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إعداد :عزيزة المدني
يتضمن ىذا الكتاب عدداً من الدراسات التي تشرح تطور الديمقراطية كفكرة وآليات ،وتمقى الضوء
عمى عممية التحول الديمقراطي وعوائقيا وامكاناتيا ،وارتباطيا بالمجتمع المدني .وتنبع أىمية
الكتاب من حقيقة أن الديمقراطية تأتي في مقدمة العناصر التي يقوم عمييا المشروع الحضاري
العربي ،إذ صارت ضرورة من ضرورات الدولة العصرية بوصفيا اإلطار العام لمحقوق والحريات
العامة ،والقاعدة التي تستند إلييا شرعية أنظمة الحكم .وينقسم الكتاب إلى ثالثة أقسام؛ يتناول
القسم األول مفيوم الديمقراطية وتطوراتو المعاصرة سواء من ناحية الديمقراطية الميبرالية أو
الديمقراطية في العالم الثالث ،أما الثاني فيتناول ظاىرة التحول الديمقراطي في الوطن العربي،
بينما يقدم القسم الثالث رؤية استشرافية لمستقبل الديمقراطية في العالم العربي.
القسم األول :مفهوم الديمقراطية
يتناول القسم األول مفيوم الديمقراطية وتطوراتو المعاصرة سواء من ناحية الديمقراطية الميبرالية أو
الديمقراطية في العالم الثالث ،ويضم ثالثة فصول يناقش أوليا مفيوم الديمقراطية المعاصرة ،أما
الفصل الثاني فيقدم إطاللة عمى الديمقراطية الميبرالية من خالل شرح خصائص وآليات عمل
النظام الديمقراطي ،بينما يتناول الثالث أزمة الديمقراطية الغربية وتحدياتيا في العالم الثالث.
أ -الفصل األول :مفيوم الديمقراطية حول مفيوم الديمقراطية ،أشار الكاتب إلى أن ىناك عدداً
من اإلشكاليات الفكرية والسياسية التي ثارت بين المفكرين في تناوليم لممفيوم ،ومنيا فكرة
التناقض بين الديمقراطية واإلسالم ،وفكرة الترابط العقائدي بين الديمقراطية وعقيدة الغرب.
ولمتغمب عمى ىذه اإلشكاليات ،اعتبر الكاتب أن خصائص الديمقراطية المعاصرة تتمثل في
كونيا منيجاً وليست عقيدة ،فيي أبسط مما يعتقده البعض ،كما أنيا ممارسة دستورية ،أي أنيا
مقيدة وليست مطمقة ،فالدساتير البد أن تنص عمى المبادئ الديمقراطية ،وتكفل عمل المؤسسات
الدستورية المنبثقة من ىذه المبادئ ،عمى النحو الذي يمكن تقييدىا وتوجيييا ضمن شرائع
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المجتمع والنتائج التي يرغب في تحقيقيا .وأوضح أن ىذه الخاصية تستمزم الرضا بين القوى
الفاعمة في المجتمع عمى صيغة دستور ديمقراطي مفادىا قبول المجتمع لمبدأ المساواة السياسية
بين المواطنين ،ومراعاة اعتبارات مختمف الجماعات وشروط ممارستيا لمديمقراطية.
واستطرد الكاتب أن الديمقراطية مفيوم مركب ذو أبعاد مختمفة ،كما أنيا ممارسة نسبية قابمة
لمنمو والتراجع؛ أي أنيا عممية تاريخية تبدأ بتوافر الحد األدنى من شروطيا ،ويتسع مداىا
بانتشار ممارستيا .وىنا تظير صعوبة وضع تعريف جامع مانع لمديمقراطية ،وتبقى مفيوماً حياً
يستوعب مختمف الظروف من خالل تبين أبعاده.
وفي المقابل يمكن القول إن مفيوم الديمقراطية ال يعد مفيوماً غامضاً يقبل مختمف التأويالت
والتالعب باأللفاظ ،إنما ىو مفيوم قائم عمى شروط ومحددات رئيسية ال يقوم الحكم إال بيا وال
يستقر العمل إال عمييا .ويكون ذلك بوجود رؤية سياسية في المجتمع تقر أن الشعب مصدر
السمطات وأن األمر قائم عمى الشورى.
وتتطمب الديمقراطية المعاصرة تحقيق مشاركة سياسية فعالة ألفراد المجتمع وجماعاتو ،دون
استثناء ،وبشكل متساو ،من خالل نص الدستور عمى مبدأ المساواة بين المواطنين وضمان
حقوقيم السياسية .ومن ىذا المنطمق وصفت الديمقراطية بأنيا عممية التخاذ الق اررات الجماعية
الممزمة .وذلك بخالف النظم غير الديمقراطية التي يحتكر الحكم فييا فرد أو قمة.
وتتطمب السمة الدستورية لمديمقراطية توافر المساواة السياسية بين المواطنين ،واحترام اإلنسان
وحماية حقوقو السياسية باعتباره إنساناً ،والتسميم بحقوق المواطنة ،وتمكين المواطنين من ممارسة
حقوقيم السياسية بشكل متساوي وبموجب القانون .كما تتطمب أيضاً التوصل إلى دستور
ديمقراطي ،أي ال يكون أسموب نشأتو المنحة ،وال يجوز الرجوع عنو أو تعديمو إال وفقاً ألحكامو.
فالدستور عقد اجتماعي يعبر عن تراضي األمة بكافة قواىا وتياراتيا السياسية والفكرية ،وينبغي
أن يتضمن ثالث نقاط رئيسة ،ىي:
 ثوابت المجتمع التي تشمل األعراف والقيم التي يقوم عمييا ،والغايات التي يطمح إلى تحقيقيا. تنظيم السمطات الثالث وتحديد اختصاصاتيا وآليات الرقابة بينيا. حماية الحقوق والحريات العامة ،ووضع الشروط السياسية والقانونية القادرة عمى صيانتيا؛والتي تتمثل في :عدم جواز الجمع بين السمطات ،وضمان الحقوق والحريات األساسية ،وسيادة
القانون ،والتأكيد عمى التداول السممي لمسمطة.
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ب -الفصل الثاني :الديمقراطية الميبرالية قدم الفصل الثاني إطاللة عمى الديمقراطية الميبرالية من
خالل التركيز عمى النموذج الديمقراطي ال عمى األمثمة ،باعتبار أن النموذج يتسم بالعمومية مما
يفسح المجال لإلبداع واالجتياد في التفاصيل .وأشار الكاتب إلى أن كافة النظم الديمقراطية
الميبرالية تتطمب الفصل بين السمطات الرئيسية الثالث ،لكن توزيع الميام والصالحيات بين ىذه
السمطات يشيد تبايناً كبي اًر بينيا؛ فمثالً نجد أن بعض الدول الديمقراطية الميبرالية فييا برلمان من
مجمس واحد في حين أن بعضيا فييا مجمسين .كما نجد أن السمطة التنفيذية قد تتمثل في مجمس
الوزراء (في النظم البرلمانية) ،أو الرئيس (في النظم الرئاسية) .أما القاسم المشترك فيو التأكيد
عمى استقالل السمطة القضائية.
وحول اتيام الديمقراطية الميبرالية بأنيا كانت السبب وراء تخمف العرب وتراجع المشروع القومي،
أكد الكاتب أن ىناك من األدلة ما يفيد أن األنظمة السمطوية السائدة في بمدان الوطن العربي،
القائمة عمى حرمان المواطن من حريتو وحقوقو ىي السبب في ذلك .فالتجارب العربية تعد
قصيرة وغير كافية الستخالص العبر ،وال تعطي دليالً عمى عدم انسجام الديمقراطية الميبرالية مع
واقع العالم العربي المعاصر ،والتي اعتبرىا نظام الحكم الوحيد الذي يقدم البديل العممي لالستبداد
والطغيان ،ويقوم عمى الحرية الفردية والمساواة أمام القانون عمى نحو ال يتعارض مع متطمبات
العدالة االجتماعية ،كما أنيا ليست مجرد انتخابات دورية ومجالس نيابية ،وانما تتضمن قيم
ومبادئ وترتيبات مؤسسية ،فضالً عن أنيا محايدة قيمياً وايديولوجيا.
ج -الفصل الثالث :أزمة الديمقراطية في العالم الثالث تناول الكاتب قضية أزمة الديمقراطية
الغربية وتحدياتيا في العالم الثالث ،مشي اًر إلى أن أبرز التحديات التي تواجييا تتمثل في قمق
مفكري الغرب عمى مستقبل الديمقراطية الميبرالية بسبب الشك في سياسات الحكومات في بمدان
العالم الثالث ،وتمركز وسائل اإلنتاج في أيدي فئة قميمة ،وتدىور معدالت التصويت في
االنتخابات ،أما عمى المستوى العالمي ،فإنيا تواجو أزمة تتعمق بسعي الدول الغربية إلى السيطرة
عمى السوق االقتصادية والسياسية.
وفي المقابل أيضاً ،نجد أن الديمقراطية تواجو عدة معوقات في العالم الثالث ،وىي :البعد عن
نمط التصنيع في المجال االقتصادي وعن التنظيم الميني والحزبي في الحياة السياسية ،وانتشار
األمية والفقر ،واالنقسامات اإلقميمية والطائفية ،وتيميش المرأة ،وفرض نمط المؤسسات القانونية
والسياسية االستعمارية ،والتأثيرات السمبية لمتجربة االستعمارية ،والتدخل الخارجي.
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وختم الكاتب بالقول إن ىناك عوامل تعزز المؤسسات الديمقراطية إذا طبقتيا الحكومات ،وىي:
وضع دستور ديمقراطي ،واحترام حقوق اإلنسان ،ونشر التعميم ،واحترام حرية التعبير ،وحرية
التنظيمات واالجتماعات ،واقرار مبدأ الفصل بين السمطات والرقابة بينيما ،واقرار التعددية
السياسية ،وتأمين حاجات الشعب ،وغرس روح المواطنة واالنتماء ،ونشر الثقافة السياسية.
القسم الثاني :التحول الديمقراطي في الوطن العربي
يتناول ىذا القسم عممية التحول الديمقراطي في الوطن العربي وما يعترضيا من عوائق وما
يتوافر أماميا من إمكانات ،وذلك في سبعة فصول ،يبرز أوليا قضية الديمقراطية ومعوقات
التكوين السياسي العربي ،أما الثاني فيطرح مكونات الواقع العربي الراىن وأزمة ممارسة
الديمقراطية ،بينما يتناول الثالث ظاىرة االنتقال الديمقراطي في الوطن العربي من زاوية العوائق
والممكنات ،أما الرابع فيعرض لظاىرة الديمقراطية واشكالية التعاقب عمى السمطة ،أما الخامس
فيضع تأصيالً لدولة الحق والقانون في الوطن العربي ،ويناقش السادس إشكالية الديمقراطية
والمجتمع المدني في الوطن العربي ،بينما يحمل الفصل السابع عالقة المشروع الديمقراطي
بالمجتمع المدني العربي .وفيما يمي عرض لما جاء فييا:
الفصل األول :الديمقراطية ومعوقات التكوين السياسي العربي يرى الكاتب ضرورة نمو القاعدة
المجتمعية العامة لمدخول في التطور الديمقراطي ،اقتناعاً منو بأن الديمقراطية تتطمب امتداداً
تاريخياً ما لمفكرة في حد ذاتيا ،ودرجة معقولة من النمو والتطور المجتمعي ،ومناخ يدعم
التعددية .وتتمثل شروط الحد األدنى لمديمقراطية العربية في اآلتي:
 -1التسميم بوجود معارضة ،واالستعداد إلعطائيا قد اًر من الشرعية المقننة؛ بشرط أن تكون
سممية وممتزمة بشروط العممية الديمقراطية ومبادئ القانون والنظام والدستور.
 -2وضع آليات لتداول السمطة سممياً وقانونياً ،بالتغيير أو التعديل الحكومي في ظل ثبات الرمز
الدستوري لمحكم الشرعي ،طبقا لألحكام الدستورية المقررة.
 -3مراعاة الحكم وتحسسو رأي وارادة األغمبية في البالد ،االحتكام إلييا عند الضرورة ،بأسموب
التوافق السياسي العام.
 -4القبول بشروط العممية الديمقراطية كافة ،وعدم المجوء إلى العنف.
وفي ىذا الخصوص يجب النظر إلى اعتبارين ميمين ىما :إن البدء في التجربة الديمقراطية
ار سياسياً واجتماعياً طويل األمد ،تتطمب الديمقراطية إلى دولة قوية متماسكة .وفي
يتطمب استقر اً
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الختام يؤكد الكاتب عمى أن الدول اإلسالمية طبيعتيا مزدوجة ويجب التمييز في إطارىا بين
الجانب السياسي والديني ،والبعد عن مفاىيم التكفير من أجل مستقبل زاىر لمديمقراطية.
ب -الفصل الثاني :مكونات الواقع العربي الراىن وأزمة ممارسة الديمقراطية يشير الكاتب إلى
تنوع مظاىر الوحدة في الدول العربية ،وأن الواقع االجتماعي وامتداد الوطن العربي ينطوي عمى
تعدد االتجاىات والمذاىب الفكرية ،الفتاً إلى أن المشكمة ال تكمن في التعدد وانما في كيفية
التعامل مع ىذا التنوع الذي يتحول لدى البعض إلى مظير من مظاىر التناقض.
وقد ذىبت األيديولوجيات المختمفة إلى تعزيز مظاىر التناقض والصراع بدالً من إقرار التنوع في
إطار الوحدة ،فساىمت في تحطيم معالم المنظومة الحضارية العربية .ومع التعدد قويت الطوائف
المختمفة بحيث أصبح عمماء المسممين يواجيون ذلك .ويمكن القول إن سالمة المنيج في كل
حركة سياسية وفكرية تكمن في قبول اآلخر ،بأفكاره وقيمو ،ألن في ذلك مدعاة إلى الحفاظ عمى
الوحدة ،وتطوير نظام العالقة .إن إقرار التنوع لدى االتجاىات الفكرية ،واالعتراف باآلخر ،ىو
المعيار الميم لتوحيد الجيود وتحقيق األىداف.
الفصل الثالث :االنتقال الديمقراطي في الوطن العربي :العوائق والممكنات يتناول الكاتب في ىذا
الفصل فكرة االنتقال الديمقراطي ويعني التغيير الجذري لعالقات السمطة في المجال السياسي
ولعالقات التراتب في الحقل االجتماعي .ويرى أن آلية االنتقال الديمقراطية مفتوحة عربياً
لألسباب اآلتية:
 -1اإلخفاق السياسي :حيث امتازت األنظمة العربية الحاكمة بالقوة لحفظ الحكم واإلنتاج ،وقد
عمق اإلخفاق السياسي في فشل إنجاز الحدود الدنيا لمتنمية السياسية الديمقراطية.
 -2الحروب األىمية :إن تسمط السمطة لم يقدم ضمانة لمحماية من الغضب االجتماعي ،حيث
إن إقفال المجال السياسي دفع الجماعات إلى أساليب العنف لمتعبير عن رغباتيا.
 -3الضغط الدولي :حيث باتت الدول الكبرى تضطر إلى فتح ممفات الديمقراطية وحقوق
اإلنسان تحت وطأة ضغط الرأي العام ومنظمات حقوق اإلنسان.
 -4نمو ثقافية سياسية ديمقراطية :توسع التعميم وانتشاره وتطور وسائل االتصال واالحتكاك
بالخارج ،ورفع معدالت النمو الثقافي.
وليذا االنتقال الديمقراطي أربعة عوائق تتمثل في :الشرعية العصبوية ،والشرعية الدينية ،والشرعية
الوطنية ،ومقاومة الطابور التسمطي والنفعي .وفي المقابل يرى الكاتب أن الدول العربية بحاجة
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إلى ىدنة سياسية ،وصفقة سياسية ،وعمييا أن تفتح المجال السياسي المغمق ،وتصحح اليياكل
السياسية القائمة ،وتعيد صياغة مصادر شرعية السمطة.
الفصل الرابع :الديمقراطية واشكالية التعاقب عمى السمطة ترجع أزمة الديمقراطية في الدول
النامية إلى تنامي القوى االجتماعية الساعية إلى المشاركة السياسية ،وعجز المؤسسات السياسية
عن االستجابة ليا .وليذا السبب يرى الكاتب أن المجتمع المدني ىو الحل لتوسعة قنوات
المشاركة ،وأن تدعيم المجتمع المدني يتطمب الكثير من األمور ،منيا:
 -1إشاعة الثقافة المدنية :فال تنضج الديمقراطية إال في بنية سياسية قائمة عمى المساواة وحرية
العمل السياسي لمقوى والتنظيمات السياسية .ومن الضروري أن يكون ىناك توافق سياسي بين
الثقافة السياسية والبنية السياسية.
 -2استقالل المجتمع المدني :حيث إن السمطة تضع العديد من القيود عمى مؤسسات المجتمع
المدني وتمارس عمييا ضغوطاً ،وقد تمحوىا ،لذا البد أن تكون ىناك آليات محددة لتنظيميا
إطار سياسياً ليذه المؤسسات.
تتمثل في حيادية الدولة ،واكتفائيا بأن تكون
اً
 -3التخمي عن آلية التعبئة :تعتمد ىذه الدول عمى آلية التعبئة الجماىيرية من خالل التأييد
الشعبي .ويكون ىذا األسموب المتبع في التنظيم ،بما يؤدي إلى ظيور أفكار ووالءات جديدة.
الفصل الخامس :دولة الحق والقانون في الوطن العربي :وفي ىذا الفصل الذي يأتي بعنوان:
"دولة الحق والقانون في الوطن العربي :الديمقراطية نظرياً والمشاركة سياسياً ..مطافات التحول
وحقيقة الرىان" ،يرى الكاتب أن العدالة االجتماعية من أسس تثبيت الحق ،وأن مشاركة
المواطنين في الحياة العامة بشكل فعال يؤكد وجود دولة القانون .وبالنسبة لممجتمع العربي فقد
تحققت خطوات إصالحية في أقطار عديدة رغم الوضع السائد بدعم من القوى السياسية
والمجتمع المدني .وىذه القوى تمثل الحكم األقوى في كل تحول فيي القادرة عمى تمييد الطرق
لمديمقراطية باعتبارىا تمثل الحكم األقوى في كل تحول ،فيي تضمن التعددية السياسية وتشرع
االختالف عمى أساس الحوار والتواصل ،وذلك بشكل إنساني مقبول؛ أي أنيا تتفق والشرط
االجتماعي الذي يمثل أساس العدالة ،لتكون دولة الحق والقانون دولة قائمة عمى أساس العدالة
االجتماعية وذات نظام سياسي يضمن المشاركة ونتائجيا.
الفصل السادس :إشكالية الديمقراطية والمجتمع المدني في الوطن العربي يثير الكاتب في ىذا
الفصل تساؤالً ميماً حول مدى إمكانية قيام الديمقراطية في مجتمع غير مدني ،ومدى قيام
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مجتمع مدني بأسموب غير ديمقراطي .وأجاب بأنو يمكن القول إن الديمقراطية والمجتمع المدني
أمران متالزمان ومترابطان ،وان الدولة الحديثة في األقطار العربية قد قامت أثناء خضوعيا إلى
االستعمار وقد نقمت معيا مؤسسات اقتصادية وادارية وسياسية وثقافية ،وعندما استقمت ىذه
الدول تم تأميم ىذه البنى بتسمم السمطة وحمول حكام وموظفين من أىل البمد مكان الحكام
والموظفين األجانب.
الفصل السابع :عالقة المشروع الديمقراطي بالمجتمع المدني العربي يرى الكاتب أنو ليست ىناك
وصفة أخرى لمديمقراطية ،وأنيا متروكة لنضج الفعل االجتماعي في صيرورة تحرره واستقاللو في
مجتمع مدني قاعدي ،مع نخبة فكرية وسياسية .إن االمبريالية ال يصل تناقضيا إلى الحد الذي
تكون فيو ديمقراطية في ىيمنتيا .وىي ليست من طبيعتيا أن تترك لمصيرورة الديمقراطية
استقاللية التطور محمياً إلى حد التعارض مع مصالحيا :ما عسى يكون موقفيا لو صادف أن ما
تدافع عنو اليوم وترفع شعاره يتحول إلى ديمقراطية أخرى ،تدفع نحو فرض ىيمنتيا واكتساب
القوة العربية؟
القسم الثالث :مستقبل الديمقراطية عربيا
يبين ىذا القسم منيج استشراف الديمقراطية في الوطن العربي ،واالحتماالت التي ينطوي عمييا
الواقع العربي من زاوية تأثيره في عمميات التحول الديمقراطي الجارية في األقطار العربية؛ وذلك
في فصمين يتناول أوليما مقدمة نظرية حول منيج دراسة مستقبل الديمقراطية في البمدان العربية،
أما الثاني فيقدم استشرافاً لمستقبل الديمقراطية في الوطن العربي.
الفصل األول :منيج دراسة مستقبل الديمقراطية في البمدان العربية ..مقدمة نظرية يرى الكاتب أن
المنيج المقارن في دراسة مستقبل الديمقراطية العربي من غير الممكن إعمالو في مجال
الدراسات االجتماعية ،وذلك ألنو ال يمكن الفصل بين المقارنة النظرية وطبيعة األىداف العممية،
وأيضاً ألن الديمقراطية ليست الناتج الطبيعي لتحقق بعض الشروط الموضوعية األساسية ،ولكنيا
قيمة سياسية ال تبرز الحاجة إلييا وال يمكن الحديث عنيا إال إذا صارت مطمباً واعياً ،أي
ارتبطت بعوامل ذاتية إرادية .إن إرادة الديمقراطية النابعة من تطور مثل الحرية واالستقاللية
الفردية تعني أنيا قبل أن تكون مثمرة لتطور بعض الظروف االجتماعية واالقتصادية األساسية،
قيمة سياسية .وىي تفترض من أجل تحقيقيا النجاح في األفكار والقيم والمثل ،فيي معطى
موضوعي وفكري وسياسي.
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إن مصير الديمقراطية مرتبط بالحركة الفكرية والسياسية ويخضع في تقدمو وتراجعو لما تتمتع بو
القوى التي تتبناىا كمبدأ ونظام سياسي من قدرات ذاتية ،سواء تعمقت بدرجة الوعي النظري أو
مستوى الممارسة السياسية أو إدارة الصراع السياسي .فيي ال تولد من تمقاء نفسيا وبصورة
عفوية أو حتمية من الثقافة الوطنية ،وال من التنمية االقتصادية .إنيا قائمة بذاتيا ال تتطور إال
بالقدر الذي تستعد لو المجتمعات لمتوظيف والتضحية من أجميا .وبالتالي فإن مصيرىا كمصير
أية قضية صراعية خاضعة لمتقدم والتراجع ،وذلك بحسب ما يتوافر لدى المتطمعين إلييا من
بصيرة وخبرة ورؤية سميمة لمعوائق والصعوبات والقدرة عمى اإلنجاز .والقصد أن التقدم في
الديمقراطية ال ينفصل عن التقدم في العمل النظري والتحميمي والسياسي ،وعن اإلشكاالت الكثيرة
المرتبطة بمفيوميا والمشكالت المحيطة بيا كنظام سياسي ،وحتى تتحقق اإلرادة البد من توافر
حد أدنى من الشروط الموضوعية.
الفصل الثاني :مستقبل الديمقراطية في الوطن العربي ىناك عدة آراء واتجاىات حول الديمقراطية
في الوطن العربي ،وتاريخياً فإن الحديث عن الديمقراطية بدأ من قبل المثقفين الذين اىتموا بيا
ونظموا الندوات ،ويرى الكاتب في ىذا الجزء من الكتاب أن اكتساب الديمقراطية جاء ثمرة لنضال
وكفاح ،من قبل من يدرك الحق .فمن يعرف الحق ىو من يدافع عنو بكافة الطرق ،فاإلنسان
بمقدوره أن يزيف كل شيء إال عمى نفسو وضميره ،حيث ال يمكن التخمي عنو.
إذن ميمة الديمقراطية واقرارىا في الوطن العربي ميمة الجميع .وعمى الجميع التسمح بالديمقراطية
ويجب أن تقاس كل األمور بمقياس الديمقراطية وبأي شكل من أشكال النضال؛ فمثالً قضايا
المرأة قد تطرح ضمن ىذا اإلطار ،فالكل يمتمك جزءاً من السمطة ،ولو قدر من السمطة يمارسو
في المجتمع .واذا ما مورست الديمقراطية سيزدىر الوطن العربي وسيكون ديمقراطياً موحداً يدافع
عن حقوق اإلنسان.
الخاتمة:
الديمقراطية إذن ليست مفيوماً جاى اًز ومجرداً أو نظاماً ثابتاً ال يحتاج إال إلى التطبيق ،وانما ىي
معركة تاريخية مستمرة يستدعي النجاح فييا العمل معاً عمى ثالث وجيات مترابطة :جبية تحييد
النفوذ الخارجي؛ أي استغالل كل الفرص والعمل إلقامة كل التحالفات التي تسمح بتوسيع ىامش
مبادرة البمدان العربية تجاه العالم الخارجي ،وجبية إصالح الدولة كمؤسسة عامة وتدعيميا
بالقوانين واإلجراءات والتنظيمات التي تساعدىا عمى ىامش استقالليا في عمميا وتصوراتيا
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وأىدافيا بالمقارنة بالفئات البيروقراطية واالجتماعية األخرى التي تسيطر عمييا وتحوليا إلى أداة
لخدمة مصالحيا الخاصة بدالً من أن تكون مركز سمطة وطنية حقيقية ،أي مكاناً مشتركاً
لمتقريب بين المصالح وتحقيق التسويات وانضاج السياسات والق اررات المتعمقة بالمصمحة العامة،
وجبية التنمية االقتصادية واالجتماعية ،أي األخذ بكل ما يسمح برفع معدالت التنمية وتحسين
المستوى المعيشي لمسكان والتخفيف من التفاوت في توزيع الثروة الوطنية في إطار الحفاظ عمى
اليامش األكبر لالستقالل في القرار الوطني العربي.
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