غير مباشر

 التي ييعتمد عمييا في كشؼ سكء تطبيؽ العدالة كالتخمص مف الفساد، كعدـ :وسائل اإلعالم الُحّرة -7
 .كفاءة جياز حككمي معٌيف

 مع مطمع القرف العشريف أصبح المجتمع األمريكي أكثر تعقيدان، كاتسع دكر :جماعات المصالح -8
الحككمة، مما أفرز قضايا كثيرة يحتاج الناخبكف لمتحدث عنيا، األمر الذم دفع المكاطنيف الى إنشاء 

كمنظمات غير حككمية لمدفاع عف مصالحيـ العامة كالخاصة، كتكٌرس نفسيا في  (لكبي)مجمكعات 
 . سبيؿ قضية معٌينة

كـ شفافة قدر اإلمكاف، كالمداكالت كالقرارات ال بيٌد مف أف :حق المعرفة -9  يجب أف تككف أعماؿ الحي
كىذا ال يعني أف تككف كؿ أعماؿ الحككمة عمنٌية، كلكف مف حؽ . تككف متاحة لتدقيؽ الناس كمعرفتيـ
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. الناس معرفة كيؼ تيصرؼ أمكاؿ الضرائب التي تيجبى منيـ، كمدل كفاءة المحاكـ كممثمييـ المنتخبيف
 (.4 ػ 1ص . 2001يكركفسكي، )

 أًضؼ الى ذلؾ القكانيف المحددة التي تستدعي إبقاء النكافذ األمريكية مفتكحة، فقانكف حرية المعمكمات 
ـ يمنح أم شخص ػ كليس المكاطف األمريكي كحده ػ حؽ معرفة ما تفعمو الحككمة، كىي 1966لمعاـ 

ـ لجميع 1974كما يسمح قانكف الخصكصية لمعاـ . معمكمات تيحجب في دكؿ أخرل، بدعكل سرٌيتيا
األمريكييف باالطالع عمى أية معمكمة تخصيـ لدل جميع الدكائر الحككمية عمى مستكل المدينة أك 

(. 13ص. 2001. ستيفنسكف). الكالية أك المستكل الفدرالي

إف مشكمة الكاليات المتحدة الكبرل ىي مشكمة العرؽ، حيث لف يتـ : حماية حقوق األقميات -10
تحرير العبيد إاٌل بحرب أىمية دمكية، كالتي عمى أثرىا تكٌصؿ الممٌكنكف الى حقكقيـ، كما زالت قضية 

 . المساكاة العرقية مف القضايا التي تحاكؿ الكاليات المتحدة جاىدةن حٌميا حتى اليكـ

 بالرغـ مف أف السيطرة المدنية عمى القكات العسكرية :السيطرة المدنية عمى المؤسسة العسكرية -11
تيعطي الكثير مف السمطة لمرئيس؛ فإف الثقافة التي تستند إلييا القكات العسكرية في أمريكا تحكؿ دكف 
إساءة استخداـ تمؾ القكة، إضافةن الى أف المحاكـ تضع حدكدان ألعماؿ السمطتيف التشريعية كالتنفيذية 

 (.4 ػ 1ص . 2001يكركفسكي، ). في ىذا النظػاـ الديمػقراطي
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:  مرتكزات الديمقراطية األمريكية 5.2.4

 حرية الفكر والرأي والتعبير :

ييعتبر تكماس جيفرسكف النصير األكؿ لحرية العقؿ كحرية التعبير في أمريكا، فقد آمف بأف اختالؼ 
الرأم يقكد الى البحث، كالبحث يقكد الى الحقيقة، كأف الناس مف خالؿ الجيكد المشتركة يستطيعكف 

. عناية). الكصكؿ الى حقائؽ عممية قابمة لالنتشار، كازدرل الغيبيات، كالالىكت كالنظريات التجريدية
(. 49ص . 2004

منعت المادة األكلى مف قائمة الحقكؽ األمريكية الككنغرس مف إقامة كنيسة ثابتة متفردة، كما منعتو 
(. 33ص . ـ2001. حكيجاتي). مف التدخؿ في حرية الخطاب كاالجتماع كالنشر

ـ أنو ليس مف حؽ أحد إجبار أم شخص أك دفعو 1786كجاء في قانكف فرجيننيا لمحريات الدينية عاـ 
لدعـ ديف بعينو، كال يجكز كذلؾ إكراىو، كما ال يجكز أف يعاني ىذا الشخص بسبب آرائو أك معتقداتو 

الدينية، بؿ مف حؽ كؿ فرد إعالف الديانة التي يريد، كالدفاع عنيا بحجة، كىذه الحقكؽ المعمنة في 
ىذا القانكف ىي حقكؽ طبيعية لكؿ البشر، كأف أم قانكف يعمؿ عمى إلغاء ىذا القانكف سيككف انتياكان 

(. 361 ػ 360ص . 1998. أكركفسكي)". لمحؽ الطبيعي لمبشر

كمف العكامؿ األساسية في فيـ الكاليات المتحدة أف المجتمع األمريكي ىك أكثر المجتمعات انفتاحان كما 
أنو أكثر المجتمعات انتقادان لمذات، كىذا األمر يربؾ األمـ األخرل، التي ترل أنو مف المحظكر نشر 

(. 13ص. 2001. ستيفنسكف).  الغسيؿ القذر، عمى مرآل مف المأل

 المســاواة :

مقكا متساكيف، كأف خالقيـ قد منحيـ : "أف" إعالف االستقالؿ األمريكي"جاء في  جميع الرجاؿ قد خي
. 2000. داؿ)". حقكقان معينة غير قابمة لمتحكيؿ، مف بينيا الحياة كالحرية كالسعي كراء السعادة

(. 61ص

كيقكؿ المفكر الفرنسي أليكسي دم تككفيؿ أثناء حديثو عف تأثير األفكار الديمقراطية عمى المجتمع 
: األمريكي

تكٌلد المساكاة اتجاىيف، يقكد األكؿ الى االستقالؿ، الذم قد يؤدم بالبعض نحك  "
الفكضى، كيقكدىـ االتجاه الثاني الى طريؽ طكيؿ غامض، كبالتأكيد الى 

كلـ تنتبو األمـ الى أىمية االتجاه األكؿ، كغالبان ما تناىضو كتقؼ ضده . العبكدية
إف المساكاة تميـ ركح االستقالؿ، فيي تقبع في رأس كؿ . بسبب االتجاه الثاني
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إنساف كقمبو، كىذا الشعكر الداخمي لالستقالؿ السياسي ىك العالج الكحيد 
(. 328ص. 1994. ظاىر)". لمشركر السياسية جميعان 

ـٌ التصديؽ في العاـ   ـ عمى التعديؿ الرابع عشر كبعدىا التعديؿ الخامس عشر عاـ1868 كقد ت

 حؽ مكاطني الكاليات المتحدة في التصكيت لف تستطيع أم كالية: " عمى أفا نٌص كالٌمذيفـ 1870

. مكجز التاريخ األمريكي). "أخرل انكاره أك تعديمو بسبب العنصر أك المكف أك حالة العبكدية السابقة
  (.87 ص.ت.د

  كعدـ جكاز انتياؾ حقكؽ،عمى اإليماف بالمساكاة بيف الناساألمريكي فيرتكز القضائي أما النظاـ 

كالقكة كالمركز  اإلنساف كسيادة القانكف، كال يجكز ألم فرد أك مجمكعة مف الناس ميما بمغكا مف الثراء
يعتمد ك. حماية القانكف ال يجكز أف ييحـر أم شخص ألم سبب كاف مف، كما أم يتعٌدكا عمى القانكف

الفدرالية كتحاكـ  النظاـ القضائي عمى خدمة المكاطنيف كأعضاء في ىيئات المحمفيف في المحاكـ
أمريكي قد بمغ السف القانكنية ما  الكاليات كالمحاكـ المحمية، كيشمؿ كاجب الخدمة العامة لكؿ مكاطف

كـ األمريكي). لـ يثبت المكاطف أف الخدمة تشكؿ عبئان شخصيان لو  136ص . ت.د. مكجز نظاـ الحي
 (140ك 

ثر المظاىرات الحاشدة التي شارؾ فييا آالؼ األمريكييف كالتي رفعت شعار 1964كفي عاـ  ـ ػ كا 
قٌدمت حككمة الرئيس جكف كندم مشركع قانكف " الزحؼ الى كاشنطف مف أجؿ الكظائؼ كالحرية"

ـ الى الككنغرس إلقراره، كىك يعالج قضابا الزنكج األمريكييف، كحقيـ في 1964الحقكؽ المدنية لمعاـ 
كبعد اغتياؿ كندم، . التصكيت كالمساكاة كالتفرقة في الخدمات العامة كالمدارس، كالمساكاة في العمؿ

أعمف الرئيس األمريكي الجديد ليندكف جكنسكف أنو يمتـز بالعمؿ عمى إصدار القانكف، الذم تـٌ إصداره 
(. 55ص. 2002. حسف). ـ، كالذم قيكبؿ بابتياج شديد مف قبؿ الزنكج األمريكييف1964في العاـ 

يككف جميع األشخاص مؤىميف لمتمتع "أنو  (أ)، الفقرة 201جاء في قانكف الحقكؽ المدنية، في القسـ 
الكامؿ كالمتساكم بالسمع كالخدمات كالمرافؽ كاالمتيازات كالميزات كمرافؽ أم مكاف مف أماكف التسمية 

. أكركفسكي)". كالراحة العامة، دكف تمييز أك فصؿ عمى أساس العرؽ أك المكف أك الديف أك األصؿ
(. 327ص . 1998

مقكا "قكانيف كأحكامان ال محيد عنيا، فػيتضمف جكىر الديمقراطية األمريكية  ، ك "متساكييف جميع الناس خي
. لقد خمؽ اهلل الناس ككىبيـ حقكقان ال يجكز التصرؼ بيا، منيا حؽ الحياة، كالحرية، كنيشداف السعادة"
القانكف،   بيف الناس عمى أساس المكانة أك الثراء، فالجميع سكاسية أماـ األمريكيال ييميز الدستكرك

التقاضي أماـ المحاكـ أىـ  كتيعتبر حرية. كيخضعكف بالتساكم لممحاكمة كالعقاب عند مخالفة القانكف
كـ األمريكي). الضمانات التي تنص عمييا كثيقة الحقكؽ  (.36ص. ت.د. مكجز نظاـ الحي
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 العــدالة :

يرل دك تككفيؿ أنو مف بيف األمكر المستجدة التي استرعت انتباىو خالؿ كجكده في الكاليات المتحدة 
تساكم المراتب، كما ليا مف تأثير مذىؿ عمى سير المجتمع بأسره، إذ أنيا تكسب الفطرة السميمة كجية 

معٌينة، كتضفي عمى القكانيف ركنقان ما، كما أنيا تكفر لمحاكميف حقائؽ عامة جديدة، كتكلد لدل 
(. 23ص. 2007. دك تككفيؿ). المحككميف عادات خاصة

يجاد محطات " إف غاية العدالة تتمثؿ في إحالؿ فكرة الحؽ محؿ فكرة العنؼ، كا 
إف ما تكتسبو المحاكـ مف قكة معنكية . كسيطة بيف الحككمة كاستخداـ القكة المادية

أما إذا . يجعؿ استخداـ القكة امران نادران جدان، كيؤىميا معظـ األحياف ألف تحؿ محميا
. اقتضى األمر المجكء الى القكة فستغدك مفاعيؿ القكة مضاعفة القترانيا بقكة القانكف
كفي الكاليات المتحدة ال بيد لمحككمة الفدرالية أف تصبك أكثر مف سكاىا الى كسب 

مؤازرة العدالة ليا، ألنيا بطبيعتيا أضعؼ مف سكاىا، كمف اليسير تنظيـ معارضات 
ضدىا، كاالتحاد ييدرؾ حاجتو الى المحاكـ، إلرغاـ المكاطنيف عمى االنصياع لقكانينو، 

(. 55 ػ 54ص . 2007. فياض)". أك لكي يرد عمى االعتداءات التي قد يتعرض ليا

كيتضمف "؛  االحتكاـ لمحكمة العالـىك  ػ كما قاؿ جيفرسكف ػ  اليدؼ مف إعالف االستقالؿلقد كاف
البشرم الذيف  االحتراـ الالئؽ لرأم الجنس البشرم، كبذلؾ فيك يخاطب األجياؿ القادمة لمجنس

، ف فإف ليـ حقكقان في الحياة كالحرية كالسعي نحك السعادةك كبما أنيـ متساك،سيكلدكف متساكييف
أصبحت   كفي حاؿ،كلضماف ىذه الحقكؽ تستمد الحككمات سمطاتيا العادلة مف رضا المحككميف

. فريش كستيفنز) . يحؽ لمشعب أم يبدليا كيقضي عمييا كأف يشكؿ حككمة جديدة،الحككمة مخربة
 ..)25 ػ 24 ص.1991

 الُحــرية :

عندما ال تيمارىس السمطة إال انطالقان مف القكانيف يصبح األفراد في مأمف، كليس ىنالؾ أم فرد يمكف 
كيجب عدـ إعطاء . أف يككف عمى قدر مف الفضيمة بحيث يحتمؿ السمطة المطمقة مف دكف أف يفسد

كيمكف لممجتمع األمريكي أف يعطي دركسان جيدة لممجتمعات األكركبية، .السمطة المطمقة ألم كاف
كقد رأل ػ دك تككفيؿ أثناء رحالتو الى . بإظيار أف الحرية يمكف اف تحفظ المجتمع الديمقراطي

. الكاليات المتحدة ػ ما يضمنو الدستكر األمريكي مف حرية حركة لممتمكات كاألشخاص كرؤكس األمػكاؿ
(. 15 ك 12ص . 2007. فيػاض)

:  مف قانكف الحقكؽ المدنية عمى أنو202ينٌص القسـ 
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يجب أف يككف جميع األفرادج مؤىميف ليككنكا متحرريف، كال يقع عمييـ في أية  "
مؤسسة أك مكقع مف التمييز أك الفصؿ مف أم نكع عمى أساس العرؽ أك المكف أك 

الديف أك األصؿ، إذا ما طيمب ىذا التمييز أك الفصؿ مف قبؿ أم قانكف أك تشريع أك 
كـ أك أمر مف الكالية أك أم جياز حككمي أك قسـ سياسي  أمر أك انظمة أك حي

(. 328ص . 1998. أكركفسكي)". معني

 ؛أك التمثيمي رأل ماديسكف أف التصدم ألم فئة تريد فرض سيطرتيا ال يككف إاٌل بالحكـ الجميكرم
 ،مف المكاطنيف تكسيع مدل كجيات نظر الشعب مف خالؿ تمريرىا عبر ىيئة مختارةعمى الذم يعمؿ 

  ػ رأيوحسب  ػكاألىـ مف ذلؾ الذيف يككنكف في الغالب مف المثقفيف المتمتعيف بالحكمة كالصالح،
ف عدد مف المكاطنيف المنتخبيف في إ" :قاؿ فقد ،اتساع القاعدة الجغرافية كالشعبية لمحكـ الجميكرم
 كبذلؾ سيصعب عمى ،في جميكرية صغيرة جميكرية كبيرة أكبر مف عدد المكاطنيف المنتخبيف

الشريرة المرافؽ لالنتخابات، كبذلؾ يدعك  تيـاالمرشحيف غير الصالحيف النجاح في تحقيؽ ممارس
 تنكع المعتقدات الدينية فرضكما سيمنع  ،االقرار بحرية الفرد  يتـحيث ماديسكف إلى مبدأ التعددية، 

كـ األمريكي). "كاحدة رادة مؤسسة دينيةكا   رأم (. 36ص. ت.د. مكجز نظاـ الحي

اندالع الحرب  استمرار كجكد نظاـ الرؽ في الكاليات المتحدة مف بيف األسباب التي أدت إلىكلقد كاف 
 ،ليسكا مكاطنيف ان ػ أـ أحراران سكاءن أكانكا عبيدػ ـ بأف كؿ السُّكد 1857، فقد أيعمف عاـ  األمريكيةاألىمية

بأف الككنغرس ليس لو أم  كبالتالي ال يحؽ ليـ رفع الدعكل أماـ محكمة فدرالية، كما تـ اإلعالف
إعالف " الى الحرب األىمية  كقد قادت.سمطة لمسيطرة عمى انتشار نظاـ الرؽ في األقاليـ الجديدة

 .)248ص. 1996. إلكيتز) .ـ1863الذم كضعو لنككلف عاـ في الكاليات المتحدة، ك " الرقيؽتحرير

 عف الحقكؽ الفردية التي يضمنيا الدستكر، كىي بمثابة    كالحريات المدنية ىي الحريات التي تيعٌبر
حماية  فتشير الى الحقكؽ المدنية أما . الدستكرية لممكاطنيف في مكاجية الحككمة الحصانات القانكنية

. األصؿ القكمي أك الديف أك الجنس األفراد كالجماعات مف التمييز القائـ عمى أساس العنصر أك
 )235ص. 1996. الكيتز)

 

 
 

 حقـوق اإلنسـان :

كدؽ عميو في 14ـ تٌمت المصادقة عمى كثيقة الحقكؽ، كجاء في التعديؿ الػ 1791في العاـ   الذم صي
ال يجكز ألية كالية أف تحـر أم شخص مف حياتو أك حريتو أك ممتمكاتو، دكف "ـ أنو 1868العاـ 
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كما منح الدستكر األمريكي الحككمة الفيدرالية سمطة تحقيؽ الغايات ". مراعاة األصكؿ المعمكؿ بيا
تكطيد العدالة، كضماف االستقرار المداخمي، كتكفير سيبؿ : "التي تنٌص عمييا مقدمة الدستكر، كىي

كما يضمف التعديؿ األكؿ في ".  الدفاع المشترؾ، كنشر الخير العاـ،  كتكفير الحرية لجميع المكاطنيف
مكجز نظاـ الحكـ ). الدستكر لألمريكييف حرية العبادة كممارسة الشعائر الدينية، التي يختاركنيا

(. 58 ك 54ص. ت .د. األمريكي

 جاء في المادة العاشرة مف قائمة الحقكؽ األمريكية أف الحقكؽ التي ال تيمنح لالتحاد تيحفظ إما لمشعب 
أك لمكاليات، كىذا يعني أف نظاـ الحكـ ال مركزم، كأف لكؿ كالية دستكرىا الخاص بيا، كىك ما كٌلد 
صالحات  نزاعان بيف الحككمة المركزية كحككمات الكاليات الجنكبية حكؿ حؽ الزنكج في التعميـ، كا 

ـ دخمت ثالث تعديالت عمى الدستكر، تيحٌرـ الرؽ كتيعطي 1861كفي عاـ . الرئيس فرانكميف ركزفمت
لجميع المكاطنيف حؽ حماية القانكف بالتساكم، كأف حقيـ بالتصكيت ال يمكف تجاىمو، بسبب العرؽ أك 

. الرؽ أك المكف، كبذلؾ أصبحت الكاليات المتحدة جميكرية دستكرية ديمقراطية متعددة األعراؽ
(. 33ص. ـ2001. حكيجاتي)

 مف قانكف المساعدات الخارجية كحقكؽ اإلنساف عمى أف سياسة الكاليات المتحدة ػ 502كينٌص القسـ 
كتمشيان مع التزاماتيا العالمية المنصكص عمييا في ميثاؽ األمـ المتحدة ػ كحفاظان منيا عمى تراثيا 
كتقاليدىا األصيمة، تدعـ كتساند احتراـ حقكؽ اإلنساف كالحريات األساسية لمجميع، دكف تمييز بناءن 

كيندرج ضمف األىداؼ األساسية لسياسة الكاليات المتحدة . عمى العرؽ أك المغة أك الجنس أك الديف
ف أم دكلة تنتيؾ بشكؿ  المخارجية مراعاة حقكؽ اإلنساف مف قبؿ جميع الدكؿ المعترؼ بيا عالميان، كا 

ص . 1998. أكركفسكي). صريح حقكؽ اإلنساف ال يمكف ألمريكا أف تقدـ ليا أية مساعدة أمنية
439.) 

:  الخــُـالصة3.4

في ختاـ ىذا الفصؿ يتبٌيف لنا أف الديمقراطية في الفكر األمريكي بدأ بزكغيا منذ الفترة التأسيسية 
نشاء الدستكر، كما يدعـ  عالف االستقالؿ كا  لمكاليات المتحدة األمريكية، أم قبؿ الثكرة االمريكية كا 
حجتنا ىذه ما جاء في ىذا الفصؿ مف أٌف الديمقراطية بدأت في الكاليات المتحدة األمريكية منذ بدأ 

التطيرٌيكف بسٌف تشريعات لبرنامج إصالح بكؿ حرية، كاختاركا الديمقراطية كاالستقالؿ الذاتي لألبرشية 
. كنظاـ لمحكـ الديني

كقد عالجت الديمقراطية األمريكية مكضكع المساكاة بيف البشر، دكف النظر الى العرؽ أك المكف أك 
الجنس، كىذا ما أكدتو الديمقراطية األمريكية عندما ألغت الرؽ كالعبكدية، كقد جاء أيضا في إعالف 

ف خالقيـ قد منحيـ حقكقان معٌينة، غير قابمة : "االستقالؿ األمريكي مقكا متساكييف، كا  جميع الرجاؿ خي
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، كأكد ذلؾ بعض المفكريف كالمؤرخيف أمثاؿ "لمتحكيؿ، مف بينيا الحياة، كالحرية، كالسعي الى السعادة
. دك تككفيؿ

كفي فيـ العدالة، نرل أف الديمقراطية األمريكية أكدت عمييا، كذلؾ كما جاء في إعالف االستقالؿ 
ٌف الحككمات تستمد  األمريكي، كالذم أشار الى ضماف حؽ الحياة، كالحرية، كالسعي الى السعادة، كا 
سمطاتيا العادلة مف رضا المحككميف، كفي حاؿ أصبحت الحككمة مخربة يحؽ لمشعب أف يستبدليا، 

. كيقضي عمييا، كأف يشكؿ حككمة جديدة

كقد كفؿ الفكر الديمقراطي األمريكي الحرية لممكاطنيف، مف خالؿ الدستكر األمريكي، كالذم ضمف حؽ 
ـٌ تأكيده في الفقرة   مف قانكف الحقكؽ 202حرية الممتمكات، كاألشخاص، كرؤكس االمكاؿ، كىذا ما ت

المدنية، كالذم نٌص عمى أف جميع األفراد مؤىميف ليككنكا متحرريف، كال يقع عمييـ في أية مؤسسة أك 
. أم مكقع مف التمييز أك الفصؿ مف أم نكع، عمى أساس العرؽ أك المكف أك الدِّيف أك األصؿ

كمما الحظناه ختامان، أف الديمقراطية األمريكية كىجدت نفسيا بعيدة عف المشاكؿ التي تعرضت ليا 
الدكؿ األكركبية عبر تاريخيا مف كجكد اإلقطاع كتحمؿ المجتمعات الزراعية، األمر الذم سمح ببقائيا 

. نقية بكؿ خصائصيا الميبرالية الصرفة

إٌف انفتاح الديمقراطية األمريكية عمى الديانات كالمعتقدات األخرل غير المسيحية جاء التأكيد عميو في 
ـ، حيث نٌص أنو ليس مف حؽ أحدو إجبار أم شخص أك 1786قكانيف فرجينيا لمحريات الدينية عاـ 

دفعو لدعـ دىيف معٌيف، كال يجكز كذلؾ إكراىو، كما ال يجكز أف ييعاني ىذا الشخص بسبب آرائو 
كمعتقداتو الدينية؛ بؿ مف حؽ كؿ فرد إعالف الديانة التي يريد، كالدفاع عنيا بحجة، كىذه الحقكؽ 

. الكاردة في ىذا القانكف ىي حقكؽ طبيعية لكؿ البشر

كما أف تكماس جيفرسكف ييعٌد النصير األكؿ لحرية العقؿ، كحرية التعبير في أمريكا، كقد آمف بأف 
. اختالؼ الرأم يقكد الى البحث الذم مف شأنو أف يقكد الى الحقيقة

كبناءن عمى ما تقدـ، نرل أف الفكر األمريكي منفتحه عمى الحضارات، كالثقافات األخرل، كمنيا اإلسالـ، 
كيتقبؿ اآلخريف بما يمثمكف مف حضارة كثقافة كمعتقدات، كما يفتح باب الحكار مع كؿ المعتقدات 

. كاألفكار لمكصكؿ الى قكاسـ مشتركة
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مفهوم الشورى في الفكر اإلسالمي : الفصل الخامس. 5

سنتناكؿ في ىذا الفصؿ مفيكـ الشكرل بتعريفو لغكيان، كاصطالحان، باإلضافة الى تأصيؿ مفيكـ 
الشكرل في القرآف الكريـ كالحديث الشريؼ، الى جانب ًذكر بعض التطبيقات العممية لمشكرل، 

قبة زمنية مف عيد النبي عميو السالـ، مركران بالخمفاء الراشديف،  كممارستيا في اإلسالـ في أكثر مف حي
ثـ األمكييف، فالعباسييف، كالمماليؾ، كالعثمانييف، كصكالن الى الشكرل في الفكر اإلسالمي الحديث، 

مكضٌحيف كيؼ تناكليا بعض المفكريف اإلسالمييف المعاصريف، أمثاؿ األفغاني، كالطيطاكم، كخاتمي، 
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كما سنتطرؽ في ىذا الفصؿ الى مرتكزات الشكرل في اإلسالـ، . كالتكنسي، كاليكيدم، كمحمد رضا
مثؿ المساكاة، كالحرية، كالعدؿ، كاآلخر، كاالجماع، إضافةن الى خصائص الشكرل كمحدداتيا في 

. اإلسالـ

 تعريف الشورى  1.5

ييقاؿ شارى العسؿي يشركه شكران كشيارة كمشاران كمشارة، استخرجو مف الخمية : جاء في لساف العرب
: ييقاؿ: كعف ثعمب قاؿ. إجتبيتو، كأخذتو مف مكضعو: ًشرتي العسؿ كاشترتو: كقاؿ أبك عبيد. كاجتباه

كمنو حديث أبي طمحة أنو كاف يشكر نفسو بيف يدم . شرت الدابة كالمة، أشكرىما شكران إذا قمبتيما
كيقاؿ فالف حيد . رسكؿ اهلل عميو السالـ كيقاؿ شاركه، مشاركة، كشكران، كاستشارة، طمب منو المشكرة

( 11ص. 1984. الخالدم(. المشرك

  الشورى في االصطالح  1.1.5

يتضح مف مجمؿ المعاني أٌف الشكرل تأتي بمعنى طمب الشيء، لذا قاؿ عنيا بعض العمماء أنيا 
استخراج : المشكرة: كقاؿ الراغب. االجتماع عمى األمر، يستشير كؿ كاحد صاحبو، كيستخرج ما عنده

  (ركح المعاني). األمر الذم ييتشاكر فيو: الرأم بمراجعة البعض أم البعض، كالشكرل

كىناؾ ثالثة اصطالحات يكتنفيا الغمكض؛ تدكر حكؿ معنى مصطمح الشكرل، كيستند الفقياء فييا  
: كىذه المصطمحات ىي". يا أييا الذيف آمنكا أطيعكا اهلل كالرسكؿ كأكلي األمر منكـ: "إلى اآلية القرآنية

 (1980. عثماف). أىؿ الشكرل، كأىؿ الحؿ كالعقد، تارة كأىؿ االجتياد تارة اخرل
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: كذكر الشيخ محمد عبده في تفسير المنار

كأما أكلي األمر فقد اختيمؼ فييـ، فقاؿ بعضيـ ىـ األمراء، كقاؿ بعضيـ ىـ  "
العمماء، كقد ماؿى محمد عبده في رأيو إلى أنيـ األمراء كالحكاـ كالعمماء كرؤساء الجند 

فيؤالء إف . كسائر الرؤساء كالزعماء، الذيف يرجع الناس إلييـ في المصالح العامة
اتفقكا عمى أمر كحيكـ كجب أف ييطاعكا فيو، شرط أف يككنكا مٌنا، كأف ال يخالفكا أمر 

اهلل كسٌنة رسكلو، التي عيرفت بالتكاتر، كأف يككنكا مختاريف في بحثيـ في األمر 
. 1956. عبده).  كأف يككف ما يتفقكف عميو مف المصالح العامة. كاتفاقيـ عميو

  (181ص

أما رشيد رضا، فقد قاؿ بأف أىؿ الحؿ كالعقد عند الرازم ىـ أىؿ اإلجماع، كىـ : "كيتابع الغنكشي قكلو
، كعنده أنو يجب أف يككف في األمة رجاؿ أىؿ بصيرة كرأم "المجتيدكف في األحكاـ الظنٌية كالفقيية

في سياستيا كمصالحيا االجتماعية، كقدرة عمى االستنباط يرٌد إلييـ أمر األمف كالخكؼ كسائر األمكر 
. االجتماعية كالسياسية، كىؤالء الذيف ييسٌمكف في عيرؼ اإلسالـ أىؿ الشكرل كأىؿ الحؿ كالعقد

كىذا يعني أف بيعة الخالفة ال تككف صحيحة إاٌل إذا كانكا ػ أم أىؿ الحؿ كالعقد ػ  ىـ الذيف يختاركف 
.                                        الخميفة كيبايعكنو برضاىـ، كىـ الذيف يسٌمكف عند أمـ أخرل بنكاب األمة

( 111ص. 1993. الغنكشي)

  الشورى في القرآن الكريم  2.1.5

كأطيعكا اهلل كأطيعكا الرسكؿ كأكلي األمر منكـ فإف تنازعتـ في شيء فرٌدكه إلى اهلل : "يقكؿ تعالى
: كيقكؿ تعالى. (59اآلية : النساء)" كالرسكؿ كأكلي األمر منكـ إف كنتـ تؤمنكف باهلل كاليـك اآلخر

(. 104اآلية : آؿ عمراف)" كلتكف منكـ أمة يدعكف إلى الخير كيأمركف بالمعركؼ كينيكف عف المنكر"
كيخاطب اهلل تعالى . (72اآلية : األحزاب)".إنا عرضنا األمانة عمى السمكات كاألرض: "كيقكؿ تعالى
كىذا يقتضي كجكب مشاكرة النبي .  (159اآلية : آؿ عمراف)". كشاكرىـ في األمر: "النبي فيقكؿ

الشكرل          اآلية )". كأمرىـ شكرل بينيـ: "ألصحابو كألٌمتو مف بعده، يقكؿ تعالى مادحان األٌمة
38.) 
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  الشورى في الحديث  3.1.5

كيؼ تقضي إذا عيرض : "كرد في الحديث الشريؼ أف النبي عميو السالـ لما بعث معاذ إلىاليمف سألو
. فبسيٌنة رسكؿ اهلل: قاؿ". فإٍف لـ تجد في كتاب اهلل؟: " قاؿ.  أقضي بكتاب اهلل: قاؿ". عميؾ قضاء

فضرب رسكؿ النبي عمى صدره . أجتيد برأيي كال آلك: قاؿ". فإف لـ تجد في سينة رسكؿ اهلل؟: "قاؿ
 (ركاه الترمذم كأبك داكد)". الحمد هلل الذم كفؽ رسكؿى رسكًؿ اهلل لما ييرضي بو رسكؿ اهلل: "كقاؿ

يدي اهلل مع : "كيقكؿ. (ركاه البخارم)". أال كمكـ راعو ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتو: " كقاؿ عميو السالـ
مف فارؽ الجماعة شبران فقد خمع ربقة : "كيقكؿ. (ركاه البخارم كمسمـ)". الجماعة، كقد شٌذ شٌذ إلى النار

". مف مات كليس في عنقو بيعة مات ميتة جاىمية: "كقاؿ أيضان  . (ركاه أبك داكد)". اإلسالـ مف عنقو
 (62ص . 1984.النككم)

:  ممارسة الشورى في االسالم4.1.5 

  في عهد الرسول عميه السالم

تيعتبر الشكرل ىي األصؿ الثاني لمنظاـ اإلسالمي بعد النص، كالشكرل ىي بذاتيا نص؛ نصٌّ عمى 
اإلقرار لألٌمة المستخمفة بحقيا في المشاركة العامة في شؤكف الحكـ؛ بؿ إف ذلؾ مف كاجباتيا 

الشرعية، إذ إٌف الشكرل عمـ عمى الدكلة االسالمية كأٌمة االسالـ، كلك قمت إنيا دكلة الشكرل كأمة 
.  الشكرل لحديث إلى الحؽ 

ف الشكرل في اإلسالـ ليست حكمان فرعيان مف أحكاـ الديف، ييستدؿ عميو بآية أك بآيتيف كبعض  كا 
نما ىي أصؿ مف أصكؿ الديف، كمقتضىن مف مقتضيات ص . 1985. الترابي). األحاديث كالكقائع، كا 

13 )

كقد أمر اهلل رسكلو بأف ال ينفرد برأيو في قرار اجتيادم يخص الجماعة، حتى يقتدم بو خمفاؤه الذيف 
يجيئكف بعده، كقد كاف النبي يستشير أصحابو في كؿ ما يخصيـ، كىذه نماذج مف مشكرة الرسكؿ 

: ألصحابو

. ففي معركة بدر استشار النبي المياجريف كاألنصار، فأشاركا عميو، كبيذا ضمف كحدة مكقؼ الطرفيف
بالنسبة الختيار مكقع المعركة، كقاـ بتبديمو " الحباب بف المنذر"كفي المعركة نفسيا نزؿ عمى مشكرة 

حيث عسكر المسممكف، كجعمكا الماء خمفيـ، كما نزؿ عمى مشكرة سعد بف معاذ ببناء العريش قبؿ 
كفي معركة الخندؽ نزؿ عمى رأم سمماف الفارسي، الذم أشار عميو بحفر الخندؽ حكؿ . القتاؿ
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المدينة، كما نزؿ عمى رأم سعد بف معاذ كسعد بف عبادة بإعطاء شيء مف تجارة المدينة لقبيمة 
. غطفاف

كنزؿ عمى رأم جماعة مف المسمميف أشاركا عميو بالتسميح فتسمح بأسمحة، كأحـر المسممكف إلثبات 
نٌياتيـ السميمة في الحديبية؛ كما نزؿ عمى رأم األغمبية بالنسبة لممفاكضات السممية مع قريش إذا 

. اقتضت الضركرة 

كنزؿ عمى رأم الحباب بف المنذر في تبديؿ معسكر المسمميف، كبقطع النخيؿ خالؿ غزكة الطائؼ، 
كنزؿ عمى رأم عمر بف الخطاب بعدـ التقدـ في معركة تبكؾ، كبعدـ نحر الركائب ألنيا خسارة ال 

كقد أيثر عف الرسكؿ عميو السالـ قكلو ألبي . تعكض، كأف يجمع أرزاؽ المسمميف كيكزعيا، ففعؿ ذلؾ
كعندما سيئؿ عميو ". لك اجتمعتما في مشكره ما خالفتكما: "بكر كعمر بف الخطاب رضكاف اهلل عمييما

(                                               24ص. 2002. عباد). مشاكره أىؿ الرأم ثـ إتباعيـ: "السالـ عف العـز قاؿ

كالشكرل ىي تشاكر األٌمة فيما بينيا، أك عف طريؽ ممثمييا، لمكصكؿ إلى أفضؿ الحمكؿ التي تمكنيا 
مف حكـ نفسيا بنفسيا، في إطار الشريعة اإلسالمية، كىي حؽ األمة في إنشاء السمطة، كاختيار 

الحاكـ، حقيا في أف تحكـ نفسيا كفقان إلرادتيا، كحقيا في الشكرل في كؿ األمكر اليامة، ألف الحاكـ 
كحؽ األمة في األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كال . مجرد مكظؼ كأجير ليا كككيؿ نائب عنيا

. سيما في مجاالت السياسة كاالجتماع

إف النمكذج السياسي الذم قدمو معظـ : "كأما بخصكص نمكذج الدكلة اإلسالمية فيقكؿ المكصممي
الفقياء مف أجؿ التنظير لدكر مؤسسة الخالفة ىك نمكذج دكلة الرسكؿ، التي كحدت األسس النظرية 

جماع كعقد كبيعة، كحرية المعتقد كاألفراد، إذ أف النبي عميو السالـ أسس ػ  السياسية مف شكرل كا 
بصفتو القائد كالحاكـ كالقاضي ػ المجتمع السياسي األكؿ، كقد حدد في الصحيفة أركاف المجتمع 

المتعدد بأديانو كقبائمو كفئاتو، كالصحيفة تيعتبر دستكر الدكلة اإلسالمية األكؿ، حيث أٌكدت : التعددم
: عمى

 .تنكع المجتمع كتعدد فئاتو -1

دكلة سياسية بقيادة الرسكؿ عميو السالـ، يقكـ يرسـ سياسات الحرب كالسمـ كيعقد  -2
 .المعاىدات كاالتفاقيات

 . اعترافو بحرية المعتقد كالممارسة لممجتمعات الدينية المختمفة -3

 . القبكؿ بالكاقع القبمي كالعشائرم، القاعدة االجتماعية كاالقتصادية لتمؾ الدكلة -4

اعتبار المجتمع الييكدم جزءان مف المجتمع السياسي كمشاركتو في الحرب كالسمـ مع  -5
 .المجتمع المسمـ
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 . ىي بأمر اهلل، كلذلؾ فيي ممزمة لكؿ األفراد كالمجتمعات  -6

كىـ بيف الفئات المتشاكمة لممجتمع عند التنازع -7 . 2007. المكصمي). اعتبر النبي الحى
 (37ص 

كـ، بؿ إٌنو  كيتكافؽ معظـ عمماء المسمميف عمى أف النبي عميو السالـ لـ يحدد شكالن مف أشكاؿ الحي
زٌكدنا بإرشادات أساسية، كالعدؿ كالحرية، كالشكرل كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كحفظ الديف، 

كالدفاع عف الدكلة، كتطبيؽ أحكاـ الشريعة كالقكانيف األخرل، كجمع كاردات الدكلة كالحفاظ عمى 
( 83 ػ 76ص. 1991. الشيباني). المجتمع كالدكلة

   في عهد الخمفاء الراشدين

حرص الخمفاء الراشدكف عمى استشارة الصحابة في أمكر كثيرة، ككانكا يستشيركف العمماء كذكم الخبرة 
كمما أعضؿ األمر عمى اإلماـ، كلـ يطمئف إلى معرفة حكـ اهلل تعالى فيو، أك لـ يتبٌيف لو الكجو الذم 

كقد اختمؼ عثماف بف عفاف عف الخمفاء الثالث اآلخريف في أنو كاف . تتحقؽ فيو المصمحة العامة
. يفٌضؿ استشارة أقاربو مف بني أميو مما ساىـ في الفتنة كالفرقة

الخمفاء الراشديف لـ يكف الكاحد منيـ ييمـز نفسو بالمشكرة التي تيعرض "كيرل سعيد رمضاف البكطي أف 
". عميو، كمف الميـ أف الشكرل كانت تمارس حسب تقرير الحاكـ كلـ يكف ليا شكؿ مؤسسي معيف

مشاركه أبي بكر في حركب الردة، كفي جمع القرآف، كمشاكره عمر في قضية قسمة : كمف مظاىرىا 
. سكاد العراؽ بيف الغانميف كفرض الخراج كنحكىا

كقد كاف المسممكف في عيد الخمفاء يعترضكف عمى سياستيـ كينتقدكف ممارساتيـ، كلـ يتعرض أحد 
. لألذل بسبب ىذه المعارضة، مما يدؿ عمى مبدأ الحرية، كفتح المجاؿ لمناس ألف يستشاركا

ف أسأت فقٌكمكني: "كقد خطب أبك بكر بعد أف أصبح خميفو فقاؿ ، ليؤكد "إف أحسنت فأعينكني، كا 
( 4ص. 2004. المطيرم). عمى الحرية كالرأم كالمشكرة

كما الحكار الذم دار في السقيفة إال دليؿه بٌيف عمى مبدأ المشاكرة كالحرية، فال شكرل بال حرية رأم، 
كتجمى ذلؾ في حرية االعتراض، فقد اعترض عمر عمى أبي بكر عندما أراد قتاؿ أىؿ الردة، كما زاؿ 

. أبك بكر يحاكر الصحابة حتى أقنعيـ برأيو

أال أضرب : "كدخؿ رجؿ عمى أبي بكر الصديؽ، فأغمظ الرجؿ لو القكؿ، فقاؿ أبك برزة االصمغي
: فغضب أبك بكر أشد الغضب في ليذه الكممة التي قاليا أبك برزة، كقاؿ". عنقو يا خميفة رسكؿ اهلل

".  كاهلل ما كانت ألحدو بعد رسكؿ اهلل"
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كقد اعترض بالؿ الحبشي رضي اهلل عنو كمعو جماعة مف الصحابة عمى سياسة عمر في شأف 
االرض المغنكمة، كطالبكه بتقسيميا عمى الفاتحيف، كرأل عمر كقفيا عمى المسمميف، كما زالك يجادلكنو 

.  حتى دعا اهلل عميو

  الشورى في العهد األموي

: يقكؿ حسيف عطكاف

ليس فيما بقي مف أخبار الشكرل عند بني أمية في دمشؽ ما يدؿ عمى أنيـ ارتقكا  "
بنظاـ الشكرل كضبطكه ضبطان شديدأن، بحيث يحٌددكف أعضاء مجمس الشكرل 

كالشركط التي يجب أف تجتمع فييـ كطرؽ انتسابيـ، كًنسب تمثيميـ لمناس، كمتى 
( 224ص . 2005. الخضرا)!!." يككف إجتماعيـ، ككيؼ يؤخذ برأييـ؟

كباإلضافة إلى مجمس الشكرل لدل الخميفة في دمشؽ ػ كما يقكؿ حسيف عطكاف ػ كاف في كؿ ًمصرو 
مف أمصار الدكلة مجمس شكرل، لو رجالو مف رؤساء القبائؿ كأمراء الجند، كالعمماء كالفقياء، كقد أخذ 

. عدد العمماء كالفقياء يزدادكف في مجالس الشكرل، حتى أصبح ليـ في أكثرىا نفكذ كبير

، فأما "ككاف بنك أمية يعٌكلكف عمى الشكرل في أكثر أمكر الدكلة كقضاياىا المعضمة"
في سائر شؤكف الدكلة كالكظائؼ المختمفة كاألحداث السياسية كالحركب الخارجية، 
فإٌف بني أمية كعماليـ اتبعكا الشكرل اتباعان دقيقان، ككانكا يرجعكف فييا إلىأىؿ العمـ 

ف خالفكىـ . عطكاف)". كاالختصاص مف رجاؿ الشكرل، ككانكا يأخذكف بآرائيـ حتى كا 
( 314ص 

كيشير عطكاف إلى كجكد مبدأ الشكرل في الجماعات المعارضة إٌباف الدكلة األمكية، كليس فقط في 
أجيزة الحكـ، فكاف زعماء الجماعات المعارضة يستشيركف فيما يطرأ عمييـ مف مشكالت سياسية 

كعسكرية، كلكف أخبارىـ تدؿ عمى أنيـ كانكا يقطعكف كثيران مف األمكر بآرائيـ، كال يعتٌدكف بآراء مف 
 . يستشيركف مف أتباعيـ إال قميالن 
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 الشورى في العصر العباسي :

أما ممارسة الشكرل في العصر العباسي فقد تفاكتت درجاتيا مف فترة إلى أخرل، ألف "
العصر العباسي امتٌد ما يزيد عمى خمسة قركف، كقيٌسـ إلى ثالثة عصكر، تدرجت 

لى سيطرة قادة العسكر مف األتراؾ كغيرىـ، فكانت  فييا الخالفة بيف القكة كالضعؼ، كا 
الشكرل تقكل في عيكد القكة كاالستقرار، كتضعؼ في فترات الضعؼ كالتفتت، 

( 400ص. الزحيمي) ".لسيطرة العسكر كالصراعات الدائمة

كيرل كىبة الزحيمي أف الخمفاء العباسييف عممكا بالشكرل عمى نحك دائـ، فمـ يستعًف خميفة عف مشاكرة 
أىؿ الرأم كاالختصاص مف العمماء كالكزراء كالقٌكاد كالقضاة كأمراء األقاليـ كالحجاب كالخبراء 

أما بالنسبة إلى الشكرل في اختيار الخميفة بالكراثة، . باألكضاع السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية
فيمكف كصؼ العصر العباسي بالبيعد عف الحكـ اإلسالمي األصيؿ، القائـ عمى منياج اختيار األٍكفىاء، 

( 235ص. 2005. الخضرا)". األفضؿ مف المسمميف

  الشورى بعد سقوط بغداد

لقد تميزت الفترة الكاقعة بيف سقكط بغداد كقياـ الخالفة العثمانية ػ كىي الفترة الممتدة مف منتصؼ 
القرف السابع اليجرم حتى أكائؿ القرف العاشر اليجرم ػ بمكاجية العالـ اإلسالمي ألكبر تحدٌييف في 

تاريخو الماضي، كىما تحدم الغزك المغكلي، كتحدم الغزك الصميبي، كما رافقيما مف حركب كانقساـ 
. لمعالـ اإلسالمي إلى دكيالت صغيرة 

ككانت دكلة المماليؾ في مصر كالشاـ مف أبرز الدكؿ التي تسيطر عمى أجزاء ممتدة مف العالـ 
اإلسالمي، كقد درس سعيد عبد الفتاح عاشكر مالمح الشكرل في ىذه الفترة، كرأل أف تمؾ العكامؿ قد 

( 204ص. عاشكر). ساعدت عمى العزكؼ عف تطبيؽ مبدأ الشكرل في الحكـ

ككانت الشكرل في ظؿ المماليؾ محصكرة في الشؤكف القضائية كالدينية، فنظران لطبيعة الرحمة التي 
عاشكىا، تركت آثاران سمبية عمى مبدأ المشكرة، كالمكقؼ لـ يستكعب سكل األمر كالطاعة، كلـ يكٍف 
.. لسمطة حٌكاـ المماليؾ نظاـ ثابت لكراثو العرش، فالحاكـ ىك األقكل، كاألكسع حيمةن، كاألشٌد بطشان 

. كبناءن عمى ذلؾ ضعفت الشكرل

، كىك مجمس المشكرة الذم تألؼ برئاسة "المشكرة"كلقد ظير في عيد المماليؾ ما عيرؼ باسـ 
، كالخميفة العباسي، كالكزير، كقضاة المذاىب األربعة، كأمراء (أتابؾ العسكر)السمطاف، كعضكية 

. المدف، كعددىـ أربعة كعشركف أميران 
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كقد كاف مجمس الشكرل ييعقد لمنظر في شؤكف الحرب، كالصمح، أك لمناقشة شغؿ مناصب النيابات 
كالكظائؼ الكبرل في الدكلة، كفي جميع الحاالت لـ يكف السمطاف ممزمان بدعكة مجمس المشكرة أك 
األخذ برأيو، ألف السمطاف كاف صاحب الرأم األكؿ كاألخير في أمكر الدكلة كافة، بمعنى أنو كاف 

حاكمان مطمقان، ككاف مجمس الشكرل ىذا يدكر كيعمؿ في إطار شكمي بعيدو عف ركح الشكرل المقصكد 
( 964ص. عاشكر). فييا

الشورى في الفكر اإلسالمي الحديث  5.1.5

خالؿ بحثو في فكر جماؿ الديف  (1973)" االعماؿ الكاممة" كيذكر رفاعة الطيطاكم في كتابو 
األفغاني أف االستبداد كالشكرل عمى طرفىٍي نقيض، كتمثؿ ذلؾ بشكؿ صريح بنمكذج النظاـ السياسي 

: الممكي أك االختيارم المبني عمى الشكرل، كمف كالمو المكٌجو إلى المصرييف

إنكـ معاشرى المصرييف قد نشأتـ في االستبعاد، كريبيتـ في حجر االستبداد،  "
كيرفض األفغاني الممكية ". كتكالت عميكـ قركف منذ زمف الممكؾ الرعاة حتى اليـك

التي كانت السيؼ المسمط عمى رقاب الرعية، مما أكىنيـ، كسٌيؿ انتصار الغزاة 
عمييـ، كما يدعك لمقضاء عمى الرمكز الظالمة، كيناشد الشعب أف يستفيؽ مف 

ىيٌبكا مف : "سباتو، لينعـ بما حظيى بو غيره مف الحرية كالسعادة، يقكؿ لقكمو
كا مف سكرتكـ .. غفمتكـ  ".  عيشكا كباقي األمـ أحراران سعداء.. اصحي

( 79ص. 1973. الطيطاكم)

كلـ يكف يساكر األفغاني أدنى شٌؾ مف أف الشكرل ترفع مف شأف الدكلة، كما رفعت الديمقراطية مف 
شأف أكركبا، كمثابرتو تمؾ جعمت البعض يرل فيو مؤشران كبيران في النزاعات الشكرية التي حصمت فيما 

(     113ص. 1973. الطيطاكم). بعد

كيرل األفغاني أف عدـ تطبيؽ النظاـ البرلماني، كاألخذ بأساليب الديمقراطية التي رمز إلييا بالشكرل، 
كمعاداة الممكية المطمقة، كؿ ذلؾ كاف بنظر العالـ الثالث كافيان ألف يحٌؿ محؿ البيعة لمسمطاف، ألف 

مف المطالب اإلصالحية الجكىرية المتصمة بالالمركزية، كالحكـ الشكرم "بيعتو كانت باألصؿ 
( 256ص. 1979. جدعاف). التمثيمي، كالسير في طريؽ الحرية المبدِّدة لالستبداد

لـ يفٌرؽ جماؿ الديف األفغاني بيف الشكرل كالديمقراطية، لقد دعا إلى سيادة األمة عمى التشريعات في 
لى انتخاب مجمس نيابي، كجعؿ كالية الحاكـ اختيارية، كدعا إلى الحرية كاالستقالؿ عمى  القانكف، كا 

 .االستبداد
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تخميص " ، كىك صاحب كتاب (1973)"االعماؿ الكاممة" كيرل رفاعة الطيطاكم مف جانبو في كتابو 
كلقد تأثر الطيطاكم ". المرشد األميف"ك " مناىج األلباب"، كصاحب كتاب "اإلبريز في تمخيص باريز

مف خالؿ كتابو األكؿ بالفرنسييف، ككصفيـ بأصحاب العدؿ، كبأف مساكاتيـ كميـ أماـ الشريعة، الرفيع 
. 1973. الطيطاكم). حتى أف الدعكة الشرعية تقاـ عمى الممؾ، كتنفيذ الحكـ عميو لغيره"كالكضيع 

(  103ص

سعاؼ المظمكـ،  كلقد اعتبر الطيطاكم أٌف الفرنسيكف قد كصمكا إلى ىذا الكضع مف إقامة العدؿ كا 
رضاء خاطر الفقير، كاقامة إجراءات األحكاـ عمى عامة الشعب كخاصتيـ كجعؿ تمؾ القضية في . كا 

أعمى مراتبو عند الفرنسييف، كيمضي في قكلو كأسمكبو ليثبت بأف الشكرل ىي الديمقراطية، حتى 
. فركعيا األخرل ىي نفس ما يكجد في الشكرل اإلسالمية 

كتقـك الشكرل ػ حسب الطيطاكم ػ  عمى حؽ األغمبية في الحكـ، كحؽ األقمية في المعارضة، كاألمة 
ىي صاحبة السيادة في إدارة شؤكنيا في إطار النصكص الشرعية، كتمارس األمة ىذه الحقكؽ مباشرة 

أك عف طريؽ ممثمييا مف أىؿ الحؿ كالعقد، كالجمعيات كالجماعات األىمية، كالبرلمانات، كالشكرل 
كؿ دكف  تمكيف األمة مف أف تقرر ما تراه صالحان ليا في شؤكنيا العامة، بطريقة تمنع االستبداد، كتحي

. الحامد). نشكء دكتاتكرية لحاكـ يزعـ أنو عبقرم، ميما كانت إنجازات ىذا الحاكـ مثيرة أك مؤثرة
( 59ص. 2004

:  يقكؿ خير الديف التكنسي

إف السر كراء تقدـ تمؾ الدكؿ كازدىار العمـك كالصناعة فييا إٌنما مرٌده إلى  "
التنظيمات كالمؤسسات القائمة عمى العدؿ السياسي، كالتي تحمييا كترعاىا تمؾ 

العدؿ : "األجكاء الرحبة مف األمف كالعدؿ، ثـ راح يتذكر قكؿ الرسكؿ عميو السالـ
". عٌز الديف، كبو صالح السمطاف، كقكة الخاص كالعاـ كبو آمف

كيسرد خير الديف التكنسي األدلة العقمية كالنقمية عمى أف الشكرل ممزمة لمحاكـ كرعيتو، كأف الكازع مف 
كيرل البعض أف خير الديف . أجؿ الحماية ىك الشرع السياسي الذم يحتاج إلى قٌكة تحميو كتدافع عنو

كقد رأل التكنسي أنو . تأثر بفكر الثكرة الفرنسية بخصكص منح الحرية السياسية لمشعب بشكؿ تدريجي
خمع الممؾ إذا خرج عف القانكف، كبذلؾ منح الشعب حؽ الثكرة " بالشكرل"بإمكاف أىؿ الحؿ كالعقدة 

ضد االستبداد، كمع ذلؾ فقد طالب بضركرة المشاركة في السمطة، معتبران أف ال ضير كال انتقاص مف 
. قدر صاحب األمر
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ف كضع السمطة  كمف استقراءو سريعو لمتاريخ نخرج بتصٌكر يشير الى أنو ال بديؿ عف الشكرل، كا 
بتصرؼ الممؾ عمى اإلطالؽ مجمبة لمظمـ، كخراب لمممالؾ، كالختصار الطريؽ فتجربة أكركبا الحديثة 

.  ماثمة، كال تحتاج إاٌل أف تيدرس كتيؤخذ أك تيرد 

: أما عف المسألة التجارية كاالقتصادية في الشكرل فيقكؿ

إف النظاـ الشكرم ال يفرض شيئان إال لممصمحة العامة، في حيف أٌف الحكـ  "
االستبدادم يجعؿ فرض الضرائب شيكة يشبع بيا نيمو، كالشكرل ستزيد دخؿ 

الدكلة، كاألمة اإلسالمية ال تصمح إال بنظاـ الشكرل، الذم يقٌيد الحاكـ، كال مانع 
( 176ص. 1996. أميف)". مف أف نستمد مف النظـ الغربية الحديثة ما يصمحنا

(: 1993)" االسالـ كالديمقراطية " كيقكؿ فيمي اليكيدم في كتبو بعنكاف 

إف ميساءلة الحكاـ ركيزة أساسية لمنظاـ السياسي اإلسالمي، كالمساءلة ليست  "
مجرد حؽ، لألمة أف تباشره أك تتنازؿ عنو، كلكنو كاجب شرعي تؤثـ األمة 

كال تركنكا إلى الذيف ظممكا : "كتحاسب أماـ اهلل إف قصرت في أدائو، ففي القرآف
كتمؾ القرل أىمكناىـ لما ظممكا كجعمنا لميمكـ "، (113اآلية: ىكد)". فتمسكـ النار

(  118ص. 1993.ىكيدم )(59اآلية: الكيؼ)"". مكعدان 

كيؼ  ( 2006)بعنوان الذيمقراطية والشورى في الفكر اإلسالمي المعاصر في دراسته  فتوحكيذكر 
نظرالمفكر المصرم فيمي ىكيدم لمشكرل باعتبارىا إحدل اآلليات الضركرية لتحقيؽ المبادئ كالركائز 
التي تقكـ عمييا الدكلة اإلسالمية، ذلؾ أف الشكرل تتعاضد مع قضية مساءلة كمراقبة السمطة الحاكمة، 

كذلؾ انطالقان مف دكر األمة أك الشعب في األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كتقديـ النصيحة، 
كباعتبار أف األمة تمثؿ الطرؼ الثاني في العقد السياسي بيف الحاكـ كالمحككـ، الذم يقـك مف خالؿ 
االنتخاب، كبالتالي فإٌف مف يتكلى السمطة ييعتبر ككيالن عف األمة، كلممككؿ أف يسأؿ ككيمو عما يفعمو، 

كذلؾ لمحفاظ عمى كالية األمة عمى نفسيا، كحماية حقكؽ اإلنساف كحرياتو، كضماف مبدأ المساكاة، 
كمنع الظمـ كاالستبداد كاإلستئثار بالسمطة، كمف ىنا تبرز أىمية الضمانات القانكنية كالكاقعية التي 

 (41ص. 2006. فتكح). تمٌكف األمة مف المحافظة عمى دكرىا في ىذا المجاؿ

الى رام  ( 2006)بعنوان الذيمقراطية والشورى في الفكر اإلسالمي المعاصر في دراسته فتوحكاشار
إف الديمقراطية كالشكرل تجد أساسان ليا عند المفكريف في نياية القرف التاسع : "محمد رشيد رضا القائؿ

 فيما كتبو في مجمة 1907كىذا نصٌّ ألحدىـ كىك محمد رشيد رضا عاـ ". عشر كبداية القرف العشريف
:  المنار، كالذم نمحظو أنو يحاكؿ الربط بيف الديمقراطية الغربية كالشكرل اإلسالمية يقكؿ
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ال تقؿ أييا المسمـ إف ىذه ػ أم الشكرل ػ أصؿ مف أصكؿ ديننا، فنحف قد استعدناه "
مف الكتاب المبيف كمف سيرة الخمفاء الراشديف، ال مف معاشر األكركبييف، كالكقكؼ 
عمى حاؿ الغربييف، فإنو لكال االعتبار بحاؿ ىؤالء الناس لما فكرت أنت كأمثالؾ 

بأف ىذا مف االسالـ، كلكاف أسبؽ الناس في الدعكة إلى إقامة حككمة األفراد 
االستبدادية كيعد أكبر أعكانيا، إنني ال أنكر أف ديننا يفيدنا كذلؾ، كمع ىذا كمو 

إننا لكال إختالطنا باألكركبييف لما انتبينا مف حيث نحف أٌمة أك أمـ إلى ىذا : "أقكؿ
ف كاف صريحان جميان في القرآف الكريـ كىنا يعتبر رشيد رضا أف ". األمر العظيـ، كا 

ذا تعاممنا مع الديمقراطية فإننا نتعامؿ مع  الديمقراطية أساسان يقـك عمى الشكرل، كا 
( 45ص. 2006. فتكح). شيء ليس بعيدان عنا

:  كقد قٌسـ المفكر االسالمي حسف الترابي الديمقراطية اإلسالمية أك الشكرل إلى عدة أشكاؿ ىي

كيشٌكؿ إجماع األمة فييا ضركرة مف ضركرات الديف، : الشورى التي تجرى بين كافة الشعب -
كيعتبر ىذا النكع مف الشكرل مف األىمية بمكاف، ألنيا تشكؿ كحدة المسمميف، كىي ممزمة 

. لمكؿ كسمطة سياسية
.  كالتي يتداكليا أصحاب االختصاص، كال يمثمكف إرادة األمة:الشورى االستشارية -
.   كىـ يمثمكف األمة، عندما ال تسمح الظركؼ بإقامة الشكرل المباشرة:شورى أهل الحل والعقد -
 كىي غير ممزمة، ألنو ال يترتب عمييا التزاـ عاـ، ألنيا ال تمثؿ :الشورى ذات الطابع العفوي -

. أبك جابر). االستفتاء عبر كسائؿ اإلعالـ: اتجاىان لمرأم العاـ، كمف األمثمة عمييا
 (  115ص:1995

كيرل الترابي أف النظاـ االنتخابي ال يستثني أحدان مف العممية الديمقراطية، كخاصة النساء، مف 
خالؿ التأصيؿ اإلسالمي، كذلؾ عبر مشاركة النساء في انتخاب عثماف بف عفاف، الذم يىعتبره 

. 1995.أبك جابر)الخميفة الكحيد الذم كصؿ إلى الحكـ إثر عممية انتخابية شكرية ػ ديمقراطية 
 (ص ػػػػ
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 ركائز الشورى في اإلسالم  2.5

  المساواة في اإلسالم  1.2.5

  تأصيل المساواة في القرآن

يا أييا الناس إنا خمقناكـ مف ذكر كأنثى كجعمناكـ شعكبان كقبائؿ لتعارفكا إٌف أكرمكـ عف : "يقكؿ تعالى
( 46اآلية : الحجرات )". اهلل أتقاكـ إف اهلل عميـ خبير

كقد أعمف اإلسالـ مبدأ كرامة اإلنساف، فيك أكـر مخمكؽ عمى األرض، كالكرامة حؽ طبيعي، ال  "
باحة دمو كشرفو سكاءن كاف محسنان، أك مسيئان، مسممان أك غير مسمـ، ألٌف العقاب  يجكز إىدار كرامتو كا 

ىانة، كال يحٌؿ شرعان السٌب كالشتـ كاالستيزاء ".  إصالح كزجر، ال تنكيؿ كا 

كقكلو ىذا يدؿ عمى أف مف تربطيـ . (15اآلية : الحجرات)". كإنما المؤمنكف إخكة : " كيقكؿ تعالى
. األخكة ال يجكز أف يٌدعي بعضيـ السمٌك عمى البعض اآلخر إال بعممو الصالح

   المساواة في الحديث والسنة

أما السنة الشريفة، كالتي تيعد مفسِّرةن لمقرآف، فيي تقرر بصراحة أكثر المساكاة بيف الناس كافة، كمف 
المسمـ أخك المسمـ ال يظممو كال يحقره : "األحاديث التي كردت في ىذا الصدد قكؿ النبي عميو السالـ

. 1973. النككم)". ال يؤمف أحدكـ حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسو: "كقكلو كذلؾ". كال يخذلو
( 185ص. القاسمي". )الناس سكاسية كأسناف المشط: "كقكلو (122-121ص

   نماذج عممية في اإلسالم

   المساواة في عهد الخمفاء الراشدين

اعتبر الخمفاء الراشدكف ػ رضكاف اهلل عمييـ ػ أف مف أىـ كاجبات كغايات حكـ اإلسالـ  ىك تحقيؽ 
فأبك بكر رضي اهلل عنو تجمت دعكتو لممساكاة "المساكاة بيف الناس، كفقان لمضمكف الشريعة االسالمية، 

بيف الناس مف خالؿ يزيد بف أبي سفياف، حيث كاٌله قيادة أحد الجيكش، حيث لفت نظره الى أٌف 
المفاضمة بيف الناس ال تصح إال عمى أساس التقكل كاألعماؿ الصالحة؛ كليس عمى أساس ما كانت 

ٌف أكلى الناس باهلل أشدىـ تكليان لو، : "تدعك إليو الجاىمية مف مفاضمة بسبب االنساب، حيث قاؿ لو كا 
كأقرب الناس مف اهلل أشدىـ تقربان إليو بعممو، كقد كٌليتؾ عمؿ خالد، فإياؾ كعصبية الجاىمية، فإف اهلل 

(  145ص . 1979. رضا)". يبغضيا كيبغض أىميا
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كقد أٌكد الخمفاء الراشدكف عمى المساكاة أماـ القانكف منذ عيد أبي بكر الصديؽ، مستشيديف  بالحادثة 
أياـ أبي بكر، عندما رفض استثناء فاطمة بنت رسكؿ اهلل مف تطبيؽ القانكف، كلـ ييعًطيا حٌقيا مف 

".  نحف معشر األنبياء ال نيكٌرث، كما تركناه صدقة: "ميراث أبييا، ألنو سمع الرسكؿ يقكؿ

كفي عيد الخميفة عمر بف الخطاب الذم تجمت دعكتو لممساكاة مف خالؿ كتابو إلى القاضي أبي 
مكسى األشعرم، حيث أكصاه فيو بالمساكاة بيف الناس أماـ القضاء، مساكاة مطمقة مف كافة الكجكه، 

أًس بيف الناس في : "حتى مف خالؿ نظرة القاضي إلى المتقاًضيىٍيف، ككاف مما قالو لو بيذا الخصكص
". مجمسؾ ككجيؾ، حتى ال يطمع شريؼ في حيًفؾ، كال يخاؼ ضعيؼ مف جكرؾ

كأما عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو فقد دعا لممساكاة بشكؿ غير مباشر مف خالؿ دعكتو عمالو لمعدؿ 
المطمؽ بيف الناس، كما كاف األمر في أياـ النبي كأبي بكر كعمر، كدعا الى معاممة أىؿ الذمة 

: بالعدؿ، دكف ظمـ كما يعامىؿ المسممكف، حيث جاء بيذا الخصكص في أكؿ كتاب بعثو

ٌف أعدؿ السيرة أف تنظركا في أمكر المسمميف "  ، فتعطكىـ ماليـ، كفيما عمييـ،أال كا 
 كتأخذكىـ بالذم عمييـ، ، فتعطكىـ الذم ليـ،كتأخذكىـ بما عمييـ، ثـ تثنكا بالذمة

كجاء أيضان في كتاب آخر بعث ".   فاستفتحكا عمييـ بالكفاء،العدك الذم تنتابكف ثـ
كال تظممكا اليتيـ، كال المسمـ المعاىد، فإف اهلل خصـ لمف : "بو إلى عماؿ الخراج

". يظمميـ

فقد كاف عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو شديد الحرص عمى تحقيؽ المساكاة بيف الناس في كؿ 
شيء تقريبا،ن كبصكرة خاصة في مجاؿ العطاء، حيث كاف يقسـ الماؿ فكر كركده إليو عمى الناس 

كلـ يكف يستبيح لنفسو أف يأخذ مف . بالتساكم بعد أف يحتجز منو ما ينبغي إنفاقو عمى المرافؽ العامة
كما أنو لـ يكف يستثني معارضيو مف . ىذا الماؿ إال مثمما يأخذ غيره مف الناس، كربما أقؿ مف ذلؾ
( 573-487ص. 1973. حسيف). الخكارج مف ىذا العطاء بؿ كاف يعطييـ مثمما يعطي غيرىـ

كقد دعا عميه األشتر النجفي إلى المساكاة بيف الناس عندما كاله عمى مصر، حيث أكصاه أف يعامؿ 
كأشعر : الناس جميعان مف مسمميف كغير مسمميف معاممة كاجدة، ككأنيـ أخكة لو فقاؿ لو كممتو الرائعة

قمبؾ الرحمة لمرعية كالمحبة ليـ كالمطؼ بيـ، كال تككنف عمييـ سبعان ضاربان تغتنـ أكميـ، فإنيما إما أخ 
ما نظير لؾ في الخمؽ  (.87ص. 1979. (محرر)رضا ). لؾ في الديف كا 
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 العـــدل  2.2.5

    تأصيل مفهوم العــدل في القرآن

إف العدالة المطمقة في اإلسالـ مبدأ مف مبادئ نظاـ الحكـ اإلسالمي كأساس كؿ عالقة إنسانية سكاء 
بيف األصدقاء أـ األعداء، ألف العدؿ أساس الممؾ، كأما الظمـ فيك طريؽ خراب المدنيات كزكاؿ 

. السمطاف

يتاء ذك القربى كينيى عف الفحشاء كالمنكر : " ك في قكلو تعالى إف اهلل يأمر بالعدؿ كاإلحساف كا 
، أكرد القرطبي في تفسيره مقكلة لعمي بف أبي  (90اآلية : النحؿ)". كالبغي يعظكـ لعمكـ تذكركف

إف اهلل يأمر في ىذا الكتاب الذم : طالب يعرؼ فييا العدؿ باإلنصاؼ، أما الطبرم ففسر اآلية بقكلو
، كفي المعجـ الكسيط كرد في تفسير العدؿ القكؿ (5)أنزلو إليؾ يا محمد بالعدؿ، كىك اإلنصاؼ

عطاء مالو كأخذ ما عميو ( 588ص. المعجـ الكسيط) .كا 

حالة الحكـ كالشيادة، كالقضاء بيف الناس، كفي ميداف الحكـ كاإلدارة كفرض : أخص حاالت العدؿ
الضرائب كجباية الماؿ كصرفو في مصالح الناس، أم في الميداف الدستكرم كاإلدارم كالمالي، كفي 

ذا حكمتـ بيف الناس أف تحكمكا بالعدؿ: "كقاؿ تعالى. نطاؽ األسرة، كالتربية كالتعميـ ".  كا 

  تأصيل العدل في الحديث والسنة النبوية

يا عبادم إني حرمت الظمـ عمى نفسي كجعمتو بينكـ محرمان ، فال : "في الحديث القدسي عف رب العزة
. ركاه مسمـ" تظالمكا

ذا حكمتـ بيف الناس "، (181اآلية: األعراؼ)" كممف خمقنا أمة ييدكف بالحؽ كبو يعدلكف: "في الحكـ كا 
: ، كقاؿ زيد بف أسمـ(15اآلية: الشكرل" )كأمرت العدؿ بينكـ"، (58اآلية: النساء)" أف تحكمكا بالعدؿ

نزلت ىذه اآلية في األمراء؛ أم الحكاـ بيف الناس تأمرىـ أف يؤتكا الحقكؽ أصحابيا كيرفعكا الظمـ عف 
.  المظمكميف 

، أمر (8اآلية : المائدة)"  كال يجرمنكـ شنئاف قـك عمى آال تعدلكا، اعدلكا ىك أقرب لمتقكل: "في القضاء
لمقضاة كالحكاـ بيف الناس عامة بالتسكية بيف المؤمف كالكافر كالقريب كالبعيد فال تكقعيـ العداكة أك 

. القرابة في جـر الميؿ كالظمـ كالتمييز

                                                 
( al-islam.com)تفسير الطبرم، مكقع االسالـ االليكتركني، -  5



 

                                                 

 (74) 

ىي أعمى ما يشعر بو المرء في ىذا الكجكد، فيي مالزمة لكرامتو اإلنسانية، كقد أقر : " في الحرية
متى استعبدتـ : "اإلسالـ مبدأ الحرية في أعدؿ مظاىرىا، قاؿ عمر بف الخطاب لعمر بف العاص

. (الناس كقد كلدتيـ أمياتيـ أحراران 

ذا قمتـ فأعدلكا: "في الشيادة ، أم (282اآليػة : البقرة" )كليكتب بينكـ كاتب العدؿ"، (152: األنعاـ)" كا 
.  بالقسط كالحؽ فيككف قكلو مساكيان لمحقيقة بال زيادة كال نقصاف

كلف تستطيعكا أف تعدلكا بيف النساء "، (3اآلية : النساء)" فإف خفتـ أال تعدلكا فكاحدة: "في شؤكف األسرة
؛ أم أف التسكية التامة بيف الزكجات أمر (149اآلية : النساء)" كلك حرصتـ فال تميمكا كؿ الميؿ

صعب المناؿ، فسددكا كقاربكا كال تترككا الميزاف يختؿ حممو، بؿ اعدلكا فيما أنتـ قادركف عمى العدؿ 
كال . ركاه البخارم" ال كصية لكارث: "فيو، بيف األكالد في الميراث كأال يختص أحدىـ بكصية فإنو

.  يختص أحدىـ بالرعاية كاالىتماـ دكف اآلخر

. 1993. الغنكشي. )(9اآلية : الحجرات)" فأصمحكا بينيما بالعدؿ: "في الصمح بيف المتخاصميف
 (38-35ص

  نماذج عممية

، حتى عمى أنفسيـ كأقرب الناس  طٌبؽ الخمفاء الراشدكف ػ رضي اهلل عنيـ ػ مبدأ العدؿ بكؿ دقة كحـز
كقد أكدكا بذلؾ أف العدؿ ليس ىك أقكاؿ كشعارات تطمؽ بقدر ما ىك كاقع مممكس ينبغي أف . إلييـ

يعيشو الناس كيشعركا بو، كيتمتعكا بفضائمو في مطمؽ األحكاؿ كالظركؼ، كتأكيدان عمى ذلؾ فإننا نكرد 
.  فيما يمي بعض الشكاىد حكؿ كيفية تطبيؽ كؿ منيـ لمبدأ العدؿ

نصاؼ الناس مف نفسو،  كاف أكؿ عدؿ الخميفة أبك بكر الصديؽ نفي األىكاء كالشيكات عف ذاتو كا 
حتى أنو كاف يتحرج أف يخص نفسو بشيء مف أمكاؿ المسمميف، كقد آثر في بدأ خالفتو أف يكسب 

قكتىو كقكتى عيالو مف تجارتو كليس مف بيت ماؿ المسمميف، ثـ قبؿ بناءن عمى طمب المسمميف بالتخمي 
عف تجارتو، كاالنصراؼ ألعباء الخالفة كحدىا لقاء راتب بسيط جدان تـ فرضو عف طريؽ شكرل 

كقد خشي في أيامو األخيرة أف يمكت كعنده شيء مف األمكاؿ التي خبأىا إباف فترة . العامة كما رأينا
ردكا ما عندنا مف ماؿ المسمميف فإني ال أممؾ مف ىذا : "خالفتو، فمما حضرتو الكفاة قاؿ ألىؿ بيتو

الماؿ شيئان، فإف أرضي التي بمكاف كذا ككذا ىي لممسمميف بما أصبت مف أمكاليـ كقد ريدت ىذه 
". لقد أتعب مف بعده: "األمكاؿ عمى عمرػ رضي اهلل عنو ػ فبكى كقاؿ

لقد سار الخميفة عمر بف الخطاب عمى ذات نيج الرسكؿ كأبي بكر، فكانت سياستو ىي األخرل تقـك 
كما بيَّنا عمى العدؿ الشامؿ بيف الناس، كقد نجح في ذلؾ عمى صعيد الكاقع كالتطبيؽ نجاحان منقطع 
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النظير مما ال تكاد تصدقو العقكؿ؛ حتى اقترف اسمو بالعدؿ كبات مف الصعب جدان عمى كؿ مف 
.   عرؼ شيئان يسيران مف سيرتو أف يفصؿ ما بيف اإلثنيف

بالرغـ مف أف سياسة عثماف بف عفاف كانت تقـك مف الناحية المبدئية عمى العدؿ بأسمى صكره، كما 
ىك ثابت صراحة مف العيد الذم قطعو عمى نفسو عند مبايعتو بالخالفة لجية التزامو بكتاب اهلل كسنة 

. رسكلو كبفعؿ أبي بكر كعمر، كمف مضمكف الرسالة التي بعث بيا إلى عمالو في بداية عيده

كعميو فميس لألكثرية الحؽ بأف تمحؽ األقمية، كفي ذات الكقت أف تعمؿ عمى إثبات خصكصيتيا مف 
خالؿ االنتقاص مف حقكؽ األكثرية، أك تدمير خصائصيا، كعميو فالمقصكد بالتكازف إسالميان ىك 

االعتراؼ بالخصكصيات كالمزايا لسائر المنتميف، بحيث يككف التنكع داخمو، تنكعان إيجابيان لمصمحة 
الكياف الجماعي، بعكس التكازنات كالتنكعات القائمة في المجتمع الغربي، القائمة عمى حسابات 

( 1993.الغنكشي).المصالح كالنفكذ كالقكل

كىذا يضيؼ عندنا معنىن متفرعان عف العدؿ بالتكازف، كبما يجعمو لمصالح العاـ، كالتكازف ىي الشكرل 
كىذا يؤدم بنا إلى القكؿ أف تحقيؽ الشكرل في حياة المسمميف ىي تحقيؽ لذلؾ العدؿ في كؿ األبعاد 

. كتحديدان في البعد السياسي العاـ

 :الحـــريــة 3.2.5

ييعتىبر مفيكـ الحرية كاف أىـ محرؾ تاريخي عرفو العالـ، كخالؿ سيركرتيا عبر التاريخ استطاعت 
ػ تمامان  ( Freeحر  )في العربية : "كفي المصطمح. الحرية أف تعتؽ نفسيا مف إطار قيكد التعريفات

 قبؿ 600، كفي العربية كردت كممة حرية في ًشعر ذم الرِّمة عاـ "hel"كالسريالية " har" في العبرية 
( 203ص . 1978. ركزنتاؿ)". شريؼ كحسف: "الميالد؛ بمعنى نبيؿ كقد استخدـ حر بمعنى

إف امتالؾ اإلنساف لعقؿ يفكر كيتفكر فيو يجعمو قادر عمى العمؿ بمسؤكلية كًجد كاختيار منيج حياتو 
، (28اآلية : لقماف). كقؿ الحؽ مف ربكـ فمف شاء فميؤمف كمف شاء فميكفر"كتحديد مصيره بنفسو، 

كىذا يؤسس إسالميان لحرية فطرية كالعيف التي تبصر كاألذف التي تسمع كالتي ال يممؾ أحد أف 
متى : "، كبيذا المعنى تحدث الخميفة عمر بف الخطاب قائالن (68ص. الغزالي) يصادرىا أك يمنعيا

 (9،ص. 1992. النجار)". استعبدتـ الناس كقد كلدتيـ أمياتيـ أحراران 

كقد ارتبطى االعتراؼ كالتأكيد عمى حرية االختيار ككحدانية الخالؽ في القرآف الكريـ بالتنديد الشديد 
ال إكراه في الديف قد تبيَّف الرُّشد مف الًغٌي فمف يكفر بالطاغكت : "لظاىرة الطغاة، بدليؿ قكلو تعالى

( 256اآلية : البقرة)". كيؤمف باهلل فقد استمسؾ بالعركة الكثقى ال انفصاـ ليا كاهلل سميع عميـ
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كؿ ذلؾ ييبرز أف الحرية في اإلسالـ جكىر؛ كليس فقط مظير، ككنيا حرية تقكـ عمى الكعي كالتبيف 
كما يتبعي أكثرىـ إال ظنان إفَّ الظفَّ ال . "كالتعقؿ بدليؿ التجديد القرآني بنييو عمى اتباع اليكل كالظف

( 36اآلية : يكنس)". يغني مف الحؽ شيئان إفَّ اهلل عميـ بما يفعمكف

المحصكرة في إطالؽ حاجات الغرائز كالمسابقات االنتخابية دكف التأكيد : كىذا بعكس التحررية الغربية
. عمى ما يسبقيا مف تككيف كفيـ كتحقؽ كىدل

مقية كخياراتو العقالنية كطمكحاتو  كعميو فتأسيس الحرية عمى الكعي فيو؛ تأكيد لطبيعة اإلنساف الخى
الفردية دكف مصادرة أك تعدٍّ عمى الحقكؽ الجماعية، كبما يؤدم لشكرل تجمع كؿ ىذه الطمكحات 

( 6). كالحريات في صالح كاحد

، فما داـ العقؿ أحد مقاصد اإلسالـ، كما داـ (7)كىذا يمتقي مع مقاصد الشريعة اإلسالمية الخمسة 
حفظو ال يأتي إال مف خالؿ تعميـ كحرية فكر كتعبير، إذان فالحرية الزمة حفظ العقؿ؛ كبحفظ العقؿ 

يحفظ الديف كالنفس كالنسؿ كالماؿ، كبحفظ ىذه الخمسة يحفظ اإلنساف، كبالًحفاظ عمى العقكؿ العامة 
". بشكرل المسمميف تيحفظ األمة كييحفظ اإلسالـ

   حرية الفكر في الشورى

 إف حرية التفكير ىي أىـ مقكمات الحرية السياسية؛ بؿ ىي إحدل أىـ مقكمات أم شكؿ ذم قيمة 
كأنو لمف ميمات الحاكـ تطبيؽ الفكرة القائمة بأف الديمقراطية . مف أشكاؿ التنظيـ االجتماعي اإلنساني

كأف الديمقراطية مؤًسسة المساكاة؛ حيث يككف الناس أحراران في فعؿ ما يشاؤكف، كال . ىي الحرية
يعترفكف ألحد بالحؽ في أف يككف زعيمان عمييـ، إنيـ عمى استعداد ألف يسممكا السمطة لمذيف يعدكنيـ 

(   40ص . 1978. ركزنتاؿ). بمزيد مف الحرية

   حرية الرأي

: ىناؾ بيعد اجتماعي لحرية الرأم مككَّف مف عنصريف

حرية اإلنساف في طرؽ النظر الفعمي كأساليبو؛ دكف أف تفرض عميو مف : األكؿ -
 .اآلخريف معطيات كأدكات مف شأنيا أف تؤدم بيا إلى الخطأ

                                                 
 ".اإلسالـ كالديمقراطية: " عبد الستار قاسـ في انظر ىذا التفريؽ بيف الحرية كالتحررية-6
 .الماؿ كالنسؿ، كالعقؿ، كالنفس، كالديف،: ىي- 7
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حرية اإلنساف في اإلعالف عف رأيو الذم تكٌصؿ إليو بالنظر كالبحث، : الثاني -
شاعتو بيف الناس كاالقتناع بو، كلعؿ ذلؾ ىك المكجو األىـ في حرية الرأم، ككاف  كا 

مقان  . الرسكؿ عميو السالـ يرٌبي أصحابو عمى حرية الرأم، لتثمر فييـ خي

كىك . كعمى صعيد الكاقع اإلسالمي، فإف حرية الرأم كانت شائعة في القركف األكلى عمى كجو العمكـ
ما تشيد بو تمؾ الكثرة مف مذاىب الفقو كمف مذاىب العقيدة، كما تشيد بو المعارضات السياسية 

. المتكاصمة في كؿ عصر

لقد كاف أبك األعمى المكدكدم، رائد فقياء القانكف الدستكرم اإلسالمي المعاصر، كاضحان جدان كحاسمان "
سيككف لغير المسمميف في الدكلة اإلسالمية مف حرية الخطابة : "في تقرير حرية غير المسمـ بقكلو

كالكتابة كالرأم كالتفكير كاالجتماع ما ىك لممسمميف سكاء بسكاء، كسيككف عمييـ مف القيكد كااللتزامات 
في ىذا الباب ما عمى المسمميف أنفسيـ فيجكز أف ينتقدكا الحككمة كأعماليا حتى رئيس الحككمة 
نفسو، ضمف حدكد القانكف، كسيككف ليـ الحؽ في انتقاد الديف؛ مثؿ ما لممسمميف الحؽ في نقد 

ًميـ، كيجب عمى المسمميف أف يمتزمكا حدكد القانكف في نقدىـ ىذا ككجكب ذلؾ عمى غير  مذاىبيـ كًنحى
ميـ ف ارتد مسمـ فسيقع كباؿ ارتداد عمى نفسو كال . المسمميف، كسيككف ليـ الحرية كاممة في مدح ًنحى كا 

يؤخذ بو غير المسمـ، كلف ييكره غير المسمميف في الدكلة اإلسالمية عمى عقيدة أك عمؿ يخالؼ 
. ضميرىـ، كسيككف ليـ أف يأتكا كؿ ما يكافؽ ضميرىـ مف أعماؿ ما دامكا باقيف في الدكلة

( 36ص. 1964. المكدكدم)

كالحرية مالزمة لكرامة اإلنساف، كيمكف في المستكل االجتماعي لمحرية أف يقـك تمايز بيف الحرية 
الشخصية كالمدنية كالسياسية، فالحرية الشخصية تعني تصرؼ اإلنساف بأمكره الخاصة، إنيا يمكف أف 

أما الحرية المدنية . تقـك في غياب الحريتيف المدنية كالسياسية، كما كاف الحاؿ في ركسيا القصيرية
فيمكف أف تزدىر في مجتمع األمف كالقانكف في غياب الحرية السياسية، كما كاف الحاؿ في المانيا 

فتتمخص في أف يككف لكؿ مكاطف الحؽ في اختيار مف يحكمو كما : القيصرية، أما الحرية السياسية
(                                      17ص. 1978. ركزنتاؿ). ىك الحاؿ عمى سبيؿ المثاؿ في الكاليات المتحدة األمريكية

 اآلخــــر  :

. زيداف)أنو أحد الشيئيف، كيككناف مف جنس كاحد : بمعنييف؛ األكؿ" اآلخر: "أكرد معجـ الكسيط معنى
ف اختمفكا بينيـ في (30-26ص. 1982 ، كىذه داللة أف معنى اآلخر إسالميان ال تستبطف نفيو كا 

، (23ص. 1982. زيداف)بمعنى الغير " اآلخر"كرد : في المعنى الثاني. الشكؿ كالعقؿ كالمشاعر
كالغير مختمؼ . كقرآنيان ال تعارض بيف المعنييف، إنما ىما تعبير عنو بشكؿ أك بآخر؛ فاآلخر ىك غير

إف ربؾ يعمـ أنؾ تقـك أدنى مف ثمثي الميؿ : "كفي ىذا المعنى قاؿ تعالى. كلكنو يبقى مف جنس كاحد



 

                                                 

 (78) 

كنصفو كثمثو كطائفة مف الذيف معؾ كاهلل يقدر الميؿ كالنيار عمـ أف تحصكه فتاب عميكـ فأقرؤكا ما 
تيسر مف القرآف عمـ أف سيككف منكـ مرضى كآخركف يضربكف في األرض يبتغكف مف فضؿ اهلل 
كآخركف يقاتمكف في سبيؿ اهلل فاقرؤكا ما تيسر منو كأقيمكا الصالة كآتكا الزكاة  كأقرضكا اهلل قرضان 
حسنان كما تيقدمكا ألنفسكـ مف خير تجدكه عند اهلل ىك خير كأعظـ أجران كاستغفركا اهلل إف اهلل غفكر 

( 20اآلية: المزمؿ)" رحيـ

بمعنى أف يككف غير المسمميف كجميع " أىؿ الذمة: "كاآلخركف غير المسمميف أيطمؽ عمييـ إسالميان 
كأف . (30-26ص . 1982. زيداف)أصنافيـ كأفكارىـ كاتجاىاتيـ في عقد ذمة مع الدكلة اإلسالمية 

.ليـ العيد كاألماف كالضمانة، كليـ الحؽ في اإلقامة في دكلة إسالمية عمى الدكاـ  

مف ذلؾ نخمص إلى أف نظاـ الدكلة اإلسالمية ال يمنع مف رغب مف الناس أف يحمؿ جنسيتيا، إما 
كيقكؿ . (59ص. 1993.الغنكشي)باالنتماء إلى إسالميا، أك بعقد الذمة معيا دكف إكراه أك تسمط 

ال ينياكـ اهلل عف الذيف لـ يقاتمككـ في الديف كلـ يخرجككـ مف دياركـ أف تبركىـ كتقسطكا : "تعالى
( 8اآلية: الممتحنة)". إلييـ إف اهلل يحب المقسطيف

كيرل سيد قطب صاحب تفسير الظالؿ أف ىذه اآلية تدؿ عمى العدؿ اإلسالمي في إقامة مجتمع 
إنساني حر مفتكح تمتمؾ فيو جميع العقائد كالمذاىب كاآلراء أف تعيش في ظمو، عمى مبادلء العدؿ 

كعمى أساس الكفاءة كاألمانة، كاالشتراؾ . كالمساكاة في الحقكؽ كالكاجبات كالمشاركة في الشؤكف العامة
في المكاطنة عمى أساس المساكاة، إال مف بعض االستثناءات عمى مستكل العقائد كالشعائر التي لك 

. حيمؿ عمييا أىؿ الذٌمة لكاف في ذلؾ ظمـه ليـ

  اإلجمـــاع

كـو ما . مفيكـ اإلجماع ييعٌبر عف اتفاؽ ىيئة الشكرل لتقميب األمكر في مسألة ما؛ اتفقكا عمى أمر أك حي
عندىا يككف قد كقع اإلجماع ككجب اتباعو، كبالتالي فاإلجماع ىنا مجازيان كليس اتفاؽ ال يخالفو أحد، 

فيك اتفاؽ جممة كليس مشركطان بإطالؽ اتفاؽ جميع مف حضر، كيككف األفضؿ فيو ضمف معادلة 
كمما كاف أكثر كاف أفضؿ، كنظران ألف مساحة الظنيات كاسعة كساحة القطعيات قميمة؛ : طردية تقكؿ

كيرتبط ذلؾ بفيـك اإلجماع الذم يعد المصدر اإلسالمي . فإف دكر األمة في تقرير مصيرىا كبير
الثالث بعد القرآف كالسنة، كلقد كاف أكؿ إجماع لممسمميف في سقيفة بني ساعدة عمى مبدأ الشكرل، 

. كسمة التعاقدية بيف الحاكـ كالمحكـك كاألىـ اختيار الحاكـ، كتحديد سمطانو  كسمطاتو

  التعددية وحقوق األقميات في اإلسالم 4.2.5
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إٌف االختالؼ في اإلسالـ طبيعة إنسانية ال ضير فييا، بؿ ال بيٌد منيا، فيناؾ كاف اختالؼ اإلنساف 
مة كاحدة كال يزالكف أكلك شاء ربؾ لجعؿ الناس  ": كمثاؿ ذلؾ قكلو تعالى،نفسو كمع غيرهمع 

 (118: اآلية. ىكد). "مختمفيف

م أ ، بالمجادلة كالحكار،لييـ خالقيـ كيؼ يتصرفكفإف عمى ىذا االختالؼ لينظر ككرطفالناس مؼ
ف إحسف أكجادليـ بالتي ىي  ": قكلو تعالىما فيلى قكة كتكامؿ إحسف كتكظيؼ الخالؼ أبالتي ىي 
( 125: اآلية. النحؿ). "عمـ بالميتديفأعمـ بمف ضؿَّ عف سبيمو كىك أربؾ ىك 

 :كجوألى عدة إنيان آ كيمكننا تصنيفيا حسب ما كرد قر، مجبكؿ عمييا الناس،ذان التعددية كاقعة فعالن إ

ف في إلكانكـ ألسنتكـ كأياتو خمؽ السماكات كاألرض كاختالؼ آكمف  ":عددية القكمياتت -
 (22اآلية . الركـ). "ذلؾ آلية لمعالميف

مة ألكؿو جعمنا منكـ شرعة كمنياجان كلك شاء اهلل لجعمكـ  ":ددية المناىج كالحضاراتعت -
ؤكـ بما كنتـ فيو نبلى اهلل مرجعكـ جميعان فيإ الخيرات اتاكـ فاستبقكآكاحدة كلكف ليبمككـ فيما 

 (48اآلية . المائدة)". تختمفكف

ك في قكلو أ (103اآلية . يكسؼ). "كثر الناس كلك حرصت بمؤمنيفأكما  ":تعدد الديانات -
 (6: اآلية. الكافركف). "لكـ دينكـ كلي ديف ":تعالى

ف التصكر اإلسالمي يطرح ذاتو كمييمف عمى الديف كمو أال إلمعمـك رغـ ىذه التعديات كاالختالفات 
نو ال ينفي خالؼ الناس أ رغـ ، كحؿو كخالص لإلنسانية جمعاءقيطرح اإلسالـ فكر كباختصار
 ،عالنو بؿ كحثو عمى احتراـ خصكصية اآلخريفإسالميان مف خالؿ إ كىذا التعارؼ نجد حمو .كتعددىـ

 كىناؾ ، ككضع السبؿ كالضمانات كاآلليات الكفيمة بالمحافظة عمييا كتنظيميا.كتكظيفيا بالبر كالقسط
مف قتؿ معاىدان لو ذمة اهلل كذمة  ":عيو السالـتيديد نبكم كاضح ضد مف ينتيؾ ىذه القاعدة لقكلو 

 .(8)"ف ريحيا ليكجد مف مسيرة سبعيف عاماإرسكلو لـ ييرح رائحة الجنة  ك
 

 كما يخمقو مف تعددية ،كيد اإلسالمي عمى اختالؼ الناس الفطرم باختالؼ العقكؿ كاإلفياـأ التإف
 .ني تعبيران كقكالن كتجمعان مسالمي بحؽ اآلخر الفكرم كالدإقرار إ ؛الديانات كالمناىج كالشرائع كالقكميات

صناؼ غير المسمميف أف ما يربط المسمميف باآلخريف ىك عقد الذمة كلجميع إكفي ضكء ما تقدـ 
 (30-26ص. 1982. زيداف). لؤكجميع األفكار كالر

                                                 
 (.al-islam.com) مكسكعة مكقع االسالـ االلكتركنية، زاكية الحديث، سنف ابف ماجة، -8
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كلقد بيف دستكر المدينة لمدكلة االسالمية االكلى اف جميع مف فييا مف مسمميف كييكد كمشركيف 
معنى ذلؾ , (150-147ص . ابف ىشاـ) النصح" ك(9 )"بينيـ النصر "كاف " امة كاحدة" كمنافقيف

كىذا ما يؤكده قكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو ,جميع مف فييا مكاطنيف متساكيف في الحقكؽ كالكاجبات 
 ككذلؾ الخميفة ."ف ليـ ما لممسمميف كعمييـ ما عمى المسمميفأعمميـ أ عقد الذمة ؼاذا قبمكإؼ:" كسمـ 

 ".ف ليـ ما لممسمميف كعمييـ ما عمى المسمميفأعمميـ أ ؼ، عقدانما قبمكإ" :بي طالبأعمي بف 
 (111-100ص. الكاساني)
 

ك أف تيدـ أب مف األكثرية احتراـ خصكصية كحقكؽ األقمية فميس مف حؽ  األقمية ككىنا كما ىك مطؿ
ك ألى نقد الدستكر إك الدعكة أمر الخارجي آك التأ فمثالن االنقالب المسمح ،تنقص مف ثقافة األكثرية
. ةمقراطيمبرالية كدمكثرىا ؿأ كـ ىك مرفكض في كؿ دكؿ العالـ بؿ في ؛سالميان إخرؽ اليكية مرفكض 

 (561-555ص. أبك حبيب)
  

ساس الحكار كالتعارؼ كالتعاكف أسالمي يقـك عمى إسالميان ىك تحقيؽ مجتمع إ االختالؼ لضتفمؽ
ٌنا خمقناكـ مف ذكرو إييا الناس أيا  ":دليؿ ذلؾ قكلو تعالىك.  كالتنافس فيو؛لمعرفة الحؽ كالعمؿ بو

: اآلية. الحجرات)" ف اهلل عميـ خبيرإتقاكـ أكرمكـ عند اهلل أٌف إ انثى كجعمناكـ شعكبان كقبائؿ لتعارفكأك
 أية ىك جمع الناس تحت لكاء مف األيخكة كالتعاكف كالتحاب دكف ؛كعميو فاليدؼ اإلسالمي(. 13

. عكائؽ
 

 . كمشركيف مستقريفقيميف كاف فييا ييكد ـعميو السالـ؛عمنت الدكلة اإلسالمية بقيادة الرسكؿ أي عندما ؼ
 ،(150-147ص . ابف ىشاـ) ثاؽمفقبمت بيـ الدكلة اإلسالمية كاعترفت رسميان بكجكدىـ كحقكقيـ بـ

. "مة كاحدة مف دكف الناسأ: "صبح الجميع بمقتضاها ك.نٌظـ عالقة المسمميف مع بعضيـ كمع غيرىـ
 

ذاعة قيـ ىكيتو في إف لغير المسمـ الحؽ في أ :قي يرلكسماعيؿ الفارإرصيد الفكرم كجدنا م اؿؼ
 كبما ؛ك في الكسط العاـ شرط عدـ انتياؾ اإلطار القانكني الذم يخضع لو الجميعأ ،كسطو الخاص

ف كاف ىناؾ حؽٌّ إ ك.يياأال يجرح مشاعر األغمبية التي احترمت ابتداءن حؽ األقمية في التعبير عف ر
 يفكفي حاؿ خشية المسمـ. ف لغير المسمـ ذات الحؽإ ؼ؛ره عمى غير المسمـافؾأف يعرض ألممسمـ 

                                                 
 .أم الحرب عمى مف يدىمو اك السمـ مع مف سالمو- 9
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يمانيـ كسؤاؿ إ بؿ التعمؽ في ؛ك تقكيض حرياتيـأ ؛ف الحؿ ليس منع غير المسمميفإيمانيـ ؼإعمى 
. الغنكشي). ؿ التقدـ الحديث بكسائؿ االتصاؿ كالتكاصؿظنو ال مجاؿ ألم عزلة في أعممائيـ معتبران 

 (48-47ص. 1993

 خصائص الشورى وحدودها في اإلسالم  3.5

يتعاظـ عمييا  أنيا جزء مف الديف، كطاعة هلل، كقدكة صالحة يؤمر بيا األنبياء قبؿ غيرىـ؛ حتى ال- 1
 .كالعصمة أحد مف يدَّعكف النزاىة كاألىمية كالفقو، فميس بعد األنبياء في الصالح

ال تجتمع " : عميو السالـقاؿ .فالشكرل ىي السبيؿ إلى الرأم الجماعي الذم فيو خير الفرد كالمجتمع
( ابف ماجو) ".عمى ضاللةأمتي 

إطار الشريعة، كأف تقكـ عمى أيخكة المسمميف كتراحميـ، كعمى أنيـ  أف الشكرل يجب أف تتـ في  -2
 كالنيي عف المنكر، التي عمييا نيشر اإليماف باهلل عمى أساس التطابؽ الكريـ بيف أمة األمر بالمعركؼ

 .الغاية كالكسيمة

المكاىب كالقدرات، كاختبار  أف الشكرل عبادة كبحث عف الحؽ كالصكاب، ككسيمة لمكشؼ عف- 3
كالخير كاإليماف، كتربية لألمة، كبناء لقكاىا  لمعادف الرجاؿ، كجمع لمقمكب كتأليؼ بينيا عمى العمـ

فادة مف غالؽ ألبكاب الشركر كالفتف كاألحقاد الفكرية، كتنسيؽ لجيكدىا، كا   .كؿ عناصرىا، كا 

كربط لجميع مستكيات األمة برباط مف نكر؛ لما فيو قكتيا كتماسكيا،  أف الشكرل تكحيد لمجيكد- 4
 ."ما تشاكر قكـ إال ىيديكا ألرشد أمرىـ":  قاؿ رسكؿ اهللقاؿ الحسف. كرفعة رايتو كعزة اإلسالـ

ىذه الخصائص كالحدكد فقد ترؾ اإلسالـ لممسمميف حرية تطبيؽ الشكرل؛ كذلؾ كفؽ  كمع االتفاؽ حكؿ
 كخصائص حياتيـ، كلكف شرط عمييـ أف يتـ ذلؾ التطبيؽ في إطار المنيج الذم كضعو اهلل ظركفيـ

 .ليـ كطبقو رسكلو الكريـ كصحابتو رضكاف اهلل عمييـ أجمعيف

يعني بكضكح أف كؿ أمكر األمة ": كأمرىـ شكرل بينيـ: "إف النص القرآني :الشكرل ممزمة- 5
 .اإلسالمية ينبغي أف يناقشيا كؿ ممثمي مف نساء كرجاؿ؛ مسمميف كمسيحييف

: فمف خالؿ المصادر النظرية، اآليات كاألحاديث كأقكاؿ الصحابة كمف خالؿ المصادر التطبيقية
أعماؿ الرسكؿ كخمفائو الراشدكف، يتبيف أف الشكرل كاجبة كجكبان قطعيان كأنيا مف أصكؿ العقيدة الكبرل 

: لألسباب التالية

 .أمر اهلل نبيو عميو السالـ بالشكرل، كىذا أمر يقتضي الكجكب .1
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كأف الشكرل ذكرت في سكرة الشكرل في آيات مكية، حيث كانت الجماعة المسممة تبني في  .2
، كلقد أمر اهلل بالشكرل في فطاـ "أمرىـ شكرل"كثناء اهلل عمى عباده بأف . ظركؼ قاسية

كفصالو في : "يقكؿ تعالى. الطفؿ قبؿ تماـ السنتيف؛ كىذا يدؿ عمى كظيفتيا في الحياة األسرية
لٌي المصير  .فكيؼ ال تعد كاجبة في الحياة السياسية". عاميف أف اشكر لي كلكالدم كا 

كجكب الشكرل، مثؿ محمد عبده، رشيد رضى، سيد : كليذا قرر غالبية العمماء في العصر الحديث
. قطب، كالمكدكدم، كسعيد حكا، كالغزالي، كمحمد سعيد العكا، كتكفيؽ الشاكم، كمحمكد شمتكت

كىـ بقربيـ . كالشكرل مارسيا نبي معصكـ كخمفاءه آخركف راشدكف ككميـ ىداة، ميديكف، مجتيدكف
. كالحاكـ في منزلو ككيؿ ألمتو، كأم ككيؿ ال يشاكر مككمو في ما يفعمو فقد أحؿ بالككالة. أكلى

؛ يؤخذ مف اآلية التسميـ بما يجمع "كأمرىـ شكرل بينيـ: "كقاؿ أبك األعمى المكدكدم في ذكر أحكاـ آية
. فإف الشكرل تفقد معناىا كقيميا. إما أف يستمع ألرائيـ ثـ يختار ما يراه. عميو أىؿ الشكرل كأكثريتيـ

 (108ص. 2004. الحامد)

:  خــُـالصة4.5

مف خالؿ العرض لخصائص كمرتكزات كممارسة الشكرل في اإلسالـ تبيف أف خصائص الشكرل 
كمرتكزاتيا مبنية عمى نفس المنطؽ الذم أسست عميو الديمقراطية، كأف ممارسة الشكرل في اإلسالـ 

يقابميا ممارسة الديمقراطية في أمريكا، كأف اإلسالـ كالغرب مف الممكف أف يتحاكرا بناءن عمى ما 
يحمالنو مف خصائص تكحدىما، فالمرتكزات تتشابو في كال المفيكميف؛ مثؿ الحرية كالعدؿ كالمساكاة 

كالتعددية كحفظ األقميات كالممارسات في حقب زمنية مختمفة، كمتشابيات إلى حدٍّ ما في اآللية 
ف حاالت الخالؼ التي يتـ التنظير ليا مف قبؿ جيات كأطراؼ؛ ما ىي إاٌل حالة . كالمنطؽ كالمنطمؽ كا 

تمثيؿ لصراع عمى السمطة كالسياسة، بمعنى آخر إف معظـ الخالفات الفكرية كالعممية بيف المفيكميف 
. عدا الخالفات األيدكلكجية سببيا افتعاالت سياسية صرفة مف كال أصحاب الثقافتيف
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 مقارنة بين الديمقراطية في الفكر األمريكي والشورى في الفكر اإلسالمي: الفصــل الســادس. 6

 ككجكد مكاطف اتفاؽ، أك مكاطف .ق كآليات تنفيذهئ لو أسسو كمباد، استقالالن تػامان يفنظاـاؿ ًكػال يمٌثؿ
كمف خالؿ ما تقدـ في ىذا البحث في . اختالؼ، ال يعني أف ترسـ العالقة بينيما بتكافؽ، أك تضاد

الفصميف الرابع الخامس، في إطار الكصؼ كالتحميؿ لكؿ مف الديمقراطية في الفكر األمريكي 
كالشكرل في الفكر االسالمي،فقد  تكصمنا الى تحديد بعض نقاط االختالؼ الرئيسية بيف المفيكميف 

. في الفكر كالممارسة

صكرة مف صكر المشاركة في الحكـ، تستمد جذكرىا مف أصكؿ الديف كجذكره، كىي مف   هيالشورى
 بؿ إف بعض الباحثيف يرل أف ؛أىـ المبادئ الشرعية التي يقكـ عمييا النظاـ السياسي في اإلسالـ

الشكرل ىي النظاـ السياسي ذاتو، كليس كاحدان مف مبادئو، أك قاعدة مف قكاعده، نظران لما يترتب عمى 
الشكرل في المنظكر اإلسالمي مف بياف العالقة بيف الحاكـ كأىؿ الشكرل، كالتزاـ الدكلة بالقكاعد 

. المشركعة

 الحقبة اليكنانية، كدخؿ فينظاـ سياسي اجتماعي غربي النشأة، عرفو الغرب  هيفالديمقراطية أما 
كما أنيا تنظـ العالقة بيف الفرد كالمجتمع كالدكلة مف منطمؽ مبدأ . عميو تطكير في الحضارة المعاصرة

المساكاة بيف المكاطنيف، كمنح حؽ المشاركة في صنع التشريعات، كسٌف القكانيف التي تنظـ الحياة 
 ىي لمشعب بكاسطة الديمقراطي فالسمطة في النظاـ ؛"السمطاتالشعب مصدر " :العامة كفؽ مبدأ

. الشعب

 بؿ ىي كحي منزؿ ؛ فالشريعة مف عند اهلل كليست مف عند البشركحده؛ حؽ التشريع هلل وفي الشورى
كعمى الرغـ مف كضكح ذلؾ في عقيدة المسمـ كمعايشتو كاقعان كتطبيقان، إاٌل أف الشريعة . مف عند اهلل

االجتياد فيما ال :  كتككف اجتيادان في مجاليفػكىي مساحة كاسعة ػ أعطت لإلنساف مساحة يجتيد فييا 
 كاالجتياد في فيـ داللة النص فيما تحتمؿ فيو تمؾ الداللة االجتياد، كىك اجتياد لو ،نٌص فيو
.  كما أنو ال يككف إال مف ذكم أىمية كاختصاص،ضكابطو

دارة شؤكف الناس كاحتراـ  ككما أٌف لإلنسػاف سمطة االجتياد، كذلؾ لو مساحة كاسعة في سياسػة الحكـ كا 
 فكؿ ما أدل فييا إلى الصالح، كحقؽ ،كميا مياديف لالجتيادك. الرأم العاـ، كالرقابة العامة كالقضاء

. المصمحة، فيك مشركع مطمكب مف غير حصر في نظاـ محدد

تجعؿ السمطة في التشريع لمشعب كاألمة، أما في الممارسة كالكاقع ؛ فالسمطة لممجالس  والديمقراطية
. البرلمانية، كقد تككف لمحزب ذم األغمبية النيابية
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مأمكر بيا شرعان، كمحككمة بالشرع، كتربط بيف صالح الديف كالدنيا، كسعادة الدنيا كاآلخرة؛ الشورى و
.  فالصالح الدنيكم لو بيعد ديني يتمثؿ في المعيار الديني ليذا الصالح

.  بؿ بالمادية فقط؛يقتصر نظرىا في حدكد صالح دنيا اإلنساف، كبالمقاييس الدنيكية والديمقراطية

 كما أف مجاليا يككف فيما ال ،فالسمطة في الشكرل مقيدة بعدـ خركجيا عف النصكص الشرعية كىكذا
ذا كجد النص قطعي الداللة؛ فإف مجاؿ  نص فيو، أك في داللة النص إذا كانت داللة غير قطعية، كا 

كفي كؿ ذلؾ  .الشكرل يككف حينئذ في الكسائؿ التنفيذية كالتطبيقات في المكائح كالقرارات كما شابييا
 .يجب أف تككف التشريعات متفقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية

 مرتبطة بقيـ أخالقية نابعة مف الديف نفسو، كلذلؾ فيي ثابتة غير خاضعة الشورى اإلسالمية كما أنّ 
لتقمبات الميكؿ كالرغبات، كمف ثـ فيي تضبط تصرفات األمة كرغباتيا، بينما الديمقراطية األمريكية 
أما . المعاصرة ال تستند إلى مثؿ ىذه القيـ الثابتة، بؿ ىي قيـ نسبية تتحكـ فييا رغبات كميكؿ األكثرية
ف كانت مقيدة بالدستكر لكف  سمطات المجمس النيابي في الديمقراطية، فيمكف القكؿ أنيا مطمقة كا 

 الدستكر نفسو قابؿ لمتغيير

كمف منطمؽ اىمية مبادلء الحرية كالمساكاة كالعدؿ ككنيـ يعتبركا ركائز رئيسية كىامة في كال 
المفيكميف الديمقراطية االمريكية كالشكرل االسالمية كجدنا ضركرة لتركيز كتسميط الضكء عمييـ مف 

باب المقارنة بيف المفيكميف في فيـ ىذه الركائز الثالث مف اجؿ تبياف مدل التشابو كاالختالؼ 
. بينيما

: كفي السياؽ التاريخي لممفيكميف 

لعب السياؽ التاريخي دكرا مركزيا في تحديد ماىية كداللة كؿ مف الديمقراطية االمريكية كالشكرل 
كتمثؿ ذلؾ مف خالؿ تطكر مفيـك الديمقراطية االمريكية منذ نشاة االمة االمريكية مركرا . االسالمية 

بالثكرة االمريكية كاعالف االستقالؿ حتى كقتنا الحاضر 

أما بخصكص الشكرل االسالمية فقد تبدلت داللتيا كآلية تطبيقيا كتنفيذىا خالؿ فترات الحكـ المختمفة 
 ابتداء مف سقيفة بني ساعدة كحتى كقتنا الحاضر

 

 الحريــــة 2.6

   الحرية في الفكر اإلسالمي1.2.6
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إف الحرية في اإلسالـ جكىر كليس فقط مظير، ككنيا حرية تقـك عمى الكعي كالتبيف كالتعقؿ، بدليؿ 
ف الظف ال : "التشديد القرآني عمى النيي عف اتباع اليكل كالظف، قاؿ تعالى كما يتبع أكثرىـ إاٌل ظنان كا 

". يغني مف الحؽ شيئا إف اهلل عميـ بما يفعمكف

مقية، كخياراتو العقالنية كطمكحاتو  كعميو فتأسيس الحرية عمى الكعي فيو تأكيده لطبيعة اإلنساف الخي
الفردية، دكف مصادرة أك تعدٍّ عمى الحقكؽ الجماعية، كبما يؤدم لشكرل تجمع كؿ ىذه الطمكحات 

. كالحريات في صالح كاحد

 (الكظيفة االجتماعية)تأخذ طابع ، في الشكرل تتحكؿ الحقكؽ كالحريات إلى كاجبات اجتماعية كدينية
المرتبطة بتحقيؽ المقاصد الشرعية، كبتكازف يحقؽ مصمحة الفرد كالجماعة دكف طغياف أحد الجانبيف 

 .عمى اآلخر

  الحرية في الفكر األمريكي   2.2.6

 ال يحدىا إال ضابط عدـ اإلضرار بالغير، أك القانكف، كلكف ، مطمقةالحرية ؼالديمقراطيةأما في 
ر، حيث ييعتبر تكماس جيفرسكف النصير األكؿ لحرية العقؿ كحرية التعبير في القانكف نفسو يتغي

أمريكا، فقد آمف بأف اختالؼ الرأم يقكد إلى البحث، كالبحث يقكد إلى الحقيقة، كأف الناس مف خالؿ 
الجيكد المشتركة يستطيعكف الكصكؿ إلى حقائؽ عممية قابمة لالنتشار، كازدرل الغيبيات، كالالىكت 

.  كالنظريات التجريدية

كمف العكامؿ األساسية في فيـ الكاليات المتحدة أف المجتمع األمريكي ىك أكثر المجتمعات انفتاحان، 
كما أنو أكثر المجتمعات انتقادان لمذات، كىذا األمر يربؾ األمـ األخرل، التي ترل أنو مف المحظكر 

. نشر الغسيؿ القذر، عمى مرآلن مف المأل

كقد كفؿ الفكر الديمقراطي األمريكي الحرية لممكاطنيف مف خالؿ الدستكر األمريكي، الذم ضمف حؽ 
 مف قانكف الحقكؽ 202حرية الممتمكات كاألشخاص كرؤكس األمكاؿ، كأيضا تـ تأكيده في الفقرة 

المدنية، كالذم نٌص عمى أف جميع األفراد مؤىمكف ليككنكا متحرريف، كال يقع عمييـ في أية مؤسسة أك 
. أم مكقع مف التمييز أك الفصؿ عمى أساس العرؽ أك المكف أك الديف أك األصؿ

 

  المســـاواة3.6

:   المساواة في اإلسالم1.3.6
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يا أييا الناس إٌنا خمقناكـ مف ذكر كأنثى كجعمناكـ شعكبان كقبائؿ لتعارفكا إٌف أكرمكـ عند : "يقكؿ تعالى
( 46اآلية: الحجرات)". اهلل أتقاكـ إف اهلل عميـ خبير

كالكرامة حؽ طبيعي، كقد ساكل . كقد أعمف اإلسالـ مبدأ كرامة اإلنساف، فيك أكـر مخمكؽ عمى األرض
اإلسالـ بيف جميع أفراد األمة مسمميف كغير مسمميف في كافة حقكؽ المكاطنة كأماـ القانكف كالقضاء 

في حدكد النظاـ السياسي اإلسالمي، كلقد تجمت المساكاة بيف الناس أماـ القضاء في أبيى صكرىا في 
عيد الخميفة عمر بف الخطاب، الذم تجمت دعكتو لممساكاة مف خالؿ كتابو إلى القاضي أبي مكسى 
األشعرم، حيث أكصاه فيو بالمساكاة بيف الناس أماـ القضاء مساكاة مطمقة مف كافة الكجكه، حتى مف 

. خالؿ نظرة القاضي إلى المتقاضيف

 المســاواة في الديمقراطية  2.3.6

كقد عالجت الديمقراطية األمريكية مكضكع المساكاة بيف البشر بدكف النظر الى العرؽ أك المكف أك 
الجنس، كىذا ما أكدتو الديمقراطية األمريكية عندما ألغت الرؽ كالعبكدية، كقد جاء أيضان في إعالف 

مقكا متساكيف كأف خالقيـ قد منحيـ حقكقان معينة غير قابمة : "االستقالؿ األمريكي أف جميع الرجاؿ خي
كأكد ذلؾ بعض المفكريف كالمؤرخيف أمثاؿ دك . لمتحكيؿ، مف بينيا الحياة كالحرية كالسعي الى السعادة

. تككفيؿ

كبالتالي تعتبر المساكاة في الكاليات المتحدة األمريكية مطبقة في أفضؿ األمثمة مقارنة مع النظـ 
الديمقراطية المعاصرة األخرل، حيث ييعامؿ البشر عمى قدـ المساكاة في كافة مناحي الحياة أماـ 

القانكف كالقضاء كفي الحقكؽ كالكاجبات 

إف مفيـك المساكاة في كؿ مف الديمقراطية كالشكرل ىما متفقاف في المنطمؽ كاألساس، كذلؾ مف خالؿ 
اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية الشريفة، كفي إعالف االستقالؿ كالدستكر األمريكي، كىك بذلؾ يقرر 

 . أف ليس ىناؾ اختالفان في المفيكـ، حيث أكدت عمى أف كؿ الناس متساككف
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:  العدالـــة4.6

 العدالة في الفكر اإلسالمي  1.4.6

أما العدالة في اإلسالـ فيي مبدأ مف مبادئ نظاـ الحكـ اإلسالمي، كأساس كؿ عالقة إنسانية، سكاء  
بيف األصدقاء أـ األعداء، ألف العدؿ أساس الممؾ، كأما الظمـ فيك طريؽ خراب المدنيات كزكاؿ 

 .السمطاف

ف أخص حاالت العدؿ حالة الحكـ كالشيادة، كالقضاء بيف الناس، كفي ميداف الحكـ كاإلدارة كفرض  كا 
الضرائب كجباية الماؿ كصرفو في مصالح الناس، أم في الميداف الدستكرم كاإلدارم كالمالي، كفي 

ذا حكمتـ بيف الناس أف تحكمكا بالعدؿ: "قاؿ تعالى. نطاؽ األسرة، كالتربية كالتعميـ كفي الحديث ". كا 
يا عبادم إني حرمت الظمـ عمى نفسي كجعمتو بينكـ محرمان، فال : "القدسي عف رب العزة  يقكؿ

 ". تظالمكا

  العدالة في الفكر األمريكي 2.4.6

يجاد محطات كسيطة بيف الحككمة  إف غاية العدالة تتمثؿ في إحالؿ فكرة الحؽ محؿ فكرة العنؼ، كا 
إف ما تكتسبو المحاكـ مف قكة معنكية يجعؿ استخداـ القكة أمران نادران جدان، . كاستخداـ القكة المادية

أما إذا اقتضى األمر المجكء إلى القكة؛ فستغدك مفاعيؿ القكة . كيؤىميا معظـ األحياف ألف تحؿ محميا
. مضاعفة القترانيا بقكة القانكف

كفي فيـ العدالة في الفكر األمريكي نرل أف الديمقراطية األمريكية أكدت عمييا، كذلؾ كما جاء في 
إعالف االستقالؿ األمريكي، الذم أشار إلى ضماف حؽ الحياة كالحرية كالسعي إلى السعادة، كأف 
الحككمات تستمد سمطاتيا العادلة مف رضا المحككميف، كفي حاؿ أصبحت الحككمة مخربة يحؽ 

. لمشعب أف يبدليا، كيقضي عمييا، كأف يشكؿ حككمة جديدة

مف خالؿ عرض خصائص كمرتكزات كممارسة الشكرل في اإلسالـ، تبيف لنا أف خصائص الشكرل 
كمرتكزاتيا مبنية عمى نفس المنطؽ الذم أسست عميو الديمقراطية، كأف ممارسة الشكرل في اإلسالـ 

يقابميا ممارسة الديمقراطية في أمريكا، كأف اإلسالـ كالغرب مف الممكف أف يتحاكرا بناءن عمى ما 
يحمالنو مف خصائص تكحدىما، مف خالؿ تشابو المرتكزات في كال المفيكميف؛ مثؿ الحرية كالعدؿ 
كالمساكاة كالتعددية كحفظ األقميات كالممارسات في حقب زمنية مختمفة، كما أف المفيكميف يتشابياف 

. الى حدٍّ ما في اآللية كالمنطؽ كالمنطمؽ
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النتائج والتوصيات : الفصل السابع. 7

:  نتائج الدراسة1.7

بعد قيامنا بيذه الدراسة المقارنة بيف الشكرل في الفكر اإلسالمي كالديمقراطية في الفكر األمريكي، كفي 
محاكلة منا لفيـ كؿ مف الحرية كالعدالة كالمساكاة، مف خالؿ تحميمنا لطبيعة ىذه العالقة مف عدة 

: جكانب،  أفضت دراستنا الى النتائج التالية

 إف الديمقراطية األمريكية ليست نقيضا لمشكرل اإلسالمية ،  -

يكجد تشابو في الجذكر كالمنطمقات كالمنطؽ بيف المفيكميف، كىذا ما يتفؽ مع ما أشار إليو  -
 ".جدلية الشكرل كالديمقراطية: "المفكر االسالمي أحمد المكصممي في دراستو

إٌف درجة االٌتكاء عمى العقؿ في تحميؿ النص كالنظر الى اآلخر تتناسب تناسبان طرديان مع  -
درجة تقبؿ الديمقراطية؛ األمر الذم يؤدم الى التقارب بيف المفيكميف، كما كتتيح إمكانية 

 .االندماج بينيما في بعض المفاىيـ، كالعيش المشترؾ بينيما في منطقة جغرافية كاحدة

تىبٌيف لنا مف خالؿ الدراسة أٌف الشكرل كانت تشٌكؿ الركيزة األساسية لمنظاـ اإلسالمي في كؿ  -
مراحمو، األمر الذم أدل الى قياـ النيضة اإلسالمية،  كتفكقيا عمى باقي الحضارات في تمؾ 

أٌما تراجع . المرحمة، كالتي أدت الى حالة االزدىار التي كصمت إلييا األمة اإلسالمية آنذاؾ
نيضة األمة اإلسالمية في العصر الحالي؛ كالذم تبٌيف لنا مف خالؿ ىذه الدراسة، فمرٌده 

تراجع النظاـ السياسي اإلسالمي، كالذم يمثؿ  ضمنيان تراجع كضعضعة النظاـ اإلسالمي في 
كـ، مف خالؿ تراجع مبدأ الشكرل . الحي

كمف خالؿ الدراسة تبٌيف أف الديمقراطية األمريكية كىجدت نفسيا بعيدة عف المشاكؿ التي  -
تعرضت ليا الدكؿ األكركبية عبر تاريخيا؛ مف كجكد اإلقطاع، كتحمؿ المجتمعات الزراعية، 

 .األمر الذم سمح ببقائيا نقية بكؿ خصائصيا الميبرالبة الصرفة

الديمقراطية األمريكية ىي بداية انطالقة كتطكر الديمقراطية الحديثة، كسببان في تطكر كتقدـ  -
 .األمة األمريكية، كعمٌك شأنيا بالشكؿ الذم نممسو في كقتنا الحاضر

 .إٌف الفكر األمريكي منفتح عمى الحضارات كالثقافات األخرل كيتقبؿ اآلخريف -

نرل أف التحكالت في دالالت المفيكـ لكؿ مف الديمقراطية كالشكرل ىي انعكاس كنتاج  -
 .لتحكالت كتطكرات في البنية االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية 
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تشكؿ ىذه الدراسة إضافة معرفية جديدة مف أجؿ تكضيح العالقة بيف المفيكميف، تضاؼ  -
 .إلى حقكؿ المعرفة كالدراسات القميمة المتعمقة بيذا المكضكع بشكؿ مباشر

إف  تطبيؽ االعتداؿ فكران كممارسةن بيف المفيكميف؛ يؤدم إلى خمؽ منيج كسطي يقكد إلى  -
 .الحكار كالسالـ العالمي بيف األدياف كالشعكب

:  التوصيات2.7

: بناء عمى ما تكصمت اليو ىذه الدراسة مف نتائج؛ نكصي بما يمي

 نكصي بإعادة النظر في قراءة الشكرل في الفكر اإلسالمي، :عمى المستوى المعرفي -1
كالديمقراطية في الفكر األمريكي، مف منطمؽ عقالني معتدؿ، كذلؾ مف خالؿ فتح باب الحكار 

.  عمى المستكل الفكرم
 كذلؾ مف خالؿ إنشاء رابطة مشتركة مف المثقفيف لمحكار بيف :تعزيز فكرة حوار األديان -2

الثقافتيف، تنطمؽ مف أساس يدعك لمكصكؿ إلى تفاىـ مشترؾ؛ مف أجؿ سالـ كحكار بعيدىيف 
عف العنؼ بيف األمتيف، كتعزيز التكاصؿ بينيما، كمنح الكنيسة كالمسجد دكران رئيسيان في ىذا 

 .الحكار

 االٌتكاء عمى العقؿ كأداة في النظر الى ثقافة :اختالف الثقافات ُيساهم في إغنائها -3
اآلخر، كبذلؾ نكصي بإنشاء مراكز بحثية متخصصة لتطكير فكرة الحكار الثقافي المؤسسة 
عمى مبدأ أٌف االنسانية جمعاء ىي كحدة كاحدة، كأف تبايف الثقافات مف شأنو أف يمعب دكران 

 .في إغنائيا، في سبيؿ إتماـ رسالتيا في إعمار الككف

 كذلؾ مف أجؿ إتاحة الفرصة ألصحاب الثقافتيف :تفعيل دور الترجمة بين الحضارتين -4
ٍيف  .ليطمع كؿٌّ منيما عمى ثقافة اآلخر، كفيـ مضاميف الفكرى

 مف أجؿ التأسيس لحكار بيف :حّث أصحاب الفكر األمريكي عمى دراسة الفكر اإلسالمي -5
كآليات إلدارة الحكـ كتعزيز الحضارتيف، كتطكير العالقة بيف مفيكمىٍي الشكرل كالديمقراطية،  

 .العالقة بيف الثقافتيف

 فيما يتعمؽ بالحرية كالمساكاة كالعدؿ، كذلؾ :تعزيز القواسم المشتركة بين المفهومين  -6
 .التساع درجة التشابو بيف المفيكميف في التعامؿ مع ىذه الركائز كفيميا المشترؾ
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قائمة المصادر والمراجع . 8
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  العهدة العمرية

أىؿ إيمياء مف األماف، أعطاىـ أمانان  (عمر بف الخطاب)ىذا ما أعطى عبد اهلل أمير المؤمنيف 
ألنفسيـ كأمكاليـ ككنائسيـ كصمبناىـ، كسقيميا كبريئيا كسائر ممتيا أنو ال تسكف كنائسيـ، كالتيدـ، 
ميبيـ، كال مف شيء مف أمكاليـ، كال يكرىكف عمى دينيـ، كال  كالينتقص منيا، كال مف خيرىا، كال مف صي

معيـ أحد مف الييكد كعمى أىؿ إيمياء أف يعطكا الجزية كما  (القدس)يضار أحد منيـ كال يسكف بإيمياء 
يعطي أىؿ المدائف، كعمييـ أف ييخرجكا منيا الركـ كالمصكص، فمف خرج منيـ فيك آمف عمى نفسو 
كمالو حتى يبمغكا مأمنيـ، كمف أقاـ منيـ فيك آمف، كعميو مثؿ ما عمى أىؿ إيمياء مف الجزية، كمف 
أحب مف أىؿ إيمياء أف يسير بنفسو كمالو مع الرـك كيخمي بيعيـ كصمبيـ، فإنيـ آمنكف عمى أنفسيـ 
كعمى بيعيـ كعمى صمبيـ حتى يبمغكا مأمنيـ، كمف كاف فييا مف أىؿ األرض، فمف شاء منيـ قعد 

كعميو مثؿ ما عمى أىؿ إيمياء مف الجزية، كمف شاء سار مع الركـ، كمف رجع إلى أىمو فإنو ال يؤخذ 
  منيـ شيء حتى يحصدكا حصادىـ

  :شيد عمى ذلؾ الصحابة الكراـ 

 معاوية بن أبى سفيان  , عبد الرحمن بن عوف,  عمر بن العاص,  خالد بن الوليد
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