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يف " املسألة الدميقراطية"يقدم عدد من الباحثني الغربيني رؤية لـ " رحلة دون خريطة"يف كتاب 

وتشري املقدمة اليت كتبها حمررا الكتاب، توماس كاروزرس . العامل العريب من خمتلف جوانبها

، مفاده أن ٢٠٠١أيلول /أن يقيناً ساد العامل بأكمله يف أعقاب أحداث سبتمرب إىلومارينا أوتاوي، 

وبالتايل فإن . االفتقار إىل الدميقراطية يف منطقة الشرق األوسط هو الذي قاد إىل هذه األحداث

التحول الدميقراطي يف هذه املنطقة من العامل مل يعد شأنا حملياً داخلياًً، فقد صار قضية ذات طابع 

املي، تراقبها األطراف الدولية والقوى الكربى عن كثب، وتتدخل يف تفاصيلها الكبرية والصغرية ع

  .على حد سواء
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، يف سعي إىل تقييم الوضع يف "حقائق حول اإلقليم"يف القسم األول من الكتاب يقدم املشاركون 

بة عن عدد من األسئلة، ويتوخى هذا القسم اإلجا. املنطقة، وموقع دوهلا املختلفة من الدميقراطية

ما الفارق بني التحرر والدميقراطية؟ وإىل أي التوجهني تسري اإلصالحات السياسية اليت : منها

يشهدها العامل العريب منذ حنو عقدين من الزمان؟ وهل ميكن للنقاش الدائر يف الدول العربية حول 

  ة؟معايري اإلصالح السياسي أن يقود إىل تطبيق حقيقي للدميقراطي

وجييب . الكيفية اليت تتكمن ا األنظمة االستبدادية من البقاء يف السلطةوتتساءل الدراسة عن 

إتاحة : هذا اجلزء عن السؤال املطروح بأن األنظمة املشار إليها تستخدم آليتني، مها امعدو

  .عالوظائف والفوائد االقتصادية لنيل الدعم السياسي، واستخدام القوة واللجوء إىل القم

، وما أثارته من خالفات عميقة الدميقراطية واإلسالمويتعرض الكتاب للعالقة املثرية للجدل بني 

ملاذا : ويقارب الكتاب القضية من خالل سؤال حمدد. تراوح فيها األفكار والنظريات بني النقيضني

لكتاب إىل عدد من ؟ ويشري معد هذا اجلزء من اتكاد التطبيقات الدميقراطية تنعدم يف العامل العريب

-، والصراع العريبالنفط الذي تستخدم عوائده للحصول على التأييد الشعيبالعوامل، منها 

واألنظمة اليت تعلي من شأن األمن، وهي  وجود األنظمة العسكريةشجع علىاإلسرائيلي الذي 

  .بصفة عامة مشولية وديكتاتورية

جعلتها  وثرواا النفطية، يف قلب العاملقة العربية إضافة إىل ذلك هناك دور اجلغرافيا، فوقوع املنط

ومثل هذه األوضاع ال توفر بيئة . ، وحمالً للتدخالت السياسية والعسكرية الغربيةحمطاً لألطماع

  .للتحول الدميقراطي

يف مواجهة األنظمة الديكتاتورية إىل اخنفاض التأييد الغريب  األصولية اإلسالمية املتصاعدةوأدت 

ألن البديل املطروح يف حالة االنتخابات الدميقراطية هو الدميقراطي يف الدول العربية، للتحول 

  .وصول التيارات اإلسالمية املعادية للغرب إىل السلطة

وأخرياً، فإن الدعم الغريب، وخاصة من جانب الواليات املتحدة، لألنظمة الديكتاتورية منذ احلرب 

  .نية التحول الدميقراطي، أو تغيري األنظمة املهيمنةالباردة، كان أحد عوامل إضعاف إمكا

ومقابل هذا الصورة فإن هناك عدداً من العناصر اليت تدعو إىل التفاؤل باملستقبل، على مستوى 

نظراً آلثاره  زيادة الوعي بأمهية التحول الدميقراطياملمارسة السياسية للحركات اإلسالمية، منها 

مية ذاا، إضافة إىل الرغبة الواضحة لعدد من اجلماعات اإلسالمية اإلجيابية على احلركات اإلسال
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ويف السياق ذاته . يف العمل مع قوى وأحزاب ختتلف عنها أيديولوجياً من خالل منطلق برامجايت

  .فإن الطبيعة غري العنيفة لكثري من اجلماعات اإلسالمية يف العامل العريب تدعم هذا التفاؤل

اوالت اإلصالح يف العامل العريب يشري املؤلف إىل خطأ االعتقاد الشائع بأن العامل ويف دراسة تالية حمل

، ذلك أن هناك كثرياً من احلركات ٢٠٠١أيلول /على أحداث سبتمرب أفاق من غفوتهالعريب 

وقد يكون االستثناء الوحيد يف . اإلصالحية اليت ظهرت يف العامل العريب على امتداد القرن العشرين

دول اخلليج العربية اليت مل تشهد دعاوى إصالحية إال يف أعقاب حرب اخلليج صدد هو هذا ال

  .١٩٩١الثانية عام 

واكتسبت احلركات اإلصالحية العربية زمخاً كبرياً يف التسعينيات من القرن املاضي نتيجة املتغريات 

اكمة، خاصة ذات الدولية اليت أسفرت عن حتديات سياسية واقتصادية واجهت النظم العربية احل

غري أنه ال بد من االعتراف بأن أحداث سبتمرب قد ضاعفت االهتمام . الطبيعة االقتصادية منها

بقضية اإلصالح، وجعلتها على قائمة أهم األولويات، ووسعت دائرة النقاش، ودعمت األصوات 

  .الداعية إىل التغيري وتبين برامج إصالحية

ح يف العامل العريب، فإنه ال يوجد اتفاق على املقصود به ورغم اتساع استخدام مصطلح اإلصال

حتديداً، بل إن هناك تفاوتاً كبرياً يف تعريف املصطلح وفقاً لكل تيار، فالليرباليون يرونه وسيلة 

واإلسالميون املعتدلون يرون أن . والنمط الغريب للدميقراطية يف اتمعات العربية إلحالل العلمانية

  .والفصل بني السلطات بصورة حقيقية االنتخابات العادلة والنزيهةيف اإلصالح يتمثل 

، وهم الذين تراهم احلكومات العربية "التحديثية"أما أصحاب املقاربة اليت وصفها الكتاب بـ

تضم موضوعات مثل  أجندة للمستقبلأقرب إليها يف هذه القضية، فريون أن اإلصالح السياسي 

القضائي، وتأسيس منط من احلكم الصاحل يتم فيه القضاء على الفساد، إدخال تعديالت على النظام 

  .ورفع معدل املشاركة السياسية خاصة بني النساء

، خاصة من جانب الواليات رفض التدخل أو الدور اخلارجيوجيمع بني التيارات الثالثة فكرة 

ويرهن الكتاب جناح احلركات اإلصالحية العربية بعدد من العوامل، . املتحدة، يف برامج اإلصالح

توحد جهود التيارات  أرضية مشتركةهلا، وقدرا على إجياد  حشد مناصرينمنها قدرا على 

. واألراضي الفلسطينية العراقما ميكن أن تسفر عنه األوضاع يف اإلصالحية املختلفة، إضافة إىل 
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وأخرياً، فإن هناك رغبة الواليات املتحدة والدول الغربية األخرى يف تنفيذ اإلصالح، واستمرار 

  .اإلحلاح على إجناز التحول الدميقراطي

جتاه احلكومات العربية اليت تربطها ا  التحول يف موقف احلكومة األمريكيةيركز الكتاب على 

، انتقادات توجه ٢٠٠٣تشرين الثاين /، فقد شهد خطاب الرئيس بوش يف نوفمربحتالفات تقليدية

وأشار إىل نية بالده ممارسة ضغوط على ، غياب احلرياتللمرة األوىل إىل هذه الدول بسبب 

  .حكومات املنطقة إلجناز التحوالت الدميقراطية

تحول الدميقراطي، واحملافظة على وينال اتمع املدين عناية خاصة، انطالقاً من دوره املهم يف ال

ويدعو الكتاب الواليات املتحدة ودول أوروبا إىل دعم . اإلجنازات اليت تتحقق يف هذا الصدد

، لكنه يلفت النظر إىل أا ليست عصا سحرية ميكن بواسطتها إحداث مؤسسات اتمع املدين

ول تاريخ هذه املؤسسات ح إلجراء دراسات معمقةالتحول الدميقراطي، بل إن هناك ضرورة 

واملساعدات املقدمة هلا، وتقييم ما جنحت يف إجنازه بالفعل، ومدى قدرا على أداء دور إجيايب 

  .جتاه حتقيق اهلدف املنشود

وترصد الدراسة عددا من العوامل اليت تؤثر سلبيا يف مؤسسات اتمع املدين يف الدول العربية، 

، ودور الثقافة السياسية يف اتمعات ن قبل مؤسسات الدولةالضغوط اليت متارس عليه مومنها 

العربية اليت جتعل من فكرة انضمام الفرد إىل مؤسسة من مؤسسات اتمع املدين ال تلقى االنتشار 

كذلك فإن التشرذم الشديد الذي تتسم به مجاعات اتمع املدين يضيف كثرياً إىل عوامل . الكايف

  .ضعفها

املساعدات األمريكية اليت ميكن أن تقدم إىل مؤسسات اتمع املدين يف الدول وفيما يتعلق ب

منها خرافة أن التحول العربية، تقول الدراسة إا ال بد أن تقترن بالتخلص من عدد من اخلرافات، 

وخرافة أن اتمع املدين ميكنه  الدميقراطي يف النظم االستبدادية ميكن أن يتم دون نزاع حقيقي،

ومن مث فإن مساعدات جديدة تقدم للمجتمع املدين يف الدول . منفرداًقيق التحول الدميقراطي حت

العربية جيب أن تركز على مساعدة مؤسسات اتمع املدين اليت ميكنها إجراء تغيريات سياسية 

  .حقيقية، مع وجود استراتيجية واضحة للتغيري

ورها يف التحول الدميقراطي، مشرياً إىل االهتمام ، ودحلقوق املرأةويفرد الكتاب إحدى دراساته 

البالغ الذي تلقاه حقوق املرأة يف الدول العربية من جانب الواليات املتحدة، وذلك االهتمام الذي 
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، الذي اعترب ٢٠٠٢لقيته يف األدبيات السياسية، خاصة يف تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام 

ولكن الدراسة حتذر من خطر توهم أن . تأخر اتمعات الغربيةميش املرأة أحد أهم أسباب 

إصالح أوضاع املرأة يف اتمعات العربية ومتكينها هو احملرك األساسي حنو حتقيق الدميقراطية، أو 

  .أن حتقيق ذلك يعين القضاء على معوقات التحول الدميقراطي مجيعها

يف طريق اإلصالح السياسي يف العامل العريب  وتؤكد إحدى دراسات الكتاب أن املعضلة املركزية

، مقابل مؤسسات الرؤساء وامللوك العرب ميسكون يف أيديهم بزمام القوى كلهاهي أن 

وما مل يواجه . تركز السلطات يف أيدي احلكامحكومية شديدة الضعف، نتيجة لدساتري عقيمة 

وا أي خطوة ذات بال على طريق هؤالء احلكام والرؤساء ضغطاً شعبياً كبرياً، فإم لن يتخذ

  .اإلصالح

يقدم الكتاب يف القسم األخري منه عددا من البدائل املتاحة لعالج مشكلة الدميقراطية يف العامل العريب، غري أنه 

اليت تعاين منها الواليات املتحدة يف دعوا إىل الدميقراطية يف " أزمة املصداقية"يستهل هذا القسم باإلشارة إىل 

ويشري الكتاب إىل أن الصحف واالت والدوريات العربية اليت يفترض أن توجه طاقتها إىل دعم .  العريبالعامل

تركز بدال من ذلك على التشكيك يف الواليات املتحدة وأغراضها غري املعلنة من اإلصالح واملناداة به، 

  .الدعوة إىل التحول الدميقراطي

اإلسرائيلية، وممارسة قدر من -العربية األمريكي يف رعاية املفاوضاتاستئناف الدور وتؤكد الدراسة أمهية 

الضغوط على اجلانب اإلسرائيلي، وإعادة تقييم السياسة اخلارجية األمريكية الستعادة املصداقية املفقودة، إذا 

عن ذلك أن وال يقل أمهية . أرادت الواليات املتحدة أن جتد دعواها إىل الدميقراطية صدى يف الدول العربية

تتعامل الواليات املتحدة مبعايري ثابتة مع قضية الدميقراطية، وأال تؤثر حتالفاا مع بعض األنظمة القمعية يف 

  .خطاا جتاهها، كما هو حاصل بالفعل

ويشري الكتاب إىل مناذج عربية عديدة إلعالن القادة والزعماء رغبتهم يف التحول الدميقراطي، ويسمحون 

مشروطة تخابات وقيام األحزاب ورفع سقف احلرية اإلعالمية، غري أن هذه التسهيالت مجيعها تظل بإجراء االن

  .بأي صورة من الصور بأال متس سلطات احلاكم املطلقة

إن الطريق إىل الدميقراطية يف الشرق األوسط، حسبما يرى حمررا الكتاب، ال يزال جمهوالً، وال توجد إجابات 

، تأخذ يف مبقاربات حذرةويتعني القيام . يما يتعلق بالتحول السياسي يف اإلقليمبسيطة أو حلول سهلة ف

، واملشكالت اخلاصة بكل دولة على حدةاعتبارها العالقات املتشابكة واملركبة بني العامل العريب والغرب، 

تمعة، فلن ومن دون مراعاة هذه العوامل جم. وهي تضيف إىل تعقيدات التحول الدميقراطي تعقيدات إضافية

  .كوارث تلقي بظلها على اجلميعميكن حتقيق جناحات ذات بال، بل قد يتسبب ذلك يف 


