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 -1اال�ستخدام املتجدد يف امل�صطلحات املنقولة من
الثقافة ال�سيا�سية ويقت�ضي معرفة جميع نواحيها
و�سياقاتها.
 -2ال�ت�غ�ير ال���س��ري��ع يف امل�ع�ن��ى ال�ن�ظ��ري للم�صطلح
وال�ن��اج��م ع��ن التغيري يف اخل�برة العملية ال�سريعة
للمجتمع.
 -3ال�سياق اجلديد للم�صطلح الذي نحن ن�ستخدمه.
كما �أ�شار ח’אלד אלדח’יל خالد الدخيل (�أكادميي
وكاتب �سيا�سي �سعودي من مواليد اململكة العربية
ال�سعودية) �إىل �إ�شكالية ا�ستخدام م�صطلحات مثل
‘חירות احلرية” ,و’אינדיבידואליזם النزعة
الفردية �أو الفردانية ،و”פלורליזם تعددية” ،التي
ت�شكل العنا�صر الأ��س��ا��س�ي��ة يف م�ف�ه��وم الليربالية،
والح� ��ظ ال��دخ �ي��ل �أن م���ض�م��ون ه ��ذه امل���ص�ط�ل�ح��ات
يف ال�ث�ق��اف��ة ال�ع��رب�ي��ة عك�س �أو ��ض��د امل�ع�ن��ى الأ��ص�ل��ي
متاما فاحلرية تعنى الفو�ضى �أو الفو�ضوية (وهى
الإمي ��ان مبجتمع ب�لا ح�ك��وم��ة) ،وال�ن��زع��ة ال�ف��ردي��ة
تعنى (ال�ت�م��رد واالن �ق�لاب و الع�صيان) والتعددية
(االنق�سام والتق�سيم والف�صل والت�شعب)
م�صطلح (ליברל �أو  )liberalهي كلمة التينية
م ��ن  libertasت �ع �ن��ى ح ��ري ��ة وהליברליזם
الليربالية هي وجهة نظر العامل والنظام ال�سيا�سي
ال �ق��ائ��م ع�ل��ى م �ب ��ادئ احل ��ري ��ة ال���ش�خ���ص�ي��ة وح�م��اي��ة
الأفراد والأقليات �ضد الإجراءات التع�سفية للدولة،
ومعنى م�صطلح “ליברליזם ليربالية “ كنظرية
�سيا�سية غري متكافئ مثري للجدل حتى بني العلماء
يف الغرب ،ويعرب عن عملية تف�سري و�إعادة تعريف يف
�أماكن خمتلفة وظروف تاريخية خمتلفة.
بينما مييز ראסל הרדין را�سل هاردن بني نوعني
من الليربالية“ :الليربالية ال�سيا�سية” و”الليربالية
االقت�صادية” التي تركز على الرخاء العام للمجتمع،
وم��ن الناحية التاريخية “الليربالية الكال�سيكية”
والتي ت�سمى �أي�ضا الليربالية يف وق��ت مبكر ركزت
على امللكية اخلا�صة واملناف�سة االقت�صادية احل��رة
كنقطة حم��وري��ة للحقوق ال�ف��ردي��ة الأ�سا�سية ،هذا
يف مقابل “الليربالية احلديثة” والتي ُت�سمى � ً
أي�ضا
“الليربالية املو�سعة” وت��رى �أنّ ال�ف��رد بحاجة �إىل

منظمات دفاعية متعددة ومتنوعة.
وق ��د و��ض�ع��ت ال�ل�ي�برال�ي��ة يف �أوروب� ��ا احل��ري��ة كقيمة
�أ� �س��ا� �س �ي��ة ت ��دع ��و �إىل ال �ت �ح ��رر م ��ن ال �� �س �ل �ط��ة ال�ت��ي
ت�سمى غالبا �سلطة تع�سفية ،ويف كثري من الأحيان
ت�سمى “חירות שלילית احل��ري��ة ال�سلبية» مبا
يف ذل��ك حرية ال�ضمري ،وحرية ال�صحافة ،وحرية
التعبري ،وامل���س��اواة �أم��ام القانون واحل��ق يف التملك
دون خ ��وف م ��ن اال� �س �ت �ي�لاء ال�ت�ع���س�ف��ي ،واع �ت �م��دت
الدولة اقت�صاديا املبد�أ الليربايل (איהתערבות
�أو �� laissez – faireس�ي��ا��س��ة ع ��دم ال�ت��دخ��ل يف
االق �ت �� �ص��اد) ل�ل�ح��ري��ة الإي �ج��اب �ي��ة “مبعنى احل�ق��وق
االجتماعية واالق�ت���ص��ادي��ة ،مثل ت�ك��اف��ؤ ال�ف��ر���ص يف
التعليم وح�ق��وق ال��رع��اي��ة ال�صحية وف��ر���ص العمل
ل�ل�ح���ص��ول ع�ل��ى وج ��ود ك��ل ه ��ذه احل ��ري ��ات ال�لازم��ة
للتمثيل ال��دمي�ق��راط��ي ،ل��ذا فمن امل�ع�ت��اد �أن تعرف
ال �ل �ي�ب�رال �ي ��ة م ��ع ال �ت �ع ��ددي ��ة وال �ت �� �س ��ام ��ح يف الآراء
وامل�ع�ت�ق��دات واجل �م��اع��ات ال�ع��رق�ي��ة املختلفة و�أي���ض��ا
م��ع ال��رغ �ب��ة يف دول ��ة ال ��رف ��اه االج �ت �م��اع��ي ،وال��ذي��ن
ي��ؤي��دون الليربالية ينظرون �إليها على �أ ّنها �شرط
� �ض ��روري ل�ت�ط��وي��ر دمي �ق��راط �ي��ة ق��وي��ة ،ون�ع�ت�ق��د �أنّ
ال�ل�ي�برال�ي��ة ت��وج��ه ف�ق��ط م�لام��ح وق ��واع ��د و��س�ل��وك
املواطنة ،و�أن فرتة الليربالية مطلوبة لأجل تر�سيخ
ثقافة املواطنة قبل �إدخالها يف ال�سيا�سة االنتخابية
بالدولة.
�أ ّم ��ا م�صطلح ال�ل�ي�برال�ي��ة يف ال���ش��رق الأو� �س ��ط يذكر
ال�ك��ات��ب �أ ّن ��ه ت��رج��م �إىل ال�ع��رب�ي��ة لأول م ��رة م��ن قبل
العامل ךפאעה ראפיק אלטהטאוי رفاعة رافع
ال�ط�ه�ط��اوي يف ال�ق��رن ال�ت��ا��س��ع ع���ش��ر� ،إال � ّأن البع�ض
الآخ � ��ر ي ��رى �أن امل���ص�ط�ل��ح ت ��رج ��م ل �ل �م��رة الأوىل يف
الع�شرينيات م��ن ال�ق��رن الع�شرين بوا�سطة אחמד
לוטפי אלסיד �أحمد لطفي ال�س ّيد �أحد الليرباليني
امل���ص��ري�ين ال �ب��ارزي��ن� ،أي���ض��ا م��ن ال��ذي��ن ت�ع�م�ق��وا �إىل
ح��د ك�ب�ير يف م�صطلح ال�ل�ي�برال�ي��ة يف ��س�ي��اق ال���ش��رق
الأو�سط العربي كان امل�ؤرخ אלברט ח’וראני �ألربت
ح ��وراين يف ك�ت��اب��ه امل�شهور”Arabic Thought
 in the Liberal Ageت��اري��خ ال�ف�ك��ر ال�ع��رب��ي يف
الع�صر الليربايل”.

كما ت�ن��اول ال�ك��ات��ب �آراء املفكرين ال�ع��رب وامل�صريني
يف م�صطلح ال�ل�ي�برال�ي��ة وم�ن�ه��م :ع�ب��د امل�ن�ع��م �سعيد،
وال�ك��ات��ب امل���ص��ري ع�ل��ى ��س��امل ،وف� ��ؤاد زك��ري��ا ،واملفكر
ال�ع��رب��ي خ �ل��دون احل �� �ص��ري ،وح ��ازم ال �ب �ب�لاوي ال��ذي
�سلط ال�ضوء على م�صطلح الليربالية بقوله« :هو
م�صطلح حيوي يتطور وفقا للزمان وامل�ك��ان ،وحتى
الآن ،ف� ّإن جوهر الليربالية ال يزال واحدا ،والأنظمة
ال�ل�ي�برال�ي��ة ه��ي ت�ل��ك ال �ت��ي ت��وف��ر احل ��ري ��ات ال�ف��ردي��ة
ك�أ�سا�س ملجتمعها”.
وي ��ذك ��ر ال �ك��ات��ب � ّأن ال�ت�ق�ل�ي��د ال �ل �ي�برايل ال �ع��رب��ي قد
تطور يف ال�شرق الأو�سط خالل ن�ضال الدول العربية
��ض��د احل�ك��م اال��س�ت�ع�م��اري ال�غ��رب��ي وال���س�ع��ي لتحقيق
اال�ستقالل ال�سيا�سي واالقت�صادي.
كذلك ينظر مل�صطلح ‘ שחרור التحرر” من معنى
التحرر من احلكم الأجنبي على عك�س املعنى يف الغرب
حيث قامت الليربالية الأوروبية على �أكتاف االنتهاء
من الرتابط ال�سيا�سي واالجتماعي بينما الليربالية
العربية تطورت يف ظل مقاومة االح�ت�لال ،وبالتايل
ف� ّإن التنمية �ضعيفة �إىل حد ما.
وقد �أ�شار الليرباليون العرب �إىل الفارق بني الثقافة
العربية التي ت�ؤكد على اجلماعية والقبلية والقرابة
وبني الليربالية الغربية.
وي�صل الدخيل �إىل ا�ستنتاج �أن مقاومة الليربالية يف
املجتمع العربي هي تقريبا �شاملة ،فالدولة ترف�ضها
لأ ّنها تدمر الأ�س�س التي �أن�شئت من �أجلها ،وال�شعب
يرف�ضها لأ ّنها لي�ست املنا�سبة للرتاث الثقايف ،والنخبة
غري قادرة على التعامل معها ك�أيديولوجية ملزمة.
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ومت درا�سة اخلطاب الليربايل اجلديد ،الذي بد�أ يف
الت�سعينيات من القرن الع�شرين من خالل الآتي:
 -1اخللفية التاريخية والنمو الإيديولوجي للتيار
ال�ل�ي�برايل اجل��دي��د ،والإدارات ال�ت��اب�ع��ة ل��ه ووج�ه��ة
النظر العاملية.
 -2ت�أثري الأحداث الإقليمية والدولية على اخلطاب
وم�ضمونه ووزن ثورة االت�صاالت يف خلق التعددية
الأيديولوجية يف هذا اخلطاب.
 -3ر�ؤية الدميقراطية لليربالية اجلديدة والعقبات
الرئي�سية ،وفقا لر�ؤيتهم وملمار�سة الدميقراطية يف
الدول العربية.
 -4ح��ال��ة وت ��أث�ي�ر ال�ل�ي�برال�ي��ة اجل ��دي ��دة يف ال��دول��ة
وامل�ج�ت�م��ع وع�ل��ى احل�ك��وم��ة م�ق��ارن�ت�ه��ا م��ع ال�ت�ي��ارات
الأي��دي��ول��وج�ي��ة الأخ� ��رى (الإ��س�لام�ي��ة – القومية
العربية).
ميثل هذا الكتاب جمموعة متنوعة من الليرباليني
اجلدد ،منهم كتاب ومفكرون و�أكادمييون ون�شطاء
وغ�ي�ره ��م ،واح �ت ��ل ال �ل �ي�برال �ي��ون امل �� �ص��ري��ون م�ك��ان��ا
م��رك��زي��ا يف ه��ذا ال�ك�ت��اب بف�ضل و�ضعهم ال�سيا�سي
وال ��وزن ال�ث�ق��ايف ال��رائ��د مل�صر يف املنطقة العربية،
كما ذك��ر الكاتب ال�صحفي فريد زك��ري��ا “�أن م�صر
ه��ي  intellectual soulال ��روح ال�ث�ق��ايف للعامل
العربي”.
ينق�سم ال�ك�ت��اب �إىل م�ق��دم��ة وث�لاث��ة �أج� ��زاء ت�ن��اول
الكاتب يف مقدمة الكتاب التعريفات وامل�صطلحات
املختلفة ال�ت��ي تعك�س طبيعة م��و��ض��وع الليربالية
وم�صدرها يف ال�غ��رب وعند ال�ع��رب .وي��ذك��ر الكاتب
�أنّ العرب اعتمدوا على املفاهيم من التاريخ والفكر
الأوروب � � ��ي ،و�أن� ��ه ت��وج��د ف �ج��وة ب�ي�ن م�ع�ن��ى ال���ش��رق
الأو��س��ط يف اخلطاب العربي الإ�سالمي عن الغرب
بالإ�ضافة �إىل درا�سة عمليات التحول الدميقراطي
يف ال�شرق الأو��س��ط العربي ،وتف�سريات ع��دم وجود
الدميقراطية يف ال�شرق الأو��س��ط العربي متنوعة
وم�ع�ق��دة وت�شمل اجل��وان��ب ال�سيا�سية والتاريخية
واالقت�صادية والثقافية واالجتماعية وت�أثري تبادل
العوامل الإقليمية والدولية.
اجلزء الأول من الكتاب يتناول اخلطاب الليربايل
من الناحية التاريخية وانق�سم �إىل ف�صلني الأول
ب ��داي ��ة ال �ل �ي�برال �ي��ة يف ال �ع ��امل ال �ع ��رب ��ي يف ��س�ن��وات
 ،1945-1876ومفهوم املجتمع ال�سيا�سي الإ�سالمي
ال��ذي ي�شكل �أ�سا�سا ه��ام��ا لفهم ال�سياق التاريخي
واالجتماعي والثقايف ملحققات الليربالية اجلديدة.
�أم ��ا الف�صل ال�ث��اين فناق�ش اخل�ط��اب ال�ل�ي�برايل يف

ظ��ل �أن �ظ �م��ة م��ا ب�ع��د ال �ث ��ورات م��ن ع ��ام  1945حتى
نهاية ال�ق��رن الع�شرين يف العديد م��ن ال��دول مثل
م�صر والعراق و�سوريا والأردن ولبنان وبلدان �شبة
اجلزيرة العربية.
بينما دار اجل��زء ال�ث��اين م��ن الكتاب ح��ول ال��دوائ��ر
الليربالية يف ال��رب��ع الأخ�ي�ر م��ن ال�ق��رن الع�شرين
ب�ين اال�ستمرارية والتغيري وت�ضمن �أث��ر الأح��داث
وال �ت �ط��ورات يف ال���س��اح��ة ال��دول�ي��ة والإق�ل�ي�م�ي��ة على
اخل �ط��اب ال �ل �ي�برايل اجل��دي��د يف امل�ن�ط�ق��ة ال�ع��رب�ي��ة،
وتركزت الأحداث الرئي�سة يف هذا اجلزء على:
 -1انهيار الأن�ظ�م��ة ال�شيوعية يف �أوروب ��ا ال�شرقية
وحرب اخلليج.
 -2العوملة ودور و�سائل الإعالم.
 -3التغيري يف �سيا�سة الواليات املتحدة عقب �أحداث
� 11سبتمرب .2001
 -4الإط��اح��ة بالأنظمة يف �أفغان�ستان يف �أواخ��ر عام
 2001ويف العراق عام .2003
� ّأم ��ا اجل��زء الثالث والأخ�ي�ر م��ن الكتاب ف��دار حول
ال�ن�ق��ا���ش ال��وا� �س��ع ب�ين امل�ث�ق�ف�ين وال�ل�ي�برال�ي�ين عن
�أزم� � ��ة ال ��دمي �ق ��راط �ي ��ة ال �ع��رب �ي��ة وت� �ن ��اول ال �ن �ق��ا���ش
جم�م��وع��ة متنوعة م��ن الأ��س�ئ�ل��ة ،م�ن�ه��ا :م��ا �أهمية
ال ��دمي �ق ��راط �ي ��ة يف ال � �ع� ��امل ال� �ع ��رب ��ي؟ م� ��ا م �ب ��ادئ
ال��دمي�ق��راط�ي��ة وم�ك��ون��ات�ه��ا؟ ه��ل ه�ن��اك �أي ��ش��روط
م�سبقة من �أج��ل تنفيذها؟ ما العوائق التي حتول
دون تنفيذها؟ بالإ�ضافة �إىل تناول من��وذج الدولة
ال��دمي �ق��راط �ي��ة ل �ل �ي�برال �ي�ين ال �ع ��رب وف �ق ��ا ل�ث�لاث��ة
ع �ن��ا� �ص��ر :ال��دمي �ق��راط �ي��ة ،وال��د� �س �ت��وري��ة ،و� �س �ي��ادة
ال�ق��ان��ون ،ون�سبة الأق �ل �ي��ات ،ون��اق����ش الف�صل �أي�ضا
م���س��أل��ة “ ה׳מואטנה املواطنة” و” האזרחות
ال�ه��وي��ة “ وك��ذل��ك �أوج ��ه الق�صور يف بنية الأنظمة

العربية واحللول املمكنة مل�س�ألة الأقليات والأنظمة
اال�ستبدادية و�شبه اال�ستبدادية ،والتيار الإ�سالمي
والقومي والتحديات ونقاط ال�ضعف ،ودرا�سة ت�أثري
�أيديولوجيا الليرباليني العرب على الثورات التي
حدثت يف العامل العربي منذ بداية عام .2011
� ّأم��ا امل�صادر التي اعتمد عليها يف الكتاب فهي كتب
التاريخ احلديث لل�شرق الأو�سط ،والعلوم ال�سيا�سية
والعالقات الدولية بالإ�ضافة �إىل املجالت ومقاالت
ال� ��ر�أي وامل �ق��اب�لات الإل �ك�ترون �ي��ة وو� �س��ائ��ل الإع�ل�ام
وغ�ي�ره ��ا م ��ن امل �ط �ب��وع��ات م�ث��ل “جريدة امل�ستقبل
العربي” ال�صادرة عن مركز درا�سات الوحدة العربية
يف ب�ي�روت ،وجم�ل��ة “الدميقراطية” ال�ت��ي ين�شرها
مركز البحوث اال�سرتاتيجية يف م�ؤ�س�سة الأه��رام
ب��ال�ق��اه��رة ،وم��واق��ع االن�ترن��ت ال�ع��رب�ي��ة الليربالية
وع�ل��ى ر�أ��س�ه��ا ‘אילאף �إيالف’ وשפאפ אלשרק
אלאוסט �شفاف ال�شرق الأو�سط’ وغريها.
وم ��ن ال�ق���ض��اي��ا ال � ��واردة يف ه ��ذا ال�ك�ت��اب ا��س�ت�خ��دام
م�صطلح “الليرباليني العرب” ال ��ذي ي�ث�ير بع�ض
ال�صعوبات ب�سبب عدم توحده مع م�صطلح الليربالية
ال� � ��وارد م ��ن ال �غ ��رب وي �خ �ت �ل��ف ع ��ن امل �ع �ن��ى ال �ع��رب��ي
الإ�سالمي ،ل��ذا يعد امل��ؤل��ف م�صطلح “الليرباليني
العرب” م�صطلحا جديدا �إىل حد ما ،رغم القوا�سم
امل���ش�ترك��ة يف امل��رك��زي��ة ال �ف��ردي��ة وح �ق ��وق الإن �� �س��ان
واحل ��ري ��ات الأ� �س��ا� �س �ي��ة وال �ت �ع��ددي��ة والإ� �ص�ل�اح ��ات
ال�سيا�سية و�إقامة حكومة دميقراطيةّ � ،أما ال�صعوبة
الثانية فتكمن يف فك الرموز يف ن�صو�ص املثقفني
والليرباليني العرب ،وال�سيما �أولئك الذين لديهم
خلفية فل�سفية ،وي�شاركون يف كتابة تاريخ الأفكار
وامل �ب��دع�ين ف�ف��ي ك�ث�ير م ��ن الأح� �ي ��ان ت �ك��ون ل��دي�ه��م
مفاهيم جديدة يف عاملهم اخلا�ص.
وم ��ن امل���ص�ط�ل�ح��ات ال �ت��ي ورد ت�ع��ري�ف�ه��ا يف ال�ك�ت��اب
م���ص�ط�ل��ح “ ליברליזם ل �ي�برال �ي��ة ،و” חילונית
علمانية” ،و פלורליזם تعددية” ،و”דמוקרטיה
دميقراطية” و�أهمية تطورها وتغريها تبعا للزمان
وامل� �ك ��ان ،وق ��د �أ��ص�ب�ح��ت ه ��ذه امل���ص�ط�ل�ح��ات �شائعة
يف اخل �ط ��اب ال���س�ي��ا��س��ي ال �ع��رب��ي احل ��دي ��ث ،وي�شكل
ا�ستخدامها �صعوبة منهجية يف �ضوء الفجوة بني
ال ��واق ��ع ال���س�ي��ا��س��ي وم �ع ��اين امل �ف��اه �ي��م يف اخل �ط��اب
ال �ع��رب��ي الإ� �س�ل�ام ��ي يف م�ن�ط�ق��ة ال �� �ش��رق الأو� �س ��ط
وب�ين الواقع ال�سيا�سي واملعنى يف الغرب ،ويعرتف
الليرباليون العرب بوجود ه��ذه امل�شكلة وق��د �أ�شار
בורהאן ראליון ب��ره��ان غليون �إىل وج ��ود ثالث
�صعوبات كالآتي:
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الرحلة إلى الربيع العربي

الجذور الفكرية الضطرابات الشرق األوسط
في أفكار الليبراليين العرب

أميرة سامي *

اخلطاب الليربايل حول الإ�صالحات ال�سيا�سية والدميقراطية يف العامل العربي خالل العقود الثالثة املا�ضية حمور النقا�ش يف هذا الكتاب
الذي يتناول �أحداث ت�أ�سي�س اخلطاب الليربايل العربي حول الإ�صالح ال�سيا�سي منذ وقت مبكر يف الت�سعينيات من القرن الع�شرين ،مبا يف ذلك
انهيار الأنظمة ال�شيوعية يف �أوروبا ال�شرقية( )1991 -1989وانتهاء احلرب الباردة بني الكتلة ال�شرقية والكتلة الغربية وحرب اخلليج
الأوىل ( ،)1991-1990والعوملة وثورة االت�صاالت منذ العقد الأخري من القرن الع�شرين ،واالنخفا�ض احلاد يف ال�سيا�سة اخلارجية للواليات
املتحدة بعد الهجمات الإرهابية يف � 11سبتمرب  2001والإطاحة بنظام �صدام ح�سني يف مار�س  2003كل هذا �أثار اخلطاب الليربايل ب�صورة
�أكرب حول الدميقراطية لدى اجلمهور العربي واملجتمعات العربية.
كانت �سنة( )2005 -2004ذروة النقا�ش العام حول
ق�ضية الإ� �ص�لاح��ات ال�سيا�سية وال��دمي�ق��راط�ي��ة يف
ال�شرق الأو��س��ط بعد �إخ�لاء املنطقة و�إزال ��ة �سلطة
احل��اك��م ال�ع��راق��ي � �ص��دام ح�سني ب��ال�ق��وة م��ن خ�لال
ائ �ت�لاف ال �ب �ل��دان ال �ت��ي ت �ق��وده��ا ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
وفق مبادرة ( BMENAال�شرق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا) لتعزيز الدميقراطية يف ال�شرق الأو�سط
التي ن�شرت ر�سميا من قبل الواليات املتحدة والدول
ال�صناعية الثماين ( )8 – Gيف يونيو  ،2004وعقد
يف هذا العام بجميع �أنحاء ال�شرق الأو�سط العديد
م��ن امل ��ؤمت��رات للمثقفني والليرباليني ومنظمات
حقوق الإن���س��ان ون�شطاء املجتمع امل��دين ح��ول هذا
امل ��و� �ض ��وع ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ذل ��ك ا��س�ت�م��ر اجل� ��دل يف
ال�صحف واملواقع العربية والإنرتنت.
بعد ذل��ك بعام وج��د �أنّ التعبري ال�سيا�سي كائن يف
طابور طويل لأنظمة االنتخابات وعمليات الإ�صالح
ال�سيا�سي ،وكان من هذه االنتخابات رئا�سة ال�سلطة
الفل�سطينية (ي �ن��اي��ر) ،و�أول ان�ت�خ��اب��ات ب�ل��دي��ة يف
تاريخ اململكة العربية ال�سعودية (فرباير) ،واملوافقة
الربملانية الكويتية للن�ساء بالت�صويت واالنتخاب
(م ��اي ��و) שינוי החוקה ت�غ�ي�ير ال��د��س�ت��ور (ل�ل�م��رة
الأوىل منذ  )1980ملبا�شرة االنتخابات الرئا�سية،
ولأول م ��رة يف ت��اري��خ م�صر ال�ت��ي ل��دي�ه��ا �أك�ث�ر من
م��ر� �ش��ح واح� ��د (� �س �ب �ت �م�بر) اع �ت �م��اد د� �س �ت��ور ج��دي��د



(�أك�ت��وب��ر) و�إج ��راء االنتخابات الربملانية العراقية
(دي�سمرب) ،و�شكل اخلطاب الليربايل ج��زءا كبريا
من اخلطاب العام حول هذا املو�ضوع ،و�ساهم يف رفع
م�ستوى الوعي العام ،ومهد الطريق �إىل الدعاوى
الق�ضائية التي تدعو �إىل تغيري ج��ذري للأنظمة
ال�سيا�سية يف املنطقة العربية.
يف �أواخ��ر عام  2005ب��د�أ االنخفا�ض ب�شكل ملحوظ
يف اجلهود وال�ضغوط الدولية ،مما �أدى �إىل تعزيز
الواليات املتحدة للإ�صالح والتحول الدميقراطي
يف ال�ع��امل ال�ع��رب��ي ،وي��رج��ع ذل��ك ج��زئ�ي��ا �إىل نتائج
االنتخابات يف م�صر وقطاع غ��زة( )2007-2005مما
عك�س الت�أثري املتنامي لعوامل الإ�سالم ال�سيا�سي،
وذل ��ك يف ظ��ل االح�ت�ي��اج ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة وب�ل��دان
�أوروب��ا الغربية للتعاون يف جمال اال�ستخبارات مع
الأن�ظ�م��ة ال�ع��رب�ي��ة للق�ضاء ع�ل��ى الإره� ��اب ال�ع��امل��ي،
خا�صة يف ظ��ل اح�ت��دام ال�صراع �ضد برنامج �إي��ران
النووي الذي تقوده الواليات املتحدة.
ومع ذلك دعا الليرباليون املثقفون وال�شخ�صيات
العامة و�أع�ضاء املعار�ضة واحلكام العرب �إىل تنفيذ
الإ�صالحات ال�سيا�سية وتعزيز الدميقراطية ،وقد
ان�ع�ك����س ه ��ذا م��ادي��ا يف ان�ت�ف��ا��ض��ة ع��دوان �ي��ة وعنيفة
�ضربت املنطقة العربية كلها منذ دي�سمرب 2010
االن�ت�ف��ا��ض��ة امل���س�م��اة “ ‘האביב הערבי ال��رب�ي��ع
العربي’ ه��ذه االنتفا�ضة �أزال ��ت م��ن ال�سلطة حكام

تون�س وم�صر وليبيا واليمن ،واندلعت يف البحرين،
و�أ� �ص �ب �ح��ت ان�ت�ف��ا��ض��ة � �س��وري��ا ح��رب��ا �أه �ل �ي��ة دم��وي��ة،
وخ��رج��ت ت �ظ��اه��رات يف الأردن واجل ��زائ ��ر وامل �غ��رب
وال �ع ��راق ووق �ع��ت م �ظ��اه��رات ع�ل��ى ن �ط��اق �أ��ص�غ��ر يف
ال�ك��وي��ت ول�ب�ن��ان وم��وري�ت��ان�ي��ا وال���س�ع��ودي��ة وج�ن��وب
ال �� �س ��ودان ومل ن�ف�ه��م م�ط��ال��ب اجل �م��اه�ير ال�ع��رب�ي��ة
القوية للتغيري مبا يف ذلك النظام ال�سيا�سي القائم
و�إ�سقاط الأنظمة دون الأخذ بعني االعتبار م�ساهمة
�أف� �ك ��ار ال �ل �ي�برال �ي�ين يف اخل� �ط ��اب ال� �ع ��ام ب��امل�ن�ط�ق��ة
العربية.
على ذل��ك ت�ن��اول ال�ك��ات��ب يف ه��ذا ال�ك�ت��اب الليربايل
ال �� �س��وري ד”ר בורהאן ראליון ال��دك �ت��ور ب��ره��ان
غليون والليربايل التون�سي ד”ר מנצף אלמרזוקי
الدكتور من�صف املرزوقي الذين كان لهما دور رائد
يف االحتجاج ال�سيا�سي امل�سمى الربيع العربي.
الدكتور برهان غليون (عني رئي�سا للمجل�س الوطني
ال�سوري امل�ؤقت وهي هيئة توحد كل املعار�ضة لنظام
ب�شار الأ��س��د) ،بينما الدكتور من�صف امل��رزوق��ي كان
�أول رئي�س يف العامل العربي ي�أتي �إىل �سدة احلكم
دميقراطيا ،وي�سلم ال�سلطة دميقراطيا �إىل املعار�ض
املناف�س بعد انتهاء مدة واليته واحلقيقة �أن املرزوقي
وغليون عا�شا ج��زءا كبريا من حياتهما يف اخل��ارج،
وانتخبا يف منا�صب هامة ،لكنهما ا�ستطاعا �أن يثبتا
ت�أثري اخلطاب الليربايل يف ال�سيا�سة.

