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الديمقراطية تتراجع في الغرب وتتألق في إسرائيل! عبدالنبي الشعلة

Û  بقرار من األمم المتحدة وفي الخامس عشــر من هذا
الشــهر فــي كل عــام يحتفــل العالــم بـــ “اليــوم الدولــي 
للديمقراطيــة”، والهــدف من هذا االحتفــال هو إتاحة 
الفرصــة لبنــي البشــر الســتعراض حالــة الديمقراطيــة 

في أوطانهم.
Û  والديمقراطية حسب مفردات منظمة األمم المتحدة

هــي نظــام يوفــر “البيئــة الطبيعيــة الالزمــة لحمايــة 
حقــوق اإلنســان وإعمالهــا علــى نحو يتســم بالكفاءة. 
لحقــوق  العالمــي  اإلعــالن  فــي  واردة  القيــم  وهــذه 
اإلنسان، كما أنها مذكورة بالتفصيل في العهد الدولي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي يكرس 
مجموعــة من حقوق اإلنســان والحريــات المدنية من 
شــأنها أن تســاند الديمقراطيــات الهادفــة”، والحظــوا 

كلمة “الهادفة”.
Û  مؤشــر“ قوائــم  صــدرت  العــام  هــذا  بدايــة  وفــي 

الديمقراطيــة فــي العالــم لســنة 2018” التــي وضعــت 
16 مــن بيــن 20 دولــة عربيــة، بمــا فيهــا دول مجلــس 
التعــاون كلهــا، فــي قــاع هــذه القوائــم، وصنفتها على 
أنها دول غير ديمقراطية وأنها “شــمولية وســلطوية”، 
بــل واألدهــى واألَمــرُّ  هــو أن إســرائيل،  فــي حيــن، 
الدولــة القمعيــة الموغلة في انتهاك الحريات وحقوق 
اإلنســان، ُصنفــت علــى أنهــا دولــة ديمقراطيــة حلــت 
األولى بال منازع في منطقة الشــرق األوســط وبواقع 
30 ضمن الترتيب العالمي من بين 167 دولة رصدها 
بلجيــكا  مثــل  دول  علــى  بذلــك  متقدمــة  المؤشــر، 
وإيطاليا والهند، مع العلم أن الجيش اإلسرائيلي قتل 
فــي العــام نفســه )2018( ما مجموعه 295 فلســطينًيا 
أعــزل ممــن يبحثــون عــن أدنــى مســتويات الحريــة 
والعدالــة والكرامــة اإلنســانية، وُأصيــَب أكثــر مــن 29 
ألــف فلســطيني آخرين بجــروح خالل الفترة نفســها، 
كمــا هدمــت الســلطات اإلســرائيلية أو صــادرت فــي 
العام نفســه 459 مبًنى يعود للفلســطينيين في جميع 
أنحــاء الضفــة الغربيــة، وواصلــت إســرائيل حصارها 
البــري والبحــري والجــوي الــذي تفرضــه علــى قطــاع 
غــزة بحجــة المخــاوف األمنيــة، وجــرى تحديــد نحو 
1.3 مليــون مــن الفلســطينيين في قطاع غــزة، أو 68 
% مــن ســكانه، علــى أنهــم يعانــون مــن انعــدام األمن 
الغذائــي في العام 2018، وهو العام الذي ُصنفت فيه 
إســرائيل علــى أنها الدولة الديمقراطيــة الوحيدة في 

الشرق األوسط!
Û  مــن ناحيــة أخــرى، وفي الــدول الغربية أساًســا وعلى

مســتوى العالم بأســره بــدأت الديمقراطيــة، بمفهومها 

أو بنسختها الغربية، تفقد بريقها وجاذبيتها وتتراجع 
ضربــات  وتحــت  المجتمعــات  قــوى  صــراع  أمــام 
المتطرفــة  اليمينيــة  الشــعبوية والوطنيــة  الموجــات 

والعصبيات القومية والدينية. 
Û  وإذا كانــت الديمقراطيــة فــي الغــرب نظرًيــا ومثالًيــا

الحريــات  علــى ضمــان  القائــم  المفهــوم  ذلــك  تعنــي 
السياســية والمدنيــة، ونظــام حكــم يحتــرم التعددية 
وتــداول الســلطة ســلمًيا، ويحقــق العــدل والمســاواة 
بيــن الجميــع، وإذا كانــت من أهــم مقوماتهــا االنفتاح 
والتســامح الدينــي والثقافــي، فــإن الديمقراطيــة في 
الغــرب تبــدو اآلن عارية وعاجــزة عن صون وتحقيق 
جوهرهــا، وغيــر قــادرة علــى مواجهــة المســتجدات 

والتحديات التي أصبحت تحاصرها. 
Û  ثالثة عناصر أو تحديات أساسية هددت الديمقراطية

فــي الغــرب وحاصرتهــا، أولهــا العولمة التــي أدت إلى 
إثــارة خــوف المجتمعــات الغربية مــن الذوبان، وأدت 
القاعــدة  إلــى تراجــع الطبقــة الوســطى فيهــا، وهــي 
والركيــزة األساســية للنظــام الديمقراطــي، إلى جانب 
األزمــات التــي عصفــت بهــذه الــدول كاألزمــة الماليــة 
والبطالــة  الديــون  وأزمــات   ،2008 للعــام  العالميــة 
زعزعــت  والتطــورات  األزمــات  هــذه  مثــل  وغيرهــا، 
وهــزت بال شــك أركان هــذه الــدول، وأحدثت تصدًعا 

في أسس وقيم مجتمعاتها.
Û  التحــدي الثانــي كان وال يــزال النــزوح والهجــرة إلــى

أو  ديموغرافيــة  فــي  تغييــر  إلــى  أدت  التــي  الغــرب 
التركيبــة الســكانية لمجتمعــات الــدول الغربيــة، وإلى 
انتشار البطالة وإلى القلق والخوف من ضياع الهوية 
الوطنيــة والهوية العرقية والهوية العقائدية مما أدى 
بدوره إلى نمو ظاهرة اإلســالموفوبيا وارتفاع موجة 

معادات المهاجرين.
Û  التحــدي الثالــث واألكبــر واألخطــر هو اإلرهــاب الذي

أرعب وهدد المجتمعات الغربية، وخلق حالة من الهلع 
والخوف على األرواح والممتلكات والمكتسبات.

Û  هــذه التحديــات أنتجــت اإلحســاس بالخــوف وعــدم
األمان في المجتمعات الغربية وأدت إلى نمو التيارات 
والحــركات اليمينيــة المتطرفــة، وكشــفت عــن عــدم 
قــدرة أو عجــز النظــام الديمقراطــي وضعــف فاعليته 
وكفاءتــه فــي مواجهة هذه التحديــات والتصدي لها، 
فأصبحــت الحاجــة ملحــة ومفروضــة لتوفيــر األمــن 
والحماية للمجتمعــات، والذي تطلب بدوره التضييق 
علــى الحقــوق والحريات العامة وهــي العمود الفقري 

للديمقراطية.

Û  وغيرهــا الغــرب  فــي  الديمقراطيــة  الــدول  فصــارت 
دور  تعاظــم  إلــى  الحاجــة  وتؤكــد  وتســعى  تجاهــر 
الدولــة األمنــي ضمن قوانين تكبــح حرية التعبير عن 
الــرأي وتعطــي األجهــزة األمنية في الدولــة الحق في 
الحصول على المعلومة وتضييق الحريات الشخصية 
عموًمــا كالقوانيــن التــي أقــرت فــي أعقــاب تفجيرات 
تــم تشــريع مراقبــة وتســجيل  “11 ســبتمبر” عندمــا 
االتصــاالت الشــخصية والمعامــالت اإللكترونيــة إلــى 
جانــب منــع التســريبات الحكوميــة ومالحقــة مصادر 
المواقــع  ومتابعــة  ومحاكمتهــا،  اإلعالميــة  التقاريــر 
اإللكترونية المعنية بنشــر الوثائق الســرية مثل موقع 
“ويكيليكــس”، وازديــاد القيود المفروضــة على حرية 
النشر اإللكتروني من خالل حظر المواقع والمعلومات 

ومالحقة الناشرين ومعاقبتهم.
Û  وأمام أعين حكومات الدول المتطورة والديمقراطية

تنمو وتتسع اآلن فيها تجارة وتوزيع برامج المراقبة 
اإللكترونيــة وتطبيقاتهــا حتــى الصوتية منهــا، والتي 
يتــم اســتخدامها في هــذه الــدول وتصديرها للخارج 
دون قيــد أو شــرط، ويتــم فــي الغــرب وفــي الــدول 
الديمقراطية األخرى وغيرها رصد ومراقبة توجهات 
وميــول المواطنيــن عموًمــا باســتخدام الخوارزميات 
اقتصاديــة  أغــراض  الظاهــر  هدفهــا  الحاســوبية 
وتجاريــة وفــي الواقع أغــراض اســتخباراتية وأمنية 
منهــا مالحقة وتعقــب األفراد المراقبين أو المشــكوك 

فيهم.
Û  األنظمــة ومنهــا  العربيــة،  الــدول  تعرضــت  ولطالمــا 

والــدول العربية في الخليج العربي لضغوط متزايدة 
وصلــت أحياًنــا إلــى حــد التهديــد واالبتــزاز مــن قبــل 
الدول الغربية ذاتها ومن قوى ومنظمات دولية تابعة 
لهــا كانــت تحــاول أن تدفعهــا أو باألحــرى أن تفــرض 
الغربيــة  الديمقراطــي بنســخته  النظــام  تبنــي  عليهــا 
المتمحــورة حــول الحريــة المطلقــة التــي ال حدود لها 

إال عندما تصطدم بحرية اآلخرين.
Û  ،هــذه الضغــوط بــدأت باالنحســار في الفتــرة األخيرة

علــى  تعمــل  الحاكمــة  وأنظمتنــا  دولنــا  كانــت  وقــد 
مقاومتها والصد عنها، وفي أحسن األحوال مجاراتها 
شــكلًيا أو االلتفــاف حولهــا، وربمــا تكــون معــذورة أو 
محقــة في ذلك، وباألخص بعد أن أصبحت إســرائيل 
مــن نجوم الديمقراطية كما رأينا، وبعد أن بدأ النظام 
الديمقراطي في الغرب كما قلنا يفرز قيحه وصديده 
المحكمــة  معاقلــه  فــي  محاصرتــه  ويتــم  ويتراجــع 
الشــخصية  الحريــات  وهــي  صميمــه،  فــي  وضربــه 

وحريــة التعبيــر التــي تعتبــر أعمــدة المبــادئ والقيــم 
الديمقراطية.

Û  وليس دفاًعا عن أنظمتنا الحاكمة إذا قلنا بأنها ليست
وحدها مسؤولة عن تنكرنا وعدم تقبلنا للديمقراطية 
“الهادفة”، فنحن الذين وفرنا لها المسوغات التي تبرر 
ذلك، فأنظمتنا الحاكمة في كل األحوال وفي حقيقة 
األمر وفي نهاية المطاف إنما تستمد هذه المقاومة أو 
هــذا الصد والممانعة من واقع مجتمعاتنا المتمترســة 
خلــف مــا صاغته وحاكته من موانع ومعوقات فكرية 

وتراثية مناوئة للديمقراطية. 
Û  فقــد أسســنا وكرســنا فــي مجتمعاتنــا العربيــة بيئــة

يســودها االســتقطاب واحتــكار الحقيقــة والعدوانية 
تجاه االختالف، بيئــة مناهضة وطاردة للديمقراطية 
وعــدم  التعصــب  بثقافــة  وتمســكنا  بتشــبثنا  وذلــك 
التســامح والكراهية وعدم قبول اآلخر والخوف منه 
وإقصائــه، وهــي خصائــص تتنافــى مــع قيــم ومبادئ 
التعدديــة والتنــوع والحريــة الدينيــة والفكريــة التــي 

تشكل في حد ذاتها جوهر الديمقراطية. 
Û  كمــا وأننــا قــد انحرفنــا بديننــا الحنيــف، وجردناه من

التســامح والتعايــش  الناصعــة مثــل  الســامية  ِقَيمــه 
واألخــوة والمحبة، وألبســناه ثوب التشــدد والتعصب 
لنــا اإلســالم وزر قراءتنــا الخاطئــة  والكراهيــة، وحمَّ
طويلــة  لقــرون  فأصبحنــا  الدينــي،  تراثنــا  لنصــوص 
ُنَخطــئ ونلعــن ونكفــر اآلخريــن بأعلــى أصواتنــا مــن 
يهــود ونصارى وغيرهم، رغم أمــره جلت قدرته: “َواَل 
”، ثم ضيقنا  ِتي ِهَي َأْحَســنُ ُتَجاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ ِبالَّ
أو وســعنا الدائــرة بلعــن وتكفيــر بعضنــا بعًضــا، رغــم 
ِه َجِميًعا  قوله ســبحانه وتعالــى: “َواْعَتِصُموا ِبَحْبــِل اللَّ
ُقــواۚ ” فكــم قيل لنا إن الُســنة ُكفــار وملعونون،  َواَل َتَفرَّ
وكــم ســمعنا أن الشــيعة ُكفــار وملعونــون، وال يقــر أي 
منــا لآلخــر بالوجود، وكل منا يدعــي احتكار الحقيقة 
وحصرها، بل عصرها في نفسه دون اآلخر، إننا بذلك 
نخالــف ونتحــدى عــن وعــي وإدراك قولــه ســبحانه 
وتعالــى “ولــو شــاء ربــك لجعل الناس أمــة واحدة وال 

يزالون مختلفين”.
Û  واآلن الــكل يــدرك أننــا أصبحنــا نقبــع محصورين في

قــاع مأزق حضاري وسياســي بعد أن ســقط سياســًيا 
شــعار “اإلســالم هــو الحــل”، مــا يســتوجب ويتطلــب 
ســرعة اســتنهاض همم المفكريــن والمثقفيــن العرب؛ 
لبلورة رؤية وصيغة حضارية وسياسية مرتكزة على 
أسس الحداثة ومنبثقة من قيم ومبادئ الديمقراطية 

المسؤولة الهادفة.

“األهلي المتحد” يقدم بطاقة 
إيداع لعمالئه من رجال األعمال

أطلــق البنك األهلي المتحد بطاقة إيداع 
لعمالئــه مــن رجــال األعمــال. ومــع هــذه 
البطاقــة، ال يتوجــب علــى الشــركات أن 
تعتمــد علــى الفــروع إليداع األمــوال في 
حساباتها. يمكن للشركات منح موظفيها 
بطاقــة اإليداع من البنــك األهلي المتحد 
لُتســهل عليهــم إيــداع أموالهــم مباشــرة 
فــي حســاب الشــركة. يحتــاج الموظــف 
فقــط إلــى زيــارة أجهــزة الصــراف اآللــي 
المختــارة مــن ِقَبل البنك األهلــي المتحد 
وإيداع األموال بشكل فوري في حساب 
الشــركة، فال حاجــة لالنتظار في الطابور 

أو التقيد بأوقات العمل الرسمي.
بطاقــة  فــإن  احتــرازي،  أمنــي  وكإجــراء 
اإليــداع مــن البنــك األهلــي المتحــد هــي 
إذ  األمــوال،  إليــداع  فقــط  مخصصــة 
رؤيــة  يســتطيع  ال  البطاقــة  حامــل  إن 

الرصيد أو الســحب. إن صاحب الحساب 
القصيــرة  الرســائل  بتنبيهــات  المشــتِرك 
النقــدي  اإليــداع  بشــأن  تنبيًهــا  ســيتلقى 
وهكذا سيكون على اطالع دائم بعمليات 
اإليــداع. هكــذا ســتتمكن الشــركات مــن 
إيــداع األمــوال علــى مدار الســاعة طيلة 
أيــام األســبوع حتى بعــد انتهاء ســاعات 
البطاقــة  إن حامــل  إذ  الرســمي،  الــدوام 
ليــس عليــه االنتظــار إلــى اليــوم التالــي 
إليــداع األمــوال، إنمــا عليــه فقــط زيــارة 
أجهزة الصراف اآللي المختارة من البنك 

األهلي المتحد.
وحتــى يتمكــن العميــل من إيــداع المبالغ 
ورقــة   120 إلــى  تصــل  التــي  النقديــة 
نقديــة فــي عمليــة واحــدة، وضــع البنــك 
األهلــي المتحــد آالت نقديــة ضخمــة في 
يوجــد  ال  الســيف.  فــي  الرئيــس  مكتبــه 

حــد أقصــى للمبالــغ النقديــة المودعة من 
خــالل الصــراف اآللــي أو اآلالت النقديــة 
الضخمــة. للحصــول علــى قائمــة أجهــزة 
الصراف اآللي للبنك األهلي المتحد التي 
ُيرجــى  الفــوري،  لإليــداع  اختيارهــا  تــم 
االتصــال  أو  اإللكترونــي  الموقــع  زيــارة 

على الرقم )17221999(.
وبمناسبة إطالقه الخدمات الجديدة 
الرئيــس  نائــب  يقــول  لعمالئــه، 
المصرفيــة  للخدمــات  التنفيــذي 
المتحــد  البنــك األهلــي  فــي  لألفــراد 
البنــك  “اهتــم  ســيغال  ســوفرات 
لعمالئــه  بالســماح  المتحــد  األهلــي 
بإجــراء العمليات المصرفية وقت ما 
يريــدون. إن بطاقــة اإليــداع تســمح 
للشــركات بإجــراء العمليــات النقديــة 

في الوقت الذي يناسبهم”.


