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الشورى مقصدا من المقاصد الدستورية في النظام السياسي اإلسالمي

على  قيامها  يف  السياسية  الفّعالية  بني  واملنهاجي  الوظيفي  االرتباط  إىل  األوىل  احللقة  يف  خُلصنا 
السياسة  ملقاربة  املنهاجية  األمهية  إىل  وخلصنا  املصاحل.  على  أصالة  قيامها  يف  املقاصد  وبني  املصاحل، 

باعتبارها تدبريا للشأن العام للجماعة انطالقا من املدخل واملبحث املقاصدي.

ويف هذا اإلطار سوف نتناول يف هذه احللقة حبول اهلل تعاىل مع توفيقه؛ الشورى باعتبارها مقصدا 
من املقاصد الدستورية الكلية يف النظام السياسي اإلسالمي.

وبسببها  اإلسالمية  التارخيية  التجربة  أول سيف يف  ُسّل  بسببها  واخلالفة  اإلمامة  قضية  أن  معلوم 
اندلعت الفتنة الكربى اليت انقسمت على إثرها األمة والزالت منقسمة بني الشيعة والسنة، وهو ما يقتضي 
ضرورة الشورى باعتبارها مقصدا من املقاصد الدستورية الكلية وليس باعتبارها قيمة أخالقية جمردة فحسب. 

ومعلوم أن طاعة الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، فيما يتصل باألمور القطعية الَعقدية واجبة بوجوب 
نصي؛ فطاعته، صلى اهلل عليه وسلم، من طاعة اهلل تعاىل. غري أن طاعة الرسول، صلى اهلل عليه وسلم، 
باعتباره رئيسا للدولة اإلسالمية؛ دولة املدينة اقتضت منه، عليه السالم، أن يربم بيعتني كاملتا األركان؛ 
بيعة العقبة األوىل وبيعة العقبة الثانية، كما اقتضت منه، صلى اهلل عليه وسلم، أن يضع أول وثيقة دستورية 
مكتوبة مكتملة األركان اعرتفت ألول مرة يف تاريخ اإلنسانية باليهود واملشركني واملسلمني باعتبارهم أمة من 
دون الناس، وبذلك مت التنصيص بوضوح على التمييز بني »األمة السياسية« القائمة على املواطنة وعلى 

احلقوق والواجبات املشرتكة، وبني »األمة العقدية« القائمة على العقيدة املشرتكة بني املؤمنني.
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االقتصادية  والتطورات  واجملتمعات  العقائد  لتغري  تبعا  تتغري  والشر  للخري  الناس  رؤية  دامت  فما 
والسياسية فال ميكنهم أن يهتدوا إىل نظام مستقر ثابت الدعائم. 

ومن هنا تنبع احلاجة املاسة لتفعيل مقصد الشورى باعتبارها »ألُفة للجماعة، ومسبارًا للعقول، وسببا 
إىل الصواب..« كما ذهب إىل ذلك الفقيه املالكي أيب بكر بن العريب يف أحكامه؛ خاصة وأن الشورى 
فضال عن إسهامها يف التمييز بني اخلري والشر بني الصواب واخلطأ،  فإهنا ُتسهم يف املوازنة واملفاضلة بني 

صواب وأصوب، وبني حسن وأحسن من أجل اتباعه واألخذ به ما أمكن.

وألن الشورى، يف امتدادها األفقي والعمودي الذي يشمل النظام االجتماعي والعالقات االجتماعية 
والسياسية يف ُكلِّيتها، عادة ما تؤدي إىل تاليف اخلطأ واجتنابه، وحترِّي الصواب والتمسك به، أو إىل االرتقاء 
إىل درجات الصالح واإلتقان املمكنة من خالل اإلفادة من خمتلف اآلراء واالجتهادات؛ وهي بذلك ُتسهم 

يف َسداد قراراتنا واجتهاداتنا وحتالفاتنا وسياساتنا وسائر أضرب تصرفاتنا اخلاصة والعامة.

ويف هذا السياق جند إمجاال مكثفا لوظائف الشورى ومقاصدها فضال عن الوصول إىل الصواب 
واألصوب، واحلسن واألحسن يف: اخلروج من األهواء واالعتبارات الذاتية، ترسيخ قيم النسبية والتواضع، 
وحتقيق العدالة واإلنصاف، وإشاعة مناخ احلرية واملبادرة وحترير الطاقات يف البناء واإلبداع، وتنمية القدرة 
على التفكري والتأمل، والتحفُّْز لتنزيل ما مت التشاور حوله، والعمل على دعمه والدفاع عنه، وإشاعة مشاعر 
األُلفة وتعزيز مطالب الوحدة، واالستعداد لتحمل التبعات والنتائج مهما كانت سلبية، واإلسهام يف تدبري 
االختالف والتنازع، ومنع االستبداد والطغيان. كما تسهم يف إطالة عمر نظام احلكم وضمان استقراره 

وتوازنه من خالل جتديد التوافق واإلمجاع حوله..

وباملقابل فإن ُكلفة غياب مقصد الشورى عن حياة األمة تكون بالغة الوخامة؛ ألن غياهبا يُفضي، 
أن حتل  فما  االستبداد؛  نقيضة  الشورى  واألثرة.. وألن  والطغيان  والظلم  والتعسُّف  التفرُّد  إىل  ال حمالة، 
وترتسَّخ وتسود يف صياغة السياسات العامة للجماعة الوطنية حىت يضمحل االستبداد ويغيب، وما أن 
تغيب الشورى حىت خييم الظلم ويعم الطغيان إيذانا بأفول احلضارة والعمران كما ذهب إىل ذلك العالمة 

ابن خلدون.

واحلق يف ممارسة الشورى، كمدخل لإلسهام يف تدبري الشأن العام للجماعة الوطنية، مثلما يؤدي 
إىل محاية الشعوب من استبداد حكامها وسوء تدبريهم للشأن العام، فإنه يؤدي إىل محاية احُلكام أنفسهم 

من نزعة االستبداد ومن القابلية له.
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وهي القابلية اليت تتسع كلما اتسع الفراغ الدستوري واملؤسسي الشوري الضامن للحقوق واحلريات 
العامة؛ استلهاما لروح الشريعة وحتقيقا ملقاصدها الكلية يف العدل واحلرية واملساواة والكرامة اإلنسانية..كما 

أن هذه القابلية تتسع كلما جتاهل ذوي األمر حقيقة أن السلطة بطبيعتها تُغوي.

االرتقاء  احلديث  السياسي  الفكر  على  املعاصر  اإلسالمي  السياسي  الفقه  انفتاح  حسنات  ومن 
يف  وسلطتها  والسياسي.  والدستوري  القانوين  اإللزام  لقوة  حيازهتا  إىل  الرأي  استبانة  جمرد  من  بالشورى 
حتديد اإلطار القانوين الدستوري والتنظيمي الذي مبقتضاه يتم رسم السياسات العامة للدولة من خالل 

املؤسسة التشريعية.

ومن مظاهر نضج الفكر اإلسالمي املعاصر تنامي الوعي لدى قطاع واسع من النخبة الفكرية الَعاِلَمة 
على اختالف توجهاهتا باستحالة تبلور بناء عميق اجلذور وقوى البنيان دون أن يكون له سند تارخيي أصيل 

وعميق اجلذور يف ثقافة األمة وخربهتا احلضارية. 

فرغم أن الدميقراطية وغريها من املفاهيم احلديثة ال توجد ابتداًء يف تراثنا العريب اإلسالمي، إال أن 
ذلك ال حيول دون السعي إلجياد سند نظري وقانوين يف تراثنا للمؤسسات احلديثة اليت نرمي إىل إرسائها 
على أسس متينة؛ ألن من شأن ذلك أن يساعد على استنبات هذه املؤسسات مبا يتفق أكثر مع منظومة 
قيم جمتمعنا وثقافته، ومع حمدداته االجتماعية العميقة وهو ما لن يتحقق إال إذا مايـَْزنا مفهومنا للدميقراطية 

كمنظومة قيم عن النموذج املعياري املستوحى من النموذج الغريب..

غري أن احلديث عن السند أو املرجعية التارخيية أو الرتاثية للدميقراطية، وما يقتضيه ذلك ويستدعيه 
من عمليات للتأويل والتأصيل، يُفضي بنا للتساؤل: إىل أي حد عرفت التجربة التارخيية اإلسالمية مضامني 

الدميقراطية مبفهومها احلديث؟ وهل يُعد الرتاث السياسي اإلسالمي تراثا استبداديا كما جيري الزعم؟ 

مع مراعاة الفارق التارخيي بني التجربتني والسياقني، فإن هذه التجربة مل تعرف إال وجوها نسبية 
وحمدودة من هذا املفهوم؛ فالشورى، على سبيل املثال، تسمح بشكل من أشكال املشاركة الدميقراطية، 
لكن تقييدها وعدم التوسع فيها وافتقادها، يف كثري من األحيان، ملعىن »اإللزام« ينأيان هبا عن الشرط 
الدميقراطي احلديث. والبيعة صيغة من صيغ »االختيار« الدميقراطي الشوري لكن الطريقة »اليت كانت تتم 
هبا تارخيياً ُتضعف من هذا التوجه. ومن املؤكد أن مفهوم »أهل العقد واحلل« يف عملية الشورى مفهوم 
وشروط  هويتهم  حول  واخلالف  دائرهتم،  ضيق  لكن  احلديثة،  الدميقراطية  يف  التمثيلي  املبدأ  من  يقرب 

اختيارهم: أي من هم أهل العقد واحلل؟ حيدث اضطراباً يف املفهوم. 
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وبالتايل فإن التجربة التارخيية الفعلية مل تتح هلذه العناصر وغريها كثري، فرصة »الرتاكب« والتبلور 
يف منظومة عقلية تنظيمية متكاملة قابلة للنماء والتطور باجتاه صيغ عملية إجرائية أكثر تعقيداً وانتظاماً 

والتحاماً من الوجهة املنطقية والقانونية واملؤسسية. 

وال شك أن مفهوم »األمة« كمفهوم قرآين كان يستبطن يف بنيته اليت حددهتا جمموعة من العناصر 
النصية أو االجتهادية مضامني إجيابية من شأهنا، لو أن القوى الزمنية مسحت هلا بذلك، أن تكون يف 
قلب منظومة سياسية متثيلية ال تقل تقدُّماً عن تلك اليت جتسدها اليوم املنظومة الدميقراطية. ومن املؤكد 
كذلك أن آلية »اإلمجاع« األصولية تعزز هذا االجتاه لبلورة »أغلبية متثيلية« من شأهنا أن تعرب حُبرية عن 
مصاحل )األمة( وحاجاهتا فضاًل عن أن تكون مصدراً وأصال لألحكام التشريعية االجتهادية اليت مل ترد فيها 
نصوص، أو اليت تتطلب »التأويل االجتهادي«.  أما الشورى فمن الواضح، كما سبقت اإلشارة، أهنا 
حتمل بذوراً حقيقية ملبدأ »االستفتاء« الشعيب أو »املشاركة« يف إدارة شؤون األمة أو اجلماعة أو الشعب، 
التأثري املؤكد لكن  التارخيية مل ينتقل هبا من مستوى الفكرة األخالقية ذات  التجربة  لكن استلهامها يف 

احملدود، إىل مستوى القاعدة أو اآللية الدستورية واإلجرائية الواضحة املعامل واخلطوات. 

 فرغم أن العديد من علماء األمة قد المسوا الصيغة الدميقراطية الشورية حينما قرروا أن املبدأ يف 
تولية من ينهض بالرئاسة العليا للدولة هو االختيار املستند إىل »اتفاق السواد األعظم من األمة« كما 
قال بذلك )ابن تيمية(، وأن الكثرة هي مناط الرتجيح عند االختيار وأن »اإلمام َمِن انعقدت له البيعة من 
األكثر« وأن »الكثرة واألشياع وتناصر أهل االتفاق واإلمجاع أقوى مسلك من مسالك الرتجيح« كما 
ذهب إىل ذلك )الغزايل(، وأن صحة االختيار مرتبطة بقول »األكثرين من أهل املسجد« كما ذهب إىل 

ذلك )املاوردي(، إال أهنم مل يُوفَّقوا يف إبداع آلية االختيار الذي أمجعوا عليه..

 واحلاصل أن الرتاث العريب اإلسالمي يستبطن أفكارا موائمة للدميقراطية وأخرى قابلة للتأقلم معها، 
كما أن فيه من األفكار ما حيمل يف طياته تناقضا صرحيا معها. غري أن احتكام هذا الرتاث ملنظومة القيم 
القرآنية بناًء على آليات ومنهجيات للتأويل والتأصيل منفتحة على أحدث ما توصل إليه الكسب اإلنساين 
قيم سياسية وحضارية  الضمانة األجنع إلنتاج منظومة  السياسي، يشكل  الشأن  تدبري  املعاصر يف جمال 

إسالمية مطابقة لروح النص ومستجيبة لروح العصر.

إىل هذا احلد دمتم يف رعاية اهلل وإىل امللتقى.


