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 امللّخص:

   ســيظل الحديــث عــن الدميقراطيــة وإشــكالياتها واألســئلة التــي تطرحهــا دامئــا 

ومســتمرا ومتجــددا، وقــد أخــذت املقاربــة الرئيســة لإلشــكالية تتجه صــوب اإلجابة 

عــن أســئلة تنزيــل الدميقراطيــة والبحــث عــن الــروط الضامنــة لتحقيــق مطالــب 

األمــة وتكييــف النظــام الدميقراطــي مــع خصوصيــة كل تجربــة عــى حــدة. فلــم 

ــارب  ــة يف كل التج ــا مبثالي ــل األركان ومتحقق ــا متكام ــة مروع ــن الدميقراطي تك

التــي تبّنتــه واتّخذتــه ســبيال يف إقامــة الدولــة وتنظيــم ســر مؤسســاتها، وإمنــا هــي 

بنــاء دائــم التشــّكل والتغــّر، قابــل للرتميــم والتعديــل واإلصــالح رغــم ِقــدم أسســه 

النظريــة وتراكــم مبادئــه املؤطــرة واملوّجهــة وتعــّدد صيغــه املنزَّلــة.

ــا  ــض تجلياته ــة وبع ــكاالت النظري ــن اإلش ــة م ــر جمل ــة أن تث ــاول الدراس    تح

الواقعيــة املرتبطــة بالخيــار الدميقراطــي وإمكانــات تنزيلــه، والتحديــات املحّدقــة 

بــه. وحيــث إن تحقيــق املثــال نــادر يف السياســة، وأن "الدميقراطيــة تبقــى مهــددة 

يف معظــم أنحــاء عاملنــا املعــارص" يبقــى تحصــن التجــارب الدميقراطيــة مــن 

ــرة العنــف  ــق دائ ــذ االســتبداد وتضيي ــا أفضــل الســبل لنب ــة به ــات املحّدق التحدي

ــدر ممكــن  والــراع الدمــوي عــى الســلطة وتحصــن االســتقرار وضــان أكــر ق

ــة.  ــة والعدال ــة والكرام ــن الحري م

ــات كــرى مســتقرأة مــن عــدد مــن  ــث عــن خمســة تحّدي ــّز الحدي ــد ترك    وق

التجــارب الحديثــة واملعــارصة، يشــكل الوعــي مبخاطرهــا أحــد املنطلقات األساســية 

ــط  ــّدي التفري ــي، وتح ــّدي الطائف ــي: التح ــة، وه ــارب الدميقراطي ــن التج لتحص

والنكــوص والرتاجــع، وتحــدي النقــاب العســكري، وتحــّدي التدّخــل الخارجــي، 

ــب. والتحــدي املركّ
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 تقديـم:
مل يَُعــد الخــالف واســًعا، كــا كان يف الســابق، حــول رشعيــة النظــام الدميقراطــي، وإمكانيــات تنزيلــه، 

وقدرتــه عــى تحقيــق مطالــب األمــة – يف ظــل رشوط موضوعيــة مناســبة - والرقــي بهــا نحو مســتوياٍت 

أفضــل تضمــن قــدًرا كبــرًا مــن العدالــة والحريــة والكرامــة.

ــة إىل  ــة عربي ــن منطق ــا م تُه ــت حدَّ ــًة تباين ــداوالٍت فكري ــًة وم ــاٍت عميق ــالُف نقاش ــار الخ ــد أث وق

أخــرى، بحســب درجــة انفتــاح الوســط الثقــايف وطبيعــة النظــام الســيايس ومســتوى الوعــي املجتمعــي.

ــة الجانــب التحديثــي  ــوم رُجحــان كّف ــن الي ــن املعارصي ــرز املفكري ــد أب ــه مــن املالحــظ عن عــى أن

ــة، يف  ــن الدميقراطي ــرتز م ــظ واملح ــدي املحاف ــب التقلي ــى الجان ــيادته ع ــي، وس ــالين الدميقراط العق

ــارصة. ــة املع ــاري لألم ــّكل الحض ــا التش ــة قضاي مقارب

بــل ميكــن القــوُل: إن فكــرة الدميقراطيــة ارتفعــت أســهُمها ورســمت طريَقهــا، ســائرًة بثبــات نحــَو 

الكونيــة، خاصــًة مــع غياب نظاٍم بديٍل أفضل، وقادر عى منافســة أشــكال الحكم يف النظــام الدميقراطي.

ومــع ذلــك فبقــدر الحديــِث عــن أزمــة غيــاب الدميقراطيــة مُيكــن الحديــُث أيًضــا عــن أزمــة تنزيــل 

الدميقراطيــة، مــع الفــارق الواضــح يف طبيعــة كلِّ أزمــة وتجلياتهــا وآثارهــا. فاألزمــُة األوىل تهــدد بنيــَة 

ــذ،  ــة أزمــُة وعــِي وســائِل التنفي ــة واالجتــاع اإلنســاين والتعاقــد املجتمعــي، بينــا األزمــُة الثاني الدول

ــا  ــاِر أن "النهــج الديناميــي للدميقراطيــة يبقــى دامئً ــِد والتصويــِب، عــى اعتب ــرِق التجوي وبَحــث يف طُ

ناقًصــا وعرضــًة لالنقــالب، أي اإلطاحــة بــه")1).

فالدميقراطيــة مل تكــن مروًعــا متكامــَل األركان ومتحقًقــا مبثاليــة يف كل التجارب التي تبّنتــه واتّخذته 

ســبياًل يف إقامــة الدولــة وتنظيــم ســر مؤسســاتها، وإمنــا هــي بنــاٌء دائــُم التشــّكِل والتغــّرِ، قابــٌل للرتميِم 

ِد صيِغــه املنزَّلة. والتعديــِل واإلصــالح، رغــم ِقدم أسســه النظريــة وتراكم مبادئـِـه املؤطَّرة واملوّجهــة وتَعدُّ

ومتليــُك الشــعوب صناعــَة القــرار الســيايس بأوطانهــا أكــرُ ســالمة واســتقراًرا مــن اســتئثار فئــة قليلــة 

ــد  ــُة األم ــول طويل ــدِل واإلنصــاف. فالحل ــن درجــات الع ــا بلغــت م ــم والتســير، مه ــب الحك بدوالي

أفضــُل مــن الحلــوِل قصــرِة العمــر التــي تنتهــي يف الغالــب بفنــاِء أصحابهــا ومغــادرة مؤسســيها.

)1) تشارلز تيليل، "الدميقراطية" ترجمة محمد فاضل طبّاخ، املنظمة العربية للرتجمة، ط1، بروت، 2010م، ص 9.
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ــية  ــؤونه السياس ــرِ ش ــن تدب ــعب م ــُن الش ــي متك ــا ه ــط معانيه ــُة يف أبس ــت الدميقراطي وإذا كان

ــؤون  ــف الش ــه يف إدارة مختل ــوب عن ــه تن ــٍة من ــاره لفئ ــِق اختي ــن طري ــة ع ــة واالجتاعي واالقتصادي

ــٌن  ــرورتها ره ــل س ــف مراح ــة يف مختل ــة الدميقراطي ــاَح العملي ــإن نج ــا، ف ــة وتدبره ــة للدول العام

ــون مبادئهــا، ومنهــا  ــق بالفاعلــن الذيــن يــؤّدون أدوارهــا وينزّل بــروط عديــدة، منهــا مــا هــو متعلّ

مــا هــو مرتبــٌط بالوســط والفضــاء الــذي يحتضنهــا، كــا أنهــا متأثــرة باملحيــِط الــدويل العــام وطبيعــة 

ــة. ــات القامئ ــات والتحالف العالق

ــة  ــا الواقعي ــة وبعــض تجلياته ــن اإلشــكاالت النظري ــًة م ــر جمل وســنحاول يف هــذه الدراســة أن نث

املرتبطــة بالخيــار الدميقراطــي وإمكانــات تنزيلــه، والتحديــات املحّدقــة بــه. مبتعديــن مــا أمكــن عــن 

ــد  ــل تجدي ــوَل مداخ ــاش ح ــاء النق ــو إغن ــاس ه ــدف األس ــي. واله ــي العاطف ــي والتمّن ــر الهالم التنظ

النظــر يف اآلليــات الدميقراطيــة التــي تحتــاج إىل تبيئــٍة مســتمرٍَّة وتقويــٍم دائــم للرقــي بــه نحــو األفضــل. 

  أوًل: الخيار الديمقراطي - محددات نظرية ومالحظات منهجية:

املتتبّــع للكتابــات العربيــة حــول موضــوع الدميقراطيــة، يقــف عــى غــزارة التحليــل وتنــّوع املقاربات 

ــتراف  ــي واس ــيّل الواقع ــر يف التج ــي، والنظ ــام الدميقراط ــي للنظ ــل املرجع ــن التأصي ــع ب ــي تجم الت

البعــد املســتقبيل.

وقبــل مقاربــة التحّديــات املحدقــة بالبنــاء الدميقراطــي، أشــر إىل بعــض املنطلقــات املنهجيــة التــي 

ــة  ــة، خاصــة يف املنطق ــداول الفكــري حــول موضــوع الدميقراطي ــة للت ــرازات املعرفي ــا مــن اإلف أعترُه

العربيــة اإلســالمية املميّــزة بأبعاِدهــا التاريخيــة وِغَنــى روافِدهــا املرجعيــة وإمكانيــة الرقــي بأنظمتهــا 

السياســية. ومــن أهــم هــذه املنطلقــات أذكــر:

البنــاء الحضــاري لألمــم هــو جهــد بــري، لــه قوانينــه وقواعــده وأسســه، والنظــام الدميقراطــي   -

ــاة  ــة إلدارة الحي ــكال مختلف ــه بأش ــري ومارس ــُل الب ــا العق ــدى إليه ــي اهت ــة الت ــم القدمي ــن النظ م

ــم اإلنســانية  ــت "مجموعــة مــن القي ــرة ضّم ــه إنجــازاٍت معت ــة، وقــد راكــم في السياســية واالجتاعي

ــا إلرادة  ــلطة طبًق ــداول الس ــدأ ت ــرتام مب ــل: اح ــن، مث ــكان مع ــان أو مب ــط بزم ــي ال ترتب ــة، الت العام

الشــعب، وكفالــة حريــة إقامــة التنظيــات واالتحــادات السياســية وغــر السياســية لتنظيــم العالقــة بــن 

د اإلرادات  الحاكــم واملحكــوم، واحــرتام ســيادة القانــون، وحايــة حقــوق املواطنــن وحرياتهــم، وتعــدُّ
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ــٍة أو حــزب")2)، وهــي  ــع القــرار، بحيــث ال تكــون الســلطة حكــرًا عــى األفــراد أو فئ املشــاركة يف صن

املبــادئ التــي راكمهــا التغــرُّ الحضــاري اإلنســاين واســتفادت منهــا الحضــارة اإلســالمية بأشــكال معينــة.

مــا دام التريــُع اإلســالميُّ قــد ســكت عــن نــوع النظــام الســيايس الواجــب إقامتــه كــا ســكت   -

عــن اآلليــات التــي تحققــه، فــإن هــذا يســعفنا أن نقتبــس مــن النظــام الدميقراطــي مــا ميّكننــا مــن 

تحقيــِق األصــول الكليــة التــي شــّدد التريــُع يف إقامتهــا، وأهمهــا: العــدل والحريــة والكرامــة واملســاواة 

والنظــام واملســؤولية. وغرهــا مــن القيــم املركزيــة التــي تُعتــر مقاصــَد كليــًة للديــن وآليــات إجرائيــة 

لتثبيــت النظــام الدميقراطــي.

نظــام الشــورى يف اإلســالم نظــاٌم أصيــل وثابــت، وهــو نظــام مــرن يف نفــس الوقــت، واســتحالة   -

تحقيــق شــورى جامعــة لألمــة يف اختيــار رئيــس الدولــة أو الحكومــة أو املنتدبــن، يفــرض البحــث عــن 

بدائــل إجرائيــة تحقــق هــذه املشــاورة واملشــاركة لعمــوم األمــة.

وال شــك أن االقــرتاع الدميقراطــي أحــُد هــذه البدائــل التــي تيــّر تحقيــق ذاك االختيــار، إن مل يكــن 

أفضلهــا حاليًّــا، خاصــة وأنــه نظــام يتّســم بالتفاعــل والحيويــة وإرشاك أكــر عــدد ممكــن مــن الجاعــة 

السياســية. تــرز فيــه مظاهــر الشــورى الجزئيــة يف اللقــاءات والنقاشــات اإلعالميــة والنــدوات الفكريــة 

ــُمخرجات  ــة لـ ــاالت املمكن ــح االحت ــة وترجي ــاءات املطلوب ــالت، والكف ــداول يف املؤه ــة للت املخصص

االقــرتاع الدميقراطــي.

تشــّكل منظومــة القيــم اإلســالمية أحــَد الروافــد املهمــة لتثبيــت دعائــم النظــام الدميقراطــي   -

ــة،  ــة متعالي ــتندة إىل مرجعي ــية مس ــة ونفس ــة وعقلي ــادئ أخالقي ــي مب ــوم. وه ــلمن الي ــامل املس يف ع

نابعــة مــن عقيــدة موّجهــة ونظــام تريعــي مؤطـّـر، يخاطــب الضائــر والعقــول بغيــة صناعــة إنســان 

ــا. ــا ومصلحيًّ ــس إنســانًا وصوليًّ ــق ولي متخل

ومــن ثــمَّ فــإن نتائج تنزيل النظام الدميقراطي يف مجتمع تســوده األمانة واملســؤولية واحرتام التعددية 

والعــدل واإلنصــاف، ليســت هــي النتائــج نفســها حــن تنــزّل يف واقــع يســوده الظلــم والقهــر والخيانــة 

والغــرور واملصــادرة والتزويــر، وغرهــا مــن األمــراض التــي ال تحــرتم قيــم اإلنســانية أو الكرامــة اآلدميــة.

)2) إبراهيــم، حســنن توفيــق، "بنــاء املجتمــع املــدين: املــؤرشات الكميــة والكيفيــة" ضمــن نــدوة "املجتمــع املــدين يف الوطــن العــريب 

ودوره يف تحقيــق الدميقراطيــة"، بحــوث ومناقشــات، نظمهــا مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ببــروت بلبنــان مــن 13-23 ينايــر 

1992م، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت ط1، ســبتمر 1992م. ص705.
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فاإلنسـان املتخلّق يجعل من الدميقراطية سـبياًل للرقي بالواقع، وغره سـيجعل من الدميقراطية مطيًة 

لتكريـس املزيـد مـن الظلـم والنهـب والقهـر. ومـن ثم ميكـن القـول: إن الواقع اإلسـالمي املتخلـق بقيم 

الوحـي مـن أنسـب الفضاءات القادرة عى خلق نظـام دميقراطيٍّ متميّز ومتفرّد؛ نظـرًا ملا توفره منظومة 

القيـم والتريعـات مـن أجـواء سياسـية واجتاعيـة واقتصاديـة يسـودها التعـاون واالختـالف والعـدل 

والحريـة والتدافـع واألمانـة، فضـاًل عـن قيـم املسـؤولية واإلتقـان والشـهادة والتحـري يف اختيـار الحاكم 

والتشـديد يف مواصفاتـه، وتحريـم الغـش وشـهادة الـزور واالحتيـال والخيانـة والخـداع واملكـر وغرهـا. 

مــن أهــم ميــزات الدميقراطيــة أنهــا آليــة قابلــة للتوريــث والرتبيــة والتعليــم، كــا أنهــا قابلــة   -

للتصحيــح والزيــادة والرقــي بهــا إىل األفضــل، عكــس باقــي األنظمــة التــي قــد تنجــح يف فــرتات معينــة 

وال تضمــن اســتمرارية ذلــك النجــاح يف فــرتات أخــرى، إمــا بســبب رحيــل الزعيــم العــادل، أو الجاعــة 

العادلــة، "فالدميقراطيــة هــي عمليــة مســتمرة لتوســيع دائــرة الحقــوق السياســية واالجتاعيــة ونقــل 

قــوة التأثــر والنفــوذ إىل أكــر الدوائــر الشــعبية اتســاًعا")3). 

رغــم بعــض العيــوب التــي أُلصقــت بالدميقراطيــة مفهوًمــا ومارســة مثــل املبالغــة يف الحريــة   -

ــان")5).  ــكالت اإلنس ــج كل مش ــا مل تعال ــا")4). و"أنه ــق مثاليته ــتحالة تحقي ــع، و"اس ــاواة والتري واملس

"وأنهــا تعطــي القــرار لغــر ذويــه، بالخطابــة والصــوت"))). و"أنهــا متــّرر رأي األغلبيــة ضــد األقليــة، وقــد 

ــة والرأســالية  ــم والعنري ــتبداد الناع ــع االس ــة تعايشــها م ــة عــى صــواب")7)، وإمكاني ــون األقلي تك

ــر  ــاره وتدم ــر واحتق ــدَّ اآلخ ــز ض ــرى")8). والتميي ــدان أخ ــن يف بل ــى اآلخري ــدوان ع ــة "والع املتوحش

ــة... ــازات معين ــح أو امتي ــًة ملصال ــدة خدم ــات مجــاورة أو بعي ــة ديكتاتوري ــه ورعاي دميقراطيت

فــكل هــذه اإلشــكاالت هــي يف عمقهــا إشــكاالٌت حضاريَّــٌة كُــرى ترتبــط بســياقات مركّبــة وتســتدعي 

مقاربــاٍت واجتهــاداٍت مســتمرًَّة ملعالجتهــا؛ بــل إنهــا إشــكاالت سياســية عامــة يكــون تأثرُهــا وعواقبهــا 

أكــر حــدًة مــع األنظمــة غــر الدميقراطيــة.

)3) عــيل الديــن هــالل "مفاهيــم الدميقراطيــة يف الفكــر الســيايس الحديــث"، ضمــن "أزمــة الدميقراطيــة يف الوطــن العــريب"، بحــوث 

ومناقشــات النــدوة الفكريــة التــي نظمهــا مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ص: 43. 

)4) محمــد األحمــري، "الدميقراطيــة، الجــذور وإشــكالية التطبيــق"، الشــبكة العربيــة لألبحاث والنــر، ط1، بــروت، 2012م، ص 5).

)5) املرجع نفسه، ص 8).

))) نفسه، ص 71.

)7) نفسه، ص 72.

)8) نفسه، ص 8).
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 ثانًيا: تحديات الديمقراطية:

ــمة الرتكيبيــة التــي تطبــع النظــاَم الدميقراطــي، مفهوًما ومارســة، تُحيــل إىل ارتباطه املتشــابك  إن السِّ

مبجمــل عنــارص التشــّكل الحضــاري؛ أي اإلرث التاريخــي ومكونــات الدولــة وحجــم اإلمكانــات البريــة 

واملــوارد االقتصاديــة ورصيــد الرتاكــم الســيايس، وطبيعــة العالقــات الخارجية. 

ــة أو  ــح آني ــى مصال ــا ع ــا قامئً ــًكا مرحليًّ ــس تكتي ــرتاتيجي، ولي ــار إس ــو خي ــار الدميقراطــي ه والخي

ضغــوط شــعبية عابــرة أو إمــالءات خارجيــة، فأمــد هــذا املنهــج قصــٌر، لكونــه يُنتــج تشــكياًل سياســيًّا 

ــى  ــالب ع ــة لالنق ــّن الفرص ــة وتح ــى االنتظاري ــم ع ــم وقائ ــتبداٍد ناع ــن اس ــٌر ع ــه تعب ــو يف عمق ه

ــة. الرعي

بينــا الخيــار املبــديئ للدميقراطيــة هــو الخيــار القــادر عــى ترســيخ القيــم اإلنســانية وتقويــة الّنظــم 

املؤسســاتية، وتجويــد ســرورتها بفضــِل الرتاكــات اإلصالحيــة، التــي تســهم يف نفــس الوقــت يف تقويــة 

مكونــات األمــة وتعزيــز املنظومــة القانونيــة وتفعيــل الرقابــة اإلعالميــة وتحصــن اإلرادة الشــعبية، مــا 

ا يُعجــز األهواَء التســلّطية والنــزوات الوصوليــة والنزعات  يؤســس »ملنهجيــة تلقائيــة« ويرّســخ فضــاًء عامًّ

ــا. ــل نهجه ــارها أو تعرق ــرف مبس ــة أو تنح ــبات الدميقراطي ــد املكتس ــح برصي ــن أن تُطي ــة؛ م الطائفي

ومــن ثــمَّ فالتنميــة السياســية البــد أن يوازيهــا يف نفــِس الوقت تنميــٌة ثقافيــة واجتاعيــة واقتصادية، 

ــية  ــوق السياس ــر الحق ــا تتغ ــا، فـ"عندم ــر يف واقعه ــَة األث ــا، وعدمي ــن محتواه ــًة م ــت مفرغ وإال كان

والحريــات املدنيــة يف أي نظــام معــّن، فإنهــا تتغــّر جميعهــا يف االتجــاه نفســه، ليــس بالتــوازي بشــكل 

كامــل، ولكــن يف تزامــن تقريبــي")9).

ومــن جهــة أخــرى يســاعد النمــو االقتصــادي عــى اســتقرار النظــام االقتصــادي، "وقــد يكــون مــن 

ــا")10).  ــُز األنظمــة املســتقرة خاصــة يف املجتمعــات األقــل تطــوًرا اقتصاديًّ الصعــب تعزي

واإلشــارات الســابقة تؤكِّــد أن ســرورة الدميقراطيــة وصرورتهــا تُفــرز ظهــوَر أنــواع مــن الدميقراطيات؛ 

فمنهــا القويــة والهشــة والســائرة يف طريــق النمــو )الدميقراطــي)؛ إذ "بالنســبة للــدول غــر الدميقراطيــة 

)9) تشارلز تيليل، "الدميقراطية" م س، ص: 91.

)10) جابرييــل إيــه. آملونــد، وجــي. بنجيهــام باويــل االبــن "السياســات املقارنــة يف وقتنــا الحــارض؛ نظــرة عامــة" ترجمــة هشــام عبــد 

اللــه، الــدار األهليــة للنــر والتوزيــع، عــان، ط1، 1998م، ص: 103.
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يكُمــن التحــدي فيــا إذا كانــت تســتطيع التحــوُّل إىل الدميقراطيــة، أمــا الــدول الدميقراطيــة الحديثــة 

ــة  فالتحــدي الــذي يواجههــا هــو عــاَّ إذا كان مــن املمكــن دعــُم املارســات واملؤسســات الدميقراطي

الحديثــة، وكيفيــة هــذا الدعــم، أو كــا يقــوُل بعــض علــاء السياســة: ترســيخها حتــى تتحمــل اختبــاَر 

ــاُن  ــإن التحــدَي هــو إتق ــدم ف ــات األق ــا بالنســبة للدميقراطي ــات. أم ــراع الســيايس واألزم ــن وال الزم

وتعميــق دميقراطيتهــا")11).

وحيــث إن تحقيــق املثــال نــادٌر يف السياســة، وأن "الدميقراطيــة تبقــى مهــددة يف معظــم أنحــاء عاملنــا 

املعــارص")12)، يبقــى تحصــُن التجــارب الدميقراطيــة مــن التحديــات املحّدقــة بهــا أفضــل الســبل لنبــذ 

االســتبداد وتضييــق دائــرة العنــف والــراع الدمــوي عــى الســلطة، وتحصــن االســتقرار وضــان أكــر 

قــدر ممكــن مــن الحريــة والكرامــة والعدالــة. 

وســأركّز الحديــَث عــن خمســة تحّديــات كــرى مســتقرأة من عدد مــن التجــارب الحديثــة واملعارصة، 

يشــكل الوعــي مبخاطرهــا أحــَد املنطلقــات األساســية لتحصــن التجــارب الدميقراطيــة، وهــي: التحــّدي 

ــل  ــّدي التدّخ ــاب العســكري، وتح ــوص والرتاجــع، وتحــدي النق ــط والنك ــّدي التفري ــي، وتح الطائف

الخارجــي، والتحــدي املركّــب.

ــَة بتفاصيــل تلــك التحديــات يعتــر أمــرًا متعــًرا بحكــم ارتباطهــا باملجــال  علــًا أن اإلحاطــَة التامَّ

الســيايس الــذي يُعــد مجــااًل ديناميكيًّــا وفضــاًء لتنافــس كلِّ القــوى املجتمعيــة، فضــاًل عــن خصوصيــات 

التجــارب مــن قُطــر آلخــر، بــل وداخــل القطــر الواحــد.

لذلــك فــإن الحديــث ســيرتكز حــوَل األســس املنهجيــة الكــرى التــي تــرز التأثــرات املمكنــة لــكل 

ــٍة توضيحيــة لتجــارب مــن الواقــع. تحــدٍّ عــى مســار الدميقراطيــة، مــع إعطــاء أمثل

1- التحّدي الطائفي واملذهبي:

إذا كانــت التعدديــُة ســمًة كونيــًة تطبــع الخلــق والوجــود، فــإن "الطوائفيــة" ســمة خاصــة تعيشــها 

العديــد مــن الرُّقــع الجغرافيــة التــي تحتضــن تشــكيالت مجتمعيــة مختلفــة الديــن والعقيــدة واملرجعية 

)11) روبــرت أ. دال "عــن الدميقراطيــة" ترجمــة أحمــد أمــن الجمــل، الجمعيــة املريــة لنــر املعرفــة والثقافــة العامليــة، القاهــرة، 

ط1، 2000م، ص8. 

)12) "الدميقراطية" تشارلز تيليل، ص 50.
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واللــون واللغــة، "حيــث تختلــف فئــة معينــة مثــاًل عن الفئــات األخرى؛ مــن حيــث الدين الــذي تعتنقه، 

والثقافــة التــي متتلكهــا، واللغــة التــي تســتخدمها، واملســتوى االجتاعــي واالقتصــادي الــذي تعيشــه.

ــت يف  ــإذا وصل ــة الواحــدة. ف ــدى الفئ ــم ل ــق وترتاك ــا تتطاب ــدار م وتتعمــق هــذه االنقســامات مبق

هــا األقــى أي إىل اختــالف هــذه الجاعــة ومتيزهــا عــن الجاعــة األخــرى، عــى كل  تراكمهــا إىل حدِّ

ــة فيهــا")13). ــة قوي صعيــد مجتمعــي وبصــورة حــادة، فإنهــا تكــوُن عرضــًة لنمــو حركــة انفصالي

ــز  ــا يف مترك ــد تتقاطــع كله ــدة، وق ــة، ويأخــذ أشــكااًل عدي ــات هــو ظاهــرة عاملي ــالف املرجعي واخت

جاعــات متباينــة ضمــن كيــاٍن ســيايسٍّ واحــد يجمعهــا، ففــي اختــالف الديــن نجــد املســلمن )شــيعة، 

ســنة)، واملســيحين )بروتســتانت، كاثوليــك، أورثوذكــس) واليهــود.

ويف املذاهــب الفكريــة نجــد الليراليــن واالشــرتاكين والعلانيــن والقوميــن واإلســالمين، ويف اللــون 

ــود )مثــل مــا هــو حاصــل يف جنــوب أفريقيــا والواليــات املتحــدة األمريكيــة)، وقــد  نجــد البيــض والسُّ

أصبــح هــذا االختــالف يف الغالــب مهيــَكاًل ضمــن أحــزاب ومنظــات مدنيــة ونقابــات وإعــالم ومــدارس 

وخدمــات وغرهــا، "ووجــود التباينــات الواضحــة بــن فئــات املجتمــع وكثافتهــا وتراكمهــا ال يذهــب، 

بالــرورة، بوحــدِة املجتمــع والدولــة، وال يقــي عــى فرصــة تطــوره الدميقراطــي، بــل يشــع عــى قيــام 

دميقراطيــة توافقيــة فيــه")14).

ــع  ــرى أن "الواق ــن ي ــاص، ح ــام بالخ ــة الع ــة يف عالق ــة والطائفي ــن الدميقراطي ــري ب ــط الجاب ويرب

الطائفــي ال يطــرح نفَســه كمشــكل إال حينــا يكــون الواقــُع االجتاعــي ككلٍّ يعــاين مــن مشــكل عــام. 

واملشــكل العــام الــذي يعــاين منــه الواقــع العــريب ككلٍّ مــن الخليــج إىل املحيط هــو مشــكل الدميقراطية 

ببعديهــا الســيايس واالجتاعــي، فــإذا أخذنــا يف الحســبان هــذا املشــكل ظهــرت لنــا مشــكلة الطائفيــة، 

ومشــكلة العالقــة بــن الديــن والدولــة، كمجــرد نتيجــة مــن نتائجــه")15).

ــا ال  ــة؛ فإنن ــرة اإلطاحــة بالدميقراطي ــه لوت ــراع الطائفــي وتريع وحــن نتحــدث عــن خطــورة ال

نقصــد املظاهــَر االســتثنائية التــي قــد تطفــو عــى الســاحة السياســية حتــى يف أعــرق الدميقراطيــات 

ــات  ــة للدراس ــة العام ــداد املديري ــن إع ــف م ــاين" مل ــي واللبن ــا العامل ــة يف إطاره ــة التوافقي ــح، "الدميقراطي ــد الصل )13) د رغي

ــات، الجمهوريــة اللبنانيــة، امللــف الســادس عــر، كانــون الثــاين 2007، ص: ). واملعلوم

)14) املرجع نفسه، ص15.

)15) محمــد عابــد الجابــري، "الديــن والدولــة وتطبيــق الرشيعــة" مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت – لبنــان ط1، فرايــر 

)199م، ص 104.
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القامئــة، فالهنــد مثــاًل تُعتــر دولــًة ذات مقــدرة قويــة وتعيــش دميقراطيــة عاليــة، غــر أن عــدًدا مــن 

ــر  ــن آن آلخ ــا م ــون جميًع ــم، يقوم ــيخ وغره ــلمن وس ــدوس ومس ــن هن ــة "م ــا املجتمعي مكوناته

ــدون عــى رموزهــم املقدســة"))1). ولكــن الخطــورة تكمــن يف تحــّول  ــا ويعت ــاالت بعضهــم بعًض باغتي

التصفيــة الجســدية والــراع املســلّح مــن ظاهــرة اســتثنائية إىل ظاهــرة عامــة ويوميــة، تزعــج الســكينة 

ــة. ــذر بنشــوب حــرب طائفي العامــة وتن

وإن إمكانــات النظــام الدميقراطــي لتوفــر األرضيــة القانونيــة والتوافقيــة الحاضنــة لهــذا االختــالف 

أقــدُر مــن غــره مــن النظــم الوضعيــة، ورغــم أن الديــن )خاصــة ديننــا اإلســالمي) يؤكــد ُســنة االختــالف 

ــب واملصــادرة  ــَد مــن النظــم السياســية املحســوبة عــى الديــن شــابها التعصُّ ــة إالَّ إن العدي والتعددي

واإلقصــاء، وصاَحبَهــا العنــُف بأنواعــه املختلفــة بســبب تغليــب مصلحــة الطائفــة أو الفئــة القليلــة عــى 

مصلحــة الجاعــة ككل.

لذلــك فــإن اإلشــكاالت السياســية التــي تطرحهــا الطائفيــة عموًمــا وعنــد متكنهــا مــن دواليب التســير 

خصوًصــا، هــي إشــكاالت دقيقــة وعميقــة وخطــرة، وتــزداد تعمًقــا مــع طبيعــة اإلشــكاالت املرتبطــة 

بهــا ومنهــا: عالقــة الديــن بالدولــة، وحقــوق األقليــات، واملرجعيــة الحاكمــة، وقضيــة املواطنــة وغرهــا.

ــن  ــة ب ــات جذري ــة قامئــة عــى وجــود اختالف ــة للدول ــة السياســية واملجتمعي ــت البني ــا إذا كان وأم

مكوناتهــا؛ فلعــل النمــوذج "الســيايس" املفضــل ملثــل هــذه املجتمعــات، والكفيــل بتحقيــق االســتقرار 

وتوطيــد دعامئــه، هــو نظــام "الدميقراطيــة التوافقيــة")17)، النظــام املالئــم للمجتمعــات التعدديــة القــادر 

عــى توســيع دوائــر التوافــق وااللتقــاء وتضييــق دوائــر الخــالف واالنشــطار بفضــل مــا تُتيحــه آلياتــه 

مــن فـُـرص التنســيق والتواصــل والتقــارب، يف أفــق إيجــاد خالصــة تركيبيــة ملــا هــو مشــرتك بــن مختلــف 

أطــراف الجاعــة السياســية.

ــة  ــارات توافقي ــق اختي ــات، ويحق ــى التوازن ــظ ع ــان يُحاف ــاَم أم ــّد ص ــة يُع ــك الخالص ــاد تل وإيج

يســاهم فيهــا الجميــُع كلٌّ مبقــداٍر ونصيــٍب، كــا تســهم يف االســتقرار واألمــن وحفــظ النفــوس واألمــوال 

ــة  ــات الفكري ــع الصياغ ــرورة "وض ــري ب ــارق الِب ــه ط ــار إلي ــا أش ــذا م ــة، وه ــرَ فاعلي ــكٍل أك بش

والثقافيــة والتنظيميــة التــي متّكــن مــن جمــع أكــر مــا ميكــن جمُعــه مــن خصائــص كل القــوى والفئــات 

))1) "الدميقراطية" تشارلز تيليل، ص )9.

)17) انظــر: رغيــد الصلــح، "الدميقراطيــة التوافقيــة يف إطارهــا العاملــي واللبنــاين"، ملــف مــن إعــداد املديريــة العامــة للدراســات 

واملعلومــات، الجمهوريــة اللبنانيــة، امللــف الســادس عــر، كانــون الثــاين 2007.
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والطوائــف واملهــن واألهــايل واألقاليــم، التــي تتكــون منهــم جميًعــا هــذه الجاعــة السياســية، صياغــات 

تكــون قــادرًة عــى تحقيــق التــوازن بــن القــوى النســبية لهــذه الجاعــات الفرعيــة يف عمومهــا، ومتكــن 

مــن الوجــود الفســيح والفّعــال لــكل مــن هــذه القــوى ذات االعتبــار يف املجتمــع")18).

ومـن األمثلـة الدالـة عى هيمنـة الطائفية واملذهبية عى الحياة السياسـية يف مراحل تاريخية سـابقة، 

مـا عاشـته لبنـان يف فرتات سياسـية معيّنة جرّاء الحـرب األهلية والراعات الداخلية التي انعكسـت عى 

النظـام السـيايس، حيـث يـرى الجابـري، بعد تحليلِه للسـياق السـيايس السـائد يف تلك الفـرتة، أن "النظام 

ا  ا صحيًحـا. لقـد كان دميقراطيًـّ الدميقراطـي الـذي كان يُطبَّـق يف لبنـان إىل سـنة 1975 مل يكـن دميقراطيًـّ

يف الشـكل ولكنـه يفتقـد جوهـر الدميقراطيـة، وكان يحمـل يف أحشـائه جرثومـَة فنائـه وهـي الطائفيـة 

الدينيـة واملذهبيـة")19)، وهـي الطائفيـة التـي تضخمـت وفّصلـت الدميقراطيـة عى مقاسـها، واسـتأثرت 

فئـًة واحـدة بالقسـط األكـر من السـلطة السياسـية واالقتصاديـة "فقد بقيـت الطائفة املارونيـة مهيمنة 

ا، وازدادت هيمنتهـا يف ظـل »الدميقراطية« اللبنانية نفسـها، ويف نفـس الوقت تطورت  سياسـيًّا واقتصاديًـّ

ا، وأصبـح الفـارق بـن »الكيـف« املـاروين وبن  ا وسياسـيًّا وفكريًـّ الطوائـف األخـرى دميغرافيًّـا واقتصاديًـّ

»الكيـف« اللبنـاين ككل، مييـل إىل درجـة الصفـر، عى األقل عى مسـتوى الوعـي")20).

وإذا كان مبقــدور املنهجيــة الدميقراطيــة تحقيــق توافقــات وتوازنــات داخــل التشــكيالت املجتمعيــة 

ــة،  ــازالت متبادل ــة قامئــة عــى مســاومات وتن ــة توافقي ــدة، يف إطــار دميقراطي ــن والعقي املختلفــة الدي

فإنهــا مــن بــاب أوىل أقــدر عــى تحقيــق االســتقرار الســيايس يف مجتمعــات حســمت يف تحديــد ثوابــت 

هويتهــا وروافــد مرجعيتهــا. ونقصــد بذلــك معظــَم بلــدان العــامل اإلســالمي ذات الديــن الواحــد واللغــة 

املشــرتكة والهويــة اإلســالمية.

فوجــود ثوابــت مركزيــة مؤطّــرة لتوّجهــات الدولــة يشــّكل أرضيــًة خصبــة لنمــو تجــارب دميقراطيــة 

والرقــي بهــا وتعزيــز أركانهــا، مبــا يخــدم تلــك الثوابــت ويعــزز الوحــدة والتاســك ويعّمم الخــر والنفع. 

ــة اإلســالمية  ــارات تســتند بوضــوح إىل املرجعي ويف هــذا اإلطــار قــد يــرز نــوع مــن "الــراع" بــن تي

مــع غرهــا مــن التيــارات التــي متتــح مــن مرجعيــات مخالفــة، ويكــون حاجــز التصنيــف األيديولوجــي 

)18) الِبــري، طــارق "التجــدد الحضــاري، دراســات يف تداخــل املفاهيــم املعــارصة مــع املرجعيــات املوروثــة"، الشــبكة العربيــة 

ــروت، 2015، ص22. ــر، ط1، ب لألبحــاث والن

)19) حسن جميل "حقوق اإلنسان يف الوطن العريب" مركز دراسات الوحدة العربية بروت، فراير )198، ص 104.

)20) "الديــن والدولــة وتطبيــق الرشيعــة" الجابــري، محمــد عابــد، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت – لبنــان ط1، فرايــر 

)199م، ص 105.
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ســببًا يف إذكاء حــدة الــراع بينهــا رغــم إمكانيــة إيجــاد توافقــات تجمــع بينهــا يف الجوانــب االجتاعيــة 

واالقتصاديــة والتنمويــة.

ــاَم  ــالد املســلمن، ال يعنــي بالــرورة قي ــة اإلســالم يف عــدد مــن دســاتر ب والتنصيــص عــى مرجعي

دولــة دينيــة أو إســالمية، وقــد وظّفــت عــدد مــن التنظيــات املتشــّددة هــذه التســمياِت وحاولــت يف 

عــدد مــن بــؤر التوتـّـر إنشــاَء "دولــة إســالمية" بصيــغ وأشــكال معيّنــة.

ــذه  ــاوز ه ــة تج ــة الحضاري ــن الوجه ــا م ــرض علين ــة تف ــة الراهن ــة التاريخي ــل أن اللحظ والحاص

التســميات إىل مــا هــو أكــر واقعيــة وأقــدر عــى االنفتــاح واالســتيعاب، ومــن هــذا املنطلــق يقــرتح 

محمــد طــاليب اعتــاد "دولــة مدنيــة مبرجعيــة إســالمية اختيــاًرا ال إجبــاًرا. أي نختارهــا بــإرادة شــعوبنا 

ــن)")21). ــراه يف الدي ــه )ال إك ــا؛ ألن ــا إرغاًم ال أن نرغــم شــعوبنا عليه

إن التنــوع واالختــالف هــو أســاس التنافــس الدميقراطــي، وقــد يكــون مصــدَر قلــٍق حــن يتحــول إىل 

ــة) بضيعــة الطائفــة.  إقصــاٍء ممنهــج، يتطــور فيــا بعــد إىل رصاٍع طائفــي يلحــق الدميقراطيــة )الدول

وبذلــك تعــدُّ الطائفيــة مــن أكــر التحديــات التــي تواجــه البنــاء الدميقراطــي.

 2- تحّدي التفريط والنكوص والتراجع:

ــتهون  ــا يش ــق م ــروة وف ــلطة وال ــتئثارهم بالس ــة واس ــرد أو القل ــم الف ــن حك ــر ب ــرق كب ــاك ف هن

ويرغبــون، وحكــم الشــعب وإعطــاء أهميــة لقراراتــه واختياراتــه؛ فللســلطة شــهوة، واســتقراء التاريــخ 

ــإن  ــم ف ــن ثَّ ــواِع الخــالف، وم ــن أن ــره م ــن غ ــاء م ــًكا بالدم ــدل أن الخــالف الســيايس كان أشــدَّ فت ي

ــة  ــة ومعرفي ــًة حضاري ــعب فرص ــي للش ــة يعط ــم الدميقراطي ــير يف النظ ــدة التس ــى م ــص ع التنصي

للتقويــم والنقــاش والتــداول وتقييــم األداء، بهــدف النظــر يف إمكانيــة منــِح فرصــة جديــدة ملــن تــمَّ 

اختيارهــم يف الســابق أو البحــث عــن بديــل أفضــل، مبــا يتيحــه نظــام االقــرتاع املبــارش التــي يُعــّد البــؤرَة 

ــة يف النظــام الدميقراطــي. املركزي

ولعــل هــذا التنظيــم اإلجــرايئ الــذي يحــّدد عــدَد الواليــات العامــة ويعطــي الشــعب إمكانيــة التبديل 

والتغيــر بعــد مــّدة معيّنــة، مينــح أمــَل التجديــد املســتمر للســلطة، ومــن ثــمَّ قــد يكــون ذلــك دافًعــا 

)21) "الربيع الدميقراطي العريب، بداية عرص النهضة" طاليب، محمد مجلة الفرقان، عدد 9)/1433-2012، ص8.
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للتنافــس يف العطــاء بغيــة االســتمرار، ولكــن يف املقابــل قــد يســتغّل البعــض قــر مــدة الحكم والتســير 

ومحدوديتهــا للمزيــد مــن النهــب واالســتغالل املفــرط للســلطة واالســتفادات غــر املروعة مــن الروة.

لذلــك البــد مــن إجــراءات صارمــة للمراقبــة واملحاســبة، وإن عقــاب الشــعب بعــدم التزكيــة للمــرة 

ــل الســيايس  ــن مأسســة الفع ــد م ــل الب ــة، ب ــة الدميقراطي ــا لرتســيخ املنهجي ــرًا كافيً ــدُّ أم ــة ال يع الثاني

وتفعيــل صــارم ملبــدأ املحاســبة »مــن أيــن لــك هــذا؟«.

ــة  ــات الجاع ــع مكون ــل جمي ــن قب ــق م ــكل مطل ــا بش ــا به ــا مرّحبً ــا م ــُة يوًم ــن الدميقراطي مل تك

السياســية، وهــو أمــر طبيعــي لتضّمنهــا آليــاٍت تنظيميــًة تهــدف إىل ضــان الحقــوق ومنــع االســتبداد 

ــان مــع  ــر مــن األحي ــاٌت تصطــدم يف كث ــا غاي ــة والنظــام، وكله والحــرص عــى ســيادة العــدل والحري

ســلطة الــروة وشــهوة الســلطة ونزعــة العنــف "املــروع" للدولــة، وعنــف العصبيــة والطائفيــة، ومــن 

ثــم فــإن احتــاالت النكــوص والرتاجــع تبقــى واردة، حــن يختــل ميــزان التوافــق الــذي يجمــع األطــراف 

ــن  ــة، واملمثل ــدين، والصحاف ــع امل ــعب) واملجتم ــام )الش ــرأي الع ــي؛ أي ال ــام الدميقراط ــّكلة للنظ املش

ــة.  املنتخبــن، والدول

وقــد يفقــد املواطنــون الثقــَة يف القــادة املنتخبــن واألحــزاب السياســية واملؤسســات الحكوميــة، حــن 

يطــول أمــُد انتظــار تحقيــق املطالــب الحيويــة وتحســن مســتويات املعيشــة وتحصيــل األمــن والحريــة، 

وضــان دخــل مناســب وتقليــص نســب الفقــر والبطالــة والجرميــة والفســاد.. خاصــة إذا ُســطّرت تلــك 

الغايــات والطموحــات ُوُعــوًدا يف الرامــج االنتخابيــة، وكانــت دافًعــا رئيًســا الختيــار ممثــيل الشــعب يف 

مؤسســات الدولــة، ويف املارســة والتنزيــل تــّم الرتاجــع عنهــا، أو حصــل العجــز يف تحقيقهــا دون تقديــم 

مــررات معقولــة، تفــّر عوائــق التنزيــل وتوّضــح املفارقــة الحاصلــة بــن لــّذة الفكــر الســيايس النظــري 

وأمل الواقــع االقتصــادي والتنمــوي الواقعــي. 

ــم ملهمــة  ــة تحميله ــرتاع الدميقراطــي هــو يف الحقيق ــق االق ــيل الشــعب عــن طري ــض ممث إن تفوي

ــا أخــرى، وهــا:  ــن أحيانً ــا ومتكاملت ــن أحيانً ــن؛ متقابلت ــن جبهت ــوازن ب ــن ت البحــث ع

- الجبهــة األوىل: تحقيــق مطالــب األمــة االجتاعيــة واالقتصاديــة والسياســية وأهمهــا: العــدل 

ــة. ــب الحيوي ــن املطال ــا م ــرتم، وغره ــادي مح ــل م ــر دخ ــة، وتوف ــة، والكرام والحري

- أمــا الجبهــة الثانيــة فتتمثــل يف الســعي لتقويــة الدولــة مبؤسســاتها ومداخيلهــا ومّدخراتهــا وترشــيد 

خراتهــا، والســهر عــى ســر هياكلهــا وتوســيع روافدهــا املادية، يف ســبيل تحقيــق مطالب الجبهــة األوىل.
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وقــد يحصــل التقابــل بــن الجبهتن حن تكــر املطالب الشــعبية وبإلحاح، يف إطار دولــة ضعيفة مبوارد 

محــدودة وسياســات ارتجاليــة، وغيــاب برامــج حقيقيــة للنهــوض واإلقــالع. ولعــّل هــذا الوضع من أســوأ 

الحــاالت املفضيــة إىل االحتقان الداخيل أو االســتبداد والقمع والقهر الذي قد يتطوَّر إىل الراع واالقتتال.

هــذا الفعــل النهضــوي التحديثــي متبايــٌن مــن تشــكيل ســيايسٍّ آلخــر، فاألولويــُة املبــارشة لــدى دولــة 

دميقراطيــة ضعيفــة املــوارد هــو أن تســعى لتقويــة املؤسســات أواًل، وإنقــاذ هياكلهــا مــن اإلفــالس أو 

ــة املطالــب الشــعبية  ــة لتلبي ــف، وضــان حيويتهــا واســتقرارها، مــع البحــث عــن مــوارد إضافي التوقّ

التــي قــد تتحقــق أو تُؤجــل إىل إشــعار الحــق احرتاًمــا لُســلّم األولويــات، يف هــذا الوضــع تحتــاج الدولــة 

ــُل ســنده  ــُل رضــا الشــعب وتحصي ــن يكــون مــن الســهل ني ــد شــعبيٍّ وتكافــل مجتمعــي. ول إىل تأيي

لدعــم قــرارات متــّس نََفَســه االجتاعــي وتقــّوض معيشــته اليوميــة.

وإذا افرتضنــا، بُحســن نيــة، "معقولية أو صوابية" الدولــة يف قراراتها، فإن تفّهم املواطن لتلك اإلجراءات 

الصعبــة ميــرُّ عــر املناقشــة العلنيــة والواضحــة والتفصيلية يف إطــار املســؤولية الوطنيــة والتاريخية، التي 

تفــرض الوضــوح وإرشاك مكونــات األمة لبحث ســبل مواجهــة التحّديــات املطروحة ومآالتها املســتقبلية.

ــه  مــع اإلشــارة أيًضــا إىل أن تحصيــل الرضــا ضمــن هــذا اإلطــار هــو نــوٌع مــن التضحيــة لجيــل تنبّ

ــة اتُّخــدت يف مراحــل ســابقة، ورمبــا  ألزمــة مل يصنعهــا بيــده، وقــد تكــون ناتجــًة عــن قــرارات خاطئ

اســتغلّتها فئــات معينــة لتحقيــق مغانــم ماديــة واختــالس ثــروات غــر مروعــة.

ــة إىل  ــرتة حرج ــع يف ف ــد يدف ــتقبلية ق ــح املس ــتراف املصال ــة واس ــة العام ــق املصلح ــن منط ولك

جــرأة سياســية، باتخــاذ حزمــة إجــراءات إســرتاتيجية رغــم تكلفتهــا االجتاعيــة واالقتصاديــة. فتكــون 

الدولــة حينــذاك قــد قطعــت شــوطًا مهــاًّ لبنــاء ركائزهــا وتثبيــت دعامئهــا يف أجــواء ســلمية اجتاعيًّــا 

ــا محــدودًة بســبب اســتمرار الضغــوط  ــا مــا تكــون زمنيًّ ــا وسياســيًّا، ولكــن هــذه الثقــة غالبً واقتصاديًّ

االجتاعيــة وتراكــم املتطلبــات االقتصاديــة، خاصــًة وأن الطبيعــة التســلّطية للدولــة وبنيتهــا القهريــة 

ــط  ــد الضغ ــة، إال بع ــة واملدني ــوق االقتصادي ــن الحق ــد م ــن باملزي ــَع املواطن ــب متتي ــل يف الغال ال تقب

واالحتجــاج واملظاهــرات. كــا أن متتيــع الدولــة بالســيطرة املطلقــة عــى كل ثنايــا املجتمــع مــن شــأنه 

أن يؤجــل تحقيــَق تلــك املطالــب ويفــرض مزيــًدا مــن التضييــق والتســلّط األمنــي. 

ويف املقابــل يُعــّد إضعــاف الدولــة وإنهــاك مواردهــا وهياكلهــا وارتهانهــا إلمــالءات القــوى املهيمنــة، 

لهــا املمثلــون املنتدبــون،  بغيــة توفــر مطالــب الشــعب بــأي طريــق كان، هــو خيانــٌة لألمانــة التــي تحمِّ

"فمــن الخطــأ الجســيم أن تطلــب الكثــر من أي حكومــة، مبا فيهــا الحكومــة الدميقراطيــة؛ فالدميقراطية 
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ال تســتطيع أن تضمــن ملواطنيهــا الســعادة أو النجــاح أو الصحــة أو الســالم أو اإلنصــاف، فالوصــول إىل 

هــذه الغايــات يفــوق طاقــة أي حكومــة مبــا فيهــا الحكومــة الدميقراطيــة")22).

ــة  ــن: تقوي ــن متوازي ــى خطَّ ــز ع ــة ترتك ــة الدميقراطي ــول: إن مهم ــن الق ــرى ميك ــارة أخ وبعب

الدولــة، وخدمــة الشــعب يف آن واحــد؛ لذلــك ال يصــح جعــُل الدميقراطيــة ضحيــًة ألولويــة التنميــة 

ــوة  ــن الق ــى مكام ــالع ع ــات االط ــر إمكاني ــلطة يوفّ ــن الس ــرب م ــة، فالق ــة واالقتصادي االجتاعي

والضعــف، ومــدى الحاجــة إىل تعزيــز املــوارد وتنويــع مصــادر الــروة حتــى تســتجيب للتطلعــات 

املجتمعيــة، ومــن ثــم "فــإن إقامــة الدميقراطيــة تتوقــف عــى تغيــرات يف مجــاالت ثالثــة: التفــاوت 

الطبقــي، وشــبكات الثقــة، والسياســة العامــة، كــا تتوقــف عــى التفاعــل بــن تلــك املتغــرات")23).

ــار الدميقراطــي عنــٌر محــوريٌّ للرقــي باملارســة السياســية وتثبيــت  إن تحــدَي الثبــات عــى الخي

توافقــات بــن األطــراف املشــكلة للفعــل الســيايس. ورغــم طغيــان الدولــة الناعــم وشــحها يف العطــاء، 

البــّد مــن إيجــاد توافــق إســرتاتيجي وتعاقــد ســيايس بغيــة إقامــة ســلم اجتاعــي يحفــظ هيبــَة الدولــة 

مــن جهــة، ويضمــن كرامــة املواطــن مــن جهــة ثانيــة.

 3- تحدي االنقالب العسكري:

ــا  ــيادتها داخليًّ ــة وس ــة الدول ــاٍن لحاي ــاَم أم ــة ص ــة والرط ــات األمني ــُش واملؤسس ــر الجي يعت

ــل يف  وخارجيًّــا، كــا يعتــر يف الوقــت نفســه أحــد املنافســن أو املناهضــن السياســين املحتملــن للتدخُّ

أي وقــت مــن األوقــات وشــغل منصــب الهيئــة املنتخبــة. ويصعــب التنبــؤ باالنقــالب العســكري نظــرًا 

ــذ. ــة توقيــت التنفي ــة القــرار وخفــاء التخطيــط وفجائي لّري

وقــد شــهدت العديــد مــن بلــدان العــامل ســطوة العســكر وســلطته السياســية واألمنيــة، خاصــة يف 

أمريــكا الالتينيــة، وقــد اشــتدت حدتهــا بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة إىل حــدود الثانينيــات "فمــن بــن 

ســبع وأربعــن حكومــة يف جواتيــاال والســالفادور وهنــدوراس ونيكاراجــوا، حصــل ثلثهــا عــى الســلطة 

بطــرٍق غــر االنتخابــات الحــرة العادلــة، واألكــر بانقــالب عســكري")24).

)22) روبــرت أ. دال "عــن الدميقراطيــة" ترجمــة أحمــد أمــن الجمــل، الجمعيــة املريــة لنــر املعرفــة والثقافــة العامليــة، القاهــرة، 

ط1، 2000م، ص58.

)23) تشارلز تيليل "الدميقراطية"، ص 139.

)24) روبرت أ. دال "عن الدميقراطية" م.س، ص137.
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غــر أن التحــوَُّل التدريجــي ملعظــم األنظمــة السياســية نحــو موجــات الدميقراطيــة وازديــاد الوعــي 

ــه  ــن مهمت ــش يف الســلطة، وتقن ــية، أدى إىل انحســار تدخــل الجي ــا السياس ــة أدواره الشــعبي بحيوي

بالتنصيــص عــى أدواره دســتوريًّا، وضــان حيــاده التــام عــن التنافــس الســيايس، بــل وخضوعــه ملراقبــة 

ــكرية  ــوى العس ــن الق ــا مل تك ــام، "ف ــق والءه الت ــا يحق ــا مب ــت إمرته ــل تح ــة والعم ــلطة املدني الس

ــية  ــات السياس ــإن املؤسس ــا، ف ــن دميقراطيًّ ــن املنتخب ــة للموظف ــيطرة الكامل ــت الس ــة تح والرطي

ــى")25). ــأ أو تبق ــر أن تنش ــة ال ينتظ الدميقراطي

ويــرى عبــد اإللــه بلقزيــز أن "الجيــش مؤسســة مــن مؤسســات الدولــة وليســت جهــازًا أو أداًة بإمــرة 

ــك شــأن مؤسســات الســيادة  ــة الحاكمــة، شــأنها يف ذل ــة وليســت للنخب ــا مؤسســة لألم الســلطة، إنه

األخــرى كالقضــاء أو رئاســة الدولــة، ومعنــى ذلــك أنهــا مؤسســة لهــا نصــاب مســتقل يف الكيان الســيايس 

ومحايــد يف العالقــات السياســية بــن الســلطة واملجتمــع"))2).

ويأخــذ االنقــالب العســكري عــى النظــام الســيايس القائــم أشــكااًل مختلفــة، وتتبايــن مــدة اســتيالء 

الجيــش عــى الســلطة مــن تجربــة ألخــرى، كــا تتعــدد أســبابه وصــوره، فقــد يكــون ناجــًا عــن فشــل 

تجربــة الحكــم املدنيــة يوازيــه قــوة املؤسســة العســكرية، أو بدافــع شــهوة الســلطة وإغــراء الــروة، أو 

بتخطيــط خارجــي وتنفيــذ عســكري داخــيل.

لــه فهــو تجــاوز إلرادة األغلبيــة وفــرض لهيمنــة الفــرد أو الجاعــة القليلــة  وأيًّــا كانــت دوافــع تدخُّ

ــة  ــد التجرب ــة وتكبّ ــة املرتاكم ــبات املدني ــى املكتس ــض ع ــة تجه ــل ديكتاتوري ــة بدائ ــوة، وصناع بالق

ــل  ــة وح ــكام العرفي ــالن األح ــة وإع ــس التمثيلي ــل املجال ــرّاء "تعطي ــة ج ــات فظيع ــية تراجع السياس

األحــزاب السياســية، وفــرض الرقابــة عــى الصحــف وتوقيــف عــدد مــن الساســة- يقــل أو يكــر- ممــن 

عملــوا يف ظــل الحكــم الســابق وصــدور قــرارات العــزل الســيايس وحجــز األمــوال")27)، التــي قــد يتــم 

تهريبهــا إىل بنــوك خارجيــة تحســبًا لطــوارئ مفاجئــة وإعــداًدا ملــكان اســتقرار جديــد، مــا يؤكــد ضمنيًّا 

ــة  ــا لألنظم ــي عموًم ــيل والعامل ــد املح ــف التأيي ــبب ضع ــن بس ــك االنقالبي ــي تتملّ ــوف الت ــة الخ نزع

العســكرية.

)25) املرجع نفسه، ص)13.

ــه "السياســة يف ميــزان العاقــة بــن املجتمــع والدولــة"، مجموعــة باحثــن، الجيــش والسياســة يف الوطــن  ))2) بلقزيــز، عبــد اإلل

ــروت، 2002م، ص )1.  ــريب، ب الع

)27) "حقــوق اإلنســان يف الوطــن العــريب؛ املعوقــات واملامرســة" حســن جميــل، ضمــن "أزمــة الدميقراطيــة يف الوطــن العــريب"، 

بحــوث ومناقشــات النــدوة الفكريــة التــي نظمهــا مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ص528.
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وتكمــن عــدم فعاليــة العســكر يف تقلـّـد الناصيــة السياســية يف خصوصيــة أجهزتــه املصّممــة يف األصــل 

عــى تســهيل تنفيــذ أوامــر الســلطة التريعيــة، وطبيعــة مهامــه املوّجهــة نحــو فعــل القــوة الردعيَّــة 

أو املواجهــة املبــارشة؛ فالقــوة العســكرية "مل تـُـن لتجميــع الخالفــات الداخليــة وإيجــاد تســوية لهــا، أو 

لحشــد تأييــد واســع مــن جميــع األطــراف خلــف سياســة مــا، أضــف إىل ذلــك أن املنظــات العســكرية 

ال تتكيّــف بســهولٍة مــع تجمعــات التأييــد أو االتصــال مبجموعــات اجتاعيــة خــارج هــرم القيــادة")28). 

وإذا كان املبــدأُ األســاس للدميقراطيــة هــو حكــَم الشــعب بالشــعب لصالــح الشــعب، فيمكــن القــول: 

إن "جميــع االنقالبــات كانــت نكســًة للدميقراطيــِة وملارســِة حقــوق اإلنســان والحريــات يف البلــد الــذي 

وقعــت فيــه؛ ذلــك أنــه بــرف النظــر عــن آراء ونوايــا القامئــن باالنقــالب قبــَل القيــام بــه، وســواء أكانوا 

َحَســِني النيــة فيــا يُعلنــون يف بيانهــم األول مــن وعــود، وكونهــم يســتهدفون إقامــَة حكــٍم دميقراطــي، 

ــًا  ــوا إال حك ــام- مل يقيم ــه ع ــكرية- بوج ــات العس ــوا باالنقالب ــن قام ــإن الذي ــك، ف ــوا كذل أم مل يكون

عســكريًّا ال دميقراطيًّــا")29).

والعديــد مــن الدميقراطيــات التــي أعقبــت تدخــل العســكر كانــت دميقراطيــاٍت شــكليًة، ال يظهــر 

ــن  ــن م ــية واملهيم ــاة السياس ــس يف الحي ــل الرئي ــه الفاع ــم كون ــة، رغ ــم العســكر يف الواجه ــا حك فيه

خلــف املــرح عــى تفاصيلهــا.

4- تحّدي التدّخل الخارجي:

ــي  ــام دميقراط ــود نظ ــتحالَة وج ــا، اس ــة له ــس املوّجه ــة، واألس ــة للدميقراطي ــادئ النظري ــل املب تُحي

ــة  ــا قــوى الهيمن ــي متثله ــة الت ــة، والضغــوط األجنبي ــة، وخاضــع لإلمــالءات الخارجي ــم عــى التبعي قائ

ــح  ــة املصال ــعبية وأولوي ــن اإلرادة الش ــع م ــط الناب ــذايت والتخطي ــتقالل ال ــك أن االس ــة)30)؛ ذل الدولي

)28) جابرييل إيه. وآخرون، "السياسات املقارنة يف وقتنا الحارض؛ نظرة عامة" م س، ص151.

)29) حسن جميل، "حقوق اإلنسان يف الوطن العريب؛ املعوقات واملامرسة" م س، ص527.

)30) شــهدت العديــد مــن بلــدان العــامل، خاصــًة إبــان الــراع بــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة واالتحاد الســوفيايت، تدخــالت مبارشة 

واإلطاحــة بدميقراطيــات ناشــئة وإضعــاف حكوماتهــا املنتخبــة خاصــة يف أمريــكا الجنوبيــة وآســيا، بدعــاوى حايــة الرعايــا واألمــن 

ــات  ــدم الدميقراطي ــن أق ــا) م ــلوفاكيا« )التشــيك حاليًّ ــون »تشيكوس ــرتض أن تك ــن املف ــد كان م ــن، وق ــن املتصارعت ــي للقوت القوم

ــا مــن ظهــور  ــع التدخــل الســوفيايت أيًض ــة، كــا من ــة الثاني ــذاك بعــد الحــرب العاملي ــوال تدخــل االتحــاد الســوفيايت آن املعــارصة ل

املؤسســات الدميقراطيــة يف بولنــدا واملجــر. أمــا ســجل تدخــالت الواليــات املتحــدة األمريكيــة فلعلــه األكــر يف عــدد التدخــالت يف 

ــا. الشــؤون الداخليــة للــدول القريبــة منهــا أو البعيــدة جغرافيًّ
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ــامل  ــا "اليقظــة السياســية الشــاملة للع ــك حاليًّ ــّزز ذل ــات هــذا النظــام، يع ــن أهــم مقوم ــة م الداخلي

ــد")31). ــر بعي ــت غ ــًة إىل وق ــيًّا أو مقموع ــلبية سياس ــت س ــكانية كان ــل س لكت

ــة  ــالت إقليمي ــف إلنشــاء تكت ــة، وحاجــات التحال ــات خارجي ــاء عالق ــة بن ــع اإلشــارة إىل أن حتمي م

يف عــر العوملــة، ينبغــي أن يحكمهــا بالــرورة النظــُر يف مآالتهــا وآثارهــا وكيفيــة تطويعهــا لتخــدم 

ــة والسياســية. ــة واالقتصادي ــة االجتاعي ــات األم ــة واجه ــة وتقوي ــح الداخلي املصال

ــاد  ــيا، واالتح ــة، وروس ــات املتحــدة األمريكي ــى )الوالي ــة العظم ــوى الدولي واملالحــظ أن ســطوة الق

األوريب، والصــن) وهيمنتهــا وتنافســها فيــا بينهــا وتدخالتهــا املدروســة يف الشــؤون الداخليــة للكثــر 

ــا  ــامل، وجعله ــدان الع ــن بل ــد م ــة للعدي ــى الدميقراطي ــن أركان الِبَن ــّوض م ــد ق ــامل، ق ــدان الع ــن بل م

طرفـًـا منفعــاًل وخاضًعــا لحســاباٍت معقــدة، وأحيانـًـا لحــروٍب مدّمــرة، غالبًــا مــا يكــون الشــعُب الطــرَف 

ــة. ــة واالجتاعي ــورة االقتصادي املــؤدي للفات

وال شــك أن منهــج الرأســالية املتوحشــة القائــم عى اإلغــراءات املاليــة واالقتصادية والديــون املرهقة، 

قــد أثــر بشــكل كبــر عــى األنظمــة الناميــة يف تطويــر دميقراطياتهــا الصاعــدة؛ األمــر الــذي قــد يصــل 

أحيانـًـا إىل االنقــالب عــى الدميقراطيــة ودعم أنظمــة ديكتاتورية واســتبدادية وتأمن اســتمرارها وبقائها.

ــق  ــى تحقي ــرص ع ــن تح ــة؛ ح ــدول الغربي ــن ال ــدد م ــدى ع ــة ل ــة عجيب ــى مفارق ــف ع ــا نق وهن

تحســينيات وحاجيــات الدميقراطيــة داخــَل أوطانهــا، ويف املقابــل تعمــد إىل معارضــة شــديدة وتعلــن 

ــة وإســالمية،  ــدى أوطــان عربي ــة ل ــات الدميقراطي ــا عــى جهــود تحــاول تحقيــق رضوري ــا رضوًس حربً

ــة والتوســعية. ــا االقتصادي ــَة أطاعه ــا يكــون الســبُب حاي ــا م وغالبً

ويف هــذا الســياق يذهــب طــارق البــري إىل أن التحــرَُّر مــن اإلمــالء الخارجــي يعــّد أحــَد األســس 

املهمــة التــي يقــوم عليهــا البنــاء الدميقراطــي، حيــث يؤكــد "عــى رضورة االســتقالل الســيايس الــذي 

يتمثــل يف تأكيــد تحــرُّر اإلرادة السياســية للجاعــة مــن إمكانــات اإلمــالء الخارجــي عليهــا، واســتبقاء 

التحــّرر والســعي لكــّف الضغــوط الخارجيــة، فــإذا كانــت عرَفـَـْت نظـُـَم حكــٍم مســتقلًة غــَر دميقراطيــة، 

فإنــه يســتحيُل قيــاُم نُظُــٍم دميقراطيــٍة غــر مســتقلة")32).

)31) زبيغنيــو بريجنســي، "رؤيــة إســرتاتيجية، أمريــكا وأزمــة الســلطة العامليــة" ترجمــة فاضــل جتكــر، دار الكتــاب العــريب، بــروت 

- لبنــان، 2012م، ص37.

)32) الِبري، طارق "التجدد الحضاري، دراسات يف تداخل املفاهيم املعارصة مع املرجعيات املوروثة"، م س، ص: )23.
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ورغــم التحــول التدرّجــي للتدخــل الخارجــي مــن الغــزو املبــارش إىل التحكــم غــر املبــارش، فــإن "عــامل 

القــرن الواحــد والعريــن يطــرح تحديــاٍت شــديدَة االختــالف عــن نظرتهــا يف املــايض. فالعــامل اآلن- يف 

ُجــلِّ األمكنــة- بــات واعيًــا سياســيًّا. مثــة املاليــن يف حالــة غليــان واضطــراب تطلًعــا إىل مســتقبل أفضــل. 

وهــو يشــهد أيًضــا تشــتت الســلطة العامليــة- مــع ظهــور عــدد مــن الطامحــن الجــدد رسيعــي الصعــود 

يف الــرق. لــذا فــإن عــامل اليــوم أقــل قابليــة للتســليم بهيمنــة قــوة منفــردة، حتــى ولــو كانــت بالغــَة 

الجــروت عســكريًّا وعظيمــة النفــوذ سياســيًّا")33). 

وال شك أن الدميقراطية قادرٌة عى توفر اإلطار التنظيمي لهيكلة العمل السيايس ومواجهة معقلنة للقضايا 

الكرى للبلد، والعالقة بن الطبقات الغنية والفقرة ومشاكل الواقع االجتاعي وكيفيات معالجتها يف إطار 

مسؤولية جاعية، تجسدها هيئات ومنظات ومراكز ومؤسسات تضبط حدود التدخل/التعاون الخارجي.

5- التحّدي املرّكب:

د التحّديــات وتداخلهــا يف آٍن واحــد يف وجــه املــروع الدميقراطــي،  ونقصــد بالتحــدي املركّــب تعــدُّ

مــع تبايــن حدتهــا واختــالف درجتهــا مــن قُطــر إىل آخــر. فقــد ترتاخــى النخبــة السياســية وتكــون قابلــًة 

للرتاجــع والنكــوص، وقــد يتــم إذكاء النعــرات الطائفيــة، يوازيــه تغــّول املؤسســة العســكرية وجاهزيتهــا 

للتوّغــل يف الحيــاة السياســية، وقــد تكــون تلــك األوضــاع فرصــًة مواتيــة لتدخــل الُقــوى األجنبيــة وفــرض 

هيمنتهــا عــى الخــرات االقتصاديــة واملــوارد الحيويــة.

ويف املقابــل ميكــن أن نتحــدث عــن نظريــة االســتعداد املركـّـب لحايــة املــروع الدميقراطــي، والقائم 

عــى اليقظــة الدامئــة للشــعب والنخبــة السياســية ومؤسســات الدولــة، واحتــواء االختالفــات الداخليــة، 

وتقويــة الواجهــة العســكرية لتأمــن الحايــة الداخليــة والخارجيــة، وهــو مــا أشــار إليــه طــارُق البــري 

بــرورة "مراعــاة اعتبــارات األمــن القومــي اإلقليمــي بالســعي لتحقيــق التــوازن الســيايس والعســكري 

الــذي مينــع التهديــَد الخارجــي مبــا يشــّكله مــن ضغــوط عــى اإلرادة الوطنيــة")34). 

إن التحــدي الخارجــي ظــل موجــوًدا عــر التاريــخ، متبــاَدَل األدوار بــن األمــم ضعًفــا وقــوة، وكثــرًا مــا 

كانــت التهديــدات الخارجيــة دافًعــا للمزيــد مــن التاســك املجتمعــي واالســتعداد الواســع للتضحيــة 

بدافــع املواطنــة والحفــاظ عــى عــزة الجاعــة وكرامتهــا.

)33) "رؤية إسرتاتيجية، أمريكا وأزمة السلطة العاملية" زبيغنيو بريجنسي، م س، ص219.

)34) الِبري، طارق "التجدد الحضاري، دراسات يف تداخل املفاهيم املعارصة مع املرجعيات املوروثة" م س، ص: 237.
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كــا أن التحــدي الطائفــَي يفــرض عــى مختلــف الطوائــف املشــكلَة للجاعــة السياســية، والحــذر من 

توســيع دائــرة التقســيم والتفتيــت وإنهــاك الــذات أمــام التحديــات الخارجيــة، و"يعتقــد الدميقراطيــون 

التوافقيــون أن قــادة الــدول الصغــرة يشــعرون أكــر مــن قــادة الــدول الكبــرة أو املتوســطة بالتحديــات 

الخارجيــة وبالحاجــة إىل التفاهــم والتشــارك؛ بغــرض حايــة بلدانهــم مــن هــذه التحديــات")35).

صحيــح أن جوهــر الدميقراطيــة يكُمــن يف مركزيــة خيــارات الشــعب وحاكميتــه يف القــرار الســيايس، 

ــة  ــة والثقافي ــكل الحضــاري السياســية واالقتصادي ــُة التّش ــا مل تنخــرط منظوم ــك ال يكفــي م ولكــن ذل

ــر تحيــل إىل أن "محصلــة  يف تعزيــز األبنيــة الدميقراطيــة، خاصــة وأن األوضــاَع املعــارصة يف بــؤر التوتّ

السياســة العامــة ليســت عــى اإلطــالق، بيــد الشــعب أو قادتــه يف أي دولــة يف العــامل. فأوضــاع البيئــة 

ــل  ــط أفض ــد تحب ــرة ق ــة العاب ــع، والصدف ــي األوس ــامل الخارج ــداث يف الع ــاع واألح ــة واألوض الداخلي

الخطــط والرامــج التــي رُتّبــت بعنايــة وحنكــة"))3).

ــب، والتأثــرات البينيــة بــن دول  ولكــن القاعــدة العامــة ال تُنَقــض بوجــود االســتثناء، فالواقــع مركّ

العــامل ازدادت تداخــاًل وتعّقــًدا أكــر مــن أي وقــت مــى، واحتــاالت نشــوب أنــواع مــن الــراع واردة؛ 

ــق رصاعــات  ــث لخل ــا، والســعي الحثي ــا وفنونه ــل ألنظمــة التســلّح وأنواعه خاصــة مــع التطــور الهائ

إقليميــة لتريــف تلــك األســلحة وتجريبهــا، ومــن ثــم فالتحديــات املركّبــة التــي تواجههــا الدميقراطيــة 

تفــرض إيجــاَد حلــول مركّبــة؛ ألن الحلــول الجزئيــة ال تكفــي لتعزيز االســتقرار العاملي واإلقليمــي وتثبيت 

قيــم التعــاون والتضامــن، بــل البــّد مــن مقاربــٍة شــاملٍة ملختلــف املداخــل الفاعلــة يف االجتــاع البري. 

  خاتـمة:

وختاًمــا ميكــن القــول: إن الدميقراطيــة تشــّكل- حتــى اليــوم - أفضــَل نظــاٍم قــادر عــى توفــر األســس 

النظريــة واملبــادئ العمليــة الضامنــة لســر الدولــة الحديثــة، خاصــة وأنــه نظــام قابــٌل للتكييــف َوفْــَق 

ــي النظــام الدميقراطــي ال يعنــي اســتراَد آليــات  خصوصيــات كل مجتمــع عــى حــدة. ومــن ثــمَّ فتبّن

تنظيميــة جافــًة والعمــل عــى تنزيلهــا يف أي واقــع كان، وإمنــا هــو ســرورة متدرجــة ينبغــي حقُنهــا 

ــزة، ودمجهــا بانســياب ومنهجيــة لتجويــد معــامل املــروع الحضــاري  يف النســق الســيايس بعنايــة مركّ

لألمــة؛ حتــى تــؤدَِّي دورهــا املطلــوب وتقطــف نتائجهــا املرجــّوة عــى املســتوى القريــب والبعيــد.

)35) رغيد الصلح، "الدميقراطية التوافقية يف إطارها العاملي واللبناين" م. س، ص 14/13.

))3) "السياسات املقارنة يف وقتنا الحارض؛ نظرة عامة"، م س، ص30.
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ومــع ذلــك فهــي تبقــى مروًعــا غــَر مكتمــل عــى الــدوام، باعتبــاره آليــًة إجرائيــًة تنظيميــة مرتبطــة 

بالواقــع الخاضــع للتغــّر باســتمرار، واملهــّدد بتحّديــات مختلفــة داخليًّــا وخارجيًّــا.

ولعـــل االعتبـــار الـــذي تُوليـــه الدميقراطيـــة لخيـــارات الشـــعب قـــد يجعـــل مواجهـــَة تلـــك التحديـــات، 

ـــس  ـــى عك ـــة، ع ـــا وقناع ـــع برض ـــا الجمي ـــرط فيه ـــة ينخ ـــًة جاعي ـــا، مواجه ـــة أحيانً ـــون عاصف ـــي تك الت

النظـــم االســـتبدادية التـــي تجعـــل الشـــعوب أُلعوبـــًة يف معـــدالت رصاع وتطاحـــن قـــد تـــأيت عـــى 

ـــس. ـــر والياب األخ
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