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 حتى تتطھر الدیموقراطیة ...

 وعلى آلھ وصحبھ من وااله، وبعد ملسو هيلع هللا ىلصسول هللا الحمد � الصالة والسالم على ر

منذ نشأتھا األولى، أكثر من خمسة وعشرین قرنا، تضرب جذور الفكرة الدیموقراطیة في العمق التاریخي 
حیث تبنت الفلسفة الرواقیة.  (نسبة إلى أثینا)ة الیونانیة، والتي ُعرفت بالدیموقراطیة األثینیأیام االمبراطوریة 

حق االنتخاب مقصورا على الحر القادر على االستقالل بالعیش دون عمل! فكان ھذا الشرط یستثني كان و
نة میة كاطالعدید من الطبقات مثل األرقاء والعمال والنساء. لكن، رغم ذلك القصور، كانت بذور الدیموقرا

. ثم أتى الرومان، 1اطي أیام بركلیز، وذلك في القرنین الخامس والرابع قبل المیالدفي ھذا الشكل الدیموقر
في سبیل  اجتماعيوصار صراع ا القانون ودونوه، وحاولوا المحافظة على تراث الیونان السیاسي، وروّ فط

مجلس وأصبح  ،3لفوضى بعد القرن الثالث المیالديلكن انتقلت بالدھم إلى ا، 2الحفاظ على الدیموقراطیة
شیوخھم یمثل الطبقة المثقفة، وغالبا الثریة ذات السطوة، والتي ترتضیھا قوى العسكر، والتي تجتمع لتتخذ 

 القرارات الحاسمة في شؤون المال والغزو والعالقات الخارجیة وغیر ذلك. 

نذ أیام یونان. ذلك أن والجدیر باالشارة ھنا أن ذاك الشكل الدیموقراطي ال یزال على ما ھو علیھ بالتمام م
"المواطنین" الذین لھم حق التصویت في أثینا، قد انقسموا إلى قسمین أو حزبین، األلجركة (المحافظون) 

 وقد لعب األلجركة المحافظون دوراً . 4وھم األثریاء، والدیموقراطیون، وھم صغار رجال األعمال والتجار
 أساء إلى الشكل الدیموقراطي في ذلك الزمن. كما ھو المتصور من تركیبتھا، مما  5لبیاس

إذن، وبعد ھذا السرد التاریخي المختصر، نرى أّن األمر لم یتغیر كثیرا في الخمسة والعشرین قرنا 
ولعلنا إذن ال أو المحافظون، في مقابل الحزب الدیموقراطي أو اللیبرالّي.  الحزب الجمھورىّ  الماضیة.

حكم بھ أسالفھا منذ آالف السنین، دون دیثة كثیراً، حین نجد إنھا تحكم بما ننبھر بالحضارة الغربیة الح
 تغییر.

، حكم األولى بق كما أرید لھ أن یكون منذ بدایة نشأتھأنھ لم یُط لدیموقراطي،ما نلحظھ ھنا في النظام ا,
اسي، ویتمحض اإلخالص للعمل العمل السیتستوى الفرص في أن ھذا یقتضي الشعب للشعب. فإن 

األلجركة ، فإن حزب النموذجي ام على ھذا المنوالولم یمكن أن یسیر النظ الدیموقراطي، وتنعدم االنتھازیة.
. وال نشك لحظة في لصفقات والتجارة على حساب الحكمسرعان ما استخدوا ثرواتھم لعقد ا(المحافظون) 

 دور المال لترشیح أعضاء ھذه المجالس حینھا.

 ھذا، فماذا نرى من حال الدیموقراطیة؟ زمن خمسة وعشرین قرنا، إلى وقتنافإذا انتقلنا عبر ال

تطبیق النخبة منھ. ذلك أّن  حكمعلى األرض. الشعب ال یحكم، إنما تبال تطبیق  خدعةالدیموقراطیة ال تزال 
. فإن الم في العملیة االنتخابیةعدم تدخل اإلعو المال في العملیة االنتخابیةالدیموقراطیة یعني، عدم تدخل 
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، دون توجیھ. لكن، كما نرى، فإن العقلیة خیاره ھوتحقّقا كان من الممكن أن یفترض أن الناخب یضع 
االنتخابیة تُشّكل كّل یوم، وكّل ساعة وكل دقیقة، بما یوجھھا إلى تبنى آراء واختیارات قد تكون ھي األسوأ 

وخروج بریطانیا من السوق األوربیة وانتخاب ترمب  ال مؤثرات خارجیة.لھا إن نظر الیھا ناظر عاقل ب
 رئیسا أكبر دلیلین في الشھور السابقة على صدق ما قلنا.

ون بھ رم الدیموقراطي عاریا عن مفھومھ األصلي، بل یفخظارون تلك العوامل التي تجعل النوالقوم ال ینك
ذ مثل اللوبي حیث یتمكن األثریاء، وذووا النفو بیة،من تصاریح التبرعات للحمالت االنتخاویقننونھ، 

  من تحویل رأي الناخب إلى ما یضره وال ینفعھ، وھو یھتف لھ ویلوح بأعالمھ. لصھیونيا

ن العرب أن نتبناھا، من حیث الدیموقراطیة التي یرید المنبطحو ھذه ھي حقیقة الدیموقراطیة. ھذه ھي
 یتالعبون بھا وبشعوبھم. أنفسھم أربابھا وأصحابھا 

ھذا، ولم نلمس الجانب التشریعي في الدیموقراطیة، فقد أفاض فیھ الناس من قبل إلى حد الملل والكفایة. بشر 
إنما أردنا  فخروج الدیم من ھذه العملیة أمر محسوم ال فائدة في محاولة إثباتھ.یشرع لبشر ویرتضیھ بشر. 

الحدیث عن الجانب التطبیقي للنظام الدیموقراطي، الي فشل في أن یغیّر من تحیزه وتحزباتھ الطبقیة خالل 
 یقوموا بتقویمھ! نقرنا من الزمن، منتظرا لمحمد علوش وعصام العریان وراشد الغنوشي أخمسة وعشرین 

 وهللا المستعان.
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