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تقديم عام
يرتبط مفهوم الدميقراطية نظريًا وواقع ًيا بقيمة الحرية .وهي الفكرة
التي نجدها يف أدبيات العلوم اإلنسانية واالجتامعية التي تدرس
تط ّور الفكر اإلنساين املعارص ،ويف تطبيقات السياسات االجتامعية
واالقتصادية الحديثة .وال ّ
شك يف أ ّن الدميقراطية مبا هي التدبري
املعقلَن لالجتامع البرشي ،تروم تحقيق الحريات وضبط النوازع
غري الطبيعية نحو العنف واإلقصاء واالستبداد وانتهاكات حقوق
اإلنسان .بالنظر إىل هذه الخلفية التأسيسية ،فإ ّن الدميقراطية تبدأ
من الحرية وتنتهي إليها بطرقٍ شتى .أي إ ّن الوعي بالحرية الذاتية
أول ثم استشعار رضورة النضال من أجل تحقيقها ثان ًيا ،هام الدافعان
ً
اللذان يجعالن الدميقراطية مطلبًا إنسانيًا مل ًّحا ،يلجأ له األفراد كام
الجامعات من أجل ترشيد عالقاتهم فيام بينهم ،ثم الحيلولة دون
نشوء االستبدادين السلطوي والديني اللذين يستعبدان حرية األفراد
والجامعات م ًعا .لقد نشأت الدميقراطية يف أوروبا بوصفها نظا ًما من
القيم واألفكار املؤسساتية والسلوكيات الواقعية ،عندما ثار الرهبان
ضد عنف الكنيسة واالستعباد الديني وبداية تقبّل أفكار اإلبداع
واملبادرة الفردية والتجارة وتحقيق قيم جديدة كانت الكنيسة
تع ّدها من املوبقات .كام تحققت الدميقراطية عندما بدأت الثورات
السياسية تجتاح أوروبا ضد األنظمة السياسية املستبدة ،واستطاعت
أن ت ُق ِّعد ألفكار األنــوار وبناء أنظمة سياسية مؤسساتية تحرتم
حريات األفراد وتسعى لتحقيقها والدفاع عنها بنظم مؤسساتية قوية
يستحيل معها عودة االستبداد واالستعباد .إ ّن التفكري يف رشوط قيام
الدميقراطية ومتطلباتها املبدئية والظروف املالمئة لربوزها ،جعل
الكثري من داريس النظرية السياسية مييل إىل القناعة التي تقول بأ ّن
الدميقراطية هي استثناء يقوم يف مجتمعات استثنائية تتحقّق فيها
مبادئ العيش املشرتك والسلمي.

باملحصلة ،متيل املدرسة الواقعية األمريكية إىل هذا النزوع الذي ينفي
أي إمكانية لقيام نظام الدميقراطية يف مجتمعات معيّنة معروفة بالفقر
ّ
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والهشاشة االجتامعية واالقتصاد الضعيف وبانتهاكات حقوق اإلنسان
وانتشار االستبداد السيايس املنظّم .ولذلك ُع ّدت هذه املجتمعات بعيدة
كل البعد عن طريق إحالل الدميقراطية التي تتطلب وعيًا اجتامعيًا
ّ
مبطلب الحرية وتحقيق العدل وحقوق اإلنسان ودولة املؤسسات،
ونظا ًما من القوانني الحرة والشفافة .بل ذهب بعض املفكرين الغربيني
إىل ع ّد الدميقراطية فكرة ومولو ًدا أوروبيًا نشأ بفعل مساعدة عوامل
ثقافية ودينية واجتامعية وسياسية عديدة كانت منترشة يف أوروبا
الشاملية .وكان من بني هذه العوامل ،وجود فكر ديني يساعد عىل
انتشار أفكار ليربالية ،ثم تزامن ذلك مع وجود طبقة اجتامعية متعلمة
وماهرة يف التجارة والصناعة ساهمت يف تحقيق االنتقال إىل نظام
الدميقراطية املؤسساتية .يف هذا املؤلف الذي بني أيدينا ،يذهب املفكر
األمرييك الري داميوند((( إىل دحض هذه القناعة ،ومييل باملقابل إىل ع ّد
سلسا ومرنًا ،وهي ممكنة التحقيق يف جميع
الدميقراطية فكرة ونظا ًما ً
بغض النظر عن االختالفات الثقافية والعرقية واالجتامعية
املجتمعات ّ
والسياسية وحتى االقتصادية.
يُع ّد الري داميوند واح ًدا من ُصناع الرأي األمريكيني .وهو سوسيولوجي
سيايس أمرييك ومفكر يف الدراسات الدميقراطية .وهو أستاذ علم
االجتامع والعلوم السياسية يف جامعة ستانفورد ومدير معهد البحث
التابع للجامعة يف الدميقراطية والتنمية وحكم القانون ،وهو مؤسس
املجلة املرموقة :مجلة الدميقراطية  .Journal of Democracyكام
يُع ّد مرشفًا وزائ ًرا يف العديد من املراكز البحثية األمريكية املرموقة؛
كمركز رووزفيلث ،ومركز هووفر ،ومركز فرميان سبوكيل للدراسات
الدولية .وهو مستشار يف العديد من املنظامت الدولية؛ كالبنك
الدويل ،وهيئة األمم املتحدة ،والوكالة األمريكية للتنمية الدولية.
عمل يف العديد من الربامج الحكومية الدولية ،كعمله مستشا ًرا يف
البعثة املرشفة عىل الحكومة االنتقالية يف العراق .صدر له مجموعة
من املؤلفات ،من أه ّمها" :االنتصار املفقود :االحتالل األمرييك
والجهود الفاشلة إلحالل الدميقراطية يف العراق سنة  ،"2005و"روح
الدميقراطية ،الكفاح من أجل مجتمعات حرة" .وهو الكتاب الذي
نق ّدمه يف هذه الورقة.
أثنى باحثون مرموقون عىل كتاب الري داميوند ثنا ًء واس ًعا؛ أمثال:
فرنسيس فوكوياما صاحب كتاب "أمريكا يف مفرتق الطرق" ،ثم بيرت
 1مفكر سيايس وسوسيولوجي أمرييك وأستاذ علم االجتامع والعلوم السياسية يف جامعة ستانفورد.
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بينارت صاحب كتاب "أزمة الصهيونية" .وصدرت الطبعة األصلية من
هذا الكتاب سنة  .2008وترجمها إىل العربية سنة  2014املرتجم عبد
النور الخراقي الذي فاز من خاللها بجائزة الرتجمة يف مسابقة املغرب
للكتاب لسنة  .2015يقع الكتاب يف  208صفحات من الحجم الكبري.
وهو ينقسم إىل مقدمة للمرتجم والكاتب ،ثم ثالثة أقسام رئيسة
تتوزّع إىل فصول وأبواب ثانوية .يهدف الكتاب ،كام يبني ذلك الري
داميوند ،إىل اإلجابة عن مجموع ٍة من األسئلة ،وهي :كيف تكون
الدميقراطية جالبة التنمية املستدامة؟ هل بإمكان العامل بر ّمته
أن يصري دميقراط ًيا مبعزل عن املعتقدات والقيم واأليديولوجيات
فعل بناء مجتمعات حرة ودميقراطية عرب
املختلفة؟ هل باإلمكان ً
العامل؟ وعن طريق اإلجابة عن هذه األسئلة ،يسعى الكاتب إىل
تحديد العوائق التاريخية والبنائية التي تقف أمام الدميقراطية عرب
العامل والرشوط الكفيلة ليس فقط لبلوغها بل لدعمها وتفعيلها أيضً ا.

ما هي القيم الديمقراطية؟ ما
هي الديمقراطية؟
يبدأ املؤلف بتعريف الدميقراطية .ويعتمد يف ذلك عىل تص ّورين
مفاهيميني؛ وهام كام ترجمهام املرتجم :التصورات الرقيقة،
والتصورات السميكة .ويعتمد يف التقسيم األول (التصورات الرقيقة
أو الدقيقة) عىل تعريف العامل االقتصادي النمساوي جوزيف
شومبيرت الذي يع ّدها (أي الدميقراطية) نظا ًما يسعى إىل بلوغ قرارات
سياسية ينال من خاللها األفراد سلطة اتخاد القرار عن طريق خوض
رصاع تنافيس من أجل الحصول عىل صوت الشعب (انتخابات حرة
ونزيهة)(ص .)41أ ّما ما ع ّده التصورات السميكة (الرؤى العريضة)،
فهو مجمل الخاصيات والقيم العامة املم ّيزة للدميقراطية والنظام
الدميقراطي ،وهي وجود قدر كبري من الحرية الفردية (االعتقاد،
والرأي ،والنقاش ،والتعبري )...وضامن حرية األقليات اإلثنية والدينية
والعرقية ،وحق األفراد يف التصويت والرتشح والصدق واملنافسة يف
االنتخابات ،وضامن مساواة األفراد أمام القانون واستقالل القضاء،
وتوافر العمل املؤسسايت الشفاف والحر ،وتفعيل مبدأ التعددية،
ووجود مجتمع مدين فاعل ومستقل ،ثم رضورة سيطرة مسؤولني
مدنيني عىل اآللة العسكرية وأمن الدولة .وبالتفاعل مع هذا
التصنيف ،فإ ّن الكاتب يرى أ ّن توافر كامل هذه الرشوط أو جزء
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منها يؤدي إىل إنتاج نوعني من األنظمة ،وهام :النظام الدميقراطي
الليربايل ،ثم النظام الدميقراطي املزيّف  pseudo-democracyأو
النظام التسلطي االنتخايب .Electoral Authoriatrian Regimes
إ ّن مفهوم الدميقراطية بهذا التقسيم الذي ضبطه املؤلف يجعلنا
أي نظام سيايس ،بحسب
نقف أمام جهاز قياس درجة الدمقرطة يف ّ
توافر كامل الرشوط املوضوعية والذاتية أو نقصانها .ولذلك يرى
كل الرشوط التي رسدها يف تعريفه هو
الري داميوند أ ّن تحقيق ّ
سمه النظام الدميقراطي الليربايل،
الطريق الوحيد نحو قيام ما ّ
يف حني يرى يف املقابل استالبها صوريًا سب ًبا يف قيام األنظمة
الدميقراطية املزيَّفة وذات السلطة االنتخابية املزيفة .من جهة،
يجعلنا هذا التقسيم نق ّيد الدميقراطية يف اتجاهني حا ّدين
ومتضا ّدين تظهر الدميقراطية يف واحد وتغيب يف ا َخر .وهو عىل
كل حال صحيح بالنظر إىل أ ّن قيام الدميقراطية وسقوطها مي ّران عرب
ّ
توافر شبكة من اآلليات املؤسساتية التي ذكر الكاتب بعضها ،أو
عدم توافرها .من جهة أخرى ،مل يتعرض الكاتب لألنظمة الوسيطة
والنامية واالنتقالية ،والتي تعمل بحسب إمكانياتها الذاتية
واملوضوعية عىل تحقيق نوع من الدميقراطية املحلية باملعايري
املتعارف عليها دوليًا ،وبتداخل بني مقوماتها وطاقاتها املحدودة،
سواء عىل املستوى السيايس أو االقتصادي أو املؤسسايت.
مناقشة التعاريف املمكنة ملفهوم الدميقراطية وآلليات اشتغالها ،أ ّدت
بالكاتب إىل دراسة أطروحة ارتباط الدميقراطية بالنم ّو االقتصادي.
وهي األطروحة التي شغلت بال املفكرين السياسيني واالقتصاديني
م ًعا ،والتي عرفت سجاالت قوية ال تزال تتع ّرض للنقد والنقد املضاد.
فلقد عرفت بداية السبعينيات ظهور نظرية "التجديد" القائلة
بارتباط ك ّم النم ّو االقتصادي وظهور الدميقراطية ،بتوافر مجموعة
من الرشوط القبلية التي سامها العامل السوسيولوجي الشهري سيمور
مارتني ليبست  Seymour Martin Lipsetالرضوريات االجتامعية
للدميقراطية .وهي التي لخّصها يف مقولته الشهرية" :كلّام ازدادت
الدولة ثراء ،ازدادت فرص دعمها للدميقراطية" .وهي األطروحة
نفسها التي أثبتها االقتصادي أمارتيا سني  Amartya Senالحاصل
توصله جزئ ًيا إىل فكرة
عىل جائزة نوبل لالقتصاد سنة  1998بفضل ّ
أ ّن الدول الدميقراطية ال تعاين حاالت املجاعة(ص .)50
ليست أطروحة ارتباط الدميقراطية بالنم ّو االقتصادي بالفكرة السهلة
التي يجري االستدالل بها عن طريق املنطق املوضوعي أو اإلمربيقي
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الصارم ،بل هي تحتمل كث ًريا من االرتدادات والهزات التي تجعلها
سمه مارتن ليبست "الرضوريات
تتغري وتتلون بحسب توافر ما ّ
االجتامعية" ،أو عدم توافره .كام أ ّن توافر نظام سيايس منتخب
والذي يشتغل باملؤسسات السياسية الشفافة والحرة ،ونظام قانوين
عادل ،ومؤسسات اقتصادية حرة وتنافسية ،فإنّه ال محالة ستحدث
طفرة اقتصادية ومن ّو اجتامعي؛ أل ّن االقتصاد يتق ّيد بالقوانني كام
ميكن أن يتح ّرر بها ويتط ّور .لكن من جهة أخرى ،فإ ّن توافر نظام
سيايس شفاف ومنفتح ال يضمن وحده إمكانية حدوث الثورة
االقتصادية من دون وجود موارد طبيعية وإمكانيات صناعية وطرق
مثل ،وهناك دول دميقراطية سياس ًيا ولكن فقرية اقتصاديًا.
تجارية ً
وباملقابل ،فإ ّن توافر إمكانيات طبيعية واقتصادية لدى دول مع ّينة
أسفر عن ثورة ودينامية اقتصاديتني ،فهذا يعني أنّها دول دميقراطية،
دول استبدادية بصورة متشددة .من هنا ،ويف معرض
بل قد تكون ً
حديثه عن أطروحة الدميقراطية والنم ّو االقتصادي ،ع ّرج الكاتب عىل
سمه "لعنة النفط االستثنايئ"(ص )122؛ فلقد ع ّدد تقري ًبا ثالث ًا
ما ّ
وعرشين دولة نفطية تنعدم فيها الدميقراطية ،فعندما يكون النفط
هو املهيمن عىل صادرات بلد ما ،فإ ّن مبالغ ضخمة من العائدات
تتدفق من الخارج نحو صناديق الدولة مبارشةً ،وتصبح الدولة
بذلك الفاعل االقتصادي األكرث قوة ،وينقلب شعبها إىل زبائن ،وليس
مواطنني حقيقيني.

ويُرجع الكاتب أسباب عدم عمل معادلة التنمية االقتصادية إىل غياب
سمه الحوكمة؛ فهو يعتمد عىل أطروحة االقتصادي األرجنتيني
ما ّ
دانيال كوفامن  Daniel Kaufmanالذي ابتكر مقاييس لتقييم
جودة الحوكمة ،ومنها :التعبري واملحاسبة واالستقرار السيايس وفعالية
الحكومة وجودة نظام الحكومة وحكم سيادة القانون ومراقبة الفساد.
وكان علامء االجتامع يُسمون هذا النوع من االستغالل الفردي البشع
لدخول الرثوة النفطية وللمساعدات الخارجية لالغتناء الشخيص

العدد ١٥
تموز  /يوليو 2015

وللحفاظ عىل األتباع والحكم الفردي ،بـ "الباترميوانيا الجديدة"
 ،Neopatrimonialismمستفيدين من فكرة عامل االجتامع األملاين
كل األنظمة التقليدية
ماكس فيرب  Max Vieberالتي مفادها أ ّن يف ّ
الصغرية ،يح ِّول الحكم الفردي والعشوايئ الناس العاديني إىل زبائن
الحاكم ،عوضً ا عن مواطنني يتمتعون بحقوق .والهدف من هذه
الباترميوانيا الجديدة من خالل التنمية الفاسدة ،ليس إنتاج املنافع
كل
العامة ،بل تعزيز الوجود السيايس الشمويل والفردي حيث يستفيد ّ
من تق ّرب من السلطة الحاكمة (ص .)382

العوامل الداخلية المحرِّكة
للديمقراطية
ق ـ ّدم الري داميوند مجموعة من العوامل واآللــيــات املحركة
للدميقراطية ،ومنها:
•االنقسامات الشمولية :يتعرض النظام الشمويل النقسامات
خصوصا بني املتشددين واملعتدلني تُع ّرضه لالنهيار
داخلية
ً
من دون مقدمات ،ومتثّل االنقسامات بني القاعدة والقيادة
خصوصا إذا فشل يف
مهم أيضً ا يف االنتقال الدميقراطي،
ً
ً
عامل ً
تحقيق أهدافه التي وعدهم بها كام وقع يف اليونان واألرجنتني
واألورغواي والفيليبني وأوروبا الرشقية وبنني وزمبابوي وجورجيا
وأوكرانيا...
•التنمية الشمولية :رأى أ ّن النجاح الشمويل يف تحقيق تنمية
اقتصادية يؤدي إىل قيام الدميقراطية؛ فالنم ّو الرسيع وفتْح
األسواق وانتعاش التجارة لها انعكاسات إيجابية عىل الدخل
الفردي ورشوط العيش وتحسني مستوى التعليم وتنامي طبقة
متوسطة بورجوازية ،وغريها .تؤدي هذه الظروف مجتمع ًة إىل
تطور الحاجيات الفردية والجامعية ،من حاجيات اقتصادية
واجتامعية إىل سياسية (تجربة تايوان) .لكن فكرة اقرتان
الدميقراطية بالتنمية تحتمل العديد من النقائص ،إذ إ ّن العديد
من التجارب الدميقراطية مل تحقّق التنمية االقتصادية املنشودة.
تغي التنمية االقتصادية البنى االجتامعية
•القيم الحرةّ :
واالقتصادية والقيم واملواقف باتجاه الدميقراطية .ويرى ليبست
أ ّن "التنمية االقتصادية بتحقيقها إنتاج دخل مرتفع ،وأمن
اقتصادي أكرب ،وتعليم عا ٍل واسع ،فهي تحدد عىل نح ٍو واسع
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شكل الرصاع الطبقي من خالل السامح ملن هم يف الطبقات
الدنيا بتطوير مواقف عىل املدى البعيد ووجهات نظر سياسية
أكرث تعقي ًدا وتد ّر ًجا" (ص  .)156إ ّن ارتباط التنمية بالتغري
القيمي من خالل أعامل رونالد إنغلهارت صاحب مسح القيم
العاملية  World Values Surveyالذي اعتمد عىل نظرية
تراتبية حاجيات اإلنسان لعامل النفس االجتامعي إبراهام ماسلو
 .Abraham Maslowإذ تحظى الحاجيات األساسية (أمن،
وسالمة ،وإعالة) باالهتامم حتى يت ّم تحقيقها ثم ينتقلون
إىل أعىل الرتتيب (انتامء ،وتقدير ،وتعبري عن الذات) .يؤكد
اينغلهارت أ ّن الناس الذين وجدوا يف فرتات من الرخاء االقتصادي
واألمن مييلون إىل قيم ما بعد مادية .Postmaterialist

•قيام املجتمع املدين :يؤكد اينغلهارت وويلز من البنيويني
األمريكيني أ ّن جوهر الدميقراطية يُظهر قوة الشعب وال يُظهر
فقط االختيار الدستوري للفئات املتنورة .وهنا يرضب يف العمق
نظرية "النخبوية املركزية" لفيليب شميرت التي تقول بأهمية
القيادات الكاريزمية والوطنية يف التحوالت السياسية والثورات
الدميقراطية (ص .)163

العوامل الخارجية المحركة
للديمقراطية
يع ّدد الكاتب مجموعة من العوامل املوضوعية األخرى التي تساعد
خصوصا يف مراحل التحوالت
عىل تحريك مطلب الدميقراطية
ً
السياسية ،ومن هذه العوامل:
•االنتشار وتأثريات التظاهر :تساعد االتفاقيات واملؤمترات
الدولية والتظاهرات الحقوقية واألكادميية عىل توسيع دائرة
انتشار الفكرة الدميقراطية وتضييق الخناق عىل معاريض
الدميقراطية .وساعدت طرق عمل املنظامت العابرة للحدود
وتط ّور وسائل التكنولوجيا التواصلية الحديثة عىل تدفّق
أفكار التحول الدميقراطي يف بلدان متفرقة ومختلفة وبني
بلدان تجمعها الفوارق الثقافية والسياسية (مثال دول الربيع
الدميقراطي).
•الضغط السلمي :عن طريق الديبلوماسية واملساعدات
املرشوطة أو العقوبات االقتصادية ،وغالبًا ما تتداخل هذه
األشكال جزئ ًيا أو كل ًيا .وتتأث ّر بقوة تلك الدول التي متتلك روابط
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تاريخية تقليدية (االستثامر ،والتجارة ،والدين ،)..أو روابط
أمنية (معاهدات ،وضامنات) ،أو روابط اجتامعية (الهجرة،
والسياحة ،والتعليم .)..وميكن أن تضغط الدول الدميقراطية عن
طريق استاملة النخب السياسية داخل النظام وتكوينها نحو
التغيري الدميقراطي.

خصوصا لدى األنظمة
•محدودية العقوبات ورشوط املساعدة:
ً
الشمولية التي ال ترتبط بروابط قوية (كوبا ،وكوريا الشاملية،
وبورما ،وزميبابوي .)..وتفشل هذه العقوبات أيضً ا عندما
تعزل األنظمة وتقلّص العقوبات الرتابطات التي تولّد النفوذ.
لك ّنها تنجح مع األنظمة التي ترتبط بروابط قوية مع األنظمة
الدميقراطية الضاغطة.
•مساعدة الدميقراطية :املساعدة عىل تقوية املؤسسات
الدميقراطية ،وإصالح الحوكمة ،ومتكني املجتمع املدين ،وبناء
الثقافة الدميقراطية ،ومراقبة االنتخابات الدميقراطية ،ويف
السياقات الشمولية مساعدة املعارضني واملنظامت املدنية عىل
التغيري الدميقراطي .وتطورت العديد من املؤسسات الداعمة
للدميقراطية عامل ًيا ،كاملؤسسة الدولية من أجل الدميقراطية
واملساعدة االنتخابية  ،IDEAوشبكات الدميقراطية (الحركة
العاملية من أجل الدميقراطية) ،وغريها من املؤسسات املدنية
الضاغطة والفاعلة.
•فــرض الدميقراطية بالقوة :وهــي األســطــورة التي دعمها
وانتقدها يف الوقت نفسه الري داميوند ،عندما ع ّد فشل جميع
املحاوالت السلمية إلحالل الدميقراطية ،فسيت ّم اللجوء إىل فرض
الدميقراطية بالقوة .وهي التجربة التي انتقدها يف كلٍ من
أفغانستان والعراق.

خطر الدول المفترسة
سمه الدول املفرتسة .وهي الدول التي
عم ّ
تح ّدث الكاتب كث ًريا ّ
تغتال املؤسسات السياسية واالقتصادية وتجعلها أشكالً صورية فقط
ترشعن بها وجودها السيايس الغاشم وحيث ال يوجد قانون صارم
وشفاف مينع استغالل الذمم والفساد واملحاباة ،وحيث تتغول الدولة
بوصفها جهازًا كب ًريا ينفرد بحقوق أكرث من حقوق األفراد والجامعات.
ما ينجم عنه وجود مجتمع مفرتس وهو نقيض املجتمع الدميقراطي.
يف املجتمع املدين تنترش الثقة بني الناس ،ويتحدون يف أشكال كثرية

العدد ١٥
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من الجمعيات ،ويتعاونون من أجل تحقيق غايات مشرتكة كثرية.
أ ّما يف املجتمع املفرتس ،فال يوجد مجتمع باملعنى الحقيقي للكلمة،
أي التزام مشرتك بنظرة مشرتكة ألجل الصالح العام .ويستخدم
وال ّ
أي وسيلة ويخرقون القوانني بحثًا عن الرثوة
الفاعلون السياسيون ّ
والسلطة .والنتيجة هي مزيد من التعقيد ملها ّم قيام دميقراطية
حقيقية ،والتي تتطلب نظا ًما دستوريًا وتسوية واحرتا ًما للقانون
ووجو ًدا ملجتمع مدين فاعل وف ّعال.

هليمكندمقرطةالشرقاألوسط؟
يدافع الكاتب عن أطروحة بداية تح ّول الــرق األوســط نحو
الدميقراطية منذ بداية اجتياح الواليات املتحدة األمريكية العراق
وبداية تشكّل رشقٍ أوسط جديد .وقد وث ّق لذلك بخطاب تاريخي
لجورج بوش االبن الذي يقول فيه" :ستون عاما والدول الغربية
تتسامح مع غياب الحرية يف الرشق األوسط دون أن يقود ذلك إىل
ضامن أمننا ،أل ّن االستقرار ال ميكن رشاؤه عىل املدى الطويل عىل
حساب الحرية .وطاملا أ ّن الرشق األوسط مل يربح مكانه ،حيث غياب
ازدهار الحرية ،فسيبقى مكانًا للركود ،والضغينة وتصدير العنف"
(ص  .)405وعرفت العديد من الدول العربية تحوالت سياسية
فرضها الواقع الجيوسيايس الجديد الذي جعل األنظمة العربية ترضخ
ملخطط ما س ّمي الرشق األوسط الجديد .ونتيجة لهذه التحوالت،
س ّجل مقياس "بيت الحرية" Freedom Houseمع نهاية 2006
ملموسا يف الحقوق السياسية والحريات املدنية ،عىل مدى
تحس ًنا
ً
الثالث سنوات ما بعد االجتياح األمرييك للعراق .لكن حدثت تطورات
عكسية فيام بعد أ ّدت إىل تراجع مرشوع دمقرطة الرشق األوسط
جل البلدان
الذي نادت به أمريكا .إذ مثّل صعود القوى اإلسالمية يف ّ
العربية وانتعاش اإلرهاب والعنف وتحالف أمريكا مع الديكتاتوريات
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العربية ،متنف ًّسا أمام األتوقراطيات العربية من أجل تعزيز أنظمتها
بدلً من تغيريها .وعليه ،فقدت األنظمة الغربية (أمريكا) نزاهتها
لدى شعوب املنطقة وجرى التشكيك يف مرشوعها الدميقراطي.

خاتمة
إ ّن هذا املؤلف املهم ،ليس دراسة نظرية يف كيفية تطور السلطة
السياسية أو يف كيفية عمل اآلليات املح ّركة لقيام األنظمة الدميقراطية
يف مجتمعات مختلفة ،بل هو أيضً ا عمل ميداين لواحد من خرباء
العمل امليداين السيايس العاملي؛ فلقد تناول بالدرس والتحليل الدقيق
مجموعة من التجارب الدميقراطية امليدانية يف العديد من البلدان
النامية والسائرة يف طريق النمو ،كتجربة نيجرييا والهند وباكستان
ولبنان والعراق واألردن واملغرب وغريها من البلدان .وأوىل بلدان
الرشق األوسط اهتام ًما واض ًحا ،عىل أساس مشاركته يف مرشوع
دمقرطة الرشق األوسط الحكومي وألنّه يؤمن بأ ّن دمقرطة الرشق
بغض النظر عن الظروف السياسية واالجتامعية
األوسط ممكنةّ ،
والدينية التي تعيق البناء الدميقراطي يف املنطقة .ويؤمن الري
داميوند أ ّن العائق أمام تحقيق الدميقراطية يف الرشق األوسط
ليس الثقافة أو الدين أو اإلسالم أو املجتمع ،وإنّ ا األنظمة نفسها
وجيوسياسية املنطقة املتميزة .ويع ّد حامية الحكامة والتدبري الج ّيد
للسياسة قبل حامية االقتصاد ،هام السبيل نحو دميقراطيات ف ّعالة،
قوي ومستدام من دون حكامة تدبريية جيدة .ففي
فال اقتصاد ّ
بحثه "انتكاسة الدميقراطية :عودة ظهور الدولة املفرتسة" ،تعود
انتكاسة الدميقراطية إىل اعتامد مجموعة من الدميقراطيات الفتيّة
عىل التزوير االنتخايب وتقييد األحزاب املضادة واالستعامل املفرط
للقوة التنفيذية .وعىل عكس العديد من العلامء السياسيني اآلخرين،
ال يؤمن الري داميوند بأ ّن التنمية االقتصادية ،أو االفتقار إليها هام
العامالن رقم واحد يف تراجع الدميقراطية .بل يعتقد أ ّن كفاءة
الحكومة هي املشكلة األوىل .إذا كانت الحكومة عاجزة عن توفري
أي عمل
امللعب االقتصادي والسيايس اآلمن وعىل قدم املساواة ،فإ ّن ّ
يف تعزيز التنمية االقتصادية سيكون غري ٍ
مجد .ويستشهد بالرئيس
مثال عىل ذلك .فلقد ساعد كيبايك كينيا يف الوصول إىل
الكيني كيبايك ً
بعض أعىل املستويات من النم ّو االقتصادي ،لك ّنها فشلت يف التصدي
للفساد الواسع ،ما أ ّدى إىل مطالبات بسبب التزوير يف االنتخابات
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الرئاسية عام  ،2007والتي انفجرت بدورها إىل العنف .ويعتقد أنّه
إذا مل ي ْجر تحسني الحوكمة يف الدول الدميقراطية ،فإ ّن الناس سوف
يتح ّولون إىل بدائل شمولية .وهذا سوف يؤدي بعد ذلك إىل إنشاء
الدول املفرتسة .والدول املفرتسة تُنتج املجتمعات املفرتسة حيث
األفراد والجامعات ال يبحثون عن كسب الرثوة وتحسني نوعية الحياة
من خالل طرق مفيدة للبلد بأكمله ،بل من خالل االستفادة من
السلطة واالمتياز ،عن طريق الرسقة من الدولة ،واالستفادة من عدم
تطبيق القانون ،وهنا تغيب ظروف إحالل الدميقراطية التي تتطلب
وجود مجتمع مدين مسؤول وف ّعال ومبادر.
لقد جاء هذا املؤلف ليجيب إذن عن سؤال طرق إحالل الدميقراطية
يف مجتمعات مختلفة عن طريق جــودة الحوكمة السياسية
واالقتصادية ،أي إ ّن البناء الدميقراطي يكون هنا أفقيًا .لكن تبقى
هذه األطروحة مفتوحة للنقاش ،وهي ترتهن لطبيعة التجارب
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لكل بلد عىل حدة .عىل أ ّن
السياسية وللظروف الثقافية والدينية ّ
بعض التجارب الليربالية التي اعتمدت عىل االنفتاح االقتصادي
تحل الدميقراطية
مدخل لالنفتاح السيايس والقيمي ،استطاعت أن ّ
ً
لكن يف مجتمعات تعرف تح ّو ًل قيم ًيا ،ويف دول انفتحت فيها السلطة
الحاكمة عىل مبادئ الدميقراطية كاملة .إ ّن تجارب دول الربيع العريب
املختلفة مع قضايا اإلصالح والتنمية أبانت عن حجم الخطر الذي
ميكن أن يحصل عندما ترتكز القوة االقتصادية واملالية لبلد ما يف
أيدي السلطة الحاكمة التي تظهر مبظهر املنفتحة اقتصاديًا ،لكن هي
أي تح ّول سيايس سيفيض إىل
يف العمق تك ّدس ثروتها يف ات ّجاه منع ّ
نظام مؤسسايت تعددي ودميقراطي .لقد رأينا كيف منعت السلطة
الحاكمة يف أكرث من بلد عريب ،أو ساهمت مبساعدة قوى خارجية يف
عرقلة االنتقال الدميقراطي نحو بناء دول عربية حديثة ،بل قامت
بفربكة حروب أهلية متع ّمدة استعمل فيها السالح والقتل إلرباك
التح ّول الدميقراطي العريب املنشود ،ومنعه.

