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د.فاخر جاسم
مقدمة
اثارت االحتجاجات الشعبٌة التً تجري فً البلدان العربٌة ،العدٌد من اإلشكالٌات السٌاسٌة والفكرٌة
والتً أدت تباٌن آراء الباحثٌن ،حول أسبابها وأهدافها والمسار الذي ستودي إلٌه ،اضافة الموقف من
التدخل األقلٌمً والدولً.
على ضوء االشكالٌات التً أفرزتها االحتجاجات الشعبٌة والنتائج المحتلمة لتنامً الصراعات الفكرٌة
والسٌاسٌة فً البلدان العربٌة التً تشهد االحتجاجات ،والمعطٌات التً نتجت عن التجربة العراقٌة ،بعد
االحتالل األمرٌكً عام  2003والتً كان للعامل الخارجً دوراً مؤثراً فً تحدٌد مالمحها خاصة فٌما
ٌتعلق باعادة بناء الدولة على أساس المحاصصة الطائفٌة والقومٌة وتنامً حالة عدم االستقرار
االجتماعً والسٌاسً ،على الرغم من تطبٌق نموذج الدٌمقراطٌة األمرٌكٌة .وفً هذا المجال ،نشٌر إلى
مد ى استفادة االحزاب والحركات السٌاسٌة فً البلدان التً تجري فٌها االحتجاجات الشعبٌة من دورس
هذه التجربة.
وبناء على كل ذلك تزداد الحاجة إلى دراسات تستند إلى تحلٌل البنٌة االجتماعٌة والسٌاسٌة وطبٌعة
الصراعات التً ٌمكن أن تنتج عن اسقاط األنظمة االستبدادٌة بفعل االحتجاجات الشعبٌة ،وكٌف ٌمكن
ضبط هذه الصراعات بحٌث ال تؤدي إلى تهدٌد الوحدة السٌاسٌة للبلدان العربٌة .كما ان استمرار
تفاعالت االحتجاجاتٌ ،تطلب التروي وعدم اطالق تعمٌمات قاطعة عن آفاق تطور االحتجاجات
واالبتعاد عن التحلٌل غٌر المتوازن ،لدور العامل الخارجً ،الذي ٌركز على تأثٌره االٌجابً فقط.
ومن أجل تقوم الدراسة بالقاء بالضوء على األسباب التً تعرقل انجاز أهداف االحتجاجات ومنها،
تحلٌل البنٌة االجتماعٌة والسٌاسٌة والفكرٌة للمجتمعات ودور هذه البنٌة فً عرقلة تطور االنتفاضات
نحو بناء مجتمعات دٌمقراطٌة حقٌقة.
كما تقوم الدراسة بتحلٌل دور العوامل الخارجٌة ،االقلٌمٌة والدولٌة ،فً اعاقة بناء دٌمقراطٌة حقٌقٌة
تستجٌب لطموحات الجماهٌر الشعبٌة فً اقامة نظام ٌحقق قدرا معقوال من العدالة االجتماعٌة.
وأخٌراً ،تحاول الدراسة اعطاء بعض التصورات عن اآلفاق التً ٌمكن ان تتطور فٌها العملٌة
السٌاسٌة ،بعد اسقاط النظم االستبدادٌة.
بتكثٌف شدٌد تهدف الدراسة إلى محاولة اإلجابة على التساؤالت التالٌة:
1ـ هل تساعد البٌئة السٌاسٌة فً الدول التً ٌتناولها البحث على إقامة أنظمة دٌمقراطٌة ؟
2ـ ما موقف المحٌط اإلقلٌمً من إقامة أنظمة دٌمقراطٌة فً الدول التً تشهد احتجاجات شعبٌة؟

3ـ هل ٌشكل العامل الدولً باالستناد على تجربة العراق بعد االحتالل األمرٌكً  ،2003عامال
مساعداً القامة نظام دٌمقراطً؟
4ـ هل ٌكون التعوٌل على الدٌمقراطٌة للقضاء على مخلفات األنظمة األستبدادٌة فً محله ؟
سٌتم تناول الموضوعات السابقة فً ثالث مباحث:
األول:ـ مقدمات تمهٌدٌ ّة ،تتناول طبٌعٌة العاملٌن اإلقلٌمً والدولً وتأثٌرهما السلبً واإلٌجابً على
التطور الدٌمقراطً فً البلدان العربٌة التً تخلصت من السلطات االستبدادٌة ،إضافة إلى معوقات
الدٌمقراطٌة.
المبحث الثانً :تحلٌل طبٌعة القوى االجتماعٌة والسٌاسٌة المشاركة فً النشاط السٌاسً فً المرحلة
الراهنة من نضال الشعوب العربٌة التً تسعى لتحقٌق األهداف والشعارات التً رفعت خالل
االنتفاضات الشعبٌة.
المبحث الثالث :إعطاء بعض التصورات عن تطور الثورات الشعبٌة نحو إقامة الدٌمقراطٌة من خالل
تحدٌد السٌنارٌوهات التً ٌمكن أن تحدث خالل المرحلة االنتقالٌة
المبحث األول ،مقدمات تمهيدية
ال بد من إٌضاح بعض المقدمات التً أراها ضرورٌة لعالقتها بالبٌئة السٌاسٌة واالجتماعٌة التً تتفاعل
فٌها أحداث هذه االحتجاجات فً المرحلة الراهنة من تطورها وهً:
أوال ،طبٌعة المحٌط اإلقلٌمً؛
ثانٌا ،طبٌعة المحٌط الدولً؛
ثالثا ،طبٌعة المحٌط الداخلً.
أوال ،المحيط اإلقليمي:
ٌنقسم المحٌط اإلقلٌمً إلى مجموعتٌن من الدول ،األولى تتكون من تركٌا وإٌران إسرائٌل ،والمجموعة
الثانٌة ،دول مجلس التعاون الخلٌجً .ونظراً إلمكانٌة أن تؤدي االحتجاجات إلى اقامة انظمة دٌمقراطٌة
حقٌقٌة ،وأثر ذلك على اعادة التوازنات اإلقلٌمٌة لصالح تعزٌز االستراتٌجٌة الوطنٌة العربٌة المناهضة
لمشروع الهٌمنة الدولٌة وطموحات دول الجوار العربً ،الهادفة لتوسٌع مصالحهما فً المنطقة العربٌة،
نالحظ نشاط متزاٌدٌ ،تمثل بالتدخل المباشر فً مجرى النشاط السٌاسً من قبل دول اإلقلٌم خاصة
تركٌا وإٌران اللتان تسعٌان لتسوٌق نموذجهما فً الحكم إلى البلدان العربٌة .فإٌران تسعى لتصدٌر
نموذج الدولة الدٌنٌة المستند إلى والٌة الفقٌه وتركٌا تسعى لتروٌج نموذج الدولة المدنٌة المختلط ـ الذي
ٌمزج بٌن العلمانٌة واإلسالم المعتدل .أي بمعنى آخر أن المحٌط اإلقلٌمً ٌضغط لصالح نموذج الدولة
اإلسالمٌة.
وبخصوص محور دول مجلس التعاون الخلٌجً ،فعلى الرغم من وجود تنافس قوي بٌنها ،خاصة بٌن
السعودٌة الحلٌف التقلٌدي لحركات اإلسالم السٌاسً السنً ،وقطر التً تعمل للعب دور إقلٌمً ٌعتمد
بشكل خاص على تقدٌم الدعم المالً واإلعالمً للتٌارات الدٌنٌة فً البلدان اإلسالمٌة ،فانها تشارك دول

الجوار العربً بالخوف الذي ٌشكله اقامة انظمة دٌمقراطٌة حقٌقة فً دول االحتجاجات الشعبٌة ،لذلك
نرى أن نشاطها ٌسٌر بثالث محاور ،االول تنسٌق جهودها لمنع انتقال االحتجاجات إلى دولها (،)1
والثانً ،زٌادة تعاونها مع قوى الهٌمنة الدولٌة التً تستغل مطالب االحتجاجات النهاء االستبداد واقامة
سلطات دٌمقراطٌة ،والمحور الثالث ،التدخل المتعدد األشكال فً الشؤون الداخلٌة للدول التً تشهد
االحتجاجات ،حٌث قامت بتدخل مباشر فً األزمة اللٌبٌة ،ومستتر فً االزمتٌن السورٌة والٌمنٌة.
ثانيا ،المحيط الدولي
تتحكم بالمحٌط الدولً جملة من المعطٌات المؤثرة على تحرك أطرافه وطرٌقة تعاملها مع األحداث
الجارٌة فً البلدان العربٌةٌ ،مكن إجمالها بالنقاط التالٌة:
1ـ حٌوٌة المنطقة من حٌث تأثٌر موقعها اللوجستً على استراتٌجٌات الدول الكبرى الخارجٌة واألهمٌة
االقتصادٌة على الصعٌد العالمً باعتبارها المصدر الرئٌسً للطاقة ـ النفط والغاز ـ فً العالم وكذلك
وجود وفرة هائلة من األموال مملوكة من قبل الدول واألفراد والمؤسسات المالٌة فً المؤسسات
األجنبٌة.
2ـ تعارض مصالح الدول األوربٌة ،مع مصالح الوالٌات المتحدة ،حٌث تسعى هذه الدول إلى استعادة
نفوذها وتأثٌرها السٌاسً فً المنطقة الذي فقدته خالل الحرب الباردة لصالح الوالٌات المتحدة ،هذا من
جهة ومن جهة أخرى ،تسعى الدول األوربٌة منفردة لتحقٌق مصالحها الخاصة ،لذلك نالحظ الصراع
بٌن الدول المستعمرة سابقاً ،إٌطالٌا وبرٌطانٌا وفرنسا ،من جهة ،وألمانٌا التً تسعى إلى االستفادة من
قوتها االقتصادٌة للحصول على مصالح فً دول المنطقةٌ .ضاف إلى ذلك الدور الروسً الذي ٌعمل
على االحتفاظ بالنفوذ السٌاسً والمصالح االقتصادٌة الروسٌة التً بدأت تنتعش فً الدول العربٌة خالل
العقد األخٌر.
3ـ انعكاس مظاهر األزمة االقتصادٌة العالمٌة الراهنة على السٌاسٌة الخارجٌة للدول األوربٌة والوالٌات
المتحدة وما ٌنتج عن ذلك من تباٌن مواقف هذه الدول بٌن داعم بقوة لالحتجاجات الشعبٌة وبٌن متردد.
 4ـ ٌوجد ترابط تحكمه المصالح المشتركة بٌن مواقف القوى الفاعلة فً المحٌط االقلٌمً( دول الخلٌج
وتركٌا) والدولً ٌ ،هدف إلى اعادة بناء التوازنات االقلٌمٌة لصالح مشروع الهٌمنة الدولٌة.
إن العوامل السابقة ،تعزز مٌول الدول الغربٌة للتدخل فً األحداث الجارٌة بهدف التأثٌر على مسار
األحداث وتوجٌهها باالتجاه الذي ٌخدم مصالحها االستراتٌجٌة.
ثالثاً ،طبيعة المحيط الداخلي.
نتاول فً هذه الموضوعة ثالث قضاٌا ،األولى ،مرتكزات الدٌمقراطٌة ، ،الثانٌة ،اطروحات التٌارات
السٌاسٌة عن الدٌمقراطٌة ،والثالثة ،معوقات الدٌمقراطٌة .
القضية األولى ،مرتكزات الديمقراطية:
الديمقراطية كظاهرة تاريخية
إن الدٌمقراطٌة ،كظاهرة تارٌخٌة ،تحتاج إلى توفر جملة من المستلزمات األساسٌة ،من أهمها:
 1ــ الثقافة والبنٌة السٌاسٌة للمجتمع.

 2ــ تطور التجربة التارٌخٌة والمورث الثقافً للمجتمع.
1ـ الثقافة السٌاسٌة ،والبنٌة السٌاسٌة للمجتمع
تحتل الثقافة السٌاسٌة ،والبنٌة السٌاسٌة للمجتمع أهمٌة كبٌرة فً توفٌر بٌئة مناسبة لتطور المجتمعات
نحو الدٌمقراطٌة .فالثقافة السٌاسٌة تلعب دوراً هاما ً فً النشاط السٌاسً واالجتماعً لألفراد ومدى تأثٌر
المواطنٌن فً صٌاغة السٌاسة العامة وتحدٌد مصائرها الحقا ً عند التنفٌذ.
وٌعتبر علماء االجتماع ،الثقافة السٌاسٌة ،أحد أهم وسائل التأثٌر فً الفعل االجتماعً والموقف السٌاسً
التً ٌتخذه األفراد تجاه القضاٌا العامة التً تشمل " القٌم والمعتقدات والمواقف المتعلقة بما ٌنبغً أن
تقوم به الحكومة وكٌف تقوم به وطبٌعة العالقة بٌن المواطن والدولة" (.)2
إما البٌئة السٌاسٌة ،فإنها تعتبر أحد أهم مرتكزات إقامة دٌمقراطٌة حقٌقة فً المراحل االنتقالٌة التً تمر
بها المجتمعات .وتتكون البٌنة السٌاسٌة من مكونات عدٌدة ،أهمها األحزاب والحركات السٌاسٌة ،لذلك
فأن تحلٌل موقفها ،أي األحزاب والحركات السٌاسٌة ،من الدٌمقراطٌة ٌساعد على تحدٌد االتجاه الذي
تسٌر علٌه عملٌة البناء الدٌمقراطً فً المجتمعات التً تنتقل من االستبداد إلى الحرٌة.
2ــ تطور التجربة التارٌخٌة والموروث الثقافً للمجتمع.
بما أن الدٌمقراطٌة ظاهرة تارٌخٌة تنشأ وتتطور فً مجتمع محدد ،وفً مرحلة زمنٌة معٌنة ،فانه ال
ٌمكن النظر إلٌها بمعزل عن الظواهر االجتماعٌة األخرى كالمؤسسات الثقافٌة والعقائد األٌدٌولوجٌة
وأسالٌب اإلنتاج وعالقاته .كما أن توفر نظام للعالقات االجتماعٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة والثقافٌةٌ ،نظم
العالقات بٌن أفراد المجتمع وطبقاته ،بٌن الدولة والمجتمع ،بٌن مؤسسات الدولة نفسها ـ تنفٌذٌة،
تشرٌعٌة ،قضائٌةٌ ،سمح للدٌمقرطٌة كإطارسٌاسً ،أن ٌعبر عن التعددٌة االجتماعٌة وٌحاول أن
ٌستوعبها فً إطار سلمً ،بمعنى آخر فإن التجربة التارٌخٌة للممارسة الدٌمقراطٌة للمجتمع توفر
مستلزمات حماٌة الدٌمقراطٌة وإعادة إنتاجها.
كما أن الموروث الثقافًٌ ،شكل أحد العوامل األساسٌة على اشاعة قٌم الدٌمقراطٌة فً المجتمعات،
حٌث تشٌر تجارب الشعوب إلى أن انعدام أجواء الحرٌةٌ ،ؤدي إلى تقبل االستبداد وقبول التعاٌش مع
ممارساته ،بحٌث ٌصبح جزء من الثقافة السائدة ،بٌنما ٌسرع توفر قٌم الحرٌة فً الموروث الثقافً،
اشاعة وتقبل أفراد المجتمع لقٌم الدٌمقراطٌة.
وبنا ًء على ما سبقٌ ،نبغً التأكٌد على أن سقوط السلطات االستبدادٌة لٌس كافٌا إلزالة مخلفات
االستبداد ،حٌث تشٌر بعض التجارب المعاصرة ،ومنها تجربة العراق ،وعلى الرغم من مرور أكثر من
ثمان سنوات على سقوط الدٌكتاتورٌة االستبدادٌة ،فأن تطور األحداث أظهر قضاٌا جدٌدة  ،زادت
األمور تعقٌداً منها على سبٌل المثال:
ــ زٌادة حدة االستقطاب القومً والطائفً والسٌاسً فً البالد .
ــ ارتفاع مستوى العنف فً الحٌاة السٌاسٌة .
3
ــ تفاقم الفساد اإلداري والمالً واالقتصادي فً البنٌة السٌاسٌة واإلدارٌة للدولة العراقٌة ( ).
ـ زٌادة حدة التفاوت بٌن الطبقات االجتماعٌة وارتفاع نسبة البطالة خاصة بٌن فئات الشباب؛
ــ تسٌٌس الدٌن ،من خالل ،أوالً ،االستخدام المكثف للدٌن فً العملٌة االنتخابٌة ،األمر الذي ٌجعل العملٌة
االنتخابٌة تدخل ضمن المحرم والمقدس ولٌس ممارسة الفرد لحقوقه السٌاسٌة( ،)4وثانٌاً ،إعطاء رجال
الدٌن دوراً سٌاسٌا ً متمٌزاً ٌسمح لهم بالتحكم بحٌاة المواطنٌن(.)5
ــ فشل النخب السٌاسٌة فً صٌاغة مشروع وطنً عراقً لمواجهة المشارٌع الخارجٌة ،وخاصة
األمرٌكً؛

ــ تدخل إقلٌمً ودولً ،متعدد األشكال ،فً الشؤون الداخلٌة.
لقد أدت الظواهر السابقة إلى خلق حالة من عدم االستقرار السٌاسً واالجتماعً واستمرار حالة
اإلحتراب الحاد بٌن مكو نات المجتمع ،السٌاسٌة والفكرٌة والقومٌة والطائفٌة والمذهبٌة ،على الرغم من
إجراء ثالث دورات انتخابٌة.
وعلى ضوء المالحظات السابقة ،نستنج أن التعوٌل على الدٌموقراطٌة وآلٌاتها ،كعصا سحرٌة ،إلزالة
كل آثار الدٌكتاتورٌة واالستبداد ،لٌس فً محله ،وكما ٌقول الباحث برهان غلٌون" لٌس هناك دٌمقراطٌة
بشكل تجرٌدي ،إنما هناك صٌغة دٌمقراطٌة خاصة ،تأخذ بنظر االعتبار الظروف ومٌزان القوى والقوى
الموجودة على الساحة"( ،)6لذلك تستدعً الحاجة فً الظروف اإلنتقالٌة الراهنة ،اللجوء إلى مبدأ التوافق
الذي ٌقوم على مشاركة كل مكونات المجتمع السٌاسٌة والمذهبٌة والقومٌة ،واالبتعاد عن سٌاسة االنفراد
بالسلطة سواء عن طرٌق ضغط الشارع أو الشرعٌة االنتخابٌة(.)7
القضية الثانية :اطروحات التيارات السياسية عن الديمقراطية
هناك أطروحات متعددة للدٌمقراطٌة ٌمكن تقسٌمها إلى أربعة أنواع :اللٌبرالً ،الماركسً واإلسالمً
والقومً.
1ـ األطروحة الليبرالية:ـ
تقوم األطروحة اللٌبرالٌة على أسس رئٌسٌة ثالث وهً :الحرٌة ،المساواة " السٌاسٌة " والحرٌة
االقتصادٌة .وأهم الثغرات التً تتضمنها أطروحة اللٌبرالٌة حول الدٌمقراطٌة ،تركٌزها على المساواة
الحقوقٌة المجردة  ،وعلى الرغم من أهمٌة المساواة بٌن المواطنٌن قانونٌاُ ،إال أنه ال ٌمكن تطبٌقها فً
الواقع الفعلً لعدم توفر الظروف االجتماعٌة التً تساعد المواطن على ممارسة حقوقه السٌاسٌة(.)8
وللتغطٌة على هذا الخلل األساسًٌ ،جري تضخٌم مفهوم الحرٌة االقتصادٌة لدرجة ٌصبح فٌها مرادفا ً
لمفهوم العدالة االجتماعٌة.
إن تحدٌدنا لثغرات الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة ٌ ،هدف إلى تنمٌة الوعً بضرورة خلق التوازن بٌن إرادة
الفرد فً ممارسة حقوقه السٌاسٌة ومقدرته االقتصادٌة ،ألن خرق هذا التوازن ٌؤدي إلى خلق فجوة بٌن
حق التمتع بالحرٌات السٌاسٌة وبٌن ممارستها فً الواقع ،وهذا ما نالحظه فً أكثرٌة البلدان التً تطبق
الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة ،حٌث خسرت هذه الدٌمقراطٌة قناعة األغلبٌة عبر السماح بإعادة إنتاج ما اصبح
ٌعرف بدٌمقراطٌة النخبة وبالتالً فقدان الفرص التً تسمح بظهور أشكال جدٌدة للدٌمقراطٌة اللٌبرالٌة.
2ـ األطروحة الماركسية:ـ
إن تحلٌل األطروحة الماركسٌة حول الدٌمقراطٌةٌ ،شٌر إلى عدم وجود تناقض ،من حٌث المبدأ ،بٌن
المنظومة الفلسفٌة للماركسٌة والدٌمقراطٌة ،حٌث عالج الفكر الماركسً ،الخلل التطبٌقً للدٌمقراطٌة
اللٌبرالٌة ،من خالل ربطه بٌن بعدي الدٌمقراطٌة ،السٌاسً واالجتماعً .ورغم تحقٌق األنظمة
االشتراكٌة التً أقٌمت فً االتحاد السوفٌتً وبلدان أوربا الشرقٌة ،إنجازات هامة فً المجال االجتماعً
إال أن إهمال البعد السٌاسً" الحقوق السٌاسٌة " أدى إلى فشل هذه األنظمة فً إقامة دٌمقراطٌة بدٌلة
تعبر عن الجوهر اإلنسانً للفكر الماركسً.
3ـ األطروحة اإلسالمية :ـ

إن قراءة ما تطرحه األحزاب والحركات التً تعتمد على الدٌن اإلسالمً كأٌدٌولوجٌة ،حول
للدٌمقراطٌةٌ ،شٌر إلى وجود خلط بٌن مفهومً ،الشورى والدٌمقراطٌة ،وهما مفهومان مختلفان .كما
نالحظ عدم تحدٌد مالمح عامة متفق علٌها بٌن السٌاسٌٌن والمفكرٌن اإلسالمٌٌن لمفردات المفهوم
اإلسالمً للدٌمقراطٌة ،نظراً لحداثة دخول هذه المفردة فً البنٌة الفكرٌة والسٌاسٌة ألطراف التٌار
اإلسالمً.
 4ـ األطروحة القومية:ـ
تشٌر دراسة التجربة التارٌخٌة للتٌار القومً ،بقسمٌه الحاكم والمعارض ،إلى ضعف حٌز الدٌمقراطٌة،
فكراً وممارسة ،ألسباب تعود إلى مصادره الفكرٌة ـ السٌاسٌة التً تركز على تقدٌم األهداف القومٌة،
الوحدة القومٌة للبلدان العربٌة ،على الحرٌات السٌاسٌة.
ماذا نستنتج من االستعراض السابق؟
أ ـ لٌس هناك مفهوم للدٌمقرطٌة متفق علٌة بٌن التٌارات السٌاسٌة.
ب ـ إن التحول المالحظ فً خطاب التٌارات السابقة عن الدٌمقراطٌة خالل العقد األخٌر وتصاعد نبرة
تبنً هذه التٌارات للدٌمقراطٌة خالل الربٌع العربً الثوريٌ ،قابل بشكوك مشروعة من قبل أغلبٌة
الفئات االجتماعٌة التً تشترك فً الحراك الجماهٌري الراهن .إن سبب ذلك ٌرجع ،إن كل األطروحات
السابقة حول الدٌمقراطٌة ،تعوزها الممارسة التارٌخٌة إلثبات مصداقٌتها ،خاصة أن األحزاب والحركات
التً تتبناها استندت على األٌدٌولوجٌات الشمولٌة خالل عقود من تارٌخها السٌاسً ،وهً جدٌدة العهد
على تبنً المفهوم المعاصر للدٌمقراطٌة الذي ٌتضمن االنتخابات والتداول السلمً للسلطة واحترام
التعددٌة الفكرٌة والسٌاسٌة.
القضية الثالثة ،معوقات الديمقراطية
كما أشرنا سابقاً ،تقوم الدٌمقراطٌة على مرتكزات أساسٌة ،من أهمها البٌنة الفكرٌة ـ السٌاسٌة للمجتمع
واستناداً إلى تحلٌل هذه البنٌة فً المجتمعات العربٌة التً تشهد احتجاجات شعبٌةٌ ،مكن رصد العدٌد
من المعوقات األساسٌة التً تخلق صعوبات جدٌة إمام محاوالت التحول من السلطات االستبدادٌة إلى
الدٌمقراطٌة ،ومن أهمها:
ـ انحسار الفكر اللٌبرالً الدٌمقراطً فً البلدان العربٌة ،خاصة تلك البلدان التً حكمتها ما سمً بأنظمة
الشرعٌة الثورٌة ،فً مصر وسورٌا والعراق ولٌبٌا والجزائر والٌمن ،األمر الذي أدى إلى توقف نشاط
األحزاب اللٌبرالٌة فً هذه البلدان منذ بداٌة النصف الثانً من القرن الماضً .وكان من أهم نتائج
انحسار الفكر اللٌبرالً ،تصارع التٌارات األٌدٌولوجٌة الشمولٌة ـ القومً والماركسً والدٌنً /اإلسالمً
ـ األمر الذي أدى إلى تكامل أنظمة شمولٌة استبدادٌة حكت باسم القومٌة العربٌة.
ــ ضعف الوعً السٌاسً فً المجتمعات العربٌةٌ ،زٌد من صعوبة فهم لغة الخطاب السٌاسً ،المتدداول
فً الظروف الراهنة الذي تسود فٌه الشعارات الكبرى واألهداف االستراتٌجٌة ،مثل الدٌمقراطٌة ،حقوق
اإلنسدان ،ال فٌدرالٌددة ،دولددة القددانون ،االنتخابدات ،دولددة مدنٌددة ،دولددة علمانٌدة ،دولددة إسددالمٌة وغٌرهددا مددن
المفاهٌم المعقدة ،التً ال تفهم من المواطن العادي ،بسبب سٌادة األمٌة السٌاسٌة والتعلٌمٌة ،لددى األغلبٌدة
من المواطنٌن ،األمر الذي خلق نوعا ً من االغتراب بٌن المتلقً /المدواطن ،ومفدردات الخطداب السٌاسدً
الٌومً ألغلب األحزاب العربٌة.

ــ أسلوب التفكٌر الشمولً لدى أطراف البنٌة السٌاسٌة العربٌة وهذا ٌتمثل بـ :
ــ األحزاب القدٌمة مازالت تفكر بأنها األكثر تأهٌالً للقٌادة بسبب خبرتها التارٌخٌة والتضحٌات التً
قدمتها ،إضافة إلى صحة أٌدٌولوجٌتها وسٌاستها .وبهذا المجال أشٌر إلى قضٌة ما زالت غائبة عن
تفكٌر قٌادة األحزاب العربٌة ،مع استثناءآت محدودة تتمثل بدراسة تجربتها التارٌخٌة ونقدها.
ــ األحزاب الجدٌدة  ،تتأسس على فكرة البدٌل ،وهً عقدة تارٌخٌة فً العمل الحزبً العربً .وتقوم
هذه الفكرة على ادعاءات تزعم فشل األحزاب القدٌمة ،أٌدٌولوجٌا وسٌاسٌا ً وتنظٌما ً.
ــ الالابالٌة لدى المواطنٌن تجاه النشاط االجتماعً /السٌاسً ،بسبب فقدان المصداقٌة بالعملٌة
الدٌمقراطٌة الذي ٌرجع إلى العدٌد من العوامل من أهمها:
 تجربة الدكتاتورٌات االستبدادٌة فً تشوٌه الممارسة الدٌمقراطٌة.
 مظاهر الصراع بٌن أطراف الحركة السٌاسٌة العربٌة التً اشتركت فً االحتجاجات،
بعد انتهاء أنظمة االستبداد ،حول سبل التطور.
 تفكٌر نخبوي لدى قٌادة األحزاب والحركات السٌاسٌة ،أدى إلى ابتعاد هذ النخب عن
هموم المواطنٌن الٌومٌة وعدم االستماع إلى آرائهم.
ــ ظهور المنظمات المسلحة
ٌرجع ظهور الملٌشٌات المسلحة إلى ثالث عوامل رئٌسٌة ،األول ،تنوع األشكال التً اتخذها
االحتجاجات واالنتفاضات العربٌة ،بٌن السلمٌة ،كما فً تونس ومصر والعنفٌة كما فً لٌبٌا والٌمن (،)9
والعامل الثانً ،التدخل الخارجً الذي تطالب به بعض األحزاب والحركات المشاركة فً
االحتجاجات( ،)10العامل الثالثٌ ،رجع إلى ضعف سعة حركة االحتجاجات ،مقابل تماسك المؤسسة
العسكرٌة واستمرار والئها للحزب الحاكم ،أدى إلى انشقاق بعض أطراف المؤسسة العسكرٌة( .)11إن
وجود المنظمات المسلحة ٌؤدي إلى استقواء األطراف التً تمتلكها ،لفرض إرادتها على المواطنٌن لدى
مشاركتها باللعبة الدٌمقراطٌة .وقد بٌنت التجربة العراقٌة بهذا المجال إلى أن وجود الملٌشٌات التً
تمتلكها األحزاب( ،)12أثر سلبا على مسار العملٌة الدٌمقراطٌة بعد االحتالل من ناحٌتٌن ،األولً استخدام
الملٌشٌات للتأثٌر على الناخبٌن ،األمر الذي ٌؤثر على نزاهة العملٌة االنتخابٌة ،والثانٌة ،التأثٌر على
ممارسة المنتخبٌن /النواب لمسؤولٌاتهم بحرٌة ،أي ٌكونوا غٌر قادرٌن على ممارسة حقوقهم الدستورٌة.
ــ التدخل الخارجي :من المستلزمات التً تجعل الدٌمقراطٌة ممكنة وتستجٌب لطموحات أغلبٌة
المواطنٌن ،وجوب استقالل األحزاب والحركات السٌاسٌة ومنظمات المجتمع المدنً عن التأثٌرات
الخارجٌة ،وقد تمت اإلشارة إلى تكثٌف مساعً التدخل الخارجً اإلقلٌمً ،فً األحداث الراهنة فً
البلدان العربٌة والتً اتخذت أشكاال متعددة ،ضغوط سٌاسٌة ،تضلٌل إعالمً هائل ،ودعم مالً .وهنا
ٌجدر التنوٌه إلى الدور الحاسم للمال السٌاسً واإلعالم فً التأثٌر على نتائج االنتخابات فً البلدان ذات
البنٌة السٌاسٌة الهشة كالبلدان العربٌة(.)13
وتؤكد العدٌد من التجارب فً العالم على ان التدخل الغربً ،واألمرٌكً ،بشكل خاصٌ ،عرقل بناء
الدٌمقراطٌة فً المجتمعات النامٌة( ،)14فتارٌخٌاً ،لم تثبت الوقائع أن التدخل الغربً ساعد على بناء
أنظمة حكم دٌمقراطٌة ،سواء فترة الحرب الباردة  1445ـ  ،1440عندما ساعدت الوالٌات المتحدة
القادة العسكرٌٌن للقٌام باالنقالبات العسكرٌة ضد العدٌد من الحكومات الوطنٌة فً أسٌا وأفرٌقٌا وأمرٌكا
الالتٌنٌة ،أو بعد نظام القطبٌة الواحدة الذي تشكل عام  ،1440بعد انهٌار تجربة بناء االشتراكٌة فً
المعسكر الشرقً .فتارٌخ السلطات العسكرٌة ،المدعومة أمرٌكٌاً ،ابتدا ًء من انقالب الجنرال سوهارتو فً
إندونٌسٌا  ،1465وبٌنوشٌة فً شٌلً  ،1473وضٌاء الحق فً باكستان  ، ،1477وكل االنقالبات

العسكرٌة فً البرازٌل واألرجنتٌن وغٌرها من بلدان آسٌا وأفرٌقٌا وأمرٌكا الالتٌنٌة ،لم تؤد إلى إشاعة
الدٌمقراطٌة ،بل أدت إلى قٌام أنظمة حكم بولٌسٌة تحكم بالتوافق بٌن شرائح اجتماعٌة داخلٌة ترتبط
بوشائج سٌاسٌة واقتصادٌة مع الشركات األمرٌكٌة ،مما أدى إلى إفقار فئات اجتماعٌة واسعة فً هذه
البلدان ،نتٌجة لنهب ثرواتها من قبل قوى الهٌمنة الداخلٌة والخارجٌة .وعن التأثٌر السلبً لتدخل
الوالٌات المتحدة على مسار الدٌمقراطٌةٌ ،قول الباحث األمرٌكً ،نعوم شومسكً ":فحٌثما كان تأثٌر
الوالٌات المتحدة أقل ،كان التقدم على صعٌد الدٌمقراطٌة أكبر"(.)15
وتشكل التجربة العراقٌة ،بعد االحتالل األمرٌكً ،مثاالً جلٌا ً للتأثٌر السلبً للتدخل الغربً على بنداء
دٌمقراطٌة حقٌقة فً البلدان العربٌة ،فإعادة بناء الدولدة العراقٌدة التدً تمدت تحدت إشدراف مباشدر مدن "
سددلطة اإلئددتالف" بقٌددادة السددفٌر األمرٌكددً" بددول برٌمددر" أدت إلددى بندداء سددلطة تقددوم علددى أسددس طائفٌددة
وعرقٌة(.)16
وقد قامت السلطة العراقٌة التدً تكوندت علدى أسداس الشدرعٌة االنتخابٌدة ،عدام  2005بتكدرٌس مبداد
برٌمر السابقة ،عندما قامت ببناء الدولة ومؤسساتها القانونٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة واألمنٌة على أساس
المحاصصة الطائفٌة والقومٌة(.)17
الهوامش


ٔششد ٘زٖ اٌذساعخ وبٍِخ ف ٟاٌّغٍخ اٌؼٍّ١خ ٌألوبد١ّ٠خ اٌؼشث١خ ف ٟاٌذّٔبسن ،اٌؼذد اٌؼبشش 2011

(٠ ٌُ )1مزصش اٌزذخً اٌخٍ١غ ٟػٍ ٝاٌغبٔت اٌّبٌٚ ٟاٌغ١بعٚ ٟاالػالِ ،ٟثً رُ اٌٍغٛء ٌٍزذخً اٌؼغىش ٞف ٟاٌجؾشِٓ ٓ٠
لجً لٛاد دسع اٌغض٠شح اٌزبثؼخ ٌّغٍظ اٌزؼب ْٚاٌخٍ١غٌ ،ٟمّغ االؽزغبعبد اٌشؼج١خ ف ٟاٌجؾشٌّ .ٓ٠ض٠ذ ػٓ ِٛلف اٌّؾ١ظ
االلٍ ِٓ ّٟ١االؽزغبعبد اٌشؼج١خ اٌؼشث١خِ ،شاعؼخٌ ،طف ٟؽبرُ ،االؽزغبعبد اٌشؼج١خ اٌؼشث١خٚ ،اخزالي اٌزٛاصٔبد
االلٍ١ّ١خِٛ ،لغ اٌؾٛاس اٌّزذْwww.ahewar.org.
( )2عّ١ظ أٔذسع ،ْٛصٕغ اٌغ١بعخ اٌؼبِخ ،د .ػبِش اٌىج١غ ،ٟص  ،46داس اٌّغ١شح ،ػّبْ ثذ ْٚربس٠خ.
(٠ )3ش١ش رمش٠ش ٌّٕ 2010ظّخ اٌشفبف١خ اٌذ١ٌٚخ ِٚمش٘ب ثشٌ ،ٓ١ئٌ ٝأْ اٌؼشاق ٠أر ٟػٍ ٝسأط لبئّخ اٌذٚي اٌز ٟرؼبِٔٓ ٟ
اٌفغبد اٌّبٌٚ ٟاإلداس ،ٞؽ١ش ٠أر ٟثؼذ اٌصِٛبي ّ١ِٕٚبس :
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( )4أد ٜاٌٍغٛء ئٌ ٝاٌّجبٌغخ ف ٟاعزخذاَ اٌذ ٓ٠ف ٟاٌغ١بعخ ف ٟاالٔزخبثبد اٌؼشال١خ ثؼذ  ،2003ئٌ ٝدخٛي اٌّمذط ـ اٌؾالي
ٚاٌؾشاَ ـ ف ٟاٌٍؼجخ االٔزخبث١خ .فؼٍ ٝعج ً١اٌّضبي رُ رؾش ُ٠اٌّشبسوخ ثبالٔزخبثبد ِٓ لجً ٘١ئخ ػٍّبء اٌغٕخ ،ثّٕ١ب اػزجشد
اٌّشعؼ١خ اٌش١ؼ١خ اٌّشبسوخ فٙ١ب ٚاعجب ششػ١بٚ .لذ رىشس شٟء ِشبثٗ فِ ٟصش ثؼذ صٛسح ٕ٠ 25ب٠ش ،ػٕذِب اػزجشد
اٌغّبػبد اإلعالِ١خ فِ ٟصش اٌزص٠ٛذ ثال ٌٍّجبدب اٌذعزٛس٠خ ؽشاَ.
(٠ ٌُ )5مزصش رغ١١ظ اٌذ ٓ٠ػٍ ٝل ٜٛاٌز١بس اٌذ ،ٟٕ٠ثً ّ٠ىٓ أْ رم َٛثزٌه ل ٜٛاٌزذخً اٌخبسعِ ،ٟضٍّب فؼٍذ اٌٛال٠بد
اٌّزؾذح ف ٟاٌؼشاق ،ثؼذ االؽزالي ،ؽ١ش ػًّ ثٛي ثشّ٠ش ،سئ١ظ عٍطخ االئزالف ،ػٍ ٝص٠بدح رذخً ػٍّبء اٌذ ٓ٠ف ٟاٌشبْ
اٌغ١بع ِٓ ٟخالي رىٍ١ف ٚعطبء ٌّؼشفخ سأ ٞوج١ش ِشاعغ اٌذ ٓ٠اٌش١ؼخ ،اٌغ١ذ ػٍ ٟاٌغ١غزبٔ ،ٟلجً ارخبر اٌمشاساد اٌٙبِخ،
فمذ وٍف ض١بء اٌخشعبْ سئ١ظ ثؼضخ اٌّغزشبس ٓ٠اٌزبثؼخ ٌغٍطخ اإلئزالف ٚوزٌه ِٛفك اٌشث١ؼ ،ٟاٌز ٞػ ٓ١عىشر١ش ِغٍظ
األِٓ اٌٛطٕ ٟاٌؼشال ٟثأِش ثشّ٠شٌّ .ض٠ذ ػٓ ٘زا اٌّٛضٛعِ ،شاعؼخ ،ثٛي ثشّ٠ش ،ػبَ لض١زٗ ف ٟاٌؼشاق ،إٌضبي ٌجٕبء
غذ ِشع ،ٛد .ػّش األٛ٠ث ،ٟداس اٌىزبة اٌؼشث ، ٟث١شٚد  ، 2006اٌصفؾبد370 ، 351ـ .374
( )6ثش٘بْ غٍ ،ْٛ١ث١بْ ِٓ أعً اٌذّ٠مشاط١خِ ،إعغخ األثؾبس اٌؼشث١خ ،ث١شٚد ط ،1986 4ص21
( ) 7طشػ ِف َٛٙاٌششػ١خ االٔزخبث١خ ألٚي ِشح ِٓ لجً اٌجبؽش ٌطف ٟؽبرٌُ ،زٛص١ف األعبط اٌز ٞرغزّذ ِٕٗ اٌغٍطخ اٌزٟ
رٌٛذ اٌؾىُ ف ٟاٌؼشاق ثؼذ االؽزالي األِش٠ى ،ٟششػ١زٙب .أظشٌ ،طف ٟؽبرُ ،االؽزالي األِش٠ىٚ ٟأ١ٙبس اٌذٌٚخ اٌؼشال١خ،
ِٕشٛساد اٌغّؼ١خ اٌضمبف١خ اٌؼشال١خِ ،بٌّ ٛـ اٌغ٠ٛذ ،2007 ،ص .65
(٠ )8ؼزجش عبْ عبن سٚع1712 (ٛـ ِٓ )1778أٚائً اٌّفىش ٓ٠اٌز ٓ٠سثطٛا ث ٓ١اٌجؼذ ٓ٠االعزّبػٚ ٟاٌغ١بعٌٍ ٟذّ٠مشاط١خ
ثاشبسرٗ ئٌ ٝأْ رؼبعخ اإلٔغبْ ٌٙب أعبع ، ٓ١اعزّبػٚ ٟع١بع ،ٟؽ١ش لبي " :ئرا وبْ اإلٔغبْ رؼ١غب ،فألعجبة اعزّبػ١خ
ٚع١بع١خ" .عبْ رٛشبس ٚآخش ،ْٚربس٠خ اٌفىش اٌغ١بع ،ٟد ػٍِ ٝمٍذ ،اٌذاس اٌؼبٌّ١خ ث١شٚد  ،1987ص 334
( )9رؾٌٛذ اال ؽزغبعبد اٌشؼج١خ ف١ٌ ٟج١ب ئٌ ٝػٕف١خ ،ثؼذ رشى ً١وزبئت اٌضٛاس اٌّغٍؾخ ٚاٌزذخً اٌؼغىش ٞاٌخبسع ،ٟئِب فٟ
اٌ ّٓ١فمذ أد ٜرٛعغ اٌّظب٘شاد اٌغٍّ١خ ،ئٌٔ ٝضاع ف ٟصفٛف اٌّإعغخ اٌؼغىش٠خ ثِ ٓ١إ٠ذ ٌٍغٍطخ ِٚإ٠ذ ٌٍّظب٘شاد

اٌغٍّ١خ ،ئضبفخ ئٌ ٝأضّبَ اٌمجبئً اٌّغٍؾخ ٌٍصشاعٕ٘ٚ .بن دالئً ػٍ ٝئِىبٔ١خ رىشس عٕ١بس ٛ٠اٌ ّٓ١ف ٟعٛس٠ب ،ؽ١ش أدٜ
اعزخذاَ اٌمٛح اٌؼغىش٠خ ضذ اٌّظب٘شاد اٌغٍّ١خ ،ئٌ ٝظٛٙس ِؾّٛػبد ِغٍؾخ ٚأشمبلبد ف ٟاٌّإعغخ اٌؼغىش٠خ.
( )10دػ ٝاٌّغٍظ االٔزمبٌ ٟاٌٍ١ج ،ٟاٌذٚي اٌغشث١خ ٌٍزذخً اٌؼغىشٚ ،ٞوزٌه طبٌجذ ثؼض أطشاف اٌّغٍظ اٌٛطٕ ٟفٟ
عٛس٠ب ،اٌز ٞرشىً ف ٟثذا٠خ رشش ٓ٠االٚي  ،2011اٌذٚي اٌغشث١خ ٚاالُِ اٌّزؾذح ٌٍزذخً فٔ ٟضاػٗ ضذ اٌغٍطخ اٌغٛس٠خ.
(ٌّ )11ض٠ذ ػٓ رٕٛع أعبٌ١ت وفبػ ؽشوخ اؽزغبعبد اٌشؼج١خِ ،شاعؼخٌ ،طف ٟؽبرُ ،اٌؾشوخ االؽزغبع١خ ٚر١بس اٌؾّب٠خ
اٌذ١ٌٚخhttp://akhbaar.org/home/2011/11/119610.html .
( )12رش١ش رغشثخ رى ٓ٠ٛإٌّظّبد اٌّغٍؾخ ف ٟاٌؼشاق ثؼذ االؽزالي األِش٠ى ،ٟئٌ ٝأْ ظٛٙس٘ب عبء ثغجت خشاة اٌذٌٚخ
اٌؼشال١خ .وّب اْ لبدح اٌٍّ١ش١بد اٌّغٍؾخ ،خبصخ اٌمبػذح ٚع١ش اٌّٙذ ،ٞوبٔٛا ٔضالء ف ٟعغ ْٛاالؽزالي ،خبصخ عغٓ
ثٛوٗ ف ٟعٕٛة اٌؼشاق ،األِش اٌز٠ ٞطشػ رغبؤال ً٘ ،وبْ رٌه وبْ صذفخ أَ أٗ وبْ ضّٓ ِغش٠بد " اٌفٛض ٝاٌخاللخ"
اٌزٔ ٟزغذ ػٓ رفبػً ثٔ ٓ١زبئظ أ١ٙبس ِإعغبد اٌذٌٚخ ٚسغجبد االؽزالي؟
( ِٓ )13أُ٘ ِغزٍضِبد ِّبسعخ اٌشؼت ٌٍغ١بدح ٘ ٛأْ رى ْٛاٌ١ٙئبد اٌزّض١ٍ١خ إٌّزخجخِ ،غزمٍخ ػٓ رذخً أٔظّخ ع١بع١خ
خبسع١خ ثبٌشإ ْٚاٌذاخٍ١خ ٌٍجٍذ٠ٚ .ش١ش ئٌ٘ ٝزٖ اٌؾم١مخ وض١ش ِٓ اٌجبؽض ٓ١ػٓ رطٛس اٌزغشثخ اٌذّ٠مشاط١خ ف ٟاٌجٍذاْ إٌبِ١خ
 ُِٕٙٚفٍ١ت ع ،ٟشّ١زش اٌز٠ ٞزغبءي " و١ف ٠ى ْٛإٌظبَ دّ٠مشاط١ب ثؾك ئرا وبْ ِغإ ٌٖٛٚإٌّزخج ٓ١ػبعض ٓ٠ػٓ ارخبر
لشاساد ٍِضِخ دِٛ ْٚافمخ فبػٍ ٓ١خبسط ؽذٚدُ٘ " .عش٠ذح اٌّإرّش اٌؼذد  132ـ .1995/12/23
( )14وّبي ِغ١ذ ،اٌؼٌّٛخ ٚاٌذّ٠مشاط١خ ،دساعخ الصش اٌؼٌّٛخ ػٍ ٝاٌؼبٌُ ٚاٌؼشاق ،داس اٌؾىّخ ٌٕذْ  ،2000ص 195؛ ٔؼَٛ
شِٛغىٚ ٟآخش ،ْٚاٌؼٌّٛخ ٚاإلس٘بة :ؽشة أِش٠ىب ػٍ ٝاٌؼبٌُِ ،ىزجخ ِذث ،ٌٟٛاٌمب٘شح  ،2003ص  30ـٌّ .31ض٠ذ ػٓ
دٚس اٌزذخً األِش٠ى ٟف ٟػشلٍخ اٌزطٛس اٌذّ٠مشاط ٟف ٟإٌبِ١خ ف ٟأع١ب ٚأِش٠ىب اٌالر١ٕ١خٕ٠ ،ظشٔ ،ؼ َٛشِٛغى ،ٟئػبلخ
اٌذّ٠مشاط١خِ ،شوض دساعبد اٌٛؽذح اٌؼشث١خ ،ث١شٚد .1992
(ٔ )15ؼ َٛشِٛغى ،ٟلٚ ٜٛآفبق ،رأِالد ف ٟاٌطج١ؼخ اإلٔغبٔ١خ ٚإٌظبَ االعزّبػ ،ٟد٠ .بع ٓ١اٌؾبط صبٌؼ ،داس اٌؾصبس
دِشك  ،1998ص .71
( )16الزشؽذ عٍطخ االئزالف ثم١بدح اٌغف١ش " ثشّ٠ش" رٛص٠غ إٌّبصت اٌشئ١غ١خ ف ٟاٌذٌٚخ اٌؼشال١خ ػٍ ٝأعبط طبئفٟ
ٚػشل ،ٟؽ١ش الزشػ ثشّ٠ش ،ئػطبء ِٕصت سئ١ظ اٌٛصساء ٌشخص١خ ش١ؼ١خِٕٚ ،صت سئ١ظ اٌغّٛٙس٠خ ٌشخص١خ عٕ١خ ِغ
ٚعٛد ٔبئجٌٍ ٓ١شئ١ظ أؽذّ٘ب عٕٚ ٟا٢خش وشدٚ ٞلذ رُ رٕف١ز االلزشاػ ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ ِؼبسضخ ثؼض اٌضػّبء اٌؼشال،ٓ١١
أٔظش ،ثٛي ثشّ٠ش ،ػبَ لض١زٗ ف ٟاٌؼشاقِ :صذس عبثك ،ص .457
ػٓ رغشثخ ئػبدح ثٕبء اٌذٌٚخ ف ٟاٌؼشاق ثؼذ االؽزالي األِش٠ى ،2003 ٟأظش :فبخش عبعُ ،إٌخت اٌّزٕفزح ف ٟاٌؼشاق
ٚئػبلخ اٌجٕبء اٌذّ٠مشاطِ ،ٟغٍخ اٌضمبفخ اٌغذ٠ذح اٌؼشال١خ ،اٌؼذد  343ـ ،2911 ،344ص ٚ 19الؽمب.

