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 النظام السياسي اإلسالمي ودوره يف التنمية

  
مام، أو اخلليفة، أو رئيس الدولة النظام السياسي اإلسالمي يف أرجح اآلراء قائم على أساس الشورى امللزم، أي إن اإل

اإلسالمية ملزم ابتباع آراء األكثرية يف جملس الشورى، أو أهل احلل والعقد دفًعا للخالف، ودرًءا ملفسدة االستبداد 
 والطغيان.

 -األمة وبذلك يعتمد هذا النظام على مشاركة األمة يف محل أمانة احلكم، واختيار ممثليها ورئيس دولتها الذي هو انئب عن 
يف تنفيذ أحكام الشريعة اإلسالمية، وتنظيم أمور اإلدارة والسياسة احليوية، وقيادة حركة اجملتمع يف  -ال عن هللا تعاىل 

 .[1]جماالت احلياة كافة

ئب عن األمة، ال عن هللا تعاىل، يبعد السياسة اإلسالمية متاًما عن "الثيوقراطية"، أو نظرية احلكم اإلهلي الذي وقولنا: هو ان
 .[2]ساد اتريخ العامل القدمي والوسيط

الرئيس انئًبا أو وكيالً عن األمة، فلها أن تعزله إذا خالف أحكام الشريعة، أو طغى، أو ابتدع يف الدين، أو ولكون اإلمام أو 
 .[3]خالف شروط النيابة، أو الوكالة، ألن من ميتلك حق التولية ميلك حق العزل

 ومن احلقائق املهمة عن الدولة اإلسالمية، أهنا دولة قانونية بكل ما حتتمل هذه الكلمة من املعاين احلديثة.

إن هلا دستورًا رصيًنا يعتمد على املصادر الشرعية من القرآن الكرمي، والسنة الشريفة، واإلمجاع، والقياس، وعلى املصادر 
رى اليت هي وسيلتها يف مواجهة احلياة املتغرية، واالجتهاد املستمر إلجياد احللول املناسبة لقضاايها التبعيَّة األصولية األخ

 ومشاكلها، وهلا أنظمة إدارية ورقابية قابلة للتطور والنماء؛ لتحقيق املصاحل العامة.
يعة، ومبنية على مبادئ دقيقة، حتقق وحدود السلطات الثالث التشريعية، والتنفيذيَّة، والقضائيَّة، حمددة وواضحة يف الشر 

 العدالة الكاملة الشاملة ألفراد اجملتمع مجيًعا.
وميتاز النظام التشريعي السياسي اإلسالمي بتحقيقه احلقوق واحلرايت العامة والشاملة لرعااي الدولة اإلسالمية دون تفريق بني 

 فرد وآخر.

اجملتمع بدرجة كافية، حبيث يشعر اإلنسان يف ظله ابألمن النفسي وجاءْت هذه التشريعات إقرارًا آلدمية اإلنسان يف 
واالجتماعي؛ حىت يستطيع أن يستغل طاقاته كلها من خالل حريته يف مشاركته السياسية وخدمة اجملتمع يف سبيل رقيه 

عطَّل القوى، مزعزع احلضاري، واإلنسان الذي يساق قسرايا يف اجملتمع، وهتدر إنسانيته، وتطمس معامل شخصيته، إنسان م
الشخصية، قلق وخائف، ولن يستطيع أن يشرتك بقوَّة وأمان يف بناء جمتمع اإلنسان، فقوة السياسة االجتماعية ومتاسكها 
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خالل وشوريتها وتقدمها تتماسك طردايا مع إبراز كرامة اإلنسان وحتقيق آدميته، وال ميكن أن تتحقق كرامة اإلنسان إال من 
 مبدأين:

إقرار حريته، فلقد مر بنا أنَّ القرآن الكرمي قد جعل اإلنسان مكلًفا مسؤوالً، وهذه املسؤولية لن تتحقَّق إال من خالل  :األول
حر ِّيَّته اليت متثل ذاته يف االختيار، وإال كيف يكون مسؤوالً؟ وتتفرَّع من ذلك حر ِّيَّته يف العقيدة والرأي، وحريته يف التملك، 

 .[4]طاقاته الفطرية إىل حيز الوجودوحريته يف استخراج 

وهذه احلرية ليسْت مطلَّقة، فحريته يف االعتقاد ال جيوز أن تتحول إىل أذى لآلخرين يف عقائدهم، وحريته يف التملك ال جيوز 
مطلقة تلحق الضرر أبمالك اآلخرين، وحريته يف إبراز طاقاته ال جيب أن تكون سلًبا للطاقات الكامنة ابالستعداد، أن تكون 

 أو ابلفعل عند اآلخرين.

عدم استغالله من حيث هو إنسان؛ ألن استغالله من لدن إنسان آخر يعين قتل آدميته وتعطيل طاقاته، وبذلك  :الثاين
ا ابلًغا ابإلنسان من حيث ذاته، واجملتمع من حيث استفادته من الطاقات املسلوبة، فينتقل حيدث ظلم كبري يلحق ضررً 

اجملتمع إىل جمتمع السيد واملسود، وهو اجملتمع الظامل الذي رفضه القرآن الكرمي، والذي مساه جمتمع أهل الرتف، الذين يقفون 
ْلُتم بِّهِّ َكافُِّرونَ َوَما َأْرَسْلنَ دائًما أمام كل تغيري صاحل، قال تعاىل: } َا ُأْرسِّ  .[5]{ا يفِّ قَ ْريٍَة مِّْن نَّذِّيٍر إِّالَّ قَاَل ُمرْتَُفوَها إِّانَّ ِبِّ

الزاهرة، لرأينا أن اعرتاف اإلسالم حبرية اإلنسان العقيدية والفكرية  ولو أتملنا يف مالمح اجملتمع اإلسالمي يف العصور التارخيية 
كان له دور عظيم يف التقدم احلضاري، والتنمية االجتماعية، حبيث استطاع كل فرد يف اجملتمع اإلسالمي أن يؤدي دوره دون 

داب والفنون املنتشرة يف مكتبات رقيب أو عائق، مهما كان نوعه، وإن ماليني املخطوطات يف شىت العلوم والفلسفات، واآل
الشرق والغرب، لدليل واضح على اإلجناز احلضاري اإلسالمي الذي مت يف ظل تشجيع اإلسالم حلركة العلم واحلرية 

 .[6]الفكرية

ن أانقش موضوًعا مهماا كثريًا ما يثار يف األوساط اإلسالمية والثقافية العامة، وهو عد نظام الشورى وكأنه هو وال بد هنا أ
 الدميقراطية الغربية، ويف جواب ذلك أقول:

من القضااي املسلمة يف الدراسات اإلنسانية احلديثة أن املصطلح احلضاري يف عصران هذا يعرب متام التعبري عن منظومته 
حلضارية، وأيخذ مفهومه من اجلزئيات املرتابطة اليت يشكل نسيجها الباطن؛ ولذلك فهو جزء ال يتجزأ من تلك املنظومة، ا

وإخراج مصطلح ما من منظمته واستعماله منفرًدا يف منظومة حضارية أخرى يؤدي إىل التداخل يف املفاهيم، وزعزعة املنطق 
كون سديًدا للمصطلحات، إال إذا فهمناها من خالل تطورها احلضاري داخل الداخلي فيها؛ ومن هنا فإن تصوران ال ي

 منظومتها وأمناطها.

وال شك أن كل حضارة ال بد أن تكون هلا "نظرية حضارية"، أو "إيديولوجية" خاصة، أو "مذهبية" ذات منطلقات حمددة 
ي ومصطلحاهتا متالزمتان ال تنفصالن، إال إذا مرتابطة، وهذه النظرية احلضارية ال تتوضح قط إال من خالل مصطلحات، فه

 أردان تفكيك تلك احلضارة، وتغيري خط سريها، وبناءها من جديد.
ومل يتوضح هذا النظام احلضاري اخلطري يف زمن سابق، كما توضح يف العصر احلديث، حيث تتشابك النظرايت احلضارية 

 الوضوح التام يف استعمال املصطلحات فيها.تشابًكا معقًدا، ال ميكن التفاهم فيها إال على أساس 
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إن أي تغيري حضاري أو اجتماعي إذا قاده التلفيق السطحي بني عدد من املصطلحات اليت تنتمي إىل جمموعات متباينة يف 
ون أصوهلا وتطورها التارخيي، فإنه يفتقد التخطيط املوجه، ويدخل يف إطار االضطراب الشديد يف الفكر واملمارسة، وال تك

التنمية يف هذه احلالة متوازنة، ومن هذا املبدأ فإن حركة التغيري تلك تتزعزع وتدور يف حلقة مفرغة، وال تؤدي إىل النتيجة 
مل يكونوا يدركون هذه احلقيقة احلضارية إىل  -إسالميني أو غريهم  -املرجوة منها، ومن اجلدير ابلذكر هنا أن كثريًا من كتابنا 

من قرننا احلايل، لعدم احتدام الصراع الفكري يومئذ يف اجملتمع اإلسالمي؛ وألهنم يف أحسن األحوال  مشارف اخلمسينيات 
كانوا يف حالة الدفاع عن الذات، وكانوا حياولون أن يوجدوا لكل عنوان براق يف احلضارة الغربية مثيله يف اإلسالم، عن طريق 

 تقوم عليها النظرايت احلضارية ومصطلحاهتا اخلاصة. عقد مقارانت شكلية ال تبدأ من البىن التحتية اليت

من هذه املقدمة املوجزة أستطيع أن أقول: إن القول أبن دميقراطية الغرب هي نظام الشورى اإلسالمي بعينه تسطيح شديد 
بلة مصطلح للموضوع، وتعميم غامض حيتاج إىل مقارنة موضوعية شاملة، ألنه يقطع املصطلح احلضاري عن منطه، ويضعه ِبقا

حضاري آخر دون مراعاة منط كل منهما، ودون االلتفات إىل دراسة اجلزئيات املرتابطة اليت جيمع بينها منطق واحد، داخل  
كل منط، وهبذا فإن هذا املنهج يدخل فيه اخللل واالضطراب ابالعتماد على ظواهر األمور، وعدم الدخول يف األعماق، من 

 أجل إقامة املوازنة الصحيحة.

ُقابلة نظام الشورى اإلسالمي، ألنَّ الدميقراطية تقوم على أساس مشاركة اجلماهري اإلنسانية يف  إننا نرفض وضع الدميقراطية ِبِّ
احلكم واإلدارة، واإلسالم ال يريد ذلك، بل إنَّ مذهبية اإلسالم يف اإلنسان تقوم على َتكرمي اإلنسان واحلفاظ على آدميَّتِّه، 

االستالابت املتوقَّعة اليت تقضي على حريتها وتستعبدها، وتسحق كرامتها، كما أنَّ النظام السياسي  إبنقاذها من أنواع
اإلسالمي جعل من اإلمام أو الرئيس انئًبا عن األمة، وليس انئًبا عن هللا تعاىل كما مرَّ بنا قبل، فإذا أخل بشرط من شروط 

، ال [7]غوا هذا العقد، كما هو مفصل يف مصادر الفقه السياسي اإلسالميالعقد الذي بينه وبني من اختاروه، جاز هلم أن يل
 سيما احلديث منها.

م، ففي كل عصر ميكن أن يتحقَّق ذلك واإلسالم جبانب ذلك ترك مِّساحة واسعة يف تدبري شؤون الدنيا حلركة العقل املسل
االنتخاب أبفضل طريقة ممكنة عقالً وواقًعا، لتحقيق املشاركة الفعلية يف احلكم، واتريخ اإلسالم الراشد كله قائم على أساس 

فيما مل يكن فيه وحي، كان يتنازل عند الرأي  -صلى هللا عليه وسلم  -، ورسول هللا [8]املعارضة الصرحية النزيهة البناءة
َوَشاوِّْرُهْم يفِّ اأَلْمرِّ فَإَِّذا َعَزْمَت الذي تصدره األكثرية من أصحابه، كما وقع ذلك قبيل معركة أحد، وفيه نزل قوله تعاىل: }

 .[9]{فَ ت َوَكَّْل َعَلى اّللَِّّ 

عن العزم  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: سئل رسول هللا  -رضي هللا عنه  -أخرج ابن مردويه عن علي بن أيب طالب 
 .[10]فقال: ))مشاورة أهل الرأي مث ات ِّباعهم((

 -قال أليب بكر وعمر  -صلى هللا عليه وسلم  -يؤيد ذلك ما أخرجه اإلمام أمحد عن عبدالرمحن بن غنم أن رسول هللا 
 .[11]: ))لو اجتمعُتما يف مشورة ما خالفتكما((-رضي هللا عنهما 

أما أن بعض الفقهاء يف اترخينا اعرتفوا ابلواقع املخجل بعد "صفني"، فقننوا نظرية عدم التزام اخلليفة أو رئيس الدولة برْأيِّ 
هل احلل والعقد، من خالل ََترجيات متكلفة وأتويالت بعيدة من تعاليم الكتاب والسنة األكثريَّة يف جملس الشورى، أو أ

وحياة الصحابة، فنحن لسنا ملزمني يف هذا العصر ِبا وقع يف التاريخ، ألن الوحي اإلهلي أوىل ابالتباع، فهو معصوم مستقل 
 احلق والباطل، والصواب واخلطأ.عن الزمان واملكان، والتاريخ حركة اإلنسان، وحركة اإلنسان يتوزعها 
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ولقد ذهب كثري من احملققني الذين كتبوا يف النظام السياسي اإلسالمي، ال سيما يف العصر احلديث، إىل تفنيد تلك النظرية 
  املستبدة اليت أهانت يف معظم فرتات اترخينا آدمية األمة املسلمة، وسلطت عليها األهواء الفردية، والشهوات الذاتية اليت

كانت مسؤولة إىل حد بعيد عن مآسي اهنيار احلضارة اإلسالمية، وهنا حَيق للقارئ الكرمي أن يسأل: ملِّ إًذا تصر على عدم 
وضع لفظ الدميقراطية ِبقابلة لفظ الشورى يف اإلسالم؟ وقد عرضت أبن ما حتققه الدميقراطية، يدعو إليه نظام الشورى 

 اإلسالمي أبجلى صورة وأوضحها.
ومع ما ذكران كله، فبني املصطلحني فرق كبري، ذلك ألنَّ كالا منهما ليس لفظًا لغوايا مرادفًا لآلخر، فالشورى جزئية أقول: 

سياسية من مذهبية اإلسالم الشاملة يف الوجود كله، والدميقراطية ليست هي الظواهر السياسية العامة اليت يراها بعض كتابنا؛ 
يندرج حتت مظلة احلضارة الغربية، ومن املعلوم أن احلضارة الغربية بشموليتها َتتلف عن  إمنَّا هي جزء من نظام متشابك

احلضارة اإلسالمية من حيث العقيدة، والشرائع، والقيم، أي أن "أيديولوجيات" احلضارة الغربية يف نظرهتا إىل الوجود غري 
 مذهبية اإلسالم يف نظرهتا إىل الوجود.

وسدورف": "إن نظام كل ثقافة يتحدد تبًعا للتصور الذي تكونه لنفسها عن هللا واإلنسان والعامل، ومن املعلوم كما يقول "ك
 .[12]والعالقة اليت تقيمها بني هذه املستوايت الثالثة من نظام الواقع"

وتبًعا هلذا، فإن التشريع والقيم يف أصوهلا وفروعها، يف النظام الدميقراطي هو من صنع الشعب، ألنَّ تعريف الدميقراطية عند 
 .[13]أهلها هو: أن حيكَم الشعب نفسه بنفسه مباشرة، أو عن طريق ممثليه يف جملس النواب"

فالنظام االجتماعي العام املنبثق من الدميقراطية هو النظام العلماين، أي فصل الدين عن الدولة، وهذا ال تقره مذهبية 
لكرمي والسنة اإلسالم عقيدة وشريعة يف اجملتمع؛ ألن األنظمة العامة املتفرعة منها، ال بد أن تستند على نصوص القرآن ا

النبوية الشريفة، فاألمة اإلسالمية ليس هلا حق تغيري أحكام هللا القاطعة، وال االنطالق يف اَتاذ املواقف احليوية الكلية من 
"أيديولوجية" غري مذهبية اإلسالم يف الوجود، واليت َتضع اجلزئيات املتفرعة منها لتغريات احلياة، يف داخل الضوابط 

فة يف عامل االجتهاد، واملستنبطة من الكتاب والسنة وطبيعة اللغة وحقائق املنطق العقلي العام، الذي هو احلد األصولية املعرو 
املشرتك بني البشر، فكيف ميكن إسالمياا ومنهجياا أن نسمي النظام اإلسالمي بعد ذلك ابلنظام الدميقراطي، أو أي لون آخر 

َ نرفض مصطلح "نظام الشورى اإلسالمي"؟ وما الضرورة املنطقية اليت تفرض علينا  من مصطلحات احلضارة احلديثة؟ وملِّ
اخلضوع املستمر ملصطلحات املنظومة احلضارية الغربية، املادية أو العلمانية، غري املهتدية هبداية اإلسالم الذي نؤمن به، 

، اجتمعنا يف حتديد املصطلحات، ، وَتلصنا من املفاهيم امللتبسة  والذي إن وعينا مبادئه وعًيا أصولياا عصرايا وتوحدان فكرايا
 واألفكار املضطربة ذات املضامني التلفيقية املتضادة.

إن الُكتَّاب الذين َوَضُعوا املصطلح الدميقراطي ِبقابلة مصطلح الشورى اإلسالمي، والذين شرحوه فوقياا، ومل ينزلوا إىل 
 : البنيان التحيت مل يقولوا لنا مثالً رأيهم يف

قضية فصل الدين عن الدولة يف النظام الدميقراطي، هل هم مؤمنون بذلك؟ وهل ميكن يف ظل نظام دميقراطي تطبيق  -أ 
شريعة اإلسالم، ال أقصد الفقه املتغري؟ وهل ميكن أن يقولوا فيما إذا كانت الشريعة مطبقة واقعياا يف ظل ما يسمى ابألنظمة 

 ء معينة من العامل اإلسالمي اليوم، ولو يف شكلها الظاهري؟الدميقراطية املعمول هبا يف أجزا
هل يؤمنون بقيام أحزاب يف ظل النظام الدميقراطي، إذا كانت مبادئها تصطدم أساًسا مع أصول عقيدة اإلسالم  -ب 

 وقواعده العامة، ومقاصده يف احلياة؟
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ئل، وعدم التزام الدولة ابلنظام األخالقي اإلسالمي يف هل احلرايت العامة لألفراد واجلماعات يف ممارسة أنواع الرذا -ج  
اجملتمع، تدخل ضمن مصطلح النظام الدميقراطي الذي َتص قضية القيم واألخالق فيه، األفراد أنفسهم يثبتون فيها حريتهم 

 مىت شاؤوا؟

لرغم من فصل اإلسالم عن فإن كانوا يقولون أبننا نريد أن نضع النظام الدميقراطي بدل نظام الشورى اإلسالمي على ا
الدولة، عقيدة، وشريعة، وقيًما، فهذا ال يسلمه هلم أي مسلم له حظ قليل من دراسة املبادئ األولية لإلسالم؛ ألنه من 

البدهي أن اإلسالم نظام متكامل قائم بذاته جاء ليجد طريقه يف احلياة، وأمَّا إن قالوا: ال، حنن نؤمن بتحكيم شريعة هللا يف 
مع، وال ندعو لقيام أحزاب ملحدة أو علمانية يف اجملتمع يف ظل النظام الدميقراطي الذي نؤمن به، أقول: إًذا غدا اجملت

اخلالف هنا لفظياا بيننا وبينهم، وحينئذ ال ضرورة الستعمال لفظ الدميقراطية الذي حيدث االلتباس ويربك الفكر، ويتعرض 
ا إذا دعوا إىل كل ما يدعون إليه من معارضة احلكم االستبدادي الفردي، وحتقيق لتغيري املفاهيم؛ وألهنم ال خيسرون شيئً 

إنسانية اإلنسان، واملشاركة الصحيحة يف احلكم، ووجود جملس النواب واملعارضة البناءة، والصحافة احلرة النزيهة، وغري 
 ذلك يف إطار نظام الشورى اإلسالمي.

ثقفني يف العامل اإلسالمي الذين يعيشون يف إطار املنظومة احلضارية الغربية، بفروعها ولكن املشكلة الكبرية أن كثريًا من امل
 املتضادة ويف داخل مصطلحاهتا ال يتصورون أن يتم التفاهم إال ِبا نشؤوا عليه.

إال أن فمىت إًذا نبين مصطلحاتِّنا، وكيف حنافظ على هويتنا، ونسرتجع خصوصية حضارتنا، اليت ال يسعنا وحنن مسلمون 
 تقودها مذهبية اإلسالم؟!

 وقد يقول قائل: أليس هذا املنهج الذي تدعون إليه ينتهي بنا إىل االنغالق، وعدم التفتح على احلضارة احلديثة؟

أقول: ال، ال يدل على شيء من ذلك؛ ألن التفتح الواعي على احلضارات، ال يكون بنقل قوالب ومصطلحات جامدة 
حر خمطط منها، وال إثبات وجود، بل بدراستها واالندماج معها عرب حوار حضاري عاقل بناء،  وجاهزة، بال اَتاذ موقف

  لالستفادة القصوى من علومها ومعارفها وتنظيماهتا، ومن خالل أسلمة ثقافتها الغزيرة.
 
 

 
القاهرة، و"مقارانت بني الشريعة اإلسالمية  -، األوىل 64"نظام احلكم يف اإلسالم" للدكتور حممد عبدهللا العريب:   [1]

والقوانني الوضعية" للمستشار علي علي منصور، األوىل؛ القاهرة، و"الدولة القانونية والنظام السياسي اإلسالمي" للدكتور 
  م.1979، األوىل؛ بغداد 156ايت: ص منري محيد البي

الثيوقراطية: عبارة عن كلمتني يف اليواننية "ثيو" معناه: ديين، و"كرايتس" معناه: حكم، وهو احلكم القائم على   [2]
إلهلي، أي إن احلاكم خيتاره هللا فيحكم ابمسه، ويستمد منه سلطته، حييط به مجع من الكهنة يسيطرون على الناس التفويض ا

  .1968ويستغلوهنم، انظر "القاموس السياسي" ألمحد عطية هللا، القاهرة عام 
  .346"الدولة القانونية والنظام السياسي اإلسالمي" د. منري محيد البيايت: ص   [3]
 األوىل؛ بغداد. ،65"حركة التغيري االجتماعي يف القرآن" للمؤلف:   [4]
 .35سبأ:    [5]
  "اتريخ اإلسالم السياسي" للدكتور حسن إبراهيم حسن، و"احلضارة اإلسالمية" آدم متز.راجع يف هذا   [6]
  .13ابن تيميَّة: "السياسة الشرعية": ص  [7]
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 .268/ 1"اتريخ اإلسالم السياسي"   [8]
  .159آل عمران:    [9]
  ، ط دار املعرفة، بريوت.1/395"فتح القدير" للشوكاين:   [10]
  ، ط املنريية، القاهرة .106/ 4"روح املعاين" لأللوسي:   [11]
  .18"تكوين العقل العريب" للدكتور حممد عابد اجلابري: ص   [12]
  م، القاهرة، لفظ الدميقراطية. 1968عام  2راجع "القاموس السياسي" ألمحد عطية، ط  [13]
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