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كلمة شكر وتقدير

شيء كل قبل والمتفضل المنعم فهو وأحمده،  تعالى  اهللا أشكر.  

يلزمني أن أردَّ الفضل والشكر إلى أهلهما؛ أرده أوًال إلى األستاذ الدكتور

 في األثر أكبر له كان   ، إذاحترامه وتقديرهبالذي أحاطني  " الزاوي الحسين"

  .هذا العمل إنجاز

تفضلهم أعضاء لجنة المناقشة على إلى أّجله والثناء الشكر ثم 

  .هذا العمل بمناقشة

عبد القادر.س



إهـــــــداء

 ّإىل روح والدي.

 ّإىل كل من كان له الفضل علي.

 دالوي عباس"إىل األستاذ."  

 إياد وزوجيت"إىل عائليت الصغرية".  

عبد القادر.س





 مقدمة

أ

 مقدمـــة

، غري فيعةاملكانة الرَّ الّتفضيل و مجيد و التّ يطمُح البشُر يف الغالب، إىل احلصول على

أنّه قد يتعارض هذا الدافع الفطري يف اإلنسان مع القيم الّسامية، واملثل النبيلة اليت ميثلها 

علمنا أن يكون و ألعباء وحتمل املسؤوليات، تقبل ا لذا، تفرض الضرورة األخالقية،العلم

مواجهة و  نا،قضايانا ومشاكل حلّ موظفة يف جمموعها من أجل  ومعرفتنا وفلسفتنا

ة خمتلف اإلشكاليات احلضارية املسامهة يف طرح وإثار  من خالل ،شعوبناانشغاالت 

  . واحلزم دِّ خذ مأخذ اجلأت والفكرية الكربى، اليت من املفرتض أن

،وحييا حياة تليق به ائن البشري،كدواعي اإلنسانية أن يعيش ال إنه منوعليه، ف

حق اإلنسان  بل حىت من جوانب معنوية سامية؛ فمن، نواٍح ماديٍة فحسبليس من 

لفرص، اعدل، وتكافؤ الساواة، و املرية، و كاحل أهداف ساميةبلوغ إىل  العريب أن يصبوَ 

عيش يه، و شخصيت وتتبلور تنفتح أمامه، لكيƢĐ¦�ƶƬǧÂ��ǾŻȂǬƫÂ�ǾǸȈ¾تقيّ واختيار حاكمه و 

ميكنها دروب وأروقة  �ƢĔ¤�ƾȈǯƘƫ�ǲǰƥ .ممتلكاته حّىت و  ،وألبنائه ،لهبالنسبة حياة األمان 

ومنتوج  ، ومعىن،مفهوم هي مبثابة الدميقراطيةفالدميقراطية،  حنو دالالت أن ترشدنا وتوجهنا

ية دون من قيم إنسان تويهحت امب قبلُ نَ ا،نتبناه đ�ǀƻƘǻ�ƨǬȈǬƷ�Ƣهي أيًضا، بل ،إنساين

ال يتعارض وال خيتلف مع قيمنا  الدميقراطية مفهوم وميكن القول، إن. أحكام مسبقة

مفهوم تتضافر فيه جهود احلاكم واحملكوم إنه إليه وتبتغيه شعوبنا، تدُعوما مع و  ،وغاياتنا

زيادًة عن ذلك، . انونأمام الق متساويني د واملسوديّ السحيث يكون السواء، حدٍّ على 

¤��ƨȈǧƢǨǌǳ¦Â�¬ȂǓȂǳƢ�ƢĔب تّتسمومؤسسات  ،قواننيو  ،دساتري تتبناهمفهوم طية هي الدميقرا

فيه تزيل اخلالص، مفهوم ميثل أنه  ،أو املدعي ،واملخّلص أو بالبطل ،بط باألناتال ير تصّور 



 مقدمة

ب

الواجبات لكل فرد فيه، الدساتري والقوانني كل غموض أو التباس، وتوازي بني احلقوق و 

،ا بغايات مكنونةإذا كان األمر متعلقً هم إالَّ شريعتنا وثوابتنا، اللَّ مع ناقض يتمفهوم ال 

  .جيعلنا ال نقبلهأن  وكل ما من شأنهوحىت أحكام مسبقة  ،تية وأنانيةوفوائد فردية ذا

أو  اجتماعي ارتباطأو كل  ،إن حقيقة الدميقراطية هي معىن يتعاىل عن كل ذاتية

األلوان، مفهوم أنتجه تاريخ اإلنسانية اليت ختمرت فيه  مفهوم يتعاىل عن ��¤ƢËĔمادي ضيق

  .مطالب الشرعية وحقوق اإلنسان واحلرية والعدالة واإلنصاف

Ǿȇ¢°� ¦ƾƥ¤�Ŀ�®ǂǨǳ¦�ƨȈǐƼǋ�ǾȈǧ�ƶƬǨƬƫ�Äǀǳ¦�¾ƢĐ¦�Ȇǿ�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�À¤� واختيار 

حاكم املسود، بل و معتقده وحاكمه، حاكمه احملكوم بدساتري وقوانني خيضع هلا السائد 

عن حاكمه يف إطار  مث حمكوم راضٍ ،عيةحمكوم عليه بتنفيذ القوانني وتدبري شؤون الرَّ 

  .االجتماعيةالعدالة 

  يف أذهاننا عن معىن الدميقراطية؟  ستقرٌ يف خميلتنا ومُ اثلٌ هو مَ  ما ا ترى، هل هذا حقاً يَ ف

موضوعية حماولة  ركه تساؤالت غايتهاحتإن اخلوض يف هذا البحث ميكن القول، و 

فشل املشروع  هل: كتساؤلناحنسبها مقومات حلقيقة الدميقراطية،  لإلجابة عن معانٍ 

هل ما قدر حمتوم علينا أم له مربراته املوضوعية؟  ، هو مبثابةوجمتمعاتنا انناالدميقراطي يف بلد

تصبو إليه شعوبنا من ممارسة للدميقراطية وحرية ومساواة وتكافؤ الفرص واختيار احلاكم 

أم هناك عقبات وعوائق  الثقايف واالجتماعي؟ ينسجم مع مناخناال  والتداول على السلطة

قبات تكتنف ذواتنا؟ أي عوائق وع ؟مصطنعة أوجدها من يوجد من حولنا؟ أم العيب فينا



 مقدمة

ج

أنه قد تكون أسباب وعوائق بعيدة األمد  ،التخمني إىل درجة االعتقاد ناوقد يذهب ب

  ! بلوغ هذا املنالغرست فينا حىت حنيد عن 

قد يكون باإلجابة عن كل ��ƢēƢǟǂǨƫÂ يةاإلشكال هرتواء باجلواب الصحيح هلذاال إن

هذه التساؤالت، وقد يتوجه بنا الفضول للرتكيز على بعضها، بعٌض متعلق بطبيعة حبثنا 

قد ة �ċƾǟ�©ȏ£ƢǈƬǳ�¾ƢĐ¦�ƶƬǧ�¾ƾƥ،بصورة وافية هابعادأمن أجل إظهار وإيضاح بعض 

   .ا عن مسار حبثناخترجن

بل  ،وإقصاًء هلا،منها وتغاضينا عن بعض األبعاد والعوائق األخرى ليس تقليالً 

األمانة العلمية تتطلب اختيار جزء من الكل وتغطيته من مجيع الوجوه بدل التوسع 

ƢǼưŞ�À¦ȂǼǟ�Ƣđ�ǶÊǇÉÂ�ƢŠ�ƨǫȐǟ�©¦̄�ƢȀȈǧ�Ãǂǻ�ƾǫ�Ƥوالتكرار والتعدد ǻ¦ȂƳÂ�®ƢǠƥ¢��،  وحىت

اقرتاح طرائق حبثية أخرى قد تكون هلا عالقة مبنهج للمتمعن من خالل هذه األبعاد  ميكن

  .املقارنة أو غريها من مناهج البحث

إن موضوع الدميقراطية يف العامل العريب هو موضوع ذو شجون بامتياز، وذلك ألنه 

بحث ألن ال ،والنتيجة أن البحث يف األسباب صعب ،موضوع تتداخل فيه أسباب خمتلفة

وكأن احلق  ،هو حبث عن إنسانية اإلنسان، وهو حبث عن أمر جعله حيول دون أصله،هنا

  .جبحُ 

دفعنا إىل هذا هو الذي ي ،مطالب متعالية للدميقراطيةوال شك إننا يف وسط زمحة 

  .جديد عث حتدٍّ مراجعة نقدية وبَ 
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د

ليس  طية،ولبلوغ بعض ما نتوخى جتسيده يف هذا البحث، نرى أنَّ مشكلة الدميقرا

  .دميقراطيةمن متثالت لل العريب العامل هُ وإمنا فيما حيمل اها،يف معن

بيَد �¢ƨǷ¦ǂǯ�ǂưǯ¢�̈ƢȈƷÂ�̈¦ÂƢǈŭ¦Â�ƨȇǂūƢƥ�ǂǋƢƦǷ�°ȂǠǋ�ƢĔ،أفضل فضائل الدميقراطية

ال ميكن حتقيق هذا اإلمكان إال بتجربة تارخيية فعلية، فالدميقراطية مفهوم واضح على أنّه

من ضبابية على مستوى  ال ملا يشوب الدميقراطية ذاته، يق على اإلنسانالورق صعب التطب

.من تكوين فكريٍّ حضاريٍّ  ينقصهما أو من غموض بل ملا يشوب فكر اإلنسان  املفهوم،

العادل، ، احلرّ ،محألن الدميقراطية خلقت من أجل بناء إنسان جديد هو املواطن السَّ و 

،كل الشعوبإليه  وهدف إسرتاتيجي تصبو  ،سيالفاضل، ولذلك هي مشروع إنساين سيا

  .توكيده مع معناهو ومصاحلة هذا األخري مع املفهوم  ،بالبناء التدرجيي للمواطن

،وثقافته الواقفة عند ما قبل احلداثة ،لكن الفرد العريب احلايل بوعيه املدين اهلشّ 

لسياسية واملعرفية نتيجة لرتسب تارخيي جعلت اإلنسان العريب يف جمتمع مغلق بأنظمته ا

: السؤال حىت حذا األمر بالبعض إىل حدِّ ،ة احملددة باحتكار الرأي واألمر والنهيوالقيميّ 

  هل حنن مهيئون للدميقراطية؟

ت مارسقد ا، قافية والدينية، املغلوطة طبعً من البديهي أن الرواسب التارخيية الث

  . سلطتها يف هذا األمر

الشعوب الطاحمة  هو جمازفة ال تضرّ ،ا فحسبفوقيً  واالكتفاء بطرح نظام دميقراطي

بشكل كبري من  قد حيدّ حلم هذه الشعوب اليت تطمح إليه على حنو  بل تضرّ ،للدميقراطية

  .إنباته يف الرتبة العربية ةويعيق حماول ،راطية كمشروع هيكليمشروع الدميقآفاق جناح 
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ه

ًال بتطهري ما حنمله مرحلي يبدأ أو إىل إعداد  فتقرةً وم صعبةً و املهمةُ تبدُ ،ومن هنا

يتناسل التفكري يف موضوع الدميقراطية يف الوطن العريب إىل  ،ومن هنا. وتنقيتهعن املفهوم 

يتناسل  ،ومن هنا. التفتيش يف السياقات البعيدة اليت نقلته أو حرضت الوعي العريب ضده

تفكري إىل أبعد مساحات بنا ال وقد يسيحُ ،املفهوم وتأويل املعىن التفكري إىل تفكيك

  .التفكري

ما يصدق على الكل يصدق : "انطالقًا من القاعدة املنطقيَّة األرسطيَّة، القائلةو 

�Ƣđ�©ǂǿ®±¦Â�ŃƢǠǳ¦�§ȂǠǋ�ƢȀƬǼƦƫ الدميقراطية اليت إن :، نسائل أنفسنا، قائلني"على اجلزء

  .اة هدف إنساينواملساو  يةاحلر خاصة، إذا اعتقدنا أنَّ أن يتبناها، نسان العريبأال ميكن لإل

Ƣē¦̄�Ŀ�ƨȇƢǣ�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�À¤� عرف تُ الدميقراطية  إن، قبل أن تتوسل إليها الشعوب

́��¦ƢēȏȂǬ)��ƨǘǴǈǳ¦�ȄǴǟ�¾Â¦ƾƬǳمن خالل م ǂǨǳ¦�ƚǧƢǰƫ��̈¦ÂƢǈŭ¦��ƨȇǂū¦Đ¦ تمع

 يرجع إىلقد أن عدم بلوغ ما تصبو إليه الشعوب  ،ومنه نصل إىل إشكالنا...). دينامل

أو ما حتمله هذه الشعوب يف خمياهلا عن معىن الدميقراطية، ،ومعىن سيء ،فهم خاطئ

ه التمثالت هلا أسباب وعوائق ذنرى أن همتثالت ملعىن الدميقراطية، وإننا أنتج وهذا ما 

سي ورواسب زمنية تسمى إىل روا قد يعودوذلك  ،حالت دون بلوغ املعىن احلق للدميقراطية

أوامر ونواهي ومعتقدات إميانية دينية حجبت بلوغ املعىن احلقيقي  ىل، أم إبالتارخيية

هلا أثرها  اليتختلف التيارات الفكرية مل اً وتقاطع ولقاءً اً مزجيمّثَل  ثقايفمنط للدميقراطية، أم 

انني وحضورها على املستوى الفكري الثقايف للمواطن العريب، أم اجرتار لإليديولوجيات وقو 

وليس  ،املفهوم احلق ملعىن الدميقراطية وراءهلم سلطة فاعلة  ستبدين كانتودساتري حلكام م
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من الضروري أن التمثيل الذي حيمله الفرد العريب ملعىن الدميقراطية يرجع إىل أحد هذه 

  .بل قد جيتمع أكثر من عائق يف فرد واحد ،األخرى دونالعوائق 

ǂǯǀǳ¦�§ Ƣƥ�ǺǷ�ǪƟ¦Ȃǟ�ƢĔ¤ أن يكون  ،موضوعية منا ةبل إنه حماول ،وليس احلصر

وتتجلى  .هلذا املوضوعنفسه اإليضاح يف تصب  ،هذا البحث منفتح على حبوث أخرى

التمتع من حيث أو  ،سواء من حيث املعىن ،عدم بلوغ املفهوم الدميقراطي لسبب نامتثالت

ē¦ǄǰƫǂǷ�Ǧ ǴƬƼŠإىل االنشغالني التالنيمساواة ومدنية وتداول على السلطةمن حرية و  ا؛ ،:

 ُو إليه من حرية ومساواة واختيارها حلاكمها ا تصبُ ملرمت الشعوب العربية ملاذا ح

 وتقييمه وتقوميه من خالل جمتمعات مدنية موازية للسلطة الرمسية؟

 َادَ هل فهمنا للدميقراطية كان خاطئًا أم ما حنمله يف خميلتنا عن معناه احلقيقي ح

  عنها؟

ƢēȐưŤÂ�ƨȈǠǫ¦Ȃǳ¦�ƢȀƬǬȈǬƷ�ƢŠ°األمر  حبقيقة معناها يف شيء، إن كان  كمتس مل

الت خاطئة عن املعىن كذلك، فإن الفرد العريب مشحون برواسب تارخيية أدت إىل متث

ى خمياله مبعرفة غري ع وغزارة الزاد املعريف للمواطن العريب غذَّ د وتنوّ أو حىت تعدّ . احلقيقي هلا

يف طريقة تفكري كان له دوره املعتقد الديين  فعل ، وكذا، تلك اليت حتملها معاين الدميقراطية

  .أكيد له حضوره يف بعض متثالت ملعىن الدميقراطية ،ألنه ذو طابع تلقيين ،املواطن العريب

ǲǷ¦Ȃǟ�ƢĔ¤  تشخيصهالذا، كانت غايتنا ،الفصل بينها من احملال متداخلة، عوائقو 

 متثالت ورت إىل حّد كبري¤��Ǵƥ�ǲǷ¦Ȃǟ�ƢĔوالوقوف عند مدى تأثريها على العقل العريب

  .لمعىن األحق للدميقراطيةلوحجبت عنه املعىن الصحيح  ،العريبجتمعت يف املخيال  حمّددة
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، أخرى ةً واإلشارات تار  ،فهامات تارةً واالست ،من خالل مجلة التساؤالت تارةً ن،إذ

وما نتج عنها من متثالت للمعىن احلقيقي  ،العوائق ذهالضوء على هنسعى لتسليط 

  .للدميقراطية

الفصل لبلوغ املقصد من البحث، اعتمدنا هيكًال حبثيًا ُمقسمًا إىل أربعة فصول؛ 

إىل عُموم الفصل، تعرضنا يف"إلشكالية الدميقراطية مقاربة مفاهيمية: "، ُعنوَن بـاألول

عندها، واملرتبطة ببنية ومعاين ودالالتعلينا الوقوف  اليت يتوجَّبق الفلسفية ااألف

املفضي إىل بل اخليط  ،مبثابة املنفذ لبحثنا كانتاليت  فاهيم، واملصطلحات، املمات، كلال

 قدمةومنها ما كان م ية،لب اإلشكالص�Ŀ�ÀƢǯ�ƢǷ�ƢȀǼǷ�ǶȈǿƢǨǷ�ƢĔ¤��ƢǼنسج إشكال

ē°ȂǴƦǳ�Ƣ اومنها ما كان ال غىن لنا عنه.  

توج ثقايف يتوقف اليت تعرب عن من ،الدميقراطية :مفاهيم هلا داللتها يف حبثنا، منها

:ِــ عنوناه بفقد  الفصل الثانيأما . قه للحرية واملساواة واإلنصافعن مدى حتقي

بتقسيمه إىل ثالثة عناصر، حبيث استهللنا األّول  قمناو  ،''الدميقراطيةاملمارسة جينيالوجيا ''

إىل  طرقالت متَّ ه أيضاً،، وفي"سالميمعىن الدميقراطية يف املخيال العريب اإل"التعرض إىل ب

وكذا النسب، ،مثل مفهوم الزمن ،لت املخيال العريب اإلسالميبعض التمثالت اليت شكَّ 

ƨǴƯƢǷ�ƪإالَّ ،نهاوأصل القبيلة اليت حاول اإلسالم التعايل ع ǳ¦±�ȏ�ƢĔ¢،قف ت يف زماننا

والشعر  ،والتمجيد ،كالفخر  ري ومدين، وصفاتاكل تطور حض  حجر عثرة يف وجه

،حيث كان يعترب الصيد فن يعاجل به مشاكل عضوية ونفسية لدى اإلنسانمن  الرماية،و 

واصل بني اإلنسان والطبيعة، أما قضية احلكم ويعمل على إرساء الروح اجلماعية ويقوي التّ 
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ـِ ويستبدهلا بـ بن اخلطاب رضي اهللا عنه بدأت مبفهوم اخلليفة ليأيت عمرفقد والسياسة 

،ومنه ،مهمة هذا األخري هي اإلرشاد الديين وقيادة العسكر ، حيث كانت''أمري املؤمنني''

�ǽƢǼǠŠ�ÀƢȈǤǘǳ¦�ƨǨǏ�ǾȈǴǟ�ƪ ƦǴǣ�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�Ƕǰū¦�À¤ املزدوج أي

  .واإلهلية يف الوقت نفسه دنيويةاحلاكم للسلطة ال

يف ظاهرة تفشي  يتجه إىل الفصلاملفكر املغريب حممد عابد اجلابري  وذلك ما جعل

ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�ňƢǘǴǈǳ¦�Ƕǰū¦ . إن املخيال الديين اإلسالمي ال ينبغي

بل مبشروعه الذي يتمثل يف فكرة التوحيد، فاملخيال الديين العريب املسلم ،تعريفه مبحتواه

  .يهدف يف املقام األول إىل مراقبة معاين الوحدانية وتعزيزها

قي بصورة طبيعية وعفوية باملخيال االجتماعي الذي واملخيال الديين يف اإلسالم يلت

  .هو أكرب مالحمه البارزة

، ''اجلذر التارخيي للدميقراطية يف املخيال الشعيب'': ِـ نّاه بـعنو فقد  عنصر الثاين،الأما 

كيف أن احلكام استندوا يف كثري من   ،لنجد يف هذه احملطة ،بالشورى والدميقراطية اهوبدأن

لسياسي كمجموع لإلرث الثقايف واإليديولوجي وا  "اخلصوصية"مسوه األحيان على ما 

حكم وضعت لصاحلها مصطلحات ذات قيمة عالية يف للواالجتماعي، إلقامة نظم 

الشورى، العدل، لتربئ ساحة االستبداد وهيأت العقل العريب : املخزون العريب اإلسالمي كـ

استقر املفهوم اخلاطئ والفاسد ملعىن  ،وهكذا .''املستبد العادل''اإلسالمي لقبول فكرة 

وال ميكن احلديث عن شورى العدل اليت قصدها املشرع احلكيم، بل ،الشورى والدميقراطية

توارى هذا النوع من الشورى داخل املخيال االجتماعي لينتقل من جيل إىل جيل، وهذا 
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عربية اإلسالمية باعتباره يف الثقافة ال اً النموذج الذي محله املخيال الشعيب وجد لنفسه مكان

وما قادت إليه من  ،هدف غرضه حاجة موضوعية ناشئة عن فساد للنماذج املطبقة هلا

  .إفساد لنهضة األمة

أما يف حمطات أخرى من هذا البحث كلها تسجل نكسات وفشل الثورات اليت 

ًا ما لكن كثري  ،كاحلرية والدميقراطية وحق الشعوب يف احلكم  ،تارة حتمل شعارات ومهية

Ƥ ȇǀǠƬǳ¦�ƨȈƦǫ¢Â�ÀȂƴǈǳ¦�§ ¦Ȃƥ¢�Ŀ�» Ƣǘŭ¦�Ƕđ�ȆȀƬǼȇÂ�¿Ƣǰū¦�ǶȀȈǴǟ�Ƥ ǴǬǼȇ.

وإن فشل هذه الثورات كان مبثابة غذاء للمخيال الشعيب، بل إن الشعوب عجزت 

وهذا ما حاصر  ،خذ يتأزم ويرتاجعحىت أن هذا العقل أ ،املعرفة أن حتقق ثورة يف العقل ويف

العقل العريب يف مواجهة حقيقية مع  جعلو  لبيولوجية لصاحبه،العقل العريب داخل احلاجة ا

احلرية تبدأ من داخله ال من خارجه حىت ولو جاء من يهب  بأن ، بعد أن اقتنعنفسه

، الء اليت أنتجها الفساد يف النفساحلرية للعقل من خارجه، وهذا يتعلق على مفاهيم الو 

فمن يكون ذلك أكثر من طارق  ،دمرجعيات إيديولوجية أكسبتها صفة اجلمو من خالل 

  .على تابوت ليوقظ من بداخله

،والطائفية ،كالقبلية  ،ة للتخلص من رواسب تارخييةوكانت هناك حماوالت هشّ 

وحفاظاً مزق ىن أخرى للتعايل عن ذلك التّ واستبداهلا مبفاهيم وبُ ،واالنقسام العرقي والديين

لكن تناول هذا املفهوم كان  ،كمفهوم حديث لبلوغ الدميقراطية  ،''ةطنااملو '' على مفهوم

 مفهوم مبثابة جزء من الكل إنه ،بل تعود له يف حلظات الضعف ،قطعند الضرورة ف
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متثل مجلة من ن الدميقراطية وأ وخباصة،، رخوٌ و ألنه جديٌد ،عثرتاالعتماد عليه جيعلنا نو 

  .اهلامشية األجزاءتكاملة ال تساوم فيها املصامدة و ال البنيات

�Ƣē®¦°¤�µ ǂǧÂ�ƨȈƦǴǣȋ¦�ǶǰƷ�Ȇǿ�ƨȈǴǠǨǳ¦�ƨǇ°ƢǸŭ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�ƪ ǻƢǯ�¦̄¤Â

فإن إعالن تفوق اإلنسان هو الطرف اآلخر يف معادلة للتساوي بني  ،على دفة احلكم

إن حقوق اإلنسان والدميقراطية متالزمان يف وبالتايل، ف .املواطنني واحملافظة على كرامتهم

  .ضور ومتكامالناحل

شرًخا،باألحرى أو ا،زمنيً شرًخاقد يلتمس  ،هذا املبحث قراتع لفإن املتتب

سيلحظ حتّوله ،تتبع املخيال العريب اإلسالمي مع بداية اخلالفةمرتبطًا مبسألة  اكرونولوجيً 

مفاهيم ويف  أحيانا أخرى،احلداثة  نياتينًا ويف بحخميال شعيب سياسي يف الثورات إىل 

  .يف حمطات أخرى ق اإلنسان واملواطنةحقو 

إن مل نقل انعدام حراك سياسي  ،عن غياب ،يف حقيقة األمرشرخ ال ويعّرب هذا

ل من وعي وخميال جِّ ووعي ثقايف واجتماعي يف جمتمعنا العريب اإلسالمي، عدا ما سُ 

 ظهور ذلك ما أشرنا إليه يف املبحث األول مث ،سياسي يف عصر اخلالفة األوىل إىل معاوية

والرجعية احلركات السياسية يف بداية القرن العشرين الدينية منها والقومية والوطنية 

  .والتقدمية

التصورات الدينية واملدنية الفكرية : "وقد جاء عنوانه بِــ ،الفصل الثالثأما يف 

الدميقراطي، صورات الدينية واملشروع عرض إىل التَّ التَّ متَّ ، وفيه "واملشروع الدميقراطية العريب

من اإلشكاالت املطروحة جنده يف ) وموقع الدين(حبيث أن نسبة الثقافة العربية اإلسالمية 
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م النظم الدميقراطية مع أرضية ثقافية تتأسس على ؤ ومسألة مدى تال ،ر العريب املعاصرالفك

،اإلقصاءعقلية احتوائه لǯ��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƢēƢǫȐǟÂ،قنن التشريعاتيُ عقائديٍّ فضاءٍ ب ،الدين

ومذاهب متعصبة يستعصى  ،وطوائف ،قرَ تؤدي إىل ظهور فِ اليت تلغي واقع االختالف و 

عليها استيعاب التنوع الديين والعقائدي خارج مقوالت العصر الوسيط اليت مل تعد تتالءم 

وطبيعة إنشاء وتشكيل جمتمعات حديثة اليت ال يلعب فيها االنتماء الديين مبعناه الضيق 

  .ية الكيانات الوطنية والقوميةأساسا هلو 

كشفت االنتخابات التعددية يف العامل العريب   ،صورات املدنية األخرىويف التّ 

هشاشة القوى احلزبية الفاعلة يف الساحة السياسية، حبيث أنتجت هذه األحزاب وجهاز 

بل  تل التمثيل الشعيب،على املمارسة الدميقراطية حبيث حي تنعكسا سلبياتاحلاكم احلزب 

  .اام بني القطاعات الشعبية وممثليهيقع عدم انسج

�ǞǸƬĐ¦�Àȋ��ƢȀȀƳȂȇÂ�ƢȀȇǂưȇ�ňƾǷ�ǞǸƬƴŠ�ƢǿǂǿȂƳ�Ŀ�ǖƦƫǂƫ�ƨȈǻƾŭ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�À¢�ƢǸǯ

ء املدين قادر على تطوير طاقة األفراد األخالقية والوعي وترقيته وتقدمه، وخلق فضا

املبدع حيتاج إىل مساحة كافية من اإلبداع، ألن العمل  ةاجتماعي ثقايف سياسي يطلق حري

احلرية واالنتهال من الرتاث العريب اإلسالمي األصيل، لكن املعىن واملفهوم احلقيقي 

ني أنه ليس وقد يعتربه بعض األصوليِّ ،للمجتمع املدين قد يعيق الطبقة احلاكمة يف بالدنا

مع املدين يف صنع ƬĐ¦�ƨȈŷƘƥ�ǶǴǈȇ�ƢǼǴǯ�ǲƥ��ĺǂǣ�¿ȂȀǨǷ�Ǿǻ¢Â،من ثقافتنا يف شيء

نات التخلف كالتعصب العشائري أو القبلي هي من مكوّ ،لكن اإلعاقات ،الدميقراطية

�ǞǸƬĐ¦�°ȂǘƬǳ�ǪȈǠǷÂ�Ǧ،احلادة اليت قسمت الشعوب ǴƼƬǷ�ȆǟƢǸƬƳ¦�°ȂǗ�ƨǴȈƦǬǳ¦�À¢Â
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�ƢȀǔǧ°�ǺǷÂ�ǞǸƬĐ¦�» ¦ǂǗ¢�śƥ�̈¦ÂƢǈŭ¦�§ ƢȈǣ�ǺǷ�ǾǇǂǰƫ�À¢�¾ÂƢŢ�ƢǷ�Ƥ Ʀǈƥ�ňƾŭ¦

«�¦�ǂưǯ¢Â��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨǯǂƸǴǳ�ƨǸǛƢǼǳ¦�śǻ¦ȂǬǳ¦Â�ǞǸƬĐ للدولة املنظمة ¦ǂǗ¢�śƥ�©ƢǫȐǠǴǳ

فإن ماهية التجاوب الذي ارتبط فيه تفكك السلطة القبلية أو الطائفية يتنبأ  ،من ذلك

بإمكانيات أكرب للتحول الدميقراطي وعلى العكس كيف عمل نشوء تكتل طائفي أو قبلي 

  .وبالتايل إلغاء للدميقراطية ،احلريات السياسية واملدنية من تقهقر النظام السياسي وإلغاء

، "األبعاد احلضارية والسياسية للتمثالت الدميقراطية'': ــعنوناه ب الفصل الرابعأما 

جراء اإليديولوجيات  ،املعاناة اليت كشفتها العقود األربعة أو اخلمسة إىل ،وتعرضنا فيه

ري املنشود واليت أدت بنا  على إحداث التغيّ '' ثوريةال''املتحجرة وعجز األحزاب والقيادات 

كما هو احلال اليوم، إىل اهلروب حنو املاضي للتخلص من احلاضر وإىل اللجوء إىل 

االحنراف و  لقد واصلنا االستهزاء بالفكر .الغيبيات الدينية للتحرر من الوضع الراهن وآالمه

 والنظر وأسبغت الفوضى على ممارساتنا التفكري علىائية شاملة أبعدتنا عن املقدرة يف غوغ

وردة الفعل  ،االجتماعية كافة، أصبحنا ال نعرف إال الوعي املباشر، أصبحنا سجناء اآلنية

يز أو التوصل إىل أي نوع من أنواع األوتوماتيكية، وفقدنا أية قدرة على النقد أو التميّ 

đƢĐ�©ƢǠǸƬĐ¦Â�§ȂǠǌǳ¦�ǾȈǳ¤�«ƢƬŢ�Äǀǳ¦�ļ¦ǀǳ¦�ȆǟȂǳ¦ة واقعها وللحفاظ على بقائها .  

البنية األبوية وسلطتها، وال  ةقع الفكر العريب وحتجره هو هيمنومما زاد من تقو 

بل السلطة األبوية داخل العائلة  ،نقصد بالسلطة األبوية سلطة األب البيولوجي وحسب

البنية  بل السلطة املنتشرة يف ،''اجلماعات الصغرية''اليت تقوم بدراستها سوسيولوجيا 

�ǞǸƬĐ¦�©ƢǫȐǟ�Ŀ� ƾ̈ǈƴƬŭ¦Â�ǾǼǷ�ƨǠƥƢǼǳ¦Â�ÄȂƥȋ¦�« Ȃ̄ǸǼǳ¦�Ŀ�ƨǴưǸƬŭ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦



 مقدمة

م

�Ƣđفإن هذه السلطة ظاهرة وخفية يف آن واحد، نراها وحنسّ �ŘǠŭ¦�¦ǀđ .وحضارته ككل

أفرزت سلطة مشولية استبدادية، تكرس منطق ) األبوية(وهذا النوع من السلطة  ،أينما كنا

  .األفراد وفق شرعنة هذا السلوك األبوي استعباد

رية خاصة إذا كانت لغة ال متت بصلة إىل اإعاقة حض ثلكما أن اللغة كثريا ما مت

يف البيت والشارع، ونعرف أن اللغة هي انعكاس للواقع يتّم تداوهلاياة اليت ال لغة احل

 يف الفكر وال االجتماعي النفسي، واقع جمتمعنا األبوي اخلانق الذي يرفض كل تغيري

فإنه  ،يرضى إال باملغلوط وخبضوع املثقف العريب هلذا النموذج من اللغة والثقافة األبوية

بل إنه يشارك يف عملية  ،يرضخ وينحين ملا تريده اخلطابات واإليديولوجيات السياسية

اإلخضاع السياسي الذي هو مفروض عليه وحىت عندما جيابه السلطة السياسية بالنقد 

فإنه يساهم يف دعم هذه السلطة وتعزيز  ،باللغة واخلطاب اليت وضعته هذه السلطةلكن 

  .شرعيتها

إن هدف النقد احلضاري يف املرحلة احلالية هو نقد النظام األبوي وتعريته 

إيديولوجيا وتفتيته سياسيًا من خالل ما ميارسه من خطاب أبوي وما يتضمنه من عقلية 

  .دالوصية لعقول وتفكري األفرا

صدد ب ، ميكن القول، إنناوباإلشارة إىل هذا املوضوع اليت يتعرض له النقد احلضاري

�Â�¿ƢǜǼǳ�ǾǠǔźÂ�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�®ǂǨǳ¦�̈ƢȈƷ�ǶǰŹ�¿Ƣǜǻ�Ǻǟ�Ʈ ȇƾū¦ احد يقوم على السلطة

  .واإلرادة الواحدة اليت جتد منوذجها البنيوي وأصلها التارخيي يف سلطة األب حاديةواأل



 مقدمة

ن

إمنا ينبع من هذا التاريخ  ،والتحرر من أجل االنعتاقف الفرد باعتقادنا أن شغو 

،ل مع الزمن إىل وعي هادفوالذي يتحوّ ،الداخلي املغروس يف أعماق التجربة والالشعور

  .وممارسات حمددة تقررها ظروفه املادية احملسوسة وأحواله املعيشية ومستوى إدراكه

بل حىت احلضارية اليت تعيق املشروع  ،إن التأمل يف العوائق الثقافية والسياسية

�Å̈°Ƣƫ�ƨȇȂƥȋ¦�̈ǂǜǼǳ¦�ǾũƢǬƬƫ�ȆǴǿ¢�ǞǸƬĐ�ƨƦȈǯǂƫ�Ȇǿ�ȆǗ¦ǂǬŻƾǳ¦، ًوالقبلية  ،أخرى والطائفية مرة

�ǞǸƬĐ¦�©ƢƠǧ�ǒ،املتحدية لفكرة مؤسسة الدولة Ǡƥ�ǾȈǳ¤�ƘƴǴȇ�ňƢǸǴǠǳ¦�§ ¦ŗǣȏ¦�ŕƷ�ǲƥ

عدم بلوغ ما تصبو إليه الشعوب باسم احلداثة كلها ذات ممارسة وفعل سليب تعاقب عن 

  .العربية من حتقيق للمشروع الدميقراطي

ƾǟƢǇ�ƢȀǴǯ�ƨȇ®ȂǸǟ�©¦°Ƣǋ¤�ƢĔ¤�ǲƥ©�،وإن تناولنا هلذه األبعاد ليس باملعىن األفقي

نات هذا العمل التحليلي على إثراء وإثارة خمتلف املشارب اليت استقينا منها خمتلف مكوّ 

  .النقدي ملشروعنا الدميقراطي

هي و الدراسة العلمية األكادميية توجب علينا إتباع خطوات وإتباع سبل تنري دربنا،  إن

مل  ،هلذا األخري واختيارنا .ƢčȈǴȈǴŢ�ÅƢƴȀǼǷ�ÀȂǰȇ�À¢�ƢǼȇƘƫ°¤��¦ǀǳ��ŃƢǠŭ¦�®ËƾŰ نهجمة مبثاب

وخمتلف  ،لبحثاتفرضه طبيعة  اً مؤسس كان اختيارابل   طية،اعتباأو يكن بطريقة عفوية 

مع اللجوء أحيانا، إىل تقنيةاصره، منهجنا حتليلي تفكيكي، وكيفية تسلسل عنتفاصيله 

فاهيم امل نركز على مجلة منعة ختصصنا الفلسفي جتعلنا إن طبي وميكننا القول. املقارنة

خمتلف تفكيك مضامينها وقراءة  األساسية واحملورية، من خالل السعي إىل صطلحاتاملو 

منهج حتليلي لظاهرة إنسانية حنسبها عتمدين يف ذلك على مأبعادها واحلفر يف جذورها، 



 مقدمة

س

        ال ميكن اخلوض وعليه، فإنه. ياة األفراد والشعوب املعاصرةحشروط  برز وأهمأ من

،يف موضوع الدميقراطية بدون حتليل العناصر الفاعلة يف بلورة معانيها -حبسب زعمنا-

لكل شكل من أشكال العشوائية  مقصيمنهج حامل للتسلسل ، التحليلالسيما وأن 

مسار كل افرتاض وصوًال نتائج الفرضيات ويسجل ز بني حتليل مييّ واالرجتالية، إنه

Ʈ ƸƦǳ¦�ƨȇƢĔ�ǞǷ�ƢȀǈǨǻ�Ǻǟ�Ǧ ǌǰƬǇ.

كون أننا   يف حمطات عديدة من هذا العمل يعود إىل إىل املنهج املقارن ورجوعنا  

 فإن اهلدف املتصل بالتنظري ،من مثةو  ،تعلق بالسلوك اإلنسايني اً معاش انتناول موضوعً 

هو معمول به من  وما بني ما حنمله من أفكار ومتثالت، مقارنةإجراء يستوجب علينا 

الرابط، بل قد يكون اإلمالء من الواقع يكون وال نقطع يف أيهما  ات وممارسات،يسلوك

املكوث إىل الواقع ليس قصد  أحيانا الفكر ينزللتصحيح ما ظن الفكر أنه مستقل، و 

اءات ميصريورة تارخيية من خالهلا جنسد إب ميكن تسميتهاعنده، بل ألخذه يف رحلة 

إىل جانب املنهج  االنشغال الذي دفعنا إىل اتّباع تقنية املقارنةتفكريية، وذلك هو

  .التحليلي

تؤسس إشكاليته وترسم معلوم، كل حبث علمي ينطلق من دوافع وأسباب هو وكما        

.موضوعّية وأخرى ذاتّيةسبابٍ أأنفسنا نتعامل مع  الغالب، جند ، ويفهيكله

املشروع النهضوي العريب وطبيعته، إذ مل يكن املشروع فهي مشدودة بفأّما األسباب الذاتية، 

وليد الرّاهن، بل التفكري فيه يعود بنا إىل الدراسة اجلامعية وسنوات التسعينات، وهي حلظة 

الدميقراطية  املوضوع اليت محلها اهنا تلك السِّجاالت الفكريةتارخيية فارقة شّدت انتب



 مقدمة

ع

اختذت يف الكثري من الفكريّة مسرحًا للصراعات آنذاك، اجلامعي ومقوالته حيث كان احلرم 

ومل يكن هذا هو السبب الوحيد الذي صرف حنو  ،األحيان طابعًا سياسيًا وإيديولوجيا

¦̄�ƨƷÂǂǗȋƢƥ�ƢǼǷƢǸƬǿ¦�ǞƳǂȇ�ǲƥ��̧ȂǓȂŭ¦�ń¤�Ƣēتابات املفكرين العرب مطالعاتنا األولية لك

وما محلته نصوصهم من وحممد أركون  ،ابريحممد عابد اجلو  ،هشام شرايب: كَـــ املعاصرين  

.معاٍن ودالالت تعاطت مع األحداث

العلمي أمام موضوع املشروع  نقاشرغبة يف وجوب فتح باب ال ،لدينانت لقد تكوّ 

  .امهة يف صوغ رؤية فكرية وسياسية حولهالدميقراطي العريب للمس

ومع كل التغريات احلاصلة اآلن على الساحة العاملية بات من الصعب اليوم الكتابة 

والظاهر أن أي نظام  ،وخباصة عن أي اجتاه يطرح الفكرة ،عن موضوع دميقراطية عربية

ة أو دينية أو ييدعي أنه دميقراطي يسقط يف خطاب شعبوي أو يف معارضة ثقافية أو تارخي

  .فقد بريق الشعار الدميقراطي الذي بناهياقتصادية جتعله 

اهلدف من  ،رية فكريةابل هو مقاربة حض ،ليس مرافعة سياسية لكن حبثنا هذا

بل حقيقته  ،وتأويله إىل تأويالت ،لت قراءاته إىل قراءاتحتوّ ،ورائها الوقوف على فكرٍ 

  . لت إىل متثالتحتوّ 

إشباع حاجة يطمح إىل  داخلي دسمرتبطا حبأن اهلدف كان ام، يف هذا املقونذكر 

، حتليل من »ƢēƢǫȂǠǷكوين احلياة الدميقراطية و ت«حتليل عملية  ترتبط مبحاولة ،فكرية كبرية

ń¤�» Ƣǘŭ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ƢǼǴǏȂȇ�À¢�ǾǻƘǋ ختطي العموميات واالستنتاجات السطحية.  



 مقدمة

ف

ه حيملوعية، فيعود بنا املقام إىل ما هذا عن األسباب الذاتية، أمَّا األسباب املوض

هو  ،كمه سؤال جادحيديولوجيات والتأويالت كنسق فكري من السياسات واإلي املوضوع

ماذا تستطيع املبادرات الطاحمة للدميقراطية أن تقدمه على املستوى الفكري والسياسي أو 

  على املستوى النظري؟

ع من أجل والصرا  ،صراع الطبقيال زلنا اليوم نسمع احلديث عن الخاصة، وأننا 

واالقتصادي والثقايف، وهي أطروحات تقع يف قلب النظرية عقائدي،والصراع ال ،احلرية

  .واملمارسة الدميقراطية

من الصرامة العلمية  مشتمال على احلد األدىنعملنا هذا  قد طمحنا إىل أن يكونو 

نستطيع كبح أحالمنا  الننا نعرتف بكل صدق أوإن كنا  ،اليت تقتضي احلياد واملوضوعية

  .سود فيه مزيد من احلرية والعقالنية ومزيد من الدميقراطيةتأن  أمليف عامل ن

تنظري يظهر من إىل القيام بدوافع فلسفية تطمح هناك ومن الدوافع املوضوعية، 

  .مفاهيم صارمة ومضبوطة بلورةخالل 

، هذا العمل النظري ضوعي داخلنه من املو إىل القول، إبنا املطاف  قد انتهىو 

«��ǺǗ¦ȂŭƢƥÂ�ǲǫƢǠǳ¦�ǂū¦�ÀƢǈǻȍƢƥ�ȆǠǘǫÂ�ȆƟƢĔ التأكيد على أن ¦ŗǟ¦�Ȇǿ�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦

ة وواعية وهادفة خبصائص نوعية وذهنية وبالفاعل االجتماعي، فاعل اجتماعي بفعالية حرّ 

 حرّ جيب التفكري يف طريقة ملموسة إلمثار فرد عريب ،ومن هذا املنظور. واجتماعية ونفسية

  .كما أن وعيه حلريته أهم من أي حقيقة أخرى،  ةداخل دولة حرّ 



 مقدمة

ص

غري أنَّ الكتابة يف مثل هذه املواضيع ذات الطابع اإلنساين مبختلف أبعاده، جتعلنا 

نصدم ببعض الصعوبات، قد يكون أوالها، هو ذلك الّتحّول السياسي الذي يعرفه 

©ƢƥƢƬǯ�Ŀ�ǂưǯ¢�ȄǴƴƬȇÂ��ǞǸƬĐ¦ تلف أطيافهم يف الدميقراطية، وهذا ما املفكرين مبخ

يضعنا أمام صعوبات إضافية، إذ أن الدميقراطية تتلون بألوان هؤالء الكتاب، وتتشكل 

حسب مواقفهم وقوة إقناعهم، فيتعذر على املواطن العريب بلورة تصور فلسفي وأخالقي 

��ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�ƨǳÂƾǳ�Å¦ǄǯǂǷ�ǾǴǠŸ�ȆǟƢǸƬƳ¦Âوهي  ،أثناء حبثنا واجهتنا صعوبات ،ولذلك

  .تتعلق بإشكاليتنا الرئيسةحبوث متخصصة  نقص

طروحة القائلة ك األلأحيانا بت مقتنعنيوحنن  ،ض النصوصإضافة إىل أننا جلأنا إىل ترمجة بع

متأرجحة بني الواقع  بقيتوضوعنا مل بالتايل، فإن مقاربتناو . تكون خيانة قد بأن الرتمجة

  .بني الذات واملوضوع ،يقبني التجريد والتطب ،واملنظور

أنفسنا أمام مقام فكريٍّ غيِّب حضوره القيمي يف كثري من وجدنا  ،ومن هنا

ب الدقة وأبعد ش على اهلدف وصعّ مما أربك العبارة أحيانًا وشوّ الكتابات الغربية والعربية، 

.دى، وزاد يف املسؤولية إىل الوفاء يف تبليغ املعىنامل
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الدیمقراطیة:أوالً 

نظام من الوجود السياسي واالجتماعي، قوامه منط من السلوك وأسلوب الدميقراطيةُ 

�ËǲǠǳÂ��ƾƷ¦Ȃǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ǲƻ¦®�ƨǨǴƬƼŭ¦�©ƢǟƢǸŪ¦Â�©ƢƠǨǳ¦�śƥ�ȆǇƢȈǈǳ¦�Ǌ ȇƢǠƬǳ¦�Ŀ ّمات الس

�Â�ŁƢǐŭ¦�ǺǷ�ƨǴŦ�» ȐƬƟ¦�Ȃǿ�ǞǸƬĐ¦Â�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ƾǫƢǠƬǳ¦�̈ǂǰǧ�Ȇǿ�̈±°ƢƦǳ¦Â�ÃŐǰǳ¦��ǞǧƢǼŭ¦

تنظم روابط اجتماعية وتتوافق مع نظام من الوجود السياسي الذي حيول دون احتكار 

، كما أن هذا النظام جيعل الفرد وميكنه من السلطة السياسية واالستبداد باحلكم مطلقاً 

مراقبة السلطة واالعرتاض عليها واالحتكام إىل قواعد ميكن الرجوع إليها، فإن للدميقراطية 

رورية باجتماعها يكون حلول الدميقراطية ممكنا، وبانتفائها ال ميكن حتقيقه، شروط ض

وإحدى شروط الدميقراطية أيضا التداول على السلطة، بل توفر هذا الشرط عالمة صحة يف 

  .حضور الدميقراطية مثلما أنه العنوان الذي يدل عليها

Ƣē¦ǀƥ�Ƥ Ǵǘƫ�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�À¢�¾ȂǬǻ�» Ƣǘŭ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ƢĔȋƢē¦ǀƥ�ƨȈǳƾƳ��ƢĔ¤�ǲƥ

  .وال مربر له سوى الرغبة فيه ،برنامج يطرح على الناس

، اجلزء األّول يشري ن كلمة دميقراطية من مقطعني مستمدين من اللغة اليوناينتتكوّ 

مبعىن حكم أو سلطة، أي أن الكلمة Cratosواجلزء اآلخر يفيدُ مبعىن شعب، Démosإىل

1.عبتعين حكم الشعب أو سلطة الش

.128، ص2007ب،ذ،ن، القاهرة، دط، ، 1جزء سعاد الشرقاوي،  النظم السياسية يف العامل املعاصر، -1
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سع لكل مذهب سياسي يقوم على حكم الشعب لنفسه، تتّ ،ومبدلوهلا العام

1.برقابتهم بعد اختيارهم وخباصة القائمني منهم بالتشريع ،باختياره احلر حلكامه

وملا كان إمجاع الشعب مستحيًال، وخباصة يف أمور السياسة واحلكم، فإن حكومة 

 ن الدميقراطيةإ: "Maxeyماكسي "يقول  بية،الشعب قد أصبحت تعين عمًال حكومة األغل

هي حبث  وإمنااجتماعي،  أوو نظام حكومي أرن العشرين ليست جمرد شكل سياسي يف الق

ونشاطه االختياري احلر بأقل  اإلنسانعن طريق احلياة ميكن فيها التأليف والتنسيق لذكاء 

ذ هي مسايرة إميع البشر، حلياة هي خري طريق جلإكراه ممكن، وهي االعتقاد بان مثل هذه ا

2.وطبيعة الكون اإلنسانلطبيعة 

وباألحرى  ،الدميقراطية هي سياسة الذات الفاعلة ،"روبري فريس"تعبري  وعلى حدّ 

باآلخر، فالدول األوروبية ما صارت دميقراطية إال عندما اعرتفت،  االعرتافهي سياسة 

ال وجود للدميقراطية خارج نطاق بعد حروب األديان، بتنوعها االجتماعي والثقايف، و 

3.واآلراء واملشاريع واالعتقاداتبتنوع األصول  االعرتاف

 .86ص ،2005، 1والعالقات الدولية، املكتبة اجلزائرية بوداود، اجلزائر، طعامر مصباح، معجم مفاهيم العلوم السياسية-1
.164، ص1981نصر حممد عبد املعز، يف النظريات والنظم السياسية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، دط، -2
.40-39، ص ص 1998، 1لبنان، طجورج طرابيشي، يف ثقافة الدميقراطية، دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت، -3
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)بمنظار علم االجتماع(معنى السلطة : اثانیً 

على غرار كل من  "س فيربكما "1�Ƣđ�ċǶƬǿ¦�Ŗǳ¦�ƢȇƢǔǬǳ¦�ǺǷيُعّد موضوع السلطة

داث الثورة الفرنسية، حيث وذلك كرد فعل ألح ،)دوركامي، وماركس، وتوكفيل، وغريهم(

§�¦��ƨȈǈǻǂǨǳ¦�̈°Ȃưǳ االجتماعيتأثر مجيع هؤالء املفكرين بتيارات التغري  ƢǬǟ¢�Ŀ�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ

 اجتاهإذ شهدت البناءات التقليدية للسلطة تغريات أساسية وفقا لتصورات متنوعة، وتبلور 

أمهية بناء  االجتاههذا  رَّ قأليدي ببناء يؤسسه العقل، ومن مث البناء التق استبدالثوري يرى 

جيب أن يكون بواسطة السلطة  االستبدالآخرون أن  رأىالسلطة العقالنية، يف حني 

الذي  يرجع يف عمقه إىل احلضور الفعال لشخصية  االجتاهوهو ) ماكس فبري( الكارزمية

  .نابليون

طة تبلورت ثالثة تصورات أساسية للسلطة، هي السلطة التقليدية، والسل،بذلك  

السلطة عند  االجتماعالعقالنية والسلطة الكارزمية، واملالحظ أن املقوالت األساسية لعلم 

 االجتماعيحوهلا إىل مناذج لدراسة أنساق السلطة يف خمتلف أقسام النظام ) بريفماركس (

  .الل التاريخ الغريب وغري الغريب خاألمشل، 

: مها ،ز بني مفهومني أساسينيلطة أن ميييف تناوله لقضية الس "يربف"وقد حاول   

د مفهوم القوة لديه من خالل فرصة مفهوم القوة، ومفهوم السلطة أو السيطرة، ويتحدّ 

ولو كان ذلك يف مواجهة مقاومة اآلخر، ومن هنا توجد ،الفاعل لفرض إرادته على آخر

، ديوان املطبوعات اجلامعية، املؤسسة 1طالدكتور سليم حداد، :، ترمجةاالجتماعلو، املعجم النقدي لعلم بودولوف بوري -1

.376، ص1986اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، اجلزائر، 
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مايز من خالل فرصة أحد ، وتشكل أساس التّ االجتماعيالقوة داخل إطار التفاعل 

  .فاعلني لفرض إرادته على اآلخرينال

أو  ا كالواليات املتحدةقد يكون جمتمعً ) فيرب( واملالحظ أن الفاعل الذي يقصده  

، وتتزايد فعالية القوة أو االجتماعيفرنسا، أو مجاعة من الفاعلني يف إطار ساحة التفاعل 

  .أكثر أو أقلتتضاءل بالنظر إىل قدرة الفاعل على حتقيق خضوع اآلخر إلرادته بدرجة 

فها بفرصة السيد على حتقيق طاعة هؤالء الذين أما السلطة أو السيطرة فهو يعرّ 

يتضمن فكرة  بني القوة والسلطة أن مفهوم القوة ال االختالفويكمن  ،"ا لهنون نظريً ييد

احلق يف األمر وواجب الطاعة، بينما تتضمن السلطة إمكانية حتقيق طاعة اإلرادة من 

.1نيجانب اخلاضع

د يف ثالثة أنواع من السلطة، تتحدّ ) ماكس فيرب(أشهر مناذج السلطة قدمها  ولعلّ 

يعتمد كل منها على نوع من الشرعية أو لكل سلطة منها نوع معني ممن اإلدعاء بالشرعية، 

  :وفيما يلي نعرض هذه النماذج األساسية

1.ȓʆȯ ʊɨɜȗɦȄࡧȓɈ ɨȸ ɦȄL’autorité traditionnelle

بقدسية التقاليد اليت كانت  االعتقادرعية يف هذا النوع من السلطة على وتعتمد الش

شرعية من هو يف  تلك التقاليد اليت تقرّ ،)سواء كان هلا أساس واقعي أم مل يكن(موجودة 

سلطة األب أو الزوج أو رب العائلة على أفراد عائلته، هي السلطة، فالسلطة األبوية 

1- Maurice Duverger , Introduction à la politique, ed Gallimard, Paris, 1967, p 119.
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على أفرادها، وسلطة األمري أو امللك التقليدي على أفراد  وسلطة رئيس القبيلة أو العشرية

ساس الذي  تستند عليه هذه األإذ أن  ،ا خمتلفة للسلطة التقليديةشعبه، كلها متثل أنواعً 

حبيث تعرض  ،األفراد بوجود قواعد معينة هلا قدسية أو قوة سحرية معينة اعتقادالسلطة هو 

، وهذه القاعدة كما يرى الدنيويإىل نوع من الشر املخالف هلا للعقاب اإلهلي أو تعرضه 

هي اليت تقول بضرورة خضوع األفراد إىل من حيتل مكانة السلطة سواء كان ملكا أم  "فيرب"

.للقبيلة للعائلة أم رئيساً ا أو رباً أمريً 

2.ȓʊɱֺ ɜɐɦȄࡧȓɈ ɨȸ ɦȄL’autorité légale rationnelle

قانوين أو شرعي، ويف هذا النوع من السلطة أو السلطة القائمة على أساس عقالين و 

�ƨǘǴǈǳ¦�ń¤�ļƘȇ�Äǀǳ¦�ǎ االعتماديكون  Ƽǌǳ¦Â��®¦ǂǧȋ¦�Ƣđ�ƾǬƬǠȇ�ƨǼȈǠǷ�ƾǟ¦Ȃǫ�ȄǴǟ

الشرعية يف احلكم، وقد تتحدد هذه القواعد  لكإىل هذه القواعد هو الذي مي استنادا

ǎبنصوص الدستور أو قواعد أخرى غري شخ Ƽǌǳ¦Â��®¦ǂǧȋ¦�Ƣđ�ǺǷƚȇ�ƨȈǐ ي يصل إىل ذال

السلطة عن طريق هذه القواعد هو الذي تكون سلطته شرعية، كما له السلطة الشرعية يف 

هذه القواعد غري الشخصية  باسمإعطاء األوامر، ومن جهة أخرى فإنه ميارس سلطته 

أن هذا النوع من السلطة هو النوع  "فيرب"ولذلك تكون سلطته حمدودة، ويعترب ،وميتثل هلا

1.احلديث

1 - Maurice Duverger , op.cit, p122.
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3.ȓʊɭȴȲȆɢɦȄࡧȓɈ ɨȸ ɦȄL’autorité charismatique

الفرد  لكهاواليت مي االعتياديةهي القابليات واخلصائص غري  ،واملقصود بالكارزما هنا

أم يفرتض وجودها عند  ،أم ومهية ،حقيقية سواء كانت هذه الصفات اخلارقة هي حقيقة

شخص ميلك صفات خارقة على أساس وجود  فالسلطة الكارزمية هي اليت تقوم الشخص،

�ǽƾȇ�Ŀ�ǺǷ�Â¢��Ǯ Ǵŭ¦�Â¢�ǶǯƢū¦�Ƕǰū�ÀȂǠǔź�®¦ǂǧȋ¦�À¢�Ä¢��ÀȂǷȂǰƄ¦�®¦ǂǧȋ¦�Ƣđ�ƾǬƬǠȇ

بصفاته اخلارقة أو السحرية وإخالصهم لشخصه، فالشرعية  اعتقادهمالسلطة على أساس 

�ǺǷ�ǞƦƬƫ�®¦ǂǧȋ¦� ȏƚǿ�ǶǰƷ�Ƣđ�ǞƬǸƬȇ�Ŗǳ¦رقة اليت الاحملكومني بصفات احلاكم اخلا اعتقاد 

ȏ¦�®¦ǂǧȋ¦�Ƣđ�ǞƬǸƬȇويورد  .1عتياديون واليت قد تستمد جذورها من شيء غييب أو سحري

�Ŀ�Ƕē¦°ƢǐƬǻاكاألنبياء والقواد املشهورين ب  ،أمثلة على ممارسة هذا النوع من السلطة "فيرب"

ƢĔƜǧ� ƢŹȍ¦�ȄǴǟ�ƾǸƬǠƫ�ƨǘǴǈǳ¦�ǽǀǿ�À¢�ƢŭÂ��śǠǷȐǳ¦�§ ¦ǄƷȋ¦� ƢǇ£°Â���§Âǂū¦  سلطة

 . الذي تظهر فيه االجتماعيترتبط بالنظام  ȏ�ƢĔ¢�̄¤��ƨȈǻȐǬǠǳƢƥ�ǶǈƬƫ ال

:هي تستلزم آمراً ومأموراً وأمراً احلق يف األمر، فالسلطة مبعناها العام هي 

وتنفيذ األمر لطاعة لآلمر آمرًا  له احلق يف إصدار أمر إىل املأمور، ومأمورًا عليه واجب ا-

�ƢĔ¤��ǾȈǳ¤�ǾƳȂŭ¦ ًعالقة بني طرفني مرتاضيني، يعرتف األول منهما بأن ما يصدره من ،إذا

، ويعرتف الثاين منهما إال ألنه صادر عن حق له فيه الطرف الثاين ليس واجباً عليه إىلأمر 

، إليهاألمر  إصداربأن تنفيذه لألمر مبين على وجوب الطاعة عليه وحق الطرف األول يف 

مفصل الثالثي بني األمر واملأمور واآلمر يتمركز توازن معىن وقد يقول أيضا أن، هذا الت

�ƨǴǰǌǷ�Ȇǿ�ƨǘǴǈǳ¦�ƨǫȐǟ��ȆǓ¦ŗǳƢƥ�ǲƥ��Ǧ Ǽǟ�ÀÂƾƥ�ƢĔ¦ǄȈǷÂ��ƨǘǴǈǳ¦م مبا تتقوّ  االعرتاف

1 - Maurice Duverger , op.cit, p122.
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، استقامت السلطة  ا متبادالً فإذا كان هذا االعرتاف تامً . به من حق وواجب عند طرفيها

و من جهة املأمور أو ألل إليه، من جهة األمر تطرق اخل ولكن إذا. كعالقة أمرية مشروعة

°ƢȈĔ¦�ń¤�ȆȀƬǼƫ�ƾǫÂ��ǺǿȂǳ¦Â�̧ƾǐƬǳ¦Â�½ƢƦƫ°Ȑǳ�µ ǂǠƬƫ�ƢĔƜǧ��ǾǈǨǻ�ǂǷȉ¦�ƨȀƳ�ǺǷ.1

إذا كان هذا هو معىن السلطة بوجه عام، فمن البني أن احلق الذي تقوم به حمدود 

  . هثانية هي ميدانه ونطاقه أو مدامن جهتني، األوىل هي مصدره، وال

واملدى الذي ميارس  من أين يأيت لصاحب السلطة احلق يف األمر؟ وما هو امليدان

؟ وما هو املدى الذي يستطيع بلوغه يف ممارسته له، كل سلطة بني البشر فيه هذا احلق

. وكل سلطة مربرة إمنا هي سلطة يف ميدان معني ومن أجل هدف معني. حتتاج إىل تربير

انتحال للحق يف األمر  سلط هوفالتّ . النقطتني اتنيط يكمن يف هبني السلطة والتسلوالفرق 

اوز للنطاق املعني للحق يف جت من دون تربير البتة، أو من دون تربير كاف ومقبول، أو هو

ويف احلقيقة، إذا كان من اليسري، نظريا، إدراك الفرق بني السلطة والتسلط، فإنه من . األمر

وإذا كان من اليسري على . صة من كل إشكال التسلطالعسري، عمليا، حفظ السلطة خال

النفس اإلنسانية حتمل السلطة وأصحاب السلطة، فإنه من العسري عليها حتمل التسلط 

واملتسلطني، وذلك هو فحوى طبيعة حبثنا الفلسفي، إال أنه إذا كان احلديث خارج الفلسفة 

�ȏ�̄¤��ƨǇ°ƢǸŭ¦Â�ȆǴǸǠǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�¦Śǈǟ�ǂǷȋ¦�ƶƦǐȈǧميكن حفظ السلطة خالصة .  

ويف سبيل إدراك أوضح ملعىن السلطة، ينبغي التمييز بينها وبني السلطان، مث بينها 

وبني السيطرة، إن مقولة السلطان ال ترتكز على عنصر األمر حبق ما ترتكز على عنصر 

م معني، لية على التأثري يف النفوس، من دون التزاعلفالنفوذ كأمر واقع السلطان هو القدرة ا

www.ssnp.info/index.php?article=17831، "مدخل إىل فلسفة األمر"طالل العبد اهللا، يف معىن السلطة -1
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وكما . حبيث تصبح مطيعة ومنقادة ملا يأتيها يف العقل أو يف الوجدان أو يف العاطفة وامليل

تطلق السلطة على صاحب السلطة، يطلق السلطان على صاحب هذه القدرة التأثريية يف 

أي ميدان من ميادين النشاط اإلنساين، وليس فقط يف امليدان السياسي، فمن له سلطان 

غريه بلغة األمر والطاعة، املبنية على احلق والواجب، بل بلغة األمر املبنية على ال يستتبع 

وعمق التأثري هذا يأيت من عظمة الشخصية، . التأثري الفعلي الذي يصادف أن ميارسه فيه

أو من حدة الذكاء، أو من روعة الرؤيا، أو من اتساع اخلربة، أو من وفرة املال، أو من علو 

đ�ǺǷ�Â¢��ǽƢŪ¦�ƨȇ®ƢǷ�©ƢǨǏ�ǺǷ�ǂǌƦǳ¦�®¦ǂǧ¢�Ǿƥ�ǞƬǸƬȇ�ƢŲ�Ǯ ǳ̄�Śǣ�ǺǷ�Â¢��ƨǴȈǔǨǳ¦� Ƣ

فإما أن تكون السلطة مقرتنة . وال يوجد تعارض بالضرورة بني السلطان والسلطة. وروحية

يف احلالة األوىل، يتضاعف فعل صاحب السلطة .بسلطان، وإما أن ال تكون كذلك

نية، يضعف صاحب السلطة يف مقابل صاحب ويف احلالة الثا. ويتعاظم انقياد لناس له

1.السلطان، أو على األقل يضعف االنقياد له

وعلى هذا األساس، ينبغي التمييز بني التسلط والتسلطن، فالسلطان صفة موضوعية 

�Ŀ�ǾǠǫȂȇ�Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦�ȂǿÂ�ǾǬƷ�ǺǷ�Ȃǿ�ǆ Ȉǳ�Äǀǳ¦�ƢǷ¢��Ƣđ�» Ƣǐƫȏ¦�ǶǯƢū¦�ǪƷ�ǺǷ

فالتسلطن يتحدد بالنسبة . الذايت ويأخذ طابع الظلم الشبهة هو التسلط الذي يأخذ الطابع

فهو كالتسلط، فعل جتاوز واصطناع .إىل السلطان، كما يتحدد التسلط بالنسبة إىل السلطة

السلطان احلقيق يبسط سلطانه وهو يعرف أن حدوده غري قابلة للضبط الدقيق، . واستغالل

من له  طاعةاستخدام سلطانه لرتسيخ حياول أما املستلطن، فإنه . ويكتفي بإشعاع سلطانه

1- https://hu-hu.facebook.com/STOPLes-crimes-contre-lhumanité- ىكف .../notes?ref...
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ولذلك يقع نوع من الرتادف بني التسلطن . سلطان عليه واستغالله يف سبيل مصلحته

  .والسيطرة

وة، وتسخري األضعف ألغراض والسيطرة مبعناها العام هي اإلخضاع املفروض بالق

ض إرادته على ¤�ǂǧ�ń¤�ƢŷƾƷ¢�ȄǠǈȇ��śƦǳƢǤƬǷ�śǧǂǗ�śƥ��ƨǟƢǗÂ�ǂǷ¢�ƨǫȐǟ�ƢĔ. األقوى

ففي األساس ختتلف . اآلخر فرضاً، وإىل محل هذا اآلخر على تنفيذ أمره بالقوة اجلربية

�ƢǓǂǳ¦�ǺǷ�ȏƾƥ��ǽ¦ǂǯȍ¦Â�¿Ƣǣ°ȍƢƥ�®ƾƸƬƫ�ƢĔȂǰƥ�ƨǘǴǈǳ¦�ƨǫȐǟ�Ǻǟ�ǂ̈ǘȈǈǳ¦�ƨǫȐǟ

ففي عالقة . واالقتناع، والقوة هنا هي القوة بكل أشكاهلا، بدءا بشكلها املادي الفيزيائي

يطرة، ما دام الغالب أقوى من املغلوب، فإنه يستطيع تعطيل مقاومته فعليا ومحله على الس

تنفيذ أوامره والتقيد بتوجيهاته، ولكن الغلبة ال تدوم أبدا، ألن القوة وعالقات القوة يف تغري 

فعندما يتمكن املغلوب من رفض أوامر الغالب وتوجيهاته، فإنه خيرج املسيطر . مستمر

والغاية يف . رر، فيبقى من دون سيطرة على غريه أو يصبح بدوره مسيطراعليه، ويتح

وإذا روعيت مصلحة املأمور، .السيطرة، خالفا للغاية يف السلطة، هي مصلحة اآلمر وحده

فمن أجل صيانة مصلحة اآلمر وحتسينها، وليس من أجل املأمور يف نفسه، والشكل 

1.ل املعروف باسم االستعباداألقصى لعالقة السيطرة بني البشر هو الشك

يتبني من هذه التعريفات العامة أن السلطان يتوسط بني السلطة والسيطرة 

املتناقضتني، وان االختالف بني السلطة والسلطان والسيطرة  هو اختالف ضمن جمال 

أو باألحرى هو ممارسة حكم أو فعل سياسي يكون فيه  ،اإلنساينواحد من جماالت الفعل 

قسم املراجعة  يف مركز احلارة، مركز احلضارة لتنمية :علي فياض، نظريات السلطة يف الفكر السياسي الشيعي املعاصر، تر وتح-1

.80، ص2015،  3الفكر اإلسالمي،ط
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ي يعترب هو املتحكم يف نظام العالقات اإلنسانية يتحكم إىل حد بعيد بنظام األمر الذ

  .العالقات اإلنسانية

ال ميكن فهم السلطة يف الوجود اإلنساين من دون الكشف عن اجلدلية اليت  ،ولذلك

ǂ̈ǘȈǈǳ¦Â�ÀƢǘǴǈǳ¦�śƥÂ�ƢȀǼȈƥ�ƨǏƢşÂ��ǾȈǳ¤�ȆǸƬǼƫ�Äǀǳ¦�¾ƢĐ¦�śƥÂ�ƢȀǼȈƥ�¿ȂǬƫ . ويف

ا، فهو جذب ودفع، وغموضً ا ولطافةً و السلطان أشد أنواع األمر انتشارً احلقيقة، يبد

وتوجيه ومنع، وحتريض وردع، عرب الواعي والالواعي، من دون حق حمدد ومن دون فرض 

ولذلك . واضطرار، إنه تأثري غري مقيد مبسؤولية مسبقة وغري مشروط مبنطق إدامة الغلبة

عر صاحب السلطة إنه حمتاج إليه حىت يكون نصيبه تشتد الرغبة فيه عند معظم الناس، ويش

من األمر أكثر من جمرد حق، ويشعر صاحب السيطرة إنه حيتاج إليه حىت خيف عناؤه يف 

ممارسة اإلخضاع وإدامته، وإذا تعمقنا يف حتليل هذا االحتياج، فإننا جند أن ما تنزع إليه 

. من حتوهلا إىل السلطة إنه ليس أقلالسيطرة يتجاوز جمرد احلصول على مزايا السلطان، إذ 

.ال يرتاح إىل وضعه متاما إال إذا انقلبت سيطرته، يف نظر املغلوب، سلطة فاملسيطر

والسلطة نفسها ال ختلو متاما من نزوع إىل نقضيها، من خالل نزوعها إىل التحلي مبزايا 

ا يعين أن جدلية تكون، وهذ، من دون قدرة معينة الالسلطان، وذلك ألن السلطة، أصالً 

النزوع الذي يشد السيطرة إىل السلطة والسلطة إىل السيطرة، هي جدلية تناقض وجتاذب 

فوق أصل واحد هو القدرة، وحتديدا القدرة اآلمرة، فمن هذه القدرة تنبثق السلطة حقا يف 

1.السيطرة إخضاعا بالقوة اجلربية وتنحدراألمر، 

.82علي فياض، املرجع السابق، ص-1
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رة يعىن أنه ال ميكن مفهومها، رد السلطة إىل والقول باجلدلية بني السلطة والسيط 

السيطرة، وال السيطرة إىل السلطة، كما ال ميكن اشتقاق الواحدة من األخرى، فالسلطة 

وعليه، ليست السلطة شكال . صل واحدألفان يف املاهية، مع خروجهما من والسيطرة خمت

ن اختالف املاهية من أشكال السيطرة، وليست السيطرة شكال من أشكال السلطة، ولك

عند اآلمر  معينةال يلغي اجلدلية اليت ميكنها، يف ظروف تارخيية معينة، وحتت تأثري حتوالت 

أو عند املأمور، أن تدفع السلطة إىل أن تنقلب سيطرة، والسيطرة إىل أن تنقلب سلطة،  

لطة كما أنه ال مينع أن تكون السيطرة وسيلة إىل السلطة، أو وسيلة يف خدمتها، والس

.وسيلة إىل السيطرة، أو وسيلة يف خدمتها

ن اختالف املاهية بني ظاهرات الكيان أاذب، تنافر يصعب اإلملام به، إذ وهذا جت

�Ȃǿ�ǲƥ��ƢŮƢƷ�ȄǴǟ�Ƣē¦̄�Ŀ�̈ǂǬƬǈǷ��ƨǼǯƢǇ��ƨǴǐǨǼǷ�©¦ǂǿƢǛ�śƥاإلنساين ليس اختالفاً 

، ضمن شروط خاصة اختالف بني ظاهرات متداخلة، متحركة، مرتاتبة، وقابلة للتحويل

ولذلك يساوق اختالف املاهية بني السلطة والسيطرة اختالف يف القيمة . بكل واحدة منها

وينبين على هذا االختالف إمكان تغيري واقع . من حيث املبدأ ومن حيث الوضع التارخيي

ويف . العالقات بينهما على أساس تصور شامل للقدرة اإلنسانية ومراتب أنواعها وأشكاهلا

هذا إشارة إىل أنه رغم اختالف املفاهيم الذي وصل لدرجة التنافر لكن تنافر حيتوي حركية 

1.لية ونقاش معريفƾƳ�ǪǴƻ�ƢĔƢǰǷإك املفاهيم اليت باملعاين اليت حتمله تل

إذا كان هذا هو املعىن النظري العام للسلطة، فمن الواضح أنه ال ينطبق على كل 

ا، أو مؤثرا يف فعل غريه، والقول الذي يكتفي، يف تعريف وضع يظهر فيه إنسان آمرا ومطاع

 .12-11ص ص ،1982، منشورات عويدات ، بريوت، 3، طمسوحي: جاك دونديو دوفابر، الدولة، تر-1
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السلطة، بفعل إصدار األوامر والنواهي وتنفيذها بواسطة طرف ثان هو قول ناقص 

ا، ألنه ال يتضمن العنصر املميز للسلطة بني أنواع القدرة املؤثرة أو اآلمرة، وهو مفهوميً 

ف الثاين وموقعه، فالقدرة التأثريية اليت ا، ألنه ال يأخذ يف االعتبار وضع الطر ناقص جدليً 

��Ǫū¦�ȄǴǟ�ǆ ǇƘƬƫ�Â¢�ǪūƢƥ�ÀŗǬƫ�ƢǷƾǼǟ�ȏ¤�ƨǘǴǇ�ƪ ǈȈǳ�ǽŚǣ�ȄǴǟ�ÀƢǈǻȍ¦�Ƣđ�ǞƬǸƬȇ

وبالتايل على املسؤولية، يف مقابل الطاعة الواجبة، بعبارة أخرى، ختتلف القدرة كسلطة 

�» ¦ŗǟȏ¦�ȄǴǟ�¿ȂǬƫ�ƢĔȋ��̈ǂǘȈǈǯ�̈°ƾǬǳ¦�Ǻǟ�ƢȇǂǿȂƳ�ƢǧȐƬƻ¦ بأن الطرف الذي يقع عليه

التأثري كائن يتمتع باحلرية كالطرف املؤثر، بينما تتجه القدرة كسيطرة إىل إنكار هذه احلرية 

الطاعة للقدرة كسلطة انقياد لواجب، وال واجب إال . وإىل التعامل مع موضوعها كشيء

ال جيوز إال  ،كولذل. والطاعة للقدرة كسيطرة إذعان، ولكن ال عن رضا والتزام. لكائن حر

�ǲȈƦǇ�ȄǴǟ�ȏ¤�±ȂŸ�ȏÂ��ƨǠȈƦǘǳ¦�ȄǴǟ�ÀƢǈǻȎǳ�ƨǘǴǇ�®ȂƳȂƥ�¾ȂǬƫ�À¢�±ƢĐ¦�ǲȈƦǇ�ȄǴǟ

فالطبيعة ال تتلقى أوامر اإلنسان، وال . التوسع أن نقول بوجود سيطرة لإلنسان على نفسه

تطيعها كواجبات إن جمال الطبيعة مفتوح للسيطرة، وكذلك جمال اإلنسان بقدر ما نتناوله  

فالنزعات وامليول والرغبات والعادات ليست بالنسبة إىل صاحبها  .كشيء من أشياء الطبيعة

ال أمر إال مبعرفة ملن يتوجه األمر "رجية، إنه حديث حيمل يف مكنونه كأشياء الطبيعة اخلا

وطبيعته، بل بلغ احلديث بنا حىت الطبيعة اإلنسانية أو الطبيعة احملاطة بنا ال نتقبل أوامر ال 

تماشى وتركيبتها وطبيعتها اليت خلقت عليها، وإذا كان احلديث على اإلنسان فاألمر أوىل ت

ولكن منوذجية السيطرة .. أن يكون متضمنا لصفة احلق وإال انفصلت عالقة اآلمر واملأمور

تفرض نفسها بقوة وتنسحب على عالقة اإلرادة بعامل النزعات واملشاعر  األشياءعلى هذه 

وإذا كانت تنفذ إىل صميم عالقة اإلنسان مع نفسه، فال غرابة . بات والعاداتوامليول والرغ
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ولذلك جند أن القدرة التأثريية بني الناس ميكن . يف أن تنفذ إىل عالقة اإلنسان مع اإلنسان

أن تتخذ شكل السيطرة، عندما تكون إكراها على االنقياد بالقوة اجلربية، وميكن أن تتخذ 

تكون تراضيا على األمر والطاعة بني إرادات حرة، كما ميكن أن شكل السلطة، عندما

1.تتخذ شكال هو سيطرة وال هو سلطة

إن مفهوم السلطة يتميز، ويتألف، بني أنواع القدرة التأثريية، أو العالقة األمرية، 

واملفهوم التطبيقي املساوق له، من خالل املساوقة . بوصفه حقا قائما بني إرادات حرة

فاإلنسان حيكم نفسه، أي .التأثريية، أو للعالقة األمرية، بوجه عام هو مفهوم احلكم للقدرة

. أنه ميارس سلطة على نفسه بوصفه إرادة حرى تأمر نفسها وتلتزم جتاه اإلرادات احلرة

وحكمه هذا سلسلة مفتوحة من القرارات يف شأن سلسلة مفتوحة من القرارات يف الشؤون 

ǶȀǸē�Ŗǳ¦�ƨȈǼȈǠǳ¦. فاحلكم هو املمارسة العينية للسلطة، أي العملية اليت خترجها من عامل

ǪǬƄ¦Â�Ȇǈū¦�ŃƢǟ�ń¤�ȆƟƾƦŭ¦Â�®ǂĐ¦. ولكن، ملا كانت القدرة التأثريية بني الناس ميكن أن

تتخذ شكل السيطرة، كما قلنا، فإن احلكم ميكن بطبيعة احلال أن يكون ممارسة عينية 

عالقة األمر على القوة اجلربية، بعبارة أخرى،ال ميكن أ يكون للسيطرة، بقدر ما تنبين 

احلكم حتقيقا خالصا للسلطة، أو للسيطرة، إال إذا كان حتقيقا لسلطة خالصة، أو لسيطرة 

، إن اإللزام هو أمر من اخلارج أما وااللتزامخالصة، وذلك خنتصره يف الفرق بني اإللزام 

2.هو قناعة داخلية االلتزام

1-ƪ ȇȂǰǳ¦��§ ¦®ȉ¦Â�ÀȂǼǨǳ¦Â�ƨǧƢǬưǴǳ�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦��ƨǧǂǠŭ¦�ŃƢǟ�ƨǴǈǴǇ��ƨȈǣƢǘǳ¦��¿ƢǷ¤�¬ƢƬǨǳ¦�ƾƦǟ�¿ƢǷ¤��1994، 19ص. 
.9، صنفسهاملرجع  -2
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. ماهية السلطةلنا أن صفة الشرعية صفة من صفات ا النحو، يتبني وعلى هذ

فالسلطة ال تكون مبعناها احلقيق إذا كانت فاقدة للشرعية، والشرعية ال تضاف إىل السلطة  

بعبارة أخرى، ال سند من الناحية املبدئية للتميز .كصفة ممكنة، بل تتميز كصفة مالزمة هلا

.هي سلطة، عالقة شرعيةفكل سلطة، مبا. شرعية بني سلطة شرعية وبني سلطة غري

Ţ�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�ƨȈǟǂǋ�ƢĔȂǯ�ȄǴǟ�ƾȈǯƘƬǳ¦Âوهذا . ليةاصيل حاصل له وظيفة توضيحية أو جد

فإذا كانت السلطة سلطة، كانت بالفعل . يعين أن عبارة سلطة غري شرعية عبارة متناقضة

�ƪوإذا كانت . نفسه شرعية، وانتفى إمكان وصفها بغري الشرعية ǈȈǳ�ƢĔƜǧ��ƨȈǟǂǋ�Śǣ

سلطة، بل هي سيطرة بشكل أو بآخر، ولكن عندما تطلق السلطة على صاحب السلطة، 

رجة يتغري الوضع ويصبح يف اإلمكان وصف السلطة بالشرعية أو بغري الشرعية، تبعا لد

سناد السلطة إىل شخص أو إىل مجاعة واضطالع إإذ إن . ثبوت السلطة لصاحبها

مبهمة السلطة من األمور اليت ميكن أن تكون مطابقة ملاهية السلطة  الشخص أو اجلماعة

ƾ̈ǌƥ�Â¢�Ǧ Ǡǔƥ�ƢēƢǷǄǴƬǈǷÂ. فإذا كانت املطابقة ضعيفة، ألي سبب من األسباب، فإن

السلطة كحق لصاحبها تكون ضعيفة، ويكون احلكم الذي ميارسه هذا الصاحب ضعيف 

من جهة امتالكه للسلطة كأساس  وهذا يعين أن الشرعية عند صاحب السلطة،. الشرعية

أما املتسلط، فإنه فاقد للشرعية حبسب نوع .حلكمه، موضوع إثبات وفقا ملعايري معينة

1.نسلطه

.20ابق، صلسعبد الفتاح إمام، املرجع اإمام  -1



)قراءة في الّتصورات االجتماعيّة(مقـاربة مفـاهيميّة إلشكاليّة الديمقراطية  …....الفصل األّول

34

یعالرَّ  :اثالثً 

االقتصاديمقولة الریع في الفكر 

الفكر  عنها ع كمقولة عربَّ ينقوم بالتحليل النظري الواسع للر يف هذه الدراسة، س

الكالسيكي الذي ميتلك  االقتصاديالقا من القناعة أن تراث األدب نطا، االقتصادي

. إمكانات واسعة ملتابعة مثل هذا املوضوع

إن األرض تعترب الوسيلة األساسية يف اإلنتاج الزراعي، ويف ظل ،كما هو معلومو 

  :مها ،ظروف اإلقطاعي حيث تتواجد طبقتان رئيسيتان

سيطرة اإلقطاعيني قائمة على أساس اهليمنة على  طبقة اإلقطاعيني وطبقة الفالحني، إن-

 باستزراعمالكيها من جهة، ومن جهة أخرى فإن مساحهم للفالحني  باعتباراألرض 

�ȆǟƢǘǫȍ¦�Ƣđ�ǚǨƬŹ�ȆǓ¦°ȋƢǧ�ƨǨƸů�» ÂǂǛ�Ŀ�ǲǸǠǳ¦�ȄǴǟ�śƷȐǨǳ¦�Ƕǣ°¢�ȆǓ¦°ȋ¦

ا ظهر الريع نقدي، هكذلنفسه على أن يقدموا إليه منتوجهم الفائض حتت شكل عيين أو 

ل الرأمسايل، ويف ظروف التحوّ ،"النقدي - العيين - السخرة" :شكاله الثالثةأاإلقطاعي ب

على الصعيد احمللي واخلارجي، دفعت  االقتصاديحيث عمليات الرتاكم والنشاط 

 .الريع ا ملوضوعا معتربً هتمامً اولوا أن يُ  "ماركس"من الكالسكيني حىت  باالقتصاد

هة نظرهم أن ربع األرض الوحيد هو العمل الزراعي، وبالتايل فمن وج إن العمل املنتج-

للملكية، وهو من هذا املنطلق ركزوا يف  االجتماعيةستجيب ملنطق احلقوق يحق طبيعي 

�ȆǤƦǼȇ�̈ƾȈƷÂ�ƨƦȇǂǔǳ�ȆƟƢȀǼǳ¦�°ƾǐŭ¦�Ȃǿ�Ä°ƢǬǠǳ¦�Ǟȇǂǳ¦�À¢�Ʈ ȈŞ��ƨǳÂƾǳ¦�ȄǴǟ�ǶēƢȈǏȂƫ

ǀǿ�ÀƘƥ�¾ȂǬǳ¦�ǺǰŻ�¿Ƣǟ�ǲǰǌƥÂ��Ƣē¦®¦ǂȇȍ�Ȇ¦�على الدولة فرضها لتكون املصدر األساس
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الصناعة هتمامها إىل التجارة و افكار املريكانتية  اليت وجهت كل التيار مورد فصل ضد أ

  .وقراطي الطبيعييرائدا للتيار الفيز " فرانسوا كينيه"وتراكم املعادن ويعترب 

ال األرض، وأن أدم ستعماريع هو الثمن الذي يدفع لقاء ال" آدم مسيت"بينما يعترب   

مل ينكر يف كون ربع األرض الذي حيصل عليه مالكوها وكذلك الريع الذي حيصل  مسيت

ا من عمل العامل، إال أن خطأ مسيث قتطاعً الألرض يشكالن  استثمارهايل لقاء عليه الرأمس

س رأ(أنه ركز كليا على املشروع الرأمسايل وعلى تضمني قيمة السلعة الواحدة أربعة أجزاء 

وهو بذلك مل يدرك أن رأس املال الثابت ليس يف ) املال الثابت، الريع، الربح، األجور

1.جوهره، إال عمال ماضيا جمسدا

إنه ذلك اجلزء من ناتج األرض الذي " :موضوعة الريع قائال" ريكاردو" ويتناول  

.2"ةالقدرات املنتجة األصلية للرتب استغالليدفع ملالكها لكي يكون لنا احلق يف 

�Ǆǯ°�ƾǬǳÂ��ǞǸƬĐ¦�ǆ،وهذا يعين   ȈǳÂ�µ °ȋ¦�ÄǂǿƢǜǳ¦�ǽ°ƾǐǷ�ǾǴǰǌƬƥ�ǺȇƾǷ�Ǟȇǂǳ¦�À¢

طبقة مالكي : يف إطار العالقة بني ثالث طبقات على مسألة توزيع الثروة" ريكاردو

األرض، طبقة مالكي رأس املال، طبقة العاملني بأحر، كما تعتمد أفكاره يف الريع على 

  : مها ،مؤشرين أساسيني

تساع رقعة حرث األراضي اوتزايد عدد سكان وعالقته ب: رضقانون الغلة املتناقضة لأل-

 .جديدة

.14، ص1978، دار العلم للماليني، بريوت،2منري البعلبكي، ط: ترجون كول، رواد الفكر االشرتاكي، -1
.39،ص  1986أفريل  – 06عربية رقم جملة دراسات  -2
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،الرديئةرتفاع التكاليف يف األراضي امؤشر الغلة املتناقضة لألرض إىل حبيث يؤدي -

يف سعر اإلنتاج ويعادل هذا السعر كلفة األرض األقل جودة مما جعل  ارتفاعوبالتايل 

رض وهو عائد تفاضلي ناجم عن خصوبة األ ،يدة حيصلون على ربعأصحاب األراضي اجل

يف موضوع الريع تتوقف عند ربط العالقة بني الريع " ريكاردو"فقط، وهذا يعين أن حتليالت 

ستنتاجات خطرية اصوبة األرض، وقد ترتب على ذلك التفاضلي وقانون الغلة املتناقضة خل

صرين مفادها أن البشرية مهما حاولت أن حتصل من املعا البورجوازيني االقتصادينيمن قبل 

  .زيادات جديدة يف املنتجات الزراعية يف الوحدة واملساحة الواحدة سوف لن نتمكن

يف " ريكاردو"لـِ املوضوعية تقتضي مالحظة وهي اإلثراء العلمي والواسع  ،باملقابل  

تساعد على تراكم  يت المعارضا جلميع الدخول ال جعله يقف موقفا والعمل ،نظرية القيمة

ة، والدخل بهقات الطفيلية والذي تنفقه على اجلرأس املال، كالدخول اليت تذهب إىل الطب

  .احلكومي غري املنتج الذي يضيق إمكانية توسيع اإلنتاج

فهي قائمة على أساس العالقة املباشرة بامللكية  ،الصدد ǀđ¦ "ماركس"أما أفكار   

ألرض يف هذه احلالة هي وسيلة اإلنتاج الرئيسية يف الزراعة وأن اخلاصة لوسائل اإلنتاج، وا

رض من ربع األرض الرأمسايل هو جزء من فائض، القيمة اليت حيصل عليها مالك األ

" بكلمات من ملكيته اخلاصة لألرض، فعبارة الريعنطالقاً االرأمسايل املستأجر لألرض 

وقد الحظ " :فيه ملكية األرض الذي يتحقق االقتصاديي الشكل هاملكثفة " ماركس

ع الرأمسايل، أن الرأمسالية تقطع العالقة بني املالك العقاري واألرض يعشية ظهور الر " ماركس

مستحوذ على الريع دون أن يقوم  ل ذلك العقاري إىلوسيلة إنتاج، وبالتايل يتحوّ  باعتبارها
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 الريع الرأمسايل  تنصب يف" ماركس" يف أرضه، إىل أفكار االستثماربأية جهود يف تنظيم 

على أساس أن الرأمسايل، يوظف أمواله يف الزراعة للحصول لقاء ذلك على ربح ال يقل عن 

معدل متوسط الربح العام، أما الفائض عن هذا املعدل املتوسط من الربح فيدفعه للمالك 

  .ع  رأمسايليرأمساله يف األرض بصيغة ر  ستثمارباالعقاري الذي يسمح له 

وبالتايل فهو ". يتضح أن الريع يف تكونه مل يكن مدينا إىل األرض إطالقا هكذا  

ليس دخال متحصال من األرض، بل إمنا هو ذلك اجلزء من فائض القيمة الذي يتبقى بعدم 

ع يف النظام ماركس أشكاال أخرى للرب" �ǚƷȏ�®ƾǐǳ¦�¦ǀđÂ" حسم الربح الوسطي للرأمسال

  .يع التفاضليالرأمسايل إضافة للر 

إذا درت على  إالّ تثمار،االسحيث أن األراضي السيئة اخلصب ال توضع موضع    

ا وبالتايل ينبغي أن تتوفر يف ظروف امللكية اخلاصة لألرض فضال عن الريع صاحبها رحب

عن األرض أيا كانت بغض النظر  استثمارالتفاضلي، نوع يدفعه املستأجرون مقابل 

املطلق الذي ال عالقة بينه وبني اإلنتاجية املتفاوتة  بتفاوت ع يطبيعتها، وهذا املبلغ هو الر 

توظيف رأس املال، ويف مرحلة ما من تطور الرأمسالية، ودخول التناقض بني طبقة مالكي 

شكال " ماركس"ندها الحظ األراضي وطبقة الرأمساليني يف ميدان الزراعة منعطف جديد، ع

الذي تباع مبوجبه  االحتكاريد إىل السعر الذي يستن االحتكاريع، هو الريع يأخر للر 

العالية للمنتجات الزراعية  االحتكاريةاملنتجات الزراعية النادرة، حيث أن هذه األسعار 

ƾǬƥ�ǖǬǧ�®ƾŢ�ƢĔ¢�ǲƥ�ƨǸȈǬǳƢƥ�®ƾƸƬƫ�ȏÂ°� االجتماعيالنادرة ال تتوقف على دور اإلنتاج 

 باعتبارههنا ليس  االحتكاري املشرتي على دفع سعر أعلى مقابل هذه املنتجات، والريع
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فحسب، بل وعن قيمة املنتجات الزراعية املتضمنة  االجتماعيالفائض عن سعر اإلنتاج 

الطفيلي  االستهالكالريع التفاضل واملطلق معا هكذا يتضح أن الريع بفعل حتوهلا إىل 

.1ملالكي األراضي يصبحان عنصرين معيقني لتطوير قوى اإلنتاج

حديثة مركزة على املنفعة عشر ظهرت مدرسة  ري من القرن التاسعع األخبالر ويف   

كارهم حول الريع مفادها أن الريع ف، فأاالقتصاديةيف تفسري الظواهر  استخدامهاألجل 

عرض أحد عناصر اإلنتاج اليت تظهر يف السوق على  استجابةيتجدد يف عالقته بدرجة 

إن كل الذي يتبقى من : " "فالراس"قول ، أي يف جمال التداول وياالقتصاديةسطح احلياة 

نظرية ريكاردو هو أن الريع ليس جزءا مكونا لسعر اإلنتاج، ولكنه نتيجة من نتائج هذا 

.السعر، ولكن ذلك األمر متام ميكن أن نقوله عن كل من األجر والربح والرأس املال

عىن أوضح أن يم احلد بني مبحيتل مركز الصدارة يف تقي االستهالكنالحظ أن  ،هكذا

ىت ماركس، فإذا كان الكالسيكيني ح لالقتصادينيسة احلديثة تقف باجلانب املضاد املدر 

نطلقوا من التبادل وأرجعوا العالقات التبادلية بني البضائع والعمل، االكالسيكيني 

فالالعملية يف نشاط املدرسة احلديثة جعلتهم يرجعون العالقات التبادلية  إىل إحساسات 

العالقات التبادلية من هذا اإلحساسات مما جعلهم يطلقون  استخراجلك، وحماولة املسته

�ƨȈǴǸǠǳ¦�Ǻǟ�ǶđƢȈǣ�Â¢�Ƕǿ°ȂǔƷ�Ǻǟ�ǂǜǼǳ¦�ǒ Ǥƥ�² ƢǼǳ¦�ǞȈŦ�ȄǴǟ�ƨǸȈǬǳ¦�ȆƴƬǼǷ�Ǧ ǏÂ

فقط، على هذه القاعدة املفككة عمليا يعرض  االستهالكاإلنتاجية، بل يشاركون يف 

  :احلدي التوازن يف شكل االقتصاد

.102،ص 1991، 2السياسي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ط االقتصادمدخل إىل  ،عبد اللطيف بن أشنهو -  1
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خدمة األرض أي الريع، مل يعد خيتلف عن غريه من الدخول وطبقا لذلك، فإن 

، خدمات عناصر اإلنتاج، وبالتايل فإن تكونه مل يكن مقصورا على لالئتماناملمثلة 

.األرض، بل يتعداها إىل كل عنصر من العناصر بكون عرضه منعدم املرونة

رواد املدرسة الكالسيكية من خالل الريع وهكذا من خالل املتابعة السريعة ملفهوم   

املدرسة احلديثة، ينظرون  باستثناءحىت ماركس، ميكن مالحظة أن مجيع الرواد الكالسيك، 

من الدخول ال تساعد على الرتاكم، وأن طبقة مالكي األرض يف هذا  باعتبارهإىل الريع 

بل تتعداها إىل   الزراعة اإلطار طبقة غري منتجة، وملا كانت موضوعة الريع ال تقتصر على

ستخراجية، حيث حيصل مالكو املناجم وحقول البرتول على جزء من كامل الصناعة اال

فائض القيمة للثورة املستخرجة وهي يف هذا اإلطار متثل جوهر إشكالية دراستنا يف حماورها 

1.املتعددة

ة ضخمة من قيام ثروات مالي رتبطافحيث أدت صدمة النفط يف الستينات مع ما   

 واالقتصاديةغري مرتبطة جبهود أو قدرات أو مهارات جديدة، غلى إحياء فكرة الريع 

الريعية، ففي خالل فرتة قصرية من الزمن تدفقت أموال هائلة بشكل مل يسبق له مثيل على 

عدد حمدود من الدول النفطية، ودون جهود مقابلة على ظروف اإلنتاج، ما أعاد لألذهان 

.111، ص1983اسات و النشر، بريوت، ، املؤسسة العربية للدر 3موسوعة السياسة، ج-1

فائدة         ع، رأمسالير       أرض 

تنظيم           ربح، أجورعمل
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نعكست هذه االريعية، وفد  االقتصادياتغري املكتسبة،  ومن مث وصف  فكرة املداخيل

الظاهرة على جمموعة من أمناط السلوك على مستوى اجلماعات واألفراد مما تتطلب معاجلة 

خاصة، وإذا كانت الدراسة احلالية تستخدم فكرة الدولة الريعية لدراسة الظاهرة النفطية يف 

، وإمنا االقتصاديإحياء فكرة الريع التقليدية يف التحليل  يعين الوطن العريب فإن ذلك ال

�ƨȈǘǨǼǳ¦�̈ǂǿƢǜǳ¦�ǂƯ¢�ǶȀǧ�Ŀ�̈ƾȈǨŭ¦�ǂǏƢǼǠǳ¦�ǒ Ǡƥ�ŉƾǬƫ�ȄǴǟ��ÂƾƦȇ�ƢǸȈǧ�ƾǟƢǈƫ�ƢĔȋ

سواء يف طبيعة دور الدولة، أو يف السلوك  االجتماعياجلديدة، وخلفته من أمناط السلوك 

�ȆǇƢȈǈǳ¦�¶ƢǌǼǳ¦�ń¤�ǶēǂǜǻÂ�®¦ǂǧȋ¦ومع ذلك تظل فكرة الدولة ) العقلية(  جتماعيواال

 االجتماعيجمرد حماولة لإلحاطة بأهم النتائج الظاهرة النفطية على السلوك  يعيةالر 

  . يف الوطن العريب دون القول أن فكرة الريع هي حمددة بصورة كاملة واالقتصاديوالسياسي 

�ȄǴǟ�ƾȈǯƘƬǳ¦�Ä°Âǂǔǳ¦�ǺǷ�ȄǬƦȇ�¿ȂȀǨŭ¦�¦ǀđÂأوضاع املفهوم لتفسري  هذا اختيار

أساسي وهو  افرتاض، خالل الفرتة األخرية، وهذا كله يستند إىل املنطقة العربية بصفة عامة

��ƨȈǠȇǂǳ¦�ƨȈǴǬǠǳ¦�Ȇǿ�ƨǏƢƻ�ƨȈǴǬǟ�ǪǴƻ�ȄǴǟ�ƾǟƢǈƫ�ƨȈǠȇǂǳ¦�ƨǳÂƾǳ¦�À¢�ƨǏƢŬ¦�Ƣēǂǜǻ�Ä¢

رزقا أو حظا  يعدو أن يكون نفصاله عن اجلهد أو حتمل املخاطر فالعائد الاللعائد وخباصة 

أو صدفة، وليس جزءا من نظام إنتاجي، العقلية الريعية ترى الريع يرتبط به من جهد 

وخماطر من هنا يظهر التعارض بني العقلية الريعية والعقلية اإلنتاجية، ففي هذه احلالة 

األخرية العائد أو املكسب هو نتيجة لعمل إنساين منظم، وكجزاء على اجلهد أو مقابل 

  .ملخاطر ويندرج تصور متكامل للنظام اإلنتاجيحتمل ا



)قراءة في الّتصورات االجتماعيّة(مقـاربة مفـاهيميّة إلشكاليّة الديمقراطية  …....الفصل األّول

41

نتهت إىل غلبة العقلية ايعية يف املنطقة العربية، وإمنا ويف األخري، إن احلقبة النفطية الر 

نعكس ايعية واإلنتاجية على السواء مما الريعية على اإلقتصاد العريب يف جمموعة يف املراكز الر 

�ƪنتاجية ذاعلى أمناط السلوك يف القطاعات اإل ǬǴƻ�ǖǨǼǳ¦�ƨƦǬƷ�ÀƜǧ�¦ǀǰǿÂ��Ƣēقتصادا ا

  .ط أو الفقرية من دونهفالدول العربية، سواء الغنية بالنعيا مشل معظم ينفطيا ر 

الدخل النقدي أو العيين : ع وهو يتايل للر لكي يستقر بنا هذا البحث إىل التفريق ال  

وبصفة منتظمة ويعيش منه " األمري" الذي حيصل عليه الشخص من ممتلكاته أو من الدولة 

األمري  يااهبات الطبيعة، عط(دون احلاجة إىل القيام بعمل إنتاجي، فكل دخل خام 

ع سواء كان ير " ستثمار هوااحبه جهدا إنتاجيا وال هو نتيجة ال يبذل فيه ص) الدولة

.1"مصدره من داخل البلد أو من خارجه

بذلك العامل " املقدمة" إن معىن الريع أشري إليه كذلك يف كتاب صاحب  

الذي يقوم بدور حاسم أحيانا، ومن وراء الستار واليت مساها حممد عابد  االقتصادي

الدولة وقد وصفه بن " القائم على الغزو باالقتصادأسلوب اإلنتاج اخلاص " باسماجلابري 

نتاج ألنه ال يقوم على العمل واإل" مذهب يف املعاش غري طبيعي" خلدون هلذا السبب بأنه

بل يعتمد على الغزو وما يف معناه وإما العطاء الذي مينحه األمري مما جعله بنفس الطريقة، 

:طريقة الغزو داخليا أو خارجيا، وهذا ما عرب عنه بن خلدون بقوله

الدولة جتمع أموال الرعية وتنفقها يف باطنها ورجاهلا فيكون دخل تلك األموال من الرعايا " 

ū¦�ǲǿ¢�ǺǷ�Ƕđ�ǪǴǠƫ�ǺǷ�Ŀ�Ľ�ƨǳ�ǶēÂǂƯ�Ǯو وخرجها يف أهل الد ǳǀǳ�ǶǜǠƬǧ�ǂưǯȋ¦�ȂǿÂ�ǂǔ

.50، ص 1الدولة الريعية يف الوطن العريب، ج،حازم البيالوي-  1
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الدولة "ناهم وتتزايد عوائد الرتف ومذاهبه، لديهم وتسمى الدولة القائمة عليه غويكثر 

  ."الريعية

الدول  اقتصادياتإن "عية؟ يعية وشبه ر يمجيع الدول العربية اليوم دوال ر أليست   

بري منها على الريع إن مل يكن كعنصر مؤسس يكاد يكون العربية تقوم اليوم يف جزء ك

الوحيد، كما هو احلال يف الدول النفطية، دول اخلليج، ومشال إفريقيا خاصة، أو على األقل  

كعنصر مكمل وضروري كنا هو الشأن يف الدول اليت تشكل عائدات عماهلا املهاجرين 

تتلقى إعانات خارجية، عربية أو غري  نسبة هامة من دخلها زد على ذلك الدول العربية اليت

يف  " الريع" وميكن للمرء ان يتصور مدى أمهية.... عربية تشكل عنصرا أساسيا يف دخلها

تصورنا على سبيل الفرض والتقدير، توقف عائدات النفط كيان الدول العربية احلالية، إذا

وحده هو الذي  قتصاداالوتوقف اإلعانات اخلارجية وعائدات العمال املهاجرين، إنه ليس 

التنمية ستصاب هي األخرى بالشلل " سيصاب باإلفالس بل أن أجهزة الدولة مشاريع

التام، ليس هذا وحسب بل أن الطبقة اليت عرب عنها بن خلدون ب أهل الدولة بطانتها 

وهي الطبقة املسرية واملهيمنة اليت تعيش من عطيات الريع إن " Ƕđ�ǪǴǠƫ�ǺǷÂ..... ورجاهلا

ƢǨǈƻ�µ" اخلاصة" ه الطبقة اليت تشكل طبقةهذ °ȋ¦�Ƣđ�Ǧ ǈƼƬǇ�ƨȈǠȇǂǳ¦�ƨǳÂƾǳ¦�Ŀ.
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العقلیة: ارابعً 

قصد به التفكري الذي هو نشاط ذهين مركز ومدقق خيضع ن فهوم العقلية، الم إن

لضوابط موضوعية وعلمية قابل للتطوير بطريقة نسبية، بل أن معىن العقلية هو طريقة تفكري 

لدى شخص واحد أو مجاعة غري متحررة من تأثريات داخلية أو خارجية مما معينة سواء 

جيعلها ترتسخ وحتل حمل التفكري املوضوعي املتحرر، إن كثريا ما تعكس هذه الطريقة يف 

دا أو خطورة سلوكات األشخاص أو اجلماعات، ولكن ما يزيد األمر تعقي) العقلية(التفكري 

)  العقلية(هذا النموذج من التفكري غري املتحرر  املني ملثلحعندما يكون األشخاص 

بفعل ما مل ) ب( على إلزام) أ(إذا علمنا أن معىن السلطة بأن قدرة ,ويكتسبون سلطة، 

يكن لفعله من تلقاء نفسه، فإن هؤالء األشخاص سوف يرغمون اآلخر أو اآلخرين على 

«�ية القيام بأفعال أو سلوكات مطابقة لطريقة التفكري تلك العقل ȂǇ�¦ǀǿ�ǺǷÂ�ƢĔȂǴǸŹ�Ŗǳ¦

طة، أي بتعبري آخر سوف يؤدي السل باسمنتقال عدوى هذه العقلية على اجلماعة  اتكون 

�ń¤�ǲǫ¢�Ń�À¤Â�®ȂǠƬǳ¦Â�°¦ǂǰƬǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ƺȈǇŗǳ¦�ƨƳ°®�ń¤�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȈƦǴǇ�°ƢƯ¡�°ƢǌƬǻاإىل 

1.درجة التقدير والتقديس

.61، ص1959هواين، جون ديوي ، دار املعارف مبصر،  القاهرة،  أمحد فؤاد األ - 1
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معنى السیاسة: اخامسً 

 اإلحسان ، لغة، تدبري أمر عام يف مجاعة ما تدبريا يغلب فيه معىنتعين السياسة 

"�Ƣđ�ƾǐǬȇÂدولة " ستعملها اإلغريق تدبري أمور الدولة، وكانت حينذاكاصطالحا أن ا

�ȏ�ŘǠŭ¦�¦ǀđ"املدينة كأثينا وإسربطة، مث صارت الدولة القومية احلديثة، وهلذا فإن السياسة

حيث ال دولة وال سلطة عامة آمرة، كما تنطبق على تنطبق على اجلماعات البسيطة 

�ƨǯ°Ƣǌŭ¦�ȏ�ĹǂǬǳ¦Â�¿ƾǳ¦�ǖƥ¦Â°�Ƣǿ°ƾǐǷ��ƨȇȂƥ¢�ƢȀȈǧ�̈ǂǷȉ¦�ƨǘǴǈǳ¦�Àȋ��ƨȈǴƦǬǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦

.1السياسية املتولدة عن العيش معا يف مدينة 

:2وإىل املعىن السابق نضيف تعريفا آخر بنص أصلي 

.15، ص1990السياسي، ديوان املطبوعات اجلامعية،  االجتماعحممد السويدي، علم -1
2- Politique :

[Sc.Po] Gr Polis : cité politeia : de L’Etat il faut distinguer politique (adj) qui se rapporte à

l’action du gouvernement et le politique (subst) qui suppose un domaine un objet à étudier

Nombreuses définitions peut satisfaisantes Nul ne conteste que relèvent du politique les

institution la pouvoir, les rapports politiques etc. Mais c’est une erreur de chercher à définir

le politique par son essence Il ne se limite pas à un objet le pouvoir ou l’Etat tout ce qui est

social est susceptible de devenir politique dans la mesure ou animé par des groupes sociaux

assez puisant il amène une réaction du pouvoir et intègre de ce fait dans le jeu politique (J

Leca) si l’on ne peut délimiter le politique on peut définir ses caractéristiques ou plutôt

retenir les critères de la relation politique ce sont la spatialisation c'est-à-dire l’organisation

territoriale : le moyen d’action ou mode =de décision et d’exécution assorti de la possibilité

de recourir à la contrainte (Weber) enfin la fonction l’état est chargé d’assurer la cohésion

sociale de la collectivité. « le politique se repère donc essentiellement par fonction elle- même

née de la tension entre le conflit et l’intégration dans une société » (J.Leca)

Vient ensuite le politique ici manque en français le terme anglais : policy qui s’applique a

l’aspect concret de la politique : politique familiale ou d’immigration pour la distinguer de la

concernant le pays tout entier à retenir en français en un autre sens à la limite du péjoratif

tactique et manœuvres inspirées par une ambition personnelle moyens à la disposition d’une

carrière .
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نهم أنصار د من رجال القانون والسياسة، ومن بيوخيالف املعىن السابق للسياسية عد  

اليت ترى لوجود اجلماعة السياسية وجود حكام ) دوجي( مدرسة العميد الفرنسي

�ǞǸƬĐ¦�¦ǀǿ�ÀƢǯ� ¦ȂǇ��Ä�ǂǌƥ�ǞǸƬů�Ä¢�Ŀ�ǂǧ¦ȂƬȇ�¦ǀǿÂ�Ǻȇ°ȂǷƘǷÂ�ǺȇǂǷ¢�Ä¢��śǷȂǰŰÂ

  .اجتماعيةأم أسرة أم قبيلة أو هيئة دينية أو ) بدائيا(بسيطا 

فإن العالقات األسرية عندما تتعرض للصراع فإن أفرادها يسرعون  ،على هذا ناءً وب  

بتسوية اخلالفات والنزاعات والقضاء على أسباب الصراع، دون تدخل أي طرف ثالث 

منهم على اخلصوص إىل  ،واألنثروبولوجيني االجتماعينيخارجي، ومن هذا مييل بعض 

أ من حيث ينتهي ميدان أو دائرة القرابة، والشك أن القول بأن ميدان أو دائرة السياسة يبد

العائلة والروابط العائلية واملنازعات العائلية، وحماولة فضها والقضاء  استبعاديعين  االجتاههذا 

ƨǇƢȈǈǳ¦�À¦ƾȈǷ�ǺǷ��ƢđƢƦǇ¢�ȄǴǟÂ�ƢȀȈǴǟ.

واملالحظ أن أغلب التعاريف املعطاة للسياسة ال ختلو من غموض وتناقض يف كثري   

األحيان، بل والقليل منها يتسم بالوضوح وإبراز العناصر األساسية اليت تساعد الباحث من 

.ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ŚǣÂ" على التمييز بني السياسي

واجلدير بالتسجيل هنا أن أحدث التعريفات أعطيت للسياسة ، هو ذلك التعريف 

راد كليف (األنثروبولوجيا  أنثروبولوجي والذي سجله عامل -وسيوسالذي يتسم بالطابع ال

: إذ يرى أن التنظيم السياسي هو " األنساق السياسة يف إفريقيا" يف مقدمة كتابه)  بروان

=Science politique :

Etude des phénomènes de la vie politique de son évolution des facteurs l’influençant utilise

les méthodes des autres sciences sociales mais se heurte à l’aspect non quantifiable à la

plupart des facteurs et au secret qui souvent les entoure.
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ضمن إطار  االجتماعيذلك اجلزء من التنظيم الكلي الذي يهتم حبفظ وتوكيد النظام "

القوة إقليمي حمدد، وذلك بفضل املمارسة املنظمة لسلطة القهر عن طريق اللجوء إىل 

1".الفيزيقية 

على أساس نظرته ) راد كليف براون(وعلى هذا األساس ميكن النظر إىل رأي   

�ǞǷ�ȆǴǰǳ¦�ǶȈǜǼƬǳ¦�ǂǿƢǜǷ�ƾƷƘǯ��©ƢǠǸƬĐ¦�ǺǷ�ǞǸƬů�Ä¢�Ŀ�ȆǇƢȈǈǳ¦�ǶȈǜǼƬǴǳاالهتمام 

  .القوة الفيزيقية  استخداممبسألة الضبط وترتيب 

ضرورة تعريف ) راد كليف براون( ومن جهة أخرى ، يرى الكثري من العلماء ومنهم

السياسة من خالل حتديد وظيفتها وال وسيلتها، وأن ينظر إىل التنظيم السياسي على أنه 

ضمن إطار  االجتماعيأكرب من ذلك اجلزء من التنظيم الذي يهتم حبفظ وتأكيد النظام 

  ).زيقيةستخدام القوة الفيا(ل املمارسة املنظمة لسلطة القهرإقليمي حمدد وذلك بفض

�Ƥ ǴǘƬȇ��̈ƾǬǠŭ¦�Â¢�ƨǘȈǈƦǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ǺǷ�ǞǸƬů�Ä¢�Ŀ�ȆǇƢȈǈǳ¦�¿ƢǜǼǳ¦�ƨǇ¦°®�À¤

ر األخرى، يف توطيد وإقرا االجتماعيةالتعرف على الدور الذي يقوم به كل نظام األنظمة 

�ĿÂ��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�¿ƢǜǼǳ¦ختاذ القرارات وتشكيل العالقات بني الناس يف الداخل واخلارج، ا

جتماعي جانبه السياسي الذي التفريق بني أن تقول إن لكل نظام فال بد من اومع هذا 

�ƢĔ¢�ȄǴǟ االجتماعيةيقوم به، وبني قولنا بوجود فئة من الظواهر والعالقات واألنشطة 

�Ǻǟ�Ǧ ǌǰǳ¦�Ȃǿ�ƢǼǿ�ƢǼȈǼǠȇ�Äǀǳ¦� Ȇǌǳ¦Â��¾Âȋ¦�ǲĐ¦�Ŀ�ƨǘǌǻȋ¦Â�©ƢǫȐǟÂ�ǂǿ¦ȂǛ

.42، ص1963، سكندريةملصري احلديت للطباعة والنشر، اإلصول علم السياسة، املكتب احممد طه بدوي، أ-1
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 االجتماعيةتنظيم السياسي عن غريه من التنظيمات اخلصائص األساسية اليت متيز ذلك ال

ǞǸƬĐ¦�̈ƢȈƷ�Ŀ�ƨƸǓ¦Â�ƨȈǇƢǇ¢�ƨǨȈǛÂ�Ä®ƚƫ�ŕƷ��Ãǂƻȋ¦.

�ȆǇƢȈǈǳ¦�¿ƢǜǼǳ¦�ǲƻ¦®�ƨǸȀǷ�ƨǨȈǛȂƥ�¿ȂǬƫ�ƨȈǴƦǬǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�ƨǴƟƢǠǳ¦�À¢�ƾų،فمثال  

Ƣǿ®¦ǂǧ¢�śƥ�©Ƣǟ¦ǄǼǳ¦�ǒ ǧ�ȄǴǟ�» ǂǌƫ�Ŗǳ¦�Ȇǿ�ƢĔȋ.
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المخیال: اسادسً 

، وله امتدادات Polysémiquesوذو دالالت راسية ومتعددة  ،هوم معقداملخيال مف

التحليل النفسي واألنرتوبولوجيا والتاريخ اجلديد خصوصا يف جمال ما يعرف  من يف كل

Histoireبتاريخ العقليات  de mentalités والبحث يف إشكالية املخيال شّكل العالمات ،

االنفتاح عليه مّثل خطوة هامة يف حبث قضايا الواضحة يف التفكري الفلسفي املعاصر و 

ات والعقالنية احلديثة اليت أرسى ¦ǨǈǴǨǳ¦�Ƣē°ȂǴƥ�Ŗǳ¦�ƨȈǰȈǇȐǰǳنظرية املعرفة وأسئلتها 

معاملها الفلسفية ديكارت حتت طائلة مبدأي الوضوح والبداهة، فال ميكن الثقة يف اخليال 

ء على كل شيء وال بد من االعرتاف واستبعاد كل العناصر املكونة له، فال بد من القضا

لذا جند . بأنه ال شيء مبنأى عن الشك ألن إمكانية اخلداع واخلطأ قائمة يف كل شيء

ولن أقلع عما جرت به عاديت من « ديكارت سيؤسس هلذا التقليد يف التأمل األول 

¢�řǟ¢��Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ŀ�ǾȈǴǟ�Ȇǿ�Ƣŭ�ƢǬƥƢǘǷ�ƢȀȈǧ�Ȇȇ¢°�¿¦®�ƢǷ��Ƣđ�ƨǬưǳ¦Â�ƢȀǷ¦ŗƷ¦�Ǯ ǌǴǳ�̈ƢǟƾǷ�ƢĔ

.من بعض الوجوه، وأن فيها على الرغم من ذلك احتماال قويا

�Ǻǳ�řǻ¢�Ƥ ǈƷ¦�¦ǀǿ�ǲƳ¢�ǺǷ��Ƣǿ°Ƣǰǻ¤�ǺǷ�Śưǰƥ�§ȂǏ¢�Ƣđ�ǪȇƾǐƬǳ¦�ǲǠŸ�ƢŲ

أجانب الصواب إذا تعمدت أن أختذ موقفا خمالفا، فأضللت نفسي، وافرتضت فرتة من 

وحىت قبل ديكارت، جند أن هذا .1»إلطالقة على ايالزمن أن هذه اآلراء كلها باطلة خيال

التقليد كان أصيال يف الفلسفة الغربية خصوصا يف فلسفة أفالطون الذي جعل الوجود 

الذهين هو الوجود احلقيقي، وكل ما عداه ليس وجودا حقيقيا، فاملعرفة لديه حتدث 

اخلطأ  احلس والعقل وأن اإلدراك احلسي موضوعه عامل احلس أي عامل: مبصدرين مها

.124، ص 1998عريب، ، دار الفكر ال1حسن حنفي، قضايا معاصرة يف الفكر الغريب املعاصر، ط-1
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، أما موضوع العقل هو Dionesiyiosيتمثله ديونزيون  Doxaوالضالل منوذجه املعرفة الظنية 

  .ه العقلمثله أبولون إل ،ومنوذجه املعرفة الرياضية ،املثل اليت هي وجود عقلي حمض

ساهم الفالسفة يف مرحلة ما قبل سقراط يف هذا التأسيس  ،وحىت قبل أفالطون

وغريه الذي رأى بأن احلقيقة  Parménideالعقالين مع بارمنيدس للتفريق بني احلسي و 

.تتأسس يف العقل، وأن عامل احلس ومهي

لعل العمل الفلسفي املعاصر، والذي سيتفتح على املخيال والصور، متثل يف 

Leعمليات القلب  renversement وغريها من ... اليت عرفتها األفالطونية والديكارتية

واألسئلة  ،اليت دشنتها فلسفات الشك مع ماركس وفردريك نيتشه الفلسفات الذاتية

رجسية الثقافة الغربية بالتحليل نة الغربية اليت اجرت حبها فرويد املشككة واحملرجة للثقاف

النفسي، لذلك سنجد تقريظا كبريًا هلؤالء ولعمليات القلب تلك واليت ستوسع من مفهوم 

نفتاح عن اهلامش، هامش املخيلة والصور الذهنية العقالنية ومضامينها، وستسعف يف اال

خص ماركس ونيتشه وفرويد، قد إن القرن التاسع عشر وعلى األ« : من طرف ميشيل فوكو

ونصوصهم تطرح أمامنا تقنيات للتأويل، وما أحدثته ... طرحوا إمكانية قيام تأويل جديد

�¿ƢǷ¢�ƪ ǷƢǫ¢�ƢĔȂǯ�ń¤�®ȂǠȇ�ƢŠ°��ĺǂǤǳ¦�ǂǰǨǳ¦�Ŀ�¬ǂƳ�ǺǷ�ǾƬǨǴƻ�ƢǷÂ��ƨǷƾǏ�ǺǷ�ǶēƢǨǳƚǷ

ضعنا يف موقف غري ، األمر الذي و ''هريوغليفيات''أنظارنا شيئا كان ماركس ذاته قد مساه 

مريح لكون هذه التقنيات ختصنا حنن، ألننا حنن املؤولني أنفسهم سواء فرويد أو نيتشه أو 

�©ƢǇƢǰǠǻȏ¦�ǺǷ�ƨǴǈǴǇ�ǺǸǓ�śǫ°Ƣǣ�ƢǼǈǨǻ¢�ƾų�Ʈ ȈŞ�Ƣē¦̄�ǶēƢȈǼǬƫ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ǆ ǯ°ƢǷ

.1»املرآتية

.35، ص 1988، 1عبد السالم، امحد لسطايت، داتوتيال، الدار البيضاء، ط:ميشيل فوكو، جينيالوجيا املعرفة، ترمجة-1
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اصرة يف إذن مل يكن من املفيد بعد االنفتاحات اليت عرفتها الفلسفة الغربية املع

جماالت املعرفة واملنهج واتساع فضاء الرؤية، اعتبار املخيال ميثل الصور البخسة، وحصره يف 

Gilbert)زاوية ضيقة، كما يشري إىل ذلك جيلبري دوران  Durand)  أن للفكر الغريب بشكل

عام والفلسفة الفرنسية على وجه اخلصوص تقليد ثابت هو التقليل من األمهية التكوينية 

أو حسب « صور الذهنية، واألمهية النفسية لدور اخليال الذي هو مصدر اخلطأ والتزييف لل

.1»القول جمنون املنزل أو خطيئة ضد التفكري أو طفولة اإلدراك

لقد حضرت التفكريات حول املخيال وصورته، هو يف تفكري الفالسفة إما قدحا أو 

كيز على الفالسفة الذين عنوا مدحا، لذلك سنستعرض بعض حمطات هذا احلضور مع الرت 

العقالين '' التطرف''بإشكالية الصورة واملخيال، باعتبار هذا األخري مت بلورته كرد فعل على 

الذي مّيز الكثري من نظريات املعرفة التقليدية يف دراسة التاريخ واألنساق الفكرية وعالقات 

ركة التاريخ وحيكم العالقات البشر، فمثال ليس العامل االقتصادي هو وحده الذي جيسم ح

بني األفراد واجلماعات والثقافات، فالعامل الرمزي أو املتخيل يلعب دورا ال يقل أمهية يف 

�ȂǿÂ��ƢǷ�ǞǸƬĐ�ÄǄǷǂǳ¦Â�ĿƢǬưǳ¦�ȆǟÂȐǳ¦�Ŀ�ƢȈź°Ƣƫ�ǲǰǌƬǷ� Ȇǋ�ń¤�Śǌȇ�¾ƢȈƼŭ¦Â��Ǯ ǳ̄

: ليوس كاستورياريسب عبارة كورنقابل للتحريك ألن له طبيعة دينامية وحيوية، وهو حبس

»ǲǰǯ�ƢǰǇƢǸƬǷ�ÂƾƦȇ�ǞǸƬĐ¦�ǲǠš �Ŗǳ¦�ÃŐǰǳ¦�©ȏȏƾǳ¦�řǠȇ�Ǿǻ¤��¿ƢǿÂȋ¦�řǠȇ�ȏ«2.

1 - Durand, Gilbert, Les structures anthropologiques de l’imaginaire, Ed Dunod, 1re éd,

Paris, P.U.F, 1960, reed à Dunod 2006 ، P 116.
2 - Cornelius Castoriadis, L'institution imaginaire de la société, le seuil, Paris, 1975, p205.
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�Ȇǿ�ǲȈƼƬŭ¦Â�̈°ȂǐǳƢǧ��ǾƫƢǻƢǿ°�ƾƷ¢�ǲǰǌƫ�ƢĔ¢�Śǣ��Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ȇǿ�ƪ ǈȈǳ�°Ȃǐǳ¦�À¤

اخرتاع وابتكار، والواقع ليس كذلك إال حينما يتم تصويره ومتثله ومتثيله وختيله، وليس معىن

ذلك أن املخيال هو النقيض احلاسم للواقع، فاملخيال هو أحد أبعاده، جزء متداخل يف 

الواقع ويعد مكّون مليدان املمارية إىل درجة يصعب التمييز بينهم هكذا ختتفي النظرة 

.االزدرائية للمخيال، وخيتفي التمييز بينه وبني العقل وبني الواقع

خيال والرمزي مل حتظى باالهتمام إال بعد إن هذه االنفتاحات على مفاهيم امل

�ƲǿƢǼŭ¦Â�©ƢȇǂǜǼǳ¦�®ȂǠǏ�ǞǷ�Ä¢��ƨǧƢǬưǳ¦�ƨȇǂǜǻÂ�ƨǧǂǠŭ¦�ƨȇǂǜǻ�ƢēƾȀǋ�Ŗǳ¦�̈Śƻȋ¦�©¦°ȂǘƬǳ¦

احلديثة كالبنيوية وما بعد البنيوية والتاريخ اجلديد ونظريات األنثروبولوجيا الثقافية والتحليلية 

  .الرمزية

ا رأينا، لغزا بالنسبة للفالسفة، منذ القدمي إىل يومنا هذا، ل املتخيل دائما، كملقد مثّ 

�Ǻǳ�» ȂǇ�Ǯ ǳǀǳ��ǪȈǫ®�Ǧ ȇǂǠƫ�ǲǯ�ǺǷ�§ǂē�ƢȈƟƾƦǷ�ǾƬǠȈƦǗ�Àȋ��Ǿƫȏ ƢǈǷ�Ǻǟ�¦ȂǨǫȂƬȇ�ŃÂ

يف . نقدم تارخيا هلذا املفهوم، بعدما عرفنا اإلشكالية الفلسفية والنظرية اليت طرح فيها

طلحات اآلداب والعلوم اإلنسانية، حييل مفهوم االستعمال العادي والشائع ملفاهيم ومص

...مثل اهلوام، التذكر، احللم، األسطورة، الرواية: املتخيل إىل جمموعة من املفاهيم املتضايفة

وهذه املصطلحات يف أغلبها حتيل على متخيل إنسان الفرد، أو ثقافة جمتمع، لذلك كانت 

أو جمتمع معني عن طريق أعمال معينة أو  هناك دائما شرعية ملرجعية املخيال إىل اإلنسان

املعتقدات الدينية، واألعمال الفنية اليت نبدع من :اعتقادات، لذاك تنتمي إىل املتخيل

...خالهلا واقعا آخر، واملتخيل السياسي
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إن التضايف والتداخل الذي مييز املخيال مع املفاهيم األخرى ميكن متييزه يف العالقة 

  :بينه وبني

:Mytheرةاألسطو

لفظ حييل على جمموعة من الروايات، اليت تكون تراث ختييلي يف الثقافات التقليدية، 

ألن هلا فاعلية حكي تواريخ أشخاص اآلهلة واإلنسان، وهي ترتجم بشكل رمزي 

�ƨȈǈǨǼǳ¦Â�ƨȈƳȂǳȂũȂǰǳ¦�ǂǿ¦Ȃǜǳ¦�ƨȇƢĔÂ�ƨǠȈƦǘǳ¦��ǲǏȋ¦�¾ȂƷ�©¦®ƢǬƬǟȏ¦�ȆƳȂǳȂƥÂŗǻ¢Â

تشكل مما ال مراء فيه أحد أهم األشكال قوة يف اإلجناز للمخيال، « رة والتارخيية، فاألسطو 

، لكن يبقى مفهوم 1»لكن بناءها السردي احملكم يف جمموعات متجانسة للمتخيل

.األسطورة باملعىن الواسع حيدد أنواع االعتقادات اجلماعية غري املؤسسة موضوعيا أو وضعياً 

Idéologieاإلیدیولوجیا

�Ǫǈǻ�µوهي تأويل ش ǂǨȇ�Äǀǳ¦Â�ƨȈǻƢǈǻȍ¦� Ƣ̈ȈƸǴǳ�śǠǷ�¾ƢĐ�ȆƟƢǸǣÂ®Â�ǲǷƢ

.Phتفسريي مغلق ال برهان فيه، ومييز فيليب أروخو  Araujo ،بني اإليديولوجيا واألسطورة

وحمبذة للطاقات الرمزية  Significativeبالوحدة الداللية  Idéologèmeومسيت باإليديولوجيم 

االجتماعي، قادرة على ترمجة وربط أفكار القوة طقية، على مستوى املتخيل يو والسيم

Idées-forces )ويسميها بامليتولوجيم(باآلثار األسطورية ) ذات البعد اإليديولوجي (

Mythologème 2»للخطاب احمللل.

1 - Jean-Jacques Wunenburger, L’imaginaire, PUF, Paris, 2003, p. 07.
2 - P3 Ar 4 Jo, in Joël Thomas, Introduction aux méthodologies de l’imaginaire, Ellipses,

1998, p. 308.
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:Fictionالقصص

حييل على االبتكارات اليت ال تتوافق مع أي واقع وكل ما هو خيايل ال يعين عدم 

لكن بصورة نسبية، ألنه يوجد خيال يتماشى مع بعض األنشطة : قعارتباطه مع أي وا

�Ǟǫ¦ȂǳƢǯ�ǾǔƟƢǬǻ�ǒ Ǡƥ�ǞǷ�ǲȈƼƬŭ¦�ƾȇƾŢ�ȄǬƦȇ�ƢǸǯ��¿ȂǴǠǳ¦Â�¼ȂǬū¦�Ŀ�ȐưǷ�̈®ǂĐ¦�ƨȈǻȐǬǠǳ¦

والرمزي، فالالواقعي يظهر أنه يتناقض أنه يتناقض مع الواقعي لكنه يبقى من الصعوبة معرفة 

فاملتخيل يتحدد بالبنيات « قعية يف املكان والزمان، أن مضمون خيايل له بعض الوا

الداخلية أكثر، لذا جنده يتداخل مع الواقع اخلارجي ويواجهه، قد جيد نقاط دعم أو على 

العكس من ذلك قد جيد جماال عدائيا، أي يتماهى فيه أو قد يرفض، ومعىن هذا أنه يؤثر 

شكلة من واقع مستقل ببنياته وديناميته يف العامل والعامل يؤثر فيه، لكن تبقى ماهيته مت

.1»اخلاصة

أما الرمزي، فيظهر أنه يتناقض مع املتخيل فقط يف بعض االستعماالت املنطقية 

Jacquesوالتحليلونفسية، وهذا ما جنده عند جاك الكان  Lacan  الذي يرى أن رغبات

ƳȂŭ¦�©ȏȏƾǳ¦�ƨǴǈǴǇ�Ŀ�Ƣđ�¾ȂǸǠŭ¦�©¦°ƢȈƬƻȏ¦�Ŀ�ƨǗÂǂǌǷ�®ǂǨǳ¦ ودة يف اللغة عن طريق

يبقى هذا املعىن اخلاص للمتخيل يف عالقته بالرمزي حمدود يف . االستعارات والكنايات

Régressionالنكوص اهلوامي  fantasmatique وال يسمح بالقبض على االستعماالت

  .الكثرية والواسعة ملفهوم املتخيل

  :تخيلواآلن نستعرض بعض النظريات والرؤى الفلسفية ملفهوم امل

1 - Lucian Boia, Pour une histoire de l’imaginaire, Les Belles Lettres, paris, 1998, p. 16.
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في الفلسفات القدیمة.1

النسخة والتشابھ :أفالطون والمحاكاة.    أ

Platon : Mimésis simulacre et copie

يوجد   Epistème واإلبستيمي doxaإن التعارض الذي أوجده أفالطون بني الظن 

يف أهم مفاصل الفلسفة اليونانية، ونظرا لألصل النفسي والفزيولوجي فإن اخليال حييل إىل

احلسي إىل اآلراء واالعتقاد، لذلك سنرى أن الكثري من الفلسفات الالحقة ستحافظ على 

�ƨƷǂǌǷ�ƪ Ǵǰǋ�ƢĔȋ�ƨȈǘǇÂǂǬǳ¦�©ƢǨǈǴǨǳ¦Â��ƨƯƾƄ¦�ƨȈǻȂǗȐǧȋ¦�ƢǏȂǐƻ�µ °ƢǠƬǳ¦�¦ǀǿ

، الذي حسب Pharmakonبارعة أين جند اجلميل والقبيح يتعاكسان، مثل الفارماكون 

ا وعلى العكس عن بعض التأكيدات الضعيفة احلاالت قد يظهر مفيدا خطري 

Contestable. اخليال ليس هو الالمفكر فيه للميتافيزيقا، لكنه هو ثاقبها من الداخل لكنه

�ǽǀđ�ȏÂ¢�¿Ƣǫ�ÀȂǗȐǧ¢�Ǻǰǳ. سيكون عاديا لو وجدت إال اآلراء الصائبة واألفكار احلقيقة

Illusionألضداد، وحجاب الوهم الضرورة تقتضي الالجتانس، وصراع ا: التجربة املكسورة

، إن هذا التعارض 1لذلك جند أن إشكالية الضرورة موجودة إسرتاتيجيا يف قلب األفالطونية

الذي أوجده أفالطون بني الصورة والواقع ال يلزم فقط مسالة العالقات املوجودة بني املوجود 

Leوالوجود، لكن خبصوص مكانة السياسي  politique يف حماورة ، ألن أفالطون

Leالسفسطائي  sophiste  حدد فن السفسطائي بتقنية التكذيب والتزوير القادر على وضع

ƨǬȈǬū¦�ǺǷ�ǂưǯ¢�°Ƣđȍ¦�ȄǴǟ�Ʈ ƷƢƦǳ¦Â�Ƙǘƻ�ȆǬȈǬū¦ ... لذلك كان املتخيل عند أفالطون

لذلك فالفن لديه حماكاة واحملاكي ال صلة . يسمح باالستعماالت اخلاطئة واملزيفة للحقيقة

1 - Hélène Verdine, Les études de l’imaginaire, le livre de poche, paris, 1990, pp. 20- 21.
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لوقع ألنه ال يعرف املظاهر فالشعراء والسفسطائيني حيلون إىل نفس التجريب على له با

.Simulacreإىل نسخة وتشابه L’eidosاألصل الفكرة املثال 

الخیال بین الحسي والعقالنیة:أرسطو.ب

مع أرسطو، أضحى املخيال يبتعد عن احملاكاة، وأصبح التفكري فيه يتطور كوسيط 

كان دائما   -عقالين، واملخيال عند أرسطو خيتلف عنه كما رأينا عند أفالطونبني احلسي وال

Inيف مراوغات السفسطائي، أو ازدراء العمل الفين للفنان  trompe- l’ocil du peintre بل ،

من جانب يقتضيها احلس : أضحى هذا الوسط الذي حتدث فيه العمليات املعقدة للنفس

س، وهلذا يؤكد أرسطو يف كتاب النفس أنه ال فكرة بدون ومن اآلخر تؤثر يف عمليات احل

¨®ƢǷ�ÀÂ®�©ƢǇƢǈƷ¤�ƢĔ¢�Ǯ ǳǀǯ�ƢǿŐƬǠȇÂ��°ȂǏ:» عندما نفكر، الفكر يصاحب

¨®ƢǷ�ÀÂ®�ƢĔ¢�ȏ¤�©ƢǇƢǈƷ¤�ƢǷ�ŘǠŠ�Ƕǿ�°Ȃǐǳ¦�Àȋ��̈°Ȃǐƥ�̈°ÂǂǔǳƢƥ«1.

عكس أفالطون، يؤكد أرسطو أن املخيال ليس إحساسا مضاعفا برأي، ومرتبط 

اس، إال أن للخيال استقاللية معينة، وهذا ما بينته لنا احلاالت الكثرية أين نستطيع بإحس

رغم التنويعات الكثرية اليت عرضها . Combinerتنويع الصور وإدخاهلا يف بعضها البعض 

أرسطو يف مؤلفاته مجيعها حول اخليال، إال أنه يؤكد بصفة قطعية أن اخليال ليس هم العلم 

  .دائما يكون حقيقيا يف حني أن اخليال خيطئ ألن هذا األخري

اخليال يوجد بالنسبة ألرسطو يف نظرية الكائن احلي، وال ميكن فهمه حسبه إال 

ضمن البيولوجيا وعلم النفس، فكل الكائنات احلية تكسب صفة الغذاء، إال اإلنسان هو 

1 - Aristote, « De l’âme 432 » in pour pitre le quel : l'histoire de l’imagination.
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متييزه الذي يفكر، عكس احليوان، والنفس تشكل وحدة كل كائن حي لكن ما ميكن 

ويف تأكيده على مفهوم الوحدة اليت . يكمن يف درجات احلياة حسب ترتيب املوجودات

�Ƥ ǻ¦ȂŪ¦�ǲǯ�ǄȈŤ�ƨȈǬǘǼǷ�ƨǬȇǂǘƥ�ƢǿƾƷÂ�ƢĔȋ��ÀȂǗȐǧ¢�ȂǘǇ°¢�µ °ƢǠȇ�ǆ ǨǼǳ¦�ƢȀǴǰǌƫ

��Entéléchie�¶Ƣǌǻ�ǲǰǌƫ�ƢĔȋاملختلفة للنفس، أو كما يسميها أرسطو باألنثليخيا 

مرتبطة باجلسد وليست منفصلة عنه يف هذا املستوى، ومع للغذاء وللحس، ولذلك هي

احلس الذي هو خاص باحليوان واإلنسان، يظهر لدى أرسطو مقوالت مها اخليال والرغبة، 

وذلك ألن كل ما هو حسي يقتضي األمل واللذة، ولكن ما هي مكانة الفنطازيا أو اهلوام 

Phantasme بالنسبة للحيوان؟  

مهما يكن فاحليوانات ختتلف « : ''امليتافيزيقا''يف كتابة  جييب أرسطو عن السؤال

©Ƣȇǂǯǀǳ¦Â�°Ȃǐǳ¦�ǺǷ�ƨǐǫƢǻ�Ǌ ȈǠƫ�ƢĔȋ��ÀƢǈǻȍ¦�Ǻǟ«1.

ال نعثر عند أرسطو على تصور واضح للخيال، كما رأينا، ألنه يرتبط باحلس والرغبة 

معينة ألن  واحلس املشرتك واألمل والذاكرة، وذاكرة أولية تسمح بالتكيف والتنظيم يف بيئة

اخليال هو إحساس ضعيف، دائما « : اخليال كما يقول أرسطو يتغذى بالذكريات واألمل

.2»التذكر واألمل يصاحبان خياال ملا نتذكره وما نأمله

يبقى يف األخري، أن نشري إىل أن اخليال عند أرسطو رغم تلك التنويعات الكثرية اليت 

إما خميلة : أو مفتوحا على تصويرين للمخيلة نعثر عليها يف مجيع مؤلفاته يبقى غامضا،

1 - Hélène Verdine, op.ict., p.33.

2 - Miquel Don Pierre, op.cit., p. 53.
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خاضع للحواس، صدى هلا وبالتايل سبب األخطاء واألوهام، أو خميلة رافضة للعقل مفتوحة 

�ǆ« على احلقيقة  ǇƚǷ�ǎ ǻ�ǲǰǰǧ�ƢȈƟƢĔ�ƨǳƘǈŭ¦�Ŀ�ǶǈŹ�Ń�ƨǴȈƼǸǴǳ�ȆǘǇ°ȋ¦�°ȂǐƬǳ¦�À¤

ضبط يف هذه التناقضات يبقى النص األرسطي متناقضا متوترا مشحونا وثراءه يكمن بال

�ƢȈƟƢĔ�ǂǐƬǼȇÂ�ǎ Ǽǳ¦�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�ǲǬǠǳ¦�ÀËȂǰƬȈǇÂ�ƨǴȈƼǸǴǳ�¾Âȋ¦�°ȂǐƬǳ¦�ƢȈƟƢĔ�ǂǐƬǼȇÂ

التصور األول للمخيلة وستكّون العقل على أساس هذا االنغالق وهذا التصور، سيستمر 

، لكي ينفتح Kant، وخصوصا كانط Spinozaذلك إىل ديكارت، جيب انتظار سبينوزا 

.1»غريب على اإلمكانيات األخرى يف تصور املخيلةالعقل ال

موضوعیة المخیال في األزمنة الحدیثة.2

رغم ما ميكن قوله عن الفلسفة اليونانية وعالقتها باملتخيل، إال أن مؤرخو الفلسفة 

وهي طيعة « مييلون إىل ربط الفلسفة والعقالنية بالقطيعة مع امليتولوجيا والتفكري األسطوري 

لفصل احلاد بني معقولية نسقية تكشف احلجب عن الوجود وبني فضاء التمثل تتكئ على ا

وهي قطيعة استنبطت » امليتولوجي وما يرتبط به من معتقدات وأشكال التعبري املختلفة

برنامج املشروع الفلسفي يف حتويل الفكر من األسطورة إىل التفكري التأملي القائم على 

إىل '' األسطورة''ل اهلم املعريف من صعيد احلدس الشعري الرهان والتحليل املنطقي، وحتوي

�řǿǀǳ¦�¾ƢĐ¦''هذا ما جند تعبريه الكبري يف العمل النسقي الذي قام به أفالطون . ''الفكرة

يف الفكر اليوناين واعتبار الفلسفة خطابا أفالطونيا تتحدد فيه احلقيقة وذلك برسم احلد 

  .والظنية واخلياليةالفاصل بينها وبني األوهام احلسية 

، ص 1995رضا الزواوي، املخيلة بني أرسطو والفرايب، حول الفرايب، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، صفاقس، -1

271.
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أما يف الفلسفة احلديثة فقد عمقت إقصاء املتخيل، باعتبارها تأسست على النظم 

�ƢȀǷ¦Ȃǫ�Ŗǳ¦�ƨȈǼȈǬȈǳ¦�ǪƟƢǬū¦�ƨǴǈǴǇ�ǖƦǓ�Ŀ�ƾǈƴƬȇ�ƢǷ°ƢǏ�ƢȈǸǴǟ�¦°ƢȈǠǷ�ƢǸēŐƬǟ¦Â�ƨȈǬǈǼǳ¦Â

ها بيدة الضالل نظام األفكار العقلية الفطرية واملركبة، اليت ال تتم إال بإقصاء املخيلة باعتبار 

واخلطأ، كما قال ديكارت

الخیال، الحسي والالمرئي: كانط-

لقد رأينا أن ديكارت أقصى املخيلة واعتربها مصدرا للخطأ، إال أن التفكري النقدي 

�ǲȈƼƬŭ¦�¿ȂȀǨǷ�Ƣđ�ȄǜƸȈǇ�Ŗǳ¦�ƨǻƢǰŭƢƥ�ǪǴǠƬȇ�ƢǸȈǧ�̈±°Ƣƥ�ƨǘŰ�ŐƬǠȇ��ǖǻƢǯ�ǾǈǇƚȈǇ�Äǀǳ¦

للربط  ’’Acte’‘'' فعل''كانط، إذن، أصبح اخليال حقيقة يف تاريخ الفلسفة الحقا، فمع

Schématique'' التخطيطية املتعالية''ومبدأ للرتكيب، ومع  transcendantale  ستنقلب كل

ȂǏ�ȆǘǠƫ�ƢĔƘƥ°̈�« وهذا ما نعثر عليه يف تعليق كانط على هذه التخطيطية . نظرية املعرفة

.1»للمفهوم

رضا تقيم عليها الذات نشاطها الفكري، وهذا شكل تتلخص حماولة كانط يف اختاذ أ

آخر يدشن أول حماولة تأسيسية للتجرؤ على جماوزة خط العقالنية الصلبة، اليت أسستها 

واعتبارها أساسا لقول احلق واحلقيقة وما منح كانط  Théorie'' النظرية''الفلسفة على مقولة 

لت امليتافيزيقا تتحدث عنه خجول، الذي ظ'' الشيء''هذه املنزلة هو كونه اشتغل على 

  .مبعىن أنه اهتم باخليال باعتباره األساس الذي جيعل خمتلف أشكال التمثيل ممكنة

1 - Hélène Vedrine, op. cit., pp. 87- 88.
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ملكة احلدس خارج احلضور الشيء، أي إما أصلية، « فاخليال كما يعرفه كانط هو 

Exhibitio“أي ملكة تقدم الشيء يف بعده اخلام  originaria”و الذي يسبق التجربة، أ

»خياال معاد إنتاجه، أي معناه ملكة لتمثيل الشيء بشكل منحرف  Exhibitio

dérivativa » ويعين هذا أن كانط مييز يف . 1»اليت تعطي للفكر حدسا جتريبيا عرفناه سابقا

كملكة لتمثل شيء   Reproductriceاخليال بني خيال عادي وآخر جترييب معاد إنتاجه 

ملية وتتكئ بالنسبة لكانط فقد على القوانني التجريبية حىت يف غيابه، وتتم هذه الع

، وحنن نعرف مع كانط أن فعل التفكري هو يف عمقه فعل تركييب، 2املؤسسة على الرتكيب

�¾ȂǠǨǷ�ǪǬƸƬȇÂ��¿Ƣǟ�ǲǰǌƥ�Ƥ Ȉǯŗǳ¦�ǲǠǨǳ�ȆǴƦǫ�ǲǰǌƥÂ�ƨǈǇƚŭ¦�ƨǰǴǷ�¾ƢȈŬ¦�ÂƾǤȇ�¦ǀđÂ

اليت متكن من متثيل  Schématismeة اخليال يف مد الفكر مبجموعة من التخطيطات املتعالي

Représentation  الصورة اخلالصة كما تكون أساس الرؤية وكل عالقة ممكنة بأشياء احمليط

املختلفة، ومن بني ما متدنا به ملكة اخليال نذكر البعد الزماين للتفكري واملكان ألنه بالنسبة 

لنوع اخلالص واألصلي للتمثل أن احلدوس اخلالصة للمكان والزمان تنتمي إىل ا« لكانط 

أما الصور األخرى للحدوس فتقتضي التجربة إذا كانت مرتبطة مبفهوم عن موضوع 

.3»معني

وهكذا فمع التخطيطات األولية اليت يعترب اخليال منبعها، يتجلى الزمان كصورة 

ا خالصة بالنسبة لفعل املعرفة عامة وهذا يصبح ما كان يعترب أساسا للتوهم هو عينه م

1 - Kant Emmanuel, Anthropologie du point de vue pragmatique, trad. Michel Fancomlts

PVRIN, paris, p. 47.
2 - Jean-Pierre Zarader, Le vocabulaire des philosophes, Ellipses, paris ; 2002, p.3.

3 - Kant Emmanuel, op.cit., p. 47.
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ومن مث يصبح ذلك التمييز . يؤسس لألفق الذي تقوم عليه العالقات مع الوجود كله

الوثوقي الذي كان سائدا ومعنادا بني الواقعي واخليايل غري ذا أساس والغيا، وذلك أنه بدال 

من أن يظل اخليال هو املقابل الضدي للواقع، يغدو مع كانط هو ما يؤسس الواقعي 

الذات وحدها أن تقوم بع باعتباره من أفعاهلا التلقائية من خالل  واملوضوعي، حبيث تكون

  .عملية الربط

المخیال في الفكر الغربي المعاصر.3

رأينا كيف أن كانط من خالل نظريته للمعرفة قد أعطى دورا ووضعا اعتباريا 

للمخيلة ومل يزدريها كما فعل ديكارت واعتربها سيدة اخلطأ والضالل، بل جنده يرى فيها

إطارا توحيديا لإلدراك واملفهوم، كما أنه أعطاها شرعية احلديث عنها يف عملية املعرفة حني 

  .أدخلها يف الرتكيب العام الذي يتم بني اإلدراك واملفهوم

رغم هذه القطيعة اليت أحدثها كانط يف نظرية املعرفة ويف الوضع اجلديد الذي أعطاه 

ȏÂ�ƨȈƥǂǤǳ¦�ƨȈǻȐǬǠǳ¦�À¢�ȏ¤��ƨǴȈƼǸǴǳ�ƢēƢǷȂǬǷ�ƪ ǈǇ¢��ǂǌǟ�ǞǇƢƬǳ¦�ÀǂǬǳ¦� ƢǼƯ¢�ƢǸȈǇ�

�ǞǸƬĐ¦�ǖƦǔȇ�À¢�ǺǰŻ�ǽƾƷÂ�ǲǬǠǳ¦�À¢�ȄǴǟ�ƾȈǯƘƬǳ¦�ƪ ǴǏ¦Â��ȆǸǴǠǳ¦Â�Ä®Ƣŭ¦�ƢȀǇƢǇ¢Â

  .ويصنع التقدم أم موضوعة اخليال فهي ليست من موضوعات الثقافة العاملة

قيقية بإمجال الكثري من الباحثني أن االجتاه الذي عمل على إعادة االعتبار احل

للخيال واملخيلة هو االجتاه الفينومينولوجي، ألن كلمات مثل اخليال، خميلة، صور، ختيل 

  .أصبحت عناصر أساسية من املفهوم الفينومينولوجي للعامل والوعي والواقع واألشياء

:الخیال عند سارتر.     أ
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(L’imagination)'' اخليال''عاجل سارتر إشكالية اخليال والصورة املتخيلة يف مؤلفيه 

، وفقا لتصور فينيمولوجي، ألجل إعادة )L’imaginaire)1940'' اخليايل''، و1936

�ƢĔȋ��Ȇǈū¦�½¦°®ȍƢƥ�ǾƬǫȐǟÂ�¾ƢȈŬ¦�ȆǿÂ�ƨǧǂǠŭ¦�ƨȇǂǜǻ�ǺǸǓ�ƨȇƾȈǴǬƫ�ƨǴǰǌŭ�ƨǣƢȈǏ

ترتبط بفهم طبيعة عالقة الوعي مبوضوعات العامل اخلارجي، حينما يتوزع موضوع هذا 

احملسوس تارة واملتخيل تارة أخرى، فما هي إذن عالقة الوعي مبوضوعه حينما الوعي بني 

  يقصد الوعي هذا املوضوع كصورة متخيلة؟

ويعين ذلك أن نقوم  1»التنظيم الرتكييب الكلي للوعي«: فالصورة عند سارتر هي

Réflexionبوصف البىن املاهوية للصورة املتخيلة وتصنيفها وفقا ملنهج التأمل االنعكاسي 

الذي يقوم على عيان املاهيات، فوصف املاهيات ال يكون إال عن طريق فعل التأمل 

االنعكاسي، وهذا يعين ضرورة حدوث تغيري يف فعل االنتباه الذي يتحول فيه الوعي من 

ولشرح هذا . 2تأمل موضوع الصورة املتخيلة إىل التأمل االنعكاسي ملاهية الصورة املتخيلة

إنه من املؤكد أنين حينما أستحضر الصورة املتخيلة « : مي مثال على هذايعمد سارتر لتقد

لصديقي بيرت، فإن بيرت هو ما يكون موضوعا لوعيي الفعلي، وطاملا بقي هذا الوعي بال 

غري، فإنين أستطيع أن أقدم وصفا للموضوع كما يظهر يل يف شكل صورة متخيلة، وليس 

ƾƷ¢�ȆǰǴǧ��Ƣē¦̄�Ŀ�ƨǴȈƼƬŭ¦�̈°ȂǐǴǳ��ƨǴȈƼƬǷ�̈°ȂǏ�ƢȀǨǏȂƥ�ƨǴȈƼƬŭ¦�̈°Ȃǐǳ¦�ǎ ƟƢǐƻ�®

أن أمارس التأمل االنعكاسي وهكذا فإن : فإنين ينبغي أن أحتول إىل فعل جديد للوعي وهو

الصورة املتخيلة بوصفها صورة متخيلة، إمنا تكون ممكنة الوصف فقط من خالل رتبة أخرى 

1 - Sartre Jean-Paul, L’imaginaire, Gallimard, paris , 1940, p. 19.

2 - Ibid
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ƳȂȇÂ�̧ ȂǓȂŭ¦�ǺǷ�ǽƢƦƬǻȏ¦�ƢȀȈǧ�¾ȂƸƬȇ��ȆǟȂǳ¦�¾ƢǠǧ¢�ǺǷ�Ƣđ�ȆǘǠȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǨȈǰǳ¦�ń¤�Ǿ

.1»املوضوع

فالصورة املتخيلة غذت تعبريا عن عالقة الوعي باملوضوع، ألن الوعي بالنسبة لسارتر 

أن تدرك، أن تفهم وأن تتخيل هذه «:هو ذو طبيعة راهنة وعينية، يوجد يف ذاته ولذاته

.2»لنا هي النماذج الثالثة اليت من خالهلا ميكن للموضوع نفسه أن يعطى

ألنه يف نظر الفينومولوجي ليس هناك تعارضا بني الصورة والفكر، ألن هذا األخري 

يتخذ أحيانا شكال مصورا حني يعرب عن درجته اإلدراكية أو حني يريد تأسيس ذاته على 

�ƨȈǈǨǼǳ¦�̈ƢȈū¦�Ŀ�ƨǼȈǠǷ�ƨǨȈǛÂ�ǲȈƼƬǸǴǳ�ƪ ƸƦǏ¢�ǖǬǧ�ŘǠŭ¦�¦ǀđÂ��̧ȂǓȂǸǴǳ�ƢǷ�̈ǂǜǻ

ات يكمن التجديد اهلام الذي أدخله الفينومولوجيا يف النظر إىل اخليال لإلنسان وهنا بالذ

واملخيلة ألنه ليس من املقبول اجلزم بأن الصورة أو املخيلة تعيق عمل العقل كما زعمت 

إن املخيلة ليست سلطة جتريبية أو مضافة إىل « : بعض العقالنيات الصلبة يقول سارتر

śƷ�ǾǴǸǯƘƥ�ȆǟȂǳ¦�ƢĔ¤�ǲƥ��ȆǟȂǳ¦�ŃƢǠǳ¦�Ŀ�ȆǟȂǴǳ�ƨȈǠǫ¦ÂÂ�ƨȈǼȈǟ�ƨȈǠǓÂ�ǲǰǧ��ǪǬƸƬȇ�

.3»تكون مشحونة باملتخيل حني تتقدم دائما باعتبارها جتاوزا للواقع

لقد أعاد سارتر االعتبار إلشكالية املتخيلة يف الفكر الغريب وأصبح املتخيل مكونا 

أسيسا مركزيا للتعايل الفكري وليس أداة مشوشة على عمل العقل، لذلك ستكون أعماله ت

Gastonللكثري من األطروحات حول املتخيل خصوصا بالنسبة لباشالر  Bachelard

1 - Sartre Jean-Paul, op.cit, p. 36.

2 - Ibid , p. 38.

.156، ص 2002سعيد توفيق، اخلربة اجلمالية، دار الثقافة، القاهرة، -3
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Gilbertوجيلبري دوران  Durand  هذا األخري الذي ستدشن حبوثه رؤية جديدة للمتخيل

  .وذلك بربطه بالوظائف الرمزية واألنرتوبولوجية

األنتروبولوجیا والمتخیل:جیلبیر دوران.     ب

.G'' جيلبري دوران'' يعتمد  Durand  مثل سارتر على املنهج الفينومنولوجي الذي

أن مشروعه هو '' دوران. ج''يسعى إىل إبراز خصوبة املتخيل وفعاليته، وتعترب جتديدات 

عبارة عن وصف فينومنولوجي ملضامني اخليال، معارضا بذلك كل النزعات السيكولوجية  

¦Â®�ǺǷ�ƨȈƟƢĔ�ƨȈǼǿǀǳ¦�̈°Ȃǐǳ°�« : للذان مل حيرراكما فعلت فلسفة سارتر وبروغسون، ا

التابع الذي أعطاه هلا علم النفس التقليدي، ألن اخليال يتحول عندها إىل ذاكرة أو 

وهنا يرى سارتر أنه إذا كانت الذاكرة تلون اخليال ببعض [...] باألحرى إىل عداد للوجود 

للخيال مييز تفكري الشاعر عن تفكري الرواسب املتبقية، فمن الصحيح أيضا أن هناك جوهرا 

نقده إىل علم النفس الفكري '' دوران. ج''ومن ناحية ثانية يوجه . 1احمللل أو املؤرخ

2األملاين
Denkpsychologie اليت تفصل عموما بني الفكر واخليال، وتسقط بالتايل يف

جهة أخرى حبال نزعة ميتافيزيقية تضع الوعي والفكر يف جهة والصورة واخليال يف 

  .وانطالقها من تصور غامض وملتبس للصورة واخليال معا

لتجاوز هذه االلتباسات، اليت عمقتها الفلسفات القدمية بني الصورة واإلدراك، 

وكذلك الظاهراتية السيكولوجية إىل خلطها ما بني الصورة والكلمة أي بني وظيفة الصورة 

.11، ص  املرجع السابقجيلبري دوران، -1
.12املرجع نفسه، ص -2
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'' دوران''، إال أن العالمة كما يوضح ذلك الذهنية والعالمة اللغوية كما حددها دي سوسري

ليست اعتباطية يف حقل املتخيل، بل هي حاملة ملعىن جيوب البحث عن داللته داخل هذا 

هي حاملة ملعىن ال ميكن  -مهما كانت معزولة -ذلك أن الصورة« : احلقل ال خارجه

Đ¦�ŘǠŭ¦�ÀȂǰȇ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�ĿÂ��ŅƢȈŬ¦�¿ȂȀǨŭ¦�«°Ƣƻ�ǾǼǟ�Ǌ ȈƬǨƬǳ¦ ازي هو وحده املعّرب، ألن

فالنموذج الذي متثله ... ما نسميه املعىن احلقيقي ليس إال حالة خاصة للتيارات اللغوية

.1»الصورة ليس داللة ختتار اعتباطا، ولكنه يعلل جبوهره ويكون بالتايل رمزا

ŘǠŭ¦�ƢǷ¢��ƨǳȏ®�ȄǴǟ�ǂǧȂƬŭ¦�ǽƾƷÂ�Ä±ƢĐ¦�ŘǠŭ¦�ǲȈƼƬŭ¦�ǲƻ¦®�ÂƾǤȇ�ŅƢƬǳƢƥÂ

ولكون العالمة اللغوية . احلقيقي فال يبقى سوى حالة خاصة من احلقل الداليل الواسع

�ǲǌǧÂ�¼ƢǨƻ¤�Ȃǿ�¦ǀǿÂ��ǄǷ°�ƢǸƟ¦®�ƢĔ¢�Ä¢�ǲƻ¦ƾǳ¦�ǺǷ�̈ǄǨŰ�ƢǸƟ¦®�Ȇǿ�ǲȈƼƬǸǴǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ

ǄǷǂǳ¦�śƥÂ�ǾǼȈƥ�ǖƥǂƫ�Ń�ƢĔȋ�ǲȈƼƬŭ¦�ƨȈǳƢǠǧ�©ǂş�Ŗǳ¦�ƨǬƥƢǈǳ¦�©ƢȇǂǜǼǳ¦.

.G'' باشالر. غ''ذا إىل أستاذه تصوره ه'' دوران. ج''يرجع  Bachlar  ألنه تبىن

إن « : تصوره للمخيلة باعتبارها مبدأ منظما وعامال من عوامل االنسجام داخل التمثل

2»املخيلة  عبارة عن دينامية منظمة، وبأن هذه الدينامية املنظمة عامل جتانس يف التمثل

لكة مصححة لإلدراك أو ملكة فعوض أن يكون املتخيل ملكة لتشكيل الصور، يغدو م

لتعويج الصور الصادرة عن اإلدراك وهكذا يعارض دوران التنظريات والتصورات السابقة 

حول املتخيل حلل االلتباس املوجود بني املقاربة اخلارجية واملقاربة الداخلية للمتخيل 

 نظره يستجيب على املنظور األنثروبولوجي، وذلك أن املتخيل يف'' دوران''وملضامينه يعتمد 

.13، ص  املرجع السابقران، جيلبري دو  - 1
.14، ص  املرجع السابقجيلبري دوران، -2
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حلاجات ورغبات غريزية داخلية تتفاعل مع حميطها االجتماعي واإليديولوجي والديين 

والبنيات األنثروبولوجية للمتخيل هي نتاج متطلبات عضوية ونفسية ضمن حميط اجتماعي، 

ذلك أن الرغبات املختلفة للفرد وغرائزه واستيهاماته ليست حمض نتاج فردي، أي ليست 

شخصية، بقدر ما تسبح يف حميط تارخيي واجتماعي، وهذا ما تسوغ له  ميثولوجيا

إىل املزاوجة بني الثقايف والطبيعي والسيكولوجي دون إعطاء األولوية '' دوران''أطروحات 

ألحدمها على حساب اآلخر، وزيادة على ذلك فإن املنظور األنثروبولوجي ينفتح على كل 

وعلى الرمزية الدينية وامليتولوجية والشعر واملؤسسات  املقاربات االجتماعية والسيكولوجية

  .الطقوسية

هو أنه أراد القطع مع  1ذلك الكثري: كما أي'' دوران. ج''فاهلدف الذي سعى إليه 

إنسية عصر النوار حني دعا إىل ملتقى أنثروبولوجي قوامه املتخيل والرمز فإنه سعى إىل نبذ 

إن األمر يتعلق  ... غرب ذات امليول اهليمنة واإلقصائيةالنزعة املتمركزة على العقل وعلى ال

كذلك ... كذلك مبمارسة جديدة للرمز وبفهم كوين للفعاليات الذهنية واإلبداعية لإلنسان

استهدفت اخرتاق األشكال الغربية للمخيلة بإدخال '' دوران. ج.د''إن فلسفة املتخيل عند 

املتخيل عبارة عن عناصر تبتكر التحول صور الثقافات األخرى فيها، كذلك جعل بنيات 

واإلبداع أكثر مما تكرس احملافظة والثبات وبالتايل خلق إبداع جديل تتمازج فيه الدينامية 

 .االجتماعية مع الدينامية التخييلية

 .وما بعدها 47، ص 1993، 1حممد نور الدين أفاية، املتخيل والتواصل، دار املنتخب العريب، بريوت، ط-1
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المخیال بین اإلیدیولوجیا والیوتوبیا:بول ریكور.    ج

ول ريكور، ولكن بشكل خمتفي لقد شكل اخليال إحدى االهتمامات املركزية عند ب

ومبعثر، ففي أغلب كتبه يعرج قليال على هذا املفهوم، وإن حضر الشكل أو بآخر، فهو 

الرمز، االستعارة، األسطورة، احللم، اإليديولوجيا، : حاضر بلبوس أخرى وخمتلط مبفاهيم

ريكور، بل ، لذلك ال نعثر على مفهوم واحد للخيال أو املتخيل عدن 1...اليوتوبيا، السرد

نعثر على تصورات كثرية وخمتلفة تشدها السياقات املتعددة اليت يبحث فيها ويستعمل فيها 

سنعتمد هنا يف هذا املبحث على استخالص إحدى هذه التصورات . مفهوم اخليال

�©Ȑǰǌƫ�Ŀ�ÀƢǨǠǈƫ�ƢǸĔȋ��ƢȈƥȂƫȂȈǳ¦Â�ƢȈƳȂǳȂȇƾȇȍ¦�¾Ƣů�Ŀ�°Ȃǰȇ°�ƾǼǟ�¾ƢȈƼǴǳ�ƨǨǴƬƼŭ¦

د بول ريكور تصوره للخيال يف أربعة استعماال تقليدية وكبرية هلذه الكلمة حيد. املخيال

  :وهي

تعين اإلثارة االعتباطية ألشياء غائبة لكنها توجد يف مكان ما دون أن تؤدي هذه .1

 .اإلثارة إىل اختالط الشيء الغائب بأشياء حاضرة هنا واآلن

تخطيطية، وغريها املتمتعة تعين أيضا الصور الشخصية للوحات، الرسم، الرسومات ال.2

.حبضور مادي خاص، لكن ختيلها حيتفظ باألشياء اليت تصورها

إن صور التخيالت ال تثري أشياء غائبة، بل أشياء غري موجودة، فتنبسط التخيالت، .3

بدورها، بني حدود بعيدة بعد األحالم، ينتجها النوم واالختالفات اليت حتظي بوجود 

 .رواياتأدىن حمض، كاملسرحيات وال

1 - R. Kearney, L’imagination narrative entre l’éthique et la pochique, in P¨. Ricœur,

L’herméneutique à l’école de la phénoménologie, ICP, 1993, p. 283.
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وحتيل صور اخليال على جمال األوهام، أي التمثالت اليت تتوجه بالنسبة ملالحظ .4

خارجي أو فكر الحق، إىل أشياء غائبة أو غري موجودة، واليت جتعل الذات ويف 

.1اللحظة اليت تكون هذه األخرية موهوبة هلا، تؤمن بواقعية حضورها

لفة ملفهوم اخليال، القادم من التقاليد بعد بسطه هلذه االستعماالت املخت ،إن ريكور

ƢĔȋ�ƨȈǨǈǴǨǳ¦:»�ƨǴȈǰǌƫ�Ŀ�ȆƳ Ȃ̄ǸǼǳ¦�Ǿǻ¢��̈ƾƷ¦Â�ǲǰǳ�ǂȀǜȇ�Ƣŭ�ƢǠƦƫ�Ƣē¦̄�ǺǷ�ǪǴǘǼƫ

دالالت األساس، وهكذا متيل إىل بناء نظريات للخيال أحادية املعىن كل مرة، لكن 

.2»ندية

خيل االجتماعي هلما يعترب ريكور أن اإليديولوجيا واليوتوبيا مها صيغتني للمت

�ǂǓƢū¦Â�ȆǓƢŭ¦�ǞǷ�ƨǫȐǠǳ¦�Ŀ�ƢũƢƷ�¦°Â®�ÀƢƦǠǴȇ�ƢǸĔȋ�ƢǸȀǬǳƢǠƫÂ�ƢǸȀǨƟƢǛÂÂ�ƢǸēȏȏ®

واملستقبل والوعي هلذه األبعاد يكون عرب املخيلة يف بعديها الفردي كما اجلماعي، واملتخيل 

 شكل االجتماعي يف نظر ريكور ليس بسيطا بل مزدوجا يتدخل مرة ويفعل أحيانا يف

:إيديولوجيا وتارة يف شكل يوتوبيا، ومن خالل هذا اللعب نعثر على صراعية هذا املتخيل

يكشف البحث يف اإليديولوجيا واليوتوبيا منذ البداية خاصيتني تشرتك فيهما الظاهرتان، «

األوىل إن كالمها غامض لكل منهما جانب إجيايب وآخر سليب، دور بناء وآخر مدمر، بعد 

.3»وآخر مرضي تأسيسي

.165، القاهرة، ص 2001، 1حممد برادة وحنان بورقية، عني، ط:بول ريكور، من النص إىل الفعل، ترمجة-1

.166املرجع نفسه، ص -2
.48، ص 2002، 1يد، طفالح رحيم، دار الكتاب اجلد:بول ريكور، اإليديولوجيا واليوتوبيا، ترمجة-3
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لذلك سيعمد بول ريكور يف حتليله لكليهما عن طريق تنظيم الدالالت والوظائف 

ƢȈƥȂƫȂȈǳ¦Â�ƢȈƳȂǳȂȇƾȇȎǳ�Ƣđ�» ŗǠŭ¦�̈ǄȈǸƬŭ¦.

بالنسبة لإليديولوجيا، مييز ريكور ثالثة استعماالت تتطابق مع ثالثة مستويات من 

  :العمق

ظهر ذلك يف «  Distorsion-dissimulationتسرت  -اإليديولوجيا بوصفها التواء-

ملاركس الشاب وخباصة يف ) 1844-1843(املخطوطات االقتصادية والسياسية 

�¦ǀǿ�Ƣđ� ȆƳÂ��ǞǫȂǴǳ�ƨƥȂǴǬǷ�̈°ȂǏ�Ȇǿ�ƢȈƳȂǳȂȇƾȇȍƢǧ�ƢǼǿ�ǺǷÂ��ƨȈǻƢŭȋ¦�ƢȈƳȂǳȂȇƾȇȍ¦

 .التواء وإخفاء للواقع -باعتبار الدين Feurbach'' فيورباخ''التطبيق من عند 

يديولوجيا أقل طفيلية وتزييفا مما هي تربيرية، وقد صرح ماركس أن الطبقة تبدو اإل-

املسيطرة تضفي على أفكارها طابع الكونية، السيطرة هنا هي اإليهام بالكونية، أي 

إن سوسيولوجيا الثقافة تدرس ذلك اإلقناع البالغي الذي . صالحيتها للجميع

''Marxماركس ''اخلطاب العموم ومها مساه للسخرية، املبالغة، املفارقة، إنه : يستعمل

وتصري هذه البالغة إيديولوجيا حني تكون يف ضد سريورة  praxisبالرباكسيس 

السلطة وتصري هذه البالغة إيديولوجيا حني تكون يف خدمة سريورة السلطة وإضفاء 

لبة حينما توجد السلطة توجد املطالبة باملشروعية، وحيثما توجد املطا« : املشروعية

¸ƢǼǫȍ¦�» ƾđ��ȆǷȂǸǠǳ¦�§ ƢǘŬ¦�ƨǣȐƥ�ń¤� ȂƴǴǳ¦�ÀȂǰȇ�ƨȈǟÂǂǌŭƢƥ«1.

 .إقناع ←مشروعية  ←سلطة 

.303بول ريكور، من النص إىل الفعل، املرجع السابق، ص -1
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Fonctionاإليديولوجيا كوظيفة اندماجية - d’intégration  تتمثل وتتعلق بالطقوس

Actualise�ƢĔ¢�̈ŐƬǠǷ�ªحتني : االحتفالية التخليدية ¦ƾƷȋ¦��ƨȇǂǌƥ�ƨǟȂǸů�ƨǘǇ¦Ȃƥ

ها، واإليديولوجيا هي االعتقاد للجماعة بأن األحداث التأسيسية هي مؤسسة هلويت

اهلوية وهنا يكون التأويل ووظيفة اإلدماج هذه متتد عرب وظيفة املشروعية وهذه 

  .األخرية متتد عرب وظيفة اإلخفاء

وظيفة اإلخفاء، وظيفة :إن الوظائف الثالث لإليديولوجيا عند ريكور، هي

.ندماج، هدفها هو تقدمي تأويل للحياة الواقعيةاملشروعية ووظيفة اال

��ƢĔȂǐƫÂ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨƠǨǳ¦�ȄǴǟ�ǚǧƢŢ��Ǯ Ǵƫ�ƨƯȐưǳ¦�ƢȀǨƟƢǛȂƥ�ƢȈƳȂǳȂȇƾȇȍ¦�ƪ ǻƢǯ�¦̄¤

فإن وظيفة اليوتوبيا هي قذف املخيلة خارج الواقع، إىل الالمكان والالزمنية، ومييز ريكور 

  :علىثالثة دالالت موازنة لليوتوبيا من األسفل إىل األ

هي تكملة ضرورية لإليديولوجيا، هي تعبري عن مجيع اإلمكانات املكبوتة بسبب -1

النظام القائم، الواقع هنا موقع تساؤل، هي ممارسة للخيال، إنه احللم، واليوتوبيا إمنا ال 

  .تكف عن إنتاج مشاريع يعارض بعضها بعض

... لعائلية االقتصاديةاليوتوبيا تنويعا خياليا حول السلطة تضاهي جماالت السلطة ا-2

.ƢȈĔƢǷ�¾°ƢǰǧK¿�«اخل  Manheime�ǲǰǌȇ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦Â�ǲȈƼƬŭ¦�śƥ�¬ƢȇǄǻ¦�ƢĔ¦�ȄǴǟ�ƢȀǓǂǠȇ

ǾǷ¦Â®Â�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�°¦ǂǬƬǇȏ�ƾȇƾē1.

.306بول ريكور، من النص إىل الفعل، املرجع السابق ، ص -1
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اليوتوبيا حالة مرضية عكس مرضية اإليديولوجيا اليت تالئم الوهم، اإلخفاء، الكذب -3

مالشاة الواقع نفسه لصاحل  فإن مرضية اليوتوبيا تكمن يف جنون عكسي، تعمل على

  .خطاطات اكتمالوية هي يف آخر املطاف غري قابلة للتحقيق
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التمثل: اسابعً 

¨®ǂĐ¦�ňƢǠŭ¦�°ȂǐƫÂ�ǶȀǧÂ�ǾȈƦǌƬǳ¦�Ȃǿ�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ǲưǸƬǳ¦.

أي جيعل الشيء  Représentareيأيت من الالتينية  Représenterوفعل التمثل 

  .حاضر يف الذهن

لسفي هلذا املفهوم هو العملية اليت يتم بواسطتها استحضار الشيء يف واملعىن الف

  .الذهن

Représentations�°ƢǔƷ¤�Ƣđ�ƾǐǬȇÂيقابل مصطلح التمثالت يف اللغة الفرنسية 

الشيء ومثوله أمام العني أو يف الذهن أو اللغة، وصريورة التمثل يف الذهن تستدعي لزوما 

  .حضور متمثل

أن التمثل والتمثيل متقاربان، ومها معا يشرتكان يف '' ليبامجيل ص''يف حني يرى 

.1أحدمها الشيء يف الذهن، واآلخر الشيء مقام الشيء: أمرين

والتمثل مصطلح مرادف لتثقف ويستخدم لوصف العملية اليت يقوم من خالهلا متثل 

Ȁŭ¦�ǞǸƬĐ¦�ǞǷ�ǲǷƢǰƬȇ�Ʈ ȈŞ��ƨǠǓƢƻ�ƨǟƢŦ�Â¢�ǂƳƢȀǷ�Â¢�ƨǟƢǸŪ¦�«°Ƣƻ�ǺǷ�ǎ Ƽǋ يمن

ǾƟƢǔǟ¢�ǂƟƢǇ�Ǻǟ�ǽǄȈŤ�ǾǠǷ�ǺǰŻ�ȏ�Ƣđ�Ǧ Ȉǔŭ¦2.

إن كل التعاريف اللغوية ملفهوم التمثل تكاد تلتقي حول أن التمثل يرتكز على 

والتمثل هو شكل من أشكال املعرفة . استحضار شيء أو مفهوم أو صورة غائبة

1 - Maurice Bormans, Statut personnel au Maghreb de 1940 à nos jours, paris, Mouton.

.341، ص 1982األول، الكتاب اللبناين، مجيل صليبا، املعجم الفلسفي، اجلزء -2
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ا الواقع إىل متثل االجتماعية اليت متكننا من التفاعل مع الواقع اليومي وعندما يتحول هذ

فإننا نقوم ببنائه وإعادة بنائه بشكل آخر خيتلف يف شكله األصلي، وتتدخل يف هذه 

الصريورة األبعاد السيكولوجية واألبعاد االجتماعية وهذا ما جيعل التمثالت تتخذ بعداً 

�Ǯ ǳǀǯÂ�Ä®Ƣŭ¦Â�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�ǶǰƸƬǳ¦�Ǯ ǳǀǯÂ�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�ǲȀǈƫ�ƢĔ¢�Ʈ ȈƷ�ƢȈǸǴǟ

  .يالفكر 

�Ŗǳ¦�ƨǬȈǬū¦Â�Ǟǫ¦ȂǴǳ�ǾǸȀǧ�®ǂǨǳ¦�Ƣđ�ǶǜǼȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǨȈǰǳ¦�Ȃǿ�¿ƢǠǳ¦�ǽƢǼǠǷ�Ŀ�ǲưǸƬǳ¦Â

يعكسها وبتعبري آخر هو تنظيم فردي حلقيقة مجاعية ولكن هذا التنظيم الذايت أو إعادة 

�ǺǷ�ƢēȂǫ�ƾǸƬǈƫ�ƨȈǠƳǂǷ�ǂǗ¢�ń¤�ƾǼƬǈȇ�ƢŶ¤Â�ƢȈǗƢȈƬƷ¦�ǶƬȇ�ȏ�ƨȈǟƢǸƬƳ¦�ƨǬȈǬū�ƢȈǼǿ̄ � ƢǼƦǳ¦

.ǞǸƬĐ¦�Ŀ�̈ƾȇƾǟ�©ȏƢů�ǺǸǓ1حضوره 

مبعىن أن الرموز اليت يستند إليها الفرد هي تشكيل صورة ذهنية عن موضوع أو 

حدث غائب يستحضره العقل حاليا يف واقع األمر رموز حمددة تارخييا ثقافيا واجتماعيا 

  .وهذا يؤكد أن املعايري متثل أهم مكونات التمثل االجتماعي

Ƣǟ¤�ƢȀƬǘǇ¦Ȃƥ�ǶƬȇ�ƨȈǼǿ̄Â�ƨȈǯ¦°®¤�̈°ÂŚǏ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨȈǟƢǸ®̈�وتعرف التمثالت االجت

بناء للواقع من خالل املعلومات واملعارف اليت تلقاها الفرد طيلة تاريخ حياته والساكنة يف 

ذاكرته حيث يستحضرها من خالل عالقته مع األفراد واجلماعات، فالتمثل يلعب دور 

ك عبارة عن منوذج معريف ومنتوج اجتماعي الوسيط يف إطار التواصل االجتماعي وهي كذل

  .وثقايف متنوع وخمتلف حسب املكان والزمان

1 - Beroer, Peter et Huckman Thomas, La construction sociale, 2ème édition, Armand Collin,

1996, p 102.
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Fichter�©ƢǟȂǓȂŭ¦�¾ȂŢ�Ŗǳ¦�Ǟǫ¦ȂǴǳ�řǿ̄Â�Ȇǯ¦°®¤�®¦ƾǟ¤�ƢĔ¢�ȄǴǟها فيخرت فر ويع

قيم، معتقدات، (إىل عبارات رمزية ) أشخاص، حمتويات، مواقف(االجتماعية 

يسمح بإدماج مظاهر احلياة العادية وإعادة تأطري  ومينحها نظاما إدراكيا) إيديولوجيات

  .تصرفاتنا اخلاصة داخل التفاعالت االجتماعية

Moscovici�ƨȈǼƥ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ȆǈǨǼǳ¦�ǲȈǴƸƬǳ¦�ƨȇÂ¦±�¾Ȑƻ�ǺǷويعرفها موسكوفيتشي 

معرفية حتمل قيمًا ومفاهيم معينة يكتسبها الفرد خالل مسار حياته متأثرا بالوسط 

شه فيه، فهي عبارة عن نظام قيمي وفكري وممارسايت يعطي لألفراد االجتماعي الذي يعي

ǒ ǠƦǳ¦�ǶȀǔǠƥ�śƥ�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�ǶŮ�ǺǸǔƫ�ƢĔ¢�ƢǸǯ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǶȀǘȈŰ�ǾȈƳȂƫ�ƨȈǻƢǰǷ¤1.

اهتم بظاهرة التمثالت '' إميل دوركامي''أما من وجهة نظر علم االجتماع، فنجد 

ز على متثالت اجلماعة باعتبارها االجتماعية من وجهة نظر سوسيولوجية من خالل الرتكي

الوحدة األساسية يف التحليل السوسيولوجي فهي تكّون ما يعرف بالضمري اجلمعي من 

خالل املعتقدات واألفكار وهلا أشكال عقلية اجتماعية تؤطر وجتمع الكثري من األفراد كما 

ƨȈǟƢǸŪ¦Â�ƨȇ®ǂǨǳ¦�ƨȈǷȂȈǳ¦�©ƢǧǂǐƬǳ¦Â�©ƢǇ°ƢǸŭ¦�ǞǷ�ƢĔ¢.

كامي، التمثالت االجتماعية اليت تعترب كقاعدة أساسية للضمري اجلمعي، بالنسبة لدور 

ختتلف عن التمثالت الفردية، فهذه األخرية موجودة لكنها حمدودة مقارنة بالتمثالت 

  .االجتماعية اليت تؤسس القواعد والقوانني االجتماعية املختلفة

1 - René Kaes, Image de culture chez les ouvriers français, Edition paris, 1968, p 15.
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ثنا هذا سنحاول ومن خالل حب. هذه بعض التعاريف املختلفة تناولت التمثالت

تقدمي تعريف إجرائي هلذا املفهوم، فالتمثالت هي جمموع األفكار والتصورات واملعتقدات 

  .اليت يتبناها املبحوثني
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3.�ʅ ɽȉכ ɬȆɌࢫ ɳɦȄࢫȓʊɦȆɢȻ ǻ
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المخیال العربي اإلسالميمعنى الدیمقراطیة في :أوال

ال نكاد جند له   (L’imaginaire)ومن اجلدير باملالحظة أن مصطلح املخيال

استعماًال يف العلوم االجتماعية واإلنسانية األجنلوسكسونية، يف حني استعمل بنحو واسع 

إذ إن مفردة .  هذا األمر غرابةوليس يف. يف الثقافة الفرنسية للعلوم االجتماعية واإلنسانية

Jacques)املخيال، قد ولدت على أيدي عامل التحليل النفسي الفرنسي جاك الكان

Lacan) يف منتصف هذا القرن، وقد استعملت األنثروبولوجيا الفرنسية مفهوم املخيال

 املخيال اجلماعي هو جمموعة من التمثالت: "اجلماعي فعرفته على النحو اآليت

(Représentations) األسطورية للمجتمع".  

تعريف جاهز وواضح ملفهوم املخيال العريب اإلسالمي، وإمنا جنده ليس هناك 

يتحدث عن مفهوم املخيال باعتباره رؤية جامعة يكتسبها شعب من الشعوب أثناء تفاعله 

بعضها مع حميطه القريب والبعيد، من جهة، ومن تفاعل العناصر املكونة هلذا احمليط مع 

فاملخيال هو اإلطار اجلماعي الذي يوجه وحيدد طبيعة مسرية . البعض، من جهة أخرى

�ƨȇƾǟƢǬǳ¦�ƨȈǐƼǌǳƢƥ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�¿ȂǴǠǳ¦�Ŀ�ȄËǸǈÉȇ�ƢǷ�®ƾŹ�ƢǸǯ��Ƣē¦°ƢǔƷÂ�©ƢǠǸƬĐ¦

(Basic Personality) ق فاملخيال العريب اإلسالمي لومن هذا املنط. مسار الفرد وسلوكه

ومبجيء الدعوة  .ارب عديدة عرفتها شعوب العامل العريب اإلسالمينتيجٌة لرتاكم جت

:اإلسالمية يف القرن السابع امليالدي قد حدد معامل املخيال العريب اإلسالمي، حيث

الذي أصبح خمياًال عربيًا إسالميًا منذ –ميكن لقول بصفة عامة إن املخيال العريب القدمي "

ء أرضية قيم مشرتكة ضرورية لكل شكل من تطلب عدة قرون إلرسا -ظهور اإلسالم

1".أشكال التطور املستقبلي

.21، ص 1993مالك شبل، املخيال العريب اإلسالمي، املنشورات اجلامعية الفرنسية، -1



 جينيالوجيا الممارسة الديمقراطية...........................................................ثانيالفصل ال

77

إن الغوص يف عامل املخيال العريب اإلسالمي ليس باألمر اهلني، فال نعرف عن بنيته 

املخيال العريب اإلسالمي هو  غوارأن سرب وإ .إّال بعض األجزاء القليلة املتناثرة هنا وهناك

1.هاد يف هذا امليدانحماولة متواضعة لفتح باب االجت

والسياسية تندرج حتت  االجتماعيةوإن املخيال االجتماعي والسياسي للمالمح 

فبالنسبة للجانب االجتماعي هلذا املخيال جيب مناقشة . تكوين املخيال العريب اإلسالمي

ومثل ذلك ميكننا  . عدة موضوعات وقضايا أثرت يف تشكيل املخيال العريب اإلسالمي

،  كون الّسَنة اإلسالمية سنة قمريةفالقرآن قد نادى بوجوب أن ت. الزمن/الوقت احلديث عن

ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر نُورًا َوَقدَّرَُه َمَناِزَل ﴿ :وذلك تبعا للنص القرآين

اْلَحقِّ يـَُفصُِّل اْآلياِت ِلَقْومٍ لِتَـْعَلُموا َعَدَد السِِّنيَن َواْلِحَساَب َما َخَلَق اللَُّه َذِلَك ِإالَّ بِ 

﴾يـَْعَلُمونَ 
وضف إىل ذلك أن القرآن يعطي رؤية إسالمية واضحة عن الوقت وكيفية .  2

َنا َعَشَر َشْهًرا ِفي ِكَتاِب اللَِّه يـَْوَم ﴿ :حسابه يف قوله تعاىل ِإنَّ ِعدََّة الشُُّهوِر ِعْنَد اللَِّه اثـْ

يُن اْلَقيُِّم َفَال َتْظِلُموا ِفيِهنَّ أَنـُْفَسُكْم َخَلَق السََّماَواِت َواْألَ  َها َأْربـََعٌة ُحُرٌم َذِلَك الدِّ ْرَض ِمنـْ

3.﴾َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكيَن َكافًَّة َكَما يـَُقاتُِلوَنُكْم َكافًَّة َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َمَع اْلُمتَِّقينَ 

ƨǻƢǰŠ�ÀƢǠƬǸƬƫ�ƢǸĔ¢�Ƥ ǈū¦Â�Ƥ ǈǼǳ¦�ƨȈǔǫ�ƢǷ¢   كبرية يف تشكيل املخيال العريب

اإلسالمي على الرغم من أن اإلسالم قد دعا إىل التحرر منهما وااللتزام بقيم املساواة 

وكما هو معروف فاإلسالم مل يقض على كل التقاليد . الكاملة واملطلقة بني بين البشر

¿ȐǇȍ¦�Ŀ�ƪ Ǵƻ®�Ŗǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȈǧƢǬưǳ¦�» ¦ǂǟȋ¦Â .ة وعالقات احلسب فتأثري القبيل

�ȄǴǟ�Ǯ ǳ̄Â�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ǶǜǠǷ�Ŀ�ƨǨǴƬű�©ƢƳ°ƾƥ�̈®ȂƳȂǷ�¾¦Ǆƫ�ȏ�Ƥ ǈǼǳ¦Â

الرغم من تناقض ذلك مع كل من القيم الثقافية اإلسالمية وروح قيم احلداثة واملدنية اليت 

.22، ص ، املرجع السابقمالك شبل  - 1
.5سورة يونس، اآلية -2
.37وبة، اآلية سورة الت - 3
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´ ȂǐŬ¦�ȄǴǟ�ÀǂǬǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�©ƢǠǸƬĐ¦�ǽǀǿ�ń¤�ƪ ǴǏÂ.1  كل رؤية "وهكذا نعتقد أن

ثروبولوجية للمخيال العريب جيب عليها أن تكون واعية مبدى تأثري مسألة النسب يف أن

ȈƥǂǠǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȈǟƢǸŪ¦�̈ƢȈū¦�ƶǷȐǷ2".اإلسالمية ة

 مكانة املاء يف الرؤية العربية اإلسالميةهي  هناك ضاهرة اخرى متدد نظرنا وو 

ْرجع ظهوَرها إىل القرن السابع يف احلضارة العربية اإلسالمية فيُـ “ ماتاحلّما”انتشار ف

ال بُّد أن له تأثريًا يف “ النظافة من اإلميان”امليالدي، ويرى أن احلديث النبوي املشهور 

ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ȇºǧ�Ƣǿ°Ƣǌǻ¦Â�¿ƢËǸū¦�̈ǂǿƢǛ�ÂǂȀǛ. واحلّمام يرمز إىل شعائر

الذي يعاجل عدة ) األبكم(“ البكوشالطبيب ”النظافة عند املسلم ، وتعدُّه التقاليد الشعبية 

إن أمهية احلّمام . أمراض بواسطة اجلو احلار املوجود فيه وعملية التعريق اليت تنجم عن ذلك

عند املسلم تبّني مكانة املاء يف الرؤية العربية اإلسالمية، فاملاء يف التصور اإلسالمي هو 

َوَجَعْلَنا ﴿: تعاىلتحدث عن املاء كقوله إن اآليات القرآنية اليت ت. أحد مظاهر النعمة اإلهلية

﴾ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحي
، دليل على أن املاء هو أحد العناصر املكونة للرؤية الكونية 3

4.والدينية لدى املسلم

مث إن الفروسية والصيد كنشاطني ترفيهيني عرفهما املخيال العريب منذ القدم وزكامها 

فمما ال شك فيها أن االعتناء باخليل ذو جذور بدوية، . املخيال اإلسالمي فيما بعد

وبغزوهم للشعوب استطاع العرب تطوير فن الفروسية فأصبحت الفروسية يف القرن السابع 

5.امليالدي فناً قائماً بذاته

.26مالك شبل، املرجع السابق، ص-1
.40املرجع نفسه، ص-2
.30سورة األنبياء، اآلية -3
.56مالك شبل، املرجع السابق ص-4
.65، صالسابقاملرجع ، مالك شبل  - - 5
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ومن ّمث جاء الفخر والتمجيد للحصان عند اإلنسان العريب،  مثله مثل الشعر 

من الرتبية األساسية لقدماء العرب، ويرى بعضهم أن الصيد فن  واملوسيقى والرماية، جزءًا 

فالصيد يسهم  ،وفضًال عن ذلك. كامل يعاجل املشكالت العضوية والنفسية عند اإلنسان

يف تربية األفراد ويسهل من إرساء الروح اجلماعية، ويقوي من عرى التواصل بني اإلنسان 

وميد الضعفاء بالقوة، فيخلق بذلك أحسن والطبيعة، ويريب النفوس احلساسة واخلائفة، 

  .الظروف اليت تنسجم مع روح اإلسالم

اطلبوا العلم ولو ”: وميكن تلخيص املخيال العلمي العريب اإلسالمي يف القول املأثور

ويذكر تقدم العرب املسلمني . ، فالعالقة جد وثيقة بني الدين والعلم يف اإلسالم“يف الصني

جلاحظ بكتابة سبعة االذي متيز فيها  (Zoology) ”علم احليوان“كـ  يف ميادين علمية خمتلفة

" ابن اهليثم"الطبيعية، وتفّوق  مفقد جاء بابتكارات رائدة يف العلو " البريوين"أما . جملدات

ويعد ". ابن جبري"و" ابن بطوطة"و" اإلدريسي"ويف علم اجلغرافيا اشتهر . يف علم البصريات

بتأليف ) علم العمران البشري(مؤسس علم االجتماع  -كما هو معروف–" ابن خلدون"

على أيدي املسلمني ) احلكمة(وال ننسى تطور علم الطب . املقدمة: كتابه الشهري

وهناك ثالثة "... ابن النفيس"و" ابن اجلزار"و" ابن سينا"و" ابن إسحاق"و" الرازي"مثل

ان املخيال العريب العلمي يف أحض/ عوامل ساعدت على تبلور ذلك الرصيد املعريف

  :اإلسالمي

«�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�̈°Ƣǔū¦� ƢǸǴǟ�Ƣđ/ الصرامة املعرفية.1 ǂǟ�Ŗǳ¦�ƨȈǸǴǠǳ¦.

2.�ƢđƢǠȈƬǇ¦�¦ȂǟƢǘƬǇ¦�ƨƦȇǂǣ�Ń¦Ȃǟ�«ȂǳÂ�ȄǴǟ�Ƕē°ƾǫÂ�ǶēȐȈǴŢ�«¦Â°Â� ȏƚǿ�¾ƢȈƻ

 .وإنقاذها من اندثار حمقق

ة موحدة للعلوم واملعارف وللغة العربية أثر كبري يف إثراء الرصيد املعريف بوصفها قو .3

 .لعدة قرون يف ظل اإلسالم
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العلمي اهلش وال / فبدون تالقي هذه العوامل الثالثة ُتستبعد احملافظة على الرصيد املعريف

1.ينتظر تطويره كما حدث ذلك يف احلضارة العربية اإلسالمية

فظاهرة  .مث نناقش فيما بقي قضية احلكم والسياسة يف احلضارة العربية اإلسالمية

اقرتنت املرحلة األوىل حبركة اهلجرة من مكة إىل : الدولة اإلسالمية عرفت ثالث مراحل

أما املرحلة الثانية من قيام الدولة اإلسالمية . املدينة حيث تبلورت سلطة احلكم النبوي

من قبل قريش عندما  (معركة اخلندق(فكانت يف السنة اخلامسة اهلجرية بعد حصار املدينة 

وتويل أيب بكر احلكم بعده  طاعت سلطة احلكم النبوي أن تكسب الصفات الرئيسية است

إذ . قيام الدولة اإلسالمية''صلى اهللا عليه و سلم '' ومتثل وفاة النيب. للدولةrاملرحلة الثالثة

على أنه قادر على مواجهة  -وهو اخلليفة األول للدولة اإلسالمية الشابة–برهن أبو بكر 

2.)بالقوة و لو ذه الدولة املعارضني هل

كلمة اخلليفة بلقب أمري املؤمنني، وتتمثل مهمة هذا   ابن اخلطابلقد أبدل عمر 

ونرى أن احلكم يف . األخري يف كونه مرشدًا دينيًا وقائدًا عسكريًا يف حالة السلم واحلرب

ǲưǸƬŭ¦Â�«Â®Ǆŭ¦�ǽƢǼǠŠ�ÀƢȈǤǘǳ¦�ƨǨǏ�ǾȈǴǟ�ƪ ƦǴǣ�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦  يف اغتصاب

وهي أخالق حكم ساعدت على . احلاكم لسلطة امللكية والسلطة اإلهلية يف الوقت نفسه

نشرها يف العامل العريب اإلسالمي كتابات عبد اهللا بن املقفع وترمجاته عن الفارسية وما حتفل 

وقد  .به املكتبة العربية اإلسالمية من كتابات اآلداب السلطانية اليت وقع تأليفها بعد ذلك

أبرز املفكر املغريب حممد عابد اجلابري بالتفصيل ظاهرة تفشي احلكم السلطاين يف 

ǾƥƢƬǯ�Ŀ�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦ :3.العقل السياسي العريب

.82مالك شبل، املرجع السابق، ص-1
.84، صاملرجع نفسه - 2
، مركز الدراسات الوحدة العربية، بريوت، "حنو إعادة بناء قضايا الفكر العريب املعاصر" ر ، حممد عابد اجلابري، وجهة نظ-3

.204، ص2004، 3لبنان، ط
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وينقسم هذا المخيال إلى المخيال الديني في الحضارة العربية اإلسالمية

قبل جميء الدعوة اإلسالمية، واملخيال  املخيال اجلاهلي الذي ساد اجلزيرة العربية: نوعين

اإلسالمي الذي جاءت به البعثة احملمدية إىل مكة واملدينة ومنهما تغلغل يف اجلزيرة العربية 

وكما هو معروف، فالعصر . مث انتشر بعد ذلك بسرعة إىل خارج حدود هذه األخرية

املال وفساد األخالق اجلاهلي يوصف بعدة أوصاف سلبية كالوثنية واالحتكام إىل القوة و 

: إىل األمور الرئيسة اآلتية تطرق فيهنديث عن املخيال اإلسالمي فقد احلأما . وكثرة الرذائل

واحلرام، واملسجد القرآن وإعجازه وبالغته، وأمساء اهللا احلسىن، ، واحلج، وموضوع احلالل 

التصور التوحيدي مقدسًا يف اإلسالم، ومنـزع الصوفيني و باعتباره فضاًء وشخصية الرسول

يف اإلسالم، واإلميان باآلخرة يف الرؤية اإلسـالمية، واجلـنة والنـار، والـنسـاء احلور، وفكرة 

Le)الفناء، وظـاهرة األوليـاء maraboutisme). ومن ّمث ميكن القول بأن املخيال الديين يف

تصوف من جهة األرض العربية هو عبارة عن قوس طرفاه عبادة األصنام، من جهة، وال

1.أخرى 

ن املخيال الديين اإلسالمي ال ينبغي تعريفه مبحتواه، بل من األفضل تعريفه ا

Ƣđ�ŚǯǀƬǳ¦�Ǻǟ�À¡ǂǬǳ¦�©Ƣȇ¡�Ǯ ǨǼƫ�ȏ�Ŗǳ¦�ƾȈƷȂƬǳ¦�̈ǂǰǧ�Ŀ�ǲưǸƬȇ�Äǀǳ¦�ǾǟÂǂǌŠ . وبعبارة

Ƿ�ƨƦǫ¦ǂǷ�ń¤�¾Âȋ¦�¿ƢǬŭ¦�Ŀ�» ƾȀȇ�ǶǴǈŭ¦�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�řȇƾǳ¦�¾ƢȈƼŭƢǧ��Ãǂƻ¢ عامل

ويعتقد املؤلف أن املخيال الديين يف اإلسالم يلتقي بصورة طبيعية . الوحدانية وتعزيزها

2.وعفوية باملخيال االجتماعي الذي هو أحد أكرب مالحمه البارزة

فاحلديث يتمحور هنا عن اجلغرافيا . عنوان خميال العلم واخللق عند العرب املسلمني

هو ) 850-800(فمحمد بن موسى اخلوارزمي . الكونوعامل املخلوقات والعجائب يف هذا 

أول عامل ) م956- 923(ويعّد علي بن احلسني املسعودي . أول عامل جغرايف مسلم شهري

.173ملرجع السابق، ص امالك شبل، -1
.205، املرجع السابق، ص"حنو إعادة بناء قضايا الفكر العريب املعاصر" حممد عابد اجلابري، وجهة نظر ، -2
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أما . مروج الذهب: جغرافيا إىل جانب شهرته مؤرخًا كبرياً، حيث ُعِرف بكتابه الشهري

أيضًا أحد كبار علماء  يف القدس فهوم 946املولود عام  "مشس الدين بن أمحد املقدسي"

فكتابه أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم يدرس جغرافية الشعوب واحلياة . اجلغرافيا

أنه رمبا كان أعظم  ''رنجلشب''ويرى . االجتماعية واالقتصادية ويهمل اجلغرافيا الطبيعية

اته اجلغرافية فهو معروف بدراس) م1051-973) ''البريوين''أما . جغرايف عرفته البشرية قاطبةً 

حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة : األنثروبولوجية يف بالد اهلند اليت جندها يف كتابه الشهري

  .يف العقل أو مرذولة

إن احلديث عن املخيال اجلغرايف يف احلضارة العربية اإلسالمية يبقى منقوصًا بدون 

ذ إنه يف نظر الكثريين إ) م1165 - 1100(ذكر اجلغرايف اإلدريسي الذي يولد يف املغرب 

وقد كانت له مكانة مرموقة يف البالط . أكرب اجلغرافيني العرب وأشهرهم على اإلطالق

وبكتابه نـزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق ذاع صيته . الصقلي ومن ّمث ذاعت شهرته يف أوروبا

1.يف البالد اإلسالمية

    ''أوالج جرابار''يذكر أن و  .لم اجلمال عند العرب املسلمنيتطرق إىل خميال عنو 

(Oleg Grabar)  إجياد املفاهيم ”الذي درس الفن العريب يعرتف بأنه من الصعب

واملصطلحات املناسبة اليت تسمح لنا بتفسري فنون اإلسالم وتقوميها والتعبري بدقة كافية عن 

ƨȈǳƢǸŪ¦�ƢēƾƷȂǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ�ƢǼǳ�ÀȂǰȇ�À¢�ǺǰŻ�Äǀǳ¦�°ȂǠǌǳ¦“.

وميثل القرآن الكرمي قمة . فصاحة والبالغة أهم فنون اللغة العربيةيُعّد فن الكما 

ومن َمثّ جاءت معارضة بعض الفقهاء احملافظني لرتمجة كتاب . البيان الفصيح يف لغة الضاد

القائل بأن كل ترمجة هي يف جزء منها خيانة، فال  تفق هذا املوقف مع املبدأ وي. اهللا املنـزل

وكما هو معروف . ألحوال أن تقع خيانة كالم اهللا تعاىل وتشويههميكن إذًا بأي حال من ا

ومن جهة أخرى فالشعر العريب . فإن فصاحة القرآن وبالغته مها من مسات اإلعجاز فيها

.185شبل، املرجع السابق، صمالك  - 1



 جينيالوجيا الممارسة الديمقراطية...........................................................ثانيالفصل ال

83

. ن موقف القرآن من الشعر هو موقف متسامحا. هو أيضًا بفن الفصاحة والبالغةيزخر 

للمدح أو القدح حسب أخالقيات  فالشعر ليس منبوذًا يف حد ذاته، إمنا هو يعرض

  .املوضوعات اليت يكتب فيها الشعراء قصائدهم

:اإلسالمي فنجده موزعاً يف ثالثة أصناف) فن البناء(أما فن املعمار 

القصور، واحلمامات، واألسواق، وقنوات املياه : املعماري املدين الفن.1

 .اخل…والقناطر

 .اخل… واملدارس الدينيةاملساجد، واألضرحة، : الفن املعماري الديين.2

 .اخل…واحلصون طات، والقالع، واجلسور، واألسوارالربا: الفن املعماري العسكري.3

ن الفن املعماري يف اإلسالم هو رمز إىل ما هو إهلي، أي أن الفن املعماري ال إ

ذات يكون إسالمي الطابع إّال إذا التزم بإبراز املفهوم الوحداين والثابت واملتمثل يف تعظيم ال

1.اإلهلية

وال ميكن احلديث عن فنون اجلمال يف املخيال العريب اإلسالمي دون إبراز مكانة 

Ż�ƢǸǯ��¶ƢǘƼǴǳ�ȆǈȈƟǂǳ¦�ǶǴǠǳ¦�Ȃǿ�ǖŬƢǧ��ĺǂǠǳ¦�ǖŬ¦�¾ƢŦ�ǪƬǨƬƫ�Äǀǳ¦�¾ƢĐ¦�À¡ǂǬǳ¦�ǲư

وكما نعرف، فهناك ستة أمناط للخط العريب عرفها املشرق واملغرب . فنون اخلط العريب فيه

وقد أضيفت أمناط أخرى عندما وصل اخلط العريب إىل البلدان اآلسيوية مثل إيران . ربيانالع

  .وما من شك يف أن مجال اخلط العريب يتصدر الفنون اإلسالمية املرئية .واهلند وماليزيا

أما بالنسبة للموسيقى والغناء يف املخيال العريب اإلسالمي فاألمر خيتلف عما جنده 

فاملوسيقى تلقى دائمًا ترحيبًا خاصًا يرتبط . بني املسلمني إزاء فن الرسم يف موقف التقليد

. مع موقف القرآن نفسه -يف رأي الكثريين–وهذا يتماشى . يف بعض احلاالت باملقدس

Ƣē¦̄�ƾƷ�Ŀ�ȄǬȈǇȂǸǴǳ�ǾǠǼǷ�ȄǴǟ�¾ƾȇ�ƢǷ�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�½ƢǼǿ�ǆ ȈǴǧ . ومل تبدأ مناقشة شرعية

.261مالك شبل، املرجع السابق، ص-1
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Âȋ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ȏ¤�ȆǬȈǇȂŭ¦�ƨǼȀǷÂ�ƨȈǬȈ¾�الغناء والعزف على اآلالت املوس

وعلى . وهناك اختالفات بني املذاهب الفقيهة اإلسالمية خبصوص فنون الطرب.للهجرة

�ǲǰƥ�©ǂǌƬǻ¦�ƾǫ�ȄǬȈǇȂŭ¦�ÀƜǧ��Ƥ ǿ¦ǀŭ¦�ǽǀǿ�ǒ Ǡƥ�Ƣđ�©®Ƣǻ�Ŗǳ¦�©ƢǷǂƄ¦�®ƾǟ�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦

يف املناطق النائية إىل ) لكلورالف(أصنافها يف العامل العريب اإلسالمي، من الغناء الشعيب 

وأغاين احلروب ) ¦ǂǤǳ¦�ǺǷ�ÀȂȈǻƢǸưǠǳ¦�Ƣđ� ƢƳ�Ŗǳ§(الغناء احلضري مرورًا باألغاين الوطنية 

إن حب العرب املسلمني للموسيقى والغناء يلخصه . والقصائد الشعرية اليت تُغّىن أو تُنشد

يس هناك من شعب ذي وباستثناء الفرس واإلغريق فل”: قول املسعودي يف مروج الذهب

  .“حنني للطرب أكثر من العرب

ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�¾ƢȈű�Ŀ�Ƥ ū¦Â�ǆ ǼŪ¦�ƨǳƘǈǷ�ǲǴŹ . فاإلسالم ليس له

إن القرآن . موقف سليب إزاء اجلنس طاملا تتم مارسته يف إطار العالقات الزوجية املشروعة

ْم َحْرٌث َلُكْم فَْأُتوا َحْرَثُكْم أَنَّى ِنَساؤُكُ ﴿ :الكرمي صريح يف هذا املضمار لقوله تعاىل 

﴾ِشْئُتمْ 
كما هناك عدة موضوعات هلا عالقة بعامل اجلنس يف املخيال العريب اإلسالمي   ، 1

كما . مثل اخلتان، واخلصوبة، واإلجهاض، والرجولية، واألعضاء اجلنسية، وحتديد العورة

يتصف احلب . جلنسية املنحرفةيتحدث عن العزوبة، وعن احلب والعشق، وعن السلوكات ا

العريب بني اجلنسني ببعض الصفات اليت تأيت يف طليعتها روابط العالقات احلميمة بني 

ومن ّمث فاحلب العريب ليس حبًا حرًا طليقاً، بل هو حب ينمو وينضج يف إطار . احملبني

أ مبد -بدون إحراج–هل هناك من حب صادق يقبل : منه نتسائل. العالقات الزوجية

وقد . أما بالنسبة للعزوبة فاإلسالم يقف ضدها، إذ اخلصوبة هبة إهلية. االشرتاك والتقسيم؟

ومل يعرف أبدًا أن .عّد العازبني إخوان الشياطنيصلى اهللا عنه وسلم روي أن الرسول 

.223سورة البقرة، اآلية -1
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اإلسالم قد دعا إىل اتباع سلوك الورع مبعىن التخلي عن احلياة الزوجية وما فيها من ممارسة 

1.ة كما حاول ذلك بعض الزهاد واملتصوفةجنسي

ال خيلو مفهوم الذكورة يف املخيال العريب اإلسالمي من أبعاد جنسية، لكنه يعين يف 

�ƶƦǐƫ�ŘǠŭ¦�¦ǀđÂ.الوقت نفسه طريقة عيش نبيلة وعرفًا اجتماعيًا للتضامن مع اآلخرين

برة، فجاء اإلسالم ليزكي أن العرب مارسوا اخلتان منذ عهود غا. الذكورة مساوية للمروءة

إن الكثري من منافع اخلتان الصحية أصبحت اليوم معروفة يف . عملية اخلتان عند الذكور

  .الطب احلديث

مفهوم املخيال ان . عن احلضارة العربية اإلسالميةو مسحة سريعة خبالصة عامة 

¦�ǲǰƥ�ǞǸƬĐاملخيال هو حصيلة اجتماعية يقبلها اإلنسان يف يتوضح بعض الشيء يف كون 

إن املخيال نتيجة مباشرة للتوترات والتدخالت . حرية كما يرضى بفن املعمار أو فن الشعر

 ¦ȂǇ�ƾƷ�ȄǴǟ�ȆǈǨǼǳ¦Â�Ä®Ƣŭ¦�ǾǘȈŰ�ǞǷ�ÀƢǈǻȍ¦�Ƣđ�ǲǟƢǨƬȇ�Ŗǳ¦ . وبعبارة أخرى فاملخيال

.هو قبل كل شيء جتربة احلياة معًىن ومفهوماً 

القرن السابع امليالدي وضع جديد بالنسبة  ميثل جميء اإلسالم للجزيرة العربية يف

فالتناقض بني عامل اإلنسان العريب قبل اإلسالم وبعده . للعريب البدوي على اخلصوص

تناقض كبري، فالعريب ينظر إىل نفسه عرب عائلته وقبيلته وعشريته، بينما يعطي املسلم مئات 

فوالءات الفرد يف العهد .هذا العامل  املاليني والءه الكامل باعتبارهم إخوانًا له يف الدين يف

:اإلسالمي مل تعد أفقية كما كان األمر مع العصبية القبلية، بل أصبحت والءات عمودية

وهذا يتحدث عن الشخصية املزدوجة عند العريب املسلم الذي . بني اإلنسان واهللا تعاىل

لكن نعتقد أن . الشرعأبقى اإلسالم على الكثري من تقاليده وأعرافه اليت ال تتناىف مع 

.347مالك شبل، املرجع السابق، ص-1
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ظاهرة العنف عند اإلنسان العريب املسلم هي حصيلة االصطدام بني التقاليد العربية 

1.والعقالنية اإلسالمية

إن العوامل الثالثة اليت تكّون املخيال العريب اإلسالمي هي الدين، والسياسة، ومركب 

اإلسالمي مسرح للعنف  فهذه األقطاب الثالثة للمخيال العريب. العالقات االجتماعية

فإصالح . الفردي واجلماعي الذي ال يدركه القادم اجلديد للمجتمعات العربية اإلسالمية

�ȆƯȐưǳƢƥ�ƨǘƦƫǂŭ¦�Ǧ ǼǠǳ¦�ƨǫƢǗ�°ƢǸưƬǇ¦�ȄǴǟ�À¦ƾǸƬǠȇ�ǾƬǔĔÂ�ĺǂǠǳ¦�ǶǴǈŭ¦�ÀƢǈǻȍ¦) ،الدين

2.يف الرفع من شأن تقدمه اإلنساين) والسياسة، ومركب العالقات االجتماعية

ومع األسف، نوجز الكالم على عقدة الثالثي هذه وحتليلها إىل عناصر الثالثة 

وفحص طبيعة كل منها والنظر إىل حركية تفاعلها مع بعضها البعض، فلو فّصل لكان ميكن 

إن . أن يثرى ويعمق أكثر ويعزز فتح باب االجتهاد يف دراسة املخيال العريب اإلسالمي 

دين والسياسة ومركب العالقات االجتماعية، يتطلب معرفة التحليل اجلّدي والعميق لل

ومناقشة ملختلف القضايا . واسعة ومتجذرة يف العلوم االجتماعية واإلنسانية على اخلصوص

  .املتعلقة باملخيال العريب اإلسالمي 

.378مالك شبل، املرجع السابق، ص-1
 .171ص، املرجع السابق، "حنو إعادة بناء قضايا الفكر العريب املعاصر" حممد عابد اجلابري، وجهة نظر ، --2
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الجذر التاریخي للدیمقراطیة في المخیال الشعبي: اثانیً 

حمطة ذات دالله خاصة يف إعادة اكتشاف  ةة املعاصر ثورات العربيال بعض لتشكّ 

صلة العقل العريب السياسي باجلذر الثقايف التارخيي للدميقراطية يف املخيال الشعيب، ومدى 

استعداد هذا العقل على إعادة بناء موقفه من الدميقراطية يف ضوء ما رتبته قرون االستبداد 

شيد وما يقرتن بعمليه التحول تلك من من حاجة إىل احلرية والعدالة واملساواة واحلكم الر 

مواجهة وقطيعة مع املوروث الثقايف والسياسي واأليديولوجي الذي ظل ينتج املوانع 

واحلواجز أمام حتقيق اخنراط هذا العقل يف هذه العملية التارخيية املوضوعية لبناء احلكم 

  . الرشيد

وتأثرياته لدرجة يبدو ويعد هذا املوروث من الضخامة من حيث تنوعه وامتداداته 

يف املخيال الشعيب العريب وكأنه حمدب متامًا من أي ر الثقايف التارخيي للدميقراطية معها اجلذ

معطيات ميكن أن تشكل مشاتل إلخصاب فكرة املشروع الدميقراطي يف هذا العقل الذي 

ƨȈƦǠǌǳ¦�ƨƳƢū¦�̈ƘǗÂ�ƪ Ţ�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�ń¤�¾ȂƸƬǳ¦Â�¾ƢǬƬǻȏ¦�Ƕđ�ÅȐǬưǷ�©Ƣƥ  اليت انتفضت

من داخل ركام االستبداد حبثًا عن خروج آمن إىل فضاءات احلرية وبالقدرة على استيعاب 

�®¦ƾƦƬǇȏ¦�Ƕǰū�ƨǴȇȂǘǳ¦�©¦ȂǼǈǳ¦�ƢēƾǳÂ�Ŗǳ¦�ƨȈƫ¦Ȃŭ¦�Śǣ�» Âǂǜǳ¦�Ŀ�Ǯ Ǵƫ�¾ȂƸƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ

  . عقدةوكذا حالة التشوه العامة للعناصر اليت تشكل مبجملها البيئة احلاملة هلذه العملية امل

�ƢēǂǸǗ�ǪƟƢǬƷ�ń¤�Ƣǻƾǋǂȇ�À¢�ƾƥȏ�Ȇź°ƢƬǳ¦�°ǀŪ¦�¦ǀǿ�Ŀ�Ƥ ȈǬǼƬǳ¦Â�Ʈ ƸƦǳ¦�À¤

أنظمة احلكم املستبد يف ثنايا خميال شعيب هو القادر مبفرده على إطالقها يف الوقت 

املناسب وعلى يد أجيال قادرة على إعادة إنتاجها لصاحل مشروع بناء الدولة املدنية 

هنت ثورة الشباب على هذه احلقيقة، هذه احلقيقة اليت قد نضع لقد بر . الدميقراطية 

سجل نقاط ذور التارخيية الثقافية، بل قد نأصابعنا على بعض مواطنها لنثبت حصرا اجل

  :  ختيارنا كالتايلارى ال تقل أمهية، فكان ومواطن أخ
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:الشورى والدیمقراطیة.1

حملطات التارخيية لنستدل منها بتتبع هذا اجلذر الثقايف ميكننا الوقوف أمام بعض ا

على ابرز التجارب السياسية اليت كونت املخيال الشعيب يف صلته بالدميقراطية وهو الذي 

 . تزامحت فيه أسئلة كثرية ظلت بال إجابات حىت اليوم أو إجابات غري مكتملة

سنجد يف هذه احملطات كيف أن احلكام استندوا يف كثري من األحيان على ما أمسوه 

إلقامة نظم ) كمجموع لإلرث الثقايف واإليديولوجي والسياسي واالجتماعي(خلصوصية ا

وظفت مصطلحات ذات قيمة هامة يف املخزون الثقايف العريب اإلسالمي مثل   للحكم

."المستبد العادل" الشورى أو العدل لتربئ ساحة االستبداد وهيأت العقل لقبول فكرة 

ء مفاهيم مغايرة ومبضامني خمتلفة للشورى داخل الوعي وخالل عهود طويلة راحت تعيد بنا

ومل يكن األحفاد اقل حذاقة يف لعبة تغيري املضامني تلك جتاه مصطلحات . العريب املقموع

فرفع البعض شعار الدميقراطية ليوظفه كغطاء حلكم مستبد متامًا كما حدث مع . العصر

نظمة املستبدة مضمونًا مشوهاً ومثلما أصب غ ت هذه األ. الشورى يف مراحل تارخيية

فقد استمرت هذه  ،صطلح مع نفور من مضمونه احلقيقيللشورى، يتفق مع حاجتها إىل امل

1. اخلربة التارخيية املرتاكمة مع الدميقراطية فيما بعد

يضًا من أه مفهومها اخلاص الدال على نفور حيث استعارت العنوان وسجلت حتت

)) الشورى والدميقراطية((يبذهلا الناس للعودة إىل أصل الكلمتني ومع كل حماولة . الدميقراطية

وتصحيح مضامينهما كانت األنظمة متعن يف متسكها باملصطلح وتسرف يف إعادة بناء 

معىن خمتلف له يف الوعي من خالل تشديد العالقة بني حكمها املستبد وهذا املعىن املشوه 

مبا يفيد الشورى اليت قصدها املشَّرع العظيم بقوله  وصار املخزون الثقايف ال حيتفظ. واملغاير

نَـُهمْ ﴿ :تعاىل سوى تلك العبارة اليت أطلقها صاحب رسول اهللا صلى  ،﴾َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ

 .2013أبريل  -القاهرة-ياسني سعيد، اجلدر التارخيي والثقايف للدميقراطية يف املخيال الشعيب، املنتدى الثقايف-1
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أيها الناس لقد وليت عليكم ولست ((يف بداية خالفته رضي اهللا عنه عليه وسلم أبوبكر 

وشيء قريب من )) رأيتموين على باطل فقوموين خبريكم فان رأيتموين على حق فأعينوين وان

الذي  رفجله خمزون يربهن على حجم الضر  عداه أما ما... ذلك لعمر بن اخلطاب 

 . تعرضت له الشورى يف توظيف احلاكم هلا

ومنذ أن أسس معاوية رؤيته التارخيية السياسية ملسألة احلكم على قاعدة جديدة 

جًا لتوليد ظف الشورى لنفي الشورى، وأقام منهللشورى تليب حاجة ملكه، ومنذ أن و 

ويف حني حافظ .. ، فقد سار احلكام من بعده على النهج نفسه مفاهيم تسلطية للشورى

احلاكم على البيعة كشرط لتويل احلكم فإن نبالة الفكرة كانت قد كشطت حبد السيف،

البيعة ملطخة بدم ضبطت . وبقيت بال مضمون بعد أن صار الناس ال يبايعون إال مكرهني

سعد بن عبادة األنصاري الذي اختاره األنصار يف حلظة من حلظات االرتباك والفزع بعد 

خليفة له لوال أن تدارك عمر املوقف لتمضي األمور صلى اهللا عنه وسلم وفاة رسول اهللا 

) معليه وسلاهللا صلى (لقد كانت حلظة فارقة تركها رسول اهللا .. بعد ذلك يف اجتاه خمتلف 

باعتبارها من شئون الدنيا، حىت إذا ما تباعد الزمن بني عهد الرسول وصحابته الراشدين 

بأخالقه وقيمه وشوراه وبيعته من ناحية والعهد الذي بدأ بالفتنة وما رافقه من تشريع لبيعة 

لقد . م والشورى ال متتان لبعضهما بصلةاتسعت فيه الفجوة بني رؤيتني للحك  اإلكراه

عة اإلكراه فكرة البيعة من أساسها، ومل يقتصر اإلكراه على البيعة بذلك النموذج اغتالت بي

من الشورى الذي أسسه معاوية بل امتد ذلك إىل تسيري شئون احلكم، حيث استلزم األمر 

انتزاع املشورة والرأي يف أحيان كثريه حبد السيف أو بأكياس الذهب، والوسيلتان ترمزان إىل 

1.والذهب يسلب اإلرادة ،حوال فالسيف يسلب الروحاإلكراه يف كل األ

وعلى مقربه من هذا املفهوم الرمسي، كان هناك منوذج نظري للشورى تلوح به 

منوذج .. املعارضة يف وجه احلاكم من داخل أقبيتها اليت تتخفى فيها هرباً من بطش احلاكم 

.239، ص6، ط2007حممد عابد اجلابري، العقد السياسي العريب، مركز الدراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، -1
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عده فيأيت من يربر عزوف والراشدين من ب) عليه وسلماهللا صلى (يستدل بسنة رسول اهللا 

من يستطيع أن يكون رسول اهللا أو عمر أو : احلاكم عن السري يف ذلك الطريق بالقول

»��Ǿǻȋ�ǂƻȉ¦�Ȃǿ�°ǂǰƬȇ�ȏ ! أبوبكر؟ Ȃ̄ǸǼǳ¦�ÀƜǧ�°ǂǰƬƫ�ȏ�ƢĔ¢�ƢŠÂ�°ǂǰƬƫ�ȏ�ƨȈǐƼǌǳƢǧ

باب لكن هؤالء ال يقولون لنا جوابًا مقنعًا عن أس.. يكتسب تطبيقاته من طبائع الناس

ومع ذلك فاملعارضة هي األخرى مل تكن أحسن .. تكرار الشخصية يف مناذج االستبداد

حاًال من احلاكم يف ممارستها للشورى ومل تؤسس سنة ميكن الركون إليها يف دحض سنن 

�¿Ƣȇ¢�Ǿƥ�² ƢǼǳ¦�ƢȀǧǂǟ�Ŗǳ¦�Ƣē°ȂǏ�Ã°ȂǌǴǳ�ƾȈǠȇ�ȆǬȈƦǘƫ�« Ȃ̄Ŷ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ƢȀƬǻ¦®¤Â�¿Ƣǰū¦

  .. الرسول والراشدين

فيجد فيه الناس .. تلك الصورة اليت كانت جتسد الشورى بقيم العدل واملساواة 

ولذلك فقد كان التحول اخلطري الذي أحدثه معاوية، ومن . مستقبلهم يف ظل هذا الدين

قبله النزوع إىل االستسالم لضغط العصبية األموية ،نقطة افرتاق بني شورى العدل وتلك 

1. بات نظام احلكم اجلديدالشورى املصممة لتلبية متطل

حول القوة اهلائلة اليت استلزمها منوذج من جاءوا بعد   إن هذا يطرح أمامنا سؤاالً 

الراشدين لتحقيق هذا االفرتاق ودفع النموذج الراشدي إىل اخللف ليصبح جزءاً من الذاكرة 

كانوا قد يقول البعض إن الفتنة قد مهدت لذلك، وأن الذين  .. مث من املخيال الشعيب

أنصار النموذج الراشدي ومحلته بسبب موقفهم من إيالف احلكم، قد خذلوه يف أهم حلظة 

من اللحظات احلامسة مبساومات وجمادالت عقيمة، وإن اإلطار السياسي والثقايف الذي 

انتقل فيه هذا النموذج من حاكم إىل آخر طوال أربعني سنة، بدأ يتمزق مبكرًا عندما 

والفضة تتكدس بأيدي البعض وتنشئ ميزانًا للقوة ذات توجهات  بدأت قناطري الذهب

ومالمح عصبية داخل املنظومة السياسية والفكرية للمشروع العاملي العظيم، مما أعطى للثروة 

والعصبية وزنًا يف إعادة صياغة مضمون الشورى، فلم يعد مثًال رأي عمار ابن ياسر أو 

.3ياسني سعيد، املرجع السابق، ص-1
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وف أو الزبري أو طلحة بن زلة رأي عبد الرمحن ابن عسلمان الفارسي أو أيب ذر الغفاري مبن

مل . أو مروان ابن احلكم عندما يتعلق األمر بتقرير موقف له صلة مبصري املسلمني  عبيد اهللا

تعد قوة اإلميان ونقاوة الضمري وعفة النفس يف مركز اهتمام عند احلاكم بعد أن بدا هناك 

والبد أن نالحظ أن منط حكم معاوية تشكل يف  ..ما هو أكثر أمهية يف تعديل ميزان القوة

ففي هذه البيئة تشكلت املرجعية .. بيئة خمتلفة بالقرب من ختوم اإلمرباطورية البيزنطية 

الذي شكل انقطاعًا عن "ى الشور " الفكرية والسياسية حلكم معاوية مبا يف ذلك منوذج 

وملا جادل . راثيًا ذا نزعة عصبويةها األمر و منوذج الشورى الراشدي من الزاوية اليت بان في

معاوية خصومه حول التوريث، كان كأحد كتاب الوحي، ملمًا مبا سكت عنه القرآن ومبا 

سكت عنه الرسول، فما ُسكت عنه ترك أمره للمسلمني ينظمونه حسب حاجتهم 

وتثار حول ما سكت عنه رسول اهللا صلى عليه وسلم أسئلة ذات .. وظروف عصرهم 

عميق تتعلق مبفهوم السنة وهي هل إن السنة هي ما قاله وما عمله الرسول طابع جديل 

إذا كان األمر كذلك فما هو احلال خبصوص ما ُسكت عنه وما داللة ذلك؟ أال ! فقط ؟ 

ميكن أن يستدل من عزوفه عن تنظيم شئون األمر من بعده على انه سنة تلزم من سيتوىل 

غري أن معاوية وهو صاحب رسول اهللا واحد كتاب  من بعده األمر على السري على هداه ؟

الوحي مل يكن ممن يغفلون القيمة املعنوية لعالقة من هذا النوع السامي يف بناء مرجعية 

سرية، إميانيه ،فكرية لشرعية ُحكمه وتوظيفها يف مقارعة خصومه لتوطيد حكم  : مركبة

تنتاجه، بناء على دوافعه من عشرية األمويني من أبناء قصي القرشي ،فما الذي ميكن اس

َجعل هذا األمر يف قريش حصرًا منذ السقيفة إذا مل يكن قد قصد به توريثه، لكن رسول 

1.اهللا مل جيعل األمر يف قريش ومل يوص بذلك وتركه للمسلمني

يربز هنا حال املسلمني وقد انقطع عنهم الوحي ليضعهم أمام مسئوليتهم ألول مرة 

تؤكد األحداث أن خيارات صحابة رسول اهللا قد استحضرت احلاجة .. بعد غياب القائد

.4ياسني سعيد، املرجع السابق، ص-1
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�ƨȈƦƫ¦ŗǳ¦Â�ƨǳǄǼŭ¦Â�ƨǻƢǰŭ¦�¾ƢǨǣ¤�¿ƾǟ�ǞǷ�ƾȇƾŪ¦�Ǻȇƾǳ¦�ǶȈǫ�ń¤�®ƢǼƬǇȏƢƥ�Ƣē¦̄�ƨǜƸǴǳ¦�Ŀ

ǲƟƢƦǬǳ¦Â�ǞȈǷƢĐ¦Â�®¦ǂǧȌǳ. كان اإلميان حاضراً، وكان السيف حاضراً، وكانت الوجاهة

حضور هذه العناصر مل يكن مفككًا أو معروضًا يف حاضرة وكانت العشرية حاضرة، لكن

مواجهة بعضه البعض بل كان حاضرًا يف صيغة مكتملة تدعم بعضها يف مواجهة بدائل 

  .. حمتملة

ومع املدى وانتقال اخلالفة اخذ هذا التكامل يتخلخل، ومن بني هذه الشقوق 

ن يبحث يف مسألة تسرب منوذج ما بعد الراشدي الذي مل يعد صاحبه يف حاجة إىل أ

فبعد مقتل عثمان اخلليفة الثالث اتضح مبا ال . التوريث من الناحية الشرعية أو األخالقية 

يدع جماًال للشك أن هذا األمر العظيم ال ميكن أن يقوم على عصبية بعينها مهما كانت 

ÀƢǯÂ��ǂǤǏ¢�©ƢȈƦǐǟ�ń¤�ǲǴƸƬƫ�ƨȈƦǐǠǳ¦�ǽǀǿ�©¢ƾƥ�ƢǷ�ÀƢǟǂǇ�Ǿǻ¢�Ǯ ǳ̄�ƢȀƬǻƢǰǷÂ�ƢēȂǫ

البد هلذه العصبيات األصغر من أن تلجأ إىل القوة واملال كي حتكم وتسود ،لذلك كما قلنا 

مل يكن معاوية يهتم يف مسألة التوريث بشرعية اجلماعة، وكانت أخالق الناس القدمية قد 

صقلها الذهب وحد السيف معًا ، فعلى الرغم من أن الصالة وراء على أمت إال أن مائدة 

على حد تعبري احد أنصار علي ويقال انه آخذه عقيل الذي فر من خشونة معاوية أدسم 

"هذا النمط من األخالق مل يعد قادرًا على استيعاب غري تلك ..وزهد حياة علي، 

�ƢȀƬǨȈǛÂÂ�ƢĔȂǸǔǷ�ŚȈǤƬƥ�ǾǬǴǸƬƫÂ�ǶǯƢū¦�ƨƳƢƷ�ǞǷ�ƢȀǈǨǻ�Ǧ" الشورى  Ȉǰƫ�Ŗǳ¦ . لقد

ناس أوًال واستطاع بدهائه أن يضعهم يف حرم ركز معاوية على تغيري منط األخالق عند ال

عصره، وعندما متكن من أخالقهم مل جيد حرجًا بعد ذلك من أن خيرج عليهم خبالفة 

القرشي األموي الذي عمل على تأسيس ملك ضخم على قاعدة عصبية اصغر واليت كان 

الذين " جلربية ا" عليها لكي تنجح يف مهمتها أن تنتج قيمها اخلاصة مبا يف ذلك فالسفتها 
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�ƢǸȈǧ�Ǿǳ�°ƢȈƻȏ�ÀƢǈǻȍ¦�À¢�°ƢƦƬǟƢƥ�ƢŮ�®¦ǂǷ�ȏ�Ŗǳ¦�ƅ¦�ƨƠȈǌǷ�ƢĔƘƥ�śȇȂǷȋ¦�ǶǴǛ�¦Â°ǂƥ

.1يعمله

الثورات المعاصرة وبعض نماذج الحكم المعاصر.2

بربط القدمي والبد من االستدالل هنا على حماوالت خلق الصدام داخل الفكرة 

حلكم املعاصر فبعض النخب جاءت إىل احلكم بتناول سريع لبعض مناذج اباحلديت و 

بواسطة املؤسسة العسكرية وغالبًا ما جاءت بفكرة أيدولوجية صدامية، لتسويق هذا 

�ƢēƢȈǸǈƫ�ǞȇǂǇ�ȂŴ�ȄǴǟ�ǶƬȇ�ƨǘǴǈǳ¦�ȄǴǟ� ȐȈƬǇȏ¦ " تتوىل كل شيء بالنيابة عن " ثورة

سم الشعب، وحينما الشعب ، فهي تقوم بالثورة نيابة عن الشعب وتستوىل على السلطة با

يطالب الشعب بإشراكه يف إدارة شئون حياته ويتطلع إىل احلريات وإىل احلقوق اليت وعدته 

�ǽ°ƾǏ�ń¤�ƨƥȂǐǷ�¼®ƢǼƦǳ¦�ÃȂǇ�ƾŸ�ȏ�̈°Ȃưǳ¦�Ƣđ .. الثورة يف حقيقة األمر هي تصحيح

¦Â®¢�̈°ȂưǴǳ�Ǻǰȇ�Ń�ƢǷ�Ǿǻ¦�řǠȇ�¦ǀǿÂ��̈ƢȈū¦�̈°ÂŚǇ�Ŀ�ÀƢǈǻȍ¦�ǶȈǫÂ�ƨǻƢǰǷÂ�°Âƾǳ�Ƣē

السياسية اليت تعظم قيم احلرية واملساواة والعدل، ودوافعها الثقافية اليت تضع اإلنسان يف 

�ÅƢȇȂǓȂǧ�ÅȐǸǟ�ƶƦǐƫ�ƢĔƜǧ�Ãǂƻȋ¦�ǪƟƢǬū¦�ǲǯ�Ƣǿ°¦ƾǷ�Ŀ�ǶǜƬǼƫ�Ŗǳ¦�ƨǬǴǘŭ¦�ƨǬȈǬū¦�» ƢǐǷ

عبثيًا ، يستهلك الشعوب ويطمس حقيقة ختلفها بشعارات النصر الومهي، ويقتل حوافز 

.2ري عندها باستحقاقات الوالء ملن صنعوا هذا النصرالتغي

ترفع " ثوراتنا " علينا أن نبحث بشيء من املوضوعية عن األسباب اليت جعلت 

�Ƣđ�ȆȀƬǼȇÂ�ƨǇ°ƢǸŭ¦�Ŀ�ƢȀȈǴǟ�Ƥ ǴǬǼƫ�Ľ�Ƕǰū¦�Ŀ�§ȂǠǌǳ¦�ǪƷÂ�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦Â�ƨȇǂū¦�°ƢǠǋ

يف الفكرة اليت نشأت مع  ليس هناك خلل.. املطاف إىل أبواب السجون وأقبية التعذيب

يكمن اخللل . تبار حلريتها املهدورة واملصادرةاحلاجة إلصالح حال األمة على قاعدة رد االع

.6ياسني سعيد، املرجع السابق، ص-1
.24، املرجع السابق، ص"حنو إعادة بناء قضايا الفكر العريب املعاصر" حممد عابد اجلابري، وجهة نظر ، -2
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يف أن هذه احلرية قد توقفت عند حدود االستيالء على احلكم من قبل النخب الوطنية، أي 

ا وراح ينشرها مفهوم اجتزأ القشرة السطحية للحرية عن لبَّه.. عند مفهوم ناقص للحرية 

 ..فوق أنظمه مست الراية الوطنية

�ń¤�®ȂǠȇ�ƢŶ¤�Ǯ ǳǀǧ�ƨȇǂƸǴǳ�ǽȂǌŭ¦�¿ȂȀǨŭ¦�¦ǀđ�Ƥ ƼǼǳ¦�ǽǀǿ�ƪ ǰǈŤ�¦̄Ƣŭ�ƢǷ¢

  :عاملني

��ƨȇ®ƾǠƬǳ¦�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦Â�̧: األول ȂǼƬǳƢƥ�ǺǷƚƫ�ȏ�ƢēƘǌǻ�ǶǰŞ�Â¢�ƢȀƬǠȈƦǘƥ�Ƥ ƼǼǳ¦�ǽǀǿ�À¤

Ȉǈǳ¦�ƢēƢƷÂǂǗ¢�¦ƾǟƢǷ�ǲǯÂ��ǲǗƢƥ�Ƣǿǂǰǧ�¦ƾǟ�ƢǷ�ǲǰǧ�ń¤�śƦǈƬǼŭ¦�¦ƾǟƢǷ�ǲǯÂ��ƨǻƢȈƻ�ƨȈǇƢ

ǶȀƬȈǼǗÂ�Ŀ�½ȂǰǌǷ�ƢēƢǸȈǜǼƫ.

هو أن مصري احلاكم بعد خروجه من احلكم يقدم مربرًا كافيًا لتمسك هذه النخب : الثاين

باحلكم باعتباره املالذ اآلمن هلا من البؤس واملالحقة السيما وان تقاليد تداول السلطة ال 

ǂǠǳ¦�¿Ƣǰū¦�Ƣđ�ļƘȇ�Ŗǳ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦�ŐǬǳ¦�Â¢�ȆǇǂǰǳ¦�ȂǿÂ��ƾƷ¦Â§�ترتك أمام احلاكم غري خيار 

1.إىل احلكم جتعل مصريهم بعد اخلروج من احلكم شبحاً يقض مضاجعهم

�śǳ¦ȂǷ�śƥ�ǶēƢǠǸƬů�ǶȈǈǬƫ�ń¤�©¦°Ȃưǳ¦�ǽǀǿ�ǲưǷ�Ƕđ�ļƘƫ�Ǻȇǀǳ¦�¿Ƣǰū¦�¢ƾƦȇÂ

تصفيتهم ليربهنوا على و " اخلصوم واألعداء " وخصوم، ويتفرغون زمن حكمهم يف مطاردة 

.. يف وجه هؤالء األعداء ) صموده ( منعة وقوة، فيكون معيار جناح احلاكم وقوته هو 

صموده بالقمع ال بالبناء والعدالة وإطالق احلريات ، ولذلك فقد جنح هؤالء احلكام يف 

شعبية،القمع وأخفقوا يف بناء أنظمة حكم مستقرة جتدد نفسها بالعدل واحلرية واملشاركة ال

من جديد يتوارى مضمون شعار النموذج الثوري القائم على العدل واملساواة الذي رفعته 

الثورات وختلت عنه إىل املخيال الشعيب ويبقى حاضرًا ما جسده الواقع من قمع وفساد 

 . واستبداد

.7ياسني سعيد، املرجع السابق، ص-1
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من ناحية أخرى فشلت هذه الثورات عن اكتشاف كنْه املعرفة اليت اختزنتها أوابد 

القدمية اليت متأل البالد العربية وعجزت عن إقامة جسور التواصل معها فكرست  احلضارة

وراحت تقلد الشكل اخلارجي هلا وساومت به , االنقطاع الذي سجلته عهود اجلمود 

ƢĔȂǸǔǷ�Ŀ�Å¦®ȂŦÂ�ȆƳ°ƢŬ¦�ƢȀǴǰǋ�Ŀ�̈°ȂƯ�ƪ , العقل ǻƢǰǧ..

العقل اخذ ينكمش  عجزت عن أن حتقق ثورة يف العقل ويف املعرفة حىت أن هذا

وهو ما حاصر العقل العريب داخل احلاجة . داخل إناء الطعام الذي مسحت به دولة الثورة

أما وقد تعقدت على .. البيولوجية لصاحبه كانعكاس حلاجة دورة احلياة يف ابسط صورها 

هذا النحو الذي عليه اإلنسان املعاصر فذلك أمر يضع العقل العريب يف مواجهة حقيقية 

حىت لو , احلرية من اخلارج وهم .. حريته تبدأ من داخله ال من خارجه . ع نفسه اوالً م

جاء من يهب احلرية للعقل من خارجه وهو مغلق على مفاهيم الوالء اليت أنتجها الفساد 

وجعلها توغل يف النفس عرب مرجعيات إيديولوجية أكسبتها صفة اجلمود فلن يكون ذلك 

1.)) وت ليوقظ من بداخلهطارق على تاب((أكثر من 

إن : ترتب احلياة بنظامها احلايل والقدمي مفهومًا للحرية مشتقا من الفكرة اليت تقول

يستخدمها األقوياء والضعفاء على السواء، يتنازل , احلرية هي أداه تسوية حلاجة اإلنسان 

عند حدود عنها الضعفاء مقابل تسوية حاجتهم عند األقوياء يف عملية تبادلية ال تقف 

غري أن هذه العملية ال تتم يف خط واحد مستقيم من األدىن إىل األعلى ألن .. معينة 

احلياة بالفعل قد جعلت القوي يف مكان ما ضعيفًا يف مكان أخر، والضعيف يف مكان ما 

أما السجون فقد اخرتعت ملواجهة احلاالت اليت تتم فيها التسوية .. قويًا يف مكان أخر 

فالسياسي أو املفكر الذي يرفض تسوية حاجة  ذه العملية وبأدوات خمتلفة،خارج نسق ه

�ĿÂ��Ƣē°®ƢǐǷ�Â¢�ƨȇǂū¦�ƾȈȈǬƫ�Ä¢��Ǻƴǈǳ¦�ǽŚǐǷ�ÀȂǰȇ�ǾƬȇǂƷ�Ǻǟ�¾±ƢǼƬǳƢƥ�ǶǯƢū¦�ƾǼǟ

�ƢĔƜǧ�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳƢƥ�Ƣē°ÂƢǼŠ�ǪǴǠƬƫ�§ ƢƦǇȋ�ǺƴǈǳƢƥ�ȆǇƢȈǈǳ¦�¦ǀǿ�ǲưǷ�Ƥ ǫƢǠƫ�ȏ�Ŗǳ¦�À¦ƾǴƦǳ¦

.9ياسني سعيد، املرجع السابق، ص-1
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ه شروط االحتفاظ حبريته، مما جيعل عرضها مقابل تلبية احلاجة تعرضه لضغوط قاسية تفقد

 . أشبه بالتبادل السلعي يف سوق مفتوح

يالماً يف الوضع العريب هو أن مساحة احلرية اليت استخدمت لتسوية احلاجة إواألشد 

مع اخلارج كانت كبرية لدرجة أضحت معها املساحة املتبقية عنوانًا للهزال املعنوي الذي 

Ȑǣȍ¦�ŖǸǰŰ�śƬǬǴŞ�ŚƦǯ�ƾȈǫ�ǲƻ¦®�ǖƦƼƬȇ�ǞǸƬĐ¦�Ãŗǧ¼�.. جمتمعاتنا يف العمق  ضرب

وداخل هذا القيد يصبح احلديث عن احلرية . ارج والثانية بيد النظام احلاكماحدمها بيد اخل

.شيئاً مبتذالً بال معىن

ƨƷƢǈŭ¦�ǺǷ�°ƾǬǳ¦�¦ǀđ�«°ƢŬ¦�ǂƯ�¿ƢǠǳ¦�Ǧأما ملاذا يستأ Ǡǔǳ¦�Àȋ�Ǯ ǳǀǧ�� الذي

تولده مصادرة احلريات وتعاظم وظيفتها يف تسوية حاجات الناس سواًء مع احلاكم أو فيما 

ƨȈǼǗȂǳ¦�̈®ƢȈǈǳ¦�ƨǳƘǈǷ�ǽƢš �ÄȂǼǠǷ�ǞƳ¦ǂƫ�ń¤�» Ƣǘŭ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�®ȂǬȇ�ǶȀǼȈƥ . فمسلوب احلرية

.ال يهمه كثرياً من الذي سلب حريته بقدر ما يْغدو مهتماً بقضاء حاجته 

األنظمة املستبدة السابقة  الذي يبديه كثريون أليام االستعمار أوولذلك فإن احلنني 

وعندما جيد هذا اجليل . أيًا كانت إمنا يعكس هذا اهلزال املعنوي الذي ختلفه مصادرة احلرية

أن حاضره مل تغريه الثورات، وان املشاريع الوطنية يف التحرر والتقدم قد توارت داخل أدراج 

�ƪ ǳƾƦƬǇ¦Â��ǺǷȋ¦�̈ǄȀƳ¢�ƨǔǫƢǼǷ�̈°ȂǏ�¿ƾǬȇ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�À¢�Ä¢��©ƢǬƷȐŭ¦Â�Ƥ ȇ®ƘƬǳ¦�©¦Â¦ǂđ

فإنه مل يكن أمام هذا اجليل سوى أن خيوض عملية التغيري وينطلق من واقعه هذا ليصلحه 

  .إصالح واقعه بالثورة عليه هو بوابته إىل املستقبلف. ال أن يقف خارجه ليصفي حسابه معه

عيد بناء حلم آبائه األوائل، احلكم قبل أما كيف يصلحه فذلك أمر يستدعي أن ي

ƨȈǼǷȋ¦�Ǆ̈ȀƳȋ¦�Ƣē°¦®¢�Ŗǳ¦�ƨǴǋƢǨǳ¦�§°ƢƴƬǳ¦�ǾǠǴƬƦƫ�À¢-  بنائه داخل خميلة تستوعب

1. متغريات العصر بأبعادها املختلفة

.13-12جع السابق، ص صياسني سعيد، املر -1
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والدميقراطية اليت تقوم على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة هي احد 

صالح الواقع مبعزل عنها، ومثلما كان كفاح آبائهم من اجل هذه املتغريات اليت ال ميكن إ

حنو احلرية وأمخدها  التحرر قد اخذ مداه داخل منظومة من املفاهيم اليت أشعلها احلماس

املوصول باحللم املتعثر، فإن كفاح األبناء من اجل )) الوطين (( احلكم  صوت فيما بعد

اليت افرزها تعثر هذا احللم، وهي أن األنظمة  الدميقراطية جيب أن يأخذ مداه داخل احلقيقة

 . ال ميكن أن تكون حرة نيابة عن الشعب

الشعوب احلرة هي وحدها اليت تستطيع أن تقيم انظمه حرة باملعىن الذي جيسد 

تفاعًال وثيقًا بني احلرية والدميقراطية، حيث تكون الدميقراطية اليت ترتب مسؤولية االختيار 

بل الشعب هي الوجه األخر للحرية، أو هي باألصح هي أداة ممارسة الوعي للحاكم من ق

  . احلرية

شروط تحدید البنى الدیمقراطیة.3

وألسباب  ،وألسباب تتعلق بالبىن االجتماعية والثقافية لنخبها السياسة ،هذه الثورات

ȄǴǟ�Ǻǰƫ�Ń�Ƣē®ƢȈǬǳ�©ƾǐƫ�Ŗǳ¦�ÃȂǬǳ¦�À¢�ƢȀǼǷÂ�Ƣđ�ƪ ǗƢƷ¢�Ŗǳ¦�» ÂǂǜǳƢƥ�ǪǴǠƬƫ�Ãǂƻ¢

وئام كامل مع عناصره الرئيسية، قد أبقت على جسور قوية مع البىن القدمية، وكثريًا ما 

ƢȀȈǧ�ƢȀǠǫ¦ȂǷ�ǄȇǄǠƬǳ�ƨȈǼǗȂǳ¦�©ƢǈǇƚŭ¦�ǲƻ¦®�ȆǇƢȈǈǳ¦�ƢȀǟ¦ǂǏ�Ŀ�Ƣđ�ƪ ǻƢǠƬǇ¦.

�» ÂǂǛ�Ŀ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�©ƢǈǇƚǷ�ǺǷ�ǽŚǣÂ�ĺǄū¦�ǲǸǠǳ¦�ń¤�¾ƢǬƬǻȏ¦�ÀƢǯ�ƾǬǳ

لعرقي والديين حماولة ملقاومة تداعيات هذا االنقسام االنقسام القبلي والطائفي وا

وقد حتقق قدر من النجاح على هذا الطريق على .. باستقطابات مؤسسيه ذات بعد وطين

عند " الوطين "الرغم من أن هذه البىن التقليدية عنيدة بطبيعتها، فهي تأخذ من هذا 

Ƣƥ�ǾǠǷ�Ǧ ǴƫƘƫ�ȏ�ƢĔ¢�Ä¢��ǖǬǧ�ƢȀƬȇƢǸū�ȆǨǰȇ�ƢǷ�̈°Âǂǔǳ¦ لصورة اليت يعاد فيها انتاجها

إال عندما تكون ضعيفة حبيث ال يكون أمامها مناص سوى الذوبان ) وطين ( على حنو 
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لكن هذا النجاح الذي متثل يف تفكيك جزء من حلقات هذه البىن مل . واالندماج الكامل

كان رخواً، ينجز مهمته حىت النهاية، فغالبًا ما تعثر عند احللقات االنتقالية ألن اجلديد  

وأحيانًا مل يسفر العنف الذي استخدم لتحقيقه إال عن إكساب البىن القدمية مزيدًا من 

أحنت رأسها للعنف واختبأت داخل البىن اجلديدة الرخوة وعملت ..املنعة يف وجه التحول

 . على املقاومة من الداخل

إىل مزيد من  ونظام عملها الداخلي يتجه)) وطين((وجرى توليد بىن شكلها اخلارجي

 . تعميق االنقسام االجتماعي

 : وتكمن األسباب يف

أن القوى املنتجة مل تكن باملستوى الذي ميكنها من حتفيز العالقات االجتماعية -

 . على تكوين عطاء وطين واسع للكتلة السكانية

ل إن غياب الدميقراطية واحلريات كان كفيالً بإقصاء العناصر االجيابية اليت ولدها العم-

السياسي والفكري يف هذا االجتاه حيث حلَّ بدًال عنها األسلوب األوامر، ومعه 

.1 جرى تعسف عملية التحول برمتها

إن ما أضر باملشروع الوطين هو إدارته بأدوات تقليدية مهرتئة أو بأدوات حديثه 

 . مستهرتة وقهرية

ية الفكرية والسياسية،  لقد غابت عن أدارة هذا املشروع أهم شروطه املتمثلة يف التعدد

والتنوع الثقايف، واملشاركة الشعبية، والتحول بوسائل اقتصادية، وتوظيف األدوات اإلدارية يف 

 .. إطار قانوين وحقوقي متناسق

املدى واصل املخيال الشعيب جتسيد حالة االفرتاق بني نبالة الفكرة  هدا  مع: ورابعاً 

يال خمزناً لنبالة الفكرة، وسيشهد حاالت الصخب وسيظل هذا املخ .وتوظيف االستبداد هلا

واحلماس عند النخب يف حديثها عن الدميقراطية، وسيدرك انه جمرد محاس خيفي قدراً هائالً 

.14ياسني سعيد، املرجع السابق، ص-1
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من اخليبة، حىت إن املتحمس نفسه ال يعرف إىل أين يتجه حبماسه إىل الدميقراطية كهدف 

.1 أم إىل اخليبة كعنوان للمأزق

�ȆƷƢǨǯ�Ǧوالواقع العريب جم ǫȂǷ�ƨǣƢȈǐǳ�Ƣđ�ÀƢǠƬǈȇ�À¢�ǺǰŻ�Ŗǳ¦�§°ƢƴƬǳ¦�ǺǷ�§ ƾ

بل أن الفكر العريب . مناسب، فتجاربه هي تاريخ احلكم املستبد والفكرة املستبدة معاً 

منقسم انقسامًا خطريًا حول هذه املسألة وان أكثر القوى حيوية مل تكن تعرتف 

لقد كان  . نفسها مهمشة ومطاردة بالدميقراطية التعددية كمنهج للحكم إال عند ما جتد

فكرها إزاء هذه القضية مضطربًا ومشوهاً، ومل يتم تصحيح موقفها الفكري إال حينما 

وصلت مجيعها إىل مأزق حقيقي بسبب إقصائها من املعادلة السياسية من قبل غريها من 

¦�ȄǴǟ�ƢēŚǣ�Ƕǟƾȇ�ǾȈǴǟ�¾ċȂǠȇ� Ȇǋ�ȄǴǟ�ÄǂǰǨǳاألنظمة املستبدة، ومل تعثر يف تراثها 

كان عليها باختصار أن تتعثر باالستبداد القادم من االجتاه اآلخر حلركتها   .الدميقراطية

لتكتشف جوهرها، وأن تبدأ من الصفر وأن جتتهد يف بناء موقف فكري حقيقي من 

فسها على قاعدة االعرتاف الدميقراطية واحلريات والتعددية السياسية والفكرية، وان جتدد ن

�Ǯ ǴŤ�ȏÂ�̈ȂǬǳ¦� ¦°Â�ȆǸƬŢ�Ŗǳ¦�̈ǂǰǨǳ¦�À¦Â��ǽ¦ȂǇ�ÀÂ®�ƾƷ¦�Ƣđ�®ǂǨǼȇ�ȏÂ�ƨǟȂǼƬǷ�ƨǬȈǬū¦�ÀƘƥ

.2احلجة الكافية حلماية نفسها من داخلها تنهار أمام نقيضها عند خط املواجهة األول

مال النفط  خفاقات الثورات العربية اخذ عنصرإء ويف خط متناسق مع يف هذه األثنا

العريب يأخذ مكانه كالعب رئيسي يف ميدان السياسة وميأل الفجوات الضخمة اليت خلفتها 

الثورات وراءها وهي تنتقل من مرحلة إىل أخرى من مراحل الصراع واإلخفاق، وصار 

يف مواجهة اإليديولوجيات مث املشاريع الوطنية واختطف منها بريقها، )1(الالعب رقم 

املبادرة حىت أصبحت له كلمته يف تقرير طبيعة األنظمة السياسية العربية من واستحوذ على 

خالل التعبري عن رضاه أو عدم رضاه عن خنب احلكم وأسلوب تعاطيها مع القضايا 

.73، ص2006، 3عبد اهللا العروي، اإليديولوجية العربية املعاصرة، مركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط-1
.15ياسني سعيد، املرجع السابق، ص-2
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�ƨǯŗǌŭ¦�ƢȇƢǔǬǳ¦�ǺǷ�ƢǿŚǣ�Â¢�ƢĔ¦ƾǴƦǳ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�ƨȈǇƢȈǈǳ¦ . أن النجاح الذي حققه يف

أمامه الباب على مصراعيه لرتتيب أوراقه يف كل  معركة كسر اإلرادات كان قد فتح

وكان عليه أن يؤسس فكره اخلاص وأدواته اإلعالمية املتنوعة . الساحات اليت امتد إليها

�ǶƟ¦ǄŮ¦�Ǻǟ�ƪ ƴƬǻ�Ŗǳ¦�¶ƢƦƷȍ¦�» ÂǂǛ�Ŀ�ĺǂǠǳ¦�ǺǗ¦Ȃŭ¦�ǲǬǟ�ń¤� Âƾđ�ǾƬǴŧ�Ŗǳ¦�ƨǫ¦Őǳ¦Â

ملشروع النهضوي الوطين العريب يف وجرى بصورة متسارعة تسيل ا. وانكسارات الثورات

أرصدة مالية خاصة بزعامات األنظمة االستبدادية والقوى اليت موَّلت تصفية خنب الفكر 

واضطهادها حىت حاصرها اجلوع واليأس فلم جيد بعضها ما يبيعه سوى فكره " الثوري"

إىل القدمي، ختلص منه كما يتخلص الغريق من مالبسه ليتمكن من السباحة للوصول 

1. الشاطئ

يقوم بتجسري العالقة بني هذا الثورات والسوق " املال العريب"ويف حني كان هذا 

الرأمسالية فإنه كان يقوم بوظيفة أخرى تعتمد فكرة النقيض احلضاري للغرب ليتقي بذلك 

رياح الدميقراطية باعتبارها منتجًا دخيًال يتناقض مع اخلصائص الثقافية والدينية هلذه 

  .نالبلدا

ƨǴȀǇ�ƨǸȀǷ�«Â®Ǆŭ¦�°Âƾǳ¦�¦ǀđ�¿ƢȈǬǳ¦�Ǻǰȇ�Ń . كان على العرب يف ظروفهم هذه ان

هل هم جزء من هذه .. يبحثوا جبديه عن إجابه مسئولة من موقعهم يف هذا العامل اجلديد 

�ƢŮ�ǒ ȈǬǻ�ǶĔ¢�¿¢��̈ƾƟƢǈǳ¦�̈°Ƣǔū¦..�½¦̄�ȏÂ�¦ǀǿ�ȏ�ǶĔ¢�¿¢��ƨǴǬƬǈǷ�̈°ƢǔƷ�ǶĔ¢�¿¢

  عوب تتلمس طريقها داخل عامل متحرك يتقاذفهم املوج حنو شواطئ جمهولةوإمنا هم جمرد ش

لكن أن .. لكل زمان حضارته السائدة اليت ألي ستطيع احد أن يقف خارجها 

تصبح جزءاً من هذه احلضارة السائدة ال يعين أن تفقد خصوصيتك فاحلضارة املؤهلة للبقاء 

ملشرتك الذي جيعل احلضارة قيمة عاملية، وهذا هي اليت تقوم على التنوع يف إطار امشل من ا

.17، صياسني سعيد، املرجع السابق-1
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ƾǣ�ƾǫ�ƢĔƘǯÂ�ÂƾƦƫ�ǒ©�" فكرة"هو جوهر املسألة يف هذا املأزق العريب الذي جعل  ȈǬǼǳ¦

1.مربراً للقمع الذي يتعرض له مستقبل هذه األمة

إن السمتني الرئيستني هلذه احلضارة السائدة مها التطور العلمي والتكنولوجي 

عندما يتعلق  يء يكمن املشكل يف التطور العلمي، فلم نعد نتميز بشوال. والدميقراطي

األمر بنظام احلياة الذي َتَشكَّل على قاعدة االخرتاعات اليت تقدمها هذا احلضارة للبشرية، 

أما عندما يتعلق األمر باجلانب األخر من القواعد اليت تشكل نظام احلياة هذا فنحن نسعى 

�ƾǼǟ�¬ƢƬǨǻȏ¦�¦ǀđ�Ǧإىل أن نصبح جزءًا من ال Ǭǻ�À¢�ƾȇǂǻ�ƢǼǼǰǳÂ�ȆŭƢǠǳ¦�ŅƢũ¢ǂǳ¦�¼Ȃǈ

حدود االقتصاد، وهي عملية انتقائية يصعب على الطرف الضعيف يف معادلة الشراكة أن 

ميكن أن نغض الطرف عنه،  لالقتصاد وجهه السياسي الذي ال. يقرر مسارها وحدودها

ي واليت سعى املال العريب إىل صياغتها وتشكل هذه االنتقائية اليت ميارسها النظام الرمس

  .بصورة إرادية

فمن جانب اندماج يف احلضارة عندما يتعلق األمر باستخدام خمرجات التطور 

العلمي والتكنولوجي وعندما يتعلق األمر بالتوحد مع السوق الرأمسايل مبا يشكله من نظام 

نب أخر نقيض هلذه احلضارة اخل، ومن جا... للقيم يصعب فرزها إىل مقبول وغري مقبول 

عندما يتعلق األمر باجلزء السياسي من نظام القيم وخاصة الدميقراطية األمر الذي جعلنا 

نبدو وكأننا ال ننتمي إىل هذا البيت الواسع سوى أننا حنتل فيه غرفًا مستأجرة بقيمة ما 

.2منلك من ثروة أو ما نرهنه من أصول أو مواقف

إىل بقائنا خارج احلضارة السائدة كنقيض ال يكمن فيما إن اجلوهري يف الدعوة 

�ǪȇǂǗ�Ŀ�©¦Ȃǟƾǳ¦�ǽǀđ�Śǈǳ¦�Ǻǟ�ŚƦǠƫ�Ȃǿ�ƢŶ¤Â�ƨǷȋ¦�ƨǧƢǬƯ�ȄǴǟ�̈Śǣ�ǺǷ�ǒ ǠƦǳ¦�ǾȈǟƾȇ

، 2لباحثني، قضايا إشكالية يف الفكر العريب املعاصر، مركز الدراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، طجمموعة من ا - 1

 .63ص، 1998
.81جمموعة من الباحثني، قضايا إشكالية يف الفكر العريب املعاصر، املرجع السابق، ص-2
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: يتعارض مع احلرية والدميقراطية لتلبية مصاحل النظام الرمسي العريب بالصيغة اليت استقر عليها

ه احلضارة لتسويق نفسه عند مراكزها ومن ناحية أي أنه من ناحية منفتح مع جزء من هذ

لقد استطاع .. أخرى مغلق جتاه اجلزء الذي يتطلع إليها الشعب ملواجهة اهليمنة واالستبداد 

النظام الرمسي العريب أن يوظف الشق األول بتقدمي املزيد من التنازالت ملراكز تلك احلضارة 

Ǌمقابل صمت هذه املراكز جتاه ما تتعرض له ال ȈǸēÂ�ƨǼǸȈǿÂ�®¦ƾƦƬǇ¦�ǺǷ�§ȂǠǌ.

أن أهم ما ميكن أن يثار هنا هو أن هذه العملية االنتقائية قد حاولت االعتماد  -:وخامساً 

على توظيف مضمون أيديولوجي للدميقراطية جبعلها صفة مالصقة للتغريب وإخفاء 

هذه العميلة اجلوانب األساسية اليت تعاجل مسألة احلكم والسلطة ودور ومكانة الشعب يف 

 . املصريية

إن تفكيك الدميقراطية كأداة ملمارسة احلرية لن جيد فيها من الزوائد اإليديولوجية ما 

يثري اخلالفات الكبرية، فهي ليست معنية بتقرير الطبيعة االجتماعية للنظام السياسي، لكنها 

هي أداة ترشيد  إن الدميقراطية. هي أداة الوصول إىل ذلك عرب اختيارات الناس الواعية 

وتسوية التنافس بني الربامج والسياسات وعناوينها املؤسسية يف ساحة العمل السياسي 

�Őǟ�ƨȈǟƢǸŪ¦�̈®¦°ȍ¦�©¦°ƢȈƬƻ¦�ȄǴǟ�ƨƦƫŗŭ¦�ƲƟƢƬǼǳ¦�¾ȂƦǬǳ�ÅƢȈǧƢǬƯÂ�ÅƢȈǇƢȈǇ�ǞǸƬĐ¦�ƨƠȈēÂ

ǧ�Ǯ ǳǀǯ�ÀȂǰƫ�ȆǰǳÂ��ƨǿ¦ǄǻÂ�̈ ƢǨǰƥ�ǲǸǠƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǻƾŭ¦�©¦Â®ȋ¦Â�ǲƟƢǇȂǳ¦�ǺǷ�ƨǰƦǋ�ƢĔƜ

ويف املرحلة األوىل من املمكن أن تكون . املوضوع ال املوضوع ذاته" أداة  " البد أن تكون

هي املوضوع عندما يكون الصراع من أجلها هدفًا بذاته، ويف هذه املرحلة املبكرة تنفرد 

الدميقراطية مبوضوع الصراع مع اإليديولوجيات األخرى الرافضة للدميقراطية كأداة لتسوية 

.1 دلة احلكم باالستناد إىل اإلرادة الشعبيةمعا

وال ينبغي االعتقاد أن مفهوم الدميقراطية على درجة كبرية من النقاوة داخل املخيال 

ǀǿ�Ƣđ�ǚǨƬƷ¢�Ŗǳ¦�ƨƷƢǈŭ¦�À¢�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǠǧ¦�. الشعيب يسمح بفرز الغث والسمني

.18ياسني سعيد، املرجع السابق، ص-1
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ت التغيري طوال العهود املخيال لشورى العدل واألهداف الكربى للثورات اإلصالحية وثورا

املاضية كانت كافية لتفاعل فكرة التغيري وتصحيح املوروث السياسي والفكر ي الناشئ عن 

األنظمة االستبدادية ، إالَّ أن ما اعتمل يف حميط هذه املساحة ويف حرمها من جتارب 

ǗƢƦƫ°ȏ�±ǂǧ�ƨȈǴǸǟ�®ǂů�ƢĔȂǯ�ǺǷ�Å¦ƾȈǬǠƫ�ǂưǯ¢�ÂƾƦƫ�ƨǳƘǈŭ¦�ǲǠƳ�ƨƦȈƻÂ�ƨǠȇƾƻÂ ها بإعادة

فالنظام االستبدادي يتجه أول مايتجه حنو إرادة اإلنسان ليصفي . بناء الفكرة من الصفر

حسابه معها حىت يسهل عليه بعد ذلك مصادرة احلريات، ويف غياب احلريات يصعب 

احلفاظ على خميلة متماسكة ال يتسرب إىل نسيجها ذلك النقيض الذي يعمل بانتظام 

ĔÂǄű�ŚǷƾƫ�ȄǴǟ�§ ¢®Â�±ǂǧ�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǫ�ŚǷƾƫ�Å¦Śƻ¢Â�ƢȀƬǷÂƢǬǷ�ŚǷƾƫÂ�Ƣēǂǯ¦̄�ŚǷƾƫÂ�Ƣ

وميكن النظر إىل الدميقراطية كعمليه موضوعيه تراكمية من الزاوية اليت  ..اخلبيث والطيب

يدعم فيها املخيال الشعيب بالعوامل اليت متكنه من مقاومة تدمري االستبداد حلوافز متسكه 

 شحنت بشورى العدل وبنضاالت األجيال املتعاقبة بتلك املساحة من احلرية اليت

�řǗȂǳ¦�̧ Âǂǌŭ¦�ƪ ǸȀƬǳ¦�Ŗǳ¦�§°ƢƴƬǳ¦Â�®¦ƾƦƬǇȏ¦�ƨȀƳ¦ȂǷ�Ŀ�ƨȇǂū¦�ǲƳ¦�ǺǷ�ƢēƢȈƸǔƫÂ

ومن مث إعادة بناء الفكرة بناء عقليا منهاجياً  من خالل املؤسسات املدنية اليت سيعول 

ǫ¦Ȃǳ¦�ń¤�ƨȈǻ¦ƾƳȂǳ¦�ƨǳƢū¦�ǺǷ�Ƣđ�¾ƢǬƬǻȏ¦�ƢȀȈǴǟ ع العملي مع ما يرتبه ذلك من تغريات

جوهرية يف احلامل االجتماعي للفكرة ليتحول املخيال الشعيب تدرجييا من حاضن تارخيي 

Ǟǫ¦Ȃǳ¦�µ °¦�ń¤�Ƣđ�«ǂƼƬǇ�Ŗǳ¦�©¦Â®Ȍǳ�ȆǇƢȈǇ�ƲƬǼǷ�ń¤1.

فإذا كان املخيال االجتماعي مبا يرتسب يف قاعه من إكبار لشورى العدل 

جيال املتعاقبة من اجل العدالة أالجتماعية واحلريات قد أسهم يف ولنضاالت وتضحيات األ

بأفق امشل مجود االستبداد فإن دور   جعل الدميقراطية قضيه حية ومقبولة اجتماعيا وقاوم هم

املؤسسات املدنية يكمن يف الوقت الراهن يف بلورة قاطرة تارخيية تقود عمليه البناء العقلي 

، 1999قراطية، وفلسفة األمر عند ناصف نصار، جملة الدراسات العربية، دار الطليعة، بريوت، خدجية العزيزي، النظرية الدمي-1

.115، ص8-7العدد 
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يث ال تظل رهينة املساومات ألنظمة ال ترى يف الدميقراطية غري للفكرة يف الوسط الشعيب حب

وال بد .. انتخابات شكليه يف حميط من القمع ومصادرة احلريات واالستبعاد االجتماعي 

املؤسسة املدنية القادرة على املبادرة التارخيية بتحويل هذه احلاجة الكامنة إىل قوة   من قيام

يكفي المتصاص  ة ومرنة مباأتكون هذه املؤسسة كفوجيب أن ..  دفع لعجلة التغري

الصدمات الناشئة عن مقاومة التحول الدميقراطي ألن أنظمة االستبداد مل تعد تلك 

األنظمة اليت تقاوم مطالب التغيري بصورة فجة فهي تراوغ بوسائل وأساليب جتعلها قادرة 

ثال التزامها بالدميقراطية على امتصاص هذه املطالب دون أن تكون ملزمة برفضها فتعلن م

 . وتقاومها من داخلها وعندها أن املقاومة من داخل الفكرة هي اجنح وسيله للقضاء عليها

فإن األسئلة الكثرية اليت توضع أمام العقل لن تنفك تبعث فيه احلوافز وتستثري  -:وسادسا 

ن اإلمهال والتجهيل أو رتبته فيها قرون م. فيه اإلدراك بأمهية أن يتخلى عن احليادية اليت 

والبد أن يكتشف بعد أن ينفض عن نفسه غبار اإلمهال . االحنياز السليب لبالط السلطة 

�ǶǴǈƬƫ�Ŗǳ¦�ǽȂǬǳ¦�ǽ°ƢƦƬǟƢƥ�Ƣđ�ǞǴǘǔȇ�À¢�ǾȈǴǟ�Ŗǳ¦�ƨǸȀŭ¦�ƨǷƢǈƳ��ƨǟȂǸǬŭ¦�ǽ ¦ǄƳ¢�ǶǴǸǴȇÂ

اد والظلم ذلك املرياث الذي محله املخيال الشعيب عهودا طويلة وسط موجات من االستبد

وبقدر ما كان هذا املخيال أمينا يف التمسك بروح الفكرة، وقدم من اجلها . واجلمود

التضحيات، فإن من املؤمل أن يكون العقل اجلديد أمينا يف حتمل مسئولية الفكرة وكفء 

�̈Ȃǫ�ǾƬǟǄƬǻ¦�ƢǸǼȈƷ�Ã°Ȃǌǳ¦�ǞǷ�ª ƾƷ�ƢǸǯ�ǽȂǬǳ¦�ǾǼǷ�ƢȀǟǄƬǼƫ�ȐȈǯ�Ƣē°¦®¤Â�ƢȀǼǟ�̧ Ƣǧƾǳ¦�Ŀ

قناطري الذهب من يد األمة، وكما حدث مع الثورات التحررية اليت رفعت شعار السيف و 

1. حرية الشعوب لتنتهي داخل أدراج األمن وأقبية السجون وأرصدة يف البنوك

ذلك مع الوجه اجلديد للفكرة فال بد من االنتباه إىل حقيقة أن  وحىت ال يتكرر 

تصحيح ذلك املسار التارخيي مل تعد حتتمل  Ƣđ�ƾǐǫ�Ŗǳ¦�ǲȈŪ¦�¦ǀǿ�©ƢȈƸǔƫÂ  دورة احلياة

مناورات القوة على النحو القدمي ، فقد برزت إىل السطح صور و مناذج أخرى للقوة تتلفع 

.117خدجية العزيزي، املرجع السابق، ص-1
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مبالبس ناعمة املظهر كي تواكب املسرية ، ومل يعد يكفي أن يبقى املخيال الشعيب جمرد 

دف أو غاية توالت معه خمزن لألفكار واملثل املضطهدة ينتقل من جيل إىل جيل بال ه

  . االنتكاسات وضياع الفرص وحماوالت بناء األوطان بإرادات مقموعة

اليوم نستطيع أن نقول أن العقل تسلم املرياث يف ظروف جرى التمهيد هلا بواسطة 

وسيمضي على قاعدة التغيري باجتاه بناء دولته املدنية . الثورات الشعبية الشبابية السلمية

رب حوار شامل يشارك فيه اجلميع دون استثناء ومبشاريع سياسية تعكس الدميقراطية ع

بتنوعها وتباعدها عمق املشكلة اليت وصل إليها، وال طريق أمام هذه املشاريع سوى أن 

  .تتحاور

الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان-

�Ƣē®¦°¤�µ ǂǧÂ�ƨȈƦǴǣȋ¦�ǶǰƷ�Ȇǿ�ƨȈǴǠǨǳ¦�ƨǇ°ƢǸŭ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�ƪ ǻƢǯ�À¤

ة احلكم، فإن إعالن حقوق اإلنسان هو الطرف اآلخر يف معادلة التساوي بني على دف

. املواطنني واحلفاظ على كرامتهم والدفاع عن حقوق األقليات اليت لن تشارك يف احلكم

ميثاق حقوق اإلنسان يضع حدودا لسيطرة األغلبية اليت قد جتنح إىل التسلط واالستبداد 

حقوق اإلنسان والدميقراطية متالزمان ومتممان لبعضهما  .ةباسم شرعية األغلبية الدستوري

  .البعض

لضمان حقوق اإلنسان من البديهي أن يكون هناك دولة دميقراطية مبنية على 

أما عندما يكون احلاكم هو الدولة، . مؤسسات تتجاوز أهواء احلكام وتكون مستقلة عنهم

إىل   الن إرادة احلاكم حتول الدولة. آنذاك، الكالم عن حقوق اإلنسان يصبح كالما فارغا

. دولة اعتباطية مشلولة مطبوعة بعقلية هذا احلاكم الفرد مع معاونيه من حزبيني أو مرتزقة

هو منطق متحور كل أبعاد السياسة يف مركزية شديدة ال تسمح " الدولة=احلاكم"منطق 

لدميقراطية فهي عكس أما دولة املؤسسات ا. بأي حماور أخرى وأي تعدد يف الرؤية والتحرك
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�¾ȂǴū¦�ǲǔǧ¢�ń¤�¾ȂǏȂǳ¦�ǺǰŻ�ƨǬȇǂǘǳ¦�ǽǀđ�Ǿǻȋ�ǂǜǼǳ¦�©ƢȀƳÂ�ƨȇ®ƾǠƫ�ȄǴǟ�ƨȈǼƦǷ�Ǯ ǳ̄

هذا مثل أعلى، حتقيقه نسيب . الدميقراطية هي حكم الشعب بالشعب وللشعب. خلري األمة

لكن هذه الظروف ليست حجة كافية لرفض . تبعا لظروف البلد وتارخيها وتقاليدها

كثري من الدول العربية حصلت على استقالهلا منذ أكثر من . طية وحقوق اإلنسانالدميقرا

ومع ذلك يف موضوع الدميقراطية حنن نراوح مكاننا إن مل نقل حنن يف طور . سنة 60

1. التقهقر

حتولت . ƨȈǷȂȈǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦�ƢēƢǬȈƦǘƫ�ÀÂ®�Ƣȇǂǜǻ  تعلمنا فقط مفردات الدميقراطية

دعائية بعيدة كل البعد عن التعددية احلزبية وعن احلمالت االنتخابات إىل مهرجانات 

هيمن على " خمابراته"هيمن على كل شيء بواسطة " الدولة =احلاكم. "االنتخابية النزيهة

�ƢĔƘǯ�ƾǴƦǳ¦�©¦Śƻ�ȄǴǟÂ�ȆǇƢȈǈǳ¦�°¦ǂǬǳ¦"ملك أبيه."  

 الدميقراطية. م وهي جزء مالزم من حقوق اإلنسانالدميقراطية هي أسلوب يف احلك

Ȇǿ�ǲƥ�Ƣē¦̄�Ŀ�ƨȇƢǣ�ƪ ǈȈǳ"أفضل من غريها لتسيري دفة احلكم والعيش بسالم " وسيلة

¦�ƨǠƥƢǻ�Ƣē¦̄�Ŀ�ƨȇƢǣ�ƨȇǂū. الغاية هي يف حياة وكرامة اإلنسان وحرياته. ضمن حدود معقولة

على الدميقراطية  .احلرية هي ركيزة كل سياسة وكل نظام إنساين .من وجود اإلنسان كانسان

ريات، مثل حرية العقيدة وحرية الفكر، أجواء واسعة للتعايش مع حرية أن تتيح للح

اآلخرين بأقل ما ميكن من الصراعات والتناقضات طريق احلرية متمم للدميقراطية وهو طريق 

طريق احلرية والدميقراطية . شاق وصعب من الناحية التطبيقية لشعوب مل يتيسر هلا السري فيه

نه حيتاج إىل وقت ونقاش وتنازالت للوصول إىل حلول هو أطول طريق بني نقطتني أل

 .معقولة وعادلة جلميع املواطنني

على كل دولة، كما أوصت هيئة األمم املتحدة، أن تشرع إعالنا مفصال حلقوق 

. اإلنسان يوضح ما ورد يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغريها من اإلعالنات العاملية

 .احتاد الصحفيني والكتاب الدويل ، ، مقال 1778-1712جاك روّسو -جان   “القوة ال تؤسس احلق  “، نويل مبيض 1
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�śǻ¦ȂǬǳ¦�ǲǰǳ�¾Âȋ¦�ǞƳǂŭ¦�ÀȂǰȇ�¦ǀđÂ��ǾǼǷ�¢ǄƳ�ƶƦǐƫÂ�°ȂƬتلحق هذه املواثيق بالدس

  .الالحقة يف الدولة

تعليمهم، يف كل مراحل  لكي تنمو مفاهيم الدميقراطية يف عقول الشبيبة جيب

الدراسة، مواثيق حقوق اإلنسان ودراسات مقارنة ألهم الدميقراطيات يف تطورها 

1.الجتماعي لألجيال القادمة يف وطننا العريبلتكون مرجعا أساسيا يف السلوك ا التارخيي،

:الثقافة الدیمقراطیة-

الدميقراطية مفهوم حديث نسبيا يف تاريخ البشرية، أخذ به على حممل اجلد منذ 

الدميقراطية ليست ثوبا يفصله املفكرون لتلبسه الشعوب لتسيري أمورهم . ثالثة قرون

من   الناس للخروج ��Ƣđ�ǀƻƘȇ"طبيعيا" هي ليست شيئا. السياسية واالجتماعية بشكل آيل

الدميقراطية  .من اآلخرين حلل مشاكل احلكم يف البالد   تأخذ" كموضة"ظلم احلكام، أو 

تكّون من خالل التجارب االنسانية املتعددة، واملتعلقة مبصدر وشرعية السلطة , مفهوم

تتلخص . لميǇ�ǲǰǌƥ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ  سياسية للتعايش املشرتك   هي فلسفة. السياسية

هذه . منظم  بقية األفراد يف جمتمع    باستقاللية الفرد وحريته وعقالنيته وسلوكه املتحضر مع

بالفكر والتجربة والتطبيق واملقارنة مع جتارب شعوب   بشكل تدرجيي تنمو الثقافة الدميقراطية

شكال ما يف هذه الدميقراطية ليست  .احلياة الدميقراطية  يف   عالية أخرى وصلت إىل مراتب

ة أسلوب احلكم فقط ولكنها أيضا ثقافة سياسية واجتماعية تؤثر يف املؤسسات السياسي

  . حقوق اإلنسان العريب رتسيخل   والقضائية   واالقتصادية

سلوك مجاعي حيتاج إىل ركيزة واسعة من املواطنني الواعني ألمورهم  ،الدميقراطية

لذا من  .ȆǗƢƦƬǟ¦�ǲǰǌƥ�Ƕǿ®ƾē�ƨǘويريدون العيش حبرية وعلنية دون خوف من سل

الضروري أن يقبل اجلميع بالدميقراطية كقاعدة أساسية حلل الصراعات بشكل سلمي عن 

 .املرجع السابق، 1778-1712جاك روّسو -جان   “القوة ال تؤسس احلق  “،  نويل مبيض 1
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طريق احلوار العقالين املنفتح، بعيدا عن العصبية والسلطوية رغم كل اخلالفات املمكنة 

1.والطبيعية يف عاملنا اإلنساين

ار فاحلو . العائلةأمهها  ،لعالقات اإلنسانيةالسلوك الدميقراطي يظهر يف كل جماالت ا

شرط أن يكون هناك مساواة بني   حول أمور تسيري شؤون البيت هي أول جتربة للدميقراطية 

�ń¤�ƢƦǳƢǣ�¾ȂƸƬƫ�ƢǿƾƷÂ�ƨȇȂƥȋ¦�ƨǘǴǈǳ¦�Àȋ�¼ƢǨǻ�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�ÂƾƦƫ�ƢĔÂƾƥو  ،الرجل واملرأة

ني يعطي لألبناء درسا وممارسة فالنقاش املفتوح بني الزوج .تسلط وتعجرف غري معقول

حىت أن إشراكهم يف احلوار مع احرتامهم، ينّمي حرية كل فرد ويزيد من قدراته . سليمة

الطالب عن طريق أساتذة دميقراطيني،    يتعلمحيث  المدرسةكذلك احلال يف . اخلالقة

.ƨǯŗǌŭ¦�ǶēƢǗالتشبع ونبذ املتسلطني وتنمية عقوهلم واستقالليتهم ليبدعوا معا يف مجلة نشا

أما يف احمليط االجتماعي العام، فقبول األفراد لبعضهم البعض كما هم أمر حيوي الحرتام 

  .الذات والشعور بأمهية الفرد ومتيزه ضمن اجلماعة

الدميقراطية تظهر يف كل ركن من أركان احلياة العامة، كاحرتام الرأي اآلخر سياسية 

...،كالتقيد مثال بقوانني السريوقبول سيادة القانون... اديةإحل أو دينية أو ثقافية أو فنّية أو

يعكس نضوجا يف الدميقراطية تؤثر اجيابيا على احلياة السياسية ألن  "املتمدن"هذا السلوك 

  .نوعية املمارسة واحدة يف كال الطرفني

:الدیمقراطیة والمواطنة-

ث، على أساسها ميكن البدء املواطنة هي العمود الفقري للدميقراطية يف العصر احلدي

بالعمل السياسي املفتوح على كل أفراد البلد، وحيصل على املواطنة تلقائيا كل من يولد على 

أرض الوطن ومن متنح له من الدولة عن طريق اهلجرة، فاملواطنة تتضمن نفس احلقوق 

مهين أو والواجبات لكل املواطنني دون أي متييز عنصري أو طائفي أو جنسي أو ديين أو 

1
www.startimes.com/f.aspx/f.aspx?t=32403227.
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فكري أو ثقايف أو اجتماعي أو حزيب أو أي متييز آخر يعطي األكثر للبعض ويقلل من 

1.حقوق اآلخرين

ألن املرجعية . يف أكثر الدول العربية غري مضمونة جلميع املواطنني“ الواقعية”املواطنة 

ية وقومية االجتماعية والفكرية واألخالقية وحىت السياسية يف هذه البالد ليست مرجعية وطن

مفاهيم العصور الوسطى، ترفض عمليا إىللكنها يف املرتبة األوىل مرجعية دينية تعود 

إن كنت من دين األغلبية فلك امتياز . املواطنة وترفض حياد الدولة بالنسبة للمعتقدات

�ǺǷ�ǶĔƘƥ�ǶȀȈǳ¤�°Ƣǌȇ�Ǻȇǀǳ¦��Ǻȇǂƻȉ¦�ȄǴǟ”هذا التعبري األخري املتداول. “األقليات الدينية 

�ǶȈǿƢǨŭ�ƨƦǈǻ��ƨȈǠƳǂǳ¦�ƨȈǼȇƾǳ¦�ƨȈǠƳǂŭ¦Â�ƨȈǴǬǠǳ¦�ǽǀǿ�ȄǴǟ�ǲȈǳ®�ǲǔǧ¢�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ

!حىت رئيس الدولة جيب أن يكون من دين معني… وحقوق الناس يف العصر احلديث

�ƨËǴŭ¦Â�ƨƠǨǳ¦Â�̈ŚǌǠǳ¦Â�ƨǴƟƢǠǳ¦�ƢȀǼǷ�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ƢȀȈǳ¤�®ȂǠƫ�Ãǂƻ¢�©ƢȈǠƳǂǷ�½ƢǼǿ

مشكلة كل هذه املرجعيات هي يف خلق حدود بني املواطنني وإعطاء . أو احلزب الواحد

يتم كل هذا التمييز بني املواطنني واجلماعات . إمتيازات ما جلماعات ضد مجاعات أخرى

رغم توقيع كل الدول العربية على ميثاق حقوق اإلنسان وغريها من املواثيق الدولية الصادرة 

ملزمة لكل األطراف “ معاهدات”ترب يف العرف الدويل هذه املواثيق تع. عن األمم املتحدة

أما يف البالد العربية، فأغلب هذه املواثيق تبقى حرب على ورق إذا مّست . املوقعة عليها

2.مع معتقداته الدينية والسياسية املتزمتة“ تتأقلم”  مصاحل احلاكم وإذا مل

.، شبكة جامعة بابل نيةكلية الدراسات القرآ ،، الدميقراطية واملواطنة، حماضرةقحطان حسني طاهر احلسيين-1
 .املرجع نفسه - 2
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ام األبـويـالنظإشكالیة : اثالثً 

ǌƦǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ƪ ǧǂǟ�°ȂǐǠǳ¦�¾Ȑƻ�ƢȀǧÂǂǛÂ�Ƣđ°ƢšÂ�ƢēƢǧƢǬƯ�» ȐƬƻ¦�ȄǴǟ�ƨȇǂ

املاضية منط العائلة األبوية حيث حيتل األب املوقع املركزي يف بناء العائلة، وحيتكر السلطة 

هذا الشكل ما يزال قائما وإن كانت . والنفوذ والتصرف يف حياة مجيع األفراد ومستقبلهم

ء أو وظيفة العائلة بسبب عوامل عديدة منها خاصة قد اعرتته تغريات عديدة سواء يف بنا

أن تقسيم العمل  ،ذلك. ومنو الوعي التوسع العمراين والتطور الصناعي وانتشار التعليم

�ƾǠƥ�ńÂȋ¦�ƨȇǂǌƦǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�°¦ǂǬƬǇ¦�ǀǼǷ�ǂȀǛ�Äǀǳ¦�ǆ ǼŪ¦�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�°¦Â®ȋ¦�Ǟȇ±ȂƫÂ

  .يوماكتشاف الزراعة وتدجني احليوان ما يزال قائما حلد ال

تقسیم العمل الجنسي  ..األسس.1

منذ عصر ما قبل التاريخ، وحىت قبل القائم على اجلنس ظهر منط تقسيم العمل 

�ƪ ȈƦǳ¦�ÀÂƚǋ�ƨȇƢǟ°Â��°ƢǸưǳ¦�Ǧ ǘǫ�¿ƢȀŠ�¿ȂǬƫ�̈¢ǂŭ¦�ƪ ǻƢǯ�ńÂȋ¦�ƨȈǟ¦°Ǆǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�°ȂȀǛ

األمد، ومنذ وباألساس رعاية األطفال، بينما كان الرجال يغادرون يف رحالت صيد طويلة 

�ȆǈǼŪ¦�ǲǸǠǳ¦�ǶȈǈǬƫ�§ȂǴǇ¢�ƺǇǂƫ�̈ǂǬƬǈŭ¦�ƨȈǟ¦°Ǆǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�°ȂȀǛ�ǞǷÂ�śū¦�Ǯ ǳ̄

وأصبح منطا اجتماعيا مؤسسيا وسائدا يعاد إنتاجه من خالل منظومة املعايري والقيم 

ÄȂƥȋ¦�ǞǸƬĐ¦�ƢȀȈǴǟ�¿ȂǬȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǠǸƬĐ¦�ƾȈǳƢǬƬǳ¦Â.

ǣ°��ƨȇǂǌƦǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ǶǜǠǷ�ÀƜǧ�¦ǀǰǿÂ�ÃȂƬǈǷ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƨȈƦǈǼǳ¦�ƢēƢǧȐƬƻ¦�Ƕ

النمو والتعقيد، ودرجة التطور التقين واالقتصادي، قد حددت أدوارا معينة خاصة بالرجال 

وقد حصل الذكور بفعل عمليات اجتماعية معقدة على مراكز . وأخرى خاصة بالنساء

�ƢĔȂǴǸƸƬȇ�Ŗǳ¦�ǂعالة واملخاطاإل؛ رمبا بسبب الدور الذي يقومون به يف العائلةمتميزة يف 

ǲƻ¦®�ƨǘǴǈǳ¦�ƨǇ°ƢŲÂ�̈ȂǬǳ¦�Ǟȇ±Ȃƫ�ǺǷ�śǠǷ�ǖŶ�°Âƾǳ¦�¦ǀđ�ǖƦƫ°¦Â��Ǯ ǳ̄� ¦ǂƳ  التنظيم

، العائلة، حبيث احتكر الرجال القدر األوفر من سلطة اختاذ القرار وإدارة شؤون العائلي

�ƢŮÂ�ƨǼǸȈȀǷ�ƪ ǻƢǯ�À¢�ƾǠƥ�©ƢǠǸƬĐ¦�°¦ǂǬƬǇ¦�Ãƾǳ�ƢǿǄǯǂǷÂ�̈¢ǂŭ¦�°Â®�ǞƳ¦ǂƫ�ƢǸǼȈƥ اليد
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إذ تقلصت احلاجة إىل يد عاملة إضافية خارج البيت بفعل التطورات احلاصلة يف . الطوىل

جمال تقنيات العمل واإلنتاج اليت رفعت مردودية العمل لدى الرجال مما جعلهم يستغنون 

وأدى ظهور امللكية اخلاصة كنظام اجتماعي إىل تقويض أركان النظام . عن عمل النساء

ن سائدا قبل ذلك، وظهر النظام العائلي األبوي التوارثي الذي ما لبث أن األموي الذي كا

وهكذا قبعت املرأة يف البيت لتشرف عليه وتنظمه . حتول مع الزمن إىل نظام تعدد الزوجات

1.وترعى األبناء وتشرف على تربيتهم

بعد هذا النموذج االجتماعي من تقسيم العمل املرتبط باجلنس ما لبث أن حتول      

Socialذلك إىل منوذج مرتبط بالنوع االجتماعي  Gender ) الذي يقصد به التحديد

االجتماعي لألدوار بفعل التنشئة االجتماعية وسنتعرض له يف جزء الحق من هذه 

2�ȄǴǟ�ǶȀƦȇ°ƾƫ�ÄǂŸ�Ʈ،)العمل ȈƷ�ǶēƢȈƷ�ǺǷ�ńÂȋ¦�©¦ȂǼǈǳ¦�ǀǼǷ�¾ƢǨǗȌǳ�ǾǼȈǬǴƫ�ǶƬȇ

وحيدث ذلك إما بشكل رمسي ومنظم يأخذ طابعا . قبلةاملبادئ األساسية ألدوارهم امل

من خالل تقمص (، أو بشكل غري رمسي )عملية التعليم يف األسرة واملدرسة(مؤسسيا 

يتعرف األوالد والبنات على أدوار "هكذا ). األدوار وتقليد الكبار يف مجاعات اللعب

Đ¦�ǲǯ�Ŀ�¬ȂǓȂǳ¦�ǺǷ�°ƾǫ�ȄǴǟ�ȆǿÂ��ƢȈǟƢǸƬƳ¦�ƨƬƦưŭ¦�śǈǼŪ¦وحسب  3".تمعات تقريبا

هذه القوالب الثابتة نسبيا يكون لزاما على املرأة أن تتزوج وتنجب أطفاال إذا كانت تطمح 

�ǞǷ�©ƢǧƢǬưǳ¦�ǲǸů�Ŀ�ƢȈǟƢǸƬƳ¦�ƢŮ�®ƾƄ¦�ȆǈȈƟǂǳ¦�°Âƾǳ¦�Ȃǿ�Ǯ ǳ̄�Àȋ�ȄưǻƘǯ�Ƣē¦̄�ǪȈǬƸƬǳ

.اختالفات نسبية، وتنويعات حمدودة يف الشكل وليس يف املضمونوجود 

واإلقامة حتت   Patrilineal والنسب األبويPatriarchal السلطة األبوية : هذا النظام الذي يقوم على ثالثة أركان هي -  1

مركز . حبث يف تغري األحوال والعالقات: ¦ǺȇǂǌǠǳ¦�ÀǂǬǳ¦�Ŀ�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ: أنظر حليم بركات.  Patrilocal سقف األب

  .355ص  2000دراسات الوحدة العربية، بريوت 
 .سوف نتعرض بشيء من اإلسهاب ملفهوم النوع االجتماعي يف اجلزء التايل من الورقة - 2

3- J.A. Doyle, Sex and Gender: the human experience, Dubrique, W.C Brown, USA, 1985, p

96.
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يف ضوء نظام تقسيم العمل اجلنسي جتد املرأة نفسها أمام دورين ال ثالث هلما إال       

فيما ندر من احلاالت، وهذه قاعدة ما تزال سارية رغم مرور الزمن، والتغريات اهلائلة اليت 

¦�śƬȈǸƬƷ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ŀ�ƢǸĔȋ�Ä±Ƣů�ŚƦǠƬǳ(هذان اخلياران . تعرض هلا النظام األبوي

�Ŀ�Ƣǿ®ȂƳÂ�ƨǴǟÂ��ƨȈǠǸƬĐ¦�ƢȀƬȇȂǿ�Ȇǿ�Ǯ. ا أن تصبح املرأة زوجة مث أمامه) اجتماعيتني Ǵƫ

ميثل الزواج طقسا انتقاليا مهما تتخلص مبوجبه املرأة من سلطة األب، . ضوء النظام األبوي

�Ǌ ȈǠƫ�Äǀǳ¦�«ÂǄǳ¦�ƨǘǴǇ�ƪ Ţ�ǞǬƫ�ƢǷ�ÀƢǟǂǇ�ƢĔȋ��ǂǯǀǳ¦�Â¢�ǲƳǂǳ¦�ƨǘǴǇ�ǺǷ�ǆ Ȉǳ�Ǻǰǳ

ومع ذلك يبقى الزواج وسيلة لتحقيق جانب أساسي . 1ألبويةمعه من جديد جتربة السلطة ا

من حياة املرأة ألنه الطريق املشروع اجتماعيا حنو دورها الرئيسي، دور األمومة اليت تساعدها 

��ƪ ȈƦǳ¦�ƨƥ°�§ Ƣųȍ¦�ƾǠƥ�ƶƦǐƫ�ƢĔȋ�«ÂǄǳ¦�ƢȀǇ°ƢŻ�Ŗǳ¦�ƨȇȂƥȋ¦�ƨǘǴǈǳ¦�̈ƘǗÂ�Ǧ ȈǨţ�ȄǴǟ

الرجل أو مع أهله، ويتحسن موقفها يف العالقات  مما حيسن موقعها التفاوضي سواء مع

¾ƢǨǗȋ¦�ƨƠǌǼƫÂ�ƪ ȈƦǳ¦�ƨȇƢǟ°�Ƕē�Ŗǳ¦�©¦°¦ǂǬǳ¦�ƨǣƢȈǏ�Ŀ�½°Ƣǌƫ�Ʈ ȈƷ�ƨȇǂǇȋ¦.2

بالنسبة للمجتمعات العربية فيقدم عمل هشام شرايب، الذي يبقى رغم املآخذ  أما

،تغال هذا النظامواليات اشأل النظري العميق الذي حياول كشف منوذجا للتحلي 3العديدة،

سواء على مستوى البنية الكلية للتشكيلة االجتماعية أو على مستوى املؤسسات اجلزئية 

  " النظام األبوي اجلديد"املكونة هلا ويف مقدمتها النظام العائلي واألسرة، وإبداعه ملفهوم 

Neopatriarchy تƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǳƢū¦�Ŀ�¿ƢǜǼǳ¦�¦ǀđ�ƪ Ǭū�Ŗǳ¦�©ȏȂƸƬǳ¦�Ǻǟ�¦ŚƦǠ.

يقول هشام شرايب أن النظام األبوي اجلديد كمفهوم يشري إىل البنية االجتماعية، 

ǂǏƢǠŭ¦�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ƣđ�ǄȈǸƬȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǈǨǼǳ¦Â��ƨȈǇƢȈǈǳ¦ . إنه مفهوم ذو ازدواجية نظرية

1- Jan Pahl, Money and Marriage, Macmillan, Basingstoke,1989, pp.168-175.
يالحظ أمهية اإلجناب يف حياة املرأة املتزوجة من خالل تغري موازين القوة لصاحلها حيث ترتفع نسبة الطالق بني النساء  - 2

 .الالئي ال ينجنب حىت يف احلاالت اليت يثبت فيها عدم مسئوليتهن عن ذلك
.ة هشام شرايب من قبل الطاهر لبيب، ويعقوب قباجني، املستقبل العريبمثال االنتقادات املوجه ملسامه :ينظر - 3
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مهمة ألنه يعرب عن تشكيلة اجتماعية هجني ناجتة عن االنتقال من نظام تقليدي إىل نظام 

وهو األمر الذي جعل . ¦ƨȈƟƢĔ�ƨǨǐƥ�¾ƢǬƬǻȏ¦�Â¢�¾ȂƸƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�¾ƢǸǰƬǇحديث دون 

�À¢�ÀÂ®�ƨƯ¦ƾū¦Â�ƾȈǴǬƬǳ¦�śƥ�ƢȀȈǧ�ǞǸŸ�Ŗǳ¦�ƨǤȈǐǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ÂƾƦȇ�ǂǏƢǠŭ¦�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦

إنه نظام يعيش املاضي يف احلاضر واحلاضر يف املاضي، إنه مزيج بني . يكون أي منهما

1.على حد تعبري شرايب" خيتلف عن أي نظام نظام غريب"الرتاث واملعاصرة، 

�ǾƟƢǬƬǳ¦�ƾǼǟ�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƢŮ�µنشأة هذا النظام ب شرايبيفسر و        ǂǠƫ�Ŗǳ¦�ƨǷƾǐǳƢ

�Ń�ƨǷƾǐǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Ǻǰǳ��ǺȇǂǌǠǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇ¦ƾƥÂ�ǂǌǟ�ǞǇƢƬǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ�ǀǼǷ�ƨȈƥǂǤǳ¦�̈°ƢǔūƢƥ

ويغطي مفهوم النظام ". جذريا أدت إلى تجديده دون تغييره"تؤد إىل تغيري القدمي بل 

 ة، سياسيةاألبوي اجلديد التشكيلة االجتماعية مبا هي كلية ذات أبعاد متعددة؛ اجتماعي

يتجلى هذا النظام على املستوى االجتماعي يف البىن االجتماعية املختلفة . يف آن ةونفسي

اجلامث م االستبدادي انطالقا من العائلة إىل الدولة،  وعلى املستوى السياسي يف نظام احلك

¦�Ŀ�ȄǴƴƬȇ�ƢǸǯ��̈ƾƟƢǈǳ¦�ƨȈǴǬǠǳ¦�Â¢�ƨȈǼǿǀǳ¦�ƨǠȈƦǗ�Ŀ�ȆǈǨǼǳ¦�ÃȂƬǈŭ¦�ȄǴǟÂ��ǞǸƬĐ على

2.اخلطاب املهيمن ويف املمارسات الفردية واالجتماعية

لعل أهم مسات النظام األبوي عموما، وأمنوذجه اجلديد خصوصا هو قيامه على 

، "استعباد املرأة"يمنة والتبعية بني الرجل واملرأة، أي عالقة اهل عالقة السيطرة واخلضوع، أو

ȆǴǠǨǳ¦�ǽǂǿȂƳ�ƾǬǨȇ�ƢĔÂƾƥÂ�¿ƢǜǼǴǳ�ÄǂǬǨǳ¦�®ȂǸǠǳ¦�ǲǰǌƫ�̈ǂǿƢǜǳ¦�ǽǀǿ.�ÄȂƥȋ¦�ǞǸƬĐƢǧ

لذلك جنده مفعم . جمتمع ذكوري وال يستطيع حتديد ذاته وهويته سوى من هكذا منطلق

�Ƣđ�ǲǐƬȇ�ƢǷ�ǲǯÂ�̈¢ǂǸǴǳ�°ǀƴƬŭ¦� ¦ƾǠǳƢƥ لدرجة أنه ينفي وجودها االجتماعي ككائن له

1-��©ÂŚƥ��ƨȈƥǂǠǳ¦�̈ƾƷȂǳ¦�©ƢǇ¦°®�ǄǯǂǷ��ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ǧ Ǵţ�ƨȈǳƢǰǋ¤Â�ÄȂƥȋ¦�¿ƢǜǼǳ¦��ĺ¦ǂǋ�¿Ƣǌǿ1992 ) الطبعة اإلنكليزية

.14، ص )1988صادرة يف 
.16، ص  املرجع نفسه - 2
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Ȃǯǀǳ¦�¼ȂǨƫ�ƾȈǯƘƬǳ�ÃȂǇ�̈¢ǂǸǴǳ�ǾȈǧ�°Â®�ȏÂ�ƨǻƢǰǷ�ȏ�ÄȂƥȋ¦�ǞǸƬĐƢǧ°�1.ذاته وخصوصيته

  .ومهينتهم

أما على املستوى الذهين أو الفكري، فالنظام األبوي يتصف بالشمولية واالستبداد 

ذا املستوى هي االدعاء بامتالك احلقيقة ورفض النقد واحلوار، حىت أن إحدى مميزاته على ه

حقيقة هناك إذن . املطلقة اليت ال سبيل إىل رفضها، أو الشك فيها، أو مراجعتها ونقدها

/ على مستوى العائلة(واحدة مطلقة ميتلكها األب، إن يف صورته البيولوجية أو االجتماعية 

رته السياسية ممثال يف شخص ، أو الرجل عموما يف مقابل املرأة، أو األب يف صو )األسرة

2.ويف كل احلاالت، حنن يف جمال تسود فيه حجة القوة على حساب قوة احلجة. احلاكم

األسرة الحدیثةوالعائلة ...القبیلة.2

بأشكال التنظيم هناك اختالفات وخالفات عديدة بني الباحثني فيما يتعلق كما رأينا       

ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ©� ا التشكيالت االجتماعية األبويةعرفتها وتطورت من خالهل اليتالقرايب 

يف العمران والتنظيم من  واملسارات ، وهي اختالفات تعود يف نظرنا إىل تنوع التجاربالعربية

جهة، وتنوع اهتمامات الباحثني أنفسهم وتركيزهم على حاالت حمددة أو مراحل معينة 

على أن األشكال البنيوية 3 قلكن الثابت هو أن هناك شبه إمجاع أو اتفا. دون غريها

�ǲǸǠƬǈȇ�ǲƥ�ƢȀǼǟ�Ʈأفضل مثال على هذا امل- 1 ȇƾū¦�ƾǼǟ�ƢȀũƢƥ�ǾƬƳÂ±�ǂǯǀȇ�ȏ�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ǲƳǂǳ¦�À¢�ƨȈǼǿǀǳ¦�Â¢�Ǧ ǫȂ

اخل وكلها تشرتك يف تغييبها للمرأة ككائن مستقل ...أو تعابري شىت مثل احلرمة، أو املخلوقة، أو العائلة" هي"ضمري الغائب 

�ƨǸǴǰƥ�ÀÂ£ƾƦȇ�ƨȈƥ°ƢǤŭ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�²بل أن بعض قطاعات  .معروف ألن وظيفة االسم هي التعريف ƢǼǳ¦�ǺǷ�ƨǠǇ¦Â"حاشاك "

ǞǸƬǈŭ¦�ń¤� Ȇǈȇ� Ȇǋ�Ǻǟ�ÀȂƯƾƸƬȇ�ǶĔƘǯÂ�°¦ǀƬǟȏ¦�ǺǷ�ǲǰǋ�ȂǿÂ��ǶēƢƳÂ±�ƪ ǻƢǯ�ȂǳÂ�ŕƷ�̈¢ǂŭ¦�Ǻǟ�Ʈ ȇƾū¦�ƾǼǟ.
والدولة حيث جند النزعة  لقد مت شرح هذه الظاهرة من خالل ما أمساه بالدوائر الدغمائبية الثالث ممثلة يف العائلة والدين - 2

سوسيولوجيا الدميقراطية والتمرد باجلزائر، دار األمني للطباعة : أنظر عياش عنصر. القوية والراسخة حنو احتكار احلقيقة والقوة

 .39-25ص ص " الدميقراطية واملثقف... العنف: "،  فصل بعنوان1999والنشر ومركز البحوث العربية، القاهرة 
��ƨǴƟƢǠǳ¦�ǲǏ¢�¾ȂƷ�ǄǴǰǻ¢�Ǯابن خلد رمنذ -3 ȇ°®ǂǧ�©ƢǇ¦°®�ń¤�ÀƢǣ°ȂǷ�ǆ ȇȂǳ�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�ƨȈƳȂǳȂƥǂưǻȋ¦�©ƢǇ¦°ƾǳƢƥ�¦°ÂǂǷ�ÀÂ

.وامللكية اخلاصة والدولة إىل دراسات حليم بركات، هشام شرايب وزهري حطب وغريهم من الباحثني العرب
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العائلة املمتدة مث أو العشرية مث /كانت القبيلة و  القرايباألساسية اليت تطور من خالهلا النظام 

 اتألن عملي وتعايشها ، بصرف النظر عن التداخل بني األشكالألولية احلديثةاألسرة ا

لتواصل، إضافة إىل التغري والتحول تأخذ أحيانا شكل القطيعات، وأحيانا أخرى شكل ا

متفصل أشكال التنظيم العائلي يف ظل تعايش أمناط اإلنتاج االجتماعي يف املراحل 

�ƢēƢǠȈǘǬƥ�Â¢�ƢȀǴǏ¦ȂƫÂ�Ƣǿ°¦ǂǸƬǇƢƥ�ƾǈš. املختلفة �«¯ƢǸǼǳ¦�ǽǀǿ�À¢�Ȃǿ�¦ǀǿ�ǲǯ�ǺǷ�Ƕǿȋ¦

  . اجلزئية منطا متميزا هو التشكيلة االجتماعية األبوية

بثالث خصائص رئيسية  الثقايف العريب- الفضاء اجلغرايفوقد متيزت هذه التشكيلة يف    

  : هي

قيامها على العصبية باملعىن اخللدوين، أي روابط الدم أو حلمة النسب وهذه النعرة .1

وظيفة العصبية أساسية  1".نزعة طبيعية يف البشر مذ كانوا"على حسب تعبري ابن خلدون 

لقبيلة، ولبسط السلطة والنفوذ حيث يقول يف احلفاظ على الوجود االجتماعي للعائلة أو ا

�Ƣđ�À¢�ÀÂƾǴƻ�Ǻƥ¦" 2".وتعظم رهبة العدو هلم... تشتد شوكتهم وخيشى جانبهم

2.��̈ŚǌǠǳ¦�Â¢��ƨǴȈƦǬǳ¦�ǲǰǋ�Ŀ� ¦ȂǇ�ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦�ƨȈǴƟƢǠǳ¦�ƨȈǼƦǳ¦�Ƣēƾƥ¢�Ŗǳ¦�ƨȇȂǬǳ¦�ƨǷÂƢǬŭ¦

اجلاهلية مرورا  أو العائلة املمتدة لعملية التغري االجتماعي حيث استمرت من عصر

ما تزال مؤثرة وذات شأن قوي يف حياة األفراد واجلماعات يف ¤�ƢĔ. باإلسالم وحىت اآلن

على تنوع أشكاهلا التنظيمية، ومع تباين يف حدة حضورها  معظم املناطق من البالد العربية

 .وتأثريها

، واملبادئ صياغة نظام عقائدي وقانوين معقد جيمع بني التقاليد، واألعراف القدمية.3

ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ǺȇȂǰƫ�ǺǷ�ƢȈƦǈǻ�̈ǂǰƦǷ�̈ŗǧ�ǀǼǷ�Ǯ ǳ̄�ª ƾƷ�ƾǫÂ��ƨȈǼȇƾǳ¦-وكان  ،اإلسالمي

له دور حاسم يف ترسيخ أمهية صلة القرابة ودعم العالقات األبوية يف التنظيم االجتماعي 

.354، ص 1971، بريوت، لبنان دار إحياء الرتاث العريب" املقدمة"ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون -1
 .الصفحة نفسها نفسه، صدرامل - 2
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للمجتمع يف املراحل الالحقة من تطوره ويف خمتلف املستويات االجتماعية، االقتصادية، 

  .لسياسيةوا

/ يف االعتماد على القبيلة يف مراحل الحقة، وحىت اليوم،النظام  هذا وقد استمر     

العشرية اليت تؤكد صلة الدم والنسب ليس يف جمال حتديد النسب وامللكية فحسب، بل يف 

جمال احلكم والسلطة حيث يتم استبعاد اآلخر، والتعامل معه حبذر وريبة، ويف ظل شروط 

¦�Ŀ�ǶȀǷ�°Â®�®ǂǨǴǳ�ÀȂǰȇ�ȏ�ƢǸǼȈƥ��Ãǂƻȋ¦�ǲƟƢƦǬǳƢƥ�ƢēƢǫȐǟ� ȂǓ�Ŀ�ƨǴȈƦǬǳ وقيود تضعها

وذوبان شخصية الفرد ضمن  هذه العالقات مما يعين تأكيد طابع املسئولية اجلماعية

1.القبيلة

إن الطبيعة السلطوية املميزة للنظام األبوي اجلديد جتعله يفضل منط العائلة املمتدة أو      

ألن األوىل تشكل امتدادا للقبيلة أو . ى األسرة احلديثة يف شكلها النووياملوسعة عل

�ƢȀƬǟǄǼƥ�ƨȈǻƢưǳ¦�ǄȈǸƬƫ�ƢǸǼȈƥ��ǽ̄ȂǨǻÂ�§ ȋ¦�ƨǘǴǇ�°¦ǂǸƬǇȏ�̈ƾǈĐ¦�«¯ƢǸǼǳ¦�ȆǿÂ��̈ŚǌǠǳ¦

الدميقراطية وتكافؤ العالقات بني األعضاء، حىت أن ظهورها وانتشارها يرتبط طردا مع 

لألسس اليت يقوم �ƾȇƾēÂ�ǂǘƻ�°ƾǐǷ هايعترب  هناك منمث فإن  تقلص السلطة األبوية، ومن

إن تراجع سلطة األب وتقليصها يرتبط باكتساب األعضاء اآلخرين . لنظام األبويعليها ل

مزيدا من احلرية واالستقاللية، وظهورهم على مسرح األحداث  ) الزوجة واألوالد(يف األسرة 

وإرادة مستقلة عن شخصية األب اليت   كشخصيات مستقلة نسبيا، هلم رغبات وحاجات

ƫÂ�ǺǸȈē�Ǯ ǳ̄�ǲƦǫ�ƪ ǻƢǯعلى ما سواها طغى.  

��°ƢǐƬƻƢƥĐ¦�ƾȀǌƫية انالفرد تبلورالطريق أمام  تتمعات العربية سريورة حتول فتح

Individualism  مبا حتمل من�¿ƢǜǼǴǳ�ƾȇƾē�°ƾǐǷ�ƢȀǴǠŸ�̈ǂǇȋ¦�ǶȈǜǼƫ�ȄǴǟ�©ƢǟƢƦƬƬǇ¦

التهديد الذي حتمله األسرة  طبيعةاعتبارات أساسية تربز  ثالث رصدوميكننا . األبوي

  . احلديثة للنظام األبوي اجلديد

1-��ĺ¦ǂǋ�¿ƢǌǿĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ǧ Ǵţ�ƨȈǳƢǰǋ¤Â�ÄȂƥȋ¦�¿ƢǜǼǳ¦46رجع السابق، ص، امل.
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.تعرب األسرة احلديثة عن دينامية التحول االقتصادي، واآلثار اليت حيدثها هذا التحول.1

ذلك أن حصول األبناء على قدر من التعليم واكتساب املهارات تسمح هلم بالتوظيف ومن 

التبعية  عالقاتمن  همخلروجت معترب من االستقاللية االقتصادية مهد مث حتقيق قدر

يف مثل . االقتصادية املباشرة، والوالء الكامل لألب وسلطانه مبا هي وضعية فرضتها الضرورة

مراجعة موقفه والدخول يف منط  هاحلالة يكون األب أمام وضع جديد يفرض عليهذه 

فسه مضطرا للتعامل مع كل واحد منهم على حدة  جديد من العالقات مع أبنائه، وجيد ن

كشخصية مستقلة هلا خصوصيتها، وهو أمر يفرضه تبلور الذات الفردية املتميزة بفضل 

�Ãǂƻȋ¦�ǞǸƬĐ¦�©ƢǈǇƚǷ�Ŀ�ƢȀƳ°Ƣƻ�Â¢�̈ǂǇȋ¦�ǲƻ¦®� ¦ȂǇ��ȆǟƢǸƬƳȏ¦�¾ȂƸƬǳ¦�̈°ÂŚǇ

1).املدين اآلخذة يف التبلور¦�ǞǸƬĐ¦�©ƢǸȈǜǼƫÂ��ǲǸǠǳ¦Â��ƨǇ°ƾŭ( :اليت يتعامل معها األفراد

منط  كوين، هويف طور التمن العالقات، وإن منطا جديدا األولية األسرة  سدجت.2

العالقات الدميقراطية املفتوحة واملرنة، على عكس العائلة املمتدة املعربة عن عالقات مغلقة 

احلقيقية اليت تقف لية وااالستقاللية االقتصادية األومتثل . تتسم بالسيطرة واخلضوع والتبعية

كما رأينا، يدعمها انتشار التعليم احلديث الذي رغم ارتباطه بالعمق  لالتحوّ ذلك وراء 

األيديولوجي للنظام األبوي، إال أنه ينفتح بالضرورة على أفكار حداثية تسمح ببزوغ فكر 

لذلك فإن خروج املرأة للعمل إضافة إىل اندماج األبناء يف سوق . نقدي ووعي جديد

وما من شك أن انتشار التعليم . العمل حيدث ارجتاجا يف القاعدة املوضوعية للسلطة األبوية

احلديث برباجمه ومؤسساته، واكتساب املهارات اليت تساعد على دخول املرأة واألبناء، 

تعترب ضربات الفأس األوىل واحلامسة يف تفكيك  املأجور خباصة البنات منهم، سوق العمل

وهنا تظهر أمهية . العائلة اجلديد انطالقا من مؤسسته األساسية املمثلة يف النظام األبوي

الفكرة مستمدة من عمل هشام شرايب مع بعض اإلضافات والتعديالت عليها فيما خيص تأثري عاملي اخلروج العمل والتعليم  - 1

هشام شرايب، املرجع السابق، ص : ينظر . °�ĺ¦ǂǋ�̈ǂǰǧ�Ŀ�Ƣđ�ǪȈǴȇ�ƢǷƢǸƬǿ¦�ǲǼƫ�Ń�Ŗǳ¦�Ãǂƻȋ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨƠǌǼƬǳ¦�©ƢǈǇƚǷودو 

50.
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التحوالت احلاصلة يف أسلوب التنشئة االجتماعية على مستوى األسرة أوال، مث يف 

ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�©ƢǸȈǜǼƫ�ȆǫƢƥÂ�ǶȈǴǠƬǳ¦�©ƢǈǇƚǷ سنتعرض هلذه القضية بشيء ( ثانيا الناشئ

1).من التفصيل الحقا

ǂŭ¦�ƨǻƢǰǷ�Ŀ�ƢȀƯƾŢ�Ŗǳ¦�©ȏȂƸƬǴǳ�ǂǜǼǳƢƥ�ÄȂƥȋ¦�¿ƢǜǼǴǳ�¦ƾȇƾē�ƨưȇƾū¦�̈ǂ¢̈�متثل األس.3

ووضعها االجتماعيني، حيث أن املستفيد األول من وضعية التحول من منط العائلة املمتدة 

فهي على األقل تصبح حتت سلطة زوجها فقط . والقبيلة إىل شكل األسرة احلديثة هي املرأة

¤�Ƕǣ°��ƨȈǇƢǇ¢�̈Ȃǘƻ�ƢĔ. العشرية أو القبيلة/طة كل رجال العائلةبعد أن كانت حتت سل

��ƢǻƢȈƷ¢�» ǂǌƫ�Ŗǳ¦�̧ ȂǔŬ¦Â�ƨȈǠƦƬǳ¦�©ƢǫȐǟ�ǺǷ�̈¢ǂŭ¦�ǂȇǂŢ�ȂŴ�ǽƢš ȏ¦�Ŀ��ƨȈǧƢǯ�Śǣ�ƢĔ¢

مث تأيت اخلطوات التالية املكملة وهي حامسة يف تغيري طبيعة . كثرية على االسرتقاق

 تتمثل يف فتح جمال التعليم احلديث أمام املرأة، والثانية يف اخلطوة األوىل. العالقات األسرية

حيقق التعليم : خروجها للعمل، وهي خطوات حتقق للمرأة انتصارا يف جمالني حامسني

احلديث إلغاء احتكار الرجل للمعرفة، وبالتايل ادعاءه التقليدي بامتالك احلقيقة املطلقة أو 

العمل كسر قيد التبعية االقتصادية املرتبط حباجة ق االندماج يف سو بينما حيقق . الواحدة

وهكذا يتعزز املوقع التفاوضي للمرأة بشكل حمسوس . املرأة التقليدية إىل معيل وكافل

�̈Âǂưǳ¦Â�ƨǧǂǠŭ¦��ƢŷÂ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�̈ȂǬǳ¦�®°¦ȂǷ�ǺǷ�śȈǇƢǇ¢�Ǻȇ®°ȂǷ�ȄǴǟ�ǲƳǂǳ¦�ƨǔƦǫ�» ƢǠǓƜƥ

فعل، أو املمارسة االجتماعية بشقيها اللذان جيسدان فرصا لتحقيق استقالل الفكر وال

2. الرمزي واملادي

�ƢǰǇƢŤÂ�̈Ȃǫ�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�¾ȂƸƬǳ¦�̈°ÂŚǈǳ�ÄȂȈǼƦǳ¦�ǲȈǴƸƬǳ¦�¦ǀǿ�Ƥ ǈƬǰȇ

وعمقا نظريا قلما وجدناها جمتمعة يف حتليالت املقاربات األخرى اليت طبعت دراسات 

��ĺ¦ǂǋ�¿ƢǌǿĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ǧ: ينظر - 1 Ǵţ�ƨȈǳƢǰǋ¤Â�ÄȂƥȋ¦�¿ƢǜǼǳ¦ 50، املرجع السابق، ص.
.51، ص املرجع نفسه :ينظر -2
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ها من الوقوع يف إشكاالت نظرية ومنهجية األسرة يف البلدان العربية، لكن ذلك مل مينع

  .  ذلك ما سنتعرض إليه يف اجلزء الالحق. عدة، ومل يعفيها  من النقد



التصورات الدينية والمدنية الفكرية والمشروع 

الديمقراطي العربي

لثثاالفصل ال

- 
ً
ࢫȒȳɡɗࢫ:أوال Ȳɽɨȍȕࢫ ɰɼȮࢫ ȓɨǾȆݍݰȄࢫ ȓʊɴʆȯɦȄࢫ ɝ ǾȄɽɐɦȄ

ʎȌȳɐɦȄࢫɵ ɇɽɦȄࢫʏࢫࢭȓʊɇ ȄȳɜɮʆȯɦȄ

ȓʊȸ:ثانًيا- ɘɱࢫȓʈȳɡɗࢫɝ ǾȄɽɏ

- 
ً
ʎɇ:ثالثا ȄȳɜɮʆȯɦȄࢫɤɽȨ ȗɦȄ
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دون تبلور فكرة الدیمقراطیة في الوطن العربي حائلةالعوائق الدینیة ال:أوالً 

:عوائق دینیة

:)موقع الدین(بنیة الثقافة العربیة اإلسالمیة -

من اإلشكاالت املطروحة اليوم حبدة يف الفكر العريب املعاصر سؤال مدى تالؤم 

  .تتقيد مبرجعيته ومشروعيتهالنظم الدميقراطية مع أرضية ثقافية تتأسس على الدين، و 

م وبطبيعة األمر هلذا السؤال عالقة وثيقة مبا يطرحه وجود وانتشار حركات اإلسال

، 1القائمة، بيد أن هذا اإلشكال ال يهمنا يف السياق احلايل السياسي يف حقل الصراعات

دين يف النسق منزلة ال(وإمنا يتنزل حتليلنا يف سياق فكري أعم يتعلق باإلطار الثقايف األوسع 

ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ƨǳƘǈŭ¦�Ŀ�ƢǿǂƯ¢Â�ȆǠǸƬĐ¦�ĿƢǬưǳ¦.(

إىل أي حد ميكن ملثل هذه الثقافة أن تتقبل النهج : فالسؤال اجلوهري هنا هو

  الدميقراطي؟

دي حيكمه الدين، ويقنن ائأي كيف ميكن أن تتأسس جتربة دميقراطية يف فضاء عق

ǰū¦�°ƢǗ¤�®ƾŹÂ�ƨȈǠǸƬĐ¦�ǾƫƢǫȐǟÂ�ǾƫƢǠȇǂǌƫم فيه؟  

أليست العلمانية مالزمة للمسلك الدميقراطي الذي ليس جمرد مسطرة لتنظيم الشأن 

السياسي آلياً، بل هو كذلك فلسفة اجتماعية قائمة على قيم التعددية واالختالف واحلرية 

املطلقة، ومن مث ال سبيل ألن تتالءم وثقافة حيكمها املقدس، وتقيد فيها احلرية باسم النص 

  اإلهلي؟

.80، ص1996سيد، سياسات اإلسالم املعاصر، دار الكتاب العريب، رضوان ال - 1
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مييل كثري من املفكرين العرب إىل اعتبار املرجعية الدينية عائقًا من عوائق التحول 

الدميقراطية يف الوطن العريب، حيث تتصارع الدولة والنزعات األصولية املناوئة هلا على 

توظيف الدين يف الشأن السياسي، يف حني أن النظام الدميقراطي الصحيح يستلزم اعتماد 

.ية مقوماً ومرتكزاً يف رهانات السلطةاملقاييس العلمان

مثًال،  وبعض املفكرين العرب الني سنرتكز  فالعلمانية من منظور عزمي بشارة 

عملية نقل القرار يف الشؤون الدينية من احليز العام «: هي...عليهم للحفر يف سؤالنا  هدا 

ا مقومًا من مقومات وإذا كانت حرية الرأي واملعتقد والتعبري عنهم... إىل احليز اخلاص

.1»الدميقراطية، فتكون العلمنة باملعىن اآلنف ذكره من مقومات الدميقراطية

كن أن يتأسس على مرجعية اإلميان ميأما فؤاد زكريا فريى أن الشأن السياسي ال 

ألن جوهر اإلميان هو الطاعة، ولكن ما دام احلاكم بشرًا فإن أعظم صفة يستطيع أن «

.2»ني هي أن يناقشوه ويعارضوهيبثها يف احملكوم

ال استعادة «: أما عزيز العظمة فيخلص من دراسته الوافية حول العلمانية إىل القول

��ǪǴǘŭ¦�ǪǴǘǷ�Ƥ ȈǤǳ¦Â��ǪǴǘŭƢƥ�ÀƢē°ȏ¦�Ǻǟ�̈ƢȈū¦Â�ǂǰǨǳ¦�½ƢǰǨǻƢƥ�ȏ¤�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�ǆ Ǉȋ

دغام املستقبل يف أي إنّه ال استعادة ألسس الدميقراطية إال بالعلمانية، ونبذ حماوالت إ

، دراسة نقدية، )حول اخليار الدميقراطي(عزمي بشارة، مدخل إىل معاجلة الدميقراطية وأمناط التدريس، يف الكتاب اجلماعي -1

.73-72، ص ص 1994مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 
.34، ص 1985مية يف ميزان العقل، دار التنوير، بريوت فؤاد زكريا، الصحوة اإلسال-2
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املاضي، أو حماولة ترمجة مبادئ سياسية ليربالية معاصرة إىل لغة تنتمي إىل سياق تارخيي تام 

.1»االختالف

بيد أنه كان يتعني اإلقرار باقرتان العلمانية والدميقراطية، يف السياق الغريب، على 

¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨȈƥǂǤǳ¦�§°ƢƴƬǳ¦�śƥ�ǞǇƢǌǳ¦�¼ǂǨǳ¦�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦2أن اإلشكال املطروح ، إال 

هل تعين العلمانية إقصاء الدين من املنظومة القيمية يف : يتمثل يف سؤالني مرتابطني مها

  جانبها السياسي أو فصل املؤسسة الدينية عن السلطة السياسية؟

  وهل ميكن أن تقوم جتربة دميقراطية ناجعة ضمن املشروعية الدينية؟

ر جديد من العلمانيني العرب الذين قدموا مقاربات لنشر هنا إىل اجلهود األخرية لتيا

�̈ƾȈǬǠǴǳ�ƨǷ ȐǷ�ǂưǯȋ¦�°ƢǗȍ¦�ƢĔȂǯ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ��ƨȈǻƢǸǴǠǳ¦��ƨǸǴǇ¢Â�ǲƥ��ǲȈǏƘƬǳ�̈ƾȇƾƳ

3Ŀǂǌǳ¦�ƾȈĐ¦�ƾƦǟÂ4املفكران التونسيان حممد الشريف: ومن أبرز هؤالء. اإلسالمية نفسها

ي اإليديولوجي أن اإلسالم ليس منظومة اللذان أرادا أن يبّينا من منطلق التحليل التارخي

.339، ص 1992عزيز العظمة، العلمانية من منظور خمتلف، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، -1
:راجع مثالً -2

Diertkens A., Pluralisme religieux et laïcité dans l’Union Européenne, Ed. de l’Université de

Bruxelles, p194.

Remond R., Religion et société en Europe : Essai sur la secularization des sociétés

Européennes, Le Seuil, paris, 1998.
Mohamed: راجع مثال - 3 Charif, Islam et liberté : le malentendu historique, Albin Michel,

1999.
4-¦��Ŀǂǌǳ¦�ƾȈĐ¦�ƾƦǟ��©ÂŚƥ��ƨǠȈǴǘǳ¦�°¦®��ƺȇ°ƢƬǳ¦Â�ƨǳƢǇǂǳ¦�śƥ�¿ȐǇȍ2001104، ص.



 التصورات الدينية والمدينة الفكرية والمشروع الديمقراطي العربي........لثالفصل الثا

124

سياسية وال تشريعية، بل هو يف جوهره نسق ميتافيزيقي قيمي قابل للتالؤم مع منط الدولة 

  .العلمانية احلديثة

ومن هؤالء أيضًا املفكر املغريب عبدو فياليل األنصاري الذي يذهب يف دراسته 

إىل أن إشكالية العلمانية طرحت يف الثقافة  ''هل اإلسالم معاد للعلمانية؟'': الرصينة بعنوان

اإلسالمية طرحًا مغلوطًا منذ البداية، باختزاهلا يف املقاربة الفرنسية اليت هي امتداد 

إليديولوجيا األنوار اليت اصطدمت بالدين، يف حني متيزت التجارب األمريكية واالجنليزية 

.ƢǠǳ¦�Ä°ƢȈǠŭ¦�ƲȈǈǼǳ¦�ǲƻ¦®�ƢđƢǠȈƬǇ¦�Ļ�Ŗ¿واألملانية بالتصاحل اإلجيايب مع القيم الدينية ال

وهكذا امتزجت العلمانية يف املخيال والوعي اإلسالميني بالالدينية، واعتربت تقويضاً 

لإلسالم وإضعافًا ملوقعه يف احلقل االجتماعي واملدين، يف مقابل القول بشموليته، أي ما 

التيوقراطي للنظام اإلسالمي إىل  ويرجع األنصاري التصور). الدين والدولة(ترمجه شعار 

  :ثالثة أمناط من اخللط

والتجارب ) كنسق من املعتقدات واألخالقيات والطقوس(اخللط بني املنظومة الدينية -

 .التارخيية للمجتمعات اإلسالمية

اخللط بني املبادئ اخللقية لتنظيم حياة البشر والقواعد والقوانني املنظمة للشأن -

 .السياسي واالجتماعي

-�°ƢǌƬǻ¦�ƨȈǰȈǷƢǼȇ®�Ƣē±ǂǧ¢�Ŗǳ¦�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦Â��ȆǇƢȈǇ�ÀƢȈǰǯ�ƨǳÂƾǳ¦�śƥ�ǖǴŬ¦

  ).األمة(اإلسالم 



 التصورات الدينية والمدينة الفكرية والمشروع الديمقراطي العربي........لثالفصل الثا

125

وينتهي األنصاري من حتليله لتجربة الدولة يف التاريخ اإلسالمي إىل أن هذه الدولة 

ظلت دومًا كيانًا سياسيًا صرفًا رهانه املصاحل وصراع القوة والعصبية حىت ولو استندت

  .للمرجعية الدينية

إن اإلسالم ال يعارض التصور الشامل : ومن مث خيلص األنصاري إىل القول

تنزيل االعتقاد الديين يف حيز الوعي الفردي، : للعلمانية؛ الذي حيدده يف منطلقني مها

الدولة ''أما منوذج . وتنظيم حياة البشر السياسية واملدنية حسب ضوابط العقل واملصلحة

فغريب على اإلسالم، حىت ولو كان قد اهتم بضوابط الشأن املدين من حيث هو  ''الدينية

.1جانب من جوانب السلوك األخالقي مبعناه األمشل

إننا أمام موقفني متعارضني يصدران عن نفس اخللفية الفكرية، أي اعتماد الرؤية 

�ÅƢǬƟƢǟ�ƢĔȂǯ�Ʈالعلمانية للشأن السياسي، إما لتوجيه النقد اجلذري للثقافة اإلسالمية ȈƷ�ǺǷ

أمام النقلة الدميقراطية يف الوطن العريب؛ باعتبارها ثقافة الدين الوحيد الذي حيمل مشروعاً 

.سياسياً، أو لتبيئة وتأصيل األطروحة العلمانية داخل النسيج الثقايف والعقدي اإلسالمي

اسي املباشر إن املسكوت عنه يف هذا احلوار املنغمس يف الصراع اإليديولوجي والسي

  :يتمثل يف حقائق تستدعي التبيني

أن التاريخ اإلسالمي مل يعرف بالفعل منوذج الدولة الدينية، أي النظام السياسي :أولها

  .الذي جيسد احلق املقدس ويتماهى معه كما هو الشأن يف التجربة األوروبية البسيطة

مسألة الدين والدولة،  مركز :حممد عابد اجلاري، وجهة نظر حنو إعادة بناء قضايا الفكر العريب املعاصر، الفصل الثالث-1

.77، ص 1994، 2دراسات الوحدة العربية، ط
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أن السبب احلقيقي لغياب ولئن كانت هذه املالحظة كثريًا ما تقدم، إال أننا نعتقد 

الدولة الدينية يف اإلسالم قليال ما يتم الوقوف عنده، وهو سبب وثيق االتصال مبرجعية 

  .النص ومنط تأويله

ونعين بالنص هنا الوحي املنزل الذي تشرحه السنة النبوية، وهو كما أدرك اللغويون 

أنه يقيم فصًال جوهريًا بني محّال أوجه، يستخدم أدوات اإلشارة واالستعارة والبيان، كما 

األلوهية املطلقة وعامل اإلنسانية املخلوقة، على عكس التصورات اليهودية واملسيحية كما 

ƨǘȈǇȂǳ¦�ƾȈǳƢǬƬǳ¦�Ƣē°ȂǴƥ.

وينتج عن ذلك أن احلاكم وإن استند ضرورة لشرعية النص، إال أنه ليس بإمكانه أن 

لالختالف املطلق بني دائريت األلوهية  يتماهى معه، ال من حيث املنزلة الوجودية بالنظر

والبشرية، وال من حيث البعد التأويلي باعتبار رحابة األفق الداليل للنص ومتنعه على 

�ƢĔ¢�ÀÂƾǴƻ�Ǻƥ¦�śƥ�ƢǸǯ�ƪ. االحتواء Ʀưƫ�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǳÂƾǴǳ�ƨȈź°ƢƬǳ¦�ƨƥǂƴƬǳ¦�ÀƜǧ�¦ǀǳÂ

  .صبية وإن استند لشرعية الدينظلت يف الوعي اجلماعي كياناً سياسياً قائما على الع

�ǲƥƢǫ�Śǣ�ǶǿÂ�ƢĔƜǧ��ƨǇƢȈǈǳ¦Â�Ǻȇƾǳ¦�śƥ�¿ƢƬǳ¦�ǲǐǨǳ¦�řǠƫ�ƪ:ثانيتها ǻƢǯ�À¤�ƨȈǻƢǸǴǠǳ¦�À¢

  .للتحقيق يف واقع الناس

فنمط االنتظام البشري يقتضي الدين يف مستويات عديدة، مهما كان شكل هذا 

عد املطلق، وما يرتبط من اعتبارات الدين وداللته، ونعين هنا بالدين مفهومه األوسع أي ب

  .رمزية ومعيارية وسلوكية
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يف العديد من أعماله فإن العقل السياسي  "رجيس دوبريه"وكما بّني املفكر الفرنسي 

يقوم يف عمقه على البعد الغييب، الذي يتطلبه منط الرتابط البشري اجلماعي من حيث هو 

ǞǸƬĐ¦�ǲƻ¦®�ƨȈǬƟȐǠǳ¦�ƨǸƸǴǳ¦ .ن يفرز بطبعه عالقات والء قابلة للتكييف كما أن الدي

سياسياً، كما تثبت التجربة التارخيية، وإن كانت الدولة تقوم على حمدد العنف والقوة 

��ÄȂǘǴǈǳ¦�ƢŮƢĐ)ال بّد منه(وروابط املصاحل وصراع القوى، حىت ولو وفرت غطاء شرعيًا 

ǀǼǷ�Ǻȇƾǳ¦�ǞǷ�ƨǠȈǘǫ�ƪ Ǉ°¢�ƾǫ�ƨȈƥǂǤǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ƪ ǻƢǯ�¦̄¤Â�ƢĔ¢�ȏ¤��ǂǌǟ�ǺǷƢưǳ¦�ÀǂǬǳ¦

حافظت على جوهره الرمزي وحولت الوالء للكنيسة إىل الوالء لألمة اليت هي املعبود الغييب 

  .املعاصر

�ƨǫȐǠǳ¦�ƨǫ°ƢǨǷ�ȆǿÂ��Ƣđ�ȆǟȂǳ¦�ǶƬȇ�ƢǸËǴǫ�ƨǫ°ƢǨǷ�ȄǴǟ�¿ȂǬȇ�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�Ǯ:ثالثتها ǴǈǷ�À¢

موازين القوى السياسية كما هي، بني جانبها اإلجرائي األدايت املنحصر يف التعبري عن 

وجتسيدها يف مركز السلطة والقرار، وجانبها التصوري املالزم هلا يف السياق الغريب الذي مييل 

  .إىل قيم التعددية السياسية والليربالية

فكيف حيسم هذا االنزياح إذا ما أوصلت اآللية الدميقراطية إىل دائرة السلطة قوى 

والقيم اليت تستند إليها، كما هو شأن التيارات اليمينية املتطرفة  رافضة للرؤية الليربالية

  واألحزاب العنصرية الشعبوية ؟

إن هذا اإلشكال هو الذي نلمسه اليوم حبدة يف الساحة العربية، حيث يكون 

االنفتاح الدميقراطي أحيانًا يف مصلحة بعض اجلماعات اليت ترفع الشعار اإلسالمي، وإن  
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�ń¤�¾ȂǏȂǴǳ�ÅƢȈǰȈƬǰƫ�ÅƢǰǴǈǷ�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�ƨȈǳȉ¦�ǲǤƬǈƫ�ƢĔȂǯ�ǺǷ�ƨǸƟكانت اخلشية قا

  .السلطة دون االقتناع الفعلي بأسسها الفكرية والعقدية

إن ما نريد أن خنلص إليه من هذه املعطيات هو أن الثقافة اإلسالمية من حيث 

لتحول مرتكزها العقدي األعمق، ومقاربتها للشأن السياسي ال تطرح عائقًا أمام ا

الدميقراطي، بيد أنه يتعني التنبيه إىل بعض الثغرات يف ثقافتنا املعاصرة املشرتكة اليت هي من 

.1دون شك عوائق يتعني جتاوزها

  :ولنبادر بتقدمي مالحظتني متهيديتني يف هذا الباب

 ليس مدار كالمنا مجع األدلة النظرية والرباهني التارخيية على انفتاح اإلسالم وسعته

احمه، فتلك من احلقائق الراسخة اليت نادرًا ما تُنَكر، وإن كان يتعني التنبيه إىل تباين وتس

املقاربات والتصورات والتجارب املستندة إىل املرجعية اإلسالمية من حيث انفتاحها وقبوهلا 

لآلخر، وهو تفاوت يفسر بأطر وظرفيات تشكل املمارسات التأويلية حبسب السياقات 

 .االجتماعية -تارخيية واألرضيات ال

 يتعلق حديثنا بالثقافة اإلسالمية املشرتكة السائدة، وليس باخلطاب األصويل املتطرف أو

بتيارات اإلسالم السياسي، حىت ولو كان هذا اخلطاب يوفر هلذه الثقافة أحيانًا بعض 

ǺǟÂ��ǖȈǇȂǳ¦�ȆƯ¦ŗǳ¦�ÀÂǄƼŭ¦�Ǻǟ�Ǧ ǴƬţ�ƨǧƢǬưǳ¦�ǽǀǿ�À¢�ƢǸǯ��Ƣǿƾǧ¦Â°Â�ƢēƢǻȂǰǷ  التقاليد

، 2006، دمشق،  ةدار الفكر للطباع، عوائق التحول الدميقراطي يف الوطن العريب، سعيد بنسعيد العلويالسيد ولد أباه، -1

 .139ص 
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العلمية النخبوية يف اجلامعات، وتتشكل أساسًا من صورة سائدة ينقلها اإلعالم وتبثها 

.املقررات الرتبوية، وتكرسها الرتبية األسرية والوعظ الديين يف املساجد

ولئن كان من اخللف حتميل هذه الثقافة مسؤولية التعصب والتطرف الذي يسم 

ية يف العامل اإلسالمي، إال أننا ال ميكن أن ننفي دورها يف اليوم نشاط اجلمعيات الراديكال

  .تشكل رأي عام واسع متعاطف مع هذه اجلماعات يف تطرفها وسلوكها اإلرهايب العدمي

�Ŀ�Ǧ ȈǛȂƬǴǳ�ƨǴƥƢǫ�ƢĔ¢�ƾȈƥ��ƨǬǴǤǷÂ�ƨǧǂǘƬǷ�Ƣē¦̄�Ŀ�ƪ ǈȈǳ�ƨǧƢǬưǳ¦�ǽǀǿ�À¢�ƾǬƬǠǻ�ƢǼǻ¤

باإلحباط واالستهداف اخلارجي، مما يشكل اجتاه العنف والتشدد الذي يغذيه شعور مزدوج 

عائقًا حقيقيًا أمام تكريس الرؤية التعددية املتساحمة اليت هي املهاد القيمي  -دون شك –

  .العميق للممارسة الدميقراطية

وباستعراض بعض جوانب ومسات هذا الرصيد الثقايف املشرتك، ميكننا استنتاج ثالث 

1.د نظري وعمليثغرات فكرية، نادراً ما حتظى جبه

هذه الثغرات تتعلق برؤية اآلخر، وترتيب العالقة به، وحتديد منزلته داخل أولى

.النسيج الوطين والقومي، وداخل أطر العالقات الدولية

وال يعنينا هنا الرجوع للمدونة الفقهية القدمية، سواء لالستدالل على جتارب 

دولة اإلسالمية الوسيطة، أو لرصد عوائق التسامح ودمج األقوام وامللل اليت احتضنتها ال

فاألمر . وحدود هذه التجارب من خالل أحكام أهل الذمة وغريها من التشريعات التمييزية

.140، املرجع السابق، صسعيد بنسعيد العلويالسيد ولد أباه، -1
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متعدد الوجه، واخللفيات متباينة، وال تدخل آليًا يف تكييف النظرة السائدة يف الثقافة 

  .اإلسالمية املعاصرة املشرتكة

أن هذه الثقافة تتطبع يف الغالب بالتصور السليب للمغاير  فاحلقيقة اليت ال مراء فيها،

واملختلف، وبالعجز عن مقاربته خارج املعايري الفقهية الوسيطة اليت ال تتماهى يف املطلق مع 

ما ميكن اعتباره جوهر النص أو لب الدين، بل هي تعبريات خمتلفة عن جتارب وتأويالت؛  

.كما بّينا من قبل

ها ات اإلقصاء الداخلي اليت تلغي واقع اختالف األمة وانقسامفبغض النظر عن آلي

على هذه الثقافة استيعاب التنوع الديين والعقدي  ىإىل فرق وطوائف ومذاهب، يستعص

�©ƢǠǸƬĐ¦�ǲȈǰǌƫÂ� Ƣǌǻ¤�ƨǠȈƦǗÂ�¿ ȐƬƫ�ƾǠƫ�Ń�Ŗǳ¦�ǖȈǇȂǳ¦�ǂǐǠǳ¦�ŚȇƢǠǷÂ�©ȏȂǬǷ�«°Ƣƻ

مبعناه الضيق أساسًا هلوية الكيانات الوطنية  احلديثة اليت ال يلعب فيها االنتماء الديين

  .والقومية

الذي هو أكثر أبواب الفقه غموضاً ) اجلهاد(الثغرات فتتصل مبفهوم  ثانيةأما 

ومع أن أغلب الفقهاء ذهبوا . والتباساً، وأوثقها صلة باالعتبارات السياسية التارخيية الظرفية

، وليس مسؤولية هجومية لنشر الدين بالقوة، إىل أن اجلهاد عمل دفاعي عن األمة والعقيدة

إال أن الثقافة املشرتكة السائدة تسري على عكس هذا التصور، وتكرس املقاربة العدائية  

1.كمصادر أصلية حتكم عالقة املسلمني بغري املسلمني

.141، املرجع السابق ، صسعيد بنسعيد العلويالسيد ولد أباه، -1



 التصورات الدينية والمدينة الفكرية والمشروع الديمقراطي العربي........لثالفصل الثا

131

ومن مث تكرير ما أكده بعض الفقهاء األوائل من نسخ آية السيف لآليات الداعية 

  .ودة والربلإلقساط وامل

؛ اليت حتولت إىل حركية واسعة متعددة األبعاد )اجلهاد(ومن الواضح أن ديناميكية 

واألهداف ، اختذت هذه املعاين، وانتهت ضرورة إىل ظاهرة إرهابية عاتية ومدمرة إىل أحناء 

  .عديدة يف العامل اإلسالمي وباقي أركان املعمورة

¦ǞǸƬĐ(�ǞǇ¦Â�¼Ƣǘǻ�ȄǴǟ�Ƣē®®°�Ŗǳتكفري الدولة وا(ومع أن مقوالت التكفري 

�ǽǀŮ�À¢�ȏ¤��ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�Ǧ Ȉưǰǳ¦�°ƢǌƬǻȏ¦�ǺǷ�ǺǰǸƬƫ�Ń�ƨƸǴǈŭ¦�©ƢǟƢǸŪ¦

املقوالت إغراءها يف بعض السياقات واحلاالت، وهي يف كل األحوال قابلة للتوظيف يف 

©ƢǠǸƬĐ¦�ǽǀǿ�ƢŮ�Ǟǔţ�Ŗǳ¦�ƨǴǏ¦ȂƬŭ¦�ƨȈǳƢǰȇ®¦ǂǳ¦�ƨƠƦǠƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ.

الثغرات فتتعلق بطبيعة العالقة بالدولة، فعلى الرغم من أن املدونة الفقهية ثالثةأما 

التقليدية مبنية على مطلب حفظ األمن وطاعة ويل األمر ودرء الفتنة، وعلى الرغم من 

غياب مفهوم الدولة الدينية يف اإلسالم كما بيّنا آنفاً، إال أن اجتاهات واسعة من الثقافة 

املشرتكة تأثرت بوضوح مبفاهيم احلاكمية ودولة الشريعة، دون أن تتمكن من اإلسالمية 

؟ 1حسم صريح لطبيعة مرجعية الدولة، هل هي سلطة نوموقراطية تطبق تشريعات وحدودا

أم هي الدولة  املستندة ملشروعية وخيارات األمة، ومن مث انبناؤها على العقد املدين ووشائج 

  املواطنة مبفهومها احلديث؟

 .142ص، املرجع السابق ، سعيد بنسعيد العلويالسيد ولد أباه، -1
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ومن مث فإن جانبًا واسعًا من خطاب املواجهة مع أنظمة احلكم والقوى السياسية 

يكيف وفق دالالت دينية راديكالية تربر أحيانًا ظواهر العنف واإلرهاب يف مقابل حق 

  .املعارضة السلمية املسئولة

إن هذه الثغرات الثقافية تشكل دون شك عوائق جوهرية أمام النقلة الدميقراطية 

يمة، حىت ولو كان من اخللف وعدم الدقة إرجاعها لثوابت النص الديين ومنظوماته السل

  .التأويلية األساسية

.تركيبة األحزاب السياسية العربية :رابعاً 

كشفت شىت االنتخابات التعددية اليت نظمت يف البالد العربية عن هشاشة القوى 

ضورًا وأكثرها جتربة، باستثناء األحزاب احلزبية الرئيسية الفاعلة يف السياسة، حىت أعرقها ح

ƨȈƥǂǠǳ¦�°Ƣǘǫȋ¦�Ŀ�ƨƦƼƬǼŭ¦�ǆ ǳƢĐ¦�ǲǯ�ȄǴǟ�ƨǼǸȈȀŭ¦��ÅƢǠƦǗ�ƨǸǯƢū¦.

وبغض النظر عما واكب االنتخابات املذكورة من تزييف وتزوير وقصور يف التحضري 

شهد حالياً واإلدارة، إال أن احلقيقة العنيدة املاثلة أمامنا هي أن املشهد السياسي العريب ي

جتاذبًا حادًا غري صحي بني اجلهاز احلزيب احلاكم والقوى والتيارات املتمردة اخلارجة على 

  .الشرعية أو املقصية منها

وتنعكس هذه الظاهرة بالسلب على املمارسة الدميقراطية من حيث اختالهلا 

، يف حني )رتضنيانعدام االنسجام املطلوب بني القطاعات الشعبية وممثليها املف(التمثيلي 
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تواصل التنظيمات الطائفية والعصبوية دورها يف احلقل العام، وخترتق التشكيالت السياسية 

  .وتندثر بدثارها اإليديولوجي

�À̄¤�Ǧ ǴƬţ�ƢĔ¤– عن جتربة األحزاب السياسية الغربية اليت  -وفق هذا املنظور

  .إيديولوجي وجمتمعي: تتحدد حسب شرطني متالزمني

فيتمثل يف املشروع الثقايف السياسي الذي حيمله احلزب : اإليديولوجيأما المعيار 

فمن خالل هذا . للتعامل مع القضايا واإلشكاالت املطروحة يف السياق الوطين احمللي

  .املشروع يقدم احلزب برناجمه التغيريي وينزع إىل استمالة وتعبئة الفئات املوالية له

لى التعبري عن مصاحل ورؤى فئة بعينها، أو فهو القدرة ع: أما المعيار المجتمعي

ويتضح هذا التمايز يف البلدان ذات اخلارطة الطبقية . طبقة من طبقات الرتكيبة االجتماعية

اجللية واملكتملة مثل األقطار الرأمسالية الغربية، حيث تتجذر القسمة السياسية يف أرضية 

1.العالقات االقتصادية

.144، املرجع السابق ،صسعيد بنسعيد العلويالسيد ولد أباه، -1
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عوائق فكریة نفسیة: اثانیً 

:الثقافة المدنیة.1

ارتباط الثقافة المدنیة بجھاز المجتمع المدني:

إن الثقافة املدنية يف جوهرها ترتبط مبجتمع مدين يثريها ويوجهها وعموماً هناك عدة 

��ǞǸƬĐ¦�ƢǿƢǼƦƬȇ�À¢�ǲƳ¢�ǺǷ�ƨȈǇƢǇ¢�ÅƢǸȈǫ�Ǟǔƫ�ƨƥ°ƢǬǷ�ǲǯÂ�ǶȀǨǳ¦�¦ǀǿ�½¦°®ȍ�©Ƣƥ°ƢǬǷ

¦�ƨǨǴƬƼŭ¦�©ƢǟƢǸŪ¦�ƢȀǸǟƾƫÂ��ǲǰǯ�Ŗǳ¦�©Ƣƥ°ƢǬŭ¦�Ǯ Ǵƫ�ƢȀŷ¢Â�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�ǲǰǌƫ�Ŗǳ

  .تشري إىل جمتمع مدين دميقراطي

�ƨȈǫȐƻȋ¦�®¦ǂǧȋ¦�ƨǫƢǗ�ǂȇȂǘƫ�ȄǴǟ�°®Ƣǫ�Ǿǻȋ�ÅƢǸȀǷ�ÅƢǟȂǓȂǷ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�ƾǠȇÂ

�©ƢȇǂƷ�ǪǴǘȇ�Ǿǻ¢�ƢǸǯ�ȆǇƢȈǇ�ĿƢǬƯ�ȆǟƢǸƬƳ¦� Ƣǔǧ�ǪǴƻÂ�ǾǷƾǬƫÂ�ǞǸƬĐ¦�ƨȈǫǂƫÂ�ȆǟȂǳ¦Â

حيتاج إىل مساحة كافية من احلرية واالنتهال من الرتاث العريب  اإلبداع فالعمل املبدع

.1واإلسالمي األصيل

�¦ǀđ�ŘǠƫ�ƨȈƥǂǟ�©ƢǸǜǼǷ�ǆ ȈǇƘƫ�ǲȀǈƫÂ�Ǟƴǌƫ�À¢�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢǷȂǰū¦�ȄǴǟ�À¤

ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�©ƢǸǜǼǷ�ǺǷ�ȂƳǂŭ¦�°Âƾǳ¦�ǪǬŢ�ŕƷ�ÀƘǌǳ¦.

يتفق الباحثون على  1963حول الثقافة املدنية '' أملوند وفريبا''فمنذ أن نشر كتاب 

منظومة ) تدعم أو تقوض(أو تضعف  زاعتبار الثقافة السياسية هي تلك القيم اليت تعز 

، ص ص 1، ط2004حسن عبد اهللا العابد، املتغريات الدولية وسيناريوهات الثقافة العربية، دار النهضة العربية، لبنان، -1

76-78.
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معينة من املؤسسات السياسية حيث اعترب الباحثان هذا البحث مهم يف تطوير ثقافة مدنية 

.1تساعد على ثبات النظام الدميقراطي

مشكلة مفھوم وتطبیق؟:المجتمع المدني-

د مفھوم المجتمع المدنيتعق:

�ǺǷ�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�ǞǼǏ�Ŀ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�°Â®�ÀƢȈƦƫ�ń¤�Ʈ ƸƦǳ¦�¦ǀǿ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ȄǠǈǻ

حيث املفهوم فاألمر املالحظ بوضوح هو فقر القاموس املفاهيمي السياسي العريب 

�ǺȇǂǰǨǷ�©ƢȀƳÂ�ǽƾǏǂǳ�ǲƻ¦ƾƬƫ�³ ȂǌǷ�¿ȂȀǨǷ�Ȃǿ�Äǀǳ¦�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�¿ȂȀǨǷ�́ ȂǐŬƢƥÂ

ياسيني خمتلفة دون أن ننسى التطور التارخيي الذي شهده املفهوم وانتقاله من وفالسفة وس

البيئة الفكرية الغربية إىل البيئة العربية اإلسالمية، وهنا علينا السؤال عن اإلشكاالت اليت 

أثارها املفهوم أثناء انتقاله وهل هذه النقلة هي نقلة نوعية من الوعي والتطور التارخييني يف 

ال مفهوم له وال داللة؟ أو أنه جمرد واجهة مثله مثل عبارة '' جمرد لفظ''العريب أو أنه الوطن 

2الدميقراطية؟

مشكلة تعقد مفھوم المجتمع المدني في الفكر العربي؟-

�Ǧ Ȉǯ�Ǻǰǳ�¾ƢǸǠƬǇȏ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�Å¦ŚƦǯ�ÅƢƳ¦Â°�Ƥ ǈǰȇ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�¿ȂȀǨǷ�À¤

فهناك جمموعة تعقيدات جيدها كل من  يستعمل هذا املفهوم هو الذي يطرح إشكاالت؟

ĺǂǠǳ¦�ǂǰǨǳ¦�ǲǬƷ�Ŀ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�¿ȂȀǨǷ�ǲǸǠƬǈȇ:

.87، ص 2007، 1دراسات الوحدة العربية، لبنان، ط، مركز -مقدمة لبيان دميقراطي –عزمي بشارة، يف املسألة العربية -1

2-¶��ÀƢǼƦǳ��©ÂŚƥ��ƨȈƥǂǠǳ¦�̈ƾƷȂǳ¦�©ƢǇ¦°®�ǄǯǂǷ��ĺǂǠǳ¦�ǺǗȂǳ¦�Ŀ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�ǲƦǬƬǈǷ��ȆƸȈƦǐǳ¦�ǂǰǋ�ƾŧ¢2 ،2008 ،

 .13ص 
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مشكلة أصل المفھوم:�ÅƢǷȂȀǨǷ�ǾǴǠƳ�Äǀǳ¦�Ȃǿ�ĺǂǤǳ¦�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�ǲǏ¢�À¢�» ÂǂǠŭ¦�ǺǷ

مفتوحاً تتخلله عدة فجوات ألن الصبغة الغربية للمفهوم ال تتواءم مع املتطلبات العربية وهو 

الذي أدى إىل إما تطبيق املفهوم حبذافريه أو تكييفه من قبل النخبة املثقفة العربية وهو األمر 

�¿ƾţ�Ŗǳ¦�ƨȈǷȂǰƷ�ŚǤǳ¦�©ƢǸȈǜǼƬǳ¦�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐƢƥ�Ƣǻƾǐǫ�¦̄¤�ƨǏƢƻ�©ƢǧȐƻ�ǪǴƻ�ƢǷ

«��ǲū«املصاحل واملبادئ املشرتكة  ƾē�©ƢǋƢǬǻ�ǶȈǬƫ�ÄȂǠŦ�ƲȈǈǻ�ǺǷ�ǲǰǌǷ�ǽǂǿȂƳÂ

، فسيطرح صراع بني السلطة وفئات  1»ختص مواضيع الصاحل العام املشاكل الناشئة اليت

�ƨǧƢǬưǴǳ�śǔǧ¦ǂǳ¦�śȈǳȂǏȋ¦�ǲƦǫ�ǺǷ�ÅƢǔǧ°�ƾƴȈǇ�ÅƢǔȇ¢�¿ȂȀǨŭ¦�ǲǬǻÂ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�ǺǷ�̈ŚƦǯ

.2الغربية

:تحدیات المجتمع المدني مشكلة ثقافة ووعي سیاسي-

�ƨȈǇƢǇȋ¦�©ƢǻȂǰŭ¦�ƾƷ¢�ƨǧƢǬưǯ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�ƶƦǏ¢�ƾǬǳ اليت متكن شعوب املنطقة

�Ŀ�śǼǗ¦Ȃŭ¦�½¦ǂǋ¤�ƶȈƬȇ�Äǀǳ¦�¾ƢĐ¦Â�ƨȈǸǼƬǳ¦�̈ƾǸǟ¢�ƾƷ¢�ȂȀǧ�ƨȈǗ¦ǂǬŻ®�¾Â®� ƢǼƥ�ǺǷ�ƨȈƥǂǠǳ¦

ƢēƢȈǴǸǟ.

�°Â®�Ǿǳ�ƶƦǏ¢Â�ŚǰǨƬǳ¦Â�ª ƢŞȌǳ�Å¦ǄǯǂǷ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�ƶƦǏ¢�ǲƥ��Ƥ ǈƸǧ�¦ǀǿ�ǆ ȈǳÂ

ني ومشاركتهم يف احلياة ريادي يف جمال املشاركة يف صنع السياسة عن طريق متثيل املواطن

  .السياسية

.31، ص 2011، 1نان، طعبد العزيز ركح، الدار العربية للعلوم، بريوت، لب:األمة، تر-يورغن هابرماس، ما بعد الدولة-1
2-¶��ÀƢǼƦǳ��©ÂŚƥ��ƨȈƥǂǠǳ¦�̈ƾƷȂǳ¦�©ƢǇ¦°®�ǄǯǂǷ��ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦� ƢǼƥ��ǪȈǧȂƫ�śǼǈƷ�ǶȈǿ¦ǂƥ¤1 ،1992 685، ص.
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��ĺǂǤǳ¦Â�ȆǨǈǴǨǳ¦Â�ȆǇƢȈǈǳ¦�ǂǰǨǳ¦�Ŀ�ǽ°ÂǀƳ�®¦ƾƬǷ¦Â�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�¿ȂȀǨǷ�¿ƾǫ�Ƕǣ°

�ƾǫÂ��¿ȂȀǨŭ¦�¦ǀđ�ȆǇƢȈǈǳ¦�ǲȈǴƸƬǳ¦�ƪ ǧƢē�ƢŶ¤Â�¿ƾǬǳ¦Â�̈ƾŪ¦�ǆ Ȉǳ�ǂǜǼǳ¦�ƪ ǨǴȇ�ƢǷ�Ǻǰǳ

األخرية مست تزامن ذلك مع موجة التحول الدميقراطي اليت تكلم عنها منتغتون، هذه 

.1العامل العريب مما شكل عامًال لتزايد االهتمام باملفهوم

�Ŀ�°Â®�Ǿǳ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ȆǇƢȈǈǳ¦�ȆǟȂǳ¦Â�ƨǧƢǬưǳƢƥ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�¿ȂȀǨǷ�ǖƦƫ°¦��Å¦ǂƻƚǷÂ

تربية املواطنني على ثقافة دميقراطية، من خالل إكساب أعضائها قيم احلوار وقبول اآلخر 

.2ابات والتعبري عن الرأي حبريةواالختالف واملشاركة يف االنتخ

:جدلیة المجتمع المدني والدیمقراطیة.2

�ȄǴǟ�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�ǞǼǏ�Ŀ�ǂǋƢƦǷ�ǲǰǌƥ�ǶǿƢǈȇ�ƾǫ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�À¢�Ǧ Ȉǯ�ƢǼȇ¢°�ƾǬǳ

يؤدي إىل تطبيل املواطنني ... الرغم من اإلعاقات اليت تعيقه فالتعصب العشائري أو القبلي

نتماء إىل العشرية وكأنه االنتماء الوحيد الذي يتم من خالله بقيود وتقاليد جتعل من اال

التعامل مع اآلخرين فيحيل هذا ويعيق عملية التغيري السياسي االجتماعي وقد يؤدي حىت 

هي نقيض الدولة ... إىل صراعات، إن الوالءات الطائفية والعرفية والعشائرية والعائلية

.3احلديثة

، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1االجتاهات احلديثة يف دراستها، ط:إبراهيم حسنني توفيق، النظم السياسية العربية-1

.155، ص 2005

.48، ص 2003قضايا وتطبيقات، القاهرة، منشورات املنظمة العربية للتنمية، :زهري عبد الكرمي الكايد، احلكمانية-2
.91أمحد شكر الصبيحي، املرجع السابق، ص -3
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إىل أن ضعف الدولة العربية الراهنة مرتبط إىل حد بعيد  إنه ملن نافلة القول اإلشارة

�¿ƾź�ȏ�œǐǠǳ¦�®ƾǠƬǳ¦�¦ǀȀǧ��Ƥ ǻƢƳ�ǺǷ�©¦ ƢǸƬǻȏ¦�Ǯ Ǵƫ�ÄƾŢ�ƨȀƳ¦ȂǷ�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǬƥ

فتعد القيم القبلية والعرفية من مكونات التخلف احلادة '' ابن خلدون''الدولة كما قال عنه 

طور اجتماعي متخلف وهي معيقة لتطور اليت قسمت الشعوب، ونستطيع القول إن القبلية 

�ǺǷÂ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�» ¦ǂǗ¢�śƥ�̈¦ÂƢǈŭ¦�§ ƢȈǣ�ǺǷ�ǾǇǂǰƫ�À¢�¾ÂƢŢ�ƢǷ�Ƥ Ʀǈƥ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦

�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨǯǂƸǴǳ�ƨǸǛƢǼǳ¦�śǻ¦ȂǬǳ¦Â�ǞǸƬĐ¦�» ¦ǂǗ¢�śƥ�©ƢǫȐǠǴǳ�ƨǸǜǼŭ¦�ƨǳÂƾǳ¦�ƢȀǔǧ°

.1اليت تضمن املساواة بني املواطنني أمامها

�ƨǘǴǈǳ¦�Ǯولعل من امله ǰǨƫ�ƢȀȈǧ�ǖƦƫ°¦�Äǀǳ¦�§ÂƢƴƬǳ¦�ƨǼȇƢǠǷ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�Ƕ

القبلية أو الطائفية تنبؤ إمكانيات أكرب للتحول الدميقراطي وعلى العكس كيف عمل نشوء 

تكتل طائفي أو قبلي على تقهقر النظام السياسي وإلغاء احلريات السياسية واملدنية وبالتايل 

  .إلغاء الدميقراطية

�ƨǳƘǈǷ�Ǻǟ�ŐǠǷÂ�ǎكذلك يظل مو  ƻƢǋ�¾ƢưǷ�ĺǂǠǳ¦�ǂǰǨǳ¦�Ŀ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�̧ȂǓ

الدميقراطية ليس فقط كإشكالية معربة عن تضارب التصورات وتباين اختالف أشكال 

  .التطبيق بل كذلك كضرورة ممتدة تارخييا حمتاجة للفهم والتوظيف

.94، ص أمحد شكر الصبيحي، املرجع السابق -1
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ǾƳÂ�ǺǷ�Ǻǰǳ�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�ƾȀǷ�Ȃǿ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�̧ÂǂǌǷ�řƦƫ�À¢�ƶȈƸǏ  آخر يتقلب

�ǞǸƬĐ¦�¿ȂȀǨǷ�À¢�ǂǯǀǳƢƥ�ǂȇƾƳÂ... وقبلية وطائفية 1هذا املشروع بني تقليدية وطرائقية

  :املدين يف احلقل الفكري العريب يطرح عدة إشكاالت

 .صالحية املفهوم ومدى تكيفه مع الواقع العريب-

مل يشهد إمكانية وعدم إمكانية تطبيق املفهوم جراء الرفض الثقايف له والسياسي الذي -

  .تطورا ينتج بيئة تتواءم مع املفهوم

ال يوجد جمتمع مدين باملعىن احلقيقي يف الدول العربية إما هو غائب أو يعاين الضعف -

2.واهلشاشة

�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�À¤��ƨȈǻƾŭ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�ƲǔǼǳ�ƨǯÂŗǷ�» ƾȀǯ�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�ÀƘƥ�ƢǼǸǴǇ�¦̄¤Â

وأن يعيق أحدمها اآلخر وسلبية أحدمها  والدميقراطية أمران جيب أن يعرتض أحدمها اآلخر

يعيق وعي املواطن فالدميقراطية اليت ال ميارس فيها املواطن حقه السياسي عن طريق اجلماعة 

�ǞǸƬĐ¦�©ƢǸǜǼǸǧ�ƢǿƾȈǳƢǬƫ�ǾǴƻ¦®�Ŀ�ǪǸǠƬƫÂ�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�¾ȂǏ¢�ȄǴǟ�Ƣđ�» ǂǠƬȇÂ�ƨȈǻƾŭ¦

دميقراطية واجلماعات املدنية هي املدين مدارس للتنشئة الدميقراطية، هكذا العالقة بني ال

3.عالقة عضوية فال دميقراطية دون جمتمع مدين وال االثنني دون ثقافة مدنية

1-¦�À¦ƾǴƦǳ¦�Ŀ�ƨǳÂƾǳ¦Â�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦Â�ǞǸƬĐ¦��½ÂŗǷ�ŁƢǨǳ¦¶��ƨȈƥǂǠǳ1 ،30، ص 2002، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية.

2-�́ ��ǪƥƢǈǳ¦�ǞƳǂŭ¦��ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦� ƢǼƥ��ǪȈǧȂƫ�śǼǈƷ�ǶȈǿ¦ǂƥ¤685.
.221أمحد شكر الصبيحي، املرجع السابق، ص -3
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التحول الدیمقراطي :ثالثاً 

)الصورة المقلوبة(التحول الدیمقراطي .1

إن التحول الدميقراطي هو تغري البىن والوظائف والعالقات واملراكز واألدوار املوكولة 

«�للف ǂǗ�ǺǷ�®ȂǌǼǷ�Ȃǿ�ƨȇƢǤǯ�ĺǂǠǳ¦�ȆǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�¾ȂƸƬǳƢǧ��ǞǸƬĐ¦�ǲƻ¦®�ƨǟƢǸŪ¦Â�®ǂ

�Ŀ�Ä¢�ƨȇƢǤǳ¦�Ŀ�ƞǘź�ĺǂǠǳ¦�ǺǗ¦Ȃŭ¦�ƪ ǴǠƳ�Ƣđ�¾ȂŢ�Ŗǳ¦�ƨǴȈǇȂǳ¦�Ǻǰǳ�§ǂǠǳ¦�śǼǗ¦Ȃŭ¦

حق الدميقراطية وملاذا هذه املالحظة ألن التحول سهد أمناط فرض وتسلط وتدجني وحىت 

إن التغيري هو االنتقال النوعي والكمي غايته رفع أداء . ون تقوميانتقال تعسفي وتغيري د

�©ȏȂŢ� ƢǼƯ¢�ǽƢǼȇ¢°�ƢǷ�Ǻǰǳ�ƨǘǴǈǳ¦Â�ǞǸƬĐ¦�À¦ƾƷ�ƨȈǴǸǠǳ¦�ǽǀŮÂ�ǞǸƬĐ¦�Ʈ ȇƾŢÂ�ƨȈǼƦǳ¦

�ȆǇƢȈǈǳ¦�ǞǸƬĐ¦Â�ƨǷƢǟ�ƨǨǐƥ�ǞǸƬĐ¦�Ƕǧ�ǶȈǸǰƫ�Ȃǿ�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�ȂŴ�ƨȈƥǂǠǳ¦�§ȂǠǌǳ¦�ǶǜǠǷ

ملاذا : ة اجلاهزة، ولذلك يسال كذا سائل سؤاًال مشروعاً ، وفرض الدميقراطي1بصفة خاصة

  تنجح الدميقراطية يف معظم دول العامل وال تنجح يف العامل العريب؟

:نتائج التحول الدیمقراطي-

من مالمح التحول الدميقراطي املفروض ظهور الدولة على وجه ركيزة وأساس الدولة 

«��ƾǟƢǈȇ�ÀƢȈǰǳ¦�°ƢȈĔ¦�ȄǓȂǧ�ǺǷهي حاضنة الدولة وليس العكس حىت بات اخلو 

ȄǓȂǨǳ¦Â�¾ȂȀĐ¦�ǺǷ�°ȂȀǸŪ¦�» ȂŬ�ƨƴȈƬǻ�ȆǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�ŚȈǤƬǳ¦�ƾǓ�ƨǸǜǻȋ¦2.

1-�°¦ƾǳ¦��ƢȈƦȈǳ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƢȈǈǼƴǴƬǻȋ¦�ĿÂ�ǆ ǻȂƫ�Ŀ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦Â�ÀȂǨǬưŭ¦��Âǂǯ�ƾǸŰ��§ ƢƬǰǴǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦41989 314، ص.

مدخل إىل فهم الواقع العريب، بريوت، مركز الوحدة :حممد جابر األنصاري، تكوين العرب السياسي ومغزى الدولة القطرية-2

.190، ص 1994العربية، 
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إن اإلقالع يف الدميقراطية دون مقومات سياسية وثقافية وفكرية وإصالحات 

اجتماعية يف الكثري من دول العامل العريب اإلسالمي هو الذي عمق الصراع القبلي 

شائري واإلثين، ونقصد بذلك أنه ال ميكن احلديث عن التعددية الدميقراطية والطائفي والع

�Â¢�ƨǳÂƾǳ¦Â�ǺǗ¦Ȃŭ¦�śƥ�ƨǫȐǟ�ǶǇ°Â�ƨȈǼǗȂǳ¦�ƢēƾƷÂÂ�ƨǷȋ¦� ƢǼƥ�ƨȈǴǸǟ�ÀÂ®�ƢȀǬȈƦǘƫ�Ǻǟ�ȏÂ

�ƨǷ¢�śƥ�ǄȈȈǸƬǳ¦�Ƥ ƳÂ�Ǯ ǳǀǳ�ǪȈǠǷ�ǆ ȈǳÂ�ƾǟƢǈǷ�ǲǷƢǟ�Ȇǿ�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳƢǧ��ǞǸƬĐ¦Â�ǺǗ¦Ȃŭ¦

ى مستوى اهلوية كعامل موحد لغالبية املواطنني فال ميكن حسم مسألة املواطنني والقومية عل

.1الدميقراطية دون عالج هذه املسألة

:اختبار الخلفیة الثقافیة لشعوب العالم العربي-

إشكاالت الھویة:

تعين اهلوية بالنسبة للمواطن العريب أفقه الثقايف ورمزه القيمي الذي جيب عليه الدفاع 

من األحيان إىل حد االنغالق على نفسه من حيث ال تعين له اهلوية االنفتاح عنه يف كثري 

واحلوار مع الثقافات املعاصرة أي االعتزاز بذاته ويف الوقت نفسه هضم معطيات اآلخر 

.2احلضاري وتطوره ومعاصرته

�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǫ�ÃƾǷÂ�ƨȈǼǗȂǳ¦�ƨǳÂƾǳ¦� ƢǼƥ�Ȃǿ�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨȇȂŮ¦�°ƢƦƬǟ¦�ÀƢǯ�ƾǬǳ

واجهة خاصة ما تداوله الفكر العريب من مسائل كالنهضة ومفاهيم كاألصالة واملعاصرة امل

فكان يعاجل هذه املشاكل باعتبارها نتيجة اللقاء احلضاري بني الشرق ... والقدمي واجلديد

 .63ص  ،2007، 1عزمي بشارة، يف املسألة الدميقراطية، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، ط-1

، ص ص 2000، بريوت، املركز الثقايف العريب، 1املثقف العريب وحتديات العوملة، ط:حممد حمفوظ، احلضور واملثاقفة-2

117-118.
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والغرب وبقدر ما كانت العصرنة أمرًا مرغوبًا بقدر ما كان التحفظ والرفض يتنامى جتاه 

  .والعصرنة يف جمال الثقافة ومن مثة أخذت الدميقراطية كتمثل نتائج التحديث

نظراً ألمهية موضوع اهلوية من حيث اختلف الباحثون حول حتديد عوامل ومقومات 

اهلوية، فلقد أكد الكثري على اللغة املشرتكة والتاريخ املشرتك من حيث اللغة تكون وحدة 

ضيف الوحدة الدينية الثقافة املشرتكة الفكر والتاريخ وحدة الضمري وهناك اجتهادات ت

  ...والوطن واإلقليم الواحد

  لكن هل تعترب هذه املقومات عوائق ملسار الدميقراطية؟

صراع الھویات:

لقد ذكرنا مقومات اهلوية من حيث هي جمموعة مقومات كاللغة والدين والتاريخ 

للنزاع خاصة إذا مت إقصائها، والعادات والتقاليد وهنا ميكن هلذه املقومات أن تكون منبعًا 

فاهلوية الثقافية تشكل مصدرًا متناميًا للصراعات االجتماعية فهي تشكل واحدة من أهم 

احلاجات النفسية غري املادية وميكن أن تكون مصدرًا من مصادر الصراع املتزايد يف داخل 

ǂƻ¡Â�ǞǸƬů�śƥÂ��©ƢǠǸƬĐ¦...1  للصراع وتبقى ومن ذلك تصبح اهلوية الثقافية مثرية

.الدميقراطية حتت التهديد حينما يتم استعمال استعماًال قاصراً 

.28، ص 1982، اجلزائر، 2تركي رابح، التعليم القومي والشخصية اجلزائرية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط-1
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اللغة كمستوى ھویاتي:

حدة الشعور والتفكري إن اللغة هي معيار القومية وأساس األمة فوحدة اللغة هي و 

 كرية والعاطفية حىت قيل أن اللغة واألمة أمران متالزمان ومتعادالن وإن اللغةفوالروابط ال

  .هي العامل األول لتكوين األمة ونشوء القومية وهي املعيار اجلوهري للتمييز بني األمم

إذا كانت اللغة تعين كل هذا فهذا يعين أنه سيكون تدافع لغوي خاصة إذا دعمت 

�ȏ�ƢĔ¢�ƢǷƜǧ�̈ƾƷ¦Â�Ŀ�©ƢȇȂŮ¦�ÄȂƬŢ�À¢�ƾȇǂƫ�ƨǳÂƾǳ¦�ƪ ǻƢǯ�¦̄Ɯǧ�Ãǂƻ¢�§ ƢǈƷ�ȄǴǟ�ƨǤǳ

تقوم بتحديد هوية مرجعية تكون اهلوية الوحيدة فتتعصب الدولة  تعرتف بباقي اهلويات أو

فقد '' التطهري العرقي''هلوية على حساب هويات أخرى فيقوم منطقها املتطرف على منطق 

يكون إلغاء اللغة املعربة عن هوية تلك اإلثنية بعضها البعض، وما ينطبق على اللغة كمقوم 

  .الثقافية هويايت يصلح على بقية مقومات اهلوية

�©ƢȇȂŮ¦�» ¦ǂǟ¢Â�ƾȈǳƢǬƫÂ�©¦®ƢǟÂ�ǶȈǫ�ƾȇƾē�ƨǷȂǟƾŭ¦�ƨȇȂŮ¦�ƪ ƸƦǏ¢�Ǯ ǳ̄�ǺǸǧ

األخرى بل وحىت تارخيها قد يشوه ولغتها كذلك وقد تتعرض لإلكراه لذلك يتم حتقيق 

.1السيطرة بتخطيط هادف إىل جانب توفر القوة الالزمة من أجل حتقيق النتائج املرجوة

كذلك تربز أمهية اللغة بصورة كبرية يف الدميقراطيات املتعددة اللغات ففي كل هذه 

�ƶƦǐƬǧ�Ƣē°ƢƯ¤Â�ƨȈǷȂǬǳ¦�©ƢȈǴǫȋ¦�Ǯ ȇǂŢ�ȄǴǟ�ǲǸǠƫ� ƾ̈Ʒ¦Â�ƨȈǰȈǷƢǼȇ®�ƾƳȂƫ�¾Âƾǳ¦

إشكالية التعددية الثقافية يف املفكر السياسي املعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، حسام الدين علي جميد،-1

.73، ص 2010، 1ط
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اجلماعات اللغوية املتميزة أكثر نزوعًا إىل اإلقليمية ويعين ذلك أن كل لغة ستغدو مستقبال 

  .ق إقليم معنيهي اهليمنة داخل نطا

وتطالب اجلماعات اللغوية املتمركزة وعلى حنو متزايد بنيل االعرتاف السياسي 

واالستقالل الذايت يف أقاليمها التارخيية وباختصار أصبحت اللغة عامًال فعاًال بصورة متزايدة 

©ƢǤǴǳ¦�̈®ƾǠƬŭ¦�À¦ƾǴƦǳ¦�Ŀ�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�®ÂƾƷ�ǶǇ°�Ŀ1.

ة اللغوية حامسًا حيث تصري صراعًا يبدأ بالدفاع عن لذلك أصبح موضوع اهلوي

االعرتاف مث ينتهي إىل إعادة التوزيع العادل للثروات، ومن املسائل اليت تثار هي عالقة 

ƨȇȂŮ¦�ƨǴǰǌǷ�ƨŪƢǠǷ�ƢĔƢǰǷƜƥ�ƨǧƢǬưǳ¦�ƢǷ¢� ƢǸƬǻȏ¦�Ȇǿ�ƨȇȂŮƢǧ�ƨȇȂŮ¦Â�ƨǧƢǬưǳ¦2.

 نوع والتعددااللتباس بین مفھومي الت(الھویة أزمة وعي عربي:(

إن السؤال عن اهلوية يبقى مركزيا يف الفكر العريب ومنذ القدم ال يغيب عن العرب 

  ...اعتزازهم باللغة العربية باعتبارها احملدد األول هلويتهم مث التاريخ املشرتك

ولقد كان البحث عن اهلوية مبثابة البحث عن الذات فلم يقبل العرب باستقالهلم 

ناك من طالب بالوحدة العربية وعلى أساس مبدأ الوحدة أخفقت السياسي فقط بل ه

التجربة الدميقراطية الليربالية يف بعض األقطار العربية ليس طبعًا بسبب القيم اجلديدة اليت 

بل لسبب تعدد األقطار العربية وحماولتها ) كاحلرية واملساواة واإلخاء والعقالنية(دعت إليها 

.73حسام الدين علي جميد، املرجع السابق، ص-1

املركز العريب الثقايف، ، مفاهيم عاملية اهلوية، من أجل حوار بني الثقافات، )عبد القادر(النازي نادية وآخرون، ترمجة قنيين -2

.143، ص 2005، 1الدار البيضاء، املغرب، ط
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ن حىت هذه املهمة اليت انتدبت إليها حينما حتولت عن خلق هويات قطرية حملية لك

إن التنظيمات الرمسية قد تقوم يف « : ''علي الدين هالل''أهدافها ويقول يف هذا الصدد 

الظاهر للتعبري عن هوية ما، بينما هي يف الواقع تسعى إىل إجهاضها ومنعها من التعبري عن 

ƨȇȂŮ¦�ǽǀǿ�ǆ ǰǠȇ�ȆǠƦƫ�ǲǰǌƥ�Ƣē¦̄«1.

يف دولة عربية هويات متعددة واختالفات ثقافية ال حتصر لكن هل حيمل  قد جند

مفهوم التعدد والتنوع املعىن الواحد، إن مفهوم التنوع يقوم على تكامل وتفاعل وعدم 

التضاد ولذلك يشكل التنوع الثقايف عامل إخصاب وإثراء أما التعدد يعين الصراع والتجادل 

  .أو مشروعوقد يؤدي هذا إىل تناحر تعصيب 

إن وحدة اهلوية ال تعين التجانس املطلق وال تعين الثبات الذي ال يتغري وال تعين 

عدم التنوع، كما أن التنوع املغري للهوية الواحدة ال يعين التعدد السليب، إال أنه ال ينبغي 

 الفزع من هويات منافسة للهوية الغالبة حىت ولو ترمجت نفسها يف أوعية سياسية ألن غياب

.2املضمون الذي يليب املطالب التعددية حيكم عليها مسبقاً باملوت املبكر

وال يزال كيان الدولة العربية من حيث وجودها كدولة ال حيتمل بقوة التعددية 

�ǞǸƬĐ¦Â�ƨưȇƾū¦�¾Âƾǳ¦�ƨǬƫȂƥ�Ŀ�ƾǠƥ�ǂȀǐǼƫ�Ń�ƨƦǇŗŭ¦�ƨȈƦƟƢǐǠǳ¦�©Ƣȇ®ƾǠƬǳ¦�Àȋ�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦

تعددية قد يغطي التعددية الدميقراطية وحيل حملها بشكل يتجاوزها وهذا التنوع القدمي من ال

  .إىل ما يشبه الفوضى واحلروب األهلية

.35، ص 2013، 1رياض زكي قاسم، اهلوية وقضاياها يف الوعي العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، ط-1
.38املرجع نفسه، ص -2
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مبعىن آخر إن املسار الدميقراطي مل ينفذ بعد بوضوح إىل حدود البناء االجتماعي  

�ǽ°¦ǂǬƬǇ¦�ǺǸǔƫÂ�ȆǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�̧ Âǂǌŭ¦�ȆǸŢ�Ŗǳ¦�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�©ƢƠǧ�¬ȂǓȂƥ�±Őƫ�Ń�ƢǸǯ

  .دولة قوية متماسكة ينمو جنني الدميقراطية بداخلها'' رحم''ن مث احلاجة إىل وم

�¾Ȑƻ�ǺǷ�ȏ¤�Ƣđ�ȆǟȂǳ¦�Ľ�ǺǷÂ�ƢȀȈǴǟ�Ƥ ȇ°ƾƬǳ¦�ÄǂŸ�ȏÂ�ƲǔǼƫ�ȏ�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�À¤

'' نضج الشعب''املمارسة، إن االستئثار بالسلطة مهما حسنت نيته ال ميكن أن يؤدي إىل 

.1ىل خنق إمكانيات التفتح والنضج يف الفرد واجلماعةبل بالعكس هو بالتأكيد يؤدي إ

�ƢŶ¤Â�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�ƨƥƢǫǂǳ¦Â�̈ǂǘȈǈǳ¦�ǲƟƢǇÂ�ǺǷ�ǾǰǴŤ�ƢŠ�ƪ ǈȈǳ�ƨȇȂǬǳ¦�ƨǳÂƾǳ¦�À¤

�ÃȂǫ�ǲƦǫ�ǺǷ�ƨȈǟǂǋÂ�ƨƸǓ¦Â�©ƢǈǇƚǷÂ�©¦ȂǼǫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦�¼¦ŗƻ¦�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǬƥ

ǞǸƬĐ¦2.

دراكها لنتائج هذا التحول إن جناح الدول العربية يف الدميقراطية هو مدى است

الدميقراطي بالتقييم والتقومي املؤسس على احلرية الفكرية والعملية فالدميقراطية تعين التعايش 

والتعايش يف دول العامل العريب يعين قبول اآلخر يف الدولة الواحدة ال اإلقصاء والرفض 

نتائج التحول لذلك بطبيعة احلال سوف يكون هناك امتحان للدول العربية تفرضه 

  .الدميقراطي

.222أمحد شكر الصبيحي، املرجع السابق، ص -1

��ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�©ƢƠȈŮ�ƨȈǴǷƢǰƬǳ¦�°¦Â®ȋ¦��ƾȈǠ)�ƨȈǸǼƬǳ¦Â�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�©ƢƠȈǿ�¾ȂƷ�Ʈأمحد خليل ال - 2 ǳƢưǳ¦�ÄȂǼǈǳ¦�Ǫǧ¦ȂƬǳ¦�ǂŤƚǷ

.16، ص 2006الوطنية، الكويت، 
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:الصور السلبیة الملصقة بالفكر العربي.2

:العجز الفكري عاھة عربیة مستدامة-

إن الرؤى العربية الفكرية طبعًا اختلفت اختالفًا ال حيصر يف رصد عوائق التقدم 

ǳƢƷ�ȄǴǟ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�¦Â®ƾǋ�śưƷƢƦǳ¦�ǒ Ǡƥ�À¢�ƢǼǳ�śƦƫ�ƾǬǳÂ��ĺǂǠǳ¦�ȆǗ¦ǂǬŻƾǳ¦  ة العجز

بل وصفوا ... كما شددوا على مشاعر العزلة وعدم االنتماء والالمباالة بل والقلق واليأس

يف ذلك االغرتاب كحالة جمتمعية موضوعية، أو كحالة شعورية وجتربة نفسية خاصة لدى 

�ĺǂǠǳ¦�®ǂǨǳ¦�Ǆƴǟ�Ŀ�ǾǈǸǴǻ�ƢǷ�ȂǿÂ�Ƣē¦̄�ƾŞ�ŚȇƢǠŭ¦Â�ǶȈǬǳƢƥ�ǪǴǠƬƫ�ƨȈǧƢǬƯ�ƨǳƢƸǯ�Â¢��®ǂǨǳ¦

©ƢǈǇƚŭ¦Â�ǞǸƬĐƢƥ�ƨǫȐǟ�ǶǇ°�Ŀ�ǽǄƴǟ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ.

):ثقافة العجز(أو )قبول العجز(التسلیم بالواقع -

�Ŀ�ƨǯ°Ƣǌŭ¦�¼ȂǬƷ�ǺǷ�ǾǻƢǷǂū�ȆǟȂǓȂŭ¦�ŘǠŭƢƥ�ǄƳƢǟ�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�Ƥ Ǡǌǳ¦�À¤

لكنه قد يعايش هذه املشكلة ... احلياة العامة وضمن مؤسسات العمل، الدين، الدولة

�ǒويتعامل م Ǡƥ�ƾƴǼǇ�ƨȈǻȐǬǠƥ�ǂǷȋ¦�ń¤�ƢǼȇ¢°�¦̄¤Â�ǾǤȇȂǈƫ�ǺǰŻ�ȆǠȈƦǗ�ÀƘǋ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƢȀǠ

اجلماعات الشعبية املرهقة باحلرمان والقمع قد تسوغ واقعها أو تضطر إىل تقبله معتربة أنه 

من احلكمة والرتوي أن تتقبل أوضاعها فتنصرف عن الواقع بل تذهب ألبعد من ذلك 

االستكانة والتمسك بفضائل الصمت والصرب إما جتنبا للمشاكل أو فتعترب القبول مبكانتها و 

.1»ترتك األمر لصاحب األمر«نتيجة قناعة دينية بالتخلي أو التنازل عن حقوقها فـ

.58، ص 2006، 1حليم بركات، االغرتاب يف الثقافة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، ط-1
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�ÅƢūƢǏ�ǾǈǨǻ�ǄƳƢǠǳ¦�ÀƢǈǻȍ¦�ŐƬǠȇ�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�̈ǂǌƬǼŭ¦�©ȏƢū¦�ǽǀǿ�ǲưǷ�ĿÂ

ويعترب التسليم بالواقع فضيلة فيما يصبح التساؤل   بقدر ما يقبل عجزه ويقتنع مبا رزقه به اهللا

  .كفر ويصبح الصمت والصرب ثقافة

  .إن التسليم بالواقع يعين يف أمت معانيه فقدان القدرات العقلية أو غياب الوعي

إن مثل هذا اإلدراك املسلم يزيد من حدة الشعور بالعجز خاصة إذا كان املواطن 

طي ولكن الدميقراطية اليت ميارسها هي شكلية يف جوهرها، العريب يعيش يف ظل جمتمع دميقرا

وهذا وضع يزيد من خيبة أمله ويأسه، كذلك نقول أن مطالبة الشعب يف بلدان عربية أن 

يضحي حبقوقه اإلنسانية وحريته من أجل الثورة، يف الوقت الذي يعرف جيداً أن ما يعيشه 

.1ة عميقة تضاعف من إحساسه بغربتهليس ثورة حقيقية، يشكل هذا حبد ذاته حالة نفسي

�ȄǴǟ�ƨǼǸȈŮ¦�ǺǷ�ƨǳÂƾǳ¦�ƪ ǼǰŤ�Ʈ ȈƷ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�ǲȈǘǠƫ�Ȇǿ�ȂǓǂǳ¦�ǾƳÂ¢�ǺǷÂ

�ƨǳÂƾǳ¦�ƪ ƸƦǏƘǧ�ƶȈƸǐǳ¦�Ȃǿ�ǆ ǰǠǳ¦�ƢǸǼȈƥÂ�ƨǳÂƾǴǳ�ÅƢǷ®Ƣƻ�ǾǈǨǻ�Ƥ Ǡǌǳ¦�ƶƦǏƘǧ�ǞǸƬĐ¦

ئرة تفكر بالنيابة عن املواطنني فيه اغرتاب سياسي، إن هذا كله هو ما يزيد اتساع دا

الرغبات الشعبية املكبوتة يف قيام أنظمة دميقراطية فليس من الغريب ازدحام اخلطاب الثقايف 

ƨǷƢǠǳ¦�̈ƢȈū¦�Ŀ�ÀƢǈǻȍ¦�°Ȃǔū�Őǯȋ¦�Ãƾŭ¦�ǺǸǔƫ�Ŗǳ¦�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�©ƢȈƥ®Ƙƥ�ĺǂǠǳ¦2.

��ȏ�ǞƦǘǳƢƥ�ǲū¦�ȄǴǟ�Ʈ Ş�ǲȀǧ�ƨǳƢū¦�ǽǀǿ�ȄǴǟ�°®ƢǬƥ�ĺǂǠǳ¦�ǺǗ¦Ȃŭ¦�ƾǠȇ�Ń�¦ǀđÂ

سلك مسلكا آخر يزيد املشكلة استشكاًال فخّري االنسحاب بدل املواجهة على أن  لقد

.77، املرجع السابق، ص حليم بركات  -  1
.92املرجع نفسه، ص -2
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�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ǂǷȋ¦�ƶǓȂȇÂ�ǽŚǐǷ�ÀƢǈǻȍ¦�ǲƦǬƬȇ�À¢�ƨǴǔǠŭ�ƢǬƷ�ƢĔ¤��ǾǟƢǓÂ¢�ǾƦǼŸ�ȐȈƦǇ�ƾŸ

وهلذه السلوكات بالطبع نتائج كارثية . وخباصة إذا ما رافق ذلك إحساس بالظلم واملهانة

  .السياسي بل على كل املستوياتعلى املستوى الفكري و 

ضعف التنمیة السیاسیة-

 التعود على الجاھز)أزمة إبداع(ثقافة المواطن العربي

ال ميكن تعليق غياب أو ضعف للتوجه حنو الدميقراطية على سبب واحد، بل إن 

صور كبح الدميقراطية تظهر على حنو جلّي وصارخ من خالل املعوقات الثقافية اليت تعيق 

  :و التفكري الدميقراطي العريب وعلى مستويات عدةمن

على الرغم من كون املستوى الثقايف هو  ،إن ثقافة املواطن العريب السياسية منخورة

من متطلبات النهضة اليت تتطلب وجود انتظام يف التفكري فمن احملال أن تكون تنمية 

مث إن ...)طائفية، الدين، الدولةال(سياسية دون ثقافة تفصل يف التناقضات اجلدلية املتواترة 

هذه النهضة حتتاج إىل جتديد الوعي وال بد أن يكون الوعي بالذات والغري متزامنا ومتجددا 

وحجر األساس يف هذا هو إدراك أن األمة مل تكن يوماً معزولة وإال كان مشروعها التارخيي 

عربية ما زالت مقتصرة على قد فشل منذ البداية، ومن املؤسف القول أن النخبة الثقافية ال

.1صعيد البحث التارخيي اجلدي، ورمبا كان ذلك أحد أهم األسباب الثقافية للهزمية

، ص 2005، 1الفضل علي شلة، الوعي واملأزق جتليات الفكر يف مشكالت العرب، الدار العربية للعلوم، بريوت، لبنان، ط-1

175.
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إن الثقافة السياسية للمواطن العريب جعلته يتعود على اجلاهز ما جعل العقل العريب 

ت هذا على العموم يقع يف أزمة إبداع وذلك ما يزيد األمور تعقيداً بل إن تلك العادة جعل

الفرد العريب جامدًا وثابتًا وظانًا أن التغيري سوف لن يكون لصاحله فذهب ملقاومة التغيري 

من أن التبعية ال تقتصر '' هشام شرايب''ورفض التجديد والبقاء حتت التبعية وكذلك ختوف 

ح على التبعية االقتصادية والسياسية بل تشمل التبعية الثقافية وهذا من أخطر األمور فتصب

عملية التحديث نوعًا من احلداثة الفكرية املعكوسة ويكون التغيري إن تغيري تغيريًا مشوهاً، 

مل تفشل يف حتطيم النظام  14إن النهضة العربية يف القرن '' هشام شرايب''وحسب 

�ƾȇƾƳ�̧ Ȃǻ� Ȃǌǻ��ƨưȇƾū¦�ƨǔȀǼǳ¦�ǾƬũ�ƢǷ�ƢȀǰȇǂƸƬƥ�ƪ ƷƢƫ¢�ƢĔ¤�ǲƥ��Ƥ ǈƷÂ�ȆǰȇǂǘƦǳ¦

�Â�ǞǸƬĐ¦�ǺǷ�śƴǿ1الثقافة.

العجز الفكري كاختصاص عربي:

إن املتأمل يف الكتابات العربية املعاصرة سينتبه لذلك الطرح املنري لقضايا خطرية متس 

الكيان احلضاري العريب وتشكك ي عدم قدرته على التعاطي مع السلوك السياسي 

بشيء من املغاالة  الدميقراطي وإن أرادوا التأكيد على ذلك رجعوا إىل انتقاء أحداث معينة

  .''التخلي العريب''، ''العجز العريب''، ''تكوين العقل العريب''حتت عناوين جذابة مثل 

ورمبا أصحاب تلك الطروحات يظنون أنفسهم جتاوز األزمة ووعوها بينما هم مل 

إن ما هو مدعاة للشك يف منطلقات . ينتبهوا إىل تأزميهم األمور أكثر دون طرح بدائل

ابات هو عدم االلتزام بالتحليل املوضوعي والنقد العقالين اهلادي وأول ما يتجلى تلك الكت

1-��©ÂŚƥ��ǞǸƬĐ¦Â�ƨǇƢȈǈǳ¦�ƨǴǈǴǇ��¿ƢǠǳ¦�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�Ʈ Ş��ƨȈǰȇǂǘƦǳ¦�ƨȈǼƦǳ¦��ĺ¦ǂǋ�¿Ƣǌǿ��ƨǠȈǴǘǳ¦�°¦®��ÀƢǼƦǳ1987 ،

  .20ص 
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من تلك األزمة هي أزمة املثقفني وسطحية تفكري بعضهم وتبسيط األمور إىل حد السذاجة 

إعاقة التقدم ألن شكله ورمسه يعوق تقدم اللغة '' احلرف العريب''بل هناك من محل 

.1''التخلف العريب''اث مسؤولية واحلضارة وآخرون محلوا الرت 

إن الشعوب العربية ال زالت يف عمق أزمة سياسية ودينية وتارخيية وثقافية تتوضح 

مظاهرها على كل املستويات ولعل األداء الباهت لألنظمة الدميقراطية العربية ومظاهر 

حه وهنا السلوك الدميقراطي للمواطن العريب إن كان نتيجة ال بد أن له سبب جيب توضي

مشكلة أخرى تواجهنا أال وهي فلسفة األسباب فكل من تفلسف يف أسباب األزمة تصور 

تصورًا مشوشًا أبعده عن جتاوز األزمة بل هناك من أعطى مظاهر متعددة لألزمة وعدد ال 

ǶǿŚǣ�ÀÂ®�©ƢǷ±ȋ¦�ǽǀđ�ÀȂǐƬź�§ǂǠǳ¦�ǲǠƳ�ǺǷ�½ƢǼǿ�ǲƥ�©ƢǷ±ȋ¦�ǺǷ�ȄǐŹ.

، فنقول أنه الفكر بوصفه أداة لإلنتاج ''الفعل العريب''فإذا أردنا حتديد مفهوم 

�ǲǸŢ�Ŗǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦��©¦ǀǳƢƥ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�Ȇǿ��ƢēƢȈǏȂǐƻ�ƢŮ�ƨǼȈǠǷ�ƨǧƢǬƯ�ƢȀƬǠǼǏ�ÄǂǜǼǳ¦

��ƨȈǴƦǬƬǈŭ¦�ǶēƢƷȂǸǗ�ǺǟÂ�ǾǼǟ�ŐǠƫ�Â¢�ǶȀǠǫ¦Â�ǆ ǰǠƫÂ�¿ƢǠǳ¦�Ä°Ƣǔū¦�§ǂǠǳ¦�ƺȇ°Ƣƫ�ƢȀǠǷ

.2وائق تقدمهم وأسباب ختلفهم الراهنكما حتمل وتعكس وتعرب يف ذات الوقت، عن ع

إن مثل هذه الكتابات إن أفادت البحث الفكري العريب قد ألصقت باملواطن العريب 

�ÀÂǂƼƬǨȇ�Ǻȇǀǳ¦�§ǂǠǳ¦�śǨǬưŭ¦�ǺǷ�ŚƦǯ�®ƾǟ�ǾƬǼƦƫ�ƢǷ�Ǯ ǳ̄Â��Ƣđ�ǪǴƻ�ǾǻƘǯ�ƨȈƦǴǇ�©ƢǨǏ

أو سرعة  باكتشافهم قصور اإلنسان العريب وسلبية فكره وإنصافه بالتعصب أو باجلهل

، 2013، 1رياض زكي قاسم، اهلوية وقضاياها يف الوعي العريب املعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، ط-1

  .57ص 
.14، ص 2009، 1حممد عابد اجلابري، تكوين العقل العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، ط-2
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االنفعال والرجعية واجلمود واحملافظة والتناقض وزد إىل ذلك ما استطعت من صفات سلبية 

  .تضيفها إىل اإلنسان العريب لكن ال يوحي هذا املنطق إىل ضيق األفق الثقايف ألصحابه

:ضعف التنمیة الدیمقراطیة.3

:درجة التطور السیاسي-

لية لدى الدارسني هلا حيث تقاطعت شكلت مشكلة التنمية السياسية إشكا

�ǂǰǨǳ¦�À¤��±ÂƢƴƬǳ¦�Â¢�ǲū¦�ń¤�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ÀȂưƷƢƦǳ¦�ƾƬȀȇ�ŃÂ... القناعات فيما بينها

التنموي عصي على الفهم من حيث هو فكر ليس ألن املشكلة صعبة احلل بل ألن الفكر 

صرحًا الختالف  هو ابن اإلنسان املفكر الذي من طبيعته أن ينبين على قاعدة االختالف

.1أبعد غوراً وأعمق مضموناً 

إن دراسة مستوى الفكر السياسي العريب هو مبثابة الصخرة اليت حتطمت عليها 

الكثري من احملاوالت الفكرية الفلسفية، فخيبة األمل تتزايد نتيجة تراجع أداء دول العامل 

مشكالت تقنية ومن العريب فمعظم املشكالت اليت تعاين منها دول العامل العريب هي 

�ǺǷ�ǲǸƬǰǷ�Śǣ�ÀƢǯ�ĺǂǠǳ¦�ȆǇƢȈǈǳ¦�Ǧ ǴƼƬǳ¦�Ŀ�śưƷƢƦǳ¦�À¢�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǾȈǴǟ�Ǧ Ǭưŭ¦

حيث نظر إىل التخلف كحالة فريدة ذاتية املولد وكان جهدهم العلمي يرتكز على بعض 

��ǂǌǼǳ¦Â�ƨǟƢƦǘǴǳ� ƢǧȂǳ¦�°¦®��ƨȇ°ƾǼǰǇȍ¦��̈ǂǏƢǠŭ¦�Ƣē¦®¦ƾƬǷ¦Â�ÄȂǸǼƬǳ¦�ǂǰǨǳ¦�©ƢȈǠƳǂǷ��ǆع -  1 ǻȂȇ�ǲǐȈǧ�̈ǂǿǄǳ¦�ƾƦ) ،د، ن

.7، ص )ط
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�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ƨȈǸǼƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�ÀȂǻǂǬȇ�ÀƢǯ�Ǯ ǳ̄�Ǻǟ�ÅȐǔǧ�ǞǸƬĐ¦� ƢǼƥ�Ŀ�ƨȈƟǄŪ¦�Ƥ ǻ¦ȂŪ¦

»�¦ƢǠǸƬĐ¦�ǲǰǳ�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ƨȈǸǼƬǴǳ�ȄǴǟȋ¦�ǲưŭ¦�ǽ°ƢƦƬǟƢƥ�ĺǂǤǳ¦�Ņ¦ŐȈǴǳ¦�ȆǗ¦ǂǬŻƾǳ©بالن Ȃ̄Ǹ1.

يف حني كان الباحثون املاركسيون يقرنون التنمية السياسية بنموذجهم املاركسي 

.والتوجه اإليديولوجي للطرفني واضح متاماً 

  :ةوعن أسباب غياب تنمية دميقراطية إنه يعدد يف عوامل متعدد

فالتأييد اجلماهريي والشعبوي لقيادات سياسية دون وعي سياسي ساهم يف إطالة عمر -

هذه الزعامات وصرف النظر عن ممارستها وأنتج ذلك مبرور الوقت تراث سياسي قمعي 

� ƢǼƦǴǳ�ÅƢȇ°ÂǂǓ�ÅƢǇƢǇ¢�ǲǰǌƫ�Ŗǳ¦�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�©ƢǈǇƚǷ�ȂŶ�ǪǼƻÂ�©Ƣȇǂū¦�Ƕƴū

  .الدميقراطي

اد مبدأ التعددية واالختالف بذريعة احلفاظ على الوحدة الوطنية ضف إىل ذلك استبع-

ƢȀǘǴǈƫ�®¦±�ƢēƢǷƢǟ±Â�ƨǸǜǻȋ¦�ǲǌǧ�ÅƢǔȇ¢Â.

ودون أن ننسى األنظمة الريعية اليت يسمح هلا الريع بتدعيم شرعيتها عرب إشباع -

ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ǾǫȂǬŞ�ǞǸƬĐ¦�ǶƬȀȇ�ǶǴǧ�ƨȇ®Ƣŭ¦�Ƥ Ǡǌǳ¦�©ƢƳƢƷ.

اطية وربطها باالنقسامات والفنت واعتربت األنظمة تفشي اإلدراك السليب للدميقر -

�Ǯ ǳǀǳ�ƨȈǌƻ�ƢĔƢŭǂƥ�ǲŞ�ƪ ǷƢǫ�¾Â®�½ƢǼǿÂ�ƢŮ�ƨƴȈƬǻ�ƪ ǻƢǯ�ƨȈǴǿȋ¦�§Âǂū¦�À¢�ƨȈƥǂǠǳ¦

 .''الكويت''

.51، ص 2009، مصر، دار املعرفة اجلامعية، 1عبد احلليم الزيات، التنمية السياسية، دراسة يف االجتماع السياسي، ج-1
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عدم وجود قناعات سياسية حقيقية للمطالبني باإلصالح الدميقراطي بل كان مههم -

.1احللول حمل احلكام كأشخاص وليس تغيري السلطة

وهذا عمومًا هو ما أدى إىل رفع شعار الدميقراطية كشعار مركزي وبقدر ما انفتح 

الفكر على ما تعاينه البلدان العربية من ركود وانسداد يف األفق، شجع ذلك إعادة النظر يف 

طبيعة النظم السياسية القائمة، وقضت على االعتقاد السائد بأن العامل العريب ال ميلك 

.2االجتاه الدميقراطي مقومات التحول يف

كذلك أصبحت مشكلة التنمية السياسية يف العامل العريب وصارت حمور احلياة 

الفكرية العربية، ولقد عرف املفهوم اهتمام متزايد من حيث أنه يشري إىل إقامة األبنية اليت 

تسمح باملشاركة الشعبية يف العملية السياسية وخلق جهاز قادر على التنفيذ الفعال 

لسياسات اإلمنائية وتلبية مطلب املواطنني وبناء الدميقراطية مبا تتضمنه من إنشاء ل

.3املؤسسات السياسية وخلق ثقافة سياسية متنح اآلفاق للتعددية احلزبية

إن جوهر الدميقراطية هو املشاركة السياسية ودخول كل السكان يف املمارسة 

وتغيري التمثيل السياسي وهي باختصار حكم  السياسية واملسامهة يف صناعة القرار السياسي

�ƨȈǸǼƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ�ƨȈƟƢȀǼǳ¦�ƨȇƢǤǳ¦�Ȇǿ�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�ÀȂǰƫ�ŘǠŭ¦�¦ǀđÂ�ǾǈǨǼǳÂ�ǾǈǨǻ�Ƥ Ǡǌǳ¦

السياسية ولكن مفهوم الدميقراطية وإن خفق إمجاعًا إال أنه عمليًا ليس هناك منوذج 

، ص 1كالية االستعصاء الدميقراطي يف الوطن العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، طعبد النور بن عنرت، إش-1

52.

.53، ص 2007، البحرين، كلية اآلداب، 13برهان غليون، مسألة اإلصالح يف العامل العريب، جملة ثقافات، العدد -2
.33-32عبد احلليم الزيات، املرجع السابق، ص ص -3
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رد شكل من أشكال احلكم دميقراطي واحد متفق عليه ولذلك مل تعد الدميقراطية اليوم جم

وحسب بل صارت منهاج تفكري وأسلوب حياة يفرض وجوده على مجيع مستويات احلياة 

©Ƣȇǂū¦Â�¼ȂǬƷ�ƾȇƾŢÂ�ǞǸƬĐ¦�ǲƻ¦®�©ƢǫȐǠǳ¦�ƨǣƢȈǐǳ�ƨǴǷƢǋ� ǂ̈ǜǻÂ . إن تطبيق

الدميقراطية يشكل عبئًا ثقيًال على الدول املتخلفة مبعىن أنه ليست كل دولة على استعداد 

سة الدميقراطية، بل ال بد من توفر حد أدىن من شروط الدميقراطية وال بد من خطوات ملمار 

للوصول إىل هذا اهلدف إن الدميقراطية والقضاء على الطرح الذي خياف الدميقراطية 

.1ويؤجلها حبجة جمموعة من الذرائع

):ثقافة دیمقراطیة أم تشتیت للوعي(مستوى الوعي الثقافي -

وى الثقايف والعلمي املنتشر يف البيئة العربية يساعد على قبول ال يعترب املست

�ȏ�ƨȇ°ƢǸǠƬǇ¦�ƨƬƦǻ�ƢĔ¢�Ãǂȇ�ǺǷ�ŕƷ�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�ǞǷ�ȆǗƢǠƬǳ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƨǏƢƻ�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦

  .تتوافق مع تراثنا وتقاليدنا

فالغوص يف قراءة املعوقات الداخلة لثقافة الدميقراطية شرط ضروري يف عملية النقد 

  .والبناء

ƢĐ¦�ƨȈǳȐǬƬǇ¦�ƪ¾�ف ǐǴǬƫ�®ȂǬǟ�®¦ƾƬǷ¦�ȄǴǠǧ�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǴǳ�Å¦ƾǟƢǈǷ�ŐƬǠƫ�ȏ�ƨȈǷȋƢ

املعريف، وحتولت الثقافة سلعة، فالظروف السياسية واالجتماعية أثرت على املثقفني وأدى 

.تشديد الرقابة على الفكر واخللق، مقرتناً باإلرهاب متشبعة ألجيال من محلة الفكر

.51عبد النور بن عنرت، املرجع السابق، ص -1
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ذه على الفكر السائد جراء بقاء العامل العريب حتت وطأة تنعكس أزمة الثقافة ه

يدعو إىل التمرد على الواقع وهو الوجه : األول: الثقافة الشعبية املوروثة اليت حتمل وجهني

األضعف فيما ال يكفي اآلخر عن الدعوة إىل التسليم باألمر الواقع والطاعة وصوًال إىل 

.1رفض املس بالعادات والتقاليد املوروثة

إن األشكال القدمية للحكم كلها جربت ما عدا جتربة النضال احلقيقي من أجل 

لذلك فاملشرع . الدميقراطية وبالدميقراطية اليت أساسها احلريات العامة وحقوق اإلنسان

الثقايف الدميقراطي العريب يشدنا إىل عائق آخر يعاين منه الفكر العريب أال وهو ظاهرة 

اطية الذي منبعه القراءة األصولية اخلاطئة اليت تدعو لرفض احلوار مع الرفض املطلق للدميقر 

الغرب واليت أنتجت العنف الذي طمر روح املشروع اإلصالحي لرواد السلفية اجلديدة 

.2وهكذا أجهض املشروع وقتل كل اإلرهاصات املمكنة لوالدة الدميقراطية

على الوعي بوضعيتها لكن حىت إن األصولية غري الواعية بالدميقراطية وغري قادرة 

الليربالية غري قادرة على تبين املشروع الدميقراطي وحنن ال نقول أن هذا االختالف دائما 

  .سليب بل نقول أن هذا االختالف الغري مؤسس تشتت الوعي بالدميقراطية

أن الثقافة الدينية تصب إمجاًال يف إطار وجه سليب عرب ،ضف إىل ذلكأ

ص لدينية واألحاديث النبوية مبا يضفي على هذه الثقافة نوعًا من استحضارها النصو 

  .القدسية تؤدي خمالفتها إىل عقوبات إهلية

1-��ÀƢǼƦǳ��©ÂŚƥ��ƨǠȈǴǘǳ¦�°¦®��ƨǷÂ±Ƙŭ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦��¾¦Ǆǣ�ƾǳƢƻ2001 13، ص.

، 1، املركز الثقايف العريب، املغرب، ط''قراءة يف أعمال علي أومليل''حممد علي الكبيسي وآخرون، الفكر السياسي العريب -2

.47، ص 2005
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وهو ما حيمله اخلطاب السياسي العريب يف مجلته فمن مل يعادي الدميقراطية ترمجها 

إىل الشورى كالتيار السلفي النهضوي أما التيار املاركسي سفهها حني رآها وسيلة بيد 

الربجوازية لالستبداد حىت الليربالية رأت أن تطبيق الدميقراطية ال يكون حرًا بل مقيداً، إن 

هذه الرؤى جعلت الفكر ال يرتدد يف الضعف يف الدميقراطية السياسية وجدواها قبل حتقيق 

.1الدميقراطية االجتماعية

اب خمتلفة ومقابل ذلك ظلت الثقافة العقالنية األضعف يف العامل العرليب ألسب

فاملنطقة العربية مل تشهد انقالبات فكرية وثورات نقدية وعلمية ما حصل يف العامل العريب 

ظل حمدوداً ليعود مرة أخرى وينتكس حتت ضغط املوروث القوي لذلك تشكل غلبة الفكر 

اة الغييب وضعف الفكر العقالين عقبة كأداء أمام اعتناق مفاهيم الدميقراطية يف احلرية واملساو 

.2والعدالة

هي شعور باألنا وحنو اآلخرين وهي كل : ''مالك بن نيب''إن الدميقراطية كما يقول 

االستعدادات النفسية اليت يقوم عليها الشعور الدميقراطي فال ميكن أن تتحقق الدميقراطية  

كواقع سياسي إن مل تكن شروطها متوفرة يف بناء الشخصية ويف العادات والتقاليد القائمة 

.3وهذه الشروط هي خالصة ثقافة معينة

وقد ذهب مثقفون دميقراطيون عرب أبعد من ذلك يف وصف أمهية الوعي 

الدميقراطي كثقافة وكقيم ورأوا أن وظيفتهم هي التثقيف والرتبية والشحن بالقيم الدميقراطية 

.98، ص 1998، 2مد عابد اجلابري، الدميقراطية وحقوق اإلنسان، مركز الدراسات العربية، بريوت، لبنان، طحم -  1

2-�́ ��ƨǷÂ±Ƙŭ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦��¾¦Ǆǣ�ƾǳƢƻ14.
.65-64، ص ص 1979، 1مالك بن نيب، تأمالت، سلسلة مشكالت احلضارة، دار الفكر، بريوت، ط-3
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الردود مث إن الدميقراطية ليست تبادل شعور بني احلاكم والشعب بل هي تكوين املشاعر و 

العكسية واملوازين اليت تكون أسس دميقراطية يف ضمري الشعب وتقاليده، إن الدستور 

الدميقراطي هو بصورة عامة نتاج عملية خلق الدميقراطية وهو ال يعرب عن خلق الدميقراطية 

.1تعبرياً صادقاً إال يف حدود اخللق الذي تسبقه

لى الثقافة من أجل تعزيز وها هو قد توضح لنا مدى التشديد الدميقراطي ع

الدميقراطية وعلينا أيضًا رفع الرؤية اليت ترى أن الثقافة العربية واإلسالمية اليت تزعم وجود 

تناقض مع الدميقراطية دون تربير مقنع فال ميكن شرح ظواهر مثل األصولية اإلسالمية مثال 

مناط السلوك السياسي بني من دون أخذ عناصر الثقافة السياسية وتغري الثقافية الفرعية وأ

�ǲƦǬƫÂ�ǲƥ�©ƢǠǸƬƴǸǴǳ�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�Ŀ�ƨȇǂǜǻ�ƪ ǈȈǳ�ǞƦǘǳƢƥÂ��ǞǸƬĐ¦Â�ƨǼȇƾŭ¦Â�Ǧ ȇǂǳ¦

لوجود ثقافات خمتلفة متعددة ومتغرية يف كل جمتمع، ولكنها ترى أنه ال ميكن االستغناء 

.2عنها يف عملية تغري نشوء وتعطل نشوء الدميقراطية مثالً 

م والدميقراطية، ورقة قدمت إىل الدميقراطية يف العامل العريب، بريوت، منشورات اجلمعية اللبنانية للعلوم مالك بن نيب، اإلسال-1

.278-277، ص ص 1969السياسية، 

، 2007، 1عزمي بشارة، يف املسألة العربية، مقدمة لبيان دميقراطي عريب، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، ط-2

  .93ص 
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دون تبلور فكرة الدیمقراطیة في العالم العربيالحائلةالعوائق الثقافیة :أوالً 

تحقیق معنى الدیمقراطیةأمام أبویة اللغة كعائق فكري ثقافي 

�ÄƾǬǻ�ȆǴȈǴŢ�ƲȀǼǷ�ƾȇƾŢ�ǺǷ�ƢǼǼǰŻ�Äǂǰǧ�°ƢǗ¤�ǞǓÂ�ń¤�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�» ƾē

ƻ�ǺǷ�ǞȈǘƬǈǻ��ȆǇƢȈǈǳ¦�ĿƢǬưǳ¦�ǾȇƾǠƥ�Ŀ�ǞǸƬĐ¦�¾ÂƢǼƬȇ الله معاجلة القضايا الكامنة وراء

¿ȂȈǳ¦�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƢȀȈǻƢǠȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǇƢȈǈǳ¦Â�ƨȇǂǰǨǳ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨǷ±ȋ¦.

أالن  ''ن احلركات االجتماعية، كما يدعو هذه الظاهرة عامل االجتماع الفرنسيإ

1ال تقوم خارج أو ضد الفكر أو النظرية بل من خالل حترير األفراد واجلماعات ''تورين

فاملمارسة والفكر يسريان يدا بيد يف احلركات الشعبية، وال ميكن للتغيري االجتماعي أو 

ǞǸƬĐ¦�ǲƻ¦®�ǺǷ�» ƾŮ¦Â�ƨȇ£ǂǳ¦�«Ȃǔǻ�ÀÂ®�ª ƾŹ�À¢�ȆǇƢȈǈǳ¦.

اإليديولوجيات جراء لقد كشفت معاناتنا يف العقود األربعة أو اخلمسة األخرية من 

على إحداث التغيري املطلوب، وأدت بنا،  '' ةالثوري''املتحجرة وعجز األحزاب والقيادات 

كما هو احلال اليوم، إىل اهلروب حنو املاضي للتخلص من احلاضر وإىل اللجوء إىل الغيبيات 

لقد أوصلنا االستهزاء بالفكر إىل االحنراف يف . الدينية للتحرر من الوضع الراهن وآالمه

ظر وأسبغت الفوضى على ممارساتنا غوغائية شاملة أبعدتنا عن املقدرة يف التفكري والن

أصبحنا ال نعرف إال الوعي املباشر، أصبحنا سجناء اآلنية وردة الفعل . االجتماعية كافة

األوتوماتيكية، وفقدنا أية قدرة على النقد أو التمييز أو التوصل إىل أي نوع من أنواع الوعي 

ƢȀǠǫ¦Â�ƨđƢĐ�©ƢǠǸƬĐ¦Â�§ȂǠǌǳ¦�ǾȈǳ¤�«ƢƬŢ�Äǀǳ¦�ļ¦ǀǳ¦ وللحفاظ على بقائها.  

.16، ص2000ربية السورية، دمشق، عبود كاسوحة، منشورات الثقافة اجلمهورية الع:آالن توران، ما الدميقراطية، تر-1
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�Ŀ�ƨȈǻƢƯ�ǲƻƾȇÂ�ǽ¦Ȃǫ�ǞƳŗǈȇ�À¢Â��ƨǸǫƢǨƬŭ¦�ǾƬǷ±¢�±ÂƢƴƬȇ�À¢�ĺǂǠǳ¦�ƢǼǠǸƬĐ�Ƣǻ®°¢�¦̄¤

جمرى التاريخ، فال بد له من القيام بعملية نقد حضاري من خلق وعي ذايت مستقل 

 وال ميكن حتقيق هذا إال من خالل التفاعل الفكري احلر. واستعادة العقالنية اهلادفة

وحسب، بل بني مجيع الفئات واألحزاب '' املثقفني''و'' املفكرين''والنقاش املستمر، ال بني 

ǲǰǯ�ǞǸƬĐ¦�ƾȈǠǏ�ȄǴǟÂ�©ƢǠǸƴƬǳ¦Â. ما حيدث يف العامل اليوم جيب أن يعلمنا درسًا إن

مل نتلقنه بسرعة فسوف جنابه مصريًا أتعس من التفسخ والضعف واالحنطاط الذي حنن فيه 

إن ما جيري يف . 1العقلية التسليطية اليت خلقت ذات عربية مسلوبة اإلرادةبسبب هيمنة 

العامل اليوم هو بداية عصر جديد وممارسات اجتماعية جديدة تنبع من نوع خمتلف من 

الدميقراطية اليت تنطلق بالفعل من السيادة الشعبية املباشرة، واليت ترفض كل أنواع األبوية 

¤ƨǨǴƬƼŭ¦�ƢēƢ.�ȆǬȇǄȈǧƢƬȈŭ¦�ƢȀǷȂȀǨŠ��ƨǨǈǴǨǳ¦�ƨȇƢĔ�ǺǴǠȇ�ǂǐǟ�Ǿǻوالبريوقراطية وإيديولوجي

�ƨǼǸȈǿ�ƨȇƢĔÂ��ÄƾȇǂƴƬǳ¦''ويرجع الفكر إىل حيث ينشأ حرًا يف ''القادة''و'' الفالسفة ،

�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ�ȏ��ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�©ƢǈǇƚǷÂ�©ƢǟƢŦÂ�©ƢƠǧ�śƥ�ƨƷȂƬǨŭ¦�ƨȈǬǧȋ¦�©¦°¦Ȃū¦

  .مستوى مكاتب البريوقراطية املتسلطة أو مراجعها العليا املنظرين اإليديولوجيني أو على

�ƨǴưǸƬǷ��ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�¿ȂȈǳ¦�ǂǿ®ǄƫÂ�ȂǸǼƫ�Ƣǿ¦ǂǻ�Ä°ƢǔƷ�ƾǬǻ�ƨǯǂū�©Ƣȇ¦ƾƥ�½ƢǼǿ

يف فكر نقدي دميقراطي مشارك ينبع من احلوار والتبادل احلر، ويناهض يف آن إيديولوجية 

لكنه ال يعارض وال يرفض ما . يل الناميالقدمي وغيبيات الفكر األصو '' الثوري''الفكر 

كلية وما يرفع من قيم أزلية، بقدر ما يركز '' حقائق''ينادي به أي من هذين التيارين من 

�ǾƫƢƠǧÂ�ǞǸƬĐ¦� Ƣ̈ȈƷ�¾ÂƢǼƬƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦�ƢȀǴǯƢǌǷÂ�ƨȇ®ȂƳȂǳ¦� Ƣ̈Ȉū¦�ÀÂƚǋ�Ŀ�ǾǷƢǸƬǿ¦

1-´ ��̈ǂǿƢǬǳ¦��¼Âǂǌǳ¦�°¦®��ĺǂǠǳ¦�ŃƢǠǳ¦�Ŀ�ƨǘǴǈǳ¦�ƨȈǟǂǋ��Ǻȇƾǳ¦� Ƣđ�ƾŧ¢52.
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فقراء والنساء واألقليات ال(املختلفة، وخباصة الفئات املهّمشة واملنسية واملسحوقة 

إن النزعة العلمانية الواضحة يف . ، وإشكاليات التعبري االجتماعي والتحرير الذايت)واألطفال

اليت تغذي حياة قطاعات واسعة (هذا الفكر ال تعين الالدينية أو نفي اإلميان والقيم الدينية 

وحمسوس عما هو بل ترمي إىل فصل ما هو اجتماعي وسياسي ) من اجلماهري الشعبية

وإىل منه استعمال القيم الدينية واملقوالت الغيبية الكلية لتربير السلطة (روحي ومساوي وجمّرد 

من هنا كان أهم أولويات هذا الفكر ). القائمة أو الستبداهلا بسلطة أبوية قمعية مماثلة

القانون  ال على صعيد -حرية القول والكتابة واحلوار –الناقد تأمني احلرية الفكرية 

.والدستور وحسب بل على صعيد الرأي العام واملمارسة اليومية أيضاً 

ثالث ظواهر تكمن يف صميم ما يرمي هذا النقد احلضاري إىل كشفه يف العقد 

أما كيف تتم . احلداثة، قضية املرأة، القوى أو احلركات االجتماعية: األخري من هذا القرن

الذي حددته أعاله والذي أصبحت معامله عملية الكشف هذه، فمن خالل الوعي 

سوف نتطرق إليها يف (واضحة يف كتابات جيل جديد من املفكرين والناقدين العرب 

�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȇȂƥȋ¦�ƨȈǼƦǳ¦�ƨǼǸȈǿ: ويتناول هذا الوعي إشكاليتني مركزيتني). الصفحات اآلتية

.العريب املعاصر وُسبل استئصاهلا جذرياً 

أي السلطة األبوية داخل (ية سلطة األب البيولوجي وحسب ال نقصد بالسلطة األبو 

بل السلطة املنتشرة يف البنية '' اجلماعات الصغرية''العائلة اليت تقوم بدراستها سوسيولوجيا 

��Ǿƫ°ƢǔƷÂ�ǞǸƬĐ¦�©ƢǫȐǟ�Ŀ�̈ƾǈƴƬŭ¦Â�ǾǼǷ�ƨǠƥƢǼǳ¦Â�ÄȂƥȋ¦�« Ȃ̄ǸǼǳƢƥ�ƨǴưǸƬŭ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦

ƨǘǴǈǳ¦�ǽǀǿ�ÀƜǧ�ŘǠŭ¦�¦ǀđ�ƢǸǼȇ¢Â�ƢËǼǯ�ƢǸǼȇ¢�Ƣđ�Ëǆ. ككل ŴÂ�Ƣǿ¦ǂǻ��À¡�Ŀ�ƨȈǨƻÂ�̈ǂǿƢǛ

توجهنا، فهي حتكم عالقتنا املباشرة وغري املباشرة وختضعنا يف أعماق أنفسنا، وهذه األبوية 
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تفرز سلطة مشولية إستبدادية تكرس منطق إستعباد األفراد وفق شرعنة هذا السلوك 

.1األبوي

، )الفاشل(على النمط القدمي '' انقالبا''أو '' ثورة''أما التغيري اجلذري فال نقصد به 

عملية انتقال شامل من نظام األبوية : بل نقصد به عملية أخطر وأعمق من ذلك بكثري

إىل نظام احلداثة، وذلك على ) نظام األبوية احملافظة ونظام األبوية املستحدثة على السواء(

ǫȏ¦�ƾȈǠǏ�ȄǴǟ��ǂǰǨǳ¦�ƾȈǠǏ�ȄǴǟ�ƢǸǯ�ƨǳÂƾǳ¦�ƾȈǠǏ�ǞǸƬĐ¦�ƾȈǠǏ�ȄǴǟ�ƢǸǯ�®ƢǐƬ

وهدفنا هنا الرتكيز على مقومات هذه العملية . واحلضارة ككل، وهي عملية يف غاية التعقيد

�ÅƢȈǸǴǟ�ƢȀǸȈǫÂ�ƢēȏȂǬǷ�ŚǜǼƫÂ.

إّن النقد احلضاري ال يستطيع حبد ذاته حتقيق أي شيء على صعيد املمارسة 

كشف عن حقيقته الظاهرة واخلفية املباشرة، لكنه يسّلط الضوء على الواقع وتارخيه وي

وخيطط بأساليب ومتطلبات جتاوزه رامسًا اخلريطة الفكرية اليت تضيء سبل الفكر واملمارسة 

�ȂǿÂ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ŚȈǤƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ�ȆǇƢǇȋ¦�¶ǂǌǳ¦�ǲǰǌȇ�Ä°Ƣǔū¦�ƾǬǼǳ¦�ÀƜǧ�¦ǀđ.معاً 

جمتمعنا وإىل السري اخلطوة األوىل ألية حركة اجتماعية جدية ترمي إىل استئصال األبوية من 

.به حنو مستقبل آخر يقرره أبناؤه ال املتسلطون عليه أو القّلة املنتفعة منه

.لغة النقد الحضاري-

ملاذا إذا طالعت كتابًا ألحد املفكرين أو املثقفني العرب وجدته يف أكثر األحيان 

ومثرياً؟متعباً، ّممًال، مليئا بالتصنع والتكلف، حىت لو تناول موضوعا ممتعاً 

.204، ص2002، 2ميشيل كيلو، ط:نيكوالس بوالنتزاس، نظرية الدولة، تر-1
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�Ƣǻ¦ǂǬƫ�śƷ�Ǯ.هذا ألننا حنن املثقفون، مملون بأفكارنا وبأسلوب كتابتنا đƢŸ�ƢǷ�¾Â¢

هذه اجلديّة السخيفة وهذه املعرفة )وإذا كنت أنت كاتبًا أو مثقفاً، حني تقرأ نفسك(

كأن ما تقوله هو أهم ما ميكن للعصر احلديث أن يسمعه أو كأن احلقيقة . املتعالية

كلمات فصحى ال حياة فيها، صور :ترفرف فوق كل كلمة ختّطها أو تقوهلاالساطعة 

غامضة ومبتذلة، تطرق أذن القارئ كما تطرقها تقاسيم العود ناقلة يف أغلب األوقات 

هلذا فإن القراءة عندنا . مشاعر وأحاسيس معهودة ال حتتاج إىل فكر أو حتليل أو إعادة نظر

  .وأسلوب لالسرتاحة الذهنية والنوم بعد الظهريةمطالعة، استلقاء يف مقعد مريح، 

هل هي اللغة، هذه الفصحى املتحجرة اليت ال تكاد متّت بصلة إىل لغة احلياة اليت 

نتكلمها يف البيت أو الشارع ومع النفس ومع اآلخرين؟ أم هل هو هذا الفكر اجلامد 

  املتحجر الذي حتمله هذه العقول األبوية اجلامدة املتحجرة؟

نا نعرف أن اللغة والفكر مها انعكاس للواقع الثقايف االجتماعي النفسي، واقع لكن

جمتمعنا األبوي اخلانق الذي يرفض كل تغيري يف اللغة والفكر، وال يرضى إال مبا هو مقبول 

  .''حديث''أو موروث أو 

هو األسلوب عينه يف ) املطالعة(إننا ال نقرأ إال ما نكتب، وأسلوبنا يف القراءة 

وهذه الثقافة ال تفرض . أي اخلضوع بالفكر والكلمة إزاء الثقافة األبوية املهيمنة: لكتابةا

الصمت يف  -اخلاص أيضاً )¡®¦ƢǿƾȈǳƢǬƫÂ�Ƣđ(سلطتها وحسب بل ذوقها وقيمها وإتيكيتها 

يف جو هذه . حضرة الكبار، والكالم املهذب القليل، وكالم املناسبات الفارغ من أي معىن

ƨǏƢŬ¦�ǆ(في التلقائية واملرح وروح الدعابة الثقافة ختت ǳƢĐ¦�Ŀ�ƨȇÂǄǼŭ¦(�ǆ ǳƢĐ¦�Ŀ�ǂǘȈǈȈǧ
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هذه ثقافة العالقة . العامة التكلف والكالم الفصيح واملسلك الطقوسي اململ الكئيب

األبوية وعالقة األخوة الكبار والسلطة الفوقية، ثقافة الوجوه املتجهمة والسلطة العابسة اليت 

đƢų�ƢǷ�Â¢ ها، يف البيت ويف املدرسة، نكون صغارًا فال ندرك كيف ندرك الكارثة اليت

1.تصنعها الدولة الشمولية املستبدة

يعيش املثقف العريب يف الوهم أنه قادر على جتاوز الثقافة األبوية إذا تعامل معها 

السياسية (، فيضع لنفسه احلدود اليت يعتقد أن السلطة ''ضمن حدود معّينة''

أو رمبا يدرك ولكنه خيفي هذا اإلدراك عن نفسه  –إنه ال يدرك . Ƣđ�ǲƦǬƫ) يديولوجيةواإل

أنه بذلك إمنا يشارك يف عملية اإلخضاع السياسي واإليديولوجي الذي يفرض  -دون وعي

�Ä¢��ƨǘǴǈǳ¦� ¦±¤�ƨȈƥƢǘŬ¦�ƨđƢĐ¦�Ǧ. عليه ǫȂǷ�Ŀ�ǾǈǨǻ�Ãǂȇ�śƷ�ŕƷÂ'' ضمن احلدود

  .م يف دعم هذه السلطة ويف تعزيز شرعيتها، إمنا يساه''املعّينة

®�¢�ƨđƢů�ÄȂƥȋ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ǺǸȈȀŭ¦�ĿƢǬưǳ¦Â�ȆǇƢȈǈǳ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ƨđƢů�ǺǰŻ�ȏ�Ǿǻو قصامل

�ƨđƢĐƢǧ.حقيقية من داخله، من ضمن إطاره الفكري والسياسي ومن خالل لغته التقليدية

مال لغة ختتلف عن لغة السلطة، احلقيقية ال حتدث إال باخلروج من األطر األبوية وباستع

  .وبذلك قادرة على خلخلة الفكر املهيمن وإقامة أسس وعي جديد

ال ميكن للوعي النقدي احلديث أن يرتكز على قاعدة واحدة أو أن ينبثق من فكر 

واحد أو من نظرية واحدة، فبصفته وعيًا ناقدًا وحديثًا ال بد له من أن ينبع من أطراف 

إن فكرة النقد . ®ƨǨǴƬű�®ƢǠƥ¢�ǺǷÂ�Ǟǫ¦ȂǷ�ǺǷ�ǾƬǧƢǬƯÂ�ǞǸƬĐ¦�¾ÂƢǼƬƫ�̈وحركات فكرية متعد

دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، نعوم تشومسكي، الدولة الفاشلة إساءة إستعمال القوة والتعدي على الدميقراطية، -1

 .103ص
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هي يف  -مثال بالعودة إىل الرتاث أو الدين –الواحد الشامل، كفكرة اخلالص االجتماعي 

صميمها فكرة سلطوية فوقية، وباألخري، كما علمنا التاريخ، قمعية، فإذا جنحت قامت 

فالفكر النقدي الصحيح ال يقوم إال على . سيطرعلى شكل من أشكال الفكر األبوي امل

احلرية واملساواة، ويطرح الدميقراطية على صعيد الفكر وعلى صعيد املمارسة السياسية 

غري أن احلرية اليت يوفرها النظام الدميقراطي إذا مل تتحقق يف أسلوب . واالجتماعية يف آن

فكما أن الطريقة . االجتماعي -يالفكر الدميقراطي لن تتجسد يف أسلوب النشاط السياس

الوحيدة لتحقيق احلرية الدميقراطية على صعيد املمارسة تكمن يف نبذ الشمولية والفوقية 

، فإن حتقيق احلرية على الصعيد الفكري يرتكز 1األبوية السلطوية اليت تتعمد إستعمال القوة

ال للتعددية اإليديولوجية Đ¦�¬Ƣǈǧ¤�ÀƜǧ�¦ǀŮ. يف االنفتاح الفكري ويف التعددية الفكرية

واالختالف الفكري هو الشرط األساسي لقيام وعي ذايت حديث، كما هو القاعدة اليت ال 

  .غىن عنها لقيام ممارسة دميقراطية سليمة

يبدو جنب املثقف العريب وتذبذبه الفكري بوضوح تام ال يف موقفه املساوم إزاء 

. د جتاه السلطة الدينية والتيار األصويل أيضاالسلطة السياسية وحسب، بل يف موقفه املرتد

�ǺǷ�¢ǄƴƬȇ�ȏ�Å¦ ǄƳ�ǲǰǌƫ�ƨȈǴǯÂ�ƨŹǂǏ�ƨđƢů�ŅȂǏȋ¦�řȇƾǳ¦�°ƢȈƬǳ¦�ƨđƢů�ÀƜǧ��ƢǼǿ�ǺǷ

�ƨđƢĐ¦�ǽǀǿ�ǾǠƦƬƫ�À¢�Ƥ: السؤال هو. مهمة احلركة النقدية احلديثة Ÿ�Äǀǳ¦�§ȂǴǇȋ¦�ƢǷ

ركات الدينية والرتاث الديين، تبدأ بإعادة حتديد النقد الديين والتمييز بني احل

فاملتدينون والقائلون باحلل الديين لألزمة احلاضرة ال ميلكون، مبجرد هذا االدعاء، حق متثيل 

فالدين اإلسالمي ليس حكراً على فئة . املؤسسة الدينية أو حق التكلم باسم احلقيقة الدينية

.105نعوم تشومسكي، الدولة الفاشلة إساءة إستعمال القوة والتعدي على الدميقراطية، املرجع السابق، ص-1
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الدين هو ملك  (من املسلمني  من املسلمني متلك فيه حق التفسري والتأويل دون فئة أخرى

من هنا جيب اعتبار احلركات الدينية األصولية حركات ). كل مسلم آمن باهللا ورسوله

سياسية تسعى، باسم الدين، إىل التوصل إىل أهداف سياسية، وعلى هذا األساس جيب 

ƸȈƸǐǳ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�ƨđƢĐ¦�Ƥ. التعامل معها كحزب سياسي ال أكثر وال أقل Ƴ¦Â�ǺǸǧ�¦ǀŮÂ ة

أن تتجنب معاجلة احلركات األصولية من املنطلق الديين الذي يعتمد املفاهيم الالهوتية 

واملقوالت الدينية، وأن تصر على املنطلق العقلي التحليلي وعلى السياسة الواقعية احملسوسة 

لنذكر أن جوع اجلماهري احملرومة اقتصاديًا واحملرومة جنسيًا ال . ال على األماين واألحالم

سده إال احلماسة الدينية، ولنذكر أيضا أن هناك نظرة دينية للوجود، وأن هناك نظرة عقلية ي

للوجود ختتلف عنها، وأن الفارق بنيهما فارق نوعي، كالفارق بني الشعر واحلساب، وأن 

لذلك فإن نقد احلركة الدينية على طريقة . لكل منهما لغته اخلاصة وإطاره الفكري اخلاص

وعدم '' سخفها''، وإظهار ''احلقيقة الدينية''قرن الثامن عشر، مبهامجة فولتري يف ال

اخل، ال يفيد وال يؤدي إال إىل الوقوع يف شرك األصوليني ... انسجامها مع العلم احلديث

  .واملتدينني

رفض الدخول يف الهوتيات الرتاث، وجتنب : من هنا نتوصل إىل القاعدة الذهبية

واالمتناع عن الوقوع يف شرك التوفيق بني احلقائق الدينية  اجلدل حول النصوص املقدسة

�ƨǯǂŞ�Ä®ƚƫ�Ǻǳ�°ƢǗȍ¦�¦ǀǿ�ǺǸǓ�ƨȈǳȂǏȋ¦�ƨđƢĐƢǧ. اخل...وبني اكتشافات العلم احلديث

النقد احلديث إال إىل االستسالم، إذ ال ميكن التوفيق بني األبوية واحلداثة، بني األصولية 

ر األبوي احلديث يقوم على التمويه والتورية، ويف آخر والعلمنة، واحلل الذي يقدمه اإلطا

.األمر، على التوفيق الكاذب
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كيف ميكن للفكر النقدي احلديث أن يعاجل مشكلة صعوبة فهم النص النقدي 

  احلديث؟ أي كيف ميكن جعل الكتابة النقدية أقل صعوبة وأقرب إىل الفهم مما هي عليه؟

الكالم ''، غري أن ''كالم آخر''ضع النص بـإحدى وسائل التفسري وتسهيل الفهم و 

هو نفسه اللغة اجلديدة اليت يستعملها النقد احلديث يف حماولته جتاوز الفكر '' اآلخر

)ƢǬǳ¦�ƢȀđƢŸ�Ŗǳ¦)ÄȂƥȋ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ°¥�'' الصعوبة''أي أن . التقليدي لبناء وعي حديث

 لغة احلداثة اجلديدة غري هي نفسها صعوبة اخلروج من لغة الوعي األبوي املألوفة إىل

  .املألوفة

لكن مهما يكن من أمر، فإن العودة إىل اللغة التقليدية لتفسري اللغة النقدية 

ومفاهيمها اجلديدة أمر مستحيل، فاللغة التقليدية مبفاهيمها وعقليتها هي اليت حناول 

�ƢȀđƢŸ�Ŗǳ¦�ƨƥأي أن الصعو . اخرتاقها وجتاوزها واستبداهلا بلغة ومفاهيم وعقلية جديدة

�Śǣ�ƾȇƾƳ�ǲǯ� ¦±¤�ƢȀđƢŸ�Ŗǳ¦�ƢȀǼȈǟ�ƨƥȂǠǐǳ¦�Ȇǿ�ƾȇƾŪ¦�ÄƾǬǼǳ¦�ǎ Ǽǳ¦�̈ ¦ǂǫ�Ŀ�¥°ƢǬǳ¦

وال خمرج من هذا إال بإتقان القراءة اجلديدة باألسلوب اجلديد الذي يتطلبه النص . مألوف

ت ال بأس أن حناول اإليضاح والتفسري، شرط أّال نتخلى عن استعمال املقوال. اجلديد

سنجد عندئذ أن الفهم الواضح ال حيققه إال االستيعاب الصحيح للنص . واملفاهيم اجلديدة

دون استيعاب النص اجلديد، باستعمال املفاهيم : مرة أخرى. اجلديد ولغته الالتقليدية

فالعودة إىل اللغة . اجلديدة واللغة اجلديدة، ال ميكن تغيري الوعي، والعكس هو الصحيح

§�¦ÄȂƥȋ¦�ƢđƢǘƻÂ�ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦�ƨǤǴǳ�Å¦ǄȇǄǠƫ�ȏ¤�ÀȂǰȇ�ȏ�ƾȇƾŪالتقليدية لتف ƢǘŬ¦�Śǈ . من هنا

.يرتبط االنعتاق الفكري ارتباطاً عضوياً بالتحرر اللغوي
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هناك ناحية أخرى جيب التشديد عليها باملقدار نفسه، وهي أسلوب القراءة 

  .اجلديدة

ة تأيت فعًال قبل الكتابة، وتأيت إن قراءة النص تضاهي يف أمهيتها كتابة النص، فالقراء

ǀđ¦�. وكيفية قراءة النص حتدد تفسريه وتركز معانيه. أيضاً بعدها، وال وجود لنص دون قارئ

.املعىن، فإن القراءة هي يف صميمها مشاركة يف كتابة النص

والقراءة مقدرة أو مهارة اجتماعية، والقارئ خيضع يف أسلوب تعّلمها إىل قيم 

�ǶȀǨǳ¦�§ȂǴǇ¢�Ŀ�ÅȏËȂŢ�ǲËǰǌȇ�̈ ¦ǂǬǳ¦�§ȂǴǇ¢�Ŀ�ŚȈǤƫ�Ä¢�ÀƜǧ��¦ǀđ. يةوشروط اجتماع

إّن القراءة هي النافذة الفكرية اليت يطل منها اإلنسان على .والتفكري، وبالتايل يف الكتابة

ويف جمتمعنا األبوي فقد أحكم إغالق هذه النافذة، وهي عندما . العامل والذات واآلخرين

عّينة حتددها التقنية األبوية وثقافتها املهيمنة، ومن هنا ال ميكن أن تفتح فبشكل قراءة م

.1تكون لنا قدرة يف التغيري

:يف هذه الثقافة يستوعب الفرد النص املكتوب، كما يستوعبه الطفل يف الكتاب

متت قراءته فريدده كما يسمعه، أي دون أن يقرأه فعًال، دون أن )مسموعاً (نصًا مقروءًا 

�ǽ®®ǂȇ�ǞǸƬǈǷ�ń¤�ǾȈǻƢǠǷÂ�ǎ.يفّسر معانيهيفهمه أو  ǼǴǳ�ǶȀǨƬǷ�ǺǷ�¥°ƢǬǳ¦�¾ȂƸƬȇ�¦ǀđ

هكذا تلغي الثقافة األبوية عملية القراءة ومشاركة القارئ يف . وينقله دون أن يستوعبه

.صناعة املعىن، فيصبح كل نص بالنسبة إليه نصاً ُممْلى من فوق ال سلطة له إزاءه

.16، ص1993، 5عبد اهللا العروي، مفهوم احلرية، املركز الثقايف العريب، ط-1
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يف تفهم النص النقدي احلديث '' السهولة''و'' عوبةالص''هو أن إشكالية   هقصدنما 

فالقارئ إذا مل يثقف . هي إشكالية جانبية بالنسبة إىل اإلشكالية اليت متثلها قراءة النص

تثقيفًا جديدًا يف القراءة ليصبح قادرًا على القراءة النقدية الواعية، ال ميكن أن يتغلب على 

الساكنة، '' السمعية''ز أسلوب القراءة وهو إن مل يتمكن من جتاو . صعوبة أي نص

والدخول يف القراءة املشاركة الفاعلة، يبقى أسري الظلمة الفكرية السائدة والصوت األبوي 

املهيمن الذي كان يكرس وجود الطائفة احلاكمة، وهذا النموذج كان مستوحى من التجربة 

.1اهلندية يف العهد الفكتوري

ة، عندما ميتلكها الفرد، تلغي الصوت الواحد وطغيان املعىن إّن القراءة الفاعلة املشارك

ال يعود النص بالنسبة إليها . الواحد، وتثبت يف الوقت نفسه قاعدة احلوار الدميقراطي

ويصبح ) إال أصحاب املعرفة والعلم(خطاباً مغلقاً ُممْلى من فوق ال قدرة ألحد على تفسريه 

هنا يتم التغلب على صعوبات املعىن واملضمون ال  .نافذة مفتوحة على فضاء الفكر الواسع

من خالل سلطة عليا تقّرر حمتوى الفكر وشرعية النص، بل من خالل نظرة جديدة وفهم 

خمتلف للذات والعامل واآلخرين يتوصل إليها الوعي الناقد واملشاركة اجلماعية يف النشاط 

ǞǸƬĐ¦�Ãƾǳ�² ƘȈǳ¦�ǺǷ�̧Ȃǻ�ƾǳȂȇ�¦ǀǿÂ��ǂū¦�ÄǂǰǨǳ¦2.

للغة األبوية، كاللغة الالتينية يف العصر احلديث، لغة مناسبات وطقوس ال لغة حبث ا

�ÀƢǯ�Å¦ǂǠǋ��ǞǷƢǈǳ¦�Â¢�¥°ƢǬǳ¦�ǆ. وحوار Ǩǻ�Ŀ�Ǧ Ǵţ�� ƢǼǣÂ�ƾȇȂš �̈¦®¢��ÅƢƥƢǘƻÂ�ÅƢǐǻ��ƢĔ¤

أمحد حممود، املنظمة العربية للرتمجة، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، :رية، تربراينجتون مور، األصول اإلجتماعية للدكتاتو -1

 .371ص
.377فسه، صناملرجع  - 2



 األبعاد الحضارية والسياسية للتمثالت الديمقراطية ..................................رابعالفصل ال

171

أو نثراً، حالة من الطرب أو احلماسة، من الفرح أو الغضب، ونادرًا حالة من التفكري 

�ƢŮƾƦƬǈƫÂ�ļ¦ǀǳ¦�ȆǟȂǳ¦Â�®ǂǨǳ¦�ȆǨǼƫ��ƨȈǟƢŦ�ƨǤǳ�Ǯ. إىل الذاتاهلادئ والعودة  ǳǀƥ�ƢĔ¤

�ȆǯǂǘƦǳ¦�ȆǟȂǳ¦Â�ƨȇȂƥȋ¦�ƨǘǴǈǴǳ�². بالوعي اجلماعي ƢǰǠǻ¦�Ȇǿ�ƨȇȂƥȋ¦�ƨǤǴǳ¦�ÀƜǧ�¦ǀđ

السائد، وهذا بدوره يساهم يف تكريس سلطة أبوية مستبدة بسبب إنعدام السند ) األبوي(

.1الشرعي

�Ƣē°ƾǬǷÂ�ƢȀƬǼǸȈǿ�Ŀ�ȄƸǐǨǳحلديث لغة مثل اللغة األبوية اليس بني لغات العامل ا

«�.الفكر وشّل التعبري الذايت تعطيلعلى  ǂǟ¢Â�ƢēǂǘȈǇ�ƪ Ţ�Ƥ Ƭǯ¢�ƨǜƸǴǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ň¤

أين ال استطيع اخلروج من ربقها، حىت عندما أحاول كسر قبضتها احلديدية على وعيي 

ل كلغة علوية تظهر جبانبها لغة تعلمتها ال كلغة أخرى وحسب، ب. وعلى أسلوب كتابيت

�ƨǤǳ�ƢȀȈǳ¤�ƢǼǧǂǠƫ�ƢǼƫƘǌǻ�ǀǼǸǧ��¦ǀđ�ƨǿËȂǌǷÂ�ƨǐǫƢǻ�ƨǤǳ�ƨȈǷȂȈǳ¦�̈ƢȈū¦�Ŀ�ƢȀǸǴǰƬǻ�Ŗǳ¦�̈ƢȈū¦

، والغموض وعسر 2مهيمنة متثل القيم العليا واحلقائق السامية وكلها تؤكد وجود اإلستبداد

صة وذوو السلطة، أما اللغة العامية ¤ƢŬ¦�ƢȀǼǬƬȇ�Ŗǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƢËĔ. الفهم فيها أهم خصائصها

�ÅƢȈǈǨǻ�ÅƢǷƢǐǨǻ¦�ƾǈš. فهي لغة األطفال والفقراء وعامة الناس �ȄƸǐǨǳ¦�ƨǤǴǳƢǧ��¦ǀđ

واجتماعيا عميقا ينعكس يف آن على صعيد الوعي الذايت وعلى صعيد الطبقة االجتماعية، 

أدىن يقطنه  ويتجّسد يف التضارب بني عامل أعلى، عامل اآلباء وذوي السلطة، وعامل

يف أعماق هذه اللغة األبوية تكمن آليات السيطرة . األطفال والنساء وعامة الناس الفقراء

.91، ص2007، 4برهان غليون، نقد السياسة الدولة والدين، املركز الثقايف العريب، ط-1
 .95ص  املرجع نفسه،-2
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وعلى ) يف املفاهيم والتعابري والقيم واأللفاظ واألساليب(على مجيع أشكاهلا اإليديولوجية 

  ).يف وسائل القمع والسيطرة العنفية املباشرة(مجيع أشكاهلا املادية 

�ǂƫ�ƨǤǳ�ƢĔ¤ فض أن تكون أداة طّيعة للوعي الذايت، فتصّر على الكالم من خالل الفرد

هلذا ليس أقدر على إمخاد جذوة الفكر املبدع وتشويهه من . ال بذاته) الناطق أو الكاتب(

وألن هذه اللغة غري قادرة على التعبري العلمي، أي على . إلباسه رداء الفصحى التقليدية

التعبري عنها بتفاصيلها الدقيقة، ولكي حتمي سلطتها إزاء العلم استيعاب املعرفة العلمية و 

والفكر احلديث، فهي ال تتعامل إال باملطلقات والكليات، وال ترضى إال بالقبول الكلي أو 

�ǂǰǨǳ¦� ¦°Â�ȆǸƬŢÂ��°¦Ȃū¦Â�ǲǟƢǨƬǳ¦�Ȅǌţ�ƨȈǟƢǧ®�ƨǤǳ��ƢēƢȇŗǼǟ�Ƕǣ°�ƢȀǼǰǳ. الرفض الكلي

Ãǂƻȋ¦�Ǧالرتاثي والديين، املنغلق على ǫ¦Ȃŭ¦�ǞǷ�ƢēƢđƢů�ǞȈŦ�Ŀ��ǾǈǨǻ.

هناك إضافة إىل صعوبة اللغة، الصعوبة النابعة من حمتوى اللغة، من موضوع النص 

نقد تارخيي اجتماعي ملفهوم الثقافة األبوية وسلطتها السياسية  ي، ه1هذه الصعوبة. بعينه

حىت القارئ املثقف أن  يعص صعب الفهم ومعّقد بشكل ال يستطفهناك ن. واإليديولوجية

  .يستوعبه

، ال ميكن التغلب على صعوبة الفهم مبجرد ترمجة النص األصلي وصياغته ناكما ذكر 

فالصعوبة ال تكمن يف النص بل يف تركيب الوعي عينه الذي جيابه هذا . ''املألوفة''باللغة 

فإن ترمجة  هلذا،. النص والذي يريد إخضاعه وإخضاع كل فكر جديد خيالف الوعي األبوي

1 - Hisham Sharabi, Neo patriarchy: A theory of Distorted Change in Arab Society (New

York: Oxford University Press, 1988).
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أي نص جديد جلعله مألوفًا ومفهومًا إمنا هو عملية تدجني هلذا النص وبطركته فكرياً 

.ونفسياً 

ƨȇ°ǀŪ¦�ƾǬǼǳ¦�ƨȈǴǸǟ�¼ȐǗȍ�ƨȈǧƢǯ�Śǣ�Ƣē¦̄�ƾŞ�œǼƳȋ¦�ǂǰǨǳ¦�ƨŦǂƫ�ƪ ǻƢǯ�ƢǼǿ�ǺǷ

خلروج ومن هنا ال مهرب من إتقان لغة أجنبية، فا. سعى إليها يف الوطن العريب اليومناليت 

من الفكر األبوي والدخول يف وعي فكري آخر ال يتم إال من خالل لغة أجنبية تتقنها 

.إتقاناً تاماً ومن مث بواسطة لغة عربية حديثة تضع أسسها من جديد

ال بد منها، وهي ترمجة املقوالت واملفاهيم الفكرية األجنبية '' ترمجة''غري أن هناك 

هذا شرط أساسي لنهوض لغة عربية نقدية جديدة، . إلدماجها يف النص النقدي اجلديد

  .خمتلفة يف آن عن لغة الوعي األبوي وعن لغة الرتمجات العربية للنصوص األجنبية

كيف نعاجل مشكلة ترمجة هذه املقوالت ودجمها يف اللغة النقدية اجلديدة؟ عملياً 

إىل جانب الرتمجة ) جنيباأل(بدجمها يف كتاباتنا ويف حماضراتنا، باستعمال التعبري األصلي 

من هنا ندرك حاالً ). بوضع التعبري الفرنسي أو االنكليزي أو األملاين بني هاللني(العربية 

فإذا كانت املقوالت املستعملة، . مصدر املؤثرات الفكرية يف النص النقدي ومرجعه األجنيب

ميشيل (مصدرها حاًال اخل، نكتشف...ةي، واإلبستيمركيولوجيا، واجليولوجيا، مثًال، هي األ

كما حيدث، (فنقرأ النص العريب ونفهمه مبقدار فهمنا لنص فوكو وإطاره املنهجي ) فوكو

.1)مثًال، عندما نقرأ كتاب حممد عابد اجلابري تكوين العقل العريب

.80، ص1988مركز دراسات الوحدة العربية، :، نقد العقل العريب؛ بريوت3حممد عابد اجلابري، تكوين املقال العريب، ط-1
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لكن هل هذا كاٍف الستيعاب هذه املقوالت وتفّهم الفكر الذي تعّرب عنه؟ أال 

ة احلرفية، حيث حنن، حتت هيمنة فكر آخر؟ إن إصرارنا على نبقى، إذ قنعنا بالرتمج

االستيعاب الكلي للمقوالت املرتمجة هدفه حتقيق استقاللنا الفكري واستقالل أسلوبنا يف 

ƢŷƜƥ�ÅƢǻƢȈƷ¢��ƢȀƬđƢů�Ƥ¾�. العرض والتحليل ǼƴƬƥ�ƨŦŗǳ¦�ƨȈǳƢǰǋ¤�±ÂƢš �¾ÂƢŴ�ƢǼǳ±�ƢǷ�ǺŴ

¢�ǺǷ�ƢĔƘǯÂ�̈°ƢǠƬǈŭ¦�̈ƾȇƾŪ¦�©ȏȂǬŭ¦�ŉƾǬƬƥ�Ãǂƻ¢�ÅƢǻƢȈƷ، و )ترمجة املقوالت(الرتمجة كليًا 

إن أول شرط لنهوض . وهذا نوع من اخلداع الذي ميارسه الفكر األبوي املستحدث. صنعنا

فكر عريب مستقل هو إرجاع الفكر إىل أصوله، وال حرج يف أن تكون هذه األصول 

ديث إزاء نفسه وطالبه وقرائه فالعودة إىل املصدر هو أول واجبات الناقد احل. خارجية

  .وزمالئه

املثقفني والباحثني والكتاب املتخصصني، للقارئ  كتبيملن : لنتناول جانبا آخر

العادي أم للقارئ املتخصص، ومن هو القارئ العادي ومن هو املتخصص، وكيف ختتلف 

  الكتابة بالنسبة إىل كل منهما؟

ل غري حمايدة وكثري من املفاهيم مازالت اللغة ماكرة ومحالة أوجه، وهي يف كل األحوا

�ȆǿÂ��ƢȀƬȇ®°Ƙƥ�̈ǂǰǼƬǷÂ�ƨƯ¦ƾū¦�² ȂƦǴƥ�ƨǈƦǴƬǷ�ƢĔȋ��ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ń¤�ƨƦǈǼǳƢƥ�ƨȈƥƢƦǓ

1.مازالت يف عمقها موغلة يف التقليد وضاربة جبذورها للنظام األبوي

�ÄȂƥȋ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƾƟƢǈǳ¦�ÄǂǰǨǳ¦�°ƢǗȍ¦�Ŀ�ƨǏƢşÂ��ÀƢȈƷȋ¦�ǂưǯ¢�ĿÂ�ƨȇƢĔ�Ŀ

القرن العشرين، جند أن القارئ العادي والقارئ املتخصص مها يف كثري من األحيان قارئ 

1-ƫ��ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ǧ Ǵţ�ƨȈǳƢǰǋ¤Â�ÄȂƥȋ¦�¿ƢǜǼǳ¦��ĺ¦ǂǋ�¿Ƣǌǿاجلزائر، دار الغرب للنشر والتوزيع، 4حممود شريح، ط: ر ،

.108، ص2002
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مثال، كتاب .ونوع الكتابة يلعب دورًا مركزيًا يف تقرير هوية القارئ وعالقته بالنص. واحد

يف يفّرق بني القارئ املتخصص والقارئ العادي، أسلوبه وحمتواه قارئًا واحداً، الستهدف بي

ومبوضوعه، قارئاً حمّدداً ذا كفاءات حمّددة ختوله  ه، بأسلوبيستهدف   كتاب  هناك  حني أن

تفهم اإلشكاليات النظرية واملنهجية اليت يعاجلها النص، واليت تعوز القارئ العادي حىت لو  

ǎ.كان مثقفاً  Ǽǳ¦�Ȃǿ�¥°ƢǬǳ¦�ƨȇȂǿ�°ËǂǬȇ�ƢǷ�ÀƜǧ��ŘǠŭ¦�¦ǀđ . أنا قارئ عادي إزاء نص

وأنا قارئ عادي عندما أقرأ الشعر وقارئ .  وقارئ متخصص بالنسبة إىل نص آخرمعّني 

الفكري، األديب، (أما ماهية النص أو طبيعته فيقررها احملتوى . متخصص عندما أقرأ الفلسفة

فالفكر التقليدي احملافظ . ولكل حمتوى لغته اخلاصة وأسلوبه اخلاص). العلمي، الفين

.ه التقليدية وأسلوبه، وللفكر اجلديد لغته وأسلوبه املمّيزله لغت) الفكر األبوي(

تغيري (إذا كان التغيري االجتماعي يفرتض التغيري الفكري : النقطة الرئيسية هي التالية

يتطلب تغيرياً يف اللغة، ) علمي وأديب وفين(أحد شروطه املركزية، فكل تغيري فكري ) الوعي

  .اهيم واملصطلحاتأي يف املنهج واألسلوب كما يف املف

من هنا يتبّني أن عدم فهم القارئ العادي النص النقدي احلديث ال يكمن يف النص 

فإذا كان التغيري الفكري . التعابري املستعملة فيه'' غموض''املفاهيم و'' غرابة''عينه بل يف 

لغة أي يف إتقان ال –يفرتض وجود فجوة يف الوعي ال ميكن جتاوزها إال بتغيري يف الفهم 

توجب على القارئ أن يرتفع  -اجلديدة ومفاهيمها فيصبح القارئ العادي قارئا غري عادي

هنا تكمن مهمة النقد احلديث . إىل مستوى النص ال أن خيفض النص إىل مستوى وعيه

وقدرته على تغيري الفكر برفع مستوى الوعي الفردي واجلماعي إىل مستوى النص النقدي 

  . احلديثاجلديد وخطابه العلماين
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أحد أخطار اللغة األبوية بعدها عن املعاناة احلياتية وتقصريها يف التعبري عن جتارب 

جتارب احلياة اليومية باملعىن الذي استعمل فيه الفيلسوف الفرنسي . الفرد التلقائية املعاشة

Laهنري لوفيفر الصيغة  vie quotidienneار اليومي واالختب ، أي تلك الناحية من التاريخ

وأيضًا يف .¢ÄƾȈǴǬƬǳ¦�Ȇź°ƢƬǳ¦�ƢđȂǴǇ¢Â�ƨȈƥǂǤǳ¦�ƨȈǰȈǇȐǰǳ¦�ƨǨǈǴǨǳ¦�ƢǸȀƬǴŷ يتاإلنساين ال

Leتعبريه  vécu )احلياة اإلنسانية''حيث تكون احلياة اليومية صلب ما ندعوه ) املعاش ''

وغياب هذا املفهوم ليس عن اللغة التقليدية فقط بل يف كثري من األحيان عن الفكر 

إن أحد . اجلديد أيضاً، يزيد من حدة الثنائية بني الفكر والواقع احليايت املعاشالنقدي 

أخطر النتائج للتناقض بني الفكر والواقع، بني اللغة وما تعّرب عنه، ابتعاد الفكر عن 

إشكاليات الواقع االجتماعي املعاش، وجترد النظرية الفكرية عن احلياة العملية حبيث يصبح 

ات تطفو على وجه الواقع وال تؤثر فيه سلبًا أو إجياباً، األمر الذي يعّزو الفكر جمرد نظري

انغالق الكلمة على نفسها وبعدها عن الشيء، ويكرس نسق القراءة السائد وأساليب 

  .التفسري املهيمنة

إن فشل احلركات اإلصالحية يعود لعدم التكافؤ بني النظرية واملمارسة بني الفكر 

يان ومتناظران يف إحداث التغيري املنشود، ال إمكان لوجود فكر خالص، والفعل، فهما متواز 

فكل فكر يدافع عن مصاحل وينافح عن إيديولوجيات، وبناء عليه، فإن كل فكر يوجد على 

حمك التاريخ ويواجه مصريه التارخيي، وللمثقف احلر دور إزاحة هذه النظرة األسطورية 
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�ƢēȏȂǘƥ�Ŀ�ƨǫ°ƢǨǳ¦�©¦ǀǴǳ "يقول ه�ƨǬȈǬƷ�Ȇǿ�ƢȀƬđƢů�ƢǼȈǴǟ�Ŗǳ¦�ǪƟƢǬū¦�ńÂ¢Â�ĺ¦ǂǋ�¿Ƣǌ

1.تارخينا من دون كذب على النفس وخداع اآلخرين

ما هو موقف املثقفني والنقاد إزاء عامة الناس، إزاء من : على صعيد آخر نتساءل

  نسميهم اجلماهري؟

'' باستورايل''ف إنه موق: تعبريًا غري مألوف لتحديد هذا املوقفهشام شرايب  ستعمل لقد ا

(pastoral)�śƥ��ǞǸƬĐ¦Â�ƨǠȈƦǘǳ¦�śƥ�ǲǐǨȇ�ȆǟÂ�ǺǷ�ǪưƦǼȇ��ȆǨǗƢǟ�ȆǈǻƢǷÂ°�Ǧ ǫȂǷ�Ä¢��

Liberal)العقل واملادة، بني القيم البسيطة والقيم املعقدة، وعي الليربالية اإلنسانية 

Humanism)  العايل''املنعكس يف نصوص مثقفينا الذين يكتبون على صعيد األدب ''

ر التجريدي، باألسلوب الذي اكتسبه معظمهم من الكّتاب الغربيني وثقافتهم والفك

  .اإلنسانية الليربالية

ال تتوجه إىل مجهور شعيب من القراء بل تستهدف النخبة املثقفة '' العالية''إن الكتابة 

القادرة على قراءة هذا النهج من الكتابة من خالل تفهم هذه النخبة لإلطار الفكري 

�ǺǷ�ƨƥƢƬǰǳ¦�ǽǀǿ�ƪ.، ومرجعه الغريب، هلذه الكتابةواألديب ƥŗǫ¦�ƢǸǴǯ��ƢȀȈƟ°ƢǫÂ�ƢđƢƬǯ�ǂǜǼƥ

  .األمناط والنماذج الغربية ارتفعت قيمتها األدبية وازدادت صحتها الفكرية

إن مرتع الالهوت التقليدي هو اللغة التقليدية ومرتع السلطوية، وكل نزعة أبوية يف 

قليدية، وما مل حترر اللغة من مرجعها الالهويت، ال نستطيع السياسة والفكر هو اللغة الت

.10، ص1981هشام شرايب، املتفقون العرب والغرب، بريوت، دار النهار، -1
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حترير فكرنا من املرجع الديين التقليدي، البد من لغة منزوعة القداسة والتقديس، ومن هن 

.1"من هنا يرتبط اإلنعتاق الفكري إرتباطا عضويا بالتحرر اللغوي" هشام شرايب"يقول 

انيه بعض النصوص النقدية احلديثة، ليس هنا يكمن االبتعاد أو االغرتاب الذي تع

ǿ��ÅƢǔȇ¢�ƨȈƥ®ȋ¦Â�ƨȇǂǰǨǳ¦�ƢēƢǯƢǸĔƢƥ�ǲƥ�ǖǬǧ�ƢȀƬǤǳÂ�ƢđȂǴǇƘƥ�©ƢǟȂǓȂŭ¦Â�©ƢǯƢǸĔȏ¦�ǽǀ

́�¦�ƨȇƾǬǼǳااليت د ȂǐǼǳ¦�ǽǀǿ�©ƢǯƢǸĔ¦�À¢�Ä¢�°¦Ȃū¦�ƢŮȂƷ�°) يف األدب والفلسفة كما يف

ǫ�ǆ) العلوم االجتماعية واإلنسانية ǰǠƫ�ƢŶ¤�ƢēƢǟȂǓȂǷÂ�Ŀ�ŅƢũ¢ǂǳ¦�ĺǂǤǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƢȇƢǔ

�ƨȈǯǂǘƦǳ¦�ƨǴƷǂǷ�Ŀ�Ǧ ǴƼƬŭ¦�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�©ƢǯƢǸĔ¦Â�ƢȇƢǔǫ�ǆ ǰǠƫ�ƢŲ�ǂưǯ¢�̈°ȂǘƬŭ¦�ǾƬǴƷǂǷ

هذا ال ينفي أن تكون هناك أرضية مشرتكة عاملياً، على صعيد النظرية الفكرية . األبوية

إال . ضاري أو اللغوي أو التارخييواملنهجية، بني احلركات الفكرية املختلفة على املستوى احل

�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ƨŪƢǠǷ�Ǻǟ�®ƢǠƬƥȏ¦�Ȃǿ�§ǂǠǳ¦�ÀÂƾǫƢǼǳ¦Â�§ ƢƬǰǳ¦Â�ÀȂǨǬưŭ¦�ǾđƢŸ�Äǀǳ¦�ǂǘŬ¦�À¢

العريب، بإشكالياته االجتماعية والسياسية واالنصراف أكثر وأكثر إىل معاجلة اإلشكاليات 

ابات البنيوية والسيمولوجية وجية اليت تشغل أصحاب الكتبو اإلبستيمولوجية واللغوية واألنرت 

  .والتفكيكية يف الغرب

من الكتابة النقدية العربية املعاصرة، أما على صعيد '' العايل''هذا على الصعيد 

ȐĐ¦Â�Ǧ©(الكتابة العامة  Ƹǐǳ¦�Ŀ (فالوعي . فاإلشكالية تظهر يف شكل معاكس

§�Đ¦�ƢȇƢǔǫ�¾ÂƢǼƬȇ�«¯ƢǇ'' احلديث''أو '' العلمي'' Ƣǘƻ�Ŀ�ƾǈƴƬȇ تمع والتاريخ من موقع

، وبلغة جتريدية ساذجة ترى األشياء من منظور طبقة )التقليدي واحلديث(الفكر املخضرم 

1-��ƨȈƥǂǠǳ¦�̈ƾƷȂǳ¦�©ƢǇ¦°®�ǄǯǂǷ��©ÂŚƥ��ǺȇǂǌǠǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬƴǸǴǳ�Ä°Ƣǔū¦�ƾǬǼǳ¦��ĺ¦ǂǋ�¿Ƣǌǿ1990 ،

 .18ص
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ويتجّسد هذا النوع من الكتابة يف النص . اجتماعية وثقافة فكرية متخلفة وغري مكتملة

�Ȃǳ¦�Ŀ�ƨȇǂȀǌǳ¦Â�ƨȈǟȂƦǇȋ¦�©ȐĐ¦Â�ƨȈǷȂȈǳ¦�ƨǧƢƸǐǳ¦�°ƢǌƬǻ¦�Ǫǧ¦°�Äǀǳ¦�ĿƢƸǐǳ¦ طن العريب

وخارجه من النصف الثاين يف القرن العشرين، على أشكاله املختلفة، كاملقابلة الفكرية 

.والتحليل السياسي والنقد األديب والتعليق الثقايف، حماوًال التمثل بالنص الصحايف الغريب

نص النقد األديب، االجتماعي،  –لننظر اآلن إىل النص النقدي العريب السائد 

  .يف أشكاله التقليدية واحملافظة -الفلسفي

إنه نص األستاذ الدكتور العامل اخلبري ذي احلس املرهف والفكر الرفيع، إنه جتسيد 

املختلفة، إنه نص ) اإليديولوجية األدبية والفكرية(األبوي يف تراكيبه ) اخلطاب(للمقال 

1.اآلمرة رجايل ال مكان للمرأة فيه، ال يسمع فيه إال صوت األب بنعرته العارفة

وكأنه يلقى من منصة ) دون إدراك كاتبه(وحىت النص النقدي احلديث يأتينا أحيانًا 

وأحيانًا أخرى يأتينا مليئًا بأصوات .اخلطابة، نصًا قاطعًا ال أثر لروح احلوار أو التساؤل فيه

فال نستطيع حتديد معانيه ) إال إذا عدنا إىل مرجعها الغريب(غريبة ال نعرف ماهيتها 

ولعل هذا . النغراسها يف عامل فكري غريب عنا وجتارب حياتية خارج عاملنا وجتربتنا املعاشة

  .النموذج هو املسيطر اليوم يف الكتابات النقدية العربية احلديثة 

  ما هو هدف الكتابة النقدية؟ ما جيب أن يكون هدف النص النقدي العريب؟

ثر من جمرد وصف البديل للبىن أوًال، وقبل كل شيء، أن يقدم النص النقدي أك

، بان يوفر متهيدًا فكريًا واجتماعيًا لألرضية )البىن الفكرية، االجتماعية، األدبية(القائمة 

´هش - 1 ��ǪƥƢǈǳ¦�ǞƳǂŭ¦��ǺȇǂǌǠǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬƴǸǴǳ�Ä°Ƣǔū¦�ƾǬǼǳ¦��ĺ¦ǂǋ�¿Ƣ19.
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) األبوية(وال يتم هذا إال بعملية نقدية مباشرة للبىن التقليدية . املطلوبة إلقامة البىن البديلة

د الفكري اجلادة تتطلب إسرتاتيجية فكرية من هنا فإن عملية النق. القائمة يف أنواعها كافة

كما . دقيقة تتناول أكثر من ترمجة االصطالحات الغربية وحتليلها الوصفي، كما حيصل اآلن

�§ȂǴǇȋ¦�®ǂů�ǺǷ�ǂưǯ¢�ń¤�«ƢƬŢ�ƢĔ¢''هذه بالتأكيد ليست . مهما كان جريئاً '' الطليعي

سياسيًا بأعمق ما يف هذا التعبري من عملية بريئة، فهدفها ليس هدفًا نظريًا جمرداً، بل هدفاً 

¸ƢǸƬƳȏ¦�Â¢�ƨǇƢȈǈǳ¦�Ǻǟ�̈ƾȈǠƥ�ƨȈǨǈǴǧ�Â¢�ƨȈƥ®¢�ƢēƢǟȂǓȂǷ�ÀȂǰƫ�ƢǷƾǼǟ�ŕƷ��ŘǠǷ.

�Ǯ ȈǰǨƬǳ�ƾȀŻ�ƪ ǫƚǷ�Ǯ ȈƬǰƫ�Ȇǿ�ƢŶ¤�̈ƾȇƾŪ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�ƨƥƢƬǰǴǳ�̈°Â¦ƾŭ¦�ƨđƢĐ¦�ÀƜǧ�¦ǀŮÂ

  .اخلطاب املهيمن ونسف أسسه السياسية واإليديولوجية

Philippe)البارت  -مرتمجة لفليب الكويف مقابلة  Lacou-Labarte)1 يصف ،

¦ƢǟȂǓȂǷ�ƢĔƘƥ��ł©�... ''الدين وحقوق اإلنسان والليربالية''إىل '' الدعوة''املفكر الفرنسي 

الثورات األهلية يف هذا العصر، هي الثورات ''، وأن ''ختطاها الزمن تارخييًا وفلسفياً ''

يقول إن . بطبيعتها'' تناقض املاركسية''اهلنغارية والبولونية اليت املناهضة للماركسية، كالثورة 

... مل تعد''ألن التقنية الغربية '' ين للميتافيزيقياالتفكيك التق''اركسية إمنا سببه فشل امل

  .''حباجة إىل الرسولية املاركسية

ترى، ما موقف املثقف العريب إزاء هذه األفكار؟ يف أكثر األحيان، إنه موقف 

القبول الصامت، فهذه األفكار صادرة عن كاتب فرنسي ذائع الصيت يركب موجة الفكرية 

العارمة اليت اجتاحت الفكر الفرنسي األورويب منذ أواخر الستينات، واليت وضعت كتابات 

 ).1988صيف (مواقف : ينظر جملة - 1
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فوكو ودريدا والكان أطرها ومفاهيمها على صعيد الفكر التارخيي والفلسفي والعلوم 

األطر واملفاهيم فقط بل املوضوعات الرئيسية اليت تتناوهلا أيضاً  ليس. االجتماعية عموماً 

فأصبحت تشكل النماذج ) يف حقول اللسانيات والتاريخ واالجتماع واألدب وعلم النفس(

  .الفكرية املهيمنة يف حتديد املنهجية التحليلية والنقدية يف احلركة النقدية احلديثة

ضارية اليت تفصل بني الواقع العريب والواقع حصيلة هذا االجتاه اختفاء الفجوة احل

اخل ...الغريب على صعيد الفكر، حبيث يصبح الكالم عن املاركسية والدين والثورة والتاريخ

يف باريس أو لندن الكالم عينه بني املثقفني يف القاهرة أو الدار البيضاء أو بريوت، أي أن 

مناط واملوضوعات نفسها اليت ينقلها الفكر أمناط الفكر األورويب املعاصر وموضوعاته هي األ

النقدي من الواقع الغريب إىل أسلوب معاجلته إشكاليات الواقع العريب حاضرًا وماضياً 

الواقعني العريب والغريب واالختالف الفكري الذي جيب أن يصدر عن هذا . ومستقبالً 

'' الليربالية''و'' حقوق اإلنسان''و'' الدين''ففي حني تشكل موضوعات . التضارب

¢�Ƣǈǻǂǧ�Ŀ�Ȇǿ��¿ȂȈǳ¦�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȇǂǰǨǳ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�©ƢȈǳƢǰǋȍ¦�Ƕǿ'' املاركسية''و

حيث املاركسية والدين '' ختطاها الزمن تارخييًا وفلسفياً ''والعامل الغريب إمجاًال، موضوعات 

رة املتطورة، وما اإلنسانية ة الرأمسالية يف مرحلتها املعاصنيفككتها التق'' ميتافيزيقا''إال  ليسا

(Humanism)1.والليربالية إال إيديولوجيتني سبقهما الزمن وأصبحتا تراثاً ال حياة فيه

، حاملة ''أوستني''إن اللغة من منظور الفلسفة الرباغماتية األمريكية، وخاصة عند 

عندها  يف أحشائها إلمكانيات اإلجناز وهي يف تصور فلسفة التواصل املقاربة، وخاصة

حاضنة للحوار والتواصل، أما يف النظام البطريقي فهي إتصالية، يقول شرايب " ماسهابر "

1-´ ��ǪƥƢǈǳ¦�ǞƳǂŭ¦��ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ǧ Ǵţ�ƨȈǳƢǰǋ¤Â�ÄȂƥȋ¦�¿ƢǜǼǳ¦��ĺ¦ǂǋ�¿Ƣǌǿ156.
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هي إحلاحها على املوافقة اليت تعتمد كافة أصناف اخلطاب األحادي على إستثناء اخلالف "

  ".يف الرأي ونبذ التساؤل والتصدي لإلحنراف

¦̄¤�ƨƸȈƸǏ�ƨȇƾǬǻ�ƨđƢů�ƢǼǠǫ¦Â�ƨđƢů�ƢǼǼǰŻ�Ǧ Ȉǯ قررنا، كما قّرر املفكرون

الناقدون الغربيون بالنسبة إىل واقعهم، إن إشكاالت أساسية بالنسبة إلينا وإىل جمتمعنا هي 

�ȆǷǂȇ�ÄƾǬǻ�̧ÂǂǌǷ�Äȋ�ȆǇƢǇȋ¦�¶ǂǌǳ¦�À¤��Ƣđ�½ƢǸĔȐǳ�Ȇǟ¦®�ȏÂ'' جانبية''إشكاالت 

�ƢǸǯ�ǆ ȈǳÂ�Ȃǿ�ƢǸǯ�ǾƬđƢů�Ä¢��ƨȇƾƳ�ƨđƢů�Ǻǿ¦ǂǳ¦�ƢǼǠǫ¦Â�ƨđƢů�ń¤ يتصوره املأخوذون

بالغرب، يكون بتحديد اإلشكاالت احلقيقية املنبثقة من الواقع الراهن عينه، ومعاجلتها 

هذا ال يعين رفض الفكر النقدي الغريب، بل . باألساليب واملقاربات اليت يفرضها هذا الواقع

ƢǻƢȇƢǔǫ�ƨđƢů�ń¤�» ǂǐǼƫ�ƢǸǼȈƷ�ǾǼǟ�ǲǬƬǈǷ�ǞǫȂǷ�¯Ƣţ¦�°̈ÂǂǓ�ȄǴǟ�ǖǬǧ�ƾȈǯƘƬǳ¦

.االجتماعية والفكرية املختلفة كل االختالف أحياناً عن قضاياه

¦ƢǬŭ¦��ƾȈǯƘƫ�ǲǰƥ��Ǿǻ¤��¿ȂȈǳ¦�ƨȈƥǂǤǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�ƾƟƢǈǳ¾�) اخلطاب(ما هو املقال 

'' ما بعد احلداثة''النقدي يف أشكاله املختلفة الذي يدور حول قضايا وإشكاليات مرحلة 

(Postmodernism)Đ¦�Ŀ�Ƣǿƾų�ƢǸǯ���§ǂū¦�ƨȇƢĔ�ǀǼǷ�̈°ȂǘƬŭ¦�ƨȈƥǂǤǳ¦�ƨȈǳƢũ¢ǂǳ¦�©ƢǠǸƬ

تتمّيز مرحلة ما بعد احلداثة، على صعيد ). أو منتصف القرن العشرين(العاملية الثانية 

املاركسية الغربية اجلديدة، منهجية العلوم االجتماعية، :اإلنتاج الفكري، بالتيارات التالية

1.التحليل النفسيالبنيوية، التفكيكية، 

1-�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ǧ Ǵţ�ƨȈǳƢǰǋ¤Â�ÄȂƥȋ¦�¿ƢǜǼǳ¦��ĺ¦ǂǋ�¿Ƣǌǿ158املرجع السابق ، ص.
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لقد تعرض املثقفون العرب يف العقدين أو العقود الثالث املاضية إىل هذه التيارات  

لكن باألكثر إىل تيارات ثالثة هي املاركسية ومنهجية العلوم .على مستويات خمتلفة

كان التيار السائد من ). وخباصة منهجيتها التفكيكية(االجتماعية والنظرية البنيوية 

ǳ¦�ƨȇƢĔ�ŕƷ�©ƢǼȈǈǸŬ¦ȂǴǰǻȋ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�¿ȂǴǠǳ¦�°ƢȈƫ��©ƢǼȈƬǈ-  السياسة وعلم (أمريكي

ويف ) القاهرة وبريوت(، وذلك على صعيد املتخصص اجلامعي يف الوطن العريب )االجتماع

ƢȈƬǳ¦�ȄǤǗ�©ƢǼȈǠƦǈǳ¦� ƾƥÂ�©ƢǼȈƬǈǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ°�). بريطانيا والواليات املتحدة(اخلارج 

ومنذ أواخر السبعينات انبثق التيار البنيوي ). سيعلى الصعيدين النظري والسيا(املاركسي 

يف ظل ثالثة مفكرين فرنسيني كان هلم أكرب األثر يف تطور احلركة ) وما بعد البنيوي(

وقد أصبح . روالن بارث، ميشيل فوكو، وجاك دريدا: النقدية العربية وخباصة يف املغرب

ة من املشرق العريب إىل املغرب العريب واضحًا أن مركز الثقل الثقايف قد انتقل يف هذه املرحل

  .الكبري

املمثل بالعلوم االجتماعية (ويف هذه الفرتة، ظهر فشل التيار الفكري الليربايل 

��ƨȀƳ�ǺǷ�ƨȈƥȐǬǻȏ¦�ƨȈǷȂǬǳ¦�ƨǯǂū¦�ƾȇ�ȄǴǟ�ƨȈǳ¦ŐȈǴǳ¦�ƨǈǇƚŭ¦�°ƢȈĔ¦Â) أمريكية-األنكلو

ǳ¦�ƨđƢů�Ǻǟ�ƨȈǻƢƯ�ƨȀƳ�ǺǷ�śȈǳ¦ŐȈǴǳ¦�śǨǬưŭ¦�ǄƴǟÂتيار املاركسي على الصعيد النظري .

األول على صعيد السلطة والثاين على صعيد  –وقد فشل التياران القومي واالشرتاكي 

يف إقامة نظام سياسي جيسد احلركة القومية  - احلركات واألحزاب الثورية املاركسية الشيوعية

  .العربية الوحدوية أو احلركة املاركسية االشرتاكية على السواء

كن حتديد التيار النقدي الفلسفي السائد حاليًا بأنه تيار فكري مستقل، تيار مي

املاضي وجتاربه اإليديولوجية بالرتكيز على النظرية النقدية '' أخطاء''حياول، من جهة، جتنب 
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�Ņ¦ŐȈǴǳ¦�§ ƢǘŬ¦�ǺǷ�ǲǯ�Ǯ ȈǰǨƫ�ń¤�» ƾē�Ŗǳ¦�ƨȇ°ǀŪ¦)واخلطاب ) االجتماعي العلمي

؛ ومن جهة )املاركسية اللينينية املاوية(واخلطاب املاركسي الثوري ) اصريالبعثي والن(القومي 

أخرى إىل صياغة أطر فكرية جديدة إلعادة فهم الذات واآلخر، ولتدشني كتابة جديدة 

قادرة على إعادة كتابة التاريخ العريب واإلسالمي وإثبات شرعية التعددية الفكرية والسياسية 

ǏƢǠŭ¦�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ1.ر

السائد يف الغرب اليوم هو املقال النقدي احلضاري، ) اخلطاب(إذا كان املقال 

ƨǨǴƬƼŭ¦�ǾǳƢǰǋƘƥ�řȇƾǳ¦�ŅȂǏȋ¦�¾ƢǬŭ¦�Ȃǿ�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ǺǸȈȀŭ¦�¾ƢǬŭƢǧ.

ميكننا القول إن بروز احلركة األصولية ومقاهلا الفكري هو نتيجة أو ردة فعل مباشرة 

Ņ¦ŐȈǴǳ¦�¿ƢǜǼǳ¦�°ƢȈĔȏ�ǺǷ��ǲǰǯ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǸǜǻȋ¦�Ŀ�ÄÂƾƷȂǳ¦�ȆǷȂǬǳ¦�¾ƢǬŭ¦�°ƢȈĔȏ�ŅƢƬǳƢƥÂ

�ǾƳȂƬǳ¦�©¦̄�ƨȈǼǗȂǳ¦�§ ¦ǄƷȋ¦�ƢđǂǓÂ�ƢȀǈǨǼǳ�ƨȈƳȂǳȂȇƾȇȍ¦�ƨȈǟǂǌǳ¦�ƨǘǴǈǳ¦�°ƢǰƬƷ¦Â��ƨȀƳ

Ãǂƻ¢�ƨȀƳ�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ȆƳȂǳȂȇƾȇȍ¦�°¦Ȃū¦�§ Ƣƥ�¼Ȑǣ¤Â�Ȇǯ¦ŗǋȏ¦�Â¢�ȆǷȂǬǳ¦ . كانت

أو األربعة املاضية أنه مل يعد يسمع يف ساحات النقاش العامة نتيجة ذلك يف العقود الثالثة 

سوى صوت السلطة وصوت نظري إيديولوجي، فعاش ) وسائل اإلعالم ومراكز الثقافة(

يف حالة من الصمت واهلجرة ) اجليل الذي بلغ سن الرشد يف اخلمسينات(جيل بكامله 

  .الداخلية واالنكسار

وم املقال األصويل الديين، املقال الوحيد القادر على ميأل هذا الفراغ اإليديولوجي الي

فرض نفسه بلجوئه إىل الشرعية الدينية والشعارات اإلسالمية نفسها اليت تعتمدها السلطة 

1-�́ ��ǪƥƢǈǳ¦�ǞƳǂŭ¦��ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ǧ Ǵţ�ƨȈǳƢǰǋ¤Â�ÄȂƥȋ¦�¿ƢǜǼǳ¦��ĺ¦ǂǋ�¿Ƣǌǿ159.
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�ƨȈƦǠǌǳ¦�©ƢǟƢǘǬǳ¦�Ǯ.القائمة أساسًا لشرعيتها ȇǂŢ�ǺǷ�ƨȈǳȂǏȋ¦�ƨǯǂū¦�ƪ ǼǰŤ�¦ǀđ

ƨǬƥƢǈǳ¦�ƨȈƥǄū¦�Ƣē¦ ƢǸƬǻ¦�Ǻǟ�ƪالواسعة ومن جذب جزء من القطاعات املثقفة اليت  ǳ±ƢǼƫ.

من هنا جيب اعتبار احلركة األصولية اإلسالمية حركة سياسية ال حركة دينية، يف توجهها 

فاإلسالم بالنسبة إىل األصولية وسيلة عملية . العملي إن مل يكن يف حمتواها الفكري

نظامها وتربير قمعها الخرتاق احلواجز والسدود اليت تقيمها السلطة السياسية حلماية 

لكن موقف احلركة األصولية جتاه األنظمة القائمة يتميز بكونه موقفاً ذا . لألحزاب السياسية

يف حني أنه إزاء األحزاب واحلركات . ¢ƢĔ®ƢȀȇ�ǂƻȉ¦Â�ƨǘǴǈǳ¦�Ä®ƢǠȇ�ƢŷƾƷ: وجهني

ة احلديثة ال وهكذا فإن احلركة النقدي. موقف العداء اخلالص) القومية واملاركسية(العلمانية 

جتابه قمع السلطة السياسية وحسب، بل كذلك عداء احلركة األصولية والقطاعات 

ƢđƢǯ°�Ŀ�̈ǂƟƢǈǳ¦�ƨǠǇ¦Ȃǳ¦�ƨȇŚǿƢǸŪ¦.1

، فنقول املقال أو )''اخلطاب''أو ('' املقال''بتعبري '' الفكر''ميكننا هنا استبدال تعبري 

القارئ العريب قارئًا قويًا ال جمرد قارئ فإذا كان . اخلطاب الفلسفي أو التارخيي أو النقدي

ȐĐ¦Â�Ǧ©''يطالع (ناعس  Ƹǐǳ¦ ''ال بد من أن نتساءل حول أسلوب )يف القيلولة ليغفو ،

.قراءة املقال، فلسفياً كان املقال أم تارخيياً أم نقدياً 

يف الكتابة الفلسفية، كما يف الكتابة التارخيية أو النقدية، كثريًا ما تبدو التعابري

واملصطلحات واضحة سهلة الفهم، ال حتتاج إىل تفكري أو تعّمق، فال نفطن إىل معانيها 

عند ذلك ننتقل . الدقيقة إال عندما نتوقف وجنرب أنفسنا على متحيصها والتمعن يف سياقها

  .من مستوى املطالعة الناعسة إىل القراءة املفكرة الواعية

1-�́ ��ǪƥƢǈǳ¦�ǞƳǂŭ¦��ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ǧ Ǵţ�ƨȈǳƢǰǋ¤Â�ÄȂƥȋ¦�¿ƢǜǼǳ¦��ĺ¦ǂǋ�¿Ƣǌǿ160.
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التقليدية أو القراءة العادية اليت نتقنها يف  هي القراءة) الالواعية(القراءة الناعسة 

وهي ليست جمرد أسلوب يف القراءة، بل . مدارسنا ومعاهدنا الثقافية وهي ممارساتنا اليومية

فلغة هذه القراءة لغة اجتماعية . تعبري لعقلية ثقافية معّينة منبثقة من أرضية اجتماعية حمددة

ǳƾǷÂ�¶ƢŶ¢�Ƥ ǈƷ�ƢđƢƸǏ¢�Ƣǿ¦ǂǬȇÂ�ƢȀǸǴǰƬȇ�ǺǷ�ƨǰƦǋ�ǲǰǌƬǧ��ǺǷǄǳ¦�ǞǷ�ǂƴƸƬƫ�©ȏȂ

ميكننا . املعاين والتعابري والرموز والكليشيهات يتم من خالهلا التواصل االجتماعي العام

�¾¦ƾƦƬǇ¦�ǺǰŻ�Ʈ ȈŞ��́ ȂǐǼǳ¦Â�®¦ǂǧȋ¦�ƨǘǇ¦Ȃƥ�Ƣē¦̄�Ƥ ƬǰƫÂ�ǶǴǰƬƫ�ƨǤǴǳ¦�ǽǀǿ�À¤�¾ȂǬǳ¦

هذه اللغة هي اللغة األبوية إن . األفراد والنصوص دون تغيري يف املعىن املقال أو املكتوب

�ƢȀǗƢŶƘƥ�ƢȀǰǈŤÂ�ƢȀǈǨǻ�ȄǴǟ�ƢȀǫȐǤǻƢƥ��ƢĔ¤�̄¤��ŘǠǷ�ǺǷ�ƨǸǴǰǳ¦�Ŀ�ƢǷ�ǲǰƥ��ƨǜǧƢƄ¦

يرفض التغيري وال يقبل إال ما ينسجم مع قيمه ) فكرياً (وأشكاهلا التقليدية، حتمي نظامًا 

1.وأهدافه ومعانيه

واإلبداع وتشجيع احلفظ والتكرار  هلذا ليس مستغربا أن حتاول هذه اللغة منع اخللق

لذلك كان أحب النصوص على القارئ التقليدي . ووضع النص الرتاثي فوق كل نص

الشعر الكالسيكي املقّفى، الذي تربز فيه خصائص الكتابة التقليدية ) القارئ الناعس(

ال يقود فالشعر املقفى ينقل صورًا وأصداء معهودة حمببة و . ومقاهلا األبوي بأوضح أشكاهلا

ذلك أن اللغة التقليدية تركز اهتمامها على الكلمة . إىل اليقظة أو الوعي الذايت املتعب

ال على  (signifier)ال على املعىن، أي، بالتعبري اللساين احلديث، على الدال ) الرمز(

��Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦��ǽƢǘƼƬƫ�ǲƥ�Ƥ.(Signified)املدلول  ǈƷÂ�ŘǠŭ¦�ǪƦǈƫ�ȏ�ƨǸǴǰǳ¦�ÀƜǧ��¦ǀđ

إن التواصل يف الكتابة . ًا ما يؤدي إىل تعطيل التواصل العقالين الواضح بني املتحدثنيكثري 

1-�ǂǏƢǠŭ¦�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�Ʈ Ş��ƨȈǰȇǂǘƦǳ¦�ƨȈǼƦǳ¦��ĺ¦ǂǋ�¿Ƣǌǿ52رجع السابق،صامل��.
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التقليدية يقوم باألكثر على إشارات وشعارات ترددها النصوص تلقائيًا على أنواعها كافة، 

هنا يغيب املعىن . ''العلمية''من خطب اجلمعة وافتتاحيات الصحف إىل املقاالت واألحباث 

من هنا كان املقال األبوي التقليدي . لبالغة ويصبح األسلوب موضوع النص ومهّهوراء فن ا

أقرب إىل الوعي العام وثقافته التقليدية من املقال النقدي احلديث، فهو يثري العاطفة وخيّدر 

ļ¦ǀǳ¦�ȆǟȂǳ¦�ǾƦǴǘƬȇ�Äǀǳ¦�ÄǂǰǨǳ¦�®ȂȀĐ¦�Ƥ ǴǘƬȇ�ȏÂ�°ȂǠǌǳ¦.1

أو املقاالت الالثورية، اخلطاب الليربايل من جهة أخرى، ما موقفنا إزاء اخلطابات

مثًال أو اخلطاب األديب أو اخلطاب العلمي، أو حىت اخلطاب احملافظ؟ هل نرفضها كلها 

باسم اخلطاب الثوري الواحد الشامل؟ بتعبري أدق، هل بإمكاننا اخلروج من تعسف املنظور 

دون التنازل، يف الوقت نفسه، الواحد، وهل باستطاعتنا االنفتاح على اخلطابات الالثورية 

  عن اخلطاب الثوري؟

النقطة األساسية اليت أود التشديد عليها هي أن الشرط األول لضمان احلرية 

االجتماعية، فكراً وممارسة، هو إطاحة اهليمنة الكلية ألي خطاب، مبا فيه اخلطاب العلماين 

رية يف عدد الخقيقها يف املائة سنة اليت مت حتإن اإلجنازات الدميقراطية ا. أو االشرتاكي الثوري

.من البلدان العربية هي، على قلتها، إجنازات مهمة جيب احلفاظ عليها وعدم التخلي عنها

من ) أو انبثاق تيار فكري أو سياسي جديد'' ثورة''عند قيام (ما الفائدة من البدء كل مرة 

إن  ! احلل الشامل الكلينقطة انطالق جديدة حتذف كل ما سبقها لتنطلق من جديد حنو 

ونسيان املاضي كل مرة لن يؤدي إال إىل االستمرار يف قلب '' قلب صفحة جديدة''

هلذا . الصفحات وتكرار األخطاء واملراوحة االجتماعية، وبالتايل إىل البقاء يف احلالة عينها

1-�ǂǏƢǠŭ¦�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�Ʈ Ş��ƨȈǰȇǂǘƦǳ¦�ƨȈǼƦǳ¦��ĺ¦ǂǋ�¿Ƣǌǿ�� 60، ص املرجع السابق.



 األبعاد الحضارية والسياسية للتمثالت الديمقراطية ..................................رابعالفصل ال

188

ائة سنة ليس غريبًا أن يبقى واقعنا االجتماعي وبنيته األساسية على ما مها عليه يف امل

.األخرية دون أن يتغّري منهما إال السطح والقشور

قول إن الرتاث املهم ليس الرتاث العتيق الذي يعود بنا مئات السنني إىل نهلذا 

الوراء، بل الرتاث اجلديد الذي صنعته األزمنة احلديثة، يف حياة اجليل السابق واجليل أو 

�ǾƬǇ¦°®�ȆǤƦǼȇ�Äǀǳ¦�ª. ي حنياهاجليلني قبله، والذي صنعنا وصنع الواقع الذ ¦ŗǳ¦�ÀƜǧ�¦ǀđ

واحلفاظ على إجنازاته هو، يف املكان األول، الرتاث الذي صنعته األجيال الثالثة أو األربعة 

�ƢȀȈǴǟ�řƦǻ��ª. املاضية ¦ŗǳ¦�¦ǀǿ�¼Ȃǧ�ƨǼȈƬǷ�ƨȈǟƢǸƬƳ¦�̈ƾǟƢǫ�ƨǷƢǫ¤�ƢǼǻƢǰǷƜƥ�ƶƦǐȇ�¦ǀđ

1. ابية كلها من ثورية أو أصولية أو غربويةونوسع أطرها مما ميكننا من جتاوز األحالم اخلط

ال ميكنه اخلروج من حالة اجلهل والضعف  متخلف العريب انه  تمع¦Đنسى يكثرياً ما 

العمل املستمر لفرتة طويلة قد متتد إىل جيل أو جيلني  ه، بل علي''انقالب''أو '' ثورة''مبجرد 

وأماين املستقبل البعيد  حالم الطوباويةمن عبودية األ إن وعيًا زمنيًا كهذا حيرر. كثرأو أ

فال نعود نتحدث عن . إىل االنصراف إىل احلاضر القائم وإىل املستقبل اآليت القريب ويدفع

ƥ��¾ȂȀĐ¦�ǲƦǬƬǈŭ¦�®ƢǠƥ¢Â�ǪȈƸǈǳ¦�ȆǓƢŭ¦�©ƢȈǸǠǷ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǲƦǬƬǈŭ¦Â�ª ¦ŗǳ¦ كز تر ل

ǰǳ¦�ƨǜƸǴǳ¦�ǽǀđ�Å¦ ƾƥ�³ ى قو ال ƢǠŭ¦�Ȇź°ƢƬǳ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ȄǴǟ2.ريهة العفنة

، ''كاموالبري  ''من خالل القبض على ناصية احلاضر والعمل منه وفيه، كما قال 

أما العودة إىل الوراء، إىل . ميكننا خدمة املستقبل واستيعاب املاضي وامتالك التاريخ يف آن

عصر ذهيب مضى، أو القفز إىل األمام باجتاه عصر ذهيب آت، فلن يؤديا إال إىل الشلل 

1-ǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�Ʈ Ş��ƨȈǰȇǂǘƦǳ¦�ƨȈǼƦǳ¦��ĺ¦ǂǋ�¿Ƣǌǿ´ ��ǪƥƢǈǳ¦�ǞƳǂŭ¦��ǂǏƢǠŭ¦�ĺǂǠ61.
.62، صاملرجع نفسه - 2
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العمل الفعلي، وهيمنة اخلطابات الغيبية، والعجز عن التمييز بني الواقع واخليال، بني  وتعثر

  .احللم والتاريخ

لقد دخلت اإلنسانية يف مرحلة تارخيية جديدة، ال ميكن للحياة أن تعاش فيها على 

ويف . مستوى إنساين صحيح، إال إذا تأمنت فيها احلريات الدميقراطية والعدالة االجتماعية

غياب احلريات واحلقوق األساسية ال ميكن ألي جمتمع أن حيقق أهدافه اإلنسانية، بل يبقى 

على الصعيد اإلنساين، كما يف جمتمعات النزاع واالفرتاس، حتكمه السلطات الغامشة 

.واإلرادات اجلزئية، ويكون اإلنسان فيه خملوقًا ناقصًا عاجزًا عن حتقيق إمكاناته اإلنسانية

د التخلف جمرد وضع اقتصادي أو سياسي، بل أصبح نظامًا وحشيًا ومنطًا من هلذا مل يع

إن اإلنسان العريب، يف الواقع العريب الراهن، يعيش يف نظام . العيش احليواين الالإنساين

ليس من الصعب إزاء هذا الواقع الرهيب تفهم مسلك . وعلى صعيد دون املستوى املقبول

املستقبل على السواء فتخلوا عن ثقتهم بالتاريخ والتغيري، الذين فقدوا األمل باحلاضر و 

وجلئوا إىل الرتاثية والدين وإىل احلياة اجلّوانية والعيش االنتهازي، واهلجرة والتخلي عن الوطن 

  .ومسقط الرأس

إضافة إىل املوقف النقدي العلماين، إىل ثالثة أنواع من '' الثورة''لقد أدى فشل 

، والثاين، موقف الشك ''التخلي عن السياسة''اليأس من الثورة و األول، موقف: املواقف

إزاء الفكر العلماين والتوجه حنو الرتاث والدين؛ أما املوقف الثالث، فهو موقف االنتهازية 

واالنصراف عن السياسة والرتاث معاً، ورفض التعرف إال إىل املصلحة الذاتية واختاذ األفكار 

  .ه املصلحةوالعقائد وسيلة لتحقيق هذ
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إال أن املقال الثوري ال يزول بسبب هيمنة التيارات اليائسة أو املشككة أو 

االنتهازية أو اهلروبية يف صفوف املثقفني، بل يستمر على شكل قوة موضوعية تكمن يف 

1.صميم البنية االجتماعية، وال تلبث أن تظهر بأشكال سياسية وفكرية غري متوقعة

صار ملوضوع املاركسية العربية، أحد أهم التيارات السياسية أود أن أتعرض هنا باخت

إن فشل املاركسية العربية وتقوقعها . والفكرية يف الوطن العريب منذ منتصف القرن العشرين

يف احلياة السياسية والفكرية العربية يعود يف املكان األول إىل تذبذب املثقفني اليساريني 

وإىل مواقفهم الضعيفة إزاء القضايا الفكرية واإليديولوجية، العرب يف الستينات والسبعينات، 

ي  تلك. على صعيد اجلماهري العربية وانبثاق وعي ثوري واسع 1967خباصة بعد حرب 

الفلسطينية اليت رفعت شعارات '' الثورة''رياح الفكر املاركسي الثوري اليت هّبت بعد قيام 

غري أن تلك . ب بل يف كل أحناء الوطن العريبالتحرير والتغيري اجلذري ال يف فلسطني وحس

اللحظة التارخيية تبددت، ومل يبق منها أثر إىل صدى الشعارات الثورية، وختلى املثقفون عن 

كما تتخلى اجلرذان عن سفينة توشك على الغرق، وجلئوا إىل املواقف اليائسة '' الثورة''

، ومنهم من ركب سفينة األصوليني، )داخليًا أو إىل اخلارج(فمنهم من هاجر . واملتهربة

2.ومنهم من اخنرط يف صفوف السلطة أو يف خدمة أهل النفط

احلال يف مرحلة ما بعد الثورة، من أوائل السبعينات إىل مطلع  هكذا كان

يف أواخر هذه املرحلة أخذ فكر جديد يتبلور يف أعماق الوعي االجتماعي . الثمانينات

ن العريب والعامل الكبري حوله على الصعيدين الفكري نتيجة ملا كان جيري يف الوط

1-Đ¦�Ŀ�Ʈ Ş��ƨȈǰȇǂǘƦǳ¦�ƨȈǼƦǳ¦��ĺ¦ǂǋ�¿Ƣǌǿ�́ ��ǪƥƢǈǳ¦�ǞƳǂŭ¦��ǂǏƢǠŭ¦�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬ63.
.73، ص املرجع نفسه - 2
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واإليديولوجي ويف حقل املمارسة السياسية واالجتماعية، يف الغرب كما يف الشرق 

من هنا انبثق اخلطاب الثوري اجلديد على شكل خطاب نقدي حضاري يرفض . االشرتاكي

يصر على االختالف الشرعيات املطلقة وال يعرتف مبطلب احلقيقة الواحدة الشاملة، و 

السياسي والتعددية الفكرية، ويضع حقوق اإلنسان واحلريات الدميقراطية وقضية املرأة على 

§���ƨƳ¯Ƣǈǳ¦�ƨȈƫȂǿȐǳ¦�ǲƦǬȇ�ȏ�Ä°ǀƳ. رأس اهتماماته الفكرية واالجتماعية Ƣǘƻ�ȂȀǧ�¦ǀđ

ƨȈǈǯ°ƢǷ�ƢĔƢǰǷ�ǶȈǬȇÂ��ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦�ƨȈǈǯÂ̄ȂƯ°ȋ¦�ƨȈǈǯ°Ƣŭ¦Â�ƨȈǼȈǳƢƬǈǳ¦�ƢȀȈǧ�ƢŠ  جديدة منفتحة

قادرة على استيعاب التيارات الفكرية الطليعية املختلفة وعلى استنباط فكر مبدع جيمع 

بينها يف جدلية متنّورة تتفاعل مع الفكر الديين والفكر التفكيكي والفكر العلمي التجرييب 

هكذا ال يعود اخلطاب الثوري جمرد نظريات وشعارات تنطبق على كل مكان . على السواء

وزمان، بل تعبريًا خالقًا يتفاعل مع إجيابيات الواقع السياسي واالجتماعي، وحيلل إمكاناته 

هنا ال يعود . واجتاهاته يف ظروفه احملددة ومن خالل قيم وأهداف عملية قابلة للتحقيق

مفهوم الثورة مفهومًا مغلقًا ميثل عقيدة مهيمنة حيققها قائد منقذ، أو خنبة عسكرية، أو 

طر، بل مفهوماً منفتحاً متارسه فعلياً قطاعات واسعة من الشعب وخطاباً علمانياً حزب مسي

  .يرتكز على احلداثة والتعددية والدميقراطية

''عقلیة الوصیة''الخطاب األبوي -

ما الفائدة من استنباط املرادفات القاموسية للمصطلحات : لنبدأ مبالحظة لغوية

إذا بقيت هذه املصطلحات املرتمجة غامضة يف ) األملانيةالفرنسية، االنكليزية، (الغربية 

ǲǬǻ�ƨȈǴǸǟ�®ǂů�ƢĔ¢�̄¤��ȆǨǰƫ�ȏ�ƨŦŗǳƢǧ��ƢǼǻƢǿ̄ والنقل الفكري ال ينفع وال يضّر إال إذا .¢

الكثري من املصطلحات . مت استيعاب املصطلح املنقول ومت هضمه ليصبح أداة فكرية ذاتية
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احلركة النقدية ما زال مفاهيم ومصطلحات منقولة مل واملفاهيم اليت انتشر استعماهلا يف 

تدخل يف أعماق الفكر النقدي وما زال طافيًا على وجه اللغة، مثل احلطام املبعثر على 

  .وجه املاء بعد العاصفة

تعبري : ما معىن التعابري القاموسية املرادفة ألفكار ومفاهيم كالتالية: لنأخذ مثاالً 

، أو مفهوم دنيا العيش عند (Logocentrisme)العقل  دريدا، مثًال، حول مركزية

؟ ''الالوعي السياسي''أو '' دنيا العيش''أو '' مركزية العقل''اخل؟ ماذا نفهم بـ...جيمسون

�ƢǿǂǗ¢�Ŀ�ÅƢǬƦǈǷ�ǶȈǿƢǨŭ¦�ǽǀǿ�ǺǷ�čȐǯ�ƢǼƦǟȂƬǇ¦�ƾǫ�Ǻǰǻ�Ń�¦̄¤��ǖǬǧ�ȆƸǘǈǳ¦�ŘǠŭ¦

اق اللغة العربية كما تستعملها اليوم ال يوجد مثل الفرنسية أو األملانية أو االنكليزية، ففي سي

�©ƢƸǴǘǐŭ¦Â�ǶȈǿƢǨǸǴǳ�®ƾŰ�¾ȂǳƾǷ�ƪ ȈƦưƫ�ǺǰŻ�ȏ�ƢĔÂ®�ǺǷÂ��ƨȇǂǰǨǳ¦�ǂǗȋ¦�ǽǀǿ

1.املستوردة

هل ميكن الدخول يف احلداثة بواسطة لغة غري : هناك سؤال آخر يف غاية األمهية

ȈǿƢǨŠ��ƨƯ¦ƾū¦�ǲƦǫ�ƢǷ�ƨǴƷǂǷ�Ŀ�ƪ ǳ¦±�ƢǷ�ƨǤǳ��ƨưȇƾƷ�ƨȇǂǰǨǳ¦�ƢǿǂǗ¢Â�ƢēƢƸǴǘǐǷÂ�ƢȀǸ

األفكار احلديثة ونقلها بواسطة '' ترمجة''أن جمرد  ما مضى  لقد أصبح واضحاً خالل

تعابري عربية جاهزة أو مصنوعة ال يؤمن النقلة الفكرية اليت تتم بالرتمجة من لغة غربية إىل 

املرتجم (اجلديد  إن الذي حيدث هو أن اللغة الالحديثة ختضع الفكر. لغة غربية أخرى

اللغة العربية وجنعلها '' ُحندِّث''كيف، إذاً، . إىل نظام معانيها وتراكيبها املهيمنة) قاموسياً 

  قادرة على استيعاب الفكر احلديث وترمجته بشكل ميكن فهمه وصياغته صياغة مستقلة؟

1-´ ��ǪƥƢǈǳ¦�ǞƳǂŭ¦��ǂǏƢǠŭ¦�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�Ʈ Ş��ƨȈǰȇǂǘƦǳ¦�ƨȈǼƦǳ¦��ĺ¦ǂǋ�¿Ƣǌǿ96.
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شكل ƥ�ƢĔƢǬƫ¤Â�ƨȈƥǂǣ) أو لغات(يف هذه املرحلة ال يتم هذا إال بالتمكن من لغة 

الذي ينسجم ). وفكرها املهيمن(ميكن الباحث أو الناقد من اخلروج كليًا من اللغة األبوية 

هذا هو الشرط األساسي للعودة إىل اللغة األم . مع النظم اإلستبدادية اليت ترفض اإلنفتاح

و . وجتديدها بابتكار املصطلحات واملفاهيم اليت استوعبت من خالل اللغات األخرى

حل سيكولوجي فكري ملشكلة سوسيولوجية فكرية، خيرتق آفاق ا هو عن احلديت هن

يتجاوز لغتها وفكرها للخروج إىل موقع يقع خارجها، خارج لغتها (الذات االجتماعية 

هلذا ليس هناك مهرب هلذا اجليل، إذا أراد أن يفكر بوضوح وأن يعّرب عن فكره . وفكرها

اخل، فقط ... غة الفرنسية أو االنكليزية أو األملانيةبعربية حتمل فكرًا واضحاً، من إتقان الل

ببناء فكر خارج أسوار األبوية وقالعها اللغوية يتمكن الفكر الناقد من حترير لغته واستنباط 

1.وسائل التعبري الذايت املستقل

يف هذا يكمن الصراع اخلفي العنيف الذي ختوضه حركة النقد العلمانية يف الوطن 

ني فكر يرمي إىل جتاوز اللغة التقليدية ونظامها، ولغة ترمي إىل جلم هذا العريب، صراع ب

جند يف هذا النص مثاًال عن هذا (الفكر وتقييده ضمن حدودها الذوقية واألخالقية واملعرفية 

ǀǿ�Ŀ�ƾǈƴƬȈǧ�ƨǔǷƢǤǳ¦�ƢēȏȂǳƾǷ�ȄǴǟ�ËǂǐƫÂ�ƾǬǼǳ¦�ĹƘƫ�ƨǤǳ�ƾǓ�̧¦�)! الصراع ¦ǂǏ�ȂǿÂ��

بلغة أجنبية ويكتب بلغة '' يفكر''فكر : ّيز الفكر العلماين الناقدالتوتر الداخلي الذي مي

  .عربية فصحى

شئنا أم أبينا، يستمد هذا الفكر العلماين الناقد مفاهيمه ومصطلحاته وأبعاده من 

:التجربة األوروبية للحداثة مبفهومها الشامل، لنحّدد هذه التجربة باختصار

.105، املرجع السابق،  صسعيد بنسعيد العلويالسيد ولد أباه، السيد ولد أباه  - 1
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املوقف اجتاه : مرحلتها األوىل، عن موقفنيتنهض التجربة األوروبية للحداثة، يف

مث منوذج القرون الوسطى (املاضي وحماولة اسرتجاعه بالعودة إىل النموذج اإلغريقي الروماين 

، واملوقف جتاه املستقبل القائم على العلوم وحتمية التقدم )يف مطلع القرن التاسع عشر

رن التاسع عشر يتخلى مفهوم احلداثة يف النصف الثاين من الق). فلسفة التنوير(اإلنساين 

ويرتكز يف موقف يتصف باالجتاه حنو كل ) باملاضي واملستقبل(شيئاً فشيئاً عن ارتباطه الزمين 

ما هو جديد، ويصبح كل جديد حديثاً، وتتخذ احلداثة شكلها الكالسيكي عندما يصبح 

سيكي احلديث، أي اجلديد كالسيكياً، حبسب تعبري هابرماس، فنتكلم عن اإلنتاج الكال

اإلنتاج الذي يستمد قيمته ال من املاضي الكالسيكي بل من عملية اإلبداع وابتكار 

  .اجلديد

يقف اإلنسان العريب أمام واقعه، فال يرى غري األزمات حتمله من نكبة إىل نكسة، 

ن إن تشكل خيارا كيانيا مل: " فينطوي على ذاته عاجزا خائبا بائسا، كما يقول هشام شرايب

1.يريد احلرية واحلياة، خيارنا الواضح والوحيد هو رفض الواقع والصراع لتغيريه

ƢȀƬȇƢĔ�ń¤�ǲǐƫÂ�Ƣǿ¦ǂů�ǀƻƘƫ�ƨȈź°Ƣƫ�ƨǴƷǂǷ�ƢȀǈǨǻ�ƨƯ¦ƾū¦�À¢�ȏ¤ . وهناك من يقول

وإننا اآلن يف مرحلة جديدة هي مرحلة ما بعد ) يف الغرب(إن مرحلة احلداثة قد انتهت 

�ǞǫȂǷ�Ŀ�ƪ.(Postmodernism)احلداثة  ǳ¦±�ƢǷ�ƢĔƘǯÂ�ƢƥÂ°Â¢�ń¤�ǂǜǼǻ�ƢǼǳ±�ƢǷ�ƢǼǻ¢�Śǣ

إذاً فهو ال يرانا على حقيقتنا وحنن ال . احلداثة وينظر إلينا األورويب من موقع ما بعد احلداثة

، ''¦ƨȈǷƢǼǳ¦�©ƢǠǸƬĐ''نراه على حقيقته، إنه ينظر إلينا من خالل مفهوم غامض هو مفهوم 

  .فهوم احلداثة اليت ختطاها الغرب بدخوله مرحلة ما بعد احلداثةوحنن نراه من خالل م

.124، ص2002هشام شرايب، أزمة املثقفني العرب، دار نيلسون، بريوت، -1
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قد يتم اخلروج من سوء الفهم هذا بتحديد معىن احلداثة وما بعد احلداثة من منطلقنا 

يتجّسد معىن احلداثة، بالنسبة إلينا، يف اجتاهني .حنن، منطلق احلركة النقدية العربية املعاصرة

واحلديث هو . ǞǸƬĐ¦�ƨǼǸǴǟÂ�̈°Ƣǔū¦�ƨǼǴǬǟ: واالجتاه العلماين االجتاه العقالين،: مرتابطني

غري أن . اجلديد والطالئعي، مبعىن املغامرة حنو املستقبل واالنفالت من قيود احلاضر وماضيه

احلديث ليس هربا من احلاضر بل تأكيد له، فاإلبداع واخللق ال حيدثان إال يف اللحظة 

 زمن جديد، احلاضر هو أرض املستقبل وهدفه، ودون احلاضرة، يف اآلن اليت تتحول إىل

أما ما بعد احلداثة فتعّرب عن . العمل يف احلاضر وتغيريه ال ميكن العمل يف املستقبل وبناؤه

نفسها، بنظرنا، من خالل موقف متشكك ينبثق من أوضاع جمتمع الرأمسالية املتقدمة 

Ŀ�ǂǜǼǳ¦�̈®ƢǟƜƥ�©ǀƻ¢�Ŗǳ¦�ƨȈǯ¦ŗǋȏ¦�©ƢǠǸƬĐ¦Â أنظمتها، ويقوم هذا املوقف يف تعبريه

الغريب على التشكيك يف الرتاث الفكري للقرن التاسع عشر، متمثًال باحلركة النقدية البنيوية 

وما بعد البنيوية ونقدها اجلذري للعلوم االجتماعية واإلنسانية ونظرية املعرفة، ويقوم يف 

باوية ومناذجها الثورية الرومانسية، وعلى تعبريه االشرتاكي على فقدان الثقة بالنظريات الطو 

  .إعادة النظر يف املمارسة االشرتاكية الصحيحة

هذا التحديد يضعنا خارج املعاناة اليت نشاهدها اليوم يف الغرب ويف الدول 

االشرتاكية األوروبية، ويتطلب مّنا وعيًا مركزًا حول اإلشكاليات والقضايا اليت يتوجب 

، مثًال، أو )الطبقات العاملة('' اجلماهري''إن مفهوم . معاجلتها معاجلتها وحول أساليب

ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�śǨǬưŭ¦�¿ȂȀǨǷ�Â¢�ŚǿƢǸŪ¦�¿ȂȀǨǷ�Ǻǟ�ǾǳȂǳƾǷ�Ŀ�Ǧ©�'' املثقفني''مفهوم  ǴƬź
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وهذا االختالف ذو نتائج مهمة بالنسبة إىل . الصناعية الغربية واالشرتاكية على السواء

1.هم يف التغيري االجتماعيعالقة املثقفني باجلماهري ودور 

�ƨưȇƾū¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�Ǧ Ǭưŭ¦�°Â®�Ǻǟ�ǂǏƢǠŭ¦�ÄȂƥȋ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�Ǧ Ǭưŭ¦�°Â®�ǄËȈǸƬȇ

ويف . باستهدافه التغيري االجتماعي من خالل املداخلة الفكرية املباشرة مبا جيري حوله

الذي جمتمعات ما بعد احلداثة املثقف هو باحث أو كاتب بعيد كل البعد عن الواقع 

ƢȀƬȇƢĔ�ń¤�ƪ ǴǏÂ�ÇƨƯ¦ƾƷ�ƺȇ°ƢƫÂ�ȆǗ¦ǂǫÂŚƦǳ¦�¿ƢǜǼǳ¦Â�ƨǻƢǬƬǳ¦�ǾǸǰŢ . إنه بالضرورة يقيم يف

.برج عاجي، يعمل يف احلقل األكادميي أو األديب وال يتناول الواقع إال من بعيد

املثقفون الذين : إن املثقفني، عموماً، غربيني كانوا أو غري غربيني، على نوعني

�ƨǧƢǬưǳ¦Â�ǶǴǠǳ¦�ÀÂǀƼƬȇ�Ǻȇǀǳ¦�ÀȂǨǬưŭ¦Â��Ƣē¦̄�ƾƷ�Ŀ�ƨȇƢǣÂ�ƨǼȀǷ�ƨǧƢǬưǳ¦Âيتعاطون العلم 

ÀƢǈǻȍ¦Â�ǞǸƬĐ¦�ŚȈǤƬǳ�ÅƢǬȇǂǗÂ�̈ƢȈū¦�Ŀ�ÅƢƥȂǴǇ¢ . ويف كال احلالني ليس العامل الذايت هو

احلاسم يف تقرير انتماء املثقف واجتاهه الفكري واحليايت، بل الواقع التارخيي الذي يعيشه 

ǀǿÂ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�¦ǀǿ�ÄȂƥȋ¦�ǞǸƬĐ¦�ĿÂ¦�. تماعي والفكري الذي يعمل ضمنهوالسياق االج

السياق واضح املعامل، ففيه ال ميكن للمثقف، حىت لو مل يكن راديكاليًا وثوريًا إال أن 

يهدف بشكل أو بآخر إىل التأثري يف النظام القائم، لكنه يف الوقت عينه حياول االبتعاد عنه 

وهذا ينطبق على الواقع القائم يف األنظمة األبوية  . شية بطشهوعدم التعرض له مباشرة خ

، األمر الذي يدفع الكثريين من املثقفني، حىت الراديكاليني ''التقدمية''كافة، احملافظة منها و

منهم، إىل االجتاه أحيانًا حنو التجديد الفكري واملمارسة األدبية الصرف واالنصراف إىل 

�ȆǇƢȈǈǳ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ƨđƢů�Ǻǟ�®ƢǠƬƥȏ¦�ń¤�ŅƢƬǳƢƥÂ��ÅȐǸǟÂ�ÅȏȂاألمور الشخصية واحمللية ق

.125هشام شرايب، أزمة املثقفني العرب، املرجع السابق، ص-1
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وقد دفع هذا الوضع بالكثريين من املثقفني والباحثني الذين تلقوا دراستهم يف . املعاش

�ĿÂ�®ǂĐ¦�ÄǂǜǼǳ¦�ǽƢš ȏ¦�Ŀ�ŚǈǳƢƥÂ�ÄȂƦƼǼǳ¦�ĺǂǤǳ¦�ǖǸǼǳ¦�ȄǴǟ�ƨǧƢǬưǳ¦�ȆǗƢǠƫ�ń¤�§ǂǤǳ¦

يدة عن الواقع السياسي اليت ال متّس السلطة القائمة تبين النظريات واملوضوعات البع

1.ونظامها ال عن قرب وال عن بعد

هل باإلمكان اخلروج من هذا الشلل؟ هل من املمكن حتدي النظام األبوي دون 

  الوقوع حتت ضرباته الساحقة؟

نذكر معاناة غرامشي الذي قضى آخر عشر سنوات من حياته يف السجون و هنا 

�ƾËǈŸ�¦ǀđ. أهم كتاباته حول االشرتاكية والتحول االجتماعي يف السجن الفاشية ووضع

  .غرامشي املثال الواضح ملا ميكن للمفكر حتقيقه يف أصعب الظروف وأحلكها

ال شك يف أن لكل وضع واقعه وأساليبه، لكن الفكر الصحيح إذا ما اكتشف ذاته 

لذلك نقول إن النقد . جتماعيال بد له من أن جيد األداة الصاحلة لتحقيق الوعي اال

، أن )وعلينا أن حنّدد ما هو االجتاه الصحيح(احلضاري قادر، إذا توجه باالجتاه الصحيح 

مجيعنا ندرك الصعوبة . جيد طريقه إىل الوعي اجلماهريي، وأن يفعل يف الواقع العريب القائم

. بة أنطونيو غرامشييف الفصل بني النظرية واملمارسة، كما كانت احلال بالنسبة إىل جتر 

ويف الظروف اليت نعيشها اليوم . "سريالتو  "نوع من املمارسة، كما قالفالنظرية هي أيضاً 

فإن للنظرية النقدية دورًا مركزيًا تلعبه يف تغيري الوعي االجتماعي ويف تفسري أهداف التغيري 

  .االجتماعي

.126زمة املثقفني العرب، املرجع السابق، صهشام شرايب، أ-1
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مبعناها التقليدي '' الثورة'' إن الواقع الراهن ومقدرته على قمع أي حتدِّ عنفي له جيعل

إن مشروع الثورة يف هذه املرحلة، يف األنظمة اليت ُقضي فيها على .أمرًا صعب التحقيق

�ÅƢȈǻȐǬǟ�ÅƢǟÂǂǌǷ�ƾǠȇ�Ń��ƨȈǠǸǬǳ¦�ƢēȂǫ�̈Â°̄ �ń¤�ƨǘǴǈǳ¦�ƢȀȈǧ�ƪ ǴǏÂÂ�§ ¦ǄƷȋ¦Â�©ƢǸȈǜǼƬǳ¦

غري أن أمناطًا جديدة .قابًال للتحقيق املباشر كما كانت احلال يف بدايات القرن العشرين

�ń¤� ȂƴǴǳ¦�ÀÂ®�Ǻǿ¦ǂǳ¦�ǞǓȂǳ¦�ƨđƢů�ȄǴǟ�̈°®Ƣǫ�ÀǂǬǳ¦�¦ǀǿ�ƨȇƢĔ�Ŀ�©±ǂƥ�ƾǫ�ÄƾƸƬǳ¦�ǺǷ

  .وسائل العنف التقليدية

أن الفكر الذي رافق املراحل السابقة حباجة إىل إعادة نظر وإىل صياغة جديدة يف 

لى حركة النقد اجلذرية يأيت من هلذا فإن اخلطر األكرب ع. ضوء الظروف واألوضاع املستجدة

داخلها، أي من خطر التمسك باإليديولوجيات املاضية وباالجتاهات الفكرية واملمارسات 

ǾƫƢȇƾŢÂ�ǺȇǂǌǠǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ�̧ƢǓÂ¢�ƨđƢĐ�ƶǴǐƫ�ƾǠƫ�Ń�Ŗǳ¦�ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦�ƨȈǇƢȈǈǳ¦.

يديولوجياً هدف النقد احلضاري يف املرحلة احلاضرة هو نقد النظام األبوي وتعريته إ

¦�ȄǴǟ�¬ǂǘǳ¦�¦ǀǿ� ¦±¤�ĺǂǠǳ¦�¥°ƢǬǳ¦�ƢȀđƢŸ�Ŗǳ¦�©ƢƥȂǠǐǳ و وتفتيته سياسيًا من الداخل

  . املستويني النظري والعملي

وألمهية تعرية هذا النظام األبوي فرد هشام شرايب له كتابا خاصا له، ونقصد النظام 

ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ǧ Ǵţ�ƨȈǳƢǰǋ¤Â�ÄȂƥȋ¦.

و نقد النظام األبوي وتعريته إيديولوجيا وتفتيته سياسيا من وهذا النقد احلضاري ه

1.الداخل

1-´ ��ǪƥƢǈǳ¦�ǞƳǂŭ¦��ǂǏƢǠŭ¦�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ�Ä°Ƣǔū¦�ƾǬǼǳ¦��ĺ¦ǂǋ�¿Ƣǌǿ146.
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ات اليت نقدت كتابالمفهومًا مركزيًا يف  البطركية، مثًال، الذي استعملخذ تعبري

املفهوم القريب من .. ، وهي كلمة تثري التساؤالت بسبب سياقها الكنسي السلطة االبوية 

تعمل مفهومًا بديًال له، هو مفهوم األبوية مفهوم البطركية، الذي كثريًا ما يس

(Patrimony)�Äǀǳ¦�ŅÂȋ¦�¿ƢǜǼǳ¦�ƢĔȂǰƥ�ƨȈǯǂǘƦǳ¦�Ǻǟ�Ǧ ǴƬţ��ÅƢȇȂȈǼƥÂ�ÅƢȈź°Ƣƫ�ƨȇȂƥȋ¦�À¢�ȏ¤��

إال أن مفهوم األبوية أضيق مشولية من مفهوم . ينبثق منه النظام البطركي ويرتسم على شكله

، بينما )بىن املتفرعة من العائلة، كالعشرية والقبيلةوال(البطركية، فهو حمصور يف بنية العائلة 

).ƢēƢǟǂǨƬǷÂ�ƨȈǴƟƢǠǳ¦�ƨȇȂƥȋ¦�ƨȈǼƦǳ¦�ƢȀȈǧ�ƢŠ(يضم مفهوم البطركية البنية االجتماعية بكاملها 

واالختالف الكمي هنا يظهر يف االختالف النوعي على املستويات كافة، السياسي 

1.واالجتماعي والنفسي والثقايف

احلياة، من معلم   بب وكل من حّل مكانه يف جتار األبوضوح سلطة نا أمام تربز و 

املدرسة االبتدائية إىل الشيخ يف اجلامع ، إىل األستاذ يف اجلامعة ، إىل ممثلي األنظمة 

ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨǼǸȈȀŭ¦ ... هنا يف حميط العائلة األبوية ينشأ النظام البطركي والتوجه النفسي

مبا فيه عالقة التناقض واخلصام بني األب واالبن وخضوع (اد الذي حيدثه يف نفوس األفر 

، وتنشأ قصة الفردوس املفقود واالنتقال من حرية الطبيعة إىل كبت )هذا األخري إلرادة أبيه

ƨȈǠǸǬǳ¦�ƢēȂǈǫÂ�ƨǘǴǈǳ¦.

�ƨƯ¦ƾƸǴǳ�ƨǬƥƢǈǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ǞȈŦ�Ŀ�®ǂǨǳ¦� Ƣ̈ȈƷ�ǶǰŹ�Äǀǳ¦�¿ƢǜǼǳ¦�Ȃǿ�¦ǀǿ

)¢�ƨǨǴƼƬŭ¦�©ƢǠǸƬĐ¦Âفيخضع فيه الفرد إىل نظام واحد بأشكال خمتلفة، تقوم  ) و النامية

1-´ ��ǪƥƢǈǳ¦�ǞƳǂŭ¦��ǂǏƢǠŭ¦�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ�Ä°Ƣǔū¦�ƾǬǼǳ¦��ĺ¦ǂǋ�¿Ƣǌǿ149.
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كلها على السلطة والوحدة واإلرادة الواحدة اليت جتد منوذجها البنيوي وأصلها التارخيي يف 

  .سلطة األب

أن توق الفرد لالنعتاق والتحرر إمنا ينبع من هذا التاريخ الداخلي املغروس يف أعماق 

والذي يتحول مع الزمن إىل وعي هادف وممارسات حمددة تقررها ظروفه التجربة والالشعور، 

  .املادية احملسوسة وأحوال معيشته ومستوى إدراكه

�Ä¢��ÄȂƥȋ¦�¿ƢǜǼǳ¦�ŚȈǤƬǳ�̈®¦°ȍ¦�ƢȀǸȈǸǏ�Ŀ�Ȇǿ�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ŚȈǤƬǳ¦�ƨǟǄǻ�ÀƜǧ��¦ǀđ

Ȃ̈ƻȋ¦�¿Ƣǜǻ��ǂƻ¡�¿ƢǜǼƥ�ƢŮ¦ƾƦƬǇ¦Â�Ƣđ�ƨƷƢǗȍƢƥÂ�§ ȋ¦�ƨǘǴǇ�ǺǷ�ƾū¦�ń¤  واملساواة

من هنا كانت أمناط احلياة السياسية وأشكال السلطة يف حياة الشعوب . والعالقات األفقية

وهكذا ميكن القول . تنبثق من أمناط الثقافة االجتماعية وأنواع األنظمة العائلية املهيمنة فيها

واقعهم أنه على صعيد الوعي الفردي، فإن التحليل النظري الذي يطرحه املثقفون العرب ل

وتارخيهم، وما يقدمونه من حلول ملشاكل جمتمعهم، إمنا يعكس جتربتهم احلياتية والفكرية 

املعاشة يف ظل النظام األبوي، بدءًا بالعائلة واملؤسسات التثقيفية إىل النظام االجتماعي 

1.املهيمن يف أشكاله املختلفة

�ǲȈǴŢ�ÀƜǧ�¦ǀđ�Ȇź°ƢƬǳ¦�ǽ°Ȃǘƫ�Ŀ�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƨȈǼƥȂǿ��ǂǏƢǠŭ¦�ǾǠǫ¦ÂÂ  انعكاس

Ƣǫ�Ŗǳ¦�̈ ¦ǂǬǳ¦�À¤�¾ȂǬǳ¦�ǺǰŻ�ŘǠŭ¦�¦ǀđÂ¿�(أبناء اجليل املثقف  اشهللواقع احليايت الذي ع

�ǲȈŪ¦�Ƣđ�ËǂǷ�Ŗǳ¦�ƢǸȀƬƥǂšÂ��ƨȈƷƢǻ�ǺǷ�ƨȈƫ¦ǀǳ¦�ƢǸēŚǇ�̈ ¦ǂǫ�Ȇǿ��ÅȐưǷ��¦ƾȇ°®�Â¢�ȂǯȂǧ�Ƣđ

  ).الذي ينتميان إليه من ناحية أخرى

1-ŭ¦�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ�Ä°Ƣǔū¦�ƾǬǼǳ¦��ĺ¦ǂǋ�¿Ƣǌǿ�́ ��ǪƥƢǈǳ¦�ǞƳǂŭ¦��ǂǏƢǠ150.
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لمانيون، عند طرحهم مقولة احلداثة، إىل إقامة إطار ومفاهيم يهدف الناقدون الع

ختتلف إىل حد بعيد عن األطر واملفاهيم الغربية اليت يستمدون منها مقاييسهم العلمانية 

وذلك ألن املنطلق الفكري لدى معظمهم هو الواقع املعاش . وعددًا من مفاهيمهم النقدية

®ǂĐ¦�ȆŻ®Ƣǯȋ¦�ǂǰǨǳ¦�ȏ�ǾǼȈǟ . ادة اليت تغذي هذا الفكر النقدي وختلع عليه صفته فاإلر

الواقعية املمّيزة هي إرادة الرفض للفكر البطركي األبوي ونظامه السياسي واألخالقي اليت 

.يعّرب عنها املثقفون، واليت تنبع من إصرارهم على تفكيك هذا النظام وأسسه اإليديولوجية

الصعيد املنهجي، إزالة احلجب اليت ختتبئ من هنا كان هدف احلركة النقدية األول، على 

وراءها السلطة األبوية، والكشف عن حمتوى القيم والعالقات اليت حتكم التواصل واألنشطة 

بني األفراد واجلماعات، يف املؤسسات ومراكز السلطة، ويف تعابريها املادية : اجلارية فيها

تبعها املثقفون يف ذلك فتختلف عن أما األساليب اليت ي. والسياسية والدينية والقانونية

أساليب اجليل السابق بإتباعها إسرتاتيجية جديدة تقوم على التحليل التفكيكي واهلجوم 

�ƢȀǫƢǨǻ�ǂȀǜȇÂ�ǂ̈ǋƢƦǷ�Śǣ�ƨǬȇǂǘƥ�ƨȈƳȂǳȂȇƾȇȍ¦�Ƣē°Ȃǟ�Ǻǟ�Ǧ ǌǰȇ�Äǀǳ¦�ȆƟ¦ǄȀƬǇȏ¦

  .األخالقي وجيردها من مشروعيتها الكاذبة

1"ثقافتنا يف ضوء التاريخ"به ومثلما يقرتح ذلك العروي يف كتا

�ƨǼǠǗ��¢ǂǬȇ�À¢�Ƥ Ÿ�ƢǸǯ�¥ǂǫ�¦̄¤��ƶȈƸǐǳ¦�ňƢǸǴǠǳ¦�ǎ Ǽǳ¦�ǲǰǌȇ��ŘǠŭ¦�¦ǀđ

لكن كثريًا ما ينسى املثقفون العلمانيون . مسددة إىل قلب السلطة املهيمنة وإيديولوجيتها

ƴƬǳƢƥ�Ǧ ǐƬƫ�Ƥ ǻƢƳ¢�ÀȂưƷƢƥ�Ƣđ�¿ȂǬȇ�ª ƢŞ¢�ƢĔƘǯÂ�ǶēƢƥƢƬǯ�Ŀ�ƨȈƫ¦ǀǳ¦�ǶȀƬƥǂš ريد

ينطوي على هذا املوقف نتائج يف غاية األمهية، إذ أن مقاربة الذات من موقع . األكادميي

.205، ص1983، 1عبد اهللا العروي، ثقافتنا يف ضوء التاريخ، دار التنوير للطباعة والنشر، الدار البيضاء، املغرب، ط-1
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تؤدي بالضرورة إىل تبعية فكرية يصعب ) وبأسلوب موقع الباحث األجنيب وأسلوبه(اآلخر 

يف هذا املوقف، مثًال، ُيصّنف النظام األبوي وكأنه جمرد نظام بني األنظمة .التغّلب عليها

§�'' املوضوعية''ماعية املختلفة يف العامل الثالث، فيعاجل بـاالجت ƢËƬǰǳ¦�Ƣđ�ŀƢǠȇ�Ŗǳ¦�ƢȀǼȈǟ

يف هذا النوع من . والباحثون الغربيون األجانب مظاهر هذه األنظمة وأشكاهلا اخلارجية

التحليل تصبح إشكالية احلداثة موضوعًا نظريًا حبتًا خاليًا من املعاناة احلياتية اليت تشكل 

نطلق الصحيح ألي حتليل صادق للحداثة، ويصبح الباحث العريب فيه غريباً، منفصالً امل

  .يف هذا املوقف يصبح النص أكثر أمهية من موضوعه. عن املوضوع الذي يعاجله

منذ بدء الثمانينيات، أخذت احلركة النقدية العربية تعيد النظر أكثر فأكثر يف 

ختاذ مواقف أكثر شدة والتزاماً يف نقدها للنظام القائم، مفاهيمها وأساليبها املستوردة، وإىل ا

وإىل حتويل تفهمها إلشكالية احلداثة من تفهم كان يعتمد مفاهيم البحوث الغربية 

وأساليبها إىل نظرة تنطلق من داخل املعاناة الذاتية ليت يعانيها جيل الربع األخري من هذا 

:لصفة السلبية املمّيزة للنظام األبوي ككلوميكن تلخيص هذه املعاناة من خالل ا. القرن

هنا ينهض الواضح اإلدراك بأن التغيري . صفة العجز الشامل الذي يعّم النظام يف كل مرافقه

املادي الكمي حبّد ذاته ال ميكن أن حيقق التحول اجلذري الذي تتطلبه احلداثة الصحيحة، 

ا هو تعزيز للوضع القائم وحتديث وأّن ما حتقق حىت اآلن من تغيري يف الكم املادي إمن

لضعفه وختلفه، األمر الذي جيعله أكثر قدرة على محاية السلطة األبوية القائمة وفرض قيمها 

ǽǄƴǟÂ�ǾǨǠǓ�ƨǳƢƷ�Ŀ�ÅƢȈǟȂǓȂǷ�ǞǸƬĐ¦�°¦ǂǸƬǇ¦�ŅƢƬǳƢƥÂ��ƢēƢǫȐǟÂ.

ينعكس خطاب احلداثة يف ثالثة حقول حّددها هيغل يف مطلع القرن التاسع عشر 

ǺȇǂǌǠǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�² ƢǷǂƥƢǿ�Ǻǣ°Ȃȇ�ÅƢȇƾǬǻ�ƢǿƾȇƾŢ�®Ƣǟ¢�Ľ . وهي احلقل العلمي واحلقل
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فاحلقيقة العلمية . ولكل من هذه احلقول حقيقة متميزة خاصة به. األخالقي واحلقل الفين

ة وهي غري احلقيقة األخالقية وما يعترب حقيقة يف العلوم الطبيعية أو يف هي غري احلقيقة الفني

املنطق اجلديل ال ميكن أن يفرض نفسه أو أن ينفي ما يعترب حقيقة يف األخالق أو يف 

وهذا كله جيسد فكر األخالق السياسية املبنية . السياسة أو يف األدب أو الفن التعبريي

ج من هذا الطرح أن احلقيقة الكلية الشاملة اليت مّيزت وعي ماينت 1.على التواصل والتفاهم

�ƨǬȈǬƷ�ƢĔƢǰǷ�ǲŢÂ�§Âǀƫ) اخلطاب األبوي التقليدي يف كل احلضارات(ما قبل احلداثة 

من نوع آخر، حقيقة تنبثق من وعي حمّدد ومن ممارسات إنسانية اجتماعية حمددة، ومن 

  .وقية أزليةأنشطة حرة خالقة، ال من وحي إهلي أو من حقيقة ف

�ƨƯ¦ƾū¦�ǪȈǬŢ�ń¤�ǲǏȂƬȇ�Ń�Ǿǻ¢�śƷ�ȆǨǧ��ǂǏƢǠŭ¦�ÄȂƥȋ¦�ǞǸƬĐ¦�ń¤�ƨƦǈǼǳƢƥ�ƢËǷ¢

يف ظل : مبعناها األصيل فهو ليس تقليديًا بكل معىن الكلمة؛ إنه يعيش يف ظل خطابني

املهم أنه عاجز عن . خطاب احلقيقة الشاملة الكلية ويف ظل خطاب احلقيقة احلديثة احملددة

أو ) بالتاريخ(عامل مع أي منهما بشكل عقالين منتظم ميّكنه من إرساء عالقته باملاضي الت

ƢǔƬǷ�ǞǸƬů�ȂȀǧ�¦ǀđ°§�.أو باملستقبل، من خالل وعي ذايت مستقل) باحلاضر(بالواقع 

فهو، مثالً، . حتكمه التناقضات على صعيد الفكر كما على صعيد املمارسة واحلياة اليومية

حدة الشاملة ميارس التفتت والتشرذم، ويف حني يسن القوانني والدساتري يف حني حيلم بالو 

املثالية ال يتعاطى إال القمع واإلكراه، وحني ينادي باملبادئ السامية واحلقوق اإلنسانية 

يناقض بأعماله وممارساته كل القيم األخالقية وكل حقوق املواطن ) احلرية والعدالة(

، ص 2012بريوت  ،أبو النور محدي و النور حسن ، يورغان هابرماس، األخالق والتواصل، دار التنوير للطباعة للنشر-1

112.
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تتجّسد السلطة يف اإلرادة الفردية ال يف املؤسسات أو القوانني ��ǞǸƬĐ¦�¦ǀǿ�ĿÂ. واإلنسان

أو العالقات املوضوعية، األمر الذي يفّسر التقطع التارخيي الذي حيكم تطوره التارخيي، 

بعد أكثر من مرور قرن ونصف القرن على بدء إرسال (ويفّسر، مثًال، ختلفه العلمي 

§�¦ǸƬĐ) البعثات العلمية إىل الغرب ƢȈǣÂ بعد حتقيق االستقالل يف أحناء ( ع املدين فيه

1.، وفقر إنتاجه الفكري واألديب والفين)الوطن العريب كافة

إّن النقد احلضاري، برتكيزه على الظواهر الفكرية واألدبية والفنية، يرمي إىل كشف 

التناقضات ليس يف الوعي املهيمن فقط بل يف كل التجسيدات والبىن والعالقات اليت 

من هنا كان بروز الوعي االجتماعي الناقد، وعي . كل القاعدة املادية للحضارة األبويةتش

ǾƫƢǔǫƢǼƫÂ�ÄȂƥȋ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�±ÂƢƴƬǳ�ÄǄǯǂŭ¦�¶ǂǌǳ¦�Ȃǿ��ǾǟƢǓÂȋÂ�Ǿƫ¦ǀǳ�ǞǸƬĐ¦. ،حنن اآلن

تارخيياً، يف مرحلة أصبحت فيها املقولة األوىل للتغيري اجلذري هي اليت تنبثق من مثل هذا 

«�¤��ń. ناقدالوعي ال ƾēÂ�ǾƫƢȇǂǜǻÂ�®ǂĐ¦�ǂǰǨǳ¦�ƾǬǻ�ÃƾǠƬƫ�Ä°Ƣǔū¦�ƾǬǼǳ¦�ƨǸȀǷ�ÀƜǧ�¦ǀđ

�śƥ�Å¦ǂǸƬǈǷ�ƢǔǫƢǼƫ��̈Śƻȋ¦�ƨǼǇ�ƨƟƢŭ¦�Ŀ�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƢȀǋƢǟ�Ŗǳ¦�ƨǣǂǨŭ¦�̈ǂƟ¦ƾǳ¦�ǂǈǯ

  .القول والعمل وحالة مميتة من العجز والشلل

ǪȈǬŢ�ń¤�ȄǠǈȇ�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�¾¦±�ƢǷ�Äǀǳ¦�ƪ ǫȂǳ¦�Ŀ احلداثة، كان الغرب، مهد

يف هذا السياق، ما معىن .احلداثة، قد تعدى هذه املرحلة ودخل يف مرحلة ما بعد احلداثة

  ما بعد احلداثة وما عالقتها باحلداثة؟

.30هشام شرايب، النظام األبوي، املرجع السابق، ص -1
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على الصعيد الزمين تبدأ مرحلة ما بعد احلداثة بالفرتة اليت تنتهي فيها مرحلة احلداثة، 

من عشر أو أوائل القرن التاسع عشر إىل منتصف القرن اليت متتد من أواخر القرن الثا

ƨȈǻƢưǳ¦�ƨȈŭƢǠǳ¦�§ǂū¦�ƨȇƢĔÂ�ǺȇǂǌǠǳ¦ . وإذا نظرنا إىل مفهوم احلداثة من زاوية التحول

االجتماعي لوجدناه مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا خبصائص اجتماعية واقتصادية تنبثق من القدرة 

يف النصف األول من القرن  التقنيةلثورة الصناعية يف مطلع القرن التاسع عشر ومن ا

وإذا نظرنا إىل هذا املفهوم من زاوية الفكر واملعرفة واإلبداع الفين لوجدنا أنه . العشرين

يتصل اتصاًال وثيقًا بالتحوالت اجلذرية يف العلوم اإلنسانية والطبيعية وينعكس على األدب 

1.الواقعي وعلى الفن االنطباعي والتجريدي

مرحلة احلداثة املمتدة على مدى قرن ونصف القرن بنمو وتوسع حضاريني  وتتمّيز

جوازي، بدءاً مستمرين يصاحبان تطور قوى اإلنتاج ويعكسان النظام الرأمسايل وجمتمعه الرب 

-Laissez) مبرحلة  faire)�ǞǸƬĐ¦�ƾǠƥ�ƢǷ�ƨǴƷǂǷ�ŕƷ�ƨȈǳƢȇŐǷȍ¦Â�°ƢǰƬƷȏ¦�ƨǴƷǂǷ�ń¤

ل الدويل املتعدد اجلنسيات، مرحلة ما بعد احلداثة، يف هذه الصناعي، أي مرحلة رأس املا

�ƨȈƥǂǤǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�ǲȈǬưǳ¦�ȆǟƢǼǐǳ¦�«ƢƬǻȍ¦�ǂǬȀǬƫ�¢ƾƦȇ��¿ȂȈǳ¦�ƢȀǴǛ�Ŀ�Ǌ ȈǠǻ�Ŗǳ¦��ƨǴƷǂŭ¦

وبروز إنتاج من نوع ) ǲȈǬưǳ¦�ǞȈǼǐƬǳ¦�ȂŴ�̈ǂƟƢǈǳ¦�ƨȈǷƢǼǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ń¤�ÅȐǬǼƬǷ(املتقدمة 

  .تطورة وعلى االستهالك اجلماهرييامل ةالتقنيجديد يقوم على 

.17، ص، املرجع السابق سعيد بنسعيد العلويالسيد ولد أباه، -1
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ما هي الصفات الممّيزة لفكر ما بعد الحداثة؟

حيدد الكاتب املصري األمريكي إيهاب حسن صفات فكر ما بعد احلداثة يف هذه 

:1املرحلة على النحو التايل

ويرفض خصوصاً . على مجيع أنواعها) ومثلها األكرب هيغل(إنه فكر يرفض الشمولية 

الكلية يف التاريخ والفلسفة والعلوم االجتماعية، مركزًا على اجلزئيات واهلوامش  النظريات

احملدودة واحمللية، وهو يف الوقت عينه ينبذ اليقني املعريف، مؤكدًا تشكيكه الدائم بالنسبة إىل 

األشياء واألفكار واألعمال واألقوال، رافضًا املنطق التقليدي القائل بتطابق األشياء 

.¢ƨũƢƷ�ŚǣÂ�ƨȈƟƢĔȏ�ƢȀǴǯ�ƢǼƫ¦ŚǈǨƫ��Ƣǻ°Ƣǰǧ¢��ƢǼǳƢǸǟ''): تطابق الدال واملدلول(ت والكلما

ƢǼŭƢǟ�ÀƢǠǼǐȇ�ǶǇƢū¦�ŚǣÂ�ȆƟƢĔȐǳ¦''2 . ويلح هذا الفكر على إسقاط نظام السلطة

§��ƨȈǻƢǈǻȍ¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�¿ȂǴǠǳ¦�Ŀ��ǺǨǳ¦�Ŀ –الفكرية  ®ȋ¦�Ŀ��ƨǠǷƢŪ¦�Ŀ��ǞǸƬĐ¦�Ŀ-

. شروعية القيم املفروضة من فوق يف األنظمة واملؤسسات االجتماعية كافةواإلطاحة مب

، يوصلنا إىل إفراغ "موت األب"و" موت املؤلف"إىل " موت اإلله"وهكذا انتقالنا من ''

الثقافة من قيمها املفروضة علينا، وإىل حترير املعرفة من نظامها التمويهي، وإىل تفكيك لغة 

.3''النفاق السلطة، لغة الشهوة، لغة

1 - Ihab Hassan, “Pluralism in Postmodernism Perspective”, Critical Inquiry, N° 12 (Spring

1986), pp. 503-504.
2 - Ibid, p505.

3 - Ibid, p505.
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�ƨǘǴǇ�ƪ ȈƦưƫ�ń¤�ȏ��°¦Ȃū¦Â�Ƥ ǠǴǳ¦�ń¤�Ȃǟƾȇ�ƨƯ¦ƾū¦�ƾǠƥ�ƢǷ�§ Ƣǘƻ�ÀƜǧ��¦ǀđ

التهكم والتوجه '' : العقل املهيمن أو على البحث عن احلقائق اخلالدة أو القيم األزلية

هذه هي ردود الفعل اليت ال مهرب منها لفكر يبحث عن : الفردي والعودة إىل الذات

رب دائم، فكر ال جيد أمامه منفذاً إال يف الفكاهة واهلزل ورفض روح اجلّد حقيقة تتميز بته

.1''ويف جتذير الوعي الذايت

ميكن وصف فكر ما بعد احلداثة إذاً بأنه فكر معاكس لفكر التنوير الفلسفي وملبدأ 

الذي رفعه فالسفة القرن الثامن عشر والذي هيمن على فكر احلداثة يف '' التقدم والرقي''

�ǀǼǷ�ƢȀǴưǷ�ƨȈƥÂ°Âȋ¦�ƨǨǈǴǨǳ¦�ƾȀǌƫ�Ń�ƨȇ°ǀƳ�ƨȇƾǬǻ�ƨǟǄǻ�ǲưŻ�ǾǻƜǧ��¦ǀđ. لقرن التاسع عشرا

ديوجنيس والفالسفة احلواريني، نزعة تشكك يف كل شيء بدءًا بالرتاث الفكري األورويب 

.وصوًال إىل احلضارة الغربية القائمة بكليتها

إنّه . ة حضارية يف غاية اخلطورةمن هذا املنطلق، يشّكل فكر ما بعد احلداثة إشكالي

اليت جندها، ) دريدا(يوفر، من ناحية، عدة إجيابيات، وخباصة منهجية التفكيك اجلذرية 

وما ال شك فيه، أن فكر ما .مثًال، يف كتابات عبد الكبري اخلطييب وحممد بنيس وغريمها

فكرية ولغوية يف غاية  بعد احلداثة من هذه الناحية قد زّود احلركة النقدية العربية بأسلحة

لكن، من ناحية أخرى، إذا اتبع هذا الفكر النقدي خط ما بعد احلداثة الغريب . الفعالية

دون نقد أو متييز فقد يتعرض خلطر االنزالق يف نزعة تشكيكية تشل حمتواه االجتماعي 

دي به عملياً ، أدبية وفلسفية، تؤ ''مجالية''وتبعده عن قضاياه الواقعية وتسري به يف اجتاهات 

1 - Ihab Hassan, op.cit, p 506.
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إذا كان بوسع الكتاب الغربيني، أمثال دريدا وليوتارد ودولوز، . إىل مواقف سياسية حمافظة

الذي قال به سارتر والوجوديون يف األربعينات (أن يضعوا فكرة االلتزام السياسي 

جانباً، ويركزوا على احلوار النظري وقضايا اإلبستيمولوجيا ومعاين النصوص ) واخلمسينات

وقريب، فإن املثقفني والكتاب العرب '' حملي''®�Ȃǿ�ƢŠ�ǶēƢǷƢǸƬǿ¦�ǂǐƷÂ��ƨȈǨǈǴǨǳ¦Â�ƨȈƥاأل

ال يسعهم السري يف هذا االجتاه إذا هم متسكوا مبسؤوليتهم الوجودية والتارخيية ورفضوا 

ǶȀǠǸƬůÂ�ǶȀƦǠǋ�ƢȇƢǔǫ� ¦±¤�ǶēƢǷ¦ǄƬǳ¦�Ǻǟ�ȆǴƼƬǳ¦.�ÉǄǯǂǷ�ǂǰǧ�ÃÂƾƳ�ƢǷ��ǂǷȋ¦�ƨȇƢĔ�ĿÂ

�ŚǈǨƫÂ��ǾǼȈǟ�ǞǸƬĐ¦�ȏ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦�ŚǈǨƫÂ��ǾǼȈǟ�ǎاهتمامه  Ǽǳ¦�ȏ�ǎ Ǽǳ¦�ŚǈǨƫ

الكتابة التارخيية ال التاريخ عينه؟ إين ال أدعو إىل رفض فكر ما بعد احلداثة وال إىل األخذ 

ليس هناك وصفة فكرية ميكن من خالهلا التوفيق بني . فقط بفكر احلداثة وعصر التنوير

ما أرمي إليه هو ضرورة شق طريق مستقل يقوم على . ر ما بعد احلداثةفكر احلداثة وفك

الوعي الذايت املستقل القادر على انتقاء ما يناسبه من املفاهيم واألساليب من مناذج فكر 

فاحلداثة وما بعد احلداثة ميثالن بالنسبة (احلداثة الكالسيكي وفكر ما بعد احلداثة يف آن 

القادر يف الوقت عينه على حتديد ) ، امتدادًا فكريًا واحداً إلينا، من موقعنا احلضاري

إشكالياته الفكرية بثقة ووضوح وعلى معاجلتها ال من موقع التجريد األكادميي أو الرفاهية 

  .األدبية بل من موقع املسؤولية التارخيية وااللتزام االجتماعي
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، الذي يشكل 1ألبوية االبىن: قضية يف ه الناقدون العرب اجلددتناولهذا بعض ما 

من ناحية ذاتية األزمة الفكرية والسياسية اليت عاناها اجليل  ةعاجلم أخر  على مستوى

.2 املثقف يف مرحلة بداية عهد االستقالل

من خالل التحليل املوضوعي ملرحلة هي نقطة االنطالق هي األزمة نفسها اليت 

كان كال . القرن العشرين األخري منعصر النهضة واالستقالل حىت الطفرة النفطية والعقد 

�ǞǸƬů�ƨđƢů�¾Ȑƻ�ǺǷ�©¦ǀǳ¦�ȆǟÂ�ƨƥǂšجتاهاتاال ��̈ƾƷ¦Â�ƨƥǂš �ƨƴȈƬǻ��ƢǸȀǧȐƬƻ¦�ȄǴǟ��

يف السبعينات، عندما أصبح مبقدور .عاجز متخبط، سجني حلقة فكرية وسياسية مفرغة

�Ä°ǀŪ¦�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ŚȈǤƬǳ¦�ǪȈǬŢÂ�Ä®ƢǐƬǫȏ¦�ǾǨǴţ�±ÂƢš �ǞǸƬĐ¦�¦ǀǿ  عجز النظام القائم

ويف فرتة زمنية ال تتعدى عشر سنوات ّمت نقل القيمة . عن اختاذ أية خطوة يف ذلك االجتاه

ويف الثمانينيات دخل العرب ، مرحلة .يف االجتاه املعاكس، وفاتت الفرصة التارخيية

°ƢȈĔ¦Â�ǲȈƟ¦ǂǇ¤� ¦±¤�ĺǂǠǳ¦�¿ȐǈƬǇȏ¦�Ƣǿ°®¦Ȃƥ�¾Â¢�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƺǈǨƬǳ¦Â�¶ƢǘŴȏ¦ لبنان.  

، حتديد أولويات مرحلة التسعينات ''ما العمل؟''اإلجابة عن السؤال ، خالل من 

ورسم خريطة اخلطاب البديل، نظرية وممارسة، لتغيري الوعي املهيمن وأسلوب العمل 

  .اجلماعي

هدف النقد اجلذري، على الصعيدين النفسي  ويف تناويل إشكالية التغيري حدد

باألب هنا األب البيولوجي فحسب، بل كل من  عىنيوال (ة األب عريف، اإلطاحة بسلطوامل

ǞǸƬĐ¦Â�®ǂǨǳ¦�̈ƢȈƷ�Ŀ�ǾǻƢǰǷ�ǲŹ( األمر الذي يستدعي اإلطاحة باخلطاب األبوي الذي ،

1 - Hisham Sharabi, Neo patriarchy: A theory of Distorted Change in Arab Society (New

York: Oxford University Press, 1988).
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يدعي امتالك احلقيقة الكاملة، واإلعالن أن احلقيقة ليست ملكًا ألحد، بل هي إمجاع يف 

هذا الطرح إىل اختاذ موقف صدامي إزاء  ويرمي. سياق تارخيي متغّري وملك للجميع

�ÄȂƥȋ¦�¿ƢǜǼǳ¦�ŚǐǷ�°ǂǬƫ�ȏ�ƨȇǂǰǨǳ¦�ƨđƢĐ¦�ƪ. اخلطاب األبوي بأشكاله املختلفة ǻƢǯ�¦̄¤Â

�ÅƢǔȇ¢�̧°Ƣǌǳ¦�ƨǯǂǠǷ�Ŀ�ƢŠ°Â��ƨȈƫ¡�½°ƢǠǷ�̈ƾǟ�Ŀ�ŚƯƘƬǳ¦�ƢĔƢǰǷƜƦǧ��ÅƢȈǻ¡Â�ÅƢȈǇƢȈǇ.1

إىل االرتفاع عن اجلدل أما على الصعيد اإليديولوجي فريمي هذا النقد اجلذري 

ينطلق هذا املبدأ من ). أو إيديولوجية التعدد(التجريدي باعتناق مبدأ التعددية اإليديولوجية 

أن احلقيقة، مبا فيها احلقيقة اإليديولوجية، تقوم على االختالف واإلمجاع يف آن، ال على 

لى إعادة النظر يف ينطوي هذا الطرح ع). سياسية أو فكرية أو غيبية(سلطة فوقية واحدة 

ƨǨǴƬƼŭ¦�ƢĔ¦ȂǳƘƥ�̈ƾƷȂǳ¦�ƨȈǳƢǰǋ¤��ÅȐưǷ��ƢȀǼǷÂ��©ƢȈǳƢǰǋ¤�ń¤�ƢȀǴȇȂŢÂ��©ƢǸǴǈǷ�̈ƾǟ:

ما الفارق بني . اخل...الوحدة القومية، الوحدة الدينية، الوحدة الفلسفية، الوحدة السياسية

أن يفتح أبواباً  الوحدة الكلية ووحدة التعدد؟ جمرد إثارة هذا السؤال جبدية نقدية من شأنه

  .مل حيلم بوجودها اخلطاب التقليدي املهيمن

هناك منوذج للوحدة يقوم على التعددية واالختالف وعلى نبذ مقولة الذوبان يف 

من هذا املنطلق ال تنشا الوحدة بالتوحيد القسري، بل من الوحدة . املاهية الواحدة

والتاريخ اليت جتمع التنوع اجلغرايف وحترتم املوضوعية احلية، القائمة على وحدة الثقافة واللغة 

االختالف الدميغرايف واإلثين واحلضاري وترعاه ضمن الواقع املعاش ال يف ظل الشعارات 

يف حني تقوم الوحدة يف النموذج التقليدي على قمع األقليات وفرز . اإليديولوجية الفارغة

يف . ركزية، كما هي احلال يف اليومالفئات املختلفة عرقيًا ودينيًا وفرض هيمنة السلطة امل

.19، ص ، املرجع السابق سعيد بنسعيد العلويالسيد ولد أباه، -1
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النموذج التعدد تتمتع كل الفئات على اختالف أنواعها باملساواة والدميقراطية وبتوزيع 

�ƨȇȂƥȋ¦�ƨǘǴǈǳ¦�±ÂƢƴƬǳ�̈¦®¢�ǲƥ�ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�Å¦ǂǘƻ�» ȐƬƻȏ¦Â�®ƾǠƬǳ¦�®ȂǠȇ�ȏÂ�ƨǘǴǈǳ¦

1.واستبداهلا بالدميقراطية الالمركزية على صعيد الوطن الواسع ككل

ويدعو النقد اجلذري، على الصعيد السياسي، إىل إعادة صياغة الرؤية االشرتاكية 

اليت لّوثها الفكر األبوي وأفرغتها ممارساته السلطوية من أي مضمون، مبا فيه مضمون املقولة 

.الثورية، وإىل حتقيق اإلصالح الدميقراطي احلقيقي

يب وأفكار جديدة خمتلفة، ثورة هو حتقيق الثورة بأسال إن هدف العمل السياسي 

�ȄǴǟ�ȏ��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�¾ȂǬū¦�ǲǯ�ĿÂ�ƨȈǷȂȈǳ¦�©ƢǇ°ƢǸŭ¦�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ�ǾƫƢǫȐǟÂ�ǞǸƬĐ¦�ËŚǤƫ

إن النظام الدميقراطي اجلذري الذي يهدف إليه الفكر . مستوى السلطة السياسية وحسب

دم البديل للنظام النقدي خيتلف عن النظام الليربايل التقليدي الذي ساد فكر النهضة، ويق

الربملاين الشكلي الذي مارسته وما زالت متارسه بشكل مشّوه بعض األنظمة العربية، وذلك 

�¼ȂǬū¦�ƨǇ°ƢŲÂ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦� ƢǼƥ�¨®Ƣǟȍ�ÅƢǇƢǇ¢�ǂ̈ǋƢƦŭ¦�ƨȈǴƄ¦�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�®ƢǸƬǟƢƥ

  .السياسية واملدنية من قبل مجيع املواطنني بالتساوي

أن مشكلة املرأة ال حّل هلا إال بتحقيق )  املتقدمني العلمانينيأكثرية املثقفني(تقد يع

ǲǰǯ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨǳ¦ƾǠǳ¦Â�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ƨȇǂū¦�ǪȈǬƸƬƥ�Ä¢��¿ƢǠǳ¦�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ǲū¦.

كان املفهوم الطبقي، مبضمونه التارخيي الدينامي، هو املفهوم املركزي يف توجهنا الفكري ويف 

د إدراكنا أمهية العامل العنصري أو اإلثين يف عالقته بالصراع وحىت عن. حتليلنا النظري

.20، ص، املرجع السابق سعيد بنسعيد العلويلد أباه، السيد و   - 1



 األبعاد الحضارية والسياسية للتمثالت الديمقراطية ..................................رابعالفصل ال

212

، من منطلق مثايل خطايب، وما زال هذا موقف  وجلقي، بقي موضوع املرأة جانباً، وعالطب

  .احلركة النقدية العلمانية

وهناك ظواهر تعود إىل املرأة تضاف إىل السلطة الفوقية اليت جعلت املرأة كذلك، فـ 

ملسيطر أو املتسلط، ذلك هو اإلرهاب اإلجتماعي، وما عانيناه يف طفولتنا هو ا" الكبري"

1.وتربيتنا وتثقيفنا

حدث التغيري حول هذا املوضوع نتيجة قراءات طويلة ومشبعة يف النقد  لقد 

Feminine)النسائي  Criticism) . كتابات نوال السعداوي وفاطمة املرنيسي وخالدة   متال

بات العامالت يف احلركة النسائية العربية، مث كتابات الناقدات سعيد وغريهن من الكات

ما ميكن وصفه بانقالب يف الوعي  هناك الغربيات يف فرنسا والواليات املتحدة األمريكية، 

السابق إزاء إشكالية املرأة عربيًا وعامليًا وأخذت يف  وقفاملاخلروج عن  كان من جرّائه 

من رؤية جديدة ليس ملشكلة املرأة فقط بل  مكنتول يف منطلقات فكرية جديدة الدخ

إىل  واإليديولوجية، األمر الذي أدى للمشكلة االجتماعية الكلية عينها بأبعادها التارخيية 

استيعاب النظرة التفكيكية وإىل رؤية النظام األبوي بضوء جديد وتفهمه بنية مرتابطة األبعاد 

.معاً '' اخلارج''و'' الداخل''من 

برزت مشكلة السلطة بأشكاهلا املغروسة يف  (Feminist)ار الفكري النسوي يف اإلط

وأخذت عالقات السلطة اليت . أعماق البنية النفسية ويف الفكر الذكوري بأمناطه املختلفة

يف العالقات والقيم اليت '' معقوالً ''و'' طبيعياً '' يرى على انه ما : تظهر بوضوح متزايد

1-¶��ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�©ƢǷƾǬǷ��ĺ¦ǂǋ�¿Ƣǌǿ3 ،77-76، ص ص1999بريوت، ، درا نلسن.
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من هذه الزاوية مل تعد السلطة . ''ال معقوالً ''و'' ال طبيعياً ''على حقيقته  ، بان حكمت 

.جمرد اختبارات ذاتية متقطعة، بل هي نظام اجتماعي صارم جيب تغيريه جذرياً 

هلذا، فإن املوقف اجلذري الصحيح يف املشروع النقدي العلماين يتمثل يف رفض 

اليت تقلل من مقدار اإلشكالية  املرأة وكل احلدود النظرية'' حقوق''التوقف عند ما يسمى 

�ŘǠǷ�Ŀ�ǂǜǼǳ¦�̈®Ƣǟ¤�ń¤�̈Ȃǟƾǳ¦�ĿÂ��ǲǰǯ�ƨǧƢǬưǳ¦Â�ǞǸƬĐ¦�ń¤�ƨƦǈǼǳƢƥ�ƢǿǂƯ¢Â�ƨȇȂưǻȋ¦

، بل كمفاهيم إنسانية تدل ''ذكراً ''أو '' رجالً ''، ال كمفردات تعين ''اإلنسان''و'' الفرد''

عقل املرأة، على مكانة الرجل على طبيعة الرجل وعلى طبيعة املرأة، على عقل الرجل وعلى 

وعلى مكانة املرأة، حبيث يتم جتاوز االنفصام املعنوي والفكري واحليايت وما يلحق به من 

�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦�ǺǰŤ�ƨȈǇƢǇ¢�̈ȂǘƼǯ��ǞǸƬĐ¦�Ƥ Ǵǫ�Ŀ�ƨȈǻȂǻƢǫÂ�ƨȈǟƢǸƬƳ¦Â�ƨȈǇƢȈǇ�©ƢǷƢǐǨǻ¦

.ع حّر حديثاسرتداد ذاته وقدرته على االنتقال من جمتمع أبوي تابع عاجز إىل جمتم

.تركیبة المجتمع األھلي-

مثة اجتاه بارز يف الدراسات االجتماعية العربية إلرجاع عوائق التحول الدميقراطي يف 

البلدان العربية إىل طبيعة البنيات العصبية والقبلية اليت تشكل من منظورها عقبات جوهرية 

1.نية احلديثةدون تشكل وجتذر الدولة احلديثة، وقيام املؤسسات املد

يرى أن النظام العصيب ) النقد احلضاري للمجتمع العريب(فهشام شرايب الذي يعتمد 

هو الذي حيكم حياة الفرد العريب كما هو الشأن يف مجيع « الذي ينعته بالنظام األبوي 

�ƢȀǴǯ�¿ȂǬƫ�ƨǨǴƬű�¾ƢǰǋƘƥ�ƾƷ¦Â�¿Ƣǜǻ�ń¤�®ǂǨǳ¦�ǾȈǧ�ǞǔƼȈǧ��ƨƯ¦ƾƸǴǳ�ƨǬƥƢǈǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦

سلطة والوحدة واإلرادة الواحدة اليت جتد منوذجها البنيوي وأصلها التارخيي يف سلطة على ال

  .»األب

1-´ ��ǪƥƢǈǳ¦�ǞƳǂŭ¦��ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�©ƢǷƾǬǷ��ĺ¦ǂǋ�¿Ƣǌǿ79.
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أنرتوبولوجيًا رصينًا للمأزق –وأما حممد جابر األنصاري فيقدم تصورًا حتليليًا تارخييًا 

أي » اجللدية املأساوية بني البداوة واحلضارة«السياسي العريب باالستناد الذكي على 

ل اجلوهري يف التاريخ العريب بني االجتاه حنو املدنية املستقرة والعمران املبدع من االختال

جهة، والغزو الرعوي العدمي الذي يتهدد دوماً املكاسب احلضارية واالستقرار السياسي من 

أن املدنية والبنية املدنية « فاملأساة السياسية العربية الراهنة راجعة على كون .جهة أخرى

��ƢȀǈǨǼƥ�ƢȀǈǨǻ�Ƕǰū�ƨǴǟƢǨǳ¦Â�ƨȈǼǷƢǔƬǳ¦�ƨȈǠǸƬĐ¦�ƢēȂǫ�ƾǳȂƫ�À¢�ƾǠƥ�ǞǘƬǈƫ�Ń�ƨǷƢǠƥ العربية

  .»ومل تطور القوى الريفية لتحويلها إىل قوة مساندة للمجتمع املديين واملدين

ما زالت حمكومة يف مسلكها السياسي بتكوينات « فالسلطة وكذا القوى الشعبية 

  .التأقلم مع الدميقراطيةعاجزة عن » جمتمعية وبىن عصبوية

وأما حممد عابد اجلابري فيخلص من مشروعه اهلام لنقد العقل السياسي العريب إىل 

القبيلة والغنيمة والعقيدة حمددات ثالثة حكمت العقل السياسي «النتيجة نفسها، معترباً أن 

أن عقود  ، ويرى اجلابري1»العريب يف املاضي وما زالت حتكمه بصورة أو بأخرى يف احلاضر

احلداثة األخرية مل تستطع أن تغري األمر جوهرياً، فكانت النتيجة ما تعرضنا له من نكسات 

وإحباطات فتحت الباب على مصراعيه لعودة املكبوت، أعين ظهور وطغيان مفعول 

فأصبحت القبيلة حمركًا للسياسة وأصبح الريع جوهر االقتصاد . احملددات الثالثة املوروثة

.2»بحت العقيدة إما ريعية تربيرية وإما خارجيةعندنا، وأص

وال يشذ أغلب املفكرين السياسيني واالجتماعيني العرب عن هذا التوجه، أي إرجاع 

�ƨǳÂƾǳ¦�Ǆǯŗǳ�ƨǬȈǠŭ¦�ƨȈƦǐǠǳ¦�ǲǯƢȈŮ¦�°¦ǂǸƬǇ¦�ń¤�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�ƨǴǬǼǳ¦�ƨǷ±¢

Ȑǳ¦Â�ƨȈƦƫ¦ŗǳ¦�ȄǴǟ�Ƣē¦ǀƥ�ƨǸƟƢǬǳ¦Â�ƨưȇƾū¦مساواة.  

.326، ص 1991حمدداته وجتلياته، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، :حممد عابد اجلابري، العقل السياسي العريب-1
 .الصفحة نفسها، املرجع نفسه - 2
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ومن املعروف أن مثة تقليدًا أنرتوبولوجيًا مهيمنًا لدراسة القبلية العربية من هذا 

املنظور، أي بالرتكيز على البنية العشائرية للمجتمع العريب املنطبع بعالقات االنتظام 

االنقسامي اليت تولد أمناطًا من االلتحام الداخلي القوي، مع الشعور احلاد بالتمايز عن 

خر، يرتجم يف الغالب يف نوازع صراعية هي شرط الوعي باهلوية القبلية الضيقة وصمام اآل

  .أمام من االختالط باآلخر

عوامل املركزة وتعوق  -حسب هذا التصور –ومن مث فإن هذه البنية املنغلقة تكبح 

ȈƷȂƬǳ¦Â�ƲǷƾǳ¦�Ƥ ǴǘǷÂ�ǒ ǫƢǼƬȇ�ƢŲ��°Ƣǘǌǻȏ¦Â�¿ƢǈǬǻȏ¦�ȄǴǟ�ƨǸƟƢǫ�ƢĔȋ��ƨǳÂƾǳ¦� Ȃǌǻ د

  .الكلي الذي يقتضيه املنطق السياسي

، وتستند إىل دعائم مكينة من تاريخ 1تلك إحدى املدارس املعروفة باالنقسامية

النظام االجتماعي العريب املنطبع دومًا بالنزاع بني القطب املركزي واهلوامش العصبية املناوئة 

  .له

حلقل السياسي العريب الذي يعّد إرثا مشرتكا لكل املشتغلني با(ولعل ابن خلدون 

هو أول من تنّبه إىل هذه الثنائية ذات األثر املكني يف العالقات ما بني القبيلة ) الوسيط

ĺǂǠǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�ƨǳȂǳ®¦Â.

�ƢȀȈǸŢÂ�ƢȀǈǇƚƫ�ƨȇȂǫ�ƨȈƦǐǟ�ń¤�®ƢǼƬǇȏ¦�Ƣē¦ǀƥ�ȆǔƬǬƫ�ƨȇǄǯǂŭ¦�ƨǘǴǈǳ¦�ƪ ǻƢǯ�ǺƠǴǧ

فإن هذا املكون ) بة االجتماعية العربيةباعتبار أن القوة العصبية هي أساس ومرتكز الرتكي(

1 - Pierre Bonte et Edouard Conte : Des origines : la tribu arabe : approches

anthropologiques et orientalistes in ‘’AL-ANSAB ‘’ : La quête Anthropologie historique de la
Société tribale Arabe, Edition de la Maison des Sciences de l’Homme, paris, 1991, pp 13- 48.



 األبعاد الحضارية والسياسية للتمثالت الديمقراطية ..................................رابعالفصل ال

216

العصيب ذاته هو اخلطر الدائم الذي يتهددها الستحالة دمج املكونات القبلية املختلفة 

داخل النظام املركزي، ومن مث تنشأ أرضية الفتنة والتنازع اليت قد تفضي إىل دورة جديدة من 

  .جديدةدورات التعاقب ما بني األنظمة اليت هي يف حقيقتها دول 

,Etat)وألمر ما كانت الدولة يف داللتها الغربية  State) ،تعين االستقرار واالستمرارية

  .بينما تعين يف املرجعية العربية القدمية الزوال والتنقل واالنقطاع

) اإليديولوجيا النسبية(بيد أن ابن خلدون هو أيضًا أول من حيذرنا من زلل وخطر 

إن النسب ومهي  « : وطيد حلمة القبيلة الداخلية، فهو القائلاليت تستغل عامل القرابة لت

، مبعىن أن نظام القبيلة يتأسس على االئتالف والتحالف أكثر مما يقوم على القرابة، »كله

1.ولكنه غالباً ما يلتمس إلضفاء مسة طبيعية على التحالف القائم

سه ال ميكن أن كما أن ابن خلدون هو من نّبه كذلك إىل أن النظام القبلي نف

يتحول إىل نواة للدولة املركزية دون أن حيمل مشروعًا جتميعيًا أوسع منه، يستقطب من 

� ƢǼƦǳ¦�Ƥ ǴǘƬȇ�ǾǈǨǻ�ÄǄǯǂŭ¦�¿ƢǜǼǳ¦�ÀƢǯ�ȂǳÂ��ƨǯŗǌŭ¦�ǾǸȈǫÂ�ǾƫƾȈǬǟ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦�ǾǳȐƻ

  .القبلي ويتدعم به

ستندت دوماً ولذا فإن احلركات التارخيية الكربى اليت أفضت إىل إنشاء دول ا

ملشروعات إصالحية بديلة، ورفعت شعارات تعبوية جامعة، حتيل كلها بالضرورة إىل 

  .السجل القيمي والسياسي اإلسالمي

1- Pierre Bonte et Edouard Conte , op.cit, p 50-53.
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تلك معطيات معروفة لدى ذوي االختصاص من املؤرخني وعلماء األنرتبولوجيا، 

 القبلية تؤكد عليها الدراسات االجتماعية احلديثة، اليت أضحت أكثر ميًال للنظر إىل

  .بصفتها وحدة سياسية ال وحدة عشائرية مغلقة

وعلى الرغم من أن الباحثني السياسيني واالجتماعيني العرب ينزعون يف الغالب يف 

�ȄǴǟ�ƞȈǈǳ¦�ƢǿǂƯ¢Â�ƨȈǴƦǬǳ¦�©ƢǫȐǠǳ¦�©ƢȈƦǴǇÂ�ǂǗƢű�ń¤�̈°Ƣǋȍ¦�ń¤�ǶēƢǠǸƬů�Ǟǫ¦Ȃǳ�ǶǿƾǬǻ

ن حتليل حضور القبيلة الفعلي وأثره على طبيعة سري أجهزة الدولة وتقنني أمناط الوالء، إال أ

1.النظام السياسي مل حيظيا إال قليًال بالدراسة العلمية املتأنية

صحيح أن الساحات العربية ال تتماثل من حيث هذه العالقة املتعددة األوجه ما 

تقليدية بني القبيلة والدولة، فمن بني األقطار من مل يعد يعرف النظام القبلي يف صيغته ال

العتيقة الذي عوضه االنتماء املدين والروابط احلضرية، بيد أن املناخ القبلي بقيمه ومسلكياته 

إال أن إرجاع جذور السمة . يشكل مقومًا رئيسيًا من مقومات احلياة االجتماعية العربية

التارخيي التسلطية للدولة العربية احلديثة إىل املعطى القبلي ال يستقيم ال من حيث التحليل 

للتنظيمات االجتماعية األهلية الوسيطة وعالقتها بالسلطة املركزية، وال من حيث التحليل 

السياسي االجتماعي لواقع الدولة املعاصرة وعالقتها بالتشكيالت االجتماعية الراهنة مبا 

  .فيها املؤسسة القبلية

1 - Pierre Bonte et Edouard Conte , op.cit, p 56.
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نظيمات العقدية يف هذا السياق إهتم املؤلفني واملفكرين برصد ودراسة أشكال الت

واملهنية واالجتماعية السابقة لنموذج الدولة احلديثة، مع حتليل ظروف ومالبسات بروز 

  .اإلصالحية العربية واستخالص أسباب إخفاقها

فالدرس األول الذي نستفيده من هذه املعطيات التارخيية هو إبراز أوجه التمايز 

�ȆǴǿȋ¦�ǞǸƬĐ¦�ǂƟ¦Â®Â�ƨȇǄǯǂŭ¦�ƨǘǴǈǳ¦�ǲداخل التجربة العربية اإلسالمية الوسيطة بني حق

املتعددة واملتمتعة بقدر واسع من الصالحيات وهامش للتحرك، حبيث ال ميكن جماراة 

االستبداد (األطروحات الشائعة اليت ختتزل التجربة السياسية العربية اإلسالمية يف مقولة 

األدبيات التارخيية امتدادًا ملفهوم االستبداد الشرقي الذي طغى على ) السلطاين

  .واالجتماعية

�Ŀǂū¦Â�ȆƳƢƬǻȍ¦�ƢȀǷƢǜǼƥ��ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨǼȇƾŭ¦�©ƢȈǳƢǠǧ�ń¤�ǲȈŹ�ȆǴǿȋ¦�ǞǸƬĐƢǧ

ومؤسسات الوقف والزكاة اليت كان هلا األثر ) نظام األصناف(والفئات املهنية اليت متثله 

ل العقدي والطرقي األكرب يف متويل النشاطات الرتبوية والدينية، فضًال عن أنواع التكت

Ń¦�ǽǀȀǧ��ƨǼȇƾŭ¦�ǽǀǿ�Ƣđ�ƲǠƫ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ȆǨƟƢǘǳ¦Â. ،دينة إذن ليست أحادية التوجه

وطابعها املركزي ال يلغي مستها التنوعية اجلوهرية، ويربز هذا التنوع، كما يبني وجيه كوثراين 

  :يف مستويات عديدة

  .مستوى الشريعة واالجتهاد الفقهي واالختالف املنهجي-

  .ى التعايش مع أهل الكتابمستو -

  .مستوى االنقسام العشائري والقبلي-
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  .واليات األمصار واحلواضر الكربى: مستوى مديين-

  .مستوى القوميات والشعوب-

1.مستوى طوائف احلرف والصنائع-

ومن البديهي أن هلذا التنوع آثاره احلامسة اجللية يف عالقات املواطن الفرد بالنظام 

�ƨǫȐǠǳ¦�ǽǀǿ�ǾȈƳȂƫ�Ŀ�¨®ƾǠƬǷ�Å¦°¦Â®¢�ƪاملركزي، أي أن هذه ا ƦǠǳ�ƨȈǠǸƬĐ¦�ǖƟƢǇȂǳ

ومن ذلك دور احلماية من بطش واستبداد احلاكم، وتوليد أمماط شىت من . وحتديدها

التعاضد والتكافل بني املكونات الفئوية املختلفة، فضًال عن توفري أرضية البديل واحلفز على 

  .التغيري

ذا كان من اخللف وانعدام الدقة احلديث عن ظاهرة إنّه إ: وهكذا ميكن القول هنا

�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦)يف التاريخ العريب الوسيط، فإن ) بداللتها الفلسفية والسوسيولوجية املعاصرة

�Ŀ�ƪ Ť�Ŗǳ¦��ȆǴǿȋ¦�ǞǸƬĐ¦�©ƢǸȈǜǼƫ�Ŀ�ǪǬƸƬǳ¦�ƨȈǴƳ�ÂƾƦƫ�¿ȂȀǨŭ¦�¦ǀǿ�©ȏȂǸǌǷ�ǒ Ǡƥ

  .اسيةظل الدولة السلطانية، ولو كانت استبدادية وق

يتعني التنبيه هنا أّن هذه التنظيمات األهلية اليت تبدو جامدة ومهيمنة اليوم مل تعد 

تؤدي نفس الدور والوظائف، كما أن عالقتها بالسلطة املركزية ليست أحادية اجلانب، 

فالتصور السليب املسبق للنظام القبلي واإلعالء من شأن الدولة املركزية، يغفالن حقيقة 

ƢǠǸƬů�Ŀ�ƨȈǴǿȋ¦�ƨǈǇƚŭ¦�ǽǀǿ�Ƣđ�ǞǴǘǔƫ�Ŗǳ¦�̈®ȂǸƄ¦�ƨȈƳƢǷ®ȍ¦�°¦Â®ȋ©�الوظائف وا

1-��ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�ǪȈǬŢ�Ŀ�ǽ°Â®Â�ĺǂǠǳ¦�ǺǗȂǳ¦�Ŀ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�̈Âƾǻ�Ŀ�ƨǴƻ¦ƾǷ��ĺǂǠǳ¦�ƺȇ°ƢƬǳ¦�Ŀ�ƨǳÂƾǳ¦Â�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦��ň¦ǂƯȂǯ

 .120-119ص ص مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت،
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�ƨȈǸǼƬǳ¦�ƲĔ�Ŀ�ƢȀǫƢǨƻ¤Â�ƨȇǄǯǂŭ¦�ƨǳÂƾǳ¦�§ ƢƸǈǻ¦�ƨǸǫƢǨƬǷ�ƨȇ®ƢǐƬǫ¦�ƨȈǠǓÂ�Ŀ�ƾȀǌƫ

  .الشاملة الذي وعدت به وبنت عليه شرعيتها

ني إليها من كما أن القبيلة تشكل أيضاً قوة مضادة يف النظام السياسي، حتمي املنتم

بطش احلاكم وحتيز اإلدارة، وتوفر له فرص الشغل واإلعانة، ولذا فهي تعوض جانبًا واسعاً 

�ƨȈƥǂǠǳ¦�°Ƣǘǫȋ¦�Ŀ�ÅȏȂǴǌǷ�ÅƢǌǿ�¾¦±�ƢǷ�Äǀǳ¦�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�ƨǨȈǛÂ�ǺǷ) حىت ولو اختلف

  ).هذا الدور عن منزلتها يف الدولة السلطانية الوسيطة

ظة، نكتفي بالتنويه بالدور اإلجيايب الذي لعبته القبيلة ولضرب املثال على هذه املالح

يف موريتانية، إحدى أقل البلدان العربية مواردًا وإمكانات، يف مواجهة أخطر حتد تعرضت 

�¿Ƣǟ�¾ƢǤǼǈǳ¦�ƨȈƥȂǼŪ¦�Ƣē°ƢƳ�ǞǷ�̧ ¦ǄǼǳ¦�ȂǿÂ��ǂǏƢǠŭ¦�ƢȀź°Ƣƫ�Ŀ�Ǿǳ1989 الذي اجنّر عنه ،

دها يناهز ربع السكان اإلمجايل، كانوا يشكلون مصدراً ترحيل اجلالية املوريتانية كلها وعد

رئيسيًا للدخل الوطين، ليتحولوا إىل عبء ثقيل على النسيج االقتصادي، لكنهم مت دجمهم 

فيه بسرعة مذهلة، مكنت من امتصاص الصدمة العنيفة وجتاوزها، ومل يتم ذلك إال من 

  .خالل الرتكيبة القبلية وبفضلها

دثة الفريدة سوى جمرد مثل، جند ما يوازيه يف ساحات عربية وال تشكل هذه احلا

أخرى عديدة، لعل من أبرزها اليمن واألردن حيث تتعامل الدولة مباشرة مع مشايخ وأعيان 

  .القبائل

�ƢȀƬǨǐƥ�ƢȀȈǳ¤�ǂǜǼǳ¦�řǠȇ�ȏ��ȆǠǸƬĐ¦�Ƣǿ°Â®Â�ƨǴȈƦǬǳ¦�°ȂǔŞ�» ¦ŗǟȏ¦�¦ǀǿ�À¢�ƾȈƥ

ƬĐ¦� ƢǔǨǳ¦�ȄǴǟ�ƨǼǸȈȀǷ�̈ƾȈƷÂ�̈Ȃǫ�ƾǫ�ƨȈǴǿȋ¦�ƨǈǇƚŭ¦�ǽǀǿ�À¢�Ǯ ǋ�Ȑǧ��ĺǂǠǳ¦�ȆǠǸ

�ƢȀǨƟƢǛÂÂ�ƢȀƬȈǴǟƢǧ�ǺǷ�Śưǰǳ¦�©ƾǬǧÂ��¼¦ŗƻȏ¦Â�½ƢĔȎǳ�ƨȈǴǿȋ¦�©ƢǸȈǜǼƬǳ¦�ȆǫƢƦǯ�ƪ ǓǂǠƫ

�ÅƢȈǧƢǬƯÂ�ÅƢȇ®ƢǐƬǫ¦Â�ÅƢȈǠǸƬů�ƨȈǟȂǓȂŭ¦�Ƣē¦ǄǰƫǂǷ�ǎ ǴǬƫ�Â¢�§ ƢȈǤǳ��ƨȈǴǏȋ¦.1

.130كوثراين، املرجع السابق، ص-1
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 تعد تالئم بالتأكيد مبعىن آخر، إن القبيلة من حيث منطقها االجتماعي األصلي مل

�ƢȀƟȏÂ�̈ŚǇ¢�ÀƢȈƷȋ¦�Ƥ ǳƢǣ�Ŀ�ƪ ƸƦǏ¢Â��ƪ ǈǰƬǻ¦�ƢĔƜǧ�¦ǀǳÂ��Ʈ ȇƾū¦�Ȇź°ƢƬǳ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ¦

  .للسلطة املركزية اليت حتتاج إليها يف عمليات االستقطاب والتعبئة ويف املناسبات االنتخابية

¦�ǂǏƢǼǠƥ�ǂƯƘƬǈƫ�Ŗǳ¦�ƨǳÂƾǳ¦�ȄǴǟ�ÅƢȈǬȈǬƷ�Å¦ǂǘƻ�ǲǰǌƫ�ȏ�ƢĔƜǧ��ƢǼǿ�ǺǷÂ ،لثروة والقوة

��Ƣē®¦°¤�¿ƾţÂ�ƢȀǸƟȐƫ�Ŗǳ¦�ǽȂƳȂǳ¦�µ ǂǨƫ��Ǿƫ¦̄�ȆǴƦǬǳ¦� ƢǼƦǳ¦�Ŀ�ǲƻƾƬƫ�ǲƥ��Ǧ ǼǠǳ¦�ǂǰƬŢÂ

وتقصي الزعامات غري مضمونة الوالء، ويشكل دعمها املايل واإلداري مرتكز القوة الرئيسي 

  .الذي من دونه تفقد الزعامات القبلية نفوذها وهيمنتها

ىل استمرارية التنظيمات األهلية مللء الفراغ السياسي فكما أن الدولة حتتاج إ

لغياب التشكيالت املدنية احلديثة، الناجم عن عدة عوامل سنقف عند (واالجتماعي 

، فإن هذه التنظيمات مل تعد متثل أكثر من الحق من لواحق تركيبة السلطة املركزية، )بعضها

دمج ورعاية املنتسبني (ماعية األصلية، حىت ولو أقررنا باستمرارية جانب من وظيفتها االجت

1).إليها

��ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�ƨǴǬǼǳ¦�ÀÂ®�ÅƢǬƟƢǟ�ƨȇǂƟƢǌǠǳ¦Â�ƨȈǴƦǬǳ¦�ǲǯƢȈŮ¦Â�ȆǴǿȋ¦�ǞǸƬĐ¦�ǆ ȈǴǧ�¦ǀǳÂ

بل عن هذا العائق يتحدد يف مستوى الرتكيبة االئتالفية بني سلطة مركزية هشة القاعدة 

واحملددات املوضوعية لفاعليتها التارخيية املدنية احلديثة ومؤسسة أهلية فاقدة لكل الشروط 

املنحسرة، ولذا ال نرى التنظيمات األهلية والعشائرية خطرًا فعليًا على سري وأداء السلطة 

.131كوثراين، املرجع السابق، ص-1
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املركزية، إذ تشكل إحدى مظاهره ومرتكزاته، فالسؤال املطروح اليوم ليس كيف حنمي الدولة 

 ملواطن من بطش الدولة وهيمنتها؟من االنتماء العصيب والطائفي الضيق، بل كيف حنمي ا

  ).موقع الدين(بنية الثقافة العربية اإلسالمية  - 

من اإلشكاالت املطروحة اليوم حبدة يف الفكر العريب املعاصر سؤال مدى تالؤم 

.النظم الدميقراطية مع أرضية ثقافية تتأسس على الدين، وتتقيد مبرجعيته ومشروعيته

قة وثيقة مبا يطرحه وجود وانتشار حركات اإلسالم وبطبيعة األمر هلذا السؤال عال

السياسي يف حقل الصراعات احملتدة القائمة، بيد أن هذا اإلشكال ال يهمنا يف السياق 

منزلة الدين (، وإمنا يتنزل حتليلنا يف سياق فكري أعم يتعلق باإلطار الثقايف األوسع 1احلايل

ǳƘǈŭ¦�Ŀ�ƢǿǂƯ¢Â�ȆǠǸƬĐ¦�ĿƢǬưǳ¦�ǪǈǼǳ¦�Ŀة السياسية.(  

إىل أي حد ميكن ملثل هذه الثقافة أن تتقبل النهج : فالسؤال اجلوهري هنا هو

  الدميقراطي؟

أي كيف ميكن أن تتأسس جتربة دميقراطية يف فضاء عقدي حيكمه الدين، ويقنن 

�ǾȈǧ�Ƕǰū¦�°ƢǗ¤�®ƾŹÂ�ƨȈǠǸƬĐ¦�ǾƫƢǫȐǟÂ�ǾƫƢǠȇǂǌƫ

الذي ليس جمرد مسطرة لتنظيم الشأن أليست العلمانية مالزمة للمسلك الدميقراطي 

السياسي آلياً، بل هو كذلك فلسفة اجتماعية قائمة على قيم التعددية واالختالف واحلرية 

املطلقة، ومن مث ال سبيل ألن تتالءم وثقافة حيكمها املقدس، وتقيد فيها احلرية باسم النص 

  اإلهلي؟

.80، ص 1996رضوان السيد، سياسات اإلسالم املعاصر، دار الكتاب العريب، -1
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العوائق السیاسیة:ثانیا

.اطي في الوطن العربيعوائق التحول الدیمقر-1

:محاوالت في الفھم والتفسیر-

�ǂǇ�ȄǴǟ�» ȂǫȂǳ¦�Ƣđ�¦ȂǈǸƬǳ¦�Å¦®ȂȀƳ��ǶǿŚǣÂ�§ǂǠǳ¦�ǺǷ��ÀÂƾȇƾǟ�ÀÂǂǰǨǷ�¾ǀƥ

، وحاولوا أن جيدوا لإلشكالية املتقدمة تفسريات تكسبها حدًا أدىن )الظاهرة العربية(هذه 

ومن . شارحة واملربرات املقنعةمن املعقولية، وتلقى على فهمها أضواء كاشفة من األسباب ال

وهي تتنوع بني األعمال الفردية، (اطالعنا على جمموعة من أهم الدراسات واألحباث 

واملؤلفات اجلماعية، وأعمال الندوات واللقاءات العلمية، وبني كتب قصدت اجلمع 

ننا أمك) والتأليف بني مواقف شهرية يف النظر إىل مسألة الدميقراطية يف العامل العريب

1:استقصاء عينة كافية من اآلراء والتفسريات، ميكن تلخيصها يف الفقرات األربع اآلتية

من حيث هي دولة حديثة يف نظمها (ال جدال يف أن الدولة يف العامل العريب -1

�Ŗǳ¦�¶Âǂǌǳ¦Â�©ƢǷȂǬŭ¦�ǞǷ��¾Ƣưŭ¦�ǲȈƦǇ�ȄǴǟ��Ǫǧ¦ȂƬƫ�Ȇǿ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�Ä¢��ƢēƢǈǇƚǷÂ

ƢƥȂǠǏ�ƢȀđƢš©� ال تزال يف) حيددها ماكس فيرب � ƢǼƦǳ¦�ƨȈǴǸǟ�À¤�Ľ��ǺȇȂǰƬǳ¦Â� ƢǼƦǳ¦�°ȂǗ

قد ) أو إرادته على األقل(يف مقدمة تلك الصعوبات، وأمهها، أن عملية البناء . هائلة

نذكر هنا مثال مصر من جهة أوىل، واملغرب (جاءت مساوقة حلدث االخرتاق االستعماري 

شرًا يف تسريع عملية البناء، بناء الدولة ، مث إن االستعمار كان سببًا مبا)من جهة ثانية

وحنسب أننا نتوافر اليوم على الدراسات التارخيية الكافية اليت تثبت، بوضوح، أن . احلديثة

لوطن العريب،ول الدميقراطي يف اعوائق التح: ، ومقال''موضوع مشكلة احلضارة''، ''آفاق معرفة متجددة''السيد ولد أباه ، -1

.73-61، ص ص 1جملة دار الفكر ،  دمشق، ط
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قد أحدث شرخًا يف نظام الدولة العربية ) يف أغلب دول العامل العريب(حدث االستعمار 

�ƨȈǇƢǇȋ¦�ƢēƢȈǼƥÂ)السياسية واالقتصادية(Ʒ¢�Ǿǻ¦�ƢǸǯ���ǲǫ¢��ǞǸƬĐ¦�¿Ƣǜǻ�Ŀ�ƨǴƼǴƻ�ª ƾ

أثره حصول رجة قوية يف سلم القيم ويف أمناط الروابط االجتماعية املألوفة حىت ذلك 

  .التاريخ

��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ŚƯƘƫ�ƢŮ�ÀƢǯ�ƢŲ�ǂưǯ¢�ƨǳÂƾǳ¦�ƪ ǈǷȏ�Ʈ ȇƾƸƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�À¢�Ȃǿ�ª ƾƷ�ƢǷÂ

ƨǳÂƾǳ¦�ǲǸǠǳ�ƨǷÂƢǬŭ¦�¾ƢƷ�Ŀ�ÀƢȈƷȋ¦�ǒ Ǡƥ�Ŀ�ÀƢǯ�ǞǸƬĐ¦�À¤�ǲƥ�ȏ وهذا 1يف التحديث ،

حممولة على ذلك محًال من قبل القوى (أما من جهة ثانية فإن الدولة . من جهة أوىل

�ƢǷ�¦ǀǿÂ��ǞǸƬĐ¦�ȄǴǟ�ÅƢǓǂǧ�ƨưȇƾū¦�ƢȀǸǜǻ�µ) االستعمارية يف أغلب األحيان ǂǨƫ�ƪ ǻƢǯ

الدولة يف هذا النموذج ال تعرب عن خصوصية ثقافية وال عن «جعل الدارس يالحظ أن 

ƨȇ°Ƣǔū¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ǾƫƢǼȇȂǰƫÂ�ǞǸƬĐ¦�ǎتطور ت ƟƢǐƻ�Ǻǟ�ȏÂ��ȆǠȈƦǗ�Ȇź°Ƣ«2 . ومن

�Ŀ��ĺǂǠǳ¦�ŃƢǠǳ¦�Ŀ�ƨǳÂƾǳ¦�À¢�ǚƷȐǻ�À¢��ƢēȐȈưǷÂ�ƨǜƷȐŭ¦�ǽǀǿ� ȂǓ�Ŀ��ƢǼȈǴǟ�ŚǈȈǳ¦

من جانب أولن وسرعان ما تشتكي من ) الشرعية(حاالت متعددة، سرعان ما جتابه مبسألة 

�ǲƥÂ��ƾȇƾǌǳ¦�Ǧالضعف الشديد من جانب  ǼǠǳƢƥ�µ ¦ŗǟȏ¦�©ƢǯǂƷ�ƨđƢů�ƪ ǈȈǳÂ��ÀƢƯ

ويف مقدمة تلك الشروط حصول (وبالتصفية اجلسدية، سوى صورة لظهور الدولة احلديثة 

�©ƢȈǼƦǳ¦�ÃȂƬǈǷ�Ŀ�ǲǏƢū¦�ŚȈǤƬǳ¦�Ƥ ǯ¦Ȃƫ�ƨȈƥƢŸ¤�ƨȈǯǂƷ�ª ÂƾƷÂ��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�°Ȃǘƫ

1-�ƨǴưŲ�ǞǸƬĐ¦�ǺǷ�ƨǷÂƢǬǷ��ƨǳÂƾǳ¦�ǲƦǫ�ǺǷ��Ʈ ȇƾƸƬǳ¦�̈®¦°¤�Ƣđ�ƪ đƢƳ�Ŗǳ¦�ƨȈǨȈǰǳ¦�Ŀ�Ƥ ǐƻ�ǲǷƘƬǳ�̈®ƢǷ�ǂǏƢǠŭ¦�§ǂǤŭ¦�¿ƾǬȇ

 .يف بعض فئات الدين اخلاصة

، منشورات )أزمة الدميقراطية يف الوطن العريب(الثالث، ضمن أعمال علي الدين هالل، إشكالية الدولة والدميقراطية يف العامل -2

.48، ص 1948مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 
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تلك الشروط الضرورية مليالد  -)السياسية من جهة أوىل، والبىن االقتصادية من جهة ثانية

1.الدميقراطية ظلت منتفية بطبيعة األمر

) يف األغلب األعم من أحوال العامل العريب) (الدولة الوطنية(مل تتمكن عملية بناء -2

وبني نزوعها الشديد إىل ) دولة الثورة(أو ) دولة االستقالل(من املالءمة بني مشروع بناء 

على كل املؤسسات واملرافق العامة، وتأكيدها ملنحى فردي السيطرة، بل اهليمنة التامة،

) الثورة(أو ) االستقالل(فأما بناء دولة . يف إدارة شؤون الدولة) دكتاتوري(أو ) استبدادي(

–©ȏƢū¦�ǒ Ǡƥ�Ŀ�ǒ ǠƦǳ¦�ƢǸȀǔǠƥ�Ŀ�¦ǂȀǐǻ¦Â�ƢǘƦƫ°¦�ƾǫ�ƢǸĔ¢�ǶǴǠǻ�ǺŴÂ: ،اجلزائر

�ń¤�ǞǸƬĐ¦�©ƢȈƳƢū��ÅƢȈǧƢǯÂ�ÅƢǠȇǂǇ��Å¦ǂǋƢفكان يعين إشباعًا مب–...تونس، السودان

يف ظل دولة مركزية قوية واقتصاد موجه، ...التعليم، والرفه االقتصادي، والعدالة االجتماعية

وأما املنحى الذي صارت فيه الدولة فهو طلب املزيد من . ومن مث نفحة اشرتاكية قوية

ي من جهة أوىل، والسعي حنو مع حماولة حتقيق عملية حتديث شامل وضرور ) الشرعية(

من جهة ) نظام الثورة والعمل االنقاليب يف األغلب(املزيد من احلماية للنظام اجلديد الوليد 

ولكن الكفة كانت ترجح، يف عملية التوازن الصعب، ملصلحة الدولة املركزية الساعية . ثانية

يف ) دولة الثورة(ه طلك ما صارت علي. حنو جتميع السلط وتوحيدها وتركيزها باستمرار

مصر، وما جند أن القاضي املؤرخ املستشار طارق البشري قد صوره بطريقة بارعة وهو 

يوليو، إذ وقف يف تلك العملية  23يتحدث عن عملية بناء الدولة يف مصر غداة ثورة 

الدمج بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، أو استيعاب «على مجلة من السمات؛ أوهلا 

استغناء التنظيم السياسي «، ثالثتها »التنفيذية للوجود املستقل للمجلس التشريعي السلطة

.49، املرجع السابق، صعلي الدين هالل - 1
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�ƾƷ¦Ȃǳ¦�§Ǆū¦�¿¢�§ ¦ǄƷȋ¦�®ƾǠƫ� ¦ȂǇ��ǾǷȂǸǟ�Ŀ�ƨȈƥǄū¦�¢ƾƦǷ�Ǻǟ�ǞǸƬĐ¦Â�ƨǳÂƾǴǳ (...) مل

يوجد من بعد تنظيم سياسي حزيب له ذاتيته املتميزة عن الدولة، وله مكنة اإلمساك بزمامها 

ت السلطات يف جهاز الدولة، وركزت فيه الوظائف السياسية املختلفة، ودارت تركز (...) 

وذلك ما يالحظه عامل سوسيولوجي هو عبد الباقي . 1»التنظيمات السياسية يف فلكه

اهلرماسي يف حتليله للعالقة القائمة بني الدولة واحلزب الوحيد يف تونس غداة االستقالل، 

.2خالل أكثر من عقدين من الزمان

يتساوى غياب احلياة احلزبية السليمة مع هيمنة احلزب الواحد عندما يكون احلزب 

قد استحدث إحداثاً، والنتيجة هي اإلبعاد القسري للشروط الصحية الضرورية حلصول، أو 

�Ƣđ�°ƢƬȀƬǇȏ¦�ǶƬȇ) قواعد اللعبة(ذلك أن . بداية حدوث، عملية حتول جهة الدميقراطية

�ǞǷ�ǖƟƢū¦�µ ǂǟ�ƢđǂǓÂ�ÃȂǬǳ�ÅȐȈưŤ�§Ǆū¦�ÀȂǰȇ�À¢�Ǻǟ�ÅƢǓȂǠǧ��Ƣē¦̄�ƨƦǠǴǳ¦�¼Ȑǘǻ¦

�ƨȈǴǸǟ�Ŀ�ǾƸȈǓȂƫÂ�ǽ£ȐƳ¤�ǂǜƬǼŭ¦�Â¢��ƶǓ¦Ȃǳ¦�ƢȀǟÂǂǌǷ�ƢŮ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȈǴǠǧ�ƨȈǟƢǸƬƳ¦

�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦�ǚǨƷÂ�ƨǘǴǈǳ¦�ƨƦǫ¦ǂǷ�Ŀ�ƨǠƳƢǻ�̈¦®¢�ȂȀǧ��ƨȈǻȂǻƢǬǳ¦�ƨȀƳ¦Ȃǳ¦�Ŀ�ȆǇƢȈǈǳ¦�̧ ¦ǂǐǳ¦

فإن احلزب يصبح أداة ) السقوط يف شرك الفراغ السياسيومن مث (آفة القهر وانسداد األفق 

  .بيد الدولة

مهما يبدو من مظاهر السلطة الشديدة، ومن جلوء الدولة إىل القهر الشديد يف -3

معاملة منتقديها واملعرتضني عليها، ومهما يظهر من خفوت األصوات املعارضة أحياناً، فإن 

.594، ص  1970 -1956يوليو  23طارق البشري، الدميقراطية وثورة -1

2-Ŀ�ƨǳÂƾǳ¦Â�ǞǸƬĐ¦��ȆǇƢǷǂŮ¦�ȆǫƢƦǳ¦�ƾƦǟ 75، 60، ص ص 1978املغرب العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت ،

105 ،118.
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هي ) يف األغلب األعم من أجزائه على كل حال( السمة الغالبة على الدولة يف العامل العريب

فهي دولة انقالب (مسة الضعف الشديد، ضعف مصدره االفتقار إىل الشرعية التارخيية حيناً 

، أو العجز الشديد )قادت ضابط اجليش إىل احلكم، ومكنتهم من االستيالء على السلطة

فال هي حققت التنمية « طين، عن الوفاء بالشروط الضمنية ملا اقتضاه منها امليثاق الو 

االقتصادية، وال هي ضمنت احلريات السياسية، وال هي صانت االستقالل الوطين، وال هي 

والسؤال الذي يطرحه . »احرتمت أو استطاعت التعامل مع التعددية االجتماعية والثقافية

ة يف أساسها؛ ملاذا كانت الدولة يف العامل العريب ضعيف: بعض علماء االجتماع السياسي هو

��ǞǸƬĐ¦�ǺǷ�ƨȈǴǠǧ�ƨȇƢŧ�Ǯ ǴƬŤ�ȏÂ��Ƣǿ°¦ǂǸƬǇȏ�ƨȇ°Âǂǔǳ¦�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ƨȈǟǂǌǳ¦�ƾǬƬǨƫ�ȆȀǧ

فالعالقة بينها وبينه عالقة قهر من جهة، وصراع غري متكافئ من جهة أخرى، ولكنها 

تستمر يف الوجود مع ذلك، أو هي تتمتع على األقل مبظهر االستقرار؟

جابة عن السؤال املتقدم، حماولتان يصح اعتبار كل واحدة يستقطب اهتمامنا، يف اإل

.منهما منوذجاً ومادة لتأمل خصب

جند احملاولة األوىل عند الباحث األمريكي وليم زارطمان؛ فهو يرى أن السر، كل .أ 

املوجودة ) املعارضة(السر، يف استمرارية الدولة يف العامل يف الوجود إمنا يكمن يف طبيعة 

واألمر يظهر عنده يف بساطة غريبة منشؤها اختالف الكبري . قة من العامليف هذه املنط

فإذا كان النظام السياسي، يف : بني جمريات األمور يف كل من العاملني العريب والغريب

املفهوم الغريب، يستقيم وجوده ويتم متاسكه بفضل اجلهود املتزنة اليت يبذهلا املمارسون 

وهو ما (ويبذهلا املوجودون خارجها من أجل الدخول فيها  للسلطة من أجل البقاء فيها،

« فإن املالحظ يف العامل العريب أن ) يدعى يف املعتاد تناوبًا أو تداوًال على السلطة
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التناوب الدميقراطي ليس من صفات السياسة العربية، ذلك أن الصفة السائدة 

(...) بعينات والثمانينات للحكومة، يف العقد ونصف العقد من السنني األخرية من الس

اجتماعية واحدة، وعدم وجود جمال للتناوب، فاملعارضة ال  -هي وجود مجاعة سياسية

�¦ǀđ�¾ȂƦǬǳ¦�ń¤�ȂƸǼƫ�ȆǿÂ��¿ƾƼƬǈƫ�ƢĔ¤��Ƕǰū¦�Ŀ�½ǂǌƫ�ȏÂ�ȄǨǐƫ�ȏÂ�ƪ Ƭǌƫ

االستخدام لسبب ما ليس هو توقعها أن جتد نفسها يف السلطة يف املرة القادمة سواء 

.1»االنتخاب أو غريهعن طريق 

وأما تفسري هذا األمر عند زراطمان فهو يقوم على وجود نوع من العالقة القائمة 

حبيث يستمر االستقرار يف األنظمة ) التكميلية(بني السلطة واملعارضة يطلق عليها نعت 

العربية من جهة، وترسم املعارضة لنفسها نوعًا من اخلطوط فهي، من جهة أخرى تقف 

ƢǜǼǳ¦�ǲƻ¦®�ƢĔƢǠƥƢƬȇ�ŁƢǐǷ�ƢǸŮ�ÅƢǠǷ�ƨǓ°ƢǠŭ¦Â�ƨǷȂǰūƢǧ¿�«ال تتخطاها أبدًا عندها و 

ƨǳÂƾǳ¦�ƺǇǂƫ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�ƨǠƥƢƬŭ¦�Ŀ�ƨȈǴȈǸǰƬǳ¦�ǽǀǿÂ��ȆǇƢȈǈǳ¦ . وإن كل طرف منها ال

.»يستخدم اآلخر، ولكن كًال منهما خيدم مصاحل اآلخر يف أدائه الدور

للمنطقة العربية، عند باحث أمريكي ) ة االستثنائيةالطبيع(تأيت احملاولة الثانية، يف فهم .ب 

Johnآخر هو جون ووتربريي  Waterbury:» إن الشرق األوسط، أو على وجه

املعارضة كدعامة للدولة ، جملة املستقبل وليام زارطمان، املعارضة كدعامة للدولة، األمة والدولة، جملة املستقبل العريب، العدد -1

.558، ص  1988لسنة  108العريب ، بريوت ، العدد 
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العريب، إمنا هو منطقة استثنائية يف مقاومتها التحرك مع  -التخصيص الشرق األوسط

.1»قليديةالليربالية السياسية واحرتام حقوق اإلنسان واملمارسة الدميقراطية الت

ما يشي باخلروج عن املسرية ) الشرق األوسط(يالحظ ووتر بريي أن يف حال 

التارخيية االعتيادية اليت تفسر منشأ التحول الدميقراطي يف بلد من البلدان، وتقضي بأن 

ارتفاع مستويات التعليم وعمليات التحضري، وارتفاع مستوى الشرحية االجتماعية ذات «

إىل ظهور طبقة وسطى ذات اطالع، وهلا مصلحة يف كيفية إدارة  الدخل املتوسط يؤدي

األمور السياسية، وحتس إحساسًا عاليًا باملواطنة، مع اإلصرار على جعل املوظفني 

.2»العموميني مسئولني عن أعماهلم

فقد حدث تغري يف الشرق األوسط كان عنه تصاعد يف هذه املؤشرات كلها دون أن 

، مث إن ووتر بريي يستطرد، ساعيًا إىل تنقيح الفرضية املتقدمة )راطيةمرابح دميق(تكون عنه 

إن املستويات العالية يف « : واملعتادة يف شرح أسباب التحول حنو الدميقراطية، فيضيف

االقتصادي ال هي ضرورية وال هي كافية لتحقيق الدميقراطية، ولكنها -الوضع االجتماعي

مث إنه يستطرد على . »األمور األخرى كلها متساوية تساعد على ذلك بالتأكيد إذا كانت

�ƨȈǔǫ��Ãǂƻ¢�̈ǂǷ��Ƣđ�ƾǯƚȇ�̈ƾȇƾƳ�ƨǜƷȐŭ�ƾȀǸȈǳ�¿ƾǬƬŭ¦�ȂƸǼǳ¦)اليت حتدث ) االستثناء

الدميقراطية من دون (ووتر بريي، إمكانية التحرك حنو الليربالية السياسية يف الشرق األوسط، ضمن املؤلف اجلماعي  جون - 1

.77، ص 1995، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، )دميقراطيني
.77، ص املرجع نفسه - 2
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واملعضلة يف الشرق األوسط هي أن األمور األخرى ليست « : عنها سابقاً، فهو يعلن

.1»متساوية

الصفات « اومة أو، على حد تعبريه، وأما األسباب اليت ميكن أن تعزي إليها املق

فهي تعود إىل سببني  » الفريدة من نوعها وهي تسد الطريق بوجه التحول إىل الدميقراطية

وجود نسبة كبرية من الطبقات الوسطى تعتمد اعتمادًا مباشرًا على «:كبريين، أوهلما

ومثقفو « األوسط ثانيهما يرجع إىل طبيعة مثقفي الشرق . »الدولة، أو تستخدم من قبلها

إن اتفاق مصاحل األنتلجنسيا (...) الشرق األوسط هم، من نواح متعددة، مثقفو الدولة 

والدولة تتجاوز موضوع املكافآت واالستخدام واإلجازات املهنية، فتشمل شعوراً قوياً باهلوية 

  .»واألهداف املشرتكة

تلف بعض االختالف يصل زارطمان ووتربريي، عملياً، إىل النتيجة نفسها وإن اخ

ǲȈǴƸƬǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ-�ĿÂ�ǞǸƬĐ¦�ǺǗƢƥ�Ŀ –إن الداء يكمن . السبيل الذي سلكه كل منهما

ȆǬȈǬū¦�ŚȈǤƬǳ¦�̈®¦°¤�Ƣđ�Ǻǜȇ�Ŗǳ¦�ÃȂǬǳ¦�Ǯ Ǵƫ�ĿÂ��ƨǬȈǸǠǳ¦�ǾƫƢǻȂǰǷ : املثقفني وكل الفئات

  .األخرى اليت تشكل مادة املعارضة ودعامتها

ظاهرة ضعف أجنحة ومكونات من (الظاهرة ويذهب بعض الدارسني يف فهم هذه -4

ĺǂǠǳ¦�ŃƢǠǳ¦�Ŀ�ǞǸƬĐ¦ (على (...) التأكيد «إن السبب يعود يف ذلك إىل : إىل القول

.2»مسألة بناء الدولة الوطنية؛ مما أدى بطبيعة احلال إىل دفع مركزة السلطة إىل أقصى حد

.78املرجع السابق، صجون ووتر بريي، -1
 .77ص نفسه،  املرجع - 2
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�ÅƢƬǧƢƻ�ÅƢƥƢǘƻ�ǞǸƬĐ¦�§ Ƣǘƻ�ǲǠƳ�ȄǴǟ�ǲǸǠȇ�Ń�ƾȈǯƘƬǳ¦�¦ǀǿÂ فحسب، بل إنه شجع

�©ƢȈƳƢū¦�śƥ�ƨǴǓƢǨǷ�ƢȀȈǧ��Ƣē¦̄�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�°Ȃǐƫ�Ŀ�ƨƦȇǂǤǳ¦�¾Ƣū¦�ǺǷ�¸Ȃǻ�°ȂȀǛ

�ƢĔ¢�Ǯ ǳ̄�ƨƴȈƬǻ�ÀƢǰǧ��ƨȈǇƢȈǈǳ¦�Ƥ ǳƢǘŭ¦Â�ƨȇȂǸǼƬǳ¦Â�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦» اعتربت الدميقراطية مسألة

بدأ احلزبية ¦Ƿ�Ǻǟ�ǞǸƬĐ¦Â�ƨǳÂƾǴǳ�ȆǇƢȈǈǳ¦�ǶȈǜǼƬǳ¦� ƢǼǤƬǇ«مث ال شك أن . 1»ثانوية وجزئية

، كما رأينا يف مالحظة سابقة للمستشار طارق البشري، أو وجود أحزاب »يف عمومه

كما يف (، »من خلق ضباط اجليش الذين استولوا على السلطة بانقالب« سياسية 

تكون عدد كبري من األحزاب السياسية العربية على « ، أو )مالحظة هينبوش املتقدمة

رغم من األمساء العصرية اليت أطلقها مؤسسو تلك األحزاب أسس طائفية أو عشائرية بال

.2كما يقول إمساعيل صريب عبد اهللا» عليها

فما أشبهها بعملية (يف العامل العريب ) احلديثة(بني الوالدة احلديثة والعسرية للدولة 

��ǞǸƬĐ¦�©ƢǻȂǰǷ�Ǧ)قيصرية ǴƬű�ǞǷ�řǸǓ�¼ƢưȈǷ�ǺǷ�ǾƬǷǂƥ¢�Ƣŭ� ƢǧȂǳ¦�Ǻǟ�ƢǿǄƴǟ�śƥÂ��

�Ǧو  ǼǠǳ¦�¾ƢǸǠƬǇ¦�Ŀ�» ¦ǂǇȍ¦Â�ǂȀǬǳ¦�ń¤� ȂƴǴǳ¦�ń¤�ƢȀǠǧƾƫ�̈ƢǻƢǠǷ�ƨȈǟǂǌǳ¦�ƨǷ±ȋ�ƢēƢǻƢǠǷ

–�À±¦ȂƬǳ¦�Ƣđ�ÀȂǰȇ�ƨǳȂƠǈǷÂ�ƨȈǬȈǬƷ�ƨǓ°ƢǠŭ�ȆǴǠǨǳ¦�¿¦ƾǠǻȏ¦�śƥÂ��¾Â¢�Ƥ ǻƢƳ�ǺǷ�¦ǀǿÂ

الدقيق والضروري الستقامة عملية دوران السلطة، مث بني الضعف الذايت للمجتمع يف العامل 

وهذا من جانب ثان، وبني الواقعني معًا كانت سبل التحول الدميقراطي تتقلص  -العريب

ذلك ما يبدو أن خمتلف حماوالت طلب الفهم للحال العربية تنتهي . وتتضاءل باستمرار

، )أزمة الدميقراطية(عبد الباقي اهلرماسي، القومية والدميقراطية يف الوطن العريب، ضمن املؤلف اجلماعي السابق اإلشارة إليه -1

 .175ص ، 1987ندوة، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 
.177، ص املرجع نفسه - 2
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�¬ǂǌǳ¦�Ŀ�ƢēƾǸƬǟ¦�Ŗǳ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦Â��ŚǈǨƬǳ¦�Ŀ�ƢȀƬǰǴǇ�Ŗǳ¦�ǲƦǈǳ¦�» ȐƬƻ¦�ǞǷ��ǾȈǳ¤

1.والتدليل

دميقراطي يف العامل العريب والصراع الذي رافق تلك لكن صعوبات التحول ال

الصعوبات أو انبثق عنها، كل ذلك يظل جماًال ضروريًا ومالئمًا لفهم ظاهرة جديدة أخرى 

كما ) ظاهرة اإلسالم السياسي(ظلت مثار جدل شديد يف العقدين األخريين خاصة، هي 

آلخر، وهي أيضا ما يكتفي غري كما ينعته البعض ا) اإلسالم االحتجاجي(ينعته البعض أو 

إنه حركات إسالمية معاصرة، بل إن أصحاب هذا القول األخري : هؤالء وأولئك بالقول فيه

  ).حركة إسالمية معاصرة(من يرى وجوب احلديث فيه باملفرد فهو 

.بنیة المجتمع المدني الحدیث.2

اليت ) ¦ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ(لة من املقوالت الرائجة يف اخلطاب السياسي العريب الراهن مقو 

تشكل مشغًال أساسياً للفكر العريب يف السنوات األخرية، كما بني عدد وحجم اإلصدارات 

.2املتتالية اليت تناولت هذا املفهوم من مناحيه املختلفة

.178عبد الباقي اهلرماسي، املرجع السابق ،ص-1
ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�̧ȂǓȂŭ�ƾȇƾŪ¦�ÀǂǬǳ¦�©Ƣȇ°¦ȂƷ�ǺǷ�śƬȇ°¦ȂƷ�ƪ من مؤشرات - 2 ǐǐƻ�ƾǫ�ƨȈǬǌǷƾǳ¦�ǂǰǨǳ¦�°¦®�À¢�Ǯ ǳ̄) :�ǞǸƬĐ¦

عبد الغفار ) ¦ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦� ƢǼƥ�Ŀ�ǽ°Â®Â�ȆǴǿȋ¦�ǞǸƬĐ(، 2003سيف الدين عبد الفتاح  -احلبيب اجلنحاين) املدين وأبعاده الفكرية

  .2003حممد مورو  - شكر

راسات الوحدة العربية ببريوت خصص للموضوع إحدى أهم ندواته، ونشر يف املوضوع ذاته عدداً من الكتب، من كما أن مركز د

  :أمهها

دراسة مقارنة ) ¦ƨȈƥǂǠǳ¦�À¦ƾǴƦǳ¦�Ŀ�ƨǳÂƾǳ¦Â�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦Â�ǞǸƬĐ(، مرتوك الفاحل 1/1998دراسة نقدية ط) ¦ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ(عزمي بشارة 

�Ŀ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�ƨȈǳƢǰǋȍ أمحد شاكر الصبيحي 2002ضوء نزيف املدن ،)ĺǂǠǳ¦�ǺǗȂǳ¦�Ŀ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�ǲƦǬƬǈǷ(2000.
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�ǪȈǫƾƬǳƢƥ�ÅƢƦǳƢǣ�ǚŢ�Ń�ĺǂǠǳ¦�ŅÂ¦ƾƬǳ¦�¾ƢĐ¦�Å¦ǂƻƚǷ�ƪ ŪÂ�Ŗǳ¦�ƨǳȂǬŭ¦�ǽǀǿ�À¢�ƾȈƥ

كناه النظري الرصني، وإمنا حتولت إىل أداة حتليل ميكانيكي هشة املرتكز املنهجي واالست

فأحيانًا تستخدم عبارة مرادفة لنموذج الدولة اليت تعتمد التعددية احلزبية . غائمة الداللة

وجتسد احلريات العامة، يف حني ينظر إليها تارة أخرى بصفتها تعبريًا عن جمموعة 

ثية من أحزاب ونقابات وروابط ومجعيات غري حكومية، التشكيالت والتنظيمات التحدي

ومن مث تتجاوز داللتها احليز السياسي الضيق، بينما غدت يف اآلونة األخرية مقولة مرادفة 

.ملنظمات وحركات حقوق اإلنسان اليت تعرف رواجاً متزايداً يف أيامنا

للتعبري عن ) ملدين¦�ǞǸƬĐ¦(صحيح أن غالبية مفكرينا مييلون إىل استخدام اصطالح 

�ǲǐȇ�ȏ��ÅƢǔǷƢǣ�Å¦ǂǏƢǫ�ǲǜȇ�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦�¦ǀǿ�À¢�ȏ¤��ƨȇǄǯǂŭ¦�ƨǘǴǈǴǳ�Ä±¦Ȃŭ¦�ȆǠǸƬĐ¦�Ƥ ǘǬǳ¦

  .إىل عمق اإلشكالية املطروحة

�°ƢǈǷ�ǞƦƬƬƥ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�¿ȂȀǨŭ�ƨȈǨǈǴǨǳ¦�©¦ƾȇƾƸƬǳ¦�ń¤�̧ ȂƳǂǳ¦�ƢǼŷ�ǺǷ�ǆ ȈǳÂ

منا نكتفي باإلشارة إىل أن هذا نشأته انطالقًا من الفكر السياسي الغريب احلديث، وإ

املصطلح الذي ظهر يف سياق فكر األنوار ارتبط نظريًا بقيم احلرية والذاتية اليت شكلت 

�ƨȈǰȈǷƢǼȇƾǳ¦�Ƣē±ǂǧ¢�Ŗǳ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨǗ°ƢŬ¦�ǆ ǰǟ�ƢǸǼȈƥ��ƨưȇƾū¦�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�ƨȇ£ǂǳ¦�®ƢȀǷ

Ƣđ�ƨǘƦƫǂŭ¦�ǲǸǠǳ¦�ƨǸǈǫÂ�ƨȈǳƢũ¢ǂǳ¦.

جتمع املدين هي تكريس القيم السياسية من خالل بناء قاعدة فالوظيفة الرئيسية للم

تعاضد اجتماعي توازي مشولية الدولة، وحتد من سلطتها على األفراد، ومن مث تأسس الفكر 
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من حيث هو ذات مطلقة احلرية،  (السياسي الغريب احلديث على إشكالية الصلة بني الفرد 

  ).قل العموميمن حيث هي فضاء احل(والدولة ) كاملة اإلرادة

ويف هذا األفق اإلشكايل تندرج نظريات التعاقد االجتماعي اليت تأرجحت بني 

والعقد ) ¢ƨǯŗǌŭ¦�ǶȀƬƸǴǐǷ�ǲƳȋ�ƨǏƢŬ¦�ǶēƢȇǂƷ�Ǻǟ�®¦ǂǧȋ¦�¾±ƢǼƫ�Ä(العقد التنازيل 

، كما تعد آلية التمثيل الدميقراطي )أي حتويل اإلرادة اخلاصة إىل إرادة مشرتكة(التفويضي 

  .ياتهمن جتل

Ȃǿ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�ƨǳȂǬŠ�ǖƦƫ°¦�Äǀǳ¦�ȆǇƢǇȋ¦�¾¦ƚǈǳ¦�À¢�ƾȈƥ : هل على الدولة أن

�ǂƴǼȇ�ƢŠ�Ƣđ°ƢǔƫÂ�ŁƢǐŭ¦�¿®ƢǐƬƥ�̈°ÂǂǓ�ǶǈƬƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǠǸƬĐ¦�ƨǗ°ƢŬ¦�ƨǠȈƦǗ�ǆ ǰǠƫÂ�ƾǈš

�ȆǷȂǫ� ƢǸƬǻ¦�ǶƷ°�ǲǰǌƫ�À¢�ȄǴǟ�̈°®Ƣǫ�ƢĔ¤�Â¢��ƢȀǼȈǠƥ�ƨƠǧ�Â¢�ƨǬƦǗ�ƨƦǴǣ�ǺǷ�°ƢȈŬ¦�¦ǀǿ�Ǻǟ

1تجاوز اخلصوصيات ورهان املصاحل؟جامع ي

املاركسي الذي هيمن على اخلطاب السياسي الغريب املعاصر،  -إنه اإلشكال اهليغلي

وبدأ يأخذ اجتاهات أخرى يف احلقبة الراهنة، حيث تعيد ديناميكية العوملة طرح إشكالية 

ē¦̄�ƨȈǷȂǬǳ¦�ƨǳÂƾǳ¦�ǞƳ¦ǂƫ�°ȂǜǼǷ�ǺǷ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦Â�ƨǳÂƾǳ¦�śƥ�ƨǫȐǠǳ¦ ا يف مقابل انبثاق

أشكال جديدة من الكونية ال تنفك تتعزز حىت يف امليادين القانونية والتشريعية والقيمية، 

بغض النظر عن تآكل هذا النموذج اقتصاديًا يف عصر الشركات املتعددة اجلنسيات وتوسع 

  .املنظومة الرأمسالية العاملية

.35، املرجع السابق، ص د العلويسعيد بنسعيالسيد ولد أباه، -1
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¿ȂȀǨŭ¦�¦ǀđ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�À¢�À̄¤�ƶǓ¦Ȃǳ¦�ǺǷ غائب يف السياق العريب، على الرغم

  .من احلديث اجلارف حوله

واإلشكال األساسي الذي يعاين منه الفكر السياسي العريب هو التأرجح بني تأكيد 

وجود جمتمع مدين مغّيب هو شرط االنفتاح الدميقراطي أو تفسري غياب هذا االنفتاح بعدم 

  .وجود جمتمع مدين فاعل

تنظيمات حديث النشأة يف السياق العريب، يرتبط عضوياً إن مثل هذا الصنف من ال

باحنسار اإليديولوجيا اليسارية وكبوة احللم العرويب، ويستخدم لغة املنظمات التنموية الدولية 

  .واجلمعيات غري احلكومية الناشطة يف البلدان الغربية

نف من وبطبيعة األمر، مهما كان الدور اهلام واحليوي الذي يضطلع به هذا الص

�ǞǸƬĐ¦�©ȐȈǰǌƫ�ƨǻƢƻ�Ŀ�ƢǿǂǌŴ�À¢�ǺǰŻ�ȏ�ƢǼǻƜǧ��ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ƨȈǰȈǷƢǼȇƾǳ¦�Ŀ�©ƢǸȈǜǼƬǳ¦

املدين باملعىن الدقيق للعبارة، الذي حييل إىل مقومني أساسيني مها من جهة شكل التنظيم 

نظام الطبقات املتولد من قسمة العمل الذي تطور الحقًا إىل تركيبة (االقتصادي احلديث 

االستقاللية داخل اإلطار الشمويل (وشكل االرتباط بالدولة املركزية ) ماعية معقدةاجت

  ).للدولة

صحيح أن هذه التحديات ال ميكن أن تفصل عن أرضيتها الفكرية، اليت هي ثقافة 

احلداثة من ذاتية فردية وإعالء ملفهوم اإلرادة احلرة وإميان بالقيم اإلنسانية وميتولوجيا التقدم، 

��ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�ǲǰǌƫÂ�ƨǧƢǬưǳ¦�ǽǀǿ�śƥ�¿±ȐƬǳ¦�ƨǠȈƦǗ�¾ȂƷ�ÅƢƷÂǂǘǷ�ǲǜȇ�¾¦ƚǈǳ¦�Àبيد أ
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هل هو جمرد تالزم تارخيي قد ال يكون جوهريًا أم هو تالزم أنطولوجي يتنزل يف مستوى 

  الكينونة والوجود ومن مث ال حميد عنه؟

ت إن خطورة هذا اإلشكال تكمن فيما نالحظه من انزياح واضح بني تشكيال

جنينية ملا ميكن أن يعّد جمتمعًا مدنيًا مقرتنًا مبسار الدولة اليت ال يزال يغلب عليها الطابع 

الريعي، وال تزال تتحكم يف احلراك االقتصادي بأكمله، وفضاء ثقايف له متيزه، خترتقه شىت 

دية الصدامات العقائدية واإليديولوجية بعيدًا عن اعتبارات ورهانات الديناميكية االقتصا

  .االجتماعية

إن استكناه أسباب هذا االنزياح يقتضي الرجوع إىل جتربة تشكل ومنو الدول الوطنية 

احلديثة يف الوطن العريب، أي دولة االستقالل التحديثية اليت ميكن أن تعد منوذجًا منسجماً 

، فهذه الدولة قائمًا بذاته، فيما وراء االختالفات املعلنة يف اخليارات اإليديولوجية والتنموية

سواء كانت قومية اشرتاكية أو وطنية يسارية أو ليربالية حمافظة استخدمت اآلليات نفسها 

�̈ǄȀƳȋ¦�̄ȂǨǻ�ǖǈƥ�Ä¢��ƨǴǷƢǌǳ¦�ƨǼǳÂƾǳ¦�ƲĔ�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ʈ ȇƾƸƬǳ¦Â�ƨȈǸǼƬǳ¦�°ƢǈǷ�ǖƦǔǳ

املركزية الوليدة على احلراك االجتماعي بكامله، مما جنم عنه ضرورة االحتكاك بتنظيمات 

Đ¦ تمع األهلي التقليدية اليت اعتربت عائقًا وعقبة أمام حتديث ال انفكاك منه وإن مت يف

  .الغالب بوسائل اإلكراه والتسلط

�ƨǬȈǠŭ¦�ÃȂǬǳ¦�ƨȀƳ¦ȂǷ�Ŀ�ǾƬǨȈǴƷÂ�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ¦�ƨǼǓƢƷ�Ȇǿ�ǪǴǘǼŭ¦�¦ǀǿ�ǺǷ�ƨǳÂƾǳƢǧ

ات املدنية احلديثة للتنمية والتحديث، وإن كانت بنود هذا التحالف تقتضي تقييد التنظيم

ǞǸƬĐ¦�Ʈ ȇƾŢÂ�ƨǳÂƾǳ¦� ƢǼƥ�̈ƾƟƢǨǳ�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�©Ƣȇǂū¦�ǪȈǴǠƫ�Ľ�ǺǷÂ��ƢȀǸŪÂ.



 األبعاد الحضارية والسياسية للتمثالت الديمقراطية ..................................رابعالفصل ال

237

  :لقد أدى هذا الوضع األصلي إىل ظاهرتني متالزمتني مها

 إخفاق جتربة التحديث التسلطي الذي فشل يف هدفه املعلن الذي تعرب عنه األدبيات

، ويعود هذا اإلخفاق لعدة أسباب من )املتقدمة اللحاق بركب األمم(السياسية الرمسية بـ

.أمهها غياب شرط االنفتاح والتسامح الذي كان حامساً يف جناح التجربة األوربية احلديثة

�¾Ƣǰǋȋ¦�ƘǌǼƫ�ŃÂ��ǾƬȈǴǟƢǧ�ǺǷ�ǂǧÂȋ¦�Ƥ ǻƢŪ¦�ƾǬǧ�Äǀǳ¦�ȆǴǿȋ¦�ǞǸƬĐ¦�ǒ ȇȂǬƫÂ�½ƢĔ¤

  .التعويضية له

ولكنها متسلطة، وجمتمعًا أهليًا منهكاً وهكذا غدت النتيجة دولة وطنية مفلسة،

�ǞǸƬĐ�ƨȈǼȈǼƳ�ÅȏƢǰǋ¢Â��ƾȇ¦ǄƬǷ�¹¦ǂǧ�ƾǈǳ�ǾȈǳ¤�ƨƳƢū¦�®¦ƾƬǋȏ�ƨǨƟ¦±�̈ȂƸǏ�ƾȀǈȇ�ǾǼǰǳ

مدين فاقد للشروط املوضوعية للنمو يف حميط أزمة اقتصادية عاتية، وأزمة مشروعية حادة 

  ).ريو اإلفريقيالسينا(تطاالن منوذج الدولة الوطنية نفسه املعرضة للتفكك 

من هذا املنظور، ندرك أن االنفتاح الليربايل الذي عرفته جل األقطار العربية منذ 

�ÅƢȈƫ¦̄�Å¦°ƢȈƻ�Ǻǰȇ�Ń��̈®°ƢƦǳ¦�§ǂū¦�ƨȇƢĔ�ƾǠƥ�ǾƫŚƫÂ�©ƾȇ¦ǄƫÂ�©ƢȈǼȈǻƢǸưǳ¦�ƾǬǟ�Ǧ ǐƬǼǷ

.مقصوداً، وإمنا فرضته ظروف املاحنة وصناديق التمويل الدولية اليت تتحكم فيها

اخلصخصة وفتح (طورت هذه الضغوط من اإلطار االقتصادي الضيق ولقد ت

، باعتبار أن التجارب التنموية )اعتماد التعددية الدميقراطية(إىل اإلطار السياسي ) السوق

الغربية قامت على هذين الركنني املتزامنني واملرتابطني؛ أي الليربالية االقتصادية والتعددية 

Ĕ¦�Äǀǳ¦�ƪ ǫȂǳ¦�Ŀ��ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ÀÂ®�ƨǠƳƢǻ�ƨȈǸǼƫ�ȄǴǟ�ƢĔƢǿǂǯ�ƨȈǯ¦ŗǋȏ¦�«¯ƢǸǼǳ¦�©°Ƣ

  .حريات سياسية واقتصادية
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�ƲĔ�ƪ ǰǴǇ�Ŗǳ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�À¦ƾǴƦǳ¦�À¢�¬ȂǓȂƥ�śƦƫ�ǺȇŚƻȋ¦�ǺȇƾǬǠǳ¦�ƨƥǂš �À¢�ƾȈƥ

اإلصالحات االقتصادية حتت إشراف مؤسسات بريتون وودوز مل تنجح يف انتشال 

أي نسب : ¦ƨŴƢŭ¦�©ƢȀŪ¦�Ƣđ�¬ȂǴƫ�Ŗǳ¦�¿Ƣǫ°ȋ األوضاع من الرتدي اخلانق على الرغم من

التوازنات الكربى املسجلة على حساب تنصل الدولة من احلد األدىن من وظائفها الرعوية 

والتوجيهية، والتقليص األقصى ملشموالت اإلطار العمومي يف جمتمعات مل تكتمل فيها 

ا خيوط الفصل ما بني الرتكيبة البنية التحتية القتصاد ليربايل حقيقي، كما مل تتضح فيه

وفضاء الدولة مبفهومها الشامل ) خبلفيتها وسياقها االجتماعي(الضيقة لدائرة احلكم 

.1األوسع

وهكذا نتج عن سياسات اخلصخصة تشريع هيمنة فئات حمدودة من املقربني من 

دي دائرة احلكم، يف غياب أي إطار تنافسي صحيح، هو الشرط األول لقيام نظام اقتصا

  .رأمسايل باملعىن احلقيقي للعبارة

وحدثت هذه التحوالت الداخلية املعروفة يف سياق دويل تطبعه ظاهرة العوملة، وما 

�ǖƥ¦Âǂǳ¦Â�ƨȈǳƢǐƫȏ¦�©ƢȈǼǬƬǳ¦�ǾƫƾƷÂ�ŃƢǟ�Ŀ�ƨǨǴƼƬŭ¦�ǄƳ¦ȂƸǴǳ�°ƢȈĔ¦�ǺǷ�ǾȈǴǟ�¿ȂǬƫ

  .من داللتها االقتصادية، وفقدت فيه معايري السيادة القومية للدولة الوطنية كثرياً 

ولذا بدا من اخللف وعدم الواقعية الوقوف يف مواجهة تلك الظاهرة املتنامية، اليت 

استخدمت على نطاق واسع كإيديولوجيا لتمرير وتربير خطاب ليربايل غري واع، يتلخص يف 

مكتبة ) إشراف مسري أمني(¦ƾȇƾŪ¦�ƨȈǳƢũ¢ǂǳ¦�©ƢǇƢȈǈǳ¦�ǲǛ�Ŀ�ĺǂǠǳ¦�ǺǗȂǳ¦�Ŀ�ƨǳÂƾǳ¦Â�ǞǸƬĐ̈�:راجع يف هذا الباب مثالً -1

ر املستقبل الليربالية املتوحشة، مالحظات حول التوجهات اجلديدة للرأمسالية املعاصرة، دا: رمزي زكي. 1996مدبويل، القاهرة 

.1993العريب، القاهرة 
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اختزال التوجه الرأمسايل يف انسحاب الدولة من دائرة التوجيه االقتصادي، من منظور 

لغريب الذي أثبت جناعته، دون التساؤل حول مقومات وإمكانات تكييف النموذج ا

  .النموذج يف سياق خيتلف معه يف العديد من املرتكزات اجلوهرية

إن األمر هنا ال يتعلق بالفوارق الثقافية واحلضارية اليت كثريًا ما وقع احلديث عنها 

تبيان عجز الثقافات غري الغربية ( مؤخراً يف بعض األدبيات الغربية والعربية هلدفني متعارضني

عن حتقيق املعادلة االقتصادية الناجعة ألسباب عقائدية وفكرية، أو رفض السياسات 

، وإمنا يهم اإلطار االقتصادي )اإلصالحية الليربالية باإلحالة إىل مرجعيتها الفكرية والعقدية

  .الضيق

الليربايل يف ذاته، من حيث  مبعىن آخر ليس من شأننا يف هذا السياق مناقشة اخليار

أسسه ومرتكزاته النظرية، مقرين بنجاعته اليت ال غبار عليها يف الساحات الغربية اليت تضم 

اقتصاديات الدول الصناعية األكثر منوًا وتقدماً، رافضني عزو االختالفات اخلطرية يف 

عتبار أن املسالك اليت اقتصاديات الدول العربية إىل اعتمادها العلين اخليار الليربايل، با

.انتهجتها ال يصح مطلقاً أن تصنف يف اخلانة املذكورة، جلملة أسباب أشرنا إىل بعضها

ولذا لزم تقييم االقتصاديات العربية باعتبار جمموعة من املقاييس املختلفة، من بينها 

ا ما يعود للشأن السياسي الذي يهيمن على النشاط االقتصادي ويتحكم فيه، ومنها م

śƦǳ¦�ǽŚƯƘƫ�Ǿǳ�Äǀǳ¦�ŅÂƾǳ¦�ǲǷƢǠǳ¦�Ǻǟ�ÅȐǔǧ��ƨȈǠǸƬĐ¦�ƨȈǼƦǳ¦�ǎ ź.

��ƨȈǳÂƚǈŭ¦�ǺǷ�Å¦ŚƦǯ�Å¦°ƾǫ�ǲǸƸƬƫ�Ƣē¦̄�ƨȈǳÂƾǳ¦�©ƢȀŪ¦�ÀƘƥ�°¦ǂǫȍ¦�ǺǷ�Ëƾƥ�ȏ�Ǿǻ¢�ƾȈƥ

لوهم الوصفة الليربالية اخلارقة اليت ستسمح لألقطار اجلنوبية  -بل إنشائها –ألجل تعزيزها 
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، إن هي اعتمدت نفس األساليب والوسائل املتبعة يف ''للحاق بالدول املتقدمةا''األقل منواً بـ

النماذج الغربية، دون االنتباه إىل العوائق الداخلية اليت تكبح منو أي اقتصاد ليربايل حقيقي 

يف البلدان اجلنوبية، ودون التفطن إىل التأثريات السيئة حلركة العوملة من حيث بُعدها غري 

  .املتكافئ

�°ƢȈĔȍ¦Â�ƨǷ±Ȍǳ�ƪ ǓǂǠƫ�ƾǫ�Ƣē¦̄�ƨȈǳƢũ¢ǂǳ¦�ƨǷȂǜǼŭ¦�ƪ ǻƢǯ�¦̄¤Â) يف آسية وأمريكا

، فإن اهلوامش اجلنوبية اهلشة مهددة مبا هو أدهى وأخطر، وتبني املعاينة الدقيقة )الالتينية

«�¦±®�ƨȈƳ¦Â) اليت تنتمي إليها جل البلدان العربية(ألوضاع البلدان املذكورة  ǂǠƫ�©¢ƾƥ�ƢĔ¢

�Äǀǳ¦�řǴǠǳ¦�±°ƢƦǳ¦�Ä®ƢǐƬǫȏ¦�°ƢǗȍ¦�Ŀ�ƨȀƳ�ǺǷ�ǲưǸƬƫ��Ä®ƢǐƬǫȏ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�̈جديد

يشمل األرضية اإلنتاجية والصناعية، والتبادالت اخلارجية الكربى، وهو إطار ضيق حتكمه 

�Ƣđ�śǘƦƫǂŭ¦�¾ƢǸǟȋ¦�¾ƢƳ°Â�ȆǇƢȈǈǳ¦�Ƕǰū¦�ǂ̈Ɵ¦®�Ȇǿ�ƢȀǧ¦ǂǗ¢��̈ƾǬǠǷ�ƨȈƯȐƯ�ƨƦǠǳ

سيات، ومن جهة أخرى االقتصاد الشعيب الواسع الذي له آلياته والشركات املتعددة اجلن

1.ومنطقه ومنط اشتغاله

على ) القطاع غري املصنف(ومع أن األدبيات االقتصادية دأبت على إطالق تسمية 

هذا القطاع الذي غدا يستحوذ النسبة األساسية من النشاط االقتصادي، إال أن املؤشرات 

لق بربهان جديد له مميزاته اخلاصة، يعكس العبقرية الشعبية يف العديدة تبني أن األمر يتع

التكييف مع أزمة اقتصادية وجمتمعية طاحنة يف حقبة أصبحت احلكومات عاجزة عن أداء 

 .املرجع السابق ،رمزي زكي :راجع  - 1



 األبعاد الحضارية والسياسية للتمثالت الديمقراطية ..................................رابعالفصل ال

241

إدارة األوضاع االقتصادية واإلشراف عليها بغض النظر عن طبيعة اخليار (وظائفها التقليدية 

.1)التنموي

من هذه املعطيات االقتصادية، هو أن سياسات التقومي إن ما نريد أن خنلص إليه 

واخلصخصة اليت اتبعتها جل األقطار العربية، مل تعرب عن تعديل واع للخيار التنموي، وإمنا 

�Ľ�ǺǷÂ��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�Ƣē¦ƾȀǠƫ�śǷƘƫ�Ǻǟ�ƨǳÂƾǳ¦�ǄƴǟÂ�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ƨǷ±ȋ¦�ǪǸǟ�ƪ ǈǰǟ

ألولية، وتقليص السلك الوظيفي، جلأت إىل إجراءات صارمة، كرفع الدعم من املواد ا

أثارت نقمة القاعدة الشعبية الواسعة، يف الوقت الذي أدت ... وختصيص املؤسسات العامة

إىل استبدال هيمنة الدولة على احلقل االقتصادي بسيطرة فئة قليلة من املرتبطني بدائرة 

  .السلطة

ǫ¢�ƢēƾȀǋ�Ŗǳ¦�ǄƦŬ¦�©¦°ȂƯÂ�̧°Ƣǌǳ¦�©ƢǓƢǨƬǻ¦�ƪ ǻƢǯ�ƢǼǿ�ǺǷÂ ًطار عربية احتجاجا

.على هذه السياسات الفادحة األثر اجتماعياً 

وجتد احلكومات العربية نفسها يف موقف صعب إزاء حركية االحتجاج الشعيب ضد 

فال هي قادرة على الرجوع عنها نتيجة : سياسات االنفتاح واخلصخصة املفروضة عليها

�ƾū¦�ŚǧȂƫ�Ǻǟ�̈ǄƳƢǟ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ŅÂƾǳ¦�ǖǤǔǳ¦�ǲǷƢǠǳ األدىن من املطالب االجتماعية

ملواطنيها، ولذا تلجأ اضطرارًا إىل مسلك العنف والقمع وتعليق احلريات العامة، لفرض 

�ÅƢȈƦǠǋ�ƨǓȂǧǂŭ¦�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�Ƣē¦ ¦ǂƳ¤.

  : عاجل فيليب اجنالر دور القطاع غري املصنف يف حميط إفالس الدولة يف كتابه اهلام - 1

Philippe Engelhard : L’Afrique miroir du monde : plaidoyer pour une nouvelle économie

arléa 1998.
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ومن املفارقة مبكان، أن األنظمة احلاكمة عندما تعجز عن تقدمي التنازالت 

جل تنفيس حالة االحتقان سوى إجراء بعض االجتماعية املطلوبة، ال يبقى أمامها من أ

�ƨǷƢǠǳ¦�©ƢƥƢƼƬǻȏ¦Â�ƨȈƥǄū¦�ƨȇ®ƾǠƬǳ¦�¿ƢǷ¢�¾ƢĐ¦�ƶǈǨƥ��ƨƥȂǈƄ¦�ȆǇƢȈǈǳ¦�¬ƢƬǨǻȏ¦�©¦Ȃǘƻ

وهي اخلطوات املفروضة يف الوقت نفسه من اجلهات الغربية اليت متلي وصفات اخلصخصة (

  ).والتقومي املايل

ع، بسلبياته وآثاره االجتماعية الفادحة، أن بيد أن من طبيعة النهج االقتصادي املتب

يؤدي إىل إفقاد األنظمة التأييد الشعيب، ومن مث تلجأ إىل تزوير االنتخابات وتزييفها، واحلد 

.من احلريات الدميقراطية، طلباً لالستقرار وتأمني متاسك السلطة

من عوائق  وهكذا يبدو كيف أن السياسات الرأمسالية اجلديدة للدولة العربية عائق

التحول الدميقراطي، على عكس هذه السياسات يف الساحة الغربية اليت ارتبطت بالنظم 

  .الدميقراطية

إن السبب الرئيسي لالنزياح بني التجربتني هو أن تطور األوضاع التقنية 

ياً واالقتصادية، مل ينتج يف احلالة العربية قاعدة تنموية رأمسالية حقيقية، ومل تفرز جمتمعًا مدن

أي فشل  ƨǔȀĐ¦�ƨƯ¦ƾū¦(1(باملعىن الدقيق للعبارة، وإمنا أنتجت ما دعاه برهان غليون بـ 

  .النهج التحديثي الذي كان مشروع ومشروعية الدولة الوطنية

.249-207، ص ص 1994، 2احملنة العربية، الدولة ضد األمة، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط،ان غليونبره - 1
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)¦ňƾŭ¦�ǞǸƬĐ(وهكذا ميكن أن نستنتج من هذه املالحظات املقتضبة، أن مقولة 

رب عن حاجة أكثر مما تعرب عن واقع قائم، باعتبار اليت تعرف يف أيامنا رواجًا متزايدًا تع

¿ȂȀǨŭ¦�¦ǀŮ�ƨȈǠǸƬĐ¦Â�ƨȇ®ƢǐƬǫȏ¦�ƨȈǓ°ȋ¦�§ ƢȈǣ.

�ƨȇǂǰǨǳ¦Â�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ÃȂǬǳ¦�Ǻǟ�ǪȈǫ®�Śǣ�ŚƦǠƫ�Ȃǿ�ĺǂǠǳ¦�ňƾŭ¦�ǞǸƬĐƢƥ�ǽȂǟƾǻ�ƢǸǧ

ان، التحديثية اليت ترفع خطاباً تنويرياً، وحتمل مطالب االنفتاح السياسي، وقيم حقوق اإلنس

وإن كانت ال تستند يف الواقع إىل قواعد جمتمعية مكينة، وال تعرب عن مواقع فاعلة يف 

�¾ȂƸƬǳ¦�¼±ƘǷ�Ƥ ǻ¦ȂƳ�ǺǷ�ȆǈȈƟ°�Ƥ ǻƢƳ�Ǯ ǋ�ÀÂ®�Ǯ ǳ̄Â��Ƣē¦̄�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ƨƷƢǈǳ¦

  .السياسي يف البالد العربية
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من  ،عديدةشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية مقضايا و تواجه الوطن العريب 

وتربز . يا، إن مل يكن أمهها على اإلطالققضية الدميقراطية كأحد أهم هذه القضابينها، 

�ƢȇƢǔǬǳ¦Â�©ȐǔǠŭ¦�ǲƷ�ǾȈǴǟ�Ǧ ǫȂƬȇ�Äǀǳ¦�ȆǇƢǇȋ¦�°ȂƄ¦�ƢĔȂǯ�Ŀ�ƨȈǔǬǳ¦�ǽǀǿ�ƨȈŷ¢

وبالرغم من أن قضية الدميقراطية قد القت . اليت تواجه هذه األمة االقتصاديةاالجتماعية و 

وما تزال تالقي اهتماما كبريا على مستوى الكتابة والشعارات إال أنه مل حيالفها نفس احلظ 

ملاذا مل ينجح التطبيق : يطرح نفسه هو  الذيعلى مستوى التطبيق العملي والسؤال 

و السبب وراء استمرار النظم التسلطية يف أقطار الوطن الدميقراطي يف الوطن العريب ؟ وما ه

  العريب ؟

إن موضوع الدميقراطية يف الوطن العريب من رؤية فلسفية أو من منظور عقلي أفضى  

وسياسي وثقايف رفعته  واجتماعيإىل الكشف عن وعي تارخيي وديين نظريا عند دراستنا له 

هو  ثالت بعيدة عن الواقع وبعيدة عن ماشهرة العقل إىل حدود املقدس وانبتت حوله مت

 .معاش

قضية الدميقراطية تتطلب البحث عن األسباب احلقيقية واجلوهرية اليت   كما تتطلب   

�ǂǿƢǜŭ¦�ȄǴǟ�ǄȈǯŗǳƢƥ� ƢǨƬǯȏ¦�ǺǷ�ȏƾƥ�ĺǂǠǳ¦�ǺǗȂǳ¦�Ŀ�ȆǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦� ƢǼƥ�ǲǫǂǠƫ

فئات قليلة على مقاليد السلطة يف اخلارجية هلذه املشكلة واليت تتمثل يف سيطرة أفراد أو 

ف السياسي وعدم مساحهم للرأي املعارض أن نوطن العريب وممارستهم للقمع والعأقطار ال

إن هذا كله هو نتاج للسبب الرئيسي، يف رأينا، وهو طبيعة الثقافة . يعرب عن نفسه 
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وعرقلة بناء  السياسية السائدة يف الوطن العريب واليت تؤدي إىل تكريس النظم التسلطية

ȆǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�ǞǸƬĐ¦.

إن أوىل خطوات البناء الدميقراطي السليم يف الوطن العريب تتلخص يف العمل على  

تغيري طبيعة الثقافة السياسية السائدة يف الوطن العريب حبيث تصبح عامال مساعدا على بناء 

 . الدميقراطية وليست عامال معرقال هلذا البناء

طية، فالدميقراطية يف رأينا هي لذي نقصده مبفهوم الدميقرا مادنا لقد سبق أن حد و   

وإذا كانت الدميقراطية " اختاذ القرارات يف الشؤون العامةحق املواطن الفرد يف املشاركة يف "

�®ǂǨǳ¦�ǺǗ¦Ȃŭ¦�½°ƾȇ�À¢�Ȃǿ�Ǫū¦�¦ǀǿ�ƨǇ°ƢŲ�¶Âǂǋ�ńÂ¢�ÀƜǧ��ǺǗ¦ȂǷ�ǲǰǳ�ƢǬƷ�ŘǠŭ¦�¦ǀđ

¦�ǽǀđ�¿ȂǬȇ�À¢�ǾǬƷ�ǺǷ�À¢�ƾƷ¢�ǺǷ�ƨƸǼǷ�Â¢�ƨƦǿ�ƪ ǈȈǳ�ƢĔ¢Â�ƨǇ°ƢǸŭ . إن السبب

�Ãƾǳ�Ǫū¦�¦ǀđ�½¦°®ȍ¦�¿¦ƾǠǻ¦�Ȃǿ��ƢǼȇ¢°�Ŀ��ĺǂǠǳ¦�ǺǗȂǳ¦�Ŀ�ƨȈǗ¦ǂǬŻƾǳ¦�ǂưǠƫ� ¦°Â�ȆǈȈƟǂǳ¦

املواطن العريب، فالثقافة السياسية السائدة يف الوطن العريب، واليت هي نتاج لعملية التنشئة 

ا وأمناطا سلوكية خمالفة متاما للنمط الدميقراطي، ومعززة االجتماعية والسياسية، تعكس قيم

 .ومؤكدة لألمناط التسلطية السائدة يف الوطن العريب

ويرتتب على هذا االفرتاض أن أي جناح حقيقي وتطبيق فعلي للدميقراطية يتطلب    

لبناء تغيري طبيعة الثقافة السياسية السائدة، وإزالة القيم واألمناط السلوكية املعرقلة ل

الدميقراطي ولكي نتمكن من الوصول إىل هذا التغيري فإن ذلك يتطلب منا أن حندد ماهية 

األمناط الثقافية السائدة، وما هو سبب وجودها واستمراريتها ؟ وكيف تعمل على تكريس 

 األمناط التسلطية وعرقلة بناء الدميقراطية يف الوطن العريب ؟
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ة يف الوطن العريب وما تتضمنه من قيم وأمناط ومن خالل التعرض للثقافة السائد   

سلوك مؤثرة على احلياة السياسية والعمل السياسي، وكذلك من خالل التعرض للعوامل 

وبعبارة أخرى، كيف مت غرس هذه . اليت أدت إىل وجود مثل هذه األمناط الثقافية والسلوكية

ا نتعرض إىل ما ميكن عمله الثقافة وماهي األدوات أو القنوات اليت قامت بذلك ؟ وأخري 

 . لتغيري هذه األمناط الثقافية السائدة

ة إن الثقافة السياسية العربية تعكس بشكل واضح خصائص ومكونات الثقاف   

، حيث أن خصائص الثقافة السياسية الرعوية )  ي والرعيةثقافة الراع(السياسية الرعوية 

عربية، وأن هذه الثقافة الرعوية مبا تتضمنه التسلطية تتجلى بوضوح يف مجيع جوانب احلياة ال

من قيم الرضوخ والتسلط، وما تعكسه من أمناط سلوك تعمل بشكل مستمر ودائم على 

 . عرقلة بناء الدميقراطية يف الوطن العريب

إن القيم والتوجهات وأمناط السلوك اليت يتعلمها اإلنسان العريب منذ نشأته وحىت    

ǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǾƫƢȈƷ�ƨȇƢĔتكالية واإلذعان ة، تعمل على ترسيخ روح العجز واالقنوات املختلف

 . ملن هم أقوى منه

إن احلياة االجتماعية العربية مبنية يف إطار سلسلة مرتابطة من عالقات التسلط  

..والرضوخ، بني األب واألبناء، األخوة واألخوات، الكبري والصغري، الرئيس واملرؤوس 

 . لعالقة بني احلاكم واحملكومنيوهكذا إىل أن تصل إىل ا

إن عالقات التسلط والرضوخ املنتشرة يف احلياة االجتماعية العربية وروح اإلذعان    

�ÀƢǈǻȎǳ�ȆǠȈƦǘǳ¦�ǺǷ�ƶƦǐȈǧ�Ƣē¦̄�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�̈ƢȈū¦�ȄǴǟ�» Ƣǘŭ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ǆ ǰǠǼƫ�ƨȈǳƢǰƫȏ¦Â
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ويصبح . حياته العريب أن يتقبل أي نظام تسلطي، حيث أن هذا هو ما تعود عليه طيلة 

عنده إحساس بالعجز وعدم القدرة على املشاركة يف اختاذ القرارات، حيث أنه قد تعود 

على وجود من يتخذ له القرارات يف مجيع جوانب حياته األخرى ولذا فإنه يتقبل وجود من 

�ȆǇƢȈǈǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�ǾǼǟ�ƨƥƢȈǼǳƢƥ�©¦°¦ǂǬǳ¦�Ǿǳ�ǀƼƬȇ.ا لقد َعرفنا الدميقراطية يف بداية هذ

�½¦°®ȍ¦�§ ƢȈǣ�ǺǰǳÂ�ƨǷƢǠǳ¦�©¦°¦ǂǬǳ¦�̄Ƣţ¦�Ŀ�ƨǯ°Ƣǌŭ¦�Ŀ�®ǂǨǳ¦�ǺǗ¦Ȃŭ¦�ǪƷ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ǲǸǠǳ¦

�Ŗǳ¦�°ȂǷȋ¦�Ŀ�©¦°¦ǂǬǳ¦�̄Ƣţ¦�Ŀ�ƨǯ°Ƣǌŭ¦�Ǻǟ�ǄƴǠǳƢƥ�ǽ°ȂǠǋÂ�ĺǂǠǳ¦�ǺǗ¦Ȃŭ¦�Ãƾǳ�Ǫū¦�¦ǀđ

ه، ختصه، جيعله يقبل بوجود أي نظام تسلطي على أنه أمر يتفق مع طبيعة األشياء يف جمتمع

بغض النظر عن مشاعره جتاه هذا النظام، وعادة ما تكون مشاعر سلبية مشوبة بالكراهية 

وعدم القبول هلذا النظام، يصاحبها إحساس بالعجز عن فعل أي شئ جتاه النظام أو تغيري 

 . سياساته

ويبدو هذا بوضوح يف روح اإلذعان واالتكالية السائدة يف الثقافة السياسية العربية، 

اإلذعان للسلطة واإلحساس بعدم القدرة على تغيريها، روح االتكالية على الغري روح 

إن روح . ف السلطة وتسلطها ننلتخليص املواطن العريب من ع) قذ الطبيعة والبطل املن(

االتكالية هذه تنعكس جبالء يف كثري من األمثال الشعبية العربية اليت تعرب عن إحساس 

تكاله على قوى خارجية لتخليصه ااه رموز السلطة املختلفة وعلى جتاملواطن العريب بالكره 

منها كذلك تنعكس روح اإلتكاليه هذه من خالل اعتماد املواطن العريب على البطل 

األسطوري وعلى الزعيم املنقذ لتخليصه من ربقة االستعباد والسيطرة، ولذا تنتشر يف 

العتماد على الشخصية امللهمة للزعيم البطل الثقافة السياسية العربية ظاهرة عبادة الفرد وا

 . إلنقاذ املواطن مما يعيش فيه من عسف وظلم وتسلط
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وتعمل القيم والتوجهات وأمناط السلوك اليت يتعلمها املواطن العريب على عرقلة بناء    

الدميقراطية من ناحية أخرى من خالل انعدام روح احلوار والنقاش املوضوعي وتقبل اآلراء 

الفة واحرتامها يف العالقات االجتماعية والسياسية، حيث أننا جند أن املواطن العريب املخ

وتصبح العالقة هي . يضيق صدره باحلوار والنقاش وال حيرتم اآلراء املخالفة، وال يتقبل النقد 

عالقة رضوخ وتقبل ألوامر ونواهي من هم أعلى منه، وعالقة تسلط وسيطرة على من هم 

 .  )السلطة السياسية(تدرج ذلك حىت يصل إىل قمة اهلرم أدىن منه، وي

العامل إن هذا العرض املختصر يوضح لنا جبالء أن الثقافة السياسية السائدة يف    

. العريب هي ثقافة معرقلة لبناء الدميقراطية ومعززة للنظم التسلطية املوجودة يف أقطارنا العربية 

فها وتقوم باختاذ نة سياسية متارس عليه تسلطها وعلطإن اإلنسان العريب ينظر إىل وجود س

القرارات اليت تلمسه يف صميم حياته ووجوده نيابة عنه ودون استشارته، هو أمر طبيعي 

يتفق مع بقية جوانب حياته األخرى، حيث أنه كان هناك دائما من يتخذ له القرارات يف 

القيم وأمناط السلوك اليت يتعلمها  البيت واملدرسة ومكان العمل، ويرجع هذا كله إىل نوعية

�̈°ÂǂǓ�ń¤�¦ǀǿ�Ƣǻ®ȂǬȇÂ��ƨǨǴƬƼŭ¦�ǞǸƬĐ¦�©ƢǈǇƚǷÂ�©¦ȂǼǫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ĺǂǠǳ¦�ǺǗ¦Ȃŭ¦

مناقشة نوعية التنشئة السياسية اليت يتعرض هلا املواطن العريب ودور القنوات املختلفة يف 

 .طن العريبذلك، وآثارها على تكوين الشخصية الدميقراطية من عدمه لدى املوا

�Ƣđ�§ǂǌƫÂ�ƢŮ�µ ǂǠƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǯȂǴǈǳ¦�¶ƢŶȋ¦Â�©ƢȀƳȂƬǳ¦Â�ǶȈǬǳ¦�À¢�Ǧ Ȉǯ�ƢǼȇ¢°�ƾǬǳ

املواطن العريب قد خلقت ثقافة سياسية رعوية تسلطية، يشعر من خالهلا الفرد بعجزه وعدم 

قدرته على املشاركة يف احلياة العامة، وتصبح النظم التسلطية أمرا طبيعيا بالنسبة له تتوافق
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ولكن كيف مت غرس هذه القيم والتوجهات وأمناط . مع بقية جوانب حياته األخرى 

 وهي أهم األسئلة اليت طرحناه  السلوك ؟ وما هى القنوات اليت قامت بعملية الغرس هذه ؟

لإلجابة على هذين السؤالني مناقشة مفهوم آخر من املفاهيم السياسية وهو  فحاولنا 

وذلك ألن القيم والتوجهات وأمناط السلوك اليت يكتسبها الفرد "  التنشئة السياسية" مفهوم 

والتنشئة السياسية هي جزء من  . هي نتاج لعملية التنشئة اليت يتعرض هلا طوال حياته

العملية اليت يكتسب الفرد من خالهلا قيمه  "التنشئة االجتماعية العامة وهى عبارة عن

 . " قييماته لبيئته وحميطه ونظامه السياسيوتوجهاته السياسية ومعارفه ومشاعره وت

وبعبارة أخرى، فإن التنشئة السياسية هي العملية اليت يتم من خالهلا تشكيل الثقافة 

كل أنواع التعليم السياسي، الرمسي : " السياسية للمجتمع وتشمل عملية التنشئة السياسية 

ل حياة الفرد، ويتضمن ذلك وغري الرمسي، املخطط وغري املخطط، يف كل مرحلة من مراح

خمتلف أنواع القيم وأمناط السلوك اليت ليس هلا عالقة مباشرة باحلياة السياسية ولكنها تؤثر 

على السلوك السياسي للفرد، مثل اكتساب بعض االجتاهات االجتماعية واخلصائص 

  ." الشخصية اليت قد يكون هلا أثر على سلوك الفرد السياسي

ية للمجتمع هي نتاج لعملية التنشئة السياسية وإن القيم إن الثقافة السياس 

والتوجهات وأمناط السلوك اليت تتضمنها هذه الثقافة هي انعكاس لنوعية التنشئة اليت 

ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�ƢŮ�µ ǂǠƬȇ . وجيدر التنويه هنا إىل أن كل النظم السياسية حتاول أن توظف

ت واألفكار السياسية اليت تتفق مع قيم عملية التنشئة السياسية لغرس القيم والتوجها

وتوجهات وأفكار السلطات احلاكمة ويتم ذلك عن طريق املؤسسات والقنوات اليت ختضع 



  خاتمة

251

لسيطرة السلطة مثل املؤسسة التعليمية ووسائل اإلعالم، ولكن إىل جانب أسلوب التنشئة 

قنوات أخرى قد  الرمسي واملباشر، فإن الفرد يكتسب قيمة وتوجهاته السياسية عن طريق

تتناقض مع قنوات التنشئة الرمسية، مثل األسرة وغريها من القنوات اليت ال ختضع لسيطرة 

 .السلطات بصورة مباشرة

ثريا من القيم والتوجهات وأمناط السلوك اليت يتعلمها الفرد إىل جانب ذلك، فإن ك

خالل عملية التنشئة االجتماعية بصفة عامة واليت قد ال يكون هلا عالقة مباشرة بالنواحي 

السياسية، تساعد على تكوين شخصيته وحتديد اجتاهاته بشكل يؤثر على سلوكه السياسي 

ثقافة السياسية العربية حيث أن أغلب فيما بعد، ويتضح ذلك بوضوح عند مناقشة ال

�ǶǴǠƬǳ¦�©ƢȈǴǸǠǳ�«ƢƬǻ�Ȇǿ�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨȈǘǴǈƬǳ¦�ƨȇȂǟǂǳ¦�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�©ƢǻȂǰǷ

والرتبية اليت يتعرض هلا املواطن العريب طوال مراحل حياته، واليت ال تتضمن أية جوانب 

ان واالتكالية وأمناط إن عالقات التسلط والرضوخ وروح اإلذع . سياسية بصورة مباشرة

السلوك غري الدميقراطية املتمثلة يف انعدام روح احلوار والنقاش وعدم القدرة على تقبل الرأي 

�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨƠǌǼƬǳ¦�ƨȈǴǸǠǳ�«ƢƬǻ�Ȇǿ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�Ƣđ�ǄȈǸƬƫ�Ŗǳ¦Â��Ǧ ǳƢƼŭ¦

املختلفة وبالذات من والسياسية اليت يتعرض هلا املواطن العريب من خالل قنوات التنشئة 

 . خالل البيت واملؤسسة التعليمية

وتتفق أدبيات التنشئة السياسية يف أن البيت هو اخللية األوىل اليت تتشكل فيها قيم    

وتوجهات وأمناط سلوك الفرد اليت تؤثر يف ما بعد على نظرته وسلوكه جتاه النظام السياسي 

عملية التنشئة االجتماعية والسياسية يف أن الطفل  وتربز أمهية البيت يف. والعملية السياسية 
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يكتسب خصائص شخصيته وأمناط سلوكه من خالل طرق الرتبية والتصرفات واملواقف اليت 

ويعمل البيت العريب بصورة مباشرة على خلق القيم والتوجهات . يتعرض هلا يف البيت 

إن منط الرتبية . ية التسلطية وأمناط السلوك اليت تعكس نفسها يف الثقافة السياسية الرعو 

̧�¦�ǾǔȇÂǂƫÂ�ǞǸƬĐ¦�ǶȈǬǳ�®ǂǨǳ" السائدة يف البيت العريب يعمل على  Ƣǔƻ¤Â�ƨȈǐƼǌǳ¦�ǲƬǫ

ويتضح ذلك من خالل عالقات التسلط والرضوخ اليت تسود حياة األسرة " لالمتثال

.العربية، فاألب هو كل شيء يف البيت العريب

لعريب على قتل روح اإلبداع والتفكري احلر املستقل عند ويعمل نظام الرتبية يف البيت ا   

 . الطفل وتزول ثقته تدرجييا يف آرائه اخلاصة وىف قدرته على حتمل املسؤوليات

إن أمناط الرتبية يف البيت العريب تضع األسس األوىل لشخصية اإلنسان العريب وقيمه    

س يف هذه الثقافة كل عالقات وسلوكياته اليت تشكل يف ما بعد ثقافته السياسية وتنعك

ƪ ȈƦǳ¦�Ŀ�ĺǂǠǳ¦�ÀƢǈǻȍ¦�ƢđǂǌƬȇ�Ŗǳ¦�ǄƴǠǳ¦Â�ƨȈǳƢǰƫȏ¦Â�ÀƢǟ̄ ȍ¦�¶ƢŶ¢Â�ȂǓǂǳ¦Â�ǖǴǈƬǳ¦.

بعد البيت تأتى املدرسة لتشارك يف تشكيل شخصية اإلنسان العريب، وىف تكوين 

وأمناط السلوك اليت  الثقافة السياسية العربية، وبدال من أن تقوم املدرسة مبحاولة تغيري القيم

�ƢǷ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�½ȂǴǈǳ¦�¶ƢŶ¢Â�ǶȈǬǳ¦�ǽǀǿ�ǄȇǄǠƬƥ�¿ȂǬƫ�ƢĔƜǧ��ƪ ȈƦǳ¦�Ŀ�ĺǂǠǳ¦�ÀƢǈǻȍ¦�ƢȀǸǴǠƫ

��ƪ ȈƦǳ¦�Ŀ�ĺǂǠǳ¦�ÀƢǈǻȍ¦�ƢŮ�µ ǂǠƬȇ�ÀƢǯ�Ƣŭ�ƨđƢǌǷ�½ȂǴǇ�¶ƢŶ¢Â�©ƢȀƳȂƫÂ�ǶȈǫ�ǺǷ�ǾǇǂǤƫ

ة واالستقاللية وذلك من خالل أساليب ووسائل التعليم والرتبية العقيمة اليت تقتل الشخصي

وحرية التفكري، وتعزز روح االتكالية واإلذعان والعجز، فالنظام التعليمي العريب قائم على 

املعلم يلقن والتلميذ حيفظ ما يتلقفه غيبيا دون . أساس التلقني وهو دائما يف اجتاه واحد 
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إطار من  ني يفلتساؤل احلر، ومتارس عملية التلقأن يكون هناك جمال للحوار والنقاش وا

عالقات التسلط والرضوخ اليت تعود عليها اإلنسان العريب يف البيت، فسلطة املعلم ال 

�ƨǸȈƻÂ�ƢȀƦǫ¦Ȃǟ�Àȋ�ƢȀǠǷ�» ȐƬƻȏ¦�ǺǰŻ�ȏ�ǽ£¦°¡Â��Ƣē°ƢƯƜƥ�ƶǸǈȇ�ȏ�ǽ£Ƣǘƻ¢Â�Ǌ ǫƢǼƫ

ونتائجها رسوب الطالب، وهذا خيلق يف عقلية الطالب روح االمتثال والطاعة ملن هو يف 

إن كل هذا يؤدي إىل أن يقوم الطالب العريب حبفظ مادة الدرس غيبيا  . ةموقع السلط

دون أي تساؤل عن حمتواها وموضوعها، وينتج عن ذلك غياب الفهم واإلدراك  "الصم"

  .احلقيقي والسليم ملا يتعلمه الطالب العريب

مغايرا ملا  عندما ينتقل الطالب العريب إىل اجلامعة فإنه ال يواجه مناخا متغريا وأسلوبا 

مدارس للتعليم العايل " تعود عليه يف البيت واملدرسة، فاجلامعات العربية هي عبارة عن 

إن اهلم األساسي جلامعاتنا هو حشو ذهن الطالب    ".ميارس فيها التعليم بواسطة التلقني 

بعدد كبري من املعلومات دون االهتمام بتعليم الطالب كيفية البحث وتعليمه األساليب 

ƨǇ¦°ƾǳ¦Â�ȆǐǬƬǳ¦Â�Ʈو  ƸƦǳ¦�Ŀ�Ƣđ�śǠƬǈȇ�À¢�ǞȈǘƬǈȇ�Ŗǳ¦�ƲǿƢǼŭ¦.

لكن اهلدف األساسي للجامعة العربية جيب أن يكون هو بناء منهجية التفكري يف  

الطالب العريب وتشجيعه على التساؤل احلر والنقاش واحلوار وتعويده على احرتام آراء 

اقع اجلامعات العربية خيتلف عن هذه الصورة اآلخرين وتقبل النقد والرأي املخالف، ولكن و 

متاما فأسلوب التعليم هو نفس أسلوب التعليم املدرسي، وسلطة األستاذ اجلامعي على 

.طلبته ال تناقش، والتلقني واحلفظ الغييب مها األساس يف العملية التعليمية
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ل يعمل هذا كله على تعزيز قيم وأمناط سلوك التسلط والرضوخ وهكذا تتكام 

سلسلة بناء شخصية اإلنسان العريب بشكل يغرس فيه روح االتكالية واخلضوع واإلذعان 

للسلطة، وتنعكس هذه اخلصائص على الثقافة السياسية السائدة يف الوطن العريب بشكل 

ويصبح منط الثقافة السياسية الرعوية .. يعزز األمناط التسلطية ويعرقل األمناط الدميقراطية 

لنمط السائد يف الوطن العريب، الثقافة القائمة على اخلضوع ملن هم أقوى التسلطية هو ا

وأعلى والتسلط على من هم أضعف وأدىن، ويصبح تقبل تسلط السلطة السياسية 

واإلذعان هلا أمرا طبيعيا ومنطقيا ومتفقا مع األمناط املوجودة يف بقية العالقات االجتماعية 

ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ.

�ƨǬƥƢǈǳ¦�¶ƢŶȋ¦�ǆوتشارك مؤس    Ǩǻ�ǄȇǄǠƫ�ľÂ�ƨǬǴū¦�¿ƢǰƷ¢�Ŀ�Ãǂƻȋ¦�ǞǸƬĐ¦�©Ƣǈ

�ƾǬǼǳ¦�ǾǼǟ�Ƥ ȈǤȇÂ�ƢēƢȀƳȂƫÂ�ƢȀǸȈǫ�Ǻǟ�ŐǠȇÂ�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ƨǘǴǈǳ¦�̈ǂǘȈǇ�ƪ Ţ�ǞǬȇ�¿ȐǟȋƢǧ

والتحليل والنقاش احلر ملختلف اآلراء والتوجهات ويعمل هذا كله على تعزيز الشخصية 

أكيد منط الثقافة السياسية التابعة التسلطية يف الوطن التسلطية يف اإلنسان العريب وإىل ت

وكما يقوم الدكتور مصطفي حجازي، فإن عالقات التسلط والرضوخ وسلسلة … العربية 

اخلاصية األساسية للعالقات السائدة يف العامل املتخلف، وعندما  .....القمع والقهر هي

ما ال يكون أمامه منوذج آخر يعشش اإلرهاب والقهر يف اإلنسان على هذا النسق، عند

سوى منوذج التسلط والرضوخ، البد للذهن أن يفقد مرونته وحرية حركته واالجتاه التحليلي 

فاجلدل والتفكري النقدي ال يتاح هلما النمو يف النهاية إال يف جو من العالقة … النقدي 

أمام قانون التناقض، الدميقراطية احلقيقية، اليت وحدها جتعل احلوار ممكنا، وتفتح الطريق

الذهن املتخلف يعاين من التفكري وحيد . يف عالقة اجلدل " ضد "والـ" مع"تالقي الـ 
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كلمة السيد وأوامره، قانونه :اجلانب واالجتاه، نظرا لتحكم عالقات التسلط والرضوخ 

انفعايل عند التابع الذي يعمم بدوره نفس املوقف الذهين يف خمتلف   يقابلها معاش

 . " شلل الفكر النقدي نابع من فرض الطاعة دون النقاش والفهم. عيات احلياة وض

لقد قلنا يف بداية هذا العمل إن الدميقراطية كما نراها هي حق املواطن الفرد يف    

املشاركة يف اختاذ القرارات يف الشؤون العامة، وقلنا إن إدراك املواطن الفرد هلذا احلق هو أهم 

ته وشروط جناح الدميقراطية، ولقد رأينا كيف أن املواطن العريب ال يدرك وأول شروط ممارس

. وال يرى أن املشاركة يف اختاذ القرار يف الشؤون العامة هي حق أصيل له جيب الدفاع عنه 

ومن رأينا أن ذلك يرجع إىل أن املواطن العريب مل يتعود على أن يتخذ قراراته يف ما خيصه، 

تخذ له القرارات نيابة عنه حىت يف أخص خصوصياته، وأن هذا الذي وأن هناك دائما من ي

يتخذ القرار ميثل السلطة بالنسبة للمواطن سواء متثل ذلك يف األب أو املعلم أو الرئيس يف 

ولقد رأينا كيف أن هذا كله خيلق يف املواطن العريب روح العجز واالتكالية . مكان العمل 

قته يف نفسه وىف قدرته على املشاركة يف اختاذ القرارات وإبداء واإلذعان للسلطة، وينزع عنه ث

رأيه حبرية، ويؤدي هذا إىل تعزيز منط الثقافة السياسية الرعوية التسلطية السائد اآلن يف 

 . الوطن العريب والذي يقوى من مركز النظم التسلطية ويؤكد بقاءها

 الوطن العريب جيب أن تبدأ بتغيري إن اخلطوة األساسية واهلامة يف بناء الدميقراطية يف 

�±ǄǠƫ�Ŗǳ¦�½ȂǴǈǳ¦�¶ƢŶ¢Â�ƢēȐưŤ�©ƢȀƳȂƬǳ¦Â�ǶȈǬǳ¦�ǺǷ�ƢȀǐȈǴţÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦

عالقات التسلط والرضوخ والعمل على غرس القيم والتوجهات وأمناط السلوك اليت تساعد 

اركة جتعل من املواطن على بناء الشخصية املستقلة واحلرة، وعلى خلق ثقافة سياسية مش
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العريب إنسانا واثقا من نفسه ومن قدراته، وجتعله يرفض ويقاوم أية حماولة للتسلط عليه 

   وسلب حقه يف املشاركة يف اختاذ القرار من جانب السلطة السياسية

إن موضوع الدميقراطية يف الوطن العريب من رؤية فلسفية أو من منظور  كما دكرنا .

وسياسي  واجتماعيإىل الكشف عن وعي تارخيي وديين نظريا راستنا له عقلي أفضى عند د

وثقايف رفعته شهرة العقل إىل حدود املقدس وانبتت حوله متثالت بعيدة عن الواقع وبعيدة 

  هو معاش عن ما

بعده أطية وحرية الفرد العريب هو الذي العائق واملعرقل للدميقرا إن ذلك الوعي او التمثل

وتطلعاته، وما إن تنفصل النظرية عن الوجود اإلنساين وتكف عن التحليل  وعزله عن مهومه

  .والتجديد حىت تذبل ومتوت

لقد كان حبثنا منصبا حول املخيال العريب ومتثالته فانفتح على فضاء أدخلنا دوامة 

  .يعاين فيها الطابع الذهين واجلديل والفكري

ستئناف نظر، حبث ات دوما وعلى كافة املستويات كان لكن الفلسفة يف أي وضع

  .هو موجود نطالقا من ماايف الوجود 

كما حبثنا هذا ذو جنوح موضوعي متعني يف نفس الوقت بنصوص عربية يف شىت 

  .العريب مواضيع الفكر

هذا الذي جعلنا نتشرف بنتيجة مفادها تزاوج مفهومي بني الدميقراطية كممارسة 

  .وكمفهوم
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.ه هو تسخري األفكار خلدمة أغراض الناس، ومعاشهمإن ما حنتاج: أما قولنا األخري

مث إذا كان الفن هو التعبري عما يشعر به الناس دون أن يستطيعوا قوله فإن ما 

  .إىل ملكة التعبري وافتقر االذي يريد الناس أن يقولونه وإن حتتاجه أمتنا هو الفكر 

ا أو فت وفوق امليتافزيتبارات والشعاراعاجه هو إميان يضع اإلنسان فوق االإن ما حنت

السلطة، فالثابت الوحيد هو اإلميان باإلنسان كإنسان ذلك اإلميان املتالزم مع قضية األمة 

إن اخلالص العريب هو توليد أفكار جديدة ألن اهلزمية ليست إال نتيجة علمية . العربية

  .جلمود الوعي وتقوقعه
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ملخص

إن فكرة الدميقراطية، هي من بني األفكار اليت ينشدها اإلنسان لتغيري سلوكاته وحياته حنو 

احلرية، التأسيس، التنظيم، (�ƢēƢȇƢǣ�¹ȂǴƥ�ÀÂ®�¾ƢƷ��̈ǂǰǨǳ¦�ǽǀŮ�ƶȈƸǐǳ¦�ǪȈƦǘƬǳ¦�¿ƾǟ�Ǻǰǳ. األفضل

ت اليت حيملها هذا راجع يف نظرنا إىل جمموعة التمثال...). تقسيم السلطات، الشرعية السياسية

واختارنا يف حبثنا ألسباب ...واليت يعود بدوره إىل أسباب تارخيية أو دينية. الشعوب حول هذه الفكرة

.معينة ال ينفي وجود أخرى

Résumé

L’idée de la démocratie, et parmi les idées recherchées par l’homme

pour changer positivement sa vie. Mais la non-application correcte de cette

idée à empêcher la réalisation de ses objectives (liberté,

institutionnalisation, l’organisation, séparation des pouvoirs, légitimité

politique…). Ça due à notre avis à l’ensemble des représentations ou

imaginaire, individuel ou collectives, porté par le peuple qui a son tour

remonte aux raisons historiques, religieuses…

Dans notre recherche, le choix de certaines causes de cet échec

démocratique, ne nie en aucun cas l’existence d’autres.


