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الــــــــــدولــــــــــة وأزمــــــــــة الــــــــــديــــمـقــــــــــراطــــيــــــــــة
بنـاء الـدولـة غـايــة يف ذاتهــا .ويتــوقف علـى
بنـائها بـناءً صحـيحاً مـستقبل الـشعب كله،
وق ــدرته علــى حتقـيق اهــدافـه االقتـصــاديــة
واالجتماعية والسياسية واالخالقية.
ام ـ ــا يف العـ ــالــم العـ ــربـي (الـ ــذي ال بـ ــد مـن
اصالحه) حـيث الفساد املتفاقم الذي شمل
كل شيء يف السيـاسة الداخليـة واخلارجية،
مم ـ ـ ـ ــا ادى وي ـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ـ ـ ــى انـهـ ـي ـ ـ ـ ــار امل ـ ـ ـ ــوقـع
االستــراتيجـي للعــرب كبلـدان وشعـوب امـام
قـوى التـأثيـر االقلـيمي والعـاملي  -كجمـاعة
واق ـ ــال ـيــم .ك ـم ـ ــا اســتفـحل اخلـلل يف ع ـ ــرى
التضامن بني الـدول .ويكاد مشهد التراجع
يف قـيم احلـريــة والتخـبط يف قـواعـد االدارة
والـقيــادة واضح ـاً .وانفــرط عقــد الــوطـنيــة
وضي ــاع الكــرامــة ال ــذاتيــة .ومـن التــأمل يف
الف ـ ـسـ ـ ــاد الع ـ ــام وال ـ ـش ـ ــامـل ،فقـ ـ ــد ظه ـ ــرت
نظـريات او بـاالحرى تـيارات نـظريـة ..منـها
اوالً م ــا يـنـظ ــر إل ــى ال ــدول ــة مـن حـيـث هـي
م ــؤس ـس ــة ملـم ــارس ــة ال ــسل ـط ــة يف مـ ــواجه ــة
اجملـتمع وبـاملقـارنـة مـعه ،ومييــز بني منـوذج
ال ــدولـ ــة الق ــدمي ــة الـتــي تع ــزز االسـتـب ــداد،
وجتـسـد سـلطــة ذاتيــة مختـلطـة بـالعالقـات
الـ ــذاتـيـ ــة  -الـ ــشخ ـصـيـ ــة ومنـ ــوذج الـ ــدولـ ــة
احلـ ــديـثـ ــة الـتـي جتـ ـسـ ــد الـنـمــط الـن ـ ــاجع
واملـتق ــدم والـعقالنـي يف مم ــارس ــة الــسلـط ــة
وحتقـيق ال ـسـي ــاس ــة .ف ــاملقـص ــود يف ال ــواقع
ابـ ــراز ال ـط ـ ــريق ـ ــة األجنع يف بـنـ ــاء الـ ــدولـ ــة

كجهـاز مختـص مبمارسـة السلطـة ،وحتليل
ال ـ ـشـ ـ ــروط الالزم ـ ــة الن ـت ـ ــاج هـ ـ ــذا اجله ـ ــاز
الـنمـوذج ،وتـنمـيتـه .ويفتـرض هـذا املـنظـور
أن سبب فـساد السياسة العربية ال يكمن يف
طبيعة السـياسة القائمـة كأهداف واساليب
وغـ ــايـ ــات ووسـ ــائل عـمـل فحـ ـسـب ،ولـكـن يف
تقصير بنـية الدولة يف تلبية هذه االهداف،
أي يف الـطــابـع غيــر الفع ــال او غي ــر املتــسق
للدولة من حيث هي آلة تنفيذية .ومن هنا
فــأن اصالح الـسـيــاســة ،يقـتـضـي بــالــدرجــة
االولــى ،اصالح مفهـوم الـدولـة ،أي حتـديـد
ال ـن ـم ـ ــوذج الـ ـصـ ـ ــالح مــنهـ ـ ــا .ويلــتقــي ه ـ ــذا
الـتـفكـيـ ــر ،مع الـتـفكـي ــر الـكالســيكـي ح ــول
مفـهوم املـؤسسـة وخصـوصيتـها ومـا يتـربط
بهــا من تقـنني وجتـريــد وتعمـيم ،بــاملقـارنـة
مـع فكــر الــسلـطــة الــشخـصـيــة والــزبــونـيــة
واخلـاصــة ،او االقطــاعيـة الـتي كـانـت متيـز،
حـ ـ ـ ـس ــب اعـ ـتـق ـ ـ ـ ــاد مـحـلـل ــي اجملـ ـتـ ـمـع ـ ـ ـ ــات
االسالميـة الكالسيكيني ،الـدولة التقلـيدية
الـسلطـانيـة الـتي يـسـتمـد احلـاكـم سلطـانه
من عند اهلل وبالوراثة.
ان انـتشـار مفهـوم الدولـة هو شـرط حتقيق
منـ ــوذجهـ ــا ومـ ــا يعـنــيه مـن تـ ــوسـيـع لقـ ــدرة
اجملتـمعــات علــى الــسيـطــرة علــى الـعمـليــة
السيـاسية ،ومـا يقود حتـماً اليه مـن تدعيم
ال ـط ـ ــابـع العـقالنـي امل ـ ــوض ـ ــوعـي ملـم ـ ــارس ـ ــة
الــسلـط ــة علــى ح ـس ــاب العالقــات الــذاتـيــة

والشخصية فيها.
ونـؤكـد القـول ال ميـكن اصالح الـسيـاسـة إال
اذا أمكـن اصالح ال ــدول ــة .وي ـسـت ــدعـي مـثل
هـذا االصالح انتزاعهـا مجاالً ومفهـوماً من
بــراتن اجملـتمع ،وتـثبـيتهــا كمـؤسـسـة عـامـة
راسخـ ــة ،وتـ ــدعـيـم شـ ــرعـيــتهـ ــا وسـي ـ ــادتهـ ــا
اخلــاص ــة .ومن ه ــذا املنـظــور ،يــرجع فـســاد
الـدولـة ،الـذي هــو مصـدر فـسـاد الــسيـاسـة،
إلــى ضعف حتـررهـا مـن اجملتـمع وضغــوطه
اخملتلفـة وتناقـضاته ،وافـتقارهـا إلى االرادة
ال ــواضحــة لـتــأكـي ــد نفــسهــا كــسلـطــة فــوق
اجملـتــمع ،ومـن طـبــيعـ ــة مخـتـلف ــة عــنه ،أي
كسلطة مجردة ،موضوعية ،وعقالنية.
وتفتـرض هـذه الـرؤيــة اذن وضع الـدولـة يف
وجه اجملـتـمـع ،بق ـ ــدر م ـ ــا ي ــظه ـ ــر اجملـتــمع
نقـيــض الـ ــدولـ ــة ويحـ ــرمهـ ــا مـن امـكـ ــانـيـ ــة
االنعـتـ ــاق والـتـكـ ــويـن كـمـ ــؤسـ ـسـ ــة حـ ــديـثـ ــة
وجـديـدة ان حتـريـر الـدولـة من اجملـتمع هـو
ش ــرط اع ــادة بـث قـيـم الـعقالنـي ــة واحل ــري ــة
والفـاعلية يف الـسياسـة الوطنيـة ويف مقابل
ذلـك يـقف تـيـ ــار آخ ـ ــر ال يع ـطـي االهـمـيـ ــة
االول ــى يف عـملـي ــة الـتـن ـظـيـم االجـتـم ــاعـي
وامل ــدنـي  -لل ــدول ــة واجه ــزته ــا  -بـل للقـيـم
الـتـي تـلهـمه ــا ،وت ـسـي ــر ال ـسـي ــاس ــة وحت ــدد
اهـ ـ ــدافه ـ ــا وق ـيــمه ـ ــا .وه ـ ــذا ال ـت ـي ـ ــار (ت ـي ـ ــار
ثقافوي) يعتقـد ان فساد السياسة نابع من
فساد الثقـافة عامة ،وتأثـر السلطة والدولة

بها .وتنطوي هذه الرؤية على االعتقاد بان
الثـقافـة  -القـدمية  -أي الـتراث  -مـرتبـطة
بقيم االسـتبداد ،يف حني ان الثقافة والقيم
احل ـ ــدي ـث ـ ــة ال تــنف ــصل عــن ق ـيــم احل ـ ــري ـ ــة
واالسـتـقالل .ويق ــود ه ــذا االعـتق ــاد ب ـشـكل
طـبــيعـي إل ـ ــى تفـ ـسـيـ ــر فـ ـسـ ــاد الـ ـسـيـ ــاسـ ــة
واسـتـب ــدادي ــة ال ــسلـط ــة ،ب ــأسـتـم ــرار القـيـم
القدميـة او بعودتها من جـديد ،أو تغلبها أو
انتصـارها علـى قيم اجملتـمع احلديث .وألن
وجـ ــود الـ ـسـيـ ــاسـ ــة الـ ــسلـيـمـ ــة ال ميـكـن ان
يــنفــصل عـن وج ــود الــثق ــاف ــة ال ـسـي ــاسـي ــة
احلديثة ،ثقافـة احلرية والسـيادة الفرعية.
فـ ــان محـ ــور اجلهـ ــد والعــمل يف بـنـ ــاء هـ ــذه
الـدولة يـنبغي ان يكـون نشـر عقيدة احلـرية
والعـلم ــانيــة والـقيـم العـصــري ــة يف اجملتـمع
نفسه.
علـى ان املفكـر الفـرنـسي (رميـون آرون  -ويف
كـتـ ــابه الـ ــدميق ــراطـي ــة ون ـظـم الـتخ ـطـيــط
املـ ــركـ ــزي) يـ ــرى ان ال ـ ــدول العـ ــربـيـ ــة الـتـي
انهــارت انظـمتهـا يف الغـالـب او التـي هي يف
طـريقهــا لألنهيـار تتـصف بخمـسـة عنـاصـر
مالزمة لها:
-1احتكـار احلـزب احلـاكـم جلميع االنـشطـة
السياسية يف الدولة.
-2تقـريـر هـويـة الـدولـة الــرسميـة من خالل
مبادئ احلزب احلاكم.
-3سـي ـطـ ــرة الـ ــدول ـ ــة علـ ــى جـمــيع وس ـ ــائل

االعالم ومراكز السلطة واألمن.
-4امتالك وسـيطـرة الـدولـة علـى االنــشطـة
االقتصادية والثقافية بشكل عام.
-5جعل املـســاءلــة فـيـمــا يـتـعلق بــاالخـطــاء
االقـت ـص ــاديـ ــة واملهـنـي ــة ق ـضـيـ ــة عق ــائ ــدي ــة
تـتطـلب عقـاب ـاً سيــاسيـاً وعقـائـدي ـاً .كمـا يف
االنظمـة الـشمـوليـة التي تـربط بـني العمل
احلزبي والعمل الوظيفي.
امـا خـالــد محمـد خـالــد  -الكـاتـب املصـري
الــتقـ ــدمــي فقـ ــد تـ ــركـت دراسـتـه للــتجـ ــارب
الــدميق ــراطيــة اث ــراً عمـيق ـاً يف دعــوته لهــا.
كما ان عداءه الصادق لالسـتعمار والفاشية
وال ــدكـت ــات ــوري ــات جـمـيعـ ـاًَ ه ــو م ــا ميـي ــز كل
كتاباته:
اذ يقول :حسبنا اآلن ان نؤكد ان االستعمار
يــطيـب نفـس ـاً حـني يبـصــرالــدميق ــراطيــات
ال ــشعـبـيـ ــة واالنــتفـ ــاضـ ــات احلـ ــرة تــتحـ ــول
بق ـ ــدرته إلـ ــى هـ ــذا الـ ــوثـن الـعجـيـب الـ ــذي
ي ـسـم ــونه "امل ـسـتـب ــد الع ــادل" مل ــاذا؟؟؟؟ الن
االمـة الـتي تــرزح حتت بـركـات هـذا املـسـتبـد
العــادل سـتفقــد ضـمـيــره ــا وتفقــد وعـيهــا،
فــالـضـميــر والــوعي امنــا تكــونـهمــا احلــريــة
واالحـساس االكـيد بـالكـرامة وبـالعـزة وهذه
كلها محـظورة ال يسـمح بها االستـبداد ،ولو
كان عـادالً بل يـدرك بعمق التـرابط الـوثيق
بني العـادل املستـبد واملصـالح االستعمـارية.
"وهــذا العــادل كمــا يفهـم االستـعمــار خــارج

احملامي هاتف االعرجي /
باحث قانوني
بالده ،حــراســة حــازمــة تــزيهــة حــول شعــوب
البـترول الـدافق واالستـراتيجيـة احلاسـمة.
واذن فـاملستـبد العـادل يف نظـرها ليـس اكثر
من "كلب حراسة.
ازم ــة ال ــدميق ــراطـي ــة يف ال ــوطـن الع ــربـي -
ص473.
وبنبـوءة ثـاقبـة يـرى خـالـد محمـد خـالـد يف
ك ـتـ ـ ــابه الـ ـ ــدميق ـ ــراط ـي ـ ــة أب ـ ــداً  -ص ،30ان
النـزعـات الـديـنيــة املتـطـرفـة قــد تقـود إلـى
كارثة ان لم يتم اقرار الدميقراطية احلقة.
ومـن جتليـات تقـدم الـوعي الـدميقـراطي يف
انحــاء العــالـم العــربـي اقــامــة العــديــد مـن
املنظمات واملـراكز البحثيـة يف مجال حقوق
االن ـســان وال ــدميقــراطـيــة ان غـي ــاب حقــوق
االن ـس ــان واحل ــري ــات م ــشه ــد يعـم الـبل ــدان
العـربية ،وانها ال تختـرق من قبل السلطات
فحـسـب بل مـن قبـل فئــات اخــرى سيــاسيــة
ودينيه واجتماعية.
ولـعل مـن العـ ــوامل االخـ ــرى تعـث ــر عـملـي ــة
الـدميقـراطيــة يف البلـدان العـربيـة ،انتـشـار
االمـي ــة وع ــدم وجـ ــود ثق ــافـ ــة دميق ــراطـي ــة
واستمـرار التقـاليـد االجتمـاعيـة املتخلفـة،
واالصولية الدينية والطائفية

