نحو نظام دميقراطي عـريب
د .محمد ربيع *
الدميقراطية فكرة اخرتعها قدماء اليونان لتصف نظاماً سياسياً استهدف قيام الشعب بحكم نفسه
بنفسه .إال أن التطبيق العميل لتلك الفكرة أدى إىل استيالء طبقة واحدة عىل الحكم ،هي طبقة
األحرار التي قامت بحكم العبيد والتحكم بهم .ومن خالل العرب انتقل الفكر اليوناين إىل الغرب
الذي كان سباقاً يف تطوير تلك الفكرة وغريها من علوم وتوظيفها لتحقيق نهضة مجتمعية شاملة يف
العرص الحديث .ولقد كانت الدميقراطية من أهم األفكار التي طورها الغرب وقام بتأسيسها كنظام
حكم سيايس اكتسب مع الزمن رشعية ،ما جعل الدميقراطية تتحول ببطء إىل موقف فردي وجامعي
ينظم العالقات بني الناس يف املجتمع .ففي املجتمعات الصناعية بالذات أصبحت الدميقراطية مع مرور
الزمن حالة ذهنية تدفع الناس يف اتجاه االعرتاف بحقوق متساوية مع اآلخرين واحرتام آرائهم ،وحل
الخالفات معهم بطرق سلمية .ويشري التاريخ الحديث إىل أن مبادئ الحرية والعدالة وتكافؤ الفرص
مل تتحقق إال يف ظل نظم الحكم الدميقراطية التي تبلورت يف عرص الصناعة وتعمقت جذورها بعد
تأسيس الواليات املتحدة األمريكية وقيام الثورة الفرنسية يف أواخر القرن الثامن عرش.
ومع أن الدميقراطية بدأت كنظام حكم سيايس ،إال أنها تطورت إىل قيمة اجتامعية ثقافية تقوم
عىل مبدأ االعرتاف املتبادل بحقوق وواجبات متساوية ،وحرية الرأي والفكر والعبادة ،والتعددية
الثقافية والسياسية ،واحرتام حقوق اإلنسان والتعايش السلمي .وإذا كانت الدميقراطية كنظام
سيايس تعني وضع حد نهايئ للحكم الفردي ومؤسسات الدولة غري الخاضعة لرقابة شعبية ،فإن
* باحث وأكادميي مغريب
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الدميقراطية كقيمة ثقافية تعني وضع حد نهايئ الحتكار الحقيقة من قبل فلسفة اجتامعية شمولية
مثل الدين أو القومية أو الشيوعية.
يُع ِّرف قاموس وبسرت الدميقراطية عىل أنها "نظام حكم يقوم عىل تركز السلطة يف يد الشعب أو
يف ممثليه املنتخبني تبعاً لنظام انتخايب حر" .كام يعرفها أيضاً بأنها "حالة مجتمعية تتصف بتساوي
الناس من الناحية الرسمية فيام يتعلق بالحقوق والواجبات" .مع هذا ،ليست الدميقراطية حالة
مستقرة ،وإمنا عملية سياسية اجتامعية متطورة تؤثر يف القيم السائدة يف املجتمع ،ويف مواقف
الناس ونظرتهم الفلسفية وتتأثر بها .لذلك تتشكل املؤسسات الدميقراطية تبعاً لتجربة كل مجتمع،
وتتأثر باألوضاع االقتصادية واالجتامعية والقوى التي تتحكم يف تشكيل الثقافات وصنع الحضارات.
وبسبب مرور املجتمعات اإلنسانية املختلفة بتجارب ُمتباينة جعلتها تعيش يف ظل ظروف حياتية
مختلفة ،فإن النظم الدميقراطية تختلف من مجتمع آلخر.
إن جذور الدميقراطية ومبادئها األساسية القامئة عىل املساواة والعدالة واملسؤولية من املمكن
إرجاعها إىل العقائد الدينية .إذ اتجهت الديانات منذ ظهورها يف األزمنة القدمية إىل القول بأن
الناس متساوون ،وأن كل إنسان مسؤول أمام قوة عظمى غري مرئية ،وأن عليه أن يترصف بشكل
أخالقي .وفيام أسهمت تلك املبادئ يف رفع مكانة العبيد يف عني الله حسب ما تشري األديان
الساموية عىل األقل ،أدت إىل إضعاف منطق السلطة املطلقة التي استحوذ عليها حكام كثريون .مع
ذلك مل يستطع الدين وضع حد لالستبداد أو االستغالل بل قامت املؤسسات الدينية مرارا ً بتربير
سلطات ملوك مستبدين وحكام ظاملني.
إن هيمنة الكنيسة يف العصور الوسطى عىل مختلف أوجه الحياة يف أوروبا حرم امللوك واألمراء
من االستحواذ عىل ما يكفي من القوة والحرية لبناء دول قومية ذات سيادة .لكن دخول الكنيسة
يف أزمة مع انطالق حركة االصالح الديني شجع األمراء وامللوك عىل التحالف مع أعداء الكنيسة
من تجار وسكان مدن والحصول عىل قوة كافية إلقامة دول قومية مستقلة .وفيام استهدف امللوك
من التحالف مع التجار وسكان املدن الحصول عىل املال لبناء جيوش وطنية ،استهدف التجار
وسكان املدن تعزيز ما حصلوا عليه من حرية اقتصادية واجتامعية بعيدا ً عن الكنيسة وامللوك
خالل القرون السابقة .إذ اتجه سكان املدن األوروبية عامة واإليطالية خاصة مع نهاية القرن الرابع
عرش إىل ترسيع وترية النشاطات االقتصادية والحرفية ،وتكوين نقابات حرفية ،وتحدي التقاليد
االجتامعية السائدة يف زمنهم ،مبا يف ذلك سلطات امللوك والكنيسة.
ويف ضوء ما ساد حياة تلك املدن حينئذ من حرية نسبية ،وقيام التجار والحرفيني بالرتكيز عىل
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نشاطات دنيوية استهدفت تحقيق مصالح مادية ،فإن معطيات الحياة أخذت تتطور يف اتجاه
أبعد املدن عن حياة االقطاع وتقاليده ،وقادها إىل مخالفة تعاليم املؤسسة الدينية فيام يتعلق
بالنشاطات التجارية واملعامالت املالية .نتيجة لتلك التطورات تبلورت طبقة غري تقليدية يف املدن،
تشكلت من تجار وحرفيني وممولني كان الكثري منهم قد هرب من االقطاعيات بعد سنوات عبودية،
ما جعلهم يترصفون ويفكرون كمجموعة من األحرار .وإذا كانت الدميقراطية هي نظام حكم من
الشعب وبالشعب ومن أجل الشعب كام قال أبراهام لنكولن ،فإن نظام املدينة يف عرص النهضة
كان نظاماً من التجار وبالتجار ومن أجل التجار .لكن ارصار الكنيسة عىل تطبيق تعاليمها مل يرتك
مجاالً لحدوث تحول مجتمعي واسع من دون رصاع دموي انتهى بهزمية الكنيسة عام  .1648وفيام
كانت العملية السياسية تسري ببطء نحو تعزيز سلطات امللوك ،كانت هناك أفكار جديدة وتطورات
اقتصادية غري مسبوقة تغزو أوروبا وتقوم بتغيري الواقع الحيايت وطرق التفكري بشكل جذري .يقول
تشارلز فان دورين  :Charles Van Dorenشكلت تلك التغريات تحدياً كبريا ً جاء أوالً لصالح
الدولة القومية عىل حساب الكنيسة ،لكن مل متض فرتة طويلة حتى شعر الحكام املستبدون بفقدان
سطوتهم ،حيث أصبح اإلنسان ،وليس الله ،هو مصدر السلطات يف املجتمع الجديد.
يف غضون قرن من قيام الثورة الصناعية ظهر يف كل دولة صناعية اقتصاد جديد ،ومجتمع جديد
ذو ثقافة جديدة يتكون من ثالث طبقات :طبقة عاملية وطبقة وسطى وطبقة رأساملية .وخالفاً
للاميض ،قامت تلك الطبقات عىل أساس مصالح واهتاممات مشرتكة وليس عىل قيم ومعتقدات
دينية واحدة .ومع أن العالقات بني تلك الطبقات خضعت ملنطق التنافس والنزاع أحياناً ،إال أنها
التقت حول هدف توسعة مجال الحريات السياسية واالقتصادية واالجتامعية .ويف سبيل تحقيق
أهدافها ،قامت الطبقات يف املجتمع الجديد بقبول مبدأ التعددية السياسية والدينية واملشاركة يف
العملية السياسية .وهكذا قامت الحرية االقتصادية التي تكونت يف ظل حياة املدن بتمهيد الطريق
لبلورة فكريت الرأساملية والدميقراطية وما ترتب عليهام من نظم اقتصادية وسياسية ،ما جعل
النظامني يصبحان مع األيام توأمني متالصقني يؤثر كل منهام يف اآلخر ويتأثر به.
تعود األصول الفكرية للدميقراطية الحديثة إىل كتابات فالسفة السياسة يف القرنني السابع عرش
والثامن عرش يف الغرب ،إذ اتجهت تلك الكتابات إىل القول بأن عىل الحكومات أن تحمي املواطنني
من تسلط الدولة وسلطة الدين واستغالل املال .لذلك دعا الفالسفة إىل الحد من تدخل الدولة
يف حياة الناس ،خاصة فيام يتعلق بسعيهم للحصول عىل السعادة التي كانت تعني حينئذ الحرية
والرثوة .من ناحية أخرى ،نظر الحكام بعني الرضا لتوجه الناس نحو املصلحة واملادة بعيدا ً عن
الدين ألن شبح الكنيسة مل يكن قد زال متاماً من مخيلتهم .لكن حني حاولت الدولة االستيالء عىل
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سلطات الكنيسة والحد من حريات الناس ثارت عليها الشعوب وأجربتها عىل الرتاجع .ومع منو
الطبقة الوسطى وتحسن مستوى الحياة تم ترسيخ رشعية العملية الدميقراطية والفكرة العلامنية
والرأساملية .ويجدر التذكري أن الفيلسوف العريب ابن رشد كان صاحب الفكرة العلامنية التي تقوم
أساساً عىل فصل الدين عن الدولة والتي مل يكن بإمكان أوروبا أن تنهض من دونها.
يف أعقاب انتهاء الحرب الباردة وانهيار املاركسية وتفكك االتحاد السوفييتي ،أصبح نظام الغرب
القائم عىل الدميقراطية والرأساملية أكرث النظم جاذبية بالنسبة للشعوب التي عانت كثريا ً من
املاركسية واالستبداد ،ما جعل فالسفة الغرب يعلنون انتصار الرأساملية والدميقراطية وانتهاء
التاريخ .ولقد تبع ذلك حدوث أكرب موجة دمقرطة يف العامل جعلت كل دولة خالل عقد من الزمن
تصبح إما دميقراطية أو متر بعملية دمقرطة ،أو تدعي بأنها تقوم عىل أسس دميقراطية .مع ذلك
استمر الحكام العرب ،يف مقاومة الدميقراطية وإدخال تغريات شكلية عىل نظم حكمهم ال تلمس
جوهرها وال تضمن الحد األدىن من الحريات للناس.
اآلن ،وقد دخلنا النصف الثاين من عام  ،2013نالحظ أن كل املجتمعات الصناعية أصبحت دوالً
دميقراطية أو يف طريقها الستكامل عملية التحول إىل الدميقراطية .أما املجتمعات التي تعيش يف
عرص الزراعة وما قبله فال تزال محكومة من قبل نظم حكم استبدادية أو غري دميقراطية .كام
نالحظ أن املجتمعات التي تقف عىل أبواب عرص املعرفة أصبحت غري عقائدية أو يف طريقها إىل
التخلص من العقائدية ،بينام ال تزال املجتمعات التي تعيش يف عهود ما قبل الصناعة إما عقائدية
أو تشهد ردة ثقافية تقوم عىل عقيدة دينية .مع ذلك ،يوجد يف كل مجتمع صناعي فئة أو أكرث
تعيش يف عرص حضاري مختلف ومتر بردة ثقافية عقائدية بسبب تفتت كل مجتمع إىل فئات
ثقافية اجتامعية .ومع انتصار االقتصاد عىل السياسة يف الثامنينات من القرن العرشين ،تحولت
السياسة ببطء إىل أداة يف يد النخب االقتصادية تستخدمها لتحقيق مصالحها الخاصة عىل حساب
املصلحة العامة ،ما تسبب يف تعطيل العملية الدميقراطية الغربية ،خاصة األمريكية .وصف وولرت
لبامن  Walter Lippmanالدميقراطية األمريكية بأنها خدعة ،وأن الفرد حني ينظر إىل دوره فيها
وما حققه مقارنة مبا كان من حقه أن يحققه فإنه سوف يقول ما قاله بسامرك عن نابليون الثالث،
"يرتاءى إليك من بعيد بأنه يشء عظيم ،لكن حني تراه عن قرب تكتشف أنه ال يشء عىل االطالق".

رشوط العملية الدميقراطية
تشري كتابات املفكرين السياسيني يف الغرب إىل أن إقامة نظام دميقراطي تحتاج إىل ثالثة رشوط أساسية:
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 .1تعددية سياسية توفر خيارات حقيقية أمام الناخبني.
 .2طبقة وسطى كبرية ومستقلة ،متلك وعياً يمُ ِكنها من تحديد مصالحها وحامية تلك املصالح.
 .3إعالم حر يوفر منابر للتعبري عن الرأي بحرية ،ويلعب دورا ً حيادياً أثناء الحمالت االنتخابية.
مع ذلك ،منحتني تجربتي الحياتية التي قضيت حوايل  35سنة منها يف أمريكا يف الدراسة والتدريس
الجامعي فرصة ألرى التجربة األمريكية عن قرب وأشارك يف العملية االنتخابية ،ما جعل بإمكاين
تقييم تلك التجربة من الداخل .كام سمحت يل تجربة حياة غري عادية قضيت حوايل  35سنة أخرى
منها يف التجول يف عامل العلم واملعرفة والدراسة والتدريس الجامعي يف أكرث من  50دولة برؤية
تجارب أخرى وتقييم التجربة األمريكية من الخارج .نتيجة لذلك ،وجدت أن الرشوط السابقة ال
تكفي لقيام نظام دميقراطي حقيقي .إن هناك حاجة لعامل رابع هو توفر ثقافة التآلف (التسامح)،
وإميان أتباع الديانات والثقافات والقوميات املختلفة بتلك الثقافة نظرياً ومامرستها عملياً .وبسبب
ضيق املجال ،ليس بإمكاننا تحليل التجربة األمريكية أو غريها ،لكن بإمكاننا القول أن الدميقراطية
الغربية ال تصلح للمجتمعات التي ما تزال تعيش يف عهود ما قبل الصناعة ،ما يستوجب تطوير
منوذج دميقراطي خاص بتلك املجتمعات.

الدميقراطية الغربية والواقع العريب
إن االختيار بني تيارات سياسية متنافسة كام هو الحال يف الغرب ال يناسب الدول العربية ،ألن
معظم املجتمعات العربية تشمل أقليات عرقية ودينية وثقافية غري متجانسة ،وألن التطرف
يسيطر عىل فكر أغلبية القوى السياسية يف املجتمع العريب ،وهي قوى تستند إىل مراجع دينية
أو قومية أو تاريخية جامدة إىل حد بعيد .كام أن ثقافة التسامح والتآلف ما تزال غائبة عن حياة
تلك املجتمعات وثقافاتها الشعبية .وهذا يستدعي تأسيس نظام حكم دميقراطي يحول دون انفراد
أغلبية بالحكم ،ويصون حقوق األقليات وميكنها من املشاركة يف اتخاذ القرارات عىل قدم املساواة
مع الغري ،ولكن من دون أن مينحها صالحيات تمُ كنها من تعطيل عمل الحكومة أو تهديد الوحدة
الوطنية .وهذا يعني بناء نظام يفتح املجال ملشاركة كافة فئات الشعب يف الحكم ويحول دون
هيمنة فئة واحدة ألن الهيمنة يف املجتمعات التقليدية تقود إىل احتكار السلطة ومامرسة التسلط.
من ناحية أخرى ،تشري سنة الكون إىل أن كل نظام وكل فكر محكوم عليه بالتقادم وفقدان
الصالحية مع مرور الزمن وتغري ظروف الحياة .فعىل سبيل املثال ،مل تعد تقاليد املجتمع القبيل
وال طريقة حياته وال منط إنتاجه قادرة عىل توفري أسباب العيش الكريم ألفراده بعد أن أصبح
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من املتعذر عليه التجول يف الصحاري والغابات بحرية .كام أن ظروف حياة القرية وطرق تفكري
الفالحني مل تعد صالحة للتعايش مع عرص الصناعة واملعرفة .حتى االتحادات العاملية يف الدول
الصناعية مل تعد قادرة عىل املساومة مع أرباب العمل وتحقيق مكاسب كام كان عليه الحال قبل
عقود .وملا كان لكل فكرة ومؤسسة عمر افرتايض ال تستطيع أن تتجاوزه ،فإن النظام الدميقراطي
ً
استبدال كام هي
الغريب أصبح عىل وشك استنفاذ صالحيته ،ما يجعله بحاجة ماسة إلعادة هيكلة أو
الحال بالنسبة للنظام السيايس العريب.
قد يثري الحديث عن األقليات وحقوقها السياسية ردود فعل سلبية من قبل بعض مثقفي العامل
العريب ،وذلك بدعوى الحرص عىل الوحدة الوطنية والهوية العربية واإلسالمية .وتنبع ردود الفعل
هذه من عقلية فوقية وخلفية ثقافية تعتمد القومية أو الدين مرجعاً لها ،فالتيارات السياسية
القومية متيل إىل رفض االعرتاف بوجود أقليات قومية ضمن حدود الدولة الواحدة ذات حقوق
واحتياجات خاصة ،فيام ترفض التيارات الدينية االعرتاف بكل القوميات ألنها تعترب املسلمني أمة
واحدة ،وإن اعرتفت بوجود أقليات دينية .وانطالقاً من هذا املوقف الخاطئ ترفض إيران االعرتاف
بأقلية كردية ألن األكراد مسلمني .لكن التسليم بوجود تنوع ثقايف من شأنه إثراء الحياة االجتامعية
والثقافية للناس عامة ،ورمبا القيام بدور يف تكوين تجمع سيايس اجتامعي يف الوسط يُسهم يف
الحفاظ عىل توازن املجتمع ويحول دون حدوث متحور عقائدي فيه .لذلك أصبح املوقف السليم
سياسياً والعادل اجتامعياً واملنسجم مع نفسه أخالقياً هو املوقف الذي يعرتف بالتنوع الثقايف
والديني ويلتزم بصيانة حقوق األقليات ضمن أطر مجتمعية تعزز املساواة والوحدة الوطنية.
ينادي أتباع التيارين القومي والديني بتفكيك املرشوع العريب القُطري وبناء أطر عربية وإسالمية
جامعية .لكن الرتكيز عىل القومية العربية يزيد مخاوف األقليات غري العربية ويدفعها إىل التمسك
باملرشوع القطري ،كام وأن الرتكيز عىل الدين يُخيف األقليات الدينية غري املسلمة ويدفعها إىل
التمسك بنفس املرشوع الذي أثبتت التجربة العربية طُغيانه وفساده وعدم صالحيته .وهذا يجعل
موقف األقليات يتعارض مع أهداف املرشوعني اإلسالمي والقومي ،ما يستوجب االعرتاف بوجود
األقليات القومية والدينية واحرتام حقوقها من أجل تحسني فرص نجاح كال املرشوعني.
إن االختالف الكبري يف املوقف الفلسفي من قضية الحكم بني التيار الديني املحافظ والتيار القومي
العلامين جعل من الصعب قيام حوار بني الطرفني واعرتاف متبادل برشعية اآلخر .فاليمني الذي
يُجسده اإلسالم السيايس يعترب اإلسالم ديناً ودولة ،ويدعي أنه ميلك نظرية إسالمية يف االقتصاد
والسياسة تختلف عن نظريات التيار القومي وتتعارض معها .ويف املقابل ينادي التيار القومي بفصل
الدين عن الدولة ويعترب الدميقراطية والحرية واملساواة بني املرأة والرجل أساس العملية السياسية،
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فيام يعترب الرتتيبات االقتصادية التي تقوم عىل البنوك التجارية والرشكات املساهمة أساس النظام
االقتصادي القادر عىل تحقيق نهضة اقتصادية .وهذا يعني أن فوز تيار عقائدي معني يف انتخابات
دميقراطية عىل الطريقة الغربية سيؤدي إىل تغيري السياسات العامة وتعديل نظام القيم ،واستخدام
الوسائل املرشوعة ورمبا غري املرشوعة لحرمان املعارضة من الفوز يف االنتخابات التالية .وعىل
سبيل املثال قال املرشد العام لحركة اإلخوان املسلمني يف مرص بعد سقوط نظام مبارك "إذا استلمنا
الحكم فلن نتخىل عنه" .لذلك كان ال بد من مشاركة القوى السياسية واالجتامعية الرئيسية يف
الحكم وتحمل مسؤولية إدارة شؤون الدولة ،وتوظيف تلك املشاركة إلضعاف ميل الفريق الفائز
إىل مامرسة عنجهية االنتصار ،وتقليص إحساس الفريق الخارس بالهزمية واالنحسار.

الشورى والدميقراطية
إن الحديث عن الشورى يف الرتاث العريب هو محاولة لدعم الفكرة الدميقراطية وتأكيد رشعيتها
وتوافقها مع تعاليم الدين اإلسالمي ،وليس من أجل استبدال الدميقراطية بالشورى .وقبل االنتقال
إيل الحديث عن الشورى وعالقتها بالدميقراطية نشري إىل أن الشورى كمبدأ يف الحكم مل يتم تعريفه
بشكل محدد يف أية فرتة من فرتات التاريخ العريب ،وأن مامرستها بقيت محدودة ضمن نطاق ضيق
للغاية ،وأنه تم تجاوزها خالل فرتة حكم من حاول مامرستها من الخلفاء الراشدين ،وأن الواقع ال
يشري إىل وجودها يف أية دولة إسالمية ،عىل افرتاض أن هناك دوالً إسالمية .كام وأن هذه الفكرة
مل تستطع أن تتطور إىل نظام حكم ذا مؤسسات تضمن متثيل الشعب ،وذا آليات تضمن مشاركة
الفرد يف العملية السياسية واتخاذ القرارات ذات التأثري يف نوعية حياته .وهذا يجعل الشورى مجرد
مبدأ يف الحكم ال ميلك الحد األدىن من مقومات الوجود كنظام سيايس قادر عىل ضامن الحقوق
الفردية والحريات العامة والواجبات التي تضمنها الدميقراطية.
تقوم الدعوة إىل الشورى يف املرجعية الفكرية اإلسالمية عىل نصني واضحني يف القرآن الكريم،
يقول أحدهام "وأمرهم شورى بينهم" ،ويقول اآلخر "وشاورهم يف األمر" .وهذا يعني إرساء مبدأ
تبادل اآلراء بني الناس وتداولها فيام يتعلق بالقضايا العامة التي تعنيهم ،ودعوة الحاكم ألخذ رأي
املواطنني يف األمور الهامة .ويتضح من هذين النصني أن الدعوة إىل الشورى دعوة قامئة بذاتها –
وأمرهم شورى بينهم ،وأن مسؤولية الحاكم تجاه التشاور مع الناس مسؤولية مستمرة ال تنقطع
أوصالها – وشاورهم يف األمر .ويف الواقع ،يشري املبدأ األول ضمناً إىل أنه ال يحق ألية جهة أن تفرض
رأيها عىل غريها من الناس ،فيام يشري املبدأ الثاين إىل أن من واجب الحاكم أن يعود إىل الناس
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ليستشريهم فيام يعنيهم من أمور.
يقول بعض الفقهاء واملفكرين أن مبدأي الشورى والتشاور هام من حقوق الناس الثابتة ،وإن ما
يصدر عنها من قرارات يلزم الحاكم واملحكوم .ويقول آخرون إن الشورى والتشاور دعوات للحوار
وتبادل وجهات النظر ال غري ،وإن ما يصدر عنها من آراء ال يُلزم الحاكم أو املحكوم .ويستند هؤالء
عزمت فتوكل عىل الله" .إذ يوحي هذا النص
يف إدعاءاتهم إىل النص القرآين الذي يقول "فإذا
َ
بالنسبة لهم بأن من حق الحاكم اتخاذ القرار وتنفيذه .لكن وجود النصني اآلخرين يتناقض مع هذا
االستنباط ،خاصة وأن النص األول عام والنص األخري خاص ،ما يجعل "وأمرهم شورى بينهم" هو
األساس الذي ت ُبنى عليه النصوص األخرى وليس العكس .لذلك كان ال بد من أخذ النصوص جميعاً
ضمن نظرة شمولية تكفل التوفيق فيام بينها وتكاملها .ويف الواقع ال ميكن فصل "فإذا عزمت
فتوكل عىل الله" عن "وشاورهم يف األمر" ألن النصني يشكالن أجزاء من آية واحدة ،ما يجعل من
نت
غري املمكن أن يقوم جزء بنسخ جزء آخر .أما نص تلك اآلية الكرمية فهو" :فَ ِبماَ َر ْح َم ٍة ِّم َن اللَّ ِه لِ َ
ُنت فَظًّا َغلِي َظ الْ َقل ِْب الَنفَضُّ وا ْ ِم ْن َح ْولِ َك فَا ْع ُف َع ْن ُه ْم َو ْاستَ ْغ ِف ْر لَ ُه ْم َوشَ ا ِو ْر ُه ْم فيِ األَ ْم ِر
لَ ُه ْم َولَ ْو ك َ
فَ ِإذَا َع َز ْم َت فَتَ َوك َّْل َعلىَ اللَّ ِه إِ َّن اللَّ َه يُ ِح ُّب الْ ُمتَ َوكِّلِ َني".
إن يف مقدور النظرة الشمولية أن تكتشف مدى ترابط تلك النصوص وتكاملها وقدرتها معاً عىل
التجاوب الفعال مع حاجة املجتمعات اإلسالمية لتأسيس الدميقراطية .أما النظرة الجزئية فمن
شأنها تفضيل نص عىل غريه من نصوص قرآنية وتكوين أحكام شمولية بناء عىل نظرة انتقائية
ضيقة كانت وما تزال سبباً من أسباب املعاناة والظلم والتخلف الذي لحق بالعرب واملسلمني
عىل مدى أكرث من ألف عام .كام وأن النظرة االنتقائية تُسهم يف تعميق األزمة التي يعيشها الفكر
الديني ،وتتيح املجال لكل فكر متطرف ملحاولة فرض رؤيته الضيقة عىل عامة الناس .ومن أجل
تكوين أحكام عامة بناء عىل نظرة شمولية كان ال بد من ترتيب النصوص القرآنية املتعلقة بنظام
الحكم عىل النحو التايل:
وأمرهم شورى بينهم.
 .1وشاورهم يف األمر.
 .2وإذا عزمت فتوكل عىل الله.
يريس النص األول املبدأ األسايس يف الحكم حيث يجعل من حق ،بل من واجب جميع الناس
التداول يف األمور العامة التي تعنيهم ،مبا يف ذلك أمر الحاكم .أما النص الثاين فرييس املبدأ الذي
ينظم عالقة الحاكم باملواطنني حيث يأمر الحاكم بالرجوع إىل املواطنني ملشاورتهم يف األمور العامة
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وأخذ رأيهم قبل اتخاذ قراراته .ويريس النص الثالث واجب الحاكم يف اتخاذ القرار بعد مشاورة
املواطنني وسامع آرائهم واستكامل املعلومات املتعلقة بالقضية املعنية .وهذا يعني أن الشورى
عملية اجتامعية سياسية ال تتم إال من خالل مناقشة مفتوحة للقضايا التي تهم الناس ،يشارك فيه
كل الراغبني بطريقة تتيح لهم فرصة التعبري عن آرائهم وسامع آراء غريهم بحرية .وما دام األمر
شورى بني الناس ،فإن ما تثريه تلك العملية من نقاش يصبح بال معنى إذا مل يستهدف التوصل إىل
قرارات جامعية ملزمة .كام يعني النص "وأمرهم شورى بينهم" عدم إسناد أية سلطة لشخص
بعينه ،وإخضاع كافة القضايا العامة للحوار واملشاركة يف اتخاذ القرار ،وهو قرار سيايس بطبيعته.
وفيام ال يعطي هذا املبدأ حقاً خاصاً لجهة معينة ،يطلب ضمناً عدم تدخل الغري يف مداوالت
أصحاب القضية ،ما يعني السامح بالتجمع والتداول بني أصحاب املصالح املشرتكة من دون تدخل
الدولة أو غريها من تيارات فكرية وقيادات تقليدية تدعي الوصاية عىل الشعب والوطن.
أما النص الذي يقول "وشاورهم يف األمر" فيتعامل أساساً مع واجب الحاكم تجاه املواطنني حيث
يأمره رصاحة بالعودة إىل الناس ألخذ رأيهم ومشاركتهم يف اتخاذ القرار ،وبالتايل يرفض الدعوة
النفراد الحاكم يف اتخاذ ما يحلو له من قرارات تحت أية ذريعة كانت .وبسبب كرثة األمور التي
تهم الناس ،ويف ضوء تغري الظروف الحياتية بصفة مستمرة ،فإن دعوة الحاكم ملشاورة املواطنني
أصبحت دعوة قامئة ومستمرة .وهذا يجعل تلك الدعوة ومامرسة ما جاء بشأنها عملية جامعية
تحتم قيام تفاعل وتواصل دائم بني الحاكم واملحكوم ،فيام تجعل ما يصدر عنها من قرارات ملزمة
للحاكم واملحكوم عىل السواء.
إن جمع النصني معا والنظر إليهام نظرة شمولية يجعل من الرضوري إقامة مؤسسات ت ُعنى بقضية
الحكم ،أي تصميم عمليات مجتمعية وظيفتها خلق أطر للتفاعل والتشاور بني الناس والحاكم،
وتقنني عمليات اتخاذ القرارات بشكل يضمن املشاركة الشعبية يف العملية السياسية .وهذا ال ميكن
أن يتم من دون االعرتاف بحقائق معنية واإلقرار بحقوق محددة جاءت اإلشارة إليها ضمناً يف
الدعوة القرآنية إىل الشورى والتشاور:
 .1االعرتاف بوجود مجتمع ،أي شعب يعيش يف ظل ظروف معينة تجعله يُكون وحدة إنسانية
ذات أمور مشرتكة ،ووجود فئات اجتامعية ضمن ذلك املجتمع ذات قضايا ومصالح خاصة.
 .2االعرتاف بوجود قضايا ومشاكل عامة تهم الناس جميعاً وتحتاج إىل قرارات جامعية وحلول يتم
التوصل إليها واالتفاق حولها من خالل التشاور بني الناس واملشاركة يف اتخاذ القرار.
 .3االعرتاف بوجود خالفات يف الرأي واملواقف بني الناس تستدعي اللجوء إىل الشورى والتشاور.
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 .4اإلقرار بأن املعنيني من الناس ،أي أفراد املجتمع أعرف بأمورهم وأقدر عىل التعامل معها ،وأن
نظام الحكم ال يستقيم من دون أن يعي الحاكم هذه الحقيقة ويحرتمها.
 .5اإلقرار بأن الخالفات يف الرأي بني الناس قضية طبيعية مرشوعة تعني:
• دميومة التباين يف مصالح الناس التي قد تتغري من حيث الشكل لكنها ال تتغري من حيث املبدأ.
• أن السبيل الوحيد للتعامل مع قضايا الخالف يف الرأي والتباين يف املواقف هو الحوار املفتوح
واحرتام الرأي اآلخر وحقه يف املشاركة يف اتخاذ القرار.
 .6اإلقرار بتغري ظروف الحياة وتبدلها باستمرار ،والدعوة إىل التعامل مع الواقع املتغري من خالل
الشورى والتشاور بوصفهام عمليتني مجتمعتني مستمرتني وملزمتني.
 .7اإلقرار بأن مامرسة الشورى والتشاور ال تتم إالّ إذا توفرت الحرية واملساواة بني الناس وأقيمت
املؤسسات املجتمعية ذات العالقة بعمليتي الشورى والتشاور ،مبا يف ذلك الترشيعات التي تضمن
حرية الرأي وحق الرأي اآلخر يف املشاركة يف العملية السياسية.
يدعي البعض أن رسالة اإلسالم واضحة فيام يتعلق بكل نواحي الحياة ،وأن هناك إجامع عىل
كيفية التعامل معها ال يقبل التأويل .هذا إدعاء خاطئ ألنه يتناقض مع حقيقة اختالف األمئة يف
املايض حول تفسري العديد من النصوص القرآنية واألحاديث املنسوبة إىل الرسول ،وتعدد املذاهب
والتيارات الفكرية الدينية ،كام انه يتعارض مع مبدأي الشورى والتشاور .فلو كان اإلجامع قامئاً
حقاً ،ولو اعرتف القرآن بذلك اإلجامع ملا جاء نص يأمر الناس والحكام بالشورى والتشاور فيام
يعنيهم من أمور ،وملا اختلف أمئة الفكر اإلسالمي قدمياً وحديثاً فيام بينهم حول العديد من القضايا.
إن وجود أربعة مذاهب دينية سنية رئيسية هي املذهب الحنفي واملاليك والحنبيل والشافعي
لدليل قاطع عىل اختالف األمئة حول تفسري بعض النصوص القرآنية وتباين ثقتهم بصحة الروايات
املنسوبة إىل الرسول .وعىل الرغم من قيام هؤالء األمئة بتأسيس مذاهبهم ونجاحهم يف اجتذاب
ضمني باستمرار
أتباع كثريين إال انهم اعرتفوا باحتامل وقوعهم يف الخطأ وطالبوا بشكل مبارش أو
ً
عملية االجتهاد .وعىل سبيل املثال ،قال الشافعي "إذا صح الحديث فارضبوا بقويل عرض الحائط".
وقال مالك "إمنا أنا برش أخطئ وأصيب ،فاعرضوا أقوايل عىل كتاب الله وسنة رسوله" .وقال أبو
حنيفة "كالمنا هذا رأي ،فمن كان لديه خري منه فليأت به" .وقال بن حنبل "ال تقلدين وال تقلد مالكاً
وال الشافعي وتعلم كام تعلمنا" .أما ابن الجوزي فقال "يف التقليد إبطال منفعة العقل ألنه إمنا خُلق
للتدبر والتأمل ،وقبيح مبن أعطي شمعة يستضيئ بها أن يطفئها ومييش يف الظالم".
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وانسجاماً مع هذه الدعوة إىل االجتهاد نطرح أفكارنا ُمستخدمني شمعة العقل التي أصبحنا أحوج
ما نكون إليها يف هذا العرص العريب املظلم .إن طرق حياتنا وظروفها تثبت تخلفنا عن العرص
وحقائقه يف ميادين العلم والفكر والثقافة والتكنولوجيا واالقتصاد ،ما جعلنا نسري خلف دول ال
تحرتم عقولنا التي أهملناها طويالً ،وال تعرتف بحقوقنا التي تنازلنا عنها طواعية ،وال تعري اهتامماً
يُذكر إلنسانيتنا التي طمرناها تحت رمال صحراء فكرية قاحلة.
إن تداول اآلراء بني الناس ،وطرح القضايا العامة للحوار الهادف هي عملية مجتمعية ال تتم يف
فراغ وال تأيت أكلها إال إذا توفرت لها أجواء الحرية إلبداء الرأي ،وقام املشاركون فيها بالسعي
لسامع الرأي اآلخر واحرتامه .وهذا يعني أن توفر الحرية ،خاصة حرية الرأي والتعبري واملشاركة
يف العملية السياسية هي من أوىل متطلبات تطبيق مبدأي الشورى والتشاور .ويف الواقع ،تعني
الشورى التجسيد الفعيل لفكريت الحرية والتعددية يف الدميقراطية ،فيام يعني التشاور الرتجمة
العملية لفكرة املشاركة يف الحكم.
إضافة إىل ما سبق ،نشري إىل حديثني يُنسبان إىل الرسول يتعامالن مبارشة مع قضية الحكم ودور
الحاكم .يقول األول "أنتم أعلم بأمور ُدنياكم" ،فيام يقول الثاين "إمنا أنا برش مثلكم ،إذا أمرتكم
بيشء من أمر دينكم فخذوا به ،وإذا أمرتكم بيشء من أمور دنياكم فإمنا أنا برش".
بالنظر إىل هذين الحديثني نظرة عقالنية يتضح لنا أن الرسول يقوم بفصل الدين عن الدولة بشكل
مبارش وكامل ال غموض فيه .إذ فيام يُق ُر الحديث األول بأن قدرة الحاكم ،حتى وإن كان رسوالً،
عىل معرفة أمور الناس محدودة ،يؤكد عىل أن أفراد املجتمع أكرث معرفة مبا يهمهم من أمور
دنيوية .وملا كانت املعرفة باألمور تستوجب الترصف عىل أساس املعرفة املتوفرة ،فإن الحديث
يعرتف ضمناً بحق الناس يف الترشيع مبا يتعلق بأمور الدنيا .أما الحديث الثاين فينص رصاحة عىل
وجود فرق واضح بني أمور الدين وأمور الدنيا ،إذ يقول بأن الرسول أعلم بأمور الدين من بقية
الناس ،وأن الناس أدرى من غريهم بأمور دنياهم .لذلك يأمر أتباعه بإطاعته فيام يتعلق بأمور
الدين ،ويطالبهم بتحمل مسؤولياتهم فيام يتعلق بأمور الدنيا بوصفهم األعرف بتعقيداتها واألقدر
عىل التعامل معها.
لذلك ميكن القول أن مبدأي الشورى والتشاور يف القرآن الكريم ،ودعوة الرسول لفصل أمور
الدين عن الدنيا تشمل كافة مكونات الفكرة الدميقراطية ،وتشمل ضمناً قضايا الحرية والتعددية
الفكرية والثقافية ورشعية االختالف يف العقيدة والرأي واملصلحة ،والدعوة لحل الخالفات من
خالل الشورى والتشاور ،ورفض مبدأ سيطرة فكر أو حزب أو رأي عىل غريه ،ورفض مبدأ سيطرة
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األغلبية عىل األقلية.
إذا كانت فكرة الشورى قادرة عىل استيعاب املفهوم الدميقراطي فهل من املصلحة استخدام
شوري؟ الجواب عىل هذا السؤال ،ومن دون
كلمة شورى بدل كلمة دميقراطية وبناء نظام حكم
ّ
مواربة ،ال .إن مفهوم الشورى ما يزال موضع خالف كبري ،وانه مل يتم تحديد معانيه ومحتوياته
بشكل يحظى بإجامع رجال الفكر والسياسة املعنيني بقضية حق الشعوب يف املشاركة يف العملية
السياسية .إىل جانب ذلك ،مل يتم تأسيس فكرة الشورى أو قيمتها يف الثقافة العربية أو اإلسالمية،
كام مل تحاول دولة إسالمية استخدام تلك الفكرة وإقامة نظام حكم عىل أساسها .وهذا يجعل
الحديث عن استعاملها محاولة الستخدام فكرة ضبابية ال تستند إىل جذور فكر سيايس أو مامرسة
عملية .ويف الواقع ،جاء طرح فكرة الشورى ُمجددا ً ليس لتعزيز مبدأ الحرية واالعرتاف بالتعددية،
وإمنا كرد فعل عىل املطالبة بالدميقراطية يف محاولة للتشكيك فيها ورفضها ،ما جعل الشورى تبدو
نقيضاً للدميقراطية ونظاماً بديالً لها ،وهو نقيض غري حقيقي ونظام بديل ليس له وجود.
إىل جانب ذلك ،أصبحت الدميقراطية كنظام حكم وقيمة ثقافية مفهوماً عاملياً ذا دالالت إيجابية
تقدمية ،وهو مفهوم ليس غريباً عن الرتاث الفكري العريب ،بل واحد من أبرز مفردات الخطاب
السيايس العريب الحديث .وما دمنا نبحث عن وسيلة تُحررنا من التخلف واالستبداد والحكم
الفردي وهيمنة فكر ترايث مهرتئ عىل ثقافتنا ،فإن كون مفهوم الشورى غري واضح من الناحية
الفكرية ،وغري مطبق من الناحية العملية يفرض علينا االبتعاد عنه ،واستخدام لغة العرص لينقشع
الضباب ويصبح بإمكاننا رؤية الهدف الذي نسعى إليه.

نحو نظام دميقراطي عريب
إن التطبيق العميل ملبدأ الدميقراطية ميكن أن يتم من خالل عدة معادالت لكل منها متطلباتها
وتبعاتها .لكن تزايد الحياة تعقيدا ً ،واضمحالل إمكانية حدوث تفاعل مبارش بني الناس وحكامهم
يجعل من الرضوري استنباط معادلة تتيح تطبيق الدميقراطية بشكل يضمن فصل الدين عن
الدولة ،ويفتح املجال لحدوث تواصل بني الشعوب والحكام .وهذا يعني أن عىل املعادلة املقرتحة
أن تنص عىل انتخاب النواب والحكام من قبل الشعب ،وأن تحول دون سيطرة األغلبية عىل األقلية
أو سيطرة تيار فكري معني عىل غريه من تيارات فكرية أخرى ،وتُشجع عىل إقامة منظامت املجتمع
املدين وتفعليها .كذلك وجب أن تعرتف املعادلة باألقليات وحقوقها املرشوعة ،وتقوم عىل انتظام
االنتخابات بصفة دورية ،أي ضامن:
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 .1حدوث انتخابات دورية للمجالس النيابية والحكام ،ومنح كل الراشدين حق املشاركة فيها بغض
النظر عن الجنس والعرق والدين.
 .2تخصيص مقاعد يف مجالس النواب لألقليات العرقية والدينية التي تختار ،ضمن استفتاء عام،
املشاركة يف االنتخابات بوصفها تجمعات خاصة تعرتف الدميقراطية بوجودها ورشعية مطالبها.
 .3ضامن عدم سيطرة تيار فكري عىل غريه من تيارات فكرية أخرى من خالل تحديد النسبة
العليا لتمثيل أي حزب يف املجلس الترشيعي مبا ال يزيد عن  %25من املقاعد ،مع ضامن متثيل كافة
األقليات والقوى االجتامعية التي تشكل قوة فاعلة عىل أرض الواقع.
 .4ويف ضوء تراجع أهمية األحزاب والحزبية ،ومن أجل متثيل شعبي أفضل ،أصبح من الرضوري
تخصيص نسبة من املقاعد النيابية ملنظامت املجتمع املدين مبا يتناسب مع حجم ونشاط كل منظمة،
ما يعني أن التعددية التي نتحدث عنها ليست سياسية فقط ،بل وأيضاً اجتامعية ثقافية.
إن املشاركة القامئة فعالً عىل تعددية سياسية واجتامعية ثقافية من شأنها الحيلولة دون انفراد
حزب أو تيار فكري باتخاذ قرارات مصريية بناء عىل منطلقات أيديولوجية ضيقة أو مواقف إميانية
متزمتة مثل قرارات الحرب والسالم وسن الترشيعات املتعلقة بالتعليم وحقوق املرأة واملوقف
من االكتشافات العلمية .كذلك من شأن املشاركة التعددية تعطيل برامج تزييف وعي الجامهري
وجرها إىل اتخاذ مواقف عاطفية تدعم سياسات عقائدية باسم الدين أو القومية ،وزوال الحاجة
لتشكيل لوبيات ضاغطة ،وإضعاف أثر املال يف السياسة.
إن متثيل األحزاب السياسية والقوى االجتامعية الرئيسية يف الحكومة قد يؤدي إىل صعوبة اتخاذ
القرارات املناسبة ،خاصة يف أوقات الطوارئ التي تتخللها أزمات مجتمعية ،كام أنه قد يتسبب يف
إلغاء وجود معارضة قادرة عىل املتابعة والتحليل والنقد .لذلك كان عىل املعادلة الدميقراطية أن
تضمن التنسيق بني مختلف األحزاب والتيارات الفكرية ،وان تراعي أهمية وجود معارضة حقيقية
خارج أروقة الحكم ،وان تسعى إىل تحقيق التفاعل بني القوى السياسية واالجتامعية والثقافية
املهتمة أساساً بالقضايا العامة ،وتفعيل العملية اإلعالماتية وضامن حيادها.
لذلك نقرتح الفصل بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية ،وحرص صالحيات األوىل يف مجلس النواب
والثانية يف مجلس الوزراء والرئاسة ،وتشكيل مجلس الوزراء بالكامل من خارج مجلس النواب.
ويف حالة رغبة حزب يف تعيني أحد نوابه يف مجلس الوزراء ،فإن عىل ذلك العضو الحصول أوالً عىل
موافقة رئيس مجلس الوزراء ،ومن ثم االستقالة من املجلس النيايب وإعالن مقعده شاغرا ً وإجراء
انتخابات عامة مللئه .وهذا يفتح املجال لتعيني وزراء من أصحاب املعرفة واالختصاص والخربة،
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ويُنمي القاعدة القيادية يف املجتمع ،ويحرص املناكفة املعتادة بني القيادات السياسية يف مجلس
النواب.
أما فيام يتعلق باالنتخابات عىل املستويات املحلية ،فإننا منيل إىل ترك الباب مفتوحاً للتنافس بني
األحزاب املختلفة ،إلعطاء كل تيار سيايس واجتامعي فرصة كافية ملحاولة اثبات كفاءة رجاله
وصالحية نظرياته عىل أرض الواقع ،عىل أن تخضع الصالحيات للسياسة العامة للدولة .وهذا يعني
حرص التنافس عىل املستويات املحلية ضمن مجاالت تطبيق السياسة العامة للدولة بهدف تحسني
األداء اإلداري واقرتاح الجديد من الربامج الستغالل املوارد املتاحة محلياً وخدمة املواطنني وحامية
مصالحهم .وهذا يستوجب إتباع سياسة الالمركزية يف إدارة الحكم ،بحيث يتم تحديد القضايا
الوطنية والقضايا املحلية بشكل يسمح بفصلها عن بعضها بعضاً وتكاملها معا يف آن واحد.
إن محدودية تجربة الوطن العريب مع الحزبية ،واستحواذ كلمة حزبية يف الرتاث العريب اإلسالمي
عىل معنى سلبي ،دفع األغلبية الشعبية إىل البقاء خارج األحزاب ،كام دفع نسبة كبرية من املفكرين
واملثقفني إىل االبتعاد عن العمل الحزيب الغوغايئ وعدم الخوض يف قضايا خالفية عقيمة .لذلك كان
من الرضوري فتح املجال أمام أكرث القيادات وعياً ومصداقية للوصول إىل الحكم من خالل قيام
مجلس النواب بانتخاب رئيس مجلس الوزراء انتخاباً حرا ً مبارشا ً من خارج املجلس ،وإعطاء كل
القيادات الحزبية وغري الحزبية فرصة شغل ذلك املنصب دون تعصب أو تفرقة ،ومنح الرئيس
املنتخب حق تشكيل الوزارة واختيار أعضائها بالكامل من خارج املجلس النيايب.
إن التطور املتسارع يف مختلف نواحي الحياة أدى إىل تعقيدها وتشابكها ،كام أدى إىل ربط أجزاء
العامل بعضها ببعض بروابط اقتصادية مصلحية وأمنية حتمت االعتامد املتبادل بني الشعوب والدول.
وهذا أدى إىل جعل العديد من املشاكل الوطنية مثل مشاكل انتهاك حقوق اإلنسان قضايا عاملية،
وجعل العديد اآلخر من املشاكل والهموم العاملية مثل تلوث البيئة قضايا وطنية .ولقد ترتب عىل
ذلك إضعاف مفهوم السيادة الوطنية ،وتقليص قدرات الدولة القومية عىل التعامل بكفاءة مع
التحديات الداخلية والخارجية عىل السواء .من ناحية أخرى ،أدى التطور املرتاكم يف نوعية الحياة
وظروفها إىل تعميق الخصوصية بالنسبة للمدن والقرى البعيدة عن املركز .وهذا جعل مؤسسات
أكرب الدول تبدو صغرية أمام العديد من القضايا العاملية ،فيام جعل مؤسسات أصغر الدول تبدو
كبرية أمام القضايا املحلية.
لذلك نقرتح اعتامد الالمركزية يف الحكم من أجل إفساح املجال أمام الحكومة للتفرغ ملعالجة
القضايا العامة وقضايا العالقات الدولية من دون إهامل القضايا املحلية .وهذا يعني تشكيل
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مجالس محلية منتخبة وإسناد صالحيات واسعة لها إلدارة الشؤون الحياتية للناس ،مبا يف ذلك
الشؤون املتعلقة باألمن والتعليم والثقافة ،مع عدم اإلخالل بالسياسة العامة أو املناهج الدراسية.
وهذا من شأنه التعامل مع معظم املشاكل حال وقوعها ،وتخويل الناس األكرث معرفة بالبيئة املحلية
واألقرب إىل حياة الناس مسؤولية التعامل مع همومهم بشكل مبارش .كذلك من شأن نظام يعتمد
الالمركزية إتاحة الفرصة لنمو قيادات جديدة باستمرار وفتح املجال لحدوث تنافس بناء بني
األقاليم يف مجال النشاطات الثقافية والسياحة والتنمية االقتصادية واالجتامعية.

الطبقة الوسطى يف العامل العريب
فيام كانت دول الغرب الصناعية متر مبرحلة منو اقتصادي وتقدم علمي وتنوع ثقايف ُمدهش ،كانت
الدول العربية تعيش مرحلة االستقالل الوطني والبناء املؤسيس .وبسبب تخلف العرب اقتصادياً
وعلمياً وتكنولوجياً وفقرهم النسبي ،فإن الطبقة الوسطى مل تستطع النمو بالقدر الكايف وكسب
ثقة كافية بالنفس للقيام بدور فاعل يف حياة املجتمع .ومام أسهم يف تقليص فرص منو طبقة وسطى
واعية ،محدودية النشاطات االقتصادية ،وسيطرة العسكر عىل الحكم واالقتصاد يف أغلبية األحيان،
ومحدودية أو غياب الحريات السياسية واالجتامعية والفكرية ،وسيطرة بريوقراطية عىل الحياة
العامة اتصفت عموماً بالجهل والفساد.
من ناحية أخرى ،أدى ضعف القاعدة اإلنتاجية ومنو النزعة االستهالكية عىل حسابها إىل حرص أهم
النشاطات االقتصادية يف النشاط التجاري القائم أساساً عىل االسترياد والتصدير .وبسبب عالقة هذا
النشاط بالدول والرشكات األجنبية التي ارتبطت يف الذاكرة الجامعية للشعوب العربية باالستعامر،
فإن أغلبية التجار افتقدت اإلحساس باالنتامء للوطن والثقة بالنفس واملسؤولية االجتامعية لتشكيل
طبقة ذات مصالح مرشوعة .وهذا قاد التجار إىل الرتكيز عىل الربح الرسيع والتنافس فيام بينهم
للحصول عىل وكاالت تجارية خدمة ملصالح ذاتية ،تفيض بالرضورة إىل خدمة الرشكات األجنبية
التي ميثلونها.
يف املقابل ،جاء طرح شعار االستقالل االقتصادي يف العامل العريب ،وإتباع املركزية يف التخطيط
اإلمنايئ ،وسيطرة الدولة عىل أهم النشاطات اإلنتاجية ليحول دون منو طبقة وسطى الن االقتصاد
ميثل البيئة الطبيعية لنمو تلك الطبقة وأداتها األهم لفرض وجودها والتعبري عن ذاتها .ويف ضوء
التحول العاملي نحو املعرفة سيكون من الصعب جدا ً منو طبقة وسطى تتمتع بالصفات الرضورية
لدعم الدميقراطية ومؤسساتها السياسية .إن معايشتنا لتطور املجتمعات اإلنسانية عرب التاريخ

103

نحو نظام دميقراطي عـريب

تقودنا إىل االعتقاد بأن املجتمع الصناعي هو املجتمع الوحيد الذي أفرز طبقة وسطى ذات دور
مجتمعي فاعل .فاملجتمع القبيل يتكون من طبقة واحدة ،واملجتمع الزراعي يتكون من طبقتني:
أغنياء وفقراء ،واملجتمع املعريف اآلخذ يف التكون يسري نحو تشكيلة مجتمعية غري طبقية ،ما يجعل
الطبقة الوسطى ظاهرة غري عادية من الصعب االحتفاظ بها أو استمرار وجودها يف أي مجتمع
كان .يف املقابل ،جاء التوسع الكبري واملفاجئ يف حجم الدولة العربية ونشاطاتها يف مجال الخدمات
ليخلق طبقة وسطى غري تقليدية يف رحم الدولة ،ما جعل هذه الطبقة وسطى من حيث الدخل،
ولكن بال قاعدة إنتاجية أو وعي طبقي ،وبالتايل بال دور مجتمعي فاعل.
من ناحية ثانية ،أسهمت ثوريت االتصاالت واملعلومات يف دخول العديد من املجتمعات واألقليات
عرص املعرفة ،ما أدى إىل زيادة أهمية العملية اإلعالماتية املكونة من اإلعالم واملعلومات يف الحياة
املجتمعية ،وتنشيط مؤسسات املجتمع املدين القدمية والجديدة مثل جمعيات حقوق اإلنسان
وحامية البيئة .كام شجعت تلك التطورات أيضاً تجمعات أصحاب املصالح الخاصة عىل التدخل يف
العملية السياسية والترشيعية بهدف التأثري يف قراراتها .وبسبب فعل العوملة الذي يقوم بتدويل
االقتصاديات والثقافات الوطنية تزايد حجم الفئات املعرفية ونفوذها ،وهذه فئات تعتمد أساساً
عىل املعرفة وليس عىل الرثوة االقتصادية .وفيام تختفي الطبقة الوسطى ذات الجذور االقتصادية
تدريجياً ،يتم استبدالها بفئات اجتامعية ثقافية ترتبط أساساً بأقليات عرقية ودينية ومعرفية.
إن ضعف الطبقة الوسطى يف الوطن العريب وغياب الوعي الطبقي من حياتها يجعل من الرضوري
إسناد دور هام ملؤسسات املجتمع املدين يف العملية السياسية ،ويحتم احتفاظ الدولة بجزء كبري
من دورها التقليدي يف حياة املجتمع .إن كون قيادات مؤسسات املجتمع املدين قيادات ُمنتخبة
متثل مختلف قطاعات الشعب والنشاطات االقتصادية وغري االقتصادية يجعلها أهالً للمشاركة
يف املجالس النيابية ،خاصة وأن انتخابها يتم بطرق أكرث شفافية من االنتخابات العامة .إضافة إىل
ذلك ،تتصف تلك القيادات بارتفاع مستوى التعليم ودرجة الوعي وااللتزام بقضايا املجتمع ،ولديها
القدرة عىل التواصل مع الجامهري التي يغلب عليها وعىل قياداتها التقليدية الجهل وثقافة التواكل،
كام وأن نسبة الشباب بني تلك القيادات كبرية مقارنة بأي مجلس نيايب ،ما يجعلها تشكل أرضاً
خصبة لنمو القيادات املجتمعية وتجديد القيادات السياسية باستمرار.
من ناحية ثانية ،تستوجب الطبيعة التقليدية للمجتمعات العربية ،والرتكيبة القبلية والعشائرية
لبعضها أن تحتفظ القيادات التقليدية بجزء من دورها الحايل ،وذلك حتى تتغري الهياكل االجتامعية
وتتجذر املامرسة الدميقراطية .وهذا يعني أن من الرضوري أن يحتفظ رئيس السلطة السياسية
سواء كان ملكاً أو رئيساً منتخباً بصالحيات حقيقية ،تزيد كثريا ً عن صالحيات ملك يف نظام ملكية
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دستورية مثل السويد ،وتقرتب من صالحيات رئيس دميقراطي منتخب يف فرنسا .كام تستوجب
مرحلة التطور االقتصادي الحالية رقابة الدولة عىل النشاطات االقتصادية واملالية ودعمها ،وذلك
حتى ترتفع مستويات التعليم وتتحسن األوضاع املعيشية وتتسع النشاطات االقتصادية.
تشري تجربة بعض الدول الغربية مثل هولندة وبريطانيا والدمنرك إىل أن استمرار امللكية الوراثية مل
مينع التحول نحو الدميقراطية ،وأن االحتفاظ بتلك املؤسسة عىل رأس الدولة كان من أهم عوامل
االستقرار السيايس فيها .إذ استطاعت املؤسسة امللكية تعميق إحساس الحاكم واملحكوم بالطأمنينة
إىل سالمة العملية الدميقراطية وفاعلية العملية السياسية .كذلك تشري تجربتي اليابان والصني إىل
أن رقابة الدولة عىل النشاطات االقتصادية وقيامها بدعم بعض الصناعات داخلياً وخارجياً ،ومتويل
نشاطات البحث العلمي كان له اثر إيجايب يف تنمية االقتصاد الوطني ،وتأهيل تلك الدول للتنافس
صناعياً وعلمياً مع الدول الصناعية العريقة.
ويف سبيل الدعوة إىل ثقافة تتيح الفرصة لنمو فكرة الدميقراطية وازدهارها يف املجتمع العريب،
اتجه معظم املعنيني بقضايا الحرية واملساواة إىل استخدام كلمة "تسامح" للتعبري عن الثقافة
املطلوبة .لكن كلمة تسامح توحي بأن هناك طرفاً قوياً يتمتع بقدر كبري من الرشعية بسبب خلفيته
القومية أو معتقداته الدينية ،وأنه يتسامح مع طرف ضعيف يتمتع بقدر أقل من الرشعية ،كام
يُقال عن تسامح املسلمني مع أتباع الديانات الساموية األخرى .وهذا يعني أن كلمة تسامح ال
تعكس إقرارا ً باملساواة بني الناس ،وبالتايل ال تفي بالغرض ،وقد تقود إىل شعور فريق بتميزه عىل
غريه من الناس واالتجاه نحو التفرقة ضدهم .لذلك حاولت شخصياً تاليف هذا الخلل باستخدام
مصطلح "التسامح املتبادل" ،فيام حاول آخرون استخدام "مساواة" .لكن املساواة مبدأ يف الحكم ذا
عالقة بالقانون والدستور وليس موقفاً من اآلخر يعكس قيمة مرتسخة يف الوجدان الثقايف .وهذا
يعني ببساطة أن كلمة مساواة شأنها شأن كلمة تسامح ال تصلح للتعبري عن قيمة ثقافية وظيفتها
األساسية تنظيم عالقة الفرد بغريه من أفراد املجتمع بناء عىل مبدأ املواطنة .لذلك أطرح اليوم
كلمة "تآلف" كبديل لكلمتي تسامح ومساواة ،فكلمة تآلف تعني املعايشة عن قرب ،وتعكس
عالقة ود تقوم عىل التكافؤ بني طرفني يشعر كل طرف فيها بأنه ند لآلخر ورشيك له.
ومن دون املزيد من الرشح ،نعتقد برضورة قيام نظام عريب دميقراطي لتويل مهام الحكم يف
كل قطر عريب ،عىل أن تستهدف املعادلة املقرتحة متكني الشعب من مامرسة حقه يف املشاركة
يف العملية السياسية بحرية ،وأن تبتعد بقدر اإلمكان عن التجربة األمريكية .ومن األمور التي
تستوجب االبتعاد عن التجربة الدميقراطية الغربية أن الظروف التي نشأت فيها تلك التجرية ما
تزال غائبة عن حياة املجتمعات العربية .ومن األمور التي سبقت تأسيس الدميقراطية يف الغرب
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فصل الدين عن الدولة ،وشيوع الحرية االقتصادية ،ونشوء الهياكل االجتامعية واالقتصادية املتصلة
بالصناعة.
أما العنارص الرئيسة للمعادلة الدميقراطية العربية املقرتحة فتتكون مام ييل:
 .1انتخابات مبارشة لتشكيل مجلس نواب تُسند إليه مهام السلطة الترشيعية وتحديد فرتة خدمة
النائب بأربعة سنوات قابلة للتجديد مرتني ،والحيلولة دون حصول حزب عىل أغلبية مطلقة .إذ إن
املنتمني إىل األحزاب يف كل قطر عريب يشكلون نسبة ضئيلة جدا ً من السكان ،ما يعني أنه ال ميكن
لحزب أن يحصل عىل أغلبية شعبية ،وال يجوز لحزب أن يدعي بأنه ميثل األغلبية.
 .2عدم السامح ألي حزب بدخول مجلس النواب إذا فشل يف إثبات قدرته عىل إقناع قطاع كبري
نسبياً من املواطنني بصالحية أفكاره وواقعية برنامجه االنتخايب.
 .3تخصيص مقاعد يف املجلس النيايب لألقليات الدينية والعرقية التي تطالب مبعاملتها كأقلية ،عىل
أن تتناسب الحصص املخصصة لها مع نسبتها إىل املجموع العام للسكان.
 .4تخصيص مقاعد يف املجلس النيايب ملؤسسات املجتمع املدين األكرث أهمية وفاعلية ،خاصة
االتحادات العاملية والنقابات املهنية ،واتحادات رجال األعامل والغرف التجارية والصناعية،
والروابط النسائية والطالبية ،وجمعيات حقوق اإلنسان وحامية البيئة وغريها.
 .5عىل كل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يكون حاصالً عىل الشهادة الثانوية عىل أقل.
 .6الفصل الكامل بني السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية ،وتشكيل مجلس الوزراء من خارج
مجلس النواب ،عىل أن يكون عضو مجلس الوزراء حاصالً عىل شهادة جامعية.
 .7انتخاب رئيس مجلس الوزراء من خارج مجلس النواب مع إسناد صالحية انتخابه لذلك املجلس،
وتحديد فرتة زمنية لرئاسته يف حدود خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
 .8إتباع نظام الالمركزية يف الحكم الذي مينح صالحيات واسعة ملجالس الحكم املحلية واإلقليمية
فيام يتعلق بتسيري شؤون الناس اليومية ،ولكن ضمن السياسة العامة للدولة.
 .9إتباع نظام انتخايب يجمع بني االستمرارية والتجديد بحيث يتم انتخاب نصف أعضاء مجلس
النواب يف كل دورة انتخابيةً.
 .10تحديد فرتة حكم الرئيس املنتخب بستة سنوات غري قابلة للتجديد ،عىل أن يكون من حقه
إعادة ترشيح نفسه للرئاسة بعد انقضاء فرتة رئاسية واحدة عىل األقل.
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إن التطرف الفكري والسيايس هو ارتهان لفكر ماضوي تجاوزه الزمن ،أو تعلّق برؤية نظرية
مستقبلية مل يختربها الزمن .وهذا يجعل االرتهان ملاض بائد والتعلق مبستقبل مجهول مواقف
بعيدة عن الواقع وضعيفة القدرة عىل التعامل مع مشاكله وتحدياته بعلمية .وحني يكون التطرف
سبباً يف حدوث متحور عقائدي ثنايئ أو متعدد األطراف ،فإن حياة املجتمع وموارده تصبح عرضة
لالستنزاف يف معارك كالمية محبطة لألمل ،أو يف حروب أهلية مدمرة .إن املجتمعات التي يسيطر
عليها التطرف والتمحور العقائدي هي مجتمعات غري قادرة عىل القبول بحلول وسط ،أو حتى
التفكري يف حلول وسط ،ما يجعل من الصعب إيجاد مكان فيها للعقالنية .وهذا يحتم إقامة نظم
دميقراطية تفرض عىل الجميع التعاون بقدر اإلمكان ،وتُشجع االعتدال والتآلف بني الناس ،وتضمن
وجود تعددية سياسية وحرية فكرية ومشاركة شعبية ،وتحول يف كل الحاالت وتحت كل الظروف
دون سيطرة أغلبية مزعومة عىل أقلية متثل يف الواقع األغلبية الشعبية يف املجتمع.
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