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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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كتاب »االنتقال إلى الديمقراطية« للدكتور علي الدين هالل

عرض: حواس محمود

ماذا يستفيد العرب من تجارب اآلخرين؟ 

ــة« للمفكــر المصــري د. علــي الديــن هــالل إلــى أن قــوة النظــام  يشــير كتــاب »االنتقــال إلــى الديمقراطي
ــى إرادة  ــتندة إل ــر المس ــد والمعايي ــن القواع ــًة م ــًيا ومجموع ــاًء مؤسس ــييده بن ــن تش ــع م ــي تنب الديمقراط
ــٍد ال  ــى ح ــيين إل ــن السياس ــات والفاعلي ــن المؤسس ــات« بي ــود« و»التوازن ــن »القي ــًة م ــع، ومجموع المجتم
ــاور،  ــًة بالتش ــلطٍة مرهون ــة أي س ــل ممارس ــٍة، إذ تجع ــٍة أو تحكمي ــلطٍة مطلق ــع بس ــم التمت ــمح ألٍي منه يس
والحصــول علــى موافقــة ســلطٍة أو ســلطاٍت أخــرى غيرهــا، فتنتــج نظاًمــا قــادًرا علــى تصحيــح نفســه وتعديــل 

ــح. ــق الصحي ــن الطري ــرف ع ــاره إذا انح مس

ــة  ــة المدنية-جامع ــي الهندس ــوس ف ــج، بكالوري ــي النروي ــم ف ــوري مقي ــث س ــب وباح كات
حلــب 1986، لــه ســتة كتــب مطبوعــة: )موضوعــات ســجالية.. أفــكار حــول المشــهد الثقافــي 
الراهــن، دار الينابيــع، دمشــق 2002، )التكنولوجيــا والعولمــة الثقافيــة، دار الحكمــة، دمشــق 
الكــردي  الثقافــي  )المشــهد   ،)2005 دمشــق  اليازجــي،  مطبعــة  األدبيــة،  المائــدة   ،)2003
والســبيل لبنــاء فكــر قومــي كــردي معاصــر، جامعــة دهــوك – مركــز الدراســات الكرديــة وحفظ 
الوثائــق 2010(، )العالــم العربــي..  قضايــا معاصــرة - دار الزمــان 2020(، )مائــة كتــاب فــي كتــاب، 
دار أوراق للنشــر والتوزيــع، القاهــرة 2021(. نشــر مقــاالت ودراســات فــي العديــد مــن الصحــف 

والمجــالت والمواقــع اإللكترونيــة العربيــة والمحليــة.

حواس محمود

اسم الكتاب: االنتقال إلى الديموقراطية: 

ماذا يستفيد العرب من تجارب اآلخرين؟

المؤلف: علي الدين هالل

الناشر: الكتاب صادر عن سلسلة عالم 

المعرفة، الكويت )العدد 429(، المجلس 

الوطني للثقافة والفنون واآلداب

تاريخ النشر: كانون األول/ ديسمبر 2019.

عدد الصفحات: 439

:ISBN9990606528, 9289990606522
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مراجعات وعروض كتب 

ــأة  ــع نش ــورت م ــٌة تط ــرٌة تاريخي ــو ظاه ــا، وه ــأًنا حديًث ــد ش ــي يع ــام الديمقراط ــف أن النظ ــرى المؤل ي
ــرن  ــة الق ــع نهاي ــا م ــروف حالًي ــكله المع ــذ ش ــى اتخ ــدن، حت ــة والم ــة البرجوازي ــور الطبق ــمالية وتبل الرأس
التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين، ويمكــن التمييــز فــي هــذا الشــأن بيــن ثــالث مــدارس أو اتجاهــاٍت 

ــاته. ــي ومؤسس ــام الديمقراط ــروز النظ ــير ب ــى تفس ــعت إل ــٍة س رئيس

: اتجاه التنمية/ التحديث )توافر الشروط المسبقة(
ً

أوال

ــب  ــٍة يج ــٍة واقتصادي ــٍة اجتماعي ــبقٍة وبيئ ــل مس ــروٍط وعوام ــود ش ــن وج ــاه م ــذا االتج ــار ه ــق أنص ينطل
ــر. ــم، والتحض ــة، والتعلي ــة االقتصادي ــا: التنمي ــن أبرزه ــي، م ــام الديمقراط ــأة النظ ــل نش ــا قب توافره

ويلخــص المؤلــف أهــم العناصــر التــي يطرحهــا أنصــار مدرســة التحديــث بوصفهــا الشــروط أو المتطلبات 
االقتصاديــة واالجتماعيــة للديمقراطيــة، كمــا يلي:

بلوغ المجتمع درجًة ملموسًة من النمو االقتصادي.  .1
وجود طبقٍة وسطى واسعٍة ونظاٍم طبقٍي مرٍن.  .2

ارتفاع نسبة التعليم.  .3
وجود ثقافٍة داعمٍة لمؤسسات النظام الديمقراطي وترتيباته.  .4

ثانًيا: اتجاه الفاعلين السياسيين )اختيارات النخب وتفضيالتهم(

ينطلــق هــذا االتجــاه مــن مركزيــة دور الفاعليــن واالختيــارات أو التفضيــالت التــي يعتمدونهــا فــي مراحــل 
ــيولة  ــرات الس ــي فت ــم ف ــة اختياراته ــب، ألهمي ــى دور النخ ــاره عل ــز أنص ــة، ويرك ــى الديمقراطي ــال إل االنتق

السياســية واالضطــراب االجتماعــي.

ا: اتجاه التحليل البنائي )نمط توزيع القوة االقتصادية واالجتماعية(
ً
ثالث

يقــوم هــذا االتجــاه علــى مــا ســبق ذكــره بشــأن اختيــارات النخــب السياســية وتفضيالتهــا، إذ ال ُتحــّدد هــذه 
ــاء  ــي يفرضهــا بن ــود والفــرص الت ــا، إنمــا فــي ســياٍق اجتماعــٍي يفــرض مجموعــًة مــن القي التفضيــالت عبًث

القــوة وتوزيــع المــوارد ونظــام القيــم والمعاييــر فــي المجتمــع.
ويتنــاول المؤلــف كيفيــة انهيــار النظــم الســلطوية، فيعــرض أواًل ســماتها وانتقالهــا مــن مرحلــة الســلطوية 
النقيــة إلــى مرحلــة الســلطوية الهجينــة، ثــم يعــرض ثانًيــا آليــات انهيــار هــذه النظــم، والتفاعــالت المرتبطــة 

بهــا، والفاعليــن الرئيســين فــي هــذه العمليــة.
من السلطوية النقية إلى السلطوية الهجينة   .1

ــبة  ــفافية والمحاس ــية والش ــة والتنافس ــس الحدي ــى أس ــوم عل ــة تق ــت الديمقراطي ــف: إذا كان ــول المؤل يق
وحكــم القانــون، فــإن النظــم غيــر الديمقراطيــة تنهــض علــى أســس اإلكــراه والهرميــة والمركزيــة والتحكميــة 
والســلطة المطلقــة، وقــد وصــف الباحثــون هــذه النظــم بمســمياٍت عديــدٍة مثــل األوتوقراطيــة واألوليغارشــية 

والدكتاتوريــة واالســتبدادية والشــمولية ونظــم الحكــم المطلــق.
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إضافــًة إلــى ذلــك يشــير المؤلــف إلــى ســمات الســلطوية النقيــة، ويجدهــا متمثلــًة بمــا يلــي: ســلطٌة هرميــٌة، 
ومطلقــٌة، وتحكميــٌة، وبــال محاســبٍة، وســلطٌة تمــارس اإلقصــاء السياســي واالجتماعــي، وســلطٌة احتكاريٌة. 

السلطوية الهجينة وأزماتها  .2
يــرى المؤلــف أن ظهــور هــذا المفهــوم يعــود إلــى حقبــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي، للداللــة علــى 
بعــض النظــم الســلطوية التــي أدخلــت تغيــراٍت سياســيًة علــى بعــض جوانبهــا –بــإرادٍة ذاتيــٍة أو تحــت ضغوٍط 
شــعبيٍة ودوليــٍة– األمــر الــذي أكســبها ســماٍت جديــدًة تختلــف عــن ســمات النظــم الســلطوية النقيــة، فجمعت 
 ،Hybrid ــًة ــا هجين ــا جعله ــة، م ــم الديمقراطي ــمات النظ ــض س ــلطوية وبع ــم الس ــمات النظ ــض س ــن بع بي
ــات  ــراء االنتخاب ــزاب وإج ــدد األح ــل تع ــي، مث ــام الديمقراط ــر النظ ــض مظاه ــم بع ــذه النظ ــي ه ــد ف توج
البرلمانيــة والرئاســية دورًيــا، والحريــة النســبية ألدوات اإلعــالم، والنظــام القضائــي المتمتــع بدرجــٍة ملموســٍة 
مــن االســتقالل، إال أن هــذه المظاهــر كلهــا تمــاَرس فــي ظــل هيمنــة حــزٍب مســيطٍر، ورئيــٍس ذي ســلطاٍت 
ــة  ــن دون إتاح ــن م ــر القواني ــفيٍة لتمري ــٍة تعس ــة بطريق ــة البرلماني ــتخدم األغلبي ــعٍة يس ــٍة واس ــتوريٍة واقعي دس
الفرصــة الكافيــة لمناقشــتها؛ ويضــرب المؤلــف أمثلــًة علــى هــذا النــوع مــن الســلطة، فيذكــر: كرواتيــا فــي 
عهــد فرانجــو تودجمــان، وصربيــا فــي عهــد ســلوبودان ميلوســيفيتش، وأوكرانيــا فــي عهــد ليونيــد كرافتشــوك 
وليونيــد كوتشــما، وبيــرو فــي عهــد البرتــو فوجيمــوري، وتونــس ومصــر واليمــن قبــل انــدالع االنتفاضــات 

الشــعبية فيهــا.

أنماط االنتقال إلى الديمقراطية

د المؤلف خمسة أنماٍط لالنتقال إلى الديمقراطية: يحدِّ
ــال  ــة االنتق ــدوث عملي ــط ح ــذا النم ــد به ــة: يقص ــة الحاكم ــى، دور النخب ــن أعل ــال م ــط االنتق 1. نم
ــه. ــن داخل ــٍة م ــٍة تدرجي ــاٍت إصالحي ــاع سياس ــلطوي، واتب ــام الس ــات النظ ــالل سياس ــن خ ــي م الديمقراط
ــا: ويقصــد بهــذا النمــط التقــاء اإلرادة المشــتركة  2. نمــط التفــاوض بيــن نخــب الحكــم والمعارضــة مًع
لــدى نخــٍب مــن الســلطة والمعارضــة مًعــا علــى عمليــة االنتقــال إلــى الديمقراطيــة عبــر مبــادراٍت ومشــاريع 
مشــتركٍة، وهــذا يحصــل فــي أحــوال وأجــواء التــوازن بيــن القــوى االجتماعيــة والسياســية المؤيــدة للنظــام 

القائــم، وتلــك المعارضــة لــه.
3. نمــط االنتقــال مــن أســفل )دور التعبئــة الجماعيــة والفعــل المباشــر(: ويشــير هــذا النمــط إلــى عمليــة 
ــٍة  ــود أزم ــى وج ــب عل ــي تترت ــة الت ــركات الجماهيري ــعبية والتح ــوط الش ــي الضغ ــة ه ــا الرئيس ــاٍل أداته انتق
سياســيٍة تــؤدي إلــى تعبئــٍة جماعيــٍة ضــد النظــام القائــم، ال تســيطر عليهــا نخــب المعارضــة الحزبيــة التقليدية. 
ــأّكل دور  ــود، وت ــاء بالوع ــدم الوف ــبب ع ــام بس ــورة النظ ــريع لص ــور الس ــة التده ــذه األزم ــر ه ــن مظاه م
الدولــة لمصلحــة الســوق ومجموعــات رجــال األعمــال المســتفيدين، وتراجــع مصداقيــة الخطــاب الرســمي 

ــادي. ــي واالقتص ــردي األداء السياس ــة وت ــة الحاكم للنخب
4. نمــط االنتقــال عــن طريــق االحتجاجــات الشــعبية والثــورات االنتخابيــة: يشــير هــذا النمــط إلــى الــدول 
التــي شــهدت ثــوراٍت وانتفاضــاٍت ديمقراطيــٍة لــم تكتمــل، وشــهدت عــودة مالمــح النظــام الســلطوي، وفــي 
مواجهــة ذلــك نشــطت حــركاٌت اجتماعيــٌة وتحــركاٌت نقابيــٌة وشــعبيٌة لمواجهــة »الســلطوية الجديــدة« التــي 
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مراجعات وعروض كتب 

فرضــت نوًعــا مــن نظــم »الســلطوية التنافســية« ودعــت إلــى احتــرام الدســتور، وإجــراء انتخابــاٍت نزيهــٍة تعّبــر 
ــة فــي  ــورات الملّون ــة علــى هــذا النمــط مــا ُيعــرف باســم الث نتائجهــا عــن إرادة الشــعب، ومــن أهــم األمثل

ســلوفاكيا 1998، وكرواتيــا وصربيــا عــام 2000، وجورجيــا 2003، وأوكرانيــا 2004.
5. نمــط الفــرض بالقــوة مــن الخــارج: جوهــر هــذا النمــط أن يقــام النظــام الديمقراطــي فــي أعقــاب غــزٍو 
أو هزيمــٍة عســكريٍة، وتعمــد الــدول المنتصــرة إلــى فــرض هــذا النظــام علــى الدولــة أو الــدول المهزومــة، 
وتتــراوح الحــاالت التــي تنــدرج تحــت هــذا النمــط كإقامــة النظــام الديمقراطــي فــي ألمانيــا وإيطاليــا واليابــان 
ــرب  ــام 2001، والح ــتان ع ــى أفغانس ــكرية عل ــة العس ــة، والحمل ــة الثاني ــرب العالمي ــي الح ــا ف ــد هزيمته بع

األميركيــة علــى العــراق عــام 2003 إلســقاط النظــام فــي البلديــن وإقامــة نظــاٍم بديــٍل.
ويشــير المؤلــف إلــى أن النظــم التــي تمــر بمرحلــة االنتقــال إلــى الديمقراطيــة تواجــه تحديــاٍت عــدة تتعلــق 
بالنظــام الجديــد، وأهــم مــا فــي هــذه الحــال ترتيــب األولويــات والقضايــا، ويتضمــن التصميــم المؤسســي 
ــريعات  ــن التش ــٍة م ــدار مجموع ــك إص ــي ذل ــتور، ويل ــع الدس ــا وض ــي مقدمه ــات ف ــن الموضوع ــدًدا م ع

المنظمــة للحيــاة السياســية.

مالحظة نقدية ختامية

علــى الرغــم مــن أهميــة الكتــاب النظريــة، إال إنــه يعانــي نقًصــا واضًحــا وجلًيــا لبعــده عــن الواقــع العربــي، 
ــر الــذي ســمي بـــ “الربيــع العربــي”، وبغــض النظــر عــن  ــه صــدر بعــد الزلــزال العربــي الكبي وخصوًصــا أن
مــدى صحــة التســمية مــن عدمهــا فــإن كتــاب د. علــي الديــن هــالل لــم يســقط المفاهيــم النظريــة المتضمنــة 
فــي الكتــاب علــى الواقــع العربــي، وبهــذا بقيــت أفــكار الكتــاب نظريــًة بحــت، إذ لــم يحدد–مــع األســف– 
رؤيتــه للثــورات العربيــة وأســباب انتكاســتها، والتدخــالت الخارجيــة واالنقالبــات والثــورات المضــادة لهــا، 
وكيــف أن االســتبداد العربــي الــذي تمّلكــه الرعــب تواطــأ وتضامــن عبــر دولــه لــوأد الحــراك الــذي قــام فــي 
أكثــر مــن دولــٍة، فبرأيــي كان عليــه أن يتحــدث -علــى األقــل- عــن أســباب انتكاســة الحــراك الديمقراطــي 
فــي ســورية ومصــر واليمــن وليبيــا( كل هــذا وغيــره كان مــن المفتــرض أن يتناولــه د. هــالل فــي كتابــه، مــا 
كان ســيرفع مــن مســتوى كتابــه ليكــون مثــار اهتمــام وعنايــة المتابعيــن والقــراء والناشــطين السياســيين مــن 

المحيــط إلــى الخليــج.
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