
 

  

    

 

 الدستوري والقانون  السياسية العلوم أستاذ

ر ابن جامعة ادير/ز  أ
 

2022 يناير 07     

 
  



 علي أومليل: 
 الديمقراطية كاختيار ثقافي

 

 
2022 يناير 07   2 الصفحة    

ديو 1930أواخر سنة ولد "ع أومليل"        ة باملدرسة ا عد أن أن دراسته الثانو ة بمدينة القنيطرة؛ 

رة سنة  لية اآلداب (قسم الفلسفة وعلم النفس) بجامعة 1956بالقا عود الستكمال دراسته العليا ب ، سوف 

امعية سنة  ادة استكمال الدروس ا رة، ليحصل ع ش سافر أواخر الست1960القا س . قبل أن  نات لبار

: دراسة  طاب التار عنوان "ا ون عن ابن خلدون، واملوسومة  حيث أنجز أطروحة الدكتوراه بجامعة السور

ن  م الرواد املؤسس عد ذلك للمغرب ليؤسس لنفسه موقعا ضمن أ ية ابن خلدون". عاد "ع أومليل"  ملن

 قل الدراسات الفلسفية  املغرب.

عت       عرف "ع أومليل"  املغرب بداية كشاب مناضل  صوف "االتحاد الوط للقوات الشعبية، إذ 

ن ا كة" ال تمزج ب دي ن ابري" واملؤرخ "عبد هللا العروي" أحد تالمذة مدرسة "امل لكفاح الراحل "محمد عابد ا

ام "ع ستمر ال اد الفكري. س ن االج معية  النضا والسيا و سه ل أومليل" بالنضال السيا بتأس

أول جمعية حقوقية  املغرب سنة  سان  قوق اإل ية  عرف 1980املغر ي  د السيا املغر ان املش ،  وقت 

ر  ج رصيده النضال بالعمل الفكري سواء من خالل كتاباته الغز تقل إ تتو ة غليانا مجتمعيا وسياسيا. قبل أن ي

اته ن عام  أو بمشار أم ا تحمله للعديد من املسؤوليات  ية، ال ستواز وع املنطقة العر العلمية بمختلف ر

تمع ال سان وا قوق اإل ي  د العر ي واملع ي  عمان، أو كعضو  املركز القومي العر ثقا ملنتدى الفكر العر

قيبة الديبلوماسية كسف بدول ي، قبل أن يتحمل مسؤولية ا   .  2008ة "مصر"  ثم "لبنان" منذ سنة العر

  جدلية املثقف والسيا

عت رجل فكر وثقافة ورجل نضال وسياس      ة؛ أنه  ن املغار ة؛ فقد ما يم فكر "ع أمليل" عن أترابه من املثقف

اماته ضمن فعاليات ا نتاجاته املعرفية مع ممارسته السياسية وال يصاحب تفتق فكر "ع أمليل" و  تمع املد

سان سنوات ( قوق اإل ية  معية املغر ؤسه ل قوق 1986ـ1981باملغرب. ب ية  )؛ وترؤسه للمنظمة املغر

سان سنوات ( لس 1992ـ1990اإل ته  ية؛ كعضو قوقية العر ته بالعديد من املنظمات ا )، باإلضافة إ عضو

ء الذي  سان. ال قوق اإل ية  داثة أمناء املنظمة العر ل منطوقه حول ا َون له رصيد نضا جعل 

ه حول قضايا اإلصالح  ل تفك سان، ممتوح من ممارسته امليدانية، مما جعل أيضا  والديمقراطية وحقوق اإل

بع  ا من خالل الواقع اليومي. لذا سيلمس املت ش ا وعا تمعية ال عاش ل ا موصول وغ مفصول عن املشا

غالق نحو إلنتاجات "ع أو  روج من بوثقة اال اجس البحث الدؤوب نحو ا ونة  ا مس ة، أ مليل" الفكر

ا. و السمة ال  سم داثة الديمقراطية كما يحب أن  ة وا ر روج نحو رحاب التعددية وا عتاق، وا اال

ا العديد من املث عتمد ة ال  ا العديد من الكتابات واألطر النظر ا وتفتقد ار "افتقد ن ألف ايل ن ا ع قف

ية. وع املنطقة العر   أمليل" ع ر

ل مباشر بقوله "صار املثقف إذا حامال        ش ا "ع أومليل"  ع ع اته سوف  جدلية املثقف املمارس 

تج، سواء من حيث عب العصر  ما ي ع  و، أي ال بد من أن  ا، ابتداء من صناعته  داثة، داعيا إل ل  ا الش

ية العالقات  الذي يصوغ به فكره ووجدانه. ولكنه أيضا داعية إ التغي االجتما والسيا  اتجاه تحديث ب

دوره بوصفه حامال التحديث وداعية إليه، ابتداء من  اتب بذاته و ...إن و ال االجتماعية والنظام السيا
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له، وأيضا  وعيه ب و  مضمونه وش و و تحديث فنه،   ، ونه جامال "رسالة"  التغي االجتما والسيا

ديثة"   .  iوليد العصور ا

سل "ع أومليل" بقوله: "إن الدعوى ال س ي  عية للمثقف  الواقع املعاصر العر  و نظرته لألدوار الطال

و أ ي اليوم ـ من أن له رسالة، ومن أن من املنتظر منه  ا املثقف العر اره، األمر اليدع غ واقعه بأف ذي ن 

ستطيع أن يجد  ل  ا من السلطات ـ  ة من غ ناك سلطة ثقافية متم تمع، أي أن  انة  ا ض له م يف

لم اء ومت ا: فق اته سندا  تراثه، أي  املا الذي ورثه عن أسالفه من الثاقفة العاملة بأصناف ن لدعواه 

ذه دعوى  ونوا  مستواه، و اال وأدباء؟ أم أن  ب ع مثقفينا اليوم أن ي س إ إنجاز دور ي اف جديدة  ع

ر" يات وصراع مر ا إال بت و م لن يمتل اـ وأ ستحقو م أن  انة عل م بم ذا القول iiل . يؤسس "ع أومليل" 

ا إال بالتواطؤ مع ستحق قيم تمع؛ ال لن  انة سامية للمثقف داخل ا و  م تمع ذاته، و موم ا قضايا و

ا  ع ع ا املثقف. وال ال  موم سانية مضمون الرسالية ال يحمل  تواطؤ مشروع مادام يجعل من قيمة اإل

سانية  ، لكن بانخراطه الفع ع املمارسة النضالية من أجل تحقيق إ فقط بمنطوقه الفكري أو منتوجه املعر

سان ع امليدان.        اإل

داثة والديمقراطية: تجادل أم تضايف   ا

داثة والديمقر        ه حول قضايا ا ل تفك تمع، جعل  ي بقضايا األمة وا ام "ع أومليل" امليدا اطية إن ال

ساب  املة، ف اك داثة  "عملية مت ية. فا سان، مب ع نظرة شمولية ال توفيقية وال تجز وحقوق اإل

ا حداثة معرفة متقدمة نتاجية منافسة، إال أ يعاب التكنولوجية املتطورة، و ارات واس ، ورفع مستوى امل

ل املع iiiسياسية ديمقراطية" ش داثة، إذ  االت "ع أومليل" حول قضية ا ش ذه الفقرة أَس اس ل  . تخ

ت مسألة من املسائل التقدم واإلصالح  ا لما أث عود إليه  ي. فعنده اواملب الذي   داثةال التداو العر

ي والدال ل املعا ارت  ذه العناصر ا الت مقرونة بمسألة الديمقراطية واالقتصاد واالجتماع، إذا ما انتفت إحدى 

لية. ا ال داثة  غايا ا ا   ال تؤسس ل

ون مل      ر "بروكس" حيث ت سر ن  ا "ع أومليل" ال تق زمة بالتمطط والتقلص فالديمقراطية كما يطرح

املواطنة  داثة  ار وقيم ا ذا فالثقافة الديمقراطية وأف تمع الذي تحل به، ل بحسب طبيعة الثقافة واملناخ ا

داثة بالديمقراطية،  تمعية وفصل السياسة عن الدين،  األساس الذي يجمع ا واملساواة والتعددية ا

ديث عن أساس ديم ا ال يمكن ا انتفا ساؤل الذي و ان ال ذا  داثية املعاصرة. ل م ومقَوم للدولة ا قراطي قو

طرحه "ع أومليل"  كتابة " شرعية االختالف" حول كيفية بناء الديمقراطية  ظل غياب ثقافة االختالف 

بذ ا السياسية ال ظلت ت ية ووضعية أنظم الة العر ساؤال مشروعا.  دراسة ا وار،  التعددية  أساس ل

االنتخابات  عض اآلليات الديمقراطية  انت تجنح نحو إحالل  ن  السياسية واالجتماعية والثقافية، و

سه  تم تكر ة والعدالة والدولة املدنية. األمر الذي س ر ستطع توطيد قيم ا ا لم  ة إ أ واملؤسسات الدستور

بدادية؛ إذ  عد أن ثارت الشعوب ضد األنظمة االس وص ح  ة ح عادت الشعوب للن ذه األخ بمجرد سقوط 

عت النظام الديمقراطي تجاوزا  ة".  الوقت الذي  ية والطائفية والعشائر تمع التقليدي، الدي ل ا يا نحو "
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س الطائفية أو القبلية. فالديمقراطية حدا ية الدولة الوطنية، ول ل، بإقرار دور الفرد املواطن  ب يا ذه ال ثة ل

ع القبول  شبعا بالثقافة الديمقراطية ال  تمع م ون ا طة أن ي سياسية إذا  تصور "ع أومليل"؛ "شر

ساء. إذا لم تكن الديمقراطية  ن الرجال وال سان، واملساواة  الفرص ب ع مرجعية حقوق اإل بالتعددية كما 

لت  ع ا واخ ا وقيم ندة ع مجتمع مشبع بثقاف ذا مس ون  و اختيار الشعب فقد ي ذا  ملية االنتخاب وأن 

بدادي أو  ي ع صناديق انتخاب ديمقراطي بنظام حكم فردي اس الشعب غ مشبع بالثقافة الديمقراطية فيأ

ة" انت انتخابات شفافة ونز بدة، ولو    . ivبأغلبية مس

ن مع اللي        يف "ع أومليل" ضمن املتواطئ ل يمكن تص و السؤال الذي طرحه "عبد اإلف ية؟ و له الية الغر

و ضعف ال  ي، و ا العر م ضعف الفكر اللي ان جوابه. "لقد حاولت أن أف ز" مرة ع "ع أومليل" ف بلقز

قوقية والسياسية  الية ا ية، بل إ ضعف اللي الية األور يرجع  نظري إ عدم مطابقته لألصل، أي اللي

ة  عملية التحديث، وأيضا بالذات، وا انت وما تزال مطلو قوقية والسياسية)  الية ا ا (أي اللي ال أ

ق والقانون" سان ودولة ا ات التعددية والسياسية والثقافية، وحقوق اإل ر ا  الدفاع عن ا . إنه vلضرور

ون "ع أومليل" كعبد هللا العروي وكعبد ا انت له نظرة نقدية جواب ال يدع مجاال للشك ب طي  م ا لكر

ن الفكر  ، و طي تجه ا طاب السيا الذي ي ال التداو ل ئة الذات املفكرة أي من ا ن لب مزدوجة، ب

ال "ع  ل من األش يف بأي ش ذا ال يمكن تص داثة ومأسسة الديمقراطية. ل ام ا عت مصدر إل اآلخر الذي 

و اآلخر وال "النحن"، لكن حينما أومليل" ضمن دعاة الفكر ا س  نة ل زة، فا ا اب الوصفات ا ز وأ ا

ستد  ق  االختالف والتعدد، آنذاك  داثة بحقوق املواطن السياسية واالقتصادية، وا ط أساس ا نر

داثة الديمقراطية ال  املبت األساس ألي ة لتوطيد دولة ا ة والفكر ج تطور أو خرو  "اومليل" عدته النظر

ية.         ومة به معظم األنظمة العر مود ا ون وا   من حالة الس

ية    نقد اإلصالحية العر

ية والدولة الوطنية" من منظور نقدي؛ عن فشل الفكر اإلصال        يكشف أومليل  كتابه "اإلصالحية العر

م  العودة إ األ  ن ومشروع اثي ي، سواء لدى ال تمعية العر ضة ا ثمار التقليد  تحقيق ال جداد واس

ليته.   س   ي من منظور تجز ول   والسياسية، أو لدى الفكر اإلصال الذي ينظر للتقدم الغر

اث، إذ  ستمولوجية مع ال اث ينحو "ع أومليل" من "عبد هللا العروي"  قطيعته اال ففي نظرته ملسألة ال

ل أي صلة بمشروعه يؤكد غ ما مر  ش ي ال  اث العر ية أن ال ته ملسألة اإلصالحية العر ة  معرض معا

سة تص للتبادل النافع  عالم اليوم. إن إحياء  اث منجما استخرج منه معادن نف ي ال أعت ال الفكري "إ

" ست قضي ن ول اثي ي نحيا به اليوم  قضية ال اث ل و ينفي بذلك viال داثة . و ن ا أي صلة وصل ب

ية.  ا أي سند  مرجعية تراثية عر ديثة، ال تجد ل داثة  إطار الدولة الوطنية ا س ل التا أي تأس اث، و وال

اثية ال  ا القيمية، ما دامت أصولنا ال داثة ودالال اب مباشرة إ تب مؤسسات ا ستوجب الذ األمر الذي 

نا يبلور "ع أمليل" تحوي ع سند يمكن االس ديثة. من  س للدولة الوطنية الديمقراطية ا تعانة به للتأس

ن  وجه نقدا الذعا للمفكر ية، و أساس لإلصالحية العر نظرة خاصة ملسألة التحديث االجتما والسيا 
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ا، باعتبار "الرصيد الذين ي ن الذين أجالوا النظر  قضية الدولة ومؤسسا دث ؤون إليه من الفكر العرب ا

م لم يجدوا فيه كب  نما أل م تخلوا عنه عن قصد و ل، ال أل ز و رصيد  ي ـ اإلسالمي القديم  السيا العر

و املطلوب" ان التفك  دولة مدنية    .  viiفائدة. خاصة إذا 

عود "أومليل" ليؤكد أن "النظام الديمقراطي كفلسفة وكمبادئ وقوان ذا الباب  ن وأعراف تؤسس عالقات  

عض املبادئ والقيم الديمقراطية، ولكننا ال  ناك طبعا  تراثنا  يا.  س و نظام حديث  اجتماعية وسياسية 

دد" خ نظمنا السياسية عن نظام ديمقراطي بمعناه ا   .   viiiستطيع أن نتحدث  تار

ذه العبارة  و يقصد  ، و ته العامة للتفك ل عصر وزمن بن املثل فل صوصة، و ة ا ته الفكر اث بن أن لل

ام "منطق العصر  ال سة. فإذن لزم اح ا واملقا سة بي ة، وال مصاغ للمقا ا املفردة واملم ي داثة ب "ل . ixتفك

ية داثة  أي اعتبار نحو إصالحية عر ل تجليات التقليد وا ع القطع مع  ام منطق العصر  التفك   واح

انية لتوظيفه  جذ اليات العرب املعاصرة، وكذا  أي إم اث  اإلجابة عن إش ذا ال دودية  ة. نظرا  ملية عر

سقاط املا  املستقبل، اث و التا أي قراءة إلحياء العصر بال ليته. و تم     التحديث السيا وا

ون لوٌك ملعارف املو  سة ال تتعدى أن ت غ محاولة با ا  عالم  شاد  ت ى، واالستعانة بخرائط قديمة "لالس

  خرائطه". 

ا با م ية، و داثة التجز ن ودعاة ا الي ن سوف يوجه أيضا للي اثي ام نقده لل لقصر كما وجه "ع أومليل" س

س املعامالت املالية، ف ر االقتصاد من قبضة الدولة، وت ا ع تحر الية النظرا القتصار دعو  ذه اللي

سبة له  الية بال ا ال تدخل  معارك سياسية. فاللي الية املساملة سياسيا أل ا "ع أومليل" اللي ء "يدعو

ا  امل ف ء مت ة  ر ة مبادرة اقتصادية، ا عطاك حر ة أن  ب أن تكتفي أن تطلب فقط بحر امل ال ي مت

ات العامة إ ر صية ا ات ال ر ن الكبار ال  مجال  ا ن املناضل الي ؤالء اللي آخره، ولذلك ال نجد 

سان" داثة الديمقراطية xالديمقراطية وال  مجال حقوق اإل ات قيام دولة ا االت ال تدخل  أولو ؛ و ا

ا "ع أومليل".   ال يرمي إل

ن للدرس الفلسفي  املغرب،  يل الرواد املؤسس ل أحد امتدادات  ش ان "ع أومليل"   مجمل القول إذا 

ي واملم ن العمل امليدا ة الرجل تكمن  مزجه ب ابري وطه عبد الرحمان...فإن م ي والعروي وا با ارسة أمثال ا

موم وقضايا ا ن االنخراط الك   ذا السياسية؛ وما ب ة واملعرفية. ل ة الفكر ية من الزاو عددت تمعات العر

روج من حالة  املة ل ة مت ة فكر ا، من أجل بلورة رؤ اال ش ا وغاص   اس ات املعرفية ال طرق ا

ية لقراءة الواقع املعاش، وتارة ير  باط العدة املن ي من أجل است لدو ي. فتارة يؤسس للدرس ا  حلالتيه العر

تمع. ثم تارة يطرق مسألة الدولة  ا داخل ا ادية ال يجب أن يلع نحو طرق باب حال املثقف واألدوار الر

داثة والسلطة والديمقراطية. ولسان حاله يبحث عن جواب لسؤال واحد؛ يتعلق بحالة التأخر التار لألمة  وا

ية  ية، وسبل استدراك جمود األنظمة السياسية العر ي ديمقراطي وحيد  العر واستعصاء ميالد نموذج حدا

  املنطقة.       
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