تحفظات عربية عمى الديمقراطية



()1-8-5
فواز جرجس
غالبا ما يتساءل بعض الباحثين والمنظرين العرب واألجانب عن العالقة بين اإلسالم
ً
والديمقراطية وىل تتالئم أو تتعارض الثقافة اإلسالمية مع بعض التجربة الديمق ارطية الغربية أو

لميبرالية .وألن السؤال سجالي أكثر منو عممي تاريخي ،تتراوح معظم األجوبة بين السجالية
واإليديولوجية وعدم القدرة عمى التوثيق الدقيق والرفض المطمق أو القبول المطمق لألطروحة.

وعرضا ،وحدث فرز خطير في أدبيات
لقد أنيك بالفعل ىذا السؤال السجالي بحثًا ونقا ًشا
ً
الديمقراطية التي تعالج مستقبل التحول الديمقراطي في المجتمعات العربية .واليوم ىناك حاجة

أساسيا في إعاقة المسار الديمقراطية في
دور
ممحة لفيم البنى المادية واأليديولوجية التي تمعب ًا
ً
المنطقة العربية ولفيم التحفظات الجوىرية لألحزاب ولمقوى والحركات الوطنية القومية واليسارية
وحركات اإلسالم السياسي ،باإلضافة إلى النظم القائمة.

والسؤال النقدي الميم الذي لم يعطى حقو من الدارسة ىو :ما ىي أىم االعتراضات لدى

القوى السياسية الرئيسية عمى مفيوم الديمقراطية البرجوازية؟ وىل يمكن أن تساعدنا دارسة ىذه

التحفظات واتباع المنيج (السمبي) في البحث عمى استيعاب لممخاوف المتجذرة في الذىنية
العربية ضد مفاىيم الديمقراطية وايجاد اآلليات واإلستراتيجيات الفعالة لمتعاطي معيا وحل
رموزىا وتبديد شكوكيا واالنطالق نحو الفضاء الديمقراطي؟ وىذا ىو اليدف العممي ليذه الورقة

ممخصا وخارطة توضيحية لممناخ الديمقراطي
التي تتمحور حول تقديم مسح كامل وان كان
ً
 قدم الى المقاء السنوي الحادي عشر :اعتراضات وتحفظات عمى الديمقراطية في البالد العربية (أزمة الديمقراطية).
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لدى العرب والتيارات غير المواتية ليا والمشككة في جدواىا وفعاليتيا وقدرتيا عمى تفعيل

المشروع النيضوي العربي.

وسنحاول في ىذا العرض الممخص أن نستشف مواقف القوى السياسية العربية اإلعتراضية

بطريقة نقدية تحميمية من أجل فيم إطروحاتيا وخمفيتيا قبل الشروع في تفكيكيا أو تبريرىا.

يغمب ،يا لألسف ،عمى األدب السياسي العربي منيج المواجية المفظية العنيف والرفض

األيديولوجي الحاد لمرأي اآلخر ،مع أن حساسية الموضوع وأىميتو تتطمب روية وحكمة وتفكير

يجابيا بدالً من تخوينو
نقديا وا ً
ىادئ واعتراف مطمق بحرية اآلخر في التعبير عن رأيو ومحاورتو ً
أو تكفيره أو تمفيق التيم الخطيرة لو.
()1

المناخ المضاد لمديمقراطية في الخمسينيات والستينيات

وتجدر اإلشارة إلى أن معظم القوى واألحزاب السياسية العربية بال إستثناء ،بما فييا التيارات

القومية واليسارية .منذ منتصف الخمسينيات ،لم يكن لدييا فقط تحفظات جوىرية عمى ما يسمي

بمفاىيم "الديمقراطية الميبرالية" أو "الديمقراطية البرجوازية" أو "الديمقراطية الغربية" ،بل استبعدتيا

كميا من برامجيا وممارستيا وحاولت تغيير الواقع عمى أساس ناف لمديمقراطية .رفضت ىذه
ً
األحزاب الواقع وحاولت االنقالب عميو ثورًيا وتغييره بالقوة ،إذا اقتضى األمر.

ويالحظ أن ىناك محاولة لدى األحزاب اليسارية والقومية لمتالعب المفظي بمفيوم الديمقراطية

بالذات ،تارة تحت غطاء "الديمقراطية الصحيحة" أو"ديمقراطية الشعب العامل" أو تحت غطاء

"الديمقراطية الثورية" ،لم تستطع ىذه اإلضافات أن تخفي النزعة االنقالبية ليذه التيارات،
وتعارضيا وتنافييا مع المفيوم الديمقراطي الذي يعتمد عمى مبدأ التراكم والتغيير التدريجي
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أيضا منطق العزل والنفي
السممي والحفاظ عمى المؤسسات القائمة وتطويرىا وتفعيميا ويستبعد ً
واإللغاء.
وفي ىذا السياق ،لم تنتظر ثورة تموز/يوليو  2591في مصر أكثر من ستة أشير لتصدر

مرسوميا الشيير بحظر قيام األحزاب السياسية عمى مختمف مشاربيا .ولم تستبعد ثورة يوليو
النخب والقوى االجتماعية والسياسية لمنظام البرلماني السابق من المشاركة الفعالة في الحياة

السياسية فقط بل نجح الرئيس جمال عبد الناصر في تيميش كل السمطات األخرى– التشريعية

وغالبا ما كان عبد
والقضائية – واحتكارىا ودمجيا في رأس السمطة التنفيذية تحت قيادتيا –
ً
الناصر يشدد عمى إن مصر ليست مييأة لمتعددية الحزبية والسياسية بسبب األوضاع
االجتماعية واالقتصادية المتردية لغالبية المصريين وبسبب اليجمة اإلمبريالية الشرسة ضد

النظم التقدمية الثورية .التعددية الحزبية واالنتخابات النيابية الحرة في تقدير عبد الناصر ،تؤدي
إلى تكريس التبعية في ظل ىيمنة العامل المادي المؤثر في الحياة المصرية وشراء األصوات

والفرز الطبقي المخيف .وبغض النظر عن حقيقة أو وىمية ىذه التحفظات ،لم تكن الديمقراطية

بمفيوميا الميبرالي من األولويات عمى أجنده النظام الناصري ،وانما إنجاز االستقالل الوطني

والتخمص من االستعمار وتحقيق العدالة األجتماعية وبناء سمطة مركزية قوية .وأظن ال نبالغ

كثير إذا اعتبرنا إن الديمقراطية ضحى بيا عمى معبد األولويات االقتصادية واالجتماعية
ًا
والسياسية.
شعبيا ،ولم توجد قوى وشرائح
مطمبا
ويجدر التشديد عمى إن الديمقراطية الغربية لم تشكل
ً
ً
أيديولوجيا لكي تطالب وتكافح من أجل تطبيق
نفسيا و
ً
اجتماعية منظمة ومؤثرة ومعبأة ومييأة ً

عالميا في
المفاىيم الميبرالية .العكس ىو الصحيح :تأثر التيار الثقافي والفكري والمييمن
ً
الخمسينيات والستينيات ،بالماركسية واتجو بعناد وتصميم إرادي نحو إلغاء فكرة النظام
طبعا ،لم تنجو المجتمعات العربية من تأثير العاصفة العاتية والمناىضة
الديمقراطي.
ً
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لمديمقراطية في كافة أنحاء العالم ،بل عانت النخب والمجتمعات العربية آنذاك من نفس

الصعوبات والمشاكل التي ضربت البمدان اآلسيوية واألفريقية ودول أمريكا الالتينية .فال عجب
إذا وجدنا إن معظم القوى واألحزاب السياسية العربية ،باإلضافة إلى النظم العسكرية الفتية،

يتحفظ عمى مفاىيم الديمقراطية الغربية ويرفضيا من أساسيا وذلك لثالثة أسباب :ارتبطت

كبير بين الطبقات
اقتصاديا خمقت تفاوتًا ًا
الديمقراطية بعد الحرب العالمية الثانية بأنظمة ليبرالية
ً
االجتماعية ،فكانت الحاجة إلى العدالة االجتماعية أكبر منيا إلى الديمقراطية .رأت النخب

العربية الصاعدة أن المطموب إعادة التوزيع وتغيير البني االجتماعية ،وذلك ال يمكن تحقيقو

من خالل احترام القواعد والمؤسسات الدستورية القائمة.

ارتبطت الديمقراطية في الخمسينيات ،في رأي األغمبية الكبرى من النخب الصاعدة ،بالييمنة

االستعمارية ،بوجود نخب أخرى في السمطة متغربة ومرتبطة باالستعمار أو بالقوى االستعمارية.

دور مركزًيا في تييئة البيئة والذىنية لدى النخبة الجديدة
لعبت إشكالية اليوية والخصوصية ًا
الصاعدة في رفض المفاىيم التغريبية ،بما فييا الديمقراطية.

وباإلضافة إلى األسباب الثالثة السابقة ،ىناك عامل التربية والتنشئة السياسية لمنخب الجديدة،

نسبيا ،مختمفة عن النخب
وخاصة إن الشريحة الكبرى منيا منحدر من أصول ريفية وشعبية ً
األرستقراطية التي كانت تستمم زمام السمطة في األربعينيات وأوائل الخمسينيات .فمم تتعاطف
وتتأقمم ىذه النخب الشعبية مع الفكرة الديمقراطية ولم تتربى أو تستوعب ىذا الخيار النخبوي

الغربي .ا نصب اىتمام النخبة الجديدة عمى إزاحة الطاقم السياسي القديم وتثبيت وتدعيم ىيمنتيا
عمى الدولة والمجتمع من خالل تمبية الحاجات والمستمزمات االجتماعية واالقتصادية لمشرائح

العظمى الميمشة وادخال تغييرات جذرية في المعبة السياسية .وىكذا تضافرت البيئة الدولية
والمحمية لكي تترك بصماتيا القوية عمى سموك النخب الجديدة الصاعدة ،وترفض الخيار
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الديمقراطي وتستغني عنو بنظم تسمطيو قمعية تأتمر بمشيئة الزعيم والقائد الواحد وتحت مظمة

الحزب الواحد.

()2

دور البنى واألطر المادية والسوسيولوجية

والممفت أن األحزاب والقوى المتحفظة والرافضة لمديمقراطية استطاعت وبسيولة أن تييمن

معا.
وتفرض سمطتيا عمى التيارات الديمقراطية األخرى داخل األحزاب اليسارية والقومية ً

بالفعل ،حصل انفصام أو انفصال ،داخل ىذه التيارات بين ما يسمى بالمفكرين والمنظرين من

جية والسياسيين والحركيين من جية أخرى .ففي حين اىتم تيار المفكرين في أدبياتو بالحريات
والديمقراطية ومحاسبة السياسيين وتحديد دور الدين في الدولة والعالقة مع األقميات وتجديد

االقتصاد الوطني وتحديثو ،ركز تيار السمطة في الفكر القومي ،والمنحدر أساسياً من الطبقات

الريفية ،عمى تحرير البالد وتحسين الوضع االجتماعي ،ولكن دون إعادة األىمية أو حتى
االستفادة من األنظمة الدستورية واألخذ بالتجربة الديمقراطية أو االعتراف بالتعددية .أدت ىذه
الحالة االنفصالية أو اإلنفصامية بين الفكر والممارسة إلى نتائج كارثية عمى طبيعة إدارة

السمطة السياسية في المجتمعات العربية.

ويبقى السؤال المحوري ،لماذا فشل أو عجز تيار المنظرين والمفكرين عن تسويق أطروحاتو

الميبرالية إلى الجميور العربي العريض؟ وىل يمكن الحديث عن طبيعة وتركيبة النخب السياسية

الصاعدة دون أخذ البنية السوسيولوجية -االجتماعية والعوامل الخارجية في عين االعتبار؟ ىل

كثير حين نتكمم عن دور وأفكار النخب وأيديولوجيتيا في معزل عن التطور التاريخي
نبسط ًا
والمادي لممجتمعات العربية ودور التربية والتنشئة السياسية؟ ىل يتم اليروب أو العزوف عن

طرح األسئمة الصعبة والشائكة عن بنية وتركيبة المجتمعات العربية بالحديث ،بدالً عن ذلك،

عن الترف األيديولوجي المضاد لمديمقراطية؟ ىل كانت النخب العسكرية الجديدة تستطيع أن
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تقضي عمى الجنين الديمقراطي بيذه السيولة لوال جفاف ينابيع التعددية في تراثنا وتاريخنا؟ إلى
أي درجة كانت فكرة الحاكم العادلة المستبد وما ت ازل مترسخة ومتجذرة في تربيتنا وتفكيرنا؟ وىل

يمكن تفسير الدعم الشعبي الواسع ليؤالء الحكام السمطويون ،بالرغم من اغتياليم لمجنين

الديمقراطي ،وتسميط سيف االستبداد عمى أعناق المواطنين ،إال من خالل فيم المنظومة الفكرية

واالجتماعية والتربية السياسية لمنخب والقيادات العربية.

الميم إن الجنين ال ديمقراطي أختنق أو خنق في الميد وشرعن أسموب سمطوي في الحكم

يستبعد المشاركة والتعددية السياسية ويتحفظ جذرًيا عمى نموذج الحكم الديمقراطي الغربي بل
مطمقا .والمؤلم والمؤسف إن المعارضة ،عمى مختمف مشاربيا ،لم تطرح رؤية أكثر
يرفضو
ً
مضادا،
استبدادا
تقدمية أو ليبرالية لمديمقراطية المنشودة .صحيح أن االستبداد السياسي يولد
ً
ً
وىذا حصل لمعظم القوى السياسية التي عانت من جراء اضطياد وقير السمطات المركزية ليا

كثير إذا اعتبرنا أن تحفظات المعارضة اليسارية والقومية
وتيميشيا وعزليا .ولكننا نبسط ًا
خطر
واإلسالمية عمى الديمقراطية منذ الخمسينيات والى الثمانينيات كانت أقل حدة ،أو شكمت ًا
أقل عمى الجنين الديمقراطي .لم تكن أولويات الشرائح العظمى داخل المعارضة تختمف جذريا

عن أولويات النظم الثورية القائمة .نفس الشعارات األيديولوجية ،نفس البرامج واألجندة
عالميا،
السياسية ،نفس الذىنية والتربية والنشأة ،أضف إلييم البيئة والمناخ المضاد لمديمقراطية
ً

ال وجيين لعممة واحدة .ىذه ىي الحقيقة المؤلمة التي
وسنجد إن المعارضة والنظم القائمة شك ً

ميزت السموك السياسية العربي تجاه الديمقراطية منذ منتصف الخمسينيات والى أوائل
الثمانينيات.

جرت مياه كثيرة منذ أوائل الثمانينيات وحتى الوقت الراىن وتبدل المناخ العالمي وأصبحت

شعبيا جارًفا ال يمكن الوقوف بوجيو
ومطمبا
الديمقراطية بمفيوميا الميبرالي أيديولوجية مييمنة
ً
ً
ورفضو .ولم تسمم المنطقة العربية من شظايا ىذه األيديولوجية التي استعمرت المخيمة اإلنسانية
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منذ أواخر الثمانينيات .حاولت النظم العربية القائمة التأقمم مع ىذا الواقع الجديد من منطمقين.

تمحور المنطمق األول حول القيام ببعض اإلصالحات الصورية التجميمية ،خاصة عمى الصعيد
اإلقتصادي تحت ضغط السياقات والمؤسسات الدولية وفي محاولة المتصاص الغضب الشعبي

وتقنيتو .في الوقت ذاتو  ،أعادت النخب الحاكمة لعب االسطوانة القديمة في ما يتعمق باألخطار
التي يمكن أن تترتب عمى تطبيق مفاىيم الديمقراطية الميبرالية في المجتمعات العربية .بالطبع،

أخذ موضوع األمن القومي والقضايا الكبرى ،خاصة الخطر الصييوني ،الحيز األكبر من

اىتمام الخطاب الرسمي العربي .فاالنفتاح السياسي ،عمى حد زعم ىذه القيادات ،يمكن أن

يؤدي إلى تيديد قدرة البمدان العربية عمى الصمود في وجو التحديات الخارجية ويتركيا عرضة
لألطماع والمؤامرات الصييونية -األمريكية .المقولة األخرى التي ما ت ازل النخب الحاكمة

ترددىا تحفظًا عمى الديمق راطية الغربية تتعمق بعدم استعداد وتييئة المجتمعات والشعوب العربية
لالنخراط في الفضاء الديمقراطي الحر.

()3

نموذج لتحفظات وسموك النظم الحاكمة إزاء الديمقراطية

حين سئل أحد الرؤساء العرب من قبل أحد المراسمين األمريكيين عن رأيو في واقع
الديمقراطية في بمده ،أجاب بثقة متناىية وتيكم واضح بأنو من الخطأ إسقاط المعايير
الديمقراطية الغربية عمى المجتمع في بمده .فالشعب في تقديره ،وعمى عكس نظيره األمريكي،
غير مييأ أو قادر عمى استيعاب الجرعة الديمقراطية دفعة واحدة في الوقت الراىن بسبب

عوامل الجيل ونقص التعميم والفقر .وبكل بساطة وبرودة أعصاب ،وضع الرئيس نفسو والنخبة

وصيا عمى الشعب حتى تحدث األعجوبة المنتظرة :أال وىي النضوج التاريخي لمشعب.
النافذة
ً
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أيضا إن حكومتو تركز جيودىا وأولويتيا اآلن عمى عممية
في ذات السياق ذكر أحد الرؤساء ً
اإلصالح االقتصادي كخطوة أساسية وضرورية قبل الشروع في إصالحات سياسية حقيقية.

ولذلك تعتبر القيادة إن برنامج اإلصالح السياسي ،والذي تطالب بو المعارضة عمى مختمف

مشاربيا ،بما فيو قضايا التعددية الحزبية والشفافية السياسية والتعبير ،يتطمب أرضية اقتصادية

صالحة لكي تثمر بذور ىذا اإلصالح السياسي ولكي ال يستغل من قبل قوى رجعية ،غيبية

معادية ومضادة لمديمقراطية .

خمفيا لقضايا االقتصاد واإلصالح االجتماعي ويتم
مقعدا
مرة أخرى ،تأخذ الديمقراطية
ً
ً
مقايضتيا باعتبارات أخرى وضرورات مرحمية .تكمن اإلشكالية الصعبة في التميز بين األعذار
الوىمية من جية والتحفظات الجدية عمى األسرع في عممية التحول الديمقراطي من جية أخرى.

السؤال النقدي الصريح ىو :كيف نستطيع أن نفيم ونفصل بين اعتراضات القيادة الرسمية عمى
تطبيق مفاىيم الديمقراطية الغربية ورغبتيا وطموحيا في اإلبقاء عمى سيطرتيا عمى مؤسسات

معا؟ ،فالمعروف أن لدى النخبة في السمطة مصالح إقتصادية وسياسية متجذرة
الدولة والمجتمع ً
ال يمكن التخمي عنيا بسيولة والتضحية بيا من خالل المجازفة في فتح باب المشاركة السياسية

عمى مصراعيو .كيف يمكن التوفيق بين الحفاظ عمى مصالح النخبة الحاكمة وبين القيام
بإصالحات سياسية جذرية؟

ىذا ىو السؤال المحوري الذي تتيرب المعارضة من طرحو عمى مائدة البحث ومحاولة إيجاد

اآلليات واألستراتيجيات من أجل فك رموزه ومنعو من إعاقة التحول والطيران نحو الفضاء

الديمقراطي .ستبقى النظم والنخب التسمطية تتحفظ عن تطبيق الديمقراطية طالما بقيت

مصالحيا وديموتيا معرضة لمخطر .كيف ،إ ًذا ،يمكن إبرام أحالف أو تحالفات سياسية

“ ”Political Pactsبين المعارضة والنظم القائمة ،كما حصل في بعض دول أمريكا الالتينية
في الثمانينات والتسعينيات؟ كيف يمكن إعطاء األمان وعدم الوعيد والتيديد بالبطش في
8
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إعضاء النخبة الحاكمة من أجل حفزىم عمى الخروج من نفق االستبداد السياسي؟ الخطأ كل
الخطأ أن نتوقع تغيير جذري في ذىنية النظم والنخب النافذة طالما استمرت المعارضة في

تخوينيا وتيديدىا .كيف يمكن االنتقال إلى إطار إبداعي ومنيج سموكي سممي لمتعجيل في
عممية التحول الديمقراطي؟ تتطمب ىذه العممية تضافر الجيود لكافة القوى واألطياف السياسية
من أجل منع أي انفجار قد يؤدي إلى احتراق اليدف الرئيسي.

ال يعني ىذا العرض أن السمطات الرسمية العربية مستعدة أو مييأة لكي تشرك المعارضة في

عددا وعدة لمدخول إلى
المعبة السياسية أو فتح النوافذ واألبواب لمشرائح الشبابية المتزايدة ً
المعترك السياسي .فما تزال السمطات العربية تتحفظ عمى عممية التحول الديمقراطي وتكاليفيا
الباىظة عمى استقرار نخبيا ومصالحيا الحيوية تتخوف نخبة النظام السوري ،مثالً ،من تزايد

حدة أصوات المنتديات األىمية واصرار قيادييا عمى أىمية االعتراف بالمجتمع األىمي
ومشروعية المعارضة السياسية ضمن نطاق حدود القانون .الممفت إن النخبة النافذة داخل
النظام السوري أبدت اعتراضاتيا عمى السماح ليذه المنتديات والجمعيات األىمية بالعمل العمني

بسبب تخوفيا من أن يؤدي الحديث عن المجتمع إلى تصدعو وفتح ثغرات في جسده ،وييدد

أيضا ،تشدد النخبة النافذة
تماسكو ووحدتو ويعرض سوريا لخضات وىزات أمنية ىي بغنى عنيا ً
في النظام السوري عمى أنيا ما ت ازل في حالة حرب مع إسرائيل ،وىذا الصراع المصيري يجدر
أيضا عمى برامج المنتديات األىمية .اإلصالح
أن يأخذ األولوية ليس فقط عمى أجنده الدولة بل ً
السياسي وعممية االنفتاح التي تطالب بيا فعاليات المجتمع األىمي ،في رأي القيادة السورية،

يمكن أن يؤديان إلى إضعاف المجتمع والدولة م ًعا في مواجية التحديات الخارجية :ال صوت
يعمو فوق صوت المعركة ،ترداد مخيف لالسطوانة األيديولوجية التقميدية التي ىيمنت عمى
الخطاب السياسي العربي منذ منتصف الخمسينيات وكأن عجمة التاريخ لم تتحرك:
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نقديا بين تحفظات
مرة أخرى ،السؤال الميم الذي يطرح نفسو ىو :كيف لممراقب أن يميز ً
إيديولوجيا
بعدا
القيادة السورية الحقيقية والوىمية عمى الديمقراطية؟ ىل تخفي ىذه التحفظات ً
ً

ال من آثار وتداعيات
حقا وفع ً
افضا لممفيوم الديمقراطي؟ ىل تتخوف القيادة السورية ً
مض ً
ادا ور ً
عممية التحول الديمقراطي عمى المجتمع والدولة أم عمى مصالحيا وديمومتيا؟ كيف يمكن بناء

جسور التواصل والحوار المفيد والناجح بين نخبة النظام النافذة وفعاليات المجتمع األىمي من

أجل التخفيف من مخاوف النخبة وأي أثار سمبية جانبية يمكن أن تتسبب بيا عممية التحول

الديمقراطي؟ وماذا إذا استمرت القيادة السورية في رفضيا المطمق لمديمقراطية؟ ،ويبدو ،ويا

لألسف ،إن السمطات المبنانية تطبعت وتأثرت إلى درجة خطيرة بذىنية األجيزة األمنية في

أيضا تستخدم نفس المصطمحات والتحفظات من أجل قمع الحريات
البمدان العربية ،وأصبحت ً
واحكام قبضتيا عمى المجتمع األىمي .فيي ال تتورع اآلن عن تخوين المعارضة من أجل

تخويفيا واسكاتيا وحمميا عمى القبول باألمر الواقع.

في مقابل ذلك ،ال تيتم القيادة السعودية في إخفاء رفضيا لمديمقراطية وتعبر بوضوح ،في

أكثر من مناسبة ،عمى إن المفيوم الديمقراطي الغربي ال يصمح كأسموب وأداة سياسية إلدارة

دفة الحكم في المممكة ،كما إن ىناك ثمة تعارض جذري بين اإلسالم والديمقراطية ،وان المممكة

غير مستعدة لتطبيق مفاىيم تتعارض مع تعاليم ومبادئ اإلسالم .ال تتحفظ الحكومة السعودية
عمى الديمقراطية فحسب بل ترفضيا كميًا كآلية إلدارة الشؤون السياسية.

وتشير كل ىذه التحفظات واالعتراضات عمى الديمقراطية إلى تنوعية معقدة في الموقف

الرسمي العربي ،يجمع بينيا مخاوف وشكوك ورفض مطمق ،باإلضافة إلى قبول مشروط.

صحيح أنو من الصعب اختزال وتصنيف الخارطة الرسمية السياسية في موقف واحد محدد ،إال

أن السمبية تشكل القاسم المشترك بينيا ،ىذا مع العمم إن ىناك تجارب إيجابية تجد دراستيا مثل

حالة البحرين والمغرب.

10

مسودة يستفاد منها في البحث العممي وال يجوز التصرف فيها بأي شكل.
www.arabsfordemocracy.org

()4

المعارضة والديمقراطية في الوقت الراهن

نضوجا وحيوية
وعمى العكس من مواقف النظم القائمة من الديمقراطية ،أظيرت المعارضة
ً
وتأقمما مع السياقات اإليديولوجية الجديدة ،عمى األقل عمى المستوى النظري التجريدي أكثر
ً
بكثير مما أظيرتو الحكومات العربية ،ال يشكل ىذا االستنتاج مفاجأة حيث أنو يصعب عمى
القيادات السمطوية ،التخمي عن امتيازاتيا ومصالحيا التي يؤمنيا ليا احتكار السمطة ،في حين
إن المعارضة بحاجة إلى إبداء مرونة وديناميكية تكتيكية لموصول إلى معاقل السمطة .لكن

األمر يتعدى التكتيك والتحايل السياسي من قبل المعارضة .يبدو أن التيار الواسع داخل القوى

جابيا من قضايا الديمق ارطية ،وبدأ يتخمى عن تحفظاتو
فعميا في خياراتو إي ً
القومية واليسارية بدأ ً
السابقة تجاه العديد من المفاىيم المرتبطة بالديمقراطية الميبرالية ،بما فييا التعددية الحزبية،
االنتقال السممي لمسمطة السياسية ،وحرية االعتقاد ،ومبدأ المواطنة ،والمساواة القانونية بين

الرجل والمرأة .فمقد انخرط العديد من القيادات القومية واليسارية السابقة في مشروع بناء

المجتمع األىمي وأصبحوا يدافعون بجرأة وحزم عن الحريات الخاصة والعامة لكافة المواطنين

بدون استثناء ،مع تحفظ ضمني ،ويا لألسف ،من قبل بعض النخب اليسارية عن حرية حركات

األسالم السياسي في المشاركة السياسية الفعالة والمشروعة في المجتمع والسمطة .ففي حين

أدى الحوار القومي – اإلسالمي إلى نوع من المصالحة التاريخية بين الفريقين ،ما يزال التيار
الواسع داخل الحركات اإلسالمية واألحزاب اليسارية يشكك في نوايا وصدقية التيار اآلخر .لقد

تركت األحداث الدموية في كل من الجزائر ومصر واليمن خالل فترة الثمانينيات والتسعينيات

بصماتيا السوداء عمى العالقة بين اليساريين واإلسالميين.

استطاع النظام المصري والجزائري واليمني في العقدين األخيرين استغالل المخاوف المشتركة

لتيار اليسار وحركات اإلسالم السياسي ورمي طعم السماح ليما بالمشاركة في السمطة لمعبيما
11
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طبعا ،في الحالة المصرية ،أدى إلى تأزم الوضع السياسي
ضد بعضيما البعض وخربيما م ًعا
ً
وتراجع عممية التحول الديمقراطي .كما أدى إلى فرز خطير في الشارع المصري بين بعض
التيارات السياسية واالجتماعية وبين ىذه التيارات والحكومة المركزية.

أما في الجزائر ،فقد أدى الفرز السياسي – االجتماعي الخطير إلى إغراق ىذا البمد الميم في

بحر من الدماء كانت نتيجتو إضعاف كل الفرقاء السياسيين واحكام العسكر قبضتيم عمى

شؤون البالد .لذلك فإن إنياء الحرب األىمية – اإليديولوجية بين اإلسالميين واليساريين
ضروري لمبدء الفعمي في التحول نحو الفضاء الديمقراطي ،آلن ىذا التحول يتطمب من التيارين
إنياء تحفظ كل منيما عمى مشاركة التيار اآلخر في المعبة السياسية واإلعتراف العمني

والصريح بحقو المشروع في المنافسة السممية من أجل الوصول إلى سدة الحكم.

يخيا ،يجدر التشديد عمى نقطة نظرية في غاية األىمية اآل وىي إن أوجو التشابة اكثر
تار ً
بكثير من أوجو االختالف بين تحفظات حركات اإلسالم السياسي عمى الديمقراطية واعتراضات

القوى واألحزاب اليسارية والقومية .ليس ىناك شيء استثنائي أو فريد في ما يتعمق بتحفظات
اإلسالميين عمى مفاىيم الديمقراطية الغربية .تشكل المنظومة الفكرية العقائدية لإلسالميين جزء

ال يتج أز من الخارطة الثقافية والسياسية – االجتماعية في معظم المجتمعات العربية  ،تتأثر

بنفس السياقات والمعطيات اإلقميمية والدولية.

ىناك بعض المراقبين المحميين واألجانب ،الذين يحاولون تسويق مقوالت تبسيطية عن حالة

العداء الطبيعية بين اإلسالميين ومفاىيم الديمقراطية الغربية .تتم ىذه األطروحات أما عن سوء

فيم أو سوء قصد .صحيح إن الديمقراطية لم تكن من األولويات عمى جدول وبرامج حركات

اإلسالم السياسي منذ نشأتيا التنظيمية في العشرينات والثالثينيات من القرن الماضي ،إال إن

التيار النافذ داخميا أظير مرونة رىيبة في األربعينيات في تعاطيو مع النظم البرلمانية .وكمثل
عمى ىذه المرونة التكتيكية ،سايرت جماعة األخوان المسممين المصرية التجربة الديمقراطية قبل
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عام  2591واعتبرتيا األقرب إلى النظام اإلسالمي ،وتعاممت مع القصر دون أن تضع في وجو
تحالفيا مع النظام البرلماني القائم أي حواجز عقائدية ،بالرغم من إن تحالفيا ىذا أعتبر آني

ومرحمي.

لكن التيار الواسع من اإلسالميين ،كغيره من التيارات القومية واليسارية ،ما لبث أن أنضم إلى

الجوقة المعادية والمعبأة ضد الديمقراطية .الفرق الرئيسي الذي يميز اعتراضات التيارات
العممانية عن نظيرتيا الدينية يكمن في عودة األخيرة إلى النص لتسويق وتعميب رفضيا

لمديمقراطية .بالفعل ،لقد سادت منذ أوائل خمسينيات القرن العشرين ،ثقافة اليوية والخصوصية،

التي اعتمدت منيج التأصيل ،لشرعنو بعض األمور وتحريم تمك ،بسبب ظروف مكافحة
االستعمار ،والسعي لالنفصال عن ثقافتو وقيمو .نظر اإلسالميون منذ البداية إلى القيم
اإلنسانية العالمية والمؤسسات الدولية نظرة شك وعداء ،فقد قيل تارة إن تمك القيم اإلنسانية قيم

طور إن الغرب يكيل بمكيالين .وفي صراعات الحرب الباردة ،وىيمنة ثقافة
غربية خاصة ،وقيل ًا
الخصوصية واليوية ،قيل أن القيم الواردة في ميثاق األمم المتحدة ،واإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان قيم تقوم عمى الحق الطبيعي ،بينما ال تشكل ثوابت عند المسممين إال األمور التي ىم

مكمفون بيا في النصوص القرآنية الشرعية .فيناك تناقض جذري بين النيج اإلليي والنيج

مسوغا لمرفض ،أطمت من جديد يد
اإلنساني .وعندما انتيت الحرب الباردة ،حيث كانت تشكل
ً
مقوالت المؤامرة والحممة عمى تمك القيم العالمية من ضمن الحممة عمى الييمنة األمريكية،
وظواىر العولمة.

جدا :ال يمكن فيم تحفظات اإلسالميين عمى
في ىذا السياق ،يجدر التشديد عمى نقطة ميمة ً
الديمقراطية إال بالتركيز عمى البني واألطر اإليديولوجية المحددة والمسيرة لموعي .ىذا التراكم
اإليديولوجي المؤصل ترك بصماتو وآثاره ليس فقط عمى الخطاب السياسي لمحركات اإلسالمي

أيضا عمى سموكيم وشكوكيم إزاء العديد من المفاىيم العالمية ،خاصة الديمقراطية.
بل ً
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()5

فكرة النظام االسالمي الشامل أو الشمولي

سادت فكرة اإلسالم الشمولي سائر كتابات اإلسالميين منذ الخمسينات ويعتبر عبد القادر

عودة ،من أوائل المفكرين اإلسالميين الذي قدموا العروض الشاممة لمحضارتين اإلسالمية

والغربية ،مع إدانة الثانية ،واالنتصار لألولي .كتب عودة ،القاضي المدني ،وعضوا اإلرشاد في

حركة األخوان المسممين المصرية ،في األوضاع السياسية ،منتص اًر لمذىب إسالمي في نظام

الحكم .يؤصل القانوني عبد القادر عودة في كتابو" ،اإلسالم وأوضاعنا السياسية" لرؤية سياسية
متكاممة ويسجل فيو أىم تحفظاتو عمى الديمقراطية التي ما ي ازل بعض اإلسالميين يتبناىا ويعيد

ال النظام اإلسالمي الشامل مع أنواع الحكومات والنظم األخرى التي عرفيا
صياغتيا .يقارن مث ً
العالم ،فال يجد مثيالً لو .يتحفظ عودة عمى الحكومات الدستورية ،القانونية ألنيا تخضع لقوانين
ونظم يضعيا البشر وىم متأثرون بأىوائيم وشيواتيم ،والقوانين واألنظمة التي يضعيا البشر
قابمة لمتبديل والتعديل واإللغاء إذا ما قضت بذلك أىواء البشر وشيواتيم .أما أحكام القرآن فيي

من عند اهلل ،وىي دائمة إلى األبد ال تماشي أىواء الحكام وال أىواء المحكومين .يتحفظ عودة

أيضا عمى نظام الحكم الديمقراطي في ما يتعمق باختيار الحكام ويرى إن النظام اإلسالمي
ً
نوعيا عن الديمقراطية في أنو يقيد الحاكمين والمحكومين بقيود تمنعيم من االنطالق
يختمف
ً

وراء األىواء وتحول بينيم وبين الخضوع لمشيوات .يا لألسف ،ال يحدد عودة نوعية أو طبيعة

وفعالية ىذه القيود .كذلك يقارن شيخنا الجميل بين اإلسالم والديمقراطية في إن األول ال يترك
مقاييس العدالة والمساواة وغير ذلك من الفضائل اإلنسانية في يد البشر ،وانما لإلسالم حدود
الفضائل والمبادئ اإلنسانية ويضع مقاييسيا ويخضع البشر ليذه المقاييس العموية.

ويذىب عودة إلى أبعد من ذلك في مقارنتو النظام اإلسالمي مع الديمقراطية ،حيث يفتخر

بأن األول ،وعمى عكس النظام الجميوري ،يسمح بانتخاب رئيس الدولة لمدى الحياة .والمفارقة
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الثانية :إن الكاتب يتحفظ عمى النظم الديمقراطية لسبب آخر يتعمق بفشميا الذريع في تطبيق

مبدأ الشورى ألن الزعماء الغربيين ،عمى حد زعمو ،يؤثرون المنافع الشخصية والعصبيات
الحزبية عمى المصالح العامة ،ويسمحون لألقمية أن تناقش الرأي الذي أقرتو األغمبية بعد انتياء

دور المناقشة وأن تشكك في قيمتو وصالحيتو أثناء تنفيذه ،بل إن الرأي يظل موضع االنتقاد

والسخرية حتى بعد تمام تنفيذه" والنظام اإلسالمي ،في تقدير عودة ،عمى عكس النظم
الديمقراطية والديكتاتورية ،أصمح نظام يرضي أصحاب الميول الحرة والفعالية السياسية.

ال يتحدث عودة عن أي تجارب تاريخية حسية وال يبدي أي اىتمام بالتاريخ أو الحقائق

العممية عمى أرض الواقع .كالمو تعبوي ،خالصي النزعة ،عقائدي إلى درجة مظممة ،يخمط

أسا عمى عقب ويستخمص العبر الخاطئة وال يحترم ذكاء القارئ وادراكو .في
الحقائق ويعكسيا ر ً
نياية كتاب عودة ،يشعر القارئ بألم وحزن لمعاناة الشعوب التي تحتضن الديمقراطية وبفخر
واعتزاز بنظام الحكم اإلسالمي السائد في البمدان العربية .يسوق عودة ليذا النظام ويغمفو

بوشاح إسالمي ،في حين يحاول تفكيك بنية النظم الديمقراطية التي ينعتيا ويصفيا بالفساد

والضعيفة والمنحمة .يتصدر العامل األخالقي – العقائدي قائمة التحفظات عند عودة ،عندئذ
تنتفي الحاجة إلى التاريخ والم فاىيم التاريخية أو إلى مقارنو نقدية بين نظامو اإلسالمي الشمولي

أخير إلى استنياض اليمم ورفض
وأنظمة الحكم الغربية .خطاب عودة تعبوي ،ييدف أوالً و ًا
مطمقا ألنيا ،في تقديره ،تمثل النقيض لمتجربة اإلسالمية المثالية.
التجربة الديمقراطية التغريبية
ً

وال يميز عودة بين اإلسالم كدين ونظام الحكم السياسي بل يمزجيما ويطعميما حتى أصبحت
الدولة في اإلسالم ىي الدين ،وأصبح الدين في اإلسالم ىو الدولة.

شكل كتاب "اإلسالم وأوضاعنا السياسية" ذخيرة حية لمعديد من الحركيين اإلسالميين الذين

استخدموا مصطمحاتو في معركتيم ضد قوى التغريب والنظم الشمولية العربية المتيمة بالعممانية

والتبعية لمغرب .وما يزال كتاب عودة ،باإلضافة إلى كتاب الدكتور محمد ضياء الدين الرئيس،
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"النظريات السياسية"  ،بالرغم من صدورىما في خمسينيات وستينيات القرن العشرين ،يشكالن
مرجعية ميمة لبعض التيارات اإلسالمية التي تتحفظ عمى الديمقراطية وتعتبر أن لدى اإلسالم

ال في كافة مجاالت الحياة .صحيح أن ىذه التيارات ال تمثل إال أقمية داخل
ال وشام ً
نظامًا كام ً

حركات اإلسالم السياسي في الوقت الراىن ،إال إن وجودىا المتواضع يعكس ديناميكية
المتغيرات التي طرأت عمى بنية الحركة اإلسالمية وصعود قوى إسالمية جديدة أكثر تقدمية

وتنوير وقابمية عمى التعايش مع مفاىيم الديمقراطية الغربية.
ًا

آخر ىذه االستعارات كتاب الفقيو السوري المعروف وىبة الزحيمي وعنوانو "حق الحرية في

العالم" ،حيث يستند في تحفظاتو عمى الديمقراطية إلى كتاب الريس ويرى أن ىناك فوارق ثالثة

بين الديمقراطية الغربية والديمقراطية االسالمية ،وىي:

 -2الديمقراطية الغربية مقترنة بفكرة القومية أو العنصرية ،وتسايرىا نزعة التعصب أو
العصبية .أما في اإلسالم فنظرتو إنسانية ،وافقو عالمي.

 -1أىداف الديمقراطية الغربية الحديثة ىي أغراض دنيوية أو مادية فقط .أما في اإلسالم
فأغراضو دنيوية وأخروية.

 -3سمطة األمة في الديمقراطية الغربية مطمقة ،فاألمة ىي صاحبة السيادة ،وأما في اإلسالم
فميست سمطة األمة مطمقة ،وانما ىي مقيدة بالشريعة :بدين اهلل.

خالصة األمر عند الزحيمي ،ومثمو مثل عودة والريس وغيرىما من المفكرين اإلسالميين

المتحفظين عمى الديمقراطية ،فأن مقارنو النظام اإلسالمي بغيره من األنظمة الوضعية ،بما فييا

الديمقراطية ،تبين أنو نظام إليي كامل وأنو متفوق عمى الفكر الديمقراطي الغربي الوضعي من

حيث طبيعة الحرية والممكية الفردية ووجود الدولة ومفيوم الديمق ارطية والعقيدة والرأي العام

وطبيعة السمطة.
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()6

البعد العالمي والبعد اإلمبريالي لمحضارة الغربية

ال تكتفي ىذه النزعة الشمولية المطمقة في الحديث عن المزايا الفاضمة لمديمقراطية االسالمية

بل تزعم بأن األخيرة أفضل وأنبل وأشمل وأكثر أصالة من المفيوم الديمقراطي الغربي .ىناك
إشكاليتين في ىذا المنطق :تتعمق اإلشكالية األولى في غياب تعريف وتحديد دقيق لمفيوم

الديمقراطية اإلسالمية؟ ماذا تعني الديمقراطية اإلسالمية في ىذا السياق؟ تتمحور اإلشكالية
الثانية حول فكرة الصدام أوالصراع الجدلي مع الفكر الديمقراطي الغربي والتشكيك في بعض

المفاىيم العالمية التي أصبحت إنسانية وتخطت الحدود الجغرافية والسياسية لمبمدان الغربية،

مثل قضايا حقوق اإلنسان والتعددية السياسية والمساواة القانونية بين المرأة والرجل وحرية الرأي

والتعبير وغيرىا من الحريات .وبالفعل ،تكمن اإلشكالية الصعبة في الفكر العربي اإلسالمي

السياسي في عدم القدرة عمى التمييز بين البعد اإلنساني العالمي والبعد اإلمبريالي االستغاللي

أحيانا عمى بعض الكتاب
لمحضارة الغربية .ثمة خمط خطير بين البعدين ،حتى أنو يصعب
ً
العرب االعتراف الصريح بأن المفاىيم الميبرالية األوروبية التي ظيرت مع الثورة الفرنسية ،مثل

حرية الرأي والعقيدة وحرية االجتماع وغيرىم ،ىي حريات أصميا أوروبية لكنيا أصبحت اليوم

عالمية .يؤدي الخمط الخطير في نقد السياسيات الخارجية لمدول الغرب إلى محاربة غير مباشرة
لبعض الحريات اإلنسانية تحت اسم نقد أوروبا ومكافحة االستعمار.

وال يخفي بعض أصحاب االتجاه اإلسالمي تحفظيم عمى الديمقراطية الميبرالية ألنيا ليست

األسموب المالئم الذي يصمح لمتطبيق في المجتمعات العربية واإلسالمية .فالعرب والمسممون

بحاجة إلى ديمقراطية أصيمة تختمف جذرًيا عن النموذج الميبرالي والماركسي وتستمد مشروعيتيا
وصدقيتيا ولغتيا من اإلسالم وفيمو باعتباره المكون األساسي لعقيدة األمة .ىناك إحساس بأن
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حقبة التغريب الفكري قد دارت دورتيا الكاممة ،وأنو آن األوان لكي يعود العرب إلى أصالتيم أيًا

كان تعريفيم ليذه األصالة ،ولكي يستعيدوا نموذج الخمفاء الراشدين لتطبيقو .ينتقد اإلسالميين،

ال أصحاب الثقافة الغربية الذين يقعون عادة في نزعة تقميد النماذج الغربية الكاممة
مث ً
ويستوردون الديمقراطية الميبرالية كنسق متكامل (ثقافي–اجتماعي– اقتصادي– سياسي) دون أن

نقديا في تاريخ ونشأة ىذا النموذج الغربي ،وال في منطق تطوره في بيئتو حتى
جديا أو ً
يبحثوا ً
نتبين مدى مالءمتو  ،أو مالئمة بعض مكوناتو لنا ،ولكن التبعية ىنا أو التقميد بالجممة.
ويتحفظ اإلسالميون عمى االطروحات الرائجة بأن ليس في التراث إجابة فعمية عن مشاكل
العصر ،حيث يشددون عمى إن حمول الغرب بالنسبة لمعرب ال تشكل إجابات عن مشاكميم

ألسباب عديدة وأن "عصرنا الحاضر غير "عصر" الغرب الحاضر ،ىو آمن غاز ونحن
مقيورون منو مغزوون" ،وليست المزامنة أو المواكبة الزمنية مما يوحد بين عصرنا وعصرىم،

السيما في مجال األوضاع والنظم االجتماعية والسياسية .وكمثل عمى ىذا التميز الحضاري
واالجتماعي ،يشير اإلسالميون إلى أن أحد روافد الديمقراطية الغربية العممانية – تصطدم

وتناقض جوىر اإلسالم ،من حيث ىي فصل الدين عن نظام الحياة ،ألن اإلسالم أتى بأحكام
وأصول تتعمق بنظام الحياة .في الواقع ،إن مفيوم العممانية لدى اإلسالميين جممة ،والحركات

الدينية األخرى ،في غالبيم ىو من المفاىيم سيئة السمعة "خبيثة القصد" "ماكرة الطوية" ،وان

الكامن فييا أخطر من الظاىر منيا .ال يتحفظ اإلسالميون عمى العممانية فحسب بل يرفضوىا

ال .لقد عبر العديد من المفكرين والمنظرين القوميين واليساريين السابقين إلى
جممة وتفصي ً
الضفة العقائدية اآلخر ،وأصبحوا يشاركون التيار اإلسالمي الواسع شكوكو ورفضو لمرافد

أيضا يبدون حساسية أكثر
العمماني .العديد من القوميين العرب واليساريين الحاليين أصبحوا ً
تجاه نظرائيم اإلسالميين في رفضيم لمعممانية.
الظاىرة الميمة التي تحتاج إلى دراسة نقدية تتعمق بعبور العديد من القوميين واليساريين

السابقين إلى التيار اإلسالمي .تعود جذور ىذه الظاىرة إلى أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات
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والى حالة اليأس واإلحباط التي ضربت النخبة الثقافية في أعقاب ىزيمة حزيران (يونيو)

2591عمى يد الجيش اإلس ارئيمي وفشل المشروع الثوري العربي ،التي عمقت عميو آمال

طموحة .الميم إن ىؤالء الثوريون القدماء  ،الذين كانوا يطالبون بتغيرات جذرية راد كآلية في
بنية المجتمع والفكر العربي ،أصبحوا اليوم يتحفظون عمى االنخراط الال مشروط في الفضاء

العالمي ويتحفظون عمى استيراد نماذج الديمقراطية الرأسمالية أو االشتراكية ويشددون ،بدالً عن

ذلك ،عمى أىمية الحفاظ عمى الخصوصية المحمية والعودة لقراءة معاصرة لمتراث العربي

اإلسالمي .فيم ال يرفضون الديمقراطية كأسموب ومفيوم إلدارة دفة الحكم بقدر ما يتحفظون
عمى فكرة الطالق مع التراث واالندماج الكمي في المفاىيم والمصطمحات والمحددات الغربية.

في تقدير ىؤالء اإلسالميين الجدد  ،يتطمب توطين الديمقراطية في البيئة العربية تأصيل فكري

من داخل المنظومة الدينية والثقافية والباسيا زًيا محمياً يتفق ويتناسق مع الذوق العربي .يراىن
ىذا التيار الجديد داخل حركات اإلسالم السياسي وخارجة عمى إمكانية التوفيق والتمقيح
الحضاري بين الثوابت الوطنية والمتطمبات والقيم اإلنسانية العالمية ،ويرفض مقولة التعارض

بين التراث والمعاصرة أو الحداثة.

تبقى قضية التراث والمعاصرة إشكالية ال يمكن تخطييا بسيولة في الفكر والممارسة

اإلسالمية ،خاصة في الثالثة عقود األخيرة .لقد دفعت ىذه اإلشكالية بالعديد من الباحثين
والمفكرين العرب واألجانب عمى حد سواء إلى التشكيك في إمكانية وفعالية استعارة نماذج ثقافية

حرفيا في البيئة العربية اإلسالمية.
جاىزة ،بما فييا النموذج الديمق ارطي الغربي ومحاولة تطبيقيا ً
نقديا من أجل
يشدد ىؤالء الباحثون عمى أىمية التجديد في الفكر اإلسالمي واعادة قراءة التراث ً
بناء جسور التواصل الحضاري مع الثقافات اإلنسانية األخرى وابراز المعالم والمالمح التنويرية
في التراث العربي ،تمك المالمح التي ىمشت وأضعفت عمى مدى قرون طوال جراء الممارسات

والسموك االستبدادي لمنخب العربية النافذة.
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األسئمة المحورية التي يطرحيا عرض ىؤالء الكتاب ىي التالية :كيف يمكن قمب معادلة

االستبداد السياسي واالجتماعي في المنطقة العربية؟ كيف يمكن الخروج من نفق االستبداد

السياسي الذي ميز مسار التاريخ العربي؟ كيف يمكن تسويق مفيوم الديمقراطية الغربية
لمجميور العربي في غياب ثقافة الديمقراطية وسيطرة وسيادة مفاىيم األبوية والتسمطية في
المجتمعات العربية ؟ ىل من الممكن التأصيل لمديمقراطية وتوطينيا إال عبر المؤسسات

األىمية ،ومن داخل المنظومة الثقافية المحمية؟

وفي الوقت ذاتو ،ىل يتم تبسيط إشكالية التحول الديمقراطي في المجتمعات العربية بالدعوة

إلى نقل أو استعارة بعض المفاىيم الغربية ،ورفض البعض اآلخر منيا؟ ىل المسألة ىي مسألة

وتركيبا
تعقيدا
تسوق واختيار أفضل البضاعة من بزار الديمقراطية الغربية؟ أم المسألة أكثر
ً
ً
انقالبا عميو ،وانخ ارطًا
وتتطمب
انقطاعا إبستومولوجيا مع الموروث المتجذر في البني الفكرية و ً
ً
غير مقيد ومقنن في الحداثة في كل الميادين؟ ىل تقتضي الجرأة األدبية تسمية األشياء
بأسمائيا الحقيقية عندما يتعمق األمر في المحاوالت التمفيقية والتسويقية لميروب من واقع

العالمية باسم أصالة واستمرار تاريخي وىروب من مواجية عممية التحديث الصعبة والمؤلمة

والمكمفة؟

السؤال الخطير ىو :ىل ىناك إمكانية لمتوفيق بين مستمزمات ومتطمبات التراث والتحول

الديمقراطي؟ أم ىل تطمق الديمقراطية رصاصة الرحمة عمى المقاومة الصمبة لمخصوصية

الثقافية؟ ىل باإلمكان حماية التراث من اليجمة الشرسة لمحدلة الحداثة ،بما فييا الديمقراطية،

عمى الرغم من الدفاع المستميت لمتيار الفكري والثفافي الذي يحتضنو ويحمية؟ وما الذي يدفعنا

وبأسا من الموروث المسيحي وغيره
إلى االعتقاد بأن الموروث العربي– اإلسالمي أكثر صالبة ً
في مقاومة زل ازل الحداثة بمفيومو الميبرالي؟ وىل يمكن أ ن تشكل مقاومة التيارات المتضررة من
توطين الديمقراطية خط الدفاع األخير في وجو العاصفة العاتية قبل السقوط الذريع؟ ىل،
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بالفعل ،انتزع التاريخ الحديث العرب ،من استم اررية ثقافية وحضارية عاشوىا عمى مدى قرون؟

بنيويا من حياة العرب السياسية واالقتصادية
ىل أصبحت العالمية في القرن األخير جزًءا
ً
خصوصا في نياية القرن العشرين؟ وىل أفرز الصراع السياسي – االجتماعي
واالجتماعية،
ً

نخبا وطبقات تناسق وتقاطع مصالحيا مع التعددية السياسية ؟ ىل لدى ىذه النخب والشرائح
ً
االجتماعية الرغبة واإلرادة والقدرة ليس فقط عمى تسويق مبادئ ومفاىيم الديمقراطية لمجميور
العربي العريض وانما الدفاع عنيا ضد النخب والشرائح االجتماعية األخرى المستفيدة من

استمرار الوضع الراىن بأحكام قبضتيا عمى المجتمع؟

ىل يمكن فيم إشكالية ومعضمة الديمقراطية في المجتمعات العربية من خالل التركيز عمى

التحفظات واالعتراضات عمى الديمقراطية .والبني األيديولوجية المضادة ليا؟ أم ىناك حاجة
لمتركيز عمى األطر االجتماعية – المادية التي تتعارض وتتضرر مصالحيا جراء فتح نوافذ

الحرية واطالق قطار المشاركة السياسية الحقيقية؟

()7

العوامل اإليديولوجية وراء تحفظات اإلسالميين

ابقا ،ال يمكن فيم اعتراضات اإلسالميين عمى الديمقراطية إال إذا أخذنا العامل
كما أشير س ً
اإليديولوجي – العقائدي في عين االعتبار .تقتضي مصالح حركات اإلسالم السياسي إن تكون
في مقدمة الطالئع االجتماعية التي تدافع عن الحريات وتتمسك بالخيار الديمقراطي بعدما
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قصاءا من المسرح السياسي لعقود طويمة من
وتعذيبا وا
عانت كوادره وقياداتو األمرين تيمي ًشا
ً
ً
الزمن.
ليس ىناك مجال لمشك في إن التعددية السياسية تخدم مصالح جماعات اإلسالم السياسي

فرصا ذىبية لمعب دور فاعل في شتى الميادين .تكسر التعددية السياسية احتكار
وتمنحيم
ً
يخيا كيف يمكن تفسير
النظم التسمطية لمدولة والمجتمع وتنيي عزلتيم واقامتيم الجبرية .إ ًذا تار ً

تحفظات اإلسالميين عمى الديمقراطية؟ يكمن السبب الرئيسي ،بأن اإلسالميين لم يستطيعوا
استيعاب وفيم خمفية شعبية النظم الثورية الشبو عممانية ،خاصة النظام الناصري ،وشككوا في

صدقية الشعب وقدرتة عمى إختيار ممثميو الحقيقيين ،حماة الدين والعقيدة والتراث .أما اآلن وقد

تغيرت الظروف وانقمب ميزان القوى الشعبي لصالح اإلسالميين ،فمقد أصبحوا أكثر تقبالً
لمتعددية السياسية واالنتخابات بالرغم من استمرار تحفظيم عمى مفاىيم الديمقراطية الغربية .أن

نجاحات اإلسالميين المحدودة ناجم عن كونيم الفريق األساسي الذي يصارع النظم االستبدادية

الضعيفة المشروعية .أما فشميا فعائد إلى أن األولوية لدييا ما كانت استعادة التجربة

ال
نامجا فعا ً
الديمقراطية بل القول بتطبيق الشريعة ،وىو بدورة شعار اجتماعي ال يصمح بر ً
لموصول إلى السمطة .من الخطأ بمكان النظر إلى حركات اإلسالم السياسي من منظور ديني.

فيي ال تممك أية رؤية لمديمقراطية أو لمنظم الحكم بوجو عام مستنبطة من المرجعية الدينية

ولكنيا ،في رأي معظم الباحثين ،تتكيف باستمرار مع واقع متغير ،ثم تنسبو إلى اإلسالم .ولذا

يشدد بعض المعمقين عمى أن مواقف اإلسالميين من الديمقراطية تراوحت بين الرفض والقبول،
والقبول المشروط بحسب نشأة كل حركة وقياداتيا وتكوين ىذه القيادات الفكري والبيئة السياسية

التي توجد فييا الحركة ،وميزان القوى وعالقة اإلسالميين بالسمطات السياسية القائمة .ويمكن

تماما لالجتيادات والخالفات الفقيية ،والتي
النظر إلي قضية الحزبية كواقع حديث خضعت ً
شممت الرفض أو القبول أو التوفيق مع الشريعة.
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جميا إن
ليس ىناك من موقف إسالمي موحد من قضايا الديمقراطية بل تعددية مذىمة ،تظير ً
حركات اإلسالم السياسي حالة متغيرة ديناميكية في المجتمعات العربية ،تتأثر كغيرىا من
األحزاب والقوى القومية واليسارية بالسياقات والمعطيات األقميمية والدولية والمناخ والبيئة

األيديولوجية السائدة في وقت معين .فاليدف من العرض التاريخي لتحفظات اإلسالميين عمى
الديمقراطية منذ األربعينيات والى الوقت الراىن ليس لفرض فرضية تاريخية ثابتة ومطمقة عمى
سموكيم وخطابيم السياسي بل لتبيان مدى تطور أفكارىم وتأقمميا مع الواقع المتغير.

ال يسع المراقب لمسموك العام لإلسالميين وخطابيم السياسي في العقد األخير آال أن يالحظ

نضوجًا ومرونة شديدين في تعاطييم وتعامميم مع مفاىيم الديمقراطية الغربية ومحاولتيم بناء
الجسور والتواصل مع القوى الحزبية األخرى عمى المسرح السياسي العربي .يبدو أن اإلسالميين

جديا في تحديد مواقفيم المعقدة من قضية الديمقراطية وروافدىا المتعددة – الحزبية،
بدءوا ً
التعددية السياسية ،المواطنة ،المساواة القانونية بين المرأة والرجل وغيرىا من القضايا المتفرعة.

ال يعني ىذه التعاطي إن اإلسالميين أصبحوا ديمقراطيين أو تخموا عن تحفظاتيم العديدة عن
بعض المفاىيم في الديمقراطية الغربية ولكنيم بدءوا الحوار مع نظرائيم القوميين واليساريين

وبدءوا فعمياً عممية التميز والجرد بين ما يعتبرونو تحفظات جوىرية ،والتي ينسبونيا إلى
المرجعية الدينية وتمك االعتراضات اليامشية ،التي يبدون استعداداً لممساومة في خصوصيا.

غالبا ما يتخذ أدب نقد الديمقراطية لدييم شكالً
وكمثل عمى اعتراضات اإلسالميين الجوىريةً ،
موحدا يكاد الجميع يقف حول أمور معينة أىميا :إن سمطة األمة في الديمقراطية مطمقة ،بينما
ً
في اإلسالم مقيدة بالشريعة ،ويتفرع عن ىذا الموضوع أمور معقدة وصعبة كوضع المرأة

القانوني وحقوقيا السياسية ،ووضع األقميات في النظام اإلسالمي ومتطمبات ومستمزمات مبدأ

المواطنة الحقيقي.
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تقتضي األمانة العممية الحديث عن المحاوالت النظرية اليامة التي يقوم بيا بعض المفكرين

والمنظرين اإلسالميين المتنورين ،الذين ال ينتمون أو ينضمون مباشرة تحت مظمة أو عباءة

الحركات اإلسالمية – من أمثال مجموعة اإلسالميين التقدميين في تونس والمغرب عامة
ومشرقيين من أمثال طارق البشري ومحمد سميم العوا وأحمد كمال أبو المجد وفيمي ىويدي
والعديد من كتاب الشيعة لردم اليوة بين مفاىيم الديمقراطية الغربية وتحفظات نظرائيم

الحركيين ،وخاصة في ما يتعمق بمبدأ المواطنة والتأصيل لممساواة القانونية بين أبناء الوطن

الواحد عمى مختمف مشاربيم الدينية والجنسية .والخوف كل الخوف إن يحدث انفصال أو

انشطار بين نخبة المفكرين والمنظرين اإلسالميين من جية والحركيين والحزبيين من جية أخرى

كما حصل داخل األحزاب والتيارات القومية واليسارية في الخمسينيات وستينيات القرن العشرين،

والذي ساىم إلى حد بعيد في تيميش التيار الديمقراطي داخل ىذه التيارات وىيمنة الحزبين

والحركيين ،الذين لم يتحفظوا فحسب عمى الديمقراطية الغربية بل رفضوىا بالمطمق.

فيا ىو الفقيو الزحيمي يرفض تولي المرأة منصب الرئاسة ألنيا غير مييأة عمى حد زعمو،

وجسديا عمى تحمل مسؤوليات الخميفة .يا لألسف ،لم يحسم اإلخوان المسممون في
عاطفيا
ً
ً
مصر واألردن موقفيم من ىذه المسألة ويتيربون من اإلجابة عمييا صراحة وبشفافية ،خاصة
عندما يتعمق االمر في حدود الحرية القانونية لممرأة ولألقميات ،ىذه بالرغم من حصول تقدم

ممحوظ في تعاطي االخوان المسممين في مصر مع قضايا المرأة واألقميات في اآلونة األخيرة.

سئمت أحد القياديين الحركيين في مصر عن تحفظاتو عمى إن تعيين المرأة قاضية .أجاب ىذا

القيادي الحقيقي بالحرف الواحد ،أنا جندي في الحركة اإلسالمية المصرية وسأكافح إلى آخر

نفس لكي ال تتولى المرأة منصب القضاة .في حين حسم التيار الواسع داخل الحركة اإلسالمية
إيجابيا في ما يتعمق بالحقوق القانونية لممرأة ولم تعد تشكل ىذه القضية إشكالية
التونسية خياره
ً
لمعظم المفكرين والمنظرين اإلسالميين .يبدو أن األخوان المسممين في سورية يتجيون في ذات

يجيا ،فالرفض الحدي لمحزبية أو المشاركة في النظم
أيضا إن الثوابت قمت تدر ً
االتجاه .نالحظ ً
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الكافرة تتراجع بخجل .ال يتحفظ التيار الواسع داخل حركات اإلسالم السياسي اليوم عن
المشاركة في المعبة السياسية ويحاولون جاىدين أما تأسيس أحزاب سياسية أو التأصيل لذلك.

الميم أن ىناك تنوعيو وتعددية مذىمة في مواقف اإلسالميين من قضايا المرأة .السؤال النقدي

الذي يطرح نفسو ىو :ىل نستطيع الحديث عن موقف إسالمي من الحقوق القانونية لممرأة ؟ أم
االفضل الحديث عن المواقف المتعددة والمختمفة لمتيارات الواسعة داخل حركات اإلسالم

السياسي ؟ الممفت إن سموك العديد من اإلسالميين داخل حركاتيم يظير تناقضاً واضحا مع

مقوالتيم التقدمية .ما ي ازل النظام األبوي ييمش ويستثني المرأة من المسرح السياسي ،وىذا

حكر عمى اإلسالميين فقط بل يشمل معظم األطياف السياسية العربية.
السموك ليس ًا
أما اعت ارض اإلسالميين األىم يتعمق بنقدىم ،عمى اختالف مواقفيم من معتدلين أو متشددين،

األخالقي ،التجريدي لمديمقراطية وكأنيا تقود بالضرورة إلى اإلنحالل والتفسخ الخمقي أو إن
ىدفيا تقنين الفساد واالستغالل واالنحراف .ففي كتابو" ،التيارات اإلسالمية وقضية الديمقراطية"،
الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت ،ينقل الباحث حيدر عمي مواقف العديد

ال إلى إن الكثير
من القيادات اإلسالمية النافذة في ىذا المجال .يشير الشيخ راشد غنوشي مث ً

من المظالم والفواحش ،من مثل عدوان الشعوب عمى بعضيا باالحتالل أو االستغالل ،ومن
مثل انتشار الفسوق والفساد والرشاوى والغش والضالل تستمد شرعيتيا من جياز الديمقراطية.
ألم تزل أعرف الديمقراطيات – في بريطانيا وفرنسا تحتفظ بو از ارت لممستعمرات أو لما وراء

البحار؟ وتشرع لمقمار ولمواط والوأد المعاصر (اإلجياض ،تحديد النسل).

أما الشيخ عباس مدني ،في كتابو "أزمة الفكر الحديث ومبررات الحل اإلسالمي" يقع في

الخطأ الشائع لدى اإلسالميين ،حين يقصر أزمة الحضارة الغربية عمى الجوانب األخالقية،

وييمل المشكالت االقتصادية والسياسية ،أو يرجعيا إلى األخالقية وييمل المشكالت
االقتصادية والسياسية أو يرجعيا إلى األخالق فقط .ويكتفي مدني بالدعوة إلى دولة الخالفة
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التي يمكن أن تنقذ العالم العربي – اإلسالمي ،بل والعالم كمو ويشدد عمى إن من يعادي

وضوحا وشفافية
اإلسالم فيو عدو الشعب .أما نظيرة الجزائري اآلخر ،عمي بمحاج ،فيو أكثر
ً
في تحفظاتو األخالقية عمى الديمقراطية .فقد اشتير مصطمحو (السم الديمقراطي) الذي يؤدي

إلى االنحالل الخمقي ،وبالتالي يتسبب في سقوط الحضارات النيا تمكن االنحالل باالنتشار من
دون قيود ويرى إن الديمقراطية تحمل في داخميا بذور الفساد واالنحالل.

يعبر االعتراض المبسط في تشديده عمى العامل األخالقي عن تشوش مفيوم الديمقراطية في

أذىان اإلسالميين وعدم قدرتيم عمى استيعاب مضمونيا كفمسفة وقيمة إنسانية تدعو إلى الحرية

وتيدم الحواجز أمام اإلبداع الفردي .الخطأ الذي يقع فيو اإلسالميين باستمرار وىو إن اإلنسان
الحر أقترن في أذىانيم باإلنسان المنحل ،وكأن الحرية الغربية رديفة لالنحالل واألخالق؟ لماذا

يتم التشديد عمى القضايا الجانبية لمديمقراطية الغربية واىمال االنجازات اإلنسانية العمالقة ؟
لماذا يتم تبسيط وأختزال مضمون الحرية إلى ىذه الدرجة الخطيرة؟ وىل يكمن السبب الرئيسي
في محاولة اإلسالميين محاكاة الجميور العربي العريض ودغدغة شعور التفوق الالوعي عنده؟

أم ىل يكمن اليدف في التخمي ،ولو جز ًئيا ،عن الديمقراطية كقيمة وفمسفة إنسانية واختزاليا إلى
مجرد تقنيات ووسائل وآليات لتداول السمطة وتنظيم العالقة بين الدولة والمجتمع؟ ىل من
الممكن استيراد آليات الديمقراطية التقنية ورفض مضمونيا الفمسفي؟ ىل يطرح تحفظ وتشدد

اإلسالميين عمى العامل األخالقي إشكالية ىروبيم من مواجية استحقاقات الديمقراطية األساسية

– قدسية الحريات الفردية والعامة بكل ما يعنيو من احترام خيارات المواطنين ،حتى الشاذة

منيا؟

كثير من قبل
إن قصور اإلسالميين يكمن في النيج والخوف من الخضوع لممساومة .لقد خافوا ًا
الديمقراطية ،ومن تزوير االنتخابات ،ومن أعراض الجميور ،ثم خاضوا التجربة فما حققوا كل

أىدافيم ،لكنيم لم يندموا عمى ذلك .فالمطموب ،تغيير الرؤية ،وىو أمر يحدث ببطء وتردد كل
26

مسودة يستفاد منها في البحث العممي وال يجوز التصرف فيها بأي شكل.
www.arabsfordemocracy.org

يوم ولكنو غير كاف .وبغض النظر عن مشروعية نقد سموك وتحفظات اإلسالميين تجاه العديد

فعميا في االنخراط في العالم وان لم
من مفاىيم الديمقراطية ،إال أنو ينبغي االعتراف بأنيم بدءوا ً
يكن بالسرعة والزخم والعمق الذي يتمناه بعض النقاد .صحيح إن اإلسالميين ليس لدييم نظرية

متكاممة ومتناسقة لمديمقراطية وما ي ازل بعضيم يشكك في أصالتيا وجدواىا  ،لكن التيار الواسع
من اإلسالميين خفف من ليجة وحدة اعتراضاتو وحسم موقفة من التعددية السياسية والحزبية،

وعمى الرغم من أنو لم يطور موقفو بعد من الديمقراطية كتعددية ثقافية وفكرية وعقائدية.

بدأ اإلسالميون في االنخراط في العالم ألنيم أدركوا أىمية وخطورة التحديات الخارجية

وصعوبة تجاىل أو عزل أنفسيم عن حركة التاريخ الديناميكية .السؤال الذي يتجنب طرحو

العديد من الباحثين ىو :ىل المجتمع الدولي والقوى اإلقميمية والدولية النافذة مستعدة لمتعامل مع

اإلسالميين كما تتعامل مع القوى السياسية األخرى؟ ىل يوجد نوع من الفيتو اإلقميمي والدولي
عمى تأىيل اإلسالميين واستيعابيم في المعبة السياسية؟

بالطبع ،اإلسالميون مدعون إلى االنفتاح الثقافي والعقائدي إزاء مجتمعاتيم والقيام بمحاوالت

نقدية جادة لتأصيل مفيوم الديمقراطية وتوطينو في بناىم األيديولوجية والفكرية ،في الوقت ذاتو،

ال يمكن التقاضي عن طرح السؤال التالي :ما ىي التبعات التي تترتب عن غياب الديمقراطية
في البمدان العربية؟ كيف نطالب اإلسالميين بأن يتخموا عن شكوكيم وتحفظاتيم وينخرطوا كميًا

في المسرح السياسي طالما ىم ييمشون ويعذبون ويسجنون في العديد من الدول العربية؟ ىل

يمكن أن يولد االستبداد السياسي نقيضو أم إن العكس ىو الصحيح؟ كيف يمكن تنفيس نسبة

ودرجة االحتقان والتأزم السياسي وانيا الحروب األىمية العربية كخطوة أولى ضرورية في عممية
التحول الديمقراطي السممي؟
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سياسيا شفا ًفا ال يتناقض
خطابا
التحدي الكبير الذي يواجو اإلسالميين ىو ضرورة أن يتبنوا
ً
ً
مع سموكيم عمى أرض الواقع ،أن ينفتحوا عمى القوى والنظم السياسية عمى الرغم من استبعادىم

والتشكيك في ديمقراطيتيم ،إن يرفضوا استخدام العنف عمى الرغم من التنكيل بيم ،أن يمتنعوا

فعميا ،من خالل
عن تكفير اآلخرين لمجرد االختالف مع منظومتيم الدينية والثقافية ،إن يثبتوا ً
مواقفيم الثابتة والجريئة ،أنيم ديمقراطيون من خالل الدفاع المستميت عن حق اآلخرين في
التعبير عن رأييم .ىل نطمب المستحيل من اإلسالميين؟ فيل يثبتوا لنا وألنفسيم أنيم ليس
ضحايا بل إحدى القاطرات الرئيسية في عممية التحول الديمقراطي في المجتمعات العربية.
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