
-ديمقراطية السلما ... إسلماية الديمقراطية؟ 
الحلقة الوألى- حميد شاكرحميد شاكر إلى المنتدى السلماي الديمقراطي العراقي 

في هذه الطللة مان الحلقات، نريد أن نناقش الفكر مان حيث هو ماشروأع صسسالح للسسستهلكا
النساني أوأ الستثمار البشري بعيدا عن المستويات السياسية الهابطة للتطبيق النساني لهذا
الفكر أوأ ذاكا، وأكذالك عن الجغرافية التي قسمت الفكر النساني العاما الى غربي وأشسسرقي،
فالفكر هو الفكر وأمالكيتسسه عاماسسة لبنسسي البشسر. وأيبسسدوأ ان فكسرة الديمقراطيسة اليسوما أصسبحت
القطب الثقيل الذي يسسستقطب أفئسسدة وأعقسسول الملييسسن ماسسن المسسسحوقين وأالمظلسسوماين فسسي
العسسالم النسسساني، وألسسم ل إذا كسسانت الديمقراطيسسة تسسوفر المعقسسول ماسسن كراماسسة النسسسان
وأحريته؟.وأفي الجانب الخآسسر ماسسن العسسالم تقسسف الطروأحسسة السسسلماية وأهسسي لتمتلسسك تكنلوجيسسا
العصسسر المتقدماسسة، وأل اقتصسساديات العسسالم الرأسسسمالي، إل إنهسسا تمتلسسك نفسسس تطلعسسات الفكسسر
الديمقراطي، وأفكرا عقائديا قويا جدا ينادي بالعدالة الجتماعية وأعدما استعباد النسسسان لخآيسسه
النسان، وأيطالب بالمساوأاة وأالحرية وأاحتراما قدسية النسان. وألكل الطروأحتين طوابير ماسسن
الكوادر البشرية، تصطف للنتماء وأالنصرة، وأبيسسن كل الطروأحسستين جسسدل ليخفسسى علسسى أحسسد،
وألكل أطروأحة مانتجها الطبيعي، فهناكا الصولية وأالتشدد وأالرهاب مان جانب، وأهناكا الوسسسط
وأالتساماح وأالنفتاح وأالحوار مان جانب اخآر. نعم هناكا مان الصولية الديمقراطيسسة السستي تتسساجر
بالديمقراطية لقصاء الخآر وأنفيه، وأهناكا الصولية السلماية التي تتاجر بالطروأحة السسسلماية
لطرد الخآر وأاستعباده وأطرده ماسسن خآلل فسسرض النمسسوذج السسديمقراطي العلمسساني السياسسسي،
وأاستعباده مان خآلل العتقاد بوجوب خآضوع الخآسسر لصسساحب الطروأحسسة السسسلماية كتسسابع أقسسل
درجة في النسانية. وأهناكا دائمسسا العكسسس فسي الوسسسط السسديمقراطي وأالسسسلماي السسذي يسسرى
التوافق قائما، فبإماكان النسان السلماي أن يسسؤمان بحسسرارة بالطروأحسسة الديمقراطيسسة، وأكسسذا
العكس عندماا ينفعل النسان الديمقراطي بالطروأحة السلماية. نعم هناكا مان يستهدف بنسساء
الجسسدار ماسسن كل الطرفيسسن ليصسسادر أوأ يصسسور الواقسسع الفكسسري علسسى غيسسر ماسسا هسسو عليسسه لكل
الطروأحتين، وأهؤلء إماا تجار سياسة أوأ عقائديون ماتخلفون لغيسسر. وأعليسسه سسستكون لنسسا جولسسة
ماسسن البحسسث لموضسسوعة الديمقراطيسسة وأالسسسلما بتجسسرد ماعقسسول، لنسسثير قضسسايا ماسسستندة فسسي
مانطلقاتها الساسية مان الرؤية السلماية حول الديمقراطية، وأمان الرؤية الديمقراطيسسة حسسول
الطروأحة السلماية، لنصل إلى ماحاوأر اللتقاء الشرعي وأالحضسساري لكل الطروأحسستين، وألنبسسدأ
اوأل بالشكالية المعتقد التي يتبناهسا أصسحاب الخطساب المنغلسق عسن الخآسر وأهسي سس أن هنساكا
عملية خآلط أوأ ماصادرة أوأ ماا شاكل ذالك مان العناوأين الخآرى عندماا يقال، س التقاء شرعي أوأ
حضاري بين أطروأحتين لكل مانهمسسا فلسسسفته الخاصسسة فسسي إدارة المجتمسسع النسسساني. وألنريسسد
حقيقة الستفاضة الن في الموضوع بشكل عاما، وألكن يكفي الشارة إلسسى أن هسسذا الشسسكال
ن نظسرة أوأ ثقافسة أحاديسة الجسانب المثار مان جانبي أنصار الطروأحتين المتشددين مانطلقة ما
لكل الطرفين الديمقراطي وأالسلماي، فمن الديمقراطيين مامن يعتقد باسسستحالة التقسساء فكسسر
علماني ديمقراطي ماع فكر عقائدي إسلماي، وأكذا الجانب الخآر مان السلمايين أيضا، فكيسسف
تتوافق رؤية إلهية عقائدية في نظره بفكرة علمانية تؤمان بفصل الدين عن الدوألة أوأ الحياة.
كذالك هناكا مان ليؤمان بأطروأحات س الموجة التي تنتجها ظروأف سياسية ماعينة وأإذا ماا انتفت
هذه الظروأف الموضوعية تتراجع الطروأحة الترقيعية الهادفة ليجاد الوسط بين الديمقراطية
وأالسلما أوأ السلما وأالديمقراطية. فالبعض يرى أن عنوان السسسلما وأالديمقراطيسسة ماسسا هسسو إل
عنوان ماوجة وأانبهار فحسب، كالذي صادفناه مان شعار الشسستراكية وأالسسسلما أوأ اشسستراكية أوأ



شيوعية أبي ذر تحسست وأطسساة النبهسسار بالسسدب السسسوفيتي السسسابق. وأكسسذالك اليسسوما بعسسد هيمنسسة
القطب الواحد س الديمقراطية الغربية س فمن الطبيعي وألدة ماصطلح اللحظة في الديمقراطية
السلماية. وألم ل يكون قريبا لدينا أيضا ليبرالية عمر، وأديمقراطية علي بسن ابسسي طسسالب، كمسا
كسسان لسسدينا اشسستراكية أبسسي ذر؟ الحقيقسسة إن ماثسسل هسسذه النظسسرات وأالتصسسورات للموضسسوعة
الديمقراطية وأالسلماة وأمان كل الطرفين تنظر مان مانظار ماؤسس على س الشخصية الفكريسسة
س وأكأنما هذه الفكار وأالعقائد قد فصلت على ماقياس وأاحد وأبملماح ماحددة ل تتسع لي شيء
آخآسسر. وألسسذالك فسسإن نظسسرة النسسسان بشسسكل عسساما هسسي السستي تحسسدد مافهسسوماه عسسن السسسلما أوأ
الديمقراطية وأليس العكس، س بمعنى س أن هناكا مان يرى أن نظرته الشخصسسية حسسول سسس ماثل سسس
الطروأحة السلماية هي الطروأحة السلماية نفسها، ليختصر شسسمولية الفكسسر أوأ العقيسدة فسي
مانظوره المقيد، وأعليه فل يجوز أن يلتقي السلما بالشسستراكية وأل الديمقراطيسسة، لن هنساكا سسس
شخصية س لكل فكرة وأ س هوية س لكل ماعتقد وأاضحة المعالم وأالسمات. وأكذا يقال في الجسسانب
الخآر حول الديمقراطية وأشخصيتها المتميزة غير القابلة لللتقاء ماع الخآر. إذن أين الشسسكال،
هل هو فسي الفكسرة وأالمعتقسسد أما فسي النظسسرة النسسسانية حسسول هسسذه الفكسسرة وأذاكا المعتقسد؟
الحقيقة إن مانشأ الصراع البشسسري هسسو هسسذه النظسسرة، فكسسرة سسس شخصسسنة سسس الفكسسر وأاسسستخداما
َا الفكرة أوأ المعتقد بالتحول لهسسذا المعنسسى، حسستى تبسسدأ المنساحرات فسي السياسات لها، فما تفت
الصراع الحضاري، وأبمساعدة الماراض البشرية تعلق جميسسع الجرائسسم البشسسرية علسسى ماسسسمار
الفكر وأالمعتقد، ماع العلم أن كل الفكر وأالمعتقسد إسسلمايا وأديمقراطيسا يسدعوان إلسى النفتساح
وأالتعاوأن ماع الخآر س فمثل س قوله سبحانه وأتعالى س يايهسسا النسساس إنسسا خآلقنسساكم ماسسن ذكسسر وأأنسسثى

 الحجرات. فالتعسسا رف ماسسن13وأجعلناكم شعوبا وأقبائل لتعارفوا إن أكرماكم عند الله اتقاكم س 
صميم فلسفة النفتاح على الخآر في الطروأحة السلماية فسسي حسسوار الحضسسارات، وألكسسن أيسسن
العدوأ اذن؟ هنا وأبضيق الفق أوأ تكالب السياسة لبد ماسسن شخصسسنة الفكسسر أوأ العقيسسدة بشسسكل
حاد، ليحمل سمات النسان المقيدة وأنخضعه س الفكسسر أوأ العقيسسدة سسس لطرنسسا الجغرافيسسة حسستى
تكون هناكا ماشروأعية لنفي الخآر، وأعليه فالطروأحة السلماية لها ماواصفات وأمالماح النسان
الشرقي، وأالديمقراطية كذالك لها ماواصفات النسان الغربي فحسب، وأل يدخآل أوأ يخسسرج أي
فكر لطرها الفكرية. وأفي ماثل هذا الطسسرح المنغلسسق وأالسياسسسي بطسسبيعته إشسسكاليات عميقسسة
كبيرة ربما تصل إلى حد تجريد أهم ماميز ات الفكر وأالعقيدة بصورة عاماة، وأهذا غير ماسساتنتجه
هذه الرؤية مان سلبيات مادمارة. فعلى الصعيد السلماي انسسه لماسسر مارفسسوض تماماسسا أن تحتكسسر
الطروأحة السلماية بفهم وأتصور النسان العربي أوأ المسلم فحسب، فشعار هذه الطروأحسسة
َا س التعارف س وأكذا خآطابها الحضاري، أي النفتاح على ماا عند الخآر مان فكر هو قائم على مابد
وأماعتقسسد، وأانفتسساح الخآسسر علسسى الطروأحسسة السسسلماية، وأهسسي عمليسسة داخآسسل وأخآسسارج ماسسن الفكسسر
وأالمعتقد، وأليس هناكا أي ماشروأعية لغلق المنافذ في الفكر السلماي تجسساه الخآسسر وأمانتجسساته
الفكرية. فعندماا يقال س ماثل س اشتراكية السلما أوأ د يمقراطيسسة السسسلما فهسسو الماسسر الطسسبيعي
وأاللئق بالطروأحة السلماية، وأليس العكس باعتبارهسسا أطروأحسسة تسسدعو لنفتسساح السسداخآل علسسى
الخارج، وأالعكس ايضا صسسحيح. وأماسسن جسسانب آخآسسر فسسإن الطروأحسسة السسسلماية أطروأحسسة إلهيسسة
ماطلقة ل تختص بجيل دوأن غيره، وأهذا وأاضح لكل مافكر إسلماي، وأهي كالمرآة التي تعكسسس
صورة الواقع دوأماا، لتعطي كل زمان وأجيل صورته التي مان خآللها يستطيع المجتمع السلماي
أن يتكيف ماع ماستجدات الزماان وأماتغيسرات التطسور وأالتقسدما النسساني، وأهسذه الصسسورة الستي
تعكسها الطروأحة السلماية، هي ماا يسمى بالعطاء المتجسسدد للقسسرآن السسسلماي، وأعلسسى هسسذا
فيجسسب أن تكسسون للطرحسسة السسسلماية ماعطيسسات لكسسل زماسسان وأماكسسان فسسإن أتسست الشسستراكية



بأطروأحاتها الفكرية وأالقتصادية، كان للطروأحة السسسلماية مانعكسسسها الطسسبيعي لهسسذا الواقسسع،
وأهو ماشروأع تماماا، فهناكا وأيجب وألبد مان اشسستراكية إسسسلماية، وأكسسذا اليسسوما فيجسسب أن يكسسون
للطروأحة السلماية ديمقراطية إسلماية وأإل ضربت ماقولة أن هذه الطروأحة القرآنيسسة تسسسير
ماع النسان ماا سسسار الليسسل وأالنهسسار. إن الشسسكال الحقيقسسي هسسو إن ليكسسون هنسساكا ديمقراطيسسة
إسلماية، وأليس العكس كما يثيره أصحاب الشخصنة العقائدية وأالتي هي بدعسسة لتنسسسجم ماسسع
روأح هذه الطروأحة وأأهدافها النسانية. إن الذي يقول بالشخصية أوأ ليس هناكا ديمقراطية أوأ
اشتراكية في السلما، عليه أن يطرح رؤيته العقائدية أيضا عن الله السلماي الذي أنزل دينسسا
ل يتعامال ماع جميع الفكار وأالزمانة وأالمااكن، ثسسم خآتسسم هسسذا السسدين لتجمسسد الحيسساة علسسى رؤيسسة
وأاحسسدة . نعسسم ينبغسسي أن تصسساغ المعادلسسة ماسسن جديسسد بيسسن ديمقراطيسسة السسسلما أوأ إسسسلماية

الديمقراطية.


