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 تقدّيم

ّيث الف السنّين في الّيونان، واكتسب زخّمًا في العصر الحدآراطّية ّمفهوم قدّيم حدّيث، ظهر قبل الدّيّمق

 .كم الدّينيخلصها ّمن بطش الحكم الفردي واستبداد الُحُت حكمّيجاد نظم نتّيجة لسعي الشعوب الّمختلفة إل

كام تبنى نظاّمًا دّيّمقراطّيًا قام على انتخاب الُحـوّمع أن الوالّيات الّمتحدة األّمرّيكّية كانت أول الدول التي ت

في  نجحلم َّي، إال أن النظام األّمرّيكي عن بعضهاوفصلها السلطات التشرّيعّية والتنفّيذّية والقضائّية وتحدّيد 

ّيشّير  القرن الحادي والعشرّينّمنذ بداّية  زّماتأن به هذا النظام ّم َرـن ّما ّمأكّما . هدافهأّمن  العدّيدتحقّيق 

والعدالة االجتّماعّية وتكافؤ والّمساواة د بإّمكانه قّيادة الّمجتّمع نحو تحقّيق أهدافه في الحرّية ـإلى أنه لم ّيع

 . الفرص

نها خدّمت أروبّية، فّيشّير تارّيخها إلى وفي ّمختلف الدول األ ظهرتّما النظم الدّيّمقراطّية التي أ

وّمشاركة الجّماهّير في ّمداوالتها ، إال أن شعبّيتها بكّثّير أفضل ّمن النظام األّمرّيكي ٍلشعوب أوروبا بشك

 .قدرة على تحقّيق أهدافها كّما كان علّيه الحال في الّماضي القرّيب ّمنذ عقود، ّما جعلها أقّل تراجعـأخذت ت

ّمن  نتختلفا اهّمّمن حّيث الروح واألهداف، لكن نتفقاـّمام العرب تجربتّين في الدّيّمقراطّية، تأوهذا ّيضع 

 .هـنجازاُتإو هـاُتوّمّمارس الحكم حّيث هّياكل

نجازات العّملّية الدّيّمقراطّية هي التحول ّمن نظام حكم سّياسي إن أهم إ :ّمع ذلك، ّيّمكن القول 

الفرد الدّيّمقراطي ّمن عن نفسها على شكل ّموقف هذه القّيّمة ر ّبـتعو ،إلى قّيّمة ّثقافّية اجتّماعّية حسبف

 .على الّمساواة واالحترام الّمتبادل ّيقومّمن أفراد الّمجتّمع غّيره 

وكّيفّية ّمّمارسة النظام الدّيّمقراطي وتارّيخها، الفكرة الدّيّمقراطّية  شرَح الّمتواضعّيحاول هذا الكتاب 

 ،تحلّيل تلك الشروطكّما ّيحاول  ،ام نظام حكم دّيّمقراطي في الّمجتّمعللحكم، وتحدّيد الشروط الّمطلوبة لقّي

ض لدور الّمال في العّملّية وهذا ّيفرض التعُر. بدءًا ّمن ّمنتصف القرن العشرّين توّما ّمرت به ّمن تحوال

اإلعالم ف ...العّملّية الدّيّمقراطّية، ودور اإلعالم في الحّياة العاّمة والحّياة السّياسّية َبعتبر ُلاالنتخابّية التي ُت

هذه سلطة و ،الدّيّمقراطي وغّير الدّيّمقراطي في حّياة الّمجتّمع هّمّم دورب قومتالتي رابعة السلطة الّيشكل 
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 تولّما كان .الحكم توجّيهالّمشاركة في تشكّيل الرأي العام ونها ّمن ّمالّية وفنّية كبّيرة تّمّك اتإّمكانّملك ت

بت في حدوث ات العالم، وتسّبسهّمت في تكاّمل اقتصادأالتواصل االجتّماعي قد  ت وّمواقُعالعولّمة واالنترن

الهّياكل االجتّماعّية  ّيرـت إلى تغّيها أّدّمختلف الّمجتّمعات اإلنسانّية، فإنتفاعل ّثقافي غّير ّمسبوق بّين 

نقسم ـإذ فّيّما كانت الّمجتّمعات التي شهدت ّمّيالد النظم الدّيّمقراطّية ت. واالقتصادّية لكل الّمجتّمعات القدّيّمة

نات الّمجتّمعات اتجهت ّمنذ نهاّية الّثّمانّي ّلفإن كسّية، أعلى طول خطوط رإلى طبقات اجتّماعّية اقتصادّية 

 .  أفقّية إلى االنقسام إلى فئات ّثقافّية اجتّماعّية على طول خطوٍطّمن القرن العشرّين 

حتضان الّمدى صالحّية الواقع العربي  ّيضاَحإهو ولّما كان هدفنا األول ّمن هذا الكتاب 

، فإن اإلشارة إلى الّثقافة وقّيّمة اجتّماعّية ّثقافّية حكم نظاَم ، بوصفهاوتأّمّين شروط نجاحها الدّيّمقراطّية

في الحّياة االجتّماعّية والسّياسّية سوف ترافقنا على طول الطرّيق  التقالّيد والقّيم والّمواقفالعربّية ودور 

في  ،رض والتحلّيلوخى التسهّيل في الَعتّيالجهد الذي ونأّمل أن ّيسهم هذا . حتى نهاّيته هذا الكتابّمن بداّية 

صر ـعولّمة والَعوالتجاوب ّمع استحقاقات  الفكرة الدّيّمقراطّيةني لتبّمدى صالحّية الّثقافة العربّية  توضّيح

ات قّيام نظام حكم عربي إّمكان توفّيرجل أ ّمن تلك الّثقافةتطوّير ل الحاجةوذلك إضافة إلى شرح ، الّمعرفة

ولّما كانت نظم الحكم . الكّثّيرة نجازاتهإواالستفادة ّمن  عصرالعاّيش ّمع لتدّيّمقراطي عادل باستطاعته ا

ال بد أن ّيتجنب  الّمنشود فإن نظام الحكم العربي الدّيّمقراطي ،الدّيّمقراطّية الغربّية قد دخلت نفق التراجع

 حال في االعتبار ذخأس واقعّية تسأجدّيد على  دّيّمقراطياء نظام نب ّيتجه نحَون أالتجربة الغربّية، و اقتباَس

 ّمن انقسام ة والّمجتّمع العربيالدول تّمر بهّما والخلفّية التارّيخّية للّمجتّمعات العربّية، و ،الّثقافة العربّية

   .وتفسخ اجتّماعي يّثقاف تتـفعانّيه الشعوب العربّية عاّمة ّمن تتّما و ،ّيدّيولوجيأتّمحور و سّياسي

 :ّمّينهّموقبل ّمناقشة قضّية الّثقافة العربّية والدّيّمقراطّية، نود أن نوضح أّمرّين 

رّمز ّيالّمعنى الذي هو  والّثاني .التي تعّيش في البالد العربّية (رقّيةـِعـال)هو ّموضوع األقلّيات  األول 

 عروبةال ّمّثل أخرى ّمن ّمفاهّيم وّينبّثق عنه الّمفهوم هذا، وّما ّيترتب على "األّمة العربّية" ّمفهوم إلّيه

 .عربّيةالوحدة الو والعرب

وكّيف تم تشكّيله على الوجه الذي  ،األرض هذه اإلنسان على وجوَد انفسرـتتان هناك نظرّيتان رئّيس

وكل ّما في  ،واتإن اهلل هو الذي خلق جّمّيع البشر، وخلق األرض والسّما :األولىتقول  .هو علّيه الّيوم

إن اإلنسان جاء نتّيجة  :فتقول الّثانّيةالنظرّية أّما . وأسّماك وغّيرهاحّيوانات وأشجار و كواكَبالكون ّمن 

ن أّيعة فرضت على الكائنات الّمختلفة الطب إن :روّين التي تقولّيولوجّية، تبعًا لنظرّية دالعّملّية تطور ُب
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نت األقوى أو األصلح ّمن تلك الكائنات على البقاء واالستّمرار في التطور، تطور عبر عّملّية انتقاء ّمَكـت

 . فّيّما تسببت في انقراض الكائنات الضعّيفة وتوقفها عن التكاّثر

جّمّيع البشر ّمن رجٍل واحد واّمرأٍة  بأن اهلل خلَق ،أّيضًا،ن ّيؤّمن بنظرّية الخلق اإللهي، ّيؤّمن إن َّم

أو  ًانون جنسكّوواحد وأم واحدة، فإنهم ُّي نحدرون ّمن أٍبالبشر َّي دام جّمّيُعّما و .هّما آدم وحواءواحدة، 

إخوة  هم ن جّمّيع البشرأوهذا ّيعني . لوان بشرتهمأدهم ووجالنظر عن أّماكن و بغّض، وذلك ًاواحدعرقًا 

نظرّية،  ّمفاهّيُم واإلّثنّيات ، فاألعراق واألجناسجناس وأعراق ّمختلفةأل غرباء ّينتّمون واولّيس وأخوات،

بأن جّمّيع البشر  ،أّيضًا ،ن ّيؤّمن بنظرّيِة التطور الداروّينّية، فّيؤّمنأّما َّم. علّمّية أو تارّيخّية ولّيست حقائَق

البشري ّيبدأ رحلته  في إفرّيقّيا، ّما جعل العنصَر تظهر التي ردةـّيشبه الِقواحد  جاؤوا ّمن نسل حّيواٍن

وهذا ّيعني أنه ال ّيوجد بّيننا في حقّيقة األّمر أجناس أو . ة على األرض ّمن القارة السوداءّيالحّياتّية التطور

تزّيّيف وعي البسطاء ّمن الناس والسّيطرة علّيهم  خبّثاء بهدف اخترعها بشٌر أعراق ّمتباّينة، فهذه أّموٌر

بلّية في عهود ـقد جاءت التشكّيالت القو. ّية على حسابهمة واقتصادّية ذاتسّياسّي واستغاللهم، وتحقّيق أهداٍف

لتكرس ّمفاهّيم الِعرق  ،سة على الدّين والقوّمّيةّيدّيولوجّيات الّمؤَسوّمن بعدها األراعي، ّما قبل العصر الِز

 .عصورالّمَدى  لىالبشر ع ّمئات الّمالّيّين ّمنواألنساب، وتـتسبب في قـتل 

الواقعة  الجغرافّية األّمة هي الشعوب التي تعّيش في الّمنطقةأّما فّيّما ّيتعلق باألّمة العربّية، فإن هذه 

تّمتع ـ، وتضم األقطار التي تالشرقفي ّمان ُعخلّيج بحر العرب وو ،بّين الّمحّيط األطلسي في الغرب

، زّمّمّّي رق أو جنس بشرينفي إّمكانّية وجود ِعـوّما داّمت الفقرة السابقة ت. بعضوّية جاّمعة الدول العربّية

هي " األّمة العربّية" وهذا ّيعني أن. هو أّمر غّير ّمّمكن ّيةعرقأسس تقوم على  عربّية فإن وجود أّمٍة

وّثقافة ّمشتركة،  نتّمي إلى ّمنطقة جغرافّية ّمتصلة، ذات لغٍةـّمجازّية للداللة على تجّمعات سكانّية ت تسّمّية

  .ولها تارّيخ ّمشترك تعود إلّيه في تكوّيناتها الّمجتّمعّية

ة في البالد ودوجّمقلّيات الّما األأ. إلى انتّماء ّثقافي لغوي ال غّير فهي واقع حال ّيشّير" العروبة"أّما 

ّمن ّيكون أن  ال ّينفي هذا التنوع ،ّمع ذلك .”رقّيةِع“ولّيس أقلّيات ّمتنوعة، العربّية فهي أقلّيات ّثقافّية ودّينّية 

، الّمّمّيزة تقالّيدها الشعبّية، واالحتفال بوطقوسها الدّينّيةّمّمارسة شعائرها  بحرّيةتّمتع ـان تهذه األقلّيات حق 

 . فهذا حق ّمشروع ّمن حقوقها الّثابتة

عرف قّيام ّمعظم شعوب الّمنطقة التي ُتو، ّمن ناحّية ن الكرّيمآن كون اللغة العربّية هي لغة القرإ

ان تلك نتشر بّين سَكـأن ت اللغة العربّية بإّمكانجعل  ّما ،ّمن ناحّية ّثانّية بالبالد العربّية باعتناق اإلسالم
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 شفوّية ولّيسّمعظم تلك اللغات ن كوإلى وّيعود السبب في ذلك . أخرى ّمن لغاٍتالّمنطقة وتطّمس ّما عداها 

ّمن  الع على ّما جاء بهواالّط م اللغة العربّية لقراءة القرآنلتعّل كانت بحاجة الشعوبألن جّمّيع ، وةّمكتوب

لعربّية أسهّمت ، فإن اللغة انفسه الوقتفي  تفكّيرتعبّير وأداة  ولّما كانت اللغة هي وسلّيَة. أحكام وشرائع

قوة هذه اللغة  كُّمنوت. وتوحّيدها العربّية ف الّيوم بالشعوِبعَرالتي ُت ّثقافات الشعوب بشكل كبّير في تشكّيل

لذلك نجد . والعقل وّمخاطبة العاطفِة ّيرـالتعبعلى  كبّيرٍة درٍةبُقّثانّيًا تّمتع ـألنها تو، أواًل لغة القرآن ّمن كونها 

جّمّيع شعوب  ّمن ّثقافة هاّماوشرائع وطقوس تشكل جزءًا تقدات ـوّمع ّمن أحكام أن تأّثّير القرآن وّما جاء بِه

إلى  ال تعوُد طر عربي وآخَرـبّين ُقالشعوب ّثقافات االختالفات البسّيطة في  وهذا ّيعني أّن. العربّية البالد

 .ت بهاالتي ّمَر الحّياتّيةوالتجارب  ن الظروف الطبّيعّيِة، وإنّما إلى تباُّيهاأعراقن تباُّي

 "نقاء عرقي"بأن هناك  عاَءاالّدّيها ـفـقـوّمّث األّممبعض قادة ل بإّمكان األعراق جَع أكذوبة اختالَقإن 

عب ّمن الشعوب، دّمة َشلّيس ّمن أجل ِخ فهومّمالقد تم اختراع هذا و. غّيرها دوَن تصف به بعض الشعوبـت

وذلك تّمهّيدًا الضطهادهم والتقلّيل ّمن إنسانّيتهم، ، وإقصائهم ّمن البشر الغّيرضد وإنّما ّمن أجل التفرقة 

 تبِكارُت الجرائم التي الكشف عن تّماّمًا بعد أصبح ّمكشوفًا" رقياء الِعَقالَن"لكن ّمفهوم . حقوقهم واستباحِة

 .وفلسطّين وغّيرهاوالبوسنة  وأّمرّيكا باسّمه في أوروبا والصّين والّيابان وكورّيا

والنسب هو نّية ـواإلّثرق والجنس الِع أن كل ّمن ّيرفع شعارّيعي بإنسانّيته  إنسان ّمّثقف ّيعتّز كَلإن  

على ذاتّية ّمصالح  ، وتحقّيقسطاء ّمن الناسلتضلّيل الُب جذابٍة نصري ّيحاول استغالل شعاراٍتإنسان ُع

 . ، غالبا ّمن دون أن ُّيكلف بهذه الّمهّمةوّيتكلم باسّمها ،إلّيهاعي االنتّماء التي ّيَد قلّيِةاأل حساب

عبي، وّمن دون َش دون تفوّيض ّمن نصرّيّين أنهم ّيّمّثلون أقلّياٍتعي جّمّيع الّمّثقفّين الُعوفي الواقع، ّيّد

هم التكم ّمشوفْه ،الّمنتّمّين إلى تلك األقلّيات على التواصل ّمع عاّمة الناس حقّيقّية أن ّيكون لدّيهم قدرة

 ُّيجّيدون استخداّمهاجعل ّمفردات اللغة التي قود لُع الناس عاّمة خب عنالُن انعزال َنإإذ  ؛وطرّيقة حّياتهم

خب ّمن رّمان تلك الُنب في ِحسَبتوهذا . الناس عاّمة سطاء ّمنالُب خدّمهاتختلف عن ّمفردات اللغة التي ّيست

الّمعّيشّية،  ساءَؤوالُبقراء ـأحوال الُف إلىبالتالي التعرف و ،التواصل ّمع الشعوب والتفاعل ّمعهاالقدرة على 

 .  وّيتطلعون إلّيه ّمن طّموحات ،ّمن هّمومهم باَل وّما ّيشغل في حّياتهم الّيوّمّية، كالتّمن ّمش هّما ّيعانونو
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 تطور الفكرة الدّيّمقراطّية

لّيصف نظام  ،(الدّيّمقراطّية)ن استعّمل تعبّير َّم ّيشّير تارّيخ الفكر السّياسي إلى أن قدّماء الّيونان كانوا أوَل

استّيالء ى إلى تطبّيق ذلك الّمفهوم في حّينه أّد أَن غّيَر. كم نفسه بنفسهحكم سّياسي استهدف قّيام الشعب بُح

هد ث أّيضًا في َع، وهذا ّما حَدبّيد والتحكم بهمكم وقّياّمها بالسّيطرة على طبقة الَععلى الُح" األحرار"طبقة 

قدّيّمه ّمع ـالتراث الّيوناني وت للغرب ّمن خالل العرب الذّين قاّموا بترجّمِة ولقد انتقلت تلك الفكرُة .وّمانالُر

قام  الغرَب وجاذبّيتها، فإنكرة الدّيّمقراطّية الِف ِةعدالوبسبب . عكري والفلسفي للعالم أجَّمهم الِفتراِّث

وّمع دخول دول أوروبا الغربّية عصر الصناعة في . نوّيرـتباسها بعد استكّمال نهضته ودخول عصر التـباق

الدول  بعضفي  كمُح ظِمتحول إلى ُنـبدأت تعشر، كانت الدّيّمقراطّية قد  النصف الّثاني ّمن القرن الّثاّمَن

كم الدّيّمقراطّية نظم الُح تكتسباالسنّين،  تابعـتوّمع . ّمجتّمعّية لها تستحوذ على شرعّيٍةجع ، ّمااألوروبّية

 . طبقة وسطى فاعلة في كل ّمجتّمع صناعي تأن ظهَر، خاصة بعد شرعّية غّير ّمنقوصة

وّمع أنه لّيس ّمن السهل تعرّيف العّملّية الدّيّمقراطّية بكلّمات بسّيطة، إال أن هناك أكّثر ّمن إشارة 

الّمقولة التي أطلقها رئّيس  :وّمن أهم ّما جاء في هذا السّياق. حكم نظاَم بوصفها الدّيّمقراطّية توضح روح

بحرب  بّينّما كانت أّمرّيكا تّمُر 1513شهّير ألقاه في أواخر عام  طاٍبفي ِخ (براهام لنكولنإ)األسبق  اأّمرّيك

". وبالشعب، وّمن أجل الشعبحكوّمة ّمن الشعب، " هنإ :لن واصفًا نظام الحكم في أّمرّيكاقال لنكو. أهلّية

نظام حكم ّيقوم على تركز السلطة في ّيد " :ف الدّيّمقراطّية بأنهاالّموسوعي، فّيعِر (وبستر)أّما قاّموس 

 :في ّمكان آخر بأنها نفُسه القاّموس كّما ّيعرفها ". رّين تبعًا لنظام انتخابي ُحـأو في ّمّمّثلّيه الّمنتخب ،الشعب

 ". الحقوق والواجبات في رسّمّيًاتصف بتساوي الناس ـحالة ّمجتّمعّية ت"

(Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of English Language, 1989, 384) 

ن الناس ُتّمّك ّمها بطرّيقٍةوّينّظ ،نظام حكم ُّيحدد عالقة الدولة بالشعبهي وهذا ّيعني أن الدّيّمقراطّية  

نحهم ـ، وّمجرى حّياتهمالتأّثّير في َّم ت ذاِتاراّمن انتخاب حكاّمهم وّمّمّثلّيهم، والّمشاركة في اتخاذ القر

 .ولّياتهم الرسّمّيةؤم فّيّما ّيتعلق بّمسّثلّيهـّمـّمحكاّمهم والصالحّيات لّمحاسبة 
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لكن تجارب ّمختلف الشعوب التي تبنت الدّيّمقراطّية تشّير إلى أن نظام حكم األغلبّية الشعبّية الذي 

ّيوم ّمن األّيام، إذ أتاح لألغلبّية في ّمعظم الحاالت  أّي قوم علّيه العّملّية الدّيّمقراطّية لم ّيكن عاداًل فيـت

وفي ضوء هذه . والعادل در الكافيفرصة التحكم في ّمصائر األقلّيات وعدم االهتّمام بحقوقها وّمظالّمها بالَق

: ونستون تشرشل، رئّيس وزراء برّيطانّيا في األربعّينات ّمن القرن الّماضي قال لة وغّيرها، فإّنعِضالُّم

ها بّين الحّين واآلخر في الّماضي ت تجربُتكل األنظّمة التي تَّم أسوأ نظام حكم، إال أّن إن الدّيّمقراطّية هي"

 ".كانت أكّثر سوءًا

الّمرأة على حق الّمشاركة في العّملّية و األقلّيات لّيه في هذا الّمجال أن حصولإر اإلشارة ّمّما تجُدو 

، إذ فّيّما حصلت الّمرأة على حق االنتخاب في ألّمانّيا في كل دول الغرب الدّيّمقراطّية ر كّثّيرًااالنتخابّية تأَخ

في فرنسا، وعام  1744وعام  في برّيطانّيا، 1725، وعام 1721أّمرّيكا عام  ، حصلت علّيه في1715 عام

 . في الهند 1747الحق عام  اعلى هذ في الّيابان، علّمًا بأنها حصلْت 1752

تؤّثر في  ّمتطورة سّياسّية اجتّماعّية عّملّيٌةهي  سّياسّية ّمستقرة، وإنّما ّمع هذا، الدّيّمقراطّية لّيست حالًة

تاجًا حضارّيًا، ـا كانت الّثقافات نولَّم. تأّثر بهاـوت إلى الحّياة واآلخرهم الناس ونظرِت ّيم الّثقافّية وّمواقِفـالق

آلخر، وّمن ّمجتّمع آلخر، وّمن ّمكان آلخر، فإن الّمؤسسات الدّيّمقراطّية  وأنها تختلف ّمن عصر حضارٍي

تصادّية والهّياكل االجتّماعّية السائدة فّيه، ـوضاع االقتأّثر باألـّمجتّمع، وت للتجربة التارّيخّية لكِلتشكل تبعًا ـت

. في تشكّيل الّثقافات والحضارات ُتسهمالتي  والسّياسّية تصادّية واالجتّماعّية والّثقافّيةـونشاط القوى االق

تباّينة، ـاقتصادّية ّم ظل ظروٍف وبسبب ّمرور الّمجتّمعات اإلنسانّية بتجارب حّياتّية ّمختلفة، وألنها تعّيش في

 .النظم الدّيّمقراطّية وطرّيقة إدارتها للعّملّية السّياسّية تختلف ّمن ّمجتّمع آلخر فإَن

ّمن الّمّمكن  ...ولّيةؤإن جذور الدّيّمقراطّية وّمبادئها األساسّية القائّمة على الّمساواة والعدالة والّمس

ن كل إنسان إ :في األزّمنة القدّيّمة إلى القول ظهورهاإذ اتجهت الدّيانات ّمنذ  ؛ها إلى العقائد الدّينّيةإرجاُع

وعلى سبّيل الّمّثال، تقول  .ه لّيس ّمن حقه أن ّيتصرف بشكل ّمطلقول أّمام قوة عظّمى غّير ّمرئّية، وإنؤّمس

، الّيهودّية والّمسّيحّية واإلسالم، إن كل إنسان خاضع ألواّمر اهلل، وإن كل البشر وّية الّثالثالدّيانات السّما

ت إلى أّدفإنها بّيد، على األقل في عّين اهلل، أسهّمت هذه الّمبادئ في رفع ّمكانة الَعوفّيّما . ّمتساوون أّماّمه

كام العصور ّمعظم ّملوك األزّمنة القدّيّمة والكّثّير ّمن ُحإضعاف ّمنطق السلطة الّمطلقة التي استحوذ علّيها 

الدّيني والفكر رجال الدّين  لالستبداد أو االستغالل، بل قام حّد َعّمع ذلك، لم ّيستطع الدّين وْض. الحدّيّثة

االستبداد والحكم الّمطلق، قام  (شرعنة)وفي سبّيل . كام ظالّمّينبتبرّير سلطات ّملوك ّمستبدّين وُح ّمرارًا

قد و. همحكّمون باسِّمبعض الّملوك باالدعاء بأنهم آلهة، أو ّمن نسل اآللهة، أو ّيّمّثلون اآللهة على األرض وَّي
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وتركّيز ، واستغاللهمام الدّين لتوحّيد الناس عاءات في تّمكّين بعض الّملوك ّمن استخدأسهّمت هذه االّد

 . بعضها قرونًا الالت ّمالكة استّمّروتأسّيس ُسالسلطات في أّيدّيهم، 

ها تطوّيرتباسها وـاقالغرب في العصور الحدّيّثة باألفكار التي قام  كانت الفكرة الدّيّمقراطّية ّمن أهّم

وبسبب نجاح . واجتّماعّية شاّملة في بالدهتحقّيق نهضة سّياسّية وّثقافّية ّمساعدته على توظّيفها لوتأطّيرها و

كبّير ّمن العدالة  وتحقّيق قدٍر والخاصة، ّماّية الحرّيات العاّمةتلك الفكرة والنظام الّمؤسس علّيها في ِح

للشرعّية السّياسّية، فإن  وحّيدًانصّيب نفسه ّمصدرًا ـاالجتّماعّية واالستقرار السّياسي، وتّمكّين الشعب ّمن ت

ّمن  وطوّياًل للشعوب الّمختلفة، خاصة الشعوب التي عانت كّثّيرًا أساسّيًا ح ّمطلبًاالنظام الدّيّمقراطي أصَب

للشعوب  وّمع ترسخ الفكرة الدّيّمقراطّية في البنّية الّثقافّية .ّيدّيولوجّيةواأل كم الفردّية والشّمولّيةأنظّمة الُح

   .د باإلّمكان التفكّير في نظم حكم بدّيلةلم ّيُعخاصة،  السّياسّيةالغربّية عاّمة، وّثقافاتها 

فكرة اجتّماعّية ّثقافّية ونظام حكم سّياسي سبق اإلسالم باعتبارها  ّيعني أن ّمّيالد الدّيّمقراطّيةوهذا 

فوا تلك العرب عَر والّثورة الصناعّية والنظام الرأسّمالي، وأّن "الدولة القوّمّية"بكّثّير، كّما أنه سبق ظهور 

، الجزّيرة العربّية إلسالم خارَجا لّمّية في العصور التي تلت انتشاَران عصر نهضتهم الّثقافّية والِعـالفكرة إّب

ّمن الكلّمات  الكّثّيَر تبسواـاقالعرب، كغّيرهم ّمن األّمم، قد  ولّما كان .خاصة في بالد الشام وبالد الرافدّين

بة عن ـالرغم ّمن أصلها الّيوناني، لّيست غرّيكلّمة دّيّمقراطّية، على  ، فإّنغّيرهم ّير العلّمّية عنـوالتعاب

 .كر السّياسيّمن الّمفردات اللغوّية الّمتداولة ّمنذ زّمن في ّمجال الِف اللغة العربّية، بل هي جزٌء

، خاصة لّمّيةتصادّية والِعـاالقنجازاته السّياسّية وإوالحّياتّية الغرب تجربة اهتّمام العرب ب ىوقد أّد 

 تبني ّمفهوم الدّيّمقراطّية جاه الّمّثقفّين والّمفكرّين العرب نحَواّتإلى  ،عشر والعشرّين خالل القرنّين التاسَع

 .أبرز ّمفردات الخطاب السّياسي العربي الحدّيث ىحدإ غدوّما جعل الدّيّمقراطّية ت ،التروّيج له في كتاباتهمو

تّيح للشعب الّمشاركة الفاعلة في ـإن توجه دول أوروبا الغربّية إلى تأسّيس نظم حكم دّيّمقراطّية ت

بعد نجاح حركة اإلصالح الحكم ّمن ناحّية، واعتّماد الشعب ّمصدرًا وحّيدًا للشرعّية ّمن ناحّية ّثانّية، بدأ 

ن تخوف إإذ  ؛عشر تصف القرن السابَعـّمن نحولكنّيسة على نواحي الحّياة في قوّيض هّيّمنة اـالدّيني في ت

لطات الكنّيسة للسّيطرة الحدّيّثة بّمصادرة ُس "الدولة القوّمّية"ّمن احتّماالت قّيام عاّمة الشعوب األوروبّية 

 وحّيدًااعتّماد نفسها ّمصدرًا  نحَوفع تلك الشعوب د ، كان سببًا فيّمجددًا على الشعب وّمصادرة حرّياته

وكلّما  ،ّيرهم دورّيًاـللسلطات، بّما في ذلك سلطة اختّيار الحكام وتحدّيد صالحّياتهم وّمحاسبتهم، وتغّي

 والشفافّية ّمن االنفتاح عالّية تّمتع بدرجٍةـت ،رنةإقاّمة نظم حكم َّم تسبب هذا بدوره فيقد او. اقتضت الحاجة
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لّمكونات  ّية والدّينّيةـالّثقافلفّيات والَخ الّمعّيشّية وّمراعاة األوضاع ،الّمطالب الشعبّيةتحقّيق رص على ِحوال

  .وحقوقها الّمشروعة الحدّيّثة الدولة القوّمّية

 Nation“لّمفهوم  غّير دقّيقة هو ترجّمة عربّية" الدولة القوّمّية"وتجدر اإلشارة هنا إلى ان ّمفهوم 

state” ،لذلك ّيّمكن . أقلّيات ّثقافّية ودّينّية عدة ذات جذور ّمختلفةن هذه الدولة كانت وّما تزال تضم أل

القول أن هذه الترجّمة ال تعكس تّماّما ّمكونات الدولة األوروبّية الحدّيّثة؛ إذ كان ّمن األفضل استخدام تعبّير 

، أي الدولة القائّمة على أرض وطن واحد، بغض النظر عن ّمكوناتها السكانّية والّثقافّية "الدولة الوطنّية"

 "القوّمّية" والدولة الحالّيةّيفك االلتباس بّين الدولة العربّية  الدولة الوطنّية إن استخدام تعبّير. والدّينّية

، إذ ّيجعل باإلّمكان استخدام تعبّير الدولة الوطنّية ّمن أحالم العرب بعّيدة الّمنال الجاّمعة التي ّما تزال حلّمًا

ستخدم ّمن اآلن فصاعدًا تعبّير لذلك سوف ا .لإلشارة إلى كل دولة عربّية قائّمة الّيوم في كل قطر عربي

 ".الدولة القوّمّية"بدل تعبّير " الدولة الوطنّية"

تحدث باسم الشعوب التي ـأن ت هابإّمكان بتبني الدّيّمقراطّية جعلهذه األوروبّية الحدّيّثة  إن قّيام الدول

هذا  قادوفّيّما . جراءات تستهدف خدّمة ّمصالح تلك الشعوبإقوم به ّمن ـأن كل ّما تبعي تحكّمها، وأن تّد

السّياسّية واالقتصادّية  إلدارة الشؤونرعّية تحتاجه ّمن َش على ّما الوطنّيةالدولة إلى حصول التطور 

. ودْعّمها شعوب الدول االستعّمارّية الّمشروع االستعّماري بّموافقة ، فإنه جعل بإّمكانها تدشّينواألّمنّية

 عشر كان الحدَث رن الّثاّمَنولّيس هناك ّمن شك في أن قّيام الّثورتّين األّمرّيكّية والفرنسّية في أواخر الق

إذ فّيّما  ؛نظام حكم سّياسي، وفي حّياة الشعوب الغربّية عاّمة بوصفها الدّيّمقراطّية الفكرة األهم في حّياة

تها ّمن ـنت االجتّماعي والهّيّمنة الدّينّية، ّمّكّمن الظلم السّياسي والكْب بتحرّير تلك الشعوب الدّيّمقراطّية قاّمت

 .شرّيةَبفي تارّيخ ال يحضار ٍحصْرأهم  ّدعة التي تعة الصناحضاراستخدام طاقاتها الكاّمنة في بناء 

 ، وّمساواة الّمواطنّينلفرد الّثقافّية والدّينّيةاواالعتراف بحقوق  ،ظم الحكم الدّيّمقراطّيةتأسّيس ُن إّن

قّيّمة إلى  حسبّمن نظام حكم سّياسي فالدّيّمقراطّية  تحول، إلى ى، ودون وعي تقرّيبًاأّد ،أّمام القانون

والّمّمارسات الفردّية  الشعبيوالوعي ة ّيلّثقاففي البنّية ا لها تترسخ تدرّيجّيًاجَع ّما ،ّثقافّية اجتّماعّية

قّيّمة ّثقافّية  في التحول إلى الدّيّمقراطّية نجاُح وّيعتبر في تقدّيرنا. الدول الدّيّمقراطّية عاّمة فيوالجّماعّية 

اإلطالق، وهو النجاح كرة الدّيّمقراطّية على نجازات الِفإ أهّمهو  ّمن الناس وّموقف ّمن الغّير ،اجتّماعّية

إذ على . إلى الحكم في الدول التي تبنت الدّيّمقراطّية والتفرقة والتسلط البطش الذي حال دون عودة أنظّمِة

ن إف، الدّيّمقراطّية الغرب في العدّيد ّمن دول والسّياسّيةوالّمالّية  الرغم ّمن تكرر األزّمات االقتصادّية

ّمن وتحقّيق الّمزّيد  ،والّمحنوتجاوز العّثرات  ،أخطائهاتصحّيح األحّيان  أغلبفي الدّيّمقراطّية استطاعت 
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لم تكن  الذي أصاب بعض األنظّمة الدّيّمقراطّية واالنتكاسات التي ّمرت بها اإلخفاَقوهذا ّيعني أن . التقدم

م الدّيّمقراطي، بل كانت حب الّثقة ّمن النظاَس نحو هاعن الدّيّمقراطّية، أو سببًا لدفعالشعوب  بتعادكافّية ال

 . قوم باستبدال الحكام الفاشلّين بغّيرهمـل الشعوب ت، ّما جَعوالحكوّمات كامبعض الُح إخفاقإلى ّمؤشرًا 

السبب الرئّيسي الذي قاد هو  ّثقافّيًة قّيّمة اجتّماعّيًة باعتبارها الواقع، كان تأسّيس الدّيّمقراطّية وفي

ن بالدّيّمقراطّية تؤِّمالّمجتّمعات التي  :، أي"الّمجتّمعات الدّيّمقراطّية" إلى تسّمّية الّمجتّمعات الغربّية عّموّمًا

قد تبع تأسّيس الدّيّمقراطّية إرساء ّمبادئ و. قوم بتطبّيقها كنظام حكمـوت ،الشعبّيةّمن الّثقافة  ًاجزءبوصفها 

غّيره حرّيات كل فرد لواحترام  ،التساّمح والّمساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص بّين الّمواطنّين

والعّيش كّما  ،ئهمفي التعبّير عن آرا غّيرهمعن حق  الدفاَعبالتزام الفئات الّمّثقفة ، بل ووحقوقهم ّمن الناس

إلى تلخّيص ّموقف  بّياترّيس هولإّيفلّين وهذا ّما دفع . ها األنظّمة الدّيّمقراطّيةقُرـضّمن ّمعاّيّير ت ونّيرّيد

ك في التعبّير دفاعًا عن حِق للّموتّمعك في الرأي، لكنني على استعداد  ختلُفأقد : "قولت في جّملة فولتّير

اق بّين اآلراء واألفكار للتفاعل الخّل سّياسّيًا وّثقافّيًاالدّيّمقراطّية لتصبح إطارًا تطورت  تدرّيجّيًا،و "عن رأّيك

ّياجًا ، وِسمرّياتهوُح جّمّيع الناس وققوم على االعتراف الّمتبادل بحقـوجّماعّية تالّمتباّينة، وّمسلكّية فردّية 

 .كمجّمات الّمعادّية لّمفهوم ّمشاركة الشعب في الُحّماّية الحرّيات العاّمة وّمقاوّمة الَهّمنّيعًا لِح

 :وقبل االنتقال إلى جانب آخر ّمن جوانب هذا البحث، أود اإلشارة إلى ّثالّثة أّمور رئّيسّية

هو أن الرأي الّمتعلق بتحول الدّيّمقراطّية ّمن نظام حكم سّياسي فقط إلى قّيّمة اجتّماعّية  األّمر األول 

لنظم الحكم الدّيّمقراطّية عن قرب، والّمشاركة في  نتّيجة توصلت إلّيها شخصّيًا بناء على دراستيّثقافّية هو 

 .العّملّية االنتخابّية في أّمرّيكا

نتّيجة الستّمرار الّمّمارسة  غّير واٍع جاء بشكل لهاٌمإفهو أن هذا التحول  األّمر الّثاني،أّما  

ت صّيانة حقوق الفرد وضّمان تكافؤ الفرص في قوانّين توّخ ّنالدّيّمقراطّية، وقّيام الّمجتّمع الدّيّمقراطي بَس

 . ، وتجرّيم التفرقة العنصرّيةالّمجتّمع

ت إلى ن القوانّين التي سَع، وّسّثقافّية اجتّماعّيةل الدّيّمقراطّية إلى قّيّمة هو أن تحُو واألّمر الّثالث

ول دون ّمّمارسة التفرقة العنصرّية ضد لم تستطع أن تُحالّمجتّمع تأسّيس ّمبادئ العدالة والّمساواة في 

األغلبّية الشعبّية في الدولة الدّيّمقراطّية األوروبّية واألّمرّيكّية " عرق"أو " قوّمّية"األقلّيات غّير الّمنتّمّية إلى 

 . هي حق ّمطلق" حرّية الرأي"التفرقة بحجة أن هذه ، وإنّما جعلت ّمن السهل عودة على السواء

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D9%81%D9%84%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D9%87%D9%88%D9%84_(%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7_The_Friends_of_Voltaire)&action=edit&redlink=1
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عتراف بحقوق اال أوجَباجتّماعّية  ّثقافّية قّيام الشعب بّمّمارسة الدّيّمقراطّية كنظام حكم وقّيّمة إّن

وتبني ّمفاهّيم جدّيدة لم تكن  ،عدة حقائق حّياتّيةإلى إدراك  الدّيّمقراطي الّمجتّمَع قادت فردّية وجّماعّية

الفكرة الدّيّمقراطّية  عاّمة نالحظ أّن الدّيّمقراطّية الغرب وبالنظر إلى ّمجتّمعاِت. ّمألوفة أو ّمعروفة ّمن قبل

فلسفة  :، أيًاّيّمّيـِق ًاأصبحت ّمنهج تفكّير وّمسلكّية اجتّماعّية وّموقف ،الّثقافي واالجتّماعي ،ّيها السّياسيـبشق

 :والّمؤسسات، والتي تشّمل ّما ّيليوالّمبادئ ّيم ـّمن الق قوم على ّمجّموعٍةـّمجتّمعّية ت

في  دّيةائَقَعوال فئاته االجتّماعّية والّثقافّيةكل فئة ّمن و ،الشعبفراد أفرد ّمن االعتراف بحق كل  .1

 .رّية تاّمةوإبداء الرأي بُح العّملّية السّياسّية،الّمشاركة في 

 . االعتراف بتباّين ّمصالح ّمختلف األفراد والجّماعات واحترام ذلك التباّين واإلقرار بشرعّيته .2

ّمن الخاصة  مّمصالحه نوالدفاع ع م،في التروّيج ألفكاره نات الّمجتّمعّمكِو جّمّيع اإلقرار بحِق .3

 .لّمّيةِس ٍقخالل الّمؤسسات الدّيّمقراطّية بطُر

وحرّية التعبّير عن الرأي والّمشاركة االجتّماعّية وغّير االجتّماعّية، اإلقرار بأن الحرّية الفردّية  .4

العّملّية الدّيّمقراطّية، وأن الّمّمارسة الدّيّمقراطّية هي  خاذ القرارات الّمصّيرّية هي أساُسفي اّت

 . الترجّمة العّملّية لّمبادئ الحرّية والّمساواة وتكافؤ الفرص في الّمجتّمع

 :تشّملـاالعتراف بها وإقاّمة الّمؤسسات الدّيّمقراطّية على أساسها ف أّما الحرّيات العاّمة التي تّم

 .عد السّياسيحرّية الرأي بالتركّيز على الُب .1

 .عد الدّينيوالعقّيدة بالتركّيز على الُب حرّية العبادة .2

 .تصاديـعد االقهنّية بالتركّيز على الُبالتّملك وّمّمارسة األعّمال التجارّية والِّم حّق .3

 .عد االجتّماعيبالتركّيز على الُب ّمن الناس حرّية اختّيار طرّيقة الحّياة ونوعّية العالقات ّمع الغّير .4

 .عد الّثقافيالُب بالتركّيز علىوالفكر حرّية التفكّير والتعبّير عن الرأي  .5

الدّيّمقراطّية وّمّمارستها ّمن دون إقاّمة  فهم الدّيّمقراطّية على هذا النحو جعل ّمن غّير الّمّمكن تطبّيَق إَن

فرص والّمساواة أّمام ل ّمبادئ الحرّية والعدل وتكافؤ الَفالّمجتّمعّية التي تْك رتّيباتالّمؤسسات السّياسّية والت

ت بدورها في الّمجتّمع ّمن دون رتّيباتلك الّمؤسسات والتل ّمن غّير الّمّمكن قّيام جَع وهذا بدوره. القانون

ظم التي تحكم تأسّيس وفي القوانّين والُن ،غرس الفكرة الدّيّمقراطّية كقّيّمة اجتّماعّية ّثقافّية في نفوس الناس
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 ّمن حّيث التركّيب ًادّمعَق ًالذلك أصبح كل ّمجتّمع دّيّمقراطي ّمجتّمع .الّمؤسسات الّمجتّمعّية وإدارتها

، لكنه ّملتزم والوالءات ّمن حّيث األهداُف ًان حّيث األفكار واالتجاهات، وّمتضاربّم ًاوالّمؤسسات، ّمتنوع

 .العدالة والّمساواة وتكافؤ الفرص، وحق الشعب في ّمراقبة الّمسؤولّين وّمحاسبتهمالحرّية وبّمبادئ 

 ّيةاتتصادّية واإلعالّمـخب السّياسّية واالقالُن ّمع هذا، تشّير التجربة الدّيّمقراطّية في أّمرّيكا إلى أَن

فر اتوـال تخاصة واّمتّيازات  نتها ّمن االستحواذ على حقوٍقتّمكنت ّمن الحصول على سلطات إضافّية ّمَك

وجبها النظم ّمن الناس ّمن حقوق ت م الكّثّيَربل أكّثر ّمن هذا، لقد استطاعت تلك النخب أن تحِر. لعاّمة الناس

وتحقّيق  وعي البعض اآلخر،ّيف ـوتزّي بعض الناس غرائزإلّثارة أداة الدّيّمقراطّية، واستخدام اإلعالم 

ن النخب إ :وفي الواقع، ّيّمكن القول. أهداف نخبوّية خاصة على حسابهم وحساب الّمصلحة العاّمة

ت في العصور القدّيّمة، التي ساَداالرستقراطّية ت ّمحل العائالت تصادّية واإلعالّماتّية حَلـالسّياسّية واالق

قوته  ن ّيستّمُدبَطس وتبرّير االستبداد، لكنه استبداد ُّمعاّمة النا أدّمغِة ّمحل الدّين في غسِل ن اإلعالم حَلإو

، ، وّمصادر الّمعلوّمات الحقّيقّية والّمزّيفةكرتصاد والّمال والِفـلطة السّياسة واالقاألساسّية ّمن احتكار ُس

 .ورهاّيصالها إلى الجّمو نشرها ، إضافة إلى أدواتواإلشاعات والقدرة على صنع األخبار

ى قّيام تلك ن الشعب ّمن حكم نفسه بنفسه استدَعّمّكظم حكم سّياسّية ُتسعي الدّيّمقراطّية إلقاّمة ُن إّن

قد جاء هذا و. السلطات جّمّيعًاو الشرعّية جعل الشعب ّمصدَر ْيأللشعب،  كافة السلطاتالنظم بإسناد 

عشر، والتخلص ّمن  التطور بعد نجاح دول أوروبا في فصل الدّين عن الدولة في ّمنتصف القرن السابَع

ت دّينّية استّمَر بعد حروٍباتخاذ قرار فصل الدّين عن الدولة  تَم حّيث. هّيّمنة الكنّيسة وتعالّيّمها ورجالها

 الرغم ّمن تراجع دور الدّين في حّياةعلى و. كّما سنوضح الحقًا ّمن البشر، وراح ضحّيتها الّمالّيّيُن ،طوّياًل

في  الّمؤسسة الدّينّيةوأّثر  ،الغربي التشرّيع في الّمجتّمع فيالدّين أّثر ن إال أ، عاّمة الّمجتّمعات الدّيّمقراطّية

نظم الّمرجعّية لصّياغة  اتراطاإل أحد أهّم فتعالّيم الكنّيسة تشكل ،لم ّيتوقف نظّيم نواحي الحّياة االجتّماعّيةـت

  .الدّيّمقراطّية ربالَغ ّمجتّمعات عظمُّمّيم والعالقات االجتّماعّية في ـالق

، إال أنها قاّمت بتوفّير الدّيّمقراطي الّمجتّمعحّياة تحدّيد دور الدّين في بت في ّمع أن الدّيّمقراطّية تسّبو

بّمّمارسة نشاطاتها الّمختلفة والتنافس فّيّما بّينها، وبالتالي إعطاء الّمتباّينة الّمناخ الّمناسب لقّيام الدّيانات 

ّمعتقد ، فحرّية الواختّيار ّما ّيناسبه ّمنها عدّيدة دّيانات إلى الشعب كي ّيتعرف لكل فرد ّمن أفراِد الفرصة

 .ّيّمقراطّيةفر إال بعد فصل الدّين عن الدولة وتأسّيس الّداتوـالدّيني والعبادة لم ت
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الدّيّمقراطّية لّيست قّيّمة ّمطلقة كالحقّيقة أو الحرّية، كّما أنها لّيست أّمرًا ّمرغوبًا فّيه وّمطلوبًا ّمن 

بل األغلبّية ـلة ّمن ِقفَضُّمّثقافّية ّيّمة اجتّماعّية ـقفي األساس  إنّما هي ،الناس كالّثروة أو الصحة ل كِلَبـِق

ها في الحّياة الّمجتّمعّية، وهي نظام حكم ّيفتح الّمجال لّمشاركة الجّماهّير في التي تفهّمها وتعي دوَرالشعبّية 

 ّمن الّمواطنّين ّيح لكل البالغّينـتـّمجتّمعي ّي إطاٌرّيعني أن الدّيّمقراطّية هي  ذلكو. خاذ القرارات الّمصّيرّيةاّت

ّمنحهم حق ّمحاسبة الّمنتخبّين وتقّيّيم إنجازاتهم ـ، وّيّثلّيهمـوّمّم كاّمهمفرصة الّمشاركة في عّملّية اختّيار ُح

 ، وأنوّمشروط قرار ّمؤقت هو الّمتعلق باالنتخابالشعبي  القراَروهذا ّيعني أن . وقانونّية بطرق انتخابّية

وكلّما  ،وتغّيّيره عند الضرورة ،ضع سنواتوّمراجعته كل ِب هذا القرارّمن حق الشعب إعادة النظر في 

وهذا . أو لم ّيوفوا بالوعود االنتخابّية ،شعر بأن ّمّمّثلّيه ّمن النواب أو الحكام لم ّيلتزّموا بالشروط الدستورّية

ّمارس بحرّية، ُّي الّثابتة حقوقالّمن  ّيجعل النقد والنقد الذاتي جزءًا أساسّيًا ّمن الّمّمارسة الدّيّمقراطّية، وحقًا

 . في الّمجتّمع األكّثر وعّيًاالسّياسّية واالجتّماعّية  القوىواجبًا ّمن واجبات و

واًل كل الّمجتّمعات الصناعّية أصبحت ُد ، نالحظ أّن2115عام ّمن  الّثانيآلن، وقد دخلنا النصف ا

أّما الّمجتّمعات التي تعّيش في . استكّمال عّملّية التحول إلى الدّيّمقراطّيةإلى أو في طرّيقها  ،دّيّمقراطّية

 .ظم حكم استبدادّية أو غّير دّيّمقراطّيةل ُنَبـتزال ّمحكوّمة ّمن ِق الالزراعة وّما قبله فنالحظ أنها  عصر

دّية ائَقَع أبواب عصر الّمعرفة أصبحت غّيَر قف علىـّمن ناحّية ّثانّية، نالحظ أن الّمجتّمعات التي ت 

في عصور ّما  تزال الّمجتّمعات التي تعّيش الدّية، فّيّما ائَقالَع الفلسفة لتخلص ّمنإلى افي طرّيقها  أنها أو

ّمع ذلك، ّيوجد في كل ّمجتّمع صناعي . ة ّثقافّية تقوم على عقّيدة دّينّيةأو تشهد رّد ،دّيةائقبل الصناعة إّما عَق

 وتّمُر ،ّينتّمي إلى عصر الزراعة او الّمعرفة عن عصرها فئة أو أكّثر تعّيش في عصر حضاري ّمختلف

الكّثّير ّمن عّيش ّيفعلى سبّيل الّمّثال، . اجتّماعّية ئات ّثقافّيةت كل ّمجتّمع إلى ِفُتـدّية بسبب تفائّثقافّية عق بردٍة

وطرق حّياة عصري الزراعة والصناعة،  تقالّيد وقّيمتختلط فّيها  والّيات جنوب أّمرّيكا في حضارةسكان 

 . بردة دّينّية أصولّية ذات صبغة عنصرّية عن حضارة الّمعرفة، ّما ّيجعلها تّمُر بعّيدًا

خاصة في الوالّيات الّمتحدة قرن العشرّين، وّمع انتصار االقتصاد على السّياسة في ّثّمانّينات ال

صة ها لتحقّيق ّمصالحها الخاة في ّيد النخب االقتصادّية تستخدُّمتحولت السّياسة ببطء إلى أدااالّمرّيكّية، 

رّمانها ّمن وِح كبّير، إلى حّد ب في تعطّيل العّملّية الدّيّمقراطّيةتسَب األّمر الذي. على حساب الّمصلحة العاّمة

 .وخدّمة قضاّيا الشعوب الّمؤّمنة بها ،رسالتها الّمجتّمعّيةالقدرة على الحفاظ على 
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دعة، وأن الفرد حّين ّينظر الدّيّمقراطّية األّمرّيكّية بأنها ُخ Walter Lippman وولتر لبّمانوصف  

حققه فإنه سوف ّيقول ّما قاله بسّمارك عن نابلّيون ه أن ُّيققه ّمقارنة بّما كان ّمن حّقإلى دوره فّيها وّما َح

شيء على  ن بعّيد بأنه شيء عظّيم، لكن حّين تراه عن قرب تكتشف أنه الّيتراءى إلّيك ّم" :الّثالث

 ".طالقاإل

 ."(Quoted in Richard Harwood, “The Messenger Shouldn’t Bear all the Blame,” The 

Washington Post, Feb. 15, 1996, A 21) 
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3 

 ّمّيالد النظم الدّيّمقراطّية

في  أخفقت فّيّماالّمجتّمعات الصناعّية،  في كِلنجحت  الدّيّمقراطّيةالتجربة  إلى أن تشّير سجالت التارّيخ

ت وّيأتي في ّمقدّمة العواّمل التي حرَّم. الّمجتّمعات التي ال تزال تعّيش في عصور ّما قبل الصناعة ّلك

في  والشّمولّيةقّيم الّماضي التقلّيدّية والفلسفات الغّيبّية ، نجاح الدول غّير الصناعّية ّمن التّمتع بالدّيّمقراطّية

. عتبر تجربة دّيّمقراطّية خاصة لم تكتّمل بعد، وذلك باستّثناء الهند التي ُتتلك الّمجتّمعات على حّياةالسّيطرة 

تحقّيق ّمبادئ ل جناضل ّمن أـتزال ت ال هانإفن نجاح التجربة الهندّية في الّمجال السّياسي، إذ على الرغم ّم

 قـتحقلم انتكاسات كبّيرة، إال أنها إلى تعرض ـتجربة لم تتلك الوّمع أن . العدالة والّمساواة وتكافؤ الفرص

بّما كان أكبر نجاحات الدّيّمقراطّية في الهند رو ،الحّياة االقتصادّية أو االجتّماعّية نواحيفي  نجاحات باهرة

نة بجارتها باكستان ، ّمقارالواسع ّمارالَدتل وـعّملّيات القو العسكرّية هو ّمساعدتها على تجنب االنقالبات

 . القّيم التقلّيدّية والفلسفة الدّينّية الغّيبّيةجنب هّيّمنة تـ، لكنها لم تستطع أن تنفسها الفكرة نت التي تب

الرغم ّمن  على وعلى سبّيل الّمّثال، استطاعت الدّيّمقراطّية أن تستّمر في ّمجتّمعات غربّية صناعّية  

وعنصرّية، كّما شوفّينّية شّمولّية ّيدّيولوجّيات أاسّية عّمّيقة حّين سّيطرت على الحكم ضها لنكسات سّيتعُر

ّيطالّيا في عهد ّموسّيلّيني في السنوات التي سبقت وقوع الحرب إوفي  ،تلرـحدث في ألّمانّيا في عهد ه

 وتجاربها التارّيخّية، الحّياتّية في ّمختلف دول العالم الّثالث الظروفوفي الّمقابل، تشّير . العالّمّية الّثانّية

باعتبارها االستحواذ على ّموقع قدم لها في  الدّيّمقراطّية إخفاقالعربّية، إلى  الدولتجارب وّمنها بالطبع 

 اإلخفاق وّيأتي هذا. ّمن اآلخر ًا، أو ّموقفأو فلسفة ّمجتّمعّية ،أو قّيّمة اجتّماعّية ّثقافّية سّياسي، نظام حكم

األحزاب الّمّثقفّين والرغم ّمن كّثرة الحدّيث عن الدّيّمقراطّية في األروقة السّياسّية، وتداول الفكرة بّين على 

 كتبالفي اقتحام ّمعاجم اللغات و "دّيّمقراطّية"، ونجاح كلّمة الفكرّية طّيافهاسّياسّية على اختالف أال

 .كافة العربّية وّمفردات اإلعالم في  البالد ،الدراسّية في الجاّمعات

 وتغلغلها في ،العربي ذورها في ّثقافة الّمجتّمعالدّيّمقراطّية في غرس ُجإخفاق  أن عتقُدأوفي الواقع، 

في الدول العربّية  السّياسّية في فشل التجارب الدّيّمقراطّية األهَم نظام القّيم السائد كان وال ّيزال السبَب

الرغم ّمن بقاء على  ،الدّيّمقراطّية فّيها إخفاق أّما فّيّما ّيتعلق بالهند، فإن عدم. وغّيرها ّمن دول العالم الّثالث
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ّيعود إلى انتشار  ،عّية لفترة طوّيلة ّمن الزّمنواالقتصاد الهندي خارج دائرة الدول الصناالهندي الّمجتّمع 

ولقد كان  .في البالد ّيم السائدـجزء ّمن نظام القكبّين الناس وترسخها في وعي الشعب فلسفة الالعنف 

فلسفة الالعنف والّمقاوّمة السلّمّية في العالم، وهي الفلسفة التي  هو رائَد الّمهاتّما غانديالزعّيم الهندي 

إلى تحقّيق  لالستعّمار البرّيطاني وإجباره على الرحّيل ّمن الهند، وصواًلي أّثبتت جدواها في التصّد

 وهذا ّيعني أن فلسفة الالعنف، كونها قّيّمًة .لّمانّية الدولة ودّيّمقراطّية الحكماالستقالل السّياسي وتأسّيس ِع

 قبوَل واإلعالّمّية الشعب الهندي وقّياداته السّياسّية والّثقافّية ّمختلف فئاِت بإّمكان اجتّماعّية ّثقافّية، جعلْت

 . ّيّما بّينها بطرق سلّمّيةفدارة عّملّيات التنافس والتعاون إالّمبدأ الدّيّمقراطي، واستخداّمه أداة لحكم البالد و

 ع حّدبهدف وْض عشر والتاسَع عشر الّثاّمَنجاء تطور الدّيّمقراطّية كنظام حكم سّياسي في القرنّين 

ه على رقابَت م، وُّيحِكه بنفسهحكم نفَسكي ّيعب ، وّمن أجل إفساح الّمجال أّمام الشتاتورّيةـللظلم والدك

وجب العّمل على أوقد . نفذّينـتـوالّم كامدون استبداد الدولة ورجالها ّمن الُحول ّيُحو ،السلطة السّياسّية

والّثقافّية السّياسّية  بأبعادها التركّيز على الحقوق الفردّيةبالعّملّية الدّيّمقراطّية  قّيامتحقّيق تلك األهداف 

ناحّية، وتعرّيف سلطات الدولة وتحدّيد ّمجاالت عّملها ّمن ناحّية ّثانّية، والعّمل على فصل ّمن واالجتّماعّية 

 . وتحقّيق التوازن فّيّما بّينها ًا،بعضوالتشرّيعّية والقضائّية عن بعضها لطات التنفّيذّية الُس

قوقهم وحرّياتهم التي صادرتها أنظّمة الحكم ولقد استهدفت تلك العّملّية تّمكّين األفراد ّمن استعادة ُح

ّمن قدرة الدولة  لطة السّياسّية أو الدّينّية باستباحتها ّمجددًا، والحّداالستبدادّية، والحّيلولة دون قّيام الُس

وهذا أدى بدوره، خاصة بعد استقرار األوضاع . أو ّمصادرة جزء ّمنها عّموّمًا على تعطّيل الحرّيات العاّمة

، ةالعاّم ّمصلحةالّمصلحة الشخصّية على التفضّيل السّياسّية واالهتّمام الّمتزاّيد باألوضاع االقتصادّية، إلى 

وتكرّيس ّمبدأ الّمنافسة السّياسّية القائم على الّمصلحة الذاتّية ولّيس على الّمصلحة الوطنّية، وإضعاف قدرة 

ف ْعقلّيات، خاصة في ضوء َضأّية الّمستضعفّين ّمن فقراء وجهالء والنظم الدّيّمقراطّية عّموّمًا على حّما

 . ابّيةتخـّمشاركة تلك الفئات في العّملّية االن

في العّملّية االنتخابّية، وذلك  والّثقافّية الدّينّيةواألقلّيات  الفقّيرة والجاهلةالفئات إن ضعف ّمشاركة 

الّمشاركّين  جعل ّمن الطبّيعي نجاح أغلب ،ة العنصرّيةالتفرققصاء ولإلضها بسبب خلفّياتها الّثقافّية أو تعُر

وتشّير الّمعلوّمات الّمتوفرة عن . السلطةالسّيطرة على الحكم واحتكار في  االنتخابّية في العّملّية فعلّيًا

ّثلث كّثّيرًا ال ّيتجاوز بصفة ّمنتظّمة  اتالفئة التي تشارك في االنتخابحجم  إلى أن االنتخابات في أّمرّيكا،

النظام  لذلك أصبح. في حقّيقة األّمر أقلّيةهي على زّمام السلطة التي تهّيّمن  "األغلبّية"أن ، ّما ّيعني السكان

، وبالتالي خضوع رأي ن سّيطرة األقلّية على األغلبّية الشعبّيةضَّمَّي ًاأّمرّيكا نظاّمالحالي في الدّيّمقراطي 
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تصاد ـاالقسّيطرة على الُّم ئاتأساسًا ّمن الِف الحاكّمة تكون األقلّيةـوت. ، ولّيس العكساألغلبّية لرأي األقلّية

الّمؤسسات التي ، والقائّمّين على لّثرواتاالّمال والفئات التي تّملك ووالسّياسّيون الّمحترفون، اإلعالم، و

وسائل اإلعالم التي تقوم  وعلى سبّيل الّمّثال،. قوم بالتروّيج لوجهة نظرهاـتدافع عن ّمصالح تلك الفئات وت

 لةَهلفقراء والَجا سل أدّمغِةَغبالعّمل على  ّيلهاو، وبنوك التفكّير التي ّيقوّمون بتّماألّثرّياء واألقوّياء ّيّملكها

 . خّياراتها السّياسّيةوتحدّيد  ،في القضاّيا العاّمة ا، وصّياغة ّمواقفهفةستضَعواألقلّيات الُّم

في  تّيجة لحدوث تطورات عدةـفي أوروبا الغربّية، ن أّما ّمّيالد نظم الحكم الدّيّمقراطّية فقد جاء أواًل

دت السبّيل َهوّم ،ّمت التوجه نحو الحرّية والدّيّمقراطّيةحَت حّياتّية ظروٍف ظهور، كان ّمن بّينها تلك البالد

 . شرعّية سّياسّية وّمجتّمعّيةعلى النظام الدّيّمقراطي  لحصول

ان عصر النهضة األوروبّية وسكان الّمدن إّبتحالف التجار ورجال األعّمال  :التطوراتتلك وّمن أهم 

الّمتعلقة بالنشاطات الكنّيسة الكاّثولّيكّية وتعالّيّمها  في وجِه ، ووقوفهم ّمعًاوُحكاّمها دول أوروباّمع أّمراء 

داع الناس واستغالل بالفساد وِخعاّمة سّمت ّمّمارسات اّت يوه ،ارساتها الدنّيوّيةالتجارّية والّمالّية وّمّم

، عشر، كانت النشاطات التجارّية في بعض الّمدن األوروبّية إذ ّمع نهاّية القرن الرابَع. الفقراء والجهالء

قوم بتشجّيع الّمعاّمالت ـفي أوروبا، وت الدّينّية تحدى التقالّيد السائدة والسلطاتـقد بدأت تّيطالّية، خاصة اإل

كم نفسها بنفسها، ع تلك الّمدن بصالحّية ُحوبسبب تّمُت. الّمخالفة لتعالّيم الكنّيسةالتجارّية الّمالّية واألعّمال 

اجتّماعّية  وفي ضوء ّما ساد تلك الّمدن حّينئذ ّمن حرّيٍة". الدولة -الّمدّينة "فإن الّمؤرخّين أطلقوا علّيها اسم 

تحقّيق  تستهدفقلّيدّية اـوغّير ت لى التركّيز على نشاطات دنّيوّية غّير دّينّيةجار والحرفّيّين إنسبّية، واتجاه الُت

قطاع وتقالّيده، ها عن حّياة اإلتطور في اتجاه أبعَدـدن أخذت تّمعطّيات الحّياة في الُّم ّمصالح ّمادّية، فإّن

 .لّمالّيةبالنشاطات التجارّية والّمعاّمالت ا ّمنها ّيتعلق، خاصة ّما وقادها إلى ّمخالفة تعالّيم الّمؤسسة الدّينّية

 ،ّمن التجار والحرفّيّين والّمّمولّين في العدّيد ّمن الّمدن نشطة طبقة ظهرتنتّيجة لهذه التطورات، 

، ّما جعل هؤالء ّيفكرون قطاعّيات بعد سنوات عبودّية طوّيلةاإلظلم ّمن  واقد هرب أعضائهاكان الكّثّير ّمن 

حكم ّمن الشعب،  وإذا كانت الدّيّمقراطّية هي نظاَم. ّمن األحرار وجّماعاتًا أفراد بوصفهموّيتصرفون 

إبان  الدولة - الّمدّينةلنكولن، فإن نظام براهام إوبالشعب، وّمن أجل الشعب، كّما قال الرئّيس األّمرّيكي 

 Robert Lopez, cited by Norman ."اّمًا ّمن التجار، وبالتجار، وّمن أجل التجارنظ"عصر النهضة كان 
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 تصاديـوّثقافي واق اجتّماعيصرار الكنّيسة على تطبّيق تعالّيّمها لم ّيترك ّمجااًل لتحقّيق تحول إلكن 

البشر ّمن سكان  ها ّمالّيّيُنراح ضحّيَت ،شّمل حروبًا قوّمّية وأخرى دّينّية عدّيدة ّمن دون صراع دّموي

 (Westphalia) ّمعاهدة وستفالّيال ، تبعًاعشر الحروب في ّمنتصف القرن السابَع قد انتهت تلكلو. أوروبا

، واالعتراف بسّيادة كل الدّين عن الدولة فصِل على ،ونصت، بّين أشّياء أخرى 1145التي وقعت في عام 

في  ّينالِد تراجع دور أدت إلىتطورات  يوه .ا، وحق كل حاكم في اختّيار دّين شعبهدولة على أراضّيه

دت الطرّيق لظهور وّمّهوتشجّيع النشاطات االقتصادّية، ، وانتهاء دوره في الحّياة السّياسّية ،حّياة الّمجتّمع

   .االجتّماعّية والّثقافّية الّمجتّمع الّمدني التجّمعات السّياسّية وّمؤسسات

في الّمجتّمع  والّثقافّيةالسّياسّية واالجتّماعّية  اتترتّيبصّياغة الكانت تلك التطورات تعّيد  فّيّماو

في القرن السادس  االكتشافات الجغرافّية عقبالتجارّية التي بدأت و الّمالّية النشاطاتكانت  وبي،األور

اتصفت باتساع نوعّية تقود إلى حدوث تطورات اقتصادّية  وتسارعت وتّيرتها خالل القرنّين التالّيّين عشر،

 ّثّمارّيةـاالست النشاطاترفّية والصناعّية، وتأسّيس شركات ّمالّية وتجارّية كبّيرة لدعم األعّمال الِح نطاق

تطورات علّمّية  ّمن ناحّية ّثانّية، شهدت تلك الفترة أّيضًا حدوَث. االستعّمارّية في العدّيد ّمن بالد العالم

وفّيّما قاّمت . قلّيص شعبّية الّمؤسسة الدّينّيةـبدورها في ت أسهّمْتواسعة ونشاطات فلسفّية وفكرّية وّثقافّية 

بت ، تسَببداع في الحّياة العاّمةواإلوالعلّماء والعلم  ،رّينالفكر والّمفكالعقل وتعزّيز ّمكانة تلك النشاطات ب

 .الرسّمّية الالتّينّية التي كانت لغة الكنّيسة والالهوت اللغِة التي جاءت على حساِب الوطنّية في إحّياء اللغاِت

تحول اجتّماعي  ّمنزلة، كان ب1145عام صالح الدّيني، وفصل الدّين عن الدولة إن انتصار حركة اإل

نهاء الصراع بّين إوقد أسهم ذلك التحول في . اة الّمجتّمعات اإلنسانّية قاطبةّثقافي غّير ّمسبوق في حّي

إذ فّيّما احتفظت . السلطة الدّينّية والسلطة السّياسّية، وتسبب في تّمكّين الّثانّية ّمن السّيطرة على األولى

سلطاتها السّياسّية  ُرلدنّيوّية، ّما جعلها تخَسنازلت ّمرغّمة عن سلطاتها اـالّمؤسسة الدّينّية بسلطة أخالقّية، ت

الحكام  قّياُم الدّينّية الحروبانتهاء بع ـتلقد و. ها على ّمدى قرونتبّمن ّمواقعها االجتّماعّية التي اكتس والكّثّيَر

لكن الشعوب التي  ،هم إلى إحكام سّيطرتهم على شعوبهمباالستّيالء على السلطة في البالد، واتجاه بعض

بل استبدال ـقـأشكالها، ولم ت لالّمطلقة بك رفضت السلطات ،ذاقها العذَبواستّمرأت َّم ،دت على الحرّيةتعَو

 . ةستبّدُّمدكتاتورّية لكّية َّم ّمستبدة بسلطٍةفاسدة سلطة دّينّية 

 كان ،في القرنّين الّثاّمن عشر والتاسع عشر عدة ّثورات سبب هذا الّموقف الصلب في وقوعقد تو

الفكرة وتأسّيس  ،دت الطرّيق لشّيوع الّمفهوم الدّيّمقراطيّمَهالتي  األّمرّيكّيةالفرنسّية والّثورة ها الّثورة أهَّم

الدول الصناعّية  ّمن ناحّية ّثانّية، قاّمت. الدول األوروبّية أغلبنظام حكم سّياسي في أّمرّيكا والدّيّمقراطّية ك
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الد و البلغز تال وتصنّيع ّمعدات حربّية حدّيّثة، استخدّمتها فّيّما بعُدـبتطوّير تكنولوجّيا القخالل تلك الفترة 

، كّما استخدّمتها أّيضا فهاها وتكرّيس تخُلعوِبها، واستعباد ُشاِتَوَرواستغالل َّث الفقّيرة والضعّيفة واستعّمارها

إن الغرب لم ّيهزم العالم " :ّيقول الّمؤرخ األّمرّيكي هّيو توّماس ولهذا .في شن الحروب ضد بعضها البعض

 ."هزّمهم باستخدام العنف الّمنظم تعالّيم دّينه، وإنّما ّمه أوَّيـأو ِق ،أفكاره بسبب تفوِق

رفّية التجارّية والِح النشاطاُت اهأسَس ي أرسْتتال تصادّية واالجتّماعّيةـالحرّية االق تكونوبذلك 

تعزّيز ّمبدأ الحرّية الفردّية، فّيّما دت إلى ان عصر النهضة، قد أفي الّمدن األوروبّية إّبوالّمعاّمالت الّمالّية 

وهكذا، جاء . السّياسّيةالّثقافّية ون تطورات بترسّيخ ّمبدأ الحرّية قاّمت حركة اإلصالح الدّيني وّما رافقها ّم

ّمّيقة في الّمجتّمع واسعة وَع ث تحوالٍتحِدتصادّية ّمع الحرّية السّياسّية واالجتّماعّية لُّيـتحالف الحرّية االق

ّمختلف  تصادي جدّيٍدـاق إنتاج ّمِطنوعّية جدّيدة، ون ّثقافٍة يّمجتّمع جدّيد ذ ها ظهوُرتائِجـاألوروبي كان ّمن ن

ت البشرّية ّمن عصر الزراعة تصادّية، وبالتالي حدوث قفزة حضارّية نقَلـاق إنتاج أنّماِطعّما سبقه ّمن 

 .  التقلّيدي إلى عصر الصناعة الدّيناّمّيكي

ظهرت  ،عشر الّثورة الصناعّية في برّيطانّيا في النصف الّثاني ّمن القرن الّثاّمَن حدوثعلى أّثر 

زعة االستغاللّية للنظام الذّين وقعوا ضحّية الَن ّمن الناس ّمّيَنعَدالُّمتأوي العّمال وكي الّمدن الصناعّية 

 رّمانهم ّمن ّمعظِمال وِحالّمصانع في حّينه باستغالل العَّم األعّمال وأصحاُب إذ قام رجاُل. الرأسّمالي الجدّيد

 لجهلها البؤس واّيعُّمتقع بالقرب ّمن الّمصانع، هم إلى العّيش في أحّياء فقّيرة ا اضطَرحقوقهم اإلنسانّية، ّم

واجتّماعّية  تصادّية وسّياسّية وّثقافّيةـاق ّمن حولهم تعّيش تطورات تالّية، فّيّما كانت الّمدُنـوالّمرض لعقود ّمت

 .واسعة ونوعّية

والسكن نادي بضرورة تدخل الدولة لتحسّين ظروف العّمل ـارتفعت أصوات الّمّثقفّين ت ،نتّيجة لذلك 

لنساء ل بالنسبة خاصة ،ّيّمارسها رأس الّمال التي، ووقف الّمّمارسات االستغاللّية الصناعة لعّمالوالحّياة 

 .الّمدارس بدل الّمصانع إلى وّمنع عّمل األطفال وإرسالهمواألطفال، 

ال جاءت نتّيجة لقّيام اإلقطاعّيّين خالل العقود أن طبقة العَّم :وّمّما تجدر اإلشارة إلّيه في هذا الّمجال

 ،الّثورة الصناعّية باالستّيالء على األراضي الزراعّية وطرد الّمزارعّين ّمنها القلّيلة التي سبقت حدوَث

داّمى الفالحّين ُق تحول ،ذلكل نتّيجة. ّمساكنهم الوحّيدةزقهم الوحّيد، وأحّيانًا ّين ّمن ّمصدر ِررّمان الفالحوِح

عّمل  فرص طبقة فقّيرة ّمعدّمة قواّمها الّمزارعون الذّين فقدوا أراضّيهم، ّمّما أجبرهم على البحث عن إلى

توفر للعاّملّين ّيلم  العّمل في ّمصانعقادهم إلى  األّمر الذي ،ّمتطلبات العّيش خارج بّيئتهم الزراعّيةتكفل لهم 
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ظروف عّمل في ظل بسبب االضطرار إلى العّمل و. ةّيفّيها الحد األدنى ّمن ّمتطلبات النظافة والعناّية الصح

بأوضاعهم الّمعّيشّية وحقوقهم اإلنسانّية بدأ ّيتبلور تدرّيجّيًا،  عّمال الّمصانعفإن وعي  ،وحّياة بائسة قاسّية

  .ّمهّمذات وزن كبّير ودور ّمجتّمعي  عّمالّية إلى طبقٍة بعد عقود ّما جعلهم ّيتحولونّم

بال ّمصدر ذرة ّمكتظة بالسكان، وكونهم فقراء ـإن اضطرار عّمال الصناعة إلى العّيش في أّماكن ق

 ّموع بشرّيةُجتعون بقدر ّمن الكراّمة واالستقاللّية إلى ـر ّيتّمّيتحولون ُّمكرهّين ّمن بشجعلهم رزق ّثابت، 

ّمن ناحّية ّثانّية، كانت . سًاأكّثر بؤ ّيعّيشون في أّماكَنوّيعّملون في ظل ظروف بائسة،  ،عدّمّينالُّمّمن 

ل تحّّم علىحالته الجسدّية والنفسّية، وقدراته ّيعّيش علّيه تعتّمد على  بسّيط ات العاّمل على توفّير دخلإّمكان

 ّمق االستغاللبن والظلم وُعبالُغ حّسجعله ُّيّما ّم، ةالعّمل ساعات طوّيلة، والقّيام بأعّمال روتّينّية ّمّمّل ّمعاناة

ّمن أساسًا انطلق طورون وعّيًا طبقّيًا ُّي، بدأ عّمال الّمصانع القاسّية نتّيجة لتلك الظروِف. قدان الكراّمةوُف

احة االستغالل َدـوعلى الرغم ّمن ف. إنسانّية هدافأو لألّمور، ورؤّية واحدة ،بّمظالم ّمشتركةحساسهم إ

 ن الجزء األكبر ّمن عبء ذلك االستغاللإفجار، وُت ّين ّمن ّمّمولّين وصناعّيّينـطبقة الرأسّمالّي الذي ّمارسته

 عّمل في ظل أوضاع كل ّيوم ساعات طوّيلة رض علّيهم العّمُلوقع على كاهل األطفال والنساء الذّين ُف

 . كل الخدّمات الصحّية واالجتّماعّية تـفـتـقر إلىسّيئة  نّيةأحّياء سكّمزرّية ّمقابل أجور بخسة، والعّيش في 

 والخدّمات الّمالّية نوّيع النشاطات االقتصادّيةـوت ،التجارةاتساع نطاق تسارع عّملّيات التصنّيع و لكّن

ظهور ولقد تسبب هذا بدوره في . والّمعّيشةظروف العّمل  تدرّيجي، ولكن ّملحوظ، تحسنحدوث  أدى إلى

 :طبقات اجتّماعّية ّثالَث ّيتكون ّمن بعد نحو قرن ّمن الزّمن ّمجتّمع جدّيد

قواّمها الّمهنّيون  وسطى وطبقةن، وواإلقطاعّيوكبار التجار ّثرّية قواّمها رجال األعّمال والّمال  طبقة 

 . فقّيرة قواّمها عّمال الّمصانع وطبقة، وصغار رجال األعّمال والتجاروالحرفّيون 

 التجارة نشّيطـتواالقتصادّية  نوّيع النشاطاتـتفي  رّيادّيًا دورًا بالذات الوسطىالطبقة  أّدتوقد 

، وّمساهّمتها في النشاطات ّمشاركتها في تلكّمن خالل  واالجتّماعّية في الّمجتّمع الجدّيدالسّياسّية الحّياة و

 الّمشاركةّمن خالل  ولقد جاء هذا الدعم. دعم العّملّية الدّيّمقراطّيةقّياّمها بنّمّية األسواق االستهالكّية، وـت

 .االجتّماعّيةتصادّية وّمواقعها ـلحّماّية ّمصالحها االقأداة واستخدام العّملّية السّياسّية  ،في االنتخابات الفاعلة

الّثقافي في الّمجتّمع والتحول االجتّماعي  اتعّملّي عّيلـتففي  هّمّمالطبقة ّمن القّيام بدور  تلك نّمَك األّمر الذي

عن ّثقافة الّمجتّمع الزراعي اختالفًا نوعّيًا ّثقافة جدّيدة ّمختلفة  يذإلى بلورة ّمجتّمع جدّيد  وصواًلالصناعي 

للعالقات التقلّيدّية  وخالفًا. واالدخار ّيم ّيعطي أهّمّية كبّيرة للوقت والعّملـنظام ق ّمّمّيزاتهاالتقلّيدّية، كان ّمن 
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على أساس ّمصالح قاّمت ّمن طبقات الّمجتّمع الصناعي الجدّيد طبقة  العالقات بّين أفراد كِلفإن القدّيّمة، 

 . الطائفي رقي أوالِع تّماءـأو االن ،القرابة أو الدمأو  ،الدّين أو التارّيخ، ولّيس على أساس وهّموم ّمشتركة

نافس ـالتتجه نحو ـطبقات اجتّماعّية ذات ّمصالح ّمتباّينة جعل العالقات فّيّما بّينها ت إن بروز ّثالِث

لسّياسّية لتلك الطبقات تصادّية واـقارب الّمصالح االقـلكن ت. التعاونل والتكاُّمالنزاع، ولّيس نحو وأحّيانًا 

االت والتنافس التعاون في ّمج ب في دفعها نحوتسّب التصنّيعبناء النظام الرأسّمالي القائم على  خالل فترة

حّماّية الّمكتسبات السّياسّية على أواًل العّمل : ّمجاالت التعاون برزقد كان ّمن ألو. في ّمجاالت أخرى

 ، وتأكّيدالسّياسّية، واعتبار الشعب ّمصدر الشرعّية العّملّيةالّمشاركة في  وّمحورها الحرّيات الفردّية وحّق

تصادّية وّمحورها تعزّيز الحرّيات ـحّماّية الّمكتسبات االق والعّمل ّثانّيًا على ؛ّمسؤولّية الدولة تجاه الّمواطنّين

تعضّيد الّمكتسبات االجتّماعّية على العّمل ّثالّثًا و ؛والّمعاّمالت الّمالّية والتجارّية وحرّية العّمل تصادّيةـاالق

والتنظّيم واإلضراب عن العّمل  ،ال في الحصول على ضّمانات اجتّماعّيةالعبادة وحق العّّم وأساسها حرّية

 . رأس الّمالأصحاب والتفاوض الجّماعي ّمع  ،عند الضرورة

، لحّماّية تلك الحرّياتواألقدر على توفّير اإلطار الّمجتّمعي  الفكرة األهّمهي الدّيّمقراطّية  ولّما كانت

حّماّية الدّيّمقراطّية والّمشاركة في تطوّيرها  علّيها يّملُت لحتهاوجدت أن ّمصالّمجتّمع فإن كافة طبقات 

وهذا ّيعني باختصار أن الدّيّمقراطّية هي نتاج تجربة حّياتّية خاصة . الحّياة العاّمةوتعّمّيق جذورها في 

 على الّمؤسسة الدّينّيةوإنهاء هّيّمنة  ،عاشتها شعوب أوروبا الغربّية في طرّيقها إلى فصل الدّين عن الدولة

الزراعة التقلّيدي، وتأسّيس نظم اجتّماعّية تقوم  ّمجتّمع صناعي على أنقاض ّمجتّمِعبناء و الّمجتّمع، حّياة

 .والسعي لتحقّيق العدالة والّمساواة ،على ضّمان الحرّيات العاّمة

ّمر بالتجربة لم ت ،فّيها الّمجتّمعات العربّية ا، بّمالّمجتّمعات الناّمّية عّموّمًا ّمن ناحّية ّثانّية، إن كون 

شبه تقلّيدّية في عصور ّما قبل الصناعة، فإن  قلّيدّية أوـت ال تزال تعّيش حّياةنها إالحّياتّية الغربّية، و

وجب العّمل على استنباط ّمعادلة جدّيدة للعّمل تبر ضعّيفة، ّما ّيـأن تعت نجاح الدّيّمقراطّية فّيها ال بد احتّماال

 .الدّيّمقراطّيةلظهور  تّمهّيدًا العّملّية السّياسّية،والعدالة والّمشاركة في  السّياسي تحقق لتلك الشعوب الحرّيَة

فّيها الدول العربّية،  اوبّية عن تجربة الدول الناّمّية، بّمّيضاح ّمدى اختالف التجربة األورإوّمن أجل 

سرّيعة على عّملّية تطور الهّياكل االجتّماعّية  لقاء نظرٍةورة أن نعود قلّياًل إلى الوراء إلّمن الضر هأننرى 

  .السّياسّية عاّمة والعّملّية الدّيّمقراطّية خاصة، وعالقة تلك الهّياكل بالعّملّية تصادّية عبر التارّيخـواالق

 



23 
 

 تصادّيةـالهّياكل االجتّماعّية واالق

، فّيّما كان رب األسرة هو كانت القبّيلة في الّمجتّمع القبلي هي وحدة الّمجتّمع، بل هي الّمجتّمع بكل ّمقوّماته

 الّمجتّمع القبلي، فإن واسعة بحرّية التجوال في ّمناطق جغرافّية ذلك الّمجتّمع تّمتع وفي ضوء. اآلّمر الناهي

على  هاواستحواذ ،ةالحدّيّث الوطنّيةالدولة ظهور  لكَن. عبر آالف السنّينها أو وجوِد الدولةحدود لم ّيعترف ب

، فرض م للحفاظ على وحدتها وحّماّية حدودهاها إلى استخدام العنف الّمنَظَءولجو ،ّمصادر القوة العسكرّية

ج نتاإولّما كان نّمط حّياة و. ألواّمرها وأن ّيخضع ،ّمن تلك الدولة على الّمجتّمع القبلي أن ّيصبح جزءًا

 حدأكن ّيلم  الخاصة ّمفهوم الّملكّية قرار في ّمكان واحد، فإّنـعلّيه عدم االست ّيفرضالّمجتّمع القبلي 

غّياب سببًا في  ّياب الّملكّية الخاصةنّمط الحّياة غّير الّمستقر وغ كانّمن ناحّية ّثانّية، . ّثقافّيةال هّمكونات

نتّيجة لذلك، لم ّيعرف . ّيتكون ّمن طبقة واحدةبسّيطًا ّمجتّمعًا ، ّما جعله ّمن حّياة ذلك الّمجتّمع الطبقّية

وفّيّما . ذكر في حّياتهُّي دورب قومال ت والّمادة لّمصلحةا، ّما جعل طبقيالصراع ال ّمفهوَم الّمجتّمع القبلي

ضّمان وحدة القبّيلة  فيتّمحور كان ّيخ ّيذلك الشالدور األساسي لتركزت السلطة في ّيد شّيخ القبّيلة، فإن 

ّيعني أن الّمجتّمع  ذلكو .وكراّمتها فهاتحدّيات، وتعاون أفرادها في الدفاع عن شَرالوتّماسكها في وجه 

، وإنّما ها الّثروة الّمادّيةاقتصادّية أساُس أو هّياكَل ،ها السلطة السّياسّيةالقبلي لم ّيشهد هّياكل هرّمّية أساُس

 . أساسها الوالء للقبّيلة وروابط القرابة والنسب هّياكل اجتّماعّية

الحة رة آالف سنة ظهر الّمجتّمع الزراعي الذي فرض علّيه نّمط اإلنتاج القائم على ِفعَش نحو قبل 

الّملكّية  ظهرت ،وبسرعة. ن ّيستقر في ّمكان واحد بالقرب ّمن األراضي الزراعّية وّمصادر الّمّياهأاألرض 

الجدّيد اعتراف الّمجتّمع  ، وتّمعلى السواءوأدوات اإلنتاج الّمّياه  الزراعّية وّمصادرالخاصة لألراضي 

 طبقة :تّينـون ّمن طبقّمجتّمعًا طبقّيًا، ّيتك الزراعيالّمجتّمع  نتّيجة لذلك، أصبح. ّمؤسسةتلك البشرعّية 

 . الفقّيرة وصغار الفالحّين ةعّمال الزراع وطبقة، الّثرّية ّمالك األراضي

ها ّمضطرة للعّمل لدى الّثانّية، فإن الطبقة الّثانّية وجدت نفَسوفّيّما قاّمت الطبقة األولى باستغالل 

تصف عصر الزراعة الذي ـّمن نحو وفي. ترب ّمن االستعبادـقـت قاسّيةأوضاع حّياتّية  الطبقة األولى في ظّل

 ،هرّمّية سّياسّية هّياكل ظهورأسهم في  ، ّماعشرة آالف سنة، ظهرت الدولة في صورتها البدائّية نحودام 

 تترسخ والقرون تتابع السنّين وّمع. فّيّما احتفظ رب العائلة بسلطاته االجتّماعّية ،طبقّيةتصادّية ـوهّياكل اق

تها ّمن التحكم في ـنّمّكعلى قوة كبّيرة ّمجتّمعّية، وتستحوذ  شرعّيةعلى  ، ّمّما جعلها تحصلتلك الهّياكل

في التطور قد تسبب هذا و. ناته الّثقافّيةالعالقات االجتّماعّية في الّمجتّمع الزراعي، وتشكّيل ّمكّو طبّيعة
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 في حّياة األفراد أو الجّماعات قوم بهالّمجتّمع، إذ لم ّيعد لها دور ت ذلك عن حّياةبشكل كاّمل القبّيلة  ّيبـتغّي

القائّمة على وحدة الدم ّمحل القبّيلة بوصفها العائلة الّمّمتدة قاد بدوره إلى إحالل  األّمر الذي ،الّمستقرة

 .وحدة الّمجّمتع الزراعي الجدّيد

فالّمجتّمع  ؛ظهر الّمجتّمع الصناعي الذي قام على الطبقّيةّمن الزّمن،  القرن قرنّين ونصف نحو قبل

لكن الّمجتّمع الصناعي شهد ّمنذ أّياّمه . الّثروةالدخل وطبقات اجتّماعّية أساسها  الصناعي ّيتكون ّمن ّثالِث

لها  ْدلم ّيُع، كّما في حّياة ذلك الّمجتّمع قوم بهن حّياته، إذ لم ّيعد لها دور تالعائلة الّمّمتدة ع تغّيّيباألولى 

والفقّيرة ّمت زوال العائلة الّمّمتدة أن حّياة الّمدن الصناعّية بأحّيائها الّثرّية وّمن األسباب التي حّت. ّمكان فّيه

ّمغلقة،  شبهبائسة  تقع في ّمناطَق صغّيرة وشقق م،ج بالخَدتُع كبّيرة تكون ّمن بّيوٍتـتكانت على السواء 

 . نتج عن ذلك استبدال العائلة الّمّمتدة باألسرة بوصفها وحدة الّمجتّمع الجدّيد لقد؛ وولّيس في قرى ّمفتوحة

غّياب السلطة السّياسّية والقانون سببًا في تطوّير أعراف قبلّية على هّيئة في الّمجتّمع القبلي، كان 

كان شّيخ القبّيلة ّيعرفها جّيدًا، وّيّملك السلطة صارّمة وهذه أعراف  ،لةّيالقب ّمنظوّمة ّثقافّية إلدارة شؤون

وقّيم في الّمجتّمع الزراعي، كان ضعف السلطة السّياسّية والقانون سببًا في تطوّير عادات وتقالّيد . لتطبّيقها

في . ّمّيةْلِس بطرٍقعائالتها الخالفات بّين  إلدارة شؤون القرّية وحّل جاّمدةعلى هّيئة ّمنظوّمة اجتّماعّية 

الدولة وتطور القانون والّمؤسسات العاّمة، لم ّيعد هناك حاجة ألعراف  وء وجوِدالّمجتّمع الصناعي، في ض

الّمسؤولة عن إدارة شؤون الّمجتّمع  ّيصبح هو الّمنظوّمَة ، ّما جعل القانوَنلزّمةُّم ّثقافّية أو تقالّيد اجتّماعّية

 . األّمر قـتضىإذا ا استخدام القوةوواللجوء إلى العنف  ،الخالفات بالطرق السلّمّية وحِل

ّيم ّمشتركة هي ـرف وّمهن وهواّيات وّمصالح وقالتنظّيّمات االجتّماعّية القائّمة على ِح ولّما كانت كُل

رأسّية، فإن غّياب القبّيلة والعائلة الّمّمتدة عن حّياة الّمجتّمع الصناعي كان ّمن أهم  تّية ولّيسـنظّيّمات أفقـت

والشركات األحزاب ، ّمّثل اقوم على ّمساواة أعضائهـت فقّيةّمنظّمات أباإلّمكان تكوّين  العواّمل التي جعلت

في  .الّمجتّمع الّمدنيّمؤسسات و والنوادي الّثقافّية والرّياضّية ّمات الّمهنّية والجّمعّيات الخّيرّيةالعاّمة والّمنّظ

 اتبوصفها ّمؤسس ،والعائلة الّمّمتدة في الّمجتّمعّين القبلي والزراعيبّيلة ـالّمقابل، كان استّمرار وجود الق

اجتّماعّية وّثقافّية واقتصادّية أفقّية سببًا في تعطّيل قّيام ّمؤسسات  ،عّيةكاّمل الشرتحظى ب اجتّماعّية ّثقاقّية

  .الدّيّمقراطّيةو التنّموّية ّينالّمجتّمع العربي، وبالتالي تعطّيل العّملّي فّيها اجتّمعات، بّمفي تلك الّم

تستقر كنظام حكم سّياسي لن و ،نجحـن الدّيّمقراطّية لن تعلى أ ال بد ّمن التأكّيدوفي ختام هذا الفصل 

 والحرّية الجّماعّية أساسه الحرّية الفردّية تحول اجتّماعي ّثقافي واسع عّملّية جاءت في إطارعادل إال إذا 
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 ، والتحرر ّمن القّيود الّثقافّية التقلّيدّيةوالعبادةوالعقّيدة تشّمل حرّية الرأي والفكر والعّمل والتنظّيم  التي

على الّمبدأ الدّيّمقراطي وترسّيخه في بنّية  أواًلوجب التركّيز ّي األّمر الذي .والهّياكل االجتّماعّية الرأسّية

ّمتساوّية لكافة أعضاء وتعترف بحقوق  ،تحترم القانونالّمجتّمع الّثقافّية وعالقاته االجتّماعّية بوصفه قّيّمة 

إال إذا توفرت الحرّية  وّمّمتعة وّمنتجة وال تكون عادلة ،ال تستقرو ،ال تستقّيم الحّياة ،وفي اعتقادنا .الّمجتّمع

 ،لتارّيخاألهم ل الّمحرَكعتبر الحرّية التي ُت غّياب الّمبدأ الدّيّمقراطي ّيعني غّياَبف. اطّيةالدّيّمقر هاالتي ترعا

 .  الحّياة ّمجاالت ّمختلِفقدم في ـتحدوث و ،تحقّيق نهضة ّمجتّمعّية اِتإّمكانوفر الذي ُّي اإلنساني والفضاء

في الّمجتّمع األوروبي إال  ظهر وّيستقّرنظام الحكم الدّيّمقراطي لم َّي ّمع ذلك، ال بد ّمن التذكّير بأّن

 :بعد حدوث تحوالت أساسّية شّملت ّما ّيلي

ّثالّثة  نحوّمة استغرقت بّية عاوورفّية عّمّيقة في حّياة الّمجتّمعات األحدوث تحوالت اجتّماعّية ّثقا .1

تقدم كبّير في العلوم والفلسفة وتكنولوجّيا  قد شهدت تلك الفترة حدوَثلو(. 1751-1451)قرون 

نشّيط التجارة ـ، وتوطنّيةالدولة ال ظهورالطباعة، واكتشاف العالم الجدّيد، و السالح، وتطوّير فّن

ناوئة للّمعاّمالت الّمالّية وفساد وصناعة النسّيج، وتعرض الّمؤسسة الدّينّية للنقد بسبب تعالّيّمها الُّم

 الفقّيرة والضعّيفة، الذي قام على احتالل أراضي الشعوب رجالها، وبدء الّمشروع االستعّماري

كان ّمن نتائج تلك التطورات انتقال ّمعظم دول أوروبا ّمن عصر و. ا الطبّيعّيةاردهواستغالل ّمو

 .الزراعة ونّمط حّياته التقلّيدي إلى عصر الصناعة ونّمط حّياته الدّيناّمّيكي

، واتساع نطاق العّملّيات التجارّية والّمالّية الفردّية والجّماعّيةالحرّية وانتشار الحرّية االقتصادّية  .2

  .الّمدّينة –نظام الدولة  رفّية في ظِلواألعّمال الِح

ّثّمانّين  نحوقطع ـت بشكل ّمتصالح دّيني واسعة تسببت في وقوع حروب دّينّية استّمَرإقّيام حركة  .3

وانتهت بّمعاهدة ( 1145-1115)ت ّثالّثّين سنة ّمتواصلة سنة، كان آخرها الحرب التي استّمّر

الوطنّية ، واالعتراف بالدول وستفالّيا التي نصت، بّين أشّياء أخرى، على فصل الدّين عن الدولة

 .الخاضعة لها ها في السّيادة على أراضّيها والشعوِبوحّق بوصفها وحدة النظام الدولي،

بتغّيّير الهّياكل  تلك الّثورة عشر، وقّيام حدوث الّثورة الصناعّية في النصف الّثاني ّمن القرن الّثاّمَن .4

التي قاّمت  على التشكّيالت االجتّماعّية نهائّيًا، والقضاء قلّيدّيةالتالزراعّية تصادّية ـاالجتّماعّية واالق

احداث ، إلى جانب واستبدالها بالتشكّيالت االجتّماعّية األسرّية الّمّمتدة ةّيرة والعائللة والعشّيالقب على

 .ّيّمةّياسّية القدتصادّية والسـالتشكّيالت االق تغّيرات رئّيسّية في
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4 

 شروط الدّيّمقراطّية

، ّيبدأ ّمن والّمسؤولّيات، ّمتعدد الّمستوّيات والتفاصّيل ، كّثّير التعقّيدّمركبسّياسي نظام حكم الدّيّمقراطّية 

النظام هذا ّيتصف و. إلى الّمجال الدولي واإلنساني ، وإنّما ّيتجاوزها كّثّيرًاالقّمةعند القاعدة وال ّينتهي 

واستّيفاء شروط  ،ّيجعل ّمن الصعب تعرّيفه بدقة، ّما دّيناّمّيكي دائم التطور والتحول حّياةحكم و نظاَم بكونه

ّمن تحوالت  الذي ّيعّمل فّيه بكل ّما ّيعّيشه الّمجتّمعالنظام الدّيّمقراطي ّيتأّثر ّمن ناحّية ّثانّية، . نجاحه بسهولة

في ّمحّيطه العام بأبعاده  ، وّيؤّثروتكنولوجّيةتصادّية ـاقلّمّية وِع وتطوراتوسّياسّية اجتّماعّية ّثقافّية و

ّمهاّمه الّمجتّمعّية تفرض توفر شروط أساسّية وأخرى ّمساندة تعدد و، هذا النظامدّيناّمّيكّية  إّن. الّمختلفة

 دة تبقى رهَننساسّية في أربعة عواّمل ّثابتة، فإن العواّمل الّمساالشروط األ دتحدـوفّيّما ت ،هنجاحلضّمان 

 العواّمُلو األساسّية تأّثر العواّملـّمع ذلك، ت. توقف عن التغّير والتحولـال ت يالت تطور ظروف الحّياة

 وّما تعّيشه ،السائدة فّيهوالّثقافة الشعبّية الّمهّيّمنة على حّياة الّمجتّمع،  ّيةكرلسفة الفبالفعلى السواء ة ندالّمسا

 . ّمراحل التطور الّمجتّمعي الّمتالحقةالبّيئة الوطنّية والدولّية، وتأّثر بـكّما ت ،ّمستّمرة ّمن تحوالت تلك الّثقافة

. نجازات واإلخفاقاتها ّمن اإلصّيُبكان للدّيّمقراطّية، كّما كان لغّيرها ّمن أفكار عظّيّمة في الّماضي، ن

 أهّم عتبر في تقدّيرناُّي، إلى قّيّمة اجتّماعّية ّثقافّيةحسب الدّيّمقراطّية ّمن نظام حكم سّياسي فتحول  لكّن

نها ّمن التحول ّمع الزّمن ّمن ّمجرد فكرة نجاز الذي ّمّكالدّيّمقراطّية على اإلطالق، وهو اإلنجازات الفكرة إ

وتقوم . الدّيّمقراطّية شعوبالناعة فردّية وجّماعّية ّمترسخة في وعي ـذهنّية ّمجتّمعّية، وق فلسفّية إلى حالٍة

واحترام الرأي اآلخر،  ،في الحقوق والواجباتأفراد الّمجتّمع الواحد ّمساواة ّيّمان بعلى اإلتلك القناعة 

د الشروط األساسّية قد جاءت تلك القناعة لتحِدو .لّمّيةالِس بالطرِق بّين الناس والشعوبالخالفات  وحّل

رر ّمدى ّما تحققه تلك التجربة ّمن قـّمجتّمع، وت وط الّمساندة لنجاح التجربة الدّيّمقراطّية في كِلوالشر

  .السّياسّية وغّير السّياسّية الّمجاالت فينجازات إ

، إال في أوروبا وأّمرّيكا كّثّيرة الدّيّمقراطّية لشعوٍب تهاـقـالرغم ّمن النجاحات الباهرة التي حقوعلى 

ّمن ناحّية ّثانّية، لم ّيكن . غائبة غّيابًا شبه كلي عن حّياة ّمعظم شعوب العالم ال تزالروح الدّيّمقراطّية أن 

 قومن تأُّيفترض التي الّمزاّيا لتّمتع الشعب الّمعني به وحَدن كافّيًا دّيّمقراطي في بلد ّمعّّي نظام حكمقّيام 
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القانون وّيقوم النظام الدّيّمقراطي  دهاّيحّدحقوقه التي كاّمل والحصول على  ،بتوفّيرها الدّيّمقراطّية العّملّية

غّياب اإلنسان الدّيّمقراطي الذي ّيفهم  أهّمهاقد ّيكون عدة،  وّيعود سبب ذلك لعواّمَل. على أساسها

وّيعّمل ّمع غّيره  ،، وّيعي دورها الّمجتّمعيبوصفها قّيّمة ّثقافّية اجتّماعّية أواًل ونظام حكم ّثانّيًا الدّيّمقراطّية

ّمعضلة  إّن. الشروط الكفّيلة بنجاحهااستكّمال ها ورتطُوالّمناسبة لعلى توفّير األجواء  نات الّمجتّمعّمكّوّمن 

، وبالتالي ال ّيّمكن التي تّمّيل بطبّيعتها إلى االنغالق الّثقافة الشعبّيةنبع ّمن ـغّياب اإلنسان الدّيّمقراطي ت

 .على العالم والعصر وعلوّمه وّمختلف األفكار والفلسفات عالجها إال بتطوّير الّثقافة الّمعنّية وانفتاحها

إلى توفر له إّمكانات النجاح ّيحتاج ـت دّيّمقراطيإقاّمة نظام حكم على أن  ةفالسفة السّياس ّمعظمتفق ّي

 : أساسّيةّثالّثة شروط 

 .الدّيّمقراطي نظّيم سّياسي في الّمجتّمعـوجود أكّثر ّمن ت :تعددّية سّياسّية، أي .1

ها ّمن حّياة لتعرف حقوقها وواجباتها وّموقع تّمتع بّما ّيكفي ّمن الوعيـنسبّيًا، ت كبّيرة وسطىطبقة  .2

  .هاَحالّمجتّمع، ولدّيها ّما ّيكفي ّمن الّثقة بالنفس لتدافع عن حقوقها وتحّمي ّمصاِل

 .النزاهةور وّمحاّيد، ّيتّمتع بقدر كبّير ّمن االستقاللّية إعالم ُح .3

ّثقافة التساّمح  :بأنه ال بد ّمن وجود شرط رابع، هو قنعتنيأتجربتي الحّياتّية ن إفروط، وّمع أهّمّية هذه الش

سنة في أّمرّيكا في الدراسة  31، فتشّمل قضاء أكّثر ّمن هذه أّما فّيّما ّيتعلق بالتجربة الحّياتّية. والتآلف

سنة أخرى في  25وقضاء نحو  ،والّمشاركة في العّملّية االنتخابّيةوالنشاط الفكري  ،والتدرّيس الجاّمعي

الع على دولة، واالّط 51ل في عالم العلم والّمعرفة والدراسة والتدرّيس الجاّمعي في أكّثر ّمن االتجو

أن الشروط السابقة ال تكفي وحدها لقّيام  نتّيجة لذلك، وجدُت. تجارب دّيّمقراطّية وغّير دّيّمقراطّية ّمتعددة

إقاّمة  هان بإّمكان، وإن كافي الّمجتّمع روح الدّيّمقراطّية نظام دّيّمقراطي قادر على تحقّيق أهدافه ونشِر

 فهو توفر ّثقافة التساّمح والتآلف أّما الشرط الرابع  ،كّمال ّمتطلبات اللعبة الدّيّمقراطّيةالهّياكل التنظّيّمّية واست

 .  ّمن ّثقافة الّمجتّمع الشعبّية ًاجزءبوصفه 

تشّير تجربة ّمختلف الشعوب إلى أنه لّيس باإلّمكان تأسّيس نظام دّيّمقراطي فاعل، وّمّمارسة العّملّية 

جد في الّمجتّمع أكّثر ّمن حّين ّيو :توفر تعددّية سّياسّية في الّمجتّمع الّمعني، أيـطّية بنجاح إال حّين تالدّيّمقرا

 ،ودعّمه والء الشعب حزب سّياسي واحد، وأن ّيكون هدف الّمنافسة بّين األحزاب الّمختلفة هو كسَب

نه ّمن خّيارات تّمّك رة، فالتعددّية السّياسّية تعطي الناخَبكم عن طرّيق عّملّية انتخابّية ُحوالوصول إلى الُح
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وّمع أن هناك تعددّية . وّيدرك هّموّمه اختّيار الّمرشح الذي ّيعبر بشكل أفضل عن وجهة نظره وطّموحاته

التجربة العربّية تشّير إلى أن الّمشاركة سّياسّية في البالد العربّية التي تّمارس العّملّية االنتخابّية، إال أن 

بعض الطّموحّين واالنتهازّيّين ّمن أبناء الطوائف تصر على ـقـتتكاد الشعبّية في الحزبّية ضعّيفة للغاّية، 

الشعب في  وّثلـّمـُّمـف. رهموأصحاب الّمصالح الخاصة دون غّي ذات الجذور االقطاعّيةوالعشائر والعائالت 

 . عشائرّيون، وفي لبنان طائفّيون، وفي الّمغرب تقلّيدّيون، وفي العراق خلّيط ّمن هذا وذاكّمّثال األردن 

 جاهها إلى الّمشاركة في العّملّية االنتخابّيةللغاّية بسبب اّت ها ّمهٌمأّما الطبقة الوسطى، فإن وجوَد

ها االجتّماعّية، ّما ّيجعلها ُتسهم في ، واستخدام تلك العّملّية أداة لحّماّية ّمصالحها وتعزّيز ّمواقِعبشكل ّمنتظم

 هورح بظسَّملكن ظروف الحّياة العربّية وعّملّية تطورها لم َت. ن حّيوّيتهااتفعّيل العّملّية الدّيّمقراطّية وضّم

عسكر والقّيادات التقلّيدّية شبه تصادّية، وسّيطرة الـفّمحدودّية النشاطات االق .العربّية البالدطبقة وسطى في 

 تصاد للسّياسة جعلت ّمن غّير الّمّمكن نّمّوـقطاعّية على الحكم، وغّياب الحرّيات العاّمة، وخضوع االقاإل

لفرض وجودها والتعبّير  الطبّيعّية لنّمو تلك الطبقة وأداتها األهّم البّيئةطبقة وسطى فاعلة؛ فاالقتصاد هو 

 ،عربي لدّيها ّما ّيكفي ّمن الدخل كل شعبفي وجود نسبة كبّيرة ّمن  ّمع ذلك، لّيس هناك شٌك. عن ذاتها

تعتّمد علّيها وتخشى سطوتها، لدت وعاشت في رحم الدولة، لتكون في عداد الطبقة الوسطى، لكنها طبقة ُو

 .أو ّثقة كافّية بالنفس لدّيها وعي طبقيا فئة اجتّماعّية غّير ّمستقلة، لّيس ّما ّيعني أنه

فإنه  بشكل عام، في دعم تلك العّملّية الدّيّمقراطّية انخراط الطبقة الوسطى في العّملّيةفّيّما أسهم و

تابع ـوّمع ت. على الّمشاركة في العّملّية االنتخابّية ع ّمشاربهانّوـعلى تتشجّيع القطاعات الشعبّية تسبب في 

الّمفهوم  فإنونجاح التجربة الدّيّمقراطّية، ، الّمجتّمعّية كالتّيد الّمشـوتزاّيد تعق ،وتكرر االنتخابات السنّين،

ّثقافّية إلى قّيّمة  تدرّيجّيًا ّيتحول، والّمجتّمع الدّيّمقراطي وّثقافةوعي الشعوب  فيّيترسخ أخذ الدّيّمقراطي 

الصناعي ودورها في تنشّيط  تّمعالّمج حّياة في الوسطىالرغم ّمن أهّمّية الطبقة على نه أإال . اجتّماعّية

اتها الّمادّية أخذت في التراجع بدءًا ّمن ّثّمانّينات إّمكانن إفودعم العّملّية الدّيّمقراطّية،  القتصاد الوطنيا

نتّيجة . تقلصـوت تها بنفسها تهتّزـالقرن العشرّين، ّما جعل ّموقعها االجتّماعي ّيتراجع كذلك، فّيّما كانت ّثق

العّملّية الدّيّمقراطّية واستخدام  ّمواصلة دورها في حّماّيِةد الطبقة الوسطى قادرة على لتلك التطورات، لم تُع

 .تصادّيةـوحّماّية ّمصالحها االق، االجتّماعّيةها لتعزّيز ّمواقِعأداة تلك العّملّية 

ّمًا هّمدورًا  ؤديأن ّي إلعالمبإّمكان ا أّن ّمنذ عصر النهضةكام وُحأوروبا ّمن ّملوك وأّمراء  قادةأدرك 

والتأّثّير في  ،الشعوب ّمن القضاّيا السّياسّية الّمجتّمعات اإلنسانّية عاّمة، وفي إعادة تشكّيل ّمواقِففي حّياة 

والعّمل على توجّيه  ،أفكارهماإلعالم لتروّيج  إلى استخدام القادةأولئك جه لذلك اّت. الشعبّيةّمكونات ّثقافاتهم 
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األّمور  وّمن. الشعبّيةو الشرعّية ، واالستحواذ على أكبر قدر ّمنم ّمصالحهم الذاتّيةالعام بّما ّيخُد الرأي

في تعزّيز ّموقع العّملّية اإلعالّمّية في الحّياة العاّمة وزّيادة نفوذها، نجاح الّمجتّمعات األوروبّية  التي أسهّمْت

قرن  نحوبا با أوروتـسبق االصّين وكورّي أّن، علّمًا عشر تطوّير فن الطباعة في ّمنتصف القرن الخاّمَسفي 

 اتجه دور اإلعالم في حّياة الّمجتّمع، لتلك التطوراتنتّيجة . واستخداّمه ّمن الزّمن في تطوّير ذلك الفّن

اّمتالك  تجه نحو التكالب علىـت عحّياة الّمجتّم الّمهّيّمنة علىّما جعل الفئات ّمإلى التصاعد،  الجدّيد

 .وتعزّيز ّمواقعها االجتّماعّيةوّمصالحها، التروّيج ألفكارها  عّملّيات وتسخّيرها في ،الّمؤسسات اإلعالّمّية

الّمؤسسات اإلعالّمّية إلى ّمؤسسات تجارّية تسعى العدّيد ّمن في تحّول بالذات قد تسبب هذا التطور لو

  .والّمحروّمة النظر عن تبعات ذلك على حّياة الّمجتّمع وهّموم الفئات الفقّيرة لتحقّيق الربح الّمادي، بغّض

لم ّيعد  في القرن العشرّين، التصاالتاالّمعلوّمات و ْيبعد اختراع الرادّيو والتلفزّيون وحدوث ّثورَت

عّملّية ّمجتّمعّية ذات استقاللّية وقدرة  تبل أصبح ،عة في ّيد الطبقات الحاكّمة والّثرّيةأداة طّّي اإلعالم ّمجرَد

 اإلعالُم وفي الواقع، أصبَح. بلّيةـستقّموشغله ّمن قضاّيا راهنة وّما ّي ،التأّثّير في تطور الّمجتّمع على كبّيرة

ختلف قطاعات الشعب في على الوصول إلى ُّم الوحّيدة القادرةالقرن العشرّين العّملّية الّمجتّمعّية  أواخرفي 

 وى الّمسّيطرة على هذه العّملّيةالِق بإّمكان أصبَح نتّيجة لذلك،. األّمكنة وفي كل ساعات اللّيل والنهار كّل

لكّين، وخلق حاجات لم الّمسته الرأي العام، وتشكّيل وإعادة تشكّيل أذواِق ّمواقف وإعادة صّياغة ،صّياغة

بسنوات  األسواق تصنّيعها ونزولها إلىالتروّيج لبضائع وخدّمات قبل و، تكن ّموجودة أو ّمعروفة ّمن قبُل

، على استقاللهاأن تحافظ د بإّمكان العّملّية اإلعالّمّية وال ّمن أهدافها في ضوء هذه التطورات، لم ّيُع .أحّيانًا

، ّما جعلها وتطورات ّمن أحداٍث الدّيّمقراطي وغّير الدّيّمقراطي جري في الّمجتّمعّمّما َّي ّمحاّيدًا تخذ ّموقفًاـوت

ولّما كانت العّملّية اإلعالّمّية تعتّمد على الّمعلوّمات واالتصاالت  .ها واستقاللهاَتـتفقد حّيادّيتها ونزاه

لصّياغة رسالتها واّيصالها إلى الجّمهور، فإن اإلعالم والّمعلوّماتّية كونتا ّمعا عّملّية إعالّماتّية واحدة تتّمع 

تتجاوز ّما تتّمتع بها العّملّيات األخرى بكّثّير، إذ على سبّيل الّمّثال، ال تستطّيع عّملّية تروّيج أفكارها، بقوة 

 هذه أو تسوّيق بضائعها، أو ّمخاطبة جّماهّيرها، أو الوصول إلى عاّمة الشعب دون الّمرور ّمن قنوات

 .وخطب ود رجالها، ودفع ّثّمن كبّير ّمقابل خدّماتها العّملّية

فرد ّمن أفراد قرار كل إ :ّثقافة التساّمح في الّمجتّمع، أي الدّيّمقراطّية شّيوَعإن ّمن أهم شروط 

بحقوق غّيره ّمن الناس في أن ّيكونوا ّمختلفّين، وأن ّيّمارسوا شعائرهم الدّينّية وطقوسهم الّثقافّية  الّمجتّمع

به ّمن قّيم  أن ّما ّيؤّمن َيِعإذ على اإلنسان، كي ّيكون ّمتساّمحًا ودّيّمقراطّيًا، أن َّي. كّما تّملي علّيهم تقالّيدهم

ّما ّيروق له ّمن  ووجهات نظر غّير ّملزّمة لغّيره ّمن البشر، وأّن ،وّمعتقدات إنّما تعكس خّيارات خاصة
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تصادّية والعالقات ـظروف الحّياة االق تغّير كلّما تغّيرْتـأوضاعًا حّياتّية غّير ّمستقرة، ت ُسآراء وّمواقف تعِك

واها لوجّيات تدعي أنها تّملك الحقّيقة دون ِسّيدّيوولّما كانت ّمعظم األ. حقائق أزلّية االجتّماعّية، وأنها لّيست

افة ح بغرس ّثقول دون حدوث تحوالت ّثقافّية تسَّمقبة تُحّمن نظرّيات فلسفّية أخرى، فإنها تشكل بطبّيعتها َع

ق األفق، وأقل تساّمحًا ّمع غّيره تسبب في جعل ّمن ّيؤّمن بها ضِّيـّيدّيولوجّية تالدّيّمقراطّية في الّمجتّمع؛ فاأل

 . والقبول بأنظّمة حكم ّمستبدة ،للتفرقة ضدهمّمن البشر، وأكّثر ّمّياًل 

كي  العّملّية الدّيّمقراطّيةاألساسّية التي تحتاجها شروط الكل شرط ّمن ّما ّيلي تحلّيل سنحاول فّيو

ّمدى صالحّية النظام الدّيّمقراطي  ّيضاحإبهدف  وسنقوم بهذا العّمل. تغرس جذورها في الحّياة الّمجتّمعّية

ء أول تجربة دّيّمقراطّية في الوالّيات ّمن قرنّين على بْد بعد ّمرور أكّثَر على تحقّيق أهدافهوقدرته  ،الحالي

نحاول ّمقارنة وف ناء القّيام بهذا العّمل، سـوأّث. صالحإّمن  هذا النظام ، وّما قد ّيحتاج إلّيهالّمتحدة األّمرّيكّية

فة والّثقا السائدة فّيها ّمع حال الّمجتّمعات العربّية الشعبّية حال التجربة الدّيّمقراطّية في أّمرّيكا والّثقافة

توفّير الشروط على  الّثقافة العربّيةوالعربّية  ة الّمجتّمعاتّمدى قدر إلىالعربّية، وذلك بهدف التعرف 

 . ، وضّمان نجاح العّملّية الدّيّمقراطّيةفي البالد العربّية ةفعال ةالضرورّية إلقاّمة نظم حكم دّيّمقراطّي

عّملّية  أّي إال أنجربة األّمرّيكّية ق ّمعظّمها على الت، وتفُووّمع أهّمّية التجارب الدّيّمقراطّية األوروبّية

رتكز على التجربة األّمرّيكّية، ّمحاولة للتنبؤ بّمستقبل الدّيّمقراطّية ال بد أن َت ّيم النظام الدّيّمقراطي، وأّيـّيـلتق

 : ها، قد ّيكون أهّّمعدة عواّمل إلى في هذا األّمر السبب وّيعوُد. وال التنبؤ علّمّيًا ،وإال لن ّيكون التقّيّيم كافّيًا

الشعب األّمرّيكي، على الرغم كون ، وفي العالم التجارب الدّيّمقراطّية أقدَم التجربة األّمرّيكّية كون .1

 .العّملّية، لم ّيفقد ّثقته بتلك هاونواقص الدّيّمقراطّية نفِس ّمن كل األزّمات التي ّمر بها

ّمرّيكا ألزّمن، شهدت كون النظام الدّيّمقراطي قد قام بواجباته بشكل جّيد على ّمدى قرنّين ّمن ا .2

 .نجازات كبّيرة غّير ّمسبوقة في ّمختلف نواحي الحّياةإخاللها تحقّيق 

العالم الّثالث  دول كّثر تأّثّيرًا في سّياساتاألفي العالم، وغنى األوقوى األ الدولة أّمرّيكا هي كون .3

 ّينـاللبرالّي ن العربلّمّثقفّيل األكّثر جاذبّية هي التجربَة جعل التجربة األّمرّيكّية، ّما َّيالداخلّية والخارجة

 ."ن العربوستغربالُّم" :علّيهم في كتاباتي لقب أطلقُتهؤالء ّمّثقفون و ،الذّين ّيتطلعون إلى الغرب

 قناعإ جعل ّمن ّمصلحتهاَّي، ّمن النظام العالّمي الحالي األكّثر استفادًة دولَةهي الكون أّمرّيكا إن  .4

 . هاوّيصوُنعترف بالحرّيات العاّمة تبني الدّيّمقراطّية كنظام حكم َّيالفقّيرة على الدول  ّمعظم
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الّمالّية الّمعونات  بِطروتوجّيهها نحو  الكبرى الّمؤسسات الدولّيةعلى  في السّيطرِةأّمرّيكا نجاح  .5

، حقوق اإلنسان في بالدهاالدّيّمقراطّية وللدول الفقّيرة بّمواقف تلك الدول ّمن والقروض التي تقدّمها 

 .تبناه أّمرّيكا الّيومـّمدى انسجاّمها ّمع نظام السوق الحر الذي تبو

 التعددّية السّياسّية

تعني التعددّية بالّمفهوم السّياسي وجود أكّثر ّمن حزب في الّمجتّمع، واتجاه األحزاب إلى التنافس فّيّما بّينها 

 .ّمقالّيد الحكم تسّلمّمن أجل الوصول إلى السلطة و

ّمن  نةخاذ الّمواقف الّمتباّيواّت ،ّمن خالل طرح األفكار الّمختلفةعادة السّياسّية التنافس بّين األحزاب  وّيتّم 

 نوعة تستهدف خدّمة الجّمهور والتجاوب ّمع احتّياجاته الّيوّمّيةـوتقدّيم براّمج عّمل ّمتالقضاّيا العاّمة، 

الح دّمة ّمصأفكاره وّمواقفه وبراّمجه تسعى دوّمًا إلى ِخ لكن ّمهّما فعل كل حزب، فإّن. وتطلعاته الّمستقبلّية

 نوع سكان كِلـوفي ضوء ت .ّمّثلها في أروقة الدولةّيالتي ّينتّمي إلّيها و كانّيةأو الفئة الُس ،الطبقة االجتّماعّية

 هوّمع أن. ذات جذور اجتّماعّية ّثقافّية فئاتتصادّية، وـذور اجتّماعّية اقذات ُج طبقاتّمجتّمع، فإنه ّينقسم إلى 

أن ّمن الصعب  هذات الجذور الطبقّية، فإن ّمن الّمّمكن التوصل إلى توافقات في وجهات النظر بّين األحزاِب

كل حزب  ألّنّمشابهة،  توافقات إلى العقائدّية والدّينّية االجتّماعّية ت الجذور الّثقافّيةذااألحزاب توصل ـت

 . ، أو نفي شرعّية الّمبادئ التي ّيعتّمد علّيهااآلخر نفي شرعّية الحزِب إلى عادة ّيتجه األحزاب هذهّمن 

في  رأّيهبإبداء الّمشاركة في العّملّية االنتخابّية ّمن ناحّية ّثانّية، ّيقوم جّمهور الناخبّين ّمن خالل 

عًا ، والحكم علّيها تَبوتوجهاتها السّياسّية وغّير السّياسّيةها في ّمواقف والتأّثّير ،حزاب الّمتنافسةبراّمج اال

 واتجاهاته بوجه عام، وجهة نظر الجّمهور إلى كافّية لتتعرف فرصة عطي األحزاَبفاالنتخابات ت .لذلك

 حداث تغّيراتإ إلى هاّيدفع وهذا ّمن شأنه أن. بوجه خاصللواقع والّمستقبل سّياساتها ورؤّيتها وّمواقفه ّمن 

ًا ّيوقر ،ّمع ّمطالب الجّمهوركي تصبح أكّثر انسجاّمًا  هاّمواقف، وتعدّيل العاّمة براّمجهافي  كبّيرة أو صغّيرة

 .ّمن وجهة نظره

، الّمطروحة للنقاشإلبداء رأّيه في القضاّيا  فرصة جّمهورّمن ناحّية ّثانّية، توفر العّملّية االنتخابّية لل 

اختّيار ّمّمّثلّيه في والّمشاركة في صنع القرارات الّمصّيرّية بّمن كل حزب، السابقة وّمراجعة ّمواقفه 

بالسعي لتحقّيق  عادًة نأّما الّمّمّثلون الّمنتخبون فّيقوّمو. القضائّية أحّيانًاوالّمجالس التشرّيعّية والتنفّيذّية 

 ةرقابتهم على السلطات التنفّيذّيحكام إو ،وتطلعاتهم حقوقهمو نظرهم وجهات والدفاع عن ،ّمطالب الناخبّين
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لكن هذا قلّما ّيحدث . نشط في الّمجال الحّيوي العامـوغّيرها ّمن ّمؤسسات ت والقضائّية والشركات والبنوك

  .بهذا الوضوح وااللتزام، إذ كّثّيرا ّما ّيقوم ّمّمّثلو الشعب بإهّمال ّمطالب الجّماهّير واالستهانة أحّيانًا بهم

 ،الحزب الدّيّمقراطي :ّينّمن حزبّين رئّيس ّيةّمرّيكت الّمتحدة األالوالّياتكون التعددّية السّياسّية في ـت

قارب كبّير في وجهات النظر بّين ـفي أواخر الّثّمانّينات ّمن القرن العشرّين حصل ت. الجّمهوري والحزب

تحرك نحو الوسط وتشكل فّيّما بّينها طبقة ـقود الحزبّين، ّما جعل تلك النخب تـخب السّياسّية التي تالُن

الّماركسّية تسارعت عّملّية التقارب إخفاق ّيتي وـوّمع انهّيار االتحاد السوفّي. ّمستبدةحاكّمة شبه صغّيرة 

ذات  والّمالّية تصادّيةـالقرارات السّياسّية واالق وتحتكر ،تبادل األدوار فّيّما بّينهاـالطبقة تتلك هذه، ّما جعل 

تراجع حجم الطبقة و الّماركسّية،لكن انهّيار . العالقة بّمصّير أّمرّيكا والشعب األّمرّيكي وّمعظم دول العالم

ى أّدل نحو اقتصاد السوق الحر ف االتحادات العّمالّية، والتحُو، وضْعفي الحّياة العاّمة الوسطى ودورها

 فإن، 2111عام  في (بوش جورج دبلّيو) وبانتخاب الرئّيس. ع العالقة بّين أعضاء الطبقة الحاكّمةتصُد إلى

إذ فّيّما أسهم انتخاب بوش في تشجّيع الّمحافظّين الجدد ّمن أتباع الحزب  ؛ّمرحلة التفسخدخلت تلك العالقة 

إلى الّمناداة بوجوب العودة إلى اإلنجّيل  الجّمهوري على السعي للهّيّمنة على العالم، دفع الّمتزّمتّين دّينّيًا

. ادّيًاتصـاجتّماعّيًا وسّياسّيًا واق نحو الّيّمّيناتجاه قطاع كبّير ّمن الّمجتّمع األّمرّيكي ؛ وهذا تسبب في والدّين

 ّمّين إلى قواعدهمّمرَغ أن ّيعودوا الدّيّمقراطّيّين فرض على 2113 لكن قّيام بوش بغزو العراق في عام

ولقد نتج عن . ّيق الفجوة بّين األّثرّياء والفقراءنادي بوقف الحرب وتضّيـشعارات ت وارفعأن ّيو الشعبّية،

إلى درجة  زبّينالِح بّين عالقاتالي ترّدا أدى إلى ّمّم ،ي داخل الّمجتّمع األّمرّيكيِدائَقحدوث تّمحور َعذلك 

  .هاّمات بالخّيانة أحّيانًاداء، وتبادل االّتالقطّيعة والِع

ي ّمداواة جاء لّيعطي الّمتفائلّين قدرًا ّمن األّمل ف 2115لكن انتخاب الرئّيس باراك أوباّما في عام 

إال أن . الشعبّية، والتجاوب ّمع الّمطالب على الطرّيق السلّيم، ووضعه ّمجددًا راح النظام الدّيّمقراطيِج

ّمرّيكا وّمصداقّيتها على الساحة أت باقتصاد ناء األزّمة الّمالّية التي عصَفـّثأوباّما إلى الحكم أوصول 

 نهائي إلّمكانّية حدوِث ع حدًا شبَهوَضواعتراض الحزب الجّمهوري على سّياسة اوباّما االقتصادّية الدولّية، 

 . اطي في الّمدى الّمنظورزبّين الجّمهوري والدّيّمقرفي وجهات النظر بّين الِحانسجام 

ه ّمضطرًا للتركّيز على ّمصالحه وّمصالح الفئات االجتّماعّية التي لذلك، وجد كل فرّيق نفَس ةنتّيج

وفّيّما كانت وحدة . ةالعاّم ةلحصّمالنظر عن ّمدى توافق تلك الّمصالح ّمع ال تشكل قاعدته االنتخابّية، بغّض

كان بّينّما لحزب في الحّياة العاّمة، لالتقلّيدي دور العلى ستولي َّياإلعالم كان تفسخ، ـالطبقة الحاكّمة ت

ّمن النواحي الّثقافّية ّمحافظ  أحدهّما :ّمن ّمعسكرّين ّمتنافسّينم ِضل ّمرحلة التشرُذالّمجتّمع األّمركي ّيدُخ
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انتخاب  حتى لحظة وّمع أنني كنت أعتقُد. ّمن الناحّيتّين االجتّماعّية والسّياسّية لبرالي واآلخرواالجتّماعّية، 

هاّمات نتخاب ّمن ّمواقف وبّيانات واّتاال عّملّية أن بإّمكان الدّيّمقراطّية تصحّيح أخطائها، إال أن ّما تبع وباّماأ

 .ذرّيةا بحاجة إلعادة هّيكلة َجقم، وأنهالى درجة الُع ّمتبادلة جاء لّيّثبت أن الدّيّمقراطّية األّمرّيكّية وصلْت

والفئات الّثقافّية ضّيقة األفق  ،الّمحافظ واالجتّماعي التّيار الدّينَي وفي سبّيل تحقّيق أهدافه، فإّن

ز الحرّية االجتّماعّية، ورفض حق كل فرد قلّيص حّّيـجهت إلى طرح برناّمج سّياسي اجتّماعي ّيقوم على تاّت

وباّما، فإن تلك القوى قاّمت أوجهة نظرها هذه على إدارة  وّمن أجل فرِض. في تأّمّين صحي وتعلّيم جاّمعي

 وسّياسة الهجرة واألّمن، والتخوّيف ّمن اإلسالم واإلرهاب وسائلدرالّية تصاد والّمّيزانّية الِفـباستخدام االق

ّيدّيولوجّية أّمعارك  ّمجااًل لخوِض ّيغدوالسّياسي  العّمَل، ّما جعل قناعهم برؤّيتها لألّمورإو أتباعها ّثارةـالست

ة تها ّمجّموعّّمتحكم في العّملّية السّياسّية األّمرّيكّية بُروفي الواقع، َّي. بّين الناس والدول تقوم على التفرقِة

، تتكون ّمن السّياسّيّين الّمحترفّين، وشخصّيات إعالّمّية، ورجال ّمال ّمن األّثرّياء واألقوّياء صغّيرة ّمتناحرة

إلى وأعّمال، وصانعي النجوم السّياسّية، وبعض الّمتقاعدّين ّمن جنراالت الجّيش وأجهزة االستخبارات، 

 .الذّين ّيخدّمون صناعة السالح وّيستّمرؤون الحروب الّمّثقفّين الّمتعسكرّينجانب 

وفّيّما تسعى هذه النخبة إلى الهّيّمنة على العالم ّمستخدّمة القوة العسكرّية، ال تأبه لّمصلحة عاّمة أو  

لهم سوى  َمـالّمّثقفون الّمتعسكرون هم ّمّثقفون وباحّثون ّيعّملون في بنوك التفكّير، ال َه. وطنّية أو إنسانّية

 .روب وصناعة األسلحةتخوّيف الناس، والتروّيج للُح

 Mohamed Rabie, Saving Capitalism and Democracy, Palgrave Macmillan, 2013, 
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العّملّية  ظهور نذّمانتهت  افي أّمرّيكفي ضوء هذه التطورات، ّيّمكن القول إن التعددّية السّياسّية 

 ،لتسهّيل التنافس والتعاون بّين أفراد النخبة الحاكّمة عّملّيًا سّياسّيًا ، ّما جعل الحزبّية تغدو إطارًاّيةاتاإلعالّم

إذ إن الحرص على الّمصالح الخاصة، والتّمسك بالسلطة  ؛وتداولها فّيّما بّينها احتكار السلطةتّمكّينها ّمن و

جعل عّملّية التعددّية السّياسّية، وَّي عّملّيًا ّيلغي ها على حّياة الشعب والّمصلحة العاّمة،النظر عن تبعات بغّض

رّيدة الواشنطن بوست في إحدى ج كتبْتلهذا . واعدة وغّيرسلّية ولكن غّير هادفة االنتخاب ّمسرحّية ُّم

  ."جب، لكن األّمل في التغّيّير ّمعدومإن الّمشاركة في العّملّية االنتخابّية وا: "تاحّياتها قبل سنوات تقولـتـاف

وفي الواقع، ال ّيكفي وجود حزبّين في أي ّمجتّمع لتوفّير تعددّية سّياسّية، ّما ّيجعل كل ّمجتّمع بحاجة 

 إن وجود حزب ّثالث ال ّيوفر خّيارًا ،ّمعقولة أّمام الناخبّينفّير خّيارات حزب رئّيسي ّثالث على األقل لتول
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بأغلبّية األصوات والسّيطرة على شؤون الحكم واحد  ، بل ّيجعل ّمن الصعب فوز حزٍبحسبف إضافّيًا

ولّما كان الحزبان الدّيّمقراطي والجّمهوري ّيتجاوبان ّمع ّمطالب . بّمفرده واحتكار القرارات الّمصّيرّية

ّمن السهل الجزم  ه، فإنظالّمهمصالحهم، وإهّمال ّمطالب الفقراء والضعفاء وّماألّثرّياء وّيعّمالن على خدّمة ّم

 . احرصان على ّمصالحهوال َّي ،ّيةالشعباألغلبّية الن ّمّّثبأن الحزبّين ال ُّي

ل علّيه ل على أصوات األغلبّية الشعبّية ّمهّما حَصأن ّيحُص ّمن ناحّية أخرى، لّيس في ّمقدور حزٍب

أغلبّية ّيّمكن لحزب أن  ة الشعب في االنتخابات ّيجعل أّيركتدني ّمشا ، ألنّمن ّمقاعد في الكونجرس

 .ّمن السكان% 11 الحاالت فضلّيّمّثلون في أال ّيحصل علّيها هي أغلبّية الّمشاركّين في االنتخابات الذّين 

نتها ّمّك شعبّية وهذا ّيعني أن األغلبّية في ّمجلس النواب، ّمهّما كانت كبّيرة، ال تّمّثل الشعب، وإنّما تّمّثل أقلّيًة

 . االنتخابات ّمن السّيطرة على األكّثرّية

كّما  ،الحاكّمة سلطةالحزب  واحد، أْي زبّية في الّمجتّمع على حزٍبتصر الِحـقـحّين تّمن ناحّية ّثانّية، 

بّين  ّمن مالختّيار ّمّمّثلّيه هم ّمضطرّينون أنفَسّيجد الناخبّين هو الحال في العدّيد ّمن دول العالم، فإن

 فّيّما ّيقوُم، الناخبّين فرصة االختّيار أّمام جّمهور عّملّيًا في إلغاءوهذا ّيتسبب . السلطة حزب ّمرشحي

نتّيجة لذلك، . وغّير السّياسّية الحزب وتوجهاته السّياسّية على التأّثّير في ّمواقِف الشعب ض قدراتّيقوتب

الترفع عن  نحَو ّيدفعهوّمّمارسة التسلط على الّمجتّمع، ّما احتكار السلطة  على حقلحزب الحاكم ّيستحوذ ا

 الواحدوفي الواقع، ّيقوم الحزب . موالتجاوب الفعال ّمع احتّياجاته همتّمن العّمل على خدّم بداًلعاّمة الناس 

سّياسّية وبال حقوق  ،ّمن خالل احتكار السلطة بّمصادرة إرادة الشعب، وتحوّيله إلى قطّيع أغنام بال إرادة

رّمان الناس ّمن الحرّية ب في ِحب الواحد تسَبوتشّير تجارب الشعوب العربّية إلى أن نظام الحز. إنسانّيةو

، وّمن بوجه خاص لطة التنفّيذّيةعّمل الُس بوجه عام، وّمن فرصة الّمشاركة في العّملّية السّياسّية وّمراقبِة

 . السّياسات العاّمة وتصحّيح الّمسارات الّمجتّمعّية فرصة القّيام بنقِد

وحدها،  التعددّية السّياسّيةتصر على ـقـال تتعددّية  يبالتعددّية، وه كافة تتصف الّمجتّمعات الحدّيّثة

إذ تشّمل التعددّية في كل الّمجتّمعات الحدّيّثة . ل ّمجّموعة ّمن التعددّيات األخرىتجاوزها كّثّيرًا لتشَّمـوإنّما ت

 تصادّيةـاق ، وأحّيانًا تعددّيةّيدّيولوجّيةأ اجتّماعّية، وخاّمسة رابعةو ،طائفّيةوّثالّثة ، دّينّيةوّثانّية  ،ّثقافّيةتعددّية 

 إال أنها الخر، آلبّين ّمجتّمع  في الحّياة العاّمة والتأّثّيرالّمواقف ن حّيث تباّين ّمـتالتعددّية هذه أن  وّمع. أّيضًا

 بالحرّية أفراده ، شرّيطة أن ّيتّمتعالدّيّمقراطي تطور الّمجتّمع ول دونّيُح األحّيان عائقًا أغلب تشكل في

على أسس  سلّمّية على السلطة بطرٍقنافس ـتـتاألحزاب فإن شرعّية، حّين تكون الّمنافسة  ذإ. والّمساواة

أّما . ّيةالحرّية والّمشاركة في العّملّية السّياس في خدّمة قضّيتيّيجابي إبشكل ُتسهم التعددّية  ّما ّيجعل، فكرّية
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تعارض ّمع ـّما ت كّثّيرًا، فإن التعددّية ّيدّيولوجّيةأ أو دّينّيةحّين تكون الّمنافسة بّين أحزاب تعكس تعددّية 

 بعضوتشّير تجارب . قلّيص فضاء الحرّية في الّمجتّمعـ، ّما ّيجعلها تعّمل على تأهداف العّملّية الدّيّمقراطّية

الوالّيات الّمتحدة األّمرّيكّية إلى أن ، وبلغارّيا والفلبّينونّيجّيرّيا ولبنان و الصربّمّثل  الدّيّمقراطّية الدول

الّمساواة في ّمجتّمع ّمتعدد الّثقافات والدّيانات  وألتحقّيق العدالة  اسّياسّية ال ّيكفي وحدهالتعددّية ال

  . وّيشّيع الفقر ،ود الجهلّيُسواألقلّيات، خاصة حّيث 

حدوث االنسجام  رص، فإن ُفّثقافّية أو دّينّيةّيدّيولوجّية أو أحّين تكون التعددّية في الّمجتّمع هي تعددّية 

إلى فئات التفتت نحو الّمجتّمع  ّمن شأنه أن ّيدفع ذلكو. ف كّثّيرًاتضُع الّمختلفة التعددّياتوالتوافق بّين أتباع 

أهداف  على أن تلتقي على تلك الفئات صعِبّمتباّينة، ّما ّيجعل ّمن ال اجتّماعّية ّثقافّية ذات خلفّيات ّمتنافسة

اءات ضّمن فض نشطـوطن واحد، إال أنها تإلى تّمي ـنـوت ،هذه الفئات في ّمجتّمع واحدتعّيش  وفّيّما. ّمشتركة

في ّمجّموعة تجه كل ـت إذ. ق ّما ّيفصلها ّمن فجوات في الفكر والّمواقف، وتعّّمخاصة ُتبعدها عن بعضها

فس القائم وإعادة هّيكلة عالقاتها ّمع األطراف األخرى على أسس ّمن التنا ،التقوقع حول الذات إلى العادة

الرأي اآلخر وّيقبل ّمبدأ  ّيحترمالذي الّمشروع أو التنافس  ،لتعاون والتكاّملبداًل ّمن ا، على الشك والتشكّيك

ن التعددّية الّثقافّية أللتعددّية السّياسّية،  ّيعني، خالفًا األّمر الذي. الناس في الحقوق والواجبات الّمساواة بّين

إضعاف التزام الّمواطنّين بّمبادئ بل تعّمل على  ،في األحوال العادّية م العّملّية الدّيّمقراطّيةوالدّينّية ال تخُد

وجب استنباط ّمعادالت تتّيح للتعددّية الّثقافّية وهذا ّي. واحترام الرأي اآلخرالحرّية والعدالة والّمساواة 

ّير عن نفسها بحرّية، والّمشاركة في العّملّية الدّيّمقراطّية على قدم الّمساواة ّمع غّيرها والدّينّية فرصة التعب

 . خالل بالّمصلحة الوطنّية والوحدة الترابّيةن فئات اجتّماعّية أخرى، ّمن دون اإلّم

دة في صبح ّمجّنالعّملّية الدّيّمقراطّية ُت الدّينّية أو الّثقافّية أكّثرّية سكانّية، فإن الفئاتحّين تشكل إحدى 

وّمقدرات الوطن  ،على العّملّية السّياسّيةالهّيّمنة ، وّمن احتكار صنع القرار نها، ّما ّيّمِكاألكّثرّيةخدّمة تلك 

وفي . في الّمجتّمع الّمعنّياحتّماالت تبلور دّيّمقراطّية فاعلة وعادلة  ضعفوهذا ّمن شأنه أن ُّي ؛االقتصادّية

إلى ّمّمارسة  ات في الّمجتّمع الدّيّمقراطيّيالكّثّير ّمن الحاالت واألحّيان تؤدي سّيطرة األغلبّية على األقل

دة رّمان األقلّية ّمن الوصول إلى ُسنصرّية ضد بعض أو كل األقلّيات، واتجاه األغلبّية إلى ِحالتفرقة الُع

الدّيّمقراطّية الّمؤسسة على نظام االنتخاب الّمباشر وإعطاء صوت واحد لكل فرد  دقوـوفي الواقع، ت. الحكم

. األقلّيات بعض وحرّمان الّمجتّمع في الغالب ّمن جهود وّمواهب ،بّيةّمن السكان إلى تكرّيس حكم األغل

نباط ـواست ّمبدأ صوت لكل فرد، ّيستدعي إعادة النظر في الّمعادلة الدّيّمقراطّية الّمؤسسة على األّمر الذي

 .وتضّمن تّمّثّيلها في الّمجالس النّيابّية ،ّمعادالت جدّيدة تصون حقوق األقلّيات
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 تتراجع أخذْتالتعددّية السّياسّية حّيوّية  الدّيّمقراطّية إلى أنالغرب تشّير التجربة الحّياتّية لّمجتّمعات 

ّمن  العالم الّثالثبعض دول ّمن  إلّيها جرة السكانّيةالِه تسارع وتّيرة ، بسببّثّمانّينات القرن العشرّينّمنذ 

. ّثانّيةسّير العّملّية الدّيّمقراطّية ّمن ناحّية في وتأّثّيره  الدّيّمقراطي في حّياة الّمجتّمعالّمال  ذوناحّية، وتزاّيد نف

 بة عن حّياة الّمجتّمع الدّيّمقراطيـإذ فّيّما أسهّمت الهجرة السكانّية في خلق تعددّية ّثقافّية ودّينّية غرّي

تها بّين ّمجتّمع راوح حّدتت ،الّمجتّمعات تلك في أحّيانًا ّثقافّيةة دّينّية ورّد، تسببت في حدوث ته التقلّيدّيةـوّثقاف

طّية نحو التغاضي عن احتّياجات الفقراء ّمن جاه النخب الحاكّمة في الّمجتّمعات الدّيّمقراإن اّتإذ  .وآخر

، كانت أبناء الوطن والّمهاجرّين على السواء، وفشلها في توفّير الوظائف وفرص التعلّيم للّمحتاجّين ّمنهم

قطاع ّمن الشعب نحو الّيّمّين الّمحافظ، إال  جاهاّتتسببت في  هذهوّمع أن الردة . أسباب الردة الّثقافّية ّمن أهّم

 وّيعود هذا التطور السلبي. عّموّمًا التفرقة العنصرّية ضد األقلّيات ةّمّمارسأنها عبرت عن نفسها في 

 الّمال وتكدّيس جّمعبالتركّيز على وذلك ّمصالحها الخاصة، االهتّمام بالحاكّمة إلى  ةجاه الفئإلى اّت أساسًا

 . ةالت االنتخابّيحَّمالوالتجاوب ّمع ّمصالح األّثرّياء الذّين ّيقوّمون بتّموّيل  كموالبقاء في الُح الّثروات

ونظم  االشتراكّيةالتجربة أن  1771 وتفككه في عام انهّيار االتحاد السوفّيّيتي أّثبتإلى جانب ذلك، 

 ب هذا التطور فيقد تسَبلو. ةّيفي تحقّيق أهدافها والتّمسك بّمواقفها الّمبدئأخفقت  الّمؤسسة علّيهاالحكم 

في ّمعظم دول الغرب األحزاب  وتشجّيع، والفكرّية في الحّياة السّياسّيةودورها ّيدّيولوجّية ألتراجع أهّمّية ا

، وتخلي الكّثّير ّمن السّياسّيّين والّمّثقفّين عن جاه الوسط ّمن النواحي الفكرّيةالتحرك في اّت علىالدّيّمقراطّية 

عدد تقلّيص  تّم، نتّيجة لذلك. جّمع الّمال وتكدّيس الّثرواتعلى  تركّيز بداًل ّمن ذلكوال ،الفكري التطرف

للعّملّية الدّيّمقراطّية وّمساهّماتهم في العّملّية وتراجع حّماسهم أّمام الناخبّين،  الّمتاحة الخّيارات السّياسّية

ستولي ، كان اإلعالم ّيجاه الوسطدّيّمقراطي ّيتحركون في اّتكان قادة الّمجتّمع الّيّما وف .بوجه عام االنتخابّية

دور االحتكارات عزز تتصادّية ـاالقكانت العولّمة فّيّما ، األّمرّيكي الّمجتّمع في للحزِبالتقلّيدي على الدور 

ّثّمار ـفي ّمجاالت االست الّمبادرة الفردّية نجاح فرَص فوتضِع ،الكبّيرة والّمالّيةالصناعّية والتجارّية 

 ِطْلقوم بَخـأّما العولّمة الّثقافّية فكانت ت .الّمعلوّماتاالتصاالت وتكنولوجّيا و الّمالّيةالّمعاّمالت الصناعي و

وتشجّيع النشاطات االستهالكّية على حساب النشاطات اإلنتاجّية في ّمختلف  ،ّيم والّمواقف والتقالّيدـالق

 .العربّيةخاصة في الدول ، الدول الناّمّية

د باإلّمكان الرهان تراجعت كّثّيرًا، بحّيث لم ّيُعن التعددّية السّياسّية إ ّيّمكن القول بناء على ّما تقدم،

ّمجتّمعات الغرب الرأسّمالّية  هذا، شهدْتإضافة إلى . في الّماضي القرّيب الحال على عودتها كّما كان علّيه

، وبالتالي تراجع قدرة الّمجتّمع الرأسّمالي الدّيّمقراطي على النّمو الحرّية االقتصادّية ص فضاءعاّمة تقُل
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وفي ضوء . شعب ّمن عوائدهاحّيوّية العّملّية االقتصادّية واستفادة ّمعظم قطاعات ال ُنبّمعدالت ّمرتفعة تضَّم

 ،قدرة الّمجتّمع الدّيّمقراطي على توجّيه العّملّية السّياسّية سّياسة، فإنعلى ال وتأّثّيرهوذ الّمال فتزاّيد ن

راجعت الطبقّية بسبب تقلص فّيّما تّمن ناحّية ّثانّية،  .تالشت تقرّيبَا م رقابته على العّملّية االقتصادّيةوإحكا

ى الّمؤسسة عل الّثقافّية التعددّية االجتّماعّية عّيشحجم ونفوذ الطبقة الوسطى واضعاف االتحادات العّمالّية، ت

إلى ّمجتّمعات الواحدة تّيت ّمجتّمع الدولة ـتفوهكذا، ّيتم الّيوم . ة حالة انتعاشّيالّثقافالخصوصّية الدّين و

ّمن  ق الّثقافة الوطنّية إلى ّثقافات فرعّية ّمتباعدة، وإعطاء الّمّمارسات العنصرّية قدرًاّيناحرة، وتّمزـتـّم

 .  وغّير الدّيّمقراطي على السواء ، وتوسعة فجوات الدخل والّثروة والقوة في الّمجتّمع الدّيّمقراطيالشرعّية

بالكّيفّية والقدر الّمطلوب  جودةشروط نجاح الدّيّمقراطّية، لم تعد ّموأهم  حُدأن التعددّية السّياسّية، إ

تعارض ّمع ّمتطلبات نجاح ـن التعددّية الّثقافّية التي تإللقّيام بدورها التقلّيدي في دعم العّملّية الدّيّمقراطّية، و

ّمعظم تحقّيق التقلّيدّية  الدّيّمقراطّية العّملّية د بإّمكانلم ّيُع ،لذلك. تصاعد العّملّية الدّيّمقراطّية هي الّيوم في

كّما لم ّيعد  ،بها الشعوب التي وعدت ةتصادّية والتعلّيّمّيـاالق رصوتوفّير الُف ،التي قاّمت ّمن أجلها األهداف

جدّيدة ّيغ دّيّمقراطّية نباط ِصـالعّمل على است وجبّي ذلكو. حكم نفسه بنفسه ّمنالشعب  تّمكّين باستطاعتها

في  الوقت على تحقّيق الّمساواة والعدل نفس ، وتعّمل فيوحّيوّيتها قّيتهااصدّمتعّيد للعّملّية الدّيّمقراطّية 

أّمر ّيبدو  ووه. لّثقافّية وّمعتقداتهم الدّينّيةالنظر عن خلفّياتهم ا بغّض وصّيانة حقوق الّمواطنّين الّمجتّمع،

أهلّية  وحروٍب في صراع دّينّيالفقّيرة  العدّيد ّمن الدول دخول ى، بسببوقت ّمَض ّمن أّي لحاحًاإأكّثر الّيوم 

 .تل أطفالها وتلحق الدّمار بهاـقـها وتتستنزف ّموارَد

ّيجعله ّمن  ،إلى طوائف ّمتنازعة تهوتجزئي بتّمزّيق النسّيج الّثقافي للّمجتّمع ِدائقالَع إن قّيام التّمحور 

هذه  تسببـتوفّيّما . رهابواإلفّيها التطرف  ابّم، الّمجتّمعّية كالتة الّمشّدزّيادة ِح العواّمل التي ُتسهم في أهِم

الّمجتّمعّية التنّمّية  عّملّيات بطاءإتقوم ب، ةّيالسلّم االجتّماعّيةوالّثقافّية تعطّيل التحوالت في  كالتالّمش

 .واالجتّماعي الّثقافي ،ها االقتصاديّْيـبشق

 ىوسطالطبقة ال

ن أهم الّمتطلبات لقّيام دّيّمقراطّية إ Aexander Campbell السّياسي البرّيطاني الكسندر كاّمبل الّمفكرّيقول 

وتّملك ّثقة كبّيرة  ،وّمتّماسكة بّما ّيكفي ،، كبّيرة الحجم بّما ّيكفيوسطىهي وجود طبقة  دولة أّيفاعلة في 

 Aexander E. Campbell, “On Democracy and its). بالنفس الحتالل ّمكانة ّمرّموقة في حّياة الّمجتّمع

Limits,” Cosmos, 1993, 6)   بدور وسطى أوروبا وأّمرّيكا الحدّيث إلى قّيام الطبقة الوّيشّير تارّيخ
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النشاطات  نوّيعـتفي  ، بل أّيضًافحسب الدّيّمقراطّية تعزّيزفي ، لّيس في حّياة الّمجتّمع الدّيّمقراطيرّيادي 

وعلى العّموم، ال . وتشكّيل طبقاته االجتّماعّية ،واإلسهام في بناء الّمجتّمع الصناعي ،بوجه عام تصادّيةـاالق

 ترتبط بعّملّياٍت ،إال بوجود فئات اجتّماعّية ّمتعلّمة نسبّيًا، وكبّيرة نسبّيًا وسطى في ّمجتّمٍع ّيّمكن تشكّيل طبقة

 . ّمزاولتهفي نتاجّية، ّمع تّمتع أفرادها بحرّية اختّيار العّمل الذي ّيرغبون إاقتصادّية 

ّمؤسس االشتراكّية  ،قال كارل ّماركس ،تقرّيبًا ّمن الزّمن القرن وقبل كتابات كاّمبل بقرن ونصف

ة ّيوأداتها الرئّيس( الطبقة الّثرّية) ن الدّيّمقراطّية هي اإلطار الّمجتّمعي لعّمل الطبقة البرجوازّيةإ :العلّمّية

ّمن رؤّية اجتّماعّية سّياسّية هالها عّمق النزعة  وانطالقًا ،في الّمجتّمعات الرأسّمالّية اّمتّيازاتها لحّماّية

رجوازّية صاحبة الطبقة الُبانهّيار النظام الرأسّمالي، واختفاء ّماركس توقع االستغاللّية للرأسّمالّية، 

وهذا ّمن . اهعلى أنقاِض دكتاتورّية الطبقة العاّملة ، وقّيامالرأسّمالي الّمصلحة في بقاء النظام الدّيّمقراطي

ّمن  خاٍل نظام عادلوقّيام  ،إلى الطبقة العّمالّيةّمن الطبقة البرجوازّية انتقال السلطة  ،ّماركس قالشأنه، كّما 

ض الطبقة العّمالّية على ّيإلى تحر ّماركسجه اّتلذلك  .لطبقات والطبقّيةّمن ا خاٍل جدّيد وّمجتّمع االستغالل،

لقضاء على الرأسّمالّية بوصفها الجهة الّمسؤولة عن االستغالل لدعوة الّثورة ضد الطبقة البرجوازّية، وال

بوصفها األداة إلقاّمة نظام حكم عادل  ،في الّمقابل واالستعّمار والفقر والحروب، ونشر الفكرة االشتراكّية

  . في العالمنشر السلم ـر الفقراء ّمن الظلم واالستغالل، وّيالّمساواة، وّيحِرحقق ّي

الصناعّية ّمن  الغرب ّمال الصناعة في دولن ُعّمن االستغالل والنضال ضد االستغالل، تّمَك بعد قرٍن

 هم فيأعدادهم ونجاِح ّمعّيشتهم وعّملهم، وذلك بفضل نّمّو الحصول على ّمعظم حقوقهم وتحسّين ظروِف

ّين ـفـّثقـوتعاطف عاّمة الشعب ّمعهم ودعم الّم ،أواًل نظّيم أنفسهم في نقابات عّمالّيةـتوّين وعي طبقي وتك

 األسواق وتحسن إنتاجّية العاّمل واآللة ركات الصناعّية ّمع نّمّووتزاّيد أرباح الَش ،ّثانّيًالّمطالبهم العادلة 

نظّيم أنفسهم ـّمرافقة لنجاح العّمال في تة التي حدّثت خالل تلك الفترة، وجاءت ّيوّمن التحوالت الرئّيس .ّثالّثًا

الشعوب في  الّمفهوم الدّيّمقراطي وحّق بأطّيرإذ تال . ظهور األحزاب السّياسّية الحدّيّثة :في نقابات عّمالّية

الّمشاركة في العّملّية السّياسّية، اتجاه ّمختلف الطبقات االجتّماعّية في الّمجتّمع الصناعي الجدّيد إلى تكوّين 

 . وتعزّيز ّمواقعهم االجتّماعّية ،ركة في العّملّية السّياسّية، وحّماّية ّمصالحهمالّمشا ّثّيلّية بهدِفـأحزاب تّم

جاءت التطورات الّمتعلقة بزّيادة اإلنتاج وارتفاع اإلنتاجّية وحصول تقدم اقتصادي في الّمجتّمع  ا،لذ

 اجتّماعّية وسّياسّية عّمّيقة في ذلك الّمجتّمع، كان ّمن شأنها تّمكّيُنو الصناعي ّمواكبة لحدوث تحوالت ّثقافّيٍة

. أسهّمت بفاعلّية في إعالء شأنه وصّيانة كراّمته وتعزّيز إنسانّيته الفرد ّمن الحصول على حقوق وحرّياٍت

 ،ّمال الصناعة، خاصة النساء واألطفاله األجّيال األولى ّمن ُعْتإال أنه ال بد ّمن التذكّير أن الّثّمن الذي دفَع
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ّيتكرر الّيوم في العدّيد ّمن الدول التي تستورد األّيدي العاّملة ّمن دول عربّية  كان باهظًا للغاّية، وهو ّثّمٌن

السّياسّية الّمهّيّمنة علّيها أهّمّية  عّير النخُبفقّيرة تّمّيل نظم الحكم فّيها إلى االستبداد، وال ُتوافرّيقّية وآسّيوّية 

 . وّيعّيشون فّيها ّما تؤول إلّيه أحوال ّمواطنّيها في الدول التي ّيعّملونتذكر ِل

، فإن قادة تلك ّمن الفكرة االشتراكّيةودول الغرب الدّيّمقراطّية  الطبقة البرجوازّية خوفضوء  فيو

ة النزعة االستغاللّية ّدتخفّيف ِح استهدفتتصادّية واجتّماعّية ـإقرار براّمج إصالح اق الدول اتجهوا إلى

صالحات في واإلقد جاءت تلك البراّمج لو. االجتّماعّية للفكرة االشتراكّيةوإضعاف اإلغراءات  ،للرأسّمالّية

كنظام حكم سّياسي ّمّثل الصّين واالتحاد السوفّيّيتي  عدة دولفي إّثبات وجودها في  الّماركسّية نجاح أعقاب

 .دّيّمقراطّية والرأسّمالّيةلل اقتصادي بدّيلنظام إدارة و

فرض نظام  :الرأسّمالّية في حّينهالغرب التي اتخذتها حكوّمات  اإلصالحّية وّمن جّملة اإلجراءات 

ال في التنظّيم والتفاوض الجّماعي ّمع أصحاب خل، واالعتراف بحقوق العّّمعلى الَد تصاعدي للضرائب

لّمساعدة الفقراء وحّماّية األطفال ّمن  اجتّماعّيٍة براّمَجالعّمل واإلضراب عن العّمل عند الحاجة، وإقرار 

هني وقّيم العّمل واإلنتاج، وااللتزام بّمبدأ تكافؤ الفرص االستغالل، واالهتّمام بقضاّيا التعلّيم والتدرّيب الِّم

 وة الدخل كّثّيرًاْجالحّيلولة دون اتساع َف ،والبراّمجلسّياسات لتلك اارزة كان ّمن النتائج البقد لو. في الّمجتّمع

، وإضعاف دوافع قّيام الطبقة وتّماسكها الوسطىالطبقة ة، واإلسهام في تقوّية نفوذ بّين الطبقات االجتّماعّي

 . ّمالّية الفقّيرةسّمالّية الّثرّية باستغالل الطبقة الُعالرأ

 سّيطرت علىالتي  دة الصراع بّين الطبقة الرأسّمالّيةى هذا التطور إلى تخفّيف ِحّمن ناحّية ّثانّية، أَد

التي لم تكن تّملك سوى الوقت وقواها الجسدّية  والطبقة العّمالّية ّملكّية الّمصانع وأدوات اإلنتاج ّمن جهة،

عشر، فإن  في ّمختلف الدول األوروبّية في القرن التاسَع الوطنّيةناّمي النزعة ـضوء توفي . جهة ّثانّيةّمن 

 العنصَر ُتشكل ،وّما تزال ،وأبناء الطبقة الوسطى التي كانت، ّمّمّثلّين في اتحاداتهم العّمالّية ّمال الصناعة،ُع

ّما جعلهم ّيصبحون طرفًا ، في النظام الرأسّمالي العالّمي اندّمجوافي الدولة الحدّيّثة  الوطنّيةم للفكرة الّمنّظ

ة في ها الشركات االحتكارّية والدول االستعّمارّيواالستغالل التي قادْتوالسلب هب في عّملّيات الَن ّمشاركًا

ّمصلحة  الدول أصحاَبتلك  في والطبقة الوسطى ّيةّمالُعالطبقة الجعل  األّمر الذي. أجزاء كّثّيرة ّمن العالم

ّمتخلف في وضع  ةالّمستعّمرالدول والشعوب ، وبقاء وازدهارهحقّيقّية في استّمرار الّمشروع االستعّماري 

 .االستعّمارّيةالدول ات الرأسّمالّية ولالقتصاد متأّمّين تبعّيتهو ة والسّياسّية،قتصادّيّمن النواحي اال
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استّمرار التوسع  :عّية والّثقافّية والسّياسّية الواسعةحدوث تلك التحوالت االجتّماوّمّما ساعد على 

، وتسارع ّمعدالت والتسوّيقّية ّثّمار والخدّمات والّمعاّمالت الّمالّيةـالتصنّيع واالستّمجاالت في  االقتصادي

تصاد الرأسّمالي ـوفي الواقع، شهد االق. ساع نطاق التجارة الخارجّيةفي اإلنتاج واالستهالك، واّت النّمّو

في  ر ّمسبوقغّي نّموًاترة التي تلت الحرب العالّمّية الّثانّية ـخالل الفتصاد األّمرّيكي خاصة، ـعاّمة، واالق

على  ونفوذها الوسطىالطبقة العّمالّية والطبقة حجم  ا أدى إلى نّمّوّمّمإلنتاج واإلنتاجّية واالستهالك، ا

قد تبع لو. زبينشّيط العّمل الِحـسهام في تاركة في العّملّية االنتخابّية، واإل، واتجاه الطبقتّين إلى الّمشالسواء

 لم الطبقي ّمن خالل العّمل الجاّدة بإّمكانّية تسلق الُسوالعّمالّي الوسطىتّين ـذلك تعزّيز ّمشاعر أبناء الطبق

 .والّمشاركة الفاعلة في العّملّية السّياسّية والعّملّية الدّيّمقراطّية ،والّمّثابرة

 الوسطىتّين ـالطبق ناّمي نفوذـشهدت عقود الستّينات والسبعّينات ّمن القرن العشرّين تإال أنه بّينّما   

ّمن  تّين بشكل تدرّيجي ابتداًءـالطبق حظوظشهدت الفترة التالّية تراجع ، الّمجتّمع الرأسّماليوالعّمالّية في 

ّما  ،العّمل واآللة ارتفاع إنتاجّية :التطور ذلكوّمن العواّمل التي أسهّمت في حدوث . ّمنتصف السبعّينات

، وتصاعد ّمعدالت النّمو النسبّية تصادّيةـوتباطؤ ّمعدالت النّمو االق العاّمل، حالل اآللة ّمحَلإجعل باإلّمكان 

 . ، خاصة بعد أن بدأت البضائع الّيابانّية والكورّية والصّينّية تغزو األسواق العالّمّيةفي الواردات

عّمال الصناعة في أّمرّيكا ّمع نهاّية الخّمسّينات ّمن القرن  وعلى سبّيل الّمّثال، بّينّما بلغ حجُم

 إلى ، ّثم1771عام في % 25 نحو ، تراجعت نسبتهم إلىاألّيدي العاّملة ّمجّموعّمن % 33 نحو العشرّين

ناء ـّثـستانه إذا تم إ :ّمع ذلك، تقول ّمجلة االّيكونوّمست. 2115في عام % 11، لتصل 2111في عام % 13

ّمن  نخفض إلى أقّلـّمال الصناعّية تالعاّملّين في ّمجال الخدّمات الفنّية واإلدارّية في الّمصانع، فإن نسبة ُع

ول انخفاض في نسبة ّمشاركة حصتراجع حجم الطبقة الوسطى، وتراجع، هذا القد كان ّمن نتائج لو%. 5

في عام % 21 ّمشاركة هذا القطاع نحو إذ فّيّما كانت نسبة .جّماليطاع الصناعة في الناتج القوّمي اإلق

ّيدي العاّملة األّمرّيكّية تعّمل في ّمن األ% 51 نحو، وهذا جعل 2115في عام % 13، انخفضت إلى 1771

 .قطاع الخدّمات

تصر على أّمرّيكا وحدها، وإنّما ّيشّمل كل الدول ـالصناعة ال ّيقب العاّملّين في قطاع َسإن انخفاض ِن

وعلى سبّيل الّمّثال، انخفضت نسبة . لّمانّيا وغّيرهاأا وّيفّيها الّيابان والصّين وبرّيطان ا، بّمتقرّيبًا الصناعّية

في عام % 14 نحو إلى 1771ّمن األّيدي العاّملة في عام % 35 نحو العاّملّين في الّمصانع في برّيطانّيا ّمن

وّمع أن %. 23 نحو إلى % 41ّمن  الفترة الزّمنّيةنفس انّيا، فإن النسبة انخفضت خالل لّمأأّما في . 2115

كان ّيعادل ضعف عدد  2115عدد العّمال الذّين كانوا ّيعّملون في القطاع الصناعي في الصّين في عام 
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صناعي الصّيني عف قّيّمة الناتج العّمال الصناعة في أّمرّيكا، إال أن قّيّمة الناتج الصناعي األّمرّيكي بلغ ِض

 ن إنتاجّية عاّمل الصناعة الصّيني كانت في ذلك العام أعلى هذه الّمعلوّمات  وُّيستدل ّمن. في تلك السنة

ّمع ذلك، لو تّمت ّمقارنة إنتاجّية العاّمل الصناعي العربي بإنتاجّية . إنتاجّية العاّمل األّمرّيكي ربع نحو

للغاّية، ّما ّيجعل قدرة العاّمل العربي،  ضئّيلةالعاّمل الصّيني، فإن إنتاجّية العاّمل العربي سوف تبدو 

 .ّمعدوّمة العربي، على التنافس في األسواق العالّمّية شبَه ةوبالتالي قطاع الصناع

ّمًا ّمن ّمصادر تفرّيخ الطبقة الوسطى، فإن تراجع هّمولّما كان عّمال الصناعة ُّيعتبرون ّمصدرًا 

في  أّيضًا أسهموّمّما . إلى تراجع حظوظ الطبقة الوسطى بشكل دراّماتّيكي ىأَد هذه حظوظ طبقة العّمال

سّيطرة التّيار الفكري الّيّمّيني  :واالجتّماعّية السّياسّية واالقتصادّية النواحيّمن  الوسطىإضعاف الطبقة 

وألّمانّيا وبرّيطانّيا،  أّمرّيكاالدّيّمقراطّية، وهي  الغرب دول في أهّم خالل عقد الّثّمانّيناتكم الّمحافظ على الُح

ال قراء والعّّمسلبي على الُف تصادّية وبراّمج اجتّماعّية ذات ّمردوٍدـوقّيام ذلك التّيار بإقرار سّياسات اق

تصاد السوق الحر، ـاقتبني  التوجه بقوة نحَو :وّمن تلك البراّمج. على السواء الوسطىوأبناء الطبقة 

ول دون قّيام احتكارات القوانّين التي كانت تُحلغاء بعض إالواردات، ووخفض الحواجز الجّمركّية أّمام 

تسببت تلك السّياسات في تراجع ّمعدالت النّمو االقتصادي  لقدو. كبّيرة، وخفض الضرائب على األغنّياء

تصاد الرأسّمالي حالة غّير ّمسبوقة ّمن التضخم ـالسبعّينات والّثّمانّينات بوجه عام، ودخول االق ْيَدْقخالل َع

وفوق ذلك كله، قّيام  .روض، وارتفاع ّمعدالت الفائدة على الُقواحد في آٍن والركودالبطالة ارتفاع ّمعدالت و

 ،ترتفع باستّمرار فّيّما كانت األسعاُر األدنى لألجور الدولة بّمحاربة االتحادات العّمالّية، ورفض زّيادة الحِد

 .تدّمافي ّمجال الِخ أّمرّيكا، والعاّملّين قراِءفى إلى تدهور األوضاع الّمعّيشّية لأَد ّماّم

الدّيّمقراطّية، وسّيئة أّما ّمن النواحي االجتّماعّية فإن نتائج تلك السّياسات كانت سلبّية بالنسبة للعّملّية 

إذ تسببت تلك السّياسات في . والنخبة اإلعالّمّية جدًا أبناء الطبقة الّثرّية افئات الّمجتّمع ّما عد لبالنسبة لك

وّمضاعفة ّثراء األّثرّياء، وزّيادة أعداد العاجزّين ، وزّيادة فقر الفقراء الحكوّمّية ناّمي العجز في الّمّيزانّيةـت

وانعزال الطبقة  العاّمة،قّيرة عن الّمشاركة الفاعلة في الحّياة ـعن شراء تأّمّين صحي، وعزل الطبقة الف

نّمّية الّمجتّمعّية، وتراجع قدرات الطبقة الوسطى على اإلسهام ـالت عّملّياتالّثرّية وابتعادها عن اإلسهام في 

 . وتحقّيق العدالة االجتّماعّيةفي تطوّير الدّيّمقراطّية 

قّيام الشركات الكبّيرة بتأسّيس شركات ّمتعددة لنظام السوق الحر، تم فتح الّمجال هّيّمنة وفي ضوء 

تصدّير الكّثّير ّمن الوظائف إلى الشركات  ، واتجاه تلكللغاّية كبّيرة صناعّية وّمالّية احتكارات الجنسّية تّملك

العّمالّية  الطبقة الوسطى والطبقِة هذا التوجه إلى إضعاِفى قد أّدلو. اعّية إلى الدول حدّيّثة التصنّيعالصن
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ة والشركات ّيّمواطنّين في ّمؤسسات الدولة الرئّيسوتراجع ّثقة ال وارتفاع ّمعدالت البطالة، بوجه عام،

لذلك أشارت استطالعات الرأي العام التي أجرّيت خالل عاّمي . ّمشابهة والبنوك وغّيرها ّمن ّمؤسسات

، %24 ،الجهاز التنفّيذي الذي ّيشّمل البّيت األبّيضب األّمرّيكي غت ّثقة الشعبإلى أنه فّيّما بل 2111-2112

أّما الّثقة في الّمحكّمة العلّيا فقد تراجعت  .بالنسبة للكونجرس %11ّمن  فإن تلك النسبة انخفضت إلى أقّل

الدولة  دعائموهذا ّيعني أن ّثقة الّمواطنّين في %. 31 نحوزبّين إلى الّثقة في الِح انخفضت، فّيّما %32إلى 

. والتعددّية الحزبّية تراجعت كّثّيرًا ،ل السلطات التنفّيذّية والتشرّيعّية والقضائّيةالدّيّمقراطّية التي تشَّم

(Mohamed Rabie, Saving Capitalism and Democracy, parlgrave Macmillan, 2013, 77) 

 ،على الربح الّماديإطالق العنان للنزعة االستغاللّية القائّمة  ّمن ناحّية ّثانّية، شهدت تلك الفترة

ع، وإلقاء ّمسؤولّية الفقر على الفقراء َشالَج ّمّثل سلبّية والقّيام بإضفاء قدر ّمن الشرعّية على ّمواقَف

الّمجتّمع تسبب في تفكك  ، األّمر الذيالفقراءو العّمالجاه نّياء ّمن ّمسؤولّياتهم ُتهم، وإعفاء األغأنفِس

وانطالقًا في هذه النظرة األنانّية، قالت ّمارجرّيت تاتشر رئّيسة . بالّمصلحة الوطنّية لتزاماإل وتراجع

، ّما ّيعني رفض ّمفهوم "ال ّيوجد شيء اسّمه ّمجتّمع، هنالك أفراد فقط": وزراء برّيطانّيا في الّثّمانّينات

فردّية، وعدم االعتراف بوجود  ل االجتّماعي، واإلقرار بوجود ّمصالَحالّمجتّمع ككل، ونقض ّمبدأ التكاُف

م صاحبه، الجشع هو ّيخُد إن الجشع جّيٌد: "أّما بطل فّيلم  وول سترّيت فقال. عاّمةأو جّماعّية  ّمصلحٍة

 ".تها وّيعكس روح التطور في هذا العصرـح األّمور على حقّيقّيوِض شُعالصحّيح، الَج ُءالشي

لّثقافة الطبقة الحاكّمة في  األساَس وفي الحقّيقة، أصبح الجشع في أواخر القرن العشرّين الّمحوَر 

النظر عن  تهم، بغّضّّيتح شِهـّثّير غرائزهم وتفـالغرب عاّمة، وأهم الدوافع التي تحرك أّثرّياء العالم وتست

الّمواقف والسلوكّيات، ال ّيؤّمن  األهداف، استغاللّي فرأس الّمال عالّمي األبعاد، ذاتّي. جنسّياتهم وّمواطنهم

د، ال ّيقّيم في وطن ّمعروف، وال ّيلتزم بقضّية سوى قضّية الربح لبلد ّمحد بدّين ّمعّين، وال ّيدّين بوالٍء

 .الّمادي الّمجرد ّمن القّيم

، عن وضع الطبقة (1771-1772)عبر روبرت راّيش وزّير العّمل في إدارة الرئّيس كلّينتون األولى 

خالل ّمعظم سنوات القرن  إن األّمرّيكّيّين ارتبطوا ّمعًا" :بقوله 1774وأسباب تراجعها في عام  الوسطى

االتحاد تهدّيد الحرب الباردة لنظام حّياتهم الذي كان هو  األول: ّينرئّيستّيجة لفعل عاّملّين ـلعشرّين نا

 الوسطىاقتصاد أّمرّيكي حّيوي وقوي استطاع تغذّية نّمو الطبقة هو  الّثانيو ،السوفّيّيتي ّمصدره االساسي

انتهت  إذ فّيّما. أصبح ّيسّير في اتجاهّين ّمتعاكسّين ونحو الزوال العاّملّينأّما الّيوم فإن فعل . باستّمرار

أّما الطبقة . زالوقوته التضاّمنّية الخارجي اإلحساس بالخطر  فإّنئ، ّمفاِجدراّماتّيكي الحرب الباردة بشكل 
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بعد ّيوم، لم نستطع،  تحتضر ّيوّمًاُكنا نشاهدها بّينّما و ،وهدوء عبر السنوات فقد انهارت ببطٍء الوسطى

دعائم العّملّية الدّيّمقراطّية  أهَم ، فإّنالوسطىوبانهّيار الطبقة ." غّير ّمعروفة، رؤّية النهاّية إطالقًا وألسباب

-Robert Reich, After).  الّمجتّمع األّمرّيكي خاصة في ،تبدو في طرّيقها إلى االنهّيارفي الّمجتّمع الغربي 

Shock, Alfred Kopf, 2010) 

بحال شخص ّيركض على حزام كهربائي  وبرّيطانّيا أّمرّيكاوّيّمكن تشبّيه حال الطبقة الوسطى في 

على  أكبر كي ّيحافظ على ّمكانه وتوازنه، وّيتجنب السقوَطفّيتحرك بسرعة، ّما ّيجعله ّيركض بسرعة أكبر 

، ّما ه وإضعاف عزّيّمتهاواستنزاف قو ،الشخص الّمعني لكن الجري في الّمكان ّيقود إلى إرهاِق. األرض

أن ّيحافظ على  ّمن أبناء الطبقة الوسطى وفّيّما ّيستطّيع البعض. بعد حّين بفقدان التوازن شعرّيّيجعله 

زام في السقوط ّمن فوق الِحّيبدأون خل الّمحدود الَد يالسن والّمرضى وذو الضعفاء وكباَر فإنّمكانته، 

إلى أن  2111 عام( سبتّمبر)قر في أّمرّيكا نشر في شهر أّيلول ـلذلك أشار تقرّير عن الف. الواحد تلو اآلخر

فّيّما بلغ شخص،  ّملّيوَن (44)ن أعداد الفقراء بلغ أو ،ّمن الّمجّموع العام للسكان% 14.5نسبة الفقر بلغت 

. بدون تأّمّين صحيكانوا ّملّيون شخص  (51)ألف عائلة، وإن أكّثر ّمن  (171) نحو عدد العائالت الّمشردة

أو ّيشعرون  ،نهم فقراءإ :ّثلّثي األّمرّيكّيّين ّيقولون نحوإلى أن  آخر أشار استطالع (2111)وفي أواخر عام 

ّمن طالب  %51إن  :ّيقول 17/1/2115أّما جرّيدة الواشنطن بوست فقد نشرت تقرّيرًا ّيوم . بأنهم فقراء

 See: Mohamed Rabie, Saving) اكي ّيأكلو ّمساعدةلبحاجة لوالّمدارس الحكوّمّية في أّمرّيكا فقراء 

Capitalism and Democracy, p. 77, 97) 

لون على دخل ّيؤهلهم لعضوّية الطبقة ّيحُصوغّير األّمرّيكّيّين شك في أن ّمالّيّين األّمرّيكّيّين  ّمن ّما

إن . مفّيّما بّينه اجتّماعّية طبقة ّيشكلون ملشعور ّمجّموعة ّمن الناس بأنهه وحَدلكن الدخل ال ّيكفي . الوسطى

. وعي طبقي، وفوق ذلك، ّمصالح ّمشتركة، قّيم ّمتشابهة: لتكوّين طبقة اجتّماعّيةة ّيرئّيسهناك ّثالّثة شروط 

ل العالم ّيفتقدون دو أغلبإن ّمجاّمّيع الناس الذّين ُّيعتبرون أعضاء في الطبقة الوسطى الّيوم في أّمرّيكا و

ّيعّملون لدى شركات تجارّية وصناعّية، وّمؤسسات حكوّمّية، وجّمعّيات خّيرّية،  ّمعظم هذه الشروط، ألنهم

لون شهادات بعض هؤالء ّيحِّم كّما أَن. ّمتضاربة ذات أهداف غّير ّمتجانسة وأحّيانًا ، وهذه أطراٌفوجّيوش

هم اآلخر ، فّيّما ّيعّمل بعُضالّيوّمّية وطرّيقة حّياتهم ،الفلسفّية هموّيشتركون ّمع األّثرّياء في نظرِت ،جاّمعّية

، لكنهم ّيشتركون ّمع أباطرة السوق الحر في نظرتهم تذكر ولّيس لدّيهم ّمؤهالت علّمّية ،شاحناتسائقي 

إضافة إلى ذلك، تقوم نسبة كبّيرة ّمن أبناء الطبقة الوسطى بالعّمل في . قتصادّيةالّمحافظة إلدارة العّملّية اال
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عن  ،رّيًاْذوأحّيانًا َج، ونظرتهم تختلف كّثّيرًا هؤالء القوات الّمسلحة وأجهزة الّمخابرات، ّما ّيجعل ّمصالَح

 . العاّملّين في الشركات والبنوك واألعّمال الحرة ّمصالح ّمعظم أبناء الطبقة الوسطى

كّثّير ّمن االقتصادّيّين والسّياسّيّين والّمّثقفّين العرب ّيتكلّمون عن طبقة عربّية وسطى، إال وّمع أن ال

؛ إذ جاءت سّيطرة الدولة الّيوم، ولم ّيكن لها وجود في الّماضيأن الطبقة التي ّيتكلّمون عنها ال وجود لها 

 وَللتُح ،الّمالّيةالعربّية في بداّيات عهود االستقالل الوطني على أهم النشاطات اإلنتاجّية واالستّثّمارّية و

ّمن ناحّية . على القّيام بدور فاعل في الحّياة العربّية وذات قدرٍة ،طبقة عربّية وسطى ّمتّماسكة دون نّمّو

ّثانّية، جاء التوسع الكبّير والّمفاجئ في حجم الدولة ونشاطاتها الّمتعددة في ّمجاالت األّمن والخدّمات لّيخلق 

الدخل ّمن الطبقة الوسطى التي عرفها الّمجتّمع ترب ّمن حّيث ـقـتقلّيدّية في رحم الدولة ت طبقة غّيَر

وتضم هذه الطبقة في صفوفها البّيروقراطّية الحكوّمّية، وضباط الجّيش والشرطة وأجهزة . الصناعي

الّمخابرات، والّمّثقفّين العاّملّين في ّمجال النشر واإلعالم ودوائر الّثقافة التابعة للدولة، والصف الّثاني ّمن 

 أغلب، وأعضاء االتحادات الّمهنّية، وبعض الحرفّيّين وصغار التجار، وّموظفي الشركات الكبّيرة والبنوك

، ألن دورها الحقّيقي هو التوسط "وسطّيةتطبقة "وّيّمكن أن تسّمى هذه الطبقة . أساتذة الّمدارس والجاّمعات

ّيجعل  ّما. ن ناحّية ّثانّيةكام ّمن ناحّية، والفقراء والّمستضعفّين ّمبّين األّثرّياء ّمن رأسّمالّيّين وأقوّياء ّمن ُح

ناقض ّمصالح الفئات ـنافرة بسبب تـتصادّية ذاتّية، وّمتـضعّيفة ال تّملك قاعدة اق وسطّية هذه طبقًةتطبقة الال

الّمكونة لها، وعدّيّمة القدرة على أخذ زّمام الّمبادرة سّياسّيًا أو اقتصادّيًا أو اجتّماعّيًا بسبب اعتّمادها شبه 

 .الكاّمل على الدولة وتبعّيتها لها

إلى  ّيعود ّمن حّياة الّمجتّمعات العربّية غّياب الطبقة الوسطىفي  يالسبب الرئّيسهذا ّيعني أن و

 االقتصاد ّيشكل البّيئة الطبّيعّية لنّمّوالتصنّيعّية، ف اإلنتاجّية عدها عن النشاطات االقتصادّية ذات الطبّيعةُب

فعلى سبّيل الّمّثال، . فرض وجودها والتعبّير عن ذاتهاو ،تطوّير وعي طبقيالطبقة الوسطى وأداتها األهم ل

ّمن  تشكل التي وسطّيةتال الطبقة عنأو اجتّماعّية أو تعلّيّمّية أو اقتصادّية  سّياسّية ّمطالب أي تصدر لم

 إلى االستقرار ّمن ناحّية، هذه الفئة االجتّماعّية سعَيإن . السكان العرب نصف ناحّية الدخل ّما ّيقارب

عن الخوض في القضاّيا  نأى بنفسهاـ، جعلها تّمن ناحّية ّثانّية قالّيدها الّثقافّيةـّمفهوم الحرّية عن ت وغّياَب

 . ورجالها الّمواجهة ّمع الدولة وجُبالتي ت السّياسّية

التي لّيس لها جذور  الفئة االجتّماعّيةقناع هذه إان أسهّما في ّيّيسإضافة إلى ّما سبق، هناك عاّمالن رئ

إلى التغاضي عّما الحكوّمّية جاه ّمؤسسات القّمع هو اّت األول ؛بالبقاء خارج أطر العّمل السّياسي طبقّية

وى التطرف التي والتركّيز بداًل ّمن ذلك على ّمالحقة ِق، فاسدة قوم به ّمن نشاطات اجتّماعّية واقتصادّيةـت
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فهو اعتّماد هذه الفئة في  الّثانيالعاّمل أّما . تشكل تهدّيدًا حقّيقّيًا لنظم الحكم القائّمة ،وّما تزال ،كانت

. ّمن أبنائها العاّملّين في الخارج ّمالّية ّمن تحوّيالت هاكبّير ّمن دخلها على ّما ّيصل الحصول على جزٍء

 والجزائر والّمغرب العرب في الّيّمن واألردن وسورّيا ولبنان وّمصر وتونسّمن ّمالّيّين عشرات الفهناك 

كندا و وأّمرّيكاالغربّية العربي ودول أوروبا  جّيعّيشون على ّما ّيصلهم ّمن دول الخلّي والسودان والصوّمال

أبناء الطبقة الوسطى في  ، ّما ّيجعلهم ّيعّيشون حّياَةّمالّية ّيالٍتّمن تحو غّيرهاواسترالّيا والدول االسكندنافّية 

 .بالدهم ّمن دون الّمشاركة في عّملّية إنتاجّيٍة

الة والتحوّيالت الّمالّية َّمالّمعنّيون بهجرة الَع وأوهذه قضّية لم ّيتطرق إلّيها الّمسؤولون الحكوّمّيون  

الشعبّية ّمن نشاطات اإلنتاج ّمقابل الّمواقف تحدّيد الهّياكل االجتّماعّية و تشكّيل في وأّثرهاّمن الخارج 

في فصل ّثقافة اإلنتاج عن ّثقافة االستهالك بالنسبة  ةوفي الواقع، تسببت هذه الظاهر .نشاطات االستهالك

ّما جعل نسبة كبّيرة ّمن العرب تعتقد أن ّمن الّمّمكن للّمالّيّين الّمستفّيدة ّمن التحوّيالت الّمالّية الخارجّية، 

 .ّيام أوال بالّمشاركة في اإلنتاجالّمشاركة في االستهالك ّمن دون الق

التي ُفرضت علّيها ّمن الخارج، وانشغال " الهّيكلة االقتصادّية"بتطبّيق براّمج وّمع انشغال الدولة  

الّمزّيد ّمن  ات الدولة على خلِقالتي نتجت عن الخصخصة، فإن إّمكانتصادّية ـقسّيم الكعكة االقـرجالها في ت

قد تسبب هذا التطور في تناّمي التطرف و. السكان تتزاّيد باستّمرار الوظائف تراجعت، فّيّما كانت أعداُد

التركّيز على  وتجه نحـالّموجه ضد الدولة والجهات األجنبّية التي تدعّمها، ّما جعل السّياسات الحكوّمّية ت

، لذلك تدهورت نوعّية التعلّيم. تصاد والّمجتّمع، أو تطوّير الّثقافة ونظم التعلّيمـنّمّية االقـحّماّية النظام ولّيس ت

ّمها كّما تدهورت الخدّمات العاّمة التي كانت تقّدالتي تحث على احترام العّمل والوقت والحّياة،  القّيم وغابت

وفي ضوء تضاؤل عدد الوظائف والفرص والّمعونات، فإن . لفقراء والّمحتاجّينلالدولة للّمواطنّين، خاصة 

تسبب في إعادة ـقها، ّما جعلها تسع نطاوالواسطة واالرتباطات العشائرّية والدّينّية اّت شبكات الّمحسوبّية

 . طلبات التعاّيش ّمعهتالعصر وّم بعّيدة عن ّثقافِة ّمتخلفة هّيكلة الّمجتّمعات العربّية على أسس تقلّيدّية

طبقة  العالّمي نحو عصر الّمعرفة سّيكون ّمن الصعب نّمّو تصاديـواالق الّثقافيوفي ضوء التحول 

ّيعتبر الّمجتّمع  ،وفي الواقع. الدّيّمقراطّية في البالد العربّية العّملّيةتّمتع بالصفات الّمطلوبة لدعم ـوسطى ت

تارّيخ الذي أفرز طبقة وسطى ذات دور ّمجتّمعي فاعل؛ فالّمجتّمع الالوحّيد في  الصناعي هو الّمجتّمَع

: ن ّمن طبقتّينلي عاش عشرات اآلالف ّمن السنّين دون أن ّيعرف الطبقّية، والّمجتّمع الزراعي ّيتكّوَبـالَق

، القلة ّيد تحصر الّثروة في اجتّماعّيةن ّيسّير نحو تشكّيلة لّمجتّمع الّمعرفي اآلخذ في التكُو، واأّثرّياء وفقراء

أو ، هأو االعتّماد على استّمرار ،ّثنائّيًا، ّمن الصعب االحتفاظ بهـّما ّيجعل الطبقة الوسطى إفرازًا است
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سّمح بقّيام احتكارات ّيالذي  إعادة هّيكلة النظام االقتصادي القائم على حرّية األسواق تإال إذا تّمتكراره، 

واسعة تصل آّثارها إلى قطاعات سكانّية وإعالّمّية تصادّية وّمالّية وتصنّيعّية ـاق كبّيرة تهّيّمن على نشاطاٍت

 .كبّيرة وبالد كّثّيرة

قدرتها  َفضَعأ العربّية وسطّيةتال نة للطبقةئات الّمكّوـإن غّياب الّمصلحة الّمشتركة بّين األفراد والف

اعتّمادها شبه الّمطلق على الدولة كّما أن . إصالحّية واقعّية والقّيام بطرح براّمَج ،وعي ذاتيعلى تشكّيل 

التغّيّير  في تشجّيعها على دعم االستقرار واالبتعاد عن بتسَب ذات أهداف ّمتناقضة وشركات خاصةوبنوك 

ن التغّيّير الَبّناء أن ّيتسبب في أّمن شإذ إن . االجتّماعّيةبّمصالحها وّمواقعها  لحاق الضررإ لقدرته على

 في ، وبالتالي التأّثّير سلبًاّير العالقات االجتّماعّية القائّمةـّيفي الحّياة العاّمة، وتغودورها تقلّيص حجم الدولة 

ّير في بعض البالد العربّية، فإن ـوحتى عندّما حصل تغّي. ة هذهوسطّيتّير ّمن أبناء الطبقة الّمصالح جزء كب

ه ّينحصر في تغّيّير الرّموز الحاكّمة ّمن دون أن ّيخدش ات عسكرّية، ّما جعَلالتغّيّير جاء على شكل انقالب

لهذا بقّيت . في حّياة الناس أو البّيروقراطّية الّمتعفنة العسكرّيةأو ّيضعف دور الّمؤسسة  ،جوهر نظام الحكم

ّثقافّية أو تصادّية أو ـنّمّية سّياسّية أو اقـالدول الناّمّية عّموّمًا والعربّية خصوصًا تدور في ّمكانها دون ت

صلها عن ـنّمّية والحرّية التي تفـاجتّماعّية أو علّمّية أو تكنولوجّية حقّيقّية، بّينّما كانت فجوات العلم والت

 . ساعًا ّيوّمًا بعد ّيومتزداد اّت الدّيّمقراطّية الدول الصناعّية

 ّيةاتاإلعالّمالعّملّية 

 التنفّيذّية والسلطة التشرّيعّيةالسلطة إلى جانب ، السلطة الرابعةاإلعالم في الّمجتّمعات الدّيّمقراطّية  ّدّيع

، بّمراقبة السلطات في األحوال العادّية فترض به أن ّيقوموّيقوم اإلعالم عادة، أو ُّي. والسلطة القضائّية

كّما . القوانّين الّمعّمول بها في الّمجتّمعو الدساتّير قرهّما ُتِل واجباتها طبقًا ءأداقّياّمها ب والتأكد ّمن األخرى،

 تجاوزات كبار الّموظفّينلسّياسات العاّمة للدولة، وكشف بنقد ا ،أّيضًا،م أن ّمن الّمفروض أن ّيقوم اإلعال

ي ّصـقـت، ووالبّيئة العاّمة بالصحة ذات العالقة الشركات ّمخالفاتكشف فّيها وتقّيّيم أدائهم، و وفسادهم

التي تهم  كالتنظر السلطة التنفّيذّية إلى الّمشوتوجّيه  دّين،والّمشّر الحقائق فّيّما ّيتعلق بأوضاع الفقراء

وّمع أن اإلعالم قام بهذا الدور بجدارة لفترة طوّيلة ّمن الزّمن،  .، والدفاع عن حقوق الّمظلوّمّينعاّمة الناس

تصاد السوق الحر، وتشكّيل االحتكارات الكبّيرة جعل الّمؤسسات اإلعالّمّية تغدو ـإال أن التوجه نحو اق

 .ّمّيدةَح أو ّمبادئ أو سلوكّياٍت وائد الّمادّية عند قّيملتحقّيق أعلى الَع ف في سعّيهاـقـشركات ربحّية ال ت
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العاّملة  اندّماج تدرّيجي بّين الشركات الّثّمانّينات والتسعّينات ّمن القرن العشرّين حدوَث اَدـْقـشهد َع

ى هذا أّدو. الّمعلوّماتواالتصاالت ، والشركات العاّملة في ّمجال تكنولوجّيا في ّمجال اإلعالم الّمرئي

علّيها اسم  أطلقُت بّين قوة اإلعالم وأهّمّية الّمعلوّمات، االندّماج إلى ظهور عّملّية ّمجتّمعّية جدّيدة تجّمع

في كل ساعات  كان حّيّثّماتابع الخّير ـنتّيجة لذلك، أصبح بإّمكان هذه العّملّية أن ت ."العّملّية اإلعالّماتّية"

ى هذه ّما لَد وفي ضوء. الجّماهّير كّما تشاء تزّيّيف وعِيو نعه والتالعب فّيهُصقوم بـتأن واللّيل والنهار، 

على الدور التقلّيدي للحزب السّياسي في تدرّيجّيًا نت ّمن االستّيالء تّمَك ها، فإنغّير عادّية دراتُق العّملّية ّمن

 لرأي العام وإعادة تشكّيله، ا بتشكّيل، والقّيام الّمجتّمع الرأسّمالي، واحتكار وسائل الوصول إلى الجّماهّير

  . وأذواقهم وإعادة صّياغة ّمواقف الّمستهلكّين

وجّيه األنظار إلّيها ّمن خالل قوم بتوت ،جدّيدةقضاّيا ّثّير ـأن ت ،أّيضًا،العّملّية  كّما أصبح بإّمكان هذه

وّيقوم اإلعالم  .قّيادته بالتالي في أوقات الرخاء واألزّماتوقناع الجّمهور بوجهة نظرها، إ، والتركّيز علّيها

في عواطف  ، والتالعبسواهانة دون األولوّيات، والتركّيز على قضاّيا ّمعّّي بتلك الّمهام ّمن خالل تحدّيِد

، ووجهات النظر واآلراء اتهّيّياالقتراحات تبدو بدبعض جعل الجّمهور واستغالل ّمخاوفه، والتكرار الذي َّي

وحرّية االختّيار  ،أبناء الطبقتّين العّمالّية والوسطى بالذات استقاللهم َدـَقـنتّيجة لذلك َف .ّماتحقائق وّمسَل تبدو

وقّيم ّمختلفة عن ّمواقفهم  إعالّمّية ذات ّمواقَف نخبٍة التي توفرت لهم في الّماضي، حّيث وقعوا تحت رحّمِة

 .م بالضرورة ّمصلحة الشعب أو الوطنوقّيّمهم، تسعى لتحقّيق ّمصالح فردّية وجّماعّية ال تخُد

وذلك باالعتّماد ، 1772ح الّمستقل البلّيونّير روس بّيرو في عام وعلى سبّيل الّمّثال، استطاع الّمرّش

في هزّيّمة ، ّما جعله ّيتسبب أصوات الناخبّين األّمرّيكّيّين ّمن% 21على  وحده، أن ّيحصلعلى التلفزّيون 

. كلّينتون ّمن الفوز برئاسة الجّمهورّيةبّيل الّمنافس الّمرشح الجّمهوري الرئّيس جورج ووكر بوش، وتّمكّين 

، ّما جعلهّما ته االقتصادّية كانت قرّيبة ّمن أفكار وفلسفة بوشـألن أفكار بّيرو وفلسف ،وّيعود السبب في ذلك

فقد  أّما سلفّيو بّيرلسكوني. الّمحافظّين، فّيّما استحوذ كلّينتون على أصوات الّمعتدلّينّيتقاسّمان أصوات 

عّمره كان ّماد على تجّمع حزبي صغّير باالعت 1774عام البرلّمانّية  اّيطالّيإاستطاع الفوز في انتخابات 

 . ت إّمبراطورّيته اإلعالّمّية العّمالقةان، وإّمكاناشهر

الرأي العام ّمن  في قوة اإلعالم وّمدى تأّثّيره Edwin Joder الّمحلل السّياسي إدوّين ّيودر وصف

 :ّيقول ّيودر. جّيرالد فورد وجورج ووكر بوش يخالل تقّيّيم أّثره على الحظوظ السّياسّية لكل ّمن الرئّيس

تّمّيز فورد بكونه ّمن أكّثر رؤساء أّمرّيكا لّياقة بدنّية، لكن حّين تعّثرت خطواته على سلم طائرة الرئاسة "

وّما أن انتهى التلفزّيون ّمن وصف ّما . في عّين الجّمهور تغّيرت إلى األبد في أحد األّيام، فإن صورته
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زّيم ـقـفي ت األّمورإذ تسببت تلك  ،الهزلّية، حتى كان فورد قد انتهىوالتعلّيقات حدث، وتوقفت النكات 

إن " :ا ّيتعلق بالرئّيس بوش، فّيقول ّيودرأّما فّيّم. "سقاطه ّمن حسابات الناسإالرجل والتقلّيل ّمن قّيّمته و

غّير السرّيع والعّمّيق في صورة بوش ال ّيّمكن تفسّيره بّما حدث ّمن تغّيرات في األوضاع الحّياتّية في الت

صورة بوش ّمن قائد ّمنتصر إلى رجل ّمن دون برناّمج، بل أكّثر  وإن ّما تغّير بسرعة ّمذهلة ه ...رّيكاأّم

-Edwin Joder, “Tele). "وال ّيعرف ّموقعه ّمن األحداث ،ّمن ذلك، رجل لّيس لدّيه قناعات أساسّية

Tunnel-Vision,” The Washington Post, February 14, 1993) 

 بّمختلفّمن ناحّية ّثانّية، فّيّما كان اإلعالم ّيستحوذ على الّمزّيد ّمن القوة لجّمع الّمعلوّمات الّمتعلقة 

 التي تجارّيةالشركات الوالتالعب فّيها، كانت تلك القوة تتركز في أّيدي ّمجّموعة ّمن وتحلّيلها نواحي الحّياة 

الشركات  وّمع كل سنة تّمر، كانت ساحة اإلعالم تشهد قّيام بعض. صغّيرةإعالّمّية  تهّيّمن علّيها نخبٌة

في  تحكمالوبشراء شركات أخرى، ّما جعل فئة الّمالكّين والّمدّيرّين التي تقوم بإدارة ّمؤسسات اإلعالم 

ّيؤدي إلى ، أّيدي شركات قلّيلة تركز القوة اإلعالّمّية في إن. صّياغة الرسالة اإلعالّمّية تصغر ّيوّمًا بعد ّيوم

التأّثّير في ه، فّيّما تحاول ق وُّمشَوتقلّيص حجم النخبة اإلعالّمّية وحصر وجهة نظرها ضّمن ّمجال ضّّي

نتّيجة لذلك، فقد اإلعالم اهتّماّمه . ، وفرض وجهة نظرها هذه علّيهاّثقافات وّمواقف ّمختلف األّمم والشعوب

ّمن تحدّيات ّمصّيرّية بوجه خاص، والعالم واجهه البالد تّما  إلىبتوعّية الجّماهّير بشكل عام، ولفت نظرهم 

 . ّمن فرصة التعبّير عن آرائهم الناس فّيّما قام بحرّمان

ال ّيوجد إعالم ّمستقل في الصحافة أو التلفزّيون " Paul Craig Roberts ّيقول بول كرّيج روبرتس

والتلفزّيونّية تّملكها ّمن كل وسائل اإلعالم الّمكتوبة % 71األّمرّيكي، في أواخر سنوات كلّينتون كانت 

األّمرّيكي ولهذا فإن اإلعالم . وفي عهد بوش، فقد الرادّيو الوطني العام استقاللّيته. شركات عّمالقة ّيةّثّمان

ideology-http://www.globalresearch.ca/neoconservative-) ."أصبح بّمّثابة وزارة بروباجندا

imperialism/5438481-political-military-and-financial-us-supports قبل فقال كوّينسي راّيت  أّما

تغاضى عّما ـروج لها الّمجتّمعات الغربّية بشكل ّمستّمر تإن حرّية الرأي التي ُت" :ّين ّمن الزّمنَدْقَعنحو 

 Quincy Right: “The Nature of) ."لإلعالم ّمن تأّثّير كبّير، وهو إعالم غّير خاضع لرقابة دّيّمقراطّية

Conflict,” in Conflict: Readings in Conflict Management and Resolution, 10) 

ّماعي ت وّمواقع التواصل االجتّيّثة في وسائل االتصاالت واإلنترنّمع ذلك، جاءت التطورات الحد

لّمن ّيعّيش واالقتصادّية الّثقافّية واالجتّماعّية والسّياسّية لى األحوال إ كل إنسان واعي ّمن التعرفّمكن لّي

كّما جعلت تلك . نوعًا ّمن السابقـخلق رأي عام أكّثر وعّيًا وت ؛ وهذا تسبب بدوره فيعلى الجانب اآلخر

http://www.globalresearch.ca/neoconservative-ideology-supports-us-financial-and-military-political-imperialism/5438481
http://www.globalresearch.ca/neoconservative-ideology-supports-us-financial-and-military-political-imperialism/5438481
http://www.globalresearch.ca/neoconservative-ideology-supports-us-financial-and-military-political-imperialism/5438481
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فّيّما بّينهم، ُّمتخطّيًة بذلك  تفاعل ّثقافي التطورات بإّمكان الناس تكوّين جّماعات افتراضّية سهلت حدوَث

 اي اجتاحت تونس وّمصر والّيّمن وسورّيإن الّثورات الشعبّية الت. السّياسّية الحدودالّموانع الجغرافّية و

تّثبت ّمدى أهّمّية ّمواقع التواصل االجتّماعي في توعّية الناس وتّمكّينهم ّمن القّيام بعّمل  2111عام  ولّيبّيا

وغّيره ّمن وسائل  تّمن ناحّية ّثانّية، أسهم اإلنترن. د في ّمكان واحدّمن دون الحاجة للتواجّمشترك جّماعي 

ّمن إحّياء ّثقافاتها التقلّيدّية، وتّمكّينها  ،في كل الدول تقرّيبًا وجودةجّمّيع األقلّيات الّمتوعّية  التواصل في

 .نخبوّية ّثقافة عالّمّية العدّيد ّمن الّثقافات الفرعّية والتحتّية، إلى جانب خلق خلق وبالتالي

لكن تشكّيل ّثقافات فرعّية وتحتّية، وتّمكّين األقلّيات الّثقافّية والدّينّية ّمن إعادة إحّياء ّثقافاتها القدّيّمة قاد 

وّين جّيتوات ّثقافّية ال إن تك. في كل دولة ّمن دول العالم( Cultural Ghettoes)إلى تكوّين جّيتوات ّثقافّية 

ألن بإّمكانهم تكوّين ّمجتّمعات  ،بّينهم للتشاور فّيّما في ّمكان واحد الّمعنّية أعضاء الجّيتوات وجودّيتطلب 

الجّيتوات الّثقافّية هي . ت وّمواقع التواصل االجتّماعياإلنترن عبرّمع بعضهم افتراضّية ّيتواصل أعضاؤها 

ّيم وّمواقف تقوم على ِقلم تكن ّموجودة ّمن قبل، تطوّير عقلّية جّيتو ّيتم ّمن خاللها  ،اجتّماعّيةتفاعل  اتراإط

لواقع الحّياة  ال تّمتقد وأفكار ّيّمان بنظرّيات اإلو ،واحدةقصائّية إأو عنصرّية وّمعتقدات دّينّية  ،ّمشتركة

بالتحدّيد نكتشف أن ّمعظم  الصناعّية وبالنظر إلى أحوال األقلّيات الدّينّية والّثقافّية في دول الغرب. بصلة

تعزز  ّمن خاللها ّمعلوّماتأعضاؤها  جّيتوهات ّثقافّية خاصة بها، ّيتبادل شكّيلبت تلك األقلّيات قاّمت فعاًل

التي  اتّمجتّمعالزلتهم عن ّيعّمل على تعّمّيق ُع؛ وهذا وقّيم تقلّيدّية وّمخاوف إّيّمانهم بّما نشأوا علّيه ّمن عقائَد

 . ّيعّيشون فّيها، وّيضعف قدراتهم على التواصل ّمع غّيرهم ّمن أتباع الّثقافات والدّيانات الّمختلفة

اضطر  ّمعزواًل بكونه ّمكانًا قدّيّمًا أوروبّيةوّثقافّية تّمّيز الجّيتو التقلّيدي الذي عاشت فّيه أقلّيات دّينّية 

 ، فضاٌءالتقلّيديللجّيتو  أّما الجّيتو الّثقافي فهو، خالفًا. سكانه إلى العّيش فّيه بسبب الفقر والتفرقة العنصرّية

زلة عن كانه الُعالجّيتو التقلّيدي على ُسفّيّما ّيفرض و. ّمفتوح اختار أعضاؤه العّيش فّيه بّمحض إرادتهم

العزلة على أنفسهم الّثقافي ّيتحّينون الفرص للتحرر ّمنه، ّيفرض سكان الجّيتو هم لعالّمجتّمع األكبر، ّما ّيج

إن  :وّيّمكن القول. عن غّيرهم ّيبذلون جهدًا إضافّيًا للبقاء ّمعزولّين؛ ولذلك الّمجتّمعات التي ّيعّيشون فّيهاعن 

 علىوّيحلّمون فّيه، وّيتآّمرون  أعضاؤه ّيفكركبّير،  جّيتو ّثقافيلنفسه لّيسار األّمرّيكي كَون الّيّمّين واكاًل ّمن 

ّيحتاج إلى  ولّما كان التآّمُر. ن ّيقف في طرّيقهم ّمن جّماعات وّمنظّمات وشعوبَّمكل  علىو ،بعضهم بعضًا

عن االستفادة ّمن األفكار  ص على عزلتها، ّما ّيجعلها عاجزًةحِرَت الّثقافّية الجّيتوات َلكالسرّية، فإن 

على ات الّثقافّية قادرون أعضاء الجّيتوف. اتلتلك الجّيتو ال ّينتّمون الجدّيدة التي ّيطورها ّمّثقفون وّمفكرون

 . الّمآرب نفس ، وسعوا لتحقّيقنفسها الذّين تحدّثوا اللغة أجدادهم أصواِت ِعْجوالتنصت لَرسّماع أنفسهم، 
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الّمجال ألعداد  انفتحت، وجّيدةقنوات تواصل  انوفرتت ووسائل التواصل االجتّماعي ن اإلنترنأوّمع 

 ن تلك الحرّية دخلت ّمرحلة التراجعأ، إال ألفكارهم وطرح وجهات نظرهم بحرّيةّيج للترو الناس كبّيرة ّمن

قّيام الشركات إن . االتصاالتتكنولوجّيا الّمعلوّمات وشركات  توجه شركات اإلعالم إلى االندّماج ّمَع بسبب

التجارّية تها ها إلى إّمبراطورّيات الصغّيرة وضّّمبشراء شركات اإلنترن اإلعالّمّية والّمعلوّماتّية الكبّيرة

والتروّيج لبضائع  ،نظرها اتلطرح وجه نها في استخدام الّمؤسسات الجدّيدة ّمنابَروالتحكم في رسالتها، ّمّك

 .ّثارة عقولهم وضّمائرهمـّمن است ّثّير غرائز الناس وشهواتهم بداًلـوخدّمات تست

تفاعل والتأّثّير ّية والحزبّية والعّملّية الدّيّمقراطّية بالتكاّمل والاتالعالقة بّين العّملّية اإلعالّم تصفـت

وهذا ّيعني أنه لّيس . ّمتساوي األضلع واألهّمّية ل فّيّما بّينها ّمّثلّثًاالّمتبادل، ّما ّيجعل تلك العناصر الّثالّثة تشّك

أداء في الّمجتّمع، أو تقّيّيم أداء الحزبّية في العّملّية الدّيّمقراطّية، أو  ّيةاإلعالّمالّمنابر باإلّمكان تحلّيل دور 

فاإلعالم الحر هو جزء ال ّيتجزأ ّمن العّملّية الدّيّمقراطّية . العناصر األخرىالعّملّية الدّيّمقراطّية بّمعزل عن 

هي اإلطار الذي فالدّيّمقراطّية أّما . واستّمراره وضّمانة ّمن الضّمانات األساسّية لقّيام النهج الدّيّمقراطي

ر ّيّيجعل باإلّمكان قّيام إعالم حر في الّمجتّمع، وّيوفر له السبل للقّيام بدور فاعل في حّياة الناس وتطو

أّما الحزبّية فهي الّمّيكانّيكّية التي ّيقوم أفراد الّمجتّمع ّمن خاللها بّمّمارسة . العّملّيات الّمجتّمعّية األخرى

 . دة الحكم، والّمشاركة في اتخاذ القرارات الّمصّيرّيةحقوقهم السّياسّية وإّيصال ّمّمّثلّيهم إلى ُس

لسّياسي في الّمجتّمع ّية في االستّيالء على الدور التقلّيدي للحزب ااتإلى جانب نجاح العّملّية اإلعالّم

دول أوروبا الشرقّية والوسطى كوتحقّيق نجاحات جّيدة في هذا الّمجال في دول غربّية أخرى، ، األّمرّيكي

العّملّية االنتخابّية على الّمرور ّمن  استطاع أن ّيرغمفإن اإلعالم ، التي انضّمت إلى االتحاد األوروبي حدّيّثًا

نوع الخلفّيات الّثقافّية ـعلى الّمرشحّين تغطّيتها، وتإن ضخاّمة حجم الّمساحات التي ّيكون إذ . خالل قنواته

التي ّيراد  كالتدها، وكّثرة الّمشوج، وتباعد أّماكن والوصول إلّيهاواالهتّماّمات الحّياتّية للجّماهّير التي ّيراد 

ّيصال رسالة الّمرشح إلى جّمهور الناخبّين إلالوسّيلة الوحّيدة  ، وأحّيانًاجعل اإلعالم الوسّيلة األهَم ،فرزها

خاصة، فإن الوصول إلى جّمهور الناخبّين  ربحّيًة ّية ّمؤسساٍتاتاإلعالّم القنواتوبسبب كون  .الّمستهدف

جعل الّمرشحّين القادرّين على الحصول على خدّمات اإلعالم ال  األّمر الذي ة للغاّية،َفِلْكأصبح عّملّية ُّم

 . ّيّمّثلون إال القلة التي تّملك الّمال والجاه والنفوذ

عن  وبوق دعاّية فعال وجاهز لالستئجار، قاده إلى التنازل، ٍءْفـاإلعالم أداة اتصال ُكإن كون 

اك، وفي خدّمة كل َلبراّمج وُّم دّيريلخدّمة الّمهّيّمنّين علّيه ّمن ّم ًارّمسَخ ؛ إذ أصبح عبدًاه ونزاهتهّيتحّياد

 ةلحصّمللدفاع عن ال اًلاإلعالم ّمؤَه دّيُع وهكذا لم. بحاجة لخدّماته وقادر على دفع األجرة الّمطلوبة طرٍف
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قال رّيتشارد هاروود  .وتعزّيز شرعّيتها اتها، أو دعم العّملّية الدّيّمقراطّية، أو كشف الحقائق على عّلةالعاّم

تها بالعّملّية السّياسّية، ّيتحول الصحافّيون إلى أصحاب ـفّيّما تفقد األحزاب السّياسّية عالق: "قبل سنوات

على شخصّيات الّمرشحّين، ّما  مُكالذي ّيح بّيرالَخإنهم ّيقوّمون بدور . قرار فّيّما ّيتعلق بانتخاب الرؤساء

لكن هذا التصرف ّيأتي في سّياق  ".لقّيادة األّمة والتروّيج لهم والدفاع عنهم األشخاَص ّيختارونّيجعلهم 

 ,Richard Harwood) .إنسانّيةأو قّيم  ،عاّمة ال عالقة لها بّمصلحٍة ،خاصةّمادّية وطبقّية خدّمة ّمصالح 

Extinct Stained Wretches?, the Washington Post, 84 Nov. 10, 1995, 21) 

جّيدة  توفر لها فرصـّيرة كي ّيخوض ّمعركة انتخابّية تّثك أّمواٍلإلى ولّما كان كل ّمرشح ّيحتاج 

 لجان"نشاطًا جدّيدًا ّيقوم على تكوّين ّمنظّمات خاصة، ُّيطلق علّيها اسم  أوجدْتلنجاح، فإن الحاجة للّمال ل

وهذه لجان ترتبط بأصحاب . نتخابّيةّمالت االَحالجّمع التبرعات لتّموّيل األساسّية ّمهّمتها  ،"العّمل السّياسي

، ّما حادات الّمهنّية الكبّيرةّمالقة واالّتالِع والبنوك عابرة القاراتّمن األّثرّياء والشركات  الّمصالح الخاصة

جاح وّمن أجل تحسّين فرص ن. دون غّيرهمها لالّموالّين الت االنتخابّية للّمرشحّين قوم بتّموّيل الحَّمـّيجعلها ت

اوئّين، الّمنالّمرشحّين  بحقبتروّيج اإلشاعات الّمغرضة  قومـتجان كّثّيرًا ّما هذه الل الّمرشحّين الّموالّين، فإَن

عادة بتوفّير  العّمل السّياسي وتقوم لجان. قّيتهماصدّمقوّيض ـحراجهم وتإ وكشف أسرارهم الخاصة بهدف

والقّيام بالدفاع عن وجهة نظرها لدى الجهات  ،الّمال ّمقابل التزام الّمرشح بخدّمة ّمصالح الفئات الداعّمة له

أصبح  ،نتّيجة لذلك. العّمل على تّمرّيرهاطلب ّمنه ُّي، وتّمرّير القوانّين والتشرّيعات التي الحكوّمّية الّمختصة

أولئك ف، لرأّيه أو ّمصالحه ُتذكروحكام ال ّيعّيرون أهّمّية  ن غّيره،ّمّثلون ُّيالشعب ّيقوم بانتخاب ّمّمّثلّي

خدّمة ّمصالح فئات اجتّماعّية وقطاعات توظّيفهم لل انتخابهم، واختّيارهم قْبتم كان قد  ن والحكاُموالّمّمّثل

 .الشعب والّمصلحة العاّمة ّمع ّمصالِحإلى التناقض ّمصالحها ّمّيل َت خاصة،صناعّية وّمالّية وّمهنّية 

ّمن توافق ّمع قناعات وطّموحات الّمالكّين والّمعلنّين ـّمن ناحّية ّثانّية، ّيقوم اإلعالم بالتروّيج لفلسفات ت

م ّمصالحهم، واالعتّماد على التي تعني هؤالء وتخُدوالقّيم ، وذلك بالتركّيز على القضاّيا شركاتالو تجارال

بطرّيقة ت القضاّيا الّمعنّية تصاد واألّمن لشرح ّمالبساـالسّياسة واالق" خبراء"ّمن  ّمجّموعة صغّيرة جدًا

الناس وّمشاعرهم،  عاّمة نجهّية تستهّين بعقولُع لّموقفهذا ا وفّيّما ّيعكس. نفس التجار والشركاتخدم ت

عن بعّيدًا الناس والشعوب التي تعّيش عاّمة ّية ّمن جهل بأحوال اتوُتسهم في تكرّيس ّما تعانّيه النخبة اإلعالّم

وهذا ّمن شأنه التشكّيك في . الّمختلفالفكر استبدال الحقّيقة بالرأي، والتحّيز ضد فإنها تعّمل على الّمركز، 

الناس وتزّيّيف  أغلب، وخداع قاص إنسانّية الفقراءر، وانتإنسانّية بعض الشعوب، وتألّيه بعضها اآلخ

تحكم في توجهات الرأي العام، ـإن أقوال اإلعالم أصبحت القوة التي ت" :لذلك تقول دّيانا جونستون. وعّيهم
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صورة كل  لهذا أصبحت. "ّمن القوى اإلعالّمّية كبّيرًا ّير العالم تواجه تحدّيًاـّما ّيجعل كل حركة تحاول تغّي

 Diana) .الذي تحكّمه وجهة نظر ّمنحازة اإلعالمّيم ـتقّيل خاضعةحركة اجتّماعّية وسّياسّية شعب وزعّيم و

Jonestone, “After Socialism’s Debacle,” World Policy Journal, Summer 1991, 523) 

 ّثقافة التساّمح 

الرجل ّمن دون وجود  دون دّيّمقراطّيّين، أْيّمن دّيّمقراطّية  أن توجدال ّيّمكن  :ّيقول فرانسّيس فوكوّياّما

 ،تشكّيلهالكن اّيّمان شخص بالدّيّمقراطّية ّيعني الّمشاركة في . بهاؤّمن وّي الدّيّمقراطّية ّيفهمالدّيّمقراطي الذي 

 تشكلوجود ّثقافة شعبّية ّيتطلب الرجل الدّيّمقراطي  ؛ وهذا ّيعني أن وجودبّينّما تقوم هي بتشكّيله

صول الناس على تعلّيم سلّيم، وّمعلوّمات دون حّمن  تحقّيقهال ّيّمكن  ا أّمروهذ. جزءا ّمنها الدّيّمقراطّية

وقبول اآلخر، واالعتراف  والتآلف الناس على التساّمح ُث، ّثقافة تُحقف سلّيّمة، وفوق ذلكصحّيحة، وّموا

ُّمتساّمحة أو غّير ّمع ذلك، لّيس باإلّمكان وصف ّثقافة شعبّية بأنها . بحقه في أن ّيعّيش حّياته كّما ّيرّيد

 . بعضها اآلخر رفض، وّيوالقّيم والسلوكّيات الّمواقفبشكل ّمطلق، فكل شعب ّيتساّمح ّمع بعض  ّمتساّمحة

ّيحكم عالقات الناس  ًأالدّيّمقراطّية ّمن خالله، وّمبد العّملّية تحركـت ًاّمجتّمعّي ًاّثقافة التساّمح إطار ّدعُت

اق بّين للتفاعل الخّلبتوفّير األجواء الّمناسبة  اإلطار هذاوّيقوم . ببعض في الّمجتّمع الدّيّمقراطي مبعضه

وهذا . على أساس ّمن االحترام الّمتبادل واالعتراف بحقوق ّمتساوّية وفرص ّمتكافئة الواحد أفراد الشعب

الدّيّمقراطّية أن تعّيش فّيّما ال تستطّيع إذ  قافة التساّمح عالقة وّثّيقة للغاّية؛ّيجعل العالقة بّين الدّيّمقراطّية وّث

في غّياب  بّين الناس ن ّثقافة التساّمح ال تستطّيع أن تنتشرفإ ،ّثقافة التساّمحوتزدهر في ّمجتّمع تغّيب عنه 

 .ّمن حرّية النظام الدّيّمقراطي وفرهّيالدّيّمقراطّية، وّما 

حّين ّيرتكبون األخطاء، بل تعني  الغّير ّمن الناسالتساّمح ّمع وجوب إن ّثقافة التساّمح ال تعني 

بوصفهم وّما ّيتبنوه ّمن ّمواقف  ،ّمعتقداتوّما ّيؤّمنون به ّمن  ،ّمن أفكارفي رؤوسهم بكل ّما ّيحّملونه  همقبول

حرّية الفكر والرأي بتّمتع ال فرصةلناس تّيح لـتالتساّمح ّثقافة ف. ّمواطنّين ّيتّمتعون بنفس الحقوق والواجبات

وتفاعلهم  الواحد ضعف القدرة على تواصل أبناء الوطنّيعني غّياب التساّمح  والعّمل؛ فّيّماوالعبادة  والعقّيدة

 أو تقالّيد اجتّماعّيةّيدّيولوجّية أفكرة وهذا ّيحدث عادة حّين تسّيطر . وانعدام الّمساواة بّين الناس ،بحرّية

أو حاكم فئة تّمكّين عّمل على ، وتواالختالف نكر لّمبدأ شرعّية التعددّيةـتـ، ّما ّيجعلها تالّمجتّمععلى  عقّيّمة

 . أفراد الّمجتّمع وفئاته األخرى ّمن حقوقهم الّمشروعة أغلب رّمان وِح ،حتكار السلطةّمن ا
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في ّمجتّمعات الغرب الرأسّمالّية  ، وسّيادتهاّثقافة بالنسبة للعّملّية الدّيّمقراطّيةهذه الإن إدراك أهّمّية 

وهذا ّيعني . نبع ّمن ّثقافة الّمجتّمعـتن ّثقافة التساّمح إ :دفع العدّيد ّمن ّمفكري الغرب إلى القول ،دون غّيرها

وهذا . التساّمحبت غّيرها ّمن ّثقافا تصفـ، فّيّما ال تتصف بالتساّمحـأن بعض الّثقافات ت –ّيدعي هؤالء كّما  –

فّيّما ّيجعل  الدّيّمقراطّية،ّمّمارسة العّملّية ّمؤهلة ل الّمنتّمّية إلّيها ّمن شأنه أن ّيجعل الّثقافات األولى والشعوَب

  .ّمؤهلة لّمّمارسة العّملّية الدّيّمقراطّية وااللتزام بّمبادئهاغّير  والشعوب الّمنتّمّية إلّيها الّثانّيةالّثقافات 

بعّيد،  إلى حّدكتسب ُّم عنصرّمجتّمع، لكنه  كل ّمن ّثقافة أساسي جزء هوّمّما ال شك فّيه أن التساّمح 

ّمن غّير الّمّمكن  ، فإّنالتساّمح قّيّمة ّثقافّية اجتّماعّية ولّما كان. ةشعبّيالّثقافة الولد في رحم عنصرًا ّيولّيس 

وهذا  .وخلفّيتها الّثقافّيةتجاربها التارّيخّية  ، بغض النظر عنالتساّمح ّمنغربّية أو شرقّية تخلو ّثقافة  أن

على ّما فّيّما بّينها فالّثقافات والشعوب عاّمة ال تتفق  ولّيس قّيّمة ّمطلقة؛ ّيعني أن التساّمح هو قّيّمة نسبّية

وهذا . التساّمح ّمعه ّمن تلك األّمور ال ّيجوزّما  على وال، وّمواقف وسلوكّياتأفعال  التساّمح ّمعه ّمن ّيجب

 أغلبوإدانة  ّمعه، التساّمحخر وقبول اآلّمّيلها نحو الحكم على بعض الّثقافات ب غّير الّمنطقيّيجعل ّمن 

تهم بعض الشعوب ـإن الّمقوالت التي ت .ّمعه التساّمح عدمّمعاداة اآلخر وبتهّمة الّمّيل نحو خرى األّثقافات ال

نطلق إّما ّمن فهم خاطئ للّثقافة ودورها في حّياة الّمجتّمع وقدرتها على ـبعدم التساّمح هي ّمقوالت ت

 .الستعداء الغّير ّمن الشعوب وكراهّيتهمّمنطلقات عنصرّية تسعى التطور، أو ّمن 

في العصور على الّثقافة والّمجتّمع دّين سّيطرة ال في ظلا وعلى سبّيل الّمّثال، كانت شعوب أوروب

وتشّير سجالت التارّيخ األوروبي إلى قّيام . الحرّية وال تعرف ّثقافة التساّمحأي قدر ّمن ال تتّمتع بالوسطى 

أصحاب الفكر  وإقصاء ،م التفتّيش للتأكد ّمن سّيادة فكرهاالكنّيسة ّمع بداّيات عصر النهضة بإنشاء ّمحاك

ّمن هّيّمنة  همتحررجاه الّملوك بعد إلى اّت ،أّيضًا،السجالت تلك كّما تشّير . وتصفّية الكّثّير ّمنهم ،الّمخالف

ح والتبّج ،ت الحرّيات عاّمةإلى احتكار السلطات السّياسّية وغّير السّياسّية، والقّيام بإرهاب الناس وكْبالدّين 

 .ّية القوم ّمن الشعوب التي حكّمتها وتحكّمت في ّمصائرهاّلصفات الحكام العظام إذالل ِعن ّمن أب

ّمن  واإلرهاب القهر والكبتأنظّمة  ضّدوالنضال  ،وفي الواقع، كان نزوع اإلنسان الدائم نحو الحرّية

في و. الدّيّمقراطّية، خاصة ّمختلف الّمجتّمعاتفي ها ونّمّوّمّيالد ّثقافة التساّمح األسباب التي أدت إلى  أهّم

أنه لّيس بإّمكانه الحصول على حرّيته والتّمتع العصر الحدّيث  إنسانضوء هذا الّموقف ّمن الحرّية، أّيقن 

هذه ولقد ترتب على . التفرقة ضدهمب قام وأ، بها إذا أنكر على اآلخرّين حقهم في الحصول على حرّياتهم

ّمن الناس، وإقاّمة النظم الّمجتّمعّية التي  ّيرهغ قوقإلى االعتراف بحالدّيّمقراطي اتجاه اإلنسان  ناعة،ـالق

 أن ّيعّيشّمواطن  ن حق كلِّم ّنأواإلقرار ب غّيرهم،هم على احترام وتحّّث ،الّمساواة بّين الّمواطنّينضّمن ت
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 ، على أن ّيتم ذلك ضّمن أطر الشرعّيةالعّمل الذي ّيرّيد ّيّمارس، والدّين الذي ّيرّيد ّيعتنقو ،كّما ّيرّيدحّياته 

  .التي تقرها نظم الحكم الدّيّمقراطّية

وصوال إلى القوّمّية، ّيدّيولوجّية الدّينّية، وّمرورًا باأل ّيدّيولوجّيةبدءًا باألّيدّيولوجّيات األكافة قاّمت 

ّمع تساوي حقوقه جرّيات األّمور وعدم االعتراف بزل اآلخر عن ُّمبَع والرأسّمالّية الّماركسّيةّيدّيولوجّية األ

االجتّماعّية والسّياسّية الّمناسبة  الصعب على ّثقافة التساّمح أن تجد البّيئَةل ّمن جَع وهذا. أتباعهاحقوق 

 ّلكفي ظل سّيادة ح والحرّية ّثقافة التساُّمفت لذلك ضُع .عاّمة ّيدّيولوجّيةفي الّمجتّمعات األ للنّمو واالزدهار

فرص ظهور تعددّية سّياسّية أو ّثقافّية أو دّينّية في الّمجتّمع الواحد، وحصول  كّما ضعفت ،ّيدّيولوجّياتاأل

 . ها بحرّيةوالسعي لتحقّيق أهداِف ،ذاتهاوالتعبّير عن  ،تلك التعددّية على الشرعّية لّمّمارسة نشاطاتها

في الّمجتّمع على أساس ّيقبل شرعّية التعدد الدّيني  ه ال ّيوجد دّيننإ بناء على ّما تقدم، ّيّمكن القول

هي الفلسفة الّمهّيّمنة على  الدّينّيةته ـهو دّين الدولة، وكانت فلسف ، خاصة إذا كان الدّين الّمعنّيواةالّمسا

، أو أنها غّيرهاتساوى في درجة ّما تّمارسه ّمن تفرقة ضد ـلكن هذا ال ّيعني أن األدّيان ت. ّثقافة الّمجتّمع

ّمعّينة،  تساّمح ّمع أشّياَءـوكل ّثقافة ت ،ّمجتّمع فكُل. ّمن االحترام والتساّمح نفسها الدرجةب تعاّمل ّمع اآلخر ـت

، التساّمح قّيّمة وكّما أشرنا سابقًا. األّمور الحّياتّية أغلبتخذ ّمواقف ّمتباّينة تجاه ـقاوم أشّياء أخرى، وتـوت

 راهاتقد وّمواقف ّمعّينة،  وّمعتقداٍت تساّمح تجاه أفعاٍلـالّمجتّمعات ت اجتّماعّية ّثقافّية نسبّية، ّما ّيجعل بعَض

  .ال ّيجوز التساّمح ّمعها لةّمجتّمعات أخرى غّير ّمقبو

وعلى سبّيل الّمّثال، تّمّيل الّمجتّمعات الغربّية إلى التساّمح تجاه الّمعارضة السّياسّية، والتغاضي عن 

نوع ـّمن التساّمح حّيال الت نفَسها الدرجةالشذوذ الجنسي، لكنها ال تبدي اجتّماعّية غّير تقلّيدّية ك اتسلوك

في الّمقابل، تبدي الّمجتّمعات العربّية عاّمة . ّمن الّمواطنّينوالّمسلّمّين ود الّثقافي، خاصة تجاه الُسالدّيني و

قاوم التنوع الّثقافي، لكنها تّمّيل إلى عدم التساّمح ـوال ت ،درجة عالّية ّمن التساّمح تجاه السود ّمن الّمسلّمّين

فّيّما تقوم ّمن ناحّية ّثانّية، . ّمخالف للتقالّيدكل سلوك اجتّماعي وّيدّيولوجّية ّمع الّمعارضة السّياسّية واأل

ّمن النادر أن حكم الدّيّمقراطّية بتسوّية الخالفات ّمع الّمعارضة ّمن خالل الحوار والحلول الوسط، أنظّمة ال

ّمع  رُح فكري وأحوار سّياسي  دوثُحل ّيدّيولوجّية ّمجااًلالّثقافات األو تفتح انظّمة الحكم غّير الدّيّمقراطّية

م ْسوَحالخالفات  ة لحّلّيرئّيس أداًةالقائم على القانون أو السالح نف الّمعارضة، ّما ّيجعل االحتكام إلى الُع

 .  التي لم تدخل عصر الصناعة والّمعرفة بعُد الناّمّية ، خاصة في الّمجتّمعاتاألحّيان أغلبالنزاعات في 
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وجود  إلى رفض فكرِة ،الدول العربّية هافّي نبّم ،الدول ذات الّثقافات الشرقّيةّمّيل توعلى العّموم، 

الّمشاركة تلك بأن  في الّمقابل عاءّداإلنسانّية، واالالسّياسّية والحقوق ّمبادئ عالّمّية تحكم الّمشاركة 

تحكّمها نخبة سّياسّية ذات فالصّين دولة . عالّمّية عاّمة ّثقافّية خاصة ولّيست ّمبادَئ سّماٌتهي والحقوق 

الحقوق الفردّية  خضوَعتؤّمن بأن الحقوق الجّماعّية تأتي قبل الحقوق الفردّية، ّما ّيعني  عقائدّيةجذور 

الحكوّمة الصّينّية  ، فإَنعاّمة هذه القناعة في الّثقافات الشرقّيةخ ترُسوبسبب . الستحقاقات الحقوق الوطنّية

الغرب وّمنظّمات حقوق اإلنسان بسبب دول ّمن إلّيها ه الّموَج دأبت على رفض النقِدوالحكوّمات العربّية 

 .والدّيّمقراطّية قسوتها في التعاّمل ّمع الّمعارضة السّياسّية والّمّثقفّين الّمطالبّين بالحرّية

 قدم لّثقافِة لم ّيكن هناك ّموقُع ،عشر القرن السابَع حركة اإلصالح الدّيني في أوروبا في ارانتصقبل 

 فّيّما بّينهم، وتساّمحهم ّمع بالحاجة لتساّمح الناس ، بل لم ّيكن هناك وعٌياألوروبي التساّمح في الّمجتّمع

ّمتعددة  أو دّياناٍت ،ّمتباّينة تفكك الدّيانة الّمسّيحّية إلى ّمذاهَبلكن . الّمختلفأصحاب الرأي  غّيرهم ّمن

ح ّمع اآلخر كان ن التساُّمأتباع الّمذاهب الدّينّية األخرى، ألض على الّمجتّمع األوروبي التساّمح ّمع فَر

الفكر والتعبّير  على حقه في حرّيِةشخص وكل ّمذهب وحصول كل  ،لتساّمح الناس ّمع بعضهم شرطًا

وخروج الّمؤسسة الدّينّية ّمن الحّياة السّياسّية،  ،الدّين عن الدولة بعد فصل قد تم هذا االعتراُفلو .العبادةو

ّمن  عاّمة ّمةقرون قبل أن تصبح ِس ّثالّثِة نحوح لّمع ذلك، احتاجت ّثقافة التساُّم .كم علّمانّيةُح ظِموتأسّيس ُن

 .سّمات ّمجتّمعات الغرب الدّيّمقراطّية

دون  دّيّمقراطّيةدول الالّمجتّمع إلى حالة التساّمح السائدة الّيوم في ّمختلف  ّمن ناحّية ّثانّية، لم ّيصل أُي

لم ّيكن ّمّمكنًا عاّمة فالتساّمح الدّيني في الغرب . ّمؤلّمةّثقافّية رات ّيّمت إجراء تغّيصعبة حّت الّمرور بأوقاٍت

ن الدّيّمقراطّية كانت بعّيدة الّمنال قبل الّثورة الصناعّية أقبل حركة اإلصالح الدّيني والحروب الدّينّية، كّما 

ن ضعف إ :لذلك ّيّمكن القول. نّمط اإلنتاج الصناعي تصادّية التي أفرزهاـوالتشكّيالت االجتّماعّية واالق

دول العالم ّيعود إلى عدم ّمرور تلك الّمجتّمعات  أغلب الدّيّمقراطّية في نظم الحكم ّيابالتساّمح الدّيني، وِغ

إن . ورافقتها الصناعّيةالّثقافّية التي سبقت الّثورة في تجربتي اإلصالح الدّيني والتحوالت االجتّماعّية 

، وّيعّيش حّياة فالحّية مَدتقالّيد ّموغلة في الِقو ّيدّيولوجّيةألفكرة لناحّية الّثقافّية والسّياسّية ّمن ا ُعخَضّمجتّمعًا َّي

 . عشائرّية لّيس باستطاعته تطوّير ّثقافة ّمضّيافة للتساّمح الدّيني أو الدّيّمقراطّيةأو تقلّيدّية أو قبلّية 

فكرة الدّيّمقراطّية وازدهارها في الّمجتّمع  تّيح الفرصة لنّمّوـوفي سبّيل الدعوة لتأسّيس ّثقافة شعبّية ت

. للتعبّير عن الّثقافة الّمطلوبة "تساّمح"إلى كلّمة  والّمساواةّين بقضاّيا الحرّية ـجه ّمعظم الّمعنّيالعربي، اّت

لفّيته الّثقافّية أو بسبب َخ واألخالقّية لكن كلّمة تساّمح توحي بأن هناك طرفًا ّيتّمتع بقدر كبّير ّمن الشرعّية
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ّمن الشرعّية، كّما ُّيقال عن تساّمح  تّمتع بقدر أقّلّيتساّمح ّمع طرف آخر َّيلذلك نه ّمعتقداته الدّينّية، وأ

وهذا ّيعني أن كلّمة تساّمح ال تعكس إقرارًا بالّمساواة بّين . الّمسلّمّين ّمع أتباع الدّيانات السّماوّية األخرى

الناس  بتّمّيزه على غّيره ّمن قود إلى شعور فرّيٍقـي بالغرض الّمطلوب، وقد تالناس، ّما ّيجعلها ال تِف

التساّمح "تجنب هذا الخلل باستخدام ّمصطلح  شخصّيًا حاولُتلذلك، . همواالتجاه نحو التفرقة ضّد

، عالقة بالقانون وّمبدأ في الحكم ذلكن الّمساواة ". ّمساواة"، فّيّما حاول آخرون استخدام كلّمة "الّمتبادل

ني أن كلّمة ّمساواة شأنها شأن وهذا ّيع. جدان الّثقافيولّيس ّموقفًا ّمن اآلخر ّيعكس قّيّمة ّمترسخة في الُو

ال تصلح للتعبّير عن قّيّمة ّثقافّية وظّيفتها األساسّية تنظّيم عالقة الفرد بغّيره ّمن أفراد  ،كلّمة تساّمح

لذلك كان علّينا أن نبحث عن كلّمة أخرى تفي بالغرض، ّما . الّمساواة والّمواطنة ئْيبناء على ّمبَد ،الّمجتّمع

 عكس عالقَةّيعني الّمعاّيشة عن قرب، وّيتآلف الف. لكلّمتي تساّمح وّمساواة بدّياًل" تآلف"كلّمة  أطرحّيجعلني 

 . له لآلخر وشرّيٌك ّدر كل طرف فّيها بأنه ِنّيشُع ،تقوم على التكافؤ بّين طرفّين ٍدُو

كر عم العّملّية الدّيّمقراطّية ونشر الِفدورها في َدتقّيّيم ح، وّثقافة التساُّمأهّمّية  إلى وّيّمكن التعرف

ففي . بعض الدول العربّيةّمقارنة بتجارب االطالع على تجربة الهند ب ّيةات الناِّمالّمجتّمعالدّيّمقراطي في 

نّية الّثقافة الشعبّية ّمن خالل نشر ّثقافة ها في وعي الناس وُبغرس جذوَرالهند استطاعت الدّيّمقراطّية أن َت

سلّمّية  إلى أسالّيَب التساّمح وتأسّيسها في الّمجتّمع، وهي ّثقافة بدأت باستخدام الّمقاوّمة السلبّية، واللجوء

ّثقافة ال تلك قد أسهّمْتو. والحرّية للحصول على االستقالل الوطني سعّيًافي ّمقاوّمة االستعّمار البرّيطاني 

كبّير، ّمن دون وجود تعددّية سّياسّية حقّيقّية، وفي  ناء تجربة دّيّمقراطّية ناجحة إلى حّدبفي تّمكّين الهند ّمن 

ّمع ذلك، لم تستطع . حّيادّية رة ذات ّمواقَفّمّية ُحوسطى قوّية، وّمؤسسات إعال غّياب شبه كاّمل لطبقٍة

عن  أعّينهاأغّمضت إذ الناس، جّمّيع الّمواطنّين، وال الّمساواة بّين  لتجربة الهندّية تحقّيق الحرّية لكال

 ّمال والفقراءواستخدام العنف ضد الّمرأة، واستغالل الُع ،"الّمنبوذّين"ّمّمارسات التفرقة العنصرّية ضد 

 .النساء تجارَةّيوع تجارة الرقّيق خاصة واستعبادهم، وُش، وخطف األطفال والضعفاء

أّما في الدول العربّية التي ّمارست العّملّية االنتخابّية كوسّيلة لبناء تجارب دّيّمقراطّية، فإن غّياب 

تلك التجارب  ى إلى فشِلأَد ، واستّمرار الهّياكل االجتّماعّية التقلّيدّية والعشائرّية والطائفّيةّثقافة التساّمح

، وظهور براعم االنتخاباتتكرر و سّياسّية، وتعدد وسائل اإلعالم الرغم ّمن تأسّيس أحزاٍبإذ على  .عاّمة

ّمّثاًل، كانت نتّيجة كل  ففي لبنان. باءت بالفشل الدّيّمقراطّية العربّية وسطى، إال أن التجربة واعدة لطبقٍة

التي تتعارض  التقلّيدّية الرأسّيةزت الوالءات انتخابات هي وصول قّيادات طائفّية إلى ّمجلس النواب، عّز

، كانت نتائج كل انتخابات هي وصول قّيادات عشائرّية إلى وفي األردن .ّمع ّمبادئ الّمساواة والتساّمح
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الفساد  ذورُج بالجهل وآخرون بالعنصرّية، ولم تقدم شّيئًا سوى تعّمّيق هاصف بعضاّت، ّمجلس النواب

قطاعّية، إات تأتي بقّيادات تقلّيدّية شبه خابانت وفي الّمغرب، كانت كّل. الّمؤسس على الوالء العشائري

 . ذاتّية وطبقّية خاصة س على ّمصالَحاتصف بعضها بالجهل، واتصف آخرون بالفساد الّمؤَس

 ، ّيبدو أن فرَصفي العدّيد ّمن الدول العربّية واإلسالّمّية التطرفّيوع ُشّين وأدلجة الِدضوء وفي 

غرس  وهذا ّيعني أَن. للغاّيةضعّيفة  صبحتأالدول اإلسالّمّية  أغلبنجاح الدّيّمقراطّية في الوطن العربي و

ّمن  اوغّيره ةواإلسالّمّي ةالعربّي اتفي الّمجتّمع ّيّمة ّثقافّية اجتّماعّيةوالتآلف، بوصفها ِق ّثقافة التساّمح

 هذه فّثقافة التساّمح والتآلففي تطوّير الّثقافات التقلّيدّية؛  ىاألول، ال بد أن ّيكون الخطوة ّمجتّمعات تقلّيدّية

 . بلـقـلنجاح التجربة الدّيّمقراطّية في تلك الّمجتّمعات في الّمست الوحّيَد الضّماَن تكان ربّما

جّمود ّمن االعتراف ب أن ّيتهربوا أّمرّيكا قراطّية فيّمّملّية الدّيّين بالَعـالّمعنّي د بإّمكانه لم ّيُعوّمع أن

أو نظاّمًا  ،تلك العّملّية خالّياّيد دصالح لتجإ، إال أنهم لم ّيطرحوا خطة وتراجع الدّيّمقراطّية العّملّية السّياسّية

انتهى عند ّمحطة  قد عى بأن التارّيخوهذا ّيعني أن الّمحطة التي أشار إلّيها فوكوّياّما حّين اَد. بدّياًل لها

في طرّيقها إلى الزوال، وأن الدّيّمقراطّية بالذات فقدت الكّثّير ّمحطة ّمؤقتة الدّيّمقراطّية والرأسّمالّية، كانت 

. تهب ّمن كل جانب التي عاتّيةالتغّيّير العلى الّثبات في وجه رّياح  ّمن جوهرها وّمقوّماتها، وبالتالي قدرتها

تصف باالرتباك والضّياع ولّيس باالستقرار ـانتقال حضارّية ت فترَةّيجعل الّمرحلة التارّيخّية الحالّية  وهذا

بانتهاء ّمنطق تارّيخ حضارة الصناعة بّمكوناته السّياسّية  ُنؤِذإنها ّمحطة انقطاع تارّيخي ُت. ..والّثقة

 .والّثقافّية واالقتصادّية، وبدء حضارة جدّيدة بتارّيخ جدّيد، وّمنطق تارّيخي ّمتّمّّيز

د تتوفر في الّمجتّمع باختصار أن الشروط األساسّية التي تحتاجها الدّيّمقراطّية لم تُع وهذا ّيعني

الكّيف والشكل والقدر الّمطلوب لقّيام تلك العّملّية بدورها الدّيّمقراطي الغربي، خاصة الّمجتّمع األّمرّيكي، ب

ضعف تلك العواّمل وكّيفّية ّمعالجتها،  لذلك كان ال بد ّمن البحث عن أسباِب. وتحقّيق أهدافها الّمجتّمعّية

سّيحتاج األّمر أواًل إلى تطوّير العّملّية  وفي اعتقادنا،. هاِتـَّموإعادة النظر في العّملّية الدّيّمقراطّية بُر

والقّيام ّثانّيًا  ،تصادّية طبقّيةـولّيس اجتّماعّية اق ،جاه االرتكاز على تعددّية اجتّماعّية ّثقافّيةة في اّتالدّيّمقراطّي

في  ّثقافة التآلفّية تطوّير ـوالتوجه ّثالّثًا إلى دراسة كّيف ،ّية في حّياة الّمجتّمعاتّملّية اإلعالّمبّمراجعة دور الَع

أّما الطبقة الوسطى فال نعتقد أن باإلّمكان إعادة بنائها في . بعض الّمجتّمعات وتعزّيزها في ّمجتّمعات آخرى

، كّما سّيكون ّمن الصعب الحفاظ على ّما في ظل النظام االقتصادي الحالي ّمجتّمعات الغرب الرأسّمالّية

 .ل والّثروةْخفي توزّيع الّد قرار ّمبدأ العدالةإر و، إال بتغّيّير نظام السوق الُحتبقى ّمنها حتى اآلن
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5 

 االنتخابات الّمال و

لحزب لالتقلّيدي دور الّمن ناحّية، وقّيام اإلعالم باالستّيالء على في أّمرّيكا إن سّيطرة الّمال على السّياسة 

ل عّملّية االنتخابات عبارة عن جَع ّماّم. بعّيد ب في تعطّيل العّملّية الدّيّمقراطّية إلى حٍدتسَب ،ّمن ناحّية ّثانّية

ف على أّمل شوقة تتكرر كل عاّمّين، ّيتابعها الناس وّمؤسسات اإلعالم والرأي العام العالّمي بشَغّمسرحّية ُّم

لم تفشل ّمرة واحدة  األّمرّيكّية لكن االنتخابات .ّير في السّياساتـّيّما ّيصبون إلّيه ّمن تغ بعَضأن تحقق لهم 

ه ّمن شعوب ترى أن ّما وغّير ّيب آّمال الشعب األّمرّيكيـّمنذ بداّية الّثّمانّينات ّمن القرن العشرّين في تخّي

كرة السلة، عبة التي ّيّمكن تشبّيهها بّمباراة وخالل هذه الل. حّياتها وّمستقبلها في ّيجري في أّمرّيكا ّيؤّثر

وإلى جانب . فّيّما ّيكون عدد الّمشاهدّين كبّيرًا جدًاقلّياًل،  فعلّيًا في الّمبارة الّمشاركّينّيكون عدد الالعبّين 

ّيهتفون وّيرقصون كلّما سجل  جانب الّملعب إلىّيقفون  ،عّينصغّيرة ّمن الّمشّج ّمجّموعٌةهؤالء، تشارك 

ناسب ّمع الجهد ـتـتهاء الّمباراة ّمرهقّين، ّمن دون ّمكافأة تـودون إلى بّيوتهم بعد ان، لكنهم ّيُعًاهدففرّيقهم 

 ّيعونـبـّي، ّيقوم ّمستشارون ّمحترفون زّيّمةوتقلّيل احتّماالت الَهرص الفوز وّمن أجل تحسّين ُف. الّمبذول

  .اإلشراف علّيهم وإدارة الّمبارّياتأكّثر بتدرّيب الالعبّين ودّماتهم لّمن ّيدفع ِخ

جوء بعض الالعبّين إلى ّمعاّملة ّمنافسّيهم ة، وُلشونة هذه الّمباراة السّياسّية الفَجوعلى الرغم ّمن ُخ

عظم الّمشاركّين وّمكافأة ن اإلعالم ّيقوم دوّمًا بالتروّيج لُّمأخداع الجّمهور، إال عدم التورع عن و ،وةْسبَق

وفي الواقع، كلّما تصرف العب . سفر عنه الّمباراة ّمن نتائجالنظر عن أفعالهم وّما ُت بعضهم، بغّض

خالق في أّمرّيكا لم ّيعد وصّمة عار ّيستحق ألن سوء األ ؛نال اهتّماّمًا إعالّمّيًا أكّثر كلّمابخشونة أكبر 

أباطرة اإلعالم بل تجارّيًا ّمن ِق افرصة استّثّمارّية ّيّمكن استغالله ، وإنّما أصبحعن الّمجتّمع صاحبها العزل

بعد انتهاء الّمباراة، ّيتم عادة نسّيان الالعبّين والّمدربّين والّمدّيرّين الفاشلّين، ّمع ذلك ّيتم عادة . والتجارة

في إعادة  ّيةّمرّيكاأل التجربة إذ ّيبدو أن نجاح. فاّيات الّمادّيةتم إعادة تدوّير الّنـإعادة تدوّير بعضهم كّما ت

والزجاج، شجعها على إعادة تدوّير األفكار واآلراء الّمستهلكة  تدوّير بعض النفاّيات ّمّثل الورق والبالستّيك

، وخالفًا إلعادة في الّماضي ّثبتت فشلهاألكن إعادة تدوّير الّمواهب اإلنسانّية التي . علّيها الزّمن االتي عَف
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د ـقـاألفكار والنظرّيات تف ، ألَنوطة بهاالّمُن في أداء الّمهاّم نجحـتدوّير النفاّيات الّمادّية، ال ّيّمكن أن ت

  .لّمّيةوالتعاّمل ّمعه بِع اتيم الواقع الحَّيهم على فْهدراِت، كّما ّيفقد أصحابها ُقها الزّمنصالحّيتها حّين ّيتجاوَز

، فّيّما كفاءةهم بطنة ألداء أدوارن جهد وِفّما لدّيهم ِّمكل ّيقوم الالعبون خالل الّمباراة االنتخابّية ببذل 

. درة التنافسّيه لّمن ّيشرفون علّيهملتعزّيز الُقّيل وِحّيقوم الّمدربون والّمدّيرون بتوظّيف ّما لدّيهم ّمن أالعّيب 

رق الك الِف، ّيجني ُّمواجتّماعّيًا ّمرّموقًافّيّما ّيجني الالعبون الّمنتصرون فرحة النصر وّمركزًا سّياسّيًا و

أّما . الحقّيقّية ّيةجتّماعّية، العوائد الّمادّية واالالت االنتخابقوم بتّموّيل الحَّمـالّمتنافسة، أي القوى التي ت

تقوم بالهتاف والصراخ واالنغّماس في ّمتابعة ّمباراة ال تعود األولى : الشعب فّينقسم عادة إلى ّمجّموعتّين

عني ألنها ال ت ،تختار ّمتابعة الّمباراة على القنوات التلفزّيونّية أو إهّمالها كلّيًا والّثانّيةعلّيهم بفائدة تذكر، 

، ةَجالَف ها في تلك العّملّيةى انخراِطالنظر عن ّمَد فئات الشعب وطبقاته، بغّض للكن ك. بالنسبة لهمالكّثّير 

توّيج العبّين ّيتصفون في ّمعظم األحّيان بالكذب والخداع ّملوكًا ـدري، بدفع ّثّمن تتتقوم، ّمن حّيث ال 

 االنتخابات بدءقبل عة في أّيدي أصحاب الّمال الذّين اشتروهم سّياسّيّين ّيتحولون بسرعة إلى أدوات طّّي

راء ضّمائر السّياسّيّين، وّيشجع اإلعالم على ع رجال الّمال واألعّمال على التّمادي في ِشوهذا ّيشّج. بأشهر

 .قضّية وإنسان بحاجة لعناّية هّمال كّلإفرصة وشخص قابل لالستغالل، و التّمادي في استغالل كِل

بتأسّيس  2117في عام  ّمن أصول إسرائّيلّية أّمرّيكا ّيهود بّيناألكّثر تطرفًا قام أنصار إسرائّيل 

 على ّمستوى أّمرّيكا وفي أول نشاط". األّمرّيكي ــ اإلسرائّيليالّمجلس "اسم عرف الّيوم بجّمعّية جدّيدة ُت

ضّمن لّمناظرة  ،اًءّثَر ّمرّيكاأكّثر ّيهود أبدعوة اّثنّين ّمن  (شوان أّيفنهاّيّيم)الّمجلس  رئّيسالّمجلس، قام  لهذا

الّملّياردّير شّيلدون كان األول هو . في العاصّمة األّمرّيكّية واشنطن 5/11/2114انعقد ّيوم  ّمؤتّمر عاّم

إذ ّيقوم . في أّمرّيكا صهّينتالُّمالّمتطرفّين في دعّمهم إلسرائّيل واالتجاه الّيّمّيني  ُغالةّمن  ّدّيعلسون الذي ّيأّيد

، والضفة الغربّية القدسفي  ّمن الّيهود الّمقّيّمّين ّمعاداة للفلسطّينّيّيندعم أكّثر الفئات هذا الرجل وزوجته ب

 الّمطلق إلسرائّيل همَءالَوبشكل عام والّمرشحّين الذّين ّيعلنون  إلى جانب دعم الحزب الجّمهوري وذلك

 2112ّمرّيكّية في عام األ الرئاسة انتخابات ّمعركة ناءـلسون أّثّيّيدأقام وعلى سبّيل الّمّثال، . بوجه خاص

نوت  لةّمحدعم ل هاّمن اّملّيون 15 نحوّملّيون دوالر، ذهب  111 بنحولّمرشحي الحزب الجّمهوري بالتبرع 

ّمرشح فشل في الحصول على ترشّيح حزبه لخوض الّمعركة االنتخابّية ضد  الذي الجّمهوريجنجرش 

 . ك اوباّماباراالحزب الدّيّمقراطي 

وّيحّمل الجنسّية  ،ّمصر ّمدّينة اإلسكندرّية في ان الّمولود فيأّما الّملّياردّير الّثاني فهو حاّيّيم صّب

ّمعهد  ، الكائن في"لسّياسات الشرق األوسط صبان ّمركز"وصبان هذا هو ّمؤسسة . اإلسرائّيلّية واألّمرّيكّية
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أكّثر ّيهود أّمرّيكا دعّمًا  كّما أنه ّمن ،طننفي العاصّمة واش( Brookings Institution)بروكنجز انستتّيوشن 

بوكنجنز  ّدوّيع. وزوجته هّيالري كلّينتونبل الرئّيس األّمرّيكي األسبق وقربًا ّمن  ،للحزب الدّيّمقراطي

ترب ّمن ّموقف الحزب الدّيقراطي فّيّما ّيتعلق ـتبنى ّموقفًا ّيقـالتي ت ّيةّمرّيكاألانستتّيوشن أهم بنوك التفكّير 

التي توفرها  والّمناصب والنجوّمّية اإلعالّمّية ءات الّمالاوبسبب إغر. بالسّياسات الداخلّية والخارجّية

 نحهمَّمقام ِبعرب، الّمّثقفّين ال دًا ّمنإلّيه عد ركز صبان استطاع أن ّيجذَب، فإن ّمّمراكز األبحاث في أّمرّيكا

للصراع  الدولتّين فكرة حّل ّيدـبتأّيهؤالء الزّمالء ها قوم الدراسات التي ّيعّدـوفّيّما ت. (زّمالء وباحّثّين)ألقاب 

 . حترّمةُّم أكادّيّمّيٍة ّمن االرتقاء إلى ّمرتبٍة ّمع العدو ، فإنها تّمكن عّملّية التطبّيعالعربي الصهّيوني

ّيدّيلسون وصبان اتفقا على وجوب استّمرار سّيطرة إسرائّيل على األراضي الفلسطّينّية أوّمع أن 

إال أن ّما ّيعنّينا في هذا ّين، ـّيرانّيتصرّيحات ّمعادّية للعرب واإل وصدر عنهّما، 1717ها عام تالتي احتل

رئّيس  القادّمة، وّما قاله صبان بالنسبة لالنتخابات األّمرّيكّية الرئاسّيةحاّيّيم السّيد الّمجال هو ّما قاله 

ها بأننا لقد استدعّيتها وأخبرُت: ل حاّيّيم صبان في إشارة إلى هّيالري كلّينتونقا .الندوةالّمجلس في نهاّية 

الّمعركة االنتخابّية  سنفعل كل ّما هو ّمطلوب لتأّمّين نجاحها في االنتخابات الرئاسّية إذا قررت خوَض

في  صبانولسون ّيّيدأها كالّمه إلى ضّيفّيه ّيّيم فقد قال ّموِجأّما السّيد شوان اّيفّينها. 2111في عام القادّمة 

وهذا ّيعني ". في جولة في البّيت األبّيض 2111إنني أتوقع أن ّيأخذني أحدكّما بعد انتخابات : "نهاّية اللقاء

لسون، وإذا ّيّيدأسّيكون ّمن األوالد العاّملّين لدى  أنه إذا ربح االنتخابات ّمرشح جّمهوري، فإن ذلك الرئّيس

-Israeli)  .في خدّمة صبان ت، فإنها ستكون ّمن البنات العاّمالاالنتخابات هّيالري كلّينتون ربحت

American Council Jumps onto National Stage, Jewish Journal, Nov. 11, 2014) 

ستاذ العلوم السّياسّية في جاّمعة أّية االنتخابّية، قام الري بارتلز العّمل فيفي ّمحاولة لتقّيّيم أّثر الّمال 

قد جاءت النتائج و. الّمختلفة رنستون بدراسة طرّيقة تصوّيت أعضاء ّمجلس الشّيوخ على ّمشارّيع القوانّينب

ّيتجاوبون ّمع رغبات فئات أعضاء ّمجلس الشّيوخ  بارتلز أن وجد ذّمفاجئة له وللّمعنّيّين بهذا األّمر، إ

في تّموّيل الحّمالت  إسهاّمًااألكّثر ئات ـفال ّمع رغبات ، أيّمن غّيرهم الّمجتّمع ّمن ذوي الدخل الّمرتفع أكّثَر

وجد أن أعضاء الحزبّين، الجّمهوري والدّيّمقراطي على السواء، ال ّيتجاوبون ّمع أنه كّما . االنتخابّية

وسّيلة  وبسبب هذا الّموقف، أصبح الناخب األّمرّيكي ّمجرَد. خول الّمتواضعةذوي الُدوحاجات رغبات 

وتسخّير الّمصلحة العاّمة  ،ء أوصّياء على الناسإلضفاء شرعّية على عّملّية انتخابّية فاسدة، وتعّيّين األّثرّيا

 ول وشعوب العالم الضعّيفة والفقّيرةث بّمصّير أّمرّيكا والكّثّير ّمن ُد، وبالتالي العَبلخدّمة ّمصالح خاصة
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 Kevin Drum, Why Screwing Unions Screws the Entire)  .التي تّثق بقادة أّمرّيكا وتصغي لهم

Middle Class, Mother Jones, March/April, 2011) 

 كمّيضاحه سابقًا، بُحإتم كّما  جاء، تصادّية واإلعالّماتّيةـإن تحالف النخب الّمهّيّمنة على العّملّيتّين االق

ل بإّمكان جَعهذا  لكن التحالَف. والفلسفة االجتّماعّية الواحدةوتبادل الّمصالح، الّمشتركة،  الّملكّيةروابط 

 لقضاّيا العاّمة، وتقرّير ّمصّير االنتخابات قبَلل بالنسبةتلك النخب تشكّيل الرأي العام، وتحدّيد األولوّيات 

الت الّمرشحّين إن األّثرّياء ّيقوّمون بتّموّيل حَّم": لهذا، ّيقول شارلز لوّيس. عّملّيات االقتراع بأشهر بدِء

ن ذهاب الناس إلى صنادّيق االقتراع، ّما جعل سهام في اختّيار الّمرشحّين الرئسّيّين قبل أشهر ّموبالتالي اإل

 ,Cited by David S. Broder)  ."الناس ّمجرد خاطرة عابرة بالنسبة لّمن ّينتخبونهم ّمن رجال ونساء

The Washington Post, June 16, 1999, A 37) 

سنتّين، ّما ّيجعل الّمجتّمع  نظام االنتخاب األّمرّيكي إجراء انتخابات كّل ّيتطلبّمن ناحّية ّثانّية، 

األّمرّيكّيّين فقط، ّمعظم  انتخابات ال تشغل باَل ...توقفـاألّمرّيكي ُّيصبح وُّيّمسي على دعاّيات انتخابّية ال ت

 مصبهافي ّمن الكونجرسببقاء أعضاء  الدستورسّمح وفّيّما َّي .كاّمهالكّثّير ّمن شعوب العالم وُح وإنّما باَل

. (4+4) سنوات 5تالّيتّين فقط، ّمدتهّما ـكم لفترتّين ّمتالبقاء في الُح حَق الرئّيُس ىعَط، ُّيمانتخابه طالّما أعّيَد

عضوّية قابلة للتجدّيد ّمدى لكن تلك ال، ناسنتالنواب ّمجلس وسنوات،  1ّمدتها أّما عضوّية ّمجلس الشّيوخ ف

الوصول إلى قطاعات قدرته على  ، فإّنالناخبّينلوصول إلى جّماهّير لّمرشح بحاجة  ولّما كان كّل. الحّياة

ح على قدرة الّمرّشالوصول إلى اإلعالم  ّيعتّمدفّيّما  تعتّمد على الوصول إلى اإلعالم، فالّمستهَدالشعب 

تكلفة حّملة انتخابّية ناجحة  تبلغوعلى سبّيل الّمّثال، . الباهظةعلى دفع تكالّيف الحّمالت اإلعالّمّية الّمعني 

ّيرغب الذي لشّيوخ ّما ّيعني أن على عضو ّمجلس ا، لفي الّمعّد ّملّيون دوالر 31لعضوّية ّمجلس الشّيوخ 

كل دوالر  ّمائة ألف لىّما ّيزّيد عأن ّيجّمع  تحظى باحتّماالت نجاح جّيدة جدّيدة انتخابّيةفي خوض ّمعركة 

 . ترة عضوّيته في الكونجرسـتالّية تّمّثل فـسنوات ّمت 1كل عام، لّمدة  أسبوعًا 52، على ّمدى أسبوع

في  2111عام ( فبراّير)شباط  25ّيوم  السابق عضو ّمجلس الشّيوخ (زل ّمّيللر)ناتور ّيكتب الس

: قال ّمّيللرّيصف شعوره بعد جلسة ّمع ّمتبرعّين ّمحتّملّين لدعم حّملته االنتخابّية،  تالواشنطن بوس جرّيدة

رخّيصة قضت  ٌسوِّمكّما تشعر ُّم( غرفة استقبال الّمتبرعّين الّمحتّملّين)بعد ترك تلك الغرفة  شعرت دوّمًا"

 ,Zill Miller, “A Sorry Way to Win,” The Washington Post) ".ّمن كّثرة العّمل صعبًا ّيوّمًا

February 25, 2001, B7)  ناتور ّمّيللر انضم بعد أن خرج ّمن الكونجرس إلى ّمكتب ّمحاّماة ّيلكن الس

بقوة بعد خروجه ّمن  هاداَنأالتي  لغّيره ّمن الّمرشحّين عّملّية جّمع التبرعاتنفس ولوبي، حّيث ّمارس هناك 
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ود لخدّمة ُعقدّيم ُوـوتتضّمن دعوات بعض األّثرّياء لدعم ّمرشحّين دون غّيرهم ت. الكونجرس ّمباشرة

وإغرائهم باستجداء ّمتبرعّين  فعلّيًا ّيقوم ّمّيللر ناتورّيالس جعلوهذا . ّمصالحهم والتروّيج لوجهات نظرهم

 . هّيّمن ّمن خاللها على العالمأّمرّيكا، وُت الّيوم تحكم ، كان واحد ّمنها،دعم حّمالت ّموّمسات رخّيصةعلى 

وهذه  ،ّملّيار دوالر 5.3 نحو 2115على سبّيل الّمّثال، فّيّما بلغت تكالّيف الحّملة االنتخابّية لعام و

عضاء ّمجلس الشّيوخ الذّين ّيبلغ عددهم أّثلت  نحوّمعركة انتخابّية شّملت انتخاب رئّيس جدّيد للبالد، و

أّما انتخابات عام . عضوًا (435)عضو، وجّمّيع أعضاء ّمجلس النواب البالغ عددهم  (111)االجّمالي 

انتخابات نصف  ي، وه2114عام لكن انتخابات . ّملّيار دوالر 1.3فقد بلغت تكالّيفها االجّمالّية  2112

بلغت  ها، فإن تكالّيففقط دورّية، تم فّيها انتخاب ّثلث أعضاء ّمجلس الشّيوخ وجّمّيع أعضاء ّمجلس النواب

ّمرة تجاوز تكالّيف بعض  أوَلهذه الحّملة شهدت كّما أن . ّمسبوق ّملّيار دوالر، وهذا رقم قّياسي غّير 4.5

 .ّملّيون دوالر 111الّمقاعد في ّمجلس الشّيوخ 

األرقام السابقة  2111تجاوز تكالّيف انتخابات عام ـوبناء على هذه األرقام، فإن ّمن الّمتوقع أن ت 

انتخاب رئّيس جدّيد للبالد،  ألنه سّيتم في هذه الدورةدوالر أو أكّثر،  اتّملّيار 5 نحو بكّثّير لتصل إلى

نفاق الجزء إوهذه أّموال ّيتم . اء ّمجلس النوابّمجلس الشّيوخ وجّمّيع أعضأعضاء  إضافة إلى انتخاب ّثلِث

ّمن الحّمالت  كبَراأل األكبر ّمنها على الدعاّية التلفزّيونّية، ّما ّيجعل الّمؤسسات اإلعالّمّية هي الّمستفّيَد

 .األكبر َراالنتخابّية، وّيجعل الناخب األّمرّيكي هو الخاس

بعد عام، فإن الوقت الذي ّيخصصه  وفي ضوء حاجة أعضاء الكونجرس لجّمع الّمزّيد ّمن الّمال عاّمًا

خصصه لجّمع التبرعات، كّما أصبح على كل عضو إلدارة شؤون البالد أصبح أقل بكّثّير ّمن الوقت الذي ُّي

وأصحاب الّمصالح الخاصة  توحة وآذاًنا صاغّية حّين ّيتكلم األّثرّياءـول ّمنتخب أن ّيكون عّيونًا ّمفؤكل ّمس

على حّياة الناس  ور الّمال فّيها وتبعات ذلكفي تعلّيق على االنتخابات وَد إرّيك اولترّمان قال. ّمن الّمتبرعّين

لى سبب ّمصادرة إرادة الناس في نظاّمنا السّياسي، فإن علّيك أن إتعرف ـحّين تحاول أن ت: "والّمجتّمع

 Eric)". إن النظام ُّمخترق، وإن االختراق ّيعّمل ضدنا ...وقبل كل شيء إلى قوة الّمال نظر أواًلـت

Alterman, Kabuki Democracy, The Nation, September 2, 2010, 12) 

م ّمع ّمؤهلة للتعاّمل بسرعة وحْس إن الوالّيات الّمتحدة غّيُر: ّيقولفالّمؤرخ األّمرّيكي بول كنّيدي أّما 

ّيقول كنّيدي، إلى نظام االنتخابات الذي ّيصّيب عّملّية ّما ذلك، ك في وّيعود السبب. القضاّيا الدولّية الّمتغّيرة

 ناع القرار في عّملّية االنتخابات وجّمع الّمال لتّموّيلهاُص انشغالبسبب  سنتّين اتخاذ القرارات بالشلل كَل



63 
 

قضاّيا  تبنىـّمن خالل اللوبّيات التي ت للضغوط التي ّيّمارسها أصحاب الّمصالح الخاصة عود ّثانّيًاّيو ؛أواًل

لّثقافة سّياسّية تّمّيل إلى تبسّيط القضاّيا االستراتّيجّية  عود ّثالّثًاّيو ؛تحقّيق أهداف ّمتنافسةوتسعى ل ّمختلفة

 األّمرّيكي الذي دأَب ذا التحلّيل، ّيلوم كنّيدي اإلعالَمفي سّياق هو. تصف بالتعقّيد والحّيوّيةـولّية التي تالَد

ب الّمشاهدّين، وفشله في ع الّمال وكْسالكلي في نشاطات جّْم على نشر ّثقافة التبسّيط بسبب انغّماسه شبِه

. ّيف الشعب وتوعّيتهـّثقتـو دةلشرح القضاّيا الدولّية الّمعَق الّمناسب زوالحّّيالّمطلوب تخصّيص الوقت 

(Kennedy, Rise and Fall of the Great Powers Vintage Books, 1987, 523-25) 

ر عن لّمات قلّيلة تعِبوصف الرئّيس األّمرّيكي األسبق جّيرالد فورد العّملّية االنتخابّية في أّمرّيكا بك

ّمّما كان علّيه الحال في  وتجذرًاوءًا وتعقّيدًا ُس أصبحت أكّثَرّمق أزّمة الدّيّمقراطّية في أّياّمه، وهي أزّمة ُع

ّمرشحون بال أفكار، ّيستأجرون ّمستشارّين بال : "1771قال فورد في عام . بكّثّير سبعّينات القرن الّماضي

 Joder, “Tele-Tunnel-Vision,” The)". دارة حّمالت انتخابّية بال ّمحتوىإب نّيقوّمو ،ضّمائر

Washington Post, February 14, 1993)   ،إلى أسوأ،  ّيئتطورت العّملّية االنتخابّية ّمن سوّمع األّيام

ع صالح تلك العّملّية ّيبدو سرابًا، كلّما اقتربت ّمنه هرب ّمنك داخل غابات الجَشإأّمل في  ّما جعل كّل

ن ّمن الّمفروض أن تكون العّملّية الدّيّمقراطّية أداة تغّيّير وتجدّيد وإصالح، إال أوّمع . ّمال الّملوثال دخانو

 .ها في الّماضيت فشُلّثَبأنها أصبحت عّملّية إلعادة تدوّير أفكار ونظم ّمتعفنة وّمواهب بشرّية 

للدّيّمقراطّية  ّيعّيُد جاء جورج دبلّيو بوش وباراك أوباّما لّيؤكدا أنه لم ّيعد هناك أّمل في تغّيّيٍرو 

وابتعدوا  ،داّمى خدّموا في إدارات سابقةها الّمجتّمعي السلّيم، إذ قاّما باستدعاء سّياسّيّين ُقاعتبارها ودوَر

. تصادي سنوات وأحّيانًا عقودًا للتعاّمل ّمع قضاّيا وتحدّيات لم ّيتخّيلوها ّمن قبلـعن العّمل السّياسي واالق

 إنها كانت ّمن أكّثر اإلدارات فاّيات البشرّية، فوّيرًا للّنالرئّيسّين ّمن أكّثر اإلدارات تد هذّين ولّما كانت إدارة

 .في تارّيخ أّمرّيكا إخفاقًا

إن  :عشر كم أّمرّيكا في النصف الّثاني ّمن القرن التاسَعبراهام لنكولن الذي َحإالرئّيس األّمرّيكي  قال

 ّيشكلهكم ، ّما ّيعني أن الدّيّمقراطّية هي نظام ُح"بالشعب، وللشعبو ّمن الشعب،"نظام  هيالدّيّمقراطّية 

وقد ّيكون هذا القول هو ّما . خدّمة الشعب نفسه ّيتوخىه الشعب، وإدارت أبناء الشعب، وّيتحّمل ّمسؤولّيات

إلى وصف الوضع االقتصادي  ،االقتصادي األّمرّيكي الحاصل على جائزة نوبل ،دفع جوزّيف ستجلتز

 ّيتوافق ّمعوهذا ". في الّمائةّمن الواحد في الّمائة، بالواحد في الّمائة، وللواحد "الراهن في أّمرّيكا بأنه 

 ".األّثرّياء ّمصلحةاألّثرّياء، ّيدّيره األّثرّياء، ل ّمن"وصفنا للعّملّية الدّيّمقراطّية األّمرّيكّية بأنها نظام حكم 
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استحوذت النخبة راء ضّمائر السّياسّيّين، استحوذ الّمال على حرّية إفساد السّياسة وِشوهكذا، فّيّما 

 فّيّماه البشر كي ّيتنفسوا، وتلوّيث البّيئة التي ّيعّيشون فّيها، االقتصادّية على حرّية تلوّيث الهواء الذي ّيحتاج

وفي سبّيل تحقّيق هذا . قولهم وّثقافاتهمالنخبة اإلعالّمّية على حرّية تزّيّيف وعي الناس وتلوّيث ُعاستحوذت 

، وتصّمّيم سّياسات تشجع العنف والجنس اإلعالم األّمرّيكي على تطوّير براّمج ترفّيهّيةدأب الهدف بالذات، 

النظر عن تبعات الكّثّير ّمن البراّمج على ّثقافات  هدف لها سوى تحقّيق الربح الّمادي بغّضإعالّمّية ال 

 .بلهم، وّمشاعر الفقراء والّمحتاجّين والضعفاء أّينّما وجدواـنشئة األطفال وّمستقـالشعوب، وطرق ت

حق، صبح ّمن ّيّملك الّمال وّيتّمتع بالنجاح على أالقّيم والّمعاّيّير، حّيث  نتّيجة لتلك التطورات تغّيرت   

، ّيقول لّيسل "راطّية أّمرّيكافي عصر ّما بعد دّيّمق. "أصبح ّمن ّيعاني الفقر وآالم الفشل على خطأ بّينّما

 Liesl) ."ء، وإن الفقّير فقّير وبالتالي سّيوبالتالي جّيد ،أصبح علّينا أن نفهم أن الّثري ّثري" :شّيلنجر

Schillinger, “Snores Like Us,” Washington Post, Dec. 17, 1995, C1)  كّما أصبح الشعب ال 

ّمن جّمع األّموال وتكدّيس الّثروات، وهل كانت تلك  نت الّثرَيّيسأل أو ّيهتم أن ّيسأل عن الوسّيلة التي ّمّك

ع وتعتبر د الجَشنتّيجة لذلك تبلورت ّثقافة تحتّية تّمِج. الوسّيلة قانونّية أو أخالقّية، وال عن سبب فقر الفقراء

 .الحق والباطلو، الذكاء والغباءو، خفاقواإل لنجاُحقاس به االذي ُّي األهَم الّمال الّمقّياَس
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 ّمستقبل الدّيّمقراطّية

، ّيّمكن االستنتاج أن النظام الدّيّمقراطي األخّيرة الخّمسةفي الفصول  أّمورفي ضوء ّما جاء ذكره ّمن 

عدالة ال وأالّمساواة تحقّيق بالتالي وفي الّمجتّمع، لم ّيعد قادرًا على القّيام بالدور الّمنوط به  األّمرّيكي

كّما أن  ...ّمتساوّية لكل الّمواطنّين، أو ضّمان حرّية الرأي والفكر عّمل وعلم فرصتوفّير جتّماعّية، أو اال

خب السّياسّية الحاكّمة، فلم أّما الُن. كم نفسه بنفسهد قادرة على تّمكّين الشعب ّمن ُحالعّملّية االنتخابّية لم تُع

تخبها، كّما أنها لم تعد قادرة، أو حتى ـنـلتّمّثّيل الجّماهّير التي ت بحكم ّمصالحها وانتّماءاتها الطبقّية د ّمؤهلةتُع

ها بشكل ب أّموالها وخّيراِتقوم بنْهـّمستعدة للدفاع عن ّمصالح الشعوب واألوطان التي تدعي تّمّثّيلها، فّيّما ت

ال بد خاصة به تراضّية ـاف، له حّياة اتهنجازإو النظر عن طبّيعته وأهدافه كل نظام، بغّضإن . مّمنَظ ّمنهجّي

تجة أو ـنإن ّمن الّمّمكن أن تكون تلك الحّياة قصّيرة أو طوّيلة، جاّمدة أو دّيناّمّيكّية، ُّم. ّما تهي ّيوّمًاـنـتأن 

ّيصبح بحاجة ، النهاّية خط نظام ّمن حّياة تربـقـتحّين  ؛ إذأزلّية ها لن تكونة أو ّمّثّيرة، لكنغّير ّمنتجة، ّمّمّل

عادة فإن إوإذا كان باإلّمكان أن تفي بعض التعدّيالت في الّمدى القصّير، . ّيرـتغّي إعادة هّيكلة او أو إلصالح

 .في الّمدى الطوّيلتكون حتّمّية هّيكلة النظام أو استبداله 

سنة  211على ّمدى  بكفاءٍة الدّيّمقراطّية التي عّملْت النظمن إ" :ّين حدّيّثًاالسّياسّي الّمحللّين أحُدقال 

ّمود، وإن سكوتها على ّما أصابها ّمن شّيخوخة تبدو الّيوم وقد دخلت ّمرحلة الشّيخوخة والُج ،ّمتواصلة

إن العصر الجدّيد الذي نعّيشه . "جعلها غّير قادرة على إنتاج قّيادات جدّيدة وإفراز قدرات خالقة ٍلوترُه

. الدّيّمقراطّية بدونها حّيوّية جدّيدة ال ّيّمكن الحفاظ على جدّيدة وسّياساٍت جدّيدة وقّياداٍت الّيوم ّيتطلب رؤّيًة

العّملّية بالحزبّية واألّمرّيكّية  ل اهتّمام الجّماهّيرَء، كان ّمن الطبّيعي أن ّيتضاوفي غّياب القدرة على التجدّيد

ّمن واالنتخابّية الدّيّمقراطّية  العّملّية ، وأن تتراجع ّثقة الشعب بالحكوّمات الّمنتخبة، وأن ّيتم إفراغاالنتخابّية

  .اإلنسانّيةوقدرتها على تحقّيق أهدافها الّمجتّمعّية تعطّيل و ،ّمحتوّياتها الرئّيسّية

والسّياسّية واألّمنّية ّمخالف للفلسفة االقتصادّية  وّموقف في ضوء تحّيز اإلعالم ضد كل فكر ورأي

تصرة على ّمن ـحرّية ّمقتلك الإذ أصبحت رأي في أّمرّيكا،  لم ّيعد هناك حرّية التي ّيروج لها،االجتّماعّية و

لذلك ُحرم كل ّمن ال ّيّملك . ّمؤسسة إعالّمّية دون سواهم ّمن الناس تقرّيبًا ّيدّيرّيّملك وسّيلة إعالّمّية، وّمن 
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إن حرّية الرأي . أو ّيدّير جرّيدة رئّيسّية أو ّمجلة وطنّية أو ّمحطة رادّيو أو قناة تلفزّيونّية ّمن حرّية الرأي

له  عن رأّيه بصراحة، بل التعبّير عن رأّيه عالنّية بطرّيقة تتّيح بالتعبّيرتصر على السّماح لكل إنسان ـقـال ت

ل االتصال الجّماهّيرّية ولّما كانت كل وسائ. ره للجّمهور الّمستهدفافكأوجهة نظره و كي ّيوصلالّمجال 

ّمن صحافة ّمكتوبة وّمسّموعة وّمرئّية خاضعة لسّيطرة إعالم تجاري ّمنحاز، فإن حرّية الرأي أصبحت 

وّمواقع التواصل ت وّمع أن اإلنترن. واإلعالم سّياسة واالقتصادضحّية ّمن ضحاّيا سّيطرة الّمال على ال

ن استقالل تلك الوسائل لم ّيعد ّمضّمونًا بسبب اتجاه أ، إال كل قنوات بدّيلة للتعبّير عن الرأياالجتّماعي تش

رتباطاتهم التّيجة ـنوحّيادّيتهم، وذلك ولّين عنها ؤالّمال إلى السّيطرة علّيها، وبسبب تراجع ّمصداقّية الّمس

 .ّيدّيولوجّيةاألو الّمصلحّية

ات ذ عقود فرصة استّثّمارّية ذات إّمكانعّية وتّثقّيف في الّماضي، أصبح ّمنفّيّما كان اإلعالم أداة تو

إلى تسعى  تجارّية ّمعظم الوسائل اإلعالّمّية إلى شركات تتحولأن بعد إذ . اقتصادّية وّثقافّية كبّيرة للغاّية

وطرق حّياتهم  هملتأّثّير في ّمواقفا هدفها الرئّيسي لّيس توعّية الناس وتّثقّيفهم، وإنّما أصبحتحقّيق الربح، 

تجاه بعض  في توعّية الناس باالسهاماإلعالم، ّمن خالل عّملّية انتقائّية،  ّيقوملهذا . اتهمّيوتفكّيرهم وسلوك

. ّمن ّمختلف القضاّيا الوطنّية والدولّية العاّمة ّمواقفهم وتشكّيل، تجاه قضاّيا أخرى وتزّيّيف وعّيهم القضاّيا

، كانت كبّيرة في ّمجال تزّيّيف وعي عاّمة الناس نجازاتإحرز وفّيّما كانت هذه التطورات تسّير ببطء وُت

ّمن . تها بنفسها وتأّثّيرها في العّملّية السّياسّيةـتصادّية واستقاللّيتها وّثقـالطبقة الوسطى تفقد قاعدتها االق

 نواتهـقناحّية أخرى، قام اإلعالم بعزل الّمّثقفّين الّملتزّمّين، إذ حرّمهم ّمن الوصول إلى الجّماهّير ّمن خالل 

أباطرة الّمال واإلعالم  أهواءتوافق ّمع ـتذة الجاّمعات الذّين ّيعبرون عن آراء ال تحتى أسا ،الّمتعددة

ّما ـصغاء ِلم ّيعد أّمام الجّماهّير خّيار سوى اإلنتّيجة لذلك، ل. زلللتشكّيك والَع اًلسْه والعسكر أصبحوا هدفًا

 .أكاذّيباعات وإشو أخبار نشره ّمنـّما تِلّيم وبضائع، وـج له ّمن ِقّما ترِوِلتقوله وسائل اإلعالم، و

، في حّياة الناس على الرغم ّمن القوة الهائلة التي تستحوذ علّيها العّملّيتان االقتصادّية واإلعالّماتّية

 هاتّينن إف، وقناعاتهم قوّمان بتوظّيفها بطرق شتى للتالعب في ّمشاعر الناس وإعادة تشكّيل ّمواقفهمـوت

 ّمن حرّية شبِهن اتلك العّملّيتتّمتع به ـّما ت وبسبب. الةفَع العّملّيتّين ال تخضعان لرقابة رسّمّية أو شعبّية

لتروّيج لفكرتي السوق الحر إلى اجهوا اّت على إدارتهّماتغّيّيب الرأي اآلخر، فإن القائّمّين  ّمطلقة في ضوِء

ّيقوّمون بنشر تلك األفكار ّمن أجل  لكنهم ال. دون غّيره ّمن نّماذج أخرى الدّيّمقراطي األّمرّيكيالنّموذج و

 بّيئٍة ّمن أجل خلِق وإنّمافقّيرة، غنّية أو ّمساواة في دول نّمّية أو ـتّماعّية أو اجت أو عدالٍة تحقّيق نهضٍة

 إذ فّيّما تستّمُر. الدولّيةو حات الوطنّيِةنهم ّمن تحقّيق أهدافهم على الساّثّمارّية قانونّية وسّياسّية تّمّكـاست
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قوم ـالبّيئة، تّين وتلوّيث ـتصادّية في استغالل الفقراء وّمحاصرة الطبقة الوسطى وإفساد السّياسّيـالنخبة االق

وإّثارة ّمخاوف وغرائز أقلهم علّمًا، وبشكل  ،النخبة اإلعالّمّية بالتالعب في ّمشاعر أكّثر الناس ضعفًا

 . خاص غرائز األطفال والشباب والفقراء، وتلوّيث عقولهم وّثقافاتهم

في توسعة  سهامباإلقوّيض العّملّية الدّيّمقراطّية، قاّمت فلسفة السوق الحر واإلعالم ـإضافة إلى ت

ب في توسعة فجوة العلم تسَب ذلكلفقراء في الّمجتّمع األّمرّيكي، والدخل والّثروة بّين األّثرّياء وا ْيجوَتف

 نحو، حصلوا على 1752ّمن الدخل في عام % 12.5ّمن السكان على % 1إذ فّيّما حصل األغنى . والّثقافة

ّمن ّثروة البالد عام % 17.7ّمن السكان % 1ى ّمن ناحّية ّثانّية، فّيّما بلغ نصّيب األّثَر .2112عام % 23

، كان نصّيب 2111ّمع عام . ّمن تلك الّثروة% 51.1 نحو% 77، كان نصّيب بقّية السكان ونسبتهم 1771

ّمن ّثروة البالد، فّيّما انخفض نصّيب بقّية % 35.4ّمن السكان قد تضاعف تقرّيبًا، إذ بلغ % 1األّثرى 

ّما  ،2111في عام  %57بلغ  ّمن السكان ّمن الّثروة فقد% 21أّما نصّيب األّثرى %. 14.1السكان إلى 

% 41كّثر فقرًا ونسبتها الفئة األأّما . ّمن الّثروة% 11ّمن السكان ّينخفض إلى % 51جعل نصّيب األفقر 

إلى تّمي ـنـالعائلة التي ت ، فّيّما بلغت دّيونّمن الصفر أقّل إلىها ّمن الّثروة نصّيُبض ـ، فقد انخفّمن السكان

 . عشر ألف دوالر في الّمعدل 15 نحوتلك الفئة 

التي قام بها البنك الّمركزي لتشّير إلى أن األّمور ساءت عّما كانت علّيه  2113ّثم جاءت تقدّيرات عام 

ّمن % 1كانت حصة األّثرى  ترّيلّيون دوالر، 52بكّثّير، إذ بّينّما بلغت ّثروة أّمرّيكا في تلك السنة نحو 

% 74.1ّمن السكان % 11ّمن إجّمالي الّثروة، فّيّما بلغت حصة األّثرى % 41السكان قد ارتفعت إلى نحو 

. ّمن الّثروة% 25.4ّمن السكان % 71ّمن اجّمالي الّثروة، وبالتالي كان نصّيب بقّية الّمواطنّين ونسبتهم 

في السنة، وأنها تحصل % 5ّمن السكان تزداد بّمعدل % 1ولّما كان نصّيب الفئة األكّثر ّثراء التي تشكل 

ذه الشرّيحة ّمن الّثروة ربّما وصلت ّمن كل زّيادة في الدخل الوطني، فإن حصة ه% 75على ّما ّيزّيد عن 

ّمع كل هذه التطورات السلبّية، لم ّينهض الشعب األّمرّيكي . 2115ّمن ّثروة أّمرّيكا اإلجّمالّية في عام % 51

ّية اتتصادّية واإلعالّمـاالق ساسة لتصحّيح الوضع الّمتأزم، ّما جعل النخَبالّمدافعًا عن حقوقه، ولم ّيتحرك 

وغّير عادل ّمن  أخالقي وغّير أخالقي ّمن سلوكّيات، وّما هو عادٌلّما هو ّير جدّيدة ِلـقوم بوضع ّمعاّيـت

 .ّمن خّيبات أّمل وتبعات واإلخفاق روات واّمتّيازات، وّما ّيعني الفشلنشاطات، وّما ّيعني النجاح ّمن َّث

إعادة إلى  بحاجة أصبحْت األّمرّيكّية بالذاتم، ّيّمكن الجزم بأن التجربة الدّيّمقراطّية بناء على ّما تقَد

ها اإلّيجابي في حّياة الناس ذلك إذا أرّيد للفكرة الدّيّمقراطّية أن تستعّيد حّيوّيتها ودوَرجذرّية، و هّيكلة

إلى تلك  أن ّينظروا "الُّمستغربّين" كّما أصبح على دعاة الدّيّمقراطّية الغربّية ّمن الّمّثقفّين العرب. والّمجتّمع
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اجتّماعّية  قّيّمًة فالدّيّمقراطّية بوصفها. التجربة بعّين ناقدة تغوص في األعّماق وال تتوقف عند الّمظاهر

وتعّمّيق جذورها في  نشرها في الّمجتّمع العربيو نّمّيتهاـوت هاّثقافّية ال غبار علّيها، بل ّمن الّمصلحة احتضاُن

ّمن  ال بَدنظام حكم كلكن الدّيّمقراطّية . ألنه ال ّيّمكن بناء ّمجتّمع عصري ّمن دونها ،البنّية الّثقافّية العربّية

تّمكّينها ّمن التعاّيش ّمع وتطوّير تلك البنّية ها فّيها، والبّيئة الّثقافّية االجتّماعّية التي ُّيراد غرُس لُتالئمتعدّيلها 

، واألّمرّيكّية ّيّمكن تلخّيص أهم التطورات التي عاشتها التجربة الدّيّمقراطّية الغربّية عّموّمًاو. عصرها

 :في النقاط التالّيةّمنذ ّثّمانّينات القرن العشرّين  خصوصًا

التي  الوسّيلةرى التّماسك بّين أفرادها، وبالتالي تقادم ف ُعْعوَض الوسطىتراجع قوة ونفوذ الطبقة  .1

 .لفترة طوّيلة الدّيّمقراطّية العّملّية في تعزّيزبفاعلّية أسهّمت 

، وانتّمائه الفئوي تهوكفاء تهوأّمان الّمرشح اتجاه براّمج الدعاّية االنتخابّية إلى التركّيز على شخصّية .2

 .وانتّمائه الوطني على أفكاره وّمواقفه وبراّمجه اإلصالحّية بداًل ّمن التركّيز

ّما تسبب في تراجع أهّمّية ة في الّمجتّمع، ّيالسّياسّية الرئّيس ىأفكار وّمواقف القو بّينحدوث تقارب  .3

 عاّمة،حّياة الالفي  وى ذات التوجهات اإلنسانّيةالِق دورالتعددّية السّياسّية وفاعلّيتها، وتضاؤل 

 .تصادّية واالجتّماعّية للدولةـقواستقرار ّمعظم السّياسات اال

في  آّمالهاتضاؤل  ، ّمعإلى استّمرار االستقرار السّياسي عّموّمًاالدّيّمقراطّية ب واطّمئنان الشع .4

، وبالتالي تراجع أهّمّية الناس احتّياجات إّمكانّية تغّيّير السّياسات الحكوّمّية بالقدر الّمطلوب لتلبّيِة

 .والعّملّية السّياسّيةالعّملّية االنتخابّية ودوافع الّمشاركة في الحزبّية 

، وبالتالي الحكوّمةالّمعارضة في التعاّمل ّمع وقّيام اإلعالم باالستّيالء على دور الحزب التقلّيدي  .5

على الّمرور ّمن  نوحكوّمات الّمنتخبة والّمرشحالا فّيه االقوى السّياسّية واالجتّماعّية، بّم ّلكإرغام 

 .ذلكودفع ّثّمن باهظ ّمقابل والخضوع لرقابته وتوجهاته،  ،خالل قنواته

خضوع أهم وأكبر الّمؤسسات اإلعالّمّية لشركات تجارّية تعّمل ّمن أجل الربح، ونجاح أقلّية ّثقافّية  .1

نخبة في ّمقدورها تحدّيد  لسلطةفي السّيطرة على السّياسة اإلعالّمّية، وبالتالي إخضاع الرأي العام 

 .الخاصةستراتّيجّية وأهدافها البّما ّيخدم رؤّيتها اتشكّيل الرأي العام و ،ةّيالرئّيس قضاّيا الحوار

تشكّيل لجان عّمل سّياسّية ّمدعوّمة  فيبالتالي التسبب و، تخابّيةـارتفاع تكلفة خوض الّمعارك االن .7

ب قد ترَتو. وشراء السّياسّيّين تّموّيل الحّمالت االنتخابّيةبهدف ل أصحاب الّمصالح الخاصة َبـّمن ِق
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ّيقوم الطرف  ،الساسة الّمنتخبّينعلى ذلك عقد صفقة غّير ّمكتوبة بّين أصحاب الّمصالح الخاصة و

 في الّمقابل الطرف الّثانيفّيّما ّيقوم  ،وجبها بتّموّيل الحّمالت االنتخابّية للطرف الّثانياألول بُّم

 . وقة الحكوّمّيةوفي األر ،بالدفاع عن ّمصالح الطرف األول في الّمجلس النّيابي

لسّيطرة وتّمكّينها ّمن ا ،عسكرّية صغّيرةإعالّمّية اقتصادّية ّثقافّية سّياسّية  نخبة لبروزفتح الّمجال  .5

ّية اتواإلعالّم السّياسّية واالقتصادّية اتوتسخّير العّملّي ،على الحكم وإقرار السّياسات العاّمة للدولة

  .بطرّيقة شرعّية إخراج اللعبة الفئوّيةها، ولخدّمة ّمصالح

االجتّماعّية  كالتوالتعاّمل ّمع الّمش ،تراجع قدرة الحكوّمات الّمنتخبة على تلبّية االحتّياجات الشعبّية .7

والنتائج  فقدان القدرة على التحكم في السّياسات االقتصادّيةعولّمة االقتصاد وبسبب ذلك واعلّية، بف

واالضطرار لّمهادنة قوى الضغط السّياسي وأصحاب الّمصالح الخاصة، والحاجة الّمترتبة علّيها، 

 .الفئة الّمسّيطرة علّيه ّدالّمستّمرة لّمساّيرة اإلعالم وكسب ُو

 التي تفصل فجوة الّثقافّية والعلّمّيةالالّثروة والدخل، و ْيفجوَتتساع احجم الطبقة الفقّيرة، و نّمّو .11

 على واألّثرّياءالّمؤسسة الحاكّمة  ولقد تسبب هذا في تشجّيع. الفقراء والضعفاء عن األّثرّياء واألقوّياء

ولّيس  ،كالتهّمن ّمش بئًا على الّمجتّمع وجزءًاِعأصبحت الفقراء ونسبة كبّيرة ّمن األقلّيات  عاء بأناالّد

  .الستّثّمارلتنّمّية واجزءًا ّمن أبنائه وّثرواته القابلة ل

 نحو واتجاهها عّموّمًا ،انعزال الطبقة الغنّية وتراجع إحساسها بالّمسؤولّية االجتّماعّية والوطنّية. 11

ّمّما والّمجتّمع والدولة الوطني تصاد ـرّمان االقالتكاّمل ّمع غّيرها ّمن طبقات أجنبّية ّمّماّثلة، وبالتالي ِح

 كالتلّمعالجة بعض الّمش هاتوظّيُف ّيّمكن وّمعارف كفاءاتده ّمن جِسوّما ُت ،تّملكه تلك الطبقة ّمن أّموال

 .وتجدّيد حّيوّية العّملّية الدّيّمقراطّية ،ورفع ّمستوى األداء والكفاءة اإلدارّية ،والّثقافّية االقتصادّية

التي شهدتها أّمرّيكا ّمنذ والّثقافّية واالجتّماعّية تصادّية واإلعالّمّية ـالتطورات السّياسّية واالقأن وهذا ّيعني 

وهذا تسبب في . نتائج سلبّية على العّملّية الدّيّمقراطّية وّثقافة التساّمح ذاتكانت  العشرّينالقرن ّثّمانّينات 

أّثناء  تلذلك شاع. تراوح ّما بّين السّيئ واألسوأ هاّما جعلّمأّمام الشعب،  الّمتاحةالخّيارات  انكّماش

، ّما جعل "الشّيطان الذي تعرفه أفضل ّمن الشّيطان الذي ال تعرفه" إن :ّمقولة في أّمرّيكا االنتخابات

ّمن  أصحاب الّمصالح الخاصةوأهاًل لدعم  ،بعّيد الشّيطان الّمعروف ّيّملك الّمقعد النّيابي الذي ّيشغله إلى حّد

ضعف بسبب ، التأّيّيد وأ الّمالي لدعمل لّيس أهاًلجعل الّمرشح غّير الّمعروف فّيّما  ،وتأّيّيدهمالّمّمولّين 

 .في االنتخاباتوزه ت فاحتّماال
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دوره  َدن الحزب فَقأُتضعفها بشكل ّمنهجي، و تعرض لضغوطـلّما كانت الطبقة الوسطى في الغرب ت

ّمرحلة  د حّيادّيًا وال أّمّينًا، فإن أهم أعّمدة الدّيّمقراطّية دخلْتن اإلعالم لم ّيُعأالتقلّيدي في الحّياة العاّمة، و

 في طرّيقها إلى عصر الّمعرفة ّمن ناحّية ّثانّية، تشّير التطورات التي تّمر بها الّمجتّمعات الغربّية. التدهور

والعسكرّية تصادّية والسّياسّية ـّية واالقاتخب اإلعالّمب في ّمصلحة الُنإلى أن تّيارات التغّيّير التي تُص

ربة الّمجتّمعّية التي تخلقها وهذا ّيجعل الُت. قوة وتزداد ىناّمـتـالّمجتّمع ّما تزال ت حّياة الّمهّيّمنة علىوالّثقافّية 

. الطبقة الوسطى والتعددّية السّياسّية والحّيادّية اإلعالّمّية إلنعاش ّمواتّيةغّير هذه عّملّية االنتقال الحضاري 

 ت على طول خطوط ّثقافّية اجتّماعّيةّمن التفُت شهد الّمزّيَدت اتالّمجتّمع عاّمةإذ تشّير كل الّمؤشرات إلى أن 

كّما تشّير تلك الّمؤشرات . حالل تعددّية ّثقافّية اجتّماعّية ّمكان التعددّية القائّمة على الطبقّيةإ ، أيّمتقاطعة

ناّمي نفوذ الّمال، ـوت، وّمكانتها الطبقة الوسطىّمستقبل استّمرار تراجع نفوذ الن ّيشهد أّمن الّمتوقع  هإلى أن

  .والتآلف العنصرّية، وتراجع ّثقافة التساّمحاتساع نطاق وتصاعد حدة االنحّياز اإلعالّمي، و

تبعًا ها األّثرّياء ة ّمّثل الجولف ّيلعُبهواّيأصبحت  ،وفي أّمرّيكا خاصة ،إن الدّيّمقراطّية في الغرب عاّمة

قال االقتصادي األّمرّيكي واألستاذ السابق في . وّيتّمتعون بها دون سواهم ّمن الناس .نعهمن ُصِّم لقواعَد

إن األّثرّياء والّمرتاحّين " :القرن العشرّيننتصف التسعّينات ّمن جون كّينّيث جالبرّيث في ّمجاّمعة هارفارد 

كبّيرة، لكن  تخابات، فّيّما لدى الفقراء أعداٌدتصادّية لدّيهم نفوذ وّمال، وّيشاركون في االنـّمن النواحي االق

، "نعم، إن هناك دّيّمقراطّية، لكنها دّيّمقراطّية الّمحظوظّين. في االنتخابات ّمعظّمهم ال ّيصوتون

(Galbraith, Good Society, Houghton Mifflin, 1996,8)  التي  أو بتعبّير آخر، إنها دّيّمقراطّية األسّياد

 الحالي إلى الدّيّمقراطيلت في ظل النظام أّمرّيكا تحَووهذا ّيعني أن . بّيدتّيح ّمجااًل لّمشاركة الَعـال ت

لذلك قّمت باختراع . ّمن أهل البالد، فّيّما ّيقوم العبّيد بالخدّمة فّيها صاّمتّين إقطاعّية ّيّملكها وّيحكّمها أسّياٌد

، لوصف حقّيقة الدّيّمقراطّية األّمرّيكّية الّيوم، وهذه كلّمة ّمشتقة ّمن كلّمتي monecracy ّمونوقراسي كلّمة

 . خرّيةزن والُسالُح ّمن بنكهٍةّمة طَع، ُّمدّيّمقراطّية وّمال

ع خضوعًا اإلعالم األّمرّيكي ّيخَض ّمن واجبنا التنوّيه إلى أّنوقبل االنتقال إلى الفصل التالي، نرى أن 

ون ّمعظم ّمحطات التلفزّيون كّمِلأّمرّيكا وبرّيطانّيا واسترالّيا َّي كلي إلرادة الصهّيونّية العالّمّية، فصهاّينُة شبَه

. غربالدول العدّيد ّمن ت في أّمرّيكا ولتواصل االجتّماعي وشركات االنترنة وّمواقع اّيالرئّيس صحفوال

ّمركزه بوجهة النظر الصهّيونّية، ولذلك ّيقوم بتوظّيف  ن ّيعّمل في تلك الّمؤسسات ّملتزٌمظم َّمأن ّمعكّما 

إسرائّيل  ، وتأّيّيد وجهة نظرلتشوّيه صورة العرب عاّمة والّمسلّمّين خاصةاللغوّية وّمعارفه العلّمّية دراته وُق

ى الكّثّير ّمن األّمور التي تخفى عل ّمنو. رائّمها في فلسطّين ولبنان وغّيرها ّمن بالد عربّيةوتبرّير َج
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بنك تّملكه الدولة، وإنّما هو  اتّملكهّمؤسسة تصاد والّمال أن البنك الّمركزي األّمرّيكي لّيس ـباالقّين ـّيـالّمعن

إذ فّيّما  .هم كانوا ّمن الّيهودواَبالحالي، وّمن سبقه، وّمن سبق ّمن سبقه وُن أن رئّيس البنككّما . خاصة بنوك

 ّمن ( ّيرانحز) ّيونّيو ّين نائبه في شهرّيتم تعفقد ، 2114 (شباط) ن الرئّيس الحالي في شهر فبراّيرّيتم تعّي

 . للبنك الّمركزي اإلسرائّيلي ، بعد أن قضى ّثّماني سنوات حاكّمًانفسه العام

حّيث واضحة لكن ّمتقاربة ّمن حّين تكون القوى السّياسّية الّمتنافسة على الحكم ذات رؤّية فلسفّية 

وحّين تكون الحكوّمات الّمنتخبة . فإن الّمشاركة الشعبّية في االنتخابات تكون بال جدوى حقّيقّية الّمواقف،

، فإن تغّيّير والتحدّيات الّمستقبلّية الّمجتّمعّية كالتعّمل فعالة للتعاّمل ّمع الّمش وأدواِت واسعة بال صالحّيات

، سّياسّيًاولكن غّير فعالة وحّين تكون الدّيّمقراطّية حقّيقة ّثابتة  .بال ّمعنى أو هدٍف عّملّيةصبح ّيالحكوّمات 

وهذا ّما  .ة ّما ّيفعلبأهّمّي حّماس أو شعور ّمن دون تحول إلى تقلّيد ّيّمارسه الشعبـفإن العّملّية االنتخابّية ت

الّمصلحّية على حساب الوطنّية، وتراجع جاذبّية  ى إلى صعوِدوأَد ،حدث في ّمجتّمعات الغرب الدّيّمقراطّية

، وتسلّيم العّملّية اإلعالّماتّية على حساب األحزاب السّياسّية زبّية، وتعزّيز ّمواقعتخابّية والِحـالعّملّية االن

 . ّمتقاعدّين وعسكرّينوّمّثقفّين دّمتهم ّمن سّياسّيّين ن ّيعّمل في ِخلألّثرّياء وَّمزّمام القّيادة في الّمجتّمع 

فإن ، ّمادّية بعاتأبعاد وَتقضاّيا ذات  فيلطبقات االجتّماعّية االقتصادّية وفّيّما ّيتّمحور التنافس بّين ا

. ّيّمّيةدّية وّمنظوّمات ِقائقَع أبعاد وتبعاتقضاّيا ذات  فيّيتّمحور التنافس بّين الفئات الّثقافّية االجتّماعّية 

ّمن الصعب إخضاع  هفإن وهذا ّيعني أنه فّيّما ّيّمكن التوصل لحلول وسط توافقّية لتصفّية خالفات ّمصلحّية،

ّيتحول خالف بسّيط إلى نزاع ّما ّيجعل ّمن السهل أن ّمدّية لّمنطق الحلول الوسط التوافقّية، ائقخالفات َع

ها بالطرق إلدارة الخالفات الّمصلحّية وحّل آلّيةتحول ّمن ـلذلك كان على العّملّية الدّيّمقراطّية أن ت. ّمرّير

نظام خلق  سواء، أْي دّية والّمصلحّية على حٍدائقفات الَعبّين الخال في ّمقدورها التوفّيُق آلّيةالسلّمّية، إلى 

ق حقوق الفئوّية، ولدّيه القدرة على خْلالوّيعترف ب ،كافة وطبقاته فئات الّمجتّمعحكم دّيّمقراطي جدّيد ّيّمّثل 

 ؤديوهذا ّيتطلب أن ت. فئات الّمجتّمع وطبقاته بسالم تعاّيش في ظلها ّمختلُفـجدّيدة تّثقافّية  اجتّماعّيةبّيئة 

 خضاع الكعكةإتصادّية، وـالتعددّية الّثقافّية االجتّماعّية دورًا رئّيسّيًا إلى جانب التعددّية االجتّماعّية االق

 . كافة فئات الّمجتّمع وطبقاته لّمنطق الّمشاركة بّينتصادّية ـواالقالسّياسّية 

نه لّيس بإّمكان نظام أالغرب عاّمة، إال دول وّمع أن النظام الدّيّمقراطي ال ّيزال ّيتّمتع بشرعّية في 

ح في توفّير االحتّياجات األساسّية للّمواطنّين، واستطاع التجاوب ّمع حكم أن ّيحتفظ بشرعّيته إال إذا نَج

ب الشرعّية ْحأّما عدم قّيام الشعب بَس. الّمستّمرّمّيل بطبّيعتها إلى التزاّيد والتغّير اتهم الّمستقبلّية التي َتتوقع

ح في تحوّيل نَج الّمال واإلعالَمبالدرجة األولى إلى عدم وجود نظام بدّيل، وألن  ّمن النظام األّمرّيكي فّيعوُد
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وعي الشعب  في ، وترسّيخ جذورهاشّمولّية الدّيّمقراطّية واقتصاد السوق الحر إلى فلسفة ّمجتّمعّية ْيفكرَت

نوك التفكّير الّمحافظة في ّثّمانّينات القرن العشرّين جاء هذا التحول نتّيجة لقّيام ُب لقدو. األّمركي وّثقافته

، واتجاه اإلعالم إلى التروّيج لها، شّمولّيةعلى شكل فلسفة ّثقافّية برسم استراتّيجّية اقتصادّية اجّماعّية 

بعهد الرئّيس  لها، وقّيام الحزب الجّمهوري بتطبّيقها على األرض، بدءًاوقّيام أصحاب رؤوس الّمال بتّموّي

تصادي والنظام السّياسي ـلذلك أصبح النظام االق. رونالد رّيجان وانتهاء بعهد الرئّيس جورج دبلّيو بوش

 .تطوّيرإلى لّثقافة الشعبّية األّمرّيكّية بحاجة األّمرّيكي بحاجة إلعادة هّيكلة، وأصبحت ا

فكري وسّياسي لتحدّيد  س الرجال والنساء في عّملّية صراٍعآالف السنّين، انغَّم ّمنذ تبلور الدولة قبل

وعلى الطرّيق إلى ّما ّيتّمتع به ّمعظم الناس ّمن حرّية وحقوق الّيوم، استخدم اإلنسان . حقوقهم والّمطالبة بها

ّمساعدته نف لالدّين، والفلسفة، والعلم، والسحر، والتوسل إلى القوة الّمهّيّمنة على الّمجتّمع والكون، والُع

في ّمجال الحرّيات  نجازاته العظّيّمةإو اإلنسان لكن على الرغم ّمن تضحّيات. على الحصول على حقوقه

ّيزال ّمستّمرًا،  الّمساواة ّماالحرّية والعدالة االجتّماعّية وفي سبّيل ، إال أن الكفاح العاّمة وحقوق اإلنسان

لقد كانت الدّيّمقراطّية هي . ًا ّماّيوّم حقوقه، وال أعتقد أنه سّيحصل علّيها جّمّيعل على ألن اإلنسان لم ّيحُص

وّمع  ؛العدالة االجتّماعّية ، وّمن االستغالل إلىعلى الطرّيق ّمن االستعباد إلى الحرّية الّمحطات حدى أهّمإ

وجب وهذا ّي .تصادّيةـتحقق كاّمل أهدافها السّياسّية واالقلم ّثقافّية اجتّماعّية، إال أنها  ت كقّيّمٍةأنها نجَح

ّمن الدّيّمقراطّية ن ّيغ جدّيدة تّمّكِص في ًا، والتفكّير ّملّّيالّمبدأ الدّيّمقراطي في الّثقافات الشعبّية القّيام بترسّيخ

 . اإلنسانّية استعادة حّيوّيتها وقدرتها على تحقّيق أهدافها

حققا  ّمع سلبّيات العّملّية الدّيّمقراطّية األّمرّيكّية، إال أن النظام الدّيّمقراطي والنظام الرأسّمالي

كّما  ،تصادي وّمستوّيات ّمعّيشّية غّير ّمسبوقةـاق ّية كّثّيرة وكبّيرة، وّمعدالت نّمّونجازات علّمّية وتكنولوجإ

رام حقوق الحرّيات االجتّماعّية والدّينّية والسّياسّية واحت وتعرّيفقاّما بنشر ّثقافة التساّمح والتعدد الّثقافي، 

ّين البشر، تعرضت ـتحسّين نوعّية الحّياة لبالّي ونجاحها فينجازات، على أهّمّيتها لكن كل تلك اإل. اإلنسان

إذ فّيّما شجع الجشع وتراجع الّمسؤولّية االجتّماعّية أّثرّياء العالم على . ّمنذ الّثّمانّينات للهجوم ّمن األّثرّياء

اعتبار الفقراء ّمسؤولّين عن  إلىوعنجهّية الّمال  الّثراءهم دفَعالتهرب ّمن دفع حصة عادلة ّمن الضرائب، 

الفقراء أّما اإلعالم والدّين فقد قاّما بتشجّيع . رعاّيةوتعاطف رّمانهم ّمّما ّيستحقون ّمن فقرهم، وبالتالي ِح

في العّملّية الفاعلة إلى االبتعاد عن الّمشاركة  قادهمّما ّمناعة والقبول بوضعهم الّمزري، ـوالضعفاء على الق

ظام الدّيّمقراطي رسالته د الند النظام الرأسّمالي رسالته اإلنتاجّية، فَقفَقفّيّما نتّيجة لذلك، . السّياسّية

 .ّيةذرهّيكلة َج عادِةإلبحاجة  الرأسّمالي والدّيّمقراطي ّما ّيجعل النظاّمّين ،اإلنسانّية
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7 

 الحرّية والدّيّمقراطّية     

حقوقه، ب وعّيًا الّمواطن أكّثَر إلى الدّيّمقراطّية، ألن الحرّية تجعُل قود دوّمًاـالناس أن الحرّية ت أغلُبعتقد ّي

 القانون وتأسّيسإلى سّيادة  وصواًل ،والّمشاركة في العّملّية السّياسّية دفعه إلى الّمطالبة بتلك الحقوِقوت

حكم دّيّمقراطي ّيقوم على القانون،  تأسّيس نظاِم ّمجتّمع لّيس بإّمكانفي الواقع، و. الدّيّمقراطّية في الّمجتّمع

لف لطرح ّمختفعااًل شكل إطارًا اجتّماعّيًا فالحرّية ُت. ها في غّياب الحرّيةعترف بحقوق الّمواطنّين وّيحترُّموَّي

ر أجواء ّيوفتو ،ّماّمهاأع الشعوب على الخّيارات الّمتاحة الْطإ، وّمن دون خوفاآلراء واألفكار وّمناقشتها 

إلحداث ّما  ّمن السعي جتّماعّيةالقوى اال وهذا ّمن شأنه تّمكّين ّمختلف. الجّماعيالفئوي وّمناسبة للتنظّيم 

ّمكنًا ّمن أهداف ّمجتّمعّية، تكون ساسّية، وتحقّيق ّما تراه ُّماألالّمجتّمع في بنى تراه ضرورّيًا ّمن تغّيّيرات 

ها تأسّيس نظم حكم دّيّمقراطّية في َعِبوحتى حّين وقعت الّثورات األولى التي َت. الدّيّمقراطّية واحدة ّمنها

عشر، فإن تفعّيل العّملّية الدّيّمقراطّية كان علّيه أن ّينتظر حتى  القرن الّثاّمَنأواخر فرنسا وأّمرّيكا في 

ل جَع األّمر الذي. آلراء والتخّيالت الّمستقبلّيةر لطرح ّمختلف اتوفرت أجواء الحرّية، وتبلورت ّمنابر الفك

وى االجتّماعّية تح الّمجال أّمام الِقـ، وفوالعقّيدة والعبادة حرّية الرأي والفكر والتنظّيم باإلّمكان شّيوَع

 األطر والّمؤسسات، وتشكّيل االنتخابّيةالّمشاركة في العّملّية  استهدفتسّياسّية  الّمختلفة لتأسّيس أحزاٍب

 . لّمّمارسة اللعبة الدّيّمقراطّية ةالضرورّي ةالّمجتّمعّي

إلى أن توفر الحرّية لم ّيكن كافّيًا وحده لدفع  التجارب التارّيخّية للعدّيد ّمن الشعوب ّمع ذلك، تشّير

تصادّية ـواالقاالجتّماعّية النشاطات ب فّيّما ّيتعلقالحرّية  فسّيادُة. الجّماهّير إلى الّمطالبة بالدّيّمقراطّية

تدفع الناس إلى االنصراف عن الّمطالبة ، وارتفاع الّمستوّيات الّمعّيشّية، وشّيوع العدل كّثّيرًا ّما والّثقافّية

وهذا ّيعني أن توفر ّمستلزّمات . ّمن ذلك على الكسب الّمادي والتّمتع بالحّياة والتركّيز بداًل ّيةبالدّيّمقراط

تأجّيل نع الجّماهّير غالبًا بـقـت تصادّية واالستقرار ّمن شأنها أنـالحّياة الّمادّية األساسّية، وشّيوع الحرّية االق

فًا بوصفها تَر ّمؤقتًا ناسّيهاـأو تنسّيان قضّية الدّيّمقراطّية بدوره إلى  ّيقود ذلكو. ةّملّحالقضاّيا غّير ال

 ا كانولَّم. قدانهاعدم الشعور بُفّمع دونها ن ِّمالتعود على الحّياة بالتالي ، واجتّماعّيًا ولّيس ضرورة ّمجتّمعّية

أن إلّيه، فإن اإلنسان قلّما لجأ إلى الّمطالبة بّما ّيّمكن  ّملحة ّما ال ّيشعر اإلنسان بفقدانه ال ّيشعر عادة بحاجٍة
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وسلطنة ّمان، م سلطنة ُعوتقِد .الّمطلوب للحصول علّيه باهظًا دونه، خاصة إذا شعر بأن الّثّمَنّمن عّيش ّي

 تصادي واالستقرارـالرفاه االق توفّير أنتؤكد أّمّثلة  الّمتحدة ودولة اإلّمارات العربّية، اوسنغافور ،رونايُب

ّمع ذلك، ال . لدّيّمقراطّيةاب غني الشعب عن الّمطالبةدّياًل ّمقبواًل ُّيوفرص العّمل ّيّمكن أن ّيكون َب السّياسي

عن الّمناداة بالدّيّمقراطّية والسعي  واألحّيان الحاالتفي ّمعظم وى اللبرالّية والفئات الّمّثقفة توقف الِقـت

ضعّيفًا وّمترددًا، وأحّيانًا عادة عواتها هذه ّيكون السّياسّية، لكن تجاوب الجّماهّير ّمع َد للّمشاركة في العّملّية

 .تلك الفئات ّياتفي ن شككًاُّم

تصادّية وعّملّيات الربح الّمادي والتّمتع ـإلى التركّيز على النشاطات االق الشعوب انصراف إن

تصادّية وإعالّمّية واجتّماعّية تقلّيدّية على ـإلى تشجّيع الّمتنفذّين ّمن نخب سّياسّية واقّيقود في العادة بالحّياة، 

. الخاصة على حساب الّمصلحة العاّمة ملخدّمة ّمصالحه جاه وسلطةات وّثروات وّمن إّمكان متسخّير ّما لدّيه

ف كأن ظروفًا غّير عادّية ُتغري الّمهّيّمنّين على الّمجتّمع بالتصُر ّيخلقذا ّمن شأنه في حالة حدوّثه أن وه

علّيها لّيسوا إال عبّيدًا الذّين ّيعّيشون  البشَرال ّمزارع خاصة لهم، وأن البالد التي ّيقوّمون بإدارتها لّيست إ

وفي . واألهّمّية لدّيهم، علّيهم واجبات كّثّيرة ّمن دون أن ّيكون لهم حقوق ّموازّية ّمن حّيث النوُععّمااًل أو 

، الفجوة بّين األّثرّياء والفقراء بسرعٍة ناّمىـتـتكهذه،  وّثقافّية واجتّماعّيةتصادّية ـضوء أوضاع سّياسّية واق

ن ّْمنجازات الّمادّية وغّير الّمادّية ّمحصورة ِضة والتقدم، وتصبح ّثّمار أغلبّية اإلنّمّيـتعّثر عّملّيات التـفّيّما ت

 .سخرة لخدّمة ّمصالحهانة على الّمجتّمع، وُّمهّيِّمخب الُّمنطاق الُن

 حدوث ّمّثل هذه التطورات السلبّية ال ّيّمكن أن ّيتم أو ّيستقّيم في ظل سّيادة نظام دّيّمقراطي ّيتّمتُع إَن

فالّمجتّمع الدّيّمقراطي ّيتصف . لسّياسّيةفّيها حق الّمشاركة في العّملّية ا ابّمحقوق ّمتساوّية، بالّمواطنون فّيه 

في بل ّمّمّثلي الشعب لة والّمحاسبة ّمن ِقءرضة للّمسابالشفافّية والحرّية، ّما ّيجعل كل ّمسؤول فّيه ُععاّمة 

ل الدّيّمقراطّية ّيحول دون تهرب ّمسؤول في ظّياد والِحاالستقاللّية بتّمتع اإلعالم  كّما أَن. الّمجالس النّيابّية

 ،كمقّيام ّمجّموعات صغّيرة بالسّيطرة على الُح إّن. كوّمي أو غّير حكوّمي ّمن رقابة الّمؤسسات اإلعالّمّيةُح

وتسخّير ّمقدرات الوطن لتعزّيز ّمواقعها االجتّماعّية وزّيادة ّمكاسبها الفردّية والنخبوّية ّيتسبب في األحوال 

 نورة، تحّمل الهَمـتـقودها نخبة ّثقافّية ّمـكام، تحركة وعي جّماهّيرّية ّمناهضة للحكم والُح ظهورالعادّية في 

وهذا ّمن شأنه أن ّيؤدي في . لخدّمة ّمصالح خاصة ةالعاّم ةحلصّمتوظّيف ال السكوت على بلـقـوال ت العاَم

 .اواة في الّمجتّمعوالّمس حقق العدَلإلى إزالة أسباب الظلم، وإقاّمة نظام حكم دّيّمقراطي ُّي الطوّيلالّمدى 

ر تصُدهي دعوات الّمطالبة بها،  نحوالناس بالدّيّمقراطّية وحاجتهم إلّيها، ودفعهم عاّمة إن تذكّير 

 ،الواعّية بوصفها النخبَة ،ن واجبهاِّمأن أو  ،ن ّمصلحتهاِّم التي ترى أَنالّثقافّية وى االجتّماعّية عادة عن الِق
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 وسّياسّيّين الناشطّين في الّمجتّمع ّمن ّمفكرّين وّمّثقفّينفي العادة قوى تّمّثل  ذهوه ؛العّملهذا ب قومـأن ت

الشعوب في العّملّية ّمشاركة والّمساواة و ضاّيا الحرّية والعدالة االجتّماعّيةّملتزّمّين بق ورجال إعالم

 كل ّمن ّيكون ّمّثقفٌا أو ّمفكرًا أو ناشطًا سّياسّيًا أو إعالّمّيًا أن ّمن ّمصلحته تذكّيَر ّمع ذلك، ال ّيرى. السّياسّية

إلى  نّيبعض الّمفكرّين والّمّثقفّين واإلعالّمّي كل نظام حكم سّياسي ّيضُمالناس بحقهم في الدّيّمقراطّية، ألن 

الّمهّيّمنة على  أو االقتصادّية الّثقافّيةاالجتّماعّية أو  وأجزءًا ّمن النخبة السّياسّية ّما ّيجعل هؤالء ّمحاشّيته، 

القرار باسم الشعب ّمن دون أن تكون نع ، وبالتالي جزءًا ّمن القوى التي تشارك في ُصالّمجتّمعوالحكم 

ا كان ّمن ّمصلحة هؤالء الحفاظ على ّمصالحهم ولَّم. كذلك القانونّية، وأحّيانًا الشعبّيةلة ءرضة للّمساُع

 . ّيرـقرار ولّيس إلى التغّيـإلى الدعوة إلى االست تصادّية وتعزّيز ّمواقعهم االجتّماعّية، فإنهم ّيلجأون عادًةـاالق

أن  ّمشاركة الجّماهّير في العّملّية السّياسّيةو الدّيّمقراطّية العّملّية طبّيعةا كان ّمن لَّمّمن ناحّية ّثانّية، 

 الناسقناع إ ّمحاولة عادة إلى تسارعالحاكّمة  القوى فإَن، وشائكة دةّمعَققضاّيا نع القرار ُص اتتجعل عّملّي

عادة بتوسعة  ض، تقوم النخبة الحاكّمةَروفي سبّيل تحقّيق هذا الَغ. بتأجّيل النظر في قضّية الدّيّمقراطّية

 الّمطالبة بالدّيّمقراطّية االجتّماعّية وىضعاف الِقإ على نفسه الوقتفي  العّملهاّمش الحرّية في الّمجتّمع، و

في اتخاذ القرارات وغّير ّمتعلّمة سة ّمسّّيأن ّمشاركة جّماهّير غّير ؛ واالدعاء أحّيانًا ّيتهاـقْاصدّمقوّيض ـوت

عف عواّمل ّيضو كم أكّثر صعوبة،شؤون الُحجعل إدارة ّيّمن شأنه أن  غّير ّمسؤول، هو عّمل الّمصّيرّية

وّمع أن هذا الّموقف ّيعكس عنجهّية تستهّين . ر بالّمصلحة العاّمة، وّيلحق الضرفي الّمجتّمع االستقرار

التي ّيسعى النظام إلى الشعبّية لقى الترحّيب ّمن القوى ّيإال أنه كّثّيرًا ّما ، وحقوقها األساسّيةبعقول الشعوب 

حال وذلك كّما هو ال ،غّياب االستقرارتؤدي إلى  فوضى دوثُح عاّمة الناس ّمن وذلك بسبب خشّية ،عزلها

 ّمنوفي العادة، ّيجد صوت الحاكم . واألردن وّمعظم دول الخلّيج العربيلشعوب العربّية في ّمصر بالنسبة ل

 همحرُّم، ألن الدّيّمقراطّية َتوقّيادات اجتّماعّية تقلّيدّية ّمتنفذّينّمّثقفّين وإعالّمّيّين ّيؤّيده وّيتجاوب ّمعه ّمن 

هاّمش الحرّية فّيّما تختصر ، شعبّية دون رقابةنع القرار عّملّيات ُص الّمشاركة في هؤالء جّمّيعًا ّمن فرص

 .تصادّيةـواالق الذي ّيتّمتعون به للتالعب بالرأي العام والعّملّية السّياسّية

فرض علّيه َّي ّمن دون عنف في بلده وهذا ّيعني أن اتجاه نظام حكم إلى تعطّيل الّمسّيرة الدّيّمقراطّية

الّمنظّمات الدولّية الّمعنّية  ّنألة هاّمش الحرّية في الّمجتّمع، خاصة بزّياد سّمحَّيفي كل الحاالت واألحّيان أن 

احترام  در تركّيزها علىبَق وتداول السلطة في الّمجتّمع ركز على العّملّية االنتخابّيةتبحقوق اإلنسان ال 

تعلق بحقوق ـتّمّمّية أوقرارات  عدّيدة دولّيةق ّمواّثّيإذ ّمع أنه توجد . الحكوّمات لحقوق اإلنسان في بالدها

ها، إال أنه ال ّيوجد ّمّيّثاق لزم الدول الّموقعة علّيها باحترام توقّيِعاإلنسان، وأن هذه الّمواّثّيق والقرارات ُت
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لعدم وجود  ذلكوّيعود السبب في . الزم دولة بتأسّيس نظام حكم دّيّمقراطي في بالدهُّيّمّمي أأو قرار  ،دولي

، تها في تّمكّين الشعوب ّمن الّمشاركة في العّملّية السّياسّيةءّمعترف بشرعّيتها وكفادّيّمقراطّية  صّيغِة

رفض  ةوهذا ّيعني أنه حتى في حال .ّمجتّمعّية وتحقّيق ّما تصبو إلّيه ّمن عدالة اجتّماعّية وّمساواة ونهضٍة

إلى  ؤدي بالتبعّية، فإن ّمجرد الحدّيث عن الدّيّمقراطّية ُّيالقضّية الدّيّمقراطّيةالتفكّير في ظم الحكم بعض ُن

 . خدّمة قضّية الحرّية

ّمعظم دول العالم الّثالث التي تبنت الدّيّمقراطّية لم  التارّيخّية الحدّيّثة إلى أّن السجالتّمع هذا، تشّير 

االنتخابات كان  أغلبف. سلّمّية بطرٍقفي الّمجتّمع السلطة  ّمن خاللها تداوُل حكم ّيتُم ُأطرح في تأسّيس نَجـت

لم ّيكن الذّين  األبرّياءووقوع ضحاّيا كّثّيرّين أغلبهم ّمن  ،واسعّيتبعها حروب أهلّية تسببت في حدوث دّمار 

 في تحقّيق ّما تصبو إلّيه الجّماهّير ّمن حرّيٍةتلك  ، وذلك إضافة إلى اخفاق نظم الحكمفّيّما ّيجريدور  لهم

ّيها ـفـقـ، فإن الّمنظّمات الدولّية والحكوّمة األّمرّيكّية وّمّثاإلخفاق وفي ضوء هذا. نّمّية ونهضةـوعدالة وت

 ،دورّيةبصفة نتخابات االجراء إعّملّية إلى اعتبار  ااتجهو بالذات الدّيّمقراطّيةو اّيا الحرّيةبقضّيالّمعنّيّين 

، ّمهّملّين بذلك أم ال دّيّمقراطي النظام الّمعني نظاٌمأن للحكم على  اوحده ةكافّيوتداول السلطة في الّمجتّمع 

بّين ّمساواة الجتّماعّية وااللة عداالحرّية وّمّثل الأخرى أهداف ّمن نادي به ـوتده الدّيّمقراطّية ّما تجِس كَل

 .وسّيادة القانونالّمواطنّين، 

نقالبات العسكرّية، جاءت بسبب شّيوع الظلم ي وقعت عبر التارّيخ، وال أقول اإلإن كل الّثورات الت

 حقوقها اإلنسانّيةّمعظم في الّمجتّمع، وشعور النخب الفكرّية والّثقافّية الّملتزّمة بأن الشعوب ّمحروّمة ّمن 

 أشكال ّلك لتحرر ّمناالحرّية ونحو تّمّيز عن غّيره ّمن الّمخلوقات بنزعته ّياإلنسان لّما كان و. األساسّية

 ، ّمهّما كانت جاهلة،الجّموع الشعبّية تستكّيَنّمن غّير الّمتوقع أن  ه، فإنوالظلم توالكْب بودّيةاالستغالل والُع

 غّير ّمّمكن واالستغاللت على الظلم وّمن األّمور التي تجعل السكو. اإلهّمال طوّياًلوحّياة الذل والّمهانة ل

ناّمي ـوت، وشّيوع التعلّيم، بقاع األرض ّلكوسائل االتصال والّمواصالت في  ، انتشاُرفي الّمدى الطوّيل

الّموانع الجغرافّية  تجاوزـتفاعلّية ت في عّملّيات تواصل همسبة كبّيرة ّمنِنوانخراط ، لدى شباب العالم الوعي

اجتّماعي ّمن خالل ّمواقع تواصل  عّملّيات تّمُروهذه  ،ةالّثقافّيالعقائدّية ووالحدود السّياسّية والّمحظورات 

بّين الحّياة  نوعّيِة، وتباّين بّين دولة وأخرىأنّماط الحّياة  إلى التعرففرصة  الّمشاركّين فّيها ّلكتتّيح ل

  .جاه اآلخرُت ، وحقوق كل جّيٍلوآخر ّمجتّمٍع

الطوّيل إلى زّيادة وعي في الّمدى التواصل والتفاعل الّثقافي بّين الشعوب ّيؤدي لذلك ّمن الّمؤكد أن 

لة ءوّمسا الّمطالبة بتلك الحقوق نحَوعاجاًل أو آجاًل ها ّيدفُع ة؛ وهذا ّمن شأنه أنبَصَتـغـالّم هاالجّماهّير بحقوِق
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قضّية سّياسّية وقانونّية في  ّدعُت ،وربّما ّمحاسبتهم أّيضًا، لة الّمسؤولّينءلكن ّمسا .الّمسؤولّين عن تصرفاتهم

ل رات واسعة وعّمّيقة في الّمجتّمع، تشَّمحداث تغُّيإّمن دون  وكفاءٍة بعدالٍةإدارتها ال ّيّمكن غاّية األهّمّية 

هو  م الحكم الدّيّمقراطياإن نظ. الفردّية واالستغاللوالكبت رّمان ظم الِحة لُنبدّيل ةإقاّمة نظم حكم دّيّمقراطّي

نظم ـالّمجتّمعّية التي تلة الّمسؤولّين، وأن القوانّين والترتّيبات ءّمسا حَق ّمنح الشعوَبالوحّيد الذي َّي النظاُم

ون وّيُص ،ب ّمن االنتهاكوحّمي حقوق الشعَّي لة والّمحاسبة توفر بحد ذاتها صّمام أّمانءعّملّيات الّمسا

 .هّمالواإل الّمصلحة العاّمة ّمن االستغالل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 

5 

 الشرعّية السّياسّية 

تحكم وتشعر كي إلى شرعّية سّياسّية  وأهدافها طبّيعتهاكم الّمختلفة، بغض النظر عن الُح نظمتحتاج 

القّيام بواجباتها إدارة شؤون الحكم و نها ّمنّيّمّكوتستحوذ على قدر ّمن ّثقة الشعب  واالطّمئنان، باألّمان

نحو الدّيّمقراطّية الغربّية واعتّماد االنتخابات الشعبّية  ناّمي التوجه العالّمي العاّمـالرغم ّمن تعلى و. بانتظام

 وّمع أنه. أخرى ن للشرعّية ّمصادَرإف، الحكم لشرعّية وحّيدًا ّمصدرًاالّمجتّمع ل السلطة في اووتدالّمباشرة 

ّيّمكن  بقوة الّمصدر الدّيّمقراطي القائم على االنتخابات، إال أنها ّمصادُرالّمصادر البدّيلة قد ال تكون 

لالستحواذ كافّية شرعّية على  الحصول ّمنالّمنبّثقة عنها  الحكم أنظّمة لتّمكّين ولو ّمرحلّيًا ،االعتّماد علّيها

ّيّمكن تحدّيد  ،وبوجه عام. الدولّية والّمعاهدات القوانّين استحقاقاتوالتجاوب ّمع  ،على رضا الشعب

راجع ) : ، هيةّيرئّيس خّمس ّمرجعّياتفي أو الّمرجعّيات الفكرّية والشعبّية ّمصادر الشرعّية السّياسّية 

 (213-255 ، ص2111بحسون للنشر،  ّمؤسسة ،"العربي صنع الّمستقبل"كتابنا 

 الدّيّمقراطّية الّمرجعّية  .1

 .الدّينّية الّمرجعّية .2

 ة لسفّيالّمرجعّية الف .3

  الّمرجعّية الّثورّية  .4

 . ةّيالوراّثالّمرجعّية  .5

 الدّيّمقراطّية الّمرجعّية 

 عشر والّثاّمَن جذور الفلسفة الدّيّمقراطّية الحدّيّثة إلى كتابات فالسفة السّياسة في القرنّين السابَع تعود

تصار على الكنّيسة الكاّثولّيكّية والتحرر ـتحتفل باالن حّينئذعشر في الغرب، خاصة في أوروبا التي كانت 

برز الفالسفة السّياسّيّين في ذلك أجه قد اّتو. تصادّيةـالحّياة االق أوجِه بعضّمن هّيّمنة الدّين على السّياسة 

 ّمن حّماّية الحقوق الفردّية للّمواطنّين تجاهسؤولّية الدولة ّمتأكّيد ى التركّيز على الحرّيات العاّمة والوقت إل

وهذا ّيعني أن أولئك الفالسفة . كام على الناسوتسلط الحكوّمات والُح ،هّيّمنة الدّينو ،ل رأس الّمالاستغال
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شكل ّمصادر خطر ُتة التي ّيالرئّيسقوى كانت الورأس الّمال  األجهزة الرسّمّية والّمؤسسة الدّينّيةرأوا أن 

في ّمواجهة  العاّمة بحّماّية الحرّياتقّيام الدولة ّما جعلهم ّينادون بوجوب ّم، والجّماعّية تهدد الحرّيات الفردّية

 . قة بهاحِداألخطار الُّمكافة 

وبعض نهاّية الحروب الدّينّية إعالن عن  ّمّثلكان  1145في عام فصل الدّين عن الدولة  وّمع أن

في ظهور ّمخاوف  سببًا ، إال أنه كانتوالجّماعّية االعتراف بالحقوق الفردّيةوبداّية  ،الحروب القوّمّية

لذلك . ّمجددًا قّيام الدولة باالستّيالء على سلطات الكنّيسة وّمصادرة حقوق الّمواطنّينّمن احتّماالت شعبّية 

لتدخلها في شؤون الناس،  ووضع حٍد ،اتجه الفالسفة السّياسّيون إلى الّمناداة بضرورة تحدّيد سلطات الدولة

الوطنّية  دولةالوّمع أن . خاصة فّيّما ّيتعلق بحرّياتهم االجتّماعّية وسعّيهم للكسب الّمادي والتّمتع بالحّياة

نحو التركّيز على القضاّيا الحّياتّية والّمادّية بعّيدًا عن الدّين، إال أنها باتجاه الشعوب الجدّيدة كانت سعّيدة 

لفترة ص ّمن تلك الّمطالب التّمُلتحاول ّما جعلها ّمّمن سلطاتها،  ترددت كّثّيرًا في االستجابة لّمطالب الحّد

  .طالت في بعض األحّيان

ّمن  ، ّما تزال ضعّيفًةعلى الرغم ّمن نجاحها في هزّيّمة الكنّيسة ،العلّمانّية الحدّيّثة كانت الدولة

تّمتع بنفوذ ـ، ّما تزال تأّمام الدولة ة، على الرغم ّمن هزّيّمتهاسّيالكنكانت ، فّيّما النواحي العسكرّية واإلدارّية

نّية أن ّمصلحتها تّملي لذلك، وجدت الدولة العلّما. ّيّمكنها ّمن تهدّيد الدولة العلّمانّيةبّين عاّمة الشعب واسع 

، وّمنح الشعوب قدرًا ّمن حقوقهم واالجتّماعّيّين ّمطالب الناشطّين السّياسّينّمن لعدّيد علّيها االستجابة ل

، لظهور األحزاب السّياسّية ًادنتّيجة لذلك، أصبح الطرّيق ّمّمَه. رّية والسّياسّيةاالجتّماعّية واالقتصادّية والفك

الحد  إلى اتجهت العلّمانّية الوطنّية الدولةلكن  .األوروبّيةوتأسّيس نظم حكم دّيّمقراطّية في العدّيد ّمن الدول 

ّيسة ة واطّمأنت إلى عدم قدرة الكنّيلت بناء ّمؤسساتها الرئّيسبعد أن استكّم الجّماعّيةو ّمن الحرّيات الفردّية

. ّثورات شعبّية عارّمة أجبرتها على التراجعلكن الجّماهّير فاجأت الدولة ب ،على استعادة سلطاتها السابقة

الشعب أصبح ّمصدر الشرعّية، إذ ، لم ّيعد هناك جدال حول عشر في ّمنتصف القرن التاسَع اوّمع تراجعه

 .الّمصدر الوحّيد للشرعّية في الدولة الدّيّمقراطّية الحدّيّثة هو

 عاّمة، الدّيّمقراطّية في الّمجتّمعات الغربّيةقّية اصدّم في تعزّيز تأسهّمّمة التي هّمكان ّمن األّمور ال

ّمن  عالّيةقوّية وعلى درجة  وسطىطبقة  ظهورالّمجتّمع الرأسّمالي، وتصادي في ـاستّمرار التقدم االق

اإلطار  هي كانت وال تزال فالعّملّية الدّيّمقراطّية ؛وذات ّمصلحة في حّماّية العّملّية الدّيّمقراطّية ،الوعي

وهذا . االقتصادّيةحّماّية ّمصالحها و ونفوذها للطبقة الوسطىاالجتّماعّية  الّمواقع لتعزّيزالّمجتّمعي األهم 

ّية الدّيّمقراطّية ّمن االستّمرار في االستحواذ على الّمزّيد ّمن الشرعّية، وذلك حتى النصف الّثاني ّمكن العّمل
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ألقدر على توجّيه العّملّية الّمجتّمعّية األهم واهي ّمن القرن العشرّين حّين أصبحت العّملّية االقتصادّية 

حكم ّيستهدف  نظاَمبوصفها التدرّيجي قد تبع ذلك دخول الدّيّمقراطّية ّمرحلة التراجع و. حركة الّمجتّمع

 ،ةّيكرة فلسفباعتبارها فلكن الدّيّمقراطّية . رص في الّمجتّمعحّماّية الصالح العام وتحقّيق العدالة وتكافؤ الف

 ، ّما جعلها تحافظ علىنّية الّمجتّمع الّثقافّيةرسخت في وعي الناس وُبتقد  حّينئذ كانتوقّيّمة ّثقافّية اجتّماعّية 

 ّمع نجاح الدول الدّيّمقراطّية في ،ّمن ناحّية ّثانّية. عاّمة في دول الغرب الدّيّمقراطّية حّيوّية العّملّية االنتخابّية

، فإن شرعّية الدّيّمقراطّية أصبحت أّمرًا القضاء على الحركتّين النازّية والفاشّية في الحرب العالّمّية الّثانّية

 . و التأوّيل ّمن ناحّية الّمبدأأ، ال ّيقبل النقاش به ّمًاّمسَل

ّيّمانه بأنه ّيّملك إوتداول السلطة في الّمجتّمع، وبانتظام بات اطّمئنان الشعب إلى حصول االنتخا إن

ّير باستخدام أسالّيب عنف ـفي إضعاف نزعة التغّي ب، تسَبّير الحكوّمات ّمن خالل العّملّية االنتخابّيةـحق تغّي

كام والحكوّمات، ألغى عّملّيًا ُحّير الـإذ إن تّمتع العّملّية االنتخابّية بالقدرة على تغّي. ّثورّية غّير دّيّمقراطّية

ظم الحكم الدّيّمقراطّية أكّثر ولهذا أصبحت ُن. للتغّيّير ض ّمنطق استخدام العنف أداًةَوـالحاجة للّثورة، وق

الّمجتّمعات ّمّمارسة للعنف  قّلأالّمجتّمعات الدّيّمقراطّية ّمعظم النظم استقرارًا وأّمنًا وحرّية، كّما أصبحت 

إال أن هذا ال . دّية الداخلّيةائقم الصراعات السّياسّية والَعْسكرّية لَحالسّياسي، وّمّياًل الستخدام القوة العس

تصادي ـّمن واستقرار ورفاه اقألغربّية كل ّما كانت تصبو إلّيه ّمن ت للشعوب اـقـّيعني أن الدّيّمقراطّية حق

 ، أو أنها حالت دون قّيام نظم الحكم الدّيّمقراطّية باالعتداء على غّيرها ّمن شعوب واستغاللهم؛واجتّماعي

 . العدّيد ّمن العّيوبّير ّمن الّمزاّيا، إال أنها تعاني تّمتع بالكّثـلدّيّمقراطّية، وإن كانت تفا

 عشَر فعلى سبّيل الّمّثال، تسببت النزعة االستعّمارّية لدول الغرب الدّيّمقراطّية خالل القرنّين التاسَع

واستغالل  واستعّمار بالدها ،والعشرّين في اتجاه ّمعظم تلك الدول إلى غزو غّيرها ّمن دول فقّيرة وضعّيفة

وكّما . نف والدّموّية والبعد عن األخالقّيةتصف بالُعـت الدولة الدّيّمقراطّية تسبب في جعل حروب ، ّماّثرواتها

كل قطاعات  قد دفعْت والفلسفة التجارّية رقي والدّينيأوضحنا سابقًا، كانت الفكرة القوّمّية وفكرة التّمّيز الِع

شاركة في الّمشروع االستعّماري بحّماس، فّيّما عدا ّمجاّمّيع صغّيرة ّمن إلى الّم تقرّيبًا الشعب الدّيّمقراطي

 . ّمنذ البداّية وه بقوةداُنّين الذّين وقفوا ضد ذلك الّمشروع والّمّثقف

ه في السّيطرة على ونجاَح ،في أّمرّيكا توحش رأس الّمالاألخّير ّمن القرن العشرّين  شهد الربُع

في  قد تسبب هذا التطورو. السّياسّيّينشراء ضّمائر و العّملّية السّياسّية ّمن خالل إفساد العّملّية االنتخابّية

ور حجم ُّمفي ُض أّيضًا تسببكّما ، في حّياة الّمجتّمع واجباته أداءعلى قدرة النظام الدّيّمقراطي  تراجع

ولقد تبع هذه التطورات . العّملّيتّين السّياسّية واالقتصادّية على السواءفي  هاتراجع دورالطبقة الوسطى و
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 االنخراط في قبال الشباب علىإ وتراجعالناس للّمشاركة في العّملّية االنتخابّية،  الكّثّير ّمن حّماِس ُلؤتضا

قبال الشباب إل الّمّثال، تشّير الدراسات إلى أن وعلى سبّي .في العّملّية السّياسّية والّمشاركة ،العّمل الحزبي

. بكّثّير سّياسّيةقبالهم على االنتساب ألحزاب إام لّمنظّمات حقوق اإلنسان ّيتجاوز لّمانّيا على االنضّمأفي 

اطّمئنانهم لحسن سّير العّملّية ، ّيؤكد عاّمة وفّيّما ّيشّير هذا الّموقف إلى تراجع ّثقة الشباب بالعّمل السّياسي

 .ّيّمانهم في الّمقابل بأهّمّية القضاّيا اإلنسانّية، واالدّيّمقراطّية وتداول السلطة في الّمجتّمع بطرق سلّمّية

فئة نخبوّية في االستّيالء على ى إلى نجاح إن تراجع الّمشاركة الشعبّية في العّملّية االنتخابّية أّد

 ّمراكزفرادها بطرق سلّمّية، وإقاّمة أإلى تداول السلطة بّين  هاّمقالّيد الحكم بطرق ّمشروعة، واتجاه

التالعب في وهذا ّمكنها ّمن . وغرس تلك األفكار في البنّية الّثقافّية الشعبّية البحوث الفكرّية لتروّيج أفكارها

، واستبدال فكرة الرأسّمالّية بفكرة السلطة احتكارو وتزّيّيف وعي العاّمة ّمن الناس، ّمواقف الرأي العام،

 ، أودون اإلخالل بّمظاهر العّملّية الدّيّمقراطّية ّمننجازات النخبوّية ه اإلكل هذ تقد جاءو. السوق الحر

بنظام  دّيّمقراطّيةال باستبدال إلى الّمطالبة الجّماهّير ، أو لجوءأو فقدان الشرعّية ،ترتّيبات العّملّية االنتخابّية

نسبة  باحتواءوّمن األسباب التي حالت دون التفكّير في نظام حكم بدّيل، قّيام النخبة الحاكّمة  .حكم ّمغاّير

ظم الحكم البدّيلة في الدول كل ُنإخفاق ، وّمن ناحّية صفوفها هم إلىوضّّمّمن الّمفكرّين والّمّثقفّين  كبّيرة

 . ّمن ناحّية ّثانّيةته نظم الحكم الدّيّمقراطّية ـقـحق نجازات تضاهي ّماإفي تحقّيق  األوروبّية وغّير األوروبّية

الدّيّمقراطّية ّمن العّملّية ّين حِصالعّملّية االنتخابّية في َت اخفاقإلى  ىإن حدوث تلك التطورات أَد

 في 2111بعد أحداث سبتّمبر  الّمال والّمتطرفّين تأّثّيرناّمي ـوّمع ت. ّيدّيولوجيسّياسي والتطرف األث الالعَب

الفردّية أخذت والحقوق  العاّمةالحكم الدّيّمقراطّية على حّماّية الحرّيات قدرات نظم  ، فإّنالّمواقف الشعبّية

جورج دبلّيو على سبّيل الّمّثال، قاّمت إدارة الرئّيس و. الّثقافّية والدّينّية، خاصة حقوق األقلّيات تضاءلـت

ي أزال جاءت األسرار الت قدو. والتجسس على الّمواطنّين ،ّمن الحرّيات الفردّية قرارات للحّد بوش باتخاذ

رّيكي في التجسس على لتكشف ّمدى تّمادي نظام الحكم األّم 2113ادوارد سنودن الستار عنها في عام 

 . ّمرّيكّيّين وغّير األّمرّيكّيّين وقادة ّمعظم الدول األجنبّيةالّمواطنّين األ

، إذ فّيّما استّمرت الحكوّمة ّياتداع واالزدواجّية وسوء النتصف بالِخـوهذه ّمواقف وّمّمارسات ت

ادّية على بعضها، تصـوفرض عقوبات اق ،تأنّيب الدول التي ال تحترم حقوق الناس في بالدهااألّمرّيكّية في 

وفي شهر . م وأخالقّياتـّيـعّيه ّمن قناقض بشكل فاضح ّمع ّما تّدـتـالقّيام بّمّمارسات تفإنها دأبت على 

( ي أي أّيهس)وكالة االستخبارات الّمركزّية  ق بتجاوزاِت، جاء تقرّير الكونجرس الّمتعّل2114دّيسّمبر عام 

هّمتهم باإلرهاب، كّما أنها قاّمت ن اتَّم بعِض بحقج َهْنَّمإن الوكالة الّمذكورة ّمارست التعذّيب بشكل ُّم :لّيقول
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ّمعة لحاق ضرر كبّير بُسإنجرس، وبالتالي خفاء الكّثّير ّمن الحقائق عن البّيت األبّيض، والكذب على الكوإب

لحكم في عام سدة اوفي الواقع، أخذت أّمرّيكا ّمنذ وصول جورج دبلّيو بوش ل .أّمرّيكا على الساحة الدولّية

 .في التحول بصّمت ولكن بشكل تدرّيجي إلى دولة بولّيسّية استخباراتّية 2111

فإن تقرّيبًا،  على حالها واالقتصادّية وضاع السّياسّيةبقاء األّمع تابع الحكوّمات الّمنتخبة ـوّمع ت

 التي فاز 2115خالل انتخابات عام  ارتفعتوّمع أن الّمشاركة . تراجعت تالّمساهّمة الشعبّية في االنتخابا

وتشّير الّمعلوّمات الّمتعلقة  .في الدورة االنتخابّية التالّية ها عادت وتراجعتنأ، إال وباّماأباراك الرئّيس  فّيها

في  خذتأ لكنها، 1711في الّمائة عام  13إلى أن النسبة كانت في حدود  اتبالّمشاركة الشعبّية في االنتخاب

ة َدولّما كانت الّمشاركة تعتّمد على ِح. 1771في الّمائة عام  47حّيث وصلت  بعد ذلك، التراجع التدرّيجي

إجراء االنتخابات، فإن  ، وأهّمّية التحدّيات التي تواجه الشعب والوطن في وقِتالتنافس بّين الّمرشحّين

 ، ّثم2115في الّمائة عام  55 إلىارتفعت ّثانّية ، ّثم 2114في الّمائة عام  51نسبة الّمشاركة ارتفعت إلى 

، كانت أعلى نسبة بلغتها الّمشاركة الشعبّية في 1711وّمنذ عام  .2112في الّمائة عام  54.7تراجعت إلى 

أّما فّيّما ّيتعلق باالنتخابات . 2114 في عام% 37، وأقل نسبة هي 2115في الّمائة عام  55االنتخابات هي 

، فإن الّمشاركة فقط الشّيوخ النواب وّثلث أعضاء ّمجلس انتخاب أعضاء ّمجلسالنصفّية التي ّيتم خاللها 

 .رئاسّية ّمن الّمشاركة في الدورات التي تشهد انتخاباٍت كانت دوّمًا أقّل الشعبّية

 العدّيد ّمنالدّيّمقراطّية في تحقّيق  إخفاق، والدورّية إن تراجع الّمشاركة الشعبّية في االنتخابات

 ُنظم الحكمسحب الشرعّية ّمن َّي، كّما أنه لم االنتخابّيةالعّملّية  في لم ّيؤّثر كّثّيرًا ،االجتّماعّية هاأهداف

ّما ّملة الشعبّية، ءتجنب الّمساـأن بإّمكانها أن تعلى ّما ّيبدو الحاكّمة  النخُب اقتنعْت ،نتّيجة لذلك. الدّيّمقراطّية

وتعزز ّمصالحها على حساب  ،القوانّين التي تخدم أهدافها ِنفي اتخاذ اإلجراءات وَس ىتّمادـتجعلها 

خب الُن فة بحقه في تشجّيعِحْججراءات الُّمب سكوت الشعب على اإلتسَب ّمن ناحّية ّثانّية،. األغلبّيةّمصالح 

 اتساع دائرةعلّيه  ترتبتبع ذلك وولقد  والفقراء وّمظالم الضعفاء؛األقلّيات  ّمطالب إهّمال علىالحاكّمة 

 . األقلّياتبّين ّيّمة، خاصة في األحّياء الفقّيرة ووارتفاع نسبة البطالة والجر ،الفقر والتشرد

 التركّيز على الجرّيّمة وتخوّيف الناس ّمنإلى اإلعالم  واتجاهفي ضوء ارتفاع نسبة البطالة والفقر، و

 ّمّمارسة التفرقة العنصرّيةاتجهت إلى  ّمن الّمتطرفّين األوروبّيّين واألّمرّيكّيّين ّمتزاّيدة نسبًةفإن  اإلرهاب،

تشكل القوى ـوت. على الّمجتّمع بئًاتشكل ِع تلك األقلّيات والتصرف على أساس أن في بالدها، األقلّيات ضد

تشعر باالغتراب بسبب سوء  عقدة التفوق العرقي أو الدّيني، وفئات تّماعّية الّمتطرفة ّمن فئات تعانياالج
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ّمن بعض حقوقها  األقلّيات حرّمانإلى هذا التطور قاد فّيّما و. أوضاعها الّمعّيشّية وضعف تعلّيّمها وّثقافتها

قد تسببت و. في الّمجتّمع ضّمن دوائر الفقراء والجهالء والعنف ، فإنه تسبب في حصر الصراعالّمشروعة

ت الّمظاهرات التي واقف في حدوث ردود فعل في العدّيد ّمن الّمجتّمعات الدّيّمقراطّية، ربّما كانّمال تلك

شّملت ّمعظم ب بأعّمال شَغ خاللها قام الّمتظاهرون إذ ،جّمّيعٌا هاَّمـهأ 2115فرنسا في أواخر عام في  وقعت

ّمن التعاون  بداًل، ّمع بعضهموهكذا، ّيدخل الفقراء والجهلة والّمحروّمون في صراع  .ةّيّمدن فرنسا الرئّيس

حتى ّيتّمادى األّثرّياء في استغاللهم وتعّمّيق خالفاتهم  بّينّماعلى استرجاع حقوقهم الّمغتصبة، والعّمل ّمعًا 

 .الّثورة على الظلم والحرّمانتبعدهم عن التفكّير في  الّمحروّمّين بقضاّيا جانبّيةانشغال ّيضّمنوا 

، وّمرجعّية فكرّية سّياسّية شرعّية ّمصدَربوصفها والعّملّية االنتخابّية الدّيّمقراطّية  بعد أن تكلّمنا عن

 ن الحكموشؤإدارة ظم الحكم الّمنبّثقة عنها في ة ُنالشرعّية األخرى وّمدى قدر نستعرض بسرعة ّمصادَر

ظم شرعّية ُن تأكّيِد علىالّمرجعّيات تلك ، ّمدى قدرة هكّل وفوق ذلك. الشعوب التي تحكّمها أهداف تحقّيقو

  .قوم بإدارتهـهّيّمن علّيه وتنشر روح التساّمح والتآلف في الّمجتّمع الذي ُتو ،كمالُح

 الدّينّية الّمرجعّية

إلهّية غّيبّية،  ىوّمستّمدة ّمن ِقال والنواهيواألواّمر ّيم الِقالّمعتقدات وّمن شبه ّمتكاّملة  كون الدّين ّمنظوّمًةإن 

 ،ًاّمقدس ًاشرعّي ًاّمصدر بالنسبة للّمؤّمنّين وأفكار وتأوّيالت ّمواقَفّمن  اوّما ّينبّثق عنه تلك الّمنظوّمةّيجعل 

، بّين الناس العالقات نظمـتاألسس التي  تشكُلالّمنظوّمة تلك  ّيجعل وهذا. آخرشرعّية ال ّيوازّيه ّمصدر 

ّمن  حدد عالقة الّمجتّمع الّمعني بغّيرِه، وُتفي الّمجتّمع وغّير السّياسّية السّياسّيةوتحكم عّمل الّمؤسسات 

ه في وّيؤدي الدّين دوَر. له كم ّمن األقلّيات الدّينّية الخاضعِةالُح ّموقِف دّيتحد إضافة إلىخرى، أّمجتّمعات 

ّمن  ، وتزوّيد الّمؤّمنّين بّمنظوّمٍةوّما بعدها ألسرار الكون والحّياة ُّمرضّيةالّمجتّمع ّمن خالل تقدّيم تفسّيرات 

 ،وّمن أهم األدوار التي تقوم بها الّمنظوّمات الدّينّية. بّين الناسالقّيم والشرائع الّمنظّمة للسلوك والعالقات 

فّيّما  والتآلف رى التّماسكُع ّيةقوـ، وتأخرىّية تّمّيزهم عن غّيرهم ّمن جّماعات قائدبروابط ع اربط أتباعه

عقائد الدّينّية الفي ّمواجهة أتباع جّموعة الّمتلك دّية تضع ائقوّية عرى التّماسك بّين ّمجّموعة عقلكن ت .بّينهم

، وقد الدّيني في الّمجتّمع ، ّما ّيجعل ّمن غّير الّمّمكن تحقّيق ّمبادئ الّمساواة والعدالة وتكافؤ الفرصاألخرى

 . ّيقود إلى تغذّية أسباب الصراع وتقوّيض أسس التعدد الّثقافي والسلم االجتّماعي

الدّينّية رسالة الفكرّية جعل الّمنظوّمة  فيفي الّمقابل، ّيتسبب اعتّماد الفكر الدّيني على شرعّية إلهّية 

ّمنظوّمة ال تقبل ّمنطقًا غّير ّيجعلها  ، ّماة الّمتغّيرةتّيالحّيا هّثابتة تسّمو بنفسها فوق العقل والواقع وظروف
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ّمن  اتها ّيتطلبَلعلى ِعدّينّية  فكرّيةوهذا ّيعني أن القبول بّمنظوّمة . الّمؤسس على الغّيب الذاتّي ّمنطقها

. ّيده وإدارتهـال ّيقوم العقل بدور فاعل في تشّي ًاعّمتّمج أن ّيقّيم، وكلّيًا أو جزئّيًا عقلهعن  اإلنسان أن ّيتنازل

زل العقل عن التفكّير في أّمور حّياته، واالعتّماد بداًل ّمن َع كهذهوفي الواقع، ّيعني القبول األعّمى بّمنظوّمة 

 خضاع ّمنظوّمةإ ّيؤديفي الّمقابل، . عن ّمعطّيات الحّياة ذات الطبّيعة الّمتغّيرة بعّيٍدذلك على عقل الهوتي 

 ّيّمان بداًلواإل، ّمن قّيم وتشرّيعاتتلك الّمنظوّمة علّيه  نّصـت بكل ّماتزام لرفض اال إلى لعقللدّينّية  فكرّيٍة

التي ال  ظروف الحّياةم ّمع ءتتال ر الّمستّمر كيتعترف بحاجتها للتطُو لكنها عد دّينيّمنظوّمة ذات ُبّمن ذلك ب

 .تتوقف عن التطور والتغّير والتحول

ؤّمن بّمنظوّمة ُّي ّمن فإّن بالعقل، ضعّيفةذات عالقة بحتة ّيّمانّية إلّما كانت عّملّية التدّين هي عّملّية و 

خضاع تلك الّمنظوّمة لّمنطق إقبل سة، ّيصبح ّمن الصعب علّيه أن ّيدّينّية بوصفها ّمنظوّمة إلهّية ّمقَدفكرّية 

العظّمى  األغلبّية تّمّيللهذا  .غّيبي الهوتي عقلل ولّيس ،واٍع خضاعها لّمنطق عقلإألن ذلك ّيعني التطور، 

بوصفها  الّمنبّثقة عنه وشرعّية االنتخابات ،النظام الدّيّمقراطي رفضإلى  الهوتّية بّمنظوّمات نّيالّمؤّمن ّمن

بأن الفكر الدّيني  ، علّمًاشرعّية إلهّيةالتي تحظى ب الّمنظوّمة الدّينّية ال ترقى إلى ّمستوىشرعّية بشرّية 

 .  ض للصواب والخطأّمعَر زءًا كبّيرًا ّمن الّمنظوّمة الدّينّية هو فكر بشريل ُجالذي ّيشّك

 صالح الّمجتّمع الذي كان قائّمًا حّينئذ،إ ْتستهدفاّيّمّية ّمنظوّمة ِق على شكلالدّين في األساس جاء 

، واحترام حقوق همبّينوتحقّيق الّمساواة ، بّين الناسل العد ت إقاّمةة توّخدجدّيأسس وإعادة تشكّيله على 

النصوص الدّينّية ّمن  ر ّما جاء فيِسففجاء كي ُّي الفكر الدّيني الذي انبّثق عن الدّين أّما. وإنسانّيتهم البشر

ّمع ّمجتّمع كان بحاجة تعاّمل ـكي تجاءت  والقّيَم تلك الشرائَع ناسى أنـنسي أو ت ، لكنهّيموِقرائع ش

ولّما . ل إلقاّمة العدل وتحقّيق الّمساواة، وغّير ّمؤَهللتعاّيش ّمع عصره ّمجتّمع كان غّير صالح ...صالحإل

فإن كل ، لّمجيء الدّين سابقة هودتّمتع بالصالحّية في عصالحه قد إ ّمن أجل الدّين جاءكان الّمجتّمع الذي 

. هبحاجة إلصالح وإعادة تنظّيم، بّما في ذلك الّمجتّمع الّمتدّين نفُس واألزّمنة السنّينتابع ـتّمجتّمع ّيصبح ّمع 

ر ّما طِوُّي أْنتغّير، وّي على كل ّمجتّمع أن فرُضَّي ّمع تتابع السنّين ّمعطّياتهاتبدل ظروف الحّياة و ن تغّيرإإذ 

ه لّيس ّمن ألن ،، وسلوكّيات وعالقات وّمواقف وترتّيبات ّمجتّمعّيةوفكرّية قّيّمّية وإدارّية لدّيه ّمن ّمنظوّماٍت

 . ّمن دون تغّير وّيعّيش حّياة أبدّية ،ألي شيء أن ّيبقى على حالهتسّمح أن سنة الكون  وأالزّمن طبّيعة 

ّيجعل ّمن الصعب  ،ّثابتة ّيّمانّيةإ وقناعات ،ّمقدسةّية ـبـعلى أفكار غّي ّيةالدّينالّمنظوّمات اعتّماد  إَن

ّيعّيش  عصرّمتطلبات ّمع  مءالتتكي  السرعة الّمّمكنةبو تطور بالقدر الّمطلوبـتأن  على تلك الّمنظوّمات

تلك  جعلّي األّمر الذي. القرن الحادي والعشرّين ّمجتّمعات ، كّما هو حالحالة ّمستّمرة ّمن التغّير والتحول
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على العقل الّمؤّمن ، كّما تجعل ّمن الصعب ول دون حدوث الّمزّيد ّمن التقدمعقبة تُح الّمنظوّمات تشكل

لهذا،  .ّمن ّمعتقدات دّينّية ّمبدأ الّمساواة ّمع غّيره ّمن الناس الذّين ال ّيؤّمنون بّما ّيؤّمن به ّيقبل أن الّمتزّمت

روح التعاون حّياة كل ّمجتّمع دّيني، ّما ّيجعل ّمن الصعب سّيادة  عنتغّيب ّثقافة التساّمح كلّيًا أو جزئّيًا 

 .فئات الّمجتّمع كافةقتصادي االتطور العلّمي والتقدم ال، وّمن األصعب أن ّيشّمل والتآلف بّين الناس

إن دور الدّين في عّملّيات وّيكاد ّيتفق علّماء التارّيخ واالجتّماع وفالسفة العصر الحدّيث على  

تشجّيع لحرّية  ولّيس عاّمَل ،عاّمل تعطّيل ،وال ّيزال ،الدّين كان غالبًا لكنجدًا،  ّمهّمالتحول الّمجتّمعّية 

العقل  ّيعطل ،التفكّير حرّيةل عِطكل شيء ُّيوكّما علّمتنا التجربة، . والتحوالت االجتّماعّية والّثقافّية رّيالتفك

ّمن الصعب أن ّيعّيش ّمجتّمع حّياة سوّية فإن ّمع ذلك، و .أّيضًا والتقدم بداعواإل عّملّيات الخلق واالبتكارو

ألنه لّيس  ،دور القانون في الّمجتّمعكّمل ، وُتاألفرادّمن دون أن تكون لدّيه ّمنظوّمة قّيّمّية تحكم سلوكّيات 

 الدوُرهذا قد كان و. طارئو عاّم حدثّيتابع كل و ،إنساني أن ّيحكم كل سلوك هوحَد بإّمكان القانون

ّمن  الّمتعاقبة األجّيال ّمئات حّياة عبر ااألدوار التي انفرد الدّين في القّيام به هو أحَدم هّماالجتّماعي ال

  .في الوقت الراهن ازال قادرًا على القّيام بهّي، وّما البشر

 وال ّيتوانى عن التشكّيك في سلوكّيات ،لطةاالستّيالء على الُسسعى إلى الفكر الدّيني الذي َّيلكن 

. دور النظام القّيّمي العادل الذي ّينظم حّياة الّمجتّمعبالدّين ّمن القّيام  ُمحِرَّي ،ّياتهماآلخرى ونتباع الدّيانات أ

في نواحي  عّملّيات التحول قّيادِةب ّيقوم العلم والتطور الصناعي والتكنولوجي والفكر اإلنسانيوّمع أن 

ّمجتّمع على  كّلالقوة التي تحدد ّمدى قدرة  تّمّثُل ّيّمهم وتقالّيدهمالناس وِق ّمواقف الحّياة الّمختلفة، إال أن

علّينا أن ندرك ن أ": وهذا ّيعني، كّما ّيقول جورج فّيشر. ّمن أفكار وأدوات اقاالستفادة ّمّما هو جدّيد وخّل

فرض ستدام ّيتجاوب بالفعل ّمع إنسانّيتنا َّيرؤّيتنا لّمستقبل ُّم أن إنسانّيتنا تعتّمد على العلم والدّين ّمعًا، وإَن

 ”,George Fisher, “Finding Common Ground). "تتشكل بناء على ّمبادئ العلم والدّين على تلك الرؤّية أن

The John  Hopkins Magazine, February 2000, 35)  ،فالعلم القائم على الّمنطق والبرهان والتجربة

 .بعضًاّمساّيرة الزّمن ّيكّمالن بعضهّما و القّيم وّيقبل ّمبدأ التطورعلى  الذي ّيركزوالدّين 

بعاتها اقة بسبب الخوف ّمن َتالكّثّير ّمن األفكار الخَل هّمالإإلى  البعض ّمن الناس ّيتجهوفي الواقع، 

 ،، فّيّما ّيهّملها البعض اآلخرعاّمة ، كّما هو الحال في الّمجتّمعات العربّيةوّمعتقداتهم على حّياتهم وتقالّيدهم

عن دائرة الضوء، كّما هو الحال في ألنها ّمن إنتاج أقلّيات ّمن الّمفروض أن تعّيش حّياتها في الظالل بعّيدًا 

إلى عقل  بداًل ّمن ذلك واالحتكام ،الفرّيق األول في استخدام عقلهخفاق وّيأتي هذا الّموقف نتّيجة إل. أّمرّيكا

الفرّيق الّثاني في التغلب على نزعة التفرقة  إخفاقو ،لتطور وّمعاّيشة عصرهضعّيف القدرة على اّيّماني إ



86 
 

إن ّمن غّير  :ّيّمكن القولبناء على ذلك، . سابقةفي عصور  في بنّيته الّثقافّية العنصرّية التي غرسها الدّين

وّثقافة التساّمح والتآلف  لم اجتّماعيوده ِسنّمّية ّمجتّمعّية ّمستداّمة، وبناء ّمجتّمع ّمستقر ّيُسـالّمّمكن تحقّيق ت

 البشريالعقل  ةّيّمان بقدر، واإلّيم العدل والّمساواة واحترام حقوق اإلنسانعلى ِق م الّمجتّمع الّمعنّيا لم ّيُقّم

 . إنسانّية اإلنسان وحرّيتهوتعزّيز  ،نّمّيةـوالت بداع والخلق واالبتكار وقّيادة عّملّيات النّمّواإل على

 ّيةلسفالفالّمرجعّية 

رق ّمعّين ّيّمّيزهم ّيّمان بأن كل شعب ُّيشكل أّمة واحدة ّينتّمي أعضاؤها إلى ِعالقوّمّية على اإل الفلسفةقوم ـت

ّمن حقه  ًاتارّيخّي ًا، ووطنًاّمّمّيز ًاوتارّيخ خاصة به ولغًة ّثقافًةعن غّيرهم ّمن أّمم وشعوب، وأن لكل شعب 

رسالة  وهذا ّيجعل الفكرة القوّمّية فلسفة اجتّماعّية سّياسّية ذاَت. دولة ّمستقلة ّيدّيرها بنفسهأن ّيقّيم علّيه 

 .علّماني والتروّيج لقّيم وّمبادئ ذات طابع سّياسي وّثقافي ،تعزّيز وحدة الشعوب وتّماسكها، هدفها دنّيوّية

التابعة لّملوك  العسكرّيةوى تها الكنّيسة الكاّثولّيكّية والِقتارّيخ الفكرة القوّمّية إلى الحرب التي شّن وّيعود

بت في خروج العرب تسَب ، وهي الحرب التيعشر في  العقد األخّير ّمن القرن الخاّمَس عربالضد  سبانّياإ

تّين وّمختلفّين الذّين كانوا ّمشَتسبان على العرب وفي أعقاب فوز اإل. تارّيخ الحضاريالوّمن  ّمن األندلس

جبار إحق الّمواطنّين ّمن ّمسلّمّين وّيهود، وسبانّية بارتكاب جرائم قتل وتهجّير بالدولة اإلقاّمت ّينهم، فّيّما ب

ّيعني أن الفكرة القوّمّية ولدت ّمنذ ّيوّمها األول فكرة عنصرّية،  وهذا. ا ّمنهم على اعتناق الّمسّيحّيةن نجَّم

ترفض ّمبدأ التعددّية الدّينّية والّثقافّية، وال أنها األجناس واألدّيان، وودّين على غّيره ّمن  تؤّمن بتفوق جنٍس

 .والفكرّية ها الوطنّيةفي سبّيل تحقّيق أهداِف توانى عن قتل اآلخرـت

 الوطنّيةالدولة  ظهورعشر، و القرن السادَس فيناّمي الشعور القوّمي في ّمختلف دول أوروبا ـإن ت

تحول ـالقوّمّية ت الفلسفة، جعل التاليفي أعقاب فصل الدّين عن الدولة في القرن  بّمؤسساتها وصالحّياتها

تطور وّمع . الحكم وّيرجع إلّيهانظام ّيدّيولوجّية، وتغدو ّمصدرًا ّمن ّمصادر الشرعّية التي ّيرتكز علّيها أإلى 

كّثّيرة ل أّمواها تستحوذ على نفَس الوطنّية الدولة ، وجدتالدولّية التجارةاتساع نطاق صناعة األسلحة، و

سعّيًا لتحقّيق  ،نتها ّمن االستقالل والتوجه نحو التنافس ّمع غّيرها ّمن دول أوروبّيةّمَكعسكرّية قوة و

جولة ّمن  آخَر نهْتأأن ّمعاهدة وستفالّيا التي  الدولة على االستقاللتلك وّمّما ساعد . تصادّيةـّمصالح اق

ها في السّيطرة على األراضي حّقبو ،الوطنّية، اعترفت باستقالل الدولة 1145الحروب الدّينّية في عام 

إن سّيادة  .في شؤونها الداخلّيةالدول األخرى ، وعدم تدخل والشعوب التي تحكّمها الّمقاّمة علّيها

عشر، دفع الشعوب  الّمجتّمع الرأسّمالي في القرن الّثاّمَن ّمّيالدّيدّيولوجّية القوّمّية في وقت شهد األ
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. ّمن شعوب فقّيرة وضعّيفة غّيرهمصادرة حقوق ّيد االستعّمار، والسكوت على ّمـإلى تأّي عاّمة األوروبّية

ودعوة أتباعها إلى  ،إلى جانب ذلك، قاّمت التّيارات الّمسّيحّية التبشّيرّية بدعم الّمشروع االستعّماري

 .، وهداّية الضالّين ّمن غّير الّمسّيحّيّين"تحضّير البرابرة"

وطرّيقة حّياتهم،  رّمن البش شرعّية إلهّية لالعتداء على ّمعتقدات الغّير بتوفّير الدّين قاموهكذا، فّيّما  

. واستغالل ّمواردها واستعبادها سّياسّية الستعّمار الشعوب الضعّيفة رت القوّمّية شرعّية وطنّية وإرادًةوَف

دور  ب ّثروات الشعوب الفقّيرة والضعّيفة والتوسع على حسابها، فإَنْهوفي ضوء قّيام الدولة القوّمّية بَن

تصاعد، ّما جعل تلك العّملّية تعزز ّمواقعها على حساب تصادّية على الّمستوى الوطني والدولي ـالعّملّية االق

 . ، وهي العّملّية االجتّماعّية الّثقافّية والعّملّية السّياسّيةغّيرها ّمن عّملّيات ّمجتّمعّية

 نظاّمًا أوروبّيًا هو أول نظام عالّمي، وإن كانّمعاهدة وستفالّيا ته كان النظام الذي أقَر، اعتقادنا وفي

وحدة سّياسّية وجغرافّية، كّما اعترف بحقها باعتبارها  الوطنّيةالدولة ب ذلك النظام اعترف ؛ إذإلى حد بعّيد

على الساحة الدولّية،  ّيالرئّيس الدولة الالعَبهذه ل جَع األّمر الذي. السّيادة على أراضّيها وشعبهافي 

تعترف بالدولة ل في أعقاب انتهاء الحرب العالّمّية الّثانّيةإذ جاءت الترتّيبات الدولّية . الدوليووحدة النظام 

لكن هذا . قر ّمبدأ عدم تدخل الدول في الشؤون الداخلّية لغّيرهاـراضّيها، وتأالقوّمّية، وتؤكد سّيادتها على 

 : ةّيرئّيس عواّمَل فعل ّثالّثِةبّمنذ سبعّينات القرن العشرّين، وذلك ذ في التراجع أَخالحق 

ّمواطنّيها، ل اإلنسانّية حقوقالاستباحة بالتي ظهرت في العالم الّثالث  الوطنّيةقّيام ّمعظم الدول  :األول

  .ها الداخلّيةتدخل في شؤونـتأن  والدول الكبرى ّما فرض على هّيئة األّمم الّمتحدة

على  ةسّيطرالد ـقـتف الوطنّية هذهجعل الدولة  اّمّمالتكاّمل،  اتجاه االقتصاد العالّمي إلى :والّثاني

فهو ظهور  العاّمل الّثالثأّما . األول والعسكرّية االقتصادّية ّمصدر قوتها ّدالذي ّيع تصادها الوطنيـاق

تبث فضائّية  ، وتحول اإلرسال التلفزّيوني إلى قنواتت في ّمنتصف التسعّينات ّمن القرن العشرّيناإلنترن

نشّيط عّملّيات ـسهم في ت، وُتبحرّية دولالها تستبّيح األجواء الوطنّية لكل لّما جَعّمعبر أقّمار صناعّية، 

  .قدّيّمة وحدّيّثة على خصوصّية كل ّثقافة وطنّيةت التالقح الّثقافي التي قَض

تها، كانت القوة ـها وّثقافتصادـاقسّيادتها على أراضّيها وسّمائها و تفقد الوطنّيةوفّيّما كانت الدولة 

والتجارة الّمال سواق أحكام سّيطرتها على إإلى  جهتاّت صغّيرة تركز في أّيدي نخبة عالّمّيةـتصادّية تـاالق

وفّيّما كانت . نشاطات البحث والتطوّيرتّموّيل و عّملّيات التصنّيعالرئّيسّية، وإدارة الدولّية واالستّثّمار 

تقوم كل ّيوم، كانت العولّمة الّثقافّية  الوطنّيةّمن سّيادة الدولة صغّيرًا العولّمة االقتصادّية تسلب جزءًا 
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، جعل كل دولة وهذا. زتّمُّيخصوصّية وعّيه ّمن وتقوّيض ّما كانت تَد ،بالتدرّيج الّثقافات الوطنّية تتفتّيب

، عالّميالنظام الإدارة و ،التحكم في اقتصادها ، عاجزة عنقدراتها العسكرّيةحجّمها والنظر عن  بغّض

 وى االستعّمار القدّيم والجدّيدِق وّيبدو أن عجَز. واستخدام القوة العسكرّية للسّيطرة على غّيرها ّمن شعوب

في  والنزاعؤر التوتر تقوم على الحفاظ على ُبنة خبّيّثة عن الهّيّمنة على العالم دفعها إلى تبني سّياسة ّمبّط

 ،واستخداّمها أدوات إلدارة الصراع فّيّما بّينها، دون اعتبار لّمظالم الشعوب الّمعنّية، األرضّمختلف بقاع 

القضّية الفلسطّينّية،  :وّيأتي في ّمقدّمة تلك البؤر .لتلك الشعوب ودّمارّمن بؤس هذه السّياسة  بهوّما تسِب

 . 2114اختراعها عام  وكرانّيا التي تَمأالجزّيرة الكورّية، وقضّية  ّمّير، وشبُهالّمغربّية، وكش والصحراُء

والدولّية  الداخلّيةها على الساحة تعزز ّمكاسَباألوروبّية  الوطنّيةفّيّما كانت الدولة ّمن ناحّية ّثانّية، 

 نحو تجهـتها سّياسُت، كانت ودعم شعبي واسع رت لها ّمصدر شرعّيةّمعتّمدة على الفلسفة القوّمّية التي وَف

 فّيّما كان ،وّثقافّية في الداخل دّينّية أقلّيات ّما كان لدّيها ّمناضطهاد و في الخارج، دول غّيرها ّمناستعّمار 

هذه قد كانت و .باستغالل عّمال الصناعة، خاصة النساء واألطفال نفسه الوقترأس الّمال ّيقوم في 

القوّمّية  لسفةلتنافس الف ،عشر الفلسفة الّماركسّية في ّمنتصف القرن التاسَعفي ظهور  الّمّمارسات سببًا

 الّماركسّية جهت الفلسفةقد اَتو. ّيتناقض ّمع الّمصدر القوّميّمختلف  وّمصدر شرعّيةواقتصاد حكم  كنظاِم

، وتعرّية ّمّمارساتها في ًاعنصرّيا بوصفها نظاّم االجتّماعيفي الّمجال  الوطنّيةإلى كشف ّمّمارسات الدولة 

على التركّيز بالفكر الّماركسي  قاملذلك . عالّميالّمجال االقتصادي بوصفها نظام استغالل اقتصادي 

االجتّماعي  حّياتها ونظام لدولةتلك ال عاداًل بوصفها بدّياًلاألّمّمّية االشتراكّية تأكّيد ، والوطنّيةالدولة  ّمساوئ

  .االستغالل واالستعّمارالّمؤسس على العنصرّية و االقتصاديوالسّياسي و

االشتراكّية والتروّيج لها بوصفها فكرة إنسانّية تدعو إلى الّمساواة بّين الناس الفلسفة جاء طرح لقد و

 .لّمّمارساته االستغاللّية االستعّمارّية الرأسّمالي العالّمي ووضع حّد النظام ، وأداة للقضاء علىوالشعوب

الّثورة  على ،خاصة الطبقة العّمالّية ،الشعوب حِثإلى الفكر الّماركسي  اتجهوّمن أجل تحقّيق أهدافها هذه، 

في الّمجتّمع ، والقضاء على الطبقّية والدولة القوّمّية التي تقف خلفه العالّمي النظام الرأسّمالي ضد

عت الدولة وهذا ّيعني أنه فّيّما اّد. ةشتراكّيسّياسي واقتصادي ّيقوم على االوإقاّمة نظام حكم الصناعي، 

ن ّمرجعّيتها هي الّمصلحة أعت االشتراكّية الّماركسّية اَد أن ّمرجعّيتها هي الّمصلحة الوطنّية، فإَن القوّمّية

 ال النّموذجّينّثبت أن ِكـت على السواء لكن تجربة الدولة القوّمّية والدولة االشتراكّية في الحكم. اإلنسانّية

 .التي انطلقا ّمنها الفكرةروح  ، وأنهّما خانافي التّمسك بالّمرجعّية التي اعتّمدا علّيهاأخفقا 
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النظر عن ّمصادرها الفكرّية  ّيدّيولوجّيات، بغّضتشّير سجالت التارّيخ إلى أن كل األوفي الواقع، 

فشلت في تحقّيق أهدافها، وأن ّمّمارساتها تسببت في  والّمصلحّية الدّينّية والقوّمّية والّماركسّية وّمرجعّياتها

الفكرة القوّمّية  تزاُل الّمع ذلك، . ّيّمنت علّيهاقتل ّمالّيّين البشر وإضاعة عقود ّمن حّياة الشعوب التي َه

وّية في عالم تتالشى ّيبحث عن ُه تائٍه ل شباٍبَبوحّماسًا ّمن ِق ،ة تجد آذانًا صاغّية في صفوف األقلّياتالفَج

ّمختبرًا  العالم العربي ّدوّيع. ع والتكالب على الّمالأحالم الفقراء في وجه الجَشكّما تتالشى  ،فّيه الهوّيات

النسّيج الّثقافي بهدف تّمزّيق  ثّملّو جرائها دول أجنبّية ذات تارّيخ استعّماريإارب كّثّيرة، تقوم بفّيه تجتم ـت

ّمسلوبة اإلرادة، ّيّمكن صغّيرة كّيانات تجزئة الكّيانات السّياسّية الحالّية واستبدالها بعربي، و لكل ّمجتّمع

على حساب شعوب  الخاصةلتحقّيق أغراضها بال عقل ذاتي  السّيطرة علّيها واستغاللها واستخداّمها أدوات

 .  الّمنطقة وإنسانّية اإلنسان فّيها

 الّمرجعّية الّثورّية

، خاصة ّمصادر الشرعّيةّمن ّمًا هّم ًاّمصدرّمع االحتّياجات الّمجتّمعّية واآلّمال الشعبّية ال الفَعالتجاوب  ّدّيع

أجنبّية بل قوى ّمن ِق واحتكار السلطةوالظلم ال تسّمح بإجراء انتخابات شعبّية بسبب الكبت  في ظل ظروف

ن حركات التحرّير الشعبّية عّموّمًا ّمن الحصول على ّما ّيكفي قد كان هذا الّمصدر هو الذي ّمّكو. استعّمارّية

هر واالستغالل الداخلّية وى الَقوى االحتالل األجنبّية وِقتصدى لِقـّمن الشرعّية والدعم الشعبي كي ت

خالل قّيام ّمجّموعة واعّية بأخذ زّمام ولقد جاء ذلك في كل الحاالت تقرّيبًا ّمن . تحّمل ّمسؤولّية التغّيّيرـوت

ن للتحرر ّم ، أوالّمبادرة وطرح برناّمج عّمل سّياسي، وأحّيانًا عسكري أّيضًا لتحقّيق الحرّية واالستقالل

 األّمر الذي .نّمّيةـالبناء والتل أعباء ، ودعوة الشعب للّمشاركة في الّثورة واإلسهام في تحُّمّمستبدحكم م انظ

تعّمّيق إحساس بهدف خلق وعي جّماهّيري قام على الحّماس والّمبالغة  على جب في ّمعظم األحّيان العّملأو

 .  وتشجّيعهم على االلتفاف حول قّيادتهم السّياسّية الجدّيدة ،الحاجة إلى التغّيّيرالجّماهّير بالظلم و

هو األول  :نجازات، نقدم ّمّثالّينإّثورة على تحقّيق ّما تسعى إلّيه ّمن ّيضاح ّمدى قدرة الإوفي سبّيل 

ّثورة  هي والّثانيّمن ضباط الجّيش الّمصري،  ها ّمجّموعٌةوقادْت ،1752في عام  قاّمتالّثورة الّمصرّية التي 

صفوا بالوعي والتصّمّيم ها حركة شعبّية ترأستها ّمجّموعة ّمن الّمناضلّين الذّين اَتقادْتالتي فرّيقّيا إجنوب 

 . على تصفّية نظام التفرقة العنصري في بالدهم

 ب فيتسَب وولْه وانغّماس رجاله في حّياة بذخ ،على فساد نظام الحكم فعٍل رَدجاءت الّثورة الّمصرّية 

لذلك كان ّمن . رة في عصرهاوقاد ّمصر إلى التخلف عن ركب الحضا ،إهّمال الشعب وّمتطلبات النهضة
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على وتأسّيس نظام حكم جّمهوري  ،نظام الحكم الّملكي جراءات التي قاّمت بها الّثورة هي تصفّيةأول اإل

 ، والتوسع في التعلّيمعلى الفالحّينالزراعّية وتوزّيع األراضي  ،قطاعوالقضاء على نظام اإل أنقاضه،

أن تبني ّمجتّمعًا قادرًا على تحقّيق أهدافه في التنّمّية  إال أن الّثورة لم تستطع. االبتدائي والّثانوي والجاّمعي

الرغم ّمن حصولها على دعم ، وذلك على واالرتقاء إلى ّمستوى الدول الّمتقدّمة والنهضة واستعادة كراّمته

 . الشعب الّمصري، وّمعظم الّمّثقفّين العرب والجّماهّير العربّية

، إال أن الّثقافة الشعبّية السائدة، بّما اإلخفاقكّثّيرة ّيّمكنها أن تفسر أسباب هذا  وّمع أن هناك عواّمَل

التحول االجتّماعي قاصرة لم ّيكن بوسعها استّيعاب ّمتطلبات  كانت ّثقافًةنفسها في ذلك ّثقافة قّيادة الّثورة 

ّما ، القضاء على الفسادبالّثورة قم إذ على سبّيل الّمّثال، لم ت. عصرهافي والتطور االقتصادي  والّثقافي

وُتطبقها بحذافّيرها وتقّيم نتائجها بعلّمّية نّموّية واحدة ـّيستشري في الّمجتّمع، كّما أنها لم تضع خطة ت هجعل

، ّما جعلها وأصحاب الرأي الخبرة ّثقفّين والّمفكرّينالّمّثقة كسب كّما أن قّيادة الّثورة فشلت في . وأّمانه

وفّيّما لم تسّمح بحرّية الفكر . القرارات الّمصّيرّيةنفرد في اتخاذ ـوت نعزل عنهم،ـوت تعزل الكّثّير ّمنهم

، وذلك لعدم قدرتها على وعي على الكّمّية دون النوعّيةتصر ـاقبالتعلّيم اهتّماّمها  فإن ،والرأي والتنظّيم

 . حّياة الناس وّمستقبل الوطنعلى  ة ذلكهّمّيألفرق بّين الكّمّية والنوعّية، وّمدى ا

ل إلى التحّوتنظّيم الشعب وب على أعدائها فرّيقّيا في أعقاب انتصارهاإفي الّمقابل، قاّمت ّثورة جنوب 

نظام إلى تصفّية  م اتجهتوّمن َّث ،عنه ونّيابًة الشعب باسِم الحكم في البالدّمقالّيد  تسُلمحزب سّياسي، و

والّمحاكّمات قاّمت على الّمفاتحة والتساّمح بدال ّمن اللجوء إلى العنف  سلّمّية التفرقة العنصري بطرٍق

 ّلكفإنها أتاحت لتفرغ إلدارة شؤون البالد، ـكي ت الفرصة جراءاته اإلأتاحت لها هذ وفّيّما. وإّثارة األحقاد

الّمشاركة في بناء ّمجتّمع قوم بـوإحساسها باألّمن، وت تهاـحقوقها وكراّم الفرصة كي تستعّيدفئات الشعب 

إلى دولة دّيّمقراطّية تعترف فرّيقّيا إجنوب وبذلك تحولت . حترّمهاّيوكالها أش لبكجدّيد ّيقبل التعددّية 

وتداول ّما جعل بإّمكانها ّمّمارسة العّملّية االنتخابّية التعددّية السّياسّية إلى جانب التعددّية الّثقافّية، بشرعّية 

 . بطرق سلّمّيةتّمع السلطة في الّمج

 هاوإقناع ،بالظلمالجّماهّير الشعبّية تعّمّيق إحساس اتجاه الّثورات العربّية عاّمة إلى العّمل على إن 

رفع  تسبب في ،رهاَدأّمل األّمة وَقبوصفها  بالحاجة الّملحة للتغّيّير، وتصوّير القّيادة السّياسّية الجدّيدة

صعوبة ّمراحل البناء الوطني وفي ضوء . ات الوطنّية الّمتاحةتوقعات الشعبّية وتجاوزها لإلّمكانّمستوى ال

بوجه عام، وضخاّمة الجهود الّمطلوبة لترجّمة الشعارات السّياسّية إلى براّمج عّمل واقعّية بوجه خاص، 

كل وخّيبات أّمل فردّية وجّماعّية في  ،حدوث إحباطات شعبّية فإن فترات ّما بعد االستقالل الوطني شهدْت
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 ّيسائلها أحدعربّية ال تعي أهّمّية الحرّية أو الحوار، وقّيادات تقلّيدّية ال تقبل أن  قافٍةوبسبب ّث. الدول العربّية

ظم حكم دكتاتورّية لت إلى ُناحة، فإن أنظّمة الحكم العربّية تحّوَقنظر إلى الصراحة بوصفها َوـوت ،عّما تفعل

   .كر والعلمعد عن الِفالفساد والُبالجهل وب هاأو شبه ّمستبدة، ّيتصف ّمعظُّم ّمستبدة

وتضاؤل شرعّية أنظّمة الحكم  ،تراجع شعبّية القّيادات الّثورّية ،كان ّمن نتائج هذه التطوراتولقد  

ظم حكم بدّيلة وإقاّمة ُن ّمضادة،نقالبات إعدة ، وحدوث صراع على السلطة قاد إلى وقوع التي انبّثقت عنها

صالح، فإن األوضاع عّملّيات اإلاالنقالبات وفشل و تابع األّيامـوّمع ت. أحّيانًا بكّثّير كانت أسوأ ّمّما سبقها

ى ّمن الذي كان ضّيقًا في عهود االستعّمار اختَف والفكر حرّية الرأي الّمتخلفة أصبحت أكّثر تخلفًا، وحّيُز

إلى االستكانة والقبول  جهتاّت الشعوب العربّيةالّمتكررة، فإن عاّمة  األّمل وفي ضوء خّيبات. تقرّيبًا الوجود

اضطرت  ،وفي بعض الحاالت .قاسّية، والعّمل على التكّيف ّمعها بّما كان ّيسود حّياتها ّمن ظروف حّياتّية

رفع شعارات لتصادّية إلى التوجه على استحّياء ـأنظّمة الحكم تحت تأّثّير الضغوط الشعبّية واألزّمات االق

ظم ، فإن التعددّية السّياسّية والُنولّيس اختّيارًا ولّما كان ذلك التحول قد جاء اضطرارًا. دّيّمقراطّيةال

 هاواستّثّمار، تم تحرّيفها وتزّيّيفهاسّياسّية تي أقّيّمت لترجّمة الفكرة الدّيّمقراطّية إلى حقّيقة االنتخابّية ال

 .    غّير دّيّمقراطّية وغّير شرعّية ،فاسدة حكم إضفاء شرعّية على أنظّمِةو ،لّمصادرة إرادة الجّماهّير

 الّمرجعّية الوراّثّية

خاصة في عهود اإلقطاع والعبودّية السائد في العهود القدّيّمة،  كانت وراّثة السلطة السّياسّية هي األسلوَب

 دون رقابٍة ّمّمتلكات كّما تشاءتلك التصرف بـوت ،ن علّيهاتّملك األرض وَّم العائلة الحاكّمةعندّما كانت 

دّينّية  وقّياّمها بتشكّيل سلطٍة في العصور الوسطى، ّيّمنة الكنّيسة على شؤون الحّياةَه وحتى في ظِل. شعبّية

ّيتداولون حّيث كان أفراد العائلة الّمالكة  ،األساسّية لشرعّية الحكم، فإن الوراّثة بقّيت هي الّمرجعّية فوقّية

 . عن جد أبًاها ّيتوارّثونالسلطة فّيّما بّينهم و

عن الدولة  ل الدّيُنِصُفحتى لشرعّية الحكم  ًاأساسّي ًاّمصدرها الوراّثة في تأدّية دور تاستّمرلذلك 

ّمتسارع في اتجاه الدّيّمقراطّية وتداول تغّير بشكل ـحّيث بدأت الترتّيبات السّياسّية ت ،في القرن السابع عشر

وتراجع قدرات الّملوك  ،السّياسّية هّياكل السلطِةوفي الواقع، لم تبدأ عّملّية التغّير في . السلطة في الّمجتّمع

ذلك تراجع ّمنطق تبع  قدو. دخول عصر الصناعةقطاع وإال بعد زوال نظام اإل الحكمعلى االنفراد في 

قد و. د بإّمكان الّملوك ّمّمارسة سلطات ّمطلقة كّما كان علّيه الحال في السابق، إذ لم ّيُعالشرعّية الوراّثّية

تقوم بالتالي بتحدّيد سلطات و ،ّمصدر السلطات والشرعّية هو جاءت نظم الحكم الدّيّمقراطّية لتجعل الشعب
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. تحظى باالحترام، ولكن ّمن دون سلطات سّياسّية وحقوقهم بشكل جعلهم ّيتحولون إلى رّموز وطنّيٍة كوالّمل

في النظام اإلسالّمي، فإن الحاكم استحوذ على السلطتّين السّياسّية والدّينّية، وقام، ّمنذ استّيالء األّموّيّين  أّما

 . ن بعدهعلى الحكم وحتى سقوط اإلّمبراطورّية العّثّمانّية، بتورّيّثها ألبنائه وأحفاده ِّم

عن الشعوب التي  الترفع جاه الّملوك إلىوالظلم، واّت إلى االستبداد عاّمة نظم الحكم الّملكّية لجوء إن

أنظّمة الحكم الوراّثّية بأنظّمة ّمعظم ، قاد في العصور الحدّيّثة إلى استبدال وتحكّموا في ّمصائرها هاوحكّم

إلى نظام جّمهوري الّملكي في فرنسا وفّيّما جاء تغّيّير النظام . و أنظّمة ّملكّية دستورّيةأ حكم دّيّمقراطّية

برّيطانّيا وّمعظم دول أوروبا في التغّيّير فإن في أواخر القرن الّثاّمن عشر،  دّموّية نتّيجة لّثورة شعبّية

، في العالم الدستورّية ناّمي عدد الدول الدّيّمقراطّية الجّمهورّية والّملكّيةـوّمع ت. لّمّيةِس ٍقبطرجاء الّملكّية 

في الشرعّية  عاّمة ّمن خالل عّملّيات انتخاب حرة، فإن ّثقة الشعوب اكاّمهد الشعوب على اختّيار ُحوتعُو

أنظّمة الحكم الوراّثّية عّموّمًا غّير قادرة على االستّمرار في الحكم، جعل  وهذا .تراجعت الّمطلقة الوراّثّية

 : إال ّمن خالل اللجوء إلى أحد األسالّيب التالّية

 . ت الحرّيات بوجه عاماستخدام القوة واضطهاد الّمعارضة السّياسّية وكْب .1

تّمتع به ـواالعتّماد على ّما ت ،ة، واالكتفاء بسلطات ّمتواضعة أو رّمزّيةّيالرئّيس هاالتنازل عن سلطات .2

 . ّمن ّمكانة اجتّماعّية وتارّيخّيةالعائالت الحاكّمة 

األّمن واالستقرار والحرّية،  ، وّمن ضّمنها توفّيُرالّملحة ّمع االحتّياجات الشعبّيةال الفّعالتجاوب  .3

 . الشعب في الرأي والحكم وإشراِك والّثقافّية، والتحول التدرّيجي نحو التعددّية السّياسّية

النظر عن ّمصدر الشرعّية، فإنه ال ّيّمكن للشرعّية السّياسّية أن تحافظ على قوتها وحّيوّيتها إال إذا  وبغّض

الّمستقبلّية للشعوب التي كم الّمنبّثقة عنها التجاوب ّمع االحتّياجات اآلنّية والتطلعات استطاعت أنظّمة الُح

نظم الحكم  لتغّير والتحول، فإَنة اودّيّموّمدّيناّمّيكّية تصف بالـتالحّياة ذات طبّيعة  ولّما كانت ظروُف. تحكّمها

الحّياة  ظروِففي التطور  ّمواكبة على التي تّملك القدرةهي النظم على الّمدى الطوّيل الّمؤهلة لالستّمرار 

، فإن ونة وحّيوّية بسبب تداول السلطةرّمن ُّم نظم الحكم الدّيّمقراطّية تع بهـتّمـوفي ضوء ّما ت. وّمعطّياتها

 . أهم ّمصادر الشرعّيةهي  الحّياة، ّما جعل العّملّية االنتخابّية قدرة على هي األكّثر أصبحت تلك النظم

 الّملكّية الدستورّية النظمالحكم القائّمة على الشرعّية االنتخابّية وأغلبّية  نظمن ّمّما ال شك فّيه أ

الّمستجدة، وأبدت ّمرونة كافّية للتجاوب ّمع االحتّياجات الحّياة على التكّيف ّمع ظروف كبّيرة أظهرت قدرة 
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القائّمة على شرعّية دّينّية غّير قادرة على التغّير  ظم الحكمُنفي الّمقابل، تبدو . ها الّمستقبلّيةوتطلعاتالشعبّية 

لذلك . دّينّية ّثابتة وأزلّية ند إلى عقائَدـفكرها وشرائعها تست أَنبوالتكّيف إال في أضّيق الحدود، ألنها تؤّمن 

عصر في آن واحد، إال إذا تبدلت االستّمرار في الحكم والتعاّيش ّمع ال النظمّيبدو أنه لّيس باستطاعة تلك 

كّما أنه لّيس باستطاعة نظم . دّين دولة ولّيست الدولة دولَة عالقة الدولة بالدّين بحّيث ّيصبح الدّين دّيَن

 هيالوطن ووحدته الترابّية  استقاللالحكم القوّمّية التكّيف والتطور بالسرعة الّمطلوبة، ألنها تؤّمن بأن 

، ّما ترقى إلى ّمرتبة القدسّية، وأن ّمصلحة الوطن تأتي قبل ّمصلحة الفرد وحتى كراّمته وإنسانّيته قضاّيا

 . واالستبدادوالفساد تجنب الوقوع في شباك الدكتاتورّية ـّيجعل ّمن الصعب علّيها أن ت

 ن الفكرةأعتّمد على ّمدى قبوله بعلى البقاء واالستّمرارّية ت نظام حكم قوّمي قدرة أّيوهذا ّيعني أن 

، ولّيس دالة االجتّماعّيةالوحدة والتحرر والنهضة والَع تستهدف تحقّيَقالقوّمّية هي ّمنظوّمة اجتّماعّية ّثقافّية 

الستباحة كراّمة  ًالتحقّيق هذه األهداف ولّيس ّمشروع على الناس، وأن الحكم هو أداٌة فرد أو حزب سّيطرة

واالعتراف بحقوقه اإلنسانّية،  ،واإلنسانتحقق إال بتحرّير الفكر والعقل ـت فاألهداف اإلنسانّية ال. البشر

بطرق  وتحقّيق األهداف الّمنشودة والتطورالتغّير  تجعل باإلّمكان حدوَثالّمجتّمعّية التي وتوفّير األطر 

ّيم في الّمجتّمع، نظام الِقالدّينّية والقوّمّية أن ّيقتصر دور الفكر على تطوّير ة وجب في الحالوهذا ُّي. سلّمّية

 . ّمنها الدّين والقوّمّية، لكنها ال تلتزم بإّمالءات أٍي تحترُمناس لدولة علّمانّية أن ُتسند ّمهام تسّيّير شؤون الو

 لذلك، كان ال بد ّمن النظر إلى الفلسفات الدّينّية والقوّمّية والّماركسّية والرأسّمالّية بوصفها أطَر

االقتصادي، وّمراجع لتوجّيه العّمل السّياسي  ، أيظم حكمولّيس ُن ،تصاديـونشاط اق تفكّير وتفاعل ّثقافي

تطوّير القوانّين والتشرّيعات وجب ُّي األّمر الذي. العالقات االجتّماعّية بّين الناسوتطوّير الّثقافة، وتنظّيم 

الحكم  نظمأّما . أشكالها، وحّماّية حقوق الناس وصّيانة كراّمتهم ّلتوفّير الحرّية بكجعلها قادرة على بطرق ت

في تحقّيق التنّمّية االقتصادّية  إلخفاقاإلى  ّمعظّمهاشّير تارّيخ التي انبّثقت عن حركات تحرر شعبّية فُّي

 .ةّيالرئّيسوالتخلف على ّمؤسساتها  واالستبداد والحرّية السّياسّية والفكرّية، وسّيطرة الفردّية والفساد
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7 

 الدّيّمقراطّية  الحكم نظم

، وتطوّير الّمؤسسات ّمن شأنه تّمكّين الشعب ّمن حكم نفسه بنفسه نظام حكم سّياسي ّمرنالدّيّمقراطّية 

ر ّيل باإلّمكان تطوجَع وهذا .باسّمه ّمّمارسة السلطةوكم إلدارة شؤون الُحالسّياسّية والتشرّيعّية والقانونّية 

نظّيّمي لتّمّثّيل الشعب وقّيام ـأكّثر ّمن صّيغة ّمؤسسّية لتجسّيد الفكرة الدّيّمقراطّية، وبناء أكّثر ّمن هّيكل ت

ي أنظّمة الحكم بسبب تباّين قد جاء هذا التنوع فو. بتصرّيف شؤون الدولة نّيابة عنهالسلطة السّياسّية 

في  تلك الشعوب التي تبنت الفكرة الدّيّمقراطّية، ونجاح التارّيخّية للشعوبالتجارب الخلفّيات الّثقافّية و

قبول الشعب بالنظام جعل وهذا . الدّيّمقراطّية د الفكرةتجِس ّمؤسساتإقاّمة وسّياسّية، كم ُحتشكّيل نظم 

فّيّما له لّمّمارسة الحكم، لحصول النظام على الشرعّية التي تؤِه أساسّيًا ترح شرطًاـالسّياسي القائم أو الّمق

 . شرعّية الحاكم ّمصدَر هيدّيّمقراطّية النظام  جعل

وتجّمعات ذات ّمختلفة،  وّثقافّية ودّينّية كل شعب ّينقسم إلى طبقات اجتّماعّية وفئات طائفّيةلّما كان و

ة أو ّيأو ّثقاف نطلق ّمن ّمرجعّيات دّينّيةـتدّية ّمتباّينة ائق، وتّيارات فكرّية وَعتضاربةـقد تكون ّم خاصة ّمصالَح

الشعبّية في  كافة الفئات ، فإن ّمشاركةة ّمتباعدة ذات خصائص ّمتباّينةجغرافّي ّمناطق فلسفّية أو ة أوّيّمصلح

لذلك . ّمن الناحّية العّملّية ، بل شبه ّمستحّيلةدة جدًاّمعَققضّية أصبحت واتخاذ القرارات العاّمة  كمالُح

الشرعّية، واعتبار العّملّية االنتخابّية السلطات و إلى اعتبار الشعب ّمصدَرالدّيّمقراطّية نظم الحكم جهت اَت

 .لرأي األقلّية الدّيّمقراطّية، واعتبار رأي األغلبّية ّملزّمًا العّملّية ّمّمارسةو لتّمّثّيل الشعب السّياسّيةالوسّيلة 

إلرادة األغلبّية الشعبّية بوجه عام،  أصبحت السلطة السّياسّية خاضعًة ،في ضوء هذه االعتبارات

الّمنبّثقة النخب  وتعزّيز ّمواقع رة للدفاع عن وجهة نظرها بوجه خاص، وّموظفة في خدّمة ّمصالحوّمسّخ

ض في أّمرّيكا، وذوي األصول ـّيـّمسّيطرة كالِب ات شعبّيةقد ترتب على ذلك ظهور أغلبّيو. األغلبّية تلك عن

تم حرّمان غّير  ،تّيجة لذلكـن. ن في الدول اإلسالّمّيةّيلّمسلّم، واتراك في تركّياواألالفرنسّية في فرنسا، 

الّمجّموع إلى  نسبتهمارتفاع و ،أعدادهم برِكعلى الرغم ّمن  في حكم أّمرّيكاالفاعلة البّيض ّمن الّمشاركة 

في حكم  الفاعلة فرّيقّيا ّمن الّمشاركةإود وأبناء شّمال لسكان، وحرّمان الّمهاجرّين إلى فرنسا ّمن الُسالعام ل

هناك إن نعم،  .في حكم تركّياالفاعلة شكلون أقلّية كبّيرة ّمن الّمشاركة أكراد تركّيا الذّين ُّي نوحرّما، فرنسا
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 ة هؤالءّمّمّثلّين ّمنتخبّين ّينتّمون إلى هذه األقلّيات جّمّيعًا، وّمسؤولّين ّيعّملون في الدولة، لكن تضاؤل نسب

نع ُصفي  أن ّيشاركوا لّياتعلى ّمّمّثلي األقجعل ّمن الصعب ّيتّمون إلى األغلبّية ـالّمسؤولّين الذّين ّينإلى 

 . التي تعني األقلّيات التي ّينتّمون إلّيها السّياساتالعاّمة وحتى  السّياسات

ال وتعاني الفقر والتهّمّيش،  ّمستضعفةأو أقلّيات ة أقلّي دّيّمقراطي ّمجتّمع في كِلنتّيجة لذلك، ظهر 

طرح رّمانها ّمن ِح ب فيّما تسَب، ّمةهّمالفي صنع القرارات  تّيح لها الّمشاركةـحقّيقّية ت تّملك قوة تّمّثّيلّية

وّمع أن القانون في الدول الدّيّمقراطّية  .شرعّية وّمصالحها بطرٍق والدفاع عن حقوقهارّية بُحنظرها  وجهِة

في ّمعظم ول ها األغلبّية تُحّيتّمي إلـنـّيكفل الّمساواة بّين أبناء األغلبّية واألقلّية، إال أن الّثقافة الشعبّية التي ت

ّمن % 13 نحوشكل السود في أّمرّيكا وعلى سبّيل الّمّثال، فّيّما ُّي. لةدون تطبّيق القانون بعداالحاالت 

نعم، . في ّمجّموع الّمساجّين% 41 لىود في السجون األّمركّية تزّيد عفإن نسبة الُس سكان،لّمجّموع ا

 .ّمنصفّين ّمن الناحّية اإلنسانّية نقد ال ّيكونو خضع لقضاٍةتطبّيقه َّي القانون ُّمنصف ّمن الناحّية النظرّية، لكَن

عضوا، ّما ّيعني أن نسبتهم في  43في ّمجلس النواب  2114ّمن ناحّية ّثانّية، بلغ عدد السود في عام 

إلى الّمجّموع العام للسكان  تهم، علّمًا بأن نسب%2؛ وفي ّمجلس الشّيوخ عضوّين، أي %11الّمجلس كانت 

ها إلى أّمرّيكا أّما فّيّما ّيتعلق بأعضاء الّمجلسّين ّمن الّمنتّمّين إلى األقلّية التي تعود جذور%. 13تبلغ 

 ، وأربعة أعضاء في ّمجلس الشّيوخ%(7.7)في ّمجلس النواب  اعضو 33الجنوبّية، فقد كانت أعدادهم 

 %. 15، علّما بأن نسبة هذه األقلّية إلى الّمجّموع العام للسكان تتجاوز %(4)

نظام  ّدّيعوبّينّما . ونظم رئاسّية ،نظم برلّمانّية: ّينرئّيس نظاّمّينإلى  نقسم النظم الدّيّمقراطّية عّموّمًاـت

وّيقوم الشعب ّمن . أبرز النظم الرئاسّيةأّمرّيكا نظام الحكم في  ّدالنظم البرلّمانّية، ّيع برَزأبرّيطانّيا  الحكم في

لشّيوخ وّمجالس ا ابلس النَواأو ّمج ،ةلس التشرّيعّياخالل النظاّمّين بانتخاب ّمّمّثلّين عنه كأعضاء في الّمج

ن السّياسات العاّمة أوالتداول بشوإقرارها، شة القوانّين ، وقّيام تلك الّمجالس بّمناقفي أّمرّيكا كّما هو الحاُل

، واسعة ّمن سلطات وصالحّياتالّمجالس  تلك تّمتع بهـفي ضوء ّما تو. خاذ القرارات الّمناسبةواّت ،للدولة

، أي قّيام الشعب بحكم نفسه ّيات أصبح ّيعني ّمّمارسة الشعب للحكمصالحالسلطات وال تلكل تهافإن ّمّمارس

وّمراقبة أعّمالها  ،ّمراجعة السّياسات العاّمة للدولة صالحّيات الّمجالس التشرّيعّية حَقل وتشَّم. بنفسه

نع السّياسة الخارجّية والّمشاركة في ُص والتأكد ّمن تطبّيقها، القوانّين سّن، وفّيها وّمساءلة الّمسؤولّين

 .  ب الّثقة عنها عند الضرورةْجوَحلحكوّمات لنح الّثقة وَّمم الضرائب، اتصادّية، واقرار نظـواالق

في  زب أو التكتل الحزبي األكّثر نفوذًارئّيس الِح رئّيس الدولة بتكلّيف في النظام البرلّماني، ّيقوم

لّمناقشته والحصول  رض برناّمج حكوّمته على الّمجلسَعهذا ب ، فّيّما ّيقوُمّمجلس النواب بتشكّيل الحكوّمة
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لس، بعد ّمناقشة ّمستفّيضة، الّموافقة على برناّمج وّيكون على الّمج. على ّموافقة األغلبّية البرلّمانّية

تسلم ـت األغلبّية البرلّمانّية الّمنبّثقة عنوهذا ّيجعل السلطة التنفّيذّية . ترح أو تعدّيله أو رفضهـالحكوّمة الّمق

أو بكلّمات أخرى،  ،سلطة واحدة إلى حد بعّيد لسلطة التشرّيعّيةواّما ّيجعل السلطة التنفّيذّية ، ّمقالّيد الحكم

لكن سلطات . التنفّيذّية رصة لقّيام األغلبّية في الّمجلس التشرّيعي باحتكار السلطِةلبرلّماني الُفّيتّيح النظام ا

 في ّيدتبقى ـفّمن سّياسات وقرارات  ّما قد ّيستجّدوّمناقشة نجازاتها، إّيم ـّيـوتقّمراقبة أعّمال الحكوّمة 

في . ها عند الضرورةنعادة طرح الّثقة بالحكوّمة وحجب الّثقة عإحق  ّيضًاأالّمجلس التشرّيعي الذي ّيّملك 

ل على أغلبّية أن ّيحُص 2114واحد في دّيسّمبر عام  الجدّيد استطاع حزٌب" الدّيّمقراطي" دستور تونسظل 

ّيفوز بّمركز رئّيس الجّمهورّية، بالتالي أن ل الوزارة، وّيشكأن ّيقوم بت، والّمجلس التشرّيعيالّمقاعد في 

إذ سّيكون ؛ وهذا خطأ فاحش، واحد، أو باألحرى شخص سّياسي واحد حزٍب حصر كل السلطات في ّيِد

 ُلجَعوشبكات ّمصلحّية، ّما َّي ّما لدّيه ّمن ارتباطات سابقٍةاالنحراف بسبب ّيتجنب هذا النظام  أن الصعبّمن 

 .على الدولة وى والّمصالح الخاصةهود الفساد وهّيّمنة ّمراكز الِقبالبالد إلى ُع ّمن السهل العودة

 الوزارّيةترح أو االعتراض على التشكّيلة ـبرفض برناّمج الحكوّمة الّمق النّيابي في حالة قّيام الّمجلس

ّيفرض وهذا  .تشكّيل الحكوّمة عدم ف االعتذار عنالّمكَل الحكوّمة أو حجب الّثقة عنها، ّيصبح على رئّيس

تشكّيل ب نفسه الشخصأو إعادة تكلّيف  ،الحكوّمةف شخصّية جدّيدة لتشكّيل كّلُّي أن رئّيس الدولة على

 باع ّتوتكون ّمضطرة ال نفسها، لّمقاّيّيس والّمعاّيّيرلها ع الحكوّمة الجدّيدة ورئّيُسّيث تخَض، ححكوّمة جدّيدة

جعل عّملّيات رفض طبّيعة النظام البرلّماني َت لكَن. قة البرلّمانّيةللحصول على الِّث نفسها الخطوات السابقة

الّمّمّثلة في  تعدد األحزابـتها، إال حّين الحكوّمة أّمورًا ّمن النادر حدوُّث ب الّثقة عنْجالتشّيكلة الحكوّمّية وَح

 تشكّيل االئتالفات الحكوّمّية أّمرًا ال ّمفَر صغّيرة، ّما ّيجعلسب تّمّثّيل كل حزب ِن وتكون ّمجلس النواب،

 .ّيطالّيا الدّيّمقراطّيةإوقت، كّما تشّير تجربة  في أِيقضّية واردة ، واحتّماالت سحب الّثقة ّمن الحكوّمة ّمنه

ّمن  جعل السلطة التنفّيذّية جزءًاَّي ،بتشكّيل الحكوّمة البرلّمانّيةأو الكتل  حد األحزابأإن تكلّيف رئّيس 

رئّيس ألن ، واحتكار السلطة ّيجعل ّمن السهل على السلطتّين العّمل ّمعًا ، األّمر الذيالسلطة التشرّيعّية

 ، ّما ّيتّيحأخرى خارج اإلطار الحكوّميقوى سّياسّية  ّيترك دوّمًاهذا اإلجراء لكن . السلطتّين ّيكون واحدًا

والضغط على  ،وكشف الحقائق العاّمة نصرف إلى نقد السّياساتـتلتشكّيل جبهة ّمعارضة فرصة ال لها

دون ّمن ارتكاب أخطاء كبّيرة ّيجعل ّمن الصعب على الحكوّمة وهذا . الخاطئة ّيح الّمساراتحالحكوّمة لتص

كّما  التنفّيذّيةنازل عن ّمعظم سلطاته ـّملك تقلّيدي ت أّما رئّيس الدولة في ظل هذا النظام فهو غالبًا. ّمحاسبة

 .لّمانّياأكّما في  حقّيقّية النواب دون سلطاٍت ّينتخبه ّمجلُس أو رئّيسًا ،وهولنده برّيطانّيا والسوّيدفي 
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ّيقدم النظام األّمرّيكي ّمّثااًل جّيدًا ألحدهّما، فّيّما ّيقدم  ،فّينقسم بدوره إلى نظاّمّين النظام الرئاسي أّما

تراع ـانتخاب رئّيس الدولة باالق حَق الحالتّينفي الشعب  ّمع ذلك، ّيحتكر .النظام الفرنسي ّمّثااًل لآلخر

 رئّيَسهو الرئّيس الّمنتخب ّيصبح  ،نتّيجة لذلك. الّمجالس التشرّيعّيةإضافة إلى انتخاب أعضاء  ،الّمباشر

تراح ّمشارّيع ـالبراّمج واقرسم ب ّما ّيتعلقّمع السلطة التشرّيعّية فّي نسّيقـالت، وّيكون علّيه السلطة التنفّيذّية

 . قوع الخالفات بّين الطرفّينلحكم، ّما ّيتسبب عادة في ُون اؤووإدارة شالقوانّين 

 شرافهإالذّين ّيعّملون تحت باختّيار أعضاء الحكوّمة في النظام األّمرّيكي ّيقوم الرئّيس الّمنتخب 

وهذا ّيجعل رئّيس  ،على تعّيّين الوزراء وكبار رجال الدولة الشّيوخوالحصول على ّموافقة ّمجلس ، ّمباشرة

أّما . السلطة التنفّيذّية، كّما ّيجعل ّمن حقه إدارة شؤون البالد وقضاّيا الحكم كّما ّيراه ّمناسبًا الدولة هو رئّيَس

 سّنلس االّمج هّمن حق هذإذ ، ّماوّمن صالحّياته والشّيوخ النواب ْيالسلطة التشرّيعّية فتبقى في ّيد ّمجلَس

الحّين ولّين فّيها بّين ؤّمسستجواب أعضاء الحكوّمة وكبار اللطة التنفّيذّية، واّمراقبة أعّمال الُسالقوانّين، و

، ولكن دون طرح الّثقة بالحكوّمة، ألنه لّيس هناك حكوّمة بالّمعنى التقلّيدي ذات برناّمج ّمحدد واآلخر

ّمع ذلك، ّيكون ّمن حق . ؛ فالرئّيس األّمرّيكي هو الحكوّمة، وكل الوزراء ّيعّملون لدّيهُتحاسب على أساسه

 . و ّمخالفته للقانونأته ـقدراته أو أّمانك في ّيُشّمسؤول حكوّمي  أَي أن ّيستجوبالّمجلس التشرّيعي 

ل ّمجلس ّيّيقوم بتشكلتكلّيف رئّيس وزراء ّيكون علّيه الرئّيس الّمنتخب  فإَنأّما في النظام الفرنسي، 

 ّمّثل عادة أكبَرقاسم السلطات بّين رئّيس البالد ورئّيس الوزراء الذي ُّيـتحّيث ّيتم في هذه الحالة  وزراء،

تركز سلطات الرئّيس في هذا النظام في ـوفّيّما ت. في الّمجلس النّيابيزبّية أو التكتالت الِح ـاألحزاب

تركز في ـالسّياسة العاّمة للبالد والتعاّمل ّمع القضاّيا الدولّية، فإن سلطات رئّيس الوزراء ت اإلشراف على

وّيضّمن هذا النظام عدم انفراد  .واألّمور االقتصادّية تصرّيف شؤون البالد والتعاّمل ّمع القضاّيا الداخلّية

 .ن الحكم والتحكم في السّياسات العاّمة للدولةؤوبإدارة ش أو رئّيٍس حزٍب

نبّثق عن السلطة التشرّيعّية في النظام البرلّماني، ّما ّيجعل التعاون ـّمن الواضح أن السلطة التنفّيذّية ت

السّياسي التجّمع ن ّمّكّيعني أن النظام البرلّماني ُّيوهذا . شفافّيةال قلّيل، ولكن نسّيق بّين السلطتّين سهاًلـوالت

نفّيذّية، إلى جانب التأّثّير الّمباشر في قرارات السلطة ـاحتكار السلطة الت ّمن في ّمجلس النواب األكّثر نفوذًا

التالعب الّمشروع في االنتخابات  فرصةتّيح للتجّمع الحاكم ـّي وهذا. واحتكار تلك السلطة أحّيانًاالتشرّيعّية، 

عوة إلجراء انتخابات جدّيدة إذا ّما شعر أن لدّيه ّمن خالل اللجوء إلى حل ّمجلس النواب قبل األوان والد

تكون الّمعارضة السّياسّية داخل الّمجلس  حّين ث عادًةوهذا ّيحُد. فرصة جّيدة لزّيادة حصته في الّمجلس

، وحّين ّيكون فرصتها في الحفاظ على ّمواقعها داخل الّمجلس ّمن خالل انتخابات جدّيدة ضعّيفةلكن قوّية، و
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. بّين أعضاء وزارته ة شؤون الحكم بسبب تضارب وجهات النظرّمن الصعب على رئّيس الوزراء إدار

للتحكم في الخبر الصادر عن الدولة، وصّياغة  إلى جانب ذلك، ّيعطي النظام البرلّماني للحكوّمة الفرصَة

 .وتوجهاته في ّمواقف الرأي العاّم َبالرسالة اإلعالّمّية الرسّمّية، ّما ّيجعل بإّمكانه التالُع

نبّثق عن الشعب ّمباشرة، حّيث ّيقوم الشعب بانتخاب ـفإن السلطة التنفّيذّية ت ،أّما في النظام الرئاسي

وهذا ّيحرم . تخب أعضاء الّمجالس التشرّيعّيةـ، كّما ّينباالقتراع الّمباشر الجّمهورّيةرئّيس  ، أيرئّيسها

ّما  دته القانونّية؛تهاء ُّمـل انّمجلس النواب قب حق التدخل في شؤون السلطة التشرّيعّية، أو حّلّمن الرئّيس 

التشرّيعّية تصف العالقة بّين السلطتّين ـلذلك ت. كاّماًل الفصل بّين السلطتّين التنفّيذّية والتشرّيعّيةّيجعل 

ّيفشل حزب الرئّيس في  ة التوتر حّينّدحّيث تزداد ِح ،رتبالتو في ظل هذا النظام بالتنافس، وأحّيانًاالتنفّيذّية و

ّيؤدي في حالة حدوّثه إلى تشجّيع  ذلكو .ّيكون الرئّيس ضعّيفًاالحصول على األغلبّية البرلّمانّية، وحّين 

تراح براّمج ـواق بادرة أحّيانًاّموأخذ زّمام ال ،نازع الصالحّيات ّمع السلطة التنفّيذّيةـالسلطة التشرّيعّية على ت

هذا النظام ّيتّمتع بقدرة  وّمع أن الرئّيس في ظّل. لب اختصاصات السلطة التنفّيذّيةهي ّمن ُص وسّياسات

فقّية اتو سّيطرة حزبه على الّمجلس التشرّيعي ّيفرض علّيه القبول بقراراتعدم  على الحسم، إال أَن ةكبّير

 .ّينـزم الّمطلوببالسرعة والَحالطارئة في التعاّمل ّمع األزّمات  خفقّما ت وحلول وسط كّثّيرًا

تشترط فصل السلطات التنفّيذّية  ،النظر عن شكل النظام السّياسي القائم لكن الدّيّمقراطّية، بغّض 

، ّما ّيجعل بإّمكان السلطتّين اللجوء على استقاللّية القضاء نص دوّمًاـ، وتعن بعضهاتشرّيعّية والقضائّية وال

هي  سلطة رابعة، هناك سابقًاوكّما تم إّيضاحه . إلى القضاء لحسم ّما قد ّيقع بّينها ّمن خالفات دستورّية

لكن . العّملّية الدّيّمقراطّيةشروط ستكّمال ال أساسّيًا شرطًا وجودها أصبحالتي  ّيةاتسلطة العّملّية اإلعالّم

، بالحرّية واالستقاللتع ـتّيح له فرصة التّمـوجب توفر القوانّين التي تبدوره الّمجتّمعي هذا ُّي اإلعالمقّيام 

، ّمع أّمانٍةّيم أعّمالها بـوتقّي السلطات األخرى ّمراقبةّمن االستحواذ على القدرة ل نفسه الوقتفي ّمكنه وُت

ّمع اإلعالم تشّير إلى أن أّمرّيكا لكن تجربة . اد اإلعالم وّموضوعّيتهّيِح التي تضّمنتوفر الرقابة الحكوّمّية 

ّين علّيه ّمن رص الّمتاحة، إذ قام بتوظّيفها للتروّيج لوجهة نظر القائّماإلعالم أساء استخدام القوانّين والُف

هّمال القضاّيا العاّمة، خاصة قضاّيا إو، ّمن شركات وأّثرّياء وّمالكّين، وخدّمة ّمصالح الّمعلنّين ّيرّينّمد

 ّثبت تلك التجربة أَنـكّما ت. التعبّير عن آرائها رّيةّمن ُح تلك الفئات رّمانشة، وِحهَّمالّمستضعفة والُّم الفئات

، قوم بتسخّيرها للتروّيج لوجهة نظرهاـة، وأن تّيالرئّيسالقنوات اإلعالّمّية استطاعت أن تسّيطر على  أقلّيًة

 . وعقالنّيتها أقلّيات أخرىّمواقف  التشكّيك فيقوم بـفّيّما ت
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11 

 الدّيّمقراطّية والرأسّمالّية

لّيس باإلّمكان كّما أنه تصاد، ـدون اقّمن ّمجتّمع  نات الّمجتّمع، إذ لّيس باإلّمكان وجوُدحد ّمكّوأاالقتصاد هو 

لّمجتّمعات افي حّياة  دوره إال أن ،لكل ّمجتّمع االقتصاد ّمهّم وّمع أّن. دون ّمجتّمعّمن تصاد ـوجود اق

في حّياة  دور ّمحورّيب قوم، ّما جعله ّيالّثورة الصناعّيةتزاّيد بسرعة بعد وقوع ّيأخذ  عاّمة الرأسّمالّية

هي قد أصبحت العّملّية االقتصادّية  كانت العشرّينوّمع بداّية الخّمسّينات ّمن القرن . الّمجتّمع الحدّيث

العّملّيات  أهّمّيةا أدى إلى تراجع ي والعدّيد ّمن أوجه الحّياة فّيه، ّمّمهّيّمنة على ّثقافة الّمجتّمع الغربالعّملّية ال

تصادّية في دعم ـقد كانت إسهاّمات العّملّية االقو. ، خاصة العّملّية السّياسّيةودورها ىالّمجتّمعّية األخر

نت العواّمل التي ّمّك برزالحرب العالّمّية الّثانّية ّمن أ فيوتحقّيق النصر األّمرّيكّية الجهود العسكرّية 

وصبغ الّثقافة بصبغة  على السّياسة للهّيّمنةاالقتصاد ّمن تعزّيز ّمواقعه في الّمجتّمع، وّمهدت السبّيل أّماّمه 

 . ّمادّية رأسّمالّية

بإنتاج سفّينة حربّية كل ّيوم،  1744-1743وعلى سبّيل الّمّثال، قاّمت الّمصانع األّمرّيكّية خالل الفترة 

جم االقتصاد األّمرّيكي في ّمضاعفة َح الحربي ُّيسهم ّما جعل اإلنتاَجوتصنّيع طائرة ّمقاتلة كل خّمس دقائق، 

 على الخروج االقتصاد األّمركيبّمساعدة تلك الحرب  قاّمتوفي الواقع، . القلّيلةخالل سنوات الحرب 

دعم آلة  أصابه في العقد السابق، إذ إن التوجه الّمحّموم نحَو الذير ّياالقتصادي الكبالكساد نهائّيًا ّمن أزّمة 

في  سهّمت بدورهاأالتي  ى إلى رفع ّمعدالت النّمو، وخلق ّمالّيّين الوظائف الصناعّيةالحرب األّمرّيكّية أّد

. ، وتطوّير ّمعارف علّمّية وفنون تكنولوجّية لم تكن ّمعروفة ّمن قبلونفوذها الطبقة الوسطىحجم تعزّيز 

الّمشاركة في  ةّيقتصادات الدول الرئّيسفّيّما كان االقتصاد األّمرّيكي ّينّمو بّمعدالت ّمتسارعة، كانت او

 يحجم االقتصاد العالّمنصف تجاوز ّياالقتصاد األّمرّيكي  ل حجَمّما جَع ،دّمارخراب والتعرض للـالحرب ت

 .ّمن حجم االقتصاد العالّمي% 52 نحو ، إذ بلغ حجّمهّمع نهاّية الحرب العالّمّية الّثانّية

في  وانهّيار الّماركسّية وتفكك االتحاد السوفّيّيتي ،الّمعلوّمات واالتصاالت ْيوفي أعقاب حدوث ّثورَت

ر الدّيّمقراطّية والرأسّمالّية، اانتصأعلنوا فالسفة الغرب فإن بعض  نهاّية الّثّمانّينات ّمن القرن العشرّين،

كن ّيالرغم ّمن أن انهّيار االتحاد السوفّيّيتي وفشل االشتراكّية لم على فوكوّياّما،  فعلوانتهاء التارّيخ، كّما 
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قد كان ّمن نتائج ذلك التطور شعور الغرب باالطّمئنان و. سّمالّية أو بعدالة الدّيّمقراطّيةله عالقة بنجاح الرأ

ة وانفراد أّمرّيكا بّمركز القو ،إّمكانّية عودة الشّيوعّية إلى الحكم في روسّياإلى فشل االشتراكّية وتالشي 

، دّيولوجّية ّمن حّياة الشعوب الغربّيةّيد السبّيل بدوره لتراجع األّمّه األّمر الذي. العظّمى الوحّيدة في العالم

 وّيةنخبة فئوتشكّيل  ،طنحو الوَس ّمن الّيّمّين والّيسار كر السّياسي بالتحركأطّياف الِف لّمختلفوالسّماح 

 . الغربي الدّيّمقراطي الحّياة في الّمجتّمعّمختلف أوجه ّمع األّيام الهّيّمنة على  تاستطاع ،ةولكن قوّي ةصغّير

 قد فقدتفي الّمجتّمع الدّيّمقراطي الشعبّية  األغلبّيةكانت ّمع حلول الّثّمانّينات ّمن القرن العشرّين، 

وعاشت في  األغلبّية خرجت ّمن جوف وّمع أن هذه النخبة. ّيةخاضعة ألقلّية نخبو وأصبحت ،ّمكانتها

وكّثّيرًا ّما تتعارض  ةالعاّم ةلحصّمتوافق ّمع الـّما ت قلّياًل ّمختلفة، ذات ّمصالح فئوّية وطبقّية كنفها، إال أنها

ن النظم الدّيّمقراطّية الغربّية، خاصة النظام إ :القولقد دفع هذا التطور بعض الّمّثقفّين إلى و. اّمعه

 الّمالعلى تحالف السّياسّيّين ورجال اإلعالم واألعّمال واألّمرّيكي، أصبحت خاضعة لدكتاتورّية فئوّية تقوم 

الوطن لخدّمة  ّثرواتر تعّمل لنفسها وتسّخ ، فّيّماتحكم باسم الشعبن هذه النخبة إووبعض الّمّثقفّين، 

ّمن األّثرّياء، ّيدّيره األّثرّياء،  لهذا أصبح النظام الدّيّمقراطي، كّما أشرت سابقًا، نظاّمًا. ّمصالحها الذاتّية

  .األّثرّياء ةلحصّمل

ّيّمنحها فرصة أكبر لالستحواذ على الّمزّيد ّمن  تعزّيز الّمواقع االجتّماعّية للنخبة الحاكّمةا كان ولّّم

 والّمعرفّيةاالقتصادّية والّثقافّية  اتإلى اتساع الفجو ىأد ة الدكتاتورّيةتلك النخب ظهور السلطة والّثروة، فإن

للّمجتّمعات والتجارب التارّيخّية إال أن تباّين الخلفّيات الّثقافّية . بّين فئات الّمجتّمع وطبقاته الّمختلفة

في وعي على التغلغل  النظام الرأسّمالي الّموغل في الّمادّية قدرةتفاوت ب في تسّبالدّيّمقراطّية عاّمة، 

إذ فّيّما اتسع نطاق . بّين ّمجتّمع وآخر حجم التفاوت الطبقيتباّين إلى بدوره قاد وهذا  ،م الّثقافّيةنّيتهوُب الناس

، خاصة الّمجتّمعات األوروبّية ّمعظم في ّمعقواًلكّثّيرًا، فإن حجّمه بقي  في الّمجتّمع األّمرّيكي التفاوت

في ّثّمانّينات القرن  السوق الحر على الفكر االقتصادي لسفةانتصار ف إال أن. الّمجتّمعات االسكندنافّية

على نطاق واسع، وحدوث تحول كبّير في نظام القّيم في الّمجتّمع الرأسّمالي  عوانتشار الجَش العشرّين،

  .الّمجتّمعات الرأسّمالّية الدّيّمقراطّية ّلكفي  ناّمي فجوات الدخل والّثروة والّمعرفةـ، أدى إلى تبوجه عام

، وتراجع حدة ات ّمختلف الدول ّمن ناحّية ّثانّيةّمن ناحّية، وعولّمة اقتصاد في ضوء فشل االشتراكّية

 ماالنظأصبحت هي الدّيّمقراطّية والرأسّمالّية فإن ، ّمن ناحّية أخرى الكبرى دي بّين الدولائالعق الصراع

في ظل أنظّمة التخلف  األكّثر جاذبّية بالنسبة لّمختلف شعوب العالم، خاصة الشعوب التي عانت كّثّيرًا

ضح ّمدى فشل تجارب دول العالم الّثالث في تحقّيق التنّمّية وبعد أن اّت. االقتصادي والقهر السّياسي
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شعوب تلك  أّمَلأصبحتا الدّيّمقراطّية والرأسّمالّية  فإّناالقتصادّية والحرّية السّياسّية والعدالة االجتّماعّية، 

 .  والتقدم العلّمي الدول في تحقّيق اإلصالح االقتصادي والتغّيّير السّياسي والتحول االجتّماعي

كان النجاح االقتصادي الباهر في الوالّيات الّمتحدة األّمرّيكّية والّيابان وألّمانّيا وغّيرها  ،وفي الواقع

قّية على اصدّموإضفاء قدر كبّير ّمن ال ،القوى التي قاّمت بالتروّيج للدّيّمقراطّية ّمن دول صناعّية أهّم

جعل فّيّما ، سّياسّيًا لةعدااألكّثر  جعل الدّيّمقراطّية تبدو النّموذَج ّما. الّمجتّمعّيةهّياكلها الّمؤسسّية وترتّيباتها 

ن لنظام ّمجتّمعي ّيالدّيّمقراطّية والرأسّمالّية توأّم علج ، األّمر الذيالرأسّمالّية تبدو النّموذج األّمّثل اقتصادّيًا

على تحقّيق التنّمّية االقتصادّية والحرّية السّياسّية والرفاهّية االجتّماعّية للشعوب التي  ّمتكاّمل، بدا قادرًا

والعكس  نحو الرأسّمالّية نفسه الوقتفي  ًاأصبح التوجه العالّمي نحو الدّيّمقراطّية هو توجه وهكذا .تبنته

 . الدّيّمقراطّية والرأسّمالّية ْيتوأَّم الفصل بّين ،على األقل ّمن الناحّية النظرّية ،، حّيث لم ّيعد باإلّمكانصحّيح

الدول العربّية،  فّيها بعُض االعدّيد ّمن دول العالم الّثالث، بّم توجَهأن إلى  وتشّير الكّثّير ّمن الحقائق

نحو  ًاانجذاب الرأسّمالّية، وإنّما كانبّيّمان بالدّيّمقراطّية أو إ ّمننابعًا  في حقّيقة األّمر لم ّيكننحو الدّيّمقراطّية 

ّمن ّمصلحة  لّيسّثبت التجارب التارّيخّية الحدّيّثة، ـكّما تإذ  .نجازات االقتصادّية للّمجتّمعات الغربّيةاإل

 تّيح للشعوبـوتوالجّماعّية، الفردّية  الحقوَق تصوُن م حكم دّيّمقراطّيةإقاّمة نظ الّمستبدةالنخب الحاكّمة 

 .الّمشاركة في الحكم واتخاذ القرارات الّمصّيرّيةرّياتها وكراّمتها، واستعادة ُح فرصة الّمغلوبة على أّمرها

تجربة اآلسّيوّية في الو ،في الّمقابل، تشّير تجارب بعض الدول، خاصة تجربة الهند في الدّيّمقراطّية

نظام إنتاج كوالرأسّمالّية  نظام حكم سّياسيكن الّمّمكن الفصل بّين الدّيّمقراطّية ّم هالقتصادّية إلى أنالتنّمّية ا

. نفسه الّمصّيرالنظام اآلخر إلى  إلى جّرأو فشله  أحد النظاّمّيندون أن ّيؤدي نجاح ّمن اقتصادي وإدارة 

دون وجود ّمن  ًاواستّمرارها عقود ،ّما أّمكن تأسّيس دّيّمقراطّية برلّمانّية ناجحة إلى حٍد ،الهند ّمّثاًلففي 

ّمع نظام اشتراكي سلّمّية  ُّيتّيح تداول السلطة بطرٍقرأسّمالّية ناجحة، حّيث تم تعاّيش نظام دّيّمقراطي 

في بناء تجارب اقتصادّية نجحت الرأسّمالّية فإن  ،والصّين وكورّيا الجنوبّية اسنغافورفي أّما . فاشل

 لكن تجارب هذه الدول. وتحقّيق ّمعدالت نّمو ّمرتفعة في ظل أنظّمة حكم قرّيبة ّمن الدكتاتورّية ،نّموّيةـت

الجّماهّيري،  إلى زّيادة الوعي بالضرورة التنّموّية ّيقوداالقتصادّية إلى أن نجاح التجارب  ،أّيضًا ،تشّير

 . الّمطالبة بالدّيّمقراطّية واتجاه الشعوب الّمعنّية إلى

في استقرار  أن نجاح التجربة الدّيّمقراطّية في الهند كان سببًا ّمن ناحّية أخرى، ّيالحظ الّمراقب

إّيجاد ّما ّيكفي بالتالي و ،بالعّملّية االنتخابّية والشعوب وإلهاء القّيادات الوطنّية بوجه عام، السّياسّيةّمور األ
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أّما في الدول اآلسّيوّية ذات التجارب الرأسّمالّية . ّمن األعذار لتقلّيل أهّمّية فشل العّملّية االقتصادّية

، وإشغال وشرعّيتها ت إلى تدعّيم ّمصداقّية أنظّمة الحكم الدكتاتورّيةالتنّموّية أّد نجازاتاإلفإن  ،ناجحةال

وهذا ّيعني أن . والتّمتع بّمظاهر حّياة استهالكّية شدّيدة الجاذبّية وتكدّيسها، الّثروات جّمع الناس في عّملّيات

، وأن نجاح العّملّية كي تنّمو الّمزّيد ّمن الوقت للعّملّية االقتصادّية نجاح التوجه الدّيّمقراطي بإّمكانه ّمنَح

 .وربّما أهّمّية في الّمدى القصّير ،إلحاحًا التنّموّية بإّمكانه جعل العّملّية الدّيّمقراطّية أقّل

كام العالم الّثالث، بّمن فّيهم ّمعظم ُح أغلب ّمن أهم األسباب التي دفعت ّدهذه الحقائق ّيع ظهورإن  

وبّينّما ّيتم رفع . في بالدها وإقاّمة واجهات دّيّمقراطّية "اقتصادّية اتإصالح"طبّيق الحكام العرب، إلى ت

ب تعاطف دول إرضاء أّمرّيكا وكْس بهدفللنظر  الفتةال تصادّيةـاالق وإقاّمة الواجهاتالجذابة  الشعارات

نّمّية االقتصادّية وّمخالفة ـالغرب الصناعّية، ّيجري على أرض الواقع تطبّيق سّياسات بعّيدة عن روح الت

على بعض الدول العربّية على  ُفِرضْتبراّمج اإلصالح االقتصادي التي إن . الدّيّمقراطّية العّملّيةجوهر ل

قاّمت بّمنح رأس إنّما  ،وال احتّياجاتها التنّموّية ،الدولتلك لم تأخذ في االعتبار واقع الحّياة في سبّيل الّمّثال، 

 ْيَتتعّمّيق فجو تتسبب فيّما جعلها واحتكار الّثروة،  لى الّمال العاّمرخصة للقّيام باالستّيالء عالخاص الّمال 

وبذلك تكون . والجهالء أصحاب الّمعرفةبّين العلم والّمعرفة  ْيفجوَتبّين الفقراء واألّثرّياء، و الدخل والّثروة

 فّيّما جعلتصعوبة ّمن الّماضي،  جعل العّملّية التنّموّية أكّثَرصالح االقتصادي قد تسببت في براّمج اإل

وات الدخل والّثروة والّمعرفة بحاجة فَج نتّيجة لذلك، أصبحت. ّمن ذي قبل العّملّية السّياسّية أكّثر تعقّيدًا

تحقّيق بعض العدالة االجتّماعّية وعقول كّثّيرة كي ّيتّمكن الّمجتّمع ّمن تضّيّيقها بّما ّيكفي ل وأّمواٍل لجهٍد

 .الّمجتّمعّية العّملّية التنّموّيةّيل تفعو

الشرعّية كم ال تّملك ستهدف إضفاء شرعّية انتخابّية على أنظّمة ُحتإنها أّما الواجهات الدّيّمقراطّية ف

ّمستبدة لّيس في نّيتها  لتكرّيس أنظّمة حكم فردّيةرخّيصة  ّمجرد أداةالواجهات  ها، ّما ّيجعل رفَعوال تستحق

وفي تقرّيبًا، في كل الحاالت  فكرها ُفوتخُل ت فشلها وفسادهاّثَبظم ُن يوه .ظم حكم دّيّمقراطّيةالتحول إلى ُن

أن غّير دّيّمقراطّية، و ا كانت نظم الحكم تلك هي نظٌملّّمو. علّيها تهاسّيطرأحكّمت حكّمتها وكل البالد التي 

نظّمًا وفكرًا عقّيّمة تجاوزها الزّمن كّيانات فإنها أصبحت نّموّية، ـغّير ت سّياسات هي سّياساتها االقتصادّية

ودّيناّمّيكّية الحّياة فّيه، ّما العصر  عةدراك طبّيإرّيخ تلك النظم، لم ّيكن بإّمكانها وكّما ّيشّير تا. وّمّمارسة

 وهو عصر ،عصر العولّمة والّمعرفة الذي ال ّيستقر على حال التعاّيش ّمع حقائق قادرة على ّيجعلها غّيَر

 . الحقّيقة الوحّيدة غّير القابلة للتغّيرالتغّير  بوصف هالحّياة فّي ِهوُجأعلى ّمختلف  التغّير هّيّمنُّي
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 الدّيّمقراطّية والقّيادة السّياسّية

لّيست التقلّيدّية بأنها الفكرّية والسّياسّية و على ّمدى قناعة أفراد الشعب وقّياداتهالدّيّمقراطّية ّيتوقف نجاح 

ّيم هّيّمن الِقحّين ُتإذ . ّمسلكّية فردّية وجّماعّية وّموقف ّمن اآلخر أّيضًاّمجرد نظام حكم سّياسي، وإنّما هي 

 ، فإنلقبلّية والطائفّية على حّياة الّمجتّمعالتقلّيدّية ونظم التربّية األبوّية واالنتّماءات العشائرّية والوالءات ا

م حكم على اوإقاّمة نظ ّمناسبة لّمّيالد الفكرة الدّيّمقراطّية غّيَرتصبح السائدة  والّثقافّية الظروف االجتّماعّية

في . تها على حّياة الناسـوهّيّمن لظهور القّيادات الفردّية والسلطوّية واسعًا ّيفتح الّمجاَلوهذا  ،أساسها

والوالءات العشائرّية والطائفّية وتحل ّمحلها القبلّية ّيب االرتباطات ـالّثقافة األبوّية وتغحّين تختفي الّمقابل، 

 االجتّماعّيةالّثقافّية والظروف  ، فإنبّين الناس شرعّية بوصفها عالقاٍت الّمصلحّيةواالرتباطات األسرّية 

ّيفتح  ، األّمر الذينظام حكم وقّيّمة ّثقافّية اجتّماعّية وتطورها إلى ّمالئّمة لّمّيالد الفكرة الدّيّمقراطّيةتغدو 

نجاح  تشّير التجربة التارّيخّية إلىلذلك . والحزبّية الجّماعّية والّمؤسسّية اتلظهور القّياد الّمجال

 القبلّية في الّمجتّمعات الصناعّية التي تجاوزت الّمجتّمعاتاجتّماعّية الدّيّمقراطّية كنظام حكم وقّيّمة ّثقافّية 

وهذه  ،زال تعّيش في عصور ّما قبل الصناعةال تفشلت في الّمجتّمعات التي كّما أنها الزراعّية التقلّيدّية، و

 . ، وقّيادات تقلّيدّيةونظم تربّية أبوّية وفلسفات غّيبّية شّمولّية تقلّيدّيةّيم ِقعلّيها تسّيطر ّمجتّمعات 

وذلك ألسباب  ،ث في الهندلهذه القاعدة حَد ًالكل قاعدة استّثناءات، فإن هناك استّثناء واحدلّما كان و

بتطوّيرها  غانديالّمهاتّما الهندي سابقًا، تعود أساسًا إلى ّثقافة الالعنف التي قام الزعّيم ّيجاز إبتكلّمنا عنها 

في  فلسفة الالعنف والّمقاوّمة السلّمّية غاندي رائَد ّدوّيع. واستخداّمها أداة لّمقاوّمة االستعّمار البرّيطاني

ره على الرحّيل ّمن الهند، ، وهي الفلسفة التي أّثبتت جدواها في التصدي لالستعّمار البرّيطاني وإجباالعالم

ن سّياسة الالعنف إ :وّيّمكن القول. إلى تحقّيق االستقالل وتأسّيس علّمانّية الدولة ودّيّمقراطّية الحكم وصواًل

أو تعدّيل ّموقفه ّمن خالل  ،وّمحاولة إقناعه بتغّيّير رأّيه الطرف القوى،ّمع  الطرف الضعّيف تعني تساّمح

 ، وتّمكّينالعادلة الطرف الضعّيفوتدفعه نحو التجاوب ّمع ّمطالب  ،إنسانّيتهتوقظ  سلّمّية القّيام باحتجاجات

الفلسفة  ههذ حوفي ضوء نجا .والكراّمة واالستقاللّمن استعادة حقوقه في الحرّية  الطرف الضعّيف بالتالي

ّمع صبح ُتتحولها إلى قّيّمة ّثقافّية اجتّماعّية أصبح أّمرًا طبّيعّيًا، ّما جعلها  ، فإَنفي الهند في تحقّيق أهدافها
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ب في خلق الظروف تسَبوهذا . في تلك البالد ّمن الّثقافة الشعبّية السائدة وارد األّيام والسنّين جزءًات

أّيًا ّمن قبل أن ّيحقق  عقودًاتطور الدّيّمقراطّية، وقّيام نظام حكم دّيّمقراطي عاش الّموضوعّية الّمناسبة ل

  .ّيةقتصاداالأو  ةجتّماعّيأهدافه اال

دّيّمقراطي، وحاجة الإن انفصال السلطات التنفّيذّية والتشرّيعّية والقضائّية عن بعضها داخل الّمجتّمع 

واألهداف ، ّمتعدد الّمستوّيات ًاالدّيّمقراطّية نظام حكم ّمركب ، جعلالّمستّمر والتفاعلتلك السلطات للتكاّمل 

 دون غّيره تسلط فرد ق حاجة لتبلور قّيادات على ّمختلف الّمستوّيات، وحال دونوهذا خَل ،والّمسؤولّيات

، فإن النظام الدّيّمقراطي أصبح قوة في آن واحد وتشعبها وتكاّملها السلطاتوبسبب تداخل . على الّمجتّمع

عّمل ّيتأّثر بكل ّما ّيعّيشه  ، وإطاَروالفكرّية واالقتصادّيةواالجتّماعّية تؤّثر في ّمحّيطها العام بأبعاده الّثقافّية 

. ا، بّما في ذلك ّمجاالت العلم والتكنولوجّيّمجاالت الحّياةفي ّمختلف  وتطورتحوالت حوله ّمن الّمجتّمع ّمن 

، وفي ّمقدّمتها الّمنوطة بهاوّمن أجل ضّمان سالّمة العّملّية الدّيّمقراطّية وتأّمّين نجاحها في أداء الّمهام 

العّملّية  نّينـقـت ّمتحَتالدّيّمقراطّية  ّمتطلبات الّمّمارسةفإن ، حكمفي ال الفاعلة تّمكّين الجّماهّير ّمن الّمشاركة

 حزاب السّياسّية،األ: الّمؤسساتتلك وّمن أبرز . رسّمّية وشعبّية وتحوّيلها إلى ّمؤسسات ّيةالدّيّمقراط

وّمراكز ودّيوان الّمحاسبة، ودّيوان الرئاسة، والّمحاكم، وّمجلس الوزراء والوزارات،  ،والّمجالس النّيابّية

 . ها، وغّيروالقنوات اإلعالّمّية ،االنتخابّية البحوث والدراسات، والدوائر

ه د نفَسفإن النظام الدّيّمقراطي وَجوالحراك االجتّماعي،  التطور الّمجتّمعي دّيّموّمةوفي ضوء 

والعلّمّية  ساحات السّياسّية واالقتصادّية واالجتّماعّية والّثقافّيةاللتجاوب ّمع الّمستجدات على لّمضطرًا 

في تدرّيب  وتشعبها، ّما جعلها ُتسهم ّمؤسساتحاجة لتنوع ال خلقْتوهذه نشاطات  ،واإلعالّمّية والفكرّية

 .الشهرةو برةالِخ ، وتّمكّينها ّمن االستحواذ علىالكّثّير ّمن القّيادات

 اجتّماعّيةاقتصادّية والدّيّمقراطّية في أوروبا الغربّية نتّيجة لحدوث تحوالت ل نحو التحُو قد جاءو

الّمجتّمع  فرضت على ،عّما سبقها ّمن ظروف كّثّيرًا ونوعّيًاّمجتّمعّية ّمختلفة  ظروفًا واسعة خلقْت وّثقافّية

نظم  ظهورّيد الطرّيق لـفي تعب أسهّمتوّمن أهم التطورات التي . نحو الحرّية والدّيّمقراطّيةأن ّيتجه  الجدّيد

في عصر النهضة  وُحكاّمها أوروبا ّمع أّمراءوالّمال جار ورجال األعّمال الحكم الدّيّمقراطّية، تحالف الت

 . ضد الكنّيسة الكاّثولّيكّية بوجه عام، وضد تعالّيّمها التجارّية والّمالّية وّمّمارساتها الدنّيوّية بوجه خاص

م وهذا أسَه ،ونشاطاتها االستعّمارّية توسعت الدولة القوّمّية سلطاتوّمع فصل الدّين عن الدولة، فإن 

لنظم  الّمؤّيدة والّمعارضة لتجّمعات السّياسّيةاو ،بقضاّيا الّمجتّمع والناس ظهور فئات الّمّثقفّين الّملتزّمّين في



105 
 

تغّيّير  ّمتحّت ّمؤسسات يوه. واالتحادات الّمهنّيةالحرفّية  ، والنقاباتوالتنظّيّمات العّمالّية ،الحكم القائّمة

التساّمح  نحو نحوـتذات ّثقافة وأكّثر تعلّيّمًا وتحضرًا، الوجوه القّيادّية القدّيّمة واستبدالها بقّيادات جدّيدة 

ظهور اإلنسان الدّيّمقراطي الذي في بالتالي  وهذا تسبب ،حرّية الرأي والفكروواحترام حقوق اإلنسان 

 . ناعةـّيؤّمن بالدّيّمقراطّية وّيّمارسها عن ق

ترتّيب األّمور السّياسّية واالجتّماعّية في الّمجتّمع األوروبي على  وبّينّما كانت تلك التطورات تعّيُد

تقود إلى  م الجدّيدلللعا إبان االكتشافات الجغرافّية تتوسعجارّية التي بدأت أسس جدّيدة، كانت النشاطات الت

نوعها، وتأسّيس ـرفّية والصناعّية وتتصادّية كبّيرة اتصفت باتساع نشاطات األعّمال الِحـحدوث تطورات اق

توفّير  على وّمّما ساعد. شركات ّمالّية وتجارّية كبّيرة لدعم النشاطات االستعّمارّية في العدّيد ّمن بالد العالم

بتأطّير ّمفهوم التنوّير ّما كان ّيحتاجه النظام الدّيّمقراطي ّمن شرعّية سّياسّية وّمجتّمعّية قّيام فالسفة عصر 

 . ولّية الدولة تجاه ّمواطنّيها بوجه عامؤوحق الشعب في الّمشاركة في الحكم، وتحدّيد ّمس ،الحرّية

في إدارة الّمجتّمع، ن فكرة العقد االجتّماعي التي اعتبرت الشعب والدولة شركاء إ وّيّمكن القول

ولّيات كل طرف وواجباته تجاه الطرف اآلخر، شكلت نقطة ؤقوم على تحدّيد ّمسـن العالقة بّينهّما تإ وقالت

 يناّمـوهذا ّيوضح ت .اجتّماعّيةّثقافّية البداّية الحقّيقّية لتبلور الدّيّمقراطّية وتطورها كعّملّية سّياسّية وقّيّمة 

 الحكوّمِةّيولها نحو الحرّية والّمساواة والعدالة، والنظر إلى الحاجة لقّيادات جدّيدة، ودور تلك القّيادات وُّم

 .له حقوق وعلّيه واجبات، وأنه ّمسؤول أّمام الشعب الذي ّيّملك حق تغّيّيره ًابوصفها شرّيك

ظهرت  ،عشر على أّثر وقوع الّثورة الصناعّية في برّيطانّيا في النصف الّثاني ّمن القرن الّثاّمَن

. ّينـتلك الّمصانع ّمن عّمال صناعّي احتاجت إلّيهوّما  ،الجدّيدة اِتالّمدن الصناعّية لتأوي الّمصانع والصناع

النزعة االستغاللّية للنظام الجدّيد،  تبلور طبقة عّمالّية فقّيرة وضعّيفة وقعت ضحّيَة هذا التطورقد رافق و

. م ّمن ّمعظم حقوقهم اإلنسانّيةرّمانهباستغالل العّمال وِح حّينئذحّيث قام رجال األعّمال وأصحاب الّمصانع 

تصادّية ـعلى هاّمش الحّياة االق( Ghettos)نتّيجة ذلك اضطرار العّمال للعّيش في أحّياء فقّيرة  كان ّمنو

استغالل إلى إن اتجاه أصحاب رؤوس األّموال إذ . والسّياسّية والّثقافّية للّمجتّمع الصناعي لعقود ّمتتالّية

 قاسّية دون توفّير الحّد ّمّين، خاصة األطفال والنساء، وإجبارهم على العّمل في ظل ظروٍفعَدالضعفاء والُّم

رّمان إلى جانب والبؤس والِح ّيتّمركز فّيها الفقُر الصناعّية أّماكَن ل الّمدَنى ّمن الخدّمات لهم، جَعاألدَن

ّين ـأصوات الّمّثقففإن  ،بؤسو وفقر استغاللوّمع انتشار الوعي بّما كان ّيعانّيه العّمال ّمن . الفاحش الغنى

 . ، وبالتالي خلق نوع جدّيد ّمن القّيادةروف العّمل والحّياةدولة لتحسّين ظبضرورة تدخل ال ارتفعت ّمنادّية
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وّمّما تجدر اإلشارة إلّيه في هذا الّمجال أن طبقة العّمال الصناعّيّين جاءت نتّيجة لقّيام اإلقطاعّيّين 

العّمال وطرد  ،خالل العقود القلّيلة التي سبقت حدوث الّثورة الصناعّية باالستّيالء على األراضي الزراعّية

ض على قداّمى الفالحّين أن ّيتحولوا إلى فَر األّمر الذي. الحّين ّمن ّمصدر رزقهم الوحّيدوحرّمان الف ،ّمنها

رص العّمل في وفي ضوء تراجع ُف. علّيهحاجة ّماسة لّمصدر دخل تعّيش ّمعدّمة، ب ّمالّية فقّيرةطبقة ُع

ّمل خارج البّيئة الزراعّية التي أنفسهم ّمضطرّين للبحث عن فرص ع وجدوا العّمال الجدَد، فإن الّمزارع

 . ظل أوضاع حّياتّية قاسّيةفرض علّيهم العّمل في ّما وا فّيها، أنش

 ؛ طبقةإلى طبقة عّمالّية بال ّمصدر رزق ّثابت ًاوّمع األّيام، بدأ عّمال الّمصانع في التحول تدرّيجّي

صحاب الّمصانع أبل ِقرضة لالستغالل ّمن قها واستغالل وقتها، ّما جعلها ُعتعتّمد في كسب عّيشها على عَر

نوع جدّيد  قاّمت بدورها بخلقوهذا فرض على العّمال تنظّيم أنفسهم في نقابات عّمالّية، . تجاراللّين وّمّمّووال

الّمّيول في الّمدن الصناعّية، و والعّمل بأحوال الفقراء وظروف الحّياة قّمن القادة ّيتصف بالوعي فّيّما ّيتعل

 . ب الّمصانعنظم التعاقدات بّين العّمال وأصحاـاالستغاللّية لرأس الّمال، والحاجة لقوانّين جدّيدة ت

ّمن أجل  وجبهة النضالب العّيش، ّمن أجل كْس جبهة العّمل: وفّيّما كان العّمال ّيحاربون على جبهتّين

. تغّيّير ظروف العّمل والعّيش إلى األحسنقوم بـت الّثورة الصناعّية الحصول على حقوقهم الّمشروعة، كانت

طبقات اجتّماعّية  فرز ّثالَثأر ّمجتّمع جدّيد ظَهاألول ّمن عّمر الّثورة الصناعّية،  وقبل أن ّينقضي القرُن

األعّمال والّمال واإلقطاعّيون،  واّمها رجاُلّثرّية ِق طبقة: والّثقافةوالّثروة ّمتباّينة ّمن حّيث ّمستوى الدخل 

ال واّمها الّمهنّيون وصغار رجِق وسطى، وطبقة الّمصانع والّمزارع وخدم الّمنازل واّمها عّماُلفقّيرة ِق طبقة

 ،االقتصادّية وّيع النشاطاتنـفي ت رّيادّيًا دورًا الوسطىالطبقة  أدْتقد و. األعّمال والتجار والحرفّيون

في العّملّية الفاعلة الدّيّمقراطّية ّمن خالل الّمشاركة العّملّية دعم كّما قاّمت ب ،وتنّمّية األسواق االستهالكّية

والّثقافي  التحول االجتّماعي  اتفي قّيادة عّملّي بالّمشاركةفتح الّمجال لقّيام تلك الطبقة  األّمر الذي .االنتخابّية

التصنّيع بداًل ّمن على  قام أساسًا ه الذي، واقتصادالصناعي بّثقافته الّمّمّيزةّمجتّمع الإلى بلورة  وصواًل

ع االدخار، ّي، وتشجوالحّياة للوقت والعّملّثقافة الّمجتّمع الصناعي باحتراّمها  اتصفتقد و. فالحة األرض

 وطبقاته الّمجتّمع فئاتتحدث باسم ـبلورة حاجة لقّيادات تفي هذا أسهم بدوره و. االستهالك نحوّمّيل الو

  .وإدارة الحوار فّيّما بّينها، والتوسط بّينها وبّين الدولة ،الّمختلفة

تجه نحو التناقض ـطبقات اجتّماعّية ذات ّمصالح ّمتباّينة جعل العالقات فّيّما بّينها ت إن بروز ّثالث

، وتالقي والتوسع في اإلنتاج التي تحبذ التنّمّية والنّموقارب األهداف االقتصادّية ـلكن ت. والنزاع أحّيانًا

، تسبب في دفع تلك الطبقات الحرّية لحصول على الّمزّيد ّمنإلى االتي تسعى  العاّمة التطلعات السّياسّية
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خلق  وّمن خالل عّملّيتي التنافس والتعاون تّم. نحو التعاون في ّمجاالت ّمعّينة والتنافس في ّمجاالت أخرى

قد كان و. هاوتطلعاتتلك الطبقات استطاعت تحقّيق قدر كبّير ّمن التكاّمل بّين ّمصالح  ّمشتركةّمجتّمعّية أطر 

ّمن أهم ّمجاالت التعاون، العّمل على حّماّية الّمكتسبات السّياسّية وّمحورها دعم الحرّيات الفردّية وحق 

ا تصادّية وّمحورهـوحّماّية الّمكتسبات االق ،بار الشعب الّمصدر الوحّيد للشرعّيةالّمشاركة في الحكم واعت

وتعضّيد الّمكتسبات وحّماّية الّمستهلك والبّيئة،  الّمعاّمالت الّمالّية والتجارّيةتعزّيز الحرّيات االقتصادّية و

 . االجتّماعّية وأساسها حرّية العبادة والرأي والسعي للتّمتع بالحّياة

 ل ّمحلتُحبعد قّيام الّثورة الصناعّية وتبلور الّمجتّمع الصناعي بطبقاته الّمختلفة، بدأت الّمصلحّية 

في تنظّيم العالقات بّين األفراد والطبقات والفئات القرابة والنسب والوالءات العشائرّية والطائفّية التقلّيدّية 

ّين ّمن أفراد الشعب بتنظّيم أنفسهم ـقد تبع ذلك ظهور الحزبّية وقّيام الّمعنّيو. االجتّماعّية في الّمجتّمع الجدّيد

م ّمصالحهم دون غّيرها، حّيث ّمعّينة تخُد َفعلى أساس االهتّمام بقضاّيا ّمشتركة واالنحّياز ألفكار وّمواق

أصبح الحزب لسان حال الطبقة االجتّماعّية التي ّيّمّثلها، وّيعكس في براّمجه األهداف التي تسعى تلك 

وهكذا، ظهرت القّيادات السّياسّية ذات  .تحقّيقها ّمن خالل ّمشاركتها في العّملّية االنتخابّيةإلى الطبقة 

نوّيع القّيادات ـقطاعّية، ّما أدى إلى تذات الجذور الوراّثّية واإل قلّيدّيةالجذور الطبقّية لتحل ّمحل القّيادات الت

 .  في الّمجتّمع الجدّيد واتخاذ القرارات وتعقّيد عّملّيات التفاعل

نوعها، وتضارب اآلراء ـباختالف األفكار وت االعترافعلى ّمبدأ التي تقوم سّيادة ّثقافة التساّمح إن 

، وتعدد الوالءات دّية وغّير االقتصادّية وتناقضها أحّيانًاوالّمواقف وتشعبها، وتباّين الّمصالح االقتصا

العواّمل التي أسهّمت في تحول الفكرة  كانت وّما تزال ّمن أهّم داخل الّمجتّمع الواحد،واألدّيان والّثقافات 

التساّمح ّثقافة وّيتصف جّيل . وقادت إلى ظهور جّيل جدّيد ّمن القّيادة ،الدّيّمقراطّية إلى قّيّمة ّثقافّية اجتّماعّية

في الحقوق والواجبات،  الّمواطنّين جّمّيع بّمساواة قرارواإلبدرجة عالّية ّمن الوعي،  اهذ الدّيّمقراطّيةو

كّما . وتعزّيزها للتّمتع بحّياته وحّماّية ّمصالحه اإلنسان وسعي ،عن الرأي التعبّيرووالعبادة الفكر  وحرّية

العنف،  ، واالبتعاد عنسلّمّيةالالحوار الخالفات ّمع اآلخرّين بطرق ّيل نحو حل ّيتصف هذا الجّيل أّيضًا بالَّم

  .واعتبار القانون فوق الجّمّيعواالعتراف بشرعّيته، ني والدّيني ـوالقبول بالتعدد الّثقافي واإلّث

تزال غرّيبة ها ّما إنفتها الدّيّمقراطّية لشعوب كّثّيرة، ـقـالرغم ّمن النجاحات الباهرة التي حقوعلى 

لّيتّمتع الشعب وحده  ّمجتّمعات لم ّيكن كافّيًابعض العن حّياة ّمعظم شعوب العالم، كّما أن وجودها في 

، عدة عواّملأسباب هذا النقص ل عودتو. تحقّيقها اتإّمكانالتي تّملك النظم الدّيّمقراطّية  والحقوق بالّمزاّيا

شّيوع الفساد في الّمجتّمع كّما هو الحال وأوجه الحّياة،  لانون بوجه عام وعدم شّمولّيته لكتخلف الق أهّمها
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 ّيّمر بفترةّمجتّمع كل كبّير في الّثقة في  عجزحدوث وضعف الوعي لدى القّيادات التقلّيدّية، و في الهند،

الذي ّيفهم  والقائد الفرد غّياب ، أيبوجه عام غّياب اإلنسان الدّيّمقراطي، وحضارّية ّمن عصر آلخر تحول

 ،لّمناسبة لهاعلى توفّير األجواء اوقّيادات وّيعي دورها الّمجتّمعي، وّيعّمل ّمع غّيره ّمن أفراد  ،الدّيّمقراطّية

 . والشروط الكفّيلة بنجاحها

ط قاّمت على تسُلالعربّية ن كل األنظّمة أناء، إن ّمن ّيراجع التجربة العربّية في الحكم ّيدرك، ودون َع

كّما أن ّمعظم القّيادات التقلّيدّية في الّمجتّمع تحالفت ّمن نظم الحكم . ، وّمّمارسة السلطة بشكل تسلطيالفرد

تباب األّمن ـالحاجة إلى استو ،الّثقافّية الّموروّثةّيم والِقفاظ على التقالّيد والعادات الِحالسلطوّية بدعوى 

ّمن و بوعي قاّمت العربي ن ّمعظم فئات الشعبإالقول في الواقع  وّيّمكن. السلم االجتّماعيواالستقرار و

، ّما بادةعبّمقاّيضة السلم االجتّماعي واالستقرار بالحرّية، بّما في ذلك حرّية الرأي والفكر وال دون وعي

 .لدّيّمقراطّيةّمّيالد اوتعطّيل نضوج الظروف الّموضوعّية الّمالئّمة ل ،السلّيم جعلها تشارك في تغّيّيب الوعي

تكلم عن ّمحظورات ـبرفع شعارات ت الفكرّية والّثقافّية والدّينّية حّين ُّيستبدل ّمبدأ حرّية الرأي والتعددّيةإذ 

 حدوثول دون تُح ، ّما ّيجعلهاتغدو تسلطّية ، فإن األجواء العاّمةتراّثّية" رّْمخطوط ُح"عّية ودّينّية واجتّما

 هذهّمّثل تعكس إذ . والتنّمّية االقتصادّية والنّماء االجتّماعي والّثقافي تقدم على طرّيق الحرّية والدّيّمقراطّية

دّين أن ّمن حقهم احتكار األجوبة لكل ّما ّيطرحه العصر الورجال  ةتقلّيدّيالنخب الّيّمان بعض إ الشعارات

 . وسلوكّيات ّما ال ّيجوز التعرض له بالنقد والتحلّيل ّمن أفكار وقّيمو ،ّمن أسئلة، وتحدّيد ّما ّيجوز

بت ظم الحكم العربّية، فإن ّثقافة التساّمح والتآلف ُغِّيعن ُنوّمؤسساتها وفّيّما غابت روح الدّيّمقراطّية 

سّيادة  الصعبجعل ّمن  ، ّماوالتخوّيف ّمن الغزو الّثقافي الدّيني والوطني ّمن خالل الدعوات إلى التطرف

إن غّياب ّثقافة إذ  .بشرعّية االختالف في الرأي والدّين والسلوك قراراإلّمبدأ الّمساواة في الّمجتّمع، و

الرأي  تحترم التساّمح والتآلف ّيحرم الدّيّمقراطّية ّمن التحول إلى قّيّمة اجتّماعّية ّثقافّية وّمّيزة حضارّية

 . السلّمّية بالطرِق همخالفات حّلع الناس على تشّجو ،اآلخر

طوائفها بطرق الخالفات بّين  فّيها الدول العربّية، عن حّل اعظم دول العالم الّثالث، بّمعجز ّم إن

 ،العراقو ،لبنانعدّيدة، كّما حدث في  ”رقّيةِع“وعّملّيات تطهّير  ،شوب حروب أهلّيةُنفي  سببًاكان سلّمّية، 

في  أخفقتالدّيّمقراطّية ّمع أن و. فرّيقّيةوبعض الدول اإل ،وّيوغوسالفّيا سابقًاوسورّيا، والسودان،  ،ولّيبّيا

 في ، إال أنها نجحْتالدول العربّيةعاّمة وقّيّمة اجتّماعّية ّثقافّية في  سّياسي حكم نظاَم بوصفها تأسّيس نفسها

تظر ـنـإلى حالة عقلّية ت تحولـّما جعلها ت، العربي الكتب الدراسّية وّمفردات اإلعالم فرض نفسها على

 . الترجّمة إلى واقع سّياسي واجتّماعي ّثقافي على األرض
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ة في الحّياة الّمجتّمعّية، خاصة في الحّياة السّياسّية ّيأهّم ّمن لإلعالم ّماّمنذ قرون  والقادة أدرك الحكام

والعّمل على  ،للتروّيج ألفكارهم أداًة ن بادر إلى استخدام اإلعالمَّم ولذا كان السّياسّيون أوَل. والّثقافّية

ّمن الشعبّية لكسب االنتخابات أو  االستحواذ على أكبر قدٍرو، م ّمصالحهم الذاتّيةالعام بّما ّيخُد رأيال توجّيِه

عشر، اتجه دور اإلعالم  الطباعة في ّمنتصف القرن الخاّمَس تطوّير فّن وّمنذ أن تَم. االستّمرار في الحكم

على تسابق ـت والواعّية الّثرّيةاالجتّماعّية  الفئات ّما جعل، بشكل ّمتسارع في حّياة الّمجتّمع إلى التصاعد

 . اّمتالك ّمؤسسات اإلعالم والسّيطرة علّيها

 صحفبتأسّيس ّمحطات الرادّيو والتلفزّيون والكاّمهم وُح العربّمن قّيام أّثرّياء  هذاولّيس أدل على 

، بهدف دون وعي على تزّيّيف الوعي الجّماهّيري العاّمّمن وتعّمل بوعي و ،ج ألفكارهموالّمجالت التي ترّو

قوّيض شرعّية الفلسفة ـوجهات الشعوب وضّمان عدم قّياّمهم بتهدّيد أّمن النظام القائم أو تالتحكم في ت

 ــ األّمرّيكيقد جاءت التغطّية اإلعالّمّية للعدوان و. الّمجتّمع حّياة الّمهّيّمنة علىالعقائدّية االجتّماعّية 

أن ّينام ّمع  ،حض إرادتهّم، باختاراألّمرّيكي  اإلعالم لتّثبت أن 2113بدءا ّمن عام على العراق البرّيطاني 

 ونّيُخ، ّما جعله النزّيه نازل عن دوره النقدي واإلعالّميـتفي سرّير واحد، وأن ّيدوانّية الُعالنخبة السّياسّية 

 .   الّمبادئ التي كان ّمن الّمفروض أن ّيتّمسك بها وّيدافع عنها

سّياسّية ووتطورات اقتصادّية ّثقافّية، تحوالت اجتّماعّية تسببت العولّمة في إحداث ّمن ناحّية أخرى، 

 إذ أتاحت. االقتصاد والّثقافة (عولّمة)إلى ، ّما أدى الصعدكّثّيرة في ّمختلف الّمجتّمعات وعلى جّمّيع 

، وتطوّير ّثقافاتهم حول قواسم للتفاعل والتواصلالفئات النشطة والشابة في العالم ّمام أ الفرصة العولّمة

 ّمن التعرف يالّثر جعلها تّمكن ّما. ّمتبادلةة بّمصالح ّيصناعات الرئّيسالشركات الكبّيرة وال ّمشتركة، وربط

وهذا . وبالعكس وقّيّمه الّمتزّمت أفكار إلى أحوال الفقّير وبالعكس، وّمساعدة اللبرالي على التعرفإلى 

دفع الّمجتّمعات اإلنسانّية نحو العّيش في قرّية عالّمّية، تعرف كل فئة فّيها أحوال وطرق حّياة في  تسبب

وتّمكّينها  في الّمجتّمع، ّيةاتتعزّيز دور العّملّية اإلعالّم تمنتّيجة لذلك، . بشكل جّيد وّمشاغل الفئات األخرى

تبع  قدو .والرأسّمالّية ّمن توسعة ّمجاالت عّملها والتروّيج لّثقافة القائّمّين علّيها، وّمنها الدعوة للدّيّمقراطّية

ت ووصوله إلى ّمختلف بقاع األرض، خلق ّمجتّمعات افتراضّية على أسس ذلك، خاصة بعد تطور االنترن

، ولكن ذات وطانهاّمحت بتشكّيل جّمعّيات عابرة للحدود السّياسّية، ضعّيفة االنتّماء ألّمصلحّية وّثقافّية س

وّمن خالل هذه النشاطات وبسببها، أسهّمت العولّمة في خلق الّمزّيد . عاّمةاهتّمام بقضاّيا فئوّية أو إنسانّية 

 .ّمختلف الفئات والجّماعات واألنشطة دةاقّيفي ّمن القّيادات الّمجتّمعّية التي تخصصت 
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التفاعل الّثقافي، ونشر الفكرة الدّيّمقراطّية، وقّيام ّمنظّمات حقوق اإلنسان بالكشف عن إن عّملّيات 

جبارهم أحّيانًا على احترام حقوق اإلنسان في بالدهم كان إحكام الّمستبدّين، والضغط علّيهم، وتجاوزات ال

 وفّيّما. تقرّيبًافي كل ّمجتّمع ّثقافات أقلّيات تطوّير و ،في إحّياء ّثقافات قدّيّمة وّثقافات هاّمشّية عدّيدةسببًا 

لصالح الفئوّية التقلّيدي ودورها وتراجع أهّمّية الطبقّية  ،الّثقافات الوطنّيةت ّيتفتإلى هذا التطور أدى 

فئات عدّيدة على طول خطوط ّثقافّية اجتّماعّية ال تلتقي، إلى ، تسبب في تجزئة الّمجتّمعات الوطنّية الّثقافّية

 .عالنزا ّيغلب على العالقات بّينها طابع التناقض وأحّيانًا

والعداء  اآلخرضد التفرقة العنصرّية فإن سة على الدّين والّثقافة، دّية الّمؤَسائقالَع شّيوعوفي ضوء  

ام بّين ّمكونات الّمجتّمع الواحد، ، ّمؤدّية بذلك إلى اختفاء االنسجباتهاّمن ُس استّيقظت له ولّثقافته وّمعتقداته

ظهر نوع جدّيد ّمن القّيادات العنصرّية الّمتطرفة، قاّمت  نتّيجة لذلك .ضعاف أسباب السلم االجتّماعيإو

ّمبادئ ّما جعل ، على أساس الدّين والّثقافة والجنس غّيرهم ّمن الناسبتشّيجع أتباعها على التفرقة ضد 

 .تقرّيبًا الّمجتّمعات الدّيّمقراطّية كلفي تراجع ـوالّمساواة في الحقوق والوجبات وأّمام القانون تالحرّية 

في السّياسّيّين كتب أحد الّمعلقّين وباّما، أالرئّيسّين جورج دبلّيو بوش وباراك في ّمحاولة للّمقارنة بّين 

ّيحب  هوباّما، فإنأأّما الرئّيس  ...فكرلكنه لم ّيكن ّيحب أن ُّي ،ّيقول إن الرئّيس بوش كان ّيحب أن ّيقود أّمرّيكا

لم  أن ّيقود، لكن فعاًل هي أن بوش كان ّيحب لكن الحقّيقة ّمن وجهة نظري .لكنه ال ّيحب أن ّيقود ،أن ّيفكر

لذلك، كانت  .على القّيادة لدّيه قدرةلّيس لكن  ،ّيفكر أن فعاًل وباّماأ ّيحب، فّيّما على التفكّيرلدّيه قدرة ّيكن 

 وقتل ّمالّيّين البشر ،أدت إلى تدّمّير بلدانعسكرّية فاشلة في عهد بوش، نتّيجة قّيادة بال فكر هي ّمغاّمرات 

 وباّما، فإنأأّما في عهد . كا وتدهور اقتصادهاقوّيض ّمصداقّية أّمرّيـوغّيرها، وت في أفغانستان والعراق

، بالغة بأّمرّيكا والبشرّية جّمعاء ًاأضرار ألحق ت حدوث فشلواعّية تجّيد الحسم، فكانقّيادة  بال نتّيجة فكر

 اقالخَلّيب عنها القّيادة الواعّية والفكر ـالتي تغ والحروب األهلّية الفوضى عصَر العالمدخول أفضى إلى 

 .على السواء

 

 

 

 



111 
 

 

12 

 العدل والدّيّمقراطّية

تجه أّثناء ّما جعل عّمر ّي "العدل أساس الحكم" :الّمأّثورة قوله ّمر بن الخطابع العادل الخلّيفة إن ّمن أقوال

. وإقاّمة العدل بّين الناس ،وتحرّير العبّيد ،وإحقاق الّمظلوّمّين ،خالفته إلى ّمساعدة الفقراء والّمحتاجّينفترة 

ّمتى استعبدتم " :ًارّْمَعؤنبًا ُّم عّمر قال ،والي ّمصر في زّمنه عّمرو بن العاصل ههاوّجوفي رسالة ّمشهورة 

بّين وهذا ّيعني أن ّمفهوم العدل بالنسبة للخلّيفة عّمر كان ّيعني الّمساواة . "الناس وقد ولدتهم أّمهاتهم أحرارًا

، وتحرّير الفرد ّمن العبودّية والحاجة االقتصادّية، أي الحقوق والواجباتفي  أّمام القانـون، والتساويالناس 

لذلك أصبح العدل بّمفهوّمه اإلنساني الشاّمل ّيفرض . االعتراف بكراّمة اإلنسان وقّيّمة الفرد وإعالء شأنهّما

 ،في الحسبان والدّينّية واالقتصادّية والّثقافّية ذ األبعاد السّياسّية واالجتّماعّيةشّرع أن ّيأُخعلى الحاكم والُّم

ّمن أفراد  تحقق العدالة في الّمجتّمع، وتحّمي حقوق الضعفاء ةّمتكاّملّمنظوّمة قانونّية وأن ّيدّمجها ّمعًا في 

 .وجّماعات وأقلّيات ّثقافّية ودّينّية

 الدائم وسببًا ّمن أبرز أسباب الصراع ،هدفًا إنسانّيًا نبّياًل ،وال ّيزال ،كان العدل بهذا الّمعنى الشّمولي

دفع كل الّمجتّمعات  األّمر الذي. ّمن ناحّية ّثانّية ، واإلنسان وأخّيه اإلنسانّمن ناحّية عةبّين اإلنسان والطبّي

وإجراء الكّثّير ّمن التجارب  ،كمإلى ابتكار العدّيد ّمن نّماذج الُح دهاوجوأّماكن و ،على اختالف أنواعها

ولّيس اإلسالم ورسالته وفتوحاته . لتحقّيق العدل وإقاّمته في الّمجتّمع في سعّيها الحّثّيثالناجحة والفاشلة 

وتجربة ّمن التجارب  ،والحرّية العدل تحقّيق في سبّيل إال فصاًل ّمن فصول الكفاح اإلنساني الّمتواصل

بّين الّمساواة ّمعه حقق تـتو ،فّيه ّمن الظلم والحاجة تحرر الفرد، ّيالّمجتّمعّية الساعّية إلى بناء ّمجتّمع فاضل

، ّمهّما طال الزّمن قد جاءت الفكرة الدّيّمقراطّية ضّمن هذا السعي الذي لم ّيكتّمل ولن ّيكتّمل أبدًاو .سالنا

تبدل، ونظم القّيم والتقالّيد وطبّيعة الّمصالح تتطور بشكل ـالّمعّيشّية ت ألن الّمجتّمعات تتغّير، والظروَف

تطوّير أدوات  ،بشكل ّمستّمرالعدالة والّمساواة والحرّية تعرّيف وإعادة تعرّيف ّمفاهّيم ّيحتم  ، ّماّمتواصل

 .، وبالتالي تطوّير القوانّين ونظم الحكم والّمؤسسات، وتبدّيل القّياداتهاتحقّيق

نسـبّية ذات   ّمفـاهّيمُ هـي   ، وإنّمـا ّيم إنسانّية نبّيلـة لّيسـت قّيّمـًا ّمطلقـة    ن العدل والحرّية وغّيرها ّمن ِقإ

ختلـف  ّيّمفهوم العدل في نظام إقطـاعي   إذ إن. دالالت ّمتباّينة تختلف أهّمّيتها بّين ّمجتّمع وآخر وزّمن وآخر
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فـي ّمجتّمـع    وم العـدل هـ ّمف وهـذا ّيختلـف عـن    .كّثّيرًا ونوعّيًا عن ّمفهوم العدل في ّمجتّمـع غربـي رأسـّمالي   

بالنسـبة للّمّثقـف الغربـي عنهـا      والّمسـاواة  العـدل والحرّيـة   ّمفـاهّيم تختلـف دالالت   ،وفي الواقـع . اشتراكي

لواحد، نالحظ أن ّما ّيعنّيه الّمّثقف التقلّيدي بالعدل والحرّيـة  وحتى داخل الّمجتّمع ا. بالنسبة للّمّثقف الشرقي

ال ّيتطابق ّمع ّما ّيعنّيه الّمّثقف اللبرالي التقدّمي، خاصة عندّما تكون األبعاد االقتصادّية واألبعاد االجتّماعّية 

ي الّمّثقف اللبرالـ إلى  بالنسبةفالحرّية االجتّماعّية الّمستهدفة . هي الّمعنّية أصاًل بالحدّيث عن العدل والحرّية

، وقـد تعنـي الفسـاد والسـقوط األخالقـي بالنسـبة للفـرد        لقّيم بالنسبة للّمّثقـف التقلّيـدي  نظام اقد تعني انهّيار 

 ،بدقـة  وتكافؤ الفـرص  ن انعدام القدرة على تعرّيف ّمفاهّيم العدل والحرّية والّمساواةإ. الّمتدّين غّير الّمّثقف

نّماذج الحكم القادرة القوانّين وعلى ها بوضوح جعل ّمن الصعب االتفاق كل واحد ّمن وتحدّيد الّمستهدف ّمن

لذلك نالحظ نجاح بعـض األنظّمـة فـي تحقّيـق العـدل بّمفهوّمـه       . جّماع شعبي علّيهاإعلى تحقّيقها وحصول 

وفـي  . ، كّمـا هـو الحـال فـي أّمرّيكـا     االقتصـادي واالجتّمـاعي   هوالفشل في تحقّيق العدل بّمفهوّمـ  ،السّياسي

كافـة  ل بالعـد  أن ّيحققفي الحاضر  ة نظامباستطاع لّيسه أن كّما ،نظام واحد في الّماضي لم ّيستطع ،الواقع

الّمجتّمعـات   شـهد تّمـن شـبه الّمسـتحّيل أن     ه، كّما أنفي آن واحد بعاده السّياسّية واالقتصادّية واالجتّماعّيةأ

  .الّمستقبلفي  ّمجتّمعًةعلى تحقّيق تلك األهداف  ًاقادر ًاحّياة وحكّمّمّيالد نظام  اإلنسانّية

ت إقاّمـة العـدل بـّين النـاس     سلسلة الّمحاوالت الّمجتّمعّية التي توّخّمة في هّمالدّيّمقراطّية هي ّمحاولة 

ّمن السلطة السّياسّية والدّينّية على  وحّماّية حقوق الفرد في الّمجتّمع ،ّمتكافئة لهمتعلّيم وعّمل وتوفّير فرص 

علـى طرّيـق    الّمحاولـة األولـى أو الّمحاولـة األخّيـرة     كانت الدّيّمقراطّية االعتقاد بأنلذلك ال ّيجوز . السواء

، كّما أنه ال ّيصح االعتقاد بأن النظام الدّيّمقراطي الغربي هـو النظـام الوحّيـد القـادر علـى      والّمساواة العدل

تعـّيش فـي    وتجـارب حّياتّيـة ّمختلفـة    ،الشاّمل لشعوب ذات ّثقافـات ّمتباّينـة   اإلنساني تحقّيق العدل بّمفهوّمه

جـاء تطـور النظـام الـدّيّمقراطي فـي أوروبـا نتّيجـة لظـروف اقتصـادّية           ،وفـي الواقـع  . حضارات ّمتباعـدة 

وأن تلـك   ،ّمـن شـعوب العـالم   الّمجتّمعـات األوروبّيـة دون غّيرهـا    بعض خاصة عاشتها وّثقافّية واجتّماعّية 

 يسعالقام على رفض الكبت واالستبداد، و عام إلى تشكّيل وعي الشعوب األوروبّية الّمعنّية قادتالظروف 

س علـى الّمسـاواة واحتـرام    أشكالها، والتنّمّية الّمجتّمعّية الشاّملة، وإقاّمـة العـدل الّمؤسَـ    ّللتحقّيق الحرّية بك

 .  والتعدد الفكري والّثقافي والدّينيفي الّمجتّمع، حقوق الغّير ّمن الناس، واالعتراف بشرعّية االختالف 

ًا في شـّيوع  كانت الّثورة الصناعّية وّما رافقها ّمن تطورات في نّمط اإلنتاج وعالقاته االجتّماعّية سبب

 والتحـول  ،رزقهـم  هم وّمصـادرَ أراضَّيالّمزارعّين  أغلب ، وفقدان م واالستغالل في الّمجتّمع الصناعيالظل

 وهذا. وكراّمته اإلنسان ال تلّيق بحّياة  ،ال صناعّيّين ّيعّيشون في أحّياء فقّيرة ّمكتظة بالسكانإلى عَّم بالتالي
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، والنسـاء  ّمارسها رأس الّمال، خاصة تجـاه األطفـال  جعل الّمطالبة بوقف عّملّيات االستغالل الواسعة التي 

عب نقطة التحول األولى في عالقة الشـ  بوجه عام هي وتحسّين ظروف الّمعّيشة والعّمل، وإنصاف العاّملّين

، أبناء الشعب ّمنوالّمستضعفّين قد تبع ذلك القول بّمسؤولّية الدولة تجاه الّمحتاجّين والّمظلوّمّين و. بالسلطة

ارات ذات التأّثّير الّمباشر خاذ القرلرقابة شعبّية، وّمشاركة الشعب في اّت ووجوب خضوع ّمؤسسات الدولة

حكـم اسـتهدف أساسـًا إزالـة      نظـامَ  بوصفها عناصر الفكرة الدّيّمقراطّية تشكلتوهكذا . في حّياة الّمواطنّين

عادهـا  الّمشاركة فـي الحكـم بأب  و ،الّمساواة بّين الناس بأبعادها االجتّماعّيةتحقّيق و ،الظلم بأبعاده االقتصادّية

 .ورقابة الشعب على الدولة لضّمان تحقّيق تلك األهداف ،السّياسّية

 ،حكم سّياسي لتّمّثّيل الشـعب وحّماّيـة ّمصـالحه وإقاّمـة العـدل بـّين النـاس        كون الدّيّمقراطّية نظاَم ّنإ

، خاصـة فـي ضـوء تبـاّين     الدّيّمقراطّيةتطوّير أكّثر ّمن صّيغة ّمؤسسّية لتجسّيد الفكرة  ّمن الضروريجعل 

 ولّمـا كانـت  . تعـّيش ّمختلـف الشـعوب فـي ظاللهـا     الّثقافّيـة التـي   واالجتّماعّيـة  وتصادّية ـظروف البّيئة االقـ 

دها تنقسم إلى فئات وطبقات وتّيارات فكرّية وتجّمعـات ّمتعـددة   وجشعوب على اختالف ّمنابعها وأّماكن وال

الشعبّية في  الّمشاركة فإّن ،أو النسب، أو اللغة، أو الّثقافة، أو الّموقع الجغرافي ،"رقالِع"أساسها الدّين، أو 

دة جـدًا، خاصـة   أصبحت عّملّية ّمعَق هاوضّمان رقابة الشعب على ّمؤسسات ،صالحّيات الدولةالحكم وتحدّيد 

، لـم ّيعـد بإّمكـان العّملّيـة     لـذلك . وتضـارب ّمصـالحها   الّمختلفـة في ضوء تباّين وجهات نظر الفئات الشعبّية 

العّملّيـة االنتخابّيـة وسـّيلة     اعتّمـاد قوم بـالدّيّمقراطّية تحقّيق ّما تصبو إلّيه ّمن عدالـة وّمسـاواة، ّمـا جعلهـا تـ     

سـّيطرة  لخضـوع السـلطة فـي الّمجتّمـع      لكـن  .لّمّمارسة الدّيّمقراطّية، واعتبار رأي األغلبّية ّملزّمـًا لألقلّيـة  

باسـم  وإصـدار القـرارات والقـوانّين     ،األغلبّية جعل بإّمكان تلك األغلبّيـة تسـخّير الحكـم لخدّمـة ّمصـالحها     

 . لتكرّيس نفوذها الشعب

فـإن كـل    ،األغلبّيـة  الّمشترك بّين الشيَءأو الدّين أو الّثقافة هي  الشّمولي كر الفلسفيالفعندّما ّيكون 

جـزءًا  ّيصبح  ،أو الّثقافةالفكر أو الدّين بسبب اختالف  ،األغلبّية هذه تنطبق علّيه شروط االنتّماء إلىّمن ال 

وتنـال  أن تحقـق أهـدافها    علـى تلـك األقلّيـة   ّمـن الّمتعـذر    وهـذا ّيجعـل  . ّمعزولةأقلّية ّمستضعفة وأحّيانًا  ّمن

بإّمكـان األغلبّيـة   ّيجعـل   األّمـر الـذي  . ى قدم الّمساواة ّمـع األغلبّيـة  في الحرّية والّمساواة والعدل علحقوقها 

 ، واحتكار السلطة وتداولها بّين فئاتها الّمختلفةاالحتفاظ بنفوذها وّموقعها الّمتّمّيز في الّمجتّمع بشكل ّمستّمر

ّمن ذا ّمن شأنه أن ّيحكم على األقلّية أو األقلّيات أن تعّيش حّياتها هو. ّمع قّياّمها ّمّمارسة التفرقة ضد غّيرها

وهـذا  . دون أّمل في التحول إلى أكّثرّيـة فـي الّمسـتقبل    ، وّمنحّماّية ّمصالحهاتّمكنها ّمن  دون سلطة حقّيقّية

في  والتسبب بالتالي ،الحاكّمة األغلبّية لدىوالتفوق بالتّمّيز  شعورالّيكرس  ّمن شأنه في األحوال العادّية أن
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 قــد سـّمح هــذا النظـام، كّمـا هــو الحـال فـي العدّيــد ّمـن الــدول      و. حبـاط واإلشـعور األقلّيــات بـالظلم    تعّمّيـق 

فئات عنصرّية ّمتطرفـة ضـّمن إطـار األغلبّيـة الحاكّمـة،       ، بظهورّمّثل أّمرّيكا وفرنسا والنّمسا الدّيّمقراطّية

لّيس باستطاعة النظام  وهذا ّيعني ببساطة أنه .األقلّيات تحت ّمستوى الفقر والحاجة ّمن أبناءوسقوط الكّثّير 

تّمـع  وتكـافؤ الفـرص فـي ّمج   والحرّية الدّيّمقراطي الذي ّيقوم على حكم األغلبّية أن ّيحقق العدالة والّمساواة 

 .تسوده تعددّية ّثقافّية ودّينّية

 ّيةـالغربـ  لكـن التجربـة  ّمبـدأ تكافؤ الفرص ّمـن الّمبـادئ الجـدّيرة بـالتطبّيق،      ّدوعلى سبّيل الّمّثال، ّيع

ّمكـّين  وت، الضعفاء ضدّمكانّية استخداّمه لتبرّير التفرقة لى إإ، وعلى أرض الواقعتطبّيقه تشّير إلى صعوبة 

ّمن الّمعروف أن البعض ّمن الناس،  إذ. لةجاه الفقراء والجهخلي عن ّمسؤولّياتهم االجتّماعّية ُتاألّثرّيا ّمن الت

درات عقلّيـة  ّيّملكـون قـ  ال  لّمّيـة تعلّيّمّيـة  وّثالّثـة عِ  ،ّثقافّيـة وأخرى اجتّماعّية  ،وذلك ألسباب وراّثّية بّيولوجّية

ّيم القِـ درات ورص الّمتاحة، بّينّما ّيّملك آخرون ّما ّيكفي ّمن القُـ نهم ّمن استغالل الُفتّمّكسلّيّمة ّمواقف و ًاقّيّمو

، بل وخلق فرص جدّيدة ّيستغلونها لتحسّين ّمستوى ّمعّيشتهم واالستحواذ بسهولة الستغالل الفرص الّمتاحة

 ،ّمن التفوق والتقدم والّثراءالّثانّية وهذا ّمن شأنه تّمكّين الفئة . أسباب القوة والتّمّيزو الّثروة على الّمزّيد ّمن

تجاوب ـحاجاتهم وتـ  ُتلبيق الهرم االجتّماعي والحصول على ّمكانة اجتّماعّية ّمن تسُلاألولى الفئة وحرّمان 

فـرص  الل ّمبـدأ تكـافؤ   ِبولّما كان الّمجتّمع الغربي عاّمة، واألّمرّيكي خاصة، قد َق .طّموحاتهم الّمشروعةّمع 

عبئـًا علـى    همواعتبـار  ،فقد أصبح بإّمكان األغنّياء التخلـي عـن الفقـراء    االجتّماعّية،  عن ّمبدأ العدالةبدّياًل

ّيعني أنـه   ذلكو .ّمكانتهم االجتّماعّيةأحوالهم الّمعّيشّية والتعلّيّمّية ووّمسؤولّين عن فقرهم وتدهور  ،الّمجتّمع

 . تحقّيق الّمساواة في الّمجتّمع الرأسّمالي الدّيّمقراطيأن ّيضّمن ّمبدأ تكافؤ الفرص لّيس بإّمكان 

الـذي صـدر عـام    ، The Rise of the Meritocracyفـي كتابـه    Michael Young ّماّيكل ّيونغ ّيقول

باستطاعتها استغالل  ألولىا: إن تطبّيق ّمبدأ تكافؤ الفرص ّيؤدي إلى تجزئة الّمجتّمع إلى ّمجّموعتّين 1755

وعة عن استغالل ّموبسبب عجز هذه الّمج. لّيس باستطاعتها استغالل تلك الفرص والّثانّية ،الّمتاحةالفرص 

لكنها، بخالف كل طبقـة  . فإنها تجد نفسها تسّير إلى الخلف ُّمكونة طبقة فقّيرة وّمهّملة ،الفرص السانحة لها

 ...رسـّمّياً  تعـاني العزلـة   ّمكبوبةكّما أنها لّيست طبقة ّمّماّثلة في التارّيخ، لّيست طبقة ُّمستعبدة وال ُّمستغلة، 

إنّما هي طبقة حرة لكنها ّمعزولة، لدّيها الفرصة لكنها فقّيرة، تعّيش في ّمجتّمع ّمفتـوح لكنهـا ال تسـتطّيع أن    

ولّما كان الوضـع االجتّمـاعي لهـذه الطبقـة لـّيس نتّيجـة       . تسلق السلم االجتّماعي وتخرج ّمن ّمصّيدة الفقرـت

إن تخلـف أبنـاء هـذه الطبقـة ّمعرفّيـًا      . ، فقد أصبح ّمن الصعب تغّيّيره بقرار حكوّميّمعّينة لسّياسة حكوّمّية

ي وضـعها االجتّمــاعي، وتخلفهـا شــبه الكاّمـل والــدائم فـي الّمجتّمــع     فـي تــدنّ  يوّثقافّيـًا هــو العاّمـل األساســ  
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صـالح نظـام التعلـّيم    إع هذه الطبقة حّيّثّما كانت، ّيتطلب وهذا ّيعني أن عالج أوضا. الرأسّمالي الدّيّمقراطي

ّثالّثـًا،  تّمي إلّيهـا  ـنـ ـم الّمناسب ّثانّيًا، وتطـوّير الّثقافـة الشـعبّية التـي ت    أواًل، وتّمكّينها ّمن الحصول على التعلّي

 . والتجاوب ّمع استحقاقاته ،دراك حقائق العصر، والتعاّيش ّمعهإكي ّيكون بإّمكانها وذلك 

وإقاّمـة العـدل بـّين     والفردّية، للدكتاتورّية ، بهدف وضع حٍدجاء تطور الدّيّمقراطّية، كّما أشرنا سابقًا

م عن ذلـك اتجـاه   قد نَجو .لفقراء والضعفاءاحرّياتهم األساسّية، ووقف عّملّيات استغالل ب االعتراف ،الناس

حّماّيتهـا ّمـن   إلى التركّيـز علـى الحقـوق الفردّيـة و     ،اجتّماعّية العّملّية الدّيّمقراطّية، كنظام حكم وقّيّمة ّثقافّية

نتّيجـة  . ر الّمطلـوب وتحدّيدها بالقد الحقوق العاّمةتعرّيف ل الحاجةالدولة والّمؤسسة الدّينّية، والتغاضي عن 

تعزّيــز والقّيــام باالجتّماعّيــة النظــام الــدّيّمقراطي الفرصــة للقــوى الّمتنفــذة باســتغالل ّمــواقعهم  لــذلك، أتــاح

وبعد استقرار األوضاع السّياسّية وتزاّيد . ّمصالحهم على حساب ّمصالح القوى الضعّيفة والّمصلحة العاّمة

، لح الشخصّية والطبقّية تستحوذ على األفضـلّية الّمصاأصبحت ، االهتّمام بنواحي الحّياة االقتصادّية الّمادّية

 نتّيجة لـذلك، تـم  . عن الّمصلحة الوطنّية ةذاتّية بعّيد ةذات أهداف ّمصلحّيتصبح الّمنافسة السّياسّية  جعل ّما

على حّماّية الّمستضعفّين ّمن فقراء وجهالء وأقلّيات ّمنبوذة،  عاّمة تقلّيص قدرات أنظّمة الحكم الدّيّمقراطّية

 .خاصة في ضوء ضعف ّمشاركة تلك الفئات في العّملّية االنتخابّية

 وخطابـه السّياسـي  ّيطلع على سّيرة الخلفـاء الراشـدّين والتـراث الفكـري العربـي اإلسـالّمي       ن َّمن إ

 .والّمسـاواة واإلنصـاف والحرّيـة    ش ّمن كّثرة اإلشارات إلى قّيم العـدل سوف ُّيدَه ،عبر العصور والروحي

التـي   تجارب غّيرها ّمـن الـدول والشـعوب   ّمع ورنت التجربة العربّية اإلسالّمّية القدّيّمة في الحكم ُقّما وإذا 

 ،التجارب ظلّمًا أن التجربة العربّية اإلسالّمّية ربّما كانت أقَل الباحث ، فإن ّمن الّمؤكد أن ّيكتشفعاصرتها

 ،وإطاعـة أواّمـره   تعـالى  قـد كانـت ّمخافـة اهلل   و. بأبعـاده الّمختلفـة  واإلنصـاف  العدل  وأكّثرها قربًا ّمن ّمبدأ

إلـى االبتعـاد عـن الظلـم     في ذلك الزّمن  ّمنارة التي قادت الحاكم الّمؤّمناله ورحّمته هي والسعي لنّيل رضا

القدّيّمـة  اإلسـالّمّية  و العربّيـة  أن ّمعظـم تجـارب الحكـم   بّمع ذلك، ال بد ّمن االعتراف . واالقتراب ّمن العدل

واغتصبت السلطة، عد الروحي للدّين، خالفت ّمبدأ الحرّية، وأهّملت الُبأنها والحدّيّثة لم تلتزم بّمبدأ العدالة، و

 . ، وتسهم في تخلف عاّمة العرب والّمسلّمّينلدّين وتظلم الّمواطنّينإلى اّما جعلها تسيء 

واإلسـالّمّية، هـي الـدعوة األولـى      الّمسّيحّية تّينها رسالة الدّيانكانت الرسالة الدّينّية السّماوّية، بّما فّي

، باالبتعـاد عـن الظلـم وإنصـاف الّمستضـعفّين      الحاكَم ناالدّيانت إلقاّمة العدل بّين الناس، حّيث طالبت واألهّم

 رسـالة  كانـت  ّمـن ناحّيـة ّثانّيـة،   . درات ّمطلقـة صالحّيات وقُـ  يلهي عادل ذإجعلته ّمسؤواًل أّمام حاكم  فّيّما

 ،حّيـث قالـت بتسـاوي الّمـؤّمنّين أّمـام اهلل      ،ّيّمقراطّية فـي الّمجتّمـع  إلرساء ّمبادئ الد أساسّيةدعوة اإلسالم 
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إذ فّيّمـا   .وإدارة شؤون ّمجـتّمعهم  كالتهملحل ّمش فّيّما بّينهم والّمحكوم على السواء بالتشاور وطالبت الحاكَم

فّيّما ترسي اآلّيـة    "م في األّمروشاوره" :، ّيقول في آّية أخرى"وأّمرهم شورى بّينهم" :ّيقول القرآن الكرّيم

وبـذلك   ،ملزام الحاكم بالعودة إلـى الرعّيـة واستشـارته   إالّثانّية ّمبدأ  يّمبدأ الّمساواة بّين الناس، ترسلى األو

 . الحاكم في االنفراد في الحكم واتخاذ القرارات الّمصّيرّية بّمفرده حَقّمعًا ّيتان تنفي اآل

 الحّياة، ولو جزئّيًا، عن ّمادّية ،ُّيطالب البعض في الّمجتّمعات الدّيّمقراطّية الرأسّمالّية بوجوب االبتعاد

 كان ّيم والروحانّياتن االبتعاد عن الِقهؤالء أ رى، حّيث ّياإلنسانّية والعودة إلى قّيم الدّين ورسالته الروحّية

ّيطالب البعض  ،وفي الّمقابل. الجرّيّمةّمعدالت وانتشار الفقر وتزاّيد  بوجه عام، سببًا في تدهور األخالقّيات

بنـواحي الحّيـاة    االهتّمـام زّيـادة  و ،الروحانّيات التركّيز علىب التخفّيف ّمن في الّمجتّمعات اإلسالّمّية بوجو

العلّمـي والتطـور   علـى حسـاب التقـدم     جـاء االهتّمـام الّمتزاّيـد بالروحانّيـات     هـؤالء أن  حّيث ّيعتبر ،الّمادّية

ّما ّيكفي ّمن األنصـار والنقـاد، إال أنـه    الدعوات لكل دعوة ّمن هذه  ه ّيوجدوّمع أن .االقتصادي والتكنولوجي

نـواحي   لّمختلـف التقـدم  ولّية ّمشـ و ،العدلشّمولّية الّمادّية الّمطلقة وال الروحانّية الّمطلقة تحقّيق  لّيس بإّمكان

استفادة الدّيّمقراطّية ّمن روحانّية الـدّين وقّيّمـه هـي خطــوة أساسـّية وضـرورّية إلعـادة         كانت اوإذ. الحّياة

استفادة نظم الحكم الدّينّية ّمن ، فإن االجتّماعي ، وتّمكّينه ّمن تحقّيق العدالة واألّمنهّيكلة النظام الدّيّمقراطي

التجربة الدّيّمقراطّية في التنّمّية االقتصادّية والتقدم العلّمي والتكنولوجي هي خطوة أساسّية وضرورّية لرفع 

 ّمع ّمادّيات الدّين كان ال بد ّمن تعاون روحانّيات ،لذا. مّمستوى ّمعّيشة الفرد وتحسّين نوعّية حّياته بوجه عا

التنّمّيـة  ّيد ّيقوم على دعائم واقعّية إنسانّية تصلح أساسًا لنظام عالّمي ّيحقق لبلورة نظام حكم جد رأس الّمال

 .والّمساواة للجّمّيعوالحرّية والكراّمة العدالة و
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13 

 العرب والدّيّمقراطّية 

ّمّما ال شك فّيه أن جّمّيع التجارب العربّية في الدّيّمقراطّية فشلت في احترام ّمبادئ الدّيّمقراطّية، كّما فشلت 

وّمع تعدد العواّمل التي قادت . ّمن أهداف تلك العّملّية أو اقتصادي سّياسي أو اجتّماعيفي تحقّيق أي هدف 

وّمواقفه  وقّيّمه إلى الفشل، إال أن العاّمل األهم هو العاّمل الّثقافي الذي ّيحكم طرّيقة تفكّير اإلنسان العربي

. وعالقته بالّمحكوم ، والحاكموالحّياة والّمستقبلوالوقت لّمجتّمع والوطن رؤّيته للآلخر، بّما في ذلك ورؤّيته 

وربّما علّمي كي ّيصبح قادرًا على فهم العّملّية الدّيّمقراطّية  ،ولّما كان اإلنسان العربي بحاجة لتأهّيل ّثقافي

، فإن توعّية وّمستقبل األوطان واألجّيال القادّمة واستّيعاب ّمراّمّيها وّمدى أهّمّيتها بالنسبة لحّياته وّمستقبله

وى االجتّماعّية والِق بالفكرة الدّيّمقراطّية، ب على الدول الّمعنّيةهذا اإلنسان تأتي في أولوّية األّمور التي ّيج

  .بها تقومأن  تنّمّية السّياسّية واالقتصادّية والعلّمّية والّثقافّيةالّمؤّمنة بال

أنه لّيس بإّمكان اإلنسان ّيتفقون على  ّمن الّمّثقفّين العرب الدّيّمقراطّية الّمعنّيّين بقضّية ّمعظم أن وّمع

إال أنهم ال ّيتفقون على طرّيقة  ،الراهنةالحّياتّية في ظل الظروف  الدّيّمقراطّيةالعربي أن ّيّمارس العّملّية 

هو وفّيّما ّيرى البعض أن العائق . ، وال على الظروف الّمواتّية لتطبّيقها على األرضتّمكّينه ّمن ّمّمارستها

في  والتعلّيَم ،لّيشّمل التربّية في البّيوت بكّثّير ، لكن العائق ّيتجاوز هذا وذاكًاسّياسي، ّيراه آخرون ّثقافّي

تعاّمل الدولة ّمع  ، وطرّيقَةالشارع وكالَم ،اإلعالّمّية التلفزّيونّية في الّمساجد، والبراّمَج الّمدارس، والوعَظ

، فإن عّملّية والتعقّيد وّما دام العائق هو بهذا الحجم .حكوم وّمؤسسات الدولة، وعالقة الحاكم بالّمالّمواطن

 ال الواقع العربي التوافق علّيها عربّيًا، على الرغم ّمن أن ّيتم ّمتطورة ّمرجعّيةنطلق ّمن ـالتوعّية ال بد أن ت

 ". صالحإ"كلّمة ّمفهوم قرّيبًا، بّما في ذلك ـفكرة ت على أّي ًاعربّي ًاجّماعإهناك  ّيشّير إلى أن

صالح ّيعني حصول الشعوب على أن اإل التوجهات الغربّية ياللبرالي ذ التّيار أتباع رىّي إذ بّينّما

 ،نّمّية اقتصادّية على أسس رأسّمالّيةـتو نهضة علّمّية الحرّية، والعّمل على تحقّيقالّمزّيد ّمن الدّيّمقراطّية و

نّمّية اقتصادّية على ـصالح ّيعني التوجه نحو تحقّيق وحدة عربّية، وتأن اإل التقلّيدي القوّميّيرى أتباع التّيار 

ّمساعدة الفقراء الّمطلوبة لالبراّمج واعتّماد القوانّين  سّنالقّيام ب، وجتّماعّيةاالعدالة التحقق  اشتراكّية أسس

صالح ّيعني الرجوع إلى الدّين، اإل فترى أن الّمحافظة دّينّيًا واجتّماعّيًا، أتباع التّياراتأّما . والّمحتاجّين
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 على أسس العربي ّمجتّمعال بناءإعادة وااللتزام بتأدّية الشعائر الدّينّية وّمراعاة الطقوس الّمنبّثقة عنها، و

ّما حدث ّمن تطور عبر العهود  ّما ّيعني أنهم ّينظرون إلى كل ،كان قائّمًا قبل أكّثر ّمن ألف سنة شبّيهة بّما

 .صالح وتصحّيحإ إلى ، ّما ّيجعله بحاجةطأفي الطرّيق الخ اَرَستطور  نهأعلى السابقة 

ّيّمان إإن ّمّما ال شك فّيه أنه توجد جّماعات كّثّيرة في الوطن العربي ذات اهتّمام بالدّيّمقراطّية عن 

، والحصول على وتوعّية الناس بأهّمّيته العربي اطي في الّمجتّمع، وأنها تحاول نشر الفكر الدّيّمقرقناعةو

قول تلك القوى، ّيجعل ّمن الصعب على العرب ـفغّياب الدّيّمقراطّية، كّما ت. هذه ّيد شعبي لوجهة نظرهاـتأّي

 .نع التارّيخصّمكنهم ّمن الّمشاركة في تحقّيق ّما ّيصبون إلّيه ّمن حرّية ونهضة ُت

ّمن هي الجهة الّمؤهلة للقّيام  :الّمهم الذي ّيتبع هذا هو، إال أن السؤال وّمع صواب هذا الّموقف 

في  علّيهاالفكرّية التي ّيّمكن االرتكاز الّمرجعّية ّمكونات الّمطلوبة، وّما هي  بعّملّية التوعّية الجّماهّيرّية

تدرّيبه  توجب تأهّيل اإلنسان العربي الستّيعاب أهّمّية الدّيّمقراطّية عّملّية أَن ةتصّمّيم براّمج التوعّية، خاص

. استحقاقاتهاّمع والتكّيف  ،ّماعّية ّثقافّيةتوقّيّمة اج سّياسيحكم نظام بوصفها اطّية الدّيّمقر على التعاّمل ّمع

ن خالل التوافق علّيها ّم تقدّمّية إنسانّية شاّملة ّيتُم لذلك نرى أن الّمرجعّية الوحّيدة الّمّمكنة هي ّمرجعّيٌة

ّمع إّمكانّية التوصل إلى ّمرجعّيات قطرّية  ،بيالقوى الفاعلة في الّمجتّمع العر ُلحوار ّمفتوح تشارك فّيه ك

وهذا ّيعني أن االجّماع ال بد أن ّيتم بّين الّمّثقفّين الّمعنّيّين بنهضة  .بسبب تباّين ظروف الّمجتّمعات العربّية

األّمة العربّية وتحرر شعوبها، وذلك ضّمن خطة شاّملة، ّيتم البدء بتطبّيقها على ّمستوى التربّية والتعلّيم في 

 . الّمدارس

قّيادات وجّماعات تنادي بالدّيّمقراطّية، وأن ّيشّمل  ، لبرالي وقوّمي ودّيني،فكري عربيإن كل تّيار 

لكن . العربي الشعبو الّثقافة العربّية على بوا أنفسهم أوصّياَءنَصهذه الجّماعات تضم في صفوفها ّمّثقفّين 

دّيات الفكرّية نتفي الجاّمعات والّمنظّمات الخّيرّية والّم هؤالء الّمّثقفّينأّمّثال في التعاّمل ّمع  تجربتي الحّياتّية

. ال وجود له تقرّيبًا العربي الّمّثقف الدّيّمقراطيأن  قنعتني، بّما ال ّيترك ّمجااًل للشك،أوالشركات التجارّية 

أنظّمة الحكم  نقِد عنّمعه، في داخل الوطن العربي وخارجه، كان ال ّيتوقف  عربي تعاّملُت" ّمّثقف"فكل 

 ّينقلب ضدكان ّما دام خارج السلطة، وأنه بالدّيّمقراطّية والّمطالبة  ،التعسفّية والتندّيد بّمّمارساتها ،العربّية

وّما دام  .صالحّيات سلطوّية ّمؤسسة تّمنحهجزءًا ّمن ّمعها في اللحظة التي ّيصبح  الدّيّمقراطّيةالحرّية و

توعّية الجّماهّير ال ّيجوز أن تسند  ، فإَنسلوكّياتهّمن قضّية الدّيّمقراطّية ّيتناقض ّمع ّموقف الّمّثقف العربي 

 . االزدواجّية على ّمّمارسةنجزه هو تدرّيب أشخاص أفضل ّما ّيّمكن أن ُّي إلى هذا الّمّثقف، ألَن
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الّثقافّية واالجتّماعّية والسّياسّية الفكرّية والنواحي  ّلكبالتأزم ّمن  ّيتصف الوضع العربي العاّم

، كّما ّيجعل ّمن الصعب صالحنقطة البداّية في عّملّية التوعّية واإل واالقتصادّية، ّما ّيجعل ّمن الصعب تحدّيَد

العرب إلى  رارًا وتكرارًا بخصوص حاجِةوهذا ُّيعّيدنا ّمجددًا إلى ّما طرحناه ِّم. على الهدف النهائياالتفاق 

 ّينتشل واعٍدعربي  رسم أفق لّمستقبٍلّمع التحدّيات اآلنّية و في ّمقدورها التجاوُب نّموّية شاّملةـاستراتّيجّية ت

عن ّثقافة غّياب الّمؤسسّية لكن . والتخلف والتبعّيةوالفقر والجهل  فقع التطرـنـّمن ّمست القادّمةاألجّيال 

الجانب، ّينظر إلى األّمور ّمن زاوّية  حادَيُأ يتفكّير العربالجعل ب في سَبتالفكر والعّمل العربي عاّمة 

استّيعاب تعقّيدات في  وأخفقوا ل العربفِش ،نتّيجة لذلك. ضّيقة ُتخفي ّمن الحقّيقة أكّثر ّمّما تكشف بكّثّير

 تجعل كَل دّيناّمّيكّيةذات طبّيعة  وتحوالت ّمن تغّيراتالّيوم وعي ّما ّيشهده عالم العصر الذي نعّيش فّيه، و

 . كافة زواّياالها ّمن زاوّية واسعة ترى ّيد ّيحتم النظر إلتداخل بشكل ّمعّقـوت ،تتشابك ّمع بعضهاقضاّيا ال

 اإلسالموالّمذهبّية داخل والدّينّية العرب بحاجة لّموقف عقالني ّيقبل التعددّية الفكرّية والّثقافّية  إّن

قّية اإلسالم وحرّية الرأي واالجتهاد أواًل، وحفاظًا على وحدة العرب اصدّموخارجه، وذلك حرصًا على 

 جَهْنَّمالذي ّيقوم بتقطّيع أوصالها بشكل ُّم التشرذم والتّمزقّمن وحّماّيتها  ،ّثانّيًا أوطانهمسالّمة والوجدانّية 

والدّينّية وحرّية العبادة أّمر ال بد ّمنه للحفاظ على التراث كّما أن االعتراف بالتعددّية الفكرّية والّثقافّية . ّثالّثًا

 كافة ق علىالعربي بشقّيه اإلسالّمي والّمسّيحي، وصّيانة العقل العربي ّمن االنزالق نحو الجنون الذي ّيُد

قناع اإلنسان العربي بالعودة إلى العقل إأشكالها، إال أن  لوّمع أهّمّية التعددّية بك. اتكاد تحطّمه األبواب بقوة

حّياتّية جدّيدة تّمحو ّمن  تجاوز التعددّية كّثّيرًا؛ إنه ّيحتاج إلى خلق ظروٍفـضّمّير ّيحتاج إلى أشّياء توال

 . الحّياة وحَب وتبعث فّيه األّمَلنقي ضّمّيره ووجدانه ّمن زّيف التارّيخ، ـوُتذاكرته ّمآسي الوضع القائم، 

فرص العّمل والتعلّيم أحّيانًا، ّيجد نفسه ّيعّيش  العربي الذي ّيعاني الفقر والبؤس وغّياَب إن الشباَب

غالق الطرق أّماّمه، ّما ّيجعله أّمام خّيارات إ وتعّمل علىفي ظل أنظّمة حكم استبدادّية ال تحترم كراّمته، 

نه ّمن القبول بحّياة بائسة بال أّمل في ّمستقبل ّمزهر، فّيّما تزداد ّمعرفته بأحوال أقرا: ّثالّثة ال رابع لها

أو ّمحاولة الهجرة ّمن الوطن والّمخاطرة بحّياته كي ّيصل إلى شواطئ  ؛ّياشباب أّمرّيكا وأوروبا وآس

ام لصفوف حركات ّمأو االنض ؛ّيحّمله في رأسه ّمن أفكار وّمعتقداتّما ّمأوروبا التي ال ترّيده، وتخشى 

اإلسالم السّياسي الّمتطرفة، والتحول إلى ّمجرم ّمحترف باسم الدّين، على أّمل الشهادة والفوز بالجنة 

 ، ّما ّيجعله ّيصبح جزءًاوفّيّما ّيتحول الشاب البائس الّمستسلم إلى عبء على نفسه ووطنه. والحور العّين

أّما . اقةخَل ات عقلّية وّمواهَبوّما ّيّملكه ّمن إّمكان ،الّمهاجر الشاَب ّمن طابور خاّمس نائم، ّيخسر الوطُن
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وتشوّيه  ،ه وتراّثهِده، وّيعّمل على تدّمّير بلالشاب الذي ّيتحول إلى التطرف فّيصبح إنسانًا ّيعادي وطنه وأّمَت

 .تهوقناع هّيّمانوإصورة دّينه 

دّينهم بسبب عدم  ّيةقاصدّمائهم وتراّثهم وّمالهم وّمستقبلهم وإن العرب ّيدفعون الّيوم ّثّمنًا باهظًا ّمن دّم

 هتجاه وطنه وشعب وّما علّيه ّمن واجبات ،بتوعّية الفرد العربي بّما له ّمن حقوقالعرب كام اهتّمام الُح

إن الجهل هو  .بداًل ّمن تصحّيحه الشباب العربي بشكل عام، وقّياّمه بتزّيّيف وعي ، وجهل اإلعالموأّمته

 أّما العدو األكبر ّمن الجهل فهو تلقّين الفرد ّمعلوّماٍت ،نسان وكل شيء إنساني في اإلنسانأكبر عدو لإل

لى غّيره رأّيه ع فرَض هحقبأن ّمن الفرد توهم  ،دّينّية ًاوأحكاّم بوصفها حقائَقتخالف ّمبدأ الحرّية الفردّية 

إال أن العصر الحالي جعل الجاهل عدو نفسه  "الجاهل عدو نفسه" :وّمع أن الّمّثل العربي ّيقول. ّمن الناس

، وهو ّمجتّمع أّيضًا ه ّيعادي الّمجتّمع الذي ّينتّمي إلّيهأّمته ووطنه وإنسانّيته، ألن ّمن ّيعادي نفَسعائلته وو

ع الّمعّيشّية، وغضبهم ّمن ي األوضاالعربي ّمن ترِدر الشباب إن تذُّم. ّيتسع كل ّيوم لّيشّمل اإلنسانّية جّمعاء

ّثبت ـهّمال وغّياب فرص العّمل، وتطلعهم إلى هجرة أوطانهم، واألّمل في الجنة والحور العّين ُتالظلم واإل

 له إلى شخص ّمرّيضّيحِووهذا  ،التطرفاالنحراف ودفع الجاهل والُّمحبط إلى َّيوالبؤس أن الكبت والفقر 

ركة في تعّمّيق جراح أّمته واإلساءة لدّينه، واإلسهام في تدّمّير وطنه وقتل على استعداد للّمشا نفسّيًا

 . أصدقائه وجّيرانه

 أساس حوارات سّياسّية وفكرّية بّين  إلى ّمشروع نهضوي شاّمل ّيقوم علىالدول العربّية تحتاج 

القوى الشعبّية الفاعلة في عّملّيات استنهاض الهّمم وّمواجهة  ل، وإشراك ككافة أطّياف الّمجتّمع العربي

، تبني وال برسم استراتّيجّية تنّموّية تحررّية وعلّمائها وّمّثقفّيها ةهذه األّملعصر، وتكلّيف ّمفكري تحدّيات ا

إذ في . ، وإشراك الشعوب في العّملّية السّياسّيةالّمساواة والعدالة واألّمنو الحرّية قّيتحقتستهدف تهدم، 

م للعالم العربي قائّمة، ولن ّيتحقق حلم الجّماهّير العربّية في الحرّية والنهضة، ولن تقهذا، كغّياب ّمشروع 

ّمؤتّمر  عقدلذلك نقترح أن تسارع الدول العربّية إلى . ولن تستّمر دول النفط بالتّمتع بإّيرادات النفط طوّياًل

لوطن العربي ّمن داخل اعرب ن وعلّماء ورجال أعّمال ون وّمّثقفون استراتّيجّيوّمفكرعام ّيشارك فّيه 

ّيّيم حجم ككل، وتق بالوطن العربي ططار الداخلّية والخارجّية التي تحّيتحدّيد األخ األساسّية وخارجه، ّمهّمته

 . شاّملة ّمكن توظّيفها في عّملّية هادفة تفضي إلى نهضة ّمجتّمعّيةات والفرص الّمتاحة التي ُّياإلّمكان

تجعل العقل العربي عقاًل  بّين الناس الّمتداولة" الّمأّثورة"إن الكّثّير ّمن التقالّيد والعادات واألقوال 

وّيهاب الحرّية؛ إذ فّيّما  ،ّيستأنس التبعّيَةّيّمّيل إلى تصدّيق الخرافة، و، القدرة على التفكّير ضعّيَفقاصرًا 

. التخاذ قرارات صعبة لم ّيتعود على التفكّير فّيهاتحداه ـالحرّية تّمن ّمهام التفكّير، فإن  العقل التبعّية ترّيح
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والتعالّيم الدّينّية لإلنسان العادي ّمنظوّمة ّمتكاّملة ّمن  الشعبّيةم َكلتقالّيد والعادات والِحّثانّية، توفر اّمن ناحّية 

 عن األضواء ًابعّيد ،ّمطّمئنة التي تجعل ّمن السهل علّيه أن ّيعّيش حّياة هادئة والّمعتقداتالقّيم والّمواقف 

ّيتجه عادة إلى  في دوائر الحكوّمةلهذا نالحظ أن الّموظف . وعذابات التفكّير في عواقب الوقوع في الخطأ

تفسّير ّما لدّيه ّمن بداًل ّمن ّمحاولة ، وذلك لّيس لدّيه نص واضح بشأنها ّمسألة ّمشروعة ي كلف رفض البِت

ّما ، قد ّيكلفه الكّثّير احتّماالت الوقوع في خطأ ب الّموظَفجِنوُّي ،عفي العقل ّمن التفكّيرفالرفض ُّيتعلّيّمات، 

رجال الدّين أن حجاب  ّمن والعدّيُداألزهر  أفتىوعلى سبّيل الّمّثال،  .ّيجعله ّيّمّيل إلى الظلم بدل العدل

ن اإلنسان أل ،زال عدد النساء التي تختار الحجاب في تزاّيدّيّمع ذلك ّما  ؛ًاشرعّي ًاحكّم الّمرأة تقلّيد ولّيس

ر وهناك الكّثّي .ر ّيأتي على حساب حرّيته وإنسانّيته أحّيانًاالّمؤّمن ّيرّيد أن ّيكون حذرًا جدًا، ّما ّيجعل الحَذ

   .لد الذاتنها تتصف بَجأاإلنسان العربي إلى اتخاذها، ّمع ّمن األفعال والّمواقف الّمّماّثلة التي ّيسعى 

ّيم والّمواقف بسبب ّمنظوّمة الِق السلّيم ه العقل العربي ّمن قصور في القدرة على التفكّيرّيإن ّما ّيعان

وى تشابك ّمصالح الِقّمدى العصر، ودراك تعقّيدات إقادر على  ، ّيجعله غّيَرالتقلّيدّية الّمتوارّثة والّمعتقدات

 البسّيطةلهذا ّيّمّيل العقل العربي إلى الحلول . الّمهّيّمنة على العالم، وتداخل هّموم وّمظالم ّمختلف الشعوب

ت بحوث ودراساجاءت نتّيجة لولّيس على حقائق علّمّية  ،وحكم وأقاوّيَل سة غالبًا على شعاراٍتَسؤالّم

ُتعنى بّمختلف نواحي الحّياة وإدارة  رسّمّية وشعبّية ؤسساتإقاّمة ّملذلك فشل العرب عاّمة في . ّمستفّيضة

، وتشكّيل خّيارات ترشد الّمسؤول عن اتخاذ القرار، فكل ّمشكلة، ّمهّما كانت طبّيعتها األوطانن وشؤ

ى على ّثقافة ال تعرف ألنه ترَب ،لكن العقل العربي ال ّيفهم الخّيارات. أكّثر ّمن حل واحد هاوخطورتها، ل

الصواب  ، اللّيل والنهار،لحادّيّمان واإلاإلالخّير والشر، النور والظالم، الحالل والحرام، : غّير التضاد

العربّية، " الّمؤسسات"العقلّية الّمسؤولة عن إدارة كل هي " عقلّية الدكان"لهذا أصبحت. وهكذا ...والخطأ

  .ذاتها بّما في ذلك ّمؤسسة الحكم

 كل ّمؤسسة خاصة وعاّمة، بغض ىّير في اإلدارة وأسلوبهي طرّيقة في التفكّير  "عقلّية الدكان"

صبح ّمن بناء على ذلك، ُّي. دها، ّمجرد دكان تابعة لشخص أو لعائلةوجالنظر عن حجّمها وأهدافها وّمكان و

تعاّمل به ّمن ـلسّياسات الّمتعلقة بإدارة الدكان وّما تابنفسه  قّرأن ُّي( الدكنجي)أو ّمدّيرها الدكان حق ّمالك 

. بضائع وقضاّيا، وتحدّيد ساعات العّمل وطرّيقة التعاّمل ّمع الزبائن، والتحكم في حّياة ّمن ّيعّمل تحت إّمرته

 ّموظفنّية الّثقافة الشعبّية، ّما ّيجعل كل الّمترسخة في ُب العربّية التقالّيد هي جزء ّمنهذه إن عقلّية الدكان 

وّما  .، ّمع عدم تحّمل تبعات قراراتهأعّمالالّمسؤول األول واألخّير عّما ّيدّير ّمن عربي ّيتصرف بوصفه 

ّيشعر غالبًا بأنه ّيّملك سلطة ّيّملك حق التصرف بأّمالكه كّما ّيشاء، فإن كل ّمسؤول  (الدكنجي)أن دام 
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ّيجعله ّيتصرف بعقلّيٍة  ّمن شأنه أنوهذا  ،هاالّمؤسسة التي ّيشرف علّي التحكم في كل األّمور الّمتعلقة بعّمل

ّمن  .تفكّير ّمتوارّثة ال تعكس ّمدى ّما حصل علّيه ّمن علم، بل بناء على ّما ترَسخ في وعّيه ّمن تقالّيَد وطرِق

 ؛غالق الدكان حتى ّيعودإفإنه عادة ّيقوم ب ،الغداءطعام ناحّية ّثانّية، حّين ّيذهب الدكنجي إلى بّيته لتناول 

في  توقف عن العّملـالحج، ّما ّيجعل الّمؤسسة التي ّيدّيرها ت وكذلك الحال حّين ّيذهب إلى الّمستشفى أو إلى

ّمن الصعب أن ّيصدر  هأن ، إالعادة الّمؤسسة التي ّيدّيرها ّمسؤول حكوّمي ال تغلق أبوابهاأن وّمع . غّيابه

 . ةكانت القرارات ّملّح وإن، حتى عنها قرارات في غّياب الدكنجي

خ هذه العقلّية في نخاع الّثقافة العربّية جعل الّمهاجرّين العرب ّيحّملون عقلّية الدكان ّمعهم إن ترُس

على سبّيل الّمّثال، لم تستطع و. حتى الّموتقاد البعض ّمنهم إلى التّمسك بهذه العقلّية وإلى حّيث رحلوا، 

فّيها كان  تخلص ّمن هذه العقلّية، على الرغم ّمن أن كل عضوـجّمعّية الخرّيجّين العرب األّمرّيكّيّين أن ت

ّما  ،أّمرّيكّية جاّمعاتفي ن تولى رئاستها كانوا أساتذة ، وأن جّمّيع َّمّمن جاّمعة أّمرّيكّية ّيحّمل شهادة جاّمعّية

وبسبب هذه . ّمحاّمّيًا ّمرّموقًا ّمن الناشطّين في ّمجال حقوق اإلنسان أحدهّما كان أو اّثنّين، ًاعدا رئّيس

العقلّية القاصرة، فإن إدارة الجّمعّية لم ُتقدم ّمّيزانّية سنوّية واحدة خالل فترة وجودها، ُتبّين ّمصادر الدخل 

. لّيًاوالنفقات وخطط العّمل الّمستقبلّية وتكالّيفها الّمتوقعة، ّما جعلها ّمنظّمة عاّمة ظاهرّيًا، ودكانًا خاصة فع

ّمن ّموالّيد  وّيؤكد وجهة النظر هذه، أن الّمحاّمي الذي تولى رئاسة الجّمعّية، ّمع أنه كان ّمّما ّيّثّير الدهشةو

ب أخالقّياتها في البّيت حالت دون تحرره ّمن أّمرّيكا، إال أن ّثقافته العربّية التي تربى في ظاللها وتشَر

 . دارة غّيرهعن إ عقلّية الدكان، وبالتالي لم تختلف إدارته للجّمعّية كّثّيرًا

: أّما فّيّما ّيتعلق بقضّية الحرّية، فإن غّياب الحرّية عن حّياة الّمجتّمعات العربّية ّيعود أساسًا لعاّملّين

تعود  هالحاكم الذي ّيحرم شعبه ّمن الحرّية ال ّيشعر غالبًا بأنه ّيرتكب خطأ بحق الشعب، ألن هو أَن األول

أّما . العبّيد، وهؤالء بشر لّيس ّمن طبعهم الشكوىترب ّمنزلتهم ّمن ّمنزلة ـقـتفي بّيته  على التعاّمل ّمع خدٍم

ا بغّيابها وحاجتهم ورالشعوب العربّية، فإن الطرّيقة التي نشأوا علّيها تجعلهم ال ّيعرفون الحرّية حتى ّيشع

نظام تربّية أبوي ال ّيّمنح الحرّية ألبنائه، وبعد البّيت ّيذهب الطفل إلى ظل ففي البّيت ّينشأ الطفل في . إلّيها

، وبعد الّمدرسة ّيخرج الصبي والشاب إلى أو حتى التفكّير ،تّمنح الطفل حرّية التصرفالّمدرسة التي ال 

، ّما وّيتحرش بهم أحّيانًا بال سبب ،ّيراقب الناس الطرّيق الشارع حّيث ّيقف رجل الشرطة على ناصّية

ى وّيعّيش وّيّموت ّمن دون أن ّيتذوق طعم وّيترّب وهكذا ّيولد الفرُد. ّيجعلهم ّيشعرون بالخوف بدل االطّمئنان

لذي لحق وبسبب الظلم ا. غّير ّمعني بالّمطالبة بها ، وبالتاليالحرّية، ّما ّيجعله غّير قادر على وعي أهّمّيتها

لهذا تشّيع . ، فإن أقصى ّما ّيتّمناه هو االستقرار وراحة البالالسابقة العهود لباإلنسان العربي عبر ك
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ره ّمن الناس، وأن ّيتحاشى البوح األّمّثال التي تحث اإلنسان على أن ّيكون وسطّيًا، وأن ّيقبل ّما ّيقبله غّي

 ".السترة"سعى إلى برأّيه، وأن َّي

ّيم القبلّية، والتقالّيد والعادات وطرّيقة الحّياة الّثقافة العربّية هي ّمزّيج ّمن األعراف والتقالّيد والِق

قد و. تي تعكس الفكر الدّيني األصوليالفالحّية التي تسود في األرّياف، وّمنظوّمة القّيم الدّينّية اإلسالّمّية ال

تقلّيص قدرة الّثقافة العربّية على التطور والتحول، ألن ّمعظم  فيتسبب هذا الّمزّيج ّمن العناصر الّثقافّية 

ولّما كان لكل عصر حضاري ّثقافته الخاصة . هذه العناصر تّمّيل بطبعها وطبّيعتها إلى الّثبات وعدم التغّير

التارّيخ  على هاّمشتعّيش فة عن العصر، ّمتخلالراهنة أصبحت ّثقافة وحالتها لتها بُح ةبه، فإن الّثقافة العربّي

أساسًا ركز أّما العناصر الّثقافّية التي تسللت بفعل العولّمة إلى البالد العربّية، فهي عناصر ُت. الحضاري

في  بتسَب ّما ،الناس على االستهالك بدل اإلنتاجشجع على طرّيقة حّياة وّمظاهر حّياة أّثرّياء الغرب، وُت

تخلف إنتاجّية العاّمل والّموظف العربي بشكل عام،  ّثقافة، وقاد إلى فصل ّثقافة االستهالك عن اإلنتاج

الّموظف ّمع العربي ل ّمن غّير الّمّمكن أن ّيتنافس العاّمل والّموظف جَع وهذا. ّمنهموتراجع إنتاجّية البعض 

 .  العاّمل الذي ّيعّمل في ّمجتّمعات الغرب الصناعّية والّمعرفّية، وّمعظم العّمال والّموظفّين اآلسّيوّيّينو

تصف الهّياكل االجتّماعّية التي أفرزتها أنّماط الحّياة واإلنتاج القبلّية والزراعّية ـّثانّية، تّمن ناحّية 

تسبب في حرّمان بقّية  األّمر الذي. في رأس الهرم االجتّماعيبكونها هّياكل رأسّية، تحصر ّمعظم السلطة 

، على األقل ّيّملك سلطةّمن ال  إنقرّيبًا وبالتالي ّمن الحرّية؛ إذ ـأفراد الّمجتّمع القبلي والقروي ّمن السلطة ت

في تقدم الّمجتّمع الذي  سهمال ّيّملك حرّية، وّمن ال ّيّملك حرّية ال ّيستطّيع أن ّيفكر وّيعّمل وُّي على نفسه،

وّمع شّيوع . ّيعّمل فّيها ّيدّيرها أو وال في تحسّين ّمستوى أداء الّمؤسسة التي ،تّمي إلّيهـّيعّيش فّيه وّين

العاّملّين في ّمؤسسة بّين بّين أبناء الوطن الواحد، و نعدم الّمساواةـالهّياكل االجتّماعّية الرأسّية وسّيادتها، ت

الّية واألحزاب السّياسّية وّمنظّمات ا كانت الّمنظّمات الخّيرّية واالتحادات الّمهنّية والنقابات العّّمولّّم. واحدة

ّما قام وّيقوم ّمن تلك الّمؤسسات في  ، فإّنإلى حد كبّير على الّمساواة بّين األفرادجّمّيعها قوم ـالطلبة ت

، ّما جعل رئّيس الّمؤسسة والحزب واالتحاد عاّمة ولّيست ّمؤسسات ،"دكاكّين"أصبحت الوطن العربي 

وهذا ّيعني أن الّمجتّمعات التي تسود فّيها . عرف باسّمهّمن الّمؤسسة التي ّيرأسها، وأحّيانًا ُت والنقابة أهَم

س، وّمع غّياب ّمؤهلة لتطبّيق ّمبدأ الّمساواة بّين النا ولّيس األفقّية تكون غّيَر ،الهّياكل االجتّماعّية الرأسّية

الحرّيات ّمّثل حرّية الرأي والفكر  هذا الّمبدأ ّيغّيب أّيضًا ّمبدأ الحرّية، وّمع غّياب هذا الّمبدأ تغّيب بقّيُة

 .وّمع غّياب تلك الحرّيات ّيصبح ّمن الصعب تأسّيس الدّيّمقراطّية وّمّمارستها. والعبادةوالتعبّير 
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أّيضًا تعزّيز الوالءات األسرّية والفئوّية الخاصة، وإضعاف  الهّياكل الرأسّية ّمن شأن شّيوع إن

فالوالء لألسرة ّيأتي قبل الوالء للعشّيرة وبالتالي للقبّيلة، الذي ّيأتي قبل الوالء للوطن . الوالءات العاّمة

 ّيجعل ّما ،ربك كل شيءبشكل ُّيجّمّيعًا ّيتداخل ّمع هذه الوالءات فالوالء للدّين  أّما .واإلنسانّية وأحّيانًا للدّين

وعلى سبّيل . ّمن الصعب تحدّيد ّموقف الشخص الّمؤّمن ّمن القضاّيا العاّمة في ّمقابل القضاّيا الخاصة

أو تّيار دّيني، لكنه ّيقف إلى جانب أخ له ّيقوم  ،عضوًا في حزب قوّمي الّمّثال، ّمن الّمّمكن أن ّيكون شخٌص

ّمن دون أن ّيشعر  الذي ّينتّمي إلّيه، غالبًا السّياسيوالتّيار  بّمعلوّمات خطّيرة عن الوطن العدوبتزوّيد 

هذا ّمّثل فالرابطة األسرّية والوالء العائلي ّيفرض على . بالذنب أو بأنه ّيقوم بفعل شيء ال ّيجوز القّيام به

 ًاوخائن ًاأّمّين، ّما ّيجعله والدّين بّمصلحة الوطن ه ّمن أفعال تضُروبه أخ على ّما ّيقوم "ّيتستر"الشخص أن 

. ّمن ّيخون الوطنألنه ّيسكت على  ًاألنه ّيلتزم بالتقالّيد والتكاتف األسري، وخائن ًاأّمّين، نفسه في الوقت

العربّية وغّيرها ّمن  الشعبّية ّمات الّثقافةّمة ّمن ِساالزدواجّية في الّموقف والّمسلك ِس تنتّيجة لذلك، أصبح

 .نا هذاحتى ّيوِّم عصر الصناعةدول العالم الّثالث التي لم تدخل ّثقافات ّما تزال تعّيش في 

ئلت عن ُس ،1771عام السوّيد في في ها، وكان ذلك فّيالّمؤتّمرات الفكرّية التي شاركت  حد أهّمأفي 

الذي حصل فّيّما بعد  (أّمرتاي سن)، وكان السائل هو األسباب التي تدعو الشعوب الناّمّية عاّمة إلى الكذب

أكن قد أعطّيت هذه ا، ألنني لم السؤال ّمفاجأة لم أكن أتوقعه جاءولقد . على جائزة نوبل في االقتصاد

واسعة االنتشار في ّمجتّمعاتنا اجتّماعّية الكذب ظاهرة  ولّما كان. القضّية ّما تستحق ّمن تفكّير في الّماضي

أن البحث عن الكذب وتداعّياته ّيوجب العودة إلى البّيئة الّثقافّية  وجدُتفإنني ولّيس صفة شخصّية، ، العربّية

فالبّيئة الّثقافّية واألوضاع . في كنفها ّيش الناساالجتّماعّية والسّياسّية واالقتصادّية التي ّيع والظروف

وطرق تفكّيرهم  الناس العام الذي ّيؤّثر في سلوكّيات تشكل اإلطاَرالسّياسّية واالجتّماعّية واالقتصادّية 

ّمن عناصر الّثقافة  الكذب عنصرًا ّدالواقع، ّيع وفي. وّمواقفهم ّمن اآلخر، خاصة الدولة واألسرة والّمجتّمع

فّيها الدول العربّية، وعادة واسعة االنتشار في تلك  ابّم ،ة في الدول الناّمّية عاّمةالشعبّية والرسّمّية السائد

 . ّمنهأو تشّمئز  ،الكذب تستنكر أو تستهجن جعلها ال تّثّير ردود فعلّيالّمجتّمعات، ّما 

ّيم الّثقافّية ّمّيق في الحالة االجتّماعّية والسّياسّية العربّية، واستعراض الكّثّير ّمن الِقوبعد تفكّير َع

وبسّيط،  في الوعي الشعبي العربي، وجدت أن دواعي الكذب كّثّيرة، ولكن السبب الرئّيسي واحٌدالّمتجذرة 

 ًاحّياتّي ًاأو واقع ،قد تكون حدّثًاة، الكذب هو ّمحاولة للتهرب ّمن حقّيقة ّمَرف. بدّيهّية واضحة للعّيان ّيكاد ّيكون

غّير  وهذا ّيجعل الكذب ّموقفًا .ّمخالفعاء شيء ّدا، والّمعني الحدث أو الواقع وذلك ّمن خالل إنكار ،ئًاسّي

، أو ّمحاولة لتضلّيل الغّير واستغاللهم بطرق غّير ّمشروعة أو فعل أّمّين ّمع الغّير ّيستهدف إنكار حدٍث
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أّما السبب الذي ّيقف خلف . ّمن الناس أو الّمجتّمع أو الحقّيقة غّيرهمعلى حساب  لّمنفعة ذاتّية، تكون غالبًا

فهو غّياب  ،استّمرائه وتحوله إلى ظاهرة شبه ّمقبولةالكذب، وّيجعل ّمن الطبّيعي التعود على الكذب و

واتجاه الدولة إلى  ،والحرّية السّياسّية ةالفكرّيالحرّية خاصة الحرّية االجتّماعّية و ،أشكالها ِلبك الحرّية

 . وإخفاء الحقّيقة عنهم واضطهادهم أحّيانًاداع الّمواطنّين ِخ

وعلى سبّيل الّمّثال، هناك نسبة كبّيرة ّمن الّمسلّمّين ال ّيصوّمون شهر رّمضان الّمبارك، لكن أغلبهم 

ّمن ناحّية ّثانّية، ّيّمّيل الشباب ّمن البنات واألوالد . لّمأدبة إفطار تم دعوتهمـتال ّيعترفون بهذه الحقّيقة حّين 

. ّيكذبون على أّمهاتهم وآبائهم، ّما ّيجعلهم وّمع الجنس اآلخرالقات غّير تقلّيدّية ّمع بعضهم إلى إقاّمة ع

؟ هؤالء في التغطّية على كذب تعاون األّمهات أحّيانًاـلّماذا ّيكذب األبناء والبنات على األهل؟ ولّماذا تف

اجتّماعي تسلطي، وعدم اعتراف الجّيل القدّيم  غّياب الحرّية االجتّماعّية وسّيادة نظام أبوّي: الجواب بسّيط

ن الجّيل الجدّيد أكّثر علّمًا ووعّيًا، وأحّيانًا أ، علّمًا بحّياتهوظروف  بحقوق الجّيل الجدّيد واحترام عقله

وتكذب البنت على أّمها ّيصبح ّمن السهل،  ،وحّين ّيكذب االبن على أبّيه. ّمن الجّيل القدّيمالتزاّمًا بإنسانّيته 

على الّمعلم والرئّيس في العّمل والصدّيق والقرّيب والغرّيب جّمّيعًا أن ّيكذب هؤالء  ،بل ّمن الطبّيعي

فرض بعض التقالّيد و والفكرّية وهكذا ّيصبح الكذب، بسبب غّياب الحرّية االجتّماعّية والسّياسّية. والدولة

ّمن  ّمتوقعًا ّمن السلوك االجتّماعي الّمقبول في الّمجتّمع، وّموقفًا جزءًا على الفرد، الّمتزّمتةوالشعائر الدّينّية 

 . أو حتى ّمستنكرة ،ال ّيّثّير ردود فعل غاضبة وّموقفُا سلوكًا وبالتالي، الناسعاّمة بل الدولة وِق

سببًا  ونجدّيفإن الناس ال دّية ودّينّية، ائقوَعوفكرّية ّيتّمتع الشعب بحرّية سّياسّية واجتّماعّية  حّين

 أفراد وأّمّينة على ّمصالحه، فإن ،لّثقة الشعب أهاًلتكون الدولة بالكفاءة وتّمتع ـت، وحّين مللكذب على بعضه

القوانّين الّمعّمول في لالحتّيال علّيها والتالعب  وال ّمبررًا ،للكذب على الدولة ًاجد سببتال وتجّمعاته الشعب 

تّمتع الشعب بالحرّية وحصول الفرد على حقوقه، وتوفر الوعي لدّيه بواجباته وحقوق اآلخرّين  إّن. بها

لخدّمة وّيسعى  ،والتأّثّير الّمتبادل الصراحةعلى  ّيقوم وّمباشرًا أّمّينًاّيجعل التفاعل بّين الدولة والشعب 

تجذر في الّثقافة، ـتشر وتـنـعادة الكذب ت ، فإنعن حّياة الّمجتّمع أّما حّين تغّيب الحرّية. ّمصالح ّمشتركة

وعود التقدّيم وتجه إلى اضطهاده واستغالله وإهّمال ّمصالحه، ـتّما ّيجعلها الدولة ّثقة الشعب، فّيّما تفقد 

قطاعاته إلى  لّيدفع الشعب بكوهذا . وظلّمها عن ّمغالطاتها نظرهوصرف  خدّير ّمشاعرهـت بهدِف كاذبةال

 . كبر قدر ّمن الّمنافع الذاتّيةأّيها للحصول على والكذب عل ،والتحاّيل على الدولة الّمتاحة، استغالل الظروف
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نه حّين تشّيع الّثقة في الّمجتّمع أو في قطاع كبّير ّمنه، فإن إ :تقول نظرّية رأس الّمال االجتّماعي

 جتّماعياالّمال الرأس  نتاج قدر كبّير ّمنإتوفر في الّمجتّمع الّمعني، وهذا ّيجعل باإلّمكان ـالّثقة االجتّماعّية ت

وّيّمكن تعرّيف الّثقة  .واالزدهار النهضة والتقدم لتّمكّين الّمجتّمع ّمن تحقّيق ًاأساسّي ًاشرط ّدالذي ّيع

الّمجتّمع، ّما  توفر ّمن خاللها الّثقة بّين ّمختلف األفراد والّمؤسسات فيـاالجتّماعّية بأنها حالة ّمجتّمعّية ت

، وقناعة بأن باإلّمكان التعاّمل ّمعهم هم ّمن الناسغّيرّثقة بّيعطي الفرد والّمؤسسة والجّماعة إحساسًا بال

وبكلّمة أخرى، الّثقة االجتّماعّية . اءالتفاعل والتواصل البّن ْيتعّيق عّملّيَتالتي شكوك ال بعّيدًا عنباطّمئنان، 

، واالعتراف بحقوقهم تّمع لرأي غّيره ّمن الّمواطنّينقوم على احترام كل فرد في الّمجـهي حالة ّمجتّمعّية ت

غّيره  ، شرّيطة عدم االعتداء على حقوِقّمصالحه االعتراف بحق كل ّمواطن في السعي لتحقّيقإلى جانب 

إذ ّمن خالل هذا االعتراف الّمتبادل بحقوق وّمصالح ّمتكافئة تسـود الّثقة في . ّمن الناس أو الّمجتّمع

 .دون احتكاك ّمباشر فّيّما بّينهمّمن دون ّمعرفة شخصّية، وّمن  الّمجتّمع، وّيطّمئن الناس إلى بعضهم

نه ال ّيّمكـن لّمجتّمـع   إورات التقدم واالزدهار، وإن رأس الّمال االجتّماعي هو أهم ضُر :ّيقول فوكوّياّما

وّيضّيف فوكوّياّما وغّيره ّمن ّمفكري الغـرب  . أن ّينتج رأس ّمال اجتّماعي ّمن دون أن ّيتّمتع بّثقة اجتّماعّية

ن تباّين الّثقافات ّيجعل الّمجتّمعات الّمختلفـة تّملـك ّمسـتوّيات    إاالجتّماعّية هي نتاج ّثقافي، ون الّثقة إ :القول

تّمّيز بدرجة عالّية ّمن الّثقة االجتّماعّية، ّما ّيجعلها قادرة ـوهذا ّيعني أن هناك ّثقافات ت. ّمتباّينة ّمن تلك الّثقة

فـي الّمقابـل، هنـاك    و. دهـار زعلى إنتاج قدر كبّير ّمن رأس الّمال االجتّماعي، وبالتـالي تحقّيـق التنّمّيـة واال   

نشّيط العّملّيـة  ـّثقافات لّيس لدّيها ّما ّيكفي ّمن الّثقة االجتّماعّية إلنتاج رأس ّمال اجتّماعي بالقدر الّمطلوب لتـ 

 عـدم ّمـن أوجـه    ًاوّما دام الكذب هو وجه. واالزدهارالتنّموّية، ّما ّيجعلها عاجزة بطبّيعتها عن تحقّيق التقدم 

ّمـا   ،الحرّية هـو أهـم أسـباب فقـدان الّثقـة     الحرّية، فإن غّياب فقدان  جه نتّيجة ّمن نتائنوأالّثقة في الّمجتّمع، 

وبكلّمات أخرى، الحرّية هي أساس الّثقـة  . ر الحرّيةّيوفإال بتالّثقة االجتّماعّية  ّيعني أنه لّيس باإلّمكان توفّير

  .النهضة والتقدمّيقود عّملّية  نتاج رأس ّمال اجتّماعيالّمناسبة إلالبّيئة  ، وهذه تشكلاالجتّماعّية

تهي بالنظام التعلّيّمي، بـالتركّيز  ـنـلتوعّية اإلنسان بحقوقه وواجباته ال بد أن تبدأ وت هادفة عّملّية إن أّي

نشئة األطفـال وتربّيـة   ـألّمـاكن الّمسـؤولة عـن تـ    افالبّيوت والّمـدارس والجاّمعـات هـي    . عد التربويعلى الُب

ظـام البّيـت   عـًا لن بت والتقالّيـدَ  العاداِتب األطفال ففي البّيوت ّيتشَر. األوالد والبنات وتعلّيم الشباب والشابات

التعاّمـل   الهادفة وعّملّية التفكّير وكّيفّيَة وفي الّمدرسة ّيتعلم األوالد والبنات القراءَة ،والسلطة الّمهّيّمنة علّيه

وفي الجاّمعة ّيـتعلم   ،، وّمعنى الوطنّية والّمواطنةأنفسهمأوقاتهم ونظّيم ـوت ،ّمع غّيرهم ّمن األوالد واألساتذة

والتفكّيـر   ، واحترام الوقت وّمّمارسة العّمل الجّمـاعي، سّين كّيفّية التعاّمل ّمع الجنس اآلخرالشباب ّمن الجن
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نشئة والتربّيـة  ـظـم التـ  حـّين تكـون نُ  . والّمسـؤولّية االجتّماعّيـة واإلنسـانّية    ،العلّمـي  النقدي وعّملّيات البحث

تلـك الـنظم   نتج ـتـ  ّمن الّمؤكد أن ه، فإنّيم سلّيّمة وّمواقف أخالقّيةوِق قائّمة على أسس علّمّية والتعلّيم والبحث

، بناء الـوطن وحّماّيتـه  و ،ّمسؤولّيةالل عبء تحُّمقادرة على ، والنهضةعّملّيات التنّمّية و قّيادةل ّمؤهلة أجّيااَل

 .وّيحاصر ّمواهبه وّيهدرها ،ل حرّية اإلنساندي ّيكّبائعق عدم االرتهان لفكرّمع 

ظـم حكـم   إلـى إقاّمـة نُ  ن بالدّيّمقراطّيـة بوجـوب االنتقـال ّمباشـرة     وّينادي بعض الّمّثقفّين العرب الّمعنّيـ 

؛ فالوقـت والتجربـة،   دّيّمقراطّية كّما ّيجـب كانت الشعوب غّير ّمؤهلة لّمّمارسة العّملّية ال لودّيّمقراطّية حتى 

ّيستحق االحترام، لكن الّمشكلة ال تكّمن  ٌيِئهذا ّموقف ّمبَد. كّما ّيقول هؤالء، كفّيلة بالتغلب على هذه الّمشكلة

 ًاظام الدّيّمقراطي الذي ّيقوم على ّمبدأ أن لكل شخص صـوت ، وإنّما تكّمن أساسًا في النحسبي الّمّمارسة فف

إلى الكونجرس،  الذي ّينتخبهم ّيّمّثلون الشعب ،أّمناء ّيصال ّمّمّثلّينإفهذه ّمعادلة فشلت في أّمرّيكا في  ًا،واحد

ئر سّيطرة على السّياسة، وقّياّمـه بشـراء ضـّما   والسّماح للّمال بالبت في شل العّملّية السّياسّية، كّما أنها تسَب

 .والعّملّية السّياسّية فساد العّملّية االنتخابّيةإالسّياسّيّين و

عربّيـة فـي تّمكـّين    في الّمقابل، تسببت هذه الّمعادلة في فشل كل االنتخابـات التـي جـرت فـي الـبالد ال      

وكذلك  ،فرز قّيادات طائفّيةُتلبنان كانت نتائج االنتخابات  يفف. ابنفسه اكم نفسهّمن ُح الشعوب ّمن االقتراب

كانـت   الحال في العراق، وفي األردن والكوّيـت كانـت االنتخابـات تفـرز قّيـادات عشـائرّية، وفـي الّمغـرب        

 وفّيّما لم تحقق كـل هـذه االنتخابـات والتجـارب الدّيّمقراطّيـة     . قطاعّيةإقّيادات تقلّيدّية شبه  االنتخابات تفرز

والقضـاء علـى    ،إلى الّمدن شائرّية والرّيفّيةلّية والعالّثقافة القَبتسببت في عودة إال أنها ّيذكر،  شّيئًا للشعوب

علـى   اهّيّمنتهـ  حكـام إذور الطائفّية في الّمجتّمع، وتّمكّين القّيـادات التقلّيدّيـة ّمـن    الّمجتّمع الّمدني، وتعّمّيق ُج

 . استغاللهمالقّيام بعاّمة الناس و

الصعب ن ّمن إ :هي النقطة التي تقول في هذا الكتاب نلفت األنظار إلّيهاولنا أن اإن ّمن النقاط التي ح

وهـذا  . إقاّمة نظام حكم دّيّمقراطي في غّياب الحرّية، وإن ّمن الصعب تحقّيق الحرّية في غّياب الدّيّمقراطّية

وكّيـف ّيّمكـن أن نحصـل     ،تشبه أحجّية البّيضة والدجاجة، أّيهّما جاءت قبل الّثانّية ّيجعل العرب أّمام أحجّيٍة

في الجزء التالي  نعرضهااطّية التي وهنا تأتي الّمعادلة الدّيّمقر. البّيضة والدجاجة حتى نضّمن االّثنتّين ىعل

ول تجاوز أخطاء العّملّيـة الدّيّمقراطّيـة األّمرّيكّيـة، وتحُـ    ـواألخّير ّمن هذه الدراسة، وهي ّمعادلة تحاول أن ت

وتوفّير الحرّيـة السّياسـّية   تقلّيدّية،  وأعشائرّية  وأدون خضوع الّمجالس البرلّمانّية الّمنتخبة لقّيادات طائفّية 

تحـول  ، وب ّمن الّمساهّمة الفاعلة فـي العّملّيـة السّياسـّية   وّمكن الشعة ُتدّيّمقراطّيظم حكم وإقاّمة ُن ،والفكرّية

 .فساد العّملّية االنتخابّيةإالّمال في شراء ضّمائر السّياسّيّين ودون نجاح 
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14 

  دّيّمقراطيعربي نحو نظام 

الدعوة لتأسّيس نظام حكم عادل في الوطن العربي ّيضّمن الّمّمارسة الحرة والّمشاركة الحقة في العّملّية  إّن

السبّيل الوحّيد لتحرّير اإلنسان ّمن الظلم الذي لحق به  هو العدل؛ ألن إقاّمة السّياسّية هي دعوة قائّمة بذاتها

وإرساء ّمبدأ تكافؤ الفرص  ،الناسلعدل هو األساس الذي ّيضّمن الّمساواة بّين فا ،كّثّيرة على ّمدى عصور

لم ّيتحقق العدل إال في  ،لتارّيخ الحدّيثوكّما ّيشّير ا. د الطرّيق لحدوث النهضة والتقدمفي الّمجتّمع، وّيّمّه

ّمع هذا، ال بد لنا أن ندرك أن كل نظام . ظم الحكم الدّيّمقراطّية التي تبلورت في عصر الصناعةظل ُن

 .والخلفّية الّثقافّية والتارّيخّية للشعوب الّمختلفة ،ع الحّياتّيةلّيناسب األوضا (أقلّمة)تعدّيل وإلى بحاجة 

ترسي ألنها ، غاّية األهّمّية في ّثقافّية هي قّيّمة اجتّماعّية وإنّما، حسبالدّيّمقراطّية لّيست نظام حكم ف

 ،على أسس الّمساواة في الحقوق والواجباتّمع بعضهم  الناس بّين الناس والحاكم، وتعاّملّمبدأ للتعاّمل 

ّيعني  ًاسّياسّي ًانظاّموإذا كانت الدّيّموقراطّية . ن نفسهواالعتراف بحقه في التعبّير ع ،خرواحترام الرأي اآل

 بوصفها قراطّية، فإن الدّيّمالدولة غّير الخاضعة لرقابة شعبّيةع حد نهائي للحكم الفردي وّمؤسسات وْض

تعني وضع حد نهائي الحتكار الفلسفات االجتّماعّية والسّياسّية الشّمولّية كالدّين  ّثقافّية قّيّمة اجتّماعّية

 .حق السّيطرة على الفكر والّثقافة الوطنّية وإدارة الحكمو ،والرأسّمالّيةوالقوّمّية والشّيوعّية 

 ّمن الّمفّيد النظر إلى التراث العربي لتفحص إّمكانّية وجود ّما ّمن هنرى أنفإننا ذلك، ّمن  رغمبال

ألن الّمطالبة بالعدل ال تحتاج  ؛، ولّيس لتبرّيرهافي البالد العربّية قراطّيةالدعوة لتأسّيس الدّيّم شأنه تعزّيز

سوف وهذا سّيحّملنا إلى الحدّيث عن الشورى في التراث العربي اإلسالّمي، وهو حدّيث . إلى تبرّير

لّيست غرّيبة ّمن  فكرة باعتبارها ،بإقاّمتها وّيطالب ،قراطّيةدعم الدّيّماكتشاف ّما ّيّمحاولة  تصر علىـّيق

 .الشورى ّمفهومبالدّيّمقراطّية ّمفهوم استبدال بهدف واألهداف عن الفكر العربي، ولّيس  الروُححّيث 

 تام،قراطّية ال بد ّمن اإلشارة، بوضوح لحدّيث عن الشورى وعالقتها بالدّيّملكن قبل االنتقال إلي ا

ّمن فترات التارّيخ العربي، وإن  فترة م لم ّيتم تعرّيفه بشكل ّمحدد في أّيإلى أن الشورى كّمبدأ في الحك

ق للغاّية، وإن الواقع الّمعاصر ال ّيشّير إلى وجودها أو ضّمن نطاق ضّّي ًاّمحدود جاءت استّثناءّمّمارستها 

 يتطور إلى نظام حكم ذـإلى جانب ذلك، لم تستطع هذه الفكرة أن ت. ّمّمارستها في دول عربّية أو إسالّمّية
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وفي اتخاذ  ،آلّيات تضّمن ّمشاركة الفرد في العّملّية السّياسّية يّمؤسسات تضّمن تّمّثّيل الشعب، وذ

أو ّمبدأ في الحكم ال  ،وهذا ّيجعل الشورى ّمجرد فكرة. القرارات ذات التأّثّير في ّمصّيره ونوعّية حّياته

حقوق أو ضّمان ال ،قراطّيةادر على ّمجاراة الدّيّماألدنى ّمن ّمقوّمات الوجود كنظام سّياسي ق ّيّملك الحَد

 .كراّمتها وإنسانّيتهانها ّمن استعادة كي تّمّكقراطّية وتوفرها للشعوب ّمنها الدّيّموالحرّيات التي تض

ّمفهوم ّمحاولة للغوص في أعّماق  إن التفسّير الذي نقدّمه فّيّما ّيلي لفكرة الشورى كّمبدأ في الحكم هو

فهوم ّمن الّم الشورى قربُت ةتقدّمّي ةإّيجابّي دالالتذات  نباط كل ّما ّيّمكن استنباطه ّمن ّمعاٍنـواست ،الشورى

وّمنظور عصري  ،أبعاد عالّمّية وهذا ّيجعلنا ننظر إلى هذا الّمفهوم ّمن زاوّية إنسانّية ذاِت. قراطيالدّيّم

إن ّما . ق انتهى زّمنه وانتهت صالحّيته ّمنذ أّمد بعّيدـضّّي فقهي ولّيس ّمن خالل ّمنظور تارّيخي ،واسع

ّيتوافق ّمع و ،الشورى نفسهاّيعكس روح فسّير ّمفهوم الشورى بّما ـسنقوم به في الواقع هو ّمحاولة إلعادة ت

الّمصداقّية في الدعوة  قدرًا ّمنقّيم العصر وّمتطلبات التعاّيش ّمعه، وإعطاء التراث العربي اإلسالّمي 

 . كمالّمشاركة في الُحبداء الرأي وإالحترام حقوق اإلنسان وحرّياته، خاصة حقه في 

 الدّيّمقراطّية والشورى 

اإلسالّمّية على نصّين واضحّين في القرآن الكرّيم، ّيقول تقوم الدعوة إلى الشورى في الّمرجعّية الفكرّية 

وهذا ّيعني إرساء ّمبدأ تبادل اآلراء ". وشاورهم في األّمر" ، وّيقول اآلخر"وأّمرهم شورى بّينهم"أحدهّما 

بّين الناس وتداولها فّيّما ّيتعلق بالقضاّيا العاّمة التي تهّمهم، ودعوة الحاكم ألخذ رأي الّمواطنّين في األّمور 

وأّمرهم شورى بّينهم،  –دعوة قائّمة بذاتها هي النصّين أن الدعوة إلى الشورى هذّين ّمن  وّيتضح. ّمةهّمال

 –وال تنتهي أسبابها  ،وأن ّمسؤولّية الحاكم تجاه التشاور ّمع الناس ّمسؤولّية ّمستّمرة ال تنقطع أوصالها

غّيره ّمن  فرض رأّيه علىّيأن  طرف وّيشّير الّمبدأ األول ضّمنًا إلى أنه ال ّيحق ألّي. وشاورهم في األّمر

الّثاني إلى أنه لّيس ّمن حق  الّمبدأ ، فّيّما ّيشّير"أّمرهم شورى بّينهم"ألن  قضّية عاّمة، بشأن أّي الناس

 .علّيه أن ّيعود إلى الناس لّيشاورهم فّيّما ّيعنّيهم ّمن أّمور ، بلالحاكم أن ّينفرد في اتخاذ القرار

تة، وإن ّما ّيصدر عنها ّمن الشورى والتشاور هّما ّمن حقوق الناس الّثاب ن ّمبدأْيإ ّيقول بعض الفقهاء

وّيقول آخرون إن الشورى والتشاور دعوات للحوار وتبادل . على السواء لزم الحاكم والّمحكومقرارات ُّي

وّيستند هؤالء في . وجهات النظر ال غّير، وإن ّما ّيصدر عنها ّمن آراء ال ُّيلزم الحاكم أو الّمحكوم

إذ ّيوحي هذا النص بالنسبة لهم ". فتوكل على اهلل فإذا عزّمَت"دعاءاتهم هذه إلى النص القرآني الذي ّيقول ا

لكن وجود النصّين اآلخرّين ّيتناقض ّمع هذا االستنباط، ّما ّيجعل . بأن ّمن حق الحاكم اتخاذ القرار وتنفّيذه
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عالقة ّمباشرة بقضّية الحكم، واحد دون غّيره ّمن نصوص قرآنّية ذات  ّمن غّير الصواب اعتّماد نٍص

ال هو األساس الذي " وأّمرهم شورى بّينهم"األخّير خاص، ّما ّيجعل  لنَصوا ،النص األول عام أّنخاصة 

النصوص نظرة شّمولّية تكفل هذه كان ّمن الضروري النظر إلى لذلك  .ُتبنى علّيه النصوص األخرىبد أن 

 فإذا"التركّيز على النص الذي ّيقول  ّيعنيّمن ناحّية ّثانّية، . هاَضناُقـتكاّملها، ال تتضّمن التوفّيق فّيّما بّينها و

 .، التركّيز على الفردّية واالنفراد في السلطة، وّما ّيعنّيه ذلك ّمن تسلط واستبداد"عزّمَت فتوكل على اهلل

ألن النصّين " وشاورهم في األّمر"عن " فإذا عزّمت فتوكل على اهلل"ال ّيّمكن فصل  ،وفي الواقع

أّما . سخ جزء آخرّيشكالن بعض ّما جاء في آّية واحدة، ّما ّيجعل ّمن غّير الّمّمكن أن ّيقوم جزء ّمن آّية بن

َفِبَّما َرْحَّمٍة ِّمَن الَلِه ِلنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِلّيَظ اْلَقْلِب اَلنَفُضوْا ِّمْن َحْوِلَك : "تلك اآلّية الكرّيّمة فهو نُص

 ".َلِه ِإَن الَلَه ُّيِحُب اْلُّمَتَوِكِلّيَنَفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلّْمِر َفِإَذا َعَزّْمَت َفَتَوَكْل َعَلى ال

إن في ّمقدور النظرة الشّمولّية أن تكتشف ّمدى ترابط تلك النصوص وتكاّملها وقدرتها ّمعًا على 

أّما النظرة الجزئّية فّمن شأنها تفضّيل . لتأسّيس الدّيّمقراطّية الّمعنّيةال ّمع حاجة الّمجتّمعات التجاوب الفّع

وّما تزال  كانت ،وتكوّين أحكام شّمولّية بناء على نظرة انتقائّية ضّيقةنص على غّيره ّمن نصوص قرآنّية 

والتخلف الذي لحق بالعرب والّمسلّمّين على ّمدى أكّثر ّمن والتطرف أسباب الّمعاناة والظلم  أهّمسببًا ّمن 

إلى جانب ذلك، تؤدي النظرة االنتقائّية إلى تعّمّيق األزّمة التي ّيعّيشها الفكر الدّيني في الّمرحلة . ألف عام

قة على فرض رأّيه ورؤّيته الضّّي كي ّيحاوللكل فكر ّمتطرف  نفسه الوقتفي ّيح الّمجال ـتـالراهنة، وت

شّمولّية، كان ال بد لّمّية ِعوّمن أجل تكوّين أحكام عاّمة بناء على نظرة . رادتهمخالفًا إلغالبًا  ،عاّمة الناس

 ،للنص الذي ّيسبقه نص ّمكّماًل ّمن ترتّيب النصوص القرآنّية الّمتعلقة بنظام الحكم على نحو ّيجعل كَل

 :وخطوة على طرّيق النص الذي ّيلّيه

 . وأّمرهم شورى بّينهم .1

 .وشاورهم في األّمر .2

 .إذا عزّمت فتوكل على اهللف .3

التداول في األّمور  هم، بل ّمن واجبالناس ّيرسي النص األول الّمبدأ األساسي في الحكم حّيث ّيجعل ّمن حق

أّما النص الّثاني . ودوره بالتالي قضّية عاّمة ألنه شخصّية عاّمة ،العاّمة التي تهّمهم، بّما في ذلك أّمر الحاكم

 ،حّيث ّيأّمر الحاكم بالرجوع إلى الّمواطنّين باستّمرار ،حكومفّيرسي الّمبدأ الذي ّينظم عالقة الحاكم بالّم

وّيرسي النص الّثالث واجب الحاكم . النهائي وأخذ رأّيهم قبل اتخاذ قراره ،لّمشاورتهم في األّمور العاّمة
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في اتخاذ القرار بعد ّمشاورة الّمواطنّين وسّماع آرائهم واستكّمال الّمعلوّمات الّمتعلقة بالقضّية  على الحسم

وهذا ّيعني أن الشورى عّملّية اجتّماعّية سّياسّية ال تتم إال ّمن خالل ّمناقشة ّمفتوحة للقضاّيا التي . الّمعنّية

تّيح لهم فرصة ـطرّيقة تبدون حوار ّيشارك فّيه كل الراغبّين تهم الناس جّمّيعًا، ّما ّيجعلها ال تكتّمل ّمن 

ّثّيره تلك ـوّما دام األّمر شورى بّين الناس، فإن ّما ت. التعبّير عن آرائهم وسّماع آراء غّيرهم بحرّية تاّمة

إضافة إلى . ّيصبح بال ّمعنى إذا لم ّيستهدف التوصل إلى قرارات جّماعّية ّملزّمة وآراء العّملّية ّمن نقاش

 العاّمةسلطة لشخص بعّينه، وإخضاع القضاّيا  عدم إسناد أّي" وأّمرهم شورى بّينهم"ذلك، ّيعني النص 

وفّيّما ال ّيعطي هذا الّمبدأ . الّمشاركة في اتخاذ القرار، وهو قرار سّياسي بطبّيعته للحوار الذي ّيعني عّملّيًا

أن هذا ّمعّين، ّيطلب ضّمنًا عدم تدخل الغّير في ّمداوالت أصحاب القضّية، ّما ّيعني  لطرفحقًا خاصًا 

شأن ّما ّيعنّيهم كي ّيتجّمعوا وّيتداولوا ب الّمشتركةالخاصة واب الّمصالح صحألالنص القرآني ّيتّيح الّمجال 

 . دّينّية أو اجتّماعّية تقلّيدّية دون تدخل الدولة أو غّيرها ّمن تّيارات فكرّية أو قّياداتّمن أّمور، 

فّيتعاّمل أساسًا ّمع واجب الحاكم تجاه الّمواطنّين حّيث " وشاورهم في األّمر" :أّما النص الذي ّيقول

ّيأّمره صراحة بالعودة إلى الناس ألخذ رأّيهم وّمشاركتهم في اتخاذ القرار، وبالتالي ّيرفض الدعوة النفراد 

م وبسبب كّثرة األّمور التي ته. ذرّيعة كانت خاذ ّما ّيحلو له ّمن قرارات تحت أّيوات ،الحاكم في الحكم

الناس، وفي ضوء تغّير الظروف الحّياتّية بصفة ّمستّمرة، فإن دعوة الحاكم لّمشاورة الّمواطنّين أصبحت 

م قّيام تفاعل دائم وهذا ّيجعل تلك الدعوة وّمّمارسة ّما جاء بشأنها عّملّية جّماعّية تحِت. دعوة قائّمة وّمستّمرة

 .م والّمحكوم على السواءر عنها ّمن قرارات ّملزّمة للحاكبّين الحاكم والّمحكوم، فّيّما تجعل ّما ّيصُد

والنظر إلّيهّما نظرة شّمولّية ّيجعل ّمن الضروري إقاّمة ّمؤسسات ّمجتّمعّية  إن جّمع النصّين ّمعًا

تها خلق أطر للتفاعل والتشاور بّين الناس، ـوظّيفّمؤسسّية تصّمّيم عّملّيات ّمجتّمعّية  ُتعنى بقضّية الحكم، أْي

. ّيضّمن الّمشاركة الشعبّية في العّملّية السّياسّية نّين عّملّيات اتخاذ القرارات بشكلـقـوبّينهم وبّين الحاكم، وت

جاءت اإلشارة إلّيها ضّمنًا  ،واإلقرار بحقوق ّمحددة ،ةنّيوهذا ال ّيّمكن أن ّيتم ّمن دون االعتراف بحقائق ّمع

 : في الدعوة القرآنّية إلى الشورى والتشاور

ّية ن وحدة إنساناالعتراف بوجود ّمجتّمع، أي شعب ّيعّيش في ظل ظروف ّمعّينة تجعله ُّيكّو .1

 .ذات أّمور ّمشتركة، ووجود فئات اجتّماعّية ضّمن ذلك الّمجتّمع ذات قضاّيا وّمصالح خاصة

وتحتاج إلى قرارات جّماعّية  ،عاّمة تهم الناس جّمّيعًا كالتاالعتراف بوجود قضاّيا وّمش .2

 .واالتفاق حولها ّمن خالل التشاور بّين الناس ،وحلول ّيتم التوصل إلّيها
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 . إلى الشورى والتشاور الناس تستدعي اللجوَء االعتراف بوجود خالفات في الرأي بّين .3

وأقدر على التعاّمل  ،بأّمورهم أعرُف ، هماإلقرار بأن الّمعنّيّين ّمن الناس، أي أفراد الّمجتّمع .4

 . ّمعها، وأن الحكم ال ّيستقّيم ّمن دون أن ّيعي الحاكم هذه الحقّيقة وّيحترّمها

التعاّمل ّمع الواقع الّمتغّير ّمن اإلقرار بتغّير ظروف الحّياة وتبدلها باستّمرار، والدعوة إلى  .5

 .لزّمتّينخالل الشورى والتشاور بوصفهّما عّملّيتّين ّمجتّمعتّين ّمستّمرتّين وُّم

اإلقرار بأن ّمّمارسة الشورى والتشاور ال تتم إاّل إذا توفرت الحرّية وسادت أجواء التساوي  .1

القوانّين  ّمّثلوأقّيّمت الّمؤسسات ذات العالقة بعّملّيتي الشورى والتشاور،  ،بّين الناس

  . النّيابّية والوزارات الّمختصة، واإلعالم الذي ّيوفر فرص التعبّير عن الرأي بحرّية والّمجالس

 :اإلقرار بأن الخالفات في الرأي بّين الناس تعني .7

 تغّير ّمن حّيث الشكل أو الّمضّمونـدّيّموّمة التباّين في ّمصالح الناس، وهي ّمصالح قد ت، 

 .لكنها ال تتغّير ّمن حّيث الّمبدأ

  وجود تلك الخالفات وذلك التباّين هو أّمر طبّيعي وقضّية ّمشروعة. 

  هو الحوار  ،للتعاّمل ّمع قضاّيا الخالف في الرأي والتباّين في الّمواقف ةالسبّيل الوحّيد

 .واحترام الرأي اآلخر ،والّمشاركة في اتخاذ القرار ،الّمفتوح

على كّيفّية  ًاالحّياة، وأن هناك إجّماعنواحي  افةّيدعي البعض أن رسالة اإلسالم واضحة فّيّما ّيتعلق بك

ألنه ّيتناقض ّمع حقّيقة اختالف األئّمة في الّماضي حول  ؛دعاء خاطئاهذا . عاّمل ّمعها ال ّيقبل التأوّيلالت

وتعدد الّمذاهب  ،صلى اهلل علّيه وسلم لرسوللتفسّير العدّيد ّمن النصوص القرآنّية واألحادّيث الّمنسوبة 

فلو كان . نه ّيتعارض ّمع ّمبدأي الشورى والتشاورأة والحدّيّثة، كّما إلسالّمّية القدّيّموالتّيارات الفكرّية ا

ا جاء نص ّيأّمر الناس والحكام بالشورى والتشاور اإلجّماع قائّمًا حقًا، ولو اعترف القرآن بذلك اإلجّماع لَّم

 .اّياالعدّيد ّمن القض فيّمي قدّيّمًا وحدّيّثًا فّيّما بّينهم ا اختلف أئّمة الفكر اإلسالّمن أّمور، ولَّم همفّيّما ّيعنّي

قاطع  دلّيٌلَل ،الّمذهب الحنفي والّمالكي والحنبلي والشافعي :هي ،ةنّية رئّيسإن وجود أربعة ّمذاهب ُس

تهم بصحة الرواّيات واألحادّيث ـقـوتباّين ّث ،على اختالف األئّمة حول تفسّير بعض النصوص القرآنّية

وعلى الرغم ّمن قّيام هؤالء األئّمة بتأسّيس ّمذاهبهم ونجاحهم . صلى اهلل علّيه وسلم الّمنسوبة إلى الرسول
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وطالبوا بشكل ّمباشر أو  ،نهم جّمّيعًا اعترفوا باحتّمال وقوعهم في الخطأفإ ،في اجتذاب األتباع ّمن الّمؤّمنّين

إذا صح الحدّيث فاضربوا بقولي " :وعلى سبّيل الّمّثال، قال الشافعي. ضّمنًي باستّمرار عّملّية االجتهاد

إنّما أنا بشر أخطئ " :أّما ّمالك فقال. حادّيثاأل صحة ّمعظم، وهذا ّيشّير إلى عدم ّثقته ب"طعرض الحائ

كالّمنا هذا رأي، فّمن كان لدّيه " :وقال أبو حنّيفة". وأصّيب، فاعرضوا أقوالي على كتاب اهلل وسنة رسوله

 ."كّما تعلّمنا ْموتعَل ،شافعيوال ال ،ال تقلدني وال تقلد ّمالكًا" :قالقد أّما أحّمد بن حنبل ف". به خّير ّمنه فلّيأِت

قد ذهب إلى أبعد أّما ابن الجوزي ف. إغالق باب االجتهاد ونّيرفض األئّمة األربعة وهذا ّيشّير إلى أن 

ي ألنه إنّما ُخلق للتدبر والتأّمل، وقبّيح بّمن أعِط ،في التقلّيد إبطال ّمنفعة العقل" ّمن ذلك، ّما جعله ّيقول

 ".بها أن ّيطفئها وّيّمشي في الظالم يءّمعة ّيستضَش

وهذه الدعوة  ،في آن واحد ات اإلنسان وقصورهّيعترف بإّمكان ذيال العلّمي وانسجاّمًا ّمع هذا التقلّيد

ّمعة العقل التي أصبحنا أحوج ّما نكون إلّيها في هذه العصور نطرح أفكارنا ُّمستخدّمّين َش ،إلى االجتهاد

نا وظروفها تّثبت تخلفنا عن روح العصر وحقائقه في الّمّيادّين إن طرق حّيات. الّمظلّمة التي نعّيشها الّيوم

خلف دول ال الّيوم جعلنا نسّير ّي، ّما والبّيئّية والعسكرّية العلّمّية والفكرّية والّثقافّية والتكنولوجّية واالقتصادّية

ُّيذكر  نازلنا عنها طواعّية، وال تعّير اهتّماّمًاـ، وال تعترف بحقوقنا التي تتحترم عقولنا التي أهّملناها طوّياًل

 .وتزّمت ّثقافي ّمقّيت ،إلنسانّيتنا التي طّمرناها تحت رّمال صحراء فكرّية قاحلة

تم في ـهي عّملّية ّمجتّمعّية ال ت توحـالّمف إن تداول اآلراء بّين الناس، وطرح القضاّيا العاّمة للحوار

بالسعي لسّماع  لها إال إذا توفرت لها أجواء الحرّية إلبداء الرأي، وقام الّمشاركون فّيهاُكتي ُأؤوال ت ،فراغ

وهذا ّيعني أن توفر الحرّية، خاصة حرّية الرأي والتعبّير والّمشاركة في العّملّية . الرأي اآلخر واحتراّمه

وفي الواقع، تعني الشورى التجسّيد . ولى ّمتطلبات تطبّيق ّمبدأي الشورى والتشاورهي ّمن َأ ،السّياسّية

اطّية، فّيّما ّيعني التشاور الترجّمة العّملّية في الدّيّمقر اّمبّمختلف أشكاله الفعلي لفكرتي الحرّية والتعددّية

 .لفكرة الّمشاركة في الحكم

فّيتبع في اآلّية الكرّيّمة الّمذكورة " إذا عزّمت فتوكل على اهللف" :أّما النص القرآني الّثالث الذي ّيقول

 ، ّما ّيعني أن اتخاذ القرار هو الخطوة التالّية التي تتبع قّيام"وشاورهم في األّمر"أعاله النص الذي ّيقول 

هّمال إّمنح الحاكم حرّية التصرف، فّيقوم بأّما ادعاء بعض الفقهاء أن هذا النص َّي. الحاكم بّمشاورة الرعّية

إذا عزّمت فتوكل على ف)للنص الذي ّيقول ( ورهم في األّمروشا)ّيّمهد أحدهّما  ،نصّين آخرّين في القرآن

، وّمن الّمواطنّيندعاء أن ّمن حق الحاكم التصرف ّمن دون ّمشاورة اال ّيعني هذاة ّثانّية، ّمن ناحّي. (اهلل
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الحاكم هو  أن أصحاب هذا الرأي ّيعتبرون أن ّيعنيوهذا . بحرّية فرصة تداول األّمر فّيّما بّينهم همّمنح دون

وكأن الحاكم هو وأنه ّيّمّثل اهلل في األرض، في ّمنزلة أعلى ّمن كل الرعّية، ّمور الدنّيا، وأنه أاألعلم بكل 

 .الحاكم ختار الرعّية، ولّيس الرعّية هي التي تختارالذي ّي

ّيتعاّمالن ّمباشرة السالم الصالة و علّيهلرسول إلى ا نُّينسباّما سبق، نشّير إلى حدّيّثّين  إضافة إلى

إنّما أنا بشر ّمّثلكم، إذا "ّيقول الّثاني و، "أنتم أعلم بأّمور ُدنّياكم" ّيقول األول. ّمع قضّية الحكم ودور الحاكم

  ".أّمر دّينكم فخذوا به، وإذا أّمرتكم بشيء ّمن أّمور دنّياكم فإنّما أنا بشربشيء ّمن  أّمرتكم

ُّيرسي ّمن  صلى اهلل علّيه وسلم بالنظر إلى هذّين الحدّيّثّين نظرة عقالنّية ّيتضح لنا أن الرسول

 الحدّيث األول إذ فّيّما ُّيقُر. خاللهّما األساس لفصل الدّين عن الدولة بشكل ّمباشر وكاّمل ال غّموض فّيه

كان رسواًل، على ّمعرفة أّمور الناس  وإنبأن قدرة الحاكم، حتى ، "أنتم أعلم بأّمور ُدنّياكم" :لالذي ّيقو

ا كانت الّمعرفة باألّمور ولَّم. ّمن أّمور حّياتّية ّيعنّيهمّمعرفة بّما  ّمحدودة، ّيؤكد أن أفراد الّمجتّمع هم أكّثُر

ّمنًا بحق الناس في التشرّيع بّما ّيتعلق بأّمور ، فإن الحدّيث ّيعترف ِضس الّمعرفةالتصرف على أسا وجُبت

إنّما أنا بشر ّمّثلكم، إذا أّمرتكم بشيء ّمن أّمر دّينكم فخذوا به، وإذا أّمرتكم "الذي ّيقول أّما الحدّيث . الدنّيا

فّينص صراحة على وجود فرق واضح بّين أّمور الدّين وأّمور  ،"ّمن أّمور دنّياكم فإنّما أنا بشر بشيٍء

 . ى ّمن غّيرهم بأّمور دنّياهمالناس أدَر لكنأعلم بأّمور الدّين ّمن بقّية الناس، الرسول  إنالدنّيا، إذ ّيقول 

وّيترك لهم حرّية الخّيار فّيّما ّيتعلق بأّمور الدنّيا،  ،لذلك ّيأّمر أتباعه بإطاعته فّيّما ّيتعلق بأّمور الدّين

عوة وُّيعتبر الحدّيّثان د. لّيس إال رأي إنسان ّيحتّمل الصواب والخطأ الدنّياألن رأي الرسول في قضاّيا 

واألقدر على التعاّمل  ،بتعقّيداتها صرّيحة إلى الناس بوجوب تحّمل ّمسؤولّية أّمور دنّياهم بوصفهم األعرَف

 ". وأّمرهم شورى بّينهم"الذي ّيقول النص القرآني ّيتفق ّمع  ذا الحدّيثه ، ّما ّيجعلّمعها

الدّين  فصلإلى ن ّمبدأي الشورى والتشاور في القرآن الكرّيم، ودعوة الرسول إ :لذلك ّيّمكن القول

 ،عن الدولة تشّمل كل ّمكونات الفكرة الدّيّمقراطّية، وتشّمل ضّمنًا قضاّيا الحرّية والتعددّية الفكرّية والّثقافّية

الشورى  عّملّيات وشرعّية االختالف في العقّيدة والرأي والّمصلحة، والدعوة إلى حل الخالفات ّمن خالل

عني رفض ّمبدأ سّيطرة فكر أو وهذا ّي. والتشاور، ولّيس ّمن خالل فرض رأي على غّيره ّمن آراء أخرى

ألن ّمن حق جّمّيع الناس  ،على غّيره، ورفض ّمبدأ سّيطرة األغلبّية على األقلّيةدي ائقأو تّيار َعحزب 

 .أفرادًا وجّماعات الّمشاركة في عّملّيتي الشورى والتشاور واتخاذ القرار الّمناسب فّيّما ّيتعلق بأّمور الدنّيا

 الناس فهوم الدّيّمقراطي فهل باستطاعتنا، أو ّمن ّمصلحةإذا كانت فكرة الشورى قادرة على استّيعاب الّمو
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استخدام كلّمة شورى بدل كلّمة دّيّمقراطّية وبناء نظام حكم شورّي؟ الجواب على هذا السؤال، ّمن دون 

    .ال هو ّمواربة،

نه لم ّيتم تحدّيد ّمعانّيه وّمحتوّياته بشكل ّيحظى إلشورى ّما ّيزال ّموضع خالف كبّير، وإن ّمفهوم ا

الفكر والسّياسة الّمعنّيّين بقضّية حق الشعوب في الّمشاركة في العّملّية السّياسّية، كّما أنه بإجّماع رجال 

إلى جانب ذلك، لم ّيتم تأسّيس فكرة الشورى أو . لّيس ّمن الّمتوقع أن ّيحصل إجّماع في الّمستقبل الّمرئي

. كم على أساسهاقّيّمتها في الّثقافة العربّية أو اإلسالّمّية، كّما لم تحاول دولة إسالّمّية واحدة إقاّمة نظام ح

ّمحاولة الستخدام فكرة ضبابّية ال تستند إلى جذور  ّمفهوم الشورى هو عن استعّمال وهذا ّيجعل الحدّيَث

وفي الواقع، جاء طرح فكرة الشورى . ، أو تشكّيالت ّمجتّمعّية وّمؤسسّيةأو ّمّمارسة عّملّية ،فكر سّياسي

فعل على الّمطالبة بالدّيّمقراطّية في ّمحاولة  ُّمجددًا لّيس لتعزّيز ّمبدأ الحرّية واالعتراف بالتعددّية، وإنّما كرِد

للتشكّيك فّيها ورفضها، ّما جعل الشورى تبدو نقّيضًا للدّيّمقراطّية ونظاّمًا بدّياًل لها، وهو نقّيض غّير 

 .ونظام بدّيل لّيس له وجود ،حقّيقي

ّمفهوّمًا عالّمّيًا ذا  اجتّماعّية إلى جانب ذلك، أصبحت فكرة الدّيّمقراطّية كنظام حكم وقّيّمة ّثقافّية

ّمن أبرز ّمفردات  واحٌدهو الت إّيجابّية تقدّمّية، وهو ّمفهوم لّيس غرّيبًا عن التراث الفكري العربي، بل دال

ّمنا نبحث عن وسّيلة ُتحررنا ّمن التخلف واالستبداد والحكم وّما ُد. الخطاب السّياسي العربي الحدّيث

عصر وّمفاهّيّمه لّينقشع استخدام لغة الّمن الّمصلحة الفردي وهّيّمنة فكر تراّثي ّمهترئ على ّثقافتنا، فإن 

 .تهـسعى إلّيه على حقّيقوّيصبح بإّمكاننا رؤّية الهدف الذي َن ،الضباب

 دّيّمقراطّية الغرب والواقع العربي

قوم علّيه الدّيّمقراطّية الغربّية ال ّيناسب الدول ـنافسة الذي تـإن ّمبدأ االختّيار بّين التّيارات السّياسّية الّمت

حّياة وتجارب الغرب عن  وذلك ألسباب تعود إلى اختالف ظروِف، فّيها الدول العربّية ابّم ،عاّمة الناّمّية

ّيعود السبب إلى كون ّمعظم الّمجتّمعات أّما فّيّما ّيتعلق بالعرب، ف. وتجارب الدولة الناّمّية ،ظروف حّياة

وّثقافّية غّير ّمتجانسة وأحّيانًا ّمتنازعة، وإلى سّيطرة وطائفّية ودّينّية  ”عرقّية“العربّية تشّمل أقلّيات 

دّينّية  لبّية القوى السّياسّية النشطة في الّمجتّمع العربي، وهي قوى تستند إلى ّمراجَعالتطرف على فكر أغ

 عاّمة كّما أن ّثقافة التساّمح والتآلف ّما تزال غائبة عن حّياة. ّمشكوك في صحتهاأو تارّيخّية  "قوّمّية"أو 

انفراد ول دون وهذا ّيستدعي تأسّيس نظام حكم دّيّمقراطي ّيُح. وّثقافاتها الشعبّية العربّية الّمجتّمعات

ون حقوق وّيُصّيعترف بالتعددّية الّثقافّية، و، والتحكم في ّمصّير األقلّية بالسّيطرة على الحكم" األغلبّية"
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ّمكنها ّمن الّمشاركة في اتخاذ القرارات الّمصّيرّية على قدم الّمساواة ّمع األغلبّية، ولكن دون وُّي ،األقلّيات

 مّيقوحكم نظام  وهذا ّيعني بناَء. لدّيّمقراطّيةأن ّيّمنحها صالحّيات استّثنائّية ُتّمكنها ّمن تعطّيل عّمل الحكوّمة ا

ن الهّيّمنة في الّمجتّمعات ألعلى غّيرها، بالهّيّمنة فئة  ّيسّمح لوال ،في الحكم كافة فئات الشعبعلى ّمشاركة 

 .الّمعارضة قوىبالبطش والتنكّيل لزم األّمر ّمّمارسة ادة إلى احتكار السلطة حتى لو التقلّيدّية تقود ع

ّثقافي ّمن شأنه توظّيف هذا التنوع إلّثراء الحّياة االجتّماعّية للناس عاّمة، إن التسلّيم بوجود تنوع 

وربّما تّمكّين التنوع ّمن القّيام بدور فاعل في تكوّين تجّمع سّياسي اجتّماعي في الوسط ُّيسهم في الحفاظ 

لذلك أصبح الّموقف السلّيم سّياسّيًا . على توازن الّمجتّمع واستقراره، وّيقوم بدعم العّملّية الدّيّمقراطّية

نوع الّثقافي ـوالّمنسجم ّمع نفسه أخالقّيًا وإنسانّيًا هو الّموقف القائم على االعتراف بالت ،عادل اجتّماعّيًاوال

وهذا . والدّيني، والّملتزم بصّيانة حقوق األقلّيات ضّمن أطر ّمجتّمعّية تعزز الّمساواة والوحدة الوطنّية

 ،قوقها في التعبّير عن نفسهاّيستدعي استنباط ّمعادالت تعترف باألقلّيات وتعدد فئات الّمجتّمع، وتصون ح

 .والّمشاركة الفاعلة في حّياة الّمجتّمع السّياسّية وغّير السّياسّية على قدم الّمساواة ّمع األغلبّية

وفقدان  ،وكل فكر ّمحكوم علّيه بالتقادم ،نة الكون إلى أن كل نظامّمن ناحّية أخرى، تشّير ُس

وال  ،د تقالّيد الّمجتّمع القبليلم تُع فعلى سبّيل الّمّثال،. الصالحّية ّمع ّمرور الزّمن وتغّير ظروف الحّياة

وال نّمط إنتاجه قادرة على توفّير أسباب العّيش الكرّيم ألفراده بعد أن أصبح ّمن الّمتعذر  ،طرّيقة حّياته

كّما أن ظروف حّياة القرّية التقلّيدّية وطرق تفكّير الفالحّين لم . بحرّية ىالصحارالغابات وعلّيه التجول في 

حتى االتحادات العّمالّية . والعّمل في الّمصانع والّمكاتب اعة والّمعرفةد صالحة للتعاّيش ّمع عصر الصنتُع

في الدول الصناعّية لم تعد قادرة على الّمساوّمة ّمع أرباب العّمل وتحقّيق ّمكاسب كّما كان علّيه الحال قبل 

الدّيّمقراطي الغرب تجاوزه، فإن نظام ـا كان لكل فكرة وّمؤسسة عّمر افتراضي ال تستطّيع أن تولَّم. عقود

وفي الواقع لم ّيعد بإّمكان النظام األّمرّيكي بالذات القّيام بالدور الّمنوط به . صالحّيتهنفاد ح على وشك أصب

واألخطاء التي ارتكبها، ّما ّيجعله بحاجة ّماسة إلعادة هّيكلّية أو استبدال، تّماّمًا كّما هي  كالتّمن كّثرة الّمش

 . الحال بالنسبة للنظام العربي

والدّيني في الوطن العربي بتفكّيك الّمشروع الُقطري القائم على أرض ّينادي أتباع التّيارّين القوّمي 

لكن التركّيز على القوّمّية العربّية ّيزّيد . دوّية عربّية أو إسالّمّية شّمولّيةْحالواقع، أو تجاوزه وبناء أطر َو

 أو الوطني طريّيدفعها إلى التّمسك بالّمشروع الُق ، ّماعربّية لّيستتدعي أنها  التي ّمخاوف األقلّيات

ّيدفعها إلى التّمسك بنفس  ، ّماغّير ّمسلّمة التي تدعي أنها ي، كّما أن التركّيز على الدّين ُّيخّيف األقلّياتالحال

وّمّما ّيشجع األقلّيات غّير . الذي أّثبتت التجربة العربّية ُطغّيانه وفساده وعدم صالحّيته الُقطري الّمشروع
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وتّمكن  ،ه على حقوقهاالعربّية وغّير الّمسلّمة على التّمسك بالّمشروع الُقطري حصول ّمعظّمها في ظل

ّيجعل ّمواقف تلك األقلّيات ّيتعارض ّمع أهداف  األّمر الذي. استّثنائّيةبعضها ّمن الحصول على اّمتّيازات 

. العقبات التي تعترض سبّيلهّماإلى إضافّية على السواء، وّيضّيف عقبة  ّين اإلسالّمي والقوّميالّمشروَع

واحترام حقوقها انطالقًا ّمن إّيّمان بوجوب  ،ّينّيةوالدالّثقافّية لذلك كان ال بد ّمن االعتراف بوجود األقلّيات 

ّمن دون االعتراف  الّمشروعّين ّمن أّيتحسّين فرص نجاح ؛ إذ ال ّيّمكن ّمساواتها ّمع األغلبّية الشعبّية

 . واحتراّمها ضّمن أطر الشرعّية الدّيّمقراطّية األقلّيات تلك بحقوق

 ّيةئالّمبد القّيم األساسّية والّمواقفتشّير الحقائق السّياسّية واالجتّماعّية في البالد العربّية إلى تباعد 

إذ تبدو الخالفات بّين القّيادات . دي الواحدائقبّين أحزاب الّيّمّين وأحزاب الّيسار، حتى بّين أتباع التّيار الَع

فّيّين والّمعتدلّين ّمن ، كّما هو الحال بّين ّما ّيسّمى السلالتحاورول أحّيانًا دون دّية حادة لدرجة تُحائقالَع

الخالف بّين األحزاب السّياسّية والتّيارات الفكرّية في البالد العربّية قضاّيا  وهذا ّيجعل قضاّيا. الّمسلّمّين

نبع ّمن إّيّمان بعقائد وأّيدّيولوجّيات ّيصعب التوفّيق فّيّما بّينها، وذلك خالفًا لّما هو الحال في بالد ـأساسّية ت

دّية ائب العقتسارع حركة األحزاـوفي الواقع، فّيّما ت. الغرب التي تم فصل الدّين عن الدولة فّيها ّمنذ قرون

تسارع حركة التّيارات السّياسّية العربّية نحو ـ، تاألّيدّيولوجّيةو التقارب ّمع تراجع الفكرة في أوروبا نح

 .شبه شوفّينّية ونزعة ُقطرّية ،ّمن ردة ّثقافّيةعاّمة التنافر بسبب ّما تعّيشه البالد العربّية 

والتّيار القوّمي  تزّمتإن االختالف في الّموقف الفلسفي ّمن قضّية الحكم بّين التّيار الدّيني الّم

فالّيّمّين . واعتراف ّمتبادل بشرعّية اآلخر ،اءعل ّمن شبه الّمستحّيل قّيام حوار بّنكبّير للغاّية، ّما جالعلّماني 

ودولة، وّيدعي أنه ّيّملك نظرّية إسالّمّية في  العربي الذي ُّيجسده اإلسالم السّياسي ّيعتبر اإلسالم دّيَن

ّينادي التّيار القوّمي  ،وفي الّمقابل. تعارض ّمعهاـوت ،وّمياالقتصاد والسّياسة تختلف عن نظرّيات التّيار الق

وّيعتبر الدّيّمقراطّية والحرّية أساس النظام السّياسي، فّيّما  ،بوصفه نظاّمًا علّمانّيًا بفصل الدّين عن الدولة

قوم على البنوك التجارّية والشركات الّمساهّمة أساس النظام االقتصادي ـّيعتبر الترتّيبات االقتصادّية التي ت

 .وتحقّيق نهضة اقتصادّية ،لى التعاّيش ّمع العصرالقادر ع

ّيعني توظّيف الدّين والقوّمّية  ّيدّيولوجّيةأ، وتحوّيل كل ّمنها إلى حركات الدّين والقوّمّية ّيسـسّيـتإن  

ّثارة ـُتحسن است وهذه قّيادات ،تلك الحركات في خدّمة أهداف سّياسّية ال تعود بالنفع سوى على قّيادات

حساب ّمصالح الفقراء، وتعزّيز سلطاتها على حساب الحرّيات  خدّمة ّمصالحها علىوعواطف الجّماهّير 

 .العاّمة
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ّمّيل إلى وفّيّما ّينادي التّيار القوّمي بالوحدة العربّية وتأسّيس العالقات الدولّية على أسس ّمصلحّية، ّي

في الّمقابل، فّيّما ّينادي التّيار اإلسالّمي . ر أفكار التّيار اإلسالّمي الذي ّينادي بإقاّمة وحدة إسالّمّيةاستصغا

أو  بدّياًلّيرفض الدعوة إلى الوحدة العربّية دّية، ائالعالقات الدولّية على ّمبادئ عق دة إسالّمّية وتأسّيسبوح

إلى جانب ذلك، ّيّمّيل أتباع التّيار القوّمي عّموّمًا وجناحه اللّيبرالي . نقطة انطالق نحو وحدة إسالّمّيةكحتى 

السّياسّية وتداول الحكم واالعتراف بحقوق خصوصًا إلى الّمطالبة بتأسّيس الدّيّمقراطّية على ّمبدأ التعددّية 

لفي خصوصًا إلى رفض الّمرأة وّمساواتها ّمع الرجل، فّيّما ّيّمّيل أتباع التّيار اإلسالّمي عّموّمًا وجناحه الَس

وهذا . لرجلوعدم االعتراف بّمساواة الّمرأة ّمع ا ،التعددّية السّياسّية وحصر الحكم في الّمؤسسة الدّينّية

االنتخابات في حالة توفر الدّيّمقراطّية على الطرّيقة الغربّية ّمن شأنه تغّيّير في  ّينتّيارأحد الّيعني أن فوز 

وربّما غّير الّمشروعة  ،، واستخدام كل الوسائل الّمشروعةالتربّية والتعلّيموتعدّيل نظام  ،السّياسات العاّمة

سّياسّية قوى الال لك لذلك كان ال بد ّمن ّمشاركة. رّمان الّمعارضة ّمن فرصة الفوز في االنتخابات التالّيةلِح

وتحّمل ّمسؤولّية إدارة شؤون الدولة، وتوظّيف تلك الّمشاركة إلضعاف  ،ة في الحكمّيواالجتّماعّية الرئّيس

 .ارسحّمّيل الفرّيق الفائز إلى ّمّمارسة عنجهّية االنتصار، وتقلّيص إحساس الفرّيق الخاسر بالهزّيّمة واالن

 ،ت لصالحّيات كافّيةإن ّمن األّمور الّمتفق علّيها في ظل النظم الدّيّمقراطّية حاجة كل الحكوّما

إلدارة شؤون الدولة، وّمن بّينها اقتراح سّياسات وبراّمج جدّيدة، وّمؤسسات ّمتخصصة  ،الةوأجهزة فّع

إال أن تلك الحكوّمات، وبحكم ّمصدر . والترتّيبات القائّمة لتكون أكّثر كفاءة وواقعّيةوالقوانّين وتعدّيل النظم 

قراطّية أو تجاوز تّملك صالحّية الّمساس بجوهر الدّيّمنبّثق ّمنه، ال ـالشرعّية االنتخابي الذي تعتّمد علّيه وت

وهذا ّيعني أن القّيام بتعطّيل العّملّية الدّيّمقراطّية ّمن خالل حصر االنتخابات ضّمن . ةّمؤسساتها الرئّيس

، أو التالعب في االنتخابات ّمن خالل التأجّيل والتزّيّيف ّمّثاًل تّيارات فكرّية ّمعّينة كّما هو الحال في إّيران

 ،هي ّمواقف غّير دّيّمقراطّية ،كّما كان ّيجري في ّمصر ،ي حق التعبّير عن نفسهوحرّمان الرأي اآلخر ف

م حكم دّيّمقراطي في الدول العربّية التأسّيس نظ السلّمي أن الّمدخلوهذا ّيعني . غّير ّمشروعة وسّياسات

ون حقوق األقلّيات الدّينّية ناسب الواقع العربي وتوفر تعددّية سّياسّية، وتُصـّيستدعي البحث عن ّمعادلة ت

 .في العّملّية السّياسّية على قدم الّمساواة الّمواطنّين لتّيح الّمجال لّمشاركة كـ، وتلدّينّيةوغّير ا

 نحو نظام دّيّمقراطي عربي

إال . لكل ّمنها ّمتطلباتها وتبعاتها عدة ّمعادالتّية ّيّمكن أن ّيتم ّمن خالل إن التطبّيق العّملي لّمبدأ الدّيّمقراط

وبّينهم  ،تفاعل ّمباشر بّين الناس ّمن ناحّية أنه في ضوء تزاّيد الحّياة تعقّيدًا، واضّمحالل إّمكانّية حدوِث
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تّيح تطبّيق الّمبدأ الدّيّمقراطي بشكل ـأصبح ّمن الضروري استنباط ّمعادلة تفقد كام ّمن ناحّية ّثانّية، وبّين الُح

وهذا ّيعني أن . كاّمهمفتح الّمجال لحدوث تواصل وتفاعل بّين الناس وُحّيضّمن فصل الدّين عن الدولة، وّي

بل الشعب، وأن تحول دون سّيطرة نص على انتخاب النواب والحكام ّمن ِقـعلى الّمعادلة الّمقترحة أن ت

إقاّمة ّمنظّمات  أو سّيطرة تّيار فكري على غّيره ّمن تّيارات فكرّية أخرى، وُتشجع ،األغلبّية على األقلّية

قوم على ـكذلك وجب أن تعترف الّمعادلة بوجود األقلّيات وحقوقها الّمشروعة، وت. هالّيدني وتفعالّمجتّمع الّم

 :انتظام االنتخابات بصفة دورّية، ّما ّيعني أن على الّمعادلة الدّيّمقراطّية أن تضّمن ّما ّيلي

 الّمشاركة فّيها بغّض حدوث انتخابات دورّية للّمجالس النّيابّية والحكام، وّمنح كل الراشدّين حَق .1

 .والطائفة والدّين والّثقافةنظر عن الجنس ال

 والدّينّية التي تختار، ضّمن استفتاء عام ّثقافّيةتخصّيص ّمقاعد ّمعّينة في ّمجالس النواب لألقلّيات ال .2

، الّمشاركة في العّملّية االنتخابّية على أساس أنها أقلّيات، وهذه تجّمعات تعترف الدّيّمقراطّية حر

 .ّمواطنّين، وحقها في الّمشاركة في اتخاذ القراربوجودها وشرعّية اختالفها عن غّيرها ّمن 

 ضّمان عدم سّيطرة تّيار فكري على غّيره ّمن تّيارات فكرّية ّمن خالل تحدّيد نسبة علّيا لتّمّثّيل أّي .3

األقلّيات والقوى  لّمن الّمقاعد، ّمع ضّمان تّمّثّيل ك% 21 في حدودحزب في الّمجلس التشرّيعي 

 .االجتّماعّية التي تشكل قوة فاعلة على أرض الواقع

تخصّيص نسبة ّمن الّمقاعد النّيابّية لّمنظّمات الّمجتّمع الّمدني بّما ّيتناسب ّمع حجم ونشاط كل  .4

سّياسّية تعددّية تحدث عنها لّيست ـّمنظّمة واتساع قاعدتها الشعبّية، ّما ّيعني أن التعددّية التي ن

 .أّيضًا ّثقافّيةواجتّماعّية عددّية ت هي بل، حسبف

أو  ّثقافّية ّمن شأنها الحّيلولة دون انفراد حزٍبوإن الّمشاركة القائّمة فعاًل على تعددّية سّياسّية واجتّماعّية 

. قة أو ّمواقف إّيّمانّية ّمتزّمتةبناء على ّمنطلقات أّيدّيولوجّية ضّّي ،تّيار فكري ّمعّين باتخاذ قرارات ّمصّيرّية

وحقوق  ،التعلّيمالتربّية وعلقة بنظام التشرّيعات الّمت ّمة ّمّثلهّم قرارات كّما ّيحول دون االنفراد في اتخاذ

كذلك ّمن شأن الّمشاركة التعددّية تعطّيل براّمج تزّيّيف . والّموقف ّمن االكتشافات والبحوث العلّمّية ،الّمرأة

باسم الدّين  اّيدّيولوجّيةالناس التخاذ ّمواقف عاطفّية تدعم سّياسات  وعي الجّماهّير، وإحباط ّمحاوالت جّر

 . العّملّية السّياسّية في بّيات ضاغطة، وإضعاف أّثر الّمالأو التراث، وزوال الحاجة لتشكّيل لو
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ة في الحكوّمة قد ّيؤدي إلى صعوبة اتخاذ ّيسّياسّية والقوى االجتّماعّية الرئّيسإن تّمّثّيل األحزاب ال

تخللها أزّمات ّمجتّمعّية، كّما أنه قد ّيتسبب في إلغاء ـ، خاصة في أوقات الطوارئ التي تبعض القرارات

لذلك كان على ّمعادلة الّمشاركة الدّيّمقراطّية . هاونقد السّياسات الّمتابعة وتحلّيلوجود ّمعارضة قادرة على 

ارضة ن تراعي أهّمّية وجود ّمعألف األحزاب والتّيارات الفكرّية، ونسّيق بّين ّمختـأن تضّمن التعاون والت

ة ن تسعى إلى تحقّيق التفاعل بّين القوى السّياسّية واالجتّماعّية والّثقافّيأحقّيقّية خارج أروقة الحكم، و

وهذا ّيعني أن القّيام بتشكّيل . هاّيتفعّيل العّملّية اإلعالّماتّية وضّمان حّيادـالّمهتّمة أساسًا بالقضاّيا العاّمة، وت

ّمجلس النواب على الطرّيقة البرّيطانّية سّيجعل الحكوّمة صاحب أكبر عدد ّمن ّمقاعد  الحزبحكوّمة ّمن 

 . وقراراته الوزراء في ّمجلس الّمجلس ّيتحكّمون هذا نسخة ّمصغرة تقرّيبًا عن ّمجلس النواب، وّيجعل قادة

في الّمجلسّين ضّمن قّيادات سّياسّية  كذلك ّمن الّمؤكد أن ّيؤدي ّمّثل هذا الترتّيب إلى حصر الّمشاركة

تصادّية والعلّمّية ـاالقاهتّماّمًا بالقضاّيا  ، وبالتالي أقّلاألّيدّيولوجّيةكّثر اهتّماّمًا بالحوار الفكري والخالفات أ

 .وّيعتّمد علّيها سّير العّمل في الدولةوالوطن،  الناسالتي تهم عاّمة  اإلدارّية والفنّيةو

لذلك نقترح تحقّيق الفصل بّين السلطتّين التشرّيعّية والتنفّيذّية، وحصر صالحّيات األولى في ّمجلس 

. والّثانّية في ّمجلس الوزراء والرئاسة، وتشكّيل ّمجلس الوزراء بالكاّمل ّمن خارج ّمجلس النواب ،النواب

وفي حالة رغبة . بل ّمجلس النوابّمباشرة ّمن ِق أّما رئّيس ّمجلس الوزراء فنقرح أن ّيتم انتخابه بطرّيقٍة

لى ّموافقة أواًل ع لأن ّيحُصّمجلس الوزراء، فإن على ذلك العضو  لعضوّيةأحد نوابه  ترشّيححزب في 

وإجراء انتخابات  ،وإعالن ّمقعده شاغرًا ،رئّيس ّمجلس الوزراء الّمنتخب، وّمن ّثم االستقالة ّمن الّمجلس

وهذا ّيفتح الّمجال لتعّيّين وزراء ّمن أصحاب الّمعرفة واالختصاص والخبرة، وُّينّمي القاعدة . عاّمة لّملئه

 . ادات السّياسّية في ّمجلس النوابالّمعتادة بّين القّيالفكرّية القّيادّية في الّمجتّمع، وّيحصر الّمناكفة 

أّما فّيّما ّيتعلق باالنتخابات على الّمستوّيات الّمحلّية، فإننا نّمّيل إلى ترك الباب ّمفتوحًا للتنافس بّين 

ّثبات إو ،الّمختلفة، إلعطاء كل تّيار سّياسي أو اجتّماعي فرصة كافّية لّمحاولة تطبّيق بعض أفكاره التّيارات

اضعة للسّياسة العاّمة ض الواقع، على أن تكون الصالحّيات خوصالحّية نظرّياته على أر ،كفاءة رجاله

ّيعني حصر التنافس على الّمستوّيات الّمحلّية ضّمن ّمجاالت التطبّيق العّملي للسّياسة العاّمة  ّما. للدولة

 ،بهدف تحسّين األداء اإلداري واقتراح الجدّيد ّمن البراّمج الستغالل الّموارد الّمتاحة ّمحلّيًا ، وذلكللدولة

باع سّياسة الالّمركزّية في إدارة الحكم، بحّيث ّيتم ّتاوهذا ّيوجب . ن وحّماّية ّمصالحهموخدّمة الّمواطنّي

 .واحد وتكاّملها في آٍن ،تحدّيد القضاّيا الوطنّية والقضاّيا الّمحلّية بشكل ّيسّمح بفصلها عن بعضها بعضًا
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العربي الّثقافي إن ّمحدودّية تجربة الوطن العربي ّمع الحزبّية، واستحواذ كلّمة حزبّية في التراث 

ع نسبة كبّيرة ّمن الّمفكرّين على ّمعنى سلبي، دفع األغلبّية الشعبّية إلى البقاء خارج األحزاب، كّما دَف

وعدم الخوض في قضاّيا  ،زبيإلى االبتعاد عن العّمل الِح الّملتزّمّين بقضاّيا الوطن والشعب والّمّثقفّين

 : ، ّمنهاعدة عواّمل إلىوّيعود السبب في ذلك . ة عقّيّمةخالفّي

والتحدّيات  العاّمةقضاّيا الالتعاّمل ّمع وجب أن األّمانة ترّين والّمّثقفّين الّملتزّمّين بشعور الّمفك .1

 .قةولّيس ّمن رؤّية حزبّية ضّّي ،كلّيةإنسانّية  وطنّية الّمصّيرّية ّمن رؤّية

وكسب  الناسّمّيل القّيادات الحزبّية إلى استخدام ّمفردات لغوّية غوغائّية بهدف استّثارة عواطف  .2

 .ات الوطنّية الّمتاحةالتوقعات الشعبّية حدود اإلّمكانز ّثقتهم، ّما ّيتسبب عادة في تجاو

تّيح الّمجال ـقّيادّية في ظل أوضاع تالّمراكز الصعوبة وصول الفكر القائم على حقائق علّمّية إلى  .3

 .ول دون تأسّيس ّمراكز دراسات علّمّية داخل الّمؤسسة الحزبّيةوتُح ،لسّيطرة قّيادات فردّية

نقترح قّيام ّمجلس  ،وعّيًا وّمصداقّية للوصول إلى الحكم لذلك، ّمن أجل فتح الّمجال أّمام أكّثر القّيادات

النواب بانتخاب رئّيس ّمجلس الوزراء انتخابًا حرًا ّمباشرًا ّمن خارج الّمجلس، وإعطاء كل القّيادات 

دون تعصب أو تفرقة، وّمنح رئّيس الوزراء  ّمهّمالحزبّية وغّير الحزبّية فرصة شغل ذلك الّمنصب ال

، ّمع عدم الجّمع بّين ر أعضائها بالكاّمل ّمن خارج الّمجلس النّيابيالّمنتخب حق تشكّيل الوزارة واختّيا

 . وأحد الّمجالس التشرّيعّية ،عضوّية ّمجلس الوزراء

 نفسه الوقت ى إلى تعقّيدها وتشابكها، كّما أدى فيإن التطور الّمتسارع في ّمختلف نواحي الحّياة أَد

ّمت االعتّماد الّمتبادل بّين الشعوب اقتصادّية وأّمنّية حَت إلى ربط أجزاء العالم بعضها ببعض بروابَط

انتهاك حقوق اإلنسان قضاّيا  كالتالوطنّية ّمّثل ّمش كالتوهذا أدى إلى جعل العدّيد ّمن الّمش. والدول

 واإلرهاب والهّموم العالّمّية ّمّثل تلوث البّيئة وتجارة الّمخدرات كالتعالّمّية، وجعل العدّيد اآلخر ّمن الّمش

على  الوطنّيةالدولة  قدراتقلّيص ـوم السّيادة الوطنّية، وتقد ترتب على ذلك إضعاف ّمفهو. قضاّيا وطنّية

 .التعاّمل بكفاءة ّمع التحدّيات الداخلّية والخارجّية على السواء

الّيوّمّية إلى تعّمّيق الحّياة ّمتطلبات تبدل و ،الوعيّمن ناحّية أخرى، أدى التطور الّمتراكم في  

جعل ّمؤسسات أكبر الدول تبدو صغّيرة  اّم. ن والقرى البعّيدة عن الّمركزالخصوصّية بالنسبة لألقالّيم والّمد

أّمام العدّيد ّمن القضاّيا العالّمّية، فّيّما جعل ّمؤسسات أصغر الدول تبدو كبّيرة أّمام القضاّيا الّمحلّية التي 
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وضعّيفة  ،الناس كالتفهم ّمش تشغل بال الّمواطنّين في األقالّيم النائّية، كّما جعل البّيروقراطّية عاجزة عن

 . ةالقدرة على التعاّمل ّمعها بكفاء

لذلك نقترح اعتّماد الالّمركزّية في الحكم ّمن أجل إفساح الّمجال لحكوّمة الّمشاركة الدّيّمقراطّية كي 

وهذا ّيعني . وقضاّيا العالقات الدولّية ّمن دون إهّمال القضاّيا الّمحلّية ،تقوم بالتركّيز على القضاّيا العاّمة

للناس، بّما في ذلك  الّيوّمّيةوإسناد صالحّيات واسعة لها إلدارة الشؤون  ،تشكّيل ّمجالس ّمحلّية ّمنتخبة

الشؤون الّمتعلقة باألّمن والتعلّيم والّثقافة واالستّثّمار، ولكن ّمن دون اإلخالل بالسّياسة العاّمة للدولة إدارة 

حال وقوعها ّمن دون تأخّير، وتخوّيل  كالتّمن شأنه التعاّمل ّمع ّمعظم الّمش وهذا. أو الّمناهج الدراسّية

بشكل تلك األّمور ّمسؤولّية التعاّمل ّمع  الّمحلّية واألقرب إلى الناس الناس األكّثر ّمعرفة بالبّيئة االجتّماعّية

تح الّمجال ـوف ،قّيادات جدّيدة باستّمرار كذلك ّمن شأن نظام ّيعتّمد الالّمركزّية إتاحة الفرصة لنّمّو. ّمباشر

 .اء بّين األقالّيم في ّمجال النشاطات الّثقافّية والسّياحة والتنّمّية االقتصادّية واالجتّماعّيةلحدوث تنافس بّن

 ةالطبقة الوسطى العربّي

انت وتنوع ّثقافي ُّمدهش، ك ،وتقدم علّمي ،فّيّما كانت دول الغرب الصناعّية تّمر بّمرحلة نّمو اقتصادي

وبسبب . تعّيش ّمرحلة االستقالل الوطني والبناء الّمؤسسي ،فّيها الدول العربّية اأغلبّية دول العالم الّثالث بّم

وفقرها النسبي، فإن الطبقة الوسطى في الّمجتّمعات وّثقافّيًا الدول اقتصادّيًا وعلّمّيًا وتكنولوجّيًا  هذهتخلف 

كّما . وتحقّيق الّثقة الكافّية بالنفس للقّيام بدور فاعل في حّياة الّمجتّمع ،بالقدر الكافي الناّمّية لم تستطع النّمَو

 على الحكم في أغلبقطاعّية إلّيدّية شبه قأو قّيادات تتصادّية، وسّيطرة العسكر ـأن ّمحدودّية النشاطات االق

تصاد للسّياسة، وسّيطرة بّيروقراطّية على ـوخضوع االقعلى ّمختلف أشكالها،  األحّيان، وغّياب الحرّيات

جعل ّمن غّير الّمّمكن أن تستحوذ الطبقة الوسطى على  ،صفت عّموّمًا بالجهل والفسادالحّياة العاّمة اّت

  . العربي الّمجتّمعّياة حأسباب القوة والوعي للقّيام بدور فاعل في 

ا إلى حصر أهم النشاطات ـَّيإن ضعف القاعدة اإلنتاجّية ونّمو النزعة االستهالكّية على حسابها أّد

وبسبب عالقة هذا النشاط بالدول . االقتصادّية في النشاط التجاري القائم أساسًا على االستّيراد والتصدّير

التجار  كبار الجّماعّية للشعوب العربّية باالستعّمار، فإن فئةوالشركات األجنبّية التي ارتبطت في الذاكرة 

 التجاروهذا قاد . تشكّيل طبقة اجتّماعّية ذات ّمصالح ّمشروعةسهام في إلالّثقة بالنفس لب افتقدت اإلحساَس

للحصول على وكاالت  مإلى التركّيز على الربح السرّيع ولّيس االستّثّمار بعّيد الّمدى، والتنافس فّيّما بّينه

 .هاونّمّثلإلى خدّمة الشركات األجنبّية التي ّيفضي بالضرورة لّمصالح ذاتّية، ُت تجارّية خدّمًة
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باع نظام الّمركزّية في ّتاتصادي في العالم العربي، وـفي الّمقابل، جاء طرح شعار االستقالل االق

 نطبقة وسطى فاعلة، أل ول دون نّمّوالتخطّيط اإلنّمائي، وسّيطرة الدولة على أهم النشاطات اإلنتاجّية لّيُح

وفي ضوء التحول . وأداتها لفرض وجودها والتعبّير عن ذاتها ،تلك الطبقة االقتصاد هو البّيئة الطبّيعّية لنّمّو

تّمتع بالصفات الضرورّية لدعم ـطبقة وسطى ت نحو الّمعرفة سّيكون ّمن الصعب جدًا نّمّوالّمتسارع العالّمي 

، كّما فعلت الطبقة تصادّيةـالنشاطات االقنوّيع ـواإلسهام الفاعل في ت ،الدّيّمقراطّية وّمؤسساتها السّياسّية

 . الوسطى في ّمجتّمعات الغرب الصناعّية حتى السبعّينات ّمن القرن العشرّين

إن ّمعاّيشتنا لتطور الّمجتّمعات اإلنسانّية عبر التارّيخ تقودنا إلى االعتقاد بأن الّمجتّمع الصناعي هو 

ّمجتّمع القبلي ّيتكون ّمن طبقة واحدة، فال. الّمجتّمع الوحّيد الذي أفرز طبقة وسطى ذات دور ّمجتّمعي فاعل

، والّمجتّمع الّمعرفي اآلخذ في التكون ّيسّير نحو أغنّياء وفقراء: ّمن طبقتّينوالّمجتّمع الزراعي ّيتكون 

ّمن الصعب االحتفاظ في التارّيخ  استّثنائّيةتشكّيلة ّمجتّمعّية ّمختلفة تّماّمًا، ّما ّيجعل الطبقة الوسطى ظاهرة 

في . ّمجتّمع كان، إال إذا تم تغّيّير النظم االقتصادّية الحالّية ا في أّيأو االعتّماد على استّمرار وجوده ،بها

جم الدولة العربّية ونشاطاتها في ّمجال الخدّمات لّيخلق طبقة الّمقابل، جاء التوسع الكبّير والّمفاجئ في َح

إنتاجّية  ّما جعل هذه الطبقة وسطى ّمن حّيث الدخل، ولكن بال قاعدٍةّموسطى غّير تقلّيدّية في رحم الدولة، 

 . أو وعي طبقي، وبالتالي تجّمعات غّير قادرة على تشكّيل طبقة اجتّماعّية ّمستقلة

العدّيد ّمن الّمجتّمعات  وصولالّمعلوّمات في تكنولوجّيا االتصاالت و اّمن ناحّية ّثانّية، أسهّمت ّثورت

والّمعلوّمات في نة ّمن اإلعالم ى إلى زّيادة أهّمّية العّملّية اإلعالّماتّية الّمكّوعصر الّمعرفة، ّما أَدإلى أبواب 

نشّيط ّمؤسسات الّمجتّمع الّمدني القدّيّمة والجدّيدة ّمّثل جّمعّيات حقوق اإلنسان وحّماّية ـالحّياة الّمجتّمعّية، وت

كّما شجعت تلك التطورات أصحاب الّمصالح الخاصة على التدخل في العّملّية السّياسّية والتشرّيعّية . البّيئة

تدوّيل االقتصادات الذي ّيقوم بفعل العولّمة  وبسبب. خدّمة لّمصالحهم الذاتّية بهدف التأّثّير في قراراتها

 ،ّيتقلصنفوذها جعل  ّماتضاءل،  في الّمجتّمعات الصناعّية حجم الطبقة الوسطىفإن  ،والّثقافات الوطنّية

 العلّمّية والتكنولوجّية وهذه فئات تعتّمد أساسًا على الّمعرفة ،تزاّيدّيحجم الفئات الّمعرفّية ونفوذها  كان فّيّما

ّمن حّياة  وفّيّما تختفي الطبقة الوسطى ذات الجذور االقتصادّية تدرّيجّيًا. ادّيةتصـولّيس على الّثروة االق

ودّينّية  ّثقافّيةبفئات اجتّماعّية ّثقافّية ترتبط أساسًا بأقلّيات تدرّيجّيًا ، ّيتم استبدالها الّمجتّمعات الرأسّمالّية

 . ّمعرفّيةونشاطات علّمّية وطائفّية 

إن ضعف الطبقة الوسطى في الوطن العربي وغّياب الوعي الطبقي ّمن حّياتها ّيجعل ّمن الضروري 

م احتفاظ الدولة بجزء حِت، وُّيواالقتصادّية لّمؤسسات الّمجتّمع الّمدني في العّملّية السّياسّية ّمهّمإسناد دور 
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قّيادات ُّمنتخبة  هي إن كون قّيادات ّمؤسسات الّمجتّمع الّمدني. كبّير ّمن دورها التقلّيدي في حّياة الّمجتّمع

للّمشاركة في تّمّثّيل  ّيجعلها أهاًل ،االهتّماّمات العاّمةوالنشاطات االقتصادّية و ،تّمّثل ّمختلف قطاعات الشعب

تصف ـإضافة إلى ذلك، ت. أكّثر شفافّية ّمن االنتخابات العاّمة انتخابها ّيتم عادة بطرٍق أّنالشعب، خاصة 

ّمستوى التعلّيم والوعي، وااللتزام بقضاّيا الّمجتّمع، ولدّيها الّمجتّمع الّمدني عاّمة بارتفاع ّمنظّمات قّيادات 

كّما أن  .وّثقافة التواكل القدرة على التواصل ّمع الجّماهّير التي ّيغلب علّيها وعلى قّياداتها التقلّيدّية الجهُل

ّمجلس نّيابي ّمنتخب،  بأّي كبّيرة ّمقارنًة ّمنظّمات الّمجتّمع الّمدني الشباب بّين قّياداتو ّمشاركة الّمرأة نسبة

 . وتجدّيد القّيادات السّياسّية باستّمرار ،ّيجعلها تشكل أرضًا خصبة لنّمو القّيادات الّمجتّمعّيةّما 

وجب الطبّيعة التقلّيدّية للّمجتّمعات العربّية، والتركّيبة القبلّية والعشائرّية لبعضها ّمن ناحّية ّثانّية، ت 

ّثقافة تجذر ـجتّماعّية وتتغّير الهّياكل االـأن تحتفظ القّيادات التقلّيدّية بجزء ّمن دورها الحالي، وذلك حتى ت

 ّمن الضروري أن ّيحتفظ رئّيس السلطة السّياسّية سواء كان ّملكًا هوهذا ّيعني أن. الدّيّمقراطّية والتآلف

 غربّية صالحّيات ّملك في نظام ّملكّية دستورّية لىأو رئّيسًا ّمنتخبًا بصالحّيات حقّيقّية، تزّيد كّثّيرًا ع ،جًاتَوُّم

كّما توجب ّمرحلة التطور . في فرنساكّما ي ّمنتخب صالحّيات رئّيس دّيّمقراط وتساويّمّثل برّيطانّيا، 

، النشاطات االستّثّمارّية ودعم ،ةّيالرئّيسرقابة الدولة على النشاطات االقتصادّية والّمالّية  الحالّية استّمراَر

 . وتتجذر الّمؤسسّية تسع النشاطات االقتصادّيةـوت ،تحسن األوضاع الّمعّيشّيةـوذلك حتى ت

وبرّيطانّيا والسوّيد إلى أن استّمرار الّملكّية الوراّثّية لم  اهولندربة بعض الدول الغربّية ّمّثل تشّير تج

على رأس الدولة كان ّمن عواّمل االستقرار  الّملكّية ّيّمنع التحول نحو الدّيّمقراطّية، وأن االحتفاظ بّمؤسسة

إذ استطاعت الّملكّية إّيضاح ّمصدر الشرعّية، وتعّمّيق إحساس الحاكم والّمحكوم بالطّمأنّينة . السّياسي فّيها

الّيابان والصّين إلى أن رقابة  اكذلك تشّير تجربت. عّملّية السّياسّيةة العّملّية الدّيّمقراطّية وفاعلّية الإلى سالّم

وّيل جاهها إلى دعم بعض الصناعات داخلّيًا وخارجّيًا، وتّمّمة واّتهّمالدولة على النشاطات االقتصادّية ال

ورفع الّمستوّيات الّمعّيشّية  تصاد الوطنيـنّمّية االقـفي ت كبّير ّثر إّيجابيأنشاطات البحث العلّمي كان له 

 . الصناعّية العرّيقة الغرب بوجه عام، وتأهّيل تلك الدول للتنافس صناعّيًا وعلّمّيًا وتكنولوجّيًا ّمع دول

، إذ ّمن دون تداول للسلطة ال العّملّية السّياسّية ُبإن تداول السلطة في الّمجتّمع بالطرق السلّمّية هو ُل

فئات الّمجتّمع السّياسّية واالجتّماعّية والّثقافّية واالقتصادّية  لكوهذا ّيفترض قّيام . اطّية قائّمةقوم للدّيّمقرـت

م حكم دّيّمقراطي ّمن دون اإلى جانب ذلك، لّيس باإلّمكان قّيام نظ. بقبول ّمبدأ تداول السلطة واحتراّمه

ّمن ناحّية . اعتراف الّمجتّمع، ّثقافة وّمؤسسات وقوانّين، بالحرّيات الفردّية والعاّمة واحتراّمها وصّيانتها

إلّمكان ضّمان ّمشاركة شعبّية واسعة في العّملّية االنتخابّية في غّياب ظروف سّياسّية وّثقافّية ّثانّية، لّيس با
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الوعي لدى فئات الشعب الّمختلفة، والتزام  نّمّيةـتوهذا ّيوجب . تجعل الّمشاركة حقًا وواجبًا في آن واحد

الدّيّمقراطّية كقّيّمة فكرة الباإلسهام في تأسّيس  والّمؤسسات الدّينّية والّثقافّية العّملّيتّين التربوّية واإلعالّماتّية

نظام ها كّمداوالتها وّمؤسسات جدان الّثقافي للشعوب العربّية، إلى جانب الّمشاركة فيفي الُو اجتّماعّية ّثقافّية

 . ّيسعى إلى ضّمان الحرّيات العاّمة، وسّيادة العدل والّمساواة حكم سّياسي

الحكم في كل  ّمهاّم وّمن دون الّمزّيد ّمن الشرح، نعتقد بإّمكانّية قّيام نظام عربي دّيّمقراطي لتولي

ترحة بإعادة هّيكلة ّما هو قائم ّمن ترتّيبات سّياسّية واقتصادّية ـقوم الّمعادلة الّمقـقطر عربي، على أن ت

ولّيس هدّمها، وأن تعّمل في الوقت ذاته على تّمكّين الشعب ّمن ّمّمارسة حقه في الّمشاركة في العّملّية 

 تجعل ّمن الواجبوّمن األّمور التي . السّياسّية بحرّية، وأن تبتعد بقدر اإلّمكان عن التجربة األّمرّيكّية

الدّيّمقراطّية الغربّية أن الظروف التي نشأت فّيها تلك التجرّية ّما تزال غائبة عن حّياة  االبتعاد عن التجربة

فصل كتأسّيس الدّيّمقراطّية  سبقْت اجتّماعّية وّثقافّية تحوالت أّمّثلة ذلك، حدوث وّمن. الّمجتّمعات العربّية

 .لة بالصناعةالدّين عن الدولة، وشّيوع الحرّية االقتصادّية، ونشوء الهّياكل االجتّماعّية واالقتصادّية الّمتص

 : تكون ّمّما ّيليـتـة للّمعادلة الدّيّمقراطّية العربّية الّمقترحة فّيأّما العناصر الرئّيس 

انتخابات ّمباشرة لتشكّيل ّمجلس نواب ُتسند إلّيه ّمهام السلطة التشرّيعّية ضّمن شروط تحدد فترة  .1

إذ إن . حزب على أغلبّية ّمطلقة ول دون حصول أِيالنائب بعدد ّمحدود ّمن السنّين، وتُح عضوّية

 تقّل ،الّمنتّمّين إلى األحزاب في كل قطر عربي ال ّيشكلون إال نسبة ضئّيلة جدًا ّمن السكان جّمّيع

ال كّما ّيحصل على أغلبّية شعبّية،  ن، ّما ّيعني أنه ال ّيّمكن لحزب أ%2في ّمعظم األحّيان عن 

 الحزب الحاكم إال على تأّيّيد ال ّيحظىحتى في أّمرّيكا، . ّيجوز لحزب أن ّيدعي بأنه ّيّمّثل األغلبّية

 . على األغلبّية، ولّيس العكس دوّمًاربع الّمواطنّين، ّما ّيعني أن األقلّية تسّيطر  نحو

ّما ل على نسبة ّمعقولة ّمن أصوات الناخبّين، حصإذا  إال بدخول ّمجلس النواب عدم السّماح لحزٍب .2

اقعّية برناّمجه بصالحّية أفكاره وو الناخبّينّمن ّيعني أن على كل حزب أن ّيقنع نسبة جّيدة 

 .االنتخابي

تخصّيص ّمقاعد في الّمجلس النّيابي لّمؤسسات الّمجتّمع الّمدني األكّثر أهّمّية، خاصة االتحادات  .3

واتحادات رجال األعّمال والّمال واالتحادات النسائّية والطالبّية، الّية والنقابات الّمهنّية، العَّم

على أن ّيكون لتلك رف التجارّية والصناعّية، وجّمعّيات حقوق اإلنسان وحّماّية البّيئة وغّيرها، والُغ

 . وقاعدة شعبّية فاعٌل الّمنظّمات وجوٌد
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تاء عام، ـتختار، بناء على استفالتي  ّثقافّيةتخصّيص ّمقاعد في الّمجلس النّيابي لألقلّيات الدّينّية وال .4

 .صة لها ّمع نسبتها إلى ّمجّموع السكانناسب الحصص الّمخصـتـكأقلّية، على أن ت عاّملُتأن 

 .قلاألعلى كل عضو ّمن أعضاء ّمجلس النواب أن ّيكون حاصاًل على الشهادة الّثانوّية على  .5

الفصل الكاّمل بّين السلطات التشرّيعّية والتنفّيذّية والقضائّية، وتشكّيل ّمجلس الوزراء ّمن خارج  .1

 .ة جاّمعّيةّمجلس النواب، على أن ّيكون عضو ّمجلس الوزراء حاصاًل على شهاد

انتخاب رئّيس ّمجلس الوزراء ّمن خارج ّمجلس النواب ّمع إسناد صالحّية انتخابه لذلك الّمجلس،  .7

 . وتحدّيد فترة زّمنّية لرئاسته في حدود خّمس سنوات قابلة للتجدّيد ّمرة واحدة فقط

باع نظام الالّمركزّية في الحكم الذي ّيّمنح صالحّيات واسعة لّمجالس الحكم الّمحلّية واإلقلّيّمّية ّتا .5

 . ّمنتخبة فّيّما ّيتعلق بتسّيّير شؤون الناس الّيوّمّيةال

باع نظام انتخابي ّيجّمع بّين االستّمرارّية والتجدّيد بحّيث ّيتم انتخاب نصف أعضاء ّمجلس النواب ّتا .7

، على أن تكون ّمدة العضوّية ست سنوات، قابلة كل ّثالث سنوات ّمّثاًل –في كل دورة انتخابّية 

 . للتّمدّيد ّمرة واحدة

سنوات غّير قابلة للتجدّيد، على أن ّيكون ّمن حقه إعادة  الرئّيس الّمنتخب بسِتدّيد فترة حكم تح .11

 .ترشّيح نفسه للرئاسة بعد انقضاء فترة رئاسّية واحدة على األقل

هو ارتهان لفكر ّماضوي تجاوزه الزّمن، أو تعّلق برؤّية نظرّية ّمستقبلّية ّيدّيولوجي واألإن التطرف الفكري 

 ،والتعلق بّمستقبل ّمجهول ّمواقف بعّيدة عن الواقع ،رتهان لّماض بائٍدوهذا ّيجعل اال. لم ّيختبرها الزّمن

ي حدوث تّمحور وحّين ّيكون التطرف سببًا ف. وتحدّياته بعلّمّية كالتهّيفة القدرة على التعاّمل ّمع ّمشوضع

رضة لالستنزاف في ّمعارك كالّمّية ّمحبطة نائي أو ّمتعدد األطراف، فإن حّياة الّمجتّمع وّموارده تصبح ُعـّث

هي  األّيدّيولوجيّيطر علّيها التطرف والتّمحور إن الّمجتّمعات التي ّيس. رةفي حروب أهلّية ّمدّّم لألّمل، أو

. فّيها ّمجتّمعات غّير قادرة على القبول بحلول وسط، ّما ّيجعل ّمن الصعب إّيجاد ّمكان للعقالنّية والواقعّية

ع االعتدال والتآلف فرض على الجّمّيع التعاون بقدر اإلّمكان، وُتشجـدّيّمقراطّية تحكم وهذا ّيحتم إقاّمة نظم 

ول في كل الحاالت وتحت وّمشاركة شعبّية، وتُح ،وحرّية فكرّية ،بّين الناس، وتضّمن وجود تعددّية سّياسّية

 .تّمّثل في الواقع األغلبّية الشعبّية في الّمجتّمع كل الظروف دون سّيطرة أغلبّية ّمزعوّمة على أقلّيٍة
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15 

 ّمالحظات ختاّمّية

قوم على التأّثّير الّمتبادل، ّما طبّيعة دّيناّمّيكّية ت لّية ذاُتعالقة جَد إن العالقة بّين الدّيّمقراطّية والّثقافة هي

لكن التفاعل بّين الّثقافة والدّيّمقراطّية ّيأتي ّمن خالل . جعل كل طرف ّيؤّثر في الطرف اآلخر وّيتأّثر بهّي

 االقتصادّيةوالنشاطات الّمتوارّثة التقالّيد الّثقافّية  قومـوهذه هّياكل ت ،السائدة في الّمجتّمع االجتّماعّية الهّياكل

 هّياكل اجتّماعّية رأسّية، حّياة الّمجتّمع إذ حّين تسوُد. بتشكّيلها والتأّثّير في اتجاهات تطورها باستّمرار

ّمجال الحرّية  دّية إلى الّثبات وعدم التغّير، فإَنائتقالّيد ّثقافّية وقّيم تّمّيل بسبب ّمرجعّيتها التارّيخّية أو العقو

العكس ّمن ذلك، حّين تكون على و. لّمجتّمع الّمعنّيُّيبعد روح الدّيّمقراطّية عن حّياة ا ّما ،ّيضّيق كّثّيرًا

، فإن الحرّية اقتصادّية وّثقافّية تّمّيل إلى التغّير والتحولتاج ظروف ِنّمن التقالّيد الهّياكل االجتّماعّية أفقّية، و

 . حّياة الناسترب كّثّيرًا ّمن ـقـت ، ّما ّيجعل روح الدّيّمقراطّيةتشّيع في الّمجتّمعوالّثقة االجتّماعّية 

 قاّمتهّياكل  ذهتسود الهّياكل االجتّماعّية التقلّيدّية في البالد العربّية عاّمة، وهوكّما أشرنا سابقًا، 

ناس، لابترسّيخها في وعي الدّيني  الفكُر قامبتشكّيلها قبل أجّيال، فّيّما العالقات األسرّية والعشائرّية والقبلّية 

وتضارب  ،ّمجتّمعتجزئة ال بطبّيعتها ولّما كانت تلك الهّياكل تضّمن. ّيّمانّيةبوصفها جزءًا ّمن العّملّية اإل

قنوات للتواصل ّمع الفئات الّمختلفة واستخداّمها  هادعّمجهت إلى اَتالدولة ّمصالح ّمكوناته االجتّماعّية، فإن 

 كي تكون قادرة على تطوّير تلك الهّياكل لواجبالدولة  هّمالإوهذا تسبب في  ،تنظّيم عالقتها بالشعبو

ترسّيخ إن العّمل على . تحقّيق النهضة والتقدم، واإلسهام في التجاوب ّمع ّمتطلبات التعاّيش ّمع العصر

 ،والتنّمّية الّمجتّمعّية غّير ّمعنّية بقضّية الحرّيةتشكّيالت اجتّماعّية تقلّيدّية ّيعني العّمل على ترسّيخ  هّياكل

 . لّمعرفةاالصناعة و ْيدخول عصَرالدّيّمقراطّية، وبالتالي غّير قادرة على  العّملّية لّمّمارسةوغّير ّمؤهلة 

ّمة في رأس هّمال القرارات لكّمّية ّمن طبّيعتها أن تحصر َرهي هّياكل َه الهّياكل االجتّماعّية الرأسّية

ّمن  ّيجعلوهذا ّمن شأنه أن  ،القاعدةكاّمل عن به ِشبشكل ، ّما ّيجعل القّمة ّمعزولة الّمعنيالهرم أو النظام 

ا لَّمو. في تطوره سهموُتة النظام الّمعني، قّمإلى  الهرم أن تصلتطور في قاعدة ـاألفكار التي ت الصعب على

العشائري األسري وفي النظام والسلطة  والّمعرفة الحكّمة كانت الهّياكل االجتّماعّية الرأسّية ترى أَن

 هرم فيالن ّيجلس على قّمة هي ّمن اختصاص َّم ، وحتى الوظّيفي،سياّيوالحزبي والدّيني والسوالقبلي 
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رادتهم أو على إبسواء كان االنتّماء نظّيم، ـتنظام وكل فإن األفراد الّمنتّمّين ل، الّمعني التنظّيم النظام أو

وهذا ّيعني أن . ن ّيجلس على رأس النظامّمصالح َّمرة لخدّمة ، ّيصبحون ّمجرد أدوات ّمسَخهاالرغم ّمن

ّما ّيجعلها عقبات الحرّية والّمساواة في الّمجتّمع،  ْيَتفكرغّير ّمؤهلة الحتضان الهّياكل االجتّماعّية الرأسّية 

وهذا ّيفرض على قادة الفكر والسّياسة والدولة أن ّيعّملوا  .علةفا دّيّمقراطّيةول دون تأسّيس نظم حكم تُح

 .رونةعلى تطوّير تلك الهّياكل بشكل ّيجعلها أكّثر انفتاحًا وُّم

ا ّيجعل ّمن ّم ،بّيلة دون غّيرهنحصر الحكّمة والتجربة في شّيخ القـففي الّمجتّمع القبلي ّمّثاًل، ت

كذلك هو الحال . تسّيّير األّمور العاّمةذكر في ، دور ُّيكون ألفراد القبّيلة، خاصة الشبابالصعب أن ّي

 في رئّيٍسالت ّمستقبلّية وتخُّي وقرارات أسرارالفكر وّما ّيتربط به ّمن  نحصرّيإذ  ،بالنسبة للحزب السّياسي

وظّيفتها أدوات وهذا ّيتسبب في تحوّيل األعضاء إلى . لترفع عن األعضاءا ّثقافته إلىّمكانته وبحكم  ّيّمّيل

 ".التارّيخّية"وتّمجّيد قّياداته  ،هعقّيدة الحزب وأفكارنشر األساسّية 

فرض على ، ّما َّيّيحتكرون الّمعرفة بأّمور الدّينالفقهاء وأئّمة الّمساجد فإن في ّمجال الدّين، أّما  

أو  تحلّيلها ّيتّمتع بحق الّمشاركة في نأّمن دون  ّمنهم،وتعلّيّماته علوّمه وّيتلقى  هم،ّيستّمع ألفكارأن الّمؤّمن 

الحكّمة  أهم قّمة في الّمجتّمع، ّما ّيجعله ّمصدَررأس  فّيجلس علىرئّيس الدولة أّما . جزء ّمنها ّمناقشة أّي

، كّما ّيجعل ّمن ّيّمّثله في دوائر الحكوّمة ّيشعر بأنه ّيستوحي العلم والحكّمة والعلم والسلطة في آن واحد

لّيس ، وّمجال عّملهالجالس على قّمة الهرم، بغض النظر عن طبّيعة الهرم حّين ّيكون . والسلطة في رئّيسه

ته ال ّيسّمح له بالتفكّير واالستزادة ّمن العلم، ـ، أو أن وقأو الّمعلوّمات ّمن الحكّمة أو الّمعرفة ّما ّيكفيلدّيه 

سلطة ّمصدر ول دون تقدم الّمجتّمع وتطوره، وبة تُحَقصبح َعفإن الّمؤسسة التي ّيجلس على رأسها ت

 . الحرّية والّمساواةالحرص على ّمن ّمّمارسة العدل و ت بداًلتّمارس القّمع والكْب

أتي في ّمقدّمة ّمهام الّمؤسسات ّينشر الحرّية  الدّيّمقراطّية بحاجة إلى الحرّية، وأّن ولّما كانت

في الّمقابل، جاءت . الدّيّمقراطّية، فإن الهّياكل االجتّماعّية الرأسّية تجعل ّمن الصعب تأسّيس الدّيّمقراطّية

وتقّيم  ،ّيةعشر لتقضي على الهّياكل االجتّماعّية الرأس ّمَناالّثورة الصناعّية في النصف الّثاني ّمن القرن الّث

ذات إنتاج تحوّيل العالقات االجتّماعّية التقلّيدّية إلى عالقات على  عّملت، أفقّية بداًل ّمنها اجتّماعّية هّياكل

حّياة الّمدّينة والّمصنع على التشكّيالت االجتّماعّية  قضتإذ فّيّما . اإلنتاجّية االقتصادّيةصلة قوّية بالعّملّية 

الّمجتّمع  فإنها تسببت في تجزئةالعائلة الّمّمتدة،   ّمنهي وحدة الّمجتّمع الجدّيد بداًل األسرة تجعلو، الرأسّية

 . بعّيدة عن القّيم والتقالّيد القدّيّمة طبقات على طول خطوط اجتّماعّية اقتصادّية الصناعي إلى ّثالِث
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تلك الطبقات وّمشاغلها لتعبر عن ّمصالح في الّمجتّمعات الصناعّية حزاب السّياسّية لهذا جاءت األ

وّمن أّمّثلة . أو عقّيدة دّينّية ،ّمستّمدة ّمن رؤّية قّيادّية فردّية فلسفّية شّمولّيةة، ولّيس بناء على فكرة ّيالرئّيس

عبر عن ّمصالح طبقة عّمال الصناعة، والحزب الدّيّمقراطي ذلك، الحزب العّمالي في برّيطانّيا الذي جاء لُّي

، وحزب الّمحافظّين في برّيطانّيا والفقراء ّيعبر عن ّمصلحة الطبقة الوسطى عي أنهّيَد في أّمرّيكا الذي

ر عن ّمصالح األّثرّياء والشركات تعِبالتي لجّمهورّيّين في أّمرّيكا او ،لّمانّياأدّيّمقراطّيّين الّمسّيحّيّين في لوا

ّمن  تكون كل ّمنها ّمن أعداد كبّيرةـوطبقة األّثراء ت ،ولّما كانت طبقة العّمال والطبقة الوسطى. الكبّيرة

ولّيس على رأي رئّيس  بّية،األغلتنظّيّمات أفقّية تعتّمد على رأي ك، فإن التنظّيّمات الحزبّية جاءت الناس

 .ّيّموت الحزب في العالم العربي غالبًا قبل ّموته

تابعة ّمن األرّياف والبوادي العربّية إلى الّمدن ّمنذ ـتسببت الهجرات السكانّية الّمتفي الّمقابل، 

إلى  ها،تّمركز الخدّمات التعلّيّمّية والصحّية والوظائف الحكوّمّية فّيل نتّيجةّمنتصف القرن العشرّين، وذلك 

، وتغّيّير طابع الّمدّينة وتشوّيه وجهها العربّية عاّمة تكاّثر جّيوب الفقر وانتشار االستغالل والجهل في الّمدن

إذ بّينّما أدت الهجرات الرّيفّية في بالد ّمّثل ّمصر والّمغرب وسورّيا ولبنان وتونس إلى . إلى حد بعّيد

 تسببت في ،ضري للّمدّينة العربّيةالّمدّينة بوجه عام، أي تغلّيب الطابع الرّيفي على الطابع الح" ترّيّيف"

الّمدّينة في بالد أخرى ّمّثل األردن والسعودّية والكوّيت والّيّمن والعراق، أي تغلّيب الطابع " تعشّيّير"

ان تعرضت وهناك ّمدن عربّية عرّيقة ّمّثل دّمشق وبغداد وعَّم. العشائري على الطابع الحضري للّمدّينة

سك بّمظاهر العصر، وتتخلى عن ّمقوّمات الّمدّينة تّمـلغزوات البادّية والرّيف في آن واحد، ّما جعلها ت

في ضوء . ساكنّيها بالكسل والنفاق والفساد وإضاعة الوقت والبعد عن الّمسؤولّيةّمعظم والّمدنّية، بّينّما ّينعم 

ربته غّير صالحة للحفاظ على ّثقافة ، ُتغرّيبًا نّموذجًا تلك التطورات، أصبحت الّمدّينة العربّية عّموّمًا

صّيانة تقالّيد الّمجتّمع الزراعي، وغّير ّمؤهلة الحتضان قّيم الّمجتّمع طّيع ال تستالّمجتّمع البدوي، و

بّمعناها  ّمجتّمعات ال تعرف الحرّية؛ إنها استحقاقات الّمستقبل لّيس بإّمكانها وعي، ووالّمعرفي الصناعي

   .صالح لعدم وعّيها لّمعاني تلك الكلّمات وأهّمّيتهاا، وال تطالب بالدّيّمقراطّية أو اإلقدهـتـوال تف السّياسي

لبّية الّمجتّمعات العربّية ال تزال تعّيش في عصر حضارة الزراعة، ّمع وجود جّيوب غأ ولّما كانت

ّثقافات  الحالّية وتقالّيدها ّمستّمدة ّمن الّثقافة العربّية روحن إ، فّمتواضعة وأطراف صناعّية ،قبلّية صغّيرة

 ،ّمنذ قرون العصرتخلفت عن ّثقافات  ذهالّمجتّمعات الزراعّية والقبلّية الضاربة في أعّماق التارّيخ، وه

كم تعاّيش ّمجتّمعات قبلّية إلى جانب ذلك، أصبحت الّثقافة العربّية، بُح. على التعاّيش ّمعه قدرتها فقدْتو

 ِثّمتالصقة، تعكس عناصر ّثقافّية ّمتباّينة ّمن إفراز ّثال وّثالّثة صناعّية في أّمكنٍة ،وأخرى زراعّية
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قاد الّثقافة  األّمر الذي. لصناعةوحضارة ا ،وحضارة الزراعة ،حضارات ّمتباعدة، هي حضارة القبلّية

 ،فئات اجتّماعّية ّثقافّية ّمتباّينة وتحتّية تعكس أهداف وقّيم وتوجهات فرعّيةالعربّية إلى التفكك إلى ّثقافات 

نتّيجة لذلك . لته الراهنةالعربي بحالته وُح شكل في ّمجّموعها الّمجتّمَعُت ،وطبقات اجتّماعّية اقتصادّية ّمختلفة

النسب  على وحدة الّثقافة أو ّمكونة ّمجتّمعات أصغر تقوم أساسًا ت تدرّيجّيًاـتـتفـت العربّيةالّمجتّمعات ت أخذ

الدعائم األساسّية للّثقافة  انهارت وهكذا. الّمصلحة، وتسّير ببطء، ولكن بّثبات، في اتجاهات ّمتقاطعة أو

خلق أزّمة ّثقافّية عربّية  ّما، ودواعّيها الوحدة القوّمّيةّمقوّمات  تالوطنّية في كل قطر عربي، وتضعضع

 . طرّيةهوّية على ّمستوى الوطن العربي، وّمستوى الدولة الُق شاّملة، وأزّمَة

ف وتجِف ،الهّياكل االجتّماعّية الرأسّية ضّوقـأن تال اتحادات العّّمإن ّمن طبّيعة عّملّيات التصنّيع و

اجتّماعّية جدّيدة تستّمد  ّيم على أنقاضها هّياكَلـقـ، وُتالّمنبّثقة عنهاف العالقات االجتّماعّية ضِعّمنابعها، وُت

تأتي الّمجتّمعّية في الّمجتّمع الصناعي، فالّمؤسسات  أّما. االقتصادّية اإلنتاجوجودها وشرعّيتها ّمن عالقات 

، (وبنوك شركات ّمساهّمة)اقتصادّيًا  أحّيانًا ّيكون جّماعي عّمٍلو جّماعّية، ووعي عام،رؤّية عادة نتّيجة ل

تستهدف خدّمة وجّمعّيات خّيرّية  ،هنّيةوِّم ّمالّيةات ُعاتحادحّيانًا أ، و(وحركات أحزاب)سّياسّيًا  وأحّيانًا

أو الكّمبّيوتر أو القّمر  (األّيفون)ن قام بتطوّير هوّية َّم إلى ّمّثاًل ولو حاولنا الّيوم أن نتعرف. ةالعاّم ةلحصّمال

والسبب في هذا بسّيط، ال ّيوجد شخص . ّمكن لنا ّمعرفة ذلك الشخصأا َّمالصناعي أو التصوّير الرقّمي َل

ّمجّموعة كبّيرة ّمن  لتكاتف جهود نعها نتّيجًةتلك الّمنتجات العظّيّمة، وإنّما جاء ُصعن اختراع ّمسؤول 

ووجود الّمؤسسات التي  ،في العدّيد ّمن بالد العالم التكنولوجيالتطور في ّمجال  ّين العاّملّينـالعلّماء والفنّي

للخلق  ةدالعّمل الجّماعي الّمؤسسي هو السبّيل الوحّي وهذا ّيعني أَن. ت الّمجال لتراكم الّمعارففتَح

 . والتكنولوجّية والصناعّية والطبّية العلّمّية فّيّما ّيتعلق بالّمعارف ، خاصةواالبتكار وتقدم البشرّية

 ُدَوَنالخالصة التي ، لكن نتائج كّثّيرة ّمّما جاء في هذا الكتاب ّمن أفكار باإلّمكان استخالصإن 

عنها ّمن ّمؤسسات لّيست صالحة نبّثق ّيوّما  ،هي أن الهّياكل االجتّماعّية الرأسّية التقلّيدّيةالتركّيز علّيها 

قادرة على التنافس في  أو احتضان الدّيّمقراطّية، أو القّيام بعّملّيات تصنّيع تنتج بضائَع ،لنشر فكرة الحرّية

قبل البدء بعّملّيات تصنّيع  ال ّيجوز االنتظار حتى تتغّير الهّياكل االجتّماعّية الحالّية ذلك،ّمع . السوق العالّمي

 على التحول إلى هّياكل أفقّية، ّما ّيعني أن على الدولالرأسّية ر الهّياكل جبُّي التنظّيم الصناعيألن ، واسعة

 في عّملّيات التوسع: في وقت واحد ّمتوازّيّين اتجاهّينوالقوى الفاعلة في الّمجتّمع أن تعّمل في  العربّية

 .سحب الشرعّية ّمن الهّياكل االجتّماعّية العشائرّية والقبلّية والرّيفّية التقلّيدّيةعلى  العّملوالتصنّيع، 
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وفّيّما تتطلب عّملّيات التصنّيع قّيام الدولة بتشجّيع القطاع الخاص، وتوفّير البّيئة الّثقافّية والقانونّية 

الّمواتّية لالستّثّمار في القطاع الصناعي، تحتاج عّملّية سحب الشرعّية ّمن الهّياكل االجتّماعّية التقلّيدّية قّيام 

قوم على الّمساواة بّين ـتبقوانّين حدّيّثة ، واستبدالها ّية تلك الهّياكللغاء القوانّين التي تعزز شرعإالدولة ب

على تطوّير نظام أّيضًا ولّما كانت هذه التوجهات تحتاج إلى دعم شعبي، فإن على الدولة أن تعّمل  .الناس

نّمو ـنشط وتـكي ت الحرّية والدّيّمقراطّية، وإتاحة الّمجال للتنظّيّمات الطالبّية ْيالتربّية والتعلّيم، ونشر فكرَت

ّمن خالل االستخدام  العام نّمّية الوعيـتوهذا ّيوجب . في العالم العربي ألنها أكّثر التنظّيّمات أفقّية ،بحرّية

 . ، وضّمان حّيادّيتها ورفع ّمستوى الّمسؤولّية لدى القائّمّين علّيهاات العّملّية اإلعالّماتّيةانالسلّيم إلّمك

البشرّية والّمالّية العربّية ات وال تحتّمل االنتظار، وإن اإلّمكانإن التحدّيات التي تواجه العرب كبّيرة 

كان  لكلذ .الوراءوإن الزّمن ّيسّير بسرعة إلى األّمام دون أن ّيلتفت إلى  اإلهّمال، ّيجوز أن تعانيكبّيرة ال 

تنا، وتوظّيف ّما لدّينا اوّثقاف ناـنا وّمؤسساتـات لتطوّير ّمجتّمعاتإلى استخدام ّما لدّينا ّمن إّمكان أن نتوجهعلّينا 

إعادة بناء و ح حضاري؛وصْر اقتصاد صناعي ّمعرفي ّمادّية لتشّيّيد اتوإّمكان ّمن عقول وكفاءات علّمّية

  ،وأغلبّياته السكانّية وأقلّياته ّمع بعضهاالجغرافّية تكاّمل أجزاؤه ـت ًاكبّير ًاوطنالوطن العربي كي ّيكون 

ّيع الّمواطنّين، وتّمكّينهم ـالفرص لجّم بإّمكانه توفّير ،والعّمل واإلنتاج ّمكان ّيستأنس اإلنسانّية وتحوّيله إلى

 . ها أّملكُل ، والنظر إلى الّمستقبل بعّيٍنباألّمن واالطّمئنان وحب الحّياة والوطن الشعورّمن 
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