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ملخص: 
�لتقارب  ومدى  و�لدميقر�طية  �ل�سورى  لنهَجي  معا�رشة  قر�ءة  �لدر��سة  هذه  ت�سكل 
من  وذلك  و�لعباد،  �لبالد  �سوؤون  �إد�رة  يف  ذلك  وجناح  �سالحية  ومدى  بينهما،  و�لتو�فق 
�أ�سالة مفهوَمي  �إىل در��سة  �إ�سافة  �لنظاميني،  �لقو��سم �مل�سرتكة بني  �لوقوف على  خالل 

�ل�سورى و�لدميقر�طية. 
و�لدميقر�طية،  �ل�سورى  بني  للمقاربة  �لإ�سالميني  مو�قف  على  �لدر��سة  وقفت  كما 
ت ملو�قف �ملوؤيدين و�ملعار�سني وحججهم، فيما طرحت �لدر��سة بع�ض �لت�ساوؤلت  وعر�سَ

�لتي تريد �أن ت�سل �إىل �إجابة �سافية عنها، والتي متثلت يف االأ�شئلة االآتية: 
هل �لأغلبية �لربملانية �سورى �أو لي�ست ذلك؟ .  ●
هل �ل�ستفتاء�ت �ل�سعبية ت�سبُّ يف �لهدف �ل�سوري نف�سه.  ●
ما مدى �عتبار �لأغلبية �لربملانية و�ل�ستفتاء�ت �ل�سعبية ك�سورى ملزمة للحاكم؟  ●
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Comparison between Shura and Democracy

Abstract: 

This study discusses two approaches: consultation (shura) and 
democracy, and how they are close and harmonious. In addition to the validity 
and success of each to run people’s affairs, the researchers tried to find what 
is common between the two systems and their originality. 

The paper discussed different positions of Islamists who tried to bridge 
the gap between shura and democracy. Some scholars are supporters and 
others are against our approach. Evidences were discussed thoroughly, and 
of the main issues which we tried to answer is the relationship between the 
parliament majority and shura and whether the referendum can be considered 
as part of the shura and rulers are bound by their results. 
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مقدمة: 
قرر كثري من �أهل �لعلم و�لفكر ومتخ�س�سو �ل�رشيعة �لإ�سالمية �أن �ل�سورى لي�ست هي 
�لدميقر�طية، و�أن �لدميقر�طية لي�ست هي �ل�سورى، فال�سورى هي �أحد قو�عد �لنظام �ل�سيا�سي 
يف �لإ�سالم، فيما ت�سكل �لدميقر�طية فل�سفة لأنظمة �حلكم �لقائمة على مبد�أ ف�سل �لدين عن 

�لدولة. 
لكن هذه �مل�سميات ل تعني بتاتًا �أنه ل يوجد تو�فق يف بع�ض �جلو�نب ما بني �ل�سورى 
و�لدميقر�طية، فكال �ملبد�أين يلتقيان على حماربة �لظلم و�ل�ستبد�د، و�حرت�م �لر�أي و�لر�أي 
�لدميقر�طية  �أن نرف�ض  بتاتًا  �لعامة و�خلا�سة، ول يعقل  للحريات  �لعنان  و�إطالق  �لآخر، 
مبجملها، فهناك �إيجابيات كثرية ينبغي �حرت�مها و�لعمل على تطبيقها، »فاحلكمة �سالة 

�ملوؤمن �أينما وجدها فهو �أحق بها« )1( . 
حقيقة  على  �لوقوَف  و�لدميقر�طية:  �ل�سورى  بني  �ملقاربة  مقت�سيات  من  فاإن  لذلك 
جدلية �رش�ع �ملفاهيم و�مل�سطلحات، للو�سول �إىل قو��سم م�سرتكة ت�سكل برناجما عمليا 
�لت�رشذم  عن  بعيد�  و�لتكافل  و�لرت�بط  �لوحدة  بّر  نحو  �لأمة  بيد  ياأخذ  �ملقاربة،  ملنهج 

و�لتفتت، من �أجل �لوقوف على �أر�سية �لتعدد و�لقبول بالآخر، و�لتد�ول �ل�سلمي لل�سلطة. 
جذورهما  على  �لوقوف  من  بد  فال  و�لدميقر�طية،  �ل�سورى  حقيقة  على  وللوقوف 
و�أ�سولهما، وماذ� يق�سد بهما؟ ، وكيف ميكن لنا �لعمل وفق منهج �ملقاربة �ملن�سود على 

�ل�سعيدين �ل�سيا�سي و�حلياتي؟ . 

خطة الدراسة: 
جاءت هذه �لدر��سة يف مقدمة وثالثة مباحث وخامتة، فكان �ملبحث �لأول بعنو�ن: 
�لإ�سالميون و�ملقاربة بني �ل�سورى و�لدميقر�طية، فيما كان �ملبحث �لثاين بعنو�ن: �لأغلبية 
�ل�سعبية  �ل�ستفتاء�ت  عن  ليتحدث  �لثالث  �ملبحث  وجاء   ، �سورى؟  هي  وهل  �لربملانية 

ودورها �ل�سوري، و�ختتمت �لدر��سة بخامتة وتو�سيات. 

دوافع الدراسة وأسبابها: 
لعل من �أهم �لأ�سباب و�لدو�فع �لتي دفعت �لباحث للحديث عن �ملقاربات بني �ل�سورى 
و�لدميقر�طية، هي حالة �حلر�ك �لفكري و�ل�سيا�سي �لقائمة بني �لإ�سالميني و�لعلمانيني بعد 
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�لربيع �لعربي، ودخول �لإ�سالميني �للعبة �لدميقر�طية، وو�سولهم �إىل �حلكم يف بع�ض بلد�ن 
�لعامل �لعربي. 

قائمتني  و�إ�سكالية  عقبة  �لدميقر�طي  للنظام  �لإ�سالميني  بع�ض  معار�سة  وت�سكل 
�أن �لإ�سالم ياأخذ بال�سورى كاأهم قو�عد نظام �حلكم يف �لإ�سالم، ولي�ض  �أ�سا�ض روؤية  على 
�لدميقر�طية �لتي ت�سكل فل�سفة غربية تف�سل بني �لدين و�لدولة، فيما يو�فق �ل�سو�د �لأعظم 
�حلفاظ  يف  ت�ساهم  و�أدو�ت  كاأ�ساليب  �لدميقر�طي  �لنهج  من  �لإفادة  على  �لإ�سالميني  من 
على �حلريات ونبذ �لدكتاتوريات، لذلك كان ل بد من در��سة �إمكانية �ملقاربة بني �ل�سورى 

و�لدميقر�طية. 

الدراسات السابقة: 

كثرية هي الدرا�شات التي حتدثت عن ال�شورى والدميقراطية، والتي كانت على 
النحو االآتي: 

�لدكتور عبد �حلميد �لأن�ساري، �ل�سورى و�أثرها يف �لدميقر�طية.  ♦
�لدكتور توفيق �ل�ساوي، �ل�سورى ـعلى مر�تب �لدميقر�طية.  ♦
عبد �لوهاب �مل�رشي، �ل�سورى و�لدميقر�طية و�لعالقة بينهما.  ♦
حممود عبد �لفتاح فتوح، �لدميقر�طية و�ل�سورى يف �لفكر �لإ�سالمي �ملعا�رش.  ♦
�ملقا�سدي  ♦ �لتالقي  بني  و�ل�سورى  �لدميقر�طية  �سليمان،  �أبو  �حلميد  عبد  �لدكتور 

و�لتفاوت. 
�لدكتور �أحمد �ملو�سللي، جدلية �ل�سورى و�لدميقر�طية.  ♦

وهناك كثري من �لدر��سات و�ملقالت �لتي تناق�ض �لعالقة بني �ل�سورى و�لدميقر�طية، 
�لتناغم ما بني  تدور حول عدم  �لدر��سات  �لكثري من هذه  تز�ل يف  �لنقا�ض ل  لكن جدلية 
مبادئ �لدميقر�طية وحقوق �لإن�سان و�لفكر �ل�سيا�سي �لإ�سالمي، وما ز�لت �لروؤية �لإ�سالمية 
ملن؟  �ل�سيادة  فاإ�سكاليات  و�لتو�فق،  �لتقارب  م�ساألة  ملناق�سة  متطورة  غري  للدميقر�طية 
�لذي  و�ملفكرين  �لباحثني  من  �لكثري  عقول  على  وت�سيطر�ن  تهيمنان  �حلاكمية،  وم�ساألة 

ناق�سو� �لعالقة بني �ل�سورى و�لدميقر�طية. 
�إليها �ن�سغلت يف هذ� �لجتاه، لذلك كان  �إن كثري�ً من �لدر��سات �ل�سابقة �لتي �أ�رشت 
من �ل�رشورة مبكان طرح هذه �لروؤيا �ملعا�رشة ومناق�ستها، لعلها تفي ب�سيء من �ملق�سد 

�ل�رشعي لهذه �ملقاربة. 
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منهج البحث:
�لنتائج �ملرجوة، كان  �إىل  �لدر��سة للو�سول  �إعد�د هذه  �تبع �لباحث مناهج عدة يف 
يف مقدمتها �ملنهج �لو�سفي، لو�سف �حلالة �لفكرية و�ل�سيا�سية، وكذلك �حلر�ك �لقائم حول 
�مل�ساألة �ملطروحة للنقا�ض؛ وكذلك �ملنهج �ل�ستنباطي للوقوف على �ملعاين و�مل�سطلحات 
و�لأحكام �لفقهية �ملتعلقة بال�سورى و�لدميقر�طية، �إ�سافة �إىل �ل�ستعانة باملنهج �لتحليلي، 
للوقوف على حيثيات �ملعاين ومقا�سدها �ل�رشعية، ومدى �سالحية ذلك كّله يف �إد�رة �سوؤون 

�لأمة يف نظام حكم ميزج بني �ل�سورى و�لدميقر�طية. 

متهيد: 

الشورى والدميقراطية وجدلية املصطلح: 

يفيد �ملجمل �لعام للتعريفات �للغوية مل�سطلح �ل�سورى �أنها ��ستخال�ض �لر�أي وتبادله 
�أحيانًا، و�نتز�عه �أحيانًا �أخرى، قال �لفريوز�آبادي يف �لقامو�ض �ملحيط: “�سار �لع�سل �سور�ً 
يار�ً �أو ُم�سارة، �أي ��ستخرجه من �لَوقبة” )2( ، و�ل�سو�ر �حل�سن، �أي �جلمال و�لهيئة و�للبا�ض  و�سمِ
و�لزينة، و��ست�سارت �لإبل و�أ�سارها: �أي ر��سها، و�مل�ست�سري من يعرف �حلائل من غريها من 
�لإبل، وقيل ت�سور �إليه: �إما باإ�سارة تكون بالكف و�لعني و�حلاجب، و�أ�سار عليه بكذ�، �أمره 
وهي �ل�سورى و�مل�سورة، وقيل ��ست�ساره: طلب منه �ل�سورى« )3( ، وذكر �بن منظور يف ل�سان 
�لعرب: »�ساورته يف �لأمر و��ست�رشته �أي هي �ل�سورى، و�ساَوَرُه م�ساورة، و�ُسو�ر�ً و��ست�سارة: 

َورة« )4( .  �أي طلب منه �مل�سورة، ويقال فالن جيد �مل�سورة و�مل�سنْ
هذ�  فاإن  لآخر،  زمان  من  �ل�سورى  م�سطلحات  تعاريف  يف  �ختالف  ثمة  كان  و�إن 
�لختالف يكمن يف �ل�سكل ل يف �مل�سمون، فبع�ض �لقد�مى تعامل مع �ل�سورى من منطلق 
�لو�جب �ل�رشعي، فيما تعامل معها �ملحدثون من �أهل �لفقه و�لفكر و�لدعوة على �أنها نهج 
ومرتكز �سيا�سي ينظم �لعالقة فيما بني �لر�عي و�لرعية، لذلك فهي درب �لعدل، وهي كذلك 
منطلق �حرت�م عقول �لآخرين... �أطلقت �ل�سورى فيها �لعنان لالجتهاد وخا�سة على �سعيد 
حلركة  و�سابطة  قائمة  بقيت  لكنها  لآخر،  زمان  من  ذلك  يف  �لآر�ء  فاختلفت  تطبيقاتها، 

�لإن�سان و�لتاريخ. 
وقد خاطر  �لهد�ية،  »�ل�ست�سارة عني  �هلل عنه:  �أبي طالب ر�سي  بن  �لإمام علي  قال 
من ��ستغنى بر�أيه، و�ل�سخافة مع �ل�ستبد�د، و�مل�سورة هي �ل�سد�د، وهي ��ستخال�ض �لعاقل 

ثاره وو�سل �إىل �ختياره« )5( .  َن من عمِ �حلازم للر�أي من �آر�ء �لعقالء، فاإن فعل �أَممِ
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و�عترب حجة �لإ�سالم �أبو حامد �لغز�يل )6( �أن �ل�سورى هي: »عدم �لنفر�د بالر�أي، لأن 
»باأن  �مللوك:  �رش�ج  يف   )8( �لأندل�سي  �لطرطو�سي  يرى  فيما   ،  )7( �سك«  غري  من  �لزلل  فيه 
�لرئي�ض  �إليها  �ل�سلطنة، ويفتقر  �أ�سا�ض �ململكة، وقو�عد  �ل�سورى هي مما تعده �حلكماء من 

و�ملروؤو�ض« )9( . 
وقد ناق�ض �ملحدثون من �أهل �لفقه و�لفكر و�لقانون م�سطلح �ل�سورى ودر�سو� �آثارها 
يف حالة �لتطبيق وعدمها، فهذ� �لكو�كبي يقول يف طبائع �ل�ستبد�د: »�إنَّ �ل�سورى �لد�ستورية 
هي دو�ء �ل�ستبد�د �ل�سيا�سي« )10( ، م�سري�ً �إىل �أن �ل�ستبد�د �أ�سل لكل ف�ساد، و�مل�ستبد فرد 

عاجز ل حول له ول قوة �إل باأعو�نه �أعد�ء �لعدل و�أن�سار �جلور )11( . 
كما ذكر �لدكتور �ل�سنهوري �ساحب كتاب فقه �خلالفة �أن �ل�سورى: »عالقة د�ستورية 
�لتنفيذية  �ل�سلطة  ��ست�سارة  �لإ�سالم، وهي حق لالأمة يف  ملزمة بني �حلاكم و�ملحكوم يف 

�ملمثلة برئي�ض �لدولة لالأمة من خالل �أهل �حلل و�لعقد« )12( . 
ومن �لتعريفات �ملعا�رشة لل�سورى ما ذكره �لدكتور توفيق �ل�ساوي يف كتابه �لنفي�ض 
)فقه �ل�سورى و�ل�ست�سارة( بقوله: »�إن مبد�أ �ل�سورى يعني �أن كل قر�ر ين�سب للجماعة يجب 
�جلميع  يتمتع  �أن  ب�رشط  �أفر�دها،  جمموع  �أو  �جلماعة  جمهور  �إر�دة  عن  تعبري�ً  يكون  �أن 

بحرية كاملة يف �ملعار�سة و�ملناق�سة ب�سورة �سحيحة« )13( . 
روؤيته هذه  و�لدميقر�طية  �ل�سورى  له حول  �أخرى  در��سة  �ل�ساوي يف  �لدكتور  ويوؤكد 
و�حلو�ر  �لر�أي  تبادل  فجوهرها  �سيا�سة،  نظرية  ولي�ست  �جتماعي  منهج  »�ل�سورى  فيقول: 
�لتكامل  على  �لقائمة  �لجتماعية  للعالقات  تاأكيد�ً  �مل�سوؤولية،  �ملجتمع  وم�ساركة  �حلر 
قبل  رَّ  �أُقمِ �حلر  و�لفكر  �لر�أي  لتبادل  �جتماعية. وهي منهج �رشعي  فلها طبيعة  و�لت�سامن، 
�إ�سد�ر �لقر�ر من �أهل �حلل و�لعقد �ملمثلني لها �أو من �ملخت�سني وفقًا لأحكام �ل�رشيعة يف 

جميع �ل�سوؤون �لجتماعية و�لفردية« )14( . 
ويفرق �لدكتور �ل�ساوي بني �ل�سورى و�ل�ست�سارة فريى »�أن �لقر�ر �جلماعي �مللزم هو 

�ل�سورى، و�أن �سورى �ل�سطحية و�لإر�ساد و�لفتوى �لفقهية هي ��ست�سارة« )15( . 
لكن �لدكتور عبد �حلميد �لأن�ساري يرى �أن �ل�سورى هي: »��ستطالع ر�أي �لأُمة �أو من 
ينوب عنها يف �لأمور �لعامة �ملتعلقة بها« )16( ، ويعّرف �لكاتب و�لباحث عبد �لرحمن عبد 
�خلالق �ل�سورى فيقول: »هي ��ستطالع �لر�أي من ذوي �خلربة فيه للتو�سل �إىل �أقرب �لأمر 
للحق« )17( ، ويعتربها عبد �لوهاب �مل�رشي فري�سة �إ�سالمية فيقول:« �إن �ل�سورى فري�سة 
وملزم  �لأمة،  �سوؤون  جميع  يف  مبمار�ستها  ملزم  و�حلاكم  و�ل�سنة،  �لقر�آن  قررها  �إ�سالمية 
�أي�سًا بتنفيذ نتيجتها، ول ي�ستثنى �أحد من حق تقدمي �مل�سورة، فهي ��ستطالُع ومعرفُة ر�أي 
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�لأمة �أو من ميثلها يف �لق�سايا �لتي تخ�سها مبجموعها �أو فئة منها، ب�رشط عدم �مل�سادمة 
للن�سو�ض �ل�رشعية �لقطعية �لثبوت و�لدللة �ملجمع عليها« )18( . 

�إل �أن �لدكتور يو�سف �لقر�ساوي يحاول �أن ي�سع م�سطلح �ل�سورى يف قالب �لتجديد 
و�ملعا�رشة بحيث يجعله يحاكي �لع�رش، فيعطي قيمة لالأغلبية و�لأكرثية، ويجعلها �أ�سا�سًا 
لل�سورى، فيعرفها على �لنحو �لآتي: »�ل�سورى �أن يعر�ض �لر�أي لي�رشح ويناق�ض بكل �رش�حة 
وحرية، ثم توؤخذ �لأ�سو�ت عليه، فاإن �تفق على �إقر�ره �جلميع فهو غاية �ملر�د، و�إن �ختلفو� 

فال بد من مرجح، و�لرتجيح هنا �إمنا يكون بالأكرثية« )19( . 
لكن �لكاتب و�ملفكر �لعر�قي حممد �أحمد �لر��سد يرى �أن �ل�سورى موؤ�س�سة يق�سد منها 
�سيا�سية  موؤ�س�سة  »هي  بقوله:  �ل�سورى  فيعرف  �لهوى،  ومنع  �ل�ستبد�د  وحماربة  �لت�رشيع 
د �لت�رشيع �ل�سيا�سي �لإ�سالمي من �إقامتها �تقاء �لتفرد بالر�أي و�ل�ستبد�دمِ يف  ت�رشيعية َق�سَ

�حلكم، لأن �لتفرد بالر�أي مظنة �خلطاأ و�لهوى غالبًا« )20( . 
و�لت�سامن  و�لعدل  للحرية  منطلقًا  �ل�سورى  �أن  �لو�عي  يو�سف  توفيق  �لدكتور  ويرى 
�أكرب قدر من حرية �لتفكري  فيتحّدث عنها قائاًل: »�ل�سورى هي غاية �لت�ساور و�لتي حتقق 
على �أ�سا�ض �لعدل و�لتعاون و�لتكافل، فالعدل و�حلرية و�لت�سامن يف �ملجتمع ت�سبق وجود 
وهي  �أمورها،  ت�سيري  يف  وم�ساركته  للجماعة  �لفرد  �نتماء  �أ�سا�ض  لأنها  و�لدولة،  �ل�سلطة 

�لغاية من وجود �لدولة« )21( . 

خفايا الدميقراطية: 

�ل�سيا�سية �لدميقر�طية: »�أنها نظام �سيا�سي �جتماعي يقيم �لعالقة  عرفت �ملو�سوعة 
بني �أفر�د �ملجتمع و�لدولة وفق مبد�أ �مل�ساو�ة بني �ملو�طنني وم�ساركتهم �حلرة يف �سنع 
�لت�رشيعات �لتي تنظم �حلياة �لعامة« )22( ، فيما عرفها �لكاتب �لغربي )روبرت د�ل( : »�أنها 
 : بولدونني(  )ليالند  �لغربي:«  �ملفكر  وعرفها   ،  )23( �لنتخابات«  على  قائم  جماعي  حكم 
»باأنها عملية �سيا�سية �إيجابية غر�سها حتقيق �إر�دة �ل�سعب �ملتطورة يف �لتقدم نحو �حلرية 
ع�رش  �ل�ساد�ض  �جلمهوري  �لأمريكي  �لرئي�ض  عرفها  و�أن  و�سبق   ،  )24( و�لإخاء«  و�مل�ساو�ة 
)�أبرهام لنكولن( �أنها: »حكم �ل�سعب بال�سعب لل�سعب«، وهو �لتعريف �لذي ظهر قدميًا عند 

�لإغريق« )25( . 
من  للحاكمني  �ختيار حر  �لدميقر�طية:« هي  �أن  غربيون معا�رشون  مفكرون  ويرى 
قبل �ملحكومني يتم خالل فرت�ت منتظمة، وهذ� ما ير�ه )�آلن روتوزين( يف كتابه: )ما هي 
�لدميقر�طية؟( ، حيث يقول: »�إنها ذلك �لرتتيب �ملنظم �لذي يهدف �إىل �لو�سول �إىل �لقر�ر�ت 



361

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد اخلامس والثالثون )2( - شباط 

�ل�سيا�سية، و�لذي ميكن لالأفر�د من خالله �كت�ساب �ل�سلطة للح�سول على �لأ�سو�ت عن طريق 
�لتناف�ض« )26( . 

�لتي  �لفل�سفة  ح�سب  �سليمًا،  تطبيقًا  �لدميقر�طية  عن  �ملفاهيم  هذه  طبقت  ما  و�إذ� 
جذرتها �لدميقر�طية ذ�تها قدميًا، وح�سب �ملفاهيم �ملعا�رشة �أي�سًا، فاإن ذلك يعني: »اأن 

املجتمعات التي تطبَّق فيها �شتحظى باجلوانب االآتية: 
�سمان حقوق �لإن�سان وحرياته �لعامة و�خلا�سة وحمايتها.  ♦
�لتعددية �ل�سيا�سية و�نطالق �لأحز�ب.  ♦
يعني  ♦ وهذ�  و�لق�سائية(  و�لت�رشيعية،  )�لتنفيذية،  �لثالث  �ل�سلطات  بني  �لف�سل 

��ستقالل �لق�ساء. 
�لتد�ول �ل�سلمي لل�سلطة من خالل قو�عد ثابتة متفق عليها.  ♦
�لرقابة و�مل�ساءلة �ل�سيا�سية للحكومة ورموزها” )27( .  ♦

موقف اإلسالم من الدميقراطية:

كرها كمز�يا للدميقر�طية، هي مبجملها حممودة ول تخالف  هذه �خل�سال �لتي تقّدم ذمِ
يح�ض  �لذي  وهو  و�لو�جبات،  �حلقوق  دين  فالإ�سالم  عليها،  يح�ض  �لإ�سالم  بل  �لإ�سالم، 
على �حلريات �لعامة و�لتعددية �ل�سيا�سية، و�أدب �لختالف، بل يحر�ض �لإ�سالم �أي�سًا على 
عد�لة �ل�سلطة �لتنفيذية ونز�هة �لق�ساء، و�رشورة وجود �سلطة ت�رشيعية تقوم على �لجتهاد 

و�ل�سورى. 
�إنها مبجملها خ�سال يدعو �إليها �لإ�سالم، وهذ� يعني �أن جوهر �لدميقر�طية يتو�فق مع 
كثري من خ�سال �لإ�سالم �لتي يدعو لها، وخا�سة �لأ�ساليب و�لو�سائل �لتي تتعلق باجلمهور، 
فالربملانات وجمال�ض �ل�سعب �ملعا�رشة و�ل�ستفتاء�ت �لعامة وهيئات �لت�سخي�ض و�ملر�قبة 
للحاكم، وجمال�ض �ملظامل و�حلكام، كلها موؤ�س�سات وجمال�ض مقبولة، و�لإ�سالم ير�سى بها 
كمعطى معا�رش جتري فيه حركة �حلو�ر، ما د�مت يف �لنتيجة تدعو �إىل �حلريات �ملوزونة، 
وحتارب �ل�ستبد�د و�لدكتاتورية، وهذ� �لذي يجعلنا ننادي ونقول: �إنَّ جوهر �لدميقر�طية 

يتو�فق مع �لإ�سالم. 
�لدميقر�طية على  �لتحرير ما ز�لو� يتعاملون مع  �لإ�سالميني كحزب  �أن بع�ض  ورغم 
�أن هناك �جتاهًا عري�سًا وكبري�ً من  �إل  �لآخر يحارب و�سائلها،  �أنها نظام كفر، وبع�سهم 
�لدميقر�طية ومناهجها  �أ�ساليب  �لإفادة من  �لأمة تكمن يف  �أن م�سلحة  �لإ�سالميني يرون 

للعمل من �أجل �لإ�سالم و�لدعوة �إليه. 
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يقول �لإمام �ل�سهيد ح�سن �لبنا: »لقد قرر �لإ�سالم مبد�أ �ل�سورى و�لن�سيحة، و�أ�رشك بذلك 
�لأمة يف حكم نف�سها، ونحن �إذ نرحب بالدميقر�طية لأنها مما جاء به �لإ�سالم، ونخ�سعها 
يف تطبيقها وتف�سريها لقو�عده و�أ�سوله، ل لنظريات �لغرب و�أهو�ئه ونو�زع علمائه و�أهو�ء 

رجال �ل�سيا�سة فيه« )28( . 
لذلك قارب كثري من �لإ�سالميني ما بني �لدميقر�طية و�ل�سورى يف �لو�سائل و�لآليات 
و�ل�سور �مليد�نية، من �أجل تطبيق �ل�سورى و�لو�سول �إىل �لعدل و�سمان �حلريات وحماربة 
و�أمان،  حرية  بكل  �لإ�سالمية  �أفكارهم  ون�رش  �هلل  �إىل  �لدعوة  من  متكنو�  حتى  �ل�ستبد�د، 

خا�سة �أن هوؤلء �لإ�سالميني �كتوو� بنار �لدكتاتوريات، وعلقو� على �مل�سانق. 

املبحث األول - اإلسالميون واملقاربة بني الشورى والدميقراطية:
لعل �حلديث عن مقاربات بني �لدميقر�طية و�ل�سورى، �أو �إدخال �لدميقر�طية يف �حلياة 
�لإ�سالمية  �لجتاهات  من  عدد  عند  و�لختالف  �لنز�ع  تثري  م�ساألة  �لإ�سالمية،  �ل�سيا�سية 
�ملعا�رشة، �إل �أن �لغالبية من هذه �لجتاهات ت�سري نحو �ملقاربات و�لإفادة من �لأ�ساليب 
و�ملناهج �ملتطورة يف �لعمل �ل�سيا�سي �ملعا�رش، �لذي ترعرع يف ظل �لدميقر�طيات، ولي�ض 

كره عن �لإمام ح�سن �لبنا و�ل�سيخ �لقر�ساوي.  �أدل على ذلك مما تقّدم ذمِ
�عتمدتها  �لتي  �لآليات  من  �لإفادة  من  مانع  ل  �أنه  �لإ�سالميني  من  كثري  يرى  لذلك 
خالل  من  �لإ�سالمي  و�لعمل  �لإ�سالمية  �ل�سحوة  �أهد�ف  لتحقيق  �لدميقر�طية  �لأنظمة 
عدم  مع  �لقر�ر�ت،  �تخاذ  يف  �لأغلبية  مبد�أ  و�عتماد  كالربملان،  �لدميقر�طية  �ملوؤ�س�سات 
ل  �لتي  �لقو�نني  �َسّن  �إىل  �إ�سافة  �لتنفيذية،  �ل�سلطات  ومر�قبة  �لأقليات  بحقوق  �مل�سا�ض 

تتعار�ض مع �ل�رشيعة و�لدين )29( . 
هذ�  �أطَلق  وقد  �لإ�سالمية،  بالدميقر�طية  تنادي  معا�رشة  م�سطلحات  برزت  وقد 
يو�سف  و�لدكتور  �لزحيلي  وهبة  �لدكتور  بينهم  من  �لفقهاء،  �لعلماء  من  نفٌر  �مل�سطلَح 

�لقر�ساوي و�لدكتور توفيق �ل�ساوي و�لدكتور عبد �حلميد �لأن�ساري )30( . 
�لدميقر�طية  جتاه  جاد�ً  وموقفًا  هامًا،  كالمًا  �لقر�ساوي  يو�سف  �لدكتور  ذكر  فقد 
فل�سفة  فيه  ناق�ض   ، �لإ�سالم(  يف  �لدولة  فقه  )من  �لنفي�ض  كتابه  يف  وذلك  �إليها،  و�لنظرة 
فرع  �ل�سيء  على  )�حلكم  �ملنطقية:  �لقاعدة  من  منطلقًا  �إليها  �لإ�سالم  ونظرة  �لدميقر�طية 
ت�سوره( )31( ، فمن حكم على �سيء وهو يجهله، كان حكمه خاطئًا، و�إن �سادف �ل�سو�ب 
�عتباطًا، لأنها رمية من غري ر�م، لهذ� ثبت يف �حلديث: �أن �لقا�سي �لذي يق�سي على جهل 
يف �لنا�ض كالذي عرف �حلق وق�سى بغريه، هكذ� يرد �ل�سيخ �لقر�ساوي على �لذين حكمو� 
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على بع�ض �مل�ساركات �ل�سيا�سية بالكفر، كا�سرت�ك �لإ�سالميني يف تركيا يف حكم علماين 
دميقر�طي، و��سرت�كهم يف �لعديد من �ملجال�ض �لربملانية وغريها )32( . 

�لعامل،  يف  �ل�سعوب  بها  تنادي  �لتي  �لدميقر�طية  »هل  �لقر�ساوي:  �ل�سيخ  ويت�ساءل 
و�لتي تكافح من �أجلها جماهري غفرية يف �ل�رشق و�لغرب، و�لتي و�سلت �إليها بع�ض �ل�سعوب 
بعد �رش�ع مرير مع �لطغاة، �أريقت فيه �لدماء، و�سقطت فيه �سحايا بالآلف، و�لتي يرى 
كثري من �لإ�سالميني �أنها �لو�سيلة �ملقبولة لكبح جماح �حلكم �لفردي، وتقليم �أظافر �لت�سلط 
�ل�سيا�سي �لذي �بتليت به �سعوبنا �لعربية و�مل�سلمة، هل هذه �لدميقر�طية منكٌر �أو كفر كما 

يرّدد بع�ض �ل�سطحيني �ملتعجلني؟« )33( . 
جلوهر  تو�سيحًا  �لقر�ساوي  �ل�سيخ  يعر�ض  �لت�ساوؤلت،  هذه  عن  �ل�سافية  ولالإجابة 
�لدميقر�طية على �لنحو �لآتي فيقول: »�إن جوهر �لدميقر�طية �أن يختار �لنا�ض من يحكمهم 
وي�سو�ض �أمرهم، و�أل ُيفر�ض عليهم حاكم يكرهونه، �أو نظام يكرهونه، و�أن يكون لهم �حلق 
يف حما�سبة �حلاكم �إذ� �أخطاأ، وحتى عزله وتغيريه �إذ� �نحرف، و�أل ي�ساق �لنا�ض رغم �أنوفهم 
ول  يعرفونها  ل  �سيا�سية  �أو  ثقافية  �أو  �جتماعية  �أو  �قت�سادية  مناهج  �أو  �جتاهات  �إىل 
ير�سون عنها، فاإذ� عار�سهم بع�سهم كان جز�وؤه �لت�رشيد و�لتنكيل... بل �لتعذيب و�لقتل... 
هذ� هو جوهر �لدميقر�طية �حلقيقية �لتي وجدت �لب�رشية لها �سيغًا و�أ�ساليب عملية، مثل 
�لنتخابات و�ل�ستفتاء �لعام وترجيح حكم �لأكرثية وتعدد �لأحز�ب �ل�سيا�سية، وحق �لأقلية 
�لذي  جوهرها  يف  �لدميقر�طية  فهل  �لق�ساء،  و��ستقالل  �ل�سحافة،  وحرية  �ملعار�سة،  يف 
ذكرناه تنايف �لإ�سالم؟ ومن �أين تاأتي هذه �ملنافاه؟ و�أي دليل من حمكمات �لكتاب و�ل�سنة 

يدل على هذه �لدعوة« )34( . 
�أن هذه �ملثل �لناجتة عن �لدميقر�طية هي من  لذلك يجزم �ل�سيخ يو�سف �لقر�ساوي 
�لإ�سالم ول تتعار�ض معه، فيقول: »�لو�قع �أن �لذي يتاأمل جوهر �لدميقر�طية يجد �أنه من 
�سحيح �لإ�سالم« )35( ، و�إذ� كان �لذين يعرت�سون على �لدميقر�طية ويعتربون �أنها تخالف 
�ل�سعب لل�سعب، و�إنها ل جتيز  �إن �لدميقر�طية هي حكم  �لدين، ي�ستدلون على ذلك بقولهم: 
ذلك  على  يرد  �لقر�ساوي  �ل�سيخ  لكن  هلل،  �حلاكمية  �إن  �لقائل:  �حلكم  يف  �لإ�سالمي  �ملبد�أ 
�هلل  حكم  ملبد�أ  م�ساد�ً  لي�ض  للدميقر�طية،  �أ�سا�ٌض  هو  �لذي  لل�سعب  �حلكم  مبد�أ  »�إن  فيقول: 
�أ�سا�ض  هو  �لذي  للفرد(  )�حلكم  ملبد�أ  م�ساد  هو  �إمنا  �لإ�سالمي،  �لت�رشيع  �أ�سا�ض  هو  �لذي 
�لذين  فاأكرث  للب�رش،  �هلل  بالدميقر�طية رف�ض حاكمية  �ملناد�ة  يلزم من  �لديكتاتورية، فال 
يحكمون بالدميقر�طية ل يخطر ببالهم ذلك، �إمنا �لذي يعنونه ويحر�سون عليه هو: رف�ض 
�لدكتاتورية �ملت�سلطة، رف�ض حكم �مل�ستبدين باأمر �ل�سعوب من �سالطني �جلور و�جلربوت، 
وهو �لذي �سماه �حلديث )�مللك �لع�سو�ض( �أو )ملك �جلربية( ، �أي ملك �لتجرب و�لطغيان، بال 
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�سك فاإن )مبد�أ �حلاكمية هلل( ، مبد�أ �إ�سالمي �أ�سيل �أقره جميع �لأ�سوليني يف مباحثهم عن 
)�حلكم �ل�رشعي( وعن )�حلاكم(« )36( . 

لذلك يطالب كثري من �لإ�سالميني بالدميقر�طية ك�سمان للحريات و�سمام �أماٍن من 
طغيان �حلاكم، على �أن تكون دميقر�طية حقيقية متثل �إر�دة �لأمة. 

بالدميقر�طية  �ملطالبني  بني  من  »�أنا  �لقر�ساوي:  �لدكتور  يقول  �ل�سياق  هذ�  ويف 
ن�ستطيع  �لتي  �لكرمية،  �حلياة  يف  هدفنا  لتحقيق  و�ملن�سبطة  �ملي�سورة  �لو�سيلة  بو�سفها 
فيها �أن ندعو �إىل �هلل، و�إىل �لإ�سالم كما نوؤمن به، دون �أن ُيزجَّ بنا يف ظلمات �ملعتقالت، 
و�أن تن�سب لنا �أعو�د )�مل�سانق( ... و�إن �سئت قلت: يقرتب جوهر �لدميقر�طية من روح �ل�سورى 

�لإ�سالمية« )37( . 
�ل�سورى و�لدميقر�طية �لأ�ستاذ ر��سد  �أكرث �لد�عمني ملنهج �ملقاربة ما بني  ولعل من 
�ل�سورى  بني  �ملقاربة  يف  منه  �لنطالق  ميكن  �لذي  �لأ�سا�ض  »�أن  يرى:  �لذي  �لغنو�سي 
و�لدميقر�طية، هو �أن مفهوم �لدميقر�طية يقوم �أ�سا�سًا بالعتماد على مفهوم �ل�سورى عند 
من  �لتطبيق  مو�سع  �لإ�سالمي  �ملفهوم  هذ�  بو�سع  قامت  �لدميقر�طية  فالنظم  �مل�سلمني، 
خالل �آليات عملية، مثل �لنتخابات و�لتعددية �ل�سيا�سية وو�سائل �لتد�ول �ل�سلمي لل�سلطة، 

لذلك ميكن �لإفادة من هذه �لآليات �لتي تن�سجم مع �لقيم و�ملبادئ �لإ�سالمية« )38( . 
كما ح�ض �لدكتور عبد �حلميد �لأن�ساري على تطوير �لعالقة بني �ل�سورى و�لدميقر�طية 
فقال: »�إن �لدميقر�طية �سبه �ملبا�رشة هي �لأقرب �إىل روح �ل�سورى يف �لإ�سالم، لذلك لبد 

من تطوير �آلياتها و�لإفادة منها يف خدمة م�ستقبل �لأمة« )39( . 
�ل�سورى  تام بني  يوجد هناك تطابق  �أنه ل  و�لعلماء  �لكتاب  يوؤكد هوؤلء  ذلك  ورغم 
و�لدميقر�طية، وذلك لأن كال من �ملفهومني له جذوره �حل�سارية �لتي ن�ساأ فيها، ومر�حله 

�لتاريخية �لتي مّر بها. 
وتفاعل �آخرون مع �لدميقر�طية كوَنها تنظم �لعالقة بني �حلاكم و�ملحكوم، كما هي 
�حلال يف �ل�سورى، فاإذ� كانت �أمة �لإ�سالم حتر�ض �أن يكون لها دور يف �ختيار من يحكمها، 
و�أن يكون لها نف�ض �لدور يف �إقالته �إذ� خرج عن �لن�ض، لذلك �سنجدها تكون �سعيدة فت�سدد 

وتقارب وهي تبحث عن ذ�ت �مل�سمون فتجده يف �لدميقر�طية ويحقق لها �لهدف نف�سه. 
من هنا جند �لدكتور حممد �سليم �لعو� ي�سري �إىل ذلك فيقول: »�إن ترجمة هذ� �لأمر �إىل 
لغة �لع�رش �ل�سيا�سية يعني �أن �لدميقر�طية يف تنظيمها لختيار �حلكومات و�حلكام، كما 
تطبق يف �لعامل �لدميقر�طي يف هذ� �لع�رش، هي �لو�سيلة �ملثلى لتولية �حلكام وعزلهم« )40( 

 .
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لكن �ل�سيخ �لعالمة �أبا �لأعلى �ملودودي رحمه �هلل رغم �إقر�ره مببد�أ �لتعددية وتد�ول 
�ل�سلطة كان يرى »�أن �لأ�س�ض �لتي تتبعها �حلكومات �لإ�سالمية تختلف عما تعتمده �لنظم 
�لدميقر�طية، وبخا�سة من حيث �ل�رشوط �ملطلوبة يف �لناخب و�ملر�سح، مثل �لأمانة و�لدين 
و�لتقوى وما �سابه ذلك، و�لتي متثل �رشوطًا �أ�سا�سية ملن يتوىل �لأمور �لعامة« )41( ، وهذ� 
ما لي�ض موجود�ً يف �لدميقر�طية، لذلك فاإن �ملقاربة بني �ل�سورى و�لدميقر�طية ممكنة لكنها 
�ستو�جه بع�ض �لعقبات، فعلى �سبيل �ملثال ل �حل�رش، قد ينظر بع�ض �لدميقر�طيني �إىل مبد�أ 
ف�سل �ل�سلطات على �أنه �إبد�ع يف �لنظام �لدميقر�طي، لكن �ل�سيخ ر��سد �لغنو�سي يرى �أن مبد�أ 
�لتناف�ض ما بني  �إىل نوع من  �لدولة رمبا ي�سري يف م�سمونه  �ل�سلطات �ملختلفة يف  ف�سل 
هذه �ل�سلطات، فهو يدفع باجتاه �لتعاون بني �ل�سلطات �ملختلفة يف �لدولة ولي�ض ف�سلها، 
لأن �لدولة مبجملها هي �أد�ة تنفيذية تخ�سع ل�سلطان �لأمة، مع �إعطاء �سلطة �أو�سع ملجل�ض 
�أمام �ملقاربة ما بني  �أن �لبع�ض يغلق �لباب  �ل�سورى باعتباره ممثاًل لالأمة« )42( ؛ ورغم 
�ل�سورى و�لدميقر�طية وخا�سة عند �حلديث عن �لفروق و�جلذور و�لغايات و�لأهد�ف، لكن 

ذلك ل مينع بتاتًا من �لأخذ مبنهج �لتقريب. 
وللوقوف على االآراء الراف�شة ملنهج املقاربة فاإننا جند لديهم التعليلي االآتيي: 

يف . 1 جت�سد  و�سعي  �أ�سا�ض  على  مبني  �حل�ساري  �سياقه  يف  �لدميقر�طية  م�سطلح 
فكرة عرفت يف �لتاريخ �ل�سيا�سي �لو�سعي بنظرية )�لعقد �لجتماعي( ، وهي �لفكرة �لتي 
بنيت على ت�سور جتريدي خيايل لي�ض له �أي �أ�سا�ض و�قعي �سو�ء من حيث �لزمان و�ملكان، 
�أما م�سطلح �ل�سورى يف منظومته �حل�سارية، فهو مبني على �أ�سا�ض �إلهي جت�سد يف فكرة 
حقيقية ثابتة زمانًا ومكانًا، فال�سلطة يف �ملذهبية �لإ�سالمية �إلهية يف م�سدرها، عقديه يف 
ماآلها �لنهائي، فهي مبنية على عقد )�لبيعة( وهو عقد يرتب حقوقًا و�لتز�مات معينة بني 

�حلاكم و�ملحكوم. 
�أ�س�ض ل . 2 �أما على �ل�سعيد �لجتماعي، فالنظام �لذي ي�سا�ض دميقر�طيًا يقوم على 

دينية، �أي يرتكز على ف�سل �لدين عن �لدولة، ويرجع هذ� �إىل خ�سو�سيات تاريخية لزمت 
مل  �لإ�سالمية  �ملذهبية  لكن  �لو�سطى،  �لقرون  يف  �لكني�سة  طغيان  �إثر  �لأوروبية  �حل�سارة 

تعرف ذلك �لنف�سام �لنكد بني �لدين و�حلياة )43( . 
�لذي  �لزحيلي  وهبه  �لدكتور  �لأ�ستاذ  كتبه  ما  خالل  من  يت�سح  ذلك  على  �لرد  لكن 
يرى »�أن �ل�سورى كاإحدى �خل�سائ�ض �لكربى لنظام �حلكم يف �لإ�سالم، ير�د بها ��ستطالع 
ر�أي �لأمة �أو نو�بها يف �لأمور �لعامة �ملتعلقة بها، �أو هي �مل�ساركة يف �تخاذ �لقر�ر، وهي 
و�سيلة �لعمل بالدميقر�طية، وهي �لأ�سلوب �لأف�سل و�ملنهج �لأحكم لتجميع �لأمة على ر�أي 
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و�حد، وعند �مل�سلمني حتقيق حلم �لوحدة �لإ�سالمية وحمايتها من �خلالفات و�ملنازعات، 
وحفظها من �لنق�سام و�لت�ستت و�لذوبان، و�سعف بنية �لدولة و�لأمة و�ملجتمع« )44( . 

�أما �لدميقر�طية �لتي �أ�سلها �إغريقي فاإن معناها يف �لفقه �لد�ستوري �لقانوين: حكومة 
�ل�سعب، �أي حكم �ل�سعب لل�سعب وبال�سعب، ثم �أ�سبحت �لدميقر�طية يف �لع�رش �حلديث مفاهيم 
�أ�سا�سينّي  حمورين  يف  تدور  »و�سارت  �ل�سعب،  حكومة  فهم  �إىل  �لنظرة  بح�سب  متنوعة 
�أنها حكومة  ف�سعارها  �لأوىل:  �أما  �لجتماعية،  و�لدميقر�طية  �ل�سيا�سية  �لدميقر�طية  هما: 
بو��سطة �ل�سعب، و�أما �لثانية: ف�سعارها �أنها حكومة ل�سالح �ل�سعب، وهذ�ن �ملحور�ن �أ�سا�ض 

�لدميقر�طية �حلديثة« )45( . 
ويرى �لدكتور �لزحيلي �أن �جلانب �ل�سيا�سي للدميقر�طية يلتقي مع �ل�سورى يف �لإ�سالم 
فيقول:« ومبا �أن �جلانب �ل�سيا�سي يف �لدميقر�طية هو �أن تكون �حلكومة بو��سطة �ل�سعب، وهو 
ما يعرف يف �لفقه �لإ�سالمي با�سم �ل�سورى، فاإنه بهذ� �لت�سور يتحقق �لتالقي �أو �لتطابق 
يف هذ� �جلانب بني �لدميقر�طية �لغربية �حلديثة �رشقًا وغربًا وبني �لدميقر�طية �لإ�سالمية« 
�لتي  �ملتنوعة  و�أ�سكالها  �لدميقر�طية  �لتعامل مبو�سوعية مع مفهوم  لذلك لبد من   ،  )46(

و�لو�جبات،  �حلقوق  �سعيد  على  خا�سة  �لجتماعية،  و�أنظمتنا  حياتنا  من  جزء�ً  �أ�سبحت 
فاحلياة �ملعا�رشة تقت�سي �أن ي�ساهم �لنا�ض يف �ختيار من �سيحكمهم بكل حرية ونز�هة، 
وطبيعة �لنظام �لدميقر�طي �لنزيه يعطي �حلرية لالإن�سان كي يختار �لفل�سفة �حلاكمة �لتي 
يريد �أن ي�ستظل بظلها، لذلك �أ�سبحت �لأغلبية �لربملانية يف �لنظام �لدميقر�طي هي �ملطلب 
�أفكار ومبادئ  لديه من  �لنا�ض مبا  �أن ي�سو�ض  �لإن�سان من خاللها  �لتي مبقدور  و�لو�سيلة 
�ل�سوري  �لنظام  مظلة  وحتت  �لإ�سالم  با�سم  دولة  من  فكم  للب�رشية،  و�لأمان  �لأمن  حتقق 
�لروؤو�ض، وكم من دولة دميقر�طية معا�رشة  ��ستبدت وظلمت و�سادرت �حلريات وقطعت 
حفظت �لأمن ل�سعبها، وعا�ض �لنا�ض يف كنفها بعدل و�إن�ساف.. فامل�ساألة �إذ�ً لي�ست م�سميات 
و�جباتها  وتوؤدي  �لرعية حقوقها  �لأر�ض حت�سد عربه  على  يطبق  و�قع  م�ساألة  و�إمنا هي 

وتعي�ض يف �سكينة وطماأنينة. 
و�قعية يف حياة  و�إمنا هي ممار�سة  �سعار�ت حتفظ  لي�ست  و�لدميقر�طية  �ل�سورى  �إن 
�ل�سعوب �لتي من حقها �أن تختار و�أن تر�قب و�أن تعزل و�أن جتدد، فال يوجد نظاٌم ب�رشي 
ملهٌم ُمَنّزٌه عن �لأخطاء، و�إمنا نحن ب�رش بحاجة �إىل تقومي وتوجيه، ول يكون ذلك �إل عرب 
نظام عادل َي�سمع وُي�سمع، يطلق �لعنان للحريات �لعامة، وتتج�سد يف طّياته �سيا�سة �لر�أي 
و�لر�أي �لآخر، ويعرب �لنا�ض فيه عن �آر�ئهم وهمومهم �سعر�ً ونرث�ً ور�سمًا ودر�ما ت�سويرية 
دون �أن ي�ساقو� �إىل �أقبية �ل�سجون وزنازين دو�ئر �ملخابر�ت... تلكم هي �ل�سورى �حلقيقية 
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و�لدميقر�طية �لرحبة، وبذلك ميكن �ملقاربة بني هذه �لت�سور�ت �لتي ت�سهر على حرية و�أمن 
�ملو�طن، وتعمل ل�سعادته وطماأنينته فطريًا دون تكلف. 

املبحث الثاني - األغلبية الربملانية هل هي شورى؟ :
ت�سكل �ملجال�ض �لربملانية �ل�سلطة �لت�رشيعية �لتي هي و�حدة من �ل�سلطات �لثالث يف 
�لذين يديرون دفة  �لدولة و�لوزر�ء  �لتنفيذية ممثلة برئا�سة  �ل�سلطة  �لدولة �حلديثة، وهي: 
�حلكم، و�ل�سلطة �لت�رشيعية، وهي �لربملان �ملنتخب �لذي ير�قب عمل �سلطات �لدولة وي�سدر 
�لقو�نني و�لت�رشيعات، و�ل�سلطة �لق�سائية، هي موؤ�س�سة �لق�ساء و�ملحاكم باخت�سا�ساتها 

كافة و�لتي تنفذ �لقو�نني وتطبقها. 
وقد �تخذت �ل�سلطة �لت�رشيعية �أ�سماًء عدة ملجال�سها، فقد �أطلق عليها يف دول �لغرب 
عدة م�سميات منها: �لربملان وجمل�ض �لعموم وجمل�ض �ل�سيوخ وجمل�ض �ل�سعب وجمل�ض �لأمة 
و�ملجل�ض �لت�رشيعي وجمل�ض �لنو�ب وجمل�ض �ل�سورى، لكن م�سطلح �لربملان هو �لذي يخيم 
على غالبية �مل�سميات، فيما �تخذت بع�ض �لدول �أ�سماء خا�سة ومميزة مثل جمل�ض )�لدوما( 

يف رو�سيا، و�جلمعية �لعمومية �لربملانية يف فرن�سا، و�لكونغر�ض يف �أمريكا وغريها. 
�للتني  �لفرن�سيتني   )Parlementer( و   )Parler( كلمتي  من  )برملان(  كلمة  »ت�ستق 
تعنيان: �لكالم و�ملناق�سة، وهي م�ستقة �أي�سًا من �لكلمة �لالتينية )Parliamentum( و�لتي 
ت�سري يف �لإجنليزية �إىل كلمة )Parliament( فقد ��ستعملت هذه �لكلمة يف �إنكلرت� منذ �لقرن 
�أطلقت كلمة )برملان( قدميًا جد�ً على كل جمعية مهما كانت،  �خلام�ض ع�رش، ويف فرن�سا 
وقد �أ�سبح �لربملان مهمًا جد�ً وي�رشف على كل �سيء، فات�سع �سلطانه على ح�ساب �مللك يف 
بريطانيا يف �إحدى �لفرت�ت �لزمنية، حتى �أ�سبح يقال: �إن �لربملان �لإجنليزي قادر على كل 
�سيء �إل �أن يحول �لرجل �مر�أة! ! ، و�ملر�أة رجاًل، و�أن �نكلرت� ل حتكم باملنطق، بل بالربملان” 

 . )47(

بحيث  قو�نني ومهمات،  لها  �أ�سبح  �ملعا�رشة، حيث  �لدول  �لربملانات يف  وتطورت 
ُعمر قانوين  �ل�سعب �سمن  �أفر�د  ي�سارك فيه  وعلنيًا،  �نتخابًا حر�ً  �لربملان  �أع�ساء  ينتخب 
�أربع  �لغالب ملدة  �لتي تكون يف  �لربملانية  للدورة  و�إناثًا، فيما يحدد زمنًا  حمدد، ذكور�ً 

�سنو�ت. 
Parliament Im�( بالإجنليزية وتعني  برملانية،  بح�سانة  �لربملان  ع�سو   وويتمتع 
و�سعهم،  �أو  وظائفهم  بد�عي  �لأ�سخا�ض  لبع�ض  مدعمة  قانونية  حماية  وتعني   )munity
وخا�سة �أع�ساء �لربملان، حيث ين�ض �لقانون على �أن لكل نائب حرمته، فال يجوز مالحقته 
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�جلرم  حالة  )با�ستثناء  �قرتفه  قد  �أنه  ُيظن  ُجرم  لأجل  عليه  �لقب�ض  �إلقاء  �أو  توقيفه  �أو 
�مل�سهود( )48( ، و�لهدف من ذلك، جعل �سلطة م�ستقلة للربملان لكونه منبثقًا من �ل�سعب عن 

طريق �لنتخابات �حلرة« )49( . 
ويعّد �لربملان من �أهم موؤ�س�سات �لدولة �لت�رشيعية �لتي تد�فع عن م�سالح �ل�سعب �أفر�د�ً 
�لتنفيذية  �ل�سلطة  مر�قبة  ياأتي يف مقدمتها  دقيقة  يقوم مبهام  و�أحز�بًا وجماعات، حيث 
�أفر�د ورموز  وتتبع عملها ومدى �لتز�مها بالقو�نني، وحما�سبة �ملق�رشين و�ملف�سدين من 
�ل�سلطة �لتنفيذية و�ملطالبة مبحاكمتهم وتقدميهم للق�ساء، �إ�سافة �إىل �إ�سد�ر �لقو�نني بعد 

در��ستها ومناق�ستها ومن ثم �لت�سويت عليها. 
من هنا فاإننا ن�ستطيع �لقول �إن �لأغلبية �لربملانية �إن كّونت بقناعة مبدئية بعيد�ً عن 
�إذ� متت هذه �لأغلبية  �لتنازع �حلزبي و�لف�سائلي، فاإنها تكون �أقرب �إىل �ل�سورى، خا�سة 
وفق نظام وقانون م�سبوَطني، يحفظان جلميع �أع�ساء �لربملان نقا�ض �مل�سائل �ملطروحة 
بكل �سفافية وحرية دون �سغوط �أمنية و�سيا�سية، وهذا يقت�شي اأخذ اجلوانب االآتية بعي 

االعتبار وهي: 
�لبحث عن م�سلحة �لأمة ومقا�سد �ل�رشيعة عند مناق�سة �لآر�ء.  ♦
�لبعد عن �لتجاذبات �ل�سيا�سية و�لإقليمية، و�حلر�ض على ��ستقاللية �لقر�ر.  ♦
�حلر�ض على عدم تاأثر �لقر�ر�ت �لربملانية بال�سغوطات �لأمنية وموؤثر�ت �ل�سلطة  ♦

�لتنفيذية. 
�لتز�م �ل�سلطة �لتنفيذية بقر�ر�ت �ل�سلطة �لت�رشيعية.  ♦

لذلك �إذ� حتققت هذه �ل�ستدر�كات فاإن �لأغلبية �لربملانية بال �سك تكون �أقرب بكثري 
�إىل حالة �ل�سورى، بل هي حالة �ل�سورى نف�سها. 

أهمية األغلبية الربملانية: 

تت�سابق �لأحز�ب �ل�سيا�سية �ملكوِّنة للربملان للح�سول على �لأغلبية �لربملانية، وذلك 
فمن  لها،  �ملوؤ�زرين  �أو  �إليها  �ملنتمني  �لأع�ساء  �أ�سو�ت  من  �لأكرب  �لعدد  من خالل ح�سد 
�ل�سيا�سية و�لجتماعية  �أفكاره  �لتي تدعم  �لقو�نني  �إ�سد�ر  �لربملانية، ميلك  �لأغلبية  ميلك 

و�لعقدية، وبذلك يعرب عن �إر�دة �جلماهري �لتي �نتخبت هذ� �حلزب �أو ذ�ك. 
فالأغلبية �لربملانية �لتي َتنتج عقب ت�سويت �لربملان على قانون �أو موقف �سيا�سي �أو 
م�سادقة على خطة �قت�سادية �أو توقيع �تفاقية �سالم �أو �إقر�ر حماربة �لعدو �أو حجب �لثقة 
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�أن تكون هذه  �لتي حتر�ض على  �لأحز�ب و�جلماعات  و�إ�سقاطها، هي مطلب  عن �حلكومة 
�لأغلبية بحوزتها وبذلك ت�سو�ض �لبالد و�لعباد. 

فاإن  �أو جماعة،  باإر�دة حزب  قد �سنعت  �إذ� كانت  �لربملانية  �لأغلبية  �أهمية  وتكمن 
ذلك يعني �أن هناك جدية يف �للتز�م من قبل �أع�ساء �لربملان �لذين �ساهمو� باأ�سو�تهم يف 
�لربملان، وتر�سم  ت�سكل �حلكومة وي�سادق عليها من  �لربملانية  �لقر�ر، فباأغلبيتهم  جناح 

�خلطط �ملالية و�لقت�سادية )�ملو�زنة �حلكومية( و�سيا�سة �لدولة �لد�خلية و�خلارجية. 
لهذ� تعّد �لأحز�ب �ل�سيا�سية من �أهم �لو�سائل �ملبا�رشة �لتي متكن �ل�سعب من �لتعبري 
عن �إر�دته يف �لتغيري يف �سوؤون �حلكم عن طريق و�حد من �لأحز�ب �إذ� حاز على �لأغلبية« 

 . )50(

عالية  بن�سبة  �لربملان  �إىل  �لو�سول  �أجل  من  وتت�سارع  �لأحز�ب  هذه  تتناف�ض  لذلك 
متكنها من �حل�سول على �لأغلبية �لربملانية، ومن �أجل ذلك ينفقون �ملاليني يف �لدعاية 
و�لثقافية  و�لجتماعية  �ل�سيا�سية  �لرب�مج  و�ل�سعب  للجماهري  ويقدمون  �لنتخابية، 
�لناخبني  ثقة  على  يح�سلون  لعلهم  �مل�ستقبلية،  و�لقت�سادية  �لأمنية  وكذلك  و�لرتفيهية، 

�لتي تو�سلهم �إىل �لربملان ومن ثم �إىل �حلكم. 
وبالرغم من حتفظات بع�سهم على �لنهج �لربملاين �لدميقر�طي )51( ، فاإننا نقر باأن 
�لأغلبية �لربملانية �إذ� و�سل �أ�سحابها �سمن �نتخابات حرة ونزيهة دون �سغوطات �أمنية 
�أو ترهيبية، بحيث يتمكن غالبية �ل�سعب من �مل�ساركة فيها بحرية، فاإنها حتمًا تكون �أقرب 

�إىل �ل�سو�ب وميكن لهذه �لأغلبية �أن تخدم �لأمة و�لوطن و�لدين. 

املبحث الثالث - االستفتاءات الشعبية ودورها الشوري: 
ت�سكل �ل�ستفتاء�ت �ل�سعبية مظهر�ً ح�ساريًا يّتجه نحو �حلرية، وي�سعى للو�سول �إىل 
�لر�أي �ل�سديد �أحيانًا، فهذ� �ملظهر بات ظاهرة جماهريية عاملية يلجاأ اإليها �شناع القرار 

من اأجل هدفي مهمرّي: 
�لأول: �لو�سول �إىل ر�أي �جلماهري �لذي ينبغي �أن يكون �سديد�ً.  ●
�لثاين: قيا�ض ميول �لر�أي �لعام لتقرير �ل�سيا�سات �ملطلوبة.  ●

وقد تلجاأ بع�ض �لأنظمة �ل�سيا�سية يف ظل �خلالفات �إىل ممار�سة �ل�ستفتاء�ت �ل�سعبية 
لرت�سيخ �ل�ستبد�د، فيحر�سون عليها لأخذ دعم �جلماهري عرب بر�مج ت�سليل ودعايات تنفق 

عليها �لأمو�ل، من �أجل �إ�سفاء �سفة �ل�رشعية على نظام �حلكم �ل�ستبد�دي �لقائم. 
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وكلمة ��ستفتاء مرتجمة من �لكلمة �لإجنليزية: )Referendun Populaier( ، وقد تكون 
�رشورة  حول  �جلماهريي  و�لوعي  �حلريات  تنمية  يف  مهّمة  و�سيلة  �ل�سعبية  �ل�ستفتاء�ت 
�لنظام  �ت�سم  �إذ�  »خا�سة  �ل�سيا�سية،  �لتعددية  ظاهرة  وتنامي  �لآخر،  و�لر�أي  �لر�أي  وجود 
�ل�سيا�سي للدولة بالنفر�ج �ل�سيا�سي، و�رتفع �لوعي �ل�سيا�سي �إىل م�ستو�ه �ملطلوب، وَح�ُسن 
�ختيار مو�سوعات �ل�ستفتاء، و�أحيط ب�سمانات قانونية وفعلية تكفل عدم �لنحر�ف عن 

�أهد�فه« )52( . 
وقد يكون �ل�ستفتاء �ل�سعبي �أحد و�سائل �ل�سغط على �لنظام �حلاكم لتقوي�سه �أو �إز�لته 
عن �لوجود، وقد يكون لتب�رشة �جلماهري و�حلكومة �أي�سًا حول م�رشوع مهم يحتاج �إىل ر�أي 
جامع مانع، فالهدف يحّدده �لقائمون على �ل�ستفتاء، �لذين ير�سمون �آلياته و�أهد�فه كما 

يريدون. 
باأ�سو�تها  �ستديل  �لتي  �ل�سعب  قطاعات  من  جزء�ً  �أن  �ل�ستفتاء�ت،  �سلبيات  ومن 
يتحكم يف �لتاأثري على �إر�دته حركُة �لإعالم و�لدعاية و�لإ�ساعة و�حلرب �لنف�سية، و�لعديد 
من �لأ�ساليب �خلد�عة �لتي حترف م�سار �لر�أي �لعام، لذلك لي�ض بال�رشورة �أن تكون نتائج 

�ل�ستفتاء�ت هي �حلق و�ل�سو�ب بعينه. 
و�ل�ستفتاء�ت �ل�سعبية تتعدد �أغر��سها ودو�عيها، �إذ تلجاأ �إليها �حلكومات �أو �لأحز�ب 
�أحيانًا لإقر�ر د�ستور جديد، �أو �إلغاء قانون و�إقر�ر �آخر، وقد يكون من �أغر��سها قيا�ض ميول 
�لر�أي �لعام �جلماهريي حول عقد معاهدة �سيا�سية �أو �إعالن �حلرب �أو �أية ق�سية م�سريية 

�أخرى. 
، وقد   )Facultative( �ختيارية  �لإجر�ئية  �لناحية  قد تكون من  �ل�ستفتاء�ت  »وهذه 
تكون �إجبارية )Obligatoir( و�لذي يحدد ذلك عادة �لد�ستور، فاإذ� كانت هناك مو�د قانونية 
يلزم،  و�إذ� مل يكن هناك ن�ض  و�جبًا،  �إجر�وؤه  �إجر�ئه، فيكون  �حلاكمة على  �ل�سلطة  حت�ض 

فاحلاكم و�ل�سعب خمري�ن يف �إجر�ئه و�لتفاعل معه« )53( . 
�ل�سعبية حممودة يف �لغالب، وتعزز �حلريات، وتقف يف وجه  �أن �ل�ستفتاء�ت  ورغم 
�ل�ستبد�د �إن �أُح�سنت �إد�رتها، وكانت حقيقية وغري موجهة، فاإنها ل تعّد �سورى، ول ي�ستطيع 
�أحد �أن يلزم بها �حلاكم فقهًا �أو �سيا�سة، و�إمنا مبقدور �ل�سلطة �حلاكمة �أن ت�ستاأن�ض بنتيجتها. 
�أما �إذ� ح�سلت هذه �ل�ستفتاء�ت بحرية دون �سغوطات، ويف ظل �أجو�ء �سورية هادئة، 
وكانت ن�سبة �مل�ساركني بها عالية ومعتربة، فاإن هذ� �لنوع من �ل�ستفتاء�ت ل يجوز �إد�رة 

�لظهر لها، بل ينبغي �لأخذ بها و�عتبارها، و�لتز�م �لر�عي مبقت�سياتها. 
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و�ل�سبب يف عدم �عتبارها �سورى ملزمة للحاكم، �أنها قد تتم حتت �سغوطات �سيا�سية 
لبع�ض  �جتماعيًا  �ل�سعبة  �لظروف  و��ستغالل  �لإعالمية  بالدعاية  تتاأثر  وقد  و�أمنية، 
�لقطاعات �ل�سعبية، فيتم �رش�ء �أ�سو�تها باملال �أو �لوعود�ت بالوظائف، وهذ� بدوره ي�سنع 
ويف  ذ�تية،  قناعات  على  �لقائم  �ملبدئي  �حلقيقي  ولي�ض  �مل�سطنع  �لعام  �لر�أي  من  حالة 
هذه �حلالة جند جمهور )�لدهماء( هو �لذي يقرر نتيجة �ل�ستفتاء ولي�ض �أهل �حلل و�لعقد 

و�خلربة و�لنخب �لعلمية �ملثقفة. 
ل  و�لإبد�ع،  �حلرية  نحو  حممود  نهج  هي  بل  �ل�ستفتاء�ت،  �سد  �أننا  ذلك  يعني  ول 
بل هي حرب على �ل�ستبد�د وم�سادرة �حلريات، �إ�سافة �إىل �أنها مظهر من مظاهر �لبحث 
عن �حلقيقة و�ل�ستئنا�ض بر�أي �جلماهري وما يدور يف خلدها، وقد يكون يف �لوقت نف�سه 
ناقو�ض خطر لتحذير �حلكام �لظلمة من ظلمهم لعلهم يعودون �إىل ر�سدهم، لكن �ل�ستفتاء 

لي�ض �سورى. 

اخلامتة: 
�أهم قو�عد  �لذي يعّد من  �ل�سوري  �لنظام  �أن نقارب بني  لنا  �أنه ميكن  �لدر��سة  �أثبتت 
�لنظام �ل�سيا�سي يف �لإ�سالم، وبني �لنهج �لدميقر�طي �لقائم على تد�ول �ل�سلطة وفق �لنظام 
�لنتخابات  يف  �لإ�سالميني  م�ساركات  كانت  لذلك  و�لنتخاب،  �لرت�سيح  وحرية  �لتعّددي 
�لفقه  �أهل  يجد  ومل  ذ�ته،  �ل�سياق  يف  ت�سب  �لعربي  �لربيع  تلت  �لتي  �لأخرية  �لربملانية 
و�لفكر �ل�سيا�سي �لإ�سالمي حرجا من �لإفادة من بحبوحة �لنظام �لدميقر�طي �لذي يطلق 
�لعنان للحريات، ويدعو �إىل تد�ول �ل�سلطة و�لو�سول �إىل �ل�رشعية �لد�ستورية عرب �سندوق 

�لنتخابات و�إن متت م�سادرتها �أحيانا بقوة �لع�سكر. 
�ل�سيا�سية  فالنظرية  �لإ�سالم،  �إليه  يدعو  �لذي  �ل�سوري  �لنهج  مع  ذلك  يتعار�ض  ول 
�لإ�سالمية تطالب �مل�سلمني بالإ�سهام يف �ختيار �حلاكم ومبايعته و�ل�سمع و�لطاعة له، ويف 
�لوقت نف�سه لها �حلق يف حما�سبته وعزله و�خلروج عليه �إن خرج عن مقت�سى وكالة �لأمة. 
�ل�سورى  بني  �ملقاربة  يف  حرجًا  يرون  ل  �لإ�سالميني  غالبية  �أن  �لدر��سة  �أكدت  وقد 
و�لدميقر�طية، و�أن �لأغلبية �لربملانية �إن حتققت بغري �إكر�ه، فاإنها �أقرب �إىل �ل�سورى ويعتد 

بها ولها قيمتها �ل�سيا�سية و�ملقا�سدية، وينبغي على �حلاكم �للتز�م بنتيجتها. 
كما تو�سلت �لدر��سة �إىل �أن �ل�ستفتاء�ت �ل�سعبية و�سيلة معا�رشة للو�سول �إىل �ل�سو�ب 
من �لر�أي، �رشيطة �أن ل تخ�سع ملوؤثر�ت �لدعاية و�لإعالم، و�أن جتري بحرية ودميقر�طية 

بعيد� عن �ل�سغوطات �لأمنية و�لتدخالت �ل�سيا�سية. 
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التوصيات: 

و�سائل . 1 تكنولوجيا  ومو�كبة  �لإ�سالم،  يف  �ل�سوري  �لنظام  �أدو�ت  تطوير  من  بد  ل 
�لت�سال يف �لو�سول �إىل �ل�سوت، و�حل�سول �ل�سل�ض على ر�أي �مل�ساهمني يف هذه �ل�سورى 

دون تقييد ول تعقيد حتى ن�سمن �مل�ساركة �جلماهريية �لفاعلة. 
�أهل �خلربة و�لتخ�س�ض . 2 �أهل �حلل و�لعقد، وتو�سيع د�ئرتهم لت�سمل  تطوير مفهوم 

و�ملزيد من �لنخب �لفاعلة يف �ملجتمع حتى تت�سع د�ئرة �لر�أي. 
�رشورة �لإميان بالتعددية كنهج، و�لعمل على تد�ول �ل�سلطة بطريقة �سل�سة بعيد�ً . 3

عن �لعنف و�لنقالبات �لع�سكرية �لدموية. 
تفر�سها . 4 �لتي  و�لعقبات  �لقيود  د�ئرة  من  و�خلروج  �لدميقر�طي،  �ملفهوم  تطوير 

�إعطاء  �لقائم على �رشورة  �لدميقر�طية  و�لرتكيز على جوهر  �لغام�سة،  �لن�سو�ض  �أحيانا 
�لد�خلية  و�ملوؤثر�ت  �ل�سغوطات  عن  بعيد�  و�لختيار،  �لتعبري  يف  �ل�سخ�سية  حريته  �لفرد 

و�خلارجية. 
�حرت�م �لنتائج �ل�سورية و�لدميقر�طية، وعدم �ل�رشب بها عر�ض �حلائط، و�رشورة . 5
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