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 حوؿ حمقة نقاش

 مشروع دراسات الديمقراطية في البمداف العربية
 تحريرتنسيؽ و  

 د ناديه مصطفى .أ       د سيؼ عبدالفتاح .أ

 المتحدث الرئيسي      ة الكواري   ػد عمي خميف
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 حمقة نقاشية حوؿ 

  ةالديمقراطية في البمداف العربيمشروع دراسات 
 

 :سيؼ الديف عبد الفتاح. د.كممة أ
ما يمكف بصدد  "مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات"التي يجرييا -ة الحمقات النقاشية متتسـ سمس

؛ ذلؾ ألف ة خاصةىميبأ -ا منيجيةا معرفية وأبعادً المشاريع الفكرية التي تشكؿ أبعادً حوؿ تسميتو بالحوارات 
 ا منيانجد أف كثيرً  فرغـ ما ليذه المشاريع مف أىمية ،الندرةتعاني مف المشاريع الفكرية في وطننا العربي 

 ؛"حوار المعارؼ"ػفيأتي ضمف ما يعرؼ ب ،دث عنو اليوـأما المشروع الذي نتح. فرديةالطبيعة ال غمبت عميو
وكذلؾ التحاور بيف التخصصات  ،ة يطمقيا المركز في إطار التحاور حوؿ المشاريع الفكريةموذلؾ ضمف سمس
وىو مشروع دراسات الديمقراطية الذي قاـ  ،مف ىذه المشاريع الفكرية واحدٍ  وأظف أننا أماـَ  .المعرفية المختمفة

في إطار تدشيف ىذا البرنامج  ،ميًما كالىما عمالً وقد قدـ . الصمح رغيد. عمى خميفة الكواري ود .د .عميو أ
وما  ،ما بيف ندوات وكتب المشروع مخرجات ، وقد تعددت وتنوعتىذا .دراسات الديمقراطيةلمشروع وىذا ال

 ية والبحثية التي قاـ عمييا،العممىذه األوعية لممادة  عمع تنو و  .فحوؿ موضوعات معيونقاشات بيف حوارات 
المفتاحية ؛ وباألخص النظـ الرئيسة و لمعممية السياسية في بعض النظـ العربيةميمة دراسات  المشروعفقد قدـ 

ممكية أو  اسواء كانت نظمً  ؛عمى اختالفياوالمنظومة العربية النظـ  سائرنماط مة ألوالممثّ  ،في المنطقة
  .جميورية

": االستبداد"حوؿ التي دارت ندوة العمى رأسيا  القيمة، تأتي جممة مف الندوات شروعوكذلؾ قدـ ىذا الم
 ،وكذلؾ ندوات أخرى حوؿ األحزاب والعالقة بينيا وبيف الديمقراطية ،مفيوًما وواقًعا وطرًحا لممخارج منو

األىمية ا غاية في وأظف أف مثؿ ىذه األمور قد شكمت موضوعً  .وحوؿ الديمقراطية داخؿ األحزاب نفسيا
 . لمتعامؿ مع فكرة الديمقراطية ومحاولة تشريحيا ودراستيا عمى مستويات مختمفة

ا، األمر الذي يعني وفؽ ف عامً الفكري والبحثي قرابة عشريمر عمى ىذا البرنامج وعمى ىذا المشروع 
العشريف دراسة  مرور جيؿ بأكممو عمى ىذا المشروع بدراساتو المتعددة التي تتعدى ،بعض التحميالت الزمنية

 . حوؿ نظـ بعينيا مفاىيمية أو فكرية أو تطبيقية عامة أو مقارنة أو ما بيف ندوات وحوارات ودراسات
مف القائميف عميو بعض التوقؼ أيًضا كما يحتاج  ،وأظف أف ىذا الحصاد يحتاج منا إلى الكثير مف التأمؿ

عمى ىذا المشروع أف يتـ استئناؼ العمؿ في  وربما يتصور القائموف .الستئناؼ حركة جديدة في جيؿ جديد
باالعتبار الذي يتعمؽ بتوفير الموارد  ؛ورغـ إنني أؤكد أف ىذا المشروع قد نشأ نشأة مؤسسية .شكؿ مؤسسي

التمويؿ ووضوح الفكرة التي يحمميا، ولكف يبدو أف األمر يحتاج إلى مزيد مف التمكيف المؤسسي الخاصة ب
 .ليذا المشروع

                                                           
  الدراسات الحضارية وحوار الثقافات  عقدت هذه الحلقة النقاشية داخل أروقة كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة بالتعاون بين برنامج

 .5002مايو  52ومركز الحضارة للدراسات السياسية بتاريخ 
 ياسية والفكر السياسي بكلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، نائب مدير برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقافات أستاذ النظرية الس

 .بجامعة القاهرة



 

3 

الفترة األولى مف  نيىلذي أامستقبؿ مشروع دراسات الديمقراطية، ىذا المشروع  :طرح اآلف ىوما يُ  ،إذف
 .حالتيا في العالـ العربي بشكؿ عاـتبصر لمتعرؼ عمى فكرة الديمقراطية و  ؛جيؿ دراسات قاـ بيا وعمييا

بنوع مف المراجعة قياـ لمفي أمتنا ىذه المشروعات الفكرية حاجة مثؿ ا وىي يمة جدً موأظف أننا أماـ مسألة 
 ا لممراجعة الذاتية يستطيع مف خاللو أف يواصؿ عمالً الذاتية، وأظف أف المشروع الجيد ىو الذي يممؾ جيازً 

نحف إذف أماـ ما يمكف تسميتو بالرؤية . ا ما أمكنو ذلؾا ومجددً قدمو ومطورً  ما عمى ا ومتكامالً ا ومستأنفً جديدً 
ا مف ىذه الكوكبة ف نجد خيرً أوال نستطيع  .روع دراسات الديمقراطيةالمستقبمية لعمؿ مشروع مثؿ مش

بالدراسات العربية بوجو عاـ  تميفيالمومف  ،في النظرية السياسيةو في النظـ السياسية المقارنة  ةتخصصمال
  .؛ لكي ندير معيا نقاًشا حوؿ ىذه القضيةوخاصة السياسية منيا

فقد  ؛وىو خريج ىذه الكمية ،رزافيو أستاذ ب ؛ميفة الكواريخ يعم.د.موضع يؤىمني لتقديـ أ يولست ف
ا في وزارة النفط في الدوحة، ثـ بعد ميني   ثـ مارس عمالً  .وتخرج في قسـ االقتصاد ٕٜٙٔالتحؽ بيا عاـ 

الذي نحف بصدد التناقش ذلؾ قاـ بعمؿ فكري وبحثي مستقؿ استطاع مف خاللو أف يثمر ىذا المشروع الميـ 
وكيؼ اختيرت ىذه  ،ىذا المشروعلممعالـ التي وصؿ إلييا الكواري  عرض الدكتوري وسوؼ. حولو

وبعض  ،امعمار الموضوعات الذي تراكـ عمى مدار فترة العشريف عامً التي شكمت أجندتو و الموضوعات 
     .، ورؤيتو لمستقبموالعقبات التي واجيتو

 
 :عمى خميفة الكواري

اختصاص وأىؿ   ؛ فكمكـ أصحاباألكاديميةة أماـ ىذا الجماعة ب أف أتحدث عف الديمقراطيمف الصع
، بمشروع دراسات الديمقراطية في البمداف العربية يقتصر دوري عمى التعريؼ قضية مطمعوف، ولذلؾ سوؼ

، "كتمة تاريخية عمى قاعدة الديمقراطية"جانب أىمية بناء  إلىىتمامنا بمقاربة مفيـو الديمقراطية ا إلىوالتطرؽ 
مفيوـ  أطرح عميكـ بشكؿ خاص أفو أسمحوا لي  .القادـ، المقاء السنوي التاسع عشر لممشروع وعموض

بيدؼ أف أستمع إلى أراء تثري ، الديمقراطية كما قاربتو وأىمية بناء كتمة تاريخية عمى قاعدة الديمقراطية
 .وانتـ خير مف يغني ىذا الحوار، المطروحيف لمنقاش ىذيف الموضوعيف

 

 

 شروع دراسات الديمقراطيةم:أوال

تختص  التيدراسة مسحية شممت الجيات  إجراءبعد ، ٜٜٔٔبرزت فكرة إ نشاء المشروع  في صيؼ عاـ 
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مشروع دراسات "مرحميا تبني مشروع دراسي أطمؽ عميو  أثرىابدراسات الديمقراطية في الدوؿ العربية، تـ عمى 
 ".الديمقراطية في البمداف العربية

مقرًا  أكسفوردواختيرت مدينو . رؤية مستقبمية لتعزيز المساعي الديمقراطية في تنميةالمشروع وقد تحدد غرض 
وما توفره لمبحث والحوار ، دأكسفور المتوفرة في جامعة  ةياألكاديمالحريات  إطارلممشروع لسيولة عقد المقاءات في 

 .مف تسييالت يتعذر الحصوؿ عمييا في الدوؿ العربية

يقوـ عمى مبدأ التطوع ويتجنب التمويؿ الخارجي ويعتمد في الضروري مف ، مستقؿ أكاديميى والمشروع ىو مسع
وقد تأسس . الذي تـ تأسيسو ليذا الغرض، نفقاتو عمى وقؼ دراسات الشورى والديمقراطية في البمداف العربية

مفيـو الديمقراطية  منبر متخصص يعمؿ عمى مقاربة إلىالمشروع بدافع مف الشعور بحاجة المنطقة العربية 
 .تواجيياالتي  واإلشكالياتودراسة ممارستيا في الدوؿ العربية والعقبات 

لتعزيز  إضافيةكما جاءىذا المشروع الدراسي باعتباره مرحمة تمييدية مف أجؿ التفكير مستقبال في أدوات وقنوات  
تنمية معرفة  إلىالتيارات الفكرية تؤدي وذلؾ بعد إجراء حوارات عبر .المساعي الديمقراطية في المنطقة العربية

البحثية والمادية الالزمة  اإلمكانياتمف  األدنىتوفير الحد  إلىىذا إضافة . بالديمقراطية أفضؿعربية مشتركة 
 :وقد تـ تحديد أىداؼ المشروع فيمايمي. جيود تعزيز المساعي الديمقراطية في المستقبؿ لمؤسسة

ورصد تطبيقاتو في البمداف العربية، وتبيف االختالفات حوؿ مفيـو الديمقراطية  يالديمقراط الفكرالتعرؼ إلى -ٔ
شكاليات تبنييا مف قبؿ التيارات الفكرية والقوى السياسية الفاعمة عمى الساحة العربية  .وتحري عقبات وا 

 إلىمقراطي، المنتميف أف يكوف المشروع أداة توسط وقناة تواصؿ بيف الباحثيف والمفكريف والممارسيف لمعمؿ الدي-ٕ
معمقة حوؿ المفاىيـ  حواراتوذلؾ مف خالؿ القياـ بإجراء . مختمؼ التيارات الفكرية والقوى السياسية في البالد العربية

شكاليات االنتقاؿ  عبر سمسمة مف ورش العمؿ وحمقات النقاش ، نظـ حكـ يمقراطية إلىوالممارسة الديمقراطية وا 
البمداف العربية وخارجيا، وذلؾ بيدؼ تنمية قواسـ مشتركة يمتقي حوليا الطيؼ الديمقراطي والندوات يتـ عقدىا داخؿ 

 .عمى الساحة العربية عبر مختمؼ التيارات الفكرية والقوى السياسية

التعرؼ عمى مداخؿ  إلىموحد ييدؼ  مداف العربية وفؽ منيجدراسة مستقبؿ الديمقراطية في عدد مف الب-ٖ
وفي ىذه المرحمة تكوف الدراسة . نظـ حكـ ديمقراطية في الدوؿ العربية إلىوامكانيات االنتقاؿ االنفتاح السياسي 

أداة لمحوار بيف التيارات الفكرية والقوى السياسية الفاعمة في البمد المعني، مما يتيح ، القطرية في كؿ دولة عربية
حكـ  ديمقراطي وسبؿ ترسيخ التجارب السياسة  نظاـ إلىالمداخؿ العامة لالنتقاؿ  إلىلممشروع الدراسي التعرؼ 

 .الناشئة، ىذا فضاًل عف اآلثار اإليجابية لمثؿ ىذا الحوار في جيود تعزيز المساعي الديمقراطية في البمد المعني

ضـ مف خالؿ ، في البمداف العربية ونشر ثقافة الديمقراطية التعاوف مع المؤسسات المعنية بتعزيز المساعي الديمقراطية-ٗ
 لبدءامادية وقدرات بحثية  إمكانياتجيود المشروع الدراسي إلى مبادرات أخرى كثيرة سبقتو عمى ىذا الصعيد وتنمية 
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 .مرحمة تالية مف تعزيز المساعي الديمقراطية
تحرؾ المشروع في إطار ىذه األىداؼ عبر عقديف مف الزمف، وأظف أننا حققنا جزء منيا وما نزاؿ نحاوؿ أيضا 

وتعميؽ الحوارات لالرتقاء ،  في اتجاه تنمية  عالقات التواصؿ بيف الطيؼ الديمقراطي في الدوؿ العربية أف نعمؿ
خالؿ  المادية مفتنمية اإلمكانيات  إلى إضافةىذا . بالجانب المعرفي مف خالؿ المؤتمرات والبحوث والدراسات

وجدير . األكاديميةالعالقات مع المؤسسات مف خالؿ  وأيضا" والديمقراطيةوقؼ دراسات الشورى "تنمية مصادر 
فالمشروع . ىي عالقة بأشخاص منسقي المشروع وليست عالقة بالمشروع أكسفوردعالقتنا بجامعة  أفبالتأكيد 

 .       ليس جزءا عضويا في الجامعة ولغتو وتوجيو عربياف

 :عبر برنامجيف قمنا بالنشاطىذه ىي فكرة المشروع وأىدافو، وقد  

حمقات نقاش في  ٚمؤتمر وحوالي  ٜٔبرنامج الحوارات العامة والمؤتمرات السنوية وقد قمنا بعقد  :اأوليم 
كاف . أوؿ مؤتمر عقدناه  حوؿ مفيـو الديمقراطية كاف وفي ىذا البرنامج. أكسفورد وباريس وبعض الدوؿ العربية 

أىمية  فوار، وقد فوجئنا بأنو بالرغـ منبدأ الدراسة والح أفيجب أف نقارب المفيـو مف وجية نظر عربية قبؿ 
الحضور وكونيـ جميعا مف البارزيف في العمؿ السياسي والفكري إال أنو يصعب عمى أي شخص منيـ مقاربة 

، فالكؿ لديو تصور ولكف بمجرد أف يطرحو يجد أنو غير مكتمؿ و مختمؼ مع فاآلخريبشكؿ يتفؽ معو  المفيوـ
: المجتمعيف قاؿ ما معناه أراءتضارب  إلىعندما استمع  -رحمو اهلل-د رياضمحمو  األستاذ أفوأذكر . اآلخريف

فمنذ كنت في المدرسة االبتدائية كنت اخرج في ، نقؼ عند معناىا أفنردد الشعارات دوف  أفليس قريبا عمينا 
 . وئاـاعرؼ معنى الموت الز  ال أالفوحتى " الموت الزوئاـ أواالستقالؿ التاـ "المظاىرات واردد شعار 

ويتمثؿ في القياـ بالدراسة التحميمية " مستقبؿ الديمقراطية في الدوؿ العربية"البرنامج الذي  أسميناه  : ثانييما
ومف ثـ نتعرؼ ، منذ قياـ الدولة الحديثة حتى الوقت الحاضر، التاريخية لمتجربة السياسية في دوؿ عربية مختارة

. نتقاؿ مف خالؿ رؤية وطنية مستقبمية لتعزيز المساعي الديمقراطيةالمجتمعية وتأثيرىا عمى فرص اال البنيعمى 
 ىذا. الدراسات وتـ عقد ندوات حوار في كؿ منيا أنجزت حيث، والمغربشممت الدراسة مصر والجزائر والكويت 

 .و اليمف وموريتانيا التي لـ تكتمؿ بعد األردفدراسة  إلى إضافة

لى أف المشروع البد وأف يأخذ شكال أكثر مؤسسية وذلؾ حتى يدوـ وقد وصمنا اآلف وبعد تسعة عشر عاما إ
أف نقدـ ،  شكؿ تنظيمي مؤسسي إلىو كاف عمينا قبؿ التحوؿ مف مشروع دراسي  .ويرتقىويستمر نشاطو 

خالصة جيد المشروع الدراسي وتوصياتو مف خالؿ القياـ بتحميؿ مضموف ما تـ في ىذا المشروع مف دراسات 
كؿ البحوث والدراسات وكؿ المناقشات، ورصد المساىمة الفكرية ليذا  إلىت، فالبد مف النظر وعقد مف حوارا
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المشروع، مف حيث مقاربة المفاىيـ ومف حيث دراسة الواقع السياسي والحياة السياسية العربية وتحري فرص 
 األستاذةالفاضمة  األختمع ويشرؼ المشروع اف يقوـ بيذه الدراسة بالتعاوف . نظـ حكـ ديمقراطية إلىاالنتقاؿ 

في  تساىـ ىذه الدراسة أفع الى ونتطم. الدكتور سيؼ عبد الفتاح األستاذالدكتورة نادية مصطفي وأخي العزيز 
  الديمقراطيةالمساىمة الفكرية لمشروع دراسات  رصدىا إلى إضافةوضع أجند عمؿ لممستقبؿ 

 مقاربة مفهوـ الديمقراطية:ثانيا

ال يحظى باتفاؽ حوؿ شكمو ومضمونو بيف مفيـو الديمقراطية ف اروع الدراسي وجدنا بدأنا المش أفمنذ 
طرح الديمقراطية دوف التوقؼ عند  أفكما وجدنا .  جانب المعارضيف ليا إلىالديمقراطية  إلىالداعيف 
 .يساعد عمى توطينيا في الحياة السياسية العربية قبوليا في مختمؼ الحضارات ال إشكاليات

، ليا أفضؿمشترؾ  عربي مفيوـ إلىف ىنا فأف التوافؽ عمى مقاربات  جامعة إلشكاليات الديمقراطية والتوصؿ م    
سوؼ يساعد عمى  إزالة الغموض الذي يحيط اليوـ بمفيـو الديمقراطية ويعرض أصحاب المصمحة في قياميا إلى 

بيف القوى التي تنشد التغير  رترشيد الحوا إلىاألمر الذي سوؼ يؤدي ايضا . صراعات عبثية تطيؿ عمر االستبداد
.فاعمة في كؿ دولة عربية ةالسممي ويسمح بنمو حركة ديمقراطية دستورية جامع  

، تربط بيف الديمقراطية وبيف الثوابت و األىداؼ الوطنية الكبرىالمطموبة والتي  ولحسف الحظ أف ىذه المقاربات     
ـ الديمقراطية المعاصرة بعد أف انتشرت الممارسة خارج دائرة الحضارة ممكنة اليوـ بفضؿ تطورات حدثت في مفيو 

قادر عمى مراعاة ، وتـ التمييز بيف الميبرالية باعتبارىا عقيدة وبيف الديمقراطية باعتبارىا منيجًا ونظاـ حكـ، الغربية
.ف آليات الخضوع لياعقائد المجتمعات دوف احتكار عقيدة أو أخرى لو وتحويؿ الديمقراطية إلى مجرد آلية م  

تراعي ثوابت تمؾ الحضارة  أفكانت الممارسة الديمقراطية في كؿ دائرة حضارية عمييا  إذاانو  وجدير بالتأكيد     
فيي نظـ ُمْحػَكَمة ليا مقومات ، أيضا ثوابتيافأف ُنظـ الحكـ الديمقراطية ليا ، وما يجمو الناس مف قيـ وعقائد
. ال تقـو لنظاـ الحكـ الديمقراطي قائمة إذا انتقص منيا، آليات وضوابط وضماناتمشتركة مف مبادئ ومؤسسات و 

مف ماليزيا واليند إلى جنوب إفريقيا _ ويمكف لنا إذا دققنا في قراءة ُنظـ الحكـ الديمقراطي عبر القارات والحضارات 
ة مشتركة بيف أنظمة الحكـ التي أف نجد مقومات عام، و أمريكا الالتينية إضافة إلى أوربا ودائرتيا الحضارية

:وتتمثؿ ىذه المقومات في خمسة مقومات. تكتسب اليوـ صفة الديمقراطية  

 أوليا: مبدأ الشعب مصدر السمطات نصًا وروحًا وعمى أرض الواقع.
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ثانييا: مبدأ المواطنة الكاممة المتساوية الفاعمة، واعتبار المواطنة وال شيء غيرىا مصدر الحقوؽ ومناط الو اجبات 
.دوف تمييز  

 ثالثيا:قياـ األحزاب خاصة ومنظمات المجتمع المدني عمى قاعدة المواطنة وممارسة الديمقراطية داخميا وفيما بينيا.

رابعيا:االحتكاـ إلى شرعية دستور ديمقراطي، والدستور الديمقراطي يجب أف يؤسس عمى ستة مبادئ عامة مشتركة 
:وىذه المبادئ ىي". الديمقراطي"الكتساب أي دستور صفة   

 أوالً : أف ال سيادة لفرد أو لقمة عمى الشعب

 ثانياً :إقرار مبدءا المواطنة

 ثالثاً :سيطرة أحكاـ القانوف والمساواة أمامو

 رابعاً :عدـ الجمع بيف السمطات في يد شخص أو مؤسسة واحدة.

خامساً : ضماف الحقوؽ والحريات العامة دستوريًا و قانونيًا وقضائيًا وعمى األخص حرية التعبير وحرية التنظيـ. 
.الجماعة الوطنية إطاروالمعارضة في  األقمياتوكذلؾ حقوؽ   

 سادساً : تداوؿ السمطة التنفيذية و السمطة التشريعية سمميًا وفؽ آلية انتخابات حرة ونزيية وفعالة.

 بإشكالياتو في ضوء معرفتنا . منياانتقص  إذاتقـو لنظاـ الحكـ الديمقراطية قائمة  ىذه ىي المقومات التي ال  
 األمرفاف ، و ما سبؽ ذكره  مف مقومات نظـ الحكـ الديمقراطية اإلسالميةالديمقراطية في دائرة الحضارة العربية 

يتطمب  كما  ىو الحاؿ في كؿ حضارة لـ يسبؽ ليا االنتقاؿ إلى نظاـ حكـ ديمقراطي أف ينظر المفكريف فييا 
دوف انتقالو في الماضي مف حكـ الفرد أو  لديمقراطية في مجتمعيـ والتي حالتكاليات ابعمؽ إلى مشكالت و إش

مف ناحية و ..ومف أجؿ ذلؾ البد  مف القياـ بقراءة مدققة لكؿ مف ثوابت المجتمع . القمة إلى نظاـ حكـ ديمقراطي
. ة الالزمةالمقاربات الضروري إجراءوذلؾ بيدؼ . ناحية أخرى..مقومات الحكـ الديمقراطي مف  

نظاـ حكـ ديمقراطي والعمؿ  إلىويمكف التمييز بيف ثالثة أنواع مف العقبات التي تقؼ في العادة دوف االنتقاؿ     
 عمى تذليميا: أوليا: المشكالت    و ثانييا:التشوىات. وثالثيا: اإلشكاليات.

ذا كانت المشكالت والتشوىات ىي مف األمور المعتادة التي يمكف حميا ب فاف ، المباشرة معيا  ةالمواجيوا 
زالة سوء الفيـ مف خالؿ قراءة ، مباشر طاإلشكاليات ليس ليا حؿ واحد بسي نما تحتاج إلى مقاربة وجيات النظر وا  وا 

مدققة ىادئة لإلشكالية وفرز ما عمؽ بيا مف حمولة  سقاطات بيدؼ إزالة اعتراضات وتحفظات ، عاطفية وا 
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.إلى بروز اإلشكاليات يـ المتعارض الذي أدىطراؼ المختمفة حوؿ مدلوؿ الفاأل  

نظـ  إلىنجد أف ىناؾ عددًا مف اإلشكاليات تواجو فرص االنتقاؿ ، ومف قراءة أدبيات الديمقراطية بالمغة العربية    
احتماؿ تعارض نظاـ الحكـ : وثانييا. والديمقراطية اإلسالـ إشكالية: أوليا.حكـ ديمقراطية في الدوؿ العربية

الفصؿ   :وثالثيا. قيـ العدؿ و اإلنصاؼ والوظيفة االجتماعية لمممكية الخاصة الرأسمالية مع إطارقراطي في الديم
المصطنع بيف الديمقراطية والوطنية واتخاذ الديمقراطية سبياًل  لتفكيؾ اليويات الجامعة واختراؽ األمف القومي لمدوؿ 
العربية،بحجة العولمة وأنتيا عصر العقائد وانتياء التاريخ عند سيادة الغرب وقيمو ومصالحو. ورابعيا: ضماف حؽ 

مشاركة األقميات العرقية و االعتراؼ بثقافتيا دوف أف يؤدي ذلؾ إلى تفكيؾ الدولة الوطنية الديمقراطية أو فتح 
.المجاؿ لمتدخؿ الخارجي  

. كالية اإلسالـ والديمقراطيةو ىي إش  وأصعبيا اإلشكالياتفقط عند اىـ  أتوقؼ أفلي  اسمحواولضيؽ الوقت  
تنبثؽ ىذه اإلشكالية مف احتماالت تعارض مبدأ الشعب مصدر السمطات وما يتضمنو ىذا المبدأ مف حؽ الشعب 

.لشريعة اإلسالميةمع ا، في التشريع  

ويدور الجدؿ بيف المتمسكيف بمدلوؿ مبدأ الشعب مصدر السمطات و الذيف ُيصروف عمى إطالؽ صالحية     
ىو القيد ، مف الديف بالضرورة ىو باعتبار أف إيماف المسمميف بعقيدتيـ وحرصيـ عمى ما، يع دوف قيودالتشر 

الحقيقي عمى المشرع حيث أف مضموف الديمقراطية في أي حضارة ال يخرج عف قيـ تمؾ الحضارة فيو في المقاـ 
.ىذا مف ناحية... األوؿ نابع مف خياراتيا   

ويختمفوف بيف ، بيف الذيف يصروف عمى أف تكوف الشريعة اإلسالمية قيدًا عمى المشرع.... ومف ناحية أخرى      
 -وىذا أصعب -كما يختمفوف . أف يكوف النص الدستوري ىو الشريعة اإلسالمية مصدر رئيس أو الرئيس لمتشريع

قو والفكر اإلسالمي أيضافي تعريفيـ لمشريعة اإلسالمية ىؿ ىي المبادئ والمقاصد التي جاء بيا الوحي أـ إنيا الف  

" يدعوف إلى وضع ىذا القيد في يد ، وفي بعض األحياف يبدو أف بعض المقيديف لمُمشرع بالشريعة اإلسالمية. 
كما ىو الحاؿ في إيراف مما يثير شبية ، األمر الذي سيجعؿ القوؿ الفصؿ في التشريع في يد قمة". رجاؿ الديف 

.نظاـ السياسي مف دائرة نظـ الحكـ الديمقراطيةال ويخرج، الدعوة إلى حكومة دينية  

رجاؿ  إلىوحسب اعتقادي فأف اإلسالـ ال يفرض حكومة دينية وال يعطي عمماء الديف حؽ وصاية تحوليـ       
نما الحكومة مدنية، ديف .كما أف جوىر الديمقراطية يرفض حكـ القمة ووضع سمطانيا فوؽ سمطة الشعب. وا   

تي لممقاربات التي قدمت في العقود األخيرة أف ىناؾ توافقًا بيف طيؼ ديمقراطي في كؿ مف ويبدو مف متابع      
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فقد تزايد القبوؿ لنظاـ الحكـ الديمقراطي . مقاربة ىذه اإلشكالية المركزية ىعم، التيارات اإلسالمية والتيارات الوطنية
مكانة مبادئ ومقاصد الشريعة اإلسالمية ووجوب كما تزايد اعتراؼ التيارات الوطنية ب. داخؿ التيارات اإلسالمية

.مراعاتيا في التشريع  

نما يجب الخروج مف الجدؿ .بالتأكيد أف ىذه اإلشكالية ال يمكف مقاربتيا في جو المواجية والسجاؿ ‘‘وجدير       وا 
وكذلؾ . إلييا اإلشارة وىذه المقومات سبقت. إلى قراءة متأنية لما ال يقوـ نظاـ الحكـ الديمقراطي بدونو مف مقومات

 قراءة سمحة لمشريعة اإلسالمية تحقؽ المصالح المرسمة وترفع الحرج عف المسمميف

. والحد دستوريًا مف سمطة المشرع، وحسب وجية نظري فأف الديمقراطية تقبؿ القيود الدستورية عمى التشريع     
كـ الديمقراطي ػ السابؽ ذكرىا ػ  يمكف النص عمييا في وىذه القيود طالما إنيا ال تخؿ بالمقومات الجوىرية لنظاـ الح

يعمؿ في فراغ  كما يمكف لمقضاء الدستوري الحكـ بيا دوف نص باعتبار أف نظاـ الحكـ الديمقراطي ال، الدساتير
نما تضبطو إلى جانب مبادئ وأحكاـ الدستور .مرجعيات وقيـ ، وا   

ذا كاف لي أف أحدد أىـ بعديف يتطمب م          تكوف الشريعة اإلسالمية قيدًا ديمقراطيًا عمى  حتىقاربتيما وا 
:فإنني أذكر التالي. الممارسة الديمقراطية دوف أف تمس مبدأ الشعب مصدر السمطات  

أوالً : البد مف تحديد ما ىو المقصود بالشريعة المقيدة لمُمشّرع. ىؿ ىي ما جاء بو الوحي ومقاصده واألحكاـ 
الكمية لمشريعة  المبادئ أو وفي تقديري أف قبوؿ مقاصد الوحي. ا الفقو والفكر اإلسالميأـ إني. القطعية العامة

قيدًا دستوريًا عمى الُمشّرع ال يخؿ بمبدأ الشعب مصدر السمطات فيو إحالة إلى عقيدة ُتؤِمْف بيا األغمبية  ،اإلسالمية
.العظمي مف الشعب وال تقبؿ الخروج عمييا  

    ثانياً : البد مف تحديد الجية التي تفصؿ في أمر مدى مراعاة الشريعة اإلسالمية مف عدمو في التشريع. وفي 
تقديري أف ىذه الجية يجب أف تكوف محكمة دستورية  تنظر في دستورية القوانيف وليس أية جية أخرى. وىذا 

كما يؤكد عمى . الشعب التحديد جوىري لما يؤدي إليو مف إبعاد الممارسة الديمقراطية عف وصاية فرد  أو قمة مف
.  الذي ال تقـو لمديمقراطية قائمة إذا تـ تعطيميما، مبدأ الشعب مصدر السمطات وال سيادة لفرد أو قمة عميو  

 ثالثا: بناء كتمة تاريخية عمى قاعدة الديمقراطية

غياب كتمة تاريخية في   أف ،ةلديمقراطيوعات المتعمقة بامختمؼ الموض مف خالؿ تناوؿ تبيف لمشروع دراسات الديمقراطية     
 في األىـيجي ىو العامؿ االسترات ،الديمقراطية داخميا وفيما بينيا أطرافياكؿ دولة عربية  تعمؿ مف اجؿ الديمقراطية ويمارس 

  .غياب الديمقراطية
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سباب تأخر أ حوؿ دراسات الديمقراطية لمشروعالتي خرج بيا المقاء الثامف عشر مف أىـ النتائج  ىذه الحقيقة ولعؿ
قرر المشروع أف يكوف موضوع متطمبات بناء كتمة تاريخية عمى  وليذا. نظـ حكـ ديمقراطية إلىالدوؿ العربية في االنتقاؿ 

 .لممشروع السنوي القادـ ىو عنواف المقاء ،الدوؿ العربيةكؿ دولة مف قاعدة الديمقراطية في 

عداد ورقة مف قبؿ الزميؿ الدكتور إة عمى قاعدة الديمقراطية تـ ومف أجؿ المساىمة في توضيح مفيـو الكتمة التاريخي
ليست محاولة لتطبيؽ نظريات أو أطر مسبقة عمى الدوؿ  تمؾ الورقة أفجدير بالتأكيد و . فييا أناشاركتو و عبد الفتاح ماضي 

نما ىي دراسة استقرائية  ومف تجارب دوؿ مرت  وف سابقوف،في ىذا مف مفاىيـ وأفكار قدميا مفكروف وسياسيتستفيد العربية، وا 
منذ تأسيسو في عاـ  ،جانب ما ساىـ بو مشروع دراسات الديمقراطية إلىىذا . بأوضاع كالتي تمر بيا الدوؿ العربية اليـو

 .عداد رؤية مشتركة لتعزيز المساعي الديمقراطية في البمداف العربيةا  مف دراسات وبحوث وحوارات مف أجؿ تنمية و ، ٜٜٓٔ

مجاؿ أضيؽ مف  إلىيشير  ،دراسةلتأكيد أف مفيـو بناء كتمة تاريخية عمى قاعدة الديمقراطية موضوع ىذه الوجدير با
. السبعة األىداؼفي المشروع النيضوي العربي ذو  رامشي والجابري وخيرالديف حسيبج مجاؿ مصطمح الكتمة التاريخية لدى

مف  اسية التي تنشد التغيير السممي وتعمؿ مجتمعةارات والقوى السيالتي مف اجؿ الديمقراطية بيف فما نقصده ىنا ىو ائتالؼ
وذلؾ عمى . فيما بينياو  مقراطية داخمياممارسة الديب،  ممتزمة في ذلؾ معينة ةفي دول نظاـ حكـ ديمقراطي إلىأجؿ االنتقاؿ 

 مف ىنا فأف . لتحقيؽ بقية األىداؼسية أسا وسيمة أيضاأحد األىداؼ الوطنية الكبرى ىي  أنياالى جانب اعتبار أف الديمقراطية 
تجد فيو القوى التي تنشد توافؽ  نسبًيا، ىي توافؽ مرحمي ،أىميتياالتي نؤكد عمى  الكتمة التاريخية عمى قاعدة الديمقراطية

  .قائـ بالدوؿ العربيةلتقديـ بديؿ لنظـ حكـ الفرد أو القمة ال سبياًل ناجًعا التغيير السممي في كؿ دولة عربية

في مقابؿ ، مف أجؿ وضع وتطبيؽ دستور ديمقراطي" حزب الشعب"لقياـ  ىي ائتالؼتوضح الدراسة فالكتمة وكما 
رجاؿ األعماؿ بعض الذي يحشده الحاكـ العربي مف المواليف والمنافقيف والمضطريف مف الموظفيف العمومييف و " حزب الحاكـ"

أو النظر إليو  الحداثةحزًبا في الدوؿ  بصرؼ النظر عف تسمية ذلؾ الجمع نفيذ رغباتوىؤالء إلرادتو وت إخضاعبيدؼ ، وغيرىـ
وحزب الشعب ىذا يمكف أف يتسع ليضـ نخب حاكمة . األحزابحيث تمنع  جماعة المواليف في الدوؿ التقميدية وعمى أن

ذا . تحقيؽ ىذا االنتقاؿ نظاـ حكـ ديمقراطي وعممت مع اآلخريف عمى إلىإْف ىي قبمت االنتقاؿ السممي ، ومؤسسات رسمية وا 
الديمقراطي  كاف مف الميـ أف تستمر الكتمة التاريخية عمى قاعدة الديمقراطية  قائمة بعد االنتقاؿ مف أجؿ صيانة الدستور

ف تتنافس منفردة بشكؿ ديمقراطي فيما تختمؼ حولو مف أ ياطراؼ الكتمة التاريخية يمكنأف إف، اوروحً  العمؿ بو نًصاوتفعيؿ 
    . نكوص نظاـ الحكـ الديمقراطي الذي حققتو الكتمة التاريخية إلىدوف أف يؤدي ذلؾ التنافس ، ات أو مصالحسياس

تاريخية عمى قاعدة الديمقراطية  كتمةلبناء  عربيةدولة الراىنة تبرز حاجة ممحة في كؿ في ضوء األوضاع التاريخية 
أمر أقرب إلى جوىر األفكار التي قدميا كٌؿ مف  وىذا. حكـ الديمقراطيكسبيؿ لمخروج مف حكـ الفرد أو القمة والوصوؿ إلى ال

مع  محمد عابد الجابريوالمفكر العربي المغربي الدكتور ( 1891-1981) رامشيجأنطونيو المفكر والسياسي اإليطالي 
والجماعة  التيار األساسي"عف ما أسماه و " المشروع الوطني"كثيًرا عف  طارؽ البشرالمستشار و كذلؾ كتب  .اختالؼ الغايات

 .الوطنية

مشروع "ىي جزٌء ال يتجزأ مف أىداؼ " تنمية كتمة تاريخية عمى قاعدة الديمقراطية إلىوجدير بالذكر أف الدعوة 
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. نحو عقديف مف الزماف منذ" وقؼ تعزيز دراسات الشورى والديمقراطية"، ومف أىداؼ "دراسات الديمقراطية في البمداف العربية
يجاد قواسـ مشتركة لدى التيارات الفكرية والقوى السياسية "الوقؼ والمشروع ىو فأىداؼ تنمية فيـ عربي أفضؿ لمديمقراطية، وا 

رساء نظـ حكـ ديمقراطية في "الساحة العربيةالفاعمة عمى  ، وصواًل إلى غاية أعمى ىي المساعدة في االنتقاؿ إلى الديمقراطية وا 
 .البمداف العربية

كثير مف دوؿ العالـ  انتقؿ ذالما :مف نشاط المشروع طرحنا سؤاؿ النيضة المعتاد نوات األخيرةفي الس      
 والغالبية ،الثقافة :كثيرة مثؿ اتخمؼ العرب؟ والحقيقة أننا وجدنا أسبابً و  ،داخؿ وخارج منطقة الحضارة الغربية

االقتصادية  العوامؿ عف عشرات فضالً  ،والعامؿ الخارجي ،لالستبداد بسبب التاريخ السياسي لممنطقة 
ثالثة العبيف  نظـ حكـ ديمقراطية تتوقؼ عمى إلىا خمصنا إلى أف قضية االنتقاؿ ، وأخيرً األخرىواالجتماعية 
 :في كؿ دولة عربية أساسييف ىـ

لوقت الحاضر ال يفكر في االنتقاؿ بالرغـ مف تأكؿ شرعية نظـ الحكـ في ا العربي ، والحاكـالحاكـ .ٔ
سكاتإرضاء الخارج  يعمؿ عمى األعـ األغمببؿ نجد الحاكـ العربي في ، العربية بانفتاح  الداخؿ وا 

الظاىرة فأصبح اليـو يغطييا بشعارات " بالغمبة"كـ حالحاكـ العربي ي كاف .األفؽ سياسي شكمي مسدود
  .القمة أوحكـ الفرد  جوىر نظاـالعصر دوف تغير في 

بوجود  ا ىي عميوبقاء األوضاع عمى م مع أكثرصالح تتحقؽ وىذه الم ؛معينة مصالح ، لديوالخارج .ٕ
ـ نظ إلى نتقاؿالا مف   ولذلؾ يخشى ،الخارج عمى أمنوشرعيتو والمعتمد في  تآكمتالحاكـ الفرد الذي 

. راعي مصالحيا المشروعةتعبر عف خيارات الشعوب وت، ة في الدوؿ الخاضعة لييمنتوحكـ ديمقراطي
 ا ممف سيأتي، إال إذا أتىخوفً  الديمقراطية تجاها أف يدفع األمور في ىذا اتعدً وبالتالي فالخارج ليس مس

ومف ثـ  ،في الدوؿ العربية في الوقت الحاضر اصعب أمرامف يريده وىذا يبدو  عف طريؽ الديمقراطية
 . افضؿ الستمرا نفوذه ومصالحو يجد الخارج أف تكريس وضع الحاكـ الحالي

في منطقتنا العربية كميا يعيشوف حالة  األسؼمع  ىـ، تنشد التغير خاصة عامة والقوى التي األهالي .ٖ
 أكثر مفاآلخر  تيار يخشى مف أو حزب أو طائفةفكؿ . شقاؽ إلىبؿ ىي اقرب  مف عدـ الوفاؽ

في الوضع الحالي لتقديـ  مؤىموف متفرقوف وغيرىالي وبالتالي فاأل. ـ والسمطة القائمةمف النظا خشيتو
 األطراؼاحد  األسؼمع  أصبحمقنع ومطمئف لمجتمعاتيـ ولمخارج الذي ، كـ القائمةلنظـ الح بديؿ

 .ثرة في الداخؿؤ ملا

واف ، كـ ديمقراطينظاـ ح إلىاالنتقاؿ  القمة الحاكمة أوـ الفرد يقاوـ الحاك أفوذا كاف مف الطبيعي 
مصمحتيا في بقاء  أف تجد القوى المييمنة المؤثرة عمى استمرار نظـ الحكـ المستبدة الصديقة ليا

فأف ، ضد القوى التي تنشد التغير العصيالنظاـ طالما كاف قادرا بفضؿ الجزرة واستعداده الستخداـ 
 .بديؿ ىي المجتمعات وقواىا الفاعمة نظاـ حكـ  إلىالحاجة لالنتقاؿ  الطرؼ الوحيد صاحب

جيود القوى التي تنشد التغير منشقة عمى نفسيا و  استمرت الشعوب إذايمكف تمبيتيا  وىذه الحاجة ال
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 .فييا مبعثرة ومعطمة بعضيا بعض
عمى قاعدة الديمقراطية مف القوى التي تنشد التغير في كؿ دولة عربية  تاريخيةمف ىنا فأف بناء كتمة 

. مف الخارجخؿ دىو طوؽ النجاة والسبيؿ المجرب الوحيد لوضع حدا لالستبداد في الداخؿ والت
مف الممكف أف نعوؿ عمييا، فال يمكف التعويؿ عمى  الطرؼ الوحيدة الذيي ى فالمجتمعات والشعوب

 التغير فيياجنحت القوى التي تنشد  إذاه المجتمعات فالتغيير يجب أف يأتي مف ىذ .الحاكـ أو الخارج
معالـ  دستور  توافقيا عمى إلىتصؿ  ؛قواسـ مشتركة إلىوتوصمت الوفاؽ بدؿ الشقاؽ  إلى

اكساب  تستطيع مع الزمف ،فاعمة جامعة وطنية حركة ديمقراطية جؿ تحقيقوف أم تعمؿ ،ديمقراطي
  .القمة أولنظاـ حكـ الفرد  قناع الخارج أف ىناؾ بدياًل حقيقي االضغط عمى الحاكـ وا  الشارع و 

فالمغرب كاف  .ولـ تتخطى مرحمة االرتداد وأف كانت ببطء وىذه العممية تتـ اآلف في بعض البالد العربية
 االستقالؿىو الكتمة التاريخية التي تكونت مف أجؿ  االستقالؿففي الخمسينات كاف حزب  ؛ا منياا جدً ريبً ق

حزب االتحاد إلى ثالثة أحزب، بؿ إف  الحزب والتي كاف مف الممكف أف تحقؽ الديمقراطية ثـ انشؽ
ة أصبحت اآلف محسوبة ي كانت وطنيوىذه األحزاب الت. احزبً  ٕ٘تحت مظمتو  االشتراكي بمفرده خرج مف

يقوؿ الشيح أيًضا وفي المغرب . وتخشى مف وجود قوى جديدة مثؿ العدؿ واإلحساف وغيرىا ،اإلدارة   عمى
شخصية  مائةكانوا عمى وشؾ تكويف مجموعة مف  -رحمو اهلل-محمد البصري وفاة أنيـ قبؿ الريسوني أحمد

 أفمف الرموز كاف يمكف شخصية  المائةىذه الجموس مع الممؾ والحديث معو، و  وفف يستطيعمم مغربية
يقوؿ  .النظاـ لكي يتغير في جوىره وليس في شكمو مف أجؿ الديمقراطية تساعد جديدة تاريخيةتكوف نواة كتمة 

مستقمة وليا مكانتيا عند  وطنية كنا عمى وشؾ تحقيؽ ذلؾ في حياة البصري ألنو شخصية لشيخ الريسونيا
 ؛طراؼفقد كاف ىو الوحيد القادر عمى جمع األ ،يف توفي البصري تعطؿ الجيدولكف حالتيارات المختمفة، 

 .ا أطراؼ والبد أف يأتي مف ىو قادر عمى جمع ىذه األطراؼ وتكوف لو الثقة عندىاألننا جميعً 
ىي  قدـ كبير، وأصبحت ىناؾ مشروع كتمة تاريخيةأصبح ىناؾ ت -ومنيا اليمف-اآلف وفي بمداف أخرى 

حصؿ عمى حوالي وي األخيرة في االنتخابات رئيس الجميورية نافسطاع مرشحيا أف ياست "ترؾالمقاء المش"
كتمة تاريخية مف اجؿ الديمقراطية مف  إطالؽكانت الجزائر عمى وشؾ و . أصوات الناخبيفمف % ٕ٘

الوفاؽ مزيدا مف  إلىتسعى  كؿ بمد عربي وعمى المستوى العربيمحاوالت في  اليوـ ىناؾو . الجبيات الثالث
 .الشقاؽ أسبابوتعمؿ مف اجؿ تخفيؼ 

 
 "كتمة تاريخية"أي بمد أو القوى التي تنشد التغيير فيو تكويف  نو إذا استطاعت نخبإ لذلؾ يمكف القوؿ

 األىداؼحتى ال تتعدد  ونحف نقوؿ مف أجؿ الديمقراطية)ة ديمقراطية ومف أجؿ الديمقراطية عمى قاعد
و الجميع يبحيث يضـ الجميع ويتنافس ف بديؿ سياسيتأسيس نظاـ عممية  تبدءا أفيمكف   ،(فيصعب الوفاؽ

تحقيؽ االندماج والسمـ  ونظـ الحكـ الديمقراطية في تقديري ىي وحدىا القادرة عمى .ا مف الداخؿا سممي  تنافسً 
 .مصالح الشعوب ونمو المجتمعات و الوطنية الجامعة الكبرى األىداؼتحقيؽ االجتماعي و 

التاريخية بذكريات  الكتمةثي ىنا عف ختـ حديأ و أذكر أننا. لشيخ محمد الغزالي رحمو اهللعطرة عف ا
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اجتمعت في جنيؼ مجموعة طيبة  حيث ،اإليرانية-الحرب العراقية إيقاؼكنا نعمؿ مف أجؿ  ٜٙٛٔفي عاـ 
ريـ عمراف عيسى وت أبواليوسفي وفاروؽ  ـ الصقر واحمد السعدوف وعبدا لرحمفجاس و محمود رياض: منيـ

واتفقنا عمى  ،الشيخ الغزالي و و أميف ىويدي ومنح الصمح وعمي ابونوار الديف خالد محيي ورسوؿ الجشي و
لمناقشتو في  كاف عمى األولوية وأحمنا الموضوعولكف الخالؼ  .التحرؾ تجاه الشعوب وتجاه الحكومات

ألف بيا معنى " العصر"أف يقرأ لنا سورة  ،يبداء االجتماع أف قبؿ الشيخ الغزالي وىناؾ طمب .اإلسماعيمية
اإليرانية -جموعة تريد إيقاؼ الحرب العراقيةفم ،مختمفة إف منطمقاتنا. ، وقاؿ بعداف قراء السورة الكريمةعظيـً 

صالح األمف القومي العربي، وأخرى تريد إيقافيا ألف ذلؾ سيكوف في صالح األخوة اإلسالمية ول دألنيا تيد
  فمنعمؿ عمى تحقيؽ، نكوف متفقيف عمى المنطمؽ أفدوف  دؼيف عمى الف نحف متفقو صورة اإلسالـ، إذ

  .دوف النظر إلى المنطمقاتاليدؼ المتفقيف عميو 
اليدؼ ميـ  مف اجؿ الديمقراطية وعمى قاعدة الديمقراطية فإف تاريخيةنو في حالة بناء كتمة أقوؿ إوأنا 
 أفوىذا يستحؽ مف جميع القوى التي تنشد الغير  .ديؿ لحكـ الفردب اسياسي   اس نظامً يسأف يتـ تأوىو  ،وكبير

 . تعمؿ مف اجمو
موضوع  طية ومفيـو الديمقرا كـ حوؿءراآأف أسمع  وييمني جدا عاـ،بشكؿ  ىذا ما أحببت مشاركتكـ فيو

 .  عمى قاعدة الديمقراطية "الكتمة التاريخية"
 
 

 

 :د سيؼ الديف عبد الفتاح.أ
خميفة عمى ىذا العرض الوافي والكافي لممشروع، وقد بدأ في ىذه النقاط الميمة التي  يعم الدكتورنشكر 

وحينما افتتحت ىذه الحمقة  ،تعطي نبذة عف مشروع دراسات الديمقراطية والذي اعتبر أنو مشروع دراسي
مر ىذا المشروع ا كاف التوصيؼ، فقد استوأي  . ا وربما لو دالالت سياسيةا فكريً تحدثت عنو باعتباره مشروعً 

تتعمؽ بمفيـو  -ألولىا :حدث بعد ذلؾ عف إشكاليتيف ميمتيفثـ ت. مف الزماف يفكما قمنا لمدة عقد
شكاليات التي مف مف حديثو لطبيعة اإل اما أنو أفرد جزءً ك .الديمقراطي االنتقاؿوالثانية تتعمؽ ب ،الديمقراطية

سالـ إشكالية اإل: ومنيا ،عربي إف صح ىذا التعبيرالمسألة الديمقراطية في العالـ ال الممكف أف تواجو
أيًضا ة، الديمقراطية واعتبارات األمف القومي، ثـ تحدث جتماعيالديمقراطية والعدؿ والعدالة االو ، يمقراطيةوالد

كما تحدث عف موضوع في . عف الديمقراطية الوفاقية باعتبارىا تشكؿ حالة مرنة وانتقالية في ذلؾ اإلطار
ا يمكف ا تأسيسي  ف نحدد ىدفً إلمخروج مف ىذا األمر في محاولة  "الكتمة التاريخية"مية وىو موضوع غاية األى

وفي ىذا  ،مع مسألة تفعيؿ ما يمكف تسميتو بالنظاـ الديمقراطي مؿف نقدـ معادلة جدية لمتعاأمف خاللو 
 ، وىو معنيّ الحاكـأوليا  ،اعميةا تقوـ بالفعؿ والفألف ىناؾ أطرافً  ؛تحدث عف أىمية ىذه الكتمة التاريخية

ووصؼ حاليا  ،فيو األىالي أو الشعوب الثالثبمصالحو، أما  الخارج وىو معنيّ  وثانيهابشأنو وكرسيو، 
بأنيا ال تقدر أو ال تستطيع، ولكنو يتحدث في ىذا عف ضرورة ىذه الكتمة لمخروج مف ىذا المأزؽ الذي 
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 .يتعمؽ بالمسألة الديمقراطية
ثـ بعد ذلؾ نقوـ بجوالت مختمفة مف  ،لنقاش حوؿ الموضوع بإعطاء الكممة لمف يطمبياوسوؼ نبدأ ا

 . وىو المقصود مف ىذه الحمقة النقاشية ؛الحوار
 
 :د إكراـ بدر الديف.أ

ومنيا ما يتعمؽ بالمشروع  ،منيا ما يتعمؽ بالنقاط التي أثيرت في المناقشة ؛أريد الحديث عف بعض النقاط
 . نفسو

وأسباب ذلؾ أنو ال توجد  ،يوجد تعريؼ جامع مانع ليا الو  ،لمفيوـ الديمقراطية، فيذه إشكالية كبيرة بالنسبة
وبالتالي الصعوبة ىنا تكمف في صعوبة الجمع بيف كؿ  .ديمقراطيةنيا غير أدولة في العالـ اآلف تعمف عف 

لذلؾ  .حدة في زاوية الديمقراطيةولذلؾ يصعب تصنيؼ دوؿ العالـ كميا في سمة وا ؛ىذه الدوؿ في سمة واحدة
مثؿ الديمقراطية الميبرالية وديمقراطية دوؿ العالـ الثالث، والديمقراطية  :ىناؾ أشكاؿ مختمفة مف الديمقراطية

التي كانت موجودة في الكتمة الشرقية واالتحاد السوفيتي السابؽ، إضافة إلى أشكاؿ متعددة مف الديمقراطية 
ف نتكمـ عف الديمقراطية أففي داخؿ الديمقراطية الميبرالية مف الممكف  .رالية نفسياداخؿ الديمقراطية الميب

كنموذج آخر، ويمكف أف نتكمـ عف  نتكمـ عف الديمقراطية التوافقية البريطانية أو ديمقراطية الكثرة، ويمكف أف
 .ديمقراطية أشكاؿ مختمفة ومتعددة يجمعيا كميا في النياية أنيا. .الديمقراطية شبو المباشرة

ىو  حد جوانب ىذه الثالثية دوف اآلخرألخذ بأاو . مؤسسات وقيـ وممارسات: والديمقراطية منظومة ثالثية
ف الممكف أف تأخذ دولة بالمؤسسات مف. وأخرى في التطبيؽ الديمقراطي الذي يجعؿ ىناؾ اختالفات بيف دولة

 .ف تتواجد لدييا الممارسات الديمقراطية الصحيحةأدوف 
خميفة تكمف في العالقة بيف  عمي.ية في العالـ العربي كما أشار دفي إشكاليات الديمقراط قطة الثانيةالن

فمف . الديمقراطية والشريعة اإلسالمية، وفي رأيي فإف الشريعة اإلسالمية تثير وجيات نظر متناقضة ومختمفة
الدوؿ العربية التي ابتعدت عف  وبعض ،اإلسالـ مصدر إلضفاء الشرعية عمى النظـ العربية ،زاوية أولى

ومف األمثمة في ىذا السياؽ الجزائر وسوريا  ،تطبيؽ الشريعة اإلسالمية عانت مف عدـ االستقرار السياسي
د يتنافى مع مبدأ قولبناف، ولكف في نفس الوقت قد يرى البعض أف تطبيؽ الشريعة اإلسالمية بيذا المعنى 

 .ات غير مسممة داخؿ المجتمعا إذا كانت ىناؾ أقميالمواطنة خصوصً 
ففكرة إنشاء مؤسسة بحثية تيتـ بالدراسات الديمقراطية  .وىناؾ بعض النقاط التفصيمية المتعمقة بالمشروع

يجابية عمى المستوى النظري، ولكف المشاكؿ قد تظير في التطبيؽ، وبالتأكيد قد واجيتكـ  ىي فكرة جيدة وا 
اسي في بعض الدوؿ العربية لمثؿ ىذه الفكرة، وكذلؾ الحرية بعض تمؾ الصعوبات مثؿ مدى التقبؿ السي

منذ بضعة سنوات أف يعقد ندوة  اضطرمركز دراسات الوحدة العربية  أففأنا أذكر  .األكاديمية المتاحة لذلؾ
عقد فييا ىذا االجتماع، وبالتالي ىذا يثير نقطة الحرية جد دولة عربية يألنو لـ ي ؛قبرصالديمقراطية في 

                                                           
 أستاذ النظم السياسية كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة 
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إمكانية التعاوف مع العالـ الخارجي والمؤسسات البحثية األجنبية، ثـ ىناؾ التصور أيًضا وىناؾ . ديميةاألكا
 ،تأثر بالواقع ا؟ والمشكمة ىنا إذروع سيؤثر في الواقع أـ يتأثر بوىؿ ىذا المش :بمعنى ؛االستراتيجي لمموضوع

 . أما إذا أثر ىو في الواقع فيذا ىو المأموؿ المطموب
رة الحضارة قتصر العدالة االجتماعية عمى دائال تو ة والديمقراطية، جتماعيالعدالة اال تأتيقطة الثانية في الن

ة وعف تدخؿ جتماعيا عف العدالة االا كثيرً فنحف نسمع اآلف بعد األزمة المالية العالمية كالمً  ،اإلسالمية فقط
 .الدولة وبالتالي فاألمور قد يكوف بيا نوع مف النسبية

سار مف نظاـ حكـ الفرد إلى النظاـ الديمقراطي، والسؤاؿ ىؿ ىناؾ م مراحؿ العبورفكرة أيًضا  ىناؾ
؟ أي ىؿ ىناؾ عالقة خطية واحدة؟ أال يمكف أف يكوف ىناؾ تراجع؟ ففي واحد، مسار وحيد، مسار أحادي

ىنا  :تالي السؤاؿبعض األحياف يتـ قطع شوط في طريؽ التطور الديمقراطي ثـ يحدث نوع مف التراجع، وبال
  ؟ىو لماذا يحدث التراجع؟ وكيؼ يمكف تداركو

نيا قد تكوف في بعض األحياف قيـ أو ثقافة تتناقض مع أبمعنى  ؛اا جامدً يمكف أال تكوف شيئً أيًضا الثقافة 
ال ولذلؾ ىي  ؛الديمقراطية، ولكف الثقافة قابمة لمتغيير قد تحتاج إلى فترة زمنية طويمة ولكف يمكف تغييرىا

التركيز عمى ما يحدث في الواقع وليس عمى مستوى أيًضا ربما قد يكوف مف المفيد . تتصؼ بالجمود
الدساتير، فكؿ الدساتير نجدىا ديمقراطية بما في ذلؾ دستور االتحاد السوفيتي السابؽ، ولكف المشكمة ىي 

قد يكوف و  .في الديمقراطية حةالمصمكما أنو مطموب تحديد أيًضا . مدى االلتزاـ بتطبيقو عمى أرض الواقع
بنفس المنطؽ مف المفيد تحديد مف لو مصمحة في عدـ تطبيؽ الديمقراطية، وقد تكوف ىناؾ فئات أو شرائح 

وبالتالي نحف في جميع . في المجتمع ليا مصمحة في بقاء الوضع القائـ وعدـ تحقيؽ التطور الديمقراطي
ف نقصد انييار أو تقويض نظاـ سمطوي ثـ بناء نظاـ فنح ،األحواؿ عندما نتحدث عف تطور ديمقراطي

 تقويض نظاـ سمطوي لكي يمكف بناء نظاـ ديمقراطي؟ كيؼ يتـ: ؛ وبالتالي يصبح السؤاؿ ىوديمقراطي
 
 :باكيناـ الشرقاوي. د

طالعي عمى افمف  .وىي ما يخص العمؿ في المرحمة القادمة ،نقطة واحدة فقط أريد أف أتحدث فييالدى 
عتقد أف مشكمة الدراسات الديمقراطية أ، نيا غطت جميع األبعاد الممكنةأأرى  ،المنشورات حتى اآلف جموعةم

وعمى المستوى  ،نا في الواقعتننا نعيد إنتاج أزماأالرئيسية في العالـ العربي والعالـ اإلسالمي بشكؿ عاـ ىي 
ومغزى ليذا المشروع البحثي الطويؿ عمى  ف نعطي ثقالً أاألكاديمي نعيد إنتاج نفس التحميالت، وبالتالي البد 

فالبحث كمو يدور حوؿ كيؼ نبني  ؛policy oriented researchمدى سنوات بأف نركز عمى ما نسميو 
، وأنا أعتقد أف ىذا ينبع مف كذا محور ويمكف ىذا ىو السؤاؿ الرئيسفميصبح  ،الديمقراطية في العالـ العربي

 : تخطيطو
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راء جميع آتعريؼ جامع مانع لمديمقراطية إلى استطالع  ليةوؿ أف نتخطى فكرة جدأف نحا المحور األوؿ،
ا في ا وسياسيً اجتماعيً ما ىي الديمقراطية، ثـ تمثؿ ما ىو مقبوؿ لالخبراء في العالـ العربي لمؤشرات جامعة 

 .الوطف العربي
 ؛ثقافية والمجتمعية البديمة، ىو العمؿ عمى مستوى النخب السياسية البديمة أو النخب الالمحور الثاني
التيارات اإلسالمية أو  -مثالً –يكوف ىناؾ  ؛ بمعنى أفو العموديأا مف الحوار األفقي بحيث نقيـ نوعً 

لمتعرؼ عمى ما ىي العناصر المشتركة فيما بينيا في دعواىا  ارضة اإلسالمية في الوطف العربي؛المع
برنامج ممخص يحدد نقاط االتفاؽ ونقاط االختالؼ،  دينال يكوف بحيث لمتغيير وما ىو المختمؼ حولو،

وىذا يمثؿ محاولة بناء  ،عمى التيارات الميبرالية واليسارية وعمى جميع النخب الفكرية البديمةأيًضا ويطبؽ ىذا 
فيناؾ دوؿ مركزية مثؿ مصر  :في داخؿ كؿ دولةأيًضا وىناؾ . الكتمة التاريخية لدفع عممية الديمقراطية

ا مف الحوار البيني في داخؿ ىذه النخب حوؿ كيؼ ف نقيـ نوعً أمف الميـ  ،والجزائر والعراؽ والسعودية
 .محاوالت التغيير قصيرة المدى مستوى ىذا عمى ؟وأيف اختمفوا ؟ر القوميييتفقوف وكيؼ يروف مشروع التغي

وىي  ؛دى الطويؿالبد مف وضع برنامج عمؿ لمتغيير عمى الم (ىذا ىو األىـأف وأعتقد )ىناؾ أيًضا و 
فكرة عممية تغيير ثقافة المجتمع وبناء مجتمع لديو قابمية لمتحوؿ الديمقراطي، وأف نتفؽ عمى مستوى 

 .وىذه ىي المشكمة ،صالتشخي
وقد يكوف ضمف ىذا  .أعتقد أنو مف الميـ أف نتحدث عف مستوى التعميـ وما ىي نوعية المناىج التعميمية

فكار التي البد مف تضمينيا داخؿ مناىج التعميـ مف أجؿ بناء أجياؿ شابة المشروع فكرة طموحة لنوعية األ
ا وىو التمكيف عمى مستوى ميـ جدً أيًضا و  .أو عندىا القدرة عمى دفع ثمف التغيير الديمقراطي ،قابمة

 ؛ارنو مف الميـ أف ندرس برامج كيفية التوافؽ مع الدولة في ىذا اإلطأوعمى ىذا المستوى أرى  .االقتصادي
أعتقد أنو عندما نتحدث عف محاوالت تغيير  -مف الخبرة المصرية وربما مف واقع مشاىداتي الشخصية-ألنو 

غالبا ما تقؼ الدولة عقبة أماـ ىذه  و مف قوى بديمة لمدولةأأتي مف خارج الدولة تة اجتماعياقتصادية و 
خارج العالـ اإلسالمي ارتبط معظميا المشروعات، عمى اعتبار أف الكثير مف النظـ الديمقراطية الناجحة 

وىذه الكتمة التاريخية خمقت المجتمع القابؿ لمتغيير أو الدافع لعممية  ،ة في البدايةاجتماعيبمرحمة  اقتصادية و 
في المجتمع أعتقد أنو البد مف  لميمشةلمفئات  االقتصاديعقبات أماـ التمكيف الالتغيير، فحتى نحاوؿ تذليؿ 

  .كيؼ يمكف التوافؽ مع الدولة في مكافحة الفقردراسة برامج عمؿ 
ولنخرج مف  ـ عمى برنامج عممي قابؿ لمتطبيؽ،ف تقو أويجب  ةوأعتقد أف ىذه عممية طويمة المدى وممتد

أعتقد أف ىذا سيكوف  .عممية التنظير إلى عممية التفعيؿ في الواقع بيدؼ جعؿ ىذا الواقع أكثر ديمقراطية
وىذا ما تحتاجو أمتنا العربية مف نخبنا الفكرية، فيي ال تحتاج إلى مزيد مف  ،بالفعؿ اطموحً  امشروعً 

 .وؿ عممية قابمة لمتطبيؽمح مىولكنيا تحتاج إلى التعرؼ ع ،التشخيص ومزيد مف الحديث عف المشاكؿ
  Think Tanksا بيذا المنطمؽ، حيث سيتـ تغيير مفيوـ بيوت الخبرة أو وأعتقد أف ىذا المشروع سيكوف رائدً 

وفي اعتقادي يمكننا أف نخمؽ ىذا  .ا لعممية التطور في الغربالذي يتحدث عنو الغرب والذي كاف دافعً 
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 .بؿ نتجو مباشرة إلى العمؿ فيما يخص تفعيؿ الفكر عمى أرض الواقع ،المفيـو بدوف الحديث عف المؤسسات
 

 :حاـز سالـ.أ
ا، وأف اطية والدعوة ليا والنضاؿ مف أجميا كثير جد  أتصور أف ما أنجز وما تـ فيما يتعمؽ بدراسة الديمقر 

ف االنقطاع عما سبؽ والبناء عميو في الوقت امحاولة اقتراح شيء جديد ىو الصعب، ومف الصعوبة بمك
وبالتالي . ولكننا نظرا لطبيعة ثقافتنا نحتاج إلى أف نبني عمى ما ننقطع عميو ،ننا سنقوـ بانقطاعإأي  ؛ذاتو

الدوائر الكبرى لمحركة وكيؼ نتحرؾ مف الفكر السياسي إلى االجتماع  اف نقعد اج إلىأتصور أننا نحت
وكيؼ نتحرؾ مف الفكرة السياسية الديمقراطية إلى المجتمع السياسي الذي يتحرؾ مف أجؿ  ،السياسي

 . الديمقراطية
لى إفي حاجة " شعوبال"أو " األىالي"ف العب أعتقد أ :وفيما يتعمؽ بالالعبيف الثالثة في ىذا المجاؿ

وىو نوع  ،ألف ىذه الفئة تضـ الطميعة أو النخبة المثقفة وقبميا توجد الفكرة التي تتحرؾ بيا ىذه النخبة ؛تجزئة
، ونحتاج حركة اا فتكوف تيارً حركة، والحركة تتفاعؿ شعبي  ال فكيؼ نبني ىذه ،ماع حوؿ نقطة عمؿجاإل مف

الباقي بأف يدفع في اتجاه الديمقراطية ويطالب بيا،  ب بمؿء الفراغقراطي ثـ يقوـ الشعديمقراطية وتيار ديم
 .حكـ وسيادة الشعبفيكوف بذلؾ 

ي عمى يبنف يدخؿ إلى الموضوع و تبويب معيف يساعد الباحث الجديد أتحويؿ كؿ ما يتـ إنجازه إلى يمكف 
صغيرة، لكف التبويب األعـ إضافة  كؿ المراجع واألدبيات ونخرج منياما سبؽ، فيذا ميـ بدال مف أف ندرس 

 ، البد مف"مشروع بحثي أو فكري أو حركي أو مجتمعي ىذاىؿ "فكرة إلى ونحتاج معو  ،واألكبر نحتاج إليو
 .يريالجناح الفكري والجناح البحثي والجناح الدعوى لمتغ ،تفعيؿ ذلؾ ليكوف لممشروع أجنحتو

وؿ الديمقراطي والديمقراطية، فالديمقراطية كفكرة ف التحبي اإضافة إلى ىذا وذاؾ أنا أتصور أف ىناؾ فرقً 
 . وبعد ذلؾ يأتي التحوؿ الديمقراطيوحدىا تحدد الحد األدنى لمديمقراطية، 

يحتاج إلى دراسة  ٜٓٛٔ-ٜٓٚٔنحف نحتاج لالستفادة مف خبرة ما تـ إنجازه ألف ما تـ بيف عامي 
 ٕٓٓٓثـ مف  ٕٓٓٓ-ٜٜٓٔثـ الفترة  ،ٜٜٓٔ-ٜٓٛٔوبحثية، كذلؾ نحتاج إلى دراسة الفترة   تاريخية

ر كبير في صورة الحراؾ السياسي في العالـ العربي بدرجات مختمفة في دوؿ ؛ ألنو قد حدث تغيحتى اآلف
، في التحوؿ باتجاه ولكف تفتقد إلى المؤرخيف ،مختمفة خالؿ المراحؿ المختمفة في تضاريس معينة

فيا ويرتبيا نصي فف كأنو كروت كثيرة أماـ باحث يحتاج إلى أ، فما أنجز يجب البناء عميو لكالديمقراطية
 . فتتحوؿ إلى رسالة ميمة

 

 :*د كماؿ المنوفي.أ
وأحسب أنو  ،عمي الكواري وأثمف الجيد الكبير الذي قاـ بو في إطار ىذا المشروع الميـ.ر دأريد أف أشك

ىذا  ىومف الميـ أف يتـ النظر إل ،ىميةبالغ األ اومعرفي   اعممي   اتراكمً  -تحت مظمة ىذا المشروع-حقؽ 
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وبطبيعة الحاؿ ىذا  .النطالؽ إلى مرحمة قادمةلا أو توطئة تمييدً  ؛التراكـ العممي والمعرفي بعيف فاحصة
بو العديد مف المراكز والبرامج البحثية في كمية  تالتراكـ المعرفي يضاؼ إلى تراكـ معرفي قام الجيد أو

وىي  ؛ومركز بحوث ودراسات الدوؿ النامية ،مركز البحوث والدراسات السياسيةاالقتصاد وفي خارجيا، مثؿ 
برامج مثؿ  ذا اإلطار،ا في ىجد   سنة في الكمية، وقد قامت بجيد ميـّ  ٕٓو  ٘ٔراكز يعود تاريخيا إلى م

مية شرؼ عميو في الكمية، وخارج كوحقوؽ اإلنساف الذي أُ  قراطيةبرنامج الديمو برنامج حوار الحضارات، 
ذا كاف د. االقتصاد أتمنى فالنتقالو إلى مرحمة جديدة  ةً عمي يريد أف يخضع ما أنجزه المشروع لتحميؿ توطئ.وا 

 ؛إلى ما قامت بو المراكز البحثية في كمية االقتصاد وخارجياأيًضا مف الجية المنوط بيا القياـ بيذا أف تنظر 
بالطبع ىذا  .بشكؿ أقوى وأرسخ مة في المشروع ستكوفألنو إذا حدث ذلؾ أعتقد أف االنطالؽ إلى مرحمة قاد

ويمكف التواصؿ مع ىذه المراكز البحثية لتوفير  ،فال بأس اولكف إذا كاف التمويؿ متوفرً  ،يحتاج إلى تمويؿ
  . التمويؿ الالـز لقياـ ىذه الميمة الجميمة

 :أنتقؿ بعد ذلؾ عمى الفور إلى مجموعة مالحظات
ا في أف عمي خميفة عمى حؽ تمامً .، وأرى أف دالديمقراطي االنتقاؿبكيفية  تتعمؽ :المالحظة األولى

فيذه مسألة ميئوس منيا، وجميعنا متفقوف عمى معرفة  ؛الديمقراطي لف يحدث بمبادرات مف القادة االنتقاؿ
 سيقبؿوجد حاكـ يقبؿ ىذا، وال ىو ال ي .وىو أنو ال يمكف أف يسمح أحدىـ بانتقاؿ يزيحو عف كرسيو ،السبب
البديؿ اآلخر ىو البديؿ الشعبي أو الديمقراطية مف  .ارةإذف ىي ديمقراطية محسوبة بالقطّ  .كرسيو ترؾبأف ي
 عتقد أننا نعرؼ أوضاع الجماىير العربية ومشاكميا وىموميا، فضالً أو  ،أو انتقاؿ ديمقراطي مف أسفؿ ،أسفؿ

معتز عبد .مة التي قاـ بيا تمميذنا دميلدراسة الوأنا أعتقد أف ا .عف أنيا غير مستعدة أف تدفع ىذا الثمف
الديمقراطي  االنتقاؿبشأف قضية  الفتاح حوؿ استطالع رأي الجماىير في عدد مف الدوؿ اإلسالمية والعربية

بيف الدوؿ العربية ولكف الصورة النيائية أو  متفاوتاتنتائجيا بالغة الداللة في ىذا الخصوص، نعـ ىو رصد 
ألنيا  ؛ا ىي غير مستعدة لدفع الثمفلية أف ىذه الشعوب غير مستعدة لدفع الثمف، وطبعً المحصمة اإلجما
وصؿ  اسياسي   اواستبدادً  ااقتصادية وتسمطً  اوتراكمات تاريخية وأسبابً  األف ىناؾ ظروفً أيًضا مخموقة ىكذا، و 

 .بيا إلى ىذه الدرجة مف الوىف السياسي
 أـ الكتمة الفعالة المقصود بيا؟ ىؿ ىي الكتمة الحرجة مثالً  ما :وضحأريد أف أست لمكتمة التاريخيةبالنسبة 

، ىي بمثابة البديؿ الذي يجب أف نفكر فيو إذف ىذه الكتمة الحرجة ؛؟(critical mass)أـ  (minorityأقمية )
ة ا عف التجربة المصريوبعيدً  ،التجارب مؤلمة -ولألسؼ الشديد-ولكف  ،كواري في ذلؾال.وأنا أتفؽ مع د

توجد لدينا  ففي كؿ التيارات التي يمكف أف تشكؿ ىذه الكتمة ال ،أوليما غياب الثقة :فالدينا ىنا نقطت ،المؤلمة
د ثقة جتو  كما ال ،بينيـحتى توجد ثقة ال يف و يفال ثقة لدينا في اإلسالمييف أو الميبرال ،منيا يٍ ثقة كاممة في أ

في القمب  ولكف ما فويتحدثو  فندعوىـ ىنا فيأتو  منيـ عضبال دعنا مف أف ،يفيبيف اإلسالمييف واليسار أيًضا 
يف وبيف اإلسالمييف يإذف المسألة ىي غياب الثقة بيف اإلسالمييف والميبرال .في القمب والمواقؼ مختمفة

يف يقفوف منيـ في نفس الخندؽ مع السمطة يواألخطر ىنا أنو بالنسبة لإلسالمييف فإف اليسار  ،يفيواليسار 
إذف المسألة ىي كيفية تكسير  ،الييف أيضً والميبرا ،وقد تأتي ىذه الثقة بالحوار ،الفجوة وبناء الثقة
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 ،ة دخؿ بوطأف يكوف لمسم بيج الأيًضا و  ،يجب إقصاء أحد وفي الحوار الجاد ال .وأعني ىنا الحوار الجادّ 
أتحدث ىنا عف تيار  وال ،انً معي اوتستبعد تيارً  الديمقراطية فميس مف المعقوؿ أف تتحدث تيارات سياسية عف

سمميف وتستبعد اإلخواف الم الديمقراطيةولكنني أتحدث عف تيارات سياسية تتحدث عف  ،السمطة أو الحكومة
 !مثال ألنيـ جماعة محظورة

أنيـ أفضؿ وأف أف اإلسالمييف عندما يتحاوروف مع الميبرالييف عمييـ أال ينطمقوا مف منطمؽ  النقطة الثانية
إذا أردنا أف نتحاور  ،ييف ألف لدييـ الشريعة وىي مصدر إلأحس -بذلؾ–ريف أنيـ ، معتبييةعية إللدييـ مرج

ألف ىذا األمر يتعمؽ بنظاـ حكـ  ؛عمينا أف ننطمؽ مف كوننا عائمة واحدة وأال يحتكر أحد منا الصواب
ا وليكف الحوار مفتوحً  ،أحد يممؾ الصواب والحكمة وفي ىذا ال ،بشئوف الناسأيًضا كما يتعمؽ  وديمقراطية

إذف جدارة الرأي وجدارة  ،والرأي الذي سيصمد في النياية ىو الرأي الجدير بالبقاء ،وكؿ طرؼ يقوؿ رأيو
 .ا كاف الطرؼ الذي جاءت منوالفكر أي  

ألننا  ؛سيؼ المعز وذىبو ؛النقطة األكثر خطورة في موضوع بناء الكتمة التاريخية هو موضوع الدولة
منو  بناء ىذه الكتمة فإف الدولة سوؼ تعرؼ وتبدأ االختراؽ مستعممة في ذلؾ سيؼ المعز واألخطرَ حيف نبدأ 
ىذه النقاط يجب أف نأخذىا في االعتبار عندما نتحدث عف بناء الكتمة التاريخية عمي قاعدة  .وىو ذىبو
 .الديمقراطية

عمي خميفة في حؿ .وأنا أتفؽ مع د ،ةيطقراؿ بالنسبة لمديمموضوع إشكاليات المستقب ىأنتقؿ بعد ذلؾ إل
ديف في  وأنا لست مع الرأي القائؿ بأنو ال ،أو بيف الديف والدولة الديمقراطيةإشكالية العالقة بيف الشريعة و 
ألف ىذا  ؛أؤمف بيا مطمقا وىذه حجة ساقطة وأنا ال ،ألف ىذا كالـ فارغ ؛السياسة وال سياسة في الديف
قصاأيًضا و  .اثقافتيـ أيضً يتصادـ مع واقع الناس ومع  لف أيًضا ىا لمبعض ىذا ؤ موقؼ الدولة في ذلؾ وا 

 وقال ماأيًضا و  ،أو بيف الديف والدولة الديمقراطيةتصالح بيف الشريعة و  ىإذف التصالح أو الوصوؿ إل ،يجدي
نما ىي مبادئ عامة ويمكف أف نجد م ،ىذه ليست أحكاـ شريعة والمقاصد ،المقاصدكواري عف ال.د ثميا في وا 

ذا بحثنا جيدً  ،المسيحية حرمة النفس وحرمة  :ا في المسيحية سنجد ذات المقاصد الموجودة في اإلسالـوا 
حرمة الديف وأنا أيًضا و  ،العقؿ الذي يجب أف نطوره وننميو بالعمـ والتكنولوجيا والتقدـ ،الماؿ وحرمة العقؿ

 ؛وىو ىنا يخاطب الكفار ؛(لكـ دينكـ ولي ديفِ : )وؿالكريـ يق القرآفف ،أف يمارس كؿ فرد دينو كما يريد ىأر 
 :ا فميكف وليمارس شعائره كما يشاء ونكتب لو في البطاقةفمف يريد أف يكوف بيائي   ،ف الكفر نفسو ديفإأي 

إذف قضية مقاصد الشريعة وفقو المقاصد قد  ،ىذه حرمة األدياف كما أفيميا ،حرّ أيًضا والمسيحي  ،"بيائي"
 .الديمقراطيةكالية بيف الديف والدولة وبيف الشريعة و تحؿ لنا اإلش

كيؼ يفيـ  ىبمعن ؛والحقيقة أنني معني ىنا بفيـ الناس لمديف ،ىي مسألة التيديد الثقافي اإلشكالية الثانية
ا وألسباب ه جد  أف ىذا الفيـ مشوّ  ىوأنا أر  .الديمقراطيةدينو وعالقتو بأيًضا المسيحي دينو وكيؼ يفيـ المسمـ 

يفيـ المسيحي دينو في  وكيؼ الديمقراطية،وأنا أريد أف أعرؼ كيؼ يفيـ المسمـ دينو في عالقتو ب ،ارة جد  يكث
وليس ىناؾ  ،اوألسباب كثيرة جد   ف ىذا الفيـ بو قدر كبير مف االضطرابإوؿ ألنني أق ؛الديمقراطيةعالقتو ب

ألنيا في غاية  ؛ىذه النقطة ىإذا وضعنا أيدينا عم  لمديمقراطية إال اموازيً  اثقافي   اأمؿ في أف نعمؿ تجديدً 
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كؿ ىذه  ،الفضائيات والدعاة ىالخطاب الديني وأئمة المساجد والكثير مما يقاؿ ىنا وعمأيًضا  .األىمية
 .ىي التي تشكؿ عقوؿ الناس وبطريقة خاطئة ىالفوض

 افي المشروع حديثً  ىأر  ال فأنا ،في موضوع اإلشكاليات ىي موضوع المؤسسة العسكرية النقطة الثالثة
ومف الممكف  ،في العالـ العربي الديمقراطي االنتقاؿعف المؤسسة العسكرية وما ىي حساباتيا في موضوع 

مؤسسة ذات  تفالمؤسسة العسكرية ليس ،العكس ىتثير وال تستفز المؤسسة العسكرية بؿ عم عمؿ دراسات ال
في موضوع  حيوي ؼ يكوف دورىاو وفي حاالت كثيرة س ،يـمولكنيا مؤسسة دورىا  ،دور ىامشي أو محدود

 ،ىي مواقفيا ما ىالمؤسسة العسكرية لنر  ىنظرة عم إلى جإذف نحف نحتا .ومداه وحجمو الديمقراطي االنتقاؿ
 .عتقد أف المؤسسة العسكرية شيدت تغيرات إيجابيةأو 

وطف العربي وما وصؿ إليو قصة زواج الماؿ والسمطة في ال ،موضوع زواج الماؿ والسمطةأيًضا ىناؾ 
مدراسة بشكؿ عممي وبشكؿ منضبط ل قطة مستقبالً لنىذه ا خضعأف تأتمنى  الديمقراطية،عمي  وآثاره السمبية

 .ومباشر
يا دوؿ عظمفدولنا العربية م .قضية المركزية :الجغرافيا السياسيةىي موضوع  النقطة قبؿ األخيرة

أو  ،كؿ شيء ىأف العواصـ تحصؿ عم ىولكف بمعن ،أف يركز الحاكـ السمطة في يده ىليس بمعن ،مركزية
وفي رأيي أف ىذا يفتح ممؼ  .منيا ىخارج العاصمة يقتسموف ما تبق وما ،نصيب األسد ىىي تحصؿ عم

مناس لف ونحف نريد أف نمكّ  ،في الوطف العربي الديمقراطيوىذا الممؼ يصب في جوىر التحوؿ  ،الالمركزية
ذا لـ نمكف ،في المحميات السؤاؿ  الديمقراطية،يـ فال أمؿ في ل فالناس في المحميات أىمنا ىـ ممح األرض وا 

 ؟الحقيقي ىالالمركزية بالمعن ؛الؿ الالمركزيةخيـ مف ل كيؼ نمكف :ىو
خميفة عف مخاوفو وأنا أشاطره نفس .وقد أعرب د ،راطيةعف تكويف مؤسسة لمديمق النقطة األخيرة

إذا قمت بعمؿ مؤسسة لمديمقراطية  ففي الحالة المصرية مثالً  .ولكف يجب أف نستفيد مف الخبرة ،ؼالمخاو 
القتصاد التي أمضت اولكف إذا أردت االستفادة مف خبرة كمية  ،خارج الجامعة قد تصطدـ بالتدخالت األمنية

 ،خبرة ومف ىذا التراكـفمف الممكف االستفادة مف ىذه ال ،عشريف سنة في عمؿ حقيقي حوؿ ىذا الموضوع
معوا بدور فرع المؤسسة في طومف الممكف أف يتـ التعاوف والتنسيؽ مع ىذه البرامج والمراكز البحثية ليض

ج ر مف أف تصطدـ المؤسسة بمعوقات أمنية خا فبدالً  ،بالطبع سيكوف لممؤسسة فروع في بمداف عربية .مصر
والتي ليا رصيد مف العمؿ الجاد في ىذا  ،القائمة بالفعؿ الجامعة مف األفضؿ أف تستفيد مف البنية التحتية

 .المجاؿ
 

 :هشاـ جعفر.أ
 :محاور رئيسية ةسوؼ تدور مالحظاتي حوؿ ثالث

لتقط أمف خالؿ تتبعي لممشروع قدر المستطاع أريد أف  ،يتعمؽ بأىمية المشروع وفائدتو المحور األوؿ
 :شروع بشكؿ أو بآخرعمؿ بيا الم ،أتصور أنيا ميمة يالت بعض العناصر

                                                           
 رئيس تحرير موقع إسالم أون الين 
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 ىكما أنو عمؿ عم الديمقراطية،أتصور أف المشروع عمؿ في خريطة متسعة تتعمؽ بموضوعات  -أوالً 
المستوي النظري المتعمؽ بالمفاىيـ وتأصيميا  ىوأنا أتصور أف ىذه مسألة إيجابية عم ،مستويات متعددة

 .الممارسة ىمستو  ىعمأيًضا و  ،والتعامؿ معيا
دراكو المبكّ  عد الثقافيالب  مسألة  -اثانيً  فقد كاف ىناؾ جزء مف  ؛وىذه ميزة مف مميزات المشروع ،روا 

ولكف أصبح ىناؾ ، األقؿ تقوـ بتيميشو ىتقوـ بشكؿ أو بآخر بتأخير ىذا العامؿ أو عم الديمقراطيةدراسات 
ية فيما يتعمؽ بأىمية وأتصور أف ىذه مسألة بالغة األىم ،ة البعد الثقافي والخصوصية الثقافيةمسأللإدراؾ 

 .المشروع
أنو انطمؽ  -أخرىوخاصة في ظؿ وجود مشروعات -التي أتصور أنيا زادت مف أىمية المشروع  النقطة

والتحدي  الديمقراطيةلمسألة المشروع فقد تعرض  ،متعمقة بقضايانا نحف قومية أجندة وطنيةمما ُيطمؽ عميو 
عد الوطني وتحديد أجندتو نقطة بالغة أف إدراؾ البُ  وأعتقد ،ارجيةوالعالقات الخ أيًضا الديمقراطيةالصييوني و 

ندتيا تعبر عف البعد الوطني أو البعد جكانت مشرعات بحثية ولـ تكف أ ىفالمشروعات األخر  ،األىمية
 . القومي

يمة لممشروع فكرة أنو عمؿ بنشاط بحثي وبرنامج بحثي ولـ ممف ضمف الفوائد التي أعتبرىا أيًضا 
يتبمور في  اوأتصور أف نبدأ نشاطً  ،رة عمي تفكيرناطوأنا في الحقيقة ضد فكرة المأسسة المسي ،أوالً  يتمأسس
لمسألة  التشبيؾ بديالً ألنني أقترح  ؛وسوؼ أتعرض ليذه النقطة بعد ذلؾ شبكات،سسات أو ؤ شكؿ م

ة نحددىا عبر ممارسة يتحوؿ فيذه مسأل مؤسسة أو ال ىفمسألة أف نقـو بنشاط بحثي ثـ يتحوؿ إل .المؤسسة
النظر عما  فجزء مف تفكيرنا في العالـ العربي أف نبدأ بمؤسسة بغّض ، ااستمرت عشريف سنة ونحدد مستقبمي

 .ىي أىدافيا ستقوـ بو أو ما
مسألة بناء قاعدة  .بعض المالحظات السريعة التي يمكف القوؿ بأف المشروع قد افتقدىاأيًضا  يلد

أنيا تسيؿ  -وىذا نابع مف خبرة في اإلنترنت–وأقصد بقاعدة البيانات  ،مج البحثيبيانات بحثية تخدـ البرنا
كماؿ المنوفي حيف قاؿ .لمدراسات التي أشار إلييا د( قواعد بيانات)وذلؾ بوجود  ،عممية رصد الدراسات

في المرحمة ا مف الميـ جدً  .اأف ىناؾ تراكمً  ىبمعن ؛ا باحثيف ومتخصصيفبوجود دراسات وبرامج كثيرة وأيضً 
ا الكتب وأيضً ، هبحيث نحدد الدراسات والبحوث ورسائؿ الماجستير والدكتورا ؛القادمة أف يتـ ىذا الرصد

رصد الباحثيف أيًضا وأتصور أنو مف األىمية  .صدر حوؿ ىذا الموضوع واإلصدارات والمؤتمرات وكؿ ما
نني أتصور أننا إذا عممنا دراسات حوؿ أل ؛بينيـ( شبكة)ُيطمؽ عميو  المتخصصيف في ىذا المجاؿ لبناء ما

مناطؽ أيًضا كما سنجد  .المتراكمةمف أشكاؿ عدـ  وشكالً  افي ىذا المجاؿ سنجد أف ىناؾ تكرارً  "حالة العمـ"
 ،ا في االنطالقة القادمة لممشروعنات مف ىذا القبيؿ أتصور أنيا ستفيد بشكؿ كبير جد  افبناء قاعدة بي .فراغ

أعتقد أنو  ،الباحثيف العامميف في ىذا المجاؿ ىمستو  ىالمؤسساتي أو عم ىالمستو  ىمسواء ع تشبيؾوعمؿ 
 .بالغ األىمية

 ىالمستو  ىإل االنتقاؿ :أو قرروا عدـ الدخوؿ فييا ،قدىاتالتي يمكف أف يكوف المشروع اف النقطة الثانية
لة غاية في األىمية اآلف أف التدريب مسأ ىوأر   .التدريبأيًضا التشغيمي  ىوأقصد بالمستو  ،التشغيمي
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 ىنحتاج لالنتقاؿ لممستو  -بشكؿ أو بآخر-إذف  الديمقراطية،يمكف أف نطمؽ عمييـ دعاة  خاصة في وجود ما
الكتمة "حمؿ ىذا المشروع لمساىمتو في بناء  قادرة عمى لكي تكوف  في المجتمع اتاديتدريب ق :التدريبي
 ."التاريخية

في  تبني مبادراتباكيناـ الشرقاوي في مسألة .شارت إليو دأ ميمة ىي ما التي أعتقد أنيا النقطة الثالثة
ى إل وعمي خميفة أشار في تقديم.قد يكوف د. أعرؼ ىؿ تبني المشروع مبادرات أـ ال وأنا ال ،ىذا السياؽ

أـ ساسية وميمة في ىذا المجاؿ ولكف ىؿ ىناؾ مبادرات مع أطراؼ أ ،اإليرانية-مبادرة حوؿ الحرب العراقية
تساىـ في بناء الكتمة التاريخية أو إحداث حتى ؟ أتصور أف مسألة تبني مبادرات يمكف أف تطمؽ أو ال

 .التوافقية الديمقراطية
وفي  ،إعادة صياغة األسئمة ىوىنا أتصور أننا نحتاج إل ،مف المالحظات يتعمؽ بالمستقبؿ المحور الثالث

فيما يتعمؽ  .عمييا ألنيا تمثؿ شكؿ مف أشكاؿ المستقبؿنفس الوقت التقاط ظواىر نحتاج أف نضع أيدينا 
مسألة  الديمقراطيةالعالقة بيف الديني و  -صد الديني وليس الديفقوأ–باألسئمة أعتقد أف العالقة بيف الديني 

 ".الديف"وىذا ىو الفرؽ بينو وبيف  ،ألف الديني يتضمف تأويالت وتفسيرات واجتيادات ورؤى وظواىر ؛يمةم
أطمؽ  فنحف لدينا ما ،وىنا يجب أف نصوغ األسئمة بشكؿ مختمؼ ،مسألة بالغة األىمية الديمقراطيةو فالديني 
قوة  ىمف أشكاؿ الحدود عم شكالً  عدا يوأحيانً  ،الناس وىو يربؾ في المجتمع المصري، "فائض تديف"عميو أنا 

كماؿ .كما صاغيا د الديمقراطيةىنا يحيف التفكير في مسألة عالقة الديني بو  الديمقراطية،الدفع لمسألة 
يتـ التساؤؿ حوؿ  ولكف ال الديمقراطية؟الحدود والضوابط لمعممية  ما: ىوبمعني آخر يكوف السؤاؿ ؛ المنوفي

وىذاف  ؟الديمقراطيةكيؼ يمكف أف يكوف الديني قوة دفع لحركة تاريخية أو عممية داخؿ المجتمع لمسألة 
في مسألة  ىانعطي قوة دفع لمجتمع يفتقد ي حدود الحريات؟ دعونا أوالً ى ما :ا نقوؿفدائمً  ،سؤاالف مختمفاف

 ؛تدريب بالغ األىميةالأيًضا و  .فعبر تفسيرات وتأويالت واجتيادات يمكف أف نعطي قوة دفع أكبر الديمقراطية،
امموا عنو قادة رأي ووعاظ وأئمة وكينة يحتاجوف أف يتع عبريصوغ الوجداف الديني ىو خطاب ديني ي ألف ما

ا يواجينا فيما يتعمؽ بيذه كبير جد   أف ىذا تحد  والحقيقة ، يةطقراالديممع ىذه المسألة ليعطوا قوة دفع لمسألة 
أتصور أف ىناؾ  الديمقراطيةفإذا تحدثنا عف مسألة الشريعة و  ،إعادة صياغة األسئمة بشكؿ مختمؼ :المسألة
عطاالمستوي الفكري يمك ىبأس بيا مقدمة عم ال حموالً   ؛يمةموىنا تقابمنا نقطة . قوة دفع ؤىاف القبوؿ بيا وا 

كمحدد لمتعاطي لما يمكف أف نطمؽ عميو  جتماعياال االقتصاديإال أف السياؽ  ،فرغـ وجود االجتيادات
ا صادي يؤثر أحيانً جتماعي واالقتالسياؽ االىذا  الديمقراطية،يمكف أف تعطي قوة دفع لمسألة  "اجتيادات"

وأتصور أف ىذا يطرح  ،ا تجاه ىذه المسائؿسياؽ محافظ وأكثر تزمتً  وىو ،تيارات الثقافيةاالخ ى عمىحت
ويجب أف نضع أيدينا  ،كواريال.د اأشار إلييم الديمقراطيةفيما يتعمؽ بمسألة إشكاليات  قضيتيفأو  قضيةً 

 :، وىماعمييا بشكؿ قوي
ما يعبر عنيا المستشار طارؽ البشري الوطني ك االستقالؿومسألة  الديمقراطيةالعالقة بيف مسألة  -

 االستقالؿ"نو كمما زاد خطاب ما نطمؽ عميو إفيو في صياغاتو التي تتحدث عف ذلؾ يقوؿ  ،اآلف
–الوطني بأضالعيا الثالثة  االستقالؿ أو أعطينا قوة دفع لمسائؿ وقضايا  ،"الوطني
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خبرة التاريخية تقوؿ لنا ذلؾ وخاصة ال .الديمقراطيةكمما زادت مساحة  -السياسيو الثقافي و  االقتصادي
أخرى مرة  مرحمة التحرر الوطني الثانيةمؽ عميو طفي ظؿ تحديات تواجينا اآلف فيما يمكف أف ن

 .اآلف
بالديمقراطية والمسألة ىي النقطة المتعمقة ( وأعتقد أنيا مسألة بالغة األىمية) النقطة التالية -

عادة تكيؼ ىيكميجد  مة ميوىذه مسألة  االجتماعية واالقتصادية، . الخ..ا في ظؿ سياسات عولمة وا 
مكف أف تعطي لنا ية االقتصاديمسألة الة و جتماعية واالاالقتصاديوأتصور أف العالقة بيف المسألة 

نحف نعبر  ؿفي ؟الديمقراطيةاآلف عف التعامؿ مع مسألة  وفلماذا يحجـ المواطن :لنقطة اميم   مدخالً 
اليمـو  :عف ىمـو المواطف -اؼ سياسية أساسيةكأطر  كتؿ حرجة أو أوسياسية  ىكقو -بشكؿ حقيقي 

فالواقع يقوؿ غير  ،ال :؟ الحقيقةالديمقراطيةونستطيع أف نربطيا بمسألة  ،ةجتماعية واالاالقتصادي
 .جتماعيواال االقتصاديعد مسألة البُ  الديمقراطيةوبالتالي في القمب مف المسألة  ،ذلؾ

بالطبع  ،مسألة المؤسساتوىي ما يمكف أف نطمؽ عميو  ؛ادة صياغة األسئمةفي مسألة إع نقطة أخيرة
 ىوأنا أر  ،ولكف األحزاب ميمة. بعض المؤسسات قبؿ األحزاب ىيمكف أف يكوف المشروع البحثي قد ركز عم

مت إلينا مجموعة مؤسسات وافدة قنتافقد  .دففكرة المؤسسات مف مدخؿ الموروث والوا وأف المدخؿ األنسب ى
قناعات  فيمف أشكاؿ التحديث الثقافي الحقيقي  شكالً  ولكنيا لـ تعط ،مثؿ النقابة والحزب السياسي وغيرىا

؟ ىؿ البرلماف إلىينظر  ؼفكيؼ ينظر المواطف لمنقابة؟ وكي ،وبالتالي أصبحت معمقة في الفضاء ؛المواطنيف
نو وبيف السمطة السياسية لتحقيؽ مكاسب أنو وسيط بي ىالتمثيمي أـ أنو ينظر إليو عم ىىو يعبر عنو بالمعن

يراد مجموعة مف أنا أتخيؿ أننا قمنا باست ؟أرض الواقع ىقد تكوف شخصية مباشرة أو مكاسب محمية عم
وىذا ممكف في بعض الخبرات التي عمؿ بيا  ،عممية تاريخية إلىونحتاج  ا،حقيقي   ىمعن المؤسسات لـ ُتعط

 احقيقي   ىعطي ليا معنؼ نعيد تعريؼ بعض ىذه المؤسسات بحيث نيك ،بعض األطراؼ السياسية األساسية
أيًضا ولدينا  ،بشكؿ أو بآخر "المؤسسات"وىذا يقوي فكرة  ؟يختمؼ عف معناىا في نفوس مواطنييا أو أتباعيا

نحتاج أف نحددىا كما  الديمقراطية،ا بالغ األىمية فيما يتعمؽ بالمسألة مؤسسات موروثة يمكف أف تمعب دورً 
ولكف  ،مثمما نتحدث عف تجديد الخطاب الديني والتجديد السياسي ،أنيا تحتاج لشكؿ مف أشكاؿ التجديد

مؤسسة  إلىا مف مؤسسة األسرة والقبيمة بدءً  ؛تعطي قوة دفعحتى نحتاج أف نجدد ىذه المؤسسات الموروثة 
تستطيع أف تمعب حتى  اجديدً  ىنأف نعطي ليا مع جنحتا ،المؤسسات األىمية الموجودة إلى ،المسجد والوقؼ

 .الديمقراطيةفي مسألة  ايم  م ادورً 
 

 :مصطفي كامؿ السيد. د.أ
كواري ولكف بقصد ال.لمجيود اليائؿ الذي أشرؼ عميو دليس بيدؼ نقد ىذا ا ،سوؼ أطرح بعض األفكار

في العالـ العربي  يةالديمقراطف إشكالية وأبدأ بالقوؿ إ .آفاؽ جديدة إلىاالنطالؽ بالنقاش حوؿ ىذه القضية 
 أف اإلنسانية ال -وأنا أقتبس ىنا مف كارؿ ماركس بالمصادفة– "إشكالية زائفة" ؛ ومعنىىي إشكالية زائفة

                                                           
 أستاذ النظرية السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة 
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 .ونقدر عمى اإلجابة عن ال الً اونحف نطرح سؤ  ،وإذا كانت قادرة عمى اإلجابة عن الإ الً انفسيا سؤ  تطرح عمى
ولكف عندما  ،داخؿ جدراف كمية االقتصاد وفي المراكز البحثية طىذه نسمع عنيا فق الديمقراطيةفإشكالية 

بؿ  الديمقراطية،نسمع عف قضية  ال -سواء في مصر أو قطر أو الجزائر أو المغرب-الشارع  إلىنخرج 
ولكف مف النادر أف ترفع ىذه  ،فبكؿ تأكيد ىناؾ حركة سياسية في الوطف العربي .نسمع عف أمور أخرى

ىو نقاش خاص  الديمقراطيةوبالتالي ينبغي أف ندرؾ أف النقاش حوؿ  الديمقراطية؛ية الحركة السياسية را
 .يف في الوطف العربيجتماعيييـ الفاعميف السياسييف أو اال ولكنو ال ،بالمثقفيف

فصؿ في كتاب يبحث في أسباب  لديّ وأنا  ،عداىا أف ىذه القضية ربما تجاوزت ما المسألة الثانية
في الوطف  الديمقراطيفمـ يعد النقاش اآلف عف آفاؽ التطور  ،سمطوية في العالـ العربيستقرار النظـ الا

ولكف لماذا تستمر النظـ السمطوية في العالـ  ،في الوطف العربي الديمقراطيعقبات التطور  العربي أو
الخ، . .الشعوب وبالتالي عندما نتحدث عف الكتمة التاريخية أو ،ونجد كتابات ميمة في ىذا المجاؿ ،العربي
تستقر النظـ  لماذا :؟ ولكفالديمقراطيةلماذا تغيب  :فالقضية لـ تعد ،أف ىذا قد تجاوزه الجيد العمميأعتقد 

 .في األفؽ أف ىذه النظـ في طريقيا لالنييار السمطوية؟ وال يبدو
ية الشريعة كرنا قضفي الوطف العربي ذ الديمقراطيةعتقد أننا حيف تحدثنا عف إشكاليات أ ،النقطة الثالثة

حقوؽ "درجة كبيرة مف األىمية وىي قضية  ولكف ىناؾ قضية عمى ،الوطني االستقالؿة و جتماعيوالعدالة اال
ىماؿ ُبعد حق الديمقراطيةفال يمكف الحديث عف  ،"اإلنساف ألف البعض يطرح حقوؽ اإلنساف  ؛ؽ اإلنسافو وا 

أف فيـ الناس لمديمقراطية   عمىليوـ مف أمثمة نجد دليالً وفيما ُذكر ا ،لمشريعة اإلسالمية ةباعتبارىا مناقض
 أنيا أفكار دخيمة وبالتالي ال فيـ الناس لحقوؽ اإلنساف عمى؛ أي عميا أقؿ مف أف تستوعب حقوؽ اإلنسافجي

 .يمكف األخذ بيا
ض والجدير بالذكر أننا عندما نسمع بع ،اوالمثؿ الذي ُذكر عف حالة البيائييف يوضح المسألة جد  

ولكف  ،االعتراؼ بالبيائية كديف ية نجد أنيـ ليس لدييـ اعتراض عمىالمتحدثيف مف الحركة اإلسالم
ألة مف وىذه مس ،شيادة ميالد أو شيادة وفاة أو بطاقة شخصية وف عمىيأف يحصؿ البيائ االعتراض عمى

وعندما يأتي  .ذه الدولةأرض ى يثبت أنو يعيش عمى اإلنساف مف الدولة عمي مابديييات المواطنة أف يحصؿ 
وتأتي وزارة  ،نجد الدولة تتعنت في ذلؾ ،نيـ ليس لدييـ مشكمة في ذلؾإف و ممثمو الحركات اإلسالمية ويقول

فعؿ  إذف ليس ىناؾ ردّ  .البيائي الذي يريد شيادة أف يمجأ لممحكمة الدستورية العميا إنو عمىالداخمية لتقوؿ 
لمسألة ألنيا تبيف أف الفيـ الشعبي لمشريعة اإلسالمية والديف فيـ متخمؼ مؿ مف خطورة ىذه اقأ وأنا ال ،ليذا

 ،يمكف أف تكوف ىناؾ ديمقراطية بدوف حقوؽ اإلنساف وال ،لمغاية يجعؿ مف الديف عقبة أماـ حقوؽ اإلنساف
وؽ مسألة حق الديمقراطيةا ليذا المشروع أف يعتبر أف أحد معوقات يمة جد  موبالتالي أعتقد أف مسألة 

 . اإلنساف
نو مسمـ ويقرر قضاة نصر أبو زيد الذي يقوؿ إ.ولكف لدينا قضية د .حالة البيائييف واألمر ال يقتصر عمى

والقاعدة أنو  .وأف زواجو باطؿ مف لحظة صدور الحكـ ،كتبو أجالء درسوا الشريعة أنو غير مسمـ بسبب ما
حيف يقوؿ اإلنساف إنو مسمـ ليس مف حؽ أحد أف  نصر أبو زيد سوى.فال يجد د ،ذلؾ يقوؿ بغير
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يمكف أف نتحدث عف إشكاليات  ا والأعتقد أف مسألة حقوؽ اإلنساف مسألة أساسية جد  . اليروب مف البمد
 .مف الناحية النظرية في الوطف العربي دوف أف نتطرؽ لحقوؽ اإلنساف الديمقراطية

فكيؼ نبحث عف  الديمقراطية، والطمب عمىفكرة الكتمة التاريخية وىي ترتبط ب المسألة األخرى المهمة
 لعالـ العربي؟ أيف يوجد الطمب عمىفي ا الديمقراطية خية دوف أف نتأكد أف ىناؾ طمًبا عمىكتمة تاري

وأنا أعرؼ تاريخ  ،في العالـ العربي؟ ىذه مسألة أطرحيا في معرض الحديث عف الكتمة التاريخية الديمقراطية
وفي وقت مف  ،وعي اإليطالييمؤسس الحزب الش( رامشيج)مفيوـ جاء بو  فيو ؛مفيوـ الكتمة التاريخية

عمي أنيا كتمة تضـ  "الكتمة التاريخية"زعيـ الحزب الشيوعي اإليطالي مفيوـ ( بيرلنجوير)األوقات طرح 
وىو نوع مف المساومة  ،(historical compromise)الطبقة العاممة فيما أسماه  والبرجوازية اإليطالية 

أف تتنازؿ الطبقة العاممة والتي كاف يقودىا في ذلؾ الوقت الحزب الشيوعي عف مطمبيا بإقامة  :ريخيةالتا
أرض الواقع فيناؾ  وىو ىنا كاف يتكمـ عمى ،اشتراكية وتقبؿ بنظاـ وسط تشترؾ فيو مع البرجوازية اإليطالية

والحزب  ،ي يمثؿ الطبقة العاممةحيث كاف يوجد الحزب الشيوع ،كتؿ قائمة بالفعؿ وىي األحزاب السياسية
ولكف ىنا عندما نتحدث  ،إذف ىو كاف ينطمؽ مف أرض الواقع ،لمطبقة البرجوازية المسيحي ممثالً  الديمقراطي

  ة؟أيف توجد ىذه الكتم :مة تاريخية في الوطف العربي أتساءؿتعف ك
ألسؼ الشديد حيف تكوف ىناؾ ا لالحقيقة أنني وجدت أف الحركة السياسية في الوطف العربي تزداد عمقً 

مرتبطة بأف يكوف  الديمقراطيةألف قضية  ؛كانت قضية ميمة في السوداف الديمقراطيةف، انقسامات طائفية
مرتبطة بأف يكوف لمسنة والشيعة أيًضا وفي لبناف  ،والجنوبييف دور في إدارة الدولة والختاميةلألنصار 

االنقسامات تصبح الحركة السياسية منبتة الصمة بالواقع  ف عندما تختفي ىذهكول ،والدروز دور في ذلؾ
ألف البنية ؛ وتكوف ىناؾ بنية فوقية تختمؼ عف البنية الفوقية التي يتحدث عنيا الماركسييف جتماعي،اال

 ،فيـ يتحدثوف عف القانوف وعف الفكر والسياسة ،بطة ببنية تحتيةتف مر و عنيا الماركسي ثالفوقية التي يتحد
 .ابناء طبقي   وىذه تعكس

صالت بما  أو "تحت" يوجد شيء وال "فوؽ"أنيا  ىبمعن ؛ولكف السياسة في الوطف العربي ىي حركة فوقية
ف و ألنيـ سياسي ؛فيو داخؿ ىذه الشريحة السياسية الديمقراطية ىإذا كاف ىناؾ طمب عمبالتالي و  ؛ىو تحت

الطبقات  تدركياحركة سياسية عندما  بحتص الديمقراطيةإذف  .الصحؼيجمسوف في المحافؿ ويكتبوف في 
قراطية قضية قضية الديمأصبحت لقد  .بيف لقمة الخبز والوجود في البرلماف ويصبح ىناؾ صمة ،ةجتماعياال

حصؿ عمييا مف ت يالمكاسب الت ىحافظ عمتلكي  اواقعية في بريطانيا عندما أدركت النقابات العمالية أني
 أنشئواالعماؿ ىـ الذيف فبالتالي و  ،وجود في البرلماف اات البد أف يكوف ليمائدة المفاوض ىاؿ األعماؿ عمجر 

  .وأعتقد أف ىذا ىو التطور التاريخي في أوروبا الغربية ،حزب العماؿ البريطاني
نما الصمة  ،أو تأتي مف السفر لمخارج ،فيناؾ فصؿ ألننا نعتقد أف لقمة الخبز تأتي مف الحاكـ لديناأما  وا 

ربما عف طريؽ  ،نصيب مف السمطة السياسية الغائبةعمى ة والحصوؿ االقتصاديألوضاع بيف تحسيف ا
فأنا ال أعتقد أف التطور يأتي عف طريؽ الوعظ، ولكف ربما يأتي بالنضاؿ إذا نجح حزب مف  .النضاؿ

العماؿ في الوصوؿ إلى البرلماف، وأف يحصؿ عمى  وسطة أو تبقة المطو الأاألحزاب يمثؿ الفالحيف 
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  .اسب ليؤالء مف خالؿ البرلماف، ىنا يوجد إدراؾ بأف العمؿ السياسي ميـ لمنيوض باألوضاع السياسيةمك
فإف المكاسب الخاصة بيا تأتي بغير طريؽ النضاؿ السياسي ومف غير بالتالي ية، و والدوؿ العربية دوؿ ريع

كويت، والعماؿ ينتظروف منحة نوف أوضاعيـ بأف يذىبوا إلى الفأساتذة الجامعة مثال يحس   ؛طريؽ العمؿ
ة، وىذا االىتماـ شمؿ األحزاب جتماعياالىتماـ بالعالوة اال ودرجةرئيس الجميورية، ولننظر إلى المناقشات 

والصحؼ، ولكف ليس ىناؾ اىتماـ بأنو مف خالؿ تفعيؿ نقابات العماؿ والنقابات المينية يمكف ليؤالء أف 
  .نوا أوضاعيـيحس  

إدراؾ  وفي التطور السياسي في الوطف العربي ى ةؤدي إلى نقمة كيفيييمكف أف  ذيلا األمرأعتقد أف 
في غياب ىذا فسوؼ ة وامتالؾ نصيب مف القوى السياسية، أما االقتصاديالصمة بيف تحسيف األوضاع 

 .بيف مثقفيف ال يوجد لو انعكاس عمى أرض الواقع انقاشً تستمر المسألة 
 

 :(*)محمد بشير صفار. د
، وال يحتػاج "وتػأخر العػرب الديمقراطيػةلمػاذا انتقػؿ اآلخػروف إلػى " المشروع عنوانو إصدارات إصداراتأحد 

 اوىػػذ ،(شػػكيب أرسػػالف)المػػرء إلػػى عظػػيـ خيػػاؿ لكػػي يعمػػـ أف ىػػذه إعػػادة صػػياغة لسػػؤاؿ النيضػػة الخػػاص بػػػ 
عػف أف الميبراليػة قامػت  -تايعينسػفي إحدى الندوات في الكويػت فػي الت-عمي الديف ىالؿ .رني بما قالو ديذك  
ىػذا السػؤاؿ،  فولكننػا عجزنػا عػف اإلجابػة عػ مػف الزمػاف، اغرقت قرًنػتتاريخية كاممة في العالـ العربي اس ةبدور 

وأعتقد أف ىناؾ  أفضؿ مما واجيتو التجربة األولى، اتواجو مصيرً الحالية وال أعتقد أف التجربة الميبرالية الثانية 
 ؛االعتبػػػار فػػػي الخطػػػوة المسػػػتقبمية لتطػػػوير ىػػػذا المشػػػروعفػػػي ؤخػػػذ يمشػػػروع وأتمنػػػى أف فػػػي ىػػػذا ال اغائًبػػػ ابعػػػدً 

عمػي الكػواري عػف .فقػد تحػدث د ؛فػي التحميػؿ السياسػي( المػاكرو) ةفالمشروع تسيطر عميػو النظػرة الكميػة، نظػر 
األصػوؿ الفكريػة ا عػف بعيػدً لكػف ثالثة مف الالعبيف وتحدث عف الكتمة التاريخية الصاعدة أو الطبقة القائػدة، و 

غترار بالذات مػف جانػب الطبقػة المثقفػة، ولكػف ىػذه مف اال اسفية فأنا ال أرى إال أنيا تعكس نوعً موالخمفيات الف
الكتمػػة التاريخيػػة ال توجػػد عمػػى أرض الواقػػع، ىػػذه الكتمػػة التاريخيػػة أو ىػػذا المسػػتوى الكمػػي فػػي التحميػػؿ يحجػػب 

  .القوى التحتية في المجتمع وىو يتعمؽ بعالقات ،ا أعتقد أنو غائببعدً 
ؿ مجموعة مف أبناء األعيػاف الػذيف تعممػوا شك   ٜٛٔٔففي سنة  ؛وحتى أضع ىذا الكالـ في سياؽ تاريخي

قامػة نظػاـ ديمقراطػي،  الػديمقراطيبغػرض نشػر الػوعي ( المصػري الػديمقراطيالحػزب ) ا باسػـفي فرنسػا حزًبػ وا 
 الديمقراطيػػةوجػػودة فػػي ىػػذا الوقػػت، وليػػـ أفكػػار ىػػي األفكػػار وذلػػؾ باسػػتغالؿ الفرصػػة التاريخيػػة التػػي كانػػت م

 بعنػػواف اصػحفي   افػي نفػس ىػذا الوقػػت كتػب صػالح عيسػػى كتاًبػ .ودة فػي ذلػؾ الوقػػتجػػالميبراليػة التػي كانػت مو 
عػػف سػػيولوجي تػػاريخي، يتحػػدث و ولكنػػو يضػػع ىػػذه الظػػاىرة اإلجراميػػة فػػي إطػػار تحميػػؿ س( ةا وسػػكينرجػػاؿ رّيػػ)

ظػػػاىرة  أدى إلػػػى تحػػػوؿمػػػؿ الػػػذي التحو بػػػيف الفتػػػوات،  تقسػػػيـ أحيػػػاء القػػػاىرة واإلسػػػكندريةو ة العصػػػابات المحميػػػ
اتصػاؿ كػؿ ىػذه و شػبكات البغػاء الرسػمي والبيػوت السػرية، و مف التقاليد العربية إلى نوع مف البمطجة،  "الفتونة"

                                                           
(*)
 .ة االقتصاد والعلوم السياسيةمدرس النظرية السياسية بكلي 
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فصػاؿ بػيف تصػور أعضػاء كػاف ىنػاؾ ان ؛األقميػات األجنبيػة الموجػودةمػع عالقػات القػوة واالسػتغالؿ ب الشبكات
  .جتماعيالواقع االبيف و  -الذي لـ يمبث إال خمس سنوات- الديمقراطيىذا الحزب 

أي شػػػعب مػػػف  ىتصػػػوراتي المتعمقػػػة بالممارسػػػة السياسػػػية ىػػػي أف القػػػيـ المتعمقػػػة بالممارسػػػة السياسػػػية لػػػدف
عتقد أف ىذه ىي البنية أو  ،ميالسف ىىذا المستو  في ىيميا دوف دراسة عالقات القو ف يمكف الشعوب العربية ال

ىػػذا  ىعمػ ىاسػػة عالقػات القػػو ر لػـ نفمػػح فػي د ومػػا .الماركسػي ىة الحقيقيػػة لمنظػاـ السياسػػي ولػيس بػػالمعنالتحتّيػ
وأف  ،أعتقد أف التجربة الميبراليػة الثانيػة سػوؼ تواجػو نفػس المصػير ،وتفتيت ىذه العالقات( الميكرو) ىالمستو 

ا فػػي الحجػػرات ا ثقافي ػػا نخبوي ػػفػػي الػػوطف العربػػي سػػوؼ تظػػؿ جيػػدً  الديمقراطيػػةأي دراسػػة لمديمقراطيػػة أو آفػػاؽ 
 .المغمقة

 

 (*)ناهد عز الديف. د
وكما نسأؿ لماذا سيأتي أوباما ويمقي  ،مصرإلى عمي الكواري عف اتجاه سيادتو .دػ سؤاؿ للدى في البداية 

مف  ؿكام مصطفى.قالو د قيؿ خاصة ما أنا أتفؽ مع كؿ ماثـ  مصر؟إلى  أتىخطابو مف ىنا أسألو لماذا 
ليست مجرد كتمة تاريخية  الديمقراطيةف ؛الديمقراطيةة البد أف تقؼ وراء المطالبة باجتماعي ىأف ىناؾ قو 

في الغرؼ  الديمقراطيةنحف نتحدث عف  ىفحت ئ،ا بمبادأيديولوجي أو فكري أو إيمانً  ؽتتحرؾ مف منطم
تحدثنا عنو ونمارس  كؿ ما ىحياتنا اليومية ننسإلى األبواب وننصرؼ  ا وعندما نغمؽ وراءنانً االمغمقة أحي
والذيف إذا وضعناىـ في شرائح  ،أف المسألة البد أف ترتبط بأصحاب المصمحة ىولذلؾ أنا أر  ؛االعكس تمامً 

ـ ايف وىما الحكيوىذه النخب الرأسمالية مستقطبة مف جانب القوتيف األخر  ،بالنخب الرأسمالية نبدأ أوالً 
 .والخارج

ويمكف أف يتقاطع معؾ  ،ألف اإلعالـ اليوـ يتداخؿ معؾ في التربية والتدريب ؛اإلعالـإلى وننتقؿ بعد ذلؾ 
أيف موضع اإلعالـ مف ىذه الكتمة  يلاوبالت ،اتضعو مف خطط لذلؾ ولتغيير الثقافة أيضً  في كؿ ما
 التاريخية؟ 

ف والسياسيوالشريحة الرابعة ىـ  ،ا أساتذة الجامعاتويمثمي فواألكاديميالشريحة الثالثة في تصوري ىـ 
ا أف يكوف أكاديمي   ىبمعن ؛فيناؾ مف يقفز ،حد كبير تداخؿ بيف ىذه الشرائح األربعإلى وىناؾ  .فوالممارس

 ،اثـ يصبح سياسي   ،رأسماليةالنخبة مف الثـ يتطور فيصبح  ،اإعالمي   حفي مرحمة مف حياتو ثـ يتطور فيصب
ىذه إلى فإف اإلستراتيجية التي يدخؿ بيا الحاكـ والخارج  يلاوبالت .جمع بيف كؿ ذلؾ في آف واحدثـ تجده ي

 ،مف ىذه الشرائحكٌؿ ؼ بيا بيف األدوار المكمّ  الكتمة التاريخية لتمزيقيا واختراقيا تبدأ بعممية خمط األوراؽ ما
 -اعامً  فد الدراسات التي استمرت عشريحدث بع جانب متابعة ماإلى -عمي الكواري أنو .د ىوأنا أقترح عم

 أيف ،في مراحؿ حياتيـ الديمقراطيةأيف ذىب كؿ ىؤالء الذيف تكمموا ودافعوا عف  ،أف نتابع األشخاص أنفسيـ
؟ الواقع الفعمي يوما ىي ممارستيـ ف؟ السمطة؟ ىؿ بعضيـ أصبح داخؿ البرلماف ىىـ اآلف؟ ىؿ بعضيـ تول

ف و ف لكف متفرقو أـ أنيـ موجود نبحث عف كتمة موجودة أـ نخمقيا؟ ىؿ نحف :اولذلؾ البد مف أف نسأؿ أنفسن
                                                           

(*)
 .أستاذ مساعد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية 
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وىؿ آلية خمؽ ىذا القاسـ المشترؾ ىي الحوار؟ أظف أننا نتحاور  ؟امشتركً  ايـ ونخمؽ قاسمً نالتنسيؽ بيفنقوـ ب
أف عمى إذف كيؼ نؤكد  ،منذ سنوات طويمة وتنتيي كؿ ندواتنا ومؤتمراتنا بأف أفضؿ شيء ىو أف نتحاور

  ؟ة وممموسةينتائج حقيقإلى وأف يصؿ  ،الفكريو مع ىذا الحوار بيف العمـ والفكر والسياسة والنشاط الحركي جي
وكانت ىذه -عندما استقاؿ رئيس مجمس العموـ البريطاني  ،أسأؿ نفسي منذ األسبوع الماضي ،اوأخيرً 

 ىبيف النواب وأنيـ يحصموف عم اناؾ فسادً ألنيـ اكتشفوا أف ى -حادثة فريدة مف نوعيا في تاريخ بريطانيا
ألف زوجتو تورطت في  ؛انتحر رئيس الجميورية السابؽ في كوريا الجنوبيةوعندما  ،اأكثر مف حقيـ مالي  

الذي يجب أف  "الضمير الداخمي" يسمىولكف ىناؾ شيء  ،لف تمنع الفساد الديمقراطيةإذف  .فضيحة فساد
ساد فعميو أف يبتعد عف األضواء وعف العمؿ العاـ وال يستمر في أكاذيبو بحيث إذا انكشؼ حاؿ الف ،ىُيربّ 

 .والمشكمة أف ىؤالء ىـ الذيف يزعموف أنيـ كتمة تاريخية ،وافتراءاتو
عمي .حدد دىؿ ىذه الكتمة التاريخية أو ىذه النخب لف تكوف نابعة مف الجماىير؟ فقد  ى،وهناؾ نقطة أخر 

لو  ىىذه الكتمة التاريخية حتيؤثر عمى مف أف ىذا الخارج  وىنا الخوؼ ،"ارجالخ" الكواري ثالث دوائر؛ منيا
حد كبير فيما إلى فيي متغربة  يلاوبالت ؛امنتمية إليو فكري   فقد تكوف ؛لـ تكف جاءت منو أو عاشت فيو

ب الشارع يخرج في احتجاجات ويطالب بمطال ؛الشارع ىتتواصؿ بأي لغة مفيومة لد تطرحو مف أفكار وال
ة مقمق"حتجاجات حد االغ ىذه مالدولة تستجيب عندما تبو  .ة تتعمؽ بمقمة العيشاجتماعيمعظميا فئوية 

أو يتجنب أف تصؿ ىذه  ،و يتجنب التغييرحيث إنؼ بلديو وسائؿ لمتكيّ أيًضا وىذا معناه أف الحاكـ  ،"الكرسي
 .الديمقراطيةالجماىير لفيـ أف المسألة لف تأتي إال ب

 

 :(*)عودأماني مس. د
 في دراسة منياجيوفي العالـ تستدعي نقمة نوعية .تنظيريف التطورات إقوؿ في البداية أف أأريد 

اليوـ في العالـ العربي بنفس الطريقة التي ُدرست بيا  الديمقراطيةفميس مف المقبوؿ أف أدرس  الديمقراطية،
ا في رات ومخرجات الدراسات حالي  اعتبار أف التطو  ىوذلؾ عم ؛خمس سنوات ذمن ىعشر سنوات أو حت ذمن

ىؿ ىدفو  لغاية أو اليدؼ مف ىذا البرنامج؟ىي ا ما أوالً عمينا أف نسأؿ ف ،امختمفة تمامً  الديمقراطيةدراسة 
بيف  التماس والتالقي ما طىي نقا ما اثانيً ىو اليدؼ؟  ما. .تنظيري ـأـ تعبوي أ ائيعدتعميمي أـ 
يعني أي لفظ  خر ىنا الواآل؟ ا كاف ىذا اآلخرخر أي  المركز وديمقراطية اآلالتي يدعو إلييا ىذا  ةالديمقراطي
ىمو جايمكف ت والتي أعتقد أنيا ناتجة مف سياؽ معيف ال الديمقراطية،الطرؽ المختمفة في دراسة  ىإيحائي سو 
أو التحدي  ةالديمقراطيأف أحد أو أىـ تحديات دراسات  أعتقد اثالثً  .في سياؽ آخر الديمقراطيةعند دراسة 
يجاد الخصوصية  ،إشكالية إيجاد خصوصية ليذا المشروعىي  -الديمقراطيةأو دراسات زيؼ –األساسي  وا 

 : نقطتيف أساسيتيفعمى ليذا المشروع في ىذا الوقت مف وجية نظري تترتب 
 ؟ـ العربيكيؼ يمكف ليذا المشروع إيجاد مساحة لمتفاوض بيف التيارات الحركية المختمفة في العال -أوالً 

                                                           
(*)
 .بكلية االقتصاد والعلوم السياسيةأستاذ مساعد  
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ف مف االختالط يأنو بعد سن ىوالتي أر  الديمقراطية،ب ىيسم ف العادي بأىمية ماطكيفية إقناع الموا -اثانيً 
المركز إيجاد لفظ آخر إذا أراد  ىوعم ،الديمقراطيةا في لفظ يثقوف كثيرً  بالمواطنيف في الشارع العادي أنيـ ال

 .الدراسي ىبالمعنالديمقراطية ىي  عرؼ مايأف باطف أو إذا أراد ىدؼ إقناع المو  ،اتعميمي   اىدفً 
 

 :(*)شيماء حطب.أ
عمي . والجزء الذي تحدث فيو د الديمقراطية،مصطفي كامؿ عف إشكاليات . قالو د ما ىأف أركز عم أريد

فقد  .والعقبات التي حالت دوف انتقالنا في العالـ العربي إلى الديمقراطية ىالكواري عف انتقاؿ دوؿ نامية أخر 
إلى ظروفيـ مشابية لنا والحظت أف  ،في دوؿ أمريكا الالتينية الديمقراطيةاستغرقت عاميف في القراءة عف 

لقد  ،(المشاركة) لديمقراطية ىو مفيوـ االنتخاباتاتعريؼ في والمفيوـ الذي قمنا بالتركيز عميو  ،حد كبير
ىناؾ  الديمقراطيةف ،(الديمقراطي) ي أدبيات التحوؿتينية نقمة فالديمقراطية في أمريكا الال إلى االنتقاؿ أحدث

مفيوـ إجرائي عمى نركز  الولذلؾ يجب أ ،المساواةمفيوـ  تتخابات وأعادناالتجاوزت مفيوـ المشاركة و 
 اجتماعي مثؿ إقصاء–يعقبيا مف مفاىيـ  ىذه المساواة وما ،مفيوـ المساواة ىعم لمديمقراطية ونركز

لف  ،ىناؾ ثقة بيف اليسار والىوت التحريروكاف ىناؾ غياب  .انت نقطة انطالؽك -لخا..اجتماعي واستيعاب
ف كاولكف ، أقارف بيف اإلخواف المسمميف والىوت التحرير ألف الىوت التحرير ىناؾ ليس لو مشروع سياسي

حيف قاؿ ( مارشاؿ)تحدث عنو  وىذا ما -ة باألساسجتماعياال-حقوقو بلو دور في رفع وعي المواطف 
سواء كانت المشاركة في  ،يمارس حقوقو السياسية مف أفلمواطف ا فجتماعية باألساس حتى نمك  حقوؽ االبال

ا وأوفيو اجتماعي  ف المواطف مك  ؼ أُ يىناؾ ىي ك نقطة البدايةولكف كانت  .لخا..االنتخابات أو اإلدالء بصوتو
ة جتماعياألبعاد االعمى تو بالتركيز وىذا أعاد لميسار مفاىيمو مف جديد وقاـ بتحسيف صور  ،ىذه الحقوؽ

 اليسار بإنشاءالجانب الحركي في بعض الدوؿ قاـ عمى النقمة  إحداثوبعد  ،وحركات السكاف األصمييف
السمطة في بوليفيا واإلكوادور إلى وبعد ذلؾ وصموا  ،البرلماف لتطالب بحقوقياإلى أحزاب برلمانية وصمت 

  لخا..وبيرو
أف  -ا كانت التسميةأو أيّ -الكتمة التاريخية عمى ف ؟كيؼ نرفع وعي المواطف ،اأعرؼ كيؼ سنقوـ بيذ ال

ىي المشاركة في االنتخابات واإلدالء  الديمقراطيةنقوؿ لممواطف أف  اليجب أأننا  ىبمعن؛ تبدأ باألساس
يكوف حتى  ،أوالً  جتماعيالبعد االعمى أف نركز  ،نو أوالً ولكف يجب أف نمك   ،باألصوات وقمب نظاـ الحكـ

لفواعؿ تعيد االتصاؿ با خاصةأحزاب  إنشاءمثؿ  ؛لممؤسسةنتقؿ بعد ذلؾ نثـ  ،لممشاركة مواطف مؤىالً ال
كاف لصعود اليسار  حيث ؛كما حدث في أمريكا الالتينيةيحدث وربما  ،ة أو السياسية في المنطقةجتماعياال

 .ىكوف لو تأثير انتشاري في دوؿ عربية أخر فربما إذا حدث ذلؾ في دولة عربية ي ى،تأثير انتشاري بالعدو 
 

 :(*)مة عبوديأم. د

                                                           
(*)
 .مدرس مساعد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية 

(*)
 .بكلية االقتصاد والعلوم السياسيةأستاذ مساعد  
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 يّ لدو  .فيو وأف تكوف لو نتائج إيجابية راالستمراأتمنى ىذا المشروع والذي عمى عمي الكواري .أشكر د
  :مجموعة مف المالحظات وليست أسئمة

قرة وىي التي جاءت في بالنسبة لمنظرية السياسية توجد مجموعة مف المفاىيـ ىي السائدة وىي المست
بالنظرية السياسية ومرتبطة بمفيـو أيًضا وىناؾ مجموعة مف المفاىيـ الخاصة  ،الوسط أي بعد فترة الحداثة

وىناؾ مفاىيـ معاصرة أو جديدة ليس لدينا خبرة بيا وال نتحدث عنيا مع  ،نخجؿ مف الحديث فييا الديمقراطية
  .نيا تفيدناأ

فالتعميـ والتنشئة السياسية  ،"موضة قديمة"نشئة السياسية نجد أنو أصبح فإذا تحدثنا عف مفيوـ الت
في  الديمقراطية جديت وال الديمقراطية، تساعد في إيجادسوؼ دت جِ والتي إذا وُ  ىواإلعالـ ىي البذرة األول

حوليا  األكاديمي والتي تدور ىالمستو عمى المفاىيـ المستقرة مف ىذه الناس  ـسئِ لقد  .ساسىذا األ غياب
أف تكوف ىناؾ بالتالي أتمنى و  ؛يفحتى بالنسبة لألكاديميمنيا  ىجدو  وأصبحت ال ،الدراسات والتحميالت

فقد أصبح  ،بالفعؿ اجيدً  اتعميمً  امتعممً  االمفاىيـ التقميدية األساسية التي تخمؽ مواطنً أخرى إلى عودة مرة 
ا يـ جدً مأف ىذا جانب  عتقدوأ .يرفض ىذه األشياءليس ىناؾ مواطف لديو الوعي  وألن المستوىاإلعالـ بيذا 

  بشكؿ جديد؟ كيؼ نتحدث عف المفاىيـ التقميدية ؛مف الناحية األكاديميةحتى 
المعاصر  يلاالفكر الميبر و  ،"المعاصر يلاالميبر " لمفكر هخبرة ألنني تعرضت في رسالة الدكتورا يلدوأنا 

المعاصر ىو االتجاه المجتمعي أو  يلاارات الفرعية في الفكر الميبر وأحد التي ،الميبرالية الديمقراطية ختمؼ عفي
 يلانو ليبر أ مى الرغـ مفع ،أيًضاا لمجتمعاتنا العربية ولدولنا ىذا االتجاه مناسب جد   ؛ألجالياتيالجماعاتي أو 

تمع لف أف المج ىبمعن ؛ا بخمؽ المجتمع الجيد مف خالؿ الحكومةيتـ جدً يولكنو  ،وموطنو أكثر في كندا
 "المجتمع الجيد"عيا بخمؽ اقنا  و الحكومة مع  عامؿ الذكيبالت ولكف ،كوف في مواجية الحكومة السمطويةيت

المجتمع إلى وفي النياية سوؼ يؤدي ىذا المجتمع الجيد  الديمقراطية،ا عف الكالـ المباشر في بعيدً 
  .الديمقراطي
وليس فقط مف خالؿ  ،ـ الدولةاسيإ يةخاص بكيفالتنظير الو التأصيؿ في مجاؿ  ةجديدىناؾ كتابات إذف 

الدولة حتى فبالنسبة ليـ  ."الدولة الجيدة"في مواجية  "المجتمع الجيد"ث عف يحدال ءفقد بد ؛الكتمة الحرجة
د ىو الذي سوؼ يحكـ نفسو والدولة المجتمع الجيّ ف ،الميبرالية ليست دولة جيدة إذا لـ تخمؽ المجتمع الجيد

كما  .جتماعيبرأس الماؿ االأيًضا الراديكالية بالتوافقية و  الديمقراطيةوىذا تطور فكرة  ،اسوؼ تكوف راعيً 
 ،أساس أنو يتصؿ بالناس أنفسيـ ىا عمميـ جدً  وىو أمر ،"التشبيؾ"ىشاـ جعفر عف كيفية توظيؼ .تحدث أ

 "ةجتماعيالسياسات اال" فقد تكوف ،"الديمقراطية"تكوف  ا وقد الومف الممكف أف نتحدث عف أولوية تيمنا جميعً 
 ما ىي؟؛: تتحدث عف ىذه األولوية كينظر لال ونبدأ بكؿ المراكز مف كؿ وجيات ،"السياسة التعميمية"أو 
ث يحدلماألرضية الصالحة  يوفريذا ومف ثـ ف اجتماعي،فكرة أو مشروع يعبر عف عقد عف  تحدثنأف  ىبمعن
قد تكوف ىذه خواطر وردت لكـ  ،عمييا ىسُيبن يالترضية األالميكانزمات أكثر مف و  اإلجرائية العناصرعف 

 .لكـ التوفيؽأتمنى ولكنني  ،و لـ تردأ
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 :(*)نصار آية. أ
 :بؿ ذلؾقثالث مالحظات قد تكوف إعادة إنتاج لما قيؿ  يّ لد

رحمة المإلى  اآلف ؿانتقتـ االي ثـ بو، ءبدتـ الث عف أف المشروع الفكري قد يحدالف ،"المؤسسة"فكرة  -ًً أوال
 فالمشروع ؛أف تكوف ىذه المؤسسة مرتبطة بيدؼ معيفمدى  ىاجَس  يثير ،ىذا المشروع مؤسسةالثانية وىي 

لنفسيا المؤسسة البد أف تحدد ولكف  ،اقبؿ ذلؾ كثيرً سبؽ القياـ بو  ىو أمرو  الديمقراطيةدراسات  يتناوؿ
الطبيعي والمرحمة الجديدة التي يجب أف أف ىذا ىو التطور مجرد أف توجد ل ال ،هلكي تممؤ  امساحة أو فراغً 

 .تحدث
ما يرتبط بو مف كؿ و  ،الديمقراطيةظاىرة أو مفيوـ اإللماـ ب أشعر أف المشروع يحاوؿ -النقطة الثانية
إلى عدـ في النياية األمر الذي قد يؤدي  ؛الظواىر في كميتيادراسة وتناوؿ كؿ ىذه ثـ ، المفاىيـ والعالقات

 ،المفاىيـىذه ىذا اإلحساس انتابني مف كؿ  .ءأو تحديد أي شي ءأي شيأو اإللماـ بمساؾ القدرة عمى اإل
إذف البد أف نركز  .ءلف نستطيع الحديث عف أي شيبالتالي و  ءفقد أحسست أننا نريد الحديث عف كؿ شي

  .لتقوـ بياأخرى لمشروعات أو مراكز خرى نا المشاكؿ األكلو تر حتى في موضوع معيف 
 اشعرت أف ىناؾ اىتمامً  قدل مف جية أخرى؛ والواقعمف جية والتنظير  اؿ بيف األكاديميافصناال -اثالثً 
 .يوـ أماـ مفيـو آخر في عالقة ثنائيةفأننا نضع كؿ م ىبمعن ؛في المشروع بالفكر الثنائي امتزايدً 

ة واألمف جتماعيالبيف اإلسالـ والعدالة ا ما ؛ثنائيات عيا في ثالث إشكاليات أي ثالثوضتـ  الديمقراطيةف
أكاديمييف كىذه الثنائيات تفيدنا  .ىشاـ جعفر ثنائية الموروث والوافد.المداخالت وضع أ ىوفي إحد ،القومي

ا أف ىذه الثنائيات نجد أحيانً  "السياسة التحتية"ولكف إذا أردنا الحديث عف  ،بأف تضع لنا المشكمة كي نحميا
تشوىو قد  ،مشاكؿ في الواقعلم سبًباا دائمً  توليس عجذرة في الواقفيذه الثنائيات ليست مت ،تقوـ بحؿ نفسيا

فيـ كيؼ يتـ حؿ ىذه نومف الميـ أف  ،أو الحركة السياسية تحميا "السياسية البيعة"أخرى ا ا ولكف أحيانً نً اأحي
حميا نتحدث عف ثنائية ونتصور أنيا موجودة بينما الناس تخطتيا وتـ  الحتى  ،أرض الواقععمى الثنائيات 

 .أرض الواقععمى 
 

 :(*)عبد الحميـ جولتف. أ

عنصر لفت نظري  ولكف ما ،أواجو فجأة كؿ ىذه اإلشكاليات جعمنيف وجودي في الخارج إفي الحقيقة 
فيما يتعمؽ يا تقارنمغير الوطف العربي و أخرى حاالت إلى النظر و دراسات مقارنة فمف الميـ إجراء  ؛المقارنة

ف كاف و  ،دراسات ميدانيةـ أيًضا إجراء مف الميو  .الديمقراطيةب الناحية مف  اتحديً يواجو في مصر  اتطبيقيا 
استطالع فمف الميـ إجراء  ،عكس الخارجعمى  عمؿ ميداني إجراء أينقوـ ب فقد الحظت أننا ىنا ال ،األمنية

و ومف لديو ومف لديو الفيـ والوعي مف عدم "المواطف"ولكف المشكمة في تحديد مف ىو  ،لرأي المواطنيف
ننظر  ال إال أننا ،ا لمشكمة األميةنظرً  "دـ فيـ المصرييفع"لذلؾ، وىنا يأتي خطاب  معايير وضعاألىمية ثـ 

                                                           
(

*
 .السياسيةمعيد بكلية االقتصاد والعلوم ( 

(
*

 .معيد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية( 
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يات الطبقية كؿ المستو عمى حركات مقاومة  تظير فيياومع ذلؾ  ،نسبة األميةترتفع فييا التي إلى حالة اليند 
 .واالجتماعية

 

 :سيؼ عبد الفتاح. د. أ
ماذا فعموا لكي  ىونر  ،ألننا قد نجد بعض الحموؿ في مثؿ ىذه الخبرات ؛اات المقارنة ميمة جد  ىذه الخبر 

 .سبيؿ المثاؿ تركيا واليندعمى و  الديمقراطية،واآلليات  الديمقراطيةخوا لمعممية نوا ويرس  يمك  
 
 
 

 :كماؿ المنوفي. د. أ
وكما  ،صر الباؿقبقصر النفس و  ااسً ناىد عز الديف إحس.ؿ ودمامصطفى ك.مف حديث د تفلقد استشف

 ؛فسوؼ نسمح لمقائـ بأف يستمر اسنولكف إذا يئ لـ تحدث نقمة نوعية،. (طولة الباؿ تيد الجباؿ): عندنايقاؿ 
عف أسباب استمرار النظـ التسمطية في العالـ العربي أكوف في الحقيقة أخدـ ىذه  إذا كنت سػأكتب فصالً ف

ف طاؿ الزمفحتى إذف فكرة المثابرة مطموبة  .استمرارىاعمى النظـ وأساعد  مأموروف بالعمؿ   فونح ،وا 
 .واالستمرار فيو والمثابرة عميو

أرض الواقع في اتجاه الممارسة عمى لـ تترتب عميو نقمة نوعية  دث مف جيدٍ أف ما ح النقطة الثانية
نما ىناؾ بعض اإلنجازات  الديمقراطية، مف  انائبً  (ٛٛ)المثاؿ لدينا  سبيؿعمى و  ،ف منيانيو   اليجب أوا 

 ةولدينا أربع ،ىذا ليس موضوعنا ولكنو حدث ؟أـ الىذا تكرر يىؿ س، اإلخواف المسمميف فازوا في االنتخابات
وصوؿ حماس أيًضا و  ،سيدات فزف في االنتخابات في الكويت األسبوع الماضي وىذه عممية ليست سيمة

ولكف ما ىو الدور  ُتحسب كنقمة نوعية لمديمقراطية حقيقة أنيا ال ،ف منياىذه إنجازات يجب أال نيو   .لمسمطة
 ؟ الديمقراطيةىو نضالنا في سبيؿ  وما الذي قمنا بو؟

عمى نحف ىنا حتى ف. ؟ إننا نبالغ فيما نقوـ بودوات ومؤتمرات فيؿ ىذا ىو النضاؿعدة ن بعقدا نقوـ أحيانً 
ولكف في عممنا  الديمقراطيةنحف نعقد ندوات عف  ،مقراطيةنطبؽ وال نحتـر الدي مؤسساتنا الجامعية ال ىمستو 

الذي يحكمنا في حقيقة  "قانوف تنظيـ الجامعات"سبيؿ المثاؿ عمى و  الديمقراطية،نطبؽ  داخؿ الجامعة ال
نتياوف و  القانوف ىبمقتضالمكفولة لنا  نطبقو ونتنازؿ عف حقوقنا ولكننا ال، المواد الخاصة بو قانوف ديمقراطي

ذا قمت ألحد مف زمالئؾ بأف يمارس حقو ويطالب بو  ،نيتـ ونستسمـ والفييا   يريد مشاكؿ وال نو الإقوؿ يوا 
ذا اختم ،ؿ مؤسساتنانفع   إذف نحف ال. ايريد أف ُيغضب أحدً  وال (!وجع دماغ) ىنا في -ؼ أحد في الرأي وا 

 ؟أف يكوف رأي المجالس باإلجماعوكيؼ يمكف  ،ُيقاؿ لنا يجب أف يكوف الرأي باإلجماع -سـ مثالً مجمس الق
 ؟امف قاؿ ىذ

 ،ا في العالـ العربي واإلسالميمة جدً ميوىذه مسألة  ،ةجتماعيموضوع العدالة االتتعمؽ ب النقطة األخيرة
آدـ الى فقبؿ أف يخمؽ اهلل تع، اولكنني أريد أف يسيرا معً  ،ييـ أييما يسبؽ ال .ولكف يجب ربطيا بالحرية

بميس ىو حوار جوىره الحرية  -الىتع-اهلل  وا  قامة العدؿ كاف الحواباإلعمويكمفو وبنيو  ر بيف ار وا 
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 .وىذا ترسيخ لمبدأ الحرية ،والمعارضة والحجة بالحجة المضادة
 :الفتاحسيؼ عبد .د. أ

 .بيف العدالة والحرية ىي مسألة مفتعمةالتناقض 
 

 :هشاـ جعفر. أ
أرض الواقع مسألة عمى منوفي مف أف وجود تطورات كماؿ ال.د شار إليوأ ماإلى أريد أف ألفت النظر 

مسألة و  ،ألمعموماتيمسألة اإلعالـ والتدفؽ و  الديمقراطية،وجود فاعميف ميميف فيما يتعمؽ بمسألة  أوالً  ؛ميمة
ف صح التعبير فيي  ،حقيا مف الدراسة ىىذه الجوانب بالغة األىمية ويجب أف ُتعط ،اإلنترنت رتبط بنشأة توا 

 مثؿقد رأينا ذلؾ في بعض الظواىر بالغة األىمية و  ،ه األدوات بشكؿ أكثر فاعميةذستخدـ ىنخب شابة ت
دراتصو ليا نخب شبابية حيث ظيرت  ؛إبريؿ وغيره ٙإضراب  كاتيا وتفاعالتيا مع العالـ ومع ىذه راتيا وا 

ويجب أف نضع  اطية،الديمقر بالغ األىمية فيما يتعمؽ بمسألة أمر ا ذى أتصور أف ،األدوات ورؤيتيا لذاتيا
 .أيدينا عميو في إطار التطورات التي تجري في ىذا المجاؿ

 

 :(*)ىنادية مصطف. د. أ
فمف  ،"الديمقراطية"كممة بديؿ ل ضرورة إيجادأماني مسعود حوؿ .ودعبود أميمة .قالتو د لقد لفت نظري ما
آليات ىذا البناء ليعبر  ،الديمقراطيجسد البناء  ،الديمقراطيةفمسفة : عدة مستوياتعمى الواضح أننا نتحدث 

 السياساتُ بنائيا سد جومف  ،التي سوؼ يقوـ عمييا البناء الرؤيةُ  الديمقراطيةفمسفة فمف  .انو ديمقراطي  عف كو 
ثـ اآلليات  ،ة والتي تكوف قادرة أو غير قادرةاالقتصادية في مجاؿ التعميـ والتربية والتنمية جتماعياال

وىي  ،وىي كذلؾ في ذىف الناس ،"ديمقراطية" سـا ونطمؽ عميياالتي نركز عمييا  واإلجراءات والقواعد
 الديمقراطيةفحيف نتحدث عف ، نحف نريد فؾ االشتباؾ بيف ىذه األمور في الذىف .ذلؾإلى االنتخابات وما 

لجيؿ واألمية العادييف يثور اعتقاد بأف ذلؾ سيتـ مع استمرار االناس إلى وعف الترشيح واالنتخاب والتصويت 
فرؽ بيف ذلؾ وبيف أف نتحدث عف إصالح مجتمعي وتغيير  ؾيناف ،والفقر وتشوه التفكير عف معنى الديف

  .حقيقي
أننا بذلؾ سندع األطراؼ القانونية والسياسية والدستورية ومف يحكـ كما ىو في ىي  ؛ىنا تظير إشكاليةو 

ة والتعميمية جتماعي؟ مف الذي سيضع السياسات االمف الذي سيعمؿ مف أسفؿ، فالحكـ ونبدأ العمؿ مف أسفؿ
قائمة ومستمرة وتجاىد لالستمرار  اأف ىناؾ نظمً أخرى تتمثؿ في تبرز معضمة  كما ،والثقافية التي تبني ذلؾ

بيف الكتمة التاريخية التي نتحدث عنيا والمكونة مف مجموعة نخب فاعمة  بيياكميا وقواىا المتحالفة معيا ما
إشكاليات رسـ البرامج والحركة في عمى إذف نحف نحتاج لتفكير جديد بالفعؿ لكي يركز ، العاديةوبيف الناس 

فكاؾ لمكتمة التاريخية مف تأثير النظـ ومف حالة  ففي ظؿ وجود نظـ مستمرة ال ،ظؿ ىذا الواقع المعقد

                                                           
(*)
 .مدير برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقافات بكلية االقتصاد والعلوم السياسية –أستاذ العالقات الدولية  
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يا وبيف النخب وبيف مف الفجوة بين -وىي تريد أف تتحسف-فكاؾ لمقاعدة الضعيفة  وال ،القاعدة الضعيفة
 مف الذي سيقوـ بالحركة؟ :؟ والسؤاؿ، كيؼ نفؾ ىذه االرتباطاتتوظيفيا مف جانب النظـ

عمي الكواري عف أصحاب المصمحة .ربما تحدث د ،اىي أف البعد الخارجي غائب عنا تمامً  مسألة أخرى،
شؾ فيو أف  ولكف مما ال ،مصالحو والخارج الذي يريد دعـ ىذه النظـ لحماية ،مف النظـ التي تريد االستمرار

ا في مفيوـ النخب وفي مفيوـ القواعد وىناؾ تأثيرات كبيرة جدً  ،مستويات مختمفةدوًرا عمى الخارج يمعب اآلف 
عمى يمكف إغفاؿ ىذه العوامؿ الخارجية وتأثيراتيا السمبية  ال الديمقراطية،وفي مفيوـ المجتمع المدني عف 

 .في المنطقة يةالديمقراطعممية بناء ودعـ 
فيو يربط بيف  الديمقراطية،و  "لقمة العيش"كامؿ تحدث عف  ىمصطف.أف دىي  المالحظة األخيرة

الثقافي والذي  ووىبعد آخر يرتبط بيذا وىناؾ  ،عف الثنائياتنّصار وتحدثت آية ، والسياسي االقتصادي
نقع في ثنائية السياسي  البحيث  مصفوفة نصنعفكيؼ نستطيع أف  ،يتضمف في قمبو الديني والسياسي

ع في قوقد نالديمقراطية، قبؿ  مف التنمية أوالً  ا بأف ُيقاؿ فمننتوِ سيئً  ا ُتستغؿ استغالالً نً األنيا أحي ؛االقتصاديو 
وبذلؾ نكوف قد دخمنا في ، مثمما ُيقاؿ في مصر بأف الناس غير مؤىمة فمنغير ثقافتيـ أوالً أخرى ثنائية سمبية 

في  ةخصوصيبمراعاة ال يتعمؽصوصية عندما أثير كاف خموضوع الف ،الخصوصيةب أخرى تتعمؽ قضية
أو  إلى الديمقراطية،وليس أف ُتستغؿ قضية الخصوصية لتمنع التحوؿ  الديمقراطية المختمفة،رب اتج ةغاصي

  .الوطني عمى االستقالؿلتمنع تأثيرات خارجية مخافة الحفاظ 
أخرى أو ثنائية أخرى ة ييجب أال تكوف البديؿ عف إشكال ،والسياسي في قمبو الدينيو  ،إذف إشكالية الثقافي

قدـ رؤية نجمع بيف جميع ىذه العوامؿ فت( مصفوفة) ومف ثـ فالمطموب صياغة .والسياسي االقتصاديوىي 
وتحدد أي  ،ة والسياسية والعسكرية في منظومةاالقتصاديبعاد تجمع كؿ األ ،الكممة ىمتكاممة حضارية بمعن

لتفكيؾ العالقات  أخرى( مصفوفة)إلى نحتاج  كما ؾ،تتعامؿ مع ىذا وأي سياسات تتعامؿ مع ذا سياسات
عادة  نستكمؿ بناء رؤية ، حتى بيف مستويات النظـ والنخب والقاعدةأخرى تصور عف عالقات الالقائمة وا 

  .لنظـ فقطاالنخب فقط أو ب نيتـفيجب أال  ،حضارية متكاممة تجمع بيف األجزاء
ُعقد  وكؿ ما ،وة والندوة التي سبقتيا في جامعة الدوؿ العربيةدمف ىذه النالتي أستشفيا تنا األساسية مشكمف

خر آ ىُمسمً  يأف نسمّ إلى  ةحاجفي نحف  نتحدث مف مداخؿ متنوعة،أننا  الديمقراطية حوؿمف ندوات 
 ،عيف ومنتج بطريقة معينةلمفيـو لو خصوصيتو في الذىف وفي إطار حضاري م ىأسر  نقعألننا  ؛لمديمقراطية

 .ضوء خبرتو الحضارية التي جاء منياعمى وجميعنا نستخدمو ونحاكمو 
 :سيؼ عبد الفتاح. د. أ

وقد  ،مجموعات ىذه األسئمةعمى عمي خميفة الكواري بالرد .ىذه الحمقة النقاشية سوؼ يقوـ دفي ختاـ 
 .التحميؿ والتوثيؽب وعميقة وجديرة فعالً  وضافيةالثراء  ةكانت المناقشات شديد

 

 :عمي خميفة الكواري.د.أ
العميقة  والمناقشات المختصة مة واآلراءالمالحظات القي   كؿ ىذه تناوؿ سوؼ يكوف مف الصعب عمي
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نوعية لما تناولو  إضافةوالمالحظات  فقد كانت المناقشات العربية،لة الديمقراطية في البالد والمعنية بمسأ
 أوجزوسوؼ  .ونتبادؿ الرأي نفكر بصوت مسموع أفلنقاشية فرصة لنا جميعا وكانت ىذه الحمقة ا. حديثي
توجو تفكيرنا  أفطرحت وىي جديرة  التيالقيمة  اآلراءفأنا اتفؽ مع معظـ  .توضيحية ثالث نقاط في ردي

وؿ التي سوؼ نعتمدىا في المرحمة الثانية مف جيود تعزيز المساعي الديمقراطية في الد واألجندةالمستقبمي 
 :العربية

 .مشروع دراسات الديمقراطية:أوال
وىو  ،داخؿ الوطف العربي وخارجو الموجودة الخيرة الجيود آالؼتواضع ضمف مىو جيد بسيط و  المشروع

يحاسب بيذا القدر ووفقا  أفويجب ، د مشروعا دراسيا استطالعياتعي فيو ال في شيء اليس أفضؿ مني
.  كميا األمةفذلؾ ميمة ، عممو مف اجؿ الديمقراطية أوجب دراستو وليس بكؿ ما ي اإلستراتيجية ألىدافو

واستمراره  اتساع المشاركة في نشاطاتو نسبيا عمىمة المضافة لممشروع والتي ساعدت يوربما تكوف الق
 ،ألي جية حكومية تتمثؿ في كونو بعيدا عف شبية التمويؿ الخارجي وكذلؾ تحرره مف الخضوع ، ومثابرتو

عمى اختيار  ، فمـ تكف ىناؾ أي محددات مف وجية نظر عربية جامعة المسكوت عنو يطرح فاستطاع أف
 حضور الراغبيف و في عقد في أكسفورد ولـ تكف ىناؾ أي مشكمةواالجتماعات كاف اغمبيا ي، الموضوعات

 .كما كانت المشاركة في نشاطاتو تطوعية تصدر عف قناعة  ومسئوليةبحرية  ءاآلرا إبداء
 لدى المتعامميف معو التي تكونت قيةواستفاد مف الصد ،عمى العمؿ التطوعي لمشروع في نشاطاتوا أعتمد

الذيف  إلىافة التيارات مف السمفييف ىي التي جعمت ك الصدقية وىذه،والمساىميف في البحوث والدراسات
ذلؾ االنفتاح عمى وقد كاف  .يشاركوف في دراسات وحوارات المشروع دوف حرج ،"عممانييف"أنفسيـيعتبروف 

  .المشروع أىداؼالطيؼ الديمقراطي عبر التيارات والقوى السياسية عمى الساحة العربية احد 
تخرج منو نشاطات  أفوينتظر ، نجز مرحمتو االستطالعيةوكاد ي ،إذف المشروع بسيط ومتواضع

 ،ت داخؿ الوطف العربيقدرة عمى عقد الحوارا وأكثر تغطية وأوسع ،مؤسسية أكثرتخصصا ذات تنظيـ  أكثر
 . وفيما بينيا  األحزابوتشجيع البحث والدراسة بيف الشباب واالىتماـ بالتدريب وتطوير العمؿ الديمقراطي في 

 

 :الديمقراطية مفهـو :ثانيا
، عمى  أخرولسنا مضطريف لمبحث مف مصطمح ، الديمقراطية اآلف يجب أال يخيفنا كثيًرا مصطمح 

اشكالياتيا لنزيؿ ما عمؽ  نوطنيا بمقاربة أفجذاب وعمينا ف أصبحت مطمًبا وشعاًرا العكس فالديمقراطية اآل
المبرالية بسبب الربط بيف الديمقراطية و كؿ مف   ،اإلسالمية-بيا مف ظنوف في منطقة الحضارة العربية

القرارات  واتخاذت نظاـ حكـ ومنيج لتحديد الخيارا باعتبارىانحرر الديمقراطية  أفعمينا واجب  ."العممانية"و
العمؿ عمى  أىميةمف ىنا تأتي . العامة مما عمؽ بيا مف عقائد وقيـ تعبر عف خيارات دائرة الحضارة الغربية

 .تنمية مفيـو لمديمقراطية يمتـز بكؿ مقومات نظاـ الحكـ الديمقراطية ويراعي عقائد وقيـ منطقتنا الحضارية
راطية فانا اتفؽ انو مف الصعب تعريؼ الديمقراطية بشكؿ مف تعريؼ الديمق أرحبومفيوـ الديمقراطية 

 يرتكز عمىوجود مفيـو لمديمقراطية  أىمية نفيت التعريؼ ال ولكف استحالة. جامع مانع في كؿ زماف ومكاف
وفي . انتقص منيا إذالديمقراطية قائمة لنظاـ الحكـ ا تقـو  وضمانات ال وآليات وضوابطومؤسسات  مبادئ
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، المعاصرة  بما فييا الحضارة الغربية اإلنسانيةحضارات الديمقراطية في كافة ال إلىاالنتقاؿ  سبؽتقديري إنو 
دستور  إلىحموؿ لتخطي العقبات التي تقؼ في طريؽ التوصؿ قرأت و  اجراء مقاربات فكرية والتوافؽ عمى

 . ديمقراطي
ذا بية ومطمبا يتردد لدى العر  اسعة في المجتمعاتمقبولة لدى قطاعات و  أصبحتكانت الديمقراطية  وا 

رفعا  الديمقراطية ليست مف مصمحتيـ أفشعارا يرفعو الكثير ممف يظنوف  أصبحت أنياكما ، جميور واسع
فأف مفيوـ الديمقراطية ليس متفؽ عميو والحوار حوؿ الديمقراطية في بعض الحاالت ، لمحرج واكتساب الوقت

 .حوار طرشاف
 أخرى ر والمغرب والكويت والجزائر واجتماعاتىا المشروع في مصومف خالؿ بعض الندوات التي عقد 

عند المقومات  وال يقؼمجرد آلية لالنتخابات  أنياىناؾ مف ينظر لمديمقراطية عمى  أفالحظت ، حضرتيا
وال برالية بديال ميقبؿ عف ارتباط الديمقراطية بال ال أخروىناؾ بعض  .الرئيسة لنظاـ الحكـ الديمقراطي األخرى

شكاالتيافالديمقراطية  إشكالياتعند  قؼي وىذيف المنطقيف في تقديري . خاصة اإلسالـمع  ي المنطقة عامة وا 
يوضع  حتىوتنمية القواسـ المشتركة  اإلشكاليات مقاربةبدال مف ، يسداف منافذ الوفاؽ ويعمقاف الشقاؽ الفكري

   .بح وضوابطاكو  ،في المنطقة العربية العاـ لالستبداد في الشأف
عف مفيوـ الديمقراطية  الحديث أف ينتقؿ  ىو وغيرنا، في المشروع ما يجب أف نعمؿ عميو نحف وأعتقد أف 

واف ،  لمديمقراطية أفضؿعمى التفاوض مف أجؿ تنمية مفيوما عربيا مشترؾ  مرحمة يتـ التركيز فييا إلى
سألة جدية ومقاربة مسئولة تنقؿ القوى م، أطيافيماوالتيار الوطني بكؿ   اإلسالمييكوف التباحث بيف التيار 
 إلىمشارؼ قياـ كتمة تاريخية في كؿ دولة تعمؿ بشكؿ فعاؿ مف اجؿ االنتقاؿ  إلىالتي تنشد الغير السممي 

 والدكتور محمد سيد سعيد ولنا في المقاربات التي قاـ بيا المستشار طارؽ البشري .نظاـ حكـ ديمقراطي
 خير حافز، الحصر ى سبيؿ المثاؿ الفي مصر عم أستاذا كماؿ المنوفيو  والدكتور احمد كماؿ ابوالمجد

 بالفصؿ في إليياحوؿ الجية التي يوكؿ و  اإلسالميةخاصة حوؿ المقصود بالشريعة ، لمزيد مف المقاربات
 . القوانيفدستورية 

  "قاعدة الديمقراطية التاريخية عمىالكتمة " :ثالثا
جؿ و بشكؿ خاص ليعني توافؽ وطني مف أشكؿ عاـ ونحف نطرحب استخدـ" التاريخيةالكتمة "مصطمح 
حؿ تحقيؽ نقمة تمة التاريخية ىي التي تتشكؿ مف أفالك .نظاـ حكـ ديمقراطي في دولة معينة إلىاالنتقاؿ 

يكوف ليا عدة  أفوالكتمة يمكف  .مستوى المسئولية التاريخية إلىنوعية تستجيب لمقتضيات العصر وترتفع 
كونو  إلى باإلضافةة الكبرى الوطني األىداؼواحدا يكوف وسيمة لتحقيؽ  استراتيجياليا ىدفا  يكوف أو أىداؼ

 .منيا ىدفا رئيسيا
 أفنظاـ حكـ ديمقراطي يفترض  إلىالقمة أو يتمثؿ في االنتقاؿ مف حكـ الفرد  واالتفاؽ عمى ىدؼ واحد 

ميع القوى التي لج الرئيسية األىداؼمف  وفمثؿ ىذا االنتقاؿ يفترض ان، مف االتفاؽ عمى كؿ شي أسيؿيكوف 
أيسر وبالتالي فأف اتفاقيا ، أخرقمة أو حكـ فرد  إلقامةتسعى  الكانت  إذا واإلصالحتنشد التغير السممي 

لنظاـ االستبداد عمى نظاـ سياسي بديؿ  ،وأسيؿ حؽ التنافس السياسي ويوفر لكؿ منيا القائـ يضمف
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دوف مساس بحقوؽ  ،بشكؿ سممي تتداوؿ فيو السمطة ،المصالح في بايفتالو   وجو االختالؼأ إدارة فرصة
 .سية الفاعمةاالمشاركة السيو  والنماء وحؽ واألمف اإلنسانيةوالجماعات في الكرامة  اإلفراد

تأسيس نظاـ حكـ مف أجؿ " بناء كتمة تاريخية عمى قاعدة الديمقراطية"تركيزنا عمى ىدؼ  ىنا يأتيمف  
عمى  واإلفرادواالستفادة مف ثمرتو جميع القوى السياسية والجماعات  أجمةي العمؿ مف تشارؾ ف ديمقراطي

 .قاعدة المواطنة الكاممة المتساوية في الحقوؽ والواجبات
ر مف العقبات واحتماالت في لقاءنا ىذا مف ذكر الكثي األفاضؿ األساتذةوأنا أتفؽ مع ما جاء في مداخالت 

وكذلؾ احتماالت  ،وبالعصابالجزرة  أطرافياعمى  والتأثيراعتراض مسارىا أو كؿ كتمة تاريخية تتش اختراؽ أي
يمكف ضماف عدـ الوقوع  ىذه كميا احتماالت ال، كتمة ناشئة وحرفيا عف المسار الوطني أليالخارج  اختراؽ

 أييست فم ،تنشد التغير السممي التييوض دوف وفاؽ بيف القوى نطوؽ لمنجاة وال فييا ولكف ليس ىناؾ مف
السمطة منفردا  إلىتيار يصؿ  أيوربما يكوف  .تيار منيا قادرا لوحدة عمى تقديـ بديؿ لحكـ االستبداد أوقوة 

 .منيا أليوليس بديال ديمقراطيا  منذ قروف ة في الدوؿ العربيةدالقمة السائ أوىو استمرارا لنظـ حكـ الفرد 
ذا  واالستعمار المباشراستيطاف  منيا لـ يتخمص مف أي أف التاريخ الحديث لمدوؿ العربية نجد إلىنظرنا  وا 

. بعد قياـ كتمة تاريخية مف اجؿ االستقالؿ فيو  إال -احد منيـ بعد التي لـ يمجيا-ويطرؽ باب الديمقراطية
واستقالؿ المغرب وتونس وجبية التحرير الجزائرية . كذلؾ ٕٜ٘ٔفحزب الوفد في مصر كتمة تاريخية وثورة 

توافؽ القوى الحية  أشكاؿكميا شكؿ مف  اليمنييففي العراؽ وثورتي  ٜٛ٘ٔنية في سوريا وثورة والكتمة الوط
تصؼ يث كاف اتفاؽ الجبيات الثالث في الجزائر في مندوفي العصر الح. في المجتمع عمى التغير

ة عمى مشروعات كتمة وطنيبيف قيادتي شماؿ اليمف وجنوبو ىي  ٜٜٗٔ حربثاؽ اليمف قبؿ يالتسعينات وم
في الكويت ووصوؿ  وحتى الدوائر االنتخابية الخمس والحؽ في استجواب السمطة التنفيذية. طيةيمقراقاعدة الد

ضؿ التوافؽ بيف فب كمياىي ،كماؿ المنوفي الدكتور إلييا األستاذ أشار التيفييا  البرلماف إلىبجدارة  المرأة
 .في الكويت ٕٜٙٔالداعيف لتفعيؿ دستور 

سيال واف كاف غير  أمرادولة عربية ليس  يخية عمى قاعدة الديمقراطية في أيبأف قياـ كتمة تار واختـ القوؿ 
بوفاؽ عمى قاعدة  إال الذي حجب النور عنا لمخروج مف عبأت االستبداد أخرسبيال  أرىولكف ال  ،مستحيؿ

سي اوالتيار السي مياإلسالسي ايار السيتبيف الوبشكؿ خاص ،بشكؿ عاـ ومف اجؿ الديمقراطية الديمقراطية
   .نظاـ حكـ ديمقراطي إلىمف اجؿ االنتقاؿ  األخرعمى العمؿ مع التيار  أطيافيماالوطني بمف يقبؿ مف 

 

 :  د سيؼ الديف عبد الفتاح. أ
، وأنا أؤكد أف ىذه الحمقة كانت مف الحمقات عةشكًرا لمدكتور الكواري عمى ىذه الردود الميمة والمجمّ 

بوجودكـ، فدائًما أفخر بكميتي باعتبار أف فييا ىذه النخبة في الحقوؿ التخصصية المختمفة، النقاشية الثرية 
وفييا التخصص الذي يتعمؽ بالنظـ السياسية المقارنة وكذلؾ النظرية السياسية والعالقات الدولية، ويؤكد عمى 

 . ر أخرىالذي أثير وأظف أننا سوؼ نواصؿ حوار المعارؼ في دوائ  المناقشات ىذا حجـُ 
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