


سلسلة المحاضرات والندوات 

)02(

تصميم وتنفيد مدارك للطباعة والنشر





3

سلسلة المحاضرات والندوات 

)02(

التحول الدميقراطي يف العامل العربي:

بني املعوقات والعوامل الدافعة له

بروف�سري �سمري املقد�سي

اجلامعة االمريكية ـــ بريوت

تعقيب:

الدكتور من�ســــور خـــــالد

الربوف�سري الطيب زين العابدين

سلسلة احملاضرات  والندوات - مركز مأمون بحيري -)2( ديسمبر  2013   





5

التحول الدميقراطي يف العامل العربي: 

بني املعوقات والعوامل الدافعة له

بروف�سري �سمري املقد�سي

اجلامعة االمريكية - بريوت

1. مقدمة
بداية اتوجه بال�شكر اجلزيل اىل مركز ماأمون بحريي والقيميني عليه على دعوتهم الكرمية و  اأمتنى للمركز النجاح 

الكامل يف حتقيق مهمته الثقافية والتثقيفية.  كما ي�شرين ان اقوم بزيارة اخلرطوم جمددا بعد زيارتي االخرية لها 

منذ امد طويل.

  اإذا كانت ق�شية الدميقراطية يف العامل العربي قد ا�شتقطبت اهتماما كبريا من قبل مراجع �شيا�شية وبحثية خمتلفة 

وال�شباب متعددة منذ جناح الثورتني التون�شية وامل�شرية، فاإن ما دفعني الإختيار  مو�شوع حما�شرتي هذه االم�شية 

حول الدميقراطية العربية – معوقاتها ما�شيًا وحا�شرًا والعوامل الدافعة لها م�شتقبال- هو كوين ا�شرتك مع �شديقي  

الباحث اإبراهيم البدوي منذ اربعة �شنوات  يف ادارة م�شروع بحثي حول هذا املو�شوع  ومب�شاهمة عدد من الباحثني 

قاموا بدار�شة حاالت عربية خمتارة ومنهم  علي عبد القادر علي وعطا البطحاين.   ولقد اأجنز اجلزء االول من 

امل�شروع و�شدر  يف كتاب بعنوان »تف�شري العجز الدميقراطي يف العامل العربي«.  واننا ب�شدد امتام اجلزء الثاين حول 

العوامل الدافعة لالنتقال من االوتوقراطية اىل الدميقراطية يف البلدان العربية.

  وما �شاأتقدم به من اأفكار حول هذه امل�شاألة   ي�شتند اىل حد كبري على االبحاث االكادميية مل�شروعنا البحثي مع 

ت�شورات اولية حول العوامل التي من املرجح ان تدفع م�شتقبال نحو التحول الدميقراطي العربي على خلفية الثورتني 

التون�شية وامل�شرية.  هاتان الثورتان اللتان لرمبا �شكل جناحهما يف اواخر العام املا�شي واوائل هذه العام ا�شافة 

اىل االنتفا�شات التي تلتهما يف بع�ض البلدان العربية االخرى،   بداية التحول من  االوتوقراطية اىل الدميقراطية 

يف العامل العربي.  اقول لرمبا اذ البد من االنتظار لرنى ما اذا كانت �شتوؤالن اىل قيام نظم دميقراطية حقيقية )ال 

�شكلية او جزئية(.  

واذا كان ال بد من االنتظار لتبيان تاأثريات االنتفا�شات العربية الراهنة فاين ابقى من املتفائلني من ان التحول اىل 

دميقراطيات حقيقية يف العامل العربي �شياأخذ جمراه وان اختلف زمنه واختلفت م�شريته من بلد اىل اخر.  و�شاأتطرق  

الحقا اىل العوامل الدافعة بهذا االجتاه ولكن بعد ان القي نظرة على البيئة ال�شيا�شية/االقت�شادية العربية  ال�شائدة 

الراأي  ت�شاركوين  انكم  العربي حلينه. اعتقد  العجز الدميقراطي  املف�شرة ال�شتمرارية  والعوامل   2010 اواخر  حتى 

باأن اي ت�شورات مل�شرية الدميقراطية امل�شتقبلية يف املنطقة العربية ال ميكن ف�شلها عن حماولة فهم املعوقات التي 

واجهت وال تزال تواجه هذه امل�شرية يف غالبية الدول العربية.

  اين اعي ان م�شامني الدميقراطية ومفهومها قد ال يكون مو�شع اجماع. واكتفي بتعريف النظام الدميقراطي بانه 

-1 محاضرة ألقيت بدعوة من مركز مامون بحيري باخلرطوم في 31 اكتوبر 20011
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نظام يعتمد فيه االفراد على انف�شهم متكافئني �شيا�شيا ويحكمون ب�شورة جماعية وميتلكون جميع الطاقات واملوارد 

واملوؤ�ش�شات التي يحتاجون اليها حلكم انف�شهم فيكون بالتايل نظام قائم على قيم احلرية والعدالة وامل�شاواة.  واما 

فيما يخت�ض باالطر الد�شتورية واالجراءت الت�شريعية التي ت�شمن امل�شار الدميقراطي، وقد تختلف من بلد اىل اخر، 

فهي م�شاألة اتركها للمخت�شني بهذا ال�شاأن.    

2010 اواخر  حتى  العربي  للعامل  ال�صيا�صية/االقت�صادية  البيئة  يف   .2
املوؤ�ش�شات  انغالق  العموم  وجه  على  نرى   2010 اواخر  حتى  بلدانه  ا�شتقالل  منذ  العربي  العامل  اىل  ننظر  حني 

كانت  وان  و�شحيحا  حرا  �شعبيا  متثيال  املوؤ�ش�شات  هذه  تعك�ض  فال  احلقيقي،  ال�شيا�شي  التناف�ض  على  ال�شيا�شية 

درجات هذا االنغالق  قد تختلف من بلد اىل اخر.  نعم جند يف بع�ض البلدان العربية موؤ�ش�شات �شيا�شية ظاهرها 

دميقراطي )انتخابات نيابة على �شبيل املثال( اال انها تبقى عمليا نتاج ممار�شات غري دميقراطية اىل حد بعيد.  

وحتى لبنان بالرغم من دميقراطيته التوافقية وارتفاع درجة احلرية فيه فانه مل يرتق بعد اىل م�شتوى الدميقراطية 

احلقيقية ب�شبب الطابع التمثيلي املذهبي لنظامه ال�شيا�شي. )Polity IV ( ونظرة �شريعة على درجات الدميقراطية 

او االوتوقراطية ح�شب موؤ�شر نظام احلكم  علما بان درجاته ترتاوح من 10-)للنظم االوتوقراطية كليا( اىل 10+ 

)النظم الدميقراطية كليا( واملعتمد ب�شورة وا�شعة من قبل الباحثني يف هذا املجال تظهر ان نظم معظم البلدان 

2010  )ون�شتثني لبنان وموؤخرا اجلزائر (مل تتخط درجاتها اخلانة ال�شلبية  العربية  منذ ا�شتقاللها حتى اواخر 

�شيا�شية  خطوات  عن  النظر  بغ�ض  وذلك  خمتلفة  بدرجات  وان  اوتوقراطية  كنظم  ت�شنف  ظلت  انها  اي  للموؤ�شر، 

ا�شالحية حمدودة جدا هنا او هناك كاإن�شاء جمال�ض نيابية تتحكم  فيها عمليا الطبقة احلاكمة ،  وهذا ما توؤكد عليه  

 Economist intelligence Unit  )     (موؤ�شرات  اخرى  كموؤ�شر دار احلرية  واالإكونومي�شت ال داعي للتطرق اليها هنا

2010 ان متو�شط  Freedom House  وامللفت يف موؤ�شرات نظام احلكم لل�شنوات اخلم�شني االخرية حتى العام  و 

درجات احلكم للمنطقة العربية بقي يف اخلانة ال�شلبية بالرغم من حت�شنه التدريجي منذ اوا�شط ال�شبعينات ، بينما 

ال�شلبية اىل  انتقل من اخلانة  العامل  النامية من  االخرى  للمناطق  نظام احلكم  موؤ�شر  متو�شط  ان  نرى  وباملقارنة 

اخلانة االيجابية مما و�شع الفجوة الدميقراطية بينها وبني العامل العربي.

على ال�شعيد االقت�شادي، حتولت االقت�شادات الوطنية العربية تدريجيا من اقت�شادات ترتبط مفا�شلها اال�شا�شية 

بالقطاع العام اىل اقت�شادات تعتمد على القطاع اخلا�ض وذلك عرب م�شاريع اخل�شخ�شة واالنفتاح على اخلارج.

امللفت بهذا اخل�شو�ض ظاهرة اجلمع بني االوتوقراطية واالنفتاح االقت�شادي داخليا وخارجيا اذ انه بغياب املوؤ�ش�شات 

االنفتاح  عن  نتج  فلقد  التطبيق(  يف  خلل  مع  )ولو  الدميقراطية  النظم  ت�شونها  التي  العامة  للم�شلحة  ال�شامنة 

ال�شيا�شيني احلاكمة ورجال االعمال  او تقاطع م�شالح بني طبقة  البلدان العربية متالوؤ  االقت�شادي يف العديد من 

الكبار ترافق معه ارتفاع م�شتويات الف�شاد مع �شوائب اخرى يف العملية التنموية. حتى انه يف حاالت معينة ا�شبح من 

ال�شعب التفريق بني �شفتي احلاكم ورجل االعمال. وهذا امل�شاألة ت�شري اي�شًا على لبنان بالرغم من دميقراطيته 

2010 �شّنف موؤ�شر  التوافقية واعتماد اقت�شاده الكبري على القطاع اخلا�ض منذ اال�شتقالل.  لنتّذكر انه يف العام 

EIU
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الف�شاد الذي تعتمده Transparency International معظم البلدان العربية يف الن�شف اال�شفل لهذه املوؤ�شر. 

ال�شنوات اخلم�شني االخرية جناحات خا�شة يف  العام �شحيح ان العامل العربي قد حقق يف  التنموي  على ال�شعيد 

ميادين التعليم وال�شحة وخف�ض م�شتوى الفقر مع جناح اقل يف رفع م�شتوى الدخل احلقيقي بالن�شبة للفرد.  ولكن 

يف املقابل بالرغم من الرثوة النفطية العربية الهائلة والتقدم يف امل�شتوى االقت�شادي/ االجتماعي يبقى معدل الدخل 

احلقيقي بالن�شبة للفرد ادنى من معدله يف املناطق االخرى من العامل ما عدا افريقيا جنوبي ال�شحراء.  كما ان 

معدل البطالة العربية )وخ�شو�شا ما يخ�ض اجليل ال�شاب( لالأعوام 2010-2005 هي االعلى يف العامل وبدرجات 

كبرية حيث بلغ متو�شطه لالأعوام 2010-2005 حوايل %25 مقارنة مع 19-8 باملئة للمناطق النامية االخرى.  ويرجع 

وتنويع  الوطني  االقت�شاد  تطوير   يف  االخفاق  اىل  ال�شاب  العربي  اجليل  بطالة  معدل  ارتفاع  الباحثني  من  العديد 

ركائزه. وذلك ال �شباب عدة منها توجه  اجلزء االكرب  من اال�شتثمارات العربية نحو امل�شاريع ذات الطابع الريعي.

 ومهما يكن االمر بالن�شبة للنتائج التنموية العربية الفعلية فاين ازعم انها كانت �شتكون اف�شل حاال لو ان النظم 

ال�شيا�شية العربية كانت اكرث انفتاحًا ودميقراطيًة.  هنالك ابحاث )انظر البدوي واملقد�شي 2011 الف�شل احلادي 

ع�شر( ت�شري اىل ان البلدان التي جنحت يف عملية التحول اىل الدميقراطية حققت معدالت منو اعلى من البلدان التي 

مل حتاول الدمقرطة او التي ف�شلت يف حتقيقها. فالنظم الدميقراطية تعمل على نحو اف�شل من النظم االوتوقراطية 

يف نواح عدة.  فهي على �شبيل املثال اكرث ا�شتقرارا وباإمكانها ان تعالج ب�شورة اف�شل ال�شدمات ال�شارة التي توؤثر 

�شلبا يف النمو الطويل االمد.  

ويف املقابل، ي�شري باحثون اآخرون اإىل اأن النظم االوتوقراطية، اأي�شًا، ميكن اأن ت�شجع التنمية؛ بل اأن اأ�شكااًل معتدلة 

الُكتاب  بلدان معينة. ويقدم هوؤالء  بالن�شبة اىل  الغر�ض  لهذا  اأن تكون حمَبّذة حقًا  من احلكم االوتوقراطي ميكن 

جتارب كوريا اجلنوبية وتايوان واإندوني�شيا كاأمثلة على كيف اأن النظم اال�شتبدادية املركزية ال�شارمة ميكن اأن ت�شجع 

التنمية املحلية وكيف اأنها ال تتبنى اأ�شكااًل دميقراطية للحكم اإاّل يف ما بعد. وما اإن حّققت هذه البلدان الدمقرطة، 

حتى قل�ض ارتفاع م�شتويات متو�شط دخلها الفردي من احتمال ارتدادها نحو احلكم االوتوقراطي. اأما هل اأن جتارب 

هذه البلدان ميكن ان جتاريها بال�شرورة البلدان النامية االأخرى، فهذه ق�شية مفتوحة. 

يكون ق�شية  ال  قد  اأخرى،  ناحية  والتنمية من  ناحية،  االوتوقراطية من  اأو  الدميقراطية  ال�شببي بني  االجتاه  اإن     

متفق عليها يف اأدبيات التنمية. ومع ذلك، وكما اأ�شار �شن )Sen 2000(، فرغم عدم وجود اجتاه وا�شح بني النمو 

والدميقراطية اأو بني النمو واالوتوقراطية، فانه يبقى اأن للدميقراطية واحلرية ال�شيا�شية قيمة ذاتية هامة.

   ويف �شياق العامل العربي، ب�شبب التنوع االجتماعي يف الكثري من املجتمعات العربية، مبا يف ذلك اال�شتقطاب العميق 

الديني او االثني العرقي يف بع�شها، فاإن االوتوقراطية وحتى اخلرية منها ال ُيحتمل اأن توؤدي اإىل حتوالت دميقراطية 

ة، على غرار التجارب يف كوريا اجلنوبية ودول �شرق اآ�شيا االأخرى،  م�شتقرة حيث تكون  الطبقة الو�شطى قوتها املحرِكّ

قابلة  العربي  الوطن  يف  االوتوقراطية  النظم  ان  العربية  التجربة  اظهرت  لقد  الباحثني.  من  العديد  يفرت�ض  كما 
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للخ�شوع ل�شيطرة جمموعات وطنية معينة اأو م�شالح  »وظيفية« خا�شة اأخرى كانت قادرة، على اإ�شعاف التقارب 

نحو الدميقراطية، رغم تو�شع الطبقة الو�شطى. ويف الواقع، فان هيمنة هذه املجموعات على الدولة غالبًا ما �شحبها 

العامة، مع كل ما  وامل�شاريع  املن�شاآت  ب�شكل خا�ض عند خ�شخ�شة  تتجلى  التي  الزبائنية  والعالقات  الف�شاد  تزايد 

يحمله ذلك من ت�شويه لنظام احلكم واالقت�شاد الوطني. وعالوة على ذلك، فاإن  حمدودية النمو يف البلدان العربية 

مقارنة بالنمو ال�شريع يف �شرق اآ�شيا)كما ت�شري االح�شاءات املتوفرة( يعود، اإىل حد بعيد، اإىل عدم كفاية قدرتها، 

النفط وتواتر ال�شراعات. وهكذا،  اأ�شعار  الناجتة عن تقلبات  اإدارة ال�شدمات اخلارجية  اوتوقراطية، على  كدول 

التي ما برحت  الق�شية   فان  العربية،  للدول  االمد  الطويل  اال�شتقرار  بالن�شبة اىل  الدميقراطية  اأهمية  ف�شاًل عن 

تواجهها غالبية هذه  الدول هي كيف ميكن لها ان تتغلب على ا�شباب توا�شل عجزها الدميقراطي لتوؤ�ش�ض ملرحلة 

التحول نحو دميقراطية حقيقية اخذين بعني االعتبار التجربتني التون�شية وامل�شرية اللتني ما زالتا يف مرحلة االنتقال 

اىل نظام دميقراطي. ولكن قبل ذلك ما هي اال�شباب الرئي�شية التي �شاهمت يف ا�شتمرارية العجز الدميقراطي يف 

معظم الدول العربية حتي يومنا هذا على الرغم من تقدمها االقت�شادي واالجتماعي وان بدرجات متفاوتة من بلد 

ايل اآخر.

العربي  الدميقراطي  العجز  تف�صري  يف   .3
تقول نظرية التحديث )Lipset، 1959، Barro، 1996( الوا�شعة االنت�شار باأن النمو االقت�شادي واالجتماعي يوؤدي 

اىل حتول ملحوظ نحو الدميقراطية اي ان ارتفاع م�شتويات الدخل بالن�شبة للفرد توؤدي اىل �شغوطات ل�شالح ات�شاع 

م�شاحة الدميقراطية الن منو الطبقة الو�شطى املرافق الرتفاع م�شتوى الدخل ي�شغط باجتاه املطالبة بتمثيلها �شيا�شيا 

ل�شمان م�شاحلها من خالل قيام الدولة بتجهيز ال�شلع ذات النفع العام ، مع التاأكيد على ان االجتاه ال�شببي بني 

الدميقراطية او االأوتوقراطية من جهة والتنمية من جهة اخرى قد ال يكون  امرا متفقًا عليه يف  ادبيات التنمية.

فهنالك العديد من االبحاث التي قام بها باحثون تتعدى نظرية التحديث وتركز على عوامل اخرى لعالقة التطور 

االقت�شادي االجتماعي والدميقراطية او عدمها ال جمال للغو�ض فيها االن.  ويكفي ان ا�شري اىل خال�شات لبع�ض هذه 

االبحاث تلقي ال�شوء على التباينات يف تف�شري العالقة بني النمو والدميقراطية.  وعلى �شبيل املثال فان بع�ض الباحثني 

االقت�شادي  التحديث  اكرث منها اىل م�شرية  اوروبا  �شهدتها  التي  االوروبية اىل احلروب  الدميقراطية  ن�شوء  يرجع 

واالجتماعي Therborn 1977( ) . ويوؤكد اخرون ان العوامل االقت�شادية ال تلعب دورا رئي�شيا يف هذا املجال

بالنمو  يتعلق  ال  التحديث  بعملية  يدفع  ما  ان  االخر  البع�ض  يرى  بينما   .)Gleditch and Choung، 2004(   

   )Ansell and Samuels، 2008( االقت�شادي بقدر ما يعتمد على توزيع املنافع يف املجتمع الناجتة عن هذا النمو

ويخل�ض )Przeworski 2000 & 2004( اىل ان العوامل الرئي�شية املحددة للتحول الدميقراطي تتعلق مبا اذا كانت 

هنالك  جتارب �شابقة للدميقراطية يف البلد املعني علما بان البلدان التي ت�شبح اوتوقراطية بعد ان تكون قد احرزت 

م�شتويات مرتفعة للدخل بالن�شبة للفرد،  فاإن احتماالت اعادة حتولها اىل الدميقراطية تكرب كثريا.  
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ويقول )Lupu & Murali، 2008(  اننا ال نرى يف التاريخ  الطويل االمد، مبا فيه دميقراطيات القرن التا�شع ع�شر، 

احلرب  بعد  ما  حقبة  اىل  فقط  نظرنا  اذا  ولكن  الدميقراطي.   والتطور  االقت�شادي  التطور  بني  عالقة  على  ادلة 

 Acemoglu،( العاملية الثانية جند ان النمو االقت�شادي كان له اثرا ايجابيا يف النمو الدميقراطي.  واخريا يركز

Johnson، Robinson and Yared 2008، 2009(   على العالقة بني العوامل االقت�شادية وال�شيا�شية والتاريخية معا 

وي�شتنتجون ان التزامن الظاهر بني الدميقراطية ومنو الدخل ال يعك�ض عالقة �شببية اذ ان هنالك عوامل تاريخية 

حددت اختالف امل�شارات االقت�شادية وال�شيا�شية التنموية ملختلف املجتمعات. وان ما يظهر من تزامن ايجابي بني 

النمو والدميقراطية ما هو اال انعكا�ض للعوامل التاريخية املحددة لكل منها يف ان معًا.       

                                                                              

واما فيما يخ�ض العامل العربي بالذات هناك العديد من الدرا�شات قام بها باحثون عرب واجانب تركز على جوانب 

متعددة  مل�شاألة  غياب  الدميقراطية العربية من اقت�شادية واجتماعية وتاريخية وحتى الثقافية  )على  �شبيل املثال  

 al- Braizat، 2002، Nabli &Silva-Jaureguie، 2006، El Affendi  Platteau، (  2006 2007انظر ب�شارة

Noland، 2008، Tessler، 2002 ،2008(.  وهي ابحاث تربز ا�شكاليات عدة ومهمة يف تف�شري بروز الالدميقراطية 

العربية  وا�شتمراريتها كما ت�شلط ال�شوء على جوانب خمتلفة لهذه امل�شاألة ال جمال للتطرق اليها هنا. فقط اود ان 

ا�شري وباإيجاز اىل بع�ض نتائج الدرا�شة التحليلة  التي كما �شبق وذكرت ا�شرفت عليها مع �شديقي ابراهيم البدوي.  

تهدف الدرا�شة اىل تف�شري ا�شتمرارية العجز الدميقراطي يف العامل العربي اقله حتى اواخر العام 2010  .) انظر 

البدوي واملقد�شي  2011(. اأخذة  بعني االعتبار حتاليل �شابقة لهذه امل�شاألة ومنها االبحاث امل�شار اليها اعاله. وهي 

للبلدان  انها جتمع بني بحث عابر  اي  معا.   النوعي  والتحليل  الكمي  التحليل  بني  ثنائية جتمع  تتبنى طريقة بحث 

)Cross-country work(  ودرا�شات مكثفة لبلدان عربية خمتارة تنطلق منه.   

             

 ا�سمحو يل  ان ا�سري اىل بع�ض خال�سات  هذه الدرا�سة:

الطبيعة  تف�شري  عن  الدرا�شة(  تعجز)ح�شب  فانها  منها  موقفنا  كان  ومهما  التحديث.  نظرية  اىل  باال�شارة  وابداأ 

املتوا�شلة )مع بع�ض اال�شتثناءات( للعجز العربي  يف ميادين الدميقراطية واحلريات يف ال�شنوات اخلم�شني االخرية 

وحتي قيام الثورتني التون�شية وامل�شرية.  وهنا بالذات تقف التجربة العربية يف تعار�ض مع جتربة بلدان عديدة يف 

جهة  من  واالجتماعية  االقت�شادية  التنمية  بني  ايجابيا  ترابطًا  العموم  على  نرى  حيث  العامل  من  االخرى  املناطق 

وعملية الدمقرطة من جهة اخرى، بغ�ض النظر عن العوامل املف�شرة لهذا الرتابط. وهو امر ال يعنينا هنا. 

ولكن اذا كانت نظرية التحديث ال تلقى �شوءًا على ا�شتمرارية العجز الدميقراطي على �شعيد الوطن العربي ككل 

فما هي اذا البدائل التف�شريية له ؟  باإخت�شار ميكن ارجاع هذه الظاهرة اىل عاملني ا�شا�شيني هما الرثوة النفطية 

)اي نظرية الدولة الريعية التي توؤكد على مقاي�شة الرفاه االقت�شادي باحلريات ال�شيا�شية( وبدرجة اهم �شراعات 

املنطقة وبخا�شة ال�شراع العربي اال�شرائيلي الذي ما زال ينتظر حال عادال للق�شية الفل�شطينية ت�شاف اليه احلروب 

االهلية واخلارجية والتي وفرت جميعها ذرائع لل�شلطة القائمة بعدم ال�شري يف عملية التحول الدميقراطي احلقيقي 

،كما انها خلقت بيئة اقليمية غري موؤاتيه لالإ�شالح ال�شيا�شي.  وقد يكون تاأثري هذه ال�شراعات يف يومنا احلا�شر اقل 
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�شاأنا مما كان عليه �شابقا. ولكن يف مطلق االحوال ال ميكننا ان نتجاهل التاأثريات ال�شلبية لل�شراع العربي اال�شرائيلي 

يف م�شرية الدمقرطة العربية.

النفطية  الرثوة  تاأثريات  جلهة  العربي  الوطن  اجمايل  على  تنطبق  قد  التي  اال�شتنتاجات  ان  احلال  بطبيعة     

وال�شراعات االقليمية قد تتفاوت اهميتها عندما ننظر اىل كل بلد عربي على حدة.  فلكل  بلد خ�شائ�شه  وجتربته 

التاريخية اخلا�شة التي ميكن ان توفر تف�شريات ا�شافية ومكملة ال�شتمرارية نظامه االوتوقراطي.

وهكذا فيما يخ�ض تاأثري الرثوة النفطية فال ميكن تناول م�شاألة املقاي�شة بني الرفاه االقت�شادي واحلرية ال�شيا�شية 

مبعزل عن ال�شياق  االجتماعي – ال�شيا�شي – التاريخي للبلد  املعنى.  اذ ينبغي و�شع نظرية الدولة الريعية يف هذا 

ال�شياق ومن ثم تقييم تاأثرياتها يف احلكم والتنمية.  وتبعا لذلك فقد تختلف هذه التاأثريات حينما نقارن على �شبيل 

املثال جتارب العراق والكويت واجلزائر. فمثال، اإن تاأثري الرثوة النفطية يف العراق يف ا�شتمرارية احلكم مل تقل�ض 

قدرة احلركة الوطنية العابرة لالأثنية واملذهبية على تقوي�ض �شرعية النظام امللكي. وبعد �شقوط امللكية يف 1958، 

وبخا�شة بعد �شنة 1973، عجزت الرثوة النفطية بحد ذاتها عن املحافظة على حكم اوتوقراطي م�شتقر وقائم على 

موؤ�ش�شات يف البالد. ويف اجلزائر، البد من درا�شة الرثوة النفطية يف �شياق التحالف ال�شيا�شي بني احلزب، الذي 

توىل احلكم بعد اال�شتقالل، واجلي�ض واجلهاز االإداري احلكومي. ويف الكويت، كانت طبقة التجار قادرة على انتزاع 

الدينية اال�شولية،  ال�شعودية، مار�شت املجموعات  العربية  النفطية وبعدها. ويف  حقوق �شيا�شية معينة قبل احلقبة 

ن(  وب�شورة دائمة تاأثريًا قويًا على طبيعة الدولة. ويف بلدان اخلليج االأخرى، بقت بنية ال�شلطة )احلكم امل�شخ�شّ

املوروثة من الفرتات اال�شتعمارية يف مكانها بحيث اأن الرثوة النفطية ت�شكل عامال ا�شافيا يف تقوية �شيطرة العائالت 

احلاكمة على ال�شلطة. وبعبارة اأخرى،  يف البلدان الغنية بالنفط، تتاأثر كثريا درجة املقاي�شة بني الرفاه االقت�شادي 

التي  فالقوى  البلدان.  لهذه  وال�شيا�شي  التاريخي  بال�شياق  الريعية،  الدولة  توؤكدها نظرية  التي  ال�شيا�شية،  واحلرية 

قادت اإىل ن�شوء النظم االوتوقراطية قبل احلقبة النفطية مل تختِف بعد اكت�شاف النفط. ولي�ض من �شك اأن الرثوة 

على  للمحافظة  االإ�شايف  الدعم  القائمة  للنظم  اأتاحت  التي  االوتوقراطية«  »لل�شفقة  الزاوية  حجر  كانت  النفطية 

حكمها االوتوقراطي مع انه كان ي�شعب املحافظة على هذه ال�شفة يف بع�ض احلاالت. كما يف حالة اجلزائر، اأو اأنها 

باتت غري م�شتقرة، اأخريًا، كما هو االأمر يف حالة العراق. وعالوة على ذلك، كان النفط، وما يزال مرتبطًا ببع�ض 

ان   بالنفط. غري  لها �شلة  وتاأثريات خارجية  ال�شلبية يف ق�شية الدميقراطية، على �شكل تدخالت  االآثار اخلارجية 

التجارب اخلا�شة للبلدان العربية ن�شري ان النفط، وحده، ال يف�شر كليًا توا�شل العجز الدميقراطي يف املنطقة كما 

�شاأ�شري اليه الحقا. 

البلدان  على  النفطية  للرثوة  كانت  التي  املبا�شرة  غري  الهامة  املوؤثرات  كليًا  ندرك  اأن  �شروري  اخرى  ناحية  من 

النفطية  الرثوة  ا�شتعمال  مت  مثاًل،  البلدان،  هذه  من  بع�ض  ففي  القائمة.  لنظمها  والداعمة  النفطية  غري  العربية 

لدعم جمموعات دينية-�شيا�شية معينة. وهذا الدعم، مبعزل عن جوانبه اخلريية، قوى االنق�شامات االجتماعية-
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ال�شيا�شية القائمة بالفعل، وجعل زعماء هذه املجموعات مدينني �شيا�شيًا ملن دعمهم من اخلارج.  كما اأن التحويالت 

املالية ال�شخمة ن�شبيًا املتدفقة على البلدان غري النفطية، اإ�شافة اإىل ا�شتثمارات  بلدان اخلليج املبا�شرة، متنح هذه 

االأخرية تاأثريًا اإ�شافيًا يف ال�شاحة ال�شيا�شية العربية. وهذا ي�شح ب�شكل خا�ض على البلدان غري النفطية ال�شغرية.

ارتبط  انه قد  الوا�شح  النظم االوتوقراطية وبقائها فمن  ت�شجيع  ال�شراعات االقليمية يف  واأما فيما يخ�ض دور     

ا�شا�شا بال�شراع العربي-اال�شرائيلي القائم، اأي الق�شية الفل�شطينية التي مل  جتد لها حال عادال حتى ال�شاعة، علمًا 

باأن الدول االأقرب اىل �شاحة ال�شراع، كاالأردن ولبنان و�شوريا وم�شر والعراق، ا�شد تاأثرا �شلبيا بهذا ال�شراع من 

اجلزائر اأو بع�ض بلدان اخلليج، مثاًل. واما يف البلدان التي خا�شت احلروب االأهلية، كال�شودان ولبنان، فاإن تاأثرياتها 

يف نظام احلكم  قد جتلت ب�شور خمتلفة، ففي حالة ال�شودان، مثاًل، دفعت احلرب يف نهاية املطاف اىل انف�شال 

جنوبه كدولة م�شتقلة؛ بينما  يف لبنان �شاهمت يف تعميق االنق�شامات الطائفية واملذهبية، وبالتايل، اأعاقت التحول 

النخب احلاكمة  ال�شلطة بني  ال�شراع على  توظيف  تقدمًا. ويف حالة اجلزائر، مت  اأكرث  لنظام دميقراطي  املحتمل 

فعاليتها  اأثبتت  ال�شيا�شة  وهذه  ال�شلطة.  على  املحتمل  اال�شوليني  ا�شتيالء  من  اخلوف  الإذكاء  اال�شولية  واملعار�شة 

كو�شيلة ال�شتجالب الدعم اخلارجي للنظام، اإ�شافة اإىل �شق املعار�شة الدميقراطية الداخلية.  وهذا ما ينطبق اي�شا 

على م�شر حتى قيام انتفا�شة يناير 2011.   

هنالك عوامل ا�شافية اخرى �شاهمت يف متتني احلالة االوتوقراطية يف عدة بلدان عربية )كم�شر و�شوريا واالردن 

واجلزائر، والعراق منذ الغزو االأمريكي �شنة 2003(.  ومنها �شعود احلركات اال�شولية التي وفرت ذرائع ا�شافية 

لهذه  ال�شيا�شية  االيدولوجية  من  االنظمة  قلق  بال�شرورة  ذلك  لي�ض  وبالطبع  االوتوقراطية.   احلالة  على  لالبقاء 

احلركات بقدر خوف احلكام من فقد �شيطرتهم على احلكم يف حال االنفتاح ال�شيا�شي على االحزاب القائمة.  ومنها 

اي�شا احلروب الدولية يف املنطقة، كالغزو االأمريكي للعراق يف 2003، واالحتالل العراقي ال�شابق للكويت، واحلرب 

العراقية-االيرانية والتي عملت، ويف ان واحد على زعزعة ا�شتقرار املنطقة، و�شجعت �شعود احلركات اال�شولية. اأما 

التاأثري ال�شلبي، يف نظام احلكم  ملختلف اأنواع ال�شراعات قد يختلف من بلد اىل اآخر. ومهما يكن االمر فلقد عززت 

عموما ، وبطريقة اأو باأخرى، مقاومة التحول الدميقراطي املحتمل.

   يف جميع االحوال ينبغي ان من�شي فيما هو ابعد من ال�شراعات والنفط ) وهي العوامل الرئي�شية التي يربزها 

البحث العابر للبلدان( وذلك لتحديد العوامل اخلا�شة بكل بلد والتي بدورها �شاهمت يف اعاقة حتوله الدميقراطي. 

  لن اتطرق اىل كل بلد عربي على حدة بل ا�شري فقط اىل بع�ض العوامل امل�شرتكة فيما بينها اثقلت م�شرية التحول 

واملثقفني. ففي  النخب من رجال االعمال  وا�شتيعاب  التاريخي  املثال فقط االرث  �شبيل  . ومنها على  الدميقراطي 

عدد من البلدان العربية )كدول اخلليج( اأدت املوروثات التاريخية دورا يف بقاء الطبيعة االوتوقراطية للدولة. ففي 

الدول املتهادنة Trucial States، اأتاح دعم بريطانيا للحكام املوالني لها تاأ�شي�ض قاعدة �شلطتهم االوتوقراطية، التي 

عززتها الرثوة النفطية يف ما بعد. ويف العربية ال�شعودية، كان �شعود اآل �شعود لل�شلطة ومت�شكهم بها يعودان، اإىل حد 

بعيد، وحتى  بعد اكت�شاف النفط، اإىل حتالفهم مع موؤ�ش�شة العلماء التقليدية. واأما فيما يخ�ض ال�شودان فيقول بع�ض 
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كتابه )علي والبطحاين 2011( ان االحزاب ال�شيا�شية القائمة وا�شلت على تقاليدها يف التعامل الفئوي وال�شيا�شة 

امل�شخ�شنة التي ن�شاأت اأبان احلكم اال�شتعماري مما قد يكون قد اعاق تطوير النظام ال�شيا�شي يف البالد. اإن تاأثري 

املوروثات التاريخية قد يكون اأقل يف البلدان العربية االأخرى، ولكن  يبقى ان معظم النظم العربية بعد ا�شتقاللها 

وا�شلت، ب�شكل عام، اال�شتئثار بنف�ض االمتيازات وال�شالحيات نف�شها التي �شبق ان متتعت بها الدولة اال�شتعمارية .

ما ميكن ا�شتخال�شه انه بالرغم ان النفط وال�شراعات االقليمية عامالن هامان ولكن حموريان، يف تف�شري العجز 

تف�شريه خارج  يتعذر   )2010 العام  اواخر  لوقت طويل )حتى  ا�شتمراريته  ان  اال  العربية،  البلدان  الدميقراطي يف 

ال�شياق التاريخي، وال�شيا�شي واملجتمعي لكل منها.

العربي العامل  يف  الدميقراطية  اىل  االوتوقراطية  من  التحول  عوامل  يف   .4
وامل�شرية.  التون�شية  الثورتني  تلت  التي  االنتفا�شات  اليه  �شتوؤول  ما  ا�شت�شراف  الأوانه حماولة  ال�شابق  يكون من  قد 

وكما ذكرت يف مطلع كلمتي علينا االنتظار لرنى ما اذا كانت هاتان الثورتان �شتوؤديان يف نهاية املطاف اىل تر�شيخ 

عملية التحول اىل نظام دميقراطي حقيقي يف كل من البلدين.  ومع ذلك لقد ا�ش�شت الثورتان لبداية مرحلة جديدة 

يف العامل العربي، اي مرحلة التحول من االوتوقراطية اىل الدميقراطية،  وا�شاءتا عوامل كامنة وراء هذا التحول 

من اجتماعية واقت�شادية و�شيا�شية، علما  ان تاأثريات هاتني الثورتني قد تختلف من بلد عربي اىل اخر، فلكل منها 

خ�شائ�شه وتاريخه.  وبالتايل فان �شروط جناح التحول اىل دميقراطية حقيقية ال �شكلية،  ناهيك عن افقه الزمني،  

قد يتباين من حالة اىل اخرى.  ان عملية التحول اىل الدميقراطية النا�شجة، اذا �شح التعبري، هي عملية معقدة 

مبعنى انها تتطلب حتوالت ابعد من تغري اآٍن يف اليات احلكم القائم جلهة جعله اكرث متثيال، لي�شمل تغريات جمتمعية 

حقيقية على خمتلف ال�شعد تر�شخ ثقافة الدميقراطية وموؤ�ش�شاتها. ومن املاأمول ان كل من تون�ض وم�شر �شت�شريان 

على هذا الطريق.

اذن ما هي افاق التحول الدميقراطي يف العامل العربي على �شوء التجربتني التون�شية وامل�شرية وما يجري حاليا يف 

اقطار عربية اخرى؟ اكتفي باالإ�شارة اىل اربعة منها.

هنالك اوال الطابع الثوري واىل حد كبري العفوي ملا حدث يف هذين البلدين الذي طغى على الدعوات اال�شالحية 

التدريجية وك�شف ان ركائز ال�شلطة االوتوقراطية العربية بعد ا�شتمراريتها الأربعة او خم�شة عقود متتالية قد ا�شبحت 

ا�شعف مما كانت عليه �شابقا، وذلك بفعل تغريات داخلية وخارجية مرتابطة مع بع�شها البع�ض تراكمت حتديدا 

يف الع�شرين �شنة املا�شية.  على ال�شعيد الداخلي هناك احلركة ال�شبابية املنتف�شة على واقع حال البوؤ�ض ال�شيا�شي 

الدميقراطي  التغري  احداث  يف  حمدوديتها  وك�شفت  التقليدية  ال�شيا�شية  االحزاب  تخطت  التي  احلاكمة  لالأنظمة 

املطلوب )انظر عبد اللطيف 2011( .  وعلى ال�شعيد اخلارجي هنالك تاأثريات ما قد جرى من حتوالت جذرية نحو 

الدميقراطية يف مناطق اخرى من العامل،  فتاأثريات العوملة يف ظل الثورة املعلوماتية احلديثة ا�شهمت  وت�شهم يف 
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تنامي الوعي ال�شعبي لالجتاهات واال�شالحات ال�شيا�شية يف املناطق االخرى من العامل كما ترفع من م�شتوى التفاعل 

اإبقاء  على  قابليتها  ومن  االوتوقراطية  ال�شلطة  ركائز  ا�شعاف  على  اي�شا  ي�شاعد  العامل اخلارجي مما  مع  الثقايف 

االحزاب املعار�شة م�شتتة ومنق�شمة على بع�شها البع�ض.  فلم يعد هنالك من جدار مانع تقيمه االنظمة االوتوقراطية 

ل�شد التاأثريات اخلارجية ايجابية كانت ام �شلبية.

االفق الثاين هو تراجع دور الدولة وحتديدا فيما يتعلق بن�شاطها االقت�شادي حيث حتول االقت�شاد الوطني من 

اقت�شاد يهيمن عليه القطاع العام اىل اقت�شاد يقوده القطاع اخلا�ض وذلك كنتيجة ل�شيا�شات اخل�شخ�شة واالنفتاح 

على اخلارج.  وقد تكون هذه امل�شاألة اقرب اىل الواقع يف البلدان غري النفطية منها يف البلدان النفطية. امللفت ان 

هذا التحول مل يرتافق معه دور فاعل للموؤ�ش�شات من رقابية وغريها التي من املفرت�ض ان تر�شد التنمية الوطنية 

وت�شون امل�شلحة العامة.

وارى انه قد نتج عن هذا الواقع عامالن يدفعان باجتاه التحول الدميقراطي:

العامل االول هو ان تراجع دور القطاع العام ل�شالح القطاع اخلا�ض مل ي�شمن بقاء العمالة الوطنية على م�شتوياتها 

افواج  ا�شتيعاب  الوطني من  ب�شبب عدم قدرة االقت�شاد  البطالة ب�شكل ملفت  ان ازدادت معدالت  ال�شابقة.  فكان 

طالبي العمل وخ�شو�شا االجيال ال�شابة.  ت�شري اح�شاءات منظمة العمل الدولية اىل ان معدل البطالة لهذه االأجيال 

يف الفرتة 2010-2005 قاربت ال %25 وهي ن�شبة اعلى بكثري من معدلها العاملي. وقد �شاهم تفاقم البطالة على 

الرغم من الهجرة اىل اخلارج يف تاأجيج الثورتني التون�شية وامل�شرية )فيما يخ�ض تون�ض انظر احلبيب وعبد اللطيف 

2011( .كما وت�شهم حاليا يف تغذية التحركات ال�شعبية ، ال�شلمية وغري ال�شلمية، التي ظهرت فيما بعد يف عدة بلدان 

ال�شبب   . �شببني  ارجاعها اىل  فيمكن  اال�شتيعابية  القدرة  واما حمدودية  ال�شيا�شي.  لواقع احلال  والراف�شة  عربية 

%2  �شنويا( علما  1 اىل  االول هو تدين معدالت النمو يف املنطقة العربية ككل يف االربعني �شنة املا�شية )ما بني 

انه يف ال�شنوات اخلم�ض االخرية )2010-2005( ارتفع معدل النمو اىل %5-4 �شنويا وان بقي ادنى من معدالته يف 

املناطق النامة االخرى، واما ال�شبب الثاين ولرمبا االهم فهو عدم تطبيق �شيا�شات تنموية تهدف اىل تنويع ركائز 

الدول  تقدم  ملاذا مل  واما  او�شع.   يوؤمن جماالت عمل  ديناميكي  تطوير قطاع �شناعي  الوطني وحتديدا  االقت�شاد 

العربية علي ال�شري يف هذا االجتاه فال يعود بال�شرورة اىل غياب املعرفة التقنية الوطنية التي كان باإمكان ال�شلطة 

القائمة اال�شتعانة بها لو�شع اخلطط التنموية املطلوبة مع كل  مقت�شياتها بل اىل كون ال�شلطة ال�شيا�شة القائمة مل 

تكن ترى ان م�شاحلها تقت�شي تطوير القطاع ال�شناعي او ادخال تغريات جذرية يف االقت�شاد الوطني تنمي من 

طاقته اال�شتيعابية. �شحيح انه ال ميكن ف�شل اي توجه لل�شيا�شة االقت�شادية/التنموية عن م�شالح ال�شلطة ال�شيا�شية 

ا�شتيعاب  بهدف  التنموية  ب�شيا�شاتها  النظر  اعادة  اىل  طرها  ت�شّ قد  االخرية  العربية  االحداث  ان  غري  املتحكمة، 

املطالبة ال�شعبية باالإ�شالح ال�شامل.  وهذا بدوره ي�شهم يف ا�شعاف قب�شتها االوتوقراطية.
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واما العامل الثاين فهو ان تراجع دور الدولة قد ادى اىل تقوية املنظمات االهلية امل�شتقلة واملطالبة باالإ�شالحات 

ال�شيا�شية واالقت�شادية والحقا ار�شى االر�شية امل�شجعة لالنتفا�شة ال�شبابية يف كل من تون�ض وم�شر  . ويف هذا االطار 

ميكننا ان نقراأ حماوالت ال�شلطات احلاكمة ال�شتيعاب لي�ض فقط كبار رجال االعمال بل اي�شا املثقفني واملفكرين 

ب�شتى االإغراءات والو�شائل. ولكن مهما كان مدى جناح ال�شلطة القائمة بهذا امل�شعى فان جتارب تون�ض وم�شر ت�شري 

اىل الوعي املتنامي لالأجيال ال�شابة ورف�شها لواقع االمر ا�شافة اىل منو الطبقة الو�شطى امل�شتقلة وا�شرار املثقفني 

امل�شتقلني على لعب دورهم  ال بد ان ي�شهم يف تعزيز م�شرية التحول الدميقراطي العربي �شلما ام ق�شرا. 

يف  نرى  كما  والف�شاد  واال�شتبداد  التهمي�ض  مقاومة  واىل  والعدالة  احلرية  اىل  ال�شعوب  تعط�ض  هو  الثالث  االفق 

الثورتني التون�شية وامل�شرية اللتني رفعتا �شعار الدميقراطية اىل جانب �شعار اال�شالحات االقت�شادية واالجتماعية 

بع�شها  مع  دوله  تتفاعل  عامل  يف  االوتوقراطية  النظم  بقاء  ت�شمن  مبفردها  اال�شالحات  هذه  تعد  فلم  اجلذرية. 

البع�ض بوترية متنامية ومت�شارعة. 

واما االفق الرابع فيتعلق بالبيئة االإقليمية التي ما زالت تت�شم بالتوترات ال�شيا�شية واالمنية الكبرية ويف مقدمتها 

ال�شراع العربي/اال�شرائيلي امل�شتمر.  ومهما يكن تاأثري هذا ال�شراع يف اعاقة التحول الدميقراطي )ويعتقد البع�ض 

ان درجته قد تكون خفت مع مر الزمن ولرمبا ينطبق هذا االمر على تون�ض وغريها من البلدان العربية( فمما ال �شك 

فيه ان احلل العادل للق�شية الفل�شطينية كما يراها ويقبلها ال�شعب الفل�شطيني �شتوؤثر كثريا يف دفع م�شرية الدمقرطة 

اال�شولية  احلركات  حفزت  يعي�شها  التي  امل�شتمرة   فال�شراعات  ككل.  العربي  العامل  يف   )democratization  (

الع�شكرية  االجهزة  بناء  اىل  طائلة  موارد  وحولت  لال�شتقرار  املزعزعة  اخلارجية  التدخالت  واجتذبت  املتطرفة، 

واالمنية التي دعمت نظم احلكم االوتوقراطي وذلك على ح�شاب التنمية االقت�شادية واالجتماعية.  ان احلل العادل 

الدميقراطية كما  املنطقة قد ال يحرك وحده م�شار حتولها اىل  وال�شراعات االخرى يف  الفل�شطينية كما  للق�شية 

ال�شلطة  له. فهو ينتزع من  بيئة اكرث مالئمة  �شاأنه ان يخلق  بالتاأكيد من  التون�شية.  ولكن  ت�شهد على ذلك احلالة 

القائمة اإحدى الذرائع التي داأبت على توظيفها للمحافظة على النظام االأوتوقراطي اال وهي ذريعة الدفاع عن االمن 

اإ�شافية على االنظمة العربية الإطالق خطوات اال�شالح  القومي وامل�شلحة القومية، وبذلك ي�شهم يف خلق �شغوط 

الدمقراطي احلقيقي او مواجهة انتفا�شات �شعبية كبرية كالتي ت�شهدها حاليا عدة بلدان عربية لرمبا مل تكن النظم 

االوتوقراطية العربية حت�شب لها ح�شابا جديا قبل العام 2011.

كلمة اخرية ان احدى العرب اال�شا�شية التي ميكن ا�شتخال�شها من االنتفا�شات العربية احلديثة هي انه يف عامل 

واحلكم  العادلة  التنمية  بني  الرتابط  عرى  تنامي  عن  يتغا�شى  ان  كان  الأي  ميكن  ال  انه  الوا�شح  من  ا�شبح  اليوم 

ال�شالح وقيم احلرية والعدالة وانه عاجال ام اجال ال بد للتغري ان ياأخذ جمراه. كل ذلك مع التاكيد اأن بناء املوؤ�ش�شات 

الدميقراطية مهمة وطنية ولي�شت مهمة تفر�ض من اخلارج.  وانه عند ر�شم م�شار الدمقرطة، فاإن حتديد ق�شاياها 

املختلفة وايجاد احللول لها هي م�شوؤولية جماعية جلميع مكونات املجتمع يف البلد املعني.  ورغم اأن جتربة البلدان 
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االأخرى ميكن اأن تلقى ال�شوء على كيفية ال�شري على طريق الدمقرطة، فاإن هذه امل�شار ال ميكن ا�شترياده فلي�ض بو�شع 

اأي بلد اأن يتقدم نحو دميقراطية حقيقية مبعزل عن تاريخه وتقاليده وبنيته االجتماعية.
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تعـــقيـــب    د. منـــ�صــور خـــــالــــد

الذي  ال�شيا�شي  الزلزال  من  العربي  الوطن  يف  الدميوقراطي  التحول  عن  حديث  اي  ينطلق  اأن  البدهي  من   .1
اح�شن  لهذا  البحرين.   ، اليمن  �شوريا،  ليبيا،  اإىل  �شرقًا  توابعه  اإمتدت  ثم  2011م(  )يناير  وم�شر  تون�ض  يف  وقع 

املحا�شر �شنعًا عندما جعل من ذلك الزلزال مدخاًل للحديث عن التحول الدميوقراطي يف الوطن العربي الأنه ميثل 

ظاهرة غري م�شبوقة، ونقلة فارقة يف حميط ال�شيا�شة العربية باإت�شاع الرقعة اجلغرافية التي �شملها، وثبات �شانعيه 

عند مواقعهم رغم كل العنت الذي القوه قرابة العام ومازال بع�شهم. اأح�شن املحا�شر �شنعًا اأي�شًا عندما رهن اأي 

حتليل مل�شرية الدميوقراطية يف البالد العربية باملعوقات التاريخية ل�شريورتها والعوامل امل�شتقبلية الدافعة لتطورها. 

بني  الفكري  فاجلدل  الدميوقراطية،  م�شطلح  معنى  حتديد  من  البد  الدميوقراطية  هو  املو�شوع  اأن  مبا   .2
احلكيم  قال  ال�شنني  اآالف  وقبل  الكلمات.  معاين  على  واالإتفاق  امل�شطلحات  ب�شبط  اإال  ي�شتقيم  ال  املتناظرين 

ار�شطو، وما زال قوله �شاري املفعول: »احلكمة تبداأ باالإتفاق على معاين الكلمات«. اكرث ما يكون ال�شجال حول معاين 

الكلمات وفحوى امل�شطلحات يف العلوم االإجتماعية. فعلماء الطبيعة، مثاًل، ال يختلفون يف العنا�شر التي يتكون منها 

االأوك�شجني، اأو حــول دورة ال�شمـــ�ض مل�شتقــر لها. لهذا اجاد املحا�شر – بعيدًا عن كل الَلَجب حول الدميوقراطية – 

عندما ا�شماها، بناًء على معطيات كمية، »بالنظام الذي يعتمد فيه االأفراد على اأنف�شهم متكافئني �شيا�شيًا وميلكون 

– �شركاء  النـــــا�ض  – كل  النـــا�ض  الفهم جتعل  بهذا  الدميوقراطية،  والطاقات«.  املــــــوارد  ب�شورة جماعية جميع 

يف ثروة بالدهم، ومتكافئني �شيا�شيًا يف حكمها يف ظل »احلرية والعدالة وامل�شاواة«. بهذا الفهم يع�شر الف�شل، بل 

اأول  اأي دميوقراطية حقيقية. ففي  – االإجتماعية يف  االإقت�شادية  ال�شيا�شية واالإعتبارات  االإعتبارات  ي�شتحيل، بني 

تقرير للتنمية الب�شرية )1990م( جاء اأن احلرية ا�شا�شية للتنمية بحيث يجب اأن يكون النا�ض اأحرارًا يف ممار�شة 

خياراتهم، واأن يكون لديهم �شوت حا�شم يف ر�شم االأطر ال�شيا�شية التي حتكمهم.  

الدميوقراطية؟  لنمو  التاريخية  املعوقات  هي  ما   .3
اأفرزتها  تراكمات  على  فعل  رد  هي  اأق�شاها  اإىل  اأق�شاها  من  العربية  البالد  هزت  التي  الزلزالية  الثورات   1.3

التجارب ال�شيا�شية واملفاهيم التي �شادت املنطقة يف ن�شف القرن املا�شي. هذه  التجارب واملفاهيم تتمثل يف:

االأممية 	  النظريات  بع�ض  حتميات  من  الفكري  زاده  بع�شها  اإ�شتمد  والتي  الثورية  القومية  االأنظمة  جتارب   

)املارك�شية(

االإنقالبات الع�شكرية التي بررت وقوعها بالرغبة يف توحيد الوطن وتنمية مقدراته، باإعتبار اأن تلك اأهداف حال 	 

دون حتقيقها ال�شقاق احلزبي. 
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االإجتاهات االإ�شالمية املتطرفة التي حت�شب اأن امل�شلمني ميثلون اإ�شتثناًء تاريخيًا وبالتايل البد لهم من االإنفراد 	 

بف�شطاطهم بعيدًا عن ف�شطاط الكفر )تعبري بن الدن(، واأن يكون ذلك بالقهر والعنافة اإن لزم.

ف�شلت  اهدافهم.  حتقيق  يف  الغالة  جتارب  كل  ف�شلت  الغلواء،  تلك  من  وب�شبب  غلواء،  الدعاوي  هذه  كل  يف   2.3
اما الأنها متنت اأن تقود النا�ض َخطم اأنفهم اإىل جنات جتري من حتتها االأنهار – كان ذلك يف االآخرة اأو الدنيا – 

اأو الأنها عجزت عن توفري اأدنى ما يتطلبه املواطن الإن�شغالها باإ�شالح الكون. تغطية على ذلك الف�شل جعلت االأنظمة 

احلاكمة من بني تلك التيارات العنف و�شيلة للبقاء يف احلكم، كما اأ�شبح االإرهاب الو�شيلة الناجعة لدى تلك التي مل 

يتاأت لها الو�شول للحكم لكيما حتمل النا�ض على موؤازرتها. وكان لكل واحدة من تلك التيارات معركة مقد�شة ال يعلو 

�شوت على �شوتها. 

2010م  عام  حتى  عليها  الغالبة  ال�شمة  اأن  بحق  املحا�شر  قال  )والتي  احلاكمة  االأنظمة  حر�شت  العنافة  رغم   .4
هي االأوتوقراطية( على اأن ت�شمن يف د�شاتريها، كما ذهبت التيارات الفكرية املعار�شة على اأن تودع يف براجمها، 

تعبريات �شكلية متويهية حول الدميوقراطية. فما من واحدة من االأنظمة احلاكمة اإال وكان لها د�شتور يرعى حقوق 

االإن�شان وينادي ب�شيادة حكم القانون، وما من اأخرى تطمح يف احلكم اإال و�شمنت يف براجمها مثل هذه االإ�شارات. 

– وبني  القوانني  واب  االأ�شا�شي  – القانون  الد�شتور  ن�شو�ض  بني  الفا�شح  التباين  الد�شتوري  التمويه  عن  يك�شف 

القوانني الفرعية، من جانب، وبني احلريات املحدودة التي ميلكها رعاة الد�شتور )الق�شاء(، واحلرية املطلقة التي 

التي  ال�شامية  املبادئ  كل  يجه�ض  التباين  هذا  اآخر.  جانب  من  وال�شرطة(،  )االأمن  القانون  اإنفاذ  اأجهزة  متلكها 

يت�شمنها الد�شتور، فالذي يعطيه الد�شتور بيد، تاأخذه القوانني الفرعية بيد اأخرى. هذا، اإىل جانب ال�شعف – اأو 

االإ�شت�شعاف – البني الأجهزة الرقابة العامة: الربملان، ال�شحافة بح�شبانها �شلطة رابعة، وال�شعي الدائب للتحايل 

على ، اأو التهرب من، املواثيق الدولية احلامية حلقوق االإن�شان بدعوى اخل�شو�شية الثقافية اأو الدينية. تلك املواثيق، 

بحكم كونيتها )universality( ال ميكن ان تخ�شع للتوطني مبعنى )nativiazation(، اإن جاز التعبري.

ال�صيا�صي:  الزلزال   .5
اأثبت الزلزال، يف البدء، امرًا هامًا هو اأن تلك االأنظمة مل تف�شل فقط يف متكني املواطن من حتقيق ذاته، بل ف�شلت 

حتى يف االإيفاء باأدنى متطلباته: اال وهي الغذاء، الك�شاء، الدواء، التعليم، وفر�ض العمل. فمن املذهل مثاًل اأن يبلغ 

عدد الفقراء يف العامل العربي، اأي الذين يعي�شون حتت اخلط االأدنى للفقر )1.25 $ يف اليوم( 120 مليونًا ح�شب 

تقرير برنامج االأمم املتحدة للتنمية االإن�شانية )2009م(. ولئن يحدث هذا يف منطقة هي من اغنى مناطق املعمورة 

اأي�شًا عن ظاهرة  % من التجارة االأوروبية فاأمر موؤ�شي. كما ك�شف الزلزال   50 يف النفط والغاز واملعادن وتعربها 

– 25 والذين بلغ عددهم  اإقت�شادية هامة وراء اإ�شت�شراء الفقر، خا�شة بني �شرائح ال�شباب وهم الفئة العمرية بني 14 

66 مليون ن�شمة يف عام 2005م. ولئن تكون اكرث الفئات قدرة على العطاء حمرومة من العمل فذلك اأمر م�شني. وراء 

تلك الظاهرة، كما ابرز املحا�شر، النمط التنموي الذي تبع التحرير االإقت�شادي املنفلت. ولو قي�ض اهلل الآدم �شمث 
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كَمّ على االإقت�شاد ما ي�شمى بالقوة اخلفية لل�شوق �شيئًا  اأو ريكاردو اأن يعودا للحياة ملا اإ�شتب�شرا يف ال�شيا�شات التي حُتَ

مما دعيا له. جميع الدول التي م�شتها الثورة، كانت �شحايا لهذه ال�شيا�شة االإقت�شادية غري املعافاة والتي كان من بني 

نتائجها اأن اأ�شبحت تلك الدول دواًل ريعية. الدول الريعية تعبري اكرث ما يطلق على الدول النفطية يف حني اأنه ينطبق 

اأي�شًا على الدول التي تعتمد اإعتمادًا كاماًل على ال�شياحة، اأو حتويالت املغرتبني، اأو املعونات اخلارجية. ذلك النمط 

اإعتبار للعمل املنتج، فهو وحده الذي يوفر للقادرين على  من الرثاء يركز، باملقام االأول، على تراكم الرثوات دون 

العمل والعطاء فر�شًا لت�شخري قدراتهم، وبالتايل لالإرتقاء باأو�شاعهم االإقت�شادية واالإجتماعية.

ولكن  االأمر،  لهان  التنموي  النمط  ذلك  اإليه  قاد  الذي  االإقت�شاد  يف  الهيكلي  االإختالل  عند  االأمر  وقف  لو   .6
�شمات  من  ا�شيلة  �شمة  هي  والتي   )4 )الفقرة  العامة  الرقابة  اأدوات  �شعف  من  ب�شبب  الف�شاد  تف�شي  اأي�شًا  تبعه 

الربوقراطية. ازاء ذلك حتولت م�شروعات اخل�شخ�شة اإىل نهب لرثوات القطر. فاخل�شخ�شة ال تتم باإ�شلوب �شفاف 

ووفق  قواعد ثابتة واإمنا بو�شائل اأبعد ما تكون عن ال�شفافية ل�شمان ذهاب امل�شروعات اإىل ذوي احلظوة: االأ�شرة 

احلاكمة، احلزب احلاكم، الطائفة املهيمنة، اأو اأولئك الذين ي�شعى النظام الزبائني الإ�شتئالفهم من رجال االأعمال. 

هذا الو�شع حتولت معه االأنظمة – مبا يف ذلك تلك التي ظلت ترفع ال�شعارات ال�شامية: دينية، قومية، �شيا�شية – من 

اأنظمة اأحزاب لها توجه معلن، واهداف �شامية ظلت تب�شر بها، اإىل حتالفات م�شبوهة بني �شيا�شيني حكام، ورجال 

اأعمال، واأجهزة امن قاب�شة، و�شحافة تتاجر باملهنة.    

   

ال�شبابية  االإنتفا�شة  دواعي  راأ�ض  فعلى  االأيدويلوجية.  موت  وهي  اال  الزلزال،  عنها  ك�شف  اأخرى  ظاهرة   .7
يدفعها  ما  كثريًا  التي  االأتوقراطية  االأنظمة  ملمار�شات  طبيعي  نتاج  الكرامة  اإهدار  االإن�شانية.  للكرامة  االإنت�شار 

ومن  »كفاية«.  القول:  على  النا�ض  يحمل  الذي  للحد  التجاوزات  تلك  يف  االإمعان  اإىل  جتاوزاتها  على  النا�ض  �شرب 

املوؤ�شي اأنه، رغم كل هذه الزالزل، ما زالت هناك دول ال ترى ما حتت الرماد من ومي�ض نار. الراية الثانية التي 

اأيديولوجية  راية  ترفع  مل  الثورات  هذه  كل  يف  الوطنية.  الرثوات  وبنهب  احلاجية  مبطالبهم  تتعلق  ال�شباب  رفعها 

واحدة، بل اأخذ االأيديولوجيون يلهثون وراء مطالب ال�شباب. اإنخف�شت رايات الذين كانوا يظنون اأن احلل يف »�شراع 

الطبقات«، اأو الذين كانوا يتوهمون ان م�شاكل االأوطان العربية لن تتحقق اإال بعد توحيدها يف قومية �شاملة، وكاأنهم 

كانوا يهربون اإىل االأمام، لي�ض فقط من م�شاكل وطنية ناجمة من �شراع القوميات املحلية داخل الوطن الواحد، بل 

اي�شًا من م�شاكل حيوية وجودية تتعلق بال�شروريات االأ�شا�شية للمواطن. ف�شل االيديولوجية مل يكن لعيب ع�شوي يف 

االأيديولوجيات، واإمنا الأن االأيديولوجيات حتولت اإىل عقائد مقد�شة. ففي ال�شعي لتطويع الواقع لالأيديولوجية حتى 

يتما�شى مع ت�شورها النظري، بداًل من مراجعة م�شلماتها النظرية اإ�شتجابة للواقع، اإبتذال للفكر.  

عنها  تعرب  ظلت  والتي  االإ�شالمية،  االأيديولوجية  عن  نتحدث  مل  اإن  ناق�شًا  يكون  االأيديولوجية  عن  احلديث   .8
تيارات ثالثة: االأيديولوجية اجلهادية )القاعدة مثاًل( والتي اإختارت اأن تق�شم العامل )العامل كله( اإىل ف�شطاطني، 

وتيار �شلفي يريد العودة بالوطن اإىل عهد الر�شالة يف من�شئه واأن ي�شقط على عامل اليوم نف�ض االأحكام التي كانت 
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�شائدة اآنذاك دون اأدنى اإعتبار للتحوالت التي طراأت على النا�ض واملجتمعات خالل اربع ع�شرة قرنًا من الر�شالة. 

وثالث ين�شب نف�شه لالإ�شتنارة، ولكنه ما فتئ ي�شغل النف�ض باإمور �شكلية ال مت�ض الق�شايا احلاجية واحلياتية مثل تلك 

التي فجرت الثورات يف اوطان ي�شودها االإ�شالم. تيار رابع برز حديثًا يف تركيا البد من اأن تكون له تداعيات على 

اأ�شميناها  ملا  اإيجاد حلول  بنجاحه يف  اأهم من ذلك  بل  التجديدية،  اأطروحاته  ب�شبب  لي�ض فقط  العربية،  االأوطان 

ق�شايا االإن�شان احلاجية.     

9. تناول املحا�شر مو�شوعًا هامًا حول العالقة بني التنمية والدميوقراطية، وهل اأن الثانية هي �شرط لزوم لالأوىل. 
الدميوقراطية  اأن  يقول  والذي  املحا�شر  اإليه  اأ�شار  الذي  �شن  امارتيا  االإقت�شادي  العامل  راأي  عن  النظر  ب�شرف 

قيمة يف ذاتها، اأو لي�ض من ال�شروري تعميق البحث يف جتارب النمو االآ�شيوية؟ هذه الدول اأفلحت يف حتقيق معدالت 

للتنمية بال نظري، بل اأفلحت دول منها يف حتقيق طفرات كبرية يف التنمية، ويف امد ق�شري. ملاذا جنحت هذه الدول: 

كوريا اجلنوبية، �شنغافورة، ماليزيا، اأندوني�شيا بالرغم من اأن بع�شها كان اأبعد ما يكون عن الدميوقراطية باملعنى 

الذي اأ�شار اإليه املحا�شر. نزعم اأن وراء جناح هذه الدول �شببني: االأول هو اإنكفاوؤها ب�شورة كلية على حتقيق مطالب 

وبناتها  اأبنائها  اإك�شاب  ثم  للتنمية  الطبيعية  الرثوات  ت�شخري  والتعليم،  ال�شحة  ال�شكن،  الغذاء،  احلاجية:  ال�شعب 

م�شدر  التنوع  يكون  بحيث  اإقت�شادي  ثقايف،  اإثني،  للتنوع:  الناجعة  االإدارة  والثاين  العمل.  ل�شوق  توؤهلهم  مهارات 

اإثراء لالأمة، ال اأداة حتا�شد وفرقة. يف ذهني ما فعله مهاتري حممد يف ماليزيا يف تذويب الفوارق بني اأهله املاالي 

)%50 من ال�شكان( وال�شينيني )%25 منهم(. االخريون كانوا ي�شتاأثرون بكل �شئ يف ماليزيا، مع ذلك �شعى مهاتري 

الإن�شاف املهم�شني )اأهله املالي( دون تقلي�ض للحقوق امل�شروعة لل�شينيني.   

يف:  اأفلحت  الثورات  حقيقي.  دميوقراطي  حتول  اإىل  الثورات  هذه  توؤدي  هل   .10
- اإ�شعاف ركائز الدولة االأتوقراطية 

 تكثيف ال�شوء على املطالب احلاجية وتاأكيد حمورية احلقوق االإقت�شادية يف ال�شيا�شة 	 

�شلمية. 	  التي وقعت كانت  الثورات  بالعنف، فجميع  اإال  يتم  التغيري ال  باأن  االإ�شالم اجلهادي  تكذيب دعاوى 

وما جاء العنف الذي �شابها اإال من االنظمة االأتوقراطية التي �شعت الإجها�ض الثورة باالإ�شلوب الوحيد الذي 

تعرفه.

والنقابات 	  االأحزاب  تدجني  يف  اإفالحها  رغم  االأتوقراطية  لالأنظمة  ال�شيا�شية  البنية  �شعف  عن  الك�شف 

ومنظمات املجتمع املدين واإ�شتخدام كل اأنواع القمع. 

 تعرية النمط التنموي املظهري واإبرازه ـــ على حقيقته ــــ ك�شتار للتحالف بني االأوليغاركية احلاكمة وطبقات 	 

املنتفعني، بحيث مل يعد الف�شاد هو اإختال�ض املال العام اأو املح�شوبية بل تطور ـــ او اإنحدر ــــ اإيل ف�شاد هيكلي 

ال ي�شتحي فاعلوه من اجلهر به.  

بل 	  اخليبة،  من  قرن  ن�شف  بعد  يقولون  ما  لديهم  لي�ض  الأن  فقط  لي�ض  االأيديولوجيني،  �شوت  اإنخفا�ض   

لعجزهم، رغم كل ال�شعارات التي رفعوها، عن حتقيق اأدنى ما يطالب به االإن�شان: ق�شاياه احلاجية. 

الك�شف عن حمدودية قدرات القوى املعار�شة على اإحداث تغيري، لي�ض فقط لفقرها الفكري واإ�شتم�شاكها 	 
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باأفكار عفى عليها الزمن، بل الأنها ب�شبب من ذلك ما زالت حتارب معارك االأم�ض، بداًل من معاجلة م�شاكل 

اليوم والنظر اإىل اآفاق امل�شتقبل. 

الدينية، 	  ال�شعارات  حتقيقه  على  تعني  ال  التحدي  هذا  عملي.  حتد  وهو  االإ�شالميني  يواجه  االأكرب  التحدي 

مثال ذلك  االإ�شالمية م�شداقية.  التيارات  الذي مينح دعاوي  العملي وحده هو  االإجناز  واأبل�شة اخل�شوم. 

تركيا التي اإ�شتطاع فيها حزب اإ�شالمي )العدالة والتنمية( يف الفرتة الق�شرية التي حكم فيها البالد من 

خف�ض معدل الت�شخم النقدي من %40 يف عام 2002 اإىل 8 % يف عام 2010م، وتوفري فر�ض العمل 

ملليوين مواطن، واالإرتفاع مبعدل النمو اإىل %11 )النمو متعدد ال�شادر: زراعة، �شناعة، خدمات(.

اإال  اإقت�شادي  وتهمي�ض  �شيا�شي  اإحتجاج على غنب  ثورات  االول، هي  املقام  العربية هي، يف  الثورات  اأن  رغم   .11
ذلك  مع  اإ�شتعالها.  على  عام  مرور  رغم  َتنطِف  وجذوتها مل  �شيما،  ال  اأ�شمل،  لتحول  الطريق  �شك مهدت  بال  انها 

ي�شعب على املرء اإ�شدار حكم عام الأن الدول التي وقعت فيها الثورات دول غري متجان�شة. تون�ض مثاًل تتمتع بقدر 

كبري من التجان�ض حتى بني التيارات الفكرية املختلفة، �شوريا تعاين من هيمنة طائفية على اأدوات القمع الر�شمي 

)اجلي�ض واالأمن( وهي ظاهرة تنفرد بها وقادت اإىل حتويل احلكم اجلمهوري فيها اإىل حكم جملوكي )اأي جمهورية 

ملكية(، اليمن تعاين من ت�شققات قبلية مت�ض حتى اجلي�ض، م�شر دولة ذات ن�شيج موحد لي�ض فقط منذ عهد الثورة 

امل�شرية 1919م، ولكن منذ عهد الفقيه العامل الليث بن �شعد، والذي كان يقول اأن: »الكنائ�ض يف م�شر عمارة االأر�ض 

اإىل  اأهلها  باإنق�شام ديني ب�شبب غلواء �شلفية تريد العودة بغري امل�شلمني من  اأ�شحت اليوم مهددة  وزينتها«. م�شر 

عهد اأهل الذمة، وكاأن اأولئك ال�شلفييني مل يقراأوا خطاب عمر بن اخلطاب اإىل اأهل اإيلياء )القد�ض( عندما فتحها 

و�شلبانهم  وكنائ�شهم  واموالهم  »الأنف�شهم  اأمانًا  اأهلها  من  امل�شيحيني  عمر  اأعطى  للميالد.   638 عام  يف  امل�شلمون 

من  �شئ  وال من  ُلبهم  �شُ وال من  منها  ُينتق�ض  وال  ُتهدم  وال  كنائ�شهم،  ُت�شكن  ال  اأن  ملتها  و�شائر  وبريئها  و�شقيمها 

اأموالهم وال يكرهون على دينهم وال ي�شار اأحد منهم«.

12. الثورة يف االأدبيات ال�شيا�شية هي عمل جماهريي الإقتالع نظام ال يريده ال�شعب، واإ�شتبدال افكاره، ومناهجه 
بناء  تعيد  طاقة  اإىل  االإحتجاجية  الطاقة  تتحول  متى  اإذن،  ال�شوؤال،  اأف�شل.  بنظام  االأ�شا�شية  وبنيته  العمل،  يف 

ما دمرته على نحو اأف�شل، اأي على نحو يوقر كرامة املواطن، ويوفر له حاجاته ال�شرورية، ويق�شي على كل البنى 

ال�شيا�شية التي توطد حلكم الغلبة، ويجعل من الرثوات الوطنية حقًا للجميع ال للقلة، ويجعل احلاكم خادمًا للنا�ض ال 

�شيدًا عليهم، كما يجعل من اأهل الوطن مواطنني الرعايا.      

                                                اكتوبر 2011
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تعقيب بروف�صري الطيب زين العابدين

كان  ملاذا  هو:  العربي  العامل  يف  الدميقراطي  التحول  عن  احلديث  يكون  عندما  بالبال  يخطر  الذي  الهام  ال�شوؤال 

العامل العربي هو اأكرث مناطق العامل تخلفًا يف التحول الدميقراطي ورعاية حقوق االإن�شان وكفالة احلريات العامة؟ 

فاأكرث من ثلثي دول العامل العربي تعي�ض حتت ظل اأنظمة ديكتاتورية ا�شتبدادية، فهي اإما ملكية وراثية اأو ع�شكرية 

اإنقالبية اأو حكومة حزب �شمويل ال يوؤمن بالتعددية ال�شيا�شية؛ وكل هذه االأنظمة لي�شت لديها رغبة اأو روؤية للتحول 

الدميقراطي، وال اآلية لتداول ال�شلطة �شلميًا، وال مدة حمددة للحاكم يتنحى بعدها عن ال�شلطة. وقد �شّلم املقد�شي 

يف ورقته باإنغالق املوؤ�ش�شات ال�شيا�شية على التناف�ض ال�شيا�شي احلقيقي والتي ال تعك�ض متثياًل �شعبيًا حرًا و�شحيحا، 

وح�شب موؤ�شر نظام احلكم العاملي  )Polity IV( فاإن نظم معظم البالد العربية منذ ا�شتقاللها حتى نهاية 2010م 

مل تتخط درجاتها اخلانة ال�شلبية للموؤ�شر )يبداأ ب 10- يف الطرف ال�شلبي اإىل 10+ يف الطرف االإيجابي( وت�شنف 

ب�شورة عامة كنظم اأوتقراطية ولو بدرجات خمتلفة. واأ�شار املقد�شي اإىل ارتفاع م�شتويات الف�شاد يف العامل العربي 

مع �شيا�شة االنفتاح االقت�شادي لتقاطع م�شالح الطبقة ال�شيا�شية احلاكمة مع كبار رجال االأعمال. وقد �شنف موؤ�شر 

ال�شفافية العاملية يف عام 2010 معظم البلدان العربية يف الن�شف االأ�شفل من دول العامل، وبالطبع فاإن هذا ما يتوقع 

من �شلطة مطلقةال تعرف ق�شاًء م�شتقاًل وال موؤ�ش�شات رقابية فاعلة على اأجهزة الدولة وال حرية يف التعبري الأجهزة 

االإعالم وال تعددية �شيا�شية.

ولو اأخذنا باملعايري املو�شوعية التي يقول بها عادة علماء ال�شيا�شة الغربيني يف اأ�شباب التخلف الدميقراطي: درجة 

بالعامل  االت�شال  ال�شحة،  وخدمات  التعليم  انت�شار  االقت�شادي،  واالنفتاح  التطور  م�شتوى  املجتمع،  يف  التحديث 

اخلارجي، ن�شبة �شكان املدن ل�شكان الريف الخ.. ملا وجدنا عذرًا اأن يكون العامل العربي هو االأكرث تخلفًا يف التطور 

الدميقراطي مقارنةبكل مناطق العامل مبا يف ذلكالدول االإفريقية جنوب ال�شحراء وهي االأكرث فقرًا وتخلفًا. ومعرفة 

ودرا�شة  العربييحتاجاإىلبحث  العامل  يف  ال�شيا�شة  لعلماء  كبريًا  حتديًا  ي�شكل  التخلف  هذا  وراء  احلقيقية  االأ�شباب 

متعمقة يف املجاالت املختلفة حتى نعرف العلة الكامنة وراء التخلف الدميقراطي للعامل العربي وكيف ميكن معاجلته. 

اإليها املحا�شر ال تفيد كثريًا يف تف�شري  اأ�شباب العجز الدميقراطي التي يذكرها الباحثون الغربيون واأ�شار  اأن  واأرى 

االأو�شاع العربية الأنها بنيت على التجربة االأوربية يف ع�شور م�شت، فالعوامل التاريخية والثقافية وال�شيا�شية التي مّر 

بها العامل العربي تختلف كثريًا وحتتاج اإىل درا�شة خا�شة بها. ويذكر الكاتب �شببني اأخريني يعتربهمااالأ�شا�ض للعجز 

الدميقراطي هما: الرثوة النفطية التي اأدت لقيام الدولة الريعية التي ت�شتند على مقاي�شة الرفاه االقت�شادي باحلريات 

ال�شيا�شية، وال�شراع العربي-االإ�شرائيلي الذي ما يزال ينتظر حاًل عاداًل للق�شية الفل�شطينية والحتالل بع�ض االأرا�شي 

العربية، باالإ�شافة للحروب االأهليةو�شعود احلركات االأ�شولية التي وفرت جميعها ذرائع لل�شلطة القائمة بعدم ال�شري 

يف عملية التحول الدميقراطي احلقيقي، كما اأنها خلقت بيئة اقليمية غري مواتية لالإ�شالح ال�شيا�شي. 

 واأرى اأن من واجب الباحث ال�شيا�شي اأن يفرق بو�شوح بني الذرائع التي ت�شتعملها ال�شلطة لتربير احلكم اال�شتبدادي 

وبني االأ�شباب املو�شوعية التي حتول دون تطور م�شرية الدميقراطية. فاالأ�شباب التي ذكرها الكاتب لي�شت كافية وال 
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مقنعة: فالرثوة النفطية كان ينبغي اأن تكون عاماًل م�شاعدًا الأنها ت�شهم يف النمو والتطور االقت�شادي وجتعل النخبة 

املتعلمة اأقل اعتمادًا على توظيف الدولة ثم اإن النفط لي�ض موجودًا يف اأكرث الدول العربية، واإذا قبلنا تاأثريه يف الدول 

النفطية فما بال الدول االأخرى مثل م�شر و�شوريا وتون�ض واالأردن واملغرب وال�شودان والبحرين وغريها.اأما ال�شراع 

العربي-االإ�شرائيليفلم يدفع اإ�شرائيل نف�شها التي تواجه الدول العربية جمتمعة اأن تتخلى عن دميقراطيتها الربملانية 

بل اأدى ملزيد من التوافق والتالحم بني قواها ال�شيا�شية، وعلى كل مل تتاأثر بهذا ال�شراع  اإال دول قليلة جتاور حدود 

اأن  يتم�شك بدميقراطيته التوافقية كما �شّماها  اإ�شرائيل ويف ذات الوقت مل مينع ال�شراع بلدًا جماورًا مثل لبنان 

الكاتب. و�شعود احلركات االإ�شالمية اأحد اأ�شبابه هو كبت احلريات ال�شيا�شية و�شمود هذه احلركات يف وجه ال�شلطة 

عن  ي�شمت  حتى  الغرب  وجه  يف  فزاعة  ت�شتعمل  التي  احلجج  من  وهي  �شعبية،  م�شداقية  اأعطاها  مما  الغا�شمة 

انتهاكات حقوق االإن�شان يف تلك البلدان. و�شعود احلركات الدينية واليمينية يحدث اأي�شًا يف اإ�شرائيل دون اأن ي�شتعمل 

مربرًا �شد احلريات العامة ورعاية حقوق االإن�شان. والكاتب مدرك ل�شعوبة اإنطباق تلك العوامل على اجمايل الوطن 

يتعذر  ل�شنوات طويلة  الدميقراطي   العجز  ا�شتمرارية  واأن  بلد،  تتفاوت ح�شب خ�شو�شية كل  اأهميتها  فاإن  العربي 

تف�شريه خارج ال�شياق التاريخي وال�شيا�شي واملجتمعي لكل منها. وهذا يعني اإما اأن نتخلى عن القول بوجود اأ�شباب 

م�شرتكة للتخلف الدميقراطي لكل الدول العربية وناأخذ كل بلد مبفردها، اأو اأن نبحث عن اأ�شباب م�شرتكة بالفعل بني 

كل هذه الدول اأو معظمها على االأقل ولكن الباحث حاول اجلمع بني الطريقتني ب�شورة غري منهجية! 

 ويذكر الكاتب بع�ض العوامل التي تدعم التحول الدميقراطي يف العامل العربي م�شتفيدًا من جتربة الثورتني التون�شية 

بحق  الكاتب  ويقول  الدميقراطية.  اإىل  االأوتقراطية  من  جديدة  مرحلة  لبداية  الثورتان  اأ�ش�شت  فقد  وامل�شرية، 

وتو�شيع  اآليات احلكم  اآٍن يف  تغري  اأبعد من  تتطلب حتوالت  الأنها  نا�شجة عملية معقدة  اإىل دميقراطية  التحول  اإن 

قاعدته لي�شمل تغريات جمتمعية تر�شخ ثقافة الدميقراطية وموؤ�ش�شاتها. ويجيبالكاتب على الت�شاوؤل عن اآفاق التحول 

الدميقراطي يف العامل العربي على �شوء التجربتني التون�شية وامل�شرية بذكر اأربعة اأ�شباب تفتح االآفاق الدميقراطية: 

الطابع الثوري والعفوي الذي طغى على الدعوات اال�شالحية التدريجية مع �شعف ال�شلطة االأوتقراطية واالأحزاب 

التقليدية؛ تراجع دور الدولة يف جمال الن�شاط االقت�شادي الذي اأ�شبح يقوده القطاع اخلا�ض مما اأدى اإىل زيادة 

ال�شعوب  تعط�ض  الو�شطى؛  الطبقة  ومنو  امل�شتقلة  االأهلية  املنظمات  وتقوية  وتذمرهم  ال�شباب  بني  البطالة  معدالت 

اإىل احلرية والعدالة واإىل مقاومة التهمي�ض والف�شاد؛ ا�شتمرار التوترات ال�شيا�شية واالأمنية يف البيئة االإقليمية ويف 

مقدمتها ال�شراع العربي-االإ�شرائيلي امل�شتمر. 

 ويالحظ املرء اأن ال�شراع العربي-االإ�شرائيلي يذكر اأواًل كاأحد اأ�شباب العجز الدميقراطي ويذكر ثانيًا كاأحد عوامل 

دعم التحول الدميقراطي! تبدو هذه االأ�شباب منطقية اإىل حد ما ولكن ملاذا ن�شجت دوافع التحول يف تون�ض وم�شر 

ومل تن�شج يف بالد عربية اأخرى تعي�ض ظروفًا مماثلة؟ وملاذا جنحت الثورة ال�شبابية يف كال البلدين يف هذا الوقت 

ولي�ض قبله؟ رمبا كان االأمر اأكرث تعقيدا وخ�شو�شية مما يظن الكاتب. لو حاول الكاتب اأن يقارن بني �شهولة التغيري 

الذي حدث يف تون�ض وم�شر و�شعوبة تكرار التجربة يف بالد اأخرى حاولت االنتفا�شة على حكوماتها مثل ليبيا واليمن 

و�شوريا والبحرين واملغرب، لكانت ال�شورة اأكرث و�شوحًا واأقرب لتف�شري خ�شو�شيات البالد العربية املختلفة. فعامل 

االحتجاجية يف  الثورات  قيام  لتف�شري  اأقرب  بالعامل اخلارجي  واالت�شال  الو�شطى  الطبقة  ال�شيا�شي وحجم  الوعي 

بع�ض البالد دون اأخرى، كما اأن العامل الثقايف واالجتماعي يف�شر تعذر جناح الثورة يف بالد اأخرى ي�شتند النظام 

فيها على قواعد قبلية اأو ع�شائرية اأو طائفية وترتبط القوات النظامية من جي�ض واأمن و�شرطة يف ذلك البلد بتلك 
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ب�شورة  العربية  املجتمعات  اأن  املواطنني.واأح�شب  لكل  جامعة  كموؤ�ش�شة  بالدولة  املهني  ارتباطها  من  اأكرث  القواعد 

عامة تدرك جيدًا مدى �شرا�شة الطبقة احلاكمة يف ا�شتعمال كل ما هو متاح لها من اآليات ع�شكرية واأمنية وبولي�شية 

واقت�شادية �شد كل حماولة للتغيري اأو االإ�شالح ميكن اأن تطيح بالنظام القائم، ولذلك ترتدد كثريًا يف االحتجاج على 

ال�شلطة القائمة ولكن اإذا بلغ ال�شيل الزبى وحتركت اجلماهري �شد اال�شتبداد والف�شاد فلي�ض هناك من �شبيل للتوقف 

يف منت�شف الطريق فاإما الق�شاء املربم على النظام اأو تقدمي ت�شحيات ال ح�شر لها دون فائدة تعود علىال�شعب. 

نخل�ض من كل هذا باأن م�شكلة الدميقراطية يف العامل العربي ق�شية معقدة ومت�شابكة وعميقة اجلذور ال ميكن اأن 

تف�شر يف �شوء املفاهيم والدرا�شات الغربية، كما اأنها ال تخ�شع لتحليل واحد ي�شمل كل البالد العربية رغم الت�شابه 

الثقايف والتاريخي. ونح�شب اأن االأمر يحتاج اإىل درا�شة نظرية وميدانية متعمقة يف كل بلد على حدة ثم على م�شتوى 

العوامل امل�شرتكة يف كل البالد العربية ومناطقها املختلفة )�شمال اإفريقيا، م�شر وال�شودان، العراق وال�شام، دول 

اخلليج واليمن(. واأن ت�شمل الدرا�شة: طبيعة املجتمع وتطوره الثقايف واالجتماعي، التطور ال�شيا�شي واالقت�شادي، 

والطائفية ودورها يف  والع�شائرية  القبلية  الع�شبيات  بالعامل اخلارجي،  واالت�شال  ال�شيا�شي  والوعي  التعليم  درجة 

احلاكم  النظام  وال�شيا�شي،  الثقايف  الن�شاط  يف  واملهنيةودورها  والطوعية  االأهلية  املنظمات  ال�شيا�شي،  الن�شاط 

االقت�شادية  واملوؤ�ش�شات  النظامية  بالقوات  احلاكم  النظام  ارتباط  وال�شيا�شية،  والثقافية  االجتماعية  ومرجعيته 

واخلدمة املدنية، عالقات النظام االإقليمية والدولية. ولن يكون القيام مبثل هذه الدرا�شة مرحبًا به يف العامل العربي 

ولكن ال بد منه حتى ن�شع يدنا على االأ�شباب املو�شوعية التي اأدت اإىل هذه الدرجة من التخلف الدميقراطي يف العامل 

العربي. 
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