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 الدول الفاشمة وتنظيم "الدولة اإلسالمية" ودول المواطنة

 العالم العربيلمحوكمة في الثالثة  نماذجال
 أمين الجمّيل
 (1988-1982رئيس الجميورية المبنانية )

 البريطاني  مجمس العموم

 2015آذار  23لندن، 
 

ول الفاشمة وتنظيم "الدولة الد"ألقى الرئيس أمين الجمّيل محاضرة في مجمس العموم البريطاني بعنوان 
". وتضمنت المحاضرة ثالثة أقسام العالم العربيلمحوكمة في الثالثة  نماذجال: اإلسالمية" ودول المواطنة
، وانتيى واقع دول المواطنة، و واقع تنظيم "الدولة اإلسالمية"، و واقع الدول الفاشمةتناول فييا الرئيس الجمّيل 
 .في منطقة الشرق االوسط ثبيت الديمقراطيةإعادة تبخالصة أساسية محورىا 

 وجاء في المحاضرة:

 المقدمة

تحت القيادة إنو لشرف لي أن ألقي كممتي اليوم أمام ىذا الجمع الكريم برعاية "جمعية ىنري جاكسون" 
نجد ال شّك في أننا لن و  الحكيمة لرئيسيا البروفسور بريندان سيمز ومديرىا التنفيذي الدكتور آالن ميندوزا.

ميدًا لمديمقراطية في شّكل  , خاصة وأن ىذا المنبرالحوكمةمنصًة أفضل من مجمس العموم لنعالج مسائل 
 صرحًا لمنقاش الحضاري.و العالم 

في اإلقرار باألىمية الدائمة التي يّتسم بيا مبدآن من صوت جمعية ىنري جاكسون  سوف أضّم صوتي الى
نييما التزامو الديمقراطي تو االستراتيجية الواقعية بالقّوة العسكرية، وثامبادئ السيناتور الراسخة: أوليما قناع

 بالتضامن األخالقي مع المناضمين لترسيخ الديمقراطية وحماية حقوق اإلنسان. بدئيالم
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إطارًا لنظرتنا الى الشرق األوسط الذي  والمبدئي يشكلببعديو االستراتيجي السيناتور جاكسون  ان مفيوم
نسترجع في  ،الواقع المؤلم في الشرق األوسط لدى التبصر فيو . ويحمل تيديدًا ذاتياً امًا لالستقرار يعاني انعد

 أذىاننا اليوم الوصف القاسي الذي استخدمو ىوبز عندما قال إنيا "حرب الكل ضد الكل".

 

ي لمرّد عمى الجرائم من الضروري أن تقوم الدول العربية المعتدلة والشركاء الدوليون بعمل عسكر بالتالي، بات 
 التي تقترفيا الدول الفاشمة وما يسمى بتنظيم "الدولة اإلسالمية" في العراق والشام أو "داعش".

أصدر ممّثل الفاتيكان في جنيف بيانًا في مطمع الشير الجاري دعا فيو إلى  ،ضوء ىذا الواقع المريروفي 
دة لوقف ما سّماه "اإلبادة" التي يقترفيا التنظيم بحّق تشكيل قّوة متعددة األطراف تحظى بموافقة األمم المتح

 المسيحيين وغيرىم من المجموعات.

المدى  فيأنو اال ، في المدى القصير مسألة ممّحة نظيم "داعش"استخدام القوة العسكرية ضّد تاذا كان و 
في دول ر تمك الممارسة الدعم المكّثف لقضايا حقوق اإلنسان والتعددية والديمقراطية عمى غرا يبقىالطويل، 
 االستقرار في المجتمعات العربية والشرق األوسط ككل. الكفيل بضمانالمواطنة 

 السيدات والسادة،

تنظيم "الدولة و أستعرض في التحميل اآلتي ثالثة نماذج تواجييا الحوكمة العربية، وىي الدول الفاشمة، 
مستدام في  حوكمة  السبب الذي يجعل بروز نظامإلى تعميل  ألنتقل بعدىاودول المواطنة.  ،اإلسالمية"

الشرق األوسط مستحياًل من دون أن تقدم األنظمة الديمقراطية العريقة الدعم إلى األطراف العربية المعتدلة 
 في حممتيا إلرساء الديمقراطية والتعددية.

 

 واقع الدول الفاشمة

يار سمطة تنالفاشمة أو في طور الفشل. فحين ن الدول تشّكل العراق وسوريا وليبيا واليمن اليوم أىم النماذج ع
من المنطقي أن نتطّرق لنموذجي العراق وسوريا معًا وخاصة في آن. و قائمة يعزى ذلك ألسباب متعددة 

 من النموذجين. والتعقيد التي يتصف بيا كلّ بسبب أوجو التشابو الجوىرية، مع اإلقرار بعوامل الفرادة 
مقررات اتفاقية من خالل مرحمة الحكم العثماني لتقع تحت السيطرة األوروبية من  فقد نجت سوريا والعراق

 وما بني عمييا من ترسيم لحدود الدولتين.  1916عام لمايكس بيكو اإلنكميزية الفرنسية س



3 
 

ة والعرب وضّمت العراق كما سوريا بحدودىما الجديدة فسيفساء من الجماعات المختمفة، من العرب السنّ 
ة والعرب الدروز ة والعرب المسيحيين في العراق، إلى العرب العمويين والعرب السنّ واألكراد السنّ  الشيعة

لكن ىذه الفسيفساء الدينية اإلثنية في البمدين التي شّكمت  ة والعرب المسيحيين في سوريا.واألكراد السنّ 
الحكم السمطوي نمطًا سائدًا وعقيدًة لم ُتمنح أو تحَظ بأسس تالحم صمبة، بل بات  ،مجتمعًا وطنيًا تعددياً 

 عقمية إجرامية.الحكم القائم عمى ّس االنتقامي بسبب توالي حاكمًة تبعيا الح
اتسم تاريخ الحوكمة في سوريا والعراق، كما في الدول العربية  ،الحرب العالمية األولى أعقبوفي القرن الذي 

ٌل أو مجتمعات فاعمة مستقرة تعّددية تتحمى بالتسامح، ولم عامة، برداءة ممفتة، فمم تُترك في ىذين البمدين دو 
 يعمل أي منيما عمى تأسيسيا.

إخفاقات الحوكمة العربية، ويمكن تمخيص جزء منيا بالعوامل التالية: قيادة محدودة األفق ال تعددت أسباب 
فاوت اقتصادي سافر، تخضع لممساءلة، نفوذ غير محدود، ىيمنة مطمقة لمجيش والشرطة واألجيزة األمنية، ت
الجتماعية والقضائية، أنظمة إدارية بيروقراطية خانقة، فشل ثقافي وتعميمي، غياب آلياٍت لتحقيق العدالة ا

حالت ىذه العوامل دون بروز و  تقديم الخدمات األساسية كالرعاية الصحية والخدمات األخرى.انتيازية في و 
ن يستطيعون دفع الدول والمجتمعات العربية نحو إصالح كوادر طميعية مثقفة وقادة لممجتمع المدني مم

 حقيقي.

ترّنحت سمطة الدولة أو انيارت تحت وطأة احتجاجات "الربيع العربي" في السنوات القميمة الماضية،  وما ان 
عن  اإلسالميين كشفوا عمى االستمرار. لكنّ  اً أضحت القوى اإلسالمية إطارًا بدياًل جاىزًا لمحكم وقادر حتى 

 تسّمط سياسي وتعّسف ثقافي ونزعة نحو القمع والعنف.

وتشّكل سوريا نموذجًا مذىاًل إلخفاق الدولة، حيث خّططت المجموعة الحاكمة فييا عن سابق إصرار 
وتصميم لمدمار الجزئي الذي أصاب البالد بيدف الحفاظ عمى السيطرة عمى المناطق الرئيسية منيا. وقد 

وعمل الثاني  ،ين، سمح األّول لإلسالميين بالنمو وزرع الخوف في البالدسار مخطط الحكومة عمى مسار 
 ،المعيود مسارىالحكومة السورية خارج إطار ولم يأِت عمل ا لمناصري الديمقراطية. منيجعمى التدمير الم

بما فحاولت زرع ظروف الفوضى العارمة في أطراف البالد لتثبيت قبضتيا الفوالذية عمى المناطق المركزية، 
 يتماشى مع أسموبيا عمى مّر التاريخ باستخدام االرىاب كأداة لمدولة.

بعيدًا عن التحديات الطارئة لمقضاء عمى المتطرفين المنتشرين في أنحاء سوريا، يبقى السؤال األىم: و واآلن، 
 "ىل يمكن إعادة تأسيس سوريا الدولة والمجتمع؟".
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الفوضى ومعيا العنف، وتتضاءل اآلفاق  لتأمين حمول قصيرة  عمى اندالع النزاع، تستشريمرور الزمن، مع 
لمصالحة السنة والعمويين والدروز واألكراد والمسيحيين الذين يرزحون تحت وطأة الصدمات  األمد أو متوسطة

وعدم بروز أفق لتشكيل  ،وفي ظّل غياب قّوة دولية قادرة عمى فرض االستقرار من الخارج والخوف المشترك.
اثمة، سيستمر الجرح السوري بالنزف، إلى أن ينشأ تحالف سوري داخمي قادر عمى إرساء حجر أساس قّوة مم

 لالستقرار، يستند في جوىره الى حّس باليوية المشتركة والوحدة الوطنية عمى المدى الطويل.

عراق ما بعد في اعتمادىا حتمًا حمواًل أساسية سبق  يدتشبعد األسد، سما بعد النزاع، أي سوريا  ما فسوريا
ن، ما سوف يدفع بمجموعات أخرى الى المطالبة يكراد حكمًا أو استقالاًل ذاتياال، كمنح حسين حكم صّدام

 بترتيبات مماثمة.

عمى المستوى الدولي أواًل، ألنو من األسيل عمى القوى الخارجية التوافق عمى من أن يبدأ التقدم بالحل وال بد 
لذلك يجب أن  .عمى اتمام ىذا التوافق األطراف المتحاربة قدرة ريا أكثر منعناوين عريضة لمتسوية في سو 

ووزير الخارجية األميركي جون  ،تتواصل وتتكشف جيود المبعوث الخاص لألمم المتحدة ستيفان دي ميستورا
عمى الرغم من عبثية عممية السالم في سوريا ومسارىا  ،ووزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف ،كيري

 لمحبط.ا

أن يحّرك عجالت الدبموماسية في  ،من شأن التوّصل الى اتفاق شامل حول الممف النووي اإليرانيكما أن 
 .السوري مسارعدة منيا ال مساراتلمنطقة ويؤدي إلى تقّدم عمى ا

 ويظير ذلك جميًا عند النظر إلى احتمال تحّول سوريا من دولة فاشمة إلى دولة قيد التعافي ثّم إلى دولة
مواطنة: فال يجوز السماح لممجموعة الحاكمة نفسيا التي حاولت أن تدّمر البالد بيدف الحفاظ عمى ما تبقى 

 من سمطتيا أن تعاود الحكم مجددًا.

 

 واقع تنظيم "الدولة اإلسالمية"

ة تشّكل دراسة واقع سوريا كدولة فاشمة مقدمًة مناسبة لمدخول في دراسة واقع التنظيم الُمسّمى "الدول
عضوية فاعمة بين نيج الحكومة السورية ونشأة تنظيم  نني أشرت من قبل الى وجود عالقةاإلسالمية"، أل

 "داعش" في مناطق واسعة من سوريا والعراق.
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ويمكن إدراكو من خالل المفردات التي تستخدم لوصف أعمالو:  ،التنظيم ىذا فيم جوىر ليس من الصعب
الَصمب والقتل واالغتصاب واالستعباد الجنسي وحرق الضحايا وىم كالمجازر والفوضى وقطع الرؤوس و 

ليست ىذه مجّرد عبارات وأعمال فظيعة يربطيا العالم بتنظيم "داعش"، بل عباراٌت وأعماٌل يتباىى و  أحياء.
 التنظيم نفسو باقترافيا وفقًا لما توثّقو ممارساتو الكثيرة المنتشرة عمى وسائل التواصل االجتماعي.

إن طبيعة تنظيم "داعش" واضحة وال تحتاج إلى أي تفسير، فمنطقيم بسيط وواضح إذا صّح استخدام و، فوعمي
كممة منطق، ويعتبر ان البديل عن الدول الفاشمة في العالم العربي ال يكمن في مستقبل عصري جديد، بل 

 تحت حكم اإلرىاب المشّرع بتبريرات دينية مغموطة.

أن ىذه الحركة تنضوي عمى بال بّد من التذكير اال انو تطّرفو ونجاحاتو الخاطفة، ومع أن التنظيم مخيٌف في 
فقد دفع "داعش" بعد بروزه بطريقة  مكامن ضعف ستؤدي حتمًا إلى سقوطيا كقّوة كبرى عمى أقل تقدير.

قميمية ضمّ عة إلى نشأة تحالف مضاد يمروّ  خمية ظاىرة تشوب التنظيم انشقاقاٌت داكما  ومحّمية. قوى دولية وا 
 اً عربي اً وشباب ،وعناصر حزب البعث المتمردين ،تعود إلى تكوينو من خميط يضّم مقاتمي "القاعدة" غير العرب

 ومراىقين أوروبيين متفمتين. ًا،ساخط

، صحيح أن الفوضى تؤّدي إلى الدمار، لكن بناء بدائل مستدامة يتطمب ميارات قيادية وقدرات محصمةفي ال
ىا التنظيم بعد. وستدفع ديناميكيات الحكم والفوضى نحو رّد فعل شعبي مناىض ليذا لمحوكمة لم يظير 

 التطّرف وستنبذ المجتمعات السّنية ىذا التنظيم في وقت يعتبرىا التنظيم الحاضنة الصمبة لو.

 

 

 واقع دولة المواطنة

صب المحافظين عمى الحضارة الدول الفاشمة وما ُيسمى بتنظيم "الدولة اإلسالمية" عن تبوؤ من عجزثبت إذا 
 عمى اإلصالحيين العرب وشركائيم الدوليين أن يبحثوا عن خيار ثالث وىو دول المواطنة.فالعربية، 

بعض األمثمة مستعينًا بدول المواطنة العربية في ىذا اإلطار، أوّد أن أتطّرق باختصار إلى بعض وقائع 
واألردن كدولة مواطنة  ،مثااًل كدولة مواطنة ناشئة وسنأخذ تونس المحّددة عوضًا عن التحدث بشكل عام.

 ولبنان كدولة مواطنة مترّسخة. ،نامية
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التطّرف رافضة  ،تقّدم ىذه البمدان الثالثة الصغيرة في الحجم والكبيرة في التأثير نماذج بديمة لمعالم العربي
ول الفاشمة. فقد شّكمت ىذه الدول التدميري الذي يتبناه تنظيم "داعش" والوحشية الدموية التي تعتمدىا الد

 مجتمعًة لوحًة تبّين مستقبل عالمٍ عربٍي تسوده الديمقراطية والحّرية وحقوق اإلنسان.

 ما ىو إذًا تعريف دولة المواطنة؟ 

دولة المواطنة باعتقادي ىي الدولة التي تطّبق العناصر التالية فييا: إيالء األولوية المطمقة لرفاه األفراد، 
دين عن السياسة بشكل كامل، شفافية الحوكمة التنفيذية، اإلشراف والمساءلة البرلمانية، نزاىة فصل ال

االنتخابات عمى كل المستويات وتنافسيتيا، استقالل القضاء، ازدىار التعددية وتجّمييا عمى شكل المساواة 
 لثقافي.بين الرجل والمرأة، التسامح الديني، استقاللية المجتمع المدني والتعبير ا

وربما يعتبر بروز تونس كدولة مواطنة أعظم نجاحات حركات اإلصالح التي سّميت بالربيع العربي. وقد 
نجحت تونس بفضل عوامل أساسية عمى رأسيا تقاليدىا العريقة في مجال المجتمع المدني الناشط واالتحادات 

تونس السياسية إلى الرئيس الراحل  ويعود جزء كبير من الفضل في نجاحات العمالية الفاعمة والمؤثرة.
الحبيب بورقيبة الذي شّدد منذ بداية خمسينات القرن الماضي عمى التعميم والمساواة بين الرجل والمرأة، مكّرسًا 

 بالتالي أسس ثقافة التسامح وحقوق اإلنسان.

الل العمل كثقل مضاد ساىمت قّوة المجتمع المدني التونسي في مرحمة االنتقال في الربيع العربي من خكما 
 لنفوذ الحركات اإلسالمية، ما ظّير الحاجة لمتوّصل إلى تسويٍة وأفسح مجااًل سياسيًا ليا.

برزت في دور المدافع الرئيس عن التعددية الدينية في و نامية المواطنة الدولة بأما األردن، فيمكن وصفو 
 البارزة في التحالف الدولي المضاد لتنظيم داعش.العالم العربي، وقد أدى جزءًا من ىذا الدور عبر مشاركتو 

باإلضافة إلى ذلك، دافع المسؤولون األردنيون، عن حقوق المسيحيين وغير المسممين في العالم العربي حتى 
 ، قائاًل:2013قبل بروز "داعش". فقد صّرح جاللة الممك أمام إخوتو العرب أواخر العام 

ب وليس بخدمة. فمطالما أدى المسيحيون دورًا أساسيًا في بناء "إن حماية حقوق المسيحيين ليو واج
 (2013كانون الثاني  22مجتمعاتنا والدفاع عن أمتنا".)مجمة كريستيان ساينس مونيتور، 

دولة المواطنة من خالل ما حققو من تنمية اقتصادية عبر ترسيخ موقعو كنقطة  واستحق األردن أيضًا مكانة
 محورية في االقتصاد اإلقميمي وكبوابٍة لمشركات العالمية الساعية إلى ولوج سوق الشرق األوسط.
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ويمكن تصنيف بمدي لبنان كدولة مواطنة عريقة عمى الرغم من خضوعو لشروط تشبو الحصار. فمنذ عقد 
ن، بدأ لبنان يتعافى جسديًا ونفسيًا وروحيًا من مرحمة الصراعات الداخمية التي أطمقتيا قوى خارجية من الزم
 وغّذتيا.

وما زال لبنان يمتّص  ،حتى اليوم مستمرةتداعيات الصراع السوري الثّم أتت حرٌب مدّمرة مع إسرائيل أعقبتيا 
 صدماتيا.

فقد أعمن مسؤول في المفوضية السامية لألمم ثة حقيقية. وشّكمت تداعيات األزمة السورية عمى لبنان كار 
 المتحدة لشؤون الالجئين في حديث مع راديو ناشونال بابميك األميركي في كانون الثاني:

"يجب أن يقّدم المجتمع الدولي المزيد من الدعم لمبنان... إن البمد يغرق بالفعل. أيمكنك أن تتخّيل إن كان 
ركا من الالجئين؟ لقد خمق ىذا الوضع ضغطًا ىائاًل عمى البنية التحتية والتعميم لدينا ربع عدد سكان أمي

والرعاية الصّحية والصرف الصّحي والمياه. كّل شيء يستغّل الى أقصى حدوده. لذا يحتاج المبنانيون إلى 
 مميون الجئ". 1.1دعم أكبر مما يتمقونو ألن لبنان يرزح ببساطة تحت ضغط 

كانون  6ند مع الصحافي ستيف إينسكب، "لبنان يفرض قيودًا عمى الالجئين السوريين"، ناشونال بابميك راديو/ مقابمة ريد ريدمو 
-http://www.npr.org/2015/01/06/375308947/lebanon-imposes-restrictions-on) 2015الثاني 

syrian-refugees.) 

ذا اعتِبرت التقديرات  1.5آلن إن عدد الالجئين في لبنان بمغ حتى ا أخرىتقول تقديرات و مميون شخص، وا 
ذا طّبقنا ىذا الواقع عمى  5األدنى صحيحًة، يصبح كل شخٍص من أصل  أشخاص في لبنان الجئًا. وا 

لجميع مقّومات الحياة، من المأكل والمسكن  يون شخص يائس ومحتاجمم 16بريطانيا، يعادل ذلك استضافة 
 والتعميم والعمل والرعاية الصحية.

من التابعية السورية في لبنان بحّد ذاتو تيديدًا  كبيرةيشّكل تواجد ىذه األعداد ال المخاطر الحالية، منبعيدًا و 
يذه ف دائم التأثير عمى التوازن المبناني الوطني اليّش الذي يرتكز الى التوازن المعّقد لمجموعات المواطنين.

مى العارض األكبر لمشمل المبناني في الشغور الرئاسي مستقبل الديمقراطية المبنانية. ويتجّ  تيدد الظروف
 المعيب واليّدام واالنيزامي واالختياري نوعًا ما.

ليس بيدف إدارة أزمة  بكامل طاقتيا،ولة قادرة عمى العمل أن تكون الدولة المبنانية د واألىمية ىنا في
اللة أكبر عمى صعيد لمتسامح يحمل دالالجئين المستمرة في البالد فحسب، بل ألن لبنان كفكرٍة ومفيوٍم 

 ومصالحتيا. الطوائف تعددية كونو الدولة العربية الوحيدة التي تأسست عمى مبدأ، الشرق األوسط
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فإذا نجحت ىذه الصيغة في لبنان )ويمكن أن نراىا تنجح في العالم العربي(، يمكن تطبيقيا في حاالت ما 
 بعد الصراع في البمدان العربية األخرى.

، 2005في ثورة األرز عام فالرّد القاطع ىو ا لمن يشّكك في أن لبنان كان ويمكن أن يعود دولة مواطنة، أم
 .سىدة سنوات، وىذا ال يجوز أن ُينفيي حدٌث سبق الربيع العربي بع

كتب صحافي بريطاني في ذلك الحين حول معنى ثورة األرز كحركة متعددة األديان تسعى وبالمناسبة، 
 الديمقراطية، فقال:لمحّرية و 

"لم يسبق أن رأينا حدثًا مشابيًا في لبنان، بل لم يسبق أن رأينا حدثًا مشابيًا في العالم العربي... إنيا انتفاضة 
 الشعب في وجو أكاذيب الحكومة وفسادىا والسيطرة األجنبية التي دامت لعدة عقود".

 (24، ص2005آذار  15صحيفة اإلندبندنت، )روبرت فيسك، "صرخة حّرية من ساحة الشيداء في بيروت"، 

 عمى امكانىن، فيما يشّكالن دلياًل قاطعًا وعمى الرغم من أن سوريا والعراق أضحيا كابوسين في الوضع الرا
بناء أنظمة اجتماعية واقتصادية ديمقراطية أو تعددية عمى األقل في المنطقة. ويتعّين عمينا في ىذا الصدد 

 لحرب األىمية.أن نستذكر سوريا قبل ا

فقد كانت "األسمحة" الوحيدة التي استخدميا المعارضون في ذلك الوقت ولمّدة ستة أشير، في وجو حكومة 
جرامية، أغانَي الحّرية واالحتجاجات السممية المطاِلبة بحقوق اإلنسان المتعارف عمييا عالميًا،  دكتاتورية وا 

 .زدوجينوبين م ونستخدم مصطمح أسمحة ىنا بشكٍل استثنائي

 
 

الخيار األول لمشعوب  اتعتبر ىذه األمثمة من سوريا دلياًل جازمًا عمى أن الطائفية والراديكالية العنيفة ليستو 
العربية الرازحة تحت قمع الدول، بل الحكومات الديكتاتورية ىي وحدىا التي أطمقت موجة العنف والدمار 

 وليس الشعب.

 

 الخالصة: إعادة تثبيت الديمقراطية

شّكل االبتعاد النسبي لمديمقراطيات الرائدة عن األزمات أحد أىم العوامل التي ساىمت في تأجيج الصراع في 
 سوريا والعراق وليبيا واليمن ومناطق أخرى.
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يران لحكومة  ويبرز ىذا الخمول السمبي بوضوح عند المقارنة بين الدعم القوي والمطمق الذي تقّدمو روسيا وا 
لتي تنأى بالنفس نوعًا ما والتي تعتمدىا الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تجاه سوريا والتي األسد والمقاربة ا

 اقتصرت فعاليتيا عمى احتواء تنظيم "الدولة اإلسالمية".

ذا تذّكرنا وضع أوروبا في أواخر عام  بعد سنتين من توّلي ىتمر زمام السمطة في ألمانيا، تطالعنا  1934وا 
فرنسي مخضرم قال متحّسرًا: "إن قانون العصابات يسود في كل بقعة... واندفاع قّطاع مقولة دبموماسي 

 الطرق أكبر من اندفاع الرجال الشرفاء".
، تحرير 1939-1919)فيميب بيرتيمو بقمم ريتشارد تشالنر، "الخارجية الفرنسية: حقبة فيميب بيرتيمو"، الديبموماسيون، 

 (.85-84( ص 1953ون، نيوجيرسي، مطبوعات جامعة برينستون، غوردانكريغوفيميكسجيمبرت )برينست

وضع الشرق األوسط اليوم ويشير إلى "أزمة ثقة" أعمق تمنع ىذه المقولة المحزنة عمى  ىينطبق فحو 
واألخطر أنو يبدو أن أزمة الثقة ىذه قد قّوضت الثقة  الديمقراطيات الرائدة من اعتماد سياسات فاعمة.

 وبتطبيقيا الشامل. بالديمقراطية نفسيا

، لكنني أعتقد أنو كان سيعمل بجيد ليحارب عن ىنري جاكسون ونيجومع أنني ال أستطيع أن أتكمم بالنيابة و 
 أزمة الثقة في الديمقراطية ويضيء عمى نجاحات الديمقراطية التي ال تعّد وال تحصى.

لم يكن تحّول  ،ت الحرب العالمية الثانيةنذكر في ىذا السياق وبحكم وجودنا في لندن أنو في العقود التي تمو 
معظم الدول األوروبية إلى مناطق يعّميا السالم أو االزدىار ممكنًا من دون التحّول لكبير لممجتمعات 

 األوروبية نحو الديمقراطية. وقد أّدت بريطانيا بالطبع دورًا كبيرًا في تحقيق ىذه النتيجة التاريخية.

 

تثبيت مقاربة السيناتور جاكسون في  فية الديمقراطية الدولية بنفسيا إلى اعادة ثقوقد تساعد الجيود اآليمة 
تطبيق الممارسات الديمقراطية عمى صعيد أوسع في  وجوب مع ى،ديد المصالح الحيوية لمقوى العظمتح

 مجتمع األمم.

رغم من أن واليتو شيدت باراك أوباما يدعم مبدأ نشر الديمقراطية في خطاباتو، عمى ال االميركي حتى الرئيس
فخالل كممتو الشير الماضي في قمة مكافحة التطّرف، قال الرئيس انكفاًء نحو مفيوم الواقعية السياسية. 

 أوباما:

".. يجب أن نقّر بأن االستقرار المستدام واألمن الحقيقي يتطّمبان الديمقراطية، مما يعني انتخابات حّرة تمّكن 
باإلضافة إلى قضاٍء مستقل يثّبت سيادة القانون وشرطٍة وأجيزٍة أمنيٍة تحترم  الناس من اختيار مستقبميم،
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ألن  –حقوق اإلنسان وحرية التعبير وحرية عمل تنظيمات المجتمع المدني. ويقود ذلك إلى حرية المعتقد 
 حرية األشخاص في ممارسة عقيدتيم كما يشاؤون تساىم في تماسك المجتمعات".

-https://www.whitehouse.gov/the])متوفر عمى الرابط:  2015شباط  19ّمة مكافحة التطّرف، )مداخمة الرئيس في ق
press-office/2015/02/19/remarks-president-summit-countering-violent-extremism-february-

 (2015شباط  15، سّجل الدخول في 19-2015

ذا طبّ  ة الم العربي الذي تسوده الفوضى، يبقى ما نحتاجو بالدرجعمى الع الفتةقنا كممات الرئيس أوباما الوا 
استراتيجية مرسومة بدّقة ووضوح ومطّبقة لدعم حراك المجتمع المدني والتدريب عمى مناصرة  وجوداألولى 

 الديمقراطية والحوكمة الخاضعة لممساءلة.

ن أرى الحماس غير المحدود ويدىشني عند مراقبة السياسة الخارجية والنشاط الدبموماسي لمديمقراطيات أ
 لتثبيت االتفاقيات التجارية مقابل االلتزام المنقوص لمناصرة الديمقراطية والتعددية في الخارج.

لذلك يمكن أن ترتكز الطروحات الجديدة إلرساء االستقرار في العالم العربي من خالل دعم الديمقراطية عمى 
الذي  1791ويشمل ىذا التاريخ القانون الدستوري لعام . حكملتاريخ بريطانيا الطويل في فّن إدارة شؤون ا

 أرسى نظام البرلمانين في كندا، أحدىما لممناطق الناطقة بالفرنسية واآلخر لمناطقة باإلنكميزية.

ىذا النوع من الحوكمة المبتكرة ىو بالضبط ما تحتاج إليو المجتمعات العربية إذا أرادت أن تخرج من ان 
 عات الطائفية واإلثنية واإلقميمية.مستنقعات الصرا

 

قضية حقوق اإلنسان والحّرية في العالم  لن يكون بمقدورىا خدمةمن الديمقراطيات  سواىابريطانيا و اال ان 
إذا رفض العرب الذين يدعمون ىذه القضايا مساعدة أنفسيم، لذلك ما زلت أدعو منذ أكثر من عقد  ،العربي

 ارشال العربية".إلى مقاربة تحمل عنوان "خطة م

نساعد عمى التشديد عمى أوجو الشبو بين  ،فباستحضار اسم ىذه الخطة التاريخية التي حممت اسم مارشال
أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية والشرق األوسط اليوم، وخاصًة في استفحال التطّرف والحاجة إلى إجراءات 

التطّرف السياسي الذي سّمي الشيوعية، بينما يأتي في لدعم االعتدال. لقد أتى ىذا الخطر في أوروبا من 
 الشرق األوسط عمى شكل تطّرف ديني يسمى اإلرىاب.

 ويتشابو برنامج خطة مارشال العربية مع نظيره السابق، فيحارب التطّرف من خالل تعزيز العوامل التالية:
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 أواًل، ما يسمى "االعتدال المميم".
 والتنمية االقتصادية.ثانيًا، إعادة اإلعمار المادي 

 ثالثًا، أنظمة حوكمة جديدة عمى المستوى المحمي وعمى مستوى التعاون اإلقميمي.

 

يعتبر "االعتدال المميم" عاماًل حيويًا ألنو يساىم في دفع المجتمعات العربية نحو اعتناق األفكار الديمقراطية و 
 كمقدمة تسبق األنظمة الديمقراطية.

دية" فضرورية ألنو من الصعب أن يتقّبل األفراد حقوق اإلنسان إذا كانوا يفتقدون أّما "التنمية االقتصا
 لممقّومات األساسية، كالكيرباء والمدارس والسكن.

أدرك ىذه األىمية  األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون، و ظمة الحوكمة الجديدة" ضروريةكذلك ُتعّد "أن
 بيين لكن الحوكمة الجّيدة تقضي عمى اإلرىاب".: "قد تقضي الصواريخ عمى اإلرىاوقال

 2015شباط  19)اقتباس من بيتر بايكر، "أوباما يدعو إلى توسيع حقوق اإلنسان لمكافحة التطّرف"، صحيفة نيويورك تايمز، 
(http://www.nytimes.com/2015/02/20/world/obama-extremism-summit.html]; accessed 20 

February 2015.)) 

حول الشراكة الحقيقية والحوار العميق بين  ة لخطة مارشال العربيةالركائز األساسي يقّدم الوضع الراىنن ا
المجتمع الدولي الديمقراطي والمجتمع العربي الديمقراطي الذي يشّكل قّوة متضّررة ولكنيا مصّممة عمى 

 التغيير.

برنامج كخطة مارشال  أنا عمى تمام الثقة بأن أي وبناًء عمى معرفتي العميقة عمى مّر عقود بالعالم العربي،
العالم العربي من التداعيات الوخيمة  ، والى انقاذناء دول المواطنةفي نياية المطاف إلى ب فضيالعربية ي

 المدّمرة لمدول الفاشمة وتنظيم "الدولة اإلسالمية".

يحافظوا عمى جوىر حضارتيم سيتمكن العرب من أن  ،خطة مارشال العربيةمماثل لفمن خالل برنامج 
ويتمّيز ىذا المسار بإيقاع تغيير  ويضعوا أنفسيم في المسار الصحيح لمتاريخ في القرن الحادي والعشرين.

 متسارع وصالت متنامية بين الثقافات ومشاركة شعبية متنامية في السياسة.

 سيداتي سادتي، 
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ري ألنكم سمحتم لي باعتالء ىذه المنصة العريقة لقد أطمت في الكالم، لذا دعوني أتوجو إليكم بخالص شك
 في مؤسسة ستبقى منارة لمديمقراطية في العالم.

اسمحوا لي أييا األصدقاء أن أطمق في الختام صرخة من الصميم. لقد سبق وذكرت أّن شعَبي سوريا والعراق 
 ي ىذا السبيل.ناضال بسالم لموصول إلى حقوق اإلنسان المتعارف عمييا ودفعا ثمنًا باىظًا ف

كذلك، تكّبد إخوتي المواطنون المبنانيون المؤمنون بالديمقراطية وحزبي السياسي وعائمتي شخصيًا ثمنًا باىظًا 
 وقّدموا تضحيات عظيمة لمدفاع عن مبادئ الحّرية وحقوق اإلنسان وتطبيقيا.

ية في ىذه المحظة المفصمية عن فال يجوز برأييم أن تتخمى الديمقراطيات العريقة في أوروبا وأميركا الشمال
 الجماعات العربية الساعية نحو الديمقراطية.

يجب أن نستحضر المثل الفرنسي القائل: "المعركة الوحيدة  ،الصراع بين الحضارة والبربرية لحظةواآلن في 
 التي ستخسرىا حتمًا ىي المعركة التي ترفض أن تحارب فييا".

 دًا عن الدفاع عن الحرية والكرامةوبالنسبة لي شخصيًا، لن أتوانى أب

 
 وشكرًا لحسن إصغائكم.

 


