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 الد�موقراطّ�ة اللیبرالّ�ة: نها�ة التار�خ أم بدایته؟

 *األب صالح أبوجوده ال�سوعيّ 

 صورة إلحدى التظاهرات المطال�ة �الدولة العلمانّ�ة في لبنان

 مقّدمة

�عد انقضاء عاٍم على انه�ار االّتحاد السوف�اتّي، أطلق فو�و�اما نظرّ�ته الشهیرة �شأن حتمّ�ة 
اعتبر، من خالل قراءته التار�خ خط�ا مستق�ًما ال . فقد ١برالّ�ة شكَل حكٍم نهائّي لل�شرّ�ةالد�موقراطّ�ة اللی

أّن  -في ضوء التّ�ارات الفلسفّ�ة مع تر�یز خاّص على ه�غل ونیتشه، والخبرات ال�شرّ�ة -رجعة ف�ه
ة وشیوعّ�ة وملكّ�ة مطلقة، ولم الد�موقراطّ�ة اللیبرالّ�ة قد تغّلبت على اإلیدیولوجّ�ات األخرى من نازّ�ة وفاش�ّ 

�عد ثّمة بدیل آخر عنها. فالد�موقراطّ�ة اللیبرالّ�ة �اتت مثاًال وأفًقا وحیَدین تتوق إلیهما ال�شرّ�ة. ذلك أّنها 
، أي تلك الحاجة الكامنة في اإلنسان )Thumos(تؤمِّن اإلطار المناسب الذي �سمح بتحقیق "الث�موس" 
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لحصول على االعتراف �ما سبق ه�غل أن تكّلم عل�ه، �فضل ترا�ط الحّر�ة و�ّل عمٍل إنسانّي إلى ا
والمساواة ترا�ًطا ال ینفصل، فضًال عن اللیبرالّ�ة االقتصادّ�ة التي ترافق تلك الد�موقراطّ�ة، وُتنتج نظاًما 

زمات أو مستقر�ا �ضمن الحرّ�ات الشخصّ�ة والم�ادرات واإلنتاج والتقّدم العلمّي. أّما استمرار األ
 االضطرا�ات فتعود �األكثر إلى مشاكل تطبیق م�ادئ الد�موقراطّ�ة اللیبرالّ�ة.

�قدرة الد�موقراطّ�ة اللیبرالّ�ة �مكن انتقاد نظرّ�ة فو�و�اما في مواضع عّدة، منها تسل�م المؤلِّف البدیهّي 
رة مثل الظلم االجتماعّي والتمییز لمشاكل العصر الكبی التي تشمل اللیبرالّ�ة االقتصادّ�ة، على إ�جاد حلولٍ 

صرّي أو الدینّي أو االحت�اس الحرارّي إلى ما هنالك، أو أ�ًضا ر�طه األداء االقتصادّي الممیَّز وتطّوره العن
بتلك الد�موقراطّ�ة، وهذا یدحضه الیوم، على سبیل المثال، النموذج االقتصادّي الصینّي. ومع هذا �ّله، 

عاًما على صدور الكتاب، أال وهو غل�ة  ٢٨صّح التعبیر، مصیً�ا �عد  یبدو صم�م النظرّ�ة، إن
الد�موقراطّ�ة اللیبرالّ�ة على حقل الفلسفة الس�اسّ�ة في ظّل غ�اب أّي نموذج حكٍم عالمّي آخر. وهي هذه 

لة في النت�جة التي تستحّق التوّسع فیها لفهم حدودها وآفاقها فهًما أفضل. وفي هذا اإلطار، نتناول المسأ
ضوء واقع العالم العر�ّي حیث الد�موقراطّ�ة ف�ه غائ�ة أو حاضرة حضوًرا ضع�ًفا، وأوروّ�ا التي ُتعّد معقل 

 الد�موقراطّ�ة.

 قراطّ�ة في العالم العر�يّ الطموحات الد�مو حدود  - أوًَّال 

ع�ش م�ادئ  "الر��ع العر�ّي" أّن الشعوب العر�ّ�ة تتوق إلىــبّینت انتفاضات ما �ات ُ�سمَّى ب
الد�موقراطّ�ة اللیبرالّ�ة، من حرّ�ة وعدالة ومساواة، ومشار�ة فّعالة في إنتاج السلطة. غیر أّن هذه الحر�ة 

. ف�استثناء تونس التي ال تزال تع�ش تحّوًال تدر�ج��ا ٢الشعبّ�ة غیر المسبوقة انتهت إلى إخفاقات مأسوّ�ة
روب األهلّ�ة في سور�ة وال�من ولیب�ا، وتحّولت سر�ًعا إلى صراٍع ثابًتا إلى د�موقراطّ�ة فعلّ�ة، اندلعت الح

إقل�مّي ودولّي، وعاد العسكر إلى الحكم في مصر، وازداد �طش األنظمة التسلطّ�ة. فهل التوق إلى 
 الد�موقراطّ�ة �ان حدًثا عارًضا أم أّنه دائم؟ وهل ثّمة حدود لهذا التوق الد�موقراطّي إن �ان دائًما؟ مّما ال
شّك ف�ه أّن الرغ�ة في اإلصالح قد�مة في العالم العر�ّي، تعود إلى زمن اإلمبراطورّ�ة العثمانّ�ة. ومنذ 
ذلك الحین، تبرز ثّمة إشكالّ�ة لم یتجاوزها الفكر الس�اسّي العر�ّي المتأثِّر �الفكر الس�اسّي اإلسالمّي، أّال 

 یؤمِّن السیر في ر�ب الحداثة، ورفض تبّني وهي اإلخفاق في إنتاج نموذج حكم عر�ّي إسالمّي خاّص 
الحداثة الغر�ّ�ة التي ال �مكن فصلها، في مسار تطّورها، عن الد�موقراطّ�ة اللیبرالّ�ة وما تفترضه من 
علمانّ�ة وحقوق اإلنسان. وفي هذا اإلطار، ت�قى محاوالت تكی�ف نموذج حداثة الغرب مع خصوصّ�ات 

ثلها محاوالت إ�جاد تبر�رات عناصر حداثة الغرب في التراث الدینّي العالم العر�ّي غیر ناجحة، وم
 اإلسالمّي. 

وفي الواقع، �صطدم توق الشعوب العر�ّ�ة إلى الد�موقراطّ�ة الناتج من فساد األنظمة الحاكمة 
في  و�طشها وز�ف أحزابها وفشلها في تحسین مستوى الح�اة، بهذه الخلفّ�ة الفكرّ�ة التي لها أثرها الشدید
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ك برفض حداثة  المجتمعات العر�ّ�ة. فالمؤّسسات الدینّ�ة الرسمّ�ة التي ت�قى لص�قة �األنظمة القائمة تتمسَّ
الغرب، في حین أّن أحزاب اإلسالم الس�اسّي على اختالف مدارسها، لم تتجاوز فكرة اعتماد الد�موقراطّ�ة 

؛ فعقائدها ال تبیِّن إ�مانها �الد�موقراطّ�ة ثقافًة مجّرد وسیلة لبلوغ الحكم تمهیًدا ألسلمته وأسلمة المجتمع
س�اسّ�ة. وتأتي س�اسات الغرب الملت�سة تجاه البلدان العر�ّ�ة لتز�د من نفسّ�ة العداء للغرب  وممارسةً 

والحذر من �ّل فكٍر ینشأ عنه. أّما السؤال الذي ُ�طرح، �العمق، فهو التالي: إذا �ان مسار الحداثة 
ین مكانه الطب�عّي في المجتمع وح�اة الغر�ّ�ة أّدى  ین والدولة، و�عطاء الدِّ إلى فصٍل صر�ح بین الدِّ

اإلنسان، وتحو�ل الم�ادئ الد�موقراطّ�ة إلى ثقافة تط�ع طر�قة الح�اة �كّل تفاصیلها، فهل �مكن أن �كون 
اق اإلسالم الس�اسّي في ثّمة مساُر حداثٍة ثاٍن ناجح مختلًفا عن هذا المسار في العالم العر�ّي؟ إّن إخف

نسخَت�ه الش�عّ�ة والسنّ�ة على إنتاج نظام حكم معاصر قابل للتطّور وتحدیث المجتمعات، ُیبیِّن أّن مسار 
التحّدّي هو التالي: أال �جب على الفكر العر�ّي -حداثة الغرب ی�قى الوحید الممكن. و�التالي، فالسؤال

ارها الد�موقراطّي إنجازات تخّص ال�شرّ�ة �ّلها؛ و�التالي، اإلسالمّي اعت�ار عناصر حداثة الغرب ومس
فصلها عن س�اسات الغرب الخارجّ�ة، تمهیًدا لتبّنیها �طر�قة تدر�جّ�ة ومصطلحات عر�ّ�ة؟ ال شّك في أّن 
 التحّدي �بیر، وقد سبق أن أشار إل�ه محّمد أر�ون �قوله إّن المواجهة بین اإلسالم والد�موقراطّ�ة ُتعید إلى

. و�كالم آخر، ٣نزاعات تار�خّ�ة بین طر�قَتین لفهم مسائل الحق�قة والواقع والق�م والقانون والشرعّ�ة والحكم
�عني تبّني الد�موقراطّ�ة أّن شیًئا لن ی�قى �ما �ان، ولكن، في المقابل، أال �مّثل هذا األمر فرصًة لنهضٍة 

ین نفسه، إذ إّن الد�موقراط�ّ  ره من تداخله مع الس�اسة وتوظ�فه حق�قّ�ٍة معاصرة للدِّ ة ال ُتلغ�ه، بل تحرِّ
 الس�اسّي؟

ال �مكن، �الط�ع، التقلیل من وقع س�اسة الغرب الخارجّ�ة، وما ُ�سمَّى عادًة بــ"تحالفات رؤوس 
األموال" التي ُتعقد بین �عض األنظمة العر�ّ�ة وحكومات غر�ّ�ة �قصد توفیر الدعم لتلك األنظمة وضمان 

ّكامها، وخدمة مصالح الدول الغر�ّ�ة. فهذه الس�اسة تؤّدي إلى إجهاض �ّل محاولة دمقرطة، ثروات ح
وتحصین نموذج الدولة األمنّ�ة، وتز�د من الشعور الشعبّي المعادي الغرب. فدول الغرب تنتهج س�اسات 

ّیتها. ومّما ال المصالح والمحاور على حساب ما تنادي �ه من م�ادئ د�موقراطّ�ة، فتفقد، �التالي، صدق
شّك ف�ه أّن استمرار دول الغرب القوّ�ة في التحالف مع النخب الحاكمة في العالم العر�ّي، س�جعل من 
كلِّ تغییر د�موقراطّي أمًرا صعً�ا، إذ �حرم المجتمع المدنّي من سند س�اسّي خارجّي �حتاج إل�ه إلحداث 

د من خالل س�اساتها، ما سّماه برهان غلیون، نظاًما التغییر. وال عجب أن تبدو دول الغرب و�أّنها تستعی
 .٤استعمار��ا جدیًدا

�كتسب نشاط المجتمع المدنّي في أكثر من مجتمع عر�ي، في هذا اإلطار، أهمّ�ة خاّصة. إذ إّنه 
یتجّلى في إنشاء منّظمات غیر حكومّ�ة ومنّظمات حقوق اإلنسان وأحزاب ال دینّ�ة، إضافة إلى النقا�ات 
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هود، فإّنها ال تكفي إلرساء أسس تغییر متینة نّ�ة واالّتحادات الطالبّ�ة. ولكن �الرغم من أهمّ�ة هذه الجالمه
تسلك سبیل الد�موقراطّ�ة. فإّنها تصطدم، �ما سلف القول، من جهة، �الخلفّ�ة الفكرّ�ة الدینّ�ة الس�اسّ�ة 
المأزومة التي ال �مكن تجاهلها أو تهم�شها، والتي تستفید األنظمة التسلطّ�ة من أزمتها لتستمّر في 

تلك الحر�ات التي  -ة الدینّ�ة الرسمّ�ة والمجتمع وقمع حر�ات اإلسالم الس�اسيّ ه�منتها على المؤّسس
ر عنف الدولة وشرعّ�ة نظامها؛ ومن جهة ثان�ة، �مواقف دول الغرب القوّ�ة التي ال  تتحّول إلى عامل ُیبرِّ

على الترو�ج �مكن التعو�ل على دعمها �سبب سرعة تقّلب س�اساتها الخارجّ�ة، وتفضیلها خدمَة مصالحها 
للد�موقراطّ�ة. وعمل��ا، تسّهل مواقف دول الغرب الرقا�ة الحكومّ�ة الشدیدة على مكّونات المجتمع المدنّي 

 ومصادر تمو�لها.

 د�موقراطّ�ة أوروّ�ا العر�قة وأزماتها: هل الد�موقراطّ�ة إطار الحلول الوحید؟ - ثانً�ا

، موضعُة الُ�عد الجماعّي داخل أوًَّال في الوقت الراهن، لعّل أبرز تحّد�ات الد�موقراطّ�ة األورو�ّ�ة 
، ما �سّم�ه مارسیل غوش�ه ثانً�امجتمعاتها الذي تفرضه جماعات المهاجر�ن وُتفاِقُمه أعداد الالجئین؛ و

 .٥"طالق الحّرّ�ة والسلطة"

ّ�ما منذ تراجع في ما خّص المسألة األولى، فإّن س�اسات الحكومات األورو�ّ�ة إزاء المهاجر�ن، وال س
األحزاب الشیوعّ�ة واالشتراكّ�ة، تراوحت بین "دمج ناعم" ُترجم بتشج�ع المهاجر�ن على االنخراط في حقول 
التر��ة والوظائف العاّمة واالندماج االجتماعّي �غ�ة اعتناق الق�م المحلّ�ة واألورو�ّ�ة المشتر�ة، ونمط 

ل �إعطاء المهاجر�ن حّق الع�ش �صفتهم جماعات خاّصة الح�اة األورو�ّي الحداثّي؛ و"دمج خشن" یتمثّ 
. غیر أّن النت�جة ٦لها تقالیدها وأخالقّ�اتها وثقافاتها، ضمن إطار النظام الد�موقراطّي وحقوق اإلنسان

كانت تعامل تلك الحكومات مع جماعات المهاجر�ن عموًما �صفتها هوّ�ات جمعوّ�ة خاّصة، األمر الذي 
اخل المجتمعات األورو�ّ�ة المعتادة على العمل الحز�ّي والنقابّي، ومر�زّ�ة المواطن خلق حالًة خاّصًة د

الفرد. ومن ثّم، أتت مشكلة الالجئین وما رافقها من أعمال إرهابّ�ة جرت في �عض المجتمعات األورو�ّ�ة 
 أورو�ّي نت�جة لتفاقم من المشكلة. على المستوى الس�اسّي، �ان صعود ال�مین المتطّرف في أكثر من بلدٍ 

م�اشرة لهذا الوضع الذي بدا و�أّن ثّمة مجتمعات مواز�ة جمعوّ�ة الطا�ع، أي مناقضة الفردانّ�ة التي 
تتمّیز بها الحداثة، داخل المجتمعات األورو�ّ�ة. وعلى المستوى الفكرّي، �خلق هذا الوضع تحّدً�ا �بیًرا 

ردانّ�ة المستقّلة التي تكرَّست مع حقوق اإلنسان، وُتولي لجوهر الد�موقراطّ�ة اللیبرالّ�ة القائم على الف
 األولوّ�ة لق�مة الفرد وحقوقه، وترفض التماثل.
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أّما المسألة الثان�ة فتّتصل �الحّرّ�ة الشخصّ�ة وقد أدَّت إلى تراجٍع في االنخراط �الشؤون العاّمة، 
وفقدان الثقة �المؤّسسات  وَتظهر، على سبیل المثال، في ضعف المشار�ة في عملّ�ات التصو�ت

، تجمع الد�موقراطّ�ة اللیبرالّ�ة الفرد وحّرّ�اته وحقوقه ٧الدستورّ�ة أو الالم�االة تجاهها. في نظر غوش�ه
وضماناته، ومكّون الد�موقراطّ�ة الحصرّي، والقصد �ه تحو�ل الحّرّ�ات الفردّ�ة إلى حكٍم ذاتّي. غیر أّن 

ي الحّرّ�ات الشخصّ�ة، وتراجع الثان�ة أي حكم الشعب نفسه التي تبدو المالحظ نمّو الناح�ة األولى، أ
و�أّنها ُنسیت. أّما أس�اب هذه الحالة فمتعّددة، منها العولمة وما یرافقها من س�طرة اقتصاد السوق الحّرة، 

�شیر  وانفتاح األسواق األورو�ّ�ة �عضها على �عض في إطار السوق األورو�ّ�ة المشتر�ة. غیر أّن غوش�ه
إلى سبٍب آخر �كمن في مسار نمّو الد�موقراطّ�ة، یتمّثل �انقالب الد�موقراطّ�ة على نفسها، إذ إّنها �قدر 
ما تضمن نمّو حّرّ�ات الفرد وحقوقه، و�وجه خاّص في ضوء حقوق اإلنسان، فإّنها تص�ح و�أّنها من دون 

وقراطّ�ُة اللیبرالّ�ة حقوًقا فردّ�ة شمولّ�ة، رافقها تار�خ وس�اسة، وتفقد فّعالّیتها. و�كالم آخر، ولَّدت الد�م
ن الدول الوطنّ�ة. فما  شمولّ�ة األسواق المالّ�ة، األمر الذي ینعكس سلً�ا على الجماعات التار�خّ�ة التي ُتكوِّ

ض �سود هم األفراد ورؤوس األموال. وعندما ُتفهم حقوق اإلنسان انطالًقا من هذا الواقع، تبدو و�أّنها تناق
كّل ما هو سلطة، إذ تبدو هذه خطًرا على الفرد وحّرّ�اته، في وقٍت ل�ست هذه السلطة إّال إنتاج مجموعة 
األفراد، ول�ست سلطة ما قبل الحدث الد�موقراطّي، أي سلطة س�اسّ�ة تستند إلى سلطة دینّ�ة تستمّد 

 .شرعّیتها من العقیدة الدینّ�ة (أو المرجعّ�ة اإللهّ�ة)، ال من الناس

 خاتمة

ت�قى الد�موقراطّ�ة أمًال شعب��ا في العالم العر�ّي، یتجّلى في شعارات االنتفاضات ونشاطات المجتمع 
، عدم توّصل الفكر الس�اسّي أّوًال المدنّي خصوًصا. ولكّن إرساء م�ادئها �صطدم بتحّد�ات �ثیرة، منها، 

حقوق اإلنسان �ص�غتها العالمّ�ة، وفصل  العر�ّي اإلسالمّي إلى تطو�ر نظرّ�ة حكم د�موقراطّ�ة تضمن
ین عن الدولة؛ و ، س�اسات دول الغرب الكبرى تجاه العالم العر�ّي التي تز�د من الشعور المعادي ثانً�االدِّ

للغرب، األمر الذي ُ�فِقد التّ�ارات الد�موقراطّ�ة في العالم العر�ّي سنًدا خارج��ا ال بّد منه لتعز�ز تأثیرها 
االجتماعّي، و�قّوي شعور الحذر من الغرب ونظرّ�اته المختلفة في األوساط الدینّ�ة والس�اسّ�ة الثقافّي و 

، �حول هذا الواقع المعّقد الذي ُ�فید األنظمة التسلطّ�ة والعسكرّ�ة المدعومة من دول ثالًثاالتقلیدّ�ة؛ و
اطّ�ة على قّلتها وضعفها. فتراكم الغرب والمؤّسسات الدینّ�ة عموًما، دون تسهیل تراكم الخبرات الد�موقر 

ي تدر�ج��ا إلى تأس�س أحزاب د�موقراطّ�ة جدیدة، وتقو�ة دور المنّظمات غیر  الخبرات الد�موقراطّ�ة یؤدِّ
الحكومّ�ة في مختلف الحقول، و�طالق إمكانّ�ة التفكیر في إعادة ه�كلة مؤّسسات الدولة التشر�عّ�ة 

 على أسٍس حدیثة. والتنفیذّ�ة والقضائّ�ة واألمنّ�ة 

أّما في أوروّ�ا التي ُتعّد منشأ الد�موقراطّ�ة اللیبرالّ�ة وحصنها، فإّن د�موقراطّیتها أنتجت حالة عدم 
رضى والم�االة تجاه الح�اة الس�اسّ�ة �سبب خّط تطّور الفردانّ�ة وحقوق اإلنسان الذي تالقى والعولمة 
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٦ 

المهاجر�ن والالجئین مسألًة ال �مكن تصّورها في إطار  والسوق الحّرة. وفي الوقت نفسه، ُتثیر جماعات
 وهي الحضور الجماعّي التقلیدّي (نس�ة إلى المجتمعات التقلیدّ�ة) في المجتمع، الد�موقراطّ�ة اللیبرالّ�ة، أالّ 

 حضور ال �قوم على الحّرّ�ة الفردّ�ة واالنعتاق من الت�عّ�ة والعمل الحز�ّي والنقابّي، أي جملة الخصائص
التي تط�ع الد�موقراطّ�ة اللیبرالّ�ة �شّدة. و�ضع هذا الواقُع الفكَر الد�موقراطّي اللیبرالّي األورو�ّي أمام ورشة 

وهذا اّتجاه  -فكرّ�ة ل�ست سهلة، إذ عل�ه تحاشي العودة إلى إح�اء القومّ�ات المرت�طة �الدول الوطنّ�ة 
ضطالع بدوره الس�اسّي، والحفاظ على حقوق األقلّ�ات و�عادة المواطن إلى اال - �سلكه ال�مین المتطّرف

 من دون التفر�ط �حقوق اإلنسان ومر�زّ�ة الفرد الحّر في المجتمع الحدیث.


