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ملخص:
تهدف هذه الدرا�شة اإىل بيان طبيعة اخلطاب ال�شيا�شي يف الفكر العربي املعا�رض من 
وجهة نظر اجلابري معتمدين يف ذلك على املنهج التحليلي النقدي املقارن، ومثلما يعتقد 
اإال عن مرحلة  ال�شيا�شي يف جمتمع من املجتمعات ال يعرب  اأنَّ ظه�ر اخلطاب  االأخري  هذا 
اإال  فاإنَّ فل�شفة هذا اخلطاب ما هي  تبداأ بخطاب،  ال�شيا�شة  فاإذا كانت  من مراحل تفكريه، 
اأمة من االأمم.لقد تعر�شت  مراآة عاك�شة لظروف �شيا�شية واجتماعية وثقافية حتيط ب�اقع 
جعل  مما  االأزل،  منذ  قاهرة  واجتماعية  �شيا�شية  ظروف  اإىل  واالإ�شالمية  العربية  االأمة 
حتمية م�اجهة هذه الظروف قدراً حمت�مًا ال ميكن جتاوزه، وذلك من اأجل و�شع حد لهذه 
قتها، اإذ مل تكن ال�شيا�شة وحدها �شببًا يف  ال�رضاعات الع�شيبة التي اأثقلت كاهل االأمة واأرَّ
ذلك بل لنظام القيم يف الثقافة العربية واالإ�شالمية دور فعال اأي�شا، وه� ما اأدى بدوره اإىل 
ظه�ر اخلطاب ال�شيا�شي العربي الهادف اإىل اإ�شالح حال االأمة العربية واالإ�شالمية.غري اأنَّ 
طبيعة هذا اخلطاب مل تكن واحدة يف جميع مراحلها بل اختلفت من مرحلة اإىل اأخرى، االأمر 
الذي جعل فكرة الدولة حم�راً من حماور هذا اخلطاب، الأنَّ ظه�رها يعك�س حقبة تاريخية 
معينة، فكانت حمل جدل واختالف بني م�اقف النخب العربية خا�شة فيما يتعلق بتحديد 
ماهية كل مرحلة منها.االأمر الذي دفع بالدكت�ر حممد عابد اجلابري اإىل قراءته لهذا ال�اقع 
العربي منذ حلظة تك�ينه، وات�شاقا مع  العقل  فيها  ال�شيا�شي قراءة نقدية حتليلية، منتقداً 
ذلك ميكننا طرح االإ�شكالية االآتية: كيف قراأ اجلابري اخلطاب ال�صيا�صي، وما اأبرز 

جتلياته يف الفكر العربي املعا�رش؟ 
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The Political Speach of El- Jabri and Its Manifestations
in the Contemporary Arabic Thought

Abstract: 

In fact, the prevalence of the political discourse in a society is only a 
stage of its thinking.If policy begins with a speech, then the philosophy of that 
speech is only a reflective mirror of political, social and cultural conditions 
surrounded a nation›s reality. It is very natural that the Arabic and Islamic 
nation, like any other nation , was exposed to ruthless political and social 
circumstances long ago, and so it is necessary to face these circumstances 
and try to put an end to these racial conflicts that burdened and exhausted 
the nation.Indeed, politics is not the only cause of this, but also a system 
of values in the Arabic and Islamic culture, which led to the appearance of 
the Arabic political speech.However, the nature of the speech and the like 
is not the same in all stages because of different historical epochs.Thus it 
was a matter of argue and dispute among the elite to determine the identity 
of each stage.However, the decline of the Arabic political reality is not the 
result of political problems but also of the system of values.

Thus, there are a number of questions that can be raises: 
1. What is the nature of the Arabic political discourse and its stages? 
2. How do we look at the state and democracy?
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مقدمة: 
االأمة  بها  واجهت  التي  املهمة،  ال�شيا�شية  الق�شايا  جملة  من  ال�شيا�شي  اخلطاب  يعدُّ 
العربية خمتلف امل�شائل ال�شيا�شية واالجتماعية واالقت�شادية، التي تعر�شت لها منذ فجر 
اإىل  تك�ينها.االأمر الذي دفع ببع�س املفكرين ويف مقدمتهم الدكت�ر حممد عابد اجلابري 
حماولة فهمه وفقا ملنهجه الناقد للعقل العربي، فه� يرى اأنَّ �شي�ع اخلطاب ال�شيا�شي يف 
جمتمع من املجتمعات ما ه� اإالَّ مرحلة من مراحل تفكريه، فاإذا كانت ال�شيا�شة تبداأ بخطاب 
فاإنَّ فل�شفة هذا اخلطاب ما هي اإال مراآة عاك�شة لظروف �شيا�شية واجتماعية وثقافية حتيط 
ب�اقع اأمة من االأمم.وطبيعي جدا اأنَّ االأمة العربية واالإ�شالمية كغريها من االأمم، تعر�شت 
اإىل ظروف �شيا�شية واجتماعية قاهرة منذ اأمد بعيد، مما جعل حتمية م�اجهة هذه الظروف 
قدراً حمت�مًا ال ميكن جتاوزه، وذلك من اأجل و�شع حد لهذه ال�رضاعات الع�شيبة التي اأثقلت 
قتها، اإذ مل تكن ال�شيا�شة وحدها �شببًا يف ذلك بل لنظام القيم يف الثقافة  كاهل االأمة واأرَّ
العربية واالإ�شالمية دور فعال اأي�شا، وه� ما اأدى بدوره اإىل ظه�ر اخلطاب ال�شيا�شي العربي 
الهادف اإىل اإ�شالح حال االأمة العربية واالإ�شالمية.غري اأنَّ طبيعة هذا اخلطاب مل تكن واحدة 
يف جميع مراحلها بل اختلفت من مرحلة اإىل اأخرى، االأمر الذي جعل فكرة الدولة حم�راً من 
حماور هذا اخلطاب، الأنَّ ظه�رها يعك�س حقبة تاريخية معينة، فكانت حمل جدل واختالف 

بني م�اقف النخب العربية خا�شة فيما يتعلق بتحديد ماهية كل مرحلة منها.
هي  الدميقراطية  فاإن  االأفراد،  ل�ائه  حتت  يعي�س  �شيا�شي  ككيان  الدولة  كانت  فاإذا 
اجلانب التطبيقي الذي يعرب عن حقيقة هذا الكيان، الأنَّ فكرة الدولة ال ميكن جت�شيدها اإال 
يف �ش�ء نظام �شيا�شي يفر�شه واقع االأمة، »فالدور املهم الذي يق�م به املجتمع ه� حتديد 
القيم وترتيبها، ففي كل جمتمع جند �ُشلَّمًا من القيم مرتبًا، هذه القيم تاأخذ طبيعة الظاهرة 

االجتماعية فت�شبح مفرو�شة علينا«.)1( 
ه�  ما  بقدر  فقط  �شيا�شي  تده�ر  نتيجة  يكن  مل  العربي  ال�شيا�شي  ال�اقع  تردي  لكن 
تده�ر على م�شت�ى نظام هذه القيم، » فاإنَّ كثريا من ال�رضاعات التي عا�شها – ويعي�شها 
املجتمع العربي – كانت يف جملتها عبارة عن اأزمات يف القيم«.)2( ومن خالل ذلك كان 
الدين والت�شامح من بني االأ�ش�س التي بنيت عليها االأخالق ال�شيا�شية، حيث ُحدِّدوا بخطاب 
اأبرز م�اطن التقهقر القيمي يف الثقافة العربية واالإ�شالمية.ومن خالل ذلك ميكن  �شيا�شي 
اأن نت�شاءل: ما طبيعة اخلطاب ال�شيا�شي العربي؟ ، وما املراحل التي مرَّ بها؟ وكيف نظر اإىل 
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الدولة والدميقراطية؟ وبناًء على ذلك ميكن اأن نطرح االإ�شكال االآتي: كيف يقراأ اجلابري 
اخلطاب ال�صيا�صي، وما جتلياته يف الفكر العربي املعا�رش؟ 

1ـ اخلطاب السياسي يف الفكر العربي ومراحله عند اجلابري: 
يعد اجلانب ال�شيا�شي من اأبرز اجل�انب يف فكر حممد عابد اجلابري، الأنَّ هناك اأهمية 
بالغة لل�شيا�شة، وذلك ملا تنط�ي عليه من عنا�رض مهمة يف حتريك اإرادة ال�شع�ب وت�جيهها 
نح� واقع اأح�شن مما هي عليه، و�رضورة التغيري عن طريق اآلية اخلطاب، مما جعلها املحرك 
االأ�شا�شي والرئي�س يف الفكر العربي واالإ�شالمي حديثا كان اأم معا�رضاً، وقد اأوالها اجلابري 
اأهمية بالغة قبل العلم واالأيدي�ل�جيا، و قد عرّب عن هذا بق�له باأنَّ اللحظات احلا�شمة التي 
مر بها الفكر ال�شيا�شي العربي واالإ�شالمي حديثه ومعا�رضه مل يكن يحددها العلم مبا ينط�ي 
عليه من ق�انني ومبادئ، و اإمنا كانت حتددها ال�شيا�شة، الأنَّ ا�شتقراء ح�ادث التاريخ ت�حي 
لنا بذلك.اإنَّ اأي حتليل اأو درا�شة ل�اقع الفكر ال�شيا�شي العربي واالإ�شالمي �ش�اء من منظ�ر 
بني�ي اأو من منظ�ر تاريخي ال يفي بالغر�س املن�ط به، وتك�ن نتائجه ناق�شة وم�شلَّلة، 
الفكر، وحتديد  هذا  ت�جيه  ال�شيا�شة يف  دور  احل�شبان  ياأخذ يف  مل  اإذا  ا�شتقراوؤها  ال ميكن 
فيه  ي�جد  الذي  وال�اقع  كخطاب  ال�شيا�شي  الفكر  بني  امل�ج�دة  للعالقة  وفقا  منعرجاته 
كممار�شة، حيث يعك�س مدى العالقة امل�ج�دة بني الدولة باأنظمتها واملجتمع باأفراده، اإذ 
من اخلطاأ اأّن ننظر اإىل واقع اخلطاب ال�شيا�شي العربي يف مرحلته املا�شية بدون النظر اإىل 
ال�اقع ال�شيا�شي للدولة.)3( فاإذا كانت الفل�شفة بحثًا �شادراً عن اإن�شان، فاإنَّ هذا االأخري يعي�س 
ا يف و�شط حا�شية احلكام، كما ه� ال�شاأن بالن�شبة الأفالط�ن واأر�شط�  يف فلك واقع �شيا�شي اإمَّ
يك�ن  قد  ود�شاتريها،  لق�انينها  دول وحك�مات يخ�شع  فلك  اأو يف  ر�شد،  وابن  والفارابي 
م�شايراً لها ومتاأثراً بها، وقد يك�ن معار�شا لها وناقداً لقيمها كما ه� ال�شاأن )لديكارت( اأو 
)كانط( اأو )�شارتر( وغريه، وقد متيَّز اجلانب ال�شيا�شي عند اجلابري مبيزات خا�شة، جعلته 
والتاأثر  التاأثري  عالقة  اإىل  باالأ�شا�س  راجع  وذلك  االأخرى،  املعرفة  دروب  كل  عن  يختلف 
بني اخلطابني: اخلطاب ال�شيا�شي العربي املعا�رض، و اخلطاب ال�شيا�شي العربي واالإ�شالمي 
واالإ�شالمية  العربية  ال�شيا�شية  امل�شطلحات  لبع�س  ت�ظيفه  يف  جليًا  ذلك  ويظهر  القدمي، 
القدمية مثل: م�شطلح القبيلة و الغنيمة والتحري�س والع�شبية والت�شحية واعتبارهم ك�ق�د 
للفعل ال�شيا�شي املا�شي، اإ�شافة اإىل االقتداء بخطاب االإمامة واخلالفة يف اخلطاب ال�شيا�شي 
ت اإىل من� اخلطاب ال�شيا�شي العربي احلديث  االإ�شالمي وت�ظيفه ك�احد من االأ�شباب التي اأدَّ

واملعا�رض وتط�ره.)4( 
يق�م على  التاريخي يف نظر اجلابري، جنده كان  ال�شيا�شي  االإ�شالم  اإىل  فاإذا نظرنا 
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عن�رضين �شاميني ال انف�شام بينهما هما: الدين والدولة، فكان الدين والفكر بذلك مندجمني 
يف الدولة وال�شيا�شة مع العلم اأنَّ اخلطاب ال�شيا�شي احلا�رض يف الدولة االإ�شالمية مل يتحدد 
�ش�اء من  ال�شيا�شة،  ل�شالح  وت�ظيفه  املا�شي  اإىل  الرج�ع  من  البد  ا  واإمنَّ فقط،  باحلا�رض 
قبل الدولة اأم من قبل املعار�شة، الأنَّ ذلك �رضاع على احلا�رض وامل�شتقبل، )5( واأنَّ ارتباط 
خطاب  رافقها  االإ�شالمية  الدع�ة  بل  الن�شاأة،  حديث  يكن  مل  االإ�شالمية  بالدع�ة  ال�شيا�شة 
�شيا�شي كان الهدف من ورائه بناء دولة اإ�شالمية تق�م على نظام �شيا�شي ي�شتمد �رضعيته 
يف  ال�شيا�شي  اخلطاب  تبل�ر  اإىل  اأدى  ما  ال�رضيفة.هذا  النب�ية  وال�شنة  الكرمي  القراآن  من 
املجتمع العربي للرد على امل�رضكني الذين زعم�ا اأنَّ الدع�ة االإ�شالمية خطر على �شلطتهم 
بالدعاية  اأو  املقنعة،  باحلجج  اجلديد  ال�افد  لهذا  الت�شدي  اإذ يجب  ونف�ذهم وممتلكاتهم، 
املغر�شة، مما جعل العرب وامل�شلمني ال يقف�ن م�قف ال�شاهد املتفرج، اأو اأّن تبقى الدع�ة 
املحمدية �شلبية اأمام ممار�شة املجتمع القر�شي خلطاب �شيا�شي �شدها.مما اأدى بال�رضورة 
اإىل م�اجهتهم وحماربتهم اخلطاب ال�شيا�شي نف�شه.)6( ونظرا لالأخذ والرد بني الر�ش�ل عليه 
ال�شالة وال�شالم وامل�رضكني ح�ل دع�تهم له اإىل ت�يل الرئا�شة والزعامة على قري�س مقابل 
تخليه عن الدع�ة املحمدية جعل ي�ؤ�ش�س خطابًا �شيا�شيًا الأنَّ اخلطاب ال�شيا�شي كان ميار�س 
با�شم الدين مبفاهيمه و م�شطلحاته عند امل�شلمني اآنذاك، كما اأنَّ اخلطاب الكالمي واخلطاب 
الفقهي مل تتبل�ر فيه ال�شيا�شة بعد، اإ�شافة اإىل ذلك اأن اخلطاب ال�شيا�شي يف القرون ال��شطى 
ا  اإمَّ اآنذاك كان  اإليها بالرمز فقط الأنَّ منتج اخلطاب  ال�شيا�شة بل ي�شري  عامة مل يكن يقبل 
يحتكر  العليا.فكان  االإلهية  ال�شلطة  اإال  غريه  باأحد  يعرتف  ومل  االأمري،  اأو  امللك  اأو  اخلليفة 
هذه ال�شلطة مّن�شبا نف�شه خليفة هلل يف االأر�س وال خطاب اإال مبا دعا اإليه اهلل تعاىل، اأو ما 
دعا اإليه اأو اأنتجه ه� بنف�شه، مع العلم اأنَّ اخلطاب ال�شيا�شي املبا�رض ال يك�ن ممكنا اإالَّ اإذا 
ا�شتقلت فيه و�شعية احلاكم كراع على االأمة خمتارة باإرادة ووعي، ولي�س كخليفة هلل يف 

اأر�شه وعلى عباده )7( .
لقد در�س اجلابري مراحل التاريخ االإ�شالمي ال�شيا�شية وذلك منذ بدء الدولة االإ�شالمية 
خا�س  �شيا�شي  خطاب  الإن�شاء  منطلقا  كانت  و�شيا�شات  واأحداث  وقائع  من  ت�شمنته  وما 
انعك�س على ن�احي احلياة االجتماعية واالقت�شادية وال�شيا�شية والثقافية كلِّها فيما بعد.

حيث ظهر خطاب �شيا�شي اأو اإيدي�ل�جية �شيا�شية ا�شتمد منها االأم�ي�ن و العبا�شي�ن مبادئ 
باقي  على  العرب  �شيادة  على  االأم�ية  الدولة  قامت  فقد  �شلطتهم،  وم�رضوعية  اأحكامهم 
االأجنا�س االأخرى، و�شيادة قبيلة قري�س على باقي القبائل االأخرى.وقد كان مبداأ اخلطاب 
االإن�شان  للخليفة؛ الأنَّ فعل  الطاعة املطلقة  القائمة على فكرة  اإيدي�ل�جيا اجلرب  ال�شيا�شي 

مقدر من اهلل تعاىل وال يج�ز اأن يخالف ما ُجِبَل عليه.
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اأن اخلطاب ال�شيا�شي عند العبا�شيني قد اتخذ اخلطاب منحى اآخر غري  يرى اجلابري 
الذي كان معه�داً عند االأم�يني، بل انطلق�ا من فكرة القرابة لتاأ�شي�س م�رضوعية �شلطتهم 
عليه  اهلل  الر�ش�ل �شلى  اإىل  بالقرابة  ال�شلطة  اأقروا  و  والعل�يني،  االأم�يني  )خالفتهم( �شد 
و�شلم، واإىل اإرادة اهلل تعاىل، بحجة اأن اهلل تعاىل اأراد حممداً واأراد اأن يك�ن وارثه ه� عمه 
العبا�س، وقد كان ج�هر خطابهم فكرة اأن اخلليفة �شلطان اهلل يف اأر�شه، واأنَّ ال�شلطان ه� 
الق�ة امل�شتمدة من االإرادة االإلهية، اإذ ال ي�جد فيها جرب، بل يت�رضف باإرادة حرة، ومبا اأنَّ 
اإرادة اهلل تعاىل، وجت�شدها يف عباده  اإرادته تعك�س حرية  اإرادة اهلل فاإن حرية  اإرادته من 
فمن اأراد �شيئًا من اخلليفة فعليه اأن يدع� اهلل.)8( وقد جت�شدت هذه الفكرة يف اآثار ابن املقفع 
االأدبية، خا�شة يف كتابه االأدب ال�شغري الذي يقر فيه باأنَّ ما ه� اجتماعي يف العقيدة ه� 
من اخت�شا�س اخلليفة دون �ش�اه لذا وجبت طاعته يف كل �شيء، وال يج�ز اخلروج عنه اإالَّ 
اإذا اأمر ه� مبع�شيته ه� بنف�شه، مكر�شًا يف ذلك فكرة الطاعة لالإمام من طاعة اهلل تعاىل.وقد 
َج لهذه الفكرة عدد من الكتاب املعا�رضين له، وظلت هذه الفكرة قائمة يف عهد الدولة  روَّ

العبا�شية اإىل غاية انهيارها و�شق�طها.)9( 
لقد كان لهذه الفكرة جذور تاريخية، حيث اأخذت هذه من النظام ال�شيا�شي الفار�شي 
االإلهية  املدينة  نظام  ورث�ا  كما  املتاأله،  احلاكم  مبداأ  على  الدولة  فيه  تق�م  كانت  الذي 
واملدينة الب�رضية.وقد �شادت فكرة املماثلة بني اهلل واخلليفة يف اخلطاب ال�شيا�شي يف العهد 
ن تبن�ا ميثي�ل�جيا االإمامة كما ه� ال�شاأن بالن�شبة للفرقة االإ�شماعيلية،  العبا�شي، لي�س ممَّ
ال�شنة كاملعتزلة واالأ�شاعرة.لقد ظهر خطاب من ن�ع جديد  اأهل  اأي�شا عند  اأثر  بل كان له 
ا ه� خطاب و�شع  مفاده اأنَّ حرية االإن�شان يف اختيار اأفعاله باإرادته وم�ش�ؤوليته عنها، اإمنَّ
خ�شي�شًا مل�اجهة وحماربة اخلطاب االأم�ي املبني على اجلرب و ا�شتبدادهم يف احلكم، و بداأ 
ي�ظف يف احلقبة العبا�شية الإعطاء ال�رضعية الدينية ل�شلطتهم، على اعتبار اأنَّ امللك ه� ممثل 
ا اأ�شفى عليه طابع اال�شتبداد،  اهلل يف االأر�س، واأنَّ اإرادته احلرة جت�شد اإرادة اهلل تعاىل، ممَّ

واأنَّ خمالفته هي خمالفة اهلل تعاىل.)10( 
فكرتي  بروز  اجلابري  نظر  يف  العبا�شي  الع�رض  يف  ال�شيا�شي  اخلطاب  مييَّز  ما  اإن 
اأنَّ  من  بالرغم  النظري،  منقطعي  كخطابني  ال�شلطانية  واالأيدي�ل�جا  االإمامة  ميثي�ل�جيا 
ميثي�ل�جيا االإمامة قد لقيت من يردون عليها من اأهل ال�شنة تكري�شًا لالأمر ال�اقع، غري اأنَّ 
االإيدي�ل�جيا ال�شلطانية مل جتد من يرد عليها ويدح�شها ال يف �شكلها القدمي وال يف �شكلها 
املعا�رض، وهذا ي�ؤدي بال�رضورة اإىل نب�غ العقل ال�شيا�شي وبروزه، من هنا حيث يت�جب 
عليه نقد امليثي�ل�جيا ورف�س مبداأ االأمر ال�اقع.)11( اإنَّ املتتبع ملراحل اخلطاب ال�شيا�شي 
بن  اخلليفة عثمان  مقتل  اإىل  اأدت  التي  الفتنة  زمن  و  االإ�شالمي  التاريخ  ومراحل  العربي، 
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عفان ر�شي اهلل عنه وما عقبها من تناحر بني امل�شلمني اأدى اإىل ا�شتخال�س العرب والدرو�س 
خا�شة ما تعلق منها باالأم�ر ال�شيا�شية وال�رضاع ح�ل من يظفر باخلالفة، الأنَّ ما حدث كان 
جمرد فراغ د�شت�ري كبري يف نظام احلكم، ويتجلى ذلك يف عدم وج�د و�شية اأو دليل �رضعي 
يخ�ِّل اخلالفة اإىل �شخ�س بعد وفاة الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم، كما مل تتحدد مدة اخلالفة 
ا اأدى اإىل ب�شط ال�شلطة املطلقة بيد اخلليفة، وهذا  ووالية االأمري اأو اخت�شا�س كل منهما، ممَّ
ا بقي  ما اأدى اإىل تعدد اخلطابات نتيجة هذا الفراغ الد�شت�ري الذي مل ي�رضع له الفقهاء، واإمنَّ
االأمر مرتوكا لل�شيف نتيجة عدم ا�شتيعاب التط�رات االجتماعية واالقت�شادية واحل�شارية.
ونتيجة هذا ال�رضاع وعدم الف�شل يف هذه االأحكام ا�شت�ىل معاوية على ال�شلطة وانتزعها 
بالق�ة، )12( االأمر الذي اأدى اإىل ت�شعيد لهجة اخلطاب ال�شيا�شي وجعلها تبحث يف الق�شايا 

ذات االهتمام البالغ بني امل�شلمني.
ونظراً لطغيان حمددات العقل ال�شيا�شي العربي املتمثلة يف القبيلة والغنيمة والعقيدة 
كانت هناك �رضورة ملحة لتحقيق البدائل التاريخية املعا�رضة، ومن هنا كانت املزاوجة 
بينهما على  الف�شل  املا�شي واحلا�رض ال ميكن  اأنَّ  املا�شي، ومبا  ونقد  احلا�رض  نقد  بني 
�شيا�شي  وعقل  جديد،  �شيا�شي  خطاب  ليتاأ�ش�س  معًا  اإليهما  النقد  اجته  فقد  ال�اقع،  �شعيد 
منبثق عنه.)13( واأدى االحتكاك الذي وقع بني العرب والغرب منذ قرن من الزمن اإىل ظه�ر 
االأمر  ا�شرتاكية،  اأم  ق�مية  اأم  ليبريالية  اأم  علمانية  اأم  �شلفية  كانت  �ش�اء  �شيا�شية  تيارات 
الذي جنم عنه ظه�ر م�ؤ�ش�شات جديدة مطب�عة بطابع غربي، قامت بقمع املحددات الثالث 
غري  واالجتماعي،  ال�شيا�شي  اخلطاب  تبل�ر  والعقيدة.ومنها  والغنيمة  القبيلة  يف  املتمثلة 
اأنَّ املجتمع العربي مل ي�شتطْع جتاوز هذه املحددات الأ�شباب عدة منها الغزو اال�شتعماري 
الداخلي  ال�شعيد  على  ا  اال�شتعماري.اأمَّ للغزو  الثقافية  واالمتدادات  الع�شكرية،  واحلمالت 
فالنزوع �ش�ب احلداثة و الع�رضنة حال دون ذلك، واأدى اإىل ع�دة هذه املكب�تات الثالث 
من جديد، فعادت الطائفية والع�شائرية، وعاد التطرف الديني، وحل املا�شي يف احلا�رض 
من جديد، كما عادت الريادة للقبيلة التي اأ�شبحت املحرك الرئي�شي للخطاب ال�شيا�شي.)14( 
ه امتزج باخلطاب الديني يف املجتمع  لقد نظر اجلابري اإىل اخلطاب ال�شيا�شي على اأنَّ
ال�شيا�شة،  الدين يف خدمة  اعتمد على ت�ظيف  ال�شيا�شي املعا�رض  الأنَّ اخلطاب  االإ�شالمي، 
ال�شيا�شية واالجتماعية واالقت�شادية  الق�شايا  اإىل �شعفه نتيجة عدم و�شع  اأدى  وهذا ما 
يف �شياقها ليتم التعبري عنها ب��شاطة الدين، وهذا ما اأدى اإىل ظه�ر الطائفية واالختالف 
املذهبي واالأيدي�ل�جي من جديد، حيث حت�لت اجلماعة اإىل قبيلة روحية يف هيئة طبقة 
اجتماعية، حيث تزامن ذلك مع ظه�ر ما يعرف باالإ�شالم ال�شيا�شي، واأ�شبح اخلطاب قا�شمًا 
اأن  عليه  كان  ال�شيا�شي  لالإ�شالم  النجاح  ُيكتب  وحتى  وال�شيا�شة.)15(  الدين  بني  م�شرتكًا 
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اال�شتبداد  �شيا�شية مثل  اإال بطرح م�شائل  يتم ذلك  العقبات ويرتفع عنها وال  يتخطى هذه 
و  مبا�رضاً  طرحًا  واقت�شادية  واجتماعية  �شيا�شية  م�شائل  من  عليهما  ينجر  وما  والظلم 
بخطاب �شيا�شي �رضيح، مع العلم اأنَّ التاريخ االإ�شالمي اأو�شح اأنَّ هناك ثنائية بني الدين 
االإ�شالمي مل  التاريخ  اأنَّ  بالرغم من  االأخرى،  اإحداهما عن  نف�شل  اأن  اإذ ال يج�ز  والدولة، 

يتكلم عن هذه الثنائية، ومل يكن لها وج�د يف تاريخه.)16( 

أ - مراحل اخلطاب السياسي العربي احلديث واملعاصر: 

م حممد عابد اجلابري اخلطاب ال�شيا�شي العربي احلديث واملعا�رض اإىل ثالث  لقد ق�شَّ
النا�رضية، واملرحلة  التجربة  حقب، حيث تتمثل على وجه اخل�ش��س يف مرحلة ما قبل 
ا جعل  النا�رضية، ومرحلة ما بعد النا�رضية، حيث اأنَّ لكل مرحلة خ�ش��شيات تنفرد بها، ممَّ

اخلطاب ال�شيا�شي العربي احلديث واملعا�رض متباين املعامل.
املرحلة الأوىل: . 1

ال�شيا�شي العربي احلديث واملعا�رض بداأ مع بداية النه�شة  اأن اخلطاب  يرى اجلابري 
العربية احلديثة وذلك اإىل غاية خم�شينيات القرن املا�شي، اإذ عرفت هذه املرحلة ب�شيطرة 
م�شاألتني مهمتني هما: م�شاألة الدين والدولة كم�شاألة يف ال�اجهة وا�شحة املعامل وم�شاألة 
الدميقراطية واالأهداف الق�مية كم�شاألة تابعة لها.حيث مل يكن اخلطاب ال�شيا�شي يف هذه 
مبرجعياته  النه�ش�ي  اخلطاب  اإىل  باالأ�شا�س  يع�د  كان  ا  واإمنَّ ومنفرداً،  وحيداً  املرحلة 
املتمثلة يف الرتاث واحلداثة، والغالب على هذه املرحلة اأنَّ اخلطاب ال�شيا�شي مل يكن واقعيًا، 
ه مل يعالج امل�شكالت ال�شيا�شية املطروحة يف وقتها بل اتخذ من الرتاث معياراً  على اعتبار اأنَّ
ملعاجلتها وهذا ما اأدى باخلطاب اإىل ممار�شة ال�شيا�شة، لي�شت كخطاب يف ال�اقع الراهن، 
ه ال يدع� اإىل حماولة فهم وحتليل  اأنَّ اآخر غري واقعه.كما  بل هي كخطاب يبحث عن واقع 
وتغيري واإ�شالح ال�اقع ال�شيا�شي وحتليله وتغيريه، بل يقفز عليه ليطرح واقعا بديال عنه، 
ث�به  االأوروبي احلا�رض يف  ال�اقع  ا  واإمَّ له،  املمجد  املا�شي  االإ�شالمي  العربي  ال�اقع  ا  اإمَّ
اخلطاب  �شغال  اللذين  القطبني  بنف�س  العربي  ال�شيا�شي  اخلطاب  ان�شغل  لقد  الليربايل.)17( 
النه�ش�ي فتارة حتت ا�شم الدين والدولة، وتارة حتت ا�شم االإ�شالم والعروبة وتارة حتت ا�شم 
اجلامعة االإ�شالمية وال�حدة العربية، وتارة حتت ا�شم حق�ق االأغلبية واالأقلية، حيث طرحت 
م�شاألة الدميقراطية وُو�شفت م��ش�عات اخلطاب ال�شيا�شي اآنذاك باأنها لي�شت �شيا�شية، اأي 
ال ترتبط بال�شيا�شة اإال ب�شكل غري مبا�رض حيث مل يالم�س امل��ش�عات ال�شيا�شية التي تنظم 

العالقات املتبادلة بني ال�شلطة وامل�اطن من جهة وبني امل�اطن وال�شلطة من جهة اأخرى.
يرى اجلابري اأن املعطيات ال�صابقة جعلت اخلطاب ال�صيا�صي يت�صف بخا�صيتني 
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ك�شف  من  يخل�  فقرياً  خطابا  جعله  ما  وهذا  ال�اقع،  ق�شايا  جمابهة  وعدم  التعميم  هما: 
النقاب عن املفاهيم واالآليات، بل حتى من حيث امل��ش�عات التي ت�شبغ ب�شبغة �شيا�شية، 
و  املفاهيم  اثنني هما: م�شت�ى  اإىل م�شت�يني  املرحلة  افتقار هذه  وهذا ما يطرح فر�شية 
االآليات الفكرية، وم�شت�ى امل��ش�عات على الرغم من ان�شغاله بال�شيا�شة وت�شليط ال�ش�ء 
على وقائع املا�شي وهروبه من م�اجهة ال�اقع، )18( وذلك الن�شغاله باخلطاب الليبريايل 
واخلطاب الق�مي نيابة عما تطرحه ال�شاحة ال�شيا�شية العربية من ق�شايا �شيا�شية مع العلم 
اأنَّ ت�جهات اخلطاب ال�شيا�شي يف تلك احلقبة كانت يف غالبها ذات طابع اإ�شالمي �شلفي، 
اأنها تعترب الدين االإ�شالمي لي�س دينًا فح�شب، بل دينًا ودنيا.الأن الدولة يف االإ�شالم  حيث 
اأو ال�شيا�شية اأو  هي التي تعمل على تطبيق �رضيعته بعيداً عن اأي تاأثري للق�انني الطبيعية 
ال��شعية، وهذا ما اأدى اإىل عملية املزج بني الدين والدولة واعتبارهما وجهني لعملة نقدية 
ل�شبب  املا�شي  اإىل  العربي  ال�شيا�شي  اخلطاب  كان هروب  لقد  اله�ية.)19(  وهي  اأال  واحدة 
الق�شاء على طم�حه  اإىل  اأدى بال�رضورة  ال�شيا�شة، وهذا ما  واحد، ه� عجزه عن ممار�شة 
حمدداته  كل  فا�شتعاد  القدمي،  ال�شيا�شي  اخلطاب  جتاوز  عدم  اإىل  به  ودفع  امل�شتقبلي، 
االإيدي�ل�جية �ش�اء كانت هذه املحددات على م�شت�ى امل��ش�عات اأم املفاهيم اأو املعاجلة 

اأم العالقة بال�اقع.)20( 
ويف راأي اجلابري ا�شتعاد اخلطاب ال�شيا�شي الت�شاوؤالت نف�شها ومقابلتها باالإجابات 
اإعطاء  نف�شها التي وجدت يف املا�شي، كما عرفت هذه املرحلة عجز اخلطاب ال�شلفي عن 
�شلبية  نظرة  اإليها  نظروا  بل  والدميقراطية،  الث�رة  ملفه�مي  وال�اقعي  ال�شحيح  املفه�م 
غام�شة املفه�م واآلية التطبيق امليداين يف املجتمع كنظام حكم.)21( فاإذا كان للدميقراطية 
االأمة  ل�اقع  ال�شلفي  نظرة اخلطاب  ذلك  زيادة عن  الغربي  املرجعي  الإطاره  مفه�م مغاير 
ا مرده اإىل اال�شتبداد املطلق ك�احد من  اإمنَّ العربية، وما اأ�شيبت به من تقهقر و انحطاط، 
االأ�شا�س  ال�ش�رى كانت هي  اأنَّ  اأبرزوا يف ذلك  العربية و  االأمة  التي تقهقرت بها  االأ�شباب 
نظر  يف  له  �شانع  بل  للتاريخ  مكمل  ال�رضع  اأنَّ  العلم  مع  االإ�شالم،  يف  واالزدهار  للتقدم 
اخلطاب ال�شلفي، فقد اأوىل اخلطاب ال�شيا�شي اأهمية بالغة مل�شكلة احلكم وم�شكلة الدميقراطية 
اأو ال�ش�رى، اإذ ال ميكن اجلمع بني اال�شتبداد والعدل وجعل العدل يف مقابل العقل وهذا ما اأدى 
اإىل متزق ال�عي العربي و�شقائه من خالل جمعه بني النقي�شني اال�شتبداد والعدل حيث ظل 
هذا ال�شقاء مالزما لل�عي العربي منذ بداية النه�شة اإىل ي�منا هذا، رغم التجارب الربملانية 
التي عرفتها بع�س الدول العربية، بل رغم التط�ر ال�شيا�شي و االقت�شادي و االجتماعي.اإالَّ 
اأنَّ الت�تر برز اأ�شا�شا على خطى اخلطاب ال�شيا�شي ال�شلفي، كما اأنَّ اخلطاب الليبريايل العربي 
د امل�شتبد العادل القائم اأ�شا�شا على حاكم باإرادة واحدة ورف�س مبداأ االإرادات املتعددة،  جمَّ
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ا الربملان  ذلك اأنَّ �شمري احلاكم و�شع�ره بامل�ش�ؤولية اأمام اهلل تعاىل وب�شغط الراأي العام.اأمَّ
اأو ال�شلطة الت�رضيعية فال تتعدى مهماتها اإال املذاكرات و املداوالت ال غري وما يتم االتفاق 

عليه باالأغلبية ليتم تقدميه اإىل احلاكم، وهذا ما جعل ال�ش�رى تع�د يف ث�ب ع�رضي.)22( 
املرحلة الثانية: . 2

لقد ابتعد اخلطاب ال�شيا�شي العربي ن�عًا ما عن فكرة النه�شة يف نظر اجلابري، متجها 
بعد ذلك اإىل فكرة الث�رة ليتبناها، وقد تزامن ذلك مع بروز ق�شية العدالة االجتماعية على 
م�رضح اخلطاب ال�شيا�شي العربي وا�شتبعاد الدميقراطية النيابية لتحل حملها الدميقراطية 
االجتماعية، يف حني قد تعر�شت الدميقراطية ال�شيا�شية دميقراطية املجال�س النيابية للطعن 
والتجريح حيث مت اإلغاء دميقراطية املجال�س النيابية وحلت حملها دميقراطية الث�رة مع 
النيابية  والدميقراطية  االجتماعية(  )الدميقراطية  االجتماعية  العدالة  بني  اجلمع  اإمكانية 

)الدميقراطية ال�شيا�شية( .)23( 
اإنَّ ما مييِّز اخلطاب ال�شيا�شي يف هذه املرحلة ه� اأنه كان لل�عي العربي �شقاء دائم 
بدل التنظري للحل�ل، الأنَّ �شعار امل�شتبد العادل اأو الزعيم البطل ال ي�فق بني املتناق�شني على 
ا اجلمع بني الدميقراطية ال�شيا�شية والدميقراطية االجتماعية  �شعيد الدال واملدل�ل معا، اأمَّ
على اعتبار اأنهما طرفان متكامالن من جهة الدال فهي ت�شري اإىل دميقراطية يف ال�شيا�شة و 
االجتماع، حتى اإن كانت العالقة بينهما على �شعيد املدل�ل عالقة �شببية فه� بذلك ال يثري 
اإزعاجًا.بل اإنَّ �شقاء ال�عي هنا �شيجد متنف�شًا له يف ل�عة اخلطاب ورومان�شيته الليربالية 
ال�شيا�شية  الدميقراطية  بني  العالقة  كانت  فاإذا  اأخرى.)24(  جهة  من  والث�رة  جهة،  من 
والدميقراطية االجتماعية عالقة �شببية فكيف احلال لل��ش�ل اإىل حل يجمع بني الطرفني؟ .

اأجل  البحث عن قيمة ثالثة من  العربي املعتاد، عن طريق  العقل  ر احلل يف  لقد تبل�َّ
اإخفاء اأو جتاوز هذا التناق�س وباأ�شل�ب اأدبي، حيث ا�شتخدم فيه العقل العربي ال�ش�ر الفنية 
ا القيمة الثالثة والتي وجد  خا�شة الت�شبيه، اأي ممار�شة اآلية القيا�س للربهنة والت�شديق.اأمَّ
فيها اخلطاب ال�شيا�شي �شالته فهمه الق�مية العربية، مع العلم اأنَّ اخلطاب ال�شيا�شي الق�مي 
رف�س ديكتات�رية الدميقراطية ال�شيا�شية، كما رف�س اإىل جانبها ديكتات�رية الربوليتاريا.

بني  يجمع  جديد  طرف  اإبراز  اإىل  بدوره  ي�ؤدي  قد  املعادلة  هذه  اأطراف  بني  اجلمع  لكن 
الطرفني ال�شابقني املتناق�شني، حيث جتلى ذلك يف ظه�ر ما يعرف بالديكتات�رية الق�مية 
ه من املمكن جدا اأن متار�س ديكتات�رية با�شم  وهذا ما اأكدته التجربة العربية املعا�رضة، اأنَّ
االأهداف الق�مية، بالرغم من ك�نها اأق�شى واأعنف من ديكتات�رية الدميقراطية الرجعية.)25( 
الثانية وهي مرحلة التجربة  كما م�ر�شت يف البالد العربية، فكانت بذلك نهاية للمرحلة 
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فكرة  يف  واملتمثل  االأوىل  املرحلة  اكتنفته  الذي  للتناق�س  حال  جتد  اأن  دون  النا�رضية، 
الدميقراطية  واملتمثل يف فكرة  الثانية  املرحلة  اكتنفته  الذي  والتناق�س  العادل،  امل�شتبد 

االجتماعية، والدميقراطية ال�شيا�شية.وهذا ما اأذن مبرحلة ثالثة بال�رضورة.
املرحلة الثالثة: . 3

يرى اجلابري اأن هذه املرحلة قامت على اأنقا�س املرحلة التي �شبقتها، اأي بداأت من 
ال�شابقة  للمعادالت  احلل�ل  البحث عن  با�شتمرارية  وقد متَيزت  النا�رضية،  التجربة  نهاية 
اإ�شكالية الدميقراطية يف ال�طن  والتي حملت يف طياتها كثرياً من التناق�س.ولقد عر�شت 
اأنَّ اخلطاب ال�شيا�شي العربي يف هذه املرحلة قفز قفزة ن�عية،  العربي التي كان فح�اها 
متثلت يف ت�جيه العقل العربي اإىل درا�شة ما يجب اأّن يك�ن، ولي�س البحث فيما ه� كائن.�شعيًا 
منه اإىل اإيجاد �شيغة ت�فيقية بني الدميقراطية ال�شيا�شية، والدميقراطية االجتماعية وحتى 
بني اال�شتبداد والعدل الذي كان يف ال�شعار العربي االأ�شيل با�شم امل�شتبد العادل.)26( لقد 
ا�شتمر اخلطاب ال�شيا�شي العربي احلديث واملعا�رض يف هذه املرحلة على النمط نف�شه الذي 
�شار عليه يف املرحتني ال�شابقتني، وخل�س اإىل فكرة عدم ا�شتطاعة اخلطاب ال�شيا�شي على 
مدى قرن من الزمان حل ق�شية العالقة بني الدين والدولة، وعالقة االإ�شالم والعروبة، ودفع 
بها اإىل امل�شتقبل، ملزما املفكرين العرب الإيجاد حل للق�شية االأوىل واإيجاد �شيغة منا�شبة 
للق�شية الثانية، حيث ت�شاءل اجلابري عن �شبب الف�شل يف ذلك؟ اإذ يرجعه اإىل ف�شل اخلطاب 
اإيجاد �شيغة عقالنية م��ش�عية وواقعية  الزمن يف  العربي على مدى قرن من  ال�شيا�شي 
م�شكلة  برزت  املمكنة.كما  باحلل�ل  ومقابلتها  ال�شيا�شي،  االهتمام  ذات  الق�شايا  ل�شياغة 
العلمانية اأي�شا يف هذه املرحلة، وهي اإ�شكالية م�شطنعة يف نظره، وما امل�شكلة اإال م�شكلة 
الدميقراطية.�ش�اء تعلق االأمر بامل�شاواة الفعلية، اأو التعاي�س بني البنى القدمية واحلديثة، اأو 
اإمكانية قيام اإجماع حقيقي فكري وعقلي.فاإذا نظرنا اإىل ن�ش��س اخلطاب ال�شيا�شي العربي 
مبختلف اأوجهه االإيدي�ل�جية يتبنيَّ لنا ب��ش�ح مدل�ل كل من العلمانية والدميقراطية يف 
بنى هذا اخلطاب.)27( وبذلك ميكن الق�ل اإنَّ م�شطلحي العلمانية والدميقراطية يف اخلطاب 
اأي�شا  فالدميقراطية  زائفا،  العلمانية  كان م�شطلح  فاإذا  مدل�لهما،  لهما  العربي  ال�شيا�شي 
عن  املدافعني  نقد  اإىل  اجلابري  ي�شري  ثم   )28( واإ�شكالية،  لغة  اإلينا  نقل  كالهما  زائفة.الأنَّ 
لها، ومتجيدهم  اإخال�شهم  رغم  �شكت�ا عن متطلباتها  هم  اأنَّ اعتبار  الدميقراطية على  فكرة 
الأدائها، و�شك�تهم عن م�شكلة ال�شلطة وم�شدرها و�شكل النظام الذي �شيمار�شها، كما �شكت�ا 
الذي تفر�شه الدميقراطية يف جمتمع كاملجتمع  التنظيم االجتماعي وال�شيا�شي  اأي�شا عن 
العربي.فلماذا هذا ال�شك�ت؟ )29( يجيب اجلابري عن ذلك م�شخ�شًا ال�شك�ت يف بنية اخلطاب 
ال�شيا�شي العربي احلديث واملعا�رض واملتمثلة يف الع�ائق الداخلية التي منعته من تناول 
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ال�شيا�شي  اخلطاب  قدرة  عدم  واأنَّ  املجتمع،  بتنظيم  وعالقتها  للحكم  كنظام  الدميقراطية 
االجتماعية،  والدميقراطية  ال�شيا�شية  الدميقراطية  ت�فيقية بني  اإيجاد �شيغة  الق�مي على 
ال�شبب يكمن يف  ا  واإمنَّ ال�شيا�شية منفردة فقط،  الدميقراطية  اإىل عزوفه عن قب�ل  ال يرجع 
تعار�شها مع االأهداف الق�مية الكربى.)30( الأنَّ البلدان العربية وبح�شب راأي اجلابري كانت 
اإىل  الذي جعلها وفية  ال�شيء  اال�شرتاكي،  االقت�شادي  النظام  اإىل مبادئ  زالت حتتكم  وما 
اأن تقف يف وجهه، كما متيزت هذه املرحلة  االأح�ال  باأي حال من  لها  مبادئه.وال ميكن 
بغ�س الطرف عن حق�ق االأغلبية وحق�ق االأقلية والت�جه نح� مناق�شة العالقة بني الدين 
والدولة، اإذ لي�س النظام االأمثل الذي تطرحه الدميقراطية، والذي يطرح ق�شية م�شدر ال�شلطة 
و�شكل الدولة، بل النظام االأمثل للحكم يف الت�ش�ر العربي االإ�شالمي ه� النظام الذي يقيمه 

امل�شتبد العادل.)31( 
لقد ح�رض اجلابري اخلطاب ال�شيا�شي يف هذه املرحلة يف عائقني هما: فكرة امل�شتبد 
العادل ورف�س �شعار الالمركزية، فالعائق االأول مينع اخلطاب من الكالم يف الدميقراطية 
ب��شفها  الدميقراطية  يف  الكالم  من  نف�شه  اخلطاب  مينع  ما  ا  اأمَّ للحكم،  نظامًا  ب��شفها 
العربي  املجتمع  مثل  االأقليات  متعدد  جمتمع  يف  الدميقراطية  اأن  فه�  للمجتمع  نظامًا 
يقت�شي بال�رضورة نظام الالمركزية مع العلم اأنَّ اخلطاب ال�شيا�شي العربي ال يقبل �شعار 
الالمركزية الأنه حمدد بفكرة الق�مية وفكرة ال�حدة واال�شرتاكية.)32( وهذا ما جعل اخلطاب 
للتعار�س  نظرا  لل�اقع،  مطابقته  وعدم  م��ش�عي  وغري  عقالين  غري  العربي  ال�شيا�شي 
بني  القائم  والتناق�س  ال�شيا�شية،  الدميقراطية  مع  العادل  امل�شتبد  مفه�م  بني  امل�ج�د 
مركزية  على  التاأكيد  ذلك  اإىل  االجتماعية.اإ�شافة  والدميقراطية  ال�شيا�شية  الدميقراطية 
احلكم من اأجل حتقيق االأهداف الق�مية )ال�حدة العربية( لتتم الت�شحية بالدميقراطية التي 
اخلطاب  ي�شتطيع  هل  نت�شاءل:  اأن  ميكن  ذلك  �ش�ء  ويف  التعددية،  و  الالمركزية  تتطلبها 
العالقة  العادل واإعادة ترتيب  التحرر من وهم امل�شتبد  العربي يف هذه املرحلة  ال�شيا�شي 
الق�مية ترتيبًا عقالنيًا يتما�شى  الدميقراطية كنظام للحكم ونظام للمجتمع واأهداف  بني 
اأكد ف�شل اخلطاب ال�شيا�شي العربي احلديث  اأنَّ ال�اقع  وطبيعة هذا اخلطاب ال�شيا�شي؟ غري 
التي طرحها يف هذه احلقبة نتيجة احت�ائه على  للمعادالت  اإيجاد احلل�ل  واملعا�رض يف 
الالمركزية.)33(  �شعار  رف�س  و عائق  العادل  امل�شتبد  اإب�شتيم�ل�جيني هما: عائق  عائقني 
وقد طفحت على �شطح ال�شاحة ال�شيا�شية العربية م�شكالت عدة اجنرت يف �ش�ء هذه الع�ائق 
تخدم  �شيا�شية  متاهات  يتخبط يف  اأقطاره  بكل  العربي  املجتمع  بقي  الذكر، حيث  �شالفة 

اإرادة امل�شتبد العادل اأو الزعيم البطل كما �شَ�ر نف�شه.
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ب - مفهوم الدولة عند اجلابري: 

لفظ الدولة من االألفاظ املتداولة يف قام��س اللغة العربية، فقد جاء يف ل�شان العرب 
يف  اأما   )34( حال  اإىل  حال  من  واالنتقال  الفعل  يعني  الدولة  م�شطلح  اأن  منظ�ر(  )البن 
 (state) لفظ  االجنليزية  ويف   (état) لفظ  الفرن�شية  يف  فيقابلها  االأخرى  االأجنبية  اللغات 
وهما لفظان ينحدران من االأ�شل الالتيني (status) الذي يراد منه اال�شتقرار والثبات.)35( 
الدولة ظهرت نهاية القرون ال��شطى، وذلك نتيجة  اأنَّ  التاريخ يظهر له  اإنَّ املتتبع حلركة 
جتميع ومركزة ال�شلطة يف يد حاكم واحد، كرد فعل من جهة �شد النظام االإقطاعي املتعدد 
ال�الء، الأنَّ �شلطة ال�شيد امللك على رعاياها كانت �شببا يف ن�شاأة العديد من الدويالت ومنه 
ما كان  اأخرى.اأي يف وجه  االإمرباط�ر من جهة  البابا  �شلطة  ال�شلطة، و�شد  اإىل المركزية 
ع�رض  ال�شاد�س  القرن  بداية  مع  املقد�شة.لكن  الرومانية  اجلرمانية  باالإمرباط�رية  ي�شمى 
الدولة مبجم�عة  املتمثل يف  ال�شيا�شي  الكيان  هذا  ربط  التفكري يف �رضورة  بداأ  امليالدي 
�شائدا طيلة  النم�ذج  والعرق، وقد ظلَّ هذا  كالثقافة  االنتماء  ب�رضية متنا�شقة يف معايري 
اأربعمائة �شنة ك�حدة اأ�شا�شية قاعدية للنظام الدويل، اإىل اأن مت تثبيته مع معاهدة و�شتفاليا 
الثالثني �شنة بني فرن�شا واأملانيا،  التي و�شعت حداً حلرب  1948م،  (Westphalie) �شنة 
جديد  �شقل  مت  حيث  االأوروبي،  الرتاب  كل  عمت  دينية  حربًا  ج�هرها  يف  كانت  والتي 
للقان�ن الدويل وجت�شيده على اأر�س ال�اقع مع مطلع القرن التا�شع ع�رض عندما مت االعرتاف 
االأخرى  االأوروبية  واملجتمعات  القدمي  الي�ناين  املجتمع  اأنَّ  العلم  الدول.مع  �شيادة  مببداأ 
(cité) عند  (polis) واملدينة  الدولة كب�لي�س  اأمناطا معينة من  واملجتمع االإ�شالمي عرف�ا 
الي�نان، واجلمه�رية (Republica) عند الرومان، بيد اأن هذه االأ�شكال لي�شت فردا اأو هيئة 
اأفراد، بل هي جمم�عة من م�ؤ�ش�شات مركبة كجهاز اآيل على قمة املجتمع، فهي بذلك هيئة 
خم�لة با�شتخدام الق�ة والق�رض وتتك�ن من خرباء واخت�شا�شيني يف النظام العام يف خدمة 

امل�شلحة العامة، واملتمثل اأ�شا�شا يف خدمة االإن�شان.)36( 
غري اأنَّ مفه�م الدولة مل ياأخذ مدل�له ال�شيا�شي احلديث اإال يف ع�رض النه�شة مع املفكر 
املعن�ن  ال�شهري  كتابه  يف   )niccola machiavelli 1469 - 1527 )ميكيافلي  االإيطايل 
)37( حيث  الب�رضي،  اجلن�س  التي حكمت  املماليك واحلك�مات  اأن�اع  ليمّيز بني  )االأمري(  بـ 
يق�ل يف هذا ال�شدد: » ال تخرج جميع احلك�مات واملماليك التي حكمت اجلن�س الب�رضي يف 
ا ال�شكل اجلمه�ري اأو  املا�شي اأو التي تت�ىل حكمه االآن، على اأن تك�ن يف اأحد �شكلني: اإمَّ
ال�شكل امللكي » )38( غري اأنَّ لفظ الدولة قد اأُ�شتعمل يف فرن�شا مع مطلع القرن ال�شاد�س ع�رض 
امليالدي وبنف�س املعنى الذي كان قد ا�شتعمله به ميكيافلي، ومع تط�ر احلياة ال�شيا�شية 
jean Bodin 1529 - 1596( يف  ب�دان  )جان  والذي عربَّ عنه  اجلمه�رية،  بلفظ  اأ�شتبدل 
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كتابه عن اجلمه�رية الذي عنَ�نه بـ (les six livres de la république) حيث مل يكتمل 
مفه�م الدولة اإال يف القرن الثامن ع�رض لي�شبح لفظا �شيا�شيا يعرب عن هيئة اأو كيان �شيا�شي 
خا�شيته  واجتماعي،  �شيا�شي  كيان  هي  الدولة  فاإنَّ  كّله  هذا  خالل  ومن  بذاته.)39(  قائم 
مالزمة لكل جتمع ب�رضي بغ�س النظر عن زمانه اأو مكانه.فاإذا كانت الدولة يف الغرب هي 
االآلية االأ�شا�شية التي متت من خاللها عملية تر�شيد املجتمعات الغربية وجتريدها يف اإطار 
ال�احدية املادية، فاإنَّ كلمة دولة ت�شري اإىل مدل�لني اأ�شا�شني لالإ�شارة اإىل معناها، فاملدل�ل 
ا  االأول يعني » كل االأ�شخا�س وامل�ؤ�ش�شات الذين ينتظمهم االإطار ال�شيا�شي للمجتمع »، اأمَّ
املدل�ل الثاين في�شري اإىل » م�ؤ�ش�شة احلك�مة، ومن ثم تقف الدولة يف مقابل امل�اطنني » الذين 
ي�شكل�ن هذه االأخرية، و اأن الغالب يف اال�شتعمال ه� املعنى االأول، الأن الدولة » �شكل من 
اأ�شكال الرتابط )جماعة اإن�شانية منظمة ب�شكل واع( ، وهي تختلف عن اأ�شكال الرتابط االأخرى 
ا هدفها فيتجلى باالأ�شا�س يف احلفاظ على النظام  من خالل ال��شائل التي ت�شتخدمها”.اأمَّ
واالأمن، من خالل جملة الق�انني التي ت�شري مبقت�شاها، والتي حتظى بخا�شية االإكراه.)40( 
ها متار�س �شلطتها و�شيادتها داخل م�شاحة جغرافية حمددة، وال�شيادة يق�شد منها اأنَّ  كما اأنَّ
الدولة هي �شاحبة ال�شلطة املطلقة التي ت�شم� ف�ق �شلطات اأفرادها الذين يقع�ن حتت ل�اء 
هذه الدولة.ومنه فالدولة هي جمتمع منظم له حك�مة م�شتقلة و�شخ�شية معن�ية متميزة 
عن املجتمعات االأخرى املماثلة له، والتي تربطه بها بع�س العالقات، وتختلف الدول فيما 
بينها من حيث تك�ينها، ونظام احلكم فيها فمنها دول كبرية، ومنها دول �شغرية ومنها 
دول ملكية ومنها دول جمه�رية.)41( حيث ي�شري هذا التعريف اإىل اأنَّ الدولة ما هي اإالَّ كيان 
�شيا�شي يتمتع باال�شتقاللية عن الدول االأخرى رغم العالقات التي جتمعه بها كما اأنَّ نظام 
احلكم املتبع �شمة مميزة ملاهية الدولة تتمتع بالتنظيم ولها حك�مة م�شتقلة وت�شطلع بدور 
�شخ�س معن�ي واعتباري متميز جتاه املجتمعات املماثلة االأخرى التي تقيم معها عالقات 
اأو  وجمم�عة من اخلدمات العامة الأمة من االأمم، وبهذا املدل�ل فالدولة تقابل املقاطعة، 

املحافظة، اأو ال�الية يف التنظيمات ال�شيا�شية احلالية.)42( 

ج - نشأة الدولة العربية اإلسالمية: 

لقد كان العرب يف اجلاهلية عبارة عن جمم�عة من القبائل متناثرة هنا وهناك عرب 
وبداوة  م�شقة  حياة  حتيا  متفرقة  جماعات  تعي�س  العربية،  اجلزيرة  �شبه  و�شحاري  تالل 
فر�شتها عليها البيئة التي تعي�س فيها هذه القبائل والع�شائر، والتي ال تعرف اإالَّ لغة البداوة 
ت�شتخدم اأ�شاليب الغزو بع�شها على بع�س، و تتبع اأ�شاليب ال�شط� والنهب.)43( الأنَّ الق�ة ميزة 
املجتمعات البدوية، فالق�ي منها يق�م بغزو ال�شعيف وذلك ملا تتميز به هذه البيئة التي 
كانت تعي�س فيها هذه القبائل من بداوة، و قح�لة وقحط.فكان »عرب اجلاهلية يف جزيرتهم 
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بل يف باديتهم يعي�ش�ن جماعات متنافرة تق�م الرابطة بينهم على الن�شب الذي يجمع بني 
االأفراد، ويفرق بني اجلماعات.اإنَّ ال�رضوط املادية حلياة ه�ؤالء )جدب االأر�س التنقل، قلة 
املرعى( ، قد جعلهم يتمتع�ن بالع�شبية والقبلية » )44( حيث لي�س من املمكن اأن تق�م فيها 
يجمع  اأ�شا�شي  �رضط  ي�جد  اأن  ال�رضوري  من  الدولة.لذا وجب  بطابع  تطبع  مركزية  �شلطة 
ال�شمل بينهم وتت�حد �شلطتهم وتقلب طباعهم، وهذا ما حتقق بالفعل مع ظه�ر االإ�شالم الذي 
انقلبت على اإثره حياة العرب راأ�شا على عقب، بعد اأن كانت حياتهم حياة بداوة، و�شلطتهم 
�شلطة ع�شبية ومنهجهم يف التعاي�س القهر والغلبة، وذلك ملا كان ه�ؤالء ياأكل�ن العقارب، 
الدم  يف  باحلجارة  ميه�نه  اأن  بعد  االإبل  وبر  وه�  للعلهرـ  باأكلهم  ويتفاخرون  واخلناف�س 
ويطبخ�نه.جاء االإ�شالم فاجتمعت هذه الع�شبيات والتفت ح�ل هذا ال�افد اجلديد، مبا منَّ 
به اهلل تعاىل عليهم مبحمد �شلى اهلل عليه و�شلم فزحف�ا اإىل اأمم فار�س والروم فاإبتزوا ملكهم 
وا�شتباح�ا دنياهم.)45( وبعد تقليدهم وحماكاتهم لهذه الدول بداأت ب�ادر الدولة يف الظه�ر، 
العرب وما الزمها من قيام م�ؤ�ش�شات ونظم، والتع�شب للدين،  وذلك نتيجة جمع ع�شبية 
اإىل  اأي �شلطة معينة هدفها تنظيم �شف�ف امل�شلمني وت�جيههم  حيث قام ن�ع من احلكم 
اجلهاد.)46( غري اأنَّ التفاف هذه الع�شبيات العربية وغري العربية ال يعني بال�رضورة اإعالء 
ال�الء للحاكم اأو ال�شلطة احلاكمة، الأنَّ دولة العرب مل تعتمد يف قيامها على الع�شبية فقط 
ا قام االإ�شالم ت�حدت القبائل العربية، واأ�شبحت ق�ة اكت�شحت اأعظم  بل على الدين اأي�شا.ملَّ
االإمرباط�ريات وهي الفر�س والروم �رضقا، ودول الرببر والعجم غربا، اإالَّ اأنَّ هذه ال�حدة ما 
هي اإال امتثاال لدع�ة االإ�شالم فقط، الأنَّ اإ�شالم العرب مل يكن متجرداً تامًا من الع�شبيات التي 
طاملا فرقت بينهم، كما اأنَّ اإ�شالم الفر�س والروم والرببر والرتك وغريهم مل يكن اندماجا 
كليًا غري م�رضوط يف اأمم العرب واالإ�شالم، بل بقيت هذه الع�شبيات ت�شكل تكتالت �شيا�شية 

قبلية اأو �شبه قبلية، كل طرف يحتفظ بزعامته.
ت ع�شبية العرب يف هذه املرحلة االأوىل من التاريخ االإ�شالمي دورين متناق�شني،  لقد اأدَّ
دور ميثل رابطة جامعة مل�اجهة غري العرب �ش�اء كان�ا م�شلمني اأو غري م�شلمني، وع�شبية 
مفرقة اإذا تعلق االأمر بالعرب اأنف�شهم.)47( وكان من البديهي �شيطرة العرب والظفر بالريادة 
العربية  الع�شبيات  على  قري�س  ع�شبية  و�شيطرة  والروم،  بالفر�س  مقارنة  غالبيتهم،  على 
التي كانت متثل ق�ة وغلبة، قبل جميء االإ�شالم، فقد برزت الدولة االإ�شالمية اآنذاك يف �ش�ء 
تعاليم االإ�شالم التي جاء بها الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم داعيًا هذه القبائل اإىل ال�حدة 
الدولة،  رقعة  وت��ّشعت  ال�شف�ف،  فرقة  وجمعت  االإ�شالم  كلمة  ت�حدت  حيث  ال�شمل،  ومّل 
وذلك نتيجة العمل الدوؤوب الذي قام به الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم وال�شحابة من ن�رض 
تها  قمَّ فت�حات، يف  دولة  كانت  واخللفاء  النبي  زمن  فدولة  احلق.«  كلمة  واإعالء  لالإ�شالم 
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ا يف قاعدتها فكانت  اأمَّ قادة ع�شكري�ن هم يف ال�قت نف�شه رجال الدين و رجال الدع�ة، 
الرعية كلها جند.لقد جندت القبائل العربية كلها للفتح، مل يكن هناك اإذن ف�شل بني �شيء 
ميكن ت�شميته باملجتمع ال�شيا�شي، اأعني اأجهزة الدولة باختالف اأن�اعها وبني �شيء ا�شمه 

املجتمع املدين العلماء واالأحزاب والتنظيمات االجتماعية وعامة النا�س«.)48( 
غري اأنَّ ب�ادر اخلالف بني امل�شلمني بداأت تظهر يف ال�شدر االأول من االإ�شالم اأي يف عهد 
الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم، لكن مل ي�ؤثر ل�ج�د عبقرية حممد �شلى اهلل عليه و�شلم وذلك 
بح�شمه للخالف وف�س النزاع، لكن بعد وفاة الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم ا�شتد اخلالف بني 
اأن  االإ�شالمية، بعد  الدولة  اإىل متزق و انحالل  ال�شحابة على اخلالفة، وهذا ما كاد ي�ؤدي 
ظهرت الع�شبية من جديد، وبعد اأن دفنت اأزمنة ط�يلة، وقد ظهر ذلك جليا يف �شقيفة بني 
)االأو�س واخلزرج( ح�ل  ، واالأن�شار  اأ�شده بني املهاجرين )قري�س(  ال�رضاع  بلغ  اإذ  �شاعدة 
من يك�ن خليفة بعد الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم، ومع العلم اأن ر�ش�ل اهلل مل يدفن بعد.واأنَّ 
املهاجرين احتج�ا بقرابتهم للر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم، واأنَّ العرب مل تخ�شع اإالَّ لقري�س 
يف تربير قر�شية اخلالفة.لقد وقف اأب� بكر ال�شديق للنا�س خماطبهم »اإن اهلل جل ثناوؤه بعث 
حممد �شلى اهلل عليه و�شلم بالهدي ودين احلق فدعا اإىل االإ�شالم فاأخذ اهلل تعاىل بن�ا�شينا 
وقل�بنا اإىل ما دعا اهلل فكنا مع�رض املهاجرين اأول النا�س لنا فيه تبع...ونحن اأو�شط العرب 
اأن�شابا لي�شت قبيلة من قبائل العرب اإالَّ ولقري�س فيها والدة » )49( فكان اأب� بكر قد بايع 
اأبا بكر  اأو عمر فقال عمر واأب� عبيدة: ما ينبغي الأحد من النا�س اأن يك�ن ف�قك يا  عبيدة 
اأنت �شاحب الغار، وثاين اثنني واأمرك ر�ش�ل اهلل بال�شالة فاأنت اأحق النا�س بهذا االأمر.)50( 
وقد احتج االأن�شار باأنهم هم من اآوى الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم ونا�رضوه ووقف�ا معه 
يف ال�رضاء وال�رضاء، كما اأنَّ اخلالف بني االأو�س واخلزرج قدمي قدم تاريخ القبائل العربية، 
حيث قَ�ى هذا اخلالف من م�قف املهاجرين حني اأيدت االأو�س املهاجرين ذلك الأنَّ مر�شح 
اخلالفة �شعد بن عبادة كان خزرجيا.غري اأن البيعة يف النهاية عادت اإىل اأب� بكر ال�شديق 
ر�شي اهلل عنه، وبقي �شعد بن عبادة غا�شبا مل ي�شل معهم جماعة وال جمعة، ومل ي�شت�رضهم 

ه مل يبايع ال اأبا بكر ال�شديق وال عمر بن اخلطاب ر�شي اهلل عنهما. يف اأمر، كما اأنَّ
التي  الفتنة  عتبة  تخطت  قد  االإ�شالمية  الدولة  اأن  ي�شتنتج  ال�قائع  لهذه  املتمعن  اإنَّ 
كادت تع�شف بها بعد وفاة الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم، امتثاال ملبادئ دولة النبي �شلى 
اهلل عليه و�شلم وما كر�شه االإ�شالم من �ش�رى حيث امليزة االأ�شا�شية يف هذه احلقبة اأنَّ دولة 
اأبي بكر وعمر كانت امتدادا لدولة الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم ملا متيزت به من قتال �شد 
امل�رضكني و�رضورة ن�رض االإ�شالم والذهاب به اإىل خارج حدود هذه الدولة، كما اأنَّ اهتمام 
العديد  عرفت  قد  اخلطاب  بن  عمر  خالفة  اأن  احلدود.بيد  تاأمني  ح�ل  ان�شب  اآنذاك  الدولة 



102

د. سعودي مفتاحاخلطاب السياسي لدى اجلابري وجتلياته في الفكر العربي املعاصر 

للتاريخ  مبداأ  الهجري  التاريخ  �شّن  اأولها  كان  قد  و  احل�شارية،  و  االإدارية  االجنازات  من 
اإن�شاء بيت مال امل�شلمني وبناء مدن جديدة، وبلغ  االإ�شالمي ودونت يف عهده الدواوين و 
والعراق،  ال�شام  بالد  وفتحت  عهده،  يف  وال�ش�رى  العدل  �شاد  حيث  بعيدة،  بلدانًا  االإ�شالم 
الب�رضة  عهده  يف  وبنيت  وجرجان،  ونهاوند  واأذربيجان  وطرابل�س  وم�رض  فار�س  وبالد 
ه ملا طعن عمر بن اخلطاب على يد ل�ؤل�ؤة املج��شي ظل يحت�رض ثالثة اأيام  والك�فة.غري اأنَّ
على فرا�س امل�ت، حيث اأو�شى وه� يحت�رض بتطبيق مبداأ ال�ش�رى يف اخلالفة بني اخللفاء 
بن  الرحمان  وعبد  طالب،  اأبي  بن  علي  و  عفان،  بن  عثمان  وهم  باجلنة  املب�رَضين  ال�شتة 
باإبعاد  اأو�شى  الع�ام.كما  بن  والزبري  اهلل،  عبيد  بن  وطلحة  وقا�س،  اأبي  بن  و�شعد  ع�ف، 
االإمارة عن اأقاربه ورف�س تر�شيح ابنه عبد اهلل للخالفة، حتى وقع االختيار على عثمان بن 

عفان ر�شي اهلل عنه.
اإنَّ ال�شلطة ال�شيا�شية يف االإ�شالم مل تكتف بعن�رض الدين فقط بل كان للع�شبية ح�ش�ر 
اأي�شا، فاالأن�شار مت�شك�ا مببداأ الدين الأنهم هم من نا�رضوا النبي �شلى اهلل عليه و�شلم بعد 
اأبناء  هم هم  اأنَّ اأخرى وهي  اأقرباوؤه واأبناء قبيلته، واملهاجرون و�شع�ا فر�شية  اأّن حاربه 
ع�شريته، وقد نادوا ب�رضورة تاأ�شي�س اخلالفة على الع�شبية قبل الدين.غري اأنَّ فتيل الع�شبية 
كان قد اأطفاأه اأب� بكر وعمر خلط�رتها على دولة اخلالفة، وذلك مبنع اأعيان قري�س و اأغنياء 
ال�شحابة من اخلروج خارج حدود دولته بدون اإذن منه » فحثَّ عمر هذه الطبقة املمتازة 
النف�ذ،  با�شتغالل  االأيام  ن�شميه يف هذه  ما  بامل�شلمني على  و �شنا  بها  املدينة �شنا  يف 
فها  فقد ا�شتقامت اأم�ر امل�شلمني واأم�ر هذه الطبقة نف�شها ما اأم�شكها عمر يف املدينة ووقَّ
عند حدود معينة من احلركة واال�شطراب« )51( وقد كان الغر�س من ذلك ه� رف�س تبعات 

الع�شبية التي كانت تغذي اأ�شحاب النف�ذ ال�شيا�شي عن طريق ا�شتغالل مال الدولة.
ومع خالفة عثمان كتب اإىل ال�الة ين�شحهم بالعدل واالإن�شاف وامل�شاواة بني اأفراد 
الدولة، حيث ان�شبَّ اهتمامه اأكرث بتجهيز اجلي�س، وت�طيد نف�ذ امل�شلمني يف البلدان التي 
ت مناطق جديدة اإىل الدولة االإ�شالمية.لكن خالفة عثمان بن عفان  فتحت من قبل، كما �شمَّ
اأمية  بن�  اإليه  ا�شتهرت باحلكم، وقرب  ل�شيا�شته ك�نه  ال�شديد  بالنقد  ات�شمت  اهلل عنه  ر�شي 
اإىل  ال�شيا�شية  بالظروف  االإ�شالمية.وهذا ما دفع  الدولة  ة يف  املهمَّ املنا�شب  اإليهم  واأ�شند 
التقهقر، فاإ�شناد عثمان بن عفان اأهم منا�شب الدولة اإىل اأهله كان مطية للنقد واالعرتا�س 
وقد كان ال�شبب الرئي�س فيها ه� تعيني معاوية حاكما على اإقليم مدة ط�يلة مت�شلة ميتد 
اأي�شا تعيني  اإىل �شاحل البحر البي�س املت��شط، ثم  اإىل حدود الروم ومن اجلزيرة  اآيلة  من 
مروان بن احلكم �شكرتريا للخليفة، فا�شتغل هذا االأخري من�شبه وارتكب اأعماال دون دراية من 
عثمان ر�شي اهلل عنه )52( .ومنه فعندما نتبع حيثيات هذه االأحداث يظهر لنا بجالء اأنَّ حال 
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االإ�شالمية قد تغري مع خالفة عثمان، » فكان امل�قف بني اخلالفة وامللك ملتب�شا  الدولة 
مت�شابكا يف عهد عثمان، كان ن�شفه ملكا، ون�شفه خالفة اأو كان ن�شفه اإمارة دني�ية » )53( 
وقد اأف�شت هذه امل�شائل يف النهاية اإىل ن�ش�ب معار�شة ل�شيا�شة احلك�مة، والهج�م على 

عثمان واإرغامه على التنازل عن اخلالفة.
اره على الرف�س انتهى االأمر مبقتله، ومرة اأخرى يظهر اأثر الع�شبية على  لكن مع اإ�رضَّ
ال�شعيد الفكري واالجتماعي وال�شيا�شي، وبعد وفاة عثمان ر�شي اهلل عنه اأ�شيب امل�شلم�ن 
بالهلع وفقدان ال�ش�اب ف�شارع�ا اإىل مبايعة علي بن اأبي طالب كرم اهلل وجهه، وقد تزامنت 
بيعة علي مع اختالف ال�شحابة ح�ل مقتل عثمان ر�شي اهلل عنه وكيفية االقت�شا�س من 
تخللتها  ط�ائف،  اإىل  امل�شلمني  وانق�شام  كربى،  فتنًا  االإ�شالمية  الدولة  عرفت  قاتله.وقد 
علي  مقتل  وبعد  عنه  اهلل  ر�شي  وعلي  معاوية  بني  �شفني  حرب  اأ�شهرها  طاحنة  حروب 
 « ال�شيا�شي  امللك  دولة  جديدة،  دولة  قامت  معاوية  اإىل  ال�شلطة  علي  ابن  احل�شني  وت�شليم 
الدولة االإ�شالمية  العقيدة ».)54( وقد عرفت  القبيلة ولي�س با�شم  وهكذا حكم معاوية با�شم 
يف هذه املرحلة تغرًي ملح�ظًا يف نظام حكمها ومنط �شيا�شتها، فظهرت اإيدي�ل�جيا جربية 
انتهجها ال�شا�شة االأم�ي�ن تهربًا من االأمر ال�اقع »فقال�ا اإن اهلل ال يحا�شب اخللفاء الأنه ه� 
الذي جعلهم اأمراء على النا�س، وقد و�شع�ا لذلك حديثا روج�ا له يق�ل: )اإن اهلل تعاىل اإذا 
ا�شرتعى عبدا رعية كتب له احل�شنات ومل يكتب عليه ال�شيئات( « )55( فعرفت فكرة الق�شاء 
والقدر، وفكرة االجتهاد وغريها.اإال اأن واقع الدولة ال�شيا�شي يف عهد معاوية وما متيز به 
من عملية ف�شل الدين عن ال�شيا�شة اأي الدولة، حيث مل ي�شمح للجي�س باالنخراط يف االأحزاب 
الدولة  يف  قبل  من  النظري  منقطعة  �شيا�شية  خط�ة  ذلك  ويف  التكتالت...)56(  اأو  ال�شيا�شية 
االإ�شالمية، حيث مل تعرف هذه االأخرية ف�شال بني اجلي�س والت�شكيالت ال�شيا�شية، ومل يدرك 
بق�ة  الدولة  على  وراهن  بل  كثريا  ركز  الذي  معاوية،  مع  اإالَّ  االأمر  هذا  اخللفاء  اأو  القادة 

اجلي�س.
ا يعني احل�ش�ر  الفكر االإن�شاين قدميا وحديثا، ممَّ الدولة مكانة مهمة يف  لقد احتلت 
الق�ي الذي حتظى به يف احلياة االإن�شانية الذي جت�شده جملة من املفارقات، فهي تبدو كما 
اإذ »يعرب احلكماء عن هذا بق�لهم االإن�شان  ل� كانت تعبريا عن حاجة طبيعية يف االإن�شان 
اأخرى كيانًا م�شطنعًا، وجمرد و�شيلة لغاية  اأنها تبدو من زاوية  )57( غري   « مدين بالطبع 
القان�ن  اأن�شار  اإىل  الرواقيني  من  املقالة  هذه  اأ�شكال  التاريخ  يف  تعددت   « منها  اأعلى 
الطبيعي ومن اأوغ�شطني اإىل فقهاء االإ�شالم« )58( كما تبدو الدولة اأعظم اإبداع اإن�شاين تتجلى 
لتج�شد  االإن�شانية،  للحياة  واالإرادي  والق�شدي  العقالين  التنظيم  على  القدرة  خالله  من 
حرية االأفراد واجلماعات، وهي من جهة ثانية مقيتة اإذ تق�شي على جميع مظاهر احلياة 
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فيها. له  ق�انني ال دخل  اأو عبد يت�رضف مبقت�شى  اآلة  اإىل  الفرد  الفردية حت�ل  االإن�شانية 
وقد قيل »اإنَّ االغرتاب الب�رضي االأ�شلي ه� اغرتاب �شيا�شي« » )59( .قد تظهر الدولة اأحيانا 
اأمراً وا�شحًا ومعطى مبا�رضا نقبلها اإىل حد البداهة »كما نقبل خلقتنا وحاجاتنا اإىل االأكل 
والن�م » )60( ، وتظهر اأحيانا اأخرى ملتب�شة وغام�شة ومعقدة ومتداخلة حتى اأن تعريفها 
يغدو »مهمة �شبه م�شتحيلة » )61( حيث تظهر الدولة كما ل� كان ح�ش�رها يتغلغل اإىل اأخ�س 
خ�ش��شياتنا، بل ميتد لي�شمل جماالت احلياة كلها حتى غدت » �شبيهة بدائرة با�شكال التي 
يك�ن مركزها يف كل مكان واإطارها غري حمدد » )62( كل هذه املفارقات جتعل بحث الدولة 
ا ويزداد اإحلاحا بازدياد �شلطتها » اإذ مل ت�شهد االإن�شانية يف اأي حقبة يف تاريخها  اأمرا ملحًّ
الع�ش�ر  مطلع  منذ  ت�شهده  كما  ال�شيا�شي  واال�شتبداد  العنف  لنظم  ومن�اً  لل�شلطة  تراكما 
احلديثة، ويف مطلع القرن الع�رضين بالذات » )63( الأن االهتمام بالدولة يع�د باالأ�شا�س اإىل 
تط�ر الدرا�شات يف جمال العل�م االإن�شانية وت�شليط ال�ش�ء عليها، حيث مل يكن الفكر العربي 
مبناأى عن االهتمام بالدولة ودرا�شتها، مثل ما ه� ال�شاأن عند الدكت�ر حممد عابد اجلابري، 
فكيف نظر للدولة العربية االإ�شالمية؟ وما االأ�ش�س التي حتددها؟ ملا كانت القبيلة والغنيمة 
العربية  الدولة  فاإن  العربي،  ال�شيا�شي  العقل  حكمت  التي  الثالثة  املحددات  هي  والعقيدة 
االإ�شالمية ال تخرج يف تك�ينها عن اإطار هذه املحددات ال�شالفة الذكر.باعتبارها حمددات 
حكمت ما�شي الدولة العربية االإ�شالمية ومازالت حتكمه اإىل الي�م، حيث اأ�شبحت القبيلة 
الي�م هي املحرك االأ�شا�شي العلني لل�شيا�شة يف الدولة العربية االإ�شالمية، واأ�شبح االقت�شاد 
ميثل ريعا يف مقابل الغنيمة، كما اأ�شبحت االيدي�ل�جيا والفكر متثل عقيدة اإما طائفية، اأو 
�شبه طائفية )64( .االأمر الذي جعل مفه�م الدولة يف ال�طن العربي يتبل�ر على �ش�ء هذه 

املكب�تات الثالثة.
طابع  من  االإ�شالمية  الدولة  حت�لت  حينما  ال�شيا�شية  باأبعادها  الدولة  ظهرت  لقد 
اخلالفة اإىل طابع امللك، مع العلم اأنَّ الرتاث العربي االإ�شالمي عرف ثالثة اأ�شناف من الفكر 
و�شنف  واالإمامة  اخلالفة  اأ�شا�شا ح�ل  يدور  الدولة، �شنف  تتحدد من خاللهما  ال�شيا�شي 
اأقرب اإىل الفل�شفة منه اإىل ال�شيا�شة. م��ش�عه االآداب ال�شلطانية ون�شائح املل�ك، و�شنف 

فقد برز مفه�م الدولة مع ن�شاأة اخلالف الدائر ح�ل اأزمة اخلالفة التي ا�شتد اأزرها بعد مقتل 
اأبي طالب كرم  عثمان بن عفان ر�شي اهلل عنه ثم بعد ذلك انت�شار معاوية على علي بن 
الدولة  تاأ�ش�شت  .لقد   )65( وراثي  ملك  اإىل  االإ�شالمية  اخلالفة  معاوية  حّ�ل  حيث  وجه،  اهلل 
اأن تاأ�ش�شت  اأي منذ  التاريخ منذ معاوية،  االإ�شالمية ككيان �شيا�شي »وكما عرفها  العربية 
يف املجتمع العربي االإ�شالمي الدولة مبعنى الكلمة، اأي الدولة ب��شفها م�ؤ�ش�شة قهرية ف�ق 
املجتمع، وحتكمه با�شم الدين اأو با�شم امل�شلحة العامة اأو بغري ذلك من ال�شعارات » )66( 
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العربية  الدولة  اأن  ب��ش�ح  له  يتبني  االإ�شالمي  ال�شيا�شي  الفكر  لتاريخ  املتتبع  اأن  غري 
كعقيدة  االإ�شالم  انت�شار  رافق  وذي�ع �شيته.»لقد  االإ�شالم  بانت�شار  ن�شاأت  اإمنا  االإ�شالمية 
دينية، ن�ش�ء دولة العرب، فمنذ بداية الدع�ة املحمدية وخا�شة بعد الهجرة، ودولة العرب، 
اأ�شبحت حقيقة  اأن  اإىل  دولة االإ�شالم تن�شاأ وت�شتكمل تنظيماتها ومق�ماتها �شيئا ف�شيئا، 
بعد �شقيفة بني �شاعدة التي اجتمع فيها املهاجرون واالأن�شار الختيار من يخلف ر�ش�ل 
العربية  للدولة  جديدا  م�ؤ�ش�شا  معاوية  يعترب  لذلك   )67( الدولة«  رئي�س  الختيار  اأي  اهلل 
بعد   ، و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�ش�ل  يد  على  كان  االأول  التاأ�شي�س  كان  فاإذا  االإ�شالمية، 
ال�شديق  بكر  اأبي  يد  على  الثاين  التاأ�شي�س  وكان  املن�رة،  املدينة  اإىل  مكة  من  هجرته 
اإ�رضاره على احرتام كل مظهر من  و  للردة، وحر�شه  ر�شي اهلل عنه من خالل حماربته 
مظاهر االإ�شالم، مبا يحمله من اأوامر ون�اهي واأحكام، فاإن التاأ�شي�س الثالث جاء على يد 

معاوية وذلك بتاأ�شي�شه لدولة امللك.
والزوال  االنهيار  االإ�شالمية من  الدولة  اأنقذ  الذي  ال�جه  �شفيان  اأبي  بن  يعد معاوية 
و�شبغها ب�شبغة �شيا�شية بعد الفنت التي عرفتها يف اأواخر خالفة عثمان بن عفان ر�شي 
ما  وه�  بال�شيف،  احلكم  اغت�شب  ه  اأنَّ جيدا  يعرف  كان  معاوية  اأنَّ  العلم  مع   )68( عنه  اهلل 
التي �رضعت يف  ال�ش�رى،  اأ�شا�شا على  التي تق�م  االإ�شالم  يتنافى مع م�رضوعية احلكم يف 
عهد اأبي بكر ال�شديق ر�شي اهلل عنه فراح يبحث عن �رضعية حلكمه من الق�شاء والقدر من 
اعتبار ملك  االأم�ال.)69( حيث ميكن  باإ�رضاكهم يف احلكم وت�زيع  النا�س  وا�شرت�شاء  جهة 
معاوية دولة ال�شيا�شة يف االإ�شالم، وهي �شبيهة اإىل حد كبري بالنم�ذج ال�شائد الي�م، وذلك 
لي�س لدهاء معاوية و حكمته و قدرته على التفاو�س، بل االأمر اأكرث من ذلك الأن معاوية 
اأول من اأوجد ما يعرف باملجال ال�شيا�شي عند علماء االجتماع وعلماء ال�شيا�شة؛ الأنَّ الدولة 
�شابقا،  التي ذكرناها  الثالثة  ال�شيا�شية باملحددات  اأقامها ال تتحدد فيها املمار�شة  التي 
هذه  يف  ال�شيا�شة  مبمار�شة  بل  مبا�رضة،  ب�ش�رة  والعقيدة  والغنيمة  القبيلة  يف  واملتمثلة 
املحددات.)70( لقد كانت االأو�شاع ال�شيا�شية يف الدولة قبل معاوية تتميز باالندماج بني 
الدين وال�شيا�شة، وبني الرعية واجلند لتمثل بنية واحدة.ففي القمة  االأمراء والعلماء وبني 
العامل  االأمري عن  فانف�شل  دولة معاوية  ا مع  للقبيلة.اأمَّ الكلمة  القاعدة  للدين ويف  الكلمة 
ا يف قاعدتها التي ت�شريها القبيلة فتنق�شم اإىل جند  وكل واحد مثل فريقا يف قمة الدولة اأمَّ
اآنذاك  الدولة  عرفت  �شده.كما  قاتل  من  كل  وهم  ورعية  معاوية،  مع  حارب  من  كل  وهم 
اأ�شا�شه امل�اكلة احل�شنة وامل�شاربة اجلميلة، والتي تعني يف  �شيا�شيًا مع املحك�مني  عقداً 

م�شم�نها ال يف ال�شلطة بل يف ثمارها وه� ما يعرف بالغنيمة.
يرى اجلابري اأن الدولة العربية االإ�شالمية قد عرفت ن�عًا من الدميقراطية ال�شيا�شية، 
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حيث جت�شدت خا�شة يف حرية الكالم والتعبري واإبداء الراأي، وهذا ما اأثبت معار�شة بع�شهم 
بخ�ش�مه. االت�شال  على  والبقاء  ال�شيعة،  فعلت  كما  االأم�ي  احلكم  �رضعية  يف  وطعنهم 
ال�شيعة  �شيا�شيًا حقيقيًا ت�شمن  االإ�شالمية يف عهد معاوية جمااًل  الدولة  )71( حيث عرفت 

واخل�ارج واالأم�يني اأي االأ�رضة احلاكمة، اإىل جانب املحايدين لل�رضاع بني معاوية وعلي 
اأنَّ هذا املجال ال�شيا�شي يف الدولة مل يتحقق ل� مل تق�َّ�س �شلطة  الذين اعتزل�ا الفنت.غري 
القبيلة ويعاد بعثها من جديد، لكن ما يعاب على حكم معاوية ه� اال�شتئثار باحلكم لنف�شه 
اال�شتبداد  مظاهر  من  مظهر  ال�ش�رى.وه�  حمل  وال�راثة  امللك  اإحالل  خالل  من  ولعائلته 
ال�شيا�شي يف الدولة ورف�س مبداأ التداول على ال�شلطة، ذلك من خالل عدم االلتزام باأحد اأ�ش�ل 
ه ال �شبيل وال فائدة من احلديث عن الدميقراطية  احلكم يف االإ�شالم وه� ال�ش�رى، حيث اأكد اأنَّ
ه يجب اأن يف�شح املجال اأمام التعددية، �ش�اء كرثة  دون العمل بها.)72( ي�ؤكد اجلابري على اأنَّ
اأ�شمى مظاهر  اأو حرية التعبري وتعدد االأحزاب، الأن هذه املظاهر تعد  الط�ائف واالأقليات، 
الدميقراطية يف الدولة، ليتم الق�شاء على القبلية والع�شائرية ليت�شنى لالأحزاب من اخرتاق 
الطبقية امل�ج�دة يف املجتمع  التناق�شات  واإمكانية حتريك  االأطر االجتماعية امل�روثة، 
من هيمنتها ليحدث ن�ع من التجان�س االجتماعي، وبالتايل يتخلله انتقال �شلمي لل�شلطة 
ال�شيا�شية من النخب احلاكمة اإىل النخب ال�شعبية املتنامية، وهذا امل�شكل تعاين منه معظم 

الدول العربية االإ�شالمية يف ال�قت الراهن.)73( 
اإنَّ ما ه� مطل�ب يف الدولة العربية احلديثة واملعا�رضة يف نظر اجلابري، ه� اإحالل 
ال�الء للفكر والربامج واالختيار االإيدي�ل�جي احلزبي حمل ال�الء ل�شخ�س واحد، �ش�اء كان 
�شيخا للقبيلة اأو رئي�شا لطائفة، مع �رضورة اإحالل التنظيم احلزبي املتحرك حمل التنظيم 
الطائفي الع�شائري اجلامد، وه� ما ي�شمن االنتقال ال�شلمي والدميقراطي لل�شلطة يف الدولة.
القدمية  التعددية احلزبية، وزوال املظاهر االجتماعية  اأ�شا�س  ال�طنية على  ال�حدة  لتبنى 
وم�اكبة التط�رات.)74( كما األح اجلابري على �رضورة حت�يل الغنيمة اإىل اقت�شاد �رضيبة، 
فيه  تفر�س  الذي  االإنتاجي  االقت�شاد  اإىل  الريعي  االقت�شاد  من  االنتقال  خالل  من  وذلك 
الدولة ال�رضائب على املنتجني، الأنَّ ال�رضيبة ت�شكل اأحد اأهم م�اردها لتدعيم خزينتها.اإنَّ 
�شيا�شة الدولة هذه من �شاأنها حماية االقت�شاد، و�شمان �شالمة االأم�ال وح�شن ا�شتخدامها 
كاالأج�ر  الريعي  القطاع  اقت�شادها  على  يطغى  العربية  الدولة  اأنَّ  �رضفها.غري  ومراقبة 
اأثناء  احلكام  مراقبة  من  اخل�ا�س  مينع  الذي  ال�شيء  الطبيعية،  امل�ارد  ودعم  واالأعطيات 
اإنَّ ما تعاين منه  االإنتاجية.)75(  العملية  لي�ش�ا م�شاركني يف  هم  االأم�ال، الأنَّ عملية �رضف 
االإقليمي، وذلك بخلق �ش�ق  اإال بالتكامل االقت�شادي  للتغلب عليه  العربية ال �شبيل  الدول 
فال�حدة  امل�شرتكة،  االأوروبية  ال�ش�ق  �شاكلة  على  م�حد  اقت�شاد  لبناء  م�شرتكة  عربية 
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اإحداث  ه يجب  اإحداث تنمية عربية م�شتقلة.)76( كما يقرر اجلابري باأنَّ اأ�شا�س  االقت�شادية 
جمال �شيا�شي يف الدولة لالنتقال اإىل الدميقراطية »الأنَّ الدميقراطية اإذن يجب اأن ت�شتهدف 
ممار�شة  الدميقراطية  ملمار�شة  قابال  ي�شبح  حتى  العربي  االإن�شان  ذهنية  الذهنية،  تغيري 
املرة  به هذه  يتجه  تغيريا  العربي  املجتمع  لتغيري  اأي�شا  والدميقراطية �رضورية  حقيقية، 
اأنَّ هذه ال�حدة  اإىل ال�حدة«.)77( غري  التعدد  التعدد...بل بالعك�س من  اإىل  ال من ال�حدانية 
اإقامة نظام جماعي عادل خال من اال�شتبداد،  اإىل  اإمنا تهدف  التي يتكلم عليها اجلابري 
وقادر يف ال�قت نف�شه على م�شايرة متطلبات الع�رض، اإذ يجب اأوال اإقرار مبادئ د�شت�رية 
للحد من االأنظمة اال�شتبدادية )78( واأنَّ هذه املبادئ تتمثل على وجه اخل�ش��س يف ال�ش�رى 
بتجديد  قمنا  اإذا  اإالَّ  الثالث  املبادئ  بهذه  العمل  ه ال ميكن  اأنَّ واالجتهاد، غري  وامل�ش�ؤولية 
العقل ال�شيا�شي العربي من اأجل بناء دولة ق�ية الدعائم وذلك باإقرار طريقة واحدة لل��ش�ل 

اإىل ال�شلطة وحتديد مدة والية الرئي�س، وحتديد اخت�شا�شاته.
لقد كان من » حتديد طريقة ممار�شة ال�ش�رى باالنتخاب الدميقراطي احلر، واأنَّ حتديد 
التنفيذية  ال�شلطة  مهام  اإ�شناد  مع  اجلمه�ري،  النظام  حال  يف  الدولة  رئي�س  والية  مدة 
حتديد  واأنَّ  معا،  واجلمه�ري  امللكي  النظام  حال  يف  الربملان،  اأمام  م�ش�ؤولة  حلك�مة 
اخت�شا�شات كل من رئي�س الدولة واحلك�مة والربملان ب�ش�رة جتعل هذا االأخري ه� وحده 
م�شدر ال�شلطة، تلك مبادئ ال ميكن ممار�شة ال�ش�رى يف الع�رض احلا�رض من دون اإقرارها 
ها تتنافى  والعمل بها«.)79( كما يجب اأي�شا اإيجاد بدائل ملحددات العقل ال�شيا�شي العربي الأنَّ
واأ�شاليب الدميقراطية احلديثة، وذلك بتح�يل القبيلة يف الدولة اإىل جمتمع مدين وتع�ي�س 
اإطار  اإنَّ جتديد هذه املحددات يف  اإىل جمرد راأي.)80(  العقيدة  الغنيمة بال�رضيبة وحت�يل 
الدولة اإمنا يق�دنا وبال�رضورة اإىل نظام دميقراطي ليبريايل، الأنَّ حت�يل القبيلة اإىل جمتمع 
اإىل  اأحزاب و نقابات و جمعيات و هيئات ومنظمات قاعدية، ثم حت�يل العقيدة  اأي  مدين 
جمرد راأي ي�ؤدي بدوره اإىل حرية التعبري والتفكري واملعار�شة، وحت�يل الغنيمة اإىل �رضيبة 
اإنتاجي مبني على حرية املناف�شة فهي بال�رضورة نف�س املبادئ التي قامت  اأي اقت�شاد 
عليها الدميقراطية ال�شيا�شية.لذلك فال منا�س للدولة اإال باتباع الدميقراطية ال�شيا�شية رغم 
اأنَّ  االجتماعية.غري  الدميقراطية  لتحل حملها  لها،  الق�ميني  املثقفني  العديد من  مهاجمة 
اجلابري يرى اأنَّ هذه الدميقراطية التي ين�شدونها ال تتحقق اإالَّ يف ظل دولة ليربالية تق�م 

على الدميقراطية ال�شيا�شية.)81( 
ال�شيا�شي  العقل  لتحل حمل حمددات  اجلابري  اختارها  التي  الثالثة  البدائل  هذه  اإنَّ 
العربي ال ميكن اأن ت�جد اإال يف ظل دولة متار�س نظامًا ليبرياليًا مطب�عًا بطابع املجتمع 
اإىل  ي�شري  ما  ع�رضي.وهذا  اقت�شاد  واقت�شاده  والعقيدة،  الراأي  حرية  ميار�س  الذي  املدين 
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دولة احلداثة، اإذ يجب من خاللها اأي�شا حتديث �شيا�شتها، الأنَّ املحددات التقليدية )القبيلة 
الدميقراطية، وحت�ل دون بل�غ احلداثة  اأ�شاليب املمار�شة  والعقيدة والغنيمة( تتنافى مع 
لها  التاريخي  بالنفي  وذلك  حمدداته،  جتديد  العقل  من  تتطلب  التي  الدولة  يف  ال�شيا�شية 
املجال  وتفتح  الدميقراطية،  اإىل  االنتقال  ت�شمن  ومعا�رضة،  وتع�ي�شها مبحددات حديثة 
لدخ�ل احلداثة ال�شيا�شية من اأب�ابها ال�ا�شعة، مع العلم اأنَّ ا�شتقراء ح�ادث التاريخ للدولة 
نتيجة  �شنة  مائة  من  اأكرث  منذ  عديدة  حماوالت  هناك  اأنَّ  لنا  يبنيِّ  االإ�شالمية  العربية 
االحتكاك بالعامل الغربي واحل�شارة املعا�رضة.)82( اإنَّ الدخ�ل يف عامل احلداثة ال�شيا�شية 
حبي�شة  تبقى  ال  حتى  النه�شة،  اإىل  املتط�رة  بالدول  اأّدت  التي  املعايري  م�شايرة  يقت�شي 
القيم واملبادئ التقليدية التي كانت �شببا يف الرتدي والتخلف، مع اأنَّ الدول احلديثة تنادي 
بالدميقراطية كطريقة يف احلكم، وتعدي عتبة املكب�تات ال�شيا�شية التقليدية، التي تظهر من 
حني اإىل اآخر بطريقة ال�شع�رية.اإنَّ الدولة عند اجلابري ما هي اإالَّ جهاز �شيا�شي واجتماعي 
االأفراد. اإرادة  يحكم  الذي  ال�ازع  هي  تك�ن  اأّن  للدميقراطية  البّد  اإذ  ال�شيا�شة،  على  قائم 
الطبيعة  بني  الفا�شل  اخلط  لت��شيح  اإليهما  ن�شتند  اأّن  ميكن  الدولة  يف  معياران  هناك  اإذ 
الدميقراطية والطبيعة غري الدميقراطية للنظام ال�شيا�شي داخل الدولة و هما: تداول ال�شلطة 
ودرجة امل�شاركة ال�شيا�شية للفرد يف �شنع قرارات الدولة.ومن هنا نرى اأنَّ جتاوز ال�اقع 
املتجددة  اأ�شاليبها  و  الدميقراطية  باملبادئ  االأخذ  يتطلب  متح�رضة  دولة  اإىل  واالنتقال 

بتجدد احلياة وتط�رها يف اأي بلد.

2. الدميقراطية ونظام القيم يف الثقافة العربية اإلسالمية:
يعد مفه�م الدميقراطية من املفاهيم الفل�شفية االأ�شد ارتباطًا بال�شيا�شة واأنظمة احلكم، 
جعل  مما   )83( الي�نانية«  باأ�ش�لها  قدما  العاملي  ال�شيا�شي  الفكر  مفردات  »اأكرث  هي  بل 
اأمراً �شعب املنال، الأنها تعرب عن عالقة �شيا�شية  اإمكانية القب�س عليها واختزال داللتها 
اأخرى. بني احلاكم واملحك�مني من جهة، و ملا تتميز به من التبا�س و غم��س من جهة 

ومن خالل ذلك ميكن اأن نت�شاءل: ماذا يق�شد بالدميقراطية عامة؟ وعند اجلابري خا�شة؟ 
.اإنَّ الدميقراطية من بني املفاهيم كثرية التداول، ويف ال�قت نف�شه من املفاهيم التي ي�شعب 
حتديدها، واإعطاوؤها تعريفًا واحداً يتفق فيه النا�س جميعًا، وه� ما يدفعنا اإىل تتبع تاريخ 
هذه الكلمة لعله ي�شاعدنا على معرفة املق�ش�د منها، الأنَّ مفه�مها تط�ر تبعا لتط�ر حركة 
التاريخ، وهذا ما اأدى اإىل اختالف مفه�مها من زمان اإىل اآخر )84( فكانت عند الي�نان تعني 
» حكم ال�شعب نف�شه بنف�شه » وه� معناها االأ�شلي، حيث اأبرزه اأفالط�ن يف عر�شه لكيفية 
االنتقال اإىل الدميقراطية، والتي هي نتيجة حتمية جل�شع الطبقة االوليجار�شية طبقة االأقلية 
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النهاية  يف  االأمر  لي�ؤول   )85( الرثاء  من  ممكن  قدر  اأكرب  حتقيق  اإىل  ت�شعى  والتي  الفا�شدة 
اأم�ر احلك�مة بالت�شاوي، ويختار احلكام يف  اأعدائهم، ويقت�شم�ا  الفقراء على  انت�شار  اإىل 
غالبيتهم عن طريق القرعة، وتك�ن حك�ماتهم تعددية، الأنها تتك�ن من اأ�شخا�س من طباع 
بالف��شى  احلك�مة  تعرف  باأل�ان خمتلفة، كما  يعرف  ه  الأنَّ اأف�شل نظام ممكن،  �شتى.وه� 

ومظاهر التن�ع.)86( 
لك�نها  الب�رضية  املجتمعات  اأ�شكال  اأف�شل  املدينة هي  دولة  اأنَّ  يرى  اأر�شط�  اأنَّ  غري 
تعرف بالتنظيم، وامل�اطن له احلق يف امل�شاركة يف م�شائل الدولة، كما له احلق اأي�شا يف 
اال�شرتاك يف ال�شلطة لق�شائية.)87( مع العلم اأنَّ اأر�شط� كان قد ربط بني نظريته يف ال�شيا�شة 
و مذهبه يف االأخالق، القائم على مبداأ ال��شطية، اأي الف�شيلة و�شط بني رذيلتني، فاملدينة 
متثل و�شطًا بني االأ�رضة و االإمرباط�رية، فاالأ�رضة هي ن�اة املجتمع لكن غري كافية واملدينة 
ا االإمرباط�رية فهي نتيجة ازدياد عدد االأ�رض عن العدد الالزم  اأ�رض.اأمَّ تتك�ن من جمم�عة 
والذي تنعدم فيه عالقات االأخ�ة وال�شداقة، ليحل فيها �ش�ء التفاهم و ال�رضاع واال�شتغالل.
اإن ثار  اأر�شط� عن ذلك يف ق�له: »هذه نظم االأثينيني املت�ارثة عن االأجداد،  )88( وقد عرّب 

اأحد وحاول اإن�شاء حكم طغياين، اأو اأ�شهم يف اإن�شاء ذلك احلكم، �شقط عن حق�قه املدنية ه� 
واأ�رضته«.)89( اإنَّ تعريف الدميقراطية باأنها: » حكم ال�شعب نف�شه بنف�شه » ال ت�شدق اإالَّ على 
دولة مثالية كما حتدثَّ عنها اأفالط�ن، الأنَّ كلمة �شعب ت�شت�جب دولة بال�رضورة حيث ال 
و  حاكم  وج�د  تقت�شي  حكم  وكلمة  �ش�ؤونه،  ي�شري  حكم  نظام  له  لي�س  �شعب  ت�ش�ر  ميكن 
حمك�مني فكيف يا ترى اأّن يحكم ال�شعب نف�شه بنف�شه؟ )90( مع العلم اأنَّ جان جاك رو�ش� 
كان قد اأكدَّ هذه الفر�شية معترباً اأن الدميقراطية بهذا املفه�م لن ت�جد اأبدا، الأنَّ حقيقتها 
العدد  ت�شيري  بال�رضورة  يقت�شي  الذي  الطبيعي  القان�ن  حقيقة  مع  تتنافى  املعنى  بهذا 
ال�شغري للعدد الكبري.كما اأنَّ ال�شعب ال ميكن اأن يك�ن دائمًا �شاهراً و مراقبًا الأم�ر الدولة، 
وعندما تك�ن وظائف الدولة م�زعة على هيئات عدة فاإن اأقلها عدداً ي�شت�يل على ال�شلطة 

ال�شتح�اذهم على النف�ذ ومتكنهم من الفر�س دون غريهم.)91( 
عدد  لقلة  واحدة  �شاحة  يف  جمعهم  تقت�شي  اآنذاك  الي�ناين  املجتمع  طبيعة  اأن  غري 
الأنَّ  اجلميع  براأي  واالأخذ  وا�شت�شارتهم  احلكم،  يف  امل�شاركة  من  ميكنهم  ما  وهذا  اأفراده 
امل�ش�رة  اأمر  ا�شتحال  اأفرادهم  عدد  وكرث  مدنهم  كرثت  ملا  لكن  االآخر،  يعرف  منهما  كاًل 
بالراأي.)92(  وا�شتبدادهم  املل�ك  بع�س  لت�شلط  مطية  اال�شتحالة  هذه  كانت  وقد  بينهم، 
وظهرت الطبقة االوليجار�شية التي اعتربت الدميقراطية عاجزة عن حتقيق حلم امل�اطنني 
اإال الإرادة االأحرار  اإذ الدولة ال تخ�شع  الي�نانيني وذلك لكرثة العبيد يف املجتمع االأثيني، 
العامة  اجلمعية  الأنَّ  احلكم،  اأنظمة  اأ�شمى  اآنذاك  الي�نانية كانت  الدميقراطية  اأنَّ  فقط، غري 
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يف�ق  العليا  املحكمة  اأع�شاء  عدد  وكان  للدولة،  الر�شمي  اجلهاز  تعد  كانت  والتي  للدولة 
االألف ع�ش� وذلك لتجنب انت�شار الر�ش�ة وف�شاد االأخالق، لكن هذا النظام بقدر ما كان اأكرث 
�شقراط  كان  لقد  معا�رضيه.)93(  ب�شهادة  بطالنًا  و  �شخافة  نف�شه  ال�قت  يف  كان  اإحكامًا، 
يتهكم بالدميقراطية هذه ويعتربها دميقراطية عرجاء، الأنها متيِّزها الطبقية بني االأ�شياد 
والعبيد، اإذ اإنَّ اجلماهري فيها ت�ش�قها العاطفة وال تعطي قيمة للب�شطاء من مزارعني وجتار، 
ولي�س لهم احلق يف االنخراط يف املحكمة العليا للبالد، وهي قيم حطت من قيم االإن�شانية، 
اإنَّ هذا الهج�م الالذع على الدميقراطية املزيفة من قبل �شقراط جعل ال�شف�شطائيني يعدم�نه، 
فاإذا كانت دميقراطية اأثينا هي التي �شنعت االأن�ار، فاإنها يف مقابل ذلك كانت قد �شنعت 
اإعدام  اإنَّ  ال�شباب.)94(  اإف�شاد عق�ل  اإثر ذلك بالف�شاد اخللقي، و  اأًتهم �شقراط  ال�شج�ن.حيث 
�شقراط جعل اأفالط�ن اأكرث �شخطًا على الدميقراطية واجلماهري التي اأن�شاأتها االأر�شتقراطية 
العداوة من قبل  االأعقل واالأف�شل، وهذا ما جلب له  اأثينا، وقال ب�رضورة جت�شيد حكم  يف 
الدميقراطيني، )95( الذين وقف�ا يف وجهه ملا يق�م بالرتويج له، وه� اأن الدميقراطية اإمنا 

جاءت خلدمة طبقة على ح�شاب الطبقات االأخرى.
اأما يف الع�رض ال��شيط فقد عرفت الدميقراطية منطًا اآخر، وه� اأنَّ الرومان قد ق�شم�ا 
ال�شعب اإىل �شادة ونبالء واأ�رضاف من جهة، واأرقاء من جهة ثانية، فمفه�م الدميقراطية اإمنا 
ينطبق على عدم تثبيت ذلك التق�شيم وتر�شيمه، وقد ن�شاأ مب�جبها جمل�س ال�شي�خ ليحد من 
�شلطة احلاكم وا�شتبداده، حيث كان ه�ؤالء االأع�شاء ُينتق�ن بطريقة ع�ش�ائية من ال�اليات 
ا يف الع�رض  كلها دون و�شع مقايي�س الختيارهم.)96( وه� االأ�شل�ب نف�شه عند العثمانيني.اأمَّ
احلديث فقد اتخذت الدميقراطية �شكال خمالفا ملا كانت عليه، حيث اأ�شبحت تعني االنتخاب 
الطبقة  قبل  من  باحلكم  ا�شتئثار  هناك  كان  واإالَّ  املر�شحني،  امل�شاواة بني  ت�شمن  وبطرق 
احلاكمة واملحافظة على مكا�شبها.)97( لقد حتددت املمار�شة الدميقراطية يف الع�رض احلديث 
مع الث�رة الفرن�شية التي اأعطت ال�شيادة لل�شعب باأن يحكم نف�شه بنف�شه، وذلك باختيار ن�اب 
تعني حكم  اإذن  فالدميقراطية  الدولة  اأجهزة  ال�شعبية، وخمتلف  املجال�س  ين�ب�ن عنه يف 
التي تعنيها االنتخابات.)98( فالدميقراطية احلقة تعني امل�شاواة،  االأغلبية  اأو حكم  الكرثة 
وه� ما يفهمه عامة النا�س منها، اإذ يق�شدون بذلك امل�شاواة يف احلق�ق وال�اجبات، ويف 
ظروف العي�س ويف املحاكم اأي اأمام العدالة، والأنَّ الدميقراطية تعني االنتخاب عن طريق 
االختيار بني ممكنات عدة، وه� ما يقت�شي حرية الناخب الأنَّ احلرية اإذا مل يت�شاوى فيها 
اال�شتبداد  �ش�ى  تعني  ال  ال�شعب  اأو  االأفراد  حرية  واأن  وا�شتغالال،  ا�شتعبادا  ت�شبح  االأفراد 
هم يعي�ش�ن اأو�شاعًا تتميز بالالم�شاواة.الأنَّ ال�شعب لي�س له اخليار احلقيقي  واال�شتغالل، الأنَّ
اأثناء االنتخابات الأنَّ االإمكانات وال��شائل خمتلفة جتعل املناف�شة  اأفراد القمة  يف مقابل 
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غري متكافئة، اإذ ال ميكن اأن نتحدث عن م�شاواة بني الغني والفقري، وبني العامل واجلاهل، 
فالفقري ال ي�شتطيع اأن يختار اإال رغيف خبزه، واجلاهل ال يختار اأ�شاًل؛ الأنه ال يعرف، وماذا 

يريد؟ ، وال ميلك القدرة على ما يريد.)99( 

أ - الدميقراطية عند اجلابري: 

الدولة  واقع  فاإنَّ  واملراجعة،  االإ�شالح  تقت�شي  كلها  ال�شيا�شية  الظروف  كانت  ملا 
اأنَّ  على  التام  بالتاأكيد  وذلك  االإ�شالح،  هذا  من  ن�شيبه  ياأخذ  باأنَّ  واأحق  اأجدر  العربية 
ها اأ�شبحت الي�م �رضورة ملحة  العاطفة والعقل ي�ؤيدان الدميقراطية وي�ؤكدانها، باعتبار اأنَّ
اإال باأخذ ال�اقع العربي  لتحقيق التقدم واحلفاظ على اله�ية العربية.)100( وهذا ال يتحقق 
بعني االعتبار لك�نه ميثل الرتبة اأو املناخ الذين �شيحت�شنان الدميقراطية، رغم اأن ال�اقع 
والتط�رات  الظروف  اأي�شا  ه مل يعرف  اأنَّ تاريخه، كما  الدميقراطية ط�ال  العربي مل يعرف 
التي اأفرزت الدميقراطية يف اأوربا كفكر وكم�ؤ�ش�شات، بل عا�س ال�اقع العربي ظروفًا خمتلفة 
متامًا عن تلك التي �شهدتها اأوربا بعد التح�الت امل�شتمرة التي عرفتها ال�شع�ب االأوروبية 
منذ الي�نان مروراً بالع�ش�ر ال��شطى اإىل غاية الع�رض احلديث، على العك�س، مما كان يعي�شه 
احلاكم  كان  �ش�اء  الفردي  احلكم  وه�  احلكم  من  واحداً  الذي عرف منطًا  العربي  املجتمع 

خليفة اأو ملكا اأو اأمريا.
اأو ب��شاطة الق�ة  اأو املبايعة،  لقد كان نظام احلكم دائمًا فرديًا �ش�اء عنّي بالر�شاء 
والغلبة.وهذا ما جعل فكرة امل�شتبد العادل فكرة ج�هرية يف احلكم العربي، اأي احلاكم الفرد 
التاريخ  اأنَّ  العلم  با�شت�شارة رعيته.مع  ُملزمًا  اأن يك�ن  ي�شت�شري دون  الذي ال يظلم، والذي 
�شلطته،  من  احلد  اأجل  من  وال�شعب  احلاكم  بني  ال�رضاع  ذلك  يعرف  مل  العربي  ال�شيا�شي 
اأو  الديني  ال�ازع  القيد ال�حيد ه�  اأوروبا، بل بقي  ال�شاأن يف  اأو فر�س قي�د عليه كما ه� 
االأخالقي، وهذا ما يعرف عند اجلابري » بن�شيحة املل�ك » اإذ الن�شح لي�س رقابة، وال حد 
من ال�شلطة بل اخل�ش�ع التام الإرادة احلاكم، وهذا ما جعل االنتقال اإىل الدميقراطية يتطلب 
اإحالل انقالب تاريخي مل ي�شهده عاملنا، وهذا يحتاج اإىل نف�س ط�يل وعمل مت�ا�شل، و�شرب 

كبري وفكر عميق.)101( 
يرى اجلابري اأنه مهما ف�شلت جتربة الدميقراطية يف ال�طن العربي، يجب اأن ال تلغى، 
بل البد من م�شاعفة املجه�دات لت�طيدها، الأنَّ الدميقراطية لي�شت عملية �شهلة، فهي ميالد 
اإال  العربي  ال�طن  يف  وحتديدها  الدميقراطية  فهم  املمكن  غري  من  اإذ   )102( وع�شري  جديد 
باأطراف ثالثة وهي التيار االأ�ش�يل ومتثله النخبة التقليدية، والتيار اال�شت�رضاقي ومتثله 
هي  العراقيل  هذه  واأوىل  نف�شه،  العربي  ال�اقع  وه�  ثالث  طرف  وهناك  الع�رضية،  النخبة 
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بيئة  يف  تطبيقه  ميكن  كيف  راأ�شمالية،  بيئة  وليدة  وهي  الدميقراطية  اإىل  االنتقال  كيفية 
الثانية وهي كيفية االنتقال  ال�شع�بة  ا  ا�شرتاكي.اأمَّ االآخر  الراأ�شمالية وبع�شها  �شابقة عن 
اأنف�شهم،  احلكام  من  بقرار  اإالَّ  يتحقق  ال  وهذا  دميقراطي  نظام  اإىل  الدميقراطي  نظام  من 
ا جربا وهذا يحتاج اإىل ق�ة  ا بالتنازل ط�عا، وهذا �شبه م�شتحيل يف ال�طن العربي، واإمَّ اإمَّ

ومنا�شلني قادرين على فر�س الدميقراطية.)103( 
ترت�شخ  و  تنم�  للدميقراطية  املجال  بف�شح  وذلك  التدرج  ا  اإمَّ اختياران  اإذن  فهناك 
وف�شل  واحلق�ق  احلرية  على  مبنية  حقيقية  م�ؤ�ش�شات  دولة  اإىل  االنتقال  على  والعمل 
التنازل عن احلكم حتت �شغط  ا حمل احلكام على  يتطلب وقتا ط�يال.واإمَّ ال�شلطات، وهذا 
الق�ى احلية املنا�شلة من اأجل الدميقراطية وقيمها، وهذا ال يتاأتى اإال ب�شبيل الدميقراطي 
وه� ما يتنافى مع مبادئها ودع�اتها، وهي ت�شري اإىل الهدم اأكرث من ال�شري اإىل البناء.وهذا 
ما يجعل طريق التدرج ه� اأف�شل الطرق، لكن �ش�ء فهمه قد ي�ؤدي اإىل متييع الدميقراطية 

والع�دة اإىل ال��شعية الالدميقراطية ال�شابقة.)104( 
النف�ذ من طبقة بكاملها قد تك�ن  امتيازات  الدميقراطية يعني نزع  التدرج نح�  اإنَّ 
عبارة عن طائفة اأو عائلة اأو من احلزب ال�احد، وقد تتفطن هذه الطبقة اإىل امل�ؤامرة التي 
حتاك �شدها فتعرقل كل عملية التدرج، فتق�م بالق�شاء عليها وه� ما حدث يف كثري من 
االأقطار العربية يف اأثناء حماوالتها جت�شيد الدميقراطية، لكن يجب الكفاح من اأجلها.)105( 
اأو من�ذجًا جاهزاً ميكن ا�شترياده، بل هي ممار�شة  اإذن لي�شت ب�شاعة  ومنه فالدميقراطية 
ونتاج وحم�شلة تاريخ وعالقات وح�ار.» فالدميقراطية تعني حفظ احلق�ق: حق�ق االأفراد 
وحق�ق اجلماعات » )106( الأن الدميقراطية احلقيقية يف ج�هرها، وماهيتها لي�شت �شيئًا اآخر 
غري م�شاركة احلاكم الرعية يف احلكم.)107( وتبدو الدميقراطية اإذن »هي نقي�س الظلم متاما، 
مثلما اأنَّ ال�شماء نقي�س االأر�س » )108( واأن غياب الدميقراطية يعني غياب العالقة الع�ش�ية 
بني احلكام العرب وبني جماهري ال�شعب، غيابها يف امليادين ال�شيا�شية واالجتماعية كافة.
)109( اإنَّ الدميقراطية يجب اأن ت�شمن اإقامة جمتمع مدين يت�شكل من م�ؤ�ش�شات تنظم حياة 

االأفراد وت�شمن لهم احلق�ق وال�اجبات، حيث يك�ن احلاكم فيها نائبًا عن اجلماعة كلها 
ها دميقراطية  وبر�شاها، وال يك�ن رئي�س ع�شرية اأو ع�شبة من االأثرياء باملال وال�شالح، اإنَّ
العربية،  ال�حدة  حتقيق  على  العمل  �رضورة  مع  احتكارها  ومتنع  ال�شلطة  تداول  ت�شمن 

واإقامة �ش�ق عربية م�شرتكة.)110( 

ب. آلية االنتقال إىل الدميقراطية يف الوطن العربي: 

خا�شة  ال�شع�ب،  بها  تنادي  التي  االأ�شا�شية  املطالب  بني  من  الدميقراطية  كانت  اإذا 
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امل�شطهدة منها من قبل اأنظمتها و�شا�شتها، فاإن مفه�مه يختلف من �شخ�س اإىل اآخر، وذلك 
اآلية تطبيقها، واختالف وجهات نظر االأفراد املطالبني بها.وعلى هذا االأ�شا�س كان  ح�شب 
املطالب�ن بها يختلف�ن يف االآراء والعقائد، وحتى يف العادات والتقاليد، مما جعلها مطلبًا 

مت�شعب الفروع يحمل يف طياته كثري من التناق�شات.
املطالبون بالدميقراطية يف الوطن العربي: . 1

ملا كانت الدميقراطية ت�ش�راً تتحيز اإليه كل كتابة وكل فكر، فاإنَّ الفكر يعلن �رضاحة 
حتّيزه للدميقراطية، داعيًا اإىل تطبيقها والعمل بها كمبداأ اأخالقي يك�شف عن اأ�شباب اال�شتبداد 
ومرتكزاته، باعتبار الدميقراطية اإرثًا لالإن�شانية جمعاء.)111( ال ي�شتقيم اأمر الدولة وتتحدد 
لتقرير  االإن�شانية  اإليه  تطمح  طبيعي  قان�ن  الأنها  بدونها،  واملحك�م  احلاكم  بني  العالقة 
ها  اإنَّ واأكرثها رواجًا.اإذ  الي�م،  ال�شعبية  اأهم املطالب  الدميقراطية من  اإن�شانيتها، مما جعل 
تلقى اإجماعًا على �رضورتها لتحقيق املطالب ال�شيا�شية بالدرجة االأوىل، وذلك كاملطالبة 
بحرية التفكري واالنتماء ال�شيا�شي وحرية ت�شكيل االأحزاب ال�شيا�شية واالنتخابات...اإلخ )112( 
فهم باخت�شار يطالب�ن بالدميقراطية ال�شيا�شية الربج�ازية، التي اأ�شبحت يف ال�قت الراهن 
رغم عي�بها �رضورة ملحة يف ال�طن العربي.ال ي�جد طريق اآخر لتحقيق ال�حدة العربية غري 
التي  التكتالت االقت�شادية واالإقليمية  نا يف ع�رض  الب�رج�ازية الأنَّ ال�شيا�شية  الدميقراطية 
التعبري  اأو عن طريق  الع�شكرية،  الق�ة  ا عن طريق  اإمَّ اإال باأحد الطريقتني  ال ميكن حتقيقها 
مبداأ  على  الدميقراطية  اإىل  نظرتها  العربية يف  النخبة  تعتمد  احلر.)113( حيث  الدميقراطي 
طريقة  اإىل  وتن�شب  املجاالت  جميع  يف  تعممت  طريقة  وهي  ال�شاهد،  على  الغائب  قيا�س 
علماء الكالم وعلماء الفقه واللغة والعقل ال�شيا�شي اأي�شا.فهي الطريقة املثلى لعمل العقل 
العربي، )114( ومنه فاإنَّ امل�شتقبل يبقى جمه�اًل مقارنة باملا�شي الذي اعتمدت فيه ال�ش�رى 
املرجعية  اإىل  بالرج�ع  ا  واإمَّ ا�شتقراوؤه،  كمبداأ دميقراطي ميكن  الرا�شدين  اخللفاء  قبل  من 
االأوروبية احلديثة واملعا�رضة لناأخذ منها الدميقراطية جاهزة.)115( ومن خالل ذلك ميكن 

حتديد ثالثة اأ�شناف من النخب العربية التي طالبت بالدميقراطية، وتتمثل فيما ياأتي: 
النخبة الع�رشية: أ. 

يرى اجلابري اأن هذه النخبة ميثلها يف ال�طن العربي النخبة الذين تاأثروا باالقت�شاد 
الليبريايل الغربي وت�شبع�ا بثقافته، معتربين اإياه النم�ذج الذي يحتذى به.فهي تتكلم با�شم 
الذي تدعي دفاعها عنه، وتتحجج  اأية عالقة ع�ش�ية باملجتمع  لكنها ال تربطها  اجلميع 
لغياب  النخبة  هذه  منها  تعاين  خطرية  ثغرة  وهي  حمنته،  يف  والتفكري  م�شتقبله  بخدمة 
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العالقة الروحية والع�ش�ية التي تربطها مع ال�شع�ب �ش�اء يف ميدان ال�شيا�شة اأو االجتماع 
اأو الثقافة وهذا عائق من بني الع�ائق التي تع�ق كيفية االنتقال اإىل الدميقراطية.

النخبة التقليدية: ب. 
ا�شم  بعد  فيما  عليهم  اأطلق  الذين  الدين  رجال  اجلابري  نظر  يف  النخبة  هذه  وميثل 
ول�  للم�شتقبل،  ي�رضع�ن  الأنهم  بالفعل  قائمة  نخبة حقيقية  ال�شلفيني وهي  اأو  االأ�ش�ليني 
 )116( الفكر،  اأ�شالة  على  واحلفاظ  مباآثرهم،  واالقتداء  االأ�شالف  اإىل  الع�دة  اإىل  بدع�تهم 
كانت  العقيدة.وقد  اأو  االجتماع  اأو  ال�شيا�شة  يف  �ش�اء  ال�شالح  ال�شلف  مناهج  وفق  وال�شري 
ال�ش�رى للق�شاء على كل مظاهر اال�شتعباد والطغيان،  اإىل مبداأ  الع�دة  اإىل  دع�تهم ملحة 
اإ�شالمية تك�ن  اأ�ش�س وق�اعد  اأمة ت�شريها حك�مة �شاحلة، مبنية على  اإقامة  وكان هدفهم 
التي  العالقة  ا�شتبداد.وقد جتلى ذلك خا�شة يف  و  لل�شعب، ولي�شت حك�مة طغيان  خادمة 
كانت قائمة بني هذه النخبة واجلماهري، ملا حتظى به من قب�ل الأفكارهم وم�شاندتهم يف 
ا اأرادت التعبري عنها بال�ش�رى  م�رضوعهم، حيث اإنَّ هذه النخبة مل ترف�س الدميقراطية، واإمنَّ
مربزين عالقة التداخل امل�ج�دة بينهما.)117( واعني بذلك اأنَّ الدميقراطية جزء من اله�ية 

العربية، رغم النظرة ال�شلبية القدمية لها.
الواقع العربي: 	. 

لقد طرح ال�اقع العربي الراهن ت�شاوؤالت عدة ح�ل مدى تطبيق الدميقراطية واالآليات 
التي ميكن حتقيقها بها من خالل املعامالت واأثناء االنتخابات.وهل الدميقراطية هي احلل 
اإىل  االنتقال  عملية  تتم  العربي؟ وكيف  ال�شيا�شي  ال�اقع  يطرحها  التي  للم�شكالت  االأن�شب 
الدميقراطية؟ .وعلى �ش�ء ذلك فاإن هذه االأطراف ال�شالفة الذكر لها عالقة مبا�رضة بتطبيق 
اإليها.اإذ يبنّي  اإىل االختالف ح�ل عملية االنتقال  اأدى  الدميقراطية يف ال�طن العربي، مما 
اجلابري اأن هناك مرجعيتني، واحدة تنتمي اإىل املا�شي العربي االإ�شالمي، وهي مرجعية 
تراثية عربية اإ�شالمية اأ�شيلة ومرجعية تنتمي اإىل احلا�رض وامل�شتقبل، وحتكمها املرجعية 
االأوروبية املعا�رضة.)118( لقد كان عجز العقل ال�شيا�شي العربي على حتقيق اال�شتقالل التام 
�ش�اء من جانب ال�شيا�شة اأو التفكري اأو ال�عي نتيجة احتكامه املطلق لهاتني املرجعيتني، 
يطرح  ال�شع�ب وطم�حاتهم، وهذا ال  رغبة  يعرب عن  العربي ال  ال�شيا�شي  ال�اقع  مما جعل 
على  قائمة  العالقة  تك�ن  اأن  بل  ومعاداتهم،  الغرب  وجه  يف  ال�ق�ف  فكرة  بال�رضورة 
منطق امل�شالح، وه� منطق حتتكم اإليه جل االأمم.لذلك وجب على االأمة العربية اأن تقف يف 
ا االإتباع لتحقيق امل�شالح، اأو االمتناع والرف�س ومعار�شة هذه الق�انني  مفرتق طريقني اإمَّ

وال�شيا�شات امل�شت�ردة.)119( 
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اإنَّ هذه العقلية ال�شيا�شية العربية قد فر�شت على ال�شع�ب روؤية واحدة فقط، قد تك�ن 
مفتاح  اأو  ب�لي�س،  مفتاح  يك�ن  قد  االأب�اب،  جميع  يفتح  واحد  مفتاح  مبثابة  الروؤية  هذه 
نا الي�م  اأنَّ ل�ش��س، وهذا ما جعل النخب تتعامل مع هذه الروؤى اجلاهزة بحذر �شديد.غري 
للتعامل مع واقعنا،  اأ�شبحنا نرى مفاتيح ولي�س مفتاحًا واحداً  ونحن يف ع�رض التعددية 

مثل عدم قمع التيارات املعار�شة حتى واإّن كان هذا االأمر �شكليًا فقط.)120( 
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