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 1-4عبد اهلل حموده

جدا ،ألول مرة أحضر ندوة من ىذا النوع ،أنا سعيد إلى حد كبير وأرى
في الحقيقة أنا سعيد ً
أن ىناك ضرورة لبحث قضية الديمقراطية في البالد العربية والعولمة .أحد اإلخوة تكرم وقال

(الدكتور مصطفى عبد العال) أنو إذا كانت الديمقراطية في البالد العربية آتت نتيجة الضغوط

الخارجية فإنو يجب دفع الثمن لمطرف الذي تقبل ضغوطو واذا كانت الضغوط من الداخل فإن
تماما .وما يجب أن نراعيو من أجل أن يكون
الشعب ىو الذي يدفع لو الثمن ..وىذا صحيح ً
آتيا من الداخل يتمثل في نقطتين:
الضغط األساسي ً

 -1إذا كان العمل من أجل بناء الديمقراطية يجب أن يكون من الداخل فكيف نعمل عمى إقامة
مؤسسات وطنية أو قومية قوية تستطيع تحقيق تقدم عمى طريق الديمقراطية ،ألن الديمقراطية
ليست أيديولوجية كميا ،وانما ىي نظام حكم وسياسة يتم بموجبيا تسوية الصراعات والوصول

إلى التسويات بين القوى الموجودة في المجتمع لمتعبير عن محصمتيا في النياية .كما يجب أن

يكون ليذه المؤسسات الوطنية تمويل عام ،حيث يسود فكر عام إن العرب ال يتبرعون لتمويل
مسجدا ليتقربوا إلى اهلل ،وعندما يأتي األمر لبناء مستشفى تقل ىذه
النشاط السياسي يبنون
ً
التبرعات ولبناء مدرسة تقل وفي السياسة ال شيء إال إذا كانت ىناك أطماع أو نظم تضع

وتقدم ىذه التبرعات لتكريس وجودىا.

ىل من الممكن بحث نقطة تشجيع القطاع الخاص في البالد العربية بعد أن وصل إلى مكان

معين من النمو في بعض الدول لتمويل مؤسسات من النوع الذي يبني قاعدة لمديمقراطية في

البمد ،ألن التجربة التاريخية أثبتت أن نمو الطبقة الوسطى والبرجوازية ىو الذي حقق
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الديمقراطية ،نحن نريد إيجاد مؤسسات بقدورىا أن تفرض الديمقراطية عمى الحاكم الذي لم

يتنازل عن حقوقو المطمقة برضاه ،واذا تحقق ىذا التمويل الوطني فيذا سيحقق ميزة ضرورية

شخصا مثل سعد الدين إبراىيم لن يتعرض لما تعرض لو بسبب حاجتو لمحصول
جدا وىي أن
ً
ً
عمى تمويل من الخارج ،نحن نحتاج إلى تمويل من الداخل لبناء قاعدتنا التي تعمل من أجل
الوحدة الديمقراطية.

 -2ىناك تخوف حقيقي ،حالة تخوف وليس وىما أو بغرض تبرير عدم االنتقال إلى الوحدة

الديمقراطية .أن الدول الغربية تريد الديمقراطية لنفسيا وليس لغيرىا ،وعمى استعداد لتأييد أي

حاكم طاغية إذا كان ذلك يحقق مصالحيا .وفي ىذا السياق فإنو من الممكن إذا لم تنطمق في
بالدنا مؤسسات ديمقراطية تستطيع أن تجعل المواطن يشعر باالنتماء الوطني والقومي بشكل

قوي فإن ىذا المواطن سيخضع الغراءات واجتذابات خارجية مما يعيق ارتباطو بالقوى الوطنية،

كما أن إعجابو بالغرب يجعمو يتحول بصورة أو بأخرى إلى أرس جسر لمغرب في مجتمعنا باسم
التعددية .أنا من أنصار مؤيدي فكرة قيام مؤسسات ديمقراطية ممولة من الداخل.

 2-4صباح المختار

عددا من النقاط التي يمكن الرجوع ليا ،النقطة األولى التي تفضل بيا
أوالا :أعتقد أن ىناك ً
رئيس الجمسة حول موضوع مكانة الديمقراطية لدينا .وىل شعور الفرد العربي بالديمقراطية أو

رغبتو يشكالن جزًءا من الحاجة الحقيقية لمفرد العربي؟ ،أنا أعتقد أن الجواب عمى ذلك يجب أن
يكون بالنفي لكي نكون واقعيين .ىناك ضغوط عمى الفرد العربي من مختمف النواحي ،فيناك

ضغوط واحتياجات ليا عالقة بحياتو اليومية وبأمنو وسالمتو واالستقرار وكل واحدة من ىذه
االحتياجات الشك تسبق التفكير في الديمقراطية.

أعتقد أن التفكير بالديمقراطية ال يزال مقصوًار عمى النخبة ألنيا األكثر إد ار ًكا واألكثر ارتباطا
من عموم الشعب ،وىذا يعني ضرورة العمل من أجل نشر الوعي الديمقراطي ،وليذا أعتقد أنو
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يجب أن تكون ىناك خطة لمعمل قريبة األمد ومتوسطة األمد وطويمة المدى .فيما يتعمق

ال نبذ موضوع اإلقصاء
عددا من الثوابت ،منيا أو ً
بالخطة البعيدة األمد ،نحن بحاجة ألن ندرك ً
واستثناء اآلخرين بغض النظر عن اتجاىاتيم السياسية ،فقد آن األوان أن نبتعد عن االتيامات

إيجابيا عن اإلسالميين واالتيامات توجو إلييم في حين أني أعتقد
ال ال يتحدثون
فالعممانيون مث ً
ً
شخصيا إن الحركات اإلسالمية تتعرض إلى اتيامات غير مبررة عمى اإلطالق بينما أوصمتنا،
ً
الحركات العممانية السياسية التي مارست الحكم في العالم العربي إلى نكبات لم نشيد لمحركات

شيئا من ذلك
شيئا منيا وليس ًا
مبرر أن نشير إلى أفغانستان أو إلى إيران باعتبار أن ً
اإلسالمية ً
يمكن أن يحدث في مجتمعاتنا .في معظم المجتمعات العربية الحكم في أكثر األوقات باستثناء
المممكة العربية السعودية بأيدي المؤسسات الحزبية غير المنتمية إلى الحركات اإلسالمية.

أعتقد إن االتيامات غير واردة فيما يتعمق بمحاولة إقصاؤىم بدعوى أنيم لو تسمموا الحكم

منيجيا .مع كل
فإنيم سيمارسون الديكتاتورية ،ىذا االفتراض غير مقبول .إن ىذا غير مقبول
ً
ىذا يجب أيضا إعطاء أو إد ارك أن السمطة ميما كان نوعيا سواء كانت إسالمية كما في
السودان أو عممانية كما في العراق تخشى من الديمقراطية وليس في ذلك شيء غريب فمن

يممك الشيء يحاول أن يحافظ عميو ،وأعتقد أن األمر سيكون نفس الشيء لو أن المعارضة

تسممت الحكم .يجب تنشيط عمل المنظمات ،منظمات العمل المدني لمحاولة خمق القاعدة
الديمقراطية في التفكير وفي العمل التنظيمي .نحن بحاجة إلى عمميو تثقيفية عمى المدى

الطويل .نحن بحاجة إلى عمميو مؤسسية فيما يتعمق بالمنظمات.

وأعتقد أن التنظيمات العربية الموجودة في مجال العمل المدني في غالبيتيا تتم بإرادة السمطة،

وبالتالي تنتقل من مؤسسة العمل المدني إلى صوت أخر لمسمطة ،وأتصور أنو عمى المنظمات
التي ترغب في العمل السياسي أن تنخرط في منظمات العمل المدني ،لكي تنقميا من أداة بيد
أخير أعتقد أن محاولة استيراد
السمطة إلى منظمات تخدم القضية العامة وقضية الشعبً ،ا
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المبادئ عممية غير مجدية ما لم يكن ىناك استعداد لمتراكم الحضاري والممارسة الديمقراطية
سواء كانت عمى مستوى العائمة أو عمى مستوى التعميم أو عمى المستوى السياسي.

 3-4عبد اهلل النيباري

بالنسبة لمتحفظات فإني أفيم التحفظات التي قدميا الدكتور سعد الفقيو ألنيا تحفظات القوى

اإلسالمية عمى الديمقراطية ،لكني ال أفيم التحفظات األخرى عمى الديمقراطية .بالنسبة لمشق

موجودا بشكل
األول .أعتقد أن الورقة التي قدميا د.سعد تستحق المناقشة ،ألن الحوار ليس
ً
كاف بين ىذه التيارات وخارجيا .وأنا أعتقد أننا بحاجة ألن نفجر ىذه النقاط داخل ىذه التيارات
في اإلطار اإلسالمي ،التعبير اإلسالمي غير دقيق ولكنو المصطمح المستخدم في إطار

المنظومة اإلسالمية ....وىذا أمر يتطمب مزيد من النقاش داخل ىذا اإلطار اإلسالمي من

أجل تحديد موقف تجاه الديمقراطية .اإلشكالية األساسية كما ذكر د.خالد ،أنو ىذا الموقف
جياز لمحكم.
ًا
يستند إلى نص منزل بينما النظر لمدولة يجب أن يكون باعتبارىا

ومن ىذا المنطمق أعتقد أن ىذا سوف يؤدي إلى االحتكاك والى التخاصم والى زرع عدم الثقة

ودائما أي قضية سياسية تطرح تكون المرجعية فييا لمنص كما يفسره القائل ومن
والى الصدام،
ً
يقول غير ذلك فيو كافر ،ىذه تجربتنا في الكويت .في الكويت التجربة البرلمانية مصدر لمنزاع
والشقاق وعدم الثقة ىو طرح قضايا عمى اعتبار أنيا شرعية باالستناد فييا لممرجعية الشرعية

وان كان الرأي مجرد تفسير ،وبالتالي تؤدي إلى تفجير معارك وتحرف الطريق عن االتفاق
والتحميل السياسي لتحقيق الديمقراطية ،ويكون المستفيد فعالً أط ارفًا أخرى من ىذا الشقاق ،إذا
ال مستفيد .أعتقد أنو إذا كانت مرجعية بناء الدولة ىي لمنص المنزل سوف يبقى
كان ىنالك فع ً
ىذا االختالف والذي يؤدي إلى احتكاك والى صراع .وأعتقد أنو ال يمكن أن نتغاضى عن

أحيانا من إطالق العممانية باعتبارىا
تجربة السودان وأفغانستان .والمسألة الثانية ،ما يحصل
ً
تيمة تستخدم ضد اآلخرين ،العممانية تيمة تعني الكفر ودائما تستخدم وتروج في األوساط
الشعبية.
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النقطة الثالثة تتعمق بدور المثقف ،وقد أشار خير الدين حسيب الى اجتماع قبرص عام

 1983حول أزمة الديمقراطية الذي مضت عميو اآلن عشرون سنة .ىذا االجتماع انطمقت

منو ....المنظمة العربية لحقوق اإلنسان والعمل الديمقراطي لكن دور النخب المثقفة حتى اآلن
دور أعتقد ضعيف وغير مؤثر .ونحن لمؤازره عبد الناصر تغاضينا عن الديمقراطية في ذلك

الوقت ،وبعد سنة  1967أدركنا أن أحد أسباب اليزيمة كان فقدان الديمقراطية في نظام عبد

أيضا – في اعتقادي -صامتين
الناصر .ولكن المثقفين العرب القوميين واليساريين أعتقد مازالوا ً
أحيانا يمكن أن يأخذوا مواقف مساندة ليؤالء ،منيا
عن األنظمة غير الديمقراطية والديكتاتورية ،و ً

كثير عن
ًا
الصمت والتغاضي وال يوجد أي تفاعل ديمقراطي بين النخب .فنحن نتكمم
الديمقراطية ،ولكننا نحن بحاجة إلى أن نقرن الكالم بالعمل والممارسة حتى ال تتكرر أخطاء

قوميا كان يقود معركة
غياب الديمقراطية ،وسكوتنا عنيا رغم إن عبد الناصر باعتباره بط ً
ال ً
تحرير ،وبالتالي كان ىناك مبرر إلى حد ما لكن ما ىو مبرر السكوت العام عن األنظمة
الديكتاتورية في البالد العربية ونحن ال نسمع أي نقد ليا؟

النقطة الرابعة التي أشار إلييا د.الرميحي تتعمق بموضوع أفغانستان والسودان ،لقد ذكر أحدىم

السعودية ،والسعودية ال خالف عمييا .لكن السودان حركة شعبية وىذا ىو ما يستدعي السؤال،

وعموما فإن التغاضي عن الديمقراطية في النظم التي
أما في السعودية فإن النظام استبدادي،
ً
تدعى الحكم باإلسالم وتعمل عمى اإلقصاء واستبعاد اآلخرين أمر واضح ،وىو يعكس ازدواجية

موجودة عند النخب اإلسالمية.
 4-4جار اهلل عمر

أشكر األخوين الدكتور عمى واألستاذ رغيد إلتاحة الفرصة ليذا الحوار .وىذه الظاىرة اآلن

صارت تمثل قيمة حقيقية لدى المواطن العربي ،بالمعنى العام ليست الديمقراطية حتى اآلن

بالشيء الرئيسي ألن العائمة ليست ديمقراطية والمدرسة ليست ديمقراطية .ونحن في النياية من
6

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

بيئة ليست ديمقراطية أن المظاىرات الكبرى التي خرجت في العالم العربي لم تخرج من أجل
الديمقراطية بل ربما كانت مناىضة ليا.

الجميور مستعد ألن يتحرك بيذا االتجاه اإلشكالية التي يجب أن نعترف بيا ىي أن الناس

تخرج في مظاىرة ضد كتاب ولكنيا ال تتصدى إلطالق سراح معتقمين بدون محاكمة .ىذه ىي

المشكمة .وىذا ال يعني أن األمور ال تتحرك .بالنسبة لمسؤال الثاني عما إذا كان ىناك تغيير
عند التيارات اإلسالمية؟ لقد حدث تغيير بل تغيير كبير ،ولكن ىذا التغيير حتى اآلن مازال
دون المطموب والحال ما زال مثل ما كان ،األىم ىو الوصول إلى السمطة لدى الجميع ولم

ال بالنسبة لميمن ،اإلسالميون في اليمن
يعمل أحد منا ىذا حتى اآلن أكثر من ذلك ،ىذا مث ً
عندىم عمل مشترك اسمو النضال المشترك في مواجية السمطة أو الحكومة لتحقيق المطالب

المشتركة ،ىناك مطالب مشتركة بيننا وبين  %91في تيار اإلسالميين ،وفي النياية التيار

أيضا ىناك تيار معاكس أخر ،وىذا يتطمب في النياية تطبيق
االشتراكي والتيار القومي ،لكن ً
القانون.
جميعا أن نمجأ إلى
كيف يتم االنتقال من ىذا الوضع؟ في رأيي أن ىذا يتحقق عندما يمكننا
ً
طبعا عندنا مشكمة كيف نصل إلى مستوى تداول السمطة
القضاء ،من أجل خالفاتنا .يبقى ً

بمعنى أن يصل حزب إسالمي أو حزب اشتراكي إلى السمطة ثم يتخمى عنيا طواعية ،ىذه
طبعا إشكاليو ثانية ،كيف نمارس الديمقراطية من ىذا الجانب؟ ىذه ليست قضية عربية فقط

سمميا .عمينا
أيضا ىناك معركة تغيير إلرساء أسس تداول السمطة واعادة تداوليا ً
إنما في أوروبا ً
أن نسمم بيذه العممية ونتعمم كيف نمارسيا .في رأيي ال يوجد حل في العالم العربي لتداول
السمطة حتى يكون ىناك ميزان قوي يتأسس عميو نظام سياسي ،الميم ما أريد أن أقولو ىو أن

عممية التطوير تبدأ في المجتمع المدني من أجل الوصول إلى حل وسط في تداول السمطة

والخروج منيا واستالميا بالطرق الديمقراطية.
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 5-4عبد الوىاب االفندي

كوننا نتناول ىذه الورقة ونتحدث عن الديمقراطية ومكانيا في حياتنا السياسية ،يجب أن تأتي

أو ال تأتي .ىذا دليل عمى أن ىناك ًا
أمور موضوعية ال تتحقق .فالديمقراطية ال تأتي أساساً
اعا .في تونس ىناك حركة رائعة
بقرار من مثقفين وال من حاكم ،الحريات ال يمكن انتزاعيا انتز ً

جدا من المعارضة التونسية والقوى الديمقراطية .....ىذا األمر في السابق كان فيو كل واحد
ً
يريد أ ن يستخدم الثورة ضد اآلخرين بينما االنتقال إلى الديمقراطية يتطمب إلى أن نصل لممرحمة
موحدا تجاه الطمب الديمقراطي ،عندئذ يتحقق ىدف الديمقراطية.
شعبا
ً
التي يكون الشعب فييا ً
ىناك قضية مشيورة عن إمام اليمن حين جاء إليو قادة الحركة الدستورية وطرحوا عميو أسئمة
فأجابيم ما ىو الدستور .الدستور عبارة عن نصوص مكتوبة تحدد سمطة الحكم .قال ليم ىل

ىناك أحد يقيد نفسو!؟ ..ما من حاكم يقيد نفسو .أنا أتحدث أوالً عن تحفظات اإلسالميين

عموما وىي تطرح معضمة ليس ليا من حل .إذا كانت الدولة ليا وظيفة فيذا يعني أيضا إن
ً
وظيفة ىذه الدولة ممكن أن يستخف بيا الذين يممكون السمطة فييا .ىناك إشكالية أخرى عندما
تكون الدولة دينية ومذىبية ،وىناك دولة شيعية اآلن في إيران ودولة لمسمفيين في أفغانستان،

وىذا الحل يتطمب ىجرة تجعل كل معتنق لمذىب أو تيار يذىب إلى دولة معينة.

اإلشكال الذي سيواجينا في ذلك ىو غياب الحل الديمقراطي .ىذه القصة ليست نظرية ،في

شخصا من جماعتيم
الجزائر اطمعنا عمى شريط فيديو لحركة إسالمية .كانوا يحاكمون
ً
ويحاولون إقناعو أنو كافر .الموضوع يحتاج إلى حسم ،ويجب أن نحسم قبل قطع الرأس .البد
إ ذن من اآللية التي نتفق عمييا لحسم الخالف وحماية حقوق المواطن .من الناحية األخرى وما
ال تحفظات .وسببيا ىذا اإلشكال أنو ال
قمت في تعميقي عمى ورقة الدكتور الرميحي أنو يوجد فع ً

توجد وحدة ضرورية بين الجماعات في البحرين ،ىناك إشكالية االنقسام في الرأي وىناك

مشكمتان يجب إن ننظر فييما وعمى كل تيار أن يحدد .طبيعة اآلليات التي سيعتمدىا لحسم

أيضا ىناك خالف وقد
الخالف وتحديد الحق من الباطل وحماية حقوق الناس في ىذه الدولة ً .
8
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وقع بين الصحابة ،وما ىي طريقة حل الخالف؟ ..الديمقراطية حددت وسائل الخالف والحسم.
ىذه اآلليات مثل سمطة القضاء المستقل عن سمطة الشعب .بعض الناس يذكر خطأ أن

صحيحا ،وفي الدول الديمقراطية فإن النخب أيضًا يجب أن تقود
الديمقراطية فوضى ،ىذا ليس
ً
ىذه مشكمو في مجتمعنا .النخبة عندنا ،كما يقول األخ صباح ،الشعب يجب أن تكون لو

األولوية ،ىذا غير صحيح ألنو بالنسبة لممواطن العراقي والسوري ،األولوية ىي ليذا االستبداد
الذي يجثم عمى الصدور .ما من أحد يقول أنا أريد االستبداد لكن النخبة المفكرة لم تطرح

الديمقراطية كحل .طرحت خيارات أخرى ليس من بينيا الديمقراطية .ىل تعتبر النخبة ىي
المسؤولة عن الطرح الذي يوجب التحفظات المحددة عمى الديمقراطية ويوجد مبررات الستمرار

االستبداد؟!

 6-4عمر عثمان

في الحقيقة أن وجود الطرف المخالف بيذه الطريقة من الطرح عدة مرات يحمسني الرد

ويدفعني إلى الصراحة أكثر ،فالطرح الذي طرحو بعض الحاضرين يدفعني إلى المخالفة

الصريحة لمسياق العام لمموضوع .لماذا الواقع الفكري الذي يمارس من قبل المفكر ،غير الواقع

الفكري الذي يطرحو السياسي الذي يعاني من الصدام؟ ..ىناك واقع فكري لمن ىو في السمطة

دائما لمبحث عن قواسم مشتركة ،لكن
سواء في البرلمان أو في العمل الشعبي .ىناك من يسعى ً
مثل النيباري الذي يحرض معركة برلمانية بينو وبين اإلسالميين فإنو رفض حتى أن يسمييم
باسم محبب بل باسم مقذوف من قبل غيرىم باإلييام (إسالميون) ،يدل عمى أنو ..مع االعتذار

يتبع المخاتمة الفكرية التي تمارس في داخل الدوائر الفكرية ،ال أريد أن أعرف قدر مرجعيتيا

فيما قال .اآلن عندما يطالب المسمم بالتخمي عن مرجعية النص لقبولو ،وأال ال يعد أصالً

شري ًكا في عممية بناء نيضة األمة .ىذه الظاىرة موجودة عمى أرض الواقع ،ىناك من يطالب
كما قال الشيخ راشد بتخميك عن إسالمك كمرجعية لتكون معو في عممية النيضة .أنت عندما
تتخمى أو تتحدث مع اآلخر وتخاطبو فإنك تخاطبو من منطمق ذاتي .وىذه النقطة التي ربما
9
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أبدا
أشير إلييا موجودة في الفكر القومي ،خاصة الذي تبنى
داخميا الفكر اليساري ولم يعتبر ً
ً
الدين جزًءا من مكونات األمة.

أقر فكر ساطع الحصري فقط ىو مجرد لغة تاريخ الدين عنده
أنا أتكمم عن الموجود .عندما أ

نشر لتراث ساطع
ئيسيا وأنتم في مركز دراسات الوحدة العربية لعمكم أكثر ًا
ليس
ً
مكونا ر ً
الحصري بالرغم من أن مقدمة كل كتاب تقول أنو ال يعبر بالضرورة عن أفكار المركز .بمعنى
أننا نطالب أن نكون مقبولين عند اآلخر الذي ال تقبمو األمة ال تقبمو ،بدليل إننا صرنا نشاىد

مظاىرة ضد كتاب .ىكذا تختزل ،المظاىرة ليست ضد فكر ،المظاىرة ضد سب وشتم.

ممارسات مبتذلة ميينة ربما تجدىا في الشارع السوقي أو في فيمم سينمائي غير نظيف تقال

كممات في حق مقدس لدى ىذه األمة .فالمظاىرة ليست ضد كتاب بمفيوم الكتاب .لذلك ال

ال نحن نعتبر وكما
ينبغي أن يطالبنا أحد بالتخمي عن مرجعية النص لكي نكون مقبولين ،أص ً
ذكرت لألستاذ راشد ،أعتبر أن ىذه المقاءات جاءت بعدما تخمى الفكر اليساري والقومي عن

قيادتو لألمة ،فأصبح يفتش في الدفاتر القديمة .تعالوا نبحث عن الديمقراطية ونجيء باآلخر
بعدما تخمى عنيا المأساة والممياة التي أضحكت الناس بوضع مثل الجزائر مارسيا رجل أو

دولة تعظم في ىذا المقام مثل دولة جمال عبد الناصر أو دولة ربما خجل البعض أن يذكرىا

لكن المثقفين يقومون بدور الدفاع عنيا وتبنييا.

ىل المحاكمات أشار إلييا بعضنا في الجزائر قد مورست في محاكمات عالمية لمدولة

كمؤسسة نظيفة تمثل األمة  ،ىذه المحاكمات مارستيا جماعة بأحقر ما يمارسيا ىذا اإلنسان
إنسانا لكن الممارسات الواقعية
فردا أو
القابع في الجبل ،مارسيا بطريقة ال تمثل ًا
فكر ،ال تمثل ً
ً
لمتيار القومي والتيار اليساري أكثر مأساوية ربما تضحكنا تمك المآسي التي مارستيا الدولة أكثر

10

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

مما سمعنا من ضحكات في ىذه الجمسة عمى الصورة التي أحب الدكتور عبد الوىاب إن

يضحكنا قميالً عمى اإلسالميين بنقل محاكمات الجبل في الجزائر.

لكن التيار القومي مازال يدافع عن صورة الرجل البطل التي تمثميا صورة جمال عبد الناصر

وغيره ،مثل ىذه الممارسات الواقعية الحقيقية كما نرى اآلن في موضوع أفغانستان .صارت

المسألة شعارات .يجب أن ال نحاسبيا وأن ال تؤخذ في السياق العام باعتبارىا صورة نمطية من

القذارة .أفغانستان إلى اآلن الحكام ىناك يعاممون كحركة حتى عمى مستوى اإلعالم وعمى
مستوى الدول وعمى مستوى الموظف والمثقف يعامميا كحركة ويحاكميا كحركة ويتعامل معيا

كحركة ويأبى إن يتعامل معيا كدولة .وىذا يقارب الحقيقة ألن إعطاء صفة الحكم عمييا كدولة
مستقرة مسألة فييا تجاوز عن حقيقة الواقع .ينبغي أن نكون كمنا مساىمين في دعوتيا ألن

تكون دولة.

 7-4محمد الميمي

فقط عندي تعقيب سريع عمى ما قالو األخ جار اهلل عمر بأننا لم نشاىد مظاىرات دفاعا عن

الديمقراطية بل ضد الديمقراطية .بالنسبة لمشق األول تعود القضية إلى المستوى المعاشي لمفرد.

لكن بالنسبة لمشق الثاني كانت ىناك مظاىرات من أجل الديمقراطية في الجزائر .حدث ذلك في

الجزائر سواء اآلن أو حتى من قبل حتى في نفس الحزب الواحد ،ففي سنة  1984صوت
المجمس الوطني الجزائري عمى قانون األسرة ،الذي انتقص من مكانة المرأة وانتقص من حقوقيا

قائما آنذاك والذي كان يساوي بين المرأة وبين الرجل ،قامت مظاىرة
خالفًا لمدستور الذي كان ً
قادتيا نساء وعندما أخذت النساء إلى مركز الشرطة لالستنطاق توجيت إحداىن إلى من كان
يستجوبين وقالت لو لوال كفاحنا نحن من أجل االستقالل لكان مصيرك أن تصبح ماسح أحذية.
وبعد ذلك في المظاىرة ،إحدى األخوات كانت زىره بريم زوجة الضابط رئيس المستنطقين وقد

خرجت زوجتو متظاىرة ضد قانون األسرة .ىناك حركة تدافع عن الحرية ،وتدافع عن
عموما ال تتطابق مع حاالت أخرى لكنني أحببت فقط المشاركة.
الديمقراطية .الحالة الجزائرية
ً
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 8-4بياء الدين العسكري

في البداية أود أن أقول أن رئيس الجمسة قال سنعطي فرصة لمذين لم يتكمموا ،لكن بعد ذلك

تعطى الفرصة لمذين تكمموا .عندي إشارة بسيطة في الحقيقة سجمتيا عمى ورقة من خالل ما

استمعت إليو ،ومن الممكن ىنا أن أقول بعض األسئمة .لماذا نصر عمى أن الديمقراطية ىي

البضاعة أو اإلنجاز الوحيد الذي ستقوم عميو حضارتنا المعاصرة؟ ،لماذا ال نحاول أن نقول

بالفكر اإلسالمي الذي يبدو أنو مرشح أكثر من غيره بحكم أنو نسيج المجتمع وثقافتو وىو
خصوصا.
األقدر عمى تقديم حياة مالئمة لمشعب والوريث األمثل لمديكتاتورية والبني العربية
ً

وىذا األمر تؤكده أو تثبتو االنتخابات المزورة في بعض البمدان العربية كتونس والجزائر .لماذا
ير لمفكر
ترويجا وتبر ًا
اعتبر الدكتور فواز جرجس وغيره أن الديمقراطية ثقافة عالمية أليس ىذا
ً
الغربي الوافد فميست الديمقراطية ثقافة عالمية بل ىذه خرافة ،وانما يمكن القول أن ىناك ثقافة

تآمرية تسمط عمى الشعوب الضعيفة .ولعل كتاب "نياية التاريخ" لفرانسيس فوكوياما أكبر دليل

سدا
عمى ترويج ىذه الثقافة ،إضافة إلى ترويج ثقافة العولمة ،أال تقف الحركات اإلسالمية ً

منيعا بوجو موجة التغريب وتشكيل عقول عمى النمط الغربي وأخالقياتو لكي تعادي الحركات
ً
اإلسالمية الصحيحة التي تريد تغيير الواقع إلى واقع أفضل .وقد حاول البعض االتنقاص من
الحركات اإلسالمية ،إذ يضرب مثالً بنماذج تاريخية تمثمت في اغتيال فرج فودة في مصر

واعدام محمد محمود طو في السودان ،وىذا يتذكر محكمة في السودان وفي نفس الوقت يغفل

عن دراسة مواقف الحركات التي تتبني الديمقراطية تجاه التيارات اإلسالمية بل إن دولة مثل

فرنسا وىي حاضنة الديمقراطية الغربية منعت بعض المسممات من دخول الجامعة الرتدائين

الحجاب وترتكب حماقات في بعض الدول قد تبدو سبة عند البعض .لماذا تحاكم بعض الدول

اإلسالمية كالسودان وأفغانستان عمى إنيا دول ارتكبت وترتكب حماقات في حين أن أمريكا

وسابقا فيتنام والصومال باسم الشرعية
ترتكب أكبر الجرائم في حق الشعب العراقي والفمسطيني
ً
أخير أريد التعقيب عمى الدكتور فواز وأقول لو
الدولية والديمقراطية وال يندد بيا بنفس القوة .و ًا
سمفا معو إطالق لفظ "اإلسالمويين" وىو في الحقيقة لفظ قد استخدمو بعض
وقد تكممت في ىذا ً
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المفكرين الذين عاشوا في الغرب وعمى رأسيم محمد أركون في فرنسا وىو في الحقيقة مصطمح

ال يقبمو اإلسالميون عمى أساس أن كممة "إسالموي" تختمف عن كممة اإلسالمي الصحيح وىذا
في الحقيقة تعريض ونيل من بعض الحركات والزعامات اإلسالمية.
 9-4مصطفى عبد العال

في تصوري أن اليدف من ىذه الجمسة ىو محاولة النظر ليس فقط في موضوع الندوة

أيضا النظر في تمك العالقة بين الباحث والمبحوث بمعني
(التحفظات عمي الديمقراطية) بل ىو ً
أنو من المفيد أن يستوقفنا ليس فقط خطاب النخبة عن الديمقراطية بل وضع ىذه النخبة من
الديمقراطية ،وفي ىذا المجال أود أن أشير إلى تقديري لمدكتور الكواري والدكتور الصمح ليس

أيضا لكونيما لم يجعال من ىذا المشروع مؤسسة ضخمة تؤدي
فقط لنشاطيما ومثابرتيما بل ً
مثل أغمب المؤسسات العربية الضخمة إلى تنشيط حالة االستزالم حيث يصبح من الضروري

كمما تضخمت المؤسسة أن تتضخم مساحة الجالس عمي المنصة بشكل طردي لقدرتو عمي

استزالم أعداد متزايدة من البشر.

واذا ما كنا بصدد الحديث عن دور البشر وقدراتيم فيما يخص واقع الديمقراطية في العالم

العربي فقد يكون من المفيد النظر إلى جدلية العالقة بين النخب والشعب -دون أن نكون

إسالميا" أكثر قدرة عمى
متعسفين في الفصل بينيما -فاألخ أبو عمر مثالً قد يكون ارتداؤه زًيا "
ً
مخاطبة الناس من مثقف" ما بعد الحداثة" بثيابو الباريسية إال أن ىذا النصر الذي حصده

األستاذ أبو عمر ال يجب أن يجعمنا نغفل عن طرح السؤال إذا كان الناس يتظاىرون لمنع

ال لما في ىذا المنع من إىدار لحق ىذه الطالبة فمماذا ال يتظاىر
محجبة من دخول الجامعة مث ً
نفس الناس وغيرىم رغم عمميم بما يرتكب من فظائع في السجون العربية قد يكون في عدم

بعيدا عن االستسيال
التغافل عن طرح مثل ىذه األسئمة آمل في أن نري واقع أمتنا ونخبنا ً
األيدلوجي الذي نري أنو آفة خطيرة ،لعل لقاءاتنا ىذه تجعمنا نحد من آثارىا المدمرة.
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 11-4الفضل شمق

مفيدا أن نتحدث عن الحرية والديمقراطية .الديمقراطية ىي نظام من أجل الحرية
ربما كان ً
نظاما أفضل من نظام الديمقراطية لموصول إلى
وأال نجد حتى ىذا الوقت في تاريخ البشرية
ً

كبير بين التنمية القومية
الحرية .والموضوع األساسي في نظري ىو أنني قومي ال أجد فرًقا ًا
والتنمية القطرية باعتبار كال منيما مادة واحدة لكن التعبيران مختمفة ،أنا في رأيي التنمية
محاولة التعبير عن المجتمع أو تغييره إلى األفضل .عبر المجتمع أنت بحاجة لكي تعرف

الصقا معو أنت بحاجة إلى معمومات كثيرة عندما تريد أن
وتعي ىذا المجتمع وأن تكون مت
ً
جدا .تريد ان تصوره
تعرف المجتمع أما عندما تريد تغيير المجتمع فأنت بحاجة إلى أفكار قميمة ً

صورة ذاتية وتناضل من أجل تغيير المجتمع لكي يأتي حسب ىذه الصورة وبالمناسبة كمنا

نعرف ...األحزاب التي وصمت إلى السمطة وأصبحت في السمطة .كانت ديمقراطية قبل
وصوليا لمسمطة ألنيا كانت عمى احتكاك بشعبيا وألنيا كانت تريد كسب الناس.

 11-4راشد الغنوشي
إننا إذا انطمقنا من كممة األستاذ شمق أظن عمينا أن نفيم المجتمع ،إذ أن فيم المجتمع ىو

الطريق إلى الحرية واذا فشمنا في عممية التغيير االجتماعي فيذا يعني أننا لم نفيم ىذا المجتمع

باعتبار أننا نخبة تكونت في ظروف تاريخية محددة تكونت فييا حواجز بينيا وبين المجتمع.

ىناك ىوة بينيا وبين الناس قد تختمف مساحتيا من مكان إلى آخر ،ولكنيا قائمة وال يمكن

تجاىميا .وميمتنا في المرحمة الراىنة وعبر الندوات وغيرىا ىو أن نتواصل ،أن نضع جسو ار
بيننا وبين الناس ىذا ىو شرط التغيير .فميمة التغيير ال يمكن أن تنجز إال بالتوافق بين النخب

ال عمى أساس أنو ال يمكن لمنخب أن تغير المجتمع إال بالتوافق مع الناس .مشكمة الحداثة في
أو ً
العالم العربي أن النخبة أرادت أن تغير الناس ىؤالء غوغاء وىمج وبقايا من التاريخ ينبغي عمينا

أن نغيرىم ،نحن األطباء والناس مرضى والطبيب ينبغي أن تعرض عميو حالة المريض حتى
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بدون اقتناع منو ،ونحن حتى اآلن شعوب ال ت ازل تخضع لسمسمو من العمميات يفرضيا عمينا
الغرب بواسطة نخب ىذه ىي النقطة األولى التي نحتاج من خالليا إلى التواصل بالحوار.

أظن أن ىذه الندوة جمبت طائفة أخرى من الناس ،ممن لم تكن تحضر في السابق .فيي

تحضر اآلن وتعبر عن رأييا ،والديمقراطية ليست إال أن يتعايش الناس وأن يقبل الناس بعضيم

بعضا كعقيدة ،وبقدر ما تنتشر ىذه التربية وتكون ليا أسس ثقافية بقدر ما تنجح ىذه
ً
الديمقراطية .والمشكمة دائما ىي عند النخب أكثر مما ىي عند الناس .ميما امتد جوارنا ستظل
ىناك اختالفات كما قال الدكتور عبد الوىاب األفندي فكيف نحسميا؟ مركز دراسات "المعاناة"

جدا في التأسيس الثقافي ليذا الحوار المطموب ،وىذه الندوة قامت بدور.
العربية قام بدور ميم ً
والمطموب أن تتعدد ىذه األدوار لكن ميما امتد الحوار ستظل ىناك اختالفات ..كيف نقاربيا؟
ىنا تتدخل الديمقراطية لتنظيم قيمة إسالمية اسميا التشاور .بمعنى أن القرار الذي يخص

الناس ال يرضون بأن يقوم بالتغيير فيو شخص أو مجموعة .بالتالي فالشورى أحسن ما أبدع

اإلنسان وحتى اآلن ىي ليست مقدسة أو نيائية أو مطمقو وانما ىذا ما توصل إليو الناس.

السؤال الذي سألو د.حسيب ،ىل شعوبنا تضحي من أجل الديمقراطية .ىل الديمقراطية ىي

التعبير عن إرادة الناس ،فإرادة الناس ليا جوانب سياسية وفييا جوانب اقتصادية وفييا جوانب

ثقافية عمى كل ال أحد يتيم شعوبنا بأنيا ال تضحي والسجون مميئة في كل مكان وىي ليست
ممتمئة بمواد خام وانما بطاقات نضالية تضحي من أجل التغيير إلى األحسن .وال توجد أمة
مطموع فييا في العالم مثل أمتنا ألنيا متمسكة بالحرية وال يوجد أمة بذلت الدم حتى اآلن وال

تزال ،مثل ىذه األمة .ولذلك ال يمكن أن نتيم شعوبنا بأنيا لم تناضل من أجل الديمقراطية ولو

أفسح حكامنا الحرية أمام الناس لكان األمر أفضل؟ ألن ىذه الشعوب واعية ولو ترك األمر

إلييا لتغير الوضع كمو .ولذلك نحن نعيش ىذا الصراع الدموي المحتدم بيننا وبين ىذه الدول

التي ال تمثل إرادتنا وانما مفروضة عمينا ترحما من الخارج حتى ال أطيل ،أظن بأن ىذه النخب
15
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تحتاج المعاناة أن توحد جيودىا ألن ألوان القمع التي تمثل اإلاردة الغربية ال يمكن ان

ال اضطيدنا في بداية التسعينيات
تضطيدنا إال بواسطة بعضنا
بعضا .نحن في تونس مث ً
ً
ال .وىناك قسم من النخب قدم الفتاوى أن ىؤالء خطر
اضطيادا لم يعرف لو تاريخ البمد مثي ً
ً
عمى الديمقراطية وخطر عمى حقوق اإلنسان ،وخطر عمى حقوق المرأة وعمى المجتمع المدني،
ولذلك أييا الحكام اذبحوىم .ذبحونا بيد النخب ،ولكن الحمد هلل اآلن ىناك وعي وتقارب بين كل
النخب ،ولذلك الحاكم اليوم أصبح يعيش في عزلة ،إذا فمن الميم أن يكون بين ىذه النخب

مسمما أو
ظالما وأن تنتصر لكل مظموم سواء كان ىذا المظموم ىو
ميثاق أن ال تناصر
ً
ً
سمفيا أو خمفًيا وربنا سبحانو وتعالى ينتصر لممظموم وحرم الظمم عمى نفسو وجعمو بين
مسيحياً ،
ً
الناس محرما وليس بين المسممين فقط.

أخيرا أقول ال يمكن أن يتحقق التداول إال بأمرين:
و ا
أو اال :أن يخف عمينا ضغط الييمنة الغربية التي ىي باستمرار تواجينا ،وعمينا أال نجمد أنفسنا

ونقتل أنفسنا ونعتبر أننا مسئولون عن كل الكوارث .جانب كبير من الكوارث ىو ميزان القوى

ال لصالح أعدائنا ..الجانب الثاني ،أن التداول ال يحصل بين
الدولي الذي ال ي ازل مائ ً

متناقضين ،والتداول ىو انتقال من الشبيو إلى الشبيو وليس من النقيض إلى النقيض ،ولذلك

إلى أن توجد بين ىذه النخب قاعدة قواسم مشتركة .ىذا شرط لمتداول .وىنا نقول إلخواننا

فاىما إلسالمو يتنازل عن نص ثابت
العممانيين ال ينبغي في يوم من األيام أن يجدوا
ً
إسالميا ً
من نصوص الدين كعقيدة .فاإلسالمي ال يعتبر أن ىذا ممك لو ىو يريد أن يتوافق مع الناس،

ال ال يمكن إلسالمي
ولكن ال يشعر بأن ىذه النص الديني ممك لو "لمذكر مثل حظ األنثيين" مث ً

أن يغير ىذا لكن اإلسالميين من جيتيم يراغبون في التوافق في حدود عقيدتيم .فال ينبغي
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أيضا من
لمعمماني أن يطالب اإلسالميين بأن يتخموا عن أصل دينيم .ولكن ىذا اإلسالمي ً
رسميا باسمو .كعقيدة ليس لإلسالم
وناطقا
وصيا عمى الدين
جيتو ال ينبغي أن يعتبر نفسو
ً
ً
ً

كنيسة ،ولذلك ن رى الدكتور سعد الفقيو أعطانا سبعة مذاىب لمسمفيين ىذا داخل فصيل واحد

ىناك سبعة مذاىب لمسمفيين ولو امتد لوجد عشرات منيا .ىذه االجتيادات المختمفة في النياية

كيف تحسم؟ ...تحسم عبر الديمقراطية بحيث أن المشروع اإلسالمي ال طريق لو لمتحقق إال
دائما يجب أن يرى عمى أساس الديمقراطية وعمى أساس
عبر اإلرادة الشعبية وبالتالي التداول ً
المواطنة.

 12-4سعد الفقيو

ىناك تصحيح بسيط نسب لي أنني صنفت التجربة اإليرانية والسودانية ضمن تجارب

السمفيين .أنا لم أتحدث عن التجربة اإليرانية والسودانية والسمفيون ال يعتبرون ىاتين التجربتين
من التجارب السمفية وليس ىناك مجال ألن تصنف من تجارب السمفيين ،مع أن ىناك آليات
في التجربة اإليرانية تنفع لمتعامل مع بعض االحتياطات التي يطرحيا السمفيون .النقطة

الولى :في مقدمة المداخمة األخيرة أخونا تكمم عن التبشير بالديمقراطية .أن كان المقصود

بالديمقراطية بمنظومتيا الكاممة ،وفر عمى نفسك وانس الموضوع ،إن كانت بالمعاني التي
ذكرىا األخ برىان ،أنيا عممية مشاركة سياسية أو عممية متطورة لشكل من أشكال المشاركة

السياسية والمحاسبة والتمثيل ىناك أمل بقبول ىذا العرض .ألن ما تحتاجو حالتنا اآلن ىو
الحوار ولكن ال نحتاج أن نستمر في التحاور عمى طريقة الطرشان نحتاج ألن ننزل إلى

المجتمع ونقوم برصد دقيق لحالة المجتمع وتوجياتو الثقافية واالجتماعية .وأعتقد أن الكثير من

النخب إما أنيا أنانية أو تتعمد كطريقة من طرق الرفض المستتر أن تكذب عمى نفسيا عندما

تقول ال يوجد تغير في توجيات المجتمع .المد اإلسالمي قوي والمد السمفي داخل المد

اإلسالمي قوي وقد تستغربون إذا قمت أن العولمة تخدم السمفية وجود القرص الممغنط CD-

 .ROMفي الماضي كان الشيخ األلباني ىو الوحيد الذي يستطيع ان يقول لك عن الدليل
وتخريج الحديث ،اآلن أي طفل عمره سبع سنين يضع ىذا القرص ويحصل عمى الحديث
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مسودة يستفاد منيا في البحث العممي وال يجوز التصرف فييا بأي شكل.
www.arabsfordemocracy.org

بتخريجو الكامل وبكل مصادره في كتب السنة ،بل يأتي بكتب التفسير والفقو وغيرىا ،فإذا لم

يممك ىذا القرص يستطيع الدخول إلى اإلنترنت ،ىناك موقع اسمو الوراق أنشأتو مؤسسة صخر

فيو كل ىذه الكتب ،العولمة إ ًذا خدمت التيار السمفي .الشيء األخير أنا ضد الطرح الكوميدي

جدا في
لتصوير صور معينة مثل ما طرحو أخونا الدكتور عبد الوىاب ،نعم ىناك نماذج شاذة ً
التيار اإلسالمي لكن ربما تصمح لشيء من النكتة والطرفة والحديث الذي يصور بعض

الشذوذات غير الطبيعية كأنيا حالة عامة غير مفيد ،لنكن واقعيين وندرس الحالة بواقعيا.
 13-4خالد الحروب

اما لموقت ،ذكر د.الرميحي في ورقتو أنو البد لممجتمع من الوصول
باختصار شديد واحتر ً
لمتطور والوصول لنقطة معينة اجتماعية وثقافية وسياسية وبعدىا يمكن إدخال الديمقراطية.

طبعا نوع من التحميل ربما يكون قر ًيبا من الداروينية االجتماعية ،التي يجب عمى المجتمع
وىذا ً
أن يمر فييا كي يرتقي ويتطور .فالمشكمة النظرية والفمسفية في ىذا التحميل تكمن في :من

يحدد ماذا والى متى؟ من الذي يممك شرعية القول بأن مجتمعاتنا غير ناضجة لمديمقراطية،

ومتى ستنضج وما ىي معايير "النضج"؟ وقبل ىذا كيف يمكن أن نفصل حركة االجتماع
البشري نحو أي ىدف ما (الديمقراطية ىنا) عن السياق التدريجي لموصول إليو عن طريق وقف

تمك الحركة بانتظار "النضوج" من أجل االستمرار في الحركة؟ باختصار الداروينية االجتماعية
في نظرتيا لمديمقراطية تدحض نفسيا وتناقض منطقيا الداخمي .وعمى العموم ربما كان األفضل

أن ال نستخدم الحتميات ىنا سواء الداروينية أو غيرىا ،وذلك حتى نترك عمى األقل ىام ًشا من
التنوع في الخيارات ونتحرر من سطوة المسار األحادي الصارم لمتقدم ,بأرثوذكسيتو ومركزيتو
الغربية المعروفة.

واألىم من ذلك ،في سياق ما ذكره الرميحي أن الوصول إلى النقطة الحرجة في طريق

التحول نحو الديمقراطية أي نشوء طبقة وسطى قوية في خضم معاناة طويمة ونضال شاق ال

حاليا ألن ىذه الدولة ببساطة معادية ليذه الطبقة.
يمكن أن يتم عن طريق الدولة العربية القائمة ً
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والسبب في ذلك ىو أن تطور وقوة الطبقة الوسطى يعني بداية النياية لمنظام األبوي السمطوي

وعوضا عنو تؤسس لبداية المشروع الديمقراطي أي أن ذلك
الذي يعتبر األساس لتمك الدولة
ً
النظام يحفر قبره بيده إذا أنتج طبقة وسطى .ومن ىنا فإننا نجد الحيرة والتمزق تستبدان

باألنظمة العربية التي تريد من ناحية نشر التعميم والتحديث المذين يفتتان أسس األبوية السياسية

لكنيا تريد من ناحية ثانية المحافظة عمى البنى السياسية المتخمفة والمستبدة .لكن وبكل األحوال

اطيا بحدوث تحول جذري في درجة انتشار
ال يجب ربط التطور الديمقراطي
عضويا واشتر ً
ً
التعميم والقضاء عمى األمية ،فال التخمف وال األمية يمنعان االنتقال إلى الديمقراطية والمثل
األكبر ىو اليند.

يعا ىي ما ذكره األستاذ عبد اهلل النيباري من مقوالت
النقطة األخرى التي أود اإلشارة إلييا سر ً
تصور أن اإلسالميين ىم الشريحة األكثر معارضة لمديمقراطية .وىنا فإنني أعتقد بأن الشريحة
األىم في المعارضة لمديمقراطية ىي النخب التي تدور في فمك األنظمة الحاكمة ولم نتعرض

جدا وتتكون من أكاديميين ومثقفين
ليا بالعمق الكافي في ىذا المقاء .فيذه النخب ميمة ً
وفالسفة منتشرين من مشرق الوطن العربي إلى مغربو :من المغرب إلى تونس إلى الجزائر

مرور بمنظري الكتاب األخضر ووصوالً إلى مصر .وليس ىؤالء من الوزن الخفيف ،فيناك
ًا
مقوالت كثيرة من لكتاب مثل عزيز العظمة ومحمد جابر األنصاري تقول بأنو يجب أن تتواجد
ال ثم تمييا الديمقراطية ،وأن ال دولة القوية ىي التي تنشئ ديموقراطية قوية وليس
الدولة القوية أو ً

العكس.

آخر مالحظة ،وىي من باب المعمومات والمعرفة ،متعمقة بما ذكره األخ جار اهلل عمر من

أنو يريد ان يرى قوميين ينتقدون النظم القومية واسالميين ينتقدون النظم اإلسالمية .وىنا أسجل

كتابا لإلسالمي الدكتور عبد الوىاب األفندي بعنوان "الثورة واإلصالح في السودان"
بأنني قرأت ً
جدا وغير مجامل وحتى مخيف لنظام الحكم في السودان ،وىو النظام الذي كان
وىو نقد صارم ً
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أيضا يشير مرة أخرى إلى مقولة الدكتور
األفندي يعمل
دبموماسيا في سفارتو في لندن .وىذا ً
ً
خير الدين حسيب من أن ىناك تغيي ًار في مستوى النقد الذاتي وفي عمقو وفي صراحتو وفي
وبطيئا.
طفيفا
شفافيتو ,وىو بالتأكيد تغيير إيجابي ميما كان ً
ً

 44-4عمى ربيعة

عالميا ،وعميو فإنو ال
نظاما
جميعا ،فإن النظام الديمقراطي قد أصبح
كما ىو معموم لدينا
ً
ً
ً
يعيبنا إطال ًقا االستفادة من الضغوطات الخارجية التي تفرضيا القوى الديمقراطية عمى األنظمة

غير الديمقراطية .بل عمى العكس من ذلك فإنو عمينا أن نشجع مثل ىذه التدخالت
ميما في دفع عجمة التغيير كما حدث في باكستان والكويت
والضغوطات ألنيا تمثل عام ً
ال ً
وفي غيرىا من الدول.
فالديمقراطية في الكويت كما نعمم لم ترجع إال بفعل الضغوطات الخارجية عمى النظام

السياسي .ولقد كان لمجسور التي بنتيا الحركة الدستورية المطمبية في البحرين مع القوى

الديمقراطية في العالم أثرىا الكبير في دعم ىذه الحركة واضفاء الشرعية النضالية عمييا حتى

تمكنت من تحقيق أول إنجاز ليا وىو االنفتاح السياسي.

وعند الحديث عن العولمة فإنو يجب عمينا أن نفرق بين الشق األول ،لمعولمة وىو المتعمق

بالديمقراطية وحقوق اإلنسان والشق الثاني المتعمق بالميبرالية االقتصادية .ونحن بطبيعة الحال
نؤيد الشق األول وندعمو ألنو يخدم نضاالتنا من أجل الديمقراطية والمشاركة السياسية .أما

الشق الثاني المتعمق بالميبرالية االقتصادية فانو يجب عمينا أن نتعامل معو بحذر شديد ألن

الرأسمالية الغربية تسعي من خالل العولمة أن تجتاح أسواق دول العالم الثالث وتييمن عمى

اقتصادياتو الضعيفة .وال أعتقد أن ىناك من يختمف معي في القول بان الميبرالية االقتصادية

التي يطبقيا الغرب تمثل أعمى مراحل الرأسمالية.
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 41-4الصادق بخيت الفقيو

أظن أن االحتجاج حق ديمقراطي .طمبنا المشاركة منذ الصباح ،واآلن ونحن في خاتمة المقاء،

كثير من القضايا التي أحببنا المشاركة بيا قد قتمت بحثًا .لكن إن كان البد من ميام
فإن ًا
فالرجوع مرة ثانية بيذا المجمع الكريم إلى قضية ضبط المصطمحات أو ضبط المفاىيم حقيقة،

خاصة فيما يتعمق بقضايا الديمقراطية المتحركة وكثير من القضايا المتحركة التي نوقشت في

بحر ىذا اليوم حصل فييا خمط كثير بما في ذلك مصطمح الديمقراطية نفسو .كثير من اإلخوة

الذين تحدثوا ،تحدثوا عن الديمقراطية باعتبارىا آلية مجردة اإلحساس ليس بينيا وبين أي

جدا .أضاف
أيديولوجية صمة .أكثر الذين تحدثوا كذلك تحدثوا عن الديمقراطية بفيم واسع ً
بعض الجالسين عمى طاولة ىذا المقاء مثل أبو عمر بالديمقراطية .كعقيدة وصفت ليا قيم

ووضعت ليا إيديولوجية أخافت من أخافت من الجالسين ىنا ،ضبط المصطمح حتى فيما يتعمق

جدا قبل الدخول في التفصيالت
بمفيوم الديمقراطية كمشروع .كفكرة أىمية قضية ضروري ً
الممحقة بيا.

عندنا في التعريفات أن أي آلية ليا رسالة ،وأي آلية تخمق بيئة ثقافية جديدة .درسنا ذلك في

اإلعالم ودرسناه في قضايا كثيرة .إذا استوردنا آلة حرف أو حرب تخمق بيئة ثقافية جديدة.

فالديمقراطية ال يقبمو مع إيماننا بيا ومع ضرورة وضعيا كأولوية لممشروع القومي أو المشروع
عمميا
ال
أيضا يجب أن نتعامل معيا تعام ً
ً
النيضوي القومي اإلسالمي تخمق بيئة ثقافية .لكن ً
ذكيا يعرف أنو إذا كانت ىي آلية ،كيف يمكن أن يكيف المحتوى الذي يجب ان تستخدم بو
ً

ىذه اآللية في تشريح ىذا المشروع

وقيام ىذا المشروع المنشود .ىذه واحدة من قضايا

الديمقراطية التي أشير إلى جزء منيا وىي متمثمة بقمة الوعي االجتماعي بالديمقراطية .معظم
الحديث الذي دار اليوم انصب حول مسألة الديمقراطية في مستواىا أال عمى قضية السمطة

جدا بقضية الصراع لممارسة الديمقراطية عمى
والنخب العربية والنخب اإلسالمية كميا ميتمة ً
مستوى السمطة .لكن لم يدر حديث يطمئن بأن ىذا المشروع يطرح قيمة الديمقراطية باعتبارىا
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قضية اجتماعية ،قضية يجب الوعي االجتماعي بيا قبل أن تصعد إلى مستوى السمطة .ىل

مؤسسات المجتمع المدني مورست فييا الديمقراطية؟ .االنتخابات تمارس أكثر من  05سنة في
العالم العربي عمى مستويات أدنى لكن حتى ىذه الممارسة لم يضبط الزمن فييا بالنسبة لالمين

العام الدائم .قضية التداول والمواقيت لم تستخدم في الديمقراطية عندنا.
 41-4أحمد الشاىي

جميعا تكمموا
قد يكون ما سوف أقولو تعقيبا وقد يكون نقدا إيجابيا ينطبق عمينا كمنا .اإلخوان
ً
عن النخب السياسية والمعارضة السياسية والشعوب ،ىناك فجوة كبيرة بين النخب السياسية

والمعارضة والشعوب لم نتكمم عنيا .النخب السياسية والمعارضة ال تشكل أكثر من  %05أما
الـ %05من الشعوب فال أحد يتكمم عنيا .نحن ىنا عندنا تميفونات نقالة وكيرباء .سيارة

نقودا لمتنقل أو شراء أدوية لمعالج .لم يذكر أي شئ
تنقالت ،ال نفكر بالناس الذين ال يممكون ً
حول ىذه القضايا .الشعوب ىذه نتكمم عنيا عمى شكل شعارات ،ولكن االىتمام بيذه الشعوب

معدوما ،لماذا؟ استشيد بأحوال السودانيين .وقد مكثت معيم  0سنوات وعندىم
يمكن أن يكون
ً
قرنا نظريات ،ولذلك
مثل يقول "القمم ال يزيل البمم" القمم ال يمغي الغباء ،نحن عندنا شيادات ،أ
نتكمم عن الديمقراطية .لكن الشخص العادي ،الفالح المصري والسوداني يمكن يكون عنده فيم

لبمده ومجتمعو وعن الديمقراطية .أكثر من الشخص المتعمم .وىذا أقولو عن خبرة .في السودان

عندما تحدث ديمقراطية  %50من كل القرى واألرياف ممن يصوتون سيكونون األغمبية

ويكونون حكومة ،المتعممون لن يقبموا بما تريده أغمبية الشعب .لماذا نتكمم ونحبذ الديمقراطية
وبنفس الوقت نرفض نتائجيا؟!
 41-4أحمد عبد الرحمن
النقطة الولى:

ا تفق مع مقولة أن الديمقراطية مستوى رفيع من الحكم توصمت إليو البشرية بعد تجارب

جميعا لتطبيقو نظام مشبع
ومراحل زمنية طويمة ،والنظام الديمق ارطي السائد اآلن والذي نسعى
ً
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بالقيم الغربية التي نشأ فييا – المطموب من جميع النخب اإلسالمية والقومية والوطنية ان
تصوب جيودىا في اقتفاء مضامين حقيقية نابعة من قيم وتقاليد وعقائد المواطنين في الوطن

العربي إذا أريد ليذا النمط الديمقراطي النجاح.
النقطة الثانية:

بالنسبة لمتجارب التي تجدر اإلشارة ليا كالتجربة الديمقراطية في إيران واألخرى في السودان

فقمما يكتب عنيا وما كتبو اإليرانيون كتبوه بالمغة الفارسية ،وكذلك فيو غير معروف ولم يكتب

السودانيون ما يمكن اإلشارة إليو ،ىذا الى جانب ما كتب عن التجربتين من منطمق الرفض وال

يخمو من الغرض .وعدد كبير من الميتمين بالمسار الديمقراطي في أقطار العالم الثالث يأتون

كثير ما يخرجون بصورة أفضل بكثير من تمك
من الغرب .وتجربتنا معيم في السودان إنيم ًا
التي كانت في مخيمتيم.
النقطة الخيرة:

إننا درجنا نستورد النظم الديمقراطية "النمط الغربي "لبالدنا دون أن نجيد أنفسنا ونعمل فكرنا

لتكييف ىذه النظم حتى تصمح لبالدنا ،فالتجربة األمريكية تميزت بقدرة مؤسسي الواليات

المتحدة األمريكية في ابتكار نظام ديمقراطي مالئم ومناسب يمبي تطمعاتيم .فآن لنا أن نعتبر

بالتجارب لكل أنظمة الحكم ومحاولة تطبيقيا في بالدنا حيث تختمف البيئة والظروف وأن
نستوعب الدروس بأن أنظمة الحكم المستوردة يستحيل أن تفي وتمبي تطمعات المواطنين.

 41-4برىان غميون

أول مالحظة تخطر لي في ىذا السياق ىي أننا ال نزال نراوح مكاننا في ىذا المجال وأن

كثير وذلك بالرغم من النقاشات الطويمة وجيود التعزيز التي
قضية الديمقراطية لم تتقدم عندنا ً ا
عاما عمى األقل .وىذا يستدعي منا أن نعيد طرح ىذا السؤال عمى
مازلنا نبذليا منذ عشرين ً

أنفسنا .والجواب بالنسبة لي ىو أن الديمقراطية ليست مسألة نظرية ولكنيا مسألة عممية ،أي
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مسألة سياسية .والتقدم فييا ال يتوقف فقط عمى تطوير المفيوم ولكن عمى الممارسة العممية
لمديمقراطيين أي عمى الجيد الحقيقي العممي المبذول وعمى أسموب العمل واستراتيجيتو .والحال

أن من الصعب أن نقول إنو لدينا بالفعل حركة ديمقراطية بالمعنى السياسي المنظم ليذه الكممة.

ىناك كالم كثير في الديمقراطية وتمقف من قبل حركات كثيرة لبعض مبادئيا وأفكارىا .ىناك
دعوة قوية لمديمقراطية في البالد العربية اليوم لكن ليست ىناك حركة ديمقراطية حقيقية منظمة

وواعية وفاعمة .وال يمكن أن نصل إلى نتيجة في ىذا الميدان ما لم ينجح دعاة الديمقراطية وىم
اليوم كثيرون ،لكنيم مقسمون ومنقسمون ومتفاوتو الفيم والوالء لمفكرة ،في العمل عمى قيادة

الحركة االجتماعية ليذه الحقبة التي نعيش .وقيادة الحركة االجتماعية تعني أن المسألة ال

ال من الرأي العام،
ال فع ً
قسما قمي ً
تتعمق بالنضال من أجل الحريات الفردية ،وىي معركة تخص ً
ولكن أكثر من ذلك من أجل الكرامة والعدالة والقانون والتنمية والعقالنية في المجتمع وفي
أيضا من أجل الخبز والسكن والماء والكيرباء ،في مواجية التسيب
معا ،أي
ً
السياسة ً
واالستيتار والظمم وخرق القانون وعبادة الشخصية وىدر الكرامة وتدمير الحياة المدنية
والسياسية واالجتماعية .ومن ىذا الزاوية ،واذا نظرنا إلى ما ترزح تحتو الشعوب العربية من

مشاكل وما تعانيو من محن ،ال نجد من يتصدى ليا ،يمكن أن نقول إن الحركة الديمقراطية ال
تزال غائبة أو أنيا لم توجد بعد أو لم تضع قدمييا بعد عمى طريق القيادة االجتماعية ،أي طرح

برنامج التحويل السياسي واالجتماعي واالقتصادي البديل والناجع الذي يتوقف عميو مستقبميا

ومستقبل دعاتيا في الفكر والمجتمع العربيين.
 49-4ناصر قال وون

سـ ـؤال :ى ــل الديمقراطي ــة التركي ــة خي ــر مث ــال لن ــا بالنس ــبة لمج ــدول الزمن ــي المفت ــرض لتطبي ــق

الديمقراطيـة العربيـة؟ نحــن نعمـم أن لتركيــا تجربـة منقوصـة فــي الديمقراطيـة حيــث العسـكر يتــدخل

كل عقد من الزمان لضبط المسار وال شـك أن الجـيش التركـي ىـو المرجـع الـذي يممـك التحفظـات
عمـ ــى الديمقراطيـ ــة مـ ــع كونـ ــو الرصـ ــيد الشـ ــرعي ليـ ــا وحامييـ ــا لـ ــذا ،مـ ــن يسـ ــتطيع تحديـ ــد مسـ ــار
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عامـا لنصـل إلـى
الديمقراطية العربية الجوىري والزمني؟ أىو الجـيش أم النخبـة؟ وىـل ننتظـر ً 81
ما وصمتو تركيا أم ىناك حل أفضل مربوط بفترة زمنية قابمة لمتطبيق الواقعي؟
*

 21-4درويش بن فريج القبيسي

ار فــي
لقــد اطمعــت عمــى بعــض المقــاالت التــي ســتطرح لمنقــاش فــي لقــائكم الحــادي عشــر اســتمرًا

مشروع دراسات الديمقراطية في البمدان العربية .وبعد التأكيد عمى تمنياتي الخالصة لكم بالتوفيق
في جيدكم القيم والبناء ،أود أن أشير إلى نقطتين جوىريتين وىامتين لتحديد ىويـة األمـة العربيـة
التي ىي البوتقة التـي تنصـير فييـا المعـارف والبنـاء الـذي يجـب دعـم ىياكمـو والتأكـد مـن متانتيـا

وقوتي ــا لتق ــوم عميي ــا س ــعادة األم ــة ورفاىيتي ــا ،ولت ــتمكن م ــن القي ــام ب ــدورىا الطبيع ــي ب ــين األم ــم.

فالديمقراطية التي ىي أحد أنظمة الحكم وركيزة البعد المؤسسـاتي ىـي أداة مشـاركة الفـرد الفاعمـة

فــي تص ـريف األمــور لتحقيــق ذلــك بمــا تتضــمنو مــن قــيم وممارســة وبمــا تحويــو مــن حقــوق اآلن

والمحافظة عمييا واعطـاء كـل ذي حـق حقـو ،تـدفع بالمجتمعـات إلـى الرقـي والتقـدم .وارتبـاط ىـذه
النقـاط بالديمقراطيــة ال يخفـى عمــيكم دون شــك ،وان تفصـيل تمــك النقــاط وأبعادىـا يتحــدد بتفصــيل

مكون ــات ثقاف ــة األم ــة وص ــالحيا واإللم ــام بمتطمباتي ــا م ــن جي ــة ،وف ــي تفص ــيل مكون ــات تنميتي ــا
المستدامة وتطويرىا وتطبيقيا واإللمام بمتطمباتيا من جية أخرى .فالثقافة تنبـع مـن وجـدان األمـة
الذي تتشكل منو ىويتيا ،والتنمية المستدامة ىي اإلطار العممي لتمبية تطمعاتيا التي في تحقيقيـا

تكون األمة قد قامـت بواجبيـا فـي حاضـرىا وحافظـت عمـى مكنوناتيـا لمسـتقبميا ومسـتقبل أجياليـا

القادمة بوعي واقتدار ،وتكون قد قامت بواجب الخالفة عمى األرض والصالح في العمل.

ـديا بمــا يســود العالقــة بــين تاريخنــا الثقــافي والتــاريخ الثقــافي العــالمي مــن
لــذا يجــب التفكيــر جـ ً
اضطراب وانقطاع .فالتاريخ الثقافي العربـي السـائد ىـو فـي معظمـو مجـرد تكـرار واعـادة لمتـاريخ

الثقــافي نفســو الــذي كتبــو أجــدادنا فــي العصــور القديمــة وفــي حــدود اإلمكانــات العمميــة والمنيجيــة
*

أرسمت ىذه المالحظات عمى أوراق المقاء بعد أن تعذر عمى الكاتب الحضور.
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الت ــي كان ــت مت ــوفرة لي ــم .وى ــذا ال يعن ــي إىم ــال ثقاف ــة الماض ــي وانم ــا االىتم ــام أكث ــر بالحاض ــر

ومش ــاكمو والمسـ ــتقبل وممكنات ــو والتصـ ــدي لحالـ ــة الرك ــود الفكـ ــري والثقـ ــافي ى ــذه وايجـ ــاد البـ ــدائل

قديما "فاقد الشيء ال يعطيو".
المناسبة .وقد قال العرب ً

لقد ساد العـرب الـدنيا عنـدما أبـدعوا وترجمـوا واكتشـفوا وطبقـوا فـأغنوا اإلنسـانية بـالعمم والمعرفـة

والثقافــة التــي ربطــت العمــوم القديمــة والحديثــة ،حيــث أن الثقافــة مــن المحركــات األساســية لنمــو

اليا من عدم
األمم ،فكانوا بحق رواد العمم والمعرفة في ذلك العصر عمى عكس ما وصمنا إليو ح ً
االىتمــام بتنميــة القــدرات اإلنســانية الخالقــة والمبدعــة ،وذلــك بعــدم تــأمين م اركــز البحــث العممــي
واألكاديميــات العمميــة التــي تؤســس عمــى منــاىج قويمــة تنمــي طــرق البحــث والتفكيــر وتفــتح آفاقــا

جديــدة لمعرفــة الكــون ومــا يــدور فيــو واألرض ومــا يحــافظ عمــى ثرواتيــا اإلنســانية والطبيعيــة التــي

منحنــا اهلل إياىــا ووضــعيا كأمانــة فــي أعناقنــا .ممــا أدى إلــى ضــعف الوعــاء الثقــافي لألمــة وعــدم
قدرتيا عمى المحاق بالركب الحضاري العالمي.

وىنــا يبــرز تســاؤل عــن فائــدة ثقافــة األمــة إن لــم تعمــل عمــى التنميــة والبنــاء بشــكل يخــدم أبناءىــا

ويرفع من مستواىم في التعميم والمعرفة وجميـع نـواحي الحيـاة االجتماعيـة ونـواحي الحيـاة بأكمميـا

والتغيير إلى األفضل ومحاربة الفقر المنتشر في الوطن العربي ،حيث يبين تقرير  UNDPعـام

 1996إن ىن ــاك  73ممي ــون عرب ــي دون مس ــتوى الفق ــر وأن  11مالي ــين يع ــانون س ــوء التغذي ــة

عام ـا المقبمــة إذا اســتمرت نســبة زيــادة الســكان الحاليــة
وسيتضــاعف ىــذا العــدد خــالل الثالثــين ً
 .%2.5وم ــع ذلــك ص ــرف العــرب خ ــالل العق ــود الثالث ــة األخيـ ـرة  1811بمي ــون دوالر أمريك ــي

ال فـي التـوازن الحضــاري لألمـة العربيـة ،متذرعي ــن بمــا
تقر ًيبـا عمـى شـراء األسـمحة ،ممــا سـبب خمـ ً
عممــا بــأن معظــم الــدول العربيــة
يسم ــى باألم ــن القوم ــي (محصــور فــي حمايــة الدولــة والســيادة)ً .
تشكو من عجز في ميزان المدفوعات يصل أحيانًا إلى رىن مقدرات األمة.
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وكما يقول الدكتور محمد الرميحـي فـي بحثـو حـول "الديمقراطيـة والنخـب العربيـة" ،والمقـدم إلـى

لقائكم الكريم (الثروة الحقيقية ليست في امتالك المال أو االستمتاع بالسمع االستيالكية ،بـل ىـي
فــي النشــاط اإلنتــاجي واإلبــداعي وقــدرة المجتمــع ذاتــو عمــى التجــدد وتجديــد ينــابيع اإلبــداع فيــو

وام ــتالك المعرف ــة وأدواتي ــا .فثرواتن ــا كمي ــا ل ــن تنقمن ــا م ــن موقعن ــا اليامش ــي واس ــتخدامنا ألح ــدث
منتجــات العصــر االســتيالكية لــن ينفعنــا عنــدما يســألنا أبناؤنــا مــاذا فعمــتم مــن أجمنــا؟ إن مســتقبل

ثقافتنا العربيـة ىـو مسـتقبل األمـة العربيـة ذاتيـا ،ولـن ننجـو مـن أزمتنـا الراىنـة مـن دون أن تتبنـى
الثقافة العربية الدعوة إلى تنوير العقل وتستعيد رسالتيا اإلنسانية المنفتحة عمى العالم التي تعمـي

من شأن العقل واإلبداع).

فبداية المراجعة الثقافية الشـاممة لمعـالم العربـي تكـون باالىتمـام بمراجعـة وتحـديث بـرامج التعمـيم

ورفع مستواىا إلى مصاف الدول التي تتطمع إلى مجاراة العصر بكل متغيراتو وأفكـاره ،فتحـديات

األلفيــة الثالثــة ىــي تحــدي العمــم والتكنولوجيــا وان لــم تنتبــو الــدول العربيــة لــذلك التحــدي ســتواجو

عواقــب وخيمــة عم ـى نحــو أشــد قســوة ممــا ىــو قــائم اآلن ،حيــث أن الوضــع الحــالي لمتعمــيم فــي

وخصوصا المخصصات التي تستثمر في
الوطن العربي ىو في أزمة حقيقية من جميع الجوانب
ً
ىذا القطاع.
أيضـا مـع
وىذه األزمة في مجال التعميم ترتبط ليس فقط بقمة مستويات االسـتثمار والنوعيـة بـل ً
اإلغالق المتسارع والخصخصة لممؤسسات الثقافية الحكوميـة .ممـا يؤكـد بـأن أزمـة التنميـة تـالزم
األزمة الشديدة في التعميم في جميـع مراحمـو حيـث لـم يـتم ربـط الجامعـات وم اركـز البحـث العممـي

بحاجات المجتمع ومتطمباتو .ومن المرجح أن التعميم السائد في المؤسسات العربية ليست لـو أي

عالقــة بتن ـوير شــعوبيا والمحافظــة عمــى البيئــة ،وبعيـ ًـدا عــن إقامــة الوســائل المؤديــة إلــى تطــوير
عالميا العربي واطالق طاقاتو اإلبداعية في حل المعضالت ال يتعـدى التعمـيم فـي العـالم العربـي
عن كونو آلة بيروقراطية لتجريد الناس من فاعميتيم ولترسيخ مفاىيم الطاعة والخمـول .ومـن ىنـا
فــإن الوعــاء الثقــافي لألمــة العربيــة يجــب أن يتضــمن فــي أولوياتــو وباىتمــام شــديد قضــية التنميــة
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المستدامة ،التي ىي أساس التقدم والرقي وازدىار األمـم حيـث أن التنميـة المسـتدامة ىـي التنميـة
الت ــي تحق ــق التـ ـوازن ب ــين النظ ــام البيئ ــي واالقتص ــادي واالجتم ــاعي عم ــى أس ــاس مب ــادئ العدال ــة

والمسـ ــاواة والسـ ــالم واألمـ ــن لمجميـ ــع ،فيـ ــي ذلـ ــك النشـ ــاط الـ ــذي يـ ــؤدي إلـ ــى االرتقـ ــاء بالرفاىيـ ــة
االجتماعية بأكبر قدر من الحرص عمى الموارد الطبيعية المتاحة وبأقل قدر ممكن من اإلضرار

واإلســاءة لمبيئــة ،وىــي التنميــة التــي تضــع نيايــة لعقميــة النيائيــة الم ـوارد الطبيعيــة بــل تقــوم عمــى

حمايتيا.

إن التنمية المستدامة ىي قضية أخالقية إنسانية بقدر ما ىي قضية تنموية وبيئيـة ،وىـي قضـية

ادا ومؤسسـات وحكومـات بـإدارة
مصيرية ومستقبمية بقدر ما ىي قضية تتطمب اىتمام الجميـع أفـر ً
واعيــة وتخطــيط جديــد الســتغالل الم ـوارد الطبيعيــة وقيــام عدالــة اجتماعيــة ضــمن الت ـوازن البيئــي،
ولذلك فإن عنصري الوقت والمستقبل ىما أىـم مـا يميـز التنميـة المسـتدامة .كمـا أن عمـوم التنميـة
المستدامة تقوم عمـى المـزج والتكامـل بـين العمـوم الطبيعيـة والعمـوم االجتماعيـة وعمـوم الحضـارات

متاحا وجب عمى العالم العربي أن يؤىل نفسو لممستقبل باسـتخدام
اإلنسانية .وطالما بقي المجال ً
ـعيا لموصـول إلـى تنميـة مسـتدامة بشـرية،
حكيم لمثروات الطبيعية الثمينة وغيـر المتجـددة وذلـك س ً
اقتصادية ،مؤسساتية والمحافظة عمى الثروة الطبيعية وىي األعمدة األسئمة لمتقدم والرقي.

وانو لمن المحزن أن ىذه الموضوعات الكبرى وغيرىا غائبـة عـن فكـر بعـض المفكـرين والكتـاب

العـرب والبحــث العممـي الجــاد ،حيـث أن مــا نقـرأه فــي المجـالت والــدوريات العربيـة ال يتعــدى أن
يكــون مجــرد إليــاء لمنــاس وتــوجيييم وصــرف تفكيــرىم إلــى أمــور ثانويــة بــدل نشــر نتــائج البحــوث
والكتابـة والعمــل عمــى تشـجيع النــاس فــي التفكيــر فـي ىــذه المشــاكل وحـث اليمــم وخصوصـًا ىمــم

المفكرين العرب إلعمال الفكـر فـي إيجـاد الحمـول المناسـبة ليـا .وذلـك عمـى الـرغم مـن أن معظـم
الحكــام العــرب ىــم مــن القيــادات المخمصــة فــي العمــل الجــاد لتقــدم األمــة ورفــع مســتوى معيشــة
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أبنائيا  ،رغـم قمـة عـدد المستشـارين الصـالحين لتقـديم النصـح ووضـع الصـورة كاممـة ودون مواربـة
أمام ىذه القيادات.

ولتتتكن شتتعارات اامتتة العربيتتة فتتي مطمتتا اللفيتتة الثالثتتة متتن أجتتل إعتتادة النظتتر فتتي ثقافتيتتا

وانشاء مؤسسات عممية فاعمة وقادرة ومستنيرة:

احترام الحياة بكل أنواعيا :احترام حياة وكرامة كل كائن بشري بال تمييز وال تحيز.

رفضا لمعنف بكل أشكالو ،العنف الجسدي والجنسي
نبذ العنف :ممارسة الالعنف اإليجابي ً
حرمانا كاألطفال
والنفسي واالقتصادي واالجتماعي السيما تجاه أضعف الناس وأشدىم
ً
والمراىقين.

التشاطر والعطاء :مشاطرة الوقت والمال وممارسة الكرم والسخاء لوضع حد لمنبذ

والطغيان السياسي واالقتصادي.

دائما
اإلصغاء سبيل التفاىم :الدفاع عن حرية التعبير والتنوع الثقافي واإلصغاء والحوار ً
وعدم االنسياق إلى التعصب ونبذ الغير.

صون كوكبنا :الدعوة إلى سموك استيالكي مسؤول والى نمط إنمائي يراعيان أىمية الحياة

بكل أنواعيا ويصونان توازن الموارد الطبيعية لمكوكب.

تضامن متجدد :اإلسيام في تنمية المجتمعات بمشاركة النساء الكاممة في ظل احترام المبادئ
معا أشكاال جديدة لمتضامن.
الديمقراطية لكي نبتكر ً

نوعـا مـن االىتمــام
وختامـا فـإن االىتمــام والتركيـز عمـى ناحيــة واحـدة فقـط مــن الد ارسـات سـيكون ً
ً
الجزئي ولن يـؤدي إلـى تقـدم األمـة العربيـة بالشـكل الـذي نطمـح إليـو .إ ًذا يجـب االىتمـام بالتنميـة

المستدامة وبالثقافة بكل ما تتضمنو ،حيث أن الثقافة ىي المحرك األساسي لمتنمية وتقـدم األمـم،
وىـ ــي التـ ــي تـ ــنظم جميـ ــع أوجـ ــو الحيـ ــاة .ومـ ــن ىنـ ــا يجـ ــب وضـ ــع األسـ ــس الثقافيـ ــة السـ ــميمة فـ ــي

المجتمعــات العربيــة ونشــرىا ليطمــع عمييــا كــل مــن لــو رغبـة فــي مواجيــة التحــديات والمــأزق الــذي
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نعاني منو والعمل عمى المحاق بالركـب العـالمي ،حيـث أن مـا يحـدث فـي الوضـع العربـي الحـالي
ىو نوع من المنكر الذي يرفضو العقل والمنطق واإلحساس بالمسئولية تجاه األجيال القادمة.
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