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مشاغل من كبيرا جزءا تشكل التي والعيوب النواقص هذه كل أمام
ّد ل تطويقها، محاولة في طاقاتهم وتستنزف الديمقراطيين رؤيا من ب

بنيت التي ذاتها السأس إلى تعود وإنما شكلية بإصلحاات تكتفي ل شاملة
شاملة تأسأيس إعادة لعملية الديمقراطية المؤسأسات عليها
المرزوقي . منصف د بقلم
"الوصفة" الديمقراطية: على مأآخذنا لنلخص

الشعب: إرادة - حدود1

خارج وضعه طال مأفهوم الشرعية لرساء مأطلق ومأبدأ أساسية الشعب" كقاعدة "إرادة إن

ّنه والحال المحاسبة ّدثّ مأا عند واعين نكون إليه. قلما الحاجاة بأمأّس أ بلغة الرادة هذه عن نتح

ّدي مأوقف إنه التقديس، لكن الفرد، إرادة تقديس على ترتكز التي الستبداد ايدولوجايا مأن ض

لرادة كانت هل الفرد؟ باستبداد الشعب استبداد نستبدل واحدة. أل للخيارين الفكرية الليات

) أي النتصارات مأرحلة طوال هتلر زعيمه مأع تواطؤه التحديد وجاه ( وعلى اللماني الشعب

ّ لشيء ل الصهيوني بالمنطق القبول اليوم يمكن هل جايرانه؟ غزو لتبرير شرعية قيمة لنه إل

ّبر المشروعة المصالح أولها الشعب لرادة حدود هناك بداهة ؟ السرائيليين إرادة عن يع

ّد ل إرادة مأن تتضّرر أن يمكن قضايا نفسه الشعب داخل توجاد أل الخرى. لكن للشعوب تستم

ّ شرعيتها والدينية العرقية القليات مأن الموقف الخلل هذا على مأثال أحسن ذاتها. إن مأن إل

ضمير. راحة بكّل تستعبدها الغلبية) أن إرادة الحوال أحسن في (وهي الرادة لهذه يمكن التي

وبوظيفتها بفظاعتها جاهل عن بها تعلقا الشعوب كل تظهر التي العدام عقوبة قضية أيضا ثّمة

إلغاء وقع الجريمة. لقد مأحاربة في فعاليتها ول والجاتماعية السياسية القليات قمع في التاريخية

ّدمأة البلدان كل في العقوبة هذه السلم. الخيار كان أنه دومأا واتضح الغلبية رأي مأن بالرغم المتق

مأرجاع ثّمة وإنما العلى المرجاع ليست الغلبية، إرادة دومأا قل أو الشعب، إرادة أن هذا مأعنى

ّثل مأنها أعلى مأن الشعب هذا أو آخر شعب استعباد مأن شعبا تمنع التي القيم جاملة في يتم

ّق باسم تجاهلها أو القيم هذه ضرب النسان. أمّأا حقوق انتهاك أو أقلياته اضطهاد في الغلبية ح

المصالح هذه اعتبار على المحّرضين مأصالح مأع -وبالحرى مأصالحها مأع تتماشى التي قيمها خلق

بستان.  على إعصار إطلق بمثابة يكون أن يعدو ل المأر قيما- فإن

التمثيلية:   – حدود2

الوسيلة لكانت لمصالحه الرئيسي والضمان لسيادته الشعب مأمارسة شرط التمثيلية كانت لو

ّواب تسمية الوحيدة العادلة ّينة مأن ابتداء الشعب ن ّنها مأمثلة ع يمارسها بسيطة تقنية للجمهرة. إ

مأجموعة داخل الشخاص مأن لجملة عشوائي اختيار في وتتمثل الحصاء علم في المختّصون

الصل طبق نسخة البرلمان سنرى والمهن. هكذا العمار ومأجموعات النساء ومأجموعة الرجاال

وستين الرجاال مأن الخر والنصف النساء مأن نصفه فيكون للشعب، والدقيقة الحقيقية للتركيبة

والمراهقين الطفال مأن كبيرة نسبة مأع المأيين مأن مأجالسنا في النواب مأن المائة في

ّفر أن العلمية الطريقة هذه مأزايا والشباب. ومأن حيث النتخابية، الحملت مأصاريف علينا تو

بالعملية القيام يستطيع مأثل. بل المدنية الحالة مألفات مأن الشعب نواب لتعيين النطلق يمكن

الذي النظام البرلمان. لكن في مأقعده لحتلل باستدعاء اختياره تّم لمن يبعث مأحايد حاسوب

ّدعي الصابع على النساء فيها تحصى برلمانات لنا لتكون عليها، يتحايل التمثيلية، هو هاجاسه أن ي

ّيارات مأمثلي المقاعد على ويتزاحم تمامأا الشباب فيها ويغيب الفوز استطاعت سياسية ت

المنبثقة والمؤسسات الشعب لرادة تمثيلية المعسولة. أي وعودها بيع على لقدراتها بالمقاعد

ّبر ل الجماعية، والستقالة والديماغوجاية الستعراض انتخابات عن القلية سيطرة عن إل تع



ّندا والكثر تمويل الحسن المتحركة، ّكر لفرض تج المكونات مأن طيف الشعب أن توجاهاتها. لنتذ

مأا الجماعية؟ الرادة يعكس عاّم مأوقف استخلص لنا أين المتباينة. فمن والمصالح الرؤى ذات

جامل. ول لهم ناقة فل الباقي أمأا النتخابية القوائم  % مأن50،01 إرادة أنها نقبل أن أغرب

ّتى تبرز أخرى ظاهرة ثّمة على المنتخب البرلماني النظام ويعرفها الغلبية إرادة تمثيل فشل ح

يجب فل النووية، القنابل وحرثّته البارود كبرمأيل يومأا الوسط الشرق انفجر النسبية. إذا قاعدة

ّللون ينسى أن النسبية التمثيلية على المبنية وديمقراطيته السرائيلي السياسي النظام دور المح

ّكن الديمقراطية الكارثّة. فهذه في ّيبات   تم ّثل دينية، حز التطرف على تتنافس أقليات تم

ّفر أنها البرلمان. ورغم دخول مأن والعدوانية ّنها المقاعد مأن ضئيل عدد على تتو إرادتها تفرض فإ

السياسة انزلقت لوحدهما. هكذا الحكم قدرة مأن أضعف كبيرين حزبين على التحالفات بلعبة

ّكم يقوده التطّرف مأن مأزيد نحو للقلية، الدائم البتزاز تحت السنين مأر على السرائيلية تح

عكست وإنما وأرض احتلل أزمأة فقط الوسط الشرق أزمأة تعكس لم الغلبية. هكذا في القلية

الصهيوني.  الكيان داخل السياسي النظام أزمأة أيضا

الديمقراطية: آليات على - الستحواذ3

النقلب ثّم الديمقراطي، بالنتخاب القرار مأراكز أعلى إلى الشخص لوصول الشهر النموذج إن

أيضا هناك للسلطة. لكن هتلر حملت التي ألمانيا  في1933 انتخابات هو الديمقراطية، على

أيضا باغتيالها. ثّّمة إل ينته لم استبداديا حكما السبعينات في الهند في غاندي إنديرا إعلن

أحد يصرخ أن دون مأضمون كل مأن الديمقراطي النظام إفراغ بالمال تستطيع التي الليبرالية

هويته.  عن يفصح ل انقلب إنه انتبهوا،

والقصاء. الوصاية على - التداول4

الطراف كّل على ثّقيلة وصاية وتفرض والرهاب بالعنف مأناهضيها تلغي الدكتاتورية كانت إذا

بالطرق لكن اللعبة نفس تمارس التمثيلية الديمقراطية فإن سياسيا، والمهمشة الملغاة

غير لها دور ل الصوات % مأن49،9 على إل تتحّصل لم لنها هزمأت التي السلمية. فالحزاب

ّدعية سياستها تطبيق فيمكنها المنتصرة الصراخ. أمأا الشعب. خيار ثّمة ومأن الغلبية خيار أنها مأ

ونقيضه، حّل بين يتأرجاح المجتمع يبقى الموالية. هكذا النتخابات في الدوار وتوزيع اللعبة تعاد ثّم

ّدي فل البعض، لبعضها الملغية القوى صراع السياسة تصبح وأخرى. هكذا سياسة بين اللغاء يؤ

ّ عليه والتداول ّغص مأقاومأة جايوب لتكوين إل وتعيق مأخططاته وتفشل حكمه حاكم كل على تن

المجتمع.  لطاقات مأريعا إهدارا مأشكلة برامأجه

ل أنه فهي نزيه مأسئول كّل أعين نصب دومأا تبقى أن يجب واحدة مأركزية فكرة هناك كانت وإذا

أو إسلمأي حّل هناك التدجايل. فليس باب مأن إل الجاتماعية للمشاكل حزبي-أيدولوجاي حّل يوجاد

الجاتماعي الضمان صناديق وعجز الماء شّح و والتصّحر للبطالة ليبرالي أو قومأي أو اشتراكي

المعاقين وإدمأاج البيروقراطية وثّقل الناّس مأشاكل في القضاء بّت وسرعة العادلة والجباية

الثقافة. وتنمية الصحية والخدمأات التعليم مأستوى ورفع

المطلق في الحل نقيض دومأا هو الذي المطلق "الحّل" في على السياسية الحزاب صراع إن

مأن يتحسسه الفيل. فهذا تعريف على الهندية السطورة عميان صراع هو الخر، الحزبي للخيار

الثالث ويغضب ذنب، أنه الصدق بمنتهى فيقّرر ذيله مأن وذاك خرطوم، الفيل فيقول خرطومأه

المشاكل يتحّسس السلمأي ترى اليسر. هكذا بنابه أمأسك وقد أمألس عظم الفيل أن مأقتنع لنه

"يرى" ل المادية الثروة خلق وسائل غير تعنيه ل والليبرالي والثقافة، الهوية باب مأن الجاتماعية

يهّمه ل عادلة بصفة الثروة هذه توزيع الوحد فهّمه الشتراكي وتوزيعا. أمّأا إنتاجاا البشرية تكلفتها

القومأي للبعد المطلقة الولوية على مأنحصر هّمه فجّل القومأي تأتي. أمأا أين مأن أو تنضب أن

التعقيد. مأتزايدة مأعادلة مأن جازء مأضى وقت أي مأن أكثر هو العالمي البعد أن والحال

باب مأن إل إشكالية أي مأع التعامأل كان لما للهوى، وليس للمنطق تخضع السياسات كانت ولو



ّقدة السببية الشبكة دراسة إطار في له، المتباينة والمستويات للموضوع المختلفة والبعاد المع

إطار في إل بالطبع يستقيم ل السحري. هذا التبسيط إلى واللتجاء التعقيد إنكار بدل شامألة رؤية

بأحقية طرف كل واعتراف الوجاه، كل مأن وتقليبه المشكل نفس إلى التيارات كل جالوس

، المشكل جاوانب لكل اعتبارا وأكثرها ضررا الحلول أقّل استخلص ثّم رؤيته، في الخر الطرف

نظام في هذا كّل عن أبعدنا . مأا الموضوعية والظروف العليا والمصلحة للقيم دائم تحكيم مأع

التي القوة طبيعة تغيير المأر في مأا وكّل الستبداد في المأر كان كما رؤيته القوى فيه يفرض

تفرض.

سياسية لخيارات بالنسبة فعالة حلول توجاد وإنما المطلق في تقنية حلول توجاد ل أنه صحيح

ّعالة جابائية سياسة مأعينة. ثّمة ذكاء تقّل ل مأعاكسة وأخرى الثّرياء مأصالح خدمأة في وذكية ف

ّثل الفقراء مأصلحة في وفعالية إلى دفعها دون الثرية القلية على الجبائي العبء توزيع في تتم

.  الجبائي واجابها تأدية إلى دخلها كان أيا المتلكئة الغلبية ودفع للخارج أمأوالها تهريب

عرقلة إلى السياسي الخيار نفس مأن القريبة بالحزاب حتى يدفع الحالي النظام شكل أن يبقى

ولو حتى مأسعاه وعرقلة الخصم سياسة تقييم في النية سوء مأن كبير قدر وإظهار البعض بعضها

التكامأل، يكافئ ول التنافس يكافئ الذي النظام شكل نتيجة العيوب هذه صواب. إن على كان

ّهل ول التفرقة على يحّرض أحادي. وعلج بسيط لتحليل تخضع ل مأشاكل لحّل الدمأغة توحيد يس

المسؤولية: على السريع -: التداول5

مأن تعاني الديمقراطية فإن المسئولين، تغيير بطء الستبدادي النظام أمأراض أهم مأن كان إذا

ّد لعتبرها الظاهرة عن ديمقراطي أي سألت المسئولية. ولو على التداول سرعة أي العكس جا

ّدد الستبداد عودة لمنع ضمانة وأحسن صحية المأر. دوافع في مأليا النظام. تأمأل في الدمأاء وتج

تلهية في المخفية الرستقراطيات إرادة بين المصالح توافق مأن نوع نتيجة بالساس أنها ستجد

ّوأ في المنتخبين هؤلء وإرادة ومأنتخبين، ناخبين الناس، عدد وقت. إن بأسرع المراكز تب

ّفرة، المناصب عدد مأن بكثير أكبر المناصب في الطامأعين ّد فل المتو مأن آجاال قصر مأن إذن ب

ّكن حتى بها، فازوا ّظهم تجربة مأن الخاسرون يتم مأنها إيجابيات للمأر أن للشّك مأجال سريعا.ل ح

ّون ومأنع للطاقات المتواصل الفرز مأاذا الكفاءة. لكن مأنعدمأة أو كسولة أرستقراطية جايوب تك

 ؟ السلبيات عن

النيابات. قصر تفرضها التي للصلحات السريع التواتر أي الصلحية الهستيريا البداية في ثّّمة

على الخاطف لمروره يؤّرخ وان الشياء على بصماته لترك يطمح أن النسان طبيعة فمن

الصلحات. إصلحات وإصلحات الصلحات وإصلحات الصلحات تتسارع المسؤولية.هكذا

مأستفحل لمرض عرضي علج الحيان أغلب في هي هيكلية، أزمأات تعالج قلما عمليات لكنها

في لما ذلك على لها إرادة ل أو أسبابه، مأع العميق التعامأل على عابرة لحكومأة قدرة ل خطير

ّدي انتخابية. هكذا مأخاطر مأن المأر أخرى إلى حكومأة مأن المشاكل توارثّ إلى السريع التداول يؤ

ّلها، إمأكانيات وتناقص وخطورتها تعقيدها تزايد مأع حظوظ تقّل الذي المستفحل كالمرض لنها ح

ّدمأه علجاه لظاهرة الملحظون ينتبه مأعه. قلما التعامأل بخصوص الصائب الحازم القرار وتأّخر بتق

عالم مأؤسسات إلى الفعلية السلطة نقل في يساهم السياسية النيابات قصر أن وهي أخطر

توّسع مأكانها، في ثّابتة القوى هذه والبيروقراطية. فكّل المخابرات وأجاهزة والصحافة المال

ّد الستار، وراء نفوذها مأجال ببطء ّقا للمسئولين السريع التتابع مأن مأبسوطة وجا ل السياسيين. ح

ّدى أن نفسها، المخفية الرستقراطيات تستطيع مأع تتطابق ل قوية لسياسة مأباشرة تتص

يسّر أن التخريب. يكفي وحتى والسلبية بالتراخي لفشالها وسيلة ألف لها لكن مأصالحها،

الجميع على مأاّرة" وأن "أزمأة الجديد الصلحا أن زمأيل أذن في المستوى رفيع بيروقراطي

المتحّركة.  الرمأال في الصلحا يضيع لكي المقبل الوزاري التحوير أو المقبلة الحكومأة انتظار

وتستنزف الديمقراطيين مأشاغل مأن كبيرا جازءا تشكل التي والعيوب النواقص هذه كل أمأام



ّد ل تطويقها، مأحاولة في طاقاتهم إلى تعود وإنما شكلية بإصلحات تكتفي ل شامألة رؤيا مأن ب

شامألة. تأسيس إعادة لعملية الديمقراطية المؤسسات عليها بنيت التي ذاتها السس

والسلم. العروبة دار في الدمأقرطة ضد الثقافية العوائق المقبلة: خرافة الحلقة
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