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والواقع مستقبل دول المنطقة ما بعد الربيع العربي، نظرة مقارنة بين التجربة األلمانية : الجلسة األولى
 العربي

 الربيع العربي؟ ىة طريقا مسدودة في ظل فوضات الدينيّ هل تواجه اإليديولوجيّ : دفاعا عن لبنان الليبرالي

 سامي عون

 أستاذ في كلية السياسة التطبيقية، جامعة شيربروك، كندا

 

لبنان عبر تاريخه من وطأة األنظمة االستبدادية التي سادت منطقة الشرق األوسط، وعرف جبله قبل  لم يعان
و على الرغم من فشل لبنان في إنتاج . أي دولة أخرى في الشرق األدنى تجربة الجمهورية والمجتمع المدني

دارة في احتضان الديمقراطية حافظ على الصأحزاب سياسية عابرة للطوائف والعقلية التجارية المهيمنة فيه، 
  .األزمة السياسية والدستورية الحالية مجددا مع تراثه وتخطي التواصل نه تاليا منما مكّ الليبرالية، 

في المقابل، إن انتشار الفكر المتطرف الذي يستخدم العنف كوسيلة وحيدة لتحقيق تغيرات اجتماعية والذي 
بخالف لبنان ال تحمل  دول المنطقة في جذورها قيم الديمقراطية  أعقب ما يسمى بالربيع العربي، يثبت أنه

الفكر اإلسالمي المتطرف يشكل عائقا أمام ثقافة الديمقراطية وال يمكنه أن يؤسس لسالم أهلي في . الليبرالية
 .المجتمعات المتعددة

لمدى القصير، فهو دون ومع ذلك، وعلى الرغم من حال إنعدام االستقرار التي انتجها الربيع العربي على ا
أدنى شك يؤشر على المدى الطويل إلى قيام شرق أوسط حر مع إسقاط دوله لألنظمة االستبدادية التي كانت 

وبإمكان مجتمع المفكرين في لبنان ومنهم بيت المستقبل المساهمة في ترسيخ هذه الحرية الجديدة . راسخة
ؤسسات ليبرالية وحل المشاكل االقتصادية، ما يعد بمنطقة ودعم االنتقال إلى الديمقراطية من خالل تأسيس م

-بيت المستقبل السعي لتخفيف التوتر السنيعلى . على احترام حقوق اإلنسان تعتمد الحوكمة الرشيدة القائمة
 .الشيعي المتزايد والعمل على ترسيخ فصل الدين عن الدولة عبر مقاربة ليبرالية

-زيادة التنافس الجيوسياسي السعوديولطائفية في منطقة الشرق األوسط وفي هذا الصدد، ومع ارتفاع حدة ا
ال نموذج  .نافسين الكبيرين سيكون صعبا وحساساتمشدود بين هذين المالعلى الحبل  فالسيراإليراني، 

لي اإليراني وال حتى النموذج التركي اإلسالمي يمكن أن يطبق في المنطقة الالوهابية، وال نموذج المل



يمكن للبنان أن يساعد في بها، و خاصنموذج  استشراف إلى ج المنطقة بشكل ملحتحتا العربية، وبالتالي
 .  تحقيق هذا التحدي

المجتمعات العربية إلى حركة إصالحية تنتج  تحتاجوعن سبل كبح المد االسالمي الذي يجتاح المنطقة، 
النزاع الطائفي  إن. التعددية والسياسة التشاركيةنموذجا بديال عن النموذج اإلسالمي المتطرف يحافظ على 

ج التوترات وأغرق عاق في السنوات األخيرة عملية البحث عن هذا النموذج البديل، ما أجّ أداخل اإلسالم 
في ضوء هذه الحالة الطارئة، أصبحت الحاجة إلى إصالح الفقه . العالم العربي في دوامة من العنف

االسالميون المتطرفون  لهالذين يشكّ  إن التهديد. أكثر إلحاحا من أي وقت مضى اإلسالمي والفكر االجتماعي
من خالل و. ، ضاعف من حالة الضعف في التفكير النقدي للتقاليد الدينية والسياسية اإلسالميةلعالم العربيل

، خيبعد تاري اتوضع بديل إصالحي للفكر اإلسالموي، يصبح لدى المجتمعات العربية هيكلية صلبه ذ
ولخلق مجتمعات عادلة تحتضن  أفضلجتماعية قيام أنظمة سياسية واتؤسس لو رضتعتمد التفكير المعا

 .جميع األطياف

وفي هذا اإلطار، علينا االستثمار في األفكار التي عرضها األزهر مؤخرا حول سيادة القانون والمساواة 
 .االسالمي التقليدي في كل تنوعاتهوالعدالة والحرية، والتي جاءت أكثر اعتداال من الخطاب 

على دور لبنان في تعزيز الديمقراطية الليبرالية في العالم العربي، وتعزيز الحوار بين األديان أخيرا  نشدد
 .وترسيخ ثقافة التسامح وقبول اآلخر

 

 

 


