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في العالم العربي واإلسالميةالتحدیات الدیمقراطی

االستعماري، سیاسات الدول ما بعد االستعماریة، نھایة الحرب الباردة والعولمة، تشكل اإلرث
اإلسالمیة–أربعة عوامل تتحكم في تطور المجتمعات العربیة 

االجتماعیة التي تتولد عن "االنفتاح" تضاعف التوترات، التي تتمظھر على شكل مواجھة القطبیة
دینیة وعقائدیة

ذه ھربعة عوامل تتحكم في تطورأخذ بعین االعتبار أن یأاإلسالمي یجب-إن كل نقاش حول العالم العربي
:ومتفاوتالمجتمعات بشكل مشترك 

ةوممركزخطیرھا تركت ھذه المجتمعات في حالة تخلف بمللم یساالستعماري لعصرنة مفروضةإلرثا) 1
.على ذاتھا وعرضة لمشاكل الھویة

ستقالالت االخینخب بواسطتھا أنظمة متسلطة بررتھا بترسالقامتأسیاسات الدول ما بعد استعماریة التي ) 2
.الوطنیة وضرورات حداثة جدیدة

بقلم
هشام

بن عبد اهللا
العلوي
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لقوتیناسمح لألنظمة بتقویة ذاتھا بالتحالف مع إحدىتب كانتن ھذه الحرألنھایة الحرب الباردة، ) 3
لیة ونقط خشاكلھا الدامعات نفسھا مجبرة على مواجھةمجد ھذه المجتتالعظمیین. ومع نھایة لعبة التحالف ھذه،

.ضعفھا الجیو سیاسیة

بلدانالغرقتأدة، قد تزامن عموما مع نھایة الحرب البارتخیرا، ھناك العولمة، وھذه الظاھرة التي) أ4
تباسات اللامنوي سلسلة من المشاكل غیر المسبوقةفریق النمو، طرة فيئومعھا مجموع الدول السااإلسالمیة

.المؤلمة

عمق یھذه العولمة مع المطالب االجتماعیة المحلیة، وھذا مالدیةالقتصا، تصطدم المتطلبات اأخرىمن جھة 
.ھاھرظاممجرد مظھر من» إسالمیة «بر الحركات المسماة عتتوالتياعیة، ذي القالقل االجتمغالفوارق وی

.ذي یجب استحضاره في الذھن على مدى نقاشناالربعة بنیة النسیج العامألتمثل ھذه المكونات ا

الجمیع . وسیاسي-ي مرحلة جدیدة من تطورھا السوسیوفشرعتاإلسالمیةمم ألن اأإن الجمیع الیوم یعلم ب
الحاكمین ال یتحكمون ون المواطنینأالتحدید، والجمیع یعلم أخیرا بن ھذه المرحلة الجدیدة صعبةأكذلك بیعلم

سیاسي المستقبلي. وھذا الوضع -لسوسیواویجدون صعوبة في تحدید نماذج التوازنبقوة في الوضع الحالي
مع ، واألمر یتعلق ھنا بقطیعة حقیقیةیةاإلسالملبلدان االعدید منياألزمات المفتوحة منھا والكامنة فیغذي

الدائم للحركات المتطرفة،والتجدرالحروب األھلیة، والماضي القریب، قطیعة تتمظھر في االختالالت
.خیرا في وصول جیل جدید من القادةأمحاوالت خجولة لالنفتاح الدیمقراطي، تتجلىو

I ة في أزمةودولھا ما بعد االستعماریاإلسالمیة) المجتمعات

.لنبدأ أوال ببعض العناصر الخاصة بھذه األزمة
وھي مرحلة مرحلة جدیدة من تجربتھا التاریخیة،اإلسالمیةمنذ نھایة السبعینیات، دخلت المجتمعات

.والتساؤالتالشكوك 

الوسطى، سیاآفي اإلسالمیةالنظام السوفیاتي استقالل الجمھوریات لقد شجعت نھایة الحرب الباردة وانھیار) 1
ریع «جھات أخرى، من استراتیجیة، في حین أن ھذین العاملین قد قلصا، في-مخلخلة بھذا المعطیات الجیو

الجانب األیسر لروسیا وطنیة على- غنیة بالقوة، بل ظھرت تجمعات فوق وھكذا ظھرت بلدان». التحالف
الحرب الباردة السابقان یقدمانھا، كل معسكراوشاھدنا أیضا انخفاض المساعدة التي كان . وتخوم الھند والصین

).سوریا، األردن، المغرب كنماذج مفضلة(لحلفائھ

ارمة صووأجبرت الدول المنتجة على إجراء مراجعات قاسیةلقد تقلصت مداخیل البترول في كل األنحاء) 2
الصعوبات والثقافیة، مما یفسرالبنیات التحتیة وتغطیة الحاجیات االجتماعیةیث لبرامج توسعھا الصناعي، وتحد

التخفیف من أثر وتوقیف التوسع من أجلل العقد المنصرم،خالالصناعات الثقیلة التي أنشئت التي تواجھھا
و مراجعة معطیات سوق أفي شمال إفریقیا) وكانت النتیجة الناجمة عن ذلك، ارتفاع البطالة (كما. المدیونیة

الخلیج) وفي كل البلدان كانت نھایة مرحلة: إذ أنالعربیة السعودیة ودولفیما یخص الھجرة (كما في لغالش
وحدھا قادرة على ضمان التجھیز والتصنیعالدولة الخارجة من رحم النضاالت الوطنیة، لم تعد

.الثرواتمواصلة احتكار التحكم في مجال إعادة توزیع ومنحطیة الحاجیات االجتماعیة وال قادرة علىغوت

البلدان، خروجا غیر مضمون ومؤلما. ولم تعد الدولةمن ھذه المرحلة األولى، في كلوجقد بدا الخر) ل3
لمستویین اح نفسھا كشریك واحد ووحید علىروالمجتمعات وطالوطنیة المتسلطة قادرة على تدبیر االقتصادیات

.الدبلوماسي والتجاري
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أن جزءا كبیرا ة أعمال تشجع على الخوصصات، ونجدبورجوازیففي السیاق الجدید للعولمة، تقوت بھذا
مما نجمت عنھ فوارق الشبكات التي كانت تراقب في السابق القطاع العام،ج منرمن ھذه الطبقة الجدیدة خ

.فاقمتھا التنافرات في أنماط العیش واالستھالكحادة وتوترات اجتماعیة

جیب بنفس الطریقة عن ھذه الظروف الجدیدة،توھیاكلھا السیاسیة الاإلسالمیةات عإن المجتم
الفوارق، اختالل صراعات اجتماعیة ناتجة عن تفاقم-الصراعات: واستراتیجیات تكیفھا تطبعھا العدید من

لكن -العسكریة والنفقات المھمة األخص من القسط الوافر واألولوي للنفقاتالمیزانیات (مع ما یصاحبھ على
لمشككة في اشرعیة الدولة، إعادة النظرك، أزمةھاللقطاع التربیة)، أزمة االست-ألحیاناغیر الفعالة في أغلب

سیاسیة والعقائدیة. والدولة الوطنیة بما ھي تشكیلةالوطني من طرف الصراعات والخصومات اإلثنیةالمشروع
لمبنيوطني للجماعة ا-جدیا من طرف النموذج فوق، تواجھ تحدیاأخرىتجد نفسھا من جھة 

.الواجھةالرادیكالیون فيمیونالاإلسعلى اإلیمان الذي یضعھ 

مستوى ي العام أو علىأعن نفسھا، سواء على مستوى الرفي كل مكان، عبرت أحاسیس العجز واإلحباط)4
.القادة السیاسیین

عظمىصبح غیر متساو تحت إشراف قوةأطارإي الشرق األوسط تجري فيفإن مفاوضات السالم 
، سالمياإلخیرا ال تستطیع منظمة المؤتمرأتقلصا وانحرافا. ومم المتحدة تزدادألن سلطات وعمل اأواحدة، كما 
في صراعات فیما یخص القدس والء شیاألجرى امیر غتالمبادالت الدولیة، اني مجالفالنجاح رغم بعض

.)اناغستدوفو، ان، كوسشنة، الشیسوبالد (ھدیتمسلمة تحت الحیث توجد تجمعاتأخرى

تناھضھا بالفعل قوى التنمیةومحركةالمتسلطةلوطنیةاشرعیة، فالدولةةمأزالبلدان لخیرا نشاھد في ك) أ5
الجھاز العسكري.أو منعتمجالممن وى نابعةق» مسالاإلمختلفة تنتسب إلى

IIمحاوالت الخروج من األزمة (

.ج من األزمةوللخرخمس محاوالتالتشخیص، یمكن رسمبعد ھذا
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إصالحات األجنبیة عبروتنفتح لالستثماراتالقروض الدولیةالبلدان تلجأ إلىالمجموعة األولى من
.والتدبیريوین التقنيللتكسیاسة مستمرةوتصاحب كل ھذامناسبة،

في%7المضطرد (ینتج النمو االقتصاديجنوب شرق آسیا،الخاصة مھمة، كما فيوأنى تكون الموارد
المتسلطة من وتستفید األنظمة. االقتطاع الضریبيفي نفس اآلن من ثقلل ویخففغواحد) الشالمعدل خالل عقد

بالذكر أن ھذه . وجدیراإلقلیمیةداخل المجموعةنافسةالوطني والمكاستراتیجي الرفاهنفسھاتطرحوھذا
ومن المحتمل أیضا أندائما من دعم الیابان،البلد مثال استفادتمنع التعاون. فھذافي حالة أندونیسیا، الافسةنالم

رى، سواء الكبوالقوى الصناعیةالرأسمال الدوليالذي یولیھ لھابعیدا عن االھتماماألندونیسیة لیسحجم السوق
األشكالمالیزیا ظلت ھشة أمامأندونیسیا كما فيدیة فيالقتصااغیر أن النجاحات. رب أو في الشرقغالفي
الیة ظال دون التقدم التقنيلموالمؤسسات اللمنافسة في األسواق الدولیة، خصوصا وأن التراكمدةیدجال

وھذا ما یفاقم تشجع تدخل الجیش في قطاع اإلنتاج،للزبونیة ووالصناعي. إن طبیعة األنظمة تجعل الجمیع ھدفا
.الفوارق االجتماعیة الجھویة

ضعف ماتعالمنذ نھایة الثمانینات یظھر أمؤقتا، لكنھ بدسمالیة نجاحاألقد عرف ھذا النوع من التنمیة الر
والعقائدیة، نیةثاالاتالتوتر المتنامي بین المجموع،اق المالیةوسألاباضطراباتالتأثرواضحة، من قبیل سرعة 

یة زبین الطبقات البورجواخیرا التوتر االجتماعيأواالستھالك، واإلنتاجفي اعتبارا لمساھمتھا غیر المتساویة
.أخرىمن جھة والطبقات الوسطى والشعبیة التي یظل وضعھا ھشاالجدیدة من جھة

والدیانات اإلسالم) مع الخط الفاصل بین لباقيوابین جافا ع الفوارق بین الجزر (السیماطندونیسیا تتقاأفي
أصل صیني جد نشیطة إضافة أیضا إلى التمایز اإلثني بین مجموعة من). خرى (الھندوسیة، البوذیة ... إلخألا

دیني بین المالیزیین -الصراع اإلثنووأغلبیة میالنیزیة ومسلمة. وفي مالیزیا، نجد نفستصاد،القفي قطاعات ا
عالفكیم الحالتي تواجھھا الدولة المتسلطة في التلصینیین، وفي كلتا الحالتین نصادف الصعوباتواالمسلمین

.على المدى البعید

:تضعھا أمام البدیل التالينظمةألزمة الحالیة التي تجتازھا ھذه األإن ا
الخیرات من أجل عیوزاقبة إعادة تمركثر بطئا وأبتنمیة اقتصادیة مواصلة سیاسة حمائیة نسبیة مع القبول.

ني ثاالالدولیین. أما االختیارالمالیة والممولینؤسساتیر حالة توتر مع المثقد یالسلم االجتماعي. وھذا االختیار
ي ھذه الحالة البد من توقع فالسوق المالیة. ومع القبول بشروط المؤسسات الدولیة وشروطكبرأتاحا ففیقتضي ان

تستند إلى دخول شبكات دولیةقل: الھجرة،ألعلى اعلى المدى القریب والمتوسطتاحفقاسیة لھذا االنعواقب
تقرار ویقتضيسالالي. وفي كلتا الحالتین سیعمئدوالعقاالثني المستوى امحلیة، مماحكات ومنافسة علىقوى
.مئتجنب اضطراب داج قادر علىرمخنذاك إیجادآيالتحد

وضع وحدة كبر دونأسیاسیة االنفتاح على مشاركة: كیف یمكنالشاكلةالمشكل على ھذهیمكن تلخیص
؟في خطرالجمیع

األنظمة ن وحشد ملغوي وثقافي كبیر ونضامین دینیین أساسین –ان أندونیسیا أرخبیل شاسع بتنوع اثني 
.داتحدیر ثأكخرى أأنظمة ع المالیزیة ماإلسالمیةعة تتعایش المجمویا المتنوعة. وفي مالیزیة العقائد

ة المؤسسات المرتبطة عبر مساعدصا لإلسالم (خصوقافي سیاسة دعم ثن النظامان إلى حد اآلس وقد مار
ینیة السیادة الدن سیادة ینفلت عم مام نظاأانفسنأالسیاسیة. عملیا نجدة دوره في الدائر)، مع تقلیصءبالعلما

والدینیة دیةالقتصاالمصالح اوتتصالح فیھاتتوحد فیھا الجھاتنتصور مرحلة جدیدةن المباشرة. فھل یمكن أ
إطار دیمقراطي؟ي واإلثنیة ف

.جرالمخضرورة مثل ھذاالشرقیة تشیر إلىالحدیثة في تیمورإن التطورات
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إیران) (سفلألكانت ثورة من اوسواء،العسكريو االنقالبأورة ثالزمة ھيألج من اوللخرالمحاولة الثانیة
وستظھر التطورات، اإلسالماسم بستیالء على السلطةالاكلتا الحالتین یتمففي،)(السودانعسكریا و انقالباأ

یسمح الال استقرار الحالي التین، ألنغلھاتین الصیل الممكنآال) المثمفغانستانأالوسطى (سیاآالمستقبلیة في 
وفي إیران نفسھا .قد فشلتاإلسالمیةن الثورةأیبدو الواقعة غرب إیران،نھ في البلدانأغیر . بإصدار الحكم

تخترقھا شكوك اإلسالمیةتتعلق بمستقبل النظام السیاسي والجمھوریةنشاھد منذ بضع سنوات صراعات
یة وتقنیة، دیة اقتصامجل استئناف تنأیز على المبادرة الفردیة والمجتمعیة منفعلى التحرتھادواحتجاجات تجاه ق

من ءمعترف بھا من طرف جز،مجال الحریةزمة القیم، السیما فيأوءالخبراقر بھا أدیة القتصااواألزمة
.على مستوىأالمسیرة نفسھا على الطبقة

سلكتھ یار الذيتمل. وھذا ھو االخعھیكلة سوق العادةإودالقتصاي تنویع افالثالثة اإلستراتیجیةل ثوتتم
قبلیة وعائلیة سھا بإعمال تحالفاتفظ على نفتحانظمةألفان ھذه اوعلى المستوى السیاسي،الخلیج.ملكیات 

ون على ھذا رین یسھذالھمءلماع. ان الاإلسالمیةریعة شتطبیق خاص للى ظ والفسني محاإسالمإلىتستند 
.السیاسیینبید القادةيدي والعسكري والدبلوماسالقتصااخیر، تاركین القرارألالحقل ا

ت ھذا زعزعر حرب الخلیج عواملآثاللمعلومات ويالعالمتداولوالىكلت عوامل نمو طبقة وسطشولقد 
.ازنوتلا

بین كثر رادیكالیةأن متضاولوجیةدیإیالملكیات، على ھذهإسالمقابل م،ین تركزدخرى للأویالت أمة تث
لیة ومع والقبرقیةعبیة التراتة االجتماعیة ال یتوافق مع الللعدالضمونامسلمة، وتضع مقابلھ كذلك ملاول دال

.المجتمعاتدي الممیز لھذهالقتصاالتنضید ا

دید جوسطأ–غ شرق وسیاسیة العربیة. وكذا بزلالساحة اإلىجال، آو أن عاجال أوستشكل عودة العراق، 
.الوضع القائمییر المعطى الجھوي وتعدیلغر، بدون شك، لتدمصاالفلسطیني،-یليئاإلسرامع نھایة الصراع 

مثالین: ، نستحضراإلطارمقرطة وفي ھذا دخوض تجارب للزمة فيألج من اوابعة للخروتتجسد محاولة ر
سھا نفیم عبین تدرجحأ، فان تجربة تركیا تتمیز تجربة باكستانقدكان الفشلوإذا) وتركیا. 1978الباكستان (

ي.رف الجھاز العسكرطوبین مصادرة القرار السیاسي من

والزبونیة ج یضمن االستقرار بسبب االرتشاءرمخإلىتؤد لة باكستان، لمان التجربة الدیمقراطیة، في حا
الھند، والحرب االنفصالیة للمجتمع . ومن جھة أخرى، فان التوتر الدائم معاإلقطاعياللذین عمقا الوضع شبھ 

رب حة خاللمن البالد قاعدة عسكریمریكیة (التي جعلتألي مع الوالیات المتحدة العسكراالضاریة، والتحالف
ھذهمجملأضفىقلب الحیاة السیاسیة. لقد عوامل ساھمت في استمراریة القوات المسلحة في،)فغانستانأ

.العوامل على الجیش وضع المالذ األخیر

إلىنسبة (توازن صعب. انھ من المعروف ان الثورة الكمالیةرب، فان تركیا تمنح مثالغاتجھنا نحو الوإذا
دیة، فان البنیة القتصااومع مرور الزمن، ونظرا لتعثرات التنمیةم) قد فرضت العلمنة. لكن-أتاتورككمال 

جھاز للجماھیر المسلمة العریضة على أنھافأكثركثر أصبحت تتمظھر، أوالعلمانیة قد الفوقیة الدیمقراطیة
دائما ھذا، فان الشعب قد كانإلىوباإلضافة. اإلسالموبناء علیھ برز منحى تماھي ھذه الجماھیر معنخبوي،

یلعب دور ،الشروطواالنفساخات االنفصالیة. ان الجیش، في ظل ھذهمخترقا من طرف التمایزات العرقیة
وبدون شك، فان مستقبل . الكماليثاإلروحافظ ثنفسھ على أساس كونھ وریضامن الوحدة الوطنیة ویقدم

.ھذا البلدوربا تجاهألموقف الذي ستتخذه حد بعید، رھین اإلىالدمقرطة في تركیا سیكون

التقویمإجراءاتج بین دمقرطة سطحیة وبین زالمزمة فيألج من اووتتجسد المحاولة الخامسة للخر
بدرجات،ربغوالمواألردنكل من الجزائر ومصر لھیكلي واالنفتاح على السوق العالمیة. ولقد اختارتا

والحرب ھذا الخیار بعد المحاوالت الفاشلة للثمانینیاتئر انخرطت فين الجزاأمختلفة، ھذا السبیل. ویبدو 
.1992ھلیة التي تلتھا منذألا
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أما 1980–1979حروب الخلیج التي توالت منذ وبالمقابل فانھ من الصعب تصنیف العراق بسبب
وبین تنامي ربیة والتكوینبین الموارد وبین تطور في مجال التسوریا وتونس، فانھما یعرفان نوعا من التوازن

متسلطا یضمن ھامشا حد اآلن، نظاماإلىوھي الفئات والطبقة التي تتقبل، فئات من المقاولین والطبقة الوسطى،
(الجوالن بالنسبة خطار خارجیةأوأدیة. وفي كال البلدین، فان صراعات القتصااكبیرا من حریة المبادرة

لتونس) . تحافظ داخلھما على نوع من بین لیبیا والجزائر بالنسبةرافي غیر المریحغالجلسوریا، الوضع
فیھ، مجتمعان یعرفان نموا دیموغرافیا ضعیفا ومتحكماخیر فان المجتمعین السوري والتونسيألوفي ا. قفالتوا
االقتصادیة -االجتماعیةبھما. ورغم كل شيء، فان القطبیةن التمایزات العرقیة والجھویة غیر عمیقةأكما 

.قويإسالميتیار النظامین السوري والتونسي في موقف صعب أمامزمة الھویة الثقافیة تضعانأو

موال الواجب استثمارھا فيألسیة: ندرة رؤوس اأساویظل مستقبل ھذه المحاوالت رھینا بثالثة عوامل
غلبیة أسن دات، مع استحضار انیل الشباب وحاملي الشھاغتشیل الضعیف (وخاصةغالقطاعات المنتجة، والتش

والمدیونیة الرسامیلنظمة السیاسیة. ان ندرةألوشرعیة اإدراكمل عاخیراأالسكان ال یتجاوز العشرین) و
الحدود یعیق إغالق. لكن الدبلاالھجرة. وبناء علیھ، فان الحل یكمن في مغادرةتعیقان النمو وتؤججان تیارات

.ثمة، التوازنات الداخلیة والجھویةویھدد منوتیرة ھذه التیارات،

من خیرة تتمظھر في كثیرألتضاعف التوترات، وھذه ا» االنفتاح«ان القطبیة االجتماعیة التي تتولد عن 
والدولة، وبین اإلسالمیةھو الحال في مصر بین الجماعات حیان، على شكل مواجھة دینیة وعقائدیة (كماألا

فإنناحوال، ألجمیع افان المثال اللبناني جد دال كذلك على ھذا). وفيخرى،أباط ومن جھة ألقوااإلسالمیین
من. والى حد اآلن، ال أللقوات ااالضطرابات الشعبیة مع ما یترتب عن ذلك من تدخلنشھد تكثیفا لظاھرة

التحركاتھذهالتقلیدیة، استطاعت تأطیر و السیاسیةأ، وال الھیئات النقابیة »اإلسالمیة«الشبكات الموسومة ب
بواسطة الشباب فان مد الجسور یبدو ممكنا مستقبال، وخاصة م ذلكغناسقة ومستمرة. ورمتطریقة الجماھیریة ب

).نظمة التربویةأللشھادات والمقصي من ا(ومن بینھم الشباب الحامل

من عات واسعةھذه المنطقة تجد نفسھا منسلخة عن قطاانھ من المعروف، منذ السبعینیات، بان الدولة في
الوافدة على المدن مجھودات التنمیة، منسلخة عن الجماھیر الحضریةالسكان، منسلخة عن جھات لم تستفد من

عن االنتلجنسیا (وھي خیرا منسلخةأو المرشح للھجرة، وأالشباب المھاجر بفعل الھجرة القرویة، منسلخة عن
الھیكلیة) وفي ظل ھذه اإلصالحاتبالجمود ونتائجالوسطى التي تأثرت كثیرا ساسا من الطبقاتأمنبثقة 
دولة البورجوازیة الكبرى والنخبالدولة تتخلق، ادراكات ترى فیھاهادراكات جدیدة لھذفان،الشروط

اإلدراكالبعیدة بفعل، ذلك عن الفقراء. ان ھذا غنیاءألو دولة اأالمتحالفة مع القطاع الخاص لبیروقراطیةا
النقد االجتماعي والسیاسي المؤدي، في كثیر منلفالحین والطبقات الوسطى وھو یؤججوساط اأفي منتشر

.تمع المدنيجالممطلب الدیمقراطیة والى انبثاقإلىحیان، ألا

و أالمساندة لھا رادیكالیة، وھو یتجلى في اتھام الدولة والطبقاتكثرأالثاني، فانھ یبرز انسالخا اإلدراكما أ
قدھانفإالوطنیة السابقة، درجت في البرامجأكانت ھذه القیم قد وإذاالجمعیة. بخیانة القیمالمستفیدة منھا 

االستبعاد كذلك بفعل المعادلة التي تربط ا الھیكلة. ویتم ھذوإعادةالفشل في مجالي التنمیة ھا بسببناستبعدت م
المثال، ل فرنس حافزا في الجزائر على سبیالم/المغربة (لقد شكلت ثنائیاألجنبیةاالجتماعي واللغات ح النجا

التكوین يى فإن الثنائیة تتأسس على عنصررخأفي مناطق ماأرب العربي، غوھي حاضرة في مجموع الم
قتصادیة اال-ن التمایزات االجتماعیةأدرجة إلى) وذلك المتحدةت و الوالیاأوربا أو التكوین في أالمحلي 

و في أوسط ألاق الثقافیة. ھكذا، وعلى سبیل المثال، وسواء في الشرت یزاصبحت مرتبطة بالتماأالمتنامیة، 
م) متبلورا حول -الھویةن یجسد تركیبا ھوویا (ماإلسالميالعربیة والدین غة ط بین اللبالمغرب العربي، فان الر
ماریة بسبب االستع-ما بعد یة ما سبق، وفي ظل واقع التشكیك في الدولة الوطنى ھذه الدیانة. وتأسیسا عل

جھ بزوغ تبلورات ھوویة متتالیة توایفاجئنان مام العولمة، فانھ لأوالثقافیة وبسبب ضعفھا یة مصاعبھا االقتصاد
:األخرىالواحدة منھا 
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-ھویات سنیة ، یة في المغرب العربيغمازیأ. وإسالمیةمازیغیة أ-عربیة وفرانكوفونیة-إسالمیةھویات 
سوریا، رادیكالیة في-یة عرب–إسالمیةتوترا مع المسیحیة في مصر، ھویة تعیشإسالمیة- تقلیدیة وسنیة

.الھویات المتعددة في لبنانىإلاإلشارةوذلك دون 

.سیاآشرق -سیا الوسطى وجنوب آیتعلق بحقائق فاعلة ھنا وھناك، فياألمران 

یة دیة والثقافالقتصاا-االجتماعیة الحتواء المطالب ف انھ لم یعد بمقدور النزاعات الجھویة ان توظ
ھي ل، ممارسة القمع. بل ان ھذه النزاعات الجھویة تشكبر و عأنداءات الوحدة الوطنیة إرسالوالدینیة، عبر 

أوأسیا ق شر–و في جنوب أوسط أل، سواء في الشرق اإلیھار حد عوامل اضعاف التوافقات المشاأخرى، ألا
.في المغرب العربي

ثمة فان من جال، وآأمت ستجد حلوال لھا، ان عاجال االنزاعه رفیة الدولیة الحالیة، فان ھذوفي ظل الظ
.مشاكلھا الداخلیةھة ضطرة لمواجمالمجتمعات ستجد نفسھا 

IIIيراطقمیداليدتح) ال

ائق الحقهغ جاھزة. من جھة أخرى، فھذیالمشاكل أو حلھا بصه ي ھذنفن تأال یمكنھا اإلسالمیةإن الدول 
الحلول ال یمكن دول أمم قائمة منذ نصف قرن، مما یعني من جھة أنوتحول تم في إطارھي ثمرة مسلسل تأقلم

وتطبیقھا، البحث عنھایر لیسھلغن یتأنفسھ اإلطارلھذا خرى، البدأجھة ابتكارھا إال داخل ھذا اإلطار. ومن
تسھل الحركة على المستوى البشري ة)إقلیمی(فیدرالیات، تجمعاتعالبد لھ أن یتمحور حول تجمعات أوس

.قافي، وكذا تبادل السلعثوال

المجھود مجدیمقراطیة، وحو أنظمة أكثرنحوطبضمیكمن في انتقال یةماإلسالسبة للدولنبالدغإن تحدي ال
بكل بساطة تقدیمھا. لم یعد جبالتكنولوجي، وكذا التضحیات الوااإلنتاج والتجدیدىبذلھ على مستوضالمفرو

الدوائر، البد هر التوافق والتفاوض، ومن ضمن ھذئتح وتوسیع دوافعلى، ومن ثم ضرورة أممكنا فرضھا من 
أسس ولكن أیضا تجمعات المجتمع المدني علىإقلیمیا ووطنیا،من احتساب، لیس فقط المؤسسات المنتخبة

محلیة، جھویة أوتجد لھا تعبیراتن ختلفة یمكن أالموھذه المصالح و دینیة،أاقتصادیة، ثقافیة، لغویة :مختلفة
.وطنیة

وطنیة جالجمیع في برامبضمان وانخراطة ي وحدھا الكفیلھ ھالدیمقراطي ھاتوالتفاوضإن دوائر التوافق
.أدنىتشكل حدا

و سوریا أو ن أرب أو األردغو الممصر أأندونیسیا أوحدوده، سواء فيظھر السلطوي أكم إن التح
عل جتني للمجتمع المددة والمطالب المتصاعیة للتطرفات الدینئم ل الداغلغوالتت تصاعد االضطرابائر. فاالجز

األنظمة أیضا غیر مقبولة في أعین المستثمرین، وغیرالقدیمة جد مكلفة، وكل ھذه العوامل تجعل ھذهنظمة األ
.الدولي الجدیدمقبولة أكثر فأكثر في المحیط القانوني والسیاسي

ومع ذلك، وجد التطرف الدیني نفسھ في مواجھةوالتجربة اإلیرانیة كذلك ظلت محصورة في إیران،
التجارب یستفید من الدعم النشیط لجماھیر الشعب. وتبدوالجیوش الوطنیة وقوات األمن األخرى دون أن

ارتبط صعود طالبان ثوجھة النظر ھاتھ. وحتى في أفغانستان، حیالمصریة والسوریة والجزائریة مقنعة من
فإن عدم االستقرار والحرب ب. أما في السودان،رنزاع إقلیمي، مازال النظام یحابتدخالت القوى العظمى في

.تثبیت النظام الجدیدالجیش كانت، فیما یبدو، أھم من الدعم الشعبي فياألھلیة، وكذا طموحات

إیدیولوجیة نسبیة في مواجھة تیاراتیةاإلسالمالتیارات ا إزاء وضعیة حیث تظھر قوةنوھكذا یبدو ان
.رجعة فیھالحال أن التطور الذي یتبلور في ھذا االتجاه تطور الة أخرى، وھذا ال یعني بطبیعةییاسسو
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الراعیة، إنجاز ، ضمنت األنظمة تحت ألوان الدولةاإلسالمیةوحتى أواسط السبعینیات وفي كل الدول
جزء من » تدارك«في مستوى األمم المتطورة أو على األقلاإلسالمیةضع األممبرامج كان من المفروض أن ت
فیما . الحیاة االجتماعیة والدینیةصاحبتھا ھوامش من الحریة الفردیة فیما یخصالتخلف. ھذه الصیغة غالبا ما

جتماعیة في المقدمة، احتجاج یضع العدالة االسنوات السبعینیات والثمانینیات، نجد أنفسنا أماملشبعد، وبعد ف
.والشریعة اإلسالمیةلألخالقلتصور أحادي أن یفرض على األشخاص (ولو باإلكراه) االمتثالویرید

السیاسیة التعاطف الشعبي ألنھ واعد في مجال تطھیر التقالیدریعلینا أن نقر بان ھذا البرنامج األخیر یث
.كرامة الناسوإعادةومحاربة الفساد 

تنمیة ذات فوائد ملموسة (ولو بوتیرة بطیئة) وبینج بینزتم» تركیبة«شيء، یبقى أن لكن رغم كل
مح إلیھ طتاإلسالمیةالجماھیر مثاال سامیا مازالتوالجماعیة، تشكل دائماالحریات الفردیةمؤسسات تضمن

غیر خرىأییریة غبرامج تالثورة اإلسالمیة وعلىبرامجعلىأنھا تفضلھ ل برنامجا یبدوثیمبصبر. وھذا
الغرب، التجمعات المسلمة فيوأذلك المثال التركي، المسلمون، كما یوضحوحیثما تواجد. مضمونة النتائج

حاسمة ومصالحةربغالعالقة مع ھذا الفي كل مكان، تبقىالھویة والحریة. لكنالمسلمون التوفیق بینیحاول
.ید بالقوةدالتھیال علىترتكز طونأوالعرقیة ال یمكن ینیةدالھویات ال

اإلصالحاتجانب رھینا، إلىدوجدیدة یبوالتنمیة على قواعدفإن انطالق التطوروال،حي كل األفو
یضاأمثاال على ذلك، ورب العربي یشكلغلم: اللتجمعات الجھویةسابقا، بانطالقة جدیدةالداخلیة المشار إلیھا

امتیازاتھا سیا . فإلى جانبآالوسطى وجنوب شرقسیاآواألوسطتجمع في الشرقسیكون ضروریا تشكیل
تفاوض ورؤوس األموال وأسسأسواقا ممكنة للبضائعالتجمعات الجھویةیخص التكامل، ستشكلفیماألكیدةا

. والصناعیة الكبرىمواجھة المراكز المالیةجدیدة في

بدرجات أوسع تمكنقائدیة وثقافیةعتمازجات عرقیة،التجمعات بخلقھذه سمح تسر فوق وطنیة،أطوك
.األمة–للدولة للمستوى الضیقبفضل التجاوز الجزئيالتجمعات الثقافیةقلیات وتقويألامن تحسین وضع

ولة، دتثبیت الرحلةموأنظمة بنیت في مازالت نخب، وبنیاتمنذ حوالي نصف قرن،ومع ذلك، یبقى أنھ
القوى المناھضة. بالمخاطر بالنظر لوزنتعددیة مازال محفوفانظمةأاالنتقال نحو نأھم السلطات وأبتمسك

؟مثلأاالنتقال بشكل ھناك وسیلة لتدبیر ھذاإذن ھل

تبدو ضعیفة تسیر نحو تنمیة یكون توزیع فوائدھا أكثر اتساعا،ة،یقیدمقرطة حققفاآإن!لنكن واضحین
الساحة بعدثقافات التي نجحت في احتكاربسبب المؤسسات والعلى األقل على المدى القصیر، وذلك

.االستقالالت

تتجاھل مقاربة المؤسسات االقتصادیة والمالیة الدولیة التيوفي ھذا اإلطار، یتوجب األخذ بعین االعتبار
.اقتصادیة–العقلنة الماكرو االنعكاسات المدمرة لشروطھم من أجل

المسلمة ھل سیكون في المجتمعات؟ییرات إیجابیةغو تنحلذلك ما ھي العناصر التي من شانھا أن تقود
ظروف اقتصادیةییر الدیمقراطي فيغالتقادرة على القیادة نحوفاعلون وحركات اجتماعیة وتیارات سیاسیة

یشجع المناخ الدولي الجدید وأخیرا ھل؟تعددیة أو قادرة على قبول التعددیةإلى أي حد ھذه القوى ھي؟مالئمة
؟اإلنسان والدیمقراطیةترم حقوقسیاسات تح

علىذى باإلقصاءات، ھل نتوفرغوالتوترات الدینیة تتوفي الختام، وبالنظر لكون المواجھات الفئویة
؟المطالب االجتماعیة واإلیدیولوجیة المتناقضةبین ھذه ستراتیجیات قادرة على التوفیقا
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مجموعات: بلدان الثثإلى اإلسالمیةقسم المساحة أن نیط،بتبسوعلى أساس ھذه المقاییس األربعة، یمكن
اإلصالحات مصاحب بضرورةشھدت نموا اقتصادیا وتكنولوجیا ھائال مع وعيونیسیا ومالیزیا التيندمثل أ

وسیاسیة إسالمیة قویة تدعو إلى التسامحإلى أنھ توجد في ھذه الدول حركات اجتماعیةاالقتصادیة، إضافة
ولوجیة دیإیأسسر على یتقوم بھ حركات أخرى تتبنى التغیل الذيمینامیة تتسارع بفعل العالدهوالتعددیة، وھذ

سیاق یتمیز بصدمة المجتمعات یمكن تلخیصھ على النحو التالي: فيح اآلن على ھذهوأخرى، والسؤال المطر
والمصالح المتناقضة اجیاتللحاإلنتاجیة، واالستجابةآللةیمكن أن تعید انطالق االعولمة، ما ھي الوسائل التي

؟الحركاتالب لھذهلغفي ا

ویة وھجھاتاوماتركیا، إیران وباكستان مثال تزعزعھأنحظنال،ما فكرنا اآلن في الشرق األوسطوإذا
الوطنیة. ومع الصعوبات ة والھویةیانیة، وبین الھویة العرقموالھویة العلمیةإلسالاة یخطیرة: مواجھة بین الھو

تنضاف في مأزق، إضافة إلى أنھ عندمادي والتضخم، نجد أنفسنا بسرعةالقتصابالتراجع ایة المرتبطةاالقتصاد
ت المالحظة اجل سوریا والعراق، حیك االنفراثمبلداني فال مثجھویة طویلة األمد إلى ھذه الظروف،نزاعات

القائمة أن یمكن لألنظمة یفالصراعات تتجذر وال نرى كغیر ممكنة، فان أماكن أخرى نفسھا جعلتھافي
ن طواعیة.فات عالتواصل إیواء االخت

البنیات ویةیذر وحجمصر. ھنا البد أن نأخذ بعین االعتبار تفیھا بماقیاال إفریمونصل اآلن إلى حالة ش
التعددیةحظ كذلكالاالعتبار تطور منظمات المجتمع المدني، ونفينأخذأن اضأیالنقابیة والحزبیة، ویجب 

الحوار واللعبة الدول، وكذا وجود تیارات إسالمیة تتجھ نحو قبولقلیدیة في ھذهتویة والدینیة الغواللالثنیةا
.الدیمقراطیة

یكمن ییر سیاسي في االتجاه الدیمقراطي، ومن ثمغلكل تاسماحبالمقابل، فالتطور االقتصادي یشكل بعدا 
إقلیمي وبشراكة لى تجمیع مواردھا وجھودھا في إطار تعاونعسؤال أساسي في قدرة أو عدم قدرة ھذه الدول

من الضروري استئنافھا الخطوات المشجعة في برشلونة، وسیكون ال محالةمع أوربا. وقد تم تحقیق بعض
.ح نقائصھایوتصح

أن یبدو قدرا من االبتكار وتقبل تقدیم،المتوسطوھنا یتعین على الشركاء من كل جانب، من ضفتي
.اتتضحی

سیمكن من ، وھو ماةیما یخص حل النزاعات الجھویفوربا أویمكن أن نفكر في دور أكثر نشاطا من جانب
الفالحي بشكل حاسم، ویمكن أیضا أن نطلب من أوربا مساعدة القطاع.تحویل موارد نحو االدخار واالستثمار

أكثر حریة لألشخاص. ویتوجب دة تنقلاألمنیة بشكل أكبر لفائاإلجراءاتتخفیف ویمكن كذلك أن نطلب منھا
.للتراث الثقافي المشتركبرشلونة أیضا أن یشجع تدبیرا مشتركا أفضلعلى مسلسل

للسلطةنوعا من النضج السیاسي یدفع نحو أشكال وفي الختام، یمكن أن نقول بشكل عام، إننا نعیش
التي تشجع یجب أن نالحظ تطور وحیویة الحركاتالدینیة،. وفي الوقت الذي تتأكد أكثر فأكثر الھویةالمتقاسمة

.ھویة الھویات وترفض التطرف

واالقتصادیة درجة التعھد التي ترید مراكز السلطة السیاسیةسؤال حاسم حولرحیط،في ظل ھذه الشروط
لیھا أن یتوجب عس،اختراقات إیجابیة. أما بالنسبة للمجتمعات المسلمةالكبرى، تقدیمھ من أجل تسھیل تحقیق

تواجھھا من خالل شفافیة أكبر أنعلیھاأوضاعھا المقلقة أكثر فأكثر. وسیتوجب تنظر وجھا إلى وجھ إلى
.والجماعیةوتدبیریة أكبر، وكذلك عبر حریة التعبیر الفردیةوصرامة أخالقیة

الضروري أن . ومناإلسالمیةللسلطة والموارد في المجتمعات وعموما یتعلق األمر بتشجیع توزیع جدید
التیارات اإلسالمیة. وھذه المتوسطة والتیارات السیاسیة الرئیسیة، بما فیھاتشرك ھذه السیاسة الجدیدة الطبقة

الشعب. ھذا المجھود الذي یجب أن النھایة توضیح اللعبة السیاسیة وقبول مبدأ سیادةالنقطة األخیرة تتطلب في
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اإلرادةىإال إذا توفرت مراكز السلطة الكبرى علن یكتب لھ النجاح،عات اإلسالمیة، ال یمكن أمالمجتتقوم بھ
جمیع.لللأفضواالنضباط الضروریین لمصاحبتھا نحو مستقبل

محمد خیرات–سعید عاھد –ترجمة: عبد الحمید جماھري 


