
 ملخص بحث                   مقارنة بین النظام السیاسي اإلسالمي والنظام الغربي
 

 (الشورى والدیمقراطیة) أنموذًجا
 
 

 الحمد هللا، والصالة والسالم على نبینا محمد رسول اهللا، وبعد:
 

 عرف التاریخ اإلنساني ثالثة أصناف من الدول؛ هي:
 

 واالستبداد.الُمْلك الطبیعي، الذي یحكم بالهوى 
 
  
 

 والدولة الدینیة الكهنوتیة، التي یحكم صاحبها بموجب الحق اإللهي المقدس.
 
  
 

ودولة السیاسة العقالنیة (العلمانیة)، التي یسوسها الحكَّام بالعقل المنعزل عن األحكام 
 السماویة الشرعیة.

 
  
 

على حكم المجتمعات ولو أمعنا النظر في التاریخ، لوجدنا تتابع تلك النظم وتعاقبها 
األوروبیة منذ قیام اإلمبراطوریة الرومانیة القدیمة، وحتى عصرنا الحاضر؛ فقد كان 
اإلمبراطور "نیرون" من أشد األباطرة عسًفا وجوًرا، وعلى نفس السیاسة سار اإلمبراطور 

م)، الذي قتل الكثیر من معتنقي النصرانیة، لقد جمع أباطرة ٣٠٥ - ٢٨٤(دقلدیانوس) (



وما القدیمة بین الملك الطبیعي (الهوى واالستبداد)، وبین الدولة الكهنوتیة، بعد أن ر 
 أشاعوا بین الرعیة فكرة تألیِه أنفسهم.

 
  
 

م، ٣٣٠وعقب قیام اإلمبراطوریة البیزنطیة في الشرق واتخاذ القسطنطینیة عاصمة لها سنة 
كنیسة، مدعًیا أنه یستمد تعالیمه أصبح اإلمبراطور فیها یمثل السلطة التشریعیة، ورئاسة ال

من السماء، فأضفى على نفسه قدسیة كبیرة للحد الذي كان یسجد له وألمثاله الرعیُة، بزعم 
 أنهم خلفاء اهللا في األرض، فكانوا مثاًال حی�ا للدولة الدینیة (الكهنوتیة).

 
  
 

علیه؛ إذ كان واستمرَّت أنظمة الحكم في دول أوروبا عامة وفرنسا خاصة على ما هو 
النظام السیاسي یقوُم على نظام الملكیة المطلقة؛ أي: إن الَمِلك مصدر السلطات، وله 
حق التصرف في رقاب العباد ومقدرات البالد، كما فعل الملك الفرنسي لویس الرابع عشر، 

 وتعكس مقولته: (الدولة أنا) استناَد ذلك النظام إلى نظریة الحق اإللهي المزعوم.
 
  
 
م یتغیر األمر حتى ظهور حركة الیقظة الفكریة في أوروبا على ید مفكریها؛ أمثال لوك ول
 - ١٧١٢م)، وروسو (١٧٧٨ - ١٦١٤م) في إنكلترا، وفولتیر (١٧٠٤- ١٦٣٢(

 م) في فرنسا.١٧٥٥ - ١٦٨٩م)، ومونتسكیو (١٧٧٨
 
  
 



ع الحركات الثوریة وتمَّ التضییق على السلطة المطلقة لألنظمة الملكیة الغربیة بعد اندال
المطالبة بالحریات العامة في أوروبا، فظهر اإلعالن الفرنسي لحقوق اإلنسان والمواطن 

م، وسارت على نهِجها باقي الدول األوروبیة في وضع دساتیر من ١٧٨٩في فرنسا سنة 
 شأنها صیانة الحریات العامة.

 
  
 

كنیسة وتعالیمها، حتى سقطت بید أن تلك الدول ما أن خرجت من سطوة الملوك، وزیف ال
في غیاهب العلمانیة وٕاباحتیها، وبذلك استحقت وصف دول السیاسة العلمانیة التي تقوم 

 على أساس العقل والعقل وحده َوْفق تصنیف ابن خلدون.
 
  
 

أما النظام السیاسي اإلسالمي، فهو یختلف كلی�ا عن النماذج الثالث آنفة الذكر، فلم یكن 
ًكا طبیعی�ا یحكم صاحبه بالهوى واالستبداد، أو دكتاتوری�ا ال یحد من سلطاته ذلك النظام مل

قانوٌن، وٕاذا ما بدا من الحاكم اعوجاج أو استبداد ُیقوم بسیوف الرعیة، وهو لیس نظاًما 
كهنوتی�ا یستمد الخلیفة فیه سلطانه من السماء بالوحي، وتخضع الرعیة مجبرة لسلطاته 

ا كان أم باطًال، إنما الخلیفة فیه كأحد الرعیة ال یمیزه عنهم شيء سوي وأوامره المطلقة حق� 
 ثقل األمانة، ویتم اختیاره َوْفق شروط محدَّدة.

 
  
 

وهو لیس نظاًما هرقلی�ا ینصب ویفرض صاحبه من الجیش، أو كسروی�ا ُیورث السلطات، 
ة، فضًال عن ذلك كله، والجمیع بمثابة العبید في حضرته، إنما هو أجیر ووكیل عن األم

فإن النظام اإلسالمي لم یكن نظاًما دیمقراطی�ا بما تعنیه الكلمة من مفهوم وسلوك في 



األنظمة اللیبرالیة، إنما هو نظام فرید من نوعه ومقاصده، وال یصح أن تطلق علیه تسمیة 
 سوى تسمیة النظام اإلسالمي وكفى.

 
  
 

صلى  -ورسوله الكریم  -تعالى  -ادها له اهللا إنه نظام فرید امتاز بخصوصیته التي أر 
وُحددت غایاته الرئیسة بحراسة الدین وسیاسته الدنیا َوْفق شریعته، وٕان  -اهللا علیه وسلم 

ممارساته العملیة وتطبیقاته السیاسیة فاقت كل أشكال الدیمقراطیات الحدیثة، وكان 
ردة على حیز الواقع) في اختیار لإلسالم دیمقراطیته الخاصة به، (قبل أن تظهر هذه المف

الحاكم ومحاسبته، من خالل السلطات الرقابیة على أدائه وكفالته للحریات العامة 
والخاصة، وضمان حقوق أهل الذمة، واحترام إنسانیة اإلنسان، وغیر ذلك من التفاصیل 

 التي لم ترَق إلیها الدیمقراطیات الحدیثة.
 
  
 

(الدیمقراطیة) ویعدها واجًبا شرعی�ا؛ فالدیمقراطیة ال تعني واإلسالم نظام یقرُّ الممارسة 
النظام النیابي وحسب، وٕانما هي وقبل كل شيء احتراُم حقوق اإلنسان، والمساواة، والعدل، 
ودفع الظلم، وسبق للشریعة اإلسالمیة أن صنَّفت تلك المسمیات ضمن التكالیف الشرعیة 

بوصفها تكالیف شرعیة، وما بین أفكار یحكمها  الواجبة، وثمة فرق كبیر بین الممارسات
الهوى؛ لذلك كانت الدیمقراطیة اإلسالمیة أسمى وأشمل من الدیمقراطیات الغربیة 
المعاصرة، حملت في تطبیقاتها كل السمات والخصائص الدیمقراطیة، سمات وقسمات 

ة من شریعة فاقت التطبیقات الحدیثة للدیمقراطیة في بلدان الغرب؛ ألن أصولها مستمد
 السماء.

 
  
 



یوضح هذا البحث طبیعة النظام السیاسي اإلسالمي ودعائمه ومقاصده، ویعرض للقیم 
الحضاریة في میدان الحیاة عامة والسیاسة خاصة، ویقدِّم مقارنة بینه وبین النظام 
السیاسي الغربي ومواطن االتفاق الجزئي واالختالف الكبیر بینهما، وموقف اإلسالم من 

مارسة الدیمقراطیة الحدیثة وفق المعطیات التي كانت سائدة في دولة اإلسالم التي الم
 وثقتها أقالم المؤرخین األوائل، وقد احتوى البحث على تمهید وثالثة فصول وخاتمة.

 
  
 

أما التمهید، فقد خصص الستعراض آراء أبرز الكتاب المعاصرین ممن كتبوا في 
إلسالمیة؛ إذ رأى الباحث أن یقدم من خالل تلك اآلراء الدیمقراطیة الغربیة والشورى ا

وصًفا للمناخ الفكري السائد في وطننا، وما یدور في عقول كتابنا، ومنهم المفكر "مالك بن 
نبي" الذي قدم آراًء رصینة تبین دیمقراطیة اإلسالم منذ مرحلة النشأة والتكوین، استناًدا إلى 

ة الشریفة، مشیًرا إلى أن اإلسالم وضع مشروًعا دیمقراطی�ا اآلیات القرآنیة واألحادیث النبوی
أخذ طریقه للتحقیق خالل العقود األربعة من عمر دولة اإلسالم األولى، حینما وظف 
اآلیات القرآنیة واألحادیث النبویة الشریفة لتحقیق العدالة وٕاشراك األمة في صنع القرارات 

مسلمین عن طریق الشورى، واتفق معه المفكر السیاسیة، وال سیما في اختیار خلیفة ال
"محمود عباس العقاد" الذي أشار إلى دیمقراطیة اإلسالم في المیادین السیاسیة 
واالجتماعیة واالقتصادیة، وأنه سبق بها كل النظم السیاسیة على صعید الممارسة 

 والتطبیق.
 
  
 

دعائمه"، وُقسم على ثالثة وحمل الفصل األول عنوان: "نظام الحكم في اإلسالم مقاصده و 
 مباحث:

 



تناول المبحث األول منه نظام الحكم في اإلسالم وطبیعته، اعتماًدا على التجربة 
 اإلسالمیة الفریدة في دولة المدینة ودولة الخلفاء الراشدین.

 
  
 

فیما درس المبحث الثاني مقاصد نظام الحكم في اإلسالم، القائم على حراسة الدین 
 یا بالعدل مع الرعیة والقسمة بینهم بالسویة.وسیاسة الدن

 
  
 

 وركز المبحث الثالث على دعائم نظام الحكم في اإلسالم المتمثلة في الشورى والحریة.
 
  
 

وكرس الفصل الثاني لدراسة الفرق بین النظام الغربي والنظام السیاسي اإلسالمي، من 
البشریة على مر العصور، ومكانة خالل لمحة تاریخیة عن أصناف الدول التي عرفتها 

 النظام السیاسي الغربي من تلك األنظمة.
 

وجاء المبحث األول لیبین تاریخ الدیمقراطیة ونشأتها وتطورها في األنظمة الغربیة، 
المنبثقة عن االنتخابات النیابیة، وتم عرض أقوال وآراء العلماء ممن دعوا إلى اإلفادة من 

وآراء مخالفیهم ممن لم یجیزوا تعمم تلك التجربة على واقعنا تلك التجربة في أوطاننا 
 اإلسالمي.

 
وخصص المبحث الثاني لدراسة الفوارق بین النظام السیاسي الغربي والنظام السیاسي 
اإلسالمي؛ من حیث مصدر السلطات في النظامین، واختالف الفلسفات والمقاصد، وتباین 



لعنصر البشري، فضًال عن مصدر السیادة في كال الرؤى في النظرة إلى الحق، والقوة وا
 النظامین.

 
  
 

بینما تناول الفصل الثالث والذي حمل عنوان أوجه الشبه واالختالف بین الشورى 
والدیمقراطیة من حیث وجوه االتفاق بین التسمیتین في مجال حق األمة باختیار الحاكم 

 م الدیمقراطي والنظام الشوري.ومحاسبته، وكذلك مبدأ الفصل بین السلطات في النظا
 
  
 

وخصص الباحث مبحثًا تناول فیه التطبیقات اإلسالمیة التي یجد فیها ما هو أسمى وأرفع 
شأًنا من الدیمقراطیة، وال سیما فیما یتعلق بمكانة اإلنسان وحقوقه وحریته والمساواة 

مي في العصر اإلنسانیة، فضًال عن حق المعارضة الذي طبقه النظام السیاسي اإلسال
النبوي وعهد الخلفاء الراشدین خیر تطبیق، وُختم الفصل بأهم النقاط التي تمثل وجه 

 االختالف بین الدیمقراطیة والشورى.
 
  
 

 ودون الباحث أهم االستنتاجات؛ ومنها:
 

أن اإلسالم كان دیمقراطی�ا بتعالیمه وشریعته السمحاء، وأن تطبیق تعالیم تلك الشریعة 
 العمل بالفلسفات المستوردة التي أوجدها الغرب لتتالءم مع بیئته ومجتمعه. یرجح على

 
  
 



أن أمتنا في أمسِّ الحاجة إلى العودة بالممارسات اإلسالمیة في عهدها األول، وال أجد 
مانًعا أو ضیًرا في استخدام مصطلح (دیمقراطیة) أو (شورى)، لكن المهم أن تكون الروح 

 الممارسة السیاسیة. والجوهر هي التي تطبع
 
  
 

وٕانني أتفق مع القائلین بشمولیة الشورى وتمیزها عن الدیمقراطیة، بوصفها قاعدة تربویة 
وسلوكیة وأخالقیة أوجبها الدین الحنیف وأقرتها الشریعة، وال بد من التحذیر من مغبَّة 

شتى میادین  اتخاذ الدیمقراطیة كبدیل عن الشورى والممارسات والتطبیقات اإلسالمیة في
الحیاة؛ إذ إن شریعة اإلسالم هي أساس الصالح واإلصالح، وال یجوز القبول بأي منهج 
سیاسي ال یعلن مقدًما التزامه بالشریعة، فلسنا بحاجة أن نكون تبًعا لفلسفات مستوردة؛ ألن 
أمتنا لم تكن یوًما مصابة بالعقم الفكري كي تتكئ على فلسفات تمَّت صیاغتها لتناسب 

 هلها.أ
 
  
 

وال ضیر من توظیف جوهر الدیمقراطیة الذي یتفق والروح اإلسالمیة لتطبیق مفهوم 
الشورى، مع إضافة الوسائل الحدیثة واآللیات التي تتالءم وحاجات العصر، أي اإلفادة 
من التجارب العریقة في هذا المجال جنًبا إلى جنب مع مبدأ الشورى الذي نعتقد جازمین 

واألساس؛ ألنه األعم واألشمل، شریطَة أن تبقى في نطاق الحالل والحرام أنه األصل 
وموقف الشرع منهما، ویجب التحذیر من اتخاذ شعارات الدیمقراطیة وسیلة لتعطیل الثوابت 

 الشرعیة المتعلقة بحقوق األمة في اختیار سلطاتها التشریعیة والتنفیذیة.
 
  
 



رب في فرض فلسفته السیاسیة على مجتمعاتنا، إن الخطر الذي یكمن وراء محاوالت الغ
 -وتوافق بعض الحكام مع تلك السیاسة، بحجة إرضاء تلك القوى طمًعا في مساعداتها 

تعالى  -یعد تفریًطا في حقوق األمة، وتخلًیا عن مبادئها الشرعیة؛ فاألمة التي وصفها اهللا 
تتخلى عن دورها الحقیقي الذي بالخیریة ال تقبل أن تذوب وتنصهر في تیارات العولمة و  -

رسمته لها شریعة السماء، وبهذا الصدد ینبغي التذكیر بضرورة التصدي لكل المحاوالت 
الفردیة التي ارتضى أصحابها أن یكونوا تبًعا لقوى أجنبیة تسعى عن طریقهم لتعمیم 

یبة على الدع وات تجربتها على شعوب المنطقة؛ إذ من حقنا أن ننظر بعین الشك والرِّ
ة التي تدعو إلى قیام أنظمة دیمقراطیة في بلداننا، والتي هي في المحصلة  الغربیة الملحَّ

 دعوة للتخلي عن المنهج اإلسالمي واستبدال منهج دخیل به.
 
  
 

ومما یدعو إلى االطمئنان أن الشورى ما زالت عالقًة في وجدان وضمیر عامة شعوب 
ن تلك الشعوب ما زالت على أصوِلها النقیة، المسلمین، في مشارق األرض ومغاربها؛ أل

وُتصِغي لما یقوله علماء األمة عند التذكیر بمنهج السلف الذي یأخذ بید األمة وأبنائها 
صوب الصراط المستقیم، واستثمر هذه الصفحات بتوجیه الدعوة للحكام والمحكومین 

طي المحنة وتجاوز بضرورة التصالح مع النفس أوًال، ومع بعضهم البعض ثانًیا؛ لتخ
الفتنة، ولو أن الناس صبروا على بالء اإلمام ما لبثوا أن یفرج عنهم، لكنهم ركنوا إلى 

 السیف فُوِكلوا إلیه؛كما قال بعض السلف.
 
  
 

هناك قوى خارجیة تسعى لعزل األمة عن أصولها اإلسالمیة، واستبدال بتلك األصول 
ا مع القیم السائدة في المجتمعات اإلسالمیة، مسمیات وضعیة ال تستقیم الكثیر من مفرداته

في وقت وفرت فیه شریعتنا البدیل األنجح للتعبیر عن الرأي، ومشاركة الرعیة في كافة 
شؤونها، عن طریق الشورى التي تعد أوسع وأشمل وأعم من الدیمقراطیة، ولو قدر لروح 



مشروعه الدیمقراطي الشورى اإلسالمیة أن تسود، لما تجرأ أحد على أن یسوق إلینا 
الدخیل، وهنا تبرز الحاجة في العودة باألمة إلى سابق عهدها األول، وتعمیم تلك 

 الممارسات على كل مفاصل الحیاة ومراعاة حاجات الزمن.
 
  
 

َبْید أن ذلك ال یمنع من اإلفادة من اآللیات والنظم التي تستخدمها األنظمة الدیمقراطیة في 
م اإلجراءات الشكلیة للناخبین في اختیار (القوي األمین)؛ لیمثل انتخاب ممثلیها، وتنظی

 رأي األمة وتوجهاتها، وعندها یكون التكامل بین الشورى والدیمقراطیة.
 
  
 

على الحكومات العربیة واإلسالمیة إشاعة وتكریس مفهوم المواطنة بین أبنائها لحمایة 
یمكن حمایة الُهِویَّة والخصوصیة من األوطان؛ ذلك أن حب األوطان من اإلیمان، وعندها 

الذوبان والتالشي في تیار العولمة الجارف، بإصدار التشریعات الالزمة التي تكفل حقوق 
األقلیات داخل الوطن الواحد، مع القوانین التي تحول دون انجرار أبناء تلك األقلیات وراء 

وتخریب بید القوى المعادیة  المشاریع األجنبیة، وبالتالي یصبح أولئك األفراد معول هدم
 واألجنبیة، بدًال من أن یكونوا مواطنین صالحین.

 
  
 

استخدم الباحث العدید من المصادر والمراجع التي أغنت البحث، وفي مقدمتها كتب 
الحدیث، وال سیما صحیحا مسلم والبخاري، إلى جانب كتب السیاسة الشرعیة، التي أبدع 

لحین؛ أمثال شیخ اإلسالم ابن تیمیة في كتبه السیاسة في تدوینها أعالم السلف الصا
الشرعیة، ومجموع الفتاوى، والصارم المسلول؛ إذ تعد تلك المؤلفات مصادر ال غنى عنها 
للباحثین في السیاسة الشرعیة وأحكامها، وكذا الحال بالنسبة لتلمیذه النابغ ابن قیم الجوزیة 



السیاسي اإلسالمي، ولعل مؤلفاته التي زینت  الذي یعد أحد أكبر علماء السلف في الفكر
هذا البحث؛ ومنها كتاب إعالم الموقعین، وكتاب زاد المعاد، وكتاب إغاثة اللهفان، خیر 

 دلیل على ذلك.
 
  
 

ومن الكتب األخرى التي رفدت البحث بمعلومات قیمة كتاب السیرة النبویة البن هشام، 
 لإلمام ابن عساكر.وتاریخ الطبري، وتاریخ مدینة دمشق 

 
  
 

أما المراجع الحدیثة، فقد رفدت البحث بمعلومات مهمة؛ ومنها كتاب عبدالوهاب خالف 
"السیاسة الشرعیة"، وكتاب محمد یوسف موسى الموسوم بـ"نظام الحكم في اإلسالم"، 
وكذلك كتاب "اإلسالم والدیمقراطیة" لمؤلفه فهمي هویدي، وكتاب "منهاج اإلسالم في 

" للمستشرق النمساوي المسلم محمد أسد، فضًال عن العدید من مؤلفات المفكر الحكم
 األستاذ محمد عمارة.

 
 
 

رابط الموضوع: 
https://www.alukah.net/publications_competitions/0/54888/#ixzz6G
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