
  الديمقراطية في اإلسالم –سعياً نحو الحقيقة 

  بسم هللا الرحمن الرحيم

الذي كان يسكن في قلوبنا، وذاك  الوھنبالد الشام أحداث ثورٍة كشف هللا لنا بھا أشياء وأشياء. لعل أوالھا ھذا  –نعيش اليوم في سوريا 
. عرفنا معنى الحصار ة!ناسين أن القدس محتلمتعن حقيقة العبودية  سبحانه وتعالى. عرفنا بھا أننا كنا نعيش في أوھام الحياة  البعد

فما دام  والتشرد وأھل فلسطين مشردون منذ أن تخلينا عنھم وأعلن لنا مشايخ السلطان أن الجھاد محدود بحدود اتفاقية سايكس بيكو!
ھم فال دور لنا فيه وما داموا قادرين على رده فال دور لنا فيه! نسوا فقط أن يحددوا المدة الزمنية الالزمة لطرد المحتل العدوان في حدود

  حتى نتدخل بعدھا إن لم ينجحوا في ذلك!.

 صلى هللا عليه وسلم ! عرفنا بھا أن الدرب طويل والزاد قليل حقاً كما أخبرنا رسول هللال نقوى على ما نوقن بهعرفنا فيھا أننا ضعاف 
  يوماً.

رض ھناك صراع من نوع آخر ال يقل عن ذاك في ظل ھذا الصراع الدامي الدائر على األلكن وصراع داٍم يدور على أرض بالد الشام، 
ً في  كما أن حسمه يلعب دوراً  – واألمور بخواتيمھا –في خطورته وأھميته، بل لعله أكثر منه أھمية فھو الذي ستختم به األمور  ھاما

  .تحديد الطريق وتوجيه البوصلة التي نسير عليھا

I. وشكل الدولة الجديدة نحو سوريا المستقبل الفكري الصراع  
ھناك على األرض فئات مقاتلة تنتمي لتيارات فكرية مختلفة ومتنوعة ولسنا بصدد البحث في تنوعھا. ولكن يمكن أن نقول بكل تأكيد أن 

ً كبيراً  نظرتھا إلى سوريا المستقبل . ھذا االختالف يمكن أن يكون اختالف إغناء وتنوع يثمر التقدم والتطور إذا ما ساد تختلف اختالفا
، اختالف ھدام ال يمكن اختالف تصادمالف ھو لطريق. يبدو للناظر أن ھذا االختالحوار والتفاھم. ولكن األمر ال يبدو أنه يسير على ھذا ا

ألنه  ا تحارب اليوم ھذا النظام المجرم إذا لم يتم حله وتجاوزه قبل فوات األوان.ب بين ھذه الفئات كمإلى القطيعة والتحار إالأن يؤدي 
  يؤدي بھذه التيارات الموجودة على األرض إلى السير على طرق متقاطعة متعارضة بل أحياناً متعاكسة.

  التيارات اإلسالمية الموجودة على األرض.بعض ه ھو أطراف أھم أحد بال شك فإن .شكل الدولة السورية الجديدةالخالف دائر حول 

ً واحداً فقط: يعني أن ھذه ھنا و ً واحداً وشيئا يجب أن نؤكد على قضية مھمة جداً. عندما يعلن تيار ما أن توجھه إسالمي فھذا يعني شيئا
  وسيحاول نقل ھذا الفھم إلى أرض الواقع. وھذا يعني ما يلي: فھماً معيناً لإلسالمالتيار يتبنى 

  ألن اإلسالم جاء من مصدر واحد ھو هللا سبحانه وتعالى ولكن نقله  وتبني ھذا التيار له شيء آخر. –اإلسالم كمنھج حياة شيء
، والتاريخ أدل مختلفةت إسالمية تيارااألمر الذي ينشأ عنه  –لألرض يتم عبر بشر مختلفين في فھمھم وتعاطيھم مع ھذا الدين 

ھذا االختالف يجب أن يكون من بديھيات ھذه التيارات اإلسالمية، فال يمكن ألحدھا أن يدعي الصواب ويرمي  دليل على ھذا.
 والكفر أحياناً. –اآلخر بالخطأ 

 نه بشر ُيعِمُل عقله. وما دام بمعنى أنه معرض للخطأ كما الصواب، أل –لإلسالم  الخاص التيار مھما كان فھو محصور بفھمه
 فال قدسية بعد الوحي والوحي توقف. –يعمل عقله فھو معرض للخطأ 

  فكما أكدنا أنه اإلسالم شيء والتيار أو الحركة التي تحاول تطبيقه ننتقد فھمه لإلسالمعندما ننتقده فنحن ال ننتقد اإلسالم إنما .
شيء آخر. فاإلسالم منھج موحًى من عند هللا سبحانه وتعالى، أما التيار الذي يحاول تبنيه فھو جماعة من البشر المعرضين 

الحركة اإلسالمية ثغرات في إقرأ ( الى.حتى في تعاطيھم مع المنھج المنزل من عند هللا سبحانه وتع –للخطأ في كل ما يفعلونه 
كتاب جميل جداً يتحدث فيه عن ثغرات في حركة اإلخوان المسلمين ولكن كتبه ينطبق على كل  – عبدهللا النفيسيللدكتور  الطريق

 .)!نفس األخطاء ونفس الثغرات –الحركات اإلسالمية لألسف في وقتنا الرھن 
  فال يدعي أنه وحده الممثل لإلسالم وال إذاً مھما كان ھذا التيار فھو ال يحتكر اإلسالم وال يحق له سوى أن يكون جزءاً من كل

مشاع بين كل من يريد أن ينقل ھذا المنھج الرباني  اإلسالمية فتبني مفھوم الحركة. يدعي أنه المحق وما خالفه على باطل!
 .دون غيرهأن يسمي نفسه باسم اإلسالم ألرض الواقع. وال يحق ألحد 



ومقالنا ھذا ھو عن بعض التيارات اإلسالمية التي تنظر ألحد المفاھيم السياسية المھمة في بناء سوريا المستقبل نظرة تخالف بھا بقية 
. ترى ھذه }كات أخرى... وحردولة اإلسالم في العراق والشام، جبھة النصرة وحزب التحرير{ھذه التيارات ھي: أطراف المعادلة. 

 –وأؤكد مرة أخرى أن ما تراه ھا ال يعبر عن اإلسالم إنما يعبر عن فھمھا لإلسالم ( ال ديمقراطية فيھاالتيارات اإلسالمية أن سوريا المستقبل 

  .)مركة نفسھا بسبب فھمھا لإلسالھذا الفھم ال يشترط أن يكون صحيحاً وال يجب أن نلقي باألخطاء إن حصلت على كاھل اإلسالم، إنما نلقيھا على الح

ب وتكمن المشكلة كما ستقرأ الحقاً في أن ھذه التيارات تبني مجمل مواقفھا من بقية األطراف اعتماداً على نظرتھا للديمقراطية. فھي تحار
والسبب ھي اعتقادھا أن ھذا أي تيار آخر يتبنى فكرة الديمقراطية وتدخل معه في معركة حياة أو موت فقط أنه تبنى فكرة الديمقراطية، 

إذاً حسم ھذا الخالف أو نقله لدرجة أقل حدة ھو أمر مھم جداً لمحاولة موازاة الطرق التي تسير عليھا  المفھوم ھو كفر بواح كما سترى.
إئتالف وليس قتل التيارات الفكرية الفاعلة على األرض والحيلولة دون التصادم القاتل فيما بينھا. ولجعل االختالف اختالف إغناء و

  وإتالف!.

II. موقف ھذه التيارات اإلسالمية من الديمقراطية  
. كافر مرتد، وأن كل من يؤمن بھا أو يدعو لھا أو يسوق ھو كفر بواح من الناحية الشرعيةترى التيارات السابقة الذكر أن الديمقراطية 

لذلك تراھا تتھم كل من يدعو  صالھا من دولة اإلسالم.وتعتبرھا من المحرمات الكبرى التي تعمل على استئ ،لذلك فھي تحاربھا
وھي في سعيھا نحو المستقبل ال ترى وجوداً للديمقراطية في ظالل دولة اإلسالم إنما على . للديمقراطية بالكفر واالرتداد عن يدن اإلسالم

  وكل من يتنباه ويؤمن به بأي شكل من األشكال.العكس تماماً، تحارب ھذا المفھوم 

  جملة من األسئلة:لدينا يثير ھذا 

 ما ھي حقيقة الديمقراطية؟  
  ؟"تطبيق الديمقراطية في اإلسالم"حكم حقيقة ما   
 أو ھل يلزمنا البحث (ومن ثم التطبيق) عن مفھوم كالديمقراطية في ظالل دولة اإلسالم؟  
 ھل يمكن لدولة اإلسالم أن تقوم دون العمل بالديمقراطية؟  
  الديمقراطية بالكفر البواح؟كيف حكموا على  
 ھل حكمھم ھذا صحيح؟ 

ولة اإلجابة عن ھذه األسئلة ليست بالسھولة التي تتوقعھا، كما أن محاولة اإلجابة عنھا تستثير المزيد من األسئلة من قبيل ما ھي مقومات د
وغيرھا الكثير من األسئلة  أم بخطوة واحدة...اإلسالم وما ھي الشروط الواجب توافرھا لنستطيع إقامة دولة اإلسالم وھل تقوم بالتدرج 

  المختلف عليھا بشكل كبير وكبير جداً.

سنأخذ عينة تمثل ھذا الفكر  ودقيقين بنفس الوقت بعض ھذه األسئلة. ولكي نكون منصفينل البحث عن إجاباتٍ سأحاول في ھذه التدوينة 
ً للجھاد في اإلسالم ً معينا حكم اإلسالم في الديمقراطية والتعددية ھذه العينة ھي كتاب  – ديمقراطيةونظرته لمفھوم ال الذي يرسم فھما

يعتبر من  عبد المنعم مصطفى حليمة (أبو بصير الطرطوسي). عينتنا ھذه تمثل الفكر خير تمثيل لعدة أسباب منھا أن كاتبه الحزبية
ً أن مفكري التيار الجھادي يتعاملون مع ھذا الموضوع   تماماً  بنفس الطريقة ونفس المنھجيةمنظري ومفكري ھذه التيار. منھا أيضا

لمحمد  "حقيقة الديمقراطية"وكتاب  ال يخرج عن ھذا النھج وتلك األدلة أبداً، محمد الخالديللدكتور  "نقض النظام الديمقراطي"فكتاب 
تتعامل مع الموضوع بنفس الطريقة ونفس  – وغيرھا الكثير لمھران ماھھر عثمان نوري "موقف الشرع من الديمقراطية"و لسياقشاكر ا

 تشابه حتى التطابق. ستجد ھناك تشابھاً شديداً أينما ما قرأت في تعاطيھم مع ھذا الموضوع، المنھج وتصل في النھاية لنفس الحكم طبعاً 
  . لذلك سأكتفي بھذا الكتاب وسنعتبره خزعة معبرة تماماً عن ھذا الفكر.(وھم كذلك كما أرى) أخذ عن اآلخرحتى لتحسب أن أخذھم ي

  ...ما يجب أن نتفق عليه ھناك –بحثنا ھذا لكن قبل أن نبدأ 



III.  (حتى نضع النقاط على الحروف) منھامفاھيم ال بد  

  :مفھوما النظرية والتطبيق .1
  ال بد منھما للوصول إلى مرحلة النضج والتقبل المطلق. ھاتان المرحلتان ھما:إن كل فكرة جديدة تمر بمرحلتين 

 .تتم في عالم األفكار، عالم العقل والوعي بعيداً عن عالم األشياء، المرحلة التي والدة الفكرة: وھي مرحلة النظريةمرحلة  .1
الفكرة التي تسعى بطبيعتھا إلى ولوج عالم  نتيجة طبيعية لوالدةلمرحلة الفكرة، وھي  تالية: وھي مرحلة التطبيقمرحلة  .2

 .األشياء ليتم تطبيقھا

  منطقياً ھاتان العلميلتان متالزمتان بھذا الترتيب. فالفكرة تكون أوالً ومن ثم تتجه ھذه الفكرة إلى عالم التطبيق. 

قع ومن ثم نصوغ األفكار التي طبعاً في بعض حقول المعرفة يمكن أن تكون العملية معكوسة كما في الفيزياء فنحن نرى الوا
. وھذا خاص بعالم األشياء، وال تغدو بدايتنا من الواقع سوى محرض للعملية الفكرية تصفه. ولكن ال غنى عن مرحلة األفكار

ثم  أن نستخرج القوانين التي تصفه، فھنا نبدأ من عالم األشياء ثم ننطلق إلى عالم األفكار ومن يكون ھدفنا ھوففي عالم األشياء 
ً (العالم الخارجي ). أما نخرج النظرية التي تصف لنا المزيد عن ھذا الواقع. الحظ أن ھذا الترتيت خاض بما ھو موجود سلفا

ً موجوداً أو  في عالم األشياء التي نخلقھا نحن فھي لن تمر بمرحلة التطبيق قبل مرحلة النظرية، ألننا ھنا ال نصف شيئا
ثم مرحلة  أوالً  ھنا نحن من يخلق الشيء، لذلك ھنا ال بد من المرور بمرحلة النظريةنحاول استخراج نظريته ولكننا 

  التطبيق.

  

  

وال خيار ثالث. فإذا اعتبرنا  خاطئةأو أن تكون قضية  صحيحة) إما أن تكون قضية مھما كانتخبرنا جبر المنطق بأن كل قضية (وي
ً  حاللأي الصحة والخطأ في الحكم الشرعي على قضية ما مثالً فإما أن تكون ھذه القضية صحيحة ( ً  حرامأي ) أو خاطئة (شرعا ) شرعا

أي ال يوجد ة () أو خاطئأي يوجد قلم في يدكلو كانت قضيتنا ھي وجود قلم في يدك وأنت تقرأ ھذه المقالة تكون النتيجة إما صحيحة ( –
  ).قلم في يدك

  وألننا نبحث عن الحقيقة فال ضير من استخدامھا :). –يمكن تنظيم ھذه القضايا في جداول أذكر أنھا كانت تسمى جداول الحيقية 

P1 ًصحة الفكرة نظريا :  P2صحة تطبيق الفكرة : P1  ^P2  ...التفسير = الفكرة 

1  1  1   ً   صحيحة نظرياً وتطبيقا
  نظرياً خاطئة في التطبيقصحيحة   0  0  1
 ال معنى لھا (ال يمكن تطبيق فكرة خاطئة)  0  1  0
  خاطئة نظرياً لذلك لم ُتطبق  0  0  0

  

فكرة ما

صياغة . 1
النظرية

قالتطبي. 2



في الجدول السابق يھمنا العمود األخير والذي يقول لنا بأن الفكرة صحيحة على مستوى النظرية وعلى مستوى التطبيق. إذا انتمت الفكرة 
  األول فھي فكرة يمكن العمل بھا.التي نحن بصددھا إلى السطر 

إذاً عندما تكون لدينا قضية فھي حصراً إما صحيحة وإما خاطئة. عندما تكون القضية نظرية ما، وبعد الحكم على صحتھا من الناحية 
ً النظرية وعند االنتقال للتطبيق فإن  ً أيضا ً وإما أن يكون خاطئا في أن الحكم على  . وال جدالتطبيق ھذه النظرية إما أن يكون صحيحا

  التطبيق شيء والحكم على النظرية شيء آخر تماماً.

  

أما عندما تكون القضية خاطئة من الناحية النظرية فال معنى للبحث في صحة أو خطأ تطبيقھا، وسيكون من العبث بمكان تطبيق نظرية 
  ).لذلك أبقيت الحقول فارغةخائطة من األساس (

  رية إما أن تكون خاطئة أو أن تكون صحيحة وھذا أمر ال مفر منه.إذاً كل قضية من الناحية النظ

). كما سنرىثبوت صحة النظرية ( رية ومن ثم الحكم على التطبيق بعدالحكم على ھذه الفكرة فنحن بحاجة للحكم على النظ عندما نريد
  والحكم على التطبيق؟الحكم على النظرية ما ھي مرجعيتنا في ؟ ما ھي مرجعيتنا في كل من العمليتينلكن 

  بمعنى أننا سنبحث في األدبيات عالم األفكارأي  –في الحكم على النظرية علينا البقاء في العالم الذي ولدت فيه ھذه النظرية .
  التي تتناول الموضوع وكل ما قيل وكتب في ھذا الموضوع.

  الذي طبقت فيه ھذ النظرية. الواقعفي الحكم على التطبيق ننظر  

  دما نبحث في الناحية النظرية فنحن نعمل في عالم األفكار وال عالقة لنا بأرض الواقع.إذاً عن

In Practice ) التطبيق(

In Theory  ) ً )نظريا

Issue قضية ما

خاطئة 
) ً )نظريا

صحيحة 
) ً )نظريا

تطبيق 
صحيح

تطبيق 
خاطىء



  

  ) فنحن أمام مرحلتين:الديمقراطية في حالتناما أريده من بحث ھذه الجزئية ھو أننا عندما نريد الحكم عل فكرة ما (

ويكون كل عملنا في عالم األفكار فال يصح أن ننظر  )مالك بن نبيكما يقول ( لعالم األفكار: وھنا سنلجأ الحكم على النظرية .1
إلى عالم األشياء للحكم على صحة ھذه النظرية من عدم صحتھا. وعالم األفكار ھنا ھو أقول المنظرين والباحثين في 

 الفكرة بشكل مجرد فقط. أي لن ننظر إلى التطبيق ھنا وإنما سنتعامل مع الموضوع واألدبيات التي تبحث فيه.

العالم أي  عالم األشياء: ويتم بعد التأكد من صالحية الفكرة على مستوى النظرية، وھنا يكون كل عملنا في الحكم على التطبيق .2
، أي ننظر إلى الكيفية التي ُتطبق بھا النظرية على أرض الواقع. وھنا ال ينبغي بالمثل النظر إلى عالم األفكار ألننا الواقعي

 رية بالصحة في المرحلة السابقة.سبق وأن حكمنا على النظ

(وكونھا فكرة صحيحة أم ال يعود  اللطيف في األمر أن هللا خلقنا على ھذا المنطق. فأنت ال تقوم بشيء قبل أن يكون فكرة في رأسك :)
الحكم على فعتلك ھذه . فالفكرة تنشأ في الدماغ ومن ثم تسير (نزوالً) إلى العضالت وغيرھا من األعضاء المستفعلة. إذا أردنا لك :))

  ) فھل نحكم على عضالت يدك؟ أم على دماغك؟ أنت تقرر :).لنقل إمساكك بالقلم(

  

نطاق البحث

نوع البحث

فكرة ما

بحث التطبيق

عالم األشياء 
)الواقع(

بحث النظرية

عالم األفكار 
)النظرية(

 نشوء الفكرة (الدماغ = عالم األفكار). .1

 تطبيق الفكرة (العضالت = عالم األشياء). .2



 – ويطلب منا أن نلغي دور الدماغ ال نكون بشراً يطلب منا أأما من يريد منا أن نأخذ الموضوع نقالً بغير إعمال العقل فھو في الحقيقة 
  ذي شرفنا هللا به وجعله محط المسؤولية فينا!.ھذا ال

  

 !!!. أيضاً أنت تقرر.المنعكساتوإن اقتصرنا على ما سبق فنحن ال نختلف عن أبسط أشكال الحياة التي تعتمد في بقاءھا على 

). إذا كانت ال مفر من ذلكصحيحة أو قضية خاطئة، ھذا على مستوى النظرية (خالصة القول: إن كل قضية توجھنا ھي إما قضية 
ً إما أن تكون صحيحة أو تكون خاطئة على مستوى التطبيق العملي لھا. أما عندما تكون الفكرة خاطئة  ً فھنا أيضا الفكرة صحيحة نظريا

  ا ألنھا خاطئة باألساس.على مستوى النظرية فإنه من العبث محاولة معرفة صحة أو عدم صحة تطبيقھ

  النظرية النسبية ألينشتاين:  –مثال 
) وصاغ نظريته التي ھناك شذرات من عالم األشياء ولكننا سنھملھا ھناخرج أينشتاين بنظريته النسبية انطالقاً من عالم األفكار بشكل تام (

ت صحتھا، وظل الحال ھكذا حتى تمكن أحد علماء الفلك . ولكن لم يكن لھا أي تطبيق عملي يثب)في عالم األفكار( كانت صحيحة نظرياً 
اإلنكليز من التأكد من صحة نظرية أينشتاين التي تنبأت بأن الضوء سينحني لدى مروره بالقرب من الكتل الكبيرة. حيث قام ھذا العالم 

ھنا بدأت النظرية النسبية مرحلة  إذاً أثناء مراقبته الكسوف. بعيد لدى مروره بالقرب من الشمس برصد انحنا الضوء القادم من نجم 
ً على المستوى التطبيقي في عالم األشياء. قبل ذلك لم  جديدة، فقد كانت صحيحة على المستوى النظري واآلن وجدت لھا تطبيقاً صحيحا

  وإنما كان وجودھا مقصوراً على عالم األفكار. على أرض الواقع تكن نظرية خاطئة

  :مفھوم المكونات أو المبادىء .2
. ھذه المبادىء أو المكونات تختلف فليست كلھا سواء، كما أنھا من الناحية مكوناتأو ما يمكن تسميته  مبادىءلكل شيء مھما كان 

ً ليست كلھا سواء. فبعض المبادىء أو المكونات يمكن تسميتھا  التي ال يقوم الشيء من دونھا أبداً، أي  بالمبادىء األساسيةالبنائية أيضا
ألنه لو أصابھا التغيير والتبدل لتغير الشيء وتبدل ، ال يمكن أن يصيبھا التغيير، ھذه المكونات ھذا الشيء وجوھر وجوده جوھرأنھا 

  كنھه.

يمكن أن ، يمكن أن تكون موجودة ويمكن أال تكون موجودة، أي أنھا مكونات ثانويةالبعض اآلخر من ھذه المكونات يمكن أن يكون 
فھي ليست جوھرية لوجود ھذا الشيء وتغيرھا (مع ثبات المكونات الجوھرية) ال يعني تغير كنه وجوھر . تةتتغير ويمكن أن تظل ثاب

ال تتغير فيما بين كل تلك  مشتركة ”سمكية“مكونات فاألسماك متنوعة وليست متشابھة فيما بينھا ولكن دائماً ھناك  الشيء وإنما تنوعه.
  اآلالف من أنواع األسماك.

يست من مكوناته إنما من نتائجه. أو تكون ، أي أنھا تتكون بعد وجود الشيء، فھي لنتائج لوجود ھذا الشيءتكون  الثانوية قدالمكونات 
  ...آليات تطبيقأو  وسائل

  وأفضل طريقة لتوضيح ذلك ھي األمثلة.



  األسرة. المثال األول:
وجود لما نسميه باألسرة من دون وجود األب واألم فھما جوھر . فال األب + األماألسرة تتكون من مكونات أساسية (جوھرية) ھي = 

  وجود وكينونة األسرة.

ً لألسرةالمنزلمن المكونات الثانوية =  ال غنى عنه  )وسيلة( . فيمكن أن تقوم األسرة من دون منزل. ولكن يبقى المنزل مكوناً ضروريا
  رغم أن كينونتھا ال تتعلق به.

. فاألطفال مكون ھام من مكونات األسرة لكنه غير جوھري. كما يمكن أن نقول عن ھذا المكون أنه األطفالمن المكونات الثانوية أيضاً = 
  أيضاً. ووسيلةفي نفس الوقت. المنزل يمكن اعتباره مكون ثانوي  مكون ثانوي ونتيجةلوجود األسرة. أي أنه  نتيجة

  جسم اإلنسان.المثال الثاني: 
لن نخوض في الروح لكي ال نبتعد فھو المكون الجوھري لوجود اإلنسان ألنه حاضنة الوعي ومقر وجوده (. الدماغمكونات أساسية = 

). فيمكن لإلنسان أن يعيش على عن موضوعنا، فالغاية ھي ضرب المثال للتوضيح فقط لذلك كان المثال جسم اإلنسان وليس اإلنسان
ين، ويمكن تنقية الدم بغسيل الكلى االصطناعي ويمكن تزويده بالغذاء دون وجود جھاز الھضم عبر األوردة... القلب والرئتين االصطناعيت

والتي  اختبار فعالية الدماغ الكھربائيةھو المكون الجوھري. وال أدل على ذلك من أن آخر اختبار للموت ھو  الدماغإذاً في جسم اإلنسان 
  :).ھيُن  الدماغِ  بعدَ  فكلهُ ال يمكن أن يتم إعالن الوفاة بدونھا. 

  مكونات ثانوية لكن ھامة = القلب + الرئتين + الكلى + الكبد...

إذاً المكونات ال تكون متساوية وال متشابھة فھي تختلف في الدور الذي تؤديه في وجود الشيء الذي تكونه. الھدف من ھذا التوضيح ھو 
  وليس على المكونات الثانوية أو على النتائج... الحكم على الشيء يعتمد بناء على ما سبق على المكونات الجوھريةأن 

فنحن نستطيع القول عن أي رجل أنه كون أسرة حال زواجه، ونحكم على تلك األسرة بالنظر إلى الزوجين فقط. وكذلك نحكم على حياة 
  . قط وليس إلى قلبه أو كبده (الموت السريري)اإلنسان أو موته بالنظر إلى دماغه ف

  .يعيش بال كبدِ  سان يمشي بال قلٍب ... وكم من جسدفكم من إن

  واألمر ينطبق على األشياء المادية كما ينطبق على المفاھيم والمعتقدات والنظريات العلمية والسياسية...

ل: إن مجموع مربعي الضلعين القائميتن يساوي مربع طول الوتر. فنظرية فيثاغورث مثالً تتكون من مكون رئيسي ھو النص الذي يقو
) ھي التي تحسب طول االرتفاع في المثلث القائم أو طول الضلع نتائجھذا ھو المكون الجوھري للنظرية. مكونات أخرى ثانوية (

  حاصل.ونحن عندما نبرھن صحة نظرية فيثاغورث نبرھن النص الرئيسي فقط والباقي تحصيل  القائمة...

  القواعد العامة والقواعد المحددة: .3
إذا أردنا أن نضع دليالً لعمل آلة ما فإن القواعد التي نضعھا تندرج تحت صنفين ال ثالث لھما. فإما أن تكون قواعد عامة أو قواعد 

  مخصصة محددة.

التفاصيل التي تستطع أنت استخراجھا دون أن القواعد العامة تدلك على الطريق العام الذي يجب أن تسير عليه، وھي تتضمن الكثير من 
ا يشير إليھا الدليل صراحة. فإذا ورد في الدليل أنك يجب أن تبعد اآللة عن الحرارة مثالً. فھذه قاعدة عامة وتستطيع أنت أن تستخرج منھ

قرب المدفأة، ال تستخدم اآللة قرب  لةالكثير من القواعد المخصصة المحددة من قبيل: ال تستخدم اآللة في الشمس الحارة، ال تستخدم اآل
  مصدر حراري... الحظ أن القاعدة العامة تختصير الكثير في كلمات قليلة.

ً على عدم الوقوع في  ً االعتماد على القواعد العامة إذ البد من وحود تنبھات محددة في غالب األحيان وذلك حرصا ولكن ال يمكن دائما
يات المحددة المخصصة التأكيد على أمر ما وإن كان متضمناً في تعلميات عامة، وذلك لخطورته. فمثالً الخطأ. أي يكون الھدف من التعلم

ً في األمر العام  240قد تجد في الدليل: ال تستخدم اآللة عند ارتفاع التيار الكھربائي أكثر من  فولط. يمكن أن يكون ھذا األمر متضمنا



فالتيار المرتفع يرفع درجة حرارة بعض مكونات اآللة ويؤدي لإلضرار  –ة عالية) بشكل ما السباق (ال تستخدم اآللة في درجات حرار
  بھا. ولكن المصنع ال يعتمد عليك في استنباط ھذا األمر وإنما يخصص له بنداً خاصاً للتأكيد عليه.

ع قائماً على العدل. وجود العدل يتمضن لنبتعد عن اآلالت إلى المجتعمات. حتى نعيش في مجتمع ما بشكل طبيعي يجب أن يكون المجتم
  وجود دستور يسير بموجبه الناس وينظم أمرو حياتھم، يعاقب المذنب ويكافىء المجتھد.

وذلك لضمان النظام بأدق الطرق الممكنة. ولذلك يمكن  الشرط في القوانين التي يجب أن تسير عليھا المجتمعات أن تكون محددة ودقيقة.
بير من القواعد المحددة المخصصة التي ونة القانونية ھي تجميع عدد كأن نسمي القانون الذي يسير عليه مجتمع ما بالمدونة القانونية. المد

  تضمن بقاء سير المجتمع بأدق شكل ممكن.

المخصصة المطلوبة لضمان سير  القواعد العامة ال يمكن أن تستخدم مباشرة في قيادة المجتمعات. ألنھا يمكن أن ال تغطي كل القواعد
وألنه يمكن التملص منھا من جھة أخرى بحجة أن المعنى المقصود منھا ليس ھذا أو ذاك (مجھود عقلي مستخدم في  –المجتمع من جھة 

  تفسيرھا).

  نسير عليھا في حياتنا. ولكن ھل القرآن مدونة قانونية؟بالنسبة لنا نحن الملسمون فإن القرآن والسنة يمثالن المصدر الرئيسي للقواعد التي 

الجواب ال بالتأكيد. فمع احتواء القرآن على عض القواعد المحددة والمخصصة فإنه في مجمله عبارة عن قواعد عامة وخطوط عريضة 
القرآن لكل زمان ومكان. فلو من التشريعات. جاءت السنة لتزيد من تخصيص بعضھا وأبقت على البعض كما ھو. وھذا ھو سر صالحية 

كان القرآن مدونة قانونية تتضمن كل القوانين التي تضمن سير البشرية على الصراط المستقيم من زمن آدم إلى نھاية الدنيا لما وسعته 
ة القرآن ھي أنه يحتوي بين ھاتين الدفتين على غير مع تغير الزمان والمكان. ولكن عظممجلدات األرض. ألن متطلبات المجتمعات تت

  قواعد عامة وخطوط عريضة يستطيع البشر استنباط قواعد محددة ومخصصة تصلح لقيادة المجتمعات في كل زمان ومكان.

وھذا مما يعجز عنه البشر الذين يميلون دائماً لوضع قواعد مخصصة بدل العامة لعجزھم عن وضع قواعد عامة تتضمن كل ما يريدون 
الوصول إليه. تذكر والدتك وأوامرھا لك عندما كانت تغادر المنزل: ال تلعب بالغاز، ال تعلب بالكبريت، ال تعلب بالفرن، ال تلعب 

تفتح الباب ألحد.... ال حظ أنھا كلھا أوامر محددة مخصصة يمكن أن نختصرھا بقاعدة عامة واحدة: ال تعرض نفسك  بالسكاكين، ال
  .أن تكتفي أمھاتنا حفظھن هللا لنا بذلك :) للخطر. ولكن ھيھات :)

	نقطة أخرى:): .4
ويكون المقصود بالمستوى النظري المستوى الخاص بعالم  –سنسمھا نظرية يجب أن ننتبه إلى قضية مھمة في بحثنا في صحة قضية ما (

  ).ال تھم التسمية المھم الفكرةى أن النظريات تختلف عن بعضھا من حيث المتن. ھناك نظريات مغلقة وھناك نظريات مفتوحة () إلاألفكار

ما أقصد بالنظريات المغلقة ھي النظرية التي ال تحتمل الزيادة أو النقصان، وضعھا شخص ما أم مجموعة أشخاص غالباً في زمن محدد 
ا، ألن صاحبھا غير موجود، يھمعنى أنني ال أستطيع أن أعدل علرية أينشتاين النسبية ھي نظرية مغلقة. بومكان محدد ولھدف محدد. نظ

) ولكني ھنا آتي بنظرية جديدة سيكون لھا اسم جديد، وتبقى نظرية أينشتاين محمية مني ھذا ما أنوي فعله :)ھا وأطورھا (قد أنطلق من
  ومن تعديالتي.

ال يعرف من وضعھا على وجه التحديد وال الزمن محدد بدقة أيضاً. ھذه النظريات تكون معرضة للتعديل ھناك نظريات أخرى مفتوحة، 
ديثاً المستمر على مر الزمان وتتغير ببطء أو بسرعة مع تغير األفكار واألشياء من حولھا. ومثالھا الديمقراطية التي تعتبر مفھوماً قديماً ح

ً مع وجود مكونيتغير على مر الزمان (   ).ات جوھرية ثابتة ال تتغير طبعا

  



IV.  حكم اإلسالم في الديمقراطية والتعددية الحزبية" كتابھل كانوا على حق؟ نقد"  

  منھجھم .1
ھذا المنھج  يتبع معظم منظري التيار اإلسالمي كما الحال في كتابنا على قاعدة شرعية متبعة من قبل الفقھاء عند الحكم على مصطلح ما.

  يقوم على القاعدة التالية:

  ) على ثالثة مستويات ھي بالترتيب:أي ننظر إلى تعريفھاحتى نحكم على قضية ما في الشرع فإننا نعرضھا (

 ) انطلقنا منه للحكم عليھا دون النظر إلى بقية المستويات.القرآن والسنة: فإن وجدنا لھا تعريفاً شرعياً (الشرعيالتعريف  .1

) فإن وجدنا لھا اللغة العربية الفصحى: إن لم نجدھا في المستوى الشرعي ننظر إليھا في المستوى اللغوي (اللغوي التعريف .2
 تعريفاً ھنا انطلقنا منه.

: وھنا لم نجد الكلمة في المستوى الشرعي كما أنھا ليست من اللغة العربية الفصحى، بمعنى أنھا كلمة أعجمية. العرفيالمستوى  .3
. أي ننظر إلى عرف أھلھا ونرى كيف يفھمونھا ثم نحكم عليھا بناء في عرف أھلھاإلي ما تعنيه لحكم عليھا بالنظر ھنا يكون ا

 على ذلك الفھم.

ي فمثالً عند النظر إلى الصالة نجد أن تعريفھا الشرعي ھو: مجموعة من الحركات تبدا بتكبيرة اإلحرام وتنتھي بالسالم... وتعريفھا اللغو
وال تعريف عرفي لھا ألنھا ليست غريبة عن لغتنا. إذاً في حكمنا على الصالة نحن نتعامل مع التعريف الشرعي بغض النظر ھو الدعاء 

عن باقي المستويات. مثال آخر ھو اليد مثالً. فال تعريف شرعي لھا ولكن لھا تعريف لغوي نتعامل معه عند تعاطينا مع مسائل فقھية 
  تتعلق باليد.

ا: الديمقراطية. فال تعريف شرعي لھا كما أنھا ليست كلمة من اللغة العربية. ما يعني أننا حتى نحكم على ھذا المصطلح وفي حالتنا ھن
  .يجب أن نفھمه في عرف أھله ثم نحكم عليه بناء على ذلك الفھم

  وسنعمل بناء عليه. –في الحكم على أي مصطلح جديد  (وال خالف بيننا في ذلك) ھذا مذھبھم

في كتابه من  مبادىء الديمقراطيةه ما يسمي عبد المنعم مصطفى خليفة (أبو بصير الطرطوسي)موا عليھا بالكفر؟ يتناول الكاتب كيف حك
 بنى بناء عليھا . ويمكن أن تقرأھا وبذلك تقرأ زبدة الكتاب التي بنى عليھا الكاتب حكمه على الديمقراطية ومن ثم33وحتى  12 الصفحة

... فكل ما سبق مبني على ھذه الصفحات (بالتكفير طبعاً) في كتابه كالحكم على األحزاب والمشاركة في البرلمانات كل األحكام التالية
  ).وشخصياً أخشى أن كثيراً من أفعالھم على أرض الوقاع منبية على ھذا الحكم!وعلى حكمه على الديمقراطية بالكفر البواح. (

  اطية يجب أن نتفق على نقطة أخرى. (ھذه النقطة مھمة جداً).مفھوم الديمقروقبل أن أسرد لك أدلتھم على تكفير 

 –التي استنتجناھا من تلك المسلمات  المسلمات والنظرياتتقوم الرياضيات على جملة من ھل تذكر كيف كنا نحل مسائل الرياضيات؟. 
تستطيع  أولية عناصر) إلى تشريح المسألةتستطيع بھا حل المسائل. لكن حل المسائل ال يتم بطريق مباشر، إنما عليك تحليل المسألة (

  الموجودة لديك، ومن ثم وباستخدام عالقات المنطق تستطيع حل المسألة. النظرياتمقارنتھا مع 

لدينا نظريات الرياضيات التي صغناھا من ھذه المسلمات. و ينا الرياضيات ومسلماتھامن دون ھذا التحليل ال نستطيع حل المسألة. إذاً لد
 –(العناصر األولية التي تتكون منھا المسألة  ومن ثم لدينا المسألة المطلوب حلھا ولدينا نتائج عملية التشريح التي أخضعنا لھا المسألة

ناك غشاوة ال يمكن للعقل تجاوزھا ناتجة من تراكب ة بالمسلمات مباشرة ألن ھ. ال يمكن لنا أن نقارن المسألفيھا) الفرضيات المعطاة
وتكون بذلك قد حللت  – نحتاج أوالً لفك ھذه التركيبة ومن ثم المقارنة مع مالدينا من نظريات عناصر المسألة مع بعضھا البعض.

  المسألة.

  ه في حياتنا في عالم األفكار.العملية السابقة ال تتوقف على الرياضيات بل تشمل كل ما نقوم ب

ال يمكننا المساس بھا. من ھذ  مسلمات) ما. فاإلسالم فيه مفھوم، نظرية، مسألة...عندما نريد الحكم على قضية ( في اإلسالم األمر سيان
فال نستطيع الحكم  ما قضيةية على تلك المسلمات. عندما تصادفنا المبن القواعد الفقھيةالكثير من  )مستخدمين عقولنا( المسلمات صغنا



قواعد مكننا مقارنتھا بالقواعد الفقھية ومن ثم استخدام يالتي  عناصرھا األوليةإلى  )مستخدمين عقولنا( عليھا مباشرة، علينا تحليلھا
  المنطق للحكم على المسألة.

  

 –إذاً قبل أن نستطيع المقابلة بين عناصر المصطلح الذي نريد الحكم عليه وبين مسلمات الشريعة فنحن نمر بمرحلتين ال بد منھما ھما 
  }2: قضية| عقل|مبادىء القضية  { ↔ } قواعد فقھية| عقل|شريعة : 1{ .فيھما العقل البشريوھم المرحلتان اللتان يتدخل 

  الحكم على في المرة األولى لفھم مسلمات ونصوص الشريعة واستخراج القواعد والنظريات الفقھية التي يمكننا استخدمھا في
 }عقل| شريعة : 1{ المسائل التي تعترضنا.

 لفقھية التي األولية التي يمكننا مقارنتھا بالقواعد ابين يديه لعناصرھا بتحليل المسألة التي  والمرة الثانية ھي التي يقوم فيھا
 }2: قضية| عقل { حصلنا عليھا مسبقاً.

. إذاً في ھاتين والمطابقة ال غيرما تبقى ھو عمليات منطقية ال تتطلب سوى المطابقة والمقارنة وسواھا من علميات المنطق 
  إعمال العقل.المرحلتين نحن معرضون للخطأ بسبب القيام بالمجھود البشري الذي ھو 

) الذي نتبعه في حل كل المشاكل التي تصادفنا ابتداء من مسائل الرياضيات إلى محاولة فھم األحكام الشرعيةسنسمي السيناريو السابق (
وھو مزدوج ألنه يتضمن مرحلتين يتم فيھما استخدام التحليل العقلي والجھد البشري. ھذا المنھج بغض النظر . بالمنھج التحليلي المزدوج

رحلة األولى فھي قد ثانية التي تعالج القضية أما الموغالباً ما ينحصر الجھد الذي نبذله في المرحلة ال( حتمي وال مفر منهعما نسميه ھو 
ً  ن وسواھميوالمؤلف تم بذلھا مسبقاً من قبل العلماء فكل الكتب التي تقرؤھا سواء في الفقه أو في الفيزياء  – مع بقاء الباب مفتوحاً فيھا طبعا

أو الكيمياء ھي كتب تتضمن المرحلة األولى من منھجنا السابق. وحتى مناھجنا التي درسناھا في المدرسة ھي عبارة عن خالصة 
فأنت عندما تريد حل مسألة ما يفترض أن تكون النظريات  –ة األولى من المنھج السابق المجھود العقلي الذي ُبذل في نطاق المرحل

 .)طلوبة جاھزة وما عليك سوى تحليل المسألة إلى عناصرھا األولية القابلة للمقارنة مع تلك النظرياتمال

مفھوم أو 
نظرية أو 
مصطلح

مجھود 
بشري 
(إعمال العقل)

}2{
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قواعد 
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فقھية
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(إعمال العقل)
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احتمال ارتكاب خطأ 

المقاربـــة  مرحلـــة
 النھائية

ـــة  ـــات منطقي عملي
بحتــة (ال مجھــود 
 عقلي فيھا)

احتمال ارتكاب خطأ



: 1{عنا في االختالف إما في العملية األولى وقو من الناحية الشرعية فمرد ذلك ھو ما وال ريب في أننا إن اختلفنا في الحكم على قضية

. أي أننا وقعنا في االختالف إما في فھمنا لنصوص الشريعة أو في فھمنا للمسألة }قضية| عقل : 2{أو في العملية الثانية  }عقل| شريعة 
  نفسھا. 

العقول تفكر بالطريقة نفسھا وال يمكن أن نضمن . وھذا أمر طبيعي تماماً فليست كل االختالف يحصل عند إعمال العقل البشريالحظ أن 
أن نخرج بنفس النتائج عند محاولة تفسير أو تحليل قضية ما. سيفيدنا ھذا التحليل في معرفة الثغرات التي أرى أنھم قد وقعوا فيھا عند 

  حكمھم على الديمقراطية وذلك بعد أن أسرد لك حججھم التي استخدموھا في ھذا االستدالل.

  في تكفير الديمقراطيةحججھم  .2
مجموعة من المبادىء التي يقول  33وحتى  12) ابتداء من الصفحة وأسس الديمقراطيةمناقشة مبادىء (يسرد الكاتب تحت عنوان 

مبادىء وأسس تقوم عليھا "الديقمراطية" أينما حلت وحكمت، تعتبر من الثوابت التي ال يمكن تغييرھا أو تجاوزھا، والتي من ’’عنھا: 

  ‘‘.ديمقراطية –في عرف المؤسسين لھا  –دونھا ال تسمى الديمقراطية 

ما نذكره ھنا ينطبق على مالم نذكره. ويمكن  ، وما ينطبق علىورد في الكتاب في مسألة المبادىءاختصاراً وإيجازاً سأحاول تلخيص ما 
  إلى الكتاب لقراءة الفقرة كاملة ولقراءة األدلة التي جاء بھا من الكتاب والسنة. الرجوع

وكما سبق وأوضحنا فإن ما قام به الكاتب يجب أن يتضمن المرحلتين السابقتين من إعمال العقل. سنقوم بتمييز ھاتين المرحلتين في ما 
كما في الشكل السابق. واإلعمال  باللون األخضرلوان. سنلون إعماله العقلي األول الذي استخدمه في فھمه لنصوص الشريعة كتبه باأل

  كما في الشكل السابق أيضاً. باللون األزرقالعقلي الثاني الذي به استخرج مبادى الديمقراطية 

، ويتم ذلك عن طريق اختيار ممثلين في ذلك السلطة التشريعيةأن الشعب ھو مصدر السلطات بما تقوم الديمقراطية على مبدأ  .1
وبعبارة أخرى فإن المشرع المطاع في الديمقراطية ھو اإلنسان ، عن الشعب ينوبون عنه في مھمة التشريع وسن القوانين

 وليس هللا...!

  
شعب واإلنسان والمخلوق وليس هللا ھو ال –من جھة التشريع والتحليل والتحريم  –وھذا يعني أن المألوه المعبود المطاع 

وھذا عين الكفر والشرك والضالل لمناقضته ألصول الدين والتوحيد، ولتضمنه إشراك اإلنسان الضعيف الجاھل مع هللا تعالى، 
  ...في أخص خصائص إلھيته، أال وھو الحكم والتشريع

  
  
 

أن يعتقد ما يشاء، ويتدين  –ظل األنظمة الديمقراطية في  –فللمرء ، مبدأ حرية التدين واالعتقادتقوم الديمقراطية على  .2
، وإن كان ھذا االرتداد مؤداه إلى االرتداد عن دين هللا تعالى إلى اإللحاد ءبالدين الذي يشاء، ويرتد إلى أي دين وقت يشا

     !.. وعبادة غير هللا عز وجل
إذ أن المسلم لو ارتد عن دينه إلى الكفر، فحكمه رعية، وھذا أمر ال شك في بطالنه وفساده، ومغايرته لكثير من النصوص الش

، كما في الحديث الذي يرويه البخاري وغيره: " من بدل دينه فاقتلوه " وليس فاتركوه .. فالمرتد ال يصح أن في اإلسالم القتل
  .ُيعقد له عھد وال أمان، وال جوار، وليس له في دين هللا إال االستتابة فإن أبى فالقتل والسيف

  
؛ فإذا حصل أي  اختالف أو نزاع بين الحاكم اعتبار الشعب حكم أوحد ترد إليه النزاعات والخصوماتتقوم الديمقراطية على  .3

والمحكوم، أو بين القيادة والقاعدة نجد أن كالً من الطرفين يھدد اآلخر بالرجوع إلى إرادة الشعب، وإلى اختيار الشعب، ليفصل 
   اع أو اختالف.الشعب ما تم بينھما من نز

  
وھذا مغاير ومناقض ألصول التوحيد التي تقرر أن الحكم الذي يجب أن ترد إليه جميع النزاعات ھو هللا تعالى وحده، وليس 

  .أحداً سواه 
 



اً كان ھذا التعبير، ولو كان مفاده طعناً وسباً للذات اإللھية، وعلى تقوم الديمقراطية  .4 كتبه مبدأ حرية التعبير واإلفصاح، أيَّ
. وأي إنكار على ذلك يعني يه، أو التطاول عليه بقبيح القول، إذ ال يوجد في الديمقراطية شيء مقدس يحرم الخوض فورسله

  إنكار على النظام الديمقراطي الحر برمته، ويعني تحجيم الحريات المقدسة في نظر الديمقراطية والديمقراطيين..! 
  

فھو في نظر اإلسالم ُيعتبر عين الكفر والمروق، إذ ال حرية في اإلسالم للكلمة الخبيثة بينما ھذا الذي تقدسه الديمقراطية 
؛ الكلمة التي تفتن العباد عن دينھم وتصدھم عن نصرة الحق، الكلمة التي تفرق وال توحد، الكلمة التي تعين على نشر الباطلة

  الفجور والمنكر...
  

  النواصي واألقدام، غير الذي ينتظره يوم القيامة من عذاب أليم يكافئ جرمه.فكلمة ھذا نوعھا يؤخذ صاحبھا في اإلسالم ب
 

؛ وھو فقط العبادة في الصوامع تقوم الديمقراطية على  .5 مبدأ فصل الدين عن الدولة، وعن السياسة والحياة، فما  
ا فھي من خصوصيات الشعب..قيصر ، وما سوى ذلك من مرافق الحياة السياسة واالقتصادية، واالجتماعية وغيرھوالزوايا

  الديمقراطية.
 من معلوم ھو لما الصريح الجحود لتضمنه به القائل وكفر وبطالنه، فساده – بالضرورة ديننا من – معلوم منھم القول وھذا
  .بالضرورة الدين
 

.. مالم يتعارض  مارس ما يشاءمبدأ الحرية الشخصية؛ فللمرء في ظل الديمقراطية أن يفعل ما يشاء، ويتقوم الديمقراطية على  .6
  مع القانون الوضعي للبالد.

  
وھذا قول معلوم بطالنه وفساده، لتضمنه تحليل ما حرم هللا تعالى على العباد، وإطالق الحرية للمرء في أن يمارس ما يشاء 

 ً   .ويھوى من المعاصي والموبقات المحرمة شرعا
 

واألحزاب السياسية وغيرھا، أياً كانت عقيدة وأفكار وأخالقيات ھذه  على مبدأ حرية تشكيل التجمعاتتقوم الديمقراطية  .7
  ..! األحزاب والجماعات

  
ً  – واالعتراف اإلقرار يتضمن منھا، أوجه من وذلك شرعاً، باطل مبدأ وھذا  األحزاب بشرعية – إكراه غير من طوعا

 وبين البالد في وكفرھا وفسادھا باطلھا، نشر وفي الوجود، في الحق لھا وأن ،والشركية الكفرية اتجاھاتھا بكل والجماعات
 وتغييره، إنكاره والكفر المنكر مع التعامل في األصل أن تثبت التي الشرعية النصوص من لكثير ومناقض مغاير وھذا العباد،
 لم وإن – الرضى يتضمن الكافرة، األحزاب بشرعية الطوعي االعتراف ھذا أن ومنھا.  بشرعيته واالعتراف إقراره وليس
  .كفر بالكفر والرضى – بحريتھا يرضى أنه بفيه يصرح

 

مبدأ اعتبار موقف األكثرية، وتبنِّي ما تجتمع عليه األكثرية، ولو اجتمعت على الباطل والضالل، تقوم الديمقراطية على  .8
ما تقرره األكثرية وتجتمع عليه ھو  –في نظر الديمقراطية الذي ال يجوز االستدراك أو التعقيب عليه  –، فالحق والكفر البواح

  ال غير..!
  

 وما كثروا، أو أنصاره قلَّ  والسنة الكتاب يوافق ما ھو اإلسالم نظر في الحق أن حيث إطالقه؛ على يصح ال باطل مبدأ وھذا
  . قاطبة األرض أھل عليه اجتمعت ولو الباطل فھو والسنة الكتاب يخالف

 

حتى ينال القبول عند القوم يجب أن يخضع لالختيار  –قداسته بما في ذلك دين هللا مھما سمت  –في الديمقراطية كل شيء  .9
  على ما تجتمع عليه األكثرية، وإن كان المختار باطالً..! –كما تقدم  –، ورفع األيدي وخفضھا، واالختيار يقع دائماً والتصويت

  
 هللا شرع أن  منھا أوجه من وذلك الدين، عن واالرتداد الكفر إلى يفضي به الرضى شرعاً، باطل – ھذه بصورته – مبدأ وھذا
 حالة في إال والقبول والرد ،والتصويت االختيار عملية إلى يخضع أن يجوز ال – والباطل الحق والحرام، الحالل – تعالى



ً  والخروج  الكـفر القوم يؤاثر أن وھي واحدة   . العالمين رب  اإلسالم دائرة من كليا
 

بين جميع شرائح وأفراد المجتمع بغض النظر عن  –في الحقوق والواجبات  –على مبدأ المساواة تقوم الديمقراطية  .10
فيستوي في نظر الديمقراطية أكفر وأفجر وأجھل الناس مع أتقى ، والسيرة الذاتية ألخالق الناس؛انتماءاتھم العقدية والدينية

  ...!د والعباد، وغيرھا من الحقوق والواجباتوأصلح وأعلم الناس في تحديد من يحكم البال
  

 ومغايرته المتناقضين، المتضادين وبين والباطل، الحق بين لمساواته وفساده؛ بطالنه في شك ال المساواة من النوع وھذا
  .المحكمة الشرعية النصوص من لكثير ومخالفته

 

اإلنسان، وبالتالي فله أن يكتسب المال بالطرق التي يشاء، كما له تقوم الديمقراطية على نظرية أن المالك الحقيقي للمال ھو  .11
، وإن كانت ھذه الطرق محرمة ومحظورة في دين هللا تعالى، وھذا ما يسمونه بالنظام أن ينفق ماله بالطرق التي يشاء ويھوى
  االقتصادي الحر، أو الرأسمالي الحر...!

  
، وأن اإلنسان مستخلف عليه، وھو مسؤول عنه أمام الك الحقيقي للمال ھو هللاوھذا بخالف ما عليه اإلسالم الذي يقرر أن الم

 ..هللا تعالى: كيف اكتسبه، وفيما أنفقه

  ثم يخلص الكاتب إلى الحكم التالي:
ھو الديمقراطية طاغوت كبير، حكمھا في دين هللا تعالى وبناء على ما تقدم: فإننا نقول جازمين غير مترددين وال شاكين في أن 

وأن من اعتقدھا، أو دعا إليھا، أو أقرھا ورضيھا، أو حسنھا، أو ، الذي ال يخفى إال على كل أعمى البصر والبصيرةالكفر البواح 
فھو كافر مرتد عن من غير مانٍع شرعي معتبر،  –على األسس والمبادئ التي تقوم عليھا الديمقراطية اآلنفة الذكر  –عمل بھا 

  المسلمين، وزعم زوراً أنه من المسلمين المؤمنين، فاإلسالم وحاٌل ھذا وصفه ال يجتمعان في دين هللا أبداً.وإن تسمى بأسماء  دينه

  التي وقعوا بھا: والمشاكل خطاءاأل .3
ال وجود لھا في الشرع كما أنھا كلمة ليست عربية ما يعني أننا حتى  –كمصطلح  –الديمقراطية بناء على المنھج السابق ذكره نجد أن 

. كالم منطقي تماماً، فلو سألتني ما ھو رأيك يجب أن نفھمه في عرف أھله ثم نحكم عليه بناء على ذلك الفھمحكم على ھذا المصطلح ن
) ومن بعد ذلك اليابانيون أصحاب ھذه األكلة –ُھم فماذا سأقول لك؟ سأقول لك أوالً أخبرني كيف يطبخونھا ( –في طريقة طبخ السوشي 

 عن رأيي بھا وبطريقة طبخھا.أستطيع أن أخبرك 

ً يعتبر خزعة كاشفة من فكر  أؤكد مرة أخرى أن(لنعد إلى ما كتبه أبو بصير في معالجته لقضية الديمقراطية  ما كتبه أبو بصير طبعا
موجودة ھنا وكل من كتب في نفس الموضوع لم يخرج البتة عن ھذا السياق وكانت األخطاء نفسھا  –التياء الجھادي في ھذه القضية 

ً (ولنر األخطاء  )وھناك   التي ارتكبھا أبو بصير في كل ذلك. )عندما أقول أخطاء فھذا رأيي الشخصي فيھا وقد أكون مخطأً طبعا

  إذاً تكون األخطاء كالتالي:

  ؟(كمصطلح غربي) ھل راعى أبو بصير المنھج الذي ذكرناه في تعاطيه مع مصطلح الديمقراطية .1
، إنما ساق لك ما يبدو أنه لم يفعل ذلك أبداً ما يبدو لك من الكتاب أنه  ؟ثم حكم عليه بناء على ذلك عرف أھلهھل تتبع ھذا المفھوم في 

. فإنك إن قرأت الكتاب من أوله إلى آخره فلن تجد فيه وجھة نظره في الديمقراطية وقراءته لھا وليس قراءة أھلھا لھا وعرفھم فيھا
 بھا واستقراءه الخاص فھمه الخاصيسوق لنا ، إنما كان الحال دائماً أنه رجع إليه الشيخ لفھم الديمقراطية في عرف أھلھا داً مرجعاً واح

ً  عالم األفكارالواقع بدل عالم وھذا خطأ مزدوج ألنه نظر بنظارته الخاصة أوالً ونظر إلى ( ھذه النظرية تطبيقلواقع  . وھذا خروج )ثانيا
 ً من المفترض أنه  مفھوم غربي. فكتاب يتعامل مع الغربي وخروج عن المنطق في الحكم على مثل ھذا المصطلحھن ھذا المنھج تماما

التي يستقي الكاتب منھا مبادىء الديمقراطية. فكيف أخبرك عن رأيي بالسوشي مالم أعد إلى طريقة طبخ اليابانيين  بالمراجع األجنبيةيعج 
لمجرد ذكر اسم السوشي  علي ضرباً بالمالعق جدتي رحمھا هللا ربما كانت ستنھالا؟ تخيل أن أحكم عليھا من وجھة نظر جدتي؟! (لھ

  ). :)أمامھا



. فكيف نتأكد من المبادىء التي رآھا أبو بصير للديمقراطية؟ وإن عدنا وھذا الخطأ كفيل بتعريض مصداقية الكتاب كلھا إلى أدنى مستوى
  ى مراجع غربية تتحدث عن الديمقراطية ووجدنا اختالفاً فماذا نصنع بكالمه؟نحن إل

  إذاً الخطأ األول المرتكب ھو اتباع منھج غير صحيح في طريق الحكم على الديمقراطية.

  ھل كان البحث على مستوى النظرية أم على مستوى التطبيق؟ .2
ً الباحث في المبادىء التي وضعھا أبصير أثناء محاولت ه الوصول إلى حكم اإلسالم في الديمقراطية ھي مبادىء مستقاة من الواقع أيضا

وھذا كما قلنا ھو الخطأ األول حيث  – بنفسهاستقرأ ( استقرأوليس من مفكري ومنظري الديمقراطية في الغرب. أي أنك ستالحظ أنه 
الخطأ الثاني فالمفروض فيه أن يبحث في مصطلح وھذا ھو ( الواقع) استخدم فھمه الخاص عوضاً عن الفھم الغربي لھذا المصطلح

 الديمقراطية على المستوى النظري فقط ويبقى الواقع بعيداً ألننا ال نحكم على التطبيق ومجرد محاولتنا الحكم على التطبيق فھذا اعتراف
  ).منا بصالحية القضية على المستوى النظري

لنا على أنھا  أنه نظر إلى عيوب تطبيق الديمقراطية في كل بالد العالم ثم جمعھاببھا)  يمكن القول (بالنظر إلى تلك المبادىء التي جاءناو
  ھي الديمقراطية ولذلك في كفر بواح!!!.

  في معالجة مبادىء الديمقراطية ھل عالج المبادىء الجوھرية؟ .3
طبيعية  ونتيجة ثانويوبين ما ھو  جوھريھو بين ما  الخلط الشديدعندما تدقق في المبادىء التي وضعھا أبو بصير للديمقراطية تالحظ 

ً فإن المبادىء  أللجوھري... وھذا خطأ منطقي كبير. فعندما يكون المبد وآلية تطبيق ثانويللجوھري وبين ما ھو  الجوھري صحيحا
األخرى تختلف بين مكان وآخر، ھذا كفيل بأن ندعھا وال ننظر إليھا في حكمنا على ھذا المصطلح. ألننا كما اتفقنا على أن ھذه المبادىء 

  .)أنا والديمقراطية"مناقشة للمبادىء تجدھا في مقالة "(. قابلة للتغيير وال يتأثر المبدأ الجوھري بتغيرھاالثانوية واآلليات... 

  

  ولو أردنا أن نعين مواقع ھذه األخطاء في منھجنا التحليلي المزدوج لوجدنا أنھا تقع في الخانتين األولة والثانية.

  والتي نتج عنھا ما سماه لنا بمبادىء الديمقراطية. وبالنظر إلى األخطاء الثالثة : }قضية| عقل : 2{نبدأ من الخانة الثانية
كر نرى أن عمله ھنا كله خاطىء بال أدنى شك. أي أننا ال نستطيع االعتماد على ھذه النتائج التي خرج لنا بھا من السابقة الذ

ھذه المرحلة في المنھج التحليلي المزودج. لذلك ال بد للحكم الصحيح على الموضوع من أن نقوم بھذا الجھد العقلي مرة أخرى 
 وھذا ما سنقوم به فيما يلي. –ما سبق منطلقين من المبادىء التي أوضحناھا في 

  اعتمد على فھم معين لبعض النصوص المختلف عليھا كثيراً وجاء بالفھم الذي يناسبه : }عقل| شريعة : 1{في الخانة األولى
فمقارنتھا  في استخراجھا أصالً  أخطأ مبادىء. كما أنه وظف اآليات في دعم ما وصل إليه من ھو (الخطأ السابق الذكر األول)

) الخانة األولى. ولن نخوض في شرح اآليات التي استخدمھا ()عدا عن كونه يفھم اآليات كما يردي ھو( باآليات ال معنى له
قبل أن  )تشريح الديمقراطية( حيث أننا يجب قبل ذلك أن نتجاوز األخطاء المرتكبة في الخانة الثانيةالنتفاء الحاجة لذلك 

نقصد باألولى ھنا فھم اآليات ( أما لو تجاوزنا أخطاء الخانة الثانية واألولى. يات واألحكام الشرعيةندرس صحة مقارنتھا باآل
ً بطريقة تخدم ما يريد الوصول إليه رغم أن اآليات ال تنحصر في ھذا الفھم بل وتناقضه أحياناً كثيرة فإن كل ما ) فھماً معينا

ال تحتاج إلى بذل ما عدا مرحلة المقاربة النھائية التي ( قوم بھاوة كان يولكنه ارتكب أخطاًء في كل خط – وصل إليه صحيح
 .خاطىء تماماً لذلك فإن كل ما وصل إليه ) !!!مجھود عقلي أصالً 

 لنرسم جدوالً آخر يوضح األخطاء المنطقية التي وقع بھا (وھو خالصة االقتباس السابق من كتابه).

 

 

 



كلھا خاطئة ليس ألنھا كلھا خاطئة ولكن ألنه  P3لذلك تالحظ أن  P3خاطئة فال معنى من بحثنا عن صحة أو خطأ  P1(عندما تكون 

. األمر مشابه لعبثية البحث عن صحة تطبيق نظرية خاطئة. وبالمثل P3خاطئة فال ضرورة لبحثنا عن صحة أو خطأ  P1عندما تكون 

  .P4في حالة 

السابق :) مع تبيين مكان الخطأ المنطقي الذي وقع به في كل خطوة من خطواته التي قام بھا في استنباطه ما سبق ھو تلخيص للتلخيص 
أي أنھا قضية خاطئة منطقياً. بالتالي فيمكن  0لمبادىء الديمقراطية. وتالحظ أن كل ما خرج به (مرحلة المقاربة النھائية) يحمل القيمة 

  ھو خاطىء من الناحية المنطقية.القول دون أدنى شك أن كل ما قام به 

) ھذه الصورة ھي P2^P4لتسھيل الفكرة بطريقة أخرى: الكاتب بشكل أو بآخر حاول أن يرسم صورة معينة للديمقراطية في ذھنك (

ة خاطئة ) أو أنه رسمه في ذھنك بطريقP2صورة مزيفة تماماً كما سبق وأوضحنا والسبب ھو إما أن المبدأ الذي خرج به خاطىء تماماً (

)P4 فھو إما استخدم قاعدة فقھية بفھم يخرج عن فھم المجمع  –) ثم قام بالمثل عندما قارنه تلك المبادىء التي خرج بھا مع القواعد الفقھية

  ).P4) مستفيداً من الخطأ الذي وقع به في (P3) أو أنه وظفھا بشكل خاطىء (P1عليه من قبل العلماء (

 لحقيقة السابق أوضح وأكثر جالء.ما يلي يمكن أن يجعل جدول ا

سأستخدم نفس أسلوبه رغم أني ال ) الرد على تلك المبادىء وما جاء فيھا يمكن أن نقول (وضوء ما سيأتيإذا أردنا في ضوء ما سبق (
ولكنه استخدمه  – أرادهليوضح ما أحبذه على اإلطالق، فال يمكن لنا أن تقتطع كالم أحدھم ثم نعلق عليه دون أن يكون موجوداً ليرد أو 

وأرى أن تؤجل قراءتك للفقرة القادمة إلى أن ) في أجزاء كثيرة من كتابه لذلك ال ضير من اتباع نفس اإلسلوب وإن كنت ال أحبذه أبداً 
  .فذلك سيكون أفضل من الناحية البنائية للتدوينة قراءة التدوينةتنتھي من 

، لم يقل لنا ما معنى التشريع وفي أي حقل يدخل في ذلك السلطة التشعريعةالشعب ھو مصدر التشريع بما عندما قال بأن  .1
وھي الحق لنا في التشريع. فكما نعلم أن ھناك في شرعنا تشريعات ال يمكن لنا الخوض فيھا كتحريم الربا. لكن بالمقابل (

د من تحديات تواجه األمة في كل ) للدخول في التشريع لما يستجضمن قواعد عريضة وعريضة جداً ) فالباب مفتوح (الكثرة
، إنما فھو ليس مدونة قانونية فيھا النص الصريح لكل شيءمجال. وھذا ھو مفتاح سر صالحية اإلسالم لكل زمان ومكان، 

وھذا لعمري وحده كاف  – في كل شيء –تستطيع أن توجھنا في كل شيء  خطوطاً عريضةشاء هللا العحكيم أن يضع لنا 
اإلسالم في قيادة البشرية وعلى أنه دين من هللا سبحانه وتعالى أوحاه إلى نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم.  للداللة على أحقية

لذلك نميل نحن البشر لوضع فمن الصعوبة بمكان أن تستطيع أن تحدد قواعد عامة ألي شيء دون أن يثبت نقصھا بعد حين، 
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  مبادىء الديمقراطية

  اإلنسان ھو الديمقراطية في المطاع المشرع10000  المشرع ھو هللا وحده
  واالعتقادمبدأ حرية التدين 0000 1  ال ردة عن اإلسالم

  االعتماد على الشعب فقط فيفصل الخالفات1000 0  الخالفاتكل تحكيم شرع هللا في فصل 
اً كان ھذا التعبير1000 0  تقييد حرية الكلمة في اإلسالم   مبدأ حرية التعبير واإلفصاح، أيَّ
  مبدأ فصل الدين عن الدولة1000 0  الدين ھو القائد في كل مكان

  مبدأ الحرية الشخصية1000 1  الحريات الشخصيةتقييد 
حرية تشكيل التجمعات واألحزاب السياسية 0000 1  تكفير األحزاب والعلم الحزبي البرلماني

  وغيرھا
اعتبار موقف األكثرية، وتبنِّي ما تجتمع عليه 1000 1  الحق ال يتعلق بالكثرة

  األكثرية
  يجب أن يخضع لالختيار والتصويتكل شيء 1000 0  التشريعات ال تخضع للتصويت

عدم المساواة بين كل أفراد المجتمع في 
  كل شيء

  المساواة بين كل أفراد المجتمع في كل شيء0000 1

  ھو اإلنسانللمالالمالك الحقيقي 1000 0  المالك الحقيقي للمال ھو هللا



لعجزنا عن وضع قواعد عامة تستطيع الصمود أمام تغير الزمان ، نصوص محددة ومن ثم تغييرھا بما يتناسب وحاجاتنا
  والمكان.

  
) يخوضون في بحث معاني التعريف واألسئلة التي يثيرھا دون أية تحفظات مسبقة بينما ھمومن السخرية بمكان أن نجدھم (

  .غة العربية نختصر المعنى إلى ما نريده وما يحقق لنا غايتنا!!!لنحن ھل ال
  

ألننا كما سبق وقلنا نريد أن نفھمھا كما يفھمونھا ھم، وإذا كانوا ھم ينظرون  to ruleؤلف فرض فھمه لكلمة مفال يحق لل
ھذا عدا أن الموضوع فطرة بشرية ال يحتاج لنص ويفكرون في معنى ھذه الكلمة فال يحق ألحد فرض جواب معين محدد. (

  ).كالنص السابق

  

يعكس عدة حقائق مغلوطة. أوالھا أن كثيراً من مفكري التيار الجھادي يرون بنسخ آيات  – بمبدأ حرية التدين واالعتقادقوله  .2
) ولكن يكفي أن نعلم بأن كما أنني لست أھالً لهوليس المجال مجال بحث في ذلك ( ]ال إكراه في الدين[ :الحرية الدينية كقوله تعالى

أراء مخالفة تؤكد على ضرورة الحرية الدينية وأصالتھا في ) وھي األكثرھذا ھو رأيھم واجتھادھم في الموضوع وھناك (
 ).موضوع الحرية الدينيةيمكنك أن تقرأ ھذه األوراق البحثية في الشريعة اإلسالمية. (

 

، فھو يرى أن الشعب حكمخاطىء أيضاً ألنه نابع من فھمه السباق لكلمة  باعتبار الشعب الَحَكَم في الخصومات والخالفاتقوله  .3
 الديمقراطية يحكم في كل شيء حتى في ما حكم به هللا، وھذا خاطىء تماماً.في 

  

يمكن ببساطة القول بخطأ ما قاله ھنا عندما نعلم أن الديمقراطية ال تفرض عليك أنك ال تستطيع أن  – التعبير واإلفصاححرية  .4
ھا كلھا دون استثناء خطوط ال تستطيع كائناً من واألمر ھو ذا في كل الدول الغربية ففيتضع حدوداً لحرية التعبير واإلفصاح (
ومن السخرية بمكان أن تعلم أن معظم تلك الخطوط ھي في الناحية الدينية في حين  –كنت تجاوزھا في تعبيرك وإفصاحك 

ً كما سنرى ال ا في كتابھ د. فلایر مھناتقول  ).يرى مؤلفنا أن الديمقراطية تفصل الدين عن الدولة األمر الخاطىء أيضا
: "ال توجد في أي قانون إلھي أو وضعي حريات مطلقة، فھناك حدود يجب على الفرد أن يلتزم بھا ديمقراطية في الشورى

 لكي ال تصبح ھذه الحرية اعتداًء على األخرين وعلى حريتھم".

. من فصل الدين عن الدولة الديمقراطية ھي أول. ويقول أيضاً بأن الديقراطية تقوم على مبدأ فصل الدين عن الدولةيقول أن  .5
ً تاريخ ً يوھذا أمر خاطىء تماما ً لذلك التاريخ – ا باء الليبرالية والشريعة . ودون التفصيل تستطيع العودة لكتاب ألف وفھما

:) الخلط التاريخي الكبير الذي يحاول المؤلف فرضه علينا ويحاول تسخيره في سبيل الوصول لما  لتعلم لعادل المعلم اإلسالمية
. فالليبرالية ھي التي قامت بھذا الفصل كما ستقرأ بھذا الفصل الذي ھو فصل للكنيسة وليس للدين، )105(صـ  ھو مقتنع به

 .إن ھذا تطبيق وليس لنا شأن فيهوھو فصل لحماية الدين والكنيسة وليس لمعاداتھا. كما أننا مرة أخرى نقول 

  

 .األمر كما في الحرية الدينية – الحرية الشخصية .6

 

أيضاً ھذا األمر مبني على فھمه السابق الذي ھو برأيي باطل، فكل ما يبنى عليه باطل أيضاً. ففي  – حرية تشكيل األحزاب .7
كتابه بعد أن يقول بكفر الديمقراطية يقول بكفر التنظيمات الحزبية، ولن نخوض في تلك ألنھا مبينة على حكمه على 

 يه خاطىء أيضاً واليحتاج إلى برھان.وبالتالي كل ما بني عل –الديمقراطية األمر الذي أعتقد بخطأه 

  



تالحظ ھي آلية تطبيق وما دامت ي الحدود التي سمح لنا اإلسالم بالتشريع فيھا فھي السبيل األفضل لذلك. ( – موقف األكثرية .8
كما أن األخذ  ).أن معظم حججه مبينة على سوء فھم لمصطلح الحكم لذا فإن الفصل في ھذه الفھم ھم فصل في الموضوع كله

 برأي األكثرية موضوع طبيعي تماماً ولكن الفكرة في تحديد شرعيته ھي النطاق الذي تستخدمه فيه ال أكثر.

 

فھو خاضع لألساس  –أوالً ھذا البند ھو من نتائج وآليات تطبيق الديمقراطية  – كل شيء في الديمقراطية يخضع لالختيار .9
بالتالي فھو مخطأ في قوله بذلك من األساس ألنه مرة أخرى يبنيه على أننا في الديمقراطية الذي نبني عليه فھمنا للديمقراطية  و

 ).مرة أخرى تطبيق وليس نظريةنشرع في كل شيء حتى في حكم الربا مثالً. (

  

قط، وھذا ال داعي لذكر األدلة التي تحض على المساواة بين الناس وأن التفضيل ھو بالتقوى ف – المساواة بين أفراد الشعب .10
 التفضيل بيد هللا سبحانه وتعالى فقط وھو أمر خاص باآلخرة. 

 

يه أ. أيضاً مبني على فھمه السابق وال أحد يقول لنا كيف ننظر للموضوع أو يفرض علينا رالمالك الحقيقي للمال ھو اإلنسان .11
  فيه.

V. بحثنا عن حقيقة الديمقراطية  

  منھجنا .1
 المنھج الذي يجب أن نتبعه:

  ولكن ما يتضمنه قد يكون ( كما ھي عند الغربسننظر إلى الديمقراطية ً وھنا يجب أن نالحظ أن المصطلح قد يكون غربيا
ھذا النظر يجب أن يعطينا المبادىء التي تقوم عليھا الديمقراطية حقيقة كما ھي في النظرية  ).مشاعاً للبشرية عامة كما سنرى

  ).منھما مع ضرورة التمييز بين كلوالتطبيق (
  فلن نتطرق إلى الديمقراطية على أرض الواقع كما تطبقھا الدول التي تدعيھا، ألن الكثير ( المجال النظريسنحصر بحثنا في

في كل دول العالم يرى بأنھا غير مطبقة بشكل صحيح  Maurice Duvergerو  نعوم تشومسكيمن المفكرين الغربيين كـ 
يمراطية ھي دول مارقة ال تطبق الديمقراطية بشكل صحيح، لذلك سيكون من العبث أن نحكم وأن الدول التي تدعي الدتقريباً، 
وھنا يجب أن  – أرض الواقعفي حين أن الغرب ھم أنفسھم يقرون بخطأ تطبيقه على مصطلح غربي وواقعه  تطبيق على

ألنه من العبث بمكان البحث عن صحة تطبيق  ث في التطبيق يعني سالمة النظريةبحالبدء أن مجرد  نتذكر من جبر المنطق
 ).نظرية خاطئة!

 وليس الثانوي منھا ) الثابتسنراعي الجوھري منھا ( )عملية التشريح( عندما سنحاول تحليل الديمقراطية إلى مبادىء
لخلفية الثقافية ) وسنراعي ما ھو آليات تطبيق وما ھو نتيجة حتمية لمكان التطبيق وشخصية المجتمع الذي يطبق واالمتغير(

 والدينية وأثرھا على التطبيق...

 ) ھنا المركزة والتي تحتوي على الطعمة الحقيقةعندما ننتھي من كل ذلك سنحصل على ما سأسميه صلصة الديمقراطية .(
مع الشريعة دون سنقارن ما توصلنا إليه بما لدينا من مبادىء وقوانين في الشريعة اإلسالمية. فال يجوز لنا مقارنة الديمقراطية 

الحصول على ھذه الصلصة. ألن طبخة الديمقراطية تختلف بين دولة وأخرى، ولذلك إذا أردنا أن نقارن الطبخة فأي طبخة 
الصلصة في ا وال ھناك (سنعتمد؟ طبخة بريطانيا أم الواليات المتحدة؟ ال بد من الغوص للجوھر المشترك الذي ال يختلف ال ھن

والمبادىء والقواعد الشرعية التي سنتسخدمھا ال شك أن فيھا اختالفاً بين جمھور العلماء لذلك سنعتمد على المتفق  ).حالتنا :)
 والمجمع عليه دون سواه.

 (الصلصة) عندما نصل لعملية المقاربة النھائية سننظر فقط إلى المبادىء الجوھرية. 



 يكون محاولة متواضعة للوصول إلى خطوة من الخطوات التي ينبغي أن لن يكون بحثي ھنا مفصالً كما ينبغي أن يكون، لكنه س
ً تصل بنا إلى الحقيقة. ربما أكون مخطئاً وھم مصيبون ولكن يجب أن يفسروا لنا ماسبق ( ) دون أي تحفظات وما سنناقشه الحقا

 .ودون أية آراء مسبقة تؤثر على طريقة التعاطي مع من يحاورھم في ھذه القضية

  ؟ننطلقمن أين  .2
وستكون مرجعيتنا ھي  –من الناحية النظرية طبعاً  –إذاً علينا اآلن تنفيذ المھمة التالية: النظر إلى مفھوم الديمقراطية كما ھو عند الغرب 

  األدبيات التي تتحدث عن الموضوع وما قاله وكتبه منظروھم ومفكروھم في ھذا المجال.

ً من المبادىء كما فعل كاتبنا!سھلة إذا ھذا يضعنا أما مھمة صعبة حقيقة ( ). فالديمقراطية أردنا أن نستقرأ الواقع ونضع ما نراه مناسبا
كما يقول  –ال زال مستمراً  والتشريحنظرية قديمة حديثة تعالجھا البشرية منذ قورن طويلة ومع كل تلك القرون بالتعديل والتجريح 

Robert Dahl .أحد خبراء الديمقراطية  

Democracy has been discussed off and on for about twenty five hundred years, enough time to provide a tidy set of ideas 
about democracy on which everyone, or nearly everyone, could agree. For better or worse, that is not the case. 

Robert Dahl, expert on democracy  

| عقلة التي سنخضعھا لعملة الفھم {بحثنا ھذا أمام نصوص تتحدث عن الديمقراطية، ھذه النصوص تمثل نقطة البدايفي سنكون 
  } ويجب أن يتم ھذا الفھم في ضوء فھمھم لھذا المصطلح وليس أن نحاول أن نفسر كل كلمة كما يحلو لنا (كما في كتابنا).ديمقراطية

ة الديمقراطية التي ھي مبادئھا الجوھرية. ھل سنقارنھا باآليات واألحاديث مباشرة؟ ال يمكن ذلك بعد ذلك سنحصل على ما أسميناه صلص
ھنا إلى أنه ھناك اختالف  ماء على مدار الزمن. ويجب أن نشيروالقواعد فقھية التي خرج بھا الفقھاء والعلإنما سنقارنھا بالنظريات 

وتعارض دائم بين الفقھاء في بعض المسائل، ولكن الغالبية العظمى تتفق على ما يمكن أن نعتبره أصول وأساسيات الشريعة. من تلك 
ً لقوله تعالى: [ كن مع ذلك ھناك ] وغيرھا الكثير من النصوص الدينينة. لال إكراه في الديناألساسيات مثالً حرية التدين والعقيدة مصداقا

) ولكننا ألني لست أھالً له) وبأن آيات الجھاد سخت كل ذلك. ھذا الخالف لن يكون مجال بحثنا ھنا (كاتبناـ كمن يعتقد بنسخ ھذا المفھوم (
  وبما يتفق وروح الشريعة وجوھرھا ال ما يخرج به بعضھم!.جمھور العلماء سنأخذ برأي 

ً لمثل ھذه التدوينة. من أراد التوسع فيمكن له أن يقرأ في سأضع المراجع في نھاية البحث ولن تكو ن كثيرة ولكنھا تفي بالغرض تماما
  الموضوع بنفسه ويمدنا بما ھو جديد :) سواء وافقنا الرأي أم خالفنا.

ا أنتھي منه، بحثي ھنا عن حقيقة الديمقراطيقة سيكون مختصراً في ھذ التدوينة وسأحاول وضعه في تدوينة إخرى إن شاء هللا عندم
فالموضوع ليس سھالً ويستغرق الكثير من الوقت إذا أردنا أن نكون منصفين مع أنفسنا أوالً ومع اآلخرين ثانياً. لذلك فإن ما سيأتي ھو 

  خطوة أولى ھدفھا محاولة إكمال ما سبق قدر المستطاع.

 سنبدأ بتعرف ھذا المفھوم وبيان موقعه في حياة المجتمع.

  :Frank Hendriksيقول 

Democracy – a contraction of demos and kratia – is essentially about the rule of the people, either by 

the  people  itself  or  through  others  that  are  elected,  influenced,  and  controlled  by  the  people.  The 

underlying  idea  is that the people are  the driving  force and  the touchstone of all that happens  in the 

public domain. This basic idea is central to virtually any general definition: some call it ‘responsive rule’ 

or ‘popular rule’, others ‘popular government‘or popular sovereignty’ 

  :Gerog Sorensenيقول  و

The term “democracy” comes from two Greek words: demos (people) and kratos (rule).  



في قوله  حكم هللاھا تعني ونضع لھا المعنى الذي نريد؟ ھل نقول عنھا أن ruleلكن ھل يتوقف األمر عند ھذا الحد؟ ھل نأخذ كلمة 
  تعالى:

اه إال تعبدوا أالَّ  أمر  إال الحكمُ  إن[   40] يوسف:يعلمون ال الناس أكثر ولكن القيمُ  الدين ذلك إيَّ
  أو قوله تعالى:

  26] الكھف:أحداً  حكمه في ُيشِركُ  وال[
  

نكون مشركين وخارجين عن حكم هللا؟ كاتبنا ببساطة فعل ذلك وأدخلنا في حلقة مفرغة من البحث إن لم ندرك  وبھذه المقاربة
  المكان الذي ارتكب فيه الخطأ في سلسلة العمليات المنطقية التي أدت به إلى ھذا الحكم.

  
  نقرأ ما كتبوا عنھا أوالً.لحتى نفھم ھذه العبارة البسيطة 

  :Sorensen Gerogيقول  e peoplerule of thوعن كلمة 

The term “democracy” comes from two Greek words: demos (people) and kratos (rule). The 
definition “rule by the people” may sound straightforward, but it raises a number of complex 
issues. The most important ones can be summarized as follows: 
 Who is to be considered “the people”? 
 What kind of participation is envisaged for the people? 
 What conditions are assumed to be conducive to participation? 
 Can the disincentives and incentives, or costs and benefits, of participation be equal? 
 How broadly or narrowly is the scope of rule to be construed? 
 What is the appropriate field of democratic activity? 

 If “rule” is to cover “the political,” what is meant by this? Does it cover (1) law and order? (2) 
relations between states? (3) the economy? (4) the domestic or private sphere? 

 Must the rules of “the people” be obeyed? What is the place of obligation and dissent? 
 What roles are permitted for those who are avowedly and actively “nonparticipants”? 
 Under what circumstances, if any, are democracies entitled to resort to coercion against their own 

people or against those outside the sphere of legitimate rule? 
  

أن التعريف يثير كثيراً وكثيراً من  إذاً واعتماداً على المنھج الذي رسمناه ألنفسنا في فھم ھذا المصطلح في ضوء فھم أھله له فإننا نالحظ
يبحثون في ذلك التعريف الصغير في  االسئلة حول تضميناته وفلسفة معانيه. لماذا لم يناقش كاتبنا ھذا كله في كتابه؟ مع أن أھل المصطلح

  كتب وحوارات طويلة.
 

ھذا التعريف: لة التي يثيرھاواألسئالفكرة نفسھا في ما تقوله الموسوعة البريطانية عن الديمقراطية إنظر إلى   

 

Fundamental	questions	

The etymological origins of the term democracy hint at a number of urgent problems that go far 
beyond semantic issues. If a government of or by the people—a “popular” government—is to be 
established, at least five fundamental questions must be confronted at the outset, and two more 
are almost certain to be posed if the democracy continues to exist for long. 

1. What is the appropriate unit or association within which a democratic government should 
be established? A town or city? A country? A business corporation? A university? An 
international organization? All of these? 



2. Given an appropriate association—a city, for example—who among its members should 
enjoy full citizenship? Which persons, in other words, should constitute the dēmos? Is every 
member of the association entitled to participate in governing it? Assuming that children 
should not be allowed to participate (as most adults would agree), should the dēmos include 
all adults? If it includes only a subset of the adult population, how small can the subset be 
before the association ceases to be a democracy and becomes something else, such as an 
aristocracy (government by the best, aristos) or an oligarchy (government by the few, 
oligos)? 

3. Assuming a proper association and a proper dēmos, how are citizens to govern? What 
political organizations or institutions will they need? Will these institutions differ between 
different kinds of associations—for example, a small town and a large country? 

4. When citizens are divided on an issue, as they often will be, whose views should prevail, 
and in what circumstances? Should a majority always prevail, or should minorities 
sometimes be empowered to block or overcome majority rule? 

5. If a majority is ordinarily to prevail, what is to constitute a proper majority? A majority of 
all citizens? A majority of voters? Should a proper majority comprise not individual citizens 
but certain groups or associations of citizens, such as hereditary groups or territorial 
associations? 

6. The preceding questions presuppose an adequate answer to a sixth and even more important 
question: Why should “the people” rule? Is democracy really better than aristocracy 
or monarchy? Perhaps, as Plato argues in the Republic, the best government would be led by 
a minority of the most highly qualified persons—an aristocracy of “philosopher-kings.” What 
reasons could be given to show that Plato's view is wrong? 

7. No association could maintain a democratic government for very long if a majority of the 
dēmos—or a majority of the government—believed that some other form of government 
were better. Thus, a minimum condition for the continued existence of a democracy is that a 
substantial proportion of both the dēmos and the leadership believes that popular government 
is better than any feasible alternative. What conditions, in addition to this one, favour the 
continued existence of democracy? What conditions are harmful to it? Why have some 
democracies managed to endure, even through periods of severe crisis, while so many 
others have collapsed? 

  
ً ستالحظ أن الموضوع قابل للبحث ولم يتم البت فيه  مرجعيتنا  (لكلمة حكم) يتعارض مع وليس ألحد أن يفرض فيه معنى معينا

  . وال أشار إلى معنًى محدد بعينه ولم يقم أحد بتقديم حدود لھذا المصطلحالدينية واألخالقية. 
إذاً إھمال البحث في ھذه االسئلة التي يثيرھا أھل المصطلح أنفسھم ھو خروج حقيقة عن المنھج الذي يجب اتباعه في مثل ھذه 

نتقتنع بكالمه وكأنه وحي منزل!!! دون له على اإلطالق!. إال إن كان يعتقد أننا سالقضية. وخروج كاتبنا عن ھذه المنھج ال مبرر 
  أن نخضعه للتميحص والتدقيق الفلسفي والمنطقي.

  
 Frank Hendriksيجمع لنا  الديمقراطية.موعة من التعاريف المعاصرة لفكرة ننظر إلى مجلفھم المصطلح بشكل أدق دعنا 

  مجموعة من التعاريف التي تعود لجمھرة من المفكرين الغربيين:
  

Box 1.2: Some other definitions of democracy 
 
LANE & ERSSON: ‘A political regime where the will of the people ex ante becomes the law of the country (legal order) ex 
post.’ 



BEETHAM: ‘A political concept, concerning the collectively binding decisions about the rules and policies of a group, 
association or society ( . . . ) embracing the related principles of popular control and political equality.’ 
HADENIUS: A political system in which ‘public policy is to be governed by the freely expressed will of the people whereby 
all individuals are to be treated as equals’. 
POPPER: A type of government in which ‘the social institutions provide means by which the rulers may be dismissed by the 
ruled’. 
DAHL: A constitution in conformity with one elementary principle, ‘that all the members are to be treated as if they were 
equally qualified to participate in the process of making decisions about the policies the association will pursue’. 
SCHUMPETER: ‘That institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to 
decide by means of a competitive struggle for the people’s vote.’ 
FREEDOM HOUSE: ‘Political systems whose leaders are elected in competitive multi party and multi candidate processes 
in which opposition parties have a legitimate chance of attaining power or participating in power.’ 
GOODIN: ‘A matter of making social outcomes systematically responsive to the settled preferences of all involved parties.’ 
FINER: ‘A state where political decisions are taken by and with the consent, or the active participation even, of the majority 
of the People.’ 
LINCOLN: ‘Government of the people, by the people, for the people.’ 

  
ً ( Dahlبالعودة إلى التعاريف السابقة وبالتحديد تعريف  ) نالحظ ونستطيع القول بأن المكون الجوھري الذي سترى أنه يمس الجوھر تماما

المساواة . بمعنى آخر منح الشعب الحق في اتخاذ القرارات التي تھمهلھذه النظرية الذي تدور حوله كل التعاريف وكل التفسيرات ھو: 
  . يمكننا أن نسمي ما سبق بصلصة الديمقراطية.ي الحقوق والواجباتبين الجميع ف

ً لتغيرات الزمن وتغيرات البيئة التي ُتمارس فيھا الديمقراطي ة ويبقى البحث في المجاالت الفرعية التي يُتعنى بھا ھذه التعاريف متروكا
  ميم اإلسالم.ومرجعياتھم الدينية واألخالقية. فھذه المبادىء إنسانية تماماً وھي في ص

. بينما يحاول بعض منظري التيار السابق تحويلھا إلى دين محصورة في المجال السياسي وال تخرج عنهونقرأ مما سبق أن الديمقراطية 
  حتى يضعوك أمام مفارقة أي دين ستختار دين الديمقراطية أم دين اإلسالم!!!!.

ً الختالف المرجعيات التي يتمسك بھا ھذا الشعب أو ذاكفيه  يعل الذي تختص الديمقراطية في التشركما نقرأ أن المجا . يختلف تبعا
ً أن كل الديمقراطيات في العالم تتأثر بثقافة الشعب الذي يطبقھا وبھويته الدينينة واألخالقية. والمسملو ن ليسا والقارىء للواقع يعلم تماما

  )غريس ھالسللـ  God’s Hand – Prophecy and Politics(إقرأ  استثناء في ذلك.

ما فاألحكام في الشريعة اإلسالمية ليس كلھا قطعية بل قلتھا ھي القطعية. ما تبقى من األحكام تختلف باختالف الزمان والمكان. فاإلسالم ك
استنباط قلنا ليس مدونة قانونية فيھا الحكم القطعي لكل مسألة. إنما فيه قواعد عامة وخطوط عريضة وضعھا هللا لنا لنستخدمھا في 

زمان الذي نعيش فيه. قد تختلف ھذه األحكام باختالف الزمان وقد تختلف باختالف المكان لكنھا في كال لاألحكام التي تناسب البيئة وا
الحالتين تتوافق مع الخطوط العريضة التي رسمھا هللا لنا. وھذا من عظمة ھذه الشريعة السمحاء وإثبات قطعي أنھا من عند مدبر ھذا 

  مجموعة من العلماء) – مقاالت في الحرية الدينية(إقرأ  سبحانه وتعالى. نالكو

إذاً ال يستطيع أن يقول لنا كاتبنا أن الديمقراطية ستشرع في كل شي وأن الناس سيصبحوا آلھة عند تطبيقھم للديمقراطية ألنه وببساطة 
إلى أنه فھم خاص به ھو نفسه  برك على ھذا الفھم. باإلضافةللنص، كما أنه ال يمكن ألحد أن يج(الغرب)  فھمھمشديدة ليس ھذا ھو 

   ندري ما مصدره وما مرجعيته فيه وال حتى ما منھجه في الوصول إليه!.) الالكاتب(

سوء فھم واضح في تصورھم لكون الديمقراطية تتدخل في التشريع في المجتمعات األخرى. مرد ھذا الخلط ھو عدم مراعاة  ويحصل
  ).السياسيةتنطلق منھا الشعوب في تطبيقھا للديمقراطية (الخلفية التي 

دعنا نتخيل السيناريو التالي الخاص بشعبين يختلفان عن بعضھما في أن أحدھما يمتلك مرجعية دينية يعتقد أنھا صالحة لتسيير أموره في 
السياسية. ولنرى أين موقع الخلط الذي وقع فيه كاتبنا عندما الحياة بينما اآلخر ال يؤمن بذلك. ولنقل أن كالھما يريد تطبيق الديمقراطية 

  قال بأن الديمقراطية تفصل الدين عن الدولة وتجعل من الناس مشرعين ال هللا سبحانه وتعالى.

لن للشعب ( ينالديمقراطية، وتم انتخاب ممثل ). اتفق الناس على أن نظام الحكم سيعتمدال مرجعيةالذي ال دستور لديه ( األولالشعب نبدأ 
  ).نخوض في اختالف أشكال الديمقراطية بين مباشرة وغير مباشرة وبندولية وتشاركية... ما يھمنا صلب الموضوع وجوھره



إذاً الشعب ال دستور لديه ولديه اآلن من يمثل الشعب واختيارات ھذا الشعب. يبدأ الممثلون بصياغة الدستور الذي يشمل كل شيء وكل 
فھم يبدؤون من الصفر ويشرعون قوانين  Feedback نھم من األساس ال دستور لديھم. ويتم العمل بآلية ارتجاعيةمناحي الحياة أل

بعد أن لم يكن لديھم مرجعية. وتستمر ھذه الحلقة حتى يكتمل لديھم ما  (عقد وتوافق اجتماعي) ودساتير ليعودوا ويعتمدوھا كمرجعية
  الحياة وتداعياتھا.يمكن أن نسميه الدستور الصالح إلدارة 

وسيلة وأداة يدير بھا  كونھا فھي ال تعدو –نقرأ مما سبق أن الديمقراطية ال عالقة لھا بكون ھذا الشعب يمتلك مرجعية دستورية أم ال 
 الثانينا الدستورية إن وجدت كما سنرى في شعب (التي ال يمكن أن تنتفي تماماً) الناس أمورھم وال تفرض عليھم التخلي عن مرجعياتھمم

  الذي يمتلك مرجعية دستورية.

). ولكن ھذه الشريعة ليست مدونة قانونية إنما فيھا مجال واسع جداً لالجتھاد اإلسالم في حالتنايمتلك مرجعية دستورية ( الثانيالشعب 
ھنا ستور الذي نريد بھا إداءة الحياة (). إذا الدعريضة التي وضعھا هللا لنالمع االلتزام طبعاً بالخطوط االتشريع فيما ال نص فيه أو حكم (

(قوننة الشريعة  ) ليس جاھزاً ويحتاج إلى مجھود بشرينقصد المدونة القانونية التي تحتوي على النصوص الواضحة للفصل في القضايا
  . تعبر عن اإلسالم في ھذا الزمكان) والخروج بالمدونة القانونية التي

المقصود  أؤكد على أنوتمأل النقص الذي فيه ( السابق ال لتخلق دستوراً من العدم ولكن لتعيد تشكليهھنا تتدخل الديمقراطية كما في 
ً في المرجعية نفسھا بما يتالءم مع الزمان والمكان ملتزمين  )بالنقص ھو النقص في النصوص القانونية الجاھزة للتطبيق وليس نقصا

  د أن يفرض علينا سوى ذلك؟ الجواب القطعي ھو ال يمكن ألحد أن يفعل ذلك.بالحدود الشرعية والخطوط العريضة فيھا. ھل ألح



  



أردت أن أركز قليالً على ھذه الفكرة ألن ھناك مشكلة عويصة لدى من يؤمنون بتكفير الديمقراطية، وھي أنك ما إن تذكر لھم أنھا ليست 
ذلك لديمقراطية؟ والبعض منھم يقول: اإلسالم دين كامل ال نقص فيه لبالضرورة كما يرون حتى يقولوا لك: إذا كان عندنا اإلسالم فلماذا ا

  فانظر ماذا ترى؟!!. –ال حاجة لنا بالديمقراطية!!! 

. ال يمكن ألحد أن يخلط ھذا الخلط دون أن يكون في ھذه تقليد أعمى بال شكإنما تنتج عن  –ھذه األفكار ال تنتج عن بحث وتمحيص أبداً 
  . )منعكسات بدائية ال يتدخل فيھا الدماغ!( دون أن يعمل عقله وتفكيره القضية ينقل عمن سواه

) أن الديمقراطية ال تتدخل في مصدر التشريع، إنما ھي مبادىء وآليات عمل يتم أقصد اللوحة الفنية السابقة :)الحظ من الشكل السابق (
بعيداً عن المرجعيات المتفق عليھا والتي ينطلق منھا الشعب في رسم دستوره الذي  من خاللھا صوغ القوانين ووضعھا موضع التنفيذ

تجعل من اإلنسان مشرعاً أو ھي تصبح المشرع.... وغيره الكثير من  فال معنى لقولھم بأن الديمقراطية. سيعمل عليه (المدونة القانونية)
  أنواع الخلط الفكري!.

  الخالصة

  خالصة القول في كتابه
  ھناك كما تالحظ خلط كبير بين النظرية والتطبيق وبين ينظر للتطبيق وال يحصر نظره في النظرية. وھذا خطأ منطقي. (إنه

 ).كما أن ھذا من العبث بمكان! –الفھم في كل ما قاله! 

 ألول وھذا ما ب برأيه الخطأ في الثاني على احفينس –ھري وبين ما ھو خطأ تطبيق كما أنه يحاول الدمج بين ما ھو مبدأ جو
 أسميه بالسحب واإلفالت. وھو أمر فيه سخرية من العقول!!!.

  كما أنه لم يورد لنا المراجع التي بحث فيھا في كتابه. وھذا مبرر عندما نعلم أن كل ما يقوله في كتابه ھو رأيه واستقراؤه
 الشخصي للواقع وفھمه للنظرية ومبادئھا! وھذا مناقض ألدنى أصول البحث العلمي.

 ) وھذا  –) منسوخ بآيات الجھاد ويبني على ذلك ال إكراه في الدينكما أنه يحاول أن يوھمك بأن بعضاً من أھم أعمدة ھذا الدين
 يحتاج منه الدليل كما يحتاج منه الرد على األكثرية التي تقول عكس ما يعتقده.

 ) وھو يعتمد على البناء على فھمه الخاص ألبسط تعارف الديمقراطيةto rule by people ،ومن ثم يبدأ البناء على ماسبق (
اي أنه في عملية تشريح الديمقراطية أخطأ في كل ما  وھذا يؤدي بنا لرفض كل ما جاء به بعد أن نرفض فھمه للنص السابق.

 ربما لنقص أدوات التشريح لست أدري؟. –فعله 

والذي لم يأتنا به  – ليل الذي يوجبه عليه المنھج الذي فرضه ھو على نفسه!بالدإال لذلك ال مبرر على اإلطالق لحكمه عليھا بالكفر البواح 
 ً   .إطالقا

  خالصة بحثنا في الديمقراطية
 .الديمقراطية نظرية سياسية تحاول فيھا الشعوب المساواة بين الجميع بما تقتضيه الظروف الموضوعية المعاشة 

  القوانين الالزمة لھا.وتھدف إلى توفير أفضل طريقة لقيادة الشعوب وصياغة 

  وفقاً لحاجات  تتطوروفق آليات الديمقراطية التي  الجميع(المؤھل) في رسم الطريق الذي يسير عليه  الجميعيشارك في
 المجتمع وتطور الزمان واختالف المكان.

 .وتتوافر فيھا آليات لمنع الفساد واالستبداد بالرأي أو الحكم أو التشريع 

 ولة وال تجعل الناس مشرعين في كل شيء حتى في ما شرعه لنا اإلسالم.ال تفصل الدين عن الد 

 تجعل الشعب ھو الحكم في كل شيء دون الرجوع ق العنان لحرية التعبير واإلفصاح دون حدود أو قيود واللوال تط 
 للمرجعيات واألسس التي يؤمن بھا الشعب.

 غير الزمان والمكان.وھي نظرية مفتوحة على التغيير والتعديل بما يتناسب مع ت  

  



  .في اإلسالم إذاً مرحباً بالديمقراطية

…END… 
أستاذة اإلعالم  فلایر مھنالمؤلفته الدكتورة  – ال ديمقراطية في الشورى أقص عليك كيف وجدت كتابوقبل أن أسرد لك المراجع 

ً والذي االجتماعي والثقافي في جامعة دمشق.  ً في الموضوع من نافذة أخرى تماما نافذة تطل بك على معالم جديدة  –سترى فيه بحثا
على أننا في سعينا نحو الحقيقة نحتاج أول ما نحتاج وآفاق رحبة لم أكن شخصياً أحلم بھا :). وفي قصة وصولي لھذا الكتاب دليل كبير 

  ومن ثم نحتاج إلى االعتماد على سعينا وجھدنا الشخصي. توفيق هللا سبحانه وتعالىإلى 

) ولما كانت الذي أصبح سلعة نادرة جداً في سوريا بسبب األوضاع الراھنةكنت عائداً للمنزل بعد رحلة طويلة في سبيل الحصول على جواز السفر (
بات لشراء كتاب ما. بدأت البحث في المكتبة وولجت فعرجت على إحدى المكت – اليدين خالينتيجة الرحلة صفراً قررت أال أعود للبيت 

ولما كان  –يتحدث عن الديمقراطية  صغير عليه طبقة من الغبار فيھا الدھاليز والغرف حتى وصلت إلى رف شبه مھجور فيه كتاب
:)) قررت شراءه وتوكلت على  بب األھمربما يكون ھذا الس) ولما كان سعره مناسباً جداً (التي كنت أبحث فيھا منذ فترةيتحدث عن الديمقراطية (

ألني لو أردت الحصول على مرجع عربي  – محض توفيق من هللا سبحانه وتعالىهللا. ولما أنھيت قراءته أدركت أن وصولي إليه كان 
ونسأل هللا العالمين لما كنت وصلت إلى ذلك الرف في تلك الغرفة في تلك المكتبة! فالحمد  رب  بمثل ھذا البحث يبحث في الديمقراطية

  سبحانه وتعالى التوفيق في كل ما نقبل عليه.
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