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ــي تصــل فيهــا األحــزاب ذات  ــة الت ــة علماني ــة اإلســامية؟ هــل هــي ديمقراطي ــا الديمقراطي م
الميــول اإلســامية إلــى الســلطة لتؤثــر الهويــة اإلســامية علــى خيــارات السياســة، كمــا هــو الحــال 
ــام  ــا اإلس ــون فيه ــة يك ــة ديني ــن ديمقراطي ــارة ع ــران، عب ــل إي ــا، مث ــة؟ أم أهن ــة الرتكي ــبة للحال بالنس
والقيــم اإلســامية ذات أولويــة ومفوضــة دســتورًيا، لتنحصــر االنتخابــات فقــط يف انتخــاب الســلطة 

التنفيذيــة يف حيــن تظــل الوظيفــة التشــريعية خاضعــة للشــريعة اإلســامية -الشــريعة اإللهيــة؟
ظــل اإلســاميون علــى مــدى عقــود يســعون جاهديــن لتطبيــق القيــم اإلســامية على سياســات 
مجتمعاهتــم. هنــاك العديــد مــن الحــركات اإلســامية، قــد روجــت للعديــد مــن النمــاذج السياســية 
ــة دول  ــى إقام ــض إل ــعى البع ــث س ــة. حي ــة يف السياس ــة الديني ــم والهوي ــج القي ــي تدم ــة الت المختلف
ــض  ــعى البع ــن س ــتان(، يف حي ــس وباكس ــر وتون ــلمة )مص ــة المس ــدول ذات األغلبي ــامية يف ال إس
ــر  ــة )ســوريا والعــراق(، والبعــض اآلخــر قاتــل لانفصــال عــن الــدول غي إلــى إقامــة خافــة عالمي
اإلســامية )كشــمير وفلســطين(. واالفــرتاض األساســي لجميــع هــذه الحــركات السياســية هــو أن 

المصــادر اإلســامية تفــرتض مخطًطــا للحكــم، يهــدف إنشــاء دولــة إســامية.
ــكل  ــاميون بش ــى اإلس ــام 2013، تول ــر ع ــلمين يف مص ــوان المس ــة اإلخ ــار حكوم ــذ اهني من
ــر  ــتبداد. تقتص ــة االس ــي ومعارض ــول الديمقراط ــى التح ــون اآلن إل ــة ويدع ــاءة الديمقراطي ــام عب ع
ــن إســامية علــى الميليشــيات الهامشــية، لكنهــا  ــى إقامــة دول إســامية وفــرض قواني الدعــوات إل
مســلحة وعنيفــة ووحشــية بشــكل متزايــد مثــل داعــش )الدولــة اإلســامية يف العــراق وســوريا( 
ــى  ــيطرت عل ــي س ــش، الت ــتان(. داع ــان يف باكس ــة طالب ــتانية )حرك ــان الباكس ــك طالب ــة تحري وحرك
ــو  ــا أب ــمت زعيمه ــة ووس ــة الخاف ــن إقام ــى ع ــت حت ــراق، أعلن ــوريا والع ــعة يف س ــاحات شاس مس

ــة.   ــدادي كخليف ــر البغ بك
ــروف  ــر بالمع ــي لألم ــرآين األساس ــدأ الق ــأن المب ــة ب ــلمون يف الدول ــرون المس ــادل المنظ يج
ــة موجهــة نحــو إقامــة  ــة أيديولوجي ــر اإلســامي إلنشــاء دول ــة التربي والنهــي عــن المنكــر هــو بمثاب

الشــريعة اإلســامية. هــذا المبــدأ مســتمد أساًســا مــن القــرآن ]3: 100، 3: 104، 9: 710[.
ٍة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن اْلُمنَكرِ{ ]القرآن 3: 110[. }ُكنُتْم َخْيَر ُأمَّ
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ويصــرون علــى أنــه بمــا أن الخير والشــر منصــوص عليهما يف الشــريعة، فلكي يقوم المســلمون 
بواجــب »األمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر«، وجــب عليهــم »إقامــة الشــريعة اإلســامية«. هــذا 
هــو التربيــر القياســي للدولــة اإلســامية وقــد صاغــه بشــكل أساســي عالــم القــرون الوســطى البــارز 
ــاء  ــتلزم إنش ــرآن يس ــص الق ــا إذا كان ن ــا فيم ــادل دائًم ــرء أن يج ــن للم ــا يمك ــة. بينم ــن تيمي اآلن، اب
دولــة، تظــل الحقيقــة أن شــريحة كبيــرة مــن الســكان المســلمين تؤمــن هبــا. بالنظــر إلــى أن العديــد 
ــة،  مــن المســلمين يشــعرون أن اإلســام يفــرض المشــاركة السياســية كجــزء مــن الممارســة الديني
سيســتمر اإلســام يف لعــب دور يف الشــؤون السياســية العامــة. يف هــذا المقــال المختصــر، أريــد أن 
ــل  ــامية، مث ــة أو اإلس ــدول العلماني ــامية يف ال ــية اإلس ــركات السياس ــة دور الح ــن مناقش ــد ع أبتع
ــامية يف  ــة اإلس ــرت للديمقراطي ــرة ظه ــاك فك ــول إن هن ــران، وأق ــعودية أو إي ــة الس ــة العربي المملك
المناقشــات السياســية اإلســامية الحديثــة. يف هــذا المقــال المختصــر، الــذي كتــب بشــكل أساســي 
لتعريــف القــراء بفكــرة نظــام حكــم إســامي ديمقراطــي، أحــدد واستكشــف بعــض المفاهيــم 
األساســية التــي لهــا أهميــة يف كل مــن التقاليــد السياســية الدينيــة اإلســامية والنظريــة الديمقراطيــة.

 العناصر الثالثة للدميقراطية اإلسالمية

إن المامــح الرئيســية للحكــم اإلســامي التــي وجدهتــا يف المصــادر اإلســامية -القــرآن 
والســنة النبويــة، والمناقشــات اإلســامية المعاصــرة حــول الدولــة اإلســامية -هــي الدســتور 
ــبقية  ــاكاة أس ــون بمح ــريعة ملزم ــق الش ــى تطبي ــعون إل ــن يس ــلمون الذي ــورى. والمس ــة والش والبيع
ــي يعمــل هبــا  ــة للشــريعة والســنة الت ــى التعريفــات الضيق ــه وســلم، وبالنظــر إل ــى اهلل علي ــي صل النب
ــب  ــا يج ــا، بينم ــددة هن ــة المح ــية الثاث ــادئ األساس ــن المب ــم م ــر له ــا مف ــاميين، ف ــم اإلس معظ
ــات  ــدد للمجتمع ــايف المح ــي والثق ــياق االجتماع ــا يف الس ــر عنه ــادئ والتعبي ــذه المب ــاف ه استكش

ــة. ــا ضروري ــم أهن ــم أن نفه ــن المه ــة، فم ــامية المختلف اإلس

 الدستور

يوفــر ميثــاق أو دســتور المدينــة الــذي تبنــاه النبــي محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم مناســبة مهمــة 
للغايــة لتطويــر النظريــة السياســية اإلســامية. فبعــد أن هاجــر النبــي محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم 
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مــن مكــة إلــى المدينــة عــام 622 م، أســس أول دولــة إســامية. ولمــدة عشــر ســنوات، لــم يكــن النبي 
محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم زعيــم الجاليــة اإلســامية الناشــئة يف شــبه الجزيــرة العربيــة فحســب، 
بــل كان أيًضــا بمثابــة الرئيــس السياســي للمدينــة المنــورة. وكزعيــم للمدينــة المنــورة، مــارس النبــي 
محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم ســلطته علــى المســلمين باإلضافــة إلــى غيــر المســلمين، واســتندت 
ــاق  ــاس ميث ــى أس ــا عل ــك أيض ــام أواًل، وكذل ــي اإلس ــه كنب ــى وضع ــة إل ــيادته يف المدين ــرعية س ش

المدينــة المنــورة.
بصفتــه نبــي اهلل، كان لــه الســيادة علــى جميــع المســلمين بأمــر إلهــي. لكــن محمــدًا –صلــى اهلل 
ــه كان رســول اهلل. حكــم عليهــم  ــة المنــورة ألن ــر المســلمين يف المدين ــه وســلم- لــم يحكــم غي علي
ــلمو  ــار )مس ــة( واألنص ــن مك ــلمون م ــرون مس ــرون )مهاج ــه المهاج ــذي وقع ــاق ال ــب الميث بموج
المدينــة األصليــون( ويهــود )عــدة قبائــل يهوديــة كانــت تعيــش يف المدينــة المنــورة ومــا حولهــا(. مــن 
المثيــر لاهتمــام ماحظــة أن اليهــود كانــوا شــركاء دســتوريين يف تكويــن الدولــة اإلســامية األولــى.
يمكــن قــراءة ميثــاق المدينــة المنــورة علــى أنــه دســتور ناتــج عــن عقــد اجتماعــي. هــذا األخيــر 
ــي  ــاق وهم ــو اتف ــوك، ه ــون ل ــز وج ــاس هوب ــز توم ــفة اإلنجلي ــوره الفاس ــذي ط ــوذج ال ــو النم ه
بيــن النــاس يف الحالــة الطبيعــة التــي تــؤدي إلــى إنشــاء مجتمــع أو دولــة. يف الحالــة الطبيعــة يتمتــع 
ــاع أي قواعــد أو قوانيــن، هــم يف األســاس أفــراد ذوو ســيادة،  ــة وليســوا ملزميــن باتب النــاس بالحري
ــة  ــى ســيادة جماعي ــة إل ــون عــن ســيادهتم الفردي ومــع ذلــك، فمــن خــال العقــد االجتماعــي يتنازل

ــة. ــا أو دول ويخلقــون مجتمًع
الفكــرة الثانيــة التــي يتجلــى فيهــا ميثــاق المدينــة هــو الدســتور. ومــن نــواٍح عديــدة، فالدســتور 
هــو الوثيقــة التــي تكــرس شــروط العقــد االجتماعــي الــذي يقــوم عليــه أي مجتمــع، ومــن الواضــح 
أن ميثــاق المدينــة خــدم وظيفــة دســتورية، ألنــه كان الوثيقــة التأسيســية للدولــة اإلســامية األولــى. 
وبالتالــي، يمكننــا القــول بــأن ميثــاق المدينة يخــدم الوظيفة المزدوجــة للعقد االجتماعي والدســتور. 
ــر  ــق المعايي ــتور وف ــة دس ــون بمثاب ــن أن يك ــه ال يمك ــد ذات ــة يف ح ــاق المدين ــح أن ميث ــن الواض وم
الحديثــة، ســيكون غيــر كاٍف تماًمــا، ألنــه وثيقــة محــددة تاريخًيــا ومحــدودة تماًمــا يف نطاقهــا، ومــع 
ذلــك، يمكــن أن يكــون بمثابــة مبــدأ إرشــادي يجــب محاكاتــه، بــداًل مــن دليــل يتــم تكــراره. اليــوم، 
ــه وســلم ووضــع  ــداء بالنبــي محمــد صلــى اهلل علي يمكــن للمســلمين يف جميــع أنحــاء العالــم االقت

ــا، خاصــة بظروفهــم. دســاتيرهم الخاصــة، تاريخًيــا وزمنً
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 البيعة  

ــه  ــة المنــورة هــو أن النبــي محمــد صلــى اهلل علي ــادئ المهمــة يف دســتور المدين كان أحــد المب
ــة المنــورة بموافقــة مواطنيهــا، حيــث تمــت دعوتــه للحكــم، وســلطته يف  وســلم كان يحكــم المدين
الحكــم منصــوص عليهــا يف العقــد االجتماعــي. كمــا ونــص دســتور المدينــة المنــورة علــى أهميــة 

الموافقــة والتعــاون مــن أجــل الحكــم.
موافقــة  علــى  الرســمي  الطابــع  إضفــاء  إلــى  ســعت  مهمــة  عمليــة  البيعــة  كانــت  لــذا 
المحكومين)الشــعب(. ويف تلــك األيــام، وحينهــا عندمــا يفشــل الحاكــم يف الحصــول علــى موافقــة 
المحكوميــن مــن خــال بيعــة رســمية ومباشــرة، فــا يتــم بالتالي إضفــاء الشــرعية الكاملة على ســلطة 
الحاكــم. وكانــت هــذه عــادة عربيــة ســبقت اإلســام، ولكنهــا، مثــل العديــد مــن العــادات العربيــة، 
تــم دمجهــا يف التقاليــد اإلســامية. كمــا وتــم مبايعــة خلفــاء اإلســام األوائــل أيًضــا، تماًمــا كمــا فعــل 
ــة  ــس االنتخابي ــن المجال ــة م ــات األولي ــت الهيئ ــد أن قام ــلم، بع ــه وس ــى اهلل علي ــد صل ــي محم النب
برتشــيح الخليفــة، مــن أجــل إضفــاء الشــرعية علــى ســلطة الخليفــة. ال يحتــاج المــرء إلــى توســيع 
مخيلتــه بعيــًدا ليــدرك أنــه يف األنظمــة السياســية التــي تضــم الماييــن وليــس المئــات مــن المواطنيــن 
يمكــن أن تكــون عمليــة الرتشــيح التــي تليهــا االنتخابــات بمثابــة تحديــث ضــروري لعمليــة البيعــة. 
إن اســتبدال البيعــة بــأوراق االقــرتاع يجعــل عمليــة البيعــة بســيطة وعامــة، وبالتالــي، فــإن االنتخابــات 
ليســت خروًجــا عــن المبــادئ والتقاليــد اإلســامية، وال هــي بطبيعتهــا غيــر إســامية بــأي شــكل مــن 
األشــكال. كمــا أن القــرآن يعــرتف بســلطة أولئــك الذيــن تــم اختيارهــم كقــادة، ممــا يوســع الشــرعية 
ُســوَل َوُأولِــي  ــوا َأطِيُعــوا اهَّللَ َوَأطِيُعــوا الرَّ َهــا الَِّذيــَن آَمنُ ــا َأيُّ اإللهيــة لمــن لديهــم الســلطة الشــرعية. }َي

ــرِ ِمنُكــْم{ ]القــرآن 4: 59[. اْلَْم

 الشورى 

تعتــرب الشــورى المبــدأ الرئيســي الثالــث للحكــم اإلســامي، وهــو مفهــوم معــروف علــى 
نطــاق واســع، وقــد طــور العديــد مــن علمــاء المســلمين المفهــوم اإلســامي للشــورى كدليــل علــى 
مؤهــات اإلســام الديمقراطيــة. ويف الواقــع، كثيــر مــن العلمــاء يــوازن بيــن الديمقراطية والشــورى.
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ْل َعَلى اهَّللِ{ ]القرآن 3: 159[. }َوَشاِوْرُهْم فِي الَْمرِ َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ
}َوَأْمُرُهْم شورى َبْينَُهْم{ ]القرآن 42: 38[.

ــه  ــزام، لكن ــاد أم إل ــو إرش ــورى ه ــرآين للش ــر الق ــا إذا كان األم ــلمين فيم ــاء المس ــادل علم يتج
مــع ذلــك يظــل إقــرار إلهــي. ويــرى المســلمون المؤيــدون للديمقراطيــة ذلــك ضرورًيــا، أمــا أولئــك 
الذيــن يخشــون الحريــات الديمقراطيــة ويفضلــون االســتبداد يفســرون هــذه األوامــر علــى أهنــا 
اقرتاحــات إلهيــة وليســت أوامــر إلهيــة. ولقــد تــرك الرســول بنفســه تقليــًدا مهًمــا للغايــة أكــد علــى 
ــلََّم-:  ــِه َوَس ــى اهلُل َعَلْي ــوَل اهلل-َصلَّ ــال َرُس ــث ق ــي والديمقراطــي، حي ــرار الجماع ــة اتخــاذ الق أهمي
ــل  ــكل المفض ــو الش ــاري ه ــم االستش ــإن الحك ــك، ف ــٍة(. ولذل ــى َضَاَل ــي َعَل تِ ــُع ُأمَّ )إِنَّ اهلَل اَل َيْجَم
للحكــم يف اإلســام، وأي مســلم يختــار أن يظــل مخلًصــا لمصــادر دينــه ال يمكنــه إال أن يفضــل بنيــة 

ــة الموعــودة يف المصــادر اإلســامية. ــة والرفاهي ــق العدال ــع لتحقي ــة علــى الجمي ديمقراطي
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 خامتة

ــة  ــل الديمقراطي ــد جع ــي تؤي ــامية الت ــد اإلس ــامية والتقالي ــادر اإلس ــن المص ــر م ــاك الكثي هن
وســيلة لتحقيــق ثمــار الحكــم اإلســامي، مثــل العدالــة االجتماعيــة والرفــاه االقتصــادي والحريــات 
ــم  ــامح يف العال ــة والتس ــة والعدال ــام الديمقراطي ــًزا أم ــس حاج ــام لي ــأن اإلس ــع ب ــا مقتن ــة. أن الديني
اإلســامي، بــل عامــًا مســاعًدا لهــا. ولكــي يحــدث ذلــك، علــى المســلمين إعــادة النظــر يف 
ــك أن  ــة. ذل ــي يصفوهنــا بالخطــأ بأهنــا غربي ــز ضــد األشــياء الت مصادرهــم وإعــادة فهمهــا دون تحي

ــامية. ــة اإلس ــة التاريخي ــامية والتجرب ــم اإلس ــة يف القي ــة متأصل الديمقراطي
ــة  ــات الدولي ــية والعاق ــوم السياس ــم العل ــارك يف قس ــتاذ مش ــان، أس ــدر خ ــد المقت ــد عب محم
بجامعــة دياويــر. وهــو المديــر المؤســس لربنامــج الدراســات اإلســامية يف الجامعــة. تــرأس قســم 
العلــوم السياســية وكان مديــر الدراســات الدوليــة يف كليــة أدريــان. كان زميــًا أول غيــر مقيــم يف معهد 
بروكينغــز مــن 2003 إلــى 2008. كمــا كان زميــل أول يف معهــد السياســة االجتماعيــة والتفاهــم مــن 
2011-2014 وزميــل أول يف مركــز السياســة العالميــة منــذ 2014. حصــل دكتــوراه. حصــل علــى 
درجــة الدكتــوراه يف العاقــات الدوليــة والفلســفة السياســية والفكــر السياســي اإلســامي مــن جامعة 

جــورج تــاون يف مايــو 2000.
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