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هل القناعة بالدٌمقراطٌة عند اإلسالمٌٌن العرب مترسخة أم صورٌة؟ وهل تبنً كثٌر من اإلسالمٌٌن للحل 

ن الدٌمقراطً كمنهج للتعامل بٌن األطراف السٌاسٌة واالجتماعٌة المتنافسة والمتصارعة داخل كل وط
ومن أجل تخفٌف الضغط علٌهم؟  ومصلحٌهمن األوطان هو تبن حقٌقً أم مدفوع بضرورات ظرفٌة 

ما هً حقٌقة الموقف النظري لإلسالمٌٌن حٌال الدٌمقراطٌة؟ , وبعٌدا عن الجدل السٌاسً والمصلحً
 وهل الشكوك التً ٌثٌرها كثٌر منهم حول مضامٌن الدٌمقراطٌة وتعارضها مع الشرعٌة الدٌنٌة
والسٌاسٌة التً جذرها اإلسالم تبرر المخاوف التً ٌرددها خصوم اإلسالمٌٌن من أن هؤالء سٌنقضون 
على الدٌمقراطٌة فور وصولهم إلى الحكم وٌحولونه إلى استبداد إسالمً منافس ألنواع االستبداد األخرى 

لمقربة منها بما فٌها شرائح التً شهدتها المنطقة العربٌة؟ وأٌن تقف الدول واألنظمة السٌاسٌة والنخب ا
لٌبرالٌة متعاظمة من هذا الجدل كله؟ وما هً حقٌقة موقف الكثٌرٌن المتلخص باالستشهاد الذي أورده 
علً فخرو فً مقدمة الكتاب عن أحد اللٌبرالٌٌن الجزائرٌٌن المتعلمٌن فً فرنسا والذي ٌقول فً سٌاق 

, إننً أؤمن بالدٌمقراطٌة دون شك"اإلنقاذ اإلسالمٌة  رأٌه حول طرٌقة تعامل نظام الحكم هناك مع جبهة
؟ ثم قبل هذا كله ما هً (42ص " )لكننً سأرفضها بشدة إذا كانت ستؤدي إلى استالم اإلسالمٌٌن الحكم

وهل هً نموذج جاهز قابل لالستنساخ عن الغرب وتطبٌقه , الدٌمقراطٌة حقاً من وجهة النظر اإلسالمٌة
 فً كل مكان؟ 

الذي هو فً األصل أوراق )عض األسئلة التً ٌحاول اإلجابة علٌها المساهمون فً هذا الكتاب هذه هً ب
ندوة عقدت فً أكسفورد ببرٌطانٌا بإشراف من قبل ورشة أعمال الدٌمقراطٌة فً الوطن العربً التً 

وتنظم ندوة سنوٌة هناك متخصصة بجانب من جوانب , ٌشرف علٌها علً الكواري ورغٌد الصلح
 (.مقرطة فً العالم العربًالد

اإلسالمٌون والدولة والصراع على "األولى كتبها ولٌد نوٌهض بعنوان , ٌتضمن الكتاب ورقتٌن هامتٌن
مخاوف وتحفظات من مشاركة التٌار "والثانٌة كتبها زٌاد أحمد بهاء الدٌن بعنوان , "المسألة الدٌمقراطٌة

لورقة األولى عبد الحسن األمٌن ومحمد محمود وعقب على ا". اإلسالمً فً التنافس الدٌمقراطً
كما شارك فً المداخالت والنقاش عدد , وعلى الثانٌة عزام التمٌمً وأمهند برقوق, وٌوسف الشوٌري

منهم راشد الغنوشً وبشٌر نافع ومضوي الترابً , مهم من المثقفٌن العرب من اإلسالمٌٌن وغٌرهم
 .بر األنصاري وشفٌق أبو زٌد وآخرونوعبد الحسٌن شعبان ورغٌد الصلح ومحمد جا

والواقع أن الردود والتعقٌبات والمالحظات الواردة من قبل هؤالء المتداخلٌن ال تقل أهمٌة عن الورقتٌن 
وهً إذ ترفع درجة حرارة النقاش فً الكتاب فإن أهمٌتها ال تقتصر على مضامٌنها النظرٌة , األصلٌتٌن

بل اإلسالمٌٌن المنخرطٌن فً مشروعات حركٌة على أرض الواقع بل االستشهادات العملٌة خاصة من ق
 . فً مجتمعاتهم

فً ورقته االستعراضٌة لمواقف الحركات اإلسالمٌة من الدٌمقراطٌة ٌقسم ولٌد نوٌهض الحركات 
األول ٌشارك بنسب متفاوتة فً برلمانات بعض : "اإلسالمٌة لجهة موقفها من الدٌمقراطٌة إلى فرٌقٌن

حكوماتها، والثانً ٌناهض األنظمة العربٌة وٌحاربها سٌاسٌاً فً بعض المناطق وعسكرٌاً الدول العربٌة و
وٌحصر نوٌهض بحثه فً الفرٌق الثانً وٌهمل عن عمد الفرٌق األول (. 47ص " )فً مناطق أخرى

ثم ٌعالج نوٌهض . بسبب عدم الحاجة للنقاش طالما أن هذا الفرٌق مقتنع بالدٌمقرطٌة بل وٌمارسها
, تطور الفكرة واختالفها داخل كل تنظٌم: قف اإلسالمٌٌن الرافضٌن للدٌمقراطٌة فً ضوء ثالث نقاطموا

وعالقة تلك التنظٌمات , والتنازع بٌن التنظٌمات اإلسالمٌة واختالف تفسٌراتها للمسألة الدٌمقراطٌة
 .بالسٌاسة وعالقة السٌاسة بها

  



راطٌة ٌؤسس نوٌهض لمداخلته بتفكٌك النظرٌة لكن قبل االنخراط فً نقاشات اإلسالمٌٌن للدٌمق
الدٌمقرطٌة نفسها ونسبها فً البداٌة إلى سٌاق نشوئها األوروبً وكحصٌلة تطور اجتماعً وتارٌخً آل 

وهو ٌرفض . إلى تنظٌم العالقة بٌن الفئات المتصارعة فً المجتمعات والدول األوروبٌة بطرٌقة سلمٌة
وٌرى فً الجدل النظري حول تطبٌق أو , ا التارٌخٌة والواقعٌة تلكسلخ تطور الدٌمقراطٌة عن سٌاقاته
العربٌة واإلسالمٌة بل والعالم الثالث ترفاً فكرٌاً عندما ٌنظر إلى  عدم تطبٌق الدٌمقراطٌة فً البلدان

جاهز لالستٌراد والتطبٌق الفوري ومن ثم منوطة به مهمة سحرٌة هً حل " حل معلب"الدٌمقراطٌة كـ
 . كل اإلشكاالت والمعضالت التً تواجه المجتمعات النامٌة

انتقدها ضمناً ٌوسف  الدٌمقراطٌة بالغرب هً بالذات التً" تخصٌص"غٌر أن 
إضفاء صفات دائمة "إذ ال ٌوافق الشوٌري على , الشوٌري فً تعقٌبه على نوٌهض

وتصبح الدٌمقراطٌة , على المجتعات الغربٌة فً مقابل الجماعات اإلسالمٌة
فً , صفتٌن مالزمتٌن للدول األوروبٌة منذ تكوٌنها التارٌخً -مثال-والرأسمالٌة 

ربٌة إلى نظام مختلف كماً ونوعاً تختزنه الذاكرة الشعبٌة حٌن تلجأ المجتمعات الع
أي أن (. 365ص " )وحافظت على وجوده بٌن ظهرانٌها منذ أكثر من ألف عام

المالحظة التً تحتاج إلى توقف هنا هً النظرة إلى المجتمعات العربٌة واإلسالمٌة 
ت التارٌخٌة على أنها مكتفٌة بذاتها وتارٌخها وال تتأثر أو تستوعب التطورا

 . واالجتماعٌة التً تنشأ فً فضاءات أخرى

على أن الشًء األساس الذي تنطوي علٌه ورقة نوٌهض هو نزع الهالة العقدٌة عن 
مجرد آلة ال واعٌة لتنظٌم خالفات الناس "الدٌمقراطٌة التً هً فً النهاٌة كما ٌقول 

فهً لٌست , نفًسلمٌاً وترتٌب اختالف وجهات نظرهم ومصالحهم فً سٌاق ال ع
 (.54ص )دولة وال نظام حكم وال تشرٌعاً وال تمت بصلة للعلمانٌة واللٌبرالٌة 

وهل , وٌتساءل نوٌهض بعمق عن المدى الذي ٌمكن أن تذهب إلٌه الدٌمقراطٌة
ٌمكن أن تصل إلى حد إلغاء نفسها دٌمقراطٌاً؟ أي ماذا لو صوتت الغالبٌة فً مجتمع 

واختٌار نظام حكم آخر؟ وٌحشد عدداً من األسئلة  ما على إلغاء الدٌمقراطٌة
% 64من مجتمع ما صوتوا لصالح قتل الـ % 73االفتراضٌة مثل ماذا لو أن 

المتبقٌن؟ أال ٌعتبر هذا قراراً دٌمقراطٌاً؟ ومن هنا فهو ضمناً ٌتفق مع علً الكواري 
ً منظومة بأن الدٌمقراطٌة مقٌدة وغٌر مطلقة وٌجب أن ٌضبطها دستور فوقً ٌراع

وٌتفاقم السؤال . القٌم األساسٌة للمجتمع وٌحفظ مصالح الشرائح الكبرى فٌه
ففً مثل هذه , الدٌمقراطً فً الحاالت أو البلدان التً تشهد تعدداً إثنٌاً وعرقٌاً 

 . الحاالت قد تؤدي الدٌمقراطٌة إلى استبداد إحدى األقلٌات بالمجموعات األخرى

هض أنه ركز فً معظمه على تجارب الحركات اإلسالمٌة التً تؤمن غٌر أن المالحظ فً بحث نوٌ
فالجزء . رغم أنه ذكر أنه سٌركز على الفرٌق اآلخر الذي ٌعارضها وٌرفضها, بالدٌمقراطٌة وتمارسها

األكبر من النقاش ٌحوم حول تجارب وأفكار اإلخوان المسلمٌن والحركة اإلسالمٌة فً السودان 
متفرقة لمواقف رافضة من ناحٌة مبدئٌة للدٌمقراطٌة مثل أبو قتادة وأبو عبد وثمة إشارات . والجزائر

 . لكن هناك شبه غٌاب لرأي التٌارات السلفٌة المنتشرة فً الخلٌج العربً رغم أهمٌتها. هللا

أما زٌاد أحمد بهاء الدٌن فهو ٌحلل فً الورقة األساسٌة الثانٌة فً هذا الكتاب مدى دقة وحقٌقة 
والتحفظات الموجودة لدى قطاع كبٌر من الرأي العام العربً من احتمال مشاركة التٌار المخاوف "

وهو ٌقرر ابتداء أن هذه المخاوف بعضها صحٌح (. 375ص " )اإلسالمً فً التنافس الدٌمقراطً
قطاع "لكن عزام التمٌمً ٌنتقده بشده بسبب استخدام تعبٌر (. 375ص)وبعضها اآلخر بعٌد عن الصحة 

بل مجرد انطباعات , وٌقول بأن الباحث ال ٌقدم أدلة تذكر على ما ٌقول" من الرأي العام العربًكبٌر 

” 
ٌحاول نوٌهض 
نزع الهالة 
العقدٌة عن 

الدٌمقراطٌة 
التً هً فً 
النهاٌة كما ٌقول 

مجرد آلة ال "
واعٌة لتنظٌم 
خالفات الناس 
سلمٌاً وترتٌب 
اختالف وجهات 

نظرهم 
ومصالحهم فً 
, سٌاق ال عنفً
لة فهً لٌست دو

وال نظام حكم 
وال تشرٌعا وال 
تمت بصلة 

للعلمانٌة 
 واللٌبرالٌة

” 



 (. 374ص )شخصٌة 

وٌناقش بهاء الدٌن االتهام الموجه للحركات اإلسالمٌة بأنها تمٌل إلى استخدام العنف عند وقوع خالف 
ى السلطة وحالما تستولً علٌها فإنها وأنها تستخدم الدٌمقراطٌة مطٌة للوصول إل, مع األطراف األخرى

وللوقوف على حقٌقة تلك االتهامات والمخاوف ٌعمد بهاء الدٌن إلى تقدٌم تحلٌل . تلغً الدٌمقراطٌة
ٌعتمد على المالحظة والمشاهدة ولٌس على االنخراط فً الكتابات األكادٌمٌة والبحثٌة التً كتبها 

وذلك ألن التجربة العملٌة والممارسة على األرض , اإلسالمٌون أو خصومهم أوغٌرهم حول الموضوع
اقتراح مواقف عملٌة ومبدئٌة محددة ٌمكن "وهو فً النهاٌة ٌحاول . هً فً نهاٌة المطاف الشًء األهم

وهو هدف , "جمع الرأي العام العربً علٌها للخروج به من حالة التمزق والتشرذم والقطبٌة البالغة
لكن مشكلة هذا النوع من القراءات أنه محكوم بالنظرة الشخصٌة . بالطبع لٌس بالٌسٌر تحقٌقه

األحوال جزئٌة ولٌست كلٌة وقاصرة عن اإلحاطة  -إن لم ٌكن كل-والتجربة الذاتٌة التً تكون فً معظم 
 . بكافة جوانب الموضوع المعنً
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