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  ملاذا انتقل اآلخرون إىل الدميقراطية وتأخر العرب؟

  
  

  

  

  ملاذا انتقل اآلخرون إىل الدميقراطية وتأخر العرب؟:  الكتاب-

  جمموعة باحثني  :تأليف -

  ٣٠٤:  عدد الصفحات-

  ٢٠٠٩/األوىل:  الطبعة-

  بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية :الناشر-
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 مقراطية وتأخر العرب؟لماذا انتقل اآلخرون إلى الدي

  ٢١/١١/٢٠٠٩-  الجزيرة نت-حسين عبد العزيز/عرض

 

  

  

  

  

  

  لماذا انتقل اآلخرون إلى الديمقراطية وتأخر العرب؟: الكتاب-

  )دراسة مقارنة لدول عربية مع دول أخرى (

  مجموعة باحثين: المؤلف-

   ٣٠٤: عدد الصفحات-

  بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية: الناشر-

 ٢٠٠٩/ األولى: لطبعةا-

، يقف الباحثون في هذا الكتاب      أسباب تأخر الدولة العربية في االنتقال إلى النظم الديمقراطية        في تساؤلهم عن    

على الطرائق التي أدت ببعض الدول اآلسيوية واألفريقية واألميركية في القارة الالتينية إلـى االنتقـال إلـى                  

  .د من الدول العربيةالديمقراطية، مع إجراء مقارنة مع عد

، وقـراءة فـي التجربـة       أشكال عملية االنتقال إلى الديمقراطيـة     على عدة فصول تبحث في       يتوزع الكتاب 

اإلسـبانية   وأخرى بين التجربـة      السويسرية واللبنانية، ، وإجراء مقارنة بين التجربتين      الكويتيةالديمقراطية  

   .وتجربة المغرب

  مداخل االنتقال إلى نظم حكم ديمقراطية

ـ        ال يوجد تصنيف واحد متفق عليه     يرى المؤلفون أنه     ال الناجحـة،    لكل المداخل التي أفرزتها تجـارب االنتق

  :وهناك مداخل عدة لعبت دورا رئيسيا في االنتقال إلى الديمقراطية أهمها

، ويركز المؤلفون في هذا المدخل على حـالتي         الخروج من حكم االستعمار إلى الحكم الديمقراطي المباشر        -

مهما في ذلك، حيـث      فالهند ظلت ديمقراطية منذ استقاللها، ولعب حزب المؤتمر القومي دورا            الهند وماليزيا، 

وضع قواسم مشتركة للتعايش المشترك، وكانت هذه القواسم هي الديمقراطية بقيمها الرئيسية، وكان الحـزب               

  .منظمة عابرة للقوميات واألديان
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وإضافة إلى ذلك يؤكد المؤلفون أن لإلرث البريطاني نتائج مؤثرة، فقد كان لبعض الممارسات البريطانية دور                

  .قانون عبر المؤسسات البيروقراطية والقضائية، وتوفير نوع من صور التمثيل النيابيفي بناء حكم ال

، عن طريق إنشاء منظمة عـابرة       توافق النخب على تبني النظام الديمقراطي      فتعد مثاال آخر على      ماليزياأما  

مة مع اآلثار السياسية    للقوميات واألديان هي منظمة الماليو القومية المتحدة، وهي تعبير عن تعامل القادة بحك            

  .واالقتصادية للخلل السكاني

األول تحويل التنوع العرقي والديني إلى عامل قوة ووحدة، والثاني هو : وقد تركزت خيارات القادة حول بعدين

  .التنمية االقتصادية مع تحقيق المساواة

عبـر إقامـة نظـام     لـديمقراطي وإضافة إلى ذلك لعب اإلرث البريطاني كما في الهند عامال آخر في البناء ا         

بيروقراطي، وتدريب أفراد من النخب المحلية وتعيينهم في المجالس البلدية، وتشجيع ظهور نخـب تجاريـة                

  .محلية

، ويتم بعدة طرق، أولها االنتقـال       االنتقال التدريجي من نظم حكم الفرد أو القلة إلى نظم الحكم الديمقراطية            -

م، وقد تنوعت طرق وصول اإلصالحيين للحكم، ومن هذه الطرق موت مؤسسي بقيادة اإلصالحيين داخل النظا   

فرانكو وخوان كارلوس في إسبانيا، وشيان كـاي شـاك   األنظمة القديمة ومجيء اإلصالحيين، كما حدث مع        

  .وشيانغ شينغ كوو في تايوان

 الحالة التي اعتاد عليهـا،      ، حيث ال يستطيع النظام هنا البقاء على       االنتقال عن طريق التفاوض   وثاني الطرق،   

 مثاال لهذا بولندا، وتعتبر شروع النظام في التفاوض مع قوى المعارضة المعتدلة ولهذا يتم االنتقال عن طريق      

الطريق، حيث شهدت بولندا محاوالت عدة فاشلة للخروج من الحكم الشيوعي، وبدأ االنتقال الحقيقي عندما بدأ                

  .شعبية بإدخال بعض الخطوات االنفتاحية والتخفيف من حدة مركزية الحكمالنظام يبحث عن توسيع قاعدته ال

، حيث لعبت المعارضة هنا وفق المؤلفين دورا محوريا في         عبر التظاهرات والمعارضة الديمقراطية    االنتقال -

بـر  االستفادة من ضعف النظام الحاكم، وفي مواصلة الضغوط للوصول إلى مرحلة االنتقال الديمقراطي، وتعت             

 خاضعة سياسيا واقتصاديا بطريقـة      ١٩٤٦ نموذجا لهذا الطريق، حيث ظلت الفلبين منذ استقاللها عام           الفلبين

  .غير مباشرة للواليات المتحدة التي أقامت قواعد عسكرية فيها

 بفرض حكم مركزي قوي، حيث أعلـن حالـة الطـوارئ            ١٩٦٥قام فرديناند ماركوس الذي تسلم الحكم عام        

ثم جاء اغتيال زعـيم المعارضـة بينينـو أكينـو           غلق الكونغرس وقمع الحريات والصحافة،       وأ ١٩٧٢ عام

  .١٩٨٦ ليفتح الباب أمام سلسة من المظاهرات الشعبية، انتهت بنفي ماركوس من البالد عام ١٩٨٣ عام

  تجربة االنتقال إلى الديمقراطية في الكويت

، وال يزال المجتمع يعيش الثقافـة       وال تزال القبيلة هي األساس    تكون مجمع الكويت من خالل القبائل العربية،        

  . الضغط السياسي أو حتى االقتصاديالقبلية، والتي تتمثل في نشأة مجموعات
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ويرى المؤلفون أن هذه المجموعات تعمل على أساس قبلي، أو تجد أفرادها يتعاملون بأسلوب القبيلة من حيث                 

  .القيادة والوالء

ويذهب المؤلفون إلى أن هذا الطابع القبلي قد انعكس على أسلوب الحكم، فالمجموعات القبليـة تعتمـد قـوة                   

ها من األسرة الحاكمة، وتشكل هذه األوضاع القبلية أهمية خاصة في المؤسستين العسكرية             حضورها على قرب  

  .واألمنية، وهما سندا النظام

ويؤكد المؤلفون أن قرب الكويت من العراق وإيران، أدى إلى انتشار مجموعات طائفية فيها ساهمت في تعميق 

  .بعض األزمات السياسية في بعض األحيان

 في بعض األحيـان،     صبغت باستقطابات قبلية وطائفية وإثنية     أن الحياة السياسية في الكويت       ويرى المؤلفون 

األمر الذي انعكس في بناء المؤسسة الديمقراطية البرلمان والمجالس البلدية، ففي الكويت وهي صاحبة تجربة               

يير المعاصرة، بل غالبـا     يتم خوض االنتخابات ليس من قبل مجموعات سياسية بالمعا        برلمانية وبلدية كبيرة،    

  .ما يتجمع الناخبون في تشكيالت قبلية أو طائفية

ل يتعدون ذلك إلى أوضـاع    وال يقف المؤلفون عند العوامل القبلية والطائفية التي تعيق التطور الديمقراطي، ب           

ي المتعلقـة   ، ومن أهم مشكالت اإلصالح السياس     األسرة الحاكمة التي تولت قيادة البالد منذ نحو أربعة قرون         

  :بذلك

  . قدم هذه األسرة في الحكم ورسوخها، وهذا األمر انعكس سلبا على عملية التغيير السياسي الداخلية-

 استمرار سيطرة األسرة الحاكمة على الحياة السياسية، وتولي أعضائها العديد من المناصب في الـوزارات                -

  .السيادية

   االنتقال إلى الديمقراطية بين تجربة سويسرا وتجربة لبنان

ا درجة عالية من التجـانس      الدول التي تتوفر فيه   يميز المؤلفون بين النظام الديمقراطي األكثري المطبق في         

  .، والنظام الديمقراطي في دول التعددية المجتمعيةالمجتمعي

 تطبيق نظام األغلبية على المجتمعات التعددية لن يؤدي في أكثـر الحـاالت إلـى قيـام                  ويرى المؤلفون أن  

، فاالنتخابات العامة التي تجرى في الـنظم الديمقراطيـة          ديكتاتورية األكثرية ، بل إلى قيام     ديمقراطية األكثرية 

الختيار ممثلي الشعب، تبنى على أساس وجود كم كبير من المواطنين ال يقرر موقفه سلفا باالحتكام إلـى مـا             

  .يسمى بالوالءات األولية

  :نانية  السويسرية واللبالديمقراطيتين التوافقيتينفي هذا الفصل يجري مؤلفو الكتاب مقارنة بين 

 ظاهرة الليبراليـة    أغلبية بروتستانتية  تعمل بالزراعة ومحافظة دينيا ومن       أقلية كاثوليكية تكونت سويسرا من    

  .ويغلب عليها الطابع المدني
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احتلت فيها القوات الفرنسية بزعامـة      مر تاريخ السويسريين مع التطور الديمقراطي بمرحلتين، األولى التي          

، وأعلنت فرنسا قيام دولة سويسرا الموحدة تحـت اسـم الجمهوريـة             السويسريةنابليون بونابرت األراضي    

الهلفيتية التي لقيت تجاوبا من الطبقة البرجوازية التي رأت أن قيام دولة مركزية يفيد صـناعتها وتجارتهـا،                  

، ونـشأت   أكثرية السويسريين انقلبوا علـى هـذه الجمهوريـة        ، لكن   يحد من سلطة رجال الدين    ناهيك أنه   

الصراعات بين أكثرية السويسريين من جهة والفرنسيين من جهة أخرى، كما قامت صراعات بين السويسريين  

، األمر الذي اضطر بونابرت إلى وضع دستور أعاد سويسرا إلى ما كنت             المحافظين والليبراليين أنفسهم، بين   

  .عليه قبل االحتالل الفرنسي

ة سويسرا إلى ما كانت عليه فرصة إلعادة توطيد نظام االمتيازات           اعتبر المحافظون عود  في المرحلة الثانية،    

لحرب فـي  ا وسحب العديد من الحقوق الديمقراطية التي نالها كثير من المواطنين، األمر إلي أدى              االجتماعية،

  .بين المحافظين والعلمانيين اإلصالحيين منتصف القرن التاسع عشر

، ومهدت إلى مرحلة توطيـد النظـام        رحلة االنتقال إلى الديمقراطية   هذه الحرب اختتمت م   ويؤكد المؤلفون أن    

، وكان قناعة استحالة انتصار طرف على آخرالديمقراطي، إذ صدمت هذه الحرب كافة الفرقاء وأوصلتهم إلى        

  . كممر للتغيير واإلصالحإيجاد الوسائل والمبادئ الديمقراطيةمن نتيجة ذلك أن الفرقاء انصرفوا إلى 

، وقـد   ١٩٢٠لنت فرنسا الجمهورية الهلفيتية في سويسرا، أعلنت أيضا قيام دولة لبنان الكبيـر عـام                وكما أع 

اتصل التطور الديمقراطي في لبنان بمسألة الهوية الوطنية، وتطور هذا الموقف قبل أن يـصل إلـى النظـام                   

  :الديمقراطي عبر مرحلتين

 نشيطة للمطالبة بالحريات والمـساواة، أمـا المرحلـة           التي بدأت خاللها حركة    المرحلة العثمانية األولى هي   

 حيث تشكلت الدولة الجديدة من سلطة مركزية فـي أيـدي المفـوض       مرحلة االنتداب الفرنسي  الثانية، فكانت   

  .السامي

 التي تتوفر فيها تعددية محـدودة       تجليا لنموذج الدولة األتوقراطية   وكان النظام الذي فرضه االنتداب الفرنسي       

  .ير مسؤولة، تسودها عقليات ضيقةولكن غ

 لها يدعون إلى العودة إلى الدولـة األم سـوريا،           عروبيين رافضين انقسم اللبنانيون بين مؤيد للدولة الجديدة و      

وعندما شعر العروبيون بعدم إمكانية العودة على الوطن األم، بدؤوا باالنفتاح على مواطنيهم المؤيدين للدولـة                

، كشرط رئيسي لالنتقال يتحدث عنه الديمقراطيون التوافقيـون  ائتالف من النوع الذي  الجديدة، ونشأ في لبنان   

  :الذي يتضمن أربع نقاط بالميثاق الوطني اللبناني إلى الديمقراطية، وتأسس هذا االئتالف على تفاهم دعي 

  .ـ إنهاء السياسة اإلقصائية الموجهة ضد العروبيين اللبنانيين

  .عية الدولة الجديدةـ قبول العروبيين بمشرو

  .ـ اإلقرار بأن لبنان بلد ذو وجه عربي

   .ـ العمل على إنهاء االنتداب الفرنسي
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  المغرب وتجربة االنتقال إلى نظام حكم ديمقراطي في إسبانيا

 يتساءل الباحثون في هذا الفصل عن األسباب التي سمحت إلسبانيا بإنجاز مشروع االنتقال إلى الديمقراطيـة                

  .في زمن وجيز، مقارنة مع المغرب

 إقامة نوع من االنفتاح السياسي شهدت إسبانيا أوضاعا دقيقة قبل مرحلة التوافق الوطني، حيث حاول فرانكو

 شهدتها انتهت بموجات عنفالمحدود، لم يلق االستجابة المرجوة، بل تمت مجابهته بالرفض وعدم االكتراث 

  .١٩٧٥البالد نهاية حكم فرانكو عام 

كـذا سـعت    ويرى المؤلفون أن هذه التطورات دفعت التنظيمات السياسية إلى الوعي بأهمية التكافل إلنقاذ الـبالد، وه               

، التي تضمنت تـصورات     لتأسيس أرضية التوافق الديمقراطي   أحزاب اليسار مع شخصيات محايدة لها وزنها السياسي         

  .معتدلة في مجال حقوق اإلنسان والحريات العامة والتعددية السياسية

ظلت ق الديمقراطي، حيث    كما يؤكد المؤلفون أن مواقف المؤسسة العسكرية لعبت في إسبانيا دورا مهما في عملية التواف              

  . التي طالت النظام السياسي ومكوناته االجتماعيةالمؤسسة بعيدة عن التوترات

كما يؤكد المؤلفون الليونة التي قدمها بعض قادة الفرانكوية وفعالية اإلرادة الملكية ساهمت بدور فـي عمليـة التطـور                    

فارو بتسوية األمور مع الملك خوان كارلوس الذي دعـم          الديمقراطي، حيث قام رئيس الحكومة آنذاك كارلوس أرياس نا        

  .عملية التغيير في البالد

 فيما يتعلق بإرادة االنتقال، فقـد أصـبح         وجود تشابه مع التجربة اإلسبانية    وفيما يتعلق بالمغرب، فإن المؤلفين يرون       

  .لتحول الديمقراطي والفاعلين السياسيين بأهمية اوجود وعي لدى السلطاتواضحا في السنوات األخيرة 

، والسعي إلى تـوفير إرادة      ما له صلة بوعي االنتقال    بيد أن األمر والكالم للمؤلفين ال يتعلق بحالتين متشابهتين إال في            

إلنجازه، فالحاصل أن ثمة عوامل بنيوية جعلت التجربتين متباعدتين من حيث النتائج واآلفاق، فمن زاوية إرادة االنتقال                 

سبانية أكثر وضوحا وعمقا في االنتقال إلى ضرورة مجتمعية يقتسمها الجميع، وهو ما ال يبـدو واضـحا         تبدو الحالة اإل  

  .ومكتمال في المسار المغربي

في فترة   ويؤكد المؤلفون أن التجربة االقتصادية في إسبانيا كانت أهم بكثير من التجربة االقتصادية المغربية، فقد تشكلت               

 في مناطق متفرقة من البالد، في حين ظل االقتصاد المغربـي علـى              عية بالغة األهمية  جيوب اقتصادية وصنا  فرانكو  

 ذات صـلة برسـم اإلسـتراتيجيات وتحديـد          يشكو من أعطاب بنيوية   امتداد قرابة أربعين سنة من حكم الحسن الثاني         

  .األولويات

، ومحاولة إدخال إصالحات     دستورية ثالث مراجعات شهد عقد التسعينيات في المغرب لحظة إصالح قوية تمثلت بإجراء           

  .تقوي السلطتين التشريعية والتنفيذية

في هذا العقد تشديد خطاب الفاعلين السياسيين على مركزية إحداث تغييرات كفيلة بفتح إمكانيات               كما أن الالفت لالنتباه   

حدود الخطاب وصـعوبة مطابقتـه      االنتقال إلى مرحلة جديدة، بيد أن الممارسة السياسية للفاعلين ما انفكت تكشف عن              

لألعمال والسلوكيات، وكان أطراف اللعبة السياسية خالفا لنظرائهم في إسبانيا لم ينتصروا بما فيه الكفاية على منطـق                  

  .التجاذب بين الركون إلى اإلرث القديم، واالندفاع في المرحلة الجديدة التي رفعوا شعارها على امتداد عقد التسعينيات


