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 لمديمقراطية مشترؾ أفضؿنحو مفيوـ 
 في البمداف العربية

 
 الدكتور عمي خميفة الكواري

      
تنطمػؽ مػف الحا ػة الما ػة , لمديمقراطيػة مشترؾنقطة البداية في دعوتنا ىذه إلى بناء مفيـو       
الحكػػػـ  مقاربػػػات م ػػػؤولة ت ػػػما بعزالػػػة التعػػػارض بػػػيف العقيػػػدة ا  ػػػ مية وبػػػيف نظػػػـب القيػػػاـ إلػػػى

حكـ ديمقراطية في الدوؿ العربية عمػى مبػدأ الوطنيػة  عمى ضرورة تأ يس نظـترتكز كما . الديمقراطية
  .لمممكية وظيفة ا  تماعيةالمراعاة وقيـ العدؿ وا نصاؼ وضرورة 

مفيػػـو حػػد ت فػػي  ممكنػػة اليػػـو بفضػػؿ تطػػوراتوىػػذه المقاربػػات المطموبػػة ػ لح ػػف الحػػظ ػ      
بػػيف  يػػزيوتػػـ التم , ػػة خػػارج دااػػرة الحضػػارة ال ربيػػةار ف انتشػػرت الممأ بعػػدعاصػػرة الم الديمقراطيػػة
 عقااػدعػاة مرا قػادر عمػى, ونظػاـ حكػـ اً عتبارىػا مني ػوبػيف الديمقراطيػة بع عتبارىػا عقيػدةالميبرالية با

 .آلية مف آليات الخضوع لياأو اخرى لو وتحويمو الى م رد  عقيدةالم تمعات دوف احتكار 
 مقوماتػو الضػرورةلػو ب ف نظػاـ الحكػـ الػديمقراطيعفػ, تفضػ تيالمم تمعػات  تإذا كانػؾ فعنو لذل     

ه ف يقػـو مفكػرو مػف أ, حكـ ال مبة إ تمرار درؾ مفا ديد تفكيؾ ا  تبداد و يريالبد لكؿ شعب و  ,أيضاً 
اـ نظػػ ومقومػػات م ػػتمعيـوابػػت مقاربػػات  وىريػػة تزيػػؿ التعػػارض بػػيف  بػػع راء  قياداتػػو ال يا ػػية و

 .عمى  وىر كؿ منيما  التركيزب ذلؾ و .الحكـ الديمقراطي
بػػيف  وابػػت  ,لةريػػة و يا ػػية م ػػؤو قاربػػات فكمضػػرورة القيػػاـ ب ػ ممػػا بشػػكؿ ػمػػف ىنػػا تبرزػػ     

: حوار بمناقشة التالي تيؿ الأ المقاؿ وفي ىذا. الديمقراطية نظـ الحكـ ية ومقوماتالم تمعات العرب
إشػػػكاليات  (ٖ)نظػػػـ الحكػػػـ الػػػديمقراطي  مقومػػػات (ٕ) .بيػػػة الراىنػػػة توصػػػيؼ نظػػػـ الحكػػػـ العر  (ٔ)

مكانية  . مقاربتيا الديمقراطية وا 
 
 (ٔ) 

 توصيؼ نظـ الحكـ العربية الراىنة
 

ن ػد الك يػر منيػا مػا زالػت مػف حيػث الػنص , نظمة الحكـ العربية المعاصرةإذا نظرنا بعمؽ إلى أ     
 نظمػةبأنيػا مػف أ ؼ عممياً ػتوصّ  ىي بؿ. نظـ حكـ ديمقراطيةلى الد توري لـ تنتقؿ مف حيث المبدأ إ

                                                 

 . طية في البمداف العربية مشروع درا ات الديمقرا, من ؽ مشارؾ 
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ػ ىػي  و رايس  ميوريةأو  مطاف أو أمير أ ػ ممؾً رد حكـ الفرد المطمؽ حيث تكوف إرادة الحاكـ الف 
ف الد تور أو . اتمصدر ال مط محػاكـ بال ػمطة نػو يحػتفظ لإمػا أ, فػي ىػذه الػدوؿ  ا ػياألنظاـ الوا 

 ,ف الشػعب مصػدر ال ػمطاتعمى المواد الد ػتورية التػي تقػوؿ إيمتؼ  أو أنو, المطمقة بشكؿ صريا
وتتيا لمحاكـ الفرد أف يحتفظ بال ػمطة  الديمقراطي ال وىريبمواد د تورية أخرى ت يض ىذا المبدأ 

إلػػى تعػػديؿ حتػػاج ذلػػؾ منػػو  ػػواء ا ,حينمػػا يشػػاء" مكرمػػات " والنفػػوذ ويوزعيػػا كيفمػػا شػػاء وال ػػروة 
طالما يتمتع , ذعافعقد ا و دوف حا ة لتعديؿ د تور المنحة أ أو ,المواطنيف ةرادالد تور وتزوير إ

  .الخار ية بالحماية
ال ػمطات فػعف معظميػا ف الشػعب مصػدر التي تنص د ػاتيرىا عمػى أ خرىوؿ العربية األالدما أ      

نيػػا كمػػا أ. يفمػػف قػػوان تيػػاخواوأ المزمنػػةقػػـو بتعطيػػؿ ذلػػؾ المبػػدأ بقػػوانيف الطػػوارئ ف لػػـ تكػػف كميػػا تإ
لتػػػزاـ شػػػكؿ الممار ػػػة الديمقراطيػػػة دوف ا  تػػػوفير ب, ايػػػؿ عمػػػى مبػػػدأ الشػػػعب مصػػػدر ال ػػػمطاتتتح

ة ار ى  انػػب ال ػػمطة التنفيذيػػة وا دخير ال ػػمطة التشػػريعية والقضػػااية إلػػعػػف طريػػؽ ت ػػ, ياعو بموضػػ
ي ػمى ظممػًا فػي  الػذي ٔ"حػزب الحػاكـ " المطمػؽ مػف خػ ؿ ة الحاكـ الفرد ادر   , العامة وأ يزة األمف

 .كـ شئالحُ  وىو ليس لو مف" الحزب الحاكـ " عدد مف الدوؿ العربية 
ظػـ حكػـ لػى نُ لػـ تنتقػؿ إ ,مف ىنا فعف معظػـ أنظمػة الحكػـ فػي الػدوؿ العربيػة إف لػـ تكػف كميػا      

مػف  وىرية بػيف أنظمػة الحكػـ العربيػة  اؾ فروقاً ف ىنبالرغـ مف ضرورة التأكيد أ ىذا. ديمقراطية بعد
الم تمػػع ال يا ػػي والم تمػػع ونمػػو القػػانوف بيػػر وحكػػـ حريػػة التعحيػػث ا نفتػػاح ال يا ػػي وم ػػتوى 

مازالت قاصػرة , لرغـ مف أىميتيا في عممية ا نتقاؿ إلي ُنظـ حكـ ديمقراطيةوىذه الفروؽ با. المدني
 .الديمقراطيكت اب صفة نظاـ الحكـ ظـ الحكـ العربية المعاصرة ال عف تأىيؿ معظـ نُ 

 (ٕ) 
 ُنظـ الحكـ الديمقراطي مقومات

 
نمػا ىػي مػنين ونظػاـ  ,ال تنػافس األديػافلي ػت عقيػدة كمػا أنيػا الديمقراطية المعاصرة اليـو        وا 
 .التي يطبؽ فييا اتختيارات الم تمعاب, ر مضمونو بالضروةتأ حكـ ي
مػػف مبػػادئ ومؤ  ػػات ركة مشػػت ة ليػػا مقومػػاتمَ كَ ػْحػػـ الحكػػـ الديمقراطيػػة نظػػـ مُ ظػػفػػعف نُ  وكػػذلؾ     

ويمكػف لنػا إذا  .نػتقص منيػااـ الحكـ الػديمقراطي قاامػة  إذا اال تقـو لنظ ,ابط وضماناتو ليات وضآو 
مشػتركة بػيف   د مقومػات عامػةأف ن, ظـ الحكـ الديمقراطي عبر القارات والحضاراتنُ  قراءة دققنا في
مقومػات عامػة  ةذه المقومػات فػي خم ػوتتم ؿ ى. تي تكت ب اليـو صفة الديمقراطيةالحكـ الأنظمة 
 -ٕ:مشتركة

                                                 
 داخؿ االحزاب العربيةالديمقراطية  الممار ة, ( محرر)خميفة الكواري عمي :انظر مناقشات المقاء ال الث عشر لمشروع درا ات الديمقراطية ٔ
 (.ٕٓٛص , مداخمة عبدالممؾ المخ في) ـٕٗٓٓبيروت , درا ات الوحدة العربية مركز, 
 ٕٗ-٘ٔالصفحات . ٕٕٓٓ, بيروت, مركز درا ات الوحدة العربية, الخمين العربي والديمقراطية:عمي خميفة الكواري وأخريف:أنظر ٕ
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يعبػر  فنظػاـ الحكػـ الػديمقراطي. وعمى أرض الواقػع وروحاً  نصاً  تمبدأ الشعب مصدر ال مطا: لياو أ 
ىنػاؾ  تكػوف ف البالضرورة يتطمب اف يكوف الشػعب مصػدر ال ػمطات وأ تقرير المصير وىو حؽ عف
حتكار لم مطة أو ال روة العامة ة عمى الشعب أو القم ولفرد أ ةأو وصاي ادةو مبطف  يؿ ظاىر أكبش
فػرد أو قمػة  اف يكوف مصدرىو ىي إما أ يةممف ممار ة ال مطة م ألة عأو ديٌر بالتأكيد  .النفوذ وأ

 .ا ىو الشعب أو الك رة منو عمى األقؿىَ أو يكوف مصدرَ 
شػػئ غيرىػػا مصػػدر الحقػػوؽ عتبػػار المواطنػػة والوا, الكاممػػة المت ػػاوية الفاعمػػة ةمبػػدأ المواطنػػ : انييػػا
مناف ػة الز مظاىر المواطنة الكاممة ىػي ت ػاوي الفػرص مػف حيػث بر وأ .ييزالوا بات دوف تمومناط 

وكػذلؾ الحػؽ المت ػاوي فػي ال ػروة العامػة التػي ال ي ػوز . تفػويض مػف يتوالىػا وعمى تولي ال مطة 
 .اخاص اقح فييا ف يدعيكاف أ يٍ أل

ي يػػتـ ت  ػػيده فػػي د ػػتور ديمقراطػػي ممػػـز لكػػؿ الػػذ المت ػػدد تمعػػيمبػػدأ التعاقػػد الم :  ال يػػا     
فػػراد فػػي المشػػاركة الفاعمػػة أل المت ػػددويت مػػى التعاقػػد الم تمعػػي . اكػػاف أو محكومػػ احاكمػػ ,مػػواطف
العػػادة يوضػػع الد ػػتور فػػي  و . يػػاؿعبػػر األ وتعديمػػو و ماعػػاتيـ فػػي وضػػع الد ػػتورطنييف المػػوا

 . برعنيا بحريةرادتيا وتعمنتخبة تممؾ إ عية تأ ي يةمف قبؿ  مالديمقراطي 
 ةت ػػمػػى ع ػػس ف يؤ والد ػػتور الػػديمقراطي ي ػػب أ ,د ػػتور ديمقراطػػي ا حتكػػاـ إلػػى شػػرعية: رابعيػػا

المشػتركة  اليامة ةت ىذه المبادئ الو  ."الديمقراطي"ي د تور صفة اب أكت مبادئ عامة مشتركة ال 
 :في كؿ د تور ديمقراطي ىي

يفوضػيا دوريػًا , الشعب مصدر ال مطاتعتبار وا. لقمة عمى الشعب وفرد أال  يادة  لف أ: والً أ
 . ٖنتخابات دورية فاعمة وحرة ونزييةاعبر 
 . ارىا مصدر الحقوؽ ومناط الوا باتعتببا إقرار مبدأ المواطنة:  انياً 
كػػـ القػػانوف ولػػيس م ػػرد الحف ي ػػود حكػػـ وأ .انوف والم ػػاواة أمامػػوالقػػة أحكػػاـ  ػػيطر : ال ػػاً 

 .ٗانوفقلبا
ضااية فػي يػد شػخص أو التنفيذية أو التشريعية أو الق مع بيف أى مف ال مطات عدـ ال: رابعاً 

 .مؤ  ة واحدة
 ومػػف خػػ ؿ ضػػماف, قانونيػػًا وقضػػااياً  و اً يد ػػتور  لحقػػوؽ والحريػػات العامػػةضػػماف ا: خام ػػاً 
عػف  ,ا الماؿاألحزاب ونمو الم تمع المدني الم تقؿ عف ال مطة ورفع يد ال مطة وربمفاعمية 

خػػص ريػػات العامػػة وعمػػى األعػػف الح الػػدفاعالتعبيػػر وتأكيػػد حػػؽ  و ػػااؿ ا عػػ ـ وكافػػة و ػػااؿ
 .ظيـنتحرية الو التعبير حرية 
 ونتخابات حرة ونزييػة ية  مميًا وفؽ آلية اال مطة التشريع و تداوؿ ال مطة التنفيذية:  اد اً 

ف الف ػاد وا ف ػاد والتضػميؿ حػد مػية تشػفافؿ بو ػود كامػؿ وم ػتق فعالة تحت إشػراؼ قضػااي
   . ؿ النفوذ العاـ في العممية ا نتخابية ت وا

                                                 
3
 .لمشروع درا ات الديمقراطية  ورقو معدة لمقاء ال ابع عشر,  مفيـو االنتخابات الديمقراطية ,عبدالفتاح ماضي
 .ـٕ٘ٓٓاك فورد, ورقة قدمت الى المقاء الخامس عشر لمشروع درا ات الديمقراطية, حوؿ الد تور الديمقراطي ,أمحمد مالكي ٗ
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 ممار ػػػة :فػػػي م ػػػؿتي. سىنػػػاؾ مقػػػـو خػػػامال ػػػابؽ ذكرىػػػا  األربػػػعالمقومػػػات والػػػى  انػػػب        
الديمقراطيػة فػي  يوىػذه ىػ. ٘وفػي منظمػات الم تمػع المػدني وفيمػا بينيػا حػزابالديمقراطية داخؿ األ

وىػػي ضػػماف لممار ػػة األحػػزاب المحتمػػؿ وصػػوليا . األ ػػاس لمديمقراطيػػة فػػي الدولػػةالم تمػػع وىػػي 
 . ألف فاقد الشيئ ال يعطيو كما يقاؿ, لمديمقراطية عندما يؤوؿ إلييا الحكـ, طةملم 

 (ٖ) 
 قراطيةمشكاليات الديمكانية مقاربة إىمية وا  أ

 
 أف يقـو  ,نظاـ حكـ ديمقراطييتوؽ لمخروج مف حكـ الفرد أو القمة إلى  ؿ شعبي ب عمى ك     

 . خرىالحكـ الديمقراطي مف ناحية أ مقوماتمف ناحية و  قراءة مدققة لكؿ مف  وابت الم تمعب
    المشػػك ت: وليػػاأ: والعمػػؿ عمػػى تػػذليميا أنػػواع مػػف العقبػػات  ةوذلػػؾ مػػف أ ػػؿ التمييػػز بػػيف    ػػ     

نمػا تحتػاج إ, واحػدلػيس ليػا حػؿ شػكاليات ا و  .شػكالياتا : و ال يػا. التشوىات: انيياو  مقاربػة لػى وا 
زالة  وء الفيـ و يات النظر مف حمولة  اعمؽ بيوفرز ما  ة مدققة ىاداة لإلشكاليةخ ؿ قراءمف  وا 

ؿ مػػػدلوؿ المبػػػادئ حػػػو ةالمختمفػػػعتراضػػػات وتحفظػػػات األطػػػراؼ زالػػػة ابيػػػدؼ إ, عاطفيػػػة وا  ػػػقاطات
 .المتعارضة التي أدت إلى بروز ا شكاليات

 : ٙشكالياتمف ا  اً عدد ؾىنا أف ن د ,بالم ة العربيةية مقراطدبيات الدية أف قراءوم    
وتنب ػػؽ ىػػذه ا شػػكالية مػػف .  ػ ـ والديمقراطيػػةا  شػػكاليةىػػي ماي ػػمى إ شػػكالياتا  ىػذه وؿأ      

, ا المبدأ مف حؽ الشعب في التشريعوما يتضمنو ىذ ال مطات شعب مصدرلدأ اتعارض مبحتماالت ا
 .  ميةلقطعية لمشريعة ا حكاـ األمع ا
ط ؽ عمى إ فوصر و الذيف يُ  در ال مطاتبمدلوؿ مبدأ الشعب مص ؿ بيف المتم كيفدويدور ال     
يماف الم مميف بعقيدتيـ وحرصػيـ عمػى ت نػب الحػراـ ىػو بععتبار أف إ, يع دوف قيودالتشر حية ص 

تمػػؾ  قػػيـ حضػػارة اليخػػرج عػػف يأ يفػػ ف مضػػموف الديمقراطيػػةحيػػث أالمشػػرع  القيػػد الحقيقػػي عمػػى
 .ىذه مف ناحية... وؿ نابع مف خياراتيا في المقاـ األ  فيوالحضارة 

 ,المشػرع عمى اً   مية قيدبيف الذيف يصروف عمى أف تكوف الشريعة ا .... خرى أ ومف ناحية     
. س لمتشػريعو الػرايأكوف النص الد توري ىو الشريعة ا   مية مصدر راػيس ف يويختمفوف بيف أ

أـ الػوحي  والمقاصػد التػي  ػاء بيػا المبػادئ  ػ مية ىػؿ ىػييختمفوف في تعريفيـ  لمشػريعة ا  كما
األحيػاف يبػدو أف بعػض المقيػديف لمُمشػرع بالشػريعة  وفػي بعػض. ٚيضػاإنيا الفقو والفكر ا   مي أ

 عؿ القػوؿ الفصػؿ فػي يمر الذي  ػاأل". ر اؿ الديف " القيد في يد  لى وضع ىذايدعوف إ, ا   مية
 .ٛيةدين مما ي ير شبية الدعوة إلى حكومة كما ىو الحاؿ في إيراف, قمةيع في يد التشر 

                                                 
 ٛٔ٘-٘ٙٗ.ـٜٗٛٔبيروت,مركز درا ات الوحدة العربية,ندوة ازمة الديمقراطية في الوطف العربي:صبري عبداهلل فيأنظر ا ماعيؿ  ٘

 
 مٜٜٚٔ, القاىرة , مركز القاىرة لدرا ات حقوؽ ا ن اف, ديد الفكر ال يا يت , احمد صدقي الد اني وأخروف

 ٜٜٓٔ, الطبعة ال ال ة , اال كندرية , منشأةالمعارؼ ,  الشريعة اال  مية  كمصدر ا ا ي لمتشريع, عبدالحميد متولي : انظر   ٚ

 .تور ال ميورية اال  مية د : انظر  ٛ
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حكومػة مدنيػة مر عيػا األحكػاـ النمػا وا, ا  ػ ـ اليفػرض حكومػة دينيػة فأفي عتقادوح ب ا       
 .ؽ  مطة الشعبنيا فواووضع  مط  وىر الديمقراطية يرفض حكـ القمةف كما أ. لةز المن القطعية
ممقاربػػػات التػػػي قػػػدمت فػػػي العقػػػود األخيػػػرة أف ىنػػػاؾ توافقػػػًا بػػػيف طيػػػؼ ل ويبػػػدو مػػػف متػػػابعتي      

فقػد .ٜالمركزيػة عمى مقاربة ىذه ا شػكالية,لوطنيةيارات اتوالالتيارات ا   مية  في كؿ مفديمقراطي 
يػػارات الوطنيػػة عتػراؼ التا تزايػػد اكمػػ. ارات ا  ػ ميةداخػؿ التيػػتزايػد القبػػوؿ لنظػاـ الحكػػـ الػػديمقراطي 

 .تيا في التشريعاوو وب مراع الشريعة ا   مية ومقاصد مبادئ بمكانة
لػى ي ب الخروج مف ال دؿ إ نماوا  .اؿ   والفي  و الموا ية ال يمكف مقاربتيا  شكاليةىذه ا       

فػي تػـ تحديػدىا المقومػات وىػذه . كـ الديمقراطي بدونو مف مقومػاتقراءة متأنية لما اليقـو نظاـ الح
  .ة  محة لمشريعة ا   ميةوكذلؾ قراء. الديمقراطية مقوماتاف مف الورقة تحت عنو  الق ـ ال ابؽ

 الحػد د ػتوريًا مػفو  ,قيود الد تورية عمى التشػريعتقبؿ الالديمقراطية  فأفوح ب و ية نظري      
ال ػابؽ  ػة لنظاـ الحكـ الػديمقراطي ير لمقومات ال وىبا وىذه القيود طالما إنيا التخؿ. ة المشرع مط

عتبػار ضاء الد توري الحكـ بيػا دوف نػص باقمكما يمكف ل, الد اتير يذكرىا ػ  يمكف النص عمييا ف
نمػػا تضػػبطو إ فػػراغ ف نظػػاـ الحكػػـ الػػديمقراطي اليعمػػؿ فػػيأ  ,حكػػاـ الد ػػتوروأ لػػى  انػػب مبػػادئوا 

 .عمى  بيؿ الم اؿ براليةيبالن بة لمدوؿ الماف ن ا  حقوؽ  موا يؽ ومنيا وقيـمر عيات 
لتعارضو مػع القػانوف  اء الرؽل ومنيا إفي الواليات المتحدة  الد تورية كمةحولعؿ تعدي ت الم     

كمػػا أف حكػػـ  .يضػػاً أ براليػػةيع فػػي الديمقراطيػػة الملػػى و ػػود قيػػود عمػػى حريػػة المشػػر ر إتشػػي, الطبيعػػي
" و تمن تر " المدارس البريطانية قد قيد برلماف  نع الضرب فيمبا ن اف  المحكمة ا وربية لحقوؽ

ي فػ التشريع لذلؾ فعف مراعاة. حقوؽ الطفؿ بضرورة مراعاة, التشريع ك ر البرلمانات حرية فيوىو أ
ال يتعارض في حد ذاتو مف حيػث  لمشريعة ا   مية, لم مميفاالدوؿ التي يكوف معظـ  كانيا مف 

 معطمػة ػمطة  الديفواليعطي لعمماء  حكومة  يوقراطيةيقيـ  الطالما كاف ذلؾ , يةالمبدأ مع الديمقراط
لقمة ميما كانت صفتيا الدينية عمػى  ولفرد أ أو وصاية لمبدأ الشعب مصدر ال مطات وال يقيـ  يادة

 .الشعب
ذا كػػاف لػػي أف أحػػدد أ          ًا مية قيػػدالشػػريعة ا  ػػ  مػػا حتػػي تكػػوفبتير يف يتطمػػب مقاىػػـ بعػػدوا 

فػػعنني أذكػػر . لشػػعب مصػػدر ال ػػمطاتمبػػدأ ااطيػػة دوف أف تمػػس ر عمػػى الممار ػػة الديمق ديمقراطيػػاً 
 :التالي
 و الػوحي ومقاصػدهىؿ ىي مػا  ػاء بػ. عشرّ البد مف تحديد ماىو المقصود بالشريعة المقيدة لممُ : أوالً 

وفػي تقػديري أف قبػوؿ . أـ إنيػا الفقػو والفكػر ا  ػ مي .ف وال ػنةواالحكاـ القطعيػة العامػة فػي القػرآ
ال ػػمطات فيػػو إحالػػة إلػػى  ع اليخػػؿ بمبػػدأ الشػػعب مصػػدرشػػرّ عمػػى المُ  د ػػتورياً  قيػػداً  مقاصػػد الػػوحي

 .ياتقبؿ الخروج عمي البيا األغمبية العظمي مف الشعب و  فْ ؤمِ تُ مر عية 
                                                 

 وندوة الحوار القومي الديني, (ٜٜٛٔ)ندوة العروبة واال  ـ:الشأف  كز درا ات الوحدة العربية حوؿ ىذاىا مر دانظر الحوارات التي عق  ٜ
دار , المواقؼ والمخاوؼ  المتبادلة:الحركات اال  مية والديقراطية ,لمشروع درا ات الديمقراطية, (ٜٜٙٔ)وكذلؾ المقاءال ادس ( ٜٛٛٔ)

 ـٕٓٓٓقرطاس الكويت 
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مػو فػي عة ا   مية مػف عدمراعاة الشري مدى البد مف تحديد ال ية التي تفصؿ في أمر:  انياً      
فػي د ػتورية  التػي تنظػر د ػتوريةالي ػب أف تكػوف المحكمػة وفي تقديري أف ىػذه ال يػة  .التشريع
وىذا التحديد  وىري لما يؤدي إليػو مػف إبعػاد الممار ػة الديمقراطيػة . خرى ية أ ةوليس أيالقوانيف 

لفػرد أو  كمػا يؤكػد عمػى مبػدأ الشػعب مصػدر ال ػمطات وال ػيادة. مة مف البشػرو قعف وصاية بشر أ
 يمة ػماعفػي ا  وفػي نػدوة حػوار عقػدت .يمػاميذا تػـ تعطالذي التقـو لمديمقراطيػة قاامػة إ, قمة عميو

خواف الم مميف يقبموف اف تكػوف المحكمػة الد ػتورية أكد الدكتور عصاـ العرياف أف ا  ٕٙٓٓعاـ 
مػع  يضػاً كمػا أتفػؽ أ ,لتشػريعا الشػريعة اال ػ مية فػي ئمبػاد ىي ال ية المناط بيا الحكػـ  بمراعػاة

المصػػػري حػػػوؿ كػػػوف مبػػػادئ الشػػػريعة تيػػػاني ال بػػػالي عمػػػى اف مػػػا  ػػػاء فػػػي الد ػػػتور  ةالم تشػػػار 
   .أمر كاؼ وال حا ة لت ييره   مية ىي المصدر الرايس لمتشريعا 

ي يػػر إشػػكالية لػػدى التيػػارات ا  ػػ مية لمػػا , واطنػػة الكاممػػة المت ػػاوية أيضػػاً الموقػػد كػػاف مبػػدأ      
ولما يتيحو مف حؽ تػولي المناصػب , نيز ديينيف دوف تميال يا ية بيف المواطو مف الم اواة يفرض
 الحػظ فقػد بػرز ولح ػف. الديف أو المػذىبو عتبار لم نس أفي نظاـ الحكـ الديمقراطي دوف ا العامة

كاممػة ف مبدأ المواطنة الوتوصمت إلى أ المبس عف ىذه ا شكالية أزالت لةالمقاربات الم ؤو  عدد مف
 اازة لكػؿ مػواطف فػي  ووأف الوالي. مف حيث المبدأ اليتعارض مع  وىر العقيدة ا   مية المت اوية

 مػا يحضػرني مػف ولعػؿ. وؿ ىو منفػذ لمد ػتور والقػانوفؤ  حيث يكوف كؿ منظاـ الحكـ الديمقراطي 
 ليات مبػدأشػكا  ,وغيػرىـ ك يػروففيمػي ىويػدي  و ٓٔطارؽ البشػري ومقاربات أحمد كماؿ أبوالم د 

 ػتكماؿ ىػذه المقاربػات بمػا ال يتعػارض مػع  ػوىر نظػاـ تضػع أ ا ػًا صػمبًا ال,   ـمع ا  المواطنة
ع عمػى ضػرورة  قيامػو مػف أ ػؿ تمػت  مية والوطنيػة ػ يػارات ا صػبحت التالديمقراطي الػذي أ الحكـ
 . تبدادا تفكيؾ 

ا نصػػاؼ  قراطي مػػع قػػيـ العػػدؿ وتعػػارض نظػػاـ الحكػػـ الػػديم حتمػػاؿتتم ػػؿ فػػي ا  شػػكالياتي ا  ػػان
 المتطرفػػة الحريػػات الفرديػػة خضػػاعكػػذلؾ إ و ,العامػػة تماعيػػة لمممكيػػة الخاصػػة وال ػػروة والوظيفػػة ا 

و  يىػذه القػيـ تتعمػؽ بالو ػداف ال معػ فىذه إشكالية  قافية حيػث أو  .ٔٔمطمبات الحريات ال ماعيةل
 .النظرة الم تمعية لوظيفة الحكـ

ػ لمػا  ت ميمػو بالعػدؿ وتح ػينو  يػتـ, ا  ػتبداد فػي الحيػاة ال يا ػية العربيػة ومف ىنػا ن ػد أف     
ف ال ماىير فػي بؿ إ, ماىيرال  حتى يتـ ت ويقو عمى" العادؿ الم تبد" في مقولة  لمعدؿ مف مكانة ػ

 ات العامػة مقابػؿتخاذ  القػرار وا تاخيار عف حؽ تحديد الك ير مف األحياف قد تقبؿ ا  تبداد و تتنازؿ 
 . ٕٔالعدؿ الذي ىو أ اس لكؿ حكـ مرغوب في الب د العربية وا   مية عمىحصوليا 

ف د ػاتيرىا مبػادئ العػدؿ يالػدوؿ العربيػة وتضػم فيعف تأ يس نظـ الحكـ المنشودة فمف ىنا        
أنػػو  كمػػا. الديمقراطيػػة مػػف ناحيػػة مقومػػاتأمػػر اليتعػػارض مػػع , ة ا  تماعيػػةوظيفػػال ووا نصػػاؼ 

                                                 
 ٘ٛٙ-ٕٛٙص , ٜٛٛٔالطبعة ال انية , القاىرة , دار الشروؽ ,  الم مموف  واالقباط في اطار ال ماعة الوطنية, طارؽ البشري  ٓٔ

00
 (ت. د ), مطابع صنعاء الحدي ة , ا   ـ وا ع نات الدولية لحقوؽ ا ن اف, محمد عبدالممؾ المتوكؿ 

   ٕٕٔ-ٜ٘ٔص . ٜٜٛٔؽ  القاىرة دار الشرو,   الفقو ال يا ي اال  مي, انظر فريد عبدالخالؽ  ٕٔ



 4112/10/42

2 

حمي نظاـ الحكـ الػديمقراطي وي, ى يتـ ربط الديمقراطية باألىداؼ والتفضي ت الم تمعيةتمطموب ح 
ا نصػاؼ ومبػدأ  وعف قيمة العدؿ  مار ة الديمقرطية ػ مولى لمػ خاصة في المراحؿ األ  مف ا نحراؼ

مػف  اً در مػاىير مصػل تعتبرىػا اي و  ػ موا  داف العربػي ػو  ميػا الالتي ي, يةمكالوظيفة ا  تماعية لمم
 .حكـالنظاـ ل الحقيقية ةيعمصادر الشر 

تخػػاذ الديمقراطيػػة  ػػبيً   وطنيػػة وابػػيف الديمقراطيػػة واللمصػػطنع ا تتم ػػؿ فػػي الفصػػؿ شػػكاليات الػػث ا 
نمػا . مػف القػومي لمػدوؿ العربيػةاأل ختػراؽة واتفكيؾ اليويػات ال امعػل وىػذه لي ػت إشػكالية حقيقيػة وا 

 ػتيرادىا وا  ىا الدوؿ العربيػة عنػدما يػتـ تصػدير  و الديمقراطية فيالذي تتعرض ل برزت نتي ة التشويو
 ف ىنا فع مف .و ط الكبير أوال ديدييمنة الخار ية ومشاريع الشرؽ األ مف مفاىيـ الض

عتبػاره نظػاـ حكػـ أف تطرح نظاـ الحكػـ الػديمقراطي باتنشد الت يير أف تميز نف يا و  القوى التي عمى
ضػعاؼ الػدوؿ العربيػة و عمى الراغبيف في تفكيػؾ  ي ويفّوت الفرص ار ختراؽ الخوطني ي د   رات ا  ا 

 .م تمعاتيا مف خ ؿ الديمقراطية
ذلػؾ  يػؤديا عتػراؼ ب قافتيػا دوف أف  و ىو ضماف حػؽ مشػاركة األقميػات العرقيػة ورابع ا شكاليات

ا شػػكالية  ىػػذهو مقاربػػة  .م ػػاؿ لمتػػدخؿ الخػػار يالفػػتا  وأ الدولػػة الوطنيػػة الديمقراطيػػة تفكيػػؾإلػػى 
كمػا ت ػتمد . المذىبيػة أحيانػاً  و األقميػات العرقيػة والدينيػة وقػع عمػى ظمـ الػذيتكت ب أىميتيا مف ال

تحقػؽ مػف خ ليػا  ,ميػات فػي أنظمػة الحكػـ الديمقراطيػةقلألأىميتيػا مػف ضػرورة تػوفير مكانػة الاقػة 
القوا ػػـ المشػػتركة  عمػػى نػػدماج وطنػػي حقيقػػي ينطمػػؽ مػػف التأكيػػدا طػػارا وتمػػارس  قافتيػػا فػػي إذاتيػػ

ديمقراطيػػة الوفاقيػػة غيػػر ال امػػدة مػػف ىنػػا فػػعف ال .غمبيػػة ػػتبداد األوي نػػب األقميػػة ا لمعػػيش المشػػترؾ
وتػأمف ا ػتبداد قميػات حتػي تطمػاف األ ,ميمػة راطيمتحػوؿ الػديمقل فػي المرحمػة األولػى, الطاافيةوغير 
الميػـ  .بالن ين الوطني لكػؿ دولػة عربيػةب  ي والمعار يضًا  د ل  رة التدخؿ الخوفي ذلؾ أ. غمبيةاأل

ػ فالديمقراطية الوفاقيػة ىػي ديمقراطيػة  بادئ د تور ديمقراطيعمى مية قاوفالديمقراطية ال أف تؤ س
اطيػة التناف ػية تػدري ًا مػف لػى الديمقر معػودة إل ؤ ػسف يوأ فػي المقػاـ األوؿ قبػؿ أف تكػوف وفاقيػة ػ

د عنػد مت ػدد ال ي ُمػ عػيم تم الحقػة ىػي تعاقػد ديمقراطيػةر الاعتببع, ندماج الوطنيؽ اال يحقخ ؿ ت
  .التعاقد ضرورات مرحمة مف مراحؿ

لػػى  انػػب الػػدور الػػذ      قميػػات  ي يمكػػف أف تقػػـو بػػو الديمقراطيػػة الوفاقيػػة مػػف حيػػث إدمػػاج األوا 
فاقيػة فػعف الديمقراطيػة الو , القانوف الذي تتحكـ في اصػداره األغمبيػةا تبداد  وحمايتيـ مف احتماالت

قػدـ مػدخً  منا ػبًا لإلنتقػاؿ غير المؤ  ة عمى المحاصصة الطاافية وغير ال امدة يمكف أيضػًا أف تُ 
 : حكـ ديمقراطية في حالتيفإلى نظـ 
تػدري يًا وم ػاؿ ذلػؾ الحػاكـ ىػو  الة و ود حاكـ م تنير يرغب في ا نتقاؿ إلى الديمقراطيػةح :أوليما

 .مع  معية تأ ي ة منتخبػة ٖٜٙٔعاـ عمى د تور الكويت ل فؽالذي توا عبداهلل ال الـ في الكويت
 في  ال معيػة التأ ي ػة مم  ً  لحاكـ وشعب الكويت رة الحاكمة مم مة في ابيف األ عاقدكاف الت حيث

  .المنتخبة



 4112/10/42

8 

ؼ  قة كؿ مف القوى الفاعمة في األخرى وشػعور كػؿ منيػا بتػربص القػوة األخػرى حالة ضع:  انييما 
مرحميػػة غيػر المؤ  ػػة ال ربمػا تكػػوف الديمقراطيػة الوفاقيػة وفػي ىػػذه. لم ػمطة ياضػدىا حػاؿ إ ػػت م
 .ىي المدخؿ المنا ب لإلنتقاؿ إلى نظاـ حكـ ديمقراطي, أو العرقية الطاافية عمى المحاصصة

وفر فييػا كافػة ديمقراطيػة كاممػة تتػ الختػاـ ىنػا أف الديمقراطيػة الوفاقيػة ىػي فػي و ديٌر بالتأكيػد     
وأي توافػػػؽ اليخػػػؿ بتمػػػؾ . نظػػػاـ الحكػػػـ والد ػػػتور الػػػديمقراطي التػػػي  ػػػبقت ا شػػػارة إلييػػػامقومػػػات 
يكػوف أمػر الحكػـ   وال, د ػتوريا تنظػر فيػو محكمػة د ػتوريةمبادئ ي ب أف يكػوف قيػدًا وال المقومات
  .   تيالفرد أو قمة ميما كانت صفتيا أو مكانبو عاادًا 

 


