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واقع الدميقراطية يف الدول احلديثة
هند احل�ضرمية

الدميقراطية� ..شغل هذا امل�صطلح منذ �أن ظهر �إىل اليوم كل املجتمعات؛ �إذ �سعت جميع الدول �إىل تر�سيخ املبادئ التي يت�ضمنها يف ن�سقها االجتماعي
مبختلف قطاعاته ،فما من دولة اليوم �إال وتدّعي �أنها ت�ستند على �سيا�سة دميوقراطية عادلة .ويعود بنا ال�س�ؤال حيث يطرح نف�سه جمددا «ما الدميقراطية؟»
وما واقعها يف الدول «احلديثة»؟ هذا ما حاول �شفيق حم�سن عر�ضه مبجلة الت�سامح يف مقاله املعنون بـ «املواطنية واحلريات العامة يف الدول احلديثة».
قبل كل �شيء البد �أن نقف على مفهوم الدميقراطية
ال�ت��ي  -وك�م��ا �أ� �ش��ار حم���س��ن  -اكت�سبت م�ع��اين خمتلفة
نوعا ما بح�سب الع�صور؛ لتتحول يف نهاية املطاف وفقا
الجت��اه��ات الفكر ال�سيا�سي املعا�صر �إىل غاية �سيا�سية،
فهي كما عرفها ابراهام لنكولن «حكم ال�شعب من قبل
ال�شعب وم ��ن �أج ��ل ال�شعب ومي�ك��ن اع�ت�ب��اره��ا التج�سيد
العملي للحرية ب�شكل ع��ام وجل��ان�ب�ه��ا ال�سيا�سي ب�شكل
خا�ص ،هدفها االرتقاء دائما و�أبدا باجتاه هدفها الأرقى
�أال وهو الإن�سان ،وهي بذلك ت�شكل غاية وو�سيلة معا».
ففي املجتمع الدميوقراطي تخ�ضع مراكز امل�س�ؤولية يف
الدولة ملراقبة ال�شعب ،ويخ�ضع فيها امل�س�ؤولون الكبار يف
ال�سلطة  -الت�شريعية والتنفيذية  -لالقرتاع العام.
وقد �أ�شار حم�سن �إىل �أن اقت�صاد ال�سوق احلرة مالزم
للنظام الدميقراطي �إذ «يت�شكل اقت�صاد ال�سوق بالتدريج
من خالل املناف�سة احلرة وباالعتماد على احرتام امللكية
اخلا�صة للمواطنني ويبني ال�ت��اري��خ الأورب ��ي �أ ّن ��ه �إذا مل
ت�ك��ن ح�ق��وق امللكية اخل��ا��ص��ة للمواطنني حم�ترم��ة ومل
ت�ك��ن ه �ن��اك رق��اب��ة ع�ل��ى ال���س�ل�ط��ة امل�ط�ل�ق��ة ل�ل�م�ل��وك ف ��إن
اقت�صاد ال�سوق ال ميكن �أن يت�أ�س�س لذلك ف �� ّإن احلقوق
الدميقراط ّية هي �شرط م�سبق القت�صاد �سوق حقيقي».
ث ّم ا�ستعر�ض �شفيق حم�سن عن�ص ًرا مه ًما من عنا�صر
الدولة احلديثة والذي هو � ً
أي�ضا يف املقابل عن�صر �أ�سا�سي
م��ن عنا�صر الدميقراطية �أال وه��و «ال�ت�ع��ددي��ة» تعددية
الأف ��راد واجل�م��اع��ات وال�ق��وى االقت�صادية واالجتماعية
وم ��ن احت ��اد ال�ط��وائ��ف ذات ال�ط��اب��ع ال�سيا�سي م��ع بقية
الطوائف (الدينية واالقت�صادية واالجتماعية) نتجت
لنا ال��دول��ة احلديثة وه��ذا التعدد يف البناء االجتماعي
للمجتمعات حيث �أدى �إىل ظهور املجتمع امل��دين ليكون
معينا ل�ل��دول��ة ل�ل��و��ص��ول ملختلف ال���ش��رائ��ح االجتماعية
داخ�ل�ه��ا وي ��أت��ي دور ال��دمي�ق��راط�ي��ة يف تنظيم العمل بني
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين والدولة.
وقد �أ�شار حم�سن يف مقاله �إىل �أرك��ان الدميوقراطية
يف الدولة احلديثة مو�ضحا �أ ّنها ترتكز على �أربعة �أفكار
متمثلة يف( :الأ�سا�س ال�شعبي للحكم :ووفقا لهذا يكون
احل��اك��م مم�ث�لا طبيعيا ل�شعبه ت�خ��دم �سلطته ال�صالح
العام و�ضد �أي م�صالح فردية ،العقد االجتماعي :الذي
ه��و مثلما �أو� �ض��ح رو� �س��و �أ� �س��ا���س ب�ن��اء ال��دول��ة وه ��و عقد

يتحد مبوجبه ال�ك��ل م��ع ال�ك��ل ،وينبثق ع��ن ه��ذه الإرادة
اجلماعية ال�سلطان �أو ال�سيادة العامة .رفعة القانون:
وج ��ود ال�ق��ان��ون مطلب م�ه��م لتنظيم احل�ي��اة ال�سيا�سية
ويعود �س ّنه �إىل ال�شعب ب�أكمله �أو �إىل ال�شخ�ص العام الذي
يتحمل تبعة ال�شعب .التمثيل :وه��و كما �أو��ض��ح �شفيق
حم�سن الإخراج ال�سيا�سي للتعددية حيث تتحول الدولة
�إىل �ساحة لتمثيل املجتمع املدين وال �شرعية للحكام �إال
ال�شرعية التمثيلية التي تنجم عن االنتخاب).
ول ّأن واقع التعددية الدميقراطية يف ال��دول احلديثة
يقت�ضي حتويل املعتقدات واالنتماءات �إىل هويات وهذا
يقودنا �إىل ت�سا�ؤل عن واقع «االنتماءات الدينية» �أو لنقل
املجال الديني ب�شكل عام يف الدولة احلديثة على اعتبار
� ّأن اختزال امل�ؤ�س�سة الدينية �إىل جمرد واحدة من القوى
االجتماعية �أمر م�ستحيل ،وهنا ي�أتي دور الدميقراطية
يف رفع �ش�أن الديانات و�إىل متييزها عن باقي ال�سلطات
الأخالقية والروحية.
وقد حتدث مي�شيل كيلو حول هذا مو�ضحا �أن «العالقة
بني الدين والدولة تعترب واحدة من �أكرث عالقات املجال
ال�سيا�سي تعقيداً ذل��ك ّ �أن ال��دي��ن وال��دول��ة ينتميان �إىل
حقلني خمتلفني ،لكنهما متداخالن بقوة حتى لي�صعب
ت�صور �أي ف�صل بينهما يقوم على احتجاز متبادل تقف
الدولة فيه على جانب بينما يكون الدين يف جانب �آخر،
بحيث ينتفي منه ت�أثري �أحدهما على الآخ��ر ويقدر كل
منهما �أن ي��وج��د مب �ع��زل ع��ن � �س ��واه ...وم ��ع �أن ال��دول��ة
احلديثة تكوين غ�ير دي�ن��ي ،يعمل بو�سائل ال ي�ستمدها
م��ن امل�ج��ال ال��دي�ن��ي وي�سعى �إىل حتقيق �أه ��داف دنيوية
ال تت�صل ب�ح�ق��ل الأخ �ل�اق ب��ل ب�ح�ق��ل امل���ص��ال��ح ،ف� ��إن من
املحال ف�صل احلياة العامة ،حياة التفاعل والتعاقد بني
مواطني الدولة ،عن الدين ،الذي يقدم معايري و�ضوابط
�أخالقية كثرياً ما تلعب دورا مهما يف ا�ستمرار وتوطد
الدولة كتكوين زمني «دنيوي» م�صاحلي ،خا�صة يف �أزمنة
احلروب والأزمات».
وق��د تبع �شفيق حديثه عن العامل الديني يف الدولة
احل ��دي �ث ��ة ب ��احل �ي ��اد ال ��دمي �ق ��راط ��ي ل �ه ��ا ،وه � ��ذا احل �ي ��اد
الدميقراطي يكون ما بني «العلمنة املطلقة ومنظومات
القيم امل�ؤ�س�سة على الدين» الأمر الذي ينتج عنه ان�صهار
الدين يف الدميقراطية ،مو�ضحا �أن ه��ذا الأم��ر �سيدفع

بعدد كبري من املتدينني الذين يطمحون �إىل �أن يكونوا
م��واط�ن�ين �صاحلني م��ع بقائهم م��ؤم�ن�ين خمل�صني �إىل
االلتحاق بالركب الدميقراطي.
و�إذا كان العامل الديني من الأهمية مبكان فالبد يف
املقابل ونحن نتحدث عن الدولة احلديثة �أن نذكر القطاع
االقت�صادي ،الذي يعد هو الآخر ن�سقا مهما داخل الن�سق
الكلي .ه��ذا م��ن ناحية ،وم��ن ناحية �أخ��رى وكما تطرق
لها �شفيق وه��ي «ال�ت�ق��ارب الكبري ب�ين ال���ش��أن ال�سيا�سي
واالقت�صادي» ولأن االقت�صاد الوطني كما عرفه فرناند
بروديل ما هو �إال «م�ساحة �سيا�سية حولتها الدولة ب�سبب
�ضرورات و�إبداعات احلياة املادية �إىل م�ساحة اقت�صادية
موحدة ،حيث ت�ستطيع الن�شاطات �أن مت�ضي
متجان�سة ّ
�سوية �إىل االجتاه نف�سه».
وق ��د ب�ي�ن ��ش�ف�ي��ق يف ه ��ذا ال �� �ش ��أن �أن اق �ت �� �ص��اد ال���س��وق
والر�أ�سمالية منيا بالتوازي جنبا �إىل جنب بل �إن م�صطلح
« اقت�صاد ال�سوق» حل اليوم حمل م�صطلح «الر�أ�سمالية»
 ،ورغ ��م � ّأن امل�ج�ت�م�ع��ات ال��ر�أ� �س �م��ال �ي��ة مل ت �ل � ِغ ال�ط�ب�ق��ات
االجتماعية ،بل �إ ّنها �أبرزت وجود الأغنياء الذين ميلكون
ال��ر�أ��س�م��ال مقابل ال�ف�ق��راء ال��ذي��ن ال ميلكون ،وال�سلطة
التي ميتلكها الأغنياء مقابل تبعية الفقراء ،ولكن وبفعل
ت��أث�ير الدميقراطية ب ��د�أت الأن�ظ�م��ة الر�أ�سمالية تتغري
لتتوافق مع قيم الدميقراطية ،ف�أ�صبحت الر�أ�سمالية
كما ذك��ر �شفيق �أق��ل ظلما و�أك�ثر حت��ررا و�أك�ثر احرتاما
للكرامة الإن�سانية.
ف��إذا كانت الدميقراطية قد لعبت دور العن�صر امل�ؤثر
فيما �سبق ف�إ ّنها وبفعل املوجة الليربالية  -التي اجتاحت
ال�ع��امل ب�أفكارها والقيم التي ت�ضمنتها -تغريت ب�شكل
كبري «فقد ابتعدت عن كونها املعرب عن الإرادة املوحدة
مل �ج �م��وع امل ��واط �ن�ي�ن �إىل االه �ت �م ��ام ب �ح �ق��وق ال �ف ��رد وب ��د�أ
االه�ت�م��ام ي�ت��زاي��د بحماية الأق�ل�ي��ات �أك�ث�ر م��ن االه�ت�م��ام
بو�سائل حكم الأغلبية».
وبعد كل ما �سبق ت�ب��ادرت يف ذهني �أ�سئلة كثرية حول
واقع جمتمعاتنا العربية ومدى �إمكانية و�صولها �إىل ما
و�صلت �إليه «الدول احلديثة» �إذ ما يزال مفهوم احلريات
�ضبابيا غري وا�ضح املعامل ،والواقع املت�أزم يف معظم الدول
العربية ي�شي ب�أننا �سنحتاج �إىل فرتة زمنية  -قد تطول -
�إىل �أن نف ّعل املفهوم ال�صحيح للدميقراطية.
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