235
نادر كاظم *

والتحول الديمقراطي
المجتمع المدني
ّ
قراءة نقدية

-1جرت العادة ،عند احلديث عن املجتمع املدين
والتحول الديمقراطي ،أن يشار إىل تأثري
ّ
النجاحات التي حققها املجتمع املدين يف أوروبا الرشقية
يف إعادة االعتبار واحليوية إىل املجتمع املدين يف احلياة
السياسية املعارصة .وقد كان مفهوم املجتمع املدين يبدو
وكأنه يرتاجع «حتى أعيد تقديمه إىل الساحة السياسية
بفضل حركة التضامن [البولندية] ونضاهلا ضد النظام
البولندي الشمويل .ومع اهنيار االحتاد السوفيايت ،وما
تبعه من إخفاق الشيوعية ،أصبح املجتمع املدين النداء
الذي اجتمع حوله الكثري من الناشطني املعارضني
للدكتاتوريات العسكرية أو لألشكال األخرى من
احلكومات التسلطية .ولقد نجح هذا املفهوم يف
إهلام ،إضافة إىل الناشطني ،عد ًدا من العلامء واملراقبني
البارزين .وعالوة عىل هذا ،أخذ املفهوم يسافر ،برسعة
وسهولة ،إىل آسيا وأمريكا الالتينية وأفريقيا والرشق
ٍ
عندئذ ،بمنزلة
األوسط»( .)1وأصبح املجتمع املدين،
()2
حتول إىل واحدة من
تقليعة أو «موضة سائدة»  ،بل ّ
«األرثوذكسيات العظيمة»( )3داخل مراكز دراسات
* كاتب وأكاديمي بحريني.

الرشق األوسط يف الواليات املتحدة األمريكية ،وصار
وتصدر جدول أعامل مجع ضخم
ذكره عىل كل لسان،
ّ
من املفكرين األكاديميني ،والناشطني يف جمال حقوق
اإلنسان والتنمية ،والفنانني واملثقفني ،واملسؤولني
احلكوميني التقدميني ،واملقرضني واملخططني يف
الوكاالت السياسية واملالية الدولية( .)4وتصادف أن
يمر ،يف مطلع التسعينيات ،بكارثة
الرشق األوسط كان ّ
برمتها ،وهي
تط ّلبت إعادة ترتيب األوضاع يف املنطقة ّ
كارثة الغزو العراقي للكويت .كام كانت الفرصة مواتية
لكل هذا العدد الضخم من املهتمني باملجتمع املدين
املوسع من داخل املجتمع
لينخرطوا يف هذا اجلدل
ّ
املدين ومن أجل املجتمع املدين ،ويف سبيل تأكيد دوره
التحول الديمقراطي املطلوب يف هذه املنطقة من
يف
ّ
العامل التي بدت لكثريين ،آنذاك ،أهنا صارت عىل أهبة
التحول من الدكتاتورية إىل الديمقراطية.
مرت من دون أن خت ّلف
إلاّ أن أزمة اخلليج الكربى ّ
وراءها أي تغيري حقيقي يف بنية الدولة العربية
التحول
مرت «املوجة الثالثة» من
ّ
التسلطية .كام ّ
الديمقراطي يف أواخر القرن العرشين من دون أن
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أثرا بالغً ا يذكر يف أي دولة عربية .كام
ترتك وراءها ً
مر وقت قبل أن تظهر قراءات نقدية ملفهوم املجتمع
ّ
املترسعة واملتفائلة به ،كام لو كان
املدين والستعامالته
ّ
التحول الديمقراطي يف
«سفينة النجاة» وقاطرة
ّ
العامل العريب .ومن هذه القراءات التي راحت تنتقد
استعامالت املجتمع املدين يف العامل العريب قراءة كل
من دالل البزري ووحيد عبد املجيد والطاهر لبيب
وآخرين ،غري أن القراءة النقدية األهم ،يف هذا
السياق ،هي قراءة عزمي بشارة.

-2موضوعا لرهان النخبة
لقد كان املجتمع املدين
ً
العربية يف الثامنينيات ،واستفاض احلديث عن دوره
يف التحول الديمقراطي طوال التسعينيات .وهبذا،
استغرق الرهان عىل املجتمع املدين كامل العقدين
األخريين من القرن العرشين ،وذلك قبل (بالتأكيد
هنائيا بعد
من غري أن يعني هذا أن الرهان توقّف ً
يقدم عزمي بشارة قراءته النقدية ال لفكرة
ذلك!) أن ّ
املجتمع املدين التي قد تكون «مفيدة يف املعركة العربية
من أجل الديمقراطية»( )5كام يقول ،بل هي نقدية،
عربيا،
وهذا هو األهم ،الستعامالت املجتمع املدين ً
تارخييا
وهي االستعامالت التي جت ّنبت تناول املفهوم
ً
ينبه
ونقد ًيا ،فام كان منها إلاّ أن انزلقت إىل حتويله ،كام ّ
ضارة بقضية الديمقراطية
عزمي بشارة ،إىل «مقولة ّ
وحترر اإلنسان العريب»( ،)6وذلك من خالل اإلرصار
ّ
سياسيا ،والتعامل معه كام لو
عىل حتييد املجتمع املدين
ً
أنه أداة تُعفي صاحبها من املغامرة بطرح مسألة نظام
احلكم والتداول عىل السلطة ،األمر الذي دفع عزمي
بشارة إىل توجيه االهتام إىل الدور «املشبوه» الذي قام
به املجتمع املدين خارج أوروبا ،وهو دور «شاهد
يربر الغياب عن ساحة املجتمع السيايس»(،)7
زور ّ
أو «دور القابلة املتسرتة عىل عملية إجهاض سياسية،
عملية التسييس ،أو دور العميل املزدوج الذي
يعادي السياسة باسم الديمقراطية ،ثم يدير ظهره
للديمقراطية باسم كوهنا معركة سياسية ،والواجب

هو ليس خوضها وإنام بناء املجتمع املدين»( ،)8يف حني
عربيا
أن الوعي بحقيقة تعثّر التحول الديمقراطي
ً
ماسة «إىل مفهوم املجتمع السيايس
جيعل احلاجة ّ
الديمقراطي ،وليس إىل االنتقال إىل مفهوم غامض
يسرتخي خارج السياسة يف أسوأ احلاالت ،وتتيح
يتم تطويعه يف خدمة عدة
كثرة معانيه وغموضه أن ّ
أنواع من السياسات يف أفضلها»( ،)9كام هي احلال مع
مفهوم املجتمع املدين.

اكتسب املجتمع املدين الكثري من حيويته اجلديدة،
كام يالحظ عزمي بشارة ،يف «سياق مناقشة اخليارات
الديمقراطية التي تطرحها أزمة األنظمة السلطوية
العربية االقتصادية والسياسية واأليديولوجية»(.)10
وجرى ،يف سياق هذه املناقشة ،استحضار النموذج
البولندي لتأكيد دور املجتمع املدين يف مواجهة الدولة
الشمولية وقدرته عىل قيادة عملية التحول الديمقراطي
حتمس هلذه املناقشات
يف هذا النوع من الدول .وقد ّ
تياران سياسيان وأيديولوجيان عربيان كانا قد
انسحبا من ساحة العمل السيايس بعد هزيمة 1967
وتداعياهتا ،وراحا ينتظران حسم املعركة يف ساحة
أخرى غري ساحة املجتمع السيايس .وهذان التياران
مها التيار القومي والتيار اليساري ،اللذان استفاقا بعد
انحسار الزخم الثوري منذ منتصف القرن العرشين
ليجدا أن ساحة املجتمع السيايس قد «احتلها» فاعلون
آخرون ،وحتديدً ا «أنظمة م َلكية حمافظة وديكتاتوريات
حديثة من خمتلف األنامط من ناحية ،ومن ناحية أخرى
تيارات العمل اإلسالمي املختلفة .يف هذه الظروف
أدار مثقفو اليسار واحلركات القومية ظهورهم للعمل
السيايس أو للمجتمع السيايس ،وبدل االعرتاف
باإلخفاق راح بعضهم ينظر إىل حسم املعركة يف مكان
آخر غري املجتمع السيايس ،وهذا املكان هو املجتمع
املدين»( ،)11األمر الذي كان يعني أن معرتك العمل
السيايس الفعيل املتصل بشؤون الدولة والتنافس عىل
التداول عىل السلطة ،كان يف ٍ
واد ،وكانت تنظريات دعاة
املجتمع املدين واحتفاالهتم وسعادهتم بـ«تقليعتهم
اجلديدة» يف ٍ
واد آخر .ليس معنى هذا أن هؤالء بقوا
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يف عزلة كاملة عن ساحة العمل السيايس ،لكن الذي
حصل هو أن معظمهم قنع بالبقاء عىل اهلامش،
وانرصف بعضهم إىل استخدام املجتمع املدين كـ«أداة
أيديولوجية جديدة بيد خطاب التحديث الفاشل يف
الوطن العريب يف مواجهة اخلطاب اإلسالمي»(،)12
الذي كان ً
تطوع بعضهم اآلخر
آخذا يف التعاظم ،فيام ّ
املؤيد واملحتفل بأي إجراء إصالحي يقوم
لتأدية دور ّ
به أي نظام رسمي عريب ،وتسويق ذلك عىل أنه حتول
ديمقراطي ناجز أو سائر عىل طريق اكتامله .وقد رأينا
كيف كان أبرز دعاة املجتمع املدين ،وهو سعد الدين
صدام حسني التي ستمثّل
إبراهيم ،ينظر إىل «عبقرية» ّ
«قوة مستقبلية» جلميع شعوب األمة العربية ال ليشء إلاّ
لكون هذه «القيادة العبقرية» وعدت بإجراء انتخابات
تعددية .والالفت أن سعد الدين إبراهيم كتب مقالة
يف سنة  1988حول «املسألة الديمقراطية» يف العراق،
راهن فيها عىل إقدام «عبقرية» صدام حسني عىل
استكامل انتصاره اخلارجي عىل إيران بانتصار سيايس
داخيل بالتحول الديمقراطي .وكانت املفاجأة سارة
صدام حسني منذ أسبوعني عن
«حينام أعلن الرئيس ّ
خطوات واضحة للتحول نحو الديمقراطية ،وأهم
هذه اخلطوات هو السامح بإنشاء أحزاب جديدة ،وعقد
مقيدة»( .)13واستحقت هذه
انتخابات نيابية حرة وغري ّ
«اخلطوات الواضحة نحو الديمقراطية» أن هينئها
الكاتب بمقالة أخرى حتت عنوان «رياح الديمقراطية
هتب عىل العراق» ونرشها يف كانون األول /ديسمرب
 ،1988وأشاد فيها بـ«بصرية» صدام حسني الذي
«أدرك أن نظام احلزب الواحد يف العراق قد أدى دوره،
وال بد من دخوله مرحلة جتديدية أخرى» ،والذي
أدرك ،كذلك ،أن «عقد التسعينات سيكون عقد
حدا
عامليا»( .)14وقد بلغ األمر ًّ
التحول الديمقراطي ً
والتجوز سمح لباحث وناشط من نشطاء
من التساهل
ّ
املجتمع املدين بحجم سعد الدين إبراهيم ،بتوزيع
التحول الديمقراطي عىل أي نظام عريب
«صكوك»
ّ
يعلن أنه بصدد إجراء تعديل يف قانون االنتخابات
()15
بحيث يسمح بالتعددية ،وتشمل القائمة العربية
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العراق ومرص والسودان وتونس واملغرب واليمن
الشاميل آنذاك واليمن بعد الوحدة واألردن والبحرين
وعامن.
والكويت واإلمارات ُ

ّ
املخل القول
التجوز والتساهل
واحلاصل أنه من
ّ
حتولاً
حقيقيا
ديمقراطيا
إن دولة عربية أنجزت ّ
ً
ً
طوال عقد التسعينيات .وقد فتح هذا الفشل املحيرّ
التحول الديمقراطي يف املنطقة املجال
لتجارب
ّ
واسعا لذلك السؤال القديم الذي ُطرح يف البداية عىل
ً
نحو استفهامي بحت ،فيام صار اآلن سؤالاً
اهتاميا
ً
وال خيلو من مدلوالت سلبية مبطنة ،وهذا السؤال
هو :ملاذا حتو ّلت بلدان كثرية إىل الديمقراطية يف مطلع
التسعينيات فيام بقيت البلدان العربية دولاً تسلطية؟
حتول النقاش إىل هجوم عىل أطروحة
ثم رسعان ما ّ
التحول الديمقراطي .ويف
املجتمع املدين ودوره يف
ّ
هذا السياق الحظ كريمر ،وهو باحث ال خيفي عداءه
للعرب واملسلمني ،أن احلديث عن املجتمع املدين
للتحول الديمقراطي يف الرشق األوسط قد
كقاطرة
ّ
تزايد بعد حرب اخلليج الثانية يف مطلع التسعينيات،
إلاّ أن تداعيات هذه احلرب مل ختلق – عىل خالف ما
كانت توهم به تنظريات دعاة املجتمع املدين والتحول
الديمقراطي – أي اضطراب حقيقي ألي نظام عريب،
بدليل عدم سقوط أي نظام عريب ،بام يف ذلك نظام
صدام حسني نفسه الذي كان يرتنّح آنذاك .و ُيرجع
ّ
كريمر سبب هذه الظاهرة إىل أن الرشق األوسط،
مناسبا للمجتمع
باستثناء إرسائيل ،ليس مكانًا
ً
املدين ،وأن األنظمة العربية قادرة عىل إعاقة أي حتول
ديمقراطي لكوهنا متتلك مصادر قوة كانت غائبة،
يدعي ،عن أذهان املتحمسني للمجتمع املدين.
كام ّ
وتتمثّل مصادر قوة هذه األنظمة ،كام يقول( ،)16يف
حتالفها مع ٍّ
كل من النخبة واجلامعات والطوائف
والعوائل والقبائل التي متتلك مصالح حيوية مع هذه
األنظمة ،األمر الذي سيجعلها مستعدة للدفاع عنها
جدي.
تعرضها ألي هتديد ّ
يف حال ّ
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-3ميز مطلع التسعينيات برهاناته الكبرية عىل
األمل الذي ّ
التحول الديمقراطي يف الرشق
دور املجتمع املدين يف
ّ
األوسط ،تبينّ أنه مل يكن سوى ومضة خاطفة رسعان
ما انطفأت وغرق الرشق األوسط جمد ًدا يف الظالم.
وبدت الشكوك تطفو عىل السطح حتى بني الدعاة
والتحول الديمقراطي.
املتحمسني للمجتمع املدين
ّ
وينقل كريمر أن بعض هؤالء وقع يف حرية من أمره،
فهو يرى أمامه «أنظمة تفتقر إىل الرشعية» ،وهذا
يعني أهنا آيلة إىل السقوط ال حمالة ،إلاّ أهنا ظلت باقية
ومل تسقط بالرغم من ذلك كله ،بل إن «كل جتارب
الدمقرطة قد فشلت ،تاركة وراءها عدم تناسب بني
التوقعات النظرية والوقائع التجريبية .وواحدة من
هذه الوقائع تتمثّل يف أن أجهزة الدولة بقيت كبرية
ومنترشة ،واألنظمة استمرت تتمتع بميزات القوة عىل
حساب أحزاب املعارضة ،ودولة املخابرات قد تكون
تراجعت قليلاً  ،إلاّ أهنا ما زالت قائمة كعقبة هائلة أمام
الدمقرطة»( .)17وقد تسببت هذه احلرية والتناقض
القائم بني الوقائع والتنظريات يف خيبة أمل كبرية
يف نفوس كثري من الباحثني والدارسني واملتحمسني
والتحول الديمقراطي ،وبدا
ودعاة املجتمع املدين
ّ
العامل العريب وكأنه أحبط مجيع ّ
«منظري املجتمع املدين
بشكل عام»( .)18وقد وفّرت خيبة األمل هذه الفرصة
أمام كثريين ،وكريمر واحد منهم ،الستحضار اإلرث
االسترشاقي والعنرصي جتاه العرب واملسلمني،
وذلك من أجل تأكيد أن هذه البلدان ليست مؤهلة
للديمقراطية وال للمجتمع املدين ،وأنه «إذا كان
هناك من مكان يف الرشق األوسط تتق ّلص فيه الدولة
لصالح املجتمع املدين ،فهذا املكان هو إرسائيل،
حيث التحرير االقتصادي ،واخلصخصة ،وإصالح
النظام االنتخايب ،وانتعاش اإلعالم»( .)19ويف ما
عدا إرسائيل ،فإن بلدان الرشق األوسط كلها ،ويف
طبعا ،بقيت غارقة يف الفساد،
مقدمها البلدان العربية ً
وخاضعة لدول تسلطية خمابراتية وقفت كعقبة كأداء
حتول ديمقراطي.
حتول دون نجاح أي ّ

شن باحث آخر ،وهو شون يوم،
ويف السياق ذاته ّ
هجومه عىل أطروحة املجتمع املدين القائلة إن
دورا حيو ًيا يف حتويل
هذا األخري يمكنه أن يؤدي ً
ديمقراطيا .ويالحظ يوم،
بلدان الرشق األوسط
ً
متا ًما كام الحظ كريمر ،أن «املراقبني الغربيني تب ّنوا،
يف وقت مبكر يف التسعينيات ،وبشكل أخص منذ
 11أيلول /سبتمرب  ،2001املجتمع املدين كرشط
للتحول الديمقراطي يف الدول العربية يف
مسبق
ّ
()20
الرشق األوسط وشامل أفريقيا»  ،األمر الذي
ً
نشاطا ومحاسة غري مسبوقني من جانب
استدعى
املنظامت ووكاالت التنمية والدبلوماسية الغربية،
للتحول
سعيا لتعزيز هذا الرشط املسبق
وذلك
ّ
ً
الديمقراطي عرب متكني املجتمع املدين .ومع هذا،
باءت هذه «الرعاية امل ّتقدة للنشاط املدين بالفشل
يف جلب أي ربيع عريب ديمقراطي»( ،)21ويرجع
هذا ،كام ُينقل عن ليزا أندرسون ،إىل أن الدولة
العربية عبارة عن «متغيرّ تراكمي يتضمن الكثري
من املتغيرّ ات الفرعية األخرى ومنها :البريوقراطية
اإلدارية ،والقوة العسكرية ،واملوارد املالية،
وتكاملها اإلقليمي ،ورشعيتها األيديولوجية،
وربام متغريات أخرى»( )22سامهت جمتمعة يف صنع
هذه الظاهرة التي جرى االصطالح عىل تسميتها
«االستثنائية العربية».
تسمى
وقد ُطرحت تفسريات كثرية هلذه الظاهرة التي ّ

«االستثنائية العربية» ،بعضها يقول إن سبب هذه
«االستثنائية» يرجع إىل افتقار هذه البلدان إىل املجتمع
املدين القوي ،فيام ركّ زت تفسريات أخرى عىل افتقار
هذه البلدان إىل الطبقة الربجوازية ،أو ارتكاز اقتصادها
عىل قاعدة ريعية ،أو اعتامدها عىل احلامية الدولية ،أو
يرحب بالديمقراطية...إلخ،
هيمنة اإلسالم كدين ال ّ
إلاّ أن هذه التفسريات كلها تبقى ،يف نظر إيفا بيلن،
مرضية .ومشكلة هذه املنطقة من العامل ال
ناقصة وغري ْ
تتمثّل يف كوهنا «استثنائية» من حيث انعدام الرشوط
املسبقة للديمقراطية ،بدليل أن بلدانًا أخرى كانت
التحول الديمقراطي
تفتقر إىل هذه الرشوط متكنت من
ّ
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بدرجة أو بأخرى ،لكن مشكلة «استثنائية» هذه املنطقة
تكمن حتديدً ا يف لغز آخر ،و«اللغز الذي تطرحه بلدان
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ليس هو ملاذا فشل
توطيد الديمقراطية يف هذه املنطقة (وهو فشل متو َّقع)،
بل ملاذا فشلت الغالبية العظمى من دول الرشق
األوسط وشامل أفريقيا يف الرشوع /البدء يف التحول
بشكل مطلق .هنا تكمن استثنائية املنطقة»(ّ .)23أما حل
لغز هذه «االستثنائية» ،فيكمن يف «الرشوط الراهنة
تعزز التسلطية القرسية ،وبخاصة أجهزة اإلكراه
التي ّ
القرسي يف هذه الدول .إن إرادة أجهزة هذه الدول
القرسية وقدرهتا عىل قمع أي مبادرة ديمقراطية أمخدتا
للتحول الديمقراطي .وهنا تكمن استثنائية
أي إمكانية
ّ
()24
املنطقة احلقيقية»  ،أي يف كون الدولة يف هذه املنطقة
تتمتع بـ«متانة األجهزة القرسية»( )25والقمعية .وهي
جتسد ،كام جاء يف «تقرير التنمية اإلنسانية العربية
دولة ّ
لعام « ،»2002التجيل السيايس لظاهرة ‹الثقب
األسود› الفلكية ،حيث ّ
‹ثقبا
تشكل السلطة التنفيذية ً
حيول املجال االجتامعي املحيط به إىل ساحة ال
أسود› ّ
()26
يتحرك فيها يشء وال يفلت من إسارها يشء» .
ّ

والنقاشات التي بدأت يف حماولة لتفسري «االستثنائية
العربية» بالتشديد عىل غياب املجتمع املدين ومتانة
الدولة القرسية والقعمية...إلخ ،رسعان ما انزلقت
حد اهتام املجتمع العريب واملسلم بشكل عام بأنه
إىل ّ
ديمقراطيا بشكل ميؤوس منه .وقد وجدت
عاجز
ً
هذه التفسريات االهتامية ما يفي بغرضها يف اإلرث
االسترشاقي ،القديم منه واجلديد .وتندرج هذه
التفسريات االهتامية يف سياق اإلجابات الثقافية
التحول
أو الثقافوية التي راحت تُرجع سبب فشل
ّ
()27
الديمقراطي يف البلدان العربية إىل أسباب ثقافية
متأصلة يف طبيعة اإلسالم ،وطبيعة الفرد واملجتمع
ّ
العربيني ،وطبيعة إرث هذه املجتمعات الثقايف املثقل
باالستبداد وبأخالقيات طاعة ويل األمر .وهذا الرأي
األخري هو رأي سعد الدين إبراهيم نفسه الذي
بالتحول الديمقراطي،
حتمس للمجتمع املدين ونادى
ّ
ّ
إلاّ أنه اكتشف حقيقة ُم ّرة وقامتة وهي «أن هناك شي ًئا
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يف الثقافة العربية ّإما أنه يعادي الديمقراطية رصاحة،
أو ال يعطيها أمهية مركزية يف منظومة القيم واملعايري
السائدة يف جمتمعاتنا»( .)28وتتطلب هذه احلقيقة
املواجهة الشجاعة مع ثقافتنا العربية؛ مع هذا
«اإلرث الذي نحمله عىل ظهورنا»( ،)29ويستمر يف
إنتاج وإعادة إنتاج االستبداد ،سواء يف صورة احلكام
املرتبعني عىل عروش األنظمة االستبدادية ،أو «ينابيع
ثقافتنا املعارصة التي جتعل مجاهرينا نفسها مهيأة لقبول
هذا االستبداد ،أو متواطئة يف التعايش معه»( .)30وال
كثريا رغم أن
خيتلف الطاهر لبيب عن هذا الطرح ً
قراءته أكثر نقدية ،إذ يرى أن ال سبيل أمام املجتمع
العريب اإلسالمي إىل حتقيق املرشوع الديمقراطي،
واملجتمع املدين من قبله ،إلاّ بتحفيز مطلب احلرية
أولاً  ،وهذا ال سبيل إليه إلاّ باخلروج عىل «براديغم
الطاعة» الذي ّ
جتمدت نواة
متكن يف هذا املجتمع حتى ّ
()31
هذا الرباديغم «يف حدود االمتثال لألمر» وطاعة
ويل األمر ،وهو االمتثال الذي استفاد منه التاريخ
السيايس العريب يف مراكمة االستبداد.

ينتقد وجيه كوثراين الرأي الذي ُيرجع غياب
الديمقراطية يف العامل العريب إىل طبيعة «االستبداد
الرشقي» يف التاريخ العريب اإلسالمي ،وإىل وجود
«دولة طاغية قابضة عىل املجتمع ،ونافية الستقالليته،
ومدمرة لديناميته» .وهذا نقد ينسحب عىل مجيع
األدبيات االسترشاقية أو ذات املنزع االسترشاقي،
من «مونتسكيو ،صاحب نظرية ‹دولة االستبداد
اعتبارات جغرافية وبيئية،
الرشقي› التي أملتها يف رأيه
ٌ
مطور النظرية يف إطار ‹نمط اإلنتاج
إىل ماركسّ ،
اآلسيوي› ،إىل ماكس فيرب ،صاحب مصطلح ‹الدولة
السلطانية› املرتكز عىل النمط السيايس التقليدي الدِّ يني
واحلق اإلهلي»( .)32هذا ،من وجهة نظر كوثراين ،خطأ،
جتن عىل املجتمع العريب الذي عرف،
وال خيلو من ٍّ
بالفعل ،دولة الطاغية ،إلاّ أنه متتع ،كذلك ،بقسط كبري
من احلرية واحليوية والفاعلية واالستقالل عن الدولة،
وبحسب تعبريه ،فإن «التجربة العربية اإلسالمية
أنتجت ‹دولة سلطانية› ال يؤمن أهلها وأرسها
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أهليا
بتداول السلطة ،ولكنها باملقابل شهدت
ً
جمتمعا ً
ختللته تعبريات من املبادرات واحلريات واملشاريع
االجتامعية والعلمية ومواقف معارضة وممانعة»(.)33
مدنيا كام
وإذا كانت هذه احليوية األهلية مل ختلق
ً
جمتمعا ً
يف االستخدام احلديث ،فإهنا أسست «املجتمع األهيل»
املؤ َّلف من فعاليات اإلنتاج احلريف وطرق الصوفية
واألسواق واحلارات ومؤسسات الوقف وغريها .إلاّ
أن هذا كله ال جييب عن سؤال :ملاذا مل يعرف املجتمع
العريب التجربة الديمقراطية والتداول عىل السلطة؟
ومن هنا جيد وجيه كوثراين نفسه ،يف هناية املطاف،
مضطرا إىل اإلقرار بأن «املشكلة كامنة يف عقل أهل
ً
الدولة العربية املعارصة الذي يأبى فكرة التداول ،ويف
عقل املعارضة عىل اختالف اجتاهاهتا ،التي تستعجل
أمر االستيالء عىل السلطة»( .)34وما دام الوضع العريب
املرجح أن تطول «حمنة
حمكو ًما هبذه «العقلية» ،فإن من َّ
()35
الديمقراطية وتتعثّر نشأة املجتمع املدين العريب» .
وهبذه الطريقة يكون كوثراين كأنه مل يفعل شي ًئا حقيقة،
اللهم إال إزاحة موطن العلة والداء (داء االستبداد)
عن كاهل التاريخ ورميه عىل كاهل «العقلية العربية»،
وهي الفكرة التي كان حممد عابد اجلابري قد انتهى من
تأصيلها يف كتابه العقل السيايس العريب الصادر أول
مرة سنة .1990

-4مل تكن إشكالية الديمقراطية والتعثّر الديمقراطي
هي اإلشكالية املركزية يف كتاب اجلابري ،بل إهنا
إشكالية ال حترض يف الكتاب إلاّ
عرضا ويف خامتته
ً
تكرس اجلهد األكرب يف الكتاب ملحاولة
حتديدً ا ،فيام ّ
يسميه اجلابري ـ«مسار تاريخ ظهور
إعادة تركيب ما ّ
ّ
تشكل العقل السيايس العريب»( ،)36ومسار ّ
تشكل
املجال السيايس هلذا العقل ،والذي بدأ مع الدعوة
املحمدية .واخلالصة التي انتهى إليها اجلابري هي
أن العقل واملجال السياسيني العربيني بقيا حمكومني
بمحددات ثالثة كانت تعيد صنعهام باستمرار وهي:
ّ
حمددات بقيت
القبيلة ،والغنيمة ،والعقيدة .وهي ّ

متحكمة يف العقل واملجال السياسيني العربيني
حتى العرص احلديث ،ومعيقة ألي حتول ديمقراطي
يمكن أن ينشأ يف هذه املجتمعات( .)37وعىل هذا،
املحددات هو رشط رضوري لنشوء
فإن جتديد هذه
ّ
يتم «إلاّ بالعمل من
الديمقراطية ،وهذا جتديد ال ّ
أجل حتقيق النفي التارخيي هلا ،وذلك بإحالل البدائل
التارخيية املعارصة»( .)38ويتم هذا اإلحالل من خالل
حتويالت ثالثة( :)39حتويل القبيلة إىل ال قبيلة ،إىل
تنظيم مدين سيايس اجتامعي :أحزاب ،نقابات،
مجعيات حرة...إلخ ،وحتويل الغنيمة (االقتصاد
الريعي) إىل اقتصاد رضيبي إنتاجي ،وحتويل العقيدة
يتم هذا اإلحالل ،ستبقى
إىل جمرد رأي .ومن دون أن ّ
ّ
متحكمة يف العقل السيايس العريب،
تلك املحددات
وستظهر يف صورة «عودة املكبوت» الذي يصيرّ
احلارض إىل نسخة مكررة من املايض .أضف إىل
املحددات الثالثة (القبيلة ،الغنيمة،
هذا أن بقاء هذه
ّ
العقيدة) يعني غياب الديمقراطية يف العامل العريب،
حتول ديمقراطي يف هذه املنطقة من العامل،
وتعثّر أي ّ
وذلك النعدام الرشوط الرضورية الالزمة ألي
ديمقراطية.
إلاّ أن تفاؤل اجلابري بالديمقراطية كان يزداد كلام
ارتقينا يف الزمن صعو ًدا؛ فقد الحظ يف مرحلة ما بعد
كثريا من العوائق التي
«العقل السيايس العريب» أن ً
كانت حتول دون االنتقال الديمقراطي يف بلدان العامل
العريب قد انزاحت .وهو يقصد هناية احلرب الباردة
وتفكك االحتاد السوفيايت و«خت ّلص روسيا ودول
أوروبا الرشقية من احلزب الوحيد وهيمنته ودخوهلا
يف مسلسل الديمقراطية»( .)40وهذا حدث ،كام يقول،
عربيا تكمن يف أنه
عاملي عظيم الوزن ،إلاّ أن أمهيته ً
جعل املسألة الديمقراطية يف هذه املنطقة من العامل
تتحرر من عائقني كبريين كانا حيوالن دون طرحها
طرحا جد ًيا يف السابقّ .أما العائق األول ،فهو االقتداء
ً
بالنموذج السوفيايت الذي انزاح بسقوط هذا النموذج،
التدخل الغريب ملنارصة املستبدين
وأما العائق الثاين ،فهو ّ
ّ
احللفاء ضد الديمقراطية وضد اإلرادة الشعبية ،وهو
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عائق انزاح بانسحاب االحتاد السوفيايت من مركز
القطب املنافس للغرب ،األمر الذي كان ينبغي ،كام
كان اجلابري يتوقّع ،أن جيعل الغرب يف غري حاجة
إىل أصدقاء وحلفاء يف املنطقة .وهذا لن يدفع الغرب
إىل التخلىّ عن إمربياليته لينارص ديمقراطية ال ختدم
مصاحله بالرضورة ،ولكن ال يشء يمنع من افرتاض
للتدخل يف األقطار «النامية»
محاسا
ّ
أنه سيكون أقل ً
التي ال يرى أن الوضع فيها هيدد مصاحله ،وذلك
نظرا إىل غياب منافس له عىل هذه األقطار .إن هذا
ً
سيفتح الباب بصورة أوسع من ذي قبل أمام النضال
الديمقراطي من أجل االنتقال يف هذه األقطار من
دولة احلزب الوحيد واالنتخابات الصورية املزيفة إىل
دول املؤسسات الديمقراطية احلقيقية( .)41وقد ذهب
حد القول إن الرشوط املوضوعية
التفاؤل باجلابري إىل ّ
الالزمة لالنتقال الديمقراطي باتت متوافرة يف األقطار
العربية أو هي يف طريقها إىل التوافر .إلاّ أن هذا مل يكن
سوى تفاؤل مؤقت؛ إذ رسعان ما سيتنبه اجلابري إىل
حمددات العقل واملجال السياسيني العربيني ،وهي
ّ
حمددات تتجلىّ  ،يف قراءة اجلابرية الراهنة ،يف غياب
يسميه «الرشوط الذاتية» للديمقراطية ،أي يف
ما ّ
()42
غياب «إرادة الديمقراطية والعمل من أجلها» .
وهذه إرادة تتوقف قوة وضع ًفا عىل مدى تأصيلها
يف الفكر والثقافة واملرجعية احلضارية لألمة ،يف حني
أن احلاصل أن «اإلنسان العريب املعارص مل حيقق بعد،
عىل صعيد الوعي ،القطيعة الرضورية مع فكر ما قبل
احلداثة السياسية .والواقع أن الباحث ال يملك إلاّ أن
يالحظ أن اخلطاب السيايس العريب احلديث واملعارص
ضدا عىل الديمقراطيةّ ،إما بصورة رصحية
كان يف مجلته ًّ
()43
وإما بشكل ضمني»  .كام تتجلىّ هذه املحددات
ّ
املعيقة للديمقراطية يف «واقع الدولة العربية احلديثة
نفسها ،بناها ومؤسساهتا»( .)44وهي دولة زرعها
يسميها
االستعامر ثم ورثتها ثالثة أنامط من األنظمة ّ
اجلابري ،عىل التوايل ،الدولة التقليدية ،ودولة الثورة،
والدولة شبه الديمقراطية .وقد عملت هذه الدولة،
بأنامطها الثالثة ،كعائق يقف يف وجه الديمقراطية،
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حيث ابتلعت املجتمع ،وأعاقت نشوء املجتمع املدين،
التحول الديمقراطي.
وحالت دون
ّ

أصل هلذا الرأي
كان خلدون النقيب أبرز من ّ
عربيا ،وذلك حني ربط بني تعثّر االنتقال
األخري
ً
إىل الديمقراطية يف بلدان املرشق العريب املعارص
وواقع «الدولة التس ّلطية» يف هذه البلدان .و«الدولة
التسلطية» هي «التعبري املعارص لالستبداد التقليدي،
()45
متيزها من
وهي وليدة القرن العرشين»  ،إلاّ أن ّ
حد
االستبداد التقليدي يكمن يف ّ
تدخلها اهلائل ّ
التغول يف كل صغرية وكبرية تقع داخل حدودها،
ّ
بد ًءا باالقتصاد وشؤون املجتمع وانتهاء بمامرسة
تكون يف بلدان
احلكم الفعيل .وهو نمط من الدولة ّ
املرشق العريب خالل اخلمسينيات والستينيات،
وذلك حني سعت النخب التي استلمت احلكم،
الفعال ملصادر القوة
آنذاك ،إىل «حتقيق االحتكار ّ
والسلطة يف املجتمع» ،األمر الذي ّ
مكنها من القضاء
عىل املعارضة وتنظيامهتا ،غري أنه ّ
مكنها ،كذلك ،من
القضاء عىل «األساس املادي ملؤسسات املجتمع
املدين احلديث كالنقابات املهنية والعاملية ،األحزاب
السياسية والتنظيامت السياسية واالجتامعية،
مؤسسات الرتبية والدِّ ين ووسائل اإلعالم»(.)46
وكانت النتيجة «عودة التنظيامت املتخ ّلفة (ما قبل
الرأساملية) ،كالقبلية والطائفية واإلقليمية للظهور
كتنظيامت بديلة»( .)47وقد عمل هذا كله (واقع
الدولة التسلطية ،والقضاء عىل املجتمع املدين،
وعودة التنظيامت ما قبل الرأساملية) عىل إعاقة أي
انتقال ديمقراطي يف هذه البلدان وتعطيله ،وأحدث،
بدلاً من ذلك« ،أزمة بنائية مزمنة»( )48جعلت من
()49
الصعب «توقّع حدوث االنتقال إىل الديمقراطية»
«معوقات فعلية تعيق
يف هذه البلدان التي تعاين
ّ
التحول الديمقراطي».
ّ
إضافة إىل هذه املعوقات الفعلية ،كان هناك «االخرتاق
اإلمربيايل لالقتصاد واملجتمع ،الذي يوفّر موارد مالية
عن طريق القروض والتسهيالت االئتامنية للديون،
يكرس يف الوقت نفسه تس ّلط النخب احلاكمة
والذي ّ
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لتحقيق األمن واالستقرار»( .)50وخيلص خلدون
التحول الديمقراطي
النقيب إىل أن احلل لتحقيق
ّ
«التحول
عىل املدى الطويل يكمن يف أن يكون هذا
ّ
الديمقراطي مصحو ًبا بتكوين أممية [كونية] جديدة
حول ميثاق حقوق اإلنسان واحلاجات واملقاصد
اإلنسانية التي حتددها القوى السياسية واالجتامعية
والديمقراطية يف كل بلد»(.)51

واحلديث عن ميثاق حقوق اإلنسان ،الذي خيتم به
صديقي يف
خلدون النقيب ،يقودنا إىل قراءة العريب ّ
سعيه نحو «إعادة التفكري يف الدمقرطة العربية».
حد الولع
توس ًعا ّ
تنبه العريب ّ
صديقي إىل أن ّ
وقد ّ
باالنتخابات قد حدث يف الوطن العريب يف
يسميه
الفرتة  ،2008–1998وهو ولع ّ
توسعي ّ
«االنتخابوية» ،إلاّ أن هذه كلها كانت «انتخابات
صديقي ،عىل صعيد
بدون ديمقراطية»( .)52وجيادل
ّ
آخر ،بأن «البحث عن ديمقراطيات من ‹املوجة
الثالثة› يف الوطن العريب هو مترين عقيم ،وبدون
نتيجة»( ،)53بحكم أن هذه املوجة ،التي ّ
نظر هلا
صدرت ديمقراطيات من نوع
صمويل هنتنغتون ،إنام ّ
غري متاح يف الوطن العريب لعدم توافر رشوطه األولية
والرضوريةّ .أما أفضل عمليات التحول الديمقراطي
يسميها
املتاحة أمام البلدان العربية ،فهي ديمقراطية ّ
«الديمقراطية امليثاقية» ،وهذه ديمقراطية تتحقق عرب
«سلوك طريق إمجاعي قانوين نحو نظام ديمقراطي،
عىل نحو مؤقت أو دائم ،وبخاصة حني يكون هناك
فراغ مؤسسايت وبنيوي»( ،)54كام هي احلال يف معظم
البلدان العربية.
صديقي يف نقد التوظيف
عزمي بشارة ،من جهته ،سبق ّ
العريب ملوجة الدمقرطة الثالثة ،وذهب إىل القول
إنه ال فائدة تُرجتى من املناقشة النظرية للسؤال الذي
يقول :ملاذا مل تنشأ الديمقراطية يف الرشق األوسط؟
والسبب أن «نشوء احلالة الديمقراطية يف تاريخ العامل
مل يكن القاعدة ،بل االستثناء»( .)55وإذا كان نشوء
يصح أن
الديمقراطية يف أوروبا استثناء ،فإنه ال
ّ
حتتكم القاعدة (عدم الديمقراطية) إىل هذا االستثناء
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(الديمقراطية) .لكن ما دام هذا االستثناء قد اكتسب
قيمة النموذج واملعيار ،فإن من حق اآلخرين أن يسعوا
إىل حتقيقه .بيد أن املشكلة هي أن ثمة معوقّات فعلية
كثرية حتول دون ذلك ،وعزمي بشارة يكتفي بعرض
هذه املعوقات ومناقشة تفسرياهتا ،ولكنه خيلص من
هذا النقاش كله إىل القول إن «الدمقرطة غري ممكنة
دون إجراء مصاحلة بني الدولة واألغلبية»( ،)56وهو
يقصد أغلبية املواطنني األفراد ،ال كام يفعل «احلكم
«يشوه مفاهيم
الدكتاتوري» يف الدولة التسلطية حني
ّ
لتتحول إىل مفاهيم
األكثرية واألقلية يف املجتمع،
ّ
األكثرية واألقلية الطائفية ،أي إىل مفاهيم حتدث يف
البنى التقليدية»( ،)57وهو ما يتسبب يف تراكم شعور
احلرمان السيايس لدى هذه األغلبية أو تلك ،األمر
الذي يدمج النزعة الديمقراطية لدهيا بنزعة حكم
األغلبية الطائفية أو اإلثنية .وهبذه الطريقة تعيد الدولة
التسلطية إنتاج نفسها من جديد .ومع هذا ،مازال ثمة
يتحول حكم
مهمة مستعجلة ،وهي احليلولة دون أن
ّ
األغلبية الطائفية أو اإلثنية إىل تصفية حسابات دموية
مع األقلية التي س ُتعترب مسؤولة عن القمع واالضطهاد
يف حق األغلبية إبان حكم الدولة التسلطيةّ .أما احلل
املمكن الذي ،كام يقول ،أثبتت دراسات معارصة
التحول إىل الديمقراطية أنه أهم حمركات
بشأن
ّ
االنتقال إىل الديمقراطية ،فهو «االنشقاقات يف أوساط
النخب احلاكمة ،وانتصار تلك األوساط من النخب
املقتنعة أن أفضل طريقة لتأمني مصاحلها هي َلبرْ َ لة
السلطة
جزئيا»( .)58وهذا يمكن أن يتحقق من خالل
ً
«الديمقراطة التدرجيية من أعىل ،يرافقها اتفاق بني
النخب السياسية واالقتصادية والعسكرية عىل احرتام
قواعد اللعبة الديمقراطية»( .)59وال يوجد حل آخر
غري هذا يضمن عدم حدوث انفجار ُيدخل الدولة
واملجتمع يف رصاع دموي مكلف وباهظ الثمن عىل
وجمتمعا بكل تكويناته الطائفية أو اإلثنية،
اجلميع ،دول ًة
ً
أكثرية أو أقلية.
كثريا أو قليلاً من احلقيقة،
لقد المست هذه التفسريات ً
حقيقة التعثّر الديمقراطي أو العجز الديمقراطي أو
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االستعصاء الديمقراطي يف املنطقة ،إلاّ أهنا تكشف،
كذلك ،أن الرهان عىل «املجتمع املدين» الذي انطلق
واشتد عوده مع مطلع التسعينيات،
يف الثامنينيات
ّ
التحول الديمقراطي الثالثة ،قد تواضع
وموجة
ّ
رسيعا إىل جمرد
سقف طموحه وتطلعاته حتى انزلق
ً
ّ
التعطل أو العجز
االكتفاء بتفسري هذا التعثّر أو
أو االستعصاء أو االستثنائية يف هذه املنطقة .لقد
شهدت حقبة الثامنينيات والتسعينيات فورة الفتة يف
التنظريات والتحليالت واألبحاث واالستقصاءات
والتنبوءات بمستقبل ديمقراطي زاهر ينتظر البلدان
وحتولت املنطقة إىل خمترب ضخم لعدد ال
العربية.
ّ
حيىص من الندوات واملؤمترات واملحارضات وورش
العمل واملنح والبعثات والكتب والتقارير واملقاالت،
وبرامج ملشاريع ومراكز األبحاث ومؤسسات
املجتمع املدين التي راهنت كلها عىل دور املجتمع
التحول الديمقراطي يف العامل العريب .إلاّ
املدين يف
ّ
أن هذا الرهان كله بدا كام لو أنه ذهب أدراج الرياح،
وكأن كل احليوية التي كانت تضج بالنشاط واألمل
مل تكن سوى رصخة ،صحيح أهنا كانت نابعة من
األعامق ،لكنها بقيت رصخة يف ٍ
واد .وهكذا بدأ
الكثريون يشعرون يف العقد األول من القرن احلادي
والعرشين بأن أزمات الدولة العربية عىل قدر ٍ
عال
من الضخامة والتعقيد بحيث جعلها عصية عىل
برمتها تعاين
احلل .وجعل هذا االستعصاء املنطقة ّ
ّ
متمك ًنا وحميرّ ً ا حقًا .ووفق حتليل
ديمقراطيا»
«عجزا
ً
ً
إبراهيم البدوي وسمري املقديس ،فإن تفسري «العجز
الديمقراطي يف الوطن العريب» يكمن يف وجود
«النفط والرصاعات» يف هذه املنطقة؛ فهذان «مها
العامالن األساسيان لتواصل العجز الديمقراطي
يف الوطن العريب»( ،)60ومها السبب يف فشل العامل
العريب فشلاً مزم ًنا يف اللحاق ببقية العامل ويف ركوب
موجة الديمقراطية .بل إنه تراجع وخت ّلف أكثر من
ذي قبل ،حتى تعاظمت الفجوة واملسافة بني العامل
العريب وبقية مناطق العامل منذ أوائل التسعينيات،
وتوسع التحكم التسلطي بصورة مثرية ،و«ازدهرت
ّ

النظم االستبدادية العربية ،بحيث إن تقرير التنمية
البرشية العربية الحظ وجود فجوة ضخمة بني
البلدان العربية واملناطق األخرى من ناحية املشاركة
يف احلكم ( ،)...األمر الذي يوحي بوجود يشء ما
فريد يف عملية الدمقرطة يف الوطن العريب»(ّ .)61أما
هذا اليشء الفريد الذي يشري إليه الباحثان ،فإنه ال
يكمن يف أن هذه املنطقة مل تلحق ببقية مناطق العامل
التحول الديمقراطي فحسب ،بل يف
ضمن موجة
ّ
حقيقة مؤملة أخرى هي أن هذه البلدان «خت ّلفت
[حتى] عن بقية العامل النامي بحيث يمكن القول،
تقدم»( ،)62بل األصح أن
تقريبا ،أهنا مل حتقق أي ّ
ً
يفصل فيه
نقول إهنا كانت ّ
تتقدم إىل اخللف! هذا ما ّ
الباحثان بلغة األرقام واملؤرشات ،وهذا ما تكشفه
تقييامت التقارير الدولية املعنية برصد مستوى احلالة
الديمقراطية يف بلدان العامل ،باالعتامد عىل مؤرشات
حقوق اإلنسان واحلكم الرشيد والشفافية واملساءلة
واملشاركة وحكم القانون...إلخ

-5«العجز الديمقراطي» هو مصطلح رديف
لـ«االستعصاء الديمقراطي» ،وهو استعصاء مزمن
وال سبيل إىل اخلالص منه ،بدليل أنه «عىل رغم
حيرك
التحوالت العاملية ،اإلقليمية والداخلية ،مل ّ
الوطن العريب ساك ًنا ،ولو خطوة ذات معنى نحو
حتول حوايل أربعني
الديمقراطية ،وهذا عىل الرغم من ّ
دولة يف العامل إىل أنظمة ديمقراطية منذ هناية احلرب
الباردة .ومازالت الدولة التسلطية تعمل من خالل
()63
أجهزهتا القمعية عىل صيانة اإلذعان االجتامعي»
يسميه عبد النور بن
يف هذه املنطقة من العامل .وما ّ
يسميه باقر النجار
عنرت «االستعصاء الديمقراطي» ّ
العصية» يف البلدان العربية ،واخلليجية
«الديمقراطية
ّ
العصية»
عىل نحو أخص .وتتجلىّ هذه «الديمقراطية
ّ
ال يف تعطيل «إمكانية إحداث تغيريات وإصالحات
سياسية واقتصادية أساسية يف املنطقة العربية»،
وال يف دفع «األمور نحو تعميق الفجوة بني الدولة

244
والنخب السياسية من ناحية ،واملجتمع من ناحية
أخرى»( )64فحسب ،بل إهنا تتجلىّ  ،كذلك ،يف إطاحة
أي إمكانية لنشوء جمتمع مدين قوي ومؤ ّثر وسليم
ومعاىف ،ويف «عجز األنظمة السياسية العربية عن
حتقيق الديمقراطية واإلصالح السيايس واإلداري
ِ
ويرجع باقر النجار هذا العجز إىل
يف جمتمعاهتا»(.)65
«طبيعة الدولة العربية وهيمنتها املطلقة عىل املجتمع
واحلكم عىل السواء ،باإلضافة إىل طبيعة عالقاهتا
التحالفية عمو ًما مع الواليات املتحدة األمريكية
والدول الغربية»( .)66هذا يعني ان الديمقراطية
ستبقى عصية يف هذه البلدان ما دامت طبيعة الدولة
العربية هي هي ،مل يطرأ عليها أي تغيري حقيقي ،وما
دامت العالقات التحالفية مع الدول الغربية باقية عىل
وتابعا وعديم
حاهلا ،وما دام املجتمع املدين ضعي ًفا
ً
الفعالية .ويف ظل هذه الظروف ،ربام «تطول» هذه
احلالة من االستعصاء الديمقراطي «بحيث ال يمكن
التنبؤ بمتى يمكن أن حتدث ‹املعجزة›» التي جتعل
التحول الديمقراطي ممك ًنا يف هذه املنطقة ،وهو
هذا
ّ
ما يدفع إىل االعتقاد بأن أقىص ما يمكن التطلع إليه
هو ديمقراطيات شكلية وما يفرغ الديمقراطية من
مضامينها اجلوهرية األساسية.
إننا أمام خيبة أمل وحالة من التململ بلغت
كثريا من املتفائلني،
ّ
حدها األقىص ،وهو متلمل دفع ً
من باحثني وناشطني ومراكز أبحاث ومؤسسات
جمتمع مدين ،إىل الوقوع يف قبضة اإلحساس
باإلحباط واليأس والقنوط .وربام يكون مصدر
هذا اإلحساس ،كام يكتب عمرو محزاوي يف أوج
يسمى «الربيع العريب» ،كام ًنا يف «القصور املعريف
ما ّ
واملفاهيمي ألجنداهتا البحثية الكربى [أي أجندة
وجهت منذ
مراكز األبحاث واملؤسسات] التي ّ
التسعينات جل الطاقة البرشية والتمويلية لدراسة
قضايا الديمقراطية ،واحلكم الرشيد ،وحقوق
اإلنسان /احلريات األساسية .وانتهت إىل التشديد
البسيط عىل تعثّر األوىل ،ونواقص الثاين ،واستمرار
غياب األخرية»( .)67لكن ينبغي ألاّ نغفل أن املصدر
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األسايس هلذا التململ واليأس إنام يكمن يف معطيات
الواقع العريب التي كانت يف تدهور متواصل حتى
بلغت نقطة حرجة بد ًءا من العام  .2008ويكفي
أن يتص ّفح القارئ مسلسل التقارير السنوية التي
يصدرها مركز دراسات الوحدة العربية يف بريوت
األمة العربية» بلغت
حتى يصل إىل اقتناع بأن «حال ّ
نقطة حرجة ،بل خطرة ،وهتدد باالنفجار .وقد كان
اإلحساس بخطورة الوضع باد ًيا حتى يف عنوان
األمة العربية» لعام ،2009/2008
تقرير «حال ّ
«أمة يف خطر».
الذي جاء حتت هذا العنوان الصادمّ :
وكشف التقرير الكثري من التهديدات التي واجهت
األمة العربية يف هذه الفرتة ،كام كشف أن التطور
الديمقراطي – وهذا باملناسبة استخدام عديم املعنى
ً
متناقضا ملفردة «تطور»! – مل يكتف بانعدام
إن مل يكن
النقالت النوعية جتاه تعزيز الديمقراطية يف بلدان هذه
املنطقة« ،بل شهد عىل العكس عد ًدا من االنتكاسات
يف هذا الصدد متثّلت بانضامم دولة عربية أخرى إىل
تقيد دساتريها مدة إبقاء رأس
رشحية الدول التي ال ّ
الدولة يف احلكم (اجلزائر) ،واستمرار عدم االستقرار
يف العالقة بني املؤسستني التنفيذية والترشيعية
(الكويت) ،واإلخفاق يف تنظيم االنتخابات
الترشيعية يف موعدها (اليمن) ،غري أن املثال األكثر
فداحة النتكاسة التطور الديمقراطي متثّل يف
االنقالب العسكري الذي شهدته موريتانيا يف سنة
األمة العربية ،بحسب
 .)68(»2008ومل
تتحسن حال ّ
ّ
تقرير العام الالحق  ،2010/2009بل استمرت
االنتكاسة والتدهور العام عىل أكثر من صعيد ،حتى
األمة إنذاره
جاء التقرير كام لو أنه ُيشهر أمام هذه ّ
األخري« :النهضة أو السقوط»( )69والخيار ثالث
غريمها!
مل يذهب هذا اإلنذار األخري مع الريح؛ فرسعان
ما انفجرت انتفاضات «الربيع العريب» يف هذا اجلو
املسموم باليأس واإلحساس العام باخلطر والتحلل
والسقوط ،وكأن «الربيع العريب» كان الر ّد املبارش عىل
إنذار التقرير األخري :النهضة أو السقوط.
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