
 
 

 

  فكر الدكتىر علي خليفة الكىاري خصائص الديمقراطية في

  الديمقراطية المعاصرة منهج وممارسة دستىرية

 223: القراءات 3202حزيران -يىنيى 32األربعاء 

 داوود أحمد

 

الكواري، تتمثل الخاصية األولى في أن  لمديمقراطية المعاصرة خاصيتان في فكر الدكتور عمي خميفة
أكثر تواضعًا مما يعتقده البعض حوليا أو ينسبو إلييا أو  الديمقراطية ىي منيج وليست عقيدة، فيي اليوم

أن تكون نظامًا اقتصاديًا واجتماعيًا لو مضمون عقائدي ثابت ال تدعي بأنيا  إنيا أبعد من..يطالبو بيا
السياسية الشاممة،  يرىا من العقائدبديمة من غير الشرائع، ال وال تطمع أن تكون عقيدة منافسة لغ شريعة

توصمت اإلنسانية إليو عبر مرارات  ”ضرورة“إنما تنظر الديمقراطية المعاصرة إلى نفسيا عمى أنيا منيج 
  .تجارب نظم الحكم غير الديمقراطية

يدة مق لمديمقراطية المعاصرة ىي أنيا ديمقراطية دستورية، وىذا يعني أنيا ممارسة  الثانية أما الخاصية
شريعة إليية وال تحد  بدستور، وليست منفمتة من عقاليا، يمارس الشعب فييا سمطات مطمقة، ال تضبطيا

نما يمارس الشعب سمطاتو بموجب دستور، تقيده ثوابت المجتمع وتضبطو  من غموائيا قيم إنسانية، وا 
 .مبادىء الديمقراطية ومؤسساتيا

والتي ال  ابة شروط الكتساب أي نظام حكم صفة الديمقراطيةىي بمث -كما يرى الكواري-الخاصيتان  وىاتان
  .تقوم لمديمقراطية قائمة دون وجودىا مجتمعة

 ىاتين الخاصيتين إال بعد دراسة متأنية حول مفيوم الديمقراطية المعاصرة، وشروط ولم يتوصل الباحث إلى

المسؤول بين باحثين  لمحوار الموضوعيبنيتيا، وكيفية التعامل من أجميا، ىادفًا في ذلك إلى تقديم مادة 
السياسية، وصواًل إلى صياغة رؤية سياسية  ومفكرين وممارسي العمل السياسي في مختمف التيارات والقوى

 .لمديمقراطية في البمدان العربية إسالمي تعزز المساعي  عربية ذات بعد

أصبحت اليوم شعارًا يرفع عمى نطاق  -بنظر الكواري-العربية  في البمدان” حكم الشعب“والديمقراطية أو 
فإن مفيوميا يكتنفو الغموض، ويكثر حولو الخصام، وتتعطل نتيجة ذلك فرص  واسع، وعمى الرغم من ذلك

  .الديمقراطي في البمدان العربية التحول

إلى وجود إشكاليات فكرية تحول دون قبول  -الكواري بحسب–ويعود االختالف حول مفيوم الديمقراطية 
من خالل فيميا ليا، وأىم ىذه اإلشكاليات تتمثل في احتماالت التناقض  يارات فكرية وسياسية لمديمقراطيةت

واتجاىاتو من  واإلسالم من جية، واحتماالت الترابط العقائدي بين الديمقراطية وعقائد الغرب بين الديمقراطية
 .جية أخرى

حول مفيوم الديمقراطية ىو حول ماىيتيا،ما  الخالف لكن الدكتور عمي خميفة الكواري يرى أن أبرز مظاىر
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أم منيج؟ ىل ىي حقًا منيج تفرضو   مضمونيا؟ ىل ىي عقيدة ىي الديمقراطية؟ ما ىو شكميا؟ وما ىو
األفراد والجماعات أم أن الديمقراطية عقيدة تنازع العقائد األخرى وتحل  ضرورات التعايش السممي بين

يمكن  رسة مطمقة التقيدىا شريعة وال تحد من عموائيا قيم؟ أم أنيا ممارسةالديمقراطية مما محميا؟ ىل
 يجميا؟ تقيدىا دستوريًا بالشرائع التي يدين بيا المجتمع المعني، وبالقيم التي

 الديمقراطية منيج

عمى أنيا منيج وليست عقيدة، متأثرًا في ذلك  يبدأ الباحث بإعادة تعريف مفيوم الديمقراطية لمتأكيد
أىم دارسي الديمقراطية المعاصرة ومنظرييا، والذي يعيد يعرف ” دال روبرت“لتعريف الذي أورده الدكتور با

حكم الشعب لمشعب لصالح “، وذلك باعتبار أن الديمقراطية والتي ىي ”حكم الكثرة“ الديمقراطية بأنيا
المستقبل  تحقيقيا فيلم تتحقق في الماضي، وليست متحققة في وقتنا الحاضر وغير المنتظر  ”الشعب

 .المنظور

أن الديمقراطية المعاصرة مفيوم مركب لو  ويستدل الكواري في إعادة تعريفو لمفيوم الديمقراطية باعتبار
متعددة، كما أنيا ممارسة نسبية قابمة لمنمو مثمما ىي قابمة  أبعاد مختمفة، لذلك يجب النظر إليو من زوايا

 .عندما يتوفر الحد األدنى من شروط ممارستيا تاريخية تبدأ لمتراجع، فيي عممية

” حكم الكثرة“الشعب الذي اكتسبتو الدول التي توصف بصفة الديمقراطية ىو اليوم  والحد األدنى من حكم
المطمق  ببدائمو من أنظمة الحكم والتي تتمثل في نظم حكم الوصاية سواء كانت في شكل حكم الفرد مقارنة

 .أو حكم القمة

ىو أن القرارات العامة فييا  -بنظر الكواري– إلى اكتساب صفة الديمقراطية” حكم الكثرة“ىل ولعل ما يؤ 
إضافة إلى سعي نظام حكم الكثرة إلى االقتراب تدريجيًا من حكم  تتخذ من قبل الكثرة من أفراد الشعب،

الديمقراطية، واستقرار نطاق المشاركة السياسية الفعالة، و انتشار الثقافة  الشعب عن طريق اتساع
قراراتيا  دستورية تساعد عمى نمو قوة المجتمع وزيادة قدرتو عمى ضبط سمطة حكومتو ومراعاة مؤسسات

  .العتبارات المصمحة العامة

  : الحكم المتاحة اليوم يتميز بخاصيتين مقارنة ببدائمو من نظم” الكثرة“ونظام حكم 

كافة، واكتساب ذلك الحق من قبل نسبة عالية من البالغين  اتساع حق المواطنة وشمولو الجماعات  .1
 .الجتمع المعني المقيمين بشكل دائم في

تنفيذي في الحكومة من منصبو من  أن يتضمن حق المواطنة فرصة المواطن في تنحية أعمى مسؤول  .2
 .خالل التصويت ضده في االنتخابات

أصح  ري في ضوء ما طرأ عمى تعريفيا من تعديل؟ أو بمعنىالديمقراطية المعاصرة في نظر الكوا إذًا، ما ىي
 ما ىي أكثر صفات الديمقراطية داللة عمييا؟

النقدية الراىنة تفيد أن صفة المنيج ىي الخاصية األكثر داللة عمى  فإن المرجعيات -الكواري -بحسب 



 يمكن نسبتيا إلىالديمقراطية الراىنة، كما أن شبية العقيدة ىي أضعف الصفات التي  الممارسة

األفراد والجماعات  الديمقراطية، فالعقائد تؤثر في مضمون الديمقراطية من خالل تأثيرىا عمى اختبارات
  .والمنظمات التي يتكون منيا أي مجتمع ديمقراطي

دراك صفة والتوجيات  ليست وليدة اليوم، فقد كان لمحركة الفكرية االجتماعية -نظر الكواري–المنيج في  وا 
العقيدة، األمر الذي أدى  مسيحية في أوروبا الغربية فضل السبق في إدراك غمبة صفة المنيج عمى صفةال

وكذلك األحزاب المسيحية الديمقراطية في الممارسة  إلى انخراط األحزاب والحركات االشتراكية الديمقراطية،
  .مضمونيا في الغرب الديمقراطية والتأثير البالغ في

عقيدة باقتراب تيار الفكر في البمدان العربية  المعاصرة منيج وليست  أيضًا بأن الديمقراطيةويستدل الكواري 
باعتبارىا منيج اتخاذ القرارات العامة في إطار نظم حكم ال تكون السيادة  من مفيوم الديمقراطية المعاصرة

يمارسيا  طات التي يجب أنوال لقمة من الناس، و إنما يكون الشعب أو الكثرة منو مصدر السم فييا لفرد
 .وفقًا ألحكام دستور ديمقراطي

المفكرين والمصمحين بإنجازات الغرب، وقارنوىا بأحوال المجتمعات  لقد زاد إعجاب ىؤالء” :يقول الكواري
عن الشورى، وتسمط حكاميا وجاروا عمى الرعية، فتخمفت من حيث العمران، فانطمقت  العربية التي ابتعدت

الحميد  والمصمحين مثل رفاعة الطيطاوي، ومحمد الغزالي، وجمال الدين األفغاني، وعبد المفكرين نظرة
منيج الشورى الذي  إلى نظرة الحكم التي أعجبوا بيا في الغرب من حيث قربيا من  األنصاري، وغيرىم

  ظروا إلى أن، كما ن[وشاورىم في األمر] وقولو تعالى[ وأمرىم شورى بينيم]تدعو إليو اآليتان الكريمتان 
ترتكز عميو نظم الحكم في الغرب، ال تتناقض مع جوىر  مبادىء المساواة والحرية وحكم القانون الذي

أن تغيير سمطة الحكام ومحاسبتيم وحق الناس في اختيار الحكام، كميا  الشريعة اإلسالمية، ووجدوا أيضاً 
  .مع تعاليم اإلسالم  أمور ال تتعارض

مؤشرات تدل عمى وجود عممية ديمقراطية من   خمسة لمديمقراطية المعاصرة يعتبرىاويضع الكواري معايير 
الديمقراطية المعنية بغيرىا وبنفسيا عبر الزمن، والمعايير  عدميا، ومقياس نسبي لمقارنة آراء الممارسة

  : الخمسة ىي

األسباب التي تجعميم  والتعبير عنوالتي تسمح لممواطنين بالتعبير عن اختياراتيم، ، : المشاركة الفعالة  .1
  .يفضمون خيارًا آخرا

وىذا يعني أن يكون وزن صوت كل مواطن مساويًا لوزن صوت  :تساوي األصوات في المراحل الحرجة .2
إن معيار تساوي أوزان األصوات في المراحل : مالحظتين  ىذا المعيار غيره من المواطنين، ويرد عمى

 بل ضرورة بذل جيود سياسية لموصول إلى إجماع كاف بين القوى السياسيةإمكانية،  الحرجة ال تنفي

نما المطموب ىو أن يكون إقرار الدستور وما يماثمو من قرارات حرجة في نياية المطاف بأغمبية  الفاعمة، وا 
ألي من  األصوات دائمًا في المراحل الالحقة أن ىذا المعيار ال يتطمب األخذ بمعيار أغمبية: مطمقة، ثانييما



 .القرارات الحرجة

 ويتحقق ىذا المعيار بقدر ما يمتمك كل مواطن فرصًا متساوية لمتعرف عمى المعمومات، :الفيم المستنير  .3

وتنتشر فيو  ومما الشك فيو أن فرص تحقيق ىذا المعيار،أفضل في مجتمع تنخفض فيو نسبة األمية،
 .البديمة عمى االنتشار تشجع مصادر المعموماتالثقافة الديمقراطية، وتتنوع مصادر المعمومات، و 

العممية الديمقراطية ، وىذا يتطمب أن ال يترك أمر  سيطرة متخذي القرار الديمقراطي عمى جدول أعمال  .4
نما اختيار القضايا والمسائل المطموب يجب أن يكون لمشعب أو لمكثرة   حسميا ديمقراطيًا لفرد أو لقمة، وا 

  .يا والمسائل الواجب طرحياالقضا رأي في تحديد

ويختص ىذا المعيار بتحديد نطاق : القرارات الديمقراطية نطاق من يشمميم حق المشاركة في اتخاذ  .5
 الديمقراطية، وبالتالي تمنح حقوق المشاركة السياسية لمبالغين من الجنسين اتساع المشاركة في العممية

 .كافة

 والديمقراطية أيضًا ممارسة دستورية

أنيا ممارسة دستورية، باعتبار أن الممارسة  -بحسب الكواري– من خصائص الديمقراطية المعاصرةو 
وليست مطمقة، مقيدة بدستور تتراضى القوى الفاعمة عمى أحكامو، وتقبل االحتكام  الديمقراطية اليوم مقيدة،

 .شرعيتو إلى

المساواة السياسية بين : أوليما :ىريينوقيام ديمقراطية دستورية في أية دولة يتوقف عمى توفر شرطين جو 
 .مبدأ المساواة، ومبدأ المواطنة :المواطنين، وىذه المساواة تتطمب العمل بمبدأين ىما

احترام اإلنسان الذي كرمو اهلل ، وحماية حقوقو األساسية  ويكون التعبير العممي عن قبول مبدأ المساواة ىو
التعبير عن العمل بمبدأ المواطنة ىو التسميم بحقوقيا إلى شيء، كما يكون  باعتباره إنسانًا قبل كل

المساواة  المتوطنة في الدولة كافة، وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقيم السياسية عمى قدم الجماعات
 .بموجب القانون

تور في التوصل إلى صيغة دستور ديمقراطي، والدس أما الشرط الثاني لقيام الديمقراطية الدستورية فيتمثل
الرجوع عنو، أو تعديمو إال وفق أحكامو، لذلك فالدستور ليس  الديمقراطي ليس منحة من أحد، وال يجوز

نما ىو عقد اجتماعي يجب أن يكون معبرًا عن تراضي القوى الفاعمة واتفاق التيارات  مجرد دستور، وا 
  .والسياسية المؤثرة الفكرية

دارة أوجو االختالف، ومن ىنا يجب أن  عمى مصادر العنفكما يجب أن يكون مراعيًا ضرورات السيطرة  وا 
 :أبعاد يراعي الدستور الديمقراطي ثالثة

المجتمع، والقيم التي يجميا،  ثوابت المجتمع المعني، ومن أبرزىا الشرائع التي يدين بيا: البعد األول
 .الحكم الديمقراطي والنتائج التي تطمح السياسة إلى تحقيقيا من خالل نظام

السمطات وتحديد اختصاصات كل منيا وتمكين  ضبط سموك الدولة، ويتم ذلك ن خالل تنظيم: البعد الثاني



مبدأ الشعب مصدر السمطات، وتمكين كل   وكذلك وضع كل سمطة من إيقاف السمطة األخرى عند حدىا
يق ونفي حدىا، وكذلك وضع الشعب مصدر السمطات موضع التطب سمطة من إيقاف السمطة األخرى عند

 .وصاية عمى الشعب سيادة أي فرد أو قمة أو

 .السياسية والقانونية حماية الحقوق والحريات العامة وتنمية الشروط: البعد الثالث
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