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أ .د  .محمد الرميحي

الديموقراطية ىي "حكم الشعب  ،من خالل الشعب  ،ومن أجل الشعب"

أبراىاـ لنكولف

"إنيي أقولييا صييريحة ورزقييي امييي اه  ،وىييي أننييا امييج درجيية ميين التخمييف

أداو اه أن ال تطول معنا بحيث ندخل اصرنا ىذا .واقيدتي أننيا ليو اسيتطعنا أن

ندخل القرن العشرين في آخر أاوامو لكان ذلك خيرا نحمد اه اميو".

زكي نجيب محمود 7427 ،

الديمقراطية ىي التسميم و القبول بتعدد النخب في المجتمع ،وحقيا في السمطة
James Burnham
"الديمقراطية ليست مرآة لمحرية فقط ولكنيا لممسؤولية أيضا"

قسطنطيف زريؽ  ،الحياة مايو 7441

الديموقراطيػ ى ػي أسػموب حكػـ  ،وطريقػ حيػاة  ،وىػدؼ  ،ونمػوذج  ،وآليػ ،

وىػػي قبػػؿ ىػػذا وذاؾ سمسػػة سياسػػي  .والصػػة السياسػػي سػػي النظػػاـ الػػديمقراطي ىػػي

مسؤولي الحكػا ـ عػف أساػاليـ أمػاـ مػواطنيف يمارسػوف دورىػـ بطريقػ شيػر مبا ػرة مػف
خالؿ تناسس ممثمييـ المنتخبيف وتااونيـ. 1
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وق ػػد س ػػجؿ الاق ػػد الخي ػػر م ػػف الق ػػرف الا ػ ػريف م ػػا ب ػػدا وك ن ػػو انتص ػػار ني ػػا ي

لمديموقراطي  .وآمف الكثيروف ب ف اإلنساني عادت إلى ر دىا وتخمصػت مػف كػابوس

اليػػديولوجيات ال ػػمولي الت ػػي سػػحقت اإلنس ػػاف وحقوقػػو وكرامتػػو  ،مػ ػرة باسػػـ التة ػػوؽ
الارقي ومرة باسـ مصمح المجموع .

شير أف ىذه القراءة تنطوي عمى قدر كبير مف السذاج السياسي بالقدر نةسػو

الذي تنطػوي سيػو عمػى تزييػؼ لمتػاري  .سالتػاري الموضػوعي ىػو محاولػ لوصػؼ ستػرة

ما كما كانت ،وليس مجرد اقتحاميا مػف أجػؿ مػن القداسػ لةكػرة ىػي أيضػا سػي نظػر
ال ػػباض (أيديولوجيػ ػ ) خ ػػدمت مص ػػال ال ػػباض وأض ػػرت بمص ػػال ال ػػباض ا خ ػػر،

خػ ػريف .الت ػػاري الص ػػحي يج ػػب أف يقػ ػ أر

وحقق ػػت الس ػػاادة لم ػػباض وجمب ػػت التااسػ ػ

بمنطقػػو الخػػاص وسػػي سػػياقو الخػػاص بايػػدا عػػف لػػي عنقػػو لتسػػوي محػػاو ت سػػرض
الييمنػ ػ مػ ػػف خ ػػالؿ نظػ ػػاـ واحػ ػػد ية ػػرض عمػ ػػى الاػ ػػالـ دوف م ارع ػػاة لمظػ ػػروؼ الذاتي ػ ػ

السياسي وا جتماعي وا قتصادي والثقاسي لكؿ مجتمع عمى حدة.

ولاؿ ما يجػري ا ف مػف تب ػير بيػذا النظػاـ الوحيػد يػذكرنا بػذلؾ التةػاؤؿ الػذي

س ػػاد الا ػػالـ عن ػػدما ش ػػزت المس ػػيحي أوروب ػػا وع ػػالـ البح ػػر المتوسػ ػط س ػػي الق ػػرف ال ارب ػػع

المػػيالدي .لكػػف المسػػيحي لػػـ تكػػف بػػالطبع اسػػتاتيكي  ،سقػػد اسػػتمرت سػػي التطػػور إلػػى
مػػذاىب وسػػرؽ ت ػ ثرت بػػدورىا بالجبراسيػػا وبثقاسػػات المكن ػ التػػي ض ػربت جػػذورىا سييػػا.

ولامنا نتذكر تمؾ المقول ال ييرة " :إف المسيحي عنػدما دخمػت رومػا لػـ تتمسػ رومػا

وانمػػا ترومػػت المسػػيحي "  .وىكػػذا تحولػػت الكنيس ػ التػػي أسسػػيا القػػديس بطػػرس إلػػى
منظمػ روحيػ وىيراركي ػ أدينػػت بمسػػؤوليتيا عػػف ست ػرات طويمػ مػػف الانػػؼ والتاصػػب

العمى وعصور اإلظالـ التي لةت أوروبا .ولـ تجاؿ المسيحي الاالـ أكثر أمنػا ،بػؿ
إنيػػا لػػـ تجامػػو ،سػػي الممارس ػ  ،أكثػػر أخالقي ػ  ،لكنيػػا جامتػػو أكثػػر تاقيػػدا .وىكػػذا س ػ ف
الديموقراطي ػ  ،التػػي تكتس ػ الاػػالـ اليػػوـ كمػػا سامػػت المسػػيحي ذات يػػوـ  ،ربمػػا تةاػػؿ

ال ػػيء نةسػػو أيضػػا . . 2وىػػذا باختصػػار لنيػػا تتمػػوف ب ػ لواف البي ػ  ،وتضػػةي عمييػػا
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سكر
اارات خارج عف سمسةتيا  ،وممارسات متناقض مع أىداسيا  .وىي ب يجاز ( ُ

ُمر الطًاـ) أف أردنا الت بيو .
والواق ػ ػ ػػع أف س ػ ػ ػػقوط ال ػ ػ ػػيوعي بس ػ ػ ػػبب ض ػ ػ ػػبوط داخميػ ػ ػ ػ

يان ػ ػ ػػي أب ػ ػ ػػدا أف

الديموقراطي البربي قادرة عمى ا ستمرار عمى المدى البايد سػي تمبيػ حاجػات النػاس

 .كما أف الوساة الطبياي لمماركسي سي ػرؽ أوروبػا ليسػت ضػمان لقطػع دابػر الػنظـ
ا ستبدادي  ،أو ظيور باض منيا أكثر بط ا وتروياا تنتظرنا ىنػا وىنػاؾ سػي أرجػاء
عالمنػ ػػا الاػ ػػولمي  ،بػ ػػؿ إنيػ ػػا قػ ػػد تضػ ػػةي عمػ ػػي نةسػ ػػيا ػ ػػاارات تتػ ػػدثر بػ ػػرداء اسػ ػػمو

الديمقراطي أيضػا .وقػد أظيػر لنػا التػاري مػرة باػد أخػرى أنػو لػيس ىنػاؾ مػف انتصػار

ني ػػا ي لممنط ػػؽ الب ػػري  ،سػ ػواء ك ػػاف ذل ػػؾ تح ػػت اس ػػـ المس ػػيحي  ،أو التن ػػوير  ،أو
الديموقراطي ػ  ،أو أي ػ أيديولوجي ػ أخػػرى  .سكثي ػ ار مػػا تتنػػوع ممارس ػ ىػػذه اليػػدلوجيات
ليصػ ػػؿ باضػ ػػيا إلػ ػػى التنػ ػػاقض مػ ػػف داخميػ ػػا  ،كمػ ػػا يصػ ػػؼ باػ ػػض المسػ ػػيحييف اليػ ػػوـ

مسيحييف آخريف باليرطق .

لػػذا سػ ف ا عتقػػاد بػ ف الديموقراطيػ قػػد حققػػت انتصػػارىا النيػػا ي وأنيػػا سػػتبقى

حتى "نياي التاري " ىو وىـ سػاذج .وحقيقػ المػر أف ىػؤ ء الػذيف يست ػيدوف بػ قواؿ
ألكسػػيس دي توكوسيػػؿ عػػف حتمي ػ الديموقراطي ػ  ،عمػػييـ أف يتػػذكروا تحػػذير توكوسيػػؿ

نةسػػو مػػف أف الحكػػـ المطمػػؽ" :ينببػػي أف نخػػاؼ منػػو عمػػى نحػػو خػػاص سػػي الاصػػور
الديموقراطي ػ " لنػػو يتبػػذى عمػػى رشب ػ الػػذات س ػي ا سػػتحواذ وعمػػى المػػف ال خصػػي
الذي تاززه المساواة .
أثينا أم إسبرطة ؟

سي الااـ  071أزي ىيباس بف بيزيستراتوس عف السمط سػي أثينػا وحػؿ محمػو

كميسػػثينيز .وأقنػػع الخيػػر الم ػواطنيف الثينيػػيف بةك ػرة الديموقراطي ػ  ،التػػي تانػػي حكػػـ
ال ػػاب .وسػػي ظػػؿ الديموقراطي ػ  ،عرسػػت أثين ػا ازدىػػا ار لػػيس لػػو حػػدود  .ودانػػت ليػػا
القيػػادة عمػػى المػػدف – الػػدوؿ اليوناني ػ الخػػرى حتػػى الاػػاـ  137ؽ .ـ  ،عنػػدما جرىػػا

بيركميس – قا دىا سي عصرىا الذىبي – إلى الحرب البموبونيزيػ لتمقػى ىزيمتيػا عمػى
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ي ػػد إس ػػبرط  .وكان ػػت إس ػػبرط مدينػ ػ – دولػ ػ اس ػػتبدادي عس ػػكرت المجتم ػػع وجام ػػت
المػواطنيف لكػػا لمدولػ  .والحقيقػ أنػػو بػيف ا نتصػػار ليػػذيف النمػوذجيف (أثينػػا واسػػبرط ،

الديموقراطيػ ػ والدكتاتوري ػ ػ  ،التادديػ ػ وا سػ ػػتبداد) تراوحػ ػػت مواق ػػؼ المةك ػ ػريف ورجػ ػػاؿ

السياس عمى امتداد التاري وحتى عصرنا الراىف.

وياممنػػا التػػاري أنػػو تحديػػدا ،سػػي مثػػؿ ىػػذه الاصػػور المزدى ػرة نحتػػاج إلػػى أف

نحاسظ عمى اإلحساس بالم ساة  ،حتى لو بدا ذلؾ شيػر ضػروري  .سةػي القػرف الثػاني

قبػػؿ المػػيالد  ،رأى المػػؤرخ اإلشريقػػي بوليبي ػػوس سػػي مػػا ناتب ػره ا ف الاص ػػر ال ػػذىبي

لثينا بداي ا ضػمحالؿ  .أمػا المػؤرخ ثوسػيديدس سقػد رأى أف الحيػاة ا منػ والمريحػ
التػي تمتػع بيػا الثينيػيف سػي ظػؿ بيػركميس قػد أعمػتيـ عػف القػوى الخةيػ سػي الطبياػ

اإلنساني التي أصبحت تدريجيا سبب دمارىـ سي الحرب البموبونيزي  .ويقػوؿ الػر يس

المريكي الرابع جيمس ماديسوف " :لو كاف كؿ مواطف أثيني سقراط  ،سػ ف كػؿ تجمػع

لألثيني ػػيف سػ ػػيبقى شوشا ي ػػا" .ويقػ ػػوؿ تومػ ػػاس ب ػػيف" :إف المجتمػ ػػع ولي ػػد رشباتن ػ ػػا ،لكػ ػػف
الحكومػ ػ وليػ ػػدة ػ ػرنا" .وكانػ ػػت سمس ػػة تومػ ػػاس ى ػػوبز " ،الةج ػ ػ " و"الرجايػ ػ "  ،التػ ػػي
وضػػات المػػف سػػي مرتب ػ أعمػػى مػػف الحريػ سػػي نظػػاـ ا سػػتبداد المسػػتنير ،ىػػي التػػي

استمد منيػا مؤسسػو الو يػات المتحػدة سػندىـ الةمسػةي  .ويبػيف بػوؿ ارىػي Paul A.

 ، Raheأس ػتاذ التػػاري سػػي جاما ػ تولسػػا  ، Tulsaسػػي سػػةره الضػػخـ ذي الج ػزاء
الثالثػ الجميورييات القديمية والمعاصيرة Republics Ancient and Modern

( )7441كيؼ أف مؤسسي أمريكا رسضوا جز يا الجميوريػات القديمػ  ،التػي اعتمػدت
عمى الةضيم  ،وسضموا عمييا نظاما نةايا  Utilitarianيوجػو أناني اإلنساف وش ار ػزه
المادي نحو شايات حميػدة  .وكمػا قػاؿ بنجػاميف سػرانكميف سػي دسػاع واضػ عػف قدريػ

ىوبز  ،س ف اإلنساف "حيواف صانع لألدوات".

أمػا سػي تاريخنػا اإلسػالمي سمػف ناػدـ اليػوـ مػؤرخيف ينظػروف إلػى (إصػػالحات)

عمػر بػػف عبػػد الازيػػز ( المسػػاواتي ) عمػػي أنيػا المسػػمار الوؿ الػػذي ضػػرب سػػي ناػػش

حكـ الدول الموي

.
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الديموقراطيات ىي ما نفعمو بيا

جػػوىر الديموقراطي ػ أف الم ػواطنيف المتسػػاويف سػػي الحقػػوؽ ىػػـ مصػػدر ػػرعي

الحكـ  ،حيث تحكـ الشمبي مف خالؿ ممثميف وصموا إلى سػدة الحكػـ عبػر انتخابػات

عام حرة وسري تجػرى بصػورة دوريػ ويضػاوا قػوانيف ناباػ مػف رؤيػتيـ لمتطبيػؽ سػي
المجتمػػع  ،ومتػػى مػػا بػػدا لممجتمػػع أف ىػػذه الق ػوانيف تحتػػاج إلػػى تبييػػر شيػػرت بطػػرؽ

متاػػارؼ عمييػػا  .وتقػػوـ الديموقراطي ػ عمػػى مبػػدأ سصػػؿ السػػمطات الت ػرياي والتنةيذي ػ

والقضا ي  ،وعمى دستور سوؽ السمط يقر بتساوي المػواطنيف سػي الحقػوؽ والواجبػات

 ،وقدسػػي القضػػاء  ،ويحظػػر إلبػػاء النظػػاـ الػػديموقراطي نةػ ػسو  .والديموقراطي ػ تكةػػؿ
حري ػ ػ التابيػ ػػر  ،وحقػ ػػوؽ اإلنسػ ػػاف وكرامتػ ػػو  ،وحري ػ ػ التنظػ ػػيـ  ،وتكػ ػػويف الح ػ ػزاب ،
والنقابػ ػػات  ،والجمايػ ػػات  ،وحقيػ ػػا سػ ػػي المناسس ػ ػ مػ ػػف أجػ ػػؿ الوصػ ػػوؿ إلػ ػػى السػ ػػمط ،

وبكمم ػػات أخػ ػػرى  ،سػ ػ ف الد يموقراطي ػ ػ ى ػػي ذلػ ػػؾ الترتي ػػب المػ ػػنظـ ال ػػذي ييػ ػػدؼ إلػ ػػى
الوصػػوؿ إلػػى الق ػ اررات السياسػػي  ،والػػذي يمكػػف لألس ػراد مػػف خاللػػو اكتسػػاب السػػمط

والحصوؿ عمي الصوات عف طريؽ التناسس .

شير أف الديموقراطي تختمؼ عف الميبرالي  .سجوىر الميبراليػ ىػو قدسػي الةػرد

والحري الةردي  .ومف ىنا جاء حرصيا عمى تقييػد السػمطات الممنوحػ لي حػاكـ أو
سػ ػػمط منتخب ػ ػ  .وبمػ ػػا أنػ ػػو مػ ػػف المتةػ ػػؽ عميػ ػػو أف السػ ػػمط  ،بطبياتيػ ػػا  ،تنػ ػػزع إلػ ػػى
ا سػػتبداد وقيػػر الةػػرد  ،سقػػد وضػػات الميبرالي ػ الكثيػػر مػػف ا حتياطػػات والتػػدابير التػػي

تحوؿ دوف استخداـ السمط التةػويض الممنػوح ليػا سػي اإلضػرار بحريػ السػراد سػواء

سي التابير أو الايش أو الامؿ  .والحريات والحقوؽ سػي النظػاـ الميب ارلػي أوسػع بكثيػر

مف تمؾ التي يتطمبيا النظاـ الديموقراطي .

وق ػػد أدرؾ مؤسسػ ػػو الو يػ ػػات المتح ػػدة ىػ ػػذا التنػ ػػاقض عن ػػد وضػ ػػايـ لمدسػ ػػتور

المريكػػي  .ودسايػػـ الخػػوؼ مػػف وصػػوؿ دكتػػاتور إلػػى السػػمط مػػف خ ػالؿ انتخابػػات
ديموقراطيػ ػ إل ػػى وض ػػع نظ ػػاـ ماق ػػد لمحك ػػـ يقم ػػؿ إل ػػى أبا ػػد الح ػػدود م ػػف الص ػػالحيات

الممنوح لمحاكـ  ،ويةرض عميو أ كا رقابي عديدة  .وكػاف جنػراؿ الجػيش المتقاعػد

ديؼ بالمر قد قاؿ سي الااـ " : 7241كتب الدستور المريكي خمس وخمسوف رجػال
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 -و ب "  :أمريكا وجيشيا ومولد أمة America, It's Army, and the Birth

 . )7441( of the Nationأمػػا ال ػػب الػػذي كػػاف ىنػػاؾ سيػػو أوليةػػر كرومويػػؿ ،
الةارس النموذجي الذي يد  ،سي سياؽ دساعو عف البرلماف ضد الممكي سي بريطانيػا

 ،نظامػػا اسػػتبداديا أس ػوأ مػػف كػػؿ النظم ػ ا سػػتبدادي الخػػرى التػػي عرسػػت سػػي ظػػؿ

الممػوؾ اإلنجميػز  .سقػد تخػوؼ مؤسسػو أمريكػا مػف الاامػ السػي ي التامػيـ الػذيف يمكػف
أف يب ػػرر بي ػػـ كرومويػ ػؿ آخ ػػر  ،وم ػػف نظ ػػاـ يمك ػػف أف يس ػػم بحي ػػازة

ػػخص واح ػػد

لسػػمط از ػػدة عػػف الحػػد إلػػى نظػػاـ يتصػػؼ بمجموعػ مػػف آليػػات ضػػبط ىػػذه السػػمط .
وليػذا السػبب ػػيدوا نظامػا صػةى مػػف جيػ نػػزوات وجمػوح الجمػاىير مػػف خػالؿ ىي ػ

منتخبػ  ،ومػف جيػ أخػػرى سػاى إلػى ت ػػتيت السػمط مػف خػػالؿ تقسػيـ الحكومػ إلػػى
ثالث سروع  . 3أي أف ( الحكوم المقيدة) ىي الحكوم الدستوري  ،أو ما يسمي اليوـ

( بدول القانوف) .

كاف ذلؾ سي نياي القرف الثامف ع ر  ،وسي أوؿ دسػتور مكتػوب . 4ولػـ تكػف

تخوسػػاتيـ مبالبػػا سييػػا  ،سباػػد سػػنوات طويم ػ

ػػيدت أوربػػا حكمػػا دكتاتوريػػا وصػػؿ إلػػى

السمط مف خالؿ صناديؽ ا نتخاب  .سقد كاف الدسػتور اللمػاني الػذي اخترقػو ىتمػر
لموصوؿ إلى السػمط يحتػوي عمػى أسضػؿ النصػوص القانونيػ التػي عرسػت حتػى ذلػؾ

الوقت .

والحقيقييية أن الديموقراطيييية الناجحييية ف ييي أي مجتم ييع تتطم ييب وص ييول ى ييذا

المجتمع إلج درجة معينة من التطور االقتصيادي واالجتميااي والثقيافي اليذي يكفيل

نجاحيا  .بينما قد تؤدي الديموقراطية في غياب ىذا التطيور إليج وثيوب أي مريامر
غوغائي إلج السمطة ليقود مجتمعو إلج أوخم العواقب  .وىنا سيتكون الديموقراطيية

ليس فقط محفوفة بالمخاطر ،بل وكارثية أيضا .

3
4

روبرت كابالن  ،المرجع نفسو .

اول دستور مكتيوب ىيو الدسيتور ايمريكيي  ،اليذي حياول تخطيي مشيكالت العميل السياسيي فيي أوربيا التيي

ارفيا المياجرون ايوائل وذاقوا مرارتيا .
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وي ػػير ك ػػابالف إلػ ػػى أف إف الديموقراطيػ ػ
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تجا ػػؿ المجتماػ ػػات دا م ػػا أكثػ ػػر

تحض ػ ار  ،لكنيػػا تةض ػ دومػػا وبػػال رحم ػ صػػح المجتماػػات التػػي تامػػؿ سييػػا  .سكمػػا
جػاءت الديموقراطيػ بكرومويػػؿ  ،س نيػػا أوصػػمت أيضػا كػػؿ مػػف ىتمػػر وموسػػوليني إلػػى
السػمط  .وقػػادت الديموقراطيػ سػػي روانػدا إلػػى مػػذاب ينػػدى ليػا جبػػيف الب ػري  .وسػػي
قم ػػب أوروب ػػا الديموقراطيػ ػ الميبراليػ ػ المتحضػ ػرة  ،أدت الديموقراطيػ ػ س ػػي جميوري ػػات

يوشوسالسيا السػابق إلػى أب ػع جػ ار ـ التطييػر الارقػي التػي عرستيػا الب ػري منػذ نيايػ
الحرب الاالمي الثاني .

والاقػ ػػد الخيػ ػػر مػ ػػف القػ ػػرف الا ػ ػريف يحةػ ػػؿ بنتػ ػػا

متباين ػ ػ لامميػ ػػات إدخػ ػػاؿ

الديموقراطي قس ار إلى بمداف رؽ ووسط أوروبػا والاػالـ الثالػث  .سةػي أوروبػا ال ػرقي

أدت الديموقراطيػ سػػي يوشوسػػالسيا إلػػى تمزيػؽ أوصػػاليا  ،بينمػػا حاسظػػت رومانيػػا ذات
ً
السجؿ السيئ سي مجػاؿ الديموقراطيػ عمػى تكامميػا اإلقميمػي  .وبينمػا كػاف ا نةصػاؿ

مروعا بيف الصرب والكروات .
ىاد ا بيف الت يؾ والسموساؾ  ،كاف
ً
وسػػي أسريقيػػا جنػػوب الصػػحراء  ،قػػادت ا نتخابػػات سػػي سػػيراليوف والكونبػػو إلػ ػى

الةوض ػػى  .وس ػػي م ػػالي  ،الت ػػي أ ػػرؼ عم ػػى تجربتي ػػا الديموقراطيػ ػ مراقب ػػوف أسارقػ ػ ،

قاطاػت الماارض ػ ا نتخابػات الخيػرة التػي صػاحبتيا عمميػػات قتػؿ و ػبب  .وكانػػت
نس ػػب الم ػػاركيف س ػػي ا نتخاب ػػات  ،م ػػف ب ػػيف ال ػػذيف يح ػػؽ لي ػػـ التص ػػويت  ،أق ػػؿ م ػػف

ع ريف سي الما .

وتتمتع أمريكا الالتيني ذاتيا  ،التػي تاتبػر أكثػر السػاحات الديموقراطيػ نجاحػا

سي الاالـ الثالث  ،بسجؿ مظمػـ سػي ىػذا الصػدد  .سبينمػا احتةظػت سنػزويال بحكومػات

مدني ػ منتخب ػ منػػذ الاػػاـ  ، 7404س ػ ف ػػيمي كانػػت ساميػػا ط ػواؿ عقػػدي السػػباينيات
والثمانينيػػات تحػػت حكػػـ عسػػكري اسػػتبدادي  .لكػػف سنػػزويال مجتمػػع س ػي محنػ  ،حيػػث
ت يد محاو ت مستمرة مف قبؿ الاسكر لإلطاحػ بالحكومػ  ،وحيػث الجريمػ متة ػي

 ،والنخبػ تسػتثمر ماظػـ مػدخراتيا خػارج الػبالد  ،وحيػث مخػاطر ا تمػاف تجػيء سػػي

المرتب الثالث عالميػا باػد روسػيا والمكسػيؾ  .أمػا ػيمي سقػد أصػبحت مجتماػا مسػتق ار
عم ػػاده الطبقػ ػ الوس ػػطى تق ػػارف ما ػػد ت النم ػػو سي ػػو بمثيالتي ػػا س ػػي ج ػػزر الباس ػػيةيكي
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المزدى ػرة  .بينمػػا تحةػػؿ كولومبيػػا الديموقراطي ػ بحمامػػات الػػدـ  ،ويحػػاوؿ الكثيػػر مػػف
أبنػػاء الطبق ػ الوسػػطى مبػػادرة الػػبالد  .ثػػـ ىنػػاؾ البيػػرو  ،حيػػث تػػـ تحقيػػؽ درج ػ مػػف
درجػ ػػات ا سػ ػػتقرار  ،رشػ ػػـ كػ ػػؿ سػ ػػوءات النظػ ػػاـ الحػ ػػالي  ،مػ ػػف خػ ػػالؿ الت ارجػ ػػع عػ ػػف

الديموقراطي إلى نظاـ بو استبدادي  .ويسود القمؽ سا ر أنحػاء أمريكػا الالتينيػ مػف

أنػػو بػػدوف توسػػيع الطبق ػ الوسػػطى وتحػػديث المؤسسػػات س ػ ف موج ػ الديموقراطي ػ لػػف

تتاػزز  .بػؿ وسػي أمػ ديموقراطيػ ساػال مثػؿ الرجنتػيف  ،أصػاب الػوىف المؤسسػات ،

وأخػ ػػذت ماػ ػػد ت البطال ػ ػ تتصػ ػػاعد  ،والةسػ ػػاد المػ ػػالي والسياسػ ػػي ينت ػ ػػر  .وتواجػ ػػو

الديموقراطي سي الب ارزيؿ وبمداف أخرى ردود أسااؿ سمبي وسخط مف مالييف السكاف ،

المتمدينيف الجدد  ،السي ي التاميـ  ،والذيف يقطنوف أحيػاء الةقػراء المكتظػ  ،الػذيف لػـ
يػػروا مكاسػػب ممموس ػ مػػف النظم ػ البرلماني ػ البربي ػ  .وياتبػػر سػػخطيـ سػػببا لمزيػػادة
المتواصم لماد ت الجريم سي الاديد مف مدف أمريكا الالتيني سي الاقد الخير .

ولف الديموقراطي الناجح تتطمب وجود طبق وسطى ومؤسسات مدني  ،سػ ف

روسيا الديموقراطي تبقى  -سضال عف كؿ ما ورثتو مف النظػاـ السػوسييتي  -عنيةػ ،
وشيػػر مسػػتقرة و ػػديدة الةقػػر رشػػـ أف نسػػب المي ػ سييػػا

تتاػػدى الواحػػد سػػي الما ػ .

بينما نجحت الصيف سي ظؿ نظاميا ا ستبدادي سي تحقيؽ نجاحات كبرى سػي نوعيػ

حياة م ات المالييف مف سكانيا  .وكانت ا نييارات ا قتصادي وا جتماعي سػي ظػؿ
الحكـ الػديموقراطي سػي ألبانيػا وبمباريػا  ،حيػث تقاليػد الحيػاة البرجوازيػ قبػػؿ ال ػيوعي

كانػت ضػػاية أو شيػر موجػػودة (مثممػا الحػػاؿ سػػي الصػيف)  ،عمػػى النقػيض مػػف بمػػداف
ديموقراطي أكثر نجاحا مثؿ المجر والجميوري الت يكي  ،المتيف تمتمكاف بورجػوازيتيف

أكثر رسوخا .

والػػدرس المسػػتةاد ىنػػا لػػيس أف الدكتاتوري ػ جيػػدة والديموقراطي ػ سػػي  ،بػػؿ إف

الديموقراطي تبزغ بنجاح سقط عندما تكوف ذروة إلنجازات اقتصػادي واجتماعيػ أخػرى

 .وسي تقديمو لكتابػو الديموقراطيية فيي أمريكيا  ، Democracy in Americaبػيف
توكوسيػ ػػؿ كيػ ػػؼ أف الديموقراطي ػ ػ سػ ػػي البػ ػػرب قػ ػػد ارتقػ ػػت كنتػ ػػاج عضػ ػػوي لمتطػ ػػور .

س ػػالمجتمع الوروبػ ػػي قػ ػػد وص ػ ػػؿ إل ػػى مسػ ػػتوى مػ ػػف التاقيػ ػػد والتق ػػدـ تاػ ػػيف ماػ ػػو عمػ ػػى
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الرسػػتقراطي  ،حتػػى
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تثقػػؿ عم ػػى كاىميػػا  ،أف تمػػن ق ػػد ار مػػف المسػػاواة لممػ ػواطنيف

ا خ ػريف وأف تخصػػص ليػػـ باػػض المسػػؤوليات  :كػػاف التقسػػيـ الييكمػػي لمسػػكاف إلػػى
جماع ػػات مص ػػال متناسسػ ػ س ػػمميا ض ػػروريا لتجن ػػب ك ػػؿ م ػػف الطبي ػػاف والةوض ػػى أو

الحروب الىمي الطاحن .

والحقيق أف نظاـ التاددي الحزبي  ،سي مجتمع لػـ يصػؿ إلػى مسػتوى التطػور

الذي وصةو توكوسيؿ  ،سيؤدي سقط إلى تاميؽ وم سس التقسيمات الارقيػ واإلقميميػ

القا م  .ونست يد ىنا بالر يس الوشندي يوري موسوسيني ،وىو حاكـ مطمػؽ مسػتنير
حققػػت بػػالده ماػػد ت نمػػو اقتصػػادي سػػنوي ممتػػازة  71 -سػػي الما ػ مػػؤخ ار  -رشػػـ
النزاعات القبمي سي مالي البالد  ،حيػث يقػوؿ " :إننػي واحػد مػف ىػؤ ء النػاس الػذيف
يؤمنػوف بالديموقراطيػ ذات التادديػ الحزبيػ  .والواقػع أننػػي أعارضػيا تمامػػا طالمػػا

المػػر يتامػػؽ ب سريقيػػا اليػػوـ  ...واذا كػػوف أحػػدىـ نظػػاـ التاددي ػ الحزبي ػ سػػي أوشنػػدا ،

سػ ف أي حػػزب لػػف يمكنػػو كسػػب ا نتخابػػات إ إذا وجػػد طريق ػ إل ػػاع ا نقسػػاـ بػػيف

الربا وتسايف سػي الما مف النػاخبيف (وىػي نسػب الةالحػيف)  .وىنػا تكمػف الم ػكم

الر يسػػي  :حيػػث تصػػب القبيم ػ  ،أو الػػديف  ،أو المػػذىب  ،أو الطا ة ػ  ،أو اإلقميمي ػ
قاعدة لمتحزب الانيؼ"  .وكاف جيش موسوسيني قػد اسػتولى عمػى الااصػم الوشنديػ

كمبا دوف نيب متجر واحد  ،وأجؿ موسوسيني ا نتخابات وارت ى أف يجرييا بطريقػ
تضمف لو الةوز .

واذا كان ػػت بم ػػداف ػػرؽ أوروب ػػا  ،الت ػػي تح ػػررت م ػػف ال ػػيوعي ع ػػاـ ، 7434

تمتمػ ػ ػػؾ بػ ػ ػػدرجات متةاوت ػ ػ ػ ال ػ ػ ػػروط المسػ ػ ػػبق ا جتماعي ػ ػ ػ وا قتصػ ػ ػػادي لكػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػف

الديموقراطيػ ػ والحي ػػاة الص ػػناعي المتط ػػورة  :التقالي ػػد البرجوازيػ ػ  ،والتا ػػرض لمتن ػػوير
البربي  ،وماد ت تاميـ عالي  ،وماد ت مواليد منخةض  ،الػ  ،سػ ف محػاو ت مػا

باد الحرب الباردة لترسي الديموقراطي سييا تبدو ماقول  .لكف ليس مػف الماقػوؿ أف

يص ػػوب مس ػػدس إل ػػى رأس ػػاوب البم ػػداف الناميػ ػ ويق ػػاؿ لي ػػا " :تص ػػرسوا وكػ ػ نكـ ق ػػد
تواصػمتـ مػع التنػوير البربػي بػنةس درجػ بولنػدا والجميوريػ الت ػيكي  .تصػرسوا وكػ ف

خمس ػ وتسػػايف سػػي الما ػ مػػف سػػكانكـ يارسػػوف الق ػراءة والكتاب ػ  .تصػػرسوا وك ػ نكـ
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تا ػػانوف م ػػف ن ازعػ ػػات عرقيػ ػ واقميميػ ػ دموي ػ ػ "  .سال ػػدوؿ ل ػػـ تت ػ ػػكؿ أب ػػدا م ػػف خػ ػػالؿ
ا نتخابػ ػػات  .لكنيػ ػػا ت ػ ػػكمت مػ ػػف خػ ػػالؿ الجبراسيػ ػػا والتػ ػػاري  ،ونمػ ػػاذج ا سػ ػػتقرار ،
وصاود البرجوازي المتامم  ،ووحدة المجتمع بمؤسساتو وتماسػكو  ،والمػر الم سػاوي
أنيا ت كمت أيضا مف خالؿ التطيير الارقي . 5

ساليوناف  ،عمى سبيؿ المثاؿ  ،ديموقراطي مستقرة  ،وياود ىذا نسبيا إلػى أنيػا

أقػػدمت سػػي مطمػػع القػػرف عمػػى القيػػاـ  ،ب ػػكؿ ماتػػدؿ نسػػبيا  ،عمػػى عمميػػات تطييػػر

عرقي  -سي صورة عمميات ترحيػؿ ج ػيف  -أدت إلػى خمػؽ مجتمػع ذي عػرؽ واحػد

 .ومػػع ذلػػؾ  ،سقػػد احتاجػػت اليونػػاف إلػػى عقػػود عػػدة مػػف التنمي ػ ا قتصػػادي  ،لكػػي
تمقػػي سػػي نياي ػ المطػػاؼ با نقالبػػات وراء ظيرىػػا  .وشالبػػا مػػا تض ػاؼ الديموقراطي ػ
الػدوؿ مػػف خػػالؿ الحمػػوؿ الوسػػط ،الحتميػ شيػػر الةاالػ  ،والحكومػػات ا تالسيػ الي ػ

سػػي المجتماػػات التػػي لػػـ تامػػؿ سييػػا المؤسسػػات البيروقراطيػ أبػػدا بصػػورة جيػػدة أو .
ولف الديموقراطي لـ تكوف أبدا الدوؿ ولـ تقوىػا ابتػداء  ،سػ ف أنظمػ التادديػ الحزبيػ

تناس ػب عمػػى أكمػػؿ وجػػو المػػـ التػػي تمتمػػؾ بالةاػػؿ بيروقراطيػػات كة ػؤة وطبق ػ وسػػطى
تػػدسع ض ػ ار ب الػػدخؿ  ،وحيػػث تػػـ بالةاػػؿ حػػؿ القضػػايا الر يسػػي مثػػؿ الحػػدود وتقاسػػـ

الس ػػمط  ،وى ػػو م ػػا يم ػػن السياس ػػييف الحريػ ػ س ػػي التج ػػادؿ ح ػػوؿ الموازن ػػات والقض ػػايا

الثانوي الخرى .

والواقع أف ا ستقرار ا جتماعي ينبع مف ترسي مكان الطبقػ الوسػطى  .كمػا

أف النظم ا ستبدادي  ،بما سي ذلؾ الممكيات وليس الديموقراطي  ،ىي التي خمقت
الطبق ػ الوسػػطى  ،التػػي قامػػت  ،سػػور وصػػوليا إلػػى حجػػـ ماػػيف والػػى الثق ػ بػػذاتيا ،

بػالثورة عمػى الطبػاة نةسػيـ الػػذيف أسػيموا سػي خمقيػا  .ويتكػػرر ىػذا النمػوذج اليػوـ سػػي
جػػزر الباسػػيةيكي والمخػػروط الجنوبػػي لمريكػػا الالتيني ػ  ،لكػػف لػػيس سػػي أجػزاء أمريكػػا
الالتيني ػ الخػػرى  ،و سػػي جنػػوب آسػػيا  ،و سػػي أسريقيػػا جنػػوب الصػػحراء الكبػػرى و

سي ماظـ أنحاء عالمنا الاربي .

 5روبرت كابالن  ،المرجع نفسو .
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لكػػف الخيػػار سػػي كثيػػر مػػف المػػاكف ىػػو بػػيف الطبػػاة السػػي يف والطبػػاة السضػػؿ

قم ػ ػػيال  .وم ػ ػػف الم ػ ػػرج أف تتػ ػ ػ لؼ الحكومػ ػ ػ الديموقراطيػ ػ ػ م ػ ػػف سياس ػ ػػييف ساسػ ػ ػػديف
ومتخاصميف وشير أكةاء لـ يحظ دورىـ الضػايؼ أبػدا بقاعػدة دسػتوري أو  :تتطمػب
البيروقراطيػ الحديثػ ب ػكؿ عػػاـ ماػػد ت مرتةاػ لمارسػ القػراءة والكتابػ عبػػر أجيػػاؿ

عدة .

أمػػا الخيػػاراف ا خ ػراف سيمػػا الةوضػػى الديموقراطي ػ والطبيػػاف الاسػػكري ( .إف

الةوضى والطبياف يرتبطػاف بػالطبع عمػى نحػو وثيػؽ  :لف السػمط والطبيػاف يزدريػاف
الة ػراغ  ،ويقػػود كػػؿ منيمػػا بالضػػرورة إلػػى ا خػػر  .سػػذات يػػوـ مػػف عػػاـ  7441كانػػت

الااصػػم السباني ػ كػػابوؿ

طالباف المتطرس ) .

يحكميػػا أحػػد  :وسػػي اليػػوـ التػػالي كانػػت تحكميػػا حرك ػ

الديموقراطية العربية

ربما يبدو التابير نةسو مثي ار لمةكاى  .سالرض الاربي تبدو وك نيا "تخاصـ"

الديموقراطي  ،والاالـ الاربي مف أقصاه إلى أقصاه يبدو وك نو يااني مف حال جػوع

"مرضي" لمديموقراطي  .الكؿ يطالب بيا  ،والكؿ يحكـ باسميا  ،والكثيروف يقماوف
تحت رايتيا  ،لكف

أحد يدري أيف ىي  ،وماذا ىي .

وقد رجات أثناء إعدادي ليذه الورق إلى ع رات الندوات الاربي المن ورة

أبحاثيا حوؿ الديمقراطي  .وبدا المر لي – دوف مبالب  -وك ف مجموع مف

الامياف يصةوف الةيؿ  ،كؿ يصةػو حيث يتحسسو  .وعمى سبيؿ المثاؿ  ،دعا منتدى

الفكر والحوار في المررب ( الرباط) سي نوسمبر  7431إلى ندوة "إ كالي الديمقراطي

سي الاالـ الاربي"  ،وصدر ممخص لماظـ أبحاثيا تحت عنواف التجارب الديمقراطية

في الوطن العربي سي بيروت الااـ  . 7437ويقوؿ عنيا خمدوف النقيب " :6تردد سي

ىذه الندوة الكثير مف المةاىيـ الخاط عف ما ىي الديمقراطي التي تصم لممجتمع

6

النقيييب  ،خمييدون  .أزميية الديمقراطييية فييي الييوطن العربييي  :محاض يرات الموسييم الثقييافي الرابييع اشيير لرابطيية

االجتمااين في الكويت  1983 ،ص .ص. 148– 129.
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الاربي ؟ وواض – كما يقوؿ الكاتب  -أف تمؾ الندوة لـ تخرج إ بتبادؿ ا راء
حوؿ مةاىيـ شامض لمؤسسات وأحزاب ساىمت بطريق أو ب خرى سي ضياع

المكاسب الديموقراطي النسبي  ...أما اقسي ضرب (لمديموقراطي ) ! سقد جاءت عمي

يد الاسكر سي أشمب البمداف الاربي " .

7

ومف الوقا ع الميم ذات الد ل سي ىذا الصدد ما ذكره الستاذ محمد حسنيف

ىيكؿ عف اجتماعو إلى الر يس المصري الراحؿ أنور السادات ونا بو حسيف ال اساي

ليم  73مايو  . 7427وكاف الر يس السادات يستاد لتسجيؿ خطاب متمةز إلى الم

ي رح سييا خالسو مع ما سمي حقا بمراكز القوى  .واقترح السادات عمييما أف يدور

خطابو حوؿ منع مراكز القوى لو مف التةاوض مع وزير الخارجي السبؽ وليـ

روجرز  ،سقاؿ لو ىيكؿ  " :ييـ إف كانوا قد مناوؾ أو يمناوؾ مف التةاوض مع

وليـ روجرز  .إف ىناؾ قضي أخرى تسبؽ شيرىا مف القضايا الخرى سي ضمير
كؿ الناس  ،وىي قضي الديموقراطي  .ىذه ىي النقط التي أرى أف تركز عمييا

خطابؾ ا ف"  .وقد اقتنع الر يس  ،كما قاؿ ىيكؿ  ،ب ف

ي ير إلى حكاي روجرز

 ،ويركز خطابو بالكامؿ عمى الديموقراطي  .8وقد كاف حديث السادات عف

الديموقراطي  ،وسيادة القانوف  ،ورسع حال الطوارئ  ،وعف ىدمو لمماتقالت  ،ومناو
لزوار الةجر  ،ىو الباب الممكي الذي أوصمو إلى قموب المصرييف  ،رشـ أنو سيقوـ

ىو نةسو باد عقد واحد بوضع كؿ رموز القوى السياسي سي السجف لنيـ ببساط

اختمةوا ماو .

والحقيق إنو عمى مدى قرنيف مف الزماف  ،حاوؿ الارب ا ستةاق مف شةوتيـ

 ،ووقؼ مسيرتيـ التراجاي أماـ الحضارات الخرى  ،وخمؽ روط نيضتيـ  .ومنذ
أف اصطدمت المجتماات الاربي مبا رة بالحضارة البربي  ،مع وصوؿ الحمم

الةرنسي إلى مصر سي الااـ  ، 7243يدت ىذه المجتماات تبييرات كثيرة عمى
أمؿ المحاؽ بركب الاصر دوف سقداف اليوي الثقاسي أو القيـ الديني والخالقي .

7
8

المصدر نفسو  ،ص . 131

مجمة صباح الخير المصرية  ،ادد  26يونيو . 2001
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و يد القرف المنصرـ حوارات سكري واسا  ،وحاوؿ المصمحوف الدينيوف تطوير
أسكارىـ ليثبتوا أف اإلسالـ قادر عمى التحوؿ إلى راسا لمنيض تتناسب مع متطمبات
الحداث  ،بينما حاوؿ منظرو الحرك القومي باث الروح القومي مف خالؿ التوسيؽ

بيف الامماني البربي ومةردات التراث الاربي .

لكف كؿ ىذه الجيود باءت بالة ؿ الذريع  .ولـ يكتؼ الارب باجزىـ عف

المحاؽ بالحضارة البربي  ،بؿ وس موا أيضا سي طرؽ أبواب الحداث  .وسياسيا ،

ازدادت النظم الاربي قماا سي الاقود الخيرة مقارن بالنظم التي كنا ناتبرىا

أنظم استبدادي ألاوب سي يد المستامريف  .واقتصاديا تتجو مستويات الماي
التراجع سي ماظـ البمداف الاربي  ،حتى سي البمداف النةطي البني .

إلى

ويضاؼ إلى ذلؾ أف البمداف الاربي ليست متساوي أو موحدة المواقؼ تجاه

الدستور أو الممارس الديمقراطي  .وىي كقوس قزح متادد اللواف  .سةي بمداف الثقؿ
الاربي  ،مثؿ مصر والاراؽ والمبرب وتونس  ،كانت الحرك الدستوري قديم ،

بينما ىي حديث سي باض البمداف الخرى  ،أي أنيا ظيرت بايد ا ستقالؿ .

وياتبر أوؿ دستور عربي مكتوب ىو دستور مصر  ، 97311الذي تـ

بمقتضاه إن اء أوؿ مجمس نيابي مصري مؤلؼ مف  02عضوا منتخبا  ،لكف ميم

ىذا المجمس كانت است اري  .أما الجيؿ الثاني مف الدساتير الاربي سقد ظيرت باد
الحرب الاالمي الولي (مصر ( ، )7413الاراؽ ( ، )7410لبناف  )7411و(سوريا

 . )7433وباد الحرب الاالمي الثاني حصؿ الاديد مف الدوؿ الاربي عمي استقالليا
سوضات الدساتير الحديث .10

شير أف "قرف الدساتير الاربي " ىذا

يد أيضا الكثير مف المد والجزر،

واإللباء والتاديؿ  ،حسب أىواء النخب الحاكم  .وقد كاف ما يطمؽ عميو الاصر

الميبرالي الاربي سي باض الدوؿ الاربي  ،بيف انتياء سنوات الحرب الاالمي الولي

9

المظفر  ،زىير  :مفيوم الديمقراطية في الدساتير العربية  ،مجمة الدراسات الدولية  -فصمية تونسية  ،ايدد

. 1994 ، 51
10

المصدر السابق .
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وحتى منتصؼ القرف (عندما بدأت الثورات وا نقالبات)  ،عص ار ليبراليا سي كمو

الخارجي سقط  .وليس أدؿ عمى ذلؾ مف أنو سي الةترة مف  7413حتى سن 7401

سي مصر لـ يحكـ حزب الشمبي (حزب الوسد) إ سبع سنوات متقطا  .أما سي

الاراؽ سقد استولت النخب الحاكم عمي مقدرات الامؿ السياسي أيضا تحت اسـ

الدستور الذي عدؿ أكثر مف مرة  .ويازو الباض تقمب ال مولي سي الحكـ سي ىذه

الةترة إلى وجود الييمن البريطاني سي الم رؽ  .لكف الالست ىنا أف ىذه القوة

ا ستاماري تدخمت مرتيف مف أجؿ (لماودة إلى الدستور) !  ،مرة باد انقالب ر يد

عالي الكيالني سي الاراؽ سي مايو  7417وعودة الوصي عبد اإللو  -الذي كاف قد

ىرب إلى القدس -11إلى الحكـ مف جديد  ،ومرة أخرى سي سبراير  7411عندما
أجبرت ممؾ مصر ساروؽ عمى تكميؼ حزب الوسد بت كيؿ الحكوم المصري .

وسػػي إطػػار ىػػذا الت ػراكـ التػػاريخي  ،ت ػ تي خصوصػػي طػػرح الديموقراطي ػ سػػي

الواقع الاربي  .ويرى الجابري

12

أف ىذه الاممي ( الديموقراطي ) تاد بمثاب " :إحداث

انقالب تػاريخي سػي الوضػع الاربػي بمختمػؼ مظػاىره"  ،لػيس كمػا ىػو ا ف وحسػب ،

بؿ كما كاف خالؿ جميػع الم ارحػؿ التاريخيػ السػابق والالحقػ  .لقػد تميػز وضػع الدولػ

سػػي الماضػػي كمػػا سػػي الحاضػػر بنةػػي(ال ػريؾ) عػػف الحػػاكـ  ،أي اإليمػػاف بالزعام ػ ،
وت ليػػو القيػػادة  ،ىػػذا سػػي حػػيف أف الديموقراطي ػ سػػي جوىرىػػا وآليػػات ممارسػػتيا  ،تػػدور

أساسا حوؿ سكرة الم ارك سي الحكـ أو بتابير الجابري (ال ريؾ) .

13

وكان ػػت سكػ ػرة الديمقراطيػ ػ بماناى ػػا الح ػػديث  ،مث ػػؿ الكثي ػػر م ػػف ال ػػياء الت ػػي

جاءتنا مػف البػرب  ،سكػرة "مسػتوردة"  ،أي أنيػا لػـ تكػف وليػدة تطػور مسػتقؿ لمظػروؼ
الذاتي والموضوعي سي كؿ مف ىذه البمداف  .وقد حاوؿ الارب استيااب ىذا المةيوـ

11

الخماسي  ،ابد اليادي  :ايمير ابد اإللو  ،بيروت المؤسسة العربية لمدراسات والنشر  ، 2001 ،ص ص

12

الجابري  ،محمد  .وجية نظر نح و إاادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر .بيروت  ،مركز دراسات الوحدة

13

المرجع نفسو  ،و انظير أيضيا  :أميين  ،سيمير  .أزمية المجتميع العربيي  .القياىرة :در المسيتقبل العربيي ،

. 157– 131

العربية  ، 1992 ،ص. 124
.1985
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الح ػػداثي  ،وم ػػف ث ػػـ القي ػػاـ بمحاكات ػػو  .وكان ػػت التجربػ ػ  ،س ػػي ستػ ػرة م ػػا ب ػػيف الحػ ػربيف

الاظميػػيف  ،مخيب ػ لامػػاؿ سػػي بم ػداف الثقػػؿ الاربػػي  ،خاص ػ سػػي مصػػر  .ويمخػػص
وجي نظر شالبيػ الجميػور الاربػي سػي تمػؾ الةتػرة اليامػ مػف تػاري الميبراليػ الاربيػ

والامؿ بالدساتير ذلؾ الحماس الػذي اسػتقبمت بػو مػف أطػاحوا بيػا  .لػذلؾ عنػدما جػاء

الاسكر سوؽ الدبابات (لإلنقاذ) واستولوا عمي الحكـ سي أكثر مف بمد عربػي لػـ يػذرؼ

( المثقة ػػوف الا ػػرب) دماػ ػ واح ػػدة عم ػػي الديموقراطيػ ػ المي ػػدرة  ،ب ػػؿ ص ػػةؽ لتص ػػةيتيا
الخاص ػ مػػف النػػاس قبػػؿ الاام ػ  ،و لػػوـ ىنػػا عمػػي ديموقراطي ػ ميػػدورة  ،بػػؿ ػػكؿ
مس قامت النخب الحاكم بزيادة مسخو  ،ووزعػت سيمػا بينيػا ا متيػازات و اسػتيواىا

الةساد السياسي .

وقد قامت تجرب الحزاب الاربي عمي نبذ الديمقراطي واحتقارىا  ،سواء كانت

ىذه الحزاب (قومي )  ،أو (يساري ) ( ديني )  .سبني الحزب الاربي ىي سي جوىرىػا

بني تسػمطي تسػحؽ الػرأي المخػالؼ  ،وىػي سػمطوي التصػور المطمػؽ  ،وتاتبػر الةػرد
مجػرد آلػ لمتنةيػػذ

شيػػر  ،عميػػو أف يطيػػع (الػػر يس) و( القا ػػد) و(الػػزعيـ)  ،وياظمػػو

إلػػى درج ػ التقػػديس  ،بػػؿ وحتػػى يمػػتمس لديػػو الػػتظمـ والػػدعاء  .لػػذلؾ أصػػبحت قيم ػ

اإلنساف الاربػي قيمػ صػةري لػدى الاديػد مػف النظمػ الاربيػ التػي حكمتيػا الحػزاب

باد ذلؾ . 14وحتػى عنػدما ننظػر إلػى السػياؽ الػذي قػدـ خاللػو أعضػاء ىػذه الحػزاب

تضػػحيات شيػػر قميم ػ – التا ػػرض لمت ػريد  ،السػػجف  ،ا عتقػػاؿ  ،التاػػذيب والقتػػؿ –
قبػػؿ وباػػد وصػػوؿ أح ػزابيـ إلػػى السػػمط  ،سسػػنجده مػػع السػػؼ تكريسػػا لمدرس ػ شيػػر

ديمقراطي ػ إ سػػي ال ػػكؿ  ،وسػػنجد أف ماظػػـ ىػػؤ ء قػػدموا تضػػحياتيـ دوف ىػػدؼ أو

وظية  ،بؿ ودوف رادع أخالقي أو سياسي أيضا.

والمر الم ساوي أف الحكـ عمى اإلنساف الاربي الضحي مطمػؽ  ،سػال ييػـ أف

يموت سي الحروب لسبب

يارسو  ،و ييـ أف يموت سي الماتقالت  ،و ييـ أيضػا

 -وىذا ىو السدح  -أف يموت محاصػ ار سػي بمػده لف ( القا ػد) يحتةػؿ بايػد مػيالده !

14

إبراىيم  ،سعد الدين  .المجتمع المدني و التحول الديمقراطي في اليوطن العربيي  .القياىرة  ،مركيز دراسيات

التنمية السياسية و الدولية . 1991 ،
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والمحصم النيا ي أف الواقع الاربي يتنازعو سكراف  ،سكػر سػا د وىػو القػوى  ،و سكػر

ماارض مياف مبموب وميزوـ ومداف .

ويكتػػب صػػحةي مجػػرب حػػوؿ رأى الماارض ػ الاربي ػ سػػي الديمقراطي ػ يقػػوؿ :

"تجربتي مع الماارض الاربيػ أف المصػيب سػي الماارضػيف ( أنيػـ) أ ػد ستكػا بالػذيف
ياارضونيـ ،و يارسوف مف الديمقراطي شير اسػميا  ،سيػـ يتبػاكوف عمييػا سػي الػوطف

 ،و يخونونيا عند أوؿ احتكاؾ ليـ برأي ماارض" .

15

ويؤكػ ػػد ىػ ػػذا المنح ػ ػػي ساضػ ػػؿ الربياػ ػػي بقول ػ ػػو " :إف مبػ ػػادئ التنظػ ػػيـ الحزب ػ ػػي

(الاربػػي) قػػد تقمصػػت إلػػى مبػػدأ وحيػػد ىػػو خضػػوع الدنػػى لألعمػػى  ،سصػػار ػػخص
الميف الااـ أعمي ىي سػي الحػزب  ،وشػدا سػوؽ أي نقػد وأي مسػاءل  ،كمػا شػدا كػؿ

مف تحتو خاضاا لسطوتو" .

16

وبيف السمط المطمق والديمقراطي الم وى  ،نجػد أنةسػنا سػي موقػؼ

نحسػد

عميػػو  ،سػػال تمػػؾ السػػمط التػػي بػػدأت ( ثوري ػ ) قػػدمت الحػػد الدنػػى مػػف التنمي ػ  ،و

الممارسػػات التػػي سػػميت ديمقراطي ػ سػػي المجتمػػع ككػػؿ أو سػػي الح ػزاب قػػدمت الحػػد

الدنى مف الممارس الديمقراطي  .والمر المؤكد أف النظمػ الديمقراطيػ أو ال ػبيي

بيػا أكثػػر النظمػ سػػيول سػػي ا ختػراؽ  ،لقمػب قػػيـ الديمق ارطيػ المتاػػارؼ عمييػػا إلػػى
نقيضيا .

ويمخص د  .محمد جابر النصاري سي كتابو الخير "مساءل اليزيمػ " مسػيرة

الارب سي القرف الا ػريف عمػى النحػو التػالي  ... " :قػرف متقمػب تصػورنا مػف بداياتػو
إلى منتصةو أنو سيكوف زمف الخالص  ،ستحوؿ سي عقوده الخيػرة إلػى محنػ

تقػؿ

عف أ د عصور تاريخنا وط ة  ...وربما كاف القرف الا روف سي التحميؿ النيػا ي ىػو
قرف ا رتطاـ الحقيقي لألم بحقا ؽ ووقا ع الاصر الحديث سي أبااده المختمة " .

15
16

الخازن  ،جياد  .جريدة الحياة  23مايو . 1990

الربيعي فاضل  .كبش المحرقة  ،نميوذج لمجتميع القيوميين العيرب بييروت  .دار ريياض اليريس  ،ينياير

. 1999
17

17

اينصاري محمد جابر " ،مساءلة اليزيمة" .
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الديمقراطية و الدين

مػػف ناسم ػ الق ػػوؿ إف اإلسػػالـ كػػديف وحض ػػارة  ،يمثػػؿ المصػػدر الوؿ والكث ػػر

عمقا لتراثنا الةكري و الثقاسي ولشمب نسيجنا ا جتمػاعي ونظمنػا السياسػي  .وسػي ىػذا
الس ػػياؽ  ،تط ػػرح موض ػػوعات مث ػػؿ موق ػػؼ اإلس ػػالـ م ػػف الدولػ ػ – ال ػػوطف الحديثػ ػ ،

وموقػػؼ اإلسػػالـ مػػف الديموقراطي ػ وشيرىػػا ،وأطروحػػات موج ػ (الصػػحوة اإلسػػالمي )

و(اإلحيػػاء اإلسػػالمي) و(اإلصػػالح اإلسػػالمي) و(اإلسػػالـ السياسػػي)  .وذلػػؾ كتوجػػو
ييػػدؼ إلػػى إصػػالح الحيػػاة الاام ػ بجوانبيػػا السياسػػي وا جتماعي ػ مػػف خػػالؿ تطبيػػؽ
المب ػػادئ اإلس ػػالمي س ػػي تم ػػؾ المي ػػاديف  ،و اس ػػتخداـ كاسػ ػ أس ػػاليب الحركػ ػ والتنظ ػػيـ

لتبييػػر الواقػػع والحكػػـ باسػػـ الػػديف  .و يمكػػف  ،والمػػر كػػذلؾ  ،الحػػديث عػػف النخب ػ

الاربي والديمقراطي دوف أخػذ مسػيرة و موقػؼ ػريح سياسػي اجتماعيػ تسػاي نحػػو
ا

ػػتراؾ سػػي الامػػؿ السياسػػي آخػػذة باػػيف ا عتبػػار ىػػذا المصػػدر ك س ػػاس  .إ أف

المالحػػظ مػػف جي ػ أخػػرى أف تػػاري الةكػػر والثقاس ػ الاربي ػ ياػػاني كمػػا يقػػوؿ المةكػػر

الاربي محمد أركػوف مػف قطياتػيف مػؤلمتيف ،

قطياػ واحػدة  ،الولػى قطياػ بػدأت

مف القرف الثالث ع ر الميالدي قطات الةكػر والثقاسػ الاربيػ عػف تاريخيمػا الخػاص

 ،أي ع ػػف ستػ ػرة الت س ػػيس ث ػػـ الةتػ ػرة الكالس ػػيكي البنيػ ػ والمبدعػ ػ م ػػف التػ ػراث الارب ػػي

اإلسػػالمي مػػف جي ػ  ،ومػػف جي ػ أخػػرى سػػاف القطيا ػ الثاني ػ حصػػمت بالقيػػاس إلػػى
انبثػػاؽ الحداث ػ وتوسػػايا س ػي البػػرب ستجاى ػػؿ كثيػػروف تطػػور الةكػػر البربػػي وعالقت ػػو

بمنجزات البرب الحديث  .لقد حاوؿ الارب وباض ال اوب المسمم أف يتارسوا عمي

الحداث ػ الوروبي ػ سػػي القػػرف الممتػػد مػػف منتصػػؼ القػػرف التاسػػع ع ػػر إل ػى النصػػؼ
الوؿ مػػف القػػرف الا ػريف  ،كمػػا حػػاوؿ باضػػيـ أف يستك ػػؼ التػراث بطريقػ تاريخي ػ

ولكنيـ ساموا ذلؾ ب كؿ جز ي  ،كما درسوه باسػتخداـ منيجيػات التاريخانيػ الضػيق ،

ووقاوا أسري موقةيـ المارسي .

لذلؾ يبقي البحث عف أسباب ضيؽ المةكر سيو سي الذىني الاربي واتساع

الالمةكر سيو ىو الذي سيحدد  ،ولو جز يا  ،ما الذي أوصؿ الارب والمسمميف إلى
17
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ما وصموا إليو اليوـ مف ( تخمؼ)  .وبماني آخر  ،ينببي أف نقوـ ببحث تاريخي
دقيؽ كي نةيـ سبب جمود واستمرار الطر ا جتماعي المارسي السمبي  ،التي ظمت
سا دة بصرؼ النظر عف ال كاؿ السياسي التي ت خذىا الدول سي مجتمااتنا اليوـ .

وقد سادت محارب التةكير الحر إلى درج إ اع مقول مبموط ىي ( مف تمنطؽ

سقد تزندؽ) ! كما أصب تقبؿ المؤروث ورسض التاويؿ وا جتياد ىو الكثر قبو .

ولامنا نجد سي التجرب الصيني ما ي ير إلى ما يساي اليو الباض مف بحث

عف تزاوج سااؿ بيف الموروث والحداثي  .سقد نقؿ لنا جوزيؼ لةنسوف ممخصا ار اا

عف تجرب الصيف بقولو " :كانت السكار الجديدة سي ماظـ التاري الصيني،

تقبؿ

إ إذا ثبت أنيا تتواءـ مع التراث  ،أما سي ا زمن الحديث  ،س ف الموروث  ،لكي

يمكف الحةاض عميو  ،يجب أف يقدـ عمى أنو متوا ـ مع السكار الجديدة المقنا

بذاتيا" .

18

ولقد وجدنا أف الةكر الاربي واإلسالمي منذ النصؼ الثاني مف القرف الا ريف

 -إف لـ تمتد جذوره قبؿ ذلؾ  -سي الكثير مف المناطؽ اإلسالمي يساى حثيثا

لتحقيؽ التزاوج بيةكرتيف ىما (الصحوة الديني ) و(الديموقرط )  .وىو مساى يرمي
إلى الحةاظ عمى (اليوي ) وأيضا الولوج إلى (الحداث ) سي آف ماا  .لكف تجميات ىذا
المساى اختمةت باختالؼ البي

السياسي وا جتماعي  ،ولـ تجد حتى ا ف تجميا

صاسيا  ،كما سي الحال الصيني التي أ رنا إلييا آنةا  .لكنو يحاوؿ ب صرار .

وسي البالد اإلسالمي ذات الثقؿ الب ري والكثاس السكاني الاالي  ،تبدو

القضي حادة أكثر  .سبمداف مثؿ الج از ر وايراف  ،عمى سبيؿ المثاؿ

الحصر ،

تااني مف محاول تةكيؾ ىذه الماضم وتركيبيا مف جديد  .وكانت ىذه القضي ،

أي المزاوج بيف التراث والحداث  ،قد ظيرت سي الةترة الخيرة ب كؿ أكثر جالء

والحاحا  ،وبقوتيا التي ن يد  ،بسبب الثورة اإلي ارني سي أواخر سباينيات القرف
الا ريف  .وكانت الثورة ا يراني واحدة مف ا نتةاضات ال ابي القا م عمى استخداـ

18

في سميث  ،باترك  .اليابان  ،رؤية جديدة  ،االم المعرفة  ،إبريل  ، 2001ص  ، 8نقيال اين لفنسيون ،

جوزف .الصين والكونفوشية وقدرىا الحديث ( كتاب صدر في الخمسينات) .
18

مسودة يستفاد منيا في البحث العممي وال يجوز التصرف فييا بأي شكل.
www.arabsfordemocracy.org

ىذه الدراسة معدة لندوة اكسفورد بتاريخ  1سبتمبر 2001

محمد الرميحي

المزوج بيف التراث و ال كؿ
الةكرة الديني ضد التسمطي الحديث  ،والتي حاولت ا

الديمقراطي البربي

19

 .وسي التساينيات ظيرت حرك اإلنقاذ سي الج از ر ،والتي

أطي بيا سي أعقاب انتصارىا سي انتخابات (ديموقراطي مف الناحي الةني )  ،تحدت

سييا جبي التحرير الج از ري  ،التي تاتبر نةسيا ا متداد ال رعي لةاؿ التحرير مف
سرنسا .

إف إحدى أىـ القضايا الر يسي والمركزي لتحديد المستقبؿ (السياسي) سي

أشمب المناطؽ الاربي واإلسالمي اليوـ ىي الاالق بيف قوى اإلسالـ السياسي

وتطوير نظاـ ديمقراطي  .وتختمؼ التجارب و تتنوع ممارساتيا و نتا جيا  ،إ أف
لب القضي يت ابو ،سالحكومات و القادة السياسييف يستجيبوف إلى الرشب ال ابي سي

المواسق عمي م ارك جماىيري أوسع سي ماظـ الدوؿ اإلسالمي  ،ومنيا الاربي .

حدث ىذا سي إندونيسيا و تركيا وايراف وباض دوؿ ومناطؽ أخرى  .ولكف تظؿ

الماادل الصاب قا م  :ما ىي حدود (الديمقراطي النسبي)  ،وما ىي حدود (

القطاي) الذي يرشب باض النا طيف سي الحركات اإلسالمي السياسي أف يحققوه ؟

سةي الوقت الذي ياترؼ الةكر سيو أف الديمقراطي ىي نسبي وليست قطاي  ،تصب

المةارق واضح  .س ي خط سي الماادل يطي ب حد أركانيا  .وىو ما يتبدى بوضوح
سك ار وممارس سي الزمات المستمرة سي الماادل اإليراني  ،التي ىي ربما أنض

التجارب حتى اليوـ  .أما استحكاـ الزم سيظير ب كؿ أوض

الج از ري والسوداني .

سي المحاول

والحرك السياسي اإلسالمي الاربي تواجو مف جي أخرى موقةا صابا ،

سيي عديدة ا جتيادات بؿ ومتناقض سي الكثير مف الحياف  .كما أف اجتياداتيا

سي الامؿ السياسي متناقض بؿ وصارخ التناقض  ،باضيا يتبنى التبيير بالانؼ و

استخداـ القوة  ،وباضيا ا خر يتبنى الماارض السياسي السممي  .وسي باض
البي ات  ،تتجو باض جماعاتيا لتبني الديموقراطي كحؽ خاص وحصري لمرجاؿ
 19انظر محاولة جريئة لدراسة تجربة إيران في المزاوجة بين التراث الشيعي و الحداثة في كتياب Wright,
Robin: The Last Great Revolution New York 2000
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سقط  ،وباضيا ي مؿ المواطف المسمـ رجال كاف أو امرأة  ،بؿ إف باضيا ياتبر
الديمقراطي رجسا مف عمؿ ال يطاف  ،وبدع شربي وشريب وبضاع مستوردة !

نظرة تاريخية

لقد استمدت السمط سي المجتماات الاربي

رعيتيا مف عباءة الديف  ،وقبمت

ذلؾ الطبق الوسطي  ،وتولى الحكاـ مف خالؿ (م اي ) التاويؿ المقبوؿ  ،الذي
ي رع حسب مصال السمطاف ،وأصب الخروج عمي السمط تقريبا خروجا عف الديف

 .وتراسؽ مع ذلؾ تطور ظاىرة (سمطوي التصور)  ،القا م عمى سكرة ت ليو الزعام

التي تتاالى عمى المؤسسات  ،وتتجاوز الرقاب  ،وتامو عمى كؿ محاسب  .وقد أدى

كؿ ذلؾ إلى إلصاؽ وجو سمبي بالثقاس الاربي السياسي .

سمةاىيـ مثؿ ضبط التناسس  ،والتااوف  ،والصراع السممي والتحالؼ ىي

مةردات طرحت واستاممت سي المجتماات الاري اإلسالمي سقط منذ منتصؼ القرف
الا ريف  .وسوؼ تمتد إلى سنوات قادم سي القرف الحالي دوف تحديد دقيؽ ليا .

والموضوع ىو (السياس و اإلسالـ)  ،الذي كثي ار ما يوصؼ ب نو ( جمع المقدس
والسياسي)  .وسي عرؼ كؿ الحركات اإلسالمي أف اإلسالـ (ديف ودول ) ،كما أف

كؿ المدارس اإلسالمي الةكري ترى أف اإلسالـ طريؽ امؿ لمحياة  .وسي البالب قد

يبدو ا ختالؼ عمى ال اارات قميال  ،لكف ا ختالؼ عمى التةاسير والممارسات ىو
الماضم الحؽ .

سي سنوات صاود الحضارة اإلسالمي إباف الدولتيف الموي والاباسي  ،كانت

ىناؾ مؤسسات ديني خارج (الدول ) وجدت وتطورت وأصب ليا نةوذ سي ال ؤوف

الديني  .وقد ظيػرت طبق الامماء كجماع ليا نةوذ سي المجتمع اإلسالمي  .وليس
تطور مدارس الةقو وظيور ا جتيادات المختمة سي باض التةاسير سوى دليؿ عمي

ىذه (ا ستقاللي ) النسبي عف (الحكوم ) أو ( الدول )  ،وسم ىام مف سمات
التطور التاريخي لتجرب الحكـ اإلسالمي  .وىذا

ياني أنو كانت ىناؾ (طبق )

ديني ليا أعراؼ وتقاليد جامدة  ،لكف كانت ىناؾ اجتيادات ليا استقالليتيا  .وكانت
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الحركات الصوسي نموذجا ليذا ا ستقالؿ  ،ويضيؼ الباض الحركات الباطني ليذا
التصنيؼ  .ولامنا نذكر أف مف أدخؿ جياز الزىر ال ريؼ تحت عباءة الدول ىو

محمد عمي سي القرف التاسع ع ر  ،وأف عبد الناصر لج إلى منبره عندما أراد
تحقيؽ التاب

القصوى لمجماىير أثناء أزم ت ميـ قناة السويس سي الااـ . 7401

وىو مؤ ر عمى حاج السياسي لمديني سي البي
الحقاب التاريخي !.

الاربي واإلسالمي سي مختمؼ

وقد وجدت أ كاؿ مختمة لمحكـ سي الاالـ اإلسالمي سي بداي الاصر

الحديث  .سباض الدوؿ كاف يحكـ مف قبؿ سمطاف كاف ىو القا د العمى
لإلمبراطوري مثؿ سالطيف آؿ عثماف واإلمبراطوري المبولي سي اليند  ،وسي إيراف

كاف الحاكـ ىو ال اه  .وسي أماكف أخرى كاف الحالكـ ىو اإلماـ كما سي اليمف .
ومف الالست أف التطور الييكمي الساسي سي البالد اإلسالمي ي مؿ السياس والديف

ماا  .وقد تحقؽ مف خالؿ إصالحييف كبار سي القرف التاسع ع ر والقرف الا ريف ،
منيـ محمد عمي سي مصر  ،ومصطةي أتاتورؾ سي تركيا  ،وعبد الازيز ابف ساود

سي الجزيرة الاربي  .حيث طور ىؤ ء اإلصالحيوف المؤسسات التقميدي القا م و

حدثوىا يما يناسب الاصر و المجتمع الذي ياي وف سيو  ،واف اختمةت سرع

التطوير و مداه ومساحتو وأىداسو  ،لكنيا عمى اختالسيا لـ تمر دوف مقاوم آنذاؾ .

ولـ تزؿ ىذه المجتماات تظير بيا جيوب صبيرة سي الوقت الحالي تابر عف ىذه
المقاوم .

وكاف أوؿ مصم

سي الايد الاثماني ىو السمطاف سميـ الثالث  ،الذي

أطاحت بو سي الااـ  7312قوى محاسظ  .وقاوـ الامماء المحاسظوف سي مصر ،
سي باض الوقت  ،إصالح التاميـ واإلدارة  ،بؿ وعارضوا لبس المالبس اإلسرنجي ،

كما قاوموا التبييرات سي مناى الزىر ال ريؼ  .وسي النجؼ  ،قاوـ ماظـ رجاؿ
الديف ست المدارس الحديث واإلصالحات الخرى سي أواخر القرف التاسع ع ر .

وسي إيراف  ،عارض رجاؿ الديف اصالحات نةسيا  ،وقاوموا ب دة الدعوة رتداء

المالبس البربي سي بايات القرف الا ريف  .وكاف ىناؾ دا ما توتر ما بيف قوي
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التحديث سي المجتماات اإلسالمي وقوى المحاسظ  ،بؿ إف بمدا مثؿ الكويت كانت

القوى المحاسظ سيو تاارض ن ر المجالت سي الا رينيات  ،وتاميـ المرأة سي

الثالثينيات  ،و إن اء دور السينما سي الخمسينيات.

وبيذا الماني كاف ىناؾ توتر دا ـ بيف قوى التحديث  ،التي يطمؽ عمييا

الباض أحيانا صة (البربي ) وسي أحياف أخرى صة (الامماني )  ،وقوى تريد

ا ستحواذ عمى تمثيؿ (اإلسالـ)  ،والتي كثي ار ما توصؼ ب نيا (قبؿ حداثي ) وأحيانا

ب نيا (مضادة لمحداث ) .

وتجدر اإل ارة ىنا إلى أف تراثنا الةمسةي قد قاـ ب سناد وظية محددة لماقؿ

وىي التبرير  ،وليس النقد أو التساؤؿ  .ومف ثـ اختةي التناقض  ،وضاعت الحرك

بيف الضداد  .وبد مف تحميؿ الماطيات لاناصرىا الولي  ،قاـ الاقؿ بتبريرىا
مؤقتا  ،لذا استمر التوتر بيف قوى التقميد وقوى التحديث  ،لف جس ار مف القبوؿ و
الةيـ و احتراـ الاقؿ لـ يبف بيف الطرسيف .

التمثيل و اليضم

ظيرت سي القرف الا ريف حركات (صحوة) إسالمي جديدة  ،تقدمت بم روع

جديد ومختمؼ  .وعمى رأس ىذه الجماعات جماع اإلخواف المسمميف سي مصر ،
التي أسسيا المرحوـ حسف البنا سي مدين اإلسماعيمي عمى ضةاؼ قناة السويس سي

الااـ  7413وسرعاف ما انتقمت إلى القاىرة و انت رت دعوتيا سي مصر وخارجيا .
والجماع الثاني ىي جماع اإلسالـ  ،التي أسسيا سي بو القارة اليندي أبو أ عمى

المودودي سي الااـ  .7417وىاتاف الجماعتاف ىما مثالف مبكراف عمى محاول

التمثيؿ واليضـ والتواسؽ النسبي بيف ما ىو تراثي و ما ىو حديث  .والالست أف ىذه

الجماعات لـ تمؽ ت ييدا مف القوى المحاسظ سي مجتمااتيا سي بداي دعوتيا  ،بؿ
استقطبت مف قطاعات المجتمع القوى الحدث  ،مثؿ الطالب والمامميف وأصحاب

الميف الحرة  ،وماظميـ حصؿ عمى تاميـ حديث  ،وعمؿ سي القطاعات الحديث سي
مجتمااتيـ  .ولـ تطالب ىذه الجماعات بالرجوع إلى ما قبؿ الحداث  ،بؿ طالبت سي
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برامجيا  ،ب كؿ عاـ  ،ب قام ىياكؿ اجتماعي وسياسي تامؿ ب صوؿ إسالمي وبني

حديث  .وناق ت سي برامجيا موضوع الديمقراطي  ،لكف دوف حسـ واض

وترواحت مواقةيا منيا بيف اعتبارىا مامم وبيف اعتبارىا ممزم بضوابط اخالقي

دوف ضوابط مؤسسي .

،

20

وسي النصؼ الوؿ مف القرف الا ريف كانت ىذه الجماعات موجودة ولكنيا

ليست قوي  .وسي الوقت الذي كانت سيو ماظـ القوى السياسي الخرى منخرط سيو

سي مقاوم الوجود و النةوذ الجنبي  ،سي الحالتيف سي اليند ومصر كاف الوجود

بريطاني  ،سات ىذه الجماعات إلى ترسي

وجودىا التنظيمي بايدا عف التيار

الر يسي لمحرك الوطني  ،الذي كاف م بو بتنظيـ المقاوم السممي أو المسمح

لموجود الجنبي  ،مف خالؿ تنظيـ ن اطات (مختمة )  ،مثؿ ك اس اإلخواف
المسمميف سي مصر  ،أو مف خالؿ التحالؼ مع باض السياسييف ثـ ا نقالب عمييـ

 .وازحمت ىذه الجماعات جماعات الطيؼ السياسي الحديث الخرى  ،مثؿ
الجماعات القومي التي حاولت التوسيؽ بيف النةس اإلسالمي  ،والطر القريب مف

الدعوات القومي التي ن ت سي البرب  ،ومثؿ الجماعات ا

تراكي و الماركسي .

وما إف ظيرت الدول الاربي المستقم باد النصؼ الثاني مف القرف الا ريف

 ،حتى أصب النقاش حوؿ أطر الدول الحديث أكثر تجذ ار وعمقا بيف ىؤ ء الةرقاء .
سةي بمد مثؿ مصر ىي ت حرك اإلخواف المسمميف مع شيرىا مف الحركات السياسي

الجواء نقالب عمى النظاـ القديـ  ،الممكي الدستوري  .بؿ وقد وجدت الجماع

الحاكم الجديدة سي أوؿ المر أف السند الوؿ ليا ىو بقاء جماعات اإلسالـ

السياسي  ،حتى سي ظؿ حؿ الحزاب  .ولما وجدت الخيرة أنيا بايدة عف صنع

القرار سي ما تنةذه (الثورة)  ،حصؿ الةراؽ والخصاـ  ،ثـ القطيا  .والمالحظ عمى
صايد الحركات اإلسالمي السياسي أف ماضميا

يبدأ مف حيث انتيى ا خروف

ممف سبقوىـ ،بؿ إنيا تبدأ مف النموذج الذي يثير خياليا عمى الدواـ  ،وىو نموذج
20

من النصوص المشيورة لمشيخ البنا أن الديموقراطية معممة ( شورية)  ،ثم ظيرت كتابات أخرى لمكثير من

المجتيدين امي أنيا ممزمة .
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(دول المدين )  ،وىو مني دا رى السياؽ و يسم بتراكـ الخبرات التي يمر بيا
المجتمع اإلسالمي عبر تاريخو سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقاسيا .

البحث ان توليفة

البحث عف تولية بيف اإلسالـ وبيف ال كؿ الحديث لمدول ىو بحث بدأ منذ

بواكير القرف الماضي و يزاؿ مستم ار  .وقد ظير ذلؾ سي كتابات محمد عبده سي

مصر  ،وأحمد خاف سي اليند  ،ومالؾ بف نبي سي الج از ر  .وقد تاددت مدارسو
واجتياداتو  .وما تطورات الممارس والةكر سي الجميوري اإليراني التي ن يدىا اليوـ
سوى مظير مف مظاىر ىذا البحث المضني  .وليس مف المتوقع و

مف الماقوؿ

الحصوؿ عمي كؿ واحد مف ىذه ا جتيادات بؿ ىػي عممي تطور دا م .

ونمحظ ىذا التطور سي مسيرة باض البمداف اإلسالمي  ،سيي ت خذ بالطر

التقميدي ثـ تسير بيا أ واطا متباين سي درجات التحديث  .حدث ذلؾ سي ليبيا عند

نيؿ استقالليا سي  ، 7401-7407حيث أصبحت مممك متحدة يرأسيا السنوسي ،

وىػو ابف حرك صوسي  .وسي السوداف  ،رأينا جماعات اجتماعي إسالمي تقميدي ،

كالختمي والنصار ،نظمت نةسيا سي أحزاب سياسي جماىيري وخاضت انتخابات

بنجاح سي سترات الديموقراطي المتقطي التي عرسيا السوداف منذ استقاللو سي الااـ
 .7401وسي بمداف أخرى  ،حدثت محاو ت عدة لتحقيؽ التكيؼ بيف الدعوات

السياسي الديني ذات الجذور ا جتماعي وبيف ىياكؿ الدول الحديث  ،وىي أ كاؿ

لتآلؼ اليوي وتطويرىا  ،لـ تستقر أو تثبت أو يكتب ليا النجاح .

ولقد حصمت ىذه الدعوات  ،المطالب بتحقيؽ التزاوج بيف السياسي والتراثي ،

عمى قبوؿ واسع باد أف س مت أيديولوجيات النيض سي تقديـ اإلنجاز المبتبى .

مصدر محتمال
ا
وأصب عدد كبيرمف المةكريف يجدوف سي اإلسالـ  ،بماناه الواسع ،
لدسع ا ماؿ الوطني وال ابي إلى اإلنجاز  .و كمت ىذه الدعوات عمميات جذب

وتةري

 ،سخرجت مف رحميا مع ا حتكاؾ المبا ر سي ساحات مثؿ أسبانستاف

جماعات جذري تطالب ليس سقط بمحارب ا خر  ،بؿ بمحارب الوطف  ،وتحوؿ
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باضيا مف الدعوة بالحسنى إلى الممارس بالانؼ  ،وسى الثمانينيات والتساينيات مف

القرف الماضي اختمطت الصورة إلى درج الت وش.

ونجد اليوـ باض إرىاصات لجزء – واف كاف صبي ار – مف حركات اإلسالـ

السياسي يطالب بالديمقراطي  ،ويمزج بينيا وبيف تحقيؽ مبادئ اإلسالـ  .وتقوـ ىذه

الجماعات بمبادرات سكري وعممي ليست سقط مستجيب لمبادرات ا خريف  ،بؿ

ونابا مف تةكير جديد  ،كما يحدث مع الخاتمي سي إيراف  ،خاص أجنحتيا الكثر

تقدما  .وتجذب ىذه الحركات المتامميف والن طاء مف أبناء الطبق الوسطى

المطالبيف بالتبيير  .وىي تطالب وب كؿ سممي بالم ارك سي الاممي السياسي سي
أوطانيا  ,و لكف باضيا يزاؿ يبمب ما ىو اجتماعي وتقميدي ومحمى عمى ما ىو

عاـ وجديد وابتكاري  .و يزاؿ يكتنؼ دعوات الباض ا خرالبموض  ،وتقؼ مف

باض مظاىر التحديث موقؼ الماارض المت دد  ،وىي جماعات تظير سي دوؿ

عربي أو إسالمي سي القمب أو سي الطراؼ .

وسػوؼ تظؿ كؿ ىذه ا جتيادات  -ما دامت سياسي  -خالسي بالضرورة ،

ت خذ مف النصوص و التةسير ما يال ميا  ،ومف تاري طويؿ مف الصراع تارة ،

والتآلؼ تارة أخرى  .ولكف المحصم التي يراىا باض المةكريف أف التزاوج بيف

الديموقراطي واليوي اإلسالمي ىو الطريؽ السمـ  ،إف عرسنا تاريخنا كما يجب أف

نارسو  ،وعرسنا واقع الاالـ كما يجب أف نارسو .
و بد مف ا

ارة ىنا إلى محاو ت تجديدي سي سكر الحركات اإلسالمي ،

ترمي إلى النيوض بالامؿ اإلسالمي نحو آساؽ حضاري مجددة والخذ مف المبادئ

المااصرة ما ىو مناسب كالديموقراطي  ،نجد لو صدى ىنا أو ىناؾ  ،عمى القؿ

سي اإلطار النظرى  .وىي منيجي أقرب إلى النسبي مف اإلطالقي  ،والى الواقاي

مف المثاليو  ،والى البناء مف اليدـ  ،والى ال راك مف التةرد .

ولقد ظيرت تبيرات سي سكر باض الحركات اإلسالمي سيما يتامؽ بالنظر

إلى الديموقراطي عمى أساس كونيا مذىبا اجتماعيا وسمسةيا يحتوى عمى مكاسب
مطموب  ،بما يتضمنو مف التاايش السممي  ،وا نتخاب  ،والخذ بالرأي ا خر ،
25
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تتاارض مع أصوؿ ال ريا اإلسالمي  .إ أف تةسير ىذه

الصوؿ و المقاصد بيف المدارس و ا جتيادات ىو المختمؼ عميو .

من المسؤول ؟

آرء الحكم الاربي عمى أف الديموقراطي
تكاد تجمع ا

21

يجب أف ينظر إلييا

ك حد (اليديولجيات)  ،سيي موضوع ثقاسي ابتكاري متطور  .ويقوؿ أحد الثقات
الارب إف " :الديموقراطي بماناىا المؤسسي ممارس طويم وصارم مف قبؿ السراد
والجماعات والحزاب  ،وتتسور مف الرأى الااـ  ،سيي مثؿ أعمى

يتحقؽ سج ة ..

إنما يحظي بمتابا مستمرة واختبار اؽ  ،وكبيرىا مف المثم الاميا تانى أوؿ ما

تاني الصدؽ و ا مان " .

22

وبسبب كؿ ما تقدـ سي ىذه الورق  ،س نني لف أوجو سياـ نقدي إلى النظم

الاربي الماادي لمديموقراطي  .ولف أعتبر نظاما منيا أقؿ أو أكثر ديموقراطي مف

ا خر  .سكمنا سي اليـ رؽ  .والمةاضم سقط ىي بيف نظاـ يجردؾ مف حقؾ سي

التابير والتنقؿ  ،وآخر يسمبؾ حقؾ سي الحياة  .سقد دخمنا مع الاالـ إلى القرف
الحادي والا ريف مف الناحي (الرقمي ) سقط  ،لكننا وحدنا مازلنا ندور سي حمق

مةرش اسميا التخمؼ .

ويذىب النصاري إلى أنو " :إذا كانت سمسطيف ىي قضي الارب الولى ،

س ف التخمؼ الاربي الراىف ىو نكب الارب الولى  .وأي محاول إلنكاره  ،ب ي عذر

مف العذار والمبررات لف تؤدي بنا إ إلى المزيد مف الضياع  ...وأي حرك ،
ديني كانت أو قومي أو وطني ،

تضع التخمؼ وماالجتو سي سمـ أولوياتيا وسي

صميـ م روعيا السياسي  ،لف تجمب لنةسيا ولمتيا شير المزيد مف النكبات"

23

.

21

لمزيد من التفصيل ،أنظر :احمد ،زكي  .الديمقراطية فيي الخطياب اإلسيالمي الحيديث والمعاصير .المسيتقبل

22

زريق ،قسطنطين ( الديمقراطية في الحكم وفي صفوف الشعب)  ،جريدة الحياة  4 ،مايو . 1990

العربي )164( 15.تشرين ايول – أكتوبر.1992 ،
23

اينصاري ،محمد جابر  ،مرجع سابق .
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والتخمؼ ىنا ليس تخمةا اقتصاديا  ،أو اجتماعيا  ،أو ثقاسيا ،أو سياسيا ،

وانما ىو تخمؼ "مركب" إف جاز التابير  .وبالتالي س نو مف الصاب تقديـ وصة
نيا ي لمخروج مف م زقنا الراىف  .لكف ربما مف خالؿ ت خيص الاناصر الييكمي

ليذا التخمؼ نكوف قد وضانا يدنا عمى بداي الخيط الذي سيقودنا إلى است ناؼ

م روع النيض المجيض .وس حاوؿ ىنا أف أرصد سي عجال باض عناصر ىذا
التخمؼ الذي أوصمنا إلى ىذا الوضع المزري .

- 7أزم اليوي  :وجد الارب أنةسيـ عمى حيف شرة سي مواجي شير متكاس مع
البرب المتقدـ والقوى  ،لكف دوف ىوي سياسي تحمييـ  .وبدأت ىذه الزم

بوضوح سي النصؼ الثاني مف القرف التاسع ع ر  .سقد قاوـ ال اب
المصري ا ستامار البريطاني تحت

الج از ريوف والميبيوف والمبارب

اارات وطني عام  ،بينما قاوـ

ا ستامار تحت راي

اإلسالـ  .وكانت

الم روعي السياسي قبؿ ذلؾ تستند إلى القبيم باعتبارىا الوحدة الساسي

لمتنظيـ ا جتماعي  .لكف تحمؿ المجتمع القديـ لـ ياوضو ظيور مجتمع ذي

ىوي واضح  .ولـ يسيـ الصاود الوطني القومي سي الستينيات مف القرف

الماضي سي بمورة ىذه اليوي لنو كاف دا ما م روعا توسيقيا جمع بيف

الخطػاب الثوري والسموكيات المحاسظ  ،وبيف ال ػرؽ والبرب  ،بيف اليميف

واليسار  ،وبيف التراث والحداث  ،وبيف الدول والثورة  .وعندما تمقى ىذا

الم روع ضربتو القاصم سػي الااـ  ، 7412رسع اار " صوت يامو سوؽ

صوت المارك "  ،ليبدد بذلؾ كؿ أمؿ باؽ لتحقيؽ النيض المن ودة  .أما
ظاىرة ما يسمى بالصحوة اإلسالمي  ،التي جاءت كرد ساؿ ليزيم الم روع

القومي سميست ىي الخرى سوى تابير عف أزم اليوي  .سيؿ ىناؾ عاقؿ

يمكف أف يصؼ ذب القروييف سي الج از ر أو مذبح السياح سػي القصر ب نيا

"صحوة" واستنياض ليم الم ؟ إنو ا عتماد عمي (عكاكيز) القروف
الوسطي وا نصراؼ عف منيجي الةكر الحديث .
27
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- 1التخمؼ المجتماي  :عجز الم روع القومي عف الوصوؿ بالمجتماات
الاربي حتى إلى أعتاب الحداث  .بؿ إف الجيود التنموي  ،التي ىي عصب
أي نيض من ودة  ،أسضت إلى تبييرات سي الق ور وليس سي قمب المجتمع

 ،أي حولت قطاعػات كبيرة مف أبناء الريؼ والبادي إلى بورجوازييف صبار .
ومع تة ي الةساد  ،وعجز الجيود التنموي عف مالحق الزيادة السكاني

الرىيب  ،تحوؿ ىؤ ء البورجوازيوف الصبار إلى جيوش مف الااطميف عف
الامؿ لـ يجدوا أماميـ سوى شزو المدف الاربي بحثا عف لقم الايش  .ولـ

يكف ىذا البزو شزوا ب ريا سقط  ،وانما كاف شزوا قيميا وثقاسيا وحضاريا أيضا

 .وسي المجتماات الديموقراطي  ،تضمف قػوة المجتمع المدني أ

يخوف

الحكاـ ثق ال اب  ،والىـ مف ىذا أف الجماىير الواعي ومنظمات المجتمع

المدني تؤثر عمى صناع القرار السياسي  .لكف الحكاـ الارب يحكموف
اوبيـ مف خالؿ سياستي الر وة والقمع  ،لضماف خضوعيـ المطمؽ ،

وممارس الانؼ المنظـ لتوليد الخوؼ الجماعي لدى ال اب

24

 .ولـ يطور

الارب – سواء عمى مستوى النخب أو عمى مستوى الجماىير – قدراتيـ عمى

اتخاذ الق اررات السياسي أو ا قتصادي الصاب أو الماقدة  ،وىو ما قاد إلى

حال مف الت وش المزمف واحساس عميؽ بالاجز عمى مستوى الةرد  ،المر

الذي أسضى بدوره إلى أزم عميق سي جوىر بني المجتمع  .سالةجوة بيف
الحكاـ والمحكوميف تتسع نتيج لمقاوم النخب الحاكم لمتبيير مف جي ،

ومف ناحي أخرى لادـ مبا ة الجماىير .

- 3شياب ا ستراتيجي  :تةتقر النخب الاربي الحاكم إلى أي رؤي استراتيجي
لممستقبؿ  .بؿ إف ىذه النخب  ،التي

تتمتع بثق

اوبيا ،

تممؾ رؤي

لمبد  ،بالمانى الحرسي لمكمم  .وقد أثبتت النخب الاربي الحاكم عجزىا عف
سيـ التبيرات المتسارع لاالـ ما باد الحرب الباردة  .ومع تحوؿ النظاـ

24

النقييب  ،خمييدون حسيين  .الدولية التسييمطية فييي المشيرق العربييي المعاصيير :دراسية مقارنيية.بيييروت  :مركييز

دراسات الوحدة العربية  ، 1991،ص.289

28

مسودة يستفاد منيا في البحث العممي وال يجوز التصرف فييا بأي شكل.
www.arabsfordemocracy.org

ىذه الدراسة معدة لندوة اكسفورد بتاريخ  1سبتمبر 2001

محمد الرميحي

الاالمي نحو الاولم  ،عجزت ىذه النخب عف وضع أي تصور لما سيةامو
الارب لمتاامؿ مع ىذا الاالـ الجديد  .ومع الاداء المت صؿ لممثقةيف

والديموقراطي  ،وقمع الماارض مف أجؿ الحةاظ عمى بقاء النظاـ  ،تحيؿ

النخب الاربي الحاكم أزماتيا إلى قوى خارجي ومؤامرات خمؼ الحدود .

والطريؼ سي المر أنيا تاد

اوبيا منذ عقود عدة بػ"قةزات" تنموي

وديموقراطي طاؿ انتظارىا  .وىى عندما تسم

بيامش ديموقراطي –

ينحصر سي حري "رسع الصوت " عمى صةحات الج ار د الحزبي المحدودة
التوزيع  ،وليست حري الامؿ السياسي الحقيقي بيف الجماىير  ،س نيا

ذلؾ مف أجؿ مصمح

اوبيا  ،بؿ مف أجؿ تجميؿ صورتيا الخارجي .

تةاؿ

ومػػف مظػػاىر ا خػػتالؿ الكثي ػرة  ،ا خػػتالؿ ا قتصػػادي  ،الػػذي تظيػػر

باػػض تجميات ػو سػػي الةجػػوة البذا ي ػ الاربي ػ  ،سنتيج ػ لتخمػػؼ القطػػاع الز ارعػػي
الارب ػػي بمب ػػت الةج ػػوة البذا يػ ػ الاربيػ ػ الا ػػاـ  7443نح ػػو  73ممي ػػار دو ر .

وتضخمت ا سػتدان الاربيػ مػف الخػارج  ،وتحػوؿ حتػى باػض الػدوؿ النةطيػ

إلػػى دوؿ مدين ػ  .ويقػػدر الػػديف الاػػاـ الخػػارجي لمػػدوؿ الاربي ػ بح ػوالى 711

مميار دو ر  ،كما تبم سا دة ىذا الديف سنويا أكثر مف  71مميار دو ر  ،ممػا

أدى إلػى اتسػػاع دا ػرة الةقػػر والبطالػ  .ومػف مظػػاىر ا خػتالؿ الخػػرى اإلنةػػاؽ

اليا ؿ عمي راء السالح ( يقدر سي الاقود الثالثػ الماضػي أف  7311مميػار
دو ر صػ ػػرستيا الػ ػػدوؿ الاربي ػ ػ عمػ ػػى السػ ػػالح)  .وياػ ػػاني الطةػ ػػاؿ و النسػ ػػاء

الارب مػف أكثػر أ ػكاؿ الضػبوط ا قتصػادي وا جتماعيػ قسػوة  ،كمػا تاػاني
الدوؿ الاربي مػف قصػور ىا ػؿ سػي اإلنةػاؽ عمػى البحػوث والمارسػ  ، 25وىػي
أمثم سقط عمي ا ختالؿ حولنا ،والذي يػؤثر تػ ثي ار سادحػا عمػي الوضػع الاربػي

اإلقميمي أو اي تطور سياسي باتجاه الديمقراطي .

25

انظر الدراسة الممتازة التي نشيرىا اليدكتور مييدي الحيافظ فيي جرييدة الحيياة بتياريخ  6يولييو  2001تحيت

انوان " مقاربة إنمائية لحال الوطن العربي وصالتو بالعالم الخارجي" .
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وىنػػاؾ ػػبو إجمػػاع بػػيف المتػػابايف عمػػى أف انت ػػار ال أرسػػمالي الجديػػدة سػػوؼ
يؤدي إلى ضمور وتآكؿ القوة الوطنيػ  ،وقػوة اسػتقاللي الدولػ الوطنيػ  ،ويقػوؿ

بنجاميف باربر سي كتابو الجيياد ضيد السيوق الكونيية  ،وىػو كتػاب تػرجـ إلػى
المب ػ الاربي ػ تحػػت عن ػواف اييالم ميياك !!  ،ب ػ ف المسػػتقبؿ مجسػػد سػػي صػػورة

مةامػ ػ بالحركػ ػ لق ػػوى اقتص ػػادي وتقنيػ ػ وايكولوجيػ ػ مندساػ ػ تطم ػػب التكام ػػؿ

وتبػػرؽ وعػػي الب ػػر سػػي كػػؿ مكػػاف بطوسػػاف الموسػػيقى الس ػريا والكمبيػػوترات

الس ػريا والوجبػػات الس ػريا  ،داسا ػ المػػـ بػػاطراد نحػػو حديق ػ مالىػػي كبي ػرة

وعالمي ووحدة متجانس التكويف 26 .

ويصؼ المجتمع الاولمي ب نو مجتمع يقتصػر سيػو و ء مختمػؼ أعضػا و عمػى
مصالحيـ الذاتي عمى حسػاب أي تصور لممصمح الاام أو الخيػر الم ػترؾ

 ،وىكذا نجد أف ا ستيالؾ والرب ىما قاعدتاف ذىبيتاف لماولم .

والواقع أف جوىر الاولم ا قتصػادي ىػو انتقػاؿ مركػز ثقػؿ ا قتصػاد الاػالمي
مػػف الػػوطني إلػػى الكػػوني  ،مػػف الدول ػ إلػػى ال ػػركات والمؤسسػػات والتكػػتالت

عب ػػر القوميػ ػ  .وىن ػػا تة ػػرض الاولمػ ػ ا قتص ػػادي منطقي ػػا الخ ػػاص حت ػػى ل ػػو
تاارض ىذا المنطؽ مػع رشبػات أكبػر الػدوؿ وأشناىػا  .سقػد نمػت ا سػتثمارات

الجنبي ػ الاالمي ػ المبا ػرة إلػػى  711مميػػار دو ر أمريكػػي الاػػاـ  7444بينمػػا

كانت  11مميار دو ر أمريكي الااـ . 7441

والاولم بيذا الماني تةرض التناشـ سي القػوانيف و تةػرض حريػ انتقػاؿ السػمع
والب ر  ،كما تحث عمي توحيػد الماػايير ونظػـ الجمػارؾ وماػايير الرقابػ عمػى
الس ػػمع وقػ ػوانيف الطيػ ػراف واليجػ ػرة ،وك ػػؿ م ػػا ل ػػو عالقػ ػ بالن ػػاط التج ػػاري عب ػػر

الػػوطني  ،ولكػػف الن ػػاط ا قتصػػادي

ياػػيش سػػي س ػراغ  ،سينػػاؾ الاديػػد مػػف

التبا ػػات الت ػػي يج ػػب أف تص ػػاحب ى ػػذا الام ػػؿ  ،لي ػػا عالقػ ػ باإلنس ػػاف وبي ت ػػو

وماي تو وحرياتو ،وأىميا ثقاستو.

Benjamin Barber , Jihad vs. MacWorld , (New York , Ballantine Books , 1996) 26
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و مف المتوقع أف تةرض الاولم التجانس مف جي و قبوؿ التادديػ مػف جيػ
أخ ػػرى ،وس ػػوؼ تة ػػرز صػ ػراعات ثقاسيػ ػ واقتص ػػادي  ،كم ػػا س ػػوؼ تق ػػوـ بامميػ ػ

تةكيؾ واعادة تجميع سي أقاليـ عديػدة مػف الاػالـ ،وقتيػا سػوؼ تحػدث عمميػات
دم وعزؿ سي مناطؽ أخرى .

ومػػف الصػػورة الس ػريا السػػابق يتض ػ أف الاػػرب كمجموع ػ ب ػري  ،تض ػربيـ

الاولم دوف أف يكوف ىناؾ تةكير استراتيجي  ،ولو سػي حػده الدنػى  ،يحػاوؿ

تممس الم كالت مف جي والةرص مف جي أخرى  ،التي توسرىا الاولم .
-1

التخمػػؼ الثقػػاسي  :تاتبػػر الحيػػاة الثقاسيػ لي بمػػد بمثابػ مؤ ػػر عمػػى صػػح

المجتمػػع ككػػؿ  .وقػػد أسػػيمت عوامػػؿ عػػدة سػػي الجمػػود الػػذي أصػػاب الحيػػاة الثقاسيػ

الاربيػ  :ا ستبداد السياسػي  ،والخضػوع لمنخػب الحاكمػ  ،والتخمػؼ ا قتصػادي ،
وتة ػػي المي ػ  ،وانتيػػاؾ حقػػوؽ اإلنسػػاف  ،خاص ػ الحػػؽ سػػي التابيػػر سضػػال عػػف

الاداء المت صؿ الذي تكنو النخب الحاكم لكؿ أ كػاؿ التةكير المسػتقؿ  .ويضػاؼ

إلػػى ىػػذه الاوامػػؿ ضػػاؼ المجتمػػع المػػدني سػػي أكثػػر المجتماػػات الاربي ػ تحض ػ ار

وشيابو الكامؿ سي المجتماات الخرى  ،وىو ما ياني تبديد أي سرص لظيػور رأي

عػػاـ مسػػتقؿ عػػف النخػػب الحاكمػ  .وتبػػذؿ النظمػ الاربيػ كػػؿ مػػا سػي وساي ػا مػػف
أجػػؿ السػػيطرة عمػػى عقػػوؿ ػػاوبيا مػػف خػػالؿ تزويػػدىا بمامومػػات موجيػ  .وتب ػػر
وس ػػا ؿ اإلع ػػالـ الممموكػ ػ لمس ػػمط بالديموقراطيػ ػ وحق ػػوؽ اإلنس ػػاف  ،بينم ػػا تم ػػارس
النظم ػ ػ القم ػ ػػع يومي ػ ػػا ضػ ػػد المثقة ػ ػػيف المس ػ ػػتقميف والم ػ ػواطنيف الا ػ ػػادييف  .وتا ػ ػػاني

المجتماات الاربي مف الرياء الذي يبمؼ الخطاب الرسمي لمنخػب الحاكمػ  ،ومػف
عػػدـ الثقػ سػػي كػػؿ مػػا تقولػػو وتةامػػو  ،وسقػػداف الثقػ سػػي الػػذات  ،وتيمػػيش المثقةػػيف

المخمصػػيف – إذا لػػـ يمػػؽ بيػػـ سػػي أقبيػ السػػجوف  .ويػػذىب النصػػاري إلػػى أف ىػػذه
الثقاس أنجبت ازدواجي أخالقي داخؿ المجتماات الاربي  ..." :أخالقي الامف ىي
أخالقي الجماع المتجبرة سي سضا ميا المنسوب إلى إرث مانوي مستمد مػف ا بػاء

والجػػداد شيػػر قابػػؿ لممراجاػ والتصػػحي  .وأخالقيػ الخةػػاء ىػػي السػػموكي الحقيقيػ
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والةاميػ ػ لمة ػػرد المكب ػػوت س ػػي ممارس ػػتو لمس ػػتمزمات حيات ػػو ومتطمب ػػات ش ار ػ ػزه ودس ػػؽ
م اعره وتساؤ ت عقمو"

27

.

ولمت ػػد ليؿ عم ػػى حج ػػـ الت ػػردي الثق ػػاسي الارب ػػي يمك ػػف الرج ػػوع إل ػػى إحص ػػا يات
المنظم ػػات الدوليػ ػ المختمةػ ػ بالمتامقػ ػ ب ػػالواقع الثق ػػاسي الا ػػالمي  ،والخػ ػػدمات

الثقاسي التي تقدـ لمختمؼ اوب الاالـ .

وسػػي ىػػذا الصػػدد  ،تكةػػي اإل ػػارة إلػػى إحصػػا ي صػػدرت عػػف منظم ػ

اليونيسػكو سػػي الاػػاـ  7441ت ػػير إلػػى إجمػػالي الكتػػب الصػػادرة سػػي الاػػالـ سػػي

الااـ  ، 7441وكانت عمى النحو التالي :
عموـ تطبيقي

عموـ بحت

111

013

إجمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالي تا ػ ػ ػػداد/ممي ػ ػ ػػوف البمد

اإلصدارات
1204

نسم
101

137

134

1113

1121

7711

30141

0ر 1
713

0114

1133

10324

00

4117

1717

12122

0323

1071

17371

الوطف الاربي
إس ار يؿ
الياباف
سرنسا
ألمانيا

34

إسبانيا

وتظير ىذه الرقاـ حجػػـ اليوة ال اسا التي تةصؿ بيف الوطف الاربي (101

مميوف نسم )  ،وبيف إسبانيا ( 33مميوف نسم )  ،واس ار يؿ (0ر 1مميوف نسم ) .
ومف الواض أف الام تاود ليس سقط لألمي البجدي  ،وانما أيضا المي الثقاسي

والازوؼ عف القراءة  .سالوطف الاربي تاداده  101مميوف نسم  ،ويصدر كتبا ىي
سدس ما تصدره إسبانيا وتادادىا  34مميوف نسم  .وتتض صورة الم ساة أكثر

27

االنصارى  ،مرجع سابق .
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عندما نارؼ أف ماظـ الكتب المؤلة والمترجم ىػي سي مجا ت السياس ثـ الديف

والدب والتاري والنقد  ،أما الاموـ والتكنولوجيا س نيا مؤجم حتى نستةيؽ مف شةوتنا
.28

أما سيما يتامؽ بالترجم سالصورة أكثر سجاج  .سالوطف الاربي يترجـ ع ر

إنتاج الب ارزيؿ  ،وىػي دول نامي تادادىا يقارب نصؼ تاداد السكاف الارب  .ويبم

إنتاج الدوؿ الاربي مجتما مف الترجم نصؼ إنتاج إس ار يؿ بينما حجـ سكانيا يبم

 1سي الما مف تاداد السكاف الارب  .ومف حيث نصيب كؿ مميوف نسم مف إنتاج
الكتب المترجم  ،نجد أف :
-

كتابا واحدا تقريبا (تحديدا 1ر )7لكؿ مميوف نسم سي الوطف

-

 711كتاب تقريبا لكؿ مميوف نسم سي إس ار يؿ .

-

الاربي .

 101كتابا تقريبا لكؿ مميوف نسم سي إسبانيا .

وي ير وقي جالؿ إلى أف " :إجمالي الكتب المترجم سي الوطف الاربي منذ

الخمية الم موف وحتى يومنا ىذا يصؿ إلى ع رة آ ؼ عنواف  ،أي يساوي ما

ترجمتو إس ار يؿ سي أقؿ مف  10سن مف وجودىا  ،أو ما ترجمتو الب ارزيؿ سي أربع
سنوات  ،أو ما ترجمتو إسبانيا سي سن واحدة تقريبا "  . 29والصورة تصب واضح

تماما إذا استوعبنا د ل الجدوؿ التالي إلجمالي الكتب (المؤلة والمترجم ) الصادرة

سي الاالـ .

28

جالل شوقي  " ،تقرير المسح الميداني لوضع الترجمة الراىن في الوطن العربي"  ،ورد في كتياب "الترجمية

في الوطن العربي"  ،من إصدارات مركز دراسات الوحدة العربية" . 2000 ،
29

جالل شوقي  ،المرجع نفسو .
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إجمالي اإلصدارات في العالم

30

في اياوام  1970و 1980و 1990و  ( 1991تأليفاً وترجمة )
7447
313.111

7441
311.111

7431
270.111

7421
017.111

73.111

73.111

71.111

3.111

أسريقيا

711.111

713.111

711.111

710.111

أمريكا

170.111

113.111

733.111

20.111

آسيا

113.111

311.111

33.1111

111.111

أوروبا

71.111

71.111

71.011

2.111

أوقيانيا

21.111

22.111

31.011

31.111

ا تحاد السوسيتي

130.111

111.111

011.011

107.111

البمداف المتقدم

113.111

111.111

703.111

21.111

البمداف النامي

71.111

71.111

4.111

1.111

أسريقيا ( بدوف الارب )

170.111

111.011

731.011

23.211

آسيا ( بدوف الارب )

1.011

1.111

711.111

711.111

1.011
44.111

1.211

البمداف الاربي

33.111

أمريكا ال مالي

11.111

11.111

12.111

11.111

أمريكا الالتيني والكاريبي

الاالـ

 30المصدر  :اليونسكو  ،الكتاب السنوي . 1995 ،
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وبالنسب لكتب الطةاؿ  ،نجد الصورة أكثر قتام  .سما يطبع مف كتب

الطةاؿ (شير المدرسي ) سي دوؿ الاالـ الاربي كاس
طبع ليـ سي بمجيكا  ،رشـ أف تادادىا

يزيد عف  71سي الما مما

يزيد عف  3سي الما

مف سكاف الاالـ

الاربي  .واذا قارنا بيف دوؿ الاالـ مف حيث ما يطبع مف كتب الطةاؿ سنجد أف

نصيب الطةؿ الواحد مف الكتب سي الااـ الدولي لمطةول ( )7424كاف  12كتابا سي

روسيا  ،و4ر 3كتاب سي الو يات المتحدة  ،و1ر 1كتاب سي إنجمت ار  ،بينما إذا
حاولنا استخراج ىذه النسب سي الوطف الاربي لوجدنا أف نصيب الطةؿ الواحد ربما

يتادى سط ار واحدا سي كتاب . 31

وحتى عمى مستوى قراءة الصحؼ  ،التي

الثقاسي  ،س ف الرقاـ أيضا تثير الةزع :

مادؿ الصحؼ والدوريات اليومي لكؿ ألؼ نسم
عدد لكؿ ألؼ
137

البمد
إس ار يؿ

تاكس بالضرورة حقيقػ المسػتوى
32

عدد لكؿ ألؼ
11

البمد
مصر

711

إسبانيا

73

ليبيا

113

المجر

73

المبرب

372

ألمانيا

11

الج از ر

132

سرنسا

01

الساودي

721

لبناف

12

الاراؽ

31فراج اثمان  " ،الثقافة واممية التنشئة االجتمااية في الوطن العربي"  ،ورد ضمن كتاب "الثقافة ودورىا في

التنمية"  ،من إصدارات المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم . 1996 ،
32

المصدر  :اليونسكو  ،الكتاب السنوي . 1996 ،
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وماذا بعد ؟

ىػػذا ىػػو واقانػػا  ،وى ػ ذه ىػػي حقيق ػ وضػػانا الم سػػاوي عمػػى خارط ػ الحضػػارة

الاالمي  .نحف ىام يوف  ،وميم وف  ،ووضانا صاب لمباي  ،بؿ وسيزداد سػوءا .

وىن ػػا ل ػػف تنةان ػػا الث ػػروة  .سثرواتن ػػا كمي ػػا ل ػػف تنقمن ػػا م ػػف موقان ػػا اليام ػػي  .وشرورن ػػا
باسػػتخداـ أحػػدث منتجػػات الاصػػر ا سػػتيالكي لػػف ينةانػػا عنػػدما يس ػ لنا أبناؤنػػا مػػاذا
سامػػتـ مػػف أجمنػػا ؟ الثػػروة الحقيقي ػ ليسػػت سػػي امػػتالؾ المػػاؿ  ،أو ا سػػتمتاع بالس ػػمع

ا سػػتيالكي  ،بػػؿ ىػػي سػػي الن ػػاط اإلنتػػاجي واإلبػػداعي  ،وقػػدرة المجتمػػع ذاتػػو عمػػى
التجدد  ،وتجديد ينابيع اإلبداع سيو  ،وامتالؾ المارس وأدواتيا .
إف أي رصػػد لواقانػػا الاربػػي

يمكنػػو إنكػػار ىػػوؿ التػػردي الػػذي وصػػمنا إليػػو ،

وحجػػـ التح ػػديات المةروض ػ عمين ػػا إذا أردن ػػا النيػػوض م ػػف ثباتنػػا الطوي ػػؿ  .والا ػػامود
الةقػػري ليػػذا النيػػوض ىػػو إعػػادة الديموقراطي ػ إلػػى قمػػب الحيػػاة الاربي ػ عمػػى مختمػػؼ

الصادة  .سقد شابت الديموقراطي عف التطور السياسي والثقاسي وا جتماعي الاربػي
سي الاصر الحديث  .ولـ تحتػ ػؿ الولويػ سػي جػدوؿ أعمػاؿ ماظػـ – إف لػـ يكػف كػؿ

– التيارات الةكري والسياسي الاربيػ  .بؿ إف باػض التيػارات رسضػيا جممػ وتةصػيال

بحج متباين  ،ومف قبميا تنكرت ليا واقاا عمميا وممارس يومي .

والواقػػع أف كػػؿ ىػػذه الخطػػار الخارجي ػ والنػواء الداخميػ تةػػرض إعػػادة النظػػر

سػي الوضػع الاربػي كمػػو لتحديثػو  ،واعطا ػو الحركيػ الحيويػ الالزمػ  ،وجامػو سػػي

مستوى الماطيات الاالمي المتطورة  .واذا أخذنا كؿ ىػذا باػيف ا عتبػار سسػندرؾ أننػا
لػػف نتجػػاوز أزمتنػػا إ بم ػػروع عربػػي نيضػػوي ػػامؿ ذي أباػػاد اقتصػػادي واجتماعي ػ

وسياسي وتاميمي وثقاسيػ

 .م ػروع

يتجاىػؿ ا خػتالؼ الثقػاسي مػع ا خػػر  ،لكنػو

ياتبره حاس از لإلبداع والتجديد  .م روع يساى إلى ترسي الخيار الػديموقراطي واعػالء

ػ ف اإلنسػػاف وكرامتػػو وحقوقػػو  ،ويتاامػػؿ مػػع تيػػارات الحضػػارة الاالمي ػ ب ػ سؽ رحػػب

يتجػػاوز القوالػػب اليديولوجي ػ الجامػػدة  ،والحكػػاـ المسػػبق  ،وا نبػػالؽ عمػػى الػػذات ،
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م ػػروع يسػػتند أساسػػا عمػػى القػػدرة عمػػى نقػػد الػػذات  ،واعػػادة إنتػػاج المارس ػ مػػف قمػػب
التاامؿ اإليجابي مع ظواىر الاصر .

والحقيق أف إنتاج ىذا الم روع لف يتـ سقط سي أروق الحكومات الاربي  ،بػؿ ىػو

منجز جماعي تسيـ سيو منظمات المجتمع المدني  ،والحرك الثقاسيػ الاربيػ بػالمانى
الرحب لمكمم  ،بما سي ذلؾ صناع الثقاسػ ومنتجييػا ومبػدعييا  ،ومؤسسػات القطػاع
الخاص  ،وا تحادات  ،وجمايات المجتمع المدني .

وسي ظػؿ ىػذه المحظػ المظممػ مػف التػاري الاربػي  ،تصػب الثقاسػ ىػي "خػط

الدساع الوؿ"  .وكما يالحظ النصاري بنظره الثاقب " :يكاد يكوف قانونػا ػبو متػواتر
سػػي التػػاري الاربػػي  ،أنػػو عنػػدما ي ػػتد الت ارجػػع سػػي السػػاحات السياسػػي والاسػػكري ،

يصػػب الامػػؿ الثقػػاسي (خػػط الػػدساع الخيػػر)  ،بػػؿ يتحػػوؿ إلػػى جبي ػ مواجي ػ واثبػػات

وجػػود سػػي وجػػو ا خت ارقػػات المضػػادة  ،المػػر الػػذي يسػػم بػػا ستراض أف (الاروب ػ )
واليوي الاربي الواحدة تقؼ أو تسقط – سي نياي المطاؼ – باعتبارىػا ثقاسػ ومسػ ل

انتماء ثقاسي قبؿ أي اعتبار  .ىكذا كاف القرف الرابع لميجػرة سػي منطقػ الثقػؿ الاربػي

:عصر انحالؿ السياس وازدىار الثقاس سي الوقت ذاتو  .وىكذا كانت الايود الخيػرة
مػػف تػػاري النػػدلس  .حيػػث ت ػ لؽ نجػػـ ابػػف ر ػػد وابػػف خمػػدوف  ...بينمػػا كانػػت الق ػوات
اإلسػػباني تتقػػدـ و(ممػػوؾ الطوا ػػؼ) يتسػػاقطوف  .وىكػػذا أثبػػت عصػػر النيضػ الحديثػ

عندما وقات المنطق الاربي سي قبضػ ا حػتالؿ الوروبػي ستوالػت موجػات النيػوض

الثقاسي منػذ جيػؿ الطيطػاوي وخيػر الػديف التونسػي  ،إلػى جيػؿ السبػاني ومحمػد عبػده

والكػ ػواكبي  ...ولا ػػؿ م ػػؤرخ التح ػػو ت الاربيػ ػ س ػػي الاق ػػود الثالثػ ػ الخيػ ػرة م ػػف الق ػػرف
الا ػ ػريف  ...س ػػيكوف ب مكان ػػو أف ي ػػؤرخ بالمث ػػؿ  ،واف اليزيمػ ػ الاربيػ ػ ال ػػامم الت ػػي

تطاولػت  ...قػػد أسػرزت تػػدريجيا حركػ مراجاػ ثقاسيػ جػػادة – سػي مواجيػ اليزيمػ –
ما ازلػػت تت ػوالى سصػػو  ،وق ػػد تمثػػؿ واحػػدة مػػف أى ػػـ حركػػات إعػػادة الت سػػيس الةك ػػري

واست ناؼ البناء الحضاري سي حياة الارب " .33
33

األنصاري محمد جابر  ،المرجع نفسه .
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ىذه الدراسة معدة لندوة اكسفورد بتاريخ  1سبتمبر 2001

محمد الرميحي

إف مسػػتقبؿ ثقاستنػػا الاربي ػ ىػػو مسػػتقبؿ الم ػ الاربي ػ ذاتيػػا  .ولػػف ننجػػو مػػف

أزمتنػػا الراىن ػ مػػف دوف أف تتبنػػى الثقاس ػ الاربي ػ الػػدعوة إلػػى تنػػوير الاقػػؿ  ،وتسػػتايد
رسالتيا اإلنساني المنةتح عمى الاالـ التي تامػي مػف ػ ف الاقػؿ واإلبػداع  .سقػد سػاد

الارب الدنيا عندما أبدعوا  ،وترجموا  ،واكت ةوا وطبقػوا  .وا ف يتاػيف عمينػا أف نبػذؿ
الجيد نةسو إذا أردنا الخروج مف م زقنا الراىف  .وما أحوجنا ا ف سي ىػذه المحظػات

الةاصػػم سػػي تػػاري عالمنػػا الاربػػي  -وتػػاري الاػػالـ  -إلػػى ػػجاع القمػػوب والاقػػوؿ .

إنيا دعوة إلى المصارح ونقد الذات واعادة قراءة واقانا عمى كؿ الصادة .
وكػػؿ مػػا أريػػد أف أؤكػػد عميػػو ىنػػا ىػػو أف الديموقراطي ػ

تتحقػػؽ بالمنيػػات الطيب ػ

سق ػػط ،ب ػػؿ تتحقػ ػؽ عن ػػدما تك ػػوف ذروة لنيضػ ػ اجتماعيػ ػ واقتص ػػادي وثقاسيػ ػ وأخالقيػ ػ

امم  .الديموقراطي عندما تكوف سقط مجرد انتخابات حرة تجرد  ،عف عمد أو عف

شةم  ،مف محتواىا الحقيقي  .سا نتخابػات الحػرة سػي ظػؿ التخمػؼ الاربػي الػراىف لػف

ت تي بدعاة النيض  ،بػؿ إف المنطػؽ يقػوؿ إنيػا قػد ت ت ػي بػالكثر شوشا يػ  ،والعمػى
صوتا  ،والكثر كذبا  ،والسوأ مف ىذا وذاؾ أنيا قد تػ تي بقػوى سا ػي مااديػ لمتقػدـ

ولمديموقراطي ذاتيا .

ِ
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