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ىذا الكتاب تجربة جماعية جديدة في الحكار -عف قرب كعف بعد -مف اجؿ تنمية فيـ مشترؾ افضؿ
كبمكرة قكاسـ مشتركة ،تساىـ في اكتشاؼ كتبني مداخؿ مرحمية تساعد بمداف المنطقة عمى االنتقاؿ إلى الحياة
الديمقراطية كارساء نظـ حكـ ديمقراطية تتكافؽ عمييا القكل كالتيارات التي تنشد التغيير مف ناحية ،كمف ناحية
أخرل تتكافؽ عمييا تمؾ القكل في كؿ بمد مع حككمتيا كي يتـ التكصؿ إلى التكافؽ المجتمعي كارساء شرعية
دستكر ديمقراطي يحتكـ إليو.
إف االنتقاؿ مف نظـ حكـ شمكلية أك تسمطية تدعى الكصاية عمى الناس ،إلى نظـ حكـ ديمقراطية
تستمد شرعيتيا مف ارادات الشعكب ،ىك النقمة النكعية كالسبيؿ الكحيد الذم تصبح فيو عممية التحكؿ
الديمقراطية الشاقة كما تتطمبو مف تنمية شركط الممارسة الديمقراطية الحقة أمر ممكف ،بؿ ىك الخطكة األكلى
في الطريؽ الصحيح الذم يمكف ضمف مساره تنمية الحد األدنى المتصاعد مف مصادر ككسائؿ المشاركة
السياسية الفعالة في عممية تحديد الخيارات الكطنية كاتخاذ الق اررات العامة مف قبؿ الممزميف بتطبيقيا .كبدكف
االنتقاؿ الدستكرم إلى الديمقراطية ال ينتظر مف حكـ الغمبة كالكصاية أف يسمح بإنضاج الظركؼ التي تساعد
عمى امتبلؾ الشعكب مصادر ككسائؿ المشاركة السياسية الفعالة .إف الحكـ الشمكلي كالتسمطي بطبيعتو يسعى
دائمان إلى إجياض أم تقدـ يقكد إلى تحقيؽ شركط التحكؿ الديمقراطي كيتجو إلى إعادة إنتاج نفسو كتكيؼ
آليات حكمو التسمطي ،بما يحكؿ دكف نمك شركط عممية التحكؿ الديمقراطي .كلذلؾ فأف االنتقاؿ الدستكرم
المدعكـ بتكافؽ رمكز الفكر كالعمؿ السياسي ،إلى الديمقراطية ميما كانت أسبابو كدكافعو ىك أمر حاسـ في
االنتقاؿ إلى الديمقراطية كبدأ عممية التحكؿ الديمقراطي كاالنتقاؿ تدريجيان مف شكؿ الديمقراطية إلى مضمكنيا

بكاسطة النضاؿ الديمقراطي الذم يكفره االنفتاح السياسي كسقكط دعكل الكصاية عمى الناس .كمف ىنا فأف

االنتقاؿ إلى الديمقراطية ىك الشرط البلزـ لبدء عممية التحكؿ الديمقراطي كلكنو ليس شرط كافيا لذلؾ ،حتى
تمتمؾ الكثرة مف أبناء الشعب تدريجيا مصادر ككسائؿ المشاركة السياسية الفعالة كتستقر الممارسة
الديمقراطية .إف االنتقاؿ إلى الديمقراطية في حد ذاتو يمثؿ أما حالة تكازف لمقكل كأما حالة تراضي عقبلني
تعبر بمكجبو التيارات التي تنشد التغيير عف تكافقا فيما بينيا كاتفاؽ مع حككمتيا عمى أسس نظاـ حكـ ال
يقصي أحدان ،كانما يتيح المجاؿ لمجميع بفضؿ إدارتو السممية الختبلؼ اآلراء كتعارض المصالح ،أما عممية
التحكؿ الديمقراطي فأنيا عممية تاريخية تتطمب شركط اكثر كاكبر مف شركط االنتقاؿ إلى الديمقراطية.

كالجدير بالتأكيد أف ىذا الطمكح المشركع ليس حك ار عمى شعكب أقطار مجمس التعاكف لدكؿ الخميج
العربية ،كانما ىك طمكح جميع الشعكب العربية كاإلسبلمية ككؿ شعب مازاؿ يرزح تحت كطأة حكـ الفرد أك
القمة ،نتيجة الغمبة عمى الحكـ كتكريس التسمط عمى مقدرات الكطف بالقكة كالعنؼ بكافة أشكالو .كلعؿ اختيار
أقطار مجمس التعاكف -ىذه المرة أيضان -قد جاء باعتبارىا شريحة عربية يضميا تجمع إقميمي يمكف االستفادة
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مف إطاره في تحميؿ الكاقع الكطني كاإلقميمي كعرض رؤية مستقبمية إقميمية لتعزيز المساعي الديمقراطية في
الحياة السياسية الرسمية كاألىمية عمى حد سكاء.

كيتألؼ ىذا الكتاب مف قسـ أكؿ تناكؿ الدراسة التي قمت بإعدادىا .كقسـ و
ثاف ضـ تعقيبات باحثيف

كمفكريف كممارسيف ميتميف كمعنييف بقضية إرساء نظـ حكـ ديمقراطية في دكؿ المنطقة  .كما يضـ الممحؽ
األكؿ المناقشات التي دارت في المقاء الثاني كالعشريف لمنتدل التنمية كالذم عقد في دبي مف  2-0فبراير
 ، 2110بينما يضـ الممحؽ الثاني المداخمة التي طرحتيا في نادل العركبة في البحريف بتاريخ  21يكنيك
 2110في سياؽ مناقشة رؤية مستقبمية لتعزيز المساعي الديمقراطية في دكؿ المنطقة  .ككؿ ىذه المادة تأتي
في سياؽ البحث الجماعي المشترؾ عف مداخؿ االنتقاؿ إلى الديمقراطية كارساء نظـ حكـ ديمقراطية ،جرت
عمى مدل عاـ كامؿ مف تبادؿ اآلراء بيف شريحة ميتمة بالقضايا العامة مف أبناء المنطقة .
بدأت ىذه المحاكلة بإعداد كرقة مف أجؿ تقديميا إلى المقاء الثاني كالعشريف لمنتدل التنمية بعنكاف
"تنمية رؤية مستقبمية لتعزيز المساعي الديمقراطية" ضمف مكضكع المقاء ،الذم كاف يدكر حكؿ "متطمبات
كتحديات التحكؿ الديمقراطي في أقطار مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية" .كقد تطمب طرح مثؿ تمؾ
الرؤية تناكؿ مفيكـ الديمقراطية ،كتقييـ محصمة التجارب السياسية ،كتحرل البنى المجتمعية كالنظر إلى مكانة
الديمقراطية بيف األىداؼ الكطنية الكبرل ،قبؿ الحديث عف الرؤية المستقبمية .األمر الذم جعؿ حجـ الكرقة
يتعدل ما يمكف تقديمو ضمف الكقت المتاح في المقاء ،فجاءت فكر تطكير الكرقة إلى كتيب .كبعد المقاء
كبفضؿ المبلحظات القيمة التي أبداىا المشارككف فيو كتأييدىـ لفكرة تنمية رؤية مستقبمية لتعزيز المساعي
الديمقراطية ،ككضع متطمبات تنميتيا مكضع التطبيؽ ،قمت باستكماؿ عناصر الدراسة كنقحت الرؤية التي
طرحتيا عمى المقاء مستفيدان مف مناقشات الحضكر الكراـ ( .انظر الممحؽ(. ) )0

كحيف انتييت مف كتابة مخطكطة الدراسة دفعت بيا إلى عدد مف المفكريف كالباحثيف كالممارسيف

المعنييف بالشأف العاـ كالميتميف بقضية االنتقاؿ إلى الديمقراطية كارساء نظـ حكـ ديمقراطية في دكؿ المنطقة،
معظميـ ممف لـ يحضركا المقاء الثاني كالعشريف لمنتدل التنمية ،كتمنيت عمييـ التعقيب عمى فكرة تنمية رؤية
مستقبمية كامكانية كضع متطمبات تنميتيا مكضع التطبيؽ (انظر الرسالة في مقدمة القسـ الثاني) كقد تفضؿ
عمى في
عدد كبير ممف كتبت إلييـ بالتعقيب ( انظر القسـ الثاني ) كأعتذر اثناف بسبب ضيؽ الكقت كلـ يرد ٌ
الكقت المحدد بعض الذيف حرصت عمى االستماع إلى آرائيـ ،كمازلت احرص عمى مشاركتيـ فيما يمي نشر
ىذا الكتاب مف جيد مشترؾ بيف الديمقراطييف مف مختمؼ القكل السياسية كالتيارات الفكرية المؤثرة عمى الحياة
السياسية في دكؿ المنطقة.

انظر الكتاب الصادر عن املنتدى حول اللقاء  :عبد اخلالق عبد اهلل وآخرون  ،متطلبات وحتديات التحول الدميقراطي يف دول جملس التعاون
اخلليجي ،دار قرطاس  ،الكويت 2001 ،
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كحسب تقديرم فإف ما سكؼ يمي نشر ىذا الكتاب مف جيد جماعي مشترؾ ،يتمثؿ فيما أشارت إليو
مداخبلت أعضاء منتدل الت نمية كما أكد عميو المعقبكف عمى الدراسة مف تأييد لكضع متطمبات تنمية رؤية
مستقبمية لتعزيز المساعي الديمقراطية في أقطار مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية ،مكضع التطبيؽ .كذلؾ
مف خبلؿ إيجاد أداة لمحكار الديمقراطي ،تتمثؿ في منتدل لمحكار يككف لمنتدل التنمية الفضؿ في إطبلؽ
مبادرتو.
كفي الختاـ أؤكد أف ىذه التجربة الجماعية ،في الحكار كاليادفة إلى تنمية فيـ مشترؾ افضؿ مف اجؿ
التكصؿ إلى قكاسـ مشتركة تساىـ في تعزيز المساعي الديمقراطية كتساعد عمى االنتقاؿ إلى الديمقراطية
عمي  .كأصحاب
كارساء نظـ حكـ ديمقراطية في المنطقة ،ما كاف ليا أف تتحقؽ لكال فضؿ أصحاب الفضؿ َّ
الفضؿ كثيركف ال أستطيع حصر أسمائيـ  ،أذكر منيـ منتدل التنمية الذم أتاح ألبناء المنطقة -عمى مدل

ربع قرف -تناكؿ المكضكعات اليامة ذات التأثير عمى حاضر كمستقبؿ دكؿ المنطقة بقدر ما تسمح بو البيئة
السياسية في دكؿ المنطقة ،ككذلؾ أخكاني كأخكاتي أعضاء المنتدل الذيف حضركا المقاء الثاني كالعشريف،
كاثركا الكرقة بآرائيـ كدعمكىا بتكجياتيـ الجادة .ككانت استجابة عدد مف المفكريف كالباحثيف كالممارسيف مف
أبناء المنطقة ،كتعقيباتيـ عمى الدراسة في سابقة غير معيكدة في حياتنا العربية ،بادرة اعتز بيا كأحيي جيد
مف قاـ بيا كاشكرىـ جميعان عمى إغناء المكضكع بمبلحظاتيـ كاقتراحاتيـ القيمة .كأخي ار كليس آخ ار فإف
المناقشات التي جرت كالدراسات التي تمت عمى مدل عقديف مف الزمف في إطار منتدل التنمية كاطار مركز

دراسات الكحدة العربية إضافة إلى مشركع د ارسات الديمقراطية في البمداف العربية الذم يتخذ مف اكسفكرد مق انر
لو ،كانت بارزة فيما طرحتو مف تحميؿ لمكاقع كتعبير عف الطمكح ،الذم ال يتعدل دكرم فيو دكر الناقؿ ليمكـ

كطمكحات جيؿ عربي يبحث عف نظاـ سياسي ديمقراطي يسمح لبمداننا العربية باالستقرار كالتطكر كتحقيؽ
األمف كالنماء.كتبقي بعد ذلؾ مسئكليتي الشخصية عما اجتيدت فيو ،فأعتذر لعجزم كتقصيرم عف التعبير
عما أتيح لي مف آراء قيمة كركئ مضيئة كاهلل مف كراء القصد.
عمى خميفة الككارم
الدكحة 2110/01/7
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القســـم األول
الدراســــة
عمي خميفة الكواري
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نحو تنمية رؤية مستقبمية لتعزيز المساعي الديمقراطية
في أقطار مجمس التعاون"
مقدمة

عمي خميفة الكواري

يتكقؼ مستقبؿ الديمقراطية في أية دكلة عمى مسار تجربتيا السياسية ،كما أدت إليػو تمػؾ التجربػة

مف محصمة في مجاؿ المشاركة السياسية كحقكؽ اإلنساف كاألمف كالتنمية .كما يتكقؼ عمى نكعيػة البنػى
المجتمعية الراىنة في كؿ مف السمطة كالمجتمع كعبلقاتيما الداخمية كارتباطاتيما الخارجية .كمف ىنا فإف

رصػد مسػػتقبؿ الديمقراطيػػة كالحػػديث عػػف رؤيػػة مسػػتقبمية لتعزيػػز المسػػاعي الديمقراطيػػة البػػد أف يجػػرم فػػي
إط ػػار كي ػػاف مح ػػدد ،كش ػػعب يتح ػػرؾ في ػػو األفػ ػراد كالجماع ػػات كيتف ػػاعمكف ض ػػمف إط ػػار منظكم ػػة قانكني ػػة

كأعػراؼ تقميديػػة كظػػركؼ عامػػة تخػػص ذلػػؾ الكيػػاف ،كتحػػدد عبلقػػة الحػػاكـ بػػالمحككـ كتػػؤثر عمػػى عبلقػػة
السػػمطة بػػالمجتمع كالتفاعػػؿ بينيمػػا .ىػػذا دكف أف ننكػػر مػػا لمػػركابط كاالنتم ػاءات القكميػػة كالدينيػػة كاألبعػػاد
اليامة األخرل مف تأثير عمى كعي األفراد كالجماعات كتكجياتيـ كالءاتيـ  .كلكػف يبقػى الكيػاف السياسػي

الكاحد ىك اإلطار الذم يتحرؾ فيو المكاطنكف في نضاليـ مف أجؿ الديمقراطية.

إذا ك ػػاف األم ػػر ك ػػذلؾ فكي ػػؼ يمكنن ػػا تح ػػرم مس ػػتقبؿ الديمقراطي ػػة كالح ػػديث ع ػػف تعزي ػػز المس ػػاعي

الديمقراطية في مجمكعة مف الػدكؿ ال تشػكؿ كيانػا سياسػيا كقانكنيػا مكحػدان فػي الكقػت الحاضػر .كأصػعب

مف ذلؾ كيؼ يمكننا تعزيز الجيكد الديمقراطية عبر الحدكد في مجمكعة مف الدكؿ يعجز المكاطنػكف فػي

أغمبيتي ػػا ع ػػف ط ػػرح المكض ػػكع –بش ػػكؿ رس ػػمي -لمحػ ػكار ال ػػكطني داخ ػػؿ بم ػػدانيـ  ،بس ػػبب ت ػػدني مس ػػتكل
الحري ػػات العام ػػة كنتيج ػػة حظ ػػر العم ػػؿ العمن ػػي الس ػػممي -ع ػػف طري ػػؽ الترغي ػػب كالترىي ػػب -عم ػػى كاف ػػة
التكجيات التي تنشد التغيير الديمقراطي .

إف اإلجابة عمى ىذه التساؤالت أمر صعب  ،كربما تككف اإلجابة بالنفي إذا كاف تعزيز المسػاعي

الديمقراطية يعني تككيف حركة ديمقراطيػة إقميميػة تناضػؿ مػف أجػؿ االنتقػاؿ إلػى نظػـ حكػـ ديمقراطيػة فػي

المنطقة .فذلؾ النضاؿ غير متيسر بشكؿ إقميمي مكحد مف الناحية الكاقعيػة ،بػؿ تقػؼ دكنػو حػدكد الدكلػة
القطرية ،كما تحكؿ دكنو القكانيف الكطنية في كؿ دكلة.

لذلؾ فإف ما ظنو منتدل التنمية ممكنا  -حسب تقديرم  -عندما قرر طرح قضية الديمقراطية

في الدكؿ األعضاء بمجمس التعاكف لمحكار في لقائو السنكم الثاني كالعشريف  ،ال يتعدل إعماؿ الفكر

كالنظر مف قبؿ أبناء المنطقة في أسباب تقدـ الشعكب في العالـ بشكؿ عاـ عمى طريؽ الديمقراطية،
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كتخمؼ دكؿ المنطقة التي مازاؿ الحكـ المطمؽ غير المقيد بدستكر ديمقراطي ىك السائد في أغمبيتيا
العظمى  ،إف لـ يكف مف حيث الكاقع سائدا فييا جميعا (

Derbyshine 1991: 49

أغمب األكقات.

) بدرجات مختمفة في

كلعؿ ما قصده منتدل التنمية مف طرح قضية الديمقراطية يتمثؿ في سعيو إلى تنميػة فيػـ مشػترؾ

أفضػػؿ بػػيف المعنيػػيف بػػالتحكؿ الػػديمقراطي حػػكؿ معضػػمة الديمقراطيػػة فػػي المنطقػػة كالبحػػث المشػػترؾ عػػف

المداخؿ كالسبؿ التي تعزز المساعي الديمقراطية فكريا كمعرفيا كربما إعبلميا كثقافيا فػي نيايػة المطػاؼ.

أمػػا مسػػألة النضػػاؿ مػػف أجػػؿ الديمقراطيػػة كالتكافػػؽ عمػػى قيػػاـ الحركػػة الديمقراطيػػة فػػي كػػؿ دكلػػة فإنيػػا مػػف
اختصاص القػكل التػي تنشػد التغييػر الػديمقراطي فػي تمػؾ الدكلػة ،كذلػؾ فػي ضػكء إدراؾ حككمتيػا لمكانػة

الديمقراطيػػة كتق ػػدير أىميتي ػػا لتحقي ػػؽ األى ػػداؼ الكطني ػػة الكب ػػرل الت ػػي يج ػػب أف تس ػػعى إل ػػى تحقيقي ػػا ك ػػؿ

حككمة حتى تككف حككمة شرعية تراعي المصالح الكطنية .

كفي ىذه الدراسة  ،التي بدأت بكرقة أعدت لمنتدل التنمية كتطكرت إلى كتيب ،سػكؼ نقػدـ قػراءة

أكليػة –مسػتفيديف ممػا دار مػف مناقشػات فػي المنتػدل كخارجػو -عمػى أمػؿ أف تسػاعد مػف الناحيػة الفكريػػة
الدرسػة سػت نقػاط
كالمعرفية عمى تعزيز المساعي الديمقراطية في دكؿ المنطقة ،كسكؼ نتناكؿ في ىذه ا

تتمثػػؿ فػػي :أكال :مفيػػكـ الديمقراطيػػة  .ثانيػػا :محصػػمة التجػػارب السياسػػية المعاصػرة .ثالثػػا :البنػػى الراىنػػة.
رابعػػا :األىػػداؼ الكطنيػػة الكبػػرل .خامسػػا  :تنميػػة رؤيػػة مسػػتقبمية لتعزيػػز المسػػاعي الديمقراطيػػة  .سادسػان:
متطمبات تنمية رؤية مستقبمية.
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الفصل األول

مفهوم الديمقراطية المعاصرة
بػػادئ ذم بػػدء نحتػػاج مػػف أجػػؿ تحديػػد مفيػػكـ الديمقراطيػػة التػػي نسػػعى إلػػى تعزيػػز جيكدىػػا ،إلػػى

التأكيد عمى أف الديمقراطية منيج يؤدم اتباعو إلى تفعيؿ عممية سياسية كارساء أسس نظاـ حكـ كليست

عقيػػدة جامػػدة تنػػافس غيرىػػا مػػف العقائػػد كالنظريػػات كتنفيي ػا ،كانمػػا يتػػأثر مضػػمكف الممارسػػة الديمقراطيػػة
بالتفضػػيبلت العقائديػػة لممجتمعػػات كثكابتيػػا فػػي إطػػار المحافظػػة عمػػى الديمقراطيػػة باعتبارىػػا منيجػػا إلدارة
أكجو االختبلؼ كتعارض المصالح سمميا كفؽ مبادئ كمؤسسات كآليات كضػمانات ال تقػكـ لنظػاـ الحكػـ

الديمقراطي قائمة إذا لـ يتـ العمؿ بالحد األدنى البلزـ منيا.

كنقطػػة البدايػػة فػػي تحديػػد مفيػػكـ الديمقراطيػػة تتمثػػؿ فػػي التأكيػػد عمػػى إف الديمقراطيػػة ال يكجػػد ليػػا

تعري ػػؼ ج ػػامع م ػػانع ،كال ش ػػكؿ تطبيق ػػي كاح ػػد ص ػػالح لك ػػؿ زم ػػاف كمك ػػاف تأخ ػػذ ب ػػو جمي ػػع نظ ػػـ الحك ػػـ
الديمقراطيػػة فػػي العػػالـ .كربمػػا لػػف يكجػػد مثػػؿ ىػػذا التعريػػؼ أك الشػػكؿ الثابػػت ،طالمػػا اسػػتمر كجػػكد األمػػـ
كالشعكب كالمجتمعات كالدكؿ المتعددة المرجعيات الثقافية كالتاريخ االجتمػاعي ،كذات التجػارب السياسػية

المتنكعة .كلك كاف لمديمقراطية شكؿ جامد كمضمكف عقائدم ثابت ،لما استطاع نظاـ الحكـ الػديمقراطي

أف ينتش ػػر عب ػػر الق ػػارات كيتكي ػػؼ م ػػع مختم ػػؼ الثقاف ػػات دكف أف ينف ػػي عقائ ػػد المجتمع ػػات كق ػػيـ الش ػػعكب
المختمف ػػة ،ب ػػؿ إف الممارس ػػة الديمقراطي ػػة الحق ػػة ق ػػد س ػػاعدت عم ػػى تنمي ػػة الثقاف ػػات الكطني ػػة كأك ػػدت عم ػػى

الثكابػػت التػػي ته ًجمٌيػػا الشػػعكب .األمػػر الػػذم أدل إلػػى ت ازيػػد الطمػػب عمػػى نظػػاـ الحكػػـ الػػديمقراطي مػػف قبػػؿ
الشعكب في كافة الدكؿ غير الديمقراطية دكف استثناء .

إف الديمقراطية اليكـ مفيكـ حي ينمك كينضج لتمبيػة الحاجػة المتعاظمػة لنظػاـ الحكػـ الػديمقراطي.

كقد بدأ مفيكـ الديمقراطية أميؿ إلى األخذ بصفة المنيج كنظاـ الحكـ كالعممية السياسػية ،كاصػبح لػو مػف

التعريفػات بعػدد مػا ىنػاؾ مػف بػاحثيف تنػاكلكا الديمقراطيػة .بػؿ اف نفػس البػاحثيف قػد غيػركا تعريفػاتيـ عبػػر

الػػزمف

(1997:28-31

 .)Vanhanenكمػػا نمػػى فيػػـ مشػػترؾ افضػػؿ لػػدل الدارسػػيف حػػكؿ دكاعػػي كأسػػباب

كشركط االنتقاؿ إلى الديمقراطية ،كلـ تعػد الشػركط المسػبقة التػي كػاف يعتقػد فػي الماضػي أنيػا تتمثػؿ فػي

النمك االقتصادم كانتشار الثقافة الديمقراطية شركطا الزمة لحػدكث انتقػاؿ إلػى الديمقراطيػة (

Vanhanen

 .)1997:10-26ب ػػؿ ل ػػـ يع ػػد ي ػػرل المت ػػابعكف لعممي ػػة االنتق ػػاؿ إل ػػى الديمقراطي ػػة اف الش ػ ػػركط االقتصػ ػػادية
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كاالجتماعيػػة كافيػػة فػػي حػػد ذاتيػػا إلػػى جانػػب عػػدـ ككنيػػا غيػػر الزمػػة لبلنتقػػاؿ

(1999:261

،)Waterbury

كانم ػػا ق ػػد يك ػػكف ت ػػردم أداء النظ ػػاـ السياس ػػي ف ػػي مج ػػاؿ األم ػػف كالتنمي ػػة –عم ػػى س ػػبيؿ المث ػػاؿ -كم ػػف ث ػػـ
الكصػػكؿ إلػػى مػػأزؽ سياسػػي

Stalemate

كطريػػؽ مسػػدكد يحػػكؿ دكف قػػدرة النظػػاـ السياسػػي عمػػى الحكػػـ

بأساليبو السابقة ،كعدـ قػدرة أم مػف فصػائؿ المعارضػة عمػى االسػتحكاذ عمػى الحكػـ منػو  ،سػببا لبلنتقػاؿ

إلى نظاـ حكـ ديمقراطي باعتباره االختيار الثاني المتاح لجميػع القػكل الفاعمػة (.)Waterbury 1999:261
ىذا إضافة إلى عدد كبير مػف العكامػؿ األخػرل التػي يمكػف أف تػؤدم إلػى االنتقػاؿ إلػى الديمقراطيػة حيػث

لػـ يكػف يتكقػع حػدكث االنتقػاؿ فػي الماضػي ( )Diamonds and others 1989 (vol.3): IX-XXVمثػؿ كجػكد

حػػاكـ مسػػتنير أك كجػػكد قيػػادات كاعيػػة كمسػػئكلة تتكافػػؽ عمػػى االنتقػػاؿ إلػػى الديمقراطيػػة .كمػػف ىنػػا يمكػػف
القكؿ اف شركط الممارسة الديمقراطية ،مف بنى مجتمعية ناضػجة كثقافػة ديمقراطيػة ككجػكد مجتمػع مػدني

كرأم عػػاـ مسػػتنير ،يمكػػف أف تنمػػك مػػف خػػبلؿ عمميػػة التحػػكؿ الػػديمقراطي نفسػػيا بعػػد إعػػبلف القطيعػػة مػػع

قبكؿ حكـ الفرد كالقمة كانكار ىيمنتيـ عمى مقدرات الدكلة كالمجتمع ،كلػيس مػف الضػركرم أف تكػكف تمػؾ
الشركط مكتممة قبؿ االنتقاؿ إلى الديمقراطية.

كجدير بالتأكيد أيضان أف عػدـ كجػكد تعريػؼ جػامع مػانع لمديمقراطيػة صػالح لكػؿ زمػاف كمكػاف ،ال
ه
يعنػ ػػي بػ ػػأم حػ ػػاؿ مػ ػػف األح ػ ػكاؿ أف الديمقراطيػ ػػة ش ػ ػ ىبلمػ ػػي غػ ػػامض غيػ ػػر محػ ػػدد المعػ ػػالـ كالصػ ػػفات.
فالديمقراطيػة ليػػا ثكابػػت تتجمػػى اليػػكـ فػػي مبػادئ كمؤسسػػات كآليػػات كضػػمانات الدسػػتكر الػػديمقراطي .كمػػا

أف لمديمقراطيػػة قيمػػا تتمثػػؿ فػػي الحريػػة كالمسػػاكاة كالعػػدؿ كالتسػػامح تفتػػرض ضػػركرة قبػػكؿ اآلخػػر كالتعامػػؿ

معو عمى قدـ المساكاة .

كلػػذلؾ كمػػو فػػإف قضػػية االنتقػػاؿ إلػػى الديمقراطيػػة كمػػا يجػػب أف يمييػػا مػػف تحػػكؿ ديمق ارطػػي سػػممي

ليست مجرد مسألة فنية إدارية كانما ىي قضية إرادة سياسية تؤسس عمى التكافػؽ السياسػي كالمصػالحات

التاريخيػػة بػػيف القػػكل التػػي تنشػػد التغييػػر مػػف ناحيػػة كبينيػػا كبػػيف السػػمطة الحاكمػػة مػػف ناحيػػة ثانيػػة ،كمػػا
تتطم ػػب بالض ػػركرة مقارب ػػات ج ػػادة إل ازل ػػة اكج ػػو التع ػػارض المحتم ػػؿ ب ػػيف م ػػا ى ػػك م ػػف ثكاب ػػت المجتمع ػػات

بالضػػركرة كمػػا ىػػك مػػف ثكابػػت الديمقراطيػػة بالضػػركرة أيضػػا  .فبػػدكف إج ػراء مثػػؿ ىػػذه المراجعػػة ،كابػػداع

مقاربات جادة كمسئكلة تكاجو إشكاليات الديمقراطية ،كتؤسس ليا فػي ثقافػة المجتمػع كاعتبػارات المصػالح
المشػػركعة ألف ػراده كجماعاتػػو  ،يسػػتحيؿ أف يػػتـ االنتقػػاؿ إلػػى الديمقراطيػػة ميمػػا كانػػت المبػػررات الفعميػػة

لبلنتقػػاؿ قكيػػة كممحػػة .كحتػػى لػػك تػػـ انتقػػاؿ قسػػرم تكتيكػػي دكف تكافػػؽ حقيقػػي كمقاربػػات مكضػػكعية ،فػػإف

عممية التحكؿ الديمقراطي لػف تبػدأ كلػف تسػتقر مػا لػـ يؤسػس النظػاـ السياسػي عمػى حػد أدنػى مػف القكاسػـ
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المشتركة التي تجعؿ مف التجمع البشرم مجتمعان بالمعنى العممي  ،ما يربط بيف جماعاتو اكثر مما يربط
أم جماعة منيـ بمجتمع آخر ،األمر الذم يكحد مصيرىـ المشترؾ في الحاضر كالمستقبؿ كيجعػؿ مػنيـ

جماعة سياسية كاحدة في إطار التنكع.

كم ػػف ىن ػػا يمكنن ػػا التأكي ػػد من ػػذ البداي ػػة ،إف الديمقراطي ػػة مفي ػػكـ سياس ػػي ح ػػي كمتط ػػكر ي ػػؤثر ف ػػي

المجتمعػػات التػػي تجػػرل ممارسػػتو فييػػا كتػػؤثر قػػيـ المجتمعػػات كثقافتيػػا كمصػػالحيا فػػي مضػػمكنو .كيعػػكد

ذلػػؾ إلػػى حقيقػػة كػػكف الديمقراطيػػة منيجػػا كعمميػػة سياسػػية كليسػػت عقيػػدة مثػػؿ غيرىػػا مػػف العقائػػد  ،كانمػػا
تتأثر الممارسة الديمقراطية بعقائد المجتمعات التي تتـ فييا كتراعي ثكابتيا ،تعبي ار عف اختيارات الجماعة

الت ػػي تمارس ػػيا .إف الديمقراطي ػػة الي ػػكـ ى ػػي –ف ػػي المق ػػاـ األكؿ -نظ ػػاـ حك ػػـ كم ػػنيج س ػػممي إلدارة اكج ػػو

االخػػتبلؼ فػػي الػرأم كالتعػػارض فػػي المصػػالح .كيػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ إقػرار كحمايػػة كضػػماف ممارسػػة حػػؽ
المشاركة السياسية الفعالة مف قبؿ الكثرة

السياسػػية (

1989: 1-9

(0996أ).)061-020 :

Polarchy

في عممية اتخاذ الق اررات الجماعية الممزمة لمجماعػة

 ،)Dahlبمػػا فػػي ذلػػؾ تػػداكؿ السػػمطة كفػػؽ شػػرعية دسػػتكر ديمق ارطػػي (الك ػكارم

كلعػػؿ كػػكف إحػػدل تجميػػات المشػػاركة السياسػػية الفعالػػة تتمثػػؿ فػػي تػػداكؿ السػػمطة سػػمميا مػػف خػػبلؿ

االنتخابػػات الح ػرة كالنزييػػة ،تكضػػح لنػػا أيضػػا أىميػػة العمميػػة الديمقراطيػػة عمػػى األرض ،باعتبارىػػا مػػنيج
اختيػػار متجػػدد لمتخػػذم الق ػرار مػػف قبػػؿ الممػػزميف بػػالق اررات العامػػة ،يػػتـ بكاسػػطتو كمػػف خػػبلؿ االنتخابػػات
الدكرية النزيية تفكيض كؿ مف السمطة التشريعية كالسػمطة التنفيذيػة كفقػا لمبػرامج الفرديػة أك الحزبيػة التػي

عرضػػيا متخػػذك القػ اررات الجماعيػػة عمػػى النػػاخبيف عنػػدما رشػػحكا أنفسػػيـ لتػػكلي السػػمطة (
269-273

Schumpeter

 . )1970:إف تمػؾ البػرامج التػي يػتـ انتخػاب المفكضػيف لتػكلي السػمطة عمػى أساسػيا قػد تحمػؿ

تفضيبلت عقائدية كتفضيميا لمصالح دكف غيرىا طالما كانت تمؾ التفضيبلت كالمصالح ال تتعػدل عمػى

حقكؽ اآلخريف كتتـ كفؽ مبادئ الشرعية الدستكرية.

كخاصية المنيج ىذه ،تفؾ ارتباط الديمقراطية المعاصرة بالمحتكل العقائدم الذم اكتسبتو مف

خبلؿ سبؽ الغرب الرأسمالي الميبرالي إلى تطبيقيا ،كتبعد عنيا شبية العقيدة المنافسة لغيرىا مف العقائد،

كتسبغ عمييا صفة نظاـ الحكـ السياسي .كمف ىنا فاف السعي لتعزيز الجيكد الديمقراطية في

نظاـ حكـ
الديمقراطيات الناشئة خارج دائرة الحضارة الغربية ،يتطمب مقاربة مفيكـ الديمقراطية باعتبارىا ى
كمنيجان إلدارة اكجو االختبلؼ في ضكء التأكيد عمى اعتباريف جكىرييف :
أكليما  :إف نظاـ الحكـ الديمقراطي نظاـ لو معالـ كاضحة كحدكد فاصمة عف غيره مف نظـ الحكـ
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البديمة ،فالديمقراطية ليست لفظا مشاعان يمكف إطبلقو عمى أم فعؿ أك فكرة نريد أف نحسنيا .كلذلؾ البد
مف تحديد المبادئ كالمؤسسات كاآلليات كالضمانات العامة المشتركة التي ال تقكـ لمممارسة الديمقراطية

قائمة -عمى المستكل الكمي كالجزئي  -إذا لـ يتـ تطبيؽ حد أدنى مف كؿ منيا في الحياة السياسية
عمى المستكل الرسمي كفي المجتمع المدني.

ثانييما :تحديد الثكابت كىي بالنسبة لمجتمعاتنا الديف اإلسبلمي كاالنتماء العربي في إطار التنكع اإلثني

كالديني كالمذىبي .ككذلؾ تنقية ثقافتنا السياسية مف شكائب االستبداد كالتعرؼ عمى القيـ اإليجابية

كالمصالح المشركعة لشعكبنا كتأكيد ذلؾ في مضمكف الممارسة الديمقراطية المنشكدة كتأسيسيا عميو.
كما أف نظاـ الحكـ الديمقراطي أيضا ،ال تقكـ لو قائمة إذا لـ يؤسس عمى أرضية مشتركة (الغنكشي

 )207 :2111كجكامع فكرية كمصمحيو ،يجد فييا أفراد الشعب كجماعاتو ،مرجعية مقبكلة لتضامنيـ
كتعاكنيـ كتفاعميـ االجتماعي مف اجؿ كسب الحاضر كتأميف المستقبؿ مف منطمؽ كحدة المصير .

كلتحقيؽ ىذيف التحفظيف الجكىرييف باعتبارىما شرطيف الزميف ال تقكـ لمديمقراطية الحقيقية قائمػو

إذا جػػرت التضػػحية بػػأم منيمػػا  ،يجػػب عمينػػا إعمػػاؿ الفكػػر كاج ػراء المقاربػػات الجػػادة المسػػئكلة باعتبػػار

الديمقراطيػػة إشػػكالية بالنسػػبة لممجتمعػػات العربيػػة كليسػػت مجػػرد مشػػكمة (الحسػػف.)050-049 :0988
كمف ىنا يتطمب أمر مقاربة الديمقراطية بما تحممو مف قيـ إنسانية كثكابت منيجية مػع ثكابػت مجتمعاتنػا،
إبداعا حقيقيا في الفكر السياسي كحؿ معادلة صعبة ،ليس بغير العقؿ في ضكء المصالح المرسمة كفػي

إطار الثكابت كالقيـ العميا التي يجميا المجتمع  ،مف سبيؿ لمقاربتيا بشكؿ جاد مسػئكؿ ك مقبػكؿ مػف قبػؿ

دعاة الديمقراطية كالمتحفظيف عمى بعض احتماالتيا.

كممػػا ال شػػؾ فيػػو أف الديمقراطيػػة فػػي الػػببلد العربيػػة كاإلسػػبلمية إشػػكالية معقػػدة  ،كىػػذا مػػا يفسػػر

جزئيا تأخر العرب كالمسمميف في مجاؿ الديمقراطية بالرغـ مػف حػاجتيـ الماسػة لمكاجيػة االسػتبداد كحكػـ
الغمبة الذم طبع تاريخيـ السياسي كأدل إلى تخمفيـ ،ىذا في حيف تقدـ غيرىـ مف األمػـ كالشػعكب عمػى

طريػػؽ مكاجيػػة االسػػتبداد ككضػػع حػػد لحكػػـ القػػكة الغاشػػمة كفتحػكا آفاقػػا رحبػػة لبلسػػتقرار الحقيقػػي كالت ػراكـ

الػػذم قػػاد إلػػى األمػػف كالتنميػػة كالتقػػدـ العممػػي كالتقنػػي .ىػػذا بػػالرغـ مػػف كػػكف الكاليػػة فػػي اإلسػػبلـ لؤلمػػة

كليسػػت لمفػػرد كال لمقمػػة ،كأمػػرىـ شػػكرل بيػػنيـ كالعػػدؿ أسػػاس الحكػػـ كالمسػػممكف جميعػان متسػػاككف كمػػدعككف
إلى األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ،بؿ أف تمؾ المبادئ تشمؿ الجماعػة السياسػية كميػا دكف تمييػز

مف منطمؽ المصالح المرسمة .كلممسمميف في رسكؿ اهلل كصحيفة المدينة أسكة حسنة.

إف الديمقراطية في الدكؿ غير الديمقراطية تمثؿ بحؽ إشكالية كليسػت مجػرد مشػكمة بسػيطة يمكػف
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حمي ػػا ع ػػف طريػ ػػؽ اس ػػتيراد تكنكلكجي ػػا الديمقراطيػ ػػة بمض ػػمكنيا القيم ػػي كالعقائػ ػػدم ،كف ػػي ض ػػكء انحيازىػ ػػا

المصمحي التقميدم الميبرالي كالرأسمالي كاإلمبريالي  ،دكف فرز لما ىك مف الديمقراطية بالضػركرة  .كانمػا

يج ػػب تأص ػػيؿ الديمقراطي ػػة كتأسيس ػػيا ف ػػي الحي ػػاة الثقافي ػػة كالتكجي ػػات االجتماعي ػػة ،بع ػػد ض ػػبطيا بثكاب ػػت

المجتمع كتأسيسيا عمى القيـ اإليجابية كالمصالح المشركعة .كذلؾ مػف اجػؿ تػكطيف الديمقراطيػة كاقرارىػا

ف ػػي الحي ػػاة السياس ػػية العربي ػػة كحمايتي ػػا بإط ػػار أخبلق ػػي يجع ػػؿ ممارس ػػتيا نابع ػػة م ػػف الض ػػمير كخاض ػػعة

لمحاسػ ػػبة "الػ ػػنفس المكامػ ػػة" كمحصػ ػػنة بتنظيمػ ػػات المجتمػ ػػع كقيمػ ػػو كىادفػ ػػة لتحقيػ ػػؽ مصػ ػػالحة .كأال فػ ػػإف

"الديمقراطيػػة" سػػكؼ تتحػػكؿ إلػػى مجػػرد لعبػػة تقنيػػة انتيازيػػة مسػػتكردة تتكقػػؼ عنػػد حػػد عػػد األص ػكات بعػػد

تزكيرىػ ػػا أك التػ ػػأثير عمػ ػػى النػ ػػاخبيف بػ ػػذىب السػ ػػمطة كسػ ػػيفيا ،يقصػ ػػد منيػ ػػا اسػ ػػتمرار أكضػ ػػاع االسػ ػػتبداد
كاالسػػتغبلؿ كاإلقصػػاء كالفسػػاد بكافػػة مظ ػػاىره فػػي إطػػار الييمنػػة األجنبي ػػة كالعجػػز الػػكطني بعػػد أف ي ػػتـ
اختػراؽ كتفكيػػؾ البنػػى التقميديػػة كنظػػـ القػيـ المرتبطػػة بيػػا ،دكف أف تحػػؿ محميػػا بنػػى ديمقراطيػػة .كفػػي ىػػذه
الحالػػة لػػف تسػػتقر الديمقراطيػػة كلػػف تقػػكـ ليػػا قائمػػة إلػػى أف يتصػػالح مضػػمكف الديمقراطيػػة مػػع شػػكميا كتػػتـ

المقاربة المكضكعية بيف ثكابت الديمقراطية كثكابت المجتمعات التي تنتقؿ إلييا.

كلعؿ انحراؼ التجػارب الديمقراطيػة فػي الػببلد العربيػة عػف مقتضػيات المسػاكاة كالعػدؿ كاإلنصػاؼ

كعجزىا عف تحقيؽ األىداؼ الكطنية كاالجتماعية التي تنشدىا الشعكب  ،كاف في الماضي كسيككف فػي

المسػػتقبؿ  ،السػػبب فػػي سػػقكط الػػنظـ التػػي تػػدعي تطبيقيػػا كتقػػؼ عنػػد حػػدكد الشػػكؿ دكف المضػػمكف .ىػػذا

ميم ػػا قمن ػػا إف ى ػػذه النػ ػكاقص أك العج ػػز اس ػػتخدـ بمثاب ػػة الح ػػؽ ال ػػذم يػ ػراد ب ػػو باط ػػؿ عن ػػدما س ػػقطت تم ػػؾ
التجػػارب أحيان ػػا لص ػػالح " الع ػػادؿ المس ػػتبد" كآل ػػت إلػػى ي ػػد المس ػػتبد دكف ع ػػدؿ ،الف الع ػػدؿ كاالس ػػتبداد ال

يجتمعاف.

*********

كفي سياؽ محاكلتنا تحديد مفيكـ الديمقراطية التي نسعى إلى تعزيز جيكد االنتقاؿ إلييا ،يحسف

بنا أف نشير أكال :إلى مسار االنتقاؿ كمف ثـ عممية التحكؿ الديمقراطي  .كثانيا :نناقش أىمية بناء
مقكمات الديمقراطية كمرتكزاتيا قبؿ كخبلؿ عمميتي االنتقاؿ كالتحكؿ الديمقراطي المستمرة كالمتجددة.

0-0
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االنتقال إلى الديمقراطية وعممية التحول الديمقراطي

يتـ االنتقاؿ إلى الديمقراطية مف نظـ حكـ الكصاية -بمختمؼ أشكاليا -حيث يؤسس الحكـ عمى

الغمبة كتككف السيادة لفرد أك لقمة مف الناس كليس الشعب مصدر السمطات  .كىذه األنكاع مف نظـ

الحكـ ىي التي سادت العالـ كتكالت عمى حكمو عبر العصكر حتى برز نظاـ الحكـ الديمقراطي.

كبالرغـ مف أف النمكذج المثالي

ideal

ليذه النظـ قد يتـ االقتراب منو لفترات قصيرة كاستثنائية في عمر

الدكؿ كالقيادات "الكرزمية" الفذة ،إال أف نظـ الحكـ ىذه ال تمبث أف تؤسس عمى حكـ الغمبة كالعصبية

كتمر بدكرة ابف خمدكف (ابف خمدكف  )047-045 :0978حتى تصؿ في نياية األمر إلى الضعؼ
كالعجز كاالستبداد ،األمر الذم يسيؿ لعصبية طامحة كطامعة أخرل أف تتغمب عمى األكلى كتعيد الكره

 .كقد أجرل ركبرت داؿ مناقشات شيقة بيف حجج دعاة نظـ حكـ الكصاية كحالة الفكضى حيث ال
تكجد حككمة  ،فكجد أننا عندما نقارف كاقع نظاـ الحكـ الديمقراطي بكاقع بدائمو فإننا ال شؾ مدرككف

تميزه في المدل البعيد ( . )Dahl 1989: 37-82

كيمكننا أف نعرض تصكرنا لنمكذج حكـ الغمبة في الرسـ (.)0

الرسم  )0( :نموذج مبسط لحكم الغمبة /الوصاية

إصبلح دكف ديمقراطية
إطالة عمر النظاـ

فشؿ حكـ الكصاية/الغمبة

مأزؽ سياسي/طريؽ مسدكد

االنقبلب كالغمبة

كصاية /عصبية جديدة

االحتماالت
الضعؼ/العجز/االستبداد

دكرة ابف خمدكف

حكـ الغمبة كالعصبية/الكصاية

نقطة البداية

السيادة لفرد أك لقمة

كفي ىذا النمكذج نجد أف نظاـ حكـ الغمبة نظاـ مغمؽ بسبب تكارث قيادتو كتآكؿ عصبيتو
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كطغياف المصالح الشخصية عمى المصمحة العامة فيو تدريجيان ،كلذلؾ البد أف يؤدم إلى الضعؼ
كيؤكؿ إلى العجز عف تحقيؽ األىداؼ الكطنية المتغيرة بتغير األكضاع الداخمية كالمحيط الخارجي

كتحدياتيما ،األمر الذم يتيح فرص انقضاض أقمية استراتيجية عميو–عصبية أك عصابة ،-يؤكؿ
مصيرىا بعد تغمبيا بفترة –طالت أك قصرت -إلى مثؿ ما آؿ إليو مصير العصبية السابقة .كىمـ ج ار.

كقد أتاح نظاـ الحكـ الديمقراطي منذ أف أعيد اكتشاؼ مبادئ المكاطنة كالمشاركة السياسية كحكـ

القانكف في دائرة الحضارة الغربية (الككارم  ،)007-000 :2110بديبل لحكـ الغمبة كسيادة الفرد أك
القمة عمى الناس ،نتيجة معاناة الشعكب مف االستبداد ككعي حكمائيا كمفكرييا كالناشطيف فييا

بإمكانيات نظاـ الحكـ الديمقراطي كأىميتو في كسر الحمقة المفرغة التي دار فييا حكـ الغمبة عبر

التاريخ  .كاذا كاف ىذا الكعي بإمكانيات الديمقراطية قد مثؿ إبداعا إنسانيا عند بدايتو في العالـ الحديث،
فقد اصبح بالنسبة لمشعكب بعد نجاح كؿ مف الثكرتيف األمريكية كالفرنسية في أف يؤسسا نظـ حكـ

ديمقراطية يككف الشعب فييا مصدر السمطات كيؤسس االجتماع السياسي عمى مبدأ المكاطنة
المتساكية ،أم ار كاقعيا يمكف إدراكو كمقارنتو مع كاقع نظـ الحكـ البديمة األخرل .كمف ىنا انفتح المجاؿ

لكجكد بديؿ عممي لمصيدة حكـ الكصاية كالغمبة كاألنفكاؾ مف دكرة ابف خمدكف لمدكؿ كحتميتيا ،تمثؿ

في االنتقاؿ إلى الديمقراطية كفؽ تعاقد مجتمعي متجدد ،تغير بمكجب شرعيتو الدكؿ قياداتيا كتصكغ

أىدافيا العامة المرحمية .كيكضح الرسـ رقـ ( )2مسار ىذا البديؿ الذم يمكف أف يجد حكـ الغمبة
كالعصبية نفسو فيو منتقبل بسبلـ

إف ىك أدرؾ ضركرات االنتقاؿ في الكقت المناسب ،أك

بانتفاضة شعبية إلى نظاـ حكـ ديمقراطي بدالن مف أف يستمر في عجزه حتى يتاح لعصبية أخرل

أف تنقض عميو كتغمبو.
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الرسم  )2( :مسار االنتقال إلى الديمقراطية
استيعاب السمطة لضركرات االنتقاؿ كتكافقيا مع المجتمع

بناء الدكلة كبركز

إرادة الديمقراطية

مجتمع  +سمطة

قياـ حركة ديمقراطية

دكر المؤسسات

كطمب فعاؿ

المطالبة بكضع

القانكف :المكاطنة الشعب

كتنمية الرأم العاـ

حس المسئكلية لدل القيادات كتعاكنيـ

مصدر السمطات

تعبئة أصحاب المصمحة في
الديمقراطية

انفتاح سياسي
ضغكط داخمية كخارجية
فقداف شرعية الكصاية

دعكة المثقفيف كالناشطيف

التغير في البنى المجتمعية

إيجابي

تزايد قبكؿ مبادئ حكـ

بناء منظمات المجتمع

إيجابي

دستكر

ديمقراطي

عجز استمرار الغمبة

إلى الديمقراطية

سمبي

سمبي

الكعي بإمكانيات الديمقراطية
القمؽ عمى الحاضر كالمستقبؿ
فشؿ حكـ الكصاية /الغمبة
مأزؽ سياسي /طريؽ مسدكد
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نقطة البداية
كنقطة البداية في البحث عف بديؿ لنظاـ الحكـ غير الديمقراطي ليست كاحدة في كؿ زماف

كمكاف كظرؼ مف الظركؼ  .كلكف يمكننا القكؿ -بقدر مف االطمئناف -إف البحث الجدم عف بديؿ
لنظاـ حكـ الكصاية القائـ عمى الغمبة  ،يبرز بقكة عندما يعجز ذلؾ النظاـ عف الحكـ بأساليب حكمو

السا بقة  ،في كقت تجد فيو كؿ مف العصبيات التي تنشد تغييره نفسيا غير قادرة عمى االنقبلب عميو
بمفردىا ،ألسباب داخمية أك خارجية  .عندىا يصؿ المجتمع كما كصمت السمطة إلى طريؽ مسدكد
كتتعاظـ األزمات كينتشر القمؽ عمى الحاضر كالمستقبؿ بيف أفراد الشعب كجماعاتو .عند ىذا المنعطؼ

تجد المجتمعات الحية كما تجد السمطة الحكيمة نفسيا عمى مفترؽ طرؽ كيأخذ المثقفكف كالناشطكف دكر
نشر الكعي بإمكانيات الديمقراطية كقدرة النظاـ الديمقراطي عمى إخراج السمطة كالمجتمع مف المأزؽ

كالطريؽ المسدكد .

كيمكف أف يقكد ذلؾ الكضع المأزكـ إلى قياـ انتفاضة مؤسسة لمديمقراطية .كما يمكف أف يقكد

إلى انفتاح سياسي يخفؼ الضغط عمى نظاـ الحكـ كيفتح األمؿ لمشعب في احتماالت التغيير السممي.

كىذا االنفتاح السياسي يمكف أف تستفيد منو القكل التي تنشد التغيير بعد أف تعذر عمييا االنقبلب عمى

السمطة  ،في إعادة طرح نفسيا كقكل تنشد التغيير الديمقراطي كتنمي الديمقراطية داخميا كفيما بينيا.
األمر الذم يتيح تعبئة كتنظيـ القكل صاحبة المصمحة في الديمقراطية ،كما يكسع مف دائرة قبكؿ مبدأ

المكاطنة المتساكية كمبدأ الشعب مصدر السمطات كحكـ القانكف  .كقبكؿ ىذه المبادئ الديمقراطية نفسيا

كفكريا كتأسيسيا في الثقافة الكطنية يفتح آفاقا لبناء الدكلة كبركز دكر المؤسسات ،كما يسمح بنمك
حركة ديمقراطية كطمب فعاؿ تدفع بو القكل التي تنشد التغيير كتعمؿ عمى التكافؽ عميو مع السمطة كفؽ

شرعية دستكر ديمقراطي .كاذا استكعبت السمطة ضركرة االنتقاؿ كتكافقت مع المجتمع عمى تعاقد
مجتمعي متجدد كفؽ شرعية دستكر ديمقراطي تككف إرادة الديمقراطية قد تبمكرت كانتقؿ المجتمع إلى

عممية التحكؿ الديمقراطي التي يكضحيا الرسـ رقـ (.)3
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الرسم ( )3عممية التحول الديمقراطي :تفاعالت العممية الديمقراطية
()+

نمو اإلرادة
االنتقال إلى الديمقراطية

االرتقاء بالممارسة الديمقراطية

التعاقد المجتمعي المتجدد

تطوير التعاقد المجتمعي

إرادة الديمقراطية

مجتمع  +سمطة

تآكل اإلرادة
االنقالب عمى الديمقراطية

()-
دستور ديمقراطي

الشفافية -التداول المجتمعي
الموضوعي المتأني لمقضايا العامة

بروز رأي عام مستنير

تطبيق مبادئ الدستور الديمقراطي

تكريس الديمقراطية كقيمة ومعيار

إدارة الديمقراطية

قيام المؤسسات الديمقراطية

تنمية ضمانات الممارسة الديمقراطية

ضوابط

الممارسة

الديمقراطية

اآلليات الديمقراطية

تفعيل
ترسيخ الشرعية

تحديد افضل لألهداف
الوطنية وتحقيقها

مشاركة نوعية في تحديد
الخيارات والتمتع بالخيرات

االقتراب مف

األىداؼ الكطنية

الدستورية

ترسيخ االندماج الوطني
تعزيز السمم االجتماعي

العممية الديمقراطية
بناء منظمات

مشاركة

المجتمع

سياسية فعالة

الديمقراطية

انتشار الثقافة
الديمقراطية
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كجدير بالتأكيد أف كبل مف مسار االنتقاؿ إلى الديمقراطية كعممية التحكؿ الديمقراطي المذيف

أكضحناىما في الرسـ ( )2ك ( ، )3ليسا بالبساطة كالحتمية التي يبدكاف بيما مف تتبع الرسـ كانما ىما
عمميتاف معقدتاف يحكـ مسارىما صراع اإلرادات كتكازف القكل كتركيب البنى المجتمعية كنضج الثقافة

السياسية مف عدمو .كما يتأثراف بالعكامؿ الداخمية كالخارجية كركح العصر .كلذلؾ قد تتراجع عممية
االنفتاح السياسي أك تتغير المعطيات التي تميد لمتكافؽ بيف أطراؼ المعارضة أك بينيا كبيف السمطة

بحيث تعكد فرص االنتقاؿ إلى المربع األكؿ أك قد يحدث ما ليس في الحسباف ،مثؿ نمك قناعة
بالديمقراطية لدل الحاكـ الفرد أك ضغط خارجي أك انقبلب يتبنى االنتقاؿ إلى الديمقراطية كيتـ االنتقاؿ

إلييا سمميان .كما أف عممية التحكؿ الديمقراطي  ،بعد أف تبدأ باالحتكاـ إلى شريعة دستكر ديمقراطي  ،قد
تنتكس كيعطؿ العمؿ بالدستكر الديمقراطي كيعكد الحكـ سيرتو األكلى ،حكـ غمبة كعصبية  ،يعمؿ
الديمقراطيكف فيو عمى عكدة انتقالو إلى الديمقراطية مرة أخرل كأخرل كىكذا دكاليؾ ،حتى يتجاكز نظاـ

الحكـ الديمقراطي مرحمة االنتقاؿ األكلى كتترسخ مقكمات الديمقراطية ،مف شرعية دستكرية كرأم عاـ

كبنى مجتمعية كثقافة ديمقراطية .كتصبح الديمقراطية قيمة اجتماعية كمعيا انر أخبلقيا .كتجارب اإلنسانية
تشير إلى عدة قركف يحتاجيا المجتمع حتى تستقر الممارسة الديمقراطية فيو كلدينا قد تكفي عدة عقكد

بفضؿ إمكانية استفادتنا مف تجارب اآلخريف إذا احسنا االستفادة ككعينا مسار التاريخ اإلنساني

كضركرات العصر الذم نعيش فيو.

2-0

مقومات الديمقراطية

يتضػػح أيضػػا مػػف عرضػػنا لمفيػػكـ الديمقراطيػػة المعاصػػر كاإلشػػارة إلػػى مسػػار االنتقػػاؿ إلييػػا كبػػدء

عممية التحكؿ الديمقراطي  ،أف نظاـ الحكـ الديمقراطي البد لو مف مرتكزات فكرية كمقكمات تنظيمية يتـ

بناؤىػػا تػػدريجيا فػػي الثقافػػة السياسػػية كيػػتـ تصػػحيح البنػػى المجتمعيػػة كفقػػا ليػػا .كاذا كػػاف غيػػاب المقكمػػات
الكاممة كانتشار الثقافة الديمقراطية عمى مستكل المجتمع كمػو لػيس أمػ ار الزمػا لبلنتقػاؿ إلػى الديمقراطيػة ،

فػػأف ذلػػؾ ال يعنػػي غيػػاب الحػػد األدنػػى مػػف مقكمػػات الديمقراطيػػة ككجػػكد حػػد أدنػػى مػػف الثقافػػة الديمقراطيػػة

عند الناشطيف السياسييف عمى األقؿ .بؿ إف عممية التحكؿ الديمقراطي ال تستمر آال إذا أرسيت مقكمػات

الديمقراطيػػة كانتشػػرت الثقافػػة الديمقراطيػػة فػػي المجتمػػع كاتسػػع نطػػاؽ قبكليػػا النفسػػي كالفكػػرم تػػدريجيا بعػػد
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تأسيسيا عمى ثكابت المجتمع كالقيـ العميا التي يجميا المجتمع .كيمكننا إجمػاؿ ىػذه المقكمػات فػي خمسػة

مرتكػزات :أكليػػا :اعتبػػار المكاطنػػة مصػػدر الحقػػكؽ كمنػػاط الكاجبػػات كثانييػػا :اإلقػرار بػػأف الشػػعب مصػػدر
السػػمطات كثالثيػػا :االحتكػػاـ إلػػى شػػرعية دسػػتكر ديمق ارطػػي كرابعيػػا :قيػػاـ مجتمػػع مػػدني كنمػػك رأم عػػاـ

مستنير .كخامسيا :تحكؿ الديمقراطية إلى قيمة اجتماعية كمعيار أخبلقي.
 المواطنة مصدر الحقوق ومناط الواجبات. 02 0

مبدأ المكاطنػة الكاممػة المتسػاكية لكػؿ مػف يحمػؿ جنسػية الدكلػة دكف تمييػز بسػبب العػرؽ أك الػديف

أك المذىب أك الجنس أك أم تمييز آخر ،يشكؿ حجر الزاكية في بناء الديمقراطية ،كىك أيضا مبدأ حػاكـ

لمنظ ػ ػػاـ ال ػ ػػديمقراطي (الكػ ػ ػكارم  .)025-014 :2110كيحس ػ ػػب لمفك ػ ػػر السياس ػ ػػي اإلس ػ ػػبلمي (االفن ػ ػػدم

 )058-044 :2110كالفكػػر الػػكطني–القػػكمي (الحػػركب  )043-026 :2110المعاص ػريف ،تقػػدميما

الس ػريع عمػػى طريػػؽ حػػؿ ىػػذه اإلشػػكالية كاج ػراء مقاربػػات ىامػػة مػػف اجػػؿ إق ػرار مبػػدأ المكاطنػػة الكاممػػة

المتس ػػاكية غي ػػر المنقكص ػػة لك ػػؿ المػ ػكاطنيف دكف تميي ػػز بم ػػا ف ػػي ذل ػػؾ ت ػػكلي المناص ػػب العمي ػػا كالمش ػػاركة
السياسػ ػػية الفعالػ ػػة عمػ ػػى قػ ػػدـ المسػ ػػاكاة  .إف إق ػ ػرار مبػ ػػدأ المكاطنػ ػػة ىػ ػػك حجػ ػػر الزاكيػ ػػة فػ ػػي نظػ ػػاـ الحكػ ػػـ

الػػديمقراطي الػػذم ال يمكػػف قبػػؿ قبكلػػو كاالسػػتعداد لمتصػػرؼ بمقتضػػاه الحػػديث عػػف الديمقراطيػػة .كاذا كػػاف

قبػػكؿ المكاطنػػة المتسػػاكية مػػف حيػػث المبػػدأ قػػد تقػػدـ عمػػى المسػػتكل الفكػػرم كالنفسػػي فػػإف الػػدكؿ العربيػػة مػػا
زاؿ أماميا شكط طكيؿ قبؿ أف تصؿ إلى إقرار مبدأ المكاطنة المتساكية كالعمؿ بو عمى ارض الكاقع.

 2-2-0اإلقرار بان الشعب مصدر السمطات

ىػػذا أيضػػا مبػػدأ حػػاكـ  ،كال تقػػكـ لنظػػاـ الحكػػـ الػػديمقراطي قائمػػة إذا لػػـ يػػتـ إقػ ارره كالعمػػؿ بمكجػػب

مقتضياتو عمى ارض الكاقع  .كاقرار ىذا المبدأ ىػك التعبيػر الحقيقػي عػف قبػكؿ مبػدأ المكاطنػة المتسػاكية.

كيبػػدأ ىػػذا االعتػراؼ مػػف خػػبلؿ اسػػتيعاب معنػػى أف "ال سػػيادة لفػػرد كال لقمػػة عمػػى النػػاس"(متػػكلي :0989
 .)053كالمنطػػؽ ال ػػديمقراطي ف ػػي ذل ػػؾ ينطم ػػؽ م ػػف ك ػػكف السػػمطة ت ػػتـ ممارس ػػتيا ب ػػإرادة بشػ ػرية ميم ػػا ت ػػـ

اإلدعاء بغير ذلؾ .كمف المؤكد انو ال يكجد اليكـ بشر معصكـ كال يكجد تفكيض إليي كال طبيعي لبشػر.
إف تفػػكيض ممارسػػة السػػمطة إمػػا أف يسػػبغو الفػػرد أك القمػػة الحاكمػػة عمػػى نفسػػيا بػػالقكة أك تفكضػػو بإرادتيػػا

البشػرية لمػػف ىػػك تحػػت سػػمطتيا مػػف البشػػر مػػع االحتفػػاظ بإدعػػاء حػػؽ السػػيادة عمػػى الشػػعب .كالشػػعب أك

الكثػرة مػف الشػعب

Polarchy

عمػى األقػؿ –بكػؿ تأكيػد -أحػؽ مػف الفػرد أك القمػة بتفػكيض السػمطة لمحكػاـ

كالمشػػرعيف .كلػػذلؾ فالحػػاكـ كالمشػ ٌػرع الػػديمقراطي يسػػتمد شػػرعية ممارسػػتو لمسػػمطة مػػف الشػػعب  ،فالشػعب
فػػي نظػػاـ الحكػػـ الػػديمقراطي مصػػدر السػػمطات كىػػك الػػذم يفػػكض السػػمطتيف التنفيذيػػة كالتش ػريعية عبػػر
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انتخابات دكرية حرة كنزيية .)Dahl 1989: 1-9( .

كج ػػدير بال ػػذكر أف إقػ ػرار مب ػػدأ الش ػػعب مص ػػدر الس ػػمطات ق ػػد اص ػػبح مقبػ ػكال ف ػػي الفك ػػر الحرك ػػي

اإلسػػبلمي المعاصػػر كمػػا كرد عمػػى لسػػاف مػػأمكف اليضػػيبي (حسػػف  )078 :0997طالمػػا كانػػت الشػريعة
اإلسػػبلمية ىػػي المصػػدر الرئيسػػي لمتش ػريع كمػػا نػػص عمييػػا دسػػتكر مصػػر لعػػاـ  .0970كجػػدير بالتأكيػػد
أيضا أف مبدأ الشعب مصدر السمطات ال يقتضي بالضركرة أف يكػكف البرلمػاف صػاحب السػيادة المطمقػة

فػػي التش ػريع  -عمػػى نمػػط كستمنسػػتر  ، -كانمػػا –حس ػب اعتقػػادم -يمكػػف أف يػػتـ التش ػريع كفػػؽ شػػرعية
دس ػػتكر ت ارع ػػي في ػػو مب ػػادئ تشػ ػريعية مث ػػؿ ،مقاص ػػد الشػ ػريعة أك الشػ ػريعة اإلس ػػبلمية ف ػػي حال ػػة المس ػػمميف

باعتبارىػػا مصػػد ار رئيسػػيا أك المصػػدر الرئيسػػي لمتشػريع (متػػكلي 25-05 :0991ك )297-246ش ػريطة
أف يتـ أكال :تحديد المقصكد بالشريعة اإلسبلمية الممزمػة  ،بشػكؿ كاضػح ال يتعػدل الػكحي اإلليػي .كثانيػا

 :تحديد المحكمة الدستكرية باعتبارىا الجية الكحيدة المخكلة بالنظر في ىػذا القيػد الدسػتكرم ،كالمختصػة
كحػدىا بػػالحكـ بدسػتكرية القػكانيف  .كال يجػكز أف يتػػرؾ األمػر لمفقيػػاء أك "رجػاؿ" الػػديف فمػيس فػػي اإلسػػبلـ

رجػػاؿ ديػػف كال حككمػػة دينيػػة كانمػػا يعيػػد بػػو إلػػى القضػػاء الدسػػتكرم .كممػػا يحسػػب لمفكػػر السياسػػي بكافػػة
تيا ارتػػو كفصػػائمو فػػي الػػببلد العربيػػة ىػػك إد اركػػو ألىميػػة ىػػذه المقاربػػة التػػي تسػػاعد عمػػى تجػػاكز إشػػكالية
احتم ػػاؿ التع ػػارض ب ػػيف الديمقراطي ػػة كاإلس ػػبلـ ،كم ػػا تع ػػزز الحػ ػكار الج ػػاد كالمس ػػؤكؿ باتج ػػاه مقارب ػػة ى ػػذه

اإلشكالية.األمر الذم يفتح المجاؿ أماـ قبكؿ نظـ الحكػـ الديمقراطيػة شػعبيا فػي الػببلد العربيػة بعػد إجػراء
المقاربػػات األخػػرل البلزمػػة إل ازلػػة شػػبية التعػػارض بػػيف نظػػاـ الحكػػـ الػػديمقراطي كثكابػػت المجتمػػع كقيمػػو

اإليجابيػػة .انظػػر عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ( :حسػػف ( )206-072 :0997التميمػػي ( )0997مركػػز د ارسػػات
الكح ػػدة العربي ػػة  )358-320 :0989إض ػػافة إل ػػى إص ػػدارات مش ػػركع د ارس ػػات الديمقراطي ػػة ف ػػي ال ػػببلد

العربية.

 3-2-0االحتكام إلى شرعية دستور ديمقراطي .

كالمقػ ػػكـ الثالػ ػػث لنظػ ػػاـ الحكػ ػػـ الػ ػػديمقراطي يتمثػ ػػؿ فػ ػػي كجػ ػػكد الدسػ ػػتكر الػ ػػديمقراطي  .كالدسػ ػػتكر

الديمقراطي يمثؿ الحػد الفاصػؿ بػيف نظػاـ الحكػـ الػديمقراطي كغيػره مػف نظػـ الحكػـ األخػرل ،كيمثػؿ بحػؽ

االرتقاء إلى مرتبة التعاقد المجتمعي المتجدد (كقيدم  )71-51 :0997كفؽ شرعية دستكر ديمقراطي.
فالديمقراطية المعاصرة ىي اليكـ ممارسة تجرم كفؽ شرعية دستكر يرتكز عمى المبادئ العامة المشػتركة

لمدسػػتكر الػػديمقراطي ،كمػػا يقػػيـ المؤسسػػات كاآلليػػات كيػػكفر الضػػمانات القانكنيػػة كضػػمانات ال ػرأم العػػاـ

ػداء مػػف األح ػزاب السياسػػية كالنقابػػات كالػػركابط
ال ػكاعي كالمسػػتنير الػػذم تعبػػر عنػػو منظمػػات المجتمػػع ابتػ ن
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كالجمعيات كأجيزة اإلعبلـ الحرة النزيية ذات االىتماـ بالشئكف العامػة .كاذا كػاف الدسػتكر الػديمقراطي ال

يضيره أف يككف تعبي ار عف تكافؽ مجتمعػي عمػى حػدكد الممارسػة الديمقراطيػة (ديمقراطيػة تكافقيػة مرنػة) ،

إال أنػػو ال يجػػكز أف يػػؤدم ذلػػؾ إلػػى جمػػكد ذلػػؾ التكافػػؽ كانمػػا يجػػب أف تكػػكف ىنػػاؾ مركنػػة تسػػمح بػػأف

يعكس التكافؽ الحاجة لمقتضيات التعاقػد المجتمعػي المتجػدد بتجػدد الحاجػات المجتمعيػة كتغيػر الظػركؼ

كمكازيف القكل في ضكء ثكابت المجتمع.

كج ػػدير بالتأكي ػػد أف الدس ػػتكر ال ػػديمقراطي يختم ػػؼ اختبلف ػػا نكعي ػػا ع ػػف دس ػػتكر المنح ػػة الظ ػػاىرة أك

المبطنػػة باالسػػتفتاءات ،حيػػث يكػػكف الحػػاكـ الفػػرد أك القمػػة الحاكمػػة ىػػي صػػاحبة الػرأم األخيػػر فػػي تعػػديؿ

الدسػ ػػتكر أك تفسػ ػػيره حسػ ػػب أىكائيػ ػػا متػ ػػى أرادت ككيفمػ ػػا أرادت .كميمػ ػػا تػ ػػـ تغميػ ػػؼ تمػ ػػؾ اإلرادة الفرديػ ػػة

بإجراءات شكمية  -مثؿ االستفتاءات المكجيػة إعبلميػا أك المػزكرة

–

فػإف الديمقراطيػة تفقػد مضػمكنيا مػف

حيث ىي مشػاركة سياسػية فعالػو مػف قبػؿ جميػع المػكاطنيف فػي عمميػة اتخػاذ القػ ار ارت الجماعيػة الممزمػة.

كلعػػؿ الػػدليؿ كاضػػح عمػػى دسػػاتير المنحػػة الظػػاىرة أك المبطنػػة فػػي سػػائر الػػدكؿ العربيػػة التػػي يػػتـ تعػػديؿ
دساتيرىا أك تعطيميا كفؽ اإلرادة المنفردة لمحاكـ الفرد أك القمة الحاكمة ،كيغطى ذلػؾ فػي بعػض األحيػاف

باستفتاءات نتائجيا معركفة مسبقا .فػذلؾ مػع األسػؼ ظػاىرة عربيػة عامػة ال تحتػاج إلػى كثيػر مػف العنػاء

إلثباتيا ،كعمى العرب أف يتخمكا –لفترة مف الزمف عمى األقؿ -عف االستفتاءات التػي أصػبحت تسػ إلػى

الشعب كتزكر إرادتػو كتحػط مػف كرامتػو .إف الديمقراطيػة ليسػت مجػرد تصػكيت كانمػا ىػي مػداكالت متأنيػة

تسمح بتحديد المصالح كبياف المسارات كالتعرؼ عمى الخيارات مف خبلؿ الحكار الكاسع قبؿ الػدعكة إلػى
التصكيت.

كمف ىنا يمكف التمييز بيف الممارسات الديمقراطية بغرضيا  .فيناؾ مػف يريػد تحقيػؽ الشػكؿ دكف

المضػػمكف فيسػػرع إلػػى التصػػكيت كيمجػػأ إلػػى االسػػتفتاءات المكجيػػة مػػف اجػػؿ اكتسػػاب شػػرعية ديمقراطيػػة

م ػػزكرة  ،كىنػ ػاؾ م ػػف يتري ػػث ف ػػي التص ػػكيت إل ػػى أف ت ػػتـ ف ػػي المجتم ػػع م ػػداكالت متأني ػػة
Democracy

حت ػػى يتب ػػيف الخ ػػيط األب ػػيض م ػػف األس ػػكد قب ػػؿ أف ي ػػدعك إل ػػى التص ػػكيت (

Thomson 1997: 1992-229

Deliberative
&

Gutmann

).

كلع ػػؿ م ػػا يمي ػػز الدس ػػتكر ال ػػديمقراطي ع ػػف دس ػػتكر المنح ػػة أيضػ ػان يتمث ػػؿ ف ػػي النظ ػػر إل ػػى الدكل ػػة

باعتبارىػ ػػا مؤسسػ ػػة تقػ ػػؼ عمػ ػػى مسػ ػػافة كاحػ ػػدة مػ ػػف جميػ ػػع مكاطنييػ ػػا .كمػ ػػف ىنػ ػػا يجػ ػػب احت ػ ػراـ الدسػ ػػتكر
الػػديمقراطي كااللت ػزاـ بػػو مػػف قبػػؿ الحػػاكـ كالمحكػػكـ باعتبػػاره عقػػدا يفصػػؿ شػػخص الحػػاكـ عػػف شخصػػية

الدكلة  .كما يفصؿ الماؿ العاـ كالممكيػة العامػة كالنفػكذ العػاـ لمدكلػة عػف الحػاكـ ،باعتبػار الدكلػة مؤسسػة
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منفصمة عف شخص مف يحكميا ،يجب عمى الحككمػة أف تقػكـ بتكجيػو كتكظيػؼ إمكانياتيػا كسػمطتيا لمػا

فيو الصػالح العػاـ .فميسػت الدكلػة ىػي الحػاكـ كالحػاكـ ىػك الدكلػة ،يفعػؿ بيػا مػا يشػاء متػى شػاء  .ك ىػذا

يقتضي:

أكال  :أف يختمؼ الدستكر الديمقراطي مف حيث طريقػة كضػعو كاقػ ارره كاجػراءات تعديمػو أك تعطيمػو -فػي

الظػػركؼ الطارئػػة المؤقتػػة ،-حيػػث يجػػب أف يػػتـ كضػػع كمناقشػػة ك إق ػرار الدسػػتكر الػػديمقراطي مػػف قبػػؿ
جمعية كطنية تأسيسية منتخبػة انتخابػا عامػا حػ ار كنزييػا .كىػذه نقطػة البدايػة التػي يجػب أف تمييػا حصػانة
لمشرعية الدستكرية تتمثؿ في حكـ القانكف كاستقبلؿ القضاء كنزاىتو ممػثبل فػي المحكمػة الدسػتكرية  .ىػذا
إضافة إلى قدرة المجتمع المدني كالرأم العاـ عمى إيقاؼ أم تعد لمسمطة عمى الشرعية الدستكرية .

ثانيػػا  :أف يؤسػػس الدسػػتكر الػػديمقراطي عمػػى خمسػػة مبػػادئ ديمقراطيػػة عامػػة مشػػتركة ال تقػػكـ لمدسػػتكر
الػديمقراطي قائمػة إذا غػػاب أم منيػا عػف ركح كنػػص ىػذا الدسػػتكر  .أكليػا  :ال سػيادة لفػػرد كال لقمػة عمػػى
الشعب  ،كالشعب مصدر السمطات  .ثانييا  :سيطرة أحكاـ القانكف كالمساكاة أمامػو .ثالثيػا :عػدـ الجمػع

بيف أم مف السػمطة التنفيذيػة أك التشػريعية كالقضػائية فػي يػد شػخص أك مؤسسػة كاحػدة  .رابعيػا :ضػماف

الحقػػكؽ كالحريػػات العامػػة دسػػتكريا كقانكنيػػا كقضػػائيا ،كمػػف خػػبلؿ تنميػػة فاعميػػة المجتمػػع المػػدني كقدرتػػو
عمى الدفاع عف حؽ ممارسة الحريات العامة  .خامسيا  :تداكؿ السمطة التنفيذيػة كالتشػريعية سػمميا كفػؽ

آليػػة انتخابػػات دكريػػة عامػػة ح ػرة كنزييػػة تحػػت إش ػراؼ قضػػائي كامػػؿ كمسػػتقؿ كشػػفافية تحػػد مػػف الفسػػاد

كاإلفساد كالتضميؿ في العممية االنتخابية.

 4-2-0امتالك مصادر ووسائل المشاركة الفعالة.

المرتكز الرابع لمديمقراطية يتمثؿ في امتبلؾ المكاطنيف أفرادا كجماعات لمحد األدنى مف مصادر

االستقبلؿ االقتصادم كالتصرؼ االجتماعي كالفعؿ السياسي .كذلؾ مف خبلؿ تأميف حقكقيـ االقتصادية

كاالجتماعية ،إلى جانب حقكقيـ القانكنية كبكاسطة ممارستيـ عمى ارض الكاقع لحرية التعبير كالتنظيـ.

كالتي تتطمب بدكرىا بناء مجتمع مدني كتنمية رأم عاـ مستنير تعبي ار عف نمك القدرة عمى تنظيـ األفراد

كالجماعات ألنفسيـ .إضافة إلى حؽ كامكانية كصكليـ إلى مصادر المعمكمات البديمة التي تساعدىـ
عمى المشاركة السياسية الفعالة الكاعية المستنيرة لما فيو تحقيؽ مصالحيـ  .إف امتبلؾ مصادر كسائؿ

المشاركة الفعالة ،ىك الكجو اآلخر لمديمقراطية كالضمانة األىمية لكضعيا مكضع التطبيؽ.

إف التجربة الديمقراطية تبقى حب انر عمى كرؽ كمجرد نصكص دستكرية كشكؿ ظاىرم أجكؼ ،إلػى

أف تتػػكفر لمم ػكاطنيف أف ػرادا كجماعػػات مصػػادر ككسػػائؿ المشػػاركة السياسػػية الفعالػػة كالقػػدرة عمػػى ممارسػػة
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الحقػػكؽ كأداء الكاجبػػات التػػي يػػنص عمييػػا الدسػػتكر الػػديمقراطي ،كالتػػي ال تقػػكـ لنظػػاـ الحكػػـ الػػديمقراطي

قائمة دكف ممارستيا عمى ارض الكاقع مف قبؿ الكثرة
163-192

).

Polarchy

مف المكاطنيف عمى األقؿ (

Dhal 1989:

كالى أف تمتمؾ الكثػرة مػف المػكاطنيف الحػد األدنػى مػف مصػادر المشػاركة السياسػية الفعالػة كتتػكفر

ليا الكسائؿ التنظيمية لمتعبير عف مصالحيا كتنمية قدرتيا عمى اتخاذ الق اررات الجماعية الممزمػة لمػا فيػو

تحقيؽ مصالحيا ،تبقى "الديمقراطيػة" ميػددة بػاف تكػكف ممارسػة لئلقصػاء كاالحتػكاء ،تسػيرىا إرادة الحػاكـ
الفػػرد كمصػػالح القمػػة الحاكمػػة كالقػػكل الخارجيػػة الداعمػػة السػػتمرار السػػمطة .كقػػد يػػتحكـ فػػي مسػػار ىػػذه

"الديمقراطية" نظاـ حكـ سمطكم غايتو االستمرار في الحكـ بأم ثمف  ،مستخدما ذىب الدكلة كسيفيا مف
اجؿ الترغيب كالترىيب.

كلعػػؿ ىػػذه المفارقػػة بػػيف الديمقراطيػػة مػػف حيػػث الشػػكؿ كالمضػػمكف كالتػػي نشػػيد نمػػاذج ليػػا عمػػى

الساحة العربية بشكؿ عاـ  ،تشير إلػى ضػركرة مقاربػة عػدد مػف إشػكاليات الديمقراطيػة الناشػئة فػي الػببلد

العربية .كتتمثؿ تمؾ اإلشكالية في احتماالت عجز الديمقراطية عػف تحقيػؽ التنميػة كرفػع مسػتكل المعيشػة
لمجمػػاىير ،كابتعػػاد الديمقراطيػػة عػػف مقتضػػيات العدالػػة االجتماعيػػة ،كانح ػراؼ الديمقراطيػػة عػػف متطمبػػات

صػػيانة األمػػف الػػكطني .بػػؿ أف بقػػاء ىػػذه اإلشػػكاليات دكف مقاربػػات مقنعػػة لمػػا فيػػو صػػالح تػػكفير مصػػادر
المشاركة السياسية الفعالة لمجماىير ،سكؼ يشكؿ مقتبل لمتجارب "الديمقراطية" التي تبتعد عف مقتضيات

تحقيؽ العدالة االجتماعية كالعدؿ السياسػي كسػيطرة أحكػاـ القػانكف كاسػتقبلؿ القضػاء ،كتعجػز عػف تػكفير

مقكمات األمف الكطني كتنصرؼ عف االىتماـ بالتنمية الشاممة المستديمة ذات البعد اإلنساني.

إف الممارسػػة الديمقراطيػػة حتػػى تسػػتمر البػػد أف يػػتمكف المكاطنػػكف بشػػكؿ سػػممي –نتيجػػة امػػتبلؾ

مص ػػادر ككس ػػائؿ المش ػػاركة الفعال ػػة -م ػػف الت ػػأثير عم ػػى مض ػػمكنيا كمس ػػارىا حت ػػى تك ػػكف س ػػبيبل لتحقي ػػؽ

األىداؼ الكطنية الكبرل كمكاجية المشكبلت التي يتطمع المكاطنكف إلى الديمقراطية مػف اجػؿ مكاجيتيػا.

كذلؾ عندما يتمكف المكاطنكف مف خبلؿ المجتمع المدني كالرأم العاـ المستنير مف تأكيد ثكابػت المجتمػع
كتحقيؽ أىدافو الكطنية الكبرل عف طريؽ المشاركة الفعالة في الممارسة الديمقراطية.

أف الديمقراطية إذا كاف تطبيقيا مشكىا كغمب عمييا الشكؿ الػدعائي الخػالي مػف المضػمكف ،فإنيػا

تسمب المكاطنيف مصادر المشػاركة السياسػية الفعالػة ،كتتجػو إلػى إنكػار الحقػكؽ االقتصػادية كاالجتماعيػة

ليػػـ ،ممػػا يمػػنعيـ مػػف القػػدرة عمػػى ممارسػػة حريػػة التنظػػيـ كالتعبيػػر كيعرقػػؿ حصػػكليـ عمػػى العمػػـ كالمعرفػػة

ككصػػكؿ المعمكمػػات البديمػػة التػػي تسػػاعدىـ عمػػى اتخػػاذ الق ػ اررات الجماعيػػة الممزمػػة ليػػـ ،بمػػا فيػػو تحقيػػؽ
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مصػػالحيـ .كفػػي ىػػذه الحالػػة تصػػبح التجربػػة الديمقراطيػػة المشػػكىة مصػػد انر لئلحبػػاط كعرضػػو لمضػػغكط
كلطمع الطامعيف في السمطة  .األمر الذم يكرس نمط حكـ الغمبة كالتػأرجح بػيف الحكػـ الشػمكلي كالحكػـ
السمطكم بكاسطة االنقبلبػات كالمػؤامرات ،كتضػيع بػذلؾ فرصػة االنتقػاؿ إلػى نظػـ حكػـ ديمقراطيػة مسػتقرة

ميما تغير أشخاص الحكاـ.

إف االنقضاض عمى "الديمقراطية" المشكىة يمكف أف يككف حقا يراد بو باطػؿ  ،كذريعػة لمطػامعيف

فػػي السػػمطة عنػػدما يجػػدكف أف الكثػرة مػػف المػكاطنيف ليسػػت مشػػاركة فػػي القػرار كال مصػػالحيا مػأخكذة فػػي

االعتبػػار .كىػػذا مػػا يفسػػر تأييػػد الجمػػاىير لبلنقبلبػػات فػػي الػػببلد العربيػػة كاإلسػػبلمية عنػػد بػػدايتيا كالتػػذمر

منيػػا بعػػد أف تخبػػر حكميػػا .كلعػػؿ ىػػذا يشػػير أيضػػا إلػػى التبػػادؿ بػػيف "الديمقراطيػػة" المنحرفػػة عػػف تطمعػػات
الجماىير ،كاالنقبلبات العسكرية التي شيدتيا عدة بمداف عربية كاسبلمية كبقية دكؿ العالـ الثالث.

كمػػف ىنػػا يمكننػػا التأكيػػد عمػػى أف امػػتبلؾ الكثػرة مػػف المػكاطنيف أفػرادا كجماعػػات لمصػػادر ككسػػائؿ

المشػػاركة السياسػػية الفعالػػة  ،يمثػػؿ مقكمػػا مػػف مقكمػػات الديمقراطيػػة  ،ال تتقػػدـ التجربػػة السياسػػية باتجػػاه

الديمقراطيػػة مػػا لػػـ يتػػكفر حػػد أدنػػى متصػػاعد مػػف ىػػذه المصػػادر كالكسػػائؿ لكافػػة الم ػكاطنيف دكف تمييػػز.
كلػػذلؾ البػػد مػػف الػػنص عمػػى الحقػػكؽ االقتصػػادية كاالجتماعيػػة فػػي الدسػػتكر الػػديمقراطي .ككػػذلؾ تحصػػيف
الديمقراطية الناشئة كحماية قابميتيا لبلختراؽ الخارجي كالييمنة الداخمية مف قبؿ القمة المقتدرة ،كذلؾ عف

طريؽ قياـ مجتمع مدني فعاؿ كرأم عاـ مستنير .اف الديمقراطية إذا كانت فػي جكىرىػا نفيػا لسػيادة الفػرد
أك القمة عمى الشػعب فإنيػا البػد مػف أف تمنػع القمػة التػي تحتكػر النفػكذ االجتمػاعي كالقػكة االقتصػادية مػف

أف تتحكـ بمصيرىا كتييمف عمى مقدراتيا باسـ "الديمقراطية".

كعمينا كذلؾ إدراؾ مخاطر انزالؽ الممارسة الديمقراطية الناشئة نتيجة افتقار الكثرة مف المػكاطنيف

لمصادر المشاركة السياسػية الفعالػة كاحتمػاالت تحكليػا ضػد مصػالح كآمػاؿ الشػعكب السػاعية إلػى العػدؿ

السياسػػي كالعدالػػة االجتماعيػػة كالتكاقػػة إلػػى تحقيػػؽ األمػػف الػػكطني كالتنميػػة الشػػاممة المسػػتديمة ذات البعػػد

اإلنس ػػاني  .كم ػػف ىن ػػا الب ػػد م ػػف تأس ػػيس نظ ػػاـ الحك ػػـ ال ػػديمقراطي عم ػػى أس ػػاس ت ػػكفير ش ػػركط ام ػػتبلؾ
الم ػكاطنيف أف ػرادا كجماعػػات لمصػػادر المشػػاركة السياسػػية الفعالػػة كضػػماف كضػػع تمػػؾ الشػػركط مكضػػع

التطبيػػؽ م ػػف خ ػػبلؿ فعاليػػة المجتم ػػع الم ػػدني كحيكي ػػة ال ػرأم الع ػػاـ .كيمكنن ػػا بإيجػػاز اإلش ػػارة–عم ػػى س ػػبيؿ

المثاؿ -إلى ثبلثة مصادر ككسائؿ ىامة لتحقيؽ مشاركة سياسية فعالة مف قبؿ المكاطنيف:

أكليا  :الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كتشمؿ تقارب مستكيات الدخؿ كالثركة كالتعميـ كالرعايػة الصػحية

كالحػػؽ فػػي التنميػػة االقتصػػادية كاالجتماعيػػة كالمسػػاكاة فػػي الفػػرص دكف تمييػػز ،كيتطمػب ذلػػؾ إقػرار الحػػد
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األدنػػى لؤلجػػكر كالضػػماف االجتمػػاعي لمعػػاطميف عػػف العمػػؿ كالعػػاجزيف عنػػو كالمتقاعػػديف  .كمػػا يتطمػػب

إقرار حؽ العمؿ كتنمية فرص العمؿ المنتجة المجزية اقتصاديا كتأىيؿ المكاطنيف ذكك انر كانػاث مػف حيػث
التعمػيـ كالتػدريب كتنميػة المػكارد البشػرية لمقيػاـ بالكظػائؼ المنتجػة المجزيػة اقتصػاديا فػي مجػاالت اإلنتػاج

السمعي كالخدمي في القطاع الخاص كالعاـ .

كيمكػػف أف يتحقػػؽ ىػػدؼ تقػػارب مسػػتكيات الػػدخؿ كالثػػركة تػػدريجيا كنسػػبيا عنػػدما يػػتـ ربػػط المكافػػأة

بالجيد كاإلنتاجيػة ،كتكجػو الثػركة فػي القطػاع الخػاص كالعػاـ ألداء كظيفتيػا االجتماعيػة ،كتقمػؽ المصػادر
غير المشركعة لتككيف الثركات االسػتف اززية كاسػتخداـ السػمطة لبلسػتحكاذ عمػى المػاؿ العػاـ  ،كيكضػع حػد

لمفس ػػاد الم ػػالي كاإلدارم كالسياس ػػي كخاص ػػة فس ػػاد متخ ػػذم القػ ػرار المن ػػاط بي ػػـ رعاي ػػة المص ػػمحة العام ػػة

كحمايتيػػا المفترضػػيف .كمػػا يتطمػػب تحقيػػؽ ذلػػؾ فػػي الػػدكؿ الريعيػػة ،اسػػتثمار الريػػع النفطػػي –عمػػى سػػبيؿ
المثاؿ -في بنػاء قاعػدة اقتصػادية منتجػة تػكفر فػرص عمػؿ منتجػو عبػر األجيػاؿ كتحػد مػف قػكة التكظيػؼ
السياسي لمريع.

كمقاربة ىذا كمو كالتكجو باتجاىو ال تتحقػؽ إال إذا اسػتقرت أسػس الحكػـ الصػالح الرشػيد كتػـ بنػاء

الدكلػػة كمؤسسػػاتيا ،كجػػرل الفصػػؿ بػػيف شػػخص الحػػاكـ كشخصػػية الدكلػػة عمػػى ارض الكاقػػع ،كباشػػرت
الحككمة اإلصبلحات الجذرية ألكجو الخمؿ المتعددة التي ترىف المستقبؿ كتكػرس التخمػؼ كتعيػؽ امػتبلؾ

مصادر المشاركة الفعالة كتحكؿ دكف إمكانية بدء عممية التنمية  .كذلؾ عنػدما تنعتػؽ الدكلػة الديمقراطيػة

مف خاصية الدكلة السمطانية حيث يككف "الجاه مفيدا لممػاؿ" ك"التممػؽ مفيػدا لمجػاه" (الجػابرم  2111ب:

.) 02

ثانييا  :امتبلؾ المكاطنيف لمحد األدنى مف المعرفة كضماف حرية انسػياب المعمكمػات كتنميػة القػدرة عمػى
الكصػػكؿ إلػػى المعمكمػػات البديمػػة التػػي تسػػاعد الم ػكاطنيف عمػػى التعػػرؼ عمػػى مصػػالحيـ كتحػػرم كجيػػات

النظػػر التػػي تعبػػر ع ػػف تكجيػػاتيـ  .كىػػذا يقتض ػػي العمػػؿ تػػدريجيا عمػػى تخف ػػيض معػػدالت األميػػة بكاف ػػة
أشكاليا كانتشار التعميـ كضماف حرية التعبير كسماع الرأم كالرأم اآلخر كاعتماد الشفافية منيجا في كؿ

مػػا يتعمػػؽ بالشػػأف العػػاـ ككػػؿ مالػػو تػػأثير عميػػو  .كيتطمػػب امػػتبلؾ المػكاطنيف الحػػد األدنػػى مػػف المعمكمػػات
التي تمكنيـ مف المشػاركة السياسػية الفعالػة ،تنػكع مصػادر اإلعػبلـ كالقضػاء عمػى احتكػار السػمطة كرأس

الماؿ لكسائؿ األعبلـ .كمػا يتطمػب رعايػة المصػمحة العامػة كحمايتيػا مػف الغػش فػي اإلعػبلـ مثممػا يجػب
أف تككف الحماية مف الغش التجارم .

ثالثيػػا  :يتمثػػؿ فػػي نمػػك ركافػػد ال ػرأم العػػاـ كبنػػاء المجتمػػع المػػدني المسػػتقؿ  ،غيػػر الخاضػػع لتكجييػػات
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السػػمطة التنفيذيػػة أك تحكميػػا غيػػر الدسػػتكرم مػػف خػػبلؿ ق ػكانيف األح ػزاب كالنقابػػات كالجمعيػػات  ،كغيػػر
المخترؽ مف الخػارج بسػبب يسػر التمكيػؿ لمػا ىػك مػدعكـ مػف الخػارج مػف قػيـ كعقائػد كمصػالح  .إف نمػك

ػداء بػػاألحزاب السياسػػية التػػي تسػػعى إلػػى الكصػػكؿ إلػػى السػػمطة مػػف
المجتمػع المػػدني كتنػػكع تنظيماتػػو  ،ابتػ ن
خػػبلؿ التػػداكؿ السػػممي ،مػػرك ار بالنقابػػات كالجمعيػػات المينيػػة التػػي تػػدافع عػػف مصػػالح منتسػػبييا ،كانتيػػاء
بجمعيػات النفػػع العػػاـ كالجمعيػػات غيػػر اليادفػػة

لمػربح…

ىػػي السػػبيؿ إلػػى تػػكفير الحػػد األدنػػى مػف مصػػادر

المشاركة السياسية الفعالة لجماعات المكاطنيف كبناء مقكمات الرأم العاـ الكاعي المستنير .

كبناء المجتمع المدني القادر عمػى التعبيػر عػف كجيػات نظػر المػكاطنيف كتمثيػؿ مصػالحيـ كال ارفػد

بأحزابو كنقاباتو كجمعياتػو لمػرأم العػاـ الػكاعي المسػتنير يقتضػي شػرطيف :أكليمػا  :أف يػتـ بنػاء مؤسسػاتو
عمػػى أسػػاس كطنػػي تضػػـ كػػؿ منيػػا أصػػحاب الػػركئ المتقاربػػة كأصػػحاب المصػػمحة المشػػتركة دكف تمييػػز

بس ػػبب الع ػػرؽ أك ال ػػديف أك الج ػػنس  .كاف ال تك ػػكف أيض ػػا منظم ػػات المجتم ػػع الم ػػدني امت ػػدادا لمتككين ػػات

الكراثيػػة مػػف قبميػػة كمناطقيػػة كمذىبيػػة ،كالتػػي تعػػكد إلػػى الحيػػاة السياسػػية الحديثػػة بزعاماتيػػا الكراثيػػة لتأخػػذ
شكبل حديثا كمسميات معاصره بينما ىي إقصائية كفئكية تميػز بػيف المػكاطنيف كتحػكؿ بيػنيـ كبػيف عمميػة

االندماج الكطني كاقػرار مبػدأ المكاطنػة الكاممػة غيػر المنقكصػة .كثانييمػا  :أف تمػارس منظمػات المجتمػع

الم ػػدني م ػػف أحػ ػزاب كنقاب ػػات كجمعي ػػات ،الديمقراطي ػػة داخمي ػػا كفيم ػػا بيني ػػا ،بم ػػا ف ػػي ذل ػػؾ تنمي ػػة مص ػػادر
المشاركة السياسية الفاعمة ألعضائيا  .إف ممارسة الديمقراطية داخػؿ منظمػات المجتمػع بشػكؿ عػاـ ىػي

الض ػػمانة لنم ػػك منظم ػػات المجتم ػػع الم ػػدني كبمكغي ػػا الحج ػػـ ال ػػذم يس ػػمح لي ػػا بالفاعمي ػػة كيجنبي ػػا مخ ػػاطر

اإلنشػقاقات كالجمػػكد كيجعميػا معبػره عػػف الفكػػر الػػذم تػػدعي انتماءىػػا إليػػو كالمصػػالح التػػي تمثميػػا  .كذلػػؾ
عندما يتـ الفصؿ بيف شػخص الزعمػاء كشخصػية المنظمػة األىميػة  .كمػا أف الديمقراطيػة داخػؿ األحػزاب

التػػي تسػػعى لمكصػػكؿ إلػػى السػػمطة تضػػمف إضػػافة إلػػى ذلػػؾ إمكانيػػة االلت ػزاـ بالديمقراطيػػة عنػػدما تػػؤكؿ

السمطة سمميا إلى ىذه األحزاب ،ففاقد الشيء ال يعطيو.

 5-2-0تحول الديمقراطية إلى قيمة اجتماعية و معيار أخالقي

كىػػذا المرتكػػز الخػػامس لمديمقراطيػػة يمثػػؿ البنيػػة التحتيػػة كاإلطػػار الثقػػافي كاالجتمػػاعي لممارسػػتيا.

إف الديمقراطيػة فػػي حقيقتيػػا نظػػاـ حكػػـ كمػػنيج إلدارة أكجػو االخػػتبلؼ كتعػارض المصػػالح .كيػػتـ ذلػػؾ مػػف
خبلؿ تكفير شركط المشػاركة السياسػية الفعالػة لممػكاطنيف أفػرادا كجماعػات مػف أجػؿ المسػاىمة فػي اتخػاذ
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الق ػ اررات الجماعيػػة الممزمػػة ليػػـ .كمػػف ىنػػا فإنيػػا ممارسػػة سياسػػية تجػػرم كفػػؽ شػػرعية دسػػتكرية كتحكػػـ

ممارسػػتيا منظكمػػة قانكنيػػة كيضػػبط أداءىػػا كمسػػتكل إنصػػافيا  ،ت ػكازف القػػكل بػػيف الدكلػػة كالمجتمػػع كبػػيف
جماعاتػػو التػػي يتشػػكؿ منيػػا المجتمػػع المػػدني الحػػديث كالمجتمػػع األىمػػي التقميػػدم .كلػػذلؾ فػػأف ممارسػػتيا
عمى ارض الكاقع مسألة نسػبية كقربيػا مػف مثاليػا األعمػى  Idealأك بعػدىا عنػو قضػية أزليػة سػكؼ تبقػى

ما بقيت اإلنسانية ،كلف يػتـ الكصػكؿ إلػى التطػابؽ بػيف ممارسػة الديمقراطيػة كمثميػا األعمػى فػي أم كقػت

مف األكقات ،كما لـ يتـ التطابؽ كلف يتـ بيف أم مثؿ أعمى ككاقع ممارستو.

كجدير بالمبلحظة أف الديمقراطية في بداية ممارستيا كانت كمازالت ترتيبا سياسػيا عقبلنيػا تتكافػؽ

عميػػو القػػكل السياسػػية الفاعمػػة مػػف أجػػؿ إدارة أكجػػو الصػراع سػػمميا .كتعبػػر عػػف اتفاقيػػا ىػػذا بػػإقرار شػػرعية
دسػػتكرية كضػػماف ذلػػؾ بتػػكفير قػػدر مػػف الحقػػكؽ لممػكاطف كمسػػاحة مػػف الحريػػات العامػػة تسػػمح لمقػػكل مػػف
خبلؿ ممارستيا أف تعبر عف أكزانيا كتحدد مصالحيا كتدفع بكجيات نظرىا كمصػالحيا  ،التػي قػد تكػكف

أخبلقية كمنصفة كقد ال تككف كذلؾ.

كاذا عممن ػػا أف انتش ػػار نظ ػػاـ الحك ػػـ ال ػػديمقراطي الي ػػكـ ي ػػتـ ف ػػي إط ػػار حض ػػارات ذات نظ ػػـ قيمي ػػو

مختمفػػة ،كمػػا يػػتـ نقمػػو أك الػػدفع بػػو العتب ػػارات مختمفػػة .فإننػػا يجػػب أف ال نتكقػػع أف ينتقػػؿ نظػػاـ الحك ػػـ
الػػديمقراطي بقيمػػو التػػي ترسػػخت فػػي المجتمعػػات الػػذم اسػػتقر فييػػا كالنتكقػػع أف يكػػكف ال ػكازع األخبلقػػي
كالسمكؾ الثقافي الذم ترسخ في تمؾ المجتمعات عبر الزمف كاصبح مكجيػا كضػابطا لتحقيػؽ الديمقراطيػة

ىنػػاؾ ،إلػػى الممارسػػات الديمقراطيػػة الناشػػئة .إف الديمقراطيػػة كقيمػػة كمعيػػار أخبلقػػي لػػـ تسػػتقر فػػي تمػػؾ
المجتمعػػات أال بعػػد أف جػػرت مراجعػػات لمػػا تحممػػو ثقافتيػػا مػػف قػػيـ سػػمبية فػػي الثقافػػة السياسػػية أفرزتيػػا

عصػػكر االسػػتبداد ،كتػػـ إصػػبلح لنظػػاـ القػػيـ يتجػػاكب مػػف ناحيػػة مػػع حاجػػات نظػػـ الحكػػـ الػػديمقراطي إلػػى
ثقافة سياسية متسامحة كمختمفة عف الثقافة السياسية لنظـ الحكـ السابقة عميو .كمػف ناحيػة أخػرل تعزيػز

الثقافة السياسية الجديدة بثكابػت الحضػارات كالقػيـ االجتماعيػة التػي يجميػا المجتمػع كتحمييػا آليػة الضػبط

االجتمػػاعي بعػػد إج ػراء المقاربػػات العقبلنيػػة لتمػػؾ الثكابػػت ،كتميػػز مػػا ىػػك ضػػمف الثكابػػت بالضػػركرة كمػػا
أفرزتو األعراؼ كالتقاليد كالعادات التي قد تككف الزمة لمجتمع األمس لكنيػا قػد ال تكػكف مناسػبة لمجتمػع

اليكـ.

كلذلؾ فإننا نجد الثقافة الديمقراطية تحتاج إلى جيػد إضػافي مػف الحضػارات خػارج دائػرة الحضػارة

الغربيػة ،كتتطمػػب القيػػاـ بمراجعػػة لنظػػاـ القػػيـ كتميػػز مػػا ىػػك ثابػػت بالضػػركرة كمػػا يمكػػف مقاربتػػو فػػي ضػػكء

المصػػالح المرسػػمة .كمػػا تحتػػاج الثقافػػة السياسػػية الجديػػدة إلػػى تنميػػة مسػػتمرة مػػف قبػػؿ الػػديمقراطييف فػػي
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الديمقراطيات الناشئة حتى يتـ استيعاب الديمقراطية كقيمػة اجتماعيػة تخضػع لمضػبط االجتمػاعي كمعيػار

أخبلقي يشكؿ ضمير الجماعة ككازعا لمفرد عند ممارستو الديمقراطية عمى أرض الكاقع.

كحتى تتحػكؿ الديمقراطيػة إلػى قيمػة اجتماعيػة تخضػع لمضػبط االجتمػاعي كتصػبح معيػا ار أخبلقيػا

يكجو السمكؾ ،البد مف إ ازلػة التعػارض بينيػا كبػيف قػيـ كأخبلقيػات المجتمػع الػذم كفػدت إليػو .كالبػد أيضػا
مف استيعابيا مف قبؿ ذلؾ المجتمع كتأصيميا في ثقافتو ،بعػد أف تجػرل مراجعػة نقديػة عمػى الشػكؿ الػذم

كفػػدت بػػو محممػػة بقػػيـ كأخػػبلؽ حضػػارات مختمفػػة  ،كدعميػػا بمػػا ىػػك الزـ مػػف مسػػاندة أخبلقيػػة لتكطينيػػا

حت ػػى تص ػػبح ممارس ػػتيا قيم ػػة اجتماعي ػػة ،تخض ػػع مث ػػؿ غيرى ػػا م ػػف الق ػػيـ الت ػػي يجمي ػػا المجتم ػػع لمض ػػبط
االجتماعي .

كلعػػؿ تأسػػيس الديمقراطيػػة فػػي الػػببلد العربيػػة كاإلسػػبلمية عمػػى قػػيـ المسػػاكاة كالعػػدؿ كاإلنصػػاؼ

كالتكافػػؿ كالصػػدؽ عنػػد التزكيػػة كاقت ػراف القػػكؿ بالفعػػؿ ،كعػػدـ التعسػػؼ فػػي اسػػتخداـ القػػكة كضػػبط الحريػػة
الفردي ػػة المتطرف ػػة ف ػػي المج ػػاؿ االجتم ػػاعي كض ػػبط األناني ػػة ف ػػي المج ػػاؿ االقتص ػػادم باعتب ػػارات الكظيف ػػة

االجتماعي ػػة لمث ػػركة ،تس ػػاعد كمي ػػا عم ػػى تكي ػػؼ مض ػػمكف الديمقراطي ػػة الكاف ػػدة لمق ػػيـ كالمع ػػايير األخبلقي ػػة

اإليجابية لمعرب كالمسمميف بعد أف تجرم المراجعة الضركرية لتمؾ القػيـ مػف منظػكر التسػامح كاالعتػداؿ.
أف مثؿ ىذا التكيؼ مسألة ىامة لتكطيف الديمقراطيػة .كمػا أف مراجعػة نظػاـ القػيـ كتغييػر بعػض العػادات
السػػمبية السػػائدة ،بمػػا يعػػزز قػػيـ المسػػاكاة كالعػػدؿ كاألنصػػاؼ كيرسػػخ فضػػيمة التسػػامح كالسػػعي إلػػى السػػمـ

االجتمػػاعي القػػائـ عمػػى إعطػػاء االعتبػػار لممصػػالح المشػػركعة لؤلف ػراد كالجماعػػات األخػػرل كأخػػذ كجيػػات
نظرىـ في االعتبار  ،كميا أمكر الزمػة كػي تقبػؿ الديمقراطيػة أف تسػتقر بماليػا مػف مبػادئ كقػيـ كمػا فييػا

مف مؤسسػات كمػا كصػمت إليػو مػف آليػات كمػا تتطمبػو مػف ضػمانات تػؤدم إلػى كضػعيا مكضػع التطبيػؽ

مف ناحية  .كمف ناحية أخرل يتـ قبكؿ الديمقراطية كتأصيميا في ضػمير المجتمػع حتػى تصػبح متطمبػات
الممارسة الديمقراطية أساسا مف أسس الثقافة السياسية.

كعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال الحصػػر فػػإف قضػػية مثػػؿ قضػػية ن ازىػػة االنتخابػػات ذات األىميػػة المركزيػػة

كاألث ػػر الحاس ػػـ ف ػػي الممارسػ ػة الديمقراطي ػػة عم ػػى ارض الكاق ػػع  ،تتطم ػػب االرتف ػػاع باألمان ػػة عم ػػى ص ػػكت
المنتخػػب الفػػرد إلػػى مسػػتكل األمانػػة عمػػى الشػػيادة  .فػػإذا كػػاف شػػاىد الػػزكر ممعكنػػا ككػػاتـ الشػػيادة أثمػػا
كالمحرض عمى شػيادة الػزكر بػأم كسػيمة كانػت  -ترغيػب أك ترىيػب  -فاسػقا  .فػإف صػكت الناخػب ىػك

في حقيقة األمر شيادة كتزكية يترتب عمييا مصير الشأف الذم يتـ االنتخاب مف اجؿ أدائو بأمانة.

كمػػف ىنػػا فإننػػا إذا ارتفعنػػا بمسػػتكل المسػػئكلية الفرديػػة كالمسػػئكلية المجتمعيػػة عػػف صػػكت المنتخػػب
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إلػػى مسػػتكل المسػػئكلية التػػي تعطييػػا ثقافتنػػا لمشػػيادة  ،كأدل ذلػػؾ إلػػى تػػردد الفػػرد عػػف شػػيادة الػػزكر (عػػدـ

انتخػػاب مػػف لػػيس أىػػبل ألداء األمانػػة) كتغيػػر كػػذلؾ مكقػػؼ الجماعػػة مػػف شػػاىد الػػزكر كالمحػػرض عمػػى
شػػيادة الػػزكر (بػػائع الصػػكت أك المجامػػؿ بػػو بػػدكف كجػػو حػػؽ كشػػارم الصػػكت كالمحػػرض لمحصػػكؿ عميػػو

بدكف كجو حؽ أيضان) ،فإننا نككف قد نمينا الكازع الػداخمي لػدل المنتخػب كالمرشػح كعظمنػا مػف مسػئكليتو
فػػي القيػػاـ باالنتخػػاب ككضػػعنا الفػػرد تحػػت ضػػغط "الػػنفس المكامػػة" كطائمػػة المسػػئكلية االجتماعيػػة كسػػمطة
الضػبط االجتمػاعي ،إذا تقػاعس عػف القيػاـ باالنتخػػاب -عنػدما يكػكف االنتخػاب حػ ار مكتمػؿ الشػػركط -أك

صػػكتا مقابػػؿ منفعػػة أك جػراء خػػكؼ .فعنػػدما نضػػع صػػكت المنتخػػب فػػي مرتبػػة الشػػيادة بالتزكيػػة لممرشػػح،
فػػأف الناخػػب لػػف يتسػػاىؿ فػػي صػػكتو كلػػف يجامػػؿ فػػي شػػيادتو كتزكيتػػو لممرشػػح .كلعػػؿ إضػػافة قسػػـ اليمػػيف
أماـ القاضػي ،عمػى صػدؽ االعتقػاد بأحقيػة مػف يزكيػو الناخػب قبػؿ اإلدالء بصػكتو تسػاعد عمػى االرتفػاع

بصكت الناخب إلى مستكل الشيادة .كفي ىذا الصدد يمكننا أف نػرل مػع عبػد الحميػد األنصػارم إمكانيػة

حقيقيػػة ألف تسػػتفيد الديمقراطيػػة المعاص ػرة مػػف رقابػػة الضػػمير التػػي ييػػتـ اإلسػػبلـ بتنميتيػػا لػػدل اإلنسػػاف

باعتبار "رقابة الضمير خير ضماف لنجاح التشريعات المختمفػة فػي ميػداف التطبيػؽ" (األنصػارم :0981
.)451

كاذا كػػاف مفيػػكـ الديمقراطيػػة -كمػػا نػراه -يرتكػز عمػػى خمسػػة مقكمػػات البػػد مػػف كجػػكد الحػػد الػػبلزـ

مػػف كػػؿ منيػػا حتػػى تقػػكـ لنظػػاـ الحكػػـ الػػديمقراطي قائمػػة  ،فػػإف تحػػكؿ الديمقراطيػػة إلػػى قيمػػة اجتماعيػػة
كمعيار أخبلقػي يمثػؿ مرحمػة اسػتقرار حقيقػي لنظػاـ الحكػـ الػديمقراطي كبدايػة بمػكغ طػكر النضػج الػذم ال

يخشى فيو عمى الديمقراطية مف طمع الطامعيف كال يككف فيو مجاؿ الستقرار حكـ الغمبة كالقكة الغاشػمة.

كمػع ذلػػؾ فػإف ىنػػاؾ حػػدا أدنػى -مػػف قبػكؿ الديمقراطيػػة كقيمػػة اجتماعيػة ،كاعتبػػار االسػتبداد كحكػػـ الغمبػػة
أمػ ار غيػػر أخبلقػػي -البػػد مػػف كجػػكده لػػدل الكثػرة مػػف المػكاطنيف السػػيما لػػدل النخػػب السياسػػية فػػي الحكػػـ

كالمعارضػػة ،حتػػى يػػتـ االنتقػػاؿ إلػػى الديمقراطيػػة كتبػػدأ عمميػػة التحػػكؿ الػػديمقراطي المسػػتمر  .أمػػا اسػػتقرار
النظاـ الديمقراطي كبمكغو طكر النضج فإنو يحتاج إلى تأسيس الديمقراطية فػي الثقافػة الكطنيػة كاعتبارىػا

قيمػػة اجتماعيػػة كمعيػػا ار أخبلقيػػا يخضػػع لمضػػبط االجتمػػاعي .ىػػذا إلػػى جانػػب االعت ػ ارؼ بكػػكف الشػػعب

مصػ ػػدر السػ ػػمطات  ،كاق ػ ػرار مبػ ػػدأ المكاطنػ ػػة الكاممػ ػػة غيػ ػػر المنقكصػ ػػة  ،كاالحتكػ ػػاـ إلػ ػػى شػ ػػرعية دسػ ػػتكر
ديمقراطي  ،كامتبلؾ المكاطنيف أفرادان كجماعات لمصادر ككسائؿ ممارسة المشاركة السياسية الفعالة .

كعنػػدما تتحػػكؿ الديمقراطيػػة إلػػى قيمػػة اجتماعيػػة كمعيػػار أخبلقػػي تنتقػػؿ الممارسػػة الديمقراطيػػة مػػف

مجػػرد ككنيػػا تكافقػػا آنيػػا كترتيبػػا سياسػػيا بحتػػا تعكسػػو نصػػكص جامػػدة ،لتصػػبح الديمقراطيػػة مػػف حيػػث ىػػي
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منيج إدارة اكجو االختبلؼ ،مف خبلؿ المشاركة السياسية الفعالة عمى مستكل منظمات المجتمػع المػدني

كمس ػػتكل الدكل ػػة -ب ػػؿ ف ػػي األسػ ػرة كالمدرس ػػة كمك ػػاف العم ػػؿ كحيػ ػث يك ػػكف ىن ػػاؾ ط ػػابكر انتظ ػػار ،-قيم ػػة
اجتماعيػػة مطمكبػػة فػػي حػػد ذاتيػػا مػػف منطمػػؽ اإليمػػاف بأىميتيػػا فػػي تحقيػػؽ المسػػاكاة كالعػػدؿ كاإلنصػػاؼ،

يتردد الفرد في تجاىميا كتستنكر الجماعة مف يتعدل عمييا.
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الفصل الثاني

محصمة التجارب السياسية
يمكػػف تقيػػيـ أداء التجػػارب السياسػػية فػػي كػػؿ مػػف دكؿ المنطقػػة فػػي سػػياؽ ىػػذه الد ارسػػة ،مػػف خػػبلؿ

ثبلثػػة مؤشػرات ىامػػة  .أكليػػا  :مػػدل نجاحيػػا فػػي بػػدء عمميػػة التنميػػة الشػػاممة  .ثانييػػا  :مراعاتيػػا لحقػػكؽ
المكاطف كحقػكؽ اإلنسػاف  .ثالثيػا  :مسػتكل المشػاركة السياسػية كمػدل اسػتقرار مقكمػات ممارسػتيا بشػكؿ

فعػػاؿ  .كجػػدير بالتأكيػػد أف سػػجؿ دكؿ المنطقػػة فػػي كػػؿ مػػف ىػػذه المؤش ػرات المتداخمػػة لػػيس متطابقػػا كاف
كاف يتشابو إلى حد كبير في مجػاؿ التنميػة .فمحصػمة التجػارب السياسػية فػي دكؿ المنطقػة متشػابية إلػى

حػػد كبيػػر كال تختمػػؼ نكعي ػان  .كاالختبلفػػات الجكىريػػة تتمثػػؿ فػػي الحيػػاة الدسػػتكرية كالسياسػػية فػػي الككيػػت
كالحياة الدسػتكرية القصػيرة فػي البحػريف كالمعارضػة السياسػية القكيػة كالمسػتمرة فييػا كمػا أسػفرت عنػو مػف

تكافؽ مع السمطة عمى عكدة العمؿ بدستكر البحريف لعاـ  0973بعد أف تـ التصكيت عمى ميثاؽ العمػؿ
الػػكطني ،كربمػػا أيضػػا اخػػتبلؼ مػػدل خطػػكرة الخمػػؿ السػػكاني فػػي الػػدكؿ الصػػغيرة كتػػداعيات البطالػػة فػػي

الػػدكؿ الكبي ػرة نسػػبيان ،كالفركقػػات األخػػرل -إف هك ًجػػدت أحيانػػا -ال تعػػدك أف تكػػكف فركقػػات كميػػة أك زمنيػػة
مرحمية  ،تسبؽ دكلة مف الدكؿ غيرىا في مجاؿ أك أخػر ضػمف مسػار تحكمػو معطيػات متماثمػة كأسػاليب

حكـ متقاربة .

كاذا كاف البد لنا ىنا مف إشارة إلى محصمة التجارب السياسػية المعاصػرة كالنظػر إلػى مؤشػراتيا فػي

دكؿ المنطقة بشكؿ عاـ  ،فإف ىذه اإلشارة ال يمكف أف تتعدل اإلشػارة العػابرة كالمػكجزة كػي ال نغػرؽ فػي

بحػػر "نمػػط التنميػػة" فػػي المنطقػػة  ،أك مػػدل م ارعػػاة مفيػػكـ المكاطنػػة كحقػػكؽ اإلنسػػاف ،أك عبلقػػة دسػػاتير
المنطقة كنظميا األساسية بالدستكر الػديمقراطي الػذم سػبقت اإلشػارة إليػو  ،باعتبػار الدسػتكر الػديمقراطي
ىك نقطة البداية في إقرار أىمية المشاركة السياسية كتكفير الحد األدنى لممارستيا عمى أرض الكاقع .

إف د ارسػػة تػػاريخ التجػػارب السياسػػية المعاص ػرة فػػي كػػؿ دكلػػة كرصػػد نتائجيػػا كاب ػراز مؤش ػراتيا فػػي

مجاؿ التنمية كالنمك االقتصادم كمجاؿ األمف الكطني كالمجتمعي كمجاؿ المشاركة السياسية الفعالة كمػا

أسػػفرت عنػػو مػػف تثبيػػت مبػػدأ المكاطنػػة مػػف عدمػػو كحمايػػة حقػػكؽ اإلنسػػاف ،كميػػا تتطمػػب د ارسػػات مفصػػمة

كمطكلة البد مف إجرائيا بالنسبة لكؿ دكلة مف دكؿ المنطقة قبؿ استشراؼ مسػتقبؿ الديمقراطيػة فييػا .أمػا
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في دراستنا ىذه فسكؼ نضطر بسبب طبيعة الدراسة كالغرض منيا كتغطية الد ارسػة لػدكؿ المنطقػة كميػا،
إلى التكجو مباشرة إلى رصد مؤشػرات التجربػة السياسػية الحديثػة لػدكؿ المنطقػة كمجمكعػة ،كنقػكـ بتحميػؿ

داللة المؤشرات ذات العبلقة بالدعكة إلى االنتقاؿ إلػى الديمقراطيػة فػي المنطقػة ،مسػتفيديف مػف الد ارسػات

التي تمت حكؿ ىذه المؤشرات كما نشر عنيا في مصادر ذات اختصاص.
0-2

التنمية في دول المنطقة
إف التنمية كالتي نعني بيا عممية التنمية الشاممة المستديمة ذات البعد اإلنساني ،لـ تبدأ بعد في

المنطقة  .كمف الدراسات المتعددة التي قاـ بيا منتدل التنمية (عبد الرحمف ( )0982الجبلؿ )0985

(التمار  )0985كآخرىا دراسة جاسـ السعدكف في محاكلتو "تقييـ تجارة التنمية في دكؿ الخميج" كالمقدمة

إلى المقاء السنكم الخامس عشر لمنتدل التنمية عاـ  ، 0995يتضح لنا مدل قصكر نمط "التنمية" في

دكؿ المنطقة عف بمكغ عممية التنمية (السعدكف كالككارم.)60-27 :0996 :

كفػػي الد ارسػػة التػػي قمػػت بيػػا مػػؤخ ار حػػكؿ محصػػمة التغي ػرات المصػػاحبة لمػػنفط فػػي بمػػداف مجمػػس

التعػػاكف ،اتضػػح أيضػػا أف نمػػط التنميػػة فػػي المنطقػػة ىػػك أقػػرب إلػػى " تنميػػة الضػػياع " إذا اسػػتمر مسػػار

التغي ػ ػرات الجاريػ ػػة فػ ػػي المسػ ػػتقبؿ المنظػ ػػكر (الك ػ ػكارم ( 0996ب) ،)276-228 :ككػ ػػؿ الػ ػػدالئؿ  -مػ ػػع
األسؼ  -تشير إلى اسػتم ارره ،أمػا إذا لػـ تتحػكؿ دكؿ المنطقػة إلػى منعطػؼ أمػف كتػدرؾ أنيػا قػد ضػيعت
فرصػػا ثمينػػة لمتنميػػة ،عمييػػا تػػداركيا بتغييػػر مسػػار تنميػػة الضػػياع الػػذم أدل إلػػى تفػػاقـ الخمػػؿ السػػكاني

كاستمرار الخمؿ اإلنتاجي.

كاذا كػػاف الخمػػؿ السػػكاني كاضػػحا لكػػؿ م ارقػػب بصػػرؼ النظػػر عػػف مػػدل إدراؾ أبعػػاده كتداعياتػػو

كمخاطره ،فػإف تػأثير الخمػؿ اإلنتػاجي

–

اسػتمرار االعتمػاد عمػى تػدفؽ مسػتكيات عاليػة مػف ريػع صػادرات

النفط الخاـ بدال مػف بنػاء قاعػدة اقتصػادية متنكعػة النشػاطات -قػد اتضػح أيضػا عنػدما بػدأ الريػع النفطػي

يت ارجػػع فػػي منتصػػؼ الثمانينيػػات فتراجعػػت معػػو مسػػتكيات المعيشػػة كتفشػػت البطالػػة الظػػاىرة إلػػى جانػػب

البطالػػة المقنعػػة .كمػػا اسػػتنفذت األرصػػدة الخارجيػػة لمعظػػـ الحككمػػات كتػػـ المجػػكء إلػػى االقت ػراض العػػاـ
الػػداخمي كالخػػارجي لتمكيػػؿ النفقػػات الجاريػػة كالتحكيميػػة لمحككمػػات .كشػػيدت دكؿ المنطقػػة ت ارجػػع متكسػػط
دخػػؿ الفػػرد كمعػػدالت النمػػك السػػمبية  ،التػػي تشػػير إلػػى إف مػػا كػػاف مكجػػكدا مػػف تغيػرات اقتصػػادية لػػـ يكػػف

عمميػػة تنميػػة اقتصػػادية ،كال حتػػى عمميػػة نمػػك اقتصػػادم  ،حيػػث يتطمػػب المفيػػكـ العممػػي لعمميػػة النمػػك
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االقتصادم "كجكد اتجاه مستمر غير متأرجح لنمك إنتاجيػة الفػرد عبػر فتػرة طكيمػة مػف الػزمف" يعبػر عنيػا

ت ازيػػد مضػػطرد غيػػر منقطػػع لعػػدة عقػػكد  ،فػػي متكسػػط الػػدخؿ الحقيقػػي لمفػػرد تعبيػ ار عػػف التغيػرات الييكميػػة
كالنكعيػػة التػػي تحققػػت فػػي بنػػاء القاعػػدة االقتصػػادية كتنػػكع نشػػاطاتيا كتطػػكر أدائيػػا كاضػػطراد معػػدالت
اإلنتاجية في مختمؼ قطاعات اإلنتاج الخدمي كالسمعي عامة (الككارم ( 0996ب).)276-259 :

كجدير بالتأكيد أف فشؿ دكؿ المنطقة في بدء عمميػة تنميػة شػاممة أك تنميػة اقتصػادية ،كحتػى عمميػة
ه
نمك اقتصادم –بالمعنى العممي -ال تعني إنكار ما شيدتو دكؿ المنطقة مػف تغيػرات ىامػة جػدا أدت إلػى
ارتفػػاع مؤش ػرات نكعيػػة الحيػػاة الماديػػة نسػػبيا مثػػؿ انخفػػاض مسػػتكيات األميػػة كانتشػػار التعمػػيـ  ،ككػػذلؾ
ارتفػػاع متكسػػط العمػػر المتكقػػع عنػػد ال ػكالدة كانخفػػاض معػػدالت الكفيػػات  ،نتيجػػة االسػػتخداـ الجزئػػي لريػػع
الػػنفط لئلنفػػاؽ عمػػى التعمػػيـ بسػػخاء كتػػكفير الخػػدمات الصػػحية المجانيػػة لمجميػػع كتػػكفير قػػدر متميػػز مػػف

الخدمات االجتماعية كاإلسكاف .ىذا إضافة إلػى إعػادة تكزيػع جػزء مػف ريػع الػنفط فػي شػكؿ تػكفير فػرص
عمؿ كمػف خػبلؿ التكسػع فػي التكظيػؼ الحكػكمي كمػف خػبلؿ العطػاءات كمػا يصػاحبيما مػف نشػاط مػالي

كتجػػارم كدعػػـ لمقطػػاع الخػػاص كنشػػاطاتو .ككػػذلؾ مػػف خػػبلؿ التكسػػع فػػي النفقػػات التحكيميػػة مثػػؿ ب ػرامج
اإلستمبلكات كاليبات كالعطايا كالمخصصات مف الماؿ العاـ .إف ذلؾ التحسػف فػي نكعيػة الحيػاة الماديػة

كاف نتيجة مباشرة إلنفػاؽ ريػع الػنفط عمػى االسػتيبلؾ العػاـ كالخػاص أك إعػادة تكزيعػو لصػالح جيػؿ عمػى
حساب األجياؿ المتعاقبة  ،كالتي ال يمكف أف تؤمف مصالحيا أال عندما ترث عممية تنمية مسػتديمة تقػكـ

عمى ركائز مؤسسية كبشرية كمادية تؤمف عممية التنمية الشاممة في المستقبؿ.

إف إعادة تكزيػع الريػع  ،كالتػي بكػؿ أسػؼ لػـ تكػف عادلػة فيمػا بػيف الجيػؿ الكاحػد -انظػر األرصػدة

الخارجية لبعض األفراد -كبعيدة كؿ البعد عف العدالة بيف األجياؿ المتعاقبة

–

انظر تكاضع ما كجو إلى

االسػتثمارات كاالحتياطػػات العاممػػة نسػػبيا  ،أك مػػا يسػمى احتياطيػػات األجيػػاؿ القادمػػة كتآكميػػا ،-أدت إلػػى

ارتفػػاع فػػي مسػػتكيات المعيشػػة لشػػعكب المنطقػػة مؤقتػػا بشػػكؿ ربمػػا لػػـ يكػػف مسػػبكقا فػػي التػػاريخ مػػف حيػػث
اتساع انتشاره بيف أفراد المجتمع كجماعاتو كمف حيث المستكيات التػي كصػميا كالسػرعة التػي تحقػؽ بيػا،
األمر الذم أدل إلى بركز نظاـ حػكافز مغمكطػة ،أضػر بتكجيػات المجتمػع اإلنتاجيػة .كمػا أدت سياسػات

التكزيػع الخاطئػة إلػػى تكػكيف ثػػركات خاصػة تراكمػت فػػي الخػارج .كتقػػدر ىػذه الثػركات اليػػكـ بػاأللؼ مميػػار

دكالر كقد تككف نسبيا مف اكبر أحجاـ الثركات الخاصة باألفراد المستثمرة خػارج بمػدانيـ .كمػف المفارقػات
أف ىذه الثركات ال تثػؽ بػالعكدة إلػى المنطقػة لتكظػؼ فػي االسػتثمار بػدال مػف اف تقػع المنطقػة مػرة أخػرل

في براثف االستثمار األجنبي .كربما يعكد ذلؾ إلى عػدـ فػتح قطػاع إنتػاج الػنفط كالصػناعات النفطيػة ليػا،
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كمػا قػػد يعػكد إلػػى معرفػة أصػػحابيا بيشاشػػة الضػمانات القانكنيػػة المتاحػة لحمايػػة االسػتثمار الػػكطني ،كقػػد

يككف بعضيا ىاربان بسبب الخكؼ مف المحاسبة يكمان "مف أيف لؾ ىذا ؟".

كلذلؾ تبقى كؿ ىذه التغيػرات عمػى أىميتيػا ،مكاسػب شخصػية كاسػتيبلكية كآنيػة يتمتػع بيػا جيػؿ أك

جميف  ،كليست نتيجة لعممية تنمية اقتصادية أك عممية نمك اقتصادم بالمعنى العممػي يعبػر عنػو تصػاعد

معدالت إنتاجية الفرد كالمجتمػع كتنػكع بنيتػو اإلنتاجيػة كاالقتصػادية كتطكرىػا .بػؿ أف الػتخمص مػف اآلثػار

السػػمبية لتمػػؾ التغي ػرات العش ػكائية يحتػػاج إلػػى نضػػاؿ تػػـ تجيي ػره مػػع األسػػؼ إلػػى األجيػػاؿ القادمػػة .فيػػي

بالتالي "إنجازات" مرىكنػة بتػدفؽ ريػع الػنفط كاسػتمرار متكسػط نصػيب الفػرد مػف صػادراتو الخػاـ فػي ضػكء
سياسات إعادة تكزيػع ريػع الػنفط غيػر العادلػة .فػإذا تبلشػى الريػع تبلشػت األحػبلـ الكرديػة ،لػيس لؤلجيػاؿ

القادمػػة نصػػيب عػػاـ أك عػػادؿ فييػػا إال مػػا يبقػػى مػػف بنيػػة كثػػركة أساسػػية بش ػرية كماديػػة يمكػػف تكظيفيػػا

مستقببل في اإلنتاج  .ىذا إضػافة إلػى مػا يتبقػى مػف ثػركات القمػة مػف اآلبػاء األثريػاء لؤلبنػاء بالقػدر الػذم

تبقى فيو تمؾ األصكؿ محتفظة بقيمتيا الشرائية.

لقػػد عجػػزت تمػػؾ "اإلنجػػازات" عػػف تحقيػػؽ التنميػػة نتيجػػة لعػػدـ االلتفػػات إلػػى بنػػاء اإلنسػػاف كتنميػػة

المكارد البشرية المكاطنة كتكظيفيػا بشػكؿ يعػزز قػدرتيا كيطمػؽ طاقاتيػا المنتجػة  ،كمػا فشػمت بسػبب عػدـ

النظػػر إلػػى ريػػع الػػنفط باعتبػػاره إي ػرادا أرسػػماليا ال يجػػكز إنفػػاؽ معظمػػو عمػػى االسػػتيبلؾ كانمػػا كػػاف يجػػب

تكظي ػػؼ عائ ػػدات ال ػػنفط ف ػػي اس ػػتثمارات اقتص ػػادية عام ػػو كخاص ػػة داخمي ػػة أك مرتبط ػػة عض ػػكيا بالنش ػػاط
المحمػػي .كبالتػػالي لػػـ تسػػفر اكجػػو اإلنفػػاؽ تمػػؾ عػػف تح ػكالت ىيكميػػة كتغيي ػرات فػػي العبلقػػات االقتصػػادية

كاالجتماعيػػة كالسياسػػية تػػؤدم إلػػى رفػػع إنتاجيػػة الفػػرد كتسػػمح بتحقيػػؽ تصػػاعد مضػػطرد لقػػدرات المجتمػػع
المعني كاطبلؽ طاقاتو ،كتكظيؼ ذلؾ مف اجؿ إجراء تحسيف مستمر في نكعيػة الحيػاة الماديػة كالمعنكيػة
في عصر ما بعد النفط .لقد كاف ذلؾ التحسف مرىكنا بتدفؽ ريع الػنفط بمسػتكيات عاليػة ،األمػر الػذم ال

يمكف المحافظة عميو .كلذلؾ فإف ما تـ تحقيقو مف إنجازات آنية ال بد ليا أف تتآكؿ تدريجيا نتيجػة لتأكػؿ
الريػػع أك بسػػبب نضػػكب الػػنفط طػػاؿ الػػزمف أك قصػػر  .كىػػذا مػػا يميػػز بػػيف عمميػػة التنميػػة بكػػؿ مػػدلكالتيا
اإليجابيػػة كبػػيف غيرىػػا مػػف التغييػرات االقتصػػادية كاالجتماعيػػة المتأرجحػػة مثممػػا شػػيدتو دكؿ المنطقػػة مػػف

تغييرات فجائية عشكائية خبلؿ حقبة السبعينيات كالثمانينيات.

كيحسف بنػا التأكيػد ىنػا أيضػا أنػو بػالرغـ مػف أف الكثيػر مػف اإلنجػازات السػابؽ ذكرىػا ذات طبيعػة

مؤقتة  ،أال أننا يمكف أف نقكؿ إف ما تـ تحقيقو مف إنجازات سبؽ ذكرىا يمكف تكظيفيا أيضان لبدء عممية

تنمية  ،ىذا إذا كجدت إرادة التنمية كعبرت عف نفسيا مف خبلؿ إدارة التنميػة .إف كػبل مػف البنيػة التحتيػة
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المتطكرة كتقدـ نظاـ المكاصبلت كاالتصاالت كمستكيات التعميـ كالصحة كاالنفتػاح عمػى العػالـ الخػارجي

كالقدرة عمى استيراد التقنيات كالسمع التقنية كالخبرات اإلدارية كالمالية كالصناعية المحدكدة كلكػف المتميػزة

ألبناء المنطقة  ،يمكف أف تشكؿ أساسا تبنى عميو عممية التنمية .ىذا إضػافة إلػى أف األرصػدة الخارجيػة

لؤلفػ ػ ػراد البالغ ػ ػػة أل ػ ػػؼ ممي ػ ػػار دكالر ،كالث ػ ػػركات الداخمي ػ ػػة كامكاني ػ ػػات ال ػ ػػنفط كالغ ػ ػػاز المالي ػ ػػة كالص ػ ػػناعية

كاإلستراتيجية يمكف لبعضيا إذا كجيت بشكؿ سميـ أف تسيؿ الصعكبات كتساىـ في تكفير شركط عمميػة
التنمية الشاممة المستديمة ذات البعد اإلنساني .

كلكػػف ىػػؿ يتكقػػع أف يحػػدث شػ مػػف ذلػػؾ مػػا لػػـ تتغيػػر مصػػادر اتخػػاذ القػ اررات العامػػة كاعتبػػارات

تحديػػد الخيػػارات الكطنيػػة ،بعػػد إخضػػاعيا لمتطمبػػات عمميػػة التنميػػة .إف ذلػػؾ التغييػػر الممػػح فػػي تكجيػػات
القػ اررات العامػػة كسياسػػات تحديػػد الخيػػارات الكطنيػػة يتطمػػب مشػػاركة سياسػػية فعالػػة مػػف قبػػؿ الشػػعكب مػػف

اجؿ تحديػد التكجيػات العامػة كتبنػي الخيػارات الكطنيػة كتكزيػع الخيػرات كفقػان لمعبلقػة بػيف الجيػد كالمكافػأة

كاعتبارات التكافؿ االجتماعي كمقتضيات العدؿ كاإلنصاؼ بيف الجيؿ الكاحد كبيف األجياؿ المتعاقبة.
2-2

حقوق المواطن وحقوق اإلنسان
إف سػػجؿ حقػػكؽ اإلنسػػاف  -الظػػاىرم  -فػػي المنطقػػة لػػـ يبمػػغ السػػكء الػػذم يبمغػػو فػػي العديػػد مػػف

الببلد العربية كاإلسبلمية كبمداف العالـ الثالث  .كيعكد الفضؿ في ذلػؾ إلػى سػككت الكافػديف حفاظػا عمػى

استمرار عمميـ في ضكء تجاىؿ الدكؿ المرسػمة لحقػكؽ مكاطنييػا كفقػا لبلتفاقيػات الدكليػة كالثنائيػة ،كذلػؾ

حرصا عمى استمرار فرص إرساؿ عمالتيا الفائضة إلى دكؿ المنطقػة .كمػا يعػكد ذلػؾ بالنسػبة لممػكاطنيف

إلػػى اإلمكانيػػات التػػي أتاحيػػا ريػػع الػػنفط لػػدكؿ المنطقػػة كالػػى بقايػػا أعػراؼ تقميديػػة كاعتبػػارات دينيػػة .األمػػر

الذم كفر "حقكقا" اقتصادية كاجتماعيػة لممػكاطنيف كالكافػديف لمعمػؿ فػي ىػذه الػدكؿ بشػكؿ عػاـ .كمػف ىػذه

"الحق ػػكؽ" االقتص ػػادية كاالجتماعي ػػة ،العم ػػؿ ف ػػي الدكل ػػة أك ب ػػدعـ مني ػػا ،كالض ػػماف االجتم ػػاعي كالتعم ػػيـ

كالصػػحة لممػكاطنيف كالػػى حػػد اقػػؿ لمكافػػديف .ىػػذا إضػػافة إلػػى عػػدد مػػف "الحقػػكؽ" غيػػر السياسػػية مثػػؿ حػػؽ
السفر كالتنقؿ كالممكية .كبالرغـ مف االستقرار النسبي ليذه "الحقكؽ" بشكؿ عػاـ أال أنيػا فػي حقيقػة األمػر
 -باستثناء مكاطني الككيت عندما يككف معمكال بالدستكر كحيث يككف مطبقا عمى أرض الكاقع -ليسػت

حقكقا كانما ىي منح تعطػى كتسػحب حسػب اإلرادة المنفػردة لمسػمطة ،ال تخضػع دائمػا لسػمطة القضػاء أك
قػػكة التنفيػػذ عمػػى أرض الكاقػػع ،كال تتػػكفر ليػػا الضػػمانات المجتمعيػػة المتمثمػػة فػػي حريػػة التعبيػػر كالتنظػػيـ
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لترسيخيا كالدفاع عنيا.

إف ىذه "الحقكؽ" أك المنح التي يحظى بيا مكاطنك دكؿ المنطقة ،مرىكنة بأمريف  :أكليما  :تػكفر

فػػائض مػػف اإلمكانيػػات الماليػػة التػػي تسػػمح "بالصػػدقات" كشػراء الرضػػى كتحسػػيف العبلقػػات العامػػة داخميػػا

كخارجيػػا ،فػػإذا شػػح الريػػع كقػػع العػػبء األكبػػر عمػػى ىػػذه المػػنح مقارنػػو بغيرىػػا مػػف أكجػػو اإلنفػػاؽ العػػاـ

كالنفقػػات التحكيميػػة الكبيػرة األخػػرل .كثانييمػػا  :انصػػياع متمقػػي "المنحػػة" أك كمػػا يسػػمي بعضػػيا "المكرمػػة"
إلرادة السمطة المطمقة كالتنازؿ العممي عػف حقػكؽ المكاطنػة كاعتباراتيػا السياسػية كمقتضػياتيا المسػتقبمية،
كمنيا إبداء الرأم فػي السياسػات كالشػئكف العامػة كالػدفاع عػف الحػؽ فػي التنميػة الشػاممة لمػا فيػو مصػمحة

األجياؿ المتعاقبة .فتمؾ تيمة التدخؿ في السياسة كىي محرمة عمى المكاطنيف أفػرادان كجماعػات .فػإذا مػا

أبدل مكاطف رأيا يدؿ عمى عػدـ االنصػياع ،فمصػيره الحرمػاف مػف الكثيػر مػف ىػذه المػنح .كفػي كثيػر مػف
األحياف كاف ىػذا الحرمػاف بػدافع ضػرب المثػؿ كردع اآلخػريف بعػد تػذكيرىـ بطبيعػة "الحقػكؽ" االقتصػادية

كاالجتماعية باعتبارىا منحا كمكرمات يقتضي أمر استمرارىا بالنسبة لمفرد كربمػا العائمػة كالقبيمػة كالطائفػة

كالمنطقػة عػػدـ التػدخؿ فػػي السياسػة كالتنػػازؿ عػف الحقػػكؽ السياسػية كالحػػؽ فػي التنميػػة الشػاممة المسػػتديمة

ذات البعد اإلنساني  .أمػا بالنسػبة لمكافػديف فػاف سػيؼ اإلبعػاد مسػمط عمػى مػف يفكػر مجػرد تفكيػر بػاف لػو

حقكقا تتعدل شركط عقد العمؿ عند صاحب العمؿ الذم استقدمو لمعمؿ لديو.

كقد أدل ىذا الخمط الكاعي كالمكجو بيف " الحقكؽ " كالمنح كالمكرمات إلى خمؿ بالغ ،ككسػر نفسػية

اإلنسػ ػػاف بشػ ػػكؿ عػ ػػاـ كعطػ ػػؿ مسػ ػػئكلية الم ػ ػكاطف .فػ ػػالمكاطف مخيػ ػػر بػ ػػيف التمتػ ػػع "بػ ػػالحقكؽ" االقتصػ ػػادية
كاالجتماعية كالكصػكؿ إلػى المكانػة االجتماعيػة كالبػركز كالحظػكه بالمنػافع كالمناصػب عمػى حسػاب المػاؿ
العاـ كحقكؽ اآلخريف مف أصحاب الكفاءة  ،كبيف الحرماف كالنبػذ كربمػا العقػاب كالظمػـ الػذم ال يممػؾ لػو

دفعا قضائيا أك سندا مجتمعيا يعزيو في منفاه كغربتو في مجتمع سعى إلى قكؿ الحؽ فيو .

لعػػؿ ىػػذه المفارقػػة أك ىػػذا الخيػػار الصػػعب الػػذم عمػػى المػكاطف كالكافػػد أف يتخػػذه ،يفسػػر لنػػا جزئيػػا

نجػاح آليػػة الضػبط السػػمطكم فػي المجتمعػػات الريعيػة النفطيػػة ال سػيما الصػػغيرة كالغنيػة منيػػا  .كمػا يشػػير
إلى سمب اإلنساف بشكؿ عاـ كاألغمبية العظمى مف المكاطنيف بشكؿ خػاص  ،إرادتيػـ بػإرادتيـ كتحقيػرىـ

أمػػاـ ذكاتيػػـ كامتيػػاف كػرامتيـ  ،كذلػػؾ عنػػدما يطمػػب مػػف المػػرء أف يكػػكف رقيػػب ذاتػػو كعػػدك مصػػمحتو ،كأف
يردع نفسو بنفسو ،يعرض عف قكؿ الحؽ كيتجنب التعبير الصادؽ تحت طائمة األلـ أك الكعد بالمنفعة.

كلعؿ المتأمؿ في آليػة الضػبط السػمطكم ىػذه يجػد فييػا بعػض عناصػر الضػبط السػمطكم –مخففػة

بسػػبب المرجعيػػة الدينيػػة كالػػركح القبميػػة العربيػػة كبفضػػؿ ريػػع الػػنفط  -التػػي عػػددىا فاسػػتبلؼ ىافػػؿ فػػي
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الثامف مف نيساف-أبريؿ  0975في رسالتو إلى سكرتير الحزب الشيكعي التشيككسمكفاكي آنذاؾ  ،كمنيػا
الخػكؼ كاالسػتكانة كالبلمبػاالة كقمػع الحيػاة العامػة كاالنكفػاء عمػى الحيػاة الخاصػة كتفشػي اإلحبػاط كخنػؽ

الثقافػػة كحظ ػر الػػذاكرة التاريخيػػة كبػػركز مأسػػاة كطنيػػة تشػػؿ القػػدرة الكطنيػػة (ىافػػؿ  .)437 :0991كلعػػؿ

الم ارجػػع لفكػػر ركاد النيضػػة العربيػػة يجػػد شػػيئا مػػف مظػػاىر كصػػؼ الك ػكاكبي لبلسػػتبداد كتأثي ارتػػو السػػمبية
ه

عم ػػى أخ ػػبلؽ الش ػػعكب ف ػػي بع ػػض مظ ػػاىر آلي ػػة الض ػػبط الس ػػمطكم-الريع ػػي الت ػػي تش ػػيدىا دكؿ المنطق ػػة

(الكػ ػكاكبي  .)494-484 :0995فش ػػؾ المػ ػكاطف حت ػػى ف ػػي اق ػػرب المقػ ػربيف فض ػػبل ع ػػف فس ػػاد التربي ػػة
كالسياسة كاألخبلؽ كميا أصبحت تحكؿ دكف تعاكف المكاطنيف لما فيو إنقاذ الحاضر كالحيمكلة دكف رىػف

المستقبؿ.

كقد كاف مف نتائج نجاح آلية الضبط السمطكم الريعػي ىػذه  -التػي تسػتحؽ د ارسػة معمقػة فػي عمػـ

النفس السياسي كتكيؼ السمكؾ االجتماعي ضد المصالح كاالعتبارات االجتماعية كالمستقبمية -محاصػرة

الم ػكاطنيف كاختبػػار مػػدل تمسػػكيـ بػػالحؽ كتكاصػػييـ بالصػػبر مصػػدقان لقػػكؿ اهلل عػػز كجػػؿ "كالعصػػر إف
اإلنس ػػاف لف ػػي خس ػػر إال ال ػػذيف آمنػ ػكا كعممػ ػكا الص ػػالحات كتكاصػ ػكا ب ػػالحؽ كتكاصػ ػكا بالص ػػبر" ص ػػدؽ اهلل

العظػػيـ .األمػػر الػػذم خمػػؽ ف ارغػػا اجتماعيػػا كغيابػػا لمػػركح الكطنيػػة كفػػتح المجػػاؿ كاسػػعا ألف تقػػكـ العممػػة
الرديئػػة بطػػرد العممػػة الجيػػدة مػػف التػػداكؿ ،كمػػا تشػػير ق ػكانيف االقتصػػاد  .حيػػث اسػػتطاع صػػاحب التكجػػو

النفعػػي األنػػاني قميػػؿ الكفػػاءة مػػف المػكاطنيف كالكافػػديف  ،طػػرد المػكاطف كالكافػػد الػػذم يتمسػػؾ بالحػػد األدنػػى
مف المسئكلية الكطنية أك المينيػة ،مػف العمػؿ فػي المجػاؿ العػاـ عمػى مسػتكل الدكلػة كالمجتمػع  .كانػزكل

بػذلؾ أك قبػركا أحيػاء أصػػحاب الحػس الػكطني أك المينػػي كاسػتكانت أغمبيػتيـ تحػػت طائمػة الحرمػاف مػػف "

الحقكؽ " االقتصادية كاالجتماعية كربمػا حػؽ االحتفػاظ بالجنسػية كحمػؿ جػكاز السػفر كالعمػؿ .كلعػؿ كثػرة
مػػف لفظيػػـ القطػػاع العػػاـ فػػي دكؿ المنطقػػة مػػف الكفػػاءات الشػػابة المؤىمػػة بسػػبب صػػبلبة مػكاقفيـ المينيػػة

تشػػير إلػػى أزمػػة "البيركقراطيػػة النفطيػػة" عمػػى حػػد تعبيػػر أسػػامة عبػػد الػػرحمف .كمػػا بػػدت مظػػاىر ازدكاج
الشخصػية بػػؿ انفصػػاميا لػدل أفػراد أمػػرىـ اهلل بالصػدؽ فػػي القػػكؿ كالعمػؿ .كأصػػبحت المكاطنػػة بالتػػالي ال

تعػػدك مكاطنػػة اقتصػػادية  -فػػي احسػػف األحػكاؿ  -تسػػمح لممػكاطف بجمػػب المنػػافع الشخصػػية اآلنيػػة طالمػػا
كاف خضكعو تاما كمطمقا إلرادة السمطة كتنازلو عػف حقػكؽ المكاطنػة القانكنيػة كالسياسػية تنػازال ال تشػكبو

شائبة كال تحكـ حكلو شبية مف قبؿ أجيزة األمف .

كم ػػف ىن ػػا ك ػػاف المتجنس ػػكف الج ػػدد –كنس ػػبتيـ ف ػػي بع ػػض دكؿ المنطق ػػة ق ػػد تص ػػؿ إل ػػى نص ػػؼ ع ػػدد

المكاطنيف -اكثر اضط ار انر ،تحت طائمة سحب الجنسية منيـ كاكثر استعدادا بسبب اإلغراء ،لمتخمػي عػف
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حقػػكؽ المكاطنػػة القانكنيػػة كالسياسػػية كاالكتفػػاء بػػالمنح كالمكرمػػات االقتصػػادية كاالجتماعيػػة التػػي أتاحتيػػا
الجنسية ليـ  .كقد كجد المكاطنكف بشكؿ عاـ أف السػبيؿ إلػى تػكلي المناصػب العامػة كالكظػائؼ الرئيسػية

كالبػػركز فػػي القطػػاع الخػػاص كفػػي المجتمػػع عامػػة ،كالتمتػػع بػػالمنح االقتصػػادية كاالجتماعيػػة كميػػا مرىكنػػة

إلػػى حػػد كبيػػر بضػػركرة اسػػتكانتيـ كالتعبيػػر عػػف رضػػاىـ بمكانػػة الرعايػػا التػػابعيف التػػي تتيحيػػا تػػابعيتيـ
لمسمطة قكال كفعبل بالمعنى المطمؽ لمتبعية ،بعيدا عف مفيكـ المكاطنة كحقكقيا القانكنية كالسياسية ،كعمى
كجو الخصكص ما يجب أف تسبغو الجنسية عمى حامميا في الػدكؿ الديمقراطيػة مػف انتمػاء إلػى المجتمػع

كتفرضو مف كالء لمكطف بصرؼ النظر عف الكالء لمحكاـ أك معارضتيـ.

كج ػػدير بالتأكي ػػد أف إخض ػػاع إرادة المػ ػكاطنيف  ،ق ػػد ت ازي ػػد بتع ػػاظـ دكر الري ػػع النفط ػػي عم ػػى حس ػػاب

المجتم ػػع المن ػػتج الس ػػيما من ػػذ بداي ػػة الس ػػبعينيات ،كل ػػـ يع ػػد المكاطن ػػكف بع ػػد إل ػػى ام ػػتبلؾ إ اردتي ػػـ بع ػػد أف
انخفػػض الريػػع النفطػػي .كت ارجػػع بػػذلؾ دكر المػكاطف المنػػتج القػػادر عمػػى العطػػاء فػػي الحػػرب كالسػػمـ ،كمػػا
ترسخ ذلؾ الخضكع بالكجكد األجنبي كضػماف "االسػتقرار" بقػكة خارجيػة  .لقػد كػاف المػكاطف فػي الماضػي

يسػػتمد دكره مػػف مشػػاركتو ،كبالتػػالي فػػاف سػػحب عممػػو (اإلضػراب) أك سػػحب تأييػػده لمسػػمطة ،كػػاف مػػؤث ار .

كمػػف ىنػػا نجػػد ظػػاىرة انسػػحاب الم ػكاطنيف مػػف المجػػاؿ العػػاـ  -جريػػا فػػي غيػػر زمانػػو عمػػى عػػادة جػػبلء
القبائؿ عف الكطف في الماضي -كاالنزكاء داخؿ بمدانيـ في مجاؿ تجارتيـ أك حدكد مجػاليـ االجتمػاعي

كربما الفردم محبطيف .كقد أدت ىذه الظاىرة إلى إفراغ م اركز اتخاذ القرار كمجاالت التػأثير عمػى القػرار
العاـ ،مف المكاطنيف الذيف بحكػـ التػاريخ يمكػف أف تكػكف ليػـ مكاقػؼ قكيػة ككاضػحة تعبػر عػف سػعى مػف

اجؿ الحصكؿ عمى حقكؽ المكاطنة الكاممة غير المنقكصة.

كأصػػبحت بػػذلؾ البطانػػة أك الحاشػػية المحيطػػة بمتخػػذ القػرار مػػف محترفػػي التممػػؽ كالنفػػاؽ ،فحجبػكا

الحقيقػػة كزينػكا االنفػراد بالسػػمطة  ،مػػكرطيف بػػذلؾ البمػػد كمتخػػذ القػرار كأنفسػػيـ فػػي مسػػارات مػػا كػػاف لمتخػػذ

القػ ػرار أف يت ػػكرط فيي ػػا ل ػػك أف ش ػػركطو لمبطان ػػة كالحاش ػػية كالمستش ػػاريف المقػ ػربيف كان ػػت تص ػػر عم ػػى أف

يصػػدقكه القػػكؿ كييػػدكا إليػػو أخطػػاءه باعتبػػاره بش ػ انر ككػػؿ البشػػر خطػػاءكف .كحيػػث أف المػكاطنيف لػػيس ليػػـ
اليػػكـ دكر إنتػػاجي أك دفػػاعي عػػف أكطػػانيـ ال يمكػػف االسػػتغناء عنػػو  ،فػػإف انسػػحابيـ لػػـ يعػػد يػػؤثر عمػػى

السػػمطة –التػػي اسػػتغنت عػػنيـ كانصػػرفت عػػف االىتمػػاـ بشػػئكنيـ -بػػؿ ربمػػا اصػػبح مطمبػػا ليػػا ،طالمػػا كػػاف

احتجاجيـ الضمني كالسمبي يمكف احتكاؤه كتغطيتو بػكالء ظػاىرم بفضػؿ آليػة الضػبط السػمطكم-الريعػي.
كلعؿ الرغبة في إضعاؼ دكر المكاطف تفسر لنا بعض أسباب اسػتمرار الخمػؿ السػكاني كالخمػؿ اإلنتػاجي
في المنطقة نتيجة خدمتيما آللية الضبط السمطكم الريعي كتأثيرىما عمى بقاء األكضػاع القائمػة عمػى مػا
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ىػي عميػػو .لقػد أصػػبح مػػع األسػؼ االعتمػػاد عمػى الكافػػديف كاسػػتمرار االعتمػاد عمػػي سياسػات تكزيػػع الريػػع
كليس بناء المجتمع المنتج مدخبلت رئيسية في استمرار األكضاع القائمة عمى ما ىي عميو.

كبػػذلؾ فػػإف آليػػة الضػػبط السػػمطكم الريعػػي قػػد سػػمبت المػكاطنيف إرادة تحمػػؿ مسػػئكلياتيـ الكطنيػػة ك

حكلػػت حقػػكقيـ االقتصػػادية كاالجتماعيػػة إلػػى مػػنح كمكرمػػات  ،مقابػػؿ تبعيػػتيـ المطمقػػة لمسػػمطة كتخمػػييـ
الطػكعي عػف حقػػكؽ المكاطنػة القانكنيػة كالسياسػػية كعػزكفيـ عػف أداء كاجبػػاتيـ الكطنيػة تجػاه الحاضػػر أك

العمؿ مف أجؿ كسب المستقبؿ .

كىػػذا لعمػػرم أخطػػر إنكػػار لحقػػكؽ المكاطنػػة كأفظػػع قيػػر إلرادة الم ػكاطف ،أفرزتػػو التجػػارب السياسػػية

المعاص ػرة فػػي المنطقػػة .ىػػذا كاف كػػاف ذلػػؾ اإلنكػػار أك مسػػتكيات القيػػر ليسػػت متسػػاكية فػػي كػػؿ مكػػاف
كزماف كظرؼ مػف الظػركؼ فػي دكؿ المنطقػة  .فينػاؾ فػركؽ نكعيػة حيػث تػـ العمػؿ كفػؽ شػرعية دسػتكر

ديمق ارطػػي .كىنػػاؾ فػػركؽ كميػػة بػػيف دكؿ المنطقػػة كمرحميػػة بسػػبب طبيعػػة مػػف يحكػػـ كمسػػتكل المعارضػػة
التػػي تكاجيػػو كالفػكائض المتاحػػة لػػو لشػراء الرضػػي بػػدال مػػف فرضػػو  .كمػػف المبلحػػظ أيضػػا أف إنكػػار تمػػؾ
الحقػػكؽ لػػيس بقػػكة العنػػؼ المػػادم كانمػػا بنعكمػػة اإلغ ػراء كىشاشػػة جيػػؿ الػػنفط بالدرجػػة األكلػػى .كنتيجػػة

مباشػرة لتكػريس ركح الػػذؿ كاليػكاف كالخػػكؼ مػػف العقػػاب المجيػػكؿ نكعػػو ككمػػو .فػػالمكاطف فػػي اغمػػب دكؿ
المنطقة اليكـ يرل المخاطر كيعرؼ حقكقو كيدرؾ الثمف النفسي كالمادم فػي المػدل الطكيػؿ لعػدـ الجيػر

بكممػة الحػؽ  .كمػع ذلػؾ كمػػو نجػده مسػتكينا ككأنػو مخػدر غيبػػت إرادتػو  ،ينتظػر المصػير المجيػكؿ .فيػػؿ
ىذه ىي الحالة التطبيقية لما سمعناه عف تكنكلكجيا السمكؾ ككضػع اإلنسػاف فػي مكضػع نفسػي تكػكف فيػو

ردة فعمو جزءان محسكبان مف الفعؿ المضاد لمصمحتو كالػذم يقػكـ بػو العػاممكف عمػى إخضػاعو ،كمػا حػذرنا
منو كتاب صدر عف عالـ المعرفة تحت عنكاف " تكنكلكجيا السمكؾ اإلنساني" (يكسػؼ  . )0981أفيػدكنا

يا عمماء النفس السياسي أفادكـ اهلل.

كالػػى جانػػب آليػػة الضػػبط السػػمطكم الريعػػي لمم ػكاطنيف كالتػػأثيرات السػػمبية لممتممقػػيف مػػف الم ػكاطنيف

كالكافػػديف عمػػى فاعميػػة مجتمعػػات المنطقػػة  ،فػػإف الخمػػؿ السػػكاني لػػو تػػأثير كبيػػر أيضػػا حيػػث تراكحػػت قػػكة

العمؿ الكافػدة بػيف  %91-%61مػف إجمػالي قػكة العمػؿ فػي دكؿ المنطقػة  .األمػر الػذم أدل إلػى ت ارجػع
مساىمة المكاطنيف بشكؿ عاـ  ،مما أدل إلػى غيػاب تيػار رئيسػي كطنػي فعػاؿ فػي كػؿ مػف دكؿ المنطقػة

قادر عمى المطالبة بحقكؽ المكاطف كمييأ لمقياـ بكاجباتيا.

كلعؿ عجز المػكاطنيف عػف المطالبػة الفعالػة بتصػحيح الخمػؿ السػكاني  ،الػذم ال يمكػف أف يسػتمر

مخػػتبلن فإمػػا أف يصػػحح كامػػا أف ينش ػ أكضػػاعان قانكنيػػة كفعميػػة ،سػػكؼ يكػػكف فييػػا الكثيػػر مػػف التعػػدم
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الصارخ عمى حقكؽ المكاطنيف في المستقبؿ أيضا .كذلػؾ عنػدما يػتـ تػكطيف الكثيػر مػف الكافػديف كيصػبح

مكاطنك اليكـ مجرد أقمية ضعيفة في أكطانيـ  .األمر الذم يشير إلى فشؿ التجارب السياسية الراىنة في
دكؿ المنطق ػػة بش ػػكؿ ع ػػاـ ،م ػػع الف ػػارؽ الكم ػػي كالش ػػكمي كالزمن ػػي ،نتيج ػػة التفػ ػريط ف ػػي حق ػػكؽ المػ ػكاطنيف
كتعريض حاضرىـ لبلستبلب كمستقبميـ لمضياع بسبب تحكليـ إلى اقميات في بمدانيـ.

كاذا عػػدنا إلػػى حقػػكؽ الكافػػديف فػػإف سػػجؿ حقػػكؽ اإلنسػػاف فػػي المنطقػػة لػػيس ممػػا يتفػػؽ مػػع معػػايير

اإلعبلف العػالمي لحقػكؽ اإلنسػاف كحقػكؽ العػامميف كمػا يتعمػؽ بيمػا مػف مكاثيػؽ كاتفاقيػات دكليػة .كتقػارير
منظمات حقكؽ اإلنساف تشير إلى مستكيات حقكؽ اإلنساف في المنطقة كتكفينا عف المزيػد مػف التفصػيؿ

ف ػػي ى ػػذا الش ػػأف .فدكل ػػة ال ت ارع ػػي حق ػػكؽ اإلنس ػػاف بالنس ػػبة لمكاطنيي ػػا ال ينتظ ػػر مني ػػا أف ت ارع ػػي حق ػػكؽ
اإلنساف بالنسبة لمكافديف إلييػا .األمػر الػذم ينػذر بعكاقػب كخيمػة عمػى مسػتقبؿ حقػكؽ المػكاطنيف إضػافة
إلى ضعؼ حماية حقكؽ الكافديف  ،ألف غياب حقكؽ اإلنساف بالنسػبة لمكافػديف قػد تكػكف تداعياتػو أخطػر

عمػػى المػكاطنيف أنفسػػيـ عنػػدما يحصػػؿ بعػػض الكافػػديف أك عػػدد كبيػػر مػػنيـ فجػػأة عمػػى حػػؽ التجنػػيس كلػػـ
الشمؿ كالعمؿ خارج سيطرة الكفيؿ ،التي لـ يأخذ المكاطنكف احتماالتيػا فػي الحسػباف عنػدما أدمنػكا منػافع

العمالػػة الكافػػدة كتجػػاىمكا غيػػاب حقكقيػػا .كربمػػا تكػػكف حقػػكؽ الكافػػديف الػػذيف يشػػكمكف فػػي الػػدكؿ الصػػغيرة

 %81مػػف السػػكاف كال يقمػػكف ف ػػي الػػدكؿ األكبػػر ع ػػف ثمػػث السػػكاف تتكػػكف أغمبي ػػتيـ مػػف غيػػر الن ػػاطقيف
بالعربية ،قنبمة مكقكتة تؤدم إلى اختبلط ىكية المنطقة كضياع مستقبؿ مكاطنييا األصمييف مثممػا حصػؿ

في سنغافكرة كفيجي عمى سػبيؿ المثػاؿ .كربمػا تكػكف ىػذه القنبمػة المكقكتػة ىػي الحػؽ الػذم يػراد بػو باطػؿ

عندما تكظؼ في اإلستراتيجيات المعادية ليكية المنطقة العربية كاإلسػبلمية ،ك يتكافػؽ ذلػؾ التكظيػؼ مػع
مصالح القكل المييمنة عمى المنطقة كالسعي الصييكني لتركيج فكرة األمـ الشػرؽ أكسػطية بعػد أف تمغػى

اليكيػػة العربيػػة كالطػػابع العربػػي لسػػكاف جزيػرة العػػرب .كال يممػػؾ المػكاطف المػػدرؾ ألبعػػاد كتػػداعيات الخمػػؿ

السػػكاني الػراىف ،السػػيما فػػي اإلمػػارات كقطػػر كالككيػػت سػػكل التسػػاؤؿ :لمػػاذا ال تضػػع الحككمػػات خططػػا

ممزمة تحقػؽ فعػبل عػكدة المػكاطنيف إلػى سػكؽ العمػؿ الحقيقيػة كتتبنػى اسػتراتيجيات كطنيػة تمتػزـ بتخفػيض

نسػػبة الكافػػديف فػػي السػػكاف كقػػكة العمػػؿ بنسػػبة تتػراكح بػػيف  %5-2سػػنكيا عمػػى أف تسػػخر ليػػا اإلمكانيػػات
كتكضػػع ليػػا اآلليػػات الكفيمػػة بتحقيقيػػا فعػػبل عمػػى أرض الكاقػػع ميمػػا تطمػػب األمػػر  .ىػػؿ الػػنظـ السياسػػية

غيػػر قػػادرة عمػػى تحقيػػؽ ذلػػؾ كاذا كانػػت كػػذلؾ فمػػا ىػػي اإلصػػبلحات السياسػػية المطمكبػػة لجعػػؿ النظػػاـ
السياسي يتحمؿ مسئكليتو تجاه المكاطنيف كمصير المجتمعات كىكية المنطقة  .أـ أنيا غير راغبة بسبب
رؤيتيا لمصالحيا ،متمكنة بسبب التدخؿ األجنبي أك غير ممكنة مف اتخاذ مثؿ ىذا القرار االستراتيجي؟
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ىػػذا يضػػاؼ كمػػو بػػالطبع إلػػى خطػػأ عػػدـ م ارعػػاة حقػػكؽ اإلنسػػاف الكافػػد لمعمػػؿ مػػف حيػػث المبػػدأ

كبصػػرؼ النظػػر عػػف كػػؿ االعتبػػارات األخػػرل .في ػؤالء الكافػػدكف مػػف دكؿ شػػقيقة كصػػديقة نحػػف أحػػكج مػػا
نكػػكف إلػػى تعاطفيػػا معنػػا كصػػداقتيا كىػػذا يقتضػػي أال نسػػتقدـ منيػػا –كػػدكؿ نحػػرص عمػػى أمننػػا الػػكطني

كعبلقتنػػا مػػع اآلخ ػريف

–

إال مػػا نحتػػاج لػػو فعػػبل لتعزيػػز جيػػكد التنميػػة ،كعنػػدىا يجػػب عمينػػا تػػكفير العمػػؿ

الكػريـ لمػػف نختػار اسػػتقدامو كحمايػػة حقكقػو بمػػا فييػػا حػؽ اإلقامػػة الدائمػة كالتجنػػيس .لعمنػػا لػك راعينػػا ىػػذه
الحقػكؽ عنػد اتخػاذ قػ اررات اليجػرة كاالسػتقداـ لمعمػؿ –التػػي يجػب أف تكػكف فػي يػػد الدكلػة كليسػت مترككػػة

لصػػاحب العمػػؿ

–

لمػػا سػػمحت المصػػمحة العامػػة لمشػػعكب التػػي يجػػب أف تمثميػػا الحككمػػات  ،باسػػتقداـ

عمالػة ىامشػية يصػعب اسػتيعابيا إذا ىػي قػررت اإلقامػػة كالتجنػيس .كقبػؿ ذلػؾ لمػا سػمحت أف يزيػد عػػدد
الكافديف بأم حاؿ مف األحػكاؿ عمػى عػدد المػكاطنيف فػي قػكة العمػؿ  .إف ىػذه النسػبة ال تزيػد عمػى عشػرة

فػي المائػة مػػف السػكاف فػي اكثػػر الػدكؿ تسػػامحان مػع اليجػرة المنتقػػاة مثػؿ دكؿ أكربػا كشػػماؿ أمريكػا .أك لػػـ

تفكر حككماتنا بعد :كـ سػتككف نسػبة الميػاجريف إلػى السػكاف فػي أمريكػا الشػمالية كأكركبػا لػك تػرؾ األمػر
لتقدير األفراد كلـ تقـ الدكلة بانتقاء المياجريف كتحديد حد أدنى لؤلجر؟
3-2

المشاركة السياسية

تعكد جذكر التجارب السياسية المعاصرة في دكؿ المنطقة أك نظـ الحكـ القائمة إلى الكقت الذم

ثبتت فيو األسر الحاكمة نفسيا في الحكـ في القرف التاسع عشر كمطمع القرف العشريف عبر سمسمة مف

تغيير التحالفات الداخمية كالعبلقات الخارجية  .كقد أدت تمؾ التغيرات بشكؿ عاـ إلى انتقاؿ نظـ الحكـ
تدريجيا في دكؿ المنطقة مف نمط التحالؼ القبمي التقميدم  ،حيث يسكد التحالؼ القبمي كيككف الشيخ
أكؿ بيف متساكيف  ،إلى حكـ أسر مالكة يقكـ عمى الغمبة مع بقاء ش

مف شكؿ التحالفات القبمية

القديمة كما يرتبط بيا مف عبلقة نسب كمجامبلت .كيعكد ىذا التحكؿ إلى المعاىدات التي أجرتيا

بريطانيا مع حكاـ المنطقة  .كما يعكد إلى المكارد التي تكفرت لمحككمات مف دخؿ الجمارؾ أكال كالنفط
فيما بعد  .كقد آدت ىذه التحكالت إلى تراجع المشاركة السياسية بشكؿ عاـ عندما ضعفت مراكز القبائؿ

كالعائبلت كقكيت مراكز الحكاـ كالعائبلت الحاكمة.

كجدير بالتأكيد أف ىذا التحكؿ لـ يمر دكف معارضة  .فقد شيدت المنطقة تحركات قبميػة كشػعبية

طيمة القرف العشريف  ،قبؿ النفط في مطمع العشرينيات  ،كمع بداية امتيازات الػنفط فػي أكاخػر الثبلثينػات

(الرميحػ ػػي  ،)68-29 :0975كمنػ ػػذ أف اسػ ػػتقر الػ ػػنفط كأخػ ػػذ مكانتػ ػػو المتصػ ػػاعدة كالطاغيػ ػػة فػ ػػي مطمػ ػػع
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الخمسػػينيات  .كقػػد شػػيدت بعػػض أقطػػار المنطقػػة فػػي الماضػػي  ،لفتػرات قصػػيرة نتيجػػة لممطالبػػة الشػػعبية
بالمشػػاركة  ،مجػػالس ش ػػكرل كمجػػالس تش ػريعية كمج ػػالس بمديػػة كغيرىػػا كمج ػػالس التعمػػيـ كالص ػػحة ذات

التمثي ػػؿ الش ػػعبي  .كلك ػػف جمي ػػع ى ػػذه المج ػػالس ل ػػـ تؤس ػػس لمش ػػاركة سياس ػػية فعال ػػة ب ػػالرغـ م ػػف اش ػػتداد
المعارضة السياسية كالعمالية كحتى الحركات المسمحة فػي بعػض أرجػاء المنطقػة منػذ مطمػع الخمسػينيات

.

كلعؿ ىيئة االتحاد الكطني في البحريف التي ناضمت جماىيريػا فػي منتصػؼ الخمسػينيات كاسػتمر

كجكدىػػا كتمثيميػػا الفعمػػي غيػػر المنػػازع لشػػعب البح ػريف مػػف عػػاـ  ، 0956 -0954ىػػي أكبػػر حركػػات
المعارض ػػة السياس ػػية ف ػػي الخم ػػيج  .كك ػػذلؾ ف ػػاف جبي ػػة تحري ػػر عم ػػاف كجبي ػػة تحري ػػر ظف ػػار كان ػػت اب ػػرز
الحركات المسمحة فػي المنطقػة  .تمييمػا الحركػات الكطنيػة كالعماليػة فػي الككيػت كالمممكػة كقطػر كسػاحؿ

عمػػاف كمػػا كػػاف يػػدعى حتػػى قيػػاـ اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة فػػي مطمػػع السػػبعينيات  .ىػػذا إضػػافة إلػػى

محاكالت االنقبلبات العسكرية في بعض أقطار المنطقة.

كالجدير بالمبلحظة أف االستجابة لمطالب المشاركة السياسية  ،سكاء كانت مف الجمػاىير أك مػف

النخػػب االجتماعيػػة أك حتػػى بعػػض المعارضػػيف مػػف أفػراد األسػػر الحاكمػػة  ،لػػـ تمػػؽ قبػكال لػػدل الحكػػاـ كال

تفيمػػا مػػف قبػػؿ القػػكل الخارجيػػة الحاميػػة لػػنظـ الحكػػـ كصػػاحبة التػػأثير عمييػػا  .كبقػػى مطمػػب المشػػاركة
السياسية مطمبا عصيا تقؼ أمامو نظـ الحكـ صػامدة مسػتخدمة الترىيػب أك الترغيػب ،خاصػة عنػدما بػدأ

ريػع الػػنفط يفػػيض كأصػػبحت ىنػػاؾ إمكانيػػة لتكسػػيع دائػرة المسػػتفيديف منػػو .كذلػػؾ عنػػدما اصػػبح ريػػع الػػنفط

يكظػػؼ لحجػػب حقػػكؽ المكاطنػػة كاعاقػػة إمكانيػػة القيػػاـ بمقتض ػياتيا ،كيغػػذم آليػػة الضػػبط السػػمطكم كمػػا
سبقت اإلشارة .

كمنذ انتياء معاىدات الحماية البريطانية لمككيت ،في عاـ  0960كانتيائيا بعد ذلؾ منذ عاـ

 0970مع بقية دكؿ الخميج مف البحريف جنكبا إلى عماف  ،أقرت ىذه الدكؿ نظما أساسية لمحكـ أك
دساتير منحة مؤقتة قبيؿ االستقبلؿ كتمييدا لنيمو .ربما كي ال يقاؿ أف بريطانيا تركت المنطقة بعد

استعمار طكيؿ دكف أف تؤىؿ دكليا لبلستقبلؿ كما يتطمبو مف مؤسسات كطنية كاطار دستكرم  .كلذلؾ
فاف تمؾ النظـ األساسية كالدساتير المؤقتة لـ تكضع لتطبؽ ،فبقيت مؤقتة عمى مدل ثمث قرف تنص

عمى أف نظاـ الحكـ "ديمقراطي" سكؼ ينظمو دستكر دائـ -بعد مرحمو انتقالية -يكضع كيقر بشكؿ
ديمقراطي كيكفر مقكمات ممارسة الديمقراطية عمى ارض الكاقع .مع ذلؾ فإنو لـ يتـ بعد كضع الدساتير

الديمقراطية المكعكدة في قطر كاإلمارات(خكرم  .)418-95،410-83 :0988كما لـ تبدأ ممارسة
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ديمقراطية أك تحقيؽ أم شكؿ مف أشكاؿ المشاركة السياسية الفعالة في دكؿ المنطقة ،باستثناء الككيت

عندما يطبؽ الدستكر ،كالبحريف لفترة كجيزة(خكرم .)428-419 ،016-97 :0988

أمػػا المممكػػة العربيػػة فبػػالرغـ مػػف أنيػػا قػػد أنشػػأت " قػػانكف الحجػػاز األساسػػي" عػػاـ  0926كشػػكمت

مجمػػس شػػكرل فػػي الحجػػاز ،عنػػدما كػػاف الممػػؾ عبػػد العزيػػز رحمػػو اهلل يػػدعي ممػػؾ الحجػػاز كسػػمطاف نجػػد

كقب ػػؿ أف يطم ػػؽ عميي ػػا ف ػػي ع ػػاـ  " 0932المممك ػػة العربي ػػة الس ػػعكدية "  ،فأني ػػا ل ػػـ تنشػ ػ قانكن ػػا أساس ػػيا
لممممكػػة العربيػػة السػػعكدية ،كتقػػرر إقامػػة مجمػػس شػػكرل بػػالتعييف م ػرة أخػػرل ،حتػػى منتصػػؼ التسػػعينيات

(األمػ ػػر الممكػ ػػي رقػ ػػـ أ( 91/النظػ ػػاـ األساسػ ػػي لمحكػ ػػـ) كاألمػ ػػر الممكػ ػػي أ( 90/نظػ ػػاـ مجمػ ػػس الشػ ػػكرل)
الصػػادراف فػػي  .)0402/8/27ىػػذا بػػالرغـ مػػف كجػػكد "مشػػركع نصػػكص لمدسػػتكر السػػعكدم الجديػػد" فػػي

عيد الممؾ سعكد عاـ  ، 0960كاف ينص عمى انتخاب ثمثي أعضاء المجمس التنظيمػي كمػا سػمي بػدال

عف المجمس التشريعي (خكرم  .)058-047كيبلحظ مف نصكص " مشركع الدسػتكر السػعكدم الجديػد"
الذم لـ يصدر ،انو كاف شبييا إلى حد ما بالنظـ األساسية التػي كػاف مػف المنتظػر أف تعػـ دكؿ المنطقػة

لػك أف المممكػة قػػد أخػذت بيػػا فػي ذلػػؾ الكقػت  ،كلربمػا سػػبقت المممكػة غيرىػػا مػف دكؿ المنطقػػة فػي إقػرار

مبػػدأ االنتخػػاب لمسػػمطة التش ػريعية كاق ػرار مبػػدأ " النػػاس سكاسػػية فػػي الك ارمػػة اإلنسػػانية  ،كىػػـ س ػكاء أمػػاـ
النظاـ في الحقكؽ كالكاجبات العامة" كفقان لما جاء في المػادة ( )31مػف مشػركع الدسػتكر  .فقػد كػاف ذلػؾ
المشػػركع يتػػداكؿ فػػي الكقػػت الػػذم تجػػرل فيػػو مناقشػػات الجمعيػػة التأسيسػػية لدسػػتكر الككيػػت كقبػػؿ صػػدكر

الدستكر عاـ .0962

كاذا نظرنا اليكـ إلى األكضاع الدستكرية في المنطقة كمدل قياـ دساتيرىا كنظميػا األساسػية عمػى

المبادئ الديمقراطية ،كذلؾ باعتبار الدستكر الديمقراطي ىك مصدر المشػاركة السياسػية الفعالػة كالضػامف

لممارسػػتيا كفػػؽ مبػػادئ كمؤسسػػات كآليػػات كضػػمانات ديمقراطيػػة (كمػػا سػػبقت اإلشػػارة) ،فإننػػا نبلحػػظ أف
األكضػػاع الدسػػتكرية فػػي دكؿ المنطقػػة بشػػكؿ عػػاـ ما ازلػػت قاص ػرة عػػف بمػػكغ مرحمػػة الدسػػتكر الػػديمقراطي

كبالتػػالي عػػاجزة عػػف تحقيػػؽ مشػػاركة سياسػػية فعالػػة ترتكػػز عمػػى مبػػدأ المكاطنػػة المتسػػاكية كمبػػدأ الشػػعب
مصدر السمطات كالمساكاة بيف المكاطنيف في الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية.ىذا إضافة إلػى غيػاب أك

ش ػػبو غي ػػاب حري ػػة التنظ ػػيـ كالتعبي ػػر ف ػػي معظ ػػـ دكؿ المنطق ػػة ب ػػؿ تحػ ػريـ ك ػػؿ التنظيم ػػات الت ػػي تتع ػػاطى

بالسياسػػة كاعتبارىػػا خارجػػة عػػف القػػانكف فػػي معظػػـ دكؿ المنطقػػة .كبػػالرغـ مػػف كجػػكد اخػػتبلؼ كبيػػر ،مػػف

حيػػث قػػرب مختمػػؼ دكؿ المنطقػػة مػػف إمكانيػػة ممارسػػة المشػػاركة السياسػػية كبعػػدىا عػػف ذلػػؾ ،فػػإف نظػػاـ
الحكـ في معظـ دكؿ المنطقة في جكىره مازاؿ يصنؼ بأنو نظاـ حكـ مطمؽ .
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كلعػػؿ الككيػػت اليػػكـ ىػػي األقػػرب إلػػى إمكانيػػة ممارسػػة المشػػاركة السياسػػية الفعالػػة كاالنتقػػاؿ إلػػى

نظػػاـ حكػػـ ديمق ارطػػي .فالككيػػت يكجػػد فييػػا دسػػتكر تعاقػػد عميػػو الشػػعب مػػع العائمػػة الحاكمػػة بفضػػؿ ثبلثػػة
عكامؿ:

أكلي ػػا :المطالب ػػة الش ػػعبية المس ػػتمرة لمرج ػػكع إل ػػى أى ػػؿ الككي ػػت كتطبي ػػؽ حك ػػـ الش ػػكرل كتحقي ػػؽ المش ػػاركة
السياسية الفعالة.كقػد كػاف ذلػؾ فػي عػاـ 0920عنػدما تمػت المطالبػة بمجمػس شكرل،كأيضػا عنػدما فػرض

أىػػؿ الككيػػت عمػػى الحػػاكـ المجمػػس التش ػريعي برئاسػػة عبػػد اهلل السػػالـ عػػاـ.0938ككػػذلؾ عنػػدما تبمػػكرت

مطالػػب الحركػػة السياسػػية كالعماليػػة فػػي مطمػػب الديمقراطيػػة كاقامػػة نظػػاـ حكػػـ ديمق ارطػػي.كقػػد تحقػػؽ ذلػػؾ
بانتخاب المجمس التاسيسي الذم كضع دستكر الككيت لعاـ(0962النجار.)71-03 :0996

ثانييػػا  :شػػخص عبػػد اهلل السػػالـ كتجربتػػو السياسػػية كتجػػاكزه ذات الحػػاكـ المطمػػؽ ،إلػػى مسػػئكلية السياسػػي

الػػكطني .كلعػػؿ زىػػد عبػػد اهلل السػػالـ شخصػػيا فػػي المػػاؿ العػػاـ كاعتبػػاره السػػمطة مصػػد انر لمخدمػػة الكطنيػػة
فضبل عف تجربتو السياسية في رئاسة المجمس التشريعي لعاـ  ،0938كنظرتو المسػتقبمية اإلنسػانية التػي

نػػاد اىر مػػا يتصػػؼ بيػػا الحػػاكـ مطمػػؽ السػػمطة  ،كميػػا كانػػت عكامػػؿ حاسػػمة فػػي ظيػػكر دسػػتكر الككيػػت إلػػى
الكجكد(الدييف .)54-8 :0999كلك لـ تكف ىذه شمائؿ عبد اهلل السالـ كخصائصػو كرؤيتػو الثاقبػة ،لكجػد
طريقا آخر غير قبكؿ دستكر يقيد سمطتو المطمقة ،مثمما يعمؿ مختمؼ الحكاـ في ببلدنا العربية.

ثالثيػػا :تػػأثير الع ػراؽ عمػػى الككيػػت بشػػكؿ عػػاـ كمطالبػػة عبػػد الك ػريـ قاسػػـ بضػػـ الككيػػت ،التػػي كضػػعت
ض ػػغطا خارجي ػػا عم ػػى بع ػػض أفػ ػراد األسػ ػرة الحاكم ػػة الككيتي ػػة جعمي ػػا تكاف ػػؽ عم ػػى دس ػػتكر  ،0962عم ػػى

مضػػض  .ككثيػػر مػػف أف ػراد األس ػرة الحاكمػػة الككيتيػػة مػػا ازل ػكا غيػػر مرتػػاحيف إلػػى ذلػػؾ الدسػػتكر خاصػػة
عندما ينظركف إلى بقيػة األسػر الحاكمػة فػي المنطقػة .األمػر الػذم يتطمػب ضػركرة تحديػد مكقػؼ السػمطة

مف الخيار الديمقراطي بشكؿ حاسـ حتى تستطيع الككيت أف تحسـ خياراتيا األخرل.

كلعؿ مكافقة عبد اهلل السالـ عمى دستكر  0962كما أقره المجمس التاسيسي المنتخػب دكف تعػديؿ

بالرغـ مف الخبلفػات الجكىريػة بػيف المجمػس كاألسػرة الحاكمػة عمػى مػكاد حاكمػة فػي الدسػتكر  ،تفسػر لنػا

الصعكبات التي يمقاىا دستكر الككيت مف حيث الفيـ كالتطبيػؽ ،كأسػباب تعرضػو إلػى محػاكالت التعطيػؿ

غيػػر الدسػػتكرم المتكػػررة .ىػػذا إضػػافة إلػػى مكقػػؼ الحككمػػة مػػف تػػداكؿ السػػمطة التنفيذيػػة كتػػكلي ك ازرات
السيادة كغير ذلؾ مف المتطمبات الجكىريػة لتطػكير الممارسػة الديمقراطيػة كترسػيخيا فػي الحيػاة السياسػية

عمػػى المسػػتكل الرسػػمي كفػػي المجتمػػع المػػدني .كبػػالرغـ مػػف قصػػكر التجربػػة السياسػػية الككيتيػػة عػػف بمػػكغ
الديمقراطية مف حيث تكفير ضػمانات المشػاركة السياسػية الفعالػة كمػف حيػث تػداكؿ السػمطة التنفيذيػة ،أال
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أف التجربػػة الككيتيػػة يحسػػب ليػػا إشػػاعة الحريػػة كتػػكفير قػػد ار مػػف الحريػػات العامػػة ال سػػيما حريػػة التعبيػػر

بشكؿ لـ هيشاىد بعد في أم مف دكؿ المنطقة .كىذا يضع الككيت بيف عدد مف الدكؿ العربيػة التػي بػدأت
فييػػا مظػػاىر الحريػػة دكف أف تصػػؿ إلػػى مرتبػػة الممارسػػة الديمقراطيػػة التػػي يمكػػف القػػكؿ إف أيػػا مػػف الػػدكؿ

العربية لـ تصؿ إلييا بعد ،كانما كقفت عند بداية االنفتاح السياسػي فػي ضػكء نظػـ حكػـ سػمطكية ال تتػيح

تػػداكؿ السػػمطة،كانما تس ػ إلػػى الديمقراطيػػة مػػف كث ػرة التعػػديبلت التػػي تجرييػػا عمػػى الدسػػاتير فضػػبل عػػف

تزكي ػر االنتخابػػات مػػف أجػػؿ الحيمكلػػة دكف تػػداكؿ السػػمطة.كىػػذا مػػا يجعمنػػا نقػػكؿ إف الككيػػت مثميػػا مثػػؿ
افضؿ الدكؿ العربية يكجػد فييػا قػدر مػف الحريػة دكف كجػكد ديمقراطيػة .فالديمقراطيػة ال تتحقػؽ آال عنػدما

تككف المشاركة السياسية فعالة كيصبح مف الممكف تداكؿ السػمطة سػمميان كفقػا النتخابػات حػرة كنزييػة فػي
نظاـ الحكـ الجميكرم كفي الممكية الدستكرية.

كلعؿ ظاىرة تكقؼ "ديمقراطية" الدكؿ العربية عند حدكد الحرية كعدـ بمكغيا مرحمة تداكؿ السمطة

التنفيذيػة فػػي الػػدكؿ الجميكريػػة كالممكيػػات الدسػػتكرية  ،تشػػير إلػى حقيقػػة مػرة عمينػػا أف نعييػػا .كتتمثػػؿ ىػػذه

الحقيقػة فػي ضػػركرة تنحػي رمػػكز السػمطة السػػابقة عمػى الممارسػة الديمقراطيػػة مػف مكاقػػع السػمطة التنفيذيػػة
سمميا حتى يمكػف لمممارسػة الديمقراطيػة أف تتقػدـ  .إف الرمػكز التػي تنػاكئ االنتقػاؿ إلػى الديمقراطيػة لمػدة

طكيمػػة كالحػػرس القػػديـ الم ػرتبط بػػإدارة االسػػتبداد ال يقبػػؿ ذلػػؾ االنتقػػاؿ إلػػى الديمقراطيػػة إال عمػػى مضػػض
كيعمؿ كؿ ما في كسعو إلجياض التجربة مف خبلؿ ممارسػة الضػغكط كتزييػؼ إرادة النػاس كالمجػكء إلػى

التغي ػ ػرات الدسػ ػػتكرية التػ ػػي تمنػ ػػع تػ ػػداكؿ السػ ػػمطة عمػ ػػى ارض الكاقػ ػػع ،كيجعػ ػػؿ "الديمقراطيػ ػػة" شػ ػػكبل دكف

مضػمكف .إف ىػذا الظػف إف صػح فػإف "ديمقراطيػات" العػرب الراىنػة ال تتعػدل مرحمػة مػف م ارحػؿ النضػاؿ
الديمقراطي يجب تكظيؼ الحرية المتاحة كاالنفتػاح السياسػي النسػبي ،المػذيف اجبػر النظػاـ السياسػي عمػى

إجرائيمػا دكف تغييػػر طبيعتػػو السػػمطكبة  ،إلػى تكجػػو كعمػػؿ أىمػػي لبنػاء حركػػة ديمقراطيػػة ك"حػػزب دسػػتكرم

ديمق ارطػػي" يقابػػؿ حػػزب السػػمطة ،حتػػى يػػتـ العمػػؿ بشػػرعية دسػػتكر ديمق ارطػػي عمػػى األرض كيبػػدأ مسمسػػؿ

تداكؿ السمطة سمميان.

كتػػأتى تجربػػة البح ػريف بعػػد الككيػػت مػػف حيػػث تعاقػػد الشػػعب مػػع األس ػرة الحاكمػػة كالتكافػػؽ عمػػى

دسػػتكر شػػبيو بدسػػتكر الككيػػت ،تػػـ كضػػعو أيضػػا مػػف قبػػؿ مجمػػس تأسيسػػي عػػاـ (0973خػػكرم :0988

 .)016-97كمما يؤسؼ لو أف ىذا الدستكر الػدائـ كالربيػع الػديمقراطي الػذم شػيدتو البحػريف قبػؿ كضػع
الدستكر كأثناء مناقشتو كبعد إق ارره كانتخاب أكؿ مجمس كطني بعد المجمس التاسيسي  ،لـ يػدـ اكثػر مػف

أربػع سػنكات مػف عػاـ  0972إلػى  .0975حيػث تػـ تعطيػؿ مػكاد فػي الدسػتكر بشػكؿ غيػر دسػتكرم ،كلػػـ
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يعػػد العمػػؿ بيػػا بػػالرغـ مػػف المطالبػػات المتكػػررة كاالضػػطرابات المصػػاحبة لمحركػػة المطالبػػة بإعػػادة العمػػؿ
بالدستكر ذات المطمب الكاضح كالمحدد الذم لػـ يكقفػو إنشػاء مجمػس شػكرل ،أك كعػد الحككمػة باسػتبدالو

بدستكر دائـ غير دستكر عاـ  .0973كلعػؿ بػكادر االنفتػاح السياسػي فػي البحػريف التػي بػدأت باالسػتفتاء

عم ػػى ميث ػػاؽ العم ػػؿ ال ػػكطني تمث ػػؿ فرص ػػة لمع ػػكدة إل ػػى دس ػػتكر البحػ ػريف لع ػػاـ  ،0973كم ػػف ث ػػـ إجػ ػراء
التعػديبلت الضػركرية عميػو بشػكؿ دسػتكرم كفػؽ نصكصػو ،كذلػؾ بعػد العمػؿ بالدسػتكر  .إف ىػذا اإلجػراء

ىك الكفيؿ بانتقاؿ البحريف إلى كضع الككيػت  .كمػا عػدا ذلػؾ مػف تعػديبلت غيػر دسػتكرية عمػى الدسػتكر
قػػد تنزلػػؽ إلييػػا البحػريف لػػف يحقػػؽ النتػػائج المرجػػكة مػػف المصػػالحة الكطنيػػة التػػي تمػػت فػػي البحػريف حػػديثا

عمى قاعدة الديمقراطية.

أما بقية دكؿ المنطقة فإنيا ال تتمتع بدساتير ديمقراطية كلـ تقر حككماتيا بعد بضركرة كجكد

دساتير ديمقراطية مف حيث طريقة كضع الدستكر كمف حيث مضمكنو .ككؿ الكعكد المطركحة في قطر
كالبحريف كمسيرة عماف االنتقائية فضبل عف المممكة ،ال تشير إلى تكجيات مماثمة لتكجو عبد اهلل السالـ

كحككمة البحريف في مطمع السبعينيات ،ككؿ ما يمكف تكقعو في ضكء إعاقة حرية التعبير كالتنظيـ التي

مازلنا نشيدىا ،ال يعدك دساتير منحة ال تأخذ بالمبادئ الديمقراطية كال تؤسس عمى مبدأ المكاطنة
الكاممة غير المنقكصة أك تمتزـ بمقتضيات مبدأ الشعب مصدر السمطات ،كاف "ال سيادة لفرد كال لقمة

عمى الناس" .ىذا إذا لـ تتـ مناقشة ككضع الدستكر كاق ارره ،مف قبؿ جمعيات تأسيسية منتخبة انتخابا

عاما ح ار كنزييا مثمما جرل عند كضع دستكر الككيت لعاـ  0962كدستكر البحريف لعاـ  .0973إف
الدساتير المكعكدة مف المتكقع أف تقر انتخاب مجالس لمشكرل أك مجالس نيابية كيتاح حؽ االنتخاب

لممرأة كيسمح بانتخاب مجالس بمدية ،ربما تنفيذية كليست مجرد استشارية  ،إال أف ىذه الدساتير سكؼ

تككف قاصرة مثميا مثؿ النظـ األساسية كالدساتير المؤقتة كالمعطمة عف بمكغ مرتبة الدستكر الديمقراطي

كبالتالي سكؼ تككف عاجزة عف تحقيؽ المشاركة السياسية الفعالة ،كما أنيا لف تؤدم إلى الفصؿ بيف
شخص الحاكـ كماليتو الخاصة كشخصية الدكلة كماليا العاـ طالما تجنبت المسار السياسي الصحيح

لمتكافؽ الكطني كالتعاقد كفؽ شرعية دستكر ديمقراطي يحترمو الحاكـ كالمحككـ كيخضعاف لمقتضيات

أحكامو .كذلؾ مف خبلؿ العكدة إلى الدساتير المعطمة أك الدعكة إلى انتخاب جمعيات تأسيسية لكضع
دساتير ديمقراطية في الدكؿ التي لـ تكضع الدساتير كالنظـ فييا مف قبؿ جمعيات تاسيسية منتخبة.

كاذا ك ػػاف المث ػػؿ يق ػػكؿ " اس ػػمع كبلم ػػؾ يعجبن ػػي أش ػػكؼ أفعال ػػؾ أتعج ػػب" ل ػػو دالل ػػو ف ػػي أكض ػػاعنا

السياسية كالمكقؼ مػف الديمقراطيػة اليػكـ  ،فػإف المطمػكب مػف حككمػات المنطقػة بشػكؿ عاجػؿ كفػكرم اف
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تصػػحب القػػكؿ بالعمػػؿ كذلػػؾ بػػأف تطمػػؽ حريػػة التعبيػػر كحريػػة التنظػػيـ كاف تسػػمح لممنظمػػات األىميػػة أف

تهش ػ ٌكؿ بسػػيكلة كأف ت ػزاكؿ العمػػؿ السياسػػي إلػػى جانػػب العمػػؿ النقػػابي كالمينػػي كالثقػػافي ،كذلػػؾ مػػف أجػػؿ

تطبيػػؽ الديمقراطيػػة فػػي المجتمػػع كتػػكفير أطػػر ديمقراطيػػة إلج ػراء الح ػكار كتعميػػؽ الػػرؤل كتييئػػة الشػػعكب
لمتعبير عف مصمحتيا كتقريػر مصػيرىا بػكعي كحريػة كمسػئكلية  .كمػا يقتضػي ذلػؾ مراجعػة القػكانيف التػي
ىي اقرب إلى قكانيف الطػكارئ كاألحكػاـ العرفيػة ،كاف تضػبط الحككمػات أحكػاـ القػكانيف باعتبػارات حقػكؽ

اإلنسػاف كالمػكاطف كنصػػكص دسػاتيرىا كنظميػػا األساسػية  .إف حريػػة التعبيػر كالتنظػػيـ لػف تقػػكـ ليػا قائمػػة

طالمػػا اسػػتمرت الكثيػػر مػػف القػكانيف كاألعػراؼ األمنيػػة المعمػػكؿ بيػػا فػػي أغمػػب دكؿ المنطقػػة  .كبػػذلؾ لػػف
يتعػ ػػدل الكػ ػػبلـ عػ ػػف الديمقراطيػ ػػة حػ ػػدكد القػ ػػكؿ  ،إال إذا تػ ػػـ تػ ػػكفير الشػ ػػركط القانكنيػ ػػة كأصػ ػػمحت اإلدارة
الحككمية.

أف الديمقراطيػة ليسػت مجػػرد انتخابػات كعػػد رؤكس  ،كال ىػي دسػػتكر فقػط أك حتػػى شػرعية دسػػتكر

ديمق ارطػػي عمػػى الػػكرؽ ،كانمػػا ىػػي إلػػى جانػػب ذلػػؾ كقبػػؿ ذلػػؾ ممارسػػة عمػػى األرض تحتػػاج إلػػى كعػػي
كتنظيـ أىمي سياسي ينخرط فيػو النػاس حتػى يعبػركا عػف أنفسػيـ مػف منطمقػات كطنيػة كاضػحة كصػادقة،

دكف عػػكدة إلػػى أسػػكء مػػا فػػييـ مػػف قبميػػة كطائفيػػة كعنصػرية كمػػاؿ حػراـ كبيئػػة فاسػػدة تجػػد أرضػػا صػػالحة

عندما يغيب الكعي الديمقراطي كيساء فيـ الديمقراطية  ،كيتـ الفصؿ بيف مضمكف الديمقراطية كشكميا .
كىذا لف يككف إال عندما تشرع الحككمات قكانيف تكفؿ حرية التعبير كحرية التنظيـ كيبدأ الناس في تنظيـ

أنفسػ ػػيـ سياسػ ػػيا فػ ػػي حركػ ػػات كمنظمػ ػػات ذات ب ػ ػرامج كطنيػ ػػة ،كبالتػ ػػالي يكػ ػػكف االنتخػ ػػاب لب ػ ػرامج كلػ ػػيس
ألشخاص .عندىا سكؼ يتـ العمؿ بالديمقراطية عمى األرض باعتبارىا منيجا إلدارة أكجو االختبلؼ فػي
الرأم كالتعارض في المصالح كليست كسيمة لتزييؼ اإلرادة كانحرافيا.
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الفصل الثالث

البنى الراهنة في دول المنطقة
لقد أفرزت التجربة السياسية في كؿ دكلة مف دكؿ المنطقة بني سياسية كاقتصادية كاجتماعية

كثقافية كعبلقات جيك-سياسية .كمستقبؿ الديمقراطية في أم مف دكؿ المنطقة يتكقؼ عمى نكعية البنى

التي أسفرت عنيا التجارب السياسية المعاصرة فييا .كلذلؾ فإف تحديد نقطة البداية التي يجب أف تنطمؽ

منيا جيكد تعزيز المساعي الديمقراطية تتطمب منا التعرؼ عمى تمؾ البنى كتحرل تأثيراتيا عمى عممية
االنتقاؿ إلى الديمقراطية كبدء عممية التحكؿ الديمقراطي.

كمف ىنا فاف تكصيؼ تمؾ البنى بشكؿ شامؿ كالتعرؼ عمى الجكانػب اإليجابيػة كالسػمبية فييػا مػف

حيث عبلقتيا بمستقبؿ الديمقراطية  ،البد أف يككف في كؿ دكلة عمى حدة .فالدكلة  -كما سبقت اإلشػارة
 -ىػػي اإلطػػار القػػانكني كالسياسػػي الػػذم تطبػػؽ فيػػو الديمقراطيػػة كيجػػرم فيػػو النضػػاؿ الحقيقػػي مػػف اجػػؿ

االنتقاؿ إلى نظاـ الحكـ الديمقراطي .كتجنبػا لمتكػرار فػإنني أحيػؿ القػارئ إلػى التفصػيؿ الػكارد فػي مػنيج "

دراسة مسػتقبؿ الديمقراطيػة فػي الػببلد العربيػة " كالمنشػكر فػي مجمػة المسػتقبؿ العربػي العػدد  203نػكفمبر

( 0996برىاف غميكف ص  53-37كعمي خميفة الككارم ص  . )69-54ففي ذلؾ المنيج محاكلة تفيػد

مف يريد أف يجػرم د ارسػة تحمػؿ البنػى الراىنػة فػي أم دكلػة مػف دكؿ المنطقػة بيػدؼ تحديػد تػأثيرات البنػى

السياس ػػية كاالقتص ػػادية كاالجتماعي ػػة كالثقافي ػػة كالجي ػػك-سياس ػػية عم ػػى إمكاني ػػة االنتق ػػاؿ إل ػػى الديمقراطي ػػة

كتعزيز عممية التحكؿ الديمقراطي.

كبالرغـ مف أف دراسة البنى يجب إجراؤىا عمى كياف محدد ،فإننا في سياؽ سعينا المشترؾ لتنمية

رؤيػػة مسػػتقبمية فػػي دكؿ المنطقػػة يمكننػػا التطػرؽ بإيجػػاز إلػػى مػػا ىػػك عػػاـ كمشػػترؾ فػػي البنػػى الراىنػػة فػػي
دكؿ المنطقة .

0-3

البنية السياسية

نجد تشابيا بيف دكؿ المنطقة في البنية السياسية باستثناء الككيت حيث يكجد دستكر تعاقدم غير

معطػػؿ ف ػػي الكق ػػت الحاض ػػر يمي ػػز بنيتي ػػا السياس ػػية م ػػف حي ػػث البني ػػة الدس ػػتكرية كالقانكني ػػة كالعبلق ػػة ب ػػيف
السػػمطات كأدكارىػػا كمصػػادر شػػرعيتيا  ،كمػػف حيػػث كجػػكد الحيػػاة البرلمانيػػة  ،كمػػف حيػػث تنظػػيـ المجتمػػع
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المػػدني كاسػػتقبللو النسػػبي كبالتػػالي إمكانيػػة نمػػك ت ػكازف القػػكل بػػيف الدكلػػة كالمجتمػػع نسػػبيا مقارنػػة بالػػدكؿ

األخػػرل فػػي المنطقػػة .فػػدكؿ المنطقػػة بشػػكؿ عػػاـ ما ازلػػت بنيتيػػا السياسػػية بنيػػة شػػمكلية كنظػػاـ الحكػػـ فييػػا
مطمؽ كتنظيمات المجتمػع المػدني محػدكدة ،ال تتعػدل مجػاالت العمػؿ الخيػرم البحػت المحكػكـ بتكجيػات

السمطة كتفضيبلتيا مف حيث األشخاص الذيف تسػمح ليػـ بػالترخيص كمػف حيػث نكعيػة النشػاط .كمػا أف

تنظيمات المجتمع المػدني ال تشػمؿ األحػزاب كالحركػات السياسػية كالنقابػات ،كال تتضػمف حتػى الجمعيػات
المينية أك الجمعيات الثقافية التػي إف كجػدت فػي دكلػة أك اثنتػيف ،فإنيػا محاصػرة بػإجراءات أمنيػة تمنعيػا

مػػف التفاعػػؿ اإليجػػابي مػػع القضػػايا الكطنيػػة كالمينيػػة العامػػة .أمػػا المعارضػػة فػػي دكؿ المنطقػػة فإنيػػا غيػػر

مقبكلػػة كال تكجػػد ليػػا قن ػكات شػػرعية لمتعبيػػر عػػف معارضػػتيا سػػمميا ،ىػػذا باسػػتثناء الككيػػت كالػػى حػػد أقػػؿ
البحريف في عيد االنفتاح السياسػي الػراىف باتجػاه العمػؿ بدسػتكر  .0973كفػي غيػاب دسػاتير ديمقراطيػة

معمكؿ بيا في األغمبية العظمى مف دكؿ المنطقة ،يضعؼ حكـ القانكف كيتعذر استقبلؿ القضاء ،نتيجػة

عدـ ك جكد حصانة لمقضاة كغياب كجكد القضاء الدستكرم كانعداـ الفصؿ بيف السمطات .

كمف ىنا فاف البنية السياسية في دكؿ المنطقة يمكف تكصيفيا بشكؿ عاـ بأنيا بنية شمكلية سػمطكية

ال تفسح مجاال شرعيا لمطمب الديمقراطي كتحكؿ بكافة الكسائؿ القانكنية كالسػمطكية كمػف خػبلؿ سػيطرتيا

عمػػى أجي ػزة الثقافػػة كاألعػػبلـ كالتعمػػيـ كالػػكعظ كاإلرشػػاد ،دكف تنميػػة الػػكعي الػػديمقراطي دع عنػػؾ العمػػؿ

الػػديمقراطي  .كمػػا أف تمػػؾ البنيػػة السياسػػية قػػد أعاقػػت إمكانيػػات الح ػكار الػػكطني حػػكؿ األىػػداؼ الكطنيػػة

كاألكلكي ػػات اإلس ػػتراتيجية كحال ػػت دكف ض ػػركرة تنمي ػػة قكاس ػػـ مش ػػتركة ب ػػيف األط ػػراؼ الت ػػي تنش ػػد التغيي ػػر
كعرقمت سبؿ قياـ حركة ديمقراطية سممية .كلعؿ ىذه البنية السمطكية مف ناحيػة كضػعؼ البنيػة السياسػية
كالتنظيمية لممجتمع األىمي تفسر لنا القضاء عمى الحركات الكطنية ميما كانت شػعبيتيا  -البحػريف عػاـ

 0956نمكذجا  . -كما تشير إلى الطريقة التي تعاممت بيػا دكؿ المنطقػة مػع مقػدمي العػرائض المتفائمػة

بعد حرب الخميج الثانية (الكتبي  )235-221 :2111كالتي كانت تنشد الديمقراطية أك الشػكرل الممزمػة
كتحث عمى الفصؿ بيف شخص الحاكـ كخزينتو الخاصة كبيف شخصية الدكلة كماليا العاـ  ،كتدعك إلػى

إقامة الحكـ الرشيد كتحقيؽ العدؿ كاإلنصاؼ.

كقػد أثبتػت الطبيعػة الشػمكلية لمبنيػػة السياسػية عػدـ قػدرتيا عمػى تحمػػؿ التجػارب الديمقراطيػة كمػا ىػػك

الحػػاؿ فػػي البح ػريف عنػػدما هحػػؿ البرلمػػاف كعطػػؿ العمػػؿ بالدسػػتكر عػػاـ  .0975أك قبكليػػا عمػػى مضػػض
كمحاكلػػة تعطيميػػا بشػػكؿ غيػػر دسػػتكرم فػػي الككيػػت كمػػا حصػػؿ اكثػػر مػػف م ػرة ،أك الحيمكلػػة دكف فعاليػػة
التجربػػة الديمقراطيػػة كمنعيػػا مػػف إجػراء التغييػػر الػػديمقراطي المنشػػكد –تػػداكؿ السػػمطة التنفيذيػػة -إذا تعػػذر
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تعطيميا أحيانا.

كيبقى بالرغـ مف ذلؾ في ىذه البنية السياسية السمطكية بقية مف أعراؼ قبمية كضػكابط شػرعية دينيػة

كأسػػمكب معارضػػة صػػامتة اعتػػاد عميػػو أىػػؿ المنطقػػة فػػي عبلقػػتيـ مػػع الحكػػاـ يتمثػػؿ فػػي االبتعػػاد عػػف
السمطة كنقدىا بصكت خافت كبشكؿ فػردم غيػر مباشػر .ىػذا إضػافة إلػى خبػرة سياسػية اكتسػبتيا األسػر

الحاكمة تجعميا ال تفرط في العنؼ المادم الجسدم كال تعاقب الناس ماديان عمى مػا فػي صػدكرىـ مكتفيػة

بما خسػركه نتيجػة ابتعػادىـ عػف م اركػز الحظػكة كالنفػكذ  .كيعػكد ذلػؾ األسػمكب اليػادم إلػى األعػراؼ كمػا

يػػأتي م ارعػػاة لصػػكرتيا الخارجيػػة كتجنبػػا لمػػا قػػد تتعػػرض إليػػو مػػف ضػػغكط القػػكل الديمقراطيػػة فػػي الخػػارج.
األمر الذم يجعؿ مف الممكف مكاجيتيا بمطالػب ديمقراطيػة سػممية إذا اتفقػت األطػراؼ التػي تنشػد التغيػر
عمى المطالب ككسرت الحاجز النفسي الػذم يمنعيػا مػف تقػديـ تمػؾ المطالػب كاإلصػرار عمييػا  .كىػذا مػا

يفسر القدرة عمى المطالب المباشرة كالعرائض التي شيدتيا دكؿ المنطقة عبر عقكد القرف العشريف كمو .
2-3

البنية الثقافية

البنيػػة الثقافيػػة فػػي دكؿ المنطقػػة ىػػي امتػػداد لمبنيػػة الثقافيػػة العربيػػة كاإلسػػبلمية  .كىػػذه الثقافػػة مػػف

الناحيػػة النظريػػة تحمػػؿ الكثيػػر مػػف القػػيـ التػػي يمكػػف أف تؤسػػس عمييػػا الديمقراطيػػة مثػػؿ المسػػاكاة كالعػػدؿ

كاإلنصػػاؼ كالشػػكرل كاألمػػر بػػالمعركؼ كالنيػػي عػػف المنكػػر إضػػافة إلػػى التكافػػؿ االجتمػػاعي كالتكاصػػي
بػػالحؽ كبالصػػبر كمقاكمػػة الظمػػـ ،إال أف ىػػذه الثقافػػة  -مػػع األسػػؼ  -مػػف حيػػث التطبيػػؽ لػػـ تكظػػؼ ىػػذه
القػػيـ فػػي الحيػػاة السياسػػية بسػػبب تأسػػيس الحكػػـ منػػذ زمػػف بعيػػد عمػػى الغمبػػة  ،كعػػدـ قيػػاـ نظػػاـ لمشػػكرل

الممزمػػة كاالفتقػػار إلػػى آليػػات األمػػر بػػالمعركؼ كالنيػػي عػػف المنكػػر خاصػػة مػػا يتعمػػؽ منػػو بنظػػاـ الحكػػـ

كممارسػػة السػػمطة .فقػػد تأسػػس الحكػػـ نتيجػػة لػػذلؾ بعػػد عصػػر الخمفػػاء ال ارشػػديف عمػػى الغمبػػة كالقيػػر كالقػػكة
الغاشػمة كتكظيػػؼ نفػكذ الدكلػػة مػف اجػػؿ جمػب المػػاؿ كاحتكػار مصػػادر التسػمط مػػف "ذىػب المعػػز كسػػيفو".

كمػػف ىنػػا فػػإف نظػػـ الحكػػـ فػػي الػػببلد العربيػػة كاإلسػػبلمية بشػػكؿ عػػاـ لػػـ تتطػػكر بعػػد باتجػػاه تكسػػيع إطػػار
المشػػاركة السياسػػية الفعالػػة .كمػػا لػػـ يػػتـ فػػي العصػػر الحػػديث تأسػػيس الديمقراطيػػة كتأصػػيميا فػػي الثقافػػة
السياسية لتحظى بالقبكؿ في المجتمع كالتبني مف قبؿ القكل السياسية التي تنشػد التغييػر .إف الديمقراطيػة

مازالت حتى بالنسبة لمذيف يرفعكنيا شعا انر يحتاج إلى تطبيؽ .

كلعؿ ىذا المفارقة بيف القػيـ السػامية التػي يػتـ تكرارىػا عمػى مسػامع العػرب كالمسػمميف عبػر مئػات

الق ػػركف كب ػػيف كاقعي ػػـ السياس ػػي الم ػػر ق ػػد أح ػػدثت انفص ػػاما ب ػػيف الق ػػكؿ كالفع ػػؿ كس ػػببت االزدكاجي ػػة ف ػػي
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شخصية الفرد .األمر الذم أصبحت الثقافة بمقتضاه في أزمة سػمحت بػانحراؼ السػمكؾ االجتمػاعي عػف

متطمب ػػات الممارس ػػة الديمقراطي ػػة لم ػػا تتطمب ػػو م ػػف ص ػػدؽ كش ػػفافية ،عم ػػى مس ػػتكل الس ػػمطة كعم ػػى مس ػػتكل
المجتمع بشكؿ عاـ  ،فأصبح الكؿ ..الحاكـ ك المحككـ عمى ارض الكاقع غير ديمقػراطييف عنػدما تصػؿ
المسائؿ إلى كاجباتيـ تجاه مشاركة اآلخريف في اتخاذ الق اررات المؤثرة عمى حياتيـ أك اطبلعيـ عمػى مػا

يخصػػيـ مػػف شػػئكف عامػػة ،س ػكاء كػػاف ذلػػؾ فػػي البيػػت كالمدرسػػة كمكػػاف العمػػؿ كالتككينػػات االجتماعيػػة
األىمية التقميدية منيا كالتنظيمات الحديثة أك عمى مستكل الدكلة.

كيمكننػػا نقػػد البنيػػة الثقافيػػة الراىنػػة كالنظػػر السػريع إلػػى تأثيراتيػػا عمػػى الثقافػػة الديمقراطيػػة مػػف خ ػبلؿ

غياب مفيكـ لمديمقراطية عػاـ مشػترؾ مؤسػس فػي الحيػاة السياسػية كمؤصػبل بػالقيـ التػي يجميػا المجتمػع،

األمػػر الػػذم سػػبب اضػػطرابات عمػػى مسػػتكل الفيػػـ كالسػػمكؾ كجعػػؿ المكقػػؼ مػػف الديمقراطيػػة يحمػػؿ الكثيػػر

مػػف اكجػػو الػػرفض .فينػػاؾ مػػف يرفضػػيا مػػف حيػػث المبػػدأ ألسػػباب عقائديػػة أك ألسػػباب تتعم ػؽ بالمصػػالح
كالم ارتػػب السياسػػية المكركثػػة .كمػػا أف ىنػػاؾ مػػف يرفضػػيا ألسػػباب ثقافيػػة تاريخيػػة تقػػكؿ بػػاختبلؼ تػػاريخ
التجربة السياسية كالبنى المجتمعية لمعرب كالمسمميف عف متطمبات الديمقراطية .كأخيػ ار كلػيس آخػ ار ىنػاؾ

مف يرفض الديمقراطية مرحميا بسبب تصديرىا مف الغرب كارتباطيا بنمكذج يؤدم إلى تفكيؾ المجتمعات

كاختراقيػػا دكف أف يسػػمح بتطبيػػؽ الديمقراطيػػة عمػػى ارض الكاقػػع ،كانمػػا يحػػكؿ الػػنظـ الشػػمكلية إلػػى نظػػـ
سػػمطكية تكظػػؼ الديمقراطيػػة شػػكميا مػػف اجػػؿ فػػرض ىيمنػػة داخميػػة خاضػػعة ىػػي نفسػػيا لييمنػػة خارجيػػة.

كحتػػى اليػػكـ مػػازاؿ مفيػػكـ الديمقراطيػػة عمػػى السػػاحة العربيػػة كفػػي دكؿ المنطقػػة نتيجػػة ليػػذه االعت ارضػػات
المبدئيػػة كالتاريخيػػة كالمرحميػػة  ،يكاجػػو عػػددا مػػف اإلشػػكاليات تحتػػاج إلػػى مقاربػػات حتػػى يحظػػى مفيػػكـ

الديمقراطيػػة بقبػػكؿ نفسػػي كتػػبف سياسػػي مػػف قبػػؿ األط ػراؼ التػػي تنشػػد التغييػػر عمػػى المسػػتكييف الرسػػمي

كاألىمي .

كمػػف ىنػػا سػػكؼ تسػػتمر العقبػات إلػػى أف تؤسػػس الديمقراطيػػة عمػػى القػػيـ كاألخػػبلؽ كالشػػمائؿ التػػي

يجيميػػا الضػػمير الجمعػػي كيتػػكؽ إلييػػا العربػػي كالمسػػمـ مػػف منطمػػؽ العقيػػدة كالع ػزة كالك ارمػػة كالمصػػمحة .
كىػػذا بػػدكره يتطمػػب تنقيػػة الثقافػػة السياسػػية مػػف القػػيـ كالعػػادات كالتقاليػػد السياسػػية التػػي أفرزتيػػا عصػػكر

االستبداد كتػداعيات حكػـ الغمبػة .عنػدىا سػكؼ يػتـ قبػكؿ الديمقراطيػة فػي المنطقػة…ىػذا مػف ناحيػة ،كمػف
ناحيػػة أخػػرل يجػػب مقاربػػة إشػػكاليات الديمقراطيػػة التػػي تقػػؼ حجػػر عثػرة فػػي كجػػو القبػػكؿ النفسػػي كالفكػػرم
لنظاـ الحكـ الديمقراطي لدل أفػراد كجماعػات ىػـ باألسػاس أصػحاب مصػمحة فػي الديمقراطيػة كتبػرز فػي

ىذا الصدد ثبلث إشكاليات  :أكالىا :احتمػاؿ تعػارض نتػائج الممارسػة الديمقراطيػة مػع مقتضػيات العقيػدة
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اإلسبلمية ،كثانيتيا :احتماالت تسخير الديمقراطية ألغراض اختػراؽ األمػف القػكمي كاضػعاؼ القػدرة عمػى
المكاجيػ ػػة كالربػ ػػاط التػ ػػي طبعػ ػػت عمييػ ػػا المجتمعػ ػػات العربيػ ػػة اإلسػ ػػبلمية بػ ػػالرغـ مػ ػػف ضػ ػػعفيا (إشػ ػػكالية
الديمقراطية مع مقتضيات األمف القكمي) .كثالثتيا :مقاربة الديمقراطية مػع مقتضػيات العدالػة االجتماعيػة

(إشكالية الديمقراطية مع العدالة االجتماعية).

كيتطمػػب أمػػر اسػػتقرار الديمقراطيػػة أيضػػا  ،أف تؤسػػس الثقافػػة الديمقراطيػػة فػػي الػػكعي االجتمػػاعي

كتنعكس عمى الممارسة السمككية بشػكؿ عػاـ  ،كعمػى كجػو الخصػكص لػدل النشػطاء فػي المجتمػع كتنمػك
منظمػػات المجتمػػع المػػدني كصػكال إلػػى التنظيمػػات السياسػػية ،كينػػتظـ الشػػعب تحػػت قيػػادة "سػراة" يرتفعػػكف
إلػػى مسػػتكل المسػػئكلية التاريخيػػة كيعممػػكف مجتمعػػيف مػػف اجػػؿ تعزيػػز الطمػػب عمػػى الديمقراطيػػة مػػف خػػبلؿ
قياـ حركة ديمقراطية كطنية تسعى إلى التكافؽ مع الحككمات عمى دستكر ديمقراطي .كجػدير بالتأكيػد إف
قضية االحتكاـ إلى شرعية دسػتكر ديمق ارطػي تتطمػب اسػتيعاب الحكػاـ بشػكؿ خػاص كالسياسػييف كالنخػب

الحاكمة بشكؿ عاـ ضركرة االنتقاؿ إلى الديمقراطية تحقيقان لمصمحة الطرفيف في المدل البعيد.
3-3

البنية االقتصادية

يمكػػف تكصػػيؼ البنيػػة االقتصػػادية فػػي دكؿ المنطقػػة بأنيػػا بنيػػة ترتكػػز عمػػى ريػػع الػػنفط كسياسػػات

إعادة تخصيصو مف قبؿ الحككمات عف طريؽ ميزانية الدكلة .كجدير بالتأكيد أنػو فيمػا عػدا الككيػت  ،ال

تخضع الميزانيات العامة كال حساباتيا الختامية ألم رقابة شعبية كال تنشر كؿ بنػكد الميزانيػات العامػة كال

حسػػاباتيا الختاميػػة كديػكاف المحاسػػبة تػػابع لمسػػمطة التنفيذيػػة كلػػيس تابعػػا كمػػا يجػػب لمسػػمطة التشػريعية مػػع

اخػتبلؼ مسػمياتيا .كحتػػى مجػالس الشػػكرل كربمػا مجػػالس الػكزراء فػػي اغمػب دكؿ المنطقػػة ال تطمػع عمػػى
الحس ػػابات الختامي ػػة لمميزاني ػػات كال تقري ػػر ديػ ػكاف المحاس ػػبة .كق ػػد طب ػػع الري ػػع النفط ػػي اقتص ػػاديات دكؿ
المنطقة كجعمػو رىينػة لػو فمػـ يػتـ حتػى اآلف بنػاء قاعػدة اقتصػادية يمكػف أف تكػكف بديمػة لمػنفط فػي المػدل
المنظكر مف حيث تكفير مصادر دخؿ عاـ ،أك تكليد متطمبػات االسػتثمار ،أك تػكفير فػرص عمػؿ مجديػة

اقتصػػاديا تحػػافظ عمػػى مسػػتكل النشػػاطات ك تضػػمف دخػػبل فرديػػا كمسػػتكل معيشػػة معقػػكؿ فػػي معػػزؿ عػػف

دعػػـ ريػػع الػػنفط  .كقػػد كػػاف كمػػازاؿ لمطبيعػػة الريعيػػة لبلقتصػػاد كالسياسػػات المتعمقػػة بتخصيصػػو تػػأثيرات

سػػمبية ،حيػػث انحػػازت تمػػؾ السياسػػات إلػػى جانػػب االسػػتيبلؾ كالنشػػاطات الطفيميػػة ككظفػػت الريػػع لتغطيػة
فشؿ التنمية االقتصادية ،كما صاحب ذلؾ كمو عدـ عدالة في تكزيع ريع الػنفط فػي الماضػي ك الحاضػر

ك عمى حساب أجياؿ المستقبؿ .
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كمما ىك جدير بالمبلحظة أيضا أف تأثير الريع كالسياسات التي اتبعت في تخصيصو كما صاحبيا

مػػف فشػػؿ كعجػػز عػػف بػػدء عمميػػة نمػػك أك تنميػػة اقتصػػادية  ،أعاقػػت إمكانيػػة االنتقػػاؿ إلػػى الديمقراطيػػة.
كس ػػكؼ يعي ػػؽ الري ػػع كالسياس ػػات المتبع ػػة ف ػػي تخصيص ػػو االنتق ػػاؿ لمديمقراطي ػػة نتيج ػػة غي ػػاب النش ػػاطات

المنتجػػة التػػي تظيػػر قيمػػة اإلنسػػاف العامػػؿ ك دكر عممػػو المنػػتج  .األمػػر الػػذم تعطيػػو االسػػتقبللية التػػي
تسمح لو بالتعبير عف رأيو دكف تممؽ كدكف خكؼ مف انقطػاع مصػدر رزقػو بسػبب ىيمنػة الحككمػة عمػى
فرص العمؿ كمصادر النشاطات المدعكمة بترخيص الحككمة أك بمشترياتيا أك محاباتيػا فػي التعامػؿ أك

بقرارىػػا المباشػػر فػػي التكظيػػؼ ك الترقيػػة  .ك لعػػؿ تركػػز العمالػػة المكاطنػػة فػػي العمػػؿ الحكػػكمي كالقطػػاع
العػػاـ ،إضػػافة إلػػى انفصػػاـ العبلقػػة بػػيف إنتاجيتيػػا ك مكافأتيػػا مػػف ناحيػػة  ،كاعتمػػاد النشػػاطات التجاريػػة
كالمالية كحتى الصناعية عمى النفكذ المستمدة مف العبلقة بالسمطة كالتنعـ بنفكذىا كالحظكة بالرضى لدل

متخػذم القػرار ،يبػػيف لنػا التػػأثيرات السػػمبية لريػػع الػنفط فػػي ضػػكء السياسػػات المتبعػة فػػي تخصيصػػو  ،كمػػا
تفسػػر لنػػا الحاجػػة إلػػى أف ي ارعػػى المكظػػؼ أك صػػاحب النشػػاط الخضػػكع حتػػى تفػػتح لػػو أب ػكاب الكسػػب
المشركع ك غير المشركع  .كيمكف مف نظرة إلى العبلقة العضكية بيف مف يممككف النفكذ فػي الحككمػة ك
بيف مف يتكلكف المناصػب أك يزاكلػكف النشػاطات فػي القطػاع الخػاص كيممككنيػا ،يتبػيف لنػا سػكء اسػتخداـ
ريع النفط لشراء الرضى عمى حساب الحقكؽ السياسية لممكاطف .
4-3

البنية االجتماعية

كلعؿ البنية االجتماعية الراىنة كما تعانيو مف تفشي القيـ االستيبلكية كالركح االتكالية كمػا تعانيػو

مف خمػؿ سػكاني ،يتفػاقـ إضػافة إلػى مػا تعانيػو مػف كأد اجتمػاعي لممػرأة كنظػرة عنصػرية أك دكنيػو لػبعض

فئػػات الم ػكاطنيف ،تشػػير إلػػى ضػػعؼ البنيػػة االجتماعيػػة كتحػػد مػػف قػػدرة المجتمػػع عمػػى التفاعػػؿ اإليجػػابي
كالعمؿ المشترؾ بيف جميع المكاطنيف مف اجؿ تأميف المصير كتأكيد حؽ الجميع في المشاركة السياسػية

الفعالػػة  .فتمػػؾ الظػكاىر السػػمبية أفػػرزت نسػػقا ريعيػػا –سػػمطكيا فػػي المجتمػػع .كمػػا أف الخمػػؿ السػػكاني عمػػى

سػػبيؿ المثػػاؿ بػػدال مػػف أف يػػتـ إصػػبلحو قػػد تفػػاقـ  ،كأصػػبحت نسػػبة قػػكة العمػػؿ المكاطنػػة فػػي جميػػع دكؿ
المنطقة في نياية التسعينيات اقؿ مف نسبتيا في بداية الثمانينات .

كتشير اإلحصاءات إلى أف نسبة قكة العمؿ المكاطنة في عاـ  0997انخفضت عف ما كانت فػي

ع ػػاـ  0980ف ػػي المممك ػػة العربي ػػة م ػػف  %57,0إل ػػى  ، %35كف ػػي عم ػػاف م ػػف  %46إل ػػى  ، %35ك
البحريف مف  %56إلى  ، %38ك الككيت مػف  %20إلػى  ، %07ك قطػر مػف  %05إلػى  %01كفػي

مسكدة أكلية ال يجكز نشرىا كميا أك جزئيا بأم شكؿ مف األشكاؿ ()2110/01/2

56

اإلمػػارات مػػف  %03,9إلػػى ( %9,5النجػػار  .)032 :2111كقػػد أدل ىػػذا الخمػػؿ السػػكاني إلػػى تعطيػػؿ
قدرة مجتمع المكاطنيف عمى التعاكف كالتعاضد  ،كأضػعفت قدرتػو عمػى الفعػؿ كردة الفعػؿ  ،ك جعمػت منػو
أقمية بيف األقميات التي يتككف منيا السكاف ك ليس بالضركرة اكبر األقميات أك أكثرىا قدرة عمى المنافسة

االقتصػػادية .كل ػكال الحمايػػة القانكني ػػة لم اركػػز الم ػكاطنيف كدع ػػـ دخميػػـ مػػف ري ػػع الػػنفط لمػػا اس ػػتطاعكا أف
يحتفظػكا بم اركػػزىـ االجتماعيػػة الراىنػة ،التػػي ال تعبػػر عػف قػػدرتيـ عمػػى المنافسػة االقتصػػادية مػػع الكافػػديف

كانمػػا تعبػػر عػػف دعػػـ الدكلػػة لم اركػػزىـ االجتماعيػػة  .كلعػػؿ نظ ػرة إلػػى مجتمعػػات المنطقػػة تشػػير إلػػى إف
المجتمعػػات الكطنيػػة بػػدأت تفقػػد دكرىػػا باعتبارىػػا التي ػار الرئيسػػي بػػيف السػػكاف كأف عبلقػػات السػػكاف فػػي

اغمب دكؿ المنطقة اقػرب إلػى عبلقػات معسػكر العمػؿ مػف عبلقػات المجتمػع بػالمعنى العممػي لممجتمػع .

فػػبل يشػػكؿ المكاطنػػكف فػػي اغمػػب دكؿ المنطقػػة ال سػػيما الصػػغيرة منيػػا كػػؿ المجتمػػع أك أغمبيتػػو  .كفػػي
الكقت نفسو ال يشكؿ كػؿ السػكاف مجتمعػا تػرتبط مصػائر أفػراده كجماعاتػو ببعضػيا اكثػر ممػا تػرتبط بػأم

مجتم ػػع خ ػػارج ح ػػدكده .كمم ػػا الش ػػؾ في ػػو أف كض ػػعا اجتماعي ػػا ى ػػذه خصائص ػػو كص ػػفاتو ال يتمت ػػع ببني ػػة
اجتماعية قكية ك اندماج كطني كال شعكر بكحدة المصير يجعؿ مف تفاعؿ أفراده ك تكجياتيـ نحػك تػأميف

الحاضر ككسب المستقبؿ مف خػبلؿ تأكيػد حقيػـ فػي المشػاركة فػي اتخػاذ القػ اررات الجماعيػة الممزمػة مػف

خبلؿ حركة سياسية تستطيع أف تدعـ طمبا فعاال عمى الديمقراطية .
5-3

البنية الجيو-سياسية

كىػػذه البنيػػة فػػي المنطقػػة ضػػعيفة أيضػػا مثػػؿ سػػابقاتيا مػػف البنػػى بػػؿ ىػػي تعبيػػر عػػف ضػػعؼ تمػػؾ

البنػ كمحصػػمتيا ،حيػػث يتكقػػؼ أمػػف المنطقػػة العسػػكرم اليػػكـ عمػػى كجػػكد القػكات األجنبيػػة لمػػدفاع عنيػػا.

كمػػا نجػػد أف الخبلفػػات الحدكديػػة بػػيف دكؿ المنطقػػة كمػػع جيػرانيـ ما ازلػػت دكف آليػػة إقميميػػة قانكنيػػة تسػػمح

بالتكصػػؿ إلػػى حمػػكؿ لممشػػاكؿ الحدكديػػة .ىػػذا إضػػافة إلػػى أف عبلقػػة حككمػػات المنطقػػة بشػػعكبيا ما ازلػػت

تتسـ بطابع عدـ التفيـ لمطمكحات المشركعة لمشعكب مما يجعؿ الحككمات عرضة لمضغكط الخارجية.

أف مثػ ػػؿ ىػ ػػذه العبلقػ ػػات الجيػ ػػك-سياسػ ػػية المختمػ ػػة ال بػ ػػد ليػ ػػا أف تعيػ ػػؽ اإلرادة الكطنيػ ػػة لمحككمػ ػػات

كالش ػػعكب كت ػػؤثر ف ػػي ق ػػدرتيا عم ػػى التغيي ػػر كفق ػػا لمص ػػالحيا المش ػػركعة  .كم ػػف بيني ػػا إقام ػػة نظ ػػاـ حك ػػـ

ديمق ارطػػي كطنػػي يمتمػػؾ اإلرادة الكطنيػػة المعب ػرة عػػف خيػػارات المجتمػػع ك القػػادرة عمػػى تػػأميف متطمبػػات
األمف كالنماء فيو ،بعيدا عما تمميو المصالح غير المشركعة كاالعتبارات الداخمية منيا كالخارجية.
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كجػدير بالمبلحظػة أف حككمػات الغػرب بشػػكؿ عػاـ كحككمػة الكاليػات المتحػػدة بشػكؿ خػاص ليسػت معنيػػة

بقيػػاـ نظػػـ حكػػـ ديمقراطيػػة فػػي المنطقػػة كربمػػا تعيػػؽ قياميػػا.كيعػػكد ذلػػؾ إلػػى نظرتيػػا الضػػيقة كالػػى كػػكف
مصالحيا تتحقؽ بشكؿ افضؿ مف خػبلؿ عبلقاتيػا بحككمػات مطمقػة اكثػر ممػا تتحقػؽ مػع قيػاـ حككمػات

كطنية ديمقراطية.

مسكدة أكلية ال يجكز نشرىا كميا أك جزئيا بأم شكؿ مف األشكاؿ ()2110/01/2

58

الفصل الرابع

األهداف الوطنية الكبرى ومكانة الديمقراطية بينها
مػػا ىػػي األىػػداؼ الكطنيػػة التػػي تشػػترؾ شػػعكب المنطقػػة فػػي السػػعي إلػػى تحقيقيػػا ؟ كىػػؿ يمكػػف

تحقيؽ ىذه األىداؼ في معزؿ عف قياـ نظـ حكـ ديمقراطية في دكؿ المنطقة؟

يمكػف اختصػار األىػداؼ الكطنيػة الكبػرل فػي ضػكء محصػمة التجػارب السياسػية فػي دكؿ المنطقػة

كالبنى التي أسفرت عنيا  ،في أربعة أبعاد متداخمػة كمتكاممػة ىػي التنميػة  ،كاألمػف  ،كاالنػدماج اإلقميمػي
فػ ػػي إطػ ػػار التكامػ ػػؿ العربػ ػػي ،كالمشػ ػػاركة السياسػ ػػية الفعالػ ػػة  .كقػ ػػد تػ ػػـ تفصػ ػػيؿ ىػ ػػذه األبعػ ػػاد فػ ػػي الرؤيػ ػػة
االستراتيجية التي تـ إعػدادىا ،بنػاء عمػى طمػب مجمػس التعػاكف فػي عػاـ  .0983حيػث تػـ االنطػبلؽ مػف
إحدل عشرة غاية تيدؼ استراتيجية التنمية كالتكامؿ إلى بمكغيا لمكاجية ثمانية تحديات تػـ االتفػاؽ عمػى

كجكدىا المشترؾ في دكؿ المنطقة (الككارم.)027-20 : 0985 :

كقد اقترحت االسػتراتيجية باعتبارىػا إطػا ار عامػا لخطػط التنميػة فػي كػؿ مػف دكؿ المنطقػة  ،ثمانيػة

أىػػداؼ اسػػتراتيجية عاجمػػة  .أربعػػة منيػػا تتعمػػؽ بتصػػحيح المسػػار :أكليػػا  :تخفػػيض االعتمػػاد عمػػى الػػنفط

كاخضػػاع إنتاجػػو العتبػػارات التنميػػة  .كثانييػػا :تخفػػيض حجػػـ قػػكة العمػػؿ الكافػػدة كتعػػديؿ تركيبيػػا كتحسػػيف

نكعيتيا  .كثالثيا :إخضاع النفقات العامة لمعايير الجدكل االقتصػادية  .كرابعيػا :إصػبلح اإلدارة الراىنػة

كتنميتيػػا .كمػػا كانػػت األىػػداؼ األربعػػة األخػػرل مػػف الخػػامس إلػػى الثػػامف مختصػػة ببػػدء عمميػػة التنميػػة
الشاممة المستدامة ذات البعد اإلنساني  :أكليػا :بنػاء قاعػدة اقتصػادية بديمػة  .كثانييػا :بنػاء قاعػدة عمميػة

تقنيػػة ذاتيػػة متطػػكرة  .كثالثيػػا  :إصػػبلح التعمػػيـ كربطػػو بمتطمبػػات التنميػػة .كرابعيػػا :تػػكفير البيئػػة المبلئمػػة
لتنميػػة ثقافي ػػة كاجتماعي ػػة مس ػػتمرة  .كق ػػد ت ػػـ اختتػػاـ الكثيق ػػة المتض ػػمنة تم ػػؾ الرؤي ػػة االس ػػتراتيجية ،ب ػػذكر
متطمبات التنفيذ كمنيا اإلشارة إلى اإلصبلحات السياسية كاإلدارية المطمكبة عمى المستكل اإلقميمػي كفػي

كؿ دكلة مف دكؿ مجمس التعاكف (الككارم . )086-053 :0995

كجدير بالذكر إف تمؾ االستراتيجية ساىـ في كضعيا كمناقشتيا اكثر مػف مائػة مػف أبنػاء المنطقػة

كشػػارؾ فييػػا خبػراء عػػرب كعقػػدت مػػف اجميػػا نػػدكتاف عمػػى مػػدل عػػاـ كامػػؿ  .كممػػا يؤسػػؼ لػػو إف مجمػػس

كزراء التخطيط –آنذاؾ -رفض مناقشتيا عندما عرضتيا األمانة العامة لمجمس التعػاكف عميػو فػي آذار-

مارس  ،0984بسبب تطرقيا إلى األبعاد السياسية كالثقافية كاالجتماعية لعممية التنمية كعدـ كقكفيا عنػد
حدكد المشاريع االقتصادية المشتركة فقط.
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كاليػػكـ حػػيف نعػػكد إلػػى تحػػرل األىػػداؼ الكطنيػػة المشػػتركة لػػدكؿ المنطق ػة فإننػػا نجػػد أف " مشػػركع

المبلمػػح العامػػة السػػتراتيجية التنميػػة كالتكامػػؿ" مػػا زاؿ يحمػػؿ تكصػػيفا لؤلىػػداؼ الكطنيػػة المشػػتركة لػػدكؿ

المنطقػػة .تحتػػاج الكثيقػػة التػػي أعػػدت عػػاـ  0983إلػػى تنقػػيح كتطػػكير كلكنيػػا ما ازلػػت تنتظػػر إرادة التنفيػػذ

كاسػػتعداد متخػػذم الق ػرار لمناقشػػتيا جػػديان .كىػػي فػػي أساسػػيا صػػالحة تتضػػمف الغايػػات كتػػذكر التحػػديات
كتشير إلى اإلمكانيات كتخمص إلى األىداؼ االستراتيجية كمتطمبات التنفيذ  .كلعػؿ مػا نحتػاج إليػو اليػكـ

ىك إرادة التنفيذ التي

–

مع األسؼ -كنا نفتقدىا في دكلنػا عنػدما صػدرت تمػؾ الكثيقػة  .كلعػؿ سػبب عػدـ

االلتف ػػات إل ػػى تم ػػؾ االس ػػتراتيجية يع ػػكد إل ػػى غي ػػاب الديمقراطي ػػة كافتق ػػاد المائ ػػة مش ػػارؾ م ػػف مختم ػػؼ دكؿ
المنطقة مثؿ غيرىـ مػف بقيػة المػكاطنيف القػدرة فػي الكصػكؿ إلػى متخػذ القػرار كمناقشػة أىميػة تمػؾ الرؤيػة

االستراتيجية كامكانية كضعيا مكضع التطبيؽ .

كلقد استطاع المشارككف في الندكة إقناع األمػيف العػاـ لمجمػس التعػاكف كاركػاف أمانتػو بأىميػة تمػؾ

الرؤية كامكانية تطبيقيػا عنػدما ذكػركه بأنػو قػد صػرح أف مجمػس التعػاكف رغبػة لػدل الشػعكب حققيػا حكػاـ
المنطقػػة  ،فقيػػؿ لػػو مجمػػس التعػػاكف ىػػك الرغبػػة األكلػػى كالرؤيػػة االسػػتراتيجية لػػو ىػػي الرغبػػة الثانيػػة كىػػي

بمثابػػة ركح لمجسػػـ .كقػػد حسػػـ ذلػػؾ القػػكؿ تػػردد األمػػيف العػػاـ فػػي قبػػكؿ الجػػزء األخيػػر المتعمػػؽ بمتطمبػػات

تنفيػػذ االسػػتراتيجية ،كاف كػػاف قبكلػػو عمػػى مضػػض  .كقػػد صػػرح األمػػيف العػػاـ نفسػػو فػػي نػػدكة أخػػرل لتقيػػيـ
مجمػػس التعػػاكف بعػػد مػػركر عشػػر سػػنكات بػػاف القضػػايا التػػي طرحتيػػا االسػػتراتيجية تعتبػػر بطاطػػا حػػارة ال

يجرم التداكؿ حكليا بيف الحكاـ كيصعب الحديث معيـ حكليا.

لق ػػد ك ػػاف كأد تم ػػؾ االس ػػتراتيجية يع ػػكد إل ػػى ع ػػدـ االس ػػتعداد لقب ػػكؿ المش ػػاركة الفكري ػػة ف ػػي تحدي ػػد

الخيػػارات الكطنيػػة .كمػػف ىنػػا  ،فأىػػداؼ اليػػكـ ما ازلػػت فػػي أساسػػيا ىػػي أىػػداؼ األمػػس ،كيمكػػف إجماليػػا

كتركيزىا في األىداؼ الكبرل التالية:

0-4

إقرار مبدأ المواطنة المتساوية والعمل به

كذل ػػؾ تحقيق ػػا لممس ػػاكاة كالع ػػدؿ كاإلنص ػػاؼ كم ػػف اج ػػؿ تعمي ػػؽ ش ػػعكر االنتم ػػاء كتحقي ػػؽ االن ػػدماج

الػػكطني كتعزيػػز الػػركح الكطنيػػة عنػػدما تتػػكفر الشػػركط القانكنيػػة كالسياسػػية كاالقتصػػادية كاالجتماعيػػة التػػي

تحق ػػؽ الػ ػكالء كتمك ػػف المػ ػكاطف م ػػف أداء كاجب ػػات المكاطن ػػة كض ػػماف حقكقي ػػا دكف تع ػػارض م ػػع انتماءات ػػو
الجكىريػة األخػرل كثكابتػو كم ارعػاة مصػالحة الحيكيػة .كتحقيػؽ ىػذا اليػدؼ يقتضػي  .أكال :إصػبلح الخمػػؿ

الس ػػكاني ت ػػدريجيا كالتعام ػػؿ بش ػػكؿ إنس ػػاني م ػػع متطمب ػػات ذل ػػؾ اإلص ػػبلح بم ػػا ف ػػي ذل ػػؾ التع ػػكيض عم ػػى
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المتأثريف مف تطبيقػو كتأكيػد المعاممػة اإلنسػانية لممتضػرريف منػو .كثانيػا :إعػادة االعتبػار لػدكر المػكاطنيف

باعتبػػارىـ التيػػار الرئيسػػي فػػي المجتمػػع ،مػػف خػػبلؿ تنميػػة قػػدراتيـ التنافسػػية كال ػربط تػػدريجيا بػػيف المكافػػأة
كالجيػػد كاإلنتاجيػػة ،كتمكيػػنيـ مػػف المشػػاركة السياسػػية الفعالػػة .كثالثػػا :المسػػاكاة بػػيف المػكاطنيف دكف تمييػػز

ذكػك ار كاناثػا عمػى أرض الكاقػع فػػي الفػرص كالمكانػة االجتماعيػة .كذلػؾ مػػف خػبلؿ معالجػة النظػرة الدكنيػػة
لممرأة كلبعض فئات المكاطنيف فضبل عف الحد مف االمتيازات الكراثية لمنخب الحاكمة مف حيث المكانػة

البرتكككليػػة كمػػف حيػػث الركاتػػب كالمخصصػػات كادعػػاء الحػػؽ الخػػاص فػػي المػػاؿ العػػاـ ،أك األفضػػمية فػػي

تكلي المناصب العامة كاحتكار النفكذ في القطاع الخاص كفي منظمات المجتمع المدني الحديث .رابعػا:

استيعاب المتجنسيف الجدد كادماجيـ في التيار الرئيسي في المجتمػع كالقضػاء عمػى مظػاىر السػمبية لػدل

اآلخ ػريف تجػػاىيـ ،كالحػػد مػػف مظػػاىر التكجػػو إلػػى الحقػػكؽ االقتص ػادية كامتيػػازات قطػػاع األعمػػاؿ –لػػدل

البعض منيـ

–

دكف تحمؿ كاجبات المكاطنة كاالرتباط المصيرم بالمجتمعات التي اكتسبكا جنسياتيا.
2-4

التمهيد لبدء عممية تنمية شاممة مستديمة ذات بعد إنساني

كى ػػذا يقتض ػػي  :أكال  :إخض ػػاع ال ػػنفط كالغ ػػاز الطبيع ػػي م ػػف حي ػػث عائدات ػػو كامكانيات ػػو الص ػػناعية

كص ػ ػػادراتو العتب ػ ػػارات المص ػ ػػمحة الكطني ػ ػػة كالخي ػ ػػارات االقتص ػ ػػادية بعي ػ ػػدة الم ػ ػػدل دكف قص ػ ػػد اإلضػ ػ ػرار

بالمصػػالح المشػػركعة لؤلط ػراؼ األخػػرل المعنيػػة بػػالنفط كذلػػؾ فػػي إطػػار اعتمػػاد متبػػادؿ  ،إرادم كعػػادؿ.

ثانيا  :إصبلح تكجيات الميزانية العامة كتطكير سياساتيا بيدؼ إخضاع النفقات العامة لمعايير الجدكل
كاعتبارات العدالة كبالتالي البػدء بػالتخمص مػف المخصصػات كالنفقػات التحكيميػة التػي ال يقابميػا عمػؿ كال

تقتضييا حاجة ممحة ،إلى جانب البدء بتحصيؿ الرسكـ كفرض الضرائب مف اجؿ تكفير جزء معتبر مف

ريػػع الػػنفط لبلسػػتثمار باعتبػػاره إيػرادا أرسػػماليا ال يجػػكز مػػف حيػػث المبػػدأ إنفاقػػو عمػػى االسػػتيبلؾ الجػػارم.

ثالثػػا :الشػػركع فػػي بنػػاء قاعػػدة اقتصػػادية بديمػػة تسػػتفيد مػػف إمكانيػػات الػػنفط مػػف اجػػؿ إعػػداد اقتصػػاديات
المنطقة تدريجيا لعصر ما بعد االعتمػاد عمػى ريػع الػنفط  .كذلػؾ مػف خػبلؿ تنميػة نشػاطات إنتاجيػة ذات

جػػدكل اقتصػػادية يشػػارؾ فييػػا القطػاع الخػػاص الػػكطني ،قػػادرة عمػػى تحكيػػؿ الميػزات النسػػبية التػػي يتيحيػػا
الػػنفط كالغػػاز الطبيعػػي فػػي الكقػػت الحاضػػر لممنطقػػة إلػػى مي ػزات تنافسػػية قػػادرة عمػػى الصػػمكد فػػي كجػػو

تح ػػديات العكلم ػػة كاالنفت ػػاح االقتص ػػادم كمقتض ػػيات اتفاقي ػػات منظم ػػة التج ػػارة الدكلي ػػة  .رابع ػػا :تص ػػحيح
التكجيات الطفيمية الراىنة لمقطاع الخاص كتنمية قدراتو اإليجابية كتعزيز سعيو لبلستثمار في القطاعػات
ذات الجدكل االقتصادية كمنيػا قطػاع الػنفط كالصػناعات النفطيػة التػي تتمتػع بميػزات نسػبية يكفرىػا كجػكد
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الغػ ػػاز الطبيعػ ػػي كالػ ػػنفط فػ ػػي المنطقػ ػػة  .خامسػ ػػا  :إصػ ػػبلح إدارة المشػ ػػركعات العامػ ػػة كتعزيػ ػػز تكجياتيػ ػػا
االقتصػػادية كاإلنتاجيػػة مػػف اجػػؿ تنميػػة القطػػاع العػػاـ كتمكينػػو مػػف اسػػتثمار جػػزء مػػف ريػػع الػػنفط لمػػا فيػػو

صػػالح األجيػػاؿ القادمػػة تحقيق ػان لمعدالػػة بػػيف األجيػػاؿ  .سادسػػا :العمػػؿ عمػػى عػػكدة االسػػتثمارات الخارجيػػة
لممكاطنيف كتكفير البيئة القانكنية لحماية استثمارىا في الداخؿ.
3-4

بناء مقومات األمن الوطني

كىػذا يقتضػػي تنميػػة االعتمػاد اإلقميمػػي عمػػى الػػذات فػي إطػػار النظػػاـ العربػي اإلقميمػػي بعػػد تطػػكيره

كترشػػيده .كلتحقيػػؽ ذلػػؾ البػػد مػػف االنتقػػاؿ مػػف االعتمػػاد عمػػى الحمايػػة العسػػكرية األجنبيػػة إلػػى بنػػاء قػػدرة
دفاعية مف خبلؿ كياف سياسي فيدرالي مكحد يبدأ بمجمس التعاكف كيمتد إلػى دكؿ الجػكار العربػي كيػرتبط

بنظاـ إقميمي عربي كاسبلمي لؤلمف كاالستقرار كعدـ االعتداء  .كما يقتضي تكظيؼ الدبمكماسػية كحسػف
عبلقػػات الج ػكار مػػف ناحيػػة كالتفػػاىـ بػػيف الحككمػػات كالشػػعكب مػػف ناحيػػة أخػػرل حتػػى يػػتـ بنػػاء الثقػػة فػػي

الترتيبات اإلقميمية كالكطنية كتنتفي الحاجة إلى القكات األجنبية.
4-4

إصالح إدارة الدولة والمجتمع واقامة الحكم الرشيد

كىػ ػػذا يقتضػ ػػي  .أكال :إصػ ػػبلح اإلدارة السياسػ ػػية كترشػ ػػيد عمميػ ػػة اتخػ ػػاذ الق ػ ػ اررات كتكسػ ػػيع دائ ػ ػرة

المشاركيف فييا .ثانيا :إصبلح اإلدارة العامػة كتنميػة نظميػا كأجيزتيػا كاعػداد ككادرىػا المينيػة كالفنيػة مػف
بيف المكاطنيف دكف تميز  ،مع كجكد حصانة لممكظؼ العاـ حتى يقكـ بدكره كيؤدم مسػئكليتو تجػاه تنفيػذ

القػ ػكانيف دكف خ ػػكؼ أك اض ػػطرار لقب ػػكؿ ت ػػدخبلت غي ػػر قانكني ػػة باس ػػـ الس ػػمطات العمي ػػا ،كذل ػػؾ باعتب ػػار
المكظؼ العاـ كاإلدارة العامة حماة المصمحة العامة كالمناط بيما حمايتيا تحػت إشػراؼ اإلدارة السياسػية

ككفؽ القكانيف المرعية .إف تعزيز كفاءات كسمطات اإلدارة العامة أمر ضركرم في إطػار الحاجػة الممحػة
لمكاجية الدكر المتغير ،كلكف المتعاظـ األىمية ،لئلدارة العامة في مجاؿ التكجيو كالتخطػيط االسػتراتيجي

التأش ػػيرم ،كف ػػي مج ػػاؿ الرقاب ػػة كالض ػػبط كادارة النش ػػاطات ف ػػي ض ػػكء اعتب ػػارات رعاي ػػة المص ػػمحة العام ػػة
كحمايتيا مف البلعبيف الماىريف المنتيزيف لمفرص الذم دفعت بيـ إلى الساحة الكطنية سياسات االنفتاح
االقتصادم كعززت كجكدىـ اتفاقيات التجارة الدكلية كالدكر المتعاظـ لمشػركات عػابرة القػارات فػي عصػر

العكلمة التي تفتح مجاؿ الييمنػة فػي الدكلػة التػي تفتقػر إلػى إدارة عامػة عمػى مسػتكل الكظػائؼ التكجيييػة
كالرقابية المطمكب القياـ بيا في عصر العكلمة .كثالثا :تغيير المكقؼ السمبي تجاه المجتمع ككفالة حريػة
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التنظيـ .كىذا يقتضي النظر في قكانيف جمعيات النفع العاـ كاصدار قكانيف ديمقراطية لؤلحزاب كالنقابات

كالجمعيػػات الثقافيػػة كالفكريػػة كالمينيػػة تسػػمح بقياميػػا كتضػػمف حريػػة التعبيػػر كالتنظػػيـ عمػػى ارض الكاقػػع
حتى يتككف المجتمع المدني المشػارؾ كينمػك الػرأم العػاـ المسػتنير كالفعػاؿ  .رابعػا :إصػبلح نظػاـ التعمػيـ

الع ػػاـ كالخ ػػاص ج ػػذريا كتأسيس ػػو عم ػػى مقتض ػػيات تنمي ػػة ال ػػركح الكطني ػػة كالممارس ػػة الديمقراطي ػػة ،كك ػػذلؾ

إطػػبلؽ حريػػة اإلعػػبلـ كتبػػادؿ المعمكمػػات فػػي إطػػار القػػانكف ،كذلػػؾ باتجػػاه بنػػاء اإلنسػػاف كتنميػػة قد ارتػػو

كاطبلؽ طاقاتو مف خبلؿ تعزيز دكر العقؿ كاعبلء شأف التكجيات الكطنيػة كترسػيخ قػيـ اإلنتػاج كاإلبػداع
كالقضاء عمى االزدكاجيػة فػي الشخصػية كاصػبلح مػا أصػابيا مػف انفصػاـ ال يتفػؽ مػع العقيػدة اإلسػبلمية

كال متطمبات العصر.

5-4

التوافق عمى دستور ديمقراطي

كىذا يقتضي إرساء أسس شرعية دستكرية غيػر قابمػة لمتعطيػؿ كذلػؾ مػف أجػؿ بػدء عمميػة التحػكؿ

الديمقراطيػػة كادارة اكجػػو االخػػتبلؼ فػػي اآلراء كاالجتيػػادات كالتعػارض فػػي المصػػالح بشػػكؿ سػػممي  .كيػػتـ
ذلؾ بإرسػاء مػنيج سياسػي يمكنػو التعبيػر عػف المصػمحة العامػة بشػكؿ اكثػر مكضػكعية عنػدما يػتـ النظػر

إلػػى الدكلػػة باعتبارىػػا مؤسسػػة تقػػؼ مػػف جميػػع الم ػكاطنيف عمػػى مسػػافة كاحػػدة  .كعنػػدما يػػتـ الفصػػؿ بػػيف
أشػػخاص الحكػػاـ كشخصػػية الدكلػػة كالمصػػالح الشخصػػية كالمصػػالح العامػػة التػػي يجػػب عمػػى الدكلػػة أف
تمثميا  ،كيتـ ضبط الحدكد بيف المالية العامة كالممكية العامة كبيف ما ىػك مػاؿ خػاص كممكيػة شخصػية،

كما يكضع حد الستخداـ النفكذ العاـ مف اجؿ المصمحة الشخصية.
6-4

مكانة الديمقراطية بين األهداف الوطنية الكبرى

أىمية الديمقراطية كامكانياتيا في تحقيؽ األىداؼ الكطنية الكبرل كمكانتيا المركزية تتعػدل ككنيػا

غاية كىدفا مف سائر األىداؼ ،إلى ككنيا كسيمة كأداة كمنيجا سياسيا كنظاـ حكـ يساعد اكثػر مػف غيػره

مػػف نظػػـ الحكػػـ عمػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ الكطنيػػة  .كىػػذا مػػا يميػػز الدكلػػة الديمقراطيػػة اليػػكـ عػػف غيرىػػا مػػف
نظػػـ الحكػػـ البديمػػة التػػي ميمػػا كانػػت نكاياىػػا طيبػػة فػػي مرحمػػة مػػف الم ارحػػؿ فإنيػػا محككمػػة بحتميػػة ابػػف

خمػػدكف (انظػػر الرسػػـ ( )0المشػػار إلييػػا سػػابقان)  ،كالبػػد ليػػا مػػف الػػزكاؿ عنػػدما تفقػػد العصػػبية الكافيػػة .أمػػا

الدكلػػة الديمقراطيػػة فػػإف عصػػبيتيا ىػػي الشػػعب مػػف خػػبلؿ التعاقػػد المجتمعػػي المتجػػدد (كقيػػدم :0997

 .)51كلػػذلؾ فقػػد أثبتػػت قػػدرتيا عمػػى التطػػكر كالتكيػػؼ مػػع طمكحػػات الشػػعكب ،تعبيػ ار عػػف قػػدرتيا النسػػبية
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عمػى اسػػتمرار عمميػة التنميػػة الشػاممة المسػػتدامة ،بسػبب تمثيميػػا آلراء مكاطنييػا كمصػػالحيـ بشػكؿ متجػػدد

عبر العصكر كاألجياؿ .كيعكد ذلؾ إلى تجديد الدكلة الديمقراطية لقياداتيا السياسية كالمينية كاالجتماعية

كتجدي ػػد رؤيتي ػػا كتكس ػػيع خياراتي ػػا بس ػػبب كج ػػكد الحري ػػة كبفض ػػؿ الحػ ػراؾ السياس ػػي كاالجتم ػػاعي كت ػػداكؿ
السمطة نتيجة لكجكد المشاركة السياسية الفعالة في اتخاذ الق اررات العامة الممزمة.

كحتى يتسنى لدكؿ المنطقة أف تباشر في تغيير حقػائؽ العجػز الػراىف عػف تحقيػؽ التنميػة الشػاممة

المس ػػتدامة ذات الكج ػػو اإلنس ػػاني ،كتص ػػبح ق ػػادرة عم ػػى ام ػػتبلؾ اإلرادة الكطني ػػة البلزم ػػة لتحقي ػػؽ األم ػػف

الػػكطني كاإلقميمػػي كتغييػػر مسػػار تنميػػة الضػػياع  ،عمييػػا أف تعتػػرؼ بضػػياع فػػرص ثمينػػة لمتنميػػة نتيجػػة
لغياب المشاركة السياسية الفعالة في تحديد الخيػارات الكطنيػة .كىػذا العجػز لػف يتػأتى لحككمػات المنطقػة

كشعكبيا إصبلحو ما لـ يتـ االنتقاؿ إلى الديمقراطية كارساء شرعية دستكرية تتكافؽ الشعكب بمكجبيا مع
الحككمػػات عمػػى دسػػتكر ديمق ارطػػي مماثػػؿ لدسػػتكر الككيػػت لعػػاـ  0962كدسػػتكر البح ػريف لعػػاـ 0972

الػػذم عطػػؿ منػػذ عػػاـ  0975كأثبتػػت األيػػاـ ضػػركرة العػػكدة إليػػو كفقػػا لبلسػػتفتاء الػػذم أجػػرل فػػي البحػريف
أخي ار  .إف مثؿ ىػذا التحػكؿ إلػى شػرعية دسػتكر ديمق ارطػي ىػك الكفيػؿ بتػكفير البيئػة المناسػبة التػي تسػمح
القي ػػاـ بإص ػػبلحات جذري ػػة ل ػػنمط االس ػػتيبلؾ كالدع ػػة كاالعتم ػػاد ش ػػبو المطم ػػؽ عم ػػى الدكل ػػة  .كمث ػػؿ ى ػػذا

اإلصبلح لو تكاليؼ عمى المستكل الفردم كلو تأثيرات مختمفة عمػى األفػراد كالجماعػات نتيجػة مػا يتطمبػو

م ػػف تض ػػحيات ف ػػي مس ػػتكيات المعيش ػػة نتيج ػػة ت ارج ػػع دع ػػـ الدكل ػػة كصػ ػكالن لتمبي ػػة حاجتي ػػا إل ػػى الضػ ػرائب

كالرسكـ .األمر الذم يتطمب مشاركة سياسية فعالة كمراقبة كضبط لمسار اإلصبلح كتكزيع أعبائو بشكؿ

عػػادؿ بػػيف األف ػراد كالجماعػػات حتػػى يرض ػكا بتقمػػيص الػػدعـ كيصػػبحكا تػػدريجيان مسػػتعديف لػػدفع الض ػرائب

مقابؿ المشاركة في الرقابة عمى طريقة صرفيا.

كجػػدير بالتأكيػػد أف الكصػػكؿ إلػػى األىػػداؼ الكطنيػػة السػػابؽ ذكرىػػا ،يمػػر عبػػر مػػداخؿ اسػػتراتيجية

متكامم ػػة أربع ػػة ذات ت ػػأثير ب ػػالغ عم ػػى جمي ػػع المػ ػكاطنيف كتتطم ػػب تض ػػحيات م ػػنيـ كبالت ػػالي تحت ػػاج إل ػػى

مشػػاركتيـ فػػي الػرأم كفػػي الق ػرار :أكليػػا :إصػػبلح الخمػػؿ السػػكاني .كذلػػؾ حتػػى يصػػبح المكاطنػػكف أغمبيػػة
متزايدة آمنة في أكطػانيـ كأسػاس قػكة العمػؿ كالتيػار الرئيسػي فػي المجتمػع قانكنيػا كفعميػا .ثانييػا :إصػبلح

الخمؿ اإلنتػاجي .كىػذا يتطمػب ابتػداء إعػادة النظػر فػي طبيعػة الريػع االقتصػادم لصػادرات الػنفط باعتبػاره
إي ػرادا أرسػػماليا عامػػا يجػػب أف يسػػتثمر لصػػالح الجيػػؿ ال ػراىف كاألجيػػاؿ المتعاقبػػة  .كىػػذا اإلصػػبلح ىػػك
المدخؿ لبلنتقاؿ مف النسؽ الريعي الراىف بكؿ ما يمثمو مف سمبيات  ،إلى نسؽ إنتاجي يحتػاج إلػى كثيػر

مف جيكد المشاركة الفعالة عمى المستكل السياسي كاإلنتاجي كفي مجاؿ التمتع بثمرات اإلنتػاج  .ثالثيػا:
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تػػكفير شػػركط االنػػدماج الػػكطني كاعتبػػار المكاطنػػة ىػػي مصػػدر الحقػػكؽ كمنػػاط الكاجبػػات دكف تمييػػز بػػيف

المكاطنيف ذكك ار كاناثػا .رابعيػا :االنػدماج اإلقميمػي فػي إطػار التكامػؿ العربػي .كىػذا االنػدماج إلػى جانػب.
ككنو ىدفا ىك أيضا كسيمة كىك السبيؿ الكحيد الذم يحقؽ لكؿ مف دكؿ المنطقة الصغيرة كيانا اقتصػاديا

كاجتماعيا قاببل لمتنمية ككيانا عسكريا قاد ار عمى تػكفير الحػد األدنػى مػف متطمبػات األمػف كامػتبلؾ اإلرادة

الكطنية.

كمثػػؿ ىػػذا الكيػػاف اإلقميمػػي ال يمكػػف االطمئنػػاف إليػػو إال إذا حكمػػت العبلقػػات الديمقراطيػػة أط ارفػػو

حكامػا كنخبػا حاكمػة بالدرجػة األكلػى إضػافة إلػى حاجػة الشػعكب .فالحكػاـ كالشػعكب ال يمكػف أف يتنػػازلكا
عف مكاقعيـ لعائمة حاكمة كال لحاكـ غير ديمق ارطػي  .كبػذلؾ لػف يتحقػؽ االنػدماج اإلقميمػي كمػا ال يمكػف

كلػػكج أم مػػف مػػداخؿ اإلصػػبلح الجػػذرم المطمػػكب إال إذا أرسػػيت شػػرعية دسػػتكر ديمق ارطػػي كتػػـ العمػػؿ

بمقتضػػاىا عمػػى المسػػتكل الػػكطني ،كص ػكال إلػػى المسػػتكل اإلقميمػػي  .كلعػػؿ تجربػػة مثػػؿ التجربػػة الماليزيػػة
تق ػػدـ نمكذج ػػا لمث ػػؿ ى ػػذا االنتق ػػاؿ الس ػػممي لمديمقراطي ػػة كاالتح ػػاد ،ال ػػذم تحق ػػؽ بمكجب ػػو لبلتح ػػاد الم ػػاليزم
االندماج اإلقميمي لما فيو صالح أمف كنماء السمطنات كالكاليػات األربعػة عشػرة المككنػة لبلتحػاد المػاليزم

 .كمػػف ىنػػا تبػػرز لنػػا مكانػػة الديمقراطيػػة –عمػػى المسػػتكل الػػكطني كاإلقميمػػي -كيتأكػػد دكرىػػا فػػي تحقيػػؽ
األىداؼ الكطنية الكبرل  .فالديمقراطية باإلضافة إلى ككنيا ىدفا في حد ذاتيا ىػي أيضػا كسػيمة لتحقيػؽ

األىداؼ الكطنية الكبرل األخرل.
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الفصل الخامس

تنمية رؤية مستقبمية لتعزيز المساعي الديمقراطية
غػػرض الرؤيػػة المسػػتقبمية لتعزيػػز المسػػاعي الديمقراطيػػة فػػي أقطػػار مجمػػس التعػػاكف لػػدكؿ الخمػػيج

العربية التي سكؼ نخمص إلييا في ىذا الفصؿ ،يتمثؿ في تمكيف المكاطنيف في دكؿ المنطقة مػف تكعيػة

كتنظيـ أنفسيـ كالتعاكف مع حككماتيـ بعد إقناعيا بأىميػة ك إمكانيػة االنتقػاؿ إلػى نظػـ حكػـ ديمقراطيػة .

كىػػذا الغػػرض بػػالرغـ مػػف سػػيكلة القػػكؿ بػػو كمشػػركعيتو العظيمػػة إال أف الكصػػكؿ إليػػو أمػػر عصػػي ،تشػػير
إلى صعكباتو محصػمة التجػارب السياسػية المعاصػرة فػي دكؿ المنطقػة كمػا أسػفرت عنػو مػف بنػى سياسػية

كاقتصػػادية كاجتماعيػػة كثقافيػػة كارتباطػػات جيػػك-سياسػػية ،تحمػػؿ فػػي تركيباتيػػا مػػف عكامػػؿ إعاقػػة االنتقػػاؿ
إلى الديمقراطية اكثر مما تحمؿ مف عكامؿ تعزيز المساعي الديمقراطية .

كمف ىنا فإف مستقبؿ الديمقراطية في المنطقة يتطمب بذؿ الكثير مف الجيد كالتفكير المشترؾ مػف

أجؿ تنمية فيـ مشترؾ افضؿ لمديمقراطية كالتعرؼ عمى سػبؿ كمػداخؿ االنتقػاؿ إلػى نظػـ حكػـ ديمقراطيػة

فػػي ضػػكء محصػػمة التجػػارب السياسػػية فييػػا كمػػا أسػػفرت عنػػو مػػف بنػػى مجتمعيػػة كفػػي إطػػار األىػػداؼ

الكطنيػػة الكبػػرل لمجتمعػػات المنطقػػة .كعمينػػا أف نتحػػاكر فيمػػا بيننػػا كأف نكسػػع دائػرة الحػكار عمػػى المسػػتكل
اإلقميمػػي كالمسػػتكل الػػكطني مػػف اجػػؿ تنميػػة رؤيػػة مسػػتقبمية لتعزيػػز المسػػاعي الديمقراطيػػة عمػػى المسػػتكل
اإلقميمي كتشجيع القكل التي تنشد التغيير في كؿ دكلة مػف دكؿ المنطقػة عمػى التكافػؽ عمػى رؤيػة كطنيػة
مستقبمية تسػاعد عمػى تنميػة الطمػب الفعػاؿ عمػى الديمقراطيػة فػي كػؿ مػف دكؿ المنطقػة حسػب ظركفيػا ك

إمكانيات االنتقاؿ سمميا إلى نظاـ حكـ ديمقراطي فييا .

كمػػف بػػاب المحاكلػػة كمػػف اجػػؿ تحفيػػز الحػكار حػػكؿ كيفيػػة تنميػػة رؤيػػة مسػػتقبمية لتعزيػػز المسػػاعي

الديمقراطية في المنطقة  ،اسمحكا لي أف اطرح لمنقاش أربع نقاط ذات عبلقة ببناء رؤية مستقبمية لتعزيز

المساعي الديمقراطية :

أكليػػا  :التعػػرؼ عمػػى أصػػحاب المصػػمحة فػػي الديمقراطيػػة  .ثانييػػا  :الكاقػػع ال ػراىف لمحركػػة الديمقراطيػػة.

ثالثيا  :اإلمكانيات ك الفرص المتاحة  .رابعيا  :العكامؿ المعيقة .
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0-5

أصحاب المصمحة في الديمقراطية
يمكػػف النظػػر إلػػى أصػػحاب المصػػمحة فػػي الديمقراطيػػة كرصػػد تكجيػػاتيـ مػػف زاكيتػػيف  :أكالىمػػا  :زاكيػػة
األفراد كالجماعات غير المنظمة كالتي تعبػر عػف نفسػيا مػف خػبلؿ مػا ىػك متػاح مػف أطػر كقنػكات التعبيػر مثػؿ
األندي ػػة (البحارنػ ػػة  )0999كالجمعيػ ػػات كالمجػ ػػالس كالمسػ ػػاجد كالػ ػػديكانيات ،كمػ ػػف خػ ػػبلؿ الع ػ ػرائض كالتجمعػ ػػات
الكطني ػػة الت ػػي تب ػػرز ف ػػي فتػ ػرات متباع ػػدة كق ػػت األزم ػػات  .ى ػػذا إض ػػافة إل ػػى األعم ػػاؿ الفني ػػة كالكتاب ػػات األدبي ػػة
كالصػػحفية كاألكاديميػػة كالفكريػػة ،التػػي يعبػػر مػػف خبلليػػا األفػراد عػػف مصػػمحتيـ فػػي الديمقراطيػػة كدعػػكتيـ إلييػا.
كثانيتيما :مف خبلؿ القكل أك األحزاب كالحركات التي تعبر عف مصالحيا كمكاقفيا بشكؿ كاضح كمنظـ .
كاذا استثنينا الككيت حيث تكجد أحزاب األمر الكاقع كما تكجد اتحادات كنقابات كجمعيات  ،كيبرز
تجمع كطني دستكرم عبر التيارات عندما يعطؿ الدستكر كيحؿ مجمس األمة(النفيسي ، )238-229 :0978
فإف القكل السياسية الفاعمة اليكـ في دكؿ المنطقة ال تتعدل األسر الحاكمة كالقكل الخارجية المؤثرة عمى
القرار الكطني  ،كالى حد ما يضاؼ إلييما تيارات بشكؿ عاـ مثؿ التيار الديني كالتيار الكطني بكافة
تككيناتيما ،كربما بعض الطكائؼ كالقبائؿ كالمناطؽ كتجمعات التجار كالعماؿ كالطبلب في أكقات األزمات. .
أما األفراد ميما كثر عددىـ فإنيـ ال يمثمكف قكة سياسية فعالة في اتخاذ الق اررات كتحديد الخيارات الكطنية
كمنيا الخيار الديمقراطي  .كيبقى بذلؾ تعبير األفراد كالجماعات المعارضة عبر التيارات الدينية كالكطنية
كغيرىا مف التككينات التقميدية أك الحديثة ،تعبير معارضة غير متاح ليا حرية التنظيـ كي تصبح قكة سياسية
مؤثرة بشكؿ مباشر في عممية اتخاذ الق اررات كتحديد الخيارات .
كمف ىنا يمكننا القكؿ إف ىناؾ أفرادان كثيػريف كجماعػات متعػددة فػي دكؿ المنطقػة تعتبػر نفسػيا صػاحبة

مص ػمحة فػػي الديمقراطيػػة  ،كتعبػػر عػػف ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ األطػػر كالقن ػكات المحػػدكدة المتاحػػة ليػػا  .إال أف ى ػؤالء
األفراد كالجماعات لـ يصبحكا بعد ،قكة سياسية فعالو متمكنة مف التعبير عمنيا عف مصمحتيا في الديمقراطية ،
كلف يصبحكا قكة سياسية إال عندما يتحكلكف إلى حركات سياسية ذات قكة فاعمة.
كفػي اعتقػػادم أف األفػراد كالجماعػات التػػي تعتبػػر نفسػػيا صػاحبة مصػػمحة فػػي الديمقراطيػة فػػي كػػؿ دكلػػة
مػف دكؿ المنطقػػة  ،يمكػػف أف يتسػع نطاقيػػا كيتبمػػكر طمبيػػا حتػى تصػػبح قػػكة سياسػػية فعالػة تعبػػر عػػف مصػػمحتيا
في إقامة نظاـ حكـ ديمقراطي ،كمما اتسع اليامش المتاح لحرية التعبير كحرية التنظيـ.
فمػف حيػػث المبػػدأ يمكػف اعتبػػار جميػػع األفػراد العقػبلء كالجماعػػات المنصػػفة كغيػر المتعديػػة عمػػى حقػػكؽ
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اآلخريف ،أصحاب مصمحة في الديمقراطية .ىذا دكف إنكار لما في الطبيعػة اإلنسػانية مػف ميػكؿ العػدكاف كحػب
االستئثار إذا لـ يكف ىناؾ رادع لمظمـ كحافز لمعدؿ كافياف .كمف ىنا يجب تعزيز قيمة اإلنصػاؼ كاعػبلء شػأف
العقػػؿ كالعقبلنيػػة فػػي السػػمكؾ تحػػت طائمػػة الضػػبط االجتمػػاعي  .كذلػػؾ مػػف اجػػؿ تعبئػػة أصػػحاب المصػػمحة فػػي
الديمقراطية كالحيمكلة دكف انحراؼ السمكؾ الثقػافي .إف األفػراد كالجماعػات التػي ما ازلػت ال تػدرؾ مصػمحتيا مػف
إقامة نظاـ حكػـ ديمق ارطػي  -حسػب كجيػة نظػرم

–

(إذا اسػتطاع المجتمػع الحػد مػف ميػكؿ العػدكاف كاالسػتئثار

لدييا) ،إما أنيـ لـ يتفكركا فػي إمكانيػة التكامػؿ بػيف الشػكرل كالديمقراطيػة (األنصػارم )451 : 425 :0981
 ،كلـ يبلحظكا بعد قكة العبلقة بيف المبادئ الديمقراطية كبيف القيـ الدينيػة كاإلنسػانية الخالػدة مػف حريػة كمسػاكاة
كعػػدؿ كانصػػاؼ كتكافػػؿ فػػي ظػػؿ تعػػايش سػػممي (شػػمتكت . )467– 433 :كامػػا أنيػػـ غيػػر مطمعػػيف أك غيػػر
مدركيف إلنجازات نظـ الحكـ الديمقراطية في مجاؿ األمف الكطني كالتنمية كحفظ كرامة اإلنساف ،مقارنة بغيرىػا
مف نظـ الحكـ غير الديمقراطيػة المعاصػرة ليػا  .إف أم مقارنػة بػيف نظػاـ الحكػـ الػديمقراطي عمػى أرض الكاقػع
مع بدائمو  ،تبرىف عمى أف نظاـ الحكـ الديمقراطي ىك حقا "أقؿ نظـ الحكـ سكءان " عمى اإلطبلؽ .

كلعؿ سبب عدـ التفكير العميؽ في أفضمية نظاـ الحكػـ الػديمقراطي ك تقػدير إنجا ازتػو كمػا يتيحػو لؤلمػـ

كالشعكب مف استمرار االستقرار كالتراكـ المادم كالمعرفي في ظؿ سمـ اجتماعي  ،يعػكد إلػى سػكء فيػـ أك سػكء
ظف كربما سكء طبع لدل البعض .كمػا قػد يكػكف عائػدا إلػى غشػاكة مصػمحة آنيػة أنانيػة ضػيقة تقػؼ عنػد حػدكد
المحظ ػػة الراىن ػػة كتفتق ػػد إل ػػى الحكم ػػة  .كربم ػػا تكف ػػي العق ػػبلء كالمنطقي ػػيف م ػػف ىػ ػؤالء نظػ ػرة إل ػػى حقيق ػػة اس ػػتمرار
المصالح المشركعة لؤلسر الحاكمة كسائر النخب الباقية في الدكؿ التي كصمت إلى الديمقراطيػة سػمميا ،بسػبب
قبكليا بالحكـ الديمقراطي الدستكرم  .ىػذا بينمػا ازلػت األسػر كالنخػب الحاكمػة التػي لػـ تسػمح بمسػار اإلصػبلح
السياسي كاالنتقػاؿ إلػى الديمقراطيػة .إف نظػرة متأممػة لحيػاة الحكػاـ كمصػيرىـ فػي الػدكؿ الديمقراطيػة بعػد خػركج
السمطة مف أيدييـ ،مقارنة بحياة الحكاـ بعد زكاؿ السمطة في الدكلة غير الديمقراطيػة ،كفيمػة بػاف تجعػؿ العاقػؿ
يدرؾ أفضمية نظاـ الحكـ الػديمقراطي( .الخػاطر  .)9 :2111كعنػدىا سػكؼ يػدرؾ ىػؤالء المتػرددكف مػف زاكيػة
مصال حيـ فػي المػدل البعيػد ،مػا يمكػف أف يػكفره نظػاـ الحكػـ الػديمقراطي مػف اسػتمرار المصػالح المشػركعة كمػا
يمكػػف أف يحققػػو مػػف سػػمـ اجتمػػاعي عمػػى قاعػػدة الديمقراطيػػة عنػػدما يكػػكف الحػػاكـ أك المسػػئكؿ فػػي سػػدة الحكػػـ
كعندما يعكد إلى المجتمع باعتباره مكاطنا.
كحتى يتحكؿ معظـ األفراد العقبلء كالجماعات المنصفة إلى إدراؾ مصػمحتيـ فػي الديمقراطيػة ،البػد أف
يقتنع ػكا بإمكانياتيػػا كبقػػدرتيا عمػػى تسػػييؿ الكصػػكؿ إلػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ الكطنيػػة الكبػػرل ،كمػػا إف عمػػييـ أف
يطػػكركا م ػكاقفيـ تجاىيػػا .كىػػذا يقتضػػي الػػرد الكاضػػح كالمقنػػع مػػف قبػػؿ الػػداعيف لمديمقراطيػػة عمػػى اعت ارضػػات
المع ترض ػػيف عميي ػػا الديمقراطي ػػة م ػػف حي ػػث المب ػػدأ ألس ػػباب عقائدي ػػة أك مص ػػمحية ،كتحفظ ػػات المتحفظ ػػيف عم ػػى
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الديمقراطية ألسباب مرحمية أك نتيجة لفشؿ تجارب تصديرىا إلى الدكؿ العربية .
كىذا الرد عمى اعتراضات المعترضيف كتحفظات المتحفظيف يقتضي مشاركتيـ في الحكار حكؿ
المفيكـ المعاصر لمديمقراطية الذم ينفي عنيا شبية العقيدة المنافسة لمعقيدة اإلسبلمية كيسبغ عمييا صفة
نظاـ الحكـ كالمنيج السممي إلدارة أكجو االختبلؼ في اآلراء كتعارض المصالح  .كما يقتضي إضافة إلى
مقاربة إشكالية الديمقراطية مع اإلسبلـ  ،الحكار أيضا مف اجؿ مقاربة إشكاليات أخرل ذات أىمية في تكضيح
مصمحة األفراد كالجماعات في الديمقراطية  .كمف ىذه اإلشكاليات تبرز احتماالت اختراؽ األمف الكطني
كالتعدم عمى الثكابت الكطنية مف ديف كىكية كقيـ إيجابية ،مف قبؿ قكل الييمنة الخارجية التي تركج ألشكاؿ
مف الديمقراطية تتكافؽ مع مصالحيا غير المشركعة كتيدؼ إلى تصدير قيميا كعقائدىا عمى حساب قيـ
كمعتقدات كأمف كمصالح المجتمعات األخرل .
كلعػػؿ تكسػػيع قاعػػدة أصػػحاب المصػػمحة فػػي الديمقراطيػػة يقتضػػي أيضػػا شػراء رضػػا أصػػحاب االمتيػػازات
كالمكانات التقميدية بثمف مؤقت كمقبكؿ إنسػانيا عػف طريػؽ التػدرج فػي إلغػاء تمػؾ االمتيػازات ،األمػر الػذم يكجػد
مخرج ػػا س ػػمميا ألص ػػحاب تم ػػؾ االمتي ػػازات الت ػػي ق ػػد تغ ػػرم الرغب ػػة ف ػػي اس ػػتمرارىا ،بع ػػض الجماع ػػات بمع ػػاداة
الديمقراطية كالكقكؼ في كجو المطالبيف بيا  .كىذا المخرج السممي قد يساعد عمى التكافػؽ بػيف األسػر الحاكمػة
كالجماعات كالفئات المحسكبة عمييا مف ناحية كبيف عمكـ المكاطنيف مف ناحية أخرل ،كيرسي شرعية دستكرية
كما ىك الحاؿ في دستكر الككيت لعاـ  ، 0960ككما كاف عميو الحاؿ في البحريف عندما طبؽ دستكر 0972
كعندما تـ قبكؿ ميثاؽ العمؿ الكطني عاـ  2110مف اجؿ عكدة العمؿ بالدستكر.

2-5

الواقع الراهن لمحركة الديمقراطية
الحركة الديمقراطية في دكؿ المنطقة ضعيفة بشكؿ عاـ  -مع ك جكد فكارؽ مف بمد إلى آخػر -لسػببيف
جكىرييف  :أكليما  :غياب األحزاب السياسية التي تعارض قياميا جميػع نظػـ الحكػـ فػي المنطقػة  ،بػؿ تحرميػا
ق ػ ػكانيف أغمبيػ ػػة دكليػ ػػا .كحتػ ػػى مػ ػػا ىػ ػػك مكجػ ػػكد منيػ ػػا بحكػ ػػـ األمػ ػػر الكاقػ ػػع فػ ػػي الككيػ ػػت  ،ىػ ػػك إلػ ػػى الجمعيػ ػػات
كالتعاضػػديات أقػػرب منػػو إلػػى األح ػزاب السياسػػية الكطنيػػة مػػف حيػػث العضػػكية ،التػػي تسػػعى إلػػى الكصػػكؿ إلػػى
السمطة التنفيذية مف خبلؿ االنتخابات كفػؽ برنػامج كطنػي (المػديرس  .)42-38 :0996ك ثانييمػا :عػدـ قػدرة
األفراد كالجماعات التي تنشد التغيير عمى االنخراط فػي حركػة دسػتكرية ديمقراطيػة بسػبب غيػاب قكاسػـ مشػتركة
تغمػػب أمػػر التكافػػؽ بيػػنيـ عمػػى دسػػتكر ديمق ارطػػي  ،عمػػى اختبلفػػاتيـ األخػػرل .كذلػػؾ نتيجػػة ضػػعؼ التنظيمػػات
األىميػػة كضػػيؽ أفػػؽ "الس ػراة" كمػػف يحتمػػكف دكر الكجيػػاء فػػي المجتمػػع كضػػعؼ حػػس المسػػئكلية التاريخيػػة لػػدل
بعضيـ .كاذا كاف الشاعر العربي يقكؿ :
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ك ال سراة لمف جياليـ سادكا

ال يصمح الناس فكضى ال سراة ليـ

فإف األفراد كالجماعات أصػحاب المصػمحة فػي الديمقراطيػة مػازالكا  -إلػى حػد كبيػر  ،دكف تنظػيـ كدكف قيػادات
تاريخية  ،كما ىك مكجكد مف تككينات ك تيارات ما ازلػت تفتقػر إلػى القيػادات الحكيمػة القػادرة عمػى االرتفػاع إلػى
مسػػتكل المسػػئكلية التاريخيػػة المطمكبػػة لمتكافػػؽ عمػػى قكاسػػـ مشػػتركة تسػػمح بقيػػاـ حركػػة كطنيػػة كديمقراطيػػة تنشػػد
اإلصبلح في كؿ دكلة كفقا لظركفيا  .كربما تككف آلية الضبط السمطكم-الريعي التي تتبعيا نظـ الحكػـ  ،ىػي
أيضا إحدل أىـ األسباب الجكىرية في الحيمكلػة دكف تنميػة تنظيمػات سياسػية ك بػركز قيػادات ديمقراطيػة ترتفػع
إلػى مسػتكل المسػئكلية التاريخيػة بػػدال مػف "الكجيػاء" الػذيف ييػتـ بيػػـ البركتككػكؿ كاإلعػبلـ فػي المناسػبات لمػػبلء
الفراغ.
كلعؿ الككيت ىي األكثر تأىيبل لبركز نمكذج لحركة دسػتكرية ديمقراطيػة تضػـ األفػراد كالجماعػات التػي
تنشد التغيير كتسعى إلى تطبيؽ دستكر الككيت لعاـ  0962نصا ك ركحػا  .إف "ابػاء" الدسػتكر الكػكيتي(الػدييف
 )54-9 :0999مػػازالكا ىػػـ أك إمتػػداداتيـ السياسػػية عمػػى قيػػد الحيػػاة ،كمػػا إف التجربػػة السياسػػية الككيتيػػة قػػد
حققت قد ار مف حرية التعبير كالى حد أقؿ حرية التنظيـ  ،يجب استثمارىما لبلنتقاؿ إلػى الديمقراطيػة مػف خػبلؿ
تطبيؽ دستكر الككيت نصا كركحا كتحكيؿ كضع األسرة الحاكمة إلى ممكية دستكرية ،تقبؿ بمبدأ تداكؿ السػمطة
التنفيذيػػة كال تعػػارض الػػتخمص مػػف أم احتكػػار سياسػػي كاجتمػػاعي كاقتصػػادم يتعػػارض مػػع متطمبػػات الممارسػػة
الديمقراطية  .كلعؿ انغماس التيار الديني كالتيار الكطني الذم يتعصب بعض أفراده لمعممانية كالميبرالية الغربية
 ،فػي جػػدؿ عقػػيـ كمجانبػػة فقػػو األكلكيػات لػػدل بعػػض جماعػػات اإلسػػبلـ السياسػي ،تشػػكؿ خطػػكرة عمػػى مسػػتقبؿ
الممارسػػة الديمقراطيػػة إذا لػػـ يتػػدارؾ التيػػار الػػكطني كالتيػػار الػػديني أىميػػة االسػػتفادة مػػف الحريػػة التػػي ضػػمنيا
دستكر الككيت لبلنتقاؿ إلى الديمقراطية كتػداكؿ السػمطة التنفيذيػة كفقػا لمشػريعة الدسػتكرية الراىنػة .كتبػدك اآلثػار
السمبية لمماحكػات التيػار الػديني كالتيػار الػكطني عمػى السػمبية التػي يظيرىػا أىػؿ الككيػت تجػاه العمػؿ السياسػي
المػػنظـ كالميػػؿ إلػػى العمػػؿ الفػػردم المسػػتقؿ كفقػػداف الحمػػاس الجمػػاىيرم لمنظمػػات المجتمػػع المػػدني ذات البعػػد
الثقافي كالسياسي العاـ.
كلقد برزت مبلمح حركة ديمقراطية في الككيت بشكؿ خاص خبلؿ فترات تعطيؿ الدسػتكر كحػؿ مجمػس
األمة السيما في الفترة مف  ،0992-0986حيث برز فػي الككيػت حزبػاف قكيػاف "حػزب الدسػتكر الػديمقراطي"،
ك"حزب األسرة الحاكمة"كالذم اسػتطاع بػالرغـ مػف المعارضػة الشػعبية القكيػة العمػؿ مػف خػارج الدسػتكر كالػدعكة
إلى انتخاب مجمس كطني غير دستكرم بدال مف مجمس األمة(الحسف . )05-02 :0991
كممػػا يبلحػػظ أف الحركػػة الدسػػتكرية الديمقراطيػػة التػػي تبمػػكرت فػػي الككيػػت لػػـ تحػػافظ عمػػى تماسػػكيا بعػػد
العكدة إلى انتخابػات مجمػس األمػة  .بػؿ إف الخبلفػات الثانكيػة بػيف التيػار الػديني كالتيػار الػكطني بشػكؿ عػاـ ك
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بػػيف فصػػائؿ كػػؿ تيػػار سػػرعاف مػػا تعػػكد إلػػى البػػركز ،األمػػر الػػذم يمنػػع ىػػذيف التيػػاريف مػػف العمػػؿ عمػػى تثبيػػت
دستكر الككيت لعاـ  0962نصا كركحا كصكال إلى ىػدؼ تػداكؿ السػمطة التنفيذيػة (عػدـ احتكػار رئاسػة مجمػس
الكزراء كك ازرات السيادة ) ،كاالنتقاؿ بالتجربة السياسية إلى مستكل الممارسة الديمقراطيػة الحقػة  .كمػف ىنػا فػإف
"حزب الدستكر الديمقراطي" البد أف يستمر حتى تنتقػؿ التجربػة الككيتيػة إلػى ممارسػة ديمقراطيػة حقػو .كالبػد أف
يككف ى ناؾ برنامج يتكافؽ عميو األفراد كالجماعات التي تنشد التغيير كتسعى إلى تطبيػؽ دسػتكر الككيػت .كىػذا
يقتضي التكافؽ عمى قكاسـ مشتركة-منيا مشاركة المرأة في الحياة السياسية كالمكاطنة المتساكية كتسكية قضػية
البدكف -كبرنامج مرحمي ينمي القكل التي تنشد التغيير الديمقراطي كيزيػد مػف قػدرتيا التنظيميػة كيعػزز جيكدىػا
نحػػك تثبيػػت العمػػؿ بدسػػتكر الككيػػت كتطبيقػػو  ،كحسػػـ الخيػػار الػػديمقراطي كاالنتقػػاؿ مػػف خػػبلؿ اإلمكانيػػات التػػي
يتيحيا نظاـ الحكـ الديمقراطي إلى حسـ الخيارات الكطنية األخرل كما دعى إلى ذلؾ جاسـ السػعدكف فػي نػدكة
العبلقات الككيتية العراقية عاـ .0999
كتأتي البحريف بعد الككيت مف حيث إمكانية تنمية حركة ديمقراطية .كقد اتضح ذلؾ مػف بػركز مطالػب
العكدة لمعمؿ بدستكر البحريف لعاـ  .0972كيكجد في البحريف أساس تاريخي لتنمية حركة ديمقراطية مػف اجػؿ
العػػكدة لمعمػػؿ بالدسػػتكر كمػػف اجػػؿ تفعيػػؿ العمػػؿ بػػو كترسػػيخو بعػػد العػػكدة إليػػو .كيتمثػػؿ ذلػػؾ فػػي "ىيئػػة االتحػػاد
الػػكطني" التػػي مثمػػت شػػعب البح ػريف فػػي الخمسػػينيات كفػػي العريضػػة التػػي كقعيػػا آنػػذاؾ  25ألػػؼ بحرينػػي مػػف
أصؿ  81ألؼ نسػمة ىػـ كػؿ سػكاف البحػريف عػاـ ( 0954شػيداد ، )41 :0999ك مػا تبلىػا مػف حركػة عمنيػة
قدمت مطالب لحككمة البحريف كالحككمة البريطانية ،كتفاكضػت حكليػا حتػى عػاـ  0956عنػدما تػـ حػؿ الييئػة
كاعتقمت قياداتيا (الباكر  . )236-75 :0965كمػا أف دسػتكر البحػريف لعػاـ  0972يمثػؿ أساسػا متينػا لنشػكء
حركػػة ديمقراطيػػة فػػي الكقػػت الحاضػػر .كقػػد تأكػػد ذلػػؾ منػػذ عػػاـ 0991عمػػى كجػػو الخصػػكص ،عنػػدما تتالػػت
العرائض كتمتيا اال ضطرابات كالمطالبات التي رفعيا األفػراد كالجماعػات التػي تنشػد التغييػر كما ازلػت تؤكػد عمػى
مطالبتيػػا بعػػكدة العمػػؿ بدسػػتكر  0972بعػػد االسػػتفتاء عمػػى ميثػػاؽ العمػػؿ الػػكطني  .كتمثػػؿ العريضػػة التػػي كقػػع
عمييػػا –أيضػػا 25 -ألػػؼ مػػف أىػػؿ البحػريف أيضػػا فػػي منتصػػؼ التسػػعينات مظيػ ار بػػار از لمحركػػة الديمقراطيػػة فػػي
البحريف (الشمبلف كآخركف  .)07 :0997كبالرغـ مف كثرة المطالبيف بالديمقراطية في البحريف إال أف القيػادات
التي تتبنى ىذه المطالب مازالت غير قادرة عمى تفعيؿ طمبيا في كؿ األكقات لتشكؿ حركة ديمقراطية أك حزب
الدستكر الديمقراطي .كربمػا يعػكد ذلػؾ إلػى اإلجػراءات األمنيػة كالػى آليػة الضػبط السػمطكم .كمػا قػد يعػكد جزئيػا
إل ػػى ق ػػكة العام ػػؿ الط ػػائفي ال ػػديني ف ػػي الحرك ػػة الت ػػي تنش ػػد التغيي ػػر ف ػػي الكق ػػت الحاض ػػر  .األم ػػر ال ػػذم يعط ػػي
السمطات حجة مكاجيتيا كاقنػاع بعػض فئػات الشػعب كربمػا الػرأم العػاـ العربػي الرسػمي ضػدىا  .كىػذا يقتضػي
مػػف الحركػػة الدي مقراطيػػة فػػي البح ػريف أف تعيػػد طػػرح نفسػػيا فػػي مرحمػػة مػػا بعػػد الميثػػاؽ الػػكطني  ،عمػػى أسػػاس
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كطنػػي سياسػػي كاضػػح كمتػكازف يضػػمف فعاليتيػػا الداخميػػة كيقمػػؿ مػػف معارضػػتيا الخارجيػػة بسػػبب الطائفيػػة .كفػػي
ىذا مصمحة كبرل لشعب البحريف كلشعكب المنطقة كمستقبؿ الديمقراطية فييا.
كتتفػػاكت األكضػػاع فػػي بقيػػة دكؿ الخمػػيج  ،كلكنيػػا –مجتمعػػة -تفتقػػر إلػػى حركػػة ديمقراطيػػة محسكسػػة .
ىذا بالرغـ مػف أف الحركػة الكطنيػة فػي ىػذه الػدكؿ فػي الخمسػينيات كالسػتينيات كانػت تشػارؾ الككيػت كالبحػريف
طمكحاتيمػػا الديمقراطيػػة (الزيػػدم  . )331-325 :2111كقػػد قػػدمت الحركػػة الكطنيػػة كامتػػداداتيا فػػي الحركػػة
العمالية كالطبلبيػة فػي قطػر –عمػى سػبيؿ المثػاؿ -مطالػب كطنيػة (الكػكارم ( 0996ب)097-065 :ك-209
 .)220كفي عقد السبعينيات كانت ىناؾ طمكحات االنتقاؿ إلى نظـ حكـ ديمقراطية  ،مػف خػبلؿ تحػكؿ الػنظـ
األساسية في قطر كاإلمارات كسمطنة عماف إلى دساتير ديمقراطيػة دائمػة  .كلكػف ىػذه المطالػب أيضػا تراجعػت
تػػدريجيا م ػػع الطفػ ػرة النفطي ػػة  .ى ػػذا ب ػػالرغـ م ػػف بقػػاء الطمكح ػػات الت ػػي ت ػػـ التعبي ػػر عني ػػا ،بالكتاب ػػات كال ػػدعكات
كالبيانات كالد ارسػات ككػاف أبرزىػا مػذكرة المجمػس الػكطني كمجمػس الػكزراء فػي اتحػاد اإلمػارات العربيػة فػي عػاـ
 ، 0979إلى المجمس األعمى(غباش  ،)9-5 :0979كدراسات اإلصبلح اإلدارم التي شيدتيا المممكة كقطػر
كسمطنة عماف في مطمع السبعينيات حتى منتصفيا .ككػذلؾ مػا عبػر عنػو منتػدل التنميػة كغيػره مػف الممتقيػات،
مػػف أطركحػػات كتكصػػيات منػػذ عػػاـ  0979ك حتػػى اليػػكـ ،فػػي ضػػكء قيػػاـ الثػػكرة اإليرانيػػة كالحػػرب

العراقي ػػة–

اإليرانية كانشاء مجمس التعاكف كتراجع أسعار النفط.
كف ػػي مطم ػػع التس ػػعينيات ع ػػادت مطال ػػب الديمقراطي ػػة ك الش ػػكرل إل ػػى الب ػػركز كعب ػػرت عني ػػا تحرك ػػات
كعرائض األفراد كالجماعات التي تنشػد التغييػر عمػى امتػداد دكؿ المنطقػة ( الكتبػي  .)235-222 :2111ك-
مػػع األسػػؼ -لػػـ تمػػؽ تمػػؾ العػرائض التػػي لػػـ تكػػف تسػػندىا حركػػة ديمقراطيػػة ،آذانػان صػػاغية بػػؿ تػػـ التعامػػؿ معيػػا

أمنيػػا كأخفتػػت األص ػكات .كبػػذلؾ بقػػى األف ػراد كالجماعػػات التػػي تنشػػد التغييػػر فػػي تيػػارات دينيػػة ككطنيػػة تعكزىػػا
التنظيمات ،كما تفتقر إلى كحدة التكجػو بسػبب غيػاب القكاسػـ المشػتركة بينيػا كعػدـ تكافقيػا عمػى العمػؿ الفكػرم

�لديمقراطيػػة  .ىػذا بػػالرغـ مػػف مصػمحة تمػػؾ التيػارات فػػي الديمقراطيػػة
كالتنظػيمف المشػػترؾ مػف أجػػؿ االنتقػػاؿ إلػى
كتأكيد كثير مف المنتميف إلى التيار الديني كالتيار الكطني عمػى ضػركرة االنتقػاؿ إلػى نظػـ حكػـ ديمقراطيػة مػف
أجػػؿ تحقيػػؽ األىػػداؼ الكطنيػػة الكبػػرل .كسػػكؼ تبقػػى الحركػػة الديمقراطيػػة ضػػعيفة أك غائبػػة عػػف سػػاحة الػػدكؿ
األرب ػػع إل ػػى أف يرتف ػػع ح ػػس المس ػػئكلية ل ػػدل الػ ػكاعيف م ػػف رجاالتي ػػا كنس ػػائيا بفض ػػائؿ الديمقراطي ػػة كض ػػركرات
اإلصبلح الجذرم كيعبػركا عػف إحساسػيـ ىػذا بمخاطبػة السػمطات عمنيػا كجماعيػا بشػكؿ صػادؽ كمسػئكؿ .كىػذا
لف يتـ إال بعد أف يكسر ىؤالء حاجز الذؿ كالخكؼ كيصدقكا مع أنفسيـ كمع السمطة في بمدانيـ.
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3-5

اإلمكانيات والفرص المتاحة لتعزيز التحول الديمقراطي
ما أضيؽ العيش لكال فسحة األمؿ
اإلمكاني ػػات المتاح ػػة لتعزي ػػز التح ػػكؿ ال ػػديمقراطي ف ػػي دكؿ المنطق ػػة باس ػػتثناء الككي ػػت كربم ػػا البحػ ػريف،
محدكدة كالفرص قميمة .كيمكف أف تسبب قراءة الكاقع الراىف إحباطا لممرء كيأسا مف إمكانية التحكؿ الػديمقراطي
فػػي أغمػػب دكؿ المنطقػػة فػػي المػػدل المنظػػكر .كلكػػف النظػرة التاريخيػػة التػػي ال تقػػؼ عنػػد حػػدكد المحظػػة الراىنػػة،
كانما تمد افقيا إلى المستقبؿ بيدؼ المشاركة في صنعو ،البد ليا أف تتكاصى بالصبر كأف تنطمؽ مف األمػؿ ،
كأف تيعمؿ الفكر في الكاقع كتتحػرل مػا فػي ماضػييا كحاضػرىا مػف عكامػؿ تسػاعد عمػى تنميػة إمكانيػات التحػكؿ
الديمقراطي كزيادة فرص االنتقاؿ إلى الديمقراطية  .كىذه النظرة البد أف تككف عمى مسػتكل كػؿ دكلػة كمػف قبػؿ
مكاطنييا الذيف ىـ أقرب إلى الكاقع كأعرؼ بالبػاطف كأقػدر عمػى معرفػة اإلمكانيػات كاغتنػاـ الفػرص  .كمػع ىػذا
التحفظ فإف الباحث يمكنو اإلشارة إلى عدد مف الفرص كطرح عدد مف اإلمكانيات المشتركة بقصد إجراء حكار
حكؿ داللتيا بالنسبة لكؿ دكلة مف دكؿ المنطقة.
كاإلمكانيات التي تحسف اإلشارة إلييا في ىذا الصدد تتمثؿ في التالي :
أوال :ت ازيػػد الػػكعي بمفيػػكـ المكاطنػػة كالمطالبػػة بػػأداء مقتضػػياتيا مػػف حقػػكؽ ككاجبػػات  .كيعػػكد ذلػػؾ إلػػى انتشػػار
التعميـ كسيكلة المعرفة كاالحتكاؾ بالعالـ مف خبلؿ السفر كالتجارة كمف خبلؿ اإلعبلـ ،األمر الذم نكر بصيرة
المػ ػكاطنيف كجعمي ػػـ يق ػػارنكف أكض ػػاعيـ بأكض ػػاع المػ ػكاطف ف ػػي ال ػػدكؿ الديمقراطي ػػة  ،كيحس ػػكف ب ػػالفرؽ –عم ػػى
المستكل الشخصي– مف حيث المساكاة القانكنية كالحؽ في التعبير كالتنظيـ كضمانات الكرامة اإلنسػانية عنػدما
يككنػػكف فػػي دكلػػة ديمقراطيػػة ،مقارنػػة بمػػا يفتقدكنػػو فػػي أكطػػانيـ مػػف حقػػكؽ المكاطنػػة كك ارمػػة اإلنسػػاف .إف ىػػذا
الكعي كاإلدراؾ جعؿ المكاطف في دكؿ المنطقة غير قانع بكضع الرعية كالتػابع المطيػع .كأخػذ المػكاطف يجػاىر
بعػػدـ قناعتػػو ىػػذه كينتقػػد بصػػكت عػػاؿ  ،كاف كػػاف صػػكت ىػػذا االنتقػػاد مػػا ي ػزاؿ صػػكتا فرديػػا ضػػائعا يفتقػػر إلػػى
الكسػائؿ التنظيميػػة كالحركػة الجماعيػػة التػي يمكػػف أف تجعمػو مسػػمكعا كمػؤث ار عمػػى عمميػة اتخػػاذ القػ اررات العامػػة
كتحديد الخيارات الكطنية.
ثانيــا :ت ازيػػد اسػػتخداـ مصػػطمح الديمقراطيػػة فػػي الخطػػاب الرسػػمي لمحككمػػات كالنخػػب الحاكمػػة  .كيتعػػدل ذلػػؾ
الخطػػاب مجػػرد المفػػظ إلػػى التطبيػػؽ أحيانػػا  .كمثػػاؿ ذلػػؾ إق ػرار نظػػـ أساسػػية لمحكػػـ كتعيػػيف مجػػالس شػػكرل فػػي
الدكؿ التي لـ يكف فييا شيء مف ذلؾ  .كىذا اعتػراؼ اضػطرارم كاف كػاف عمػى مضػض بػأف الدكلػة مػف حيػث
المبدأ  ،مؤسسة يجب أف يتـ تنظيـ العبلقات فييا مف خبلؿ نظػاـ أساسػي لمحكػـ  ،كيشػارؾ الشػعب مػف خػبلؿ
مجالس الشكرل في إبػداء الػرأم  .ككػذلؾ يتمثػؿ ىػذا الخطػاب الرسػمي فػي الحػديث عػف تحػكؿ الػنظـ األساسػية
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لمحكـ كا لدساتير المعطمة في بعض دكؿ المنطقة إلى دساتير دائمة تقيـ مجالس شكرل كمجالس نيابية ك بمديػة
منتخبة تشارؾ فييا المرأة  .إف ىذا الخطاب الرسمي حكؿ "الديمقراطية" كالتظاىر بتطبيقيا ،بػالرغـ مػف شػكميتو
كبعػػده عػػف الديمقراطيػػة الحقيقيػػة بسػػبب عػػدـ احتكامػػو إلػػى شػػرعية دسػػتكر ديمق ارطػػي ،يػػدؿ عمػػى مراجعػػة الحكػػاـ
لنظـ حكميـ ،كاعتبػار مشػاركة الشػعكب ليػـ بأنيػا مصػدر مػف مصػادر الشػرعية  .كىػذه المراجعػة التػي فرضػيا
العصر كزاد مف ضركرتيا كعي الشعكب كمطالبة األفػراد بحقػكؽ المكاطنػة كاسػتعداد بعضػيـ لتحمػؿ كاجباتيػا ،
تمثؿ إمكانية لبلنتقاؿ مف الديمقراطية المفظية التي تسكد الخطاب ،إلى الديمقراطية الحقة تدريجيا .ىذا إذا نمى
الطمػػب المجتمعػػي عمػػى الديمقراطيػػة .لقػػد أصػػبحت الديمقراطيػػة مقبكلػػة كلػػك ظاىريػػا عمػػى المسػػتكل الرسػػمي ،
كبالت ػػالي ف ػػاف المطالب ػػة بي ػػا ليس ػػت خيان ػػة أك كفػ ػ ار  .كى ػػذا يزي ػػؿ ح ػػاج از كينم ػػي إمكاني ػػة م ػػف إمكاني ػػات التحػ ػكؿ
الديمقراطي ،عمى المؤمنيف بالديمقراطية االستفادة منو.
ثالثا :التكجو العالمي نحك الديمقراطية .لعؿ التكجو العالمي بشكؿ عاـ كعمى األخص بيف الشػعكب كالمنظمػات
األىمية غير المغرضة في الغرب كفي العالـ أجمع ،أصبحت إمكانيػة مػف اإلمكانيػات كفرصػة يمكػف أف يسػتفيد
منيػػا كػؿ شػػعب مػػف الشػػعكب السػػاعية لبلنتقػػاؿ إلػػى الديمقراطيػػة فػػي مكاجيػػة حككماتيػػا .كيعػػكد ذلػػؾ إلػػى تػػأثير
الرأم العػاـ العػالمي عنػدما يطٌمػع عمػى النضػاؿ الػديمقراطي مػف خػبلؿ أجيػزة اإلعػبلـ كاإلنترنػت كيػتـ التعػاطؼ

مع ذلؾ النضاؿ مف قبؿ المنظمات األىمية المػؤثرة عمػى قػ اررات الػدكؿ .كاذا كػاف العامػؿ الخػارجي ال يمكػف أف

يكػػكف بػػديبل عػػف العكامػػؿ الداخميػػة  ،كاذا كانػػت إمكانياتػػو قػػد ال تتعػػدل التعػػاطؼ ،فإنػػو مفيػػد جػػدا مػػف الناحيػػة
النفسية كالمعنكية لمحركة الديمقراطية ،كمؤثر عمى السمعة التي تحاكؿ أف تبنييا الدكؿ غير الديمقراطية لنفسيا
كتكظؼ مف أجميا اإلعبلـ كالعبلقات العامة فضبل عف التساىؿ مع المصالح األجنبية.
إف التكجػػو العػػالمي نحػػك الديمقراطيػػة يمثػػؿ إمكانيػػة محميػػة لمحركػػة الديمقراطيػػة ،إذا ىػػي اسػػتطاعت أف
تصػؿ إلػػى درجػػة مػػف التماسػػؾ الػػداخمي كاالسػػتم اررية ككسػبت الػرأم العػػاـ المحمػػي كاإلقميمػػي كنفػػذت إلػػى كسػػائؿ
اإلعبلـ العالمي كعبر شبكة المعمكمات اإللكتركنية .إف الدكؿ فػي عصػر العكلمػة لػـ تعػد محصػنة ضػد التػأثير
الخػػارجي أك غنيػػة عػػف تأييػػد الػػدكؿ األخػػرل كقناعػػات شػػعكبيا .كمػػف ىنػػا فػػاف التكجػػو العػػالمي تجػػاه الديمقراطيػػة
سػػكؼ يػػؤثر مػػف حيػػث إضػػعاؼ إرادة الػػدكؿ األجنبيػػة كاسػػتمرارىا فػػي تأييػػد الحككمػػات غي ػر الديمقراطيػػة .كذلػػؾ
عنػػدما يصػػؿ صػػكت المطالػػب الديمقراطيػػة إلػػى جمعيػػات حقػػكؽ اإلنسػػاف كالمنظمػػات األىميػػة كال ػرأم العػػاـ فػػي
العالـ .لقد اصبح ىناؾ بعد خارجي لمنضػاؿ الػديمقراطي ،يمكػف أف يعػزز جيػكده عمػى المسػتكل المحمػي  .ىػذا
إذا ابتعػػدت الحركػػة الديمقراطيػػة عػػف شػػبية االختػراؽ الخػػارجي كحافظػػت عمػػى اسػػتقبلليا ،كلػػـ تسػػتخدـ مػػف قبػػؿ
الغير لتركيج القيـ كالمصالح كالعقائد المتعارضة مع ثكابت مجتمعيا  ،طمعا في التمكيؿ كالتأييػد الخػارجي .إف
البعػػد الخػػارجي مكمػػؿ لبعػػد النضػػاؿ الػػداخمي كلػػذلؾ يجػػب الحػػذر مػػف طغيػػاف اعتبا ارتػػو كػػي ال يكػػكف اسػػتخدامو
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ضد الحركة الديمقراطية الكطنية مف قبؿ أعدائيا في الداخؿ حقا يراد بو باطؿ .
رابعا :التغيرات االقتصادية كتراجع دعـ الدكلة.
تشيد دكؿ المنطقة تغيرات اقتصادية كسكانية أدت إلى تراجع نصيب الفرد مف ريع النفط  ،األمر الذم
سكؼ يؤدم إلى عجز الحككمات عف تكفير كظائؼ لممكاطنيف في القطاع العاـ كيقمص مف دعميا لمخدمات
كيكشؼ فشميا في التنمية .كما تحد ىذه التغيرات المالية مف قدرة الدكلة عمى االحتفاظ بسياسات إعادة تكزيع
ريع النفط كالتي شكمت آلية الضبط السمطكم  -الريعي في الماضي  .كمف ىنا فإف حككمات المنطقة تكاجو
اآلف كسكؼ تكاجو في المستقبؿ أكضاعان مختمفة لف تجدم أساليب الحكـ السابقة في مكاجيتيا ،ميما أضيفت

العصا إلى الجزرة  .األمر الذم يجعؿ الحككمات تعيد النظر ،كافساح مجاؿ لمقطاع الخاص اإلنتاجي
كتشجيع المينييف عمى الحرؼ الحرة  ،كاالىتماـ بالتنمية االقتصادية لتكفير فرص عمؿ منتجة كتكليد مصادر
دخؿ لممكاطنيف كلمدكلة نفسيا مف خبلؿ الرسكـ كالضرائب .كىذه السياسات التي سكؼ تهجبر ماليا عمييا
الحككمات عاجبل أك آجبل  ،تقتضي رفع سقؼ الحرية االقتصادية كالسياسية كسكؼ تفسح مجاال لممبادرات
غير الحككمية عمى المستكل السياسي كاالجتماعي كاالقتصادم ،نتيجة زيادة نسبة المستقميف في دخميـ
كترقييـ الميني كحراكيـ االجتماعي عف ىيمنة الحككمات .كما تعيد إلى الساحة السياسية عامؿ الضرائب
باعتباره كاجبا عمى المكاطنيف يقابمو حؽ المشاركة في الرقابة كاتخاذ الق اررات العامة.
كينتظر أيضا أف يؤدم تردد حككمات المنطقة عف إجراء إصبلح جذرم شامؿ

–

بسبب الخكؼ مف

أف يمس منافع بعض الفئات كأكلكياتيا عمى الماؿ العاـ عندما يتـ إعادة تقسيـ أعباء اإلصبلح بعدؿ بيف
المكاطنيف ، -إلى كضع تتدنى فيو مستكيات المعيشة بالنسبة لذكم الدخؿ المحدكد كتنتشر فيو البطالة كعمى
األخص بطالة المتعمميف .كسكؼ تبدك نتيجة لذلؾ التردم الفركؽ االقتصادية كاالجتماعية جمية ينكرىا
المكاطنكف كيعممكف عمى تصحيحيا  .كىنا تبرز بسبب تقمص الدعـ الحككمي كانحيازه ضد مصمحة ذكم
الدخؿ المحدكد إضافة إلى ضركرة اعتماد المكاطنيف عمى أنفسيـ كتزايد الدكر اإلنتاجي لممكاطنيف كتحررىـ
النسبي مف ىي منة السمطة كعدـ رضاىـ عف تراجع دعـ الدكلة ،حاجة لقياـ تنظيمات أىمية تطرح اىتماماتيـ
كتدافع عف مصالحيـ ،األمر الذم يمكف أف يؤدم إلى قياـ نقابات كتنظيمات سياسية كجمعيات حقكؽ
اإلنساف كبركز نكاة حركات ديمقراطية تحقؽ االنتقاؿ السممي إلى الديمقراطية .ىذا إذا كانت التيارات التي
تنشد التغيير كالحككمات قادرة عمى إدراؾ فضائؿ إرساء نظـ حكـ ديمقراطية تقيـ العدؿ كاإلنصاؼ عمى قاعدة
المساكاة بيف المكاطنيف  ،كتؤسس لسمـ اجتماعي كمصالحة تاريخية عمى قاعدة الديمقراطية.
خامسا  :تزايد نشاط التجمعات األىمية كنمك التنظيمات غير الحككمية .
تختمػػؼ دكؿ المنطقػػة بشػػكؿ كاضػػح فػػي مػػدل مراعاتيػػا لحريػػة التعبيػػر كالتنظػػيـ  .فينػػاؾ الككيػػت التػػي
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تتقدـ عمػى دكؿ المنطقػة كتصػؿ حريػة التنظػيـ فييػا إلػى قبػكؿ أحػزاب األمػر الكاقػع  .كىنػاؾ البحػريف كاإلمػارات
حيث تكجد فييما منظمات مينية كثقافية كأندية كفقا لقانكف الجمعيات  .كفػي بقيػة دكؿ المنطقػة تكجػد جمعيػات
خيرية فقػط .كالػى جانػب تنظيمػات المجتمػع المػدني الحػديث المشػار إلييػا  ،تكجػد تجمعػات غيػر رسػمية تسػاىـ
في تشكيؿ الرأم العاـ برز تأثيرىا في البحريف قبؿ كبعد االستفتاء عمى الميثاؽ الكطني.
كأىـ ىذه التجمعات غير الرسمية الحركات غير المرخص ليا إضافة إلى المساجد كالمجالس
كالممتقيات غير الرسمية األخرل التي أصبحت تمعب دك ار ثقافيا كسياسيا متصاعدا في دكؿ المنطقة خاصة
عندما تنعدـ حرية التنظيـ أك يتـ التضييؽ عمييا .كما ىك الحاؿ في دكؿ الخميج التي ال تتكفر فييا تنظيمات
المجتمع المدني ذات الط ابع السياسي  ،ككما يحصؿ في الككيت إباف فترات تعطيؿ الدستكر حيث تمعب
الديكانية إلى جانب المسجد دك ار سياسيا في التعبير عف الرأم العاـ  .كمف ىنا فإف تنشيط دكر المسجد
كالمجمس أك الديكانية كممتقيات األمر الكاقع باعتبارىا الحد األدنى الذم يحتفظ المكاطنكف بحؽ التجمع فييا
كالتداكؿ عمى ىامش تجمعيـ فيما يخصيـ مف شئكف عامة  ،يمثؿ إمكانية يصعب تعطيميا بالكامؿ كسكؼ
تبقى ميمة في الحياة االجتماعية كالسياسية حتى ينمك المجتمع المدني كيقكـ بكظائفو كاممة مف خبلؿ
األحزاب كالنقابات كجمعيات حقكؽ اإلنساف إضافة إلى جمعيات النفع العاـ غير الحككمية األخرل.
كالى جانب التجمعػات األىميػة غيػر الرسػمية  ،بػدأ ينمػك فػي دكؿ المنطقػة مجتمػع مػدني مػف الجمعيػات
غير الحككمية الخيرية كالثقافية كالمينية كصكال ألحزاب األمر الكاقع في الككيت(المديرس . )0996 :ىػذا إلػى
جان ػػب كج ػػكد محس ػػكس لتي ػػار دين ػػي إس ػػبلمي كتي ػػارات قكمي ػػة كليبرالي ػػة كاجتماعي ػػة كطني ػػة .فض ػػبل ع ػػف كج ػػكد،
مشاركات خارجية لممكاطنيف في نشاطات خيرية كثقافيػة كمينيػة كأكاديميػة كانسػانية عمػى مسػتكل العػالـ إضػافة
إلى المستكييف العربي كاإلقميمي .كىذه التحركات الشعبية عمػى المسػتكل األىمػي كمػف خػبلؿ منظمػات المجتمػع
المدني كالصبلت الخارجية لمكاطني دكؿ المنطقة  ،سكؼ تزيد مف حرية التنظيـ كتفسح مجاالت أرحػب لحريػة
التعبيػػر عػػف طريػػؽ البحػػث العممػػي كالد ارسػػات كعػػف طريػػؽ كتابػػة اآلراء كالمسػػاىمة فػػي المقػػاءات .األمػػر الػػذم
سكؼ يساعد عمى تقػارب األفػراد كالجماعػات كبمػكرة قكاسػـ مشػتركة لمعمػؿ المشػترؾ لمػا فيػو مػف مصػمحة عامػة
لشعكب المنطقة كحككماتيا.
سادسا :االعتبارات الدينية كالتقميدية في عبلقة الحكاـ بالمحككميف .
تعتمد حككمات المنطقة عمى سياسة المجاممة في عبلقتيا مع مجتمعاتيا .كتعطػي تصػرفاتيا السػمطكية
بعػدا دينيػػا كمظيػ ار تقميػػديا قبميػػا كعائميػان كال تيفػػرط فػي اسػػتخداـ العنػػؼ  ،كانمػا تسػػتخدمو بالقػدر الكػػافي لبلحتفػػاظ
بسمطتيا المطمقػة تجػاه كػؿ مػف ييػدد سػمطة الحػاكـ الفػرد كلػك كػاف أقػرب المقػربيف  .كيتضػح مػف تػاريخ العبلقػة
بػػيف الشػػعكب كالحككمػػات بػػأف الحككمػػات عنػػدما تكاجػػو بحركػػة كطنيػػة مثػػؿ ىيئػػة االتحػػاد الػػكطني فػػي البح ػريف
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كالحركات الكطنية كالعمالية كالطبلبية في قطر كالحركة المطالبة بعكدة العمؿ بالدستكر في الككيػت كالتحركػات
الدينيػػة السػػممية فػػي المممك ػػة كغيرىػػا مػػف دكؿ المنطق ػػة ،كتحػػرؾ المجمػػس ال ػػكطني كمجمػػس الػػكزراء االتح ػػادم
كالصحافة المستقمة في اإلمارات  ،ك حتى التحركات األكثر عنفا في هعمػاف كبعػض دكؿ المنطقػة
فعػػؿ الحكػػاـ األكليػػة تتصػػؼ بالسياسػػة كتحػػرص عمػػى التعامػػؿ مػػع ىػػذه التحركػػات آخػػذة فػػي االعتبػػار األع ػراؼ
…

فػإف ردة

التقميديػػة كاالعتبػػارات الدينيػػة  ،كال تسػػتخدـ العنػػؼ إال عنػػدما يػػتـ إضػػعاؼ تمػػؾ التحركػػات كيػػتـ تعبئػػة التأييػػد
الداخمي كالخارجي ضدىا  .كنبلحظ أيضا أف تعامؿ الحككمات مع أصحاب الرأم كالحجػة الدينيػة كاالنتمػاءات
التقميدية اكثر لينا مف تعامميـ مع غيرىـ مف المعارضيف.
كىػػذه الطبيعػػة الخاصػػة لعبلقػػة الحكػػاـ بػػالمحككميف فػػي دكؿ المنطقػػة كدرجػػة المجاممػػة التػػي تحظػػى بيػػا
االعتبارات الدينية كالتقميدية تتػيح إمكانيػة يمكػف تعزيزىػا .كعمػى المطػالبيف بالديمقراطيػة أف يركػزكا عمػى إظيػار
المبػػادئ كاب ػراز القػػيـ كالعػػكدة إلػػى عبلقػػة المسػػاكاة كالنديػػة التػػي سػػادت بػػيف مؤسسػػي األس ػرة الحاكمػػة كالقبائػػؿ
كالع ػػائبلت الت ػػي تش ػػكؿ مني ػػا المجتم ػػع ف ػػي ذل ػػؾ الكق ػػت  .إف إبػ ػراز قيم ػػة اإلنس ػػاف ،كالتركي ػػز عم ػػى االعتب ػػارات
األخبلقيػػة كالتػػذكير بالعبلقػػة التقميديػػة كالتصػػرؼ مػػع الحكػػاـ بمقتضػػيات ذلػػؾ كعمػػى مسػػتكل النديػػة ،سػػكؼ يعيػػد
الذاكرة التاريخية لمحككمات كالشعكب كيساعدىما عمى إعادة تأسيس العبلقة بينيما عمى قاعدة المساكاة كالنديػة
كفؽ شرعية دستكر ديمقراطي  ،ال تككف فيو السيادة لفرد كال لقمة عمى الناس كانمػا السػيادة هلل كحػده عػز كجػؿ،
كالشعب مصدر السمطات  .كيصبح الحاكـ أكالن بيف متساكيف كما كاف الحاؿ فػي األحػبلؼ القبميػة فػي المنطقػة

كأعػ ػراؼ القبيم ػػة العربي ػػة التقميدي ػػة الت ػػي تق ػػكـ العبلق ػػة ب ػػيف أفرادى ػػا المتح ػػالفيف عم ػػى أس ػػاس األعػ ػراؼ كاالحتػ ػراـ

المتبادؿ .
كممػػا الشػػؾ فيػػو أف تفعيػػؿ االعتبػػارات الدينيػػة كالتقميديػػة كالتركيػػز عمػػى ك ارمػػة اإلنسػػاف إلػػى جانػػب إبػراز
حقكؽ المػكاطف كتماسػؾ المجتمػع عبػر األجيػاؿ ،تشػكؿ كميػا إمكانيػات ثقافيػة يمكػف أف تضػاؼ إلػى إمكانيػات
االنتقاؿ إلى نظـ حكـ ديمقراطية  .ىذا إذا تـ الرجكع الصػادؽ إلػى المعنػى العظػيـ لمبػدأ التكحيػد مػف حيػث أنػو
فػػي جػػكىره نفػػي لعبكديػػة اإلنسػػاف لغيػره مػػف البشػػر  .كتػػـ تطبيقػػا لػػذلؾ اإليمػػاف ،التصػػدم لميمػػات القيػػاـ بػػاألمر
بالمعركؼ كالنيي عف المنكر كاإلصرار عمى مراعاة مبدأ المساكاة كالعدؿ كاإلنصػاؼ  ،كأصػبحت الػدعكة تركػز
عمػػى أف األمػػر شػػكرل بػػيف الجماعػػة  ،كالشػػكرل ممزمػػة كاألمػػة ىػػي التػػي تفػػكض السػػمطة لمػػف يحكميػػا أك يشػػرع
نيابػػة عنيػػا كفػػؽ شػػرعية دسػػتكر ديمق ارطػػي يحفػػظ لمشػريعة مكانتيػػا .كيضػػاؼ إلػػى ىػػذا االعتبػػار العقائػػدم الػػذم
يجب تكظيفو مف أجؿ االنتقػاؿ إلػى الديمقراطيػة  ،اعتبػارات تقميديػة تتعمػؽ بالتػاريخ االجتمػاعي كالسياسػي لػدكؿ
المنطقة  ،كبركز األسػر الحاكمػة نتيجػة تكافػؽ األفػراد كالجماعػات كقيػاميـ بمسػاندة مؤسسػي تمػؾ األسػر  -بعػد
اختي ػػارىـ ف ػػي أغم ػػب األحي ػػاف -ف ػػي الكص ػػكؿ إل ػػى الس ػػمطة كف ػػؽ مفي ػػكـ يح ػػافظ عم ػػى ك ارم ػػة الس ػػكاف كيحق ػػؽ
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مصػالحيـ كيقػػكـ عمػػى مشػػاركتيـ فػػي القػ اررات كفػػي الخيػرات .إف الفػػرد عنػػدما يرتقػي بنفسػػو إلػػى مرتبػػة المػكاطف
كيرتفع بحس المسئكلية المجتمعية كاألخبلقية لديو سكؼ يجد إمكانيات معقكلػة  ،تفػتح آفاقػا لمعمػؿ السػممي مػف
اجؿ الديمقراطية تبدأ بالعمؿ الفردم ككصكالن لمعمؿ الجماعي (فخرك ( 2111ب).)32-04 :

4-5

العقبات والعوامل المعيقة لمتحول الديمقراطي
العقبات التي تقؼ أ ماـ االنتقاؿ إلى الديمقراطية عديدة كما يتضح ذلؾ مف البنى السياسية كاالقتصادية
كاالجتماعيػة كالثقافيػة كالجيكسياسػية الراىنػة التػػي سػبقت اإلشػارة إلييػا  .فػالكاقع الػراىف لتمػؾ البنػى التػي أسػػفرت
عنيػػا التجػػارب السياسػػية المعاص ػرة لػػدكؿ المنطقػػة  ،يشػػير إلػػى عقبػػات عصػػية عمػػى التجػػاكز .ىػػذا مػػع كجػػكد
اختبلؼ نكعي كبير بيف كضع الككيت كأكضاع بقية دكؿ المنطقة بسبب تطكرىػا السياسػي كمػا أسػفر عنػو مػف
مسػػتكل الحريػػات العامػػة التػػي يتيحيػػا دسػػتكر الككيػػت لعػػاـ  ،0962كمػػا يػػكفره بالتػػالي مػػف إمكانيػػات ش ػػرعية
لمنضػػاؿ الػػديمقراطي كنمػػك حركػػة ديمقراطي ػػة قػػادرة عمػػى مكاجيػػة العكام ػػؿ المعيقػػة لعمميػػة التحػػكؿ ال ػػديمقراطي
(النجار  .)0996كفي تقػديرم أف أىػـ العقبػات كالعكامػؿ المشػتركة المعيقػة فػي دكؿ المنطقػة بشػكؿ عػاـ تتمثػؿ
في التالي:
أوال  :ض ػػخامة مص ػػالح األس ػػر الحاكم ػػة كم ػػا يع ػػكد عميي ػػا م ػػف الم ػػاؿ الع ػػاـ كركات ػػب كمخصص ػػات كعطاي ػػا
كخػػدمات ،كمػػا يتمتػػع بػػو بعػػض أفرادىػػا مػػف قػػدرة عمػػى اسػػتمبلؾ األ ارضػػي الشاسػػعة .ىػػذا إضػػافة إلػػى المكانػػة
السياسػػية التػػي يتمتػػع بيػػا أفرادىػػا كتعطػػييـ األكلكيػػة فػػي تػػكلي المناصػػب كالكظػػائؼ العامػػة فضػػبل عػػف األكلكيػػة
االجتماعيػػة المفركضػػة بقػػكة البرتككػػكؿ الرسػػمي (الشػػيكخ قبػػؿ الػػكزراء) .كلعػػؿ نظ ػرة عمػػى المناص ػب العميػػا فػػي
الحككمػات كمػا يتبعيػا مػف مؤسسػات تبػيف أكلكيػات أفػراد األسػر الحاكمػة فػي تػكلي الكظػائؼ العامػة فضػبل عػف
مكاقع كك ازرات السػيادة  .كالػى جانػب ىػذا كمػو يتمتػع أفػراد األسػر الحاكمػة بشػكؿ عػاـ بم ازيػا القػرب مػف متخػذم
القرار .ىذا مع اخػتبلؼ درجػة تمػؾ الم ازيػا مػف فػرد إلػى آخػر كمػف بمػد إلػى آخػر  ،األمػر الػذم يجعػؿ كػؿ رجػؿ
أعماؿ أجنبي أك محمي محتاجان إلى استخداـ ذلؾ النفكذ مف أجؿ الحصكؿ عمى األعماؿ السػيما المتعمقػة منيػا
بالدكلة أك التي تحتاج إلى ترخيص كمكافقات الحككمة لمقياـ بيا أك تزكيدىا بالخدمات ك التسييبلت .

كتضػػاؼ النخػػب األخػػرل مػػف كزراء ككبػػار مػػكظفيف كسماس ػرة األعمػػاؿ كالعم ػكالت (م ػكاطنيف ككافػػديف)،
إلػػى أصػػحاب النفػػكذ " الجالػػب لممػػاؿ"  .كلعػػؿ نظ ػرة إلػػى الثػػركات الكبػػرل كالػػى ممكيػػة كعضػػكية مجػػالس إدارة
الشركات الكبرل الفردية منيػا كالمسػاىمة العامػة تشػير إلػى العبلقػة بػيف النفػكذ فػي السػمطة كالمكانػة فػي القطػاع
الخاص  .ىػذا بػالرغـ مػف أف احتمػاالت تعػارض ذلػؾ مػع المصػمحة العامػة بػؿ تعارضػو مػع نصػكص دسػتكرية
كقانكنيػػة سػػارية المفعػػكؿ  .كىنػػا يمكننػػا تكصػػيؼ العبلقػػة بػػيف السػػمطة كالثػػركة بمػػا كصػػؼ ابػػف خمػػدكف الدكلػػة
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السػػمطانية غيػػر الديمقراطيػػة بػػو  ،حسػػب مػػا سػػبقت اإلشػػارة " الجػػاه مفيػػد لممػػاؿ" "كالتممػػؽ مفيػػد لمجػػاه" (الجػػابرم
 . )02 : 2111كالػػى أف يفػػؾ االرتبػػاط بػػيف السػػمطة العامػػة كالمصػػالح الشخصػػية كيكضػػع حػػد لكػػكف التممػػؽ
سػػبيبل لمسػػمطة كالنفػػكذ ،كيعػػاد االعتبػػار تػػدريجيا لحرمػػة المػػاؿ العػػاـ كالنفػػكذ العػػاـ ،فػػإف ىػػذه العقبػػة المتمثمػػة فػػي
ضػػخامة المصػػالح الشخصػػية عمػػى حسػػاب المصػػمحة العامػػة سػػكؼ تبقػػى عقبػػة كػػأداء تسػػد طريػػؽ الديمقراطيػػة
كتعرقؿ االنتقاؿ إلييا .
ثانيا  :ضخامة المصالح األجنبية  .تحظى الشركات متعددة الجنسية الغربية  ،بمصالح نفطية كتجاريػة كماليػة
كبي ػرة فػػي المنطقػػة كأكلكيػػة كسػػيكلة فػػي التعامػػؿ مػػع الحككمػػات عمػػى كجػػو الخصػػكص  .كمػػا تتمتػػع الحككمػػات
الغربيػػة المييمنػػة عمػػى النظػػاـ العػػالمي بكجػػكد عسػػكرم كدكر أمنػػي كنفػػكذ ضػػاغط عمػػى عمميػػة اتخػػاذ الق ػ اررات
الكطنية  .كىذه األكضاع التي تمد جذكرىا في التاريخ الحديث لدكؿ المنطقة كتكتسػب تأثيرىػا مػف حقيقػة دكرىػا
العسكرم كاألمني في المنطقة كسيطرتيا عمى النفط  ،تشػكؿ عقبػة أمػاـ االنتقػاؿ إلػى الديمقراطيػة  .كيعػكد ذلػؾ
لسػػببيف رئيسػػييف  :أكليمػػا :تقػػدير القػػكل األجنبيػػة صػػاحبة المصػػالح المحميػػة ،لخطػػكرة الديمقراطيػػة الحقػػة عمػػى
مصالحيا غير المشركعة كاحتماؿ تعارض التكجيات الكطنية مع استراتيجيات الييمنة التي تسػعى إلػى فرضػيا
عمى الدكؿ التابعة  .إف الديمقراطية الحقة البد أف تككف ذات اتجاىات كطنية كالتزاـ بتحقيؽ المصالح الكطنيػة
 ،كالتي قد تتطمب مف دكؿ المنطقة االندماج اإلقميمي في كياف مكحد قادر عمى تكفير األمف كالنماء في إطػار
التكامػػؿ العربػػي بػػدال مػػف االعتمػػاد عمػػى الحمايػػة األجنبيػػة .كثانييمػػا  :إف التفػػاكض مػػع الحكػػاـ مقابػػؿ تػػأميف
استمرار حكميـ  ،أثبت

–

عمى مستكل العػالـ  -أنػو أيسػر كأسػيؿ لمقػكل األجنبيػة ذات االسػتراتيجيات المعاديػة

لتطمعات الشعكب كذات المصالح في احتكار المكارد الطبيعية كالتجارية كالراغبة فػي احتكػار مشػتريات السػبلح
كتشجيعيا  .كمف ىنا فإف الحككمات الغربية في الماضي كالحاضر ليست متحمسة بشكؿ عػاـ لمديمقراطيػة فػي
الػػدكؿ العربيػػة  .ىػػذا إذا لػػـ تكػػف ضػػدىا فػػي بعػػض الػػدكؿ إذا تعػػذر إف ػراغ الديمقراطيػػة مػػف تكجياتيػػا الكطنيػػة.
كحي ػػث ال يكج ػػد طم ػػب ش ػػعبي فع ػػاؿ عم ػػى الديمقراطي ػػة أك حرك ػػة كطني ػػة ديمقراطي ػػة يحتم ػػؿ أف تػ ػكازف ض ػػغط
المصالح األجنبية أك يحتمؿ أف تصؿ إلى الرأم العاـ الخارجي كتكسبو ضػد تصػرفات حككماتػو فػي المسػتقبؿ،
فإف النفكذ األجنبي صاحب المصالح المحمية سكؼ يظؿ عامؿ إعاقة لمديمقراطية .
ثالثا  :تفاقـ الخمؿ السكاني كاستمرار الخمؿ اإلنتاجي  .تشكؿ أكجو الخمؿ ىذه معكقات حقيقية لحركة الشعكب
كنمك قدرتيا الذاتية كارادتيا المستقمة البلزميف لتنمية طمب فعاؿ عمى الديمقراطية  .فالخمؿ السكاني الذم
يتفاقـ عاما بعد عاـ كما أشرنا سابقا  ،أدل إلى تيميش دكر قكة العمؿ المكاطنة كطردىا مف المكاقع المنتجة
التي ال تستغني عف إنتاجيا الدكلة كالمجتمع  ،كجعؿ دكر المكاطنيف في اتخاذ الق اررات في القطاع الخاص
كالعاـ دك انر ثانكيا إذا قكرف بدكر الكافديف  .كما أصبح المكاطنكف في الدكؿ الصغيرة أقمية  ،ليست بالضركرة
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أكبر االقميات في الدكلة  .كمف ىنا فإف مجتمعات أغمب دكؿ المنطقة كما سبؽ أف بينا  ،لـ يعد ينطبؽ عمييا
مصطمح المجتمعي بالمعنى العممي  ،كانما ىي إلى معسكرات العمؿ أقرب (الككارم ( 0996ب)- 230 :
 . ) 251كىذا يؤثر عمى قدرة المكاطنيف في الدفاع عف مصالحيـ كيجعميـ  ،بحكـ ضعؼ تأثيرىـ عمى
القرار كىامشية دكرىـ اإلنتاجي الذم ال تعتمد عميو الدكلة ،غير متمكنيف مف العمؿ عمى تأميف مصيرىـ .
فالسكاف كميـ ال يجمعيـ مصير كاحد كأخطار المستقبؿ ليست مشتركة بالنسبة ليـ جميعا .كمف ىنا فإف
مصالحيـ ليست كاحدة كأىدافيـ العامة ليست مشتركة كمصيرىـ ليس متماثبل .
كاذا أضفنا إلى ذلؾ حقيقة استمرار الخمؿ اإلنتاجي كاستمرار االعتماد عمى الريع مف صادرات النفط
كاستخدامو لتعزيز آلية الضبط السمطكم كما أشرنا سابقا  ،فإف تفاقـ الخمؿ السكاني كاستمرار الخمؿ اإلنتاجي
يشكبلف عقبات أماـ االنتقاؿ إلى الديمقراطية  ،كالبد مف إصبلحيما مف أجؿ تفعيؿ دكر المكاطنيف كتنمية
قدراتيـ كتحرير إرادتيـ األمر الذم ال يمكف ليـ بدكنو تنمية طمب فعاؿ عمى الديمقراطية  .كلعؿ المفارقة
المحزنة ىنا تتمثؿ في تناقض المصالح اآلنية لبعض القكل الفاعمة في المنطقة مع متطمبات إصبلح الخمؿ
السكاني كالخمؿ اإلنتاجي لما يمثمو استمرارىما مف دعـ آللية الضبط السمطكم  .ىذا إضافة إلى إدماف
مجتمعات المنطقة لممنافع اآلنية التي يتيحيما ىذاف الخمبلف  .كلذلؾ فقد مرت اكثر مف فرصة عمى دكؿ
المنطقة لتصحيح كؿ منيما دكف أف تغتنـ .كالككيت خير مثاؿ عمى ذلؾ.
رابعا :عدـ التكافؽ عمى مفيكـ الديمقراطيػة كغيػاب العمػؿ بيػا  .أصػحاب المصػمحة مػف األفػراد كالجماعػات فػي
الد يمقراطيػػة كثيػػركف  ،كلكػػنيـ غيػػر متفقػػيف عمػػى مضػػمكف الديمقراطيػػة كال يمػػارس معظميػػـ الديمقراطيػػة عمػػى
أرض الكاقع عمى أم مستكل مف مستكياتيا  .فالديمقراطية ما زالت شعا انر يفتقر إلى كجكد مفيكـ مشػترؾ متفػؽ

عمي ػػو ب ػػيف ال ػػداعيف إل ػػى االنتق ػػاؿ إليي ػػا  .كم ػػا أف ممارس ػػتيا ف ػػي تنظيم ػػات المجتم ػػع الم ػػدني مث ػػؿ الجمعي ػػات
كالتجمعات المينية كأحزاب األمر الكاقع كحتى الشركات المساىمة يشكبيا الكثير مف أكجو النقص .األمر الذم

حػػد جزئيػػا مػػف نمػػك التنظيمػػات غيػػر الحككميػػة الحقػػة –عمػػى قمتيػػا-كحػػاؿ دكف اتسػػاعيا بسػػبب جمػػكد القيػػادات
ككثرة االنشقاقات كاالنفبلؽ عمى المصالح اآلنية الضيقة.
كقد أدل غمكض مفيكـ الديمقراطية كغياب العمؿ بيا ،إلى صعكبة العمؿ المشترؾ بيف التيارات
كالقكل السياسية التي تنشد التغيير كحاؿ دكف نمك المجتمع المدني كبركز حركة ديمقراطية .كمف ىنا فإف
عدـ التكافؽ عمى مضمكف الديمقراطية بيف أصحاب المصمحة فييا كغياب العمؿ بيا في داخؿ تنظيمات
المجتمع المدني ،تدعك إلى تحديد مفيكـ الديمقراطية كتكضيح مضامينو الدستكرية مف خبلؿ الحكار بيف القكل
التي تنشد التغيير الديمقراطي كبيف الحركة الديمقراطية كبيف الحككمات حتى يتـ خركج الحككمة كالشعب مف
مصيدة الحكـ غير الديمقراطي،كيسيؿ أمر التكافؽ بينيما عمى الديمقراطية كتبدأ عممية التحكؿ الديمقراطي
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الطكيمة كالشاقة كلكف الممتعة ذىنيا كانسانيا كالمعطاءة كطنيا.
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الفصل السادس

متطمبات تنمية الرؤية المستقبمية
الرؤية المستقبمية التي تطرقنا إلى عناصػرىا كسػبؿ تنميتيػا عبػر الفصػكؿ الخمسػة السػابقة ،سػكؼ تبقػى
مجػػرد فك ػرة حتػػى تتػػكفر ليػػا متطمبػػات التنفيػػذ  ،التػػي تسػػاعد عمػػى تحكيميػػا إلػػى عمػػؿ فكػػرم كالػػى حركػػة نضػػاؿ
سممي مف أجؿ االنتقاؿ إلى الديمقراطية (فخرك (2111أ) .)23-20 :كيمكف التمييز بيف نكعيف مف متطمبات
التنفيذ  .أكليما  :متطمبػات فكريػو تمييديػة مشػتركة يمكػف تحقيقيػا عمػى المسػتكل اإلقميمػي .كثانييمػا :متطمبػات
كطنيػػة البػػد مػػف تحقيقيػػا فػػي كػػؿ دكلػػة حتػػى يمكػػف االنتقػػاؿ إلػػى الديمقراطيػػة فييػػا  .كىػػذه المتطمبػػات الكطنيػػة
تتكقؼ عمى اإلمكانيات ك الفرص المتكفرة ك المداخؿ المتاحة في كؿ دكلة لبلنتقاؿ إلى الديمقراطية ،في ضػكء
مكقؼ حككمتيا مف الديمقراطية.
كأىػػـ المتطمبػػات التػػي يجػػب تكفيرىػػا عمػػى المسػػتكل الػػكطني تتمثػػؿ فػػي قيػػاـ تنظيمػػات سياسػػية ك نمػػك
منظمػػات المجتمػػع المػػدني بشػػكؿ عػػاـ ك ممارسػػة الديمقراطيػػة داخميػػا ك فيمػػا بينيػػا  ،سػػعيا لبمػػكرة قكاسػػـ كطنيػػة
مشتركة ك تنمية حركة ديمقراطية متفقة فصائميا عمى مشركع دستكر ديمقراطي ك مطالبة بتطبيقو  .كنجاح أم
حركة ديمقراطية عمى المستكل الكطني يتكقؼ عمى مدل اتسػاع تمثيميػا كممارسػة الديمقراطيػة داخميػا كانضػكاء
القػػكل الفاعمػػة التػػي تنشػػد التغييػػر السػػممي تحػػت لكائيػػا  .كمػػا يتطمػػب نجػػاح الحركػػة الديمقراطيػػة أيضػػا  ،نمػػك
قػػدراتيا ك تمكنيػػا مػػف كضػػع اسػػتراتيجية ك تبنػػي خطػػط مرحميػػة ك ب ػرامج عمػػؿ مػػف أجػػؿ االنتقػػاؿ السػػممي إلػػى
الديمقراطية  .ك لعؿ حكمة سراة القػكـ– أف كجػدكا

–

فػي المجتمػع كقػدرتيـ عمػى التكافػؽ التػاريخي ك المصػالحة

عمى قاعدة الديمقراطية  ،ىي أىـ متطمبات قياـ تنظيمات سياسية كنمك حركة ديمقراطية .
أمػػا أىػػـ المتطمبػػات المشػػتركة الت ػػي يجػػب تكفيرىػػا عمػػى المس ػػتكل اإلقميمػػي لتحقيػػؽ الرؤيػػة المس ػػتقبمية
لتعزيز المساعي الديمقراطية فإنيا تتمثؿ في المتطمبات الرئيسية التالية :
0-6

متطمبات فكرية وسياسية
كتتمثػػؿ فػػي إعمػػاؿ الفكػػر كتكثيػػؼ الح ػكار بػػيف أصػػحاب المصػػمحة فػػي الديمقراطيػػة بشػػكؿ عػػاـ ك بػػيف
البػػاحثيف ك المفكػريف ك الممارسػػيف لمعمػػؿ العػػاـ بشػػكؿ خػػاص ،كذلػػؾ مػػف أجػػؿ تحديػػد مفيػػكـ الديمقراطيػػة الػػذم
يمكػف أف تتكافػؽ عميػػو التيػارات كالقػكل التػػي تنشػد التغييػر  ،كتكضػػيح مضػامينو بيػدؼ تأسػػيس الديمقراطيػة فػػي
الفكر كالثقافة كتكسيع قاعدة الساعيف إلييا مف أصحاب المصمحة في تحقيقيا .كىذا التأسيس الفكرم كالتأصيؿ
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الثقافي لمديمقراطية مػف أجػؿ تبنييػا فػي الحيػاة السياسػية عمػى المسػتكييف الرسػمي كاألىمػي ،كالعمػؿ بمقتضػياتيا
يتطمب إنجاز ميمتيف رئيسيتيف :
أكالىما  :مقاربة إشكاليات الديمقراطية  .كأكؿ ىذه اإلشكاليات يتمثؿ في احتماؿ تعارض العقيدة اإلسػبلمية مػع
الديمقراطيػػة أك تعػػارض الديمقراطيػػة مػػع العقيػػدة اإلسػػبلمية  .فػػالمكاقؼ المتباينػػة كالمخػػاكؼ المتبادلػػة بػػيف الػػديف
اإلسػػبلمي كبػػيف الديمقراطيػػة الميبراليػػة الغربيػػة ،حقيقػػة ال يمكػػف تجاىميػػا  .بػػؿ إف المكاقػػؼ المتباينػػة كالمخػػاكؼ
المتبادلة كالتحفظات عمػى الديمقراطيػة بشػكؿ عػاـ كعمػى التطبيػؽ العربػي الػراىف "لمديمقراطيػة " بشػكؿ خػاص ،
تشير أيضا إلى كجكد إشكاليات البد مف مقاربتيا حتى يمكف قبكؿ الديمقراطية نفسيا ك تبنييا فكريا ك مراعاتيػا
في الحياة السياسية .
كفي تقديرم أف الصمة بيف الديمقراطية كالميبرالية كعقيدة كما تقكـ عميو مف قيـ اإلباحة لمحريات الفردية
بصرؼ النظر عف الحبلؿ ك الحراـ  ،ليست عبلقة الزمة ال تقكـ لمديمقراطية قائمػة دكف التسػميـ بيػا .كلعػؿ مػا
نراه مف صمة بيف الديمقراطية في الغرب كالميبرالية كالحريات الفردية المتطرفة ليس إال تعبي ار عف قكة التكجيات
الميبرالية في المجتمعات الغربية  ،كليس ىناؾ ما يجبر العػرب كالمسػمميف عمػى قبػكؿ القػيـ االجتماعيػة المبراليػة
الغربيػػة أك العقيػػدة ال أرسػػمالية  ،عنػػدما يختػػاركف نظػػاـ الحكػػـ الػػديمقراطي كىػػذا مػػا الحظػػو قبػػؿ منتصػػؼ القػػرف
العش ػريف شػػكمبيتر فػػي كتابػػو ال أرسػػمال ية كاالشػػتراكية كالديمقراطيػػة الػػذم نظػػر إلػػى الديمقراطيػػة باعتبارىػػا منيجػػا
لتداكؿ السمطة (  . )Schumpeter 1970: 269-302إف الديمقراطية المعاصرة ىي اليكـ منيج اكثر مف ككنيا
عقيدة كقػد أصػبحت ممارسػة مقيػدة بشػرعية دسػتكرية يمكػف اف تكػكف ذات طػابع اشػتراكي أك أرسػمالي أك غيػره.
كبالنس ػػبة لن ػػا ل ػػيس ىن ػػاؾ م ػػا يمن ػػع أف تك ػػكف مقاص ػػد الشػ ػريعة اإلس ػػبلمية  ،قي ػػدا عم ػػى المش ػػرع ف ػػي الممارس ػػة
الديمقراطيػػة –فػػي الػػببلد اإلسػػبلمية ،-طالمػػا كػػاف ذلػػؾ قيػػدا دسػػتكريا تحكػػـ بػػو محكمػػة دسػػتكرية كفقػػا إلج ػراءات
الحكـ بدستكرية القكانيف .
كالى جانب ىذه اإلشكالية ىناؾ إشكاليات أخرل أعتقػد أف مقاربتيػا عمػى المسػتكل الفكػرم سػكؼ تكػكف
أقؿ صعكبة  .كمف أبرز ىذه اإلشكاليات إشكالية الديمقراطية مػع اعتبػارات األمػف القػكمي كاحتمػاالت االختػراؽ
الثقػػافي كتيديػػد الثكابػػت كتفكيػػؾ البنػػى التقميديػػة التػػي تصػػدت لمعػػدكاف الخػػارجي عبػػر التػػاريخ  .ككػػذلؾ إشػػكالية
ال تنميػػة الشػػاممة المسػػتدامة ذات البعػػد اإلنسػػاني مػػع الديمقراطيػػة المؤسسػػة عمػػى المبػػادئ ال أرسػػمالية المتكحشػػة ،
حيػػث يعمػػؿ االنفتػػاح االقتصػػادم " كالتصػػحيح الييكمػػي " كالػػدعكة إلػػى الخصخصػػة العقائديػػة  ،ضػػد اعتبػػارات
العدالة االجتماعية كالتكافؿ االجتماعي  ،كيؤدم إلى إقصاء السكاد األعظـ مػف السػكاف بسػبب تػدني مسػتكيات
المعيشة ك كقكع أعداد متزايدة مف السكاف تحت خط الفقػر كحرمػانيـ مػف مصػادر المشػاركة السياسػية الفعالػة .
كفػػي تقػػديرم أف ىػػذه اإلشػػكالية يثيرىػػا كاقػػع التجػػارب " الديمقراطيػػة " فػػي عػػدد مػػف الػػدكؿ العربيػػة ك دكؿ العػػالـ
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الثالث  .كما تعبر عنيا مبلحظة صحيحة عند بدايات الممارسػة الديمقراطيػة فػي الػدكؿ ال أرسػمالية  .كذلػؾ قبػؿ
أف تؤخذ في االعتبار حقكؽ المكاطنة االقتصادية ك االجتماعية إلى جانب حقكقيا السياسية كالقانكنية .
كىذا النقد يمكف تجنبو كتخفيؼ تأثيراتو كاالحتياط ضد حتميتو في مرحمة االنتقاؿ إلى الديمقراطية ،عف
طري ػػؽ تأس ػػيس ال ػػديمقراطيات الناش ػػئة ف ػػي الع ػػالـ الثال ػػث عم ػػى اعتب ػػارات التنمي ػػة كالعدال ػػة االجتماعي ػػة كاألم ػػف
القػػكمي .كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ الػػنص فػػي الدسػػتكر عمػػى الحقػػكؽ االقتصػػادية كاالجتماعيػػة لممػكاطف كتػػكفير مصػػادر
ككسػػائؿ المشػػاركة السياسػػية الفعالػػة لػػو  .ك كػػذلؾ مػػف خػػبلؿ نصػػكص دسػػتكرية تتعمػػؽ بنظافػػة أيػػدم متخػػذم
الق ػرار ،إضػػافة إلػػى اتخػػاذ االحتياطػػات الضػػركرية ضػػد احتمػػاالت االخت ػراؽ الخػػارجي لمكاقػػع المسػػؤكلية العامػػة
عمػػى المسػػتكييف الرسػػمي كاألىمػػي  ،فمثػػؿ ىػػذه الشػػفافية سػػكؼ تكضػػح انتمػػاءات مػػف يتكلػػكف مناصػػب عامػػة
كتسمح بمراقبة مصادر دخميـ  ،كىي مف ضمف االحتياطات التي تأخذ بيا اليكـ الديمقراطيات المستقرة .
ثانييما  :تجسيد مفيكـ الديمقراطية  .كالبد أيضا مف التعبير عف اتفػاؽ التيػارات كالقػكل التػي تنشػد التغييػر عػف
طريؽ تبني منظكمػة مػف الكثػائؽ المعبػرة عػف المطالػب الديمقراطيػة  .كحتػى يػتـ ذلػؾ يجػب إجػراء حػكار كطنػي
بيف المفكريف كالممارسيف لمعمؿ األىمي مف أجؿ ترجمػة مفيػكـ الديمقراطيػة المنشػكدة كمضػامينيا المتفػؽ عمييػا
إلى نصكص دستكرية ك قانكنية ك كثائؽ شرؼ  ،تعبر عف تكافؽ أصػحاب المصػمحة فػي الديمقراطيػة ك تطػرح
مطالبيـ بشكؿ محدد ككاضح في نصكص حاكمة .
كمف ىذه الكثائؽ المشتركة التي يمكف تبنييا عمى المستكل اإلقميمي " ميثاؽ حقكؽ المكاطنػة ككاجباتيػا " كربمػا
يمكػػف صػػياغة " اسػػتراتيجية الحػػد األدنػػى مػػف العمػػؿ الػػكطني الػػديمقراطي " التػػي تػػدعك األف ػراد كالجماعػػات إلػػى
الصدؽ مع النفس كااللتزاـ بمدخؿ الصدؽ في القكؿ كالعمؿ  ،كتحث كػؿ مػكاطف عمػى أداء مسػئكليتو الكظيفيػة
كالمينية كالمجتمعية مف خبلؿ بنػاء مكاقفػو مػف اآلخػريف بنػاء عمػى مبلحظتػو لمػكاقفيـ مػف المجتمػع ( السػعدكف
كالكػكارم  . ) 23 –22 : 0996إف مثػػؿ ىػذه "االسػػتراتيجية" التػي إف أمكػػف تبنييػا كتعزيػػز العمػؿ بيػػا مػف قبػػؿ
التيػػارات كالقػػكل التػػي تنشػػد التغييػػر  ،يمكػػف أف تكجػػد مرجعيػػة لسػػمكؾ األف ػراد  ،كالجماعػػات كتنمػػي آليػػة أىميػػة
لمض ػػبط االجتم ػػاعي ترتق ػػى بس ػػمكؾ األفػ ػراد ك تق ػػرب "العم ػػؿ م ػػف الق ػػكؿ" كتع ػػالج المجتم ػػع م ػػف مظ ػػاىر ازدكاج
الشخصية كالسمبية كالتممؽ كالنفاؽ  .إف اهلل ال يغير ما بقكـ حتى يغيركا ما بأنفسيـ .
كما أف تكافػؽ رمػكز الفكػر كقيػادات العمػؿ األىمػي مػف خػبلؿ الحػكار عمػى أسػس كثيقػة "مشػركع دسػتكر
ديمق ارطػػي" ،سػػكؼ يجسػػد مفيػػكـ الديمقراطيػػة المنشػػكدة كيكضػػح مضػػامينو فػػي نصػػكص حاكمػػة  .األمػػر الػػذم
سكؼ يحدد مضمكف الطمػب عمػى الديمقراطيػة كيزيػد مػف فاعميتػو  .كلعػؿ دسػتكر الككيػت لعػاـ  0962كدسػتكر
البح ػريف لعػػاـ  0972يصػػمحاف ليككنػػا نقطػػة البدايػػة فػػي كضػػع نمػػكذج " مشػػركع الدسػػتكر الػػديمقراطي" المشػػار
إليو.
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كيمكف أيضا في سياؽ تجسيد مفيكـ الديمقراطية اقتراح مشػاريع قػكانيف رئيسػية ذات تػأثير عمػى تطبيػؽ
الديمقراطيػػة عمػػى أرض الكاقػػع  .كمػػف ىػػذه قػػانكف المطبكعػػات كالنشػػر كتػػداكؿ المعمكمػػات ،كقػػانكف االنتخابػػات
العام ػػة كالقػ ػكانيف المتعمق ػػة بحري ػػة التنظ ػػيـ كاس ػػتقبلؿ تنظيم ػػات المجتم ػػع الم ػػدني  ،مث ػػؿ ق ػػانكف الجمعي ػػات غي ػػر
الحككمية كقكانيف األحزاب كالنقابات  .ىذا إضػافة إلػى قػانكف القضػاء كقػانكف اإلجػراءات الجنائيػة  .إف التكافػؽ
عمى المكاد الحاكمة في ىذه القكانيف ذات األىمية القصكل في عمؿ الديمقراطيػة عمػى األرض  ،سػكؼ يكضػح
الطمب الديمقراطي ك يجعؿ منو تدريجيا سبيبل لئلصبلح القانكني قبؿ االنتقاؿ إلى الديمقراطية  ،ككػذلؾ عنػدما
يبدأ العمؿ بالشرعية الدستكرية التي يتطمب أمر ترجمتيا عمى أرض الكاقع كجكد قكانيف ديمقراطيػة نصػا كركحػا
.

2-6

متطمبات مؤسسية وتنظيمية
ىنػػاؾ أيضػػا متطمبػػات مؤسسػػية ك تنظيميػػة لتنميػػة الرؤيػػة المسػػتقبمية عمػػى المسػػتكل اإلقميمػػي كالمسػػتكل
الكطني .كمف ىذه المتطمبات منتدل لمحكار ،كمنظكمة مف الممتقيات اإلقميمية ،ككقؼ لتعزيز العمؿ األىمي.
منتدل الحكار  :البد لمحكار حكؿ أىمية كامكانية االنتقاؿ إلػى الديمقراطيػة مػف حاضػنة إقميميػة  ،تسػيؿ إجػراءه
بشػػكؿ مسػػتمر كمنػػتظـ كتعمػػؿ عمػػى تكسػػيع قاعػػدة المشػػاركيف فيػػو كتسػػعى إلػػى تكصػػيؿ نتائجػػو إلػػى أصػػحاب
المصمحة في الديمقراطية  .كيمكف إطبلؽ مسمى "منتدل الحكار" عمى ىذه الحاضنة لفكرة الحكار الديمقراطي.
كيمكف لمنتػدل التنميػة أف يقػكـ بميمػة " منتػدل الحػكار " إف رأل أعضػاؤه ذلػؾ  .كمػا يمكنػو أف يسػاعد
في تأسيس " منتدل الحكار "  .كذلؾ مف خػبلؿ تكميػؼ فريػؽ مػف أعضػائو يتصػؿ بػالمعنييف بػالتطكر السياسػي
كالميتميف باالنتقاؿ إلى الديمقراطية  ،مف أجؿ تككيف لجنة تحضيرية أك مجمس أمنػاء " لمنتػدل الحػكار" يتػكلى
ميمػػة إعػػداد البحػػكث كالد ارسػػات البلزمػػة إلج ارئػػو ،كدعػػكة قيػػادات الفكػػر كالعمػػؿ األىمػػي إلج ػراء ح ػكار م ػػنظـ
كمستمر بيدؼ تنمية قكاسـ مشتركة تؤدم إلى تكافؽ عمى مضػمكف الكثػائؽ البلزمػة لتحديػد معػالـ الطمػب عمػى
الديمقراطية كتحديد دكر الداعيف إلى إقامة نظـ حكـ ديمقراطي في دكؿ المنطقة.
كيمكػف لمنتػدل الحػكار أيضػا عنػدما تتضػح رؤيتػو ك تتأكػد مكانتػو  ،أف يقػكـ بػدكر الدبمكماسػية الشػػعبية
عمى المستكييف الرسمي كاألىمي كبيف دكؿ المنطقة مف خبلؿ "جماعة المساعي الحميدة "  .كذلؾ بتككيف فرؽ
عم ػػؿ كارس ػػاؿ كف ػػكد تتح ػػاكر كتتكس ػػط لح ػػؿ الخبلفػ ػات ب ػػيف الق ػػكل ص ػػاحبة المص ػػمحة ف ػػي الديمقراطي ػػة  ،كب ػػيف
الحككمػػات كالمعارضػػيف ليػػا  ،كبػػيف دكؿ المنطقػػة فيمػػا يتعمػػؽ بخبلفػػات الحػػدكد كمعكقػػات االنػػدماج اإلقميمػػي
األخرل  .باعتبار االندماج بيف أقطار دكؿ مجمس التعاكف كتجسيد كياف فيدرالي مكحد ،ىك أحد المداخؿ التػي
يمكف أف تنتقؿ مف خبللو دكؿ المنطقة إلى الكحدة كالديمقراطية.
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منظكمػػة ممتقيػػات إقميميػػة  .يتطمػػب العمػػؿ الػػديمقراطي كجػػكد مجتمػػع مػػدني نشػػط ك رأم عػػاـ مسػػتنير  .كيمكػػف
المساىمة في ذلؾ مف خػبلؿ تنشػيط حركػة العمػؿ األىمػي المشػترؾ فػي المنطقػة عمػى جميػع المسػتكيات لتعزيػز
المجتمػػع الم ػػدني عمػػى المسػ ػ تكل المحمػػي ك إيج ػػاد قنػ ػكات إقميميػػة  ،تمتق ػػي مػػف خبللي ػػا جيػػكد المنظم ػػات غي ػػر
كجػػدت  ،مػػع جيػػكد األف ػراد غيػػر المنضػػميف إلييػػا أك الػػذيف ال يتػػاح ليػػـ فػػي أقطػػارىـ
الحككميػػة الكطنيػػة حيػػث ه
تككيف جمعيػات غيػر حككميػة  .كمػف الممتقيػات اإلقميميػة اليامػة  ،الممتقيػات المعنيػة بحقػكؽ المػكاطف ك حقػكؽ
اإلنسػػاف كأنصػػار الديمقراطيػػة  ،كالممتقيػػات الثقافيػػة  ،كالممتقيػػات القطاعيػػة مثػػؿ الم ػرأة كالطػػبلب  ،أك الممتقيػػات
الميني ػػة مث ػػؿ المح ػػاميف كالميندس ػػيف كالمحاس ػػبيف  ،كتجمع ػػات أص ػػحاب األعم ػػاؿ مث ػػؿ الص ػػناعييف كالمق ػػاكليف
كالتج ػػار كأصػ ػػحاب المػ ػػاؿ كجمعيػ ػػات صػ ػػغار المسػ ػػاىميف ف ػػي الشػ ػػركات المشػ ػػتركة  .ككػ ػػذلؾ جمعيػ ػػات تنظػ ػػيـ
الميرجانػػات كالج ػكائز العمميػػة كاألدبيػػة عمػػى المسػػتكل اإلقميمػػي  .كربمػػا أيضػػا مؤسسػػات خيريػػة عمػػى المسػػتكل
اإلقميمي فػي مجػاؿ التكافػؿ اإلقميمػي أك عمػى المسػتكل العربػي كاإلسػبلمي كالعػالمي  .كمػف أىػـ المحػاذير التػي
يجػػب أف تبتعػػد عنيػػا ىػػذه الممتق يػػات ىػػي التمكيػػؿ الحكػػكمي ك التركيػػز عمػػى االستضػػافة الحككميػػة المجانيػػة .
كانما يجب بدال عف ذلؾ  ،أف تعتمد عمى تطػكع أعضػائيا كمكاردىػا الذاتيػة كمسػاندة نشػاطاتيا بػإيرادات جاريػة
مف أكقاؼ تنشئيا .
إف ىدؼ ىػذه الممتقيػات اإلقميميػة يتمثػؿ فػي إغنػاء المجتمػع المػدني كالتعبيػر عػف اىتماماتػو كالمسػاىمة
فػػي تمبيػػة احتياج ػػات المجتمػػع كالػ ػرأم العػػاـ كالتعبي ػػر عنيمػػا  ،إلػػى جان ػػب تعبيػػر المنظم ػػات كالجمعيػػات غي ػػر
الحككميػػة عمػػى المسػػتكيات الكطنيػػة  .كمػػا أف ىػػذه الممتقيػػات سػػكؼ تعمػػؿ عمػػى سػػد الػػنقص فػػي تنػػكع منظمػػات
المجتمع المدني عمى المستكل الػكطني كاكتماليػا كتكامميػا ،حيػث ال تكجػد قػكانيف تسػيؿ إنشػاء المنظمػات غيػر
الحككميػػة بشػػكؿ ع ػػاـ أك بعػػض مني ػػا عمػػى كج ػػو الخصػػكص  .ك يمكػػف إنش ػػاء ىػػذه الممتقي ػػات كػػأمر كاق ػػع أك
إنشػػاؤىا كفػػؽ الق ػكانيف الكطنيػػة فػػي الػػدكؿ المضػػيفة إذا أمكػػف تسػػييؿ ذلػػؾ  .كمػػا يمكػػف تسػػجيميا مػػف الناحيػػة
القانكنية في " المناطؽ الحرة " في دكؿ المنطقة أك خارجيا  ،إذا تعذر ذلؾ داخؿ المنطقة .
كحتى تككف ىذه الممتقيات أىمية فعبل فإف أمر تأسيسيا يجب أف يأتي بمبادرات أىمية  .كما يمكػف أف
يمعػػب كػػؿ مػػف منتػػدل التنميػػة كمنتػػدل الح ػكار المقتػػرح فػػي مرحمػػة تاليػػة مػػف نشػػاطاتو دكر المشػػجع لقيػػاـ ىػػذه
الممتقيػػات اإلقميميػػة  .كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ دعكتػػو لممنظمػػات غيػػر الحككميػػة الكطنيػػة  -حيػػث كجػػدت  -أف تتبنػػى
مع ػػو تأس ػػيس ى ػػذه الممتقي ػػات م ػػف األفػ ػراد المعني ػػيف كالػ ػراغبيف ف ػػي العم ػػؿ اإلنس ػػاني أك المين ػػي أك الثق ػػافي أك
االجتماعي أك الخيرم عمى المستكل اإلقميمي  .كمف الميـ أف تبقى العضكية في ىذه الممتقيات فرديػة حتػى ال
تسيطر اىتمامات المنظمات غير الحككمية عمى المستكل الكطني  ،عمى االىتمامات المشػتركة التػي يجػب أف
تؤس ػػس ى ػػذه الممتقي ػػات لتحقيقي ػػا  .كم ػػا يمك ػػف أف تمع ػػب مؤسس ػػة الكق ػػؼ المقت ػػرح إنش ػػاؤىا ض ػػمف المتطمب ػػات
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دكر في تشجيع قياـ الممتقيات اإلقميمية المشتركة .
المؤسسية كالتنظيمية لتعزيز المساعي الديمقراطية ،ان

كقػػؼ لتعزيػػز العمػػؿ األىمػػي  :كىػػذا الكقػػؼ لػػو مكانػػة مركزيػػة كحاسػػمة فػػي تمكيػػؿ قيػػاـ كاسػػتمرار منتػػدل الحػكار
كأدائو لمميمات الفكرية كالسياسية كالثقافية كاإلعبلمية كالتنظيمية الممقاة عمى عاتقو  .كما أف ىذا الكقؼ سكؼ
يسػػاىـ فػػي تنميػػة مجتمػػع مػػدني مشػػترؾ ك تكػػكيف رأم عػػاـ مسػػتنير عمػػى المسػػتكييف الػػكطني كاإلقميمػػي  .كفػػي
تقديرم أف مثؿ ىذا الكقؼ البد أف يبدأ بمبمغ ال يقػؿ عػف المميػكف دكالر عمػى أف يتصػاعد فػي المػدل المتكسػط
إلػػى عش ػرة أضػػعاؼ .أمػػا المػػدل الطكيػػؿ فإنػػو مرىػػكف بػػأداء ىػػذا الكقػػؼ كالمنظكمػػة التػػي سػػكؼ يقػػكـ بتعزيػػز
جيكدىػا  ،كمكقػػؼ الحككمػػات منػػو  .كمػف ىنػػا فػػإف ىػػذا الكقػؼ البػػد لػػو مػػف مجمػس أمنػػاء يحظػػى بػػاالحتراـ مػػف
قبػػؿ حككمػػات المنطقػػة كشػػعكبيا  .كمػػا يجػػب أف يتمتػػع أداؤه بالكفػػاءة كالشػػفافية كالقػػدرة عمػػى معرفػػة األكلكيػػات
االستراتيجية في المنطقة كتكجيو مكارده المحػدكدة إلييػا  .كلػذلؾ ال يمكػف أف يكػكف الكقػؼ ىػك المصػدر الكحيػد
لمتمكيػػؿ بالنسػػبة لمنتػػدل الح ػكار أك لمنظكمػػة الممتقيػػات  ،كانمػػا يجػػب عميػػو أف يسػػتخدـ م ػكارده لتعزيػػز م ػكارد
اآلخػ ػريف دكف أف يخم ػػؽ حال ػػة م ػػف االعتم ػػاد عمي ػػو ت ػػؤثر عم ػػى مب ػػادرات العم ػػؿ األىم ػػي ف ػػي المنطق ػػة أك عم ػػى
استقبللو.
*******
كتبقػػى  -فػػي الختػػاـ  -قػػدرة أىػػؿ المنطقػػة عمػػى تػػكفير المتطمبػػات المؤسسػػية ك التنظيميػػة لتنميػػة رؤيػػة
مس ػػتقبمية لتعزي ػػز المس ػػاعي الديمقراطي ػػة ف ػػي المنطق ػػة  ،رىن ػػا بع ػػدة أم ػػكر  :أكلي ػػا  :عزيم ػػة الم ػػؤمنيف بأىمي ػػة
الديمقراطيػ ػػة ك إمكانيػ ػػة انتقػ ػػاؿ دكؿ المنطقػ ػػة إلػ ػػى نظػ ػػـ حكػ ػػـ ديمق ارطيػ ػػة  .كثانييػ ػػا  :مكقػ ػػؼ الحككمػ ػػات مػ ػػف
الديمقراطية كاليامش الذم سكؼ تتيحو تدريجيا لمعمؿ السممي مف أجؿ الديمقراطية في ضكء متطمبات العصػر
ككعي الشػعكب  .كثالثيػا  :مػدل نمػك طمػب فعػاؿ عمػى الديمقراطيػة  .كالطمػب الفعػاؿ فػي االقتصػاد ىػك الطمػب
المصػػحكب باالسػػتعداد ك القػػدرة عمػػى دفػػع الػػثمف  .فػػذلؾ ىػػك الطمػػب الفعػػاؿ فػػي االقتصػػاد ككػػؿ مػػا عػػداه مجػػرد
رغبات  .فيؿ أصحاب المصمحة في الديمقراطية في المنطقة عمى استعداد لدفع ثمف التحػكؿ السػممي إلػى نظػـ
حكـ ديمقراطية؟ .ىذا ما حاكلت بؿ جاىدت ىذه الرؤيػة المسػتقبمية لتعزيػز المسػاعي الديمقراطيػة أف تشػير إليػو
 .فيؿ أصابت االتجاه أـ أف تنمية طمب فعاؿ عمى الديمقراطية أمر عصي ،يحتاج إلى مزيد مف إعماؿ الفكػر
كربما يتطمب اكتشاؼ مداخؿ أخرل؟
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األفندم ،عبد الكىاب
:2111

المراجع
"إعػ ػػادة النظػ ػػر فػ ػػي المفيػ ػػكـ التقميػ ػػدم لمجماعػ ػػة السياسػ ػػية فػ ػػي اإلسػ ػػبلـ:مسػ ػػمـ أـ

مكاطف؟" ترجمة :الدكتكر خالػد مػاىر .قبػؿ لمنشػر فػي مجمػة المسػتقبؿ العربػي عػدد
فبراير .2110

األنصارم  ،عبد الحميد إسماعيؿ
: 0981

الباكر  ،عبد الرحمف
: 0965

البحارنو  ،تقي محمد
: 0999

التمار ،عبد الكىاب
:0985

التميمي  ،عزاـ

الجابرم ،محمد عابد
: 2111

الجبلؿ ،عبد العزيز
:0985

الحسف ،ببلؿ

:0991

الشكرل كأثرىا في الديمقراطية  ،المطبعة السمفية  ،القاىرة .

مف البحريف إلى المنفى  ،المؤلؼ نفسو  ،بيركت .
نادم العركبة  ، 0999 - 0939نادم العركبة  ،المنامة .
األصػػكؿ الماليػػة الخارجيػػة ألقطػػار الجزي ػرة العربيػػة المنتجػػة لمػػنفط ،كاظمػػة لمنشػػر

كالترجمة كالتكزيع ،الككيت.

الشػ ػػرعية السياسػ ػػية فػ ػػي اإلسػ ػػبلـ  :مصػ ػػادرىا كض ػ ػكابطيا  ،ليبرتػ ػػي لمػ ػػدفاع عػ ػػف
الحريات في العالـ اإلسبلمي ،لندف .

" االنتقاؿ إلى الديمقراطية  :أسػئمة كآفػاؽ"  ،مجمػة فكػر كنقػد  ،العػدد  ، 32أكتػكبر

 ،2111الدار البيضاء .

تربيػة اليسػر كتخمػػؼ التنميػة  ،سمسػػمة عػالـ المعرفػة ( )90المجمػػس الػكطني لمثقافػػة

كالفنكف كاآلداب كالككيت.
"الككيت…

كالتجربة الصعبة"  ،اليكـ السابع ،باريس عدد  08يكنيك .0991
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الحسف  ،خالد

: 0988

إشكالية الديمقراطية كالبديؿ اإلسبلمي في الكطف العربي  ،دار الجميؿ  ،عماف.

:0997

تجديد الفكر السياسي في إطار الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف ،مركز القاىرة

حسف ،عصاـ محمد (محرر)

لدراسات حقكؽ اإلنساف ،القاىرة.

الخاطر ،عبد العزيز بف محمد
:2111

الحركب ،خالد

:2111

خكرم ،يكسؼ قزما
:0988

الدييف ،أحمد عمي
:0999

الرميحي ،محمد
:0975

الزيدم  ،مفيد

: 2111

"خكاطر فكرية :الحياة تبدأ بعد السػمطة" ،جريػدة الشػرؽ القطريػة،2111/02/28 ،
الدكحة.

"مبدأ المكاطنػة فػي الفكػر القػكمي العربػي :مػف "الفػرد القػكمي" إلػى "الفػرد المػكاطف"
قبؿ لمنشر في مجمة المستقبؿ العربي عدد فبراير .2110

الدساتير في العالـ العربي:نصكص كتعديبلت ،0987-0839دارالحمراء ،بيركت
كالدة دستكر الككيت ،دار قرطاس لمنشر  ،الككيت.
"حرك ػػة  0938اإلص ػػبلحية ف ػػي الككي ػػت كالبحػ ػريف كدب ػػي" ،مجم ػػة د ارس ػػات الخم ػػيج

كالجزيرة العربية ،جامعة الككيت ،الككيت.

التيارات الفكرية في الخميج العربي  ،مركز دراسات الكحدة العربية  ،بيركت.

السعدكف كالككارم  ،جاسـ خالد السعدكف كعمي خميفة الككارم
: 0996

شمتكت  ،محمكد
: 0992

دكؿ مجمس التعاكف  :نظرة مستقبمية  ،كثػائؽ المقػاء السػنكم لعػاـ  ، 0995منتػدل

التنمية  ،الككيت .

اإلسبلـ :عقيدة كشريعة  ،دار الشركؽ  ،القاىرة  ،الطبعة السادسة عشرة .
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الشمبلف كآخركف  ،أحمد
: 0997

عبد الرحمف ،أسامة
:0982

غباش  ،غانـ عبيد
: 0979

الغنكشي  ،راشد

: 2111

فخرك ،عمي

(2111أ):

الحركة الدستكرية  ،دار الكحدة الكطنية ،البحريف  ،مكاف الطبع غير محدد .

البيركقراطيػػة النفطيػػة كمعضػػمة التنميػػة ،سمسػػمة عػػالـ المعرفػػة رقػػـ ( ،)57المجمػػس
الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب  ،الككيت.

"المذكرة :بيف إرادة االستقبلؿ كمخاكؼ المجيكؿ" ،مجمة األزمنة
العربية  ،الشارقة ،العدد الثاني . 0979/3/20

مداخمػػة فػػي :الك ػكارم ،عمػػي خميفػػة (محػػرر)  ،الحركػػات اإلسػػبلمية كالديمقراطيػػة :
المكقؼ كالمخاكؼ المتبادلة  ،دار قرطاس الككيت 2111 ،

مقدمػػة فػػي :الك ػكارم ،عمػػي خميفػػة (محػػرر)  ،الحركػػات اإلسػػبلمية كالديمقراطيػػة :
المكقؼ كالمخاكؼ المتبادلة  ،دار قرطاس الككيت 2111 ،

(2111ب)" :الم ػكاطف العربػػي أمػػاـ القػػرف الكاحػػد كالعش ػريف"  ،مجمػػة العركبػػة  ،نػػادم العركبػػة،
الكتبي  ،ابتساـ سييؿ
: 2111

الككارم  ،عمي خميفة
: 0985

المنامة ،العدد ( )05أغسطس .2111

"التحكالت الديمقراطية في منطقة مجمس التعاكف الخميجي"  ،مجمة
المستقبؿ العربي ،مركز دراسات الكحدة العربية  ،بيركت  ،العدد

 257يكليك . 2111

نحك استراتيجية بديمة لمتنمية الشاممة  :مركز دراسات الكحدة العربية  ،بيركت.

( 0996أ) :حكار مف اجؿ الديمقراطية  ،دار الطميعة  ،بيركت  :انظر أيضا  :مجمة المستقبؿ

العربػ ػػي العػ ػػدد  (068شػ ػػباط  0993ص ،)47 - 22كالعػ ػػدد ( 073تمػ ػػكز0993

ص.)60 - 50

( 0996ب) :تنمية لمضياع :أـ ضياع لفرص التنمية ،مركز دراسات الكحدة العربية،بيركت.
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:2111

"مفيكـ المكاطنة في الدكلة الديمقراطية" قبؿ لمنشر في مجمة المستقبؿ العربػي عػدد
فبراير .2110

الككاكبي ،عبد الرحمف ،األعماؿ الكاممة لمككاكبي  ،إعداد كتحقيؽ محمد جماؿ الطحاف ،مركز
متكلي  ،عبد الحميد
:0989

متكلي ،عبد الحميد
: 0991

دراسات الكحدة العربية ،بيركت.

القانكف الدستكرم كاألنظمة السياسية  ،منشأة المعارؼ  ،اإلسكندرية .
الشريعة اإلسبلمية كمصدر لمتشريع ،منشأة المعارؼ،اإلسكندرية،الطبعة الثالثة.

المديرس ،فبلح عبد اهلل ،
: 0996

التجمعات السياسية الككيتية  ،المؤلؼ نفسو  ،الككيت  ،الطبعة الثانية .

:0989

الحكار القكمي -الديني  ،بيركت.

مركز دراسات الكحدة العربية،
النجار ،باقر سميماف
:2111

النجار  ،غانـ

"حمـ اليجرة لمثركة" ،مخطكطة معدة لمنشر  ،البحريف.

: 0996

مدخؿ :لمتطكر السياسي في الككيت  ،دار قرطاس لمنشر  ،الطبعة الثانية .

:0978

الككيت :الرأم األخر ،لندف.

النفيسي  ،عبد اهلل فيد
ىافؿ ،فاتسبلؼ.
:0991

كقيدم ،محمد

كتاب مفتكح إلى غكستاؼ ىكساؾ ،دار الجديد ،بيركت.

:0997

البعد الديمقراطي ،دار الطميعة  ،بيركت.

:0981

تكنكلكجيػػا السػػمكؾ اإلنسػػاني  ،سمسػػمة عػػالـ المعرفػػة العػػدد  ،32المجمػػس الػػكطني

يكسؼ ،عبد القادر يكسؼ (مترجـ)

لمثقافة كالفنكف كاآلداب ،الككيت.
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القسم الثاني

التعقيبات والمالحظات

بعػػد أف تػػـ تنقػػيح الد ارسػػة عمػػى ضػػكء المناقشػػات التػػي دارت فػػي المقػػاء الثػػاني كالعش ػريف

لمنت ػػدل التنمي ػػة كت ػػـ اس ػػتكماؿ عناص ػػرىا الت ػػي ل ػػـ يس ػػمح الكق ػػت بعرض ػػيا عم ػػى المق ػػاء الث ػػاني
كالعشريف  ،دفعت بالمخطكطة إلى حكالي عشريف مف الباحثيف كالمفكريف كالممارسػيف مػف أبنػاء

المنطقػػة كطمبػػت مػػنيـ التعقيػػب عمػػى مكضػػكع الكرقػػة كاغنػػاء فك ػرة تنميػػة رؤيػػة إقميميػػة لتعزيػػز

المس ػػاعي الديمقراطي ػػة (انظ ػػر ن ػػص الرس ػػالة أدن ػػاه) .كق ػػد تفض ػػؿ معظ ػػـ االخ ػػكة الكػ ػراـ بإرس ػػاؿ

تعقيبػػاتيـ القيمػػة التػػي تمثػػؿ مسػػاىمة جػػادة كمسػػئكلة فػػي عمميػػة بنػػاء الرؤيػػة المسػػتقبمية لتعزيػػز
المسػػاعي الديمقراطيػػة فػػي أقطػػار مجمػػس التعػػاكف لػػدكؿ الخمػػيج العربيػػة كمحاكلػػة التعػػرؼ عمػػى

متطمبات تنفيذ تمؾ الرؤية .كفيما يمي أكرد التعقيبات مرتبة أبجديا كفؽ أسماء معدييا.
**********

تحية طيبة ..كبعد،،،
نظ ػ ار لمػػا اعرفػػو عػػنكـ مػػف اىتمػػاـ بالديمقراطيػػة كالشػػكرل الممزمػػة  ،كاعيػػده مػػف م ػكاقفكـ المعنيػػة بتنميػػة نظػػـ الحكػػـ فػػي المنطقػػة باتجػػاه تحقيػػؽ
مشػاركة سياسػػية فعالػػة فػػي عمميػػة اتخػػاذ القػ اررات العامػة كتحديػػد الخيػػارات الكطنيػػة  ،جئػػت طالبػػا تعقيػػبكـ عمػى الد ارسػػة المرفقػػة كناشػػدا رأيكػػـ حػػكؿ أىميػػة
تنمية رؤية مستقبمية لتعزيز المساعي الديمقراطية عمى المستكل اإلقميمي كالمستكل الكطني ككيفية بناء متطمبات تنفيذىما.
إف مسػاىماتكـ الفكريػة المعركفػػة كنضػالكـ العممػػي عبػر م ارحػؿ عمػػركـ المديػد المعطػػاء  ،دفعنػي إلػػى الكتابػة إلػيكـ ممحػان راجيػان أمػبلن متطمعػان إلػػى

تعقيبكـ عمى الدراسة المرفقة بشكؿ عػاـ ،كابػدأ كجيػة نظػركـ حػكؿ مقكمػات الرؤيػة المسػتقبمية المنشػكدة كمتطمبػات تنفيػذىا بشػكؿ خػاص .كأننػي لعمػى ثقػة
باف إض افة اجتيادكـ إلػى اجتيػادات عػدد مػف المعنيػيف بيػذا الشػأف سػكؼ يغنػي الحػكار كيعػزز مػف جيػكد تبػادؿ الػرأم باتجػاه بنػاء رؤيػة مسػتقبمية لتعزيػز
المساعي الديمقراطية.
كغني عف القكؿ إف ما كرد في الد ارسػة مػف فصػكؿ تتعمػؽ بمفيػكـ الديمقراطيػة  ،كرصػد لمحصػمة التجػارب السياسػية ،كمػا أسػفرت عنػو مػف بنػى
مجتمعية… ال يتعدل غرضيا إعطاء خمفية لمكضكع الحكار المتمثػؿ فػي محاكلػة تحديػد األىػداؼ الكبػرل كمكانػة الديمقراطيػة بينيػا ،كتحػرل الكاقػع الػذم
تنطمػػؽ منػػو الرؤيػػة المسػػتقبمية  ،كاقت ػراح متطمبػػات تنفيػػذىا .كلػػذلؾ لػػيس مػػف الميػػـ مناقشػػة كػػؿ مػػا كرد فػػي الد ارسػػة مػػف تفاصػػيؿ قػػد تصػػرؼ الجيػػد عػػف
المكضكع المراد إجراء الحكار حكلو كاغناءه كالمتمثؿ في أىمية بناء رؤية مستقبمية لتعزيز المساعي الديمقراطية كمتطمبات القيػاـ بػذلؾ .ىػذا مػع الترحيػب
الحار بكؿ ما سيرد مف نقد لمنيج الدراسة كتقكيـ ألطركحاتيا كتصحيح لمعمكماتيا.
كجدير بالتأكيد إف الحكار حكؿ أىمية كامكانية تنمية رؤية مستقبمية لتعزيز المساعي الديمقراطية قد بػدأ فعػبل فػي المقػاء الثػاني كالعشػريف لمنتػدل
ه
التنميػػة فػػي اجتماعػػو المنعقػػد فػػي دبػػي فػػي الفتػرة مػػف  2-0فب اريػػر  .2110كفػػي ضػػكء مػػا تػػـ مػػف مناقشػػة قمػػت بتنقػػيح الكرقػػة التػػي قػػدمتيا إلػػى المقػػاء كتػػـ
التكسع في عناصرىا حتى أصبحت كتيب مخطكطتو بيف يديكـ.
كفػػي الختػػاـ أتطمػػع إلػػى مشػػاركتكـ فػػي الح ػكار كمسػػاىمتكـ فػػي اغنػػاءه كتصػػحيح مسػػاره ،أمػػبل أف يسػػمح كقػػتكـ المثقػػؿ بااللت ازمػػات كاىتمامػػاتكـ
المتعددة الراىنة بتمبية رجائي لكتابة تعقيب في حدكد عشر صػفحات بالبريػد اإللكتركنػي ،كذلػؾ حتػى أتمكػف مػف إرسػاليا إلػى الناشػر بنيايػة شػير حزيػراف
 .2110ككذلؾ مف أجؿ نشر التعقيبات مع الدراسة ليشكمكا مضمكف الرؤية المستقبمية لتعزيز المساعي الديمقراطية في المنطقة.
كتفضمكا بقبكؿ فائؽ التقدير كاالحتراـ،،
عمي خميفة الككارم
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 0-2تعقيب الدكتور أسامة عبد الرحمن

تعقيب عمى دراسة
"نحو رؤية مستقبمية لتعزيز المساعي الديمقراطية
في أقطار مجمس التعاون لدول الخميج العربية"
لعمو مف البدييي أال يككف ىناؾ تعريؼ جامع مانع لمديمقراطية ،كذلؾ ينطبؽ عمى كثير مف

المبادئ العامة؛ مثؿ :العدالة ،كالمساكاة ،كالحرية ،كالمصمحة العامة .كلكف في كؿ األحكاؿ؛ ىناؾ
ثكابت يعتبر اإلخبلؿ بيا إخبلال بالديمقراطية ،كالقفز عمييا قف از عمى الديمقراطية ،كيبقى االجتياد

كاالختبلؼ في التأكيؿ ،أك في التطبيؽ في أمكر ثانكية كتفصيمية.

كمف الثكابت؛ حقكؽ المكاطنة التي ال يمكف المساس بيا ،كمؤسسات المجتمع المدني الفاعمة

كالناشطة دكف ككابح غير دستكرية ،كانتخابات حرة كنزيية ،كتداكؿ سممي لمسمطة .كيحكـ ذلؾ كمو

دستكر ديمقراطي ،كقضاء مستقؿ.

كلقد راج مفيكـ الديمقراطية في الحقبة األخيرة؛ ركاجا كبي ار دكف أف يكاكب ىذا الركاج استيعاب

كاع ليذا المفيكـ لدل السكاد األعظـ في دكؿ العالـ المتخمؼ .كبدت الديمقراطية بالنسبة لمكثيريف؛ ىي
الخركج مف المأزؽ ،كىي المبلذ اآلمف مف قمع الدكتاتكريات ،كأنظمة االستبداد.

كال شؾ أنو مع تياكم األنظمة االشتراكية ،كفي أعقاب النكبات كالنكسات التي حاقت باألمة العربية؛

فإف مبرر تغييب الديمقراطية لـ يعد أم ار مقبكال بعد أف كاف ذلؾ أم ار مقبكال تحت ذرائع متعددة؛ مف
أىميا مكاجية الكياف الصييكني ،كأىمية الكحدة الكطنية ،كأىمية تحقيؽ العدالة االجتماعية

كاالقتصادية.

كلكف السكاد األعظـ عمى صعيد األقطار العربية؛ ال يدرؾ كنو الديمقراطية كال مقتضياتيا .كيعكد

ذلؾ إلى األمية الضاربة أكتادىا عمى أكثر الساحة .غير أف ىذا السكاد األعظـ؛ كىك يقع تحت طائمة

القمع ،كما يقع تحت طائمة الفقر ،كالحرماف؛ يبحث عف مخرج ،كيبحث عف مأمف ،كيبحث عف كرامة.

كال ريب أنو ال يعرؼ إال القميؿ عف الدكؿ المتقدمة ػ كربما أقؿ مف القميؿ ػ كلكنو يجدىا في صكرة الدكؿ
الراقية الناىضة المتقدمة كالقكية عمى شتى الصعد ،كالتي تتمثؿ فييا حقكؽ المكاطنة الحقة ،كفرص
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العيش الكريـ.

كلكف مما ال ريب فيو أيضا؛ أف أكثر الناس انشغاال بالديمقراطية ،كضركرتيا؛ ىـ نسبة مف

المثقفيف ،أك الناشطيف مجتمعيا .كفي كثير مف األحياف تبدك مسألة الديمقراطية ككأنيا أىـ المسائؿ،
كأكثرىا ضركرة ،كأشدىا إلحاحا في كاقع عربي يشكك مف ىيمنة أنظمة دكتاتكرية ذات نمط عسكرم ،أك
قبمي؛ لـ يحقؽ مف التنمية الفعمية ما يستحؽ الذكر ،كخمفت عمى الصعيد المجتمعي؛ قطاعا عريضا

تطحنو رحى الفقر ،كالفاقة ،كالبؤس ،كالحرماف.

صحيح أف أقطار النفط؛ ربما أتاح ليا المكرد المالي النفطي؛ اإلنفاؽ عمى كثير مف المرافؽ،

كبدت القاعدة العريضة عمى صعيد المجتمع ككأنيا أكفر حظا مف القاعدة العريضة عمى صعيد أغمب

األقطار العربية .غير أنيا بدأت تكاجو تحديات جمة نتيجة اإلنفاؽ غير المدركس في كثير مف األحياف
كالذم لـ تحكمو استراتيجيات كأكلكيات مدركسة ،كالتي تبدد مف خبلليا كثير مف المكرد المالي النفطي

الذم كاف متعاظما خبلؿ حقبة ما يسمى بالركاج النفطي .كما بدأت تكاجو مشكمة بطالة حقيقية في

خضـ طكفاف مف العمالة الكافدة؛ األمر الذم يعكس خمبل كبيرا ،كتترتب عميو عكاقب كخيمة.

كمعركؼ أف المكاطنيف في عدد مف ىذه األقطار؛ يمثمكف أقمية .كىي أقمية أحيانا كسط أقميات

أكبر منيا حجما .ثـ تطؿ البطالة الفعمية لتخمؽ بيف قطاع مف المكاطنيف شعك ار باإلحباط ،كالتذمر،
كالنقمة خصكصا في ظؿ استئثار قمة بالثركة ،أك بالثركة كالسمطة؛ كحينئذ يككف شعكر اإلحباط،

كالتذمر ،كالنقمة مضاعفا.

كمعركؼ أف صفقات األسمحة ،كعقكد المشاريع الكبرل؛ التي ليست بالضركرة مشاريع إنتاجية،

أك ليا أكلكية قصكل في سمـ األكلكيات ،كتبديد قدر ليس باليسير مف المكرد المالي النفطي تحت مظمة

الفساد؛ يخمؽ كضعا شائكا كمتأزما .كيزداد الكضع تفاقما ،أك تنكشؼ سكءاتو بصكرة أكبر؛ حيف ينحسر

المكرد المالي النفطي.

كمف المشاىد في اآلكنة األخيرة؛ أف بعض األقطار العربية؛ رفعت شعار الديمقراطية؛ كلكنيا في

أكثر األحياف أفرغتو مف مضمكنو؛ إذ ال تعدك الديمقراطية أف تككف ديككرية ػ كما يسمييا البعض ػ أك

ىي ديمقراطية الحزب الكاحد الحاكـ في مكاجية أحزاب تكاد تبدك ىامشية لتجميؿ الصكرة .كقد يككف

الحزب الكاحد الحاكـ؛ ىك حزب المؤسسة العسكرية.

كلقد رفعت بعض أقطار الخميج العربي؛ شعار الديمقراطية .كلعؿ الككيت مف أفضؿ األمثمة عمى األخذ

النسبي بمفيكـ الديمقراطية العتبارات تاريخية ،كجيكسياسية ،كجيكستراتيجية؛ دكف أف يرتكز ذلؾ عمى
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الثكابت الصمبة لمديمقراطية .كلعؿ ىذا ما يفسر حؿ مجمس األمة أكثر مف مرة .كلمبحريف تجربة سابقة
قصيرة تـ إجياضيا .كرفعت مؤخ ار كؿ مف قطر ،كالبحريف؛ شعار الديمقراطية؛ مع إعطاء المرأة دكرا؛

كىك كاحد مف نكاقص التجربة الككيتية.

كمف السابؽ ألكانو الحكـ عمى أم مف قطر ،أك البحريف؛ حتى يتبيف مف خبلؿ التطبيؽ ،كآليات

العمؿ؛ مدل األخذ الكامؿ أك النسبي بمفيكـ الديمقراطية .كلكف تبقى القضية المحكرية؛ كىي قياـ

الديمقراطية عمى ثكابت؛ تمثؿ قاعدة صمبة ال يمكف ألم حاكـ ػ في أم كقت ػ المساس بيا ،أك القفز

عمييا.

كىذه القضية المحكرية؛ يجب أف تككف صمب الدراسة .أنو مف اليسير رفع شعار الديمقراطية،

كمف السيؿ أيضا النككص عنو في غياب تمؾ القاعدة الصمبة .كلعؿ كجكد دستكر ديمقراطي يمثؿ

ضمانا حقيقيا .كلكف مثؿ ىذا الدستكر الديمقراطي؛ ال يمثؿ ضمانا حقيقيا إال حيف تككف سيادة القانكف
مبدءا حقيقيا ،كحيف يككف استقبلؿ القضاء نيجا حقيقيا؛ فكيؼ يمكف في أقطار الخميج العربي كجكد
مثؿ ىذا الضماف الحقيقي الذم يكفؿ ديمقراطية حقيقية ال ديمقراطية أىكاء ،كال ديمقراطية شعارات يمكف

أف تيكل في أم ريح عاصؼ ،أك أم عاطفة ىكجاء.

كال شؾ أف معظـ أقطار الخميج العربية؛ حديث عيد بمفيكـ الديمقراطية ،كلـ تكف الديمقراطية

تحتؿ حي از مممكسا مف االىتماـ عمى الصعيد المجتمعي في أغمبيا .كما زاؿ أغمب ىذه األقطار؛ يفتقر

إلى الحد األدنى مف مقتضيات التحكؿ الديمقراطي بما في ذلؾ حقكؽ المكاطنة ،كما يتعمؽ بيا مف

حريات ،كمؤسسات المجتمع المدني .كال يمكف أف يتأتى التحكؿ الديمقراطي؛ إال مف خبلؿ ترسيخ حقكؽ

المكاطنة ،كما يرتبط بيا مف حريات ،كاتاحة الفرصة النبثاؽ كفعالية مؤسسات المجتمع المدني ،كضماف

حرية الحركة ليا .كمف خبلؿ ذلؾ يمكف نشر الكعي بالديمقراطية ،كترسيخ مفيكميا.

كيجب أال يغيب عف الباؿ؛ أف مجتمعات أقطار الخميج العربية؛ تحت كطأة طكفاف العمالة

الكافدة ػ التي ال تمثؿ خمبل سكانيا فحسب ػ كلكف تفكيكا ليكية ىذه المجتمعات؛ أنو يصبح مف العسير

حتى في حالة كجكد مؤسسات لممجتمع المدني قادرة عمى الحركة؛ أف تككف منافذ كقنكات االتصاؿ

كالتكاصؿ فعالة .ذلؾ أف المجتمع أشبو ما يككف بتجمعات ال يربط بينيا عادة رابط مشترؾ ،كىـ
مشترؾ ،أك مصير مشترؾ .كىذا ما يجعؿ الميمة صعبة بالنسبة لنشر الكعي بالديمقراطية ،كترسيخ

مفيكميا.

ىذا مف ن احية؛ كمف ناحية أخرل؛ فإف استمرار النزعة القبمية ،كالكالءات القبمية السائدة إلى حد
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كبير؛ ىي عمى طرؼ نقيض بالنسبة لممجتمع المدني كمؤسساتو .كمف ىنا تبدك التضامنيات،

كالديكانيات؛ أكثر ارتباطا بالعرؼ القبمي ،كالتقاليد القبمية .كقد يككف ىناؾ تقاطع بيف بعض ىذه

األعراؼ كالتقاليد ،كبيف مؤسسات المجتمع المدني؛ إال أنو قد يككف ىناؾ تعارض بينيا .كالمجتمع
المدني بطبيعتو عمى نقيض المجتمع القبمي .كىذه النزعات القبمية ،كالكالءات القبمية؛ بصرؼ النظر عف
التقاطع أك التعارض مع مقتضيات الديمقراطية؛ كمف بينيا مؤسسات المجتمع المدني؛ يغمب عمييا

طبيعة التناقض الجكىرم مع الديمقراطية؛ إال إف جاز األخذ بمسمى "الديمقراطية القبمية".

كالقبيمة ػ كما ىك معركؼ ػ لـ تعرؼ الديمقراطية؛ كاف كاف زعيـ القبيمة قد يدخؿ في عقد غير مكتكب
مع القبيمة؛ تحفظ لو القبيمة بمكجبو حؽ الزعامة ،كيحفظ ليا حؽ الحماية ،كفرص العمؿ كالعيش في
إطار قد يتحقؽ فيو قدر مف المشاركة يعتمد عمى حاجة كؿ طرؼ لمطرؼ اآلخر .كىك ما عيدتو بعض

ساحة المنطقة في حقبيا األكلى.

أما البعد اآلخر إلشكالية نشر الكعي بالديمقراطية ،كترسيخ مفيكميا؛ فيك ما يثار مف تناقض،

أك تعارض بيف الديمقراطية كالشكرل .كىذه القضية قد نالت قد ار كاف ار مف النقاش كالجداؿ ،كيبدك أنيا
حسمت عمى أساس أف الركائز الجكىرية لمديمقراطية ال تناقض اإلسبلـ ،كأف األدلة القطعية اليمكف

تجاكزىا في أم أمر مف األمكر.

كرغـ أف المتشدديف اإلسبلمييف؛ يركف الديمقراطية فكرة غربية ،كأنيا بالتالي ليست مف اإلسبلـ؛

فإف عددا مف المفكريف اإلسبلمييف؛ يركنيا منيجا أجدر باالقتداء ،كليس فيو ما يناقض اإلسبلـ طالما
()0

ظؿ محككما باألدلة القطعية في اإلسبلـ .فالغزالي؛

يؤكد أف الديمقراطية ليست دينا يكضع في صؼ

اإلسبلـ ،كانما ىي تنظيـ لمعبلقة بيف الحاكـ كالمحككـ ننظر إليو لنطالع كيؼ تكفرت الكرامة الفردية
لممؤيد كالمعارض عمى السكاء ،ككيؼ شيدت أسكا ار قانكنية لمنع الفرد مف أف يطغى ،كلتشجيع المخالؼ

أف يقكؿ بمؿء فيو ال يخشى سجنا ،كال اعتقاال .إف االستبداد كاف الغكؿ الذم أكؿ ديننا كدنيانا.
()2

كيتساءؿ القرضاكم؛

ىؿ الديمقراطية التي تتنادل بيا شعكب العالـ ،كالتي تكافح مف أجميا جماىير

غفيرة في الشرؽ كالغرب كالتي يرل فييا كثير مف اإلسبلمييف الكسيمة المقبكلة لكبح جماح الحكـ الفردم

في تقميـ أظافر التسمط السياسي الذم ابتميت بو شعكبنا المسممة؟ ىؿ ىذه الديمقراطية كفر أك منكر كما

يرل بعض السطحييف المتعجميف؟

( ) فهمي هويدي؛ "اإلسالم والديمقراطية" في الحركات اإلسالمية والديمقراطية ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،يناير  ، 111ص .64
( ) المصدر السابق نفسه ،ص 61.
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كيبدك بالنسبة ألقطار المنطقة؛ أف فكرة الديمقراطية؛ تبدك مقبكلة في الغالب ،أك غير مستيجنة .كاذا

كانت الككيت مثبل أسبؽ في التجربة؛ فإف قطر ،كالبحريف رفعا شعارىا مؤخرا؛ كاف كاف لمبحريف في
السابؽ تجربة قصيرة .كقد يؤخذ بفكرة المجمسيف كما ىك الحاؿ في البحريف ،كىي فكرة أخذت بيا

مصر .كاذا كانت المممكة العربية السعكدية؛ أكثر التزاما بفكرة الشكرل التي تعتمد عمى التعييف؛ فإنيا
ليست القاعدة؛ بؿ إف التحكالت ػ كلك ظاىريا ػ في بعض أقطار المنطقة؛ تسير في االتجاه المعاكس.

إف الدراسة ال تغفؿ الكاقع المستبد؛ إذ تشير إلى أف البنية السياسية ػ في دكؿ المنطقة بشكؿ عاـ

ػ ىي "بنية شمكلية سمطكية التفسح مجاال شرعيا لمطمب الديمقراطي ،كتحكؿ بكافة الكسائؿ القانكنية

كالسمطكية ،كمف خبلؿ سيطرتيا عمى أجيزة الثقافة كاإلعبلـ كالتعميـ كالكعظ كاإلرشاد دكف تنمية الكعي

الديمقراطي ناىيؾ عف العمؿ الديمقراطي" .إال أنيا مع ذلؾ تجعؿ فرص التحكؿ الديمقراطي ممكنة كاف
اعترفت بأف دائرة الكاقع الراىف فييا إحباط لممرء ،كيأس مف إمكانية التحكؿ الديمقراطي في أغمب دكؿ

المنطقة في المدل المنظكر .كلذلؾ فإنيا تحاكؿ أف تنظر إلى المستقبؿ األبعد ،كتدعك إلى التكاصي

بالصبر كاالنطبلؽ مف األمؿ.

كلعؿ الدراسة في محاكلة لخمؽ األمؿ؛ أكردت مسائؿ مف بينيا :تزايد الكعي بمفيكـ المكاطنة.

فما ىي محصمة ىذا الكعي؟ كىؿ تسمح األنظمة السمطكية بأم محصمة فاعمة ليذا الكعي؟

كذلؾ تشير الدراسة إلى تزايد استخداـ مصطمح الديمقراطية في الخطاب الرسمي .فيؿ ىذا االستخداـ
اقتناع حقيقي ،أك محصمة ضغط حقيقي ،أـ ىك تمكيو ،أـ مجاراة شكمية لنغمة تبدك عالمية؟

إف الدراسة تؤكد أنو عمى الرغـ مف شكمية ىذا االستخداـ كبعده عف الديمقراطية؛ فإنو يدؿ عمى مراجعة

الحكاـ لنظـ حكميـ ،كاعتبار مشاركة الشعكب ليـ بأنيا مصدر مف مصادر الشرعية .كذلؾ إفراط في

حسف الظف في غير مكضعو ،كغير كاقعو.

ثـ تستعرض الدراسة مف حكافز األمؿ نحك التحكؿ الديمقراطي التكجو العالمي نحك الديمقراطية.

رغـ أف الدراسة تعترؼ في ذات الكقت بأف الدكؿ الكبرل المتقدمة ال ييميا أمر الديمقراطية في أقطار
الخميج العربية؛ بؿ إف الكجكد األمريكي يشكؿ عقبة ،كما أف التفاكض مع الحكاـ بدا أيسر كأسيؿ لمقكل

األجنبية ذات االستراتيجيات المعادية لتطمعات الشعكب .كبالتالي فيي معارضة لمديمقراطية في األقطار

العربية بشكؿ عاـ .فإذا كانت الدكؿ الكبرل ػ كىي مرتكز األمف ألكثر أقطار المنطقة ػ مناىضة
لمديمقراطية ،كغير متحمسة ليا؛ فكيؼ تككف ػ كىي قائدة العكلمة التي ترفع شعار الديمقراطية في
أصقاع أخرل كفؽ ما تحدده ليا مصالحيا ػ سامحة لمتكجو العالمي نحك الديمقراطية أف يأخذ مداه في
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أقطار الخميج العربية؟

كتستطرد الدراسة في حكافز األمؿ عمى التحكؿ الديمقراطي معتمدة أف التغيرات االقتصادية،

كتراجع دعـ الدكلة؛ سكؼ يمثؿ عامؿ ضغط عمى الحككمات لبلىتماـ بالتنمية االقتصادية لتكفير فرص

دخؿ منتجة .فيؿ ذلؾ كارد فعبل؟ أـ أنو إفراط في حسف الظف؟

ثـ تشير الدراسة إلى دكر المسجد ،كالمجمس ،كالديكانية باعتبارىا الدالالت لئلطار الذم يسمح

بو لمتجمع كالتداكؿ في الشؤكف العامة .كمع أف المسجد ليس بالضركرة متاحا لمتداكؿ في الشؤكف
العامة؛ فإف الديكانية سائدة في بعض أقطار المنطقة .كىي بالطبع مف قبيؿ األعراؼ القبمية كليست

منصة النطبلؽ التحكؿ الديمقراطي.

كتشير الدراسة أيضا إلى االعتبارات الدينية كالتقميدية في عبلقة الحكاـ بالمحككميف ،كتعطي

حككمات المنطقة ميزة اعتماد سياسة المجاممة في عبلقتيا مع مجتمعاتيا ،كأنيا ال تفرط في استخداـ

العنؼ .كيبدك ػ إف كاف ذلؾ صحيحا ػ أف المجتمع أيضا مسالـ إلى حد كبير كأكثر اتباعا لسياسة
المجاممة .ككبل األمريف ال يفضي إلى تحكؿ ديمقراطي.

كتشير الدراسة إلى أف الحركة الكطنية في أقطار الخميج العربي في الخمسينيات كالستينيات مف

القرف الماضي؛ كانت تشارؾ الككيت ،كالبحريف طمكحاتيما الديمقراطية ،كأنو في عقد السبعينيات مف

ذلؾ القرف؛ كانت ىناؾ طمكحات االنتقاؿ إلى نظـ حكـ ديمقراطية في قطر ،كاإلمارات ،كعماف ،كلكف
المطالب تراجعت مع الطفرة النفطية؛ ىذا مع بقاء الطمكحات التي تـ التعبير عنيا بالكتابات،

كالدعكات ،كالبيانات ،كالدراسات ،كمف بيف ذلؾ دراسات اإلصبلح اإلدارم التي شيدتيا السعكدية،

كقطر ،كعماف ،في منتصؼ السبعينيات مف القرف الماضي حتى منتصفيا.

كيبدك أف دراسات اإلصبلح اإلدارم في بعض ىذه األقطار ،كربما كميا؛ ال تعدك إجراءات إدارية

محدكدة في األجيزة الحككمية ،أك تتكخى تبسيط اإلجراءات ،كفؽ صيغ إدارية بحتة ال تعبر عف تكجو

ديمقراطي ،كال عبلقة ليا بالديمقراطية ،كليست تقكية لمنظاـ اإلدارم ،أك البنية اإلدارية لتككف ركيزة لنيج

ديمقراطي.

إف في الدراسة محكراف ىاماف:

المحور األول:

ىك نشر الكعي بالديمقراطية ،كترسيخ مفيكميا ،كتكحيد الطاقات مف أجؿ تحقيقيا.
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المحور الثاني:
ىك تحقيؽ الديمقراطية عمى قاعدة صمبة مف الثكابت التي ال يمكف اإلخبلؿ بيا.

كلعؿ فكرة منتدل الحكار؛ ترتكز عمى أىمية فكرة نشر الكعي بالديمقراطية ،كترسيخ مفيكميا .كال

ريب أف نشر الكعي ،كترسيخ المفيكـ؛ مطمب مبدئي ،كلكف ذلؾ مرىكف بالقدرة الذاتية لممنتدل مف

خبلؿ المنتميف إليو ،أك المنتظميف فيو .كمف ناحية أخرل؛ بإمكانية الحركة ،كمدل اتساع دائرتيا.

إف مجرد إنشاء منتدل الحكار دكف أف يككف قاد ار عمى االنطبلؽ عمى الساحة العربية الخميجية

كمف خبلؿ منافذ متعددة ،كقنكات متعددة لبلنطبلؽ كالتكاصؿ مع كافة قطاعات المجتمع؛ ال يمكف أف

يحقؽ الغاية المرجكة ،كربما انحصر نشاطو في تثقيؼ نفسو ،أك محاكرة نفسو .كمنافذ االتصاؿ
كالتكاصؿ كقنكاتو تحكميا إلى حد كبير األجيزة الرسمية ،كىي التي تحدد نطاؽ الحركة ،كما أنيا تممؾ

في ذات الكقت كسائؿ االختراؽ في كضع تكثفت فيو القبضة األمنية في أكثر أقطار المنطقة.

إف مجرد فكرة منتدل ػ حتى لك كاف نشاطو محدكدا كمؤط ار ػ قد ينظر إليو مف عدد مف أقطار

المنطقة بقدر مف الريبة كالشؾ .كقد تجيض بعض ىذه األقطار أم مسعى في ىذا االتجاه .كلعؿ
الممتقى الخميجي الذم تبمكر في أكائؿ التسعينيات مف القرف الماضي ،ككاف مف بيف تكجياتو تكسيع

إطار المشاركة في اتخاذ القرار ضمف تكجو سممي حكارم ال يثير كال يستثير؛ قد تدخمت بعض األقطار
كفرضت عمى المنتميف فيو مف مثقفييا االنسحاب منو ،كعدـ المشاركة فيو ،ككاف التدخؿ مف قبؿ

جيات أمنية.

كمنتدل التنمية ػ الذم تقترح الدراسة كأحد البدائؿ ػ أف يككف في نفس الكقت بمثابة منتدل

الحكار ،أك يقكـ بميمة منتدل الحكار رغـ أنو أدل دك ار محمكدا؛ إال أنو كاف محدكدا؛ مع أنو رافقتو
أفكار حيكية تتعمؽ بمجاالت كاسعة لؤلنشطة التي تخدـ التنمية بمعناىا الكاسع .يسندىا إطار تنظيمي،

كمركز لمدراسات ،كمكتبة؛ إال أف ىذه األفكار بقيت أفكارا ،كلـ تخرج فعبل إلى حيز الكجكد.

كلكف الدراسة ػ مف منطمؽ حفز األمؿ ػ يبدك أنيا تفرط في حسف الظف إلى حد كبير ،كتبيف ذلؾ مف

خبلؿ تكضيحيا لممتطمبات الفكرية ،كالسياسية ،كالمتطمبات التنظيمية .فإعماؿ الفكر كتكثيؼ الحكار؛
أمر قد يبدك ميسك ار لمكصكؿ إلى فيـ مشترؾ ،كمقاربة اإلشكاليات ،كترسيخ المفيكـ.

كلكف الدراسة تؤكد عمى أنو يجب أف يجرم حكار كطني بيف المفكريف كالممارسيف لمعمؿ األىمي مف

أجؿ ترجمة مفيكـ الديمقراطية ،كمضامينيا؛ إلى نصكص دستكرية كقانكنية ،ككثائؽ شرؼ .كمف ىذه

مسكدة أكلية ال يجكز نشرىا كميا أك جزئيا بأم شكؿ مف األشكاؿ ()2110/01/2

101

الكثائؽ :ميثاؽ حقكؽ المكاطنة ككاجباتيا ،كاستراتيجية الحد األدنى مف العمؿ الديمقراطي ،كمشركع
دستكر ديمقراطي ،كاقتراح مشاريع قكانيف رئيسية ذات تأثير عمى تطبيؽ الديمقراطية؛ مثؿ قانكف
المطبكعات كالنشر كتداكؿ المعمكمات ،كقانكف االنتخابات العامة ،كالقكانيف المتعمقة بحرية التنظيـ

كاستقبلؿ تنظيمات المجتمع المدني .ىذا باإلضافة إلى قانكف القضاء ،كقانكف اإلجراءات الجنائية .ككؿ
ىذه مف متطمبات التحكؿ الديمقراطي.

كلكف كيؼ يمكف أف تتجسد عمى صعيد الكاقع ؟ كمف الذم يممؾ القدرة عمى تجسيدىا في ظؿ

الكاقع الذم لـ تغفمو الدراسة ،كالذم ال يسمح في أكثر ىذه األقطار بحرية الحركة ،كحرية التعبير،

كحرية التنظيـ ،كربما حتى عقد المقاءات كالندكات التي البد أف تخضع لمكافقة رسمية؛ بؿ يحظر عمى

المثقفيف كالباحثيف في بعضيا حضكر الندكات كالمؤتمرات العممية أك الفكرية البحتة إال بمكافقة رسمية.

أما المتطمبات المؤسسية كالتنظيمية؛ فإنيا تتمحكر في إنشاء منتدل الحكار الذم يمكنو تكميؼ

فريؽ مف أعضائو لبلتصاؿ بالمعنييف بالتطكر السياسي ،كالميتميف باالنتقاؿ إلى الديمقراطية مف اجؿ

تككيف لجنة تحضيرية ،أك مجمس أمناء بيدؼ التكافؽ عمى مضمكف الكثائؽ لتحديد الطمب عمى

الديمقراطية ،كتحديد دكر الداعيف إلى إقامة نظـ حكـ ديمقراطية في أقطار المنطقة.

كيمكف لممنتدل أف يككف فرؽ عمؿ تتكسط لحؿ الخبلفات بيف القكل صاحبة المصمحة في الديمقراطية،

كبيف الحككمات كالمعارضيف ليا .كبيف أقطار المنطقة فيما يتعمؽ بخبلفات الحدكد ،كمعكقات االندماج

اإلقميمي األخرل ،كتنظيـ منظكمة ممتقيات إقميمية ،كانشاء ذلؾ لتعزيز العمؿ األىمي.

ككؿ ىذه أمكر تبدك عصية في الكاقع ،كتحتاج إلى تفصيؿ كدرس أعمؽ آلليات تجسيد فكرة

التحكؿ الديمقراطي رغـ كؿ العقبات كالعكائؽ التي تبدك عصية.

كلعؿ الدراسة لـ تعط ىذا الجانب القدر الكافي مف األىمية باعتباره معضمة حقيقية؛ كلذلؾ فإف

الد ارسة حاكلت بقفزة سريعة رىف ىذا التحكؿ بأمكر منيا :قدرة أىؿ المنطقة عمى تكفير المتطمبات
المؤسسية كالتنظيمية ،كرىف تكفير ىذه المتطمبات بعزيمة المؤمنيف بأىمية الديمقراطية ،كمكقؼ

الحككمات مف الديمقراطية ،كمدل نمك طمب فعاؿ عمى الديمقراطية .كلكنيا استدركت كؿ ذلؾ بعبارة

مكجزة بميغة :إنيا اجتياد؛ فيؿ أصاب االتجاه؟ أـ أف تنمية طمب فعاؿ عمى الديمقراطية أمر عصي
يحتاج إلى مزيد مف إعماؿ الفكر ،كربما يتطمب اكتشاؼ مداخؿ أخرل؟ كىك فعبل أمر عصي كيحتاج

إلى مزيد مف إعماؿ الفكر ،كربما اكتشاؼ مداخؿ أخرل .كتعتبر الدراسة خطكة جادة في ىذا االتجاه.

أسامة عبد الرحمن -الريا
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 2-2تعقيب الدكتور إسماعيل الشطي

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

* تعقيب د.إسماعيؿ الشطي عمى بحث د  .عمى خميفة الككارم  ،بعنكاف *
(( نحك رؤية مستقبمية لتعزيز المساعي الديمقراطية في دكؿ مجمس
التعاكف الخميجي ))

"رؤية مستقبمية لتعزيز مساعي" تعبير يعكس فخامة المصطمح مقركنا بتكاضع الطمكح ،كبقدر

ما يعبر عنكاف البحث عف كاقعية اآلماؿ كالحذر في انتقاء المفردات  ،إال أنو في نفس الكقت يكشؼ

حساسيات األنظمة بالخميج إزاء خطاب اإلصبلح كالتطكير ،كىي حساسيات تجاكزىا الباحث بعمؿ جاد

رصيف فيو شمكؿ بالعرض كتركيز بالمضمكف ،كباإلضافة إلى ما يحممو البحث مف فكر مستنير
يتضمف كذلؾ جيدا في التقصي كعناية بالمكضكع  ،كرغـ أف الحديث عف تطكير األنظمة الخميجية

شائؾ كمحفكؼ باالنفعاالت السمطكية إال أف البحث يفكح بعبؽ الشجاعة ،كىي شجاعة عممية

مكضكعية نأت كثي ار عف االنتيازية كالتشفي .

كتعقيبي ىذا ال يسعى فقط إلى كشؼ نقاط االختبلؼ مع الباحث  ،إنما ييدؼ إلى

التكقؼ عند نقاط االلتقاء لمتأكيد عمييا ،كييدؼ كذلؾ الستكماؿ االستدراكات التي غفؿ عنيا الباحث

بالنسياف أك باإليجاز  ،كمف تمؾ المنطمقات أسجؿ المبلحظات التالية:
 )0الشروط المسبقة لمديمقراطية:

 )0-0لـ استطع أف استدؿ عمى رأم الباحث فيما إذا كاف يرل الديمقراطية نظاـ حكـ يمزمو أرض

مميدة كبنية سياسية تحتية حتى يمكف تطبيقو  ،ففي مستيؿ بحثو يؤكد الباحث عمى إمكانية االنتقاؿ

إلى الديمقراطية دكف تمييد أك شركط مسبقة  ،إذ يقكؿ "لـ تعد الشركط المسبقة التي كاف يعتقد في
الماضي أنيا تتمثؿ في النمك االقتصادم كانتشار الثقافة الديمقراطية شركطا الزمة لحدكث انتقاؿ إلى

الديمقراطية  ،بؿ لـ يعد يرل المتابعكف لعممية االنتقاؿ إلى الديمقراطية أف الشركط االقتصادية

كاالجتماعية كافية في حد ذاتيا إلى جانب ككنيا غير الزمة لبلنتقاؿ".

كرغـ أنو ينفي ىنا أية شركط الزمة لبلنتقاؿ إلى الديمقراطية إلى أنو في مكاضع مختمفة مف بحثو

يتكقؼ عند شركط متعمقة بالديمقراطية  ،فيك ( عمى سبيؿ المثاؿ ) ذكر في بند*
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(" )4-2-0البد مف تأسيس نظاـ الحكـ الديمقراطي عمى أساس تكفير شركط امتبلؾ المكاطنيف أفرادا
كجماعات لمصادر المشاركة السياسية الفعالة كضماف كضع تمؾ الشركط مكضع التطبيؽ مف خبلؿ

فاعمية المجتمع المدني كحيكية الرأم العاـ" ثـ يشير إلى ثبلثة مصادر لتحقيؽ مشاركة سياسية فعالة

كيضع أكليا :الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كتشمؿ تقارب مستكيات الدخؿ كالثركة كالتعميـ كالرعاية
الصحية كالحؽ في التنمية االقتصادية االجتماعية كالمساكاة في الفرص دكف تمييز .كثانييا :ضماف

حرية انسياب المعمكمات كحؽ اإلطبلع عمييا  .ثالثيا :بناء مؤسسات المجتمع المدني المستقمة عف
السمطات الرسمية ،كالمجردة مف امتدادات التككينات االجتماعية مف قبمية كطائفية كمذىبية كمناطقية .

 )2-0كأيا كاف رأم الباحث  ،فإف تجربة انتقاؿ دكؿ أكربا الشرقية إلى الديمقراطية أثبتت أف عممية

االنتقاؿ ليست باليسيرة ،كأف األكضاع االقتصادية المتضعضعة تعكؽ نجاح التجربة الديمقراطية في
كثير مف تمؾ الدكؿ ،كأنيا في دكؿ أخرل استخدمت إلقصاء األقميات كفرض ثقافة األغمبية ،ناىيؾ
عف اإلخفاقات التي شيدتيا تجربة اليند كتركيا كأعرؽ دكلتيف تبنتا الديمقراطية خارج الدكؿ الصناعية

أندير غاندم إلى تعطيؿ الحياة النيابية  ،في الكقت الذم تتجو فيو
ا
الغربية  ،ففي اليند اضطرت
الديمقراطية اليندية اليكـ لمتحكؿ إلى أداة بيد األغمبية اليندكسية ضد األقميات األخرل  ،أما في تركيا
فمقد كشفت تجربتيا أف العسكر مصدر السمطات كليست األمة التركية .

أف الفقر كالتعصب عقبتاف ضخمتاف في كجو الديمقراطية  ،كيؤكد ما نذىب إليو مجمكعة مف

الباحثيف الغربييف  ،فيذا صمكيؿ ىانتنغتكف في كتابة " التحكؿ لمديمقراطية في نيايات القرف العشريف "
يؤكد عمى العبلقة الكاضحة بيف مستكيات التطكر االقتصادم كنمكه كبيف الديمقراطية ،كيؤكد عمى أف
الفقر ىك العقبة الكأداء في كجو النمك الديمقراطي  ،كيعمؿ الفكرة الديمقراطية المعاصرة بسبب النمك
االقتصادم العالمي في الخمسينات كالستينات  ،أما ركبرت كاببلف فيؤكد في مقالة لو نشرت في

صحيفة "ىيرالد تريبيكف الدكلية " بعنكاف "الديمقراطية الغربية كابكس لمعالـ الثالث" فيك يحذر الغرب
مف التبشير بالديمقراطية كعبلج لمشاكؿ دكؿ عمى شفا اإلفبلس كفي مجتمعات تمزقيا العرقية

كالطائفية  .كتعداد سكاني يصؿ إلى مراحؿ االنفجار كنقص في المكاد األكلية  .أما ىنرم ركيف

بػ"الييرالد تريبيكف الدكلية" ضمف مقالة نشرىا بعنكاف "مع التنمية يمكف لمصيف أف تمتحؽ بالديمقراطية" ،
فإنو يرل ما لـ يكف دخؿ الفرد السنكم في مستكل سبعة آالؼ دكالر أمريكي فإف الديمقراطية لف تككف

مستقرة  ،بينما كتب االقتصادم اإليطالي انتكنيك مريا ككستا مقاال في الػ "النيكزكيؾ" بعنكاف ( الرفاه
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مقابؿ الديمقراطية) قاؿ فيو "ككما بينت التجربة األسيكية فإف الديمقراطية تحتاج سنكات ،في الكقت

الذم تدؿ الطكابير -التي نشيدىا في مكسكك ىذه األياـ  -بأف الناس في حاجة إلى الخبز كؿ يكـ .

أم اف اندماج النمكذجيف يحتاج إلى كقت".

 )3-0غير أف الفقر ليس ىك العقبة الرئيسية أماـ الديمقراطية في المجتمعات الخميجية  .فيذه
المجتمعات تعد مف أغنى مجتمعات العالـ كتمتعا بالرفاه  ،إف العقبة الرئيسية في مثؿ ىذه المجتمعات

ىك غياب البنى السياسية التحتية البلزمة لنجاح الديمقراطية  ،كتتمثؿ بالنجاح في تحكيؿ المجتمعات
القبمية المترحمة إلى مجتمعات حضرية مستقرة  ،كتكريس عبلقة الفرد باألرض مقابؿ عبلقتو بالكؤل

كالماء  ،كتذكيب العصبيات االجتماعية ( الطائفية كالقبمية كالمناطقية ) داخؿ كياف مجتمعي كاحد

مرتبط بأرض كتكريس فكرة الشعب أك األمة .ثـ التحكؿ باألفراد مف رعايا إلى مكاطنيف لخمؽ فكرة
المكاطنة كالكطف  ،كربط كؿ ذلؾ بفكرة الدكلة التي تمنح الفرد ىكيتو القكمية  ،كربط الدكلة باالتفاؽ أك
العقد االجتماعي المتجدد كتأكيد مبدأ إلزاميتو .إف الشعب كالكطف كالسيادة كالمكاطنة كالدكلة كالدستكر
كغيرىا ىي حزمة مفاىيـ تقكـ عمييا فكرة الدكلة /القكـ  ،كالديمقراطية ال تقكـ إال عمى أرض تشربت

ىذه المفاىيـ كاحتكتيا  ،كاجتزاؤىا كحدىا دكف اعتبار ترتيبيا ضمف عمميات البناء بحكـ بفشميا

كاخفاقيا  ،إنيا سمسمة مف العمميات التي ال تنضج في المجتمعات بمرحمة كاحدة كما أف مراحميا ال
يمكف أف تضغط في جيؿ كاحد  ،كاذا كاف يمكف جمب راعي األغناـ مف الصحراء كتدريبو عمى نمط
الحياة العصرية فإنو ال يمكف تغيير قيمو كمفاىيمو بنفس سرعة التدريب ،إف الكصكؿ إلى مفيكـ الدكلة

الديمقراطية الحديثة كإعداد األطباء كالميندسيف الذيف ال يمكف اختصار سنكات دراستيـ االبتدائية

كالمتكسطة كالثانكية كالجامعية في مرحمة كاحدة  .إف كؿ مرحمة دراسية بفترتيا الزمنية تعني شيئا في
التربية كالتأىيؿ ،ىك نفسو ما تعنيو كؿ مرحمة زمنية في تأىيؿ المجتمعات لكي تصبح مجتمعات

مدنية.

لقد كانت المنطقة الخميجية قبؿ خمسة عقكد تمثؿ حكاضر ساحمية تضـ بضع آالؼ مف الناس ،أما

الغالبية مف سكانيا بدك رحؿ يتتبعكف الماء كالكؤل كلـ يألفكا ثقافة االستقرار  ،البيت الجار كالحي

كالجامع كالسكؽ كالقانكف .آم أف الغالبية تفتقد الثقافة الحضرية كليس الثقافة المدنية  ،كاذا كاف سكاف
الحكاضر الساحمية مركا بمراحؿ ميدت لبلنتقاؿ بيـ إلى فكرة المجتمع المدني  .فإف تكطيف القبائؿ
أغرؽ تمؾ الحكاضر بقيـ البادية مف جديد حتى بدت تمؾ المجتمعات ال تممؾ إال غبلفا رقيقا ىشا مف
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مظاىر المجتمع المدني  .كقمما تسعى األنظمة لتفكيؾ النسيج القبمي سعيا لمكصكؿ بو إلى فكرة
المجتمع المدني  ،ماداـ ىذا النسيج يدعـ فكرة المشيخة ذات السمطة المركزية المتفردة  ،بؿ إف بعضيا

يسعى لتكريسو ضمف خمطو سياسية مخدرة .

 )4-0الكيانات الخميجية تممؾ كؿ مظاىر الدكلة ،حدكد كسيادة كحككمة كجيش كعمـ كعممة كسبلـ

كطني كمصرؼ رسمي كمنتخبات رياضية  ،كلكنيا ال تممؾ شعبا يدرؾ المفاىيـ التي تترتب عمييا كؿ

ىذه المظاىر  ،بؿ أف شعكبيا تعاني مف تشكىات في تركيباتيا السكانية  ،إذ أنيا تشكؿ أقمية ضئيمة

مف مجمكع السكاف ،كانحرفت ( تمؾ الكيانات ) في مفيكـ دكلة الرعاية لتحصره في تكزيع الريع عمى
المكاطنيف ،كتقصر كاجبات المكاطنة في الكالء لمدكلة/األسرة الحاكمة  ،كما لـ تتكاف في الحفاظ عمى
قيـ العصبيات القبمية حتى بعد تكطيف القبائؿ .

كليذا فنحف نختمؼ مع الباحث في قكلو "إف شركط الممارسة الديمقراطية  ،مف بنى مجتمعية

ناضجة كثقافة ديمقراطية ككجكد مجتمع مدني كرأم عاـ مستنير يمكف أف تنمك مف خبلؿ عممية

التحكؿ الديمقراطي نفسيا بعد إعبلف القطيعة مع قبكؿ حكـ الفرد كالقمة كانكار ىيمنتيـ عمى مقدرات

الدكلة كالمجتمع  ،كليس مف الضركرم أف تككف تمؾ الشركط مكتممة قبؿ االنتقاؿ إلى الديمقراطية" إف

نقؿ الديمقراطية إلى مثؿ ىذه المجتمعات دكف منح مراحؿ النمك فترة نضج كافية يضر ببناء الدكلة ،
كعف الذم يزعـ بأف ذلؾ ممكنا ما عميو إال اف يتناكؿ المثاؿ المبناني  ،فمبناف دكلة نشأت بإرادة

خارجية مثؿ بقية أجزاء الكطف العربي  ،كتبنى لبناف منذ أكؿ نشأتو نمكذج الدكلة الديمقراطية الغربية
فأسس نظاما قائما عمى العقد االجتماعي  ،كتـ فصؿ السمطات فيو كتشييد ركائز الديمقراطية مف
تعددية حزبية سياسية كتداكؿ لمسمطة كحريات مضمكنة كنقابات كجمعيات مستقمة كتجارة حرة  ،غير
أف تمؾ القشرة جاءت لتكرس مجتمع طائفي لـ يكف مقتنعا بكؿ تمؾ التحديثات إال بالقدر الذم تستفيد

منو الطائفة  ،لقد لبست الطكائؼ مبدأ التعددية الحزبية كتقاسمت فكرة تداكؿ السمطة كلـ تتخؿ عف
فكرة التكارث العائمي لمزعامات حتى اليكـ  ،كرغـ أنيا أعمنت القطيعة مع حكـ الفرد أك القمة كلكنيا لـ

تنتقؿ إلى الديمقراطية كلـ تنضج خبلؿ عممية التحكؿ  .لقد جنت سياسة حرؽ المراحؿ  -لمكصكؿ

لمدكلة الديمقراطية الحديثة  -عمى لبناف ككمفتو حربا أىمية استمرت سبعة عشر عاما  .كاذا كاف
التجمعات السكانية المبنانية ذات الطبيعية الزراعية القركية ( المرتبطة باألرض ) قد كاجيت تمؾ

الصعكبات في االنصيار في ىذا النمكذج مف الدكلة  ،فإف التجمعات السكانية في المناطؽ الرعكية (
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المرتبطة بالماء كالكؤل) كانت ستكاجو صعكبات أقسى لك تبنت النمكذج المبناني .

 )2المقاربة بين الديمقراطية وثقافتنا .

 )0-2يطالب الباحث بإعماؿ الفكر لحؿ إشكالية الديمقراطية في المجتمعات العربية كمقاربتيا "بما

تحممو مف قيـ إنسانية كثكابت منيجية مع ثكابت منيجنا" حيث أف ممارسة الديمقراطية في المجتمعات

الغربية جاءت منحازة لميبرالية كالرأسمالية كاإلمبريالية  ،كلذا فإف ليس بالضركرة أف يككف كؿ ما في
التجربة الديمقراطية الغربية ىك مف الديمقراطية ذاتيا ،لذا يؤكد الباحث عمى ضركرة الفرز مف أجؿ "أف
يتصالح مضمكف الديمقراطية مع شكميا كتتـ المقاربة المكضكعية بيف ثكابت الديمقراطية كثكابت

المجتمعات التي تنتقؿ إلييا".

أف الباحث بمطالبتو تمحيص الديمقراطية الغربية كفرز ما ىك مف صمبيا كما ىك مف ثقافات الغرب

نفسو يكشؼ عف عمؽ في الفيـ ككعي بالمكضكع  ،كىك بذلؾ يسعى لحماية المضمكف مف اإلشكاليات

التي يثيرىا البعض ضد الديمقراطية باعتبارىا نتاج غربي ،إذا يجردىا مف كؿ الثياب التي غطت

المضمكف بشكؿ أيدلكجي أك عقدم أك قيمي غربي ،كيعرضيا كآلية لمحكـ أك نظاـ يتحقؽ بو مبدأ
الشكرل "نظاـ حكـ كمنيج سممي إلدارة أكجو االختبلؼ في الرأم كالتعارض في المصالح"  ،كىك بذلؾ

يريد أف يبعد "عنيا شبية العقيدة المنافسة لغيرىا مف العقائد" ،كأظنو كاف يكجو كبلمو لممتمسكيف

بأىداب الشريعة كيكشؼ ليـ زيؼ الخطاب السمطكم المناىض لمديمقراطية بدعكل حماية اإلسبلـ ،
كلكي يقطع الطريؽ عمى مماحكات ىذا الخطاب فإنو يدعك إلى "تأصيؿ الديمقراطية كتأسيسيا في
الحياة الثقافية التكجيات االجتماعية  ،بعد ضبطيا بثكابت المجتمع كتأسيسيا عمى القيـ اإليجابية

كالمصالح المشركعة"  ،كليتو (ىنا) تكقؼ قميبل ليكشؼ الخطأ الذم يمارسو البعض بمقابمة الشكرل

بالديمقراطية  ،فيذه المقابمة تنتيي دكما لصالح الشكرل  ،بينما الشكرل كالديمقراطية ليستا متماثمتيف

كمتقابمتيف ليتـ المقارنة كالمفاضمة بينيما ،إذ أف الشكرل مبدأ ضمف حزمة مبادئ الحكـ باإلسبلـ ،

كىي مبادئ تناىض الحكـ التسمطي كتجعؿ الكالية لؤلمة كليس ألسرة أك فرد بعينو ،أما الديمقراطية
فيي آلية تيدؼ إلبقاء المرجعية لؤلمة كتنظيـ الشكرل فييا ،فكيؼ يتـ مقابمة المبدأ باآللية؟! إف
المستفيد الرئيس مف ىذه المقابمة ىك الحكـ الفردم الذم يجد في االنحياز لمشكرل مبر ار لرفض

الديمقراطية  ،في الكقت الذم ال تقدـ الشكرل نظاما أك آلية لممارستيا.

 )2-2غير أف كثير مف اإلسبلمييف يفيمكف الديمقراطية عمى أنيا نسؽ ينتيي بمنح ممثمي الشعب

سمطة التشريع  ،أال يقكؿ تعريفيا الشائع أنيا "حكـ الشعب بالشعب" ،كىذا فيـ مآلو كصؼ الديمقراطية
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باالعتداء عمى حؽ الربكبية في التشريع ’ باعتبار أف اهلل تعالى ( لو الخمؽ كاألمر)  ،كأف الذيف
يضعكف أنفسيـ في مقاـ التشريع يعتدكف عمى حؽ اهلل كيعتبركف ( شركاء شرعكا ليـ مف الديف ما لـ

يأذف بو اهلل ) ،كىؤالء الذيف يتصدكف لمتشريع خبلؼ ما أمر بو اهلل تعالى يسمييـ القرآف بشركاء
المشركيف (ككذلؾ زيف لكثير مف المشركيف قتؿ أكالدىـ شركاؤىـ)  ،كأف اهلل عاب عمى أىؿ الكتاب
عندما منحكا الكنيسة حؽ التشريع ،كاعتبر أف مف يمنح حؽ التشريع يقكـ مقاـ الرب ألنو يعتدم عمى

حؽ مف حقكؽ الربكبية ( اتخذكا أحبارىـ كرىبانيـ أربابا مف دكف اهلل)  ،غير أف تعريؼ الديمقراطية

بأنيا (نظاـ حكـ كمنيج سممي إلدارة اكجو االختبلؼ في الرأم كالتعارض في المصالح) يسقط كؿ ىذه
التيـ  ،كما تعريؼ "حكـ الشعب بالشعب" إال صيغة معاصرة لمبدأ (الكالية لؤلمة) أف ىذا النظاـ يقكـ

عمى مبدأ احتراـ إرادة األمة كرفض اإلكراه ،كىك مبدأ شرعي يصؿ في اإلسبلـ إلى حد احتراـ اإلرادة

في اختيار الديانة ( ال إكراه في الديف ) ،فمك اختارت أمة ما دينا ليا فبل يجكز قسرىا عمى ديف أخر،
كما أنو نظاـ يقكـ عمى مبدأ التراضي كالتعاقد بيف األمة  ،كلقد عبر اإلسبلـ عنو بمفيكـ (البيعة)
كأبطؿ آم نظاـ حكـ ال يأخذ شرعيتو بتراضي األمة كالتعاقد معيا عمى شكؿ الحكـ  ،كىذه حقيقة تعبر

عنيا تجربة الخمفاء الراشديف الذيف كانت األمة تشترط عمييـ العمؿ بكتاب اهلل كسنو نبيو مقابؿ البيعة،

كما ىذا االتفاؽ إال شكؿ مف أشكاؿ التعاقد االجتماعي كجكىر فكرة النظاـ الدستكرم  ،فإذا كانت

شركط البيعة تتـ بشكؿ شفيي مختصر فما الذم يمنعيا مف أف تككف مدكنة كبشكؿ تفصيمي  ،كاذا

كاف شرط البيعة أف تككف الشريعة اإلسبلمية مصدر التشريع فيؿ يككف (في ىذه الحالة) الذيف

يتصدكف لصناعة التشريعات يعتدكف عمى حؽ الربكبية  ،إف التصدم لمسألة التشريع ليس اعتداء عمى

حقكؽ الربكبية ،كلكف إلغاء التشريع اإلليي بتشريع بشرم ىك االعتداء عمى حقكؽ الربكبية،
كالديمقراطية تكفر آلية لصناعة التشريعات كال تقرر مضمكنيا فالذيف يستخدمكف ىذه اآللية بإمكانيـ

احتراـ حقكؽ الربكبية أك االعتداء عمييا .

 )3-2كااللتزاـ بمبدأ "الشريعة اإلسبلمية مصدر التشريع" ال يعني إلغاء سمطة األمة في التشريع،
فالقاعدة التي سنيا النبي (ص) (أنتـ أعمـ بأمكر دينكـ) تضع دكر األمة في نصابو الصحيح بالعممية

التشريعية ،خاصة كأف التشريعات األبدية في اإلسبلـ ال تشكؿ إال نسبة ضئيمة عمى ارض الكاقع ،
كمعظميا محصكر باألخبلؽ كالعبادات كاألحكاؿ الشخصية كالعقكبات  ،كما جاء بعد ذلؾ مف

تفصيبلت أك إضافات ال يتجاكز االجتياد البشرم الذم قد يعد تراث غير ممزـ ،لقد ترؾ اإلسبلـ
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كالمبادل الدستكرية  ،فتنظيـ
بمبادل عامة
مساحات شاسعة مف (أمكر الدنيا) دكف تشريع مكتفيا
ن
ى
العبلقات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالدكلية كالعسكرية كالتكنكلكجية كاإلعبلمية ظمت مفتكحة

لبلجتياد البشرم كخاضعة لتطكر الزماف كالمكاف  .كأما التراث الفقيي في ىذه المجاالت سكل ثركة

بالمبادل لتصكغ األنظمة كفؽ المصمحة الدنيكية لزماف كمكاف ما  ،كلكنيا تظؿ غير
تشريعية التزمت
ى
ممزمة لمف يأتي مف بعد ،كىك مكقؼ إسبلمي أصيؿ أكده األماـ عمي بف أبي طالب أثناء المفاكضات
عمى الخبلفة  ،فمقد كاف الفريؽ المفاكض يريد تحكيؿ التراث التشريعي الذم خمفو الخميفتاف (أبك بكر

كعمر ) إلى أصؿ ممزـ في عقد البيعة  ،بينما كاف اإلماـ يرل ذلؾ اجتيادا بشريا يمكف االستفادة منو
دكف إلزاـ ،كاذا كاف اإلماـ خسر الجكلة األكلى مف مفاكضات الخبلفة فإنو -رغـ خسارتو ىذه  -قدـ

أعظـ خدمة لئلسبلـ بفصؿ الكحي عف التراث  ،كلكاله لظمت تراكمات التراث عبر األجياؿ تزحؼ عمى

مناطؽ السماح كتستكلي عمى سمطة األمة التشريعية .

 )4-2إف الديمقراطية ليست مجرد آلية لصناعة التشريعات  ،إنيا  -كما عبر الباحث – "نظاـ حكـ
كمنج سممي إلدارة اكجو االختبلؼ في الرأم كالتعارض في المصالح" كىذا منيج لو مقتضيات تتـ مف

خبلليا الديمقراطية ،كاذا كاف بإمكاف خصكـ الديمقراطية إثارة المغط حكؿ الديمقراطية ذاتيا فإف
مصدقييـ يجب أف يبرركا مكقفيـ مف مقتضياتيا  ،فالحرية كالعدالة كالمساكاة كتكافؤ الفرص كرقابة
الحكـ كميا مبادئ تقتضييا الديمقراطية  ،في الكقت الذم يتعطاىا الحكـ الفردم بحذر كريبة كأحيانا

برفض  ،كاذ ا كاف يمكف إحساف الظف بأكلئؾ الذيف يتكىمكف أف الديمقراطية عقيدة في مقابؿ اإلسبلـ،
فإنو ال يمكف البتة إحساف الظف بمف يقؼ ضد مقتضياتيا ،إذ أنيا مبادئ إسبلمية صميمة عبرت عنيا

ركح النصكص القرآنية بصكر مختمفة  ،كمف يطالب بمقتضيات الديمقراطية فإنو يطالب بمقتضيات

النظرية السياسية باإلسبلـ .

 )5-2كمطالبة الباحث بتمحيص تجربة الديمقراطية الغربية ليست مداىنة لممعارضيف عمى أسس دينية

 ،بؿ ىي إدراؾ االختبلؼ القيمي بيف الحضارات ،كىك تمحيص يدعكنا لممطالبة بإعادة التكازف لمبدأ
العدالة في مكاجية مبدأ الحرية  ،كقيمة الفرد أماـ قيمة األسرة  ،كذلؾ عند ممارسة الديمقراطية في

مجتمعاتنا  ،حيث أف مبدأ الحرية كاف دكما يشكؿ الركح األساسية لنظرية الحكـ في الديمقراطيات
الغربية المعاصرة  ،إذ ما فتأت تجاربيـ تستميمو كتستيدفو إلى درجة اليكس  .بدءا مف حرية التعبير
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كالتجمع كالتنقؿ  ،كمرك ار بحرية العمؿ النقابي كانشاء مؤسسات المجتمع المدني  ،كانتياء بحرية التجارة

كالسكؽ كحركة األمكاؿ .كلقد أدل تضخـ مبدأ الحرية عند الغربييف إلى طغيانو عمى مبدأ العدالة .

كصاحب ذلؾ كمو اعتبار الفرد الكحدة التي تتشكؿ منيا الدكلة  ،كتطرفت الميبرالية الغربية في حماية

الفرد مف استبداد السمطة أك استعباد األغمبية  ،فيي لـ تكتؼ بمنحو الحؽ في عدـ إيقافو كال اعتقالو

كال إعدامو كال إساءة معاممتو بأية طريقة كانت نتيجة إرادة عشكائية لفرد أك عدة أفراد .كبمنحو حؽ
التعبير عف رأيو كاختيار صنعتو كممارستيا كحيازة الممكية ،كاالجتماع باآلخريف إما لمتعاكف معيـ حكؿ

مصالحة ،أك لمتبشير بالعبادة التي يفضميا ىك كشركاؤه كالذىاب كالعكدة بدكف الحصكؿ عمى أذف بذلؾ

 ،كبدكف أف يقدـ دليبل عمى دكافعو كأعمالو  ،إنيا لـ تكتؼ بيذا القدر بؿ منحتو حؽ اإلفراط في

استعماؿ ممكيتو  ،كأف يمؤل أيامو كساعاتو بطريقة اكثر تطابقا مع نزعاتو كأىكائو ،إنيا بذلؾ تمغي

مقتضيات االنتماء العائمي كاالعتبارات االجتماعية جاعمة مف القكانيف الحدكد الكحيدة التي تقؼ عندىا

حريات الفرد .

غير أف اإلسبلـ يجعؿ مبدأ العدالة اليدؼ المحكرم الذم يدكر حكلو نظاـ الحكـ كيقدمو إذا ما

تعارض مع مبدأ الحرية ،كىذا ما تعكسو أدبيات اإلسبلـ التي تزدحـ بمفردات العدؿ كاإلنصاؼ

كاإلحساف بشكؿ يفكؽ مفردات الحرية  ،كليس ذلؾ تيميشا لمبدأ الحرية بقدر ما ىك ترتيب األكلكيات،
فالحرية عند العرب كانت مكتسبا بديييا ال يستدعي فتح جبية لممطالبة بيا  ،فمقد منحت الصحراء

العرب حرية التعبير كاالجتماع كالتنقؿ كالتجارة كالممكية حتى صارت مف سجاياىـ  ،فمـ يكف أحد يممؾ

الكقكؼ أماـ حرية النقد كالتعبير حتى لك بمغت حد التطاكؿ  ،كلقد كاجو النبي (ص) نفسو كقاحات

كثيرة مف األع ارب أضطر لمتسامح معيا احتراما لتمؾ السجية العربية  ،ككقؼ الفارسي الذم أكتسب
ىذه الحرية مف سجايا العرب ييدد الحاكـ العربي "كاهلل لك كجدنا فيؾ اعكجاجا لقكمناه بحد سيكفنا" غير

أف الحرية مفيكـ يصعب ضبطو كتحديده  ،كاإلفراط فيو يؤدم إلى اختبلؿ ميزاف العدالة كما ىك في

ديمقراطيات الغرب اليكـ  ،إذ أدل تضخـ ىذا المفيكـ كاسباغو عمى الفرد إلى تفكيؾ المجتمع ،كالغاء

مفيكـ األسرة التقميدم ،بينما تحتؿ األسرة (كليس الفرد) مكاف الذركة في المجتمع اإلسبلمي  .كلذا فإف
فرز ما ىك مف الديمقراطية مما ىك ليس منيا ليست عممية مداىنة بقدر ما ىي مقاربة  ،كذلؾ إليجاد

نمكذج لمديمقراطية يحافظ عمى أىدافيا كينسجـ مع ثقافتنا كقيمنا كثكابتنا االجتماعية .
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 )3مؤشرات الديمقراطية

 )0-3يحاكؿ الباحث تقييـ أداء تجارب األنظمة السياسية في دكؿ المنطقة لمتعرؼ عمى مقدار
التجاكب مع النيج الديمقراطي في الحكـ  ،كيضع الباحث ألجؿ ذلؾ ثبلثة مؤشرات يقيس مف خبلليا

الديمقراطية في أنظمة تمؾ الدكؿ  ،كىي  :أكال ) بدء عممية التنمية  .ثانيا ) حقكؽ المكاطف كاإلنساف ،

ثالثا ) مستكل المشاركة الشعبية في الحكـ .كلعمني أختمؼ مع الباحث في االقتصار عمى البنكد الثبلثة
المذككرة كمؤشرات لقياس الديمقراطية  ،فضبل عمى أنني ال أرل التنمية مؤش ار أك معيار لقياس درجة

الديمقراطية في أم نظاـ  ،إذ أف التنمية مرتبطة بشكؿ كبير بحسف إدارة المكارد كجكدة التخطيط .

فيي قرار فني قد تصيبو الديمقراطية أك قد تخطئو ،أك قد يصيبو الحكـ الفردم أك يخطئو ،كأبرز دليؿ
عمى ذلؾ التنمية التي شيدتيا دكؿ جنكب شرؽ آسيا كالتي لـ تكف نتاجا لمديمقراطية  ،فالصيف التي

حصمت عمى معدال ت نمك عالية ال تتمتع بنظاـ ديمقراطي  ،بينما شيدت إندكنيسيا معدال عاليا في
النمك أباف حقبة سكىارتك في الكقت الذم تعاني مف أخطار حقيقية تيدد اقتصادىا في ظؿ نظاـ

ديمقراطي حقيقي  ،كاذا كنت ال أظف أف التنمية معيا ار يستخدـ لقياس درجة الديمقراطية في نظاـ ما

 ،إال أنني أعتقد أنيا أحد أىـ عكامؿ النجاح  ،كبتعثرىا تصبح التجربة الديمقراطية في حالة خطرة .

 )2-3كألف الديمقراطية ليست مجرد إقتراع كمجالس نيابية  ،لذا البد مف كضع مسطرة INDEX

كتشمؿ مجمكعة مقاييس  CRITERIAتقيـ كفقيا درجة الديمقراطية في األنظمة السياسية  ،كعميو
فإنني أقترح المعايير التالية :

أكال ) مقدار حيازة األمة لمسمطة  ،فكمما حازت األمة قد ار أكبر مف السمطة كمما زادت درجة أقت اربيا

مصدر لمسمطات فإنيا تعبر عف إرادتيا مف خبلؿ دستكر
ا
مف النظاـ الديمقراطي ،حتى إذا صارت

تجتمع عميو  ،يضـ المبادئ التي تتفؽ عمييا  ،كيحكم الحقكؽ كالكاجبات  ،كينظـ العبلقات بيف
السمطات المختمفة.

ثانيا ) مقدار المشاركة السياسية لؤلمة كنسبة المقترعيف مف السكاف  ،إذ قد تحرـ القكل المييمنة في
المجتمع بعض الفئات مف المشاركة في الحكـ  ،إما بسبب العنصر أك الجنس أك الديف كالمذىب أك

المستكل االجتماعي أك السف ،غير أف إشكاليتيف كبيرتيف في ىذا الصدد ،األكلى :عندما يتاح لغالبية
األمة حؽ االقتراع كتتزايد نسبة الممتنعيف عف ممارستو  ،فيذا مؤشر عمى أف ىنالؾ أزمة ثقة بالنظاـ

الديمقراطي ،كالثانية :عندما تصبح األمة أقمية بيف أكثرية سكانية كافدة  .فإف الديمقراطية تتحكؿ في
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مثؿ ىذا المجتمع إلى ديمقراطية صفكة (( أك ليغارشية )).

ثالثا) كفرة مؤسسات المجتمع المدني  ،كالنقابات كاالتحادات كالجمعيات كالييئات الخاصة ككمما
تعددت ىذه المؤسسات كمما عكست مؤش ار قكيا القترابيا مف الديمقراطية  ،غير أنو مف الضركرم
إدراؾ أف تمؾ المؤسسات يجب أف تككف حرة مستقمة عف األجيزة الرسمية لمدكلة

االجتماعية ،كتشكؿ ىيئاتيا باالقتراع المباشر.

أك األكاصر

رابعا) استقبللية القضاء عف بقية السمطات كتأثيرىا  ،أم ال يصبح القضاء جيا از حككميا في نظاـ
التعيينات أك سمـ الترقيات أك باب الركاتب  .كأال يحكؿ بينو كبيف المكاطف حاج از بدءا بالمحاكـ

االبتدائية كانتياء بالمحاكـ الدستكرية  ،كأف يضمف القضاء الرقابة عمى نفسو مف سكء استغبلؿ السمطة

كاالنحراؼ بيا  ،كأال تككف نظمو اإلدارية معكقا لمعدالة كتحقيقيا .

خامسان) التعددية السياسية  ،كىي التي تضمف تعدد االتجاىات لتحكؿ دكف احتكار طرؼ سياسي
لمسمطة .كعادة ما يعبر عف ذلؾ بكجكد تشريع ينظـ إنشاء كعمؿ أحزاب ذات برامج تنفيذية  .كفكرة

األحزاب الديمقراطية ىي غير ذلؾ الذم عرفتو التجربة العربية لؤلحزاب  ،فما شيدتو الساحة العرب

خبلؿ منتصؼ القرف الماضي مف أحزاب قكمية كماركسية كدينية ىي في حقيقتيا حركات تغييريو

انقبلبية  ،ال عبلقة ليا بالنظاـ الديمقراطي طالما تعمؿ لحيازة السمطة كاالحتفاظ بيا كنفي غيرىا .

سادسا ) تداكؿ السمطة بيف األحزاب الديمقراطية  ،فبقاء السمطة في يد حزب كاحد مؤشر حاد لغياب

الديمقراطية  .إذ يعني ذلؾ أف الحاكـ يستخدـ الديمقراطية كمظاىرىا لتبرير حكمو الفردم  ،كما لـ

تنتقؿ السمطة سمميا إلى يد المعارضة الحزبية في فترة ما فإف شبية الزيؼ تكاجو التجربة المطبقة
لمديمقراطية .

سابعان) ضمانات لمحريات العادلة  ،كأبرزىا حرية التعبير كالتجمع كالتنقؿ كالممكية  .كباألخص عدـ

تقنيف احتكار كإصدار الصحؼ أك محطات البث أك غيرىا مف كسائؿ اإلعبلـ  ،كالتعامؿ مع ىذه
الكسائؿ كسمطة تشكؿ الرأم العاـ كلكف يبقى مصدرىا الشعب كبقية السمطات .

)3 3

إف تقييـ التجربة السياسية ألنظمة دكؿ مجمس التعاكف الخميجي كفؽ ىذه المسطرة يمكف

أف يعكس كاقع الديمقراطية فييا بشكؿ أدؽ مما لك كانت الديمقراطية برلمانا منتخبا  .كال يكفي األنظمة
الفردية أف تكفر برلمانا منتخبا لو سمطات حقيقية لتزعـ بعد ذلؾ اف نظاميا ديمقراطي  .كىذه حقيقة

تؤكدىا تقييـ الديمقراطية الككيتية كفؽ المسطرة المذككرة  ،إذ يشير المعيار األكؿ أف الشعب الككيتي قد
أكتسب حؽ حيازة السمطات كميا كفؽ ما كرد بالدستكر  ،كلكف تأتي التجربة لتكشؼ أف ىذا الحؽ
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تعرض لمتعطيؿ نتيجة قناعة النظاـ أنو ىبة تسترد متى شاء الحكـ كليس حقا ،كاذا كانت الجماىير

الككيتية في نضاليا مف أجؿ استرداد حقيا في نياية الثمانينات أرادت أف تؤكد لمحكـ أف مكتسباتيا

الدستكرية حقكقا كليس ىبة  ،فإف نكايا تعديؿ الدستكر كتجربة المجمس الكطني كالنجاحات في إيقاؼ
الديمقراطية عند حدكدىا الدنيا كميا مؤشرات تدؿ عمى أف محاكلة استرداد ما حازه الشعب مف سمطة

مازالت قائمة .
)4 3

أما فيما يخص المعيار الثاني ،فمقد استبسؿ النظاـ الككيتي عمى تقميص القاعدة

االنتخابية في أضيؽ صكرىا  ،إذ استبعد المرأة كالعسكرييف كالشرطة كالمتجنسيف حديثا بالجنسية
الككيتية ( إلى كقت قريب) كرفع سف الناخب إلى كاحد كعشريف سنة  ،كىك بذلؾ حرـ الغالبية مف
مكاطنيو مف حؽ المشاركة السياسية بحيث ال تزيد نسبتيـ عف  %05مف مجمكع الككيتييف ،ثـ بعد
ذلؾ ىشـ تمؾ القاعدة الصغيرة إلى عد كبير مف الدكائر االنتخابية  ،كذلؾ لبلحتفاظ بقدرتو عمى

التأثير في الناخبيف حتى صار يمكف لمرشح يحصؿ عمى أربع مائة صكت أف يككف نائبا في برلماف

يمثؿ أمة لكطف تعداد سكانو يزيد عف مميكنيف  ،غير أف الديمقراطية الككيتية تأخذ شكبل أك ليغارشيا
إذا ما حسبت نسبة المقترعيف مف عدد السكاف ،إذ أنيا ال تزيد عف  %5مف سكاف الككيت الذيف ىـ

في النياية كذلؾ معنييف بكافة التشريعات كالقكانيف .

 )5-3أما فيما يخص المعيار الثالث ،فإف الككيت تتمتع بعدد كبير مف جمعيات النفع العاـ التي تمثؿ

اىتمامات فكرية كثقافية كدينية كمينية كىكايتيو  ،كجمعيات تعاكنية كنقابتيف  ،كتنتخب ىذه كميا

مجالس إدارتيا باقتراع حر نزيو غير أنيا جميعا خاضعة لسمطة الحككمة التي منحت لنفسيا حؿ

مجمس إدارة أم جمعية كتعييف بديؿ لو بمف تريد  ،أك إلغاء ترخيص الجمعية برمتيا متى شاءت  ،كلـ

يمنح النظاـ حؽ تشكيؿ نقابات إال لمتجار ( غرفة التجارة كالصناعة ) كالعماؿ ،كاذا كانت غرفة التجارة

تمثؿ أقكل نقابة في الببلد فإف نقابة العماؿ ال تتمتع بدكر حقيقي لقمة عمؿ الككيتييف في األجيزة غير
الحككمية  ،أما الطبلب فإنيـ أنتزعيا حقيـ النقابي بالعرؼ إذ أف اتحادىـ يعمؿ منذ الستينات دكف
إشيار رسمي  ،كرغـ الحرية المنقكصة التي منحيا النظاـ لجمعيات النفع العاـ إال أنو أكقؼ (منذ فترة

بعيدة) التراخيص إلنشاء أية جمعية جديدة  ،ذلؾ لقدرة تمؾ المؤسسات عمى لعب دكر ال يستياف بو
في ظؿ دستكر كبرلماف .
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 )6-3أما فيما يخص المعيار الرابع ػ فإف الدستكر الككيتي تبنى مبدأ فصؿ السمطات كالذم يترتب
عميو تأسيس نظاـ قضائي مستقؿ ،غير أف احتفاظ الحكـ بحؽ الترقية كالحككمة بسمطة التكظيؼ

كالتعييف كنظاـ الركاتب كالمكافآت ،كؿ ذلؾ يضعؼ استقبللية القضاء أماـ الحكـ  ،كاذا ما أضفنا

احتكاره لحقيبة ك ازرة الداخمية ( في كؿ العيكد ) التي تتحكـ بالضبط كالتحقيقات كحفظ القضايا كتنفيذ
األحكاـ فإف فكرة فصؿ السمطات تبدك حب ار عمى كرؽ  ،كال نستطيع تفسير إقرار البرلماف الككيتي

تشريعا يمنع مكاطنيو مف المجكء إلى المحكمة الدستكرية إال بييمنة الحكـ عمى كافة السمطات  ،فبل

تكجد ديمقراطية حقيقية تحكؿ بيف مكاطنييا كبيف العدالة.

 )7-3أما فيما يخص المعياريف الخامس كالسادس ،فالككيت تفتقر إلى تعددية حزبية حقيقية ككجكد
كتؿ سياسية ال يؤدم الغرض المنشكد مف النظاـ الحزبي  ،إذ أف الديمقراطية ببل أحزاب كسيارة ببل

كقكد  ،فاألحزاب ىي الجية الكحيدة القادرة عمى استثمار السمطات التي تمنحيا الديمقراطية لؤلمة،
فيي األقدر عمى تحكيؿ القكة البرلمانية إلى برامج إصبلح كتنمية ،كىي الكسيمة األضمف لتكريس

مفيكـ المكاطنة إذ تمثؿ كعاء سياسيا لجمع مف المكاطنيف يؤمنكف برؤية سياسية لئلصبلح كالتنمية،

كبدكنيا يمجأ الناس إلى أكعية اجتماعية (كالقبيمية كالطائفية كالجيكية ..الخ ) ككاقع حاؿ الديمقراطية

الككيتية أف غياب النظاـ الحزبي أدل إلى غياب األغمبية البرلمانية في مجمس األمة الككيتي .مما خمؽ
صعكبة بالغة الستغبلؿ السمطات الممنكحة لو كاالكتفاء بتكجيو النقد  ،كبذلؾ تحكؿ البرلماف إلى منبر

خطابي يقؼ فيو النكاب عند حدكد سمطة االحتجاج .

مصادر بذلؾ السمطة
كمع غياب النظاـ الحزبي احتكر الحكـ تشكيؿ كافة الحككمات الككيتية
ان

التنفيذية  ،كاذا كاف الحكـ مضط ار لمديمقراطية فإف حيازتو لمسمطة التنفيذية سكؼ تستغؿ باستمرار

إلثبات عجز الديمقراطية عف تحقيؽ آماؿ المكاطنيف  ،كينتج عف ذلؾ مكاجية مستمرة كشككؾ متبادلة
بيف السمطتيف  .كلذلؾ فإف عدـ تداكؿ السمطة ال يحرـ األحزاب مف تنفيذ رؤاىا السياسية فحسب  ،بؿ
يدفع بمجكء المحتكر إلى تفريغ كؿ المكاسب الدستكرية مف محتكاىا لتستمر ىيمنتو عمى السمطة .

 )8-3أما فيما يخص المعيار السابع  ،فإف الدستكر الككيتي منح ضمانات كافية لمحريات العادلة،
لكنو ترؾ لممشرع تنظيميا بالقانكف  .كاذا كاف الحكـ خبلؿ تاريخو يسعى لمحد مف مبادرات تشريعية
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تضر بقدرتو ،أال انو استنفر كافة قكاه لضماف أغمبية برلمانية تستعيد ما منحو الدستكر مف مكتسبات

بأسـ القانكف .فمقد أفرغ النص الدستكرم مانح حرية التعبير كالبحث بتشريع يعطي الحككمة حؽ فصؿ

المكظؼ عف كظيفتو كسحب جكاز سفره إذا ما اعتبرتو تجاكز حدكد النقد  .كىك تفريغ لنص دستكرم
آخر منح المكاطف حرية التنقؿ ،كلعؿ أشير تطبيقات ىذا القانكف ىك ما تعرض لو الكاتب السياسي

المعركؼ د .عبد اهلل النفيسي  ،كلقد أجاز القانكف إنشاء مسارح خاصة كمتعددة كلكنو سمبيا حرية

التعبير كال أرم بفرض رقابة عمى المصنفات تعكس تعسفا حككميا في منع ما تشاء  ،كما افرغ النص
الدستكرم مانح حرية النشر حصر بقانكف المطبكعات الذم حصر ىذا األمر بالترخيص الممنكح مف

الحككمة  .كلما كانت الحكـ كراء كؿ حككمة فإنو لـ يرخص إال لمجمكعة عائبلت فقط  ،بينما ترؾ

حرية تعبير شعب بأكممو رىينة عبلقات مع األسر المالكة لتمؾ الصحؼ  ،كلـ يتكقؼ عند ىذا الحد
بؿ حد مف حرية التجارة بعدد ىائؿ مف االحتكارات المتكارثة  .كحد مف حرية التقاضي بمنع المكاطف

مف المجكء إلى المحكمة الدستكرية ،كليذا فاف ما تتمتع بو الككيت مف حريات عادلة مازاؿ منقكصا

بمقارنتو مع ىذا المعيار  ،لكنو يظؿ جنة بمقارنتو مع غياب الحريات في بقية المنطقة .
 )4تعزيز المساعي نحو الديمقراطية

 )0-4الحقيقة

التي يجب أف يدركيا أىؿ الخميج أف الديمقراطية كانت نتاجا لتطكر اجتماعي

كاقتصادم كسياسي كفكرم في المجتمعات األكركبية  ،كأف مشكار حيازة األمة لحؽ الكالية عمى نفسيا
لـ يكف نزىة مبيجة  ،لقد انتزعت األمـ الغربية حقيا ىذا مف خبلؿ كفاح كنضاؿ كلقد كاف العامؿ

االقتصادم محركا أساسيا لمجماىير المطالبة بمحاسبة السمطة كامبلء عمييا ما يجب فعمو ،فاالنقبلب
الصناعي كفائض خيرات المستعمرات كظركؼ العمؿ كحقكؽ العمالة كالتكسع في فرض الضرائب

كانتشار التعميـ ،كؿ ذلؾ أفرز نتاجا سياسيا إلدارة االختبلؼ يتراكح بيف الديمقراطية كاالشتراكية غير
أف الظركؼ التي تحياىا منطقة الخميج ال تحتضف تمؾ البكاعث التي شيدىا الغرب في القرنيف
الماضييف  ،إذ أف اقتصادياتيا الريعية تقدـ أفضؿ عركض لمعمؿ بأحسف الضمانات  ،كال ترىؽ

شعكبيا بأم شكؿ مف أشكاؿ الضرائب  ،كيساعدىا عمى ذلؾ الحجـ الضخـ إليرادات النفط مقارنو

بالعدد الضئيؿ لممكاطنيف  ،فالحياة في منطقة الخميج رخاء ببل عناء  ،كىك رخاء مخدر ال يترؾ

فسحة لمغضب كاالحتجاج بيف العامة  ،لذلؾ يبدك الباحث محقا عندما يفرد بندا لمبحث عف أصحاب

المصمحة في الديمقراطية  ،فمثؿ ىذا األمر عند الشعكب الكادحة ال يحتاج لبحث كتقصي .
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 )2-4النخب ىي صاحبة المصمحة الرئيسية في الديمقراطية  ،كىي التي تممؾ الكعي المحرؾ نحكىا

 .كتدرؾ أف الديمقراطية ىي التي يمكنيا أف تنقذ شعكب المنطقة مف تبديد الفرصة التاريخية التي
كىبيا اهلل ليـ  ،فبعد آالؼ مف سنيف الفقر تتفجر ثركة مف تحت رماؿ الصحراء ليفاج أىميا بالثراء
الطارئ كباستثناء الخطط التنمكية المتكاضعة التي شيدتيا السعكدية فإف بقية صناع القرار في المنطقة
ال يبدك عمييـ اىتماما باستثمار تمؾ الفرصة ،إذ أف كؿ السياسات المشيكدة انصبت عمى استيبلؾ

كاستنزاؼ الثركة الطارئة لحساب األجياؿ المعاصرة  ،كمع زيادة اإلنفاؽ كانخفاض أسعار النفط سيجد
الخميجيكف أنيـ في كرطة مف العجز المتراكـ يجرىـ إلى نفؽ الديكف .كيكميا سيعض الخميجيكف

أصابعيـ ندما عمى البطر الذم أعماىـ عف استشراؼ المستقبؿ.

إف النخب تدرؾ جيدا ىذه الحقيقة  .كىي التي يمكف أف تستنفر الناس حكليا كتستفز قمقيـ مف

المستقبؿ  ،غير أف جزءا كبي ار مف النخب الخميجية يعيش أزمة مع نفسو ،فالتسابؽ كراء فرص الثراء
المتاحة كالمناصب الرسمية المغرية كالحظكة اإلعبلمية الرسمية يجعمو مف بقية طكابير الببلط الرسمي

 ،كلذا تصبح فكرة الباحث بتأسيس (منتدل الحكار) عمى مستكل المنطقة الخميجية ضركرة الزمة.
كىي ميمة ليست يسيرة في ظؿ التطكيؽ الذم تمارسو بعض األنظمة الخميجية ضد مثقفييا كنخبيا،

كالتي تتمثؿ بالمنع مف التنقؿ كسحب جكازات السفر كتنتيي في مرات باإليداع بالمعتقبلت ،غير تاريخ
الديمقراطية الغربية مزدحـ بالتضحيات  ،كالبد لمخميجييف أف يقدمكا بعضا منيا .

 )3-4إف المساعي نحك الديمقراطية يجب تأخذ باعتبارىا أف تكريس مفاىيـ األمة كالكطف ىك تعزيز
لمديمقراطية .كأف الدفاع عف الحريات السياسية كتكريس استقبللية القضاء ىك تعزيز لمديمقراطية كأف
تمرس الشعب عمى عمميات االقتراع في مؤسسات المجتمع المدني الجمعيات التعاكنية كالشركات
التجارية كالمؤسسات الصناعية كالنقابات كاتحادات الطمبة كميا تعزيز لمديمقراطية .كما أف تشجع

األفراد عمى االىتماـ بالشأف العاـ كالنقد كابداء الرأم كاالحتجاج كتككيف رأم آخر كؿ ذلؾ تعزيز

لمديمقراطية ،كلعؿ فكرة الباحث بتأسيس منظكمة ممتقيات خميجية تمثؿ األىـ في مضمار السعي نحك
الديمقراطية  .إذ أنيا شكبل مف أشكاؿ مؤسسات المجتمع المدني ،كىي المبنة األىـ في صرح
الديمقراطية  ،بؿ أف بعض الباحثيف في شؤكف المستقبؿ يعتبر ىذه المؤسسات البديؿ المتكقع
لمبرلمانات في ظؿ التغيرات التي ستفرضيا العكلمة عمى فكرة الدكلة/القكـ  .ففي تقرير لجنة إدارة
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شؤكف المجتمع الدكلي الذم نشر بعنكاف "جيراف في عالـ كاحد" يؤكد عمى (أف النظرة السائدة حكؿ

أكلكية عبلقة ىذه اإلدارة بالحككمات يجب أف تتبدؿ ،كيؤكد عمى أىمية ضـ المنظمات غير الحككمية

 ،كحركات المكاطنيف كالشركات متعددة الجنسيات ،كسكؽ رأس الماؿ العالمية .كتتفاعؿ مع كؿ ىذا
كسائؿ اإلعبلـ العالمية ذات التأثير الكاسع  ،كما يرل التقرير أف عممية صنع القرار العالمي تعتمد

عمى الق اررات التي تتخذ عمى المستكل المحمي كالكطني كاإلقميمي  ،كيرل أف ذلؾ يستدعي االعتماد

الكبير عمى الطاقات المنسقة لممنظمات المدنية كالككاالت الحككمية  ،كما يرل التقرير أف مؤسسات

المجتمع المدني يمكنيا أف تقدـ إسياماتيا الميمة في مياديف كثيرة مثؿ تكفير المعارؼ كالميارات

كالحماية كالنيج غير البيركقراطي كالمنظكر الشعبي) كلعؿ ذلؾ ما يدفعني العتبارىا الخطكة األىـ

كالممكنة ضمف مساعي تعزيز الديمقراطية بالخميج  ،كرغـ أف الباحث كضع حمكال كمخارج لمقيكد
الرسمية في الترخيص لمثؿ ىذه المؤسسات  ،إال أف تجربة تأسيس ممتقيات خميجية متعارؼ عمييا بيف

النخبة أك تستظؿ تحت جمعيات مرخصة قد أكدت نجاحيا  ،فمنتدل التنمية كالمؤتمر الشعبي لمقاكمة
التطبيع مع الكياف الصييكني بالخميج كلجنة حقكؽ اإلنساف كغيرىا  ،كميا أثبتت كجكدىا دكف

الحصكؿ عمى إذف رسمي.

إسماعيؿ الشطي

الككيت
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 3-2تعقيب الدكتورة ثناء فؤاد

رؤية حول دراسة الدكتور عمى خميفة الكوارى

" نحو رؤية مستقبمية لتعزيز المساعي الديمقراطية فى أقطار مجمس التعاون لدول الخميج
العربي"
الميػزة األساسػػية التػػي كجػػدتيا كاضػػحة كػػؿ الكضػػكح فػػى د ارسػػة الػػدكتكر الكػكارل أنيػػا تػػنـ عػػف إخػػبلص
شػػديد كجدي ػػو تامػػة كايم ػػاف عميػػؽ بالديمقراطي ػػة قيمػػة كمنياج ػػا كامكانيػػة عممي ػػة يمكػػف التطم ػػع إلييػػا ف ػػى كاقعن ػػا
العربي.
كفى سياؽ ىذا االنطباع العاـ يمكننا طرح مبلحظات مبدئية عمى ىذه الدراسة القيمة كاآلتي:
أوالً :أف الدراسة سعت بنجاح لبناء رؤية شاممة متكاممة حكؿ المكضكع حيث تناكلت-:
أوالً :مفيكـ الديمقراطية.
ثانياً :األىداؼ الكطنية كمكانة الديمقراطية بينيا.
ثالثاً :أصحاب المصمحة فى الديمقراطية.
رابعاً :الكاقع الراىف لمحركة الديمقراطية.
خامساً :اإلمكانيات كالفرص المتاحة لتعزيز التحكؿ الديمقراطي.
سادساً :العقبات كالعكامؿ المعيقة لمتحكؿ الديمقراطي.
سابعاً :متطمبات تنفيذ الرؤية المستقبمية.
كىكػػذا اىتمػػت الد ارسػػة ب ػربط الجكانػػب النظريػػة مػػع المقتػػرح العممػػي محػػددة متطمبػػات التحػػرؾ كالممارسػػة
عمى صعيد التطبيؽ الفعمي.
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ثانياً :فى بداية الد ارسػة تكقفػت أمػاـ فقػرة تقػكؿ "  . . .تعزيػز المسػاعى الديمقراطيػة يعنػى تكػكيف حركػة
ديمقراطية اقميميػة تناضػؿ مػف أجػؿ االنتقػاؿ إلػى نظػـ حكػـ ديمقراطيػة فػى المنطقػة .فػذلؾ النضػاؿ غيػر متيسػر
بشكؿ اقميمى مكحد مف الناحية الكاقعية ،بؿ تقؼ دكنو حدكد الدكلػة القطريػة ،كمػا تحػكؿ دكنػو القػكانيف الكطنيػة
فى كؿ دكلة".
كى ػػذه الفق ػ ػرة أثػ ػػارت ل ػػدل س ػ ػؤاالن :ىػ ػػؿ يػ ػػؤمف الكات ػػب بػ ػػأف الدكلػ ػػة القطري ػػة مػ ػػف عقبػ ػػات التحػ ػػكؿ
الديمقراطي ؟ كىؿ ىذه العقبة خاصة بمنطقة الخميج أ ـ أنيا سمة عامة في المنطقة العربية ؟
ثالثاً :لعمو مف أىـ اإلشكاليات التي تثيرىا األبحاث التي تتنػاكؿ التحػكؿ الػديمقراطي فػى الػكطف العربػي
حاليػػا إشػػكالية تطػػرح تحػػت عنػكاف" :أصػػحاب المصػػمحة فػػى الديمقراطيػػة" كىػػى التػػي طرحػػت فػػى الد ارسػػة محػػؿ
البحث كفييا يذكر الدكتكر الككارل" :فمف حيث المبدأ يمكف اعتبار جميع األفػراد العقػبلء كالجماعػات المنصػفة
كغير المتعدية عمى حقكؽ اآلخريف ،أصحاب مصمحة فى الديمقراطية".
 . . .وهنا ننبه إلى ما يمى:
( )0أننػػا عنػػدما نحػػدد فئػػة أك جماعػػة أك جماعػػات معينػػة بأنيػػا ىػػي صػػاحبة المصػػمحة فػػى الديمقراطيػػة
دكف غيرىا ،فإف ذلؾ يناقض المبرر فى التحكؿ الديمقراطي باعتبػاره "ضػركرة مجتمعيػة كمصػيرية"
تيـ الجميع دكف استثناء.
كحتػػى فػػى حالػػة مػػا إذا كػػاف المقصػػكد بيػػذا التحديػػد اإلشػػارة إلػػى "الفئػػة أك الفئػػات" التػػى تػػكفر ليػػا
الكعي الكافي الذم يدفعيا لممبادرة كطمب التغيير الديمقراطي ،فإف ىذا المنظكر (النخبػكم) ينطػكم
عمى أىـ معضمة تكاجو إشكالية الديمقراطية فى الكاقع العربي كىى:
كيؼ تحكؿ المطمب الديمقراطي إلى مطمب شػعبي قاعػدم جمػاىيرم عػاـ  -أم "مطمػب مجتمعػي"
؟
( )2كعندما أراد الدكتكر الككارل نكعا مف التعمػيـ فيمػا يتعمػؽ بأصػحاب المصػمحة فقػد ذكػر "أف األفػراد
كالجماعات التي تعتبػر نفسػيا صػاحبة مصػمحة فػى الديمقراطيػة فػي كػؿ دكلػة مػف دكؿ المنطقػة
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يمكف أف يتسع نطاقيا كيتبمكر طمبيا حتى تصبح قكة سياسية فعالة تعبر عػف مصػمحتيا فػى
إقامة نظاـ حكـ ديمقراطي".
إال أنػػو فػػى اإلشػػارة إلػػى مػػف ىػػـ خػػارج ىػػذا التحديػػد أم "األف ػراد كالجماعػػات التػػي ما ازلػػت ال تػػدؾ
مصمحتيا بيف مف إقامة نظاـ حكـ ديمقراطي".
فقد نظر إلييا الدكتكر الككارل بمنظكر مثالي كمسالـ كيتسـ بالعمكمية خاصة بالنسبة ليؤالء الذيف
يقاكمكف التحكؿ الديمقراطي ألسباب تتعمؽ بالمصمحة اآلنية الضيقة التي تقؼ عند حدكد المحظة
الراىنة كتفتقد الحكمة".
كىنا فيك يقصد بالطبع النخب الحاكمة التي ترفض التغيير الديمقراطي.
( )3أال يػػرل الػػدكتكر الكػكارل أف ىػػذه الفئػػات ىػػى العقبػػة الكبػػرل فػػى طريػػؽ التحػػكؿ الػػديمقراطي،
كأنيا في حاجة إلى "ضغط شعبي ممح" إلجبارىا عمى التسميـ بمطمػب التحػكؿ الػديمقراطي ؟
أنيػا "النخػػب" التػي تسػػتميت حفا ظػا عمػػى االمتيػازات التػػي يكفرىػا ليػػا الكاقػع الػراىف ،كمػف ثػػـ
فيي تصارع مف أجؿ " عدـ التغيير".
رابعـاً :مػف أىػـ الجكانػب االيجابيػة فػي الد ارسػة مػا يتعمػؽ بمتطمبػات تنفيػذ الرؤيػة المسػتقبمية ،كالتػى اتفػػؽ
مع كؿ تفاصيميا.
كال يسعني إال أف أعبر عف تقديرم ليذه الدراسة الجادة المعمقة في انتظار الكتيب الشامؿ الػذم
كعد بو الدكتكر الككارل فى الصفحات األكلى.

دكتورة /ثناء فــؤاد
القاهرة  -مارس 2110 -
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 4-2تعقيب الدكتور سعيد حارب

تعقيب عمى دراسة
نحو رؤية مستقبمية لتعزيز المساعي الديمقراطية في أقطار
مجمس التعاون لدول الخميج العربية
تشكؿ الديمقراطية ىاجسان لدل شعكب العالـ ،إذ أصبحت مطمبان إنسانيان قبؿ أف تككف مطمبان

سياسيان  ،كقد سارعت دكؿ كثيرة كانت ترزح تحت كطأة الدكتاتكرية لمتحكؿ نحك الديمقراطية عمى الرغـ

مف أف تحكؿ بعضيا كاف سريعان كمفاجئان مما أكقعيا في مشكبلت اجتماعية كسياسية كاقتصادية  ،لكنيا
قبمت دفع ىذا الثمف مقابؿ الحصكؿ عمى النتيجة النيائية كىي التحكؿ الديمقراطي ،كقد نجح بعضيا

بينما ما يزاؿ البعض اآلخر يحاكؿ تجاكز تمؾ المشكبلت  ،لكف دكالن أخرل استطاعت أف تنتقؿ مف
الحكـ الشمكلي الديكتاتكرم إلى النظـ الديمقراطية بسيكلة كيسر تقيـ نظامان يتكاكب مع متطمبات الحياة

اإلنسانية المعاصرة ،كلذا فإف التحكؿ نحك الديمقراطية يزداد يكمان بعد يكـ كيمؼ قارات العالـ الخمس

كيجد لو استعدادان كقبكالن لدل شعكب العالـ ،كلـ تعد الديمقراطية مطمبان محميان بؿ أصبحت مطمبان دكليان

كمقياسان لتقدـ الدكؿ كقبكليا بيف األمـ المتحضرة كمكقعيا المتميز بينيـ .

كأماـ ىذه الصكرة يتساءؿ المرء عف مكقؼ الشعكب كالدكؿ العربية مف الديمقراطية كالتحكؿ

الديمقراطي كمدل تحقيقيا لمتطمبات ىذا التحكؿ الذم بدأت بو بعض الدكؿ العربية بعد جمكد داـ عقكد

طكيمة فأعمنت كثير مف ىذه الدكؿ أخذىا بالنظاـ الديمقراطي كبدأت تأسيس مبلمح ىذا التحكؿ ككجكد
دساتير كبرلمانات كمؤسسات ديمقراطية  ،كما أكجدت تعددية سياسية  ،لكف معظـ التجارب العربية

بقيت تجارب صكرية لمديمقراطية الحقيقية المنشكدة إذ مازالت آليات العمؿ الديمقراطي كصكره بؿ

كأشخاصو ىي ذاتيا منذ عقكد لـ تتغير مما يمقي بظبلؿ مف الشؾ عمى رغبة ىذه الدكؿ في الديمقراطية
كحقيقة الممارسات الديمقراطية لدييا .

كاذا كاف الكضع بالنسبة لمدكؿ العربية كذلؾ فإف دكؿ الخميج العربي كشعكبو ال تختمؼ كثي انر

عف بقية الدكؿ العربية ،بؿ ربما تأخرت عنيا في الممارسة كالتحكؿ الديمقراطي  ،مما يتطمب معالجة
عممية كبحث متخصص تدرس ىذه الحالة باعتبار تفردىا بيف المجمكعة العربية بؿ كالدكلية كذلؾ ،

كىذا ما سعى إليو الدكتور عمى خميفة الكواري في دراستو "نحك رؤية مستقبمية لمساعي الديمقراطية
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في أقطار دكؿ مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية" إذ تأتي ىذه الدراسة لتسد ثغرة ميمة في الدراسات
السياسية الديمقراطية لممجتمعات العربية ،بؿ ربما تميزت عف غيرىا باىتماميا بمنطقة الخميج العربي،

حيث تفتقر الدراسات العربية حكؿ مكضكع الديمقراطية إلى مثؿ ىذا االىتماـ المتعمؽ لمحالة كبحثو مف

جميع جكانبيا مع استشراؼ رؤية مستقبمية لمديمقراطية في المنطقة ،كلعؿ أبرز ما يميز دراسة الدكتور
الكواري ىك انطبلقيا مف طبيعة – حالة الدراسة  -كامكانية تجاكبيا مع الديمقراطية بصكرة تتبلءـ مع
ظركؼ المنطقة كمتطمباتيا االجتماعية كالسياسية كاألمنية  ،فيك يشير إلى أف الديمقراطية ليست صكرة

جامدة تؤخذ كميا أك ترفض كميا  ،كما أنيا ليست نظامان سياسيان لمحكـ فقط بؿ ىي " أميؿ إلى األخذ
بصفة المنيج كالحكـ كالعممية السياسية" كىذا يجيب عمى كثير مف التساؤالت حكؿ ما ىية الديمقراطية

المقصكدة فيي ليست نظامان سياسيان فقط ،بؿ أصبحت ممارسة عامة تبدأ مع اإلنساف مف محضنو
األكؿ في أسرتو كبيئتو كتنتيي بو مع النظاـ السياسي ،كىذا يسيؿ عممية التحكؿ أك الممارسة

الديمقراطية كيحدد المكقؼ مف الديمقراطية حيف تصبح "نمكذجان" ال لمحكـ فقط كانما منيجان عامان في كؿ
شأف مف شؤكف الحياة إذ أف الرؤية لمديمقراطية كنظاـ لمحكـ فقط يمكف أف يتجاكزىا الناس أك يتجنبكنيا
خاصة في مجتمعات لـ تتعكد بعد عمى ممارسة العمؿ الديمقراطي بؿ كالعمؿ السياسي كترل في ذلؾ

تجاك انز لخطكط حمراء أك تدخبلن فيما ال يعنييا كمما ليس في اختصاصيا بؿ ترل أف العمؿ السياسي ىك
شأف أىؿ االختصاص!!  ،كىذا الصكرة تنطبؽ كثي انر عمى معظـ المجتمعات العربية في الخميج  ،حيث

" تتخكؼ " مف أم عمؿ سياسي  ،بؿ كترل فيو مزاحمة في غير ميدانيا!!.

كلذا فإف طرح فكرة الديمقراطية بمفيكميا الشامؿ يييي المجتمعات الخميجية لمممارسة الديمقراطية
عمى مختمؼ المستكيات سكاء كاف ذلؾ في األسرة أـ العمؿ أـ السياسة ،كما أنو يعالج مشكمة تدني

الثقافة الديمقراطية لدل الفرد مما ييعد عائقان لممارستو ليا ،لكف الكاقع يشير إلى أف مفيكـ الديمقراطية
كمنيج أك نظاـ سياسي "مغيب" عف الحياة اليكمية لمفرد في المجتمعات الخميجية  ،إذ تعتمد ممارستو
لمفعؿ الحياتي اليكمي عمى فكرة "الغمبة" أك "الكصاية" التي تحدث عنيا الدكتور الكواري في دراستو ،

تعكد عمييا اإلنساف العربي ،فيناؾ غمبة
فالغمبة ليست شأنا سياسيان فقط  ،بؿ ىي شأف حياتي كذلؾ َّ

األب كالمعمـ كرب العمؿ كالزكج أك الزكجة أحيانان  ،كغمبة الرجؿ كغمبة الكبير كغمبة القبيمة أك العائمة
أك األسرة ،كمف ىنا فإف اإلنفكاؾ مف كؿ ىذه "الغمبات" أك "الكصايات" ال يمكف أف يتحقؽ إال مف
خبلؿ نظاـ أك منيج حياتي يضيؽ كيتسع بقدر الحالة التطبيقية لو ،كال نجد ذلؾ النظاـ أك المنيج إال

مف خبلؿ الممارسات "التشاركية" سكاء أطمقنا عمييا مصطمح الديمقراطية أـ الشكرل بصكرتيا الحقيقة ،
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لكف ذلؾ التحكؿ أك الممارسة يتطمب آليات عدة لعؿ في مقدمتيا الرغبة لدل األفراد كالشعكب في فيـ

مدلكؿ الديمقراطية أك الشكرل كالرغبة كذلؾ في ممارسة الفيـ الصحيح ليا ثـ كجكد البيئة المناسبة
لمتحكؿ الديمقراطي حيث يشير الدكتور الكواري إلى بعض منيا مثؿ كجكد "حاكـ مستنير أك كجكد
قيادات كاعية كمسؤكلة تتكافؽ عمى االنتقاؿ إلى الديمقراطية ككجكد مجتمع مدني كرأم عاـ مستنير" كال

شؾ أف ىذه العكامؿ تأتي في مقدمة العكامؿ التي تدفع لمتحكؿ الديمقراطي  ،كلعؿ تجربة الككيت تيعد
مثاالن لذلؾ ،إ ذ التقت رغبة القيادة المستنيرة المتمثمة في الشيخ عبد اهلل السالـ الصباح – رحمو اهلل –
مع اإلرادة الشعبية لمتحكؿ الديمقراطي كىك ما أثمر التجربة الديمقراطية في الككيت التي تيعد رائدة في
مجاليا عمى الرغـ مف كؿ ما يمكف أف ييقاؿ عنيا ،لكف ىذه العكامؿ كحدىا ال يمكف أف تؤدم إلى
تحكؿ ديمقراطي حقيقي ،إذ أف كثي انر منيا متكفرة لدل دكؿ المنطقة  ،كمع ذلؾ نجدىا "متمنعو" عمى
الديمقراطية  ،كىنا تبرز مقارنة غريبة  ،إذ أف ما شيدتو الككيت قبؿ أربعة عقكد حيث لـ يكف ىناؾ ما

يمكف تسميتو بالتحكؿ الدكلي نحك الديمقراطية – كما ىك اليكـ – كلـ يكف ىناؾ الكعي بأىمية

الديمقراطية – كما ىك اليكـ  ، -كلـ تكف المجتمعات ناضجة أك مؤسسات المجتمع المدني أك رأم عاـ

مستنير  -كما ىك اليكـ – كمع ىذا نجحت التجربة في التحكؿ الديمقراطي في ذلؾ الكقت ،كبقيت
جامدة في الكقت الحاضر!! .

كىذا يدفعنا لمبحث عف عكامؿ أخرل تعكؽ مسيرة التحكؿ الديمقراطي لدل دكؿ كشعكب المنطقة
 ،كلعؿ الظركؼ الداخمية كالخارجية التي أشار إلييا الدكتور الكواري في دراستو – تدفعنا لمبحث عف
تعرقؿ التحكؿ الديمقراطي  ،خاصة مع الحالة المعمنة لدل الجميع – حككمات كشعكب – عف تمسكيا

بالديمقراطية أك الشكرل كالعمؿ عمى تطبيقيا  ،لكف الكاقع يشير أف الديمقراطية بتصكرىا المتعارؼ عميو

أك الشكرل كما ىي في حقيقتيا ال تجد ليا مف التطبيؽ إال صك انر مشكىة ال تعبر عنيا  ،كانما تعبر عف
رؤية محدكدة لمديمقراطية أك الشكرل كيحتج كثير مف المتحدثيف عف الديمقراطية بمفيكميا الغربي بأنيا

ال تتناسب مع مجتمعاتنا  ،كأف لنا خصكصيتنا في ممارسة الديمقراطية!!  ،كىذا ما "يمكح" بو معارضكا

الديمقراطية كمما ارتفعت كتيرة الحديث عنيا  ،كلقد عالج الدكتور الكواري ذلؾ بدأ في دراستو حيف

أشار إلى أف " نقطة البداية في تحديد مفيكـ الديمق ارطية تتمثؿ في التأكيد عمى أف الديمقراطية ال يكجد
ليا تعريؼ جامع مانع كال شكؿ تطبيقي صالح لكؿ زماف كمكاف" كلذا فالقكؿ إف الديمقراطية التي

ستطبؽ ستنتقؿ معيا "مكبقات" الحياة الغربية مف تفسخ كانحبلؿ كفساد كؿ ذلؾ مردكد عميو بأف
الديمقراطية ليست مدخبلن لبلنحبلؿ كالفساد!! فيناؾ كثير مف صكر الفساد كاالنحبلؿ في مجتمعات لـ
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تطبؽ الديمقراطية  ،بؿ إف غياب الديمقراطية ىك المدخؿ لمفساد السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي

الذم ال يمكف كشفو كمكاجيتو إال بالديمقراطية التي تفرض منيجان لمرقابة كالمحاسبة ييقمؿ إلى درجة
كبيرة إف لـ يمنع صكر الفساد المختمفة فكـ رأينا مف صكر كشؼ الفساد التي أدت إلى استقالة حككمات
كزعماء ككزراء بسبب كشؼ ممارساتيـ الفاسدة أك حتى انحبلليـ األخبلقي ،إف الزعـ بأف الفساد

كاالنحبلؿ سيشيع في المجتمعات العربية كاإلسبلمية بسبب الديمقراطية قكؿ مردكد  ،فمف يستطيع أف

يزعـ بأف ىذه المجتمعات في غيبة الديمقراطية ىي مجتمعات فضمى أك نقية!!.

كلعؿ مما يتمـ القكؿ أف ىناؾ خمط كاضح لدل الرافضيف لمديمقراطية كبيف الممارسة الفردية

كالممارسات الديمقراطية إذ أف األكلى نكع مف السمكؾ االجتماعي تسمح بيا القكانيف كاألنظمة كاألعراؼ

االجتماعية في أم مجتمع لكف الديمقراطية ليا مف المعايير ما يحدد مدل تطبيقيا مف عدمو  ،كال يمكف
اعتبار أم نظاـ ديمقراطي في غيبة المعايير  ،كىذا ما أشار إليو الدكتور الكواري بصكرة كاسعة خبلؿ

دراستو المتميزة  -بؿ إف الممارسة الديمقراطية في المجتمعات الغربية تختمؼ في بعض تطبيقاتيا مف
فترة ألخرل كمف إطار ألخر فإلى جانب األحزاب اليمينية المتشددة التي تمارس الديمقراطية بمفيكميا
الخاص ىناؾ أحزاب الكسط التي يميؿ بعضيا لميميف كبعضيا لميسار كيتميز البعض األخر باستقبللية

مكقفو ،كما أف ىناؾ األحزاب االشتراكية الديمقراطية ذات الرؤية المختمفة لتطبيؽ الديمقراطية كىي التي
تمتقي مع أحزاب الكسط كاليميف في بعض رؤاىا لكنيا تختمؼ عف األحزاب االشتراكية الشمكلية التي

كانت سائدة كحاكمو فى دكؿ أكركبا الشرقية – مثبلن – كما أف الممارسات الديمقراطية المعاصرة مختمؼ

عما كانت عميو قبؿ عقكد أك سنكات ،مما يعني أف الديمقراطية ليست جامدة بصكرة محددة ،بؿ ىي

قابمة لمتطكر كالمبلءمة كفقان لطبيعة المجتمعات ،كمف ىنا ال يمكف تصكر الديمقراطية بقالب كاحد  ،بؿ
إف الديمقراطية تستطيع المحافظة عمى الخصكصية الذاتية كتنميتيا في ظؿ المعايير العامة إذ ستسمح

الديمقراطية ليذه الخصكصية بالتعبير عف ذاتيا بطريقة سممية كصريحة ككاضحة كستعالج أخطائيا
كتقكميا بمنيج عممي حر حتى ال تتحكؿ ىذه الخصكصية إلى قكالب ضيقة يصب فييا الناس باسـ

الطائفية أك العصبية أك العنصرية أك الفئكية أك القطرية أك اإلقميمية.

كمف ىنا تأتي أىمية الدعكة إلى إيجاد نمكذج لمممارسة الديمقراطية الصحيحة – كليست

ديمقراطية خاصة – كيككف ىذا النمكذج جامعان لقكاعد الديمقراطية كأسسيا كمراعيان لخصكصية المنطقة

كطبيعتيا كارثيا العربي اإلسبلمي ،لتحقؽ المطالب األساسية ألم نظاـ ديمقراطي حتى تتـ معالجة
العديد مف اإلشكاليات المطركحة أماـ تطبيؽ الديمقراطية كلعؿ في مقدمتيا ما يطرحو البعض مف
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التعارض بيف الديمقراطية كالشكرل كىي دعكل يتك

عمييا أصحاب القرار السياسي في كثير مف

المجتمعات العربية كاإلسبلمية منطمقيف مف مكاقؼ لبعض التيارات اإلسبلمية أك بعض اآلراء الفردية

التي ترل تناقضان أك اختبلفان بيف اإلسبلـ ك الديمقراطية كتعطي بذلؾ مبر انر الستمرار األكضاع غير
الديمقراطية في صكرىا المختمفة مف الممارسات كال تقدـ الشكرل كبديؿ صحيح كانما تقدميا صكرة
مبتسرة تغطي بيا ممارسات غير شكرية كغير ديمقراطية  ،كقد استطاع أصحاب القرار السياسي

فتكرست بذلؾ أكضاع "الغمبة" كلقد أحسف
استغبلؿ مثؿ ىذه اآلراء لعزؿ الديمقراطية كالشكرل معان ٌ
الدكتور الكواري معالجة ىذه القضية بإشارتو إلى أف أىمية أف تنفؾ الديمقراطية المعاصرة عف

"المحتكل العقائدم الذم اكتسبتو مف خبلؿ سبؽ الغرب الرأسمالي الميبرالي إلى تطبيقيا كتبعد عنيا
شبية العقيدة المنافسة لغيرىا مف العقائد" ككذلؾ دعكتو إلى مقاربة مفيكـ الديمقراطية المنشكدة مع

"الثكابت في المنطقة كىي بالنسبة لمجتمعات الديف اإلسبلمي كاالنتماء العربي" كبذلؾ – يككف – قد

قطع الطريؽ عمى "المزايديف" كالمبالغيف في االختبلؼ بيف الديمق ارطية كالشكرل فالديمقراطية –
المنشكدة – ىي التي تمتزـ بثكابت األمة المتفؽ عمييا كتجتيد في القضايا المختمؼ فييا كيككف المرجع
فييا األمة مف خبلؿ ككنيا مصدر السمطات  ،بؿ لعؿ مف الميـ تكظيؼ القيـ اإلسبلمية كالعربية

الداعية إلى تطبيؽ الديمقراطية كتراثنا العربي اإلسبلمي مم

بالصكر الناصعة المتميزة في المشاركة

كالشكرل كالتي تحمؿ مضمكف الديمقراطية كاف لـ تحمؿ اسميا ،إف طرح الديمقراطية بعيدان عف إطارىا
المناسب لممنطقة – كما حددىا الدكتور الكواري – سيدفع إلى المعارضيف أك المتشدديف إلى تأكيد
رؤيتيـ الضيفة لمشكرل ك الديمقراطية حيث يركنيما مفيكماف مختمفاف كسيستمر بذلؾ استغبلؿ

السياسييف ليذا الطرح – كما أنو عدـ تحديد إطار الثكابت لمممارسة الديمقراطية سيقدميا صكرة مشكىة
كما ىي مطبقة اليكـ لدل بعض الدكؿ العربية كاإلسبلمية إضافة إلى أف إطار الثكابت سيحمي

الديمقراطية مف االنح ارؼ في الممارسة ذلؾ االنحراؼ الذم يستغمو البعض كخاصة مف المتشدديف
إلثبات أف الديمقراطية مدخؿ لبلنحراؼ أك الفساد  ،كسيكفر ما يمكف تسميتو "أخبلقيات الممارسة

الديمقراطية"  ،إف كثي انر ممف يطرح الشكرل مقابؿ الديمقراطية ينطمؽ إما مف مكاقؼ "أيديكلكجية" ثابتة

حيف يرفض كؿ "نبت" خارج مفيكمو األيديكلكجي خاصة إذا ارتبط ذلؾ بجيؿ بحقيقة المصطمحيف أم
جيؿ بالشكرل كجيؿ بالديمقراطية كىذا ما يمارسو بعض المتشدديف الذيف ال يركف في الديمقراطية إال

كجيان كاحدان – كما يتصكركنو – كغاب عنيـ أف الشكرل ىي مف أحكاـ السياسية الشرعية – كما يسمييا

الفقياء – أم مف القضايا التي تتغير كتتبدؿ كفقان لحالة تطبيقيا ككفقان لمزماف كالمكاف كأنيا ليست مف
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القضايا المحددة النصية الثابتة التي ال يجكز االختبلؼ عمييا  ،كقد أدل عدـ الفيـ ليذه الحقيقة ألف

يرقى ىؤالء بصكرة الممارسة الشكرية كآلياتيا ككسائميا إلى منزلة الثكابت القطعية  ،كيتجاىمكف أم انر ىامان
 ،كىك أف الشكرل ذاتيا مف الثكابت لكف صكرة ممارستيا مف الفركع التي يجتيد فييا المسممكف في كؿ

زماف كمكاف  ،لكنيـ ىؤالء قدمكا الفركع عمى األصكؿ!! .

كلذا فإف مف األىمية بمكاف إيضاح ىذا المكقؼ مف المقابمة بيف الشكرل كالديمقراطية حتى ال

ترسخ اإلشكالية المتداكلة في المنطقة خاصة مع اتساع الظاىرية الدينية التي أصبحت حقيقة ال يمكف
تجاىميا .

كاذا كانت ىذه إحدل اإلشكاليات الميمة التي يجب معالجتيا  ،فإف ىناؾ إشكاليات أخرل ال

تقؿ أىمية بؿ قد تعد معكقان صعبان أماـ الممارسة الديمقراطية كىي الحالة االجتماعية التي عالجيا
الدكتور الكواري بصكر مفصمة  ،لكف ما يحتاج منا إلى إشارة قضية أساسية يمكف تسميتيا "بالقبيمة

ك الديمقراطية"  ،إذ ىناؾ شعكر سائد في منطقة الخميج العربي أف لدينا ديمقراطية أفضؿ مف
الديمقراطية الغربية كىي ديمقراطية القبيمة!! كقد تردد ىذا عمى ألسنة أصحاب القرار كبعض أصحاب

المصالح كلقى قبكالن لدل العامة إذ المس فييـ كت انر حساسان كىك االنتماء القبمي الذم مازاؿ يضرب

كيقاس الناس كالمكاقؼ كاألعماؿ كفقان ليذا االنتماء  ،كاذا كانت
بجذكره في المجتمع الخميجي  ،ي
االنتماءات القبمية إحدل أركاف بعض المجتمعات البشرية كمف بينيا المجتمعات الخميجية  ،إال أنيا تعد
عائقان كبي انر أماـ التحكؿ الديمقراطي خاصة إذا استغؿ الرافضكف لمديمقراطية ىذا المعكؽ لتبرير رفيـ

بحجة أف األعراؼ القبمية أك "ديمقراطية القبيمة" نابعة مف الحياة االجتماعية المحمية كأنيا قد تمت
ممارستيا لسنكات طكيمة كأنيا أسيؿ كأيسر كأبعد عف المشكبلت كاآلثار السمبية التي تخمفيا الديمقراطية
كغيرىا مف الدعاكل التي ال يعدـ أصحابيا األدلة عمييا ،كمع اإلقرار بأف الممارسات القبمية – القديمة

– كاف تؤدم دكرىا حيف يتشاكر أبناء القبيمة كزعمائيا لمعالجة قضاياىـ كمشكبلتيـ  ،لكف ىذا النظاـ

االجتماعي  ،ال يمكف كصفو – اليكـ – بأنو نظاـ ديمقراطي بالمفيكـ الصحيح  ،بؿ حتى تمؾ
الممارسات القديمة لنظاـ التشاكر في القبيمة ،ال يمكف ممارستيا اليكـ في ظؿ التعقيدات السياسية

كاالقتصادية كاالجتماعية المعاصرة كال يمكف أف تدار الدكؿ كالمجتمعات المعاصرة كفؽ نظاـ تجاكزه
الزمف مف حيث الممارسة بؿ إف ذلؾ يتعارض مع الممارسة الديمقراطية التي تقكـ عمى أسس كمعايير

كأدكات تفتقدىا الممارسة القبمية التي تبقى إطا انر مرجعيان اجتماعيان ال أكثر خاصة مع تضاءؿ
االرتباطات القميمة ألفرادىا ،كلـ تعد ليا تأثير سكل في بعض اإلجراءات الرسمية كالحصكؿ عمى
مسكدة أكلية ال يجكز نشرىا كميا أك جزئيا بأم شكؿ مف األشكاؿ ()2110/01/2

126

الجنسية كبعض الممارسات السمبية كشركط الزكاج التي يفرضيا البعض حيف يشترط زكجان البنتو أك
زكجة البنو ممف ينتمكف إلى قبيمتو أك قبيمة مكافئة  ،كقد قممت الحياة المدنية المعاصرة كارتفاع الكعي
الثقافي كاالجتماعي كالتكاصؿ اإلنساني مف آثار ىذه الرابطة  ،كلذا فإف الزعـ بأف نظاـ القبيمة نظاـ

ديمقراطي ال يمكف قبكلو ،بؿ يمكف القكؿ أف أم سعي نحك الممارسة أك التحكؿ الديمقراطي ال يمكف أف

يتجاىؿ القبمية كإحدل المعكقات أك المؤثرات في العمؿ الديمقراطي  ،إذ مع التطبيؽ أك الممارسة

الديمقراطية يمكف أف تصبح القبيمة أداة تقكيض كىدـ ألم عمؿ ديمقراطي  ،كقد بدا ذلؾ كاضحان في
بعض البمداف حيف أصبح التصكيت لمديمقراطية مف خبلؿ أبناء القبيمة أك مف يمثميا أك اشتراط أف

يككف التمثيؿ الديمقراطي ممثبلن لمقبائؿ ،أك حتى إجراء انتخابات (ديمقراطية فرعية!!) داخؿ القبيمة
الختيار مرشحيا لبلنتخابات النيابية  ،كلعؿ األغرب مف ذلؾ أف يصكر البعض ىذه االنتخابات مثؿ

االنتخابات التي تجرييا األحزاب السياسية –داخميان -الختيار مرشحييا لمبرلماف أك حتى لمرئاسة!! .

كلقد تـ استثمار االنتماء القبمي في بعض المجتمعات العربية لعرقمة التحكؿ الديمقراطي إذ تـ

"التخكيؼ" مف أف تؤدم الديمقراطية إلى تأصيؿ الفكارؽ القبمية كترسيخيا كتعزيزىا  ،كالكاقع أف ىذه
الفكارؽ مكجكدة في كثير مف المجتمعات كال يمكف تجاىميا مثميا مثؿ االختبلفات العرقية أك الطائفية

لكف معالجتيا ال تتـ إال مف خبلؿ الديمقراطية اليادئة كالمستمرة  ،كال أدؿ عمى ذلؾ مف دمج المجتمع

األمريكي المختمؼ عرقيان أك دينيان كثقافيان في بكتقة االنتماء لممجتمع الكاحد كعزز ذلؾ نظاـ ديمقراطي

حر استطاع أف تمبي حاجة الجميع في التعبير عف ذكاتيـ كأف يمتص االختبلفات كالفكارؽ بينيـ .

لقد تـ استغبلؿ االنتماءات القبمية كالعرقية كالمذىبية كالدينية في الببلد العربية لمتخكيؼ مف

المجمكعات داخؿ المجتمع الكاحد حتى ال يسكد أحدىـ فيضيع األخر  ،كلذا استمرت "الغمبة" لؤلقكل

سكاء كاف األقكل عسكريان أـ ماديان أـ قبميان!! كزاد مف ىذه "الغمبة" أف دعمت باإلمكانيات المادية كالمنح

كاالمتيازات لدل المجتمعات الثرية مما قمؿ مف دافعيتيا لممطالبة بالديمقراطية أك التحكؿ الديمقراطي،

كقد حمؿ الدكتور الكواري ذلؾ بجكانبو االقتصادية كاالجتماعية ككضع يده عمى كثير مف جكانب الخمؿ

كآثاره في المجتمعات الخميجية مف خبلؿ تراجع دكر المكاطف كقمة إنتاجيتو كاعتماده شبو المطمؽ –
عمى الدكلة في كؿ شأف مف شؤكف حياتو .

لكف المراقب لحالة المجتمعات الخميجية يطرح سؤاالن ميما كىك إلى أم مدل يمكف أف تبقى

منطقة الخميج العربي – محصنو!! – ضد التحكؿ الديمقراطي الذم يمؼ العالـ – كىؿ ستككف
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اإلمكانيات المادية حائبلن دكف ذلؾ ،أـ ستتحكؿ إلى مؤث انر إيجابيان في عممية التحكؿ الديمقراطي خاصة

مع المؤثرات الخارجية التي بدأت تزداد إذ لـ يعد المطمب الديمقراطي محدكدان أك مقصك انر عمى دكلة
دكف أخرل بؿ إف الدكؿ الكبرل ذات التأثير الكبير عمى المنطقة ربما "تتجاىؿ"

فكرة التحكؿ

الديمقراطي فترة مف الزمف لكنيا ال يمكف أف تنساىا إلى األبد ،بؿ ربما استخدمتيا كرقة ىامة كقت

الحاجة!! كما أف التحكالت االقتصادية مف خبلؿ اتفاقية التجارة الدكلية كفتح األسكاؽ العالمية كانتقاؿ
العمالة كرؤكس األمكاؿ إلى مختمؼ أرجاء األرض ،كالحاجة إلى االستثمارات الضخمة كارتفاع كتيرة
حقكؽ اإلنساف كغيرىا مف المؤثرات التي تحتاج إلى بيئة اجتماعية كاقتصادية كسياسية مناسبة كتتطمب
إدخاؿ إصبلحات كتحكالت اقتصادية كاجتماعية كسياسية ضخمة لـ تسمـ منيا حتى الدكؿ الكبرل مثؿ

الصيف كركسيا ،خاصة في ظؿ دعـ قكم مف شبكات اإلعبلـ كالمعمكمات التي تنقؿ أحداث العالـ إلى
كؿ بيت خميجي فيؿ ستصمد المجتمعات الخميجية أماـ ذلؾ السيؿ الجارؼ مف ىذه التحكالت في

عصر العكلمة!! لقد استجابت المنطقة

لكافة التحكالت االقتصادية ككثير مف التحكالت الثقافية

كاالجتماعية لكنيا مازالت "مستعصية" عمى التحكالت السياسية  ،كىي كاف بدت بطيئة في بعض
المجتمعات إال أنيا مازالت كاقفة في مجتمعات أخرل ،كلكف يبقى السؤاؿ األخير  11إلى متى!؟ .

د .سعيد عبد اهلل حارب
أكاديمي من اإلمارات
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 5-2تعقيب الدكتور عبد العزيز الدخيل

من أجل تعزيز رؤية مستقبمية لقضية الديمقراطية
في دول مجمس التعـاون لدول الخميج العربي
طمب مني األخ كالصديؽ الدكتكر عمي الككارم التعميؽ عمى دراستو التي عنكانيا
نحك رؤية مستقبمية لتعزيز المساعي الديمقراطية في أقطار مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية كيقكؿ
في مقدمتو ليذه الدراسة  " ،إف مسألة النضاؿ مف أجؿ الديمقراطية أمر متركؾ لمقكل التي تنشد التغيير
الديمقراطي في كؿ دكلة عمى حدة كالى إدراؾ حككمة تمؾ الدكلة كتقديرىا أىمية أف تككف حككمة
شرعية تراعي المصالح الكطنية " .كينطمؽ بعد ذلؾ الدكتكر الككارم إلى بناء رؤية تعزز المساعي
الديمقراطية بيف الميتميف بالمسألة الديمقراطية في دكؿ مجمس التعاكف كيدؼ تسعى الكرقة إلى تحقيقو
.
استعرضت الكرقة مسائؿ كأمك انر كثيرة تتعمؽ بمكضكع الديمقراطية مف التعريؼ بالمفيكـ إلى
استعراض لمتجارب السياسية المحمية كلبنى الراىنة مرك انر باألىداؼ الكطنية الكبرل كخمكصان إلى رؤية
انتياء بمتطمبات تنمية الرؤية المستقبمية .
مستقبمية لتعزيز المساعي الديمقراطية ك ن
ال أريد سرد ما جاء في فصكؿ ىذه الدراسة فالطرح كاضح ال يحتاج إلى تكرار لكنني أرل أنو
مف الضركرم التكقؼ عند المنطقة الرئيسية في ىذه الكرقة كالمتمثمة في عنكانيا أم الرؤية المستقبمية .
فما ىي الرؤية المستقبمية التي يطرحيا الدكتكر عمي الككارم ؟ كماىي عناصرىا الرئيسية؟ فيما يمي
إيجاز ليذه العناصر كتعقيب عمييا -:
لقد كصؼ الدكتكر الككارم أغراض الرؤية المستقبمية لتعزيز الديمقراطية كأىدافيا ككسائميا (ص)63
بما يمي -:
" إف الغرض مف ( الرؤية المستقبمية لتعزيز الديمقراطية )  ،يتمثؿ في تمكيف المكاطنيف في دكؿ
المنطقة مف ( )0تكعية كتنظيـ أنفسيـ ( )2التعاكف مع حككماتيـ بعد إقناعيا بأىمية كامكانية
االنتقاؿ إلى أنظمة ديمقراطية.
كمف أجؿ تحقيؽ ذلؾ  ،فإنو البد مف ( )0تنمية فيـ مشترؾ أفضؿ لمديمقراطية ( )2التعرؼ
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عمى سبؿ كمداخؿ االنتقاؿ إلى أنظمة حكـ ديمقراطية في ضكء محصمة التجارب السياسية كما اسفرت
عنو مف بنى مجتمعية كفي إطار األىداؼ الكطنية الكبرل لمجتمعات المنطقة .
أما الكسيمة لتحقيؽ ىذه الرؤية المستقبمية فيي ( )0بالحكار عمى المستكل اإلقميمي كالمستكل الكطني مف

أجؿ تنمية ىذه الرؤية ( )2تشجيع القكل التي تنشد التغيير في كؿ دكلة مف دكؿ المنطقة عمى التكافؽ
عمى رؤية كطنية مستقبمية في ما بيف ىذه القكل لتعزيز الطمب الفعاؿ عمى الديمقراطية في كؿ بمد
حسب ظركفيا كامكانية االنتقاؿ سمميان إلى نظاـ حكـ ديمقراطي فييا  ،كيطرح الدكتكر الككارم أربع
نقاط رئيسية  ،ذات عبلقة ببناء ىذه الرؤية المستقبمية لتعزيز المساعي الديمقراطية كىي -:
أكالن  :التعرؼ عمى أصحاب المصمحة في الديمقراطية .

ثانيان  :الكاقع الراىف لمحركة الديمقراطية .

ثالثان  :اإلمكانيات كالفرص المتاحة .
رابعان  :العكامؿ المعيقة .

كحيث أف النقاط الثانية كالثالثة كالرابعة  ،تتعمؽ بكصؼ الكضع الراىف كاإلمكانيات كالعكائؽ،
فإنني سكؼ أحصر قراءتي كتعقيبي عمى النقطة األكلى كالتي في نظرم ىي نقطة األساس .
يبدك لي أف ىذه النقطة ( أصحاب المصمحة في الديمقراطية ) ىي حجر الزاكية في الرؤية
المستقبمية لتعزيز الديمقراطية التي يطرحيا الدكتكر الككارم  ،فأصحاب المصمحة في الديمقراطية كما
ىـ المادة كاألداة التي يعكؿ عمييا الدكتكر الككارم في تحقيؽ عممية االنتقاؿ مف الكضع الراىف في دكؿ
المنطقة إلى الديمقراطية  .أصحاب المصمحة في الديمقراطية حسب رؤية الدكتكر الككارم ينقسمكف إلى
قسميف :
 )0األفراد كالجماعات غير المنظمة كالتي تعبر عف مصمحتيا في الديمقراطية مف خبلؿ ما ىك
متاح مف أطر كقنكات التغيير مثؿ األندية كالجمعيات كالمجالس كالمساجد كالديكانيات
كاألعماؿ الفنية كالكتابات الصحفية ..إلخ .
 )2القكل كاألحزاب كالحركات التي تعبر عف مصالحيا كمكاقفيا بشكؿ كاضح كمنظـ .
عرؼ لنا الدكتكر الككارم أصحاب المصمحة مف الديمقراطية  ،قدـ لنا تقييمان لقكة الفعؿ
كبعد أف ٌ
" إذا
السياسي لكؿ مف ىاتيف المجمكعتيف عمى مسرح الكاقع في دكؿ مجمس التعاكف  ،فيقكؿ
استثنينا الككيت حيث تكجد أحزاب األمر الكاقع كما تكجد اتحادات كنقابات كجمعيات  ،فإف القكل
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السياسية الفاعمة اليكـ في دكؿ المنطقة ىي -:
 )0األسر الحاكمة .
 )2التيار الديني .

 )3التيار الكطني .

 )4بعض الطكائؼ كالقبائؿ كالمناطؽ كتجمعات التجار كالعماؿ كالطبلب في أكقات
األزمات .

كىذه القكل ىي ال شؾ مف المجمكعة الثانية مف أصحاب المصمحة مف الديمقراطية أم القكل

المنظمة  ،أما المجمكعة األكلى كالمككنة مف األفراد فإنو يقكؿ عنيـ  " ،أما األفراد ميما كثر عددىـ

فإنيـ

ال يمثمكف قكة سياسية فعالة في اتخاذ الق اررات كتحديد الخيارات الكطنية كمنيا الخيار

الديمقراطي " ص. 64

كيخمص الدكتكر الككارم مف ذلؾ إلى القكؿ أف ىناؾ أفرادان كثيريف كجماعات متعددة في دكؿ

المنطقة تعتبر نفسيا صاحبة مصمحة في الديمقراطية  ،كتعبر عف ذلؾ مف خبلؿ األطر كالقنكات

المحدكدة المتاحة ليا  ،إال أف ىؤالء األفراد كالجماعات لف يصبحكا قكة سياسية إال عندما يتحكلكف إلى
حركات سياسية ذات قكة فاعمة  .ىؤالء األفراد كالجماعات كالذيف  ،يشكمكف مف حيث العدد  ،القكة

الكبرل كاألعظـ مف أصحاب المصمحة الديمقراطية  ،ال يشكمكف شيئان مف ناحية الفعؿ السياسي كالتأثير
في الق اررات  ،كذلؾ لسبب عدـ تنظيميـ عمى حد تعبير الدكتكر الككارم  .كلكنو يرل أف عدـ التنظيـ
أمر يمكف التغمب عميو كبالتالي ستتحكؿ ىذه الجماعة إلى قكة سياسية فاعمة إذا أتيح ليا ىامش أكبر

مف الحرية لمتنظيـ كالتعبير عف الرأم .
يقكؿ الدكتكر الككارم -:

" كفي اعتقادم أف األفراد كالجماعات التي تعتبر نفسيا صاحبة مصمحة في الديمقراطية
في كؿ مف دكؿ المنطقة يمكف أف يتسع نطاقيا كيتبمكر طمبيا حتى تصبح قكة سياسية
فعالة تعبر عف مصمحتيا في نظاـ حكـ ديمقراطي كمما اتسع اليامش المتاح لحرية

التعبير كحرية التنظيـ " .

أما مف حيث التككيف فيرل أف ىذه الجماعة غير المنظمة تتككف مف جميع األفراد العقبلء :
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" فمف حيث المبدأ يمكف اعتبار جميع األفراد العقبلء كالجماعات المنصفة كغير
المعتدية عمى حقكؽ اآلخريف  ،أصحاب مصمحة في الديمقراطية " .ص64

ىؿ صفة العقؿ كاإلنصاؼ  ،تكفي شرطان لمحكـ عمى الفرد بأنو صاحب مصمحة في الديمقراطية
 .كىؿ يكفي القكؿ أف ىذه الجماعة غير المنظمة كذات المصمحة في الديمقراطية ستتحكؿ إلى قكة
سياسية فاعمة في المسار الديمقراطي إذا أتيحت ليا حرية التعبير كحرية التنظيـ؟ أليست حرية التعبير

كحرية التنظيـ ىي الديمقراطية ؟ إف السؤاؿ المحكرم ىك كيؼ يمكف تأميف حرية التعبير كحرية التنظيـ

في ظؿ نظـ ال تأخذ بالنيج الديمقراطي؟

كىذا عمى ما يبدك ىك اليدؼ الذم دفع بالدكتكر الككارم إلى البحث عف رؤية مستقبمية لتعزيز

الديمقراطية تككف مسا انر يجمع كؿ الفرؽ مف أىؿ المصمحة في الديمقراطية كيكحد قكاىـ مف أجؿ تحقيؽ
الديمقراطية كؿ في دكلتو ككؿ حسب ظركفو الداخمية .

بعد أف تعرفنا عمى أصحاب المصمحة الديمقراطية بقسمييـ المنظـ كغير المنظـ  ،عرج الدكتكر

الككارم عمى بقية المجتمع مف أكلئؾ األفراد كالجماعات التي مازالت ال تدرؾ مصمحتيا مف إقامة نظاـ

حكـ ديمقراطي  .كيقسميـ أيضان إلى مجمكعتيف  ،األكلى يعكد سبب عدـ إدراكيا لمصمحتيا في النظاـ
الديمقراطي إلى سكء فيـ أك سكء ظف  .أما المجمكعة الثانية فيرجع سبب عدـ يقينيا بالديمقراطية إلى "
غشاكة مصمحة آنية أنانية ضيقة تقؼ عند حدكد المحظة الراىنة كتفتقد الحكمة " .

كىؤالء جميعان يمكف إقناعيـ بفضائؿ الديمقراطية كأنيا تصب في مصمحتيـ مف خبلؿ تكميؼ
الدكتػكر
دعاة الديمقراطية بالػرد عمػى اعتراض المعترضيف كعمى تحفظ المتحفظيف عمييػا  .يقكؿ

الككارم -:

" كحتى يتحكؿ معظـ األفراد العقبلء كالجماعات المنصفة إلى إدراؾ مصمحتيـ في
الديمقراطية ،البد أف يقتنعكا بإمكانياتيا كبقدرتيا عمى تسييؿ الكصكؿ إلى تحقيؽ األىداؼ
الكطنية الكبرل  ،كما أف عمييـ أف يطك ار مكاقفيـ تجاىيا  ،كىذا يقتضي الرد الكاضح كالمقنع

مف قبؿ الداعيف لمديمقراطية عمى اعتراضات المعترضيف عمى الديمقراطية مف حيث المبدأ

ألسباب عقائدية كمصمحيو كتحفظات المتحفظيف عمى الديمقراطيػػة ألسبػػاب مرحميػػة أك نتيجػة
لفشػػؿ تجارب تصػػديرىا إلى
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إف سكء الفيـ أك سكء الظف أك حتى سكء الطبع ىي مف األسباب المانعة لؤلفراد كالجماعات

(غير المنظمة ) مف االعتق اد أك اإليماف بأف في النيج الديمقراطي مصمحة ليـ  ،لكنيا ال تكفي لكي
تككف كؿ األسباب  ،أك أىـ األسباب .

إف الديمقراطية نظاـ سياسي لئلدارة العامة لشئكف المجتمع السياسية كاالقتصادية كالثقافية

كاالجتماعية  ،أنو األفضؿ لتحقيؽ المصمحة العامة لممجتمع كالدكلة  .لكف ىذا ال يعني أف كؿ فرد في

المجتمع سيككف مستفيدان مف ىذا النظاـ  .فيناؾ أفراد مصمحتيـ الخاصة مرتبطة بالنظاـ االحتكارم
كغير الديمقراطي كبالتالي فإف الديمقراطية ال تصب في مصمحتيـ  .كىذه عمى العمكـ مشكمة ترتبط في
العبلقة الحاكمة آللية التعظيـ  Maximizationبيف مفردات المجمكع كالمجمكع الكمي  ،كقد حاكؿ

االقتصادم كالفيمسكؼ  Arrowالكصكؿ إلى معادلة رياضية تعبر عف رغبات المجتمع ( أىدافو الكبرل

) يتـ تعظيميا مف خبلؿ المنيجية الرياضية التي تيعظـ بيا المعادلة المتعمقة برغبات الفرد  ،لكنو لـ
أرك  ، Arrow Paradoxكالذم يعني
يتكصؿ إلى شيء بؿ تكصؿ إلى ما سمي بعد ذلؾ بعقدة
استحالة جمع رغبات األفراد في معادلة تمثؿ الرغبة الكمية لمجمكع األفراد ( المجتمع ) .

لمديمقراطية عمى مستكل األمة ،فائدة كمصمحة ال تنكر تعدت مرحمة البرىاف كالجدؿ بحكـ

الدالئؿ التاريخية كالمادية لنتائجيا عمى مدل قرف أك يزيد كفكؽ رقعة كبيرة مف المعمكرة فييا دكؿ كثيرة

كشعكب شتى  .أما عمى المستكل الفردم فيناؾ رابح كخاسر في الديمقراطية  ،حسب الزماف كالمكاف

الذيف يقؼ فيو الفرد لكنو يمكف القكؿ أف الفرد كاف كاف خاس انر في لحظة مف المحظات كفي أمر مف

األمكر بسبب الديمقراطية  ،فإف كسبو العاـ منيا مف خبلؿ كجكده في مجتمع ديمقراطي يعكضو

خسارتو الفردية كيربك عمييا .

إف الكسيمة التي طرحيا الدكتكر الككارم لتثقيؼ األفراد كالجماعات الذيف لـ يصمكا إلى أف يككنكا

مف المقتنعيف بالمصمحة في الديمقراطية ىي اإلقناع كالتي أككميا إلى دعاة الديمقراطييف الذيف طالبيـ

بالرد عمى المعترضيف كالمتحفظيف  .إنيا كسيمة ال شؾ ىي األفضؿ لكف اإلقناع عندما يتعمؽ
بالجميكر يتطمب فضاء مف الحرية في إبداء الرأم كالرأم اآلخر مف خبلؿ منابر يخاطب مف عمييا

الدعاة جميكرىـ  ،كىذا أمر يعيدنا إلى السؤاؿ الذم طرحناه سابقان أييما يأتي أكالن الدجاجة

البيضة ؟ الحرية أـ الديمقراطية ؟

أـ

المجمكعة الثانية مف الذيف ال يركف في الديمقراطية مصمحة ليـ ،ىـ أكلئؾ الذيف يعكد السبب
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في عدـ قناعتيـ بيا ليس إلى سكء الفيـ أك ظف  ،كلكف بسبب المصمحة الخاصة التي يصفيا الدكتكر

الككارم  ،بأنيا غشاكة مصمحة آنية أنانية ضيقة تقؼ عند حدكد المحظة الراىنة كتفتقر الحكم ػػة .أف
ىذه األكصاؼ التي أحاط الدكتكر الككارم بيا تمؾ المصمحة تنطمؽ مف قناعة لديو بعدـ أىمية ىذه
المصمحة الخاصة ،إذا ما قكرنت باألضرار التي تمقييا عمى المصمحة العامة كتعطيميا المسار
الديمقراطي  ،لكف ىذه القناعة كىذا الرأم القائـ عمى المنظكر الجمعي أك العاـ لمصمحة المجتمع ال

يمغي تمؾ المصمحة الخاصة أك ينيييا  .المصمحة الخاصة القائمة عمى احتكار سمعة معينة أك التفرد
في استغبلؿ مكرد معيف الشؾ أف الديمقراطية ستمغيو أك تحد منو كفي ذلؾ أضرار بالمصمحة الذاتية

لممحتكر  .فالمصمحة األنانية مصمحة حقيقية اليمكف إلغاؤىا مف خبلؿ نعتيا بأنيا غشاء كآنية كتقؼ

عند حدكد المحظة كتفتقد الحكمة .

أف الدكتكر الككارم  ،يرل أف مركز الدائرة في ىذه المجمكعة مف أصحاب االمتياز ىـ الحكاـ ،

رغـ أف معارضي الديمقراطية بسبب المصالح الفردية كثر ،فيـ دكائر تحيط بمركز الدائرة .كاستم ار انر في
منيجو التبسيطي لؤلمكر مف أجؿ الكصكؿ إلى رؤية مستقبمية مكحدة لتعزيز المسيرة الديمقراطية في

دكؿ مجمس التعاكف  ،يعتقد الدكتكر الككارم أيضان أف التعقؿ كالتفكير كافياف إلقناع أصحاب

االحتكارات كالمصالح بأف الديمقراطية في مصمحتيـ فيك يقكؿ -:

" كربما تكفي العقبلء كالمنطقييف مف ىؤالء ( أصحاب المصالح ) نظرة إلى حقيقة استمرار
المصالح المشركعة لؤلسر الحاكمة كسائر النخب الباقية في الدكؿ التي كصمت إلى

الديمقراطية سمميان بسبب قبكليا بالحكـ الديمقراطي الدستكرم  .ىذا بينما زالت

األسر

كالنخب الحاكمة التي لـ تسمح بمسار اإلصبلح السياسي كاالنتقاؿ إلى الديمقراطية  .إف نظرة
متأممة لحياة الحكاـ كمصيرىـ في الدكؿ الديمقراطية بعد خركج السمطة مف أيدييـ مقارنة

بحياة الحكاـ بعد زكاؿ السمطة في الدكلة غير الديمقراطية  ،كفيمة بأف تجعؿ العاقؿ يدرؾ
أفضمية نظاـ الحكـ الديمقراطي  .كعندىا سكؼ يدرؾ ىؤالء المترددكف مف زاكية مصالحيـ
في المدل البعيد  ،مايمكف أف يكفره نظاـ الحكـ الديمقراطي مف استمرار المصالح المشركعة

".

رغـ أف اإلشكالية التي يتعامؿ معيا الدكتكر الككارم في ىذه المجمكعة مف عدـ المقتنعيف بأف

الديمقراطية ستخدـ مصالحيـ  ،ىي إشكالية مادية تتعمؽ بأىـ مركز مف مراكز المادية أال كىي
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المصمحة الذاتية إال أنو يتحاشى التعامؿ معيا ماديان فيخاطب العقؿ كالعقبلء  ،اعتقادان منو أنو ربما

تكفي عقبلءىـ كالمنطقييف منيـ نظرة إلى التاريخ  .إف المنطؽ كالفكر كالعقبلنية كحتى الدليؿ التاريخي

يقؼ في كثير مف األحياف عاج انز عف اختراؽ مجاؿ المصمحة المادية الذاتية كاقناع صاحبيا بالتخمي

عنيا  .إف لممحتكر منطقان خاصان بو يمبر انر ألسباب كجكد االحتكار كقائبلن في كثير مف األحياف أف في
ىذا االحتكار لمسمطة أك لممصمحة فائدة لؤلمة كالمجتمع .
حمؿ الدكتكر الككارم دعاة الديمقراطية  ،كما ذكرت سابقان ميمة إقناع المعارضيف غير
لقد ٌ
أك
المقتنعيف بالديمقراطية كطالبيـ بالرد عمى المعترضيف عمى الديمقراطية ألسباب عقائدية

مصمحية  .كلكف الدكتكر الككارم يقؼ ىنا كيتركنا كالدعاة لكحدنا نبحث عف السؤاؿ الذم يقفز بعد
االنتياء مف ميمة التكميؼ ،أال كىك كيؼ يمكف لمدعاة الرد عمى المعترضيف كعمى المتحفظيف عمى

الديمقراطية في دكؿ مجمس التعاكف كمنابر الدعكة مغمقة؟

الدكتكر الككارم  ،كجو دعاة الديمقراطية كطالبيـ أف يككف حكارىـ مع المعترضيف كالمتحفظيف

عمى الديمقراطية مكجو إلى نفي األيدلكجية المنافسة بينيا كبيف اإلسبلـ فيما يتعمؽ بإدارة شئكف األمة ،

فيك يقكؿ -:

(( يقتضي مشاركتيـ (دعاة الديمقراطية) في الحكار حكؿ المفيكـ المعاصر لمديمقراطية الذم ينفي

عنيا شبية العقيدة المنافسة لمعقيدة اإلسبلمية كيسبغ عمييا صفة نظاـ الحكـ كالمنيج السممي إلدارة
أكجو االختبلؼ في اآلراء كتعارض المصالح )).

الديمقراطيػة ليست عقيػدة  ،فيي كسيمة لئلدارة السياسية لمدكلة  ،ذات طابع ديناميكي متطكر .لذا

فإنيا ال تنافس العقيدة اإلسبلمية في ىذا المجاؿ العقائدم كلكنيا قد تتشابؾ معيا إذا سحب المفيكـ
الديني بشكؿ عاـ ليحدد كيضبط حركة اإليقاع في الشأف السياسي لمدكلة كليس لمفرد .إف الشأف

الديني في جميع األدياف السماكية معنية أساسان بالفرد عقيدة كسمككان  .لذا فإف إسقاط بعض األحكاـ
المعنية بالفرد عمى الدكلة الجامعة لجميع األفراد كاألدياف  ،يخمؽ أشكاؿ ال يزاؿ الفكر اإلسبلمي كالفكر
الميبرالي منشغميف أك متشابكيف حكلو بحثا عف قاعدة ال تخؿ باإلسػػبلـ كعقيػدة كال بالديمقراطيػة كنظػاـ

سياسػي مف مقكمػاتو ضمػاف الحػرية الدينيػة ألفػراد المجتمع .
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كرغـ اعتماد الدكتكر الككارم عمى كسيمة اإلقناع كأىـ الكسائؿ لجمع الفرؽ المختمفة حكؿ

الديمقراطية كتكميفو لدعاتيا بيذه الميمة ،إال أنو يبدك لي غير مقتنع بكفاية ىذا األسمكب مع أىؿ

المصالح  .لذا أضاؼ إلى كسيمتو الدعكية كسيمة مادية تقكـ عمى شراء ىذا الرضا عف طريؽ

مقايضتو بالتدرج في إلغائو  .كفي ذلؾ يقكؿ الدكتكر الكػكارم - :

(( كلعؿ تكسيع قاعدة أصحاب المصمحة في الديمقراطية يقتضي شراء رضاء أصحاب

االمتيازات كالمكانات بثمف مؤقت كمقبكؿ إنسانيان عف طريؽ التدرج في إلغاء تمؾ
االمتيازات  ،األمر الذم يكجد مخرجان سمميان ألصحاب تمؾ االمتيازات التي قد تغرم
الرغبة في استمرارىا لبعض الجماعات بمعاداة الديمقراطية كالكقكؼ في كجو المطالبيف

بيا )) .

إف تفكيؾ النص السابؽ لمدكتكر الككارم كاجراء حفريات بسيطة الستنباط بعض معانيو يقكدنا

إلى القكؿ  ،أف النص يكحي ككأف إقناع أصحاب االمتيازات بالديمقراطية مف قبؿ دعاتيا أمر ميسر

كسيؿ كأف عممية الشراء أك المقايضة ليست إال داعمان كمخرجان سمميان لتنفيذ ىذه القناعة  .كىذا يعني أف
أىؿ اإلقناع أقكل مف أىؿ المصالح الذيف ال يحتاج األمر إلقناعيـ بالتنازؿ عف مصالحيـ إال إعطاءىـ
فرصة التنازؿ التدريجي عنيا  .ىذا كصؼ كتبسيط مغاير لكاقع الحاؿ ليس في دكؿ الخميج العربية
فحسب بؿ في كؿ دكؿ العالـ التي لـ تصؿ بعد إلى الديمقراطية  .فأىؿ المصالح ىـ أصحاب اليد

العميػا كالكممة الفصؿ  ،لذا فإنو ال يبدك أم انر عمميان أف يكفييـ اإلقناع كالمنطؽ سببان لمتنازؿ التدريجي عف
امتيازاتيـ كمصالحيـ  .كىنا يبقى السؤاؿ الجكىرم الذم استعصى عمى الكثيريف قائمان  ،كيؼ يمكف
إقناع صاحب السمطة كاالمتياز بالقبكؿ بالخركج مف قمعة االمتيازات إلى الساحة العامة ؟

ال شؾ أف التدرج في التنازؿ عف االمتيازات لصالح األمة ىك أحد الصيغ السممية لتأميف عممية

االنتق اؿ مف المرحمة االحتكارية إلى المرحمة الديمقراطية  ،كلكف ال بد أف يككف ىناؾ ضاغط
دافع يجعؿ صاحب االمتياز يقبؿ بمبدأ التنازؿ السممي حتى كلك كاف تدريجيان .

أك

الدكتكر الككارم كغيره مف الباحثيف في المشكمة الديمقراطية في الببلد العربية لـ يقدمكا لنا شيئان

في مجاؿ العمؿ البرجماتي التطكرم  Evolutionaryالسممي الضاغط بديبلن لمعمؿ الثكرم العسكرم الذم
ثبت فشمو ككانت نتائجو عمى الدكؿ العربية التي أخذت بو أسكأ مف الكاقع الذم ثار لتغييره  .إف األمة

العربية تعيش مرحمة مف الرككد كالتجمد ألسباب عديدة منيا غياب األسمكب السممي الضاغط كالباعث
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عمى الحركة كالتطكر في اإلدارة السياسية لؤلمة .
التعبير الحر كالسممي لمجماىير عف رغبتيا في تحقيؽ العدؿ االجتماعي كاحتراـ حرية المكاطف

كحقكقو كاحتراـ القانكف كالماؿ العاـ كالحد مف االحتكار كالفساد كالمشاركة في القرار ىك الضاغط

السممي الذم يجب البحث عنو  .ىذا الضاغط  ،صكتو مكبكت  ،كصكرتو مشكىة بفعؿ البطانة

نعمة بامتيازات خاصة عمى حساب الحاكـ كالمحككـ  .الحاكـ ال يسمع لجماىيره
الم ٌ
المحيطة بالحاكـ  ،ي
المخمصة المسالمة صكتان كال يرل ليا صكرة إال إذا انعتؽ مف ىذه البطانة ككسر طكقيا كأخرج رأسو مف

تحت غطائيا ليسمع كيرل  .الديمقراطية ليا نكر كليا حجة ال يراه أك يسمعو حاكـ بعينو المجردة كأذنو
الصاغية إال كآمف بيا كبفائدتيا كمنفعتيا لو كحاكـ كألمتو المحككمة بأمره.

المطمكب إذف  ،ىك فؾ الحصار مف حكؿ الحاكـ كىذا ىك الدكر األكؿ كاألساسي لدعاة

الديمقراطية كالمؤمنيف بيا كذلؾ باختراؽ حكاجز ىذا الحصار كحيطانو لكي يرل الحاكـ كيسمع دكف

كسيط الجماىير كرغباتيا  .كيقيني أف خطاب الجماىير سيجد أذنان صاغية كعقبلن يدرؾ المصمحة
بأبعادىا الفردية كالكطنية العامة كالخاصة .

ىذا في اعتقادم ىك مركز الدائرة في الرؤية المستقبمية لتعزيز الديمقراطية في إطار دكؿ الخميج

العربي  ،رؤية يحمميا كيعمؿ مف أجؿ تحقيقيا عمى أرض الكاقع دعاة إصبلح مكاطنكف جعمكا العمؿ

مف أجؿ االستقرار كتحقيؽ األىداؼ الكطنية الكبرل ألمتيـ ىدفان ليـ كمصد انر لسعادتيـ.

إف االستقرار السياسي كتعظيـ الفكائد لؤلمة اقتصاديان كاجتماعيان  ،الذم تحدثو المشاركة في إدارة

الشئكف السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية مف قبؿ مجمكعة أكبر مف المكاطنيف أصحاب الشأف في ىذه

القضايا كاالبتعاد عف احتكار القرار عمى فرد أك مجمكعة مف األفراد ( كىذا كنو الديمقراطية كمركزىا

األساسي ) إف ىك إال أمر ثبتت جدكاه كفاعميتو في ترشيد القرار كحشد الطاقات الدافعة لمسيرة التنمية
عمى مختمؼ أشكاليا كمكاقعيا خبلؿ ما يربك عمى قرف مف الزماف .

لقد قامت الثكرات بجميع أنكاعيا العسكرية كغير العسكرية كفي الببلد العربية كغير العربية،

لتبدؿ الحكـ الفردم بحكـ أفضؿ من و ،كتبدؿ الحالة السيئة لؤلمة بحاؿ أفضؿ منيا  ،لكنيا لـ تفمح إال
في إبداؿ حاكـ بحاكـ أسكأ منو  ،أفسد إدارة شئكف األمة كلـ يصمح كالسبب في كؿ ىذا يعكد إلى أف

حكـ الفرد مآلو إلى الميؿ نحك احتكار السمطة كالقرار كبالتالي الكقكع في األخطاء الجساـ  .كأفضؿ
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دليؿ عمى ذلؾ كىك ليس الكحيد في ىذا الشأف  .إف التحكؿ السممي التدريجي كالمتكازف نحك المشاركة
الجماعية في إدارة الشأف العاـ لؤلمة (الديمقراطية) كاالبتعاد عف احتكار السمطة ىك المبلذ الكحيد

كالطريؽ األفضؿ لتحقيؽ االستقرار السياسي كالنمك االقتصادم كاالجتماعي  .ىذا التحكؿ السممي
كالمنيج الجديد في اإلدارة السياسية لؤلمة يتطمب تكافر أمريف أساسييف  :األكؿ كاألىـ اقتناع صاحب
السمطة باألخذ بيذا المنيج  ،الثاني كالميـ اقتناع أصحاب المنيج المتطرؼ في التحكؿ السياسي إلى

أىمية المنيج التدريجي .

كفي كؿ عممية إقناع  ،فإف االقتناع مرىكف بالدكافع النابعة مف داخؿ الفرد كمف مصالحو الذاتية

اآلنية كالمستقبمية كمف الضغكط القادمة مف خارج الذات أم مف اآلخر  .ككمما كاف الضاغطاف الذاتي
كاآلخر في نفس االتجاه  ،كمما ساعد ذلؾ عمى الدفع في اتجاه المنيج التدريجي أما إذا تعاكسا في

االتجاه فإف أحدىما ينفي اآلخر كيقمؿ مف مساىمتو في الدفع إلى األماـ  .ماىي كسائؿ اإلقناع الناجعة
ككيؼ يمكف الكصكؿ إلييا ؟ كما ىي معكقات ىذا اإلقناع ككيؼ لنا االبتعاد عنيا؟ كما ىي اآللية
التي تساعد عمى الكصكؿ إلى االقتناع ككيؼ يمكف تطبيقيا ؟

كؿ ىذه األمكر كما يرتبط بيا  ،حاكؿ الدكتكر عمي الككارم كمكاطف كمثقؼ مف دكؿ مجمس

الخيرة لمحديث عف المسككت عنو
التعاكف مبلمستيا كدفع الحكار العممي في اتجاىيا  ،في إطار جيكده
ٌ
كالمسككت عنو في كثير مف األحياف ىك الجكىر .
إف مسألة تعزيز مسيرة الديمقراطية في دكؿ مجمس التعاكف  ،عنكاف دراسة الدكتكر عمي

الككارم ،ىي أىـ األمكر التي يجب عدـ السككت عنيا كفتح المجاؿ لمنقاش الكطني المخمص اليادئ

كالعممي حكليا  ،مف أجؿ الكصكؿ إلى تدرج سممي نحك الديمقراطية .

د .عبد العزيز الدخيؿ
الرياض 2110/5/27 :ـ
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 6-2تعقيب األستاذ عبد العزيز بن محمد الخاطر
ىذه الرؤية محاكلة جادة كمخمصة كتعتمد عمى اإلبعاد الكاقعية التي يمكف تطبيقيا خبلفان لما

عيدناه مف تنظير أكاديمي تعج بو الرفكؼ حكؿ مكضكع الديمقراطية أك إمكانية التحكؿ الديمقراطي في

دكؿ مجمس التعاكف كما يمكف احتسابو ليذه الرؤية الكاقعية ىك تقديميا لمعديد مف البدائؿ سكاء في
طريقة فيـ الديمقراطية كحركة مجتمعية ال عقيدة ثابتة كأف ىناؾ أرضية مشتركة بيف النسؽ القيمي
كاألخبلقي كالديني ليذه المجتمعات كبيف الديمقراطية بيذا المعنى يمكف تطكيرىا إليجاد مجتمعات أكثر

صيانة لحقكقيا كادراكان لمصيرىا  ،أك ما تقدمو كذلؾ مف شمكلية في الطرح حكؿ إمكانية إستيعاب
الدستكر الديمقراطي لمقاصد الشريعة كمصدر رئيسي لمتشريع مع كجكد اآللية الدستكرية المناسبة

لتكضيح ذلؾ كىي رؤية متفتحة يمكف معيا تجاكز عقبة كؤكد يعتقد البعض بيا كىي تعارض اإلسبلـ

كربما القرآف مع خصائص الدستكر الديمقراطي الحديث  ،إال أف ىذه الرؤية باإلضافة إلى ذلؾ تمقي
بظبلؿ مف التشاؤـ عندما تفصح بجبلء عف تبلقي مصالح النخب الحاكمة مع مصالح الدكؿ األجنبية

ذات التكاجد الكثيؼ في المنطقة في إبقاء الكضع عمى ما ىك عميو  ،األمر الذم يجعؿ مف الصعكبة

كصكؿ ىذه النخب إلى حالة الضعؼ كبالتالي قياـ مأزؽ سياسي أك طريؽ مسدكد كىك ما تفترضو ىذه

الرؤية عمى ما يبدك كنقطة بداية لمتفكير في التحكؿ الديمقراطي السممي .كاذا ما ترافؽ ذلؾ مع عدـ
كجكد دالئؿ لحكـ إيثارم إنساني زاىد كما حصؿ في الككيت في عيد الشيخ عبد اهلل السالـ ليصبح

األمؿ في التحكؿ الديمقراطي السممي خيكط سراب ال تمبث أف تبدد  .األمر الذم يجعؿ مف تراجع

األىمية اإلقتصادية كاإلستراتيجية ليذه المنطقة كىك  -أمر ال يمكف التكيف بو عمى األقؿ في المستقبؿ

القريب -قد يبدك أكثر إشراقان لفؾ التحالؼ بيف الجانبيف كمف ثـ بركز اإلنسانية الصرفة لدل تمؾ الدكؿ

بعيدان عف ثقؿ المصالح  ،كبكجكد مثؿ ىذا الكضع الذم ال يتفؽ مع مبادئ الديمقراطية الحقيقية التي

تستند إلى الشرعية الشعبية يجعؿ األمكر أكثر تعقيدان كربما يطرح بالتالي إشكالية مف يسبؽ مف ،
الديمقراطية أـ فؾ االرتباط بيف الجانبيف؟ ك كذلؾ ال تطرح ىذه الرؤية كبنفس القكة بدائؿ لطريقة
التحكؿ الديمقراطي مف النقطة التي كصمت إلييا مجتمعات دكؿ الخميج العربية فينالؾ كما تشير الرؤية

تقببلن كتداكالن لمصطمح الديمقراطية ليس فقط داخؿ ىذه المجتمعات كلكف ضمف أنظمتيا أيضان كىناؾ
متسع مف الحرية تنعـ بو ىذه الشعكب فالمطمكب إذف كيؼ يمكف االستفادة مف ىذه العناصر لخمؽ
طمب فعاؿ يضغط عمى ىذه األنظمة خاصة كنحف نعمـ أف األمر لدل معظـ دكؿ الخميج لـ يتحكؿ إلى
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حكـ الغمبة إال بعد مجيء الثركة أم بعد ظيكر النفط .فنحف كما أعتقد لسنا في نقطة البداية مف الصفر

كعماف لدييا برلماف
 ،فالككيت مثبلن لدييا ديمقراطية كلكف ليست مكتممة لعدـ إمكانية تداكؿ السمطة ي
منتخب كاآلخركف عمى ما يبدك في الطريؽ .ىذه كميا خطكات عمى طريؽ الديمقراطية الطكيؿ فالسؤاؿ
الذم أرل طرحو ليس كيؼ ننش أنظمة ديمقراطية في ىذه الدكؿ كلكف كيؼ يمكف تحكيؿ الديمقراطية

الكقائية التي تعتمدىا األنظمة حاليان إلى ديمقراطية حقيقية قابمة لمنمك كالتطكر؟ كالنقطة األخرل التي أكد
اإلشارة إلييا تتمثؿ في حساسية ىذه المجتمعات مف مقكالت القكالب الجاىزة كذلؾ مرجعو إلى التجربة
السياسية كالثقافية التي مر بيا العالـ العربي خبلؿ الخمسيف سنة الماضية فكممة الديمقراطية في معظـ

األحياف تكضع إلى جانب مفاىيـ أخرل مختمطة داخؿ ذىنية ىذه المجتمعات مثؿ "الشيكعية" ك "

القكمية" ك "اإلشتراكية" إلخ… خاصة إذا كانت القيـ اإلنسانية كالعدالة كالمساكاة كالحرية لـ تتحكؿ بعد
إلى قيـ إجتماعية داخؿ ىذه المجتمعات فأرل أف إستيعاب مفيكـ الديمقراطية كتحكيمو إلى قيمة

إجتماعية لف يتـ إال عف طريؽ التجربة المباشرة .فبالتالي فإف الدعكة إلى إستيعاب القيـ اإلنسانية التي

يحض عمييا الديف كذلؾ اكالن كي نستطيع أف نمرر مفيكـ الديمقراطية دكف إشكاؿ ثقافي بعد ذلؾ.

المبلحظة األخيرة التي أكد أف أشير إلييا  ،كىي ىؿ يمكف إعتبار عامؿ الزمف لصالح ىذه

الشعكب؟ بمعنى ىؿ اإلنتظار ىك أفضؿ البدائؿ المتاحة لشعكب المنطقة خاصة كأف األمكر تتحسف

عمى ىذا الصعيد كأف ىناؾ تقدمان يفرضو العصر كتغير األجياؿ كظيكر القيادات الشابة كاستجابتيا
لزيادة الطمب الداخمي عمى الديمقراطية رغـ طقكسية بعض ىذه اإلستجابات إال أف ىنالؾ تفاعبلن يمميو
العصر كآلياتو أـ إف األمر يتطمب غير ذلؾ؟ أم دفع العجمة بصكرة أسرع كأشمؿ رغـ إختبلؼ كؿ بمد

عف اآلخر تبعان لظركفو الديمغرافية كاإلجتماعية كقدرتو عمى إدارة الريع بصكرة أكثر كفاءة.

عمى كؿ حاؿ  ،تبدك ىذه الرؤية ككأنيا تممسان حقيقيان إلرىاصات حقبة مستقبمية مصيرية تبدك

مجتمعاتنا الخميجية في نقطة ما عمى خريطتيا  ،فيي إستشراؼ كاقعي عممي في زمف التخمينات

كاعتماد التبصير لمكصكؿ إلى حاؿ أفضؿ.

عبد العزيز بف محمد الخاطر
الدكحة
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 7-2تعقيب الدكتور عبد الخالق عبد اهلل آل عبد الحي
أخي العزيز الدكتكر عمي الككارم  ،قرأت بشغؼ كنيـ كرقتؾ  ،كأدركت األلـ كالكجع الذم يؤرقؾ

حكؿ مستقبؿ األمة عامة كشعكب ىذه المنطقة خاصة ،كقد كانت الكرقة حبمى باألفكار كالمقترحات
الثرية  ،حيث لـ تترؾ ثغره بحاجة إلى المزيد مف التفاصيؿ  ،كلجئت لمنفس المكامة كالشيادة الصادقة

عمى الكاقع كلك عمى النفس أك الكالديف كاألقربكف فاألقربكف أكلى بالمعركؼ كال معركؼ أكبر مف
تشخيص حالة المرض الذم نعاني منو ثـ محاكلة المشاركة في كصؼ العبلج الشافي  ،فالمستشار

مؤتمف كعميو قكؿ الحؽ أك الصمت حيث مف أحيا نفسان بتنكيرىا فكأنما أحيا الناس جميعان  ،كمف قتؿ
نفسا بتجييمياى نً فكأنما قتؿ الناس جميعان  ،فالتنكير ىك ضريبة كزكاة لمعمـ حيث ال يجكز كتماف العمـ
جماعي ليـ كجعميـ يعميكف في الظممات بينما العمـ نكر كحياة كشرط أساسي
عف الناس فذلؾ قت هؿ
ه
لمكلكج في عصر الكككبة المعرفية.

كلعمني ىنا أساىـ في اإلجابة عمى إشكالية مطابقة جكىر الديمقراطية لجكىر الشكرل اإلسبلمي

مف عدمو فأرجك أف تقبؿ مني ىذه اإلضافة البسيطة حكؿ مقاصد الشكرل كتداعياتيا كتجمياتيا قياسان
عمى التجربة الديمكقراطية الغربية حتى يدرؾ المسممكف أف الشكرل ال تتفؽ في جكىرىا مع الديمكقراطية

الغربية فحسب بؿ ىي أكثر كثافة حقكقية عمى المستكل النظرم مف الديمكقراطية كأف الديمكقراطية

ليست كافرة كال ضد الديف بؿ ىي إدارة ناجحة لمسياسة فيي أحسف األسكأ عمميان .
قاؿ تعالى  { :كشاكرىـ في األمر } ك قاؿ  { :كأمرىـ شكرل بينيـ }

اع ككمكـ مسؤك هؿ عف رعيتو "
كقاؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ  " :كمكـ ر و
" متى استعبدتـ الناس كقد كلدتيـ أمياتيـ أح ار انر "
عمر ابف الخطاب رضي اهلل عنو
"كما تككنكا يكلى عميكـ "
اإلماـ عمى رضي اهلل عنو
دعني يا صديقي عمي أف أقكؿ لؾ ما قالو اإلماـ عمى كرـ اهلل كجيو  " :إف كثرت اآلماؿ تذىب
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األعماؿ ك ال أمؿ لمف ال عمؿ لو "  .كىي مقكلة تنبع مف ركح النص القرآني { قؿ اعممكا } كقكلو

تعالى { :كبر مقتان عند اهلل أف تقكلكا ما ال تفعمكف}  ،فاألفعاؿ خير مف األقكاؿ كلك كانت ذرة خي انر أك
ش انر نراه  ،حتى ال نككف كما قاؿ عبد اهلل القصيمي  " :إف العرب ظاىرة صكتيو " ! يقكلكف ماال يفعمكف

.

إف الحديث عف الدعكة لتطكير رؤية مستقبمية لتعزيز المساعي الديمكقراطية في أقطار دكؿ

مجمس التعاكف الخميجية لمف القضايا الجكىرية كالممحة خاصة في مطمع األلفية الثالثة  ،حيث سيطرة

ظاىرة العكلمة بكؿ تداعياتيا كتجمياتيا كتحدياتيا لكؿ جكانب الحياة االقتصادية كالثقافية كاالجتماعية

كاالتصالية كالسياسية .

كما نبلحظ أف المجتمعات الصناعية المتقدمة كأمريكا كأكركبا كالياباف ىي الجية األكثر استفادةن
مف العكلمة المتبلكيا قاعدة معمكماتية كمعارؼ كتقنيات فائقة الذكاء كمؤسسات تعميمية منفتحة عمى
العصر كمجتمع مدني متطكر كحككمات قكية مستقرة كانسجاـ اجتماعي تعددم  ،كتداكؿ سممي لمسمطة
كمف ثـ نمك اقتصادم كبير  ،كقكة عسكرية ضاربة جعمت أمريكا القطب الكحيد في العالـ عسكريا عمى

األقؿ حاليا .

إف محكر العكلمة ىي المعمكمات كتقنيات تحصيميا كتداكليا كنقميا كتحكيميا إلى معارؼ كمف

ثـ إلى صناعة كتقنيات حيث القيمة المضافة عالية المردكد .

كما أف محكر إنتاج ىذه المعمكمات كالمعارؼ ىك اإلنساف بما يممكو مف طاقات إبداعية

المتبلكو جزء مف ركح اهلل المنفكخة فيو كالتي انتقؿ بيا إلى السمـ اإلنساني ىاج انر السمـ الحيكاني .

ى ذه الصناعة العقمية الذىنية ىي الميزة النسبية التي تتفاضؿ بيا األمـ كالشعكب كالحضارات في

كقتنا الراىف كليست القكة العسكرية أك المالية أك امتبلؾ الثركات الطبيعية  .فالعمـ كالمعرفة ىـ أىـ

أضبلع مثمث القكة في العالـ حسب مقكلة تكفمر في المكجو الثالثة .

كىذا اإلبداع العقمي كالذىني ال يمكف تصكره كال تطكيره في غياب المشاركة لمشعكب في كؿ

نكاحي الحياة العامة كعمى رأسيا المشاركة السياسية كالحرية بكؿ ما تحممو مف مبنى لفظي كمعنى

حياتي كمغزل مستقبمي .
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سميا ديمكقراطية أك شكرل  ،فمباني الكممات ليست ىي األصؿ أك اليدؼ بؿ المعاني حيث

الكممات خدمان لممعاني كحيث المعاني تكمف في الحياة اليكمية كفي المجتمع نابضة بالحياة كمفتكحة

عمى المستقبؿ حيث المقاصد كالمغازم العميا .

فالمغزل مف الكممات ىك الكصكؿ باإلنساف لمسعادة كالعدؿ كالحرية كالمساكاة عبر الكسيمة

المبلئمة كالتي تيفعؿ كافة طاقات المجتمع دكف تمييز أك ىذر لمجيد في حركب أىمية أك صراعات
دكلية كىذا ىك لب كجكىر الديمكقراطية كالشكرل معان .
فالديمكقراطية ليست عقيدة بديمة عف األدياف كال ىدؼ بحد ذاتيا بؿ ىي تمؾ األداة العمبلنية

التي طكرتيا التجربة اإلنسانية إلدارة شئكنيا السياسية بأقؿ تكاليؼ كبأعمى مردكد  ،ىذا ىك الركح

كالجكىر كما عدا ذلؾ فيك مجرد فرقعات كبلمية كاف تكشحت بمباس الديف أك األخبلؽ أك الخصكصية

ألىداؼ سياسية مصمحيو فئكية ال تمت إلى جكىر الديف بصمة .

فالبديؿ عف النظاـ الديمكقراطي بتعريفو الجكىرم السابؽ ىك ليس الدكلة الدينية كما يدعي

البعض إنما الحكـ الدكتاتكرم التسمطي الذم ال ييمكف ألم مجتمع الكلكج إلى عصر العكلمة كال يرقى
لبلستجابة لتحدياتيا الجساـ أك يستفيد مف فرصيا العظاـ.
فالحديث عف دكلة دينية ىك مف األمكر االيدكلكجية كينطبؽ عميو مقكلة كممة حؽ أريد بيا باطؿ

 .كقد ربط الداعية اإلسبلمي عبد الرحمف الككاكبي بيف االستبداد السياسي ك االستبداد الدينكم في
كتابو طبائع االستبداد كمصارع العباد حيث االستبداد السياسي يقكد لبلستبداد الدنيكم كالعكس صحيح

.

إف الشؤكف الدنيكية في اإلسبلـ ىي مف اختصاص الناس فيـ أعمـ كأدرل بشؤكف دنياىـ حتى

في الممارسة الشيعية في إيراف نجد أف صندكؽ االقتراع ىك الفيصؿ كالحكـ ال الكراثة كال النص فالكاقع
أحكـ كألح مف النظريات كالكممات.

لقد تراجع أفبلطكف عف جميكريتو الفاضمة كحكـ الفبلسفة المطمؽ كأدرؾ أنو ال يمكف بناء دكلة

كجميكرية فاضمة كمطمقة بكسائؿ نسبية  ،حيث ال عصمة لئلنساف فيك مميـ الفجكر كالتقكل كالذم
يمييو التكاثر حتى يزكر المقابر  ،كالذم يطغى إف رآه استغنى  ،كالذم إذا أيمر كمترؼ فسؽ في القرل
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فحؽ عمييا العذاب اإلليي فدمرت كىمكت .
كىكذا يعممنا تاريخ التجارب اإلنسانية بأف العاصـ الكحيد لممجتمعات كالدكؿ كالحضا ارت مف

االنييار ىك المشاركة كالمشاركة الشعبية  ،كىذا ما أسفرت عنو التجربة السكفييتية بعد سبعكف سنة مف
التجربة المريرة  ،عاد الشيكعيكف كحككماتيـ المركزية إلى الشعب ككؿ الشعب حيث الناس خبلئؼ في

األرض حيث الخبلفة األرضية ىي لمنكع كليست لؤلفراد أك األسر أك القبائؿ أك األحزاب الغير تنافسية

 ،كأحزاب السمطة التي تمارس سمطة الحزب بعيداى عف التداكؿ السممي لمسمطة  ،فالعصمة النسبية في
اإلسبلـ ىي لؤلمة كلؤلغمبية كلمسكاد األعظـ مف الناس حيث ال تجتمع األمة عمى باطؿ أك ضبللة كما

قاؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ .

مف ىنا نقكؿ لسنا بحاجة إلى كممات أك مصطمحات إنما حاجتنا إلى أفعاؿ كأدكات عمبلنية

تحقؽ لنا نتائج المشاركة العامة في مجتمعاتنا اإلنسانية مزيدان مف الرفاىية كالصحة كالكرامة كالتنمية

كالسبلـ المحمي كاإلقميمي كالعالمي .

كجكىر الشكرل اإلسبلمية يحقؽ ذلؾ كأكثر إذا ما أعيد لمفيكـ الشكرل فاعميتو ككجيو كاف

استعرنا مف التجارب اإلنسانية الناجحة بعض األدكات كاآلليات كالمعارؼ التي تعزز تطبيؽ جكىر

الشكرل بما ىي المشاركة الفعالة المبدعة البانية .

إف العمـ كاالنفتاح عمى األخر كالحرية كالعدؿ كالمساكاة كالمشاركة العامة ىي الكسيمة األكثر

مبلئمة لمكلكج لمعصر العكلمي حيث مشركطية المعطيات السابقة لقياـ دكلة قكية مستقرة مدعكمة
بمجتمع مدني قكم كمتماسؾ اجتماعيان بعيدان عف عنؼ الحركب األىمية أك الصراعات الدكلية .

ىذه ىي عكامؿ الكلكج لمعصر العكلمي  ،كقد تسنى لي أف أكتب بحثان عف الشكرل في اإلسبلـ

بيف الماضي كتحديات الكاقع ك إصرار المستقبؿ فكجدت في مبدأ الشكرية كباقي مبادئ نظاـ الحكـ في
اإلسبلـ كالحرية كالعدؿ كالمساكاة كالكرامة اإلنسانية كالمسؤكلية الفردية كالجماعية كالسمع كالطاعة ،
الزاد الكافي عمى مستكل المبادئ العامة كاف قصرت التجربة السياسية عند المسمميف عف تطكير

اآلليات كاألدكات البلزمة لتفعيؿ مبادئ نظاـ الحكـ في الكاقع  .كىذه األمكر الفنية مترككة لممسمميف
ليتخيركا منيا ما شاءكا دكف قيكد ما لـ تخالؼ نصكص قطعية الثبكت كالداللة يراىا السكاد األعظـ

كاالجتياد المؤسسي كذلؾ  ،فبل مجاؿ ىنا لمفتكل الفردية كالمزاج الشخصي في قراءة النصكص كالتحكـ
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في دالالتيا .
كما أف القرآف ىك حركؼ بيف دفة أسطر ال ينطؽ إنما ينطؽ بو الرجاؿ  ،كمجاؿ التحريؼ

ألغراض سياسية كمصالح ذاتية  ،لـ يستبعده القرآف الكريـ حيث الذيف يحرفكف الكمـ عف بعض

مكاضعو كثر .

أما السنة النبكية كالشريعة فكبلىما يشير إلى الطريؽ ك المنيج الذم التزمو الرسكؿ صمى اهلل

عميو كسمـ في النظر إلى الشؤكف الحياتية المختمفة  ،فالسنة ليست كؿ قكؿ أك فعؿ أك تقرير لمرسكؿ بؿ
ىذه نتاج السنة  ،كما أف الشريعة ليست أقكاؿ كاجتيادات الفقياء الذيف تجنبكا الخكض في المسائؿ

السياسية كفصمكا في فقو الخارج مف السبيميف بغ ازرة  ،فيذه االجتيادات الفردية تخطأ كتصيب ،

فالمشرع الكحيد ىك اهلل كحدة  ،أما اإلنساف ميما كصؿ عممو فميس إال متشرعان  ،يحتاج إلى فيـ
ظركؼ عصره كاختبلؼ معاصريو  ،حيث يقكؿ اإلماـ أبك حنيفة  " :إف أعمـ الناس أعمميـ باختبلؼ

الناس "  ،كما إف االختبلؼ يكلد المعنى  ،فالحبلؿ بيف كالحراـ بيف  ،أما المعركؼ كالمنكر فيك عائد
لمممارسات الحياتية  ،يختار منو الناس أفضؿ األدكات كالكسائؿ المتاحة كالمعركفة  ،كينكركف منيا ما

ال يحقؽ األفضؿ لممجتمع كاألمة  ،كمنيا أمكر السياسة كشؤكف دنيا  ،كؿ ىذه أمكر شكرية كالشكرل

في اإلسبلـ ممزمة لمحاكـ حيث الفاء في { فإذا عزمت فتككؿ } ىي فاء تعقيبية تدؿ عمى إلزامية

شأف
الشكرل كلذلؾ فالشكرل ليست معممة كما يرل البعض  ،فإذا كاف اختيار الحاكـ كنظاـ الحكـ ىك ه
عاـ يتـ بالبيعة كصفقة اليد كثمرة القمب  ،حيث ال بيعة لمكره كما يقكؿ اإلماـ مالؾ  .كمثاؿ بمقيس في

استفتاء المؤل مف قكميا دعمان كاضحان لمشكرل  ،كعكسو ذـ القرآف لفرعكف لتفرده باألمر دكف الناس .

أما الحرية فيي أكؿ المسؤكليات التي تحمميا اإلنساف بعد نفخ الركح فيو  ،حيث الركح ىي سر

اإلبداع كاالختيار الذم رفضتو السماكات كاألرض لما عرضت عمييا أمانة الحرية  ،كلكف اإلنساف

حمميا .

فيي حرية عامة دكف قيكد أك شركط ما لـ تعارض حرية اآلخريف  ،فينا تقؼ حرية الفرد ببداية

حرية اآلخر  ،أك مخالفتيا لنص قطعي الثبكت كالداللة  ،كىك مف األمكر النادرة عمى مستكل األغمبية

كالسكاد األعظـ مف المؤمنيف .

فحرية العقيدة مكفكلة كال قتؿ لممرتد حتى آخر رمؽ مف حياتو  ،فربما تاب  ،كلـ يقتؿ النبي
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صمى اهلل عميو كسمـ غير المرتديف الحربييف  ،أما المرتديف المدنييف فقتميـ يعتبر تعزي انر ال حدان  ،نبيف
ذلؾ حتى ال يحارب كؿ فكر مستنير باسـ الردة كالغيرة عمى الديف  ،فحرية الفكر ك الرأم كالكممة

كالتنظيـ األىمي كحرية العمؿ كحرية المسكف  ،كميا مكفكلة شرعان حيث ال إكراه في الديف كحيث أفضؿ
الجياد عند اهلل كممة حؽ عند سمطاف جائر  ،إذ ال طاعة إال بعد سمع أم بعد عمـ كمعرفة .

أما العدؿ فيك أساس الحكـ في اإلسبلـ  ،كمف شركط اإلمامة أك الرئاسة كالمساكاة ركحيا ،

فالناس عند اهلل سكاسية كأسناف المشط أكرميـ عنده أتقاىـ .

كاإلسبلـ يدرؾ أىمية العدؿ كالمساكاة بيف الناس الستقرار المجتمع  ،حيث إذا بات مؤمف جائع

فبل ماؿ ألحد  ،كمقكلة أبي ذر الغفارم  " :عجبت لرجؿ ال يجد قكت يكمو في بيتو ال يخرج شاى اىر

سيفو عمى الناس " ،فيذه المقكلة تأكد أىمية التكزيع العادؿ كعدـ مشركعية تكدس الثركات عند القمة
كفقر األغمبية  ،كىذا ما أكده أرسطك حيف ربط بيف التكزيع العادؿ مف عدمو كبيف االستقرار االجتماعي

كبيف الثكرة .

كىذا ما أدركو كمنتكف كبمير حيث ناديا بالطريؽ الثالث  ،حيث التكفيؽ بيف الرأسمالية كاالشتراكية

في معادلة تمكنيـ مف حؿ مشكبلت الفقر كالتيميش كالبطالة كالجريمة  ،كاىماؿ المحميات في

مجتمعاتيـ  ،طرداى نً لشبح عدـ االستقرار االجتماعي كمف ثـ عدـ االستقرار السياسي لدييـ .

كىذا ىك جكىر الكسطية في اإلسبلـ ببل إفراط كال تفريط كال غمك في أمكر الديف أك الدنيا .
أما الكرامة اإلنسانية فقد سبؽ اإلسبلـ إعبلف حقكؽ اإلنساف إلييا  ،فالرسالة المحمدية عكلمية

حيث بعث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ لمناس كافة بشي انر كنذي انر كرحمة لمعالميف  ،كما أنو بعث ليتمـ

مكارـ األخبلؽ  ،حيث الديف المعاممة  ،فإذا كانت الصبلة تنيى عف الفحشاء كالمنكر فإف ذكر اهلل
أكبر  ،أم إف السمكؾ أىـ مف الشعائر الفارغة مف التأثير عمى السمكؾ  ،كالناس سكاسية عند اهلل

كأسناف المشط ال فرؽ بيف عربي عمى أعجمي إال بالتقكل كالعمؿ الصالح كلك مثقاؿ ذرة خي انر أك ش انر

يراه .

كالقرآف كرـ اإلنساف كفضمة عمى أكثر المخمكقات كخصو بنفخ الركح فيو  ،فتأنسف كتحرر

كتحمؿ مسؤكلية االختيار كىنا فقط يصبح لمثكاب كالعقاب معنى  ،كمف ىنا جاء النص عمى ضركرة
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شكريتو  ،حيث الشكرل ىي حالة مف المراجعة المستمرة بيف الحاكـ كالمحككـ لمكصكؿ إلى أفضؿ
النػتائج التي تحقؽ مصمحة األمة  ،حيث التشكير ىك اإلجبلء كالتكضيح  ،كاالستماع إلى القكؿ ثـ

إتباع أحسنو  ،إذ ينيي اإلنساف عف التقميد  ،حتى لك دخمكا جحر ضب دخمكه .

أما العمـ كالمعرفة فقد حث القرآف ك السنة عمييما  ،فالعمماء كرثة األنبياء كال يخشى اهلل مف

عبادة إال العمماء  ،كما إنو ال يستكم الذيف يعممكف كالذيف ال يعممكف  ،إذ يرفع اهلل الذيف آمنكا كالذيف
أكتكا العمـ منا درجات  ،كطمب العمـ فريضة عمى كؿ مسمـ كمسممة كمف الميد إلى المحد  ،كما تشير

إلى ذلؾ الدراسات المعاصرة حيث أصبح العمـ ضركرة حياتية مستمرة مف الميد إلى المحد  ،كطمب

العمـ كلك كاف في الصيف .

كىذا معنى االنفتاح عمى اآلخر كاف لـ يكف مف نفس العقيدة  ،حيث العمـ ال ديف لو  ،فحقائؽ

الككف كسننو ربانية كعامة ال ميرب منيا ألحد  ،كما إف الحكمة ضالة المؤمف أنا كجدىا فيك مف أحؽ

الناس بيا .

إذان لكي نعزز قيـ الديمكقراطية  ،كالتي تعني مشاركة الشعكب في إدارة شؤكف حياتيا كحقيا في

الرقابة عمى حكاميا  ،لضماف نمك كتقدـ كاستقرار مجتمعاتيا  ،فعمينا إذاى أف نعزز مفيكـ الشكرل بكؿ
تداعيتيا كتجمياتيا ،في الحرية كالعدؿ كالمساكاة الكرامة كالمسؤكلية كالعمـ  ،بؿ ربما كاف مفيكـ الشكرل

اإلسبلمي كجكىر أكثؼ احترامان كاع از انز لئلنساف ذكك انر أك إناثان  ،فالنساء شقائؽ الرجاؿ  ،كالمؤمنكف
كالمؤمنات بعضيا أكلياء بعض يأمركف بالمعركؼ ك ينيكف عف المنكر  ،كمف المرأة أخذنا نصؼ ديننا

 ،كتحت أقداميا تقع الجنة  ،كما إف بيعتيا لمرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كانت مستقمة عف الرجؿ  ،فميا

شرعان حؽ المشاركة السياسية كاممةن حتى رئاسة الدكلة المؤسسية  ،كلنا في تركيا كباكستاف مثاالن كاضحان

حيث حكمت المرأة ىناؾ  ،كأخي انر مثاؿ إيراف حيث ترشحت المرأة لمرئاسة .

ىذه أمثمة كاضحة عمى سماحة الديف اإلسبلمي نحك مشاركة المرأة السياسية كعمى عكسو تجربة

المرأة الككيتية حيث منعيا مجمس األمة مف حؽ المشاركة السياسية رغـ الرغبة األميرية كنصكص
الدستكر التي تأكد حقيا في ذلؾ  ،فيذه قضية سياسية ال دينيو  ،إذ ال تكجد أم نصكص دينية قطعية

الثبكت كالداللة تمنعيا مف المشاركة ال في الكتاب كال في السنة .

مف كؿ ما تقدـ ندرؾ أف اإلسبلـ كمبادئ كجكىر يحث المسمميف عمى المشاركة في حياتيـ
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اع ككميـ مسؤكؿ عف رعيتو  ،فإذا لـ يقدـ لنا اإلسبلـ تفاصيؿ نظاـ الحكـ في
السياسية حيث كميـ ر و
اإلسبلـ  ،كاكتفى بذكر المبادئ العامة لنظاـ الحكـ فبل ضير لك استعرنا صندكؽ االقتراع أك المجالس

البرلمانية أك النيابية أك الدستكر أك فصؿ السمطات كتداكليا سمميان  ،أك تعدد األحزاب كمؤسسات
المجتمع المدني كحؽ المكاطنة  ،أك اإلعبلـ الحر فالكسائؿ تتغير كتتطكر حسب الظركؼ  ،فقد بدأ

الغرب حاليان باألخذ بالديمكقراطية التشاركية الشبكية  ،حيث البلمركزية في صناعة كتنفيذ القرار ،

كتفكيض السمطة ال مركزيان لممحميات  ،حيث ىي األقدر عمى فيـ كحؿ مشاكميا بطريقة أفضؿ كأسرع
مما تستطيع اإلدارة المركزية في القمب عممو ميما زاد عدد بيركقراطييا  ،حيث المشكمة ىنا بنيكية ال

كمية أك عددية كىذه أحد تجميات العكلمة كتحدياتيا .

عمينا أف نكثؼ المعرفة بقيمة الشكرل كالمشاركة كالمسؤكلية الفردية كالعامة  ،كالسمع قبؿ

الطاعة (حتى ال نككف مف الذيف إذا تميت عمييـ آيات ربيـ خركا ركعان كسجدان دكف تبصر ) في

المناىج الدراسية مف الركضة كحتى الجامعة كالمعاىد الفنية كالمينية نش انر لمثقافة السياسية الشكرية ،
كأف تككف األسرة ىي خط الدفاع األكؿ في تربية األبناء عمى القبكؿ باألخر  ،كاحتراـ مبدأ االختبلؼ ك

التعدد كالتنكع كسنة إليية طبيعية كصحية  ،حيث الكحدة كاالنسجاـ عمؿ حضارم تربكم كثقافي ،

فاإلنساف يكلد بالفطرة محايدان فأبكاه ييكدانو أك ينصرانو أك يمجسانو  ،عمينا أف نعمـ ىذا المفيكـ
الشكرم في كسائؿ اإلعبلـ المختمفة كفي القصص كركايات األطفاؿ كفي المصنع كالمعمؿ كفي الدكائر

الحككمية كالقطاع األىمي كفي المسجد كالمسرح قدر اإلمكاف  ،كأف نجعؿ الشكرل أسمكب حياة كما ىي

في القرآف  ،شكرل في الزكاج كالطبلؽ كالرضاعة كالسياسة كالعمؿ كالثقافة.

تكثيؼ االتصاؿ بالحكاـ كمحاكلة إقناعيـ بضركرة التحكؿ السممي لئلدارة السياسية الشكرية

الديمكقراطية قبؿ أف تفرض حمكؿ خارجية عمينا غير مرضية  ،حيث طالة العكلمة كؿ شيء في حياتنا

كالسياسة ليست استثناء مف القاعدة .

فاألمر شكرل ألف النفس أمارة بالسكء فبل اطمئناف عمى الحياة العامة إلى بمشاركة الناس

عقكليـ كالمجكء لمنفس المكامة التي أقسـ اهلل بيا كصكالن لمنفس المطمئنة .

فالسمطة غالبان مفسدة كلك رأل الظالـ عمى جنب المظمكـ سيفان لما أقدـ عمى ظممة  ،كما أف مف

أمف العقكبة أساء األدب ،كلف نبني العمى متفرقيف  ،فمنستفد مف فرص كمعطيات العكلمة المعرفية
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كالتقنية  ،لبناء مجتمع مدني إلكتركني قكم يتكاصؿ عبره المثقفكف ليككف ممتقى كطني أىمي خميجي

داعمان لقيـ المشاركة الشعبية  ،إذ حيث نككف يكلى عمينا .

فعمينا بناء مجتمع يعترؼ باآلخر في الداخؿ كينفتح عمى الثقافات األخرل في الخارج  ،كصكالن

رخاء  ،كسبلمان كاستق ار انر لمجميع فيذه ىي ركح العصر  ،عصر الشعكب كالمعرفة
إلى عالـ أكثر
ن
كاالتصاؿ  ،عصر ال يمكف الكلكج إليو دكف احتراـ لئلنساف كحقكقو كدكف استثمار طاقاتو النادرة عبر

حرية المشاركة الشكرية الديمكقراطية لئلنساف كطنيان كاقميميان كقكميان ككككبيان  ،حيث كشؼ غطاء الجيؿ
عف اإلنساف فبصره كمعرفتو اليكـ حديد .

د  .عبد الخالؽ عبد اهلل آؿ عبد الحي
أستاذ العمكـ السياسية جامعة الممؾ سعكد -كمية اإلدارة كاالقتصاد
2110/5/20ـ
المممكة العربية السعكدية  ،الرياض
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 8-2تعقيب الدكتور عمي محمد فخرو

َّ
المجتمعية لمديمقراطية
التَّييئة الثقافية ك
في دكؿ مجمس التعاكف
ِّ
المتميزة بالشمكؿ ك العمؽ
يصعب أف يضاؼ شيء جديد عمى كرقة األخ عمي خميفة الككارم

مما ذكر في
ككضكح الرؤية لمكضكع الديمقراطية في دكؿ مجمس التعاكف حاليان ك مستقببلن .ك إف كثي انر َّ
تختص بيا
ىذه الكرقة ينطبؽ أيضان عمى باقي أقطار الكطف العربي .ك مع ذلؾ فيناؾ جكانب
ُّ
مجتمعات دكؿ مجمس التعاكف يجدر إبرازىا عند الحديث عف مكضكع الديمقراطية في ىذه المنطقة مف

الكطف العربي ،ذلؾ َّ
ألف ليا تأثيراتيا البالغة عمى إمكانيات تأسيس ك نمك ك رسكخ الديمقراطية عندنا

ِّ
َّ
سيؤدم إلى طرح أسئمة صعبة مقمقة.
تنظيمية ك قيـ ،األمر الذم
كمفيكـ حديث لو متطمبات فكرية ك

َّ
تصنؼ جميع دكؿ مجمس التعاكف بأنيا دكؿ ر َّ
الريع الخارجي المتمثِّؿ
فأكالن-
يعية ،تعتمد عمى َّ

لتتصرؼ بيا ،كما تشاء ،إرادة
في حصيمة مبيعات البتركؿ ك الغاز التي تدخؿ مباشرة في خزينة الدكلة
َّ
السمطة السياسيِّة الحاكمة .ك لقد سمحت مثؿ ىذه المداخيؿ بأف تككف الدكلة في كضع ِّ
يمكنيا مف شراء
َّ
صحية ك
الرضى ك اإلجماع عف طريؽ منح الخدمات المجانية ،ك خصكصان االجتماعية منيا كرعاية
ِّ
تعميـ ك رعاية أسرية ك إسكاف ،ك تكزيع العطايا ك اليبات كمنح األراضي .إف دكلة كيذه ال تحتاج

لمجتمعيا ،حتى ك لك كاف منتجان ،فكيؼ إذا كاف الحاؿ ىك العكس تمامان كما ىك حاؿ مجتمعات دكؿ

مجمس التعاكف الضعَّيفة اإلنتاج مف جية ك المستيمكة بنيـ متزايد مف جية أخرل.

َّ
كثانيانَّ -
سكانية يتمثَّؿ األجانب فييا بنسب كبيرة تصؿ إلى %81
تتميز كؿ ىذه الدكؿ بتركيبة

في إحدل دكليا .نتيجة لذلؾ تتعامؿ سمطات ىذه الدكؿ مع مجتمع ضعيؼ البنية ،متنافر اجتماعيان،
َّ
غير َّ
غالبيتو إالَّ بالميزات ك
متحد في كجو أية ممارسات تتعارض مع مصالحو ،ك غير عاب و في
َّ
المادية البحتة .إف مثؿ ىذه التركيبة المجتمعية ال تستطيع أف تكازف قكة ك سمطة الدكلة
المصالح
المييمنة عمى مجمؿ الخدمات االجتماعية ك عمى السياسة ك الثقافة ك اإلعبلـ ك الماؿ ك الثركة.

كثالثان -تحكـ ىذه الدكؿ مف قبؿ قكل تستند عمى العائمة أك القبيمة ،أسَّست شر َّ
عيتيا في الماضي
إما باالثنيف معان .ك مع مركر الزمف ترسَّخت ك َّ
إما ِّ
تجذرت
إما بالكجاىة االجتماعية ك َّ
بحد السيؼ ك َّ
َّ
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عية تار َّ
كشر َّ
إما بحكـ العادة التي أصبحت كاقعان ال ينازع ،أك بجاه السَّمطة التي نجحت في بناء
يخية َّ
قكل داعمة ليا ك منتفعة منيا .ك كانت النتيجة أف َّ
تحددت خيارات المجتمع ك تقكلبت طمكحاتو
َّ
السياسية ،ك أصبحت محاكلة إخضاع الشرعية التاريخية المتحاف أحكاـ الشرعية الديمقراطية مف قضايا

المنطقة السياسية المعقَّدة.

ك بمعنى آخر فاف العصبية الخمدكنية القديمة في المجتمع الخميجي ،التي كجدت بأشكاؿ ركابط

القبيمة ك العشيرة ك األسرة الكبيرة قبؿ بناء الدكلة الحديثة ،استطاعت االستمرار في تمثيؿ سمطة الدكلة
َّ
َّ
عصبية حديثة متضامنة معيا ،تقكـ
العصبية القديمة تساندىا اليكـ
ك إدارة دفَّتيا ك التمتع بخيراتيا .ىذه
َّ
مصمحية متشابكة ك منافع متبادلة ك خدمات إستز َّ
َّ
العصبيتاف
المية .ك تمتزج ىاتاف
عمى عبلقات
مرتبطة بصكر شتَّى بالقكل

َّ
َّ
سياسية
لتككنا حمقات اقتصادية يمغمقة ك تضامنيات
طفيميان ِّ
امتزاجان
الخارجية التي تمثِّميا في أحسف صكرىا شركات البتركؿ العمبلقة ك شركات صناعة السِّبلح ك مختمؼ

الجنسيات ك ك ازرات َّ
َّ
َّ
َّ
العالمية الكبرل .ك في المدة األخيرة دخمت
الدفاع في العكاصـ
المتعددة
الشركات

"إسرائيؿ" ك شركاتيا الكسيطة كبلعب جديد ضمف ىذه المعبة المعقَّدة في بعض دكؿ المجمس.

ك ال َّ
شؾ أف النقاط الثبلث السابقة الذكر ستمثِّؿ عقبات ال يستياف بيا أماـ االنتقاؿ الديمقراطي

الحقيقي الفاعؿ لمجتمعات دكؿ مجمس التعاكف .ك ال يقصد مف إبرازىا تثبيط اليمـ ،ك َّإنما التَّنبيو إلى

كبر حجـ المسؤكلية الممقاة عمى عاتؽ مف سيتصَّدكف ليذه الميَّمة الصَّعبة ،ك التأكيد عمى أنو َّ
البد مف

تحديد ك ِّ
سيمر مف خبلليا العمؿ مف أجؿ ذلؾ اإلنتقاؿ
تبني مجمكعة مف المراحؿ
المتدرجة التي ُّ
ِّ
العسير.

َّ
التعقيبية عمى إبراز متطمبات ما أعتقدىا بأنيا ستككف المرحمة األكلى في
ك ستقتصر ىذه الكرقة

األكلية المطمكبة إلعداد مجتمعات مجمس التعاكف ُّ
َّ
لتقبؿ
ىذه المسيرة الطكيمة ،ك أعني بيا مرحمة التَّييئة

الديمقراطية كفكر ك قيـ ك ممارسة حياتية مف جية ،ك لبناء ك تعزيز األنظمة ك الخطكات ك المؤسسات
الديمقراطية مف جية أخرل كالتي بدكف تحقُّقيا يصبح الحديث عف قياـ نظاـ ديمقراطي نكعان مف المَّغك ك
العبث.

ك ألف مرحمة التييئة ىذه ال ُّ
َّ
تقؿ َّ
الفعمية لمنظاـ الديمقراطي ،لذلؾ
أىمية عف مرحمة الممارسة
ِّ
تخطط ليا ك تدافع عنيا ك تحشد َّ
لتنفيذ كؿ
فأنيا تحتاج إلى كجكد قكل ديمقراطية
الدعـ ك تسعى ٌ
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تجمعان كمنتدل التنمية ألقطار الجزيرة العربية قادر عمى المساىمة في
متطمباتيا .ك في اعتقادم أف ُّ
تجميع ك تفعيؿ قكة أك َّ
عدة قكل في بمداف المجمس لمقياـ بمتطمبات مرحمة التييئة ىذه.
إف تمؾ القكل تحتاج أف تككف ممثِّمة لكؿ شرائح المجتمع ك تنظيماتو المؤمنة بالديمقراطية ك

خصكصان تمؾ القكل العاممة في ىذا الحقؿ ،مثؿ جمعيات حقكؽ اإلنساف ك جمعيات المحاميف ،أك تمؾ
َّ
المينية .إف تمؾ القكل
التي ليا مصمحة في قياـ الديمقراطية مثؿ الجمعيات النسائية ك الثقافية ك

ستحتاج أيضان أف تككف منابرىا ك برامجيا ،متناسقة في األدكار التي ستمعبيا ك مساندة لبعضيا

البعض .ك كمقترح أرل أف تركز عمى القياـ بيذيف النشاطيف:
أوال :تأصيل و نشر الثقافة الديمقراطية

إف الدراسات التاريخية التي َّ
تبيف ىيمنة مفاىيـ الخضكع ك االستبداد في المكركث الثقافي

السياسي العربي ك اإلسبلمي ،عبر قركف عديدة ك ألسباب شتَّى ،ىي كثيرة ،األمر الذم أفقر المخزكف
الثقافي الجمعي لتمؾ المجتمعات العربية ك اإلسبلمية مف الكثير مف الكممات ك المعاني المرتبطة

عضكيان بمفيكـ الديمقراطية كالحرَّية (في مضمكنيا السياسي ك ليس الكبلمي) ك المكاطف ك المكاطنة ،ك
إدارة األمة ،ك سيادة القانكف ،ك استقبللية ك فصؿ السمطات ...الخ " .ففي أغمب الدكؿ العربية

اإلسبلمية التزاؿ عبلقة الحاكميف بالمحككميف تتُّـ بتكسُّط لغة اآلداب السمطانية ،ك مازالت السمطة تنظر
إلى نفسيا مف الزاكية نفسيا ،زاكية نظر الحاكـ السمطاف ،األمر الناىي ،اآلمر الذم ال راد ألمره ،ك

ال ضابط قانكنيان ك مؤسسيان لق ارره ك حكمو ك سطكتو") 0(.

ك سكاء أقبمنا أـ رفضنا ما ادعاه مكنتسكيك الفرنسي عف ترسُّخ "االستبداد الشرقي" فينا أك ما

جير بو عبد الرحمف الككاكبي عف تطبيع المجتمعات اإلسبلمية ب "طبائع االستبداد" فاف الحقيقة
ُّ
تيمنا في ىذه المناسبة ىي أف ىناؾ قمَّة ك سكء فيـ لكؿ مكضكع الديمقراطية سكاء عمى
المؤكدة التي َّ

مستكل الحاكميف أك بيف جمكع الناس العاديِّيف .ك الكاقع أف منابع تعميـ قيـ الديمقراطية ك طريقة
ممارستيا ،ممثَّمة في األسرة ك المدرسة ك كسائؿ الثقافة ك اإلعبلـ ك مؤسسات المجتمع المدني ،كانت

ك التزاؿ شبو جافَّة ،إف لـ نقؿ بأنيا أيضان مسمكمة.

إنني أرل أف يسير ىذا الجيد التثقيفي في مساريف متكازييف ك متقاربيف:

1

( )1كًال ػثذ انهطيف" ،في تشريح أصىل االستثذاد :لراءج في َظاو اآلداب انسهطاَيح" ،دار انطهيؼح ،تيروخ.1111 ،
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أكليما في صكرة تعريؼ كاضح ،غير ِّ
كنص بالديمقراطية .ك مف
متردد ،بعبلقة الديف اإلسبلمي
ٍّ

حسف الحظ أنو ظير في العقكد األخيرة العديد مف الكتاب اإلسبلمييف ك العرب ك مف الناطقيف باسـ

العديد مف الحركات اإلسبلمية الذيف اقتربكا مف حسـ ىذا المكضكع.

العكا يختـ محاضرتو بقكلو" :بأف العصر الحالي – الزمف الذم نعيش فيو
فالكاتب محمد سميـ َّ
بما جيؿ أكالدنا ال يعرؼ كسيمة ،في تداكؿ السمطة ك مراقبة الحكاـ ك ضماف ِّ
حؽ الناس
 ...جيمنا ك ر َّ
في التعبير عف آرائيـ ك ضماف سبلمة اإلدارة التي يدار بيا األمر كموِّ ،
كرد األمر ألصحابو ...

لمشعب  ...أنجع مف الديمقراطية"()2؛

ثـ يضيؼ بأف" الديمقراطية مف حيث ىي كسيمة تتفؽ تماـ

االتفاؽ مع قكاعد اإلسبلـ ك مبادئو ،ليس فييا مف حيث ىي كسيمة شيء يخالؼ قكاعد اإلسبلـ ك

مبادئو".

أما أحمد كماؿ أبك المجد فقد أكضح في البياف الذم صدر في عاـ  0990باسمو ك اسـ

مجمكعة مف اإلسبلمييف البارزيف باألىمية القصكل لمبدأ الشكرل في تقرير أمكر المجتمع ،ك مبدأ
مسؤكلية الحكاـ ،ك مبدأ سيادة التشريع ،ك مبدأ احتراـ حقكؽ األفراد ك حرياتيـ ك التي ىي شرط

َّ
الحقيقية)3(.
لمنيضة

أما فيمي ىكيدم فيؤكد ،حسب رأيو ،أف "الشكرل أكسع نطاقان مف الديمقراطية  ...ذلؾ أف

الشكرل تعني أف يككف لؾ قكؿ ك رأم ،أما الديمقراطية فيي أف يككف لؾ صكت  ...إف شئت فقؿ :إف

الديمقراطية مرحمة ينبغي أف ننجزىا ك ننجح فييا ،لكي نحقؽ مرادنا في تطبيؽ الشكرل") 4(.

ك أخي انر أحيؿ القارئ إلى المعالجة الجريئة المعقكلة المتكازنة التي حاكليا محمد عابد الجابرم
مككنات ال تقكـ الديمقراطية إالَّ بتحقُّقيا) مف خبلؿ
مككنات حقكؽ اإلنساف (ك ىي ِّ
لمكضكع النظر إلى ِّ

قراءة لتعاليـ ك قيـ الديف اإلسبلمي كما تق أر كنصكص ليا مقاصد َّ
كمية تعمك فكؽ الجزئيات المختمؼ
عمى فيميا ك تطبيقيا عمى أم حاؿ .لقد أبرز حقكؽ اإلنساف األساسية في الحياة ك حرَّية االعتقاد ك

َّ
النبكية ليظير كـ أف ىذا
الشكرل ك المساكاة ك العدؿ كما يقطع بيا النص القرآني ك األحاديث
المكضكع ،مكضكع حقكؽ اإلنساف ،ىك في صمب اإلسبلـ بامتياز) 5(.

بؿ إنو أبرز المكانة الكبرل

التي يكلييا اإلسبلـ لمحقكؽ االقتصادية ك االجتماعية أيضان ،ك ىي حقكؽ ال تستقيـ الحقكؽ السياسية
2

3

4

5

( )2يحًذ سهيى انؼَّىا" :اإلسالو و انذيًمراطيح ،حىار انشهر  ،13يُتذي ػثذانحًيذ شىياٌ انثمافي ،ػ ًَّاٌ.1111 ،
( )3أحًذ كًال أتى انًجذ" :رؤيح إسالييح يؼاصرج :إػالٌ يثادئ" ،دار انشروق ،انماهرج.1111 ،
( )4فهًي هىيذي " :انذيًمراطيح يٍ يُظىر انًشروع انحضاري" ،يجهح انًستمثم انؼرتي ،انؼذد  ،261يىنيح 2001.
( )5يحًذ ػاتذ انجاتري " :انذيًمراطيح و حمىق اإلَساٌ" ،يركس دراساخ انىحذج انؼرتيح ،تيروخ،
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بدكف تكفر حدكدىا الدنيا كما تؤكده معظـ أدبيات الديمقراطية في عصرنا ،ك كما أظيرتو تجربة ثبلث

قركف مف ممارسة الديمقراطية في العديد مف أنحاء العالـ.

إف الميـ أف ال تبقي مثؿ ىذه المعالجات حبيسة بضع كتب أك بضع ندكات ،ك إنما أف تصبح
كنير يكبر ك يتدفَّؽ في كؿ اتجاه كمعالجة تاريخية مستمرة إلى أف نخرج بنتيجة محسكمة ،ذلؾ أف
ىناؾ أكساطان في مجتمعاتنا ستظؿ تصَّر عمى سكء الفيـ ميما ِّ
قدـ ليا مف تكضيحات .لنأخذ عمى

سبيؿ المثاؿ مكضكع العممانية الذم يصَّر البعض عمى اعتبارىا األساس النظرم لمحقكؽ الديمقراطية

في الثقافة األكركبية .إف تكضيحان كالذم َّ
يقدمو محمد عابد الجابرم مف "أف عممانية حقكؽ اإلنساف في

الفكر األكركبي الحديث لـ تكف تعني لدل فبلسفة ىذا الفكر االستغناء عف الديف كديف ،بؿ فقط ُّ
التحرر

مف سمطة الكنيسة ك طقكسيا"(  )6يحتاج أف يصؿ إلى قكاعد تمؾ األكساط ك المتعاطفيف مع فكرىا ك
ليس فقط إلى قادتيا.

إف أىمية ىذا المسار التثقيفي ستككف ليس فقط في إزالة المبس الذم عمؽ بفيـ الديمقراطية مف

َّ
مرجعية عقيدية إسبلمية،
إنما لتأسيس ذلؾ الفيـ أيضان عمى
خبلؿ قراءة خاطئة لبعض اإلسبلمييف ك َّ
بالغة التقدمية ك اإلنسانية ك الغنى األخبلقي الرفيع ،األمر الذم يمكف أف يساىـ في حماية ىذا النظاـ

المزكريف.
مف عبث العابثيف ك تزكير
ِّ

أما ثانييما فعمى شكؿ تعريؼ فكرم ك تاريخي متَّفؽ عميو لمديمقراطية يظيرىا عمى أنيا إرث

إنساني مشترؾ لـ يعد َّ
محددان أك مؤط انر بنظرة الحضارة الغربية لو ،بؿ ك تقديميا كفضاء ممتد ليس لو
حدكد في األشكاؿ ك التطبيقات طالما أف ذلؾ ال يمس حقكؽ الناس ك حرياتيـ ك طالما أنو ال يعتدم

عمى مبادئ العدالة ك المساكاة ك ال يقفز فكؽ سمطة الشعب ك خياراتو َّ
الحرة ك ال يتناقض مع العقائد
حر غير مفركض مف قبؿ أية سمطة كانت.
األساسية لممجتمع التي آمف بيا أفراده عف إقتناع ٍّ

إف ىذه الثقافة التي ستظير التناغـ الرائع لمديمقراطية مع األخبلقية القرآنية المباشرة ،غير المؤَّلة

َّ
َّ
المتخيمة ،ك
النبكية المؤكدة غير
تأكيبلن تحريفيان مف قبؿ بعض مؤسسات السمطة الدينية ،ك مع األقكاؿ
التي ستبيِّف أف عدـ األخذ بيذا النظاـ في عصرنا ىذا سيخرج العرب ك المسمميف مف داخؿ العصر إلى
ىكامش حركة التاريخ ك الحضارة  ...ىذه الثقافة ستحتاج أف تككف مكثَّفة ك دائمة ك متكجِّية إلى الفرد

في دكؿ مجمس التعاكف مف طفكلتو حتى كيكلتو .ك ستحتاج أيضان أف ال تككف حبيسة أسمكب كاحد أك
6

(َ )6فس انًصذر انساتك.
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طريؽ كاحد أك مؤسسات محدكدة .فالعائمة ك المدرسة ك النادم ك المسجد ك المأتـ ك الصحافة ك

اإلذاعة ك التمفزيكف ك الكمبيكتر ك اإلنترنت ك الكتاب ك الميرجانات ك الجكائز ستحتاج أف َّ
تجيش ك

تفعَّؿ مف قبؿ العامميف فييا ك المنضكيف إلى القكل الديمقراطية ،ك ذلؾ عبر نضاؿ ك نشاط يكمي
دؤكب.

ك يجدر ىنا اإلبراز الخاص لئلنترنت ككسيمة تنتشر بسرعة ىائمة في دكؿ المجمس ك التي

ستسمح باألخذ ك العطاء ك النقاش ك التكضيح مع أعداد كبيرة مف أفراد المجتمع .ك إننا أماـ كسيمة

ِّ
تيي

المجتمعات الغربية الديمقراطية نفسيا الستعماليا عمى نطاؽ كاسع لبلنتقاؿ مف الديمقراطية

التمثيمية أك الميبرالية التي تمارسيا حاليان ) (Representative Democracyإلى الديمقراطية المباشرة
) (Direct Democracyالتي تسعى لؤلخذ بيا .ك ىي تيدؼ مف كراء ذلؾ إشراؾ المبلييف مف مكاطنييا

في نقاش المسائؿ المجتمعية اليامة ك التصكيت المباشر ليا أك َّ
ضدىا بدالن مف اإلكتفاء بالتصكيت

يقرركف عنيـ .ك
لممثميف عنيـ كؿ بضع سنكات ثـ اإلكتفاء بمشاىدة ىؤالء الممثميف ك ىـ يناقشكف ك ِّ

َّ
ىذا االنتقاؿ يفرضو أيضان ِّ
عممية االنتخابات المختمفة في تمؾ
تدني نسبة المكاطنيف المشاركيف في
الدكؿ ،كما تفرضو تعقُّد الحياة العصرية أماـ ممثِّمي األمة في برلماناتيا)7 (.
إف الكاتبة ىيمينا كات تخرج بنتيجة َّ
ِّ
التحدم لمديمقراطية في القرف الكاحد ك العشريف،
مؤداىا أف

أم الق اررات ستتخذ
في الغرب الديمقراطي ،لف يككف في مقدار الديمقراطية التي ستحقؽ ك لكف في ِّ

أم الجماعات في المجتمع ستساىـ في اتخاذ تمؾ الق اررات .إف ديمقراطيتيـ تجد نفسيا أماـ
ديمقراطيان ك ِّ
أكضاع صعبة تتمثؿ في صراعات داخمية ،ك باألخص عرقية ك ثقافية ،متزايدة ،كفي أخطار تحمميا

رياح العكلمة التي ال يستطيع أحد ُّ
التنبؤ بما ستأتي بو ،كفي فرد غير فاعؿ ،كفي أسئمة بالغة التعقيد
تطرحيا التطكرات التقنية ك العممية اليائمة.

إنني أكرد ىذه التفاصيؿ مف أجؿ التذكير بأف الديمقراطية في كؿ مكاف ،بما فييا بمداف ميدىا،

مستمرة ،تتفاعؿ مع م َّ
ستجدات المجتمعات البشرية ،ك ِّ
تعدؿ مساراتيا مف
الزالت تسير في صيركرة
َّ
خبلؿ نظاميا الذاتي دكف جمكد ك دكف أف تنقمب إلى ِّ
مقدس ايديكلكجي ال يمكف المساس بو.

َّ
ك إذف َّ
أكلكياتيا ستختمؼ مف بمد إلى بمد .ك عميو أعتقد أف ىناؾ حاجة
فآليات الديمقراطية ك
ماسَّة إلعطاء َّ
أىمية خاصَّة لمكضكع المكاطنة المفتقدة في األنظمة السياسية العربية كمِّيا عبر القركف.

7

()7

Helena Catt: "Democracy In Practice", Routledge, London, 1999
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إف الفرد العربي ،تحت ظبلؿ ِّ
كؿ األنظمة السياسية ك ألكانيا ،قد غيِّب كعيو السياسي ك االجتماعي ك

االقتصادم لصالح القيـ الر َّ
عكية عمى حساب قيـ المكاطنة .لقد أصبح حصكلو عمى أرض لبناء مسكف،

أك تكفير عمؿ لو ،أك ذىابو في بعثة ،أك تخفيض رسكـ الخدمات االجتماعية التي يدفعيا ،ك غيرىا

يتفضؿ بيا صاحب السمطة .ك ألنيا جاءت كمكرمة َّ
َّ
فأنيا تستحؽ الثناء ك
كثير ،نكعان مف المكرمة التي
اإلشادة ك اإلعجاب بما نحييا ،ك بالتالي التعامؿ معيـ كذات سياسية مصكنة ك غير قابمة لممحاسبة .ك

قمة اليرـ َّ
تتمدد الظاىرة لتشمؿ كؿ رمكز السمطة في كؿ المستكيات ك
مف ىذه القداسة لمرمز الفرد في َّ
بكؿ األشكاؿ .ك الممفت أف "ثقافة المكرمة" منبثَّة في كؿ المجتمعات العربية بما فييا مف تطمؽ عمى
نفسيا صفة "الجميكرية" أك " الثكرية" أك "الشعبية االشتراكية" .ك ىي تتجذر ال في كعي األفراد
العاديِّيف فقط بؿ في أعمؽ أعماؽ كعي كسائؿ اإلعبلـ العر َّبية َّ
المدعية زك انر بأنيا تمثِّؿ نكعان ىامان مف
أنكاع الحداثة في الحياة العربية.

ك لعمَّنا ندرؾ األىمية البالغة لمكضكع المكاطنة عندما نرل أف دكلة عريقة في الديمقراطية

كبريطانيا قد أصدرت قانكنان ممزمان في عاـ  2111لتدريس "المكاطنة" في مدارسيا الثانكية لتبياف طبيعة
ك ممارسة الديمقراطية ك معرفة حقكؽ ك مسؤكليات المكاطف ،ك تنشيط مكاطني المستقبؿ ليككنكا

متفرجيف )8 ( .إف اليسار الجديد في أكركبا انتقؿ مف التركيز عمى الحقكؽ إلى
مكاطنيف فاعميف غير َّ
التركيز عمى كاجب ممارسة تمؾ الحقكؽ ،أم المسؤكلية الفاعمة.

ال يخامرنا الشؾ بأنو ما لـ ُّ
تتغير أسس ك بنى اإلنتاج فأف أنماط الثقافات الجديدة ،ك منيا ثقافة
ُّ
التجذر في المجتمع .ك مع ذلؾ فاف المكاطف ا َّ
لميي فكريان لمديمقراطية ك
الديمقراطية ،لف تقدر عمى
لتحمؿ تبعات االنتقاؿ إلى المجتمع المنتج ،ك بالتالي إلى بناء حضارة
الحداثة سيككف في كضع أفضؿ ُّ

جديدة .ك لنا في تجربة أكركبا التاريخية عبرة ،إذ أف ُّ
التحكؿ نحك الحداثة "… ابتدأ في الخفاء مف القرف
السابع عشر في العمـ المادم ك الفكر السياسي ك األخبلقي الجديد ،فالثكرة الصناعية ،فالتقنية ك

االكتشافات العممية… ") 9( .

8

9

Bernard Crick: “Essays On Citizenship", Continuem, London, 2000.

()8
( )1هشاو جؼيظ  " :أزيح انثمافح اإلسالييح" ،دار انطهيؼح ،تيروخ2000. ،
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ثانياً :تهيئة البيئة الديمقراطية
إف "الديمقراطية تظير تمقائيان إذا ما اكتممت مقكماتيا األكلية .ك تطبيؽ نظاـ ما مف نظـ الحكـ

سكاء كاف برلمانيان أك رئاسيان أك غيرىما مف النظـ ليس ىك الضماف لظيكر الديمقراطية ك ممارستيا"(

)01

إف نضاؿ القكل الديمقراطية لسنيف عدة قادمة سيحتاج إلى كضع جدكؿ تفصيمي بالمقكمات

األكلية التي يجب أف تتكفر إليجاد البيئة الديمقراطية في منطقتنا .ك سيحتاج االنتقاؿ إلى الديمقراطية

يمر عبر ىذا العمؿ األكلي الشاؽ ك الذم سنختصره في التالي ،مع األخذ بعيف االعتبار لؤلكلكيات
أف َّ

ك لمممكنات الحالية في منطقتنا:

أكالن – كجكد دستكر ينقؿ الدكلة إلى كضع يجعؿ منيا دكلة يحكميا القانكف ك يثبت الفصؿ بيف

السمطات التشريعية ك التنفيذية ك القضائية .إف أكبر مشكمة تكاجييا مجتمعات الخميج ىي إما غياب
الدساتير أك تعطمييا ألسباب غير مقنعة ،األمر الذم يجعؿ مرجعية القكانيف التي تصدر في مثؿ ىذه

الظركؼ مرجعية غير قانكنية ،أم قكانيف جائرة أك مزاجية أك متعارضة مع بعضيا البعض .إف النضاؿ

مف أجؿ كجكد دساتير ىك المدخؿ لكؿ المقكمات الباقية.

ثانيان – بناء المجتمع المدني بكؿ أنكاع مؤسساتو االجتماعية ك الثقافية ك المينية ك النقابية ك

السياسية .ك نحف ىنا نتحدث عف مؤسسات مجتمع مدني حديث،أم مجتمع يقاـ عمى مؤسسات "
متنكعة مف اليياكؿ ك البنى ،كالجمعيات ك النقابات ك األحزاب ك األندية ك االتحادات ك التعاكنيات ك

مراكز البحث ك الجامعات ،ك كؿ ما ىك غير حككمي ،ك ما ىك غير عائمي أك إرثي (مف الكراثة) ك
التي يكلد فييا الفرد أك يرثيا ك تككف عضكيتو فييا إجبارية كالقبيمة أك العشيرة ،كما أنو ال يشتمؿ عمى

التنظيمات التي تقكـ عمى  ..الطائفة أك العرؽ" ()00

ك بالطبع لف يككف باإلمكاف بناء كؿ أنكاع المؤسسات مرة كاحدة ،ك قد يتأخر بناء بعضيا،

كاألحزاب السياسية ،عددان مف السنيف .لكف قياـ كؿ منيا يقكد عادة إلى قياـ اآلخر ك يغنيو ك يسنده.
كمف أجؿ تقكية فاعمَّياتيا سيككف مف المستحسف قياـ إتحادات لكؿ المؤسسات المدنية المتماثمة عمى
( )10يحًذ زيذ حجاتي":أزيح انذيًمراطيح انؼرتيح و تحذياتها في انؼانى انثانث" ،فصلم يلٍ كتلاب :انًسللنح انذيًمراطيلح فلي انلىطٍ انؼرتلي ،يركلس دراسلاخ انىحلذج
انؼرتيح ،تيروخ ،يايى 2000
( )11أحًذ شكر انصثيحي ":يستمثم انًجتًغ انًذَي في انىطٍ انؼرتي" ،يركسدراساخ انىحذج انؼرتيح ،تيروخ ،أكتىتر 2000

10

11
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مستكل مجمس التعاكف ،ك دخكؿ كؿ المؤسسات ك كؿ االتحادات في عبلقات متينة عمى المستكل

العربي ك الدكلي .إف ذلؾ سيحمي ىذه المؤسسات مف البطش أك اإلضعاؼ أك المحاصرة .ك يجدر ىنا

التنبيو إلى قصكر الرؤيا التي َّ
تميز بيا "العاممكف" في السياسة ك االجتماع بعدـ اىتماميـ بمؤسسات
الغرؼ التجارية ك الصناعية ك اعتبارىما مؤسسات منحازة بداىة لمسمطة السياسية ك لمصالح أعضائيا

متعمد ،ك تيميش لدكرىا
األنانية .ك الكاقع أف ىذه المؤسسات تعاني مف مشاكؿ كثيرة ،ك إقصاء
َّ
االقتصادم بحيث أف فييا االستعداد ك القابمية لممارسة العمؿ لتكازف المجتمع ك الدكلة مف جية ك

إلسناد مؤسسات المجتمع المدني األخرل مف جية أخرل .ك في اعتقادم أف الكثير يكمف في ساحاتيا

لك أحسف التكجو إلى إمكانياتيا اليائمة.

إف تجارب الدكؿ التي قامت فييا مؤسسات مدنية حقيقية  ،مستقمَّة ،ك فاعمة أظيرت أنيا

استطاعت أف تجعؿ منيا بديبلن لمؤسسات المجتمع التقميدية (القبيمة ،العشيرة ،الطائفة) ،ك طريقان مؤديان
لنجاح النضاؿ مف أجؿ الديمقراطية ،ك أحد أىـ أساليب التعبئة المجتمعية لمشاركة الناس دكلتيـ في

إتخاذ الق اررات المصيرية عمى كؿ المستكيات.

ثالثان – العمؿ لفؾ رباط الييمنة بيف السمطات السياسية ك مؤسسات الحرَّية ك ذلؾ مف خبلؿ

العمؿ لقياـ مؤسسات التعبير غير الحككمية .إف مؤسسات التعبير الحالية ،كعمى األخص الصحافة ك
الراديك ك التمفزيكف ك المسجد ك المأتـ ك الجامعة ك مراكز البحكث ك مختمؼ المنابر الثقافية ك

التعميمية ،غير قادرة عمى ب ِّ
ث نكع الثقافة التي تحدثنا عنيا في أكالن (أم الثقافة الديمقراطية) إال بشكؿ

محدكد لمغاية أ كمف خبلؿ عدد محدكد مستقؿ منيا.

ك إذف فالقكل الديمقراطية ستحتاج أف تعمؿ عمى جبيتيف :األكلى تتمثؿ في العمؿ بشتَّى الطرؽ

لفؾ أسار المؤسسات الحالية تدريجيان ،ك الثانية االستفادة القصكل مف أساليب التعبير الجديدة كبعض
القنكات الفضائية أك مف خبلؿ اإلمكانيات اليائمة لئلنترنت.

رابعان – العمؿ عمى تغيير نمط االقتصاد في دكؿ المجمس مف اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج.

إف قصة تاريخ الديمقراطية الحديثة تكاد تككف قصَّة مسيرة االقتصاد الحديث ،بدأت بحاجة الدكلة لجمع
تدرج عبر السنيف إلى ديمقراطية عريقة.
الضرائب فقايضت دافعييا بنظاـ تمثيمي محدكد َّ

إف مشكمة المشاكؿ في بمداننا ىك الدكلة الر َّ
يعية التي ال تحتاج بعد بصكرة شديدة إلى جمع
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الضرائب ،طالما أف عائدات البتركؿ ممؾ طبيعي ليا ك ليس ممكان عامان لؤلجياؿ الحاضرة ك المستقبمية.
َّ
كلعؿ خير مف كتب في ىذا المكضكع الكاسع ك الياـ ىك الدكتكر عمي الككارم نفسو)02(.
كلقد أظيرت مسيرة الحياة السياسية في دكؿ المجمس عبر نصؼ القرف الماضي صحة المقكلة

بأف "اإلنفاؽ الحككمي ك تكافر السمع االستيبلكية المستكردة ك إجراءات دكلة الرفاىية ،تخفؼ مف حدة

مما ِّ
ُّ
التغير السياسي ،ك ضركرة معالجة النقص في
يؤخر أك يؤجِّؿ
تمكه عمى حقيقتوَّ ،
الكضع ك ِّ
التنظيمات االجتماعية ك الترتيبات المؤسسية القائمة" (  )03ك يضيؼ الدكتكر خمدكف بأف المحصمة

النيائية النتعاش الدكلة الريعية تطكرىا لكي تصبح دكلة تسمطية قادرة عمى تحكيؿ المؤسسات
االجتماعية إلى تضامنيات قبمية ك طائفية ال تحكميا العبلقات الديمقراطية ك إنما عبلقات الزبانة بيف

المعازيب ك الزبائف.

ك لـ تكتؼ الدكلة الريعية ببناء اقتصاد ٍّ
ىش غير إنتاجي ك بناء عبلقات

نما طاؿ غياب الديمقراطية فييا ضياع قسـ كبير مف ريعيا في خارج
اجتماعية غير صحية ،ك إ َّ

حدكدىا .إف الدكتكر محمد رضا يصرخ بألـ" :لـ يكتب لثركة بشرية أف يككف خيرىا لغير أىميا ،كما

كتب لمنفط العربي"( )04

ك مف ىنا تأتي األىمية القصكل لبناء المجتمع المدني الحديث ،بمؤسساتو التي تحدثنا عنيا

سابقان ،إلنياء اعتماد المكاطنيف عمى التضامنيات الطفيمية المريضة ك حرماف أية سمطة ريعية تسمطية
مف االستفادة مف كجكد فراغ سياسي بسبب غياب ذلؾ المجتمع القادر عمى الدفاع عف حقكقو ك

مكتسباتو.

ُّ
تصب في بعضيا البعض .ذلؾ أف اقتصار الجيكد عمى الجكانب
نحف ،إذف أماـ معادلة

الفكرية ك نشر ثقافة الديمقراطية دكف قياـ مؤسسات ك صدكر أنظمة لمديمقراطية سيصيب الناس بالممؿ
بعد حيف ،ك شيئان فشيئان سيبتعد الناس عف االىتماـ بيذا المكضكع كمِّو .كذلؾ فاف اقتصار الجيكد عمى

َّ
تثقيفية تجعؿ الديمقراطية جزءان مف فكر ك عقيدة اإلنساف العادم
قياـ المؤسسات ك األنظمة دكف جيكد
سيعرض ما يبنى ك ما يقكـ لمتشكيو أك لمتدمير عمى أيدم القكل المعارضة لقياـ الديمقراطية ،ك ىي
ِّ

كثيرة ك غير ضعيفة.

12

13

14

( )12ػهي خهيفح انكىاريَ" :حى استراتيجيح تذيهح نهتًُيح انشايهح" ،يركس دراساخ انىحذج انؼرتيح ،تيروخ ،أكتىتر 1115
( )13خهذوٌ حسٍ انُمية " :انًجتًغ و انذونح في انخهيج و انجسيرج انؼرتيح(يٍ يُظىر يختهف) ،يركس دراساخ انىحذج انؼرتيح ،تيروخ أكتىتر 1111
( )14يحًذ جىاد رضا":صراع انذونح و انمثيهح في انخهيج انؼرتي" ،يركس دراساخ انىحذج انؼرتيح ،تيروخ ،يايى 1112
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َّ
جماعيان ،متناسقان ،يقكـ عمى أكتاؼ المفكريف ك المثقفيف
مثؿ ىذه المعادلة الصعبة تقتضي عمبلن

مف جية ك بأيادم الكثيريف مف شتى أنكاع المكاطنيف مف أصحاب المصمحة في قياـ نظاـ مجتمعي
عادؿ ،أخبلقي ،ديمقراطي مف جية أخرل.

بقمـ د .عمي محمد فخرك
رئيس مركز البحريف لمدراسات كالبحكث
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 9-2تعقيب الدكتور غانم النجار

مالحظات
قرأت بتمعف النص الذم قمتـ بإعداده كالذم بدا فيو الجيد المبذكؿ الذم كرستـ لو جيدان ممحكظا

تشكركف عميو  .كعمى ىذا األساس فقد قمت أدناه بإرفاؽ مجمكعة مف المبلحظات التي أتمنى أف تزيد

مف البحث قيمة دكف أف ينقص منو ذلؾ شيئان .

بصكرة عامة الفكرة جيدة كاف كنت أظنيا بحاجة إلى المزيد مف النقاش  ،كاف كاف االتجاه العاـ

جيد  .كقد الحظت عميو اتجاىيف يبدكاف متناقضيف إلى حد ما  ،أما االتجاه األكؿ فيك اتجاه حالـ مم

بالحتميات كاالشتراطات  ،أما االتجاه الثاني فيظير بصكرة اكثر كاقعية كحذ ار في تممس الخطكة إلى

األماـ.

كبالمقابؿ فيناؾ جممة مف المبلحظات التي أرجك أف تككف ذات فائدة :

األكلى  :يتضح بركز جانب كعظي ممحكظ  ،بؿ انو يطغى أحيانا عمى مسار الدراسة فينقميا إلى
مستكل آخر (مثاؿ ص 22ك )23كأتكقع أف التقميؿ مف ىذا االتجاه لف يضر الدراسة شيئا بؿ انو
سيؤدم إلى اختصارىا كتقميؿ التكرار فييا.

الثانية :عمى الرغـ مف التأكيد عمى اف الديمقراطية ليست أال كسيمة  ،فإننا نجد في طيات الدراسة
كحماسة المؤلؼ الكاضحة ليا ما يجعميا تكاد أف تككف أيدلكجية كعقيدة كىك أمر مف المفيد تجنبو

كالتقميؿ منو قدر اإلمكاف  .فالديمقراطية كما يشير الباحث نفسو ليست أال كسيمة  ،كلكف يبدك انو يغفؿ
ذلؾ أحيانا .

الثالثة  :التفاؤؿ في طرح الحمكؿ غير المجدية فمثبل ص  28عندما أكرد الباحث مثاال عمى تصكير
التبلعب بالصكت االنتخابي بمثابة شاىد الزكر ففي ىذا تبسيط لؤلمر حيث يرل الباحث في ذلؾ ربطا

مع التقاليد كالبيئة المحيطة  .بؿ يذىب الباحث إلى أسمكب الكعظ مرة أخرل مؤكدان عمى أف ذلؾ يتأتى
إذا ارتفعنا بمستكل المسئكلية الفردية .

الرابعة  :استخداـ بعض العبارات الشعبية كبيكت الشعر العربي لـ أجد ذلؾ مجديا عمى اإلطبلؽ مثاؿ

ص  46كص .67
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الخامسة  :في صفحة  66يرل الباحث مف خبلؿ مناقشة تحتاج إلى مراجعة حيث يناقش أفضمية
الديمقراطية حيث يؤكد عمى أف األسر الحاكمة التي أخذت بالديمقراطية باقية بينما األسر التي لـ تأخذ

بيا ىا ىي قد ذىبت .فيؿ ىذه المناقشة ككجية النظر صحيحة؟ اشؾ في ذلؾ.
الدكتكر غانـ النجار

مدير مركز الدراسات االستراتيجية كالمستقبمية
جامعة الككيت
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 تعقيب الدكتكر مايكؿ ميتاس01-2
مبلحظات
Dear Dr. Al-Kuwari,
Please accept the following comments only as a dialogue. Dr. Eqbal Al-Rahmani asked me to
comment on your monograph, and she asked me to be candid. Therefore accept my
comments in the spirit of inquiry, no more.
Since my training is in the area of philosophy, I felt I could comment only some aspects of your
work, those on which I have some knowledge.
Finally, I wish to say that this is an excellent piece of scholarship. I shall not say anything in its
praise, for I think you want critical, yet constructive, remarks conducive to dialogue and
understanding.
I will begin with a comment on the ―concept‖ of democracy. (p.5) I think it is too strong to say
that that there is no definition of democracy. What is needed in political or philosophical
discourse is not a definition, but a concept, and concept is an idea or proposition that provides
an outlook or understanding, and a set of principles (ideas) that have explanatory function. But
there is a general concept of democracy; all those who theorized on democracy from
Rousseau and Locke until the present basically share a general view of what the basic
principles of democracy are.
Then you move on to say that Democracy is only a method—but it is more than a method and
you yourself adopt this view on the second page when you say that there are basic
assumptions (thawabits, par. 2, line 2) and these are values such as justice, freedom equality,
toleration and the acceptance (or respect) of the other. Thus democracy is not only a method, it
is a political system composed of three basic elements: (1) values (or aims, ideals, or goals,
etc.), (2) institutions (economic, educational, social, political, cultural, etc) based on and
promote, and safeguard, these values. The life of the people takes place within these
institutions. These institutions are just when they are erected on the principle of justice, and
this principle is just when it promotes the good of the people as THEY envision this good! (3) A
method to engineer the ideals and the good of the people, namely, a sub-system of
nominations and elections, political parties, etc. The method is the how of the system and the
aims are the where (goal) of the system and the institutions are the conditions of the realization
of the actual projects of the people. If we say that democracy is only a method, then you and I
can imagine a political system that adopts the method of election by popular vote but is at the
same time a dictatorship of The Corporation, as is the case in some of the contemporary
superpowers! Moreover, an essential feature of democracy is that it is a society ruled by law,
not by will, power, etc. (I do not need to go into any details, I think).
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Accordingly we can say democracy is a political system without saying that it is an ideology. An
ideology involves elements that go beyond the political system, for example, education,
religion, economics, art, etc. Here these and related elements are already decided for the
people, but in a democracy the people decide these and they want to realize them in their lives.
Also, the aims of democracy are not inconsistent wit the fundaments of any recognized
religion, so far as I know. The ideals of democracy, even in the West, are derived from the
religious background of the peoples of the West, but these ideals are similar to those of Islam
and the far eastern religions. They are recognized as universal.
The values (or ideals) of democracy may be viewed as conditions for the democratic way of
life. This is what the major political theorists from Plato to Rawls have argued. They argued that
justice (in the sense of goodness, which include these values) is a condition of the good
society. What the good of society is is decided (or to be decided) by the people. In this sense
the people may or may not want to choose a religious way of life, or any existing kind of life.
Hence we can view the political system as a vehicle, or condition, for the realization of a way of
life--their conception of happiness, social life, art, education, religion, etc. In this sense
democratic societies differ, but they differ in their religious and social values and their historical
experience and cultural orientation, that is, in their ways of life, not in the way of realizing this
way. I say ―condition‖, only to emphasize that this is a moral condition, for the ideals of
democracy (freedom, justice, respect of the individual) are moral ideals.
And this leads me to another comment: education. One element of democracy is, I think,
lacking in your monograph. And yet education is the corner stone of democracy, ad we can say
it is one of its most important formal conditions. Democracy does not work in a non-educated
people. And by education I do not mean ―political education‖, or ―knowledge‖, which you
emphasize, no, I mean an educated mind in the full sense of education—a critical mind, an
enlightened mind, a morally mature mind, an aesthetically sensitive mind, a culturally
developed mind, a mind aware of its social problems and nowadays of the world problems, a
mind that cares and is not apathetic. These are the ingredients of an enlightened public
opinion, and without such an opinion democracy is nothing but ink on paper or a nice sounding
word. All the theorists on democracy from Plato to Dewey have advanced, in addition to their
view of political life, a system of education as a condition for implementing their democratic
ideals.
You speak of education and educational reform, but not as an ingredient of democracy or a
condition for moving toward democracy, but you do not give it the attention it deserves.
A related point:
Democracy evolves, and it evolves slowly, because it is not a technological but a human
Phenomenon; it is a way of life, of a political way of life. It requires a certain mind-set, hence a
complicated system of habitual behavior. This takes time. Human beings change very, very
slowly. Even in the West democratic consciousness in the real sense is very poor, very
undeveloped. Hence our expectation should be modest. The vehicle of the evolution of
democracy is education—not academic education only, but also and especially in the family,
the media, and the work place. We should place special emphasis on the media.
Contemporary young people are image oriented; they are not very much verbally oriented.
They tend to learn more effectively by means of the image; therefore we should rely on the
image (in the media) as a means of education, which means we should re-look at how we
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educate our children. By the way, we are not doing a good job! We are doing a bad job. This is
one of the greatest failures in our socio-political adventure. (This is a personal opinion, and I
can discuss this in great detail if needed.) In sum, what is urgently needed for a democracy,
and especially in our part of the world, is really a sound educational system. By the way, one of
the secret of the success of American democracy, and this is a relative success, is the unusual
system of universities throughout the U.S. during the late 19th century and especially during
the first half of the 20th century.
One comment on citizenship. You say that citizenship is a source of human rights…(p. 12). I
think this is a problematic claim, or statement. Usually participation in the political process, the
enjoyment of certain right and the performance of one‘s duties (defined by the law) in society
(one may consider other conditions) define citizenship. It is the case that a citizen is entitled to
certain rights in virtue of being a citizen, but are rights granted? Are all right granted? Is it up to
the state to grant or withhold rights at will? This point in your work might need some
clarification or distinction between rights that can and those that cannot be granted. The
question of right is one of the thorniest questions in political and moral discourse.
What you say on p. 22ff. is very good, but I feel you have restricted yourself mainly to the rights
of Al-wafideen. I appreciate your discussion in this section, but discourse about human rights
must also include the rights of women. On. P. 34 you refer to the rights of women but not their
political rights and not as something central. I am ignorant of the state of the other groups,
such as the aged, the sick, the poor, the prisoners, and so on, so I remain silent on them. I
really think no talk about human rights is adequate unless one includes all, at least by
generalization or in principle, human rights. I know our leaders are shy to consider women‘s
rights, but it is time to be courageous.
Micheal Mitas,
Kuwait University – Kuwait
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 00-2تعقيب الدكتور محمد جابر االنصاري

المشركع الديمقراطي في الخميج
بيف متطمبات السياسة كضكابط الفكر
ىؿ يمكف غرس الديمقراطية خارج إطار العالـ الديمقراطي  11أم في مجتمعات لـ تعتدىا كال

تممؾ تراثان متأصبلن فييا  11بؿ ربما كانت أكثر اعتيادان عمى النيج االستبدادم في الحكـ  ،بشكؿ أك
بآخر  ،كعمى النيج السمطكم بصفة عامة في بنيتيا االجتماعية كالذىنية ؟

سؤاؿ يقض مضاجع الكثيريف مف المعنييف بالشأف السياسي كالتأسيس الديمقراطي في الدكؿ

النامية 11كأصبح شاغبلن لممعنييف بيما في دكؿ الخميج بصفة خاصة في اآلكنة الراىنػة1

كتمثؿ محاكلة الدكتكر عمي خميفة الككارم مف دكلة قطر في الخميج العربي لئلجابة عمى ىذا

السؤاؿ نمكذجان ليذا اليـ كاإلىتماـ  ،كذلؾ عمى كجو الخصكص في بحثو المكسكـ (نحك رؤية مستقبمية

لتعزيز المساعي الديمقراطية في أقطار مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية) الذم ألقاه عمى ىيئة

محاضرة في نادم العركبة بالبحريف مؤخ انر  ،كعرضو قبؿ ذلؾ عمى عدد مف أىؿ الرأم في دكؿ
المجمس لمتعقيب عميو  ،مف بينيـ كاتب ىذه السطكر الذم كجد مف الميـ تسجيؿ كجية النظر التالية :

-

في ىذا البحث يتكزع الدكتكر الككارم كيتكتر كيتجاذب داخميان بيف الباحث المحايد الذم يريد

إجبلء الحقيقة بشأف الديمقراطية سمبان أك إيجابا  ،كبيف الداعية المتحمس الذم يريد في الكقت ذاتو
التبشير بالديمقراطية كالعمؿ عمى تبنييا كتكطينيا في مجتمعو كالمجتمعات الخميجية كالعربية األخرل ،

بؿ كتطكير منتديات الحكار مف أجؿ تحكيميا إلى منابر ديمقراطية  1كفي رأيي أنو مف األفضؿ عدـ
الدمج بيف الميمتيف حتى يستطيع الداعية االستفادة مف المادة المعرفية لمباحث المستقؿ بشأف إمكانات

الديمقراطية سمبان كايجابان كيبقى ىذا األخير مستقبلن بالفعؿ عف دكاعي السياسة اآلنية المتغيرة كاف تمثمت
في الدعكة المخمصة لمديمقراطية  1كيميؿ كاتب ىذه المداخمة إلى اتخاذ ىذا المكقؼ المعرفي  ،كاف

اختمؼ أحيانان مػع الدعػاة االيدكلكجييف لمديمقراطية ليس مف حيث المبدأ  ،كانما في الطرح المعرفي

ألبعادىا 1

 مفكر من البحرين  ،عميد الدراسات العليا جبامعة اخلليج  ،أحدث مؤلفاته (مساءلة اهلزمية) 0
مسكدة أكلية ال يجكز نشرىا كميا أك جزئيا بأم شكؿ مف األشكاؿ ()2110/01/2

166

إف أبرز تكتر يعانيو الككارم في مشركعو ىذا يتمثؿ في تجاذبو بيف الرأم االيدكلكجي القائؿ أف

الديمقراطية يمكف التكافؽ عمييا بإرادة سياسية بيف القكل المختمفة في أم مجتمع كاف افتقر إلى التقاليد

الديمقراطية كالسير بيا قدمان إلى األماـ كىي في التحميؿ النيائي منيج كليست فمسفة أك عقيدة ثابتة ،
كال تتطمب بالضركرة كجكد تراث ديمقراطي متأصؿ في البنية االجتماعية كالثقافية  ،كبيف النظرة

السكسيكلكجية األكثر تحفظان كالتي ترل أنو البد مف شركط مكضكعية معينة في أم مجتمع مف

المجتمعات ليككف مستعدان لممارسة الديمقراطية  ،كاف التكافؽ السياسي اآلني قد يشيع لحظة ديمقراطية
في مجتمع مف المجتمعات كلكف ال يكفي كحده لترسيخ النظاـ الديمقراطي في المدل الطكيؿ إذا كانت

القكل األساسية في ذلؾ المجتمع بطبيعتيا قكل غير ديمقراطية بؿ معادية ليا (تراجع بيذا الصدد

مؤلفات كاتب ىذه السطكر كالتي تمثؿ مشركعو الفكرم في نقد السياسة عند العرب كىي عمى التكالي :

تككيف العرب السياسي ( - )0994التأزـ السياسي عند العرب ()0995
الخمؿ ( )0998؟) 1

–

العرب كالسياسة  :أيف

ىذا مع عدـ التقميؿ مف كجاىة الحجة التي يطرحيا الدكتكر الككارم كمبشر بالديمقراطية كداعية إلييا

كىي أف الدخكؿ في الممارسة الديمقراطية كمباشرتيا مف شأنو أف يساعد في إعداد المجتمعات مكضع
التجربة لديمقراطية حقيقية في المستقبؿ  1كبالتالي فبل يمكف التمييد لمديمقراطية بتأجيميا بؿ بالسباحة

في بحرىا عمى صعكبة البداية كمحاذير المسيرة  1كعمى سبيؿ المثاؿ فمك أف التجربة الديمقراطية
األكلى في البحريف حرصت مختمؼ القكل مف سمطة كمعارضة في منتصؼ السبعينات عمى السير فييا

بتأف كترفؽ كحكمة كببل مكاجيات عقيمة لربما أمكف تجنب الكثير مما حدث في غيابيا طكاؿ ربع قرف

 11كمف ىنا األىمية التاريخية لمبادرات القيادة الجديدة في البحريف إلخراج الببلد مف ىذا النفؽ  ،كىذه
مسألة كاقعية كتاريخية ينبغي أال تغيب لرؤية مغزل العقد االجتماعي السياسي الجديد اآلخذ في التبمكر
عمى صعيد البحريف بمبادرات أميرىا الشيخ حمد بف عيسى آؿ خميفة الذم نجح في ايجاد مناخ سياسي

غير مسبكؽ في تاريخ البحريف  ،سيككف امتحانان لجميع الفرقاء في الببلد مف سمطة كقكل سياسية
شعبية لمدخكؿ في تجربة ديمقراطية جديدة قادرة عمى النمك كاالستمرار 1

كببل شؾ فإف تكجو المجتمعات الخميجية في اآلكنة الراىنة إلى انتياج نظمان جديدة أقرب إلى

الديمقراطية الحديثة منيا إلى النظـ األبكية التقميدية يعطي مثؿ ىذا الحكار المستجد بشأف الديمقراطية

أىمية خاصة كمنطمؽ كدليؿ عمؿ فكرم لمثؿ ىذا التكجو في ىذه المنطقة الحيكية مف العالـ  ،كاف كاف
عمينا أف ننتظر لنرل في المستقبؿ إف كاف مف الممكف غرس الديمقراطية دكف مقكمات المجتمع الميبرالي
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كفمسفتو  1فالديمقراطية لـ تنشأ أصبلن بأشكاليا الحديثة إال في المجتمعات ذات الفمسفة الميبرالية أك
التي امتمكت ما يماثميا في الشرؽ اآلسيكم كغيره مف مناطؽ العالـ  ،كربما كانت البحريف بمجتمعيا

المدني المنفتح أكثر المجتمعات الخميجية استعدادان لمثؿ ىذه التجربة بحكـ امتبلكيا اليكـ لمشرطيف

البلزميف لذلؾ  :اإلرادة السياسية مف ناحية كالقاعدة االجتماعية بمؤسساتيا كجمعياتيا المدنية مف
ناحية أخرل  ،كذلؾ ما تمثؿ في انطبلقتيا السياسية الجديدة التي تجمى فييا مدل التكافؽ بيف القمة

كالقاعدة 1

كيبقى اف االشكاؿ النظرم  -الفكرم األساسي في محاكلة الدكتكر الككارم يتمثؿ في اختزاؿ الديمقراطية

في " منيج " محايد لمحكـ ال يصطدـ بثكابت كمعطيات أم مجتمع  ،كال يحمػؿ ىذا " المنيج " ذاتو أية
تفضيبلت أك خيارات ذات طابع اعتقادم 1

فيؿ يمكف االطمئناف إلى ىذا التعريؼ لمديمقراطية مف حيث ىي " منيج " بالدرجة األكلى

كليست مفاىيـ أك مضاميف اعتقادية معينة ؟

إف المنيج العممي  " 111منيج " 1

كلكف ىؿ يمكف أف يطبقو " عالـ " يتقبؿ عقمو الفرضيات كالتصكرات غير العممية  ،مف

ميتافيزيقية كأسطكرية كغيرىا ؟ أال يتطمب األمر أف يككف المدعك إلى استخداـ المنيج العممي كااللتزاـ

بو عمى درجة مف التطكر التعميمي كالعقمي كالفمسفي المنسجـ مع شركطو ؟

كذلؾ " المنيج " الديمقراطي  111ىؿ يمكف أف تطبقو عمى أرضية الكاقع قكل غير ديمقراطية

إال إذا تـ تركيضيا كتطكيرىا ديمقراطيان ؟

إال أف ىذا التساؤؿ النظرم يجب أال يدخمنا في أحجية البيضة كالدجاجة  :أييما أكالن إنضاج

القكل الديمقراطية أـ الشركع في الممارسة الديمقراطية 1

إف ىذه الممارسة ستككف أفضؿ مدخؿ لتمرس القكل المجتمعية بالديمقراطية كعميو فإف

الديمقراطية ينبغي عدـ تأجيميا كىذا ما يؤدم إلى قبكلنا دعكة الدكتكر الككارم أيان كاف اختبلفنا معو في

التحميؿ الفكرم كالنظرة المعرفية العممية لطبيعة الديمقراطية 1

كفي تقديرم فإنو مف المتفؽ عميو بالنسبة لممعنييف بالشأف الديمقراطي أف الديمقراطية عممية

تاريخية طكيمة المػدل كليسػت ق ار انر يأتي بأمر مف الحككمة أك بمنشكر مف المعارضة  1كاذا كانت
الديمقراطية في بريط انيا قد احتاجت إلى ثمانية قركف مف النمك كالتجريب كالتراجع كالتقدـ  ،فعمينا في
مجتمعاتنا الخميجية كالعربية أف نتحمى بالصبر لتنشئة الكليد الديمقراطي  1كالعبرة بالممارسة في كاقع
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أم مجتمع كالمكازنة بيف الجرعة الديمقراطية كالعناصر األساسية األخرل في النظاـ السياسي كمصداقية
الحككمة كنظافتيا  ،كعبلقة القيادة بقكل الرأم اآلخر كطبيعة العبلقات المجتمعية بيف مختمؼ البنى

الداخمة في القاعدة االجتماعية العامة  1كفي تقديرنا فإف الديمقراطية كسيمة غايتيا الحككمة الصالحة

كالنظيفة  ،كال يمكف االطمئناف لمصير الديمقراطية عمى المدل الطكيؿ في غياب مثؿ ىذه الحككمة

عمى الصعيد التنفيذم  1ذلؾ أف األجيزة الحككمية التنفيذية ىي التي يتعامؿ معيا المكاطف كؿ يكـ

كمف كيفية تعامميا معو يحكـ عمى مستكل أداء الدكلة كمدل اىتماميا بو سمبان كايجابان  1إف الفساد

كاالستبداد كجياف لعممة كاحدة كاذا لـ يتـ كقؼ الفساد فإف االستبداد باؽ معو لمتغطية عميو  1كما أف

أم سفينة إصبلح سياسي تبقى تنفيذيان في عيدة إدارات فاسدة ال يمكف االطمئناف إلى بمكغيا مرفأ

األماف 1

كعمينا أال يغيب عف بالنا أف مجتمعات ذات ثقؿ في العالـ العربي قد مرت بتجارب ديمقراطية

دستكرية كمصر الممكية كالعراؽ الياشمي كسكريا الكتمة الكطنية لكف تجاربيا أخفقت بسبب فساد
أنظمتيا المستشرم حككميان كحزبيان  111الخ  ،كعدـ انسجاـ المفاىيـ الديمقراطية مع تركيبة المجتمع

فضبلن عف عسكرة تمؾ البمداف لمكاجية الخطر اإلسرائيمي المستجد في حينو ( )0948أك بدعكل ذلؾ 1
كعمى تعدد أسباب اخفاؽ الديمقراطية في ىذه البمداف فإف أمثكلة الفساد الحككمي مف ناحية كالحزبي مف

ناحية أخرل  ،ستبقى مف أىـ المزالؽ التي أكدت بالنظـ الممكية الدستكرية التي يتحسر عمييا الكثيركف

اليكـ مقارنة بالدكتاتكريات االنقبلبية  ،تمؾ النظـ التي ضيعت عمى نفسيا كعمى شعكبيا فرصة التطكر
التاريخي األفضؿ  ،بؿ ضيعت كجكدىا ذاتو  ،لتقصيرىا في إصبلح نفسيا بالجرعة البلزمة مف
االصبلح الحقيقي في الكقت المناسب  ،كتركيا الفساد بمختمؼ أشكالو ينخر في ىيكميا إلى أف قضى

عمييا في النياية كأعطى العسكر مبرر االنقبلب بتأييد شعبي كاسح لـ تكتشؼ قكاه االجتماعية
كالسياسية خطأىا التاريخي إال بعد فكات األكاف كقياـ الحكـ العسكرم كأجيزتو القمعية التي اتجيت ،
أكؿ ما اتجيت  ،إلى قمع القكل الكطنية كالشعبية التي ساندتيا ضد األنظمة السابقة  1فثمة قانكف في

الحياة السياسية ألم دكلة كنظاـ كشعب كمؤسسات كىك أنو إذا غاب اإلصبلح حضرت الثكرة كال مجاؿ

الفعاؿ
لتفادم ىذا القانكف الحتمي بأية حيمة أك كسيمة  1كالفارؽ كاضح بيف اإلصبلح السممي الحكيـ ك ٌ

 ،كبيف الثكرة التي ال يمكف إال أف تتطرؼ كتعنؼ كتريؽ الدماء 1

مف جانب آخر  ،فعمى التشابو الظاىرم لممجتمعات الخميجية الصغيرة  ،فإف كؿ مجتمع منيا
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–

عمى صغره

–

لو خصكصيتو البنيكية كمدل نمكه المدني كاستعداده لمممارسة الديمقراطية 1

كىذه مسألة في تقديرم ليا أىميتيا البالغة  1كاذا كاف الدكتكر الككارم قد ظؿ متنبيان ليا طكاؿ

الكقت في بحثو  ،فإف المعنييف بالمشركع الديمقراطي في الخميج ينبغي أف يظمكا متنبييف ليا بالمثؿ في

كؿ تعامؿ أك معالجة  1كعمى التقارب

–

مثبلن

–

بيف البحريف كقطر في أمكر عدة فإف القاعدة

المجتمعية لمبمديف مف حيث االنصيار السكاني كنمك مؤسسات المجتمع المدني كمكانة المرأة  111الخ

تبقى عمى تفاكت تا ريخي في كؿ منيما كىي مسألة ال تحميا االرادة السياسية كحدىا كالبد  ،في حالة
قطر  ،مف تطكير متسارع لبنى المجتمع المدني كمؤسساتو كي يمكف مكاكبة الكعكد الديمقراطية التي

أعطتيا القيادة القطرية الجديدة لشعبيا (منذ  1 )0996كلعمو مف المفيد متابعة جيكد التكامؿ بيف
البمديف عمى الصعيد الشعبي بظيكر الجمعيات الشعبية الجديدة التي بادرت ليذا اليدؼ كرؤية ما يمكف

أف تفعمو في مد الجسكر بيف مؤسسات المجتمع المدني الناضجة في البحريف  ،كالمبتدئة في قطر بإرادة

مشتركة كايجابية في البمديف المتقاربيف 1

كلربما كاف مف المفيد أيضان في ىذه المحظة التاريخية مف التطكر الديمقراطي بدكؿ مجمس

التعاكف  ،أف تككف ثمة كقفة جادة  ،يشارؾ فييا مسؤكلكف كأكاديميكف كمثقفكف كمكاطنكف  ،مف أجؿ

تقييـ مسيرة ثبلثيف عامان مف التجربة الديمقراطية بدكلة الككيت  ،حيث بدت ىذه التجربة لمكثيريف في
بداياتيا بداخؿ الخميج كخارجو نمكذجان كقدكة  ،إال أف الكثيريف مف الككيتييف أنفسيـ  ،كفي ضكء نتائج

تجربتيـ كاف ارزاتيا العصبكية أخذكا يعيدكف النظر اليكـ فييا مف أجؿ تعديميا كترشيدىا  1كىذا ما يجب
أف يشاركيـ فيو  ،كيعينيـ عميو دكف حساسيات  ،أشقاؤىـ في الخميج لكي تتكامؿ تجاربيـ الديمقراطية ،

كتنسجـ كتتعاضد كال تككف مدعاةن لمتباعد السياسي بيف األنظمة كما كانت أحيانان في منعطفات مصيرية
في الثبلثيف عامان المنصرمة فالجميع اليكـ في قارب كاحد أكثر مف أم كقت مضى  1كيجب أال تمثؿ
أية تجربة ديمقراطية في بمد خميجي مكضعان لمقمؽ في البمد اآلخر  ،إف كاف اليدؼ مسيرة متقدمة

كمتآزرة لجميع شعكب المنطقة  1كلضماف ىذا المناخ فإف تفعيؿ الييئة االستشارية المشتركة بمجمس

التعاكف كتزكيدىا بصبلحيات أفضؿ نسبيان مف حيث تمثيميا لمتطمعات الشعبية سيمثؿ خطكة في محميا

ألف كضعية الييئة الحالية ال تتناسب كمستكل تطكر األنظمة السياسية في كؿ بمد خميجي عمى حدة 1
أم أف األنظمة الخميجية في بمدانيا قد حققت تقدمان أفضؿ في ميداف المشاركة الشعبية مف ىذه الييئة

المشتركة التي أنشأتيا مجتمعة 1
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كلعؿ في استفاقة البحريف الديمقراطية التي تمثمت في المشركع التحديثي المشترؾ بيف قائدىا

الشاب الشيخ حمد بف عيسى آؿ خميفة كمختمؼ القكل الكطنية كالشعبية في ببلده مف أجؿ تجاكز ثبلثة

عقكد مف الجمكد السياسي كالدستكرم في الببلد  ،ما يجدد األمؿ في استئناؼ ديمقراطي بدكؿ الخميج

يستفيد مف دركس التجربة كال يكرر أخطاءىا كاجياضاتيا  1كىي مسؤكلية مشتركة بيف الحاكميف
كالمحككميف كبيف السمطات كالمعارضات التي يؤمؿ أال تبقى في قكالبيا الجامدة القديمة  11أعني

السمطات كالمعارضات معان  111التي حاف الكقت لتخرج مف حكار الطرشاف كتدخؿ في حكار صحي
كايجابي كما تمثؿ في المبادرات الشجاعة ألمير البحريف مع ممثمي مختمؼ االتجاىات كالقكل حيث لـ

يكف منتظ انر قبؿ شيكر قميمة حدكث مثؿ ذلؾ الزخـ السياسي الرسمي كالشعبي عمى السكاء 1

إف ىذا النيج لدل قيادة شابة كالقيادة البحرينية الجديدة يمثؿ نمكذجان ألىـ الضمانات مف أجؿ
الحفاظ عمى أمف دكؿ المنطقة كاستقرارىا كتقدميا في و
عالـ كاقميـ ال أماف ليما 111

كيبقى أف يتذكر الجميع في النياية أف الديمقراطية ليست أفضؿ أنظمة الحكـ كلكنيا أقميا سكءان

فالسياسة في النياية ىي فف االختيار بيف السي

كاألقؿ سؤءان  11كمف يتصكر أف بإمكانو فرض

تصكراتو الطكباكية في المدينة الفاضمة أك الخبلفة الراشدة مف خبلؿ ديمقراطيات ناشئة في مجتمعات

محدكدة التطكر كالمجتمعات الخميجية كالعربية األخرل  ،فنخشى أف يصاب بخيبة أمؿ سريعة 1

كلقد حاف الكقت أف نستكعب ما نردده فعبلن ال قكالن  :إف مسيرة األلؼ ميؿ تبدأ بخطكة صحيحة

كاحدة  ،كاف إشعاؿ شمعة خير مف أف نمعف الظبلـ ألؼ سنة 1

إف شمكعان صغيرة قد بدأت تضاء باإلرادات الطيبة عمى األصعدة الرسمية كالشعبية  ،ككؿ ما

نأممو أال تطفئيا العناصر كالقكل التي ال تستطيع العيش إال في الظبلـ 1

محمد جابر االنصارم

المنامة  -البحريف
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 02-2تعقيب الدكتور منصور الجمري
معالجة فكرية عممية إلشكالية الديمقراطية في أقطار مجمس التعاون
يتطرؽ الدكتكر عمى الككارم في بحثو القيـ "نحك رؤية مستقبمية لتعزيز المساعي الديمقراطية في

أقطار مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية" إلى مكاضيع في غاية األىمية لكؿ الميتميف كالناشطيف

السياسييف في منطقة الخميج .كلعؿ الساحة البحرينية تمثؿ حقبل تجريبيا لبعض األفكار كالطركحات
الكاردة في الدراسة .

إف المدخؿ الذم اتبعو الدكتكر الككارم لتكضيح مفيكـ الديمقراطية بأنيا "منيجا كعممية سياسية

كليست عقيدة مثؿ غيرىا مف العقائد  ،كانما تتأثر الممارسة الديمقراطية بعقائد المجتمعات التي تتـ فييا

كتراعي ثكابتيا ،تعبي ار عف احتياجات الجماعة التي تمارسيا" .ىذا المدخؿ ىاـ جدان ،الف عدد مف
الحركات العقائدية كاف يعتبر الديمقراطية عقيدة مكازية كاف اتباعيا يعني إلغاء عقيدة المجتمع .كتمؾ

الحركات الديمقراطية تتعمؽ بالمنيجية التي يمارس المجتمع مف خبلليا إدارة شئكنو .إنيا تعني إخضاع

عممية اتخاذ القرار لمرأم الجماعي القائـ عمى أسس عقبلنية كتداكلية بيف أفراد تمؾ الجماعة.

لقد كانت العريضة النخبكية لعاـ  ، 0992كالعريضة الشعبية لعاـ  0994كالعرائض األخرل

في البحريف تعتمد عمى ىذا المفيكـ كتجاكزت األطر المذىبية كالحزبية لتطرح القاسـ المشترؾ ،ذلؾ
القاسـ ىك مفيكـ المكاطنة  ،إحدل مقكمات الممارسة الديمقراطية .

لعمنا في الخميج نكاجو إشكالية المكاطنة ليس مف باب كجكد اقميات غير مسممة (ألنيا ضئيمة

العدد إف كجدت بيف المكاطنيف) كلكف مف باب سمك مفيكـ المكاطنة عمى االنتماء القبمي كاالثني

كالطائفي .كلذلؾ الزاؿ مفيكـ المكاطنة بعيد عف التطبيؽ الشامؿ في مجتمعاتنا الف الدكلة قائمة عمى
أسس قبمية كاعتبارات خارجة عمى المفيكـ ،مفيكـ المكاطنة ذك األىمية المركزية في الممارسة

الديمقراطية ،الحقة ،حيث يرتبط بمفيكـ المكاطنة المساكاة أماـ القانكف كالمساكاة في الحقكؽ كالكجبات ،

كاالحتكاـ لشرعية دستكرية  .كىذه مفاىيـ تحتاج إلى تأصيؿ إسبلمي لكي تتحكؿ إلى قيمة اجتماعية

كمعيار أخبلقي  .كالمبلحظ أف التأصيؿ اإلسبلمي لممفيكـ لـ يأخذ شكبل منيجيا بعد كالمعالجات
الزالت فكقية كتطرح سياسيا اكثر مف طرحيا فكريان.
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لقد ساىمت الحركة اإلصبلحية في البحريف في تعميؽ جزء مف ىذه المفاىيـ خبلؿ حركتيا

الممتدة منذ العاـ  ،0992كلكف كبعد تحقيؽ معظـ المطالب التي طرحتيا العريضة في مطمع العاـ

 ،2110بدأت تظير لمسطح مفاىيـ تعتمد عمى تراث ديني محافظ يشكؾ في كثير مف المفاىيـ
المعاصرة حكؿ الديمقراطية كالمكاطنة كالمجتمع المدني .كىذا يعني أف رفع الشعار سياسيا ال يعني

بالضركرة تمكف تمؾ المفاىيـ في جذكر اإلشكالية .كىنا يأتي الدكر التنظيرم كالتثقيفي لمكصكؿ إلى
ضكابط تؤكد عدـ تعارض ىذه المفاىيـ األساسية مع مبادئ الديف اإلسبلمي .

المعالجة األخرل التي يطرحيا الدكتكر الككارم ىي تنقية ثقافتنا السياسية مف شكائب االستبداد.

فاالستبداد في مجتمعاتنا منتشر ليس في الدكلة فقط كانما في األسرة كالمدرسة كالنادم كالجمعية

كالمسجد كالمراكز االجتماعية األخرل .االستبداد ينتشر في كؿ أطراؼ المجتمع القائـ كؿ المفاىيـ
"األبكية" كالذم ينظر فيو مف بيدىـ األمر ،إلى اآلخريف بأنيـ قاصركف كعاجزكف عف اتخاذ القرار
المناسب  ،كبالتالي يتـ تبرير "الكصاية" عمييـ .ىذه المعالجة تتطمب إيجاد النماذج الناجحة القائمة

عمى مفاىيـ التعددية كالديمقراطية .فإنشاء الجمعيات األىمية بدأ يزداد في البحريف بعد االنفتاح السياسي

كسرعاف ما شاىدنا " التحزب" يمعب دكر رئيسي في انتشار ىذه التجمعات كالتكتبلت ،سكاء كانت
بدكافع طائفية أك فكرية  ،مقيدة لمعمؿ التعددم فيما لك حاكلت فئة االنفراد أك السيطرة عمى كاحدة مف

المؤسسات األىمية كحرماف األطراؼ األخرل منيا.

إشكالية أخرل يعالجيا البحث كىي محاكلة تحديد المقصكد بالشريعة اإلسبلمية كتحديد معنى

السيادة .كقد تمت اإلشارة إلى برلماف كيستمنستر كمثاؿ لمسيادة البرلمانية المطمقة .كمف يتابع التغير في
برلماف كيستمنستر البريطاني يجده يخضع في العصر الحديث لتشريعات سامية تعمك عمى السمطة

البرلمانية  .فمثبل ىناؾ التشريعات الخاصة بحقكؽ اإلنساف التي تحمييا (المؤسسات األكربية مثؿ

محكمة العدؿ األكربية ) كىناؾ مكاثيؽ األمـ المتحدة كالمعاىدات الدكلية االستراتيجية كىي تعمك أك تحد
مف سمطات البرلماف البريطاني  .كلذلؾ فاف تحديد سمطات البرلماف في مجتمعاتنا اإلسبلمية ببعض
الضكابط المستمدة مف الشريعة اإلسبلمية أمر ال يختمؼ عما ىك الحاؿ عميو في البمداف الديمقراطية

المتقدمة  .إال اف المشكمة في تحديد معنى الشريعة ،ىؿ يمكف نشر الفكر اإلسبلمي القائـ عمى "مقاصد

الشريعة" مثبل  ،بدال مف الحالة الفردية التي تخضع الفتكل الدينية لمفتي ىنا كمفتي ىناؾ؟ ىذا الحديث
صعكبتو في دكؿ الخميج العربية اكثر منو في دكؿ المغرب العربي الف المجتمعات الخميجية محافظة

كالعمؿ الثقافي المطمكب البد أف يككف بحجـ التحدم .
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منذ منتصؼ فبراير  2110كحتى كتابة ىذه السطكر (نياية أبريؿ  )2110كالبحريف تعيش

أجكاء انفتاحية مختمفة عف الماضي  .كمنذ حدكث االنفتاح ظيرت عمى السطح اتجاىات كانت مختبئة.
ىذه االتجاىات محافظة جدا كمتشابية مع بعضيا اآلخر ،رغـ االختبلؼ المذىبي بينيا  .فيي تحذر

مف مفاىيـ الديمقراطية كتنظر إلى الجميكر األكسع مف الناس بأنيـ غير مؤىميف إلدارة شئكنيـ
السياسية حسب المنظكر اإلسبلمي المحافظ  .كلذا فاف مكضكع الكصاية يعكد ليطرح بقكة رغـ أف
الحركة اإلصبلحية التي نجحت في تحقيؽ عدد مف أىدافيا كانت كالزالت قائمة عمى أسس تعددية

ديمقراطية .

كىذا يعني إف المؤسسة الدينية التقميدية قكية جدا كما لـ تستطيع حركة التنكير الثقافي مف

الكصكؿ إلى ىذه المؤسسة لمتفاىـ معيا حكؿ المناطؽ المشتركة ككيؼ أف الطرح الديمقراطي ال يعادم

اإلسبلـ  ،كانما قد يساعد عمى تعزيز البعد الثقافي القائـ عمى القيـ اإلسبلمية  ،فاف الجيكد النخبكية لف

تستطيع تحقيؽ األىداؼ الديمقراطية المرجكة.

إف تحكؿ الديمقراطية إلى قيمة اجتماعية كمعيار أخبلقي بحاجة إلى طرح نماذج ثقافية

كاجتماعية مقبكلة إسبلميا كشعبيا  ،عندما يتعمؽ المكضكع بتحرير المرأة  ،حرية الفكر ،األحكاؿ

الشخصية  ،كالتعددية السياسية.

د .منصكر الجمرم

لندف  -انجمت ار

مسكدة أكلية ال يجكز نشرىا كميا أك جزئيا بأم شكؿ مف األشكاؿ ()2110/01/2

174

 03-2تعقيب الدكتورة منيرة أحمد فخرو

 -0مقدمة:

التجربة الديمقراطية في البحرين و آفاق المستقبل

في بداية الدراسة القيمة التي تدكر حكؿ الرؤية المستقبمية لتعزيز المساعي الديمقراطية في

أقطار مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية يناقش الدكتكر عمى الككارم صعكبة تحرم مستقبؿ

الديمقراطية في دكؿ مجمس التعاكف ك ذلؾ بسبب ككف تمؾ الدكؿ ال تشكؿ كيانان سياسيان ك قانكنيان مكحدان

في الكقت الحاضر كربما لسنيف قادمة ك أيضان الختبلؼ التجربة مف بمد خميجي إلى آخر ،لذلؾ فسكؼ
أقصر تعقيبيي عمى تجربة البحريف الديمقراطية خاصة في السنكات القميمة الماضية ك ما تخمميا مف
أحداث عصفت بيذا البمد الصغير ك أكصمتو إلى طريؽ مسدكد حتى مجيء األمير الشيخ حمد بف

عيسى آلخميفة إلى الحكـ عاـ  .0999ك عندما أطمؽ األمير مبادرتو اإلصبلحية في نكفمبر ،2111

بتشكيؿ المجنة الكطنية العميا إلعداد مشركع ميثاؽ العمؿ الكطني تمييدان لعكدة الحياة البرلمانية كاف
اإلعتقاد السائد أف تمؾ المبادرة ستبقى محدكدة كغيرىا مف الكعكد التي سبقتيا لحؿ األزمة السياسية التي

مرت بيا البحريف خبلؿ العقد األخير مف القرف الماضي ك بالتحديد منذ عاـ  .0994كلكف تغير

الكضع كمية بعد أقؿ مف ثبلثة شيكر ( 5فبراير  )2110حينما أصدر األمير عفكان شامبلن عف جميع
المعتقميف السياسييف ك عكدة المبعديف السياسييف إلى البحريف ك إرجاع المفصكليف إلى أعماليـ السابقة.

كؿ تمؾ المبادرات أعادت الثقة المفقكدة بيف القيادة ممثمة في األمير ك بيف المكاطنيف بجميع فئاتيـ .ك

قد ظير ذلؾ كاضحان في نتيجة االستفتاء لمتصكيت عمى الميثاؽ بتاريخ فبراير  ،2110إذ صكت ما

يقارب  %98,4مف المكاطنيف رجاالن ك نساء ممف تزيد أعمارىـ عمى  20عامان بنعـ لكؿ ما احتكاه
الميثاؽ مف بنكد أىميا مشاركة المرأة في االنتخابات ك تشكيؿ مجمس استشارم معيف إلى جانب
المجمس المنتخب ك تحكيؿ البحريف إلى مممكة دستكرية .ك قد نصت المادة السابعة مف الفصؿ الثاني

مف الميثاؽ عمى أف يتمتع المكاطنكف– رجاالن ك نساء – بحؽ المشاركة في الشئكف العامة ك التمتع

بالحقكؽ السياسية في الببلد بدءان بحؽ االنتخاب ك الترشيح طبقان ألحكاـ القانكف.

ككانت البحريف قد نالت استقبلليا عاـ  0970بعدىا تـ انتخاب جمعية تأسيسية لكضع الدستكر
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كانتيت مف عمميا عاـ  .0972ك في عاـ  0973تمت أكؿ انتخابات برلمانية في تاريخ البحريف

ككضع الشعب ممثميو في البرلماف ك لكف لـ تدـ الحياة الديمقراطية طكيبلن إذ تـ حؿ البرلماف عاـ

 0975بعد خبلؼ مع السمطة التنفيذية حكؿ عزـ األخيرة عمى تمرير قانكف أمف الدكلة الذم يخكؿ ليا

الحؽ في استجكاب ك اعتقاؿ أم مكاطف ييدد أمف الدكلة دكف محاكمة لمدة ستة أشير قابمة لمتمديد .ك

بقيت البحريف تحت رحمة قانكف أمف الدكلة لمدة تتعدل ربع القرف ك بالتحديد عاـ  2110عندما أعمف
األمير مشركعو اإلصبلحي الكبير ك أطمؽ الميثاؽ الكطني كمدخؿ لمعكدة إلى العمؿ بالدستكر بعد

إضافة المكاد اآلنفة الذكر إليو ك أىميا كما ذكرنا سابقان إشراؾ المرأة في العممية الديمقراطية ك التي تعد

األكلى مف نكعيا في منطقة الخميج.

ك مف الممكف إرجاع بدايات المسيرة الديمقراطية إلى سنكات العشرينات مف القرف الماضي

حينما بدأ اإلنجميز مرحمة اإلصبلح اإلدارم في البحريف عاـ  0921بإنشاء مجمس بمدم مؤلؼ مف
ثمانية أعضاء يختار الحاكـ أربعة منيـ ليمثمكا البحرينييف ك يختار المعتمد البريطاني في الخميج

األربعة اآلخريف ليمثمكا الجاليات األجنبية ك تعييف ابف الحاكـ رئيسان لممجمس البمدم .ك كذلؾ إنشاء
المجمس العرفي عاـ  0923بنفس الطريقة ك أككؿ إليو حؽ النظر في القضايا التجارية .ك قد أرست
اإلصبلحات التي أجراىا اإلنجميز في العشرينات قكاعد البيركقراطية في الخدمة المدنية ك كاف نتيجة
تمؾ اإلصبلحات اإلدارية ك البيركقراطية انييار السمطة السياسية ك اإلقتصادية لممجمكعات القبمية كما

ألغيت امتيازات طبقة التجار الرسمية .ك بعد اكتشاؼ النفط عاـ  0932ك بناء مصفاة لتكرير البتركؿ

عمى الشاطي الشرقي المكاجو لجزيرة سترة ك التي تكرر جزءان مف نفط المممكة العربية السعكدية الذم
كاف يجمب مف حقكؿ نفط الدماـ بكاسطة انابيب خاصة ليذا الغرض ،تحكلت البحريف إلى دكلة نفطية

بعد كساد شديد في صناعة المؤلؤ عانت منو نتيجة لمنافسة المؤلؤ الصناعي الياباني .ك قد التحؽ عدد
كبير مف المكاطنيف لمعمؿ في صناعة النفط ك كانت ىناؾ أعداد كبيرة مف العماؿ ك المكظفيف الذيف

التحقكا بالمدارس ك أصبح لدييـ ك عيان اجتماعيان ك تطمعات لزيادة أجكرىـ ك الحصكؿ عمى بعض

اإلمتيازات مف شركة النفط (بابكك) ك ليذا السبب اجتاحت البحريف مظاىرات ك إضرابات عاـ  0938ك
ىي تعتبر أكؿ مظاىرات في منطقة الخميج ك قد تـ تطكيؽ تمؾ المظاىرات ك السيطرة عمييا ك اعتقاؿ

قادة الحركة .ك يعتبر بعض الكتاب تمؾ المظاىرات النكاة األكلى لمحركة الشعبية التي حدثت في
منتصؼ الخمسينات ك التي تعتبر أىـ حركة سياسية مرت بيا البحريف في تاريخيا الحديث .ك ترجع

بدايات انتفاضة  0956إلى كقكع بعض اإلصطدامات بيف السنة ك الشيعة عاـ  0953تشكمت عمى
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اثرىا شبكة تضـ قيادات مف الطائفتيف سعت إلى إيقاؼ الفتنة أكالن ك بعد ذلؾ المطالبة بالحقكؽ

اإلصبلحية .كبعد تفاقـ الكضع دعت الشبكة إلى اجتماع شعبي كاف القصد منو اإلعبلف عف تشكيؿ

تنظيـ سياسي جديد لممعارضة .ك في ىذا اإلجتماع اختار الحضكر  021شخصان ليشكمكا الجمعية
العامة التي أنيط بيا اختيار "الييئة التنفيذية العميا" المؤلفة مف ثمانية أعضاء ك تضـ قيادييف مف

الطائفتيف .كفكر تشكيؿ الييئة تقدمت مف الحاكـ بالمطالب التالية:

تأسيس برلماف منتخب مف الشعب ليصبح صكت الشرعية األكحد في الببلد.

كضع قانكف مدني ك جنائي مكحد لمبحريف.

إنشاء محكمة استئناؼ تضـ في عضكيتيا قضاة متمرسيف في القانكف.
السماح بقياـ نقابات عمالي ك حرفية ك مينية.

غير اف الحاكـ رفض استقباؿ الكفد الذم حمؿ تمؾ المطالب ك أعمف عف نية الحكـ بإدخاؿ

بعض اإلصبلحات إلى اإلدارة .ك تفاقمت األمكر بعد ذلؾ بيف السمطة ك المعارضة حتى كصمت عاـ

 0956إلى اعتقاؿ قيادات المعارضة ك سجف بعضيـ مددان تتراكح بيف 01إلى  04سنة ك نفي بعضيـ
إلى جزيرة سانت ىيبلنة كيرجع السبب األكؿ في فشؿ الحركة إلى ككف المعارضة ركزت عمى تعبئة
الجماىير لمعمؿ السياسي إال أنيا فشمت في تحكيؿ تمؾ التعبئة إلى تنظيـ سياسي حديث ك دائـ .ك ىذا

ما حاكلت الحركة السياسية الحالية تجنبو ك سنأتي عمى شرح ذلؾ الحقان .بعد ذلؾ بحكالي عقد مف

الزماف ك بالتحديد في شير مارس عاـ  0965شيدت البحريف إضرابان ك اسعان في شركة النفط ك
سرعاف ما تطكر إلى انتفاضة شعبية ك طنية خاصة عندما انضـ الطبلب إلى العماؿ المضربيف ك

كانت أىـ مطالب المضربيف اإلعتراؼ بحؽ العماؿ في التنظيـ النقابي ك رفع حالة الطكارئ التي تـ

تطبيقيا منذ عاـ  0956ك اإلعتراؼ بحرية الصحافة ك إطبلؽ سراح السجناء السياسييف ك السماح
لممبعديف خارج البحريف بالعكدة إلى الببلد.

ك قد ركز األمير عشية استقبلؿ البحريف عاـ  0970عمى ضركرة إيجاد دستكر ينظـ ك يرعى

الشئكف التشريعية في الببلد .تمؾ المحاكلة دلت عمى تصميـ النظاـ لمحاكلة خمؽ قاعدة شرعية لمسمطة
إضافة إلى سمطتو بحكـ العرؼ ك التقاليد .ك بالفعؿ تمت انتخابات المجمس الكطني عاـ  0973كقد

تألؼ المجمس مف  31عضكان جميعيـ مف الذككر ما فكؽ  20عامان .كما مثؿ الحككمة في ىذا المجمس

 04كزي انر معينيف بمف فييـ رئيس الكزراء ك خكؿ أعضاء الحككمة المعينيف بحؽ التصكيت عمى
الق اررات كأم عضك مف أعضاء المجمس المنتخب .ك قد برزت خبلؿ اإلنتخابات ثبلث كتؿ سياسية
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األكلى ىي كتمة الشعب ك ضمت النكاب الذم ينتظمكف أك يتعاطفكف مع أحزاب عقائدية ك حركات

سياسية خارج الببلد ك تشمؿ ىذه الكتمة اإلشتراكييف ك الشيكعييف ك مختمؼ حركات القكمييف العرب

خاصة الجبية الشعبية لتحرير الخميج ك عماف .ك الثانية ىي الكتمة الدينية ك ىي ظاىرة شيعية ريفية
صرؼ تككنت مف ستة أعضاء يمثمكف جميعيـ دكائر شيعية في القرل .ك الثالثة ىي كتمة الكسط

المستقؿ ك كاف ينتمي ليا  07عضكان دكف اإللتزاـ بأم اتجاه عقائدم أك حزبي معركؼ .ك كانت السنة
األكلى مف حياة المجمس سنة تجريبية ،ك قد تبيف مف خبلؿ المناقشات ك الق اررات أف دكر المجمس
المنتخب اقتصر عمى استجكاب الحككمة حكؿ المشاريع التي تبنتيا بدؿ المشاركة في سف ك تشريع ىذه

القكانيف ك كذلؾ بحث المشاريع اإلقتصادية التي أنشأتيا الحككمة أك لئلستماع إلى عرائض مف

المكاطنيف حكؿ الخدمات العامة ك األمكر الحياتية .ك لكف في عاـ  0974أصدر األمير قانكنان جديدان
يمنح الحككمة الحؽ في استجكاب ك اعتقاؿ أم شخص ييدد أمف الدكلة دكف محاكمة لمدة ستة أشير

قابمة لمتمديد .ك لـ يعرض ىذا القانكف عمى المجمس قبؿ إصداره مما جعؿ معظـ النكاب يتخذكف مكقفان

معاديان تجاىو ك اتسعت ىذه القضية حتى كصمت إلى طريؽ مسدكد األمر الذم حدا باألمير إلى
إصدار قرار في شير أغسطس عاـ  0975يقضي بحؿ المجمس الكطني استنادان إلى دستكر الببلد

الذم يخكلو فعؿ ذلؾ .كىناؾ أسباب أخرل أدت إلى حؿ المجمس أىميا ،في نظر خكرم( )0983أف

التمثيؿ الشعبي في البحريف لـ يكف متكامبلن منذ نشأتو في العشرينات ،سكاء فيما يتعمؽ بالمجالس
البمدية ،أك المجالس الصحية ،ك التعميمية أك المجمس الكطني أك أية ىيئة رسمية أخرل .ك كاف العرؼ

المتبع في ىذه المجالس الرسمية يقضي بانتخاب نصؼ األعضاء مف قبؿ السمطة .ك اتبع ىذا العرؼ
في جميع المجالس الرسمية مع تفاكت في النسب ابتداء مف المجالس البمدية التي أنشئت في عاـ

 0909ك انتياء بالمجمس الكطني لعاـ  .0973ىذا الترتيب كاف دائمان يكلد االحتكاؾ بيف األعضاء
المعينيف ك األعضاء المنتخبيف ك الذم يصؿ في النياية إلى تدخؿ السمطة لفض الخبلؼ فتحؿ

المجمس الذم أنشأتو .ىذا االحتكاؾ يعكد إلى تكاجد تياريف متعارضيف إيديكلكجيان ك سياسيان :تيار

التنظيـ القبمي الذم يرل أف شرعية الحكـ تبنى عمى األعراؼ المكتسبة اكتسابان تاريخيان ك ال تخضع

إلرادة ا لتمثيؿ الشعبي ك تيار التنظيـ المدني المتمثؿ بالقطاع الريفي كالمدني الذم يرل شرعية الحكـ
تبنى عمى اإلرادة الشعبية عف طريؽ التمثيؿ العاـ .ك ىناؾ عامؿ آخر أدل إلى حؿ المجمس ىك تقدـ
كتمة الشعب بمشركع قرار بسحب سمطات األمير مف التصرؼ بأراضي الدكلة أسكة بما حدث لمككيت

حيف استقبلليا عندما أقر المجمس الكطني (البرلماف) قانكنان يقضي بممكية الدكلة لجميع األراضي العامة
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في الككيت عاـ  ،0963لذلؾ كاف تخكؼ النظاـ كبي انر مف إقرار مثؿ ىذا المشركع الذم لك أقر فسكؼ

يقمص ،إلى حدد كبير ،سمطات ك قكة النظاـ.

منذ عاـ  0975تاريخ حؿ المجمس المنتخب ك حتى عاـ  0992ظمت البحريف تحت رحمة

قانكف أمف الدكلة .في تمؾ السنة أصدر األمير الشيخ عيسى بف سمماف ألخميفة أم انر بإنشاء مجمس
الشكرل ك أىـ اختصاصاتو ىي إبداء الرأم ك المشكرة في مشركعات القكانيف ك السياسة العامة لمدكلة

ك األمكر المتعمقة بالخدمات ك المرافؽ العامة ك سبؿ تطكيرىا ك كذلؾ إبداء الرأم في كسائؿ تنمية
القطاع االقتصادم .ك ىذا المجمس معيف مف دكف سمطات تشريعية أك رقابية .ك قد تألؼ المجمس حيف
إنشائو مف  31عضكان ك تكسع حاليان ليصؿ العدد إلى  41عضكان بينيـ  4سيدات .كلكف المجمس لـ

يمقى قبكالن لدل سائر الناس خاصة المعارضة بجميع فئاتيا ك لـ يستطع أف يككف بديبلن لممجمس
المنتخب ك سيظؿ المجمس قائمان حتى انتخاب أكؿ مجمس تشريعي في عاـ  2114أك ربما قبؿ ذلؾ

التاريخ.

أما بالنسبة لمحركة السياسية التي شيدتيا البحريف منذ بدايات التسعينات ك بالتحديد نتيجة

لحرب الخميج ك تداعياتيا حيف سارعت فئة مف مختمؼ التيارات السياسية عاـ 0992بكتابة عريضة

تطالب فييا بعكدة الحياة البرلمانية ك إطبلؽ الحريات ك قد كقع عمى تمؾ العريضة حكالي  351شخصان

ك سممت إلى األمير الذم كعدىـ خي انر .ك بقي الكضع السياسي دكف تغيير ،لكف األزمة انفجرت مجددان
عاـ  0994عمى شكؿ تظاىرات قاـ بيا العاطمكف عف العمؿ أماـ ك ازرة العمؿ ك الشئكف اإلجتماعية.
في نياية تمؾ السنة قامت مجمكعة مف القيادات السياسية مف مختمؼ الفئات الكطنية ك الدينية بكتابة

عريضة ك قعيا ما يزيد عف (23،111ثبلثة ك عشركف ألؼ مكاطف ك مكاطنة) ك كانت أىـ المطالب
ىي إرجاع الحياة البرلمانيةإطبلؽ سراح السجناء السياسييف ك عكدة المبعديف ك حرية التعبير ك إلغاء

قانكف أمف الدكلة .إال اف السمطة رفضت استبلـ العريضة .كما تقدمت حكالي  351سيدة معظميف مف
العامبلت بعريضة أرسمت إلى األمير تطالبنو بالمساكاة بيف الجنسيف ك إشراؾ المرأة في الحياة البرلمانية
ك إطبلؽ سراح المكقكفيف ك غيرىا مف المطالب العامة ك لكف كاف مصير العريضة النسائية كسابقاتيا

مف العرائض  ..اإلىماؿ ك التجاىؿ مف قبؿ السمطة .ك بقي الكضع متأزمان حتى تكلى األمير الحالي
الشيخ حمد بف عيسى آلخميفة أمكر الحكـ في  27مارس  0999حيث أطمؽ مبادرتو اإلصبلحية عاـ

2111كبدأ تجاكب المكاطنيف مع تمؾ المبادرة حيث صكت -كما ذكرنا -مايزيد عمى  %98,4عمى
قبكؿ الميثاؽ الذم ينظـ شكؿ ك مسيرة الحكـ مستقببلن.
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 -2مؤسسات المجتمع المدني و دورها في الحفاظ عمى الديمقراطية
يشير الدكتكر عمي الككارم في دراستو القيمة إلى ثبلثة مصادر ككسائؿ ىامة لتحقيؽ سياسة

فعالة مف قبؿ المكاطنيف لتعزيز الديمقراطية أكليا الحقكؽ االقتصادية ك االجتماعية ك تشمؿ تقارب

مستكيات الدخؿ ك الثركة ك التعميـ ك الرعاية الصحية ك الحؽ في التنمية االقتصادية ك االجتماعية ك

المساكاة في الفرص دكف تمييز .ك ثانييا امتبلؾ المكاطنيف لمحد األدنى مف المعرفة ك ضماف حرية
انسياب المعمكمات ك تنمية القدرة عمى الكصكؿ إلى المعمكمات البديمة التي تساعد المكاطنيف عمى

التعرؼ عمى مصالحيـ ك تحرم كجيات النظر التي تعبر عف تكجياتيـ .ك ثالثيا – كىي األىـ في

نظرم – يتمثؿ في نمك ركافد الرأم العاـ ك بناء المجتمع المدني المستقؿ غير الخاضع لتكجيات
السمطة التنفيذية أك تحكميا غير الدستكرم مف خبلؿ قكانيف األحزاب ك النقابات ك الجمعيات ك غير

المخترؽ مف الخارج بسبب يسر التمكيؿ لما ىك مدعكـ مف الخارج مف قيـ ك عقائد ك مصالح .ك أكد

في ىذا المجاؿ طرح تجربة البحريف بالنسبة لنمك المجتمع المدني ك التطكرات التي لحقت بو مؤخ انر بعد
التصكيت عمى الميثاؽ الكطني .كالمجتمع المدني كما يصفو بعض المفكريف مرادؼ لمعنى التقدـ

اإلنساني ك ىك أيضان ينطكم عمى تعبيرات لمحرية ك المشاركة ك احتراـ حقكؽ اآلخريف ك اإللتزاـ بإدارة

الخبلؼ إدارة سممية ك التعاكف مف أجؿ المصالح المتبادلة .ك تشمؿ تنظيمات المجتمع المدني كبلن مف
الجمعيات ك الركابط ك النقابات ك األحزاب ك األندية ك التعاكنيات أم كؿ ما ىك غير حككمي ك كؿ ما

ىك غير عائمي أك إرثي ك يستثنى مف ذلؾ حمكؿ تمؾ التنظيمات اإلرثية محؿ التنظيمات المدنية
الحديثة في حاالت استثنائية محددة مثؿ كقكع المجتمع المدني بكاممو تحت ضغكط بكليسية مشابيية

لمضغكط التي أفرزىا قانكف أمف الدكلة عندما قمص مساحة الحرية في مجتمع البحريف إلى ما دكف

الصفر خبلؿ السنيف الماضية التي امتدت إلى أكثر مف ربع قرف ،عندىا نرل التنظيمات اإلرثية

كالتنظيمات الحسينية تمعب دك انر شبييان بدكر مؤسسات المجتمع المدني الحديثة ك تككف منب انر ح انر يعبر
عف معاناة األىالي ك تطمعاتيـ .ك بمعنى آخر عندما تضيؽ مساحة الحرية في مؤسسات المجتمع

المدني الحديثة ينكفيء الناس عادة عمى المؤسسات اإلرثية.

إف الصمة بيف المجتمع المدني ك التحكؿ الديمقراطي تبدك كاضحة فالديمقراطية ىي مجمكعة

مف قكاعد الحكـ ك مؤسساتو لئلدارة السممية لمعبلقات بيف الجماعات المتنافسة أك المصالح المتضاربة.
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ك مؤسسات المجتمع المدني تقكـ عمى نفس المعيارية لمديمقراطية ،فتمؾ التنظيمات تنطكم عمى صكرة

مصغرة لؤلشكاؿ الديمقراطية ك تتأصؿ في الممارسات اليكمية ك تتعرض لمتغير بفضؿ ىذه الممارسات.

ك قد انتشرت مؤسسات المجتمع المدني في البحريف ك اتسعت مجاالتيا بانتظاـ ك أصبحت أبعد مدل

خاصة في العقديف المنصرميف .ك ظيرت نكاة المجتمع المدني في البحريف منذ بدايات القرف الماضي
عندما أنشأ البريطانيكف نادم البحريف الرياضي ك بعده بعاـ ( )0909تـ إنشاء أكؿ ناد ثقافي ىك
النادم األدبي بمدينة المحرؽ ثـ تتالى إنشاء األندية ك الجمعيات الثقافية ك النسائية ك الرياضية بكتيرة

متباطئة في البداية لـ تمبث أف تسارعت حتى كصمت إلى  230جمعية حاليان .ك خبلؿ األشير القميمة
الماضية تـ إشيار جمعيات عمى جانب كبير مف األىمية مثؿ جمعية حقكؽ اإلنساف البحرينية ك جمعية

األكاديمييف البحرينية ك غيرىا مف الجمعيات التي حرمت حؽ اإلشيار في الماضي.
قائمة بعدد الجمعيات حسب تصنيفيا -يكليك 2110
الجمعيات النسائية

6

الجمعيات اإلجتماعية

07

الجمعيات الخيرية

0

الجمعيات اإلسبلمية

4

الجمعيات المينية

34

الجمعيات الخميجية

8

الجمعيات األجنبية

39

األندية األجنبية

29

الكنائس كالمجمكعات الركحانية

03

الجمعيات التعاكنية

07

الصناديؽ الخيرية

52

مؤسسات تطكعية أخرل

2

جمعيات الفئات الخاصة

9

المجمكع

230

كقد سمحت السمطة بتشكيؿ النقابات اإلتحادات مثؿ اإلتحاد العاـ لطمبة البحريف عمى مستكل
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الدارس ك الجامعات ،كما بدأ التباحث بيف مختمؼ الفئات العمالية لتشكيؿ اإلتحاد العاـ لعماؿ البحريف

ك الذم سيضـ في عضكيتو االتحادات الفرعية التي سكؼ تشكؿ في المستقبؿ .أما بالنسبة لممرأة فقد

برز حاليان تنظيماف في طكر التشكيؿ أحدىما رسمي ىك المجمس األعمى لممرأة ك تترأسو قرينة سمك
األمير كأىـ اختصاصاتو كضع السياسات ك الخطط ك البرامج المتعمقة بالمرأة ك األسرة .أما التشكيؿ
اآلخر فيك اإلتحاد العاـ لممرأة البحرينية فسكؼ يتككف مف ممثبلت لمجمعيات النسائية ك مف عضكات

منتميات إلى الجمعيات الدينية بمختمؼ أشكاليا ك مف ممثبلت لمجمعيات المختمطة (رجاؿ ك نساء) ك

مف أفراد مستقبلت .ك سيمثؿ اإلتحاد في المجمس األعمى لممرأة بكاسطة رئيسة اإلتحاد النسائي ك مف
ممثبلت لمجمعيات بحيث يتـ التكامؿ ك التنسيؽ بيف أنشطة التشكيميف الرسمي ك األىمي .ك في

اعتقادم أف حركة المرأة نحك التحرر ك المساكاة قد مرت بنقمة نكعية حيف منحت حؽ االنتخاب ك

التصكيت ك تـ إشراكيا في العممية الديمقراطية فبدأت بتنظيـ صفكفيا ك البحث عف صيغة جديدة
تساعدىا في مسيرتيا خاصة بعد اف أصبح ليا ثقؿ سياسي جعؿ التنظيمات ك التيارات كافة تحاكؿ

كسبيا إلى صفيا فصكتيا أصبح مكسبان سياسيان ،يرفع حظكظ الناخب ك ييبطو في بكرصة اإلنتخابات
القادمة .كما انخرطت أعداد كبيرة مف النساء في الجمعيات السياسية (قيد التشكيؿ) .ك مف المبلحظ
بركز المرأة في الريؼ بشكؿ عاـ ك تأسيسيف لجمعيات نسائية كما تككنت لجاف نسائية ممحقة باألندية

الثقافية المكجكدة في القرل ك باشرت أنشطتيا عمى الساحة المحمية.
 -3التشكيبلت الحزبية

مف خبلؿ تحميمو لمبنية السياسية لدكؿ المنطقة يذكر الدكتكر عمي الككارم أف دكؿ المنطقة

بصكرة عامة مازالت بنيتيا السياسية بنية شمكلية ك نظاـ الحكـ فييا مطمؽ ك تنظيمات المجتمع المدني

محدكدة ،ال تتعدل مجاالت العمؿ الخيرم البحت المحككـ بتكجيات السمطة ك تفضيبلتيا مف حيث

األشخاص الذيف تسمح ليـ بالترخيص ك مف حيث نكعية النشاط .كما أف تنظيمات المجتمع المدني ال

تشمؿ األحزاب ك الحركات السياسية ك النقابات ،ك يستثني مف ذلؾ الككيت ك إلى حد أقؿ البحريف.

ككاقع الحاؿ يبيف لنا اف البحريف قد عرفت الحزبية ك العمؿ النقابي ك لكف بشكؿ سرم منذ مدة طكيمة
تعكد إلى بدايات الخمسينات مف القرف الماضي حيف تأسس اكؿ تنظيـ سياسي في البحريف ك الخميج

ىك الحزب الشيكعي عاـ  0953-0950انطبلقان مف حزب "تكدة" اإليراني .بعده تكالى تشكيؿ األحزاب

بصكرة سرية مف حزب البعث العربي اإلشتراكي إلى حركة القكمييف العرب مرك انر باألحزاب اإلسبلمية

مسكدة أكلية ال يجكز نشرىا كميا أك جزئيا بأم شكؿ مف األشكاؿ ()2110/01/2

182

مف سنية ك شيعية .ك سأذكر ىنا باختصار التكجيات الحزبية الرئيسية التي انبثقت مؤخ انر بعد السماح
لجميع الفصائؿ الحزبية بالخركج العمني تحت مسمى الجمعيات.

ىناؾ مف يقكؿ بمكت اإليديكلكجيا في العصر الحاضر خاصة في المؤسسات الحزبية الغربية ك

أنو قد تـ استبداؿ اإليديكلكجيا بقيـ ك برامج كاضحة سكاء اقتصادية أك اجتماعية أك غيرىا مف البرامج
التي تسعى لرفاىية الفرد ك رفع مستكاه االقتصادم بشتى الطرؽ .ك الكاضح أف تمؾ الظاىرة تعـ العالـ

تدريجيان خاصة في البمداف التي تتجو خطاىا نحك الديمقراطية كالبحريف ،في اعتقادم ،ىي كاحدة مف

الدكؿ التي اتسمت تنظيماتيا السياسية في السابؽ باإلغراؽ في اإليديكلكجيا ك لكف تغير المفيكـ حاليان ك
أصبحت تمؾ التنظيمات أكثر استعدادان لتقبؿ األفكار الكاقعية ك طرح برامج تتماشى مع اقتصاد السكؽ
ك ليا عبلقة بما يجرم عمى الساحة العالمية .ك مف المبلحظ أف معظـ األحزاب ك التشكيبلت السياسية

في البحريف ك المنطقة الخميجية كاف يرتبط سابقان بالخارج عف طريؽ التنظيمات الحزبية الكاحدة التي
تعمؿ في المنطقة العربية ك ىي غير مصرح ليا بالعمؿ العمني لذا فقد كانت تعمؿ بسرية تامة ك بعد

االنفراج الحالي اتجيت تمؾ األحزاب ك الحركات إلى الظيكر العمني إال اف السمطة لـ تسمح ليا
بالظيكر عمى شكؿ أحزاب سياسية أك حتى تجمعات سياسية عمى غرار ما ىك حادث في الككيت ،ك
إنما تحت مسمى الجمعيات ك يسمح ليا بممارسة العمؿ السياسي ،ك ذلؾ بسبب حساسية الكضع في

منطقة الخميج بالنسبة لممارسة العمؿ الحزبي .ك مف الممكف تقسيـ التشكيبلت السياسية المكجكدة حاليان
عمى الساحة إلى خمس تيارات سياسية:

التيار العمماني الميبرالي :تككف أساسان مف مجمكعة حركات سياسية أكليا الجبية الشعبية لتحرير

عماف ك الخميج العربي ك التي امتدت منذ عاـ  0970حتى  0974ك انتيت باإلستقبلالت التنظيمية.
ك كانت تمتمؾ قاعدة عريضة بيف العماؿ ك الطبلب ك المثقفيف في داخؿ البحريف ك خارجيا .ك ىي

تشكيؿ يسارم ك قد كانت تمتمؾ جناحان عسكريان يتركز في عماف ك بالتحديد في منطقة ظفار .ك بعد
رجكع قيادتيا إلى البحريف عمى إثر العفك العاـ الذم شمؿ جميع المبعديف إلى الخارج أصبحت الجبية

الشعبية جزءان مف تيار كطني ديمقراطي كاسع ،ك ثانييا جبية التحرير السابقة التي تأسست عاـ .0955
كقد ارتبط ىذاف التنظيماف اليسارياف بعبلقة تحالفيو خاصة ،كما شكؿ التنظيـ األخير جمعية خاصة بو

تسمى "جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي" ،ك ثالثيا حزب البعث العربي االشتراكي الذم بدأ نشاطو
السياسي في البحريف عاـ 0958عندما رجع الطبلب البعثيكف الذيف تخرجكا مف بيركت ك القاىرة إلى
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البحريف .كقد تكقؼ الحزب عف مكاصمة نشاطاتو السياسية ك لكنو ظؿ يكاصؿ أنشطتو الفكرية ك
الثقافية ك فعالياتو في مجاالت متعددة أىميا المجاالت النقابية ضمف تكجو قكمي عربي يرسخ الفكر

القكمي ك يمثؿ ىذا التيار حاليان نادم العركبة .كما انضـ إليو الكثير مف المستقميف مف مختمؼ

االتجاىات مف ناصرييف ك قكمييف ك ليبرالييف .ىذا التيار يعمؿ حاليان عمى تشكيؿ تنظيـ تحت مسمى

"جمعية العمؿ الكطني الديمقراطي"

التيار المستقؿ :ك قد تشكؿ مف مجمكعة معظميـ مف التكنكقراط ك بعضيـ أعضاء في مجمس

الشكرل .ك ىك يعتبر أكثر ميبلن إلى السمطة ك قد أسس "جمعية المستقبؿ"

التيار اإلسبلمي السني :ك أىـ فصائمو جمعية اإلصبلح المشكمة مف اإلخكاف المسمميف ،تمييا

الجمعية اإلسبلمية ك جمعية التربية اإلسبلمية (تنظيـ سمفي) .ك قد دعت جمعية اإلصبلح سائر

األطراؼ السياسية السنية لمتنسيؽ فيما بينيا .كما دعت إلى عقد تحالفات مع األطراؼ األخرل المشابية
في أجزاء مف برنامجيا ،ك ربما تشكيؿ تنظيـ سياسي سني في المستقبؿ ،كعرضت برنامج عمؿ أىـ ما

جاء فيو اإللتزاـ بالخط اإلسبلمي العاـ ك االنطبلؽ مف الشريعة اإلسبلمية ك اإللتزاـ بما جاء في

الدستكر.

التيار اإلسبلمي الشيعي:ك أىـ تشكيؿ فيو ىك حركة أحرار البحريف اإلسبلمية ،ك ىي حركة

انبثقت في األساس مف الريؼ ك تعتبر حركة معتدلة غير متطرفة كقد انضـ إلى عضكيتيا أعداد كبيرة

مف الطبلب ك العماؿ ك أفراد مف الطبقة الكسطى .ك ىي تعتبر األكسع انتشا انر ك األكثر تغمغبلن بيف

أكساط الطائفة الشيعية .كما يضـ التشكيؿ اإلسبلمي عناصر مف الجبية اإلسبلمية لتحرير البحريف ك

أيضان مجمكعة مستقمة مف رجاؿ الديف ك المينييف ك بعض الشخصيات الفاعمة في الطائفة الشيعية.

كستنبثؽ عف ىذا التيار جمعية تسمى " جمعية الكفاؽ اإلسبلمي" ك مف أىـ أىدافيا المشاركة في

االنتخابات البمدية ك النيابية ك أم انتخابات أخرل ضمف برنامج عمؿ ك طني معمف تمتزـ فيو الخط
اإلسبلمي العاـ ك ثكابت المجتمع المحمي ك مصالحو الكطنية ك دستكر دكلة البحريف.

تمؾ األطراؼ األربعة سكؼ تشكؿ مبلمح المرحمة السياسية المقبمة ك ىناؾ مبلحظة ىامة تميز

جميع تمؾ التشكيبلت ىي انضماـ أعداد غفيرة مف النساء إلييا ك سكؼ يؤثر ذلؾ حتمان عمى مسيرة
المرأة بشكؿ عاـ.

الخبلصة:
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ما ىي اإلمكانيات ك الفرص المتاحة لتعزيز التحكؿ الديمقراطي في المنطقة الخميجية؟ يجيب

الدكتكر عمى الككارم في ختاـ بحثو عمى ىذا التساؤؿ كيعدد بعض اإلمكانيات ك أىميا تزايد الكعي

بمفيكـ المكاطنة ك المطالبة بأداء مقتضياتيا مف حقكؽ ككاجبات ك يرجع أسبابيا إلى انتشار التعميـ ك

سيكلة المعرفة ك االحتكاؾ بالعالـ مف السفر ك التجارة ك اإلعبلـ .ك كذلؾ استخداـ مصطمح
الديمقراطية في الخطاب الرسمي لمحككمات ك النخب الحاكمة ك يتعدل الخطاب مجرد المفظ إلى

التطبيؽ أحيانان .كما أف التكجو العالمي نحك الديمقراطية يمثؿ إمكانية محمية لمحركة الديمقراطية حيف
يصؿ صكت المطالب الديمقراطية إلى جمعيات حقكؽ اإلنساف ك المنظمات األىمية ك الرأم العاـ في

العالـ .يضاؼ إلى ذلؾ التغيرات االقتصادية ك تراجع دعـ الدكلة ك تزايد نشاط التجمعات األىمية ك نمك

التنظيمات غير الحككمية باإلضافة إلى أالعتبارات الدينية ك التقميدية في عبلقة الحكاـ بالمحككميف.

أما العقبات ك العكامؿ المعيقة لمتحكؿ الديمقراطي فيي تتمثؿ ،في رأم الكاتب ،بضخامة

مصالح األسر الحاكمة ك الكزراء ك كبار المكظفيف ك ما يعكد عمييا مف الماؿ العاـ كركاتب ك

مخصصات ك عطايا ك خدمات .كما تمعب ضخامة المصالح األجنبية المتمثمة في الشركات متعددة

الجنسية ك التي لدييا مصالح نفطية ك تجارية ك مالية كبيرة في المنطقة ،دك انر كبي انر في عرقمة التحكؿ
الديمقراطي الذم يحد مف نفكذىا ك سيطرتيا عمى صناعة القرار .ك يضيؼ الكاتب تفاقـ الخمؿ السكاني

ك استمرار الخمؿ اإلنتاجي إلى مجمكعة العقبات التي تؤثر في مسار التحكؿ الديمقراطي.

ك لعؿ ما ذكره الدكتكر عمي الككارم ينطبؽ بصكرة أك بأخرل عمى ما جرل ك يجرم في

البحريف إال أننا ال نستطيع اإلنكار بأف التطكرات التي حدثت عمى الساحة المحمية ك بالتحديد منذ تكلي

األمير الشيخ حمد بف عيسى أمكر الحكـ في البحريف عاـ  0999ىي أمكر إيجابية تعزز المسيرة
الديمقراطية ك تضع األسس لممشاركة السياسية في البحريف .ك بالرغـ مف تأكيدنا أف المشاركة السياسية
ىي جزء ىاـ مف العممية الديمقراطية ك لكنيا ليست كؿ العممية الديمقراطية .الديمقراطية يجب أف تتكافر

في المدرسة ك البيت ك المجتمع ك مف خبلؿ االنتخابات المحمية .ىناؾ قكانيف يجب التخمص منيا ك
إبداليا بأخرل تناسب الكضع الجديد مثؿ قانكف الجمعيات ،كقكانيف يتكجب سنيا كقانكف األحكاؿ

الشخصية الذم تطالب بو كافة المشتغبلت بالعمؿ النسائي كي تتـ المساكاة بيف الجنسيف.
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ك تبقى تساؤالت عديدة تطرح في الشارع البحريني اليكـ دكف جكاب .أكؿ تمؾ التساؤالت يتعمؽ

باالنتخابات البمدية التي سبؽ اإلعبلف عنيا عاـ  0999ك لكف لـ يجر الخكض فييا منذ ذلؾ التاريخ

سكاء في الصحافة أـ عمى لساف المسئكليف .ك تأتي أىمية تمؾ االنتخابات المحمية ككنيا األساس في

ممارسة الناس لحقكقيـ في المشاركة اليكمية لشئكف حياتيـ .ك ثانييا مكضكع البطالة الذم أشبع مناقشة

ك اتخذت بعض الخطكات لمحد منيا مؤقتان ك لكف دكف حؿ جذرم .عممان بأف عدد الخريجيف مف
الجامعات ك المدارس الصناعية ك الثانكية يتضاعؼ سنكيان .ك الحؿ في نظرم يأتي عبر تصحيح

مسار التعميـ ك إعادة النظر في المناىج كي تناسب التطكرات التي تحدث في العالـ ك أيضان كي

تتماشى مع متطمبات سكؽ العمؿ .ك ثالثيا تساؤؿ يتعمؽ بصعكبة التغيير بنفس األدكات ك األشخاص
الذيف تسببكا فيما حدث في الماضي .كتبقى القضية اإليجابية الكحيدة ثقة الناس في األمير ك في

الكعكد التي عاىد فييا الشعب عمى السير قدمان لتنفيذىا ك أىميا إجراء االنتخابات التشريعية ك إصبلح
القضاء ك إنشاء المحكمة الدستكرية ك غيرىا مف اإلصبلحات سكاء كانت في المجاؿ االقتصادم ك ما

تمميو متطمبات العكلمة ك الدخكؿ في منظمة التجارة العالمية اك في مجاالت قانكنية ك تربكية ك ثقافية ك
غيرىا مف متطمبات المرحمة الحالية.

*****************

منيرة احمد فخرك

البحريف
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 04-2تعقيب الدكتورة موزة عبيد غباش
تعقيب عمى دراسة

"نحو رؤية مستقبمية لتعزيز المساعي الديمقراطية
في

أقطار مجمس التعاون لدول الخميج العربية"
ال شؾ أف ىنالؾ العديد مف البكادر الطيبة بدأت تظير عمى الساحة الخميجية كغيرىا مف

مناطؽ العالـ العربي التي تأثرت باالنغبلؽ السياسي كالتعتيـ الديمقراطي بجميع مظاىره الكطنية

كالشعبية ،كذلؾ تأسيسان لرؤل جديدة ناحية مزيد مف الحكارات الديمقراطية كاالنفراج السياسي.

لكف ،في سبيؿ أف تخرج ىذه البكادر الى أرض الكاقع ،ال بد مف منحيا الكقت الكافي لمحمكؿ

التدريجي كالتمدد الطبيعي داخؿ الكيانات ذات الصمة كذات المصالح المباشرة كاالىتماـ الحقيقي

بالمصالح الكطنية الكبرل.

تتناكؿ ىذه الدراسة نقطة شديدة األىمية كالحساسية السياسية عمى المستكييف النظرم كالعممي،

فقد حاكلت أطركحاتيا التكصؿ الى صياغة رؤية مستقبمية لتعزيز المساعي الديمقراطية في أقطار

مجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية ،ىذه البمداف التي يمكف اعتبارىا عمى التاريخ الطكيؿ حديثة العيد

نسبيان بمثؿ ىذه الطركحات .فمعضمة البحث في ىذا المكضكع غالبان ما تتسـ بيركب الباحث السياسي
العربي عف مبلمسة الكاقع كالكقكؼ عمى مجريات األمكر السياسية كالثقافية كالفكرية كاالجتماعية داخؿ

المجتمع( ،خكفان مف) أك ربما محاباة لمنظاـ السياسي القائـ.

ككغيرىا مف الدراسات التي تتناكؿ قضايان غاية في الدقة كالحساسية ،ال بد كأف الباحث قد حاكؿ

التغمب عمى معضمة التعريؼ المحدد لممفيكـ بأف أكد عمى أف الديمقراطية "مفيكـ سياسي حي كمتطكر

يؤثر في المجتمعات التي تجرم ممارستو فييا كتؤثر قيـ المجتمعات كثقافتيا كمصالحيا في مضمكنو".

كبذلؾ فقد أكسب المصطمح أبعادان مرنة ،يمكنيا أف تستكعب في داخميا جميع التغيرات المرتبطة بكجكد
األمـ كالشعكب كالمجتمعات ذات الخمفيات الثقافية كاالجتماعية كالتاريخية كالسياسية المتباينة .فكما أكد

الباحث أيضان ،أنو لك كاف ىنالؾ شكؿ جامد كمضمكف عقائدم ثابت لمفيكـ الديمقراطية ،لما استطاع
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أف ينتشر كنظاـ حكـ عبر القارات كيتكيؼ مع مختمؼ الثقافات دكف أف ينفي عقائد المجتمعات كقيـ
الشعكب المختمفة ،بؿ إف الممارسة الديمقراطية الحقة قد ساعدت عمى تنمية الثقافات الكطنية كأكدت

عمى الثكابت التي تيجمٌيا الشعكب.
كلعؿ في خركج مثؿ ىذه الدراسة المتعمقة الى النكر ،محاكلة لتممس آثارىا كتأثيراتيا كتداعياتيا

اإليجابية بكؿ تأكيد ،فيي مف شأنيا أف تقدـ إطا انر متكامبلن لرؤية متعمقة حكؿ مدل إمكانية اإلفادة مف
تجارب الديمقراطية في بمداف أخرل ،كما يمكف أف يجنيو المكاطف مف ثمار مرتبطة بتكامؿ الجيديف

الفردم كالقكمي .فالمكاطف الذم يحس بقكة إمكانياتو كبقدراتو المختمفة عمى العطاء المبدع كالمتكاصؿ

لببلده ،سيككف أكثر عطاءان عندما يقع تحت تأثير نظاـ ديمقراطي يمنحو الكثير مف حقكقو القكمية
كالمكاطنية كمشاركاتو في الحقؿ السياسي كالفكرم بإيجابية تامة ،ال تعرقؿ بؿ تتكامؿ مع جيكد القيادات

كاألنظمة السياسية الكبرل؛ إذ ال تناقض بيف بقاء كياف الدكلة قكيان كممي انز كبيف أم اتجاه يعمؿ عمى
تعزيز المساعي الديمقراطية في سبيؿ أف يككف لمفرد حرية لمممارسات الديمقراطية كلو تكجياتو الكطنية

كالقكمية المخمصة.

كال بد أف تعزيز المساعي الديمقراطية ،يتكقع أف يبدأ نشكئيان كيتطكر تدريجيان في المحيط العاـ

لمفرد كالمجتمع .كما ال بد مف تتبع مسار النشكء الديمقراطي كتطكره عبر األجياؿ ،بؿ كغرس المفاىيـ
الديمقراطية في األفراد انطبلقان مف األسرة كمرك انر بالمدرسة ككسائؿ التنشئة االجتماعية المتعددة .فحيف

نستعرض المعنى المعجمي لمفيكـ التربية الديمقراطية ،نجدىا يقصد بيا" :نظاـ اجتماعي يؤكد عمى

قيمة الفرد ككرامتو ،كشخصيتو اإلنسانية ،كيقكـ عمى أساس مشاركة أعضاء المجتمع (أك األسرة) في

إدارة شئكنو ،كتتخذ المشاركة فيو أنماطان مختمفة"(معجـ مصطمحات التنمية االجتماعية كالعمكـ المتصمة

بيا) أم ،فيي نظاـ شمكلي يتضمف جميع مناحي الحياة .كربما نبلحظ أف ىذه الدراسة عمى رغـ اتساع
مفاىيميا كتعدد األبكاب التي طرقيا الباحث حكؿ المكضكع ،إال أنو أغفؿ ناحية التنشئة االجتماعية

كالتربية الديمقراطية لمفرد منذ نعكمة أظافره ،كذلؾ فيما يتعمؽ بالخطكات اإلجرائية ناحية تكسيع مساحات

الممارسة الديمقراطية عمى مستكل األفراد كالجماعات كالمؤسسات.

أما الديمقراطية في المصطمح الحديث ،فتعني حرية الفرد ،مشتممة عمى المكاطنة ،كالحقكؽ

كالمسئكليات ،مف أجؿ النيكض بالكظائؼ التي يختاركنيا دكف تفرقة ،في التعميـ دكف النظر لمخمفية
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االجتماعية أك االقتصادية أك السياسية ،أك العرقية ،أك الجنس ،كالمكف ،كأنيا تعني الحؽ في الحياة،

كالتعبير عف الرأم ،كالمعتقد ،دكف معكقات ،أك تيديد ،كأف تختار الشعكب مصيرىا3".

إف مثؿ ىذه الطركحات غالبان ال تسمـ مف المكاجيات كالصدامات مع كجيات النظر المناكئة لما

تحممو ،كما أنو ينبغي أال يتكقع القبكؿ التاـ كالتسميـ بيا بمجرد طرحيا ىكذا ..فينالؾ العديد مف

التكقعات غالبان حكؿ بقاء مثؿ ىذه األفكار حبيسة الجدراف لفترة أطكؿ مما نتكقع ،كذلؾ الى حيف حدكث
نكع مف التكازف بيف أكلكيات األنظمة السياسية الراىنة كمتطمبات الكاقع السياسي الفعمية ،أك بعبارة
أخرل ،الى حيف تتمكف الدراسة مف لمتكصؿ الفعمي صياغة رؤل لنشكء كتعزيز كجكد المساعي

الديمقراطية في البيئة السياسية .ليس ذلؾ فحسب ،بؿ الى حيف تثبيت تمؾ الرؤل كحصكليا عمى القبكؿ

التاـ أك النسبي بكاسطة األنظمة القائمة.

عمكمان ،فإف ىذه الدراسة التي أعمؿ فييا األخ الدكتكر عمي الككارم جيده كفكره ،تكاد تخرج

برؤل يمكف كصفيا بالتكاممية كالعقبلنية ،فيي تتبنى عددان مف المسائؿ اليامة كالحرجة ،كتتناكليا في

حياد تاـ ككفقان ألسس منطقية ككاقعية.

جاءت ىذه الدراسة (رغـ ضيؽ الفترة ما بيف تقديميا ككرقة كخركجيا ككتيب كمحاكالتيا اآلف

ألف تخرج دراسة كاممة تعكس كجيات النظر األكثر حساسية في الجرأة كالكضكح المذيف تفتقدىما معظـ

الكتابات العربية التي تتناكؿ قضايا بيذا المستكل في دكؿ المنطقة.

في رأم أف ىذه الرؤل لك قدر ليا أف تتـ دراستيا بشكؿ أعمؽ كاذا تـ التكسع فييا في أسمكب

عرضيا -كقد يحتاج ذلؾ حتمان الى كتاب -فإنيا ستخرج أكثر كضكحان كنضجان كفاعمية .ال أقكؿ ذلؾ

ألنني لمست قصك انر أك تقصي انر في أم جانب عممي أك منيجي أك ما شابو ،بؿ أف مكضكعان كيذا يمكف
أف تمتد فترة دراستو كطرحو لفترة أطكؿ مف مجرد أشير ثبلثة أك أربعة أك حتى ثمانية .رغـ ذلؾ ،نعكد

لمقكؿ بأننا إذا سممنا بنضكج ىذه الطركحات في ىذا المكضكع تحديدان ،فميس ذلؾ إال لتعدد الكتابات
لنفس الباحث حكؿ نفس المكضكع .لكف ال تزاؿ ىنالؾ ذات الحاجة لمتكسع في تفاصيؿ بعض جكانب
الدراسة ،طالما أف الكاتب كالباحث قد أشار في تقديمو الى أنيا مجرد قراءة أكلية مبنية عمى مناقشات

سابقة حكؿ المكضكع .فيي إذف ،تعتبر محاكلة ناجحة الى مدل بعيد كمدخؿ منطقي ناحية تعزيز
المساعي الديمقراطية في المنطقة.

(

)

( Democracy,Microsoft Encarta, 1998 Encycolopedia 3د .فاطمة نذر ،التنشئة الدميقراطية كما يدركها الوالدين واألبناء يف األسرة الكويتية :دراسة ميدانية ،املؤمتر العلمي
الثالث لقسم أصول الرتبية جامعة الكويت حول "الدميقراطية والرتبية يف الكويت والوطن العريب" نوفمرب  ،1999ص)13
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فالدراسة ،إذف تتعرض لحالة كاقعة في الفكر السياسي الخميجي ،كجزء مف الفكر السياسي

العربي ككؿ ،كىي حالة االنكفاء كالذكباف التدريجي أماـ المتغيرات العالمية ،كما نشيده مف تراجع

لمصطمح الديمقراطية كمسميات المجتمع المدني كالممارسات الديمقراطية عامة.

لقد نالت العديد مف النكاحي قد انر كبي انر مف االىتماـ كالتركيز بيف ثنايا ىذه الدراسة القيمة ،إال أف

ىنالؾ بعض النكاحي القميمة األخرل ما زالت بحاجة الى البحث كالتكسع فييا أكثر .فالكاضح أف الباحث

لديو الكثير كالعديد مف الرؤل بشأف ىذا المكضكع الشائؾ كالمتشعب ،كاضح جدان -كذلؾ -أف ىنالؾ
أفكار أخرل لـ تجد طريقيا الى الخركج بعد ..فالعناكيف مضغكطة جدان كلـ يجد معظميا المساحة

الكافية مف النقاش كالعرض التفصيمي.

الكاقع أف الباحث قد اجتيد -بما ال يدع مجاالن لمشؾ -في سبيؿ أف تخرج الدراسة بصكرة دقيقة

كغير مربكة إطبلقان .كحتى عمى صعيد التدقيؽ المغكم كالمطبعي ،نجدىا تكاد تخمك تمامان مف مثؿ تمؾ
األخطاء ،الميـ إال بعض اليفكات المطبعية الطفيفة جدان كأف نجد في الفصؿ األكؿ (مفيكـ الديمقراطية
المعاصرة)  -فقرة 3سطر :4كممة تعاريفاتيـ ،ككأنما كاف القصد كممة "تعريفاتيـ" بدكف ىذه األلؼ

الزائدة كحرؼ ثالث.

مجمؿ القكؿ أف الكماؿ هلل تعالى كحده ،كأف ىذا جيدان مقد انر ندعك اهلل التكفيؽ كأف تككف ىذه

الدراسة بالفعؿ خطكة عممية نحك صياغة رؤية مستقبمية في سبيؿ تعزيز المساعي الديمقراطية في

أقطار الخميج ،كغيرىا مف البمداف العربية ممف لـ تبادر أصبلن بتبني أم سياسات ديمقراطية كاضحة ،أك
تمؾ التي أخفقت في تجاربيا الديمقراطية عمى مر العيكد .كمحاكلة اإلفادة قدر اإلمكاف مف التجارب
الديمقراطية التي حققت نجاحات مممكسة عمى صعيد األفراد كالمجتمعات كالتنظيمات كالمؤسسات

كالتكجيات الثقافية كالفكرية كالسياسية في شتى صكرىا كتداعياتيا.

د .مكزة غباش
اإلمارات
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مــالحـــــــق
 -0مناقشات منتدل التنمية لمدراسة االكلية المقدمة لمقاء السنكم .
 -2محاضػ ػرة ن ػػادم العركب ػػة :م ػػداخؿ مرحمي ػػة لتعزي ػػز الديمقراطي ػػة ف ػػي
البحريف
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الممحق ( )0مناقشات منتدى التنمية
فيما يمي نص المناقشات التي جرت في المقاء الثاني كالعشريف لمنتدل التنمية المنعقد في دبي

باإلمارات العربية المتحدة في الفترة مف  2-0فبراير . 2110
الجمسة الرابعة :

نحو رؤية مستقبمية لتعزيز المساعي الديمقراطية في أقطار مجمس التعاون لدول الخميج العربية
رئيس الجمسة  :الدكتور أحمد بشارة

 -0رئيس الجمسة :محدثنا اليكـ ىك الدكتكر عمي الككارم ،كيعمؿ حاليا منسقا مشاركا في مشركع
الدراسات الديمقراطية في البمداف العربية كمقره مدينة أكسفكرد بإنجمت ار.

ىذا المشركع يسعى إلى إجراء الدراسات كالبحكث حكؿ مكضكع الديمقراطية في الدكؿ العربية المختمفة.

كيقدـ المتحدث كرقة اليكـ بعنكاف ؛نحك رؤية مستقبمية لتعزيز المساعي الديمقراطية في أقطار مجمس
التعاكف لدكؿ الخميج العربية«.

 -2عمي الككارم ( :قه ٌدـ عرضان شفييان لمكرقة كتـ التركيز عمى الفصؿ الخامس مف الدراسة الكاردة في
ىذا الكتاب كالمتعمؽ بتنمية رؤية مستقبمية لتعزيز المساعي الديمقراطية في أقطار مجمس التعاكف لدكؿ

الخميج العربية .كال حاجة ىنا بأيراد نص التقديـ كنكتفي بما كرد حكلو مف تعقيب كمناقشة في االجتماع.

 -3الرئيس :كفقا لبرنامج العمؿ ،عندنا معقب رئيسي ىك الدكتكر عبدالخالؽ عبداهلل فميتفضؿ.
 -4عبدالخالؽ عبد اهلل

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

في الحقيقة ،لـ تجر العادة عمى كجكد تعقيب أك معقبيف عمى األكراؽ في لقاءاتنا السابقة ،لكف ربما ىذه
الحالة استثنائية ،ربما ليذه الكرقة ،كأيضا جاء ىذا التعقيب بناء عمى تفاىـ كدم بيني كبيف معد

الكرقة.
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إف الكرقة تستحؽ منكـ قراءة متأنية كننتظر الكتاب الكبير عندما يصدر.

كرقة الدكتكر شاممة كغنية ،كسمت أمك ار كثيرة بمسمياتيا كركزت عمى نقاط ميمة جدا  ،كذكرتني بكرقة
لمدكتكر عمي قدميا قبؿ أكثر مف  21سنة ،كىي كرقة ؛استراتيجيات التنمية البديمة في منطقة الخميج

العربى** ،ككجدت أنو كيؼ انتقؿ مف ىـ إلى ىـ ،قبؿ  21سنة كاف الشغؿ الشاغؿ لمدكتكر عمي،

كربما الشغؿ الشاغؿ لنا جميعا في ىذه المنطقة ،ىك التنمية ،فكانت التنمية ىي األكلكية لمدكتكر عمي،
كما كانت ىي األكلكية بالنسبة إلى الكثير منا ،ربما األكاديمييف كالميتميف ،التنمية كانت ىي الشغؿ
الشاغؿ.

الدكتكر عمي كاف منغمسا كمنيمكا ككثيريف منا ،كؿ االنغماس ككؿ االنيماؾ ،في مسألة التنمية،
اليكـ ىك منغمس كمنيمؾ كما أننا منغمسكف كمنيمككف في قضية الديمقراطية ،لحظتاف تاريخيتاف،

ككرقة الدكتكر عمي قبؿ  21سنة جسدت محاكالتنا جميعا كاىتمامنا جميعا باليـ التنمكم ،كالكرقة التي
قدميا اآلف ىي بنفس الشاكمة ،يقدـ كرقة غنية ثمينة في نفس االتجاه ،يدعكنا ألف نفكر ،أف نرصد

المحظة القائمة حاليا  ،كىي لحظة الديمقراطية.

كرقة الدكتكر عمي كانت مرجعية بالفعؿ ،إلى يكمنا ىذا أم كاحد منا يكتب عف التنمية في الخميج ،أكؿ
كرقة يرجع إلييا مف ناحية المفيكـ ،مف حيث تأصيؿ االستراتيجيات ،كمف غير ذلؾ ،يرجع إلى كرقة

الدكتكر عمي ،كأعتقد نفس الحالة ىذه الكرقة التي قدميا اآلف حكؿ الديمقراطية كالكتاب الذم سيصدره،
أتكقع أف تككف ىذه الكرقة كرقة مرجعية بنفس القدر.

إف ما جعمني أتذكر الكرقتيف ،المسألة التالية:

إننا بعد  21سنة مف الحديث عف التنمية كمف طرح استراتيجيات لمتنمية ،كمف التفكير في التنمية،

التنمية لـ تتحقؽ ،التنمية اليكـ ،عصية ،أكثر مما كانت سنة  ،0983عندما طرحت كرقة

االستراتيجيات ،سؤالي أف نأخذ المكضكع بمقارنة ،ىؿ بعد  21سنة مف التنمية كمما اقتربنا منيا شب ار ،

ابتعدت عنا مت ار  ،ىؿ مصير الديمقراطية بعد  21سنة سيككف نفس مصير التنمية؟ يجب عمينا جميعا

أف نتفكر في ىذا األمر ،التنمية ماذا حصؿ ليا بعد  21سنة؟ كماذا يمكف أف يحصؿ ليا بعد  21سنة

مف اآلف؟ أرجك بعد  21سنة أال نقكؿ إف جيدؾ ىذا ،كىذه الكرقة ،كىذه الرؤية ضاعت مثؿ ما

ضاعت الكرقة األكلى ،ألف تمؾ الكرقة كجيت إلى الحككمات كلكف مع األسؼ ما مف حككمة أخذت

بتمؾ الكرقة ،ىذا سؤاؿ لممستقبؿ ،كأجدني ميتما أف أقكؿ ىذا الكبلـ ،كىذا التشابو ألف الدكتكر عمي
صاحب رؤية.

** انظر :عمي خميفة الككارم ،نحك استراتيجية بديمة لمتنمية الشاممة  ،مركز دراسات الكحدة العربية  ،بيركت .0985
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الشيء اآلخر ،إنني قبؿ أسبكعيف حصمت عمى كرقة كانت عمى اإلنترنت ،كرقة تقرير خبراء ككالة
المخابرات المركزية األمريكية  ،CIAكرقة تحت عنكاف ؛االتجاىات العالمية عاـ  ،«2105السؤاؿ

المركزم في ىذه الكرقة ىك ،كيؼ سيككف عميو العالـ عاـ  2105مف كجية نظر  011مف خب--راء

اؿ CIA -تقريبا ؟ ينظركف إلى العالـ ،إلى أمريكا كأكركبا ،ككذلؾ إلى المنطقة العربية ،ىذه الكرقة

تقكؿ بالحرؼ الكاحد إف المنطقة العربية ستككف سنة  2105أسكأ حاال مما ىي عميو اليكـ ،ىذا

باختصار ،أسكأ حاال عمى كؿ المستكيات ،كخاصة عمى المستكل الديمقراطي ،بعد  05سنة حسب

تقرير خبراء اؿCIA -المنطقة لف تككف ديمقراطية ،الحككمات ستعرقؿ كؿ الحركات الديمقراطية،

كستككف أكثر تطرفا كأكثر امتبلء باإلرىابييف ،كأكثر امتبلء بالمتطرفيف ،كمتعثرة ،كغير قادرة عمى
إحداث اإلصبلح السياسي ،كغير ذلؾ ،ىذه كرقة أخرل ،مف الميـ جدا االطبلع عمييا ،كليس

لتصديقيا ،كانما لمجرد التفكير المستقبمي في شأف الديمقراطية.
ىذا عمى صعيد طرح بعض التساؤالت القمقة.

اآلف عمى الصعيد التفاؤلي ،القكميكف العرب ،عمى مدل ثبلثة عقكد ماضية ،كانكا ضد الديمقراطية ،إف
كاف عمى صعيد الكطف العربي أك في الخميج العربي ،كانت نظرتيـ لمديمقراطية متدنية ،كاف التركيز

عمى التنمية ،كالكحدة كتحرير فمسطيف كما إلى ذلؾ ،فالديمقراطية كانت ميمشة ،الماركسيكف العرب
كانكا يعادكف الديمقراطية كالحريات الشخصية مف منطمؽ عقائدم ،كارتباطيـ باالتحاد السكفييتي.

اإلسبلميكف أيضا كانكا يعادكف الديمقراطية خبلؿ العقكد الثبلثة الماضية ،كانكا يعادكف الديمقراطية مف

منطمؽ أنيا غربية كليبرالية ،كتحرر كتفسخ كما إلى ذلؾ.

الحككمات العربية كانت أيضا تعارض الديمقراطية كالحرية ،كاف ىذا خبلؿ العقكد الثبلثة الماضية،

الستينيات كالسبعينيات كالثمانينيات ،كحتى التسعينيات ،الكضع في نظرم تغير عمى ىذه المستكيات

األربعة ،كىنا مصدر بعض التفاؤؿ ،ىناؾ في الجسـ القكمي العربي ،شريحة ميمة جدا تقكؿ

الديمقراطية أكال  ،كالمدخؿ لمكحدة العربية البد مف الديمقراطية ،كفيو تنظير كمؤتمرات ،كما إلى ذلؾ،

ففيو جزء كبير مف التيار القكمي العربي الذم كاف معارضا لمديمقراطية ،يتجو نحك الميبرالية ،جزء كبير

مف التيار الماركسي عمى الصعيد العالمي ،كعمى الصعيد العربي ،بدأ يتجو نحك الميبرالية ،كنحك األخذ

بحقكؽ اإلنساف ،كما إلى ذلؾ ،بعدما تعممكا درس االتحاد السكفييتي ،فإف القكمييف كالماركسييف ،ىناؾ
شريحة ميمة كليس كميا يتجيكف نحك ىذا االتجاه.

اإلسبلميكف أيضا شريحة مستنيرة كميمة ،تتجمى في ذلؾ االتجاه (راشد الغنكش ،كمدرسة كبيرة جدا ،
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المدرسة اإليرانية اآلف :خاتمي ،محمد حسيف فضؿ اهلل ،كاجتيادات كثيرة) أيضا في التيار اإلسبلمي
ىناؾ مف يرل اآلف أف الميبرالية كالحرية كالديمقراطية صارت مسممات كال تتعارض مع اإلسبلـ.

في الحككمات العربية ،بدايات بذكر أيضا نحك ىذا التكجو ،بعد الحكـ االستبدادم ،كبعد االستبدادية

كالتفرد ،ىناؾ مجمكعة مف الدكؿ العربية خاصة الممكية منيا ،األردف كالمغرب ،كربما الككيت ،كبعض
األقطار أيضا تتجو نحك ىذا التكجو.

إذا ىذا االتجاه صحيح ،كاذا كانت ىذه القراءة صحيحة ،ىناؾ تبلؽ بيف القكمييف ،الماركسييف،

اإلسبلمييف كالحككمة ،ألكؿ مرة في تاريخنا ربما حكؿ نقطة كحيدة ىي نقطة الميبرالية ،نقطة الحرية،

نقطة المشاركة ،نقطة المؤسسات ،إذا كانت ىذه القراءة صحيحة ،فربما مف حقنا أف نقكؿ إف ىناؾ

بعض األمؿ ،كربما جاءت كرقة الدكتكر عمي لتقكؿ لنا نعـ ،البد مف تأسيس منتدل لمديمقراطية

خميجي ،كربما يككف دكرنا لتشخيص المحظة القائمة كتشخيص المحظة القائمة ىي أىـ ميمة مف

ميماتنا ،كأنا أثني جدا عمى كرقة الدكتكر عمي ألنيا دائما تطرح الفكر العممي كليس الفكر النظرم،

أف تشخص كتخرج بخبلصة ،كالخبلصة ىي تشكيؿ منتدل لمحكار ،منتدل لمتنمية ،كاآلف ىناؾ منتدل
لمديمقراطية ،كأثني كثي ار عمى ىذا االقتراح ،ىذه كرقة في غاية األىمية ،كتضعنا أماـ تحد لفيـ

المحظة القائمة ،كلكف أكثر مف ىذا ،لكي نتفؽ جميعا ربما عمى ضركرة تأسيس منتدل لمديمقراطية

خميجي.
كشك ار.

- 5أحمد سيؼ بالحصا
شك ار سعادة الرئيس ،أتناكؿ ما أشارت إليو كرقة الدكتكر عمي الككارم ،كالحقيقة ىي كرقة ثمينة ،لكف
لفت نظرم كذلؾ مف تعقيب الدكتكر عبدالخالؽ ،عممية أنو قبؿ  21سنة كانت كرقة تتعمؽ بالتنمية

كاآلف الكرقة تتعمؽ بالديمقراطية.

فسؤالي التالي ىك:كيؼ نربط حاجة التنمية إلى الديمقراطية؟ يمكف يغمب عمي نمط تفكير القطاع

الخاص كرجؿ أتعامؿ في اإلدارة الخاصة ،كأفكر دائما بنمط التفكير الخاص كليست اإلدارة العامة،

فأقكؿ إف التنمية االقتصادية أك التنمية الشاممة ،كأم تنمية محتاجة إلدارة ،كاإلدارة البد أف تككف عمى

مستكل متطمبات التنمية ،فيناؾ تنمية حصمت خبلؿ  21سنة ،بؿ تجاكزت التنمية مراحؿ نظـ الحكـ
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المكجكدة عندنا في كثير مف مناطقنا حاليا  ،كنحف محتاجكف إلى تطكير لمشكؿ اإلدارم إلدارة

مجتمعاتنا ،باعتبار أف الديمقراطية ىي كسيمة مف كسائؿ التنظيـ اإلدارم في نظاـ الحكـ ،كنظاـ اإلدارة
في مجتمعاتنا العربية.

ىنا المكضكع يطرح عمينا أف نفكر في طريقة ربط التنمية في مجتمعاتنا الخميجية مع متطمبات

التحضير في اإلدارة الحككمية ،كبالتالي لتككف الديمقراطية ىي إحدل الكسائؿ التي يمكف أف نستخمص

منيا اإلدارة الحديثة في إدارة المجتمعات ،ىذه نقطة مدخؿ في ىذا المكضكع.

النقطة الثانية ،أف الكرقة أشارت إلى مكاضيع أصبحت مشتركة حاليا  ،تطرح عمى مستكل مجمس

التعاكف الخميجي ،كتطرح عمى مستكل مؤتمرات القمـ الخميجية ،كىي عممية المكاطنة ،كاألمف الكطني،

كعممية الخمؿ السكاني إلى آخره.

أنا أرل أننا كمجمكعة في ىذا المنتدل ،ال نريد أف نككف نحف في كاد  ،كما يحدث فعميا عمى الكاقع

في كاد آخر.

قيادات الدكؿ الخميجية حاليا  ،تبني مؤسسات خميجية كتكقع اتفاقيات ،كتطرح مشاريع كق اررات ،ىذه

تتعمؽ بحياة كؿ كاحد منا في مجتمعاتنا الخميجية ،فأيف نحف في ىذا المنتدل ،مف األحداث التي تحدث
عمى المستكل الخميجي الرسمي؟ ىذه نقطة كذلؾ أنا أعتبرىا مف أىـ المكاضيع التي يجب التفكير فييا

عمى مستكل المنتدل ،سكاء في ىذا المقاء أك في لقاءات قادمة ،يجب أف تخصص لدراسة ىذا

المكضكع ,إما أف نككف مع أك نغير أك نكيؼ أنفسنا أك نعمؿ أم شيء مف أجؿ عدـ تجاىؿ الكضع
القائـ حاليا كما يحدث.

ككذلؾ أشير ىنا إلى أف عممية السمطات الرسمية ،تمتقي بشكؿ دكرم عمى مختمؼ المسؤكليات أك

الدرجات ،كذلؾ ىناؾ ىيئات أىمية تمتقي ،لكف مع األسؼ عمى المستكل الرياضي فقط ،االتحادات
الرياضية منظمة بشكؿ جيد جدا  ،يعقد اجتماع عمى مستكل الكزراء ،كعمى مستكل رؤساء المجاف

األكلمبية ،كىناؾ لجنة فنية ،ىناؾ لجنة تنظيمية لكؿ نكع مف األلعاب ،نحف في دكلة اإلمارات عندنا

فكؽ  001جمعيات نفع عاـ كجمعية مينية ،لماذا ال يككف ليا إطار عمى المستكل الخميجي حتى تمتقي

ىذه الجمعيات في تخصص أكثر ،االجتماعيكف ،المعممكف ،الحقكقيكف ،كؿ ىذه الجمعيات؟ أنا أتصكر،

لك فكرنا في ىذا المكضكع يمكف أف نخمؽ إطا ار  ،ألف الجمعيات ىذه تمثؿ القطاع األىمي ،القطاع

المجتمعي ،قطاع الشعب في مؤسساتو ،كتمارس الديمقراطية عمى مستكاىا االنتخابي بشكؿ أك بآخر،
لماذا ال نفكر نحف كذلؾ في أف نستفيد مف ىذه الحركة؟ ال يكفي أف نمتقي كنتداكؿ كنطرح أكراقا ،
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يجب أف نفكر في اآلليات التي يجب أف نصؿ إلييا ،فأنا في اعتقادم ،ىناؾ شيء نمتقي فيو مع

القيادات حاليا  ،عممية المكاطنة الخميجية ،مع أف المكاطنة عمى مستكل كؿ دكلة ربما كانت أحيانا

غير مكجكدة ،لكف نطرح حاليا المكاطنة عمى مستكل الخميج.

قضية التركيبة السكانية ،نحف كذلؾ نؤيد ىذه العممية ،ألف ىذه تمشي في االتجاه الصحيح الذم يعطي
لممكاطنة مكانة في المجتمع ،كبالتالي يصبح لو قكة اجتماعية كقكة مؤثرة عمى اتخاذ القرار فيما بعد.

عممية األمف ،نحف معيـ في األمف ،كلكف يجب أف يككف األمف لمجميع كليس لمسمطات فقط.

فيناؾ عدة أمكر رأيت أف أدخميا في ىذا المكضكع تستحؽ الكقفة كتستحؽ التفكير في كيفية الكصكؿ

إلييا.

كذلؾ أريد أف أشير إلى أننا محتاجكف ،بعد لقاءاتنا ىذه ،أف يككف عندنا شيء مف اآللية في تحريؾ ما

نطرحو بشكؿ أك بآخر ،حسب المساحة المترككة لنا في ىذا الكبلـ ،كما يطرح حاليا في الكرقة ،ىناؾ
أفكار جديدة.

كشك ار.

 -6رسكؿ الجشي

بداية أكد أف أشكر الدكتكر عمي ،عمى ىذه الكرقة القيمة الشاممة التي ىي أقرب إلى الدراسة بالنسبة

إلى الكضع الديمقراطي في المنطقة ،منيا إلى إعداد كرقة الجتماع كيذا ،فكما ذكر الدكتكر عبداهلل ،إف

مكضكعا كيذا يستحؽ أف يدرس مف جكانب كثيرة.

الذم أريد أف أقكلو ،أف التعميقات قد تككف شاحبة نتيجة أف الدكتكر عمي لـ يترؾ شيئا لـ يتطرؽ إليو،
ىناؾ بعض النقاط التي ربما أجد تعميقا عمييا ،لكنيا ليست ذات أىمية لتطرح ،كلكف أرجع إلى ما

ذكرتو صباحا باعتبار أف العنكاف يقكؿ "رؤية مستقبمية لمديمقراطية" ،لذلؾ يجب أف تككف كؿ القضايا

التي نطرحيا اآلف كاضحة في أذىاننا ،كي تككف قاعدة لما سنقبؿ عميو في المستقبؿ ،كنحف نطمح يكما

أف تككف لدينا ديمقراطية في قطر أك آخر في الخميج.

كمف ىنا تأتي أىمية إيجاد مفيكـ لمديمقراطية قبؿ أف نتحدث في التفاصيؿ.

ذكرت عمى سبيؿ المثاؿ صباحا  ،عندما تكمـ الدكتكر عبدالحميد ،عف مكضكع أساسي ىك الشكرل

كالديمقراطية ،كال أريد أف أعيد الكرة ،كلكف يجب أف يككف كاضحا في أذىاننا أف ىناؾ فرقا كبي ار
بيف الشكرل كالديمقراطية ،في غياب دساتير ،نحف ىنا في مأزؽ ،أنو ال تكجد دساتير عمى ضكئيا
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نستطيع أف نحدد طبيعة الديمقراطية ،قد يقر الدستكر مسألة أف يسمى التجمع مجمس شكرل عكضا
عف أف يسمى برلمانا أك مجمسا كطنيا  ،إذا كاف ىذا مجمس الشكرل ينظمو كيسير أعمالو نظاـ

دستكرم صحيح ،فميكف ،فالتسمية ليست مشكمة ،كلكننا اآلف أماـ مأزؽ ،ىذا المأزؽ يجرني إلى نقطة

ثانية أيضا لؤلسؼ الشديد ،الدكتكر عبدالحميد صباحا أكد عمييا ،كىي المجمساف ،ىك يرل المجمسيف،
كيعتقد أف المجمسيف ليس لمشعب كلكنو لمسمطة ،كىذه الخطكرة ،عندما يككف لدينا مجمساف ،فالسمطات

عندما تصر عمى المجمسيف ،ال تصر ،ىذا االتجاه العاـ ألنيـ ال يغيركف ما في أنفسيـ حتى نغير ما
في أنفسنا ،كتأتي دائما تعميقاتنا كمداخبلتنا أقرب إلى النقد منو إلى تكضيح األمكر ،السمطات عندما

تطمب مجمسيف لمصمحتيا كليست لمصمحة النظاـ أك سير العممية الديمقراطية ،كمنا نعرؼ أف أكؿ مف

بدأ المجمسيف ىي إنجمت ار قبؿ كذا سنة ،كلكف كما نعمـ أف الممكية عندما ضاقت ذرعا بالبرلماف لجأت
إلى مجمس المكردات ليساعد عمى تعديؿ بعض القكانيف ،عمى تصميح بعض القكانيف ،تيذيب بعض

القكانيف ،منع بعض القكانيف ،تأجيميا ...إلى آخره ،ككمنا أيضا يعرؼ أنو مؤخ ار  ،قبؿ سنتيف أك ثبلث
بدأت الحركة في إنجمت ار لمتضييؽ عمى مجمس المكردات بحيث يصبح مجمسا شكميا  ،كالكؿ أيضا

عرؼ أف المركز كاف بالكراثة كتكقفت العممية ليتقمص العدد تدريجيا كربما ينتيي مجمس المكردات.

ال أريد أف أتحدث عف بقية األنظمة التي تعمؿ بنظاـ المجمسيف ،كلكف في رأيي ىذه قضية أساسية،

كركزت عمييا ،كاإلخكاف ييميـ أف يعرفكا أننا نحف في البحريف مقبمكف عمى تجربة جديدة (مف حمقت
لحية جار لو فميسكب الماء عمى لحيتو) بمعنى إذا مشت التجربة ىذه الجديدة في البحريف فستأتي

لئلخكاف في الككيت ألنيـ بدؤكا يزعجكف الفئة الحاكمة ،أك الحككمة ،كقد تمجأ قطر مستقببل  ،فإذا كاف

العمؿ بيذه الصكرة فميكف ،عندنا مجمس كمجمس آخر يعطؿ المجمس ،كفي اإلمارات ...الخ.

ىذا المكضكع أساسا  ،يجب أف نطرحو مف دكف تحفظ ،نحف اآلف أماـ ميثاؽ ،يكـ  4في الشير القادـ

سيككف ىناؾ تصكيت ،كالتصكيت ىك ال أك نعـ ،تكافؽ أك ال تكافؽ ،نحف بداية ال تعميؽ كال مانع أف

يككف ىذا الميثاؽ ،فالميثاؽ بشكمو العاـ شيء جيد ،فيو بيف دفتيو قضايا كثيرة طرحت كأتصكر أنيا

جيدة ،ال نبتعد كثي ار عف النصكص الدستكرية ،معظميا مأخكذ مف النصكص الدستكرية نصا  ،كما
جاءت في الدستكر.

النقطة التي بعض اإلخكاف ييميـ أف يعرفكا عنيا ،ىي أف الميثاؽ ال يجب الدستكر كال يطغى عمى

الدستكر ،كبالعكس ،فيو تأكيد أف الدستكر ىك فكؽ الميثاؽ ،كىذه نقطة أساسية حاكلت لجنة الصياغة

أف تؤكدىا.
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النقطتاف األساسيتاف في المكضكع ،ىي تغيير االسـ إلى ممكية ،كتحكيؿ المجمس الكاحد إلى مجمسيف.

بالنسبة إلى الممكية ،بالطبع تحصيؿ حاصؿ ،فكؿ كاحد لو كجية نظره ،كلكف بالنياية ،فمتكف ،مممكة
البحريف عمى رغـ حجميا الصغير ،كما عندم تعميؽ عمى ىذا المكضكع.

النقطة الميمة ىي المجمساف ،حاكلت المجنة أثناء لجنة الصياغة مف خبلؿ اتصاالت كثيفة يكمية بعد

كؿ اجتماع ،أف تجد صيغة كاضحة لمعبلقة بيف المجمسيف ،كلـ تستطع أف تصؿ إلى ىذه الصيغة ،أم
أنو حتى يكمنا ىذا غير كاضح ما ىي العبلقة بيف المجمسيف ،المجمس المنتخب كالمجمس المعيف ،ىنا

اإلشكاؿ الكبير ،كالحككمة في النياية كي تخرج بالعممية كبسرعة كما تعممكف ،كؿ ما عقد مف جمسات
ىي ست جمسات فقط لدراسة ميثاؽ ،كىذه في حد ذاتيا اختصار لمزمف ،كشيء جيد ألف الكقت لو

قيمة ،لكف في ىذه النقطة لـ يصمكا إلى حؿ كاتخذكا ق ار ار في النياية غير معمف ،كلكنو كما عمـ أحد

اإلخكاف ،كاف ضمف مضابط جمسات الصياغة ،أف تشكؿ لجنة مف أربعة أشخاص ،شخص مف األردف

كشخص مف مصر كشخص مف المغرب كشخص مف إنجمت ار ،كاختاركا ىذه البمداف األربعة باعتبار أنيا

تمر بتجربة المجمسيف ،قمنا فميكف ،ال بأس ،طمبنا أف تجتمع المجنة كتعمف رأييا في المكضكع ،فطمع
القرار أف يصير تصكيت قبؿ أف نعرؼ ما ىك تفسير ىذه المجنة ،كىنا الخطكرة ،كالى اليكـ صبحا

تسأؿ التميفكنات ماذا يقكؿ الشعب؟ كىؿ يقكلكف نعـ أـ ال؟ ىؿ يذىب إلى صناديؽ االقتراع أـ ال

يذىب؟ نحف في حيص بيص ،قد نككف نحف اليكـ في حيص بيص ،كلكف ال أستبعد أف تككنكا جميعا

يكما ما في نفس ىذا الحيص كالبيص ،كبما أننا نتحدث في مستقبؿ الديمق ارطية ،فبل بأس مف طرحو.

كشك ار.

 -7ناصر الصانع

أبدأ كبلمي بقصة بريدة في السعكدية (أراد رجؿ أف يجمع تبرعات ألفغانستاف ،فقاـ رجؿ ال يريد أف

يدفع ،فقاؿ :ما ىي أفغانستاف؟ فأجابو بمد مسمميف ،فقاؿ :أفغانستاف كباكستاف كتركستاف ك ...ما ىي

ببلد إسبلـ ،اإلسبلـ في العرب ،كليس في العرب ،في الحجاز ،كليس في الحجاز ،في نجد ،كليس في

نجد ،في بريدة ،كليس في كؿ بريدة في فريقنا ىذا ،كليس فيو كمو ،في عائمتنا ،كليس في عائمتنا،
ىنا.)......

أخاؼ أف ىذا النمكذج يتكرر عندنا في الديمقراطية ،إما أنا كاما الباقي كمو غمط.

مشكمتنا التي نعيشيا في الككيت ،أنؾ إذا طرحت طرحا في النيج الديمقراطي ،ممنكع عميؾ ذلؾ
الطرح ،نحف ال نريد أف تككف مثؿ مكضكع بريدة.
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يا جماعة ،نحف بدأنا بالعمؿ بمنظمات المجتمع المدني ،قالكا أبدا ىذه يجب أف تغمقكىا ،ألنو مع
إغبلؽ نادم االستقبلؿ تمؾ السنة ،يجب إغبلؽ كؿ جمعياتكـ ،قمنا افتحكا نادم االستقبلؿ كأعطكا

تراخيص لمنادم كغيره ،ما مشكمة الجمعيات؟ قالكا ليست مرخصة؟ مف يقكؿ ذلؾ؟ خبلؼ بيف

الجمعيات كبيف ك ازرة الشؤكف ،أنا كتيار ديمقراطي في البمد ال أقؼ مع السمطة كأطمب إغبلؽ الجمعيات
عمى أساس انتمائيا سياسيا لتيار آخر ،بالعكس ،إذا كنت أطرح الفكر الديمقراطي ،أقكؿ بالعكس

عززكىا ،ادعمكىا كأعطكنا مثميا ،قالكا ىذه الجمعيات امتؤلت خزائنيا باألمكاؿ ،يجمعكنيا بالتبرعات
كيصرفكف منيا عمى العمؿ السياسي ،ىذا الكبلـ ليس لو دليؿ ،يا جماعة ،في العمؿ الشعبي شرعية

مؤسسات المجتمع المدني مف أعضائيا ،إذا كاف عمميا ليس سميما لف يتبرع ليا أعضاؤىا بالماؿ،

فأنت ال تدخؿ بيف األعضاء كجمعيتيـ ،ىذا الفكر الديمقراطي الذم نتكمـ عنو ،ضرب جمعيات فقط

ألنيا ليست مف بريدة.

مكضكع دعـ الحككمة لمتيار اإلسبلمي ،الحككمة تقؼ مع التيار الميبرالي في مكاقؼ كثيرة تغمض العيف

عنو ،فيجب أف نككف منصفيف ،الجك الذم نتكمـ عنو اليكـ ،أك نطمع جميعا بركح كاحدة ،في شأف

ييمنا كمنا ،ىذه القضية الرئيسية ،لكف إذا أنا أتعارؾ مع اآلخر ،فمف تنتيي معاركنا ،فكما قاؿ الدكتكر

عمي ،يجب أف نتجاكز ىذه األمكر ،اآلف السمطة كاقفة كفتحت األبكاب كالتسييبلت لمتيار اإلسبلمي ،ال

بأس ،عندما استجكب أحد الكزراء مف أبناء األسرة الحاكمة ،كقؼ التيار الميبرالي مع الكزير ،كالتيار
اإلسبلمي كقؼ ضده ،كيؼ نفسر ىذا ،مف الذم كقؼ مع الكزراء كمع الحككمة؟ كمف تحت رعاية

الحككمة؟ ما تسمية ذلؾ؟ ألف الحككمة يكما تقؼ مع ىذا كيكما مع ذاؾ ،تعالكا إلى انتخابات المجاف

في مجمس األمة ،تجد األكراؽ مختمطة ،الحككمة تتبنى مف ىنا أك مف ىناؾ.

عمى مكضكع الجمعيات ،كغيرىا ،التجمع الكطني الديمقراطي ،التجمع صيغة تنظيمية ،أراد ليا مجمكعة

مف اإلخكة كاألخكات أف يشكمكا تنظيما سياسيا  ،أك تنظيما في الككيت يسمح لو بعقد اجتماعاتو

كتعمف أسماؤه كيعمف برنامجو ،لـ يقؿ ليـ أحد ال ،لـ يقؿ ليـ أحد إف السمطة أعطت لكـ تسييبلت أكثر

مف غيركـ ،فدعكنا نقبؿ ىذه اآلليات حتى نقدر عمى أف نتحرؾ ،كأال نككف مأسكريف في مكضكع بريدة،
التجمع الكطني الديمقراطي ىك التجمع الكحيد الذم قدر أف يرشح كزيريف في الحككمة الحالية ،كلـ يقؿ

أحد ال ،الناس تعترض عمى األسماء ،ىذا أكيد ،لكف ر شح كزيراف في الحككمة المستقمة.

نأمؿ في تثبيت المبادئ الرئيسية في عممنا ،حاليا االتجاه الميبرالي يحظى برعاية حككمية ،فكسائؿ

اإلعبلـ في الككيت عندنا ،أكليا برنامج يكسؼ الجاسـ الذم ىك محسكب شئنا أـ أبينا عمى التيار
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الميبرالي ،تدعـ حرية الرأم ،تدعـ مؤسسات المجتمع المدني ،تدعـ استقبللية القضاء ،تدعـ سيادة

القكانيف.

إذا قدرنا عمى أف نتفؽ عمى ىذه المبادئ ،نقدر أف نتقدـ لؤلماـ ،لكف إذا كاف التيار الفبلني نشط في

اآللية التي عندم ،كأخذ مكاقع ،أبدأ أىدـ كؿ آلية ككؿ بيت ،أعتقد ىذا ىك الخطر ،يقكؿ الدكتكر

شمبلف العيسى اليكـ صباحا  ،أيف أنتـ مف حماية الحريات الصحفية؟ أعتقد أنو يكـ عطمكا إحدل

الصحؼ التي ما تعتبرىا إسبلمية؟ صحيفة السياسة ،بؿ أحيانا تككف شديدة عمى التيار اإلسبلمي ،لـ

يتقدـ في مجمس األمة بقانكف يحرـ تعطيؿ الصحؼ إال بحكـ قضائي ،إال التيار اإلسبلمي ،لكف ىؿ

أحد يثبت؟ ىؿ أحد يذكرىا لو ?لـ يحدث ذلؾ ،لكف ،ىنا نثير ىذه المسائؿ ألننا ننسى ،األحداث ال

تكثؽ مف قبؿ أطراؼ محايدة ،األحداث يعمؽ عمييا ىنا كىناؾ كتضيع ،فأنا مع الدعكة التي طرحيا
اليكـ الدكتكر عمي.

عندم اقتراح محدد أكد تداكلو معكـ ،تقدمت في مجمس األمة عندنا بالككيت باقتراحؾ ،كىك إنشاء

مركز الككيت لثقافة الديمقراطية ،عمى أف يككف ممحقا بمجمس األمة ،أحد أجيزة مجمس األمة ،كمف

خبلؿ نفكذ مجمس األمة في االعتمادات المالية ،كالسمطة الجيدة التي تتكفر ليذه المؤسسة ،يمكف أف

ينشأ ىذا المركز ،كيكفر مجمكعة مف الباحثيف كالدراسات لترصد التجارب التي تدكر حكليا كتضع

مؤشرات ،كىذا االقتراح كقع عميو كثير مف اإلخكاف ،كأتمنى إذا كاف معنا بعض اإلخكاف مف مجمس

األمة أف يساعدكنا ،استجابة ليذه الكرقة القيمة لمدكتكر الككارم ،عمى أف ننجز لنا ،عمى األقؿ ،شيئا

بدال مف مجرد سكالؼ ،دعكنا نخطك خطكة كاحدة ،مركز يعد دراسات ،يرصد الظكاىر ...ينبو إلى

تجاكزات ،ينبو إلى عمؿ يصير في الدكؿ األخرل ،كمثؿ ىذا المركز ،إذا عجزنا أف نكفر لو كقفا ماليا

 ،أعتقد أنو سيككف أحسف آلية إذا قدرنا عمى إقناع إخكاننا في مجمس األمة بتبنيو ،كبالتالي يككف عندنا
مؤسسة حقيقية.

في نياية كممتي ،صارت لي فرصة مع اإلخكاف في مجمس األمة أكائؿ التسعينيات،أعتقد في سنة

 0993كنت عضك لجنة الشؤكف الخارجية ،ككانت لنا جكلة عمى زعماء الخميج ،كاف اليدؼ مف

الجكلة شكر رؤساء الدكؿ عمى المكقؼ مف االحتبلؿ بشكؿ عاـ ،كؿ الحكاـ الذيف لقيناىـ ،ما نتكمـ

عف الديمقراطية ،فقد أخذنا ق ار ار قبؿ بدء الجكلة بأال نظير أماـ الحكاـ بأننا نسكؽ لمديمقراطية ،ألف
في ذلؾ حساسية ،فكنا نسكت ،لكنيـ يفتحكف المكضكع ،كأذكر عف أحد الحكاـ ،قاؿ لنا (رياح
الديمقراطية ىبت ،كالحاكـ الذم ما يتعامؿ معيا سيخسر كثي ار ) كىذا الحاكـ اليكـ بدأت آليات
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الديمقراطية في بمده ،كىكذا...

أعتقد أنيا قضية ميمة أف نتعامؿ معيا بجدية ،كال يكفي تسميط الضكء عمييا ،ألننا ننجح ،إذا قدرنا أف

نضيع لبنة في مثؿ ىذا المسار.

كشك ار.

 -8عبدالرحمف الحمكد
عندم نقطتاف لمبحث:

النقطة األكلى :مف ىـ أصحاب المصمحة في الديمقراطية؟ يقكؿ الدكتكر عمي بأف جميع األفراد العقبلء

كالجماعات المنصفة كغير المتعدية عمى حقكؽ اآلخريف ،أصحاب مصمحة في الديمقراطية ،ىذا كمبدأ

عاـ ،كبما أف الناس الذيف ليس عندىـ ىذه القناعة ،إما أنيـ لـ يفكركا في إمكانية التكامؿ بيف الشكرل

كالديمقراطية ،أك أنيـ لـ يتبينكا إنجاز المجتمعات الديمقراطية ،أعتقد أف ىذا الكبلـ فيو نكع مف

المجاممة ،كفيو نكع مف التفضيؿ ،القكل التي تقؼ ضد الديمقراطية عندىا أطركحتيا ،كعندىا قناعتيا،

كعندىا فتاكييا التي تقكؿ بأف الديمقراطية تصؿ إلى مرحمة بعيدة عف الفكر ،كبالتالي الشكرل ىي

النظاـ اإلسبلمي المقرر ،كالتعامؿ مع الديمقراطية إف كجد تعامؿ الستغبلؿ كضع قائـ ،فبل أعتقد أف

المكضكع ىك قضية عدـ معرفة فقط ،كبأف كؿ ىؤالء ىـ أصحاب مصمحة ،أعتقد أف الذم يجب أف

نركز عميو مف ىك المؤمف ،أك الجماعات المؤمنة بالنيج الديمقراطي؟

النقطة الثانية :التي كردت في معكقات التحكؿ الديمقراطي ،يتكمـ الدكتكر عمي عف أصحاب المصالح

األجنبية ،فأنا أطرح تساؤال  ،مع دخكلنا في األلفية الثالثة ،مع قرب العكلمة كتحفز الشركات األجنبية

كالبنكؾ األجنبية لمدخكؿ إلى المنطقة ،أال تعتقد دكتكر عمي بأف ىذه المصالح اآلف بدأت تبحث عف
األماف ،كعف االستقرار الدستكرم ،كالقانكني ،كبالتالي مف الخطكرة بمكاف أف تدخؿ إلى مجتمعات

تتصؼ بالديكتاتكرية ،كأف مف مصمحتيا أف يككف ىناؾ مجتمعات قائمة عمى الديمقراطية؟

كشك ار.

 -9عبد اهلل النيبارم

شك ار أخي الرئيس ،أعتقد أف كرقة الدكتكر عمي الشؾ كرقة قيمة ،يمكف أف تصمح أجندة لمعمؿ الفكرم
السياسي في المرحمة القادمة ،لبمكرة مفاىيـ حكؿ الديمقراطية فك ار كتنظيما  ،كبطبيعة الحاؿ أىمية

الفكر كالتكافؽ عمى مفاىيـ محددة ،ليس التعاكف الديمقراطي ،كحتى نتجنب مكضكع صدكر القكانيف
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التي تسمح بممارسة العمؿ ،نقكؿ النضاؿ أك الكفاح الديمقراطي ،يعني العمؿ مف أجؿ تحقيؽ المكاسب
الديمقراطية ميـ جدا  ،كأقكؿ إف الكضع الذم آلت إليو األكضاع في منطقة الخميج أك في المنطقة

العربية ،ىك الشؾ نتيجة لعدـ النضج الفكرم ،فكاف ىناؾ بالنسبة إلى التيار القكمي ،التيار اليسارم،
الماركسي ،تبني شعارات ،مما حد مف المراحؿ كالكصكؿ إلى المجتمع المثالي كما تتصكره ىذه

الجماعات ،مف دكف تمعف كدراسة في الكضع االجتماعي الذم يمكف أف يسمح بو أك التطكر الذم

يمكف أف يسمح بو الكضع االجتماعي كاالقتصادم في المنطقة.

كاآلف في نظرة مراجعة ،الشؾ في أننا كمنا ،عندما ننظر إلى ما كاف مكجكدا بالعراؽ أك سكرية أك

مصر ،الحقيقة نشعر بالندـ ،ألنو كانت ىناؾ تجارب ديمقراطية كمكاسب ديمقراطية ،كحريات كأنظمة
فييا قمع ،لكف أخؼ مف القمع الحالي ،لكف كاضح أف النخب التي يمكف أف نسمييا اإلصبلحية أك

التقدمية كانت تمعب دك ار فاعبل  ،ىي شبيية بمجمس األمة في الككيت في السبعينيات ،القمة ىي التي

تضع األجندة كتضع البرنامج ،كىي الدافع لمحركة ،فطبعا مف الثكرة في مصر لآلف ،كإعادة لمتجربة،
كجدنا أف التضحية بتمؾ التجارب التي كاف ممكنا تطكيرىا لك كاف ىناؾ فكر ناضج ،لك كاف ىناؾ

دراسة ،كاف يمكف تكصمنا إلى شيء ،أيضا في الخميج ،تعرضنا لمثؿ ىذا الشيء ،أيضا نتيجة لعدـ

النضج الفكرم ،منيا عمى سبيؿ المثاؿ ،في فترة مف الفترات ،لجأنا إلى الكفاح المسمح لتغيير األكضاع،

كتجربة عماف ،كأيضا اليمف الجنكبية ىي كاحدة مف ذلؾ ،كما حصؿ في اليمف الجنكبي نتيجة لمحاكلة
فرض أك استنباط شيء مف الفكر اليسارم الماركسي عمى المنطقة ،دكف أف يككف ىناؾ الكاقع

االجتماعي الذم تنبثؽ منو التجارب االشتراكية كاليسارية في الغرب عمينا ،فمذلؾ أىمية مكضكع الفكر،

كالذم حصؿ لنا كمنا انجذاب دكف مراعاة لمكاقع الذم نعيش فيو ،كبعضنا شارؾ فيو بشكؿ بسيط ،عمى

سبيؿ المثاؿ ،القكميكف العرب أك البعثيكف أك الشيكعيكف ،كاف مف الممكف ،لك أف ىذه التنظيمات كاف

ليا منظكر ديمقراطي ،ككاف ليا دراسة كتفيـ لمكاقع االجتماعي ،كمتطمبات التطكر بنضج فكرم،

بالتأكيد أعتقد أنو كاف يمكف  -عمى األقؿ  -أف يكجد عندنا اآلف تنظيمات شعبية قكية كفاعمة مثمما

ىي في المغرب مثبل  ،صحيح مازاؿ الممؾ ىك صاحب السمطة الرئيسية في الدستكر ،لكف ىناؾ

المؤسسات الشعبية التي يطمح أف تحصؿ عندنا ،تحمؿ بذكر كامكانية النضاؿ كالكفاح كتككف فاعمة في

التطكر الديمقراطي .في المشرؽ ،حدثت عندنا قفزة كبيرة جدا مف دكف مراعاة لمكاقع ،لذلؾ فإف

مكضكع الحكار الفكرم كالتفاعؿ الفكرم ميـ جدا  ،لكف ىذا األمر ليس كافيا طبعا  ،فكما قاؿ الدكتكر

عبدالخالؽ ،ىؿ سننتظر عشريف سنة لنقكؿ بعدىا ،ما لكف الديمقراطية؟ ما تطبقت.
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إشارة إلى أف الدكتكر عبدالخالؽ قاؿ إف التيارات السياسية قكمييف كبعثييف كماركسييف في العقكد الثبلثة

الماضية كانكا ضد الديمقراطية ،أقكؿ ال ،الحقيقة في أكاخر السبعينات كبداية الثمانينيات ،أعتقد حدث

تحكؿ عند اليسارييف كعند القكمييف ككافة التيارات ،باتجاه الشعكر بأف الديمقراطية ىي السبيؿ ،ككتابات
المفكريف المنتميف إلى ىذه التيارات ذكرت ذلؾ ،كأذكر عبدالخالؽ بالمؤتمر الذم عقد في قبرص سنة

 ،0982بدأنا مكضكع المسيرة الديمقراطية ،أك العكدة إلى استئناؼ المسيرة الديمقراطية كبديؿ عف

النيج الثكرم الذم كانت تطرحو الفئات القكمية كاليسارية ،الذم ىك أكال قياـ المنظمة العربية لحقكؽ

اإلنساف ،كأيضا التكافؽ عمى قياـ جمعيات ،جمعية العمكـ السياسية ،جمعية البحكث االقتصادية ،ففيو

تكجو منذ تمؾ الفترة ،لكف فيو إشكالية في المنطقة عندنا كفي المنطقة العربية ،كقد يككف ىناؾ ترابط

بينيا.

البيات الذم سماه الدكتكر عبدالخالؽ في الكفاح الشعبي أك الديمقراطي أك اإلصبلحي ،سمو ما شئت،

يعني بياتا في الحركة الشعبية في أم اتجاه يذكر ،في حيف أننا نرل أف العالـ كمو يتحرؾ مف سكؽ

ككريا إلى أندكنيسيا ،أمريكا البلتينية ،إال المنطقة العربية كأجزاء مف أفريقيا ىي التي فييا جمكد كثبات.
السؤاؿ ىك ،ما ىي أسباب خمكد الحركة الشعبية في فترة العقكد الثبلثة ،فيما عدا التيار اإلسبلمي؟

الحقيقة أنو ،في عيكد اليسار كالتيار القكمي ،كاف ىناؾ حركة شعبية نشطة .اآلف في فترة سيطرة التيار

اإلسبلمي ،نرل أف الحركة الشعبية خاممة إلى حد كبير في اتجاه األىداؼ الكطنية.

فيما يطرحو الدكتكر ناصر الصانع ،المكضكع العبلقة كالنظرة ،أعتقد أف ىذه إحدل إشكاليات الصراع،

كؿ كاحد يتآمر عمى اآلخر ،يمغي اآلخر ،إنو إحدل إشكالياتنا.

الدكتكر ناصر أظير اإلخكاف في الحركة اإلسبلمية مساكيف كحمائـ كالشؾ أف ىناؾ مناكشات كصراعا

كىجكما مف الطرفيف ،أنا أتذكر بعد تحرير الككيت كبعد إعبلف المنبر الديمقراطي كعمؿ عمني ،تبعتو
قياـ الحركة الدستكرية اإلسبلمية ،أتذكر مع أحمد الدييف رحنا ليـ كىنأناىـ مف منطمؽ مبدأ أف نشكء

تنظيمات سياسية شيء جيد ،كىذا الشيء أيضا مف قبؿ المنبر الديمقراطي الذم أنتمي إليو ،حصؿ

نفس الشيء عندما نشأ التجمع الديمقراطي ،باعتبار أف نشكء التنظيمات ىك األفضؿ ،كىذا الذم نحتاج
إليو ،ألف أحد المشاكؿ التي عندنا ،بعدما نتكصؿ إلى تحقيؽ مكاسب معينة ،كجكد دستكر كانتخابات،
نجد المشكمة مستمرة كما ىك حاصؿ في الككيت ،مشكمة عدـ االستفادة مف الحريات أك مف اإلطار

الديمقراطي ،نحف ال نستغؿ ىذه الكسائؿ ،فيناؾ الصراع بيف التيارات ،كالنزعة الفردية االستقبللية ،دكف

تفكير في االنخراط في تجمعات أك كتب ،التي ىي يمكف أف تحرؾ عجمة التقدـ ،ال يمكف ألفراد كحدىـ
 انظر :ازمة الديمقراطية في الكطف العربي ،مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت .0983 ،
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في الككيت تحقيؽ أىداؼ ،فنحف كما ىك الحاؿ في المنطقة ،لكف الككيت نمكذج فيو نزعة لبلستقبللية،
المستقمكف ،كؿ كاحد يريد بنفسو ،كمكضكع االنتخابات كالكسب االنتخابي أيضا يشجع عمى ذلؾ ،ىذه

مشكمة ،ال يمكف مف دكف فكر ،مف دكف تنظيـ مف دكف عمؿ جماعي ،ال يمكف تحريؾ عممية التقدـ.
اآلف أعكد إلى مكقؼ اإلخكاف اإلسبلمييف مف الحريات ،كاف ىناؾ في الفترة األخيرة تناد بيف

المجمكعات  -نحف نستعمؿ تعابير ألنو ال تكجد تعابير دقيقة أفضؿ ،لما نقكؿ إسبلميكف ألنو ال يكجد

تعبير أدؽ ،حيف نقكؿ ليب ارليكف ألنو ال يكجد تعبير أدؽ ...دعكنا نقؿ التجمعات اإلصبلحية أك الميبرالية
أك الديمقراطية بيف مجمكعات ،في اجتماع مف االجتماعات طرحت فكرة لماذا ىناؾ شعكر عند

جماعات في الككيت الديمقراطية كاإلصبلحية ،بأف يككف ليا إطار تنظيمي تحالفي ،كصار المقاء

ككتبت كرقة ككذا ،طبعا المفركض أف المعايير تطبؽ عمى الجميع ،تطبؽ عمى ىذا ،ألنيـ يستبشركف
بيذا الشيء ،ألنو عمؿ جماعي يسيؿ العبلقات ،يسيؿ الحكار ،يسيؿ الكصكؿ إلى التحالؼ يسيؿ
الكصكؿ إلى تكافؽ عممي كفكرم.

فيقكؿ الكاتب ؛منذ تحرير الككيت مف الغزك العراقي اآلثـ كالتجمعات الميبرالية الغربية كاليسارية تسعى

بكؿ ما أكتيت مف قكة لتجميع صفكفيا كتشكيؿ اتحاد يربطيا ضد القكل اإلسبلمية التي سحبت منيا

البساط في جميع المجالس الشعبية ،فالتفت فمكؿ القكمييف العرب الذيف آلميـ سقكط المعسكر الشيكعي

االشتراكي ،كابتعاد الناس عف االشتراكية التي يؤمنكف بيا ،مع فمكؿ التجمع الكطني الناصرم الذم

انفصؿ عف القكمييف العرب في السبعينيات ،لكي يشكمكا ما سمي بالمنبر الديمقراطي ،شعرت القكل

الميبرالية كاليسارية بأف نداءاتيا المتكررة لكحدة الصؼ كتنسيؽ العمؿ قد باءت بالفشؿ ،كأف التجمعات

اإلسبلمية تكسب كؿ يكـ مكقفا جديدا  ،كتبيف لتمؾ القكل ضعؼ مكقفيا كالسيما في المعب عمى كتر
التناقضات بيف أطراؼ السمطة«.

ىذا المنيج المعادم لمقكل األخرل في الصراع ،االنطباع العاـ أف ىذا ىك خط اإلسبلمييف ضد

اآلخريف ،حتى ال يقكؿ ناصر الصانع نحف عممنا كاعممكا كذا ككذا ككذا.كشك ار.
 -01عبدالمحسف تقي مظفر

أعتقد أكال أف كرقة الدكتكر عمي الككارم تصمح ككرقة منياج لمفكر الديمقراطي كتأصيمو ،ككرقة عمؿ

لتطكير الديمقراطية في ىذه المنطقة.

كتحتاج الكرقة ،كما قاؿ ىك إلى المزيد مف اإلضافات كالتعديبلت كالتحسينات فييا ،كلكنيا بكضعيا
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الحالي تصمح ككرقة بداية لكرقة فكر ديمقراطي ،ككرقة منياج عمؿ لتطكير الديمقراطية في ىذه

المنطقة ،فمو الشكر الجزيؿ عمى ذلؾ ،كأرجك لو التكفيؽ في إكماؿ ىذه الرسالة السامية ،كأتمنى أف

نحصؿ عمى الكتاب الشامؿ ليذا المكضكع ،كنحف في انتظار ذلؾ.
ىناؾ مبلحظتاف فيما جاء في ىذه الكرقة:

بالنسبة إلى الضغكط األجنبية كككنيا عائقا في تيسير الكضع الديمقراطي في ىذه المنطقة ،فأنا أيضا
كما قاؿ أخي عبدالرحمف الحمكد ،عندم بعض الشككؾ حكؿ دقة ىذه المعمكمة ،الكبلـ مف الناحية
النظرية يبدك سميما بالتحميؿ النظرم ،المفركض أف المصالح األجنبية ال يكافقيا تكفر نكع مف

الديمقراطية في ىذه المنطقة ،ألف ىذا النكع مف الديمقراطية يمكف أف يحدد مصالحيا ،لكف ،ىؿ ىذا

الكبلـ مسنكد بكاقع تاريخي عممي؟ أعتقد عمى األقؿ في تجربة الككيت العكس ىك الصحيح ،نحف في

مرحمة مف المراحؿ بعد التحرير مباشرة ،كنا نستند إلى ضغكط أجنبية لمصمحة الديمقراطية في الككيت،
كىذه حقيقة بشيادة كثيريف جدا مف بينيـ السيد رئيس الجمسة.

النقطة الثانية في قضية تداكؿ السمطة ،تداكؿ السمطة ىي مرحمة متقدمة جدا مف مراحؿ الديمقراطية،

إذا لـ تكف قضية تداكؿ السمطة متكفرة اآلف في األنظمة الديمقراطية الحالية ،فبل يجب أف يصيبنا ىذا

باإلحباط كاليأس ،ألف تداكؿ السمطة يتطمب أصبل كجكد أحزاب ،كأحزاب ليا برامج كتأتي إلى البرلماف
أك المجمس عف طريؽ طرح برامجيا أماـ الناس ،كيتـ اختيارىا عف طريؽ ىذه البرامج ،كاقع الحاؿ ىك

كصكؿ معظـ الناس حتى لك كانكا منعميف إلى فئات أك تيارات حزبية أك مجمكعات حزبية ،ىك انتقاء

شخصي ،ىك االختيار عمى أساس شخصي كليس عمى أساس برنامج معمف نتفؽ معو أك نختمؼ معو

بحيث عندما يطرح ىذا الحزب البرنامج ،كيصؿ إلى نسبة عالية في البرلماف ،يحؽ لو أف يككف لو دكر
أساسي في تشكيؿ السمطة التنفيذية.

النقطة الثالثة ىي مبلحظة ىامشية عمى الكضع في إيراف ،أعتقد أف اإلشارة دائما إلى إيراف عف

الكضع الديمقراطي أك التفاؤؿ بالكضع اإليراني ،ىك تفاؤؿ خادع ألنو أصبل الثكرة في إيراف قامت مف
قبؿ مجمكعات مف كؿ الفئات الشعبية في إيراف ،بعد مرحمة كجيزة جدا مف نجاح الثكرة ،استكلت

مجمكعة كاحدة متزمتة عمى زماـ األمكر في ىذه الدكلة ،كصار ىناؾ صراع شديد جدا في البداية عند
كضع الدستكر ،كاف ىناؾ صراع عمى تسمية إيراف ،ىؿ ىي جميكرية إيراف الديمقراطية ،أـ جميكرية
إيراف اإلسبلمية ،كتغمب الجانب اإلسبلمي ،كألغيت كممة الديمقراطية مف الدستكر.

مع أف المفركض أف النظاـ قائـ عمى اإلسبلـ ال يميز بيف الناس عمى أساس العنصر أك الجنس ،ىـ
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كضعكا مف بيف شركط رئاسة الجميكرية أف يككف إيراني األصؿ مف األب كاألـ ،كىذا فيو تناقض بيف
الفكر اإلسبلمي النقي ،اختيار قائد في دكلة إسبلمية ،كبيف التمزؽ العنصرم أك الجنسي (العرقي)،
فاإلشارة إلى التجربة اإليرانية بتفاؤؿ شديد ،أعتقد أنيا إشارة مرفكضة مف بدايتيا ،ألنو مف البداية
الجماعة التي استكلت عمى السمطة  -كىي ما تزاؿ في السمطة إلى اآلف  -ىي جماعة ال تؤمف
بالديمقراطية إال إذا كانت ىذه الديمقراطية تكصميا إلى السمطة كما ىك الكضع الحالي.

كشك ار.

 -00عبدالكىاب الياركف

أثني عمى اإلطراء الذم حصؿ عميو ،كاتب ىذه الكرقة القيمة ،كبالفعؿ أنا شخصيا استمتعت بقراءتيا،
لكف الحقيقة استكقفني ما استكقؼ اإلخكاف ممف سبقكني ،حينما تكمـ عف العقبات كالعكامؿ المعيقة

لمتحكؿ الديمقراطي ،كحددىا فقط في أربعة عكامؿ ،كأعتقد أنيا أكثر مف ذلؾ بكثير ،كلكف لنأخذ فقط ما

ذكره ،بأف ضخامة مصالح األسر الحاكمة ،كتفاقـ الخمؿ السكاني ،كبالتالي الخمؿ اإلنتاجي ،كعدـ

التكافؽ عمى مفيكـ الديمقراطية ،كغياب العمؿ بيا ،كأيضا ضخامة المصالح األجنبية ،كحددىا (نفطية

 -تجارية  -مالية) دكف إعطاء أية مؤشرات أك أمثمة عمى ىذه المصالح األجنبية التي تقؼ عقبة في

طريؽ التحكالت الديمقراطية ،لكف قد يككف ىذا صحيحا في مرحمة تاريخية كاحدة ،كىك ما قرأناه كنقرؤه
في التاريخ بأف مف أسباب فشؿ المجمس سنة  0938ىك تصديو لثبلثة أشياء:

أكال  :أخمى جميع صبلحيات األمير ،كتقريبا ىمش األمير بالكامؿ.

ثانيا  :طمب إعادة النظر في عقكد االمتيازات النفطية (كىنا تدخمت الشركات النفطية).

ثالثا  :الكقكؼ ضد الفساد في المجتمع كعمى األخص في قضية شركة التحميؿ كالتنزيؿ.

ككانت ىذه األسباب الثبلثة ،فتضافرت القكل األجنبية ممثمة بشركات النفط ،كقكل الفساد الداخمية ،مع
األمير الذم فقد صبلحياتو ،فكميا تعاكنت عمى إجياض أكؿ عممية ديمقراطية في الككيت ،أك أكؿ

عمؿ مؤسسي مبني عمى دستكر حقيقي سنة  ،0938لكف أف نأتي بيذه الدراسة الجيدة ،كنضع ىذا

السبب مف أسباب معكقات الديمقراطية ،أعتقد أف ىذا يحتاج إلى إعادة نظر ،ألني أعتقد أف السبب

الذم يعيؽ الديمقراطية أك يحد مف التحكؿ الديمقراطي ،كالذم أتمنى أف يككف مكجكدا  ،ليس ىذا

النص ،كىك نص التكاجد األجنبي أك عمى األقؿ المصالح األجنبية ،ألف المصالح األجنبية يمكف

العكس صحيح ،الديمقراطية تميد ليا االستقرار لمصالحيا ،الديمقراطية تكجد المؤسسات القانكنية،

ككجكد القضاء العادؿ ،كالفصؿ بيف السمطات ،كىذا كمو ،يساعد عمى استقرار العمؿ المالي كالتجارم
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كحتى االمتيازات ،إف كانت نفطية كغير ذلؾ.

لكف أعتقد ،الذم يفترض أف يكضع في ىذه الكرقة ،ىك قكل الفساد التي فعبل تقؼ أماـ ىذا التحكؿ،

كالزلنا نعاني في الككيت مف ىذه القكة ،قكة قكية جدا لدييا صحؼ يكمية تكتب ،كأقبلـ مستمرة عمى
شكؿ أعمدة ،صحفيكف يكتبكف لتقكيض الديمقراطية ،كالعمؿ بكؿ ما يممككف لتحريض السمطة ضد

البرلماف بأم شكؿ مف األشكاؿ ،أعتقد ىذه القكة الصعبة التي نكاجييا كالتي تحتاج إلى كقكؼ ،كأعتقد
أف أخانا الكريـ الدكتكر عمي يركز عمى ىذا الجانب ،كىذا جانب ميـ جدا  ،ألننا نكثؽ تاريخيا

كتحميميا لمتحكالت الديمقراطية في المنطقة ،فأعتقد أف ىذا المكضكع ميـ جدا .

كشك ار.

 -02عيسى الغانـ

شك ار  ،أحب أف أبدأ بتقرير المخابرات األمريكية الذم أشار إليو الدكتكر عبدالخالؽ ،أريد أف أرجع
الستنتاجاتيـ النيائية في مستقبؿ المنطقة ،أف كاحدا مف األسباب الرئيسية ،ىك عدـ كجكد فرص

حقيقية لتنمية الديمقراطية ،كىذه أساسا كاحدة مف الفرضيات التي يفترضكنيا في ىذه االستنتاجات التي

تكصمكا إلييا ،كىذا طبعا قد يككف صحيحا  ،لكف في األخير ىك في يدنا كشعكب يمكف تغييرىا ،إف
ىذه الفرضيات تتغير ،ىي في األخير جيكد تعتمد عمى أفراد ،كعمى جماعات.

في تقديرم ،تاريخيا كحتى المحظات الراىنة ،لمست اتجاىا مف قبمنا جميعا  ،كمف قبؿ السمطات حاليا

 ،إلى لكـ الضحية الذم ىك الشعب نفسو ،كعندما نتكمـ في مكضكع عمى سبيؿ المثاؿ ،تكفر البيئة

االجتماعية ،كأف الشعب بطبيعتو قد ال يككف مييأ ،أك تاريخيا لو ظركؼ ال تساعد عمى نشأة القيـ
الديمقراطية ،ىذه كميا أمكر بحاجة إلى مراجعة ،قد تككف ىناؾ دراسات عممية تـ االستناد إلييا،

فاالستنتاجات في الحقيقة لـ أتبينيا.

لكف في تقديرم ،شعكبنا ،تاريخيا كلمكقت الحاضر ،لـ تكف في يكـ مف األياـ متفقة ،أك قبمت بيذا

الكضع ،يعني قبكليا أك سككتيا في فترة مف الفترات ،المد كالجزر الذم مرت فيو كانت نتيجة لمظركؼ
المحيطة ،كتطرؽ ليا الدكتكر عمي في الكرقة أيضا.

في تقديرم مف دكف أف نرل العممية األساسية في المجتمع ،كاليدؼ األساسي المكجو إلييا ،يمكف أيضا
الخطكرة تستمر في المستقبؿ في مكضكع الصراع حكؿ المكسب ىذا.

العممية األساسية في مجتمعنا ،أف ىناؾ فئة تحاكؿ أف تستحكذ عمى الماؿ العاـ ،عمى الثركة ،كالحقيقة
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جميع العمميات األخرل  sub processesتعمؿ أساسا لئلبقاء عمى العممية األساسية أك

لميدؼ األساسي ،تكمـ البعض عف أف الحكاـ بدؤكا يفتحكف قصة الحديث عف الديمقراطية ،لكف ىي

كاحدة مف محاكالت االلتفاؼ عمى العممية األصمية.

األخ عمي المناعي ،صباحا تكمـ عف مكضكع التعميـ ،ىذا جزء مف لكـ الضحية ،أك االنسحاب مف
الخدمات العامة ،انسحاب الحككمات مف الخدمات العامة ،قضية الخصخصة ،أعتقد أف ىناؾ شيئا

اسمو تشجيع القطاع الخاص ،ليس عندىـ نية لتشجيع القطاع الخاص ،عندىـ نية االنسحاب مف دكر

الدكلة الذم تبنكه عمى مدل السنكات الماضية ،نتيجة الظركؼ االقتصادية التي استجدت كالمكارد إلى

آخره ...كاآلف بدأ طرح المكضكع كأف ىناؾ فشبل في التعميـ ،أرسؿ عيالؾ إلى مدارس خاصة ،كبدأ
ىجكـ عمى الجامعات التي ىـ أيضا تخرجكا منيا ،يقكلكف إنيا لـ تعد تنفع.

الحقيقة ،في تقديرم أف ىذه العمميات كميا ،التي يتحدثكف فييا بما فييا أيضا المحاكالت التي يتكممكف

فييا ،تكجد عندنا حريات عامة ،كيكجد إعبلـ ،كؿ ىذه تخدـ اليدؼ النيائي ،كىك إطالة عمر ىذه

الفئة ،نية استنزاؼ الثركة ،فإف لـ يكف ىناؾ كعي بيذه العممية ،يمكف أف نظؿ  21سنة نجد أنفسنا في

نفس المكاف ،لكف تبقى العممية في األخير مسؤكلية فردية عمى األشخاص بأنو ينتظر منيـ تضحيات

في تنظيـ أنفسيـ كتنظيـ الجيكد مقابؿ التنظيـ اآلخر ،إنيـ منظمكف في كؿ ما يقكمكف فيو بكعي ،كىذا

طرح في الكرقة ،كلكف في تقديرم ،يمكف أف تككف األكلكية لمتنظيـ عمى المستكيات المحمية ،كىذا ىك
التحدم عمى مستكل كؿ قطر خميجي.

شعكبنا عندىا استعداد كبير ،إذا كجيت التكجيو الصحيح ،إنو تقدـ لكف كثير مف الجيكد تؤدم إلى

تشكيش فكر المكاطف ،يجب أف يككف لنا دكر في ىذا المكضكع ،يككف دكرنا إيجابيا ؟

المخرج مخرج تقميدم ،بمعنى ضركرة كجكد تنظيمات مكازية تخمؽ بيئة جديدة لمتكازف بيف السمطة كبيف

الشعب ،كأال تظؿ مجرد أماف كفي غرؼ .كشك ار.

 -03ناصر القعكد

في الكاقع كرقة الدكتكر عمي كرقة قيمة بما فييا مف طرح عممي لمعمؿ نحك تأصيؿ كترسيخ المشاركة

الشعبية في دكؿ مجمس التعاكف ،كالسعي إلى ذلؾ اليدؼ كفؽ برنامج متدرج كعمؿ متأف كعدـ القفز

عمى الكاقع ،كذلؾ ميـ في أم عممية جادة لئلصبلح السياسي ،ينبغي أف ننطمؽ مف الكاقع ،ككفؽ منيج

متدرج ،كمف ثـ تأتي أىمية تقييـ الكاقع كعدـ التقميؿ مف أم تطكر تجاه المشاركة الشعبية.

كىنا أكد أف أشير إلى نقطة كنت أكد التعميؽ عمييا ىذا الصباح .فكرقة الدكتكر عبدالحميد األنصارم
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تعرضت بإيجاز إلى تجربة المممكة العربية السعكدية في الشكرل ،مع أنيا أكؿ تجربة شكرية في

المنطقة ،فمجمس الشكرل األكؿ في المممكة تأسس عاـ ( 0347ق0925/0926( )-ـ) ،ككاف ذلؾ

المجمس فاعبل في بداية عممو ،كلو سنت األنظمة كالتشريعات ،كما أف تعديؿ نظاـ مجمس الشكرل في

عاـ  0992يعد نقمة نكعية تجاه مزيد مف المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.

النقطة الثانية ،تعرضت كرقة الدكتكر عمي ،لممشاركة الشعبية في كؿ دكلة ،كعمى مستكل دكؿ المجمس

مجتمعة ،كنادل بإيجاد جمعيات خميجية لممينييف عمى مستكل دكؿ المجمس.

كىنا أكد أف أكضح أف جمعيات االقتصاد في دكؿ المجمس حاكلت عمؿ ذلؾ ،كجرت اتصاالت مف

جمعيات االقتصادييف في دكؿ المجمس مف أجؿ ذلؾ ،كانتيى األمر إلى مشاركة االقتصادييف في كؿ
دكلة مف دكؿ المجمس في المقاءات السنكية لكؿ جمعية.

كىناؾ محاكلة في األمانة العامة لمجمس التعاكف لكضع مشركع نظاـ لجمعيات النفع العاـ في دكؿ

المجمس ،بغية تسييؿ إنشاء جمعيات خميجية لؤلكاديمييف كالمينييف كزيادة التكاصؿ بينيـ ،كتعميؽ
التكامؿ بيف دكؿ المجمس.

كشك ار.

 -04عبدالحميد األنصارم

شك ار سيدم الرئيس ،الشؾ أف الكرقة جيدة كاستمتعت بقراءتيا ،المبلحظة سبقني إلييا اإلخكة ،لكف مف

باب التأكيد.

فيما يتعمؽ بالمعكقات ،الدكتكر عمي ذكر بعض المعكقات كىي صحيحة ،لكف في رأيي أف المعكقات
أعمؽ مف ذلؾ ،قد تككف ىذه مظاىر ،كلكف ىناؾ عكامؿ أكثر عمقا مف ىذا.

مسألة مصالح الحكاـ ،كالمصالح األجنبية ،كالخمؿ السكاني ،كعدـ التكافؽ عمى مفيكـ لمديمقراطية ،ىذه

عكامؿ تحتمؿ النقاش كالجدلية ،مصالح الحكاـ يمكف أف ينازعؾ بعضيـ في ىذا ,إف مف مصمحة

الحكاـ االستقرار كثبات الكرسي ،كاف الديمقراطية صماـ أماف لمحاكـ قبؿ المحككـ ،يأمف االنقبلبات

كالثكرات ،يؤمف نفسو أكثر ،في دكؿ كثيرة ،لماذا كقفت مصالح بعض الحكاـ عقبة؟ بنت نظميا

الديمقراطية ،طبعا دائما الحاكـ يريد مصمحتو ،لكف ألم مدل تككف مصالح الحكاـ ىي عقبة؟ في
لحظات تاريخية كانت مصالح الحكاـ إيجابية ،كانت مع التكجو الديمقراطي ،كساندت ق اررات تقدمية

معينة ،ىذا يحتاج نكعا مف التكثيؽ كنكعا مف المعالجة.
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بالنسبة أيضا إلى المصالح األجنبية ،المصالح األجنبية أيضا عامؿ متغير ،قد يككف في فترة مف

الفترات التاريخية ،لكف قد تقتضي المصالح األجنبية  -كما ىك في صكر كثيرة اآلف  -تشجيع االتجاه

الديمقراطي في دكؿ معينة.

المصالح األجنبية ،كالقكل الكبرل في جميع الدكؿ األخرل لـ تمنع دكال كثيرة مف بناء نظاميا

الديمقراطي ،كجكد المصالح األجنبية أيضا يجب تحديد حجميا ،فبل يجب أف تككف بيذه الصكرة.
ىذا يذكرنا بالمقكلة التي كانت سائدة في الستينيات كالسبعينيات ،أف المصالح األجنبية ضد الكحدة

العربية ،ضد التجمع ،ضد كذا ،أيضا ثبت أف ذلؾ ليس عمى إطبلقو ،المصالح تقتضي أحيانا أف

تؤيد التكحد ،قضية المصالح ىذه قضية أخرل.

أيضا مسألة الخمؿ السكاني أك اإلنتاجي ،كما يتعمؽ باالقتصاد الريعي ،ىناؾ دكؿ أيضا ال تشتكي

مف خمؿ سكاني ،كال اقتصاد ريعي ،كمع ذلؾ ليس ىناؾ أم مظير مف مظاىر الديمقراطية فييا.

أريد عندما نأتي إلى المعكقات أف تككف بطريقة أكثر دقة كأكثر تعمقا  ،المعكقات الحقيقية كثيرة ،ال

أريد أف أستطرد في ىذه ،كاإلخكاف قد ذكركا معكقات تتعمؽ بالتربية ،كمعكقات تتعمؽ بالثقافة ،كمعكقات

في أمكر عديدة ،كؿ ما أريد أف أقكلو ىك أننا كصمنا إلى أف أخشى أخي العربي أكثر مما أخشى
األجنبي.

اآلف عندما يأتي ىذا المثقؼ الذم ينادم بالديمقراطية كيناضؿ في سبيؿ الديمقراطية ،عندما يتبكأ مرك از

كيككف ىك أشد عداء لزمبلئو مف السمطاف ،بماذا نفسر ذلؾ؟ أركز عمى العامؿ الداخمي أكثر مف

العامؿ الخارجي ،نحف ربما بقايا باقية مف الفكر القكمي ،الذم تربينا عميو تضخيـ العامؿ الخارجي،

مشاكمنا كميا مف الخارج ،أعتقد أف الكثيريف بدؤكا يراجعكف ىذه المقكلة كيبدك أف العممية صعبة عمينا،
عندما تناكلت المعكقات كانت ىذه النظرة مازالت ىي المحكرية.

أيضا ىناؾ مسألة اإلمكانات ،التكجو العالمي لدعـ الديمقراطية ،كأشرت إليو إشارة جيدة ،ينبغي أف

نبتعد عف شبية االختراؽ الخارجي حتى ال تستخدـ مف قبؿ رجاؿ التركيج ،القيـ كالمصالح كالعقائد

المتعارضة ،كطبعا في التمكيؿ كالتأييد الخارجي ،ىناؾ ىكاجس كمازالت اليكاجس ضد اآلخر بارزة في

ىذا ،ىذا مركز ابف خمدكف حيف أغمقكه كحاكمكا رئيسو ،كاف مف أبرز األشياء أف ىناؾ تمكيبل خارجيا

 ،نحف نريد أف نككف عمى حذر أيضا  ،ال نترؾ مجاال خاصة ماداـ بحثا عمميا  ،أعتقد أف الشعب

ىك الذم سيحكـ عمى ىذه الجية أك ىذا المركز ،إذا كاف ىذا يخدـ الخارج أك ال يخدـ الخارج ،أما أف
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نقكؿ إف ىذا يأخذ تمكيبل خارجيا  ،يككف ىذا منيـ ،أيضا نريد أف نتخمص مف النغمة االتيامية
كالنغمة التآمرية التي كانت سائدة في فترة مف الفترات.

أرجع إلى ما ذكره األخ رسكؿ ،أيضا عنده ىكاجس مف فكرة المجمسيف كأنيا ستككف في مصمحة

الحكاـ ،لماذا ال تككف في مصمحة الشعكب ،كدكؿ كثيرة كشعكب كثيرة عندىـ مجمساف ،لماذا ىذا

الياجس؟ لماذا دائما نقدـ األسكأ أك السي ؟ قد تككف ىناؾ تجارب ،لكف أيضا لماذا ال نأمؿ في

األفضؿ؟ ىذا يذكرني بمنيج سد الذرائع عند الفقياء ،ييدمكف حقا ثابتا ألنو قد يستغؿ ،ال تعطي
المرأة حقكقيا ألنيا قد تستغؿ ،أعتقد أف ىذا منيج ثبت عقمو ،فكرة المجمسيف مطبقة في كثير مف

الدكؿ ،كتدرسيا بسمبياتيا كايجابياتيا ،كليس بالضركرة أنيا تككف فكرة لخدمة السمطاف.

أيضا تكرر الحديث عف أف الديمقراطية مفيكـ غربي كالشكرل مختمفة ،الديمقراطية كنظاـ كشكؿ

كمؤسسات كصياغة غربية ،نعـ ،لكف كمفيكـ كجكىر ،إرث إنساني مشترؾ ،فطرة إنسانية ،كالشكرل

ترادفيا في ىذا ،حؽ اإلنساف أف يقرر مصير بمده ،الحؽ أف يككف لو رأم ،عندما أكدت أف يككف ىناؾ
تكافؽ بيف مفيكـ الشكرل كالديمقراطية أقصد أنو ىك ىذا اإلرث اإلنساني المشترؾ ،النزعة الفطرية في

اإلنساف ،أف يعبر عف رأيو كأف يككف لو رأم في مصيره كمصير كطنو.

لماذا ال تترسخ الديمقراطية رغـ التجارب؟ الحقيقة ىذا السؤاؿ يتردد كثي ار  ،نحف نعرؼ أف في اإلسبلـ

تجربة لمشكرل ،استغرقت حكالي  31سنة ،ثـ صار انقبلب كغابت الشكرل  0311سنة أك أكثر ،حتى
إذا جئنا في العصر الحديث  -كنتيجة الصدمة  -نبحث عف مكركثاتنا كنعيد إحياء مفيكـ الشكرل

باالستعانة باألشكاؿ الغربية ،يبدك أف الديمقراطية ال تترسخ إال بمركر عدة أجياؿ ،ال يكفي  31سنة

كال ، ...البد أف تبقى حتى تصمد كال يعبث بيا الحكاـ عند أم اختبلؼ ،يبدك أنيا بحاجة إلى فترة

زمنية يتربى عمييا الناس ،ألف الضماف األكبر في أال يعبث بالديمقراطية كال تمغى ،ىـ الناس ،كحتى
الناس يتربكف عمى الديمقراطية ،البد أف تككف ىناؾ فترة زمنية كافية لتربية جيؿ.

كشك ار.

 - 05يكسؼ الجاسـ

شك ار األخ الرئيس ،ال أستطيع أف أتجاكز التقدير ليذا البحث القيـ لمدكتكر عمي الككارم.

أكال  :بالنسبة إلى البرنامج التميفزيكني الذم أشار إليو الدكتكر ناصر الصانع ،بكؿ تقدير ،فأنا حريص

في البرنامج ىذا كبرامجي األخرل خبلؿ  27سنة أف أمثؿ جميع األطراؼ كخاصة التيار الديني لكي ال
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يقاؿ إني منحاز ،كأنا سعيد بأنو إذا كانت ىناؾ نافذة إعبلمية بيدم ،كأنا مؤمف بالتعددية كمؤمف بإفساح
المجاؿ لمرأم كالرأم اآلخر ،أف أمثؿ جميع كجيات النظر ،كأرجك أف تككف ىذه نقطة لمثؿ برنامجي

كليس عمييا.

ثانيا  :أعتقد أف الحالة الككيتية ال بأس أف نقمناىا اليكـ إلى ىذا المنتدل الطيب بيذ الكجكه الطيبة،

كلكف كمية كجرعة االختبلؼ بيننا الككيتييف ،التي نقمناىا مع إخكاننا األعزاء مف دكؿ الخميج ،أعتقد قد

تككف مستقببل نقطة تنفير ،أعتقد أف ىناؾ أحد اإلخكاف تمممؿ ألننا ننقؿ خبلفاتنا التي نعايشيا كؿ يكـ
بالككيت ،كنضيع كقت اإلخكاف فييا ،فما بالؾ بالساحة الشعبية الخميجية أك لدل الحكاـ ،الذم يقكلكف

إف الفيركس الككيتي ال يصمنا ،لكف أنا أنظر إلى الحالة الككيتية بمنظكر آخر ،أقكؿ إننا بالككيت ،كهلل

الحمد ،تجاكزنا مرحمة المطالبة بالديمقراطية ،إلى مرحمة االختبلؼ فيما بيننا ،عف كيؼ نمارس

الديمقراطية؟ ككيؼ نختمؼ فيما بيننا كمجمكعات سياسية عمى كيفية الممارسة ،كىذه حالة جيدة،

كفرصة أف أقكؿ كمكاطف ككيتي سعيد جدا بأف تككف تجربة بمدم في الديمقراطية تجربة سممية كفي

غاية السممية ،أعتقد أنو ال يذكر أم أحد مف اإلخكاف أنو مف أكؿ مجمس أمة سنة  0962كحتى اآلف،

لـ تطمؽ رصاصة بيف ناخب كناخب ،أك مرشح كمرشح ،عمى الرغـ مف تعمؽ الخبلفات في االنتخابات

مف قبمية كطائفية كحتى فكرية ،إال أنيا تعتبر خبلفا سمميا  ،فنحف نمارس ترؼ كجكد الديمقراطية التي
نتمنى أف تكجد في الساحات الخميجية ،لكف ليس لدرجة أف ننفر الناس مف طريقتنا.

البحث رائع كقيـ كالدكتكر عبدالخالؽ عبداهلل في تعقيبو بالفعؿ كأنو ق أر تفكيرم في نقطة معينة كنت
قاصدا إياىا في التعميؽ ،كىي قصة ىؿ سكؼ ننتظر بعد  21سنة أك  25سنة لكي تتطبؽ أفكار

الدكتكر عمي الككارم؟ ما أريد إضافتو ،أف ىناؾ ظرفا تاريخيا يجب عمى المثقفيف كعمى ىذا المنتدل

كغيره مف منتديات ،أف يستثمركه لمصمحة شعكب الخميج ،الظرؼ التاريخي يقكؿ بالتبلقي بيف األطراؼ
كما قاؿ الدكتكر عبدالخالؽ ،حكؿ الديمقراطية سكاء حكاـ في الخميج أك غيرىـ ،الظرؼ التاريخي يقكؿ
إنو بعد تحرير الككيت كقبؿ تحرير الككيت حدثت في الكاليات المتحدة تساؤالت ،مف ستحرر؟ ىؿ

ستحرر نظاما كشعبا ديمقراطيا ؟ أـ تحرر نظاما ديكتاتكريا ؟ كحتى عكدة مجمس األمة بعد التحرير
لـ تكف بتقديرم برغبة عارمة مف نظاـ الحكـ ،إنما كاف لمضغط الدكلي أيضا أثر ،أيضا الضغط

الدكلي لو أثر في إيجاد المجالس الشكرية كما نعرؼ في باقي دكؿ الخميج ،يعني أنا اىتممت بالشأف

العاـ ،تخرجت مف الجامعة مف  31سنة كميتـ بالشأف العاـ  21سنة ،كالمنتدل صار لو  21سنة -

لؤلمانة  -كأنا قريب مف كؿ إخكاننا أعضاء المنتدل ،كمشتغؿ بالشأف العاـ ،إعبلميا كصحفيا كغيره،
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ما دريت عف المنتدل ،إلى أف التقيت بيذه الكجكه الطيبة في أكؿ اجتماع ىذه المرة ،يعني بالنسبة إلي

كأنا ميتـ شيء مجيكؿ ،أيف دراساتيـ؟ أيف مخرجاتيـ؟ الدكتكر عمي الككارم كضع أصبعو فعبل عمى

ما نتمناه ...يا جماعة إذا كاف منتدانا ىذا منتدل صار لو  21سنة يجتمع كينتيي بكتب جميمة ،فسكؼ

يتحكؿ بعد  21سنة إلى منتدل حكماء ،ستككف أعماركـ  71سنة ك 81سنة كما تدركف كيؼ تخاطبكف

العالـ ،النقاط التي كضعيا الدكتكر عمي كىي النقاط العممية لمتفعيؿ ،أعتقد أف ىذه النقاط التي يجب أف

نشتغؿ عمييا اآلف ،ليس في كؿ مدار نجتمع لنتحدث في قضية معينة ،ىك اقترح منتدل الحكار ،أنا
أقترح ؛منتدل الديمقراطية« ،كيككف منتدل متفرعا يجتمع أربع خمس ست مرات أثناء السنة حكؿ

الديمقراطية ،منتدل المرأة ،منتدل التنمية االقتصادية كغيرىا ...لكف نحف نتكمـ عف الديمقراطية ،كنت
أتمنى عمى الدكتكر عبدالعزيز السمطاف مثبل أف ياليت أرل كراء ىذا الصؼ شبابا عمره  21سنة

أك 08سنة ،كؿ كاحد يتبنى شابا مف بمده عمره  21سنة أك  08سنة ،مف الثانكية العامة فيسمعكف
فقط ىذه الحكارات لزرعنا بذرة في الشارع ،أتمنى أف يدعى مف أبناء األسرة الحاكمة فيسمعكف ىذه

الحكارات ،أبحاث المنتدل تطمع  WEBعمى اإلنترنت لممنتدل ،الكؿ يق أر ما يفكر فيو المنتدل كما

يبحثو ،يجب أف تككف عندنا آليات الستغبلؿ الظرؼ التاريخي ،بحث الحكاـ ،حث الصحافة ،حث
كسائؿ اإلعبلـ ،حث المنظمات غير الحككمية في الساحة الخميجية لممطالبة بالمشاركة الشعبية

كالديمقراطية ،ال نتركيا ألمزجة الحكاـ ،مع تقديرم الكامؿ ليا ،أنا قرأت تصريحا كجميعكـ قرأتمكه،

مقابمة صحفية بالسياسة ألحد قادة دكؿ الخميج سنة  ،0988يقكؿ إف ىذه الديمقراطية شيء مف الغرب

كمرفكض كال يمكف أف تبقى ،نفس الدكلة اآلف ،بعد كفاة الحاكـ ،تعمؿ إليجاد دستكر كمجمس منتخب،
فإذا نحف نتركيا لمحكاـ كأمزجتيـ فمف نصؿ إلى نتيجة ،يجب أف نحثيـ كفقا لآلليات التي طرحيا

الدكتكر عمي .كشك ار.
 -06عمي مكسى

أعتقد أف أكؿ نقطة مطمكبة إلنجاز مثؿ ىذا المشركع الميـ ،ىي تأصيؿ فكرم لممنياج الديمقراطي في

المنطقة ،كعمى كجو التحديد تأكيد لمكافة أنو ليس سعيا لتطبيؽ قسرم لنمكذج غربي ييدؼ إلى تغيير

بنية المجتمع كقيمو ضد إرادة المجتمع.

أيضا إنو منياج يمكف أف تتعايش في إطاره نماذج فكرية عدة ،العقبة التي يمكف أف تكاجينا ,ىي

محاكلة نفي اآلخر كاقصائو ،كأف اإلسبلمييف بالضركرة ضد الديمقراطية ،كأف الميبرالييف ليسكا مسمميف،
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كىذا نفي خطير جدا  ،كال يمكف أف يصير ىناؾ أم تطكر أك نقمة ديمقراطية في إطار جك مف ىذا
النكع.

سأضع مقياسا صغي ار لنرل إذا تقدمنا في خبلؿ بضع سنيف أك بضعة عقكد ،المفركض ،مثمما ىناؾ

ديمقراطيكف مسيحيكف كحزب ،يمكف أف نرل تنظيما اسمو الديمقراطيكف المسممكف أك المسممكف

الديمقراطيكف في أم مكاف ليس فقط في المنطقة عندنا  -تأكيدا بأف الديمقراطية يمكف أف تقكـ عمى

قيـ ،مثؿ المسيحية كربما الييكدية أك أم ديف ثاف  ،أعتقد أنو يمكف أف يقكـ فكر ديمقراطي عمى القيـ
اإلسبلمية.

النقطة الثالثة ،كىي رئيسية ،قيمت بأكثر مف شكؿ ىي تكعية أصحاب المصمحة ،كىـ الشعب بأف

المصمحة تقتضي كجكد الديمقراطية باعتبارىا حامية لبلستقرار ،كشرطا أساسيا لتحقيؽ التنمية في

المنطقة ،كىذا ليس فقط مف ناحية الدعاية ،أك مجرد شعارات أك كنايات لكف ترجمة لمبادئ أساسية في
الديمقراطية ،أعتقد أننا كمنا متفقكف عمييا ،كىي الحريات كالمساكاة كسيادة القانكف كتكافؤ الفرص،

كالعدالة االجتماعية ،كما إلى ذلؾ ،كترجمتيا إلى كاقع يكمي معايش مف قبؿ الناس بالقدر الممكف

تدريجيا  ,ككمنا اتفقنا عمى أف الديمقراطية ال تكتفي فقط بالشكؿ االنتخابي ككجكد برلمانات منتخبة،

كاف كاف ىذا شرطا أساسيا  ،لكف ال يجب أف ال تقتصر عميو.

أنا آسؼ مف اإلخكاف الذيف ينزعجكف مف تكرار التجربة الككيتية ،لكف عندنا تجربة قطعت شكطا ،
أنجزت كفييا مخاطر كفييا أخطاء ،منيا عمى سبيؿ المثاؿ ،بدأت مخاطر الماؿ في إجياض

الديمقراطية ،في استخداـ الماؿ في تكفير الناس بالنمكذج أك المنياج الديمقراطي ،كىذا في كؿ النماذج
فبل يجكز أف نمصقيا فقط بالككيت ،أك ألننا مجتمع في أكؿ سمـ التطكر الحضارم ،عمى سبيؿ المثاؿ
في أمريكا أحد أكلكيات العمؿ الكطني ىك إصبلح تمكيؿ الحمبلت االنتخابية ،بمعنى آخر تحديد دكر
الماؿ في الحياة السياسية ،فإنو معركؼ ما تأثيره.

نحف في الككيت ،كالعادة اكتفينا باالستنكار ،ككؿ كاحد راح إلى بيتو كمشى ،بينما الماؿ مازاؿ شغاال،

عمينا أال ننكر أيضا أنو كما أف ىناؾ اعتداء صارخا كفاضحا عمى الماؿ العاـ ،كنجحنا في إيقافو،

أيضا ىناؾ تربح كتكسب كفساد سياسي مف المكقع السياسي نفسو ،الكاحد حيف يدفع مميكنا ليصؿ

إلى مجمس األمة ،ىؿ ىذا عمؿ خير؟ أـ يتكقع أف يأخذ مردكدا مثمو كأكثر منو .ىذا دليؿ كاضح،

يجب أال يتردد الفكر في معرفة أف ىناؾ ،مثؿ أم نمكذج بشرم ،مف يحاكؿ أف يستغمو بعكس ما ىك

مكجكد ،كطبعا تكسيع القاعدة الشعبية ،سكاء مف أصحاب المصمحة أك المساىميف في العممية
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السياسية كالديمقراطية ،شرط أساسي ،ألف ىذا أيضا يحمي الديمقراطية.

ككما قاؿ اإلخكاف إف قمة عدد المساىميف يشجع الذيف يرغبكف في االعتداء عمى ىذه التجربة عمى

اإلقداـ عمييا.

ىناؾ خطر آخر مررنا فيو مف مدعي الديمقراطية ،أك الذيف يعتقدكف أف الديمقراطية امتياز ليـ فقط،

كأف ىذا احتكار كأف اآلخريف ليسكا أكفاء ليمارسكا الديمقراطية؟ كأف الديمقراطية ليـ فقط ،أعتقد أف ىذا
أخطر شيء ألنو يخمؽ حالة عداء ،عندما يحتكر أحد الديمقراطية لنفسو ،في ذلؾ نفي لآلخر ،كىذا

أيضا يستغؿ في ضرب الديمقراطية ،الديمقراطية مفركض أنيا مبنية عمى حكار ،عمى لقاء مع كجكد
حاالت اختبلؼ أك تبايف في كجيات النظر كالفكر السياسي.

كشك ار.

 -07عبدالجميؿ الغربممي

كرد عمى لساف الدكتكر عمي أف الديمقراطية دكف تداكؿ السمطة تتحكؿ إلى حرية كليس ديمقراطية،
كأضيؼ إلى ذلؾ أف تداكؿ السمطة لؤلحزاب السياسية دكف برامج ىك عبث.

فتداكؿ السمطة ليا شركط فإف لـ تتكفر تمؾ الشركط فبل جدكل منيا أم مف ذلؾ التداكؿ.

كنقصد بالشركط تكفر رؤية كاضحة لمعالجة الصعكبات كالقضايا الممحة لممجتمعات العربية ،كعميو فبل
يتكفر لؤلحزاب المتكاجدة عمى الساحة العربية شركط مكضكعية تؤىميا لتداكؿ السمطة ،ألنيا أحزاب

قائمة إما عمى أيديكلكجيات كشعارات أك عمى مبادئ عامة دكف مضمكف حقيقي ،كال تمتمؾ تمؾ
األحزاب رؤية كاضحة في التصدم لمقضايا الحرجة في مجتمعاتيا.

لذلؾ ىناؾ حاجة لتأطير شركط تداكؿ السمطة لؤلحزاب السياسية ،كال يكفي أف نقكؿ أف تممؾ تمؾ

األحزاب البرامج فحسب ،كلكف نمضي لنعرؼ كنقؼ طكيبل أماـ ىذه البرامج فنقكؿ :البرامج ىي فرز
عممي لمسياسات التنمكية كخياراتيا ...كىي كذلؾ تعمؿ عمى الغكص إلى جذكر المشاكؿ كالقضايا

البنيكية في المجتمع ،كتعمؿ عمى كضع تصكر كاضح لكيفية مكاجيتيا كمعالجة تمؾ المشاكؿ بشكؿ

تدريجي كمرحمي ،كالغكص إلى جذكر القضايا ،ال تقتصر عمى جانب دكف اآلخر ،كيكفي أف نقكؿ إف

النظرة الشمكلية تيدؼ لسحب فئات المجتمع كطبقاتو كأعراقو كطكائفو لمجرل نير التنمية ،حيث تضمف

آلية عمؿ تمؾ األحزاب السياسية مجتمعة ،عمى القضاء عمى التشرذـ كالفئكية البغيضة كالتعصب
الطائفي أك القبمي أك الديني ،كتتكحد جيكدىا في ترجمة أىدافيا إلى كاقع عمى األرض.

لذلؾ ،تسعى برامج األحزاب السياسية في عمميا بتكفير مساحة كاسعة مف الحرية لتتمكف مف بمكرة
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الحمكؿ لمشاكؿ المجتمع البنيكية ،تسمح لنشطاء سياسييف بصياغة البرامج الفنية ،كتبني اإلجراءات

العادلة كالمناسبة بحيث تعكس البرامج الكيفية التي معيا ،يمكف معالجة األكضاع االقتصادية كالسياسية

بشكؿ مكضكعي كعممي ،ال أف تقفز فكؽ تمؾ المشاكؿ ،أك أف تمتؼ حكليا كتتجاىميا كتتبنى المكاقؼ
المدغدغة لمشاعر الجماىير ،دكف مضمكف عممي ككاقعي كعممي لتمؾ المكاقؼ.

كيسمح ليؤالء السياسييف ،بتككيف كتأسيس أحزاب يجمعيا تحقيؽ أىداؼ البرامج ،كتتبايف تمؾ البرامج

(فكؿ برنامج يتبنى سياسة مالية أك نقدية مختمفة عف البرنامج اآلخر عمى سبيؿ المثاؿ) كيترؾ لمناس
الحرية في االنضماـ إلى ىذا الحزب أك ذاؾ تبعا لرؤيتيـ في ترجيح ىذا البرنامج أك ذاؾ ،كعميو

فالحزب السياسي سيتمكف مف اجتذاب أعضائو بخمفيات متباينة (إسبلمية أك عممانية أك ليبرالية) كلكف

ىذه الخمفيات لف يككف ليا انعكاسات سمبية لتبايف االنتماءات ،كحرية كؿ فرد في االعتقاد ،ألف الجميع

ستتكحد جيكدىـ في تحقيؽ أىداؼ الحزب كبرنامجو كتتطمب ىذه الرؤية أف تسف التشريعات المناسبة
لممزيد مف الشفافية في عرض الحقائؽ ،بحيث تتمكف تمؾ األحزاب مف أف تستقي المعمكمات مف

مصدرىا كال يحجر عمييا في الكصكؿ إلى أم معمكمة يمكف أف تفيد تمؾ األحزاب في صياغة برامجيا،

تستقييا مف مراكز كمؤسسات المجتمع المدني ،كالمؤسسات الحككمية ،ككمما كانت السياسات مبنية

عمى حقائؽ كأرقاـ كتحميؿ مكضكعي كتشخيص عممي لممشكمة أمكف لتمؾ األحزاب كعمى أساس مف

تمؾ البرامج اجتذاب قكاعدىا الشعبية مف كافة الفئات كالطكائؼ دكف تمييز ،كستككف قناعة فئات

الشعب بيذا البرنامج أك ذاؾ ىي المحؾ الرئيسي في كصكؿ ىذا الحزب أك ذاؾ إلى سدة الحكـ ،ال

الشعارات كالمكاقؼ األيديكلكجية أيا كاف مصدرىا.

إف مف شأف ىذه الديمقراطية المستيدفة التي نحمـ بيا كالتي ال كجكد حقيقيا ليا عمى الساحة العربية

مف أقصاىا إلى أدناىا ،ما ىي إال حمـ لجيمنا مف أحبلـ اليقظة ،ال بأس مف إخراجو عمى السطح كأمؿ
مف اآلماؿ التي يمكف لمجيؿ القادـ أف يحققو ،نقكؿ إنيا ستتمكف مف ترجمة الديمقراطية إلى كاقع جديد،

كتسمح أف يككف لتداكؿ السمطة بيف األحزاب معنى حقيقي كيككف تكريسا كاقعيا لمقكلة الحؿ في
الديمقراطية.

كىناؾ نتيجتاف ليذا التأطير المكضكعي لمديمقراطية كتداكؿ السمطة:

األكلى :أف قكاعد المعبة كما شرحتيا ،لف تجعؿ ىناؾ مكانا ألم صاحب أيديكلكجية ألف يصؿ إلى

سدة الحكـ نتيجة لمشعارات التي يرفعيا ،ألف الناس ستمتؼ حكؿ البرنامج العممي كالمكضكعي لتحؿ

مشاكميا ،كنككف بذلؾ نخطك خطكات متقدمة لتصفية الساحة مف اآلثار السمبية كمف سياسة نفي
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اآلخريف ،كستختفي شعارات التياريف العمماني كاإلسبلمي ،ألف تمؾ الشعارات كالمصادمات ؛لف تككؿ

خبز« كستضطر التجمعات السياسية لمخاطبة كحؿ مشاكؿ المجتمع ،كلف تككف ىناؾ مساحة لمتكفير
كالتكفير المضاد كما ىك الكضع البائس الحالي ،كخصكصا أف األحزاب السياسية ستضـ مختمؼ

الفئات ،كلكنيا لف تككف حاكمة لعمؿ الحزب كتطمعاتو ،أم أف الخمفية اإلسبلمية أك الميبرالية لف تككف

مرجعية في عمؿ الحزب ،ألف عمؿ الحزب يحكمو البرنامج ،كىذا البرنامج ىك كسيمتو الكحيدة في
الكصكؿ إلى السمطة.

الثانية :نتيجة لحجـ العمؿ كالمسؤكليات الممقاة عمى األحزاب ،لف تتحمؿ الساحة السياسية أكثر مف

حزبيف أك ثبلثة بالكثير ،لكي تتمكف األحزاب مف االعتماد عمى أعضائيا التقنييف كالمينييف في معالجة
أكضاع المجتمع الرئيسية ،فالبرنامج كخطة الحزب سيشارؾ في إعدادىا جيش مف ىؤالء كؿ في

تخصصو لكي تتكامؿ سياسات الحزب عندما يصؿ إلى سدة الحكـ ،كتتكلد قناعة عند الناخب بأف ىذا
الحزب أصمح لمبمد مف ذاؾ.

لذلؾ فإف العمؿ السياسي سيتحكؿ إلى جيد حقيقي كصادؽ في معالجة مشاكؿ المجتمع كقضاياه

الرئيسية ،كلف يككف ترفا محضا لكؿ مف ىب كدب يعمؿ عمى تككيف حزب يخكض فيو االنتخابات،

كعندما يصؿ يقع في حيص بيص ،كال يعرؼ رأسو مف رجميو ،فينساؽ كراء الجياز البيركقراطي ،فبدال
مف أف يحكـ ىذا الجياز كيقكد الناس ،ينقاد كراء أمراض المجتمع كتككف ممارساتو ردكد أفعاؿ ،بدال
مف أخذ المبادرة في القيادة سكاء لقكل الشعب أك الجياز البيركقراطي.

كشك ار.

 -08عبدالممؾ الحمر

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ،سأحاكؿ سيدم الرئيس كسيدم المنسؽ أف يككف ىناؾ بعض التساؤالت بقصد
بناء بعض التكجيات لتداكالتنا صباح اليكـ كمساء اليكـ ،كأبدأ بتساؤؿ عف الدكتكر عمي الككارم الذم

حظي بكثير مف المديح ،كىك يستحؽ ،ىؿ ىك سمفي أـ تحررم أـ مستقؿ أـ محايد؟ ىذا لؤلىمية ،ألف
المدح الذم أجمعت عميو الغالبية ،فما ىك التكجو في أعضاء ىذا المنتدل كالمشاركيف في ىذه الندكة.

النقطة الثانية ،ىيكمية الديمقراطية التي ننشدىا ،كمجمميا في شرائح خمس ،كأبتدئ بأف ىذه الشرائح

الخمس قد ترد عمى تساؤؿ سألو الدكتكر عبدالجميؿ الغربممي اليكـ ،لماذا تعثرت الديمقراطية في دكؿ

الخميج ،ألف بيف ىذه الشرائح الخمس تناف ار أك عدـ اتصاؿ كتكاصؿ ،كعدـ كجكد نظرة شمكلية ،ىذه
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الخمس مف دكف ترتيب.

الشريحة األكلى :الرأم العاـ ،كالرأم العاـ كما تعممكف يتأثر بعكامؿ داخمية كأخرل خارجية ،كخبلؿ
العقديف الماضييف كانت ىناؾ مؤثرات ،فقد غمبت المؤثرات الخارجية  -سكاء كانت عسكرية أك

صناعية ،أك تقنية  -عمى المؤثرات الداخمية ،أك كذلؾ الخمخمة السكانية ،كجكد العناصر البشرية

األجنبية التي تكاد تحكـ منطقة الخميج ،ىذا الرأم العاـ لـ نبحث في دكره في ىيكمية الديمقراطية ،ككما

تعممكف اليكـ نعيش في عصر فيو إعبلـ ببل حدكد ،كتنفؽ عمى ىذا اإلعبلـ عشرات المميارات مف
الدكالرات الستثمارىا الحتكاء ىذا الرأم العاـ الذم لـ يعد رأيا محميا  ،ىؿ تريد ليذا الرأم العاـ أف

يككف كذلؾ؟ ديمقراطيا أـ ال?

الشريحة الثانية :أشرنا أكثر مف مرة إلى مسألة الشعب كمسأؿ كيؼ نحسف مف البنية االجتماعية ،كلعمنا

مف خبلؿ ىذه البنية االجتماعية أف نسمع صكت األمة ،بمعنى آخر ...أف نفتح كؿ أقنية الحكار بيف
فئات الشعب ،كلعمي أشير إشارة خفيفة إلى أىمية دكر المنتدل في أف يسمع الشعب  -كفيو الخير

الكثير  -صكتو.

فمثبل ما ىك دكرنا في المنتدل في محاربة الطائفية ،كثي ار في ىذا الممتقى كالممتقيات السابقة ما

يذكركف البحريف كنمكذج لمتصارع أك الصراع الطائفي ،كأنا حسب عممي أف ىناؾ صراعات طائفية

خبيثة تمتد إلى خارج البحريف ،كمنيا مثبل مناطؽ معينة في المممكة العربية السعكدية ،لكف لكي

نحصؿ عمى صكت األمة نظيفا  ،ماذا عممنا لمحاربة الطائفية؟ نشكك كما اشتكى البعض صباح اليكـ
كمنيـ جاسـ السعدكف مف إشكالية إدارة التنمية.

ماذا عممنا لمحاربة الفساد بيف طبقات الشعب المختمفة كتكعية الطبقات المختمفة عف إشكالية الفساد

المحمي كالدكلي?

ككذا ينطبؽ األمر مرة أخرل عمى مدار الخمخمة السكانية ،كانعداـ الرؤية العقبلنية الكاقعية لممكاطنيف

الخميجييف.

الشريحة الثالثة :كىي ذات قكل متصاعدة كذات فاعمية في االنتخابات الدكلية ،أمريكا أك غيرىا ،ىـ

رجاؿ األعماؿ أك التجار الذيف نعرفيـ في دكؿ الخميج ،كليـ ثقميـ االقتصادم الذم بدأ يفكؽ منذ

منتصؼ الثمانينيات ثقؿ الحككمات المحمية ،كقد أشار األخ عمي كمف قبمو إلى قكة رأس الماؿ ،كتأثير
رأس الماؿ في الق اررات السياسية الديمقراطية ،كىؿ كقعنا في حسباننا في شيء مف التكازف مف رجاؿ

األعماؿ ،كتعممكف أف التكجو في اقتصاديات السكؽ الحر كىك ما نسميو الرأسمالية الجديدة ،ىك
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التقميص  -عف طريؽ الخصخصة  -لدكر الحكاـ أك السمطات القانكنية ،كمضاعفة سمطات رجاؿ

األعماؿ ،حتى يبدك أف الحكـ سيؤكؿ إلييـ ،أم حكـ رجاؿ األعماؿ.

الشريحة الرابعة :ىي مكضكع المفكريف ،كىناؾ في كرقة األخ عبدالمالؾ التميمي إشارة إلى عدد مف

التيارات الفكرية ،كأعتقد أف لمعمماء  -أيا كاف التفسير لذلؾ  -كلممفكريف خاصة ،دك ار كبي ار في

استخداـ ضغكط تيارات فكرية تصب في الديمقراطية المنشكدة ،ىنا ىي القاعدة العممية العممانية ،ما ىك

دكر المنتدل في تعزيز دكر المفكريف في القرار السياسي.

الشريحة الخامسة :ىي مكضكع الحكاـ كىذا ما كرد في الصفحة  24مف كرقة كبحث الدكتكر عمي

الككارم.

ىذه الشرائح الخمس ،أعتقد أنيا تحتاج إلى مزيد مف البحث كالتكامؿ فيما بينيا ،كنحف نتكجو إلى بناء
الديمقراطية ،أك ما يسمى التربية الديمقراطية ،أك البنية االجتماعية بصكرة عامة.

النقطة الثالثة ،عف المعكقات التي أسمييا (العفية) لمديمقراطية ،كباإلضافة إلى ما أشار إليو الدكتكر

عمي الككارم ،ىناؾ نكع مف المعكقات العفية ،ىك إشكالية غمبت الشخصانية حتى في اجتماعات

المنتدل ،ككذلؾ تركيزنا التفكيرم أك الفكرم عمى الفطرية ،كفي رأيي الشخصي ،ما لـ نتغمب عمى
الشخصانية ،كنتجاكز الفطرية ،فستبقى ىذه المعكقات العفية حجر عثرة أماـ مسيرتنا الديمقراطية.

النقطة األخيرة ،كنا بيف كفتيف منذ عيد ليس بالقريب بيف البدكقراطية كبيف الديمقراطية الغربية ،كأشرنا

إلى ما أشرنا إليو ،كلـ يكتمؿ في ىذا المفيكـ ،طرح ديمقراطية الشكرل ،كالبعض ينظر إلييا نظرة شبو

حقيقية ،ككما أراىا ،الديمقراطية مجمكعة نظاـ مؤسسات كآليات متجددة ىي الثكابت.
كأشكر السيد الرئيس عمى صبره عمى ذلؾ كأقكؿ كـ ديمقراطيا منا في ىذا المنتدل?

 -09الرئيس :الكممة األخيرة لؤلخ الباحث الدكتكر عمي خميفة الككارم
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ممحق ()2

مداخل مرحمية لتعزيز الديمقراطية في البحـرين*

الدكتور عمي خميفة الكواري



الدكحة2110/7/01 :

دخمت البحريف منذ شير نكفمبر  2111حقبة جديدة ،كاخذ أميرىا منعطفا آمنا باتجاه

الديمقراطية  .كقد عبر الميثاؽ الكطني عف تكجيات سمػكه كبرنامجو السياسي( . )0كما حسمت نتيجة
التصكيت عمي الميثاؽ قبؿ طرحو لبلستفتاء  .ككاف ذلؾ اثر لقاء األمير مع عدد مف كجكه المعارضة

البحرينية بتاريخ  8فبراير  ،2110بعػد أف صرح عبػد الكىػاب حسيف  -عمي اثر االجتماع – بأف أمير

البحريف أكػد لبلجتمػاع أف " الميمات التشريعية ستككف لممجمس المنتخب فيما سيككف المجمس المعيف
لممشكرة كالرأم "  ،كاف سمكه قد أكد أيضا عمي أف " دستكر العاـ  0973لف يمس " "كالتغيير سيككف

بمكجب اآلليات الكاردة فيو" (. )2

ككاف ىذا التأكيد ك ما سبقو كتبله مف عكدة المبعديف كاطبلؽ سراح المسجكنيف ىك ما تتطمع

إليو الحركة االىميو المطالبة بعكدة العمؿ بدستكر البحريف لعاـ 0973

()3

 ،كالذم عطمت بعض مكاده

منذ عاـ  .0975كبذلؾ تـ التكافؽ بيف أىؿ البحريف أمي ار كحككمة كشعبا كفؽ ميثاؽ الشرؼ ىذا عمي

تجديد البيعة  ،كطي صفحة الماضي  ،كالعػكدة إلى ما سبػؽ أف تعاقػدكا عميػو مف دستػكر كضعتػو جػمعيػة

تأسيسيػة منتخبػة ،كاقره سمك أمير البحػريف -آنذاؾ -كعممت بمكجبو حككمتيا .

كفي ضكء ىذه القراءة كمف منطمؽ الحب لمبحريف كأىمو جميعا  ،أطرح لممناقشة

مداخؿ

استراتيجية متاحة ألىؿ البحريف حتى يتـ االنتقاؿ إلى الديمقراطية كتتحقؽ ممارستيا عمي ارض الكاقع

خبلؿ مرحمة انتقالية تغطي عقدا مف الزمف إلي . 2101

إف أىؿ البحريف مييأكف حضاريا كمكضكعيا كنفسيا كمصمحيا لبدء عممية تحكؿ ديمقراطي رائد

في المنطقة ،إذا تـ التعاكف عمي المستكييف الرسمي كاألىمي مف ناحية كالتعاكف األىمي مف ناحية أخرم ،
عمي تحرم المداخؿ اإلستراتيجية كالعمؿ المشترؾ مف اجؿ تحقيقيا  .كىذه المداخؿ يمكف إجماليا في

التالي :

*في األصؿ كرقة أعدت لندكة حكار حكؿ " رؤية مستقبمية لتعزيز المساعي الديمقراطية في أقطار مجمس التعاكف " عقدت في البحريف بدعكة مف نادم

العركبة بتاريخ .2110/6/21
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أكال :تعديؿ الدستكر كفقا ألحكامو ثانيا :تجسيد الحركػة الديمقراطيػة في تجمػع دستكرم  ،ثالثا :تكريس
االندماج الكطني في تنظيمات المجتمع المدني ،رابعا :تنمية مصادر ككسائؿ المشاركة السياسية،

خامسا :تنمية الثقافة الديمقراطية كنشرىا.

أوال :تعديل الدستور وفقا ألحكامه

في تقديرم المتكاضع أف أكؿ المداخؿ االستراتيجية لتكريػس مبادرة سمك أمير البحريف ىذه

كاضافتيا إلى مبادرة عبد اهلل سػالـ الرائدة في المنطقة ( ، )4يتمثؿ في إجراء التعديبلت الدستكرية كفؽ

المادة ( )014مف الدستكر .لقد تكافؽ أىؿ البحريف في ميثاؽ العمؿ الكطني عمي إجراء تعديميف دستكرييف

.أكليما ":تعديؿ التسمية الرسمية لدكلة البحريف بناء عمي الطريقة التي يقرىا سمك األمير كشعبو ".
كثانييما " :استحداث نظاـ المجمسيف ،بحيث يككف األكؿ منتخبا " (" ")111يتكلى المياـ التشريعية  ،إلى
جانب مجمس يضـ أصحاب الخبرة كاالختصاص لبلستعانة بآرائيـ فيما تطمبو الشكرل مف عمـ "  ،كما جاء

في الميثاؽ ( . )5كىذاف التعديبلف ليس ثمة خبلؼ عمييما مف حيث المبدأ بيف أىؿ البحريف  ،كمف السيؿ

كالمناسب إج ارؤىما كفؽ المادة ( )014مف الدستكر بعد عكدة العمؿ بالدستكر،كانتخاب المجمس
التشريعي.كفي ىذا اإلجراء تأسيس سميـ لمديمقراطية باعتبارىا تعاقػدا مجتمعيا متجددا ،كتكريس لمشرعية
الدستكرية التعاقدية التي يمثميا دستكر البحريف لعػاـ .0973

كما أف تعديؿ الدستكر كفؽ آليات الدستكر  ،فيو ضماف منطقي لضركرة التكافؽ في المستقبؿ بيف

المجمػس التشريعي المنتخب كسمك األمير عمي أم تعديؿ دستكرم ،ألف تعديؿ الدستكر مف خارج األحكاـ
الدستكرية يفتح مجاؿ الطعف الدستكرم كيضر باستقرار الممارسة الديمقراطية كتطكيرىا في المستقبؿ.

كحسب تقديرم المتكاضع  ،ىناؾ أيضا حكمة ديمقراطية في ىذيف التعديميف ،إذا تـ أجراءىما كفقا

لممادة ( )014مف الدستكر .فإذا كاف المجمس االستشارم سكؼ يتككف مف أىؿ الرأم كأصحاب

االختصاص كمف أصحاب المكانة االجتماعية كرمكز المجتمع المدني كأصحاب الدكر الكطني المتميز،

فإنو قد يفتح المجاؿ لمتداكؿ المتأني لمخيارات الكطنية إذا أحسف طرح تمؾ الخيارات عمي المجمس
االستشارم لسماع مختمؼ اآل ارء ك االجتيادات ك مكاصمة مناقشتيا أيضا في الصحافة كالمنتديات

كالجمعيات المينية المختصة قبؿ أف تطرح تمؾ الخيارات عمي التصكيت في المجمس التشريعي المنتخب
أك يتخذ فييا قرار حككمي ممزـ  .ففكرة تكسيع دائرة الحكار كأخذ المشكرة كاالستماع إلى أراء أصحاب
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الخبرة ك أصحاب الحكمة ،تمثؿ انتقاال مرغكبا يتحقؽ بمكجبو الكصكؿ إلى مرحمة الديمقراطية التداكلية

( ، )6القائمة عمي تكضيح كجيات النظر قبؿ التصكيت عمي الخيارات الكطنية كالق اررات العامة .ىذا
بالطبع إلى جانب الديمقراطية اإلجرائية التي تتمثؿ في التصػكيت ،الذم ىك شرط الزـ في الديمقراطية

كلكنو ليس شرطا كافيا لسبلمة الممارسة الديمقراطية  .فالشفافية ك الكضكح كسماع اآلراء كأخذ مختمؼ

المصالح في االعتبار ىي السبيؿ إلى ضبط سمطػة التشريع كالتنفيذ  ،برأم عاـ تتـ بمكرتو مف خبلؿ

الحكار اليادئ المتأني كتتضح بمكجبو المصمحة ،التي ىي أكلى بالرعاية مف كجية نظر الممزميف
بالق اررات كالخيارات التي تتخذىا السمطة التنفيذية أك التشريعية المنتخبة .كىذا حسب تقديرم مما يمكف

لمبدأ الشكرل أف يضيفو لتقكيـ الممارسة الديمقراطية كاالرتقاء بيا .

كلعؿ ضعؼ التداكؿ المتأني كانعداـ الحكار حكؿ الخيارات الكطنية في تجارب االنفتاح السياسي

العربية  ،ىك األمر الذم يحكؿ دكف ارتقاء تمؾ التجارب إلى مرتبة الممارسة الديمقراطية الحقة حيث
تقتصر تمؾ التجارب عمي شكؿ الديمقراطية دكف مضمكنيا لكثرة ما تستخدـ التعديبلت الدستكرية كتسف

القكانيف المستعجمة كفؽ ما تمميو رغبة السمطة الحاكمة في احتكار الحكـ كضماف عدـ تداكؿ السمطة
كعدـ السماح لمممارسة أف ترتقي إلى مرتبة الديمقراطية،باعتبار الديمقراطية مشاركة سياسية فعالة في

اتخاذ الق اررات كتحديد الخيارات مف قبؿ الممزميف بيا(. )7

ككذلؾ فإف تعديؿ مسمي الدكلة مف دكلة البحريف إلى مممكة البحريف كما يتكقع المراقبكف ،

كتعديؿ مسمي األمير إلى ممؾ قد يككف فييما مضمكف ديمقراطي إلى جانب أنيما إجراء مقبكؿ كليس

ىناؾ مف يعترض عمييما  .كالمضمكف الديمقراطي ليذا التعديؿ يتمثؿ في تكريس فكرة الممكية الدستكرية
التي تممؾ كال تحكـ .كىػذا قد يساعد عمي تجنب العرؼ الذم أخذت بو الممارسة السياسيػة الككيتيػة،

بالرغـ مف اختػبلؼ ذلؾ مع ركح دستػكر الكػكيت لعػاـ 0962ـ ( )8كالمادة ( )56التي تنص عمي أف "
يعيف األمير رئيس مجمس الكزراء  ،بعد المشاكرات التقميدية" .كلقد أدل ىذا التساىؿ مع ركح الدستكر

كنصو إلى نشكء عرؼ أدخؿ الككيت في مصيدة المجامبلت كاالعتبارات الشخصية ،األمر الذم أدل إلى
استمرار تكلي كلي العيد منصب رئيس الكزراء ،كلـ يتغير شخصػو منذ حػكالي ربع قرف مف الزماف

بصرؼ النظر عف أداء الك ازرة .كقد أصبح ذلؾ العرؼ مصدر أزمة ليس بيف مجمس األمة كالحككمة فقط

بؿ داخؿ األسرة الحاكمة كالنخب الككيتية األخرل.

كلعؿ تكريس المضمكف الديمقراطي لمممكية الدستكرية في البحريف يحمييا مف نشكء عرؼ يحكؿ

دكف تداكؿ السمطة التنفيذية التي تمثميا الك ازرة  ،كما يحكؿ دكف استمرار التمييز بيف ك ازرات السيادة
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كغيرىا مف الك ازرات كاحتكار األكلي ألفراد اآلسر الحاكمة كما ىك األمر اآلف في دكؿ المنطقػة  .أف

تكريس مفيكـ الممكية الدستكريػة في البحريف قد يفتػح اآلفػاؽ إلػى االقتػداء  -مف حيث الشكؿ فقط كليس
المضمكف – بالتجربة الممكية في األردف كالمغرب حيث ال يكجد احتكار مف حيث المبدأ لرئاسة الكزراء
أك ك ازرات السػادة .كاذا عػممنا أف األمير في البحريف –كما ىك في الككيت -رأس السمطػة التنفيذيػة التي

يتكالىا مع مجػمس الكزراء كفقػا لنػص المػادة ( 32فقرة "ب") مف الدستكر ،فإف تداكؿ السمطة عمي مستكم
رئيس الكزراء كالكزراء عامة ال يخؿ بالتكافؽ الذم عبر عنو دستكر البحريف -ككذلؾ الككيت -عندما تـ

إقرار الدستكريف كتـ االنتقاؿ إلى الديمقراطية .

ثانيا :تجسيد الحركة الديمقراطية في تجمع دستوري

شيدت البحريف عبر عقد التسعينيات األخير ،حركة ديمقراطية عبرت عنيا العرائض الداعية إلى

عكدة العمؿ بدستكر البحريف لعاـ  0973كما ارتبػط بيا مف نشاطات داخؿ البحػريف كخارجػيا ( . )9كقد
تكافؽ الداعكف إلي عكدة الديمقراطية عبر تياراتيـ الفكرية كانتماءاتيـ العقائدية كطكائفيـ مف سنة كشيعػة،
عمى عكدة العمؿ بدستكر البحريف لعاـ  .0973كىي الدعكة التي استجاب ليا سمك أمير البحريف ككرسيا

بميثاؽ العمؿ الكطني.

كاليكـ فإف عمي تمؾ الحركة الديمقراطية أف تؤطر نفسيا كأف تعمؿ عمي تفعيؿ مطالبيا مف

خبلؿ إنشاء تجمع دستكرم ،غرضو تفعيؿ الدستكر ككضع مبادئو كأحكامو مكضع التطبيؽ ،مف خبلؿ
التكعية السياسية كتنمية رأم عاـ مستنير يرتكز عمي مجتمع مدني فاعؿ ،كمف خبلؿ العمؿ البرلماني
المكحد الذم يتيح ليذا التجمع فرص التشريع كالمسألة كالرقابة عمي أداء السمطة التنفيذية كالماؿ العاـ  .بؿ
إف إنشاء ىذا التجمع الدستكرم بيف أطراؼ الحركة الديمقراطية ىك اليكـ ضركرة لدرء األخطار التي بدأت

تظير عمي المستكم األىمي .كيذكر منصكر الجمرم ثبلثة أخطار عمي المستكم األىمي أصبحت تيدد

كحدة الحركة الديمقراطية في البحريف .أكليا :ظيكر جماعات كاتجاىات كانت غائبة في فترة التسعينيات.

ثانييا :تفرؽ المجتمع عمي أساس طائفي أك اكاثني أك حزبي .كثالثيا :ظيكر التعاضديات كأصحاب
المصمحة كالكاسطة بدال مف نمك مجتمع مدني يقكـ عمي أسس كطنية.

كمف ىنا فإف الحركة الديمقراطية عمييا أف تتكحد في تجمع دستكرم حتى يتـ إرساء نظاـ الحكـ

الديمقراطي عمي األقؿ  ،كفي تقديرم أف الدعكة إلي ىذا التجمع الدستكرم يمكف أف تبدأ مف خبلؿ لجنة

تحضيرية تضـ الثبلثمائة شخصية الذيف كقعكا عمي العريضة األكلى عاـ  ، )01(0992ربما إضافة إلي
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شخصيات العريضة النسائية لعاـ  0995التي كقعت عمييا  323شخصية نسائية بحرينية ( . )00كما
يمكف أف يضاؼ إلي الييئة التأسيسية ليذا التجمع شخصيات بحرينية اخرم إضافة إلي الذيف نشطكا في

إطار الحركة الدستكرية في الداخاؿ كالخارج طكاؿ العقد األخير  .أما عضكية ىذا التجمع فإنيا يجب أف

تككف مفتكحة لكؿ البحرينييف الذيف يمتزمكف بتفعيؿ الدستكر ككضع مبادئو مكضع التنفيذ .كيمكف أف يشكؿ
المكقعكف عمي العريضة الشعبية البالغيف خمسة كعشريف ألفا  ،نكاة العضكية عمي أف ينضـ إلييـ كؿ

حائز لشرط العضكية عمي قاعدة المكاطنة دكف تمييز.

كغني عف القكؿ أف نجاح ىذا التجمع الدستكرم في تحقيؽ أغراضو كاداء المياـ المرحمية الممقاة

عمي عاتقو يتطمب أف يككف ديمقراطي اإلدارة  ،كتككف العبلقات ديمقراطية أيضا بيف أطرافو كبينيـ كفيما

بيف الدكلة كالمجتمع  ،األمر الذم يسمح بنمكه كاستقػرار كببػركز تيارات داخميػو فيػو  -ربما أعضاء في

جماعات كجمعيات قائمة -باعتبار ذلؾ التجمع صكره مصغرة لممجتمع السياسي الديمقراطي الذم تربط
أطرافو -أفرادا كجماعات -قكاسـ مشتركة دكف أف تمغي التنافس المشركع لممصالح كتنكع االتجاىات
كاختبلؼ اآلراء الذم ال يفسد لمتكافؽ قضية  .فيك تجمع أقرب إلى الحركة أك الجبية كالتحالؼ السياسي
في النظـ الديمقراطية في مكاجية أحزاب كتكتبلت أخرم ال تشارؾ أطرافو قكاسميـ المشتركة كال تعمؿ

مثميـ مرحميا لتحقيؽ نفس األىداؼ .

لقد عممتنا التجارب كاإلحباطات  ،أف االنتقاؿ إلى الشرعية كفؽ دستكر ديمقراطي شرط الزـ

لعممية التحكؿ الديمقراطي ،كلكنو شرط غير كاؼ الستقرار الديمقراطية كبدء عممية التحكؿ الديمقراطي

الشاقة كالمستمرة كالتي تتطمب استمرار كجكد إرادة سياسية كنمك رأم عاـ مستنير كمجتمع مدني فاعؿ

باتجاه تحكيؿ الديمقراطية مف مجرد تكافؽ سياسي إجرائي إلى قيمة إجتماعية كمعيار أخبلقي تخضع

ممارستيا لعممية الضبط االجتماعي كما ىي اليكـ في المجتمعات الديمقراطية.

كقد فشؿ مجرد االنتقاؿ إلى الحياة الدستكرية في كثير مف التجارب بصكرة عامة  ،كفي

التجػارب العربية عمي كجو الخصكص  ،نتيجة التمزؽ الذم يصيب الحركة الديمقراطية بمجرد االنتقاؿ  .ك
نتيجة اعتقاد كؿ حزب أك حركة أك تيار أك شخصية أف الديمقراطية قد تحققت كآف آكاف قطاؼ ثمارىا.
فيتحكؿ حمفاء األمس إلى أعداء منغمسيف في التنافس غير الشريؼ عمي المكاقع كالمناصب ك المكاسب

قبؿ أف يحيف آكانيا  ،فتذىب ريحيـ كيضعؼ الطمب الديمقراطي الفعاؿ الذم كضعكه كحركة عمي السمطة

عندما كانكا متحالفيف في حركة ديمقراطية ذات مطالب دستكرية محددة.

كالحؽ أف ىناؾ فرقا شاسعا بيف مجرد االنتقاؿ الديمقراطي كبيف إرساء الممارسة الديمقراطية

مسكدة أكلية ال يجكز نشرىا كميا أك جزئيا بأم شكؿ مف األشكاؿ ()2110/01/2

225

عمي األرض  .كما أف ىناؾ نضاال شاقا مطمكبا عمي المستكم الرسمي كفي المنظمات األىمية كفيما بينيا
لتكريس الممارسة الديمقراطية  .ىذا إضافة إلى ممارسة الديمقراطية في مؤسسات الدكلة كالمجتمع حتى
تطبؽ الديمقراطية عمي األرض  ،كتصبح ممارسة حقيقية في الحياة السياسية عمي مستكم الدكلة كالمجتمع

بشكؿ عاـ.

كفي البحريف حسب تقديرم  ،ىناؾ حاجة إلى عقد أك عقديف مف الزمف عمي األقؿ لتفعيؿ

الدستكر  .فمبادئ الدستكر الديمقراطي الخمسة -في البحريف كفي غيرىا – المتمثمة في مكاطنة متساكية
كالشعب مصدر السمطات كال سيادة لفرد كال لقمة عمي الشعب،إلي ما يمي ذلؾ مف مبادئ عدـ الجمع بيف
السمطات  ،ككفالة الحريات العامة كضمانات ممارساتيا ،كسيطرة أحكاـ القانكف ،كأخي ار كليس آخ ار مبدأ

تداكؿ السمطة كما أد ارؾ ما تداكؿ السمطة....كميا مطمكب كضعيا تدريجيا كفي سياؽ نضاؿ ديمقراطي

شاؽ مكضع التطبيؽ.

كمف ىنا فإف الحركة الديمقراطية في البحريف عبر العقد الماضي كالحركة الكطنية فيما سبقو مف

عقكد  ،مطالبة أف تبدع صيغة تنظيمية مناسبة تسمح ليا بالعمؿ المشترؾ مف أجؿ تفعيؿ دستكر 0973

بعد عكدة العمؿ بو .كعمي القكل ك التيارات األىمية التي تؤمف بالديمقراطية باعتبارىا منيجا يحقؽ مشاركة
سياسية فعالة كيسمح بإدارة أكجو التعارض في المصالح كاختبلؼ االجتيادات كاآلراء سمميا  ،أف تمتقي

مرحميا -لمدة عقد مف الزماف عمي األقؿ – حكؿ برنامج عمؿ يمثؿ قكاسـ مشتركة كحدا أدني يتـ
بمقتضاىا تفعيؿ الدستكر كنمك مصادر المشاركة السياسية الفعالة لممكاطنيف جميعا ك إتاحة كسائميا

الفعالة.

ثالثا :تكريس االندماج الوطني في تنظيمات المجتمع المدني

مف الحقائؽ المعركفة في البحريف  ،تنكع سكانيا ما بيف شيعة كسنة كالي حد أقؿ جماعات إثنية

 ،إضافة إلي كضكح معالـ التميز االجتماعي كاالقتصادم بيف الشعب كاألسرة الحاكمة عبر تاريخ البحريف

الحديث .كمثؿ ىذا التنكع ال تكاد تخمك منو دكلة مف الدكؿ العربية بؿ دكؿ العالـ أجمع .كحتى يبقي ىذا

التنكع في إطار اإليجابية كاغناء الحياة السياسية في المجتمع كالدكلة  ،فإف الدكؿ الديمقراطية تتخذ مف
اإلجراءات الدستكرية كالقانكنية كالسياسية ك االجتماعية كاالقتصادية ما يكرس الكحدة الكطنية كيعزز عممية
االندماج الكطني عمي قاعدة المكاطنة.

كعمى أىؿ البحريف أف ينتبيكا إلي حقيقة التنكع الذم يكجد في المجتمع  ،كما أف عمييـ دراسة

أسباب االستقطاب الطائفي – مف أجؿ معالجتيا كالحد منيا – ك ىك استقطاب يبرز في كقت األزمات
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كالتكترات الكبرل كتبدك فيو الدكلة منقسمة الي أقمية سنية يتمتع بعض أفرادىا بامتيازات سياسية كفرص

اقتصادية أكثر مما ىك متاح لمعظـ األغمبية الشيعية .األمر الذم يجعؿ مف األخيرة في بعض األحياف

تبرز بأنيا معارضة ك أف معارضتيا تعكد ألسباب طائفية.

كمف ىنا فإف تعزيز عممية االندماج الكطني عامة تتطمب تنمية مجتمع مدني عمي أساس غير

مناطقي كال طائفي  .كىذا اليدؼ الكطني العظيـ يتحقؽ بالكعي  ،كيتكرس بتحقيؽ المساكاة عمي قاعدة
المكاطنة  -عمي المستكييف الرسمي ك األىمي  ، -الذم يضعؼ حاجة المكاطف إلي التضامنيات مف
طائفية كقبمية كمناطقية ككؿ أشكاؿ اإلنتماءات التي يكتسبيا اإلنساف بحكـ الكراثة كالكالدة في طائفة أك

قبيمة أك منطقة معينة .كيككف ذلؾ مف خبلؿ تشجيع قياـ التنظيمات الطكعية التي يتككف منيا المجتمع
المدني الحديث مقارنة بالمجتمع األىمي التقميدم الذم تغمب عمى الركابط فيو االعتبارات الكراثية.

كقد اتخذت بعض الدكؿ التي تعاني مف مسألة االستقطاب اإلثنػي أك العرقي أك الديني أك

الطائفي -حفاظا عمي كحدتيا الكطنية -سياسات كسنت قكانيف تحد مف قياـ تنظيمات المجتمع المدني
الحديث عمي أساس كراثي كتشجع قياميا عمي االعتبار الطكعي ك الرابطة الكطنية  ،الذم يجب أف
تعكسو عضكية تنظيمات المجتمع المدني  ،كما يجب أف تعكسو أىداؼ تمؾ التنظيمات التي يشترط أف

تككف أغراضيا ذات تكجو كطني عاـ في مجاؿ تخصصيا السياسي أك النقابي أك الميني أك الفكرم أك

الثقافي كاالجتماعي .

كيمكف لمبحريف  -عمي المستكم الرسمي كاألىمي – التثقيؼ ك التكعية بمخاطر تأسيس

منظمات المجتمع المدني ذات االىتمامات العامة كالنطاؽ الكاسع  ،عمي أساس طائفي أك قبمي .كما يمكف
لمتشريع أف يقكـ بدكر مكجو كضابط كرادع لمنظمات المجتمع المػدني في ىذا الصػدد  .كذلؾ مف خبلؿ

التشجيع عمي اف تبتعد عف صفػة الطائفيػة كالقبمية الضيقة مف خبلؿ اشتراطات العضكية المتنكعة –مف

مختمؼ مناطؽ البحريف – كتبني األىداؼ التي تبتعد عف شبية الطائفية أك القبمية.
رابعا :تنمية مصادر ووسائل المشاركة السياسية

يتطمب أمر مشاركة المكاطف في اتخاذ الق ار ارت العامة ك التأثير عمي الخيارات الكطنية،

امتبلؾ مصادر ككسائؿ المشاركة السياسية الفعالة  .كىذا يتطمب في البحريف كخبلؿ عقد مف الزمف
العمؿ مف أجؿ حصكؿ المكاطف عمي كامؿ حقكقو االقتصادية كاالجتماعية ك الثقافية التي يكفميا دستكر

البحريف لعاـ  0973في الباب الثاني (المقكمات األساسية لممجتمع)  .ككذلؾ حصكلو عمي حقكقو
السياسية المتعمقة بحرية التعبير ك التنظيـ كامتبلؾ كسائميما مف تنظيمات المجتمع المدني كمف كسائؿ
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إعبلـ كاتصاؿ كثقافة أىمية حرة كنزيية .كىذه الحريات ككسائميا يكفميا الدستكر أيضا في بابو الثالث (

الحقكؽ كالكجبات العامة) .

إف الحؽ الدستكرم لممكاطف في المشاركة السياسية شرط الزـ كلكنو ليس كافيا لتحقيؽ ممارسة

المكاطف لممشاركة السياسية الفعالة التي تؤدم إلي تأثيره عمي الق اررات العامة الممزمػة لو ك المساىمة في

تحديد الخيارات التي يتكقؼ عمييا حاضره كمستقبمو كمصير مجتمعو  .أف المكاطف ال بد أف يمتمؾ
مصادر المشاركة السياسية مف حؽ العمؿ كالضماف االجتماعي كحماية األسرة كرعايتيا إلي جانب إلزامية

التعميـ كمجانيتو كالرعاية الصحية كالمسكف المبلئـ  ،في إطار تكافؤ الفرص بيف المكاطنيف كفي ظؿ

العدالة االجتماعية كخضكع الممكية كالثركة العامة كالخاصة العتبارات أداء الكظيفة االجتماعية  ،كذلؾ مف

خبلؿ تكظيفيما لتحقيؽ التنمية الشاممة المستدامة ذات الكجو اإلنساني.

ككذلؾ تتطمب مشاركة المكاطف بشكؿ فعاؿ في الحياة السياسية كممارسة الديمقراطية عمي

األرض  ،تصاعد نسبة انخراط المكاطنيف في حركات سياسية ديمقراطية اإلدارة  ،إلي جانب جمعيات
ثقافية كمينية كنقابات ،إضافة إلى سائر أشكاؿ تنظيمات المجتمع المدني  .كما يتطمب ذلؾ أيضا تنمية
إمكانية حصكؿ المكاطنيف عمي المعمكمات البديمة مف مصادرىا األصمية حتى يتمكنكا مف المشاركة  ،عف

عمـ في اتخاذ أك التأثير عمي اتخاذ الق اررات العامة كالخيارات الكطنية الممزمة ليـ  .إف ذلؾ التأثير ال
يتحقؽ بدكف الحصكؿ عمي المعمكمات

الصحيحة  ،كتكفر مصادر المشاركة السياسية مف حقكؽ

اقتصادية كاجتماعية ك ثقافية لممكاطف كقياـ مجتمع مدني فاعؿ كنمك رأم عاـ مستنير ،يستند عمي

منظكمة مف مؤسسات الدكل ة كتنظيمات المجتمع المدني  ،كتتاح لو كسائؿ إعبلمية حرة كنزيية رسمية
كأىمية تحيطو بالمعمكمات ك تزكده باآل ارء كالتحميبلت .

مف ىنا تأتي أىمية ىدؼ "تنمية مصادر ككسائؿ المشاركة السياسية"  ،في العقد األكؿ مف عكدة

العمؿ بالدستكر كتأسيس الديمقراطية في البحريف في ضكء تكجيات األمير  ،باعتبار ذلؾ مدخبل
إستراتيجيا لكضع الديمقراطية مكضع التطبيؽ عمي أرض الكاقع  ،كعدـ بقائيا نصكصا دستكريو كحقكقا
قانكنية مع كقؼ التنفيذ  ،كما نشاىد ذلؾ في اغمب الدكؿ العربية التي تدعي بالديمقراطية كصبل دكف إف

تؤكد عمى تنمية مصادر ككسائؿ المشاركة السياسية  ،بؿ تعمؿ جيدىا إلعاقة الممارسة الديمقراطية كمنع
االنفتاح السياسي كاالنتقاؿ إلي الديمقراطية كالحياة الدستكرية مف أف يؤتيا ثمراتيما كأف يصبل إلي عمميو

تحكؿ ديمقراطي مستقرة بفضؿ اتساع نطاؽ امتبلؾ المكاطنيف لمصادر ككسائؿ المشاركة السياسية الفعالة
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كنمك قدرة تمؾ المصادر كالكسائؿ بما يؤكد دكر المكاطف في الحياة السياسية كيفعؿ مشاركتو في الشؤكف
العامة .

خامسا :تنمية الثقافة الديمقراطية ونشرها

إف تنمية الثقافة الديمقراطية كنشرىا حتى تصبػح الديمقراطية قيمة كمعيا ار أخبلقيا في المجتمع ،

ليست فقط مدخبل استراتيجيا لمدة عقد مف الزمف  ،كانما ىي ميمة قد تحتاج إلي قرف أك اكثر حتى تستقر
الديمقراطية في ضمير الفرد كتنعكس عمى سمككو كتصبح قيمة ثقافية كمعيا ار أخبلقيا تخضع لمضبط

االجتماعي مثؿ أم قيمة يجميا المجتمع كال يرضى بالعبث بيا .

كالديمقراطية في المجتمعات العربية  ،التي مازالت قطاعات كبيرة مف الجماىير فييا تنتظر قدكـ

" العادؿ المستبد " كحيث تمقى فكرة " إنما العاجز مف ال يستبد " قبكال كيتفشى االستبداد في الحياة
السياسية عمى المستكل الرسمي كاألىمي كفي األسرة كالمدرسة كمكاف العمؿ  ،تحتاج إلي تأصيؿ يؤكد

عمى ت صالح الديمقراطية مع ثكابت المجتمع كيؤكد انتماءىا إلى قيـ العدؿ كاألنصاؼ كالمساكاة التي يجميا
المجتمع كينشدىا الناس  .كما تحتاج إلي غرس كنشر ثقافتيا مف خبلؿ تكظيؼ نظاـ التربية كالتعميـ ك
أجيزة الثقافة األعبلـ كاالتصاؿ كمف خبلؿ منابر الكعظ ك اإلرشاد  .ىذا إضافة إلى تكريس ممارستيا

في الحياة السياسية عمي مستكم الدكلة كفي تنظيمات المجتمع المدني كفي البيت كالمدرسة.

كمف ىنا فإف عمي مؤسسات الدكلة كتنظيمات المجتمع المدني كاألىمي عامة كأصحاب الفكر

كرجاؿ التربية كاألعبلـ كنسائيما  ،إضافة إلي أىؿ المكانة الرسمية كالدينية كاالجتماعية في البحريف
كخبلؿ العقد القادـ أف يمتفتكا إلي أىمية تنمية الثقافة الديمقراطية كالعمؿ عمي نشرىا باعتبار ذلؾ مدخبل
إستراتيجيا الستقرار الممارسة الديمقراطية في البحريف كتأسيسيا في الثقافة حتى تبدأ عممية التحكؿ

الديمقراطي المستمرة .

كحسب اعتقادم

المتكاضع  ،ىناؾ ميمتاف رئيسيتاف في جيكد تنمية الثقافة الديمقراطية

كنشرىا .أكالىما :مقاربة إشكاليات الديمقراطية كعمي األخص احتماالت تعارضيا مع اإلسبلـ كثانيتيما:

تكسيع قاعدة أصحاب المصمحة قي الديمقراطية مف خبلؿ تضييؽ الخناؽ عمي الفساد كاإلفساد كالحد مف
المصالح غير المشركعة ككشفيا ،كالتعكيض مرحميا كبشكؿ مؤقت عمي أصحاب المصالح التي تقؼ

مصالحيـ التي اكتسبكىا كرتبكا أمكر حياتيـ عمييا ،عائقا أماـ الممارسة الديمقراطية عمي ارض الكاقع .

لعؿ ىذيف اإلجرائيف يكسعاف مف قاعدة أصحاب المصمحة في الديمقراطية بعد أف يخففا مف سكء الفيـ
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كسكء الظف كيحدا مف تأثير سكء القصد عمي حد قكؿ أحد األصدقاء  ،عندما تسكد الشفافية كيتـ نشر
المعمكمات المتعمقة بالماؿ العاـ ك يصبح مف الممكف اتضاح األمكر عمي حقيقتػيا .
***********************

ىذه خمسة مداخؿ استراتيجية لتعزيز الديمقراطية في البحػريف بعد العكدة المنتظرة لمعمؿ

بالدستكر  ،أطرحيا لمحكار كىي ال تعدك أف تككف تفكي ار بصكت مسمكع بيف ميتميف كمعنييف بانتقاؿ
البحريف الديمقراطي الذم جعؿ التقاءنا في نادم العركبة ممكنا ،نناقش فيو جيكد أبناء المنطقة في تنمية

رؤية مستقبميػة لتعزيز المساعي الديمقراطية في دكؿ مجمػس التعػاكف  ،ك نتطرؽ  -برحابة صدر  -إلي
المداخؿ اإلستراتيجية لتعزيز الديمقراطية في البحريف الحبيبة.
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