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روح الديمقراطية :الكفاح من أجل بناء مجتمعات حرة

يف كتابه روح الدميقراطية :الكفاح من أجل بناء مجتمعات حرة
ثقيل بشأن معادلة الفكر والسياسة يف العامل الغريب ،ويف
رقم ً
نتع َّرف ً
اآلن نفسه طريق ًة متميز ًة يف الكتابة ،والتحليل ،والقدرة عىل الرتكيب،
ورؤي ًة مختلف ًة إىل العامل؛ إنه الري داميوند مدير مركز الدميقراطية
والتنمية وسيادة القانون يف جامعة ستانفورد ،أحد كبار علامء علم
مؤسيس واحدة من أبرز
االجتامع السيايس يف معهد هوفر ،وأحد ِّ
الدوريات العاملية املتخصصة يف موضوع الدميقراطية ومحرريها،
منذ عام  ،1990وهي تحمل اسم "مجلة الدميقراطية" Journal of
.Democracy
(((

ويع ُّد الري داميوند من النقاد الحادين للسياسات األمريكية املتناقضة
التي تنال ،من دون شك ،من القيم التي يدافع هو عنها برشاسة.
وهو من األسامء التي رفضت السياسات األمريكية يف العراق ،وله
أكرث من ثالثني مؤلفًا من أبرزها "االنتصار املفقود :االحتالل األمرييك
والجهد الفاشل لجلب الدميقراطية إىل العراق".
أحاطت فصول الكتاب الخمسة عرش املوزعة عىل ثالثة أقسام بأعقد
إشكاليات الدميقراطية؛ فالكتاب دراسة متعمقة عن تجارب عرشات
الدول ،عىل امتداد  200سنة ،يف ما يخص تطبيقها للدميقراطية.
واملوضوع قط ًعا شائك؛ لوجود ف ْرق بني الفكرة النظرية والتطبيق
الفعيل لها .وقد جاءت أقسام هذا الكتاب تبا ًعا كالتايل :عامل يتحول
جزئيًّا (سبعة فصول) ،وفرص نجاح دميقراطية عاملية (خمسة فصول)،
وأخ ًريا الطريق نحو تجديد دميقراطي (ثالثة فصول).
بحث الري داميوند  -وهو املنترص دامئًا يف كتاباته وأعامله ملقولة
غاندي" :ال ميكن لروح الدميقراطية أن ت ُفرض من الخارج ،بل ال ب ّد لها
من أن تنبع من الداخل [ ]...إ ّن الدميقراطي الحقيقي هو الذي يدافع
عن حريته ،ومن مث ّة عن ح ِّرية بلده ،وعن ح ِّرية البرشية جمعاء" -يف
أطروحة للدكتوراه ،موضوع العوامل الثقافية واالقتصادية والسياسية
والدولية التي قد تشجع الدميقراطية وتدعمها حتى داخل الدول
األكرث فق ًرا .وكانت تلك املقولة أحد العوامل وراء تحرير كتاب يزيد
عىل  600صفحة؛ سعيًا لإلجابة عن سؤال إشكايل هو :هل يف إمكان
 1عنوان كتاب لالري داميوند ،ترجمة عبد النور خرايف ،ط ( 1بريوت :الشبكة العربية
لألبحاث والنرش .)2014

العامل أن يصري دميقراط ًّيا؟ واستنا ًدا إىل ذلك ،هل ميكن بناء مجتمعات
ح َّرة ودميقراطية يف مختلف أنحاء العامل؟
جاءت اإلجابة عن ذلك السؤال عىل امتداد صفحات هذا الكتاب
الذي يتفرد باملزج بني خالصات حقول معرفية مختلفة ،يكاد الباحث
العادي يعجز عن التعامل معها منفصلةً .فكيف بالقدرة عىل دمجها
يف توليف ًة واحدة ت ُجرس العلوم ،وتصهر جزر املعرفة لتصري؛ بح ًرا
امي األطراف ،بالخوض يف زحام أحداث التاريخ ،وتفاصيل
معرف ًّيا مرت َ
الجغرافيا ،وأرقام االقتصاد ،وأعامق املتغريات اإلسرتاتيجية املمزوجة
بهالة علم السياسة وخربة عامل االجتامع املطلع عىل خفايا امليدان
وأرساره ،وذلك من خالل الزيارة القارية لالري (الربتغال ،وتايلند،
ونيجرييا ،إلخ.)..
وكانت الخالصة ما أعلنه هذا الباحث يف مستهل متهيده للكتاب
املوسوم بعنوان "بزوغ العهد الدميقراطي" ،بقوله" :لقد علمتني
التجربة مبا فيه الكفاية ما عززه الحقًا السفر واملطالعة وكرثة البحث
والتأمل أ ّن مصري الدميقراطية ليس مقي ًدا بق ًوى تاريخية وبنيوية
مجردة ،وإمنا هو نتيجة نضال وإسرتاتيجية وإبداع ورؤية وبسالة
وقناعة وتسوية وخيارات يلتزم بها الناس ،أو بتعبري ّ
أدق ،يلتزم بها
الفاعلون السياسيون .وهذا ما أعنيه بروح الدميقراطية"(((.

أســس النظــام الديمقراطي:
ثوابت في تجارب مختلفة
مل يكن حديث الكاتب عن النظام الدميقراطي عىل تلك الشاكلة
ٍ
لنظريات ورس ًدا
املدرسية املألوفة يف كتب علم السياسية؛ استعراضً ا

لنامذج ،وتذك ًريا كرونولوج ًّيا قبلهام باملحطات التاريخية لهذا النظام
َ
منذ اليونان .بل عمد إىل طرح يقوم عىل عنونة املباحث املشكِّلة
لفصوله بأسئلة متعلقة بصميم الدميقراطية ،من قبيل :ما هي القيم
الدميقراطية؟ وهل أنها ٌ
ترف؟ وهل هي مفهوم غريب؟ وذلك يف
سلسلة ال متناهية من األسئلة التي تستشكل املوضوع ،فتأرس القارئ
وتغوص به يف تقنيات رسدية وتحليلية مع قالب تركيبي ممتع.
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ويف تحديده ملاهية املفهوم يقول الري إنه أشبه إىل ح ٍّد ما بتأويل

حلَّل الري املــوجــة الثالثة للدميقراطية  -بحسب تقسيم

نص ديني .فإذا سألت عرشة رجال دين عن معناه ،فمن املرجح أن

هنتنغتون(((  -وهي التي بدأت عام  1974حني كانت ثالثة أرباع

تحصل عىل األقل عىل أحد عرش جوابًا متعلّقًا بالنص نفسه ،وهذا

دول العامل ديكتاتوريات ،يف حني تح ّول نصف دول العامل إىل

هو شأن الدميقراطية .غري أ ّن هذا لن يثن َيه عن ضبط التصورات الالزم

دميقراطيات .لكن تلك املسرية مل تكتمل ،فقد ّ
تعث جهد كثري يف

توافرها يف نظام ما حتى يستحق أن يُنعت بأنه دميقراطي(((.

بناء هذه الدميقراطيات ،كام أخفقت حكومات دميقراطية عديدة

مفصل ،عند بعض الشائعات التي ترى
وتوقف الباحث ،عىل نح ٍو ّ

وانتهت بالفشل واالستبداد ،ليصل إىل سؤال جوهري هو :كيف ت ُبنى

الدميقراطية ترفًا فحسب ،أو تلك التي تربطها برقعة جغرافية من

الدميقراطيات وتحافظ عىل تقدمها؟ ويجيب عن هذا السؤال من

العامل (الغرب) ،باالعتامد عىل أبحاث االقتصادي الهندي أمارتيا سن؛
أي مكان يف العامل ،لكن
ففي نظره ميكن لدميقراطية ما أن تنترش يف ّ
أي مكان .فحيثام فقدت الدميقراطية
ال ميكن تعزيزها أو تدعيمها يف ّ
قيمتها الحقيقية من لدن الشعب لن يكتب لها الظهور ،وحتى يف
فعل تعاين صعوب ًة
حال ظهورها ،فإنها رسعان ما تزول .ويضيف أنها ً
شديد ًة يف الدول الفقرية ،وبعض الدول ذات الدخل املتوسط .لكن
يف معظم هذه الدول تتعلق مشاكل الدميقراطية بنقائص ال ُّنخب
مم تتعلق بالمباالة الشعب أو آرائه االستبدادية(((.
وخياناتهم أكرث ّ
وير ّد الباحث عن املشكِّكني ورافيض التغريب ممن يرون الدميقراطية
نتا ًجا فكريًّا وسياسيًّا منبثقًا من الغرب ومن التقليد األورويب التنويري،
بتأكيد مفاده أ ّن منارصة الدميقراطية والح ِّرية السياسية  -باملفهوم

خالل استعراض مناذج لدول فقرية وغري مستقرة ،استطاعت  -عىل
تبني نظا ًما دميقراط ًّيا .ويكمن الجانب
الرغم من ّ
كل العوائق  -أن َ
امله ّم يف بناء نظام حكم دميقراطي  -من وجهة نظره  -يف وجود
مواطنني ناشطني منشغلني بالعمل السيايس والحقوقي عىل املستوى
الشعبي البسيط ،ويف زيادة املنظامت املدنية القوية ،ويف وجود
ثقافة سياسية مرتسخة وتدبري سيايس للتنوع واالختالف وسيادة
القانون واملحاسبة قبلهام(((.
وال يغفل الكاتب دور العامل االقتصادي والتكنولوجي ،أو
ما يسميه السوسيولوجي سيمون ليبست "الرضوريات االجتامعية
ممثل بالح ِّريات االقتصادية
ً
للدميقراطية" ،يف دعم الدميقراطية،
سمه التكنولوجيا املحررة ‘‘’’libertin technologies؛ إذ
وتطور ما ّ

أي
الحديث  -ال ميكن أن توجد يف تقاليد ما قبل عرص األنوار يف ّ
جزء من العامل ،سواء يف الغرب أو يف الرشق؛ ما يستوجب أن نفحص

ميكن أن تتحول بسببها أنظمة أصولية مغلقة؛ مثل الصني وإيران،

عن املكونات والعنارص األساسية لهذه الفكرة املركّبة التي وجد لها

إىل أنظمة دميقراطية خالل فرتة قصرية من الزمن ال تتجاوز الجيل

الدارسون حضو ًرا قويًّا يف التقاليد الكونفوشيوسية ،والرتاث الصيني،

الواحد فقط .ويف املقابل ،يعزو داميوند ُّ
تعث الدميقراطية وسقوطها

واإلسالمي.

يف دول محورية يف العامل؛ مثل روسيا ،وفنزويال ،ونيجرييا ،إىل كونها

السياق ،بني نوعني من هذه التصورات؛ فهناك التصورات الرقيقة
 3مييز الكاتب ،يف هذا ِّ
التي متكن النظام من قرارات سياسية ينال من خاللها األفراد سلطة اتخاذ القرار ،بطريقة
االنتخابات ،والتصورات السميكة التي تفرتض أ ّن النظام الدميقراطي استجامع لعرشة عنارص
أساسية ،هي :الحريات الفردية ،وحرية األقليات ،والحقوق املدنية ،والحقوق السياسة،
واملساواة أمام القانون ،وسلطة قضائية مستقلة ،وضامنات املحاكمة العادلة ،وتعددية
إعالمية ومدنية ،وانتخابات حرة ونزيهة ،واالستعالم املؤسسايت .وين ِّبه إىل أ ّن التصورات
الرقيقة عن الدميقراطية قد تفرز أنظم ًة دميقراطي ًة مزيفةً ،أو ما يسمى نظا ًما شمول ًّيا
انتخاب ًّيا ،أو نظا ًما تسلط ًّيا تنافس ًّيا.
السياق دول عديدة عاشت يف فقر مدقع ،وعىل الرغم من ذلك نجحت
 4املثال يف هذا ِّ
فيها تجارب دميقراطية ،وعىل رأسها مايل ،املرجع نفسه ،ص  52وما بعدها.

متبوع ًة بلعنة النفط أو نقمته.
 5يؤرخ للموجة الطويلة األوىل للدميقراطية عام  ،1828بالتزامن مع انتشار االنتخاب
الدميقراطي يف الواليات املتحدة األمريكية يف بداية العرشين َّيات ،تليها املوجة الدميقراطية
الثانية القصرية مع انتصار الحلفاء يف الحرب العاملية الثانية ،ث ّم املوجة الثالثة من الدميقراطية
ٍ
حينئذ يف
التي انطلقت عقب إطاحة الدكتاتورية يف الربتغال عام  .1974وقد كان يوجد
أقل من ربع
العامل نحو  40دول ًة دميقراطيةً ،أغلبها من الدول املصنعة املتقدمة؛ أي ما ميثل ّ
دول العامل.
 6يحرص عىل تطبيق أسس هذا النظام الدميقراطي عىل دولة غري غربية .إنها الهند إحدى
أكرب الدميقراطيات يف العامل اآلن.
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اإلســام والديمقراطية :ســوء
الفهم الكبير
ظل الرصاع بني الدميقراطية واإلسالم دو ًما جدليًّا ،ومعق ًدا ،ومتشابكًا،

خصوصا بعد تطويقه بأسئلة جزء كبري منها
منذ بداياته األوىل،
ً
أيديولوجي وغري معريف .وقد أثار الباحث بعضها؛ من قبيل :هل
أ ّن اإلسالم مالئم للدميقراطية؟ وملاذا حقّقت الدميقراطية نجاحات
لدى مختلف الشعوب ما عدا الشعوب اإلسالمية؟ وجوابه ،قبل
قطعي؛ وهو أ ّن اإلسالم دين كبري مالئم للحكم
التفصيل يف األدلة،
ٌّ

الدميقراطي ،بل إ ّن يف تجربة املذاهب اإلسالمية ما قد يشكِّل اليوم
بذو ًرا لقيم دميقراطية ،مش ًريا إىل أ ّن جز ًءا كب ًريا من السجال املتداول
بني السياسيني عن اإلسالم والدميقراطية يف اإلعالم ،ملغوم.

ولبيان موقفه هذا ،يستند الكاتب إىل منهج الدراسات الكمية
دول
وتحليل بعض التجارب ،وإىل قراءة استطالعات للرأي شملت ً
ليبي
إسالمي ًة يف مختلف مناطق العامل (أفريقية ،وعربية ،وآسيوية)؛ ِّ
أ ّن اإلسالم دين يقبل الدميقراطية ويدعو إليها .فبحسب استطالع
جري يف أربع دول أفريقية تضم عد ًدا
للرأي لألفروبارومرت الذي أُ َ
كب ًريا من املسلمني (مايل ،ونيجريا ،وتنزانيا ،وأوغندا) تشري نتائجه إىل

أ ّن األغلبية الساحقة من السكان تؤيِّد الدميقراطية ،وأ ّن تردد دعم
الدميقراطية وسط املسلمني إمنا يُعزى إىل العجز الحاصل يف الرتبية
مم يُعزى
الرسمية ،ويف خصائص أخرى ذات عالقة بالتجديد ،أكرث ّ
إىل الروابط الدينية.
أما عىل الصعيد العريب ،فريى أ ّن العائق أمام تحقيق الدميقراطية
يف الرشق األوسط ليس متعلّقًا بالثقافة ،أو اإلسالم ،أو املجتمع .بل
إنه يكمن يف األنظمة القامئة نفسها وجيوسياسية املنطقة املتميزة.
ظل غياب بارومرت للعرب ،يستند الباحث إىل عدد محدود من
ويف ّ
استطالعات الرأي العا ّم التي أُجريت يف املنطقة ،وهي تكشف عن
عنارص مشجعة لدعم الدميقراطية يف العامل العريب .فعىل سبيل املثال
وافق عىل األقل  %84من األشخاص ممن شملهم استطالع الرأي
(يف األردن ،وفلسطني ،والعراق ،والجزائر ،ومرص ،واملغرب) عىل أ ّن

135
الدميقراطية ،عىل الرغم من مشاكلها املختلفة ،هي الشكل املثايل
للحكومة(((.
ويف السياق اآلسيوي ،تناول الباحث بالدرس والتحليل ،تجارب
دميقراطية ناجحة لدول إسالمية يف املنطقة ،كشف من خاللها
أ ّن انتكاسة بعض هذه التجارب ال عالقة للدين اإلسالمي بها ،بل
مردها ،يف املقابل ،إىل عوامل داخلية أو خارجية؛ وعىل رأسها تجربة
الباكستان عام  1988بعد وفاة ضياء الحق ،وكذلك تجربة بنغالديش
التي تُ ِّوجت بانتخاب حكومة مدنية يف بدايات عام  ،1991بعدما
باءت املحاوالت املتكررة للزعيم حسني إرشاد للبقاء يف السلطة
بالفشل.
يصل بذلك الري داميوند إىل خالصة جوهرية مفادها أ ّن روح
الدميقراطية ليست محصور ًة البتَّة يف الفكر والثقافة الغربيني ،بل
هي مبدأ وطموح إنساين منترش يف العامل بأرسه؛ لذا ينبغي إعادة
شامل يف العامل العريب واإلسالمي.
إحياء الحركة اإلصالحية إحيا ًء ً
فاإلسالم املستنري والعقالين هو وحده القادر عىل استيعاب الفكرة
الدميقراطية ،بل إنه سبق العامل كله إىل الحضارة والحداثة والح ِّرية.

عودا على بدء
روح الديمقراطية:
ً
بكل بساطة .وهي ح ِّرية يتوق
إ ّن روح الدميقراطية تعني الح ِّرية ّ
كل إنسان ألنها تسكن يف جوانحه .والدميقراطية التي نشأت يف
إليها ّ
أثينا ،قبل ألفني وخمسمئة عام ،تطورت كث ًريا الحقًا ،فلم ت ُعد مبارش ًة
السابق ،بالنظر إىل جملة متغريات
أو شعبي ًة كام كانت عليه الحال يف َّ
تتالحق من حقبة إىل أخرى ،ومن عرص إىل آخر.
وسعيًا لبلوغ الطريق نحو التجديد الدميقراطي يدعو الكاتب إىل
رضورة خلق يشء يتجاوز البنيات؛ فيولِّد مبادئ جديدةً ،كام عرب
عن ذلك غاندي .ومن األكيد أ ّن البنيات الدميقراطية ستكون واجه ًة
خاصا،
فحسب إ ْن مل يو ِل الناس مبادئَ الدميقراطية األساسية اهتام ًما ًّ
وهي :السيادة الشعبية ،ومسؤولية الحكام ،والحرية ،وحكم القانون.
 7فاقت هذه النسبة  %90يف األردن ،ومرص ،واملغرب .بل إ ّن هذا اإلميان بالدميقراطية
تجاوز ٍ
أي اختالف
فئات دميغرافي ًة محددةً؛ فبحسب الربوفسور مارك تيرس "ال يوجد تقريبًا ّ
تعليم أو أقل وبني من أجرى عليهم
يف وجهات النظر بني الرجال والنساء ،وبني من هم أكرث ً
البحث عىل اختالف أعامرهم" ،املرجع نفسه ،ص  426وما بعدها.
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وأ ّما يف حال عدم وجود هذه املبادئ ،فإ ّن الدميقراطيات املفرتضة
ستُتيح يف نهاية املطاف فرصة تفيش الظلم ،سواء كان ذلك تحت قناع
مدين أو عسكري.
كأننا بالري داميوند عند تحريره القسم األخري من كتابه يف التجديد
الدميقراطي ،يتحدث عن مآالت املسار الدميقراطي يف العامل العريب،
وعن األخطار املحدقة بهذه التجربة الفتية ،من عودة لألنظمة
االستبدادية ،أو القوى العسكرية ،أو غري ذلك؛ ما يه ّدد فرصة نجاح
أي تجربة دميقراطية وليدة.
ِّ
يكفي أن نورد يف هذا السياق ما كتبه عن املجتمع املدين ،وعن أدواره
لدعم الدميقراطية الناشئة؛ بالنظر إىل أ ّن رشارة الربيع العريب ألهب
ممثل بالقوى الشبابية الثورية .فمن
فتيلها طيف من املجتمع املدين ً
وجهة نظره ال يستطيع هذا املجتمع أن يدعم الدميقراطية ،مادامت
الدميقراطية املدعومة تتطلب نظا ًما دستوريًّا ،وتسوي ًة واحرتا ًما
للقانون .كام أنه ال يستطيع خلْق تنمية اقتصادية دامئة؛ ألن ذلك
يتطلب فاعلِني ميلكون رأسامل قادر عىل االستثامر يف نشاط إنتاجي
يف مجتمع مفرتس ال يزداد فيه الناس غ ًنى من خالل النشاط اإلنتاجي
وركوب املخاطر الرشيفة .إنهم يزدادون غ ًنى من خالل التالعب
بالسلطة واالمتيازات ونهب الدولة ،واستخالص املستحقات من
الضعيف ،وتقليص القانون(((.
مل يوجه الري دعــوات التجديد الدميقراطي إىل الدميقراطيات
الناشئة فحسب ،بل كان النصيب األكرب منها للدميقراطيات العريقة
وسمها بهذا النعت .فهو يرى ،عىل سبيل املثال،
التي يتحفّظ عن ْ
أ ّن نِسب املشاركة يف النظام الدميقراطي األمرييك مخيبة لآلمال،
مقارن ًة بالدميقراطيات األخرى؛ فقد بلغ معدل اإلقبال عىل صناديق
كل االنتخابات
االقرتاع  %48من الناخبني البالغني س َّن التصويت يف ّ
التي امتدت بني عامي  1954و .2001هذا ما يجعل الواليات املتحدة
األمريكية يف مراتب متأخرة عن الدميقراطية الصناعية بأجمعها،
ومتأخر ًة كذلك حتى عن بعض الدميقراطيات الناشئة؛ مثل البريو،
وإندونيسيا ،ورومانيا(((.
أ ّما يف ما يتعلَّق بالدميقراطية يف املنطقة األوروبية ،فلم يرتدد الري
ممثل
يف كشف خبايا الفساد السيايس ،واملحسوبية ،والراسخني فيها؛ ً
لذلك مبا يقع يف أثناء عملية تشكيل الحكومة ،إىل ح ّد أ ّن إحدى
 8املرجع نفسه ،ص .455
 9من بني أكرث من مائة دولة دميقراطية ودولة شبه دميقراطية ال توجد إال عرش دول تشهد
أسوأ معدالت إقبا ٍل عىل التصويت من الواليات املتحدة ،املرجع نفسه ،ص  546وما بعدها.
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الدراسات نعتت هذا النظام بكونه النظام األفضل الذي ميكن للامل
أن يشرتيه.
ويف فصل آخر مثري بعنوان "أيها الطبيبِ ،
نفسك" يعرتف الكاتب
اشف َ
بأ ّن الدميقراطية تعاين عىل مستوى العامل؛ فث َّمة خلفيات حقيقية
داعي
تدعو إىل القلق ،لكنه يف الوقت نفسه يحتفظ باألمل ،فال َ
للتشاؤم واليأس بشأن الدميقراطية .فهي ،اآلن ،اإلطار الرشعي العا ّم
والوحيد يف إدارة الحكومة يف العامل.

خاتمة
لقد صــدرت ترجمة هذا الكتاب إىل العربية منذ أشهر فقط،
وفاتته وقائع الثورات العربية األخرية أل ّن نسخته اإلنكليزية نرشت
عام  ،2008وكانت بال ّ
مهم ،بخصوص هذه
شك ستضيف إليه تنظ ًريا ًّ
الوقائع غري املسبوقة يف املنطقة العربية والتاريخ املعارص .بل من
املؤكَّد أ ّن املؤلف لن يرتدد يف َع ِّد هذه األحداث موج ًة رابع ًة للمد
ويبش به ،بنا ًء عىل أنها تستجمع من
الدميقراطي الذي ينترص له ِّ
العنارص ما يكفي لتع َّد موج ًة من املوجات الدميقراطية التي شهدها
التاريخ املعارص .وعىل الرغم من ذلك ،تبقى قيمة الكتاب واضح ًة إذا
تجل يف بقاع عديدة من العامل.
تقييم للمنجز الدميقراطي كام َّ
أردنا ً
وتبقى قراءة الكتاب عىل غاية من األهمية ،سواء كان ذلك بالنسبة
إىل الباحثني أو الناشطني الدميقراطيني العرب؛ بالنظر إىل ما يقدمه
من كثاف ٍة يف املعلومات ،ودقـ ٍة يف التفاصيل ،وقــدر ٍة كبرية عىل
التحليل والرتكيب ،تُ كٍّن مدركها ومستوعبها من فهمٍ أك َرب ،وقراء ٍة
أعمق ،وتأويلٍ َّ
أدق وأنسب ألحداث ماضية أو مازالت ساري ًة بُع ْيد
َ
الثورات العربية .هذا ويشكِّل الكتاب كذلك دعام ًة نفسي ًة ألنصار
الدميقراطية ،وحاف ًزا معنويًّا لهم؛ للتشبث بأمل عودة الدميقراطية إىل
ثوراتهم ،مع انطالق إرهاصات وأْدها هنا وهناك ،وذلك من خالل ما
يستعرضه من تراجعات وانتكاسات بشأن ما نعاينه اليوم من تجارب
دميقراطية ناشئة.

