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صفحة الدراسات في «البناء» ،أنشئت لتكون مساحة لألبحاث العلمية المتعلقة بشتى المواضيع
ذات الصلة في قضايا األمة والعالم العربي.
وه��ي إذ تتسع لمثل ه��ذه ال��دراس��ات تبقى مجاالً مفتوحا ً للحوار وط��رح اإلشكاليات الفكرية

والسياسية وغيرها ،تنشيطا ً لدور الثقافة في الصيرورة االجتماعية .علما ً أن اآلراء التي ترد على
مساحة الصفحة تعبر عن رأي أصحابها وليست بالضرورة مطابقة لقناعات الصحيفة.
إال أنه انطالقا ً من القناعة الراسخة بضرورة خلق حوار فكري حول القضايا واإلشكاليات كافة وما

الديمقراطية التعبيرية :القومية االجتماعية والمدار�س الأخرى
لقد احتل مصطلح الديمقراطية حيّزا ً واسعا ً
في الفكر السياسي واالجتماعي ،إالّ أنه لم
موحد ،ذلك أن الديمقراطية،
يرس على تحديد
ّ
ُ
من حيث هي نتاج للفكر ،فهي مرتبطة بشروط
الواقع ومضامينه الثقافية – التاريخية .من
هنا جاءت المدارس المتعددة في الديمقراطية.
والديمقراطية التعبيرية هي إبداع القومية
االجتماعية التي أرسى قواعدها الزعيم
سعاده.
الدكتور علي حمية قارب موضوع
الديمقراطية التعبيرية ببعد موضوعي مقارن.
تصب في الحاجة إلى إرساء
وكانت مقاربته
ّ
قواعد ديمقراطية تحمي المجتمعات واألفراد
في عصر الطغيان األحادي للعولمة.
د .علي حمية

ثانيا ً ـ لزوم الدولة للمجتمع ودورها

البرجوازية وهي لذلك دول��ة استغالل وتراكم رأسمال
وفائض القيمة في الداخل ودولة االستعمار والهيمنة في
الخارج .ولذلك فهي زائلة بزوالها ،فضالً عن أن ال لزوم
لها ،ألن دورها يعاكس دور الطبقات الجديدة الصاعدة.
لقد اضطر مالكو اإلنتاج ،بعد المعاناة الطويلة في
مسيرة النظام الرأسمالي ،إلى التنازل للدولة عن السلطة،
وأن يقبلوا بها حكما ً بينهم وبين القوى األخرى العاملة في
المجتمع .ولكنهم لم يتنبهوا إلى أن تنازلهم عن هذا الدور
للدولة كان اعترافا ً منهم باستقاللية الدولة عن سلطتهم،
وه��ذا ما م ّكنها من شق طريقها في أن تصبح المظهر
السياسي الحقوقي لألمة.
هذا التطور في مفهوم الدولة الدولة الديمقراطية في
الغرب ،أي االستقالل عن الطبقات وتحولها إلى جمعية
الشعب الكبرى ،انتهى بها ألن تصبح الممثلة ل�لإرادة
العامة.
ففي ه��ذا المفهوم الجديد للدولة تصبح المصالح
القومية ،مصالح المجتمع القومي ،أساسا ً للنظر في
ال��م��ن��ازع��ات الداخلية ال��ت��ي أسسها تناقض المنافع
الفئوية ...وشيئا ً فشيئا ً سيرسو مفهوم المنفعة على
مفهوم المصلحة ،وعبثا ً تسعى ك��ل فئة إل��ى تحقيق
منافعها الطبقية على حساب األخرى.

بين سعاده والليبراليين

وكما اف��ت��رق س��ع��اده ع��ن م��ارك��س والماركسيين في
ت��ص�� ّوره للدولة وت��ط��وره��ا ،اف��ت��رق أي��ض��ا ً ع��ن ري��ك��اردو
والليبراليين ،بخاصة في مسألتي العدالة والمصلحة.
ففي حين تكلم الديمقراطيون والليبراليون عن العدالة،
تكلم سعاده عن التقدم ،ألنه اعتبر العدالة مفهوما ً ناقصاً،
ولذلك اهتم في نظريته االقتصادية بتوسيع عملية اإلنتاج
وتحقيق التقدم االجتماعي ألنه اعتبر أن ال قيمة للعدالة
من دون تقدم .وأن دور الدولة ليس في تأمين العدالة
للناس بل في تطوير المصالح القومية.
إن المفهوم الليبرالي ال يلحظ في المجتمع إال الطبقات
ومصالح الطبقات ،وعبثا ً يهتم بوجود المجتمع والمصالح
العامة .ولذلك ال يمكن الكالم عن مصلحة اجتماعية عامة
في النظام الليبرالي ،فالمصالح كلها طبقية .كما أن
المفهوم الليبرالي للحرية يتيح للطبقة المالكة وسائل
لتطوير اإلنتاج ،وأن تدفعه إلى األمام ،في مناخ المساومة
الحرة« ،إن نظام الطبقات الرأسمالي لم تكن له نتيجة
اجتماعية غير الحفز على نظام ح��رب الطبقات .فإن
الرأسمال الفردي ك ّون طبقة رأسمالية مرهقة ساحقة،
وطبقتين مضغوطتين مسحوقتين ( )...والحرب بين
الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملة ليست حالً لمشكلة
االجتماع اإلنساني االقتصادية وال تحقيقا ً لمصالحه
النفسية واتجاهاته الروحية ومقاصده المثلية» .إن
دور الدولة في هذا النظام يكمن في األمن ،أي في قمع كل
المطالبات االجتماعية التي «تسيء» إلى حرية اإلنتاج
وف��ق مفهوم الطبقة الحاكمة للحرية ،وبواسطة قوى
مستفيدة من هذا المفهوم للحرية.
فالدولة الليبرالية ال تشاهد إال مصلحة طبقة ،وهي ال
تشاهد مصلحة المجموع إال من خالل تأمين حرية اإلنتاج
الفردي الكبير وهي في أعلى وظائفها وأحسنها وأفضلها ال
تقدر على أن تكون إال دولة الحكم بين مصلحتين أو فئتين:
مصلحة إنتاج ومصلحة عمال!
في المقابل ،مع سعاده ،نجد المجتمع ،المتحد القومي
األت��م ،والمصالح القومية العامة ،وعبثا ً نجد األف��راد أو
الفئات أو الطبقات أو المنافع الفئوية! فالمجتمع هو
أساس نظرته الجديدة وهو مصدرها وهو غايتها.
إن ال��دور ال��ذي رسمه سعاده للدولة يفترق كليا ً عن
ال��دور الذي رسمه الليبراليون .فالدولة ،في نظره ،هي
دولة المصالح القومية .إنها معنية بكل مصالح اإلنتاج
الفكري والمادي ،على اإلطالق! مصالح التربية ،والصحة،
والزراعة ،واألمن والخدمات ،واألبحاث والحرب:
«إن ثروة األمة ،يجب أن تخضع لمصلحة األمة العامة
وضبط ال��دول��ة القومية .ال يمكن تنمية م���وارد القوة
والتقدم في الدولة إلى الحد األعلى إال بهذا المبدأ وهذه
الطريقة»(.)4
فالدولة القومية االجتماعية ،إذن ،ليست طرفا ً ثالثا ً
وليست حكما ً في اصطراع الفئات والطبقات على الثروة
واإلن��ت��اج ،ومصيرها غير مرتبط بطبقة أو بمنفعة،
وسعاده ال يرى في الدولة منافع أط��راف ،ويرفض كليا ً
دور الحكم .لقد ربط الدولة بالمجتمع ،وجعل السياسة
أمرا ً اجتماعياً.
دول��ة سعاده ليست دول��ة األم��ن ،إنها دول��ة السيادة
القومية خارجياً ،ودول��ة النظام العام داخلياً .ليست
دول��ة الخدمات ،إنها دول��ة المصالح القومية .ليست
دولة الحكم ،إنها شخصية المجتمع ،والمظهر السياسي
الحقوقي لألمة.

ه��ل ال��دول��ة الزم��ة للمجتمع؟ وه��ل وج��وده��ا مرتبط
بحادثة اجتماعية معيّنة ال تلبث أن تزول بزوالها كما
ذهب ماركس؟ أم أنها شأن ثابت من ش��ؤون المجتمع
اإلنساني ،مالزمة له كما اعتقد سعاده؟
بين ماركس وسعاده
لقد وض��ع س��ع��اده ت��ح��دي��ده ل��ل��دول��ة ،لجهة دوره��ا
ووظيفتها وأهميتها للمجتمع ،بعد أن أصبحت لديه مبادئه
السياسية المرتكزة إلى فلسفته االجتماعية( )1ومنهجه
في التفكير في مجمل التطورات السياسية واالجتماعية
والثقافية في العالم وفي بالده طبعاً.
ففي تعليله لنشوء الدولة كما مر معنا سابقاً ،اعتبر
سعاده أن الدولة ظهرت «بعامل الحياة اإلنسانية»(.)2
وهذا يعني أن وجودها وتط ّورها ،تاريخياً ،ارتبطا بوجود
الجماعة البشرية وت��ط��وره��ا ،وه��ي م�لازم��ة للمجتمع
اإلنساني ،منذ أي��ام االستعباد ،حيث ظهرت «الفوارق
االجتماعية» وتستمر في الحاضر وكذلك في المستقبل!
وعليه ،فالدولة ،غير مرتبطة في نشوئها وتطورها،
بظاهرة عابرة من ظواهر االجتماع اإلنساني ال تلبث
أن ت��زول بزوالها ،ألن وجودها مرتبط بوجود الحياة
اإلنسانية على هذه األرض .ولذلك فهي الزمة للمجتمع،
ودورها مضطرد في الحياة المعاصرة ،وفي المستقبل.
عندما ربط ماركس مصير الدولة بالطبقة البرجوازية
واع��ت��ب��ره��ا م��ع��بّ��رة ع��ن مصالحها الطبقية ل��ذل��ك في
ت��زول بزوالها ،ارتكز في تحليله إلى متغيّر هو الطبقة
البرجوازية ،في حين ارتكز سعاده عندما اعتبر الدولة
شأنا ً ثابتا ً سابقا ً على ظهور البرجوازية ،إلى ثابت ،ال
متغيّر ،هو وحدة الحياة!
وفي حين اعتبر ماركس وجود الطبقة واقعا ً موضوعياً،
يمكن التأسيس عليه ،اعتبره سعاده وضعا ً راهنا ً ال
متغيرا ً ال يمكن االرتكاز إليه ،وهذا االختالف في نظرة كل
من الرجلين إلى الدولة ،مردّه إلى منهج كل من ماركس
وسعاده في النظر إلى قضايا الحياة والوجود والمصير.
فبينما يتمركز ماركس ،وفق منهجه ،في الوقائع المتغيرة،
يتمركز سعاده وفق منهجه ،أيضاً ،في الحقائق الثابتة
الكامنة في وحدة الحياة!
لقد تط ّورت دور الدولة تاريخيا ً طبقا ً لتط ّور الحياة
االجتماعية ،من مجتمع إلى آخر ،ومن عصر إلى عصر.
ففي المجتمعات األوروبية ،بخاصة في المرحلة االنتقالية
من عهد اإلق��ط��اع إل��ى البرجوازية ،كانت ال��دول��ة دولة
األمن ( )L, Etat- gendarmeألن دورها اقتصر على
حفظ األمن وتطبيق القانون ،غير أنه بعد االضطرابات
االجتماعية التي شهدتها أوروب��ا إثر الثورة الصناعية
في القرن التاسع عشر أخذت الدولة على عاتقها دورا ً
آخر أال وهو دور الخدمات (.)L, Etat de services
فقد أوجبت االنقالبات االجتماعية الجديدة في البلدان
الصناعية ،فرنسا وألمانيا وبريطانيا ،تدخالً من قبل
الدولة لتحسين ظ��روف الحياة والخدمات االجتماعية
لماليين السواعد العاملة ،خصوصا ً في الصناعة ،وتأخذ
الدولة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ،دورا ً ثالثا ً أال
وهو دور الحكم ( )L, Etat-arbiterفي النزاعات بين
األف��رق��اء ،أرب��اب العمل والعمال ،في محاولة لمواجهة
األزم��ات االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن صراع
مصالح الفئات والطبقات.
إن نظام الطبقات الرأسمالي الذي ص ّنف المجتمع إلى
طبقة عليا هي الرأسمالية ،وطبقة وسطى هي المهنية
الحرة ،وطبقة سفلى هي العاملة ،لم يكن نظاما ً صالحا ً
للبقاء ،ألن المشاكل االقتصادية االجتماعية التي نتجت
منه ،أحدثت وال تزال تحدث ،حيثما بقي هذا النظام فاعالً،
تشنجات واضطرابات شديدة تح ّفز العقول على ابتغاء
نظام جديد للمجتمع اإلنساني ،يزيل تلك التشنجات
واالض��ط��راب��ات ،ويفسح المجال لتفاعل ين ّمي الحياة
ويقويها ،ويجعلها صالحة لإلنسان ومصالحه النفسية
والمادية (.)3
لقد اضطرت الدولة في األنظمة الديمقراطية الغربية،
اضطرارا ً ال اختياراً ،إلى أن تلعب دور الحكم ،فقبل تنكبها
لهذا الدور كانت دولة الطبقة البرجوازية المالكة للثورة
ووسائل اإلنتاج ،والمش ّرعة لنظام الطبقات الرأسمالي،
وه��ذا م��ا ضلّل م��ارك��س إذ اعتبر ال��دول��ة دول��ة الطبقة

لماذا أعطى سعاده ،خالفا ً للماركسيين والليبراليين،
دورا ً رائدا ً للدولة؟
في نظرته االجتماعية ،إن اإلنتاج يتغيّر حجمه ،من
طور إلى آخ��ر ،وإن عمليات اإلنتاج الكبير ،في العصر
الحديث ،ال يستطيع أن يقوم بها فرد أو عائلة أو طبقة
أو رأسمال بمفرده ،ألنها عمليات من التعقيد والضخامة
بحيث أنها ترتبط مباشرة ،ارتباطا ً عضوياً ،بكل مصالح
المجتمع تقريباً .فال يمكن بحسب نظرته أن نتص ّور إنتاجا ً
بهذا التعقيد إال في مجتمع ارتقت فيه مصالح التخطيط
واإلدارة واألبحاث .إن كل مصالح المجتمع تشترك في
إنتاج كل مصلحة على ح��دة .وه��ذا يعني أن كل عملية

آدم سميث

جون ماينرد كينز

لزوم الدولة
في عمليات اإلنتاج المتطور

أكثرها ،والتي تفرض نفسها على صاحب القرار والمثقف وقادة الرأي والمواطن في أي موقع كان،
كانت صفحة الدراسات في «البناء» هي الترجمة العملية لهذه القناعة .آملين أن تشكل هذه الصفحة
مساحة فكرية ـ سياسية تعنى بهموم الوطن والمواطن ،تدرس الحاضر لترسم المستقبل.
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إنتاج عصرية ،وفي مجتمع المستقبل ،هي عملية ال تقوم
إال تحت مظلة نظام ينظم عالقاتها بالعمليات األخرى .فكل
عمليات اإلنتاج تحتاج إلى نظام قومي عام جامع يشملها
ويشمل كل المصالح األخ��رى .والدولة القومية هي هذا
النظام العام!
ب��ك�لام آخ���ر ،إن العملية اإلن��ت��اج��ي��ة الحديثة التي
وصفناها بالتعقيد والضخامة ،تقتضي ،في ذاتها ،حجما ً
هائالً من المعارف والتقنيات ،وكذلك في عالقتها بعملية
اإلنتاج األخرى ومجموع اإلنتاج القومي العام ،وبأسواق
المساومة الخارجية والمزاحمة الدولية.
كل هذا يقتضي دورا ً رائدا ً للدولة في ميادين المعارف
والتجارب واألبحاث والتنظيم الدقيق ،ال يقدر أن يقوم
به األفراد وال المؤسسات العادية .وكل هذا يقتضي حكما ً
تنظيميا ً قوميا ً دقيقا ً ومؤسسات قومية قادرة.
فكلما تط ّور اإلنتاج وزاد حجمه كلما تطورت مصالح
المجتمع الحيوية .األم��ر ال��ذي يقتضي حضورا ً كثيفا ً
ومتميزا ً للدولة .وكلما ازدادت عمليات اإلنتاج الكبرى
احتاجت إل��ى مزيد م��ن التخطيط والبحث والتنظيم
السياسي والتنظيم االجتماعي.
وحتى تستطيع الدولة القيام بهذا الدور الخطير ،وجب
إيجاد نظام جديد ومؤسسات جديدة ،وأشكال تنظيمية
جديدة ال تكتفي بالعمل على تسوية األوضاع االجتماعية
الراهنة ولعب دور الحكم بين القوى المتنازعة على الثروة
والرأسمال ووسائل اإلن��ت��اج ،بل تكون ق��ادرة على سد
حاجيات اإلنتاج الحديث المتطور .لذلك ال يمكن الركون،
مستقبالً ،إلى نظم «تمثيلية» بليدة ال تأخذ في االعتبار
مقتضيات الحاجيات المتزايدة يوما ً بعد يوم.

ثالثا ً ـ بين الديمقراطية التمثيلية
والديمقراطية التعبيرية

بعد ال��ح��رب العالمية الثانية ن��ش��أت ديمقراطية
إقطاعية في بلدان العالم الثالث هي تركات االستعمار
األوروبي المنحسر ،ولم ُ
يطل الزمن قبل أن يظهر عجز هذه
الديمقراطيات عن تأمين استقرارها السياسي واستقرار
مجتمعاتها.
وتحت مظلة الصراع الدولي على مناطق نفوذ العالم
حصلت اضطرابات في هذه الدول أخذت شكل انقالبات
عسكرية ،وانتفاضات شعبية :الشرق االشتراكي يغذي
ه��ذه االنتفاضات انسجاما ً مع ايديولوجيته الثورية
األممية في محاولة لمحاصرة الغرب الرأسمالي بزعامة
يتوسل بدوره االنقالبات
الواليات المتحدة األميركية الذي
ّ
العسكرية من أجل تأمين االستقرار السياسي لهذه الدول
المضطربة ضمن استراتيجيته االستعمارية ،إلدراكه أن
هذه المؤسسات المسماة بالديمقراطية غير قادرة لوحدها
على تأمين استقرارها السياسي المنشود.
هكذا نشأت أنظمة اشتراكية متجهة في سياستها نحو
الكتلة الشرقية سابقاً ،وأنظمة عسكرية متجهة نحو
الغرب ،وأنظمة اشتراكية/عسكرية راوحت بين الشرق
والغرب في ما دُعي بالحياد اإليجابي.
نقد النظام الديمقراطي الليبرالي:
لم يتمكن النظام الديمقراطي التمثيلي ،في البلدان
التي تب ّنته من تكييف أحوالها وال من استيعاب التطورات
السياسية واالقتصادية المتالحقة ،بل أثبت عجزه حتى
في البلدان األكثر ديمقراطية واألكثر تطورا ً في العالم.
يقول سعاده عام :1938
«إن هذه الحالة التي تتخبط فيها األمة السورية اليوم
ال تنفع في إنقاذها منها النظم البرلمانية التي تزيد على
سوئها س���وءاً ،وعلى تفككها تفككاً ،وعلى اتجاهاتها
الالقومية المتباينة اتجاها ً قوميا ً متبايناً»(.)5
ففي هذا النظام تكون السلطة السياسية ،أي الدولة،
ممثلة ل�ل�إرادات الشعبية المحكومة بقوى اجتماعية
واقتصادية وعسكرية حاضرة في المجتمع ،هي قوى
اإلقطاع المالي والطائفي وال َقبَلي ،وقوى اإلرادات األجنبية
النافذة إلى هذا النظام من خاللها .وقد رأى المفكر القومي
هنري حاماتي أن هذا النظام يقوم على مبدأ «تمثيل»
ال��ح��االت ال��راه��ن��ة ،ال تطويرها ،بحيث تكون السلطة
السياسية «االنعكاس» األنقى واألمثل ألحوال المجتمع
وأوض��اع��ه ومتاعبه .وم��ا قيام العدالة والحرية التي
يغري الناس بها سوى «عدالة» هذا التمثيل و»حرية»
هذا التمثيل ...إنه نظام التعاقد بين السلطة السياسية
العليا في الدولة ،وبين مراكز القوى الوضعية المتمركزة
في أوضاع المجتمع .وبفضل هذا التعاقد تكون السلطة
السياسية تابعة لمراكز القوى الوضعية بل مجسدة
لمصالحها ومعززة لوجودها(.)6
ثم إن هذا النظام يسهّل لإلقطاعيين والرأسماليين،
في الشرق كما في الغرب ،على حد سواء ،جني ثرواتهم
الفاحشة من أسهل الطرق وأقصرها ،ويفتح الباب واسعا ً
أمام الديماغوجيين واالنتهازيين الذين يستغلون الشعب،
السليم الطوية ،بخطاباته البليغة ومناوراتهم السياسية
وآالعيبهم الدونكشوتية.
ولذلك ميّز سعاده بين الديمقراطية والبرلمانية،
مستغربا ً هذا الدمج بينهما إلى درجة أن أصبح النظام
البرلماني مرادفا ً للديمقراطية.
فالبرلمانية ،برأيه ،هي شكل من أشكال الديمقراطية
ولكنها ليست الديمقراطية بعينها ألن الحكم القائم
على الثقة المطلقة هو أيضا ً حكم ديمقراطي وإن لم يكن
برلمانياً .فالثقة المطلقة هي أساس ديمقراطي إذ تتجلى
فيها إرادة الشعب أو إرادة المبادئ العامة العائدة لخير
األم��ة مع وج��ود الثقة التامة بمن يمثلها« .فقد يعطي
الشعب حكومة واحدة معيّنة انتدابا ً مطلقا ً يسلّم فيه إليها
حق فعل ما تراه مناسبا ً لخير األمة وارتقائها ،ألنه يثق
بها ثقة مطلقة .إذ ال يجوز أن يقوم الحكم المطلق إال على

أساس الثقة المطلقة»(.)7
نستنتج مما تقدّم ضعف النظام الديمقراطي التمثيلي
وع��دم صالحه للمجتمع السوري ولمجتمعات العالم
الثالث ،وعجزه من جهة ثانية عن مواكبة التطور الهائل
ال��ذي يشهده العالم على جميع األصعدة وع��دم قدرته
على تفعيل قوى التغيير والتقدم والتجديد في المجتمع،
واقتصاره على تمثيل القوى الوضعية المتمركزة في بؤر
اإلنتاج« :إن الديمقراطية التي خبرتها الشعوب المتمدنة
حتى اليوم لم تتمكن من حل األضاليل االجتماعية –
االقتصادية التي نشأت م��ع ت��ق��دّم عهد اآلل��ة وارت��ق��اء
التخصص في األعمال وتحديدها»(.)8
فانطالقا ً من حاجة مجتمعنا والمجتمعات اإلنسانية
يحصن العامل السياسي ،أي الدولة،
لنظام حكم جديد،
ّ
ضد طغيان القوى المستبدة بالرأسمال واإلنتاج والعقار،
وتنظيم قوى اإلنتاج ،المادية والروحية ،ويواكب التطور
الهائل في العلوم والمعارف والتقنيات ،فإن الديمقراطية
التعبيرية هي شكل الحكم الموافق ألوض��اع مجتمعنا،
والمجتمعات البشرية المشابهة له« :إن الديمقراطية
الحاضرة قد استغنت بالشكل عن األساس فتح ّولت إلى
نوع من الفوضى لدرجة أن الشعب ذات��ه أخذ يئن من
شلل األشكال التي أخ��ذت على نفسها «تمثيل» اإلرادة
العامة ،وصار ينتظر انقالبا ً جديداً .وهذا االنقالب الجديد
هو ما تجيء به الفلسفة السورية القومية االجتماعية
القائلة بالعودة إلى األس��اس والتعويل على «التعبير
عن اإلرادة العامة» .فالتفكير السوري القومي االجتماعي
الجديد هو إيجاد طريقة جديدة اسمه «التعبير عن إرادة
الشعب» .وقد يكون هذا التعبير بواسطة الفرد أو بواسطة
الجماعة بحسب ما يتفق أن يوجد .فهذه الفكرة الجديدة
أي «التعبير عن إرادة الشعب» هي االكتشاف السوري
الجديد الذي ستمشي البشرية بموجبه في ما بعد ،وهو
دستورنا في سورية الذي نعمل به لنجعل البالد دائما ً كما
تريد األمة .إن األمم كلها تريد الخير والفالح ،ولكن المشكل
هو في إيجاد التعبير الصالح عن هذه اإلرادة .فاإلرادة
العامة إذا لم تجد «التعبير» الصحيح في فكرة واضحة
وقيادة صالحة تصبح عرضة ألن تقع فريسة للمطامع
والمآرب «التمثيلية»(.)9
لهذا لم يراهن سعاده مطلقا ً على النظام الديمقراطي
التمثيلي البرلماني لتطوير الحياة القومية في المجتمع
ال��س��وري ال���ذي يحتضن مشاكل اجتماعية ونفسية
واقتصادية ال حصر لها ،ألن��ه نظام انشلّت فيه ذراع
الدولة ،بعوامل التمزق االجتماعي والتخلف االقتصادي
والتقهقر السياسي.
في ضرورات النظام الديمقراطي التعبيري:
ِ
يكتف سعاده بنقد النظام الليبرالي وتبيان عجزه،
لم
بل وضع هو أيضا ً قواعد نظام جديد قام على مجموعة
مبادئ سياسية حقوقية هي نتاج مذهبه االجتماعي
ونظرته إلى الدولة والمجتمع« :إننا نشق في الحياة
طريقا ً جديدا ً نختاره ألنفسنا ونعتمد عليه في تفكيرنا
ال��خ��اص ،وس��وف يكون ه��ذا الطريق في جملة اإلنتاج
ال��ذي يأخذه الناس عنا .إن التفكير الحاضر دخ��ل في
طور الشيخوخة في العالم كله ،والبشرية بأسرها تنتظر
تفكيرا ً جديدا ً تنتظر به سعادتها وراحتها وحريتها .وهذه
البضاعة الجديدة سيخرج أكثرها وأفضلها من سورية،
بالد العبقرية والنبوغ»(.)10
وقد وصف أحد المفكرين القوميين هذا النظام «بالنور
الجديد» وقال« :إن سورية تستطيع أن تكون مطلع النور
الجديد للعالم مرة أخرة بإنشائها النظام المثلي للحكم
الذي يصبح أنموذجا ً لألمم تنسج على منواله وتبني على
مثاله»(.)11
تاريخياً ،لقد م ّر كل مجتمع تقريبا ً في مراحل عدة،
من المشاع إلى االستعباد إلى النبالة إلى اإلقطاع إلى
البرجوازية.
غير أن لكل مجتمع عوامل ت��ط�� ّوره التي تتشابه أو
تختلف مع عوامل تط ّور أي مجتمع آخر.

والفكر السياسي ،كل فكر سياسي ،إما يوافق عوامل
تطور هذا المجتمع أو يعارضها ،فإذا كان يوافقها يكون
عامل قوة وتطوير لهذا المجتمع ،وفي الحالة الثانية،
فإنه يقمع عوامل التطور .والقدرات الحاكمة في بعض
المجتمعات كانت جيدة النظام ،وفي بعضها اآلخر فاسدة
النظام.
ففي أوروب���ا ال��ق��رون الوسطى م��ث�لاً ،كانت األنظمة
السياسية تمنع التطور ،لقد كانت أنظمة فاسدة ،فلم تنتج
تطورا ً اجتماعيا ً سياسيا ً اقتصاديا ً يُذكر.
فاألنظمة ،تطورا ً أو تخلفاً ،تكون على نسبة مبادئها
السياسية .والمبادئ السياسية لهذا النظام أو ذاك تكون
صالحة أو فاسدة .فنظام الحكم يرتبط إذن بمبادئ.
ونظام الحكم الجيد يعني أن مبادئه جيدة.
نخلص مما تقدَّم إلى تقرير ما يلي:
إن النظام الديمقراطي التمثيلي يقوم على مبدأ تمثيل
أحوال المجتمع بحيث تكون السلطات السياسية انعكاسا ً
مباشرا ً ألحوال المجتمع وأوضاعه ومتاعبه .وهو نظام
تتعاقد فيه السلطات السياسية مع مراكز القوى الوضعية
المتمركزة في أوضاع المجتمع على قاعدة تبادل المنافع
والخدمات.
هو نظام َتعطل فيه الفعل السياسي الحر وانشلّت يد
الدولة فلم يتمكن من تكييف أحوال المجتمع وال من تحرير
الدولة من ضغوطات القوى الوضيعة المتمركزة في بؤر
اإلنتاج.
إن الفارق األساسي بين النظام الديمقراطي التعبيري
والنظام الديمقراطي التمثيلي يتمثل في مبدأين أساسين:
األول :إبقاء الفرق واضحا ً بين السياسة واالجتماع.
«إ ّنه لخيال بديع ،في نظر غيري ،وخيال سخيف في رأيي
أن يكون ك ّل فرد من أفراد المدينة (األمة) المعترف بهم
السورية ظلّت
شريكا ً فعل ّيا ً في إدارة الدّولة .إنّ المدينة ّ
محافظة على الفرق بين السيّاسة واالجتماع واضحاً.
وهذا الفرق هو ما م ّكن الدّولة من ّ
اطراد تقدّمها»( .)12لذلك
فإن العقل السوري ال��ذي وصفه سعاده بالبراغماتية
«اكتفى من التجربة اإلغريقية للحكم الشعبي ،بواسطة
الشعب أجمع ،بالمشاهدة»(.)13
الفارق الثاني :إرساء البناء األعلى للدولة على قاعدة
التعبير عن اإلرادة العامة ال على قاعدة تمثيل اإلرادات
العامة.
أما الوصف العلمي والقانوني لهذا النظام كما حدّده
المفكر هنري حاماتي فهو نظام ديمقراطي تعبيري
رئاسي .ويقصد سعاده بالسياسة الدولة ومؤسساتها
القومية العليا ،بوصفها المعبّرة عن اإلرادة القومية
العامة ،والمظهر السياسي الحقوقي لألمة.
وباالجتماع :الشعب في متحداته المحلية ،الصغرى
وال��وس��ط��ى ،ف��ي ال��ق��رى وال��م��دن واألري����اف .ف��إذا كانت
ال��م��ؤس��س��ات القومية العليا تعنى بمصالح اإلرادة
والسياسة والتخطيط والتنظيم على المستوى القومي
العام ،ف��إن لجان المديريات ومجالس المنفذيات في
المناطق تعنى بقضايا التنمية المحلّية ،في البلدات
والمدن ومراكز التجمع البشري واإلنتاجي.
فالديمقراطية التعبيرية تستطيع أوالً ،أن تؤمن حضور
الدولة ،في عمليات اإلنتاج المستقبلية .وذلك باستيعابها
للتطورات المستجدة على صعيد اإلنتاج الكبير ومواكبتها
للتغيرات الدولية ،على صعيد المنافسة االقتصادية وفتح
األسواق الخارجية.
والديمقراطية التعبيرية تستطيع ثانيا ً أن تحرر آلة
الحكم ،أي الدولة ،من أحوال المجتمع الضاغطة .فيصير
العامل السياسي عامالً ق��ائ��دا ً
وموجها ً في المجتمع،
ّ
وتستطيع أيضا ً أن تعيد تنظيم المجتمع على أساس قواه
المنتجة ،وأن تن ّمي إنتاجية هذه القوى.
والديمقراطية التعبيرية تستطيع ثالثا ً تأمين االستقرار
السياسي المتمثل في قيادة الفئة المؤهلة ،التي انشقت
وتح ّررت كليا ً من القوى الوضعية المتمركزة في المجتمع،
وتسلّحت بقوى المعرفة واإليمان والبطولة والمناقب.
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