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 ةـدمــقـم
ينتمي ىذا ادلوضوع إىل حقل العلوم السياسية، ويقع يف جوىر اىتمام أدبيات 
السياسية ادلقارنة والتنمية السياسية منذ مخسينيات القرن العشرين، وىذا االىتمام فرضتو 
عدة سياقات وطنية ودولية، حبيث أن الشعوب أصبحت ال تقبل أن حتكم بطرق غَت 

حرياهتا وحقوقها ادلدنية والسياسية، كما أن اخلطاب الدويل مبضامينو عقالنية وال حتًتم 
حركية رأس  ماالقتصادية والدولية أصبح يفرض ضرورة فتح اجملاالت السوسيواقتصاية أما

 ادلال العادلي.
مسألة الدشنقراطية مكانا كبَتا سواء عند ادلختصُت أو عند رجال السياسة أخذت 

رر ضمٍت أكادشني وسياسي، فالتحرر اكأكادشني يعٍت فتح العرب، وىذا يعٍت بداية حت
وبداية تفكك  ةحلقة السياسة للكتابة، والتحرر السياسي يعٍت تعري الرىانات السلطوي

 استعصاء ادلنطقة العربية عن التحول. أطروحة
تناولت أدبيات السياسة ادلقارنة والتحول الدشنقراطي مسألة الدشنقراطية بكثَت من 

ة اليت جعلت من الدشنقراطية نقطة الوصول الطبيعية لكل تطور سياسي، وتقييم ادلركزي
ادلسارات السياسية للدول بقواعد ثابتة تنتهي حتما بتحقيق القيمة العليا، وىذا التوجو 
فرض على ادلشاريع البحثية التعامل مع التطور التارسني إلقليم ورلال سياسي معُت بنفس 

طور اجملتمعات الغربية، وىذا ما أدى  بالباحثُت ادلهتمُت بالسياسة ادلفاتيح ادلتحكمة يف ت
ادلقارنة إىل طرح أسئلة فيها الكثَت من عدم العلمية ويصبح بذلك البحث العلمي رلرد 

 أجندة خلدمة أغراض إيديولوجية، ومليئة بادلركزية وبالطابع احلتمي للتاريخ.
مل تتحرر من اكأسئلة ادلركزية واكأسسية، وأصبح اجلميع  لذلك فمختلف البحوث

مهتم بالبحث عن احللقة ادلفقودة يف اجملتمعات العربية مقارنة بالغرب، وأصبح الغرب 
حالة طبيعية اكأمر الذي فرض أسئلة مثل ماذا ينقص يف البيئات غَت الغربية حىت ال 

ادلشروع  جليؤ حىت حة مل زندث بطريقة صحي ما الذيتظهر الدشنقراطية؟، أو 
  .الدشنقراطي يف ادلنطقة العربية؟
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 أهمية الموضوع: 
حبث مسألة أشكال احلكم اليت تتضمن احلرية وادلساواة والعدالة يقع يف جوىر 
النشاط ادلعريف اإلنساين، والدشنقراطية دتثل اآلن ادلوضوع اكأكثر إثارة للنقاش لدرجة أهنا 

يو من طرف نَت أي جدل أو اختالف حول ضرورة تبعادليا ال يكاد يث ءاأصبحت مبد
 اجلميع.

ادلوجة الثانية سببا يف ظهور جيل كبَت من الباحثُت يف منتصف القرن كانت 
لتظهر  ،العشرين زناول إرناد العالقات السببية ادلفسرة لتحول أوربا الغربية إىل الدشنقراطية

ونظريات التحديث، مث حدثت ادلوجة الثالثة ابتداء من  "التنمية السياسية"بذلك أدبيات 
اليت تسببت يف ظهور علمُت جديدين ذنا علم االنتقال وعلم الًتسيخ حملاولة  4791

التأسيس الفًتاضات عامة أنضجتها جتارب االنتقال يف أوربا اجلنوبية وأمريكا الالتينية 
نطقة العربية خارج إطار ىذه التجربة وأوروبا الشرقية، لكن ما يسجل تارسنيا ىو بقاء ادل

التارسنية الشيء الذي أدى هبا إىل التهميش يف أدبيات السياسة ادلقارنة كأهنا حتول دون 
السياقات السياسية اكأخرى، إىل درجة أهنا صنفت  يفتأكيد الفرضيات اليت تطورت 

 على أهنا منطقة ال تقدم أي قيمة حتليلية للسياسة ادلقارنة.
ل آخر يبحث قت الذي اشتغل فيو الباحثُت على تفسَت االنتقال، بدأ جيويف الو 

استمرار اكأنظمة التسلطية يف الدول العربية كأهنا منطقة ال تتحمل أسئلة  يف تفسَت
 التحول واالنتقال.

لة ىذا الوضع، والبحث عن اءولذلك فأذنية ىذا البحث علمية حبتة تتعلق مبس
ستيمولوجي القائل باستعصاء ادلنطقة العربية عن يبيأس االأسباب جتذر ىذه القناعات وال

التحول، أما اكأذنية اكأخرى فتتعلق مبحاولة إعادة توجيو مشاريع البحوث حول 
الدشنقراطية يف العامل العريب حنو طرح إشكاليات ذات طابع وضعي وتارسني وتستجيب 

 كأخرى.عن السياقات التارسنية والثقافية ا ادلعطيات سلتلفة دتام
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تساىم  valeur praxéologiqueقيم عملية على وشنكن ذلذا البحث أن زنتوي 
يف إثراء مداخل وعتبات االنتقال واإلصالح كأشكال احلكم كأنو استبصر سلتلف النتائج 
الكربى للموجات الدشنقراطية الثالث، كما عدد احملاذير احمليطة بنقاش مسألة الدشنقراطية 

 يف الدول العربية.
 أسباب اختيار الموضوع: 

يقع وراء اختيار ىذا ادلوضوع عدة مجل استفزازية، وعدة قناعات يائسة يرددىا 
ادلثقفون بنفس طريقة ادلواطنُت العاديُت، وأول ىذه اجلمل على اإلطالق مقولة طو 

عيد عن بيف مسألة الدشنقراطية عربيا اجلميع يتكلم عنها واجلميع "حسُت الذي قال:
الذي تساءل : ىل  "Mark Heller ل" تساؤل الشهَتال ىي واجلملة الثانية ،"ادلوضوع

العامل العريب ال يسَت مع هنج التاريخ؟، وىل ىي منطقة زلصنة من االجتاىات العادلية 
 .الكربى، ودلاذا تتأثر بكل االسًتاتيجيات الكونية باستثناء موضوع الدشنقراطية؟ 

امعات الكربى يف العامل على عدم االىتمام واالستفزاز اآلخر آت من إقبال اجل
بادلنطقة العربية حبجة أهنا ال تقدم أي قيمة حتليلية للسياسة ادلقارنة، وبأن إسقاط 

طورت يف التجارب اكأخرى على ادلنقطة العربية يؤدي حتما إىل تاالفًتاضات اليت 
ن التطور يف دحضها ونفي عالقاهتا السببية، وىذا كلو يؤسس لقناعة خطَتة، وىي أ

 ادلنطقة العربية ليس زلكوما بأي منطق حىت شنكن فهمو وحتديد عالقاتو السببية.
باإلضافة إىل االعتبارات العلمية، ىناك أسباب متعلقة بالدوافع الذاتية اليت ترجع 
إىل زلاولة فهم اإلشكاليات السياسية احمليطة مبجتمع الباحث، وتوجيو قراءاتنا البحثية 

 نتمي إليها.نت احلقيقية للجماعة اإلنسانية اليت إىل ادلشكال
واذلدف من ذلك ىو التخلص من ادلعارف االستشراقية والعودة إىل الكتابات 
اكأصلية، والسياقات التارسنية اليت شنكنها أن تؤسس دلشروع سياسي ومعريف ينسجم مع 

 التعقيدات واخلصوصيات العربية واإلسالمية.
اب ذاتية متعلقة بفتح جبهة جديدة يف ادلسار العلمي وشنكن أن نتكلم عن أسب

باالنفتاح على توجو حبثي جديد باعتبار أن التكوين اكأصلي كان يف حقل العالقات 
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ذلك فهذا ادلوضوع فتح لنا اجملال الستيعاب إشكاليات وقراءات جديدة مل ولالدولية، 
 تكن موضوعا لتكويننا اكأكادشني السابق.

وار مليء بالصعوبات، خاصة ادلتعلقة بطبيعة ادلعارف ادلستهلكة وقد كان ىذا ادلش
يف أدبيات الدشنقراطية اليت تشارف على مستويات ادلسلمات، يف حُت أهنا تبدو غَت 
منطقية دتاما حينما تنقل خارج سياقها الغريب، كما أن البحث يف السياق العريب تتداخل 

افية والدينية والسياسية، وأىم الصعوبات على فيو العوامل االقتصادية واالجتماعية والثق
 اإلطالق ىو طبيعة  وحدود ادلشروع العلمي يف حد ذاتو: 

 ىل ندرس االنتقال إىل الدشنقراطية؟.  

 أم ندرس استمرار اكأنظمة التسلطية؟. 
 الية: ـــاإلشك
التاريخ السياسي العادلي ثالث موجات كربى لالنتقال إىل الدشنقراطية، عرف 

اكأوىل رافقت الثورات الكربى، والثانية رافقت هناية القرن وبدايتو، والثالثة كان موضوعها 
دوال جديدة من سياقات سلتلفة مست العديد من القارات، لكن ادلنطقة العربية ظهرت 

ال تفقد  نظمةكأاذا أقبلت على سياسات التحديث فإن وكأهنا ال تتأثر مبا زندث، وإ
ادلواطن الفعلية للسلطة، كما أن اإلصالحات ال تصل إىل حتريك دناذج ومصادر 

 الشرعيات القائمة منذ عقود من الزمن.
 ُت أساسيُت: يإشكالية ىذا البحث تًتاوح ما بُت توجهُت حبث

 العامل العريب؟ ىل نبحث عن تفسَتات معينة لغياب الدشنقراطية يف.  

 وىو سؤال ينطلق من الطرح اكأسسي القائل حبتمية الدشنقراطية كقدر للجميع.
 أم نبحث يف منطق االستمرارlogique de persistance   لألنظمة العربية بالرغم

  .الوطنية والدولية؟ البيئاتمن  ادلتعاظمةمن الضغوطات 

على عتبات االنتقال إىل دناذج  وىو سؤال تفسَتي شننحنا فرصة وإمكانية الوقوف
 حكم أكثر رشادة ودشنقراطية.
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 يف سؤال مركب ومركزي:  البحثي وشنكننا تكثيف ىذا القلق
ىل احلالة العربية تتحدى حالة اإلمجاع والتوافق على أن الدشنقراطية ىي الشكل 

 .السياسي الوحيد لتنظيم العالقات السياسية داخل اجملتمعات؟
 ة: ــالفرعيلة ــاألسئ

 قيمة غربية أنتجها  ىي ىل الدشنقراطية قيمة عادلية أنتجها التاريخ اإلنساين، أم
  .السياق التارسني والسوسيولوجي الغريب؟

  ما ىو التوجو ادلفاىيمي الذي يساعد الدشنقراطية على االنتشار، ىل ىو التوجو
  .القيمي أم التوجو االختزايل اإلجرائي؟

 لتنمية السياسية ونظريات االنتقال اليت رافقت السياقات ىل شنكن كأدبيات ا
  .التارسنية والسياسية الغربية أن تكون برنامج عمل لتفكيك اكأنظمة التسلطية؟

 ما ىي حدود ادلشروع العلمي لبحث مسألة الدشنقراطية يف احلالة العربية؟.  

 ما ىي مصادر قوة اكأنظمة العربية، ودلاذا تنفصل عن رلتمعاهتا؟.  

 كيف ساعدت البٌت القبلية والريعية على ضمان بقاء اكأنظمة؟.  

 ىل نبحث مسألة الدولة، أم مسألة الدشنقراطية يف احلالة العربية؟.  

 دلاذا شنكن للدشنقراطية أن دتثل فرصة الهنيار الدولة يف احلالة العربية؟.  

 نقاشات يف ال والتوتر بُت الًتاث واحلداثة االضطراب فيفكيف شنكننا خت
 .؟العربية

 ىل شنكن دترير الدشنقراطية بشكلها الليربايل والعلماين يف اجملتمعات العربية؟.  

 ىل اإلسالم يقبل أن زندث فيو ما حدث يف ادلسيحية؟.  

  ىل شنكن أن تقود خنب اكأنظمة القائمة مشروعا إصالحيا جادا بعيدا عن منطق
  .االستمرار يف احلكم؟

  اجلماىَتية ىي آخر ادلداخل ادلتبقية لالنتقال؟ىل النضال  والتعبئة 
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 ات: ـــــــالفرضي 
 ة األولى: ــــالفرضي 

 الداللة اللغوية للدشنقراطية تفرض صعوبات كبَتة أمام انتشار الدشنقراطية.
 ة الثانيةــــالفرضي : 

 ظهور الدشنقراطية مرتبط مبحددات اقتصادية واجتماعية كشروط أولية.
 ة الثالثة: ــــالفرضي 

 .يف احلالة العربية حياد الدولة شرط حاسم لالنتقال إىل الدشنقراطية
 ة الرابعةــــالفرضي : 

الشكل الدشنقراطي ادلمكن عربيا ىو الذي يستوعب الطابع الديٍت للمجتمعات 
 العربية.
 ة الخامسة: ــــالفرضي 

 الدشنقراطية خيار تفاوضي بُت النظام والقوى ادلعارضة.
 ة السادسة:ــــالفرضي  

 .ة يف ادلنطقة العربيةنظماكأالقوى النضالية والضاغطة شرط أساسي الهنيار 
 ة المنهجية: ــــالمقارب

ار الفرضيات السابقة وحتريك اإلشكالية واكأسئلة احمليطة هبا تطلب االستعانة باخت
 بكل منهجي مركب من عدة مناىج فرضتو عدة اعتبارات: 

الظاىرة السياسية العربية اليت ال نستطيع أن نفصلها عن ادلضامُت طبيعة  -
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

تزامن االنتماء إىل بيئة تراثية عريقة تنتمي إىل ادلاضي، وبيئة حداثية تنتمي إىل  -
 حاضر الغرب.

 وسياقاتنا اخلاصة.ارتباط معارفنا مبا تنتجو التجارب التارسنية وادلعرفية خارج بيئاتنا  -

تطور حقل السياسة ادلقارنة، وأطروحة عادلية النموذج الغريب الذي فرض إثارة  -
العديد من اكأسئلة حول غياب الظواىر اليت ظهرت يف الغرب يف السياق العريب 

 اإلسالمي.
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 شلانعة ادلنطقة العربية على تبٍت النماذج الغربية قيميا ومعرفيا. -
العريب كوحدة حتليل متجانسة يف الكثَت من اكأدبيات، يف حُت أن اعتماد العامل  -

 البعض يركز على تفكيكو لعدة دول تستقل كل دولة بنتائجها اخلاصة.

كل ىذه االعتبارات فرضت االستعانة بعدة مناىج أذنها ادلنهج التارسني الذي 
ادلهتمة هبما يف ساعدنا على تتبع تطور الدشنقراطية وأشكال احلكم وكذا اكأدبيات 

النقاشات اكأكادشنية، كما ساعدنا كثَتا ادلنهج ادلقارن يف القيام بعدة عمليات عقلية 
دلساعدتنا على إبراز اخلصوصية يف الظاىرة السياسية العربية، وكذا إدراك احملاذير اليت 

قال إىل دراسة االنتة الدين بتفرضها طبيعة اجملتمعات العربية، وطبيعة اقتصادياهتا وعالق
 الدشنقراطية يف اجملال السياسي العريب.

وقد استفدنا كثَتا من التوجهات ادلنهجية الراديكالية اليت أتت هبا سياقات ما بعد 
الدوغما "احلداثة والتوجهات ادلابعد وضعية، حبيث ساذنت يف ختليص أذىاننا من 

 للوضعية بشكل عام. الصارم اليت فرضتها علينا احلداثة، والتوجو ادلنهجي "العلمية
عد وضعية للعلم استطعنا أن نتبٌت بعض التوجهات ادلعيارية، بونتيجة التوجهات ادلا

ادلعطيات الثقافية والدينية للمنطقة و وندافع على اخلصوصيات اليت تفرضها الظروف 
لى العربية، وىذا ما يفيدنا كثَتا يف التخلص من ادلركزية اإلثنية اكأوروبية، ونزع اكأسسية ع

مضامُت الدشنقراطية، كأن الدشنقراطية اليت شنكنها أن تنتشر يف البيئة العربية ىي دشنقراطية 
 مبضامُت ال أسسية بلغة ما بعد احلداثة.

وبالتايل فتقنيات التفكيك اليت اعتمدت كثَتا يف الكتابات الفلسفية الفرنسية 
يت فرضتها علينا ادلدارس ادلنهجية احلديثة ساعدتنا كثَتا يف التحرر من الصرامة ادلنهجية ال

نا كثَتا يف تفكيك نظرية تساعد ةاالبستيمولوجي ادليوالت البحثيةالكالسيكية، كما أن 
والرىانات  ،Pure scienceالدشنقراطية، والوقوف على التمييز بُت مقولة العلم الصرف 

 اإليديولوجية اليت رافقت تطور الدشنقراطية الليربالية.
ادلعارف السابقة "ادلقاربة ادلنهجية اعتمدت كثَتا على التخلص من وعموما فإن 

، وكذا مساءلة ادلركزية واحلتمية اليت فرضتها السياسة ادلقارنة وأدبيات "غَت ادلربىن عليها
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التنمية السياسية منذ اخلمسينيات، وارتكازاتنا ادلنهجية قدمتها ادلدرسة النقدية وادلابعد 
 وضعية بشكل عام.

 ة: ــات الدراسـأدبي
بداية الدشنقراطية كموضوع أساسي يف البحوث حول العامل العريب كانت يف 

الذي كتب مقاال بعنوان:  Charles issawiاخلمسينيات مع أعمال مؤرخ االقتصاد 
 Man، وتبعتو أعمال "اكأسس االقتصادية واالجتماعية للدشنقراطية يف الشرق اكأوسط"

Fred Halpern لوسطى اجلديدة، مث كتابات حول الطبقة اWaterbury Jean  اليت
 ربطت عدم حتول ادلنطقة العربية بسياسات القادة يف اخلمسُت سنة ادلاضية.

ىذا البحث ىو نتاج قراءات تراث أدبيات التنمية السياسية، وما ساعدنا على 
 Le   "التنمية السياسية" :Bertrand Badieذلك ىو الكتاب ادلهم لألستاذ: 

développement politique    لكل اكأدبيات من  شامال امسح فيو الذي قدم
 النظريات التنموية إىل ادلقاربات ادلا بعد تنموية يف اجملتمعات النامية.

الذي قدم عملُت شلتازين، اكأول حول  "العريب صديقي"نا أيضا أحباث توساعد
الدشنقراطية العربية، والثاين راجع فيو مجيع أطروحاتو بعد فشل اإلصالحات السياسية 

 وعودة اكأنظمة التسلطية بقوة يف العامل العريب: 
 "البحث عن دشنقراطية عربية: اخلطاب واخلطاب ادلقابل". 

 بات من دون دشنقراطية إعادة التفكَت يف الدشنقراطية العربية :انتخا Rethinking 

Arab democracy: Elections without democracy .           

"جيوفاين  ويف مسألة مراجعة مفهوم الدشنقراطية ارتكزنا على كتابات:
، وكتابات théorie de la démocratieسارتوري"خاصة كتابو:"نظرية الدشنقراطية"

 A préface to democratic للنظرية الدشنقراطية"روبَتت دال وخاصة كتاب"مقدمة 

theory. 
، "زلمد أركون"، واكأستاذ "زلمد عابد اجلابري"واعتمدنا على حتليالت اكأستاذ 
، كما ساعدتنا كثَتا "علي عزت بيجوفيتش"والقراءات الفلسفية العميقة لألستاذ 
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بية: مقدمة لبيان دشنقراطية يف ادلسألة العر " خاصة كتابو: "عزمي بشارة"حتليالت اكأستاذ 
 ."عربية

للعلوم السياسية " اجمللة الفرنسية"أما يف مسألة عتبات االنتقال إىل الدشنقراطية فإن 
''Revue française de science politique"  :قد قدمت عددا خاصا حول
مقاالت قوية ومؤسسة لعلمي االنتقال  نضمت، و  les transitologues "االنتقاليون"

 Dankwartوالًتسيخ، لكن ادلقال احلاسم الذي أضاء لنا جتارب االنتقال كان لألستاذ 

Rostow  السياسة ادلقارنة"الذي نشر يف رللة  4791عام "Comparative politics 
 Transition to: دنودج ديناميكي" حنو االنتقال إىل الدشنقراطية: حتت عنوان

democracy: Toward a Dynamic Model. 
       Annual Revues of politicalيف رللة: Barbara geddesوكذلك مقال: 

 science   ل الدمقرطة بعد عشرين و ا رنب ان نعرف حذما لذي محل عنوان:ا
 .?what do we know about Democratization after twenty yearsسنة؟

 A stepan وJ linz  ويف حبث مسألة الدولة والدشنقراطية أسسنا لطرحنا بكتابات 
الدشنقراطية بعنوان: "مشاكل  إىلجتارب االنتقال  جدا حول امهم اذين قدما كتابلال

، كما اعتمدنا على problems of democratic transition االنتقال إىل الدشنقراطية"
 Islam, Sécularismحول اإلسالم والعلمانية خاصة كتابو:  Nader Hachmiكتابات 

and libéralism democracy toward a democratic theory for 
Muslim sociétés  
وكل ىذه اكأدبيات ساذنت يف توجيو ىذا ادلشروع البحثي مسارا ونتائجا سواء من 

 خالل التناول  ادلنهجي أو طبيعة اكأفكار ادلقدمة.
 ة: ــــالدراس هيكل

من بُت أىم وأكرب ادلشاكل اليت رافقت البحث يف مسألة الدشنقراطية يف العامل 
العريب ىي أن ىذا ادلوضوع ليس لو بداية وليس لو هناية، لذلك فمهمة بناء منطق حتليلي 

تداخل فيو كل ادلستويات الوطنية والدولية، واكأبعاد االقتصادية تمعُت صعبة جدا كأنو 
 واالجتماعية والثقافية.
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لك فقد نضجت لدينا أربع زلاور أساسية حاولنا من خالذلا تفكيك ذورغم 
اإلشكالية يف أبعادىا ادلفاىيمية والتحليلية والعلمية، ونتيجة طبيعة ادلعارف البديهية اليت 

إلثارة النقاشات الفلسفية  كامال  تشكلت حول مفهوم الدشنقراطية فقد خصصنا فصال
فية حول الداللة العادلية واخلاصة، والداللة االختزالية وادلوسعة للدشنقراطية، وىذا من وادلعر 

 أجل التأسيس دلفهوم يتناسب مع اجملاالت السياسية والثقافية ادلختلفة.
ويف الفصل الثاين حاولنا مسح كل اكأدبيات اليت اىتمت بالتنمية السياسية 

إىل تطور االىتمام بتفسَت ادلوجات الدشنقراطية من  والتحول الدشنقراطي، حبيث أننا تطرقنا
خالل ادلبحث اكأول الذي تناول اكأعمال الكربى دلدرسة التنمية والتحديث، مث انتقلنا 

دلقاربيت االنتقال  اكبَت   اإىل مرحلة السبعينيات اليت تتبعت ادلوجة الثالثة وخصصنا جزء
قاربة حتليلية تتناسب مع اخلصوصيات والًتسيخ، وكل ىذا يندرج ضمن زلاولة التأسيس دل

إمكانية تبٍت  لئيساوذلذا الغرض خصصنا مبحث كامل ، اليت تفرضها بعض ادلناطق
 يتبٌت اخلصوصية العربية واإلسالمية. احبثي امشروع

ج مسح أدبيات التنمية السياسية أوصلتنا إىل ضرورة إعادة توجيو اكأجندة ائونت
عامل العريب، لذلك خصصنا الفصل الثالث لدراسة اآلليات البحثية يف مسألة احلكم يف ال

اليت أدت إىل استمرار اكأنظمة التسلطية، واليت ساعدهتا على التكيف مع البيئات 
الداخلية واخلارجية، ويف ىذا الفصل أظهرنا اخلصوصيات التحليلية للمنطقة العربية حبيث 

بقية احللقات االقتصادية اعتمدنا على طابع اخلطاب السياسي الذي انتصر على 
والدينية والعلمية، كما استعنا بتحليالت العديد من البحوث اليت استعملت ثنائيات 

وكل ىذا أعطى للنظم القدرة على  ،الدولة والريع، وحتالف الدولة مع النمط القبلي
 االستمرار والتكيف مع موجات التحديث والدمقرطة.

على كل ما قدمتو اكأدبيات التحليلية السابقة، حاولنا االرتكاز  ويف الفصل اكأخَت
وكذا التجارب اجلزئية اليت حدثت يف ادلناطق ادلختلفة ويف بعض الدول العربية، وقد ظهر 

أن يفصل يف بعض ادلشاكل وأذنها مشكلة الدولة   رنبلنا أن االنتقال يف احلالة العربية 
كقاعدة أساسية للدشنقراطية، كأن الدشنقراطية ال تتعدى كوهنا شكل للحكم وليس شكل 
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للدولة، والدولة رنب أن تضمن درجة كبَتة من احلياد داخل ادلسارات االقتصادية 
فإنو من الضروري نقاش  واالجتماعية والسياسية، وكأذنية القيم الدينية يف العامل العريب

مسألة عالقة الدين بالسياسة كأن التجارب السياسية وجتارب اإلصالح، وطبيعة خطاب 
ين من احليز العام كما دالفواعل الدينية واحلزبية كلها مل تستطع تقبل فكرة إخراج ال

ي حدث يف الغرب، ونتيجة ذلك أثرنا ىذا النقاش حول ادلسألة الدينية يف اجملال السياس
 العريب.

 فإن ادلسوحاتوكأن البحث رنب أن يساىم يف توجيو العمليات االنتقالية، 
السابقة دلداخل ومقاربات االنتقال أثبتت أن فرصة احلكم اجليد يف الدول العربية تتطلب 

ينا أو القوى السياسية ادلعارضة، لذلك تبن ةالكثَت من اجلرأة سواء من طرف النظم القائم
بة اكأوىل قدمتها نظريات االنتقال إىل الدشنقراطية يف عتال :ةالبٍت التسلطيعتبتُت لتفكيك 

التينية، وىي أطروحة أن الدشنقراطية ال حتتاج إىل التزام ارب أوروبا اجلنوبية وأمريكا الجت
إيديولوجي كبَت بقدر ما حتتاج إىل مقصد جدي لتبٍت اآلليات الدشنقراطية يف الشأن 

قاربة ال زندث إقصاء للنخب الرمسية، ولكن زندث توافق فيما بُت السياسي، ويف ىذه ادل
اجلميع على قواعد الدشنقراطية، وكل ىذا ال زندث تلقائيا وإدنا زندث نتيجة ضغوطات 
معينة سواء من البيئة الداخلية أم من البيئة الدولية، وذلذا فادلقاربة ادلتبقية ىي: اخليارات 

الضغط ادلتزايد واكأشكال العنيفة للتظاىر، وىذه ادلداخل النضالية اليت تًتاوح ما بُت 
 ليست نظرية حبتة ولكنها شنكنها أن دتثل قاعدة للتفاوض بُت النخب السياسية ادلتنافسة.
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 ل األولـالفص

 الحدود المفاهيمية لنقاش مسألة الديمقراطية
 في المجال السياسي العربي

ادلتعلقة باحلدود  لإلشكالياتزلاوالت التأسيس لفهم عميق  إىلىذا الفصل  ينتمي
يف البحث يف  مية للدؽلقراطية، وىذا اذلدؼ فرض علينا ضرورة الذىاب بعيدايادلفاى

وكذا االستعانة بالكتابات ذات  األسس ادلعرفية والسياسية واالجتماعية للدؽلقراطية،
اليت ذىبت إىل ما وراء ادلعارؼ ادلستقرة والبديهية عن  الطابع الفلسفي ادلعمق

  .الدؽلقراطية

مية اليت ترتكز على الداللة يالفهم ادلبالغ يف التبسيط والتوجهات ادلفاى ولتجاوز
البحثية اليت حتاوؿ ختليصنا من االشتقاقية اضطررنا إىل مساءلة العديد من االىتمامات 

االمالءات اليت فرضتها علينا مقوالت حكم الشعب، وكذا االدعاءات القائلة بوجود 
  دؽلقراطيات حقيقية تتطابق مع الداللة اللغوية.

مية لنقاش مسألة ياء زلاولتنا للتأسيس لقاعدة مفاىواجهتنا عدة طروحات أثن ولقد
العديد من  بالدؽلقراطية يف اجملاؿ السياسي العريب، وأىم ما تبُت لنا ىو ضرورة استيعا

حواجز أماـ انتشار الدؽلقراطية، وتفسَتات معرفية لعدـ  احملاذير اليت شكلت فيما بعد
  دؽلقاطية وأعلها:على تقبل ادلضامُت  الغربية لل قدرة بعض ادلناطق

 ضرورة التفريق بُت فكرة وواقع الدؽلقراطية. -
اللغوي للدؽلقراطية وبُت  ؽاالشتقاضرورة الوقوؼ على احلدود الواقعة بُت  -

 الداللة االصطالحية. 
 ضرورة التمييز بُت الدؽلقراطية والقيم الليربالية. -
 الدؽلقراطية.عادلية أو خصوصية ادلعايَت ضرورة التساؤؿ حوؿ  -
ضرورة البحث يف الداللة اليت تستوعب السياقات غَت الغربية وخاصة احلالة  -
 العربية.
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اخلوض يف مية مكنتنا من يومفاى معرفية أدواتبعدة  ناكل ىذا ساىم يف تزويدو
بكثَت من االستيعاب واإلحاطة، وقد أدت النتائج ادلتعلقة بادلفاىيم بقية أجزاء البحث 

مشروعنا ادلعريف وإضفاء نوع من ادلصداقية يف التحليل والنقاش دلسألة إىل توجيو 
 الدؽلقراطية يف العامل العريب.

 المبحث األول: النقاش المفاهيمي بين فكرة الديمقراطية وواقع الديمقراطية.

م اجلميع عن الدؽلقراطية يعتقدوف بأهنم يتكلموف عن مضموف واضح لحينما يتك
  ى اليت تواجهنا إذا ىي إدعاؤنا يميعا بأننا نعرؼ عما نتكلم.وجلي، فادلشكلة الكرب 

 اوصفي اومضمون Normative امعياري اىناؾ مضمونف أالدؽلقراطية ب األدبيات تقر
Disruptive عن تواجد فعلي يف نفس الوقت،  ماللدؽلقراطية، وال غلب أف نبحث ذل

  1 أساسية:لذلك فأي زلاولة للتعريف غلب أف تراعي ثالث معطيات 
 دائم بُت األىداؼ وواقع الدؽلقراطية. غلب وضع فرؽ -2
ا التفريق ال يلغي التفاعل بُت األفكار والوقائع ألف الدؽلقراطية بدوف أفكار ذى -1

 ف دؽلقراطي ال ؽلكنو أف يتحقق بدوف شلارسات.صو  تتحقق وكلال ؽلكن أف 
وبالرغم من عالقة التكامل بُت الوصف والتوجو ادلعياري فإنو ال غلب الًتكيز  -1

ال ؽلكنها أف حتدد األفعاؿ واحلقائق  الدؽلقراطيةعلى عدـ التمييز بينهما، ألف األفكار 
 مثايلتصور أي ال ؽلكنها أف تتطابق مع  دؽلقراطيةوالعكس صحيح، كما أف أي شلارسة 

 .Démocratie idéale للدؽلقراطية

، وألنو أعقد نظاـ الدؽلقراطيةمرىوف بوضوح فكرة  دؽلقراطيبقاء أي نظاـ إف 
إدراكات اإلنساف  آلياتو لعقوؿ و سياسي فإف احلفاظ عليو متوقف على وصوؿ مبادئو و

بطريقة غَت واقعية ينتهي بنا برفض  للدؽلقراطية فتعريأي كما أف ،ادلتوسط البسيط و
، لذلك  الذي يطلق على يميع األنظمة احلالية الدؽلقراطيوالتشكيك يف التوصيف 

، ورلمل الدؽلقراطياتىو الذي حرؼ مقاصد  الدؽلقراطيةفاستعماؿ أفكار خاطئة عن 
ىذه الصعوبات اليت تواجهنا ىي يف األساس صعوبات ناجتة عن اضلرافات يف الداللة 

                                                 

1-  Giovanni Sartori, Théorie de la démocratie, traduction de Christiane Hurtig, 

analyses politique, paris. pp4.5. 
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dérives Sémantiques،  لتجميد اللغة  لةوسيحسب الكثَتين فإف التعاريف ىي و
Comme moyen de geler le langage

نتقل تويف كثَت من احلاالت ػلدث وأف .1
، حبيث أنو الدؽلقراطيةالداللة اللغوية إىل الداللة االصطالحية، وىو ما حدث تارؼليا مع 

الرغم ب الدؽلقراطيةال يوجد مصطلح يف العلـو السياسية يتم التعاطي معو بسهولة مثل 
وبُت توظيفها يف الواقع ويف عامل ،التناقضات الكبَتة بُت داللتها اللغوية والتارؼليةمن 

 "جيوفاٍل سارتوري"ىذا الكالـ يدعونا لدعم، و Le monde praxéologiqueالفعل
Giovanni Sartori لويس  : مقولة إىل إجراء مقارنة بسيطة بُت مقولتُت أساسيتُت

وىو قوؿ دقيق واضح الداللة، ومقولة  "ىي أناالدولة " "Louis Xiv" الرابع عشر
 L’Etat C’est  nous.2 "الدولة ىي ضلن" اليت تقوؿ  الدؽلقراطية

غلد يف الكالـ ما يعرب  ال Thomas S Eliot"توماس ايليوت"ىذا الغموض جعل 
مصطلح ما حققتو أي حينما ػلقق ":  سو ى قولو الدؽلقراطيةمضموف   عن شساعة
 شيئا عٍتنستطيع أف ضلدد معناه بدقة، ويبقى دائما يال  ير عادلي فإننادمن تق الدؽلقراطية

 Bertrand de Jouvenel "بَتتراند دي جوفناؿ"ىذا الكالـ ىو نفسو كالـ و 3."ما
أو ضدىا تعاٍل كلها  عليهاسواء اليت تدافع  الدؽلقراطيةالنقاشات حوؿ "ف أالذي قاؿ ب

 4. ألهنا ال تعرؼ عما تتحدث  mullite intellectuelleمن بؤس فكري 
، والتعقيد األوؿ الدؽلقراطيةولذلك فضلنا البداية من التعقيدات احمليطة بتعريف 

ست متطابقة مع ادلدلوؿ اإليتيمولوجي لي الدؽلقراطيةواألىم ىو أف حقيقة ادلمارسات 
حوؿ  Robert Dahl "روبَتت داؿ"، وىذا ما حتسستو أعماؿالدؽلقراطيةلكلمة 

 ح ػحوؿ مصطل Murry John "جوف مَتي"اؿػ، وأعمPolyarchy "البوليآرشي"

                                                 

1 -  ibid, p5. 

2 -Giovanni Sartori ,op cit, p7. 

3- idem.     
4  - ibid. p9 
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فإنو غلب التفريق   Giovanni Sartoriوحسب *. free sociéty"اجملتمع احلر"
ع ػريق بُت الواقػىو السبيل إىل التف و ،التعريفات الوصفية ة ادلعيارية وػمييبُت التعريفات الق

  L’idéale démocratiqueالدؽلقراطيةوفكرة   La Réalité démocratiqueيػالدؽلقراط
وأي مشروع علمي ال يستوعب  ،ىذا الكالـ إشكالية عالقة الفكرة بالواقعيثَت 

والفكرة يف  ىذه العالقة ؽلكنو أف يقع يف أخطاء منهجية ومنطقية عميقة تشوه احلقيقة
 .La déontologieالديونطولوجيا  من  نوعا ما نلتمس فيو ذوى ،نفس الوقت

يف  ةإف ادلبالغة يف التبسيط يعترب توجو غَت صاـر يف البحث العلمي، وكذلك ادلغاال
قائم على نظاـ  الدؽلقراطي، فالنموذج Perfectionnismeالواقع إىل درجة التحسُت 

معقد جدا يستوجب ضرورة تبسيطو وجعلو يف متناوؿ العقوؿ واألفهاـ، ولكن  ليس 
 بالدؽلقراطية "سارتوري"يسميو ما أو "ادلدلوؿ االشتقاقي"إىل لدرجة االضلراؼ 

 1:  واحلل ىو جتاوز الثالثية التالية  Démocratie étymologiqueولوجيةيماليتا

 . Eviter la simplificationجتنب التبسيط -

 .Eviter l’hyper-réalisme  جتنب الواقعية ادلبالغ فيها -

   Eviter le perfectionnisme .   جتنب التحسُت واإلضافات االضلرافية  -

كلمة "وىناؾ تعقيد آخر غلب إدراكو وىو تعقيد آت من اإلػلاء القادـ من 
أي من الغموض ادلوجود يف داللة أف احملكومُت ىم يف نفس الوقت احلكاـ  ،"الدؽلقراطية

"les gouvernés devraient être les gouvernants". 
 

 

 

 

                                                 

 للمزيد ؽلكن العودة إىل أعماؿ: -*

-   Robert A Dahl, A preface to Democratic Theory, Chicago, the  University 

of Chicago press, London, 2006. 

-John M, Murry, In the Free society, Londres, 1948.   

 1- Giovanni Sartori, op cit،  p12. 
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 : للديمقراطيةالداللة اللغوية االشتقاقية المطلب األول: 
ت اللغوية، وادعاء الغالبية بأهنم ؽللكوف قاارتبطت دقة التعريفات دوما باالشتقا

الذي   "االشتقاؽ اللغوي"آت من االرتكاز على  الدؽلقراطيةفكرة واضحة وبسيطة عن 
غَت خاضع  -لألسف–، وىذا التأكيد "ىي حكم الشعب الدؽلقراطية"يكرس مقولة أف 

 ألبسط درجات التحقق العلمي وادلنطقي.
ادلعطاة  إذا ركزنا على التعريفات":James Burnham"جيمس بَتهناـ"لذلك قاؿ

القادمة من القواميس وادلستعملة من الغالبية العظمى ، وركزنا على طريقة  للدؽلقراطية
توظيف ىذه الكلمة يف زمننا فإننا نكتشف بأف ىذا ادلدلوؿ ليس لو عالقة إطالقا مبفهـو 

 The self gouvernement.1 "أف الشعب ػلكم نفسو بنفسو"
يف  ''Démos'' األوىل الكلمةعلى رأيو بالبداية من جذع  "سارتوري"ػلاججو 

ختاطب التجمع  ''Démos''ادلضموف اليوناٍل والذي يعاٍل الكثَت من الغموض، فكلمة 
 Peupleالذي يسكن ادلدينة، إنو مضموف ؼلاطب الكل، وإذا نقل إىل اللغات احلديثة )

باألدلانية( فإنو يزداد غموضا ألنو يعكس وحدة  Volkباإلصلليزية،  Peopleبالفرنسية، 
الذي يعكس أو    Peopleعضوية غَت قابلة للتجزيء باستثناء ادلصطلح اإلصلليزي 

 démos:2 ، فما ىو ادلقصود بالشعب يف كلمة Pluralité "التعددية"ػلمل مدلوؿ 

 .Pluralité approximative األكرب دالشعب كتجمع تقرييب للعد -

 .Pluralité intégralالشعب كتجمع كامل يتضمن اجلميع  -

 .Un Tout organiqueالشعب كوحدة أو ككل عضوي  -

 .Majorité absoluالشعب كتجمع معرب عنو باألغلبية ادلطلقة  -

 .Majorité Relative تجمع معرب عنو باألغلبية النسبيةالشعب ك -

معيار واحد زلدد، وكذلك الثاٍل  التصنيف األوؿ ألنو ال ػليلنا إىلؽلكن جتاىل 
، وتبقى إمكانية االعتماد على …(ألنو ال يستثٍت أحد )كاألطفاؿ، ادلرضى، العجزة

                                                 

1 - Giovanni Sartori, op cit, p15.  

2  -  Ibid. p16. 
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ألهنا تعًتؼ  (، األغلبية النسبيةاألغلبية ادلطلقةوحدة عضوية، )ادلضامُت الثالثة ادلتبقية 
 بشكل من األشكاؿ باألقلية.

آلف، وىو شرط صعب ا "األمة"إىل مضموف الكتلة أو الوحدة العضوية ػليلنا 
وكذلك مضموف األغلبية ادلطلقة الذي قد يؤسس الضطهاد أكرب أقلية ادلمثلة بنسبة 

حتمي األقلية  لدؽلقراطية يؤسس ، ولذلك يتبقى مضموف األغلبية النسبية الذي قد14%
 استمرار النظاـ. صبالتايل زيادة فر و 

الصعوبات ادلتعلقة مبفهـو الشعب ؽلكن أف نؤسس لفهم استنتاجي من خالؿ 
 الدؽلقراطية، كما أف فهم "سلطة األغلبية غلب أف تكوف زلددة حبقوؽ األقلية"وىو أف 

 démos d’une" اليونانية يعٍت شعب ادلدينة Démosاشتقاقا فيو الكثَت من احملاذير ألف 

polis" إىل يماعة معينة تشكل يماعة  للقرار اجلماعي، ، وىذا ادلضموف زلدد ألنو ػليلنا
وبذلك كلما اتسع اجملاؿ اجلغرايف للجماعة السياسية كلما تراجع ادلضموف اإلغريقي 

ت حديثا جبوكل ىذه احملاذير استو  1للشعب، مبعٌت تراجع ادلضموف الفعلي للشعب.
اليت حتمل  "Société"اليت حتمل داللة يونانية، و  "Communauté"ضرورة التفريق بُت: 

داللة حديثة تعرب عن رلموعة األفراد ادلقيمُت يف الدولة، وىو نفسو التطور الذي فرض 
 بالشعىو استعماؿ يوحي بأف و  "Peuple"بدال من كلمة  "Masses"استعماؿ كلمة 

 Sociétés"أصبح فاعل من اخلارج، ويفضل حاليا توصيف اجملتمعات احلديثة على أهنا 

de masses" (massocratie) اورتيغا غاسات" حسب مقولة"Ortega gasset .2 
فماذا عن عالقة الشعب بالسلطة  "Démos"ىذا عن كلمة أو اجلذع األوؿ 

"Cratos".؟ 
 Sartori يبدأ ؟فعليا ؽلكن للشعب أف ؽلارس السلطة يفك يف إجابتو عن سؤاؿ:

 مرتبطةمن القوؿ بأف السلطة ليست فقط من يعينوف على رأسها، ولكنها يف األساس 

الفعلي، فدور الشعب يف تعيُت احلكاـ ال ػلل فعال أو يستجيب دلضموف  مبصدرىا
 .الشعبيةالسيادة 

                                                 

1  - Giovanni Sartori, op cit, p18. 

2 -  ibid. p19. 
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سيادة الشعب تارؼليا لتقويض سلطة الكنيسة، والتصور استعملت عموما 
القرووسطي لعالقة الشعب بالسلطة كاف فيو الكثَت من احملاذير حبيث أف الشعب ؽلارس 
السلطة خياليا يف عالقة غَت مباشرة دتاما بالسلطة، واخًتعت وسائط التمثيل من أجل 

 وللسلطة. للدؽلقراطيةاالستجابة للطابع الشعيب 
 Jean J Roseauجوف جاؾ روسو" ؿ "ضموف كاف موضوعا ألعماىذا ادل

حوؿ الوكالة اإللزامية، والوكالة  Charles Montesquieu "شارؿ مونتسكيو"وبعده
 .التمثيلية

اخلوض يف ادلضموف الداليل واالشتقاقي حوؿ الشعب والسلطة يعٍت أف ىذا 
 Pouvoirسلطة الشعب "ادلفهـو ال ػليلنا إىل آليات ادلمارسة ألنو يؤسس للشطر األوؿ 

 du peuple" وال يؤسس للشطر الثاٍل ألف السلطة دتارس على شخص ما وتفًتض ،
عب؟، ومن ىم موضوع السيادة وجود زلكومُت، لذلك فعلى من دتارس سلطة الش

  .الشعبية؟
ىي سلطة الشعب على  الدؽلقراطية"أصبح اجلميع رلرب على إكماؿ اجلملة:  ذلذا

سلطة نازلة من ل تؤسسوىذه ادلقولة  .pouvoir du peuple sur le peuple  الشعب
األعلى وليست صاعدة من األسفل، وىنا تظهر اخلطورة ادلتمثلة يف إمكانية حتوؿ 

 / gouvernement de peuple    "سلطة على الشعب"إىل  "سلطة الشعب"السلطة من 

gouvernement sur le peuple   قدىا.فأي أف الذي يفوض سلطتو ؽلكن أف ي 
 Pouvoir nominaleإذا كيف ؽلكن أف ضلد ونضبط العالقة بُت سلطة االختيار 

، ولكن للدؽلقراطيةصحيح أف االنتخابات والتمثيل آليات ضرورية  ؟وادلمارسة الفعلية
حقيقي، وللوصوؿ إىل ذلك غلب توفر  غلب أف تكوف حرة حىت يكوف التمثيل فعلي و

 ضمانات معينة.
ىي حكم الشعب ىو حديث نظري وأديب  راطيةالدؽلقإف احلديث على أف 

اللغوية، ألنو يف األساس يعٍت التأسيس جملتمعات  و االشتقاقية الداللةوؼلضع ذليمنة 
ما  تبدو وكأهنا جتاوزت دؽلقراطيةاحلالية اليت توصف على أهنا  الدوؿ ولذلك، دوؿ بدوف
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 "Herodatus" تأطروحاإننا ىنا بصدد إحياء  .étymologiqueاشتقاقي ولغوي  ىو
أف ُأْحكْم حىت يبقى بييت الوحيد احلر  والإنٍت ال أريد أف أحكم "القدؽلة الذي قاؿ يوما: 

فإف احلكم الفعلي يعٍت  ا الكالـذى ، و حسب"بأكملهايف اإلمرباطورية الفارسية 
أي ادلساواة أماـ القانوف بُت احلكاـ واحملكومُت، وادلساواة ال تعٍت  "الالحكم"

تعرب عن حكم األغلبية وىي صياغة قدمها ادلعارضوف  الدؽلقراطية، ألف راطيةالدؽلق
بأف "عن ذلك بقوذلا Hanna Arendt أرنت"حنة "وتعرب 1للمساواة أماـ القانوف.

 2." ولكن أيضا ضمانا ضد احلكومة ال توفر فقط قسطا من احلكومة، الدؽلقراطية
تعٍت إرجاع شرعية السلطة إىل األسفل  الدؽلقراطيةاالشتقاؽ اللغوي أف يعلمنا إذا 

 Openال ؽلكن أف توجد إىل يف رلتمع مفتوح  فالدؽلقراطية)اإلرادة الشعبية(، وبالتايل 

society كارؿ بوبر"بتعبَت"Karl Popper  رلتمع حر  أوSociety libre ميشاؿ بتعبَت"
 Michel Polanyi .3 بوالٍل"

ىذا اجملتمع ادلفتوح يتأسس على قيمة أف الدولة يف خدمة ادلواطنُت وليس ادلواطنُت 
يف خدمة الدولة، واحلكومة موجودة ألجل الشعب وليس الشعب موجود ألجل 

 le démos précédé la"يفًتض أسبقية اجملتمع عن الدولة  الدؽلقراطياحلكومة، والنظاـ 

cratie".إلبراىيم لينكولنقوالت حكم الشعب بالشعب وللشعب م ولذلك فإف 
"Lincoln" .4ؽلكن تصنيفها ضمن بالغة اخلطاب وليس ضمن عامل احلقيقة وادلنطق 

من ثقل  للدؽلقراطيةالكالـ السابق ىو ختليص فهمنا وإدراكنا  ىذا اذلدؼ من كل
كل ىذه ألف   ،السلطة العامة للشعب سيادة الشعب، إرادة الناخبُت، مقوالت وفرضتما 

 .للدؽلقراطيةادلصطلحات ال تعرب عن الطابع النخبوي واألقليايت 
 : الديمقراطيةوالممارسة  الديمقراطيةالمطلب الثاني: 

                                                 

، 2، تريمة عطا عبد الوىاب، ادلنظمة العربية للًتيمة، مركز دراسات الوحدة العربية، بَتوت، طفي الثورة، أرنتحنة  - 1
 .10، ص1001

 .101ص نفس ادلرجع، - 2

3 - Karl R Popper, The open society and its enemies, 2oed, Vol II, Londres, 

p24  

4  - Giovanni Sartori, op cit, p24. 
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ىي حكم الشعب، ولكن احلقيقة التارؼلية  الدؽلقراطيةالداللة االشتقاقية أف بينت 
احلكومة ىي دوما أفعاؿ العدد " بأف: Harold Lasswell ىارولد الزويل"" تبُت حسب

، وربط نسبة ادلسَتين مبستو ى الدؽلقراطيةالقليل و ىذا ال ػلل أبدا مشكلة مستو ى 
يف حُت أهنا تعرب  دؽلقراطيةيعترب مغالطة كرب ى ألف اجملتمعات قد توصف بأهنا  الدؽلقراطية

ة عن نفسها من خالؿ عدد قليل من ادلسَتين، لذلك فادلسألة األساسية متعلق
 1."بادلسؤولية
ىذا الكالـ ػليلنا إىل أقدـ اإلشكاليات السياسية يف التاريخ اإلنساٍل وىي ثنائية  

 ، ، وكذلك ثنائية احلرية وادلساواة Commandement-obéissance"القيادة والطاعة"
يف بداية التفكَت السياسي وىو أنو لكي تكوف حرا  تأطروحاوقد ترسخت عدة 

، "ni dirigés ni gouvernés"ومتساويا مع اجلميع غلب أف ال تكوف مسَتا وال زلكوما
ىذه اإلشكالية مت  جتاوزىا فيما بعد، وحتت ضغط اخلوؼ من الفوضى وحالة الطبيعة 

 2دوف قيادة.من  ال ؽلكنها االستمرارأصبحت اجملتمعات 
ار ىذا النقاش بقوة بُت أطروحة احلرية وأطروحة القوانُت يف القدَل وفصل لقد ث 

أف تكوف حرا معٌت ذلك أنك قادر على احلكم وتقبل أف " أرسطو يف ادلسألة بقولو:
اللورد " السفسطائيالكثَت من الواقعية عكس قوؿ  وضج فياوىو قوؿ ن، "تكوف زلكوما

 3."والسلطة ادلطلقة مفسدة مطلقةالسلطة مفسدة "الذي قاؿ:  "أكتوف
 "حكم الشعب"االضطراب بُت الداللة االشتقاقية وداللة ادلمارسة ىو بُت  

على  الدؽلقراطي، لذلك غلب أف يتأسس النظاـ "سلطة طلبة فعلية"و " سلطة األغلبية"و
 . حكم األغلبية واحًتاـ حقوؽ األقليات

يف األساس رلرد آلية لتأسيس  ومبدأ األغلبية ال غلب أف يكوف مقدسا، ألنو 
سلطة الختاذ القرار، كما أف األقليات حتتفظ حبقها يف نقد وفرملة السلطة ألف 

يف جوىرىا تعرب عن رفض السلطات غَت الناجتة عن االختيار واالنتخاب،  الدؽلقراطية
                                                 

1  -  Ibid., p78. 

2-  Jean Jacques Raynal, histoire des grands courants de la pensée politique, 

HACHATTE, France, 1999, p9                                                                                                      

3 - Jean Jacques Raynal, op cit, p11  
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النظاـ الذي ال يسمح ألي شخص أف يقوؿ على نفسو بأنو األفضل إال حينما  فهي
 و اآلخرين ذلك.يقوؿ عن
ىي رلرد  الدؽلقراطيةاستقروا على مقولة أف  الدؽلقراطيادلتتبعُت آللية عمل النظاـ  

الذي ؽليز  R Dahl "روبَتت داؿ" ، وىو طرحElective polyarchyتعددية انتخابية 
 1: دؽلقراطيةبُت منهجُت يف بناء نظرية 

ىذا ادلنهج يقـو على مبدأ  :maximisation méthodمنهج احلد األقصى  -
ما  وأمن خالؿ العمليات احلكومية اخلاصة،  بالدؽلقراطيةتعظيم األىداؼ ادلتعلقة 

تعظم حتقيق يمهورية "اليت تعٍت  Madisonianبالداللة ادلاديسونية  Dahlيسميو 
 ."ال تقـو على الطغيافو  السيادة الشعبية وادلساواة

ىذا ادلنهج يستهدؼ مالحظة : The descriptive méthodادلنهج الوصفي  -
دد رلموعة شروط وخصائص حىت ػلالنشاطات الفعلية لطبقات ورلموعات معينة، و 

 ال. وأ دؽلقراطيةتصنف األنظمة على أهنا 
الطرح األوؿ نظري وال ػليلنا إىل أي داللة عن الواقع احلقيقي ف إف Dahl حسب 

The Real world،  :ما ىي الشروط  -ويلخص ىذه النتيجة يف التساؤؿ التايل
 الضرورية والكافية لتعظيم الدؽلقراطية؟.

What are the necessary and sufficient conditions for maximizing 

democracy in the real world? 
 

، ونصبح أماـ ما الدؽلقراطيةىذا السؤاؿ من احلدود التقليدية دلصطلح سيخرجنا  
 2:تقتضيواليت  "The polyarchy" ػب Dahlيسميو 
 .Consensusمن التوافق  ايدز م  -2
 من النشاط واحلركية وادلشاركة. امزيد -1
 .Social trainingوالتنشئة من التدريب االجتماعي  امزيد -1

                                                 

1 - Robert A. Dahl, Jan Shapiro and Jose Antonio Cheibi, The Democracy 

Source Book, The Mit press, Cambridge, Massachusetts, London England, 2003, 

p48.  

2 - Robert Dahl, Ian Shapiro, José Antonio cheibib, op cit , pp51-52. 
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 ؿ اخليارات وادلبادرات السياسية.و مزيدا من التوافق ح -1

إىل حد أدٌل من الشروط االجتماعية ادلسبقة وإال   The polyarclryحتتاجعموما 
استحاؿ الوصوؿ إىل ترتيبات مؤسساتية معينة ؽلكنها أف تؤسس جلمهورية بدوف 

 1طغياف.
ىي رلرد تعددية قائمة على االختيار  الدؽلقراطيةىذا التوجو يف التعريف على أف 

Polyarchie électives ن لنظاـ قائم على أغلبيات جعل البعض يتساءؿ كيف ؽلك
  .الفعلية؟ الدؽلقراطيةسلتارة أف يؤسس لوجود 
أف تتجنب تكريس أي ظلط من اذليمنة كما أهنا غلب  الدؽلقراطيةولذلك يشًتط يف 

 أف: 
 بشكل مستمر. ألقليات ادلفتوحة وادلنافسةا تنتج -
 القانوف لتفادي احتكار السلطة. بواسطةوموجهة  حذرةكما تنتج سلوكات  -
والتعددية غلب أف تقـو على أساس حرية االختيار، ألف حرية االختيار ىي من  -

 تؤسس لسلطة ادلراقبة واحلماية الذاتية من االستبداد.

ىي نظاـ يتأسس فيو تأثَت األغلبية على  فالدؽلقراطيةمن خالؿ الكالـ السابق 
ة، وىذا ما يؤسس لرقابة ادلواطنُت ورقابة النخب ضماف وجود أقلية سلتارة وتنافسي

ائما قيبقى الذي ولكن السؤاؿ  ادلعارضة اليت تنتمي لألقليات غَت الفائزة باالنتخابات.
 .؟ الدؽلقراطيةىو: ما الذي يضمن جودة 

، ؟كمؤشرات دالة على وجود الدؽلقراطية  ىل تكفي االنتخابات وادلشاركةو 
فإف نوعية النتائج متعلقة بنوعية  Giovanni Sartori "جيوفاٍل سارتوري"وحسب

ىي تعددية للنخب  الدؽلقراطية": يدافع على أفالقيادة، وىذا ما جعلو يقدـ تعريفا آخر 
مبعٌت أهنا نظاـ لالختيار قائم على ، Une polyarchie d’élites élues "ادلنتخبة

 2اختيارات األقليات التنافسية.

                                                 

1 - Ibid, p53. 

2 - Giovanni Sartori, op cit, pp107-108. 
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قدة ولكنها تستجيب للتعقيد ادلوجود يف النظاـ ىذه التعريفات معتبدو 
، وتتجاوز التبسيط الذي فرضتو الداللة االشتقاقية، إنو من السهل جدا أف الدؽلقراطي
ىي حكم الشعب، ولكن غلب أف نفهم كيف ؽلكن ذلذا أف  الدؽلقراطيةنقوؿ بأف 

 يصبح شلكنا ومقاربا للواقع وللحقيقة.
 أف ؽليزوا بُت:  الدؽلقراطيةولذلك غلب على طلبة 

 كنظرية أرثوذكسية. Théorie du mondâtنظرية الوكالة  -
 .Théorie de concurrenceنظرية التنافس  و -

فالنظرية األوىل ترتكز معياريا على الشعب والنظرية الثانية تتوجو إىل تبٍت 
 Système de gouvernement.1للحكم كنظاـ   الدؽلقراطية

بدوف أف نقدـ  للدؽلقراطيةبقي أف نعي بأنو ؽلكننا أف نقدـ تعريفات وفهم جيد 
   ي:وى مغايرةأي دليل على وجودىا فعال، وىنا ؽلكننا أف نطرح التساؤؿ بطريقة 

ؽلكننا أف  ىل  و ،؟ بدال من ما الذي يعرفها الدؽلقراطيةما الذي يثبت وجود 
 *.حقيقية؟ الدؽلقراطيةأف ى ندافع عل

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

1 - Ibid, p108. 

 لإلجابة على ىذه األسئلة ؽلكن العودة إىل:  - *
 .211ص، 2441، لبناف، 2، تعريب ليلى غاًل، دار األزمنة احلديثة، طالديمقراطيةنهاية جاف ماري جونيو،  -
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   كل الكالـ السابق ؽلكننا أف نلخصو يف الشكل التايل: 
 الدؽلقراطيةالقلق ادلوجود حوؿ  :02الشكل 

 
 
 
 
  
  
 

 

 

 

 

 
 

 الباحث إعدادادلصدر: الشكل من 

 "حكم الشعب"بُت  الدؽلقراطيةىذا الشكل أف يلخص القلق ادلوجود حوؿ ػلاوؿ 
 .دؽلقراطيوبُت ما تعنيو ادلمارسة يف التاريخ السياسي دلا ىو 

ىي حكم الشعب فإننا مل ضلل سو ى مشكلة لغوية،  الدؽلقراطيةحينما نقوؿ بأف 
معرفة الشيء يف حد ذاتو، فالكلمة يف  وإظلاولكن ادلشكلة ليست معرفة داللة الكلمة، 

 ظاـ معُت.هناية األمر تشَت إىل شيء ما، شلارسة معينة، أو ن
وال تنسجم معو،  ُتادلالحظة العلمية والتارؼلية أف الكلمة ال تعرب عن واقع معتبُت 

واحلقيقة التارؼلية وادلوضوعية تبُت أف  -Dahlحسب -إذا دلاذا نتمسك هبذه الكلمة 
 1؟.  polyarchyىي رلرد  الدؽلقراطيات

                                                 

1 - Robert A, Dahl, A preface to Democratic Theory, op.cit, p89. 

يف ادلمارسة: ىي حكم على  الدؽلقراطية
الشعب من طرؼ طلب تنافسية، وىي آلية 
إلدارة النزاع فيما بُت مصاحل النخب 

 .االجتماعية والسياسية

 و اشتقاقا: ىي حكم الشعب الدؽلقراطية
      تؤسس لعالقة غَت سلطوية بُت الشعب 

وىو تعريف فيو الكثَت من الغموض ، ونفسو
 .وعدـ الواقعية

الداللة االشتقاقية تفرض علينا مفهوما صعب التحقيق 
يف ادلمارسة ال توظف  والدؽلقراطيةوصعب االنتشار، 

الشعب إال يف اختيار احلكاـ، وىو التوجو ادلسيطر حاليا 
 .الدؽلقراطيةدبيات األعلى 
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إمالءات  القدَل ىو نتيجة ضغوطات و الدؽلقراطيىذا التمسك بالتوصيف 
، أي أنو كاف نتاج اخلطابات حوؿ ما غلب أف يكوف *"Déontologique"ديونتولوجية 

 وما غلب أف نفعلو وليس حوؿ ما نفعلو يف احلقيقة.
بالداللة اليونانية مل توجد ولن توجد يف التاريخ ألف الشعب كاف دائما  والدؽلقراطية

ىو السلطة يف حد ذاهتا، وىذا ما يضطرنا إىل التوجو إىل تبٍت  موضوعا للسلطة ومل يكن
ما سيكوف موضوعا لبقية  و، وىالدؽلقراطيةالتوجهات االختزالية احلديثة يف تعريف 

 اجملهود ادلفاىيمي.
 ةـواسعـم الــة المفاهيـواجهـفي مة ــزاليـاهيم االختـالمفاني: ـث الثـالمبح
  .للديمقراطية

 Broad conceptionsادلبحث إدارة النقاش بُت ادلفاىيم الواسعةيف ىذا سنحاوؿ 
اليت تدافع على ادلقاربة السياسية  Minimaliste conceptionsوبُت ادلفاىيم االختزالية 

اقتصادية للمفهـو تقدـ  ، فالتوجو األوؿ يدافع على مقاربة سوسيوالدؽلقراطيةدلفهـو 
اجتماعية، يف حُت أف ادلقاربة  كمنظومة قيمية تتحكم فيها شروط اقتصادية و  الدؽلقراطية

 االختزالية تركز على النظاـ السياسي كوحدة حتليل مبعزؿ عن خصائص الدولة واجملتمع.
إىل وضع تصنيف  الدؽلقراطيةىناؾ ازدحاـ مفاىيمي كبَت لذلك جلأ طلبة 

 "فيليب عماؿ التصنيفية صلد أعماؿ:، وأىم األ للمفاىيم اعتمادا على عدة مؤشرات

ىذه األعماؿ و Terry Lynne Karl و"تَتي الين كارؿ" Philippe schmutter مشيًت"
 1تدعونا إىل ضرورة التمييز بُت: 

 .Conceptsادلفاىيم  -
 .procéduresاإلجراءات  -
 .opérative principales ادلبادئ العملية   -

                                                 

الذي وظفو  Bentham"بينتاـ"وىو مصطلح يعود يف استعمالو إىل  الديونطولوجيا : تعٍت اخلطاب حوؿ ما غلب أف يكوف  *
 Science de la moraleكمرادؼ لعلم األخالؽ  

 ومضاد دلصطلح التفسَت.  prescriptionكمرادؼ للوصف  ويوظف أيضا 

1 - Laurence whitehead, Democratization: Theory and experience, OXFORD 

University Press, New York، 2002, pp10-16. 
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 وجود مواطنُت يشاركوف يف اختيار حكامهم ويساعلوفادلستو ى ادلفاىيمي: يعٍت  -

 زلاسبتهم على أفعاذلم )االنتخابات والتمثيل(.يف 
ادلستو ى اإلجرائي: ىذا ادلستو ى يهتم بالشروط ادلتحكمة يف استمرار النظاـ  -

حوؿ نفس  Dahl ، وىنا يتفق اجلميع معالدؽلقراطيةوليس بإنبات وإنتاج  الدؽلقراطي
 اإلجراءات.

 الدؽلقراطيستو ى ادلبادئ العملية: ىذا ادلستو ى يتعاطى مع كيفية أداء النظاـ م -
 عن بقية األنظمة.

 وسيكوف ىدفنا يف ىذا ادلستو ى إثارة النقاش حوؿ ادلدلوؿ السياسي وادلدلوؿ
  خارج رلاذلا اجلغرايف وادلعريف الذي نشأت فيو. للدؽلقراطية الواسع

 .The Broad Conceptions للديمقراطية: الموسعة المفاهيم المطلب األول:
ثقافية ويتجاوز حدود ،مبستويات اجتماعية، اقتصادية  الدؽلقراطيةىذا التوجو يربط 

 وىي اقتصادية. النظاـ السياسي الضيقة، كما أنو يرتبط مبفاىيم ادلساواة السوسيو
، أي ادلقاربات اليت عملت على تفسَت للدؽلقراطيةتعريفات متأثرة بادلقاربات النشوئية 

 ولذلك صلدىا تربط حلظة النشوء بػ:  ،الدؽلقراطيةظهور 
 .تطور احلركيات االقتصادية وظاىرة ادللكية 

 .تطور النزاعات االجتماعية والتوجو إىل ضرورات التوافق 

 .التعددية الثقافية داخل الدولة 

ولذلك فنحن أماـ  ،فإنو غلب البداية من معرفة عما نتكلم "تشارلز تيلي"حسب 
 1:للدؽلقراطيةحتد اإلدلاـ بادلضامُت األربعة التالية 

 . Constitutional approachادلقاربة الدستورية  -2
 . Substantive approach ادلقاربة اجلوىرية  -1
 . Procédural approachادلقاربة اإلجرائية  -1
 .Process-Oriented التوجو العمليايت  -1

                                                 

، بَتوت، 2، تريمة زلمد فاضل طباخ، ادلنظمة العربية للًتيمة، مركز دراسات الوحدة العربية، طالديمقراطيةتشارلز تيلي،  - 1
 .11، ص1020
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   ،الدستورية: تركز على القوانُت اليت يسنها نظاـ احلكم حوؿ األنشطة السياسية
، كما أنو قد تكوف الدساتَت وسائل لتضليل  على تصنيف األنظمة ادلعيارويساعدنا ىذا 

 العملية السياسية.

 يز النظاـ لرضاء الناس : تركز على تعز  اجلوىرية أو مقاربة احلقوؽ األساسية
وحرياهتم الفردية وأمنهم وعاداهتم وادلساواة االجتماعية وادلشاورات العامة معهم واحلل 

 .السلمي لنزاعاهتم 

 ػلصر ادلؤشرات يف االنتخابات وعالقاهتا بتغيَت رجاؿ  :اإلجرائي التوجو
فادلؤشرات  Freedom housse index "دار احلرية"السياسة، وحسب مؤشرات 

 اإلجرائية ىي:

 نظاـ سياسي تنافسي يظم عدة أحزاب. -
 حق االنتخاب جلميع ادلواطنُت. -
 انتخابات منتظمة تنافسية. -
 عن طريق اإلعالـ. إمكانية وصوؿ األحزاب للناخبُت -

  التوجو العمليايت: ؼلتلف عن التوجهات السابقة يف كونو يشًتط عدة عمليات
 1 يف مخسة معايَت:  مؤشراتو  Robert Dahl "روبَتت داؿ"األستاذ، وػلصي  مستمرة

كل سياسة ىي نتاج تساوي فرص يميع األعضاء لعرض  الفعالة:ادلشاركة  -2
 آرائهم حوؿ ما غلب أف تكوف عليو سياسة اجلماعة على األعضاء اآلخرين.

 ادلساواة يف حق التصويت. -1

 ر(.ماجلماعة، )التفهم ادلستتساوي فرص االطالع فيما بُت أعضاء  -1

ماعة يف تنظيم خطة العمل اجلجدوؿ األعماؿ: حبيث يشارؾ أعضاء  تنظيم -1
 َتىا مىت اقتضى األمر ذلك.تغيوإمكانية 

مشوؿ البالغُت: مبعٌت أف كل البالغُت متساوين يف احلقوؽ الكاملة للمواطنة ويف  -1
 ادلعايَت األربعة السابقة.

                                                 

 .11-11ص  ، صمرجع سابقتشارلز تيلي،  - 1
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األوؿ على ادلقاربتُت األوىل والثانية، وسنختم بالتوجهات يف ادلستو ى سنركز 
 االختزالية اإلجرائية اليت تتبناىا أدبيات السياسة ادلقارنة حاليا.

يف سلتلف ادلناطق والسياقات التارؼلية والثقافية جعلت ادلفهـو  الدؽلقراطيةموجات 
تطور ولقد   الدؽلقراطيةإىل يتأثر بالعوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت تقود 

الطرح الليربايل يف مواجهة ادلؤسسات اذلرمية للقروف الوسطى، وخاض ادلعركة ضد النظاـ 
 1القدَل على جبهتُت:

اجلبهة األوىل استهدفت إضعاؼ قوة الدولة والسلطة ادلركزية من خالؿ خلق  -2
اجملاؿ ادلدٍل والًتكيز على العالقات االجتماعية من أجل خلق النشاط اخلاص 

private Business وادلؤسسات غَت الدولتية ،Non state institutions واحلياة ،
ىل االستقالؿ عن الدولة، واحلرية يف اخلاصة، وبعدىا أصبحت الليربالية طريق الفرد إ

 االختيار الديٍت االقتصادي والسياسي.

اجلبهة الثانية عملت على ترسيخ قناعة عامة وجديدة وىي أف قوة الدولة ال  -1
ولكن على  ،Super Natural Rightتتأسس على حقوؽ طبيعية وفوؽ طبيعية 

 رغبة وإرادة الشعب السيد واحلر.

لتحقيق ىذا اذلدؼ ألهنا ختلق الطريق إىل نفوذ  كآلية الدؽلقراطيةوىنا تظهر 
 الشعب يف إدارة شؤوف الدولة.

ليست فقط نظاما سياسيا،  الدؽلقراطيةعلى أف  David Held "دافيد ىالد"يدافع
الفهم  اليت  بإسًتاتيجيةوإظلا ىي نظاما اقتصاديا واجتماعيا أيضا، إنو بذلك يتمسك 

ويف نفس  هم أحراراف األفراد ادلتساوية وواجباهتم جتاه الدولة حقوؽ حتاوؿ أف جتمع بُت
 متساوين، فالفرد لو حق احلرية وعليو واجب احًتاـ حقوؽ ا آلخرين. الوقت

بُت ادليوؿ الفردية ومكانة الدولة، كما أنو يفًتض بأف  David Held طرح يزاوج
فقَتة وادلريضة واجلاىلة، ويستشهد وادلشاركة أمر صعب جدا يف اجملتمعات ال الدؽلقراطية

                                                 

1  -  George Sorensen,  Democracy and democratization :processes and 

prospects in changing world, third edition, Westview Press, 2008, p06. 
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الصراع على "الذي قاؿ يوما:   Julius Nyerere"جوليوس نَتيري"بقوؿ رئيس تنزانيا
 1."احلرية يف إفريقيا ىو يف األساس صراع من أجل التحرر من اجلوع، ادلرض والفقر

تتداخل مع قيم الليربالية، وىذا ما ؽلثل أىم الصعوبات يف  الدؽلقراطيةوىنا صلد 
انتشارىا يف اجملاؿ السياسي العريب اإلسالمي ألف مواقف العرب من الليربالية امتدت إىل 

وقيم  ةدانيالفر تقبل قيم مبد ى ، فالصعوبات اليت تواجهنا متعلقة الدؽلقراطيةموقفهم من 
وىنا غلب علينا فك االرتباط بُت متالزمة الليربالية اليت تتجاوز كل شيء، ادلطلقة احلرية 

 خاصة عندما يتعلق األمر بنقاش عالقة الدين )اإلسالـ( بالسياسة. والدؽلقراطية
حوؿ االستقالؿ  Amartya seen "امارتيا سُت"يف التعريفات ادلوسعة صلد أعماؿ

الفرد االجتماعية الشخصي لألفراد عن النظاـ السياسي، وىذا االستقالؿ تضمنو وضعية 
يف مواجهة الدولة،  توواالقتصادية اليت تساعده على تبٍت خيارات معينة وضماف استقاللي

غَت  الدؽلقراطيةوعادة ما يكوف الفقر طريق إىل تبٍت الغش يف ادلواقف األخالقية، كما أف 
 2مرشحة لالستمرار يف اجملتمعات الفقَتة.

مقاربة نشوئية قوية ختتصر النقاشات العميقة اليت حتدث بُت  "تشارلز تيلي"يقدـ 
الدولة وبيئتها االجتماعية، ىذه النقاشات تعرب عن عالقات تفاعلية ختلق نقاط دتاس 

حسبو ىي نتاج تفاعل  فالدؽلقراطيةراسخة وقوية،  دؽلقراطيةبُت البيئتُت تنتهي بنشوء 
 3أربع عناصر أساسية: 

  غليب على التساؤؿ التايل: إىل أي حد تدخل حاجيات االتساع: ىذا العنصر
 ادلواطنُت اليت يعربوف عنها يف رلاؿ السياسة؟ 

 ؿ التايل: كيف تعاجل الفئات ادلختلفة ؤ ادلساواة: ىذا العنصر غليب على التسا
 وادلتساوية أماـ القانوف تريمة مطالبها إىل سلوؾ تتخذه الدولة؟ 

 لسؤاؿ التايل: إىل أي حد تلقى ادلطالب رعاية احلماية: ىذا العنصر غليب على ا
 الدولة ومحايتها؟ 

                                                 

1 -  David Held, Models of Democracy, Cambridge, Cality, 2006, p264-278.     

2  - Amartya Seen, Inequality Reexamined, Cambridge, Harvard University 

Press, Utats Unis, 1992, pp14-34. 

 .11تشارلز تيلي، مرجع سابق، ص - 3
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  ادلشاورات ذات االلتزاـ ادلتبادؿ: وغليب ىذا العنصر على السؤاؿ التايل: إىل أي
 بعملية تريمة تلك ادلطالب؟ -ادلواطن والدولة -مد ى يلتـز كال الطرفُت

تزداد كلما زادت  راطيةفالدؽلق ،الدؽلقراطيةىذه العناصر األربعة تعرب عن جوىر 
ات بُت الدولة ومواطنيها اتساعا ومساواة، ومحاية، والتزاما متبادؿ، وىذا ما ؽلثل ر ادلشاو 

 1، وؽلكنو أف يفسر أيضا الطريق إىل اإلطاحة هبا.الدؽلقراطيةتفسَتا لقياـ 
االتساع يعٍت اتساع مساعلة كل السكاف يف السياسة العامة، وادلساواة تعٍت أف 

 ةكوف مباشر تالدولة  نؽ تكسب باجلنسية وليس باالعتبارات اإلثنية، واحلماية ماحلقو 
ودوف ادلرور بالوسائط العضوية واإلثنية، واحلماية تعٍت احلماية من استبداد الدولة يف حد 
ذاهتا، وادلشاورات ذات االلتزاـ ادلتبادؿ تعٍت االلتزاـ بُت الدولة وادلواطنُت على التشاور 

 .الدؽلقراطيةبقاء ضمن شروط اللعبة الدائم وال
يف ادلفهـو الواسع ىي لعبة سياسية موضوعها يميع سكاف  الدؽلقراطيةوهبذا تصبح 

ادلساواة واحلماية وكذا االلتزاـ ادلتبادؿ بُت أطراؼ اللعبة  اتالدولة، جتري حتت ضمان
 .الدؽلقراطية

كنظاـ قيمي   الدؽلقراطيةبتقدَل  الدؽلقراطيةالتوجو الواسع دلفهـو يرتبط عموما 
 الدؽلقراطية تصبحظاىره سياسيا وجوىره شلتد يف البيئات االجتماعية واالقتصادية، حبيث 

تعٍت آلية لتأطَت النزاعات االجتماعية واالقتصادية، كما تعرب عن نضج قيمي وعقالٍل 
 للتعامل مع االختالفات داخل الدولة.

وخاصة ادلهتمة  -أدبيات السياسة ادلقارنةىذا التوجو يف التعريف سجلت عليو 
عدة زلاذير واعتربتو توجها من دوف قيمة حتليلية ألنو ال يقدـ  -الدؽلقراطيةباالنتقاؿ إىل 

 اة مفاىيمية قادرة على تتبع ما أنتجتو ادلوجة الثالثة.و أد
ولذلك ػلدث اآلف توجها إىل تبٍت التعريفات اإلجرائية واالختزالية وىذا ما 

 ف موضوعا دلا يتبقى من اجملهود ادلفاىيمي.سيكو 

 

                                                 

 .11ز تيلي، مرجع سابق ، صتشارل - 1
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 .الديمقراطيةالتوجهات االختزالية في تعريف المطلب الثاني: 
إذا تبنت انتخابات  -حسب ىذا التوجو- دؽلقراطيةتوصف دولة ما على أهنا 
 1تنافسية وبفرص متساوية للجميع.

وىذا ادلضموف يتجاوز الشروط االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويركز على 
، وىو ما حتبذه الدراسات "الواجهة دؽلقراطية"يقًتب إىل مضموف ا ذوهبالنظاـ السياسي 

Guillermo O’Donnell "غيلَتمو اودوناؿ"وخاصة أعماؿ الدؽلقراطيةاحلديثة عن 
* 

باعتبار أف التعاريف ادلوسعة ليست  الدؽلقراطيةاليت تفضل ادلقاربة السياسية يف تعريف 
مفيدة من الناحية التحليلية، كما أف العلم حسبو ال يستطيع أف غلرد السياقات التارؼلية 

 2والقيمية والثقافية ادلوسعة.
دـ تعريفا يق حبيث رائد ىذا التوجو Josef Schumpeter "جوزيف شومبيًت"يعترب

 ".رلرد آلية الختيار القيادة السياسية"كوهنا  يف الدؽلقراطيةمقتضبا جدا ؼلتصر فيو 
mechanism for choosing Political leadership »  democracy is simply a  «   

ىي عبارة عن ترتيبات مؤسساتية للوصوؿ إىل قرارات  الدؽلقراطيةويضيف بأف 
 3سياسية ؽلتلك فيها األفراد القدرة على االختيار فيما بُت عدة متنافسُت سياسيُت.

ىنا ىي رلرد نظاـ يتم فيو انتخاب القيادات واحلكاـ عن طريق  فالدؽلقراطية
 الدؽلقراطيةالذي قاؿ بأف  Popper "بوبر"وىو نفس ادلدلوؿ لتعريف انتخابات تنافسية.

 4 ."النظاـ الذي يغَت فيو الشعب احلكومات بدوف عنف ودماء: "ىي
It is The Only system in which Citizens Can getrid of government 

without  bloodshed .                                       

                                                 

1  - Guillermo O’Donnell, Repenser la Théorie Démocratique : Perspectives 

latino –Américaines, Revue Internationale de politique comparée, Vol 8n=2, 2001, 

p200. 

 ,Journal of Guillermo O’Donnell, illusions about democracyمقاؿ:  ؽلكن العودة إىل - *

51.                -, 5no2, 1996, pp34democracy 

2 - Guillermo O’Donnell, Repenser la Théorie  Démocratique ,op cit, p201. 

3 - Josef Schumpeter, Capitalism, socialism, and democracy, Alen a Unweri, 

London, 1976, p260. 

4 - Robert A Dahl, Ian Shapiro and all, the democracy source book, op.cit, 

p12. 
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الذي قاؿ بأف  Adam Przeworski "ادـ بَتزورسكي"أيضا عند هوىذا الرأي صلد
ىي القدرة على تغيَت احلكومة بدوف عنف، وىذه القدرة غلسدىا االنتخاب  الدؽلقراطية

فإف حق االنتخاب يفرض ضرورة  وة إىل العنف، وحسبدالذي ؽلثل ضماف عدـ العو 
ستستمر ألهنا نتاج إرادة الشعب، والشعب يشعر  والدؽلقراطية احًتاـ نتائج االنتخابات

شرعية أيضا ألف الشعب يقبل  والدؽلقراطية بأنو ىو مصدر كل سلرجات السلطة، دوما
 1بالقرارات ألنو يعتقد بأنو يساىم يف صناعتها.

 الدؽلقراطياتفإف  Adam przeworski "ادـ بَتزورسكي" وعموما حسب
 2ادلستقرة ىي اليت تتوفر على: 

 .درجة معينة من النمو االقتصادي 

  إذا مل تسيطر قوة سياسية واحدة على النظاـ. الدؽلقراطيةتستمر 

  ف يف اختيار حكامهم عن طريق و استمر الناخب الدؽلقراطية إذاتستمر
 االنتخابات.

مهددة باالهنيار إذا ظهرت قو ى تعارض من خارج األطر  الدؽلقراطيةوهبذا تكوف 
تنافسية للدفاع ادلؤسساتية، واستمرارىا مرتبط بإعطائها الفرصة الدائمة جلميع القو ى ال

 عن مصاحلها من داخل األطر ادلؤسساتية ادلتاحة.
 ىذا الطرح بقولو بأف: Samuel Huntington "صاموئيل ىينتنغتوف"يوافقو 

 3.الدؽلقراطيةىي جوىر  Compétitive électionsاالنتخابات التنافسية 
الذي ربط  Robert Dahl "روبَتت داؿ"ىذا التوجو كاف موضوعا ألعماؿو 

بعاملي ادلعارضة وادلشاركة، فادلعارضة تعٍت االطلراط يف التنافس احلر واحملمي  الدؽلقراطية

                                                 

1 - Adam Przeworski and all, what makes democracies endure?, Journal of 

democracy, 7N=o1, 1996, p50. 

2 - Ibid, p51. 

3 - Robert A, Dahl n Ian Shapiro and all, the democracy Source book, op.cit, 

p31. 
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 Dahlويضيف ،يف االنتخابات، وادلشاركة تعٍت االطلراط يف يميع النشاطات االنتخابية 
 Civil liberty.1شرط احلرية ادلدنية

ات مواطنيها حكومة مسؤولة أماـ خيار  الدؽلقراطية تقتضي Robert Dahlحسب 
 إهنا: 

 تضمن حرية ادلواطنُت لتشكيل خياراهتم.  -2

 ودتنحهم منفذا يف السياسة العامة. -1

 كما تضمن ادلساواة ذلذه اخليارات أماـ احلكومة. -1

  :  كل ىذا يقتضي عدة ضمانات مؤسساتية   
 يقصي األوىل ىي نظاـ انتخايب قائم على احلرية واالقًتاع العاـ الذي ال  الضمانة

 أحدا من االختيار، كما ال ؽلنع أحدا من حق ادلساءلة بعد االنتخاب.

  من العقاب.و حرية التعبَت والتحرر من اخلوؼ الضمانة الثانية ىي 

 .احلق يف ادلعلومة وانتقاؿ ادلعلومة زلمي قانونا 

  حرية إنشاء اجلمعيات للدفاع عن ىذه احلقوؽ، وحرية إنشاء األحزاب
 وادلنظمات.

، ألف ىذه الدؽلقراطيةتوفر ىذه الضمانات إىل إمكانية القوؿ بوجود يؤدي و 
ادلشاركة  ،Compétitionالتنافس 2 : للدؽلقراطيةالشروط تغطي األبعاد الثالثة 

Participation،  واحلريات ادلدنية والسياسيةCivil and political liberties. 

للدمقرطة ولتفكيك وحسب الكثَتين أصبحت ىذه األبعاد نفسها مداخل 
 األنظمة التسلطية.

الطروحات السابقة من خالؿ  إثباتRobert D Putnam  "روبَتت بوتناـ"ػلاوؿ
دفاعو عن العالقة الطردية بُت االلتزاـ االجتماعي وفعالية األداء احلكومي، والعكس كلما 

 ،الدؽلقراطيةكلما تراجع أداء  Civil désengagement تراجع االطلراط االجتماعي

                                                 

1 - Robert A, Dahl n Ian Shapiro and all, the democracy Source book, op.cit, 

p31. 

2 - George Sorensen, Democracy and Democratization, op.cit, pp 14-16. 
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 we have met the enemy" "عدونا، إنو ضلن التقينا معلقد " Pogo "بوجولذلك قاؿ

and he is us".  ختلق فكرة أف اآلخرين سيفعلوف مثلنا، ويف  الدؽلقراطيةفالقيم
 "ضلن"اجملتمعات ذات الرأمساؿ االجتماعي القوي تصبح احلكومة معرب عنها بالضمَت 

 1."الضرائب ألنٍت أؤمن بأف اجلميع يفعل ذلك أنا أدفع"وفق مقولة 
سنحاوؿ تلخيص ىذا النقاش من خالؿ التأسيس لطرح إجرائي يستوعب التوجو 

، والتوجو االختزايل السياسي الضيق، وذلك بتبٍت توجو الدؽلقراطيةادلوسع يف تعريف 
 غلمع ادلقاربتُت.

ا بصدد البحث عن مفهـو ىذا التوجو الًتكييب فرضتو ضرورة منهجية وحتليلية ألنن
يستوعب االختالؼ والتنوع الذي يأتينا من اجملاالت السياسية والتارؼلية  للدؽلقراطية

  ادلختلفة عن البيئة الغربية.
  .يستوعب االختالف للديمقراطيةنحو مفهوم المطلب الثالث: 

 دؽلقراطيةالتعريفات ادلوسعة زلدودية حتليلية، والتعريفات االختزالية قدمت عكست 
كنظاـ اجتماعي   الدؽلقراطيةمن دوف أصوؿ اجتماعية واقتصادية وقيمية، فهل نتكلم عن 

وىل  ،النظاـ السياسي فقط؟ دؽلقراطيةواقتصادي وسياسي، أـ نتكلم عنها من منظور 
أـ أف االنتخابات ال ؽلكن أف تتعايش مع  للدؽلقراطيةتكفي االنتخابات كشرط حاسم 

 .ل والفقر؟ هاجل
ىي نظاـ قائم على و يف معناىا الفلسفي ىي تعاقد رلتمعي متجدد،  لدؽلقراطيةا

 2إعطاء احلياة لألغلبية وحق االستمرار لألقليات.
يف األساس ال توجد تقنية أو آلية أكثر من االنتخابات قادرة على إبراز اخليارات 

ف عملية منفصلة عن السياقات األخر ى أل ليستالشخصية، ولكن االنتخابات 
اقتصادية واجتماعية تؤثر  ،اخليارات االنتخابية تتشكل أيضا يف سياقات تارؼلية، قيمية

                                                 

1 -  Robert Dahl and all  ، the democracy source book, op.cit, pp 165-166. 

:دراسة مقارنة لدول عربية ودول أخرى، وتأخر العرب الديمقراطيةلماذا انتقل اآلخرون إلى زلمد مالكي، وآخروف،  - 2
 .210ص،  1004بَتوت،  ،2الوحدة العربية، ط مركز دراسات 
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فيها وحتدد توجهاهتا الكرب ى، فليس ىناؾ معٌت حلرية االختيار أو االنتخاب إذا كاف 
  دا.بعتالرأي مس

د جتيوما بأف اخليارات االنتخابية والسياسية  Berelson "بَتيلسوف"وقد كتب
يف التقاليد اإلثنية والطبقية، مبعٌت أف الغالبية حتركها ادلشاعر أكثر من اخليارات أصوذلا 

 1ادلدركة، ولذلك صلدىم يتحركوف باإلؽلاف أكثر من القناعات.
 Ilan "ايالف باجل"يقدـ كتاب الدؽلقراطيةكل ما قيل عن   فيف زلاولة منو لتصني

pelg "دمقرطة الدولة ادلهيمنة" Democratizing the hégémonic state  تعريفا
 2بثالث شروط أساسية:

 Minimal requirement-1 وىنا غلب أف تتوفر قاعدة انتخابية مؤسسة على :
وىو الشرط الذي يغطي كل التعريفات احلديثة  ،االنتظاـ واحلرية وقاعدة األغلبية

 .للدؽلقراطية

 Midle range requirement-2التوجو  : ىذا الشرط يغطي التعريفات ذات
 الليربايل، ويركز على محاية احلريات األساسية.

 Maximal requirement-3 ىذا التعريف يغطي كل احلاالت اليت تعرؼ :
مشاكل عدـ االنسجاـ القومي، ويركز على ادلساواة أماـ القانوف ويف ادلمارسات لكل 

لدوؿ ادلتعددة ىو اجليل من التعريفات اليت تستوعب حاالت ا وادلواطنُت واجلماعات، 
 القوميات واالثنيات.

 Charles Taylor، Cagnon "شارلز تايلور"ىذا التوجو الثالث صلده يف كتابات

وكل كتاباهتم تدافع على عدـ اإلقصاء، ألف اإلقصاء يعترب  Tully تيلي""،"كاغنوف"
مع  للدؽلقراطيةنفي للحق يف الوجود يف اجملتمعات احلديثة، لذلك أضيف مؤشر ادلساواة 

دلا فيها من  الدؽلقراطيةالذي يعتقد بأف ادلساواة ىي جوىر  w Gallie ي"ي"غالأعماؿ
 3استيعاب لألبعاد اإلثنية وجتنب يميع أشكاؿ اذليمنة.

                                                 

1 - Giovanni Sartori, op.cit, p64. 

2 - Ilan Peleg, Democratizing the Hegemonic state: political transformation in 

the age a identity, Cambridge, Cambridge University press, USA, 2007, p52. 

3  - Ilan Peleg, op cit p52. 
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إىل نفس الرأي يف مقالو  Leonardo Morlino مورلينو" "ليوناردووىنا يذىب
، حبيث أف جودة  ? what is a good democracy"اجليدة الدؽلقراطيةما ىي "حوؿ 

، فاحلرية صفة ادلواطن "ادلساواة"و"احلرية "مرتبطة بقدرهتا على الربط ما بُت  الدؽلقراطية
 1، وادلساواة صفة دولة القانوف اليت دتثل سقف اجلميع.الدؽلقراطيةالذي يعيش يف 

 "ليبست"ماؿأما التعريفات اليت أنتجتها الدراسات ادلقارنة فنجد أع

Lipset،"خواف لينز" Linz الري دياموند"و"Larry Diamond  واليت تشًتط ثالث
 2 : مؤشرات أساسية

 بُت األفراد واجلماعات حوؿ كل السلطات االنتخابية. موسعةمنافسة  -2
 مشاركة مرتفعة يف اختيار احلكاـ والسياسات وبدوف إقصاء رلموعة موسعة. -1
احلريات ادلدنية والسياسية كافية لضماف التنافس السياسي مستو ى معُت من  -1

 وادلشاركة الفعلية.

 ؟ الدؽلقراطيةبالضد، فما ىي مضادات  الدؽلقراطيةويف األخَت بقي أف نعرؼ 
عدة مصطلحات مثل الطغياف، االستبداد، الشمولية، السلطات  اؽلقدظهرت 

ألنظمة الديكتاتورية، واألنظمة ادلطلقة، وحديثا ظهرت مصطلحات األنظمة التسلطية وا
ظهرت أنظمة ىجينة تًتاوح ما بُت  -الدؽلقراطيةونتيجة موجات -الشمولية، وحاليا

-Semi الدؽلقراطيةوالشكل التسلطي مثل: األنظمة شبو  الدؽلقراطيالشكل 

democraciesالتسلطية  ، واألنظمة شبوSemi-autoritarian ،غَت  والدؽلقراطيات
 Martin lipset  وطرح *، حسب طرح فريد زكريا illeberal democracyالليربالية 

 ."the pseudo-democracies  " حوؿ ما يسمونو بػ Juan linzو

                                                 

1  - Leonardo Morlino, '' what is a good democracy''?, Democratization, 

Vol11.No=5, December, 2004, p12. 

2  -   Ilan pelg, op cit. p52. 

 ؽلكن العودة إىل ادلقاؿ القوي لػ:  -*
-Lier D, et Levistsky S, Democracy with Adjectives: Conceptual innovation in  

comparative research, world politics, 49 No=3, 1997, pp430-451. 
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، ومن الدؽلقراطيناجتة من صعوبة تطبيق النظاـ  الدؽلقراطيةإف اخلالفات حوؿ 
تتوجو ألف تكوف سبيل وهناية ومقصد اجلميع،  الدؽلقراطيةجهة أخر ى ناجتة من كوف 

بشعب ادلدينة، مث اقًتنت حديثا بالشعب الذي يسكن  الدؽلقراطيةففي السابق اقًتنت 
، واآلف تريد أف تكوف نظاما للمجتمعات اليت تعرؼ انقسامات اجتماعية ةالدولة األم

 وإثنية حادة.
دات اليت تعرفها البيئات الصعوبات يف التعريف تزداد حينما نقارهبا بالتعقي

االقتصادية واالجتماعية احلالية، حبيث أف أظلاط االعتماد ادلتبادؿ واالتصاالت األفقية 
مبضامينها التقليدية كنظاـ حكم ىرمي عمودي غَت قادر على مسايرة  الدؽلقراطيةجعلت 

 .دلرحلة اجملتمعات ادلابعد صناعية ةالتعقيد ادلوجود يف البيئات الغربي
يا طبيعة اجملتمعات احلديثة ومستويات التعقيد يف أظلاط االعتماد ادلتبادؿ حال

، فالسياسة للدؽلقراطيةواالتصاالت أسست دلقوالت جديدة تتجاوز الطابع التمثيلي 
  فأصبحت غَت مقبولة يف العمليات االجتماعية واالقتصادية يف الغرب لذلك قيل: بأ

 trop de politique paralyse قوض الفعالية.كثَت من السياسية يشل الفعل العاـ وي

l’action et induit l’inefficacité  
1. 

"غاي وىذه ادلقولة تنسجم مع وضعيات اجملتمعات ادلعقدة حاليا، واليت جعلت
يعتقد بأف الوضع احلايل للمجتمعات الغربية يفرض التوجو إىل  Guy Hermet ىَتمي"

 دؽلقراطياتتعلم العيش أف "ىذا ادلضموف حسبو ىو  و الدؽلقراطيةضرورة تطوير مضموف 
    2  ."بدوف العودة كثَتا إىل الشعب

 الدؽلقراطيةىذا الكالـ عالقة حبثية جديدة يف السياسة ادلقارنة وىي عالقة ػلرؾ 
بالتعقيد االجتماعي القادـ من البيئات وادلساومات االقتصادية واالجتماعية للمجتمعات 

 ما بعد الصناعية.

                                                 

1  - Javier santiso, a la recherche de la démocratie , KARTHALA, 2004, 

p129. 

2  - ibid, p140. 
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حوؿ تراجع القيادة الدولتية  Max Planck "ماكس بالنك"وتأيت أعماؿ
pilotage étatique اراند ليبهارت"يف الريادة، وكذا أعماؿ" Arend lijphart 

حوؿ ظلو  Peter kotzenstein "بينر كوتزنستُت"، وMichel offerlé"ميشاؿ اوفريل"و
 "يانيس بابادوبولوس" وأعماؿThe grouth of a semi- sovereign stateالدولة شبو السيدة

yannis papadopoulos  حوؿ التعقيد االجتماعي والسياسات العامة، وأعلهم على
 ةػم من دوف حكومػاحلك "وؿ ػح  James  Rosenau " مس روزنوػ"جي لػػالؽ عمػاإلط

"Governing without government رونيت ماينزه"عمل و" Renate Mayntz 

  *."إدارة وتسيَت االعتماد ادلتبادؿ"حوؿ 
ىذه الكتابات من كوف الفرد حاليا ال ينتمي إىل بيئة سياسية وإظلا انتماؤه تنطلق 

بشكلها الشعبوي،  الدؽلقراطيةالفعلي زلدد بيئة اقتصادية، لذلك فال ؽلكن أف تستمر 
ا تصبح دتثل مصاحل مبعٌت أهن ،وإظلا غلب أف تتوجو لتمثيل التعقيدات االجتماعية اجلديدة

وبذلك ضلن أماـ إعادة النظر يف مضموف التمثيل ، intérêt sectorielleالفئات القطاعية
أف التعقيدات وادلضامُت اجلديدة للخيار العاـ جتعل من أمر دترير اخليارات  وخاصة 

السياسية صعب جدا ألف  اخليار يصبح يقاس بنوعيتو من وجهة نظر مد ى قدرتو على 
 1االعتماد ادلتبادؿ بُت أطراؼ شبكة السياسة العامة.تسيَت 

مبضموهنا القدَل  -الدؽلقراطية قدرة يف الوقت الذي يناقش فيو الغرب إشكالية عدـ
على مسايرة التعقيد ادلوجود يف البيئات ادلا بعد صناعية، مازلت  -وبآلياهتا  الكالسيكية

                                                 

  :ؽلكن العودة إىل - *

 - Arend lijphart، patterns of democracy, New Haven, London, Yale university 

press, 1999. 

 -  Michael Offerlé, sociologie des groups d’intérêt, paris, Montchrestien, 

1994. 

 - Yannis Papadopoulos, complexité sociale et politique publiques, paris, 

Montchrestien 1995. 

 -  Donato Zola, democracy and complexity, Cambridge, polity press, 1992. 

 -  James Rosenau, Ernst-Otto Czempiel (eds), Governance without 

Government: order  and  choice in world politics, Cambridge, Cambridge 

university press, 1992. 

1  - Javier santiso, op.cit, p150. 



14 
 

يف حتديد ادلدلوالت اللغوية البحوث يف اجملاالت السياسية غَت الغربية غارقة 
 .للدؽلقراطيةواالصطالحية 

وعلى ىامش النقاشات األكادؽلية يثور نقاش قيمي وإيديولوجي على غاية من 
 أـ خصوصيتها. الدؽلقراطيةاألعلية حوؿ عادلية 

أـ أهنا قيمة أنتجها  ،غريب يمسار تطور اثنوسوسيولوجىي نتاج  الدؽلقراطيةىل 
 التاريخ اإلنساٍل وساىم اجلميع يف تنميتها؟ 

أف تستوعب االختالؼ، وأف دتثل نقطة التقاء كل  للدؽلقراطيةىل ؽلكن 
 احلضارات اإلنسانية؟ 

 سيكوف موضوعا للنقاش ادلقبل يف ىذا البحث. ىذا ما
 *:الديمقراطيةالمبحث الثالث: النقاش حول أسسية وال أسسية 

ىذا اجملهود ضمن زلاولة إثارة أحد أىم وأعقد األسئلة على اإلطالؽ وىو يندرج 
ىي قيمة عادلية ترتكز على الًتاث الغريب الذي  الدؽلقراطية، فهل الدؽلقراطيةشأ نسؤاؿ م

أهنا تقليد يوناٍل، أـ أهنا قيمة إنسانية أنتجتها التقاليد البشرية على على يدافع عليها 
  .اإلنساٍل؟مدار التاريخ 

مثلها مثل قيم العدالة وقيم ادلساواة أصبحت غَت قابلة للتناظر  الدؽلقراطيةىل 
حوذلا، أـ ىي شلارسة غربية اثنومركزية متعالية تتجاوز اخلصوصيات الثقافية والتارؼلية 

 .معات؟ تجمواالجتماعية لل
ية والفلسفية عموما ىناؾ إجابتُت أساسيتُت ذلذه األسئلة قدمتها ادلدارس ادلنهج

ادلابعد  الكرب ى، ففي الشق ادلنهجي اإلجابة قدمتها النقاشات بُت التوجهات الوضعية و
وضعية يف ادلناىج، وفلسفيا أثَت النقاش بُت التوجو العادلي والتوجو  التارؼلي للقيم 

 اإلنسانية.

                                                 

ىي قيمة عادلية صاحلة  الدؽلقراطيةىي توجو مركزي، اثٍت، غريب يدافع على أف  foundationalismeاألسسية   - *
 للجميع.

ىي قيمة تعارض اذليمنة وادلركزية األوروبية وتدافع على أف الظاىرة السياسية  anti foundationalismeالالأسسية:  و
 أساسا بالسياقات الثقافية والتارؼلية للمجتمعات. مرتبطة
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 قابلة للتطبيق خارج منشئها الغريب الدؽلقراطية أفاخلطاب األسسي يدافع على 
ادلكاف، ألهنا زلكومة بقوانُت وأسس ثابتة أنتجها  وبدوف أي اعتبار دلعطيات الزمن و

 السياؽ التارؼلي الغريب يف عصر األنوار.
الستاتيكية  فينتقد العقالنية و anti foundationalismeأما اخلطاب الالأسسي 

بالعقالنية الغربية اليت أماتت ، وػلاوؿ اإلحلاد فكريا ومعرفيا  والنرجسية يف الفكر الغريب
 اهلل وأذلت اإلنساف.

يف البيئات غَت الغربية  الدؽلقراطيةالطرح األسسي ىو الذي فرض ضرورة انتشار 
بدوف أي احًتاـ للسياقات التارؼلية والثقافية، أما اخلطاب الالأسسي ادلابعد حداثي 

والبديل ىو احًتاـ السياقات فيعتقد أف ىذا التوجو فيو الكثَت من االستبداد والتعايل 
 غَت الغربية. تللمجتمعاالقيمية 

تقوؿ  2414جعل منظمة اليونسكو يف حتقيقاهتا عاـ  الدؽلقراطيةىذا اإلؽلاف بعادلية 
ال يوجد  ألوؿ مرة يف التاريخ العادليحبيث انو  أصبحت بدوف أعداء  الدؽلقراطيةبأف 

أصبحت حتضى باالعًتاؼ على  قراطيةوالدؽل، للدؽلقراطيةمذىب يقدـ نفسو كمناىض 
 كتنظيم سياسي واجتماعي. الشكل  األكثر قبوال أهنا

فكرة عادلية يناشدىا اجلميع يف  الدؽلقراطيةإذا الطرح األسسي العادلي يقوؿ بأف 
توج نم الدؽلقراطيةمواجهة الطرح النسيب الالأسسي الذي يدافع على مقولة أف 

سوسيوثقايف وتارؼلي جعلتو بعض الظروؼ حقيقة واقعية، فالطرح األوؿ يقدـ إليماع 
كمنتوج سوسيوثقايف   الدؽلقراطية، أما الطرح الثاٍل فيقدـ الدؽلقراطيةحوؿ إطالقية قيمة 

 وتارؼلي معُت.
وبنفس  دؽلقراطياىل اجلميع غلب أف يصبح  :السؤاؿ ادلركزي يف ىذا النقاش ىو

 .وغياهبا يعٍت االستثناء وغَت الطبيعي؟  "قاعدة ومبدأ" الدؽلقراطيةىل و  ،الشكل؟
 اإلجابة أخذت شكلُت:

قدر اجلميع وىي  الدؽلقراطية: Vision universalisteوجهة النظر العادلية  -2
 فكرة مفتوحة على العادلية ألهنا أضفت مدلوال عادليا على العدالة، القانوف، السياسة
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تتبناىا األطروحات ادلذىبية التقليدية واحلديثة للقانوف الطبيعي، احلق الطبيعي، وحقوؽ و 
تأسست على الطبيعة عند القدامى، واهلل عند الفالسفة ادلسيحيُت والعقل و اإلنساف، 

 عند احلداثة.
: تنطلق من كوف احلداثة تأسست Vision relativiste وجهة النظر النسبية -1

غلقة عن التاريخ، وحسبهم فإف كل فكرة أو قيمة أو نظاـ تبقى معرفة على وجهة نظر م
يعترب  الدؽلقراطيةوتفهم انطالقا من التاريخ، ومن التاريخ وحده، وأي تصور مطلق عن 

 *. Leo Strauss  "ليو سًتوس" بقناعة ميتافيزيقية حس
 : الديمقراطيةالمطلب األول: الطرح األسسي العالمي لقيمة 

من طرؼ أحد اجملالت اليابانية ادلشهورة عن  Amartya seen "امارتيا سُت"سئل
هناية "أىم حدث يف القرف العشرين فقاؿ بأنو غلب التفكَت ألف ىذا القرف عرؼ 

كما عرؼ صعود وسقوط ،االمرباطوريات الفرنسية والربيطانية، وعرؼ حربُت عادليتُت 
عرؼ  و ى صعود االشًتاكية وتفككهاالفاشية والنازية، ىذا القرف شاىد أيضا عل

ويبدو أف احلدث …حتوالت عميقة يف الصُت ويف أنظمة التوازف االقتصادي  العادلية
د ادلقبوؿ يوانتصارىا وتوجهها ألف تصبح الشكل الوح الدؽلقراطيةاألكثر أعلية ىو صعود 

 1."للحكم
تعترب جزء من الدؽلقراطية أصبحت كذلك ألهنا حققت احلرية السياسية اليت  و

احلرية اإلنسانية، وتضمن شلارسة احلقوؽ ادلدنية والسياسية، وىي ضرورات تضمن 
وادلشاركة السياسية ضرورة إنسانية يقتضيها التجمع  ،احلريات الفردية واجلماعية

وعملية تضمن  Valeur instrumentale ةقيمة أداتي الدؽلقراطيةاالجتماعي، كما أف 
ية ادلطالبة، وقبوؿ اختالؼ ادلطالب، كما أهنا قيمة تعطي احلديث واالستماع، حر 

                                                 

*  -  L’idée de normes universelles inscrites dans l’éternité, L’idée de normes 
intrinsèquement Relatives parce qu’inscrites dans l’historicisé, (cité a Cabore 

Boniface p117). 

1 - Amartya seen, la démocratie des autres, traduit par Monique 

Begot ,Edition Rivage, Paris, 2005, p40. 
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للمواطنُت فرصة التعلم من اآلخرين، وتساعد اجملتمعات على أف تعطي شكل معُت 
  Valeur constructive.1قيمة بنائية  أيضا لقيمها وألولوياهتا وىي

القبوؿ واإليماع  حدوثإف القوؿ بأف فكرة معينة ىي فكرة  عادلية يعٍت 
كقيمة   "الالعنف" "ادلاىادتا غاندي"االعًتاؼ يف كل مكاف من العامل مثلما أعلن و 

كقيمة   "حرية الفكر" "Robrindranath Tagore" "روبيندرانات تاغور"عادلية، وأعلن
كقيمة عادلية وبالتايل تفكيك األفكار   بالدؽلقراطيةعادلية، وحتوؿ اجلميع إىل بداية القبوؿ 

 2ادلسبقة عنها.
ال ينسجم مع االختالفات الثقافية اليت قد تعيق طرح العادلية حبيث أف بعض ىذا 

ال اآلسيويُت يرتبوف قيمة ثم قيمها، فملاجملاالت الثقافية تتمسك بًتتيب خاص لس
 3.والنزعة الفردانية الفرد قبلقبل احلرية السياسية، وقيم التسامح و اجملتمع  طاالنضبا

"موساس لى الًتاث الغريب لذلك قاؿالطرح األسسي العادلي يرتكز ع
 الدؽلقراطية، وليس الدؽلقراطيةإهنم اإلغريق الذين اوجدوا ": Moses Finlayي"الفين

 4."فحسب وإظلا السياسة أيضا
سو ى ادلمارسة يف عهد  الدؽلقراطيةىذا بالرغم من أف اليوناف مل يعرفوا عن  و

، فلم يكونوا منظرين ذلا بل اخًتعوا الكلمة ومارسوىا فقط حسب مقولة "بريكليس"
Thucydide  تاريخ احلرب البلوبونزية"يف كتابو". 

ىي شلارسة يونانية ولكن سيادة الشعب كانت زلصلة النضاؿ التارؼلي  فالدؽلقراطية
، مث الدولة اإلمرباطوريةة، مث نالذي رافق تطور التجمعات السياسية من الدولة ادلدي

 اليت تأسست علىالدولة القومية  ظهورادللكية إىل غاية  اإلقطاعيةالدينية، مث األنظمة 
 ابتدءاور التارؼلي تطورا يف الكتابات السياسية طرافق ىذا الت و مفاىيم سيادة الشعب.

اليت بدأت تؤسس للمضموف العلماٍل Thomas d’Aquin  "ٍتيتوما اإلكو "من أعماؿ 
                                                 

1 - ibid, p65. 

2 - ibid, p70. 

3 - Amartya seen, la démocratie des autres, op cit, pp73-76. 

4 - Cabore Boniface, l’idéal démocratique entre l’universel et le  

particulier : Essai de philosophie politique, la Presse de l’Université Laval, 

l’HARMATTAN, 2001, p27. 
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  سبينوزاو  J.J.Rousseau جوف جاؾ روسوو   J. Lockeجوف لوؾ أعماؿ للسلطة مث
Spinoza. 

التاسع عشر ىيمنت على عقوؿ القرنُت  الدؽلقراطيةبأف  Hans Kelsenيكتب 
كنموذج إىل طرح أهنا الشكل الشرعي   الدؽلقراطيةتعميم يستند  بشكل كبَت، و والعشرين

حوؿ k. Emmanuel  امانواؿ كانط حلمىو  الوحيد جلميع اجملتمعات اإلنسانية، و
ىي  الدؽلقراطية"الذي قاؿ بأف:  Christian Brodhag، ونفس رأي "اجلمهورية العادلية"

الشكل الوحيد الذي يلقى قبوال من طرؼ اجلميع، وىي الشكل الوحيد للتنظيم 
 Francisوىو نفس الكالـ الذي فضلو 1."السياسي الصاحل جلميع الشعوب

Fukuyama بأف الشكل  فيو الذي قاؿ "وخامت البشرهناية التاريخ " :لبداية كتابو
يبقى اإلذلاـ السياسي ادلتجانس الوحيد الذي جتمع عليو كل ادلناطق  للدؽلقراطيةالليربايل 

ىي قدر اجلميع ألهنا تضمنت فكرة احلرية  فالدؽلقراطيةوالثقافات ادلوجودة يف العامل، 
 2وادلساواة.
على أعلية السياقات التارؼلية والتجارب اإلنسانية  Alexis Tocquevilleيدافع  و

، وعموما تظهر عنده على أهنا نتاج ادلَتاث الثقايف الغريب، وحاليا الدؽلقراطيةاليت أنتجت 
ادلدلوؿ الذي تطور يف الغرب، ىذا  يتجاوز للدؽلقراطيةال أحد ؽلكنو أف يطبق معٌت 

ادلؤسسي )االقًتاع العاـ، الفصل بُت السلطات، التعددية بشكليو  الدؽلقراطيالنموذج 
احلزبية، الربدلانات، نظاـ احلقوؽ واحلريات الشخصية(، وبشكلو القيمي )العلمانية، 
العقالنية، الفردانية، احلرية( أصبح معرفا بادلرجعية الغربية، لذلك فالدوؿ اليت تنتقل إىل 

، وىذا التوجو "الدؽلقراطيالوصف "تناؿ شرؼ  ظر التزكية من الغرب حىتتتن الدؽلقراطية
 فيو الكثَت من العنف اإليديولوجي والثقايف والتارؼلي ألنو مؤسس على اذليمنة.

الطرح العادلي يف شكل جتاوز ىويايت و تارؼلي وسوسيوثقايف، وىو طرح يظهر 
 حىت وإف كانت  -espace politique tansيؤسس لنموذج عابر للمجاالت السياسية 

                                                 

1 - Christian Brodhag، les quatre vérités de la planète : pour une autre 

civilisation, Editions du félin, paris, 1994, p 70 . 

-24ص ص  ،تريمة حسُت الشيخ، دار العلـو العربية ، بَتوت، د س فوخاتم البشر، ، نهاية التاريخ فرانسيس فوكوياما - 2
11 
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يقع خلف ىذا التوجو فلسفات عقل التنوير وسلرجات  و *غَت قادرة على حتملو وتقبلو واستيعابو.
الثورات الكرب ى اليت دافعت على أف قيم احلرية والعدالة دتثل اجلوىر الذي تشًتؾ فيو اإلنسانية 
 لذلك فهي صحيحة أينما وجدت، وكل نظاـ ػلكم عليو وعلى شرعيتو من خالؿ العودة إىل

بحت ضرورة، ونشرىا مهمة نبيلة ص، كما أف الدؽلقراطية أLogos éternelىذه احلقيقة ادلطلقة 
 1."أساليب غَت دؽلقراطية"وثورية حىت وإف اقتضى األمر 

قدر اجلميع الذي ال "إف احلركات الثورية يف أوروبا وأمريكا وصفت الدؽلقراطية على أهنا 
السياسي اجلديد لإلنسانية، كما دتثل ادلعيار الوحيد للنظاـ ؽلكن جتاوزه، إهنا الوعي والضمَت 

 moment"مطلقة  العادؿ، فالتاريخ يف حالة الدؽلقراطية يتكثف يف حلظة السياسي اجليد و

absolu" حلظة يهيمن ويسود فيها شكل هنائي وعقالٍل للمجتمع والدولة، ولذلك فانتشار ،
قانوف "بية قيمية، وإظلا ىو انتشار مسنود بالقوة الدؽلقراطية حاليا ليس فقط امتدادا جلاذ

  2، إهنا جاذبية مفروضة بالقوة لضماف االنتشار واالحًتاـ."األقو ى
 ىذا التربير غلد لو عدة أعماؿ مدافعة أعلها على اإلطالؽ أعماؿ: 

 : تربير طبيعي للدؽلقراطية.Jean Baechler " "جوف بيشلر -

 : تربير نيوىيقلي للدؽلقراطية.Francis Fukuyama " "فرانسيس فوكوياما -

  ر الطبيعي لجون بيشلر:التبري
الدؽلقراطية كشكل طبيعي للحكم جلميع اجملتمعات اإلنسانية،  J. Baechlerيقدـ 

الذي قاؿ  Spinozaفاجملتمعات السياسية حتكم دؽلقراطيا كحالة طبيعية، وىو نفسو طرح 
بأف الدؽلقراطية ىي األكثر طبيعية ألهنا األكثر قدرة على احًتاـ احلرية الطبيعية لألفراد، 

 3: ىناؾ ثالث مراحل للدؽلقراطية Baechler وحسب

 .العيش يف دؽلقراطيات ىو طريقة زيادة احلفاظ على الذات 

                                                 

  للمزيد ؽلكن العودة إىل:  - *

 - Elisabeth Dutartre, Raymond Aron et la démocratie au 21 siècle, Edition de 

fallois, Paris, 2007     
  - Régis Debray, Critique de la Raison politique, Gallimard, paris, 1981, 

p466. 

1  - Caboré Boniface, op.cit, pp 120-121. 

 .111ص مرجع سابق، ، نهاية التاريخ وخاتم البشرفوكوياما،  يسفرانس - 2

3 - Jean Baechler, le pouvoir pur, Calmann-Lévy, paris, 1978, p268. 
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 ية.وتارؼليا ومنذ حلظات البداية غلد الناس أنفسهم يف بيئات دؽلقراط 

وادلماليك  أف الدؽلقراطية شرط طبيعي لإلنسانية،ببقوة  Baechlerػلاجج  و
دتثل استثناءات غلب تفسَتىا ألهنا مل تعمر طويال والعقد الطبيعي  واإلمرباطوريات

مل تعرؼ إال أشكاال من  األصيل كاف دوما دؽلقراطيا، كما أف اجملتمعات البدائية
 1السلطات الدؽلقراطية.

اإلنساف ككائن حر، سيد، أناٍل، عقالٍل، ال ؽلكن أف حتفظو إال فجوىر 
وهبذا  فقد حريتو، فاإلنساف دؽلقراطي بالطبيعة هالدؽلقراطية، وإذا فقد اإلنساف جوىر 

خيار  ووهبذا فخيار الدؽلقراطية ى 2فصفة العادلية يف الدؽلقراطية مرتبطة بالصفة الطبيعية.
ؿ، واستثناءات العيش حتت أنظمة ز يو منذ األالطبيعة الذي وجد الناس أنفسهم ف

 ظروؼ تارؼلية الضلرافات السلطة عن مقاصدىا. نتيجةتسلطية ىو 
سانده بقوة يف التربير ت أراء أخر ىحبيث صلد  شاداليس  Jean Baechlerوطرح 

الذي يبدأ من التساؤؿ  Dominique folscheid  طرح خاصةالطبيعي للدؽلقراطية و 
الدؽلقراطية دتثل ظلوذج الوساطة السوسيوسياسية اليت تستطيع حتقيق إنسانية : ىل  التايل

الدؽلقراطية ىي النظاـ الوحيد العادلي والضروري ألهنا الوحيدة "وغليب بأف:  ،اإلنساف؟
اليت جتيب على مقتضيات جوىر العادلية وضرورات اإلنساف، ومهما كانت ثقافة ودين 

 أففض أف ػلكم كحيواف، ولذلك فإنو دائما يطلب وتاريخ وحضارة أي شخص فإنو ير 
احلرية، "بأكثر حزما ووضوح:  Walter Staceوىذا ما يعرب عنو 3."ػلكم كشخص حر

أف  ادلساواة، والفردانية ىي كلها قيم تعرب وتنسجم مع عقالنية اإلنساف، لذلك غلب
 فاحلياة ،هبائمضلكم بسلطة العقل وليس بسلطة القوة لسبب بسيط وىو أننا بشر ولسنا 

القطيع  األصلية لإلنساف ىي اليت حتكم باجلزأ األكثر قداسة وعلوا فيو إنو عقلو، وفكرة
تفرض عليو حكم القوة، وألنو كائن عقالٍل فإف احلكومة الوحيدة اليت تنسجم مع 

                                                 

1 - Jean Baechler, le pouvoir pur ,op cit , p269. 

2  - idem. 

3 - Cabore Boniface, op cit .pp161-162. 
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 أف" كل ذلك يف قولو:  Staceوؼلتصر  ،طبيعتو ىي احلكومة اليت ػلكمها ويتقبلها العقل 
 1 ."يعٍت أف تكوف عقالنيا، وأف تكوف عقالنيا يعٍت أنك دؽلقراطيا اتكوف إنسان

""To be human is to be Rational, and to be rational is to be democratic  

 : Francis Fukuyamaفرانسيس فوكوياما  تبرير
يستند فيو إىل فلسفة التاريخ اخلطية  "انيوىيجلي"تربيرا  فرانسيس فوكوياما يقدـ

اليت أسست للدولة العقالنية ادلؤسسة على احلرية، وىي النهاية لكل ادلسارات التارؼلية، 
ىذا التوجو يقوؿ بأنو ال ؽلكن أف ػلدث تغَت تارؼلي ضلو تطور أكرب، وىذا ما يثبتو توجو 

من الشرعية والتقبل، والدؽلقراطية  النموذج الدؽلقراطي إىل التوسع جغرافيا وزمانيا ضلو مزيد
 2أصبحت يف يميع اإلدراكات دتثل احلل األمثل جلميع مشاكل اإلنسانية.

وحسب فوكوياما فإف الدؽلقراطية الليربالية ىي احلقيقة األخَتة للسياسة اليت أثبتت 
تارؼليا للجميع، ولذلك أصبحت اخليار والتوجو األصيل ألي عملية انتقاؿ أو إصالح 

 اسي.سي
مية، كما لر ونقص يف العصإنو طرح اثٍت، مركزي، نرجسي فيو الكثَت من عدـ التب

العنف القيمي واإليديولوجي الذي يسوؽ يف عالية من أنو يعرب عن درجات ومستويات 
اليت انتصرت يف هناية القرف  "القوة"شكل خطاب علمي ولكن يف األساس ىو خطاب 

يفرض شروط لعبتو، وأف يشرعن منظومتو القيمية بدوف  العشرين، فادلنتصر لو احلق يف أف
 أبسط درجات اإلمعاف واالحًتاـ للخصوصيات الثقافية واالجتماعية للبقية.

أف نشَت إىل مالحظة دقيقة حملمد أركوف الذي تتبع  ناويف ختاـ ىذا الكالـ ؽلكن
ونقدا للمركزية ادلشروع الفكري ادلا بعد حداثي وقاؿ بأف أكثر الفالسفة جرأة وتقدما 

مل يستطيعوا  "رغن ىابرماسو ي"، و"جاؾ ديريدا"، و"كفوكو"العقالنية األوربية والغربية 
 اخلطاب الفلسفي للحداثة حوؿ  "ىابرماس"الًتاث األوريب، وحىت مؤلفات  دجتاوز حدو 

                                                 

1  -  Cabore Boniface, op cit, p165. 

 .111فرانسيس فوكوياما، مرجع سابق، ص - 2
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مل تتعرض أبدا للدين وال صلد فيها أي كلمة عن اإلسالـ الذي يعتقد بو أكثر من مليار 
 1ونصف نسمة.

ىو جتاىلهم وإعلاذلم للثقافات غَت الغربية  ُتسفة األوروبيما يعانيو كبار الفال
وللبعد الديٍت، وادلالحظ أف يميع مفكري احلداثة وما بعد احلداثة يف أوروبا كانوا ضحايا 

وضحايا  ،La sécularisation de la penséeالفكر  ةما يسمى يف أوروبا بعلمن
ما أسس للدوغمائية )االنغالؽ( وادلركزية فصلة عن أي بعد ديٍت، وىذا ادلن للعقالنية

 2االثنية والفكرية يف الغرب.
 :أسسي النسبي لقيمة الديمقراطية المطلب الثاني: الطرح الال

العنف اإليديولوجي  تظهر درجاتمن خالؿ ما سبق حوؿ الطرح األسسي 
طرح يتجاىل فكرة  ألنووالثقايف يف التوجو العادلي الذي ػلاوؿ فرض وتعميم الدؽلقراطية، 

 أف الدؽلقراطية ىي قيمة لشعب ما، وزمن ما، وجملتمع تارؼلي معُت.
مشروع لرجاؿ  ألهنا اال ؽلكن للدؽلقراطية أف تكوف وضعا ال تارؼليا، وال نضالي

ثقايف الذي ينتموف  عات حقيقية أثر فيهم التاريخ والسياؽ السوسيوحقيقيُت تقودىا قنا
 إليو.

ىذا الطرح يعتقد بأف البداية من اليوناف يف التأريخ للدؽلقراطية فيو الكثَت من 
التجاىل العنصري للتاريخ اإلنساٍل، وفيو نفي لتعاطي اليوناف مع احلضارات السابقة  

 3ية.كاحلضارة ادلصرية، اإليرانية واذلند
حوارا بُت ألكسندر األكرب ويماعة من الفالسفة  Amartya seenوقد ذكر 

 اذلنديُت حىت يثبت وجود ادلعارضة للسلطة يف التقاليد اذلندية.
قائال ذلم: دلا تقللوف من مهابة ىذا احلوار بدأ بسؤاؿ ألكسندر األكرب للفالسفة 

أف ؽللك من األرض أكثر من أيها ادللك ألكسندر، ال ؽلكن لشخص "األكرب؟ فأجابوه:
أنت إنساف مثلنا يميعا باستثناء أنك شليز وتعيش كذراع للجميع ف ،األرض ادلوجود فوقها

                                                 

 .111، صتريمة ىاشم صاحل، ادلؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ب س ف: نقد واجتهاد، الفكر اإلسالمي زلمد أركوف، - 1

 .111، صنفس ادلرجع - 2

3  -  Amartya seen, la démocratie des autres, Op.cit, p20. 
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دفن فيها تقريبا ستموت وبعدىا ال ؽلكنك أف دتلك إال قطعة أرض انك  ،ولنفسك
 1."وليس على ظهرىا

دلضموف على اوقد أصبحت اذلند فيما بعد أكرب دؽلقراطية يف العامل غَت مؤسسة  
بدال من التعددية  la Toléranceلقد تأسست على التسامح  الغريب للحرية والتعددية،

على   ركزت على النقاشات العامة، و "الؿ هنرو"جوىر  خطابات عدـ التجانس، و و
اذلند احلديثة، وقد توصل رئيس اللجنة ادلكلفة  يفكيفية استغالؿ مبادئ اذلند القدؽلة 

من خالؿ دراسة تاريخ احلكومات احمللية إىل أف  "B R Ambedkarبالدستور اذلندي 
 تاريخ اذلند مليء بقبوؿ اآلراء ادلختلفة ورفض عدـ ادلساواة.

قيمة التسامح موجودة بقوة يف احلضارة الشرقية ف إف  Amartya seenحسب
بريطانيا، والربتغاؿ يف ادلستعمرات  ألف جتارب ىتلر مع اليهود، فرنسا، وأكثر من الغرب 

ال ترقى دلواقف صالح الدين مع ريتشارد قلب األسد يف عصر الفتوحات، وقد رفض 
البقاء يف أوروبا ألهنا أقل تسامح وفضل  Maimonide "ميمونيد"الفيلسوؼ اليهودي

لتجارب العربية واإلسالمية قابلية كرب ى وحديثا أبدت ا ،الذىاب إىل ادلنطقة العربية
Maria rosa Menocalىذا ما أشارت إليو  الحتواء وتعايش اليهود وادلسيحيُت، و

يف  *
وقالت بأف اليهود حتولوا مع قوة ادلسلمُت من  "أندونيسيا العرب وثقافة التسامح"كتاهبا: 

  2أقلية مضطهدة إىل أقلية زلمية.
بقوة بأف اجملتمعات اإلفريقية ما قبل االستعمار  Raymond verdierقد جادؿ  و

عرفت ظلاذج جملتمعات مناىضة للدوؿ ورفضت السلطات الفردية وأسست تقاليد 
 3مناىضة للسلطة، وكل ىذا مت تناسيو بسبب ىيمنة ظلوذج الدولة الوطنية الغربية.

                                                 

1  -  Amartya seen, la démocratie des autres, op cit, p21. 

*  - voire: Maria Rosa Menocal, the Ornament of the world : L’Andalousie 

Arab: une culture  de  la tolerance. 

2 -  Amartya seen, la démocratie des autres, op cit, p27. 

3 -  Cabore Boniface, op.cit, p27. 
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القناعات وبسبب ىذه التقاليد التارؼلية للممارسات الدؽلقراطية ظهرت العديد من 
اليت تدافع على ضرورة تقبل الدؽلقراطية لفكرة التعددية الثقافية، وكذا إسهاـ كل 

 الثقافات واحلضارات اإلنسانية يف تطوير ظلوذج احلكم الدؽلقراطي.
ظلاذج "خاصة كتابو David Heldأىم من دافع على ىذا الطرح صلد أعماؿ  و

والذي يرفض فيو التصنيفات اليت تقصي بعنف   models of democracy "الدؽلقراطية
سبعة ظلاذج للدؽلقراطية  Heldيطرح  إسهامات النماذج غَت الغربية يف الدؽلقراطية، و

بأف الدؽلقراطية ال تأيت من عقل واحد، أو من حقيقة تارؼلية واحدة، أو نظاـ  تليثب
ضارة الغربية اليت تعود حكم سياسي واحد، وغلادؿ بكوهنا رمبا تكوف ادلنتوج الظاىر للح

اجلميع مبقولة أف  ورويب وعصر العقل، ولكنو يذكرإىل أثينا والنهضة واإلصالح األ
احلضارة الغربية ىي جزء من احلضارة اإلنسانية، وهبذا  فادلزاعم االحتكارية الغربية دتثل 

 1ية ومتعصبة إثنيا.ئمزاعم اقصا
ؽلكن استبعاد البقية من أي إسهاـ يف إذا ىل احلرية والدؽلقراطية قيم غربية، وىل 

 .تطوير مضامينها؟
 Patricia Springborgتقدـ

عمال حتاوؿ فيو تبديد ادلقولة اليت تدافع على أف  *
خاصة -الليربالية تيار يتدفق يف اجتاه واحد من الغرب إىل الشرؽ، وحتاوؿ إظهار الشرؽ 

العديد من النماذج األولية على أنو قدـ  -احلضارة ادلصرية وحضارة ما بُت النهرين
 2للمؤسسات الليربالية، وتذكرنا بدور العرب يف نقل الًتاث اليوناٍل وزلافظتهم عليو.

فسابقا كانت اذليمنة  يف العامل،ولذلك غلب أف نستوعب درجات اذليمنة ادلوجودة 
وجدت طريقها الحتالؿ حاليا اذليمنة لكن بالقوة العسكرية واحتالؿ اجلغرافيا واألقاليم، 

العقل، فاجلميع يتوجو إىل النمطية اليت يفرضها تصور متعايل مركزي اثٍت يتأسس على 

                                                 

، تريمة زلمد اخلويل وعمر األيويب، مركز لبالبحث عن ديمقراطية عربية: الخطاب والخطاب المقاالعريب صديقي،  - 1
 .10، ص1001بَتوت،       دراسات الوحدة العربية، 

* - voire: Patricia Springboard, the origins of liberal institutions in the 

Ancient Middle East.  

 .211ص ،مرجع سابق ،العريب صديقي - 2
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قناعة أف الغرب حائز على مفاتيح احلضارة، والبقية ىم برابرة تائهوف بُت االستبداد 
 رفة الالىوتية وادليتافيزيقية.عوظلاذج ادل

يل األوؿ من االستعمار كاف وحسب حسن حنفي فإف ادلهمة األوىل أو اجل
يستهدؼ اجلغرافيا، أما اجليل الثاٍل منو فيستهدؼ ثقافات الشعوب وىو ما يصنفو 

 األحادي شروع"ادل، فدولة ما بعد االستعمار حاولت فرض "التغريب"ضمن زلاوالت 
على االنسجاـ مع الًتاث االستعماري الذي ، وىو مشروع غَت قادر "ألمة ادلتخيلةل

ذج الدولة الوطنية، كما أف الصراع بُت األنا واآلخر الذي كرستو فًتة االستعمار زعزع ظلو 
 1قد استمر فيما بعد فشكل نظرة دونية من الغرب اجتاه البقية.

حنفي دائما فإف الثقافة الغربية مركزية وعنصرية لذلك حاولت ىذه  حسن وحسب
ولة أف تاريخ العامل ىو تاريخ ادلركزية فرض الًتاث الغريب كحضارة لإلنسانية، وفرض مق

 2الغرب، وتاريخ الفلسفة ىو تاريخ الفلسفة الغربية.
 عموما ىناؾ ثالث مواضيع ختلق احلساسية مع النموذج الغريب:

 األسس األخالقية للحياة اإلنسانية. -2
 ربية.غالتوجو االستعماري والفوقي للحضارة ال -1
 الطابع ادلادي وسيادة مبدأ اللذة. -1

القوؿ بوجود حضارة عادلية ىو قوؿ وطرح غريب متناقض مع خصوصيات إف 
فيو الكثَت من التناقض، وىذا ما  الشعوب يف إفريقيا وآسيا، وىو يف جوىره طرح نسيب

التفكَت الذي يقوؿ بالعادلية ىو يف "يف قولو:  Cabore كابوري بونيفاس""يكشفو 
 .3"األساس تفكَت غَت  عادلي

" La pensée de l'universelle soit elle-même déjà une pensée non  
universelle "      

 االختالؼ  تعرب عنيتويف جوىر ىذا التفكَت رغبة يف اكتساح بقية النماذج ال
 الطبيعي يف اجملتمعات اإلنسانية. والتعدد

                                                 

 .11الدار الفنية، القاىرة، د.ت.ف، ص ،علم االستغرابمقدمة في حسن حنفي،  - 1

 .12نفس ادلرجع، ص - 2

3 - Caboré boniface, op.cit, p 145.  



12 
 

 التوجهات الفكرية التي تحاول معارضة المركزية الغربية: 
ىناؾ أربع مدارس فكرية حتاوؿ زعزعة احملورية وادلركزية ومبدأ العقل مبعناه ادلطلق 

"logos" عند اليوناف : 
 .احلركة النسوية يف مواجهة الطابع األبوي والذكوري للسياسة 

 .ما بعد احلداثة يف مواجهة إنسانية عصر التنوير والثبات العقالٍل 

 ب العودلة ومركزية الدولة.حركات التضامن العادلي يف مواجهة خطا 

 انية( يف مواجهة األحادية الثقافية والتفوؽ االثٍت.تتعددية الثقافات )الكوزموبولي 

العقالنية  دلسيطر للذكورة واىذه التيارات الفكرية تواجو رلتمعة ادلبدأ العقلي 
تدخل يف معركة إزالة األسسية عن القوالب اجلاىزة  القطرية و والعنصرية و

Defoundationalising.1 
حد  قراطية وال ترفض الدؽلقراطية يفكل ىذه الطروحات وجود أسس للدؽلترفض  

ورت وؽلكن أف ذاهتا، فادلمارسات السياسية غَت متجذرة يف حقيقة موضوعية، بل تط
، لذلك Richard rortyمصادفات الثقافة والتاريخ حسب مقولة تواصل التطور بفعل 

عم فلسفي وإظلا إىل وضوح فلسفي، كما أف دحتتاج إىل  ال -حسبهم–فالدؽلقراطية 
تعطي الالأسسية تتجاوز خطابات الصداـ احلضاري ألهنا تستوعب االختالؼ والتنوع و 

 2.ةياإلسالم التيارات ، مبا يف ذلككل التياراتفرص للتواجد ل
األسسية من منظور إسالمي أو عريب دتثل شكل من أشكاؿ رسائل التمدين ألف 

التعميم يتم دوف مراعاة للخصوصية اليت تفًتض بأف ادلمارسة السياسية تنشأ كنتاج ىذا 
للتجربة اإلنسانية )تارؼليا، ثقافيا، ولغويا(، ومبادئ العلمانية والفردانية ىي نتاج سلاض 
تارؼلي للحروب الدينية والفكرية يف الغرب فكيف ؽلكن أف يعمم على اجلميع؟، وذلذا 

والعريب واإلسالمي عموما يتوجو إىل الطابع اإلجرائي للدؽلقراطية  فإف التصور الشرقي
 أكثر من الًتكيز على شروطها األسسية والقيمية.

 
                                                 

 .11-11ريب صديقي، مرجع سابق، ص ص عال - 1

 .11نفس ادلرجع، ص - 2
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 والحجج المابعد حداثية المناهضة لألسسية. اتحو الطر 
ىيدغر،  ما بعد احلداثة وجهة نظر نقدية عادلية مرتبطة بأعماؿ نيتشو،تعترب 

ين استهدفوا مركزية وفوقية ذوغَتىم من ادلفكرين الارد، ليوت ميشاؿ فوكو، جاؾ ديريدا،
 1وعموما: العقل األورويب 

نقديا للحداثة، وتر ى بأف  تقدـ ما بعد احلداثة تفسَتا متنوعا، خالقا، و -2
 تارؼليا دلا ىو إنساٍل. العقالنية ال تقدـ تفسَتا عميقا و

 االضلياز. الشمولية، و ىي حركة فكرية ترفض اإلقصاء، و -1
 ادلعرفة اليت تكرست مع احلداثة. ىي توجو تعددي يفكك أنظمة العلم و -1
تقدـ ما بعد احلداثة وجهة نظر بشأف إشكالية الدؽلقراطية أكثر شلا تقدـ نظرية  -1

 سياسية خاصة هبا.

ما بعد احلداثة يف ادلقوالت األسسية اليت أنتجتها احلداثة، إهنا تشكك يف تشكك 
احلقيقية ادلطلقة، وتشكك يف مقوالت ادلعرفة الصرفة والعلم الصرؼ، وتتكلم  فكرة حيازة

العقل الذي أنتجتو  ذليمنة ادادتقيمية ؽلثل إم سياسية و على أف ما تأسس كبٌت معرفية و
 مرحلة األنوار واإلصالح يف أوروبا.

يو، نا يف فكر ما بعد احلداثة ىو تفكيك اخلطاب الغريب ونزع القدسية علمما يه
إهنا الطريقة  والقيم، األخر ى إلنتاج ادلعرفة واألنظمة وبالتايل إتاحة الفرصة أماـ الفضاءات

 وادلنفذ للخصوصيات وللطروحات غَت الغربية.
مبزيد من  -حسب ادلابعد حداثيُت- ص الدؽلقراطية فإهنا تصبح مطالبةفيما ؼل و

ورات اآلتية من سلتلف السياقات الدؽلقراطية يف ذاهتا أي تقبلها لالختالؼ ولبقية التص
 ادلعرفية والقيمية والتارؼلية.

الالأسسية يف خطاب ما بعد احلداثة أساس ادلعرفة الثابت، وبالتايل فإهنا ترفض 
إهنا تروج للمعرفة  ،اديعدتثل توجو غَت مركزي، غَت عنصري، غَت اثٍت، وغَت استب

                                                 

فادلعرفة  ىده التوجهات وخاصة توجو نيتشو و ميشاؿ فوكو تدعو إىل البحث يف اإلرادات الواقعة خلف السلوؾ ادلعريف، - 1
على  مليئة بإرادة القوة والقوؿ بوجود معرفة صرفة وبريئة فيو الكثَت من ادلبالغة واالضلرافات االبستيمولوجية، إهنم يدعوننا إىل الًتكيز

 اإلرادة اإلنسانية بدال من الًتكيز على العقل واالستمتاع باحلياة بدال من القوؿ بوجود معرفة نظرية صاحلة يف كل مكاف.
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ماف والثقافة واللغة، لذلك جتعل بادلكاف والز  النسبية وادلرجعيات غَت  الثابتة، فادلعرفة تتأثر
  N Blakeمن ادلعرفة عضوية ووليدة السياقات اليت تنتج فيها، وىذا ما يذىب إليو 

لذلك  1الذي ير ى بأف ادلعرفة ظرفية وسياقية بالنسبة للمجتمع والتاريخ الذي تنشأ فيو.
فإف األسسية أنتجتها احلداثة، والالأسسية أنتجتها ادلا بعد  Jacques Derridaحسب 

احلداثة كتوجو تعددي يف مواجهة اخلطاب األحادي للحداثة، والالأسسية عموما كانت 
 2."ىيدغر"، و"إيدجنسنت"، و"ديوي"، "وغدامر"، "روريت"، "كوين  "موضوعا ألعماؿ

 ،يميع جتلياتو الفلسفيةالبشري يف ة، فالفكر يكل ىذه الكتابات تتمسك بالنسب
 Validitéوال دتلك إال مصداقية مؤقتة  ظرفيةالتصورات األخالقية كلها و العلمية، الدينية 

éphémère  كما أف ادلستقبل موجو عن طريق التاريخ وفق مقولة ، Heidegger.3 
صاحب مقولة موت  Jean Paul Sartre مشكلة ادلشروع الفلسفي الغريب من

يو بأف اإلنساف مت التخلي علىي تسليمو  Heidegger، و Nietzcheنيتشو إىل اهلل، 
 4الناتج عن تصحر الغرب من األلوىية ومن التواجد الديٍت.ليواجو مبفرده الفراغ الكبَت 

ركز تللمعرفة، كما  الوضعي العلماٍلادلشروع ادلعريف الغريب على الطابع تأسس لذلك 
حوؿ الثقة يف العقل والطابع الوضعي للعامل، ولكن ىذا الكالـ أصبح نسبيا جدا مع 

ال توجد ظواىر أخالقية بقدر ما "ادلشروع ادلابعد حداثي الذي بدأه نيتشو يوما بقولو: 
5."توجد تفسَتات أخالقية للظواىر

Il n'ya pas de phénomène moraux, Rien 

qu’une Interprétation morale des   phénomènes.  "و ػس توجػو نفػى وMichel 

Foucault   الذي حاوؿ استجواب مشروع عصر التنوير ورفض عجرفتو وتعاليو، كما
انتقد اإليديولوجيات الكرب ى الليربالية وادلاركسية ويقوؿ بًتدي مشروع عصر التنوير الذي 

                                                 

 .11العريب صديقي، مرجع سابق، ص - 1

 .11-11نفس ادلرجع، ص ص  - 2

3 - Caboré, op.cit, p182. 

4 - ibid, p 183. 

5 - Caboré, op.cit, p184.  
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خر الذي ال يشعر بالطابع يتبٌت التحرر عرب السيطرة، وىذا ما أنتج فكرة األنا واآل
 1ادلمانعة والرفض. ٍل للمشروع الغريب لذلك يلجأ إىلاإلنسا

ويثَت  ؽلقراطية ينتج اآلخرية والدونية،زلاولة تفكيك الغرب أو الد أف ما يهم ىو
فهمي "احلساسيات ادلتعلقة بادلركزية والفوقية الغربية، وىنا ؽلكن اإلشارة إىل فكرة 

دتانع كمجاؿ معريف  -مثال–اليت تقوؿ بأف ادلنطقة العربية  "الغنوشي"وحىت  "يديو ى
تعٍت  العودلة ىل : وثقايف متميز، وقد طرح فهمي ىويدي سؤاال فيو الكثَت من الداللة

 2فرض ذوؽ الغرب وظلط حياتو على العامل؟.
اإلجابة على ىذا السؤاؿ باإلغلاب يعٍت االعًتاؼ باخلصوصيات الثقافية وىو 

ادلابعد حداثي والالأسسي بشكل عاـ ألنو يستهدؼ ادلركزية الغربية اليت جوىر الطرح 
 قيميا. فيو مركزا للكوف فكريا و الغرب تعرب عن مرض طفويل ػلاوؿ أف يصبح

التوجو ادلابعد حداثي مشروعا جديدا ىو إرجاع ادلفاىيم إىل بيئتها  يتبٌت باختصار
 التارؼلية واخلروج من الكهوؼ الفلسفية الغربية، ألنو كهف تارؼلي وثقايف ألىلو.

إننا بصدد توجو يقوؿ بالتنوع الالمتناىي لطرؽ احلياة وأنظمة القيم، وتصورات ما 
، ويف األصل ال توجد  ث قافة مطلقة وال قيمة مطلقة، كما ال ؽلكن  ىو جيد وما ىو خَتر

 انيها داخل ظلوذج ثقايف آخر،احلكم على ثقافة معينة انطالقا من قيم أخر ى حتددت مع
ال ، كما أنو Nietzch وادلعرفة ليست مطلوبة لذاهتا وإظلا كانت دوما وسيلة حسب مقولة

بنة وقتها كما قاؿ اي يوجد ما ىو خارج التاريخ ولكن يوجد التاريخ وفقط، والفلسفة ى
 Hegel.3بذلك 

 نسبية وثقافوية وتارؼلية القيم وادلفاىيم تلخصو األسئلة التالية:  وؿىذا النقاش ح
 لإلنساف الذي يتموقع تارؼليا وأنطولوجيا أف يتبٌت حقائق أزلية  ؽلكن كيف

 كيف ؽلكنو أف يتبٌت قيما تقع خارج تارؼلو؟ ووؼلضع لقيم مطلقة؟ 

                                                 

 .210العريب صديقي، مرجع سابق، ص - 1

 .211نفس ادلرجع، ص - 2

3 - Caboré, op.cit, p181. 



11 
 

فكرة العادلية يف حد ذاهتا أنتجها سياؽ تارؼلي " : تؤطرىا مقولة أف ىذه األسئلةو 
 1."وثقايف معُت

لذلك فالدؽلقراطية غلب أف تتخلص من انتمائها للمجاؿ ادلعريف الغريب، وتتوجو 
إىل استيعاب االختالؼ وتقبل النماذج الدؽلقراطية اليت ال تتأسس على أسسها اليت 

ريا أف ترتبط الدؽلقراطية بالشكل الليربايل، أو أف تتبٌت تطورت يف الغرب، إنو ليس ضرو 
الطابع العلماٍل أو النموذج الرأمسايل االقتصادي، إهنا نظاـ للتفاوض ودلنع احتكار 

 السلطة وتثبيت الشرعية.
 الثقافية.خية و الديمقراطية واستيعاب السياقات التاريالمطلب الثالث: 

إىل ضرورة التفريق بُت نوعُت من العقل يف كتاباتو  Isaiah Berlinيدعونا 
 2:اإلنساٍل، أو نوعُت من الرؤية عن القضايا اإلنسانية

 .رؤية تنظم حياهتا وأفكارىا حوؿ وجهة نظر مركزية وأحادية للعامل 

 للعامل ةورؤية متعددvision pluraliste   تتبٌت اختالفاتو وتناقضات اجملتمع
 اإلنساٍل، وىي رؤية وفية لتحبيذ ادلفارقات.

ىناؾ عدة إشكاليات متعلقة بالنقاش بُت عادلية الدؽلقراطية وتارؼليتها، و عموما 
 بُت أسسية الدؽلقراطية وال أسسيتها وأعلها: 

 االة يف كيف ؽلكن أف نبقى أوفياء للحقيقة وللعقل بدوف أف نتوجو إىل ادلغ
 .؟l'ethnocentrismeادلركزية االثنية 

 كيف ؽلكن الوفاء للعادلية بدوف اإلقباؿ على تشويو االختالفات؟.  

، "القيمة واحلقيقة "يف كتابو   André Comte-Sponvilleىذه األسئلة طرحها 
، مبعٌت  Dogmatiqueويعتقد بأف أي إجابة غلب أف خترج من حيزىا الدوغمائي ادلغلق 

جتاوزىا للعقل ادلغلق الذي يعتقد بأنو ػلوز احلقيقة بدوف أف يهتم باإلجابات ادلمكنة 
 لد ى اآلخرين.

                                                 

1 - ibid, pp177-178. 

2 - Javier Santiso, a la Recherche de la démocratie, op.cit, p5.  
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التعاطي احلايل مع الدؽلقراطية يتجاىل التاريخ والقيم والثقافات، واالختالفات 
احلقيقة "اإلنسانية ادلوجودة، إنو طرح ظلطي حتمي يتأسس على أف الدؽلقراطية ىي 

العقل البشري يف تنظيم العالقات فيما بُت  و، وىي أعلى ما أنتج"اسةاألخَتة للسي
عن  Bhikhu porekhىو قوؿ فيو الكثَت من التعصب، وقد عرب  و السلطة واجملتمع.
كل ثقافة حتوي يف نظرهتا للعامل، لإلنساف، للمجتمع، تصورا متميزا "ذلك بالقوؿ: 

باجلماعة االجتماعية، ولذلك ليس ىناؾ  وخاصا للفرد، وحتدد طبيعة العالقة اليت تربطو
وصف  حتت شيء أكثر إشكالية من زلاولة فرض تصورا معينا للفرد ولعالقتو مع رلتمعو

 1."ادلبادئ العادلية
حسب ىذا الرأي فإنو غلب أف نفرؽ حاليا بُت الدؽلقراطية الغربية وبُت  و

: ف أؿ فيها باق خر ىذلك يف مقولة أ Bhikhu porekh الدؽلقراطية احلديثة، ويلخص
مضامُت بعض ادلؤسسات مثل االنتخابات، و  ،مفاىيم مثل الفردانية، احلقوؽ، ادللكية"

بالضرورة عادلية، فاالنتخابات بالشكل جعلها ؽلكن  التعددية احلزبية، فصل السلطات ال
الغريب تعترب مكلفة جدا يف بعض الدوؿ الفقَتة وقد تكوف طريق إىل الفوضى، ومسلك 

يف اجملتمعات اليت توظف خاصة جدا يف بعض الدوؿ ادلتعددة اثنيا ودينيا وقيميا و  خطَت
اختالفاهتا القيمية واإليديولوجية، االنتخابات ىنا تصبح طريق إىل التقسيم والتوظيف 
اخلطَت للخطابات اذلوياتية، ىذه اجملتمعات ؽلكنها أف حتكم بطرؽ أخر ى تركز على 

 ،أدوات أقل حتزبا واستقطابا يف اختيار حكامها وإدارة شؤوهناالتوافق واإليماع وعلى 
ذلك غَت  ستوعب بأف ما ىو صحيح يف االنتخابات ؽلكن أف يكوفنغلب أف وعموما 

الدؽلقراطية واآلليات  ويف ىذا دعو ى لتكييف األدوات2."يف شلارسات ومؤسسات أخر ى
رح الذي يتبناه أكثر الباحثُت مع السياقات التارؼلية والثقافية واالجتماعية، وىو الط

 Jürgen Habermasحتكما يف اإلشكاليات احلديثة ادلتعلقة بالدؽلقراطية وخاصة أعماؿ 

                                                 

1 - Caboré Boniface, op.cit, p277. 

2 - Caboré Boniface, op.cit, p294 
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كل حقبة "قاؿ:بلغة مغايرة حينما الذي تكلم عن ادلضموف اجلديد لألمة وللدؽلقراطية 
 1."زمنية تؤسس للمفاىيم العملية واألخالقية األساسية ألنوارىا اخلاصة

" Chaque époque éclaire les notions pratico-morales fondamentales de  
sa  propre lumière." 

معٌت ىذا أف كل شعب ؽلكن أف غلعل من الدؽلقراطية أداة هتتدي بتارؼلو وإرثو  و
الثقايف، وخاصة يف حاالت اجملتمعات ادلتعددة ثقافيا واليت ال دتلك تصورا موحدا حوؿ 

*ًتاب األىلي.حاللالسياسية، أين تصبح الدؽلقراطية مرادفا للفوضى و اجلماعة 
   

واإلشكاليات فإف التوجو احلايل يتبٌت فكرة أف انتشار  احملاذيرلتجاوز ىذه  و
لي ادلمارسايت أكثر من شكلو القيمي، وفيما مالدؽلقراطية غلب أف يكوف يف شكلو الع

 والسياقات التارؼلية ادلختلفة. بعد يتم ترسيخها وفق أنطولوجيات اجملتمعات
حاليا ىناؾ حلظات تارؼلية تدعو إىل ضرورة إعادة النظر يف الفكر األسسي، كما 
أف الدؽلقراطية وبقية التوجهات الفكرية والدينية دخال يف حالة تنافس وجدؿ قوي، ىذا 

اذلويات  اجلدؿ فرض العديد من التنازالت النظرية وادلؤسساتية ألف ىناؾ تداخل فعلي يف
حىت عند ادلواطن الواحد، فأصبحنا أماـ مواطن أمريكي مسلم، ومواطن أدلاٍل عريب 

 2."ادلواطنة ادلركبة"وبالتايل ضرورة اخلروج من الطابع األسسي للتكيف مع 
حتت ىذه األوضاع فمفهـو الدؽلقراطية غلب أف يتخلص من التوجهات  و

عاد عن احلتمية، وادلركزية، والدؽلقراطية غلب ويتجو إىل االبت "ليفورت"األسسية كما قاؿ 
أف تتجنب الطابع اجلامد واإلقصائي الذي ال يستوعب التنوع واالختالؼ لتصبح دتثل 

 3."كونويل"قاعدة للتعدد كما وصفها 

                                                 

1 - ibid, p295  

 :ؽلكن العودة إىل -* 
- Christophe Jaffrelot, Démocratie d’ailleurs: démocraties et 

démocratisations hors d’occident Editions KARTHALA, Paris, 2000, 5-545         

                                    

-Arend lijphart, democracy in plural society, Yale University Press, New 

Haven, 1977. 

 .111العريب صديقي، مرجع سابق، ص -2

 .111نفس ادلرجع، ص -3



11 
 

النموذج الغريب ىو قيمة مفروضة تسندىا عوامل موضعية للقوة، وإذا افًتضنا بأف 
ىي القيم اليت  ولصيٍت أو ادلاليزي فإنو ؽلكن أف تصبح قيمالنموذج ادلهيمن ىو النموذج ا

 ظلودجيراد للعامل أف يتبناىا، وقد حدث ذلك يف التاريخ ولذلك فإنو ال يوجد 
Paradigme  ثقايف مشًتؾ لإلنسانية، وإظلا توجد تقاليد وطنية سلتلفة حسب مقولة

Joseph de Maistre. 
ت احلداثة كانت دائما عادلية، ولكنها يف مع ذلك فإنو ؽلكننا القوؿ بأف مسارا و

 Sudiptaنفس الوقت تتحقق يف ظل السياقات اخلاصة بكل رلتمع حسب طرح 

Kaviraj.1 
الذي دتسك بقوة هبذه ادلزاوجة بُت األبعاد  Fred Dallmayrىو نفس رأي  و

إىل  kavirajالعادلية واألبعاد اخلاصة يف دفاعو عن السياسة ادلقارنة، ولذلك تدعونا 
التعلم من النظرة االجتماعية الغربية بدوف أف نرسم هبا ادلستقبل، أي أننا ال ؽلكننا أف 

 2نأيت هبا قبل أف يبدأ التاريخ والسوسيولوجيا.
توصل إىل نفس القناعة حبيث يقوؿ بأنو كلما  Laurence Whiteheadحىت  و

نتخلص من الكثَت من توجهنا إىل تطبيق النموذج الغريب للدؽلقراطية فإنو غلب أف 
األعباء اليت اكتسبها ادلفهـو من خالؿ التضخيم التارؼلي والقيمي، ولذلك فالدؽلقراطية  

تقبل التعددية وتتجنب االصطالح ألف أكثر  ادلفاىيم دقة وقبوال تكمفهـو غلب أف 
يبقى يف األساس رلرد مفهـو مؤقت ومفتوح على  كل السياقات الزمنية والقيمية 

 3عية.واالجتما
 
 
 

                                                 

1 - Sudipta Kaviraj, and Sunil khilnaui, eds, civil society: history and 

possibilities  Cambridge: Cambridge University Press, 2001, p287.  

2 - idem. 

3 - Laurence Whitehead, démocratisation: théorie and expérience, op cit, 

pp6-36.   
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 خالصة الفصل األول: 
يف ىذا الفصل حاولنا  التخلص من كل معارفنا السابقة عن الدؽلقراطية، وذىبنا 

ستيمولوجية وأنطولوجية يف البحث، لقد ركزنا على با وأدوات بعيدا باستعماؿ تقنيات
ادلعرفة النقدية حىت ضلقق اذلدؼ األساسي من ىذا البحث وىو ختليص أذىاننا من 

 اذليمنة ادلعرفية وادلعارؼ اجلاىزة غَت ادلربىن على صحتها أو خطئها.
يص الدؽلقراطية لخت Giovanni Sartoriيف بدايات الفصل مع األستاذ استهدفا  

كممارسة من الضغوطات اليت يفرضها االشتقاؽ اللغوي، وقد استفدنا كثَتا ألننا توصلنا 
ادلفاىيم اليت تطورت عندنا منذ العهد اليوناٍل، إىل أف ادلمارسة الدؽلقراطية ختتلف عن 

فالدؽلقراطية ىي نظاـ للنخب الفاعلة فيو، وسلطة الشعب ىي رلرد أسطورة تأسست يف 
 ادلخياؿ الغريب.

ويف ادلستو ى الثاٍل من الفصل تبنينا التوجهات االختزالية يف ادلفاىيم اخلاصة  
القيمي بقدر ما تركز على اجلانب  بالدؽلقراطية، وىي مفاىيم ال تركز على اجلانب

ادلمارسايت والعملي، وبذلك فالدؽلقراطية اليت نتكلم عنها يف سياؽ حبثنا ىي دؽلقراطية 
نظاـ قيمي واجتماعي وفلسفي ك تار احلكاـ وليسيإجرائية دتدنا بآليات التداوؿ واخت

 بتصورات سلتلفة عن سياقاهتا  للحرية والعدالة.
و اضطررنا خلوض مسار حبثي آخر ػلاوؿ حتريك ادلركزية وحىت نثبت ىذا التوج 

االثنية الغربية، وبالتايل الدفاع عن العامل التعددي واالختاليف من أجل دترير وإغلاد مكاف 
للطروحات ادلناىضة وادلختلفة عن الغرب وىذا ما ساعدنا فيو كثَتا كل أعماؿ التيار 

عد حداثي الذي استهدؼ مركزية وحتمية الالأسسي وخاصة رلموعة أعماؿ ادلشروع ادلاب
ونرجسية ادلشروع احلداثي لعصر التنوير، وىدؼ ىذا احلوار الفلسفي كاف من أجل دترير 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        شرعية انتشار الدؽلقراطية يف طابعها اإلنساٍل العادلي وليس الغريب.                                                             
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 انيـالفصل الث

 مقاربات التنمية السياسية والتحول الديمقراطي

 الظاهرة. غياب بين تفسير الظاهرة وتفسير
ينتمي ىذا الفصل إىل زلاولة تتبع أجندات البحث الكربى اليت تطورت يف حقل 
السياسة ادلقارنة لدراسة نشوء واهنيار الدؽلقراطية، وىذا هبدف فهم وبناء خلفية ربليلية 

 دلسألة الدؽلقراطية يف احلالة العربية.
األدبيات األوىل مع إشكاليات تفسَت نشوء الدؽلقراطية، وىي يف رلملها تتعاطى 

ثقافية وبعدىا سياسية لنشوء  ،أعماال تركز على زلددات اقتصادية، اجتماعية
احلالة الغربية موضوعا للدراسة والنتائج ادلتوصل  نوكلها نظريات ازبذت م ،الدؽلقراطية

 إليها توجو إىل التعميم على الدول النامية.
تصنف لك ذلوراىنت ىذه النظريات على عامل الزمن وعوامل الشروط األولية، 

ضمن األعمال ادلؤسسة للتنمية السياسية والتحول الدؽلقراطي، وتطورت ىذه النظريات 
الستينيات  يف العوامل السوسيواقتصادية، مثببربط الدؽلقراطية ابتداء من اخلمسينيات 

بربط الدؽلقراطية بالعوامل السياسية، ولكن يف السبعينيات ظهرت الكثَت من التجارب 
كما أن ىذه النظريات استطاعت أن تفسر احلركيات التارؼلية ، ناءستثاإلاليت شكلت 

الغربية، غَت أهنا ال ؽلكن أن سبثل وصفة  والسوسيواقتصادية لقيام الدؽلقراطية يف الدول
 لدؽلقراطية.إىل ادول العامل  بقية النتقال

ولذلك انتقلنا من دراسة التنمية السياسية إىل دراسة عملية االنتقال كعملية 
عقالنية تقدم عليها النخب السياسية بدون أن تركز على الشروط االقتصادية 

أمريكا الالتينية وأوروبا اجلنوبية يف إثباتو، وهبذا ىذا ما ساعلت ذبارب  واالجتماعية، و
  transitologieوعلم االنتقال consolidologieظهر علمُت جديدين علا علم الًتسيخ

ذلك بقيت ادلنطقة العربية غَت قادرة على التعاطي مع مسألة كل وبالرغم من  
ية العربية، إىل درجة أن السياسة ئالدؽلقراطية واجلميع بدأ يتكلم عن اخلصوصية واالستثنا
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ادلقارنة حاولت ذباىلها يف اجلامعات الكربى حىت تستطيع إثبات الفرضيات البحثية 
 الكربى لعلم االنتقال وعلم الًتسيخ، وىذا ما سيكون موضوعنا ذلذا الفصل.

 المقاربات النشوئية والشروط األولية للديمقراطية.المبحث األول: 
ليت مست العديد من الدول وادلناطق وظهور عدة دول خارج بعد موجة التحرر ا

أوروبا بدأت تتأثر التقاليد اليت تكرست يف العالقات الدولية ومعها التحاليل وطرق 
 .يةالغربالتارؼلية تجربة الالتفكَت اليت طورهتا العلوم االجتماعية اليت رافقت 
ة الوطنية، ادلؤسسات، ظلوذج الدول -إن فشل سبرير ادلشاريع السياسية الكربى

العديد من التحديات للعلوم السياسية  شكليف إفريقيا والدول النامية  -الربدلانات
وللتحاليل الكالسيكية اليت استقرت يف احلقل رغم تطوير بعض االسًتاتيجيات  

 كالسياسة ادلقارنة، التنمية السياسية، وبعدىا مقاربة االنتقال إىل الدؽلقراطية.
كان االىتمام يف مشاريع البحوث دوما يتوجو إىل زلاولة سبرير مشاريع  لقد

ديث االقتصادي، مشروع العقالنية اجلديدة، وكذا كيفية ادلرور من رلتمع تقليدي التح
 زراعي متخلف إىل رلتمع صناعي ومدين.

عد الشعب  بموجات التحرر دوال ضعيفة بشرعيات تثبت السلطة وتستأنتجت 
كمصدر ذلا، والعديد من الدول ظهرت كدول مركبة من عدة قوميات وإثنيات لذلك 

احلروب األىلية العنيفة، وتأسس بذلك القهر كخيار لبناء وفرض ظلوذج رافق ظهورىا 
الدولة، فالدولة يف حالتنا تصنع أمتها وليس العكس، خاصة يف ظل عدم قدرهتا على 

 سبرير مشروع اذلوية الوطنية ومشروع ادلواطنة.
اة اإلشكالية اليت طرحتها أدبيات التنمية السياسية متعلقة بإمكانية تقريب وزلاك

قرون، كما تطرح  ةاحلالة السياسية للدول النامية دبا مرت بو اجملتمعات الغربية منذ ثالث
 .إمكانية تفسَت ربوذلا بالعودة إىل التحوالت اليت عرفتها الدول الغربية سابقا؟

عموما كل النظريات االقتصادية واالجتماعية للتنمية سلمت بوجود قوانُت داخلية 
يف االقتصاد إىل  Rostow Wلنمو، التطور واالنتقال من ثابتة توجو عمليات ا
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Durkheim  وAugust Quant  االجتماع وصوال إىل علم يفMarx،  وىذه القوانُت
 ستخضع ذلا كل اجملتمعات مهما كانت مكانتها يف اجلغرافيا أو يف الزمن أو يف القيم.

الدراسات االقتصادية لبدايات دراسة ظواىر  قدمت ابتداء من اخلمسينيات
على أن كل رلتمع ػلمل يف داخلو بذوره  W Rostowالتحديث، وركزت كتابات 

بأن التخلف االقتصادي لدول العامل الثالث   A Hirschmanاخلاصة بالنمو، كما قال 
مقارنة بأوروبا والواليات ادلتحدة األمريكية ال يعود إىل اختالفات جوىرية بينهما، ولكن 

ولذلك ، "استغالل وربريك ادلوارد الكامنة"مفسر بالصعوبات ادلتعلقة بعدم القدرة  على
 1ل إمكانياتو ادلتاحة.فالتنمية تعٍت ربرك رلتمع معُت من تلقاء نفسو الستغال

ىي   T.Parsonsنظرية التحديث ىي نظرية للتغيَت، ويف التعبَت السوسيولوجي لـ 
تضمن تغيَت بعض   Processus de Rationalisation"مسار أو عملية للعقلنة"

ادلتغَتات ادلتحكمة يف النسق االجتماعي، والعلوم السياسية ازبذت نفس منحى نظرية 
منطق "السوسيولوجيا، لذلك سيطر على التحليل السياسي التحديث يف االقتصاد و

الذي يفًتض نوع من احلتمية يف السَت ضلو هناية زلددة وظلطية، وىو ما يتكرس  "التغيَت
ىيمنت التوجهات " الدوغما العادلية" أدبيات التنمية السياسية، وربت ىذه فيما بعد يف

 2التنموية على الدراسات السياسية، وعلى جوىر السياسة يف حد ذاهتا.
عشرة  تقبلو  إىل تبٍت L.pyeوالتنمية السياسية ليس ذلا مدلول ثابت لذلك اضطر 

 3:  ريف ذلااتع
 التنمية االقتصادية. لضروراتاالستجابة التنمية السياسية تعٍت  -1
 بناء نظام سياسي يتوافق مع اجملتمعات الصناعية. -2
 .(ادلساواة، ادلشاركة)تبٍت شلارسات توصف بأهنا حديثة ومتطورة  -3
 بناء الدول األمة. -4

                                                           

1 - Hirschman A, the Strategy of Economic Development, Yale University 
press, New Haven, p5.  

2 - Nader Hachemi, Islam, secularism and liberal democracy: toward a 

democratic theory, for Muslim societies, Oxford University press, New York, 

2009, p28. 

3 - L.pye, Aspect of political Development, Little Brown, Boston, 1966, p33. 



16 
 

 التنمية اإلدارية. -5
 تعبئة اجلماىَت وادلواطنُت. -6
 بناء الدؽلقراطية. -7
 ومنظم.َت مستقر يربقيق تغ -8
 تطوير قدرات النظام السياسي. -9

 عملية  كلية للتغيَت االجتماعي -11

أدبيات التنمية السياسية من التوجو التنموي الكالسيكي، مث التوجو تطورت 
ة االقتصادية وأنتج طرحا بمث التوجو التارؼلي، فاجليل األول تأثر بادلقار  ،السوسيولوجي

االقتصادي، واجليل الثاين بدأ يبحث يف الشروط السياسية يربط الدؽلقراطية بالنمو 
 ود إىل الدؽلقراطية.قالصرفة اليت ت

ؤسس الفًتاض تؽلكن أن األدبيات اليت تربط الدؽلقراطية بالتنمية االقتصادية 
ادلستويات السوسيو اقتصادية ىي اليت :"وىو أن أساسي يف التنمية السياسية والتحديث

 ."يةتفسر ظهور الدؽلقراط
ىذه الفرضية لعالقة سببية بُت النمو االقتصادي والشروط االجتماعية وبُت تؤسس 

تغَت عالقات القوة "وىي أن:  الدؽلقراطية، وىناك فرضية أخرى يف التنمية السياسية
وىي الفرضية اليت تغطي "، داخل النظام السياسي ىو الذي يفسر ظهور الدؽلقراطية

  صاموئيل ىينتنغتون نمية السياسية خاصة مع أعمالاجليل الثاين من أدبيات الت

Huntington. 
 .المطلب األول: النظريات التنموية الكالسيكية

 أوال: النظريات الكمية للتنمية
، مث shilsالنظريات الكمية للتنمية إىل اخلمسينيات، وخاصة مع أعمال تعود 

وىي نتاج الثورة السلوكية، وطرحها األساسي مؤسس على  Deutschو Lipsetأعمال 
تقنيات الدراسات الكمية ويتعاطى بقوة مع موضوع التغيَت السياسي ويؤسس لعالقات 

 سببية زلددة بُت النظم السياسية ادلختلفة والشروط االقتصادية والثقافية واالجتماعية.
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ال زبضع آللية التنمية السياسية  أنعلى ىذا التوجو النظري يدافع 
، وإظلا ىي نتيجة لظواىر خارجية ربدث يف البيئات mécanisme interneداخلية

 عدة نظريات جزئية. صلد و يف ىذا الطرح االقتصادية واالجتماعية،
 النظريات السلوكية للديمقراطية: - أ

 1951 عام Seymour Martin lipsetـ لتبدأ ىذه النظريات من ادلقال ادلهم 

الذي يقر بأنو ال ؽلكن أن توجد لعبة سياسية تنافسية ودؽلقراطية يف غياب التنمية 
موضوعا للعديد من الدراسات الكمية اليت تؤسس لعالقة كان االقتصادية، وىذا الطرح  

 1سببية بُت مؤشرات النمو االقتصادي ومؤشرات التنافس السياسي.
ى بأن الدؽلقراطية ليست نتاج تتبٌت نفس التوجو حبيث ير  Robert Dahlوأعمال 

-حركيات سياسية بقدر ما ىي نتاج لتطور تدرغلي يبدأ من زيادة التعقيد االجتماعي
التفاوض الذي غلرب اجلميع على  -زيادة عدد اجلماعات والقيادات القادرة على تسيَته

احلر بشكل دائم، وكذا الدخول يف ربالفات وتشكيل توافقات معينة، وأثناء ىذا التنافس 
يتحصل الشعب على دور أساسي لرقابة الشأن العام، خاصة  ةوادلفاوضات ادلستمر 

بفضل االنتخابات اليت سبنحو حق التحكيم بُت اجلماعات، وكل ىذه العمليات تنتج 
 2لتوازن الذي ؽلنع احتكار طبقة حاكمة معينة للقرار وللسلطة.ا

لعمليات التنمية وللشروط  اجيصبح نتا La polyarchieالتعددي نظام الوبالتايل ف
مسة خبظهور ىذا النموذج الدؽلقراطي   Dahlاالقتصادية واالجتماعية، ولذلك يربط 

 شروط أساسية: 
 شلارسة بعض التأطَت االجتماعي.-1
 تشكيل حد أدىن من التوافق. -2
 ضمان تواجد تعددية اجتماعية كافية. -3
 تدوير مكثف للنخب. -4

                                                           

1 - Lipset S Martin, Some Social Requisites of Democracy: ''Economic 

Development and political legitimacy'', American political science Review No=1 

mars 1959, p 69-105.  

2 - Robert Dahl, preface to democratic Theory, op.cit, p21. 
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 للثروة والتعليم.التوزيع العادل  -5

ا أن تظهر إال يف وجود الوفرة االقتصادية لذلك قال: هوكل ىذه الشروط ال ؽلكن
ال ؽلكنو أن يكون نظاما إال للمجتمعات الصناعية األكثر  Polyarchyالنظام التعددي "

 1." تطورا
تؤدي إىل تعدد القيادات والنخب وكذا إزالة احلواجز اليت  التنمية Dahlحسب 

ظهور اللعبة الدؽلقراطية، إهنا الطريق إىل تراجع سلتلف أشكال النزاعات، وتضمن  عسبن
عدم العودة إىل األشكال العنيفة للسلوك ألهنا تشجع األداء التعددي للمجتمعات 
وتؤسس للتوافقات ادلختلفة الضرورية للدؽلقراطية، ولذلك ظهرت فيما بعد أعمال تربط 

 حول العنف D Hibbsع العنف السياسي خاصة أعمال بشكل مباشر بُت التنمية وتراج
Mass political Violenceاجلماىَتي  السياسي

اليت تربط  B Rousset، وأعمال *
 2بُت الالمساواة وعدم االستقرار السياسي يف اجملتمعات الفقَتة.

بُت القدرات االقتصادية والقدرات السياسية من خالل  B Roussetويربط 
 3 :تصنيفو خلمسة مستويات متتالية للتنمية االقتصادية والسياسية

 اجملتمعات البدائية التقليدية. -

 احلضارات التقليدية. -

 اجملتمعات االنتقالية. -

 اجملتمعات اليت حققت ثورهتا الصناعية. -
 اجلماىَتي الواسع.رلتمعات االستهالك  -

تشرح نفس العالقة السببية بُت التنمية  Adam Przeworskiكما أن أعمال 
االقتصادية والدؽلقراطية، فاحلركية االقتصادية زبلق التعقيد االقتصادي وىذا ما يكون 

                                                           

1 - Robert Dahl, polyarchy: participation and opposition، Yale University 
press, New Haven, 1971, p203.  

* -  Hibbs D, Mass political violence: a cross national causal Analysis,          
J wiley and  Sons, New York, 1968, p188. 

2 - Bertrand Badie, le développement politique, 5eme édition, Economica , 

Paris, 1994, p23.  

3 - Ibid, p18. 
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يف اجلملة االفًتاضية التالية:  O'dommellما يلخصو  ىوسببا يف اإلقبال على التوافق، و 
 1."معينة، كلما زادت احتماالت ربوذلا إىل  الدؽلقراطية ةزادت التنمية يف دولكلما "

وحسب ىذا الكالم فإن الربىنة على ىذه العالقة السببية مرتبطة بكون أن 
الدؽلقراطية حىت  تتجنب  تظهرالتحديث ؼللق الشروط ادلسبقة للصراع السياسي، و 

 عة وىي حالة احلرب الدائمة.النخب ادلتصارعة خيار العودة إىل حالة الطبي
حول ىذه العالقة بُت  Barbara Geeddesوؽلكننا أن نتبٌت الشكل الذي قدمتو 

 :النمو االقتصادي واحتماالت الدؽلقراطية
 : العالقة بُت النمو االقتصادي واحتماالت الدؽلقراطية12الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
  

                          
  ادلصدر:

- Annualdemocratization after twenty years, Barbara Geeddes, what do we know about  Reviews of 

, N2, 1999 , op.cit, p118political science 

ىذا الشكل زيادة احتماالت الدؽلقراطية مع زيادة النمو االقتصادي والعكس يبُت 
بالنسبة لزيادة احتماالت األنظمة التسلطية مع زيادة الفقر، أما الدول ذات ادلستويات 

 2فتًتاوح بُت عدة أنواع من األنظمة.ادلتوسطة 
                                                           

1  - Adam przeworski, Michael E and all, Democracy and development: 

political institution and well-being in the world 195-1990, Cambridge: 

Cambridge university press, 2000.  

2 - ibid., p118-119. 
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، و Rostowل الربط بُت الشروط االقتصادية والدؽلقراطية كان موضوعا ألعما
Kuznets ،Cheney ،Taylor وقد كانت ىذه  ،واألعمال السلوكية بشكل عام

، Barrington Moore ،Ruchemaeyerاألعمال زلل انتقاد خاصة من طرف 
فيما بعد اليت مل   Berzowrski،  وحىت أعمال Stephens ،Cutriegth ،Burkartو

 * تدافع بصرامة على ىذه العالقة السببية.
دافع على عالقة عكسية حبيث أن األنظمة التسلطية حسبو  O'donnellوحىت 

 1أكثر كفاءة يف تأطَت عمليات التحديث مقارنة باألنظمة الدؽلقراطية.

وىذا التشكيك أثبتتو بعض الدراسات التارؼلية، فالدؽلقراطية األمريكية ومعها 
واألزمات وليس ذلا عالقة معظم الدول األوروبية كانت الدؽلقراطية فيها نتاجا للثورات 

دبستويات الدخل والنمو االقتصادي، كما أن مستويات التنمية يف االرباد السوفيييت مل 
وة قد تنتج أنظمة ر تكن كافية لظهور النظام التعددي، ومعٌت ذلك أن نفس مستويات الث

 اجتماعية وسياسية سلتلفة.
ذباوزت أعرق النماذج ويف احلالة العربية فمستويات الدخل يف دول اخلليج 

االقتصادية يف العامل إال أهنا مازالت ربكم بطرق إقطاعية أسرية، وال ؽللك الشعب فيها 
 أي مكانة، كما أهنا ليست أنظمة تعددية.

 :Karl Deutsch نظرية التعبئة عند كارل دوتش- ب
التغيَت السياسي بالعوامل االقتصادية بشكل آيل ولكن  Deutschنظرية تربط 

اليت ترافق التحوالت االقتصادية، فعامل  mobilisationتضيف عملية التعبئة 
االتصاالت االجتماعية ىو سبب التعبئة االجتماعية الذي يربط كل فرد ببيئتو 

 االجتماعية العامة والسياسية.
لفات القدؽلة سواء القبلية أواحمللية وكذا االتصاالت والتعبئة تالشي التحاتضمن 

 The"اجلماعة الوطنية"تالشي التقاليد والقيم القدؽلة، وكل ىذا ؽلثل السبيل دليالد 

                                                           

 يدافع على القضية ومن يدافع على العكس ؽلكن العودة إىل:  نللمزيد حول النقاش يف ىذا ادلوضوع بُت م - *
-David L Epstein, Robert Bates and all, democratic transitions  ، American 

Journal science, Vol 50,No=3 July 2006, pp551-569. 

1 -  George  Sorensen, democracy and democratization, op cit, p30. 
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national community وحسب ،Deutsch  فإن ىناك عالقة قوية بُت التعبئة
ل رلتمع والتحديث حبيث أن التعبئة ىي سبب احلداثة كما أهنا الوحيدة القادرة على نق

 1معُت من وضع تقليدي إىل وضع حديث.
وغلب أن نشَت بأن االتصاالت جبميع أشكاذلا سبلك القدرة على التأثَت يف أنظمة 

على تفكيك سبتلك القدرة القيم والتقاليد السائدة، كما أهنا تزيد من اللحمة الوطنية و 
                                                                                   منها. يةالبٌت التقليدية وخاصة النزاع

حول احلدود الوطنية حبيث يعرف احلدود على  Deutschويكفي أن نستوعب رأي     
أهنا األماكن اليت تًتاجع فيها االتصاالت، وبالتايل فعوامل التكنولوجيا واإلعالم قادرة 

 مجاعة على تقبل أي مشروع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.على حشد وتعبئة أي 
ولكن تأثَت التعبئة مرتبط أساسا دبستويات الدخل وطبيعة النشاطات الثقافية  

 ودرجات التعاطي مع وسائل االتصال لكل شعب من الشعوب.
 : Daniel lernerر رننظرية التعبئة عند دانيال لي- ج

 إىل حالة دول الشرق األوسط، وكتاباتو تتمسك بعامل lernerرلهودات توجهت 
التعبئة وبقيت وفية للتوجهات  التنموية لكارل دوتش وروبَتت دال، كما أنو كان يدافع 

 2بأن اجملتمعات الغربية سبثل دوما احلالة ادلرجعية لفهم التنمية االجتماعية والسياسية.
لدرجة أنو رفض دفاع اجملتمعات الشرقية  Ethnocentrismeولذلك فآراؤه كانت مركزية 

 عن توجهاهتا التقليدية، يف حُت أن جوىر التحديث يعٍت عنده ذباوز التقاليد.
تتبٌت التعبئة الواسعة من أجل سبرير مشروع العقالنية والروح   lerner أطروحات

ابع الوضعية واإلغلابية، وىذا ألجل الوصول باجلميع إىل تبٍت سلوكات ظلطية ذات ط
فإنو يعتقد  Deutschوتأثرا بـ ،عادلي، ويضيف بأن كل تنمية مبنية على عمليات التعبئة

بأن كل التحوالت اليت حدثت يف الغرب كانت نتاج تطور االتصال االجتماعي، كما أن 

                                                           

1 - Karl Deutsch, '' Social Mobilisation and political développement'', 
American political science Review, 1961, p493. 

2 - Bertrand Badie, le développement politique, op.cit, p29.  
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دراسة احلداثة متعلقة دبستوى التمدن، ونسبة التعليم ونسبة تدفق ادلعلومات يف كل 
 1االذباىات.
ىنا غلب أن تتوجو إىل إحداث القطيعة مع النظام القدًن وكذا نشر ثقافة  التعبئة

، Rationalisation "العقلنة"حول  Max weberسلوك جديدة وىو ما يشبو طرح 
، والتحديث يعٍت  اجلمع بُت Universalisme "العادلية"حول  Talcot Parsonsوطرح 

 ىذين القيمتُت.
إن النظريات الكمية للتنمية تتجاوز السياقات التارؼلية والثقافية اخلاصة بكل 

تبقى غَت قادرة على تفسَت ظهور  lerner, Deutsch, Dahlرلتمع، فنظريات 
الدؽلقراطية ألن الدؽلقراطية غَت مرتبطة آليا بالعمليات االقتصادية، إهنا مرتبطة بشروط 

 خر.تارؼلية سلتلفة زبتلف من رلتمع آل
ولذلك بدأت تتشكل توجهات جديدة يف التنمية السياسية رباول عزل الظاىرة 
السياسية، وبالتايل تفسَت االنتقال وظهور الدؽلقراطية بالعودة إىل عوامل أخرى آتية من 

 .shilsالبيئة السياسية نفسها، وأىم األعمال اليت توجهت إىل ىذا الطرح صلد كتابات 
Edward shilsثانيا: النظرية التنموية لـ 

* 
حبيث  E Shilsحدث تطور نظري كبَت يف أدبيات التنمية السياسية مع أعمال 

أصبحت التنمية السياسية عملية مستقلة حبوافز داخلية خاصة وال زبضع دلنطق التغَتات 
 االقتصادية.
اليت تتحكم يف على النظام السياسي كوحدة ربليل لفهم العمليات  Shilsيركز 

خاصة  ينتمي إىل األعمال ادلؤسسة لعلم السياسة  همجهودا فذهباالستمرار والتغَت، و 
 Political développent in the New State "التنمية السياسية يف الدول اجلديدة"كتابو 
أصبح ؽلثل ميثاق التوجو التنموي اجلديد، وقد بدأ كتابو بتأكيد قوي وىو أن كل الذي 
متقدمة، حركية و النامية تشًتك يف ىدف واحد وىو أن تصبح دوال حديثة  الدول

                                                           

1 - idem. 

 * - Edward Shils, political Development in the New States, the Hague, 

Mouton and ca, 1960, p7. 
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ودؽلقراطية، وكل نظام سياسي سيتوجو إىل فرض منظومة قوانُت مدنية، وتبٍت مؤسسات 
وىذه قيم ثابتة وكامنة يف كل نظام اجتماعي وتطويرىا . سبثيلية، واحًتام احلريات العامة

 1ياسية.يقع يف جوىر أي عملية للتنمية الس
ة لالنخب القلي فإن حالة الدول النامية تفسر بالفجوة الكربى بُت Shilsحسب 

ادلتحمسة للتقدم واحلداثة، وغالبية اجملتمع ادلتمسكة بالقيم التقليدية، ويرى بأن ىذه 
البنية القيمية التقليدية والتحالفات احمللية تعيق مشروع بناء مركز متقدم، وتعيق الوظائف 

والتنفيذية والقضائية على ادلستوى االجتماعي، أما ثقافيا فإن اجملتمع التقليدي  التشريعية
يؤسس لسلوكات وإدراكات غَت متجانسة مع القوانُت ادلدنية والعادلية ادلساوية للجميع، 
أما على ادلستوى ادلادي فإن االقتصاد الزراعي عادة ما يتكرس يف اجملتمعات التقليدية 

 يع.صنات االكتناز والشك وعدم الثقة ذباه أي زلاولة للتاليت تتمسك دبمارس
 ألهناد النخب نفسها معزولة يف الدول النامية، ذبويف مواجهة ىذه الصعوبات 

ما يفسر قيام النظم  ومقطوعة عن رلتمعاهتا، وىذا ما ؽلنع قيام ادلشاركة الفعلية، وى
مل تعرف ىذه العزلة السياسية شديدة التمركز، على عكس النخب يف الغرب اليت 

وساعلت يف تقبل  "مشروع العقالنية"والفجوة بسبب توفر الطبقات الوسطى اليت تقبلت 
 2البَتوقراطيات احلديثة.

اليت ترى بأن البٌت االجتماعية  Barrington Mooreويف ىذا الطرح صلد أعمال 
بالقوى التقليدية ومالك  Mooreللمجتمع قد تعيق مشروع الدؽلقراطية، وىو ما يسميو 

وىذا الكالم وجد لو مكانا قويا يف معظم أدبيات   traditional landwonessاألراضي 
 3التنمية السياسية خاصة  ادلهتمة باحلالة العربية.

كثَتا على الدور التعبوي للنخب، فالنخب ىي زلرك  Shilsأعمال  تركز باختصار
خطية وتتوجو إىل تعميم النموذج الغريب، وىو نفسو أي تنمية سياسية، والتنمية السياسية 

 .G Almand و  Coleman طرح
                                                           

1 - Bertrand Badie, op cit, p36. 

2 - idem. 

3 - Barrington Moore, Social origins of dictatorship and democracy: lord 

and peasant in the hacking of the Modern world, Boston, 1966, p418. 
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 ثالثا: النظرية الوظيفية للتنمية السياسية: 
تتمسك النظرية الوظيفية بادلسار اخلطي من زاوية تطور الوظائف للنظام السياسي 

 * 1أربع فرضيات أساسية:  Coleman رفقة Almandويقدم 
ذلا بٌت سياسية  –ومهما كانت مستويات التنمية –كل النظم السياسية  -1
 ، الدؽلومة واالختصاصات.يف ادلستوىزبتلف معها  للبٌت السياسية الغربيةمشاهبة 
يف درجة  طىناك تبٍت لنفس الوظائف يف مجيع األنظمة السياسية، وزبتلف فق -2

 الوظائف. تطبيق ىذه
 متعددة الوظائف خلدمة نظام سياسي معُت.كل البٌت السياسية تعترب  -3
مطلقة  كل النظم السياسية تعترب سلتلطة، أي أهنا ليست مطلقة احلداثة أو -4

 التقليدية.

مسار التنمية عادلي وخطي وحالة دول العامل الثالث ستعرف ما  يعترب وبالتايل
ذبارب أوروبا الغربية، دبعٌت أن عمليات التنمية السياسية تعٍت نشر الوظائف  عرفتو

وىي: التوظيف السياسي، التعبَت عن ادلصاحل، تقبل  Gabriel Almandالسبعة لـ 
ة ئنشتادلصاحل، االتصال السياسي، الوظيفة القضائية، تطوير القواعد، تنفيذ القواعد وال

 السياسية.
مستوى التحديث يتعلق دبؤشرات استقاللية  فإن قياس Almondحسب و 

ادلؤسسات واختصاصاهتا، وحسبو فإن مؤسسات دول العامل الثالث تتميز بكوهنا 
متداخلة وغَت متخصصة، كما أن الوظائف التنفيذية والتشريعية والقضائية متداخلة 

 2وزبضع لسلطة واحدة يضاف إليها ادلؤسسة الدينية واالقتصادية.

                                                           

1  - Bertrand Badie, op.cit, p44. 

* - voire: Almond G Coleman J.S, ed, the politics of the developing Areas, 

Princeton, Princeton university press, 1960, pp8-11. 

2  - Bertrand Badie, op.cit, p45. 
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عن حالة الدول حديثة االستقالل على أهنا دوال تعاين من عدم   Colemanيتكلم 
القدرة على تقسيم العمل السياسي، وادلدخل احلقيقي للتنمية إذا ىو العمل على زيادة 

 م العمل(.يسسة والتخصص )تقسأادل
Powellة رفقAlmond  روفيما بعد طو 

االعتبار  اسلتلف آرائو حبيث أعاد *
للثقافة السياسية يف عملية التحديث )العادات، العقائد، القيم، قدرات الشعب 

تستهدف بناء إنسان عقالين، ربليلي،  -بذلك–الكامنة(، وأصبحت عملية التنمية 
ذبرييب يف أفعالو السياسية، وذلذا أصبحت التنمية السياسية تقًتب من عملية العلمنة 

أكثر من كوهنا رلرد طرح مؤسسي يركز على   Sécularisation culturelleالثقافية
 1االستقاللية ادلؤسساتية.

الثقافة السياسية موضوعا لبحث مقارن مستقل بُت أصبحت وفيما بعد 
Almond  وSidney verba  بريطانيا، أدلانيا، اليات ادلتحدة األمريكيةحول )الو ،

أنواع من الثقافات تتناسب  ةبُت ثالثوتوصال إىل التمييز  1963 سنةإيطاليا، ادلكسيك( 
 2أظلاط من التفاعل مع ادلسائل السياسية: ةمع ثالث
مة دبا غلري يف تىي ثقافة غَت مهو :  La culture paroissialeالثقافة الرعوية  -1

 الدولة الوطنية، وتتوجو إىل الثقافات واالنتماءات الفرعية.
ىي ثقافة تعًتف بالنظام السياسي و :  La culture Sujétionالثقافة الرعائية  -2

 الوطٍت، ولكن ادلواطنُت ال ينخرطون وال يشاركون يف وظائفو.
تقوم على مواطنُت و :  La culture de participationثقافة ادلشاركة -3

أصحاب إرادة ألداء واجباهتم وأخذ حقوقهم وىي ميزة الدؽلقراطيات ادلستقرة واألكثر 
 تقدما.

                                                           

* -  voire: Almond G, Powell, B, Comparative politics: a developmental 

approach, little brown and Go, Boston 1966, pp23-24.25. 

1  - Bertrand Badie , op.cit, p45. 

2 -  ibid, p49. 
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التوجهات "عن  Almandأما يف مسألة ربديث الثقافة السياسية فيتكلم 
 االيت تؤدي إىل تراجع ادليوالت اإليديولوجية والتوجو إىل إحداث وتبٍت مزيد "الرباغماتية

من التوافقات، وىذا الكالم يعٍت أن إنشاء جهاز بَتوقراطي وحده غَت كاف إذا مل 
لي السلوكات البَتوقراطية وفق قيم عادلية، بيوافقو ربول ثقايف ؽلس قيم شلارسي ومستق

 1: وهبذا فشرطي التنمية السياسية علا
 . Différenciation structurelleاالستقاللية ادلؤسساتية -1
 . Sécularisation culturelleنة الثقافيةالعلم -2

لية ربول بطيئة سبس كل اجملتمع، إهنا مقاربات مكل ىذه النظريات تتصور ع
تتجاىل احلقيقة التارؼلية اليت تقول بان ظلاذج الدول احلديثة والعامل ثالثية تعرف الكثَت 

 من القطائع، الثورات، احلروب األىلية، واالنقالبات العسكرية.
 "األزمة ملعا"وذلذا ظهر توجو جديد يف أدبيات التنمية السياسية يركز على إدخال

وىي أعمال ترفض الستاتيكية والثبات واخلطية  L Pyeو Organskiخاصة أعمال 
 لعملية التنمية ادلوجودة يف األعمال السابقة.

 حول التنمية السياسية:  L Pyeرابعا: محورية األزمة في أعمال 
ذلا نفس التوجو التنموي القائل بأن كل اجملتمعات لديها نفس  L Pyeأعمال 

تطوير القدرات ا ذكعم ادلساواة، و دادلسارات التنموية، وىذه ادلسارات ستنتهي بتقوية و 
 2السياسية والتنوع ادلؤسسايت:

تقوية ودعم ادلساواة: تتضمن ظهور مواطنُت مسؤولُت وفعالُت يقررون االطلراط  -
 السياسية جملتمعاهتم، وىذا يستوجب قانون عام يساوي بُت اجلميع.يف احلياة 

 قدرات النظام السياسي: تتضمن تقوية الفعل احلكومي، زيادة فعاليتوتطوير  -
وعقالنيتو، وىذا ما يفًتض تقوية قدرات االستجابة دلعطيات التغيَت، وكذا إنتاج القيم 

 الضرورية لضمان استمرار النظام.

                                                           

1 - Bertrand Badie , op.cit, p49.  

2 - Pye. C, Aspects of political development, Little Brown , 1967, Boston, 

p45. 
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، حبيث أن Shilsو Almandاالستقاللية ادلؤسساتية: وىنا يتشارك مع آراء  -
التنمية السياسية يف جوىرىا تعٍت التوصل إىل مؤسسات متنوعة ومستقلة عن بعضها 

 البعض.

على إدراك كل رلتمع حملدداتو، وكيف يتعامل من أجل  L Pye ربليليرتكز 
أن يكون بدون حدوث التوتر، والقطائع،  استغالذلا، ولكن ربقيق  ىذه الغايات ال ؽلكن

: أزمة اذلوية، لك ػلصي ستة أزمات وىيذول واألزمات، وىذا ما يفسر ظهور األزمات
 1أزمة الشرعية، أزمة التوغل، أزمة ادلشاركة، أزمة التكامل، أزمة التوزيع.

وة ىذه األزمات الستة ىي اليت ترافق عملية التنمية والتحديث، وذباوزىا يعترب خط
 2 :ألزماتا هذى لتجاوز الدؽلقراطية ىي نتاج و  ضلو النظام السياسي األمثل

أزمة اذلوية: ترافق فكرة بناء اجلماعة الوطنية وذباوز ادليوالت والوالءات ما قبل  -1
الدولة اليت تعرفها الدول حديثة االستقالل، وذباوز ىذه ادلعضلة ال ؽلكن إال بتفكيك 

 االجتماعية التقليدية عن طريق التعبئة لتجاوز اجملتمعات التقليدية والرعوية.وتغيَت البٌت 
أزمة الشرعية: تتعلق بوجود مركز حكومي مقبول من اجلميع وقادر على إدارة  -2

اإلكراىات احمللية ادلتعددة، والدول اجلديدة تعرف ىذه األزمة لوجود اضطرابات يف 
 الوظائف واألدوار السياسية.

ة التوغل والنفوذ: متعلقة دبدى قدرة السلطات احلكومية على الوصول أزم -3
احمللية، وكذا  احلل ىو ترسانة من ادلؤسسات العقالنية اجلهوية و بسياساهتا إىل اجلميع، و

 بناء الثقة بُت الدولة ومواطنيها.
أزمة ادلشاركة: متعلقة باطلراط الفواعل اجلديدة يف احلياة السياسية، واحلل  -4

 يكون بتوسيع وتعميم االقًتاع العام.
أزمة التكامل: متعلقة بعدم القدرة على ضمان التنسيق يف السياسات بُت  -5

مجيع ادلؤسسات لضمان بقاء النظام السياسي، وال ؽلكن ذباوزىا إال بتشكيل شبكة 
 للعالقات ادلتبادلة ذبمع مجيع التنظيمات السياسية من جهة وادلواطنُت من جهة أخرى.

                                                           

1 -  Pye L, Aspects of political development, op cit، p63. 

2 -  ibid, pp 63-66 . 



61 
 

أزمة التوزيع: متعلقة بطريقة توزيع اخلربات، اخلدمات، القيم يف اجملتمع، إهنا  -6
متعلقة بالقدرة على التحكيم، واحلل يكمن يف تقوية تدخل الدولة وتبٍت بَتوقراطيات 

 اجتماعية.

أي وعموما فعملية التنمية السياسية متعلقة بتجاوز ىذه األزمات اليت يواجهها 
 اعي.نظام سياسي واجتم

 .المطلب الثاني: المقاربة السياسية الصرفة في التنمية السياسية
ىذه ادلقاربة على استقاللية السياسة وتقدم الدؽلقراطية على أهنا نتاج تدافع 

 Sفيها صلد أعمال الكتابات عمليات سياسية صرفة داخل النظام السياسي، وأىم 

Huntington  وDavid Apter. 
 :Samuel Huntington عند أوال: المقاربة المؤسساتية 

انتقادات قوية  1965يف بداية أعمالو يف السياسة ادلقارنة عام  Huntington قدم
 1:  أربع مربرات أساسية طور لنظريات التنمية السياسية التقليدية، و ألجل ىذا

مرحلتُت أو فًتتُت من التنمية ليست ظاىرة ارتدادية إىل الوراء ولكنها تتخلل  -1
 اط السياسي.طاالضل

احلديثة، يف حُت أن األصح  النظريات الكالسيكية حبيسة اجملتمعاتكانت  -2
ىو تتبع عمليات التنمية يف مجيع ادلراحل التارؼلية لإلنسانية، أي أن ىناك ذبارب تارؼلية 

 للتنمية تستحق الدراسة.
االجتماعي، الثقايف وبُت  ال غلب أن طللط بُت التحديث االقتصادي، -3

التنمية، فالتصنيع ليس احلافز الوحيد للتنمية السياسية، ويف كثَت من احلاالت ؽلكن 
للتصنيع أن يعرقل أو يؤجل التنمية السياسية، ففي العامل الثالث األىداف االقتصادية  

 كانت سببا لتربير استمرار األنظمة التسلطية.
دبعيار مستقل وعادلي قابل ألن يطبق على  دتتحدالتنمية السياسية غلب أن  -4

 مستقل عن الظواىر االقتصادية واالجتماعية. اجملتمعات القدؽلة واحلديثة، وربليال

                                                           

1 - Samuel Huntington, political order in changing societies, New Haven, 

Yale university press, 1968, p30.  



66 
 

كأىم عامل  institutionnalisationعن ادلأسسة  Huntingtonوىنا يتكلم 
ؽلكنو أن يقع يف قلب عملية التنمية السياسية، فتنمية نظام سياسي يعٍت تطوير 

 1مؤسسات مستقرة، متكيفة، معقدة، مستقلة ومتجانسة: 
  نظام سياسي قادر على التكيفadaptability :بناء نظام قادر على  ا يعٍتذوى

مواجهة التغَتات والتكيف مع مجيع ادلراحل التارؼلية، أي أنو ؽللك القدرة على أداء 
 وظائف جديدة مل تكن موجودة حلظة نشوئو.

 نظام سياسي مركب ومعقدComplexity  أي أن وظائفو ال تصدر من بنية أو :
 مؤسسة واحدة، وىذا يستوجب العديد من ادلؤسسات والوظائف.

  نظام سياسي قائم على استقاللية ادلؤسسات السياسيةOtonomy وىذا يعٍت :
ا أو فر طاستقاللية الدولة عن القوى االجتماعية واالقتصادية، فالدولة ال ؽلكنها أن سبثل 

أن تكون األداة التنفيذية لطبقة اجتماعية  هاطبقة أو قوة اجتماعية معينة، كما ال ؽلكن
تهدف بناء نظام سياسي مستقل، زلايد ومشكل من إطار معينة، وىذه العملية تس

 زلًتف ألجل محاية ادلصاحل العامة.

  خاصية التجانسCohésion : سة التجانس ألهنا تعرب عن سدرجات ادلأتفًتض
 االتفاق.

ىي وحدة التحليل األساسية للتحليل  "سسةأادل"Huntington يف أعمال 
سسة ىي أالسياسي، وىي ادلتغَت احلاسم يف دراسة أي عملية تغيَت أو تنمية سياسية، فادل

الوحيدة القادرة على محاية اجملتمع، ذبنب االنقسامات وحل النزاعات اليت ترافق تطور 
 عامة.اجملتمع، كما أهنا تعمل على نشر سياسة متجانسة خلدمة ادلصلحة ال

ة ضرورية لتجاوز معضالت ادلرحلة االنتقالية اليت تفرض درجات معينة من سسفادلأ
ؼلتلف مع ادلنظرين السابقُت يف كونو يربط بُت   Huntingtonقوة الدولة، وىنا صلد 

وتقوية الدولة، ألن عملية التحديث االقتصادي واالجتماعي والثقايف  التنمية السياسية

                                                           

1 - ibid, pp13-24. 
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ية ادلؤسسات اليت من خالذلا يتم ذباوز التحالفات التقليدية وكذا ربتاج إىل عملية تنم
 1إعادة توزيع األدوار االجتماعية، وكل ىذا ػلتاج إىل قوة الدولة.

عملية ترسيخ الدؽلقراطية تتطلب إشراف مؤسسات ذات مصداقية وذات كما أن 
بُت القوى  ضمن القدرة على إدارة اللعبة، وإعادة توزيع األدوارت ىتحطابع وطٍت 

 ادلتنازعة.
ذباوز التحالفات السلطة و  عقلنة تتضمن Huntingtonالتنمية السياسية دبنظور ف

ضمان سبايز ادلؤسسات السياسية وخاصة ظهور ادلشاركة باإلضافة إىل التقليدية، 
و  Tocquevilleالسياسية، وىذا الطرح يقًتب من طروحات الكثَتين ابتداء من أعمال 

R Dahrendorf مأسسة النزاعات بصفة "الذي درس التغَت االجتماعي انطالقا من
 2وىو ما اعتربه الشرط الضروري األويل للدؽلقراطية."تدرغلية

الذي يقول بأن التنمية تقتضي Eisenstadt  Sونفس التوجو صلده يف أعمال 
حو الًتكيز على التغيَت عن طريق فرض مؤسسات ؽلكنها فيما بعد أن تؤطر التغيَت وسبن

 3االستمرار والدؽلومة.

D Apterثانيا: استراتيجيات التحديث عند 
* 

 4عدة اسًتاتيجيات للتحديث:  David Apterيقًتح 
نظام التعبئة: يعتمد على تركيز السلطة حول قائد كاريزمايت مسنود بإيديولوجية  -

 تسمح وتدعم مشاركة الشعب.

يقوم على إضعاف مركزية السلطة نظام ادلصاحلة: ىو عكس النظام األول حبيث  -
 م إدارة الشعب والنخب السياسية.يوادلرجعية اإليديولوجية، ويرتكز على تعظ

                                                           

1 - Samuel Huntington, political order in changing societies, op.cit, p24. 

2 - Bertrand Badie, op.cit, p85. 

3 - Ibid, p85. 

 :   ؽلكن العودة إىل كتاب دافيد ابًت  - *
  - David Apter , the politics of Modernization, Chicago, Chicago university 

Press, 1965, p 42.   

4 - Bertrand Badie, op.cit, p 101-102. 
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ية شبُت األتوقراطية التحديثية، واألوليقار  Apterيز فيو نظام بَتوقراطي: وؽل -
 العسكرية وكل نظام لديو أسلوب خاص بالتحديث.

 عن ديناميكية معينة للتحديث متعلقة بعاملُت أساسيُت:  Apterويتكلم 
 طبيعة النظام السياسي يف حد ذاتو. -1
 احلوافز غَت السياسية للتحديث. -2

ربليلو إذا يعتمد على ثنائية اإلكراه وادلعلومة، حبيث أن كل نظام يعمل عن طريق 
مرحلة الشك وعدم اليقُت اليت اإلكراه والقهر معرض لفقدان ادلعلومة وبالتايل الدخول يف 

تؤدي بو إىل مزيد من الراديكالية أو إىل مزيد من التحول حىت يستطيع احلصول على 
 1ادلعلومات من بيئتو.
السياسية فتتمثل يف ضغوطات التحديث، واقتصاد التصنيع اليت  غَتأما احلوافز 

 ه واستمراره.تدفع النظام السياسي إىل أظلاط جديدة من التكيف حىت يضمن بقاؤ 
بُت التنمية والتحديث، فالتنمية عملية شاملة سبس كل  Apterأعمال سبيز 

مستويات البنية االجتماعية، أما التحديث فلو مدلول زلدد مقًتن باستَتاد ظلوذج معُت 
 أو استبدال رلتمع تقليدي دبجتمع صناعي.

التحديث ينتهي بزعزعة قواعد اجملتمعات التقليدية وشيئا فشيئا ينتج قيما وفواعال 
جديدة، وسياسيا ينتهي بالتسييس التدرغلي كمرحلة ضرورية لكل رلتمع يف حالة ربول، 
وىنا تتدخل العمليات السياسية لتنظيم وضبط التغَتات السوسيواقتصادية، وكذا 

ىذا التوتر ينتج بُت القوى و ة عن عمليات التحديث، التخفيف من حدة التوترات الناذب
 2التقليدية والقوى احلداثية.

د الدؽلقراطية عالقواو ويف هناية عمليات التحديث نصل إىل ترسيخ ومأسسة القيم 
 3عند ادلواطنُت والنخب السياسية حىت يصبح اجلميع يستعملها بشكل فعلي ودائم.

                                                           

1 - Ibid, p103. 

2 - Bertrand Badie, op.cit, pp 95-98.     

3 - Diane Ethier, des relations Entre libéralisation économique Transition 

démocratique et Consolidation démocratique,  Revue international de politique 

comparé, Vol 8No= 2001, p 272.     
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 .ة الدولةثالثا: التنمية من خالل تنمية مركزي
تكامل الدولة وجود مركز سلطوي شرعي قادر على مجع األفراد يفًتض 

واجلماعات حول مركز ووحدة واحدة تتجاوز مجيع االنتماءات، وىذا ادلركز ىو أساس 
كل اجملتمعات أسست دلركز  السادس عشر أي عملية تنمية سياسية، حبيث أنو منذ القرن

 والعشَتة واجملتمعات اإلثنية. سياسي موحد يسمو على ظلاذج القبلية
إن تطوير مركز يعٍت ترقية إطار مؤسسايت ونظام قيم يتوجو إىل ضمان النظام العام 
جملتمع مستقل وزلدد بإقليم معُت، ىذا ادلركز ىو نتاج عقالنية سوسيواقتصادية لضمان 

، ولضمان قبل سياسية احلالة االجتماعية اليت ربول دون العودة إىل حالة الطبيعة ادلا
 ادلبادالت والتوزيع اجليد للثروات واخلدمات من خالل تنظيم الرقابة والقيادة واذليمنة.

 1تنمية ىذا ادلركز السياسي تعٍت:
توسيع بنية سياسية مركزية وىوية سياسية للجميع قادرة على ضمان سبرير   -

 السياسات ادلختلفة يف مجيع أضلاء اإلقليم.
ادلركز يف مجيع اجملاالت واألقاليم الفرعية، وىذا ما يشًتط ضمان تغلغل ىذا  -

نوع ودرجة معينة من القوة، وكذا امتالك آليات لصناعة التحالف الوطٍت، كما أن ىذا 
 السياسات، القيم، الربامج، صناعةادلركز ىو الوحيد الذي ػلتكر اإلكراه ادلادي الشرعي ل

 الرموز، وفرض قواعد مشًتكة.
لسياسية تعٍت يف مستواىا الثالث إعادة التنظيم التدرغلي للمحيط، ألن التنمية ا -

البيئات ادلختلفة تتعاطى مع سياسات التغلغل باإلغلاب والسلب، لذلك فإن ادلركز يتبٌت 
 تشكيل دولة مواطنُت ومشاركة.

التنمية السياسية تعٍت االرتكاز الفعال على ادلؤسسات التقليدية، ألن التنمية ال  -
ٍت إحداث القطيعة مع ادلؤسسات التقليدية خاصة يف ادلراحل االنتقالية، كما أن أي عت

، وال غلب أن تكون "احلديث"و "القدًن"عملية تنمية حقيقة غلب أن تستوعب ثنائية 
 .A Zolbergالسلطة حديثة واجملتمع تقليدي مثلما ىو احلال يف إفريقيا حسب 

                                                           

1 - Bertrand Badie, op.cit, pp113-114. 
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إعادة تأىيل الوظائف االجتماعية والتفاعل  قيام بنية سياسية مركزية إىليؤدي 
التكنولوجيا السياسية اجلديدة اليت تقتضي  F.Riggsاالجتماعي ككل، وىذا ما يسميو 

 1عدة مؤشرات: 
التكنولوجيا السياسية اجلديدة تشتغل على إضعاف الروابط األىلية وتفكيك  -1

 وابط غلب أن تنتهي لتًتك مكاهناروابط اجملتمع القروي الريفي، العائلي والقبلي وىذه الر 
 جتماعي ؽلتد على سائر اإلقليم، وعلى ادلستوى السياسي التكنولوجيا السياسيةادلكون 

بناء جهاز بَتوقراطي مركزي قادر  على التكيف مع ادلعطيات الثقافية لكل رلتمع،  تعٍت
 ويتأسس على قانون عام وغَت مشخص.

 أن تشتغل على تكثيف ادلشاركة السياسية. التكنولوجيا السياسية اجلديدة غلب -
قيام السلطة ادلركزية يؤدي إىل تقوية ادلوقف الدويل من خالل وضوح اخلطاب  -

 التوجو اإليديولوجي للسياسة اخلارجية. و الدبلوماسي

استمرار البٌت التقليدية: التحديث ال يفكك البٌت التقليدية كليا كما يعتقد 2- 
قايف القائم وىذا ما فعملية التنمية ترتكز على اإلطار ادلؤسسايت والثباحثي التحديث، 

حول اجملتمعات اإلسالمية حبيث أثبتوا بأن  C GeertsوL Binder  أثبتتو حبوث
عمليات التكنولوجيا السياسية ال ؽلكن أن تتم يف ىذه اجملتمعات إال باستعمال وإعادة 

* تأىيل القيم التقليدية ادلوجودة.
 

 ىذا التوليف بُت احلديث والتقليدي غلب أن يكون بعدة آليات: 
 غلب أن تكون السلطات السياسية ادلركزية اجلديدة يف خدمة ادلؤسسات -

 عمل التقليدية ويف نفس الوقت العمل على سبرير عناصر احلداثة تدرغليا، ووفق

Balandier  G احلداثة يف اللغةفإن الدول اجلديدة غلب أن تعمل على ترمجة عناصر 
 العناصر. األصلية للثقافات القائمة، وبالتايل إضفاء الشرعية على ىذه

                                                           

1 - Bertrand Badie, op.cit، pp 122-126.   

 ؽلكن العودة إىل أعمال:  - *
- Geertz.C. Islam Observed, New Haven, Yale university press, 1968. 

- Binder. L ,the ideological Revolution In the Middle East, New York, 

J.wiley , 1964. 
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 البٌت السياسية احلديثة ال ؽلكنها أن تكفي دبفردىا، وحىت تعمل بشكل جيد -

 غلب أن تستعُت بقيم وسلوكات البيئة التقليدية.

 رلتمعاهتا.السلطات ادلركزية تستعمل الوسائط التقليدية للوصول إىل أعماق  -

  األطراف احمليطة بالنظام تلجأ إىل الضغط ادلستمر على السلطة ادلركزية  -

 إلدخال ادلمارسات التقليدية يف السلطة.

 :ةظهور نزاعات جديد3- 

قيام مركز سياسي قوي إىل إعادة صياغة بنية النزاعات االجتماعية بنقلها يؤدي 
تبحث عن التوافقات السياسية داخل  من النزاعات ذات االمتداد القبلي، إىل نزاعات

 الدولة، أي االنتقال من النزاعات االجتماعية إىل النزاعات السياسية التنافسية.

 إستراتيجية تقوية السلطة المركزية:. 
 السلطة المركزية القوية مهمة النخب والفواعل: 

فهم ظاىرة ادلركزية السياسية بتحليل الفواعل ادلتورطة فيها، طبيعتها، ىويتها، يتم 
تقول بأن  Eisenstadtمصاحلها، وانتمائها االجتماعي وكذا حوافزىا، فتحليالت 

اليت ربولت  األنظمة السياسية األوروبية تطورت دببادرات من طلب اقتصادية بورجوازية
حُت أن النظم حديثة االستقالل قامت على  شيئا فشيئا إىل طبقة سياسية، يف

شخصيات سياسية وفكرية زبتلف عن النخب االقتصادية، وبقيت النخب االقتصادية 
 1خارج رلال اللعبة وترتبط بالقوى االستعمارية.

كما أن النخب الفكرية اليت تكونت يف اخلارج وأصبحت طلب سياسية للدول 
ماعية التقليدية، وعن النخب االقتصادية احلديثة، عن القوى االجت منفصلةاجلديدة تعترب 

ما ىو تقليدي  ُتوىذا ما يصعب مهمتها يف فرض التجانس االجتماعي وكذا التوليف ب
 و ما ىو حديث.

 
 

                                                           

1  -  Bertrand  Badie, op.cit, p129. 
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 السلطة المركزية مرتبطة بطبيعة ونوعية السياسيات المتبعة:
 ىذا تطور ادلركز مرتبط بطبيعة السياسات العامة ذات االنتشار الوطٍت، ويف

حول أبعاد قرارات األنظمة السياسية  G Brewerو   R Braunerالعنصر تفيدنا أسئلة
 1:ادلقبلة على التحديث

ىل ىي اقتصادية أم أهنا تستهدف التغيَت   :ما ىي أىداف السلطة ادلركزية -
 كأولوية؟ 
 ما ىو مقدار التجنيد خلدمة األىداف ادلعلنة؟  -
 ما ىي العوامل ادلتحكمة يف ىذه التوجهات الكربى؟  -
 ما ىي النظرة ادلستقبلية للتنمية؟  -
 األىداف األخرى ادلمكنة، وما ىي فرصما ىي  ما ىي مبادرات التحقيق و -
 .التحقيق ؟ وتكاليف

كل الكالم السابق يعٍت أن تنمية ادلركز السياسي ادلستقل يعترب مدخال للتنمية 
السياسية، وؽلكن ادلراىنة عليو لتفكيك البٌت التقليدية والوالءات القبلية حىت ضلقق 

 ."اجلماعة السياسية"
 .المطلب الثالث: العودة إلى ربط التنمية السياسية بالمحددات التاريخية

–وىذه احملدودية أدبيات التنمية السياسية واالنتقال الدؽلقراطي زلدوديتها، أثبتت 
وصيات االجتماعية والثقافية واجلغرافية لكل صآتية من اخل -الكثَت من ادلهتمُتحسب 

هم ميكانيزمات وحركيات فرلتمع، لذلك أصبح مهما فتح رلال حبثي جديد ػلاول 
 التغَت السياسي.

دلاذا ينفرد كل نظام سياسي بشكل معُت وىو   سلتلفايثَت سؤاالا التوجو البحثي ذى
ىو السؤال الذي يؤطر التوجو البحثي اجلديد يف أدبيات التنمية ، و َت؟يالتغ من التحول أو

 ية.فػللينا إىل اخلصوصيات اجلغرافية والثقا باعتباره السياسية

                                                           

1  -  ibid, pp 131-132. 
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إىل موضوع خاص  وهبذا انتقلت دراسات التنمية من كوهنا موضوعا عادليا رلرد
وعملي، وىنا مل يصبح الرىان ىو معرفة األسس العامة اليت سبيز تنمية اجملتمعات 

ىذا التوجو يعٍت العودة إىل و السياسية، وإظلا معرفة الشروط اخلاصة ادلتحكمة يف ربوذلا، 
كما ىو يف سياقو  Réalité de l'événementاحلدث التارؼلي أو حقيقة احلدث 

 1مع، وبالتايل احًتام األسئلة اليت يطرحها ادلؤرخ وكذا علومو ادلنهجية.اخلاص بكل رلت
 "التغيَت االجتماعي والتارؼلي"يف الريادة خاصة كتابو  R Nisbetوتأيت أعمال 

Social change and history،  أين دافع بقوة على ارتباط التنمية والتغيَت باحملدد
 2التارؼلي، وىذا الربط يفرض ضروريتُت منهجيتُت: 

غلب التعاطي مع التنمية يف أبعادىا اخلاصة، كما غلب دراسة حركيات كل  -1
نظام سياسي ألهنا تتحكم يف إمكانيات ربولو، ويف سياق التاريخ نتوصل إىل الوضع 

 التغيَت، وبأي شكل، وبأية وسائط، وما ىي موانع ذلك.الذي يؤدي إىل 
بأن العلوم  Nisbetغلب دراسة التنمية يف بعدىا الزمٍت، وىذا ما يعرب عنو  -2

 االجتماعية أصبحت شيئا فشيئا تارؼلية.

ادلالحظة التارؼلية والدراسات اليت اىتمت بفهم احلركيات ادلتحكمة يف تطور 
لى تشكل ثالث معطيات تارؼلية تعترب ادلفاتيح األساسية األنظمة األوروبية أمجعت ع

 ىي:  لفهم النظم السياسية الغربية و
 تشكل الدولة الوطنية. -

 تشكل األنظمة السياسية اجلماىَتية. -

 تشكل نظم حزبية خاصة بكل رلتمع سياسي. -

ىناك ضعف كبَت يف ىذه  أن وإذا أجرينا نفس اجلهد على اجملتمعات النامية صلد
العمليات أو ادلسارات اليت تطورت تارؼليا، لذلك ففهم ىذه األصالة واخلصوصية ػلتاج 

كننا من الوقوف على احلركيات اليت ؽلكنها أن تتحكم يف سبإىل تطوير أطر ربليلية خاصة 
 ربديث وتطور النظم السياسية يف اجملتمعات العربية والنامية بشكل عام.

                                                           

1 - Bertrand Badie, op.cit, p139. 

2 - Ibid., p140. 
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 خصوصية التاريخية: ال
العمليات السياسية اليت حدثت يف أوروبا ال ؽلكن مقارنتها باليت حدثت يف بقية 

نفس الوحدة الزمنية، كما أن معظم الدول النامية قد إىل مناطق العامل ألهنما ال ينتميان 
نظاما ما ورثت ظلوذج الدولة أو تبنتو من أجل االندماج السريع  يف النظام الدويل باعتباره 

 1بُت دول وطنية.
ىذا اخليار تأسس على تناقض خطَت استوجب ضرورة ادلفاضلة بُت سرعة 
االندماج يف النظام الدويل بتبٍت ظلوذج الدولة الوطنية، والرغبة يف بناء تنمية وظلاذج 
سياسية تراعي اخلصوصيات التارؼلية، وىذه ادلفارقة ىي اليت ؽلكنها أن تفسر االضلراف 

 2ي دلعظم الدول ادلستقلة حديثا.التارؼل
كما أن ىذا اخليار ىو الذي يقع وراء معظم موجات عدم االستقرار واألزمات 
احلادة، وػلول دون القدرة على ترسيخ تقاليد سياسية بسبب منطق القطائع الذي 

 يتحكم يف العملية السياسية.
رؼلي، ومن إمكانية وهبذا فاجملتمعات النامية ىي رلتمعات زلرومة من إرثها التا

مل ػلًتم فيها منطق التطور  سياسية تطوير ظلوذجها األصيل واخلاص هبا، فهي رلاالت
 الطبيعي لألشياء وللظواىر.

 : رجيةاالرتباط بالقوى الخا
ادلشكلة الثانية للدول احلديثة وادلتخلفة اقتصاديا ىو تبعيتها للقوى الدولية ولذلك 

 احملدداتبأن فهم تنمية النظم السياسية اجلديدة ال ؽلكن إال بربطو ب Balandier قال
ا للنظام الدويل مكانة ياللذين أعط R Robertsonو P Netll، وىو نفسو توجو يةاخلارج

 3حامسة يف فهم عمليات التنمية السياسية.

                                                           

1  - Bertrand Badie, L’Etat importé : L’occidentalisation de L’ordre 

politique, fayard, paris, 1992 ,p88 

2  - Ibid, p91 

3 - Nettl  P, Robertson R, International system and the modernization of 

societies, London ,fober and fober, 1968, p 216. 



61 
 

 ادلعطياتات التغيَت والتحول يف الدول النامية غلب أن يتجاوز يلذلك ففهم حرك
الداخلية، واالىتمام كثَتا بالعوامل اخلارجية للتغيَت سواء اليت تدعم أو ربافظ على منطق 

 يف األدبيات الكالسيكية للتنمية السياسية. المهميعترب بعدا ربليليا  ما االستمرار، وىذا
وىنا ؽلكننا االستعانة بأعرق األدبيات يف نظرية العالقات الدولية وخاصة ادلوروث 

الواقعية اجلديدة، وكذا اإلرث النيوماركسي  وبالتحديد أجيالوجبميع لواقعي النظري ا
 1النسقية للعالقات الدولية. يعةايل الذي يدافع عل الطبرب والنيولي

 خصوصية البنية االجتماعية: 
الثقافة الوطنية  االجتماعي و غياب اجملتمعات النامية من ضعف التكامل تعاين
كل ىذا أدى إىل فرض الشكل الوطٍت و د شكل موحد للشرعية، و وجعدم  اذكادلشًتكة، و 

، لذلك فعمليات التنمية مل تكن مدروسة التجربة الغربيةبأسلوب تسلطي عكس حالة 
وتدرغلية وإظلا كانت لصاحل مجاعة ربتكر السلطة وتوظف كل شيء ألجل االستمرار 

 فيها، وىذا ما يفسر ظهور عالقات الزبونية والوالء.
د الريعية والتمويل ر ذه الدولة كقوة ربوز على قوة ذاتية مسنودة بادلواىتأسست 

مل  ة أو الوالء والرعايا، كما أن اجملتمع ال ينتج الثروة لذلكبالذايت، وىنا ينتج القهر والغل
وبالتايل البحث  ،لظهور التعددية والنزاعات اتظهر طبقات اجتماعية تكون فيما بعد سبب

 ؤسس للدؽلقراطية.عن التوافقات اليت ت
ىناك العديد من التحليالت اليت تقول بأن غياب قاعدة سوسيواقتصادية قوية، 
وكذا اجملتمع ادلدين القادر على الرقابة ىو ما يفسر توجو النخب السياسية الرمسية إىل تبٍت 

َت السياسي مع التغيَت يعدم انسجام التغكما أن عدم ادلساواة،   و الفساد و القهر
الكاريزماتية وأنظمة  اتيفسر ظهور الديكتاتورية والسلطقد واقتصادي ىو الذي السوسي

 احلزب الواحد.

                                                           

 ؽلكن العودة إىل:  -2

   - Dario Battistella, théories des relations internationales, presse de la 

fondation Nationale des science politique, paris, 2003. 

   - Alex Macleod, Dan O,Meara, théories des relations internationales: 

contestations et résistances, éditions Athéna, Lepes, canada, 2007.  
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األعمال البحثية الكربى يف الثمانينيات ادلهتمة بالعامل الثالث وإشكاليات دعت 
التنمية السياسية إىل ضرورة إعادة النظر يف أظلاط اذليمنة داخل اجملتمعات، كما أعادت 

ال من الًتكيز على دراسة نظام يف حالة انتقال غلب التوجو فبد ،البحثي توجيو ادلشروع
إىل إدراك منطق إعادة إنتاج السياسة أي أطروحة أن األنظمة التسلطية تعيد إنتاج 

   *نفسها.
 المقاربات اإلستراتيجية والعقالنية لالنتقال الى الديمقراطية.المبحث الثاني:  

الدؽلقراطية يطرحون تقريبا نفس األسئلة ويدعمون إجاباهتم معظم طلبة وباحثي 
التربيري، فالصعوبات ال تكمن يف السؤال ادلتعلق بكيف أيت النظام  يبنفس ادلنطق البحث

 .؟الدؽلقراطي إىل الوجود، ولكن بكيف تضمن الدؽلقراطية بقائها واستمرارىا واستقرارىا
استهلكت الكثَت من الزمن  لذلك صلد أن معظم األعمال الضخمة السابقة

للظاىرة، ومعظم البحوث تتكلم بنفس اللغة، ويف أذىان الباحثُت كانت دائما 
، وىذا ال غلب أن يكون T Jefferson "توماس جيفرسون"أو  "سيدؽلقراطية بريكل"

حالة طلبة الدؽلقراطية يف احلالة العامل ثالثية والعربية، دبعٌت أهنم ال غلب أن يتعاطوا 
تعاطوا معها يف شكلها اإلشكايل يقراطية يف شكلها الناضج والنهائي، بل غلب أن الدؽل

 والنزاعي كما ىو احلال يف لبنان وتركيا، والعراق وبقية دول االحتجاجات الشعبية.
 السؤال األساسي للمقاربات العقالنية لالنتقال إىل الدؽلقراطية ىو: 

قراطية ىي نفسها اليت تشجع ميالدىا ىل الشروط اليت تفسر ظهور واستمرار الدؽل
 1.يف مكان آخر؟

That the circumstances which sustain a mature democracy also 

favor its birth?  
العوامل االقتصادية  يف السابق على العالقة بُتاشتغلت أدبيات التنمية السياسية 

واالجتماعية بالدؽلقراطية،ولذلك تكرست قناعات عكسية بأن غياب ىذه العوامل يفسر 
                                                           

 وصلد فيها كتابات:  post-devloppementalismeىذه األعمال تنسب إىل التوجو ادلا بعد تنموي:  - *
-Patrick chapel, Jean Francois Bayard, Joel Migdal, Thomas Callaghy, Louis 

putter man Dietrich Reuschmeyer, zaki Ergas. 

1 - Dankwart Rostow , Transition to Democracy: Toward a dynamic model، 
Comparative politics, Vol 2, No=3  (April, 1970), p341.  
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غياب الدؽلقراطية وقيام أنظمة تسلطية مستقرة، وقدمت حال نظريا باالعتماد على ذبربة 
الغرب سبثل يف نظرية التحديث، لكن ابتداء من التسعينيات ظهر جيل جديد تأثر 

للدؽلقراطية ػلاول أن يفسر الظواىر السياسية دبعزل عن احملددات  ةالثالثبادلوجة 
 السوسيواقتصادية رغبة منهم يف الدفاع عن أصالة الظاىرة السياسية.

كز القوى كأىم عوامل ا ىذا التوجو يركز على النزاعات، تغَت التحالفات ومر 
ية والثقافية والزمنية ويركز تفسَتية ألي نظام سياسي، وىو توجو يتجاوز الطروحات التارؼل

دي انتقايل من حالة راتوجو اسًتاتيجي إ وعلى خيارات النخب السياسية العقالنية، إن
تسلطية إىل حالة دؽلقراطية، وعمره الزمٍت ال يتطلب القرون اليت فرضتها علينا أدبيات 

ادلقاربات الثقافية للتحول التنمية السياسية السابقة، وال الدؽلقراطيُت اليت فرضتها علينا 
 الدؽلقراطي.

 "The craft democracy" وخاصة كتاب  Dipalmasيف التسعينيات كتاباتظهرت 
أين انتقد مقاربة الشروط األولية ونظريات الثقافة السياسية ألهنا أعللت العوامل 

بُت سلتلف اجلماعات  والنفوذ التغيَت يف األساس ىو زلصلة نزاع حول القوة والسياسية، 
ؼللصنا  السياسية واالجتماعية، وىو طرح يتمسك بإمكانية دمقرطة الدول النامية ألنو

 1من إرث الشروط األولية ادلنهكة جدا.
حينما قال بأنو قد حان الوقت لالعًتاف بأن نظرية  Wienerوىذا ما خلصو 

دمقرطة، إنو غلب أن نفكر يف سهلة للإمكانية ال تقدم الدؽلقراطية بقائمة شروطها 
2ادلمكن وليس يف احملتمل.

 " We must think of the possible rather than the probable"  

عموما لتفسَت اخليارات العقالنية لالنتقال ظهر علمُت جديدين يف السياسة 
 والثاين ىو علم Transitologie ادلقارنة األول ىو علم االنتقال

 .ما تبقى من الدراسةيكون موضوع دراستنا فيسما  وىو  Consolidologieالًتسيخ
 

                                                           

1 - Sylvia Chan, liberalism, democracy and development, Cambridge 

university press, United kingdom, 2002, p62. 

2 - Ibid., p63. 
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 .: الديمقراطية كخيار عقالني في مقاربة االنتقال المطلب األول
ىذا التوجو النظري بشكل مباشر يف تفسَت ذبربة يف حالة انتقال فعلي ينخرط 

عكس النظريات السابقة اليت ترتكز على التاريخ مث رباول تعميم ادلراحل على التجارب 
األخرى، لذلك فنظرية االنتقال زبتص فعال يف دراسة التحول من نظام تسلطي إىل نظام 

 *.1991-1974وجة الثالثة بُت دؽلقراطي، وىي نظريات حاولت تفسَت ادل
ادلوجة الثالثة موضوعا لتحول ثالثُت دولة على األقل خاصة يف أمريكا كانت 

 1عوامل: عدة ب Huntingtonالالتينية وأوروبا اجلنوبية، ويربطها 
 ظهور مشاكل الشرعية وتآكل الشرعيات القدؽلة لألنظمة التسلطية. -

الستينيات الذي أدى إىل زيادة التعليم وظلو الطبقة النمو االقتصادي ابتداء من  -
 الوسطى.

وتراجع طبيعة نشاطات الكنيسة الكاثوليكية خاصة بعد دعمها لألنظمة  تغَت -
 .1965-1963التسلطية بعد مؤسبر الفاتيكان عام 

االرباد و  تغَت سياسات القوى اخلارجية لالرباد األورويب، الواليات ادلتحدة -
 السوفيييت.

 انتقال النموذج من ذبربة ألخرى عن طريق العدوى.  -

الدؽلقراطية: أزمة إىل سبعة وعشرون متغَتا لالنتقال  Huntingtonوقد أحصى 
ويف أثنائها،  االنتقالاالقتصادي، طبيعة الفاعلُت األساسيُت قبل عملية  املالشرعية، الع

دور النخب والقيادات، مدى قوة الفئة احلاكمة وسباسكها، حجم التعبئة الشعبية يف 
موقف منظمات اجملتمع ادلدين من النظام، مدى دعم ادلؤسسات العسكرية  الشارع،

                                                           

 موجات الدؽلقراطية:   - *
 بوصول موسوليٍت إىل احلكم. 1926ببداية االقًتاع العام يف الو.م.أ وانتهت حبوايل عام  1821ادلوجة األوىل بدأت منذ  -
 احلرب العادلية الثانية إىل غاية الستينيات.ادلوجة الثانية بعد  -
  S. Huntington، وللمزيد ؽلكن العودة إىل مقال 1991-1974ادلوجة الثالثة:  -

- Samuel P Huntington, democracy third wave, Journal of democracy2, No=2 

(1991) pp12-34. 

1 -  ibid, p22. 
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واألمنية للنظام القدًن، مواقف القوى الدولية، اإلرث االستعماري والتارؼلي السياسي 
 االنتقال يف حد ذاهتا وطرقو، وقد للدولة، آليات 

 1:توصل إىل إحصاء أربع طرق للتحول من خالل دراستو للموجة الثالثة
 .Transformationظلط التحول  -1

 . Replacementظلط اإلحالل  -2

 .Transplacement اإلحالل التحويل  -3

 . Forgien interventionظلط التدخل اخلارجي  -4

 حول مدلول االنتقال إلى الديمقراطية: 
حول االنتقال إىل الدؽلقراطية  Dankwart Rostowأي بصدور مقال - 1971منذ 

بدأت الكتابات حول نفس ادلوضوع مع جيل بأكملو من الباحثُت الذين أصبحوا -
مع اجلميع على أن االنتقال الدؽلقراطي يشَت غل، و Transitologues"باالنتقاليُت"يسمون 

 نظام دؽلقراطي.قيام إىل الفًتة الزمنية ادلمتدة من بداية سقوط النظام التسلطي إىل غاية 
االنتقال ىو ادلسار ادلمتد من ادلرحلة النهائية للنظام التسلطي  " :Garretonوبتعبَت 

 2."إىل أول انتخابات حرة وتنافسية
بأن اجملال الزمٍت لالنتقال ينتهي  Diamandourosو Guntherوتضيف أعمال 

 Adam Przeworski أما، "ادلأسسة النهائية"بانتهاء اإلطار ادلؤسسايت للنظام السياسي 

فيقول بأن هناية مرحلة االنتقال الدؽلقراطي تتحدد ببداية تفهم األحزاب ادلعارضة  
 3للسلطة، وتقبل السلطة خسارة االنتخابات.

االنتقال الدؽلقراطي دلرحلة شلتدة بُت نظامُت أساسيُت، رغم أن  يؤرخ عموما
التاريخ يبُت أن مراحل االنتقال ال تكون دائما دؽلقراطية، كما أن ال أحد ؽلكنو أن 

                                                           

, دراسة مقارنة لدول عربية مع دول ؟اآلخرون إلى الديمقراطية وتأخر العربلماذا انتقل زلمد مالكي وآخرون،   -1
 .35صسابق،  مرجع، أخرى

2  - Garreton A, Reconstruire la démocratie, édition Andante Santiago, 1987, 

p37. 

3 - Adam Przeworski, democracy and the Market, Cambridge, Cambridge 

university press, 1991, p10.    
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خاصة وأن التجارب تثبت توقف العديد من العمليات  يضمن النهاية اجليدة للعملية،
الواقعة بُت النظام التسلطي والنظام  "les zones grises"االنتقالية يف احملطات الرمادية 

 الدؽلقراطي.
مصطلح جديد بدال من مصطلح  لىيدافع ع  George Sorensenجعل وىذا ما
الذي ينسجم حسبو مع ادلناطق الرمادية  "Standstill"مصطلح االنتقال وىو

 Semi"تسلطيةالشبو "أو  Semi democracy "شبو الدؽلقراطية"وتوصيفات

authoritarianism.1 
ولذلك ال غلب التوقف عند الدالالت االشتقاقية اللغوية لالنتقال ألهنا تبقى دوما 

 2:مراعاة ما يليغَت مكتملة وذلذا غلب 
 .طويال ال سبتدرور من نوع من احلكم إىل نوع آخر يف فًتة زمنية ادلاالنتقال ىو  -
دي ويف إطار اسًتاتيجي من طرف راربليل االنتقال ىو ربليل لفعل سياسي إ -

الفواعل الرمسية يف األعلى، وىي خيارات مؤسسة على منطق نظرية اللعب حسب 
 .Dépalma "ديبادلا"قول

أي أن ،  Théorie de chaosاالنتقال وعلم االنتقال ؼلضعان لنظرية الفوضى -
الفعل ورد ادلواقف غَت زلددة سابقا وإظلا زبضع لعمليات تكيف مستمرة حسب نتائج 

 الفعل.
يهتموا بالعمليات وادلسارات قصَتة ادلدى،  les transitologuesاالنتقاليون  -

أي التعريفات اليت تتمسك بالطابع  ،"التعريفات االختزالية للدؽلقراطية" لذلك يفضلون
 . définitions procéduralesاإلجرائي للدؽلقراطية

ربليل قصَت ادلدى للعب والتسويات الظرفية مفهوم االنتقال إىل منهج وهبذا ػليلنا 
اليت ربدث يف زمن زلدد، وبالتايل ال تفيدنا يف فهم وربليل السياقات التارؼلية طويلة 

 ادلدى.
                                                           

1 - George Sorensen, democracy and, democratization, op.cit, p54    

2 - Guy Hermet, les démocratisations au vingtièmes siècles: une comparaison 

Amérique latine, Europe de L'Est، Revue international de politique comparée, Vol 

8N=2, 2001, p287.     
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ظلوذج التحليل االنتقايل يركز على خطوات دؽلقراطية معينة واحلوادث اليت تواجهها 
واالنتقال ال يعٍت تغيَت   حىت نفهم كيف أن دؽلقراطيات صلحت ومسارات أخرى توقفت،

كل شيء )القيم، والثقافة(، وإظلا نقل طريقة احلكم من شكل إىل شكل آخر، لذلك 
فادلهم يف ىذا ادلسار ىو نوعية مواقف والتزام وحسابات ونوايا النخب الرمسية، ىل 

 1.تستهدف الدؽلقراطية فعال أم ىي رلرد خيار ظريف للمقايضة؟
 2مؤشرات االنتقال كما يلي: Philippe Schmitterو  Carstenويعدد 

 دخول احلركات االجتماعية والسياسية يف معارضة ونقاش عام مع النظام.  -
 وبقية السياسيُت وكذا االعًتاف بو. ةظهور الصراع بُت األجهزة اإلدارية للدول  -
 طرف اإلقدام على تبٍت بعض التغيَتات الشكلية وتراجع استعمال القوة من -
 النظام.

 ."فيتو النظام" بداية التغَتات ادلؤسساتية وتراجع قوة -
 اعًتاف الدستور باحلقوق السياسية ادلتساوية واحلريات الفردية للمواطنُت. -
 تنظيم انتخابات حرة. -
 احًتام نتائج االنتخابات من طرف اجلميع. -

 :model   Donkwart Rostowدانكورت روستو لالنتقال نموذج
من خالل تعريف االنتقال يظهر بأن التحليالت عن ادلوجة الثالثة سبت باالستعانة 

دبعٌت أن االنتقاالت ىي نتيجة  Endogenious Theoryبنظريات ذات مقاربة داخلية 
 Karrenعوامل داخلية وليست مرتبطة دبقوالت الشروط األولية وىذا ما يذىب إليو 

Rammer.3 
 : وىو سؤال أساسيمن  D Rostowينطلق ربليل 

  .دد؟زلىل ؽلكن احلديث عن عالقة سببية بُت الدؽلقراطية وعامل  -
                                                           

1 - ibid, p287.  

2 - Carsten Q Schneider, Philippe C, Schmitter, libéralisation, Transition and 
Consolidation: measuring the components of democratization, democratization, 

Vol 11 N0=5, December, 2004, p66. 

3  - Karren Rammer, New theoretical perspectives on democratization 

،Comparative politics  N0=28, 1995, pp103-121. 
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 .وىل االنتقال إىل الدؽلقراطية ؽلكنو أن يأخذ شكل ومسار واذباه واحد؟  -
ويبدأ يف إجاباتو باالعتماد على ادلالحظة التارؼلية دلختلف التجارب الدؽلقراطية 
حبيث أثبت أن ىناك العديد من ادلسالك إىل الدؽلقراطية، كما أنو ػلاول وضع أعمال 

 Background"عوامل خلفية"النظريات اليت تفسر الشروط األولية على أهنا رلرد 

factorsمرحلة التحضَت، وىي ى مشكلة من عدة مراحليف مرحلة حامسة أخر ظ، وي :
 1مرحلة القرار، مرحلة الًتسيخ.

الدؽلقراطية ىي خيار النخب السياسية اليت تلتزم هبا كحل بديل للنزاعات، وىي 
نتاج العديد من  إهنايف ادلراحل األوىل ليست بالضرورة خيار ادلواطنُت وعامة الشعب، 

األسئلة خاصة حينما يطرح السؤال على النخب السياسية على أن يكونوا دؽلقراطيُت أو 
ال، فاالنتقال ىو زلصلة خيار وربالف رلموعة قوى تدعم التغيَت سواء من داخل النظام 

  2أو من خارجو، أو باجتماع قوى من داخل النظام وقوى من خارجو.
 3:منهجية لدعم توجهو النظريعدة مربرات  Rostowيقدم 

 توجدىا.العوامل اليت ربافظ على وجود الدؽلقراطية ليست ىي نفسها اليت  -
والنظرية  ،Causation بالضرورة السببية عٍتال ي Corrélationالقول باالرتباط  -

 غلب أن رباول إثبات العالقة السببية.
ىو اقتصادي واجتماعي إىل كل العالقات السببية تنطلق شلا بالضرورة أن   ليس -

 ما ىو سياسي.
ومواقف إىل ما ىو  beliefsليس كل العالقات السببية تنطلق شلا ىو عقائد  -

 أفعال.
ال ؽلكن للدؽلقراطية أن تتخذ شكال واحدا، بل ىناك  العديد من ادلسارات اليت  -

 تقود إىل الدؽلقراطية.

                                                           

1 - Dankwart Rostow، Transition to democracy, Comparative politics 2, N0=3 

(1970), p345. 

2- Dankwart Rostow، Transition to democracy, op cit, p345. 

3  -  Ibid p 346. 
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عوامل زمنية ثابتة، بل ىناك عدة عوامل حامسة تتبع  ةالدؽلقراطية ليست زلصل -
 ادلراحل ادلختلفة لالنتقال.

العوامل اليت تنشرىا الدؽلقراطية ال ؽلكنها أن تتخذ شكل اجتماعي واحد، ألن  -
 يف نفس ادلكان والزمان.قد ال تكون نفسها 

ل يف زمن البيانات التجريبية اليت تثبت نظرية معينة قد تكون صاحلة مع عدة دو  -
 زلدد.

للبحث يف منطق التحول داخل األنظمة السياسية ال غلب أن هنمل فكرة أن  -
 ىناك العديد من العوامل ادلفسرة تأيت من اخلارج )من خارج النظام(.

النموذج ادلثايل لالنتقال ؽلكنو أن يكون نتاج دراسة معمقة لنموذجُت أو ثالثة   -
 يتم إثباتو بالتجريب والتطبيق على بقية ، مث Empirical casesكحاالت ذبريبية

 احلاالت.

دراسة حالة السويد والدول  D Rostowلالعتبارات ادلنهجية السابقة فضل  و
، وحالة تركيا وبعض حاالت أوروبا الغربية منذ 1921-1891الغربية اليت انتقلت ما بُت 

 ، وتأسيس ظلوذجو على شرط مسبق واحد وثالث مراحل أساسية.1945
 Background condition   الشرط الحاسم واألولي:

 و  national unityمثل يف الوحدة الوطنيةيتىذا الشرط  D Rostowحسب 
الذي يعٍت أن غالبية ادلواطنُت ادلقيمُت يف الدولة ليس ذلم أي ربفظ فكري حول اجلماعة 

 السياسية اليت ينتمون إليها.
اذلوياتية قبل  احلسم يف النقاشات اإلثنية ووىذا يعٍت أن الدؽلقراطية تستوجب 

البدء يف أي عملية انتقال، وىي مشاكل عرفتها ذبارب اذلند، باكستان، سَتيلنكا، دول 
الشعب " :الذي قال Ivor Jenuingإفريقيا، الدول العربية، وىنا ؽلكن أن نستعُت دبقولة 

 1."ال ؽلكنو أن يقرر إذا كان ىناك من يقرر من ىو الشعب
  ''the people cannot decide until somebody decides who are the people''   

                                                           

1  -  Dankwort Rostow, op.cit, p 351. 
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ب غلالدؽلقراطية ىي نظام حكم األغلبية ادلؤقتة واحلكام فيو يتغَتون لكن احلدود 
تبقى مستمرة وكذلك مكونات ادلواطنة، فالوحدة الوطنية ىي اخللفية واألرضية  أن

 Rostowاألساسية للدؽلقراطية، وبقية العوامل االقتصادية واالجتماعية تدخل يف ظلوذج 

 بصورة غَت مباشرة وىامشية، كما أن شرط الوحدة يغطي كل مراحل وعمليات االنتقال.
سواء عن طريق تقدًن الضمانات  اتاذلوية واألقليإذا مل ػلسم يف نقاشات و  لكذل

ات احلروب األىلية  أو تقدًن احلماية فإن النتيجة ىي اهنيار الدؽلقراطية، وظهور  إمكاني
وسَتيلنكا، وإذا فصل يف ادلسألة الوطنية ؽلكن الدخول يف ادلرحلة األوىل كحالة الشيشان 

Rostow.لنموذج
1 

 :DanKowart  Rostowمراحل نموذج 
 :phase  Preparatory المرحلة التحضيرية -1

شرط قاعدي واحد للدؽلقراطية  -عكس اجلميع-يشًتطRostow رأينا سابقا أن 
وىو الوحدة الوطنية، أما عملية الدمقرطة يف حد ذاهتا فهي نتاج بداية الصراع السياسي 

political struggle على توجيو ، والصراع يبدأ مع تشكل طلب جديدة سبتلك القدرة
اجملموعات االجتماعية وتبٍت أفعال حقيقية مثل ما حدث يف تركيا والسويد بظهور قوى 

 2قادرة على مواجهة األجهزة البَتوقراطية.
فإن الطريق الوحيد للدؽلقراطية ىو ظهور النزاع، كما أن  James Bruceوحسب 

شيئا فشيئا كحل  الدؽلقراطية يف البداية ال تكون ىي اذلدف األمسى وإظلا تتأسس
 تزايد النزاعات.لمؤسسايت 

الذي يقول بأن الدول اليت ترغب يف  Albert Hirschmanوىو نفس طرح 
الدؽلقراطية ال غلب أن تلجأ إىل نسخ ظلوذج القواعد الدستورية وادلمارسات الربدلانية 

إجراءات وشلارسات للدؽلقراطية ادلستقرة، وإظلا باحًتام طبيعة النزاعات القائمة، وتطوير 
 3إلنضاج التسويات القادرة على احتواء الصراعات القائمة.

                                                           

1  -  George Sorensen, op.cit, p48. 

2 - Dankwart Rostow, op.cit, p352. 

3 - Ibid, p354. 
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صلد أن النزاعات ىي الوضع الذي ؽلهد دلشروع  Coserو Parkerويف كتابات 
التعددية وتقبلها، كما أنو يف بعض احلاالت وادلسارات انتهت النزاعات خبلق الوحدة 

 *والتكامل الوطٍت.
على كل التجارب أين تصبح النزاعات طريق  ولكن ىذا الكالم ال يصح

 ُتيف دراستو عن لبنان حبيث ب Edward Shilsلالحًتاب األىلي وىذا ما حذر منو 
 ضرورة التطور اذلادئ والتدرغلي للدولة ادلدنية.

 :Décision phaseالقرار  مرحلة -2
وبالتايل يف ادلرحلة األوىل بوجود التنوع داخل الوحدة القيادات السياسية  تقبل

ادلأسسة لبعض اإلجراءات الدؽلقراطية، لكن خيار الدؽلقراطية ػلتاج إىل تراكم اإلجراءات 
اليت تدعم مكاسب ادلرحلة التحضَتية، وإذا رفضت قرارات وخيارات أكرب من األوىل 
فإننا ال نتجاوز ادلرحلة األوىل، وندرك تواصل الصراع داخل اجلماعة السياسية مثل حالة 

 ليت مل تستطع ذباوز ادلرحلة التحضَتية.لبنان ا
إن قرار تبٍت الدؽلقراطية كخيار ىو زلصلة اشًتاك العديد من القوى اليت تتفاوض 
وتقبل على مزيد من التنازالت لصاحل الدؽلقراطية، وعموما تنخرط اجملموعات االقتصادية 

تفاوضية متعددة  والفكرية إىل جانب رلموعات النظام اإلصالحية واحملافظة يف سياقات
وكل ىذا يدعم مرحلة القرار، وذبسد فكرة أن ىذه ادلرحلة ىي مرحلة النقاشات والتداول 

 1إلنضاج التوافقات.
يف ىذه ادلرحلة غلب التفريق بُت االنتقال الذي هتيمن فيو النخب الكالسيكية اليت  

ماىَتية إىل كانت تدعم النظام القدًن، واالنتقال الذي يوصل القوى ادلعارضة واجل
 2نوعُت من االنتقال: Rostow األماكن احلامسة يف السلطة، وىنا يذكر

 .Transition from aboveانتقال من األعلى  -

                                                           

 ؽلكن العودة إىل كتاب:  - *
-  Luis A Coser, the Function of Social Conflict, Glencoe, 1956. 

1- Dankwort Rostow, op.cit, p357. 

2  - Terry Lynn Karl, Dilemmas of democratization in Latin American 

،comparative politics,  23.N0=1(1990), p7.  
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 .Transition from belowانتقال من األسفل  -

الناذبة  Tery lynn karlوىناك حاالت سلتلطة بُت النموذجُت، وحسب طروحات 
ة ىي ر الالتينية، فإن النماذج اليت قدمت  دؽلقراطيات مستقعن استبصار حاالت أمريكا 

عن االنتقال من األعلى، يف حُت أن االنتقاالت اليت حدثت من األسفل مل  نتجتاليت 
مت فيها الفواعل لتؤدي إىل دؽلقراطيات مستقرة، وىذا يعٍت أن التجارب اليت است

وبات كبَتة مع النخب القدؽلة اجلماىَتية القيادة بينت زلدودية كبَتة ألهنا ذبد صع
يف أنو يف أمريكا ظ، الشيلي، ويقواتيماالادلتمرسة وىذا ما أثبتتو حاالت األرجنتُت، 

ناجحة حدثت من  انتقال مل نسجل ذبربة الالتينية طوال ثالثة عشريات لالنتقال
 1ألسفل.ا

  :Habituation phaseمرحلة التعود  -3
يش مع الدؽلقراطية، وىذا يعٍت انتفاء اعتالتعود على اليف ىذه ادلرحلة يبدأ اجلميع 

بدال من تقبل الدؽلقراطية بصفة اضطرارية فإن و الشكوك اليت توجد عند النخب السياسية، 
 2معظم النخب تصبح تتبناىا بإؽلان والتزام.

ػلصل التعود كون اجلميع يتعلم من صلاح اخليارات واآلليات الدؽلقراطية يف ذباوز  و
الكثَت من احلاالت ادلستعصية، ولذلك يعملون على تعميم استعمال ىذه اآلليات، وبتعبَت 

Juan Linz كل القوى والفواعل تعتمد اإلجراءات الدؽلقراطية للحصول على القوة،  فإن
مل النقض ضد إجراء مت تبنيو دؽلقراطيا، باختصار يف ىذه ادلرحلة وال أحد أو مؤسسة يستع

  3تصبح الدؽلقراطية اللعبة الوحيدة اليت يقبلها اجلميع.
مرحلة تتطلب االستعانة بادلفاىيم ادلوسعة للمساواة والعدالة يف الثقافة  اكما أهن

 لألشياء. السياسية حىت تصبح الدؽلقراطية عند اجلميع تعرب عن النظام الطبيعي
وألعلية ىذه ادلرحلة ظهر حديثا علم ترسيخ األنظمة الدؽلقراطية حىت يتتبع تطور 

 التجارب االنتقالية، يصنفها ويؤسس للشروط والظروف ادلناسبة لقيام دؽلقراطية راسخة.
 يف الشكل التايل: Rostow عموما ؽلكن تلخيص ظلوذج و

                                                           

1  - Ibid, p8. 

 2 -Dankwart Rostow, op.cit, p350. 

3  -  George sorensen, democracy and democratization, op.cit,p 359. 
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 . D Rostow: ظلوذج االنتقال إىل الدؽلقراطية لـ 13الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 

  Dankwart Rostow,op .cit,p352 ادلصدر:
 . Consolidation démocratiqueالثاني: الترسيخ الديمقراطيالمطلب 

تقوية العالقات بُت النظام السياسي وبقية اجملتمع، وكذا تقوية الدؽلقراطية  الًتسيخ يعٍت
حىت تصبح قادرة على ذباوز أي أزمة شلكنة، وىو بذلك يتوجو إىل بناء عالقات مستقرة بُت 

وىذه العملية ، ادلؤسسات احلكومية القائمة وبُت البٌت قيد التشكيل وبُت فواعل اجملتمع ادلدين
 1: تتخذ مسارين

وىو مسار يستهدف تبٍت سلوكات لدعم  :مسار من القمة إىل القاعدة -
 الدؽلقراطية من األعلى.

احلركيات  ويعٍت التزام الفواعل االجتماعية وشلثلي :مسار من القاعدة إىل القمة -
دعم الدؽلقراطية وخاصة األحزاب السياسية باعتبارىا أىم أدوات الشرعية، وأدوات بالسياسية 

 التوافق.خلق 

الدؽلقراطية الراسخة تعٍت تطور اإلؽلان بأن الدؽلقراطية ىي آلية ربقيق األىداف العامة، 
وىي الشكل القادر على ضمان استمرار وربقيق أىداف اجلماعة السياسية، وىذا ما يعرب عنو 

                                                           

 1  - Leonardo Morlino, Consolidation  Démocratique: la Théorie  de l'ancrage 
،Revue international de politique Comparée, Vol 8n=2, 2001, p247.  

 الوحدة الوطنية كشرط تأسيسي
National  Unity 

 :المرحلة األولى 
 ادلرحلة التحضَتية: 
بداية تفكك النظام -

 التسلطي .
ظهور النزاع بُت قوى -

 النظام وقوى ادلعارضة .

 : مرحلة القرار 
بداية التأسيس للنظام -

 الدؽلقراطي.
تبٍت اإلجراءات والقواعد -

 الدؽلقراطية.
 .ظهور التوافقات-

 

 : مرحلة التعود
 بداية التعود على الدؽلقراطية. -
 التوغل يف الثقافة السياسية. -
 .ترسيخ القواعد والقيم-
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Schmitter  بالتوافق الداعم والتأييد الواسع، ويعرب عنوA Przeworski  ىي بأن الدؽلقراطية
 1النظام الذي ؽلكن اجلميع من التحرك داخل النظام السياسي.

والًتسيخ يعٍت أيضا حركة من األعلى تقتضي نشر وتشكيل وتغيَت الدعائم ادلتحكمة 
دلختلفة ايف اجملتمع ادلدين وبقية القطاعات، وىذا ما يتم عن طريق التنظيمات السياسية 

 زاب السياسية ومنظمات اجملتمع ادلدين.للدؽلقراطية، وخاصة األح
 الدؽلقراطي مؤشرات الًتسيخ Carsten Q Schneiderو Philippe Schmitterويعدد 

 2فيما يلي:
 التمكُت من حقوق اإلنسان. -1

 تراجع االعتقاالت السياسية. -2

 .إقبال النظام على التسامح مع ادلعارضة -3

 االعًتاف باألحزاب السياسية ادلستقلة. -4

 ادلعارضة يف الربدلانات ويف سلتلف اجملاالت.مأسسة  -5

 وجود اجلمعيات احملًتفة واالربادات التجارية خارج ىيمنة الدولة. -6

 وجود إعالم مستقل ولو حق الوصول إىل ادلعلومة. -7

 محاية حق األقليات. -8

 صنفُت: إىل  الًتسيخمؤشرات  فيصنف Larry Diamondأما 
 .Norms and Beliefsعل مستوى القواعد والعقائد  -

 على مستوى السلوكات. -

 ، ادلنظمات Elites  وىذين ادلؤشرين يربطهما بثالث فئات أساسية: النخب   

organisationاجلماىَت الشعبية ،  Mass public. 
 
 
 

                                                           

1  - Ibid, pp248-249. 

2  - Carsten Schneider, Philippe Schmutter, liberalization, Transition and 

consolidation, op.cit, p64.  
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 يف الشكل التايل: Larry Diamondوؽلكن أن نلخص عمل 
 Larry Diamond: مؤشرات الًتسيخ حسب 14الشكل

 levelادلستوى   Norms and beliefsالعقائد والقواعد   bahaviourالسلوكات       

القيادات احلكومية، ادلؤسسات احلكومية، 
واألحزاب السياسية ومجاعات ادلصاحل، كلهم 
ػلًتمون حق اآلخرين يف الوصول السلمي إىل  

 و السلطة، يرفضون العنف، ػلًتمون القانون
ادلؤسسات، أي القبول ادلتبادل لقواعد 

 .السلوك السياسي

رجال  كل زعماء الرأي األساسيُت و
الثقافة واألعمال وادلنظمات االجتماعية 

 يعًتفون بالشرعية الدؽلقراطية.
كل القيادات احلكومية والسياسية واحلزبية 
يؤمنون بأن الدؽلقراطية ىي النظام األفضل 

 للحكم.

Elite    النخب 

ال تلجأ األحزاب ومجاعات ادلصاحل واحلركات 
االجتماعية إىل رفض أو اإلطاحة 

 .بالدؽلقراطية

مجاعات  مثل غالبية األحزاب ادلعروفة
اعية يعًتفون ادلصاحل واحلركات االجتم

 .بشرعية الدؽلقراطية

Organization 
 ادلنظمات

انتفاء احلركات ادلناىضة للدؽلقراطية، وانتقاء 
وادلنظمات ذات التوجهات األحزاب 

 .واخليارات غَت الدؽلقراطية

غالبية الشعب واجلماىَت يعتقدون بأن 
 الدؽلقراطية أفضل أشكال احلكم ادلمكنة.

من يفضلون  %15ال يوجد أكثر من 
 .النظام التسلطي كنظام للحكم

Mass public 
 اجلماىَت الشعبية

 :ادلصدر
Larry Diamond, developing democracy: Toward consolidation Baltimore: 

johns Hopkins University press, 1999, p69. 
 :Andreas Schedlerمؤشرات الترسيخ عند 

جدا حول مؤشرات الًتسيخ ويعتمد على أربع  ادقيق ارلهودSchedler  قدم
منطق الوضع  - .logique des symptômesمنطق األعراض  -مؤشرات أساسية: 

 logiqueادلنطق الوقائي  - .logique de mise a l'épreuvesربت االختبار 

préventive. - منطق اإلدراك الذايتlogique de l'auto-perception . 

مؤسس على غياب األزمات، وادلهتمُت ببقاء الدؽلقراطية  منطق األعراض: -1
من أجل اكتشاف أي هتديد وكذا الوقوف على  هاغلب أن يالحظوا السياسة بكامل

 1أعراض الدؽلقراطية ادلريضة:

                                                           

1 - Andreas Schedler, Comment Observer la consolidation démocratique، 
Revue International de politique Comparée, Vol 8N2, 2001,  pp229-230. 
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 .سلوكات غَت دؽلقراطية 

 .مدى احًتام قواعد اللعبة من طرف كل الفواعل 

  والعرض األكثر خطورة للمأسسة الضعيفة حسبJ Elster  ىو ظهور استعمال
 والعملية للدؽلقراطية.العنف ألن استعمال العنف يعترب أكرب ادلخالفات النظرية 

 عدم االعًتاف هبا بعد االنتخابات. العرض اآلخر ىو ربريف النتائج أو 

  والعرض األخَت ىو انتهاك وسلالفة أوامر السلطة، لذلك على ادلواطنُت أن
يتخلصوا من عاداهتم يف أن يكونوا دائما فوق القانون، ويتحفظون على مجيع أنواع 

 السلطات. 

قدرهتا على  الراسخة تظهر يفالدؽلقراطية ار: بت االختمنطق الوضع رب -2
ادلقاومة يف أوقات األزمات، وغلب وضعها ربت الرقابة حىت ؽلكن أن نصنفها على أهنا 

النظام أن يتجنب  منطق األعراض يبُت كيف غلب علىفال،  دؽلقراطية راسخة أو
 "قلقو"ص النظام من لالحظ كيف يتخيار فيجب أن باألزمات، أما منطق االخت

 .، أو كيف يتصرف ربت الضغوط؟وواضطراب
ىذا ادلنطق غليب على األسئلة التالية: ما ىي شروط بقاء صحة  منطق الوقاية:-3

 ما ىي الشروط البنيوية؟ ؟لبقاء الدؽلقراطية ما ىي الشروط السوسيواقتصادية الدؽلقراطية؟
 .ما ىي الشروط الثقافية؟

كما أن   ،: تتعلق أساسا بشروط نظرية التحديثالسوسيواقتصاديةاألسس   -
 1العوامل االقتصادية مهمة جدا الستمرار النظام الدؽلقراطي.

: تفضيالت الفواعل مهمة جدا لبقاء النظام، كما أن دعم األسس الثقافية -
 ب للدؽلقراطية مهم جدا لتجاوز األزمات.عغالبية الش
بع ر عموما االنتقال إىل الدؽلقراطية ىو زلصلة لعبة بُت أ: اإلسًتاتيجيةاألسس  -
 2فواعل:

                                                           

 : مقال ؽلكن العودة إىل - 1
- Adam Przeworski, what makes democracies Endure, journal of democracy, 

7N01, 1996, pp40-41. 

2  - Andreas Schedler, op.cit, p236. 
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  طلب النظامles partisans de la ligne dure. 

   اإلصالحيُت من داخل النظامles Réformateurs du coté autoritaire . 

 ادلعتدلُت من ادلعارضةles modérés du cote de l'opposition . 

  الراديكاليُت من ادلعارضةles radicaux du cote de l'opposition . 

ىذه الفواعل مهمة يف حالة االنتقال لكن ؼلتلف وضعها يف حالة الًتسيخ، 
ويصبح لدينا فاعلُت أساسيُت: الدؽلقراطيُت يف مواجهة مناىضي الدؽلقراطية، وىدف 

 الًتسيخ ىو اإلبقاء على العب واحد يف الساحة السياسية وىم الدؽلقراطيُت.
كل الفواعل واألطراف يضعون ثقتهم يف ادلؤسسات، وأىم  :األسس ادلؤسساتية-

األسس ىو احلكم االنتخايب، حبيث أنو إذا احًتم ىذا األساس فإنو يزداد االلتزام 
 طرف مناىضي الدؽلقراطية. منبالدؽلقراطية حىت 

الفواعل السياسية عندما تؤمن " :Samuel Valenzuelaمنطق اإلدراك الذايت: يقول -4
الرئيسية وغالبية الشعب بأن النظام الدؽلقراطي سيستمر دلستقبل غَت زلدد نكون بصدد 

وىذا يعٍت بأن الدؽلقراطية تصبح خيار اجلميع وال أحد يناقش من خارج  1."دؽلقراطية راسخة
الدؽلقراطية، أسوار الدؽلقراطية مفاىيميا وسلوكيا، وىذا ادلنطق يساعد كثَتا يف ترسيخ وتطوير 

 Andreasويلخص  كما تًتاجع اخليارات غَت الدؽلقراطية عند النخب وعند عامة الشعب.

Schedler :ظلوذجو حول الًتسيخ الدؽلقراطي يف الشكل التايل  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1- ibid. p241. 



676 
 

 Andreas schedlerأسس الترسيخ الديمقراطي عند :50الشكل
-logique des symptômes: منطق األعراض 
-logique de mise a l'preuve: منطق الوضع ربت االختيار 
-Logique préventive: ادلنطق الوقائي  
-Logique de l'auto perception: منطق اإلدراك الذايت 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 ادلصدر:
- Andreas schedler, comment observer la consolidation démocratique? , Revue  international  de politique comparée, Vol 8 

N02, 2001, p228. 

 حول الترسيخ الديمقراطي: Alfred Stéphan و Juan J Linz نموذج 
 ربول دؽلقراطي مكتمل يعٍت حدوث اتفاق كايفأي حسب ىذا النموذج فإن 

حول اإلجراءات السياسية لتشكيل حكومة منتخبة، وعندما تصل احلكومة إىل السلطة 
تبٍت وتعميم لنتيجة النتخابات شعبية حرة، وحينما سبتلك ىذه احلكومة الشرعية 

résistance a la crise 

 مقاومة األزمات
Évitement de la crise   

 ذبنب األزمات
 

Perception des mases 

 إدراك اجلماىَت
Perception des élites 

 إدراك النخب
Stabilité démocratique 

 االستقرار الدؽلقراطي 

 أسس الدؽلقراطية: 
 أسس سوسيواقتصادية-

 أسس ثقافية -

 أسس إسًتاتيجية -

  أسس مؤسساتية-

6 

6 

6 

6 

6 
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خل سلطات التنفيذ والتشريع والقضاء يف حدود اسياسات جديدة، وعندما ال تتد
 1بعضها البعض.

يعٍت انتقال  اذػلاول اإلجابة على سؤال ما Juan Linzو Alfred Stepanحبث 
دؽلقراطي مكتمل؟، واإلجابة على ىذا السؤال فيها الكثَت من الداللة حبيث أن االنتقال 
قد يبدأ من دون أن ينتهي، كما أن االنتخابات الدورية لوحدىا ال تكفي ألن ىناك 

 *.ذبارب أثبتت أهنا تتبٌت االنتخابات ولكن بدون انتقال فعلي
فإن التهديد األكرب للدؽلقراطية ىو أن يطول االختالف  Alfred Stépanوحسب 

ويكون جوىريا بُت النخب السياسية، كما أن االنتقال غلب أن يستويف مجيع مراحلو ألن 
 الطابع االنتقايل ادلؤقت ؽلكنو أن يصبح دائما.

تكلم عن دؽلقراطية راسخة إال حينما تصبح الدؽلقراطية نلذلك فال نستطيع أن  و
2 .يف ادلدينة الوحيدةاللعبة ىي 

 ''democracy has become the only game in town  '' 

انعدام أي مجاعة سياسية رباول اإلطاحة بالنظام سلوكيا يعٍت ىذا الكالم 
الدؽلقراطي أو االنفصال عن الدولة، ألن ىذه األوضاع ربول دون قدرة احلكومة اجلديدة 

ستوى اإلدراكي فإن اجلميع يتمسك باخليار ادلعلى ذبنب اهنيار الدؽلقراطية، أما على 
 ام الدائم للقواعد ادلؤسساتية.يعٍت االحتك االدؽلقراطي حىت يف زمن األزمات، ومؤسساتي

 
 
 
 
 
 

                                                           

1  - June linz, Alfred stepan, problems of democratic transition and 

consolidation in southern Europe, south America and post communist 

Europe, USA, johns Hopkins university  press, 1996, p03. 

 . ''elections without democracy''ؽلكن العودة إىل كتاب العريب صديقي:  - *

2- Juan J Linz, A Stephan, op.cit, p5. 
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 :وىذا ما ؽلكن تلخيصو يف الشكل التايل
  Alfred Stepan حسب الفريد ستيفان الًتسيخ الدؽلقراطي :15الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ادلصدر:
June Linz, A Stepan, problems of democratic transition and consolidation in southern Europe, south 

America and post communist Europe, op.cit, p6. 

الدؽلقراطية تصبح روتينية اجتماعيا ومؤسساتيا ويف كل احلياة ىذا الشكل يعٍت أن 
كتعريف للًتسيخ  Alfred Stepan "الفريد ستيفان"البسيكولوجية، وىذا ما يتبناه

 1الدؽلقراطي.
فإن الدؽلقراطية الراسخة ربتاج  June Linzو  Alfred Stepanوحسب ظلوذج 

اجملاالت يشًتط ىذا النموذج شرط إىل ضرورة تفاعل مخسة رلاالت أساسية، وقبل ىذه 
 الدولة ألن الدؽلقراطية سبثل شكل للحكم داخل الدولة.

                                                           

1-  ibid, p5. 

  Democracy is the only game in town                         

    الدؽلقراطية ىي اللعبة الوحيدة يف ادلدينة.     

  Constitutinally دستوريا

الدولة إؽلان مجيع النخب داخل 
بإمكانية حل أي نزاع أو خالف 
سياسي باللجوء إىل القواعد 

 ادلوجودة.
إدراك تكلفة ذباوز ىذه القواعد 

  .إلدارة  النزاع

  Attitudinally موقفيا

استمرار التمسك اجلماعي باخليار 
الدؽلقراطي حىت يف حاالت 
األزمات السياسية واالقتصادية 

 احلادة.
الرأي تشكل كتلة من أغلبية -

العام تتبٌت اإلجراءات الدؽلقراطية 
 . إلدارة احلياة السياسية

  Behaviourally سلوكيا
 انتفاء ادلعارضة من خارج النظام.-
 انتفاء حركات االنفصال.-
عندما أي فاعل وطٍت اجتماعي -

سياسي، اقتصادي، مؤسسايت ال 
يوظف أو يستهدف بناء نظام غَت 
دؽلقراطي، أو االستعانة بالتدخل 

 .اخلارجي 
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لذلك ال ؽلكن احلديث عن دؽلقراطية بدون وجود دولة، ألن توفر مجاعات غَت 
منسجمة تطالب باالنفصال أو االنضمام إىل دول أخرى يعترب معضلة بالنسبة لًتسيخ 

بدون وجود دولة، ال ؽلكن أن يوجد " ؽلكننا تبٍت االستنتاج التايل:  ذلذا الدؽلقراطية، و
 1."نظام دؽلقراطي راسخ وعصري

  "Without the existence of a state،there cannot be a consolidated modern regime." 

وإذا توفر شرط الدولة ؽلكن فيما بعد احلديث عن اخلمس شروط األخرى لًتسيخ 
  2:الدؽلقراطية

 تطوير رلتمع مدين فعال وحر. -1

 ػلظى باالعًتاف. وجود رلتمع سياسي مستقل و -2

 وجود قواعد قانونية حلماية حرية األفراد واحلياة اخلاصة. -3

 توفر جهاز بَتوقراطي تستعملو احلكومة الدؽلقراطية اجلديدة. -4

 وجود رلتمع اقتصادي مهيكل. -5

كل ىذه العوامل فيما بينها لتؤسس لدؽلقراطية راسخة ومستقرة ربول دون تتفاعل  
ظهور التسلط، وسبنح احلماية الذاتية للمجتمعات من االستبداد وكذا ضمان إمكانية 

 االستقاللية عن الدولة. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 1- June Linz, Alfred Stepan, problems of democratic transition and 

consolidation in southern Europe, south America and post communist 

Europe, op.cit, p7. 
 2- ibid., pp7-12. 
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المبحث الثالث: حدود المشروع العلمي لبحث مسألة الديمقراطية في العالم 
 العربي.

نطقة العربية عموما حالة جيدة للتأثر بكل االسًتاتيجيات الكونية ولكنها تبدو ادل
ال تبدو كذلك يف مسألة الدؽلقراطية، إهنا منطقة مستعصية عن الفهم لدرجة أن مجيع 
األدبيات واالفًتاضات اليت تطورت يف السياسة ادلقارنة تفقد قيمتها التحليلية إذا ما 

 هبا.حاولنا إسقاطها أو االستعانة 
يف أحد صور التضمر النظري الناتج عن األحداث األخَتة اليت أسقطت كثَتا من 

أن اجلميع وقع يف خطأ تبسيط وضع  :عرب احد كبار فالسفة أوروبا احلديثة األنظمة
معقد بالطبيعة، وأشار إىل بؤس ادلنظورات السابقة، وقال بأن ىذه ادلنطقة ؽلكنها أن 

 لوجية ودلنظور جديد يف العلوم االجتماعية.تكون موضوعا لقطيعة ابستيمو 
يف اخلمسينيات اجليل األول من األدبيات الذي ربط مسألة الدؽلقراطية يف ظهر 

، "ةيطاقر ؽلبالشروط األولية للد"العامل العريب بدرجات التنمية أو ما مستو نظرية التحديث 
بٍت طرح عقالين اسًتاتيجي مث تبعها اجليل الثاين الذي حاول ذباوز الطروحات التنموية وت

شكلت قناعة علمية يف اجلامعات الغربية تدافع تالتسلطية، وبعدىا  ةيف تفكيك الظاىر 
ة العربية يف السياسة ادلقارنة ألهنا منطقة استثنائية تعرقل إثبات طقعلى ضرورة ذباوز ادلن

 الفرضيات وال تقدم أي قيمة ربليلية.
ينيات إىل غاية ظهور جيل جديد من لذلك علشت يف الدراسات منذ الثمان

ول إعادة توجيو ادلشروع العلمي يف البحث عن دؽلقراطية عربية، وىذا حاالباحثُت 
ادلشروع يفضل البداية من فهم بنية التسلط، مث التفكَت يف مداخل التفكيك ادلناسبة بدال 

 ."غياب الظاىرة أي غياب الدؽلقراطية"من دراسة 
دلشاكلنا بأدوات معرفية، فلسفية، تارؼلية، ومنهجية تطورت يف مشكلتنا أننا نفكر 

بيئات اجتماعية وفكرية أخرى، ويف سياقات تارؼلية وسياسية سلتلفة سباما، لذلك فعقولنا 
تنتجها معارف منفصلة تارؼليا وبيئيا عنا، والعلم ال يفكر وال يندمج يف علوم مجاعتو 

اآلخر ليشتغل على ظواىره، ورلتمعاتو، وحينما  يتعاطى مع ما ينتجو بقدر ما اإلنسانية
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ينتهي يوصف ما عنده على أنو احلقيقي، األصيل، والعادلي، والطبيعي، ويف نفس الوقت 
 يصنف ادلناطق والسياقات الثقافية والتارؼلية األخرى على أهنا متخلفة ومشوىة النمو.

 ؽلكننا أن نطرح العديد من األسئلة: و ذلذا 
 ؟ نتبٌت حلوال ال تارؼلية دلشاكلنا السياسية واالجتماعية ىل ؽلكننا أن. 

 ىل ؽلكننا أن نتجاىل التاريخ لصاحل ظلوذج غريب احًتم تارؼلو بقوة؟. 

 الفلسفي يف تفسَتنا  و دلاذا ال نعطي قيمة للموروث القيمي، التارؼلي، الديٍت
 .للحاضر وللتخطيط للمستقبل؟

 ًتاث واحلداثة، بُت تارؼلنا وحاضر كيف ؽلكننا أن طلفف االضطراب بُت ال
 .اآلخر؟

 ال دينية؟  اكون أشلنالعام و  زيىل غلب أن طلرج الدين من احل. 

 ؟ىل البحث يف شكل احلكم يعٍت البحث يف السبيل ضلو الدؽلقراطية. 

 ىل غلب أن ػلدث عندنا ما حدث يف البيئات التارؼلية واالجتماعية األخرى؟.  

  عن طرح اخلصوصية يف السياسة ادلقارنة؟  وىل احلالة العربية تستوجب الدفاع. 

  ىل الفرضيات اليت تطورت يف اجملال ادلعريف واالجتماعي األورويب واألمريكوالتيٍت
 .ؽلكن أن ذبد ذلا مكانا يف التغيَت ويف ىندسة االنتقال؟ 

نا نريد فقط أن نثَت القلق كل ىذه األسئلة ولكن  لىإننا غَت قادرين على اإلجابة ع
 البحثي الذي ؽلكن أن يعيد توجيو مشاريعنا البحثية.

 .المطلب األول: محدودية المصداقية العلمية لمقاربات التحول الديمقراطي
أدبيات التنمية السياسية وأدبيات االنتقال إىل الدؽلقراطية مالحظة على تكرس 

الكالسيكية دلقاربة التحديث عملت على تفسَت األدبيات وىي أن:  غاية من األعلية
يف حُت أن أدبيات االنتقال إىل الدؽلقراطية عملت على تفسَت ، ادلوجة الثانية للدؽلقراطية

 ادلوجة الثالثة.

 والسؤال األساسي الذي غلب أن نطرحو ىو: 
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ىل ؽلكن لنظريات تطورت لتفسَت ذبارب مت فيها االنتقال أن تتحول إىل وصفات 
 .نتقال يف العامل العريب؟لال

ادلضمون الغريب للعلم التعاطي مع الظواىر، فالعلم يفسر وؼلترب العالقات يقتضي 
السببية، ولذلك فإن أي موضوع ال ؽلكن أن ظلارس عليو ادلالحظة العلمية ال ؽلكنو أن 
يرتقي ألن يكون موضوعا للدراسة العلمية، كما أن كل العلوم احلديثة قد أسست على 

ي وعلى مقولة قوة التفسَت وليس قوة االقًتاح، وحىت التوجهات الراديكالية ضعلطابع الو ا
 1يتها.مادلابعدية توصف على أهنا معيارية تقليال من عل

ولذلك فإن نظرية الدؽلقراطية، أدبيات التنمية السياسية، نظرية االنتقال إىل 
وروبا، مث يف دول أمريكا الدؽلقراطية كلها جاءت لتفسَت ظواىر فعلية حدثت يف أ

الالتينية ودول أوروبا الشرقية واجلنوبية، لكن يف ادلناطق األخرى ال ػلدث التفسَت وإظلا 
 االقًتاح.

العلوم االجتماعية عن طبيعتها ألهنا يف األصل تفسر خرجت يف احلالة العربية 
اولة فهم وتفسَت ظواىر قائمة وتشرحها تارؼليا ويف احلالة العربية تذىب البحوث إىل زل

معيارية قيمة وىي عادلية الدؽلقراطية كقيمة ونظام  غياب الظاىرة منطلقة من مقولة
 2حكم، وكأن األصل ىو الدؽلقراطية وغَت الطبيعي واالستثنائي ىو غياهبا أين تغيب.

أن ىذا ادلشروع العلمي صدر للمثقفُت وللرأي العام على أنو نقاش  ىنااخلطَت 
، يف حُت أن أبسط درجات اإلمعان االبستيمولوجي تثبت عدم "سؤال علمي"حول 

وإىل  "دوغما علمية"علمية ىذا ادلسار البحثي، وشيئا فشيئا ربولت ىذه القناعة إىل 
حكم قيمة، أو موقف إيديولوجي أكثر من كونو مالحظة علمية خاصة وأن أطروحة 

سؤاال إيديولوجيا وليس علميا  هناية التاريخ وسقوط البديل اإليديولوجي االشًتاكي فرضا
 3.ىو: دلاذا تغيب الدؽلقراطية حيثما تغيب؟و 

                                                           

1 - Dario Battestella, op.cit, p15. 

، 2117، مركز دراسات الوحدة العربية، بَتوت، في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربيعزمي بشارة،  - 2
 .54ص

 .55نفس ادلرجع، ص - 3
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ىو القانون والقاعدة واحلالة الدؽلقراطية  ىذا السؤال من مقولة أن وجودينطلق 
الطبيعية، وغياهبا يعترب زلَتا وإشكاليا، وىذا الغياب غلب أن يشرح ذاتو، أو يشخص  

فقد مت إيديولوجيا افًتاض وتركيب ما  Lisa Andersonكأنو نقص أو مرض، وحسب 
 1ىو طبيعي حىت يصبح غياب الطبيعي أمر غَت طبيعي يعرب عن تشوه ما.

ربية والشرق عوبالرغم من اإلصلازات الكمية والنوعية يف األحباث عن اجملتمعات ال
شاكل معقدة جدا، أو يف شرك دلأوسطية، إال أهنا ال تزال واقعة يف التبسيط ادلطلق 

تفوق الثقافات الغربية ويسعى إىل  لىخلطاب ادلركزي االثٍت واألسسي الذي يتأسس عا
 تعمقيها.

وحسب زلمد أركون فإنو ىناك عدم تعاطي لربامج البحوث مع مشاكل اجملتمعات 
العربية واإلسالمية معرفيا وابستيمولوجيا، ويفضلون االستمرار أو البناء على البحوث 

تنتجها اجلامعات الغربية عوضا من البداية يف التأسيس لفهم متميز  وادلشاريع البحثية اليت
 2عن اجملال ادلعريف العريب اإلسالمي.

ينبغي ذبنب عملية اخللط بُت احلقيقة السوسيولوجية ادلؤسسة عن رأي العدد 
:  األكرب من الناس وضغط العدد األكرب من الناس، وبُت احلقيقة احلقيقية ادلقصود هبا

ديهية ما داخل الروح عن طريق ادلقارعة واجملاهبة اليت زبوضها الروح مع معطيات انبثاق ب
 3الواقع.

"La vérité est: le surgissement d'une évidence a l'intérieure de l'esprit   
par la fondation de l'esprit avec les donnés du réel." 

وحسب ىذا الكالم فإنو غلب شلارسة ادلالحظة العلمية احملايدة واخلالية من ادليول 
أركون بنضال الذات، وكل ىذا زلمد  ما يسميو  والتاريخ وى ىلإوالعواطف واالنتماءات 

يساعدنا على التخلص من ثقل ادلعارف والبديهيات السابقة اليت هتيمن على عقولنا 
 ا ومفاىيميا وقيميا يف دراسة ظواىرنا التارؼلية. وسبنعنا من االنعتاق منهجي

                                                           

1 - Rex Brynen, Bahgat korany and Paul Noble, political liberalization and 

democratization in the Arab world, 2 Vol, Boulder, G : Lynne Reiner 

publishers, 1995, p77.  
 .266زلمد أركون، مرجع سابق، ص - 2

 .243نفس ادلرجع، ص - 3
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يف موضوع الدؽلقراطية إىل التخلص من فكرة الشروط  Alfred Stépanيدعونا 
 Theاحملددة، أو الطروحات أحادية الشروط اليت كرستها دراسات التنمية السياسية

fallacy of unique faunding conditions .1 
زلددة نضجت نتيجة تتبع ذبارب الدؽلقراطية يف وىو طرح يستند إىل شروط 

اجملتمعات الغربية، وىي نفسها الشروط اليت غلب أن تتوفر يف التجارب األخرى غَت 
 ادلنتمية للسياقات التارؼلية والثقافية الغربية.

القائلة بأن نفس الشروط غلب أن  "الدوغما"منهجيا غلب ذباوز ىذه فلذلك 
لتنمية السياسية يف اجملتمعات غَت الغربية، ىذه ادلغالطةمل تتوفر حُت نناقش مسائل ا

ألهنا ناقشت ادلسألة دبعزل عن التاريخ والثقافة، ومن  تتحسسها أدبيات التنمية السياسية
زاوية العادلية أو االنتشار الطبيعي للمشروع السياسي الغريب، ونتيجة ذلك ترسخت عدة 

الية ال ؽلكنها أن تتحقق إذا مل ػلدث ذباوز استنتاجات أعلها أن الدؽلقراطية الليرب 
 2للخلفيات الثقافية واالجتماعية للمجتمعات اليت ال تنتمي للمجال الغريب.

بأن الشكل الليربايل للدؽلقراطية يفرض ويتمسك  Alfred Stepanيف ظي و
بالشكل العلماين، وىو الشرط الذي يتجاوز حدود استيعاب اجملتمعات اإلسالمية أين 
يرفض الدين أن ػلدث لو ما حدث للمسيحية ألنو ػلمل مشروع وفلسفة حياة، كما أن 

 َت قادرين على ذباوز الطابع الديٍت.غادلفكرين السياسيُت 
و  John Rawlsفإن الفالسفة السياسيُت الليرباليُت من أمثال  Stepanحسب 

Bruce Ackermann  ناقشوا النظام السياسي اجليد يف إطار دفاعهم عن الليربالية بدون
أي أهنم   ،Démocratic Bargaining" ادلساومة الدؽلقراطية"أن يتكلموا عن مضمون 

 3الدؽلقراطية.كانوا أوفياء للدافع عن الليربالية أكثر من 

                                                           

1 - Alfred Stepan, Arguing comparative politics, New York، Oxford 

University press, 2001, p 226.   

2- Alfred Stepan, Arguing comparative politics, op cit, p227. 

3  - ibid, p213. 
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وحسبو فإن النظرية السياسية الليربالية قد قلصت من حدود فهمنا للصراع من 
أجل الدؽلقراطية، خاصة يف اجملتمعات اليت صلد فيها أعلية كربى للقواعد األخالقية 
وادلعيارية والدينية، وىذا الطرح ىو الذي يسمح لنا بنقاش إمكانية تواجد الدين يف احلياة 

وؽلكن أن يكون موضوعا للنقاش العام دؽلقراطيا، ولكن بدون أن يكون السياسية 
التفاوض حول إخراج الدين من احليز العام وفرض الشكل الليربايل للدؽلقراطية ألن ذلك 

 1سيكون اضلراف يقع فيو الباحثُت أو ادلهتمُت بادلسألة العربية اإلسالمية.
مقاربة ات االنتقال الدؽلقراطي وحىت وبالعودة إىل نظريات التنمية السياسية ونظري

حديثا، فإهنا ال ؽلكن أن تزودنا بفهم جيد   L'approche de gouvernanceاحلكم
لظواىرنا السياسية، كما أهنا ال ؽلكن أن تشكل توجو ذو مصداقية لالنتقال إىل 

 الدؽلقراطية إذا ما حاول العلم أن يصبح إيديولوجيا تنتشر يف كل االذباىات.
ذات معٌت  أن تصبح النظريات السابقة ؽلكنها الكثَت من الكتابات فان وحسب

 2يف حالتُت أساسيتُت:
دراسة مقارنة دلناطق سلتلفة ينتج عنها بعض االفًتاضات العامة اليت ؽلكن  -1

أن تشكل قاعدة استقرائية فيما بعد وبأثر رجعي، وىذا ما حاولت 
 فعلو. Barrington Mooreأعمال

احلتمية والسببية بُت العوامل ادلختلفة والتوجو إىل دراسة زبليصها من  -2
أي ادلراىنة على طرح الدؽلقراطية كمسألة متعلقة بإرادات النخب  ،القوى الفعلية

 وبالقوى النضالية.

  الذي ركز على ضرورتُت منهجيتُت يف دراسة  Bertrand Badieوىو نفس توجو 
 3:ناميةاألنظمة والتنمية السياسية يف الدول ال

الًتكيز على دراسة األبعاد اخلاصة اليت تفرضها السياقات التارؼلية  -1
 واالجتماعية لكل نظام.

                                                           

1  - ibid., pp 227-229. 

 .57عزمي بشارة، مرجع سابق، ص - 2

3- Bertrand Badie, le développement politique, op.cit, p139. 
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دراسة التنمية يف بعدىا الزمٍت، أي ربطها باحليثيات الظرفية احمليطة هبا  -2
 وادلتحكمة فيها.

الذي يقول بأن ادلشروع العلمي اجليد يقتضي   Jürgen Habermasوطلتم برأي
ذباوز البديهيات واحلدوس اليت تأسست كبٌت معرفية مغلقة، وحسب رأيو فإن أسس 

احلديثة أصبحت بٌت حدسية وبديهية تسمو على كل السياقات والبيئات، يف الدؽلقراطية 
ىو زلاولة لصناعة اق وتشكل معُت للحياة، واالنتقال إىل الدؽلقراطية يحُت أهنا نتاج لس

 1العامل عن طريق الربرلة اللغوية واذلوياتية.
ليست حقائق  les formes de vieعلى أن أشكال احلياة  Habermasيدافع 

لتاريخ وبالتايل فإن ما ىو واضح ومقبول وجيد بالنسبة ا هانتجأأبداية، وإظلا ىي حقائق 
 2لنا اليوم قد يصبح غَت ذلك يف ادلستقبل.

وكل ىذه اآلراء السابقة ىدفها التقليل من الضغط الذي سبارسو علينا سلتلف 
ادلقاربات، وسبنعنا من ادلهمة األساسية ألي باحث وىي تفسَت ظاىرة ما توصفها 

 : وىي طابع إشكايلتأخذ ادلالحظة العلمية، ويف موضوعنا تواجهنا حَتة كبَتة 
رة األنظمة التسلطية على التكيف ىل ندرس ما تقدمو ادلالحظة وىو استمرار وقد

توجو علمي متأثر كأم ندرس أسباب غياب الدؽلقراطية   ،مع البيئات الداخلية واخلارجية
 .بالطرح الذي يسوق فكرة عادلية للدؽلقراطية؟ 

ادلمكنة للدمقرطة وىو أمر شلكن إذا ارتكزنا على فهمنا  عتباتأم ندرس  السبل وال
 السياسية واالجتماعية العربية.اجليد دلا ػلدث يف البيئات 

 .المطلب الثاني: نحو أجندة بحثية تتبنى الخصوصية العربية
فهمنا للدؽلقراطية حلد اآلن يرتكز على ظهور النزاعات االجتماعية بُت الفواعل  إن

اليت ترغب يف الوصول إىل السلطة، وىذا ما يؤسس لفكرة التعددية اليت تكرس تعددية 

                                                           

1 - Laurent Lemasson, la démocratie Radical de Jürgen Habermas Enter 

Socialisme et anarchie, Revue française de science politique, Vol 58, N01, 

Février, 2008, p41.    

2  - Laurent Lemasson, Idem. 
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تستمر التعددية غلب على اجلميع أن يتحمل مسؤوليتو التارؼلية ادلصاحل، ولكي 
 والسياسية، وىذا ما يشًتط توفر االلتزام بالدؽلقراطية.

وعلى مستوى القيم أصبحت الدؽلقراطية مرتبطة باحلقوق الفردية، وبالشكل 
الوطٍت للدولة، وبالطابع العلماين للسلوكات وللمجتمع، وارتبطت أيضا بالبيئة 

صادية ومستويات النمو، وكل ىذا غلعل من احلديث عن االنتقال إىل الدؽلقراطية االقت
 مليء باحملاذير اإلجرائية والعملية.

وتزداد ىذه احملاذير يف احلالة العربية باعتبارىا حالة تنتمي إىل تراث عريق يركز على 
ام عقيدة اجلماعة واألخالق، كما يرتبط بدين تشريعايت يرفض اخلروج من احليز الع

ايل والقومي للقرن فوشعائر، وكل الدول العربية ليست دوال وطنية بالشكل الوست
اخلالفة اليت أسست لوالء سياسي غَت مرتبط  ةالعشرين، كما أهنا دوال تعترب امتدادا لدول
 بالرقعة اجلغرافية وبالشكل ادلركزي للسلطة.

يع قيمية واقتصادية وسياسية تزداد الصعوبة مع كل زلاولة لتمرير مشار  لكذ ونتيجة
  اتإشكالي تطرح ادلنشأ، ىذه ادلمانعة ذبعل من ادلنطقة العربية وإسالميةليست عربية 

كربى أمام زلاوالت التفسَت أو تعميم ظلاذج معرفية تطورت خارج البيئة العربية 
 اإلسالمية.

 على زلاولة فهم اجملتمعات والنظم غَت الغربية، لكن ملىناك تركيز كبَت يف العا
العامل العريب يشكل استثناء عمليا ونظريا، ورغم أن السياسة ادلقارنة رباول ذبنب 

ت غَت مناسب سباما لتحريك ىذه اإلشكالية قيقول بأن الو  J Lecaاالستثناء لدرجة أن 
لبحوث إىل تفسَت إشكالية حاول توجيو ا غسان سالمة""يف العامل العريب، كما أن 

دلاذا العامل العريب ليس أي سببية الفقدان وفق السؤال التايل:  "غياب الدؽلقراطية"
                                .دؽلقراطيا؟

وفيما بعد حاولت العديد من الدراسات إعادة طرح السؤال بطريقة مغايرة وأعلها 
كيف استطاعت األنظمة  تساءل كالتايل:الذي  Philippe Droz Vincentأسئلة 

 .التسلطية إعادة تشكيل نفسها والصمود أمام قوى الرفض وادلعارضة؟
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 يف احلالة العربية األسئلة الشعبية مع أسئلة النخبة: تتداخل وعموما 
 دلاذا تنجح الدؽلقراطية يف كل مكان وال تنجح يف احلالة العربية؟. 

  يف حاالت االنتقال العربية؟دلاذا تزداد الصعوبات وادلخاطر.  

 ؟يف العامل العريب دلاذا ال ػلصل انتقال فعلي إىل الدؽلقراطية.  

جابات علميو إذا ذباوزنا التذمر إل يكون موضوعاىذا السؤال األخَت ؽلكن أن 
والشكوى لصاحل سلوك فعال ونضايل، ألن التحول ليس عملية طبيعية وإظلا قرار وخيار 

 1فعلي.
 نقاش االستثنائية العربية: 

فة العربية صإن أىم سؤال يف مسألة االستثناء العريب ىو: ىل ترتبط اخلصوصية بال
 .أم بالصفة الدينية اإلسالمية؟

ىذا الربط  "يز العظمةز "ع راالستثنائية العربية باإلسالم، ويرب  Jane Lecaيربط 
فكرة وحدة التاريخ وتطابق  بو ستبدبالطبيعة الشمولية للخطاب اإلسالموي حبيث ت

التاريخ واإلسالم واجملتمع والسلطة، كما أن النزعة األحادية تركز على بناء الوحدة 
 2وبالتايل نبذ أية تعددية سياسية بادلفهوم الغريب. ،اجملتمعية

فَتبطها بعوامل تارؼلية منفردة لكنها غَت ناشئة بالضرورة عن  "نرليإرنست غ"أما 
فيكشف عن معضلة ربليلية،  "جون ووتربوري"انتشار العقيدة اإلسالمية وغلبتها، أما 

ويرى بأن نشر الدؽلقراطية يكسب بتجاوز العامل الديٍت أكثر شلا يكسب باستخدامو 
 3بطريقة انتهازية.

ادلسلمُت يكشف عن تداخل األولويات، وقد سيطرت تبع آراء ادلفكرين العرب و تو 
على غالبية اآلراء واخليارات ألكرب رواد احلركات اإلصالحية،  ادللعأطروحة ادلستبد ا

ذىبت إىل تفضيل ادلستبد على وضع تغيب فيو الدولة، وقد  "ابن تيمية"وحىت آراء 

                                                           

 .53عزمي بشارة، مرجع سابق، ص - 1

مركز  ,اإلسالميسياسات االنفتاح في العالم العربي  :من دون ديمقراطيينديمقراطية غسان سالمي وآخرون،  - 2
 .17، ص1990العربية , بيروت,  دراسات الوحدة

 .نفس الصفحة نفس ادلرجع، - 3



661 
 

بكر جدا على ربمل كيف أن الفقو السياسي استقر يف وقت م  "عبد اهلل العروي"أوضح 
 "ادلاوردي"السلطة ادلستبدة باسم الضرورة ادللحة أو باسم وحدة األمة، معددا كما فعل 

وغَته شروط السلطة اإلسالمية الصاحلة وىو يعلم سباما أن ذلك ترديد لكالم أسطوري 
 1يرتبط بوظيفة الفقيو أكثر من كونو مطلبا حاال موجها إىل احلكم.

 عدة أسئلة متعلقة باالستثناء العريب: Simon Bronbleyيطرح 
، وىل ىي حالة عربية أم حالة هاما الذي ؽليز احلالة العربية ودلاذا تتعقد األمور في

 إسالمية؟ 
جود االستثنائية يف اجلوىر ويعتقد بوجود خصوصية تارؼلية لو  ينطلق من نفيوو 

واحلالة العربية،  ة اإلسالميةاحلالبُت  ضرورة الفصلزلددة بالظروف التارؼلية، ويدافع على 
 .ويتساءل حول احلالة األكثر تعقيدا يف التحول؟

حسب طرحو فإن طبيعة العلوم االجتماعية ووجودىا مقًتن بتفسَت الظواىر 
أهنا يف األمر  بونشوئها وال سبلك أدوات البحث عن عدم وجود الظواىر وغياهبا، والغري

فاألسئلة اليت طرحت متأثرة بفكرة  لكذل، ىذه الوظيفة يف ادلنطقة العربية تكتسب
تبدوا أسئلة غَت علمية ألهنا تتجاوز اختصاص العلوم االجتماعية،  "غياب الظاىرة"

والبديل حسبو دائما قائم على افًتاض أن الدؽلقراطية ىي أفضل نظام حكم يتضمن 
السؤال أجوبة عن قضايا الدول العربية، وىنا يتحول السؤال من تفسَت غياب الظاىرة إىل 

ب غياهبا، وىذا سؤال نظري وعملي واإلجابة حول الطريق إىل الدؽلقراطية وليس حول أسبا
 2عليو تأيت نظريا وعمليا أي نظريا ونضاليا.

من زاوية إحصائية تبدو االستثنائية عربية وليست إسالمية ألن ىناك دول إسالمية  
كربى غَت عربية حدثت فيها انتقاالت إىل الدؽلقراطية، أما عربيا فهناك نوع من االستثناء إىل 

نسب عالية من التعليم، وبالرغم من و الدول سبتلك مجاعة سياسية مستقرة  درجة أن بعض
ذلك عرفت ظلاذج تسلطية بامتياز مثل حالة تونس وادلغرب ومصر وىذا عكس دول مثل مايل 

                                                           

 .13ص نفس ادلرجع، - 1

 .166عزمي بشارة، مرجع سابق، ص - 2
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والسنغال اليت ال تتوفر على الشروط السابقة إال أهنا سبتلك تقاليد دؽلقراطية معينة بالرغم من 
 1ادلسلمُت.من أن أغلبية سكاهنا 

وجد تادلنهجي والثقايف ضد اإلسالم، ففي األساس ال  ضولذا غلب دحض التحري
، دين معُت بالدؽلقراطيةتعالقة اإلسالم بالدؽلقراطية وإن وجدت فهي عالقة ظلط  ةمشكل

 قضية اجتماعية وليست دينية. هذوى
واالنتخابات إىل إذا غلب البحث يف حاالت االنتقال اليت ربولت فيها الدؽلقراطية 

صراع مسلح بُت متنافسُت سياسيُت، وغالبيتهم كانوا مدعومُت بانقسامات دينية وقبلية 
 ل سوف نصل إىل االقتناع بوجود مسألة عربية وليست إسالمية.اوعشائرية ويف ىذا احل

غلب أن ال نسقط يف التوصيف اإليديولوجي القائل بأن الدؽلقراطية ظاىرة طبيعية 
االستثناء، وأول ما ؽليز احلالة العربية ىو ادلوقف منها حبيث ال تطرح مثال  وغياهبا ىو

ال توجد للعامل العريب قضية  "سايكس بيكو" اتفاقية ، ولكن منذأو اليابانية االستثنائية الصينية
 2وجودىا الدويل. فقدت الدول العربية نأل داخلية غَت قابلة لالخًتاق

من ادلستحيل بناء  كما انومل يفصل فيها كقضية قومية،   ادلسألة العربية موجودة ألنو
نظام سياسي مستقر ودؽلقراطي بقضية قومية غَت زللولة، دبعٌت أن ىناك أمة مل تعرف حالة 

، لذلك فغياب السند القومي ىو "الدولة العربية الشرعية"من حاالت تقرير  ادلصَت أي قيام 
وىذا الوضع أسس  ،اليت ال تستند إىل أي شرعية "ظهور الدولة البوليسية األمنية"ما يربر 

 *لدول ضعيفة على رأس رلتمعات قوية.
يف التعويض عن شرعيتها وضعف  الرغبةعربية ىي قوة قمعية ناذبة عن القوة الدولة 

مؤسساهتا و حيزىا العام وقلة احًتام ادلواطنُت للحيز العام، وىناك دوال ضعيفة جملتمعات قوية 
زبائنية بُت الاصصة و احملبع القمعي لصاحل طابع االط ًتاجع، ويف ىذه احلالة يمًتابطة عضويا

 3الدولة واجملتمع مثل حاالت دول اخلليج.
                                                           

 .167، ص نفس ادلرجع - 1

 .169، ص نفس ادلرجع - 2

Joel S Megdal, Strong Societies and weak States: State society relations and 

انظر:  -*  

State capabilities in the third world, Princeton; Princeton University press, 

1988.               
 .171ص سابق،عزمي بشارة، مرجع  - 3
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 : عٍتاالستثناء العريب يف ادلقوالت ادلركزية األوروبية ي
  غياب نفس الشروط والظروف اليت توفرت للتجارب الغربية، وىذا التوجو فوقي وعرقي

يسميو  ما وى السياسية و كل أنواع اخلصوصيات التارؼلية والثقافية ووعنصري يتجاىل  
Antony Gramsci  باذليمنة الثقافية ويسميوEdward Saïd .1باإلمربيالية الثقافية 

  :2ادلمارسات األكادؽلية لالستشراق عادة ما تفًتض مسبقا ما يلي 

باحلداثة والدؽلقراطية عالقة غَت متساوية بُت اإلسالم والغرب فالغرب يرتبط  -
بشكل حصري ومركزي وإثٍت، ويفًتض بطريقة متعالية أن اجملتمعات اإلسالمية تفتقر إىل القيم 

 لدؽلقراطية.ل وادلؤسسات ادلالئمة للحداثة و

دبعٌت انعدام  ،عالقة ذات رلموع صفري بُت اإلسالم واحلداثة والدؽلقراطية -
 اإلسالم والدؽلقراطية يعٍت مجع التناقض واألضداد. عفرص التبادل واحلوار وحىت التعايش، ومج

ربيز معريف يعترب أن مبادئ الدؽلقراطية واحلداثة على الطريقة الغربية معيارية  -
 شاملة.  

 من مبدأين أساسيُت: انطالقا  الدؽلقراطية يف احلالة العربية ؽلكن مناقشة عموما
تجاوز تغلب الفصل يف ادلسألة القومية وسبرير مشروع الدولة ادلدنية اليت  -1

 وىذا من أجل االنفصال عن السياقات الدولية. ،األبعاد اذلوياتية واالثنية

زبفيف االضطراب بُت الشكل الديٍت للسلطة والشكل ادلدين، وىذا من أجل  -2
 ا.حوذلسبرير دؽلقراطية ال أسسية ومتناظر 

 النقاشات داخل دراسات الدمقرطة حول الحالة العربية: 

ة العربية االستثناء، لذلك تطور طرح طقعندما اكتملت ادلوجة الثالثة شكلت ادلن
من خالل تبٍت التعددية -اخلصوصية واالستثناء الثقايف العريب، وحىت ذبارب اإلصالحات

رة التسلطية وىنا صلد كتابات عمقت من الظاى -واالنتخابات وسياسات التحرير االقتصادي
العديد من الباحثُت الذين وصفوا الوضع على أن النظام التسلطي يعيد إنتاج نفسو يف احلالة 

 3:لذلك كتب العديد حول ىذا الطرحو العربية 
                                                           

 .359ص  مرجع سابق،العريب صديقي،  - 1
 .212-211ص  نفس ادلرجع، ص - 2

3 - Thomas Carothers, the End of transition paradigm، journal of democracy ، 
Vol 13N01، 2001, p7. 
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 ،بأن ادلعارضة تدعم النظام القائم يف الدول العربية William Zartman كتب -
 والتعددية تكرس وتدعم احلكم التسلطي.

إىل زيادة  اطريق يعتربان بأن التحرير االقتصادي والرفاه David Poolويكتب  -
 قوة النظم التسلطية.

ىذا التوجو حبيث أن األنظمة التسلطية  عن Raymond Hinnebuschويدافع  -
بينت قدرهتا على التكيف مع مقتضيات الشروط اجلديدة للتحرير االقتصادي واالنتقال 

رلرد استجابات ألسباب ىيكلية  اإىل الدؽلقراطية، فالتحرير االقتصادي واالنتقال كان
Structural reasons .1وليست لرغبة حقيقية يف الدؽلقراطية 

ى بأن أي مشروع ناجح َت ومعو الدوائر األمريكية ف Larry Diamondأما   -
ية ودليلو بز للدؽلقراطية يف احلالة العربية يعٍت اهنيار الدولة والعودة إىل احلالة الطبيعية اذلو 

 2احلرب األىلية يف لبنان والصومال والعراق وحاليا سوريا وليبيا.

من يتبٌت مشاريع حبثية حول احلالة العربية ويربطها دبعضالت بناء الدولة  كوىنا
Nation building delemmas  يف اجملتمعات االنتقالية، وىنا صلد أعمالD Rostow , Karl 

Deutsch  و Huntington ، وىذه األعمال تربط بُت الدمقرطة وعالقة الدولة باذلويةState 

and identity   صعوبة ربقيق اجلماعة السياسية.وكذا 
معظم الدول العربية من تنوع اذلويات حبيث تصادفنا اذلويات ما ربت الدولة تعاين 

Sud-state-identity واذلوايات ما فوق وطنية ،Subra-state-identity  مثل اخلطاب
ا الدولة القومي والوالء إىل القوى الكربى واإلقليمية، وكل ىذا يضعف اذلوية اليت ربتاجه

ىذا الوضع ادلربر احلقيقي الستمرار  يصبح والدؽلقراطية ادلستقرة، ويف كثَت من احلاالت
 3االستبداد، استعمال القوة، وكذا تأجيل مسألة الدؽلقراطية مقارنة دبسألة الوحدة.

                                                           

1  - Raymond  Hinnebusch, authoritarian persistence, democratization theory 

and the middle East: an overview and critique, Democratization, VOL13 N3, June 

2006, p374.  

2 -  Larry Diamond, hybrid regimes, journal of democracy, Vol 13 N02, 2002, 

p 21-35. 

3  -  Raymond hinnebrisch, op.cit, p378. 
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ة ىو الذي أخذ احليز الكبَت من يطقراؽلإذا نقاشات الوحدة واألصالة وليس الد
ة، كما أن اخلطابات القومية العربية واإلسالمية مثلت مصادر للشرعية النقاشات العربي

 لغالبية النظم السياسية العربية ضد االمربيالية وبقية األعداء.
وهبذا يظهر بأن واقع الدمقرطة أعقد بكثَت من النقاشات يف الدوائر األكادؽلية 
الغربية والعربية لتداخل مستويات التحليل الوطنية والدولية وتشابك ادلصاحل فيما بُت 

يلخص حسنُت توفيق إبراىيم تطور أدبيات دراسة لذلك و  األطراف الوطنية والدولية.
 1راحل أساسية:الدمقرطة والتحول يف ثالث م

البحث يف مظاىر وأسباب غياب الدؽلقراطية ورسوخ التسلطية يف  :ادلرحلة األوىل
ركزت على تفسَت و العامل الغريب، وتارؼليا تعود إىل السبعينيات وبداية الثمانينيات 

استمرار األنظمة التسلطية، ومسيت بأزمة الدؽلقراطية اليت احتوت أزمات ادلشاركة وحقوق 
 :  وطرحت عدة مقاربات والشرعية. اإلنسان

 مقاربة تارؼلية تدافع عن مَتاث التسلط يف التاريخ العريب اإلسالمي. -

 مقاربة اقتصادية واجتماعية تركز على االقتصاد الريعي واألمية. -

 مقاربة ثقافية تركز على انعدام ثقافة ادلشاركة. -

 االستقالل.مقاربة تركز على طبيعة النخب احلاكمة بعد  -
دراسة ظاىرة االنتقال إىل التعددية السياسية، وىي دراسات رافقت  ادلرحلة الثانية:

 موجات االنفتاح السياسي يف العديد من الدول يف التسعينيات وركزت على: 
 أسباب االنتقال إىل الدؽلقراطية. -

 األزمات االقتصادية. -

 تآكل ظلاذج الشرعية التقليدية. -

 توظيف سياسات االنفتاح لالستمرار يف السلطة.قدرة النظم على  -

                                                           

، مركز دراسات الوحدة النظم السياسية العربية, االتجاهات الحديثة في دراستهاحسنُت توفيق إبراىيم،  - 1
 .91-89-85-84، ص ص 2115،بَتوت، 1العربية،ط
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تعثر  فًتة التسعينيات و ترافق تفسَت االستعصاء الدؽلقراطي و :ادلرحلة الثالثة
سلتلف ذبارب االنتقال يف الدول العربية مثل حالة اجلزائر، مصر، األردن، وعموما تبنت 

 عدة قناعات:  ىذه الدراسات
 اتكتيكي ااسًتاتيجيا للنخب، وإظلا خيار سياسات االنفتاح مل تكن خيارا  -

 لالستجابة لضغوطات البيئتُت الداخلية واخلارجية.

اإلصالحات اليت طالت شكل األنظمة مل سبس جبوىر السلطة وظلط شلارسة  -
 احلكم، والعالقة بُت السلطات والعالقة بُت الدولة واجملتمع.

طرف السلطة أي أهنا  كل سياسيات االنفتاح كانت متحكم فيها وموجهة من -
ولذلك ظهرت عدة توصيفات دلا حدث يف الدول العربية: ، تعرب عن انفتاح موجو

التعددية السياسية ادلقيدة، الليربالية السلطوية، الدؽلقراطية الشكلية، األوتوقراطيات اليت 
اد وىذا ما أع ،تأخذ ببعض جوانب الليربالية، النظم شبو التسلطية، دؽلقراطيات التسويق

 *طرح االستثنائية بقوة يف اجملال السياسي العريب.
عموما ىناك إمجاع أكادؽلي على خاصية التعقيد اليت تتميز هبا الظاىرة السياسية 
العربية، حيث يتعذر فهم السياسة دبعزل عن التاريخ واالجتماع والثقافة واالقتصاد 

 Tessler من الصرامة ادلنهجية واجملهودات البحثية حسب اوالدين، وىذا ما يتطلب مزيد
Mark .وىشام شرايب 

 
 
 
 
 

                                                           

 -* Voire: Simon Brombly, Middle East Exceptionalism: Myth or Reality?, 
In David potter and all, democratization: democracy from classical tunes to the 

present, 2Cambridge, Uk: Polity press Malden, MA, Black well publishers, 1997, 

pp321-344. 
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 خالصة الفصل الثاني: 
يف ىذا الفصل التأسيس إلدراك فعال حول تطور أدبيات التنمية السياسية، حاولنا 

ورافقتنا ادلشاريع البحثية الكربى اليت اشتغلت على تفسَت ادلوجة الثانية للدؽلقراطية مع 
مدرسة التحديث جبميع أساسياهتا ومراجعاهتا، وتوصلنا إىل أنو توجو حبثي يرتكز على 

تعميمها على بقية  يسعى إىلدؽلقراطية يف الغرب مث تفسَت الشروط اليت أنتجت ال
 السياقات األخرى.

وفيما بعد حاولنا الوقوف على األعمال اليت اشتغلت على تفسَت ادلوجة الثالثة 
واليت قدمت مقاربات إسًتاتيجية وعقالنية وغَت تارؼلية ارتكزت على نظريات اللعب 

دات بدأت تبحث ذلا عن تطبيق خارج واخليارات العقالنية للفواعل، وىي أيضا رلهو 
السياق األمريكوالتيٍت الذي ظهرت فيو من خالل تطوير افًتاضات علم التحول وعلم 

 الًتسيخ يف السياسة ادلقارنة.
وبعدىا قدمنا رلهود حول اخلصوصية العربية باعتبارىا رلال سياسي يتجاوز يف 

وية واالنتقالية وكذا ادلركزية والسمو تعقيده التبسيط ادلفرط الذي تتبناه ادلقاربات التنم
 الذي تتبناه النظرة ادلركزية األوروبية.

وانتهى الفصل بإنضاج قناعات معينة زبص ادلشروع البحثي يف احلالة العربية وىو 
ضرورة التوجو إىل زلاولة فهم اخلصائص السياسية العربية، وكذا طبيعة األنظمة القائمة، 

ا دل اتمرارىا وقدرهتا على التكيف وىذا ما سيكون موضوعوما الذي يفسر قيامها واس
 .تبقى من الدراسة
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 الفصل الثالث

 تفسير استمرار األنظمة التسلطية في العالم العربي

ىذا الفصل إىل زلاولة إعادة توجيو حلقة البحث يف ادلسألة العربية، وكذا ينتمي 
بناء فهم جيد حوؿ الظاىرة السياسية بشكل عاـ، ونتيجة تتبع األدبيات السابقة للتنمية 

قناعة بضرورة االرتكاز على فهم لدينا السياسية واالنتقاؿ إىل الدؽلقراطية بدأت تنضج 
 امة بقاء ىذه األنظمة.آليات صيانة االستبداد وإد

فنظريا ىناؾ عدة ، ويعيننا يف ىذا الكثَت من ادلقاربات سواء النظرية أو التفسَتية
طروحات تركز على انتصار حلقة السياسة عن حلقيت الدين والعلم يف اجملاؿ السياسي 
العريب، وىناؾ طرح يقوؿ بعدـ انفصاؿ الظاىرة السياسية والنشاط السياسي عن النشاط 

عاـ الشيء الذي يعيق إمكانية شلارسة ادلالحظة العلمية عليو دبعزؿ  لجتماعي بشكاال
 عن بقية الظواىر.

 وتفسَتيا ىناؾ ثالث مقاربات أساسية: 
 ادلقاربة السياسية: واليت تقوؿ بثبات ظلاذج الشرعية. -

 تركز على طبيعة االقتصاد الريعي.واليت ادلقاربة االقتصادية:  -

اليت تركز على الطابع القبلي والعشائري للبنية السياسية و ية: ادلقاربة االجتماع -
 العربية.

وىذه ادلقاربات تشرح طبيعة استثنائية وخاصة لعالقة الدولة باجملتمع يف احلالة 
العربية، وكذا تدمَت الوسائط السياسية وادلدنية اليت ربوؿ دوف تأسيس العنف يف سلوؾ 

 الدولة واجملتمع.
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 .األول: التفسيرات الفلسفية والثقافية للظاهرة التسلطيةالمبحث 
لتأثَتات ادلختلفة، ويف التاريخ العريب لظاىرة التسلط امتدادا لتطور تارؼلي عترب ت

رتبط بعدة عوامل كلية وأخرى جزئية، فالعوامل واحملددات الكلية مفسرة تاإلسالمي 
 بالسياقات الثقافية والًتاثية والعقلية.

الًتاث احلضاري ألي رلتمع تفاعل عدة حلقات أعلها حلقة الدين  يتحكم يف
والسياسة والعلم، وترتيب ىذه الثالثية مهم جدا يف التأسيس ألي هنضة أو زبلف يف 

 Lesحياة األمم، كما أف التاريخ ادلقارف يثبت أف اجملتمعات مكونة من رلاالت 

Espaces  ،ومشكلة معظم الدوؿ العربية ىو عدـ سلتلفة واستقاللية كل رلاؿ مهمة جدا
انفصاؿ اجملاؿ السياسي على بقية اجملاالت وبالتايل صعوبة شلارسة ادلالحظة العلمية على 

 .ُتالظاىرة والنشاط السياسي
وكتابات زلمد عابد اجلابري،  "ميشاؿ فوكو"فيدنا يف ىذا ادلسعى حفريات ت

يب ، وىذه الكتابات تساعدنا على  العر السياسي وكتابات زلمد اجلويلي حوؿ ادلخياؿ 
 فهم آليات صيانة االستبداد اذليكلية وخاصة  على مستوى البٌت القيمية وادلعرفية.

كما أف عامل الثقافة السياسية مهم جدا باعتبار أف اإلنساف العريب ينتمي إىل 
 بيئات وسياقات تارؼلية، دينية واقتصادية سلتلفة أسست لسلوكات سياسية زبتلف عن
بقية السياقات العادلية، ويف ىذا ادلبحث سنحاوؿ البحث يف البيئة ادلعرفية والقيمية 

 والثقافية عن دعائم االستبداد و التسلط.
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 .المطلب األول: فلسفة الظاهرة السياسية العربية
ىناؾ فرؽ كبَت بُت ادلمارسة السياسية وبُت الًتاث الشفوي وادلكتوب عن 

احلالة العربية تبدو الظاىرة السياسية مستعصية عن الفهم وعن تطوير السياسة، ويف 
 أدوات معرفية قادرة على ربليل أظلاط السلوؾ السياسي.

ال ؽلكننا أف ظليز بُت حدود األشياء، بُت ما ىو ديٍت وما ىو سياسي، بُت ما ىو 
الدولة اقتصادي وما ىو اجتماعي، وتتداخل األشياء إىل درجة أف القصد يعرب عن 
 والنظاـ والسلطة واجملتمع بنفس ادلصطلح، ولذلك تصعب مهاـ األسئلة النهضوية.

باألزمات الكربى  امتعلق اكبَت   اواألكثر من ذلك فإف احلالة العربية تصدر قلق
يف العامل حاليا من تطرح أسئلة ادلفاضلة بُت الًتاث  -تقريبا-للهوية، فهي احلالة الوحيدة

ج ازدىر يف ادلاضي وظلوذج آخر يزدىر يف مكاف وسياؽ تارؼلي واحلداثة، بُت ظلوذ 
 وحضاري آخر وسلتلف.

ادلسألة العربية معقدة جدا يتداخل فيها ادلاضي واحلاضر، الوطٍت والدويل 
مرة يبحث  اهالعقل في نتاج ىذه األزمات والتناقضات، لذلك صلد يوالعالقات السببية ى

يستعُت باألدوات ادلنهجية وادلعرفية الغربية لتفسَت  عن التفسَتات يف ادلاضي، ومرة أخرى
حاضره والتنبؤ بادلستقبل، ىو أيضا عقل تركييب وليس تفسَتي، وبدال من االشتغاؿ على 

 ."ةبالظواىر الغائ"تفسَت ظواىر مجاعتو اإلنسانية ينخرط يف مشروع آخر وىو تفسَت 
*السياسة والعلمو ترتيب ثالثية الدين 

1 : 
التجارب النهضوية على أنقاض صراع بُت ثالثية الدين والسياسة كل قامت  

والعلم، كما أف النهضة أو التغيَت أو التطور ال ؽلكن أف ػلدث قبل الفصل يف السؤاؿ 
 النهضوي وىو عالقة الًتاث باحلاضر.

يف الغرب حسم الصراع بُت ثالثية الدين والعلم والسياسة لصاحل خيار الفصل  
ية، لذلك استقلت السياسة دبجاذلا، وأخرج الدين من احليز العاـ، وترؾ بُت ىذه الثالث

 العلم كبنية حرة ومستقلة.
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السياسة أخذت طابعها الوضعي والبشري، وأسندت مهامها إىل حكاـ ؼلتارىم ف
الشعب بطريقة حرة وتنافسية، وتنظم دبنظومة قانونية تستند على مبدأ الفصل بُت ثالث 

وىو ضماف  "السلطة توقف السلطة"سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية وفق مبدأ 
 احلماية الذاتية من االستبداد.

ين من احليز العاـ ومن ادلمارسة السياسية، وىذا ما كاف نتاجا لثورات الدأخرج  و
كربى كانت فكرية وفلسفية يف البداية قادهتا أطروحات فصل مدينة اهلل عن مدينة  

 "و"جوف بوؿ سارتر"نيتشو"، ٍب مقوالت "لتوما االكويٍت" و"سانت اوغستينن" األرض
يت ذبسد الطابع الوضعي واإلنساين للحضارة ، وبعدىم فكرة العلمانية ال"موت اهلل"حوؿ 

 ربية.غال
أما العلم فجسد انتصار اإلنساف عن الطبيعة وعن كل الظواىر، كما قوض 

حبيث أنو أكمل رسالة  ،راالتوجهات الالىوتية وادليتافيزيقية لينهي بذلك مهمة الثو 
والقانوف  "كإلواإلنساف  "تشكيل حضارة ذبريبية ال تؤمن دبا ىو غَت مرئي والبديل ىو 

 .لإلنسانية  ي كديانة وضعيةضعالو 
وىذا ادلسار لتطور الفصل بُت ثالثية الدين والعلم والسياسة مل يكن نفسو يف 
احلالة العربية اإلسالمية، أين انتصرت حلقة السياسة عن حلقيت الدين والعلم ولذلك 

التفريق بُت الدولة سّييس الدين وسّييس العلم، وتضخمت السلطة لدرجة استحاؿ فيها 
 والنظاـ واجملتمع والسلطة، وعرؼ اجلميع بطبيعة عالقتو بالدولة.

انتصار حلقة السياسة أدى إىل إنتاج دين خلدمة السلطة وعلم خلدمة االستمرار، 
 وىذا الوضع أنتج اضلراؼ كبَت يف طبيعة اإلسالـ، كما أضعف البحث يف مسألة احلكم

حبيث مل ؼلتصها كبار العلماء إال  ي،اإلسالمالتاريخ  أضعف حلقة حبث يف وبقيت سبثل
ببعض الفقرات، وال نكاد نعرؼ عن اإلسالـ يف قضايا احلكم سوى األجبديات واألسس 

 اليت خطها  التاريخ السياسي األوؿ للخالفة.
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قوة السياسة والسلطة اخلوؼ وحرمت البحث من احلرية وأصبحت مسألة أنتجت 
كم دبفرده، لدرجة أف رواد احلركة اإلصالحية استحبوا ا احلشؤوف الرعية من خصائص 

 ."ابن تيميةالشيخ "وعلى رأسهم  "ادلستبد العادؿ "أطروحة 
وىذا االنتصار التارؼلي للمنطق السياسي أعاؽ تطور البحث ومساعلة الدين يف 
إصالح أمور الناس، وغالبية علماء الشريعة كانوا مضطهدين أو عرفوا حاالت ادلنفى 

ابن حنبل "والسجن، ومعظم الفتاوى ادلتحررة كانت نتاج ادلهجر، والتاريخ يثبت حاالت 
 والكثَتين شلن عايشوا االضطهاد وادلنفى. "ابن خلدوف"و "

 1وحسب العريب صديقي فإف ىناؾ عاملُت أساسيُت يفسراف التسلطية تارؼليا:

التفاعل التارؼلي مع إغالؽ باب االجتهاد، أي ذبميد فعلي للخطاب ونفي  -0
شعبيا بل أصبح اختياريا من خالؿ مقوالت  هادالنصوص الدينية، وبالتايل مل يعد االجت

معبد احلكمة، فادلأموف تارؼليا قّرب منو ادلعتزلة الشيء الذي انتهى باضطهاد السنيُت 
توكل الذي كم العباسي ادلا ادلمثلُت يف احلنابلة، وادلعتزلة أنفسهم أصبحوا الضحايا أياـ احل

عارض توجههم، وىنا أصبحت السياسة حلقة منفصلة ليست من مواضيع األمر 
 بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر، وعطلت ىذه ادلهاـ حىت يف اجتماعات العلماء.

فقد عطلت ىذه  مل تصبح الشورى شعبيةحبيث ما حدث لإلمجاع  ونفسىو و 
أف  "حسن الًتايب"و "الغنوشي"آخر عهد آلخر اخللفاء، لذلك يعتقد  ابتداء من اآللية

احلكم الصاحل غلب أف يكوف بإعادة الشورى إىل مضامينها الشعبية كما أراد اإلسالـ 
 دوما.

منع معارضة احلكم اجلائر، حبيث أف تعطيل األمر بادلعروؼ والنهي عن ادلنكر  -2
ط أو علماء يدعوف إىل ترؾ أمور السياسية إما علماء بالالف يصبحوا العلماء ب أدى 

 ."ومن السياسة ترؾ السياسة"وفق مقولة الشهرستاين 
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أركوف فَتفض احتكار السلطة للتالعب بالنصوص الدينية، وإضفاء زلمد أما 
حامد أبو  القداسة على ادلمارسات البشرية للنصوص، ونفس الشيء يذىب إليو نصر

  1."نقد اخلطاب الديٍت"زيد يف كتابو 
  حدود المجال السياسي في المجتمعات العربية:

 ،حسب طرح األستاذ زلمد عبد اجلابري فإف السياسة فعل لو زلددات وذبليات
فهي فعل اجتماعي يعرب عن عالقة قوة بُت طرفُت ؽلارس أحدعلا سلطة على اآلخر، إهنا 
سلطة احلكم وبتعبَته اخلاص إهنا العقل السياسي، فهي عقل ألف زلددات وذبليات 
الفعل السياسي زبضع دلنطق داخلي ػلكمها وينظم العالقات بينها، وىو سياسي ألف 

ارسة السلطة، سلطة احلكم أو بياف كيفية شلارستها، وظيفتو ليست إنتاج ادلعرفة بل شل
 2فالظاىرة السياسية ىي من إنتاج العقل السياسي العريب.

 Regisحوؿ الالشعور اجلمعي وكتاباتYoung ويستعُت اجلابري بكتابات 

Debray  حوؿ الالشعور السياسي الذي ؼلتلف عن الالشعور اجلمعي، ويقوؿ
Debray" : السياسي بل إف وجودىم  الذي ػلدد وجودىم ليس وعي الناس ىو

ىو نفسو دلنظومة منطقية من العالقات  اؾ خاضعذاالجتماعي الذي ػلدد وعيهم 
آرائهم وطموحاهتم بل  و ال يؤسسها وعي الناس –حسبو  -ادلادية، فالظاىرة السياسية 

ادية مجعية يف الالشعور السياسي الذي ىو عبارة عن بنية قوامها عالقات م اذبد دوافعه
، عالقات من نوع العالقات القبلية  سبارس على األفراد واجلماعات ضغطا ال يقاـو
والعشائرية والعالقات الطائفية وادلذىبية واحلزبية اليت تستمد قوهتا ادلادية الضاغطة القسرية 

 3."من الًتابطات ادلختلفة بُت الناس تؤطر ما يقـو بينهم بفعل تلك العالقات نفسها
مفهـو الالشعور السياسي عربيا يف إبراز ما ىو سياسي يف السلوؾ الديٍت يفيدنا  و

والعشائري داخل اجملتمع العريب، فالعقل السياسي العريب موجو من طرؼ ادليوالت 
 القبلية، الدينية والعشائرية.
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كل رلتمع ينشئ "بفكرة ادلخياؿ حبيث أف  "بيار أنصار"وىذا الكالـ يعرب عنو 
من خاللو يعيد اجملتمع إنتاج  "سلياال" موعة منظمة من التصورات والتمثالت أيلنفسو رل

نفسو، سلياال يقـو باخلصوص جبعل اجلماعة تتعرؼ بواسطتو على نفسها، ويوزع اذلويات 
 1واألدوار ويعرب عن احلاجات اجلماعية واألىداؼ ادلنشودة.

األسطورة والبطوالت ملئ ب l’imaginaire socialeعربيا ادلخياؿ االجتماعي 
والرموز، وىذه الرموز شخصية متمثلة يف الشعراء، وشخصيات الصحابة، شخصيات 

ىذه الرموز إىل رموز سنة ورموز شيعة ورموز عشائرية،  عرؤساء الدوؿ ادلتميزوف، وتتفر 
وكل ىذا يكشف بأف العقل السياسي العريب كممارسة وكإيديولوجيات ىو يف احلالتُت 

جد مرجعيتو يف ادلخياؿ االجتماعي وليس يف النظاـ ادلعريف، ألف و ظاىرة مجعية، إظلا ت
جتماعي فَتتبط حباالت القناعات النظاـ ادلعريف ػلكم الفعل ادلعريف، أما ادلخياؿ اال

 2آلية العقل السياسي العريب ىي االعتقاد بالقلب والعاطفة.فواإلؽلاف واالعتقاد، 
ىذا حوؿ طبيعة النشاط السياسي وزلدداتو الفعلية، فهو نشاط انطباعي، انفعايل، 

ية اليت أكثر منو معريف عقالين، ولذلك كاف ؽلثل بيئة جيدة لقياـ السلطات ادلركزية القو 
توظف ىذه النماذج االنفعالية لالستمرار وإلذكاء التوترات االجتماعية وسبرير مشروع 

 االستقرار يف النظاـ كبديل للفوضى واالحًتاب األىلي.
ومن الصعوبات األخرى اليت تواجو ادلشروع السياسي يف العامل العريب ىو عدـ 

 قية النشاطات االجتماعية، فكلالقدرة على التمييز والفصل بُت النشاط السياسي وب
 ونشاطإنساين أو فعل ػلدث يف رلاؿ معُت، والنشاط السياسي غلب أف ػلدد  نشاط

ويعزؿ رلالو الذي ػلدث فيو، لذلك يستوجب النشاط السياسي رلاال سياسيا خاص 
عن نشاط احلاكم نفسو، وعن الدين بادلفهـو مستقل ومنفرد يف احلياة االجتماعية 

 3العاـ.

                                                           

1  - Pierre Ansart, idéologies, conflits et pouvoir, Presse Universitaires de 

France, Paris, 1977,  p21.  
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حبيث  Michel Foucaultوكتابات   Bertrand Badieتفيدنا كتاباتىنا  و
 : ةالتالي تمن التساؤال Badieينطلق 

 ،ةاإلمرباطور إىل الدولة احلديث و دلاذا تطورت الدولة يف أوربا من دولة األمَت ادللك
 السياسية، دولة القانوف وادلؤسسات، دولة الشرعية وإرادة الشعب، دولة احلداثة

 .االنتخابات واخلدمة العامة؟
 ،الد اإلسالـ خالؿ القروف الوسطى؟بويف ادلقابل ما الذي يفسر عدـ تطورىا يف 

 السياسية  اذا فشلت احملاوالت اليت قامت اها النخب العصرية من أجل نقل احلداثةدل ٍب

 . *الغربية إىل البالد العربية؟

عدـ الوقوع يف  بضرورة اإلقرار من ه األسئلةذيف اإلجابة على ىBadie ينطلق  و
مقولة عادلية النموذج األورويب ويتبٌت فكرة احملاكاة وادلقارنة بدوف اعتماد فكرة النموذج 

الدولة ىي زلصلة عملية تارؼلية انتهت بظهور  -حسبو–األصلي والفرعي، ففي الغرب 
يعزؿ  "L’espace politiqueاجملاؿ السياسي "رلاؿ جديد يف احلياة االجتماعية يسمى 

النشاط وادلمارسة السياسية عن بقية النشاطات، وىذا اجملاؿ ينافس األمَت والكنيسة 
 1ـ نفسو كبديل ذلما.دويق

اجملاؿ السياسي ىو نتاج الصراع بُت األمَت والكنيسة خالؿ القروف الوسطى، 
أي سلطة  حبيث أف الصراع أنتج ضرورة التعاقد، والتعاقد نتج من جدلية مصدر السلطة

الكنيسة من اهلل، وسلطة األمَت من الشعب، وىنا ألغيت القداسة عن األمَت وظهرت 
إمكانية عزلو إذا مل يصن ضرورات العقد، واهذا أخذت الدولة الطابع ادلؤسساٌب الذي 

 يتناقض مع دولة األمَت.
مل ربدث ىذه السَتورة يف البالد العربية وإيراف وتركيا، أي مل  Badieوحسب 

ربدث القطيعة بُت األمَت والدولة، واألمَت ىو الدولة والدولة ىي األمَت، والسبب يف ىذا 
                                                           

 : B.Badieؽلكن العودة إىل كتبات  - *
- Bertrand Badie، le développement politique, op.cit 

- Bertrand Badie, les deux états : pouvoir et social en terre de l’islam, 
fayard, paris, 1986.  
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ىو عدـ وجود كنيسة يف اإلسالـ، وبالتايل خلو تاريخ البالد العربية اإلسالمية من 
الصراع الذي حدث يف أوروبا، ىذا تارؼليا، أما حديثا فسبب عدـ صلاح استَتاد احلداثة 

 1."استقاللية اجملاؿ السياسي عن شخص احلاكم"النخب ىو عدـ  السياسية من طرؼ
احلاكم وػلتويو الدين، وظهور  طرؼ بقي مهيمن عليو منالسياسي ىذا اجملاؿ 

احلركات اإلسالمية اليت تتبٌت اخليار اإلسالمي ناتج عن فشل مجيع إيديولوجيات احلداثة 
 السياسية ادلستوردة.

العربية الديٍت واالقتصادي واالجتماعي والسياسي يف اجملتمعات يتداخل عموما 
واإليديولوجي، كما تتداخل فكرة الدولة مع النظاـ السياسي مع السلطة السياسية وىذا 

  دد، وبتعبَتػػو اإلصالح غَت زلػػػار وتوجػالح ألف مسػات اإلصػد يصعب من عمليػالتوح
G Lukas لعناصر االقتصادية مع السياسية فإف اجملتمعات العربية رلتمعات تتوحد فيها ا

 والدينية واالجتماعية.
لقد أثبتت االحتجاجات اليت حدثت يف معظم الدوؿ العربية ىذه اآلراء حبيث أف 
شعارات إسقاط النظاـ انتهت بإسقاط الدوؿ يف حد ذاهتا، ودروس االنتقاؿ إىل 

ت اجليش، وإهناء الدؽلقراطية ال تثبت أف قلب النظاـ أو اإلطاحة بو يعٍت حل مؤسسا
 الدستور، وعزؿ أنصاؼ اجملتمعات من العمل السياسي.

الطابع الصفري للعبة السياسية يف العامل العريب أي  ه االحتجاجاتذى كما أثبتت
ويف ىذا نفي  ،أف الذي يفوز بالسلطة يفوز بكل شيء والذي ؼلسرىا ؼلسر كل شيء

إلمكانية تأسس ادلمارسة السياسية يف اجملاؿ السياسي العريب على فكرة التعددية، 
واإلثبات اآلخر يتعلق بكوننا ال نستطيع أف ظليز يف اخلطاب السياسي اجلديد حدود 

 الفصل بُت الدولة والنظاـ واجملتمع، بُت السياسة والدين واالقتصاد.
انفصاؿ النشاط السياسي دبجالو ادلستقل عن بُت عدـ ادلعطيات ت وكل ىذه

، وىذا ما يفرض الكثَت من النشاط الديٍت والنشاط االقتصادي والنشاط االجتماعي
 .احملاذير عند التفكَت يف عمليات اإلصالح والتغيَت
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 .المطلب الثاني: األساس الثقافي للظاهرة التسلطية
عن  Max weberؽلكن إرجاع التفسَتات الثقافية إىل كتابات ماكس فيرب 

كقوة زلركة للرأمسالية احلديثة وللدؽلقراطية، واستخدمو الطرح الثقايف  يةتاألخالؽ الربوتستن
لتشديد على عقالنية الثقافة الغربية، يف مقابل الثقافة الشرقية كثقافة غَت عقالنية ل

إىل حد القوؿ بأف اإلسالـ يفتقد إىل القانوف العقالين  Weberويذىب ، واستبدادية
الرمسي، وادلدف ادلستقلة، والطبقة الوسطى، واالستقرار السياسي، وىي يف رلملها أخالؽ 

 1 حربية تعيق الرأمسالية والدؽلقراطية.
من أىم  "Sidney verba"و  "Gabriel Almond"ويعترب كتاب الثقافة ادلدنية لػ 

الكتب ادلؤسسة للمقاربة الثقافية، ويعرفوف الثقافة السياسية على أهنا تلك القيم اليت تعزز 
أو تضعف منظومة معينة من ادلؤسسات السياسية، كما أهنا تتحكم يف عالقة السلوؾ 
بالنظاـ السياسي ومركباتو، وانطالقا من ذبارب انتكاسات الدؽلقراطية يف إيطاليا وأدلانيا، 

إىل  Verbaو  Alamondاستمرارىا يف بريطانيا والواليات ادلتحدة األمريكية توصل و 
 2أطروحة الثقافة السياسية كمدخل تفسَتي.

إف االلتزاـ بالدؽلقراطية يتطلب فهم عميق دلسوقات وجودىا وتبنيها، وىذا ما 
ادلعتدؿ، وىذا ما  طابيستوجب ظلو مكثف لقيم الرباغماتية، والتسامح السياسي، واخل

د من تسّيس احلياة االجتماعية ومن الضغينة يف العالقات السياسية، فأساسيات كالـ ػل
والثقافة  ،الثقافة تقوؿ بأف ثقافة رلتمع ما ربدد كيف يتصرؼ األفراد واجلماعات

السياسية ىي ادلعتقدات السائدة لدى الناس، ومواقفهم وتقييماهتم للنظاـ السياسي يف 
 3ودور شخصية الفرد يف ذلك النظاـ. بلدىم

ىي عملية خللق ادلعٌت وتتضمن عملية  فالثقافة السياسية Lisa wedeen أما عند
اجتماعية يعيد الناس من خالذلا إنتاج شروط القدرة على الفهم اليت سبكنهم من إدراؾ 

                                                           

1  - Larry diamond (ed), political culture and democracy in developing 

countries, boulder, Co: Lynne Reiner, 1994, p10. 

2  - Gabriel Almond, Sidney Verba, the civic culture: political Attitudes and 

democracy in five nations, Newbury, CA, sage publication, 1989, p13. 

3  - ibid, p14. 
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عواذلم، كما أف الثقافة السياسية تعرب عن معطى تارؼلي وليس صفة ثابتة عند مجاعة 
 1معينة.

اطية وتربطنا عماؿ السابقة أف ىناؾ ثقافات غَت منسجمة مع الدؽلقر األ تدعي
 verbaو  Almondبعوامل غَت عقالنية لتفسَت سلوكاتنا السياسية، حبيث يتكلم 

عن ادلشاعر اإلنسانية كقاعدة موجهة  Montesquieu، ويتكلم beliefs "العقائد"حوؿ
 للسلوكات والنشاطات السياسية.

فعاؿ تربط استقرار الدؽلقراطية بقدرة ادلواطنُت على ربديد األ weingostوحبوث 
يشكلوا جبهة دلواجهتها يف حالة اضلراؼ  أفاحلكومية الشرعية وغَت الشرعية حىت ؽلكنهم 

 2تساعدنا على:  -حسبو–أفعاذلا، والثقافة السياسية 
 بناء التوافق حوؿ حدود شرعية أفعاؿ احلكومة.  -

 والتحرؾ اجلماعي للدفاع عن ىذه احلدود أي محايتها من االضلراؼ.  -

ىي هتديد دائم للجميع، واجلميع غلب أف ػلافظ على  weingostالدولة عند 
مسافات معينة من الدولة حىت يستطيع أف يعارضها، واجلزء ادلهم يف الثقافة السياسية 

 3ىو:
اعتقاد ادلواطنُت بأف الدؽلقراطية ىي أفضل نظاـ أو النظاـ األقل سوءا كنظاـ   -0
 حكم.

السياسية كاحًتاـ نتائج االنتخابات إعالف اخلضوع دلخرجات العلميات  -2
 وادلشاركة يف اختيار وتقومي احلكومات والسياسات.

اكتساب قيم وخصائص الوجود الدؽلقراطي اليت تدعم استمرار  -1
كالثقة   Republican virtue "بالفضائل اجلمهورية"ىو ما يسمى و  الدؽلقراطية،

 والتسامح وتفضيل التجمع على الوجود الشخصي.

                                                           

1 - Lisa wedeen, conceptualizing culture : possibilities for political science, 

American political science review vole 96 N04, December, 2002, p714.   

2 - Robert Dahl, democratic source book, op.cit, p182. 

3 - ibid, p183. 
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وقدرتو  Consensusوجود الدؽلقراطية مرىوف بإقباؿ الشعب على التوافق  -1
 على ذباوز االنتماءات اخلاصة لصاحل انتماءات وتوليفات توافقية جديدة.

الكالـ يف الثقافة السياسية يف ادلعادلة التالية:  Adam Przeworskiويلخص 
والثورة، واخلاسر ؽلنع الفائز من العنف تبٍت اخلاسر من  عباالنتخابات ؽلن يفوزالذي "

 1."الفوز تكرار إعادة

 :األبوية الجديدة عند هشام شرابي 
يطرح ىشاـ شرايب يف النظاـ األبوي اجلديد فكرتو ادلتعلقة بالتفسَت الثقايف، 
فاألظلاط التقليدية للعالقات ادلوروثة واألشكاؿ النموذجية دلمارسة القوة والسلطة يف إطار 
األسرة ىي اليت أنشأت أظلاط األبوة يف السلطة السياسية يف العامل العريب، فالنظاـ األبوي 

با ليشكل ظلوذج تسلطي يعيق و زج جبهاز الدولة القوي ادلستورد من أور تما التقليدي قد
 2التقدـ ويناىض العلم ويضطهد احلريات.

الدولة يف النظاـ األبوي الطبقات الوسطى وتؤسس لشرعيات رسالية مقدسة سبتص 
 مسنودة بالعنف ادلادي وادلعنوي، ويعرب ىشاـ شرايب على جوىر النظاـ األبوي دبا يلي:

كي سيطرة األب يف العائلة شأنو شأف ر إنو من السمات األساسية للمجتمع البطري"
اجملتمع، فاألب ىو احملور الذي تنتظم حولو العائلة بشكليها الطبيعي والوطٍت، إذ أف 
العالقة بُت األب وأبنائو وبُت احلاكم واحملكـو عالقة ىرمية، فإرادة األب ىي اإلرادة 

عنها يف العائلة واجملتمع بنوع من اإلمجاع القسري الصامت ادلبٍت  ادلطلقة، ويتم التعبَت
 3."على الطاعة والقمع

ىذا التصور يؤدي إىل منع ظهور التفرد ويصوره على أنو تصرؼ ضد وخارج 
اجملموع، وتنشأ عالقة ىيمنة واضطهاد غَت مصرح اها وغَت قابلة للتجاوز ألهنا تصبح 

 عي والسياسي داخل اجملتمع.تتشكل وتعيد تشكيل العقل اجلما

                                                           

1 - ibid,p184.                                                                                                                                                                                               

سلسلة السياسة واجملتمع، درا الطليعة، بَتوت، العربي المعاصر,  عكية: بحث في المجتمير البنية البطر  ىشاـ شرايب، - 2
 .20، ص0917

 .22نفس ادلرجع، ص - 3
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األبوية اجلديدة من أربعة مسات تفسر اذليكلية االجتماعية والسياسية العربية تتكوف 
 1غَت ادلتوافقة مع احلداثة ومع الدؽلقراطية:

الطائفة والدين كأسس ، التفتت االجتماعي: وىنا صلد العائلة، القبيلة، العشَتة -0
 االجتماعي وليس األمة أو اجملتمع ادلدين.للعالقات االجتماعية والتنظيم 

القبوؿ ىو اإلكراه واذليمنة  التنظيم االستبدادي السلطوي: أساس العالقات و -2
ي للتعاوف واالعًتاؼ فيف ىذا ن من اذليكل اجلزئي للعائلة إىل اذليكل الكلي للدولة، و

 ادلتبادؿ وادلساواة.
القائم على أساس اإلؽلاف دبا يتجاوز  لقطدبعٌت الشعور ادل النماذج اإلطالقية: -1

 ليس على أساس االختالؼ والتعددية واالنفتاح. قدرة البشر ودبا يفوؽ الطبيعة، و
ادلمارسة الطقوسية: حيث يتشكل السلوؾ بالعادة والطقوس وليس على  -1

 العفوية واإلبداع واالبتكار.

يب مفسر بالتوجهات وعموما فإف استمرار األنظمة االستبدادية يف العامل العر 
األبوية الراسخة يف اجملتمعات العربية، واخلطَت يف األمر أف األبوية صلحت يف التكيف مع 

 وربولت إىل أبوية جديدة من خالؿ توظيف العناصر اذلوياتية ادلوسعة. ،احلداثة 
 : Michel Foucault  "فوكوميشال "أصل االستبداد في حفريات

يف الفكر الشرقي القدمي ويف الفكر اليوناين،  "الراعي والرعية"بُت  Foucaultيقارف 
 2ية يف الشرؽ القدمي والفكر السياسي اليوناين:و ويصل إىل التفريق بُت السلطة الرع

رعية، وليس على األرض   أو الراعي يف الفكر الشرقي ؽلارس سلطتو على قطيع -0
كما يف الفكر اليوناين، ففي اليوناف اآلذلة تتصرؼ يف الناس عن طريق األرض من خالؿ 

بُت  التحكم يف الفصوؿ، اخلصب وأحواؿ الناس، أما يف الفكر الشرقي القدمي فالعالقة 
فاآلذلة  رة، أي أف الراعي ؽلنح األرض لشعبو أو يعده اها.عيتو عالقة مباشر عي و ااإللو الر 

أما يف الفكر  عند اليوناف سبلك األرض ومن خالذلا وبواسطتها تتصرؼ يف أقدار الناس،

                                                           

 .1-2نفس ادلرجع ، ص ص  - 1
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مثل أرض ادليعاد  الشرقي القدمي فاإللو ؽللك العباد وقد يعطيهم األرض وقد يعدىم اها
 عند بٍت إسرائيل.

الشرؽ القدمي ىي عالقة الراعي بالقطيع حبيث أف  عالقة الراعي برعيتو يف -2
القطيع غلتمع بسبب الراعي وبعملو وبصوتو، ويتشتت القطيع دبجرد اختفاء الراعي، أما 

ادلشرع الفاضل الذي فصل يف النزاعات اليت كانت قائمة  "صولوف"عند اليوناف فاحلكيم 
ة مزودة بقوانُت مكنتها من بُت سكاف أثينا ذىب وترؾ وراءه مدينة يف صورة دولة قوي

 البقاء.
يف الفكر الشرقي القدمي الرعاية دائمة يقـو اها الراعي لكل فرد من رعيتو كال  -1

حىت يتفرغ للبحث عن شاة  "دلوسى"قطيعو ترؾ  "ههو "يواألثر يذكر أف  ،على حدى
واحدة، أما عند اإلغريق فكل ما يطلب من اآلذلة ىو أف ذبود باألراضي اخلصبة 

 والغالت الوفَتة، أما تعهد القطيع يوميا فلم يكن يطلب منها.
يف شلارسة السلطة: رئيس ادلدينة عند اإلغريق قراراتو لصاحل اجلميع ويتحرؾ  -1

يامو بالوجب ؼللده عند الشعب، أما السلطة الرعوية باسم الواجب، واجبو كرئيس، وق
واإلخالص يقتضي أف يسهر عليو بعُت التناـ، فالسلطة ، فتتحرؾ باسم اإلخالص للرعية

 إىل كل فرد من أفراد الرعية. الرعوية تقـو على االنتباه
إىل نتيجة خطَتة مفادىا أف الذي انتقل إىل أوروبا   Foucaultويصل فوكو

ادلسيحية ليس التصور اإلغريقي، وإظلا التصور الشرقي لفكرة الراعي والرعية، والدؽلقراطية 
 احلديثة ىي شلارسة قلة من الناس سلطة مطلقة على أغلبية اجملتمع.

مثل فيما كل الذي سبق عن خصوصية اجملتمعات الشرقية واليت تتيكشف  وعموما 
 1يلي:

 د يصعب الفصل بينهما.قوحدة البنيتُت الفوقية والتحتية يف رلموع مع  -

 دور القرابة يف ىذه اجملتمعات سياسيا واجتماعيا.  -
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صرػلا أو  ادور الدين كعقيدة وكتنظيم اجتماعي وسياسي ػلمل مضمونا سياسي  -
 ضمنيا.

 والسياسية.دور العامل االقتصادي يف تفسَت احلركيات االجتماعية   -

ويف ىذا ادلضموف يقدـ زلمد اجلويلي ربليالت عميقة جدا لفكرة الزعيم يف 
ادلخياؿ العريب اإلسالمي، أين صلد الزعيم يقع يف جوىر الطموحات الفردية واجلماعية، 
وىذا استنادا إىل الًتاث العريق من ادلمارسات والثقافات الشفهية اليت جسدهتا العصور 

 السابقة.
من مقارنة عميقة بُت الًتاث السٍت والًتاث الشيعي، ويصل  مد اجلويليزل ينطلق

الزعيم، فعند السنة الراعي بشري  سسة على أطروحةؤ إىل أف الثقافة العربية اإلسالمية م
ؼلطئ مسنود بادلهمة التارؼلية ادلوكلة إليو ألنو كاف شلارسا تارؼليا، على عكس ادلخياؿ 

ف إمامهم كاف تقيا مل يتم التسامي باحلاكم ال زمنيا وال الشيعي الذي قّدس اإلماـ أل
أخالقيا دلا يقتضيو العمل التارؼلي الذي قاـ بو، عكس ما حدث عند الشيعة، وإلثبات 
الصفات البشرية للحاكم اصطلح على عدة شروط واقعية وزلسوسة ومتجذرة يف التاريخ 

، سالمة األعضاء، الرأي الصاحل، سا حسب ادلاوردي: العدالة، العلم، سالمة احلو يٍتالد
 1الشجاعة، والنجدة، والنسب القرشي، وىي صفات ؽلكن أف تتحقق يف فرد واحد.

مل االزعيم يف ادلخياؿ السٍت دنيويا ؼلطئ وينحرؼ ومع ذلك يبقى يتحرؾ يف ع
ادلقدس، وطاعتو مرتبطة بارتباطو بادلقدس وذباوز ادلدنس الذي يشوه األخالؽ، ومكانة 

مستمدة من مسؤوليتو على تطبيق شرع اهلل واالرتقاء على كل ما يدنس مهامو،  الزعيم
ادلطهر "زيو بنص نوىذا عكس الًتاث الشيعي الذي يرتقي باإلماـ إىل درجة التقديس والت

يف   أىل البيت الذين طهرىم اهلل تعاىل"يف كتابو منهاج الكرامة يف معرفة اإلمامة:  "احللي
القصد من ىذا الكالـ ىو امتداد وتأثَت ىذا الًتاث على  و 2."كتابو من الرجس

استمرار التصور األسطوري للزعيم يف التاريخ ادلعاصر للمجتمعات العربية اإلسالمية 
الًتاث ادلكتوب يف احلالة العربية يرتكز على  و بالرغم من الطبيعة احلضرية للدوؿ احلديثة.
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إثبات " ويف كتاب "النيسبورياإلماـ "مقوالت الزعيم إىل درجة القداسة لذلك قاؿ 
فينبغي أف يقر بأف مجيع ما يفعلو  .من عرؼ احلكيم وأقر بأنو حكيم فعال": "اإلمامة

ويظهر عنو حكمة منو، فهو ال يفعل شيئا إال حلكمة، وال يأمر وال ينهي إال 
 1."باحلكمة

مع أف  األوىلوحىت السنيُت فقد استماتوا يف الدفاع عن قداسة اخلالفات الثالث 
وقد ذىب ابن خلدوف يف نفس االذباه حيث ، الغالب على سلياذلم ىو تربير السلطة

اعلم أف مصلحة الرعية يف السلطاف ليست يف ذاتو وجسمو ومن حسن شكلو، "قاؿ: 
أو مالحظة وجهو أو عظم جثمانو، أو اتساع علمو أو جودة حظو أو ثقوب ذىنو، وإظلا 

تو إليهم، فإف ادللك والسلطاف من األمور اإلضافية وىي مصلحتهم فيو من حيث إضاف
نسبة بُت منتسبُت، فحقيقة السلطاف أنو مالك الرعية، القائم يف أمورىا عليهم، 
فالسلطاف من لو رعية، والرعية من ذلم سلطاف، والصفة اليت لو من حيث إضافتو ذلم ىي 

اجلودة دبكاف حصل ادلقصود من اليت تسمى ادللكة، فإذا كانت ىذه ادللكة وتوابعها من 
السلطاف على أًب الوجوه، فإف كانت مجيلة صاحلة كاف ذلك مصلحة ذلم، وإف كانت 

ويف ىذا تركيزا على اخلوارؽ  2."سيئة متعسفة كاف ذلك ضررا عليهم وإىالكا ذلم
بناء الدوؿ على لادلوجودة يف شخص احلاكم ونفي ألي طابع مؤسساٌب يؤسس 

شخاص، لذلك فالًتاث العريب اإلسالمي شعرا وأدبا وحربا وسياسة ادلؤسسات وليس األ
 واقتصادا مؤسس على الشخص وليس ادلؤسسة.

التفسَتات السابقة الثقافة السياسية العربية على أهنا تدعم احلكم السلطوي تقدـ 
وتقويو، وتقوض احلكم الدؽلقراطي، والسبب ىو أظلاط السلطة اليت تقـو على السيطرة 

ورغم فهم اجملتمع  االتكالية واإلذعاف. ، كما أهنا ثقافة تشجع العجز وةراه واألبويواإلك
للوضع إال أنو يرفض االطلراط يف أداء أي دور ويستند بدال من ذلك إىل انتظار البطل 

زلمد زاىي ادلغَتيب ىو ثورة يف الثقافة السياسية –أو ادلخلص األسطوري، واحلل حسب 
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اخلوؼ والطاعة والعقلية الوحدوية اليت تعارض تنوع الرأي العربية للتخلص من 
 1واالختالؼ.

ىناؾ الكثَت من الكتابات اليت ترد على ىذا التوجو الثقايف يف تفسَت استمرار 
، وكتابات Lisa Andersonو  Michael Hudsonاألنظمة التسلطية وأعلها كتابات 

Ernest Gellner  اليت ردت على كتاباتMax weber. 
فكرة التقييمات غَت الدقيقة والالتارؼلية عن  Michael Hudsonترفض كتابات 

اجملتمعات اإلسالمية واإلسالـ، وبالتايل رفض فكرة استعصاء التحوؿ يف الدوؿ العربية، 
قوة ب مقارنةمفهـو اجملتمع ادلدين وضعف الدولة  وبادلقابل يدعونا إىل البحث يف عقم 

 2اجملتمع.
تدرغليا، وال ؽلكن أف يتم  امصنوع اتارؼلي االثقافة السياسية معطىغلب أف تكوف 

استَتادىا كوضع ال تارؼلي، لذلك ففي العامل العريب غلب زلاولة تفسَت طبيعة الثقافة 
 .ادلوجودة وما ىي األسباب اليت تقع وراء ثقافة االنتماء اإلثٍت والطائفي؟

ت الثقافية باعتبارىا طروحات فًتفض التفسَتات والطروحا Anderson Lisaأما 
 3معبأة بالالمنطق، كما أهنا تعرؼ عدـ القدرة على التفكَت النقدي يف موضوع التغيَت.

بأف اإلسالـ التقليدي كاف ؽللك الىوتا  M Weberعلى  Ernest Gellnerويرد 
وتنظيما رفيعا أقرب من عدة نواحي إىل متطلبات احلداثة  شلا ؽلتلكو أي دين آخر، 
توحيدية صارمة، وغياب نظري لرجاؿ الدين، ومن ٍب تساوي ادلسافة من حيث ادلبدأ بُت  

وتدين رصُت  كل ادلؤمنُت والرب، وخصوصية صارمة وتشديد كبَت على احًتاـ القانوف،
يتجنب النشوة، وكل ىذا ينسجم مع ظلط احلياة البورجوازية احلضري ومع النزعة 

 4التجارية.

                                                           

 .            001، ص0990، مايو 1، العددالدؽلقراطيةرللة زلمد زاىي ادلغَتيب، الثقافة السياسية العربية وقضية الدؽلقراطية،  - 1

2  - Rex Brynen, Bahgat Korany and Paul Noble, Political liberalization and 
democratization  in the Arab world, op cit, p63.  

3 - Rex Brynen, Bahgat Korany and Paul Noble, op cit, p89. 
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إف الطرح الثقايف ػللينا إىل ضرورة إعادة النظر يف طريقة استهالؾ ادلعرفة الغربية 
ألهنم يف األساس يعاملوف مسألة استهالؾ ادلعرفة بنفس مستوى وطريقة استهالؾ الغذاء 

دمات، والتوصيف الربوتستنيت الذي يراد منو أف ينتشر ال ؽلكنو أف ينسجم مع واخل
 حضارة سبلك مفاتيح مادية وروحية تتجاوز بكثَت الطابع ادلادي الصرؼ للحياة الغربية.

قبلها يف حالة واحدة وىي أف ىذه نتوإذا تقبلنا التفسَتات الثقافية فيمكن أف 
دلركزية للقوة، قوة القهر والغلبة، وأصبحنا أماـ سلطات الثقافة ناذبة عن حيازة السلطة ا

 تصنع ثقافة رلتمعاهتا عن طريق احتكار ادلركزية واذباه ادلعلومات والقيم.
ر، خوىنا صلد أنفسنا غَت قادرين على فهم ما ػلدث إال باالستعانة بتوجو حبثي آ

ات قوهتا يف وىو التوجو الذي يرتكز على سؤاؿ جوىري وىو من أين تستمد السلط
 .احلالة العربية؟

 واإلجابة على ىذا السؤاؿ تكوف من خالؿ اعتماد فرضيتُت أساسيتُت: 
 فرضية ربالف الدولة مع البنية القبلية. -

 وفرضية ربالف الدولة مع بنية االقتصاد الريعي. -

 .ربيعالمبحث الثاني: آليات صيانة االستبداد في العالم ال

ؽلكن للمقاربات وادلداخل الثقافية أف تفسره بدليل حجم االستبداد ليس ثقافة وال 
 وكثافة العنف الذي يرافق سلوؾ الدولة والنظاـ لفرض ظلوذجها داخل اجملتمع.

لقد وظفت النظم السياسية العربية مجيع ادلعطيات الثقافية واللغوية والقبلية حلماية 
نفسها، كما أف ادلواطنُت استعملوا ىذه البٌت حلماية أنفسهم من استبداد الدوؿ، خاصة 

 اآلليات ادلدنية للحماية.غياب يف ظل 
قوة النظم لذلك فادلعضلة األساسية للدمقرطة يف احلالة العربية ىي متانة و 

إف ما يفسر "  عن ذلك بقوذلا: Eva Bellinاالستبدادية ومصادر قوهتا، وقد عربت 
ادلسبقة  الوضع االستثنائي يف الشرؽ األوسط ومشاؿ إفريقيا ىو غياب ادلتطلبات

أجهزة  للدؽلقراطية، وبدرجة أكرب وجود ظروؼ قائمة تشجع نظم االستبداد وخباصة
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والدعم  اجملتمع  د اذلائلة ادلستقلة عنر القمعية ترتكز على ادلواالقمع القوية، وقوة الدولة 
 1."اآلٌب من اخلارج

تفكك الدوؿ، وقدمت الدوؿ من  وكضماف للحماية لقد قدـ التسلط كبديل
كمشروع و نفسها أيضا كحكم للصراعات القبلية والعشائرية اليت تثَتىا بنفسها، 

 ك.استفزازي للمجتمع قائم على التهديد بالتفك
 2يقًتح اجلابري ثالث مفاتيح وزلددات لقراءة التاريخ السياسي العريب:

 القبيلة: وتعرب عن القرابة وعن ظلوذج ما قبل سياسي للوالء. -0
الغنيمة: وىو ما يعرب عنو حاليا بالعامل االقتصادي، وػلتوي دالالت اخلراج،  -2

الذي يكوف مصدره خراجي ريعي اية، وادلدلوؿ ادلقصود ىنا ىو الدخل بالريع واجل
 صرؼ عن طريق العطاء ألىل الدولة وما تعلق اهم بتعبَت ابن خلدوف.يو 

 ."القبيلة الروحية"العقيدة: وصلد أثرىا يف االعتقاد والتمذىب، وىي دبثابة  -1

ىذه الثالثية ىي اليت تؤسس للفعل السياسي العريب وسبده بأدوات التكيف 
 واالستمرار، ولذلك سنحاوؿ يف ىذا اجلزء من الدراسة الًتكيز على: 

 ثنائية الدولة واجملتمع يف العامل العريب. -

 الدولة عن اجملتمع. انتصارالذي ساعد على  وربالف الدولة مع الريع  -

 الدولة والمجتمع في العالم العربيالمطلب األول: ثنائية 
ادلهمة يف تفسَت اخلصوصية السياسية  ادلداخل من بُت ولة باجملتمعدتعترب عالقة ال

العربية وكذا قدرة األنظمة العربية على االستمرار يف ظل وجود رفض داخلي وعدـ 
تأسست قوة  دلاذاانسجاـ مع البيئة الدولية وأىم سؤاؿ يطرح حوؿ ىذه العالقة ىو:  

 .الدولة على أنقاض ضعف رلتمعها يف العامل العريب؟ 

                                                           

1  - Eva Bellin, The Robustness of Authoritarianism in the Middle East: 

Exceptionalism in Comparative Perspective،Comparative Politics, Vol 36, N0=2, 

January 2004, p143.  
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خصوصية العامل العريب من طبيعة النقاش السياسي حوؿ مكانة الدولة وطبيعة تنبع 
شرعيتها، لذلك فالنقاش عربيا يدور حوؿ شرعية الدولة يف حد ذاهتا وليس نظاـ 

 لالنتقاؿ إىل الدؽلقراطية. حكمها، وىذا ىو اخلطر احملتمل الذي تواجهو أي زلاولة
ىذه الدولة ؽلكنها أف تصبح شرعية إذا كانت قائمة على حدود مواطنُت وليس 
حدود جغرافية، وإذا كانت حدود حقوؽ وليس حدود واجبات، وحدود قوانُت وليس 

 1حدود والء وإذعاف.
 يف احلالة العربية الدولة ىي اليت تنتج رلتمعها وليس العكس وما ساعدىا يفو 

ربالفها مع القبيلة، العنف والريع، كما أف الدوؿ العربية تبنت تطورا يوجهو ىو ذلك 
 الطبيعي. ىااالستبداد والعنف، وبذلك حرمت اجملتمعات من ظلو 

الدولة العربية احلديثة على سلسلة من عمليات االستبعاد واإلقصاء اليت شيدت  و
ياسيا، والسياسية بذلك أصبحت ىي عدد ادلقصيُت س زايدتضافرت آثارىا مؤدية إىل ت

الدولة وال شيء غَت ذلك، وإذا وقف أحد خارج الدولة فإنو يضع نفسو يف موضع 
االستبعاد، وىذا الوضع انتهى بتشكيل دولة زلاطة خبواء أو فراغ سياسي رىيب مشكل 
من مجعيات أنشأهتا الدولة لصاحلها وبنقابات تدافع عن حقوؽ الدولة، وظهرت 

 2اليت أدت إىل اإللغاء السلطوي حلاجة الناس إىل سبثيلهم. الشعبوية

يف ادلنطقة العربية أرجع  "اللحظة الليربالية األوىل"ويف ربليل اجلابري دلا يسميو 
فشلها إىل أف التجربة الدؽلقراطية كانت عملية ذبريب تقـو اها الدولة على اجملتمع بقصد 

 السيطرة عليو وليس وسيلة لسيطرة اجملتمع على الدولة.
ر قياـ ظلقد أعقبت ىذه التجربة دولة العسكر وىي دولة افًتست اجملتمع ادلدين حب

من  ا، بل إف ىذا النوع من الدوؿ كاف أكثر استبدادمؤسسات خارجة عن الدولة
النموذج السوفياٌب، ألف التجربة السوفياتية كانت تستند إىل حزب أفرز دولة وجيشا، يف 

 3بو.حز حُت أف ظلوذج الشرؽ األوسط عبارة عن جيش أنشأ دولتو و 
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ربليال فيو الكثَت من الداللة، حبيث غلادؿ يف  "زلمد جابر األنصاري"يقدـ 
نفس ادلضامُت  ػلملىذا ادلصطلح مل  فاالشتقاؽ اللغوي للدولة عربيا ويصل إىل أ

كياف سياسي يشمل أرض حبدود وحكم وشعب، " State"الدولة ، فاإلصلليزية والفرنسية
أو األسرة احلاكمة،  أما عند العرب فالدولة إىل عهد قريب تعٍت احلكومة والنظاـ احلاكم

ومل ترتبط الدولة بامسها اجلغرايف حىت أنو يف التاريخ يقاؿ الدولة األموية، الدولة العباسية، 
 يف الثبات دولة ادلأموف، فكلمة دولة عربيا تفيد مدلوؿ التغَت والتقلب، يف حُت تفيد

 1ادلعٌت اإلصلليزي.
دولة وذلك ليس بسبب الطبع ىناؾ إمجاع على أف العرب يف اجلزيرة مل يعرفوا ال

بل بسبب اجلغرافيا اليت تسببت يف وجود القبيلة والعشَتة، واألمر ، والطبيعة اإلنسانية
اخلطَت أف القبائل العربية ال تقبل أف تسيطر عليها قبيلة رلاورة لذلك تارؼليا كانت تفضل 

حاليا حُت صلد  الوجود األجنيب على سيادة القبيلة األخرى، وىو نفس التجدد التارؼلي
 2طوائف تابعة إىل اخلارج مثل حالة سوريا ولبناف.

فإنو بعد اهنيار الدولة العثمانية كسر االستعمار النظاـ  الكثَت من التحاليلحسب 
بذلك غريبة عن اجملتمع، وبعد االستقالؿ رأت  السلطة وأصبحت ،العضوي القائم

فهي أداة التحديث والتعليم  لذلك وظفت بكثافة ،حربالنخب أف الدولة ىي غنيمة 
واهذا أصبحت  وىي اليت تقود كل ادلشاريع  وترسم مجيع اخلطط التنموية ،واإلصالح

 .الدولة غاية يف حد ذاهتا وسلطة تربر ذاهتا
إضافة إىل ذلك مل تؤسس دولة ما بعد االستقالؿ لسند إيديولوجي قوي يؤسس 

آليات القهر والعنف، وما ىو خطَت لشرعيتها حبيث يغنيها عن استخداـ ىذا القدر من 
يف ادلسألة العربية ىو ظهور النقاش حوؿ شرعية الدولة القطرية يف حد ذاهتا وليس حوؿ 

 3طبيعة نظاـ حكمها أي النقاش بُت اخلطاب القومي واخلطاب القطري.

                                                           

التأزم السياسي عند العرب وموقف اإلسالم, مكونات الحالة المزمنة, نظرة المغايرة في زلمد جابر األنصاري،  -1
 .22، ص0995، ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر، بَتوت، منهموقف اإلسالم و العرب  عند  السياسي  خصوصية اإلشكال

 .21، ص مرجع سابقزلمد جابر األنصاري ،  - 2

 .17صنفس ادلرجع،  - 3
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حوؿ مضامُت الدولة القطرية العربية  أصيال اتوفيق إبراىيم رلهود ُتويقدـ حسن
يصل إىل إثارة  "غساف سالمة"و "إيليا حريق"، و"اهجت قرين"واعتمادا على كتابات 

نقاش بُت من يقوؿ بأف الدولة العربية توجد قبل االستعمار وبُت من يقوؿ بأهنا ظاىرة 
للدولة القطرية تركها االستعمار، ويوافق بُت سلتلف اآلراء على أنو توجد أزمة بنائية 

 1العربية وأىم مظاىرىا:
 عدـ استكماؿ البناء ادلؤسسي للدولة. -

 ىشاشة الدولة بالرغم من تضخم أجهزهتا ومؤسساهتا. -

 غلبة التوتر على عالقة الدولة دبجتمعها. -

 التبعية اذليكلية للخارج، والتوازنات الداخلية زلكومة بالقوى اإلقليمية والدولية. -

 ة ككياف سياسي.اىتزاز شرعية الدول -

 غلبة الطابع الريعي وشبو الريعي. -

 غلبة الطابع التسلطي. -

البحث عن الدولة وفهم مشكالهتا يشكالف "ونتيجة لذلك قاؿ برىاف غليوف: 
ادلدخل الرئيسي لتحليل وفهم األزمة الشاملة االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية 

صالح اقتصادي، سياسي، اجتماعي أو ثقايف ال اليت تعيشها اجملتمعات العربية، وكل إ
 2."إصالح الدولةعرب ؽلكن أف ؽلر إال 

ويلخص زلمد جابر األنصاري أحد كبار ادلشاكل وادلفارقات يف التاريخ السياسي 
يف عملية النمو التارؼلي للسلطة والدولة يف اجملتمعات العربية "والداليل العريب بقولو: 

ادلعاصرة، ليس من السهل الفصل الواضح بُت ما للسلطة وما للدولة، فالسلطة ىي اليت 
تبٍت الدولة ومؤسساهتا وأجهزهتا، إف السلطة يف اجملتمع العريب الراىن ىي حاضنة الدولة 

ك فإف القضاء على احلاضنة يتضمن هتديد وليس العكس، أو كما غلب أف يكوف، لذل
لوليدىا باخلطر وردبا ادلوت، ولعل اإلحساس الغريزي أو العفوي لدى عامة اجملتمع اهذا 

                                                           

، 0مركز دراسات الوحدة العربية، ط، ة في دراستهاحديثالنظم السياسية العربية: االتجاهات الحسُت توفيق إبراىيم،  - 1
 .15-51ص ص ، 2115بَتوت، 

 .27، ص0991، مركز دراسات الوحدة العربية، بَتوت، 2، طالمحنة العربية: الدولة ضد األمةبرىاف غليوف،  - 2
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الواقع اخلطر وىذه ادلفارقة ادلرة من ضمن األسباب اليت تساعد األنظمة احلالية على 
طن، حبيث لو اهنارت االستمرار ألف السلطة تتماىى مع الدولة، ومع الكائن العاـ للو 

 1."اهنار معها الكياف السياسي كلو
كل ىذا يعكس قوة وسباسك فعلي للسلطة وما يساعدىا يف ذلك ىو ربالفها مع 

 مضامُت القبيلة والعشَتة يف اجملتمعات العربية.
 الخلفية القبيلة والعشائرية للدولة في العالم العربي:

فيها بُت الدولة ومكوناهتا، وىذا مشهد الطابع القبلي دولة مشوىة ال تفرؽ  أنشأ
ألزمة بناء الدولة بكاملها، فكيف ؽلكن أف ػلدث انتقاؿ يف حالة تعرؼ درجات عالية 

 . Étatisation ؟ةنمن الدول

يف اجملتمعات القبلية إشكالية ادلواطنة بقوة، أي طبيعة انتماء الفرد إىل تطرح  
بُت الدولة والفرد، وىذا ما يعيق تطور دولة  الدولة، وعادة ما تلعب القبائل دورا وسيطا
 *2ادلواطنُت أو ما يسمى حديثا بالدولة ادلدنية.

دلفتاح القبيلة لقراءة التاريخ  "زلمد عابد اجلابري"أشرنا سابقا إىل توظيف 
قامت على أسس قبلية،  الصديق" بكر وأب"السياسي العريب، ويبُت كيف أف خالفة 

احلكمة من اإلسالـ إال أف النقاش الفعلي كاف قبليا حبيث  فرغم أنو اختَت ألنو ورث
 3الصغَتة وىذا حىت يزوؿ خوؼ القبائل األخرى بأف تستبد. "تيم"اختَت ألنو من قبيلة 

نقاش سياسي بُت ادلهاجرين واألنصار حوؿ  ؿكاف أو  (ص)وبعد وفاة الرسوؿ 
فكنا معشر "بكر قائال:  واخلالفة دبحددات قبلية، ويف سقيفة بٍت ساعدة خطب أب

، وضلن مع )ص( ادلهاجرين أوؿ الناس إسالما، و لنا فيو تبع، وضلن عشَتة رسوؿ اهلل
، ويف "ذلك أوسط العرب أنسابا، ليست قبيلة من قبائل العرب إال ولقريش فيها والدة

                                                           

، مركز تكوين العرب السياسي ومغزى الدولة القطرية: مدخل إلى إعادة فهم الواقع العربيزلمد جابر األنصاري،  - 1
 .091، ص0991بَتوت،  دراسات الوحدة العربية،

 مقاؿ و كذلك العودة إىل ادلقاؿ ادلهم لألستاذ وجيو كوثراين: ادلواطنة وإشكالية االنتماءات الفرعية يف الثقافة العربية.ؽلكن  - *
- René Otayek, la democratie entre mobilisations identitaires et besoin d’Etat : 

y a-t-il une exception africaine, Autrpart n 10, 1999, pp 5-22     
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ورد عليو احلباب بن ، "إف العرب ال تدين إال ذلذا احلي من قريش"حديث آخر قاؿ: 
يا معشر األنصار أملكوا عليكم فإظلا الناس يف فيئكم " :قائال ادلنذر من األنصار
 1."القـو فمنا أمَت ومنهم أمَت وضاللكم، وإف أىب

ويف قمة احلمية القبلية وردت مقولة فيها الكثَت من الداللة على لساف أحد 
 2."غاضبة على راها ر وربيعةضمنذ أف بعث اهلل نبيو يف م": فقاؿ ادلنتمُت لقبيلة ربيعة

فالقبيلة تفسر اخلالفة، وتفسر فيما بعد حروب الردة، وتفسر الفتنة الكربى، ولكن 
ال غلب أف نغفل حقيقة سوسيولوجية أشار إليها فيما بعد األستاذ ابن خلدوف وىي أف 

كاف بداعي دعم الدولة -وخاصة شرط القرشية  -ىذه احلمية القبلية يف اإلسالـ
 ل القبلي.صلنسب ولأللاإلسالمية بالقبائل الكربى وليس بداعي االنتصار 

ف على تكوين تصورين ثابتُت بأف ثقافة الغرب مؤسسة على و استقر ادلستشرقلقد 
على االنتماء للنسب  ةاالنتماء للمكاف، والثقافة يف العامل العريب اإلسالمي مؤسس

  والساللة.

القبيلة كتشكيلة اجتماعية مستقلة يف ادلكاف أهنا مجاعة مل ينفصل فيها وما ؽليز 
السياسي عن االجتماعي واالقتصادي، ومل ينفصل فيها الفرد عن اجلماعة، وحينما تنتقل 

إليو ألف صفة التنقل تلغي خاصية التكيف،  بذىتادلكاف الذي  ال تكتسب صفات
 *ىل التفكك أو اكتساب وظائف جديدة.دي اها إؤ لذلك صلدىا دائما يف حالة صراع ي

اخلصوصية العربية يف وحدة االجتماع والسياسة واالقتصاد يف يد القبيلة تتمثل إذا 
أو الطائفة احلاكمة، وقد تكوف القبيلة بنية مستًتة للنظاـ العشائري بادلفهـو احلديث 

، رلتمع، دولة، تشوه مفهـو التعددية وسبنع تشكل نسيج الدولة الطبيعي ادلكوف من فرد
والفرد مرتبط جبماعة ما قبل قومية تعيق انسجامها داخل اجملتمع، وبالتايل إعاقة مفهـو 

                                                           

،مرجع  تكوين العرب السياسي ومغزى الدولة القطرية: مدخل إلى إعادة فهم الواقع العربي زلمد جابر األنصاري ، - 1
 .012ص سابق،

 .051، مرجع سابق، صالعقل السياسي العربيزلمد عابد اجلابري،  - 2
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اجلماعة القومية، لذلك صلد القبيلة تتأسس كجماعة بُت الفرد والدولة، ويتأسس بذلك 
 توازف أىلي كبديل للتعددية، وىذا ما ػليطنا دائما بإمكانيات احلروب األىلية. 

نا ىو أف الطابع القبلي أسس لقوة الدولة ادلادية، ولكن مل يؤسس لقوة ما يهم
دولة ادلؤسسات، لذلك تتأسس الدولة على حدود قوة اجلهاز القمعي لصيانة وحدة 

دي بنا إىل زيادة تسييس ؤ الدولة من دوف تطوير التماسك الداخلي، وىذا التوجو ي
ال من االنكفاء إىل صفة ادلواطنة واالنتماء التعددية الثقافية حبيث يزداد االحتماء اها بد

 1إىل رلتمع ػلميو القانوف.
سبثل وطنا ألهنم ال ينتموف إىل ادلكاف وىذا ما يعيق  إليهاتمُت نفالقبيلة عند ادل

كشرط أساسي للدؽلقراطية، كما أف اجملتمعات   "بأمة ادلواطنُت"تشكل األمة أو ما يسمى 
، ويصعب أيضا (0+51غَت ادلنسجمة ثقافيا وقوميا يصعب فيها تطبيق قانوف األغلبية )

تطوير عالقات مباشرة بُت الدولة وادلواطن، ويستحيل التداوؿ والتعايش بعيدا عن نظاـ 
لبدوي وطن دبعٌت أنو القبيلة عند ا 2يف جوىره غَت دؽلقراطي. عترباحملاصصة الذي ي

ن احلياة، والقبيلة ىي عينتسب إىل القبيلة وليس إىل ادلكاف، فادلكاف ينتقل إليو حبثا 
وطنو الذي ينتقل فيو، لكن بعد التوطن احلضري والزراعي فإف القبيلة مل تعد ىي الوطن 
بقدر ما أصبحت سبثل نسقا ذىنيا للتنظيم االجتماعي داخل الوطن، وبعد انفصاؿ 

تنظيم السياسي يف الدولة عن القبيلة برزت زلاوالت أخرى للقبائل دلواجهة ىذه ال
ففي اليمن واألردف  3عن طريق كسب الوالء أو التحالفات. ااالنتماءات اجلديدة سواء

ىناؾ صراع بُت التمسك بالشريعة يف ادلناطق احلضرية وبُت العرؼ القبلي الذي يقاومو، 
قبلي، ويف لبناف ىناؾ صراع مزدوج صراع طائفي حوؿ والصوماؿ ىو ضحية الصراع ال

النفوذ يف الدولة، وصراع داخل الطوائف حوؿ نفوذ العائالت يف الطوائف، ولذلك عرب 
 4أحد الباحثُت على أف اللبنانيُت يعيشوف زلبوسُت داخل طوائفهم.
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 1خطورة الطابع القبلي فيما يلي:تكمن عموما 
    لصاحل امتيازات شخصية لزعمائها.ؽلكن أف تتحالف مع النظاـ -  

 مدخل يف الدولة. سبنحهاة و يؽلكن أف تتحالف مع دولة خارج -

 "حاشد "ؽلكن أف تكوف قوة رمسية معًتفا اها يف إدارة الدولة مثل حالة قبائل -
 يف اليمن، وحالة نفوذ القبائل يف األردف. "يكيل"و

 السعودية واإلمارات.ؽلكن أف تكوف قاعدة لنظاـ احلكم كقبائل   -

 توظيفها اخلارجي مثل التوظيف اإليراين، األمريكي والًتكي.-  

الدولة يف العامل العريب على أصلها القبلي والطائفي والعصيب، ولذلك  تحافظ
حرمت من أدوارىا التارؼلية بسبب أدوارىا الطائفية وطبيعتها الفوقية ادلنتصرة على 

ها كمنظمة للصراعات والتحكيم بُت أطرافها، رلتمعها، وبذلك حرمت من وظيفت
والتاريخ يثبت أف السلطات يف احلالة العربية وظفت خطابات الوحدة الوطنية يف الدفاع 

 2عن شرعية استمرارىا ويف مواجهة سلتلف ادليوالت الثقافية دلختلف اجلماعات.
الدفاع عن وجود عصبية خلف الطابع  Michael Seuratورباوؿ كتابات 

احلديث للدولة مثل حاالت اجليش العقائدي السوري والعراقي، والدولة العربية ما ىي 
إال تربير لعصبية قوية وناجحة، أي أهنا نتاج رلموعة متضامنة تتأسس على الطابع الريعي 

التقليدي، أف ىذه العصبيات ال تتمسك خبصائص اجملتمع  Seuratلالقتصاد، ويوضح 
 3ألف العملية اليت أتت اها إىل السلطة ىي بالتحديد اليت دمرت اجملتمع التقليدي.

ونتيجة التطورات احلضرية ذبدد الطابع القبلي يف صور جديدة مثل الزبائنية 
السياسية، وادلافيا االقتصادية والزمر احلاكمة، ولذلك فالعصبيات احلديثة تتشكل على 

تصورا جديدا للعصبيات احلديثة  "أوليقيو روا"ة، وىنا يطرح أسس سوسيولوجية حديث
 4: حبيث يقوؿ بوجود ثالث أظلاط للزبائنية
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 الشبكة ادلعاونة اليت تتشكل حوؿ رجل صاحب منصب وتزوؿ بزواؿ منصبو. -
 اجملموعة ادلتضامنة السابقة يف وجودىا لوجود الدولة، وىي مرادؼ للعصبية -

 اسًتاتيجيات قبلية لالستيالء على الدولة.التقليدية ولديها 

اليت ليس ذلا وجود سابق عن الدولة، ووجودىا مرتبط  اجملموعة ادلتضامنة احلديثة -
 بالدولة ومنطق االستمرار.

الذي دافع على تطور مفهـو  "عبد اهلل العروي"وىذا التطور كاف موضوعا ألعماؿ 
، حبيث ربولنا إىل العشَتة ٍب  ومضموف القبيلة، ونفى فكرة الثبات التارؼلي للمفهـو

 1تراجعت مضامُت العشَتة مع تطور احلياة ادلدنية.
ولتجاوز ىذه التناقضات اليت ربوؿ دوف إمكانية تعايش ظلوذج الدولة الوطنية مع 

عدة مقاربات يف احلالة العربية مثل طرح الدؽلقراطية  التعددية الثقافية واإلثنية ظهرت
التوافقية، النموذج الفدرايل والكونفدرايل، إضافة إىل الطروحات التحديثية اليت تتبٌت 

 الطرح البنائي بتفكيك الوالءات القبلية عن طريق اخلطاب والسياسات.
سية العربية يعٍت اإلقرار إف القوؿ بأف القبيلة جوىرا ثابتا يف النفس ويف الثقافة السيا

ل ثباستعصاء اجملتمعات العربية عن التحوؿ، لذلك غلب أف نستوعب بأف القبيلة مثلها م
الدين وبقية العوامل كانت رلرد توظيفات للنخب السياسية للوصوؿ وللبقاء يف السلطة، 
والنمط القبلي كاف دوما من إنتاج األنظمة احلاكمة، فهو وضع أساس اخلطاب 

اسي، وبالتايل فالقضاء عليو يعٍت ضرورة تفكيك منظومات القيم واخلطابات اليت السي
 تأسست نتيجة الربرلة اللغوية للمجتمعات العربية.

ومازاؿ  ،يف موجات االنتخابات احلديثة مازلنا نالحظ توظيف اخلطاب القبلي
ينتخب  -"ونالدماكد"اليت اقًتبت بو من ظلوذج -ادلواطن العريب جبميع تفاصيلو احلديثة 

العرش، ومازاؿ الوزراء يف العراؽ ػلتموف بقبائلهم، ومازاؿ الريع يوزع على نظاـ األعياف 
يف ليبيا واليمن، ومازالت الدؽلقراطية قائمة على أنظمة احملاصصة يف لبناف، وال ؽلكنها أف 

 تكوف إال كذلك يف حاالت سوريا والعراؽ، والصوماؿ، واليمن، وليبيا.
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مرة ترغب النخب العربية يف الدؽلقراطية صلدىا توظف ىذا ادلعطى ألنو ويف كل 
ظف فقط ألف ؽلثل ويقدـ ظلاذج قوية للوالء وبأقل تكلفة، واهذا نصل إىل أف القبيلة تو 

خاصة الصراعات االقتصادية اليت  ،تعرؼ صراعات من نوع آخر اجملتمعات العربية مل
االقتصاد الريعي حـر اجملتمع من الثروة وبالتايل تولد ضرورة البحث عن التوافقات، وألف 

الدولة، فإف الدولة تأسست كقوة مقارنة دبجتمعها  سلطة من تشكيل ادلناعة من
 الضعيف وىذا ما يفسر استمرار الطابع القبلي.

ذبارب الغرب أف النماذج القومية والقبلية تراجعت ربت ضغط ادلنطق تثبت 
يعرؼ أي حدود جنسية أو وطنية، وىذا ما تثبتو ذبارب االقتصادي الذي ال ؽللك وال 

دوؿ االرباد األورويب ودوؿ آسيا اليت فصلت منطقها االقتصادي عن منطقها السياسي 
وذلذا فبديل االنتماءات القبلية ىو التأسيس للمواطنة ادلدنية، وىذا يعٍت  واالجتماعي.

ئط التقليدية اليت يفرضها االنتماء ربط ادلواطن بالدولة بشكل مباشر بدوف أف ؽلر بالوسا
اجلغرايف والقبلي، وادلواطنة ادلدنية ىي اليت تبسط االنتماء إىل الوطن وتؤسس لعالقة 
قانونية بُت الدولة واجملتمع أساسها اكتساب جنسية الدولة بدوف اخلوض يف أسئلة اذلوية 

 التقليدية.
 .ريعيالمطلب الثاني: تحالف الدولة مع بنية االقتصاد ال

إف ىيمنة الدولة على االقتصاد ىو من أكثر ادلداخل مصداقية يف تفسَت استمرار 
 إىل جانب ادلقاربات الثقافية والتارؼلية والسياسية واخلارجية السابقة. ،األنظمة التسلطية

فهيمنة الدولة على االقتصاد تعيق انفصاؿ اجملتمع عن الدولة، واستحالة سبييز 
نشاط اخلاص، ألف الدولة أشلت اجملتمع من خالؿ السيطرة على مجيع النشاط العاـ عن ال

 .احلركيات، وتصبح اجملتمعات رلرد امتداد ألجهزة الدولة
ويف احلالة العربية ىناؾ من يقوؿ بأنو حدثت مقايضة تارؼلية أو عقد اجتماعي 

التنمية، والتغيَت ضمٍت بُت النظم وشعواها، وىذا العقد يرتكز على قياـ الدولة دبهاـ 
االجتماعي والوحدة العربية، وربرير فلسطُت مقابل زبلي ادلواطنُت عن مطالب الدؽلقراطية 
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وادلشاركة السياسية، وىذا العقد استمر إىل غاية الثمانينيات ببداية ظهور ضغوطات 
 1مزدوجة داخلية وخارجية.

أننا ال صلد نوع واحد  من خصوصيات ادلنطقة العربية تنوع االقتصاديات الريعية أي
 2:حبيث صلدمن االقتصاد الريعي 

 اليت تتأسس على النفط وىو ما يغطي غالبية الدوؿ العربية. االقتصاديات  -

 اليت تتأسس على ادلعونات اخلارجية. االقتصاديات  -

 االقتصاديات ادلؤسسة على رسـو العبور كحالة قناة السويس.   -

 كحالة مصر.   اإلسًتاتيجيةالقائمة على ريع الوظيفة  االقتصاديات   -

عموما ىناؾ شبو إمجاع حوؿ الدولة الريعية حبيث أهنا قائمة على اقتصاديات غَت 
منتجة للثروة، وتعتمد على مداخيل ادلواد اخلاـ، أو عائدات العمالة اخلارجية، أو 

 الوظيفة الدولية. تعائدا
يف تفسَته  "الغنيمة" لعامل "زلمد عابد اجلابري"ولقد أشرنا سابقا إىل استعماؿ 

الريع ىو ما ػلصل فللعقل السياسي العريب، وحسبو فإف ىناؾ فرؽ بُت اخلراج والضريبة 
وتفيدنا  3.األعطياتطبيعية، أو من ال اذلباتدوف القياـ بعمل إنتاجي سواء من 

يات الريعية العربية، حفريات زلمد عابد اجلابري يف معرفة األصوؿ التارؼلية لالقتصاد
حبيث تكلم عن أسلوب اإلنتاج اخلاص باالقتصاد القائم على الغزو، أي على انتزاع 

 4الفائض من اإلنتاج بالقوة.
دبذىب يف ادلعاش " همن االقتصاد ومسا وعوقد خصص ابن خلدوف فصال ذلذا الن

ألنو ال يقـو على العمل واإلنتاج بل يعتمد إما على الغزو وإما على العطاء  ،"غَت طبيعي
الدوؿ ذبمع أموؿ " الذي ؽلنحو األمَت شلا مجعو بنفس الطريقة وىذا ما عرب عنو بقولو:

وخرجها يف أىل  ةمن الرعاي الرعية وتنفقها يف بطانتها ورجاذلا فيكوف دخل تلك األمواؿ

                                                           

 .217-211، مرجع سابق، ص النظم السياسية العربيةحسنُت توفيق إبراىيم،  - 1

 .21غساف سالمة، مرجع سابق، ص - 2

 .17، مرجع سابق، ص العقل السياسي العربيزلمد عابد اجلابري،  - 3

 نفس ادلرجع، نفس الصفحة. - 4
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هتم ويكثر غناىم رو فتعظم لذلك ث م من أىل ادلضر وىم األثرالدولة، ٍب يف من تعلق اه
 1."وتتزايد عوائد الًتؼ ومذاىبو لديهم

الثروة بالسلطة ىو الذي يفسر التسلط، حبيث  ففإف اقًتا "ابن خلدوف"وحسب 
، وبذلك يسعى اجلميع إىل االقًتاب من مركز الثروة، وىذا ال "ادلاؿ ماؿ بيوتات"أف

وتقدمي اخلدمة، والسلطة مركز اجلاه والسلطاف ومن اقًتب منها نالو من يكوف إال بالتملق 
حضها ووصل لو شيئا شلا سبلك، ومن ابتعد عنها خسر حضو يف ادلاؿ واجلاه والسلطاف، 

 وىو ربليل بديع فيو الكثَت من الدقة وادلصداقية.
رلتمعها و من اللية الدولة عن قاالقتصاد الريعي من استيزيد ويف اللغة احلديثة 

 Michael Rossعلى شراء الوالء، وىو ما صلده يف التحليل العميق الذي قاـ بو  اقدراهت
الذي يربط بُت النفط وتأجيل مشروع الدؽلقراطية يف الدوؿ العربية من خالؿ التأثَت 

 : ادلزدوج للنفط
 .Renter Affectالتأثَت ادلستأجر  -

 .Répression Affectالتأثَت القمعي  -

فالريع النفطي ؽلنح الدولة القدرة على استئجار من تشاء، ويف نفس الوقت حرماف 
البقية من الريع، كما أف ادلاؿ ؽلنح للدولة القدرة على تقوية أجهزة القمع واألجهزة 

 2األمنية، لذلك فالريع النفطي ؽلثل آلية الضبط السلطوي يف اجملتمعات العربية.
كونو يدعم ادلركز اخلارجي للدولة، كما يوفر   خطورة الريع تكمن يفف وذلذا

للمتسلطُت وسائل ربديث األدوات اليت يستخدموهنا يف السيطرة دوف أف يثقلوا كاىن 
. فإف الدولة الريعية تعمل على إعاقة أي  M Rossحسب و  السكاف بالضرائب والرسـو

رج إطار الدولة مشروع دؽلقراطي، وتعيق تطور اجملتمع ادلدين القادر على التعاقد خا
  3ويعرؼ حالة من االستقاللية عليها كما ؽلوذلا عن طريق الضرائب.

                                                           

 .172، مرجع سابق، ص المقدمةبن خلدوف،  عبد الرمحاف  - 1

2  - Michael C Ross, Does Oil Hinder Democracy?، World politics, Vol 53, 

April 2001, p23.  

3   - ibid., p24. 
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وعادة ال ؽلكن القتصاد مقسم بُت اقتصاد الريع والقبيلة والريف أف ينتج رلتمعا 
يدخل معها يف عالقة على أف  اقادر اقتصاد الدولة  عن مستقال امدنيا، أي رلتمع

ميزانية الدولة الريعية كأهنا مصروؼ شخصي  االقتصاد الريعي تصبحفي ف، جدلية
للحاكم وتتخذ شكل اإلكراميات )صرؼ اجتماعي إكرامي(، وتتوجو إىل شراء الوالءات 

 السياسية.
خمة النفاقات وادليزانيات، ويف ضالريعية تعظم الدولة وتنتج دولة كبَتة مت اصيةاخل

ا رلتمعيا صغَتا، والقدرات ادلالية للدولة غَت قائمة على جباية دادلقابل تنتج اقتصا
الضرائب، وأمواؿ الدولة تتوجو إىل كسب الوالء حىت يف اإلنفاؽ العاـ على ادلشاريع، 

إمكانية قياـ طبقة وسطى قوية  تعيقوكثرة أمواؿ الدولة تؤدي إىل شراء النخب، وبالتايل 
يقاؿ بأف البًتوؿ يف اخلليج أنتج قيم معادية  ورلتمع مدين يعيد إنتاج نفسو، ولذلك

بعد غالء النفط عرفت تراجع  0971للدؽلقراطية وموالية للغرب، كما أف مرحلة ما بعد 
 1يف اإلصالحات.

ىناؾ ربليالت قوية لعدة ذبارب لالقتصاديات الريعية، وحسب البعض فإنو ؽلكن 
الشمالية الفقَتة مثل إصللًتا بسبب الربىنة تارؼليا على نشوء الدؽلقراطيات يف أوروبا 

الف الضرائب تؤدي إىل سبويل الشعب لدولتو وىدا ما يزيد يف  اعتمادىا على الضرائب
، يف حُت أف دوال مثل إسبانيا والربتغاؿ فإف ادلشاركة ويعظم من مكانتو السياسية

زبلف ادلشروع اعتمادىا على ذىب ادلستعمرات والثروات من أمريكا الالتينية كاف وراء 
 * 2الدؽلقراطي.

                                                           

  .71عزمي بشارة، مرجع سابق، ص - 1

 .75نفس ادلرجع، ص - 2
 ؽلكن العودة اىل كتاب: -*

-Thomas Janoski, citizenship and civil society : A Frame work of Righits and 

obligatins in liberal traditional and social democratic regimes, Cambridge, Uk New 

York, Cambridge University press, 1998, p3.  
والريع أعلها: التسلطقدمت عدة كتابات حوؿ ثنائية - * *  

ترمجة حسن عبد اهلل بدر، مركز دراسات ، تفسير العجز الديمقراطي في الوطن العربي، ادلقدسي مسَت، إبراىيمالبدوي  -
.231 -97، ص ص3122الوحدة العربية، بَتوت،    
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االقتصاد الريعي ػلّيد الربجوازية الوطنية سياسيا واقتصاديا، ويوجهها إىل القطاعات 
اخلدمية والوكاالت ويربطها دبشاريع الدولة، وتصبح بورجوازية تبحث عن النفوذ داخل 

 الرشوة.الدولة ألجل احلماية واالمتيازات، وىذا ما يعترب مدخل لفهم ظهور الفساد و 

 حول االقتصاد الريعي والديمقراطية:  Giacomo lucianiافتراضات 
Giacomo lucianiقدمت أعماؿ 

العديد من االقًتاحات حوؿ عالقة الريع  **
َت من إيراداهتا من ريع بالدوؿ اليت ربصل على جزء ك - :أف النفطي بالدؽلقراطية وأعلها

عن الدوؿ اليت تعتمد على فرض الضرائب وضعا سياسيا سلتلفا  ينشأ يف اخلارج ستظهر
 احمللي وىنا يقصد الفرؽ بُت دوؿ اإلنتاج ودوؿ الريع. على النشاط االقتصادي

 أف األزمة ادلالية للدولة ادلرتبطة بتدىور مصدر الريع أو زوالو قد تكوف حافزا -

 1للتحوؿ ضلو الدؽلقراطية.

تفسَت وتراجع فرص الدوؿ الريعية يف التحرؾ ضلو الدؽلقراطية،  G Lucianiوػلاوؿ 
شراء اإلمجاع  بقدر ما تسعى إىلف ىذه الدوؿ ال ربتاج إىل الشرعية الدؽلقراطية أويعتقد ب

عن طريق توزيع السلع واخلدمات والدخل، كما أف سلتلف اجلماعات تطلب االستفادة 
بالعكس على افًتاضو  G Lucianiيربىن و  2من الريع أكثر من ادلشاركة يف السلطة.

بفرض الضرائب حىت تدعم الدوؿ  ةحبيث أف جذور ادلؤسسات الدؽلقراطية مرتبط
فعاليتها، فالضرائب تستوجب القبوؿ وىذا ما يتناقض ويتناقص يف وجود حكم 
استبدادي، لذلك فاحلاجة إىل توسيع األساس ادلايل للدولة ؽلثل حافزا للتوجو ضلو 

 3طية.الدؽلقرا
 إف الدولة اليت تواجو أزمة مالية تكوف ملزمة على اللجوء إىل: 

                                                           

-Giacomo luciani, Economic Foundation of democracy and Authoritarianism : the 

Arab world in comparative perspective, Arab studies quarterly, Vol 10 m4, 1988. 

 - Hazam Beblawi and Giacomo luciani, the Arab world v2, London, New York, 

Croom Helm, 1987. 
 

1 -Rex Brynen, Bahgat Korany and Paul noble, political liberalization and 

democratization in the Arab world, op.cit, p211. 

2 -ibid, p212. 

 .011غساف سالمة وآخروف، مرجع سابق، ص - 3
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 إما تقليص ادلصروفات.  -

 إما إىل زيادة الضرائب.  -

 إما االعتماد على اخليارين.  -

 وإما اإلنفاؽ على أساس العجز بإصدار النقود أو االستدانة.  -

فإف معظم الدوؿ العربية تلجأ إىل خيار اإلنفاؽ  Giacomo Luciani وحسب 
اإلنفاؽ عن طريق  إلسًتاتيجيةعلى أساس العجز خاصة عن طريق االستدانة، والبديل 

وىو التوجو الذي يستوجب مزيدا من الرغبة يف ادلشاركة  ،العجز ىو زيادة الضرائب
ال موسعا من طرؼ ألف الضرائب تتطلب قبو  ،والرقابة من خالؿ ادلؤسسات الدؽلقراطية

 1السكاف.
وعادة ما تلجأ الدوؿ يف فًتات األزمات إىل خيار تقليص ادلصروفات وىذا يعٍت 
ضياع أدوات السيطرة، وبالتايل تراجع أشكاؿ الوالء اليت تؤسس لقوة وىيمنة الدولة، 

ايل والعودة إىل القطاع اخلاص يف ىذه احلالة يعٍت العودة إىل تطوير اجملتمع ادلدين وبالت
 2تطوير الشرعية الدؽلقراطية.

 :Lisa Anderson"ليزا اندرسون"ثنائية القبيلة والنفط عند 
ثنائية القبيلة والنفط وتبُت كيف أف ىذا التحالف ؽلكنو أف  L Andersonربرؾ 

يفسر استمرار وقدرة األنظمة العربية على البقاء، فالريع مكن من إبقاء احلالة التقليدية 
للمجتمعات ودمر إمكانية ظهور طبقات قادرة على تبٍت مشاريع سياسية وحداثية، كما 

 3ال من أف تستخرجها من مصادر ثابتة.أعاؽ فرصة ظهور قوى مبدعة تنتج الثروة بد
للنظاـ تقبل بنماذج الشرعية التقليدية،  اأنتج أتباع L Andersonالريع حسب 

اجتماعية صحراوية وبدوية تتأسس يف عالقات زبونية ووالء ذباه أنظمتها، كما أف  بٌتو 
ل الطبقات االجتماعية تعاين من تبعية اقتصادية لدوؿ الريع، وىذا ما يعيق إمكانية ج

                                                           

 .010نفس ادلرجع، ص - 1

 .012، صغساف سالمة وآخروف، مرجع سابق - 2

3 - Lisa Anderson, Absolutism and the Resilience of Monarchy in the Middle 

East, political science Quarterly, Vol 106 N01, 1991, p2. 
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ترسيخ الوضع ألف  تعمل علىالعكس بربوؿ ىذه الطبقات إىل قيادة مشاريع للتغيَت، بل 
 1التغيَت يهدد مصاحلها ونفوذىا.

تينية، يبدو العامل العريب استثنائيا مقارنة بأمريكا الال L Andersonيف ربليالت 
وجنوب وشرؽ أوروبا، وتربر ذلك بوجود طبقة وسطى تعتمد مباشرة على الدولة أو 

 للكياف الطبقي ذاتو،  ُتتستخدـ من قبلها، فموظفي احلكومة والعسكريُت علا جناح
 .Jean Waterburyالدولة كما قاؿ  االدوؿ العربية ىم مثقفو  اكما أف مثقفو 

من أجل األرباح،  ربالفكانت دوما عبارة عن والعالقة بُت الدولة والبورجوازية  
 ُتبأف ضعف البورجوازية احلالية وخضوعها علا السبب L Andersonولذلك تعتقد 

يف استمرار االستبداد، وىي ىنا تفرؽ بُت وجود طبقات وسطى وما تسميو  ُتالرئيسي
ألهنا أعيقت يف ظلوىا من قبل الدوؿ  كذلك أهناوتصنفها على تخلفة، ادلبورجوازية الب

ولذلك  2ن العهد االستعماري.عاالستعمارية، ٍب من طرؼ دولة متطورة جدا موروثة 
أف تكوف البورجوازية زلصنة وذات مصاحل تسبق يف تارؼلها ظهور  L Andersonتشًتط 

اقًتنت بالقومية  أنظمة الدولة ادلكثفة يف القرف العشرين، أما البورجوازية العربية فًتى أهنا
 3أكثر من الليربالية، لذلك أصبحت عائق أماـ فرص التحوؿ.

قليل من الضريبة "يعطي أعلية كربى لعامل الضرائب حبيث أف  Anderson  وربليل
ن على خلق وابتكار ي، أما اخلاضعُت للضرائب فإهنم رلرب "يؤدي إىل قليل من التمثيل

معرضة  تبقىطرقا ليمثلوا، كما أف احلكومات اليت تفرض ضرائب على مواطنيها 
مع كن أف يظهر ولذلك فاحلل يف احلالة العربية ؽل للمساءلة واحملاسبة مع مرور الوقت.

تراجع الريع، ألف ذلك غلرب الدولة على تطوير عالقات عضوية مع مواطنيها أو مقايضة 
 .السلطةة مقابل الرحيل السلمي عن الدؽلقراطي
الريع الدولة من تبٍت مشروع التحديث من دوف حداثة الذي كسر البٌت مكن عموما  

التقليدية للمجتمع، ونزع عنو آليات احلماية، ألف الدولة قامت باستَتاد أدوات حداثية من 

                                                           

1 - Ibid., p4. 

 .11-11غساف سالمة وآخروف، مرجع سابق، ص ص  - 2

 .15نفس ادلرجع، ص  - 3
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لسياسية من دوف دوف قيمها، ومن دوف أدوات إنتاجها، واستَتاد وإنتاج أدوات السيطرة ا
أدوات احلماية منها، وكل ىذا أنتج رلتمعات غَت قادرة على محاية نفسها من االستبداد، ألف 

دولتو أصبحت الدولة  ىو من ؽلوؿ اجملتمع يكوف الدوؿ غنية واجملتمعات فقَتة، وبدال من أف
 ىي اليت سبوؿ رلتمعها.

وىذه االستقاللية ادلالية ىي اليت تفسر قدرة الدوؿ العربية على اإلبقاء على ادلسافات 
فرض االستقرار عن طريق الغلبة و الرعب وكذا شراء الوالء  إىلالفاصلة مع اجملتمع، لتتحوؿ 

يف حق القوى اليت ترفض أو ال  اإلقصاءعن طريق التكرمي والًتقيات، ويف اجلهة ادلقابلة شلارسة 
سبرر سياسات الدولة، وعموما فاف الريع يدمر فرص االنعتاؽ االجتماعي من ىيمنة الدولة 

 .وػلوؿ دوف ظهور القوى االقتصادية ادلنتجة للثروة
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 : الثالث خالصة الفصل

ريب، واعتمدنا عيف ىذا الفصل تفسَت استمرار األنظمة السياسية يف العامل الحاولنا 
التارؼلية واحلديثة للوقوؼ على اآلليات ادلتحكمة يف منطق على إرث كبَت من الكتابات 

 االستمرار.
كيف أف ادلنطقة   M Foucaultومعو  "زلمد عابد اجلابري"وقد أظهرت لنا كتابات

العربية ال تعرؼ انفصاال للمجاؿ السياسي عن اجملاؿ االجتماعي، وكيف أف الدولة 
مًتادفة، وىذا الغموض يفسره انتصار واجملتمع والسلطة والنظاـ تظهر وكأهنا مفاىيم 

 حلقة السياسة عن حلقات الدين والعلم.
ت فيو ثنائية القبيلة والريع قدرات تفسَتية قوية تأما اجلزء اآلخر من الدراسة فأثب

يف الشكل التقليدي أو احلديث،  األف ادلنطق القبلي أنتج دوال ذات أغلبية إثنية سواء
ة ادلدنية اليت ؽلكنها أف تكوف حاضنة الدؽلقراطية النمط قوض مشروع الدول  اوىذ

احلديثة، وىذا الطابع القبلي ربالف مع الريع ليشكل دوال غنية ورلتمعات فقَتة، وألف 
اجملتمع ال يرتبط وال يساىم يف سبويل دولتو فإنو يرتبط اها كزبوف من خالؿ التأسس يف 

 الريع.ؽلنحها اليت  االمتيازات عالقات والء وخوؼ من احلرماف من
قدراهتا ادلالية اليت أتاحت ذلا  مستمدة منواهذا يظهر بأف قوة األنظمة التسلطية 

صيانة اإلذعاف االجتماعي وفرض منطق القهر على رلتمعاهتا، ونتيجة ذلك يصبح 
ادلدخل األزموي مهم جدا لنقاش إمكانية سبرير مشروع سياسي جديد يتجاوز األنظمة 

 التعاقد والتوافقات.قائمة على جديدة  القائمة لصاحل أظلاط
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 عـل الرابـالفص

 م العربي.ـة في العالـات االنتقال الى الديمقراطيـعتب
 من خالؿ الفصوؿ السابقة عدة ظلاذج للدمقرطة وللتحوؿ وأعلها: ترسخت لدينا 

 واالجتماعية األولية. ةادلدخل التحديثي: ويركز على الشروط االقتصادي  -

 النخبة لتفسَت عملية االنتقاؿ.ادلدخل االنتقايل: ويركز على خيارات ومبادرات  -

 ادلدخل البنيوي: ويهتم بأثر تغَت بٌت القوة والسلطة على عملية التحوؿ.  -

كما توصلنا إىل أف التحوؿ يأخذ عدة أظلاط ويتأثر بطبيعة األنظمة السياسية، 
 *يتكلم على أربعة أظلاط للتحوؿ: ىينتنغتوف"صاموئيل "وىذا ما جعل

 : وتتم عملية االنتقاؿ الدؽلقراطي دببادرة من النظاـTransformationالتحوؿ:  -1
 التسلطي ذاتو وبدوف تدخل من أية جهة أخرى.

 : تتم عملية التحوؿ عن طريق Transeplacementالتحوؿ اإلصالحي:  -2
 مبادرات مشًتكة بُت النخب احلاكمة وادلعارضة.

 رب الضغوط وادلعارضة الشعبية.: تتم علمية التحوؿ عReplacementاإلصالح:  -3

:حالة بنما، ىاييت، العراؽ  Foreign interventionsالتدخل األجنيب:  -4
 الصوماؿ.و 

ادلالحظة التارؼلية يف العامل العريب تثبت وجود أربعة موجات للتحوؿ يف التاريخ 
الليربالية الثانية يف الفرصة الثانية .19العصر الليربايل يف القرف االوىل السياسي العريب: 

التآكل يف  اما الثالثة فهيمصر والعراؽ وسوريا يف ظل احلماية الربيطانية والفرنسية.
االحتجاجات الشعبية  الرابعةاألنظمة الوطنية يف اجلزائر، مصر وتونس يف التسعينيات.

يف ورغم ذلك مازاؿ يسيطر على تصن العنيفة اليت أطاحت بالعديد من األنظمة العربية.
أنظمة ادلماليك التقليدية الريعية يف شبو اجلزيرة  ، علا،األنظمة العربية صنفُت أساسيُت

 دوؿ ادلخابرات وشرعية القمع واخلوؼ.،و العربية

                                                 

، ترمجة ي في أواخر القرن العشرينالموجة الثالثة: التحول الديمقراطصاموئيل ىينتنغتوف، للمزيد ؽلكن العودة اىل كتاب  -*
 للدراسات اإلظلائية، ب س ف. عبد الوىاب علوب،  القاىرة، مركز ابن خلدوف
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وحىت احلاالت اليت عرفت تبٍت آلية االنتخابات فإهنا أنتجت رلرد دؽلقراطيات 
 Elections  without "دؽلقراطيةانتخابات بدوف "انتخابية، أو ما يسميو العريب صديقي 

democracy.1 
يف ىذا اجلزء من الدراسة االرتكاز على اإلرث العريق لنظرية التحديث سنحاوؿ 

والتنمية السياسية، وكذا األعماؿ اليت رافقت تفسَت ذبارب االنتقاؿ يف ادلوجة الثالثة من 
 العربية. أجل التأسيس الفًتاضات معينة حوؿ عتبات االنتقاؿ يف ادلنطقة

من خالؿ االستعانة بادلعارؼ اليت استقرت منذ اخلمسينيات يف السياسة ادلقارنة 
 يبدو أف إشكالية الدؽلقراطية يف العامل العريب مرتبطة أساسا دبا يلي: 

 إشكالية اجلماعة الوطنية واذلوية السياسية. -

 إشكالية األصالة وادلعاصرة. -

 للدؽلقراطية.إشكالية الطابع العلماين  -

 ومكانة القوى النضالية الباحثة عن الدؽلقراطية. -

 المبحث األول: الدولة شرط مسبق للديمقراطية في الحالة العربية.
نظريات االنتقاؿ إىل الدؽلقراطية كنظريات نشأت بأثر رجعي ال تصلح دليال 

اطية أو أسباب للعمل وال بديال للعمل، وىي غالبا ما تفسر عوائق االنتقاؿ إىل الدؽلقر 
الدؽلقراطية ترتبط إف الردة عنها أكثر ما تفسر سبب أو كيفية االنتقاؿ إىل الدؽلقراطية.

بعامل الصراع االجتماعي ألهنا تقدـ نفسها كآلية مؤسساتية للتسوية وإلدارة النزاعات، 
ويف احلالة العربية قد سبثل وصفة لالستبداد وللتخلص من التسلط الذي أعاؽ ظلو 

تمعات اقتصاديا وسياسيا، لذلك فنحن لسنا مطالبُت بتفسَت ظاىرة مفقودة، بقدر ما اجمل
 ضلن مطالبُت بالبحث عن العتبات اليت قد تقودنا إىل أنظمة حكم صاحلة ومستقرة.

أدبيات التنمية السياسية أمجعت على أعلية العامل االقتصادي يف خلق بيئة جيدة 
تحوؿ الدؽلقراطي تذىب إىل شرط أويل آخر، وىو لظهور الدؽلقراطية، لكن أدبيات ال

                                                 

1  - Larbi sadiki, Rethinking Arab Democratization : Elections without 

Democracy, Oxford; Oxford  University press, New York, 2009, p19. 
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شرط الدولة، أو احلسم يف ادلسألة الوطنية، ويف جوىر اجلماعة السياسية اليت ينتمي إليها 
 اجلميع.
 ىل الدؽلقراطية تبدأ قبل تسوية مشكلة اذلوية الوطنية؟. -

 ىل الدؽلقراطية تبدأ من الدولة، أـ من األمة؟ . -

الدؽلقراطية يف رلتمع ليس مدنيا، وىل ؽلكن أف نرى رلتمعا ىل ؽلكن أف تقـو  -
 مدنيا يقـو بطرؽ غَت دؽلقراطية؟ .

 Alfred Stepanو  J linzو  ilan Pelegو  Dankwart Rostowكتابات 
حوؿ دروس الدمقرطة، فكلهم يقولوف بأسبقية شرط الدولة، واحلسم  امهم ئاتعلمنا شي

يف ادلسألة الوطنية، ومسألة اذلوية، وبالتايل فال ؽلكن أف نتكلم عن مشروع دؽلقراطي يف 
مجاعة ال تعرؼ ضرورات العيش ادلشًتؾ، وال سبلك تصورا موحدا عن ادلاضي واحلاضر 

 وادلستقبل.
ه الضرورة باعتبار أف سلتلف ذبارب التحوؿ واالنتقاؿ ويف احلالة العربية تزداد ىذ

اليت قامت كانت دوما  "الثورات"أثارت إمكانيات اهنيار الدولة بكاملها، كما أف أسئلة 
فإف  J Waterburyووفق تعبَت  ،متعلقة ببناء الدولة وليس إصالح طرؽ وأشكاؿ احلكم

 من االزدىار اجلماعي.الثقافة العربية تقدـ نفسها على أهنا ثقافة زلرومة 
بالنظر إىل وضعية الفواعل ادلختلفة يفضل اجلميع الدولة كأقوى طرؼ لقيادة 

الستعمار، وذلذا فنقاش لاإلصالحات، خاصة وأهنا استولت على الًتاث البَتوقراطي 
 عتبات االنتقاؿ يف احلالة العربية ال غلب أف يتجاوز ىذه الثنائية:

 السياسية ذات اذلوية الوطنية. غلب التأسيس دلفهـو اجلماعة 

  غلب عدـ ربييد الدولة يف ادلراحل االنتقالية، أي غلب التفاوض مع األنظمة
 القائمة على قيادة إصالحات جادة ال تقصي أي أحد من أطراؼ اللعبة السياسية.

 المطلب األول: العالقة بين ثالثية الدولة واألمة والديمقراطية.
 ربليل مسار الدمقرطة غلب أف يتعاطى مع عدة أسئلة أعلها: 
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ىل ؽلكن احلديث عن انتقاؿ إىل الدؽلقراطية قبل احلسم يف السؤاؿ ادلتعلق   -
 .كإطار عاـ ػلتوي العملية؟  بالدولة

ىل نؤسس الدؽلقراطية على اجلماعة  :ويرتبط هبذا السؤاؿ سؤاؿ آخر وىو  -
 .قبلية والطائفية؟ أـ على اجلماعات ال الوطنية

 l’analyse ontologiqueيفضل "زلمد أركوف" العودة إىل التحليل األنطولوجي 
الذي يبحث يف األصل التارؼلي للدولة العربية، ويعتقد بأهنا دوال استعارت النموذج 

ثقيلة  ا، وىذه الدوؿ ربملت مهام19القومي من القوميات األوروبية اليت ظهرت يف القرف 
من ادلشاكل اليت تركتها فًتة االستعمار، وكذا طبيعة اجملتمعات ادلتعددة  اجدا، بدء

 1اذلويات، باإلضافة إىل أعباء التنمية االقتصادية.
 2وحسبو فإف ميالد الدولة القومية العربية اقًتف بتجاوز ظرفُت أساسيُت:

بدخوؿ ادلغوؿ  ـ1258القضاء ادلفاجئ والعنيف على الدولة اخلليفية السنية عاـ  -1
 إىل بغداد رغم زلاولة العثمانيُت فيما بعد.

نشأة الدوؿ العربية اقًتنت برقعة جغرافية وحدود دولية معبأة بتناقضات عميقة  -2
على مستوى اذلويات، دبعٌت أهنا مل تكن نتيجة للفصل يف مسألة طبيعة االنتماء واذلوية، 

 احملرومة من دوذلا.ليسود فيما بعد اخلوؼ من انفصاؿ القوميات 

ما يهم حسب زلمد أركوف أف الدوؿ العربية اإلسالمية ذبد نفسها زلرومة من 
ادلرجعية ادلؤسساتية دلاضي إسالمي ملغى من زمن طويل، ويف نفس الوقت مشدود بقوة 
لفعالية النموذج الغريب، لذلك تبنت النموذج القومي اليعقويب الفرنسي بكل ادلخاطر اليت 

 3ن إقصاء وذباوز للعديد من اذلويات الفرعية والكلية يف الدوؿ.يتضمنها م
قومية تضطر فيما بعد إىل فرضها وصيانتها بالقوة  تويف ىذا ارذباؿ لًتكيبا

واإلذعاف، وبالتايل فادلشكلة ىنا تكمن يف عدـ شلارسة أي نوع من النقد على النموذج 

                                                 

 .69مرجع سابق، صمحمد أركون،  - 1

 .71نفس المرجع، ص - 2

 .72محمد أركون، مرجع سابق، ص - 3
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نثربولوجيا والفلسفة السياسية ونقد الغريب، وعدـ إخضاعو إىل متطلبات علم التاريخ واأل
 القانوف.

الذي قاؿ بأطروحة الدولة ادلستوردة، اليت  Bertrand Badieوىو نفس ربليل 
ذباوزت كل ادلعطيات السوسيولوجية والسياسية للدوؿ النامية لدرجة أهنا أسست جلهازىا 

 1البَتوقراطي قبل أف تظهر األسس االجتماعية وادلدنية للمجتمع السياسي.
ًتمها ادلقصود بشرط الدولة ىو اإلطار العاـ الذي يضمن اخلطوط احلمراء اليت ػل

اجلميع، وىذا اإلطار ال غلب أف يتم ذباوزه يف ادلراحل االنتقالية ،وىذا من أجل ذباوز 
 العودة إىل حالة  الطبيعة ادلاقبل سياسية.

 :Alfred Stépanو  J Linz " خوان لينز"و "الفريد ستيفان"طروحات
تأكيدات قوية حوؿ  A Stépan"الفريد ستيفاف" رفقة J Linz"خواف لينز"يقدـ 

ىذه احللقة البحثية الضعيفة يف أدبيات االنتقاؿ الدؽلقراطي، ويرجع السبب حسبهما إىل 
أف شرط الدولة مل ػلض باألعلية الكربى يف األعماؿ اليت اشتغلت على تفسَت ادلوجة 

ت بقوة الثالثة كوف ذبارب أوروبا اجلنوبية، وأمريكا الالتينية ال تطرح فيها إشكالية اذلويا
باستثناء حالة إسبانيا، كما ال تطرح إشكاليات ادلواطنة واالنسجاـ االجتماعي بنفس 

 احلدة يف أماكن أخرى من العامل خاصة ادلنطقة العربية وإفريقيا.
االنتقاؿ إىل الدؽلقراطية يعٍت حدوث إمجاع على نوع جديد للشرعية وعلى معاداة 

أزمة األنظمة غَت الدؽلقراطية  ترتبط عديد من الدوؿالعودة إىل نظاـ غَت دؽلقراطي، ويف ال
باختالؼ عميق حوؿ سؤاؿ اذلوية السياسية، أو ما الذي ؽلثل السياسة أو اجملتمع 

، وكذلك ما ىو الشعب أو الشعوب اليت تسكن Political communilyالسياسي 
اخل حدود االختالؼ دفالدولة وؽلكنها أف تكوف عضوة يف اجلماعة السياسية؟، لذلك 

قضية احلق الشرعي للمواطنة يطرح حوؿ  الدولة خاصة داخل اجلماعة السياسية و
 The stateness problem.2بػ  J Linzأو ما يسميو " أسبقية وأولوية الدولة"إشكالية 

                                                 

1 - Bertrand Badie, L’Etat importé : L’occidentalisation de L’ordre 

politique, fayard, paris, 1992, p102 

2 - Juan Linz, Alfred Stepan, problems of democratic transitions,op cit, p13 
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 ثالث أسئلة أساسية: J Linz يطرح 
 وجود الدولة شرط مسبق للدؽلقراطية احلديثة؟. يعترب دلاذا  -

 زبتلف السياقات ادلفاعلية والتارؼلية لبناء الدولة وبناء األمة؟.دلاذا  -

مىت تدخل الدولة األمة يف حالة توافق أو تنازع مع الدؽلقراطية، وما ىي طرؽ  -
 ذباوز حاالت التناقض والصراع؟.

ينطلق يف اإلجابة من االرتكاز على مضموف الدؽلقراطية والدولة، حبيث أف 
، لذلك فبدوف Form of gouvernanceالدؽلقراطية ىي شكل حلكم الدولة احلديثة 

الدولة ال توجد إمكانية لقياـ دؽلقراطية حديثة، وىذا التأكيد مثبت نظريا وذبريبيا، أما 
ز إداري وقانوين قابل للتغَت عن طريق التشريع، جها -بادلدلوؿ الويربي-الدولة فهي 

ومجاعة سبلك عضوية يف اإلقليم بالوالدة، وشرعية تؤسس الحتكار القوة والعنف داخل 
 1اجملتمع.

ىي الوحيدة القادرة على رقابة السكاف داخل  Charles Tillyوالدولة حسب 
 2احلدود، ولن تستطيع فعل ذلك إال بتوفر ثالث شروط أساسية:

 سبيزىا عن بقية ادلنظمات اليت تنشط داخل اإلقليم. -

 استقالليتها وعدـ تبعيتها ألي إدارة داخل الدولة. -

 أجزاؤىا فيما بينها.ترابط  و -

وذلذا فغياب قدرات الدولة على احتكار القوة داخل اإلقليم ال ؽلكنها أف تفرض 
يل ال ؽلكنها أف تؤسس أي إجراءات وال أف تقـو بأداء أي التزاـ ذباه اجملتمع، وبالتا

حلكم دؽلقراطي، ولذلك فغياب الدولة يعٍت غياب السلطة السياسية وإمكانية احلكم 
 *الدؽلقراطي.

                                                 

1 - ibid, p17. 

 .77تشارلز تيلي، مرجع سابق، ص - 2

  *-Voire: Gian Franco Poggi, the Development of the Modern state: A 

sociological introduction, Stanford: Stanford University press, 1978.   
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بأف ىناؾ اختالؼ كبَت بُت بناء الدولة وبناء األمة، ورغم أهنما  J Linz يعتقد
مفاىيميا وتارؼليا ذلما مسارات سلتلفة وتفاعلهما ؽلكن مرتبطاف إال أهنما بأهنما يظهراف 

 و الدمقرطة. Statenessأف ينتج مشاكل كبَتة لعمليات الدولنة 
فبناء الدولة رافق أزمة اإلقطاعية وبداية النهضة واإلصالح، كما كانت نتاج أزمة 

، فالدولة اإلمرباطورية، والصراعات الدامية بُت ادللكيات األوربية غربا وبعدىا مشاال
، ومنذ بدايتها كاف ذلا work of art "عمل فٍت"ىي نتاج Burckdsardt   jحسب 

طابع صناعي لذلك مل ترتبط الدولة بتطور عضوي كما يشار إليو يف احلوارات القومية،  
 ، ولكنها ترتبطOrganic birthكما أهنا مل ترتبط بفكرة الطبيعة أو ادليالد العضوي 

 creation and craft.1بفكرة اإلبداع واحلرفة  أساسا
 sphereالقيم فًتتبط دبجاؿ M Weber "ماكس ويرب"أما عملية بناء األمة حسب

of values ،وىي شعور عفوي وال يعرب عن اتفاؽ حوؿ كيفية ربديد ىذه اجلماعة ،
طابع امسي وعموما فجماعة األمة ليست بالضرورة ىي مجاعة الدولة، واألمة ليس لديها 

وال قيادة زلددة، وبالتايل ال توزع فيها احلقوؽ واألدوار، وال سبلك القوة أو اإلكراه أو 
النفوذ لفرض النظاـ وإعطاء احلقوؽ، لذلك فالدولة ىي الوحيدة القادرة على ذلك، 

الدولة ىي نتاج التوافق كما أف ،  واألمة ىي رلرد تعريفة نفسية للشعب الذي ؽلثلها
 2ع قواعدىا، أما األمة  فهي نتاج التوافق الداخلي.اخلارجي م

حسب ىذا الطرح فاألمة شعور داخلي والدولة أداة خارجية، والدؽلقراطية ترتبط 
الوضعيات اليت تنسجم   J Linzبطبيعة العالقة القائمة بُت الدولة واألمة، لذلك يشرح 

 فيها الدؽلقراطية مع الدولة األمة واحلاالت اليت تعرؼ التوتر.
 Rogesحسب سياسات الدولة األمة عن السياسة الدؽلقراطيةزبتلف يف األصل 

brubaker   ،ألف السياسات الوطنية للدولة تستهدؼ ترسيخ مضموف األمة واألغلبية
ف مجيع ادلواطنُت لديهم نفس احلقوؽ ادلتساوية، أما منطق الدؽلقراطية فيتأسس على أ

                                                 

1 - Juan Linz, state building and nation building, European Review 1, 1993, 

p70. 

2 - Ibid, p73. 
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ولتخفيف ىذا التناقض غلب معرفة نوعية السياسات اليت تستهدؼ بناء األمة 
 1والدؽلقراطية ادلستقرة.

السياسات اليت تستهدؼ بناء األمة وبناء الدؽلقراطية ؽلكنها أال تتناقض يف حالة 
عن األمة، دبعٌت وجود أمة واحدة يف ما إذا امتلك معظم سكاف الدولة  نفس الفكرة 

الدولة، وقد تتوفر تعددية ثقافية بسيطة، ويف وجود ىذه الشروط ؽلكن للقادة السياسيُت 
وىذا االتفاؽ ؽلكنو أف يسهل بناء  ،تبٍت سياسات الدمقرطة وسياسات الدولة الوطنية

وغلنبنا مشاكل ادلراحل  االنتقالية  Democratic Nation-stateدولة وطنية دؽلقراطية 
 2وترسيخ الدؽلقراطية.

غَت الدؽلقراطية ألف األنظمة غَت األنظمة األنظمة الدؽلقراطية عن زبتلف عموما 
الدؽلقراطية ال يهمها اإلمجاع داخل الدولة أو التوافق، وادلهم ىو قدرهتا على صيانة 

جانس الدولة، ويكفي توفر بت ادلساسالغالبية دلدة طويلة بدوف  ىعلرضو فو اإلذعاف 
سلطة مركزية قوية حىت تقمع أي حركة انفصالية أو مطالب لألقليات ، لذلك فاإلمجاع 

 والتوافق ليس من متطلبات األنظمة التسلطية.
يف حُت أف الدؽلقراطية تفًتض التوافق فيما بُت مجيع ادلواطنُت داخل اإلقليم حوؿ 

ة، وإذا حدث وأف وجدت مجاعة ال ترغب أو تعلن اإلجراءات وحوؿ شرعية احلكوم
إشكايل، و لذلك فاإلمجاع حوؿ  ُتالدؽلقراطي والًتسيخ عدـ توافقها يصبح االنتقاؿ

 الدؽلقراطية. األدبياتوغيابو غَت مستوعب من طرؼ  االوحدة ضروري
 حول عالقة الدولة واألمة والديمقراطية:  العربيةطروحات األ

ما يسميو بادلسألة العربية، ويعتقد بأهنا خضعت  منالبدء  "عزمي بشارة"يفضل 
لعمل استعماري سياسي وثقايف أدى إىل نفي اذلوية العربية للجماعة السياسية اليت ؽلكن 

 أف تؤسس لدولة أمة، وىي نفسها أرضية أي انتقاؿ إىل الدؽلقراطية.
رتباطها بسياسات ويعتقد بأف ادلسألة القومية غَت زللولة العتبارات تارؼلية وال

القوى ادلهيمنة يف ادلنطقة، ويف إجابتو عن سؤاؿ كيف تؤثر إشكالية القومية على 
                                                 

1 - Linz .j, j, stepan A ،problems of democratic transition, op.cit, p24. 

2 - Ibid., p25. 
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الذي يربط إخفاؽ ": "زلمد فريد حجاب"يستعُت بإجابة و  ،االنتقاؿ إىل الدؽلقراطية؟
الدؽلقراطية يف العامل الثالث بالتكوين غَت الكامل لألمة، وػللل ادلسألة بأف تكوين األمة 

  1." الغرب سبق تكوين الدولة، يف حُت حدث العكس يف العامل الثالثيف
ؽلكنها أف تعقد موضوع الدؽلقراطية، حبيث أثبت تارؼليا وعمليا   مسألة القومية

ونظريا أف ىناؾ تالـز بُت الدؽلقراطية احلديثة والقومية احلديثة، ألف األمة ىي الوعاء 
ادلواطنة، سيادة القانوف، بناء ادلؤسسات، احليز  ،ةالذي ػلتوي الدؽلقراطية، فسيادة األم

العاـ، الثقة ادلتبادلة، ادلشاركة، التسامح والتعددية كقيم عامة للدؽلقراطية ال ؽلكن أف 
اجلماعية تتحمل النقاش السياسي، وتبادؿ  حن، فالن"ضلن ادلتخلية"تنشأ خارج إطار 

 2بانقساماتو إىل انقسامات سياسية.ا، وىي ضماف عدـ ربوؿ اجملتمع يملالسلطة س
أصبح بديل القومية ىو  -وتزامنا مع حركات اذلجرة وحركات التعامل-وحديثا 

 ،وىي طريق العضوية يف مجاعة الدولة "النحن"فكرة ادلواطنة، وأصبحت ادلواطنة ىي 
اليت  األمة ادلدنية"يف طرحو حوؿ  Habermas" يورغن ىابرماس"وىذا ما يذىب إليو 

 .اوز ادلدلوؿ االثٍت ادلا قبل سياسي لالمة"تتج

يف حاالت غَت دؽلقراطية مثل يوغسالفيا وتشيكوسلوفاكيا رافق التحوؿ الدؽلقراطي 
 ،حركات انفصالية، ففي حالة يوغسالفيا كاف التحوؿ دمويا وأخذ شكل التطهَت العرقي

استوجب ضرورة كاف سلميا، ولكن اإلمجاع ىو أف التحوؿ  ويف حالة تشيكوسلوفاكيا
إىل أقليات  معينة االنسجاـ القومي سواء عن طريق التطهَت العرقي أو ربويل شعوب

 3داخل الدولة.
ليبيا أو اليمن فإف االنتقاؿ فيها من  ،العراؽ ،أما يف احلالة العربية سواء يف لبناف

العربية سلطة استبدادية إىل حالة تعددية يعٍت اهنيار الدولة، ولذلك فمعظم اجملتمعات 
وإما  او ،إما وحدة مفروضة بواسطة االستبداد ،أساسيُت خيارين أماـوجدت نفسها 

 االنفصاؿ إىل دوؿ طائفية.
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مشكلة الدولة يف العامل العريب أهنا تعرب عن الطابع اإلشكايل واالستعصائي وذلذا ف
لذلك ؼلتلط علينا األمر حُت  ،ألهنا تطورت بدوف أف تنفصل عن النظاـ وعن السلطة

  .قضية اإلصالح، ىل نصلح الدولة أـ نصلح طرؽ شلارسة السلطة؟ نسائل
وىذا لصعوبة  ،إشكالية من أين نبدأ يف عملية اإلصالح أماـاجلميع غلد نفسو 

ريب، ونتيجة ىذا الوضع ال ؽلكن أف نقبل عفصل الدولة عن احليز االجتماعي يف العامل ال
من خارج إطار الدولة، أي غلب أف نفصل الدولة عن طرؽ شلارسة  على االنتقاؿ

 السلطة، وىنا تقدـ الدؽلقراطية كآلية دلمارسة احلكم وليس كآلية إلصالح الدولة.
ولذلك ال ؽلكن احلديث عن دؽلقراطية إال يف وجود دولة، وإذا كاف ىناؾ تصور 

 ويا.مستحيال وثان امضطرب عن الدولة تصبح الدؽلقراطية خيار 
 المطلب الثاني: الديمقراطية ومحاذير تفكيك الدولة في العالم العربي.

يف حاالت التحوؿ أف معظم التجارب العربية يف تبُت ادلالحظة التارؼلية  
أف اإلصالح السياسي يؤدي عادة إىل ربوؿ العشائر واالنتماءات  أثبتتاإلصالح 

لتعددية السياسية ال ؽلكن أف تعتمد الثقافية إىل وحدات سياسية متنافسة، لذلك فإف ا
على التعددية الثقافية واالجتماعية، ألف ىذا الوضع يفرغ كل إصالح سياسي من 

 مضمونو الدؽلقراطي.
استبصار حاالت ليبيا، لبناف، الصوماؿ، العراؽ، سوريا، األردف، البحرين واليمن 

كوف طريقا للفوضى ولتفكك تثبت فرضية أف الدؽلقراطية بادلضموف الليربايل ؽلكنها أف ت
الدولة، والسبب يعود إىل عدـ نضج مفهـو اجلماعة السياسية، كما أف األنظمة السابقة  
كانت تقدـ ظلوذجا عن األمة يصوهنا القهر واإلذعاف، فالدولة يف احلالة العربية كانت 
 دائما ضد األمة، كما أف السلطات االستبدادية وظفت العنف لضماف االستقرار بدال

 1."اخلطاب القومي ادلدين"من تبٍت برامج لتطوير 
والنتيجة التارؼلية الثانية ىو أف التحوالت الدؽلقراطية يف الدوؿ العربية مثلت فرصة 

رير التعددية أو الوصوؿ إىل تارؼلية وأعطت منافذ لألقليات ادلضطهدة من أجل سب
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واالجتماعية إىل تعددية السلطة، وىنا أصبحنا أماـ فرص ربوؿ التعددية الثقافية 
ف نظاـ احملاصصة الطائفية يعترب يف جوىره غَت وىذا ما ينتج دؽلقراطية ملغاة ال، سياسية

 دؽلقراطي.
 التعددية الثقافية والديمقراطية في الحالة العربية: 

يف  تاألطروحامن أقدـ  يالدؽلقراطية كأداة إلدارة النزاعات الثقافية واالجتماعية ى
الذي قاؿ بأف التعدد  "جوف ستيوورت ميل"لدؽلقراطية، والكل يرجعو إىل األدبيات ا

واالنقساـ ال يتناسب مع الدؽلقراطية، ويذىب إىل درجة القوؿ باستحالة قياـ الدؽلقراطية 
 1يف البلداف ادلكونة من عدة قوميات.

الطائفية العامل العريب أماـ ظلوذج للتعددية يعتمد على تعدد انقسامي للجماعات 
والعرقية يتجاوز ادلواطنة القومية ادلشًتكة ويعمل ضدىا بدال من تعددية تقـو على قوى 

هتدد وتدمر  أهناعلى  ةقطنسياسية سبثل مواطنُت، وىذا ما عرب عنو أحد أكرب منظري ادل
 2النسيج السياسي اللبناين.

أدبيات  دلعظموضوعا إذا النقاش حوؿ التعددية الثقافية واإلثنية والدؽلقراطية كاف م
التنمية السياسية، حبيث أف نظريات التحديث تكلمت عن شرط اجلماعة الوطنية اليت 
ربوؿ دوف التقسيم العمودي إىل طوائف وعشائر، وحىت نظرية االنتقاؿ إىل الدؽلقراطية 

الشرط ادلسبق الوحيد ألي عملية دؽلقراطية،  "الدولة ادلوحدة"فإهنا جعلت من شرط 
جوف "الدؽلقراطية ملك للشعب ولكن فقط إذا كاف الشعب موحدا كما قاؿ  فالسلطة

 ."ستيورت ميل
تفيدنا كثَتا حالة العراؽ اليت تبُت كيف أف التدخل األمريكي كاف هبدؼ ربويل 
العراؽ إىل فدراليات دؽلقراطية، وبالتايل فالعراؽ يف اخلطاب األمريكي ىو دولة مصطنعة 

لة يف العراؽ وترؾ اجملاؿ لالنتماءات ادلذىبية والعشائرية لذلك ظهرت دعوات حل الدو 
واإلثنية، وقد توقع العديد اضلالؿ العراؽ بعد احلرب وصعود االنتماءات ادلا قبل وطنية، 
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تقوؿ باستحالة الدولة يف العراؽ وبالتايل  Bernard louisو  Elie Kedourieوكتابات 
 1استحالة الدؽلقراطية، وىنا يصبح االستبداد ضرورة حلفظ األمن واستمرار الدولة.

وحبسب ىذا الكالـ فإف معضلة الدؽلقراطية يف غالبية الدوؿ العربية ىو طبيعة 
ذه االنتماءات كما أف ى  ،"اجلماعة الوطنية"ل وطنية اليت تعيق تشكل باالنتماءات ادلاق

تصبح أكثر واقعية خاصة يف مراحل اهنيار الدولة أو على األقل يف ادلراحل االنتقالية، 
فالبٌت القبلية تقدـ حلوال أقل تكلفة وأكثر انسجاما، وأسرع تعبئة من أي آلية أخرى 
سبنحها الظروؼ االنتقالية. ربوؿ التعددية الثقافية إىل تعددية سياسية ىو ظهور أنظمة 

حملاصصة اليت تكرس ادلنطق القبلي، وترتقي باخلالفات واالنقسامات االجتماعية إىل ا
األماكن السامية يف الدولة، وىذا النظاـ ادلؤسس على الطوائف والعصبيات يبقى يعيد 

 إنتاج نفسو، وىو ما ؽلثل تعطيل أبدي للمشروع الدؽلقراطي.
اعة معينة وشلثلي النظاـ الطائفي، فالتعددية الطائفية واإلثنية سبثل دائما مصاحل مج

وىنا ينتفي اإلبداع السياسي وتًتاجع ادلشاركة احلقيقية، كما تتخلف اجلماعة الوطنية 
 ومعها اجملاؿ السياسي بشكل عاـ.

ىناؾ عدة كتابات عملت على كيفية ذباوز ىذه التحديات اليت تطرحها التعددية 
 اذين طرحا سؤاال أساسيلال J Linzو  A Stepanالثقافية والقومية وأعلها طروحات 

وإجابتهما تنطلق من  ،وىو كيف ؽلكن ربقيق الدؽلقراطية يف الدوؿ متعددة القوميات؟
والعكس بالنسبة للدوؿ  ،اإلقرار بصعوبة الًتسيخ يف حاالت الدوؿ ادلتعددة القوميات

مواطنتهم ويعيشوف عيش فيها مجاعة مواطنُت ال ينتموف ذىنيا إىل اخلارج، وػلًتموف تاليت 
 2فرصهم وحضوضهم.

ويف ىذه احلالة من التعددية القومية تزداد فرص الًتسيخ الدؽلقراطي بواسطة 
اليت ربًـت مواطنيها وتساوي بينهم، وسبنحهم سقف  State policies سياسات الدولة 
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الفردية، ولذلك فالتعددية القومية ال ربتاج  هم، وتعزز حقوقCommon Roofمشًتؾ 
 إىل السياسات اليت تقصي التنوع وهتمش األقلية.

"ارند تقدـ كتاباتفأما إذا كانت االختالفات عميقة وغَت قابلة للتوفيق والتسوية 
حلوال أخرى قائمة على آليات أكثر عملية مثل احلل  Arend Lijphartليبهارت" 

 1ما ادلناطق اإلدارية أو الفدراليات اإلثنية.الفدرايل الذي يتضمن إ
 ،وعموما غلب التوجو إىل احلقوؽ الفردية أكثر من احلقوؽ اجلماعية للجماعات

بالسياسات الدؽلقراطية اليت ال تركز على  Joseph Raz "جوزيف راز"أي تبٍت ما يسميو
تستهدؼ دعم  وإظلا Democracy non-nation state policyالطابع القومي للدولة 

 will "ويل كيمليكا" ويفيدنا مشروع 2السياسات التشاركاتية وادلمارسات غَت اإلقصائية.

Kymlicka   كثَتا يف فهم االستقرار وعدـ االستقرار يف الدوؿ ادلركبة، وينطلق من كوف
أف النموذج الليربايل يقـو على مبدأ فصل الدولة عن اإلثنية، وأعضاء اجلماعات اإلثنية 

 3لقومية زلميوف من التمييز والتحيز ادلؤسسايت.وا
كل النماذج ادلتوفرة ال تستطيع القضاء على التفاضل الثقايف، لذلك غلب على 

إنشاء ثقافات رلتمعية متميزة وكاملة مؤسساتيا،  إىل-Kymlicka-األقل السعي حسب
والسياسية اليت أي سلسلة كاملة من ادلؤسسات االجتماعية والتعليمية واالقتصادية 

 4تشمل احلياة العامة واخلاصة على السواء.
ال تقوؿ بالثبات يف القوميات والثقافات، حبيث ؽلكن  Kymlickaأطروحات 

شلارسة التلقيح الثقايف الذي ينتهي بتفكيك وهتذيب ادليوالت والوالءات القومية، وىو 
الذي يقوؿ بضرورة العمل على ربسُت فرص  David laitin "دافيد اليتاف"نفس توجو

 "لعبة التنافس حوؿ االستيعاب"العيش ادلشًتؾ لألقليات وادلهاجرين عن طريق ما يسميو 

                                                 

1 - Arend Lijphart, Consociatinal Democracy, world politics, 21January1969, 
p27. 

2 - Joseph Raz, the morality of Freedom, Oxford, Oxford University press, 

1986, p165. 

 .49العريب صديقي، مرجع سابق، ص - 3

 .57العريب صديقي، مرجع سابق، ص  - 4
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Competitive assimilation game.1  وىناؾ من يتكلم عن إمكانية استغالؿ
بإمكانية  "أكتوفاللورد "التعددية الثقافية لتطوير التوازف واحلماية من االستبداد، ويرى 

أسس على أسبقية اجلماعة تت Communitarian democracy قياـ دؽلقراطية أىلية 
 عن الفرد، وىذا الطرح ىو الذي سيتطور  فيما بعد مع الشكل التوافقي للدؽلقراطية.

 نقاشات األغلبية واألقلية في الدول المتعددة القوميات: 
متعددة إثنيا، وىذه التعددية تصبح  معظم الدوؿ احلديثة دوال مركبة أوتعترب 

خطَتة إذا مل سبتلك ىذه اجلماعات صورة موحدة عن اجلماعة السياسية وىنا تزداد 
صعوبة العيش ادلشًتؾ خاصة إذا كاف وصوؿ إحدى اجلماعات إىل إدارة شؤوف الدولة 

 يعٍت انتصار ظلوذج مصلحي معُت.
 "One nation, One state"أمة واحدة، دولة واحدة  Mazziniإذا مقولة 

أصبحت ال تنعكس على معظم الدوؿ احلالية، والغالبية منهم تعد دولة أمة، وادلشهد 
 اإلثنيات أو يقع على رأسها رلموعة ربتكر القوة واذليمنة.متعددة مكوف من دوؿ 

تأسس فيو كجهاز ػلتكر السلطة، لذلك تالدولة ىي انعكاس جملتمعها الذي 
ف تقـو أي دؽلقراطية حديثة، وبالتايل فمن ادلهم أف نركز على فبدوف دولة ال ؽلكن أ

سلوكات النخب واجملموعات احلاكمة، ىل ىي سلوكات يف اذباه تعميق السياسات 
 .؟اإلثنية، أو يف اذباه تذويب اخلصوصيات يف اجلماعة الوطنية

يف احلاالت العادية اليت توجد فيها قوة مهيمنة فإف كل الفواعل، النخب، 
بَتوقراطيات والقوى العسكرية، األمن وادلثقفُت ذبد نفسها تعمل يف سياؽ وطٍت واحد ال

، وىو نفسو توجو Core nation "باألمة األساسية" Rogers Brubakerأو ما يسميو 
Theda skocpol  الذي يرى بضرورة توفر قوة الدولة حىت تستطيع أف تعمل، تقًتح

 2وتفرض سياسات معينة يف ظروؼ حرجة.

                                                 

1 - Linz Juan  ، Alfred Stepan,Yogendra Yadav، crafting state –nations:India 

and other multinational  democracies, op.cit, p25. 

2 - Ilan Peleg, Democratizing the Hegemonic state: political transformation 

in the age of identity, Cambridge, Cambridge University press, USA, 2007, p57.    
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عموما ىناؾ عدة ربديات أماـ الدوؿ غَت ادلنسجمة، ويف األفق يظهر حلُت أو 
 1إمكانية قياـ ظلوذجُت:

على ادلواطنة  يقـونموذج ال اذى :The civic State modelظلوذج الدولة ادلدنية:  -
 بدوف العودة إىل أي زلدد اثٍت. القانوف ـادلدنية ادلرتكزة على التساوي يف احلقوؽ أما

النموذج الذي  ووى :The Hegemonic state model ظلوذج الدولة ادلهيمنة -
حقوؽ  ػلصلوف على  ػلصلوف على كل حقوؽ ادلواطنة، والذين نيوجد فيو التمييز بُت م

 The ethnic identity ofاإلثنية للمواطن قاعدية، والتمييز يكوف بادلرجعية زلددة و

the individual يتحصل على احلقوؽ  يف اجلماعة اإلثنية ادلهيمنة، وىذا يعٍت أف العضو
 ،احملددة والضرورية فقط الكاملة، أما العضو يف اجلماعة الصغرى فيتحصل على احلقوؽ

يتحصل على كامل حقوقو  الصنف الذي :وىنا يظهر التمييز بُت صنفُت من ادلواطنُت
Comprehensive citizenshipؽيتمتع بكامل احلقو  ، والصنف الذي الlimited 

citizenship. 
جوىر عملية دمقرطة اجملتمعات ادلتعددة القوميات واإلثنيات ىو العمل على 
تفكيك وإحداث ربوالت عميقة يف خطابات ادلواطنة، وىناؾ من اعتمد مدخل 

 االعًتاؼ باحلقوؽ اإلثنية لبعض األقليات التارؼلية.
تستقل دبساحة حرة إلدارة  neutral arbiterالدولة حاكم زلايد غلب أف تكوف 

تنازع ادلصاحل داخل اجملتمع، وىو دور نظري مل ػلدث على  اإلطالؽ، ولكنو وضع 
افًتاضي يتحكم يف استقرار معظم الدؽلقراطيات يف العامل، واألصل أف كل الدوؿ 

عيش فيها أقليات إثنية زلمية، وىو ليس وضعا مثاليا وتبقى تربكمها إثنيات كربى و 
 2:التاليةشروط الوجود خاصة إذا توفرت دوما  ةية فيو مهددالدؽلقراط
اجلهة اليت ربتكر السلطة والقيادة ربوز على نفوذ كبَت يف كل القطاعات  -1

 السوسيو اقتصادية.

                                                 

1 - ibid, pp 58-59. 

2 - Ilan Peleg, op.cit, p63. 
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تزامن سيطرة ىذه األغلبية مع تزايد النزاعات العنيفة بُت سلتلف اجلماعات  -2
 اإلثنية.

ثقايف معُت على اجلميع مثل حالة صداـ  تبٍت سياسات سبرير وفرض ظلوذج -3
 حسُت يف العراؽ.

إذا كانت األغلبية اإلثنية ادلهيمنة على احلكم ال تتمتع بقيم التسامح ذباه  -4
 اآلخرين خاصة ذباه األقليات الثائرة.

مل تتوفر بيئة دولية تفرض قواعد محاية لألقليات من ىيمنة وتعسف  إذا -5
 األغلبية.

دؽلقراطية "كوف بصدد نذه الشروط ؽلكن أف تنهار الدؽلقراطية أو إذا توفر أحد ى
 ، أو دؽلقراطية بدوف سياسات دؽلقراطية كما يقوؿilleberal democracy "غَت ليربالية
إذا قامت الدولة على منطق استيالء األغلبية اإلثنية، و  . Fareed Zakaria فريد زكرياء

الدؽلقراطية يعترب حلظة تارؼلية دليالد العنف، والالاستقرار فإف تزامن اذليمنة مع مطلب 
لذلك يعتقد الكثَت بأف احلل ىو التحويل  ،تفكك واهنيار الدولة توبالتايل زيادة إمكانيا

 اجلزئي أو الكلي لنموذج اذليمنة.
ىذا احلل تنضجو النزاعات كخيار عقالين لتجنب احلروب األىلية، ويتجسد يف 

تهدؼ زيادة نفوذ األقليات إىل اجملاؿ العاـ والسياسة العامة، وىنا صورة سياسات تس
 1تظهر عدة إمكانيات لتقليل التوتر بُت اذليمنة اإلثنية والدؽلقراطية:

 ربقيق نفوذ متساوي بُت األغلبية واألقليات يف السياسة العامة.  -1
 تنظيم ىذا النفوذ يف شكل نسب زلددة، وىو مبدأ ينسجم كثَتا مع -2

 الدؽلقراطية.
 تفضيل األقليات يف بعض ادلواقع يف اجملاؿ العاـ والسياسة العامة. -3

وؽلكن تصور مخسة صور ربليلية لطريقة تعامل الدولة القائمة على ظلوذج األغلبية 
 2اإلثنية ادلهيمنة مع ربديات األقليات:

                                                 

1 - ibid, p69. 

2 - Ilan Peleg, op.cit, pp70-71. 
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ٍت للدولة والقوى الوضع الراىن: يقـو على التوفيق وإدارة التوتر بُت الطابع اإلث  -
 الدؽلقراطية بدوف أف تدافع الدولة بقوة على طابعها اإلثٍت.

التوجو ضلو زيادة اإلجراءات الدؽلقراطية: وىنا ربدث االستجابة للضغوطات،  -
أي أف الدولة اإلثنية تقبل دبشروع ادلساواة ادلدنية بدوف تغيَت النظاـ ادلهيمن 

Hegemonic Régime .مثل حاليت إسرائيل وتركيا 
التحوؿ الراديكايل: أي التحوؿ من اذليمنة اإلثنية إىل دؽلقراطية قائمة على  -

 .1978األفراد أو اجلماعات مثل حالة إسبانيا بعد انتخابات 
التحوؿ النصفي ادلعتدؿ: الدولة تلجأ إىل دعم نسيب لطابعها اإلثٍت ولكن  -

 ما بعد االشًتاكية.بطريقة معتدلة مثل حالة روسيا 
تلجأ األغلبية اإلثنية وطلبتها إىل تبٍت  يكايل ضلو اإلثنية الكاملة: وىناالتوجو الراد -

مبادرات راديكالية لتحويل الدولة متعددة اإلثنيات إىل دولة إثنية صرفة، مثل حاالت 
 1977، سياسات باكستاف يف بانغالديش 1994يد يف جنوب إفريقيا، روندا عاـ اتر األب

 1:يضيفوىناؾ من 
: أي تقسيم سلمي إلقليم الدولة Peaceful séparationاالنقساـ السلمي  -

 على عدد اإلثنيات والقوميات ادلوجودة مثل تشيكوسلوفاكيا.
: وىنا ػلدث االنقساـ نتيجة نزاعات Forced Partitionاالنقساـ العنيف  -

 .سرب عنيفة مثل حالة ق

انضماـ شبكات األوؿ،  2: على ثالث إجراءات أساسية "تشارلز تيلي "ويتكلم
إبعاد السياسة العامة عن الالمساواة الثاين، الثقة داخل السياسات العامة.

 حل مراكز السلطة ذات االستقالؿ الذايت.الثالث، الطبقية.
السياسية ادلمكنة   األشكاؿرلهودا قويا لتصنيف  Ilan Peleg ويقدـ "ايالف باجل" 

 أثبتتهااليت تتناسب مع اجملتمعات ادلنقسمة،كما انو يضع حلوال سياسية وقانونية 
 التجارب التارؼلية

                                                 

1 - ibid., p104. 

 .279تشارلز تيلي، مرجع سابق، ص - 2
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 .تصنيف لسياسات االنقسامات اإلثنية:76الشكل 
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 .المطلب الثالث: الديمقراطية خيار المواطنة في العالم العربي
آلخر امدلوؿ قدًن و  :بُت مدلولُت لألمة Habermas "يورغن ىابرماس" ؽليز
  Pré politiqueقبل سياسيما فادلدلوؿ القدًن يعرؼ األمة على أهنا ذبمع  حديث،

ويف التقاليد، أما ادلدلوؿ احلديث فيؤرخ لو ابتداء من  اولغوي جلماعة تشًتؾ عرقيا ودينيا
وسياسيا، وأصبحت تشَت إىل  Civitasطابعا مدنيا لثورة الفرنسية أين  أخذت  األمة ا

مجاعة منتظمة سياسيا، أي ىي ذبمع  للمواطنُت الذين ؽلثلوف مصدرا للسيادة السياسية 
 .                                                                    فصلت األمة عن مدلوذلا اإلثٍتمؤسسة على احلقوؽ ادلدنية الدؽلقراطية، وهبذا ان

ىذا التوجو فيو الكثَت من الواقعية فاألمم احلالية ىي أمم مواطنُت، وعالقات 
 Juanاألفراد بدوذلم ىي رلرد عالقات قانونية تنشأ دبجرد اكتساب اجلنسية، ويعرب 

Linz كل دولة تفعل كل شيء من أجل أف تصبح "ذا القلق يف اجلملة التالية: عن ى
 ."دولة أمة، وكل أمة غلب أف تصبح دولة

''every state should strive to become a nation-state, and every 

nation should become a state''
1 

اليت  "ادلدنيةالدولة "حاليا تبٍت ظلوذج  يفضل ولتفادي ىذا الوضع فإف اجلميع
 وليس أمة إثنية أو قومية. Civic nationسس على أمة مدنية تأت

 أثناء االنتقاؿ الدؽلقراطي سؤالُت مهمُت: يطرح و يبدو أنو 
     .؟ من ىو ادلواطن داخل الدولة -

  .كيف ربدد ادلواطنة قانونيا، أو ما ىي احلدود والقواعد ادلوضوعية للمواطنة؟ -

اللورد "ىي عضوية يف الدولة، وعند  "جوف ستيوورت ميل"ادلواطنة يف مدلوؿ 
*ىي  "أكتوف

 بالعقوبة ألهنا ليست ملكا للحاكم.  - 
 

 Jusعموما ىناؾ سبييز بُت ادلواطنة اليت تكتسب بالسكن أو بالوالدة يف ادلكاف 

Solis مجاعة إثنية مثل ، وتلك اليت سبنح بفعل األصل واألصل ادلشًتؾ، أي العضوية يف
 Jus Sunguinis.1حالة إسرائيل وأدلانيا

                                                 

1 - linz Juan, Stepan Alfred, problem of democratic transitions, op.cit, p30. 



292 
 

والشعب كمفهـو يصبح سهال كلما  demosالدؽلقراطية تتضمن ربديد الشعب 
، ويصبح صعبا كلما توجهنا بو إىل مضموف  "رلموع ادلواطنُت"اقًتبنا بو  من مضموف 

وبات حددت ادلواطنة باألدلانية اليت تربطو دبدلوؿ األمة، ولتفادي ىذه الصع Volkكلمة 
 2بثالث معايَت أساسية:

  Citizinship by descente : (Jus Sungunis)ادلواطنة باألصل واإلرث    -

  :(Jus solis) مواطنة مستحقة حبدث الوالدة داخل الدولة:  -
Citizinship by the singular virtue of having born in the country            

 الطوعي لالنتماء إىل بلد معُت. مواطنة بالطلب -

كونور " حديثا ادلواطنة ىي عضوية يف الدولة وليس يف اجلماعة القومية، وقد قدـو 
فيو الكثَت من الداللة، حبيث أنو توصل إىل وجود  اإحصاء Connor Walker وولكر"

دولة يف العامل، وىذا ما تثبتو أيضا  132اثنا عشر دولة متجانسة إثنية من أصل 
 3التوجهات احلالية لسياسات أعرؽ الدوؿ القومية يف أوروبا.

عضوية الفرد يف الدولة تكسبو حقوقا فيها، أما عضوية الفرد يف اجلماعة فتؤدي 
إىل بناء وسيط بُت الدولة وادلواطن، فالقبيلة أو الطائفة أو العشَتة ربوؿ دوف تطوير 

 شرة بُت الدولة ومواطنيها.عالقات مبا
التفكَت يف أمة ادلواطنُت، وفصل  جهنا إىل ضرورةىذا النقاش يفيدنا عربيا ويو 

احلقوؽ على االنتماء للجماعة، وبالتايل عن إمكانية امتالؾ الدولة، فادلواطنة الدؽلقراطية 
لألمة،  قبلية أو عشائرية، وإظلا ىي مواطنة نتجت عن تصور معُت جلماعة اليست انتماء

 4لذلك ىناؾ صنفُت للمواطنة الدؽلقراطية:
 منظومة حقوؽ مدنية وسياسية واجتماعية. مؤسسة على مواطنة -1
 متحررة من االنتماء للجماعة لصاحل االنتماء يف الدولة. مواطنة -2

                                                                                                                                      

 .157عزمي بشارة، مرجع سابق، ص  - 1

2 - Linz Juan, Stepan Alfred, problem of democratic transitions, op.cit, p28. 

3 - Walker Connor, nation building or nation destroying, world politics, 24, 

1972, p320. 

 .153-152مرجع سابق، ص ص عزمي بشارة،  - 4
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الًتكيز على الطابع الفردي ػلوؿ دوف تطور مشاريع اخلصوصية واالنفصاؿ وامتالؾ 
الدؽلقراطية تتميز ": R Dahl "روبرت داؿ"وبتعبَت، الفائز بالسلطةالدولة من طرؼ 

ولذلك يضع االنتقاؿ الدؽلقراطي مسائل الشعب والسياسة ، دبواطنُت وليس برعايا
Polis/Demos  1."االىتماـيف مركز 

حديثا أصبحت األمم صناعة، وقد الحظنا كيف أف العديد من الدوؿ استعملت 
ادلواطنة لبناء أشلها، فالواليات ادلتحدة األمريكية ليست أمة إثنية، واالرباد األورويب قوض 

وبداية القرف العشرين،  التاسع عشرهناية القرف اليت تطورت اخلطابات القومية احلادة 
القومية ىو فكرة  ادلواطنة، وأصبحت ادلواطنة ىي اليت تعرب عن روح ولذلك أصبح بديل 

 اجلماعة.
وىذا ما غلب أف ػلدث يف الدوؿ العربية، أي ضرورة ذبنب تأسيس ادلواطنة على 
عالقات احملاصصة والزبائنية يف تشكيل عصبيات تبحث عن حصصها يف الدولة، كما 

ف رعايا وإظلا ؽلثلوف مواطنُت يف رللس لألمة أف النواب غلب أف يتجاوزوا فكرة أهنم ؽلثلو 
 وليس للمصاحل االنتخابية.

والءاتو على ادلواطنة وليس على انتماءاتو القبلية  روادلواطن عربيا غلب أف ؽلر 
ألف ىذا الوضع ال ؽلكنو أف  ،والطائفية، مثل ما ػلدث يف لبناف والعراؽ واليمن وليبيا

وإذا حسمت مسألة ادلواطنة ادلتساوية ، ة اجلميعينتج دؽلقراطية أو حكم صاحل لفائد
 -عالقة الفرد بالدولة ال سبر عرب العشَتة والطائفة، بل عرب عالقة فردتصبح ادلتجانسة 

مواطنتو وحقوقو، وىذا ىو أساس األمة ادلدنية اليت ال ؽلس فيها مبدأ ادلساواة  وفقدولة 
 بُت ادلواطنُت.

ية بُت الدولة واجملتمع، وىذه الوسائط ىي اليت الدؽلقراطية وسائط سياسلنا  تقدـ
الذي يتأسس   ادلدين تؤطر مطالب واحتجاجات ادلواطنُت، وأعلها على اإلطالؽ اجملتمع

 2كبنية مستقلة ربمي الدولة من العنف السياسي وربمي ادلواطن من التعسف.

                                                 

1  -  linz Juan, Stepan Alfred, problem of democratic transitions, op.cit, p28. 
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ؽ ادلواطنة ويف احلالة العربية يفضل اجلميع إرساء التعددية الثقافية على أسس حقو 
ذلك لتجنب و ادلرتبطة بادلواطن الفرد وليس بادلواطن العضو يف مجاعة طائفية أو عشائرية، 

 1غلق اللعبة السياسية بُت طوائف زلبوسة يف ىواجس ىويتها وذبانسها.
 ،اليمن، دلوجات قلب األنظمة يف مصر، ليبيا واألوليةوتفيدنا ادلالحظات البسيطة 

العراؽ وسوريا على تأكيد ىذا الكالـ، حبيث تعاظمت الصعوبات ادلتعلقة بًتسيخ 
 الدؽلقراطية واخلروج من ادلراحل االنتقالية والسبب يف ذلك ىو: 

 .عدـ نضج استقاللية وحيادية الدولة عن السلطة السياسية والنظاـ السياسي 

  ساعلت يف تشكيل عدـ انفصاؿ ادلواطنُت عن بنياهتم ادلاقبل سياسية اليت
 ثقافاهتم السياسية.

 .السياسي العربي : نقاش الديمقراطية والدين في المجال المبحث الثاني
تارؼلي تطلب عدة قروف من أجل تطوير الشكل  مساراحلداثة يف الغرب ىي 

، فاإلصالحات الدينية واحلروب و السياسية الدؽلقراطي والعلماين للحياة االجتماعية
الدينية واحملارؽ، والثورة الصناعية، وتزايد القومية، واحلروب العادلية كلها مواقف تارؼلية 

 الغرب احلديث. يف إحداث تغَتات كربى وترسيخ قيمساعلت 
نقاشات ما بعد القروف الوسطى يف أوروبا على ضرورة إخراج ادلسيحية من أمجعت 
تحكم فيها ديانة بشرية وزبضع لقوانُت التطور تدخاؿ الفرد يف بيئة وضعية احليز العاـ، وإ

االجتماعي، والذي حدث فيما بعد ىو أنو أصبح يطلب من اجلميع أف يتبٌت نتائج ىذه 
 التارؼلية. الصَتورة
يبدو أف اجلميع يريد أف ػلدث يف التاريخ اإلسالمي ما حدث يف التاريخ  و

ة أف ػلدث لإلسالـ، ويف ىذا الكثَت من اجلهل بطبيعة ادلسيحي وما حدث للمسيحي
 الدين اإلسالمي، وبطبيعة السياقات التارؼلية والثقافية واالجتماعية اليت ظهر فيها.

كما أنو  ،فاإلسالـ شريعة حياة ويرفض التخلص من أدواره االجتماعية والسياسية
م تظهر فيو كنيسة ربتكر مل يعرؼ اإلشكاليات التارؼلية اليت عرفتها ادلسيحية، فل

                                                 

 .49، ص 1998، ادلفكر العريب، بَتوت، درا طليعة، في ثقافة الديمقراطيةجورج طرابيشي،  - 1
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الغفراف، وال بشرا يدعي القداسة، وإظلا أعطى لإلنساف حريتو واعًتؼ لو بأبعاده الدينية 
 والدنيوية.

الفردانية والعقالنية كقيم للحداثة يف اجملاؿ قيم ولذلك فالقوؿ بالدولة العلمانية و 
اجملهود  وف موضوعوىذا ما سيك ،السياسي العريب اإلسالمي فيو الكثَت من احملاذير

 .البحثي ادلتبقي
 .المطلب األول: نقاش الديمقراطية والعلمانية

بربوز العقالنية ربت ضغط قناعة  السابع عشرالعلم احلديث يف القرف  ميالدكاف 
، "فرانسيس بيكوف"معرفية جديدة مفادىا: أنو يف الطبيعة ظواىر يكتشفها العلم حسب 

، وكثفت كتابات "أوقست كونت"ويف اجملتمعات ظواىر يكتشفها العلم حسب 
ىذه القناعات ادلعرفية، كما   ز"نتبلي"و "ديكارت"، "اليلو"غ، "نيوتن"، "كوبرنيكوس"

كرست وقدست العقالنية والعقل اإلنساين، وأعلنت انتصار احلقيقة عن اخلرافة 
 طفة.وادلوضوعية عن الذاتية والعقالنية عن العا

احلياة انتهت بعلمنة احلياة اإلنسانية وتراجع ادلبادئ الدينية  "أنسنة"وعموما فإف 
عن تنظيم اجملتمع، وفصل الديٍت عن الزمٍت، وىكذا مل يًتاجع الدين بادلعٌت الكهنويت 
واآلخروي فحسب، بل انتهى لصاحل دين جديد قائم على العقل والعلم كما يقوؿ 

Sidney Polard.1 
ىذه األعماؿ والتوجهات ترتيب ادلواضيع ادلتعلقة دبكانة اهلل، اإلنساف، أعادت 

الطبيعة والسلطة، وأخرجت اهلل من مركزية الكوف لصاحل مركزية جديدة لإلنساف العاقل، 
تًتجم سيطرة ل "التشريع الذايت والوضعي"وأخرجت الدين من مضامينو التشريعية لصاحل 

 والتاريخ، وكذا السيطرة على اإلنساف غَت  الغريب على الطبيعة وعلى ادلصَت اإلنساف
 .الذي يعرب عن البدائية والتخلف

ونتيجة ذلك غلب أف يفرض ىذا الوضع حبجة انسجامو مع الدؽلقراطية والعقالنية 
الشاملة، دبعٌت فرض اإلطار اإلنساين احلداثي على اجلميع باعتباره الطريق الوحيد للتقدـ 
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ف ادلمارسات النظرية لعصر التنوير فرضت انعتاؽ قائم أنا يظهر بوالسعادة ادلدنية، وى
 على العقل وعقالنية احلداثة.

ه االنشغاالت و االىتمامات ذى ذا الشكل تبيُت وتلخيص أىموسنحاوؿ يف ى
 البحثية:

 يوضح كيفية تأسس ادلركزية األوربية :77شكلال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 من إعداد الباحث الشكل :ادلصدر                       

 اوهبذا أصبحت العقالنية، العلمانية، التقدـ، احلداثة، الدؽلقراطية حقال داللي 
واالستبعاد، كما فقدت احلياد وأصبحت تستهدؼ  ةبالرموز ويعرب عن اآلخري امشحون

 .التنميط بغض النظر عن االختالفات يف السياقات التارؼلية والثقافية
لفكرة خاطئة عن الدين، الدين بالدؽلقراطية عموما  تصور الغرب لعالقة يستند

 واإلنساف، يف حُت أف التفاعالت الدين ينظم عالقة عمودية واحدة بُت اهلل وىي أف
وػلدث  ،اختصاص بشري يقـو بو التنظيم السياسي واالجتماعيرلرد االجتماعية ىي 

التوتر حينما ينحرؼ خط ما عن مساره، وكأنو يطلب من الدين أف يبقى عمودي 
، Roger Strauss "روجر سًتوس"العالقات، والدؽلقراطية أفقية العالقات حسب طرح

 صر التنوير أنتج ادلركزية الغربيةع

 ادلركزية اإلثنية   الطابع العلماين  مركزية اإلنساف  مركزية العقل 

 االستعمار العسكري   اذليمنة  ادلعرفيبة 
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وىذا طرح أسسي غريب يستند إىل فهم غريب للدين، ألف اإلسالـ ؽلتد إىل تنظيم ثالث 
 عالقات أساسية: 

 .عالقة اإلنساف باهلل 

 .عالقة اإلنساف بنفسو 

 .عالقة اإلنساف باآلخرين 
 يعكس الفهم الغريب لعالقة الدين بالدؽلقراطية :08الشكل

 
 
 
 
 
 
 

        
 ادلصدر:

- voir: Nader Hashemi, Islam, Secularism, and liberal democracy: Toward a Democratic  Theory for Muslim 

Societies, New York, Oxford University press, 2009, p10.                     

يف الفهم الغريب إذا حاوؿ أفراد من اجملتمع إدخاؿ عالقاهتم العمودية  اخللل ػلدث
تنظيم العالقات لكطريقة   Horizontal public sphèreمع اهلل إىل احليز العاـ األفقي 

االجتماعية، دبعٌت  آخر عندما يصبح األساس األخالقي للسلطة السياسية الشرعية ال 
ادلتمثل يف السيادة الشعبية ويتوجو إىل األساس يستند بشكل حاسم إىل األساس األفقي 

 1مثل يف السيادة اإلذلية.تالعمودي ادل
وىنا يتزعزع أساس الدؽلقراطية، لذلك تزداد حساسية الدؽلقراطية الليربالية من 
مسألة توغل الدين يف السياسة، ىذه احلساسية تتأسس على رفض ادعاء الدين بأنو 

                                                 

1 - Nader Hachemi, Ibid, p10. 

 Godاهلل    

    Human اإلنساف   
 

 Humanاإلنساف 
 

 Humanاإلنساف 
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أسس كبٌت معرفية نسبية،  تليس توجو اإليديولوجيات اليت تؽلتلك احلقيقة ادلطلقة، وىو 
كما أف الدين يصور على أنو مؤسس على اإلقصاء لغَت ادلؤمنُت، يف حُت أف الدؽلقراطية 
تقـو على التعايش وادلساواة وعدـ اإلقصاء، فادلواطن ال يعرؼ بالطاعة هلل وإظلا باالنتماء 

 1إىل رلتمع سياسي.
الفهم الغريب على أنو غَت منسجم مع مشروع العلمنة  وذلذا يظهر الدين يف

والسالـ الدؽلقراطي، ألنو يعمل على القضاء على التمييز القائم بُت العالقات العمودية 
واألفقية، وإدخاؿ اهلل يف النقاش العاـ، ولتفادي ذلك فإف نشر الوعي الدؽلقراطي 

 يقتضي: 
 االبتعاد عن السياسة الدينية.  -

 وادلراىنة على ترسيخ الطابع العلماين.  -

على تفكيك ىذه ادلركزية العقلية  Jacques Derrida "جاؾ ديريدا"لقد عمل
واإلثنية دبهامجة االدعاء بشموؿ العقل وأصالتو ومطلقيتو، وقاؿ بأف ادلوضوعية ىي رلرد 

دلوجود حوؿ ادعاء ألهنا مرتبطة بالًتاث اللغوي والثقايف الغريب، وبالتايل فالتصنيف ا
إدوارد "ة، وىذا ما قاؿ بو ييعترب بال قيمة موضوع "الشرؽ كنقيضو"و "الغرب العقالين"

أيضا حينما دافع بأف التصورات الغربية عن الشرؽ غَت مبنية على أساس قيم  "سعيد
 2الشرؽ ومعايَته، وإظلا مبنية على أساس القيم الثقافية الغربية.

البحث يف عالقة الدين بالدؽلقراطية غلب أف يكوف شلتدا يف التاريخ، وليس رلرد 
البحث يف أسئلة احلاضر ادلتعلقة بكيفية إمكانية التعايش فيما بينهما، لذلك فمدخلنا 

مستويات ادلسلمة، واليت بلوغ وجهدنا ػلاوؿ خلخلة استقرار الفرضية اليت شارفت على 
والدؽلقراطية الليربالية ىي ثالثية غَت منسجمة وال ؽلكنها أف تقوؿ باف الدين، السياسة 

 تتعايش فيما بينها.
أصبحت  -كموت رمزي يف الوجود االجتماعي الغريب-"موت اهلل"منذ أطروحة 

الليربالية ىي ديانة الغرب، وأخذت الدولة واإلنساف مكاف الوجود اإلذلي، ولكن ىذا 
                                                 

1 - Nader Hachemi,op cit, p11. 
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إلسالمية، بل بالعكس من ذلك يظهر أف الدين الوضع مل ػلدث يف ادلنطقة العربية ا
، بالرغم من "بورقيبة"وتونس  "أتاتورؾ"والسياسة غَت منفصلُت قوال وشلارسة حىت يف تركيا 

اجلوىر العلماين للدولة لكنها تقدـ ظلوذجا خاصا  لىأف سلتلف األنظمة العربية تدافع ع
بدال من علمانية اإلدارة الدينية  ،علمانية السيطرة السياسية على الدين"عن العلمانية: 

 1."للسياسة
عالقة  1831يف  Alexis de Tocqueville "الكسيس دي توكفيل"فصو 

الدؽلقراطية بالدين بأهنا أكرب مشكلة يف العصر، وحسبو فإف سبرير مشروع الدؽلقراطية يف 
 178رلتمع مسيحي ىي أكرب ربد يف التاريخ، وقد أثبتت ىذه ادلقولة من خالؿ مراقبة 

سنة من االضطراب، وبالتايل فهي ليست مشكلة إسالمية خالصة وإظلا ىي مشكلة 
 وية.معظم الديانات السما

ه احلقيقي يف اجملتمع السياسي مت حلو بشكل ر سؤاؿ عالقة الدين بالدؽلقراطية ودو 
هنائي يف الغرب، واحلل كاف بتبٍت اخليار العلماين، وىذا اخليار ال يعرؼ أي ربد سواء 

ألنو كاف نتاج خيار عقالين أنضجتو احلروب واألزمات  اأو طلبوي اأو اجتماعي افكري
 والنقاشات احلادة يف القروف الوسطى.
يف مسألة العلمانية بقوة على  S Huntingtonيدافع "صاموئيل ىينتنغتوف" 

خصوصية الغرب ويقوؿ بأف ادلسيحية الغربية ىي اخلاصية األوىل اليت سبيز احلضارة 
فردة ألهنا استطاعت أف تستوعب العلمانية والقيم الليربالية يف الغربية، والثقافة الغربية مت

 نفس الوقت ومنذ البداية، وحسبو فإف ثنائيات:
اهلل والقصَت، الكنيسة والدولة، الروحي والزمٍت قد زبلصت من العداء والتوتر يف 

ة الثقافة الغربية، كما أف الفردانية واحلقوؽ واحلريات تعترب خصائص للحضارة الغربي
 2 .بامتياز، والغرب حسبو كاف غربا قبل أف يصبح متطورا وحديثا

''The West was West long before it was modern"                          
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2 - Samuel Huntington, the clash of civilizations and the Remarking of the 

Modern world, New York, Simon and Schuster,1996, pp 69-70. 
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 أما الشكل التايل فيبُت العالقات اليت ؽلتد إليها التشريع اإلسالمي: 

 يوضح البعد الشامل للتشريع اإلسالمي :79شكلال
 
 
 
 
 

 

 

 
 *.من إعداد الباحث الشكل:ادلصدر

 العلمانية وعسر فصل الدين عن الدولة في المجتمعات اإلسالمية: 

العلمانية من نتاج تسميات احلداثة وأوؿ مضامينها ىو رسم حدود بُت  تعترب
تعٍت إبعاد الدين عن الشؤوف  Owen chadwick "اوين شادويك"الزماين والديٍت، وعند

 "ارنولد ليوف"الدنيوية، وتعٍت نفي االعًتاؼ بالدين كإيديولوجيا وكمؤسسة، وعند
Arnold E Léon  ىي عملية تارؼلية غلرد فيها العامل من قدسيتو، ويف اجملاؿ السياسي

والفكري الغريب مل يظهر مصطلح دقيق يوصف انفصاؿ الديٍت والدنيوي، كما أف كلمة 
، وىو Laïcismeاستحدثت يف أواخر القرف التاسع عشر مقابل مصطلح  "علمانية"

 1مصطلح عريب بدوف اشتقاؽ لغوي للمضموف.
الفهم العاـ دلصطلح العلمانية ىو الفصل بُت اجملاؿ الديٍت ورلاؿ احلكم 

 والسياسية، ولكنها تبقى دبضامُت سلتلفة: 
 ىل تعٍت حياد الدولة يف ادلسألة الدينية؟.  

 ىل تعٍت إخراج الدين من احليز العاـ؟. 
                                                 

ىي الوحيدة يف القواميس الغربية واليت تشَت إىل العالقة العمودية بُت اهلل   Religion"دين"ذبدر اإلشارة أف كلمة  - *
 إال يف اإلسالـ كونو يرفض أف يكوف رلرد دين للعبادة. "الشريعة"كلمة  ترد واإلنساف، يف حُت ال 
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 الشريعة اإلسالمية
Islamic législation 

 اإلسالـ ينظم عالقة اإلنساف باهلل
Man and good 

  

 ينظم عالقة اإلنساف بنفسو 
Man and his self 

  

 ينظم عالقة اإلنساف باآلخرين 
Man and others 
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 ىل تعٍت نفي الرموز الدينية من احليز العاـ؟. 
 ىل تعٍت الفصل التاـ بُت الدين والسياسة؟. 
 ىل تعٍت إبعاد مؤسسات الدولة عن تأثَت الدين؟. 

كل ىذه األسئلة تعكس شساعة يف ادلدلوؿ، وبأف ال أحد ؽللك داللة واضحة 
ا يظم ثالث لذلك قدـ تصنيفا آخر  Charles Taylor تايلور""شارلز عن ادلعٌت حسب

 1:أساسية دالالت
يف حياة الناس، أي  العاـ وتراجعوالعلمانية تعٍت انسحاب الدين من اجملاؿ  -1

 فصل الدين والسياسة يف األماكن العمومية.
 العلمانية تعٍت اهنيار العقائد الدينية وادلمارسات الدينية بشكل موسع. -2
 .Self Understandingالعلمانية تعٍت تبٍت الفهم الشخصي للدين  -3

إف أكرب إخفاقات ادلفكرين العرب "أما يف السياؽ العريب فقد قاؿ إدوارد سعيد: 
سبعن ومناقشة وإدراؾ صاـر دلصطلح العلمانية  بدوف والغربيُت اليـو ىو قبوذلم

 2."القصد جيداهم على أنو يعرؼ نوتعامل كل واحد م، والدؽلقراطية
الذين يعتقدوف بإمكانية "على نفس ادلدلوؿ بقولو: "ادلاىاسبا غاندي"وقد عرب 

 3."فصل الدين عن السياسة ال يفهموف الدين، وال يفهموف السياسة
ىذا الكالـ الكثَت من االلتزامات واحملاذير كلما حاولنا مناقشة ثالثية يفرض علينا 

 Marshall "مارشاؿ ىودسوف"وتفيدنا ىنا كتاباتالدؽلقراطية والدين والعلمانية، 

Hodgson  الذي قاؿ بأف ربديث اجملتمع اإلسالمي كاف عكس احلالة الغربية حبيث أنو
شكل قطيعة سوسيولوجية وفكرية وتارؼلية مع ماضي ىذه اجملتمعات، كما أف 
ادلالحظات التارؼلية تثبت أف العلمانية يف أوروبا ىي نتاج اإلصالح الديٍت والعكس ىو 

قادهتا  رب التحديث يف اجملتمعات اإلسالميةادلطلوب يف احلالة اإلسالمية، كما أف ذبا

                                                 

1  -  Rajeev Bhargava and all, Secularism and its Critics, New Delhi: Oxford 

University  press, 1998, p31. 

2  - Nader Hachemi, op.cit, p103. 

3   - Ibid, p133. 
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الدوؿ من األعلى، ولذلك مل تتحوؿ الثقافات السياسية للمجتمعات اإلسالمية من 
 األسفل.

، وقد Sécularismeال يوجد يف العربية أو الفارسية أو الًتكية لفظ مقابل لكلمة 
لدنيوي، والزمٍت اليت دبصطلحات العرؼ، ا "لسيد حسُت نصر"قاربتها احملاوالت اللغوية 

 دتعاكس مصطلح األزيل واألبدي، ولذلك ففي األدبيات الفكرية يوصف العلمانيُت عن
عاـ  "ارنست ريناف"، وقد رد مجاؿ الدين األفغاين على "يُتر بالدى"ادلفكرين العرب 

الذي ترجم   "زلمد عبده"، وىو نفس ما فعلو "الرد على الدىريُت"دبقالة مساىا  1881
رسالة يف إبطاؿ مذىب "ربت عنواف:  1885للعربية عاـ  "السيد زلمد خاف"كتاب 

 1."الدىريُت وبياف مفاسدىم وإثبات أف الدين أساس ادلدنية والكفر فساد العمراف
على  "أبو الفياليل األنصاري"ومن خالؿ ىذا يلبس الكفر بالعلمانية، وقد عرب 

ـ والقوؿ بأنك علماين ؼلرجك من ذلك بقولو أف ىناؾ إدراؾ بوجود إسالـ وال إسال
 2الدين ليس فقط عقيدة، ولكن من اإلطار األخالقي والتقاليد اإلسالمية.

في ف ،إذا مهم جدا أف نعي النقاش وترتيب ثالثية الدين والعلمانية والدؽلقراطية
الغرب كاف نتاج مسارات تارؼلية طويلة ادلدى، وديناميات داخلية متعلقة بالتغَت 
االجتماعي، وىو وضع نتاج لعمليات تفاوضية ومساومات توفيقية يف تاريخ أوروبا 

مل يكن سياؽ مستورد من اخلارج أو مفروض بقوة خارجية  الغربية وأمريكا الشمالية، إنو
 من األعلى. 

ارج من طرؼ أما يف احلالة العربية اإلسالمية فمشروع العلمانية مفروض من اخل
، ومن الداخل من األعلى من طرؼ الدوؿ وريثة االستعمار وىذا خطاب القوى ادلهيمنة

 بقولو: Vali  Nasr  "فايل نصر"ما عرب عنو

                                                 

1 - Seyyed Hossein Nasr, Islamic life and thought, albang: state University 

of New York press, 1981, pp14-15. 

2 - Larry diamond, Marc Plattner and Daniel Bromberg, eds, Islam and 

Democracy in the Middle East, Baltimore: Johns Hopkins University press, 

2003, p117. 
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يف احلالة الشرؽ أوسطية واآلسيوية العلمانية ليست نتاج تغَتات سوسيواقتصادية، 
تكنولوجية وثقافية، إهنا ليست مرتبطة بأي حركية اجتماعية داخلية، إهنا ليست نتاج 

وى داخلية، العلمانية كانت دائما مشروعا للدولة، يف األوؿ الدولة  االستعمارية، خيار ق
 1وبعدىا الدولة وريثة االستعمار، إهنا مستورد غريب لدعم مشروع الدولة التحديثي.

 "القرضاوييوسف "و "ادلودوديأبو األعلى "، "سيد قطب" ولقد صنفتها كتابات
كمفكر فلسفي متحرر ترفض   "زلمد عمارة"ضمن احللوؿ ادلستوردة، وحىت كتابات 

ف العلمانية ليست حلنا ادلفضل كخيار أاخليار العلماين بادلفهـو الغريب لذلك قاؿ ب
أين دافع على أف  "العلمانية وهنضتنا احلديثة"للتطور، وقد أشار إىل  ذلك يف كتابو 

يف حُت أف العلمانية تتأسس  ،ة وادلساواة وادلصلحة العامةاإلسالـ ؽللك حلوال من العدال
 2على الفردانية وادلصلحة اخلاصة لألفراد.

وذلذا فخيار العلمانية يف اجملتمعات العربية اإلسالمية يتطلب إصالحات دينية، 
وىو عكس ما حدث يف الغرب أين كانت العلمانية من سلرجات اإلصالحات الدينية، 

اإلسالمية بأهنا تعرب عن زلاولة لتسريع  التجارب على "مارشاؿ ىودسوف"ولذلك علق
التاريخ إلحداث القطيعة مع ادلاضي، وىذا ما انتهى بعدـ موافقة عملية التحديث من 

 3األعلى بالتغيَت على ادلستوى الفكري والثقايف والديٍت والسياسي.
 سيُت: إف عالقة اإلسالـ بالدؽلقراطية كانت حبيسة طرحُت أسا

  طرح استغرايب: متأثر بتجربة الغرب وتبٍت فصل الدين عن السياسة بطريقة
 ميكانيكية ضمن أدبيات ومداخل التنمية والتحديث.

  طرح استشراقي: يصور اإلسالـ على أنو غَت حداثي وال ينسجم مع قيم احلداثة
 *والدؽلقراطية.

                                                 

1 - Nader Hachemi, op.cit, p137. 

 .18، ص 1986القاىرة، ، دار الشرؽ، العلمانية ونهضتنا الحديثةزلمد عمارة،  - 2

3 - Nader Hachemi, po.cit, p149.3 

 عالقة اإلسالـ والدؽلقراطية كانت موضوعا قويا للبحوث األكادؽلية عند ادلستشرقُت أنظر:  - *
-   John L Esposito and John O Voll, Islam and Democracy, Oxford 

University press, New York, 1996. 

 -   Bernard Louis, the Middle East and the west, Bloomington, in: Indiana 

University press, Herber Torch books, New York, 1969.  
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اليت استوعبت احلقيقة  أما الطرح ادلتبقي فهو طرح ؽلتد إىل الكتابات األصلية
الفقهية والعقدية دلسألة السياسة يف اإلسالـ، وبالرغم من إقرار كل الكتابات تقريبا 

لطابع ادلدين للدولة اإلسالمية إال أهنا ذبمع على عدـ زبلي اإلسالـ على أبعاده ل
االجتماعية والسياسية، وىذه التوجهات سبثل زلاولة لسد الضعف ادلوجود يف الكتابة 
السياسية، نتيجة الضغط الذي مورس على الفقهاء وادلفكرين، وكذا انتصار حلقة 

 .كما يقوؿ األستاذ زلمد عابد اجلابري  السياسة على حلقيت الدين والعلم
ولذلك سنحاوؿ فيما تبقى التقدًن لألعماؿ اإلسالمية الصرفة اليت تتبٌت السياسة 

ابن تيمية، وعلي عبد الرزاؽ، الشرعية كمجاؿ حبثي متميز، وىنا صلد كتابات 
 ."لي عزت بيجوفيتشع"وكتابات

 .الفقهية والفلسفية لمسألة الدين والسياسة تالمطلب الثاني: األطروحا
 اإلسالم والسياسة في أطروحات ابن تيمية: 

تعترب من أدؽ وأكثر التحليالت عمقا يف الفكر  -على قلتها–أعماؿ ابن تيمية 
السياسة الشرعية يف إصالح الراعي "إلينا من خالؿ كتابو السياسي اإلسالمي، ووصلت 

 ."منهاج السنة النبوية يف نقد كالـ الشيعة والقدرية"، وكذا كتاب "والرعية
إال أنو إسهاـ أصيل يف النظرية  -بالرغم من طابعو القانوين–عمل ابن تيمية 

ومبدأ وشريعة اهلل، السياسية ألنو يدافع على ضرورة التفاعل بُت ادلمارسة السياسية، 
ف كتابو يعكس تالـز ثالثية السياسية، الشريعة، اوتطويره القانوين )الفقو(، حبيث أف عنو 

 1والفقو أي ادلمارسة، مكانة اهلل واالجتهاد.
ىي الضرورة األكثر أعلية يف الدين وعنوهنا  "مسألة اإلمامة"ابن تيمية بأف يعتقد 

 2."حكاـ الدين، كما أهنا أشرؼ مسائل ادلسلمُتاإلمامة أىم ادلطالب يف أ"يف كتابو 
كتابات ابن تيمية عن واجب الطاعة هلل ولرسولو وللخليفة، ليعرب بذلك عن تتكلم  

توجهو السٍت الكالسيكي يف عالقة الناس بالسلطة اليت تقـو على التعاوف وعدـ اخلروج، 
                                                 

1 - Carterina Bari, théologie politique et islam a propos d'ibn taymiyya ( m 

728/1328) et du sultarnat mamelouk, revue de l'histoire des religions, 224-1/2007, 

p6.  

 .4-2، ص ص 1962، مكتبة دار العرب، القاىرة، منهاج السنة النبوية في نقد كالم الشيعة والقدريةابن تيمية،  - 2
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واجب من أجل ربقيق  وىذا التصور يقدـ األحكاـ على أهنا شريعة اهلل، ومنطق الطاعة
 النظاـ، ويف نفس الوقت ربقيق القرب من اهلل.

حسب ابن تيمية فإف بدايات اإلسالـ قدمت ظلوذجا دينيا صرفا، أي التأسيس 
لسلطة دينية إذلية إىل حد استبعاد السلوؾ السياسي، وذلك يرجع يف األساس إىل أف 

اإلؽلاف باهلل " وبتعبَت ابن تيمية: "يةدولة سياس"اذلدؼ األوؿ للرسالة النبوية مل يكن بناء 
ورسولو كاف يف كل زماف ومكاف أىم من مسألة اإلمامة، واإلمامة مل تكن األكثر  أعلية 

باخلطوط العريضة لتنظيم اجلماعة وترؾ ادلهمة دلن  )ص(وال أكثر تقديرا، واكتفى الرسوؿ 
 1."بعده

ىو زمن الرسالة ومل يهدؼ إىل بناء دولة إسالمية، ولذلك  )ص( فزمن الرسوؿ 
ويستشهد باحلديث الذي قاؿ " بالرسوؿ اإلماـ" )ص(يرفض ابن تيمية تسمية الرسوؿ 

، انبي ملكا أف أكوف إف اهلل خَتين بُت أف أكوف عبدا رسوال وبُت": )ص(فيو الرسوؿ 
وليس  باعتباره مرسال )ص(لذلك فيجب طاعة الرسوؿ ، "خًتت أف أكوف عبدا رسوالأف

، والطاعة من منطق قوة وليس من منطق ضعف، وىذه الطاعة ربصل حىت األنو إمام
 2، يف حُت أنو يف وصف اإلماـ فإف الطاعة زمنية ومؤقتة.)ص( بعد وفاتو 

باالعتماد على فكرة الشهادة، ووضع  "عن سيادة اجلماعة"وقد تكلم ابن تيمية 
شهادة الرسوؿ، كما ذكر دور األفراد ليس فقط يف الطاعة،  شهادة ادلسلمُت يف مستوى

 3ولكن أيضا يف ادلشاركة يف تسيَت الشأف العاـ من خالؿ ادلناصحة.
أحاؿ مسألة اختيار احلاكم إىل أىل احلل والعقد،   "ابن تيمية"اإلسالـ حسب 

كما أنو فرض الشورى على ويل األمر حىت ال يستبد برأيو، والشورى ليست مؤسسة 
تتجسد يف آليات  وملسياسية بقدر ما ىي شلارسة، وبقيت ىذه العالقات نظرية فقط 

 عملية قادرة على تنظيم اجملتمع.

                                                 

 .57، مرجع سابق، صمنهاج السنة النبوية في نقد كالم الشيعة والقدريةابن تيمية،  - 1

 .51نفس ادلرجع ، ص - 2

 .167، ص 1993، دار اجليل، بَتوت، السياسة الشرعية في إلصالح الراعي والرعيةابن تيمية،  - 3
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ة، فإىل ادللك واخلال "الرسولية"ور من ظهرت ضرورة ادلر )ص( بوفاة الرسوؿ 
استعماؿ  "ابن تيمية"ولتفادي مضامُت ادللكية واذليمنة والرقابة دلفهـو ادللك يفضل 

بدأت اخلالفة تتحوؿ إىل  "معاوية بن أيب سفياف"مصطلح اخلالفة، وابتداء من عهد 
شيئا فشيئا ظهر وبالتايل بداية االنفصاؿ بُت النظاـ الديٍت والنظاـ السياسي، و ،ملك 

ليعرب عن احلكم كظاىرة زمنية سبارس فيو السياسية بكثَت من الواقعية  "السلطاف"مصطلح 
 1واالرتباط التارؼلي.

أنو شدد على أعلية والية أمر الناس، وشدد على أف  "ابن تيمية"وما يهمنا يف آراء 
ابو السياسة ضماف عدـ الوقوع يف االستبداد ىو الشورى، وقد خصص فصل كامل يف كت
 الشرعية للتعبَت  على ىذه األعلية، فوالية أمر الناس من عـز واجبات الدين.

 : أساسيُت وعلا إف الفكر السياسي اإلسالمي جبميع أطيافو كرس مبدأين
 ميثولوجيا اإلمامة اليت ارتكز عليها الطرح الشيعي. -

 القوة.اإليديولوجية السلطانية اليت كرست األمر الواقع ومنطق   -

ويف كلتا احلالتُت يظهر االضلراؼ عن مبادئ الشورى يف اإلسالـ اليت سبثل حسب 
فرصة ادلسلمُت لتأسيس نوع معُت من الدؽلقراطية، فالسلطة يف اإلسالـ  "بساـ طاييب"

إذلية ادلصدر ونبوية البناء وبشرية ادلمارسة، فهي بذلك موضوع للتشريع اإلذلي، للهدي 
 البشري، ال تتعارض ىذه ادلصادر ما مل تتعارض ادلقاصد. النبوي، ولالجتهاد

وغلب أف نستوعب أف االضلراؼ يف طبائع السياسة يقع ورائو الًتكيز على 
الشخصية وإعلاؿ اإلطار القانوين وادلؤسسايت، وكذا إضعاؼ حلقة الكتابة السياسية، 

ة العظمى انصرفت حبيث أننا ال نكاد نسجل إال فقرات ألعظم فقهاء اإلسالـ، والبقي
قاؿ بأنو من السياسة ترؾ السياسة،  "السيساين"االماـعن أمر السياسة لدرجة أف 

ومقوالت  "ادلستبد العادؿ"وتكرست اآلراء الفقهية اليت تكرس منطق الطاعة، وأطروحة 
 ."من اشتدت وطأتو وجبت طاعتو"

 

                                                 

1 - Carterina Bari, op.cit, p22. 
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 نقاش الزمني والروحي عند محمد أركون: 
يقدـ األستاذ زلمد أركوف ربليال تارؼليا فيو الكثَت من العمق، فرسالة ادلسيح عليو 

أعط ما لقصَت لقيصر وما "السالـ تزامنت مع وجود احلكم الروماين لذلك جاءت مقولة 
لتفصل السلطة الشرعية الرومانية عن سلطة رجل الدين،  أتت، وىي مقولة "هلل هلل

لدين من السلطة السياسية، ولكن ىذا ال يعٍت عدـ والفصل ىو صلاة لسلطة رجل ا
ما  ىووجود زلاوالت الستيالء السلطة الدينية الالىوتية العليا على السلطة السياسية، و 
، 1649أنتج الثورات الكربى اإلصلليزية اليت انتهت بإعداـ ادللك شارؿ األوؿ عاـ 

مث انتهت بالفصل القانوين بُت ، 1793عاـ  16والفرنسية اليت انتهت بإعداـ ادللك لويس 
 1الكنيسة والدولة وادلثاؿ الفرنسي ىو األكثر جذرية يف أوروبا.

الكنيسة على السيادة العليا وناضلت من أجل السيطرة على السلطة حافظت 
السياسية اإلمرباطورية، ولكن ظهور البورجوازية عمق من الصراع ألهنا بدأت تناضل من 

لدائرة القانونية وبالتايل ربرير الدولة من أسر الدائرة الدينية، أجل اكتساب استقاللية ا
وىذا الصراع انتهى بتقويض الرأمساؿ الرمزي، وبصعود السلطة الروحية العلمانية حبسب 

ادلرافق لصعود الربجوازية يف أوروبا، وىكذا خرجت أوروبا فجأة  "بوؿ بينيشو"تعبَت 
فَتناف "الدولة يف ادلغامرة الكربى اليت دعاىا  ودخلت،وبعنف من النظاـ الرمزي الديٍت 

 2باسم األدياف العلمانية الدنيوية. "رؽلوف آروف"، و"احلضارة ادلادية"باسم  "بروديل
بسلطة زمنية مركزية قوية مقارنة بادلسيح عليو  (ص)رسالة الرسوؿ مل تصطدـ 

دينية جديدة،  ةرمزانيرتكز على ينظاـ سياسي جديد لالسالـ، وإظلا كاف عليو أف يؤسس 
استشراقية للفصل بُت الذروتُت الدينية والدنيوية سبثل مغالطة تارؼلية ال  لذلك فأي زلاولة

بادلعطيات األولية واألساسية لألنثروبولوجيا السياسية و  تغتفر، وتربز عمق اجلهل
 3الدينية.
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أسس لنظاـ اجتماعي وسياسي جديد  ص()إف الدراسات الغربية تغفل أف النيب 
اجملاؿ السياسي يف نفس  توبلور  تيف اجلزيرة العربية وعلى قاعدة رمزية دينية واليت طور 

تقويض  ،الوقت مع اجملاؿ الديٍت، واجملهود النبوي من خالؿ ربويل القبلة، بناء ادلساجد
، وهبذا يكوف قد أسس أظلاط احلج الوثنية، إعادة بناء ادلعامالت التجارية واالجتماعية

وؽ يف زمانو على األنظمة اليهودية وادلسيحية فلنظاـ ؼلتلف سباما عن أنظمة اجلاىلية ويت
 1والصابئية وادلانوية.

يف البداية خللق الرموز وبناء الدولة، وفيما بعد اضلرفت وظائفو لصاحل وظف الدين 
األموي بدأت مسَتة إخضاع  صيانة الوضع الراىن وتربير اذليمنة والسيطرة، ومنذ العهد

العامل الديٍت من قبل العامل السياسي، وعكس العهد النبوي الذي أسست فيو ادلمارسة 
السياسية على القاعدة  الدينية تأسس مع العهد السلطاين توجو آخر معاكس لتجربة 

 النبوة.
ليت مل ػلصل أبدا يف تاريخ البلداف اإلسالمية قطيعة تشبو تلك القطيعة ا عموما

كاف ادلتخيل يف مأحدثتها الثورة الفرنسية، أي أنو مل ػلدث فرض ادلتخيل العلماين 
 .،كما مل يتنازؿ الدين عن أدواره يف احلياة العامة بداللتها الواسعةالديٍت

 : حسب علي عزت بيغوفيتش اإلسالم دين استوعب منطق الثنائيات
والدين، الدنيا واآلخرة، اجلسد لقد قوض اإلسالـ االضطراب بُت ثنائيات الدولة 

والروح، العلم والدين، العبادة الصرفة والعبادة االجتماعية، بُت العبادة اجلسدية والعبادة 
الروحية، بُت حب الدنيا وحب اآلخرة، وىي نفسها الثنائيات اليت كانت موضوع جدؿ 

 وبعدىا الفلسفات احلديثة. الكربى ونقاش يف الديانات
ية وربوبية، والصالة حركة جسدية وحركة نفسية، والطهارة طهارة فالشهادة ألوذل

جسدية من النجس وطهارة نفسية من الشر، والزكاة طهرة للماؿ وطاعة هلل، والصدقة 
حركة يف ادلاؿ وحركة يف اجملتمع، واألحكاـ أغلبها يكفر عنها اجتماعيا، وادلسجد مكاف 
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، وادلفكر الديٍت رجل "بادلسجدرسة"مسيت للعلم ومكاف للتعبد لدرجة أف مدرسة الكوفة 
 علم ورجل متدين، واحلاكم يف اإلسالـ فقيها يف الدين.

اإلسالـ االضطراب بُت ادلعرفة الدينية وادلعرفة العلمية، وقد أمر عمر بن قوض 
يف اإلسالـ كل األماكن  وبأن":  "رسلر"اخلطاب ببناء ادلدارس جبوار ادلسجد، لذلك قاؿ 
 1ا."اليت يتجمع فيها الناس بإخالص تسمى مسجد

اإلسالـ نسخة من اإلنساف، فيو ما يف اإلنساف، فيو مسو وومضة  يعترب لذلك
إذلية، وفيو نوازع الظالؿ والواقع، واإلسالـ بدوف إنساف يطبقو يصعب فهمو، وقد ال 

سجدت ادلالئكة  وفيوحلياة واإلنساف يكوف لو وجود بادلعٌت الصحيح، إنو دين يغلب ا
بُت التصوؼ والدولة، فكاف يتعبد منفردا يف غار حراء  )ص(لإلنساف، لذلك زاوج النيب 

 2بٍت رلتمعا وجيشا وحشدا من ادلؤمنُت.يمث ينزؿ إىل الواقع ل
وىي أوىل )ص(  الكتابة تقليدا قرآ نيا، والقراءة مدخل كالـ اهلل إىل النيبتعترب 

كما أصر القرآف   ،، على عكس الًتاث اإلصليلي الذي كاف شفويا)ص(أوامر اهلل للنيب 
على زلاربة الشر والظلم ليس من قبيل التدين الصرؼ، وحينما شرع القتاؿ يف وجو 

 الظلم فهي بدايات التأسيس لقواعد سياسية واجتماعية.
االجتماعي، وىو اآلف ومنذ قروف لقد مثل اإلسالـ وحدة بُت الدين اجملرد والدين 

على  قضاءويف ىذا  ،Pure Religionتحوؿ إىل دين رلرد يذلذه الوحدة ل اار دثشهد ان
، إهنا "بنصرنة اإلسالـ"أىم خاصية فيو سبيزه عن بقية الديانات، وىو ما ؽلكن أف نسميو 

إىل رسالة عيسى عليو السالـ، لذلك فاإلسالـ  )ص( انتكاس باإلسالـ من رسالة زلمد 
 3يرفض االضلراؼ: 

 سواء اإلفراط يف الباطنية واالنسحاب من احلياة. -
 أو اإلفراط يف ادلادية واالنسحاب من اآلخرة. -
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فهو إذا نقطة مرجعية بُت البعدين، إنو دين العادلُت الذي احتوى واقعية التوراة 
ال ػلتاج ادلسلمُت إىل ادلاركسية اليت حاولت تعويض العنصر وبروتستينية اإلصليل، لذلك 

 1اليهودي الذي زبلصت منو الكاثوليكية واألرثوذكسية يف أوروبا.
إف اإلسالـ ال يعرؼ كتابات دينية الىوتية بادلعٌت الغريب، كما أنو ال يعرؼ  

مية كتابات دنيوية رلردة، فكل مفكر إسالمي ىو عامل دين، كما أف كل حركة إسال
بأف كل علماء  Ernest Bloch "ارنست بلوش"صحيحة ىي حركة سياسية لذلك قاؿ

 الدين العرب كانوا أطباء أيضا.
شلثال  )ص(إسالـ ما قبل زلمد  :أف اإلسالـ إسالمُت لىالكالـ السابق عيعرب 

، فاإلسالـ األوؿ تراوح ما بُت مادية )ص(يف اليهودية وادلسيحية، وإسالـ ما بعد زلمد 
اليهودية وروحانية ادلسيحية، أما اإلسالـ الثاين فعرب عن جوىر اإلنساف وزاوج بُت ما ىو 

 مادي وما ىو روحي.
ىو حلم  "أيوب"اليهودية وأفكار العقل اليهودي معنية بإقامة جنة أرضية، وكتاب

يف العامل اآلخر، فمنطلقهم دنيوي  وليسبالعدالة اليت البد أف تتحقق على األرض 
، وأفكار "سبينوزا"رفضوف فكرة اخللود وغلدوهنا غَت منطقية وىذا ما تثبتو فلسفة لذلك ي
الذي يقوؿ بأف شللكة الرب تتأسس فوؽ األرض، كما أف   "موسى بن ميموف"ادلفكر 

كالـ علـو الذرة واالقتصاد السياسي كانت تسمى بالعلم اليهودي وجل علمائها كانوا 
حلضارة  كعمراف مادي ومل يسهموا يف الثقافة كعمراف اليهود أسهموا يف افيهودا، لذلك 

 2روحي.
إذا اليهودية لفتت العقل اإلنساين إىل العامل وأثارت االىتماـ بالعامل اخلارجي، أما 
ادلسيحية فقد لفتت الروح اإلنسانية لنفسها، حبيث أنو يف ادلسيحية ال يصح شطر الطاقة 

إىل السماء واذباه إىل األرض ألف اإلنساف ال اإلنسانية إىل اذباىُت متعاكسُت: اذباه 
اليستطيع " :6: 24وىذا ما جاء يف إصليل مىت  يف نفس الوقت يستطيع أف ؼلدـ سيدين

إنساف أف ؼلدـ سيدين، فهو إما أف يكره أحدعلا وػلب اآلخر، أو يتمسك بأحدعلا 
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يف  الكتابات ، وماموف "ويستخف باآلخر، إنك ال تستطيع أف زبدـ اهلل وزبدـ ماموف
  *اإلصليلية يشَت إىل شيطاف الشهوة وادلاؿ.

ادلسيحية توجو ضلو النفس وليس ضلو العامل اخلارجي، فالدين غليب على سؤاؿ  و 
كيف ربيا يف ذاتك وتواجو ىذه الذات، وليس إجابة على سؤاؿ كيف تعيش يف العامل 

أف يرتقي إليو تاركا خلفو د على قمة جبل، إنو مالذ على اإلنساف ب، إنو مع؟مع اآلخرين
خواء العامل الذي ال سبيل إىل إصالحو، ألنو عامل يهيمن عليو الشيطاف وحده وىذا ىو 

 1."شللكيت ليست يف ىذا العامل" 18: 36ا حنالدين اجملرد، لذلك قاؿ ادلسيح يف إصليل يو 
الكل عموما تتوجو النصوص اإلصليلية إىل اإلنساف، أما القرآف فيتوجو إىل الناس 

واجلماعة، فالعهد اجلديد على اتساؽ تاـ مع روح الصفوة ادلسيحية ومبدئها اذلرمي 
ادلقدس، أما اإلسالـ فيتضمن دالالت دنيوية، ويشَت إىل الناس كتعبَت عن العقل العاـ، 
إنو دين ال يعًتؼ بالصفوة رىبانا كانوا أـ قديسُت، وال يوجد فيو برنارلُت واحد 

 2لناس العاديُت، ولكنو إعالف دلبدأ دؽلقراطي.للمختارين واآلخر ل
علي عزت "من خالؿ كل ىذا الكالـ ادلهم وادلقارنات القوية اليت قدمها 

تظهر لنا العديد من اإلجابات عن أكرب األسئلة غموضا، واليت كانت تبدو  "بيجوفيتش
 عليها إما سهلة لدرجة السذاجة أو صعبة لدرجة االستحالة. ةاإلجاب

ـ دين يقع يف احلد الفاصل بُت ادلادية والروحية، بُت العلم والدين، بُت فاإلسال
الزمٍت والروحي، إنو دين استطاع أف ػلتوي الثنائيات اليت عجزت عن احتوائها األدياف 

وللتعبَت عن القلق من إمكانية التواجد الديٍت يف احلياة  واإليديولوجيات اليت سبقتو.
ثة، يفضل اجلميع استهداؼ اإلسالـ، ويصنفونو ضمن االجتماعية للمجتمعات احلدي

التوجهات الالىوتية واألرثوذكسية ادلتبقية يف العامل، كما يربطونو باحلركات ادلتطرفة اليت ال 
ن احلركات ادلرضية اليت سبثل رلرد استجابات ظرفية عن خطاب وىيمنة التوجو عتعرب إال 

 األحادي يف العامل.
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ىل اإلسالـ  :يوما سؤاال فيو الكثَت من الداللة "زلمد أركوف"لقد سئل 
 .؟"كاثوليكي"أـ  "بروتستنيت"

بأف اإلسالـ بروتستنيت حدثت فيو ظاىرة كاثوليكية، ويف ىذه اإلجابة  :فأجاب
زلاذير االضلرافات اليت حدثت يف التفكَت ويف ادلمارسات اإلسالمية  "أركوف"يقدـ 

نتيجة زلاكاة السياؽ التارؼلي  Pure religionبالتوجو إىل مضامُت الدين الصرؼ 
 الغريب، وكذا منطق اذليمنة األسسي، ادلركزي، اإلثٍت، الذي تفرضو التجربة الغربية.

ورغم أف ادلنطقة العربية اإلسالمية تتبٌت ديانة مساوية لكنها ال تعرؼ أزمة الثنائيات 
 اليت عرفتها التجربة الغربية: 

 أزمة ثنائية العقل والوحي. -
 أزمة ثنائية الدين والسياسة. -
 أزمة ثنائية الدين والعلم. -
 أزمة ثنائية اهلل واإلنساف. -

دة كما طرحت يف السياؽ الغريب فلماذا تفرض مل تطرح حب وكل ىذه اإلشكاليات
 .؟علينا القطيعة يف حُت أننا حباجة إىل ربط حاضرنا دبنطق االستمرار

 في اإلسالم:  ةالفردانيثنائية القيم الجماعية والقيم 
القيم اإلسالمية للًتاتبية وللعالقات العمودية واألفقية، كما أهنا قيم تدعم تؤسس 

 "اندريا روغ" ح اجملموعة وادلساواة، ونفس ىذه القيم تتعايش حسبو التضامن ور 
Andrea Rugh  مع الًتكيز على القدرات الشخصية يف ربمل مسؤولية محاية ىذه

 1.والقيم، وكل السلوكات اإلسالمية تستحضر رقابة اهلل وادلسؤولية أمام
قدر ما باإلسالـ على روح اجلماعة لكنو يكرس أيضا ادلسؤولية الفردية، و يستند 

وؿ الذي الينوب عليو ىو دين مجاعة وبأبعاد اجتماعية فإنو أيضا يستهدؼ الفرد ادلسؤ 
ويف نفس الوقت يؤسس للبعد الفرداين، إنو  أحد، ولذلك فهو يؤسس للبعد االجتماعي

 ػلمل دعوة الحًتاـ اجلماعة والحًتاـ الفرد أيضا.

                                                 

1 - Nader Hachemi, op.cit, p58. 
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وهبذا فهو يستوعب النقاشات احلديثة اليت رباوؿ ترتيب قيم احلرية وادلساواة 
ىي القيمة  اات اإليديولوجية القوية حوؿ موالعدالة، فاإلسالـ غلنبنا الدخوؿ يف النقاش

  .القادرة على بناء اجملتمعات والدوؿ، ىل قيم احلرية أـ قيم العدالة وادلساواة؟
والذي يقرأ للنقاشات ادلاركسية والليربالية يعتقد بأهنا نقاشات ذات معٌت، يف حُت 

واة يف نفس الوقت، يتجاىل اجلميع قدرة اإلسالـ على احتواء قيمة احلرية وقيمة ادلسا
و عن اجلميع، ويف نفس الوقت تقع عليو مسؤوليات أخرى دتار فاإلنساف حر ويستقل بإ

تفرضها عليو فكرة انتمائو للمجموعة، كما أنو يتساوى مع اجلميع يف العبادات ويف 
األجور، وأعظم قيمة يؤسس عليها احلكم يف اإلسالـ ىي قيمة العدؿ، فالعدؿ أساس 

 ابن خلدوف، والظلم منذر خبرابو. االستاذ كما يقوؿ  والعمرافادللك 
 Olav "اوالؼ ايتفيك" وىذا الكالـ تثبتو كتابات غَت ادلسلمُت خاصة كتابات

Utvik  اليت تدافع على قدرة اإلسالـ على زبفيف التوتر بُت ما ىو فردي وما ىو التزاـ
 1و حريات اجلماعة اليت ينتمي إليها.أماـ اجلماعة، أي بُت احلرية الفردية وبُت ما تقتضي

اللذين  Eickelmanو   Piscatori"بيسكاتوري"و "ايكلماف"وىو نفس توجو 
ف أنو بالرغم من اطلراط الفرد ادلسلم يف منظومة قيم صارمة ربدد إجاباتو عن كل يقوال

إىل بيئة األسئلة اليت قد تواجهو، إال أنو يف نفس الوقت يتمتع حبرية الشعور واالنتماء 
تعددية ومنعتقة من السلطة الدينية اليت ال ربظى بنفس القداسة يف اجملتمعات الغربية 

 2الالىوتية.
إذا فلسفة اإلسالـ قادرة على زبفيف التوتر بُت النزعة الفردية والنزعة اجلماعية، 

ة اليت ربضى بُت التصور االشًتاكي والتصور الليربايل، فالفرد ينتمي إىل بيئتُت: بيئتو الفردي
خبطاب قوي حوؿ ادلسؤولية وحرية ادلفاضلة وحرية التملك، وبيئة مجاعية سبثل نواة بناء 

البعض اآلخر، وىي فلسفة بديعة  خذ فيو احلقوؽ من البعض لًتد علىاجملتمع ادلتكافل تؤ 

                                                 

1  - John Esposito and François Burgat, Modernizing Islam: Religion in the 

public sphere in Europe and the Middle East, New Brunswick, N.J, Rutgers 
University press,2003, p57.  

2  - James Piscatori, Dale Eickelman, Muslim Politics, Princeton, N.J: 

Princeton University press, 1996, p38. 
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ادليوالت الفردية، كما سبنع  سحب الفرد د تضمن تواجد الدولة ويف نفس الوقت تواج
اعة ومن التاريخ، ويف الوقت نفسو سبنح للفرد ىامش محاية نفسو من طغياف من اجلم
 اجلماعة.

وهبذا ؽلكننا ذبنب التناقضات اليت رافقت اإليديولوجيات الكربى ورافقت تطور 
 Theذبنب زلنة احلداثة   Charles Taylorالطابع ادلادي للحياة ادلعاصرة، وبلغة 

malaise of  modernity  ُتعدـ قدرهتا على مقاومة ضرورة التعايش ب اليت تعرب 
وكذا بُت النزعة الفردية وضغط األزمات اليت تستوجب ضرورة  ،التطور وعودة الدين

 1التفكَت اجلماعي واحللوؿ ادلشًتكة والتوفيقية.
اإلسالـ كدين وكشريعة حياة فيو الكثَت من اإلجابات عن انشغاالت احلضارة 
احلالية، فهو ػلفظ استقاللية األفراد، ويضمن ذلم احلماية داخل اجملموعة، واحلاضر العريب 
اإلسالمي يبُت أف احلياة العربية مليئة باخلطاب الديٍت، وحياة اإلنساف العريب مليئة 

ستطيع ذبنب التوجهات الدينية، ولذلك فالتفكَت تامة للتجمع ال بالتدين، وادلظاىر الع
 للسياسة يف ىذه ادلنطقة ال ؽلكن أف يتم بأدوات علمانية ومادية ومدنية حبتة.

ولتفادي الكثَت من األزمات فاحلل ال يقدمو ظلوذج أصلي تراثي بتبٍت شكل 
ث اإلمجاع داخل النخب اخلالفة، وإظلا فتح النقاش حوؿ ادلسألة الدينية وشروط إحدا

ية الراديكالية، ومعٌت ذلك أف طريق اجملتمعات العربية إىل ئعلى تفادي الطروحات االقصا
 السياسية ىو طريق إلغلاد منفذ وسبيل للدين يف السياسات العامة.

وىذا يعٍت أف السياسة يف اجملاؿ السياسي العريب ال ؽلكنها أف تتلخص هنائيا من 
كقيمة رلردة فإنو ال ؽلكن سبرير قيم الغرب   ةالدينية، وإذا قبلنا شكل الدولأبعادىا الغائية و 

اليت تسكن ىذه الدولة، فالشكل السياسي ادلناسب للحالة العربية ال ؽلكن أف يتأسس 
 على مقوالت إخراج الدين من احليز العاـ، أو وضع اإلنساف مكاف اهلل يف مركزية الكوف.

مشروع إخراج الدين  را الفصل، وإذا حدث واف مر اجلوىر اإلسالمي ال يقبل ىذ
من احليز العاـ فإف اجلميع غلد نفسو يف تناقض كبَت مع ديانتو وساعتها يبقى احلل 

                                                 

1  - Charles Taylor, the Malaise of Modernity, Concord, Ontario: Anansi, 

1991, p12. 
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الوحيد ىو موقف منهجي وتارؼلي وىو إما الدخوؿ يف اإلسالـ أو اخلروج منو لصاحل 
 ديانة جديدة إما الديانة الوضعية أو ديانات أخرى زلرفة.

 .الثالث: مداخل تفكيك األنظمة التسلطية في العالم العربي المبحث
الكتابات السابقة على تفسَت غياب الدؽلقراطية يف العامل العريب وكذا عملت 

احلواجز اليت ربوؿ دوف قيامها، وىناؾ مقاربات عربية حاولت تفسَت اآلليات اليت 
فإف احللقة ادلفقودة تتمثل يف ساعدت على استمرار األنظمة التسلطية، ويف كلتا احلالتُت 

غياب اجملهودات العلمية اليت تساعدنا على فهم عتبات االنتقاؿ وتفكك األنظمة 
ؿ سؤاؿ من أين ؽلكننا البداية وإىل أي وجهة و دنا بطروحات حيالتسلطية، أي تزو 

  .نتوجو؟
من أين نبدأ؟ ىل من األعلى أـ من األسفل؟، ىل نراىن على التفكيك الذايت 

داخل األنظمة وفق منطق اإلصالح، أـ نراىن على التفكيك العنيف من خارج من 
النظاـ وفق منطق الثورة، وىل نتوجو إىل الًتاث أـ نتوجو إىل احلداثة، أي ىل طلتار 

 .ادلاضي أـ طلتار قيم احلاضر؟
كل ىذه األسئلة تؤسس دلدخلُت، مدخل إصالحي تسنده الفلسفة الرشدية، 

الفلسفة اخللدونية، وكل مدخل يرتبط بدرجات ومستويات ومدخل ثوري تسنده 
تارؼلية لألنظمة  صالتكاليف وادلكاسب اليت ػلققها اجلميع، ويف األفق تظهر عدة فر 

وللمجتمعات العربية، ىذه الفرص مرتبطة بعدة أطروحات تتيحها اخلَتات الفكرية 
 يف البيئات الوطنية والدولية. الظروؼ السيوسيواقتصادية ادلختلفة ادلتاحة يف ادلنطقة وكذا

عدة مداخل لتفكيك األنظمة التسلطية أنضجتها أدبيات السياسة  تطورتعموما 
ادلقارنة نتيجة تتبع حاالت ادلوجة الثالثة يف أمريكا الالتينية وأوروبا اجلنوبية والشرقية، وكذا 

  أساسيُت: احملاذير اليت تفرضها اخلصوصيات العربية، وؽلكن أف نستقر على مدخلُت
أطروحة دؽلقراطية من دوف دؽلقراطيُت، وىو طرح ػلاوؿ ذباوز أدبيات التنمية  -

 السياسية والًتكيز على الطابع العقالين واالسًتاتيجي والتوافقي خليار الدؽلقراطية.
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أطروحة الدؽلقراطية كخيار نضايل، وىذا النضاؿ يًتاوح ما بُت السلوكات  -
 والضغوطات الشعبية العنيفة.النخبوية السلمية، 

التوجو األوؿ أملتو حالة اليأس من الطروحات التنموية اليت تزامنت مع قدرة 
األنظمة على قيادة عمليات للتحديث من دوف حداثة، وكذا قدرة األنظمة على إعادة 
إنتاج نفسها، وضماف تكيفها مع البيئات اخلارجية والدولية، وىذا ما أثبتتو  

"ديًتيش وLouis Putterman "لويس بيًتماف"و Patrick Chabal ك شاباؿ""باتريكتابات
رت على أف ػ، اليت عبJoël Migdal داؿ"ػواؿ ميغػ"جوDietrich Rueschmeyer رومشاير"

 *التسلطية تعيد إنتاج السياسة يف إفريقيا ويف العامل العريب.
 المطلب األول: أطروحة ديمقراطية من دون ديمقراطيين: 

ادلالحظُت والدارسُت لإلصالحات السياسية واالقتصادية اليت رافقت ادلوجة امجع 
الثالثة يف األنظمة العربية على أف احلالة العربية تبدو مستعصية عن التحوؿ، والكثَت بدأ 

لفريد " "الدؽلقراطية غَت الليربالية "يًتاجع عن أطروحتو ادلتفائلة لذلك ظهرت مقوالت
، ودؽلقراطية من دوف دؽلقراطيُت "للعريب صديقي"ف دؽلقراطية ، وانتخابات بدو "زكريا

ادلنطقة "، باإلضافة إىل التصنيفات ادلختلفة للمناطق الواقعة يف "لغساف سالمة"
 ."الرمادية

ولقد بينت التفسَتات اليت نضجت عن ادلوجة الثالثة تراجع األظلاط االنتقالية 
وظهور االنتقاؿ دبوجب ميثاؽ بُت األنظمة وادلعارضة، إال أف ادلنطقة  ،يفةعنالوالثورية 

العربية بينت أف النخب احلاكمة مازالت قادرة على السيطرة على قوانُت اللعبة، وقد 
بينت سلتلف التجارب أف عملية التحديث والتحوؿ كانت دائما عمليات خاضعة 

لًتاجع على اإلصالحات يف أي وقت لتوجيو األنظمة، لدرجة أف األنظمة ربتفظ حبق ا
 تريد.

                                                 

 : كتابات  ؽلكن العودة إىل - *
- Chabal Patrick, Political domination in Africa: Reflection on the limit of 

Power, New York, Cambridge University press, 1986. 

- Joel Migdal, Strong societies and weak states: state-society relations and 

state capabilities in the third world, Princeton, Princeton University press, 

1988. 
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ونتيجة تغَت أظلاط االعتماد ادلتبادؿ سواء داخل الدوؿ أو يف النظاـ الدويل فإف 
الدوؿ العربية وجدت نفسها غَت قادرة على التحكم والضبط ألهنا مل تصبح قادرة على 

دة وسيطرة ة بدأت تتأسس من خارج إرارو احتكار صناعة القيم والوالءات، كما أف الث
كل ىذه الظروؼ تصبح فعالية األنظمة التسلطية زلل تساؤؿ، ويصبح بقاؤىا لالدولة، و 

 إشكايل يف مواجهة البيئتُت الوطنية والدولية.
 : الديمقراطية خيار تفاوضي بين النظام والمجتمع

الفهم اجليد للدؽلقراطية من كوهنا آلية مؤسساتية إلدارة النزاعات ينطلق 
االجتماعية، فهي خيار عقالين لتجاوز العودة إىل حالة الطبيعة، والكتابات ذات الطابع 

تربط  الدؽلقراطية بظهور النزاع، ألف حدة النزاع تفرض إما الدخوؿ يف  "األنطولوجي"
ذلك ولل التأسيس للعبة يربح فيها اجلميع، حالة حرب أو تطوير التوافقات من أج

 فالدؽلقراطية ىي آلية توزيع ادلكاسب ولكن بطريقة سلمية.
الدؽلقراطية توازف بُت الدولة، احلكاـ، الطبقات االجتماعية، وربوؿ دوف استيالء 

للدولة مقارنة بالفواعل  اعلى الدولة، كما تضمن استقاللية نسبية وحيادمجاعة معينة 
 1األخرى.

وألف اجلميع من سلطة ومعارضة يريد التحكم والسيطرة فإف احلل يصبح متعلق 
بالنقاش والبحث عن التوافق ألف اهنيار نظاـ معُت يعٍت اهنيار نظاـ تسويات كاف قائما 

بُت قوى  ابُت فواعل معينُت، وقياـ نظاـ جديد يعٍت التوصل إىل توافقات جديدة سواء
بُت جزء من الطرفُت، وهبذا فمصاحل النخب ىي اليت تفسر أو ، النظاـ وقوى ادلعارضة

قياـ نظاـ معُت، وىي أيضا عتبة تفكك أي نظاـ فكل نظاـ تسلطي ػلمل مؤشرات 
تفككو يف داخلو، وأىم مؤشر ىو التوافق بُت النخب الرمسية، وإذا ما بلغت اخلالفات 

ميع إىل الدؽلقراطية  اجل يلجأ للنظاـ وساعتها ااهنيار و  اأوجها ؽلكن أف ػلدث تفكك
سبنح احلياة للجميع، وىي فرصة التفاوض الوحيدة اليت تضمن  اكمشروع مقايضة، ألهن

 مكانة معينة لكل طرؼ يف اللعبة السياسية.

                                                 

1 -  Raymond Hinnebusch, op cit, p 381. 
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 األدبيات الدؽلقراطية على السؤاؿ التايل: اشتغلت 
  .ما ىي الشروط اليت ذبعل الدؽلقراطية شلكنو ومستقرة؟ -
اإلجابات على ىذا السؤاؿ ورافقت تطور أدبيات السياسة ادلقارنة، تعددت  و

وأىم اإلجابات احلالية ىي ربط الدؽلقراطية بصناعة التوافقات العقالنية بُت طلب النظاـ 
وطلب ادلعارضة، فالتوافق أساس الدؽلقراطية ألنو  -سواء ادلعتدلُت أو الراديكاليُت -

 تـز بو اجلميع.يفرض الدؽلقراطية كخيار عقالين يل
 Bernard Crick و"برنارد كريك" Carl Friedrich "كارؿ فريدريش"وأعماؿ

كلها أعماؿ تقوؿ بأعلية النزاعات وادلصاحلة بالنسبة   A Lijphart و"اروند ليبهارت"
للدؽلقراطية، وأكثر الدؽلقراطيات استقرارا ىي اليت نضجت كحل عقالين لنزاعات طويلة 

"ىاربرت و Robert Dahl "روبَتت داؿ"ادلدى أو نزاعات زلتملة، كما أف أعماؿ
وبُت االلتزاـ القيمي  تربط بُت استقرار الدؽلقراطية،  Herbert McCluskyماكلوسكي"

 1وليس التزاـ مجيع أفراد الشعب. ،وادلمارسايت حملًتيف السياسة
يًتاوح ما  وحسب ىذا الكالـ فالدؽلقراطية ىي مسار من التسويات وبناء التوافق

 Conflict/consent .2، وما بُت النزاع وادلصاحلة division/cohésionبُت االنقساـ والتعايش
من على إمكانية وجود دؽلقراطية  Adam Perzworskiبَتزورسكي""ادـ يدافع 

دوف دؽلقراطيُت، أي أف الدؽلقراطية كنتاج دلساومات غلري التوصل إليها بُت أحزاب ال 
"دانكورت عماؿأإىل  اخربة ذلا وليست ذات التزاـ فلسفي بالدؽلقراطية، وقد أشرنا سابق

تغطي مسار االنتقاؿ إىل  الذي قاؿ بوجود ثالث مراحل Dankwart Rostowروستو"
 3:الدؽلقراطية
  كفاح سياسي طويل وغَت حاسم يعبئ مشًتكُت سياسيُت جدد وتتوجو ادلواقف

 ضلو االستقطاب، وذبري مناصرة الدؽلقراطية تكتيكيا كوسيلة للوصوؿ إىل غايات أخرى.

                                                 

1 -  Dankwart A Rostow , Transition To democracy, op.cit, p338.  

2 -  ibid, p339. 

 .93غساف سالمة وآخروف، مرجع سابق، ص - 3
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 ؼلرج منو أي أحد منتصرا،  مرحلة القرار وفيها ؽلر اخلصـو الرئيسيوف دبأزؽ ال
 واحلل ىو التفكَت يف احلل الوسط التوافقي الذي يرضي اجلميع.

 د على اللعبة الدؽلقراطية نتيجة التكرار وترسيخ القناعات، وىنا يظهر و مرحلة التع
 ف بالضرورة ولكن يتعودوف عليها نتيجة ادلمارسات.و أف الدؽلقراطية ال يقودىا دؽلقراطي

ىذا التوجو حينما قاؿ بأف ذبارب أمريكا الالتينية  A Perzworskiقد أكمل و 
بينت أف الدؽلقراطية ربتاج إىل أطراؼ عقالنيُت أكثر من كوهنم دؽلقراطيُت، ألهنا أطراؼ 
تقبل بالوضع الدؽلقراطي حىت ال زبسر كل شيء، أو على األقل ربافظ على فرصتها يف 

إىل الدؽلقراطية غلب أف ينتج عن ميثاؽ متفاوض عليو أو توازف  نتقاؿادلستقبل، واال
 Aمتساـو عليو يضمن عدـ تصفية أي طرؼ وؽلنح الفرصة للجميع، وؽلثل 

Perzworski .1باتفاؽ الطائف يف لبناف الذي أهنى احلرب األىلية 
القوى السياسية  ازبتار  فيه ةعقالنيو  ةبراغماتي اتىذا الطرح يعتمد على حساب

ادلتنافسة بُت ربح بعض األشياء يف حالة اختيار اإلصالح وإشراؾ قوى أخرى يف السلطة 
 النهج القدًن، ويواجويف  دبوجب قواعد يتفق عليها، أو خسارة كل شيء مع االستمرار 

احلكم ىذا اخليار بعد حالة أزمة أو استعصاء اجتماعي ال يستطيع فيو أف ينفرد  نظاـ
 2كم الدولة مع إقصاء اجلميع.حباحد طرؼ و 

يف احلالة العربية يعاين ىذا الطرح الكثَت من احملاذير ألف ادلعارضات انقسمت على 
حدود ىوياتية طائفية عشائرية يًتاجع فيها الطابع العقالين لصاحل طابع موازنات 

 وتوافقات تنتج وضع زلاصصة غَت دؽلقراطي قد يلغى يف أي حلظة.
 تطاؿة العربية قادرة على إشغاؿ ادلعارضة بإصالحات غَت جوىرية وال وألف األنظم

مصادر القوة والسلطة احلقيقية فإف ادلشكلة تبقى قائمة، ويبقى ادلخرج احلقيقي حسب 
ىو تبٍت إصالحات تصل إىل األماكن احلقيقية دلصادر الشرعية، وىذا  "زيزقعبد اإللو بل"

ها االتفاؽ بُت النظاـ وادلعارضة على إعادة صياغة لن يكوف إال دبقاربة سياسية يتم في

                                                 

 .95-94وآخروف، مرجع سابق، ص ص غساف سالمة  - 1

2 - Dankwart Rustow, op.cit, p340. 
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إذا أقصيت ادلعارضة تكوف اإلصالحات شكلية وإذا أقصيت طلب ألنو أظلاط الشرعية، 
 1احلكم القائمة تنهار الدوؿ يف احلالة العربية.

وىذا يعٍت أف الدؽلقراطية يف احلالة العربية ال ؽلكنها أف تقـو على منطق 
ودىا األنظمة دبفردىا، ألف التجارب أثبتت أف اإلصالحات اإلصالحات اليت تق

السياسية العربية أدت إىل ترسيخ االستبداد، وإطالة عمر األنظمة التسلطية من خالؿ 
ة مستفيدة من عدـ اكتماؿ عملية دولتيادلناورة على الوالءات ما قبل القومية، وادلافوؽ 

ف يكوف رلرد ادلطالبة باإلصالحات ولكن بناء األمة، وبالتايل فدور ادلعارضة ال غلب أ
 بادلشاركة فيها أيضا.
 التفاوض حوؿ الدؽلقراطية يف ظرفُت أساسيُت: غالبا يكوف 

 وربديثية  اظرؼ يكوف فيو النظاـ قوي وىنا تكوف ادلقاربة إصالحية سياسي
 تعلق بطبيعة النواياماألمر يبقى بزماـ ادلبادرة، و  متمسك اقتصاديا، ويبقى النظاـ

 وااللتزامات.

  ظرؼ يكوف فيو النظاـ ضعيفا نتيجة أزمة اقتصادية، أو يتم إضعافو عن طريق
التعبئة اجلماىَتية طويلة ادلدى أو التحالف مع القوى الدولية، وىنا تربز خيارات االنتقاؿ 

 ، أو التقاسم العقالين للمكاسب.اإلحالؿسواء باالستبداؿ أو 

وأغلب  ،ف ينتج فيها التفاوض واالنتقاؿنظرية اللعب وجود عدة مواقتبُت 
احلاالت الناجحة ىي اليت تشارؾ فيها النخب الرمسية والنخب ادلعارضة، وبالتايل فال 
ؽلكن لالعب واحد دبفرده أف يفاوض على االنتقاؿ إىل الدؽلقراطية ألف النظاـ وادلعارضة 

 زورسكي"َت "بيف عملية االنتقاؿ، وحسب كتابات Unitary actorفاعل موحد 
Perzworski كوىن"و" Cohen كودلار"و" Colomer  فإف التفاعل بُت الفواعل

 2.لنجاح ادلراحل االنتقالية ادلنتمية دلختلف األطراؼ ضروري

                                                 

 .149، ص 2777، بَتوت، الدار البيضاء، إفريقيا الشرؽ، في الديمقراطية والمجتمع المدنيزيز، قعبد اإللو بل - 1

2 - Daniel Sutter, The Transition From Authoritarian Rule: A Game Theoretic 

Approach, Journal of Theoretical politics, 12(1), Copyright, London, 2000، P68.    
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فإف النظم السياسية القوية ىي  Daniel sutter "دانياؿ سيًت" وحسب افًتاضات
ادلرشحة أفضل لقيادة االنتقاؿ إىل الدؽلقراطية، ألف النظم الضعيفة ال تنخرط يف 
انتخابات ذات مصداقية إال إذا ربصلت على ضمانات الفوز هبا، لذلك قاؿ 

Dahl":التعددي  النظاـ بأنو كلما زادت تكاليف الضغوطات تزداد فرص انبثاؽThe 

Polyarchy ".1 
 ةحال وىذا ما تثبتو فاألنظمة الضعيفة ال ؽلكنها أف تؤسس لتوافقات قوية

موريتانيا، ألف ادلراحل االنتقالية تستوجب توفر حد أدىن من ادلؤسسات الرمسية القادرة 
على احليلولة دوف ظهور الفوضى، كما أف األنظمة اليت دمرت مجيع الوسائط وأشكاؿ 

يبيا واليمن فإف االنتقاؿ فيها صعب جدا ألنو يتزامن مع ادلعارضة مثل حاالت العراؽ ول
 رلتمعات مدمرة وبوالءات غَت وطنية.

لذلك فالفرص الوحيدة ادلتبقية ىي ادلشاريع ذات االلتزاـ ادلتبادؿ بُت األنظمة 
والتفاوض بينهما ال غلب أف يكوف حوؿ الرحيل  ،والقوى احلداثية اليت تطلب الدؽلقراطية

نتائج بدة صياغة التوافقات، وإغلاد صيغ جديدة للشرعية والقبوؿ ادلتبادؿ حوؿ إعا وإظلا
 االنتخابات.

 .The basic transition Gameقواعد لعبة االنتقال: 
أساس اللعبة ىو بداية معارضة ما يف مواجهة نظاـ تسلطي قائم، مث ربدث 

 2تفاعالت واستجابات تأخذ عدة أشكاؿ أعلها:
 . liberalizationالتفاوض حوؿ سياسة وعملية التحرير  -1
 .Démocratisationالتفاوض حوؿ الدمقرطة  -2

فمرحلة التحرير تتضمن بداية زبفيف حدة الضغوطات، وإطالؽ ادلساجُت 
السياسيُت وعودة ادلنفيُت السياسيُت، وربرير اإلعالـ جزئيا، وتبٍت بعض اإلصالحات 

 Alfred "الفريد ستيفاف"ربدث بدوف دمقرطة حسب االقتصادية، وىذه ادلرحلة

stepanمعا، ، أما ادلرحلة الثانية فاالنتقاؿ غلب أف تشارؾ فيو ادلعارضة والنظاـ 
                                                 

1  -  ibid. p68. 

2 -  Daniel Sutter, op cit, p69. 
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فالدؽلقراطية قد تبدأ دببادرة أحد األطراؼ لكن التفاوض ال ينجح إال إذا شارؾ فيو 
 اجلميع وادلقصود ىنا ىو: 

 .the reformers اإلصالحيُت  - Hard liners  من داخل النظاـ: احملافظُت
 .Modérâtesادلعتدلُت:  - Radicalesمن ادلعارضة: الراديكاليُت: 

وبداية االنتقاؿ يعٍت حدوث توافق بُت النظاـ وادلعارضة حوؿ تبٍت االنتخابات 
والقبوؿ بنتائجها، وعدـ التوافق على ىذا ادلبدأ يعٍت زيادة التعقيد يف اللعبة السياسية، 

كما أف ادلعارضة ال   ،وحالة مصر تعكس عدـ التوافق وعدـ القبوؿ بنتائج االنتخابات
لذلك تفضل  "مجاعة اإلخواف"رببذ فكرة العودة إىل االنتخابات ألهنا غَت مؤطرة مثل 

 ذبييش الشارع  يف زلاولة إلجبار النظاـ على تغيَت قواعد اللعبة.
الراديكاليُت داخل "طرافها وضعيات التفاوضية ىي اليت يكوف ألأسوأ او 
، والراديكاليُت يف ادلعارضة، ألف The hard liners within the régime"النظاـ

خيارات كل طرؼ مستقلة عن خيارات بقية األطراؼ، وتبدأ احتماالت االنتقاؿ ببداية 
وعموما ؽلكن  ،التوافق بُت القوى ادلنتمية إىل كل جهة سواء من ادلعتدلُت أو الراديكاليُت

 1أف نؤشر لالنتقاؿ بادلؤشرات التالية: 
 الالعبوف ال يعرفوف نتائج االنتخابات مسبقا. -

لتجنب منطق   régime collapseادلعارضة ال تتبٌت خيار سقوط النظاـ كليا -
 اللعبة الصفرية اليت تقود إىل العنف.

 تراجع عوامل الثقة والشك بُت الالعبُت والفواعل. -

 . The gains from transitionتوفر فوائد للجميع  -

 تقليل دور التأثَت اخلارجي واإلبقاء على احلركيات الداخلية لالنتقاؿ. -
 
 

                                                 

1 - Daniel Sutter, op.cit, p70. 
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ة الناذبة عن ادلوجة الثالثة على ضرورة ػونتيجة ذلك ذبمع أدبيات الدؽلقراطي 
 *التفريق بُت: 

  االنتقاؿ عن طريق التفاوضtransitions by négociation. 

  استبداؿ األنظمةRégime replacement. 

فاحلالة األوىل تعٍت توافق حوؿ تبٍت االنتخابات كآلية إلدارة التنافس السياسي، أما 
احلالة الثانية فتقتضي انتظار سلوؾ ادلعارضة ألهنا قد تؤسس لنظاـ جديد قد يكوف غَت 

 دؽلقراطي وىنا يصبح التغيَت ال ينتج التغيَت بالضرورة.
بأننا أماـ حالة الستبداؿ يف حاالت مصر، ليبيا، تونس، سوريا واليمن، يبدو 

باإلقباؿ على حل كل ادلؤسسات واآلليات اليت كاف يتحرؾ فيها سلتلف طلب  ةاألنظم
النظم القدؽلة كاألحزاب وادلناصب العسكرية وادلدنية، واألكثر من ذلك ىو زلاسبة 

ة اجلسدية، وكل ىذا يطرح الكثَت من رؤساء وأتباع النظاـ كمجرمُت وحلد التصفي
الصعوبات ألنو منطق إقصائي، وىذا ادلنطق ال ؽلكنو أف يؤسس للدؽلقراطية كآلية إلنتاج 

 التوافقات وتأطَت الصراع داخل  اجملتمع والنظاـ السياسي.
لذلك ال غلب أف نعتقد بأف الدؽلقراطية ستقـو دبا يقـو بو الدين، ألهنا رلرد آلية 

 relève de laسستو، وبالتعبَت الروماين ىي رلرد نظاـ لتبادؿ احلراسةأالنزاع وم دارةإل

garde'''' ويبدو أف ظهور اخليارات الراديكالية مفسر بدرجات ومستويات االنغالؽ ،
 1."وأمل زواؿ ىذه األنظمة خيار"لذلك مل يبق للمعارضة سوى 

ألف ادلواطنُت ػلًتموف اختالفاهتم الدؽلقراطية على التسامح واالحًتاـ العاـ تتأسس 
األخالقية ويستبعدوف خيارات العودة إىل القوة والسلطة للحسم يف اختالفاهتم، ولذلك 

ضلن ضلًـت اآلخرين عندما نتبادؿ ونتناقش معهم،  :Amy Gutmann"أماي غاسباف"قاؿ
بأف قياـ الدؽلقراطية مرىوف بالًتكيز على االختالؼ  :Philip pettit "فيليب بويت"قاؿ و

                                                 

 للمزيد حوؿ سلرجات ادلوجة الثالثة ؽلكن العودة إىل كتاب:  - *
 ، ترمجة عبد الوىاب علوب، مرجعر القرن العشرينـالديمقراطي في أواخ ة: التحولـالموجة الثالثصامويل ىانتنجتوف،  -
 سابق.

1 - Janvier Sontiso, a la Recherche de la démocratie, op.cit, p16.,  



324 
 

أكثر من القبوؿ ألف االختالؼ ىو أساس النقاش وادلساومات ولذلك فاجلمهورية اجليدة 
 République des Raisons.1 "العقوؿمجهورية "ىي 

حالة األزمة يف إسبانيا أعلية التوافق وعدـ تبٍت خيار القطيعة ادلطلقة مع تثبت 
وضمت  1974النظاـ السابق، حبيث أف البداية كانت بتأسيس الكتلة الدؽلقراطية عاـ 

مل األطياؼ السياسية، وسبكن أعضاء الكتلة من صياغة اثنيت عشرة نقطة ىذه الكتلة رل
، والستقطاب اجلميع أعيد "القطيعة الدؽلقراطية بأطروحة"شكلت يف رلملها ما يسمى 

وىذا القتناع اليسار  "أرضية التوافق الدؽلقراطي"صياغة ىذه الكتلة ومحلت اسم 
باستحالة تبٍت خيار القطيعة لتعقيد وحساسية الوضع، وىذا نوع من النضج يف اليسار 

 2االسباين.
وفر بدائل قوية قادرة على أما يف احلالة العربية ونتيجة لضعف ادلعارضة وعدـ ت

قيادة عملية التغيَت فإف اخليار األكثر مصداقية ىو توفر إرادة فعلية وصادقة عند األنظمة 
لإلقباؿ على عمليات إصالح أو تفكيك ذايت يتعلم فيها اجلميع تدرغليا قواعد اللعبة 

 دلدين.الدؽلقراطية، وتنضج قوى ادلعارضة والقوى الدؽلقراطية ومؤسسات اجملتمع ا
ؿ أسس اجلماعة السياسية ادلشًتكة، وبالتايل و والتوافقات ادلمكنة غلب أف تكوف ح

االرتباط  كحسم مسألة االنتماء السياسي والعمل من داخل اجلماعة الوطنية وف
وادلافوؽ وطنية، وإذا حدث اإلمجاع والتوافق على ىذه القاعدة  وطنية بالوالءات ادلاربت 

 نة يف اجملاؿ السياسي العريب.تصبح الدؽلقراطية شلك
 المطلب الثاني: الديمقراطية كخيار نضالي في المجال السياسي العربي

التجربة الغربية أف مفاىيم ومضامُت الدؽلقراطية تطورت تدرغليا، والدؽلقراطية تبُت 
ال سنة، والذي يريد أف يطبق الدؽلقراطية اآلف  157ظلت تعيد إنتاج ذاهتا على مدى 

ؽلكنو أف يبدأ من حيث بدأ  الغرب ولكن غلب أف يبدأ من حيث انتهى تطور 
الدؽلقراطية، ولذلك غلب أف تصبح الدؽلقراطية رلرد خيار وطٍت ال يسَت بقوة التسيَت 

                                                 

1  -  Theodore Rabb, Ezra Suleiman, vie et mort des  démocraties : lecons de 

l’histoire et de la politique mondiale, traduit de l’anglais par Olivier ruchet, 

Dalloz , Paris, 2005, pp 46-47. 

 .247-246، ص ص نفس ادلرجع، لماذا انتقل اآلخرين إلى الديمقراطية وتأخر العرب، وآخروف مالكي أزلمد - 2
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الفرد " يف قولو : "جورج طرابيشي"الذايت بل بقوة اإلؽلاف هبذا اخليار، وىذا ما يدعو لو 
 1."لرغبة يف احلرية واالنتماء إىل ثقافة واألصالة إىل العقليف سلوكو غلب أف يقرف بُت ا

لذلك فالتحوؿ إىل الدؽلقراطية ىو خيار نضايل متعلق بالرغبة يف إقامة أسس و 
للعيش وفق مبادئ الدؽلقراطية، أما على ادلستوى اجلماىَتي فالثقافة الدؽلقراطية ىي 

السياسية ادلشاركة وادلتقبلة لقواعد  نتهي بتشكيل وبناء الثقافةاوليدة نضاؿ طويل ادلدى 
 اللعبة الدؽلقراطية.

هل اجملتمعات العربية التحوؿ الدؽلقراطي يعقد من مسألة االنتقاؿ ألنو ال ؽل
التقليدية الناذبة عن قروف من الثقافة االستبدادية ويستهدؼ ربويلو مجلة واحدة، يف حُت 

الزمٍت التارؼلي يف الغرب ىو يف  ادلناطق ف، وىذا العامل و قر أربعة أمهل الغرب ألكثر من 
األخرى وضع ال تارؼلي ػلتاج إىل نضاؿ قوي والتزاـ إيديولوجي كبَت من طرؼ النخب 

 لتعويض فقداف الظروؼ ادلوضوعية وادلقومات البنيوية والسوسيواقتصادية للدؽلقراطية.
ُت اليت كرستها ذلك فالوضع ػلتاج إىل أكثر من مقولة دؽلقراطية من دوف دؽلقراطيل

ويتوجو إىل تبٍت القوى اليت تؤمن باحلرية وادلساواة والعادلة واجلماعة  ،مقاربة االنتقاؿ
 الوطنية، وىي يف األساس قوى ذات التزاـ دؽلقراطي.

 التفكك الذي يتبع صدمات اقتصادية وجيوبوليتيكية:
سلطية وأىم لقد تشكل لدينا فهم ألىم ميكانيزمات عمل واستمرار األنظمة الت

 ىذه العوامل على اإلطالؽ صلد عاملُت أساسيُت: 
 ل احملددات ضقوة األنظمة التسلطية نتيجة استقالليتها ادلالية عن رلتمعاهتا بف

 الريعية لالقتصاد والثروة.

  دعم القوى اخلارجية، وتقسيم العمل يف النظاـ الدويل الذي وفر التغطية دلختلف
 األنظمة التسلطية.

كبَتة للتحوؿ سوى فرضية الصدمات الداخلية   صتبق فر تونتيجة ىذه العوامل مل 
واخلارجية، داخليا يعٍت حدوث أزمة اقتصادية ربـر وربد من قدرات األنظمة على 

                                                 

 . 57، ص 1998، دار الطليعة، بَتوت، في الثقافة الديمقراطيةجورج الطرابيشي،  - 1
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االستمرار يف القمع وشراء الوالءات، وخارجيا يعٍت حدوث تغَتات يف الًتتيبات الدولية، 
خاصة يف ظل أظلاط االعتماد ادلتبادؿ ادلعقدة السائدة  قيم النظاـ الدويل أو يف خطاب و

حاليا، واليت انتهت بتفكيك أظلاط الوالءات القومية وحررت األفراد من اخلطاب القوي 
 للسلطات ادلركزية.

تتبٌت فرضية  O’donnell "غيلَتمو اودوناؿ"و Schmitter"فيليب مشيتار"أعماؿ 
أف يكوف نتيجة النقسامات حقيقية داخل أسياسية وىي أنو ال ػلدث انتقاؿ بدوف 

 1النظاـ التسلطي نفسو.
"There is no Transition whose beginning is not the Consequence of      

important Division within the  regime itself." 

ىذه الفرضية يف األدبيات ادلتتبعة حلالة أمريكا الالتينية اليت كانت نتاج نضجت 
 نلالنقسامات داخل النخب العسكرية، ونفس الشيء تقدمو ذبارب أوروبا اجلنوبية، أي

والذين يتبنوف فكرة التغيَت وتبٍت نظاـ  Duros ظهر نزاع بُت أنصار الوضع الراىن 
 blanbdos.2دؽلقراطي 

"ريتشارد التجارب العربية واإلفريقية تزداد فيها قوة ىذه الفرضية وحسب
السبب يعود إىل أف ىذه الدوؿ مل ترث قوى و  Richard Sandbrook ساندبروؾ"

اجتماعية قوية ومنظمة من الفًتة االستعمارية، مث ظهرت النخب اليت ال تتأسس على 
قاعدة أخالقية وإيديولوجية موجهة، لذلك ىيمن الطابع األبوي والعالقات الزبونية بُت 

 3احلكاـ والشعوب.
ة يعرب عن حلظة تارؼلية حرجة سواء القتناع السلطات يف فاإلصالح يف احلالة العربي

الدوؿ العربية بضرورة اإلصالح نتيجة الظروؼ الداخلية أو الدولية اليت ذبربىا على تغيَت 
 ييدأأساليب حكمها، ولكن الطابع اإلشكايل يظهر يف كوف ادلبادرة مل تفلت من 

ت وادلكاسب يف أي حلظة مثل ما األنظمة لدرجة أهنا ربتفظ حبق الًتاجع عن اإلصالحا

                                                 

1 -  Barbara Geedds, what do we Know about Democratization, op.cit, p120. 

2 -  Dianes Ethier, op cit, p270.    
3  -  Richard Sandbrook, the police of Africa's Economic Stagnation, 

Cambridge, Cambridge University press, 1985, p324.   
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حدث يف اجلزائر يف عدة مراحل من تارؼلها السياسي أو يف موريتانيا بعد انتخابات 
، وىذا ما يعيد الطروحات العنيفة إىل الواجهة نتيجة انغالؽ األنظمة العربية 2777

 ة.وسبسك طلب ىذه األنظمة بالسلطة حبجة عدـ جاىزية اجملتمعات العربية للدؽلقراطي
ادلالحظة التارؼلية ارتباط اإلصالحات يف احلالة العربية دبنطق األزمات، تثبت 

خاصة األزمات االقتصادية القوية اليت تقوض األساس الريعي للدوؿ، وربوؿ دوف قدرة 
رب حالة اجلزائر حالة إمربيقية تاألنظمة حىت على دفع أجور موظفيها العسكريُت وتع

 1الختبار فرضيتُت أساسيتُت:
  واإلقباؿ  -سمى بأزمة الريع اخلارجييما  أو-فرضية العالقة بُت األزمة ادلالية

على مشروع الدؽلقراطية كلحظة تارؼلية دلقايضة الدؽلقراطية مقابل احتواء الضغوطات 
 الشعبية العنيفة.

  فرضية العالقة بُت ربسُت ادلداخيل الريعية والعودة إىل خيار االستبداد، وىذا ما
تدخل الدائنُت وصندوؽ النقد الدويل، لذلك فالعالقات بُت ذبديد االعتماد  حدث بعد

ة معلى التضخم النقدي وادلوارد اخلارجية وبُت العودة إىل التسلط والقمع ىي عالقة صار 
 وقوية، فاالستبداد عاد دبجرد ذبديد األساس الريعي للدولة.

األساس الريعي لالقتصاد أو يزداد تأثَت األزمات كلما زاد ارتباط الدولة سواء ب
باالقتصاد الدويل، ويف احلالتُت يدفع وضع النظاـ اجلماىَت إىل تصعيد االحتجاجات 
وتظهر الدؽلقراطية فيما بعد ضمن ادلطالب اجلماىَتية، وتثبت ذبارب أمريكا الالتينية 

جنتُت، فرضية أخرى وىي ارتباط اهنيار الديكتاتورية باذلزائم العسكرية مثل حالة األر 
والعسكر اليوناين يف قربص، إال أف ىذه الفرضية مل يتم إثباهتا يف احلالة العربية حبيث أف 

 .1967اذلزائم كانت دائما تنتهي بتقوية األنظمة القائمة مثل ما حدث بعد ىزؽلة 
يف أزمة النظاـ  احامس عموما ويف أغلب احلاالت سبثل األزمة االقتصادية عامال

ض شرعيتو خاصة وأنو يثبت وجوده دوما من خالؿ قدرتو على قو التسلطي ألهنا ت
اإلنفاؽ، وعادة ما يتم حل األزمة بتبٍت مسار الدمقرطة، لكن ىذا احلل ال ينجح إال يف 

                                                 

 .197-192سابق، ص ص غساف سالمة وآخروف، مرجع  - 1
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حالة أف ىذه الدولة سبتلك شروط داخلية للتأسيس لعقد سياسي بُت سلتلف القوى 
 1ن جديد.السياسية حىت ال تعيد األنظمة إعادة إنتاج نفسها م

باإلضافة إىل األزمات االقتصادية ؽلكن للصدمات اجليوبوليتيكية القادمة من البيئة 
الدولية أف هتدد وجود األنظمة التسلطية خاصة ما يتعلق باالختالالت الكربى اليت 
ربدث يف االقتصاد العادلي، أو التحوالت العميقة يف توجهات السياسات اخلارجية 

 َت من احلاالت فإنو غلب ادلراىنةىذا الكالـ ال يبدو مقنعا يف كثللدوؿ الكربى، وألف 
على التحوالت العميقة اليت ربدث حاليا يف البيئات االقتصادية واالجتماعية، حبيث أهنا 

مصاحل تقنية تتجاوز  قدرات و  بيئات أنتجت تعقيدا كبَتا انتهى بظهور فواعل جديدة
 رجاؿ السياسة على اإلدارة والتسيَت.

كما أف األظلاط اجلديدة لالعتماد ادلتبادؿ وتراجع  القطاع العاـ، وزيادة دور 
ادلؤسسات ادلالية الدولية أدى إىل تراجع األظلاط التقليدية للتسيَت وكذا تراجع ادلقاربة 
السياسية لصاحل ادلقاربات الفنية واالقتصادية، وىنا تصبح الثروة بيد اخلواص لذلك 

طة إىل مؤسسات دؽلقراطية غَت مكلف بالنسبة للنخب السياسية يصبح أمر تسليم السل
التقليدية، واألكثر من ذلك أهنا ذبد نفسها رلربة على إشراؾ فواعل القطاع اخلاص يف 
رسم السياسات العامة لتلبية احلاجيات القطاعية اليت تتجاوز ادلضامُت الكالسيكية 

 للمصاحل العمومية.
 تبات المتبقية: االنتقال من األسفل آخر الع

فك اليأس، ألنك حينما تتعاطى مع إشكالية ربوؿ اجملتمعات واألنظمة العربية ػل
وىنا تبدأ احلوؿ  وال يف القرارات، ال ذبد حال ال يف التاريخ، ، وال يف ذبارب اآلخرين،

 اليائسة تفرض نفسها وبكثَت من الراديكالية.
يف اإلنساف العريب، والبعض اآلخر فالبعض يقوؿ بأف الوضع يعرب عن صفة طبيعية 

يقوؿ بأف األنظمة انتصرت وغلب على اجلميع أف يشًتؾ يف الفساد ويعود نفسو عليو، 
والبعض اآلخر يقوؿ بفرصة التدخل اخلارجي إلحداث االنعتاؽ من أنظمة أسوأ بكثَت 

                                                 

1 - Haggard S, Kaufman، the political of democratic Transitions, Princeton, 

Princeton University press, 1995, pp 4-5. 
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أكثرنا من االستعمار يف ادلخياؿ االجتماعي والسياسي، وأخر احللوؿ ادلتبقية يتبناىا 
 .علما وأكربنا جهال وىو خيار الثورة فماذا ؽلكن للثورة أف تنتج؟

 .ىل ؽلكن للثورة اليت تستجيب حلدث مفجر أف ننتج الدؽلقراطية؟  -
  .نطيح برؤساء دوؿ حىت نؤسس للعدالة ودولة القانوف؟ يكفي أفوىل  -
  .أف يبٍت دولة بدال من العقل؟للغضب وىل ؽلكن  -

الثورة ال ربدث إال حينما يطرح العقل بديال جديدا للحرية، وحديثا قدؽلا قيل بأف 
أصبح اجلميع يردد ادلصطلح وىو ال يعٍت معٌت أف نفكر يف إصالح أمور الناس وشؤوف 
الدوؿ، ولكن اجلميع يقبل بالتوجو العنيف ألف اجلميع يائس، وإذا يئس الشعب يصبح 

 األمر يف غاية من اخلطورة.
استحالة  "و"قناعاتطرؼ اليأس"لسياسية العربية زلمية من األنظمة اأصبحت 

 1وأعظم مظاىر اليأس ىو ظهور احللوؿ وادلقاربات ادلتطرفة: "َتيالتغ
 ادلقاربات اليت تسوؽ لضرورة التدخل اخلارجي. -
 ادلقاربات الداخلية اليت تتبٌت األساليب العنيفة وغَت اإلسًتاتيجية. -

يقروف  Van de Valle "فاف دو فاؿ"و Bratton "براتوف"وىذه التوجهات جعلت
بأف الفرصة الوحيدة ادلتبقية ىي االنتقاؿ من األسفل ألف األنظمة أثبتت قدرهتا على 
التكيف وتوجيو مسارات التحديث واالنتقاؿ لصاحل بقائها واستمرارىا، وادلدخل اجليد 

التفاوض وىو ما حدث يف ىو ادلراىنة على التعبئة اجلماىَتية إلجبار طلب النظاـ على 
 2حاالت دوؿ أوروبا الشرقية.

إف تراجع أدوار الدولة واتساع الفجوة بينها وبُت رلتمعها مل يًتؾ اجملاؿ إال 
للخيارات العنيفة، وىذا بسبب غياب الوسائط االجتماعية والسياسية بُت الدولة 

"بارتراند  كما يقوؿواجملتمع، فالدولة العربية ىي دولة من دوف سوسيولوجية تارؼلية  
 .Bertrand Badie بادي"

                                                 

 .39عزمي بشارة، مرجع سابق،  ص - 1

2 - Barbara Geedds, what do we Know about Democratization, op.cit, p120. 
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القوى الشعبية عتبة االنتقاؿ يف حاالت األنظمة ادلستعصية عن ؽلكن أف تكوف 
 تصبح قد تكوف البداية ليست الدؽلقراطية كمطلب واعي وحاسم ولكنهافاالنتقاؿ، 

 مع الزمن، وقد تكوف نتاج تعاظم ادلخرجات وادلدخالت. اىدف
فإنو مع الوقت تتوحد القوى االجتماعية حوؿ  O’donnell "اودوناؿ"وبتعبَت

مطلب رحيل القيادات ادلتواجدة وتطالب بالدؽلقراطية، وؽلكن ذلذه القوى االجتماعية 
 1اليت تناشد التغيَت أف تتكوف من:

ذاتية العوف  احلركات االجتماعية اليت ظهرت أثناء النظم التسلطية كجمعيات -1
Self help organisations. 

 ترافق عملية االنتقاؿ.تنشأ و   اجملتمع ادلدين اليت قوى -2

ىذه القوى دورا حامسا يف ذبارب أمريكا الالتينية مثل اجلمعيات ادلهتمة لعبت 
بالصحة والًتبية، ومجعيات االستهالؾ واإلنتاج، اجلمعيات ادلدافعة عن األراضي 

قوية على احلكومات والسياسيُت، ويف الفالحية، وكلها مجعيات مارست ضغوطات 
الذاتية اليت تأخذ طابعا  ةالدوؿ اإلفريقية والعربية ظهرت بعض اجلمعيات ذات ادلساعد

 وطنيا أو جهويا، وىي مجعيات تعمل خارج االقتصاد الشكلي حلفظ بقائها.
وببداية عملية االنتقاؿ تساند مجعيات ومنظمات حقوؽ اإلنساف، وتصبح دبثابة 

مع ادلدين الذي يؤسس للطابع التعددي الذي ربتاجو الدؽلقراطية يف مراحلها األوىل اجملت
 واالنتقالية.

سؤاؿ ادلراىنة على الشعوب يواجهو ربد كبَت كونو ربرؾ غَت واعي، وتتداخل فيو 
ادلطالب االقتصادية واالجتماعية بادلطالب السياسية، كما تغيب اإلسًتاتيجية وخطة 

بأف : Annat Arendt "حنة ارنت"ها ضرورات الثورة، لذلك قالتالعمل اليت تقتضي
الثورة ىي أكرب من سبردات ناجحة، وليس منطقيا أف نسمي كل انقالب أو قلب نظاـ 

 2ثورة، وال أف نتلمس ثورة يف كل حرب أىلية ربدث.
                                                 

1 - Guillermo O'Donnell, Philippe C Schmitter, Transitions From 

Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies, 

Baltimore, Johns Hopkins University press, 1986, p54. 

 .46، مرجع سابق، صفي الثورةأرنت،  ةحن - 2
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من مثل ىذه  فوهبذا فتغيَت القيادات ليس ثورة، ومنذ القدًن مل يتم التخوي
احلركات ألهنا ال ربرؾ ادلواطن الفعلية للسلطة، فدرجات العنف ليست معيارا إلطالؽ 

 1توصيف الثورة، وإظلا درجات ومستويات التغيَت.
سؤاؿ الثورات العربية األخَتة يًتاوح ما بُت ادلطالب االجتماعية واالقتصادية 

ربريرنا من الفقر واحلاجة، أـ من  ومطالب الدؽلقراطية واحلرية، فهل ىي ثورات تستهدؼ
 االستبداد والطغياف؟

"  قدؽلا قيل بأف الرجاؿ يذىبوف إىل ادلعركة حبثا عن الشرؼ، وفيما بعد قاؿ
بأف كلمة ثورة ال تطلق إال على الثورات اليت يكوف ىدفها  "Condorcet" كوندورسيو"

 يتحرر اجلميع من اخلوؼ، احلرية، ولكن احلرية يف مضموهنا اجملرد ال تعٍت شيئا إذا مل
 2اجلوع والفقر.

مستويات االنغالؽ فرضت اخليارات الراديكالية، ففي رلتمعات مدمرة وبنخب 
يائسة وبفواعل سياسية منخرطة يف لعبة األنظمة، مل يبق إال التوجو إىل الشارع وىذا 

ويبدو التوجو يكوف عفويا مث تتأسس داخل القوى الشبانية مطالب وطموحات سياسية، 
ىو أف أف أىم مالحظة أثبتتها احلركات الشبانية يف األماكن االسًتاتيجية العامة للدولة 

قوة األنظمة القائمة ىي رلرد وىم، ونتاج خلطاب تأسس على مدى عدة عقود من 
 الزمن.

االحتجاجات يف تونس استجابة حلدث مفجر، أما يف مصر فأخذت كانت 
لكنها يف اليمن طبق منطق االحتجاج كإيديولوجية، وادلقاربة اليت طابعا أكثر تنظيما وتأطَتا، 

تنتج  ىي استهداؼ األماكن احلساسة يف الدولة، وتبٍت ذبمعات طويلة ادلدى تتأسس
زؼ قوة النظاـ وذبربه على الرحيل، ويف نفس الوقت ػلدث ذبميع لقوى نالشعارات حىت تست

 ما بعد سقوط النظاـ.الرفض وبناء قوى قادرة على االضطالع دبهاـ 

                                                 

 .47نفس ادلرجع ، ص - 1

 .38ادلرجع، صنفس  - 2
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الناجحة كانت كلها عفوية ولكنها تبقى زلاطة بسؤاؿ كبَت، وىو ىل ؽلكنها  "الثورات"
أف تغَت وتصل إىل األماكن الفعلية للسلطة؟ وىل ؽلكنها أف تفكك النظم التقليدية بشكل 

 حاسم؟
 ادلراحل االنتقالية عدة مالحظات أساسية: أثبتت 

 افيا واجتماعيا، أي اليت تعرؼ حالة من نضج الدولة يف حالة الدوؿ ادلنسجمة ثق
الوطنية واجلماعة السياسية كاف االنتقاؿ بدوف تكاليف كبَتة وبالتايل تزداد فرص ترسيخ 

 الدؽلقراطية مثل حالة تونس.

  أي استبداؿ نظاـ بنظاـ بدوف أف ػلدث  "االستبداؿ"يف حالة الدوؿ اليت تبنت توجو
توافق جديد كأساس للحكم، تزداد صعوبات الًتسيخ واخلروج من ادلرحلة االنتقالية، مثل 
حالة مصر اليت تعرب عن توتر كبَت بُت قوى النظاـ الكالسيكي والقوى ادلعارضة اليت تولت 

 ال يساعد على ترسيخ ، لذلك فمنطق اإلقصاء لنخب النظاـ القدًن"الثورة"السلطة بعد 
 الدؽلقراطية.

  يف حالة الدوؿ ذات األغلبية اإلثنية والقبلية ادلهيمنة تزداد الصعوبات بشكل كبَت
وعنيف، حبيث أف سقوط النظاـ القائم ينتهي بطرح أسئلة راديكالية تتعلق دبصَت الدولة يف 

 ا رلرد شكل للحكمحد ذاهتا، وىنا ال غلب أف يطلب من الدؽلقراطية أف تبٍت دوال ألهن
Forme de gouvernance ، وحالة ليبيا واليمن تثبت ىذه احملاذير لذلك تطرح فيها احللوؿ
 .الفدرالية ودؽلقراطية احملاصصة
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 خالصة الفصل الرابع: 

ىذا اجلزء من البحث مع أكثر األسئلة جرأة وأقلهم حبثا يف أدبيات التنمية تعاطى 
الدؽلقراطي، وىو سؤاؿ يستهدؼ التأسيس لعتبات معينة لالنتقاؿ السياسية واالنتقاؿ 

تتجاوب وتتناسب مع فهم الظاىرة السياسية واخلصوصيات اليت يفرضها اجملاؿ السياسي 
 العريب.

سؤاؿ الطريق إىل الدؽلقراطية يف احلالة العربية تواجهو عدة معضالت وأوالىا على 
قبل بناء الدولة ذات اجلماعة السياسية ادلوحدة، اإلطالؽ ىو ىل نسائل بناء الدؽلقراطية 

وىذا االنشغاؿ بينتو ذبارب العراؽ، اليمن، ليبياف، لبناف، سوريا، ومصر، وكل التجارب 
 اليت توفرت فيها اللحظة التارؼلية لالنتقاؿ والتحوؿ.

ريب ادلعضلة الثانية متعلقة باالزدواجية ادلقيتة اليت ؽلتلئ هبا اجملاؿ السياسي الع و
وىي عدة قدرة اجملتمعات العربية على بناء تصور موحد عن احلياة نتيجة ضغط اخلطاب 
الدويل والعادلي الذي يتبٌت القيم العلمانية، وضغط بيئات العقوؿ والعقائد العربية اليت 
تتمسك بالطابع الروحي للحياة، وتدافع على أف الدين يعترب أولوية الوجود اإلنساين، 

ب قادـ من طبيعة الدين اإلسالمي اليت ال تقبل الفصل بُت أبعاده، ومن وىذا االضطرا
طبيعة القوى السياسية واالجتماعية اليت تتمسك باخلطاب الديٍت، لذلك فالتفكَت يف 
السياسة يف العامل العريب غلب أف ؼلفف التوتر بُت استَتاد اآلليات السياسية بصفتها 

 ائدة يف البيئات االجتماعية والثقافية العربية.اجملردة، وبُت األنظمة القيمية الس
العتبة الثالثة ىي القوى النضالية اليت ؽلكنها أف تعيد الفرد يف الدوؿ العربية إىل  و

العمل وادلشاركة السياسية، وبالتايل إجبار النظم السياسية على التفاوض وبناء مواثيق 
وسبنع السلط من االضلراؼ على  جديدة تؤسس جملتمعات أدوات احلماية من االستبداد،

 ادلقاصد الكربى للتعاقد ودلقتضيات احلكم داخل اجلماعة اإلنسانية.
غلب أف نشَت إىل الشعوب احلالية غَت قادرة على تقبل اخلطاب القدًن ألف  و

مصادر معارفها وقيمها تغَتت، ولذلك فاألنظمة ال ؽلكنها أف تراىن على احتكارىا 
موز، فالفرد احلايل ينتمي إىل بيئة سلتلفة سباما، كما أنو أكثر عقالنية للقيم وللمعرفة وللر 
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ألف ظلاذج االتصاالت واالعتماد ادلتبادؿ قوضت اخلطاب الذي يسند األنظمة التسلطية،  
كما أف النظم الريعية مل تستطع منع تشكل قوى اقتصادية تتمتع باستقاللية نسبية، 

ة تبدأ يف النقاشات التقنية حوؿ رسم وىذا ما سيخلق حركيات سياسية جديد
السياسات العامة، وتنتهي بضرورة ادلشاركة يف التخطيط االقتصادي، وىو ما سيخلق 

 حركيات بنيوية تنتهي بزواؿ أحادية اخلطاب والنفوذ والسلطة.
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 مةـالخات
إن حبث مسألة الدؽلقراطية واالنتقال إليها يف اجملال السياسي العريب يعترب أمرا 
معقدا ألنو يتصادف مع عاملُت أساسيُت: فالعامل األول ىو الطابع القيمي وادلعياري 
الذي يسيطر على النقاش ويفرض اختالف كبَت يف مضامُت الدؽلقراطية بُت الثقافات 

اإلسالمية والثقافات الغربية واألمريكية، والعامل الثاين ىو تزامن ىذه الرغبة يف العربية 
تبٍت الدؽلقراطية مع قوة األنظمة السياسية القائمة واليت استطاعت أن تفرض منطقها 
على رلتمعاهتا، وربوذلا إىل أداوت لصيانة الوضع الراىن والتأسيس لليأس االجتماعي 

 .بعدم القدرة على التغيَت
من خالل اجملهودات ادلقدمة يف ىذا البحث ظهرت عدة نتائج وتأسست عدة 

 ي ادلمارسايت: لقناعات علمية سواء على ادلستوى ادلفاىيمي، أو االبستيمولوجي، أو العم
ة يف العامل العريب تتمثل يقرطؽلالنتائج ادلتعلقة بطبيعة ادلشروع العلمي يف نقاش الد

 عقليإلمعان الاحة كانت دوما ال زبضع ألبسط درجات يف كون أن األسئلة  ادلطرو 
وادلنهجي، ألنو ليس منطقيا أن نسائل غياب الظواىر يف حُت أن البحث العلمي يسائل 
العالقات السببية ادلفسرة للظواىر، وىذا يعٍت أن حبث مسائل غياب الدؽلقراطية، 

 من البسس ومعيقات التحول الدؽلقراطي، وإشكاليات االستعصاء فيو الكثَت
االبستيمولوجي والفلسفي، ألنو ينحرف عن دراسة الظواىر ادلوجودة لصاحل تفكَت سبليو 

 ىيمنة النموذج ادلعريف والتارؼلي األورويب.
إننا ال نفسر ظواىر معينة ولكننا نقًتح حلوال دلشاكل اقتصادية وسياسية 
واجتماعية معقدة جدا اعتمادا على ذبارب اآلخر، ولألسف فإن اجلميع عندنا ال ينطلق 

سياقات  أنتجتهااالدبيات ادلفسرة لظواىر من الظواىر ولكن ينطلق من قراءاتو ومن 
تكرر إجابات معينة وال تبتكر إجابات دلعضالت ، فعقولنا اجتماعية وتارؼلية سلتلفة

 قائمة.
إن الذي ػلول بيننا وبُت تفسَت واقعنا وفهمو ىو غربة ادلشروع العلمي الذي ال 

ذلا  نفكرينتمي إىل اجلماعة اإلنسانية للباحثُت، وإذا كنا نبحث يف مواضيعنا فإننا 
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ي وثقايف مغاير سباما، وحىت بأدوات معرفية ومنهجية وقيمية تطورت يف سياق سيوسوتارؼل
مضامُت العلم أخذت أبعادىا الصرفة اليت ربول دون االستعانة بًتاثنا الفكري والديٍت 
والفلسفي ، فال أحدا منا يسسس دلعارفو انطالقا من طبيعة األسئلة الوجودية والفلسفية 

خ  السياسي عزل واالجتماعية ادلمتدة يف التاريخ اخلاص بادلنطقة العربية، كما أن التاري
عن إرث اخلالفة، وربط دبشروع الدولة الوطنية الذي حلت بو أوروبا مشاكلها لعدم 

 قدرهتا على احتواء النقاشات ادلتعلقة دبكانة الدين يف احلياة اإلنسانية.
ىناك نتائج متعلقة بطبيعة ادلفهوم الذي غلب أن ينتشر، فالدؽلقراطية غلب أن 

وإذا أرادت أن تصبح قيمة عادلية غلب أن تكون بدون تتخلص من طابعها األسسي، 
تبٌت اخلصوصيات وتقبل بالتناظر حوذلا، وال  تفرض الشكل العلماين  وتتوجو إىلأسس، 
ألن الثقافات غَت الغربية ثقافات ترتكز على قيم أخرى بديلة للحرية مثل قيم  ،والليربايل

عامل اإلسالمي، والقيم اجلماعية يف تقديس العمل يف آسيا، وقيم التسامح يف اذلند وال
اجملتمعات ادلتدينة، لذلك فمفهوم الدؽلقراطية الذي يناسب احلاالت العربية ىو ادلفهوم 
الالأساسي، وكذا التوجو اإلجرائي الذي يستورد اآلليات واألدوات بدون أن يستورد معها 

واالجتماعية للمجتمعات أنظمة القيم اليت ال تتناسب مع السياقات الثقافية والتارؼلية 
 العربية.

نظريا ىناك عدة قناعات ؽلكنها أن تتأسس من خالل اإلمعان الذي رافق مسار 
البحث، فأدبيات التنمية السياسية كانت نتيجة تفسَت ادلوجة الثانية يف أوروبا الغربية، 

جلنوبية ونظريات االنتقال رافقت تفسَت ادلوجة الثالثة يف أمريكا الالتينية وأوروبا ا
والشرقية، ولذلك فال ؽلكننا يف احلالة العربية أن نطلب منها أداء وظيفة غَت علمية وىي 

 تفسَت غياب الدؽلقراطية.
فاألدوات ادلعرفية والتحليلية اليت تطورت لتفسَت ذبارب حدثت ال ؽلكنها حل 

ل يف مشاكلنا أو تكون وصفات جاىزة دلشاكل معقدة أنتجها التاريخ واإلنسان والعق
البيئة العربية، ىذه األدوات ادلعرفية قد تساعدنا يف اكتشاف مشاكلنا فقط وليس يف 

 حلها، ألن احلل يبقى نتاج حلظة تارؼلية يقدم فيها العقل بديال جديدا.
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لقد ساعدتنا بعض الكتابات التارؼلية اليت اشتغلت على تفسَت استمرار األنظمة 
ستبداد وذلك بكواها أثبتت وجود اضلراف كبَت يف العربية التسلطية، وتفسَت ظاىرة اال

طبائع العمران واحلكم واإلمامة يف العامل العريب اإلسالمي، وىذا االضلراف ىو تأسس قوة 
الدولة وتضخم أجهزهتا القمعية على أنقاض ضعف اجملتمعات وضعف آليات احلماية 

عن سياقها االجتماعي اجلماعية من استبداد األنظمة، وحدثت ظاىرة انفصال الدولة 
 واألنثربولوجي.

ولذلك نشأت دوال قلقة وتعرف حساسية كربى لدرجة أاها عملت على محاية 
استقالذلا من رلتمعاهتا حىت أاها استعانت باخلارج أكثر من بيئتها الداخلية، وما بثبت 
ذلك ىو سلوكها العنيف، واحملصلة ىي دوال غَت شرعية يف الداللة السوسيولوجية 

ورلتمعات ضعيفة غَت  -أي شرعية الدولة يف حد ذاهتا وليس أشكال احلكم–لواسعة ا
 قادرة على محاية نفسها من الفساد واالستبداد.

الريع والقمع  ثالثية القبيلة، وتوظيف ولغياب شرعية الدولة حدثت االستعانة
لصيانة االستبداد وفرض الوالء على اجملتمعات، وقد منح ىذا التحالف بُت النمط 
القبلي واالقتصاد الريعي وأجهزة القمع الفرصة للدول بأن تنفصل سوسيولوجيا عن 
رلتمعاهتا ألاها تنتج الثروة وربتكرىا مث توزعها ماال وجاىا وسلطانا وفق ما يقتضيو منطق 

قصاء، ولذلك فأىم عقبات االنتقال إىل بناء ظلاذج حكم رشيدة ىو غٌت الوالء واإل
عناصر القوة ادلادية وإعلاذلا للعنصر البشري على الدولة وفقر اجملتمع، وكذا استناد الدولة 

 الذي ؽلثل جوىر كل عملية حضارية ومدنية.
الشعوب  إن أكرب اجلرائم ادلرتكبة يف التاريخ السياسي العريب ىي تدمَت أخالق

وادلواطنُت، وبذلك تنعدم احللول يف ادلستقبل ألنو ال ؽلكن ادلراىنة على شعوب مدمرة 
أخالقيا، وال سبلك انتماء حازما ألوطااها، والوطن حاليا ليس وطن القرن التاسع عشر 

تأسس فيو عالقة ادلواطن تن طالذي يتأسس على الفخر واالنتصارات العظمى، ولكنو و 
 اس قدرهتا على محايتو من اخلوف واجلوع وادلرض .بالدولة على أس
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ولتحقيق فرص االنعتاق من االستبداد غلب فصل ثنائية السلطة والريع وإغلاد 
ة وتدفع الضرائب، حىت تصبح الدولة شلونة من و سلارج اقتصادية لتشكيل شعوب تنتج الثر 

لمال العام طرف شعبها وليس العكس، وىو مدخل مهم لتخليص الشعوب من التبعية ل
ألنو أصل الفساد، والتمسك بالسلطة مدى احلياة، فادلال مال بيوتات كما قال ابن 
خلدون ومن حاز عليو حاز على كل شيء، فالسلطة ال غلب أن تبقى طريقا إىل ادلال 

 وإظلا غلب أن يصبح ادلال طريقا إىل السلطة.
دلدنية اليت تتأسس على أما ادلنطق القبلي فالبديل ىو ادلرور إىل ظلوذج الدولة ا

 منطق احلقوق والواجبات، والثقة ادلتبادلة، واحًتام األقليات.
وال ؽلكن دلنطق احملاصصة والعشائرية أن يبٍت دوال مستقرة ولذلك فاحلل ىو 
االرتكاز على ادلواطنة ادلدنية اليت ذبعل من الفرد عضوا يف مجاعة سياسية وليس مجاعة 

 ا وؽلثلها وسبثلو لتحول بينو وبُت الدولة.طائفية أو قبلية يتعرف هب
يف البحث عن عتبات ومداخل االنتقال إىل أنظمة حكم عادلة وشرعية ومستقرة 
واجهتنا عدة أسئلة معبأة باحلَتة أعلها على اإلطالق ىي تداخل ثالثية الدولة، النظام 

 والسلطة، ىذا من جهة ومن جهة أخرى عالقة الدؽلقراطية هبذه الثالثية.
 .؟الدؽلقراطية إلصالح الدولةيستعان بىل  -
 .؟أم إلصالح النظام -
 .؟-أي احلصول عليها وذبديدىا وفقدااها-أم إلصالح شكل شلارسة السلطة  -

التجارب التارؼلية والعملية يف احلالة العربية تثبت ىذه اإلشكالية ألن خيار 
الدؽلقراطية فكك دوال وأسقط أنظمة، ومل يغَت شيئا يف األماكن الفعلية للسلطة وطرق 
اكتساهبا وفقدااها، واألكثر من ذلك فإن موجات التغيَت كانت دائما تنتهي بإثارة أسئلة 

شكل احلكم وشلارسة السلطة، وىذا فيو الكثَت من الغرابة  بناء الدولة وليس إصالح
 واإلشكالية.

السائد الذي مل  ''logique d'Etatisation''ة نوالسبب يعود إىل منطق الدول
دبسسسات زلايدة  ازلايد منها فاعال غلعلومل ل الدولة عن التفاعالت السياسية، يفص
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تسطر مجيع احلركات وادلذاىب واالختالفات، فعندنا الدولة ىي نفسها السلطة، وىي 
نفسها النظام، لذلك انتهت الدؽلقراطية يف ليبيا بإعادة تبٍت نشيد وطٍت وراية وطنية، 

منطق  وفقويف سوريا ػلدث تفاوض بالسالح على ادلستقبل، ويف لبنان تقسم ادلكاسب 
 ."اجلميعالدولة كفاعل زلايد قادر على تأطَت "والغائب الكبَت ىو الطوائف، 

حىت ربل مجيع مشاكلنا، ولكنها رلرد آلية إلدارة عربيا الدؽلقراطية ليست ديانة 
النزاعات االجتماعية والسياسية، وىنا توجد مشكلة أخرى وىي أن التاريخ يعلمنا أن 

الصراعات وصناعة التوافق، وبالتايل  الدؽلقراطية كانت دوما خيارا عقالنيا لتجاوز
فاجملتمعات اليت مل تتصارع على أساسيات معينة مل تعرف الدؽلقراطية، كما أن التعددية 

ولكنها نتاج التطور التارؼلي الذي احتاج إىل ضرورة تطوير آلية لتمرير  اطبيعي اليست أمر 
لتنافس وترفعو من حالة ل ألاها تسطر اواحًتام مصاحل  اجلميع، والدؽلقراطية ىي احل

 ة إىل حالة  ادلسسسات.فنيعالطبيعة ال
إذا اجملتمعات غَت التعددية ال تعرف الصراع الداخلي والنقاشات حول ادلسائل 

ال تعرف حاالت االختالف اإليديولوجي العميقة بُت طلبها، وؽلكن أاها ادلختلفة، كما 
، كما قد ال تنجح الدؽلقراطية فيها ذلذه اجملتمعات أن ال تلجأ إىل الدؽلقراطية كخيار

خاصة إذا كان النموذج الوحيد ادلتوفر للتعددية ىو التعددية الثقافية والقبلية والعشائرية، 
وىو حال غالبية الدول العربية، لذلك فالدؽلقراطية اليت ؽلكنها أن تنتشر يف احلالة العربية 

 طورهتا التجربة الغربية. ىي دؽلقراطية بأسس جديدة ليست بالضرورة األسس اليت
ىناك أيضا عدة نتائج يف ىذا البحث نتجت عن مساءلة قيم احلداثة واإلسالم، 

شكلها وقد أثبتت الكتابات ادلتخصصة أن اجملتمعات العربية اإلسالمية تقبل احلضارة يف 
احلداثي ولكنها ترفض احلضارة يف شكلها القيمي، والسبب أن دينها يرفض عقيدة 
وشلارسة اخلروج من احليز العام ومن النشاط السياسي واالجتماعي، والكتابات الفلسفية 

جوىر العمران يف اجملتمعات اإلسالمية، ولذلك سبثل   "مسألة األمامة"والفقهية تثبت بأن 
قيمة "ة يف ىذه اجملتمعات ال ؽلكن أن ػلدث دبفاتيح احلداثة وخاصة فبحث الدؽلقراطي

 االيت تطورت للفصل يف صراع الكنيسة واإلمرباطور، واحلل عربيا ىو إغلاد منفذ "العلمانية
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صناعة القيم والتشريعات، وىذا ليس تطرفا ألنو أقل اخليارات ضررا، فكيف يف للدين 
إليديولوجيات وأخالق بشرية ماركسية، شيوعية يقبل أن تسند ادلنظومات القيمية 

 .؟وليربالية، وال يقبل أن تسند دلنظومة قيمية إذلية ادلصدر دنيوية البناء وبشرية ادلمارسة
إذا ما حدثت قطيعة معينة مع اذليمنة  اوطلبوي اواجتماعي اتارؼليا خيار  ا ما ؽلثلذوى

العربية واإلسالمية، والقول هبذا ال يعٍت  ادلعرفية والتارؼلية للنموذج الغريب على السياقات
مغادرة أفق احلداثة وإصلازاهتا االقتصادية والسياسية والثقافية، وإظلا يعٍت عدم السماح 
لنموذج حضاري بأن يدمر منظومة قيمية وحضارية أخرجتنا يوما من البدائية وأدخلتنا يف 

 حداثة العصور األوىل.
اسًتجاع مضامُت العدل والشورى وادلساواة  عٍتة توىنا ؽلكن القول بأن الدؽلقراطي

اسًتجاع السند الروحي والنفسي الغائب يف وجو عٍت يف الًتاث اإلسالمي، واألسلمة ت
احلضارة ادلادية الغربية، ويف ىذه احلالة فقط ؽلكن إغلاد نقاط سباس يًتاجع فيها التوتر بُت 

 العرب وثقافة الشرق بشكل عام.وجو ادلادي للحضارة، والطابع الروحي لثقافة تال
مرتبط بتفكك  للنظم ياهيار الفعلاالعمليا ؽلكن استنتاج عدة نتائج أعلها أن 

 ؽلكن ادلراىنة على:  ىناأنظمة التوافق السائدة واليت ال سبلك أي امتداد سوسواقتصادي، و 
تراجع القدرات االقتصادية نتيجة أزمات معينة ربدث سواء يف السياقات  -

 الوطنية أو الدولية.

وىذا ما يسدي إىل ااهيار سلطة الرعب واخلوف، ألن عصب األنظمة التسلطية  -
 ىو ادلوارد ادلادية اليت تشًتي الوالء وتوزع مزايا النفوذ والسلطان.

كما ؽلكن ادلراىنة على تغَت موازين القوى داخل النمط القبلي وىذا ما يعترب  -
 لدون.وفاء للتحليل الوضعي البن خ

وىذا ادلنطق األزموي يساعد على ظهور الضغوطات ذات الطابع النضايل اليت 
وىذا ، تتأسس تلقائيا نتيجة عدم قدرة الدول حاليا على احتكار ادلعلومة وادلعرفة والثروة

قدرة األنظمة البوليسية التقليدية على السيطرة خاصة على حركة ادلعلومات نتيجة تراجع 
كما أن اخلطاب حاليا ال يتم صناعتو بشكل مركزي وىرمي،   وظلاذج االتصاالت،
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فااهيار ىذا اخلطاب يعٍت ااهيار  وبالتايلىو رلرد خطاب  "النظرية البنائية"والتسلط بلغة 
ىذه األنظمة، لذلك أخرج الرئيس اللييب من مكان منحط جدا، وكذلك احلال بالنسبة 

ة للرئيس ادلصري حسٍت مبارك، للرئيس العراقي صدام حسُت، ونفس الشيء بالنسب
، أي خبطاب "بلغة اخلوف والقمع''وصور ىسالء أثبتت أن ىذه األنظمة كانت ربكم 

يستهلكو اجلميع ويسمن بو ، وىذا الكالم يعٍت أنو ؽلكن ادلراىنة على مدخل تفكيك 
 نيورغ''كما يقول األستاذ   Tournant linguistiqueاخلطاب عن طريق الدورة اللغوية

 .''ىابرماس
خيارات الثورة والتغيَت كخطاب ؽلنحنا فرصة االنعتاق من التوجهات النظرية اليت 
تفرض الدؽلقراطية كوصفة بدون ادلراىنة على القوى النضالية اليت ؽلكنها أن زبتار 
الدؽلقراطية وتلتزم هبا، أما الذين ال يسمنون هبا فال ؽلكنهم أن يسسسوا لنظام دؽلقراطي 

اج نفسو، وإظلا يشرفون على عمليات  إصالح وربديث ال سبس األماكن الفعلية يعيد إنت
 للسلطة والشرعية.

وؽلكننا أن نسجل نتيجة اهائية وىي أن األسباب اليت ربول دون قيام الدول ىي 
 نفسها اليت ربول دون قيام الدؽلقراطية يف العامل العريب.
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