الدميوقراطية ..ومبادئ الشريعة
حسن بن سامل
أدىل أخرياً شيخ األزهر الدكتور أمحد الطيب ،يف حوار له على إحدى القنوات التلفزيونية ،بتصريح كان موضع
استغراب واستنكار لدى بعض الفئات من التيارات اإلسالمية ،وذلك بقوله «إن الدستور جيب أال يُكتب وفقاً
ألحكام الشريعة» ،ويأيت تصرحيه يف وقت انسحب فيه ممثلو األزهر من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بسبب عدم
التمثيل الالئق لألزهر فيها ،وكذلك انسحاب الكثري من الليرباليني والعلمانيني واملستقلني منها ،بسبب السيطرة
الواضحة لتيار اإلسالم السياسي ،اليت وصلت إىل حنو  07يف املئة من أعضائها ،وقبل الدخول يف مناقشة ما ذكره
شيخ األزهر يف حواره ،جيب اإلشارة والتأكيد على أن نظم احلكم الدميوقراطية كافة هلا مقومات عامة مشرتكة ال تقوم
هلا قائمة إذا انتقص شيء منها وهي:
أوالً :الشعب هو مصدر السلطات ،حبيث ال تكون هناك سيادة أو وصاية أو احتكار للسلطة من فرد أو قلة من
الشعب.
ثانياً :اعتبار مبدأ املواطنة كمصدر رئيس للحقوق ومناط للواجبات من دون متييز لدين أو مذهب أو عرق وغريه.
ثالثاً :االحتكام إىل شرعية دستور دميوقراطي يتم تأسيسه من مجعية تأسيسية منتخبة تعرب عن إرادة الشعب ،وهذا
الدستور البد أن يكون حامالً لعدد من املبادئ املشرتكة يف كل دستور دميوقراطي ،اليت من أمهها :أن السيادة تكون
حلكم القانون ،والفصل بني السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ،وضمان احلقوق واحلريات العامة دستورياً
وقانونياً ،والتأكيد على تداول السلطة بصورة سلمية ،وفقاً آلليات انتخابات حرة ونزيهة حتت إشراف قضائي مستقل
رابعاً :وجود األحزاب املؤسسية ،اليت تضم فئات اجملتمع املختلفة ،واليت تعمل من أجل تعزيز مفاهيم وقيم
.الدميوقراطية ،إضافة إىل دور منظمات اجملتمع املدين .
وقد أكدت وثيقة األزهر الصادرة يف كانون الثاين (يناير)  ،2702اليت حظيت بتأييد وتوقيع من األقباط والليرباليني
واإلسالميني وغريهم على تلك املبادئ واملقومات بقوهلا« :يتم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الدميوقراطية احلديثة
باالعتماد على دستور ترتضيه األمة ،يفصل بني سلطات الدولة ومؤسساهتا احلاكمة ،وحيدد إطار احلكم ،ويضمن
احلقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم املساواة ،حبيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب ،ويكون االعتماد
على النظام الدميوقراطى ،القائم على االنتخاب احلر املباشر ،ومبا يضمنه من تعددية ومن تداول سلمى للسلطة ،ومن
حتديد لالختصاصات ،ومراقبة لألداء ،وحماسبة للمسؤولني أمام ممثلى الشعب ،وااللتزام مبنظومة احلريات األساسية ىف

الفكر والرأي ،مع االحرتام الكامل حلقوق اإلنسان واملواثيق والقرارات الدولية ،والتأكيد على مبدأ التعددية ،واحرتام
األديان السماوية ،وحق احتكامهم لشرائعهم السماوية يف قضايا األحوال الشخصية ،واعتبار املواطنة مناط املسؤولية
ىف اجملتمع" .
وعند احلديث عن آليات النظم الدميوقراطية قد تربز إشكالية وهي احلديث حول إمكان تقييد سلطة املشرع (جملس
النواب) مببادئ أو قرارات عامة ال تكرس سلطة فرد أو فئة ،وال ختل مببدأ املواطنة الكاملة املتساوية ،ومببدأ أن الشعب
هو مصدر السلطات ،وتربز هذه اإلشكالية يف عاملنا العريب واإلسالمي يف قيد قد يرى البعض فيه تناقضاً صارخاً
ملقومات الدميوقراطية ،ويرى آخرون عدم وجود تناقض فيه ،وهو اعتبار مبادئ الشريعة اإلسالمية قيداً على املشرع مع
االختالف يف النص الدستوري ،هل هذه املبادئ اإلسالمية هي مصدر من مصادر التشريع ،إضافة إىل مصادر أخرى
كمرجعية حقوق اإلنسان ،أو هي املصدر الرئيس للتشريع؟ وهل يتعارض ذلك أو يتناقض مع مبدأ كون الشعب هو
مصدر السلطات؟ الرؤى واآلراء حول هذه القضية تتعدد وتتنوع ،وسأستعرض يف هذه املقالة حتديداً وبشكل موجز
وجهة نظر وتأصيل من يرى إمكان تقييد سلطة املشرع يف جمتمعاتنا العربية باملبادئ اإلسالمية ،فالباحث األكادميي
القطري ،رئيس املكتب العريب للدراسات واالستشارات ،والباحث سابقاً يف جامعيت هارفارد وإكسفورد ،الدكتور علي
الكواري ،وهو أحد أبرز الشخصيات العربية املهتمة بالتأليف حول مفهوم وتطبيق الدميوقراطية ،يرى «أن الدميوقراطية
من وجهة نظره تقبل القيود الدستورية على التشريع واحلد دستورياً من سلطة املشرع مادامت هذه القيود ال ختل
باملقومات اجلوهرية لنظام احلكم الدميوقراطي املتفق عليها ،وأن مراعاة التشريع يف الدول ،اليت يكون معظم سكااها من
املسلمني ،للشريعة ال يتعارض يف حد ذاته من حيث املبدأ مع الدميوقراطية ،مادام ذلك ال يقيم حكومة دينية وال
يعطي لعلماء الدين حقاً يف اقتسام السلطة مع الشعب ،وال يقيم سيادة أو وصاية لفرد أو قلة مهما كانت صفتها
الدينية على الشعب» ،ولكن حىت ال حيصل إشكال أو تناقض بني تقييد سلطة املشرع بالشريعة اإلسالمية وبني
املساس مببدأ أن الشعب هو مصدر السلطات ،فيجب التنبه والرتكيز على أمرين مهمني:
أوهلما :حتديد املقصود بالشريعة اإلسالمية املقيدة لسلطة املشرع ،فإن كان املقصود هبا مبادئ وكليات الشريعة القطعية
الثبوت والداللة ،وليس أحكام الشريعة بتفاصيلها وجزئياهتا اليت قد يقع اخلالف فيها ،وتتعدد اآلراء واالجتاهات حوهلا
وحول تفسرياهتا ،فليس مثة ما خيل هنا مببدأ أن الشعب هو مصدر السلطات ،وهو ما عناه شيخ األزهر الدكتور أمحد
الطيب بقوله «الدستور جيب أال يُكتب وفقاً ألحكام الشريعة ،وهو غري معين باجلزئيات ،ألن احلكم اجلزئي ال يصلح
أن يكون قاعدة» ،وكذلك أشارت وثيقة األزهر إىل ذلك بقوهلا «إن أساس التشريع يكون من خالل املبادئ الكلية
للشريعة اإلسالمية املستخلصة من النصوص القطعية الثبوت والداللة"

ثانيهما :حتديد اجلهة اليت تفصل يف النظر إىل دستورية القوانني ،وما إذا كان يتعارض مع مبادئ الشريعة أم ال
يتعارض ،حبيث يكون ذلك التحديد من اختصاص احملكمة الدستورية ،وليس من خالل إجياد مؤسسة دينية تقوم
بتفسري النصوص ،أو من خالل علماء الدين ،فال قائمة لنظام حكم دميوقراطي يف ظل وجود مؤسسة دينية تكون
مصدراً من مصادر السلطة ،فإن وجود مثل تلك املؤسسة إمنا هو تكريس ملبدأ الوصاية على الشعب ،وهو يتعارض مع
املبدأ اجلوهري الذي مييز نظم احلكم الدميوقراطية على اختالفاهتا ،وهذه املقاربة جتاه هذه اإلشكالية مبنية ،كما يرى
الدكتور الكواري ،على أن الدميوقراطية هي نظام حكم يقوم على مبادئ وآليات وضمانات عامة مشرتكة يف سائر
األنظمة الدميوقراطية ،بصرف النظر عن الدائرة احلضارية اليت متارس فيها ،وباعتبارها نظام حكم ومنهجاً لتحديد
.اخليارات ،يتأثر ضرورة بتفضيالت اجملتمع الذي متارس فيه
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