
XP�ÈļPL�È XP�ÈeJ2c�È
املخاطر والتحديات

ŞťřŤē_ĚťĥŨ_ěĔřťŨ#



الدميقراطيــة يف خطــر. تتكــرر هــذه العبــارة منــذ فــرتة 
طويلــة يف الكثــري مــن البحــوث والدراســات املختلفــة، 
ــرتة  ــذ ف ــت من ــي قام ــدول الت ــاص يف ال ــكل ٍ خ وبش
ــية  ــادئ األساس ــم واملب ــن القي ــدد ٍ م ــىل ع ــة ع طويل
يف هــذا الشــأن، والتــي تعتــرب الحــد الفاصــل بــني 
الــدول الدميقراطيــة والــدول التوتاليتارية(الشــمولية). 
مــن اهــم املبــادئ واالســس التــي مُتيــز األنظمــة 
ــة  ــري، حري ــة التعب ــة عــن غريهــا هــي حري الدميقراطي
حــرة  انتخابــات  طريــق  عــن  الحكومــات  اختيــار 
ــون املنبثــق  ــة، وحكــم القان ــة الصحاف ــة، حري ومنصف

ــعبية. ــن اإلرادة الش م
غــري ان هــذه القيــم تتعــرض مؤخــرا ً ورمبــا منــذ 
املخاطــر  مــن  للكثــري  بالقصــرية  ليســت  ســنوات 
والتحديــات التــي ال تقتــرص فقــط عــىل تراجــع الــدول 
ــو  ــذا ه ــل – وه ــات، ب ــتوى الحري ــة ومس الدميقراطي
األهــم – عــىل تزايــد األنظمــة التوتاليتاريــة. ذلــك انــه 
ــذ ســقوط االتحــاد الســوفيتي وتراجــع الشــيوعية  من
ــة، وجــد العــامل نفســه امــام موجــة  ــا الرشقي يف أوروب
عامليــة مــن انتشــار الدميقراطيــة كــام يقــول فرانســيس 
ــل  ــال صموي ــام ق ــة ك ــة ثالث ــام موج ــا، او ام فوكويام
ــوان صــدر عــام  ــه بنفــس العن ــون يف عمــل ٍ ل هنتنغت
١٩٩١م، حيــث وصلــت اىل ١٢٠ دولــة يف العام ٢٠٠٠م، 
ــح  ــت لصال ــا تراجع ــان م ــام رسع ــذه األرق ــري ان ه غ

ــيا.   ــادة الصــني وروس ــة بقي ــة التوتاليتاري األنظم
ــا اإلشــارة اىل ان هــذا الرتاجــع قــد  مــن الــرضوري هن
ــيض  ــدأت يف امل ــد ب ــت ق ــية كان ــة سياس ــال أنظم ط

قدمــا نحــو القيــم الدميقراطيــة كــام هــو الحــال مــع 
ــي  ــكرية الت ــار العس ــة ميامن ــا، وحكوم ــا، هنغاري تركي
بــدأت يف االنفتــاح الدميقراطــي يف عــام ٢٠١٠م لكنهــا 
رسعــان مــا وقعــت أيضــاً  يف التطهــري العرقــي والحكــم 

العســكري. 
ــع  ــوث واملواق ــات والبح ــن الدراس ــري م بحســب الكث
ــال  ــو الح ــام ه ــأن ك ــذا الش ــة به ــة املهتم االلكرتوني
يف التقاريــر الســنوية يف منظمــة بيــت الحريــة (١) 
او فريــدوم هــاوس، فــإن هــذا االزمــة التــي متــر بهــا 
ــات،  ــراض واملقدم ــن االع ــري م ــا الكث ــة له الدميقراطي
ــذه  ــدد ه ــل تتع ــد ب ــه ٍ واح ــرص يف وج ــي ال تقت وه
الوجــوه وتتنــوع، غــري ان الســامت األساســية لهــا هــو 
صعــود القــادة واألحــزاب الشــعبوية التــي لعبــت 
كثــريا ً عــىل سياســات تقــوم ضــد املهاجريــن، والتنــوع 
العرقــي والتقليــل مــن الحقــوق السياســية والحريــات 
املختلفــة تحــت مثــل هــذه العناويــن املضللــة، وهــو 
ــذي تعيشــه  ــا ً يف الوضــع الحــايل ال ــا نجــده واضح م
ــل  ــة مث ــرتة قريب ــة اىل ف ــت قوي ــة كان دول دميقراطي
الوضــع يف املانيــا مــريكل، هولنــدا، فرنســا وغريهــا مــن 
الــدول املختلفــة، التــي أصبحــت ضعيفــة مــن الناحيــة 
السياســية ومل تعــد قــادرة عــىل القيــام بــدور مســاند 
لهــذه القيــم الدميقراطيــة، نتيجــة لهــذا التــرشذم التــي 
ــذي تعيشــه  تعيشــه مؤخــرا ً، ناهيــك عــن الوضــع ال
ــب األوىل  ــرتة ترام ــة يف ف ــدة االمريكي ــات املتح الوالي
ــكل  ــالد بش ــها الب ــي تعيش ــات الت ــر والتحدي واملخاط
ــن  ــه م ــا ميثل ــام، مب ــة بشــكل ٍ ع ــاص، والدميقراطي ٍ خ
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ــم  ــا يتخــىل عــن القي ــة مبوجبه ــم شــعبوية، وربحي قي
اإلنســانية التــي قامــت عليهــا دســاتري ومســارات هــذه 

ــدان. البل
يف املقابــل، نجــد ان الكثــري مــن األنظمــة التوتاليتاريــة 
مثــل الصني وروســيا، تــزداد قــوة ونفــوذاً  يف العامل، من 
الكثــري مــن النواحــي كالناحيــة االقتصاديــة يف الصــني، 
والنفــوذ العســكري لروســيا يف املنطقــة، والحضــور 
الكبــري ألردوغــان مؤخــراً ، ناهيــك عــن الصعــود الكبــري 
ــج  ــط والخلي ــرشق األوس ــة يف ال ــة التوتاليتاري لألنظم
العــريب مــن الجيــل الثــاين الــذي يعتــرب اســتمرارا ً 
ــدان  ــال الســابقة، مبــا يرافقــه مــن عســكرة للبل لألجي
وتجفيــف منابــع الحريــات السياســية واالقتصاديــة 
غريهــا.  حيــث نجــد ان النمــوذج الصينــي مبــا ميثلــه 
وامنيــة  سياســية  وقبضــة  اقتصــادي  ازدهــار  مــن 
ــد  ــل منوذجــا ً للعدي محكمــة واســتقرار متواصــل، ميث
مــن األنظمــة السياســية املختلفــة يف املنطقــة الراغبــة 
يف التنميــة والتحديــث، كــام قــال الرئيــس الصينــي يش 
ــزب  ــر الح ــالده يف مؤمت ــن ب ــه ع ــغ يف حديث جــني بين

ــام ٢٠١٧م. ــيوعي ع الش

يف هــذا امللــف تناقــش مجلــة الفلــق عــرب مســاهامت 
ــا  ــذه القضاي ــني ه ــني واملرتجم ــن  الباحث ــة م مجموع
ــح  ــعى لفت ــة، تس ــر مختلف ــات نظ ــالل وجه ــن خ م
هــذه النافــذة عــىل رضورة ادراك أهميــة الدميقراطيــة 
ــا  ــى عنه ــادئ أساســية ال غن ــم ومب ــه مــن قي ــا متثل مب
النمــو  عــىل   فقــط  االقتصــار  وعــدم  للمســتقبل، 

االقتصــادي بالرغــم مــن أهميتــه، ذلــك ان هــذه 
ــة  ــود املاضي ــية يف العق ــت أساس ــي كان ــة الت االطروح
مل تعــد كافيــة، فباإلضافــة ألهميــة الوضــع االقتصــادي 
للفــرد واملجتمــع والدولــة بشــكلٍ  عــام، فــإن الحريــات 
االنســان  بأهميــة  واالعــرتاف  الدميقراطيــة  والقيــم 
وعــدم اعتبــاره مجــرد آلــة او رقــم منتــج ومســتهلك، 
بــل لــه الكثــري مــن الحقــوق الرضوريــة التــي ال ميكــن 
ــازل عنهــا او تجاهلهــا او االنتقــاص مــن أهميتهــا  التن
ــة كل  ــأيت يف مقدم ــي ت ــة، الت ــة مختلف ــح مادي ملصال
تقــدم منشــود. كــام يهــدف هــذا امللــف مــن الناحيــة 
ــث  ــد والحدي ــىل ان النق ــوء ع ــليط الض ــرى لتس األخ
مبراجعــات  القيــام  ورضورة  أزمــات  وجــود  عــن 
مســتمرة لــكل األنظمــة السياســية وغريهــا، ال يزدهــر 
يف املجتمعــات التوتاليتاريــة، التــي تبقــي الكثــري مــن 
املواضيــع طــي الكتــامن، بــل وتعاقــب االفــراد الذيــن 

ــوق. ــات والحق ــاش الحري ــون يف انتع يرغب

 عيل سليامن
محرر امللف
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- هل الدميقراطية يف خطر وكيف نحافظ عليها؟
 قراءة: عيل سليامن

- «ليست دميقراطيات وليست معسكرات إعتقال»
مقال: أحمد اليعريب

- هل يستطيع الغرب مواجهة التهديد؟
 ترجمة: ثابت خميس

- الهوية والدميقراطية او هل الهوية خطر ٌ عىل الذات؟
مقال: عيل سليامن

- «عرساً إنتخابيا» أم «تجربة إنتخابية أصيلة»؟!
مقال: أحمد اليعريب
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 هــل الدميقراطيــة يف خطــر
وكيــف نحافــظ عليهــا؟

قراءة: عيل سليامن
مقدمة:

منــذ فــرتة ليســت بالقصــرية، تنبــأت الكثــري مــن 
بصعــود  ومشــاربها،  أنواعهــا،  مبختلــف  الكتابــات 
ــا ً يف شــخصية  ــذي تجســد الحق ــوي (٢)، ال الرجــل الق
الرئيــس األمريــيك دونالــد ترامــب، ومنــذ ذلــك الوقــت 
ــة  ــرات املختلف ــب، واملؤمت ــوث، والكت ــت البح ــا زال م
ــة  ــات املتتالي ــش االزم ــر، تناق ــامل الُح ــاع الع يف كل بق
التــي متــر بهــا الدميقراطيــة الليرباليــة، حيــث تزايــدت 
التشــخيصات والبحــث عــن األســباب والجــذور، منهــا 
مــا هــو آين، عابــر، ومنهــا مــا هــو عميــق يعــود لخلــل 
جوهــري يف الدميقراطيــة ذاتهــا، كطرق متثيــل الناخبني، 
او منهــا مــا يــراه البعــض بأنــه يُعــّرب عــن تحــوالتٍ  ميــر 

ــا االنســان املعــارص يف مســاراته املختلفــة. به
 ً مؤخــرا  صــدر  لعمــل  نتطــرق  الورقــة  هــذه  يف 
مركــزي،  بشــكل  الضــوء  يلقــي  ٢٠١٨م،  عــام  يف 
ــة  ــاعيا ً لتلمــس ازم ومفصــل، عــىل هــذه املســألة س
الليرباليــة الدميقراطيــة، باحثــا ً يف جذورهــا اإلعالميــة، 
االقتصاديــة، والهوياتيــة، مختتــام ً بعالجــات مختلفــة 
لهــذه املســألة. حيــث يناقــش الكاتــب واملفكــر األملاين 
الشــاب ياشــا مُنــك يف عملــه الجديــد «الشــعب ضــد 
ــا يف خطــر وكيــف نحافــظ  ــاذا حريتن ــة: مل الدميقراطي
عليهــا؟» عــن منشــورات جامعــة هارفــارد، هــذه 
املواضيــع امللحــة، والحساســة، والتــي أصبحــت مؤخــرا 
ــري  ــا الكث ــع الســاعة، تلــك التــي يتحــدث عنه ً مواضي

ــم. ــني وغريه ــن الباحث م
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األوهام املتطايرة:
ــك  ــن تل ــك ع ــدث ُمن ــل يتح ــذا العم ــه له يف مقدمت
األوهــام التــي تطايــرت او تبخرت يف الســنوات األخرية، 
ذلــك ان الوضــع الحــايل – او مــا قبــل الوضــع الراهــن 
ــة  ــارا ً للدميقراطي ــرب انتص ــدد – كان يعت ــكل ٍ مح بش
إحســاس  ســاد  حيــث  قيمهــا،  وســيادة  الليرباليــة 
عميــق بــني الكثــري مــن الشــعوب يف هــذا الشــأن بــأن 
هنــاك انســجام او توافــق بــني الشــعوب والحكومــات، 
حيــث االقتصــاد يف منــو متزايــد، واألحــزاب الراديكاليــة 
ــاد  ــام س ــدة، ك ــري مفي ــة، وغ ــة األهمي أصبحــت عدمي
شــعور أقــرب لليقــني لــدى علــامء السياســة بــأن 
الدميقراطيــة يف بعــض البلــدان كالواليــات املتحــدة 
ــن  ــا ل ــة، وبأنه ــىل ارض صلب ــتقرت ع ــد اس ــا ق وفرنس
تتغــري يف الســنوات القادمــة، وهــو مــا يجعل املســتقبل 

ــذا الســياق. ــاميض يف ه مشــابها ً لل
منــذ فــرتة طويلــة ســاد شــعور بــني املواطنــني بعــدم 
التوافــق مــع السياســيني، يف حــني انــه يف الفــرتة األخرية 
ــري مــن مشــاعر الغضــب، واالزدراء، قــد  نجــد ان الكث
ــدت،  ــد تجم ــية ق ــزاب السياس ــة األح ازدادت، فأنظم
والشــعبوية االســتبدادية يف تصاعــد مســتمر يف كل 
العــامل، مــن أمريــكا اىل اوروبــا، ومــن آســيا اىل اســرتاليا. 

(٢
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ففــي الســابق مل يكن الناخبــون يرغبون يف السياســيني، 
او الحكومــات، ومــا حــدث اآلن انهــم قــد ســئموا مــن 

وعــود الدميقراطيــة الليرباليــة بحــد ذاتهــا.
ــكل ٍ  ــة بش ــة الليربالي ــة الدميقراطي ــامل ازم ــرت مع ظه
ــكا،  ــد ترامــب للحكــم يف أمري جــيل يف انتخــاب دونال
ذلــك انــه وللمــرة األوىل يف تاريــخ أقــدم واعــرق دولــة 
دميقراطيــة يف العــامل يتــم انتخــاب شــخص يــزدري 
ويســخر مــن معايــري ومبــادئ الدســتور، ويتوعــد بــأن 
ــة،  ــوزه بالرئاس ــة ف ــايب يف حال ــه االنتخ ــجن خصم يس
املناقضــة  االســتبدادية  واألنظمــة  الــدول  ويفضــل 

ــة. ــم الدميقراطي للقي
غــري انــه يف املقابــل، ال ميكــن النظــر اىل انتخــاب 
دونالــد ترامــب بوصفــه حدثــا ً معــزوال ً عــام يحــدث 

يف بقــاع العــامل املختلفــة، فعــىل ســبيل املثــال نجــد يف 
ــادة انتخــاب «الرجــل القــوي»  ــا، ان إع روســيا، وتركي
قــد أجهــض الدميقراطيــة املحتملــة، والوليــدة، اىل 
ــا حــدث أيضــا ً  ــوري، وهــو م ــم الديكتات نظــام الحك
يف بولنــدا وهنغاريــا (املجــر)، اللــذان اســتخدما طرقــا ً 
مشــابهة لتدمــري الصحافــة الُحــرة، وتجاهل املؤسســات 
املســتقلة، وتكميــم املعارضــة أيضــاً . وهــو مــا ينطبــق 
بدرجــة او بأخــرى عــىل الكثــري مــن الــدول كالنمســا، 
وفرنســا، وأملانيــا وغريهــا. حيــث ان كل هــذه العالمات 
التــي أصبحــت واضحــة الداللــة، تشــري وبشــكل ٍ جــيل 
االتجــاه  يف  تذهــب  الليرباليــة  الدميقراطيــة  ان  اىل 
الشــعبوي مــن جهــة وبأنهــا تعــاين مــن أزمــات بنيويــة 

عميقــة مــن الجهــة األخــرى.
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ــي  ــات الت ــذه اللحظ ــل ه ــا: ه ــؤال هن والس
تــؤرش لتصاعــد املــد الشــعبوي تجعلنــا ندخــل 
بقــاء  تجعــل  والتــي  الشــعبوي  العــرص  يف 
محــل  الليرباليــة  الدميقراطيــة  واســتمرارية 

ــري؟   ــك ٍ كب ش
لفهــم هــذه الصــورة الواســعة، يقــوم ُمنك بــرسد رواية 
ــذ ســقوط االتحــاد  ــة من ــة الليربالي انتصــار الدميقراطي
الســوفيتي(ص٣)، حيــث ان الليرباليــة الدميقراطيــة 
قــد ســيطرت بوصفهــا نظــام الحكــم االصلــح لــإلدارة 
يف الكثــري مــن بقــاع العــامل يف تلــك الفــرتة، مــن أمريــكا 
ــل  ــت كبدي ــث حل ــة، حي ــا الرشقي الشــاملية اىل أوروب
عــن األنظمــة الديكتاتوريــة يف الكثــري مــن بقــاع العــامل 
املختلفــة. غــري ان الســبب الرئيــيس النتصــار الليرباليــة 
الدميقراطيــة يعــود لعــدم وجــود بديــل متامســك، 
والحكــم  ســقطت،  فالشــيوعية  وصلــب،  مقنــع، 
ــرشق  ــق ال ــارج مناط ــد خ ــه تأيي ــن ل ــالمي مل يك اإلس
األوســط، والصــني اســتمرت بنظــام الحكــم الرأســاميل 
الــذي يضــع شــعار النمــط الشــيوعي كواجهــة للحكــم. 
 ٍ وبشــكل  الدميقراطيــة  انتصــار  فكــرة  تزايــدت 
ــة  ــا يف نهاي محــدد بعــد اطروحــة فرانســيس فوكويام
الثامنينيــات التــي طرحــت بشــكل ٍ رصيــح بأننــا 
نهايــة  وامــام  الليرباليــة  الدميقراطيــة  عــرص  امــام 
ــة، التــي تعتــرب نهايــة التاريــخ  األيديولوجيــات البرشي
باملعنــى الرمــزي للثــورات وااليديولوجيــات املنافســة. 
غــري ان هــذه الفكــرة واجهــت الكثــري مــن االنتقــادات 
واالعرتاضــات الطبيعيــة، ففــي بعــض البلــدان الفقــرية 
مل تنجــح الدميقراطيــة، وبعــض األنظمــة االوتوقراطيــة 
الحاكمــة قــد ازيلــت مــن الســلطة بالرغــم مــن انهــا 
قدمــت نفســها عــىل انهــا متثــل مســتوى جيــدا ً 

ــاة. ــة والحي للمعيش

ــة  ١)أزمــات الدميقراطي
الليرباليــة: 

يف العــام ١٨٣٠م، أرســل ملــك فرنســا أحــد املهندســني 
الشــباب اىل إنجلــرتا ليعايــن او ليدرس اخرتاعاً  مدهشــا 
ــرتاع  ــذا االخ ــك ان ه ــرتة، ذل ــك الف ــا ً يف تل ً، وحساس
ــول،  ــوم بنقــل املســافرين مــن مانشســرت اىل ليفرب يق
ــدس وبعــد  ــام القطــار البخــاري. غــري ان املهن ــه ام ان
معاينتــه لهــذا الــيشء العجيــب اخــذ الكثــري مــن 
األوراق، وبــدأ بكتابــة املالحظــات بضمــري واعٍ  ويقظــة، 
: هــذا الــيشء مســتحيل، انــه ال يعمــل». ليــس  قائــال ً
الهــدف هنــا مــن هــذه القصــة القصــرية االســتخفاف 
باملهنــدس الفرنــيس الشــاب، بقــدر مــا يهــدف – 
ُمنــك – اىل التدليــل عــىل ان االنســان مــن املمكــن ان 
يُخيــب العــامل توقعاتــه او فهمــه للكثــري مــن االحــداث 
ــه يفهــم  واالخرتاعــات. حيــث ان االنســان يعتقــد بأن
العــامل يف الكثــري مــن األحيــان فهــام ً عقالنيــا ً بشــكل ٍ 

كامــل، كــام هــو حــال املهنــدس الفرنــيس. 

ينطبــق هــذا املثــال عــىل الربيكســت الشــهري، حيث ان 
النقــاد واملحللــني السياســيني قالــوا بــأن الربيكســت ال 
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ميكنــه ان يحــدث، وهــو مــا قيــل عــن انتخــاب دونالــد 
ترامــب أيضــاً ، كــام قالــوا أيضــاً  بــأن الدميقراطيــة لــن 
تكــون يف خطــر يفككهــا او يهددهــا. وهــو مــا يجعلنــا 
بالتغــريات  يتســم   ٍ عــرص  يف  نعيــش  بأننــا  نشــعر 

املتســارعة والاليقينيــة.
توضيــح  العمــل  هــذا  مقدمــة  يف  الــرضوري  مــن 
والدميقراطيــة،  الليرباليــة  بــني  املتداخلــة  املعــاين 
فالليرباليــة تحتمــل معــان ٍ كثــرية، ففــي الواليــات 
املتحــدة االمريكيــة تشــري الليرباليــة اىل الشــخص الــذي 
يحمــل نظــرة سياســية، تفــرق بــني الليــربايل واملحافــظ 
ــزاب  ــة واألح ــزاب اليميني ــني األح ــال ب ــو الح ــام ه ك
اليســارية، او بــني الدميقراطيــني والليرباليــني، وهــذا 
ــا يف هــذا الكتــاب عنــد اســتخدام  ليــس املقصــود هن
ــل  ــذا العم ــربايل يف ه ــة. فاللي ــة او الدميقراطي الليربالي
تشــري اىل ذلــك الشــخص امللتــزم بالقيــم األساســية مثل: 
حريــة التعبــري او الخطــاب، والفصــل بني الســلطات، او 
حاميــة الحقــوق الفرديــة لألشــخاص. بهــذا املعنــى فإن 
ــا،  ــاراك أوبام ــوش، وب هــذا التعريــف يضــع جــورج ب
ورونالــد ريجــان وبيــل كلينتــون يف خــط واحــد بالرغم 

ــة بينهــام. ــات الجذري مــن وجــود بعــض االختالف
باإلضافــة لذلــك فــإن الدميقراطيــة منــذ زمــن طويــل 
ــة،  ــري مــن األشــياء املرغوب ــم توســيعها لتشــمل الكث ت
واملحببــة للنفــس، غــري ان هــذه التعريفــات املوجــودة 
ال تشــكل عمليــة التبــاس او تداخــل بــني التعريفــات 
ــور التاريخــي  ــة، والظه ــة، الليربالي ــة: الدميقراطي الثالث
لبعــض املؤسســات يف بعــض البلــدان كالربملــان، حيــث 
تــم النظــر اليهــا عــىل انهــا «إجــراءات الحــد األدىن»، 

كــام هــي دعــوات الســيايس األمريــيك روبــرت داهــل 
تعنــي  الدميقراطيــة  ان  حيــث  (١٩١٥م-٢٠١٤م)، 

ــه: ــبة ل بالنس
١) الحرية، انتخابات عادلة وتنافسية.  

٢) اقرتاع كامل للبالغني.
٣) الحاميــة الواســعة للحريــات املدنيــة، مبــا فيهــا 

حريــة التعبــري، وحريــة الصحافــة، 
وحرية تشكيل الجمعيات او التجمعات.

ــع  ــي متن ــة الت ــلطات الوصائي ــزام بالس ــدم االلت ٤) ع
االنتخابــات كالعســكري، او الدينــي.

ــإن داهــل قــد مــزج بــني الحقــوق  ــذا التعريــف ف به
ــة، مــام يعنــي صعوبــة الفصــل  الليرباليــة والدميقراطي
بينهــام، وهــو مــا خلــق التبــاس بينهام وبني املؤسســات 
ــزداد  ــر ي ــل االم ــام جع ــأن، ك ــذا الش ــة يف ه التاريخي
صعوبــة ان كانــت هــذه املؤسســات ســمحت للنــاس 

بســن القوانــني ام ال.
يف املقابــل فــإن وجهــة نظــر ُمنــك يف هــذا الخصــوص 

تتلخــص كاآليت:
مــن  مجموعــة  عــن  عبــارة  الدميقراطيــة: 
املؤسســات املُنتخبــة واملرتابطــة التــي ترتجــم بفعاليــة 

الرؤيــة الشــعبية اىل سياســات عامــة.
الليرباليــة: عبــارة عــن مؤسســات تحمــي بفعاليــة 
ــة  ــة، كحري ــوق الفردي ــن الحق ــون، وتضم ــوة القان ق
التعبــري، حريــة العبــادة، حريــة الصحافــة، حريــة 
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التجمعــات او الجمعيــات، لجميــع املواطنــني مبــا فيهــا 
ــة. ــات الديني ــات واألقلي االثني

بــكل  هــي  الليرباليــة:  الدميقراطيــة 
ــة  بســاطة نظــام ســيايس يجمــع بــني ســامت الليربالي
ويرتجــم  الفرديــة  الحقــوق  ليحمــي  والدميقراطيــة 

(ص٢٧). عامــة.  سياســة  اىل  الشــعبية  الرؤيــة 

- دميقراطية بدون حقوق:

يف الجــزء األول مــن فصل أزمات الدميقراطيــة الليربالية 
يتحــدث ُمنــك عــن دميقراطيــة بــدون حقــوق، حيــث 
يتحــدث عــن مفارقتــني زمنيتــني حدثتــا يف املانيــا، ففي 
خريــف عــام ١٩٨٩م، وتحديــدا ً يف رشق املانيــا توافــد 

الكثــري مــن املواطنــني والعــامل يف شــوارع اليبــزغ 
ــن  ــعار «نح ــوا ش ــني لريفع ــاء كل اثن ــدن يف مس ودرس
ــادا ً  ــعارا ً مض ــة وش ــت ترنيم ــي أصبح ــعب» الت الش
للنظــام الشــيوعي يف تلــك الفــرتة، كــام رفعــوا شــعارا 
ــة، وال حــزب  ً آخــر يقــول: نحــن – لســنا رشطــة رسي

نخبــوي- الشــعب.
ــدا ً يف عــام ٢٠١٥م، تجمــع  ــة أخــرى وتحدي ويف حادث
الشــعب أيضــا ً يف نفــس الشــوارع واملمــرات، ولكــن 
هــذه املــرة تجمعــوا بغضــب، وحنــق شــديدين ضــد 
املهاجريــن، الــذي جــاءوا اىل املانيــا وذلــك بقيــادة 
حركــة «أوروبــا الوطنيــة ضــد اســلمة الغــرب» او 
كــام يتــم اختصارهــا حركــة بيجيــدا، والتــي بــدأت يف 
ــا يف  ــة حكومته ــريكل وسياس ــال م ــد انجي ــر ض التظاه
ــة  ــعار «كراهي ــدا ش ــة بيجي ــع حرك ــأن. ترف ــذا الش ه
ــة  ــع كراهي ــا، م ــة له ــة أيديولوجي ــة» كمركزي الصحاف
الالجئــني، وكراهيــة الواليــات املتحــدة االمريكيــة، مــع 
إرصار عــىل نقــاء الشــعب األملــاين. يف هــذه التظاهــرة 
رفعــت الكثــري مــن الرمــوز واالعــالم والشــعارات 
ــة  ــية، وجمهوري ــورة الفرنس ــم الث ــل عل ــور، مث والص
ــا – يقــول ُمنــك –  فاميــار، غــري ان الالفــت للنظــر هن
ــا «  ــوب عليه ــارة مكت ــرويس، وعب ــم ال ــع العل ــو رف ه
بوتــني يضــع شــعبه أوالً »، وذلــك يف إشــارة واضحــة اىل 
الرغبــة العميقــة يف الديكتاتوريــة، واقصــاء اآلخــر، بــل 
ــات  ــدون حقــوق تتضمــن االثني ــة ب اخــرتاع دميقراطي

ــا. ــني وغريه ــة، والالجئ املختلف
مــا حصــل يف املانيــا يف الفــرتة األخــرية ينطبــق اىل حــد 
ٍ كبــري عــىل الكثــري مــن الــدول االوربيــة، التــي صعــد 
فيهــا اليمــني املتطــرف للســطح يف الســنوات األخــرية، 
حيــث  هنــا،  الشــعبوية  صعــود  يعنــي  مــا  وهــو 
اعتربهــا بعــض علــامء االجتــامع مثــل فرانــك فرويــدي 
واملخرجــة اســرتا تايلــور، بــأن املعضلــة الحقيقيــة 
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للدميقراطيــة اليــوم ليســت يف تزايــد الحــس الشــعبي 
بــل يف نقصــه» او بعبــارة فرانــك فرويــدي بــأن « ضــد 
الشــعبوية تعنــي بشــكل مســتمر ضــد الدميقراطيــة»، 
واذا كانــا محقــني يف ذلــك مــن حيــث ان النظــرة 
تجــاه الشــعبوية تعتــرب اىل حــدٍ  كبــري القنــاة الشــعبية 
بطريقــة جيــدة، فــإن ســوء التقديــر هنــا هــو: اىل أي 
حــد التعصــب او التوجهــات غــري الليرباليــة تقــف 
خلــف صعــود الشــعبوية؟ (ص٣٥). فاملراقــب لبعــض 
الــدول مثــل تركيــا، روســيا، وفنزويــال، يجــد ان صعــود 
الحــركات املعاديــة لليرباليــة مقدمــة عــىل صعــود 
الرجــل القــوي، وهــذا يتجســد يف ســامت معينــة، 
مثــل: تكميــم الصحافــة، إلغــاء املؤسســات املســتقلة، 
وهــي تســهل اىل حــد ٍ كبــري االنتقــال مــن الشــعبوية 

اىل الديكتاتوريــة.

- حقوق بدون دميقراطية:
يف االزمــة الثانيــة التــي تتعــرض لهــا الدميقراطيــة 
الليرباليــة يــرسد ُمنــك قصــة افتتاحيــة تعــرب عــن 
مجموعــة فالحــني يعيشــون يف بروســيا القدميــة، حيــث 
ــربغ،  ــالك ارسة اولدن ــن أم ــربون م ــا ً يعت ــوا عملي كان
ــة  ــوق ضئيل ــت، وبحق ــق التصوي ــم ح ــي مل متنحه الت
. تجمــع الفالحــون يف حانــة قدميــة تــم تحويلهــا  جــدا ً
لغــرض االقــرتاع ومعرفــة رأيهــم يف مــن يحكمهــم، غــري 
ان املفاجــأة بأنهــم اســتلموا اظــرف مغلّفــة، ومختومة، 
تحتــوي عــىل ورقــة مكــررة لــدى الجميــع. فقــط 
شــخص واحــد تجــرأ وفتــح املُغلــف ليكتشــف انهــا ال 
ــرتاع رسي  ــه اق ــال « ان ــا ق ــىل يشء، عنده ــوي ع تحت
أيهــا الحقــري». (ص٥٣). بهــذه القصــة الرمزيــة يخربنــا 
ــة  ــأن الدميقراطي ــه يف الكثــري مــن األماكــن ب ُمنــك بأن
ــم  ــا تســمح له ــاد، وفعــيل بأنه ــر وبشــكل ٍ ج تتظاه
بســن قوانينهــم بأنفســهم، وبــأن «النخبــة» السياســية 

مُتســك فقــط بزمــام اإلجــراءات االنتخابيــة. وهــي 
القصــة التــي نجحــت الكثــري مــن األنظمــة منــذ فــرتة 

ــتمراريتها.  ــا، واس ــة يف اتباعه طويل
ــياء  ــن األش ــري م ــي الكث ــة تعن ــة الدميقراطي فالليربالي
للكثــري مــن األشــخاص، فهــي تعــد األقليــات بحاميــة 
حقوقهــم مــن طغيــان وظلــم األغلبيــة، كــام انهــا تعــد 
النخبــة الغنيــة بــأن تحافــظ عــىل ثرائهــم وثرواتهــم، 
ــي  ــاواة الت ــاء املس ــرب كيمي ــة تعت ــذه الطريق ــي به فه
ســاعدت لوضــع املجتمعــات الليرباليــة الدميقراطيــة يف 

وضــع مســتقر، او شــبه مســتقر.
جيمــس  كلــامت  بحســب  تعنــي  فاالنتخابــات 
ماديســون رابــع رئيــس امريــيك والــذي يعتــرب اب 
ــة  الدســتور األمريــيك، يعتربهــا « صقــل وتكبــري الرؤي
العامــة، عــن طريــق متريرهــا مــن خــالل وســيط 
يتــم اختيــاره مــن قبــل املواطنــني، الــذي يتمتــع 
بحكمــة ٍ وفهــم ملصلحــة البــالد». بهــذا املعنــى تعتــرب 
ــراد يف  ــري االف ــامت ماديســون تقليــص جــذري لتأث كل
الحكومــات الــذي يعتــرب ليــس غريبــا ً او طارئــا ً عــىل 
الواليــات املتحــدة االمريكيــة، او اململكــة املتحــدة، 
ــح  ــون – يتض ــف ماديس ــعبي – يضي ــوت الش «فالص
مــن خــالل متثيلهــم الســيايس، الــذي يكــون متناغــام 
ــق  ــن طري ــالن ع ــن اإلع ــرث م ــام أك ــح الع ــع الصال ً م

أنفســهم»(ص٥٥).  الشــعب 
يف  يقبــع  االنتخــايب  التمثيــل  بــأن  يعنــي  وهــذا 
محدوديــة تحتــاج اىل نقــد وتوســيع لتتــالءم مــع 
ــي  املســتجدات، وتســعى لتجــاوز نقــاط الضعــف الت
اتســم بهــا هــذا التمثيــل، حيــث انــه يف فــرتة مــا بعــد 
الحــرب العامليــة الثانيــة واجهــت األنظمــة السياســية 
تعقيــدات كبــرية، وتحديــات متزايــدة يف هــذا الشــأن، 
ــي  ــة الت ــي، واإلجــراءات االقتصادي ــا التقــدم التقن منه
ازدادت تعقيــداً  أكــرث مــن قبــل. كــام تزايــدت يف هــذا 
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الشــأن إجــراءات الحاميــة لتصبــح األداة الرئيســية 
ــا  ــل م ــا تجاه ــام ال ميكنن ــادي، ك ــتقرار االقتص يف االس
ــري  ــبب التغ ــرشي بس ــس الب ــار للجن ــن آث ــدث م يح
ــاواة  ــاد الالمس ــدوره يف ازدي ــاهم ب ــذي س املناخــي ال
ــة عميقــة، والتــي  ــا جــذور عوملي ــا، التــي له وتعميقه
يبــدو انهــا تجــاوزت قــدرات الــدول القوميــة لتوحيــد 

ــا.  ــب عليه رد مناس
ــن  ــل مواط ــت لنق ــا، دفع ــباب وغريه ــذه األس كل ه
ــاوض  ــة، للتف ــات الوطني ــن الربملان ــم م ــوة والتحك الق
او التعــاون مــن اجــل ســن القوانــني والترشيعــات مــع 
املختصــني يف الجانــب التقنــي، وذلــك مــن خــالل اتبــاع 
يأخــذون  جعلتهــم  التــي  البريوقراطيــة  اإلجــراءات 
ــال ال  ــة الح ــاالت. بطبيع ــذه املج ــرشع يف ه أدوار املُ
يعــود هــذا الضعــف يف قــوة التمثيــل االنتخايب بســبب 
ــة  ــاء كنتيج ــل ج ــية، ب ــة السياس ــن النخب ــرة م مؤام
ــا  ــام انه ــة، ك ــية الواقعي ــات السياس ــة للتحدي تدريجي
تعتــرب مــن الجهــة األخــرى كبــوادر تــآكل بطــيء 
للدميقراطيــة، فكــام ان الكثــري مــن مواضــع السياســة 
العامــة قــد تــم وضعهــا خــارج املجــال القضــايئ، فــإن 
ــات  ــا يف السياس ــا ً وتأثريه ــة أيض ــات البرشي اإلمكاني

ــا بشــكل ٍ جــذري.  ــم تقليصه ــد ت ــة ق العام
مــا ينبغــي فعلــه يف هــذا الســياق ان تســتعيد اآلليــات 
ــعبية اىل  ــة الش ــة الرؤي ــا لرتجم ــة فعاليته الدميقراطي
سياســة عامــة، ففــي الواليــات املتحــدة نجــد ان هــذه 
اآلليــة قــد أصبحــت اآلن ضعيفــة، غــري ان هــذه 
ــذه  ــن ه ــة، لك ــابق متأصل ــت يف الس ــراءات كان اإلج

ــة.   ــري دميقراطي ــح غ ــدت لتصب ــد تزاي ــة ق الليربالي

- دميقراطية مفككة: 
ــة الســبعينيات مــن  ــة الســتينيات وبداي ــا بــني نهاي م

القــرن املــايض، فقــد الكثــري مــن املواطنــني األمريكيــني 
الثقــة بالطبقــة السياســية(ص٩٩)، وهــذا تجىل بشــكل 
ٍ كبــري يف الحــركات الطالبيــة، حــرب فيتنــام، وفضيحــة 
الحــادة  بظاللهــا  تُلقــي  بــدأت  التــي  ووترجيــت 
ــد  ــدوره ولّ ــذي ب ــيك الداخــيل، ال عــىل الوضــع األمري
الكثــري مــن الشــكوك ليــس حــول السياســة االمريكيــة 
ــة بشــكل ٍ  ــل أيضــا ً يف فكــرة الدميقراطي ــد، ب بالتحدي
عــام. فالتســاؤالت قــد تزايــدت يف هــذا الســياق حــول 
ــالد، او  ــادة الب ــية لقي ــة السياس ــة الُنخب ــدى صالحي م
القيــام بالترشيعــات ومتثيــل املواطنــني يف املجالــس 
االنتخابيــة، وهــذا أدى بــدوره اىل زعزعــة الثقة يف هذه 
املؤسســات، «حيــث ان الثقــة يف املؤسســات السياســية 
للبــالد يعتــرب مبثابــة ضامنة او قانــون للبلــد»(ص١٠٠). 
ففــي عــام ٢٠١٤م، حســب االحصائيــات املتوفرة تشــري 
ان نســبة ثقــة االمريــكان يف املحكمــة الدســتورية 
ــية،  ــة الرئاس ــبة ٢٩٪ يف املؤسس ــل اىل ٣٠٪، وبنس تص
كــام ان الثقــة يف الكونجــرس قــد تضاءلــت اىل نســبة 
٧٪. وحســب االحصائيــات الــواردة فــإن نســبة كبــرية 
مــن أبنــاء الجيــل الجديــد ال ترغــب يف التعامــل املبارش 
مــع الساســة او الدخــول يف هــذا املعــرتك مقارنــة مــع 
األجيــال الســابقة التــي افنــت الكثــري مــن اعامرهــا يف 
النضــال الســيايس، وهــذا ينطبــق اىل حــد ٍ كبــري عــىل 
الكثــري مــن املواطنــني األوروبيــني الذيــن يشــاطرونهم 
نفــس املشــاعر واالحاســيس تجــاه الحيــاة السياســية.

غــري الســؤال الــذي طرحــه علــامء السياســة هنــا، هــل 
ــدة  ــال الجدي ــج يف األجي ــام اىل نض ــذه األرق ــري ه تش
مقارنــة مــع األجيــال الســابقة؟ يف هــذا الســياق، 
ــني  ــة» وب ــة الحكوم ــني «رشعي ــق ب ــم التفري ــن امله م
«رشعيــة النظــام»، ففــي املقــام األول نجــد وباعــرتاف 
الباحثــني بأنهــا يف تراجــع، فاملواطنــني يف األوقــات 
ــل يف  ــن قب ــرث م ــة أك ــم الرغب ــة أصبحــت لديه الحالي
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ــي  ــاين بق ــب الث ــني ان الجان ــني. يف ح ــدي املرشع تح
ــذا  ــي ه ــتمراريته، فف ــتقراراه واس ــىل اس ــا ً ع محافظ
املجــال ال توجــد محاجــات مــن املواطنــني مثلــام 
ــؤمل  هــو الحــال يف الســنوات الســابقة. (ص١٠٣). فامل
هنــا حســب املؤلــف هــو ذلــك الشــعور الواضــح بــني 
املواطنــني الذيــن ينتقــدون الدميقراطيــة ويســعون 
لهدمهــا، عوضــاً  عــن رغبتهــم العيــش والتمتــع مبيزاتها 
ومزاياهــا، وهــذا مقلــق جــدا ً، فهــو يشــري اىل نقــص 

ــل.  ــري يف البدائ كب
ــاك  ــل؟ هــل هن ــا هــي البدائ ــا: م ولكــن الســؤال هن

ــة؟  ــد الدميقراطي ــة ض ــة يف أنظم ــارة اىل الرغب إش
لتقييــم هــذا الســؤال، او ملحاولــة اإلجابــة عنــه، مــن 
الــرضوري االنفتــاح عــىل األنظمــة التوتاليتاريــة التــي 
تعتــرب كبديــل عــن الدميقراطيــة، حيث ان هنــاك الكثري 
ــد  ــود قائ ــة يف وج ــك الرغب ــري اىل تل ــردود تش ــن ال م
قــوي ال يتــم تقليــص ســلطاته مــن قبــل الكونغــرس او 
ــات. ولكــن هــل يشــري ذلــك اىل  عــن طريــق االنتخاب
وجــود رغبــة لــدى الشــعب األمريــيك يف وجــود رجــل 

قــوي يقــرتب مــن التســلطية او الديكتاتوريــة؟ 
تــأيت اإلجابــة هنــا بنعــم حســب املؤلــف، وهــي 
بــل  معينــة،  عمريــة  فئــة  عــىل  فقــط  تقتــرص  ال 
ــة مــع  ــع االعــامر، مقارن ــع، ومــن جمي تشــمل الجمي
العرشيــن عامــا ً األخــرية. غــري ان املفاجــأة األخــرى يف 
هــذا الســيااق تتلخــص يف ان نســبة االفــراد املؤيديــن 
لألنظمــة غــري الدميقراطيــة او للحكــم العســكري ليــس 
كبــرياً  مقارنــة مــع الفئــات األخــرى، غــري انــه يف تزايــد 
ــدة  ــبة املؤي ــت النس ــام ١٩٩٥م كان ــي ع ــتمر، فف مس
ضئيلــة مقارنــة مــع احصائيــات ٢٠١١م. وهــذا التأييــد 
ال يقتــرص فقــط عــىل املســتوى املعيــيش املتــدين، بــل 
تزايــد حتــى لــدى فئــة الشــباب او األجيــال الجديــدة 
ــاء. كــام ان املفاجــأة األخــرى غــري الســارة  مــن األثري

أيضــاً  تذهــب بــأن نســبة املؤيديــن للحكــم العســكري 
خــارج الواليــات املتحــدة االمريكيــة، وتحديــدا ً يف 
الــدول ذات األنظمــة الدميقراطيــة والتــي تتوفــر عــىل 
احصائيــات وبيانــات يف هــذا الشــأن يف تزايــد أيضــا ً، 
كــام هــو الحــال يف املانيــا، الهنــد، الســويد، وبريطانيــا. 

٢) جذور االزمة: 
يف تشــخيصه لجــذور االزمــة التــي متر بهــا الدميقراطية، 
يــرى ُمنــك بــأن هنــاك ثــالث رشوط أساســية جعلــت 
ــة تعــاين مــن هــذه االزمــات، وهــي التــي  الدميقراطي
أدت اىل تــآكل تلــك املبــادئ عــىل مــدى العقــود 
عليهــا  التعــرف  خــالل  مــن  انــه  حيــث  املاضيــة، 
الدمــوي  املصــري  تجنــب  املمكــن  مــن  وفحصهــا 
والعنيــف الــذي ينتظــر الكثــري مــن املجتمعــات، كــام 
ــريات  ــام بتغي ــب القي ــذه الجوان ــة ه ــا معرف ــح لن تتي
ــج الســيئة، واالخطــاء  ــاليف النتائ ــة ومناســبة لت معقول
ــن  ــري م ــد الكث ــث نج ــابق. حي ــت يف الس ــي ارتكب الت
املحللــني يف الســنوات املاضيــة يتحدثــون عــن قصــص 

ــة،  ــداث محلي واح
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ــا عــىل أســباب  تقــع يف بلدانهــم، يركــزون مــن خالله
ــود الشــعبوية كظاهــرة  ــد صع ــه وبع ــة، غــري ان معين
عامليــة، أصبــح مــن الــرضوري إعــادة النظــر والتفكــري 
مــن  العديــد  يف  اعــم  بشــكل  األســباب  هــذه  يف 
البلــدان. هــذه الظواهــر اتاحــت للكثــري مــن املحللــني 
ــري  ــاد الكب ــتحضار الكس ــط واس ــر رب ــب اآلخ يف الجان
بوصفــه مصــدر املشــاكل واألزمــات، االمــر الــذي جعل 
ــة  ــعبوية، او نتيج ــود الش ــاهمون يف صع ــراء يس الفق
الختالفــات ثقافيــة ال تتوافــق مــع القيــم الدميقراطيــة 
(ص١٣٦). غــري ان ُمنــك يذهــب اىل ان جــذور االزمــة 
بشــكل ٍ رئيــيس تنحــرص يف األســباب املوضحــة ادنــاه: 

- وسائل التواصل االجتامعي:
ــة  ــرتاع الطباع ــبقت اخ ــي س ــة الت ــرتات الزمني يف الف
كانــت املعرفــة محصــورة يف فئــة نخبويــة معينــة، كــام 

ان املعرفــة كانــت تحتــاج للكثــري مــن الوقــت والجهــد 
الكبرييــن لتنتــرش، باإلضافــة لتكلفتهــا العاليــة التــي ال 
تتناســب مــع القــدرات املاديــة لألفــراد. غــري انــه مــع 
ــرية  ــا تبــع ذلــك مــن احــداث كث اخــرتاع الطباعــة وم
كــام هــو الحــال لــدى مارتــن لوثــر، الــذي ترجــم ونرش 
الكتــاب املقــدس يف عــام ١٥٢٢م تقريبــاً ، االمــر الــذي 
جعــل إمكانيــة االفــراد عــىل الوصــول ملعــاين الكتــاب 
ــا، أكــرث  ــا التــي يحــث عليه املقــدس، ومعرفــة الوصاي
عموميــة مــن قبــل، وهــو الــذي مّهــد الحقــاً  لتخفيــف 
ســيطرة وهيمنــة رجــال الديــن وصكــوك الغفــران عىل 

البــرش، ووصايتهــم عــىل االميــان. 
بعــد مــرور مــا يقــارب ٥٠٠ عــام مــن اخــرتاع الطباعــة، 
والتحــوالت الكثــرية التــي طــرأت عــىل البرشيــة نجــد 
انــه يف عــام ١٩٩٢م، امــام حــدث مفصــيل، هــام، يضــع 
العــامل امــام تحــول جديــد يف التواصــل ونــرش املعرفــة 
بــني البــرش يف جميــع ارجــاء املعمــورة يف نفــس توقيت 
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البدايــة  يف  الصعــود  هــذا  كان  الفعاليــة.  حــدوث 
مبــرشا ً بالخــري ومتفائــال ً بظهــور الكثــري مــن النتائــج 
اإليجابيــة عــىل املســتوى العاملــي، وهــو مــا حــدث يف 
عــام ٢٠١١م، مــن تحــوالت كبــرية بفعــل املظاهــرات 
التــي خرجــت يف بلــدان الربيــع العــريب، التــي كانــت 
تُحكــم بطريقــة اســتبدادية وظالميــة. ثــم مــا لبــث ان 
تــم التحــول للعــرص الرقمــي الــذي يعتــرب أيضــاً  طفــرة 
يف مجــال التواصــل االجتامعــي بــني البــرش مبــا يعنيــه 
ــة مــع  ــة مقارن ــة العالي ــان والتكلف مــن اختصــار للزم
الســابق، وذلــك مــا تجســد يف الهواتــف الذكيــة التــي 
ــم  ــم واتجاهاته ــن آرائه ــري ع ــع التعب ــت للجمي اتاح

املختلفــة.
ــت  ــة، كان ــات الجميل ــالم والتوقع ــذه االح ــري ان ه غ
عــىل مــا يبــدو امــام انتقــام مــن هــذا الصعــود 
الرسيــع للتقنيــة، فعــن طريــق وســائل التواصــل 
ــا،  ــتغرام، وغريه ــرت، انس ــبوك، توي ــي كالفيس االجتامع
واالســتخدام الشــائع للهواتــف الذكيــة، أصبــح الســؤال 
عــن مســتقبل الدميقراطيــة يف العــرص الرقمــي او عرص 
الديجيتــال ُملحــا ً، وال ميكــن تأجيلــه، وبشــكل ٍ خــاص 
ــق  ــا راف ــب وم ــد ترام ــع لدونال ــود الرسي ــع الصع م
ذلــك مــن تعليقــات الذعــة يف حملتــه االنتخابيــة، 
والقــدرة الفائقــة لهــذه الوســائل عــىل خــداع، وبرمجة 
املســتخدمني مــن جميــع االعــامر والخلفيــات. حيــث 
ــري مــن النزعــات  ــور الكث اتاحــت هــذه الوســائل ظه
قبــل  مــن  املختلفــة  الرقابــة  وأنــواع  العنرصيــة، 
ــة  ــور الكراهي ــا ســاهمت يف ظه ــات، كــام انه الحكوم

ــات. ــذه االختالف ــة له ــات، نتيج ــني الثقاف ب

- الركود االقتصادي: 
أثينــا  مــن   ً وتحديــدا  طويلــة،  تاريخيــة  لســنوات 
عاصمــة االغريــق اىل اخــرتاع املحــرك البخــاري كان 
متوســط النمــو الســنوي اقــل مــن ١٪، حيــث ان هــذا 

النمــو كان بســبب تزايــد اعــداد الســكان وليــس 
بســبب تحســن مســتوى املعيشــة لألفراد. يف الســنوات 
الالحقــة تحســنت اقتصــادات بعــض الــدول وبشــكل ٍ 
ــث  ــة حي ــزي بنســب ٍ مرتفع خــاص االقتصــاد اإلنجلي
وصــل النمــو اىل نســبة ٨٠٪(ص١٥٢)، غــري انــه يف 
املقابــل نجــد ان الالمســاواة قــد تزايــدت يف الســنوات 
ــام ١٩٢٨م، وحســب  ــه يف ع ــث نجــد ان ــة، حي الالحق
تومــاس بيكيتــي فــإن نســبة األثريــاء التــي تعتــرب ١٪ 
مــن املتوقــع ان تحصــل عــىل نســبة ٢٠٪ مــن الدخــل 
ــدة  ــات املتح ــا، والوالي ــل فرنس ــدان مث األورويب يف بل
االمريكيــة. حيــث ان الحديــث عــن توزيــع الــرثوة يف 
ــا  ــه، وهــو م ــم ســحقه وتحطيم ــد ت ــذا الســياق ق ه
ــية  ــتويات املعيش ــىل املس ــري ع ــد ٍ كب ــس اىل ح انعك
ــون يف  ــم يعيش ــري منه ــد ان الكث ــث نج ــراد، حي لألف
أوضــاع معيشــية مزريــة. وهــو مــا جعــل التقــدم 
االقتصــادي ميــيش ببــطء كبــري يف هــذا االتجــاه. يف 
هــذا الســياق فــإن الخــوف مــن املســتقبل عــىل املــدى 
ــد الحــرب  ــا بع ــرتة م ــل، وبشــكل ٍ خــاص يف ف الطوي
كانــت كافيــة ملنــح الدميقرراطيــة الليرباليــة مرشوعيــة، 
الفضائــل  مســتودع  طويلــة  لفــرتة  كانــت  فهــي 

ــية.  السياس
 ً ســوءا  تــزداد  التــي  االقتصاديــة  األوضــاع  هــذه 
الدميقراطيــة  بجعــل  كفيلــة  األخــرية  الســنوات  يف 
الليرباليــة يف موضــع تســاؤل كبــري، حيــث يتعلــق ذلــك 
باملرشوعيــة التــي تجعــل املواطنــني يضعونهــا كخيــار 

ــة. ــة وجودي ــاة، وكرؤي حي

- الهوية: 
منــذ فــرتة زمنيــة طويلــة أطلقــت الدميقراطيــة او 
أطلــق دعــاة الدميقراطيــة وعــودا ً بــأن الشــعوب 
مــن املمكــن ان يكتبــوا قوانينهــم الخاصــة بهــم، غــري 
ــو،  ــن ه : م ــا ً ــؤاال ً مخادع ــرح س ــا طُ ــان م ــه رسع ان
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ــة  ــرتات زمني ــي ف ــعب؟ (ص١٦١). فف ــد، الش بالتحدي
ســابقة، وتحديــدا ً يف أثينــا، كانــت النســاء والعبيــد ال 
يتــم اعتبارهــم مواطنــني كاملــني. كــام نجــد ان هنــاك 
نقاشــاً  ســاد يف تلك الفــرتة حول املهاجريــن املنحدرين 
مــن أصــول غــري يونانيــة، وعــدم اعتبارهــم اغريقيــني. 
مــع مــرور الوقــت، وعندمــا بــدأت املــدن يف التنــوع 
مــن الغنــى، والســكان، وازدهــار اآلداب، نتيجــة هــذا 
التعــدد وتوافــد املهاجريــن اىل اغــورا مدينــة هيباتايــا 

الســكندرية، تغــريت مالمــح هــذا املفهــوم.
ــد  ــا ق ــدى أثين ــوم الشــعب ل ــإن مفه ــى ف ــذا املعن به
تطــور وتوســع بشــكل بطــيء جــدا ً، وهــو مــا جعــل 
الخطيــب والســيايس االغريقــي الشــهري بركليــس يعيــد 
ــد، ذلــك ان املفهــوم  صياغــة هــذا املفهــوم مــن جدي
الســابق يســتبعد الكثــري مــن الشــخصيات املهمــة 
يف الســياق االغريقــي مــن حقــوق املواطنــة، مثــل 
ــذان يعتــربان مــن «امليتكــس»  ديوجــني، وارســطو، الل
ــة  ــرتات زمني ــق يف ف ــاءوا اىل االغري ــن ج ــن الذي أي م

ــة.  مختلف

ــا  ــا يقــارب الفــني عــام، كانــت أوروب ــا، وبعــد م الحق
ــري  ــي الكث ــياق، فف ــذا الس ــد يف ه ــد ٍ جدي ــام موع ام
مــن االمرباطوريــات القدميــة كامرباطوريــة هابســبورغ، 
نتيجــة  ازدهرتــا  اللتــان  العثامنيــة،  واالمرباطوريــة 
توجههــام نحــو الصناعــة وابــداع الــذوات بطــرق 
مقابــل  يف  مختلفــة.  بلغــات  والتحــدث  مختلفــة، 

ذلــك، نجــد ان الحامســة القوميــة التــي بــدأ بهــا 
القــرن الثامــن عــرش، والتاســع عــرش، اتخــذت بشــكل 
ــو  ــام ه ــي، ك ــاء القوم ــة يف النق ــك اللهف ــتمر تل ٍ مس
ــة، حيــث تنطبــق هــذه النقطــة  الحــال يف الدميقراطي
األخــرية عــىل دول معــارصة مثــل التشــيك، الســلوفاك، 
والهنغــار، التــي شــعرت بعــدم االرتيــاح مــن ان يتــم 
ــرة. ــات مغاي ــة، واهتامم ــة مختلف ــني بلغ ــن القوان س

ــذي  ــب ال ــة والرع ــة الثاني ــرب العاملي ــد الح ــام بع في
انتجتــه، أطلقــت الكثــري مــن الــدول العنــان للتطهــري 
العرقــي، حيــث ان هنــاك الكثــري مــن العوامــل التــي 
ــدول  ــن ال ــد م ــق يف العدي ــة تخف ــت الدميقراطي جعل
مــن املانيــا، إيطاليا، وغريهــا، يف عرشينيــات وثالثينيات 
ــت ان  ــا لبث ــذور م ــذه الج ــري ان ه ــايض، غ ــرن امل الق
عــادت يف الخمســينات والســتينات. ورمبــا يعــود ذلــك 
لعــدم التجانــس العرقــي يف هــذه البلدان بشــكلٍ  كبري، 
وهــو االمــر الــذي ســاهم يف إنجــاح الدميقراطيــة بهــذا 
ــم  ــب تعريفه ــت بتهذي ــي قام ــد، فه ــكل الجدي الش
ــدى  ــىل امل ــول وع ــتطيع الق ــا نس ــن هن ــهم. م ألنفس
البعيــد، بــأن الهجــرات الجامعيــة مــن املمكــن ان 
تقــود اىل اهتــامم أكــرب بتاريــخ الدميقراطيــة يف هــذه 
املجتمعــات. غــري ان الكثــري مــن املواطنــني يشــعرون 
بالقلــق مــن األجانــب الذيــن مــن املمكــن ان مييعــون 

أصواتهــم او يفقــدون بوصلتهــم. 
لكــن يف أوروبــا املعــارصة، التــي عرّفــت نفســها بأنهــا 
غــري متجانســة مــن الناحيــة العرقيــة، والتــي جربــت 
االقتصــادي،  القلــق  ملســتويات  الرسيــع  الصعــود 
ــدة للتفكــري يف التحــوالت  ــاك أســبابا ً جي نجــد ان هن
ــهولة  ــدث بس ــي ال تح ــة) الت ــكانية (الدميوغرافي الس
تامــة. غــري ان الســؤال هــو: هــل مــن املمكــن التغلــب 

ــات؟ عــىل  هــذه التحدي
ــذي  ــو ال ــك، وه ــن ذل ــة ع ــل أهمي ــؤال ال يق ــة س مث
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ــت  ــي حدث ــة الت ــوالت الرسيع ــك التح ــد تل ــأيت بع ي
للمجتمعــات املتجانســة عرقيــا ً، والتــي أصبحــت غــري 
ــة  ــد نهاي ــاص بع ــكل ٍ خ ــك، وبش ــد ذل ــة بع متجانس
ــا  الحــرب العامليــة الثانيــة، حيــث نجــد ان يف بريطاني
يتعــدى  ال  العرقيــة  األقليــات  عــدد  كان  العظمــى 
عــرشات اآلالف يف عــام ١٩٥٠م، يف حــني نجــد اليــوم ما 
يزيــد عــىل ٨ ماليــني نســمة(ص١٦٥)، وهــذا ينطبــق 
ــا ســعت الحكومــة  ــة، ففــي املاني ــا الغربي عــىل أوروب
ــن  ــرة م ــري املاه ــة غ ــن العامل ــد م ــتقطاب املزي الس
اليونــان، إيطاليــا، وتركيــا، يف حــني انــه حاليــا ً يتعــدى 
عــدد املهاجريــن اىل ١٧ مليــون نســمة. وهــذا يشــمل 
إيطاليــا أيضــاً  ولكــن بدرجــة اقــل. وهــذا ما تجســد يف 
الفــرتة األخــرية حيــث نجــد ان الخــوف مــن املهاجريــن 

ــا. تصــدر مشــهد واهتاممــات الناخبــني يف أوروب
التــي  الثــالث(ص١٨١)  االزمــات  هــذه  ختــام  يف 
يطرحهــا ُمنــك، والتــي راهــن مــن خاللهــا عــىل انهــا 
ســبب مــن أســباب عــدم االســتقرار املعــارص، والتــي 
كان ينظــر لهــا بشــكل مختلــف يف الفــرتات الســابقة، 
ــتويات  ــن املس ــرضوري ان تتحس ــن ال ــدء م ــي الب فف
ــة. كــام  ــة الليربالي املعيشــية ملواطنــي دول الدميقراطي
ــر بشــكل ٍ  ــية تدي ــة السياس ــا ً ان النخب نجــد ان حالي
ــا  ــي مــن خالله ــم وطــرق التواصــل، والت ــري مفاهي كب
ــام.  ــاء الع ــن الفض ــة م ــرؤى الراديكالي ــاء ال ــم اقص يت
ــات  ــرب تحدي ــك – تعت كل هــذه املشــاكل – يقــول ُمن
عاجلــة وشــاقة، واالحاطــة بواحــدة منهــا يعتــرب صعباً ، 
يف حــني ان اإلحاطــة باألزمــات الثــالث يبــدو مســتحيال 
ــأن،  ــذا الش ــة يف ه ــرضوري املحاول ــن ال ــه م ــري ان ً، غ
وذلــك لتجديــد االميــان والثقــة بالليرباليــة الدميقراطيــة 

ــا. التــي تعتمــد عليه

طرق العالج:
ــات» لســدة الحكــم  ــا صعــدت «ملكــة االنتخاب عندم

كان الكثــري مــن رجــال الدولــة يشــعرون بالخــوف 
ــا  ــة يف كوري ــىل الدميقراطي ــا ع ــر صعوده ــن مخاط م
الجنوبيــة، فمنــذ فــرتة طويلــة كانــت بــاك عــن هــي 
محــل جــدل طويــل، فهــي ابنــة الجــرنال الــذي حكــم 
كوريــا لفــرتات زمنيــة طويلــة بوصفــه رئيــس املجلــس 
العســكري. حيــث ان وعودهــا إلضعــاف الشــايبول 
اكســبتها شــعبية كبــرية يف البــالد، كــام كان يطلــق 
عليهــا يف كوريــا والتــي تعنــي شــكل مــن اشــكال 
االئتالفــات التجاريــة يف كوريــا، والتــي تتلخــص يف 
وجــود رشكات عامليــة متعــددة الجنســيات متتلــك 
ــلطة  ــس ذو س ــا رئي ــيطر عليه ــة يس ــات دولي مؤسس
عــىل جميــع العمليــات. مبعنــى آخــر؛ فهــي عبــارة عــن 
تكتــالت او تحالفــات داخليــة تســيطر عــىل الكثــري من 
ــام بعــد ويف الســنوات  ــالد. في ــور يف الب ــات األم مجري
الالحقــة لالنتخــاب أي مــا بعــد ٢٠١٢م، وبعــد الكثــري 
مــن الوعــود واإلنجــازات املختلفــة، وتحديــدا ً يف عــام 
٢٠١٦م، وقعــت بــاك عــن هــي يف فضيحــة فســاد 
مدويــة، حــث رفضــت يف البــدء االعــرتاف باالتهامــات، 
غــري ان املظاهــرات الحاشــدة، واملتواصلــة، والتــي 
ــا  ــة أدت اىل اعتذاره ــة طويل ــرتات زمني ــتمرت لف اس
وعــدم قبــول الــرأي العــام الكــوري بهــا، مــام أدى اىل 
اســتقالتها. يف املقابــل، وعــىل مــدى الســنوات املاضيــة 
ــني،  ــن الصحفي ــري م ــة الكث ــة الرتكي ــت الحكوم اعتقل
ــام  ــم، ك ــن أعامله ــني م ــن املوظف ــري م ــت الكث وفصل
ــدم  ــة لع ــات الضامن ــن املؤسس ــري م ــاء الكث ــم الغ ت
انــزالق البــالد للحكــم االســتبدادي. ففــي الكثــري مــن 
ــم،  ــاء اىل الحك ــال األقوي ــل الرج ــا يص ــدان عندم البل
فــإن اول اجــراء منظــم يقومــون بــه هــو تغيــري قوانــني 
ــد مــن مخاطــر بقــاء  ــا يزي ــة (ص١٨٦)، وهــو م اللعب

ــة.  ــة الليربالي ــتمرارية الدميقراطي واس
يفعلــه  املمكــن  مــن  الــذي  مــا  هنــا:  والســؤال 
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كان يشــعر وكأنــه امــام تقســيامت متقاربــة، وتختلــف 
فقــط يف الغــذاء، او املالبــس او األشــياء الســطحية.

ــرية،  ــبة كب ــيك بنس ــىل األمري ــق ع ــر ينطب ــذا االم وه
ــام،  ــية يف املق ــت سياس ــيك كان ــم األمري ــرة الحل ففك
ــن  ــا م ــرق او غريه ــن او الع ــة بالدي ــن مرتبط ومل تك
التقســيامت املختلفــة. فالهــدف األمريــيك األســمى كان 
ــة،  ــىل العدال ــل، مؤســس ع ــاد متكام ــىل اتح ــز ع يرك
ويضمــن الطأمنينــة للشــعب عــن طريــق األمــان، 
والرفاهيــة العامــة، مبــا يحقــق االزدهــار والحريــة 
للجميــع(ص١٩٩). مــن املالحــظ يف هــذا الســياق، 
صعــود القوميــات االقصائيــة تلــك التــي تســتبعد 
االختالفــات يف املجتمــع، وتركــز عــىل عــرق واحــد، او 
توجــه دينــي واحــد، وهــو مــا ينبغــي التخــيل عــن هذا 
الخطــاب القومــي الــذي يقســم املجتمــع اىل اثنيــات، 
وعرقيــات متاميــزة، بعيــداً  عــن التوجهــات السياســية، 
ــاملة،  ــة الش ــىل الوطني ــوم ع ــاب يق ــتبداله بخط واس
ــة  ــات، وحامي ــواء األقلي ــىل احت ــوم ع ــي تق ــك الت تل

ــن. ــري الوط ــع يف مص ــاركة الجمي ــوق، ومش الحق

اإلصالحات االقتصادية:

ــن  ــا م ــف انتزاعه ــم لوق ــذه القي ــن ه ــون ع املدافع
املتزايــدة؟  الشــعبوية  الهجــامت 

أفعــال  بتقييــد  املعارضــة  تقــوم  ان  النــادر  مــن 
الحكومــات الدميقراطيــة، غــري انــه عندمــا تتألــف 
ــتبدادية،  ــعبوية اس ــن ش ــها م ــات نفس ــذه الحكوم ه
تلــك التــي تــزدري القيــم الدميقراطيــة، فــإن املقاومــة 
. فكــام هــو الحــال يف كوريــا  تصبــح صعبــة جــدا ً
الجنوبيــة حيــث أصبحــت املظاهــرات يف الشــوارع 

ــام.  ــد النظ ــون، وض ــد القان ض
تقتــيض إجابــة الســؤال أعــاله، وبعــد تشــخيص هــذه 
االزمــات اجــرتاح عــدد معــني مــن العالجــات، وهــي 

كــام يــيل:

ترويض او تدجني القومية:
ــرتات  ــذ ف ــة، فمن ــرة القومي ال يشء طبيعــي حــول فك
زمنيــة طويلــة عــاش االنســان يف ارس وعوائــل منظمــة، 
قبائــل، مــدن، مقاطعــات، ومجتمعــات متدينــة. وحتى 
ــة  ــني االمريكي ــان الثورت ــة اب ــدت القومي ــا صع عندم
والفرنســية، وأصبحــت القــوة التــي تقــود الكثــري مــن 
االحــداث التاريخيــة، فإنهــا يف كل هــذه التحــوالت 
ــايض  ــي امل ــوي. (ص١٩٥).  فف ــرشوع نخب ــت كم بقي
القريــب كانــت التنقــالت بــني الحــدود السياســية اقــل 
ــى  ــات تتخط ــن العرقي ــري م ــن اآلن، فالكث ــة م صعوب
ــث نجــد ان  ــا. حي ــام بينه ــل في ــدود وتتنق ــذه الح ه
الكثــري مــن األشــخاص يعرّفــون أنفســهم عــىل األســاس 
الوظيفــي او الهوايــات التــي يقومــون بهــا، يف حــني ان 
ــودة  ــات وع ــريا ً للقومي يف الحــارض نجــد حضــورا ً كب
لهــا بشــكل ٍ متعصــب. وهــذا يتضــح بشــكل ٍ كبــري يف 
الفروقــات او الحــدود املتخيلــة بــني هــذه القوميات يف 
املــايض والحــارض، فهــي مل تكــن واضحــة، ومتاميزة كام 
هــو الحــال اليــوم. فاالنجليــزي او األملــاين او اإليطــايل 
او غــريه، مل يكــن يعــي هــذه الفروقــات الحــادة، بــل 
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تنطــوي الخطابــات الشــعبوية التــي تســعى لالنغــالق 
عــىل حنــني يف العمــق، وتحديــدا ً مــع شــعار ترامــب 
» او ذلــك الشــعار الــذي  حــول «لنجعــل أمريــكا أوال ً
رُفــع يف اململكــة املتحــدة والــذي أدى لخروجهــا مــن 
ــتعادة الســيطرة  ــدف الس ــذي يه ــاد األورويب وال االتح
مــن جديــد. حيــث يعود ســبب انتشــار هــذه العناوين 
وقوتهــا اىل شــعور كل ناخــب او مصوت بأنهــا تخاطبه، 
وتحيــي ذلــك الشــعور البائــد يف القــرون املاضيــة. مــن 
اهــم خطــوات اإلصالحــات االقتصاديــة الرضوريــة 
ــىل  ــة ع ــب التصاعدي ــرض الرضائ ــار؛ ف ــا، وباختص هن
املرتفعــة(ص٢٢١)،  الدخــول  أصحــاب  او  األغنيــاء 
وتوفــري الســكن بأســعار ليســت باهظــة او مبالــغ 
فيهــا(ص٢٢٤)، واالهتــامم باالنتاجيــة يف العمــل والتــي 
مــن املمكــن ان تســاهم يف تقليــل الالمســاواة الحــادة 
واملفرطــة يف املجتمعــات. حيــث ان هــذه اإلصالحــات 
مــن املمكــن ان تشــعر املواطــن باألمــان املعيــيش 
ــة  ــة بالليربالي ــا ً يف الثق ــاهم أيض ــة، وان تس ــن جه م
الدميقراطيــة وتلــك الوعــود التــي قطعهــا منارصوهــا 

ــات. ــات االنتخاب عــىل أنفســهم يف أوق

تجديد االميان املدين:

مــع صعــود التقنيــة الرقميــة تعــزز النمــو االقتصــادي 
يف الكثــري مــن البلــدان، كــام انهــا عــززت التواصــل بــني 
البــرش. يف املقابــل فــإن هــذه التقنية اججــت خطابات 
الكراهيــة، ونظريــة املؤامــرة. فهــي بهــذه الطريقــة قد 

نقلــت طــرق التعامــل مــن شــخص اىل شــخص لتحدث 
نقلــة هائلــة ليصبــح التواصــل مــن شــخص اىل الكثــري 
مــن األشــخاص يف وقــتٍ  واحــد، حيــث انــه أصبــح من 
الصعــب فهــم السياســة ودعــوات السياســيني – مثــال – 
دون فهــم التحــوالت التــي قامــت بهــا االنرتنــت، والتي 
عــن طريقهــا اججــت هــذه الخطابــات، كــام ال ميكــن 
عــض النظــر عــن تأثــري وســائل التواصــل االجتامعــي 
الــذي  االمــر  السياســيني،  تأثــري  تــآكل  يف  ودورهــا 
يجعــل مــن الــرضوري إعــادة بنــاء الثقــة يف السياســة 
ــدة  ــف ح ــد (ص٢٣٩)، لتخفي ــن جدي ــيني م والسياس
خطابــات نظريــة املؤامــرة مــن جهــة، و لتخفيــف بروز 
الكثــري مــن األفــكار الشــعبوية املنــارصة للديكتاتوريــة.

مــن الجهــة األخــرى، فــإن تعزيــز املواطنة، واالحســاس 
التتقســيامت  عــن  واالبتعــاد  للوطــن،  باالنتــامء 
ــأنها ان  ــن ش ــراد م ــني االف ــرق ب ــي تف ــة الت االجتامعي
تعــزز قيــم الدميقراطيــة الليرباليــة مــن جهــة، وان 
ــل  ــراد يف ظ ــخصية لألف ــة الش ــعور بالقيم ــد الش تعي

ــة. ــريات العميق ــذه التغ ه
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ليست دميقراطيات
 وليست معسكرات إعتقال
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«ليســت دميقراطيات وليســت 
معســكرات إعتقال» 

قراءة يف كتاب «كراهية الدميقراطية» لجاك رانسيري *
 

قراءة: أحمد اليعريب
ــة ال  ــة واضح ــب مفارق ــن الكت ــض عناوي ــس بع تلتب
ــهوله،  ــا بس ــاد تجاوزه ــارىء الج ــا الق ــتطيع معه يس
التناقــض  يف  صورهــا،  أقــوى  يف  املفارقــة،  وتتمثــل 
الــذي يتضــح مــن مضمــون العنــوان، أمــا يف أقــل 
صورهــا، فيتبــدى يف مخالفتــه للفكــرة الســائدة الســيام 
إذا نظرنــا إىل املســألة مــن منظــور مكــون محــدد 
مــن مكونــات اإلجتــامع البــرشي، فـ»الهــروب مــن 
ــر  ــال، أم ــبيل املث ــىل س ــروم- ، ع ــك ف ــة»- إري الحري
مناقــض لطلــب الحريــة والســعي نحوهــا وهــو ديــدن 
اإلنســان، و «كراهيــة الدميقراطيــة» أمــر مخالــف 
للفكــرة املألوفــة برغبــة الشــعب يف الدميقراطيــة، 
يف  ملشــاركته  توســيع  فيهــا  تكــون  الــذي  باملعنــى 
ــه  ــذي تنشــط في ــال ال ــل املج ــام يف مقاب ــاء الع الفض
الســلطة السياســية وتتشــكل فيــه فاعليتهــا، فالفكــرة 
ــون  ــعب تك ــور الش ــن منظ ــة م ــة للدميقراطي املتخيل
دامئــا مســتبغًة بالطابــع اإليجــايب والرومنــيس يف أكــرث 
األحيــان، وهكــذا عندمــا يكــون عنــوان كتــاب الفرنيس 
جــاك رانســيري هــو «كراهيــة الدميقراطيــة»، نجــد أن 
ــوان فجاجــًة ومفارقــة ملــا هــو  القــارىء يجــد يف العن

عليــه األمــر يف صورتــه املتخيلــة مــن منظــور الشــعب، 
ــذي  ــن ذا ال ــؤال/ م ــارىء للس ــع بالق ــا يدف ــو م وه

ــاذا؟ ــة؟ ومل ــره الدميقراطي يك
ــا  ــة، ال يف أزمنتن بيــد أن رانســري ال يــرى يف األمــر غراب
االدميقراطيــة  فكــرة  بــأن  نظــن  التــي  املعــارصة 
ــة  ــا، وال يف األزمن ــا فيه ــىل عوده ــتوت ع ــت وأس قام
ــة  ــة؛ فكراهي ــرة حيــث منبثــق فكــرة الدميقراطي الغاب
الدميقراطيــة ولــدت يف ذات اللحظــة التــي ولــدت 
فيهــا الدميقراطيــة، واألمــر بــكل بســاطة يتضــح فيــام 
ــا  ــة يف صورته ــرة الدميقراطي ــر يف فك ــا النظ ــو أمعن ل
املجــردة املتمثلــة يف إعطــاء ســلطة ملــن ال ميلكهــا 
ــادي  ــة، ففــي الوضــع اإلعتي مبقتــىض األحــوال الطبيع
ترتكــز الســلطة يف يــد فئــة متغلبــة صغــرية وتــرى 
مرشوعيتهــا مبقتــىض النســب أو الكفــاءة أو التفويــض 
اإللهــي، ومــا تقــوم بــه الدميقراطيــة هــو نســف هــذه 
املرشوعيــات وإســتبدالها مبرشوعيــة واحــدة و وحيــدة 
ــون هــذه  ــرو أن تك ــال غ ــة الشــعب؛ ف هــي مرشوعي
الفكــرة مكروهــًة مــن هــؤالء املترضريــن مــن عمليــة 
تحــول املرشوعيــة، وهكــذا، رأت هــذه الفئــات يف 
فكــرة الدميقراطيــة حكــامً للدهــامء، ومــن ثــم ليســت 
الدميقراطيــة إال مثلبــة مــن املثالــب. واألطروحــة التــي 
يتناولهــا الكتــاب تفيــد بــأن هــذا املأخــذ هــو مأخــذ 
قديــم جديــد، فالنخــب اليــوم تبــديء امتعاضهــا مــن 
لفكــرة المحدوديــة  الدميقراطيــة بوصفهــا مســوغاً 
طلبــات الجامهــري وســطوتها وأنانيتهــا، وتــذيك الرغبات 
الالمحــدودة الفرديــة دون األخــذ يف اإلعتبــار الحــدود 
التــي تقتضيهــا املصلحــة العامــة، وتوســعهم يف الفضــاء 
العــام عــىل حســاب الدولة ممثلــة يف النخبــة الحاكمة، 
وهــذا األمر يــؤدي بزعمهــم إىل دمار الحكــم واملجتمع 
(=فــوىض)، وهنــا ال تكــون الدميقراطيــة مجــرد «شــكالً 

فاســداً للحكــم، بــل أنهــا ازمــة حضــارة...». 
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ويتضــح أن هــذا النقــد هو نقــد معكوس؛ فالشــعب ال 
املؤسســات الحاكمــة هــو موضــع اإلشــكالية، وســيطرة 
أهــواء ورغبــات وشــهوات األفــراد عــىل الدولــة بخالف 
يلتهــم  (املجتمــع  اإلشــكالية  هــي  العــام  الصالــح 
الدولــة) ال ســيطرة الدولــة عــىل األفــراد لتحقيــق 
ــايل ال  ــة تلتهــم املجتمــع)، وبالت ــح العــام (الدول الصال
ــاً نحــو الســلطة  يكــون هاجــس هــذه النخــب متجه
وتحديــد نطاقهــا وضــامن عــدم طغيانهــا كــام كان 
الحــال عنــد مونتســكيو وماديســون وتوكفيــل ولكــن 
نحــو الشــعب وكبــح جــامح إفراطــه الدميقراطــي، 
ــة  ــب الغربي ــذه النخ ــس ه ــيري أن نف ــظ رانس ويالح
ــكا يف  ــل وتكــرب ملحــاوالت الغــرب وباألخــص أمري تهل
«نــرش الدميقراطيــة»، عــىل الرغــم مــن إعتقادهــم بــأن 
هــذه الدميقراطيــة يف حقيقتهــا فــوىض، ويذكر رانســيري 
الفــرتة التــي أعقبــت مبــارشة ســقوط صــدام حســني يف 
العــراق والتــي انتــرشت فيهــا أعــامل النهــب العامــة 
وأن ذلــك تزامــن مــع ترصيــح وزيــر الدفــاع االمريــيك 
دونلــد رامســفيلد الــذي قــال فيــه بأننــا منحنــا الحرية 

ــداث  ــح وأح ــني الترصي ــن ب ــذا التزام ــني، إن ه للعراق
النهــب والتخريــب مل يكــن مجــرد مصادفــة، فـ»منــح» 
ــان  ــتور وبرمل ــه دس ــي منح ــة ال يعن ــعباً الدميقراطي ش
وحكومــة منخبــة وحريــة تعبــري وإمنــا منحــه الفــوىض 
أيضــاً، والدميقراطيــة بهــذا التوصيــف ميكــن «منحهــا» 
مــن الخــارج بقــوة ســالح قــوة عظمــى، مــع األخــذ يف 
ــىل  ــياق ال تنحــرص ع ــذا الس ــوة يف ه ــار أن الق اإلعتب
ــل هــي قــوة أعــم  مجــرد القــوة العســكرية فقــط، ب
تتمثــل يف القــدرة عــىل الســيطرة عــىل «الفــوىض 

ــة»!. الدميقراطي

ــة عــرف شــكلني  ــأن نقــد الدميقراطي يشــري رانســيري ب
ــن  ــا م ــاف عليه ــورة اإللتف ــاء األول يف ص ــن، ج كبريي
قبــل املرشعيــني األرســتقراطني و اآلبــاء املؤسســني بعــد 
أن فرضــت الدميقراطيــة نفســها واقعــاً ال ميكــن إغفاله؛ 
فتــم تصميــم الفضــاء الترشيعــي بصــورة تضمــن توازن 
الســلطات والقــوى يف الدولــة وذلــك «الســتخالص 
أفضــل مــا ميكــن اســتخالصه مــن الواقــع الدميقراطــي» 
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ــم  ــن ه ــم م ــن حك ــة تضم ــورة رصيح ــه بص واحتوائ
افضــل مــن ناحيــة، والدفــاع عــن امللكيــة مــن ناحيــة 
أخــرى. فالحكــم الدميقراطــي املثــايل يف هــذه الصــورة 
يكــون ذلــك القــادر عــىل «الســيطرة عــىل رش اســمه 
ببســاطة الحيــاة الدميقراطيــة». أمــا النقــد الثــاين جــاء 
ــن  ــية ع ــة عكس ــك بصيغ ــاب، وذل ــس الش ــن مارك م
ــات  ــني املؤسس ــكالنية قوان ــن ش ــف ع ــق الكش طري
ــرض  ــرد أدوات تف ــا مج ــة كونه ــة، وحقيق الدميقراطي
الخاصــة،  أجنداتهــا  الربجوازيــة  الســلطة  مبوجبهــا 
ــرات  ــك التمظه موضحــاً أن النضــال املســتمر ضــد تل
ــة ال  ــة حقيقي ــد صــوب دميقراطي ــق الوحي هــو الطري
تكــون فيهــا الحريــة واملســاواة مجرد شــكليات تتوشــح 
بهــا مؤسســات القانــون والدولــة «بــل متجســدتني يف 

ــة والخــربة املحسوســة». ــاة املادي ذات أشــكال الحي

ــاركة  ــب مش ــة تتطل ــة الفعلي ــت الدميقراطي ــا كان ومل
شــعبية كبــرية يف مناقشــة الشــؤون العامــة، وهــو مــا 
يعنــي دفــع أفــق الفضــاء العــام، واملناقشــات الدائــرة 
ــام  ــك «حك ــتمر، رأت النخــب يف ذل ــه بشــكل مس في
ــاب كل  ــوى غي ــاس س ــىل أي أس ــوم ع ــاً ال يق فوضوي
لقب/أســاس طبيعــي للحكــم»، مبعنــى أن ســلطة 
الشــعب بهــذه الصــورة هــي قــوة مــن ليــس لديهــم 
ــم  ــن لديه ــك الذي ســبب طببيعــي للحكــم عــىل أؤلئ
الســبب الطبيعــي للحكــم (=النخــب)، وما يســتصحب 
ذلــك مــن منافحــة دامئــة -تحــت مظلــة الدميقراطيــة- 
عــن فكــرة املســاواة بصــورة فجــة حتــى لتلتغــي 
ــق  ــال مجــال للتفري ــة، «ف ــوارق الطبيعي ــا كل الف معه
بــني األكفــاء وغــري األكفــاء، بــني الحــكام واملحكومــني، 
ــني  ــز، ب ــباب والعجائ ــني الش ــال، ب ــاء والرج ــني النس ب
ــه حــق  ــون ل ــد أن يك ــكل يري ــامل والجاهــل .. فال الع
ــا  ــق عليه ــة أطل ــذه الحال ــر»، وه ــع اآلخ ــاوي م متس

ــة الدميقراطيــة»، لقــد بحثــت  رانســيري «فــرط الحيوي
هــذه النخــب عــن دواء مناســب لفــرط الحيويــة 
الدميقراطيــة، وكان هــذا الــدواء عــىل خطــني مزدوجني، 
يتعلــق أولهــام بتبليــد مشــاعر األفــراد يف كل مــا يتعلق 
ــذات  ــا صــوب الل ــك بتوجييه ــة؛ وذل ــة العام باملصلح
ــة  ــة املادي الخاصــة، أي صــوب «البحــث عــن الرفاهي
وعــن أشــكال الســعادة وتحبيــذ البحــث عــن الســعادة 
الفرديــة والعالقــات اإلجتامعيــة» ومــا يرتتــب عىل ذلك 
مــن تضاعــف مســتمر للتطلعــات واملطالــب يف هــذا 
اإلتجــاه. أمــا ثانيهــام فيتمثــل يف الحــرص عــىل حضــور 
ــاً، أي مــن خــالل  فكــرة الدميقراطيــة شــكالً ال مضمون
متظهراتهــا اإلجرائيــة فقــط، ذلــك أن الترشيعــات توفــر 
اإلشــرتاطات املناســبة للنخــب لضــامن فــرض ســيطرتها، 
اإلمســاك  يســتطيع  مــن  الســلطة  زمــام  فيمســك 
ــة  ــأ، فالدميقراطي ــو األكف ــون ه ــا وال رضورة أن يك به
ــي  ــعب، وال ه ــعب للش ــم الش ــت حك ــة ليس الراهن
ســلطة األغلبيــة، إن األغلبيــة تحــت ظــل الدميقراطيــة 
الراهنــة «هــي يف الواقــع أقــوى أقليــة»، األقليــة التــي 
ــل يف  ــي تتمث ــلطة الت ــول إىل الس ــك أدوات الوص متتل
رؤوس األمــوال والدعايــة اإلعالميــة والقــدرة عــىل 
ــداع  ــش والخ ــل والغ ــام بالتضلي ــاء الع ــث الفض تلوي
و»تصنيــع املوافقة»-حســب توصيــف تشومســيك-، 
ــة،  ــذه النخب ــني ه ــة ب ــع املناصــب دول ــون جمي وتك
هــم «منتخبــون أبديــون» كــام وصفهــم رانســيري، 
يراكمــون أو يتبادلــون املناصــب البلديــة اإلقليميــة 
يظهــرون  أنهــم  األمــر  يف  مــا  وأســوأ  الترشيعيــة، 
ــل» هــذه  ــرة «التمثي ــني للشــعب، وفك بصــورة املمثل
ــة  ــا العقلي ــة إبتدعته ــا حيل ــيري أنه ــا رانس ــول عنه يق
األوليجاركيــة وليســت نســقاً تــم إخرتاعــه بســبب 
ــارش لشــؤون  ــل املب ــة لنظــام التمثي اإلســتحالة العملي
ــل «أن اإلنتخــاب  ــو الســكاين،  ب ــم بســبب النم الحك
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ــل  ــه يجع ــن خالل ــاً م ــكالً دميقراطي ــه ش ــس يف ذات لي
الشــعب صوتــه مســموعاً، أنــه يف األصــل مجــرد التعبري 
ــا»، لقــد كانــت هــذه  عــن قبــول تتطلبــه ســلطة علي
الفكــرة واضحــة متــاًم لــدى اآلبــاء املؤسســني يف أمريــكا 
ــم  ــل بالنســبة له ــام التمثي ــا؛ فنظ ــم يف فرنس ونظرائه
كان «الوســيلة التــي متــارس مبوجبهــا النخبــة الســلطة 
ــد  ــي تج ــلطة الت ــعب، الس ــم الش ــيل باس ــكل فع بش
نفســها مضطــرة لإلعــرتاف لــه بهــا، لكنــه لــن يعــرف 
ــه». ــم ذات ــدأ الحك ــر مب ــها دون أن يدم ــف ميارس كي

ــيري إال  ــات بحســب رانس ــذه ليســت دميقراطي إذا فه
انهــا ليســت معســكرات إعتقــال خصوصاً إذا مــا اخذنا 
ــا  ــزم به ــي تلت ــة الت ــار الشــكالنية الدميقراطي يف اإلعتب
هــذه الــدول، بــل أن الدميقراطيــات يف صورتهــا هــذه 

خصــامً للدميقراطيــة الحقيقيــة (شــكالً ومضمونــاً)، 
ــاة سياســية مســتقلة  ــة هــي حي ــة الفعلي فالدميقراطي
عــن مجــال الدولــة، و الدميقراطيــة الجيــدة هي شــكل 
ــة القــادر عــىل «الســيطرة  ــاة اإلجتامعي الحكــم والحي
عــىل اإلفــراط املــزدوج لــكل مــن النشــاط الجامعــي أو 
اإلنســحاب الفــردي»، وهــي « ليســت مجتمعــا يُحكم، 
وال حكــام للمجتمــع، إنهــا باملعنى الدقيــق ذلك اليشء 
العــيص عــىل الحكــم الــذي يجــب عــىل كل حكــم أن 
يكتشــف، يف نهايــة املطــاف أنــه قائــم عــىل أساســه»، 
وأخــرياً «ليســت الدميقراطيــة هــذا الشــكل مــن الحكم 
الــذي يتيــح لألوليجاركيــة أن تســيطر باســم الشــعب، 
وال هــذا الشــكل مــن املجتمــع الــذي تنظمــه ســلطة 
الســلعة، إنهــا الفعــل الــذي ينتــزع دون توقــف مــن 

الحكومــات األوليجاركيــة احتــكار الحيــاة العامــة».
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ــة تقــارب أن تكــون  إن املامرســات الروســية و الصيني
تحــٍد لنظــام الحكــم العاملــي للواليــات املتحــدة. و قــد 
إنضمــت الصــني الشــهر املــايض إىل روســيا، يف تنفيــذ 
التدريــب العســكري األخــري، و الــذي يعتــرب األكــرب منذ 
ــة،  ــاب الحربي ــدأت األلع ــا أن ب ــاردة. و م ــرب الب الح
و  بوتــن  ڤالدميــري  الــرويس  الرئيــس  تبــادل  حتــى 
الرئيــس الصينــي يش جــني بينــغ الفطائــر و الفــودكا يف 
فالديفوســتوك كإســتعراض جامهــريي أخــر لعالقتهــام. 
باالضافــة للرشاكــة العســكرية املتزايــدة، فــإن رشاكــة 
ــت  ــرار امللف ــة و التك ــات الدولي ــني يف املؤسس الدولت
إلرتباطاتهــام عاليــة املســتوى يعكــس تنامــي اتفاقهــام 
عــن الكيفيــة التــي يجــب أن يســري عليهــا العــامل. إن 
مــا يتمركــز يف هــذه الــروئ املشــرتكة هــو اليقــني بــأن 
ــن  ــل م ــأنها أن تُعج ــن ش ــة م ــة الدميوقراطي ضعضع
تراجــع النفــوذ الغــريب و يعــود بالنفــع عــىل األهــداف 

ــكل مــن روســيا و الصــني. الجغراسياســية ل
الداعمــة  الجهــود  أن  الصــني  و  روســيا  تعتــرب 
للدميوقراطيــة – ال ســيام جهــود الواليــات املتحــدة 

- محــاوالٍت تختبــيء خلــف ســتار شــفاف تهــدف 
لتوســيع نفــوذ الواليــات املتحــدة و تقويــض أنظمتهــام 
ــج  ــالت الرتوي ــدي لحم ــث لللتص ــعيهام الحثي ــع س م
ليســت  الجهــود  هــذه  الغربيــة.  للدميوقراطيــة 
بجديــدّة، إال أنهــا تتغــري مــن حيــث النطــاق و الكثافّة. 
ــا  ــىل عاتقه ــذ ع ــيا تأخ ــت روس ــام ٢٠١٤، كان ــذ ع من
بشــكل خــاص محاربــة الدميوقراطيــات الغربيــة. و 
ــار  ــق معي ــام وف ــان قوته ــني تقيس ــكو و بك ألن موس
ــة  ــع الدميوقراطي ــذان تضعض ــدة، تتخ ــات املتح الوالي
الغربيــة كأداة لتعزيــز مواقفهــام الخاصــة. إن تدخــل 
ــام  ــة يف ع ــية األمريكي ــات الرئاس ــني يف االنتخاب الكرمل
ــاً عــىل  ــال، كان متعمــداً، جزئي ٢٠١٦، عــىل ســبيل املث
ــامح  ــة و الس ــة األمريكي ــويه الدميوقراطي ــل، لتش األق
ملوســكو الترصيــح بــأن واشــنطن ال متلــك الحــق بــأن 
ــا.  ــر انتخاباته ــف تدي ــرى كي ــم األخ ــىل األم ــيل ع مُت
ــاُ  مــن جانبهــم فقــد حــرص القــادة الصينيــني تدريجي
كوســيلة  الدميوقراطيــة  البديهيــات  إضعــاف  عــىل 
لتعزيــز الرشعيــة الدوليــة الصينيــة للعالمــة اللينينيــة 

ــم. ــاملية للحك الرأس

تهديد متناٍم
ــني  ــإن عامل ــد، ف ــة األم ــود طويل ــذه الجه ــع أن ه م
ــة.  ــىل الدميوقراطي ــام ع ــان تهديده ــيني يضاعف أساس
أولهــام، أن السياســات التكتيكيــة الروســية و الصينيــة 
ــية  ــآزة. فالسياسةالروس ــة و مت ــرق حديث ــارب بط تتق
ــة ُمنافحــة و وقحــة. أمــا الصــني، حتــى اآلن،  الخارجي
فقــد اســتخدمت اســرتاتيجية أكــرث َحذقــاً و تجنبــاً 

كيف ضعضعت روسيا و الصيــن الدميـوقراطيـــــــة
هل يستطيع الغرب مواجهة التهديد؟
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ــوذ و  ــاء نف ــؤدي لبن ــتقرار املُ ــة االس ــر، ُمفضل للمخاط
عالقــات اقتصاديــة. و عــىل الرغــم مــن كــون هاذيــن 
ــا  ــاً، فإنه ــقني ظاهري ــري متس ــني و غ ــني مختلف النهج
ــىل  ــرث رضراً ع ــري أك ــام تأث ــون له ــاً، يك ــذا مع إذا أُخ
الدميوقراطيــة مــام قــد يفعلــه كل منهــام عــىل حــده. 
ــة،  ــات الدميوقراطي ــىل املؤسس ــيا ع ــات روس إن تعدي
ــاد، و  ــار الفس ــايب، انتش ــل االنتخ ــك التدخ ــا يف ذل مب
الحمــالت التضليليــة، تقلــل مــن التــزام بعــض العنارص 
الفاعلــة اتجــاه الدميقراطيــة. و لكنــه النمــوذج البديــل 
ــرث  ــو أك ــا ه ــني، و م ــه الص ــذي متثل ــاح ال ــن النج ع
أهميــة، االيــرادات التــي تعــود بهــا عــىل الحكومــات 
الضعيفــة  الدميوقراطيــات  تعطــي  التــي  املُعــِرسه 
ــة ُمشــابهة،  ــن الغــرب. بطريق الفرصــة لالنســحاب م
فــإن عالقــة الصــني عــىل األرجــح ســتكون أكــرث فاعليــة 
ــات  ــاف املؤسس ــية إلضع ــود الروس ــن الجه ــزل ع مبع
الدميوقراطيــة و إرخــاء ُعــرى االلتــزام بالدميوقراطيــة.

يتجــىل هــذا العامــل بشــكل كبــري يف أوروبــا الرشقية و 
دول البلقــان، حيــث الجهــود الروســية الطويلــة األمــد 
لتشــويه ســمعة الدميوقراطيــة و الخــروج مــن االتحــاد 
ــة  ــة يف البني ــتثامرات ضخم ــع اس ــن م األرويب بالتزام
ــار،  ــا باالعتب ــذ رصبي ــل الصــني. لنأخ ــن ِقب ــة م التحتي
حيــث مارســت روســيا لوقت طويــل تأثريهــا لضعضعة 

التقــدم الدميوقراطــي. اآلن للبلــد دور مركــزي يف خطة 
ــا كجــزء  الصــني لتمويــل مشــاريع مواصــالت يف أوروب
مــن مــرشوع الحــزام األوحــد the One Belt، مبــادرة 
ــل  ــادة الــرصب ينظــرون للتموي ــق الواحــد. الق الطري
الصينــي كفرصــة للرتويــج ألنفســهم عــىل محليــاً مــن 
خــالل تقديــم بنيــة تحيــة مطــّورة دون الخضــوع 
ــذا  ــة. و ه ــل األروبيالصارم ــق التموي ــني صنادي لقوان
بــدوره مــا كــّون الفهــم الخاطــئ الشــهري بــأن الصــني 
حاليــاً تســتثمر يف رصبيــا أكــرث من دول االتحــاد األرويب 
الرئيســية. حــني يُدمــج هــذا النفــوذ االقتصــادي مــع 
رســائل التطبيــل الروســية املتواصلــة حــول اخفاقــات 
االتحــاد األرويب، فإنــه يؤثــر بفاعليــة عــىل عــزم رصبيــا 
ملتابعــة اإلصالحــات مثــل تعزيــز ســيادة القانــون 
املطلوبــة لالنضــامم إىل االتحــاد األورويب. عــىل الرغــم 
مــن متايــز االهتاممــات يف رصبيــا و الَعــوز التنســيقي، 

فــإن الجهــود الروســية الصينيــة تدعــم بعضهــا.

مــن العالقــات  الصــني و روســيا تســتفيدان أيضــاً 
تَّســيُد  حــول  النقــاش  و  القوميــة  بــني  املتوطــدة 
الدعــم الغــريب لتمثيــل املؤسســات الدميوقراطيــة، 
كتأثــري أجنبــي ال منــاص مــن مقاومتــه. لطاملــا روجــت 
الصــني مطــوالً لهــذه املزاعــم يف جنــوب آســيا، الســيام 
ــل  ــتبداد مث ــة عــىل االس ــات القامئ يف أواســط الحكوم
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كومبوديــا، كــام فعلــت روســيا يف الــرشق األوســط 
متامــاً. اليــوم، مثــة أصــداء متصاعــدة ملثــل هــذه 
ــادة  ــكو لزي ــعى موس ــث تس ــا، حي ــائل يف أوروب الرس
و  لليرباليــة  املعاديــن  الشــعبويني  خطابــات  زخــم 
ممثــيل القــوى املناهضــة لالتحــاد األورويب و تصويرهم 
كمدافعــني قوميــني عــن الســيادة الوطنيــة. و قد قامت 
روســيا بأُجنــدة مســبقة بتأليــب املشــاعر القوميــة ضد 
تحالــف االتحــاد األورويب، كان مــن ضمنهــا التدخــل يف 
 Brexit خــروج اململكــة املتحــدة مــن اإلتحــاد األرويب
ــالت تصــب يف  ــذه الحم ــوين. إن ه ــتقالل الكتال واالس
مصلحــة أهــداف الكرملــني لتوســيع رقعة االنقســامات 
ــكاً و  ــل متاس ــاد األورويب أق ــل االتح ــة و جع األوروبي

ــدور. ــة يف ال فاعلي
إن التحــوالت الحاليــة يف القــوى الجغراسياســية عوامل 
ــه كل  ــذي متثل ــد ال ــطوة التهدي ــن س ــد م ــة تزي ثانوي
مــن روســيا و الصــني عــىل الدميوقراطيــة. إن التاريــخ 
 Carles ــوا ــس ب ــني السياســيني كارلِ (و أبحــاث العالِم
Boix و ســيڤا جانتســيك Seva Gunitsky) توضــح 
ــوى  ــن الق ــرث م ــامل واحــدة أو أك ــود الع ــه حــني تق أن
االســتبدادية، فــإن املزيــد مــن الــدول تتحــول إىل 
االســتبداد. حــني تعاظمــت قــوة االتحــاد الســوفييتي 
املثــال،  ســبيل  عــىل  البــاردة،  الحــرب  بدايــات  يف 
ــل، كان  ــتبداد يف البســيطة. يف املقاب ــار االس ــم انتش ع
لهزميــة الشــيوعية و انتصــار الواليــات املتحــدة، أن 
ــدول  ــر ليتقلــص عــدد ال ــات تتكاث جعــل الدميوقراطي
الواقعــة تحــت الحكــم االســتبدادي. إن هــذا التحــول 
يف العالقــات الجغراسياســية اليــوم يعنــي، أن العوامــل 
التــي كانــت تُطــرح لتعزيــز الدميوقراطيــة تعمــل اآلن 
بشــكل عكــيس، مكونــة ظروفــاً أكــرث موامئــة النتشــار 

ــتبدادي. ــم االس الُحك
األفعــال  مــن  متتابــع  عــدد  روســيا  و  للصــني 

تعزيــزاً  الصديقــة،  الدكتاتوريــات  لدعــم  املبــارشة 
منهــام الســتمرار هــذه األنظمــة. أكرثهــا وضوحــاً، 
ــىل  ــاء ع ــتثامرات لإلبق ــروض و االس ــتخدامهام للق اس
حصــار الحكومــات االســتبدادية، كــام فعلــت روســيا 
يف فنزويــال و الصــني يف كمبوديــا. إىل جانــب توفريهــام 
ملســاعدات متويليــة بال قيود و أســلحة، إســتهانة منهام 
بالنفــوذ الغــريب للضغــط عــىل حقوق االنســان و قانون 
اصــالح أنظمــة الحكــم. كــام قامتــا بنقــل اســرتاتيجيات 
النجــاة االســتباقية للحكومــات و القــادة الباحثــني عــن 
الدعــم لســيطرتهم الداخليــة. إن كال البلديــن مقتنــع 
ــورات و  ــريب للث ــم الغ ــكله الدع ــذي يش ــد ال بالتهدي
مل يكتفيــا بالــرد بـ”التأكيــد االنتشــاري” ألنظمتهــام 
فحســب، بــل أيضــاً مــن خــالل اقنــاع الحكومــات 
االخــرى مبخاطــر الرشاكــة الغربيــة و تلقينهــم أفضــل 
التدريبــات للســيطرة عــىل مواطنيهــم و االحتــامء مــن 
هــذه الغــارات الدميوقراطيــة. الصــني خاصــة أصبحــت 
خبــرية يف املراقبــة و التكتيــكات الُرشطيــة، بوجــود 
ــة التــي تبيــع أنظمــة التعــرف عــىل  الــرشكات الصيني
الوجــوه و تدريبهــا للحكومــات املســتبدة عــىل آليــات 
تتبــع الهواتــف و األنشــطة عــىل شــبكة االنرتنــت 

ــه. بفاعلي
التغــريات الجغراسياســية، عــىل كل حــال، تضخــم هذه 
ــان  ــارشة مبــا أن روســيا و الصــني منخرطت الجهــود املب
الصــني  قــوة  إن  الــدول.  مــن  أكــرث  أطيــاف  مــع 
ــدان  ــام مت ــي أنه ــيا تعن ــدات روس ــة و تأكي املتعاظم
ــدول  ــن ال ــد م ــان العدي ــة و ترعي ــبكاتهام التجاري ش
ــدة يف  ــات املتح ــت الوالي ــام فعل ــدة - ك ــة واح دفع
أعقــاب الحــرب البــاردة - لتخلقــا فرصــاً أكــرب لتشــجيع 
امليــول االســتبدادية. و لكــن حتــى خلــف دعــم الحكام 
األنشــطة  فــإن  املامثــل،  التفكــري  ذوي  املســتبدين 
ــام  ــدو ك ــد تب ــيا و الصــني ق ــن روس ــكل م ــة ل الدولي
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ــة.  ــة الدميوقراطي ــا أيضــاً تعمــل عــىل ضعضع ــو أنه ل
أظهــرت البحــوث أن روابطــاً واســعة مــع الغــرب 
(عــن طريــق املســاعدات، التجــارة، شــبكات التواصــل 
االجتامعيــة) شــجعت عــىل الدميوقراطيــة و إندماجهــا 
بعــد الحــرب البــاردة. إن العالقــات املتناميــة بــني 
ــور  ــر ظه ــن خط ــد م ــة، تُّصع ــني خاص ــيا و الص روس

ــتبدادية. ــة اإلس ــي يضــم األنظم ــط عامل راب
تعنــي التحــوالت يف الجغراسياســة كذلــك أن روســيا و 
الصــني ليســتا بحاجــة للمشــاركة يف تشــجيع الطغيــان 
لضعضعــة الدميوقراطيــة. مــن دون حاجة الســرتاتيجية 
ُمتعّمــدة لتصديــر مناذجهــا القياديــة حتى، فــإن نهوض 
الصــني و إرصار روســيا يبعــث إشــارة قويــة إىل القــادة 
األخريــن عــن نجــاح مناذجهــم و يغــري التصــورات عــن 
ــام  ــد ق ــرشوع. لق ــم م ــام حك ــاء نظ ــه بن ــا يتطلب م
بوتــن بعــرض منــوذج حكــم مــن النــوع الــذي يطمــح 
اآلخــرون ملحاكاتــه. رئيــس الــوزراء الهنجــاري ڤيكتــور 
أوربــان و الرئيــس الــرتيك رجــب طيــب أردوغــان، عــىل 
ــل  ــكات الرج ــني بتكتي ــدوان معجب ــال، يب ــبيل املث س
القــوي الخاصــة ببوتــن و قــد تبنيــا عنــارصاً مــن ســريته 
ــه  ــغ قوت ــد يش جــني بين ــز ســيطرتهام. كــام َوّح لتعزي
الخاصــة، مــام جعــل النظــام الصينــي اآلن أشــبه بنظام 
رويس. مــع ذلــك تبقــى هنالــك بعــض اإلختالفــات 
الهامــة، إن يش و بوتــن يرســالن معــاً رســالة قويــة إىل 
القــادة املتفرجــني عــىل نجــاح و جاذبيــة حكــم الرجــل 

القــوي.

تعزيز املرونة
ــني أن  ــادة الغربي ــن، ظــن الق ــن الزم ــل م ــردح طوي ل
إنعــدام الثقــة املتأصــل و املنافســة ســتدق إســفيناً بــني 
روســيا و الصــني. لكــن هــذا التكهــن مل يتحقــق. عــىل 
العكــس، فــإن اســرتاتيجيات البلديــن أصبحــت داعمــة 
لبعضهــا بطــرق قويــة، إن مل تكــن ُمتعمــدة. النتيجــة 

هــي أن روســيا و الصــني تحصنــان امليــول االســتبدادية 
حــول  العــامل مــن خــالل تيســري ابتعــاد القــادة عــن 
املســتبدين  عــىل  األمــر  تســهيل  و  الدميوقراطيــة 

ــاء يف الســلطة. ــني للبق الحالي
ــىل  ــارشة ع ــني مب ــيا و الص ــة روس ــود ملواجه إن الجه
أفعالهــام املعاديــة للدميوقراطيــة مــن غــري املرجــح أن 
تســفر عــن نتائــج و قــد تعّمــق عــىل املــدى الطويــل 
مــن تحالفهــام. مثــة، عــىل كل حــال، أدوات يســتطيع 
ــن  ــك ع ــرة. ناهي ــذه الظاه ــة ه ــرب مجابه ــا الغ به
التمســك بالنــامذج القياديــة الدميوقراطيــة االيجابيــة، 
فــإن الواليــات املتحــدة و رشكائهــا يجــب أن يضاعفــوا 
مــن خفــض مســانداتهم للمرونــة الدميوقراطيــة يف 
الــدول األكــرث ُعرضــة للخطــر، يتخلــل ذلــك عــرب دعــم 
تطويــر االســتقالل، يف دول تقــع ضمــن اختصــاص 
الصــني و روســيا و تعزيــز الصحافــة التحقيقيــة و 
املجتمــع املــدين، التــي مــن شــأنها أن تســلط الضــوء 
ــن  ــني الذي ــادة القومي ــتبدادي و الق ــري االس ــىل التأث ع
يحــاول اســتاملتهم. كلــام زادت قــوة البيئــة التنظيميــة 
للبلــد، املجتمــع املــدين، األحــزاب السياســية، اســتقالل 
االعــالم، كلــام كان تأثــري هجــامت القــوى االســتبدادية 
ــت  ــام قل ــة. و كل ــات الدميوقراطي ــىل املؤسس ــل ع أق
مطالــب املزاعــم االســتبدادية و قلــت مناذجهــا. إن 
العمــل مــع حلفــاء الواليــات املتحــدة و رشكائهــا 
لتعزيــز الدســاتري الوطنيــة ســيكون الســالح األكــرث 

ــرويس.  ــي و ال ــري الصين ــرياً ضــد التأث تأث
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الهويــــــة والدميقراطيـــــــة
ــىل  ــر ٌ ع ــة خط ــل الهوي او ه

ــذات؟ ال
عيل سليامن

مقدمة:
ــو فلســفي  ــا ه ــا م ــدة، منه ــان ٍ ع ــة مبع ــال الهوي تق
ــا  ــا م ــاص، ومنه ــي خ ــو قوم ــا ه ــا م ــي، ومنه تاريخ
ــددة  ــوال املتع ــذه االق ــئ ه ــري. تنب ــيايس نظ ــو س ه
ــني  ــة ب ــدود املتداخل ــا يف الح ــن وقوعه ــة ع واملتداخل
ــلوك  ــرد والس ــفي املج ــني الفلس ــام، ب ــخيص والع الش
فهــي  والخــارج.  الداخــل  بــني  او  املُجــزأ،  اليومــي 
تُشــّكل أحــد االشــتغاالت الفلســفية االصيلــة يف األزمنة 
ــرتة ليســت  ــذ ف ــي أصبحــت تســتأثر من ــة، الت الحديث
بالقصــرية باشــتغاالت الفالســفة واملؤرخــني والصحفيــني 
ــم. ــم وتوجهاته عــىل حــد ٍ ســواء، مبختلــف اتجاهاته

تســعى هــذه الورقــة للتفكــري يف مســائل وقضايــا 
عامليــة بقــدر مــا هــي محليــة، هوويــة بقــدر مــا هــي 
حداثيــة، وتحديــداً  حــول هــذا الصعود املــدوي للهوية 
ــات او  يف ارجــاء املعمــورة، مقتحمــة بذلــك كل األمني
االوهــام بوجــود ذوات حديثــة بــال هويــة جاهــزة 
تشــدها لعصــور الرومانســية الغابــرة، وهــي يف ذلــك 
تفــرض نفســها كأحــداث فلســفية متتاليــة تســتوجب 
ــة، ال  ــة، منعزل التفكــري أكــرث مــن كونهــا نزعــات فردي
تعــرب عــن مســارات تحتيــة عميقــة تنقلــب عــىل كل 

ــة. ــامالت الحداث احت

 يتــم التعبــري عــن الهويــة يف الســياقات التقليديــة، او
 مــا قبــل الحديثــة مبصطلحــات مخاتلــة مثــل االصالــة
ــات ــىل رغب ــل ع ــرية تحي ــذه األخ ــة، فه  او الخصوصي
او ســيايس،  وضــع  لبقــاء  تســعى   محافظــة، 
 اقتصــادي، او اجتامعــي معــني بعيــدا ً عــن الخلخلــة،
 بحيــث يقــع خــارج مرحلــة الــرصاع البــرشي مــن
مــا وبــكل  الحديثــة،  بالــذوات  االعــرتاف   اجــل 
 تســعى اليــه مــن حقــوق حديثــة عــىل مختلــف
ــة ــة التاريخي ــع املادي ــك م ــة يف ذل ــدة، متأقلم  األصع
الخارجيــة والــرشوط  العوامــل  تفرضهــا  .التــي 

املنعرجات التحتية للهوية:
ــة عــىل  ــه طارئ ــر في ــة كموضــوع ُمفك ــرب الهوي ال تعت
ــة،  ــة منــذ فــرتة طويل الطــرح الفلســفي، فهــي متأصل
وتحديــداً  منــذ بدايــة عرص االنــوار مــع فينومينولوجيا 
هيغــل،  األملــاين  الفيلســوف  لــدى  الــروح١٨٠٧م، 
ــذ  ــة»(٣). ومن ــال هوي ــاء ذات ب ــعى اىل إرس ــذي س «ال
ذلــك الوقــت مــا فتئــت الهويــة تعــاد وتســتعاد بصيــغ 
مختلفــة، ورسديــات متباينــة، منهــا مــا هــو فلســفي، 
ومنهــا مــا هــو شــعري كــام هــو لــدى محمــود 

ــددة. ــرى متع ــغ أخ ــش، وبصي دروي
فتحي املسكيني، الهوية والحرية: نحو انوار جديدة، دار جداول، ط٢٠١١م، ص١٣٥   

 .٢٠١٨ ,FRANCIS FUKUYAM: THE DEMAND FOR DIGNITY AND POLITICS OF RESENTMENT. Puplisher: Farrar, Straus and Giroux
(٣
(٤
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١٩٩٦ ,AXEL HONNETH, THE STRUGGLE FOR RECOGNITION: THE MORAL GRAMMAR OF SOCIAL CONFLICTS
 فوكوياما، مرجع سابق، ص١٣، وما بعدها. 

 فتحي املسكيني، مرجع سابق، ص١٣١ وما بعدها. 

غــري ان الراجــح يف هــذا االمــر ان الهويــة باملعنــى 
الحديــث تجمــع ثــالث ظواهــر متداخلــة، وذلــك 
«الهويــة:  عملــه  يف  فوكويامــا  فرانســيس  حســب 
٢٠١٨م  االســتياء»  وسياســة  الهويــة  عــىل  الطلــب 
(٤)، ففــي املقــام األول فهــي تعنــي «الثيمــوس» التــي 

ــة، وهــي تعنــي  تحيــل اىل مرجعيــة اغريقيــة وهيغلي
ــانية  ــخصية اإلنس ــوين يف الش ــي او الك ــب العامل الجان
التــي تســعى لالعــرتاف، يف حــني ان الثانيــة تذهــب اىل 
ــذات،  ــني الداخــيل والخارجــي لل ــني الجانب ــق ب التفري
وتغليــب الجوانــب القيميــة الداخليــة للشــخص عــىل 
الجوانــب املجتمعيــة، كــام انهــا تعنــي أخــريا ً يف هــذا 
الســياق تطــور او تقــدم يف مفهــوم الكرامــة اإلنســانية، 
التــي تعنــي االعــرتاف باملــرء ليــس مــن الدائــرة 

الشــخصية الضيقــة بــل مــن الجميــع.

باإلضافــة لذلــك، ال تتحــدد الهويــة يف ظــل تناغــم 
ــز  مجتمعــي، وانســجام ســيايس، فهــي تتحقــق وتتمي
(٥) بالــذات  بالــرصاع مــن اجــل اعــرتاف اآلخريــن 
وقيمهــا املختلفــة: القانونيــة، واإلنســانية، والشــخصية. 
حيــث ان هــذه القيــم ال تنحــرص يف الجوانــب املاديــة 
فقــط، كــام هــو الحــال يف الطــرح الليــربايل يف العقــود 
املاضيــة، بــل تقــوم أيضــا ً عــىل الجوانــب غــري املاديــة 
ــي  ــباعها، فه ــا، واش ــا، ورضورة تحقيقه ــث عنه والبح
جوانــب شــخصية بقــدر مــا هــي برشيــة، محليــة 
بقــدر مــا هــي عامليــة. ذلــك انهــا تعــّرب عــن الجانــب 

ــني ــا (٦) ، ب ــروح كــام يقــول فوكويام الثالــث مــن ال
املنافــع االقتصاديــة واملاديــة مــن جهــة، وبــني الرغبات 
الجســدية والجنســية مــن الجهــة األخــرى، فهــي تقــع 
ــذي يقــود  ــه ال يف هــذا الجانــب غــري امللمــوس، ولكن
الرصاعــات التاريخيــة، ويســاهم اىل حــد ٍ كبــري يف 
تغيــري مســارات االفــراد واملجتمعــات عــىل حــدٍ  ســواء.  
بهــذا املعنــى فإنــه مــع تنامــي صعــود خطــاب الهويــة 
عــىل املســتوى الجمعــي، او حتــى عــىل املســتوى 
الفــردي، نجــد يف املقابــل عــودة واعيــة يف الكثــري 
ــط  ــي ترب ــة الت ــوط الرفيع ــاه الخي ــان تج ــن األحي م
الــذوات املُفــردة بالهويــات الجمعيــة، مبــا فيهــا اللغــة، 
الِعــرق، الجندر...وغريهــا. حيــث ان هــذه الروابــط ال 
ــرق  ــد بط ــي تعم ــة الت ــة الحديث ــع الدول ــب م تتناس
الدولــة  مؤسســات  يف  الهويــات  ذوبــان  اىل  شــتى 
املختلفــة، بــل هــي فئويــة تُحيــل اىل بنــى بطريركيــة 
تقليديــة، مــن شــأنها ان «تقــوم بانقــالب هــووي عــىل 
ــل مــع تعــدد  ــه يف املقاب ــة»(٧). غــري ان ــذات الحديث ال

(٥
(٦
(٧
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الهويــات، وبشــكل خــاص بعــد ثــورة جيــل ١٩٦٨م يف 
ــي  ــى الفلســفي الت ــارات باملعن ــك االنفج ــا، وتل فرنس
ــة، والتزمــت،  دعــت للخــروج مــن الســبات، واالحادي
ــات املُهمشــة:  ــة الهوي ــاح عــىل بقي ــا اىل االنفت وغريه
كاملهاجريــن، النســويات، املثليــني، املواطنــني األصليــني 
ــات  ــوق ودفع ــن حق ــك م ــتتبع ذل ــا اس ــم، وم وغريه
الواســع،  البــرشي  الطيــف  بهــذا  لالعــرتاف  قويــة 
املتعــدد، واملتنــوع، وعــدم االقتصــار عــىل منــط فكــري 
او فلســفي او اجتامعــي واحــد، االمــر الــذي مهــد 
وبشــكلٍ  كبــري لقيــام انتفاضــات موازيــة يف الكثــري من 
ــث ان  ــرتة، حي ــك الف ــا يف تل ــة وغريه ــدان االوربي البل
هــذه االنتفاضــات تهــدف كــام قيــل ســابقا ً لكســب 
ــة،  ــات الحديث ــد مــن الحقــوق واالعــرتاف بالهوي املزي
والتــي مل تكــن يف متبلــورة يف الســنوات املاضيــة كــام 

ــة. ــرتات الحالي هــو الحــال يف الف
تقــوم الهويــة اذن عــىل خيــوط رمزيــة، وهــي يف 
معظمهــا خيــوط تجــر معهــا اذيــال املــايض، دون 
القــدرة عــىل الدخــول يف حقب جديــدة، وهــذا يقودنا 
اىل ان التعصــب قــد يكــون أحــد أوجــه الهويــة، التــي 
تنتجهــا، والتــي تعيــد انتاجهــا بطــرق ٍ تبــدو مختلفــة 
ــون  ــن ان تك ــا: اال ميك ــري ان الســؤال هن ــدة. غ وجدي

ــة منفتحــة؟  الهوي

الهوية والتعددية الثقافية:

مُتــارس الهويــة بطــرق شــتى، كــام تقــال أيضــاً ، غــري ان 
ــة،  هــذه املامرســة تختلــف بــني املجتمعــات التقليدي
األحاديــة، واملجتمعــات الحديثــة، التعدديــة، ففــي 
الجانــب األول نجــد ان االختــالف ليــس هوويــاً  عميقــا 
، او متجــذرا ً يف كل مناحــي النفــس البرشيــة، بــل 
ــة، او  ــة او الفكري يقتــرص فقــط عــىل املســائل الرمزي
رغبــات االعــرتاف الطبيعيــة. يف حــني ان مامرســات 
الهويــة يف املجتمعــات التعدديــة تصبــح أكــرث صعوبــة، 
فمــن الــرضوري هنــا االلتــزام -وليــس التطابــق او 
ــان -بالجانــب اللغــوي، والقيمــي، والفكــري. اذ  الذوب
ــذ  ــة «املنق ــة مبثاب ــارص الهووي ــر البعــض اىل العن ينظ
مــن الضــالل» واملانــع مــن الذوبــان، فالتمســك بهــذه 
العنــارص املختلفــة، يعتــرب مبثابــة وفــاء لألســالف، 
ولألهــل الذيــن بســبب الكثــري مــن الظــروف املعيشــية 
مل يعــد البقــاء معهــم ممكنــا يف نفــس املجتمــع، كــام 
انهــا تعــد يف بعــض األحيــان لــدى البعــض مبثابــة 
انتصــار لقيــم معينــة، وتعبــريا ً عــن قدرتهــا عــىل 
التأقلــم بالرغــم مــن الكثــري مــن التغــريات فيــام 
حولهــا. غــري انــه مــن املمكــن اجــامل عوامــل نشــوء 
هــذه الهويــات العابــرة للقوميــات بســبب اربعــة 

ــي: ــة (٨)، وه ــل متداخل عوام
١)  انتقــال الســكان عــرب الحــدود السياســية او ارســال 
الســكان  وطــرد  جديــدة  حــدود  اىل  املســتوطنني 
ــي  ــم. فف ــاك، او قتله ــون هن ــن يعيش ــني الذي األصلي
الحالــة األخــرية تســمى التطهــري العرقــي كــام حدث يف 
البلقــان مــع باديــة التســعينيات مــن القــرن املنــرصم.

ــة  ــع لغ ــب م ــية لتتناس ــدود السياس ــيع الح ٢) توس

٨) فوكوياما، مرجع سابق، ص١٤٠. 
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See: http://svcip.com/
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YASCHA MOUNK. THE PEOPLE VS. DEMOCRACY: WHY OUR FREEDOM IS IN DANGER AND HOW TO SAVE IT, 2018.

معينــة، او ثقافــة معينــة، كــام حــدث يف توحيــد 
إيطاليــا وأملانيــا يف عــام ١٨٦٠م، او عنــد طريــق 
ــة  ــة األيرلندي ــع الجمهوري ــدث م ــام ح ــال ك االنفص
عندمــا انفصلــت عــن املمملكــة املتحــدة يف عــام 

١٩١٩م.
ــة  ــكانية يف الثقاف ــات الس ــض األقلي ــتيعاب بع ٣) اس
ــق  ــع ينطب ــذا الوض ــرية. وه ــة الكب ــة الجمعي اللغوي
عــىل فرنســا، حيــث كانــت قبــل مائتــي عــام متعــددة 
ــا،  ــرتون، فالميش...وغريه ــات: بي ــل اللغ ــات مث اللغ
لكنهــا مــع مــرور الوقــت تالشــت هــذه اللغــات 
ــدث يف  ــا ح ــو م ــية، وه ــة الباريس ــتبدلت باللغ واس
اســرتاليا والواليــات املتحــدة االمريكيــة أيضــاً ، وغريها 

ــدول. الكثــري مــن ال
ــع  ــب م ــة لتتناس ــة القومي ــكيل الهوي ــادة تش ٤) إع
أمنــاط املجتمعــات الحاليــة، حيــث ان االمــة ليســت 
عنــرصا ً بيولوجيــاً  ثابتــاً  وجــد منــذ زمــن طويــل، بــل 
هــي بنــاء اجتامعــي. وهــذا مــا ينطبــق عــىل غانــدي 
ونهــرو مؤسســا الهنــد الحديثــة، وصاحبــا «فكــرة 
الهنــد»، كــام ينطبــق االمــر عــىل تنزانيــا واندونيســيا 

ــوع املجتمعــي.  ــد التن أيضــا ً، بهــدف توحي
ينتــج هــذا التداخــل بــني الهويــات املختلفــة الكثــري 
مــن األوضــاع املعقــدة، حيــث ان األغلبيــة تنظــر 
لنفســها عــىل انهــا مســتهدفة يف كيانهــا، وقيمهــا، 
وثقافتهــا بشــكل ٍ عــام، مــن قِبــل املهاجريــن او 
ــذا يتضــح  ــض، وه ــم البع ــق عليه ــام يطل ــاء ك الغرب
ــي  ــة الت ــة املتطرف ــركات اليميني ــري يف الح بشــكل ٍ كب
نشــأت وانتعشــت يف بعــض الــدول األوروبيــة، مثــل: 
حركــة بيجيــدا يف املانيــا، والجبهــة الوطنيــة يف فرنســا، 
وغريهــا الكثــري مــن الحــركات التــي تتزايــد يف هــذه 

ــدول.  ال

  

بالرغــم مــن ان هنــاك الكثــري مــن األســباب املعقــدة، 
ــة التــي أدت لصعــود مثــل هــذه الحــركات  واملتداخل
ووســائل  االقتصاديــة،  العوامــل  مثــل  الشــعبوية، 
ــورة  ــرب بص ــا تُع ــا، اال انه ــي وغريه التواصــل االجتامع
ــائدة  ــت س ــي كان ــة الت ــة الثقافي ــة ان التعددي واضح
ــا وامريــكا عــىل ســبيل املثــال تواجــه الكثــري  يف أوروب
مــن التحديــات واملخاطــر، التــي مل تكــن يف الحســبان. 
ــة كانــت عامــال ً مــن عوامــل  ذلــك ان هــذه التعددي
ــا ً  ــح جلي ــذا يتض ــدول، وه ــذه ال ــرثاء له ــدم وال التق
حيــث  الســليكون،  وادي  يف  الضخمــة  الــرشكات  يف 
ــن  ــبة ٥٧ ٪ م ــأن نس ــدة ب ــات املعتم ــري االحصائي تش
العلــامء واملهندســني واملطوريــن يف العــام ٢٠١٥م قــد 
ولــدوا خــارج الواليــات املتحــدة (٩)، وهــو االمــر الــذي 
اســتدعى تكاتــف مــدراء هــذه الــرشكات الضخمــة من 
ــي،  ــري العامل ــاح، والتأث ــني، واالرب ــدد املوظف ــث ع حي
املتحــدة  للواليــات  املحــيل  الناتــج  يف  ومســاهمتها 
ــد  ــيك دونال ــس األمري ــع الرئي ــامع م ــة، لالجت االمريكي
ــول  ــن الدخ ــن م ــع املهاجري ــه من ــد إعالن ترامــب بع
ــة  ــر املحتمل ــة املخاط ــدة( ١٠)، ومناقش ــات املتح للوالي
ــر فقــط  ــي ال تؤث ــة، الت ــرارات األحادي ــل هــذه الق ملث
ــا  ــد أيض ــل ومتت ــالد ب ــة للب ــاع االقتصادي ــىل األوض ع
ً اىل املجــال اإلنســاين، اذا اخذنــا يف الحســبان بــأن 
ــوا مــن بلدانهــم بســبب  ــن هرب ــري مــن املهاجري الكث

(٩
(١٠
(١١
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التضييــق الســيايس يف بلدانهــم، ومحــارصة الحريــات، 
ــا  ــذا يحيلن ــة. وه ــة الفرداني ــداع، ومحارب ــم االب ولج
ــة يف  ــا بالدميقراطي ــة وعالقته ــن الهوي ــث ع اىل الحدي

ــة. ــرة التالي الفق
الهوية والدميقراطية او نكوص الذات:

يعتــرب الكثــري مــن املحللــني السياســيني والصحفيني، بأن 
أحــد أبــرز جــذور االزمــة التــي تعيشــها الدميقراطيــة 
ــرية -يف الوقــت الحــايل  – مــن بــني اســباب أخــرى كث
تتمثــل يف انتعــاش خطــاب الهويــة (١١)، وذلــك تحديــداً  
بعــد انتعــاش الحــركات اليمنيــة يف أوروبــا عــىل ســبيل 
املثــال، وتصاعــد الشــعبوية، وتزايد النعــرات العنرصية 
التــي كشــفت بشــكل واضــح وجــيل عــن وجــود قلــق 
ــد  ــات، وتزاي ــن تداخــل الهوي ــكاين م ــرايف او س دميوغ
اعــداد املهاجريــن لهــذه الــدول. ينطلــق هــذا الخــوف 
بشــكل كبــري ليــس مــن وجــود منافســني جــدد قادمــني 
ــي يجــب  ــف الت ــذون الوظائ ــدود، يأخ ــن وراء الح م
ان يشــغلها املواطــن كــام تذهــب بعــض الترصيحــات، 
بــل – ورمبــا هــذا هــو الزعــم األكــرب – بــأن املواطــن 
مل يعــد يـُـّرشع لنفســه ولبلــده كــام مُتــيل عليــه قيمــه، 
ومبادئــه، وطموحاتــه، ذلــك ان تقاســم األصــوات 
االنتخابيــة بــني قيــم املواطــن واملهاجريــن عــىل ســبيل 
ــن  ــدة، م ــات الجدي ــة الهوي ــن بقي ــك ع ــال، ناهي املث
املمكــن ان يســاهم يف تغيــري الهويــة التاريخيــة للبــالد، 
ــا،  ــدا ً عــن تاريخه ومــن املمكــن أيضــا ً يأخذهــا بعي
بــل ومــن املمكــن ان يؤســلمها. وهــو مــا يعنــي 
ــاة، وأســلوب معيشــة  ــة كطريقــة حي ــأن الدميقراطي ب
يوميــة، ومســتمرة، وليــس كنظــام حكــم ســيايس 
ــات  ــق االنتخاب ــن طري ــلطة ع ــداول الس ــه ت ــم في يت
ــة  ــا، وليســت يف األنظم ــر داره ــددة يف عق ــط، مه فق

ــة فقــط. التوتاليتاري

يف الجانــب اآلخــر، نجــد ان األنظمــة الشــمولية تُغــذي 
خطــاب الهويــة، عــن طريــق دعمــه الالمتناهــي، 
ــة، العســكرية  بــكل الطــرق املمكنــة: الرسيــة والعلني
واملدنيــة، بهــدف إبقــاء الوضــع الســيايس، واالجتامعي 
كــام هــو بعيــدا ً عــن التغــريات الطبيعيــة التــي 
ــعارات  ــت ش ــك تح ــة، وذل ــس البرشي ــا النف ــر به مت
هــذه  تضــع  حيــث  ومخيفــة.  مخاتلــة،  وعناويــن 
األنظمــة املواطنــني بــني خيــار االمــن والحريــة. ورمبــا 
يف هــذا الســياق نجــد ان صعــود النازيــة قــد اعتمــد 
اىل حــد ٍ كبــري عــىل هــذا الخطــاب، الــذي يُضمــر اىل 
حــد ٍ كبــري النقــاء العرقــي، ووجــود عــرق اعــىل هــو 
ــة  ــياق، يف حــني ان بقي ــذا الس ــاين يف ه ــرق الجرم الع
األعــراق تــأيت يف املراتــب الالحقــة، او املتدنيــة. بهــذا 
املعنــى، فــإن الهويــة تنتعــش، والقيــم تصبــح مهــددة 
مــن كل حــدب وصــوب؛ مــن املهاجريــن، ومــن بقيــة 
ــكار األخــرى  ــى مــن األف ــل وحت ــة، ب األعــراق املختلف
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ــزي.  ــرق املرك ــن الع ــة م ــزع الوثوقي ــي تســعى لن الت
هــذه التغذيــة او هــذا التالعــب الفكــري بوجــود 
عــرق اعــىل مــن بقيــة األعــراق، مل يقتــرص عــىل 
املواطــن العــادي، والبســيط، بــل وصــل هــذا التالعــب 
ــا  ــا وزنه ــة، وفلســفية له ــات فكري او التعاطــف بقام
ــع  ــال م ــو الح ــام ه ــي، ك ــل الفلســفي العامل يف الحق
ــو  ــام ١٩٣٣م، وه ــر يف ع ــاين هايدغ ــوف األمل الفيلس
ــامل واكتســاحها  ــدوي يف الع ــة امل ــود النازي وقــت صع

ــاورة. ــدول املج لل

بالعــودة اىل الهويــة وعالقتهــا اإلشــكالية بالدميقراطية، 
مــن املمكــن القــول بوجــود هويــة حديثــة او هويــات 
ــة،  ــة القدمي ــات التقليدي ــن الهوي ــرة ع ــة، مغاي حديث
ــم  ــث تتس ــم. حي ــض القي ــة لبع ــة، واملتعصب املتكلس
هــذه الهويــات بأنهــا منفتحــة، مســتقبلية، تنظــر 
لألمــام، مرتكــزة عــىل وجــود تــالزم ال يقبــل االنفصــال 
بــني الــذات الحديثــة والخــري، تلــك التــي تتجــاوز 
مــن  النابعــة  الغريزيــة  األخالقيــة  األفعــال  ردود 
الرتبيــة والتعليــم، بــل تصــل اىل الصــورة الخلفيــة مــن 
ــوف  ــدى الفيلس ــي ل ــام ه ــة ك ــا األخالقي االنطولوجي
الحديثــة  فاألخــالق   .(١٢) تايلــور  تشــارلز  الكنــدي 
تقــوم عــىل أســس مختلفــة عــن العــامل األخالقــي يف 
ــات  ــىل يف ان الكائن ــذا يتج ــابقة، وه ــارات الس الحض
البرشيــة تســتحق االحــرتام (تايلــور، م س، ص٥١)، 
وهــو مــا تــم تجســيده يف الهويــة الحديثــة والغربيــة 
ــرتام.  ــذا االح ــة له ــون الضامن ــة القان ــدا ً يف لغ تحدي
باإلضافــة لذلــك يجــب عــدم اغفــال «فكــرة الحــق» 
التــي تعتــرب فكــرة مركزيــة يف الهويــة الحديثــة، التــي 
تشــمل الحريــة، حــق الحيــاة، االســتقالل الــذايت، 

ــارص  ــازة الشــخصية وغريهــا مــن العن ــة، والحي الكرام
ــرة.  ــذه الفك ــة له املكمل

  خامتة: 
يف الحديــث عــن الهويــة وعالقتهــا بالدميقراطيــة، مــن 
الــرضوري الحديــث عــن هويــة حديثــة، منفتحــة، 
تتســم بوجــود قيــم عليــا، تتضمــن االعــرتاف والكرامــة 
القانــون  يكفلهــا  أخــرى  حقــوق  مــع  اإلنســانية 
ــر  ــة، تنظ ــة، تقليدي ــة مغلق ــل هوي ــع، يف مقاب للجمي
ــة  ــة، وعقب ــق لفــرص وظيفي ــه عائ ــالف عــىل ان لالخت
امــام ترشيعــات محليــة. يف حــني نجــد بشــكل ال 
ــايل  ــني امل ــرثاء باملعني ــأن ال ــد، ب ــادة تأكي ــاج إلع يحت
والفلســفي ال يتحقــق اال مــن خــالل هويــات حديثــة 
تدعــم االنفتــاح والدميقراطيــة وتســعى لحفــظ مكانــة 
ــر  ــة، بغــض النظ ــون للبرشي ــم ينتم ــن بوصفه اآلخري
والعرقيــة  االجتامعيــة،  الدينيــة،  التصنيفــات  عــن 

ــا. وغريه
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«عرســاً إنتخابيــا» أم «تجربــة 
أصيلــة»؟! إنتخابيــة 
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«عرســاً إنتخابيــا» أم «تجربــة 
إنتخابيــة أصيلــة»؟!

أحمد اليعريب

(١)
مثــة رضورة ملحــة لرتجمــة األســئلة الكــربى املتعلقــة 
واإلقتصــادي  الســيايس  فضائنــا  يف  التغيــري  بواقــع 
ــة يف  ــتقبل الدميقراطي ــؤال مس ــو س ــي صن واإلجتامع
ــا إىل أســئلة أدق وأصغــر كيــام يســهل التعامــل  بالدن
ــاه، وإال  ــدأه ومنته ــرف مبت ــاش يُع ــاج نق ــا، وإنت معه
فــإن هــذه األســئلة لــن تكــون إال مجــرد عالمــة أخــرى 
للجمــود واإلنســداد يف أفقنــا الحضــاري، فليســت 
هــذه األســئلة يف كنههــا ســوى بوصلــة، وأهــم مــا فيهــا 
ــك الرتجــامت  ــايل نجــد أن تل ــا، وبالت ــا ورمزيته داللته
الصغــرية لهــذه األســئلة الكــربى ال تلعــب دور التابــع 
وتكثيــف  معهــا  الجــاد  التفاعــل  أن  ذلــك  فقــط؛ 
النقــاش حولهــا يــؤدي شــيئاً فشــيئاً إىل إعــادة توجيــه 
البوصلــة وإنتــاج دالالت ورمزيــات جديــدة لهــا، ومــن 
ــي ســيطرحها  ــار املحــددات الت ــا، وأخــذاً يف اإلعتب هن
هــذا املقــال، فإنــه يجــدر بنــا ترجمــة ســؤال مســتقبل 
الدميقراطيــة يف ســلطنة عــامن إىل ســؤال مســتقبل 

ــة). ــس الدول ــس الشــورى و مجل ــان (مجل الربمل

أدبيــات  يف  «الربملــان»  الترشيعيــة  الســلطة  إن 
القانــون الدســتوري هــي إحــدى مكونــات الدولــة 
الثالثــة، باإلضافــة إىل الســلطة التنفيذيــة «الحكومــة» 
املثــىل  والصــورة  «القضــاء»،  القضائيــة  والســلطة 
لعمــل هــذه الســلطات بحســب اإلرث الفلســفي 
ــون  ــأن تك ــيض ب ــيل، يقت ــتوري، النظــري والعم والدس
هــذه الســلطات الثــالث مســتقلة عــن بعضهــا البعــض 
بصــورة تكــون معهــا أقــدر عــىل بلــوغ هدفهــا بــدون 
حــدوث تدخــالت مــن الســلطات األخــرى الســيام 
ــتقالل  ــرف باس ــدأ ع ــذه املب ــة وه ــلطة التنفيذي الس
أن  ثــم   ،»  Separation of Powers  » الســلطات 
ــون  ــي ميكــن أن تك ــن التدخــالت الت ــاك بعضــاً م هن
إلحــدى هــذه الســلطات عــىل ســلطة أخــرى مبوجــب 
ســلطات  الثــالث  بهــا  تســتطيع  بصــورة  الدســتور 
ــة وخلــق نــوع مــن  مجتمعــة فــرض نــوع مــن الرقاب
التــوازن فيــام بينهــا، والحــد مــن اســتبداد إحــدى 
وهــذا  األخــرى،  عــىل  وإنقالبهــا  الســلطات  هــذه 
 Checks » «ــة ــة واملوازن ــدأ «املراقب ــرف مبب ــدأ ع املب
and Balances «، وهــذا املبــدأ نجــده أوضــح مــا 
ــا  ــة. أم ــدة األمريكي ــات املتح ــتور الوالي ــون يف دس يك
ــكل ســلطة مــن  فيــام يتعلــق باإلختصــاص الرئيــس ل
هــذه الســلطات فهــو ســلطة ســن القوانــني بالنســبة 
للســلطة الترشعيــة، وســلطة تنفيــذ القوانــني بالنســبة 
ــة، وســلطة فــرض تطبيــق القوانــني  للســلطة التنفيذي

وتفســريها بالنســبة للســلطة القضائيــة.
(٢)

ــكل  ــامن بش ــلطنة ع ــث يف س ــة التحدي ــدأت عملي ب
هــذا  يف  بالتحديــث  ويقصــد   ،١٩٧٠ عــام  فعــيل 
تعنــى  التــي  الدولــة  مؤسســات  إنشــاء  الســياق 
مبختلــف القطاعــات ووضــع بنيتهــا األساســية، ومل 
تكــن فكــرة «املشــاركة الشــعبية يف صنــع القــرار»  
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ــه، لقــد بــدت مــن  مطروحــه مــن داخــل النظــام ذات
ــيام يف ظــل  ــة، الس ــور الدول ــن منظ ــكان، م ــرتف مب ال
ــية يف  ــات األساس ــع القطاع ــيس لجمي ــات التأس تحدي
الدولــة، عــىل أن أهميــة الفكــرة، ورضورة مســايرة 
ــاء  ــاد إىل إنش ــدويل، ق ــع ال ــع واملجتم ــاراة الواق ومج
بعــض املجالــس التــي طــرح يف مراســيم تأسيســها نيــة/

ــاب املشــاركة الشــعبية يف  ــح ب ــة يف فت ــة الحكوم رغب
صنــع القــرار، ابتــدأت مــع مجلــس الزراعــة واألســامك 
ــام ١٩٧٩ مبوجــب املرســوم الســلطاين  والصناعــة يف ع
اإلستشــاري  املجلــس  ثــم  ومــن   ،  (٧٩/١٩) رقــم 
الســلطاين  املرســوم  مبوجــب   ١٩٨١ عــام  للدولــة 
ــس  ــيس مجل ــن تأس ــالن ع ــى اإلع ــم (٨١/٨٤)، حت رق
الشــورى عــام ١٩٩١ مبوجــب املرســوم الســلطاين رقــم 
ــة  ــة الترشيعي (٩١/٩٤)، وعــىل الرغــم مــن أن الفعالي
ــرار  ــع الق ــذه املجالــس واملشــاركة الشــعبية يف صن له
كانــت يف حكــم العــدم ألســباب عديــدة أبرزهــا اآلليــة 
ــار  ــا حــرص جمهــور الناخبــني واختي التــي تــم مبوجبه
املرشــحني، إال أن اهميتهــا تبــدو سياســية يف املقــام 
ــرة  ــز فك ــة لتعزي ــة الحكوم ــراز ني ــل يف إب األول، تتمث
ــن  ــدو م ــام يب ــرار ك ــع الق ــعبية يف صن ــاركة الش املش
ديباجــة هــذه املراســيم، ومــن ناحيــة أخــرى لتقديــم 
فكــرة املشــاركة واإلنتخــاب يف الفضــاء العــام العــامين.

لقــد كانــت الــوالدة الفعليــة لفكــرة الربملــان، وإن 
بصــورة منقوصــة، مــع تأســيس مجلــس الشــورى، 
ــة: ــوار متعاقب ــة أط ــه ثالث ــد ل ــن أن يرص ــذي ميك وال

الطــور االول ميتــد مــن التأســيس يف ١٩٩١ وحتــى 
٢٠٠٣: أهــم مــا ميكــن أن يالحــظ يف هــذه الطــور 
هــو ظهــور فكــرة التمثيــل الواليــايت، مبعنــى أن يكــون 
هنــاك ممثلــني عــن كل واليــة مــن واليــات الســلطنة، 
وهــي فكــرة جديــدة يف ذاتهــا، إال أن عمليــة اإلنتخــاب 
ــرتة شــملت  ــذه الف ــري؛ فه بقــت منقوصــة بشــكل كب
أربــع دورات إنتخابيــة، ففــي الفــرتة األوىل (١٩٩١- 
ــيوخ  ــم ش ــن يختاره ــت مل ــق التصوي ــح ح ١٩٩٤) من
القبائــل فقــط عــن طريــق قوائــم تقــدم ملكاتــب 
ــة  ــة الناخبــني املنتقــاة برتشــيح ثالث ــوالة، وتقــوم فئ ال
أشــخاص، تختــار منهــم الحكومــة واحــداً، أمــا يف 
الــدورة اإلنتخابيــة الثانيــة (١٩٩٤ – ١٩٩٧) تــم تعطيل 
دور الشــيوخ يف اختيــار مــن لــه حــق التصويــت، كــام 
تــم إعطــاء الحــق للواليــات التــي يزيــد عــدد أفرادهــا 
عــن ثالثــني ألــف نســمة الحــق يف اختيــار أربعــة 
ــان، وال أهميــة  ــار منهــم الحكومــة اثن مرتشــحني، تخت
يف اختيــار الحكومــة لعــدد األصــوات التــي كســبها كل 
مــن املرشــحني األربعــة، وال يوجــد مثــة تطــور يذكــر 
يف الــدورة الثالثــة (١٩٩٧-٢٠٠٠) و الــدورة الرابعــة 

 .(٢٠٠٠-٢٠٠٣)
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إال أن الحــدث األبــرز يف هــذا الطــور يتمثــل يف صــدور 
مبوجــب   ١٩٩٦ عــام  يف  للدولــة  األســايس  النظــام 
ــىل  ــتور»، ع ــم ٩٦/١٠١ «الدس ــلطاين رق ــوم الس املرس
ــرش للســلطة  ــة مل ي ــام األســايس للدول ــم أن النظ الرغ
الترشعيــة إال مــن خــالل مــادة واحــدة قصــرية وهــي 
املــادة ٥٨ والتــي تحولــت مبوجبهــا الســلطة الترشيعية 
ــني، فبموجــب  ــام املجلس ــس إىل نظ ــام املجل ــن نظ م
ــون  ــذي يتك ــامن وال ــس ع ــادة تأســس مجل ــذه امل ه
ــة الــذي يعــني أعضــاءه مــن قبــل  مــن مجلــس الدول
الحكومــة ومجلــس الشــورى الــذي ينتخــب أعضــاءه 

ــل الشــعب وإن بصــورة منقوصــة.    مــن قب
الطــور الثــاين مــن ٢٠٠٣ وحتــى ٢٠١١: يف الــدورة 
ــق  ــرار ح ــم إق ــة (٢٠٠٣-٢٠٠٧) ت ــة الخامس اإلنتخابي
اإلنتخــاب لــكل مواطــن ومواطنــة أتــم ســن الحــادي 
ــاب  ــون اإلنتخ ــىل أن يك ــر، وع ــن العم ــن م والعرشي
عــن طريــق اإلقــرتاع العــام الــرسي املبــارش، ويف عــام 
٢٠٠٤ تــم تعديــل أحــكام الالئحــة الداخليــة ملجلــس 
ــم ٢٠٠٤/٧١  الشــورى مبوجــب املرســوم الســلطاين رق
والــذي يقــيض بــرضورة إحالــة مرشوعــات خطــط 
التنميــة الخمســية ومــرشوع امليزانيــة الســنوية للدولة 
ملجلــس الشــورى بفــرتة كافيــة قبــل إعتامدهــا، وعــىل 
الرغــم أن هــذا التعديــل قــدم إضافــة ملهــام مجلــس 
الشــورى إال أن دوره بقــي إستشــارياً فقــط وغــري ملــزم 
للحكومــة، واســتمر األمــر عــىل مــا هــو عليــه خــالل 

ــة (٢٠٠٧-٢٠١١). ــة السادس ــدورة اإلنتخابي ال

الطــور الثالــث مــا بعــد ٢٠١١: فــرض الحــراك الشــعبي 
يف عــامن بتأثــري مــن أحــداث الربيــع العــريب واألجــواء 
ــة التــي مــألت الفضــاء العــريب عــىل الحكومــة  الثوري
يف ســلطنة عــامن القيــام ببعــض التعديــالت، يــأيت 
يف مقدمتهــا «تعديــالت ترشيعيــة برســم الشــارع» 

فبموجــب  اليحيــايئ،  محمــد  توصيــف  بحســب 
ــر  ــدار أول وآخ ــم إص ــلطاين ٢٠١١/٩٩ ت ــوم الس املرس
ــن  ــاً م ــيع بعض ــام بتوس ــذي ق ــتوري، وال ــل دس تعدي
صالحيــات مجلــس عــامن (مجلــس الشــورى ومجلــس 
الدولــة) ، فبموجــب املــادة رقــم ٥٨ مكــرراً ٣٥ يجــب 
عــىل الحكومــة إحالــة مشــاريع القوانــني ملجلــس 
عــامن «إلقرارهــا أو تعديلهــا» ثــم رفعهــا مبــارشة 
للســلطان، وللمجلــس الحــق يف إقــرتاح مرشوعــات 
القوانــني وإحالتهــا للحكومــة لدراســتها ومــن ثــم 
مبوجــب  تعديلهــا  أو  إقرارهــا  إجــراءات  يف  الســري 
املــادة ٥٨ مكــرراً ٣٥، مبعنــى أن عمليــة ســن القوانــني 
والترشيعــات ال ميكــن أن تتــم مبوجــب هــذه املــادة إال 
مــن خــالل مجلــس عــامن ومبوافقتــه وإقــراره، ويجــوز 
ــوة  ــا ق ــلطانية له ــالد إصــدار مراســيم س لســلطان الب
القانــون مبوجــب املــادة ٥٨ مكــرراً ٣٩ فقــط «فيام بني 
أدوار إنعقــاد مجلــس عــامن وخــالل فــرتة حــل مجلس 
الشــورى وتوقــف جلســات مجلــس الدولــة»، أمــا فيام 
يتعلــق بالخطــط التنمويــة ومــرشوع امليزانية الســنوية 
املــادة  مبوجــب  للمجلــس  تحــال  فإنهــا  للدولــة، 
ــات  ــداء التوصي ــتها وإب ــرض مناقش ــرراً ٤٠ بغ ٥٨ مك
بشــأنها، مــع األخــذ بعــني اإلعتبــار أن ملجلــس الــوزارء 
ــات  ــذه التوصي ــد ه ــذ بأح ــدم األخ ــرر ع ــال ق يف ح
أن يخطــر املجلــس بذلــك مــع األســباب املؤيــده 
لقــراره، ومبوجــب املــادة ٥٨ مكــرراً ٤١ فــإن الحكومــة 
ملزمــة بإحالــة مرشوعــات اإلتفاقيــات اإلقتصاديــة 
واإلجتامعيــة ملجلــس الشــورى إلبــداء مرئياتــه وعرضها 
عــىل مجلــس الــوزراء التخــاذ مــا يــراه مناســباً، ويجــب 
مالحظــة مســألة قانونيــة مهمــة يف هــذا الســياق، 
ــات  ــن هــذه اإلتفاقي ــا م ــامد أي ــم إعت ــه يف حــال ت أن
الدوليــة او اإلقليميــة كقانــون محــيل؛ فإنــه يجــب أن 
ــل  ــرار وتعدي ــأن إق ــرراً ٣٥ بش ــادة ٥٨ مك ــق امل تطب
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هــذا القانــون. وقــد أقــرت املــادة ٥٨ مكــرراً ٤٣ حــق 
مــن وزراء الخدمــات فيــام  مجلــس الشــورى أيــاً 
يتعلــق بتجــاوز صالحياتهــم باملخالفــة للقانــون وذلــك 
مبوجــب طلــب يوقعــه خمســة عــرشاً عضــوا مــن 
ــة  ــع نتيج ــل، ورف ــس الشــورى عــىل األق ــاء مجل أعض
اإلســتجواب لســلطان البــالد مبــارشًة، ويجــب مالحظــة 
ــادة ال يشــمل  أن اإلســتجواب مبوجــب نــص هــذه امل
حالــة إخفــاق الــووزارء يف مهامهــم، الســيام يف حــاالت 
اإلخفــاق الجســيم. ومبوجــب املــادة ٥٨ مكــرراً ٤٤ 
ــاة مجلــس الشــورى  فــإن عــىل وزراء الخدمــات مواف
بتقاريــر ســنوية عــن مراحــل تنفيــذ املشــاريع الخاصــة 

ــم للمناقشــة. ــاً منه ــوة أي ــس دع ــم، وللمجل بوزاراته
(٣)

واحــدة مــن أهــم القضايــا التــي تطــرح عــادة يف 
ســياق نقــاش الســلطة الترشيعيــة هــي هيكليــة هــذه 
ــس  ــن مجل ــون م ــل تتك ــون، ه ــم تك ــلطة أو م الس
واحــد « Unilateral Parliamentary System « أم 
مجلســني « Bicameral Parliamentary System «؟، 
ــاين  ــاد الربمل ــا اإلتح ــام به ــي ق ــاءات الت ــا اإلحص تخربن
الــدويل « Inter-Parliamentary Union « بــأن ٧٩ 
دولــة حــول العــامل مــن أصــل ١١٤ دولــة تتبنــى نظــام 
املجلســني وهــو مــا نســبته ٤٠٪ مــن دول العــامل، وهي 
نســبة مرتفعــة نســبياً، وتطبيــق نظــام املجلســني جــاء 
يف بعــض الــدول نتيجــة لتطــورات تاريخيــة معينــة كام 
هــو الحــال يف بريطانيــا، ذلــك أن يف العصــور الوســطى 
ــالء عــىل التجمــع  ــة األرســتقراطية والنب دأبــت الطبق
بشــكل إختيــاري ومناقشــة الشــأن العــام، ورفــع بعــض 
ــع  ــن التجم ــكل م ــذا الش ــر ه ــك، م ــائل إىل املل املس
ــاً  ــخ بريطاني ــور يف تاري ــن التط ــدة م ــل عدي يف مراح
ــان  ــس يف الربمل ــايل، أي كمجل ــكله الح ــذ ش إىل أن أخ
ــب  ــس املنتخ ــب املجل ــوردات» إىل جان ــس الل «مجل

«مجلــس العمــوم»، وبســبب التأثــري التاريخــي الكبــري 
لربيطانيــا عــىل دول أخــرى بســبب دورها اإلســتعامري 
والتوســعي، فقــد تبنــت عــدداً مــن الــدول نظــام 
 Westminster » املجلســني الربيطــاين وهــو مــا يعــرف
Module of Parliament « وذلــك نســبة إىل املنطقــة 
التــي يقــع فيهــا مجلــس اللــوردات، وأبــرز مثــال عــىل 
ذلــك كنــداً وأســرتاليا، فأعضــاء هــذا املجلــس والــذي 
 the Upper » «ــه عــادة « الغرفــة االعــىل يطلــق علي
ــم تعيينهــم، ولفظــة األعــىل ال تشــري  Chamber « يت
ــس  ــك أن املجل ــلطة، ذل ــة يف الس ــة الهرمي إىل الرتاتبي
املنتخــب « the Lower Chamber « يكــون يف العادة 
ــذي  ــه الســلطة التنفي ــل وتحســب ل أهــم مبراحــل، ب
الحســاب أكــرث مــن املجلــس اآلخــر، إال ان هــذه 
ــن  ــون م ــادة يكون ــاء ع ــري إىل أن األعض ــف يش الوص
ــع، وإن  ــة يف املجتم ــات مهم ــن طبق ــن وم ــار الس كب
كان هــذا ال يــربر أو يرشعــن الوصــف إال أنــه يرشحــه 
فقــط، بيــد أن مســألة تعيــني األعضــاء ال تنطبــق عــىل 
كل الــدول، ففــي بعــض الــدول يتــم انتخــاب أعضــاء 
ــال يف  ــو الح ــام ه ــارشة ك ــورة مب ــس بص ــذا املجل ه
 the Senate of United » مجلــس الشــيوخ األمريــيك
States of America «، ويف بعــض الــدول يتــم انتخاب 
أعضــاء هــذا املجلــس بصــورة غــري مبــارشة كــام هــو 
 the Senate of » الحــال يف مجلــس الشــيوخ بفرنســا
ــم تعيــني أعضــاء هــذه املجلــس  ــي يت France « والت
ــات  ــاء «  mayors « املدن/املقاطع ــق رؤس ــن طري ع

الفرنســية املنتخبــني.
دامئــا مــا تكــون صالحيــات كالً مــن املجلســني مرتبطــة 
مبســألة الرشعيــة، باملفهــوم الواســع ملصطلــح الرشعية، 
وبهــذا املعنــى نجــد أن الرشعية التي يكتســبها املجلس 
املنتخــب، بحكــم اإلنتخــاب، هــي أكــرب بكثــري مــن تلك 
الرشعيــة التــي تكــون للمجلــس الغــري منتخــب، وهــذا 
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ينعكــس عــىل األهميــة السياســية املتمثلــة يف ســلطة 
هــذا املجلــس يف مقابــل الســلطة التنفيذيــة والعالقــة 
ــكل  ــون ل ــي تك ــة الت ــات الترشيعي ــام، والصالحي بينه
مجلــس، فمثــالً يف حالــة مجلــس اللــوردات، فإننــا نجد 
أن مثــة مســائل ال ميكــن للمجلــس التصويــت بشــأنها 
مــن ضمنهــا مرشوعــات القوانــني املتعلقــة بالرضائــب 
عــامن،  مجلــس  حالــة  ويف  الحكومــي.  وباإلنفــاق 
ــس  ــت ملجل ــة أعطي ــات برمياني ــة صالحي ــد أن مث نج
الشــورى دون مجلــس الدولــة، يــأيت يف مقدمتهــا حــق 
اإلســتجواب، وإبــداء الــرأي فيــام يتعلــق باإلتفاقيــات 
ــات  ــة، ومناقشــة وزراء الخدم ــة واإلجتامعي اإلقتصادي

يف تقاريرهــم الســنوية.

إن فكــرة وجــود مجلــس آخــر يف الربملان ميكنهــا فهمها 
ــل، واآلخــر  ــدا التمثي ــني، األول مب يف ظــل مبدأئــني اثن
مبــدأ املراقبــة واملوازنــة، ففكــرة التمثيــل ميكــن تفهــم 
ــات/ يف هــذا الســياق مــن خــالل جعــل مصالح/طبق

فئــات حــارضة يف عمليــة صنــع القــرار، وبهــذه املعنى، 
تكــون إحــدى غايــات إنشــاء مجلــس ثــان تحــت 
الربملــان هــو ملحاولــة إســتحضار بعــض املصالــح/

الطبقات/الفئــات التــي ســقطت أو مل يتــم متثيلهــا 
بالشــكل الــكايف تحــت املجلــس األول، وترتبــط هــذه 
ــي تحــدث  ــك بالتســويات السياســية الت املســألة كذل

بــني مختلــف األطراف/القــوى السياســية كــام هــو 
الحــال يف نشــأة مجلــس الشــيوخ األمريــيك، إذ أنــه جاء 
مبثابــة ضامن/تطمــني للواليــات الصغــرية (ذات التعداد 
الســكاين القليــل مقارنــة بالواليــات األخــرى) مــن عــدم 
ــدرايل،  ــاد الفي ــا اإلتح ــبب دخوله ــا بس ــاب صوته غي
ــة  ــكل والي ــون ل ــر يف أن يك ــم تســوية األم ــايل ت وبالت
عــدد ممثلــني محــدد وهــو اثنــان يف مجلــس الشــيوخ 
بغــض النظــر عــن دميغرافيــا الواليــة، يف حــني يختلــف 
ــاً  ــواب طبق ــة يف مجلــس الن ــكل والي عــدد املمثلــني ل
ــل،  ــرة التمثي ــل فك ــة. وتتداخ ــك الوالي ــا تل لدميغراافي
مبــا فيهــا مــن تعقيــد وإشــكاالت فلســفية، مــع فكــرة 
املراقبــة واملوازنــة وهــي فكــرة أكــرث وضوحــاً مقارنــة 
بفكــرة التمثيــل، ذلــك أن مكونهــا الرئيــس إجــرايئ 
ــة  ــة يف مامرس ــات إجرائي ــرتض متطلب ــي تف رصف، فه
ــات، إذ  ــن الترشيع ــة س ــام يف حال ــاين، ك ــل الربمل العم
ــامده  ــون وإعت ــة القان ــم مناقش ــال أن يت ــب مث تتطل
ــؤدي إىل  ــر ي ــل املجلســني، هــذا األم ــن قب ــراره م وإق
مناقشــة مســتفيضة حول املســائل التي يثريهــا القانون 
واملصالــح التــي ينــوي متثيلهــا وحاميتهــا، ويفــرتض يف 
هــذه النقاشــات أن تكــون أكــرث ثــراء نظــراً لخلفيــة كل 
مجلــس ومنظــورة املســتند عــىل املصالــح التــي ميثلهــا، 
والتــي قــد تتعــارض أو ال تكــون متوافقــة، وهــذا األمــر 
يــؤدي إىل توســيع الحــوار أكــرث حــول هــذه النقــاط، 
كــام أن هــذا املتطلــب اإلجــرايئ يــؤدي إىل إطالــة أمــد 
إصــدار القوانــني، وهــو أمــر جيــد مــن حيــث املبــدأ، 
ذلــك أنــه يعطــي فرصــة للمخاطبــني بــه اإلشــرتاك يف 
ــر بشــأنه عــرب حواراتهــم مــع ممثليهــم  الحــوار الدائ
أو عــن طريــق منظــامت املجتمــع املــدين، ومــن جهــة 
ــرة  ــل فك ــرب لتقب ــتعداد أك ــىل إس ــم ع ــرى يجعله أخ
ــون  ــر يك ــل األم ــه، ويف مجم ــع وتطبيق ــذا الترشي ه
إســتضهار  مــن  الصلــة  ذات  األطــراف  كل  بإمــكان 
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اإلشــكاليات التــي يحبــل بهــا القانــون الجديــد، أو 
حتــى األخطــاء التــي يجــب تالفيهــا. إن الهــدف مــن 
الطريقــة التــي يتشــكل بهــا مجلــس الدولــة يف عــامن 
ــوم الســلطاين  ــن ديباجــة املرس ــر م ــا يظه بحســب م
رقــم (٩٦/٨٦) ومــن املــواد املتعلقــة بأعضــاء مجلــس 
ــم  ــل العل ــربات أه ــن خ ــتفادة م ــو «اإلس ــة ه الدول
وذوي اإلختصــاص»، فأعضــاء هــذا املجلــس هــم مــن 
كبــار الــوزراء والــوكالء والقضــاة، والضبــاط الســابقني، 
يف  والكفــاءة  بالخــربة  لهــم  املشــهود  إىل  باإلضافــة 
مجــاالت العلــم واألدب والثقافــة واألكادمييني، باإلضافة 
ــدف  ــإن اله ــايل ف ــامل، وبالت ــال األع ــان ورج إىل األعي
بهــذا املفهــوم هــو القيــام مبهمــة «املراقبــة واملوازنــة» 

ملجلــس الشــورى.
(٤)

مســألة متثيــل الشــعب يف مجلــس عــامن تثــري العديــد 
مــن اإلشــكاالت، وألن آليــة حصــول أعضــاء كل مجلــس 
عــىل مقاعدهــم تختلــف عــن اآلخــر، فــإن هــذه 
اإلشــكاليات تختلــف بالنســبة لــكل مجلــس، إال أن 
املســألة أكــرث تعقيــداً فيــام يتعلــق مبجلــس الشــورى 
ذلــك أنهــا مرتبطــة بعمليــة اإلنتخــاب، فإشــكالية 
ــني، األول  ــل يف هــذا الســياق تنــرصف إىل معني التمثي
هــو «صدق/صحــة هــذا التمثيــل»، والثــاين هــو «أمانة 
بالشــكل  يتعلــق  األوىل  فاملعنــى  التمثيــل»،  هــذا 
اإلجــرايئ، أي إىل أي درجــة ينتخــب الناخبــون املرشــح 
ــل تصــب إرادة  ــى أدق ه ــه، مبعن ــون في ــذي يرغب ال
الناخــب فعــالً وبشــكل دقيــق يف إختيــار املرشــح الذي 
إنرصفــت إليــه؟، ميكــن بحــث مســألة صــدق التمثيــل 
عــىل مســتويني، الفــردي والجمعــي، واملســتوى الفردي 
هــو أقــل إشــكالية، ذلــك أنــه إذا انرصفت نيــة الناخب 
إىل ترشــيح مرشــح محــدد، يكــون هــذا التمثيــل صادق 
بالنســبة لهــذا الناخــب فقط، حتــى وإن شــاب إختياره 

يشء مــن معوقــات التمثيــل الصــادق، ذلــك أن فكــرة 
التمثيــل الصــادق تتمثــل يف أن يكــون اختيــار املمثــل 
قامئــاً عــىل أســاس موضوعــي يتمثــل يف قــدرة املرشــح 
عــىل تحقيــق أكــرب قــدر مــن املصلحــة الوطنيــة، ومــن 
تكــون كفاءتــه أقــدر مــن غــريه عــىل خدمــة املصلحــة 
الوطنيــة، وبالتــايل فــإن اإلختيــار الــذي ال يقــوم عــىل 
ــيل  هــذا األســاس اللموضوعــي ولكــن عــىل أســاس قَبَ
ــىل  ــاً ع ــالً صادق ــون متثي ــال، ال يك ــبيل املث ــىل الس ع
املســتوى الجمعــي، والســبب يف ذلــك أن الغايــة مــن 
فكــرة اإلنتخــاب وفكــرة املجلــس هــي غايــة محــددة 
وهــي خدمــة املصلحــة الجمعيــة، وملــا يتغيــا اإلختيــار 
الفــردي غــري هــذه الغايــة يكــون هــذا التمثيــل غــري 
صــادق مــن املنظــور الجمعــي، وإن كان صادقــاً مــن 
منظــور ذلــك الفــرد. ومعوقــات التمثيــل الصــادق 

ميكــن تلمســها يف مســائل عــدة، مــن بينهــا اآليت:
ــيل: عــىل الرغــم مــن  : اإلنتخــاب عــىل أســاس قَبَ أوالً
شــح الدراســات املتعلقــة مبســائل علــم اإلجتــامع 
ــا يف املجتمــع العــامين، إال أن املســألة ال  واإلنرثبولوجي
تتطلــب مزيــداً مــن الــذكاء إلدراك نفــاذ دور القبيلــة 
يف املجتمــع العــامين، صحيــح أن دور القبيلــة انحــرس 
كثــرياً مــع بدايــة الدولــة الحديثــة، وتــم تفكيكهــا مــن 
حيــث أنهــا مرجعيــة سياســية، واســتمر هذا اإلنحســار 
لصالــح فكــرة املواطنــة واإلنتــامء للوطــن، إال أن هــذا 
ــدأت يتصاعــد دور  اإلنحســار انحــرس هــو نفســه، وب
القبيلــة وإن كان بصــورة أقــل مــام كانــت عليــه فيــام 
قبــل الدولــة الحديثــة، وهذه املســألة تحتــاج إىل مزيد 
مــن الدراســة بــال شــك. فخــالل فــرتة اإلنتخابــات تجــد 
أن الناخبــني، كقاعــدة عامــة، ينرصفــون بشــكل طبيعي 
إىل التصويــت للمــرشح الــذي ينتمــي إىل ذات القبيلــة 
ــت  ــاين، التصوي ــأيت بشــكل ث ــا، وي ــون إليه ــي ينتم الت
للشــخص الــذي تربطهــم بــه صلــة قرابــة مــن أي نــوع 
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ــة التــي ينتمــون إليهــا،  ــذات القري أو الــذي ينتمــي ل
اإلشــكالية ان هــذه العمليــة تتــم بشــكل تلقــايئ، فــال 
تطــرح مســألة الكفــاءة، واملصلحــة العامــة يف عمليــة 
الرتشــيح إال بشــكل باهــت جــداً. بــل أن هــذه العملية 
تطــورت إىل وجــود مــا يشــبه باملواثيــق بــني القبائــل 
التــي تقطــن يف ذات املنطقــة، مبوجبهــا تكــون الحظوة 
يف الوصــول إىل املجلــس لقبيلــة دون ســواها، بحيــث 
تأخــذ العمليــة شــكالً منظــامً، وذلــك بــأن تتفــق 
القبائــل أن يتقــدم مرشــح قبيلــة محــددة يف كل دورة 
ــة، وتجــدر اإلشــارة إىل أن هــذه املعلومــات ال  انتخابي
ــة يف املجتمــع،  ــا، فهــي فقــط معروف ــق له تجــد توثي
ــم إعــداد دراســة  ــايل، ســيكون مــن املهــم أن يت وبالت

لهــذه املســألة بصــورة مســتقلة ومتأنيــة.

ــة جــداً  ــات العجيب ــاً: رشاء األصــوات: مــن املفارق ثاني
هــو أن رشاء األصــوات يعــد فعــالً مجــرم مبوجــب 
املــادة ٦٩ مــن قانــون إنتخابــات أعضــاء مجلــس 
الشــورى رقــم ٢٠١٣/٥٨ وتصــل العقوبــة يف حــال 
ثبــوت الجــرم إىل الحبــس ملــدة ســنة واحــدة والغرامــة 
ــال عــامين، إال أن هــذه الفعــل  ــغ أربعــة آالف ري مبل
هــو مــن اإلنتشــار بحيــث أنــه أصبــح يف حكــم املألوف 
واملعــروف، يف حــني أنــك إذا مــا نظــرت إىل انتخابــات 
الفــرتة الســابعة (٢٠١١- ٢٠١٥) وانتخابــات الفــرتة 

يتــم  مل  األوىل  يف  أن  تجــد   ،(٢٠١٩  -٢٠١٥) الثامنــة 
ــة صحــار  محاكمــة إال شــخصني بهــذه التهمــة يف والي
بحســب ترصيحــات املدعــي العــام للصحــف وقتئــذ، 
رصح   (٢٠١٥-٢٠١٩) الثامنــة  الفــرتة  انتخابــات  ويف 
ــا رئيــس  ــوري نائــب رئيــس املحكمــة العلي ــد املن خال
اللجنــة العليــا لالنتخابــات: « أن اللجنــة مل تتلــق حتــى 
انعقــاد املؤمتــر أي بالغــات أو شــكاوى عــن وجــود مــا 
ــتغالل  ــاوى الس ــوات» أو «الرش ــرشاء األص ــمى «ب يس
ــذه  ــرم ه ــون يج ــا أن القان ــن» موضح ــوت املواط ص
األفعــال وبإمــكان صاحــب املصلحــة اللجــوء للجهــات 
املختصــة يف هــذا الشــأن». واملحصلــة هــي أن وجــود 
هــذه التجريــم كعدمــه، فعــىل الرغــم أن انتشــار هــذه 
الظاهــرة إال أنــه ال يالحــظ بــأن جهــات الضبــط قامــت 
باملبــادرة يف التحقيــق والضبــط والتقــيص كــام تفعــل 
مــع معظــم الجرائــم التــي ال يتوقــف تحريكهــا عــىل 
شــكوى املتــرضر، وال تجــد أن املواطنــني يتشــجعون يف 
تقديــم بالغــات ضــد هــذه الجرميــة، وهــذا إمــا تواطــؤ 
وإمــا قلــة وعــي وغــرية وطنيــة، وهكــذا، فــإن الحاصل 

ــارة «ســكتوا فســكتنا». تلخصــه، ببســاطة، عب
ثالثــاً: قلــة معرفــة الناخبــني باملرتشــحني، واملعرفــة 
ــات  ــة التوجه ــذا الســياق هــي معرف املقصــودة يف ه
العامــة،  القضايــا  مختلــف  يف  وآراءه  السياســية، 
بالنســبة  واألولويــة  األهميــة  ذات  واألجنــدات 
ــي  ــة وع ــن قل ــّدث ع ــألة تُح ــذه املس ــح، وه للمرش
املرتشــحني قبــل الناخبــني بحقيقــة الوظيفــة الربملانيــة، 
وأنهــا وظيفــة سياســية يف املقــام األول، وأن اإلنتخــاب 
ــور  ــح ف ــات، إال أن املرتش ــاس الوالي ــىل أس وإن كان ع
ترشــيحه ال ميثــل شــؤون واليتــه فقــط، وأن واقــع 
األمــر هــو أن الناخبــني يف واليتــه اختــاروه ليمثلهــم يف 
مختلــف الشــؤون الوطنيــة العامــة مــن خــالل مجلــس 
الشــورى، وإنــه ملــن املؤســف أن تــرى بــأن الوظيفــة 



٤٠٤٠

الربملانيــة يف أذهــان الكثــري مــن الناخبــني واملرتشــحني 
ال تعــدو كونهــا وظيفــة منــدوب عالقــات عامــة، وأن 
الحملــة اإلنتخابيــة للمرشــحني ال تتجــاوز قــرع أبــوب 

ــه.  ــت ل ــم بالتصوي ــني لتوصيته ــوت الناخب بي
رابعــاً: اإلســتبعاد ألســباب أمنيــة: وهــذه العمليــة 
تتــم خــالل تقديــم طلبــات الرتشــح، وذلــك أن تقــوم 
ــباب  ــا ألس ــامء بعينه ــتبعاد أس ــة باس ــات األمني الجه
ــة ذوي  ــم تقــوم مبخاطب ــة، ومــن ث ــا أمني ــا بأنه تصفه
الشــأن عــن طريــق مكاتــب الوالة بهــذا القــرار دون أن 
يكــون هنــاك أي تســبيب واضــح، وهــذه املســألة تعــد 
مخالفــة دســتورية خطــرية؛ ذلــك أن املــادة ٥٨ مكــرراً 
ــة أوردت اإلشــرتاطات  ١٠ مــن النظــام األســايس للدول
التــي يجــب أن يتمتــع بهــا املرتشــح ملجلــس الشــورى 
عــىل وجــه الحــرص، وبالتــايل ال ميكــن أن يضــاف لها أي 
إشــرتاط جوهــري جديــد كاملوافقــة األمنيــة إال يف حالة 
صــدور تعديــل يف النظــام األســايس يقــيض بذلــك، بــل 
ــا  ــة العلي وأن هــذا األمــر يعــد تدخــالً يف عمــل اللجن
لإلنتخابــات التــي يشــرتط فيهــا أن تتمتــع باإلســتقاللية 
والحيــدة، وهــو مــا يعنــي أن هــذه مخالفــة دســتورية 
أخــرى، بالتحديــد للــامدة ٥٨ مكــرراً ١٤ مــن النظــام 

األســايس للدولــة.
أمــا فيــام يتعلــق مبجلــس الدولة، فاإلشــكالية األساســية 
ــارض  ــني يتع ــك أن التعي ــني، ذل ــألة التعي ــق مبس تتعل
ــن  ــراد م ــذي كان ي ــدور ال ــل، إن ال ــرة التمثي ــع فك م
مجلــس الدولــة أن يلعبــه عنــد إنشــائه هــو أن يكــون 
ضامنــة للحكومــة وضبــط إلنطالقــة مجلــس الشــورى 
مــن خــالل طبيعــة األفــراد الذيــن يتــم تعيينهــم 
ــا هــي  ــع باتجاه ــي يجــب أن يدف ــه، واملســألة الت في
الخــروج مــن ثنائيــة الحكومة/مجلــس الشــورى فيــام 
يتعلــق بصالحيــات وأداء مجلــس الشــورى، وإدراك أن 
خلــق نــوع من»املرقبــة واملوازنــة» عــىل أداء مجلــس 

الشــورى هــو مطلــب وطنــي يف املقــام األول، وتحقيــق 
مجلــس الدولــة لوضعــه الطبيعــي هــو مطلــب وطنــي 
أيضــاً، والطريقــة املثــىل هــي الطريقــة التــي تحقــق 
ــة يف  ــة واملوازن ــدأ املراقب ــل ومب ــدأ التمثي ــن مب كالً م
ذات الوقــت، وهــذا يقتــيض أن يكــون املجلــس منتخباً 
ــرى، أن  ــة اخ ــن جه ــارش، وم ــر مب ــاب ح ــاً النتخ وفق
تكــون فئــة املرتشــحني فئــة نوعيــة، لهــا خــربة يف 
مختلــف قطاعــات الدولــة بحيــث يتطلــع منهــا تقديم 
ــال  ــاالت، ومث ــف املج ــة يف مختل ــر مختلف ــة نظ وجه
ذلــك أن يقتــرص حــق الرتشــح عــىل املنتمــني للقطاعات 
ــني،  ــاء، املحام ــني، اإلطب ــة، املهندس ــة يف الدول املختلف
...ألــخ، مبعنــى أن هــذه آلليــة ســتضمن حــداً معقــول 
مــن التخصصيــة، وبالتــايل نظــرة مختلفــة ســتقدم بــال 
ــة ســن الترشيعــات، عــىل  ــة لعملي شــك إضافــة نوعي
ــدرس  ــاج أن ت ــة، وتحت ــزال غّض ــرة ال ت ــذه الفك أن ه
ــا  مــن مختلــف الجوانــب بحيــث يتأكــد مــن قابليته
للتطبيــق مــن جهــة، ومــن فائدهــا املرجــوة مــن 

ناحيــة أخــرى.
  

(٥)
ســؤال األداء الناضــج للربملــان مرتبــط يف جوهــره مببــدأ 
التمثيــل، مبعنــى إىل أي درجــة اســتطاعت أعــامل 
الربملــان خــالل فــرتة إنتخابيــه معينــة تحقيــق هدفــه 
األســايس والــذي هــو بحســب املــادة املــادة ٥٨ مكــرراً 
ــتهدفوا يف  ــة «أن يس ــايس للدول ــام األس ــن النظ ٢١ م
أعاملهــم مصالــح الوطــن»، فالهــدف األســاس مــن 
ــني للشــعب يف  ــاك ممثل ــون هن ــان أن يك ــرة الربمل فك
عمليــة صنــع القــرار العــام، ونظــراً إلمكانيــة وحــدود 
ــؤال  ــإن الس ــامن ف ــلطنة ع ــان يف س ــات الربمل صالحي
ــة  ــم إســتغالل األداوت الربملاني يكــون إىل أي مــدى يت
املتاحــة للربملــان حاليــاً، أي أن الســؤال يكــون يف ضــوء 



٤١٤١٤١

ــام  ــان في ــاران اثن ــه مثــة خي ــك أن حــدود املمكــن، ذل
يتعلــق مبســألة الربملــان، األول يتمثــل يف رفــض كامــل 
العمليــة واملطالبــة بتحــول دميقراطــي كامــل، واآلخــر 
هــو العمــل وفــق األدوات املتاحــة الســيام وأن هــذه 
األدوات توفــر حــداً أدىن، وفيــام لــو اســتغلت بشــكل 
كامــل ســيكون مبقدورهــا تشــكيل حالــة برملانيــة 
يحســب لهــا حســاب، ومــام يعضــد الخيــار الثــاين، هــو 
أن مســألة التحــول الدميقراطــي الكامــل غــري مطروحــة 
وغــري ممكنــة عــىل املــدى املنظــور، وتجــب مالحظــة 
مــن  بجديــة  والعمــل  الثــاين  الخيــار  تحقيــق  أن 
ــة  ــد حال ــكل تاكي ــكل ب ــة سيش ــالل األدوات الحالي خ
برملانيــة فعليــة، إال أن هــذه العمليــة ليســت مــن 
الســهولة مبــكان، وأن هــذه الحالــة الربملانيــة الجديــة 
ــار  ــىل املس ــتكون ع ــا س ــت مقتضياته ــو حقق ــام ل في
ــذي يقــف  ــري ال ــح، وهــو املســار باتجــاه التغي الصحي
عــىل النضــج املتعلــق بالشــؤون العامــة ويف اســتخدام 
األدوات الربملانيــة بصــورة تدفــع إىل تحقيــق أكــرب قــدر 
ممكــن مــن متطلبــات القطاعــات املختلفــة يف الدولــة. 
والبحــث حــول هــذه النقطــة يســتلزم البحــث يف 
أعــامل مجلــس عــامن للفــرتة الســابعة (٢٠١١-٢٠١٥) 
والثامنــة (٢٠١٥-٢٠١٩) والســؤال مثــالً عــن عــدد 
مرشوعــات القوانــني التــي بــادر املجلــس باقرتاحهــا ؟ 
ومــا نوعيــة هــذه املقرتحــات ومــدى إتصالهــا بتعزيــز 
رفــاه املواطــن وكرامتــه وتقــدم الدولــة؟، فمــن خــالل 
ملجلــس  الرســمي  املوقــع  عــىل  املتاحــة  البيانــات 
ــي  ــرتح ترشيع ــاك مق ــد أن هن ــامين، نج ــورى الع الش
ــه املجلــس، وهــو تعديــل املــادة ٢٢٨  واحــد تقــدم ب
مكــرراً مــن قانــون الجــزاء القديــم وهــي املــادة 
املتعلقــة باملرشوبــات الكحوليــة، إن عــدد املبــادرات/

املقرتحــات الترشيعيــة (وبغــض النظــر عــن نســبة 
ــة  ــني) ونوعي النجــاح يف ســن هــذه املقرتحــات كقوان

هــذه املقرتحــات هــي مســألة جــداً جوهريــة ومــؤرش 
ــم  ــه، ث ــه وأولويات ــس وتوجهات ــول أداء املجل ــم ح مه
تــأيت مســألة املراجعــات التــي يقــوم بهــا املجلــس ومن 
ثــم إصــدار اإلعتــامد عــىل مرشوعــات القوانــني التــي 
تتقــدم بهــا الحكومــة، وتتضــح فاعلية املجلــس يف هذه 
ــات  ــات واملناقش ــة املالحظ ــالل نوعي ــن خ ــة م الحال
والتحفظــات عــىل مــواد مرشوعــات القوانــني املقرتحــة 
ــة  ــئلة املهم ــد األس ــم أن أح ــة؟ ث ــل الحكوم ــن قب م
ــة ومــدى  ــة مجلــس الدول يف هــذا الصــدد هــو فاعلي
التــي  املالحظات/املناقشــات/التحفضات  نوعيــة 
ــبه  ــو أش ــة ه ــس الدول ــار أن مجل ــىل اعتب ــا ع يقدمه
ــم  ــه وكونه ــني ل ــاء املكون ــراً لألعض ــربة نظ ــت الخ ببي
أصحــاب مناصــب قياديــة يف الدولــة ســابقا يف مختلف 
القطاعــات، وإىل أي مــدى ســتعزز النتائــج املرتتبــه من 
بحــث هــذه املســألة مكانــة مجلــس الدولــة وأهميتــه 

ــة تشــكيله؟ وآلي
ــالً  ــد مث ــة، نج ــام الرقابي ــة امله ــق مبامرس ــام يتعل وفي
أن املــادة الدســتورية املتعلقــة بحــق املجلــس يف 
إال  تفعيلهــا  يحــاول  مل  الخدمــات  وزراء  اســتجواب 
مــارس  يف  وذلــك   ٢٠١١ عــام  منــذ  واحــدة  مــرة 
٢٠١٧، إذ حــاول املجلــس وقتئــذ اســتجواب وزيــر 
ــم  ــم تقدي ــاه، «إذ ت ــوارد املي ــة وم ــات اإلقليمي البلدي
ــوارد  ــة وم ــات اإلقليمي ــر البلدي طلــب اســتجواب وزي
ــاه يف األول مــن مــارس، وحــدد املجلــس الجلســة  املي
ــأن  ــوزراء، ب ــس ال ــاء رد مجل ــارس، وج ــخ ١٤ م بتاري
طلــب االســتجواب ســيتم دراســته مــن قبــل الجهــات 
ــه يف  ــم التوصــل إلي ــا يت ــاة املجلــس مب ــة ومواف املعني
وقــت الحــق»، وهــو مــا دفــع املجلــس إىل التوصيــت 
لرفــع بيــان عاجــل إىل للســلطان بهــذا األمــر، والجديــر 
باملالحظــة أن ٦١٪ فقــط مــن أعضــاء املجلــس صــوت 
عــىل رفــع هــذا البيــان، واإلســتفاهم عــن هذه النســبة 



٤٢٤٢٢

مهــم جــداً، فــام األســباب التــي مبوجبهــا رفــض بقيــة 
أعضــاء املجلــس التوصيــت عــىل رفــع البيــان لســلطان 
ــا  ــا وضعن ــة إذا م ــت قليل ــبة ليس ــالد، إذ أن النس الب
ــادة  ــل م ــت كان بســبب تعطي ــار أن التصوي يف اإلعتب
دســتورية منــح املجلــس بوجبهــا ســلطة اإلســتجواب، 
إن معرفــة ســبب عــدم تصويــت هــذه الفئــة ســتفتح 
لنــا بــال شــك عــدداً إضافيــاً مــن املســائل التــي يجــب 

ــا. ــاش حياله ــدور الحــوار والنق أن ي

(٦)
ــام ٢٠١١  ــورى ع ــس الش ــت مجل ــت إنتخاب ــد كان لق
إستشــعروا  املواطنــني  أن  ذلــك  مميــزة،  إنتخابــات 
إرتباطهــا  وإمكانيــة  ونتائجهــا  اإلنتخابــات  أهميــة 
أخــرى،  ناحيــة  ومــن  للمواطنــني،  اليومــي  بالهــم 
دفعــت األحــداث مجموعــة مــن الشــخصيات للرتشــح 
إلستشــعارها رضورة التغيــري وإمكانيتــه مــن خــالل 
مجلــس الشــورى، لقــد تــم انتخــاب بعض الشــخصيات 
خــالل هــذه اإلنتخابــات مــام ميكــن تســميتها بقيادات 
إجتامعيــة، بعضهــا كان لــه دور فاعــل يف املجتمــع 
ــايل  ــة، وبالت ــة املختلف ــادرات املجتمعي مــن خــالل املب
جــاء انتخابهــا أشــبه بتحصيــل حاصــل، والبعــض اآلخــر 
أظهرته/أبرزتــه األحــداث التــي مــرت بهــا البــالد، ومــن 
ثــم وجــد فيــه الناخبــني القبــول ملتمثيلهــم يف املجلس، 
فقامــوا بإنتخابــه، وميكــن ترجمــة هــذه املســألة 
باملجلــس  الخاصــة  الرشعيــة  منســوب  أن  بالقــول 
إرتفعــت خــالل هــذه اإلنتخابــات، ومبعنــى آخــر، فــإن 
املجلــس بــدأ يستشــعر ألول مــرة شــيئاً من القــوة، ويف 
هــذه الفــرتة أيضــاً أخــذ أعضــاء املجلــس التأكيــد عــىل 
رقابــة الناخبــني عــىل أدائهــم وذلــك خــالل نقاشــاتهم 
مــع وزراء الخدمــات، كأن يقــول العضــو «سيحاســبنا 
ــن  ــاهد م ــون»...، والش ــألنا املواطن ــون»، سيس املواطن

كل هــذه النقــاط هــو أن املجلــس وقتئــذ شــهد نقلــة 
ــكل مراقــب، أن هــذه  ــه مــن الواضــح ل مهمــة، إال أن
النقلــة مل يُــنب عليهــا، وهــذا التطــور مل يســتمر، إذ 
ــة عــام  خفــت تأثــري األحــداث التــي مــرت بهــا الدول
٢٠١١، فاســتُفتحت إنتحابــات ٢٠١٥ باإلســتبعادات 
األمنيــة لبعــض املرتشــحني دون تقديــم أي ســبب 
فعــيل باملخالفــة ملــواد دســتورية واضحــة، واســتمرت 
ظاهــرة رشاء األصــوات، وانتخــب معظــم النــاس عــىل 
أســاس قبيل/عائــيل، وقــرع الكثــري مــن املرتشــحني 
األبــواب الســتجداء األصــوات، ومل يحاول املرتشــحني وال 
ــدات الخاصــة  ــة اإلجن ــني معرف ــور الناخب طلــب جمه
ووصفتهــا  متــت،  اإلنتخابــات  أن  إال  باملرتشــحني، 

ــت «عــرس إنتخــايب»!. ــا كان ــة بأنه الصحــف املحلي

(٧)
يتعلــق  فيــام  بهــا  نخــرج  أن  يجــب  نقــاط  مثــة   
مبســتقبل الربملــان يف ســلطنة عــامن، يــأيت يف مقدمتهــا 
أن املســتقبل يجــب أن يصنــع، وإال مــا ســيحدث 
ــه يف  ــا في ــكل م هــو اســتحضار للــاميض كــام هــو وب
أحســن األحــوال، أمــا يف أســواء األحــوال فــإن اآلخــرون 
مجلــس  أن  يناســبهم،  مســتقبالً  لــك  ســيصنعون 
ــن  ــداً م ــوة، مزي ــن الق ــد م ــاج إىل مزي ــورى يحت الش
ــداً مــن  ــداً مــن التمثيــل الصــادق، مزي ــة، مزي الرشعي
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الرقابــة للدفــع صــوب مزيــداً مــن األداء الناضــج، ذلــك 
ــم،  ــىل ممثليه ــور ع ــا الجمه ــي يفرضه ــة الت أن الرقاب
البــد وأن تعــزز دور املمثــل يف فــرض رقابــة أشــد 
ــد  ــة، وأن املســتقبل الــذي يري عــىل الســلطة التنفيذي
الشــعب إصطناعــه ميكــن أن يوجــه الدفــة نحــوه عــن 
طريــق ممثليــه، ويتحقــق هــذا األمــر عــرب مجموعــة 
مــن األفــكار تتطلــب أن تقــرأ يف سلســلة متصلــة، 
أولهــا إدراك اإلرتبــاط بــني فعــل اإلنتخــاب وبــني الهــم 
اليومــي للمواطــن، بالقضايــا التــي تشــغله كالتوظيــف 
ــذا  ــق ه ــدم و و و، وأن تحقي ــاه والتق ــاد والرف والفس
األمــر يتطلــب اختيــار مــن يكونــون أقــدر عــىل 
تحقيــق أكــرب قــدر مــن املصلحــة العامــة، أي اختيــار 
ــون  ــب أن يك ــر يتطل ــإن هــذا األم ــايل ف ــأ، وبالت األكف
الناخــب صادقــاً مــع نفســه ويطــرح أي أســاس آخــر 
لإلنتخــاب غــري أســاس الكفــاءة، ويجــب مالحظــة أن 
ــل أن  ــة، ب ــط باملؤهــالت العلمي ــا ال ترتب ــاءة هن الكف
الفكــرة تتعلــق أكــرث باإلنهــامم بالشــأن العمومــي، وأن 
يكــون واعــي بشــكل جيــد لحــال مختلــف القطاعــات 
يف الدولــة، ومتطلبــات التنميــة، وأن يكــون لديــه 
أجنــدات واضحــة لإلمكانيــات التــي ميكــن أن تتحقــق 
أن  ومســتعد  املتاحــة،  الربملانيــة  األدوات  ضــوء  يف 
ميارســها ألقــىص مــدى ميكــن لهــا أن تبلغــه، إن هــذه 
العمليــة هــي مخــاض يســتمر عــرب فــرتة ممتــدة، 
ــوة ضاغطــة  ــد وأن يشــكل ق ــه الب ــزام ب عــىل أن اإللت
عــىل املــدى القريب/البعيــد. إن إدراك إرتبــاط مســألة 
اإلنتخــاب بالهــم اليومــي، البــد أن تحفــز فئــة الشــباب 
ــي  ــة الت ــك الفئ ــي تل ــاب، أعن ــاركة يف اإلنتخ إىل املش
مبعنــى،  آلخــر،  أو  لســبب  الحــق  هــذا  متــارس  ال 
يكــون  وأن  الشــباب،  الناخبــني  قاعــدة  تتوســع  أن 
ــيام وأن  ــاءة الس ــو الكف ــت ه اإلعتباراألســايس للتصوي
اإلنتخابــات تتــم عــن طريــق اإلقــرتاع الــرسي املبــارش، 

ــال  ــا أن تطــرح توقعتهــا حي ــة عليه ثــم أن هــذه الفئ
هــؤالء املرتشــحني، أي مــا هــي أجنداتهــم اإلنتخابيــة، 
ــأ مــن خــالل طــرح  الســتبيان مــن هــو األفضل/األكف
برامجهــم اإلنتخابيــة، ومناقشــتهم فيهــا.  ثــم أنــه 
وبعــد أن تتــم اإلنتخابــات يجــب أن ينظــم الناخبــني 
نوعــاً مــن الرقابــة عــىل املجلــس مــن خــالل رقابتهــم 
عــىل ممثليهــم، تبــدأ مــن اإللتــزام بجلســات املجلــس، 
التــي  والنقــاط  واملناقشــات  املداخــالت  وطبيعــة 
يطرحهــا ووجهــات النظــر التــي ميثلهــا واملواقــف التــي 
يتبناها/يدافــع عنهــا حيــال قضايــا الــرأي العــام، مبعنى  
أن يكــون املمثــل تحــت نــوع مســتمر مــن املســاءلة، 
وهــذه العمليــة ميكــن لهــا أن تكتســب فاعليــة أكــرب 
وتنظيــامً أوســع الســيام مــن خــالل اســتخدام  برامــج 

ــة. ــي الحديث ــل اإلجتامع التواص
لقــد ابتــدأت عمليــة القيــد يف الســجل اإلنتخــايب 
ــام  ــعة، م ــرتة التاس ــورى للف ــس الش ــات مجل النتخاب
يضعنــا جميعــاً أمــام إختبــار حقيقــي، هــل نريــد لهذه 
ــة  ــا» أم «تجرب ــاً إنتخابي ــون «عرس ــات أن تك اإلنتخاب

ــة»؟! ــة أصيل إنتخابي
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