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 جوهر الديمقراطية ال يتعارض مع جوهر اإلسالم

 "األستاذ آرون فاوست تعقيبرد عمى "

 الدكتور عمي خميفه الكواري

الباحث المتخصص في دراسات الشرق االوسط والدبموماسية بجامعة , رون فاوستآقدم األستاذ 
البمدان  مقراطية فينحو مفيوم جامع لمدي"لورقتي  (214-204-2009ت فاوس) انقدً  ,بوسطن
لما  ضافيةايضاحات إمالحظات تحتاج الى  أوردا كم, (59-44-2007الكواري) "العربية
 .اعتراضاتمن  امشكورً  أبداه

تنمية مفيوم  لىإاليادفة و متابعتو لممناقشات  ,ىتماموفاوست عمى إ األستاذشكر أ في البداية
ستاذ فاوست اعتباره ورقتي لأل قدرأو . سالميةاإل-طار الحضارة العربيةإجامع لمديمقراطية في 

تمثالن "أنيما , (150-148-2009 الكواري)نوشي غراشد ال الجميل ستاذىذه وردي عمى األ
ن تشكل العمود الفقري أالتي يمكن حديد وتخطيط المفاىيم والمبادئ ومحتممة لت مقاربة واقعية

 ."م ديمقراطي في الدول العربيةلنظا

ما نطرحو ىنا بالمغة مناقشة لباحث من الواليات المتحدة لي قرأ بمسان عربأن أسعدني أكما 
زالة التعارض إلا من مساع وبذلما يتم ا باىتمامً و , شكاليات الديمقراطيةربات إلالعربية من مقا

 .االسالمية-لمزعوم بين الديمقراطية وثوابت دائرة الحضارة العربيةا

نني إذ و  عمى ما ذكرتو  خاصعام وتأكيده بشكل قدر لألستاذ فاوست تمخيصو لورقتي بشكل أا 
ختمف معو في أنني إف, نظام حكم ديمقراطيتوجد في كل  نأيجب  من مقومات عامة مشتركة

بالتناقض بين  ,حسب رأيو, ولياأتتعمق  "ثالث نقاط ضعف" ليو منإوما توصل اءتو قر 
, براليةيقراطية والمرفض العالقة بين الديمب ثانييا, وتتصل "سالم بشكل تامالديمقراطية واإل"

 .لى نظم حكم ديمقراطية بشكل كافإنتقال شكالية اإلإعدم مناقشة ب ثالثياوتيتم 
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 : وتعقيباتي عمى كل منيا ستاذ فاوستألالتي كتبيا االرئيسية  مالحظاتالوفي ما يمي 

طية شكالية التناقضات بين الديمقراإعدم تعامل الكواري مع "إلى يشير فييا  :ولىحظة األ المال
سالمية يضا يقبالن سمطة الشعب والشريعة اإلأن الكواري والغنوشي أكما . واالسالم بشكل تام

ويصر الكواري عمى . عمى الرغم من التناقض المطمق بينيما, اكمصدرين رئيسيين لمتشريع معً 
نظمة بدال من األ, ذلك لكي ينعم الشعب العربي بعدالة النظام الديمقراطي كنظام سياسي

وكما . سالم في المجتمعولكي يحافظ عمى مسافة لإل, تبدادية الموجودة في البالد العربيةاالس
وىو شعب , بعيون الشعب العربي مقبولة الكواري يفعل ذلك بغية جعل الديمقراطية نإف, رىأ

 وتدل عمى واقعية مقاربة, سباب الثالثة جيدة ومحترمةن ىذه األإ. ديني ومتدين بصورة عامة
, وفي الحقيقة. دي الى حمولؤ كثر مما ستألى مشاكل إنيا ستؤدي أال , إوحسن نواياه الكواري

ن أعميو , فاسالمية ما-في نظام ديمقراطي في دولة عربية سالمراد الكواري الحفاظ عمى اإلألو 
 "والدين من الدولة, بحيث يحمي الدولة من الدين, سالم بشكل رسمييفرق بين الدولة واإل

 .(205-2009فاوست )

". سالم بشكل تاماإلشكالية التناقضات بين الديمقراطية و إ"تعامل مع أنني لم أتبدأ المالحظة بالقول  -1
بين و  يحممو فكر المسممين من تناقضات بين الديمقراطية ذكر ما قدأنني لم ود أان المقصذا كا  و 
ت عن التفاصيل ابتعد فقد. فيذا صحيح ,عبر العصور وممارسات الحكام جتيادات عمماء الدينا

شكاليات السياسية عمى اال  -بقصد – ركزتو , في ضوء روح الوفاق إال يمكن مواجيتيا ال التي
 شكالياتفتمك ىي اإل. رض الواقعأتيا عمى سوممار  في الدولة المتعمقة بمصدر السمطات الرئيسية

مشترك من أجل العمل التعطل و  التي تعيق التوافق عمى نظم حكم ديمقراطية في الدول العربية
و أالتي تنشد التغيير السممي  لنظم حكم الفرد  ,والتيارات الوطنية بين التيارات االسالمية ,اتحقيقي

 .العربية القمة السائدة في الدول
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ره جوىر دليس مص ديمقراطيةسالم والغمب ما يطرح باعتباره تناقضات بين اإلن أأففي تقديري 
لى الديمقراطية إتنظر  إقصائية براليةية لاءقر مصدره إما  نماا  و . االسالم والجوىر الديمقراطية

ما و , والمرجعية الميبرالية ومتطابقة معيا في القيملمعقيدة آلية باعتبارىا مجرد  متشددة  دينية اءةقر ا 
ي ممارسات المسممين التفقو و  وبين ,تخمط بين ما ىو من الدين االسالمي بالضرورة وىو الوحي

نسانية في المعرفة اإل مستوىطار ظروفو وسياق عصره و إني يجب فيمو في نساتعبر عن فكر إ
 .ذلك العصر

 
 سالم من التناقضات التي اللإلالمتشددة  اءةلمديمقراطية والقر  براليةيالم ةاءالقر  تعتبرهن ما إلذلك ف

ىو  تجاه ما لو اشكاليات يمكن مقاربتيا بشكل مسؤ  - ن غيريع كثيريم - اعتبره, يمكن مقاربتيا
ومات نظام مقل دون إغفال, مجتمعات العربيةصالح العامة لممال في ضوءو  من الدين بالضرورة

: وماتبرز ىذه المقأن مو . منيامقوم تقص نذا اإال تقوم لمديمقراطية قائمة الحكم الديمقراطي التي 
كاممة المواطنة ال ومبدأ, و قمة عمى الشعب والشعب مصدر السمطاتأ ن ال سيادة لفردمبدأ أ

يمو في ورقتي التي حتكام الى شرعية دستور ديمقراطي كما جاء تفصواإل, دون تميز المتساوية
 .ستاذ فاوستعقب عمييا األ

 
 عمى ثالث, المفيوم الجامع لمديمقراطية في البمدان العربيةحول  ,من ىنا ركزت في ورقتي

عمينا التوافق حول مقاربتيا كي سالم والديمقراطية التي يجب شكاليات اإلإشكاليات سياسية من إ
وثانييا , مطاتأوليا مبدأ الشعب مصدر الس. سالمزيل ما يقال حول التناقض بين الديمقراطية واإلن

لى رتين إيخألشكاليتين ااإل حمت  و قد أ. و حق تولي المناصب العامةأثالثيا الوالية , و مبدأ المواطنة
 ,خرونآو  (690-669-1988 البشري) ريرق البشما تم من مقاربات جادة قام بيا المستشار طا

 ,عمى الشعب"( دين رجال"ومنيم )و قمة أشكالية مبدأ نفي السيادة لفرد إوتوقفت بشكل خاص عند 
 ن الشعب في أورأيت . ومبدأ الشعب مصدر السمطات

 وفي ضوء ي دولة ديمقراطية معاصرة يمارس سمطاتو ومنيا التشريع وفق شرعية دستور ديمقراطيأ
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بادئ مب, في دولة معظم سكانيا مسممين شرعمن تقييد الأوقد رأيت . من قيود الدستور يضعو ما
في ضوء اعتبار  - رية القوانيناالختالف حول دستو  أوجو حالةإومن ثم ) الشريعة االسالمية

يمثل  (سوة بكافة القوانينستورية ألى محكمة دإ ,ا لمتشريعا رئيسيً سالمية مصدرً الشريعة اإل مبادىء
وفي نفس  -ااطيً ر التي تقبل تقييد سمطة المشرع ديمق- التتعارض مع الديمقراطية الدستورية مقاربة
بسبب الربط الخاطىء بين النص  سالم والديمقراطيةمزعوم بين اإلتزيل شبية التناقض ال الوقت

ىذه  فتحتالي بالتو  ,ا لمتشريع وبين قيام حكومة دينيةعمى كون مبادى الشريعة االسالمية مصدرً 
لنظم  بديمة عمى نظم حكم ديمقراطيةبين التيارات اإلسالمية والتيارات الوطنية متوافق ل افاقً آ المقاربة

 .في الدول العربيةو القمة أحكم الفرد 
 

 يحتاج الى جيد وفكر ,ن التوافق عمى مفيوم جامع لمديمقراطية في الدول العربيةأنى عن القول وغ
ومن ثم , عمى مفيوم الديمقراطية فيما بينيا في كل دولة لة تتوافقو ياسية مسؤ س قيادات لىا  و  ووقت

  .في كل دولة عربية حركة ديمقراطية معالم دستور ديمقراطي بديل يسمح بقياملى إ تتوصل
 

حول مفيوم الديمقراطية في الندوات التي عقدىا  ااختالفً ا نً ني الحظت أحيانأ أقول أنواليفوتني 
 والجزائر ومنيا المغرب ,في عدد من الدول العربيةالديمقراطية في البمدان العربية  دراسات مشروع
بعض اليصر بينما  ,قراطية مجرد آلية لالنتخاباتالديم يعتبر البعض حيث مازال, 2007عام 
افق لتو ا العمل من أجل الديمقراطية يتطمب لذلك. براليةيلديمقراطية متطابقة مع المان أعمى  خراآل

 .جراء حوار جاد حولوإاطية المنشودة في الدول العربية بعد مفيوم الديمقر  عمى
 

نص  حول, سماعيميةحوار جرى في ندوة عقدىا المشروع في اإلأشير إلى ن أوربما من المفيد ىنا 
 الشريعة مبادئ"  نأالتي تنص عمى و  1971لعام بية من دستور جميورية مصر العر ( 2)المادة 

سالمية والتيارات من التيارات اإل مقبوالً  ابد يذا النصف. "لمتشريع الرئيسي المصدر اإلسالمية
حسب عممي بتغيير النص من القوى  تذكر وليس ىناك مطالبة ,الوطنية التي تنشد التغيير السممي
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مبادئ الشريعة  دوجو االختالف حول قيأدستور مصر يحيل  جدير بالذكر أنو . السياسية
وقد خصص أستاذ القانون  .رجال الدين وال يتركو لسمطة مة الدستوريةى المحكإل ,سالميةاإل

الشريعة "كتابا لمناقشة ىذه المادة اسماه  ,الدكتور عبد الحميد  متولي المعروف الدستوري
متولي ) قدم لو الدكتور عبد الحميم محمود شيخ األزىر" كمصدر رئيسي لمدستور اإلسالمية
1990). 

ية في المحكمة الدستورية في مصر المستشارة تياني الجبالي كدت القاضأ اإلسماعيميةوفي ندوة  
سالمية تحصر القيد عمى إدينية عاله تعتبر مرجعية أورة المذك( 2)ن المادة أ ,الندوة تمك في
حكام أ"ن أوتضيف . سالميةالشريعة اإل "حكامأ"وليست  - سالميةالشريعة اإل "يءمباد"ع في شر مال

ن المستشارة أ ويبدو". حوليا ألنيا مستمدة من الفكر الديني ومناىج التفسير الشريعة قد نختمف
الشريعة  يءبمباد"ع شر مد الين تقيأالمحكمة الدستورية في  تياني الجبالي تجد من خبرتيا

في  سالميةن المرجعية اإلأمشكمة لدى القضاء الدستوري في مصر حيث  لم يخمق" ميةسالاإل
-2007السعداوي ) حكام الشريعةأوليست مرجعية  عية مبادئ الشريعةالتشريع المصري ىي مرج

223). 
 

وجد حديث المستشارة تياني الجبالي صدى طيب عند المشتركين في مختمف وفي نفس الندوة 
نا أا و نا سعيد جدً أ" (سمفي) صالحستاذ جمال سمطان وكيل مؤسسي حزب اإلوقال األ, التيارات

  .(224-2007السعداوي " )ن بيذا العقل الراجحلي اآلجباسمع المستشارة تياني الأ
 

حالة التشريعات إفي نفس الجمسة عند فكرة  (من اإلخوان المسممين)الدكتور عصام العريانويتوقف 
 يءن ىذا التشريع خالف ما يرونو ىم من مبادأذا رأى الناس إ"ستورية فيقول دلى المحكمة الإ

 السعداوي")خرآ ي شخصأليس و , م ىو المحكمة الدستوريةك  ح  صل والالف, الشريعة وأحكام الشريعة
والمجالس , حق لألمة سمطة التشريع"ن أان عمى وقبل ذلك يؤكد الدكتور العري(. 2007-241

 (. 241 -2007السعداوي." )وىذا السقف ىو الدستور... قفوليا س ..التشريعية تسن القوانين
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شرع مفي ضوء تقييد ال" سمطاتالشعب مصدر ال"ة شكاليإجد نفسي متفائال بمقاربة أ من ىنا
ستمرار فييا لى اإلإولية تحتاج أمن حوارات ىو خطوات  ووردتأوما . سالميةبمبادئ الشريعة اإل

مبادئ الشريعة "في ضوء كون " الشعب مصدر السمطات"قرار مبدأ إيتم التوافق عمى حتى 
الحوارات في ىذا الصدد حتى تتوافق  وعمينا تنظيم". رئيسي لمتشريعالمصدر السالمية اإل

 .دستور ديمقراطي في كل دولة عربية عمى  سالمية مع التيارات الوطنيةالتيارات اإل
 
يقبالن  يضاأن الكواري والغنوشي إ"  كذلك ولىستاذ فاوست في مالحظتو األيقول األ.    2

   .التناقض بينيما عمى الرغم من" اسالمية كمصدرين رئيسين معً سمطة الشعب والشريعة اإل
نسبة لما ورد في ورقتي عاله فيو لبس وغير دقيق بالأالمذكور  ستاذ فاوستاستنتاج األ أن وأجد

ة المشرع بمبادىء طيد لسميما قمت بو من تقبين فيناك خمط  .ألستاذ الغنوشياوفي ردي عمى 
أما السمطة  ,يعصدر لمتشر ىي مفمبادىء الشريعة  .الشريعة وبين مبدأ الشعب مصدر السمطات

يتم و . ه السمطةقيد دستوري عمى ىذىي مبادىء الشريعة من ثم فو  ,في التشريع فيي لمشعب
محكمة  من قبل ة القوانين والتشريعات لتمك المباديءمراعا فصل في شأن الخالف حولال

قولو ما ي سالمية وبينوربما يكون ىذا االلتباس ناتج عن عدم التميز بين الشريعة اإل. دستورية
توجد سمطة رسمية لعمماء الدين المسممين توازي  اليث قول رجال الدين حأوال  ,عمماء الدين

  .فالشعب ىو صاحب الوالية عمى نفسو, و تنتقص منياأسمطة الشعب 
 

نفي حق سيادة  يتطمب ذلك التأكيد وبالتالي "مبدأ الشعب مصدر السمطات" أكدت عمى ولذلك
طي وال تقوم الحكم الديمقرا فيذا مبدأ جوىري من مبادئ نظام ,عمى الشعب و قمة أفرد ي أ

أو دينية  قمةأعطت و أ -لنفسو  (و زعيمأو حاكم أممك )عطى فرد أن إلمديمقراطية قائمة 
رد عمى وىذا ما جعمني أ. السمطة مع الشعبحق اقتسام  -لنفسيا ثنيةإ أو عسكرية أو قبمية

 ن كالمو يحتمل القول بوجود سمطة لعمماء الدينأدت االستاذ الجميل راشد الغنوشي عندما وج
ىذا ..." مثل التعميم والوقف"ن العامة و في بعض الشؤ  موازية لسمطة الشعب في المستقبل
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-178-2009الغنوشي) العامة الشؤونسمطة الشعب عمى سائر  تأكيده عمى بالرغم من
 ".ي ظل حكومة دينيةال تقوم لمديمقراطية قائمة ف"و قد كان عنوان ردي ىو . (182

 
عمى  ايً يجب عمينا التميز بين مبدأ الشعب مصدر السمطات وبين التوافق ديمقراطمن ىنا 

  تنظر في الزعم بوجود مخالفةو  ,مشرععمى ال ادستوريً  اسالمية قيدً الشريعة اإليء اعتبار مباد
ي أيا عمي لتي ينصسوة ببقية القيود اأدستورية محكمة , اإلسالميةالشريعة  لمبادئ قانونية 

 .دستور ديمقراطي
 

ن مصدرىا ىو أ وأقول, (التنفيذية والتشريعية)ميز بين مصدر السمطات العامة أولذلك فأنا 
ومن فضل اهلل . الدين لمسمطة مع الشعب  يتفق ذلك مع احتمال اقتسام عمماءوال ,الشعب فقط
 تكما كان ,و سيادة مؤسسة دينيةأحكومة دينية بقيام و ال يمزم المسممين سالم أنعمينا في اإل

بروز العممانية  تضى مما اق ,الحال مع سمطة الكنيسة ورجال الدين المسيحيين في الماضي
 التي أصبح ,دولةالثميا وبين السمطة العامة التي تم( الكنيسة)لتفصل بين سمطة رجال الدين 
 .ن انتزع حقو ىذا من المموكأبعد  الشعب ىو مصدر السمطات فييا

 
وبا ىو الذي يجعمني أقول فيمو وبين ماضي الكنيسة في أور أولعل ىذا الفرق بين اإلسالم كما 

 ,بوال حاجة لنا  مصطمح, ن استخدام مصطمح العممانية لنفي سمطة رجال الدين عمى الشعبأ
نما لعمماء الدين  مكانة معنوية , الدين عمى الناس عمماءلسمطة رسمية  اإلسالمفميس في  وا 

 .كانة سائر أصحاب االختصاص في مجال تخصصيممثل م
 
سالم في راد الكواري الحفاظ عمى اإلألو "ولى بالقول األ مالحظتوست ويختم األستاذ فاو  -3

, سالم بشكل رسميواإل ةبين الدول ن يفرقأسالمية فعميو إ –نظام ديمقراطي في دولة عربية 
في حديثو  يضاأستاذ فاوست سأل األوي ".من الدولة الدينين و دالدولة من ال بحيث يحمي
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, ن الديمقراطية ليست تابعة لعقيدةأواذا اعتقد الكواري ": ولى قائالالتفصيمي عن المالحظة األ
في اعتقادي " ويضيف قائال, "ية؟ا عمى العممية التشريعسالمية قيدً فمماذا يجعل الشريعة اإل
نسان إلقوق احبة بين القانون الطبيعي و كونو يقوم بمقارنة غير مناسأ يرتكب الكواري ىذا الخط
   ".سالمياإل-بدأ عمى الوضع العربيويطبق ىذا الم, ربيكقيدين في تاريخ الفقو الغ

 
عالنات واتفاقيات حقوق ستاذ فاوست القانون الطبيعي وال لماذا يقبل األءن أتساأ من حقيو 

ا المية بالنسبة لممسممين قيدً سقبل مبادىء الشريعة اإلي ا عمى سمطة المشرع والاالنسان قيدً 
-سالم في الدول العربيةن اإلأعتبار خذنا في اإلأذا إنا إن المشرع؟ سمطة ا عمىدستوري  

خرى وحتى الممحدين تباع الديانات األمن أ بقية العرب سالمية يمثل عقيدة المسممين وثقافةاإل
عمى  اإلسالميةالشريعة  يءمباد نفي قيد ,نو ليس من ضرورة الديمقراطيةأعممنا , قمتيم ىعم

ننا غير إف ولذلك. االسالمية-انكار اليوية العربية أو إسالمية-دولة عربية في سمطة المشرع
ديمقراطية قائمة في ضوء ال تقوم لم ثارة شقاق مدمرا  و  لدين من الدولةمضطرين لنفي ا
ن دين معظم أقمت ذا إا كون مخطئً أوربما ال  .فراد المجتمع وجماعاتوبين أ استقطاب الشقاق

فالدين في ضمير  ىوية الدولة في كل دولة ديمقراطيةمرجعية التشريع و  السكان لو تأثير عمى
الميم في الدولة الديمقراطية ىو الحيمولة و  .يالت اإلنسان السوي تتأثر بضميرهاإلنسان وتفض

تنافس سمطة رض الواقع أعمى  رسمية متالك رجال الدين لسمطاتإو أكومة دينية حدون قيام 
و أو قمة دينية أبل يكون الشعب ىو مصدر السمطات وال تكون لفرد , و توازيياأالشعب 

 .و غيرىا سيادة عمى الشعبأاجتماعية 
 
نما الديمقراطية إنمن ىنا كان قولي و  منيج لتحديد الخيارات واتخاذ القرارات  ليست مجرد آلية وا 

ط وضمانات عامة مشتركة في ليات وضوابآو ونظام حكم يقوم عمى مبادئ ومؤسسات  ,العامة
الحكم الديمقراطي بصرف النظر عن الدائرة الحضارية التى تمارس الديمقراطية في  نظمةسائر أ

 امنا  و  من العقائد لغيرىا برالية والميل  عتبر الديمقراطية مجرد آليةأنني ال أيتضح  وبذلك .طارىاإ
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يتأثر , تخاذ القرارات العامةوا   ,حكم ومنيج لتحديد الخيارات عتبارىا نظاماالديمقراطية ب إلىانظر 
   .بالضرورة بتفضيالت المجتمعات التي تمارس الديمقراطية داخميا

 

, معالقة بين الديمقراطية والميبراليةالكواري ل رفض" ستاذ فاوستيقول األ :المالحظة الثانية
فالكواري . الديمقراطية والعممانية بين" التعسفي"الغنوشي عمى الربط األستاذ وتوافقو مع 

كعقيدتين , برالية والعممانيةينو ال يوجد ارتباط ضروري بين المأوالغنوشي عمى حق في 
لتاريخ ج لممبادئ والمفاىيم وافيو منت, ام الديمقراطي بحد ذاتوما النظأ. والديمقراطية, شاممتين

ساسية لمفرد ولمجماعة في والحقوق األ وخمق لكي يحافظ عمى الحريات, ربيوالفكر الميبرالي الغ
الميبرالية  األخالقودون ىذه , او عممانيً أا دينيً , او شرقيً أا سواء كان غربيً , ي مجتمع عادلأ

والتفريق الرسمي بين الدين والدولة كمؤسستين ىو واحد من . تفقد الديمقراطية قيمتيااألساسية 
 .(206-2009فاوست ) "ىذه المبادئ الميبرالية

نو ال يوجد ارتباط أاألستاذ فاوست مع األستاذ راشد الغنوشي ومعي عمى  جميل أن يتفق
تأكيد عمى  وفي اتفاقو ىذا. والديمقراطية, كعقيدتين شاممتين, ضروري بين الميبرالية و العممانية

يربطوا  ال نأاإلسالمية -طار الحضارة العربيةإمقراطية في نو يجب عمى الداعين الى الديأ
. آلية لتحقيق الميبرالية بالتالي واعتبار الديمقراطية عقيدة الميبراليةالبين الديمقراطية و " اويً عض"

بقة تبدو الديمقراطية مطا ...خبحزاب والنعند بعض األ"وىذا ما قصدتو في ورقتي عندما قمت 
 ."اقتصاديامرأسمالية ول ,ارالية الفردية المتطرفة اجتماعيً لميب
 

فيو منتج لممبادئ والمفاىيم , ما النظام الديمقراطي بحد ذاتوأ"ذ فاوست األستا وبصدد قول
االشتراكي  الفكر ومثمو برالييتأثير الفكر الم أنكر ال ننيإف, "الغربي الميبراليوالتاريخ والفكر 

في مبادئ  ,األديان ومنيا الدين اإلسالميتأثير وكذلك  اإلنسانيه من روافد الفكر ر وغي
إلى تأثير الفكر الميبرالي نظر عمينا أن نو  .ة المعاصرةم الحكم الديمقراطينظ لياتآومؤسسات و 
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, رقي البشرية مثمو مثل سائر روافد الفكر ثر عمىأالذي  اإلنسانيالفكر  روافد من ارافدً  باعتباره
 زم دوائر الحضارةوليس عقيدة تم, خذ منو ويرد عميوا يؤ ا انسانيً ويجب التعامل معو باعتباره فكرً 

 .اختارت أن تمارس الديمقراطيةىي  إذا ,منظومتو العقائديةقيمو و  لأن تتقيد بكغير الغربية 
 
نما ىويمجرد منتج ل ليس المعاصرة الديمقراطية مفيوم نإ تداخمت مختمف  نسانيإمنتج  برالي وا 

نظام  ,صبحت الديمقراطية المعاصرة عبر القارات والحضاراتأحتى  ,في تنميتو مصادر الفكر
بقيم وعقائد المجتمعات بالضرورة يتأثر  منيج لتحديد الخيارات واتخاذ القرارات العامةحكم و 
في دائرة الحضارة الغربية  تأثرت نظم الحكم الديمقراطية مثمما وبالتالي. وليست عقيدة األخرى

 فمكل حضارة. م الحكم الديمقراطية في كل حضارة بثوابتياظتأثرت نيمكن أن ت ,براليةيبالم
ن تنعكس عمى كل نظام حكم ديمقراطي بحكم أوىذه القيم والمرجعيات ال بد , مرجعيتيا وقيميا

التي المشتركة و  مقومات نظام الحكم الديمقراطيلتزام بن يتم اإلأالميم ىو . لناسيالت اضتف
 طمقةومنيا الحريات الفردية الم كميا قبول القيم الميبرالية ماأ. من مرة أكثرعمييا ورقتي  أكدت

قيم الرأسمالية التي قد تتعارض مع  الشريعة اإلسالمية وقبول يءالتي قد تتعارض مع مباد
, فميس من ضرورات الديمقراطية وتخل بالعدالة االجتماعية الوظيفة االجتماعية لمممكية الخاصة

ع بما تراه من ضرورات التوافق المجتمعي ن تقيد المشر أارسات الديمقراطية ر الممييضال و 
 .محكمة دستورية تنظر في دستورية القوانين إلىاالختالف  أوجووتحيل 

 
والتفريق . تفقد الديمقراطية قيمتيا األساسيةالميبرالية  األخالقدون ىذه "فاوست  األستاذقول  أما

ن ما ىو من أرأيي , فحسب "بين الدين والدولة كمؤسستين ىو واحد من ىذه المبادئ الميبرالية
قد  ,المعاصرة عبر القارات والحضارات ا لمديمقراطيةا ضروريً مقومً  أصبحرالية وقد األخالق الميب

في  جاء قد نوأيست ىناك حاجة لعدائو لمجرد وبالتالي لء, معاج اإلنسانية أخالقمن  أصبح
, طالما كانت النظرة إليو انو فكر وليس عقيدة ىذا. العصر الحديث من خالل الفكر الميبرالي
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تيارات الفكر اإلنساني  ومقاربة إشكاليات توافقو مع سائراإلضافة عميو رتقاء بو و فكر يمكن اال
 .عامة

 
ن أمضمون الديمقراطية في كل بمد ال بد و , غير ممكن أمرالدولة  نفي الدين من أنأجد ولذلك 

ىو الفصل بين سمطة  الميم .يالتيم وعمى رأسيا معتقداتيم الدينيةضتفيتأثر باختيارات الناس و 
 ن الدولة فيوفإ وحسب فيمي لإلسالم. ةالعام ؤونلشعب عمى الشال الدين وبين سمطة ارج

, رفض العالقة بين الديمقراطية والميبرالية بالمطمقأ ال إنني يتبين من ىنا, و وليست دينية مدنية
ن تكون أرفض أ وانما, رفض العالقات بين مرجعيات الحضارات المختمفة وبين الديمقراطيةأوال 
 فالديمقراطية نظام محكم. و دينيةأو اشتراكية ألية ألي عقيدة كانت ليبرالية آمجرد  لديمقراطيةا

الذي  ألديانا يا معو وأن تميز بين جوىر شكالياتإتحل  أن عمى مختمف المجتمعاتمتكامل و 
ا عندم برالييدي الجامد ومنو الفكر الموالفكر العقائ ,نساني وأخالقيإ ,وجوىره صمبوفي  ,ىو

, وما يخص خرين ويثبتوحضارات اآلعقائد قيم ومصالح  يقصي, يعتبر نفسو نياية التاريخ
 .الغربية والمركزية وىذا ىو الوجو القبيح لمعولمة عندما تؤسس عمى الييمنة

 إشكاليةعدم مناقشة الكواري بشكل كاف "إلى  فاوست األستاذ ويشير فييا :المالحظة الثالثة
 أنظمة إلىغمب البمدان العربية أاالستبدادية الراىنة الموجودة في  األنظمةاالنتقال من 

ألنو دون حل واقعي ليا ستكون , ىميةفي غاية األ اإلشكاليةواعتبر ىذه " ويضيف ."ديمقراطية
فكار والنظريات والمقاربات والمناقشات التي تدور حول موضوع الديمقراطية في البمدان كل األ

 . (214-212-2009 فاوست) ".العربية وىمية

جل أورة مقاربتيا من أكدت عمى ضر  قد كنت يعرض األستاذ فاوست اإلشكاليات التي أنوبعد 
لموفاق األىمي حول الديمقراطية وبالتالي العمل  الفكرية والسياسية المالئمة تحقيق البيئة

أخالف الكواري  ال"يقول , ديمقراطية في الدول العربية نظم حكم النتقال إلىاالمشترك من أجل  
يتجاىل نو في تقديري أإال . التي وضعيا لحل ىذه اإلشكاليات في أي اقتراح من اقتراحاتو
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كيف -1" :ىي, في الدول العربية أنظمة ديمقراطية إلى االنتقالثالث قضايا ميمة في مسألة 
عند شعوب يمقراطية اسع لمدو أو نالحظ وجود طمب كبير  ال -2", "سنقنع الحكام والقادة العرب

    ."نظام ديمقراطي في الوطن العربي توجد سابقة لالنتقال السممي إلى ال -3" ,  "الوطن العربي

التي ت ن معضمة الديمقراطية في الدول العربية تتركز في العقباأستاذ فاوست اتفق مع األ
 محةوالمص الحاجة أو الوعي أكثر من غياب, ةاطينظم حكم ديمقر  إلىتحول دون االنتقال 

 .بشكل خاص عمى المستوى األىميىذا  ,نتقالبضرورة اال

التي طرحيا األستاذ فاوست في ختام مناقشتو  الثالث القضاياويمكننا أن نحاول اإلجابة عمى 
ى الساحة السياسية ين عميرئيس سممنا بوجود ثالثة فاعمين إذا ,التفصيمية لمالحظتو الثالثة

 اوىذه ال تجد نفسيا مضطرة لمتنازل عن سمطتي, م القائمةالحك أنظمة: أولهم :اليوم العربية
ربية كومات الغالح: مثانيهو  (.2004غباش )عاجزة  من قلأ مطمقة لمجتمعاتكثر من األ

بصرف النظر عن  والتي تجد أن مصالحيا, في المنطقة النفوذ االستراتيجي الكبرى ذات
شعوب المنطقة عامة : ثالثهمو .تياتتحقق بوجود الحكام المحتاجين إلى حماي ,مشروعيتيا

وىذا ىو العنصر اليام واالستراتيجي في  ,بشكل خاص والقوى التي تنشد التغيير في المنطقة
األىمية  عامة  افألطر ابين  ديمقراطية ولكنو معطل بسبب غياب الوفاقنظم حكم  إلىاالنتقال 

 .براليينييين ويساريين ولمن قوم وبين التيارات الدينية اإلسالمية والتيارات الوطنية

نظم  إلىنتقال ستاذ فاوست في صعوبة اقناع الحكام العرب باالاتفق مع األ: األولىالقضية
اختالل توازن القوى بين السمطة  وفي ضوء ت الراىنةفي الظروف والمعطيا ةحكم ديمقراطي

عن  ادتعاالببلواقع ر السممي أن تغير حقائق اينشد التغيعمى القوى التي تمن ىنا فو  .والمجتمع
 الرأي العام الداخمي والخارجيدعم كسب من أجل  الوفاق وتكريس األىمي الشقاق أسباب
قضية االنتقال  كسب من أجل تعمل ,عمى قاعدة الديمقراطية كتمة تاريخية قيام مبمط لحالص

 .(2010الكواري وماضي ) في كل دولة عربية إلى نظم حكم ديمقراطية
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 ت الظروف والمعطيات الراىنة تؤىل الشعوب لمضغط عمى الحكام لو كاننو غني عن القول أو  
 قناعة الحكامعدم أن وأرى  .كل ىذا الوقت استمر غياب الديمقراطية عن المنطقة العربية لما

في  -عمى مرارتو- في حق الشعوب فذلك التاريخ اقترفوهليس بسبب خوفيم من ما بالتغيير 
وتجربة جنوب إفريقيا خير شاىد , كن تجاوزه من أجل المستقبليموفاق عمى االنتقال لة الحا

  .وكذلك تجارب بعض الدول العربية مثل الكويت في عصر عبداهلل السالم عمى ىذه اإلمكانية
: عوامل ثالثة تختمف من دولة إلى أخرى لىإعمى الحكام الضغط في يعود ضعف الشعوب و 

عادة إالذي يصب في يد الحكام وينفردون بقرار  ,العام من أوجو الريع وغيره الريع النفطي أولها
ن ا  ألنيا في معظميا دول ريعية و  ,يةالدول العرب كل وىذا حسب تقديري ينسحب عمى ,توزيعو

. معظم أنظمة الحكم العربيةتمتع بيا التي ت األجنبيةالحماية  :ثانيها. اختمفت مصادر الريع
صف شق إلى جانب  ,إفسادىم وأإذالليم ل ب عظميمفقار موا   المواطنين دور تيميش: وثالثيا

. تسدسياسة فرق ل الحكومات إتباع فقيا السياسي وبسببأبسبب ضيق  يريالقوى التي تنشد التغ
 – "حزب الحاكم"تضخيم و  ,ريمن إمكانية التغي يأسواالموالين الذين  تحييد دور إلىىذا إضافة 

ىؤالء الموالين لو  نضمامبا -ما في الدول العربيةفميس ىناك حزبا حاك, وال أقول الحزب الحاكم
ضعاف حزب الشعب تأمين انشغاليم بو  مكانية التغييرإ منيأس الكثير من الناس بسبب  ,وا 

 .ليةؤو الشخصية الضيقة عمى حساب الصدق والمس يملحامص

ال نالحظ وجود طمب كبير أو واسع عمى الديمقراطية عند "يقول األستاذ فاوست  :الثانية
ال توجد مظاىرات كبيرة ومستمرة في عواصم البمدان , ناآلالشعوب في الوطن العربي حتى 

نما بالتغير إ, ر الديمقراطييالحركات العربية الكبرى السممية والعنيفة بالتغيوال تطالب . العربية
ية الشريعة اإلسالم يءيجوز لدولة ديمقراطية إنشاؤىا عمى أسس مباد ورأينا أنو ال. اإلسالمي

 .(2009:214فاوست ) "ومفاىيم الديمقراطية بالضرورة يءبفعل تناقضاتيا مع مباد

ستاذ فاوست حول تناقض مفيوم الديمقراطية المعاصرة تفق مع األأ المن حيث المبدأ وأنا 
تفق مع األستاذ فاوست عمى غياب الطمب أ ولكنني. بالضرورة مع مبادىء الشريعة االسالمية
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في تنمية  يريغتتنشد ال التيالقوى  مب الدول العربية بسبب فشلغأراطية في الفعال عمى الديمق
وفي الوقت . يمقراطية في كل دولة عربيةقواسم مشتركة تسمح ببناء كتمة تاريخية عمى قادة الد

 يءحول حكمو التعسفي بعدم جواز قيام دولة ديمقراطية عمى أسس مباد اختمف معو نفسو
ير السممي خارج يالحركات اإلسالمية التي تنشد التغ ووضعتالي وبال, الشريعة اإلسالمية

مقاربة أرى أن ذكرت, كما  ,بل إنني. مكانية المشاركة في االنتقال إلى نظم حكم ديمقراطيةإ
رئيسي كمصدر الشريعة اإلسالمية  مبادئإشكالية الديمقراطية مع اإلسالم تتجسد وتتطمب قبول 

 من دستور جميورية مصر العربية لعام (2) ي المادةا ىو منصوص عميو فكم, لمتشريع
 .ا الصددذووفقا لما طرحتو ورقتي موضوع المناقشة  من مقاربة في ى 1971

ولة ؤ ىنا فإن التغمب عمى ضعف الطمب الفعال عمى الديمقراطية يتطمب مناقشة جادة ومسمن 
إن . في البالد العربية شودةفيوم جامع لمديمقراطية المنإلشكاليات الديمقراطية والتوصل إلى م

ىذا الحوار المطموب بين القوى التي تنشد التغير السممي عبر مختمف التيارات والقوى السياسية 
ميا في جلبناء كتمة تاريخية عمى قاعدة الديمقراطية ومن أ ,ن لم تكن كافيةا  و  ,الزمة يمثل خطوة

طرافيا بممارسة أيؤمن  مقراطية فاعمةوالخطوة الموازية لذلك ىي قيام حركة دي. كل دولة عربية
تناضل و لنظام الحكم القائم ا واقعيً ا  ديمقراطيً تقدم بديال ,الديمقراطية داخل تنظيماتيم وفيما بينيم

            . جل االنتقال إلى نظام حكم ديمقراطي في كل دولة عربيةأمن 

ال توجد سابقة لالنتقال , اخر آا وليس وأخيرً "ويختم األستاذ فاوست مالحظتو الثالثة قائال  :ةلثالثا
 انتقال سابقة كن ىناكنو إذا لم تأفي تقديري  ".الوطن العربيفي نظام ديمقراطي  السممي إلى

من نظام حكم الفرد  فقد كانت ىناك محاوالت جادة لالنتقال ,حكم ديمقراطير إلى نظام مستق
ا بعضيا انتكس وقميل منيا مازال قائمً  ,نظم ديمقراطية في عدد من الدول العربية أو القمة إلى

مكانية أىمية و  وىذه المحاوالت غير المكتممة تشير إلى. من حيث النص إن لم يكن في الواقع ا 
في كل  وتوصمت فيما بينيا جل الديمقراطيةأفاعمة من  أىمية إذا تكونت كتمة تاريخية ,االنتقال
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طي يكون بديال لنظام حكم الفرد أو القمة إلى التوافق عمى معالم دستور ديمقرادولة عربية 
 .القائم

 
انتقال ناجحة إلى نظام حكم ديمقراطي مستقر  حتى ولو لم تكن ىناك سابقة وفي كل األحوال

وقابل لمتحول الديمقراطي المستمر والمطموب لتحويل الديمقراطية إلى ىدف وقيمة إلى جانب 
فال ضير أن نسعى لخمق سابقة عربية , ادارة أوجو االختالف سمميإلكونيا وسيمة مجربة 

عبر التاريخ الحديث في كل الديمقراطية  إلىوىكذا كان االنتقال . فدائما ىناك أول مرة, مستقرة
بل كانت  فمم تكن ىناك دولة ديمقراطية بالمفيوم المعاصر قبل قرنيين من الزمان, الحضارات

 الى العقل المتصارعون إلى أن ركن لعنيفة ىي سيدة الموقفالحروب األىمية والصراعات ا
مؤسسة تقف عمى مسافة  إلىالدولة  واوحول ,وارتضوا مبدأ المواطنة والمشاركة السياسية الفعالة

 .في إطار حكم القانون واحدة من كل مواطنييا
  

أن العراق اليوم أصبح البمد العربي الديمقراطي الفريد عبر "أما تزكية األستاذ فاوست واعتباره 
التي يقيميا االحتالل " الديمقراطية"فيذه مسألة أختمف معو فييا ألن " ,لطريقة العسكرية العنيفةا

بديال  ةالمحتم وتجعل من سيادة الدولة قرير المصيرالشعبية وتتعدى عمى حق ت اإلرادةتيدر 
من  نيكالمستجير  ,حتاللين لإلوالل حتى المالخارجي يجع وىذا البديل, لسيادة الفرد أو القمة

نريد أن نعيد ىذه  ننا الإ"ستاذ فاوست عندما استدرك قائال وقد أحسن األ, الرمضاء بالنار
 (.214-2009فاوست ) "التجربة الفظيعة

 
 عمي خميفو الكواري   

 مشروع دراسات الديمقراطية في البمدان العربية:منسق مشارك
 19/1/2010الدوحو   
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 , 2119فاوست 

, المستقبل العربً, تعقٌبات على مقالة علً خلٌفة الكواري: جوهر الدٌمقراطٌة, اوسترون فآ

 .بٌروت, 9/2119,  367العدد     

 , 2117الكواري 

, 338, المستقبل العربً, نحو مفهوم جامع للدٌمقراطٌة فً البلدان العربٌة, علً خلٌفة الكواري

 ,بٌروت , 4/2117

 , 2119الكواري 

راشد  األستاذمناقشة لرأي : تقوم الدٌمقراطٌة فً ظل حكومة دٌنٌة ال, واريعلً خلٌفة الك

 .4/2119, 362المستقبل العربً العدد , الغنوشً

 , 1988البشري 
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 1988, القاهرة , دار الشروق, الجماعة الوطنٌة إطارفً  األقباطالمسلمون و , طارق البشري

 ,1991متولً 

, اإلسكندرٌة, منشأة المعارف, للدستور أساسًكمصدر  مٌةاإلسالالشرٌعة , عبد الحمٌد متولً

1991. 

 , 2117السعداوي 

مركز دراسات الوحدة , نحو رؤٌة وطنٌة لتعزٌز الدٌمقراطٌة فً مصر, داويععاطف الس

 2117,بٌروت, العربٌة

 , 2119الغنوشً 

 .1/2119, 319العدد , المستقبل العربً, و العلمانٌة اإلسالم, راشد الغنوشً

 , 2114غباش 

علً  :فً, مجتمع اقل من عاجز : من مطلقة أكثرالدولة الخلٌجٌة سلطة , محمد عبٌد غباش

 .2114, الكوٌت, دار قرطاس, مجلس التعاون أقطارجذري فً  إصالحنحو , خلٌفة الكواري

 ,2111الكواري و ماضً

لدٌمقراطٌة فً الدول نحو كتلة تارٌخٌة على قاعدة ا, و عبد الفتاح ماضً, علً خلٌفة الكواري

 .قٌد النشر, بٌروت, مركز دراسات الوحدة العربٌة, العربٌة

 


