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مؤسسة التجديد السياسي ()Fondapol
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المستشار العلمي لسلسلة قيم اإلسالم هو عالم اإلسالميات في جامعة
سترازبورغ إيريك جوفروا
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املقدمة
وسنّة النيب (ص) وأصحابه.
الشورى مبدأ عرفه القرآن ُ
وقد فُهمت الشورى يف السياق املعاصر على أهنا
املصطلح اإلسالمي ملا يُطلق عليه معاصروان
الدميقراطية .بيد أن هذا املفهوم يبقى ضبابيا ابلرغم
من نشر مئات الكتب والدراسات حول املوضوع يف
العقود األخرية .كثرية هي األبعاد املتعلقة ابلشورى
ِ
كرا.
اليت ال تزال ب ً
تعتمد منهجية هذا النص على مصادر ومبادئ
معيارية قائمة على آايت قرآنية وبعض عناصر حياة
النيب (ص) والصور املثالية اليت تركها اخللفاء األربعة
(الذين اكتسبوا شرعيتهم من إمجاع األمة) .ويربط
عدد من نصوص القرآن واحلديث مبدأ الشورى بكل
جماالت احلياة ،املادية منها والروحية ،اخلاصة منها
واجلماعية.

-77
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موقع الشورى يف احلياة اإلسالمية
اعتاد العلماء ،خبصوص مبدأ الشورى واألدلة الداعمة
له يف النصوص املعيارية اإلسالمية ،العودة بدايةً إىل
1
آيتني من القرآن الكرمي على عالقة جبدال املالئكة،
أي اخللق امليتافيزيقي للنظام البشري ،وابلتايل املعىن
الواجب إعطاؤه لالنتشار اإلنساين.
صرح العامل الكبري حممد الطاهر بن عاشور أن
وقد ّ
ذلك اجلدل حيمل قيمة أتسيسية لنظام اخلَْلق .وميكننا
أن نضيف إليه مبدأ التشاور اإلبراهيمي ،وهو يتلقى
األمر اإلهلي بشأن ابنه إمساعيل .كانت معرفة إ ْن كان
سيضحي اببنه مسألة حمسومة سلفا ابألمر
إبراهيم
ّ
اإلهلي نفسه ،ورغم ذلك فقد سأل إبراهيم ابنه:
ك فَانْظُْر َما َذا
﴿قَ َ
َين أَ ْذ َحبُ َ
َن إِِّين أ ََرى ِيف الْ َمنَ ِام أِّ
ال َاي بُ ََّ
1
ك لِلْم َالئِ َك ِة إِِين ج ِ
اع ٌل ِيف ْاأل َْر ِ
ض َخلِي َفةً قَالُوا
﴿وإِ ْذ قَ َ
ّ َ
ال َربُّ َ َ
) َ
ِ
ِ
أ َْ ِ
ك ال ِّد َماءَ َوََْن ُن نُ َسبِّ ُح ِحبَ ْم ِد َك
ََت َع ُل ف َيها َم ْن يُ ْف ِس ُد ف َيها َويَ ْسف ُ
ِ
َمسَاءَ ُكلَّ َها ُُثَّ
ك قَ َ
ال إِِّين أَ ْعلَ ُم َما َال تَ ْعلَ ُمو َن * َو َعلَّ َم آَ َد َم ْاأل ْ
س لَ َ
َونُ َق ّد ُ
ال أَنْبِئ ِوين ِِب َْمس ِاء هؤَال ِء إِ ْن ُكْن تم ِ ِ
ني *
ض ُه ْم َعلَى الْ َم َالئِ َك ِة فَ َق َ ُ
َعَر َ
َ َُ
صادق َ
ُْ َ
ت الْ َعلِ ُيم ا ْحلَ ِك ُيم *
ك َال ِعلْ َم لَنَا إَِّال َما َعلَّ ْمتَ نَا إِن َ
قَالُوا ُسْب َحانَ َ
َّك أَنْ َ
ال أََملْ أَقُ ْل لَ ُك ْم إِِّين
ال َاي آَ َد ُم أَنْبِئْ ُه ْم ِِب َْمسَائِ ِه ْم فَلَ َّما أَنْبَأ َُه ْم ِِب َْمسَائِ ِه ْم قَ َ
قَ َ
السمو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض َوأ َْعلَ ُم وَما تُْب ُدو َن َوَما ُكنْ تُ ْم تَكْتُ ُمو َن﴾
أ َْعلَ ُم َغْي َ
ب َّ َ َ
سورة البقرة؛ آية 33 - 30

-88

ال اي أَب ِ
ت افْ َع ْل َما تُ ْؤَمُر َستَ ِج ُدِين إِ ْن َشاءَ َّ
تَ َرى قَ َ َ َ
اَّللُ
ِمن َّ ِ
ين﴾ 2.وبذلك فقد عمد إبراهيم إىل
الصاب ِر َ
َ
مشاورة ابنه ابلرغم عن كونه قد تلقى األمر اإلهلي
ابلتضحية به.
وبشكل عام ،فإن مبدأ الشورى ،من وجهة النظر
اإلسالمية ،ضروري يف كل حال من أحوال العالقات
بني البشر.

أمحد الريسوين
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الفضاء اخلاص
تؤسس بعض النصوص املعيارية ،ومن بينها عديد
اآلايت القرآنية ،قاعدة للشورى يف الفضاء اخلاص،
مثل تلك اليت جندها بني الزوج وزوجته ،وبني األولياء
واألبناء ،أو يف حاالت اخلالفات الزوجية أو الطالق.
عرب عنها ابن عاشور
وإذا ما اعتمدان وجهة النظر اليت ّ
وغريه من املفسرين الذين أوردهم ،فإن مبدأ الشورى
ميثّل املمارسة االجتماعية األوىل اليت جعل هللا هلا
"سابقة" ابملعىن القضائي.

 )2سورة الصافات؛ آية 102
9

-9-

| l’innovation politique
fondapol

الفضاء العام
قيمة الشورى يف الفضاءين اخلاص والعام ظهرت يف
آيتني من القرآن .األوىل تتحدث عن أولئك الذين
﴿ َوأ َْمُرُه ْم ُش َورى بَْي نَ ُه ْم ﴾ 3،واألخرى تشري إىل أمر
ِ 4
هللا تعاىل نبيَّه ﴿ َو َشا ِوْرُه ْم ِيف ْاأل َْمر﴾.
كر مبدأ الشورى بشكل واضح يف سورة الشورى
ذُ َ
أمجع العلماءُ على أن ذلك املبدأ
(رقم  .)42وقد َ
ميثل واحدا من العناصر األساسية ال ُم َش ِّكلة لإلسالم.
ففي سورة آل عمران ،تتوجه اآلية  159إىل النيب
ومعلّ ًما مكلًَّفا مبهمة رسولية.
(ص) ابعتباره قائدا ُ
وتستوجب تلك املؤهالت شروط اللني والصرب والرمحة
والتسامح مع من حوله .كما جيب عليه طلب النُصح
واألخذ برأي اآلخرين .واألمر الذي تل ّقاه النيب (ص)
مبشاورة أصحابه ينطبق على كل قائد أو داعية إىل
اإلميان ،مثله متاما .وتُعتربُ هذه اآلية حاملة ملبدأ
خيص احلُكم واحل ّكام يف اإلسالم ،كما يعَن
أساسي ّ
3
ٍ
ِ ِ
اَّللِ َخْي ٌر
اع ا ْحلَيَاةِ الدُّنْيَا َوَما ِعنْ َد َّ
) ﴿فَ َما أُوتيتُ ْم م ْن َش ْيء فَ َمتَ ُ
وأَبْ َقى لِلَّ ِذين آَ َمنُوا و َعلَى رّّبِِم يَتَوَّكلُو َن * والَّ ِذين َْجيتَنِبُو َن َكبَائِر ِْ
اإل ُِْث
َ
َ
َ َ
َ
َ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
َّ
استَ َجابُوا لَرّّب ْم
ين ْ
َوالْ َف َواح َ
ش َوإذَا َما َغضبُوا ُه ْم يَغْفُرو َن * َوالذ َ
ِ
اه ْم يُنْ ِف ُقو َن﴾ سورة
َوأَقَ ُاموا َّ
ورى بَْي نَ ُه ْم َوِمَّا َرَزقْ نَ ُ
الص َالةَ َوأ َْمُرُه ْم ُش َ
الشورى؛ آية 38 - 36
 )4سورة آل عمران؛ آية 159
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العالقات بني احل ّكام املسلمني.
أحدا أكثر
كان الصحايب أاب هريرة يردد "ما رأيت ً
ُمشاورًة ألصحابه ِمن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم" .وحبسب املعيار اإلسالمي فإن التوصية
ِ 5
ِ ِ
الوالّة والرؤساء
ب "﴿ َو َشاوْرُه ْم يف ْاأل َْمر﴾ تنطبق على ُ
وكل من كانت له سلطة.
املوجه إىل الذين ﴿ َوأ َْمُرُه ْم ُش َورى بَْي نَ ُه ْم
يؤكد كالم هللا ّ
﴾ 6على أن كل أمر ينتمي إىل الشأن العام ال بد أن
خيضع للشورى ،وأنه ال جيوز ألحد التصرف يف
املسائل العامة دون الرجوع إىل الشورى.
ذلك هو املعىن الظاهر من ُجممل النصوص واألمثلة
وعمن حيرتمون
اليت تتحدث إبجيابية عن مبدأ الشورى ّ
ذلك املبدأ .وألهنا ترتكز إىل أمثلة مستم ّدة من أقوال
النيب (ص) اليت أ ّكدها أهل العلم ،فإن الشورى ال بد
أن تفرض نفسها يف اجملال السياسي كما يف األحوال
يتبوأ
اليومية .نفس املبادئ تنطبق أيضا على كل من ّ
منصب التحكيم أو القضاء .واجملاالت الثالثة األكثر
أمهية يف عالقة ابلشورى هي فضاءات اإلدارة
السياسية واملدنية والعسكرية.
 )5نفسه
 )6سورة الشورى؛ آية 38 - 36
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فسُر
إن األمر املوجه للنيب (ص) ابعتماد الشورى يُ َّ
على أن مداه عام ،اللهم إال إذا استلزمت احلاجة
ال ُمبَ يَّنَةُ تطبيقا ضيقا أو خمصوصا .وابلعكس ،فإن
اجملال الذي يصبح فيه تطبيق الشورى ضرورة حيوية
هي احلاالت العامة اليت ال جند فيها نصوصا معيارية
خمصوصة.
وقد ورد عن علي بن أيب طالب ،ابن عم النيب (ص)
اَّللِ ،األ َْمُر يَْن ِزُل بِنَا
ت َاي َر ُس َ
ول َّ
وزوج ابنته ،قوله" :قُ ْل ُ
ك فِ ِيه َشْي ئًا ،قَال
بَ ْع َد َك َملْ يَْن ِزْل بِِه الْ ُق ْرآ ُن َوَملْ نَ ْس َم ْع ِمْن َ
ِِ
امجعوا لَه الْعابِ ِد ِ
اج َعلُوهُ ُش َورى بَْي نَ ُك ْم
ين م َن الْ ُم ْؤمن َ
ني َو ْ
َْ ُ ُ َ َ
وال تَ ْقضوا فِ ِيه بِرأْ ٍي و ِ
احد" 7.وقد أورد لنا ابن عمر
ُ
َ َ
َ
أن مبدأ الشورى كان السبب يف أصل إقامة األذان
للصالة ،فالرسول كان قد شاور أصحابه يف أفضل
طريقة يدعو ّبا املؤمنني إىل إقامة الصالة.
يف حني مل يكن من عادة الرسول (ص) العودة إىل
أصحابه يف األحكام .إذ غالبا ما كان يستقبل الوحي
اإلهلي بشأهنا ،وهو مرجعه األساسي يف املسألة .بيد
أنه كان يشاور أيضا يف ّاّتاذ تلك املواقف ،حىت
يؤسس لسابقة يقتدي ّبا ما أييت من أجيال.
 )7رغم ضعف سلسلة السند يف رواية هذا احلديث إال أن حمتواه
صحيح ثقة برأي أهل العلم.
- 12 -
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كو ٌن
ومن جهة أخرى فإن مبدأ الشورى العامة هو ُم ّ
أساسي يف جمال القضاء اإلسالمي .فأحكام القاضي
متس يف اآلن ذاته األفراد واجلماعات ،بل وأيضا يف
بعض احلاالت الدول واحلكومات.
وتنطبق األحاديث النبوية وبعض اآلاثر األخرى
املتعلقة ابلشورى أيضا على النزاعات وعلى كل
املتخ َذة األخرى اليت كان على اخللفاء وبقية
القرارات َ
صحابة النيب (ص) حلّها .إذ جيب التذكري أن نفس
يتبوأ موقع القائد
تلك املبادئ تطبّق على كل شخص ّ
أو القاضي.
كان اخلليفة أبو بكر إذا ورد عليه خصم نظر يف
كتاب هللا فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به بينهم،
فإن مل جيد نظر هل كانت من النيب سنّة ،فإن علمها
قضى ّبا ،فإن مل جيد خرج فسأل الناس ( )..فإن
أعياه ذلك دعا رؤوس املسلمني وعلماءهم
8
فاستشارهم ،فإذا اجتمع رأيهم على األمر قضى به.
وابإلضافة إىل إقامة مبدأ التشاور وكشف فضائله
ويشجعهم على
وأمهيته ،فاإلسالم يدعو املسلمني
ّ
االلتزام به يف حياهتم العملية .وهو أيمر مجاعة
 )8حممد رواس قلعه جي؛ موسوعة فقه أيب بكر الصديق .بريوت:
دار النفائس .1994 ،ص 155
- 13 -
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املسلمني بتطبيقه وحتويله إىل نظام ومواءمته مع
التفكري احلر واإلدارة الصاحلة .وتبقى هذه اإلابحة
صاحلة لكل زمان ومكان ،ويف كل موضوع وسياق.
كما أن الوسائل املستعملة لتطبيق ذلك املبدأ يف حياة
املسلمني ّتضع ملبدأ الشورى ،متاما مثل املسائل
التنظيمية واإلدارية للدولة ،وللمجتمع ،واجلماعات
املسلمة احملدودة.
اجلصاص فوائد
وقد ع ّدد القاضي احلنفي أبو بكر ّ
ذلك املبدأ على اإلسالم:
 فالشورى مع اجتهاد الرأي تسمح ابّتاذ قرارصريح حول حوادث ال توقيف فيها؛
 وفيها تطييب لنفوس الصحابة ورفع ألقدارهمإذ كانوا ِمن يوثق بقوله ويرجع إىل رأيه؛
9
 وفيها تشريع الستعمال العقل البشري احلر.أما عند القاضي املالكي أبو بكر ابن العريب،
فالشورى توفّر الفوائد التالية:
 حتدد أفضل طرق العمل تتخلص من الظلم والذاتية واألهواء الشخصية )9أمحد بن علي الرازي اجلصاص أبو بكر؛ أحكام القرآن .تح.
حممد صادق قمحاوي .بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ج / 2
ص 329
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حتمي من التعسف
تشجع على تعاليم التواضع
تعطي لكل ذي حق حقه
جوا من احلرية واملبادرة
تنشر ّ
تنمي القدرات التفكريية
ّ
َُت ّود اإلعداد للتطبيق وتدعمه
تُشيد ابإلرادة الطيبة وابلوحدة
تتحمل التبعات السلبية للحل الصاحل.
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العناصر األساسية يف ممارسة الشورى
الشريعة اإلسالمية ال تفرض شروطا وال تضييقا على
الطريقة اليت تُطبّق ّبا الشورى؛ بل على العكس فهي
ترتك تلك املسائل إىل مداوالت الشورى نفسها.
فالشمول واإلطالق ميزة النصوص اإلسالمية التقليدية
ف
عر ُ
ّ
املفصلة للشورى .وابلتايل فإن هذه األخرية تُ َ
مبجاهلا الشاسع والعام عند التطبيق ،اللهم إال إذا
كانت التحدايت خمصوصة جدا ما يستلزم توفر
معارف وخربات ضرورية يف الذين يقرتحون حلوال
لتلك القضااي.
إن مبدأ الشورى يف تعلقه ابملسائل العامة يعَن تدبري
شؤون الدولة واجملتمع .وهو يدعو – كذلك – إىل
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تبَن إجراءات تنظيمية وتطبيقية متعددة .كما أن هذه
ّ
األخرية تتطلب بدورها نظاما أو جمموعة مفصلة من
القواعد ،هي إىل حد اآلن ضمن املسكوت عنه يف
الفقه اإلسالمي .الطريق إ ًذا مفتوحة على األفكار
املبدعة يف جمال املبادئ القانونية اإلسالمية.
إن بعض القواعد التنظيمية أو السنن الكونية تتعلّق
إبقامة الشورى وتطبيقاهتا يف نطاق الشؤون العامة
وإدارهتا اجلماعية .وال جند لتلك السنن ،مثل تفاصيل
القيام ابالستشارة ،توضيحا يف الفقه اإلسالمي.
ولكن ميكنها ،بفضل مسار من االستقراء واالمتحان
الدقيق ،أن تُستَخرج من نصوص الشريعة اإلسالمية،
أو من سنّة النيب (ص) وِمارسات اخللفاء األربعة من
بعده.
تنحو تنظريات معينة إىل حتديد دائرة األشخاص
املعنيني ابالستشارة .بيد أن النيب (ص) كان قد
استشار مجاعة من أصحابه ،وأعدادا ال حصر هلا من
األفراد واجملموعات .ولنا العديد من الشواهد اليت
علي".
يقول فيها النيب (ص) للناس" :أشريوا ّ
تطرح اآليتان القرآنيتان اللتان متثالن قاعدة تطبيقية
لالستشارة فهما مشوليا وحتددان جمال تطبيقها بني
املؤمنني ،مبا يف ذلك النساء .فالفقه اإلسالمي ،يف
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أوامره ونواهيه ،يتوجه يف نفس الوقت إىل الرجال
والنساء ،حىت يف حال استعمال ضمري املذ ّكر سواء
كان يف اإلفراد أو يف اجلمع .وَنن نعرف حاالت
عديدة حبث الرسول (ص) فيها عن استشارة نساء
من دائرته .ويف حاالت أخرى استشار الرجال والنساء
مع بعضهم ،وذلك يف حالة األوضاع اخلطرية كاحلرب
وأخالقية املمارسات اإلسالمية وإقامتها .حيتوي
القرآن على روايتني ملشاركة النساء يف الشورى .األوىل
خبصوص ملكة سبأ اليت طلبت املشورة 10.والثانية
عندما أشارت امرأة على أبيها ابالستعانة مبوسى،
وهو رجل أمني 11.أما أولئك املعرتضني على مشاركة
يلوحون
املرأة يف الشورى (يف الربملاانت مثال) فإهنم ّ
خطَالً ،بعدم جواز تقلد املرأة ألي منصب سيادي
يف الفضاء العام.
وسواء كان األمر مقصودا أم ال ،ففي بعض األحيان
ميكن ملبدأ الشورى أن حيدد خيارات املتدخلني .فعلى
سبيل املثال يف حالة املسائل اليت تتطلب خربات
حمددة ،تصبح مشاركة كل أفراد اجلماعة أمرا عبثيا.
ويذهب العلماء هنا إىل أن املستشارين ال بد أن تتوفر
 )10سورة النمل؛ آية 35 - 29
 )11سورة القصص؛ آية 26
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احملصلَة،
فيهم يف نفس الوقت النزاهة واملعرفة واخلربة ّ
وأن يكون وقع اختياره ابالنتخاب أو ابلتعيني .وتتميز
هذه الطريقة كوهنا ُمت ّك ُن من اختيار أشخاص أكفاء
وذوي خربة ،حيوزون عادة على رضا اجلمهور الواسع.
ويشري الوحي القرآين والسنة النبوية ،وكذا التفاسري
املتعلقة ّبذا املوضوع إىل إمكانية الدمج بني
الطريقتني ،مع تفضيل لالنتخاب .وعندما يتوفر
يؤدي وظيفته،
النصابُ ،
وحيتَ َرُم مبدأ الشورى الذي ّ
ميكن االستغناء عن مواصلة اإلجراءات.
يتوجه هللا تعاىل إىل نبيه (ص) ابلقولَ ﴿ :و َشا ِوْرُه ْم ِيف
ّ
ِ
ِ
ب
اَّلل إِ َّن َّ
ت فَتَ َوَّك ْل َعلَى َّ
اَّللَ ُحي ُّ
ْاأل َْم ِر فَإِ َذا َعَزْم َ
ِِ
ني﴾ 12.فمبدأ الشورى حول قضااي وحاالت
الْ ُمتَ َوّكل َ
متعيّنة ودقيقة يعَن أشخاصا ذوي خربة عالية ،خاصة
يف مسائل على عالقة ابلعلوم والقانون والعدالة ،كما
يف التخطيط الصناعي واالقتصادي والعسكري .وهو
حيتاج أكثر فأكثر إىل تبادل املعارف واخلربات.
ويتطلّب أيضا نقاشا حول خمتلف مظاهر املسألة
للتوصل إىل تقييم وإىل ّتطيط مناسب.
ويف السياق اإلسالمي فإن جملس الشورى يشتغل

 )12سورة آل عمران؛ آية 159
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ابلتوازي مع رئيس الدولة وحكومته .وقد أصبحت
مثل تلك اجملالس جزءا من املؤسسات الكربى عند
ُمعظم أمم العامل ،كما يف غالبية البلدان اإلسالمية.
وهي تتألف من مستشارين رئيسيني حيوزون ضرورًة،
حبسب مبدأ الشورى ،على املعرفة والنزاهة والتجربة.
قام جدل كبري ملعرفة ما إذا ما كانت نتيجة مسارات
الشورى ُمل ِزمَة أو غري مُلزمة .وكيف نتصرف مع
الرأي األغليب الذي تُفرزه الشورى ؟ اعترب العلماء
األ َُول مبدأ الشورى أداة للمعلومات يف يد القادة .أما
اليوم فإن العلماء واملفكرين مييلون إىل الرأي القائل إن
القادة أو األشخاص يف موقع السلطة أو القرار
ُملزمون ابلقرارات املتّخذة يف جمالس الشورى.
هناك توجه رئيسي يف ع ّدة أحاديث صحيحة لصاحل
االخنراط يف موقف األغلبية .وميكننا استخراج نفس
يتوجه فيه النيب (ص)
التصور من احلديث الذي ّ
ابلقول إىل أيب بكر وعمر(( :إ َذا اتَّ َف ْقتُ َما َعلَى أ َْم ٍر َملْ
13
ُخالِْف ُك َما)).
أَ
أما فيما خيص وجهات النظر اليت ستصبح تشريعا ال
 )13أبو بكر بن العريب؛ عارضة األحوذي يف شرح الرتمذي.
بريوت :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،د .ت /.ج  7ص
206
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لألمة مجعاء ،فإن الرأي األغليب جيب تبنّيه
رجعة فيه ّ
واحرتامه يف اجملالس االستشارية وغريها من املؤسسات
اليت متلك سلطة القرار.
ويف إطار االستشارة ،ال جند يف القرآن أي ُحكم
صريح خبصوص اتّباع رأي األغلبية ،ما عدا بعض
احلاالت النادرة.
وجند مواضع أخرى كثرية يتعرض فيها الكتاب ابلنقد
لل "قدامى" أو "أكابر" القوم ،واصفاً هلم ِبهنم زاغوا
كثريا عن احلق ،وأهنم خمادعون .كما حت ّذران
األحاديث الكثرية وغريها من أعمال النيب من فساد
خنبة احلكم ،وابلتحديد العلماء والقادة السياسيون،
يؤدي فسادهم إىل هالك األمة ،كما
الذين ميكن أن ّ
ميكن لفضائلهم األخالقية ونزاهتهم أن تنصلح به
حاهلا.
ففي القرآن ال يقام التعارض أو املقارنة يف العدد قَلَّ
أو كثُر ،بل بني االختيار اجليد واالختيار السيئ .واىل
اليوم ،فإن اآلية  38من سورة الشورى اليت هتنّئ
الصالةَ َوأ َْمُرُه ْم ُش َورى
﴿استَ َجابُوا لَِرّّبِِ ْم َوأَقَ ُاموا َّ
الذين ْ
بَْي نَ ُه ْم﴾ ،وكثريا ما نقرأها ،تقرتح أن يكون الرأي
املتفق عليه ،يف استشارة حقيقية ،هو الشائع ،وأن
تكون القرارات املتخذة مجاعية ال أ ْن يتخذها شخص
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واحد .فملكة سبأ أوضحت أهنا لن أتخذ برأيها يف
مسائل جليلة ثقيلةٌ تبعاهتا ،دون الرجوع إىل موافقة
مستشاريها .وَنن ال جند يف القرآن ما يناقض أو
يلغي رأيها .كما أننا جند يف حياة النيب ومنوذجه ما
ض القرآن مللكة سبأ
يؤكد صحة كلمات امللكةَّ .
تعر َ
ابعتبارها مثاال لإلدارة احلكيمة والسلوك القومي .كما
تؤكد أقوال امللكة وأفعاهلا أهنا كانت ك ُفؤة يف مهمتها،
ولكن أيضا أن اجمللس االستشاري قد أجاز هلا ما
14
عزمت عليه .كانت امللكة خبرية عارفة وحكيمة.
كما أن مثال تطبيق مبدأ الشورى يف حياة النيب
(ص) يضيف دعما قواي للفكرة القائلة إن املسار
بتبَن رأي األغلبية ووضعه موضع التنفيذ .ففي
ينتهي ّ
معركة بدر سنة  ،622مل يكن النيب يرغب يف اخلروج
إىل احلرب ،قبل التأكد من دعم غالبية أصحابه له،
ُحد
وكذا املهاجرون واألنصار .أما يف معركة أ ُ
الدراماتيكية ،فإن األغلبية قد عارضت إسرتاتيجية
النيب (ص) الدفاعية .ولكن األخري استمع إىل
حججهم ،وع ّدل من خطته حبسب رأي األغلبية.
وقد أاثرت تلك االستشارة وما نتج عنها كثريا من

 )14سورة النمل؛ آية 43 - 22
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اجلدل حول ما إذا كان رأي األغلبية ملزما .ففي هذه
احلالة تنازل النيب عن رأيه اخلاص لصاحل الرأي الذي
ذهب إليه معظم أصحابه .ومباشرة بعد تلك احلادثة
﴿و َشا ِوْرُه ْم ِيف ْاأل َْم ِر﴾.
جاء الوحي ابألمر اإلهلي َ
ومل يذكر الصحابة الذين شاركوا يف أحد ،وال النيب
(ص) نفسه (وهو الذي مل يرتك فرصة إال واستفاد
منها للتحذير والتعليم والتلقني) أن ّتليه عن رأيه
وااللتحاق ابلرأي املخالف له كان سببا يف اهلزمية.
وقد تناول القرآن بتفصيل تلك احلادثة الدرامية
يشر من بعيد أو قريب ملثل ذلك
ونتائجها ،ومل ْ
التأويل.
سبق للنيب التحرك قبل مساع رأي اآلخرين (وهو أقل
ما ميكن ترقبه من رسول حاضن للوحي اإلهلي ومطبق
ألوامره) .ويف احلاالت اليت مل يتلق فيها أوامر إهلية
كان ال يتورع عن استشارة من حوله.
إن مفهوم احرتام األغلبية ليس غريبا وال جديدا على
ثقافتنا وال على نظامنا التشريعي .بل هو منغرس يف
بعامة.
أعماق فكران ،يف الشريعة واجملتمع اإلسالمي ّ
وقد دافع العلماء املسلمون على مبدأ التعويل على
األغلبية منذ البداية.
فاحمل ّدثون مثال أولوا عناية خاصة لكتب احلديث اليت
- 22 -

22

تتواتر سالسلها .ونفس الشيء ابلنسبة للفقهاء
وعلماء أصول الفقه الذين كانوا مييلون إىل اآلراء
يقرها أكرب عدد من الباحثني املختصني
الفقهية اليت ّ
والعلماء .وإذا اختلف العلماء حول مسألة ،كان
األحوط االلتجاء إىل تبَن رأي األغلبية .ونفس املبدأ
يطبق على آراء صحابة النيب (ص) .وكانت تلك
املنهجية تسمح بفهم ما أيمر به القرآن والسنّة ،وما
تتضمنه من غاايت .ميكننا إذا افرتاض أن االستقامة
واحلقيقة تدور دائما مع اجلماعة.
أمحد الريسوين
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نظرة حول الشورى اإلسالمية
يف عصر التأسيس

يبحث هذا الفصل يف التجارب األوىل للشورى يف
اجلماعة املسلمة لتحديد كيفية تطبيقها يف حياة النيب
واخللفاء األربعة من بعده .كما حيتوي أيضا على قراءة
للعصور املتأخرة عندما تعرض مكانة مبدأ الشورى إىل
هزات عنيفة .وتطرح هاتني الفرتتني التأسيسيتني
دروسا مجّة حول تطبيقاهتا.
كما حتتاج مالمح تلك التجارب أيضا ،وهي ال شك
ضرورية ،إىل تدعيم وإغناء أتتيها من جماالت أخرى
من احلياة اإلسالمية.
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ميثل مبدأ الشورى القوة واحليوية ومتاسك اجلماعة
اإلسالمية األوىل .وال تزال حركات اإلحياء اإلسالمي
إىل اليوم تستلهم من مثال احلكمة ذاك لرفع
التحدايت اخلاصة بعصر احلداثة.
اعتُ َرب مبدأ الشورى ،من بداية اإلسالم ،إعالان فطراي
وعفواي من أشخاص واعني وعاقلني .وقد أسبغ عليه
الفقه اإلسالمي شرعية وأقامه إىل مستوى اإللزام يف
شرع الفقه
تطبيق إسالمي صحيح .وابلفعل ،فقد ّ
ِمارسات فطرية عديدة ،ومبادئ تعمل للصاحل العام.
كانت تلك املمارسة ،يف بداية عهد اإلسالم ،آلية.
كما كان ذلك املبدأ ،وقد أقامه النيب (ص) ،حمل
تطبيق من صحابته واخللفاء من بعدهم.
وقعت استشارة واسعة بني جمموعات صغرية الختيار
خليفة لرسول هللا (ص) .و ّأدت إىل مبايعة أيب بكر.
وكان ذلك االختيار لقائد صاحل وذي درجة روحية
عالية مسبوقا بكثري من النقد والنقاش الصريح دون
أي رقابة .ويف مرضه ،بدأ أبو بكر يف استشاراته
فع ّني
للبحث عن خليفة له .وقع االختيار على عمر ُ
خليفة أليب بكر .وعندما طُعِن ،طُلب منه وهو على
ويعني خليفة من بعده
فراش املوت أن يكتب وصيته ّ
كما فعل أبو بكر ،فأجاّبم" :ال أرى لكم إال من
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مات الرسول (ص) وهو عنهم راض" ،واختار ستة
نفر من الصحابة للتشاور واختيار واحد من بينهم
خلالفته .كان قراره يقوم على أسس متينة ،فقد جعل
معيار االختيار من كان قد حصل على ثقة النيب
ودعمه املباشر .كما كان أولئك الستة رؤوس القوم
الذين تدين هلم رقاب اجلماعة املسلمة.
هناك مسألة أخرى تستوجب الشورى ،هي كيفية
التصرف يف أراضي الفتح (وهي مسألة قانونية ذات
أبعاد سياسية وعسكرية واقتصادية) .كانت تلك
املشكلة سببا يف نزاع ظهر بني الصحابة .وملا عجز
عمر وخمتلف الفرقاء يف إجياد حل مقبول ،طُرح األمر
على مستشارين من الثقات .وقد لقي رأي عمر
إببطال "العمل بتقسيم الفيء" دعما من غالبية
الصحابة "العاملني واملتفقهني".
كان مبدأ الشورى يف بدايته يتميز ابلرغبة يف البحث
عن املشورة لدى اآلخرين .كانت هناك حرية يف
التفكري والتعبري واملبادرة واجملاهرة واإلنصاف والثقة،
دون أن ننسى البساطة واملرونة يف التنظيم .وكمثال
على ذلك رفض أيب بكر وعمر للقطع يف أي ُحم ٍ
دث
قبل مجع أعيان اجلماعة املسلمة ومشاورهتم.
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وقد ترافق االنتقال من عهد اخللفاء األربعة (وهو
تغريات
مواصلة للعهد النبوي) إىل فرتة األمويني مع ّ
عميقة طالت شؤون السياسة .ويف مستوايت أخرى
(العقائد ،والثقافة ،والسياسة ،واملعارف ،واجليش)
حافظ التقدم اإلسالمي على وتريته .يف حني خلّفت
اإلدارة احلذرة للخلفاء األربعة األول ،والقائمة على
احلكمة ،خالفة قهرية قائمة على مبدأ التوريث.
كانت ِمارسة مبدأ الشورى تفتقر إىل التنظيم
والتقنني .وكانت أهم تطورات الدولة واجلماعة املسلمة
تتطلب وضع برامج منظمة ومؤسسات.
ففي عهد "اخللفاء الراشدين" كان هناك مسار من
التطور املتواصل يف مستوى كل اهلياكل واألنظمة
وطرائق االستغالل تقريبا ،ما م ّكن من تدعيم الدولة
اإلسالمية وتوسعها يف ذلك العصر .وكان التطور
حيصل ،أحياان ،عرب استجالب َتارب من دول أخرى
ومن أزمان خمتلفة والقيام ابخرتاعات مبدعة تقوم على
مبادئ اإلسالم.
اكتسبت الدولة اإلسالمية ،بتلك الطريقة ،عددا من
اهلياكل التنظيمية اجلديدة ،أو عرفت َتويدها يف
اجملاالت السياسية واملالية واإلدارية والعسكرية
والتعليمية والقضائية واالجتماعية .حافظت الدول
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واجملتمعات اإلسالمية وصقلت األنظمة واألجهزة
الضرورية حىت َتيب عن حاجياهتا الروحية واملادية.
بيد أن مبدأ الشورى مل أيخذ شكل الربانمج أو
النظام .كان ميكن القيام مبجهود أكرب لتمكني
االنتقال من شكل أصلي ملبدأ الشورى يف بداية
اإلسالم – يتميز ابلبساطة واملرونة – إىل ِمارسة مقننة
ومهيكلة ،حىت يتواءم بشكل أفضل مع التطور
املستمر للحياة ،ومع الوظائف القانونية وخمتلف
وطورهتا.
اإلجراءات اليت ّاّتذهتا اجلماعة اإلسالمية ّ
وحىت ابلنسبة الختيار القادة السياسيني والروحيني
لألمة اإلسالمية ،فإن مبدأ الشورى مل يعد يطبَّق.
إضافة إىل التوقف عن تطبيقه بشكل آيل وحقيقي،
اللهم إال يف حاالت اندرة ،يف اجملال السياسي مبعناه
الواسع .وعوضا عن ذلك فإن الوصول إىل احلكم
الغصب
يتم سواء على قاعدة "التوريث" أو ْ
أصبح ّ
والغلَبَة .وأصبحت مقاليد احلُكم جمتمعة بني يدي
السلطان الذي يديرها حبسب أهوائه ومصاحله.
أصبحت تلك البنية ،يف السياسة ،هي األكثر
انتشارا.
ال شك أن التطبيق األمثل للشورى يتجلّى يف النظام
القضائي اإلسالمي .ويف هذا اجملال ،فإن ّاّتاذ
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القرارات مبوافقة اجلماعة جيد أصوله يف ِمارسة
اخللفاء ،وابألساس عمر وعثمان .فالشكل القدمي
لالستشارة القضائية أضحى هو السائد وخاصة يف
ضمنًا يف اآللة
األندلس واملغرب ،حيث أصبح جزءا ُم َّ
القضائية .ومن كانوا يُطلبون للمشورة يُعيّنون
مستشارين ،بعد أن يتم اختيارهم من قبل القاضي أو
مؤهالن إلصدار قرارات
رئيس تلك الطبقة ،ومها ّ
قضائية قائمة على الشريعة اإلسالمية .وبذلك ،كانت
مر
السلطة القضائية يف اإلسالم هي األفضل على ّ
التاريخ ،وجنحت بشكل واسع يف احملافظة على
استقالليتها وحيادها .وكانت الدول واألنظمة
السياسية املتعاقبة يف التاريخ اإلسالمي عاجزة عن
مقاومة هيمنة السلطات اإلسالمية على الفضاءات
التشريعية والثقافية.
كيف ميكننا ،اليوم،

جتويد وترويج مبدأ الشورى ؟
بعض املسائل املتعلقة مببدأ الشورى بقيت غري
مفهومة ،كما مل توضع مبادئها موضع التطبيق مبا
يكفي .بقي هناك فراغ ال بد من ملئه إذا ما أردان
إنشاء إطار صلب يف جماالت شىت لتطبيقاهتا األكثر
 - 2828

أمحد الريسوين

اإلسالم والدميقراطية :األسس

عمليّة .إن إعادة النظر الشامل هلذه املمارسة
سيمكننا من معرفة أمهيتها والتقدم َنو أتسيس نظام
تنضم فيه.
ّ
ولفهم األسئلة املتعلقة بذلك ،وإدماج مبادئها بطريقة
انجعة ،ال بد أن نلتفت إىل قواعدها .سيسمح لنا
ضعت هذه
ذلك مبواكبة متطلبات احلياة املعاصرةُ .و ْ
القواعد منذ فجر اإلسالم ،أايم النيب (ص) واخللفاء
"الراشدين" .وهي تتكون من:
 التوجه النظري والعملي الذي أقره النيب(ص) وصحابته واخللفاء "الراشدون"؛
 مبادئ الشريعة اإلسالمية وغاايهتا؛ األنظمة والرتتيبات املرتبطة مببدأ الشورى،مر
املطبقة يف خمتلف بالد العامل على ّ
التاريخ اإلسالمي.
نقطة انطالقنا يف سعينا إلقامة الشورى هي التأ ّكد
من أهنا أتيت من دين اإلسالم ومن الوحي اإلهلي .هي
إذا منحة من هللا وواحدة من األسس اجلوهرية
للشريعة اإلسالمية .وابلتايل ،فتطبيقها يعَن تطبيق
الشريعة ،والتقاعس عنها يعَن إمهال الشريعة .وبقطع
النظر عن الوحي فإن مبدأ الشورى ميثل الطريقة
الرئيسية اليت ميكن ّبا حتديد وجهة السلوك الفردي
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واجلماعي املطابق للحكمة وللتوجه السليم .خيضع
املسلمون بدايةً إىل توجيهات الوحي ،يليه مبدأ
الشورى.
وبفضل هذين املصدرين جند املعرفة والتفهم ،ومعهما
جند إمكانية َتريب التدبّر العقلي والتأويل بشكل
انفع .وعندما يكون موضوع االنشغال متعلقا
ابملصلحة العامة ،تصبح ضرورة التشاور أكثر إحلاحا.
هنا يكمن جوهر مبدأ الشورى ذاته .وبفضله ميكننا
سواي يف املصلحة العامة ،والتخطيط ملختلف
التفكري ً
اخلطوات الواجب ّاّتاذها لتطوره املتناسق ،وإلدارته
بطريقة هادئة.
إن األشخاص الذين جيدون أنفسهم مؤقتا يف السلطة
ويف س ّدة املسؤولية هلم واجب شخصي بتمكني
اآلخرين من املسامهة يف مسار التفكري والتخطيط
واإلدارة .ومن حق املسلمني أن يُستشاروا يف مواضيع
الشأن العام ومصاحلهم املشرتكة.
ونظرا لالَنطاط الذي تعيشه ّأمة اإلسالم ،وعجزها
عن تطبيق مبدأ الشورى بطريقة آلية ،جاء الوقت
الذي جيب علينا فيه استعادة قيمته وإدراك احلاجة
إليه .وابلنهاية ،فإن هذا املبدأ ال يُعلى عليه إال القرآن
السنّة ابعتباره مصدرا للتوجيه ووسيلة موثوقة
و ُ
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للتسيري .إن إعادة مبدأ الشورى يف احلياة اإلسالمية
إىل مكانته الطبيعية شرط الزم لإلصالح الروحي
واملادي.
كرس الشورى يف يوم من األايم يف جمموعة من
مل تُ َّ
املؤسسات الدائمة ،على عكس وظائف أخرى
كاحلكومة واإلدارة وتوزيع الزكاة واحلسبة واألسواق
والسلطة القضائية ومقاومة اجلرمية والشرطة واألمان
واملعارف والتعليم .ويف بداية اإلسالم كان وضع مثل
تلك املؤسسات غري ضروري كما أنه مناسب ،ألن
مسار االستشارة كان يتميز ابلتلقائية والبساطة
والنزاهة والثقة.
وحىت بدون نظام حمدد أو مؤسسة متخصصة فإن
مبدأ الشورى كان يطبق بشكل دوري وفعال.
وبتناسق مع االَتاه العام َنو التقنني والتنظّم ّإابن فرتة
اخللفاء الشرعيني ،فإن عددا من املبادرات واخلطوات
طور
التنظيمية قد متّ ّاّتاذها .بيد أنه مل ُحيت َف ُ
ظ ّبا ومل تُ َّ
ألجيال املستقبل.
إن األسلوب األكثر طبيعية كان ميكن أن يكون يف
تطور تلك اإلجراءات التنظيمية مع الوقت ،عرب
ٍ
إبطالق وعلى
تطبيق مبدأ الشورى يف احلياة العامة
املستوى السياسي بشكل خاص .فالفراغ التنظيمي
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والقانوين اخلاص ابلشورى قد ترك الباب مفتوحا أمام
منطق احلُكم غري املسؤول.
تضع الشورى الفقه اإلسالمي والعقل واملصاحل
املشرتكة يف وضع احلَ َكم األعلى وسط أفراد اجلماعة.
وبفضل مبدأ الشورى الذي يفسح اجملال للنقاش
وللفهم ولالتفاق املتبادل ،حيصل كل فرد على ما
يستحقه .هو أيضا مسار من الربهنةُ ،ميَ ِّكن من
هداية املتدخلني عرب عناصر األدلة واملنطق السليم .ال
بد من وجود مؤسسات تدعم تلك التطبيقات
والقوانني اليت تديرها.
مل يضع اإلسالم نظاما واضحا لتلك املمارسة ،على
شاكلة طريقته يف مقاربة املسائل التنظيمية اليت تتعرض
التغري الدائم .ولكن املسلمني تثريهم بعض
إىل التطور و ّ
اآلايت من القرآن وبعض األحاديث النبوية يف حبثهم
عن املعرفة والتعليم .الرسول نفسه (ص) قد أعطى
احلي .ووجب على املسلمني أن جيتهدوا يف
املثال ّ
إصالح وضعهم إبعادة تطبيق مبدأ الشورى نظراي
وعمليًا.
وجد الصحابة والتابعون أنفسهم ،بسرعة ،أقلية يف
جزيرة العرب كما يف بالد الشام والعراق ومصر وبالد
فارس وإفريقيا الشمالية ،وغريها من البلدان .وَنن
- 32 -

32

أمحد الريسوين

اإلسالم والدميقراطية :األسس

نعلم أن أي تطور ،وخاصة إذا كان سلبيا ،يستدعي
استعماال مناسبا لتدبّر مستقل ومبدع .سيساعدان
مسار التفكري ذاك على اّتاذ قرارات تتفق مع أهم
نصوص الشريعة اإلسالمية .نفس األمر ينطبق على
تالؤما مع تلك الوضعية .ال بد
مبادئه وغاايته األكثر ً
نتبىن إجراءات وأن نضع مؤسسات مت ّكن من
أن ّ
احلفاظ على املصاحل ،ويف نفس الوقت حت ّذر من
االنشقاقات املمكنة.
جيب أن نستخلص الدروس من التجارب التارخيية،
سواء كانت فاضلة أم فاشلة ،إلعادة البناء يف
املستوايت النظرية كما العملية ملبدأ الشورى.
ويستوجب إعادة البناء ذاك س ّد الفراغ التنظيمي ،من
خالل َمْن َه َجة تطبيق مبدأ الشورى ومأسسته.
وأخذا ابالعتبار أن التنظم ضرورة ،فإن أربعة مبادئ
تشريعية حتوز على دعم واسع من النصوص القانونية
اإلسالمية ،وهي قابلة للتطبيق على مسائل التأويل
املتعلق بتطور احلياة البشرية:
 املثال األبرز للمبدأ األول هو املوقف الذي ّاّتذه
عمر عندما فهم أن املطلوب منه تعيني خليفته.
ض على
فر ُ
كان يعلم أن ذلك االختيار سيُ َ
اجلماعة املسلمة يف جمموعها .وإزاء هذا القرار
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ثقيل العواقب ،أعلن عمر أن كل قرار ذي طبيعة
ِماثلة إذا ما ُِّ
اّت َذ دون استشارة عامة مسبقة هو
قرار ابطل .وّبذه املقارابت احلذرة منع بشكل
حاسم الفتنة واحلرب األهلية عرب بعث جملس
استشاري خمصوص ابنتخاب خليفته.
يكمل
 املبدأ الثاين التشريعي" ،س ّد الذرائع"ّ ،
األول ومي ّد فيه .هو أكثر دقة ،ألنه يُطبَّ ُق يف
تؤدي
احلاالت اليت ميكن للشرعية الظاهرة فيه أن ّ
يف هناية التحليل إىل أفعال شريرة ،وبعبارة أخرى
تعم ُل شيء مشروع وحالل لغاية أخرى
عندما يُس َ
غري الغاية األصلية.
 املبدأ الثالث الذي يتعلق بتنظيم مسار االستشارة
هو واحد من املبادئ األساسية يف الفقه
املرسلَة" .يقوم هذا املبدأ
اإلسالمي" :املصاحل َ
على مفهوم "الـ ـ ـ ـ"شريعة اهلادفة إىل خدمة

املصاحل األخالقية واملادية ،وقراراهتا تستهدف
جلب الفوائد لألشخاص ومحايتها .واملصلحة
َّد غالبا حبسب السياق .فالشريعة ال تعدد
ُحتد ُ
كل القرارات الالزمة ،ألن
مجيع تفاصيلها ،وال ّ
هذه األخرية تتوقف ابلطبع على ظروف تتطور
بشكل مستمر.
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وابلتايل ،وابإلضافة إىل املعايري اخلاصة ،فإن
الشريعة قد وضعت مبادئ عامة وكونية ،ميكن
لعدد كبري من القواعد أن تُشتَ َّق منها.
كل ما هو صاحل ومفيد وعادل ومنصف وكرمي
مندوب
يوجبه القانون اإلسالمي ،سواء ابعتباره
ٌ
اجب.
أو و ٌ
وجيب على األحكام القضائية اإلسالمية أن
تستجيب للشروط التالية:
 أن تكون متوافقة مع مقاصد الشريعة مبا اليتعارض مع أ ٍي من مبادئها ،وال ّتتلف مع أي
من نصوصها؛
 أن تكون مفهومة ومتطابقة مع التفكري املنطقي،مبا مي ّكنها من احلصول على أكرب قدر ِمكن من
القبول؛
 أن تكون ،يف حال االعرتاف ّبا وتطبيقها،موج َهةً إىل نشر أهداف الشريعة اإلسالمية.
َّ
وابحملصلة ،ال بد أن تكون الغاايت األخالقية
ّ
واالجتماعية للشريعة ُحم َرتَمة .وال بد للقرارات
اخلاصة أن تبقى مالئمة للمقاصد العامة (حفظ
النفس ،حفظ املال ،حفظ كرامة الفرد ،اخل).
كان هذا املبدأ اإلسالمي األساسي يطبَّ ُق من
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 أما املبدأ الرابع فيتمثل يف االستلهام من النماذج
ت خارج أمة اإلسالم.
والتجارب اليت طُ ِوَر ْ
فمحتواها يصبح مقبوال إبخضاعه ملعايري الشريعة
اإلسالمية ،وقد وقع تنفيذه على مر التاريخ
اإلسالمي .لقد طُبِّ َق لقرون من قبل النيب (ص)
وصحابته واخللفاء األربعة األ َُول واملسلمني من
بعدهم .حصل ذلك على وجه اخلصوص يف
مسائل تتعلق ابلتنظّم واإلجراءات اإلدارية.
اقتبس املسلمون كل ما بدا هلم مفيدا وغري
متعارض مع الدين .وكان املعيار يف ما ميكن
أخذه هو مدى مطابقته لإلسالم وفوائده الراجعة
لألمة اإلسالمية .كانت تلك االقتباسات وسيلة
لالستلهام من النيب (ص)ِ ،بن َتد ما يؤيدها يف
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مر
قبل الفقهاء املسلمني واحلُ ّكام والقضاة على ّ
القرون .وقد ش ّكل قاعدة يرتكز إليها عدد ال
حمدود من التطبيقات يف جماالت خمتلفة .ومثال
تلك االستعماالت الشورى يف مسألة مجع القرآن
ّإابن خالفة أيب بكر (اخلليفة الراشدي األول)،
مشفوعة بنشر نسخة واحدة من املصحف
للمسلمني مجيعا أينما كانوا يف أرض اإلسالم
زمن خالفة عثمان بن عفان (اخلليفة الثالث).
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القرآن أو يف ُسنّة النيب ،أو ما أتى به صحابته
"واخللفاء الراشدون" .ويف اإلطار الدميقراطي
على سبيل املثالَ ،نن َنتاج ملعارف وخربات
عملية للتشكيل والتنظيم واألجرأة.
وفيما يتعلق مببدأ الشورى ابعتباره أداة إصالح ،فإن
اجلدل احلايل يرتجم وعيا وتفاعلية جديدة مع احمليط
السياسي واالجتماعيَُ .ت ّسد الشورى أحد املبادئ
اإلصالحية املتج ّذرة يف قلوب وعقول املسلمني ،مع
قدرة عظيمة على التأقلم والتعديل .كيف ميكننا
إدخال هذا املبدأ اإلصالحي يف آلية عملية ،تستطيع
به اجلماعة املسلمة املضي قُ ُد ًما يف تفعيل اإلمكانيات
البناءة والتقدمية املتعلقة ابلتزامهم برسالة اإلسالم ؟
ثقافة الشورى ضرورية.
إن نشر ثقافة التشاور يستوجب كثريا من الكتاابت
واحملاضرات والندوات .ذاك هو مثن الوعي ِبمهية
الفوائد اليت جننيها من ِمارسة مبدأ الشورى ،ولكن
َنصلها يف
أيضا اخلسائر والرتاجعات اليت ميكن أن ّ
حال التغاضي عنها.
جيب على اخلطاب البيداغوجي الضروري لنشر ثقافة
الشورى أن يُبلَّ َغ بكل الوسائل املمكنة .وسائل
اإلعالم ،والتعليم ،والتوجيه ،والوعظ  ..اخل ،كلها
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إن األفراد واجلماعات املنخرطة يف مبدأ الشورى
يعيدون الوصل مع املقاصد املركزية للشريعة،
األمة.
ويش ّكلون طليعة ّ
لنتذكر اآلية القرآنية اليت تصف أمة اإلسالم
ب ﴿ َوأ َْمُرُه ْم ُش َورى بَْي نَ ُه ْم ﴾ 15.نزل الوحي ّبذه اآلية
عندما كانت مجاعة املسلمني تتكون فقط من
جمموعات صغرية من املؤمنني الذين يدعون اآلخرين
إىل اإلميان .مل يكن هناك إذًا ال دولة وال خالفة .روح
الشورى جيب أن تطبع ُجممل الثقافة اليت نعيش فيها.

| l’innovation politique

جيب أن تُعبَّأَ يف هذا االَتاه.
يرتقي مبدأ الشورى ابلفرد يف إدارة شؤونه .فهو مي ّكنه
من خدمة مصاحله اخلاصة ومصاحل اآلخرين بشكل
التطهر ،وتنمية ذكائه.
أفضل ،ومن تقليص الشر ،و ّ
وميكن للمجموعات واملنظمات ال ُمدركة لقيمة هذه
املقاربة أن تشجع ثقافة الشورى يف األوساط
اإلسالمية عرب االخنراط يف إدراك الوعي الشامل
واجلماهريي ابلشورى كضرورة حتمية.
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وبعبارة أخرى ،فال بد أن تُصبح "فنًّا للحياة" يتغلغل
يف كل اجملاالت .ال ميكن ملبدأ الشورى أن يتم الرتويج
له بشكل كامل إال يف فضاء من حرية االعتقاد،
وحرية الفكر والتعبري.
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مؤسسة التجديد السياسي
ثنك تانك ليبرالي ،تقدمي أوروبي
تقدم مؤسسة التجديد السياسي فضاء مستقال من الخبرة الفنية والتفكير
والتبادل ،متوجهة نحو إنتاج األفكار والمقترحات وتوزيعها .وهي
تساهم في تعددية الفكر وتنمية الحوار العمومي ضمن توجه ليبرالي،
تقدمي أوروبي .وتعطي المؤسسة األولوية إلى أربعة رهانات كبرى:
التنمية االقتصادية؛ اإليكولوجيا؛ القيم؛ والرقمية.
يضع الموقع الرسمي www.fondapol.org
 www.fondapol.orgعلى ذمة الجمهور
صتها المعلوماتية "" Data fondapol
ُ ""Data.fondapolمتاحة
جميع أعماله .وتجعل من ّ
للجميع للولوج واستعمال المعلومات ال ُم َجــ َّم َعة في مختلف مراحل
االستبيانات وبمختلف اللغات ،عندما يتعلق األمر بدراسة عالمية.
Trop Libre
 " "Tropيسلط نظرة
وباإلضافة إلى ذلك فإن موقعنا اإلعالمي ""Libre
" TropLibre
نقدية يومية على األحداث اليومية وحراك األفكارLibre"" .
"Trop
تقترح أيضا يقظة مستمرة لمتابعة تداعيات الثورة الرقمية على
الممارسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وذلك عبر تخصيص
" Renaissancenumérique
خانة خاصة في الموقع يحمل تسمية "" numérique
Renaissance
.Politique 2.0
(اإلحياء الرقمي)" وكانت تسمى سابقا2.0 :
.Politique
مؤسسة التجديد السياسي مؤسسة غير ربحية ،وتخضع لنظام الخدمة
العامة .وهي مستقلة وال تخضع في تمويلها إلى أي حزب سياسي.
مواردها عمومية وخاصة ،وتتمتع بدعم من الشركات ومن الخواص،
وبشكل رئيس من تنمية نشاطاتها.
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