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الرشعية والدميقراطية ..بني النظرية والتطبيق
�أجمد �سعيد

يتناول الباحث الأكادميي امل�صري يا�سر قن�صوه يف مقاله البحثي حتت عنوان« :ال�شرعية والدميقراطية يف العامل احلديث :مرجعيات واعدة ،تطبيقات مراوغة»،
واملن�شور مبجلة «الت�سامح» ،العالقة الوطيدة ما َب ْي ال�شرعية مبفوهمها الغام�ض بالطبع والدميقراطية التي تلهث خلفها �أغلب �شعوب العامل الآن ،ويبد�أ الباحث
بالتعمق يف املعنى الغام�ض لل�شرعية والذي بدوره يتداخل مع االرتباط ال�شرعي بالدميقراطية ،وهذا التداخل بدوره يرتبط بعدة م�سائل قد تزيل الغبار عن
�أو ًال
ُّ
معنى ال�شرعية ،ولكنها تربطه بعدة مفاهيم �أخرى ،قد تعني للفرد املعنى املجرد الأوحد لل�شرعية برمتها؛ منها� :أ -ارتباط احلكومة ب�سلطات تخول ال�شرعية .ب-
قبول النا�س ل�شرعية احلكم ال�سيا�سي .ج -احليثية القانونية ل�شرعية ال�سلطة .د� -ضرورة �إ�ضفاء ال�شرعية يف �أو�ضاع �سيا�سية معينة .وما �إن ت�سلم بهذه امل�سائل يتبادر
�إىل ذهنك ال�س�ؤال التايل :هل يجب �أن تكون كل النظم التي تدعي ال�شرعية دميقراطية؟
ق��د ي �ك��ون م�ف�ه��وم ال���ش��رع�ي��ة ��ش��ائ�ك��ا وي�ك�ت�ن�ف��ه بع�ض
ال �غ �م ��و� ��ض ،ول �ك ��ن ه �ن��ال��ك ب �ع ����ض ال �� �ص ��ور ال �ت ��ي يجب
التمييز بينها فيما يخ�ص ��ص��ور ال���ش��رع�ي��ة :ال���ص��ورة
ال��و��ض�ع�ي��ة ل�ل���ش��رع�ي��ة ،وال �� �ص��ورة امل �ع �ي��اري��ة لل�شرعية.
�أ َّم� ��ا ال �� �ص��ورة ال��و��ض�ع�ي��ة ف�ه��ي ت�خ�ت����ص ب�ق�ب��ول الأف� ��راد
اخل �� �ض��وع ل�ل���س�ل�ط��ة ،وال �� �ص��ورة امل�ع�ي��اري��ة ت���ش�م��ل ن�ط��اق
الفل�سفة ال�سيا�سية� ،أي �أنه الوجه الأخالقي للممار�سة
ال���س�ل�ط��ة ب �ح��ق .غ�ي�ر �أن امل �ف �ه��وم ال��دمي �ق��راط��ي ي��زي��د
الأم��ر غمو�ضاً ،فالدميقراطية بحد ذاتها مثار ت�سا�ؤل
يف تطبيقها �أو �إ�ضفاء ال�شرعية عليها ،والدميقراطية
م��ن ج��ان��ب الفال�سفة وامل�ن� ِّ�ظ��ري��ن ه��ي احل��ري��ات املدنية
كحرية التعبري وال�ن�ق��د...وغ�يره��ا م��ن احل��ري��ات التي
ت�ن��درج حت��ت �سياق امل��دن�ي��ة� ،أم ��ا م��ا يعرب ع��ن الغمو�ض
ال��ذي ي�شمل ه��ذه املفاهيم هو احت��اد الثالوث املتالزم:
ال�شرعية ،والدميقراطية وال�سلطة .فال�سلطة متنحك
احلرية من خ�لال الدميقراطية ،ولكنها ت�سلبها منك
من خالل ال�شرعية ،كالت�صويت االنتخابي مثال ،يكون
يف ظاهر الأمر معنى تا ًّما للحرية ،ولكن قد ت�ضمن لك
احلرية يف الت�صويت والتعبري ،وقد ت�صوت ال�ستعبادك.
ال�ط��رح ال�ن�م��وذج��ي ال��دمي�ق��راط��ي ال ��ذي ت��و�َّ��ص��ل �إليه
ج� ��ان ج� ��اك رو�� �س ��و م ��ن خ �ل�ال ا� �س �ت �ف��ادت��ه م ��ن � �ص��ورة
املدينة يف جنيف و�أثينا ليتو�صل �إىل النموذج املبا�شر
للدميقراطية من خالل مفهوم الإرادة العامة ،والإرادة
العامة هي ال�صورة املكفولة حلقوق النا�س والتي ت�ضمن
للفرد الواحد حقه ك�إن�سان ،وهي املحددة لل�صالح العام،
ويف �سياق الإرادة العامة تتحقق احلرية الفردية ب�شكل
ت��ام يف املجتمعات ،ولكن يف ح�ضور الإرادة العامة تبد�أ
الدميقراطية الليربالية بالغياب؛ �إذ �إ َّن ال�شعوب هي
التي ت�صادق على كل القوانني والأنظمة التي بدورها
تدير دف��ة احلكم .و�إذا مل يتفق ال�شعب على �أح��د هذه

القوانني ف�إبطال القانون ال يعني �شيئاً بالن�سبة لعدم
اع �ت �ب��اره ق��ان��ون �اً م�ن��ذ ال �ب��داي��ة .ع�ن��دم��ا �أت ��ى ج ��ون ل��وك
وج �ل ��ب م �ع��ه ال��دمي �ق��راط �ي��ة ال �ل �ي�برال �ي��ة وال � ��ذي جعل
حتليله العقالين مرتبطاً بالعقالء ،وهم من ُي�سميهم
لوك �أ�صحاب املنا�صب واملُالك يف �إجنلرتا ،ومنذ القرن
ال�ث��ام��ن ع�شر ا�ستطاعتْ الدميقراطية الليربالية �أنْ
«ت ��ؤك��د ع�ل��ى منطية ال�شرعية امل�ستمدة م��ن ليربالية
�أ�صيلة» .وبذلك متتاز ال�شعوب الليربالية بثالث �سمات
رئي�سية؛ هي:
�أ -ح �ك��وم��ة دمي �ق��راط �ي��ة د� �س �ت��وري��ة ع ��ادل ��ة �إىل حد
معقول.
ب -مواطنون يوجد بينهم م�شاعر م�شرتكة.
ج -طبيعة �أخالقية.
�أ َّم ��ا بخ�صو�ص ال�شعبية ال�ت��ي نالتها الدميقراطية
الليربالية منذ نهايات القرن الع�شرين ،فكانت �شعبية
ق��وي��ة وم�ت�ي�ن��ة �إىل ح ��د �أن �ه ��ا وق �ف��ت ن � �دًّا ل�ل��ر�أ��س�م��ال�ي��ة
الأق�ت���ص��ادي��ة ،و�أف�شلت ك��ل حم��اول��ة بديلة كال�شيوعية
واال��ش�تراك�ي��ة .فمن وج�ه��ة نظر فران�سي�س فوكوياما،
�أنه وعلى الرغم من ي�سارية �أو ميينية النظم املت�سلطة
�إال �أن�ه��ا مل تنجح يف تطوير �شريعتها ل�ع��دم امتالكها
الإرادة اخلرية ولنق�ص يف مرونة الأنظمة والت�شريعات
ب��داخ �ل �ه��ا ،وب���س�ب��ب امل ��رون ��ة يف �أن �ظ �م��ة ال��دمي �ق��راط �ي��ة
الليربالية �ضمن لها حق اال�ستمرار وال�شعبية الوا�سعة.
الدميقراطية الليربالية تكفل حق الفرد يف التحرر من
قيود �سيا�سية كثرية ،وانفتاحا تاما للمجتمعات ،ولكنها
ال توفر ظروفاً جديدة ملعرفة ب�شرية جديدة.
ال��دمي�ق��راط�ي��ة اجل ��دي ��دة ه��ي ال�ب�ي�ئ��ة ال��وح �ي��دة التي
� �س �ت �ق��دم ل� ل��أف ��راد م ��ا مل ت �ق��دم��ه ل �ه��م ال��دمي �ق��راط �ي��ة
القدمية ،مبعنى �آخر �أنها �سوف تف�ضي �إىل تطبيق جديد
بعيد عن التطبيق التقليدي للدميقراطية التقليدية �أو

ال�سائدة ،ليكون نظاما دميقراطيا جديدا ودقيقا �إىل
ح��د يتجاوز فيه ح��دود ال��دول��ة �أو الأم��ة وي�صرح ببقاء
التعددية الثقافية على النطاق العاملي .لذلك؛ فالبد
م��ن ت�أ�سي�س رواب ��ط متينة يف ال��دمي�ق��راط�ي��ة اجل��دي��دة
جتمع بني «اال�ستقالل الذاتي» و»الت�ضامن االجتماعي»
م��ن �أج ��ل �إي �ج ��اد ��ش��رع�ي��ة م ��ؤك ��دة ق ��ادرة ع�ل��ى التماهي
يف ظ��ل الدميقراطية اجل��دي��دة ،ومنها ي��أت��ي م�صطلح
«دميقراطية احلوار» والتي ت�ساعد على ح�سم النزاعات
وال��و��ص��ول لأف�ضليات �سيا�سية �ضمن �شرعية م��ؤك��دة.
هناك ركنان �أ�سا�سيان يف دميقراطية احل��وار؛ �أولهما:
ال��دمي�ق��راط�ي��ة ،وال �ث��اين :احل ��وار� .أ َّم ��ا احل ��وار ،في�أخذ
ال���ص�ي�غ��ة ال�ع�ق�لان�ي��ة لإع �ط ��اء ال�ف��ر���ص و��ص�ن��ع ال �ق��رار.
وم��ن ناحية الدميقراطية ،فهدفها �إ��ش��راك اجلميع يف
الفعل احل ��واري ب�أ�سلوب جماعي ي�ضمن انتماء الفرد
�إىل املنظومة الكاملة؛ وب��ال�ت��ايل �إع �ط��ا�ؤه احل��ق �ضمن
دمي �ق��راط �ي��ة ح ��واري ��ة ج ��دي ��دة «�إن ق�ي�م��ة دمي�ق��راط�ي��ة
احلوار ماثلة يف معار�ضتها لكل النزاعات الأ�صولية ،مع
الوعي ب�أن جميع النزاعات �أو ال�صراعات �أو االنق�سامات
ال ميكن التخل�ص منها عن طريق احلوار املت�صل ،لكنها
يف النهاية متثل �إمكانية �إيجاد ثقة حيوية ومتجددة بني
الأفراد يف ظل عالقة اجتماعية تربط بع�ضهم بع�ضاً».
أ�س�سا مرنة
ينبغي على �أ�س�س الدميقراطية �أن تكون � ً
وحت �م��ل اخل��ا� �ص �ي��ة ال �ت��ي م ��ن � �ش ��أن �ه��ا �إح� � ��داث ال�ت�غ�ي�ير
امل���س�ت�م��ر؛ لأ َّن امل��واف�ق��ة ب�ين ال��دمي�ق��راط�ي��ة وال�شرعية
تتطلب تغيريا م�ستمرا مع ما يالئم ُمتطلبات اخلروج
من حدود الدولة؛ لذلك ف�إ َّن ال�شرعية حتمل يف طياتها
�أزمات عديدة منها �أزمة التغيري التي من �ش�أنها تتناق�ض
م��ع ال��دمي�ق��راط�ي��ة اجل ��دي ��دة ،والإ� �ش �ك��ال ال�ك�ب�ير يكمن
ما بني النظرية والتطبيق يف ال�شرعية الدميقراطية
والدميقراطية ال�شرعية.
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