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إن مل ينظر املرء إىل ما حيدث خلف املنتجعات والشواطئ اليت تغطيها النخيل، فلن يكتشف 
املرء فرقاً كبرياً بي »جزر موريشيوس« و »جزر املالديف«، ومها دولتان من اجلزر االستوائية يف 
املياه الدافئة للمحيط اهلندي. يبلغ عدد سكان »موريشيوس« )1.2( مليون نسمة، يف حي يبلغ 
عدد جزر املالديف مخسمائة ألف، وكالمها كانتا مستعمراتن. كانت موريشيوس فرنسية حىت عام 
املالديف ملدَّة طويلة سلطنة مستقلة، ولكن  1810 وبعد ذلك أصبحت بريطانية. ظلت جزر 
عام  يف  املالديف  جزر  استقلت  الربيطانية.  اإلمرباطورية  وصاية  حتت  أُْدرَِجت   1887 عام  يف 
1965، و«موريشيوس« يف عام 1968. ال تتمتَّع أيٌّ من الدولتي مبوارد طبيعية مثل: )النفط، 
أو الغاز، أو اخلامات، أو املعادن النادرة( ومها يعتمدان اعتماداً أساسياً على السياحة يف حتقيق 
زراعة  ومثله  املالديف،  األمساك هو مصدر دخل جلزر  األجنبية. وصيد  العمالت  عائداهتما من 
قصب السكر وإنتاج املنسوجات واخلدمات املالية لـ«موريشيوس«. كما أنَّ الدولتي متشابتاِن من 
حيث مستوايت االزدهار: فقد بلغ الناتج القومي اإلمجايل للفرد يف عام 2015 )9,446( دوالر 

أمريكي يف جزر املالديف و )9,041( دوالر أمريكي يف »موريشيوس«. 

لكِن املشهد اخلارجي الذي تغطيه أشجار النخيل املتمايلة خيفي عاملاً من االختالف بي 
البلدين من حيث الدميقراطية وحقوق اإلنسان. منذ االستقالل، كانت »موريشيوس« مثااًل حيتذى 
به يف االستقرار السياسي، إذ تناوبِت اإلدارات الدميقراطية املتعاقبة. وغالبية السكان من اهلندوس، 
األعياد  إىل جانب  عقيدهتا حبرية.  ممارسة  ميكنها  الغالب  واملسلمة يف  املسيحية  األقليات  ولكنِ 
اهلندوسية، فإنَّ أعياد امليالد وعيد األضحى اإلسالمي مها أعياد رمسية كذلك. كان ثالثة من رؤساء 
البالد مسلمي، مبا يف ذلك، الكيميائية »أمينة غريب فقيم« )2015 إىل 2018(، أول رئيس من 
النساء للبالد. على النقيض من ذلك، مل ترتسَِّخ الدميقراطية أبداً يف جزر املالديف. بعد االستقالل، 
سارت األمور بطريقة جيدة، وصمدت الدميقراطية لبضع سنوات. لكن من عام 1978 إىل عام 
2008، حكم البالد الرئيس نفسه وهو »مأمون عبدالقيوم«، إذ كان يفوز يف انتخاابت مل يشارك 
فيها مرشحي معارضي. نشأ قيُّوم يف مصر وتلقَّى تعليمه يف جامعة األزهر اإلسالمية يف القاهرة، 
وأضفى الطابع املؤسسايت على اإلسالم األصويل جبعله اإلسالم السين دين الدولة يف عام 1994، 

لماذا لم تدخل الدمقرطة العالم اإلسالمي؟
رود كومبانس *

*  مدير األحباث يف مركز برلي للعلوم االجتماعية، وأستاذ علم االجتماع يف جامعة هومبولت بربلي. 
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وحظر املمارسة العامة لألداين األخرى يف عام 1997. يف عام 2008، قرَّر »مأمون عبدالقيُّوم« 
الدعوة النتخاابت رائسية دميقراطية ألول مرة، وفيها خسر رائسته. انتهى االنفتاح الدميقراطي قصري 
األمد الالحق ابنقالب يف عام 2012. يف ظل احلكومة الديكتاتورية لـ«عبدهللا ميي« األخ غري 
الشقيق لـ«قيُّوم«، منا أتثري اجلماعات اإلسالمية املتطرفة، واستحقت جزر املالديف أن تنال درجة 
امتياز مريبة، إذ أصبح البلد صاحب أعلى نسبة من املقاتلي األجانب حول العامل الذين ينخرطون 
يف تنظيم »داعش« يف سوراي والعراق. كما هو احلال يف عديٍد من البلدان اإلسالمية األخرى يف 
أرجاء املعمورة، اشتدَّ عود التطرُّف اإلسالمي يف البالد إىل حدٍّ كبري بعودة الطالب من اجلامعات 

واملدارس اإلسالمية املتطّرِفة يف دول مثل: )اململكة العربية السعودية، وابكستان، ومصر(. 

ال تتمتَّع جزر املالديف حبرية دينية: جيب أن يكون مجيع املسؤولي املنتخبي من املسلمي 
إىل الشريعة  القانوين جزئياً  التشريع  السنة وال ميكن لغري املسلمي أن يصبحوا مواطني. ويستند 
العقوبة اجلسدية، من بي أمور أخرى، حنو: )الزان، والشذوذ اجلنسي(. كما  والذي ينصُّ على 
أنَّ جزر املالديف واحدة من بي الدول العشر يف مجيع أحناء العامل  -مجيعها مسلمة- إذ يُعاقب 
ابإلعدام على َمن يرتدُّ على الدين أو يُلحد. ومن َثَّ، ال عجَب يف أن حتتلَّ جزر املالديف املرتبة 
ر احلرايت الدينية،  الثانية يف العامل يف قائمة الدول اليت تغيب فيها احلرايت الدينية يف كلٍّ من مؤشِّ
االضطهاد  ر  ومؤشِّ فينك«،  وروجر  براين جرمي،  »للدين  األمريكيان  االجتماع  عاملا  أعدَّه  الذي 
الديين الذي عمل على تصنيفه عامل السياسة »جواناثن فوكس«. وحدها اململكة العربية السعودية 
رين. يف ِكال  هي َمن يكون فيها الوضع أسوأ، فيما يتعلَّق حبقوق األقليات الدينية، َوْفقاً لِكال املؤشِّ
رين، مثانية من البلدان العشرة اليت تعاين من أكرب اضطهاد ديين وانعدام احلرايت هي ذات  املؤشِّ

أغلبية مسلمة. 

مع أنَّ االنتخاابت املالديفية لعام 2018 أوصلت املعارضة إىل السلطة، إال أنَّ التأثري القوي 
للمتطرفي اإلسالميي املدعومي من وزارة الشؤون اإلسالمية القوية، ما يزال ميثِّل عائقاً أمام التحوُّل 
الدميقراطي. فعلى سبيل املثال، يف تشرين الثاين 2019، استجابت احلكومة ملطالب رجال الدين 
البالد، وهي  اإلنسان يف  أهم منظمة غري حكومية معنية ابلدميقراطية وحقوق  اإلسالميي حبظر 
ا أصدرت تقريراً ينتقد أتثري التطرُّف اإلسالمي يف البالد.  شبكة الدميقراطية يف جزر املالديف؛ ألنَّ
ص »أزرا نسيم« -إحدى مؤلفي التقرير- بدقة كيف تقف األصولية اإلسالمية حجر عثرة  تلخِّ
ا يف مناطق كثرية من العامل اإلسالمي،  يف درب الدميقراطية، ليس يف جزر املالديف فحسب، وإمنَّ

تقول »أزرا«:
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»مع اختالف توجهات رجال الدين، إال أنَّ هناك قاسم مشرتك بينهم، هو اعتقادهم أبنَّ 
)اإلسالم احلقيقي( ال ميكن تطبيقه إال إبحياء )إسالم األجيال الثالثة األوىل من اإلسالم(. بعبارة 
أخرى، فلسفة تؤمن بــ)أنَّ التقدُّم مرهون ابلعودة والرجعية(. كان تعميم هذا االعتقاد بصور خمتلفة 
جزءاً ابرزاً من احلياة يف املالديف ألكثر من عقد من الزمان. من انحية أخرى، يبدو أنَّ اإلميان 
ا أفكار »غري متوافقة مع اإلسالم«.  ابلـُمـثُـل الدميقراطية قد عاىن من انتكاسة، ومثلها العلمانية؛ ألنَّ

احلرية والدميقراطية يف ميزان املقارنة الدولية

ليست  أشياء كثرية.  نفسها  تثبت يف حدِّ  بلدين وحسب ال  املقارنة بي  أنَّ  املؤكَّد،  من 
البلدان اإلسالمية كما هو احلال يف جزر  الدميقراطية وحقوق اإلنسان مبثل هذا السوء يف مجيع 
املالديف، وليست مجيع البلدان غري اإلسالمية دميقراطية مثل »موريشيوس«. من أجل تقدمي إجابة 
قابلة للتعميم على السؤال عن املدى الذي تلعب فيه عوامل مثل االزدهار االقتصادي، وتكوين 
إجراء  إىل  الدميقراطي، حنتاج  التحوُّل  تفسري  يف  دوراً  والدين  االستعمارية،  واملورواثت  االقتصاد، 

مقارنة عاملية أوسع.

لتحقيق هذا اهلدف، ميكننا استخدام املقاييس الدولية املقارنة لدرجة الدميقراطية واحلرية. 
 Freedom( ألفته  الذي  املصدر  ولكن  ابملوضوع،  الصلة  وثيقة  معلومات  عدَّة  مصادر  توفِّر 
House( يقدِّم مقارانت على مدى مدَّة من الزمن، ويستند إىل تعريف واسع للدميقراطية، ويغطي 

عدداً أكرب من البلدان مقارنة ابملؤشرات البديلة. 

على  ويصنفها  املدنية  واحلرايت  السياسية  احلقوق  االعتبار  ينظر  احلرية  بيت  ر  مؤشِّ يضع 
للحرايت.  واملقيدة  املستبدة  للدول   )7( إىل  وحرية  دميقراطية  األكثر  للبلدان   )1( من  مقياس 
ا »متحّرِرة«؛ أتيت  البلدان اليت حتصل على درجات من )1 إىل 2.5( على أنَّ ر  ويصنِّف املؤشِّ
اململكة املتحدة وكندا وأسرتاليا )الثالثة مجيعها يف التصنيف 1( وأتيت الوالايت املتحدة يف التصنيف 
)2(، كما هو احلال مع مجيع دول االحتاد األورويب ما عدا اجملر. تراجعت اجملر )3( نقط حتت 
قيادة الشعبوي اليميين »فيكتور أورابن«، لتأيت ضمن فئة »متحّرِرة جزئيًا«، واليت تشمل البلدان 
املثال: )اهلند  الفئة أيضاً، على سبيل  اليت حتصل على نقط ترتاوح بي )3 و 5(. تشمل هذه 
)3(، وإندونيسيا )3(، وأوكرانيا )3.5(، وبنغالديش وابكستان »كالمها 5«(. تعدُّ البلدان اليت 
حتصل على نقط بي )5.5 و 7( نقط بلداانً »غري حرَّة«. ومن األمثلة: )تركيا )5.5(، وإيران 
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ومصر )كالمها 6(، والصي وروسيا )كالمها 6.5((، والبلدان اليت تقع يف أسفل القائمة مثل: 
)كوراي الشمالية واململكة العربية السعودية )كالمها 7((. قبل استيالء طالبان على السلطة يف عام 
دولة استبدادية )5.5(. مع عودة طالبان إىل السلطة وإعادة  2021، كانت أفغانستان سلفاً 
فرض الشريعة اإلسالمية املتشددة، ستنضم من جديد إىل صف اململكة العربية السعودية يف فئة 

أكثر البلدان غياابً للحرية فيها على هذا الكوكب.

الالتينية  أمريكا  األحوال. يف  من  الدميقراطية شائعة أبي حال  تكِن  مل  عام 1972،  يف 
وأفريقيا وآسيا، هيمنت األنظمة االستبدادية مبختلف أمناطها، فقد انضلت أورواب الشرقية حتت 
أمَّا  وساالزار«.  »فرانكو،  الفاشيي  والربتغال حكم  إسبانيا  ويف  الشيوعية،  الديكتاتورايت  نريان 
يف اليوانن، فقد استوىل اجمللس العسكري على السلطة. كانت ثالث دول فقط من أصل عشرة 
الباردة، تقدَّمت  الوقت. منذ ذلك احلي، وخاصة منذ ناية احلرب  العامل دميقراطية يف ذلك  يف 
الدول متعددة األعراق مثل  انتهاء عصر االستعمار وانيار  الدميقراطية تقدُّماً غري مسبوق. ومع 
عدد  اخنفض  جديدة،  مستقلة  دولة  مخسي  من  أكثر  أوجدت  ويوغوسالفيا  السوفييت  االحتاد 
األنظمة  عدد  تضاعف  حي  يف  وأربعي،  سبعة  إىل  وستي  اثني  من  املستبدة  الديكتاتورايت 
اليوم أنَّه منذ وقت ليس ببعيد، كانت  الدميقراطية من )43 إىل 87(. من الصعب أن نتخيَّل 
وجهات العطالت احملببة مثل: )إسبانيا، واليوانن( حتكمها أنظمة استبدادية وحشية. حبلول عام 
2018 -ما عدا روسيا وبيالروسيا- مل يعد يف أوراب أي ديكتاتورايت حقيقية. كما أصبحت 
الدول اليت حتكمها أنظمة عسكرية يف السابق يف أمريكا اجلنوبية مثل تلك املوجودة يف األرجنتي 
وتشيلي أنظمة دميقراطية، كما فعلت الديكتاتورايت السابقة يف كوراي اجلنوبية واتيوان ونظام الفصل 

العنصري يف جنوب إفريقيا. لقد انتشرت الدميقراطية يف مجيع أحناء العامل.

هل عمَِّت الدميقراطية يف كل مكان من العامل؟ كال؛ مل تطِغ موجة الدمقرطة اليت اجتاحت 
املاضية على كل الدول. يف بداية السبعينيات، كان هناك ستاً وثالثي  العامل يف اخلمسي عاماً 
دولة مستقلة ذات أغلبية مسلمة، من هذه الدول أربعة فقط وهي لبنان وماليزاي وغامبيا يف غرب 
إفريقيا وجزر املالديف- اليت كانت دميقراطية وقتها- كانت أنظمة دميقراطية حرة. وهكذا، فإنَّ 
نسبة الدميقراطيات يف العامل اإلسالمي، البالغة %11، كانت ابلفعل أقل بكثري من نسبة البلدان 
أغلبية  مل تكن هناك سوى دولتي دميقراطيتي ذات  %38.  يف عام 2018،  اإلسالمية  غري 
مسلمة، مع أنَّ عدد الدول اإلسالمية املستقلة قد ارتفع من )36 إىل 47( دولة. وزايدًة على ذلك  
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ا دولة«حرَّة جزئيًا«. علَّق الرئيس التونسّي  تراجع ترتيب السنغال عام 2020، لتصنَّف على أنَّ
ِم العامل اإلسالمي الدميقراطية قبل ناية العام،  قيس سعيد عمل الربملان يف متوز 2021. ما مل يرمِّ
فسينتهي به املطاف من دون نظام دميقراطي واحد يف تقرير بيت احلرية القادم. قبل مضي سنوات 
ما دولتان  قليلة، كان من املمكن عدُّ دولتي أخرتي ذات أغلبية مسلمة، مايل وإندونيسيا، على أنَّ
دميقراطيتان، لكنَّهما سلكا مسار االستبداد حتت أتثري احلركات األصولية. بدت تركيا هي األخرى 
على املسار الصحيح بعد بضع سنوات مليئة ابألمل، ولكن الوضع تغريَّ جذرايً. حينما بدت تركيا 
متجهة حنو االنتقال إىل الدميقراطية برصيد )3( نقط منذ عام 2010، يف ظل حكم رجب طيب 
أردوان، انزلقت البالد تدرجيياً لتسلك مسار الدول الشمولية، لتجد نفسها اآلن على هذا املسار 
برفقة دول ديكتاتورية مثل ميامنار و زميبابوي برصيد )5.5( نقطة. الربيع العريب يف عامي 2010 
و 2011، الذي كان واعداً ابحلرية والدميقراطية،وهذا ما حصل يف تونس فقط، عاد ابلسوء على 
الدول اليت انتفضت للتغيري، فقِد اندلعت حروب أهلية دامية يف سوراي والعراق وليبيا واليمن، فضاًل 

عن موجة عاملية غري مسبوقة من اإلرهاب.

يتقدَّم العامل اإلسالمي على سائر دول العامل على صعيد أرقام أنظمته الدكتاتورية يف الوقت 
الراهن. وهذا مع أنَّ ربع الدول املستقلة فقط يف العامل با أغلبية مسلمة. يف العامل غري اإلسالمي، 
و  دميقراطية،  اإلسالمية  الدول غري  من   ٪57 السائدة:  القاعدة  اآلن هي  الدميقراطية  أصبحت 
15٪ فقط حتكمها أنظمة استبدادية تغيب فيها احلرية. هذه ليست ظاهرة ال يتكرر حدوثها إال 
يف العامل الغريب، ففي املناطق غري املسلمة يف أمريكا الوسطى واجلنوبية وإفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا )ما 
عدا أسرتاليا ونيوزيلندا، بوصفهما دولتي »غربيتي«(، فإنَّ %45 من البلدان دميقراطية و 20% 
فقط حتكمها أنظمة سلطوية. يف العامل اإلسالمي، الوضع هو العكس متاماً: 53٪ من البلدان 
اإلسالمية حتكمها أنظمة استبدادية. وما نسبته %4 من الدول اإلسالمية هي دول دميقراطية هي 

نسبة هزيلة، مع تعليق الربملان يف تونس، ليس هناك نظام دميقراطي واحد يف تونس. 

املالديف، وموريشيوس« ليست احلالة  وهكذا، فإنَّ حالة االختالف امللحوظ بي »جزر 
ح ظاهرة واسعة النطاق. يف حي أصبح سائر العامل  الوحيدة من نوعها على اإلطالق، ولكنَّها توضِّ
أكثر دميقراطية خالل العقود العديدة املاضية، تفشت األنظمة االستبدادية يف العامل اإلسالمي أكثر. 
لقد قادت االنتفاضات والثورات الشعبية يف سائر أحناء العامل، اليت وقعت يف اخلمسي عاماً املاضية 
ضد األنظمة االستبدادية يف كثري من األحيان إىل التحوُّل الدميقراطية، يف حي تسبَّبِت الثورات يف 
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العامل اإلسالمي دائماً إىل خلق أمناٍط جديدٍة من االستبداد، إمَّا ألنَّ األصوليي اإلسالميي استولوا 
على السلطة ابلقوة، كما هو احلال يف إيران وأفغانستان، وإمَّا ألنَّ اجليش قام ابنقالب ضد خطر 
استيالء األصوليي على السلطة، كما هو احلال يف اجلزائر ومصر، وإمَّا ألنَّ اإلسالميي املنتخبي 
دميقراطياً، كما يف تركيا، عطَّلوا الدميقراطية تدرجيياً. نظرايً، ميكن للمرء أن خيوض نقاشاً طوياًل حول 

ما إذا كان لإلسالم والدميقراطية أن يتوافقا، ولكن عملياً، اندراً ما ينجح هذا التوافق.

أِمن املربَّر احلديث عن عجز دميقراطي يف العامل اإلسالمي أم أنَّنا نتعامل مع مشكلة عربية 
حتديداً؟ زعم بعض الكتَّاب أنَّ البلدان العربية خصوصاً تعاين من فقٍر يف الدميقراطية، يف حي أنَّ 
التساؤل حول جتانس  العامل. وابملثل، ميكننا  الدول اإلسالمية األخرى ال ختتلف كثرياً عن سائر 
ا  العامل غري اإلسالمي. أنزعة الدمقرطة خالل اخلمسي سنة املاضية ظاهرة غربية ابألساس، أم أنَّ
انتشرت أيضاً يف الدول غري الغربية؟ نرى أنَّه منذ عام 1972 مل يكن هناك ميٌل حنو الدميقراطية 
أكرب يف أيٍّ من جمموعيت الدول اإلسالمية، العربية وغري العربية، مع أنَّ األنظمة السياسية يف الدول 
العامل اإلسالمي. من انحية أخرى، كان هناك ميل واضح  تنعدم ابحلرية أكثر من سائر  العربية 
حنو الدمقرطة يف كل من الدول الغربية وسائر العامل غري اإلسالمي. كانت نزعة الدمقرطة يف العامل 
الغريب هي نتيجة لسقوط الديكتاتورايت يف جنوب وشرق أورواب، يف حي أنَّه يف البلدان األخرى 
غري املسلمة، حقَّقِت الدميقراطية قبواًل يف أمريكا الوسطى واجلنوبية وشرق آسيا وأجزاء من إفريقيا. 
نتيجة لذلك، اتسعت الفجوة الدميقراطية بي العامل اإلسالمي والعامل غري اإلسالمي اتساعاً كبرياً 
منذ عام 1972. متيَّزِت الدول العربية منذ عام 1972 بتحقيقها درجة عالية يف االستبداد، ولكن 
منذ ذلك احلي ظهرت فجوة دميقراطية كبرية أيضاً بي الدول غري العربية اإلسالمية وسائر دول 

العامل. لذا فنحن نتعامل فعاًل مع عجٍز دميقراطيٍّ إسالميٍّ وليس جمرَّد مشكلة عربية.  

لعنُة النفط

ليس من الصائب أن تُعزى هذه الفجوة الدميقراطية بي الدول اإلسالمية وغري اإلسالمية إىل 
الثروة. يشتمل العامل اإلسالمي على بعض الدول الغنية عاملياً، ولكنَّها ليست األقل استبدادية يف 
العامل اإلسالمي. رمبا ال يكون العامل احلاسم هو مدى ثراء بلد ما، ولكن ما تقوم عليه تلك الثروة. 
إنَّ ازدهار مجيع الديكتاتورايت الغنية يف العامل اإلسالمي -ما عدا البحرين- يعتمُد إىل حدٍّ كبري 
على عائدات النفط. األمر نفسه ينطبق على الديكتاتورايت غري اإلسالمية يف بلدان مثل غينيا 
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اإلستوائية وفنزويال. لعبت فكرة »لعنة املوارد« دوراً مهماً يف األدبيات املتعلقة ابلتنمية االقتصادية 
لسنوات عديدة. يشري هذا املصطلح إىل اآلاثر االقتصادية السلبية احملتملة لالعتماد على املوارد 
الطبيعية، واليت قد تعرقل االبتكار واالستثمار واإلصالحات االقتصادية، ومن َثَّ ُتضعف القدرة 
التنافسية على املدى الطويل. ميكن أن تكون عائدات النفط واملوارد الطبيعية األخرى أيضاً لعنًة 
سياسية. إنَّ احلكَّام االستبداديي يف البلدان الغنية ابملوارد الطبيعية أقل اعتماداً على عائدات الدولة 
من الضرائب املفروضة على دخل مواطنيها، ومن َثَّ هم أقل اعتماداً على الدعم النشط وتعاطف 
رعاايها. كان الدافع وراء احلركات الدميقراطية األوىل يف القرني الثامن عشر والتاسع عشر هو قناعة 
مفادها أبنَّ الدول ال تستطيع أن تطالب مواطنيها بدفع الضرائب من دون أن تسمعهم عبارة: »ال 
ضريبَة ِبال متثيل!« كان هذا شعار الثورة األمريكية ضد احلكم االستعماري الربيطاين. اجلانب اآلخر 
من ذلك هو أنَّه يصعب على املواطني يف الدول اليت ال تعتمد على عائدات الضرائب الضغط 
على َمن هم يف السلطة ملنحهم حقوقاً سياسية. فضاًل عن أنَّه ميكن للدول استخدام عائدات املوارد 
الطبيعية لتزويد املواطني خبدمات مثل: )رعاية صحية جمانية، وتعليم زهيد األجر، أو توفري الوظائف 
ذات األجر اجليد يف جهاز الدولة الواسع(. ميكن للجيش أيضاً أن يكون راضياً عن موارد الدولة 
املالية املتدفقة بوفرة لشراء أسلحة حديثة. اجليش القوي واملخلص بدوره مفيد يف حماربة املنشقي 
الباقي الذين ال ميكن شراؤهم مبزااي مادية. وإنَّ النظام الذي ميكن أن ميوِّل نفسه من عائدات املوارد 
الطبيعية يكون أقل عرضة للضغط االقتصادي من اخلارج للقيام بشيء ما لتحسي حالة حقوق 
اإلنسان. لذلك، هناك كثري من األسباب لالعتقاد أبنَّ حركات التحوُّل الدميقراطي تستغرق وقتاً  
أكثر صعوبة يف البلدان الغنية ابملوارد الطبيعية. ابلطبع، ال تنطبق هذه احلجة فقط على النفط، 

ولكن أيضاً على الغاز الطبيعي والذهب واملاس واليورانيوم وخام احلديد والبوكسيت وما شابه. 

إنَّ االعتماد على املوارد الطبيعية أكرب بكثري يف البلدان ذات األغلبية املسلمة مقارنًة مع 
سائر  دول العامل. عموماً، -ُحِسبت عائدات الثروات الطبيعية يف املدَّة من 1970 إىل 2016 
من أجل تصحيح التقلبات السنوية القوية يف أسعار السوق العاملية- وبلغت موارد الثروات الطبيعية 
يف البلدان اإلسالمية %13 من الناتج القومي اإلمجايل، مع ذروة تصل إىل %43 يف تركمانستان. 
يبلغ متوسط هذه احلصة %5 فقط يف البلدان غري اإلسالمية. وهناك أيضاً دول يف هذه اجملموعة 
تعتمد كثرياً على موارد املواد اخلام، مثل أنغوال )%39(. وليست كل الدول اإلسالمية غنية ابملوارد 
الطبيعية أبي حال من األحوال. يف بنجالديش وأفغانستان، على سبيل املثال، يبلغ الدخل الناتج 

عنهما أقل من %1  من الناتج القومي اإلمجايل. 
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أييت السؤال اآلن، إىل أيِّ مًدى ميكن أن توضح قضية االعتماد على املوارد الطبيعية حالة 
م دول العامل مرة أخرى على ثالث  انعدام الدميقراطية يف العامل اإلسالمي. ملعاجلة هذا األمر، نقسِّ
جمموعات: تلك اليت تعتمد على املواد اخلام اليت تقل عن %3 من الناتج القومي اإلمجايل، واليت 
تشكِّل حوايل نصف مجيع البلدان؛ ينتمي حوايل الربع إىل النصف حبصة ترتاوح بي 3 و %10 من 
الناتج القومي اإلمجايل؛ والربع املتبقي من البلدان اليت حتصل على أكثر من %10 من دخلها من 
املوارد الطبيعية. وجتدر اإلشارة إىل أنَّ األمهية االقتصادية الفعلية لقطاع املوارد الطبيعية أكرب بكثري 
ممَّا ُتشري إليه هذه األرقام. يف البلدان اليت تعتمد على الثروات الطبيعية، يعتمد جزء كبري من ابقي 
االقتصاد أيضاً على األنشطة املموَّلة من عائدات املواد اخلام، مثل جهاز الدولة الكبري واإلنفاق 

االستهالكي جلميع املوظفي العموميي العاملي فيه.  

أنظمة  هي  الطبيعية  املوارد  على  املنخفض  االعتماد  ذات  البلدان  أرابع  ثالثة  من  أكثر 
دميقراطية حرة، واثنتان فقط منها -بيالروسيا وكواب- ليست حرة. يف اجملموعة املتوسطة اليت تعتمد 
على الثروات الطبيعية اعتماداً حمدود املدى، تكون فيها نسبة الدميقراطيات أدىن بكثري عن 50%، 
ويف البلدان اليت تعتمد اعتماداً كبرياً على املوارد الطبيعية، أكثر من ربعها بقليل دميقراطية ونصفها 
أنظمة استبدادية. مع ذلك، ختلَّصت كثري من البلدان من لعنة املوارد، إذ تعتمد )شيلي،  تقريباً 
ومنغوليا، وجزر سليمان، وترينيداد، وغياان، وسورينام( اعتماداً كبرياً على املواد اخلام، ومع ذلك 

فهي دول دميقراطية. 

املسلمتان  الدولتان  تنتمي  بكثري.  أقل وضوحاً  العالقة  املسلمة،  األغلبية  الدول ذات  بي 
الدميقراطيتان حىت وقت قريب، )السنغال، وتونس( إىل اجملموعة الوسطى. ومع ذلك، فإنَّ النسبة 
املئوية لألنظمة غري احلرة أعلى بكثري )حوايل %80( بي البلدان اإلسالمية ذات االعتماد الكبري 
عليها  هتيمن  واملنخفضة  املتوسطة  التبعية  ذات  اجملموعات  أنَّ  حي  يف  الطبيعية،  الثروات  على 
األنظمة احلرة جزئياً، مثل املغرب وابكستان. ومع ذلك، فإنَّ التباين مع العامل غري اإلسالمي يظل 
كبرياً، حىت لو أخذان بنظر االعتبار األثر االقتصادي للموارد الطبيعية. )%5( فقط من بي البلدان 
غري اإلسالمية ذات االعتماد املنخفض على املوارد هي بلدان ال تتمتَّع ابحلرية، و )20٪( حرَّة 
جزئياً. تصل األرقام يف البلدان اإلسالمية ذات االعتماد املنخفض على املوارد إىل )33٪ و ٪67( 
على التوايل. حىت يف اجملموعة الوسطى ويف اجملموعة ذات االعتماد األكرب على املوارد، فإنَّ األنظمة 
الدميقراطية كلياً أو جزئياً منتشرة انتشاراً كبرياً بي الدول غري اإلسالمية. ومع مساعدة لعنة الثروات 
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ا ال جتيب  الطبيعية يف توضيح االختالفات يف درجة الدميقراطية بي الدول غري اإلسالمية، إال أنَّ
عِن سؤال سبب أتخر الدمقرطة يف العامل اإلسالمي عن مثيلتها يف سائر العامل. 

اإلرث االستعماري

الغريب،  العامل غري  الدميقراطية يف  الغريب من أشهر األسباب  لغياب  يُعدُّ إرث االستعمار 
وخاصة العامل اإلسالمي. هناك قائمة طويلة من املورواثت اإلجرامية املنسوبة إىل احلقبة االستعمارية، 
اليت خلفتها  النفسية  والندوب  السابقي،  االستعماريي  احلكَّام  على  االقتصادي  االعتماد  منها: 
املمارسات العنصرية والعبودية، واحلدود االستعمارية املرسومة استبدادايً، والعداوات العرقية والدينية 
اليت تغذيها السياسات االنقسامية للحكم االستعماري. بيد أنَّ واقعية هذه التفسريات للتخلُّف 
ا ال حتّرِران من واجب فحصها  االقتصادي واالفتقار إىل الدمقرطة يعتمُد على نطاق واسع يف أنَّ
بداًل  واملدَّة،  القوة  يف  خيتلف  متغرياً  بوصفه  الغريب  االستعمار  مع  التعامل  إنَّ  إذ  نقدايً.  فحصاً 
من التعامل مع االستعمار الغريب ببوصفه اثبتاً كلياً وعاملياً حمصناً من التدقيق التجرييب، هو أول 

اإلجراءات لفحص هذه املقوالت. 

البلدان غري األوروبية  لتحقيق هذا اهلدف، ميكننا االستفادة من حقيقة أنَّه مل تتأثر مجيع 
ابلقدر نفسه ابحلكم االستعماري األورويب. ظل عدد من هذه البلدان مستقاًل، مثل: )اتيالند، 
والياابن، والصي، وبواتن، والنيبال، وتركيا، وإيران، وُعَمان، وليبرياي(. وهذا ال يعين أنَّ هذه البلدان 
مل تتأثَّر ابإلمربايلية الغربية. فعلى سبيل املثال ُأجربت الصي على منح القوى الغربية وكذلك روسيا 
الساحلية،  املدن  يف  معظمها  اإلقليمية،  احلدود  خارج  التجارية  االمتيازات  من  جمموعة  والياابن 
وآخرها، ماكاو الربتغالية سابقاً، اليت عادت حلكم الصي يف عام 1999. ومارست القوى الغربية 
نفوذها يف اإلمرباطورية العثمانية عن طريق »امتيازات أجنبية«، فقد منحت امتيازات جتارية وضريبية 
ملواطنيها، وكذلك عن طريق زايدة اعتماد اإلمرباطورية على القروض األجنبية. ومع أنَّ إيران ظلت 
ا اضطرَّت إىل قبول النفوذ الروسي والربيطاين القوي خالل العقود األوىل من  مستقلًة رمسياً، إال أنَّ
القرن العشرين، وقبعت ُعمان أيضاً حتت النفوذ الربيطاين القوي. ومع ذلك كان إرث االستعمار 
الغريب بوصفه متغرياً ميارس أتثرياً سلبياً على اإلمكانيات املعاصرة إلرساء الدميقراطية، فيجب أن 
نعرف أنَّ هذا التأثري أقل سطوة يف البلدان اليت ظلت مستقلة رمسياً، مقارنة ابلدول اليت فقدت 

سيادهتا متاماً، وأصبحت مندجمًة كلياً بإلمرباطورايت االستعمارية. 
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بعض الدول مل تصبح جزءاً من اإلمرباطورايت االستعمارية الغربية، ومن َثَّ هناك جمموعة 
كربى من الدول اليت كانت جزءاً من إمرباطورايت غري غربية، ولكن مل تُـْسـتَــْعـَمـْر من قبل الغرب. 
وهذا ينطبق على املستعمرتِي الياابنيتِي السابقتِي )اتيوان، وكوراي( وإىل منغوليا، اليت كانت جزءاً 
من اإلمرباطورية الصينية؛ إىل دول آسيا الوسطى والقوقاز، اليت كانت جزءاً من روسيا ث االحتاد 
السوفييت؛ والسعودية اليت انلت استقالهلا بعد سقوط اإلمرباطورية العثمانية من دون أن ختضع إىل 

أيِّ استعمار غريب.

زايدًة على ذلك، هنالك اختالفات كربى بي البلدان اليت احتلها الغرب، يف مدَّة احلكم 
االستعماري. وعلى سبيل املثال كانت )إثيوبيا( حتت سيطرة اإليطاليي خلمس سنوات فقط بعد 
أن غزت قوَّات »موسوليين« البالد يف عام 1936. وعلى اجلانب اآلخر، توجد دول يعود اترخيها 
الثانية  العاملية  احلرب  بعد  استقلت  واليت  السابع عشر  أو  السادس عشر  القرن  إىل  االستعماري 
فقط. األمثلة هي معظم دول البحر الكارييب؛ الدول الساحلية يف غرب إفريقيا مثل: )السنغال، 
وغاان، وأنغوال(، ودول آسيوية مثل: )اهلند، وسريالنكا، وإندونيسيا، والفلبي(. ابلطبع، ليست فرتة 
ر الوحيد املمكن لعمق أتثري االستعمار. هناك أبعاد أخرى وثيقة الصلة ابملوضوع،  االستعمار املؤشِّ
تلك  التمييز بي  بينها  واملستعمرات، ومن  للوصاية  اخلاضعة  الدول  بي  التمييز  منها:  يكون  قد 
اليت حيكمها حكم مباشر وتلك اليت حيكمها حكم غري مباشر. يرتبط التمييز بي الدول اخلاضعة 
للوصاية كانت  اخلاضعة  الدول  االستعمار؛ ألنَّ معظم  بفرتة  وثيقاً  ارتباطاً  واملستعمرات  للوصاية 
مت املناطق اليت كانت خاضعة  ست بعد احلرب العاملية األوىل حينما ُقسِّ قصرية العمر نسبياً، إذ ُأسِّ
للسيطرة األملانية والعثمانية سابقاً بي القوى املنتصرة. يصعب مقارنة احلكم املباشر وغري املباشر عرب 
جمموعة كاملة من املستعمرات خضعت سابقاً لقوى أوروبية خمتلفة، وغالباً ما كان احلكم متنوعاً 
داخل املستعمرة الواحدة، كما هو احلال يف اهلند الربيطانية ونيجرياي. يكشف مثال نيجرياي أنَّ 
الغالبية املسلمة يف مشال البالد، واليت حكمها الربيطانيون حكماً غري مباشر، وتركوا هلم كثري من 
املؤسسات والتشريعات والنخب احمللية على حاهلا من دون تغيري، كان أداؤها أسوأ بكثري من حيث 
التنمية الدميقراطية )وكذلك التنمية االقتصادية والصراع العنيف( مقارنًة  جبنوب البالد، الذي خضع 

للحكم االستعماري املباشر وما صاحبه من حتوُّل مؤسسايت. 

ابختصار، إذا كان إرث االستعمار الغريب له يد يف عدم انتشار الدميقراطية بسهولة، ولو 
جزئياً، يف مناطق من العامل غري الغريب، فإنَّ الدول اليت استعمرها الغرب، كمعدل وسطي، جيب أن 
تكون أقل دميقراطية من الدول اليت ختلصت من االستعمار أو اليت هيمنت عليها القوى غري الغربية 
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تبادلياً سلبياً  رابطاً  مثل اإلمرباطورايت الياابنية والصينية والروسية والعثمانية. ينبغي أن جند أيضاً 
بي فرتة احلكم االستعماري الغريب ودرجة الدميقراطية؛ ألنَّه إذا كان للتبعية االستعمارية أتثري سليب، 
فيجب أن يكون هذا هو احلال يف املناطق اليت استمرَّ فيها االستعمار ملدَّة أطول، ومن َثَّ كان 
عنده املزيد من الوقت ليخلِّف آاثراً عميقًة سواًء أكانت اقتصادية أم مؤسساتية أم ثقافية أم نفسية. 
مِت البلدان غري األوروبية على ثالث جمموعات: اجملموعة  للتحقُّق ممَّا إذا كان هذا هو احلال، ُقسِّ
األوىل، البلدان اليت مل هتيمن عليها أبداً ِقوى استعمارية غربية أو هيمنت عليها ملدَّة تقل عن 50 
عاماً  )%21 من الدول غري األوروبية(؛ اجملموعة الثانية، هي الدول اليت دامت مدَّة استعمارها ما 
بي 50 و 150 سنة )%43(؛ والثالثة، البلدان اليت كانت حتت احلكم االستعماري ألكثر من 

150 عاماً )36 %(. 

اتضح أنَّ أكثر من ثلث الدول اليت مل ختضع أو خضعت لالستعمار الغريب أقل من 150 
عاماً هي أنظمة دميقراطية حرَّة، مثل: )الياابن، وكوراي اجلنوبية، وبوتسواان، وساموا(. والثلث اآلخر 
دول حرَّة جزئياً )على سبيل املثال: أرمينيا، وليبرياي، وسنغافورة(، وحوايل %30 ليست حرة )مثل: 
االستعمار ألكثر من  اليت حكمها  البلدان  والكامريون، وإريرتاي(. ومع ذلك، فمن بي  الصي، 
150 عاماً، فإنَّ نسبة الدميقراطيات أعلى بكثري وهي 60٪. تضمُّ هذه اجملموعة عديداً من دول 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، ولكنَّها تضمُّ -أيضًا- دواًل أفريقية مثل: )جنوب إفريقيا، 
وغاان، وموريشيوس، واملستعمرات الربتغالية السابقة يف الرأس األخضر، وساو تومي، وبرينسييب(. 
ومن بي هذه الدول -أيضًا- أكرب دميقراطية يف العامل، وهي اهلند. االستثناءات األربعة هي: )كواب، 

ودول النفط يف أنغوال، وغينيا االستوائية، وفنزويال(. 

إذا نظران إىل الدول اإلسالمية مقارنَي، فإنَّنا نرى -هنا أيضًا- عالقة تبادلية إجيابية، وليست 
سلبية بي فرتة احلكم االستعماري الغريب ودرجة التحوُّل الدميقراطي. ثالث عشرة من أصل سبع 
عشرة دولة إسالمية )70٪( خضعت للحكم االستعماري ألقل من 50 عاماً هي دول تفتقر إىل 
احلرية. وظلت دولتان من هذه الدول )إيران، وُعَمان( مستقلي على الدوام. يف حي كانت روسيا، 
وليست قوى الغرب، هي َمن حتكم أذربيجان ودول آسيا الوسطى الديكتاتورية مثل كازاخستان 
وتركمانستان. يف حي انتقلِت اململكة العربية السعودية على الفور من مرحلة احلكم العثماين إىل 
لفرتة  األجنيب  احلكم  نفوذ  خارج  إليها  الوصول  يتعذَّر  اليت  أفغانستان  ظلت  االستقالل.  مرحلة 
طويلة، ولكن بعد حرب خاسرة أصبحت اململكة حتت النفوذ الربيطاين يف عام 1878. بعد مترُّد 
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انجح، انتهى احلكم الربيطاين بعد ذلك بوقت قصري، يف عام 1919. كانت الدول االستبدادية 
الثالث األخرى ختضع إىل اإلمرباطورية العثمانية لقرون ِعدَّة، وبعد انيارها حكمتها القوى الغربية 
ملدَّة قصرية جداً بوصفها مستعمرات أو دول حتت الوصاية. احتلَّ اإليطاليون ليبيا عام 1911، 
وحرَّرها اإلجنليز يف احلرب العاملية الثانية، وأصبحت مستقلة عام 1951، بعد أربعي عاماً فقط من 
احلكم الغريب. بعد مئات السني من احلكم العثماين، احتلَّ اإلجنليز العراق عام 1917، ولكنَّها 
أصبحت مملكًة مستقلًة مرة أخرى بعد مخسة عشر عاماً. أصبحت سوراي منطقة حتت االنتداب 
الفرنسي يف عام 1923 لكنَّها انلت استقالهلا يف عام 1946. وهذه العقود القليلة من احلكم 
الغريب هي اليت ينسب إليها كثريون كل شرور الشرق األوسط احلديث. ومع ذلك، فإنَّ من النادر 
ما ُتذكر القرون العديدة من احلكم العثماين اليت سبقت هذه الفرتة بوصفه سبباً من أسباب القصور 

املؤسسايت يف املنطقة وعدم جناح الدميقراطية. 

إذا كانت بضعة عقود من احلكم الغريب ستؤثِّر سلباً على فرص الدميقراطية، فكم سيكون 
البلدان اليت كان عليها أن تتعامل مع االستعمار الغريب ملدَّة أطول؟! يبدو أنَّ العكس  أسوأ يف 
الوحيدة يف اآلونة األخرية عندها اتريخ أطول بكثري من  الدميقراطيات اإلسالمية  الصحيح.  هو 
احلكم الغريب من معظم الديكتاتورايت اإلسالمية. كانت تونس فرنسية من 1881 إىل 1956. 
يف بداايت القرن اخلامس عشر، خضعت السنغال لتأثري الربتغاليي، الذين حلَّ حملهم اهلولنديون 
ملدَّة وجيزة، وكانت البالد يف ذلك الوقت خاضعة للحكم االستعماري الفرنسي لثالثة قرون حىت 

االستقالل يف عام 1960.

ما تزال الدميقراطيات احلقيقية اندرًة بي الدول اإلسالمية، بغض النظر عن مدَّة االستعمار 
150 عام، توجد  استعمارية ألكثر من  اليت خضعت ملدَّة  الدول اإلسالمية  الغريب، ولكن بي 
أغلبية كبرية من الدول احلرة ولو جزئياً على األقل. البلدان اإلسالمية اليت مل تعد دميقراطية يف عام 
2018، ولكنَّها على األقل عرفت فرتات أطول من الدميقراطية بعد االستقالل: غامبيا، اليت كانت 
اليت كانت  ماليزاي،  1965؛  السابع عشر حىت االستقالل يف عام  القرن  بريطانية منذ منتصف 
يف البداية حتت النفوذ الربتغايل واهلولندي وأصبحت أخرياً مستعمرة بريطانية حىت االستقالل يف 
عام 1957؛ وإندونيسيا، اليت كانت هولندية من القرن السابع عشر حىت عام 1949. وبعبارة 
على  أتثري سليب  له  الغريب كان  االستعمار  أنَّ  على  اإلطالق  على  عالمة  أي  توجد  ال  أخرى، 
التحول الدميقراطي بي الدول اإلسالمية. على العكس من ذلك، فكلَّما طالت مدَّة االستعمار 
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الغريب، ارتفعت احتمالية أن تصبح الدولة دميقراطية كلياً أو جزئياً مثل إندونيسيا وماليزاي. إذا كان 
لالستعمار الغريب أي عالقة ابلتأخر يف دمقرطة العامل اإلسالمي، فيبدو أنَّ السبب هو أنَّ الدول 
اإلسالمية مل ختضع مبا فيه الكفاية للتأثري الغريب كما فعلت الدول غري اإلسالمية. استمرَّ احلكم 
االستعماري الغريب يف البلدان اإلسالمية غري األوروبية ستة ومثاني عام. كانت البلدان غري املسلمة 
خارج أورواب حتت اإلدارة االستعمارية الغربية ملدة 183 عام يف املتوسط، أي: أكثر من ضعف 

املدَّة االستعمارية. 

وحقوق  للدميقراطية  إجيابياً  عاماًل  يكون  أن  االستعمار  مثل  بغيض  لشيء  ميكن  كيف 
اإلنسان يف العامل اليوم؟ هذه الفكرة ليست تناقضية كما يبدو مبجرد أن يدرك املرء أنَّ كلَّ شيء 
أيضاً. االستعمار الغريب مستهجن مبعايري اليوم، ولكن ما  نسيب، واملاضي هو اآلخر كان نسبياً 
الغربية  االستعمارية  القوى  حتكمها  مل  اليت  األوروبية  غري  الدول  معظم  كانت  التارخيية؟  البدائل 
أبداً أو حكمتها لفرتة وجيزة وَوْفق جزء من إمرباطورايت أخرى أخفقت يف تعاملها مع الشعوب 
اخلاضعة لسيطرهتا يف املعايري احلالية للدميقراطية وحقوق اإلنسان على حنو ابئس، بل حىت أسوأ من 
تعامل احلكم االستعماري الغريب. واحلكَّام االستبداديون للبلدان اليت ظلت مستقلة دوماً، مثل: 
)تركيا، والصي(، مل يعاملوا ابلضرورة رعاايهم معاملًة أفضل ِمن تعامل القوى الغربية مع رعاايهم 

االستعماريي. 

وحقوق  الدميقراطية  أفكار  لشروق  كان  والفرنسية،  األمريكية  والثورتي  التنوير  عصر  بعد 
اإلنسان يف الغرب أتثري كبري على تفكري قادة حركات االستقالل يف املستعمرات. دربت النخب 
ستعمر يف املنظمات التعليمية اليت 

ُ
الفكرية والسياسية والثقافية والعسكرية واالقتصادية ألبناء البلد امل

تستند إىل النماذج الغربية من حيث احملتوى والشكل، بل إنَّ بعضهم درس يف العواصم االستعمارية. 
ومن املؤكد أنَّ هذه األنظمة االستعمارية مل تقدِّم هلم هذه الفرص التعليمية من منطلق اإلحسان، 
ولكن من ابب املصلحة الذاتية، إذ لوال مساعدة النخبة احمللية املؤهلة لكان من املستحيل السيطرة 
على املستعمرات. وهكذا، احلكَّام االستعماريون هم َمن نقلوا حتماً القيم واألعراف اليت انقلبت يف 
النهاية ضدهم، درس »املهامتا غاندي« يف لندن، كما فعل رئيس أساقفة جنوب إفريقيا والناشط 
املناهض للفصل العنصري »ديزموند توتو«؛ ودرس »كوامي نكروما« أول رئيس لغاان يف الوالايت 
املتحدة ولندن. و«حممَّد حتا« أحد القوى الدافعة الستقالل إندونيسيا، ودرس يف روتردام؛ وكان 
التحق ابملدارس االبتدائية والثانوية اهلولندية يف جزر  قِد  الدولة. و«سوكارنو«،  لتلك  أول رئيس 

اهلند الشرقية اهلولندية. 
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ليس فقط املعايري والقيم الدميقراطية، فقد مارست املؤسسات السياسية واألنظمة القانونية 
للمستعمرات  القانونية  األنظمة  تزال  بعد االستعمارية. ما  على دول ما  دائماً  للبلدان األم أتثرياً 
السابقة تعتمد إىل حدٍّ كبري على القانون الروماين أو القانون العام الربيطاين. احتفظت املستعمرات 
الدين عن  والقضائية ومبدأ فصل  والتشريعية  التنفيذية  السلطات  بفصل  االستقالل  بعد  السابقة 
الدولة. كما أنَّه ليس من قبيل املصادفة أن تتحوَّل مجيع املستعمرات تقريباً إىل مجهورايت أو ممالك 
املطلق يف  امللكي  أُطيَح ابلنظام  دستورية بعد االستقالل. حينما أصبحت املستعمرات مستقلة، 
األراضي األم االستعمارية، كما هو احلال يف فرنسا، أو كما هو احلال يف بريطانيا العظمى وهولندا، 
فقد وضعت هذا السلطات امللكية حتت السيطرة الربملانية وقلَّص دورها إىل دور احتفايل ورمزي. 
من انحية أخرى، استمرت األنظمة امللكية االستبدادية لفرتة أطول يف البلدان اليت مل يستعمرها 
الغرب على اإلطالق، مثل إثيوبيا )حىت عام 1975(، وإيران )حىت عام 1979(، وحىت يومنا 

هذا، يف اتيالند واململكة العربية السعودية ودول اخلليج العريب. 

املواقف الدميقراطية يف العامل اإلسالمي

ابستعراض النتائج حىت اآلن، نرى الدالئل على وجود عجز دميقراطي يف العامل اإلسالمي،  
وال ميكن أن يُعزى هذا العجز إىل مستوى الرخاء االقتصادي أو االعتماد على املوارد أو املورواثت 
االستعمارية. ومع ذلك، فقد زعمت بعض الدراسات أنَّ مواقف األفراد املسلمي حيال الدميقراطية 
الرأي األشهر، حينما وضَّح عاملا  أذكر  املسلمي. هنا  عن مواقف غري  اختالفا كثرياً  ال ختتلف 
السياسة األمريكيان »بيبا نوريس، وروانلد إنغلهارت« االختالفات يف القيم بي األشخاص الذين 
العاملية  القيم  استطالع  من  بياانت  أساس  على  اإلسالمية  وغري  اإلسالمية  البلدان  يف  يعيشون 
)World Values Survey(،  اتضح أنَّ املسلمي ال يراعون الدميقرطية -أي« القيم املؤيدة 
للدميقراطية- بل يراعون »اإليروسية« -القيم املتعلقة ابلنوع واجلنس-. وألنَّ هذا االستنتاج ُيشري 
إىل مواقف املواطني وليس األنظمة السياسية، فإنَّه ال يتعارض ضرورًة مع النتائج املذكورة أعاله. 
لكن لو كان هذا العرض صحيحاً، فهذا يعين أنَّ االفتقار إىل الدميقراطية يف البلدان اإلسالمية يعوُد 
السبب فيه إىل احلواجز املؤسساتية والنخب املعادية للدميقراطية بداًل من عدم تفضيل املسلمي 
العاديي للدميقراطية. لكن، يف دراسة »نوريس، وإنغلهارت« األصلية، شذَّت جمموعة واحدة من 
األسئلة عن هذا النمط؛ ُسِئَل هؤالء املستجيبي عن دور الدين يف السياسة، قياساً بتصرحيات مثل 
»السياسيون الذين ال يؤمنون ابهلل ال يصلحون للمناصب السياسية«، واليت وافقت عليها األغلبية 
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يف البلدان اإلسالمية، ولكن ليس يف معظم البلدان األخرى. دراسات أخرى تظهر أنَّ مثل هذه 
املشاعر حول دور الدين يف السياسة ال ُتشرُي فقط إىل اختيار القادة، ولكن أيضاً إىل نصوص 
القواني: يف معظم البلدان ذات األغلبية املسلمة، يرى معظم الناس أنَّ الشريعة جيب أن تكون 
قانون البلد، مبا يف ذلك، يف البلدان اليت ُعِرضت فيها هذه األسئلة، والتشجيع املتعصب ألفعال 
من قبيل إعدام املرتدين والزانة. وعلى سبيل املثال، يف أفغانستان يف عام 2013، كان %99 من 
املشاركي يف استطالع متثيلي يؤيِّدون أن تكون الشريعة قانوانً للبالد. وحينما ُسِئلوا عن نصوص 
م يؤيِّدون العقوابت اجلسدية على جرائم مثل السرقة. 75 و  شرعية معينة، أجاب %81 منهم أنَّ

79٪ على التوايل وافقوا على عقوبة اإلعدام للزانة واملرتدين. 

أبلغ العامل السياسي األمريكي »مارك تيسلر« عن نتائج مماثلة من استطالعات الرأي يف 
البلدان  الكربى يف مجيع  األغلبية  قالت  الفلسطينية. يف حي  واألراضي  واألردن  والعراق  اجلزائر 
أنَّ »رجال  على  أيضاً   60% 50 و  ما بي  وافق  دميقراطياً،  سياسياً  نظاماً  ل  تفضِّ ا  إنَّ األربعة 
الدين جيب أن يكون هلم أتثري على قرارات احلكومة » وأنَّه على »احلكومة تنفيذ قواني الشريعة 
م »دميقراطيون  فقط«. يصف »تيسلر« أولئك الذين يؤيدون كال اجملموعتي من التصرحيات أبنَّ
إسالميون«، لكن إعطاء قادة دينيي غري منتخبي رأايً يف قرارات احلكومة وجعل الشرائع الدينية 
أساس القانون ال ميكن أن يوصف أبنَّه دميقراطي أبيِّ معًن ليربايل للمصطلح. َمن ميثِّل الـُمثل العليا 
الدميقراطية الليربالية متثياًل أفضل هم أولئك الذين يسميهم »تيسلر« »الدميقراطيي العلمانيي«، 
الذين يؤكِّدون الدميقراطية ويرفضون تدخل الزعامات الدينية والشريعة الدينية بوصفهما أساساً لصنع 
م يشكِّلون نسبًة ال  القرار السياسي. وهؤالء يشكِّلون أقلية يف مجيع البلدان األربعة، ومع ذلك فإنَّ

أبًس با من 37 إىل %45 من السكان. 

البلدان ذات  إنغلهارت« نفسه الحقاً عن استنتاجه األصلي أبنَّ مواطين  تراجع »روانلد 
األغلبية املسلمة ال خيتلفون فيما يتعلق بتشجيعهم للدميقراطية؛ ألنَّ أتييد املبدأ الرمسي للدميقراطية 

بوصفه انتخاابت حرة ال يكفي إذا مل يكن مدعوماً بقبول املبادئ األساسية للمساواة واحلرية. 

ومع أنَّ سكان كل بلد يف العامل تقريباً يوافقون اآلن على هدف الدميقراطية، ال يوجد قبول 
عاملي لقيم التعبري الذايت )مثل: التسامح االجتماعي، واملساواة بي اجلنسي، والثقة( وتشديد حقبة 
ما بعد الرأمسالية على املشاركة وحرية التعبري اليت تعدُّ جوهر الدميقراطية. تشكِّل -اليوم- هذه القيم 

املتباينة الصدام احلقيقي بي اجملتمعات اإلسالمية والغرب. 
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ر املزج بي التأييد واسع النطاق للمبدأ الرمسي للدميقراطية مع التفضيل األغلبية املتزامن  يفسِّ
لدور قوي للدين يف السياسة ظاهرًة عادًة ما تتكرَّر يف البلدان اإلسالمية، وهي أنَّ االنتخاابت، 
حىت لو كانت حرة إىل حدٍّ كبري، فغالباً ما أتيت ابألحزاب واألنظمة اإلسالمية إىل سدَّة السلطة، 
بعد  ما حدث  هذا  للدميقراطية.  الليربالية  األسس  مع  وأفعاهلا  األطراف  هذه  أهداف  وتتعارض 
الثورة اإليرانية عام 1979، ويف أول انتخاابت حرة جرت يف اجلزائر عام 1991، ويف األراضي 
الفلسطينية عام 2006 حينما أمسكت محاس زمام السلطة، ويف أعقاب الربيع العريب يف مصر 
وتونس. وتدرجيياً يف تركيا حتت قيادة رجب طيب أردوغان. يف كل هذه البلدان، هناك شرحية كبرية 
من املواطني تعارض أن يكون لإلسالم دور سياسي، وتؤيِّد دميقراطية ليربالية حقيقية، لكن ابستثناء 

تونس، مل يتمكنوا من االنتصار. 

ربط اخليوط ببعضها

ُ ملاذا جتاوزت الدمقرطة العامل  حىت اآلن، نظران يف تفسريات بديلة واحدة تلو األخرى، تبيِّ
ر  اإلسالمي. ومع ذلك، قد ال يكون هناك أتثري واحد، بل تراكم عوامل املختلفة، ميكن أن يفسِّ
االختالف بي الدول اإلسالمية وغري اإلسالمية. يف املتوسط، الدول اإلسالمية أفقر، وهي تعتمد 
ملدَّة وجيزة  تعرضت  أو  الغريب  االستعمار  لتأثري  تتعرَّض  الطبيعية، ومل  املوارد  أكثر على  اقتصادايً 
ر االختالف بي الدول اإلسالمية وغري اإلسالمية؟  فقط. هل ميكن هلذه العوامل جمتمعة أن تفسِّ
من أجل التحقُّق من هذا، ميكننا استخدام ما يسمى ابلطرائق اإلحصائية متعددة املتغريات، واليت 
جتعل من املمكن التحقيق يف أتثري العوامل املختلفة يف وقت واحد. تظهر نتائج هذه التحليالت 
تزيد من فرص  تقدِّم مسامهًة مستقلًة هي عوامل  الدراسة  اليت ذكرت يف هذه  العوامل  أنَّ مجيع 
الدولة يف تبينِّ الدميقراطية. واالعتماد املنخفض على املوارد الطبيعية واالزدهار االقتصادي واملاضي 
االستعماري الغريب مجيع هذه العوامل هلا أتثريات إجيابية وذات داللة إحصائية على احتمالية أن 
على  االعتماد  فإنَّ  اإلسالمية،  اإلسالمية وغري  الدول  بي  ولالختالف  دميقراطية.  الدولة  تكون 
النفط واملوارد الطبيعية األخرى هو أهم تفسري، تليها التجربة االستعمارية، ث مستوى االزدهار. فيما 
يتعلَّق ابملاضي االستعماري، فإنَّ هذه النتيجة تتعارض مع االفرتاض السائد أبنَّ االستعمار الغريب 
مسؤول عن أزمة العامل اإلسالمي. ومع ذلك، فإنَّ معظم الفرق )60٪( بي الدول اإلسالمية وغري 
اإلسالمية ال ميكن تفسريه ابالعتماد على املوارد أو االستعمار أو مستوى الرخاء، وهذا يؤكِّد الصورة 
اليت بدأان با. إذا أخذان دولة ذات أغلبية مسلمة ودولة غري مسلمة متشابة يف جوانب أخرى 
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الطبيعية  املوارد  استعماري مماثل واالعتماد على  ذات صلة -مستوى مماثل من االزدهار وماٍض 
نفسه- فمن احملتمل أنَّ الدولة غري املسلمة سوف تكون دميقراطية وستكون الدولة اإلسالمية غري 
حرَّة جزئياً أو كلياً. هذا ال ينطبق فقط على »موريشيوس، وجزر املالديف«، ولكن أيضاً، على 
سبيل املثال، اليوانن وتركيا. كان كال البلدين جزءاً وملدَّة طويلة من اإلمرباطورية العثمانية- إذ لعبت 
تركيا دور املستعمر واليوانن بوصفها دولة خاضعة- ومها يف الوقت احلاضر ليسا متباعدين فيما 
يتعلَّق ابالزدهار االقتصادي، ولكن اليوانن كانت أكثر حرية ودميقراطية يف تصنيف بيت احلرية 
)Freedom House( من تركيا، اليت حصلت على تصنيف سيِّئ. كان هناك تردد كبري يف 
االعرتاف أبنَّ الدول ذات األغلبية املسلمة من غري املرجَّح أن تكون دميقراطية من دول يف أجزاء 
فعلياً  أو  »جوهرايً«  تناقضاً  هنالك  أبنَّ  يُفهم ضمنياً  االستنتاج  هذا  مثل  العامل؛ ألنَّ  من  أخرى 
وحتمياً بي اإلسالم والدميقراطية، ولكن ليس ابلضرورة. كل ما يُظهره الدليل املقدَّم هنا هو أنَّه يف 
اخلمسي عاماً املاضية كانت الدول ذات األغلبية املسلمة أقل احتمالية للتحوُّل إىل الدميقراطية من 
الدول األخرى. ومع ذلك، أودُّ أن أزعَم أنَّه جيب النظر يف هذا األمر َوْفق سياق عقود عديدة من 
الدعاية األصولية اليت تبنتها أنظمة مثل اململكة العربية السعودية وإيران وقطر، واليت تغذيها مليارات 
الدوالرات من عوائد النفط، وليس ابلضرورة بصفتها خاصية اثبتة للمسلمي أو اإلسالم. أفضل 
دليل على أنَّ ذلك ليس كذلك هو حقيقة أنَّه حىت بعد هذه العقود من التعبئة األصولية، فإنَّ 
أجزاًء كبريًة من سكان البلدان اإلسالمي مبا يف ذلك عديد ممَّن يعدُّون مؤمني، يدعمون املفاهيم 
النسخ  الوقت احلايل، تظل هيمنة  للتغيري. لكن يف  أمل  أفضل  للدميقراطية، وهؤالء هم  الليربالية 
األصولية من اإلسالم، والتأييد الشعيب الواسع لالنصهار بي الدين والسياسة تقيد القواني الدينية 
غري الليربالية الدميقراطية وحقوق اإلنسان، هناك حواجز هائلة أمام التقدُّم الدميقراطي الليربايل يف 

العامل اإلسالمي.


