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حمادي الرديسي

*

تونس بين تدعيم الديمقراطية
وتفكك الدولة

تناقــش هــذه الورقــة الزعــم القائــل إن تونــس هــي الدولــة العربيــة الوحيــدة مــن دول الربيــع
حد جعل المالحظين
تحو ًال ديمقراط ً ّيا ،حافظ على مقومات الدولة إلى ّ
العربي التي أنجزت ّ
يتحدثون عن "استثناء تونسي .وترى الورقة أن من السابق لألوان في هذه المرحلة الجديدة،
ّ
ً
اإلجابــة بصفــة قطعية حــول مدى نجاح تونس خالفــا للبلدان العربية األخرى .تتســاءل الورقة
هــل هنــاك عوامــل خاصة بتونــس؟ هل مرد النجاح النســبي الظاهر حتــى اآلن يعود إلى دور
المــرأة ووزن اإلرث البورقيبــي ،أم يعــود إلــى دور المجتمــع المدنــي؟ وتتســاءل الورقــة هــل
مقومــات نجاح
ســتنجح تونــس فــي النهايــة فــي إرســاء ديموقراطيــة دائمة؟ تــرى الورقــة أن
ّ
التدعيــم الدمقراطي ،ثالثة( :التحاور السياســي ،والتجانس المجتمعي ،والدولة العضوية)،
ثــم تتطــرق الورقة إلى رهــان العدالة االنتقاليــة للبت في ثالثة ملفات تبــدو متداخلة ولكنها
ّ
مســتقلة ،وهي( :المســؤولية السياسية للطاقم السياسي الســابق ،والمسؤولية الجنائية
الخاصة بانتهاكات حقوق اإلنســان ،والمســؤولية في قضايا الرشــوة والفســاد) .وأخي ًرا تق ّيم
الورقــة األخطــار التــي تتهدد التجربة .وهي بدورهــا ثالثة( :األزمة االقتصاديــة ،وإضعاف الدولة،
واإلرهاب).
*

أستاذ العلوم السياسية يف جامعة تونس ،وباحث زائر يف مركز الدراسات املتقدمة بنانت يف فرنسا.

العدد ١٨

6
مقدمة
تع ّد تونس ،مقارنة بالبلدان العربية التي عاشت تغيريات مامثلة عىل
مستوى األنظمة ،التجربة الوحيدة التي متكّنت من التح ّول من نظام
تسلطي إىل وضع اللبنات األوىل لنظام دميوقراطي ،مي ّر بحسب تعريف
نظرية "التح ّول الدميقراطي" أو "الدمقرطة" من نظام تسلّطي ،مهام
كانت مسمياته (كليانية ،دكتاتورية عسكرية ،ملكية مطلقة )...إىل نظام
دميقراطي يعتمد إجراءات املواطنة وقواعد (حقوق اإلنسان واملشاركة
السياسية) .هو مسار غري سوي وغري مضمون وال حالة مع ّينة أو بنية
قارة ((( .وهو تح ّول دميقراطي رسيع مل يحدث من الفوق مببادرة
السلطة ،ومل مي ّر عرب تفاوض بني أطياف املجتمع السيايس ،بل أمثر
من القاعدة أي من رحم مجتمع ،يف انتفاضة أطلق عليها عمو ًما اسم
ثورة لعمق التح ّوالت املصاحبة ،وشكّك فيها البعض مقارنة بالثورات
غيت بنية املجتمع والقيم والنظام السيايس .ولنئ
األوروبية الكربى التي ّ
كانت الفيلسوفة حنا آرنت ال تس ّمي ثورة ّإل التح ّول الذي يهدف إىل
الحرية ،فإ ّن املفكريْن بارنغنت مور وتيدا سكوبل يعتمدان مفهو ًما أوسع
يشمل الثورات االجتامعية (روسيا والصني)(((.
ولكن أضحى هذا السجال وراءنا ،ما إن دخلت تونس مرحلة "ما
بعد التح ّول" أي ما يس ّمى يف أدبيات التح ّول الدميقراطي بـ "تدعيم
الدميوقراطية" ،أي جعل الدميقراطية القاعدة الوحيدة للعبة
السياسية((( .فبالنظر إىل ما يجرى يف البلدان األخرى ،يتّضح أ ّن ليبيا
سقطت يف فوىض من جراء غياب تاريخي للدولة ،وسقطت سورية
يف رحى حرب أهلية مدمرة لكافة األطياف الدينية والثقافية كان
سببها يف البداية تعنت النظام الطائفي  -العسكري .ويعيش اليمن
وض ًعا مغاي ًرا فهو يف "تح ّول جامد" ،ليس فيه أي تط ّور يف أي اتجاه
واضح .فال استقالة الرئيس السابق عيل عبد صالح أفضت إىل تجديد
النخب وقواعد اللعبة ،وال املنظومة القدمية رجعت برمتها كام هو
الشأن يف مرص .بل تجاذب بني قبيلتي حاشد وبقيل وبني سنة وشيعة
وبوادر انفصال .أ ّما مرص ،فقد وضع العسكر ح ًّدا للتجربة ،ما إن
احتد الرصاع بني العلامنيني واإلسالميني.
1 Guillermo 'Odonnel & Philippe C. Schmitter, Transitions from
Authoritarian Rule. Tentative conclusions about Uncertain Democracies
(Baltimore/London, The John Hopkins University Press/ John Hopkins
University Press, 1993), pp. 7 - 8.
 2قارن بني:
Hannah Arendt, De la révolution (Paris: Gallimard, folio essais, 2012), pp.
48-49; Barrington Moore Jr., Social Origins of Dictatorship and Democracy
(Boston: Beacon Press, 1966), p. 438; Theda Skocpol, Etats et révolution
sociales (Paris: Fayard, 1985), pp. 68 - 70.
3 Juan Linz & Alfred Stepan, “Toward consolidated democracies”, Journal
of democracy, vol. 7, no.2 (April 1996), p.15.

كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

وهكذا ،يبدو أ ّن التجارب العربية مل تفشل فقط يف إرساء الدميقراطية،
بل أفضت إىل اهرتاء أجهزة الدولة صاحبته حروب أهلية .وهو ما
انج ّر عنه شعور عام بأ ّن الدميقراطية بوابة للفوىض ،وأ ّن الحفاظ عىل
دولة ما بعد االستعامر حتّى وإن كانت تسلّطية أفضل من انحاللها.
وهذا الذي ي ّربر إىل ح ّد ما االنقالب الذي حصل يف مرص ،إذ اسرتجعت
ممل .وهذا هو املأزق
الدولة العميقة صالحياتها يف شكل ديكتاتوري ّ
ظل ديكتاتورية ،وإ ّما تفككك الدولة.
العريب الجديد :فإ ّما االستقرار يف ّ
فإ ّما الحرية ،وإ ّما الفوىض.
وتبدو تونس الوحيدة التي أنجزت تح ّولً دميقراطيًّا ،حافظ عىل
مقومات الدولة إىل ح ّد جعل املالحظني يتح ّدثون عن "استثناء
تونيس"((( .إلّ أ ّن هنالك العديد من املــؤرشات تربهن عىل وهن
الدولة ،عادة ما يقع ر َده إىل أ ّن التحول الدميقراطي بطبيعته غري
مستقر .ولك ّن الوضع أكرث تعقي ًدا .فهل تونس يف مأمن حقًّا من تفكك
الدولة؟ وكيف لها أن تربح الرهان ،بأن تكون يف اآلن نفسه دولة
مستقرة ودميقراطية؟

ً
أوال :من االنتقال الديمقراطي
إلى تدعيمه
لنبدأ مبعطيات رضورية لفهم املسار:

المرحلة االنتقالية األولى:

كانون الثاني /يناير  – 2011تشرين األول /أكتوبر 2011

انــطــلــق املــســار بــعــد إطــاحــة بــن عــي ببعث ثـــاث لجان
يوم  17جانفي (كانون الثاين /يناير)  2011بارشت عملها ،قبل أن يقع
إصدار مراسيم قانونية خاصة بها يف شباط  /فرباير  ،2011وهي" :الهيئة
العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي"؛
و"اللجنة الوطنية الستقصاء الحقائق يف التجاوزات واالنتهاكات املسجلة
4 Nicholas Beau & Dominique Lagarde, L'exception tunisienne )Paris:
Seuil, 2014(; Daniel Zisenwine, “Reaffiriming Tunisia's 'Excpetionalis',” in
Focus Quarterly )Winter 2011(.
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خالل الفرتة املمتدة من  17كانون األول /ديسمرب  2010إىل حني زوال
موجبها"؛ و"اللجنة الوطنية لتقيص الحقائق حول الرشوة والفساد"(((.
وقد أذن بتأسيسها ،يف  17كانون األول  /ديسمرب  ،2011رئيس الحكومة
حينذاك محمد الغنويش .كانت مرحلة توافقية بحت من دون اللجوء إىل
أي انتخابات .كان هناك وفاق بني األحزاب السياسية واملنظامت واملجتمع
املدين وناشطني من مختلف األنواع .وساعدت النخب املدنية املعتدلة
يف الحكم التح ّول بقبول التفاوض مع املعارضة ،ما مازج بني التح ّول
من الفوق ومن التحت .كان ذلك بعد قبول املعارضة التي تحصنت
بـ "املجلس الوطني لحامية الثورة" (ض ّم  29حزبًا وجمعية) ومجالس
جهوية مامثلة االنضامم إىل الهيئة العليا ذات الطابع الرسمي .وهكذا
أصبحت الثورة ال فقط رشعية بل وأيضً ا قانونية((( .ومتكّنت الهيئة العليا
لتحقيق أهداف الثورة من وضع قانون انتخايب ،وانتخاب هيئة مدنية
مستقلة لإلرشاف عىل االنتخابات ،وتحديد موعد االنتخابات يف ترشين
األول /كتوبر  ،2011عىل ألّ تتعدى فرتة سنة لصوغ دستور جديد.

للمحامني مببادرة الحوار الوطني للخروج من األزمة .فكان التوافق عىل
املسارات الثالثة بالتزامن :املسار الحكومي بخروج اإلسالميني من الحكم،
ووضع حكومة جديدة اتفقت عليها جميع األطراف السياسية املنبثقة
بفض الخالفات القامئة حول الدستور؛
عن االنتخابات؛ واملسار الدستوري ّ
واملسار االنتخايب بإمتام انتخاب الهيئة املرشفة عىل االنتخابات .ت ّم يف كانون
فصل.
فصل ً
الثاين  /يناير  2014االنتهاء من كتابة الدستور والتصويت عليه ً
ومن ث ّم ت ّم االنطالق يف تركيز أول هيئة دستورية منتخبة ،وهي الهيئة
العليا املستقلة لالنتخابات التي انطلقت بعد تجاوز بعض الصعوبات يف
إعداد رزنامة االنتخابات الترشيعية والرئاسية والعمل عىل إعدادها.

المرحلة االنتقالية الثانية:

تشرين األول /أكتوبر  2011-تشرين األول /أكتوبر
وتشرين الثاني /نوفمبر2014

أفضت انتخابات  2011إىل صعود اإلسالميني إىل الحكم ومتكّنهم من
دواليب الدولة ،عىل الرغم من فقدانهم التام للخربة يف تسيري اإلدارة.
مل تنجح الرتويكا الحاكمة (اإلسالميون وحزبان علامنيان) من تحقيق ما
هو مطلوب منها يف الوقت املحدد ،وهو إعداد دستور وقانون انتخايب
ووضع هيئة منتخبة لترشف عىل االنتخابات املقبلة .كام عرفت هذه
املرحلة احتقانًا سياس ًّيا وصل إىل ح ّد االغتياالت السياسية واالعتداء عىل
االتحاد العام التونيس للشغل؛ ومحاولة "أخونة" املجتمع التونيس ،ما أ ّدى
ولعل أش ّدها هو اغتيال قيادي ثانٍ يف الجبهة
إىل تفاقم االحتجاجاتّ .
الشعبية ،هو محمد الرباهمي يف صائفة ( 2013األول كان شكري بالعيد يف
شباط  /فرباير  ،)2013وذبح جنود تونسيني بجبل الشعانبى إثر إفطارهم
يف شهر رمضان ،ما أ ّدى إىل تعطّل أعامل املجلس التأسييس ،وخروج
مئات آالف من التونسيني للمطالبة بحكومة ترصيف أعامل ،والعمل عىل
التعجيل بإنهاء صوغ الدستور (املفرتض صوغه يف سنة واحدة) ،وتحديد
موعد االنتخابات .ويف مشهد مشحون بالتشنج واملزايدات غذّاه شبح
االنقالب العسكري يف مرص ،يف أيلول  /سبتمرب  ،2013قام االتحاد العام
التونيس للشغل واتحاد األعراف ورابطة حقوق اإلنسان والهيئة الوطنية

شكّل الحزب الفائز الحكوم َة بحسب ما ينص عليه الدستور ،وكانت
مدعمة بأربعة أحزاب مبا فيها النهضة إلعطاء الحكومة حظًا أكرث
للنجاح ،وكذلك تقليص دور اإلسالميني يف املعارضة .من السابق لألوان

 5انظر املراسيم عدد  6و 7و 8لسنة  2011املؤرخة يف  2011/02/18املتعلقة بإنشاء
اللجان الثالث.
 6ملزيد التفاصيل عن اللجان ،انظر:
& Chaker Houki, “Le Conseil National de la Révolution”, in Hamadi Redissi
Asma Nouira & Abdelkader Zghal, La transition Démocratique en Tunisie,
Etat des lieux, vol. 1, Les acteurs (Tunis: Diwen Editions, 2012).

 7لتحليل االنتخابات ،انظر :حافظ شقري" ،االنتخابات الترشيعية يف تونس ،بداية مرحلة
جديدة أم مواصلة حرب الخنادق" ،مبادرة اإلصالح العريب ،كانون األول  /ديسمرب  ،2014يف:
؛http://bit.ly/1P9auUi
Hamadi Redissi & Hafedh Chekir, “Analysis of Tunisia's presidential election:
the 'behind the scenes' political struggle”, Policy Alternative )March 2015(, at:
http://bit.ly/1w3gevx

مرحلة التدعيم:

تشرين األول /أكتوبر  – 2014تشرين األول /أكتوبر 2019

تحصل حزب
جرت انتخابات  2014يف جو اإلطاحة باإلسالمنيّ .
نداء تونس الحديث النشأة ( )2012واملبنى عىل أربعة روافد
(الدستوريني ،والنقابيني ،واليساريني ،واملستقلني) عىل أغلبية املقاعد
 89من مجموع  217يليه اإلسالميون بـ  69مقع ًدا .من جهة أخرى
فاز الباجي القائد السبيس رئيس حزب نداء بالرئاسية بنسبة 55،68
يف املئة أمام منافسه املنصف املرزوقي ،والذي كان مرشح منارصي
الثورة املستمرة والصف اإلسالمي حتى وإن مل يكن ذلك بصفة عالنية.
وقد كان للمرأة التونسية يف ذلك دور أسايس ،فقد ص ّوت مليون امرأة
من جملة املليون وسبعمئة ألف ملصلحة الباجي قائد السبيس(((.

8
يف هذه املرحلة الجديدة اإلجابة بصفة قطعية حول مدى نجاح تونس
خالفًا للبلدان العربية األخرى .هل هناك عوامل خاصة بتونس؟ هل
مرد النجاح دور املرأة ووزن اإلرث البورقيبي أو هو دور املجتمع
املدين؟ وهل ستنجح تونس يف النهاية يف إرساء دميوقراطية دامئة؟
سنق ّدم مق ّومات نجاح التدعيم الدمقراطي ،وهي ثالثة (التحاور
السيايس ،والتجانس املجتمعي ،والدولة العضوية) ،ث ّم سنتطرق إىل
رهان العدالة االنتقالية للبت يف ثالثة ملفات تبدو متداخلة ولكنها
مستقلة (املسؤولية السياسية للطاقم السيايس السابق ،واملسؤولية
الجنائية الخاصة بانتهاكات حقوق اإلنسان ،واملسؤولية يف قضايا
الرشوة والفساد) وأخ ًريا نقيّم األخطار التي تتهدد التجربة .وهي
بدورها ثالثة (األزمة االقتصادية ،وإضعاف الدولة ،واإلرهاب).

ثان ًيا :مقومات نجاح التدعيم
الديمقراطي
منطق الحوار
مثّل الحوار الوطني منذ انطالق التح ّول نقطة قوة خالفًا للبلدان
(املسمة
التي سقطت يف الصدام .فلقد ارتكزت "اللجنة السياسية"
ّ
الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة) منذ بداية التح ّول عىل الوفاق
بني األطـراف السياسية (من أقىص اليسار إىل الحركة اإلسالمية)
والجمعيات املدنية والشخصيات السياسية .وهي التي قامت
بوضع ترسانة القوانني منها القانون االنتخايب الذي ت ّم اعتامده يف
انتخابات  .2001والتزمت مببدأ التوافق والتصويت عند االقتضاء.
مم أعطى التح ّول التونيس طاب ًعا مدن ًيا توافق ًيا ،خالفًا ملرص حيث
ّ
كل محطات التح ّول .ث ّم ما إن احتد
هيمن الطاقم العسكري عىل ّ
الصدام بني اإلسالميني والعلامنيني ،حتى أرسع الجيش املرصي إىل
قتل الدميقراطية يف املهد مقابل اسرتجاع الدولة لسلطتها؛ بينام
فضّ لت األطراف التونسية الحوار حول خارطة طريق للخروج من
أزمة كانت تهدد مسارها الدميقراطي .وبذلك حافظت تونس عىل
حظوظ الدميقراطية .وقد ساعد عىل ذلك مجتمع مدين مك ّون من
 18000جمعية يف آخر تعداد لها ،ترجع أصوله يف الواقع إىل مثانينيات
القرن املايض(((.
8 Abdelkader Zghal,“Le concept de société civile et la transition vers le
multipartisme”, in Michel Camau (ed.), Changements politiques au Maghreb
(Paris: CNRS, 1991), pp. 207 - 228.
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بديل للمجلس التأسييس((( .بل هدفه هو
مل يكن الحوار الوطني ً
التوفيق بني الرشعية االنتخابية والرشعية التوافقية .وكان ذلك
ـؤشا عىل "سقوط" رشعية الحركة االسالمية( .((1انطلق الحوار
مـ ّ ً
ظل وضع اتّسم
الوطني يف نهاية أكتوبر  /ترشين األول  ،2013يف ّ
أول
بانعدام الثقة وانسداد األفق ،ألسباب عدة ومتشعبة مر ّدها ً
إىل التأخري يف إصدار دستور توافقي بعد أربع مس ّودات آخرها يف
حزيران  /يونيو  .2013وثانيًا ،انتقادات األداء الحكومي غري املريض
يف املجال االقتصادي .وثالثًا ،تر ّدي األوضاع األمنية بعد موجة من
العنف قادتها مجموعات دينية متشددة .وهو ما أ ّدى إىل اغتيال
شكري بلعيد يف شباط  /فرباير  2013والنائب محمد الرباهمي يف
آخر متوز  /يوليو  .2013ودام اعتصام باردو ما يقارب كامل شهر
بحل املجلس واستقالة الحكومة املنتهية
آب  /أغسطس ،مطالبًا ّ
رشعيتهام وفق القانون.
دام الحوار ثالثة أشهر وت ّوج يف كانون الثاين  /يناير  ،2014بعد أن
ُوضعت ح ّيز التنفيذ خارط ُة طريق ذات ثالثة مسارات (حكومي،
ودستوري ،وانتخايب) ،متثّلت يف اإلرساع باملصادقة عىل الدستور،
وتكوين حكومة كفاءات تحت رئاسة املهدي جمعة ،واستكامل
انتخاب الهيئة العليا لإلرشاف عىل االنتخابات .وت ّم يف  9ترشين
األول  /أكتوبر  ،2015تكريم الرباعي الراعي للحوار (االتحاد العام
التونيس للشغل ،واملنظمة التونسية لألعراف ،وعامدة املحامني،
والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان) بجائزة نوبل للسالم ،مبا
هو اعرتاف لهذه املؤسسة بقدرتها عىل تجنيب البالد د ّوامة العنف.
والرباعي الراعي للحوار له عمق يف الثقافة السياسية .فهو
إىل ح ـ ّد مــا امــتــداد للدولة املهنية املستحدثة أو الجديدة
( .((1()Neo-Corporatist Stateتأسست منذ االستقالل عىل روافد
أربعة (منظمة الشغالني ،ومنظمة األعراف ،واالتحاد الوطني للمرأة،
واالتحاد الوطني للشباب) .وهي منظامت احتكرت متثيل منظوريها
 9انظر:
Hamadi Redissi, “What role for Tunisia's National Dialogue under the
Interim Unity Government ?”, Arab Initiative Reform, (July 2014), at:
http://bit.ly/1YY7rDw
10 Hamadi Redissi, “The Decline of Political Islam's legitimacy, the
Tunisian case,” Philosophy & Social Criticism, vol. 40, no. 4 - 5 (May/June
2014), pp. 381 - 390
 11حول هذا املفهوم ،انظر:
Frederik B. Pike & Thomas Stritch, The New Corporatism: Social and Political
Structures in the Iberian World. )Notre Dame: University of Notre Dame
Press, 1974).

دراسات وأوراق تحليليّة
تونس بين تدعيم الديموقراطية وتفكك الدولة

مقابل الوالء للدولة املتسلطة( .((1وهذا الحلف بدوره هو امتداد
"للقطب التاريخي" ( )historical blocمبفهوم أنطونيو غراميش،
الحزب
أي املهيمن فكريًّا عىل الحراك منذ أن أسس الحرك َة الوطنية
ُ
الدستوري الجديد ( )1932بروافده آنذاك مبا فيها اتحاد الشغل
( )1946ومنظمة األعراف ( .)1947وينحدر معظم قادة الحركة
بكل أطيافها من سلك
الوطنية وأطر الدولة التونسية واملعارضة ّ
املحامني الذي يرجع تأسيس هيئته إىل بداية القرن العرشين .وهو
ما يجعل النخب متجانسة التكوين والثقافة السياسية والزمالة .أ ّما
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان فهي أول منظمة يف
أفريقيا ( ،)1978نشأت يف رحاب الطبقة املتوسطة وليدة التحديث
وكل هذا يغذي ثقافة التنازل .فالدولة التونسية
ما بعد االستعامرّ .
بنفسها تع ّودت عىل الرتاجع يف القرارات غري الشعبية أو التي تفيض
إىل تفجري األوضاع .فقد تخلّت عن سياسة التعاضد االشرتايك يف ،1970
وعن الرفع يف أسعار املواد الغذائية ( )1978يف مرحلة لربلة االقتصاد.
وحتى بن عيل التزم بوضع حد لسياسته القمعية بحسب ما رصح به
يف آخر خطاب له يوم  13كانون الثاين  /يناير .وترسبت هذه الثقافة
جل األطراف مبا فيها النهضة التي ع ّدلت من إطالقية مقوالتها
إىل ّ
العقائدية ،وقبلت سياس ًّيا تحت ضغط املجتمع املدين مراجعة
العديد من قراراتها ،مبا فيها التشبث بالرشعية االنتخابية أثناء أزمة
فضل عن تخلّيها عن حامية الحركات السلفية بعد تلكّأ م ّر.
ً .2013
وكان من نتائج منطق التآلف الوصول إىل ما س ّمي بـ "دستور توافقي"
( )2014بعد رفض املجتمع املدين أربع نسخ أرادت األغلبية الربملانية
يف املجلس التأسييس (املتكونة من حزب النهضة وحلفائها) فرضها عىل
األقلية العلامنية (متوز  /يوليو  ،2012كانون األول  /ديسمرب ،2012
نيسان  /أبريل  ،2013حزيران  /يونيو  .)2013تأسست لجنتا توافق
داخل الربملان ،ويف هياكل الحوار الوطني عملتا بالتنسيق للوصول
إىل النسخة النهائية .وهذا خالفًا ملرص حيث "الرابح يتحصل عىل
الكل"  takes all the winnerأكان الطرف اإلسالمي (دستور )2012
أو العلامين  -العسكري (دستور  .)2014-2013وشملت التوافقات
يف األصل مسألة اإلسالم ،فقد أق ّر الدستور الفصل األول كام ورد يف
دستور " :1959تونس دولة حرة ،مستقلة ،ذات سيادة ،اإلسالم دينها،
والعربية لغتها والجمهورية نظامها" .وعىل مدى أربعني سنة ساد
غموض حول الصيغة (هل أ ّن اإلسالم دين الدولة أم تونس بصفتها
بال ًدا أغلبيتها مسلمة؟) .وقد حاولت األغلبية الربملانية رفع اللبس
بإدراج "دين الدولة" توضي ًحا للفصل األول ضمن فصول الدستور يف
 12حول جدلية الدولة القوية واملجتمع الضعيف ،انظر:
Hamadi Redissi, “Etat fort, société faible en Tunisie,” Maghreb- Machrek, no.
192 (2007), 89 - 117.
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النسخ األربع ّإل أنه وقع العدول محافظة عىل الغموض يف الجلسة
العامة الختامية .كام وقع من باب أوىل وأحرى رفض الرشيعة مصد ًرا
للترشيع .وأضيف للفصل األول الثاين الذي يرفق اللبس "تونس دولة
مدنية ،تقوم عىل املواطنة ،وإرادة الشعب وعلوية القانون" .وهذان
الفصالن ال يجوز تعديلهام.
وكان مربط الفرس الفصل السادس الذي وقع التصويت عليه مرتني
يف بداية الجلسة العامة الختامية (بعد الفصل الخامس) ويف نهاية
أعامل املجلس ضمن الخالفيات األخرية .ويشمل عىل األقل عرشة
عنارص (نضيف أرقا ًما غري واردة يف النص)" :الدولة راعية للدين
( ،)1كافلة لحرية املعتقد ( )2والضمري( )3ومامرسة الشعائر الدينية
( ،)4ضامنة لحياد املساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزيب(.)5
تلزم الدولة بنرش قيم التسامح االعتدال ( )6والتسامح ( )7وبحامية
املقدسات ومنع النيل منها ( ،)8كام تلتزم مبنع دعوات التكفري ()9
والتحريض عىل الكراهية ( )10والعنف وبالتصدي لها ( .")11ويع ّد
الدستور التونيس أول نص أسايس عريب يق ّر بحرية الضمري ،إذا ما
استثنينا دستور لبنان الطائفي ( )1926إذ وردت العبارة يف النسخة
األصلية الفرنسية ( )Liberté de conscienceوالتي ترجمت للعربية
بـ "حرية املعتقد" والفرق شاسع بينهام.
وشمل التوافق نوعية النظام السيايس ،ذلك أ ّن األغلبية أرادت
نظا ًما برملان ًّيا يضع كل الصالحيات يف أيدي الحكومة املنبثقة من
الربملان ،بينام فضّ لت املعارضة نظا ًما شبه رئايس يوازن بني السلط،
وقد اختري هذا األخــر مع بعض التنقيحات .هل أ ّن الدستور
توافق سيايس أم قيمي؟ هنالك ثالثة أنواع من التوافقات :الوفاق
اإلثني – االجتامعي  consociational pactمثل بلجيكا وسويرسا
ولبنان .ويشرتط فيه مقايضة التجاذب بقبول التمثيل النسبي الذي
يع ّدل من املفهوم األغلبي للدميقراطية (الرابح يحدد مصري الخارس).
ث ّم هنالك الوفاق حول قيم متعالية وكونية أي عقد اجتامعي بني
أفراد  disembeddedتخلصوا من روابطهم الجامعتية واإلرث الثقايف
التاريخي مبا فيه الدين الجامعي .وأحسن مثال هو فرنسا .وهنالك
أخ ًريا الوفاق السيايس املبني عىل التحالفات الظرفية والعقالنية
الهدفية (هدف  /وسيلة) والحسابية (ربح  /خسارة) كام نجده يف
نظريات العقالنية الشكلية .ويف الحصيلة ،ميكن القول إ ّن الدستور
هو حصيلة "اتفاق سيايس  -قيمي" كان فيه للحسابات السياسية
دور ال يقل دف ًعا عن الثقافة السياسية الجمعية املدنية.

تجانس النسيج االجتماعي
وتتناغم ثقافة الوفاق مع تجانس النسيج االجتامعي .فالدولة التونسية هي
دولة  -أ ّمة موحدة .وذلك خالفًا للعديد من الدول الدميقراطية املتعددة
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األجناس التي تحتاج إ ّما إىل مواطنة متعددة األجناس multicultural
 citizenshipمثل أمريكا وكندا أو إىل اتفاق إثني – اجتامعي
 .consociational pactوهو ما مييز تونس أيضً ا عن الدول العربية
األخرى التي بررت فيها االنقسامات الدينية (مسلمون  /غري مسلمني)،
واإلثنية (قبائل وأعراق) ،والطائفية (شيعة  /سنة) ،ما غذى الدكتاتورية
باسم وحدة األ ّمة .فالشعب التونيس شعب ال يشكو من اختالفات
عرقية (األغلبية من البيض) ،وال قبلية (تالشت العالقات القبلية من جراء
التحديث القرسي) ،وال دينية (األغلبية من املسلمني) ،وال طائفية (الكل
سنة) ،وال حتى مذهبية (الكل مالكية) .وهو ما س ّهل عملية التوافق
السيايس وج ّنبها العوائق املوجودة يف البلدان األخرى متعددة األطياف
التي مل تنجح .صحيح أ ّن الوالءات القبلية املمزوجة بالزبانية املستحدثة
كان لها دور ال يستهان به يف الثورة خاصة يف املناطق التي اندلعت منها
(سيدي بوزيد والقرصين) كام أثبتته التحقيقات امليدانية التي أرشف
عليها مولدي األحمر( .((1ولكن لوال تدخل الطبقات الحداثية املتمثلة يف
العملة وأرباب املهن الحرة يف املدن عىل الخط ،لكان مآلها الفشل كام
هو الحال يف كل االنتفاضات الريفية منذ العرص الوسيط يف العامل بأرسه.
وهذا هو الفرق بني الـ "خروج" ضد سلطان جائر والثورات الحديثة.
ويف املقابل ،هنالك متايز كثيف ومو َرم بني بني العلامنيني واإلسالميني
لهيمنة الثقافة العلامنية عىل النخب أكرث إطالقًا من البلدان العربية
األخرى (باستثناء لبنان والجزائر) .لكن ق ّرب الحوار الوطني وجهات
النظر وتكوين الحكومات املشرتكة (الرتويكا سابقًا وبني نداء والنهضة)
فضل عن توجه حركة النهضة إىل التونسة واالنصهار بالتدريج
أيضً اً .
يف االسالم التونيس السني املاليك فق ًها واألشعري عقيدة .فال ننىس أنها
يف بداياتها كانت حركة إخوانية ويف بداية املسار الدميقراطي رفضت
إحياء رموز الدولة الوطنية مثل بورقيبة وعيد الجمهورية ()1957
وعيد الشهداء ( .)1938فهي مل تقبل ّإل الوالء لصندوق االقرتاع .وهنا
ال بد من التفريق والتمييز بني أنواع الوالء :فالوالء للجامعة هو والء
للقيم ،أ ّما الوالء للحكومة فهو القبول بالرشعية االنتخابية ،يف حني
أ ّن الوالء للدولة هو والء للنظام  .))systemوهذا هو الرهان الذي
تريد تونس ربحه.

الدولة العضوية المتجددة
يبدو من املتهافت أن نقول إ ّن تونس كانت تاريخ ًّيا دولة ق ّوة.
ومتأسسة
أول دولة بصفتها جامعة منظمة
ولك ّنها هي كذلك .فهي ً
ّ
 ،institutionalizedتحتكر الضغط املسلح عىل مساحة ترابية
 13انظر :املولدي األحمر" ،الثورة يف سيدي بوزيد والقرصين" ،يف الثورة التونسية :القادح
املحيل تحت مجهر العلوم اإلنسانية ،املولدي األحمر(مقدم) (بريوت :املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات.)2014 ،
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مقبولة اجتامع ًّيا .ويف الحال تتمتّع الدولة التونسية بعمق تاريخي
يرجع بحسب املؤرخني إىل الدولة الحفصية تقري ًبا ،والتي دامت
ما يقارب ثالثة قرون ( ،)1574-1236تلتها الدولة املرادية التي
خرجت من أحشائها الدولة الحسينية التي بدورها دامت ثالثة قرون
( ،)1956-1705خالفًا ملعظم الدول العربية األخرى باستثناء مرص
واملغرب .وهي ثان ًيا دولة القوة اإلدارية (Etat de la puissance /
 ،(Machtstaatأي الدولة الحارسة التي تنتج القانون وتطبقه عىل
املواطنني ،وال تطبقه عىل نفسها ،خالفًا لدولة القانون (Rechtstaat /
 ،)Etat de droitأي الدولة التي تخضع للقانون.

وعىل هذا األساس ،عمدت تونس يف القرن التاسع عرش بصفتها دولة
ذات قوة إدارية إىل القيام بإصالحات تحديثية عىل غرار ما قامت به
لعل أه ّم تلك اإلصالحات الرتسانة القانونية التي
تركيا وأملانيا واليابانّ .
بدأت بعهد األمان يف  1857املستوحى من التنظيامت الرتكية ،وبإقرار
أول دستور يف العامل اإلسالمي يف  .1861تلتها إصالحات عديدة ،أسس
لها خري الدين باشا الوزير األول ،ما بني  1873و ،1877يف امليدان الجبايئ
واألوقاف وعقلنة اإلدارة وتعصري التعليم وعلمنة العدالة وإعادة ترتيب
السلطة الدينية .ومل تعرف هذه اإلصالحات اعرتاضات جدية من النخب
أو الشعب .وهو ما يربهن عىل أ ّن الدولة مل تعتمد عىل القوة Potestas
العارية بل عىل السلطان  ،Auctoritasوهي السلطة الرشعية التي
يتحدث عنها ماكس فيرب .وهذا خالفًا للدول األخرى التي ألحق البعض
أصل حينها إلّ يف
منها بالدول املستعمرة ،أو مل تكن قامئة وموجودة ً
شكل محافظات تركية (العراق ،وسورية ،ولبنان) أو مشايخ (بلدان
الخليج) .وميكن اإلشارة إىل أ ّن ذلك هو السبب الرئيس يف تصنيف
تونس محمية وليست مستعمرة .ثالثًا ،هي دولة قوية.
وهي ليست الدولة التي تعتمد عىل العنف ،وإنّ ا هي الدولة العضوية
 organic Stateالقادرة عىل النفاذ إىل املجتمع .وهذا هو مفهوم الدولة
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القوية بحسب ميقدال( .((1ولقد ُع ّدت الدولة اإلنكليزية يف العصور
الوسطى مثالً للدولة القوية ألنها اعتمدت عىل أدىن ما ميكن من األجهزة
لتسيري دواليبها (مبا فيها األمن والجيش والعدل) وأطلقت الحرية للمجتمع
والسوق .يف املقابل ُص ّنفت الدولة العثامنية مع أنّها إنكشارية ،دولة
ضعيفة وذلك لثقل أجهزة الدولة وخاصة الجيش عىل الخزينة( .((1وهذا
بالضبط ما حصل ما بعد االستقالل .فالنخب التونسية هي النخب العربية
الوحيدة التي كانت مدنية (ال عسكرية) ومدينية ( urbanال ريفية)،
وعلامنية ال أصولية  .scripturalربطت مجد ًدا مع إصالحات الدولة
اإلدارية من القمة وبطريقة تسلطية .ويف إطار التحديث الفوقي قامت
الدولة مبارشة ويف ظرف وجيز ( )1961-1956أولً بعقلنة البريوقراطية
من خالل ترسانة من اإلجراءات .ولقد بسطت نفوذ الدولة عىل كامل
ترابها .كام وقعت عرصنة نوعيته من خالل حذف املؤسسات الرتابية
التقليدية مثل الشيخ والقايد ،وتعويضها باملعتمد والوايل تحت إرشاف
وزارة الداخلية .وثانيًا العلمنة من خالل الحد من السلطة بتوحيد القضاء
وإلغاء املحاكم الدينية والوقف واملدارس الدينية وإلحاق التدريس بجامع
الزيتونة إىل التعليم الرسمي واملجاين واإلجباري خارج النمط التقليدي.
وثالثًا ،بتثوير العالقات الجنسية عرب إصدار مجلة األحوال الشخصية
غيت البنية الدميغرافية للمجتمع وثقافته املدنية .وكانت
( )1956التي ّ
بذلك الدولة القوية القادرة عىل النفاذ يف املجتمع من دون أي اعرتاض.
هذه هي جذور الدولة القوية التي سقطت فيام بعد يف الخلط بني قوة
القبول الطوعي أو السلطان ،والقوة العارية أو الغلبة .وهي بدورها
انهارت يف  14جانفي .ولكن للمرء أن يتساءل :هل سقطت الدولة
أم انهار النظام أم تراجعت القيم؟ فالدولة مؤسسة دامئة ،أ ّما النظام
تغي
فهو مجموعة أشخاص متغريين ،وأ ّما القيم فهي عامة وجامعةّ .
النظام ،وضعفت الدولة واهتزت القيم منذ  14جانفي .فعىل الرغم من
تعدد الهزات التي صاحبت  14جانفي ،فإ ّن الدولة التونسية مل تنهر .ومل
يضعف إلّ الوالء للحكومة وللقيم الثقافية التي تجمع الجامعة ،والتي
اهتزت .لك ّنها يف املقابل مل تنقطع .وهذا ناتج عن التحديث الذي قامت
مم سمح للدميقراطية أن تتطور عىل خالف ليبيا
به تونس تاريخيًّاّ .
واليمن البلدين اللذين يفتقران إىل مقومات الدولة.

11
الصيغ ،فقد متّت مطالبة الدولة بحامية الحقوق والدستور من خالل
استعامل بنوده ملفردات مثل "تسعى الدولة" أو "تسهر الدولة" ،أو
"تضمن الدولة" وكأ ّن الدولة مالذ الجميع .كام أ ّن الدولة العضوية
هي أيضً ا مهنية مستحدثة  .neo-corporatist Stateوالفرق هو أ ّن
الدولة العضوية تقاس بدرجة النفاذ يف املجتمع بينام املهنية ال تعنى
ّإل بالعالقة بني سلطة الدولة ومتثيل الهياكل الفئوية املهنية (عامل،
ورجال أعامل ،ونقابات ،واتحادات) عرب عقد الوالء مقابل احتكار
التمثيل .ومن الخصائص التونسية أ ّن الدولة املهنية ما زالت فاعلة أي
مجمل .ولكن تعمل يف شكل تفاويض وطوعي،
ً
إ ّن التعددية مل تطلها
بينام كان يف السابق قرسيًا.
وعمو ًما ،أث ّرت الدولة العضوية  organic Stateيف املجتمع يف العمق.
فالدميقراطية كانت نتا ًجا للتحديث املتعدد األوجه (الرخاء النسبي
والطبقة املتوسطة والنخب املتعلمة) .وهذه املقومات تسمح بتزاوج
األمن والحرية والدميقراطية ،وهو ما يؤسس قيام دولة دميقراطية
وقوية يف اآلن نفسه .وهذا خالفًا ملن يتص ّور أ ّن الدميقراطية تضعف
الدولة وتنبئ بانهيارها .وأحسن دليل عىل أ ّن الدولة تستعد السرتجاع
عافيتها هو مرشوع املصالحة االقتصادية الذي بادر به رئيس
محل جدل بني مساند (الفريق
الجمهورية مؤخ ًرا .وهذا املرشوع ّ
مدخل
ً
الحاكم مبا فيه النهضة) واملعارضة التي تخىش أن يكون
لرجوع الدولة العميقة وإقبار الدميقراطية.

ً
ثالثا :العدالة االنتقالية في الميزان
يتخلل مسار العدالة االنتقالية بصفتها جز ًءا من التدعيم الدمقراطي
ثالثة تجاذبات كربى :بني من يتص ّور أ ّن الثورة انتهت ،ومن ينادي
مبواصلتها .وبني الحكومات املتعاقبة واملعارضة التي تزايد كل منها
عىل امللف ،وبني االسالميني والعلامنيني .تتمثّل عنارص العدالة يف
أربعة إىل خمسة جوهرها إنصاف املظلومني( .((1وهي التي أخذ بها
القانون التونيس املؤسس للجنة الحقيقة والكرامة لفظًا(.((1

كام أ ّن دولة القوة اإلدارية أصبحت دولة قانون من خالل إرساء
الدستور الجديد يف  ،2014والذي حصل حوله إجامع حول القيم
الجديدة التي تربط املجتمع .اذ ت ّم تضخيم دور الدولة عرب تعدد

•الحق يف العدالة :وهو املحاسبة أي محاكمة الجناة عرب قوانني
وهيئات تضمن محاكمة عادلة عرب هيئات قضائية غري تقليدية

14 Joel S Migdal, Strong Societies and Weak States: State-Society Relations
and State Capabilities in the Third World (Princeton: Princeton University
Press(, 1988.
15 Eric Jones, The European Miracle, Environments, Economies and
Geopolitics in the History of Europe and Asia (Cambridge: Cambridge
)University Press, 1981

16 Neil Kritz (ed.), Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon
with Former Regimes, vol. 3 (Washington, DC: United States Institute of Peace
Press, 1995); Ruti Teitel, Transitional Justice (Oxford: Oxford University
Press, 2000).
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(مثل املحكمة الجنائية الدولية) أو محاكم الحق العام أو مزيج
من هذا وذاك.
الحق يف الحقيقة :معرفة ما حصل للمتظلمني ببعث لجان لتقيص
الحقائق نشأ منها  30لجنة يف العامل(.((1
الحق يف التعويضات :جرب الرضر املادي (تعويضات وامتيازات)
واملعنوي عرب االعتذار العلني والرسمي من الدولة ،وإجراءات رمزية
مثل بناء نصب تذكاري وتخليد ذكرى املعاناة(.((1
•ضــان عــدم تكرار االســـاءة بإصالح املنظومة القانونية
واملؤسساتية ،وإصدار قوانني تحمي حقوق اإلنسان ،وتحصن
حياد األجهزة (األمن والجيش واملخابرات).
•املصالحة عرب املطالبة بالعفو من األشخاص املعتدين وقبوله من
طرف الضحية.
ولك ّن مفهوم العدالة االنتقالية أشمل .هو يطرح سؤالً محوريًا
بحسب أول منظريها" :كيف ينبغي للمجتمعات أن تتعامل مع
ماضيها الشيطاين؟"( .((2تطرح ثالثة أسئلة يف هذا الصدد :أولها ،ما
هو مصري أصحاب القرار للنظام السابق؟ وثانيها ،كيف التعامل مع
األمنيني والعسكريني املسؤولني عن انتهاكات حقوق االنسان؟ وثالثها،
هل يجب انتزاع أمالك املرتشني والفاسدين املقربني من السلطة
السابقة؟ ويف هذا اإلطار تعرث مسار العدالة االنتقالية وتداخلت
امللفات وتلكأت اإلرادة السياسية يف التعامل مع األطراف الثالثة
املسؤولة (الطاقم السيايس ،واملسؤولون عن االنتهاكات ،واملرتشون).
وميكن لنا أن نلخّص إدارة ملف العدالة االنتقالية بأنها ارتجالية.
اتسمت املرحلة األوىل ( )2011بازدواجية اآلليات أي بعث لجان
خاصة مع املحافظة عىل صالحيات العدالة التقليدية (من محاكم
حق عام ومحاكم عسكرية) واتخاذ إجراءات حول بعض امللفات
مثل العفو الترشيعي العام وملف "شهداء الثورة " ومصادرة أمالك
العائالت املقربة من بن عيل .عىل الرغم من تغري األغلبية السياسية
18 United Nations, Economic and Social Council, Commission on
Human Rights, promotion and protection of human rights, Study on the right
to the truth, E/CN.4/2006/91 (8/2/2006).
19 Basic Principles, United Nations, Basic Principles and Guidelines on
the Right to Remedy and Reparations for Gross Violations of International
Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian
)Law (UN, 2005
20 Teitel, p. 3.
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مرتني ( 2011و ،)2014فإ ّن املرحلة الثانية ( )2014 2012-مل تقطع
مع هذا التميش.
•وواكبت الحكومات املتعاقبة إدارة امللفات بنفس االنتقائية إىل
حد انشاء هيئة الحقيقة والكرامة (كانون األول  /ديسمرب )2013
وتغيري األغلبية الحكومية (كانون األول  /ديسمرب .)2014
وعىل امتداد األربــع سنوات تكاثرت الهيئات واملؤسسات
املناط بعهدتها مهامت العدالة االنتقالية ،وتداخلت الوظائف
وتشعبت ،ما عقّد األمور وأخّر الحلول .هناك إذًا نوع من
االستمرارية يف تص ّور العدالة االنتقالية ،والتي تعكس بدورها
التميش السيايس املرن الذي توخّاه التحول يف تونس ،إىل درجة
أنه قد تفقد العدالة االنتقالية .نتطرق للملفات املطروحة
الواحد تلو اآلخر .لنخلص بالتساؤل حول املصالحة.

مسؤولية الطاقم السياسي
انتقلنا من العزل الظريف إىل غلق امللف .ففي خضم الثورة حصل يف
 20كانون الثاين  /يناير فصل الدولة عن الحزب ومصادرة "املمتلكات
املنقولة وغري املنقولة" للحزب( .((2وتبعه استقالة املسؤولني السامني
يف قيادة التجمع الدستوري الدميقراطي الحزب الحاكم( .((2ويف يوم
 6شباط  /فرباير  ،2011ت ّم تعليق جميع نشاطات التجمع الدستوري
الدميقراطي ،ويف يوم  9آذار  /مـــارس  ،2011حل حزب التجمع
الدستوري الدميقراطي بقرار قضايئ وتكليف وزارة املالية بالنظر يف
مصري ممتلكاته .كام منع من الرتشح لالنتخابات التأسيسية كل من
تح ّمل مسؤولية صلب الحكومة يف عهد الرئيس السابق املنتمني إىل
التجمع الدستوري الدميقراطي ،ومن تحمل مسؤولية يف هياكله ومن
ناشد الرئيس السابق للرتشح ملدة رئاسية جديدة لسنة  2014من
الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة( ..((2وهذا مل مينع مشاركة ما يقارب
" 21حل حزب التجمع الدستوري الدميقراطي يف تونس" ،النهار الجديد ،2011/3/9 ،يف:
_http://www.ennaharonline.com/ar/latestnews/dernieres_nouvelles
monde/74899.html
 22استقال كل من الرئيس فؤاد املبزع ،والوزير األول محمد الغنويش ،ووزير الخارجية
كامل مرجان ،ومستشار الرئيس منرص الروييس.
 23املرسوم عدد  35لسنة  2011املؤرخ يف  10ماي  2011املتعلق بانتخاب املجلس
الوطني التأسييس.
أمر عدد  1089لسنة  2011مؤرخ يف  3أوت  2011يتعلق بتحديد املسؤوليات صلب هياكل
التجمع الدستوري الدميقراطي طبقا للفصل  15من املرسوم عدد املؤرخ يف  10ماي 2011
املتعلق بانتخاب املجلس الوطني التأسييس.
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عرشين حزب منبثقًا من التجمع ممن مل يتحملوا مسؤوليات( .((2كام
أمكن للجميع املشاركة يف االنتخابات الترشيعية والرئاسية (.)2014
ومل يبق مفتو ًحا إلّ ملف املسؤولية الجزائية للطاقم السيايس السابق.

المسؤولية الجزائية
كان أول إجـراء تكوين "اللجنة الوطنية الستقصاء الحقائق يف
التجاوزات واالنتهاكات املسجلة خالل الفرتة املمتدة من  17ديسمرب
 2010إىل حني زوال موجبها" للتحقيق يف املسؤولية الجنائية لكل من
تورط يف قتل وجرح املتظاهرين وتقديم امللفات إىل العدالة العادية.
ثم تاله العفو الترشيعي العام لكل من وقعت محاكمته "ما قبل 14
جانفي" (أي منذ االستقالل) من أجل جرمية سياسية (االعتداء عىل
أمن الدولة ،واإلرهاب ،واالنتامء ألحزاب غري معرتف بها ،والتظاهر،
والنشاط النقايب) وإقرار "حق العودة للعمل وطلب التعويض"(.((2
•ومن الناحية الجزائية البحت ،وقع االلتجاء إىل املحاكم العادية
مم عطل املتابعة
عوض املحاكم الخاصة للعدالة االنتقالية ّ
وعقّدها .وحوكم بعض املورطني ،وأطلق رساح آخرين بعدم
سامع الدعوى ،كام أ ّن هنالك قضايا جارية وأخرى يكتنفها
الغموض أو عدم معرفة الجاين.
ويف ما يخص جرب الــرر ،صدر مرسوم يف  2011حول "تعويض
شهداء ثــورة الحرية والكرامة" أي كل من استشهد أو أصيب
بسقوط بدين ابتداء من  17كانون األول  /ديــســمــر 2010 إىل
 19شباط  /فيفري  .((2(2011أ ّما الجانب الثاين الخاص بالتعويضات،
فقد وقع فيه جرب الرضر مبقابل مبلغ زهيد ،اعتام ًدا عىل مرسوم
خــاص( .((2وبحسب وزير العدل والعدالة االنتقالية يف حكومة
شخصا (من أصل  )11.000و268
الرتويكا ،انتفع بالتعويض 6453
ً
 24ملزيد التفاصيل عن األحزاب الدستورية ،انظر:
Khémira Chokri, “La recomposition du mouvement destourien” , in
Hammadi Redissi & Asma Nouira & Abdelkader Zghal (eds.), La Transition
démocratique en Tunisie: État des lieux: Les acteurs (Tunis: Diwen Édition,
2012), pp. 35 - 70.
 25مرسوم عدد  1لسنة  2011مؤرخ يف  19فيفري  2011يتعلق بالعفو العام.
 26مرسوم عدد  97لسنة  2011مؤرخ يف  24أكتوبر  2011يتعلق بالتعويض لشهداء ثورة
الحرية والكرامة 17 :ديسمرب  14 - 2010جانفي  2011ومصابيها ،واملنقح بالقانون عدد 26
لسنة  2012املؤرخ يف  24ديسمرب .2012
 27املرسوم عدد  40لسنة  2011املؤرخ يف  19ماي  2011واملتعلق بجرب األرضار الناتجة
عن االضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدها البالد.
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من جرحى الثورة (من أصل  .((2()3656وقال إ ّن  20مليار دينار
(ما يقارب  12مليون دوالر) رصفت يف جرايات ومنح عدة ومنافع
ترض عائالت الشهداء والجرحى باملبالغ
اجتامعية( .((2ولكن مل َ
الزهيدة التي خصصت لهم .وبقي امللف مفتو ًحا.

ملف الرشوة والفساد
تم تكوين لجنة تقيص الحقائق يف مجال الرشوة والفساد يف نفس
اليوم الذي أحدثت فيه لجنتي اإلصــاح السيايس ولجنة تقيص
الحقائق ( )2011ووقع إصدار مرسوم متعلق مبصادرة األمالك
التابعة لعائلة واقــارب الرئيس السابق من عقارات ومنقوالت
للترصف
وحقوق مالية( .((3ولهذا الغرض ت ّم إحداث اللّجنة الوطن ّية ّ
يف املمتلكات واألمــوال املعن ّية باملصادرة أو االسرتجاع( .((3وعىل
ظل
الرغم من أنّها متك ّونة من مسؤولني سامني فإنّها مل تسطع يف ّ
الحكومات املتعاقبة أن تحسن إدارة األموال املصادرة لغياب اإلرادة
والكفاءة .واكتفت مبتابعة العديد من املسؤولني عىل أساس فصول
املجلة الجزائية املتعلقة باستغالل النفوذ من دون وجه .ومل يقع
فضل عن
اسرتجاع األموال املودعة يف الخارج ،لغياب سياسة حازمةً ،
تعقد اإلجراءات الدولية.
محاسبة أم مصالحة؟
انتقلنا من مرحلة اللجان االنتقالية املؤقتة إىل إنشاء هيئة الحقيقة
والكرامة سنة  2013يف إطار قانون يتعلق بالعدالة االنتقالية(.((3
وتتمتع هذه الهيئة بالشخصية املعنوية إىل جانب االستقالل املايل
واإلداري( .((3و ّعرف هذا القانون العدالة االنتقالية بكونها "مسار من
اآلليات والوسائل" يرمي إىل كشف حقيقة انتهاكات حقوق االنسان
ومساءلة املسؤولون ومحاسبتهم عنها وجرب رضر الضحايا ورد االعتبار
" 28يف مائدة مستديرة لوزارة العدل وحقوق االنسان والعدالة االنتقالية :جرب الرضر
لضحايا االستبداد بني الواقع واملنشود" ،صحيفة املغرب ،2014/6/14 ،يف:
http://bit.ly/1MQAeD2
 29هيثم الزڤيل" ،وزير حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية سمري ديلو يف كلمة الوداع
خطاب انتخايب بامتياز يعدد أهم إنجازات الوزير وأعامله" ،صحيفة املغرب ،2014/1/22 ،يف:
http://bit.ly/1MQxJk9
 30انظر املرسوم عدد  13لسنة  2011املؤرخ يف  14مارس 2011املتعلق باملصادرة.
 31املرسوم عدد  68لسنة  2011املؤ ّرخ يف  14جويلية.
 32قانون أسايس عدد  53لسنة  2013مؤرخ يف  24ديسمرب  2013يتعلق بإرساء العدالة
االنتقالية وتنظيمها.
 33ينص الفصل  18من القانون األسايس عدد  53املتعلق بإرساء العدالة االنتقالية:
"تحدث هيئة مستقلة ،تسمى هيئة الحقيقة والكرامة ،تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل
املايل واإلداري".
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لهم مبا يحقق املصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجامعية ويضمن
عدم التكرار ومن ث ّم االنتقال الدميقراطي( .((3وهي املبادئ نفسها
املكونة للعدالة االنتقالية عامة املذكورة آنفًا (املحاسبة ،والحقيقة،
والتعويض ،واملصالحة وعــدم التكرار واإلصــاحــات الهيكلية).
ووقعت دسرتة منظومة العدالة االنتقالية يف  2014ضمن األحكام
االنتقالية للدستور(.((3

كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

االقتصادية وعمل هيئة الحقيقة والكرامة الذي عليه التخصص يف
انتهاكات حقوق االنسان.

•وتتمتع الهيئة بصالحيات واسعة منها النفاذ لألرشيف ،واالطالع
عىل القضايا املنشورة يف طور التحقيق ،واملعاينة والتفتيش،
واالستعانة بأعوان السلطة العامة املتعلقة بالتقيص والتحقيق
وحامية الشهود .وتحيل الهيئة عىل دوائر مختصة باملحاكم
االبتدائية النظر يف االنتهاكات واملحاسبة .وأوكل للجنة أيضً ا
تكوين لجنة تحكيم ومصالحة ســواء أكــان ذلك يف مجال
االنتهاكات أم يف مجال الفساد املايل بني األطراف املعنية .كام
وقع تكوين صندوق الكرامة لتعويض الضحايا .وأ ّما االختصاص
الزمني للهيئة ،فهو ميتد منذ شهر متوز  /يوليو  1955إىل حني
تاريخ صدور القانون يف ديسمرب  .2013وهو ما أثار حفيظة
العديد من األطراف التي رأت يف ذلك محاولة إلعادة كتابة
إخالل بالقيم الوطنية.
الذاكرة الوطنية ً
بدأ السجال بعد أن أعلن رئيس الدولة يف االحتفال بعيد االستقالل
يوم  20آذار  /مـــارس  ،2015رضورة املصالحة للخروج من األزمة
االقتصادية ،ورفع الحواجز عن رجال األعامل املمنوعني من السفر.
وبادر بقانون ،يحتوي عىل ثالثة إجراءات :العفو عىل املوظفني غري
املتابعني من العدالة باستثناء املتهمني بالرشوة؛ املصالحة بني رجال
األعامل حالة بحالة ،صفقة بصفقة ،تحت طلب املنتفع بالرشوة؛
وتحويل الودائع يف البنوك األجنبية إىل حسابات تونسية بالدينار
القابل للتحويل .ويرمي املرشوع إىل إرجاع الثقة يف االستثامر ،مع
العلم أ ّن مداخيل املصالحة ترصف عىل املناطق املحرومة .يف املقابل
يرى املعارضون أ ّن التميش يخرق الفصل  148من الدستور الذي
ينص عىل أن "تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة االنتقالية" .ومن
ث ّم تؤكد أحقية الهيئة يف النظر يف ملفات املورطني يف الفساد ويف
التحكيم بني األطراف من دون اإلفالت من العقاب .ولجأت الهيئة يف
ترشين األول  /أكتوبر  ،2015إىل لجنة البندقية (وهي لجنة أوروبية
تدعى باسم املدينة) التي مل ت َر أي تناقض بني قانون املصالحة

من العوائق أيضً ا تشتت الحقل السيايس .وهو رهان ج ّدي ،فاملجال
السيايس هو يف مخاض دائم وخاضع لجدلية االنقسام والتحالف
باستثناء الطرف الديني املستقر .فال تزال الساحة مثقلة بأكرث من
ممثل يف املجلس التأسييس ()2011
مئة حزب ،ومل يبق من  21حزبًا ً
إلّ  9أحزاب أو ائتالفات ( .)2014والجميع يف أزمة هوية مبا فيها
نداء تونس الفائز بـ  86مقع ًدا ( ،)2014والذي هو بدوره يف طور
االنفصام .واملشاورات تدور يوم ًّيا لتكوين جبهات مؤلّفة من أشالء
األحزاب .كام أ ّن نوعية النظام السيايس لها دور يف استقرار التجربة
أو تالشيها :فبقدر ما يدفع النظام الرئايس إىل خطر العودة للتسلط،
يساعد النظام عىل النجاح الربملاين "املعقلن" (أي املمزوج بجرعة من

 34الفصل األول من القانون األسايس عدد  53لسنة  2013املؤرخ يف  24ديسمرب 2013
املتعلق بإرساء العدالة االنتقالية وتنظيمها.
 35دستور  ،2014الفصل  ،148الفقرة . ،9

36 Abraham Diskin & Hanna Diskin & Reucn Y. Hazen, “Why
”Democracies Collapse: The Reasons for Democratic Failure and Success,
International Political Science Review, vol. 26, no. 3 (2005), pp. 291 - 309.

رابعا :التحديات
ً
قام بعض الباحثني بدراسة حول "الدميقراطيات املنهارة"( .((3اعتمدت
عىل  32حالة و 11متغ ًريا وظائفيًا ميكن التأكيد عىل أه ّمها بغض
النظر عن األولوية :النسيج االجتامعي (فبقدر ما يكون مج ّزأ،
تفشل الدميقراطية) وهو ما أجبنا عنه آنفا بإبراز تجانسه؛ والتاريخ
(عائق أو مساعد) :وقد أبرزنا أ ّن اإلرث املحيل عىل األقل عنرص قوة؛
التأثريات األجنبية (بقدر ما يكون مصري الدميقراطية تاب ًعا ،تنهار
التجربة) :والتجربة التونسية محل تجاذب بني غرب يريد جعلها
"منوذج" من بعد ومن دون التزام جدي ،وعرب ينظرون إليها مبزيج
من الحذر واالنبهار؛ وضعف السند الدستوري (وقد تخطت تونس
العقبة بنجاح).

دراسات وأوراق تحليليّة
تونس بين تدعيم الديموقراطية وتفكك الدولة

النظام الرئايس) واملعتمد يف تونس .وبالتوازي مع نوعية النظام منط
االقرتاع :فبقدر ما يساعد منط االنتخاب األغلبي عىل تكوين أغلبية
مريحة ،يدفع منط النسبية املطلق (كل حزب له فرصة التمثيل مهام
كان وزنه) إىل تشتت نظام األحزاب ويعرقل تكوين الحكومات أو
يضعف من أدائها .وهو وضع تونس .ونريد التأكيد بدورنا عىل ثالثة
متغريات :الوضع االقتصادي ،وإضعاف الدولة ،وخطر الفوىض.

مترد
وضع اقتصادي
ٍ
متيز الوضع االقتصاد يف تونس بالرتدي ،مرده الوضع العام .ولكن أيضً ا
تدين قدرة الدولة يف التحكم يف مجريات األمور .فقد شهدت سنة
 2012نسبة منو اقتصادي ناهزت  3.5يف املئة نزلت إىل  1يف املئة
يف  2014يف حني أنها كانت يف حدود  5يف املئة خالل الديكتاتورية؛
ونسبة بطالة ناهزت 16.7يف املئة ،خالل الثالثية الرابعة من سنة
 .2013فسنة  2012شهدت إغالق  160رشكة ومصن ًعا وإحالة 12370
عامل إىل البطالة ،أ ّما سنة  2013فشهدت إرضابني عامني إضافة إىل
ً
عدد من اإلرضابات القطاعية أهمها إرضاب عامل املوانئ مبا يعنيه
من وقف لجزء مهم من حركة التوريد والتصدير وإرضاب املخابز.
وتواصلت موجة اإلرضابات يف  2014مع قطاع التعليم لتستمر مع
حلول السنة الدراسية الجديدة يف  .2015ويف السياق نفسه فإ ّن نسبة
االقتصاد املوازي يف تونس قد وصلت إىل حدود  54يف املئة .وتح ّول
نظام التهريب يف تونس إىل واقع مفزع تؤكده األرقام وتثبته الوقائع
ويؤش ذلك عىل عدم قدرة الدولة عىل لربلة االقتصاد .فمن
اليوميةّ .
أهم األسباب التي أدت إىل تفاقم ظاهرة التهريب ارتفاع الرسوم
الرضيبية ،والتي تصل يف بعض األحيان إىل  100يف املئة .وهو ما دفع
العديد من التجار إىل االنتصاب بطريقة فوضوية عىل قارعة الطريق.
ومل تنجح الحمالت الوطنيّة للتصدي لظاهرة االنتصاب الفوضوي
وتنفيذ قرارات الهدم واإلزالة .وتشري إحصائيات نرشتها وزارة التجارة
التونسية ،إىل أ َّن التهريب يك ّبد تونس سنويًّا خسائر تق ّدر بـ  3.6مليار
دوالر .ومن املفارقات أن دخل تجار التهريب أيضً ا منظومة الحراك
االحتجاجي الثوري ،شأنهم شأن أي موظف عادي .فقد شهدت
مدينة بن قردان ،معقل املهربني ،يف  29ترشين األول  /أكتوبر ،2014
احتجاجات رجال التهريب عىل إغالق الطريق املؤدي للمدخل
الجنويب للمدينة .وهذا يربهن عىل أ ّن الدور األصيل للدولة القادرة
تحل مشكل البطالة
عىل حامية ترابها غري متوافر .كام أ ّن الدولة مل ّ
( )500000خاصة يف صفوف حاميل الشهادات العليا ( ،)170000مل
يحل املشكل مع أ ّن مجهودات الحكومات تواترت منذ الثورة .ومن
ّ
أه ّم ما نتج عن وضعية البطالة موجات الهجرة غري النظامية ،فقد
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تجاوز عدد املهاجرين األربعني ألف حالة منذ الثورة ،وقد تزامنت
هذه الهجرة بالخصوص مع حالة االنفالت األمني.
ـؤشات عىل أهميتها من تبعات أي مسار تح ّول
وتبقى هذه املـ ّ
دميقراطي ،نظ ًرا لعدم استقراره يف مراحله األوىل .ولك ّن األزمة
محل
دامت أكرث من اللزوم ،واضعة جدلية الرثاء والدميقراطية ّ
عينيّ ،إل أ ّن
تساؤل ،نظ ًرا أل ّن الدميقراطية مل ينتج عنها مبارشة ثراء ّ
الدميقراطية رشط للتنمية كام أثبته املثال الهندي .فالظرفية التي
يعيشها املثال التونيس تفتح املجال عىل واقع ميكن فيه التعايش بني
الدميقراطية والرثاء.

إضعاف أداء الدولة
كانت الدولة التونسية عضوية ،قوية ومستقرة .وهي اليوم يف وهن.
جل
مؤشات عىل ذلك أه ّمها ضعف إسداء الخدمات يف ّ
وهنالك ّ
املرافق العا ّمة ،مع تدين نوعيتها ،والتسيّب .وال تزال تشكو الفساد
بدليل استقالة أحد الوزراء مؤ ّخ ًرا (ترشين األول  /أكتوبر )2015
احتجا ًجا عىل الفساد .وتعاين من تسييس الدولة أي تحزبها الذي
أفرز التعيينات بالوالءات .وهو ما انعكس سلبيًّا عىل الخدمات.
فقد أكّد عبد القادر اللباوي رئيس االتحاد الوطني لحياد اإلدارة أ ّن
"أكرث من  70يف املئة من جملة التعيينات يف عهد "الرتويكا" مل تت ّم
مراجعتها بعد" ،مش ّد ًدا عىل "رضورة مراجعة ألف و 200تعيني يف
مؤسسات الدولة من وزارات ومؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية
ومنشآت عمومية "،رشيطة ّأل يقع استبدالها مبن هو موال للنظام
الحايل .ولكن عىل الرغم من جدية هذه االعرتاضات ،فإ ّن التعيينات
بالوالءات ،والتي وقع الرتاجع عن جزء منها مل تفكك اإلدارة التي ال
تزال تشتغل بحسب معايري البريوقراطية العقالنية التي تقوم مبهامتها
باستمرارية .ومن املؤرشات عىل دولة عضوية ،تع ّودت الولوج داخل
املجتمع بسهولة ،رفض قراراتها الفوقية واالحتجاجات الدورية ضد
ممثّيل الدولة من والة ومعتمدين وعمد ومسؤولني سامني (مهام
كانت نوعية الحكومات)؛ وبالنسبة إىل دولة مو ّحدة كانت قد
بسطت نفوذها عىل كامل ترابها منذ نهاية القرن التاسع عرش ،كان
ظهور بؤر خارجة عن سيطرتها ومتلمل عىل الحدود ومظاهر شتى
للعصيان املدين.
ومن الواضح أ ّن املرور صعب من دولة "القوة اإلدارية" (Etat de
ظل دميقراطية
 )la puissance/ Machtstaatإىل دولة القانون ،يف ّ
وكل هذا يربهن عىل تدين قدرة الدولة عىل
ال تلتجئ إىل القمعّ .
"التنضيد" ،أل ّن أي دولة هي يف النهاية الفاعل الوحيد يف املجتمع الذي
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يستمد قوته من قدرته من اكتسابه أكرث من ورقة يف جرابه ،تسمح له
باإلجابة عىل املطالب الفئوية ،وتنظيم قنوات املشاركة ،وجلب الوالء.
يف حني أ ّن الفاعليني اآلخرين لهم مجال تدخل محدود (املؤسسات
فعل يف
االقتصادية ،واألحزاب األطياف .)...وهذا هو الذي ضعف ً
املخيال الجمعي ،وكأ ّن حكاية "الدولة العضوية" أصبحت خرافة.

اإلرهاب
يساهم تنامي اإلرهاب يف تردي االقتصاد ،وضعف الدولة ،وينذر
بالفوىض .لقد عرفت تونس منذ  14جانفي عمليات إرهابية
بصفة متواترة ،ويف مناطق مختلفة ،وبعمليات نوعية .سجلت
الدولة التونسية أول مواجهة بني قوات نظامية وأخرى مسلّحة يف
 18أيار  /مايو  .2011ومتيّزت سنة  ،2012بتواتر العمليات اإلرهابية
توسعت .أ ّما يف  ،2013فتضاعف عدد العمليات اإلرهابية
التي ّ
كمًّ ونو ًعا .فقد تضاعفت حصيلة العمليات اإلرهابية ،كام اغتيل
سياسيان (شكري بلعيد يف  6شباط  /فرباير ،ومحمد الرباهمي يف
 25متوز  /يوليو) .ويف  ،2014متّت العديد من العمليات مبا فيها
استهداف منزل وزير الداخلية آنذاك لطفي بن جدو بالقرصين
يف  28 - 27أيار  /مايو ،والهجومان املتزامنان يف  16متوز  /يوليو
بالرشاشات واآلر يب جي عىل نقطتني عسكريتني يف الشعانبي.
وتواصلت العمليات اإلرهابية يف  ،2015مع متيّزها بعمليتني نوعيتني:
استهدفت األوىل متحف باردو يف  18آذار  /مــارس ،وأسفرت عن
شخصا وجرح العرشات ،واستهدفت الثانية فندقًا بسوسة
مقتل 20
ً
يف  26حزيران  /يونيو ،ونجم عنها مقتل أكرث من  40سائ ًحا وإصابة
 35آخرين بجروح متفاوتة .وتواصل مجد ًدا املسلسل بذبح راعي
الغنم مربوك السلطاين يف ربوع القرصين ،واستهداف حافلة الحرس
الجمهوري يف شارع محمد الخامس بتونس العاصمة ،وأسفر عن
مقتل  14فر ًدا وإصابة أفراد آخرين بجروح خطرة.
مسرتسل .فحتّى رئيس
ً
ويف الحصيلة ،ال ميثّل اإلرهاب خط ًرا ثانويًّا بل
رصح ،بعد العملية اإلرهابية التي ج ّدت بأحد فنادق
الجمهورية ّ

كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

مدينة سوسة ،أ ّن الدولة التونسية مه ّددة باالنهيار يف حال حدوث
عملية إرهابية جديدة .وهو ما دفعه إىل إعالن حالة طوارئ ،ما دفع
الحل
الكثري من التونسيني إىل اإلعراب عن خشيتهم من العودة إىل ّ
األمني ،خاصة أ ّن الرئيس أحال عىل أمر  1978الذي وقع اعتامده
إلخامد االحتجاجات آنذاك .لكن الواقع ب ّدد هذه التخ ّوفات ،إذ مل
متنع حالة الطوارئ األحزاب من تنظيم تظاهرات.
وهذا اإلرهاب هو يف حقيقة األمر مرتبط بالوضع اإلقليمي ،إذ تشهد
الدول العربية تفاقم هذه الظاهرة خاصة مع ظهور داعش ،وتفرخ
اإلرهاب يف تونس حيث انتقلنا من "أنصار الرشيعة" إىل عمليات
تب ّناها داعش .وعىل الرغم من جدية هذه املخاطر ،فإ ّن هذا اإلرهاب
ال يتمتّع بعمق شعبي .فالتصدي لإلرهاب ت ّم من خالل اتفاق األحزاب
والنخب والشعب ،واإلجامع عىل رفض هذه الظاهرة الدخيلة عىل
فضل عن اسرتجاع العسكر والجيش املبادرة
املجتمع التونيس .هذا ً
من خالل القيام بعمليات استباقية .كام تعززت آليات التصدي
لإلرهاب من خالل اإلجامع عىل قانون اإلرهاب ورضورة إرسائه ،بعد
ش ّد وجذب دام قرابة  3سنوات .ففي  25متوز  /يوليو  ،2015متّت
املصادقة عليه بنسبة  177صوت موافق ،يف مقابل  10تحفظ ،وال
صوت ضد مترير القانون .وهو قانون يعتقد أنه يوازن بني التصدي
لإلرهاب واحرتام الحقوق األساسية للمواطن.
تبقى مسألة األصول الفكرية والعقائدية لإلرهاب ،وقد كانت موضوع
"مؤمتر املثقفني ضد اإلرهاب" الذي جمع (آب  /أغسطس  )2015أكرث
من ألف مثقف ،أصدروا بيانًا ودراسة شارك فيها أكرث من  35مثقفًا
كل امليادين .وكان من املتوقّع أن يليه
متس ّ
بورقات وبرنامج عمل ّ
املؤمتر الوطني ضد اإلرهاب مبشاركة األحزاب والجمعيات تحت رعاية
مؤش خطري خاصة يف غياب سياسة
الحكومة .إلّ أنه مل يلتئم .وهو ّ
حازمة للتصدي لإلرهاب .ففي آخر خروج له بعد تفجري حافلة الحرس
الجمهوري (ترشين الثاين  /نوفمرب  ،)2015مل ي َر رئيس الجمهورية ب ًدا
من إعالن "الحرب الشاملة" ضد اإلرهاب ،و"تفعيل" قانون اإلرهاب،
ليل،
و"تجديد" مدة حالة الطواري بثالثة أشهر مصحوبة بحظر التجول ً
بعد أربع سنوات من اإلرهاب املتواصل .هذا هو املشهد اآلن.

خاتمة
ق ّدمنا الحالة "االستثنائية" لتونس اعتام ًدا عىل عنارص القوة التي
سمحت لها بالتح ّول يف مرحلة أوىل من التسلّط إىل الدميقراطية ،ومن
أساسا ثالثة عنارص هي التحاور
ث ّم إىل تدعيمها يف مرحلة ثانية .وهي ً

دراسات وأوراق تحليليّة
تونس بين تدعيم الديموقراطية وتفكك الدولة

يف صورة متازج بني املصالح والعقالنية ،وبني السيايس والقيمي؛
والتجانس املجتمعي الذي ج ّنب التناحر واملزايدة الطائفية؛ والدولة
العضوية القادرة عىل النفاذ للمجتمع ،والتي ترجع أصولها إىل مرحلة
التحديث العلامين القرسي عىل النمط البيزماريك أو الرتيك يف كل
مجاالت الحياة مبا فيها الديني ،خالفًا للبلدان العربية التي اقترص
فيها التحديث عىل الجانب الهيكيل أو االقتصادي من دون املساس
مبنظومة القيم.
لك ّن تدعيم الدميقراطية يبقى رهني ثالثة تحديات تتمثّل بتصفية
تركة النظام السابق ،والتدريب عىل قواعد اللعبة الجديدة ،والتحكم
يف املتغريات الجديدة .وتتمثّل تنقية املايض من شوائب الدكتاتورية
يف العدالة االنتقالية (املسؤولية السياسية للطاقم السيايس السابق،
واملسؤولية الجنائية الخاصة بانتهاكات حقوق االنسان واملسؤولية
يف قضايا الرشوة والفساد) .وهي مسألة ما زالت عالقة خالفًا لوضع
قواعد اللعبة الجديدة (املتمثّلة بالدستور) .وأخ ًريا تبقى مسألة
املتغيات الناتجة من عدم استقرار التح ّول يف ح ّد ذاته
التحكّم يف
ّ
(األزمة االقتصادية  -االجتامعية ،وإضعاف الدولة ،وخطر اإلرهاب).

وبقينا يف كل هذا العرض تحت راية نظرية الدمقرطة (من التح ّول
إىل التدعيم) ،والتي حان الوقت لتنسيب مقوالتها ونقدها يف ضوء
التجارب العربية .فنظرية التح ّول ترتكز عىل فرضيات ،أولها أ ّن أي
(جل الثورات
خروج من التسلّط هو بالرضورة تح ّول دميقراطي ّ
العربية اتجهت نحو سيناريوهات مغايرة)؛ وثانيها ،وجود دولة
بأقل
مبؤسساتها تشكو فقط من اعوجاج التسلّط وميكن تقوميه ّ
التكاليف ،بحيث ال نتحدث عن تح ّول دميقراطي يف غيابها بل عن
"بناء الدولة" ( state-buildingوهذا وضع اليمن وليبيا) ،أو عن

17
تح ّول سيايس من الدكتاتورية إىل املجهول؛ وثالثها أ ّن الدمقرطة تو ّرم
اإلرادة اللربالية للنخب (كام هو الخطاب حول تونس) ،وتقلّل من
أهمية الرشوط املاقبلية (الرخاء ،والطبقات الحاملة للدميقراطية،
والثقافة املدنية ،والتاريخ ،واملحيط)؛ ورابعها اختزال الدمقرطة يف
مجموعة من املحطات تبدأ بإسقاط النظام وتنتهي بدميقراطية دامئة
ومستقرة مرو ًرا بالتدعيم الدميقراطي (تونس)ّ ،إل إذا انتكس املسار
(مرص منوذ ًجا) .وهذا التص ّور وقع انتقاده إىل ح ّد أ ّن الحديث يدور
حول نهاية منوذج التح ّول الدميقراطي(.((3
وإن كانت تونس غري معنيّة بنهاية "البارادايم"ّ ،إل أنّها يف قلب
رحى انحراف آخر يهدد الدميقراطيات الحديثة العهد ،وهو ما
س ّمي بالنظم "التسلّطية االنتخابية" Electoral authoritarian
 regimesأو "التسلّطية التنافسية" Competitive authoritarian
 .regimesوهي نظم مدنية منبثقة عن انتخابات غالبًا حرة وشفافة،
وتعرتف باملنافسة السياسية ،وتقبل التعدد .إلّ أ ّن السلطة (املتمثّلة
يف النخب الحاكمة أو الحزب املهيمن أو الفائز) تتمتع بامتيازات
غري رشعية .وتتمثّل التسلّطية املستحدثة يف التحكّم يف مؤسسات
التعديل السيايس وخاصة يف ثالثة مفاصل (مصادر التمويل ،ووسائل
االعالم ،واملحاكم) .فالتنافس إذًا "موجود ولكن غري منصف"( .((3وهذا
بالضبط ما سقطت فيه حركة النهضة يف الحكم من دون جدوى.
وهو خطر ال يزال قامئًا .فنداء تونس (الحزب األغلبي) قد يراوده
الحنني إىل الرجوع للاميض (مع املحافظة عىل التنافس الدميقراطي)،
لو حافظ عىل وحدته التي أصبحت مهددة بفعل االنقسامات داخله.
وقد تصبح النهضة مجد ًدا الحزب األغلبي يف الربملان.
ولك ّن نوعية النظام السيايس املنبثق من الدستور ال تساعد عىل
احتكار السلطة من جهتي منط االقرتاع أي التمثيل النسبي الذي
يستوجب تكوين حكومة تشاركية رضورة ،ومن جهة التوازن بني
صالحيات السلطة التنفيذية (املــزدوج بني رئيس الدولة ورئيس
حتم بفعل التمثيل النسبي) .وهو
الحكومة) والترشيعية (املتنوعة ً
وضع شبيه بالنظام السيايس اللبناين أي يف النهاية نظام هش ،وغري
مستقر ،وعرضة للتأثريات الخارجية والهزات .فهل إ ّن مستقبل تونس
هو لبنان بال طائفية ،أو دميقراطية عىل شاكلة تركيا من دون التزام
علامين ،أو خالف ذلك؟

37 Thomas Carothers, “The End of the Transition Paradigm,” Journal of
Democracy, vol. 13, no. 1 (2002), pp. 5 - 21.
38 Stefen Levitsky & Lucan A. way, Competitive Authoritarianism: The
Emergence and Dynamics of Hybrid Regimes in the Post-Cold War Era (N.Y:
Cambridge University Press, 2010), p. 4.
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عبد الفتاح ماضي

*

تح ّوالت الثورة المصرية في خمس سنوات

تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن سؤال محوري هو :لماذا تغير مسار ثورة  25يناير  2011في مصر
مــن النضــال من أجل الكرامة والحريــة والعدالة إلى هجوم مضاد علــى كل من ينادي بهذه
تحديــدا بالتغيرات التي
األهــداف بحجــة األمن واالســتقرار ومكافحة اإلرهــاب؟ وتهتم الدراســة
ً
طــرأت علــى ثــورة ينايــر فحولتهــا مــن "ثــورة ديمقراطيــة" ،تنشــد الديمقراطيــة وتغييــر نمط
ممارســة الســلطة وحماية الحريات وإقــرار العدالة االجتماعية ،إلى ما يطلــق عليه في أدبيات
تغييــر نظــم الحكــم "ثــورة انتخابية" تدور حــول إجــراء االنتخابات لمــلء المناصــب التنفيذية
والتشريعية بعد انهيار رأس النظام في  11شباط /فبراير من دون اهتمام بأركان الديمقراطية
األخــرى ،ومــن "ثورة انتخابية" إلى "ثورة مضادة" تحارب أهداف ثورة يناير عبر إقصاء كل القوى
الرئيســة المحســوبة على الثورة وإقامة نظام حكم مطلق .يســتند منهج الدراســة إلى فهم
الكيفيــة التــي أثرت بها طريقــة تغيير النظام ،وكذلك أســلوب إدارة المرحلــة االنتقالية ،في
عملية االنتقال إلى الديمقراطية ونواتجها.
*

أستاذ العلوم السياسية يف جامعة اإلسكندرية يف مرص ،وأستاذ زائر مبركز ودرو ويلسون يف العاصمة األمريكية واشنطن.

دراسات وأوراق تحليليّة
تحوّ الت الثورة المصرية في خمس سنوات

مقدمة
قاد عدم فهم طبيعة التغيري الثوري ومتطلبات إدارة املرحلة االنتقالية
وحجم التحديات املصاحبة ،إىل ارتكاب األطـراف التي تصدرت
املشهد السيايس الكثري من األخطاء يف إدارة املرحلة االنتقالية .وهذه
األخطاء سمحت بدورها لخصوم الثورة باخرتاق املجال السيايس،
وتعزيز االنقسامات السياسية ،ومحاربة الثورة ،من خالل محاربة
القوى املنظمة كجامعة اإلخوان املسلمني ،وحركة  6أبريل ،والحركات
رسبة
االحتجاجية األخرى .وقد ظهرت مؤ ّخ ًرا ترصيحات علنية وم ّ
ملسؤولني يعرتفون مبحاربتهم لهذه القوى .ويقتيض هذا املنهج البدء
من التمييز بني الثورات الدميقراطية وغريها من الثورات ،وفهم طبيعة
التغيري عرب االنتفاضات والثورات الشعبية ،وطبيعة إدارة املراحل
االنتقالية التي تعقب هذا النوع من التغيري ،وذلك لالنطالق منها
إلجراء تحليل نقدي الختيارات الفاعلني األساسيني ومواقفهم املعلنة
يف مرص خالل السنوات الخمس املاضية ،بهدف معرفة أثر هذه
وصول إىل اإلجابة
ً
االختيارات واملواقف يف عملية التغيري ونواتجها،
عن سؤال الدراسة((( .وسيت ّم هذا مع مراعاة تأثري محددات السياق
العام الداخيل والخارجي يف تلك االختيارات واملواقف .فال شك يف
أ ّن اختيارات الفاعلني السياسيني ال تعمل يف فراغ ،كام أ ّن املحددات
السياسية واالقتصادية واالجتامعية ليست محددات حتمية ،ال أثر
لعامل اإلرادة فيها.
تبدأ هذه الدراسة يف قسمها األول بالبعد النظري ،وفيه تعرض
باقتضاب ملداخل االنتقال إىل الدميقراطية مع الرتكيز عىل التغيري
الثوري لنظم الحكم ،من حيث تأثري طبيعة األنظمة القدمية يف
طريقة تغيري هذه األنظمة ونوعية األنظمة البديلة ،ومن حيث
طبيعة إدارة املراحل االنتقالية ،إثر التغيري الثوري ،وخطورة ما يطلق
فضل عن عالقة
عليه يف أدبيات التح ّول "الثورات االنتخابية" ،هذا ً
العنف وسياسة اإلقصاء بالنواتج املتوقعة من عملية التغيري.
أ ّما القسم الثاين ،فيتناول بالتفصيل الحالة املرصية .فهو يعرض
األوضاع التي أ ّدت إىل انتقال مرص من حالة الثورة الدميقراطية إىل
الثورة االنتخابية ،ث ّم إىل الثورة املضادة ،وذلك عرب دراسة املرحلتني
االنتقاليتني من شباط  /فرباير  2011وحتى  30حزيران  /يونيو ،2013
ومن  30حزيران  /يونيو إىل نهاية عام  .2015ويف الخامتة نعرض
 1من األهمية اإلشارة إىل أنه نظ ًرا الستمرار الحالة الثورية يف مرص ،فإ ّن هذه الدراسة
رسبت عرب وسائل إعالمية مختلفة،
تتناول بطبيعة الحال املواقف واالختيارات املعلنة أو التي ّ
تظل هناك مساحات فيها الكثري من التضارب والغموض وتحتاج إىل مزيد من الدراسة.
لكن ّ
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ألبرز نتائج الدراسة وبعض املقرتحات املتصلة بكيفية استعادة
الثورة الدميقراطية ،وتحقيق املرور إىل نظام حكم القانون ودولة
املؤسسات الدميقراطية.

القسم األول :الثورات ومحددات
االنتقال إلى الديمقراطية
موقع التغيير الثوري من مداخل التغيير
تشري أدبيات تغيري نظم الحكم إىل أ ّن عمليات االنتقال إىل
الدميقراطية تعتمد منذ منتصف سبعينيات القرن العرشين عىل
الكثري من العوامل((( ،منها إرث النظام القديم ،وطريقة تغيري النظام
القديم ،وأسلوب إدارة املراحل االنتقالية ومواقف الفاعلني الرئيسيني
وعالقاتهم املتبادلة ،إىل جانب العوامل املؤث ّرة الداخلية والخارجية
وغري ذلك .كام تعددت مداخل االنتقال إىل الدميقراطية وطرقها(((.
فعندما ظهر قادة تاريخيون ،استطاع هؤالء قيادة بلدانهم من
حكم االستعامر إىل الحكم الدميقراطي مبارشة ،عرب آليات مختلفة
منها آلية الحزب العابر لألعراق واأليديولوجيات ،وعدم تسييس
الجيوش ،واالستفادة من إرث االستعامر (الهند وماليزيا) .ويف الدول
التي ظهر فيها إصالحيون داخل األنظمة الفردية أو العسكرية ،قاد
هؤالء اإلصالحيون االنتقال بالتدريج من أعىل (إسبانيا والربازيل)؛
وعندما ظهرت معارضة دميقراطية موحدة أو متتلك الحد األدىن
للعمل املشرتك ،استطاعت دفع النظام إىل التفاوض (بولندا وجنوب
أفريقيا وعدد من دول أمريكا الالتينية) .أ ّما عندما س ّدت األنظمة
القدمية طرق التغيري بالتدريج ،كان إسقاط النظام من أسفل عرب
الضغوط الشعبية والقوى املعارضة ،ويف بعض الدول ظهرت معارضة
دميقراطية ،ومن ث ّم استطاعت هذه الدول االنتقال إىل الدميقراطية
(الفلبني وكوريا الجنوبية)((( .ويف حاالت أخرى ،انهارت نظم الحكم
 2أحىص صموئيل هنتنجتون نحو  27متغ ًريا وردت يف دراسات االنتقال الدميقراطي،
وساهمت يف إقامة الدميقراطية يف دول مختلفة ،انظر:
Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth
Century (Norman: University of Oklahoma Press, 1991), pp. 37 - 38.
 3انظر :عبد الفتاح مايض" ،مداخل االنتقال إىل نظم حكم دميقراطية" ،يف :عيل خليفة
الكواري وعبد الفتاح مايض (محرران ومنسقان) ،ملاذا انتقل اآلخرون إىل الدميقراطية وتأخّر
العرب؟ (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2009 ،ص 83 - 31؛ وكذلك:
Graeme Gill, The Dynamics of Democratization: Elites, Civil Society and the
Transition Process (basingstoke: Macmillan, 2000).
 4انظر يف تفاصيل هذه املداخل :مايض" ،مداخل."...
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القدمية تحت أقدام املتظاهرين يف انتفاضات وثورات شعبية أو
ظل غياب املعارضة الدميقراطية
عمليات عصيان مسلّح ،وال سيام يف ّ
املنظمة أو ضعفها (رومانيا والربتغال والكثري من الدول األفريقية
جنوب الصحراء) .ويف حاالت أخرى كثرية ،ييل انهيار األنظمة القدمية
ظهور نظم حكم مطلقة جديدة ،كام يف معظم الدول األفريقية(((.

ويف واقع األمر ،فإ ّن النظم التي ال ميكن التمييز فيها بني "الدولة"
و"النظام" و"الحكومة" ،كمعظم الدول األفريقية والدول العربية ،ال
يكون الرصاع فيها بني الحكام واملعارضة ،وإنّ ا بني الحكام ومنافسيهم
عىل السلطة .فمع عدم ظهور إصالحيني داخل النظام ،وعجز خصوم
النظام عىل التكتل وتقديم بديل دميقراطي مدين ،يكون مصري النظام
إ ّما االستمرار بفعل القبضة الحديدية ،وإ ّما بفعل العوائد املالية
القادمة من موارد طبيعية أو داعم خارجي ،وإ ّما االنهيار والثورة
تغيت موازين القوة بني النظام ومنافسيه.
ض ّده ،إذا ما ّ
ويختلف التغيري من أسفل أو عرب انهيار النظام عن األنواع األخرى
للثورات .فقد استهدفت الثورات الكالسيكية الكربى التي شهدتها
القرون الثالثة األخرية (كالثورات الفرنسية ،والروسية ،والصينية،
واإليرانية) إحــداث تغريات عميقة يف بنية املجتمع السياسية
5 Michael Bratton & Nicholas van de Walle, Democratic Experiments in
Africa: Regime Transitions in Comparative Perspective (Cambridge: Cambridge
University Press, 1997), pp. 97-125, 194-23; Richard Snyder, “Paths of
Sultanistic Regimes: Combining Structural and Voluntarist Perspectives,” in
Houchang E. Chehabi & Juan J. Linz (eds.) Sultanistic Regimes, (Baltimore:
The Johns Hopkins University Press, 1998), pp. 49 - 81.
وهناك أخ ًريا مدخل التغيري من الخارج ،إذ للعوامل الخارجية أدوار مؤثرة يف دعم الكثري من
حاالت التغيري أو عرقلتها ،انظر:
Laurence Whitehead, The International Dimensions of Democratization:
Europe and the Americas (Oxford: Oxford University Press, 2001); George
SØrensen, Democracy and Democratization: Process and Prospects in a
Changing World (Boulder: Westview Press, 2008), pp. 13-15; Ronald A.
Francisco, The Politics of Regime Transitions (Boulder: Westview, 2000), pp.
65 - 69.

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

واالجتامعية واالقتصادية((( .وكان لكل ثورة مرشوع اجتامعي وفكري
يعب عن طبقة أو فئة محددة ،وقيادة منظمة ،وضحايا باملاليني(((.
ّ
وانتهت هذه الثورات  -باستثناء الحالة الفرنسية  -إىل نظم حكم
مطلق .أ ّما الثورات املسلحة ألجل التحرر الوطني ،فقد اندلعت
للتخلص من االستعامر ،واستطاع عدد يسري من نظم ما بعد االستقالل
تحقيق بعض املنجزات االقتصادية واالجتامعية ،لك ّن الغالبية فشلت
يف ملف الحريات والدميقراطية ،وانتهت إىل نظم حكم مطلقة أو
عسكرية ،كام أنها وقعت فريسة لتبعية خارجية مقيتة .وعىل الرغم
من ظهور نظم ثورية يف كوبا وفيتنام ونيكاراجوا واندالع ثورات
مدخل للتغيري يف
ً
للمثقفني يف أوروبا ،فقد تراجعت الثورة بصفتها
القرن العرشين .وصار هناك مسار واحد تقريبًا للتغيري ،هو اإلصالح
بالتدريج((( .وال شك يف أ ّن التكلفة املادية والبرشية املرتفعة للثورات
دفعت السياسيني والخرباء إىل تفضيل الطرق اإلصالحية.
 6انظر يف شأن الثورات :عزمي بشارة ،يف الثورة والقابلية للثورة :نحو تأسيس
نظر ّية علم ّية عن الثّورة العربية الحديثة (الدوحة :املركز العريب لألبحاث والدراسات،
)2011/8/22؛ وكذلك:
Theda Skocpol, States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of
;)France, Russia and China (Cambridge: Cambridge University Press, 1979
Jack A. Goldstone, Revolutions: Theoretical, Comparative, and Historical
Studies, 3rd (edn.) (London: Wadsworth Publishing, 2002); James DeFronzo,
Revolutions and Revolutionary Movements, 5th (edn.) (Boulder: Westview
Press, 2014).
رمبا يكون من املفيد اإلشارة إىل أ ّن كلمة ثورة لها أصل التيني يف علم الفلك ،وتشري حنا أرندت
إىل أ ّن الكلمة كانت تشري إىل الحركة الدائرية للنجوم ،أي حركة النجوم يف درب سبق رسمه
وتحديده وال ميكن مقاومته .ث ّم عندما ظهرت الثورة أول مرة من حيث هي مصطلح سيايس
يف القرنني السابع عرش والثامن عرش كانت تعني العودة إىل نقطة محددة سلفًا ،أو إعادة
السلطة ألصحابها .ولهذا أطلق املصطلح أول مرة عام  1660عندما متّت اإلطاحة بالربملان
الرديف وإعادة امللكية ،وليس عندما هزم أوليفر كرومويل امللك تشارلز األول عام ،1648
وأعدمه عام  ،1649وأقام نظا ًما جمهوريًا باسم كومنولث إنجلرتا الحر عام  .1653ويف عام
 ،1688استخدمت كلمة ثورة حينام ت ّم طرد أرسة ستيوارت ونقل امللكية إىل وليام وماري.
ويف املراحل األوىل للثورتني األمريكية والفرنسية ،كان الرجال األوائل للثورتني يريدون استعادة
الحريات القدمية ،والعودة إىل النظام القديم الذي ت ّم انتهاكه بالحكم املطلق أو الحكم
االستعامري .انظر حنا أرندت ،يف الثورة ،عطا عبد الوهاب (مرتجم) (بريوت :املنظمة العربية
للرتجمة ،)2008 ،ص .58
 7عند حنا أرنت ال ميكن تصور ثورة بال عنف أل ّن ما يفصل الثورة عن الحرب هو خط
رقيق ،وأل ّن الثورة مبعناها الكالسييك هي رصاع من أجل الحرية السياسية وبناء نظام سيايس
جديد وليس مجرد التحرر من القمع .انظر :أرندت ،ص  .18ويكفي هنا أن نشري إىل بعض
األرقام ،فبحسب بعض التقديرات ،لقى نحو  7ماليني إنسان حتفهم يف الثورة البلشفية خالل
الفرتة من  1917إىل  ،1922ونحو  40مليون شخص يف الثورة الصينية املاوية ،1975 - 1947
وأكرث من مليون خالل الثورة الفرنسية .انظر:
Matthew white, Necrometrics “Part of the Historical Atlas of the 20th
Century by Matthew White, Death Tolls Across History,” Necrometrics,
14/12/2015, at: http://necrometrics.com/20c5m.htm
8 Asef Bayat, “Revolution in Bad Times,” New Left Review 80 (March-April
2013), pp. 55 - 56.

دراسات وأوراق تحليليّة
تحوّ الت الثورة المصرية في خمس سنوات

طبيعة التغيير عبر االنتفاضات والثورات
وإدارة المراحل االنتقالية
اتسمت طرق التغيري التي يكون فيها للتظاهرات الشعبية أو الثورات
الجامهريية الدور األسايس بعدد من املحددات التي تقف وراء
نجاح التغيري الثوري أو فشله يف الوصول إىل نظم حكم دميقراطية،
لعل أه ّمها:
ّ
فهم طبيعة التغيري الثوري والتحديات التي تواجهه .فقد استهدف
هذا التغيري الذي أطلق عليه "الثورات الدميقراطية" الوصول إىل
نظم حكم دميقراطية تعددية .واتسمت هذه الثورات بسلميتها
رصا
بصفة عامة ،ومبشاركة فئات اجتامعية متعددة ،إذ مل تكن ح ً
عىل طبقة اجتامعية بعينها .ويف رشق أوروبا ،حصلت هذه الثورات
عىل دعم املنظومة الغربية الليربالية ،بهدف التخلص من خصمها
االشرتايك((( ،كام أحجمت الحكومات عن االستخدام املفرط للقوة ضد
املتظاهرين ،لكرب حجم التظاهرات ،وملعارضة الحكومات الغربية
للقمع( ،((1وذلك عكس ما حدث عندما ت ّم قمع الحراك الشعبي بقوة
بالصني ( )1998وبورما (.)2007
وعىل الرغم من أ ّن هذا األسلوب الثوري ميثّل فرصة لتغيري شامل،
فإنّه من أصعب طرق التغيري وأكرثها تكلفة .فهو يضيف صعوبات
ج ّمة أمام عملية التغيري املعقدة بطبيعتها ،ويفتح ملفات متعددة
ويرفع حجم التوقعات ،األمر الذي يؤدي يف كثري من الحاالت إىل
ظهور نظم تسلطية جديدة أو سيطرة العسكريني عىل السلطة كام
حدث بدول أفريقية مختلفة( .((1ويف الجزء األورويب من االتحاد
السوفيايت السابق ،استطاعت الحركات االجتامعية إسقاط النظم
التسلطية ،لك ّنها فشلت يف بناء نظم حكم دميقراطية بديلة(.((1
مث ّة خطورة من تح ّول الثورة الدميقراطية إىل ثورة انتخابية .وظهر
مصطلح "الثورات االنتخابية" ( ،)Electoral Revolutionsليصف
الثورات واالنتفاضات التي تحرص مطالب الثورات الدميقراطية يف
االنتخابات واختيار الحكام ،بدلً من االهتامم بأركان الدميقراطية
9 Adam Roberts & Timothy Garton Ash )eds.(, Civil Resistance & Power
Politics (Oxford: Oxford University Press, 2011), pp. 371 - 390.
10 Huntington, p. 282.
11 Snyder, pp. 67-90; Chuka Onwumechili, African Democratization and
Military Coups (London: Praeger, 2009).
12 Democracy, conflict and Human Security (Stockholm: International
Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2006), p. 8.
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األخرى ،ومتطلبات معالجة القضايا الشائكة( .((1وغال ًبا ما تعقد هذه
ظل حالة
متسعة أو عىل أسس قانونية مرتبكة ويف ّ
االنتخابات بصفة ّ
من االستقطاب السيايس ،فتكون النتيجة هي قيام االنتخابات بتعقيد
املشهد السيايس واملساهمة يف إجهاض الثورات واملطالب الدميقراطية،
وذلك أل ّن النخب القدمية تكون املستفيد األكرب مبا متتلكه من شبكة
عالقات ونفوذ( .((1وحتى لو وصلت نخب معارضة إىل الحكم ،فإنها مل
تستطع مواجهة املشكالت املختلفة النشغالها بالتنافس مع اآلخرين،
وحامية األوزان النسبية الناتجة عن االنتخابات ،وتلقيها معارضة رشسة
من القوى القدمية املناوئة للدميقراطية سواء من الداخل أو الخارج،
وضعف حكم القانون ومؤسسات الرقابة واملحاسبة والربملان وغريها.
إ ّن االنتخابات ركن واحــد من أركــان الدميقراطية .وهي ذروة
الدميقراطية وآخر مراحلها ،كام كتب روبرت دال( .((1ويف الواقع
رئيسا ت ّم تغيريهم عرب االنتخابات الدورية يف
هناك أكرث من ً 30
أفريقيا منذ  ،1991إلّ أ ّن الدميقراطية ليست موجودة يف معظم
تلك الدول( .((1وتؤ ّدي االنتخابات (إذا أجريت مبك ًرا أو عىل أسس
مرتبكة ،وال سيام يف الدول التي تعاين من عدم التجانس السكاين
أو من االنقسام األيديولوجي) إىل تأجيج الرصاعات ،كام حدث
بساحل العاج والكونغو والسودان ونيجرييا( .((1ولهذا فإ ّن دمج كافة
 13عبد الفتاح مايض" ،الدميقراطية التمثيلية املختلة :هل تجهض االنتخابات الثورات؟"
مجلة الدميقراطية ،مؤسسة األهـرام (يونيو  .)2014وانظر حول الثورات الدميقراطية
والثورات االنتخابية:
Josh McCrain, When do Revolutions Lead to Democracy? The Conflict
between Democracy and Governance in Georgia and Tunisia, master
dissertation, faculty of the University of North Carolina, Chapel Hill-USA,
2013; Valerie Bunce & Sharon L. Wolchik, “Favorable Conditions an “The
Democratic Revolution”, Doctoral Dissertation, University of California,
Davis-USA, 2009; Katya Kalandadze & Mitchell A. Orenstein, “Electoral
Protests and Democratization: Beyond the Color Revolutions,” Comparative
Political Studies, 1/3/2012, 45: pp. 312 - 340; Valerie Bunce & Sharon
Wolchik, “Diffusion and Postcommunist Electoral Revolutions,” Communist
;and Postcommunist Studies, 39, no. 3 (September 2006), pp. 283¬304
Vladimir Tismaneanu, “Electoral Revolutions,” Society, vol. 35, issue. 1
(Nov / Dec.1997), pp. 61 - 65.
 14عبد الفتاح مايض " ،كيف تجهض االنتخابات الثورات والدميقراطية؟" ،الجزيرة .نت،
 ،2014/6/26يف:
http://bit.ly/1qjmhq2
15 Robert Dahl, “Democracy and Human Rights under Different
Conditions of Development”, in Asbjorn Eide & Bernt Hagtvet (eds.), Human
Rights in Perspective (Oxford: Blackwell), p. 246.
”16 Pauline H. Baker, “The Dilemma of Democratization in Fragile States,
UN Chronicle, vol. XLVIII no. 4 (December 2011).
17 Segun Joshua, “Democracy and Violent Conflicts in Nigeria,” African
Research Review, vol. 7 (3), no. 30 (July, 2013), p. 325.
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الفئات االجتامعية مهم للغاية يف مرحلة التح ّول( ،((1وكذلك الدور
التوافقي للنخب الدميقراطية يف معالجة الرصاعات وتقديم سلسلة
من التنازالت املتبادلة(.((1
ٍ
هدف إسرتاتيجي
•تشهد حاالت التغيري الناجحة تركي ًزا عىل
واحد ،يتصل بتغيري منط مامرسة السلطة ،عىل أن يت ّم بعد
تحقيق هذا الهدف فتح امللفات الشائكة تبا ًعا( .((2ففي جنوب
أفريقيا ،كان الهدف هو الحقوق املتساوية؛ ويف أوروبا ،الرشقية
كان كرس احتكار الحزب الواحد؛ ويف أمريكا الالتينية ،كان خروج
العسكريني وعودة املدنيني .وبناء النظام البديل ليس مجرد نقل
من اآلخرين أو اختيار نظام من األنظمة املعروفة (الرئاسية،
والربملانية ،وشبه الرئاسية ،والتوافقية) كام يتص ّور البعض ،وإنّ ا
يبدأ البناء من واقع املجتمع وقيمه وأولوياته يف مرحلة تاريخية
محددة ،ومي ّر بتجارب اآلخرين للتعلم واالستفادة ،وينتهي
برتجمة مطالب الشعب وأوليات املرحلة إىل ترتيبات مؤسسية
وأطر دستورية وقانونية وسياسية ومرجعيات فكرية وثقافية،
تشكّل مجتمعة مالمح النظام الدميقراطي املنشود(.((2
•تتطلب إدارة املراحل االنتقالية وجود جهة متثّل حركات التغيري،
وتقودها بأكرب قدر من االتفاق .وأظهرت تجارب التح ّول
عدة طرق مجربة تاريخيًّا لهذا االتفاق ،كآلية التكتّل الوطني
املمتد عرب االنتامءات األيديولوجية والعرقية ،أو آلية املؤمتر
الوطني الجامع ،أو آلية مائدة الحوار الوطنية املستديرة(.((2
إنها إسرتاتيجية النظر إىل اآلخر من منظور اللعبة غري الصفرية
18 Democracy, conflict and Human Security, p. 9.
19 David Grassi, “Democracy, social welfare and political violence: the
case of Latin America,” Journal of International Relations and Development,
(24 May 2013).
20 Yossi Shain & Juan J. Linz, Between states: Interim Governments and
Democratic Transitions (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), pp.
1 - 123.
 21عبد الفتاح مايض" ،الدميقراطية" ،يف محمد طه بدوي وآخرون ،مقدمة يف العلوم
السياسية (اإلسكندرية :قسم العلوم السياسية بجامعة اإلسكندرية)2012 ،؛ عبد الفتاح مايض،
"متى تنجح الثورة املرصية؟" ،الرشوق.2013/10/16 ،
22 Michael Burton & Richard Gunther & John Higley, “Introduction:
Elite Transformations and Democratic Regimes,” in John Higley and Richard
Gunther (eds.), Elites and Democratic consolidation in Latin America and
;)Southern Europe (Cambridge: New York: Cambridge University Press, 1992
Juan Linz & Alfred Stepan, “Political Crafting of Democratic Consolidation
or Destruction: European and South American Comparisons” in Robert A.
Pastor (ed.), Democracy in the Americas: Stopping the Pendulum (New York:
Holmes and Meier, 1989), pp. 41 - 60.
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التي تح ّدث عنها جيوفاين سارتوري( .((2واالتفاق يكون عىل
أمرين أساسيني ،األول أسس النظام السيايس البديل ،أي الدولة
الدميقراطية مببادئها ومؤسساتها وضامناتها وعىل عدم تسييس
ما ال يجب تسييسه كالدين والجيش والقضاء ،والثاين خارطة
الطريق للوصول إىل هذا النظام(.((2

•وال شك يف أ ّن نجاح القوى املحسوبة عىل التغيري وتكتلها يُع ّد
فكف
من العوامل الحاسمة يف مواجهة التحديات املختلفةّ .
املؤسسات العسكرية واألمنية والقوى الخارجية عن دعم
النظام يُع ّد من العوامل امله ّمة لنجاح االنتقال ،بيد أ ّن ظهور
بديل دميقراطي قوي وقادر عىل الضغط هو الذي يدفع هذه
املؤسسات والقوى دف ًعا إىل الرتاجع كام حدث بالربازيل والربتغال
ورومانيا وإسبانيا وغريها بخصوص املؤسسات العسكرية(،((2
وبالفلبني وكوريا الجنوبية ورشق أوروبا والكثري من دول أمريكا
الالتينية بشأن العوامل الخارجية .وتضطلع عمليات التعبئة
والتظاهرات بدور حاسم يف رفع تكلفة بقاء النظام ودفع أركانه
إىل التنازل .لك ّن هذه التعبئة ال تصلح مبفردها يف مرحلة بناء
البدائل ،فكلام كانت التعبئة منظمة ومستمرة وغري عنيفة
وكانت لها قيادة موحدة ،ارتفعت احتامالت نجاح االنتقال كام
حدث بجنوب أفريقيا وبولندا والفلبني وغريها.

•أ ّما عندما تنقسم قوى التغيري وتفشل يف مواجهة التحديات،
وعندما ال يظهر قادة واعون ،فاملجال يكون مفتو ًحا لتمدد
خصوم التغيري من الداخل والخارج .فال فراغ يف عامل السياسة،
كام ال يوجد حتميات ،وال توجد بالطبع شعوب لها قابلية
ولعل املقارنة الرسيعة بني
لالستبداد ،وأخرى قابلة للحريةّ .
الهند من جهة ،وكل من باكستان وبنغالديش من جهة أخرى
يكون مفي ًدا .فمع تشابه الكثري من العوامل الثقافية والعرقية
والتاريخية ،فإ ّن ظهور قادة واعني ،لهم اختياراتهم ،والعمل
ضمن حزب عابر للعرقيات واألديان ،وعدم تسييس الجيوش،
23 Giovanni Sartori, The Theory of Democracy Revisited (Chatham:
Chatham House Publishers, 1987), p. 224.
 24عىل خليفة الكواري وعبد الفتاح مايض" ،مفهوم الكتلة التاريخية عىل قاعدة
الدميقراطية" ،املستقبل العريب ،العدد  ،373مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت (آذار/
مارس .)2010
25 Howard Handelman & Thomas Griffin Sanders, Military Government
and the Movement Toward Democracy in South America (Bloomington:
Indiana University Press, 1981); Bruce W. Farcau, The Transition to Democracy
in Latin America: The Role of the Military (London: Praeger, 1996).
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كانت عوامل حاسمة يف انتقال الهند إىل الدميقراطية ،خالفًا ملا
حدث يف باكستان وبنغالديش.

•متثّل نوعية القادة ومهارات السياسيني واختياراتهم أحد أهم
عوامل النجاح .فقد ساهمت املهارات السياسية لرئيس وزراء
إسبانيا أدولفو سواريز ،والقدرات التفاوضية لزعيم تضامن
العاملية ببولندا ليخ فاونسا ،واعتدال نيلسون مانديال ودي
كلريك وحكمتهام بجنوب أفريقيا ،وإرصار زعيمة املعارضة
كــورازون أكينو واعتدال قادة الجيش بالفلبني والربازيل ،يف
استكامل االنتقال يف تلك الدول( .((2ويف الدول متعددة األعراق
واألديان ،كان لتوافق اآلباء املؤسسني (نهرو ورفاقه بالهند ،وتنكو
عبد الرحمن وزمالؤه مباليزيا) عىل الدميقراطية وإنشاء منظمة
عابرة لألعراق واألديان ،بالغ األثر يف الخروج من االستعامر إىل
الدميقراطية مبارشة( .((2أ ّما عندما ساد منطق اإلقصاء واالنفراد
أو تسييس الجيوش ،فشل االنتقال (نيجرييا ،والكامريون ،وأنغوال،
وباكستان ،وبورما ،وكمبوديا ،وروسيا) ،أو ظهرت دميقراطيات
ضعيفة (تايالند ،وبوليفيان وجورجيا ،وأوكرانيا)(.((2
•ال توجد حالة تغيري سيايس واحدة ،ثورية أو غري ثورية ،مرت بال عنف.
فلم تتح ّول امللكيات املطلقة يف أوروبا إىل جمهوريات دميقراطية،
إلّ عرب ثورات كربى .ويرى براينتون مور أ ّن وراء الدميقراطية
الغربية تاريخ طويل من العنف والرصاعات الطبقية واالجتامعية
واالقتصادية( .((2ومع رصاع غاندي "غري العنيف" بالهند قُتل نحو
نصف مليون من أجل االستقالل( .((3وخالل أربع سنوات لالنتقال
بجنوب أفريقيا ( ،)1994 - 1990وبعد خروج مانديال ،سقط نحو
وشد
 1500قتيل .وخالل عقد كامل بكينيا قتل نحو  2000شخص ُ ّ
نصف مليون( .((3ولهذا فاملشكلة ليست يف العنف يف حد ذاته ،وإنّ ا

26 Sergio Bitar & Abraham F. Lowenthal (Eds.), Democratic Transitions:
conversation with World Leaders (Baltimore: Hopkins University Press, 2015).
 27مايض" ،مداخل ،"...ص .36 – 33
28 Karen Dawisha & Bruce Parrott (eds.), Democratic Changes and
Authoritarian Reactions in Russia, Ukraine, Belarus and Moldova (Cambridge
University Press, 1997), William Case (ed.), Routledge Handbook of Southeast
Asian Democratization (Routledge, 2015).
29 Barrington Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord
and Peasant in the Making of the Modern World (Beacon Press, 1993) 20.
30 Koenraad Bogaert, “A Reflection on Violence and Democracy”,
Jadalyya, Jul 03/7/ 2013., at: http://bit.ly/1ZpFqua
31 Jacqueline M. Klopp and Elke Zuern, “The Politics of Violence
in Democratization: Lessons from Kenya & South Africa,” Center for
Sustainable Urban Development Earth Institute, Columbia University.
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يف استخدام النخب السياسية العنف لتحقيق مكاسب سياسية.
كام أ ّن تحقيق االنتقال إىل الدميقراطية ال يعني بالرضورة توقّف
العنف .فقد استمرت الحروب بني الحكومات املنتخبة دميقراطيًا
وحركات التمرد املسلحة بعد االنتقال ،يف جواتيامال ،والسلفادور،
والفلبني ،وبريو وغريها( .((3لك ّن العنف ينعكس ،بال شك ،عىل نوعية
الدميقراطية التي غالبًا ما تكون ضعيفة ومهددة.

•لك ّن فرص نجاح حركات التغيري السلمية أكرب من الحركات
العنيفة يف تحقيق هدف تغيري النظام تحدي ًدا ،نظ ًرا أل ّن الحركات
السلمية تتيح مساحة أكرب ملشاركة الجامهري ،وتقلل الحواجز
النفسية أمام الجامهري ،مقارنة بالتغيري العنيف .هذا إضافة
إىل أنه كلام ارتفعت أعداد الجامهري املشاركة ،ارتفعت تكلفة
النظام يف اإلبقاء عىل الوضع الراهن ،وارتفعت احتامالت تبديل
أنصار النظام داخل مؤسسات الدولة وأجهزتها والءاتهم(.((3
وقد حدث هذا بالفلبني ،وإندونيسيا ،وجورجيا ،وأكرانيا ،ث ّم يف
تونس ،ومرص عام .2011
•ويرتتب عىل ما سبق أمر آخر يف غاية األهمية ،وهو خطورة
مثل أن قىض
سياسة قمع الخصوم وإقصائهم وفشلها .فلم يحدث ً
اليساريون عىل اليمينيني ،وال اليمينيون عىل اليساريني ،يف أي دولة.
وتندلع معظم الحروب األهلية يف واقع األمر نتيجة محاوالت
طرف إقصاء طرف آخر (السلفادور ،وزائري ،والسودان ،والصومال،
وإندونيسيا ،والكونغو ،ولبنان ،وموزمبيق ،وأنغوال ،وسريالنكا،
ورواندا ،وكولومبيا ،وجواتيامال ،والجزائر ،والفلبني ،ولبنان ،وغريها).
ِ
يختف أحد طريف الرصاع ،مع أ ّن كل
ويف كل الحروب األهلية مل
طرف تص ّور أنه سيقيض عىل اآلخر .وعادة ما تؤدي الحروب
األهلية إىل تقسيم الجيوش أو تدمريها بالكامل ،أو تقسيم الدولة،
أو تدخّل الخارج ،إىل جانب تراجع اقتصادات هذه الدول.

•عادة ما تنجح الثورات عندما يت ّم تغيري منط مامرسة السلطة،
أي ،عندما تنتقل السلطة من يد فئة صغرية (كانت تعمل
ملصالحها الضيقة) إىل فئات وطبقات متعددة من الشعب (وهي
التي تعمل ألجل فئات أوسع من املجتمع سياس ًيا ،واقتصاديًا،
واجتامع ًيا) ،وذلك عرب إقامة املؤسسات التى تكون وظيفتها تقييد
32 Huntington, p. 276.
33 Erica Chenoweth & Maria J. Stephan, Why Civil Resistance Works: The
Strategic Logic of Nonviolent Conflict (New York: Columbia University Press,
2011), pp. 6-7, 35; Sharon Erickson Nepstad, Nonviolent Revolutions: Civil
Resistance in the Late 20th (Oxford: Oxford University Press, 2011), pp.
3 - 20.
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سلطة الحكام بالدستور والقانون ،وحامية حريات املواطنني،
ومتكينهم من املشاركة يف السلطة (وما عدا هذا من أهداف أىت
بعد حامية الحريات وإقامة دولة القانون واملشاركة) .وقد ت ّم
هذا يف تجارب مختلفة ،عن طريق وضع سلسلة من املح ّفزات
والجزاءات (دساتري ،وقوانني ،وإجراءات ،وقيم ،وآداب عامة)(.((3
وحدث هذا يف دول مثل إنجلرتا وفرنسا نتيجة رصاع طويل ،إذ
عادة ما توجد جبهتان ،واحدة تناضل من أجل التغيري وأخرى
تقاومه .ويف كثري من الحاالت مل تتغري النخب القدمية ومل تقد
التغيري .وال يذكر التاريخ ديكتاتو ًرا واح ًدا ع ّدل قناعاته وصار
دميقراطيًا ،وال فئة كانت غارقة يف الفساد واالمتيازات ث ّم قامت
ببناء دولة الحريات والقانون .فالطبيعي أن تقاوم النخب القدمية
التغيري ،وتحاول إعادة النظام القديم بواجهات ووجوه جديدة ،فال
فراغ يف السياسية كام ذكرنا ،وال ميكن مواجهة هذه املقاومة ّإل
بتكتل وطني مضاد مبرشوع وطني جامع.
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وكأي حراك ثوري آخر ،كان من املنتظر أن تفرز امليادين طالئع وقادة
إلدارة املشهد السيايس ،وترجمة مطالب الثورة إىل واقع ملموس
باالتفاق عىل النظام البديل مببادئه ومؤسساته ،وتأسيس هذا النظام
عىل كافة املستويات الشعبية والدستورية واملؤسسية ،والتعامل مع
مشكالت التغيري وخصوم الثورة بالداخل والخارج .ويف هذا القسم،
سنتناول كيف تح ّولت الثورة املرصية من "ثورة دميقراطية" إىل "ثورة
انتخابية" ،ث ّم كيف تح ّولت مرة أخرى إىل "ثورة مضادة" ،وذلك
ارتباطًا باملفاهيم واملحددات السابق عرضها واملستمدة من حاالت
التغيري املختلفة.

المرحلة األولى :من الثورة الديمقراطية
إلى الثورة االنتخابية
شهدت مرص يف هذه املرحلة مسا ًرا سياس ًّيا مرتبكًا ،تأكّد فيه أ ّن
األطراف السياسية التي تصدرت املشهد السيايس مل تدرك طبيعة
عملية التغيري الثوري ومتطلبات إدارته من جهة ،ومل تنجح يف مواجهة
ما زرعته الدولة العميقة من انقسامات بني قوى الثورة عرب إقرار مبدأ
التنافس أثناء مرحلة التأسيس واستخدام العنف لتحقيق أهداف
سياسية من جهة أخرى .لقد أفضت مواقف هذه األطراف واختياراتها
إىل التعامل مع الثورة وكأنها ثورة انتخابية ،لتنتهي املرحلة بانهيار
املسار الدميقراطي الوليد ،وانقالب الجيش عليه ،وتهيئة البالد لتحكم
قوى الثورة املضادة.
.أانفراد المجلس العسكري بالسلطة

القسم الثاني:
مسار الثورة المصرية
تُع ّد ثورة يناير حلقة يف سلسلة طويلة من نضال املرصيني الذي بدأ
يف القرن التاسع عرش لتحقيق هدفني ،هام االستقالل الوطني ،والدولة
الدستورية الحديثة .واتسمت هذه الثورة بعدة خصائص ،فبعد موجات
احتجاج فئوية مكثفة خالل العقد األول من األلفية الجديدة ،صار
الهدف سياسيًا وهو تغيري نظام الحكم ،كام أضحت املشاركة أكرث
تنو ًعا .فقد جذب الحراك كافة فئات املجتمع ،وال سيام الشباب والنساء
والطبقات الوسطى والعاملة .واستفاد هذا الحراك أيضً ا من أدوات
التواصل االجتامعي ،واستخدامه وسائل احتجاج سلمية متعددة.
34 Daron Acemoglu & James A. Robinson, Why Nations Fail: the Origins
of Power, Prosperity and Poverty (London: Profile Books, 20132012), pp.
7 - 11.

ظل إرث نظام الرئيس املخلوع حسني مبارك عقبة أمام الثورة،
ّ
حتى بعد رحيله .فإىل جانب تجريف الحياة السياسية وضعف
األحزاب واملجتمع املدين( ،((3ترك مبارك وراءه العسكريني ،أو
بعبارة أدق استعادت املؤسسة العسكرية السلطة ،مبارشة بعد
أكرث من نصف قرن من حكم ثالثة رؤساء جاءوا من املؤسسة
ظل املجلس األعىل للقوات املسلحة ،برئاسة وزير
ذاتها( .((3ولهذا ّ
دفاع مبارك املشري محمد حسني طنطاوي ،الفاعل األسايس األول
بعد أن ف ّوضه مبارك إدارة البالد مخرتقًا الدستور الذي ال مينحه
 35ملزيد من التفاصيل حول إرث مبارك ،انظر:
Abdel-Fattah Mady, “Popular Discontent, Revolution, and Democratization
in Egypt in a Globalizing
World,” Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 20, Issue. 1 (2013), pp.
313 - 337; Clement Moore Henry & Robert Springborg, Globalization and the
Politics of Development in the Middle East (Cambridge: Cambridge University
Press, 2012), pp. 140 - 147.
36 Steven Cook, “The Pharaoh's Legacy ‐ As Hosni Mubarak lies on his
deathbed, he leaves behind a broken Egypt,” Foreign Policy (June 19, 2012).
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هذا الحق .وكان الخطأ األول الذي ارتكب هو إرصار املجلس عىل
االنفراد بإدارة املرحلة االنتقالية ،وتقنني هذا يف إعالن دستوري
صدر يف  13شباط  /فرباير  .2011وأكد السلوك الالحق للمجلس
هذا االنفراد ،إذ اختار وزارة تابعة بالكامل له ،وتباطأ املجلس
يف محاكمة رموز النظام القديم ،ومل ينفّذ أي عمليات إصالح
وتطهري ملؤسسات الدولة ،ث ّم شارك يف قتل املتظاهرين مبيدان
التحرير وخالل حوادث محمد محمود وماسبريو ومجلس الوزراء
شخصا للمحاكم العسكرية(.((3
وغريها( ،((3وق ّدم نحو 12000
ً
كان الجيش بال شك القوة األهم يف املعادلة السياسية ،بحكم
موقعه يف السلطة منذ  .1952لكن يف حاالت االنتقال الناجحة
التي كان للجيش دور فيها ،اقترص الجيش يف مرحلة االنتقال
عىل متهيد املشهد السيايس النتخابات حقيقية ،أو تسليم السلطة
للمدنيني ليديروا هم املرحلة االنتقالية ،كام مل يس ّيس السياسيون
الجيش ال بالتفاهم معه ،وال باالستقواء به ودعوته إىل االنقالب
عىل املؤسسات املنتخبة .ما حدث يف مرص هو العكس ،فلم
يصدر عن املجلس ما يثبت أنه فهم أنّ مرص مت ّر بحالة ثورية،
تستهدف تغيري منط مامرسة السلطة ،وليس مجرد انتخاب رئيس
جمهورية جديد ومنع التوريث .ورأى أعضاء باملجلس العسكري
أنّ العسكريني فقط لديهم القدرة عىل الحكم .ورأى بعض
السياسيني واملثقفني أنّ الجيش هو املؤسسة الوحيدة القادرة
عىل خلق التوازن بني القوى السياسية( ،((3بل ظهرت دعوات
علنية تطالب رصاحة ببقاء حكم املجلس العسكري ،من ذلك
دعوة رئيس أحد األحزاب الليربالية( .((4وهذا ما فعله املجلس،
فقد نزع فتيل الثورة يف  11شباط  /فرباير ،وحفظ بقية النظام
من االنهيار مبا يف ذلك امتيازات الجيش نفسه .ث ّم فرض مسا ًرا
سياس ًّيا ،ق ّوض مسار الدميقراطية ،أو صار أكرب تهديد للدميقراطية
كام كتبت مارينا أوتاوا ،أو أوقف استمرار الرصاع من أجل الحرية
 37انظر ملزيد من التفاصيل :عامد الدين شاهني" ،محصلة التحركات من أجل الدميقراطية:
ِّ
املتعثة :مسار
حالة مرص" ،يف :عىل الكواري وعبد الفتاح مايض (محرران) الدميقراطية
التحركات العربية الراهنة من أجل الدميقراطية (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،
 ،)2014ص .163 - 111
38 Jack A. Goldstone, “Understanding the Revolutions of 2011: Weakness
and Resilience in Middle Eastern Autocracies,” Foreign Affairs (May / June
2011); John L. Esposito & Tamara Sonn & John O. Voll, Islam and Democracy
after the Arab Spring (Oxford: Oxford University Press, 2016), pp. 212 - 214.
 39انظر :شاهني137 – 135 ،؛ عبد الفتاح مايض" ،هل يحتاج املرصيون إىل ثورة
تصحيحية؟" الجزيرة .نت ،2011/12/2 ،يف:
http://bit.ly/1PTvr8w
 40هذا الحزب هو الجبهة املرصية ،انظر :أسامة الغزايل حرب ،مقابلة صحافية ،صحيفة
الرشوق.2014/9/29 ،

السياسية كام كتب آصف بيات( .((4وقد حدث هذا كلّه ،وسط
وعود متكررة برتك السلطة ،وإقامة دولة القانون والدميقراطية،
ّإل أنّ تجارب اآلخرين تؤكد أنّ معظم الحاالت التي يتحدث فيها
العسكريون عن نيتهم ترك السلطة تنتهي ببقائهم فيها.

وقد تأكدت رغبة املجلس العسكري يف االنفراد ،وكذلك رغبته
يف عدم معالجة مسألة العالقات العسكرية املدنية والتنازل عن
ظل يتمتع به منذ عقود طويلة ،كام سيتضح
الوضع الخاص الذي ّ
يف الجزء الخاص باألطر الدستورية والقانونية .كانت الثورة فرصة
مناسبة للبدء يف معالجة هذه األمور عىل نحو يحفظ الدولة،
ويقيم نظا ًما دميقراطيًا ،ويعزز قوة الجيش ومهنيته وقدراته(.((4
لك ّن املجلس العسكري ف ّوت الفرصة ،واختار االنحياز ملصالح
ض ّيقة ،وساعده يف ذلك انقسام القوى السياسية عىل النحو الذي
سنعرضه يف هذه الدراسة.
.بالتنافس قبل التأسيس

ساعدت خارطة الطريق التي رسمها املجلس العسكري وقبلها
التيار اإلسالمي عىل ظهور حالة مامثلة يف مرص لحاالت الثورات
االنتخابية التي سبق أن أرشنا إليها .ألنها قامت عىل اعتامد قاعدة
التنافس السيايس أثناء مرحلة التأسيس ،فقد ساد انطباع بني
القوى السياسية مفاده أ ّن ما ال يت ّم الحصول عليه اآلن ،لن يت ّم
الحصول عليه أب ًدا .ومنذ استفتاء آذار  /مارس  ،2011دخلت البالد
يف جداالت عقيمة حول قضايا ليست من صلب النظام السيايس
البديل ،وذلك بدلً من الرشوع يف عملية حوار حقيقية حول
41 Bayat, pp. 55 - 56.
 42انظر يف شأن الرقابة الدميقراطية عىل املؤسسات العسكرية واملخابراتية :منشورات
مركز جنيف ( )DCAFواالتحاد الربملاين الــدويل ،وكذا :عبدد الفتاح مايض" ،الثورات
والعالقات املدنية  /العسكرية" ،الدميقراطية ،العدد  ،46السنة الثانية عرشة ،مؤسسة األهرام
(نيسان  /أبريل .)2012
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جوهر مطالب الثورة ،وهو االنتقال من الحكم املطلق إىل النظام
الدميقراطي ،وتغيري منط مامرسة السلطة ،ومتكني الشعب .ث ّم تكرر
الحل.
الخطأ عندما تص ّورت النخب أ ّن االحتكام إىل الصناديق هو ّ
فبعد التعديالت الدستورية ،جاءت االنتخابات الربملانية والرئاسية،
ث ّم استفتاء دستور  .2012ومشكلة هذه االستحقاقات ليست يف
مبدأ اللجوء إىل الصناديق يف حد ذاته ،وإنّ ا يف اللجوء إليه بصفة
رسعة وقبل الوصول – بأكرب قدر من التوافق واملشاركة – إىل
مت ّ
(((4
قواعد التنافس والعمل السيايس .

كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

قد حسمت عد ًدا كب ًريا من األمور السياسية كقوانني االنتخابات
واملامرسة السياسية والجمعية التأسيسية للدستور والربملان ،إضافة
إىل الدور السيايس الذي كان قد اضطلع به رئيس نادي القضاة،
وهو ومن أنصار مبارك.

ومل يكن صحي ًحا مقارنة البعض أوضاع مرص (وهي التي كانت مت ّر
مبرحلة انتقالية ،ومل يت ّم بعد بناء بقية مؤسسات الدولة ،وكانت
تعاين من استقطاب سيايس حا ّد) بأوضاع الدول املستقرة دميقراطيًا،
والتي استقرت فيها مامرسة وثقافة سياسيتان ،تسمحان باالحتكام
إىل صناديق االقرتاع ،لحسم القضايا الكربى أو الخالفية.
ويف واقع األمر ،فقد صدرت معظم معامل املسار وقواعد االنتخابات
بإرادة طرف واحد ،ووسط عراك سيايس ،ويف غياب حوار حقيقي.
هذ الطرف هو املجلس العسكري والقوى التي تفاهمت معه أو
وثقت به خالل هذه الفرتة ،وعىل رأسها جامعة اإلخوان املسلمني
وبعض القوى اإلسالمية واملدنية األخــرى .مل تفهم هذه القوى
جميعها أ ّن القواعد املش ّوهة لن تقيم الحد األدىن املطلوب لدولة
القانون واملؤسسات ،وإنّ ا ستع ّمق األزمات ،وتزرع يف الجامهري
فمثل ،لقد استخدم
عدم الثقة بالدميقراطية والثورة .وهذا ما ت ّمً ،
خصوم الثورة ثغرات قانون االنتخابات وضعف املؤسسة القضائية
لحل أول برملان منتخب ،بعد أن صارت املحاكم ساحة لحل
ّ
الخالفات السياسية التي صنعتها النخب.
ظل تنافس السياسيني ،تح ّولت ساحات املحاكم إىل أدوات
ويف ّ
لتسوية خالفات القوى السياسية ،ما كان يف حد ذاته مشكلة
إضافية .وعىل الرغم من أ ّن للقضاء بعض األدوار السياسية غري
املبارشة عرب النظر يف مرشوعية القوانني ودستوريتها ،فإ ّن هذا يت ّم
بطريقة صح ّية يف الدول املستقرة دميقراط ًيا ،والتي يتمتع فيها
القضاء باالستقاللية ،أ ّما يف الدول التي مت ّر مبرحلة انتقال وال تتمتع
باالستقالل ،فغالبًا ما يكون للقضاء دور معرقل لالنتقال ،إذا لجأت
لحل خالفاتها .ويحتاج دور القضاة والقضاء يف
إليه القوى السياسية ّ
منفصل ،لكن تكفي اإلشارة هنا إىل أ ّن املحاكم
ً
الحالة املرصية بحثًا
 43كتبت عن خطورة هذا املسار منذ شهوره األوىل ،انظر عىل سبيل املثال :عبد الفتاح
مايض" ،ثالثة أسباب أخرى لرفض التعديالت" ،موقع د /عبد الفتاح مايض ،2011/3/27 ،يف:
؛http://bit.ly/1OYlsBL
عبد الفتاح مايض" ،التوافق أوال وليس الدستور أو االنتخابات" ،الجزيرة .نت ،2011/6/23 ،يف:
http://bit.ly/1W24wda

.جسلوك القوى السياسية

رئيسا خالل هذه املرحلة ،كام
كانت جامعة اإلخوان املسلمني ً
فاعل ً
كانت دو ًما يف الحياة السياسية املرصية منذ نشأتها .وبعد رحيل
مبارك ،أقامت جامعة اإلخوان حساباتها السياسية عىل أساس خطاب
إصالحي غري مصطدم مع مؤسسات الدولة األمنية والعسكرية ،لكن
من دون القدرة عىل العمل ضمن جبهة وطنية جامعة .وكان أول
األخطاء التي وقعت فيها الجامعة هو عدم إدراكها خطورة املسار
الذي رسمه املجلس العسكري ،ورفضها االستامع إىل كل النصائح
التي قدمت يف هذا الشأن .بل واألخطر أنها قادت التيار اإلسالمي
كله تقري ًبا وراء هذا املسار .وربط الكثري من اإلسالميني بني تعديل
الدستور وبقاء املادة الثانية من الدستور ،وصد هجوم "علامين" عىل
السياسة يف مرص ،أو هكذا ُص ّورت لهم األمور.
قدمت الجامعة يف بداية املسار بعض التعهدات لطأمنة مخاوف
القوى األخرى من قوة الجامعة شعب ًّيا وتنظيم ًّيا ،عندما أعلنت عدم
تنافسها عىل منصب رئيس الجمهورية ،وعىل كل مقاعد الربملان(.((4
ّإل أنها مل تتقيد بهذه التعهدات ،بعدما رأت أ ّن تحركات القوى
املحسوبة عىل النظام القديم بدأت تعمل ضد الثورة ،وبعد أن رفض
املجلس العسكري فكرة الجامعة يف تبني النظام الربملاين الذي يضع
القوة التنفيذية يف يد رئيس الوزراء ،صاحب األغلبية باملجلس النيايب.
 44يف مقابلة لجريدة الرشق األوسط مع الدكتورة منال أبو الحسن ،أمينة لجنة املرأة
بحزب الحرية والعدالة التابع للجامعة إثر االنتخابات الربملانية ،قالت أبو الحسن إ ّن اختيار
اإلخوان عدم االستحواذ عىل سلطة الربملان والرئاسة جاء خالفًا ملا نصحهم به األتراك ،انظر:
"أمينة «املرأة» يف حزب «اإلخوان» :رفضنا املشاركة يف مسرية «حرائر مرص» ألن املشاركات
فيها مموالت ولديهن أجندة خاصة" ،الرشق األوسط ،2012/1/14 ،يف:
http://bit.ly/1ZXGdz9

دراسات وأوراق تحليليّة
تحوّ الت الثورة المصرية في خمس سنوات

وعندما وصل مرشح الجامعة ،الدكتور محمد مريس ،إىل الرئاسة،
مل يكن قاد ًرا عىل الحكم عرب رشاكة حقيقية أو بطريقة شفافة،
كام سيطرت الجامعة عىل الكثري من األمور .وعىل خالف ما وعد
يف فريمونت ،مل يخرت "شخصية وطنية مشهو ًدا لها بالكفاءة" يف
رئاسة الوزراء ،كام أنه أخفق يف تحقيق أكرب قدر من التوافق حول
الدستور( .((4وإىل جانب املشكالت االقتصادية ،وتصاعد االحتجاجات
الفئوية ،وعدم تعاون مؤسسات الدولة مع الرئيس ،تأزمت املسألة
األمنية ،واندلعت احتجاجات داخل جهاز الرشطة ذاته ،ووصل
االستقطاب إىل انقسام التيار اإلسالمي بني مؤيّد ومعارض للرئيس.
فضل عن استمرار الرئيس وحزبه يف التقليل من أي تحرك شعبي
هذا ً
يف الشارع ،وحرص الرشعية يف الصناديق فقط ،واالستناد إىل منطق
األغلبية واملعارضة .وقد ظهر النهج االنفرادي للرئيس يف محاولته
 أو تص ّوره أنه قادر عىل  -حسم قضايا كربى ،من دون مشاركةمثل محاولة
بقية القوى ،أو طرحها للنقاش املجتمعي ،ومن ذلك ً
مجلس الشورى مترير قانون السلطة القضائية وعدة قوانني أخرى
فضل
نص عليها الدستورً ،
تتصل بتشكيل املجالس املتخصصة التي ّ
عن محاولة التصالح مع بعض رجال األعــال ،ومحاولة معالجة
نفوذ الجيش عرب تقديم التنازالت له يف الدستور .وكانت املشكلة
التي قطعت عالقات اإلخوان ببقية القوى هي اإلعالن الدستوري
والدستور ،كام سنعرض الحقًا.
أ ّما بقية األحزاب املحسوبة عىل التيار اإلسالمي ،فقد كان أبرزها
آنذاك حزب الوسط الذي اختار قادته االنحياز لإلخوان .أ ّما السلفيون،
فقد كانوا الع ًبا سياس ًيا جدي ًدا ،لك ّن حزب النور التابع للدعوة
رئيسا لحزب الحرية والعدالة،
السلفية باإلسكندرية كان
منافسا ً
ً
وحصل مع سلفيني آخرين عىل ربع مقاعد الربملان .وعىل الرغم من
تقارب مواقف النور واإلخوان ،وال سيام يف خصوص سقوط نظرية
تحريم الدميقراطية والعمل الحزيب ،والواقعية التي اتسم بها أداء
املتحدثني الرسميني للحزب واالشتباك السلفي مع القضايا اليومية يف
املجال العام والربملان ،فإ ّن الحزب عاىن منذ اليوم األول من ثالثة أمور
أساسية؛ أولها عدم تطوير مرجعية فكرية متامسكة توجه مشاركة
السلفيني وتحسم األمــور الخالفية عىل املستويني الفكري وعىل
مستوى قواعد الحزب ،وثانيها عدم إدراك خطورة االستقطاب حول
الهوية واملادة الثانية ومتسك الحزب برؤية أكرث تشد ًدا من اإلخوان
وجرهم إىل هذه املساحة ،وثالثها عدم استقالل الحزب إداريًّا ومال ًّيا
عن الدعوة السلفية وسيطرة مشايخ الدعوة عىل الحزب ،وهو أمر
 45انظر يف شأن أخطاء الرئيس مريس السياسية :املستشار السابق للرئيس مريس الدكتور
سيف عبد الفتاح ،مقابلة تلفزية ،فضائية الحوار ،لندن ،2015/9/21 ،يف:
 143 - 147.ص ،نيهاش ؛https://www.youtube.com/watch?v=ORs4v43C2yo
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انتهي بانشقاق الحزب .وقد كان لهذه األمور الكثري من التداعيات
السلبية ،إ ْن يف تفاقم حدة االستقطاب ،أو يف إهدار فرصة إيجاد
فاعل سيايس حقيقي يف الحياة السياسية(.((4

من الجهة األخرى نجد أ ّن األحزاب األخرى غري اإلسالمية ،ساهمت هي
األخرى يف تعزيز االستقطاب ،أل ّن اهتاممها انصب عىل مواجهة التيار
اإلسالمي ،بدلً من العمل عىل األرض لتعزيز قاعدتها الشعبية .كام
أثارت شخصيات ليربالية عدة قضايا خالفية ،كالدعوة التي طرحت يف
أيار  /مايو  ،2011والتي استهدفت توسيع تعريف الدميقراطية إلتاحة
الحرية لألفراد لالختيار بني االحتكام للرشيعة أو للقانون املدين يف
مسألة الزواج ،األمر الذي فهم أنه دعوة للزواج املدين وزواج املسلمة
من مسيحي( ،((4وذلك عىل خالف ما هو معمول به يف الدميقراطيات
املعارصة بالغرب والرشق ،إذ ال تتناقض الدميقراطية هناك مع مرجعيات
املجتمع وال مع أسس ثقافته وهويته .وبصفة عامة كانت لهذه الدعوة
وغريها الكثري من التداعيات عىل الصف اإلسالمي ،وساهمت يف دفع
ظل عدم
الكثريين إىل التشدد يف مسألة الهوية واملادة الثانية .ويف ّ
وجود مساحة منظمة للحوار الحقيقي ،ويف مسار يقوم عىل التنافس،
تح ّول اإلعالم إىل مساحة للمعارك وتبادل االتهامات املترسعة ،مثل ما
إذا كان الدكتور محمد الربادعي يريد إلغاء املادة الثانية من الدستور
أم ال ،وما إذا كانت حركة االشرتاكيني الثوريني تريد هدم الدولة أم ال،
وما إذا كان اإلسالميون يسعون إىل دولة دينية أم ال.
قاتل
ويف أعقاب اإلعالن الدستوري ،ارتكبت األحزاب املدنية خطأ ً
بتصعيد مطالبها إىل الحد األقىص ،مفتقرة إىل رؤية متكاملة أو تقدير
لكافة التداعيات املحتملة .بدأ هذا التصعيد باملطالبة بإسقاط الدستور،
مع أنّها شاركت يف االستفتاء عليه ،ث ّم طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة،
 46عبد الفتاح مايض وأحمد زغلول" ،الدعوة السلفية باإلسكندرية بني املشايخية
والحزبية" ،ورقة قدمت ملؤمتر التحوالت الجارية يف العامل العريب ،مركز الدراسات واألبحاث
اإلنسانية املغربية (مدى) ،ومؤسسة قرطبة السويرسية ،الدار البيضاء ،املغرب.2012/5/2 - 1 ،
 47مقابلة تلفزية ،الدكتور عمرو حمزاوي ،فضائية اليوم املرصية ،2011/5/6 ،يف:
https://www.youtube.com/watch?v=lN0p5Tga8eI
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ث ّم كان الخطأ القاتل الثاين وهو االستقواء بالجيش .مل تدرك هذه القوى
أ ّن تسييس الجيش مل ينتج عنه يف الحاالت املامثلة إلّ إجهاض املسار
الدميقراطي بأكمله ،ورضب كل القوى السياسية ،وهو ما ت ّم الحقًا(.((4
ومن األخطاء القاتلة للطرفني م ًعا (اإلخوان والقوى املدنية املعارضة لها)
اللجوء إىل الشارع وحشد األنصار الستعراض القوة أو فرض وجهة نظر
مع ّينة ،ما أدى إىل أعامل عنف شديدة .كام شهدت املحكمة الدستورية
فضل عن ذلك ،استغل خصوم الثورة انقسام
العليا حصار اإلخوان لهاً .
القوى املحسوبة عىل الثورة ،واستخدموا "البلطجية" لنرش الفوىض،
ودفعوا الجامهري إىل معاداة الثورة والتطلع إىل رجل قوي يحقق من
وجهة نظرهم األمن واالستقرار ،وهو ما حدث يف املرحلة الثانية.
أ ّما الشباب فقد نجحوا قبل الثورة ،عرب عدة حركات احتجاجية،
وباالستفادة من وسائل التواصل االجتامعي وتجارب التغيري غري
العنيف ،يف التعبئة وراء القضايا الحقوقية وإشعال الثورة .وساعدهم
يف هذا تحررهم من القيود الحزبية بأمراضها التاريخية واأليديولوجية،
ومتسكهم بقدر من السيولة التنظيمية والالمركزية ،إىل جانب رفضهم
الحلول الجزئية ،وتحركهم عىل أساس الحد األدىن املشرتك .غري أنهم
فاعل سياسيًا أو اإلبقاء عىل
مل ينجحوا بعد سقوط مبارك يف البقاء ً
الحالة الثورية ،ألنهم مل يك ّونوا تكتّ ًل منظ ًّم ميثّلهم ،وانشغلوا مبعارك
جانبية .كان أمل الشباب هو استجابة النخب والجيش ملطالب ثالثة:
يغي منط مامرسة السلطة ،والقصاص ومحاكمة قتلة
بناء نظام سيايس ّ
(((4
الثوار ،والعدالة االجتامعية .
وساهم اإلعالم يف تأزيم الوضع ،عندما جذب بعض الشباب مقابل
إغراءات مادية ضخمة ،كام ت ّم تسييس حركات شبابية غري سياسية،
كجامعات األلرتاس ،نتيجة عدم تلبية مطالبهم بالقصاص .وتفاقم الوضع
أمنيًّا يف سيناء مع ظهور حركات ذات مرجعية إسالمية ،تعتمد العنف
طريقًا ملواجهة الدولة ،ما مثل أعباء أمنية جديدة ،ت ّم استخدامها الحقًا
ضد الثورة يف إطار ما عرف باسم الحرب عىل اإلرهاب.
.دغياب الحوار الجاد

مل تشهد هذه املرحلة أي محاولة جادة للحوار ،عدا التجربة التي
بدأت واعدة ،إلّ أنها فشلت مبجرد رشوع األحزاب يف االستعداد
لالنتخابات .وهي تجربة استمرار الجوالت الحوارية التي بدأتها
جامعة اإلخوان ،قبل اندالع الثورة تحت عنوان" :م ًعا نبدأ البناء :حوار
من أجل مرص" ،وحرضها رؤساء أحزاب من كافة التيارات (الوفد،
 48عبد الفتاح مايض" ،تظاهرات  30يونيو ..هل ينزع الرئيس فتيل األزمة؟" ،الجزيرة.
نت ،2013/6/19 ،يفhttp://bit.ly/1mT2joN :
 49عبد الفتاح مايض" ،أين شباب الثورة املرصية؟" ،الجزيرة .نت  ،2013/11/19يف:
http://bit.ly/1Q1DLF2

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

والتجمع ،والنارصي ،والكرامة ،والعمل ،والغد ،وغريها) .اقرتحت
الجامعة مبادئ أساسية لإلصالح ،وت ّم تشكيل لجنة لدراسة اقرتاح
القامئة التوافقية يف االنتخابات ،والتوافق عىل مرشوع قانون مجلس
الشعب .وبالفعل صدرت وثيقة "التحالف الوطني الدميقراطي
أساسا لتحالف
من أجل مرص" يف متوز  /يوليو  ،2011بصفتها
ً
انتخايب من  16حزبًا منهم حزب الحرية والعدالة والوفد والكرامة
النارصي والغد ،ث ّم انسحب الوفد والنور الحقًا بعد االختالف حول
التمثيل بالقوائم(.((5
هنا نشري إىل ثالثة أمور ،أولها رفض الوثيقة انفراد الحكومة بوضع
مرشوع قانون الربملان( ((5من دون تحميل املجلس العسكري أي
مسؤولية ،إذ كانت األحزاب تعتقد أ ّن الحكومة مستقلة عن املجلس،
وهو أمر أثبتت الحوادث عدم صحته .األمر الثاين هو تأكيد الوثيقة
حزب
ٌ
أ ّن أهداف الثورة "ال يستطيع أن يقوم بها
فصيل وحده أو ٌ
(((5
مبفرده ،ولكن ال بد من تضافر الجهد كله ،وتكاتف كل القوى"  .وقد
تخلّت األحزاب عن هذا بتهافتها عىل مصالحها الذاتية كلام اقرتبت
االنتخابات ،وهو ما يثبت أ ّن الترسع يف عقد االنتخابات أث ّر سلب ًّيا
يف جهد الحوار والتوافق .واألمر الثالث هو اتفاق أحزاب التحالف
عىل أن تتضمن الوثيقة "املبادئ العامة األساسية التي تتوافق عليها
أطياف املجتمع املرصي ،ومتثّل البنية األساسية للنظام الدميقراطي
الح ّر العادل ...ليك تهتدى بها الجمعية التأسيسية" للدستور( .((5وعىل
الرغم من أهمية هذه املبادئ ،فإ ّن األحزاب اختلفت حول ما إذا
كانت ملزمة للجمعية .أ ّما املجلس العسكري ،فقد أعلن ،بعد أيّام
من صدور وثيقة التحالف ،عن رضورة وجود مبادئ حاكمة فوق
دستورية( ،((5كام سنعرض الحقًا.
ومن الالفت أ ّن الوثيقة حسمت يف وقت مبكّر عد ًدا من القضايا
الخالفية ،والتي عادت األحزاب إىل االختالف حولها داخل الجمعية
الدستورية ،مثل التنصيص عىل "مبادئ الرشيعة اإلسالمية هي املصدر
الرئيس للترشيع مع حق غري املسلمني يف االحتكام إىل رشائعهم يف
 50قطب العريب" ،الحوار واملصالحة يف مرص :رضورات الداخل وتدخالت الخارج" ،مركز
الجزيرة للدراسات ،2014/3/26 ،يف:
http://bit.ly/1WjsWim
 51انظر نص "وثيقة التحالف الدميقراطي من أجل مرص" ،2015/10/25 ،مرصس ،يف:
http://www.masress.com/alwafd/67996
 52املرجع نفسه.
 53املرجع نفسه.
 54نص بيان القوات املسلحة بتاريخ  13متوز  /يوليو  ،2011يذكر أ ّن كل البيانات الرسمية
واإلعالنات الدستورية مصدرها الهيئة العامة لالستعالمات يف مرص ،انظر" :املجلس العسكري:
إعداد وثيقة مبادئ حاكمة الختيار الجمعية التأسيسية إلعداد الدستور" ،يف:
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.
aspx?ArtID=49328#.VpNweVI1pIE

دراسات وأوراق تحليليّة
تحوّ الت الثورة المصرية في خمس سنوات

أحوالهم الشخصية" ،و"احرتام حقوق اإلنسان وفقًا للمواثيق والعهود
الدولية مبا ال يتعارض مع مبادئ الرشيعة اإلسالمية والحفاظ عيل
الهوية العربية" ،و"حرية تشكيل األحزاب السياسية باإلخطار عىل ّأل
تكون أحزابًا دينية أو عسكرية أو فئوية ،وأن تكون السلطة القضائية
وحدها هي التي تفصل يف تقرير ما هو مخالف للدستور" ،وغري ذلك
يف مجال القضاء والجيش والرشطة والجامعات والنقابات واالقتصاد
والعدالة االجتامعية وإحياء نظام الوقف وإنشاء مؤسسة للزكاة(.((5
لك ّن الوثيقة احتوت أيضً ا عىل مبادئ إلحداث تغيري جوهري يف
السياسة الخارجية ،مثل "مراجعة عملية التسوية واالتفاقات مع
إرسائيل" ،و"إعادة النظر يف منهج العالقات مع الواليات املتحدة
وطبيعتها ...بعي ًدا عن التبعية والهيمنة" .وعىل الرغم من مرشوعية
إعادة تقييم السياسة الخارجية ،فإ ّن التنصيص عىل هذه املبادئ جاء
مبك ًرا ،فكام أرشنا يف القسم األول غال ًبا ما يكون تركيز قادة التح ّول
منصبًا عىل هدف إسرتاتيجي واحد هو تغيري جوهر النظام القديم
وإرساء قواعد النظام الجديد ،أي ال يت ّم فتح كافة امللفات الكربى
يف بداية الطريق ،ومن ث ّم تقليل حجم املخاطر( .((5ولهذا يتمثّل
النقد األهم لهذه املحاولة يف أمرين؛ األول ابتعاد أصحابها بالتدريج
عن القضية الكربى املتعلقة بالتوافق حول قيم النظام الدميقراطي
ومبادئه ،وحرص اهتاممهم باالنتخابات فقط ،ما ساهم بقوة يف
تحويل الثورة إىل "ثورة انتخابية" ،وأفىض إىل تعميق االستقطاب.
واألمر الثاين هو فتح ملف السياسة الخارجية مبك ًرا ،ما ساهم يف
إفساح املجال لخصوم الثورة يف الداخل والخارج إلجهاضها .وقد
تأكد االستعجال يف ملف السياسة الخارجية ،عندما احتوى الخطاب
السيايس للرئيس مريس عىل مفردات حامسية ،بال رؤية حقيقية ،ويف
ظل عراك داخيل شديد .ومن هذا عىل سبيل املثال تحذيره ،من
ّ
داخل أحد املساجد يف ترشين الثاين  /نوفمرب  ،2012اإلرسائيليني من
"غضبة" مرص شع ًبا وقادة ،وتأكيده اختالف مرص والعرب واملسلمني،
وأنهم "ليسوا اليوم كام كانوا منذ سنوات"(.((5
 55انظر بتوسع حول محاوالت الحوار يف الحالة املرصية :عبد الفتاح مايض" ،عمليات
الحوار يف الرشق األوسط" ،مؤسسة قرطبة ،جنيف.2015/12/19-17 ،
 56انظر حول سلوك قادة التحول الدميقراطي تجاه قضايا الخارج ما جاء يف كتاب :نحو
كتلة تاريخية دميقراطية يف البلدان العربية ،عيل خليفة الكواري وعبد الفتاح مايض (منسقان
ومحرران) ،ط( 1بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.)2010 ،
" 57مــريس يهدد ارسائيل أثناء عدوانها عىل غزة | لن نرتك غزة وحدها" ،يوتيوب،
 ،2013/11/12شوهد يف  ،2015/12/30يف:
https://www.youtube.com/watch?v=g2DpnA2JxFI
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وساهمت وثيقة السلمي( - ((5أرادها العسكريون أن تكون فوق
دستورية  -يف نقض توافقات التحالف ،وتوسيع الهوة بني اإلسالميني
خاصا للجيش،
وغريهم .فقد رفض الكثريون الوثيقة ،إلقرارها وض ًعا ً
وملصادرتها اإلرادة الشعبية .وعىل الرغم من تعديل الوثيقة وإصدارها
من دون املادتني الخاصتني باملجلس العسكري ،فإ ّن اعرتاضات
اإلسالميني تواصلت حتى ت ّم سحبها .لقد ظنت قطاعات كبرية من
حائل دون تطبيق الرشيعة،
اإلسالميني أ ّن املبادئ الحاكمة ستقف ً
وأنها سرتيس دولة علامنية ،بينام رأى قطاع من التيارات الليربالية
واليسارية أ ّن خوف اإلسالميني من إلزامية املبادئ دليل عىل نيتهم
إقامة دولة دينية .وكان لألزمة تداعيات أخرى متصلة بالعالقات
املدنية العسكرية ،فلقد كان عىل املجلس العسكري طرح هذه
بدل من محاولة مترير وضع
املسألة عىل مائدة حوار وطني ،وذلك ً
خاص للمؤسسة العسكرية ،بال مناقشة حقيقية .ولألسف ساهم هذا
الجانب من األزمة يف تأجيل املسألة ،وتعميق فجوة عدم الثقة بني
املجلس والقوى الثورية.

كام انتهت تجربة حوارية أخرى بالفشل أيضً ا ،فإثر الجولة الثانية
من االنتخابات الرئاسية ،وبعد تأخّر إعالن النتيجة ،اجتمع عدد من
الشخصيات العامة مع قادة اإلخوان بفندق فريمونت بالقاهرة يومي
 20و 21حزيران  /يونيو  .2012وبعد نقاشات متعددة ورفض بعض
الشخصيات التعامل مع اإلخوان ،صدرت وثيقة فريمونت لتعلن ستة
مبادئ؛ هي التأكيد عىل الرشاكة الوطنية ،وتوىل شخصية وطنية
مستقلة رئاسة الحكومة وتشكيل فريق رئايس وحكومة إنقاذ وطني
من جميع التيارات الوطنية ،وتكوين فريق إدارة أزمة للتعامل مع
الوضع الحايل ،وضامن استكامل إجراءات تسليم السلطة للرئيس
املنتخب وفريقه الرئايس وحكومته بشكل كامل ،ورفض اإلعالن
 58صدرت يف آب  /أغسطس  .2011انظر حول الوثيقة :عيل السلمي" ،الحقيقة يف قضية
املبادئ األساسية للدستور" ،األهرام ،2011/11/9 ،يف:
http://bit.ly/1l24lB3
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الدستوري املكمل الذي يؤسس لدولة عسكرية ويسلب الرئيس
صالحياته ورفض قرار املجلس العسكري بحل الربملان ورفض قرار
تشكيل مجلس الدفاع الوطني ،والسعي لتحقيق التوازن يف تشكيل
الجمعية التأسيسية مبا يضمن صياغة مرشوع دستور لكل املرصيني،
والشفافية والوضوح مع الشعب يف كل ما يستجد من متغريات
تشهدها الساحة السياسية( .((5وبعد تنصيب مريس ،تجاهل الوثيقة،
وال سيام ما يتصل منها بشخص رئيس الــوزراء ،والفريق الرئايس،
والجمعية التأسيسية ،والشفافية يف الحكم .غري أنه حاول إعادة
العمل بالربملان ،لك ّنه فشل لتدخل القضاء لحسمها ملصلحة قرار
بالحل.
املجلس العسكري ّ
.هاألطر الدستورية والقانونية

تعكس كل األطــر الدستورية والقانونية التي ظهرت يف هذه
املرحلة كل األخطاء التي أرشنا إليها ،فقد صدرت إ ّما بإرادة منفردة
جل اإلعالنات الدستورية والقوانني التي أصدرها املجلس
مثل ّ
العسكري واإلعالن الدستوري الذي أصدره الرئيس مريس يف ترشين
ظل استقطاب سيايس حا ّد كدستور .2012
الثاين  /نوفمرب  ،2012أو يف ّ
شــهــدت املــرحــلــة ،تــحــت حــكــم املــجــلــس الــعــســكــري ،ستة
استحقاقات دســتــوريــة( .((6دشّ ــن أولها (اإلعــان الدستوري يف
 13شباط  /فرباير  )2011انفراد املجلس العسكري بإدارة املرحلة كام
أرشنا ،أ ّما ثانيها فكانت تعديالت دستور  ((6(1971التي فتحت باب
االستقطاب الحاد بسبب تشكيل اللجنة ،وبسبب الخالف حول مسألة
أول.
ال أهمية لها وهي الدستور أم االنتخابات ً
فكام أرشنا من قبل ،ال يجب أن يبدأ املسار بتحويل الثورة إىل ثورة
انتخابية ،تبدأ بالذهاب إىل الصناديق قبل التوافق الوطني ،إ ْن
فضل عن أ ّن اإلستفتاءات تكون
بشأن االنتخابات أو الدستور .هذا ً
عادة بني بديلني واضحني .وما حدث يف مرص هو أنه ت ّم تخويف
الناس من عدة أمور؛ الفراغ الدستوري واإلنفالت األمني ،والحكم
العسكري ،وإلغاء املادة الثانية ،إذا قالوا "ال" .أ ّما بديل "نعم" فكان
غامضً ا أيضً ا ،فلم يعرف ماذا بالضبط بعد "نعم" ،إذ أعلن أحد أعضاء
املجلس العسكري عن نية املجلس إصدار إعالن دستوري يف حالة
 59وائل قنديل" ،معاهدة فريمونت بني الرئيس والقوى الوطنية "،الرشوق ،2012/7/7 ،يف:
http://bit.ly/1PoUn4X
 60انظر يف شأن التجربة الدستورية املرصية بعد ثورة يناير :عبد الفتاح مايض" ،هل
ميكن أن تجهض الدساتري الثورات الدميقراطية؟ قراءة يف التجربة الدستورية املرصية بعد
ثورة يناير  ،"2011املجلة املغربية للدراسات العمومية ،سلسلة دفاتر حقوق اإلنسان (،)3
.)2015(2015
 61مايض " ،ثالثة أسباب أخرى." ...
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"نعم" ويف حالة "ال"( .((6وبالفعل قام املجلس العسكري منفر ًدا
بوضع التعديالت  -وكانت تخص  9مواد من دستور  - 1971يف إعالن
دستوري من  63مادة وأصدره يف  30آذار  /مارس( .((6واملشكلة هنا
ليست فقط يف اإلنفراد ،وإمنا أيضً ا يف اإللتفاف عىل إرادة الناخبني
التي صوتت عىل تسع مواد فقط.
ومن املعروف أيضً ا أ ّن تعديل الدساتري يف النظم الدميقراطية املستقرة
يتطلب أغلبية معينة كالثلثني وأكرث يف بعض الحاالت ،فام بالنا
بالتعديل يف دولة تتلمس طريقها نحو الدميقراطية .كام أ ّن وضع
دستور جديد بالكامل مل يت ّم أيضً ا ،يف معظم الحاالت يت ّم بعد انهيار
النظام القديم مبارشة ،إذ اقتىض األمر أن متنح الجمعيات التأسيسية -
يختار أعضاؤها باالنتخاب أو بالتعيني  -الوقت للوصول إىل التوافقات
مثل يف جنوب أفريقيا ،عندما ت ّم العمل بدستور
املطلوبة .حدث هذا ً
صغري مؤقت ( ،)1996 - 1993حتى متّت عملية صوغ الدستور
الجديد عام  .1996ويف بولندا ،بدأ االنتقال آخر الثامنينيات ،ث ّم وضع
الدستور عام  .1997ويف الربازيل ،بدأ االنتقال يف النصف األول من
السبعينيات ،و ُوضع الدستور عام  .1988ويف الهند ،استغرق العمل
يف الجمعية التأسيسية نحو ثالث سنوات من عام  1946إىل .((6(1949
واستمر النهج املنفرد للمجلس العسكري يف قانون االنتخابات
والنظام االنتخايب ،ما عدا بعض النقاشات يف خصوص نسبة النظام
الفردي والقوائم الحزبية( .((6وتأكدت رغبة املجلس يف االنفراد،
عندما أصــدرت املحكمة الدستورية العليا (عني مبارك معظم
قضاتها) حكمها ،يف  14حزيران  /يونيو  2012وقبل بدء جولة
اإلعادة باالنتخابات الرئاسية ،بعدم دستورية بعض املواد التي متّت
عىل أساسها انتخابات مجلس الشعب .فقد أصدر رئيس املجلس
العسكري قرا ًرا بحل املجلس من دون تشاور مع أحد ،مع أنه كانت
هناك بدائل أخرى تقيض ببطالن عضوية بعض األعضاء فقط .وبعد
عودة سلطة الترشيع للمجلس العسكري وبعد ثالثة أيام من الحل
ويف اليوم الثاين النتخابات اإلعادة يف  17حزيران  /يونيو  ،2012أصدر
املجلس إعالنًا دستوريًّا ت ّم مبوجبه إقرار عدة أمور مصريية ،ومن
دون أي تشاور مع القوى السياسية .وأهمها تقييد سلطة الرئيس
القادم ،وإبقاء سلطة الترشيع يف يد املجلس العسكري حتى انتخاب
الربملان ،وإطالق يد املجلس العسكري يف كافة الشؤون املتصلة
 62اللواء ممدوح شاهني ،مقابلة تليفزيونية ،قناة مرص النهار ده ،يوتيوب،2011/3/19 ،
شوهد يف  ،2015/12/28يف:
https://www.youtube.com/watch?v=FoeeXL5Urlw
 63اإلعالن الدستوري الصادر يف  30آذار  /مارس  ،2011يف:
http://bit.ly/1WPCBvO
 64مايض" ،مداخل ،"...ص .63 - 58 ،57 - 53 ،40 - 38
 65انظر :مايض" ،التوافق أوال"؛ مايض" ،هل يحتاج املرصيون...؟".

دراسات وأوراق تحليليّة
تحوّ الت الثورة المصرية في خمس سنوات

بالقوات املسلحة ،ومنح املجلس تشكيل جمعية تأسيسية جديدة
لوضع الدستور إذا قام مانع يحول دون استكامل الجمعية القامئة،
إضافة إىل منح رئيس الجمهورية أو رئيس املجلس األعىل للقوات
املسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو املجلس األعىل للهيئات القضائية
أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الحق يف الطلب
من الجمعية التأسيسية إعادة النظر يف أي نصوص مقرتحة تتعارض
مع أهداف الثورة ومبادئها األساسية أو "مع ما تواتر من مبادئ يف
الدساتري املرصية السابقة" ،فإذا أرصت الجمعية عىل رأيها ،عرض
األمر عىل املحكمة الدستورية العليا ،ويكون القرار الصادر من
املحكمة الدستورية العليا ملز ًما للكافة( .((6ولألسف مل يحظ هذا
اإلعالن باهتامم الكثريين ،لك ّن الحوادث التالية أثبتت أ ّن هناك
مخاوف كثرية لدى املجلس العسكري ،وأنه ليس مستع ًدا للتنازل عن
نفوذه السيايس واالقتصادي للمؤسسات املنتخبة.

استمر النهج االنفرادي مع الرئيس املنتخب ،إذ صدر قرار جمهوري
مفاجئ يف  8متوز  /يوليو  ،2012يقيض بعودة مجلس الشعب
محل اتفاق القوى
املنحل .وعىل الرغم من أ ّن رفض قرار الحل كان ّ
جدل سياسيًا وقانونيًا .ث ّم
السياسية يف فريمونت ،فإ ّن هذا القرار أثار ً
أكدت املحكمة الدستورية حكمها السابق فاستجاب الرئيس .ويف
 12آب  /أغسطس  ،2012أصدر الرئيس مريس إعالنًا دستوريًا جدي ًدا
من أربع مواد ،أثار الكثري من الجدل السيايس والقانوين .فقد ألغى
اإلعالن الجديد اإلعالن الدستوري الصادر عن املجلس العسكري يف
 17حزيران  /يونيو  ،2012وأعاد للرئيس املنتخب كامل الصالحيات
الترشيعية والتنفيذية .ومنح اإلعالن الجديد رئيس الجمهورية الحق
يف تشكيل جمعية تأسيسية جديدة ،إذا قام مانع يحول دون استكامل
جدل مط ّو ًل
الجمعية التأسيسية عملها( .((6وقد أثار هذا اإلعالن ً
حول أحقية الرئيس بإلغاء إعالنات ثورية ،كام أنه ،ومثل كل الوثائق
الدستورية السابقة ،ت ّم يف غياب تشاور حقيقي مع حلفاء األمس.
 66اإلعالن الدستوري املكمل ،املجلس األعىل للقوات املسلحة 17 ،حزيران  /يونيو .2012
 67نص اإلعالن الدستوري ،رئاسة الجمهورية 18 ،آب  /أغسطس .2012
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ويف  21ترشين الثاين  /نوفمرب  ،2012كان االستحقاق الدستوري
األخطر يف عهد مريس ،وهو اإلعالن الدستوري الذي صدر بإرادة
منفردة ،ومن دون علم نائبه ومستشاريه والوزراء ،وبعضهم كانوا
من رجال القانون .وعىل الرغم من أ ّن اإلعالن تضمن بعض مطالب
الثورة كتغيري النائب العام وإعادة التحقيقات واملحاكامت للمتهمني
بقتل املتظاهرين ،فإ ّن بقية نصوص اإلعالن أثارت عاصفة قوية
من الرفض ،نظ ًرا لتحصينها قرارات الرئيس املاضية واملستقبلية
وتحصني مجلس الشورى واللجنة التأسيسية ،بحيث ال ميكن حل
أي منهام .وبعد تصاعد الغضب الشعبي ،عقد الرئيس جوالت حوار
شارك فيها حلفاؤه من اإلسالميني وبعض الشخصيات الليربالية،
وت ّم مبوجبها إلغاء اإلعالن بإعالن دستوري آخر صدر يف  8كانون
األول  /ديسمرب  ،2012ونظ ًرا لوجود عدة دعاوى أمام املحاكم للنظر
يف أحقية الرئيس يف إصدار إعالنات دستورية ،فقد حصن إعالن
 8كانون األول  /ديسمرب كل اإلعالنات الدستورية ،بحيث "ال تقبل
الطعن عليها أمام أي جهة قضائية ،وتنقيض الدعاوى املرفوعة بهذا
(((6
الشأن أمام جميع املحاكم".
ث ّم جاء االستحقاق الدستوري األهم وهو دستور  .((6(2012وللحكم
بقدر من املوضوعية عليه ،ميكننا االحتكام إىل معيارين أساسيني
من معايري الدساتري الدميقراطية؛ أولهام يتصل بطريقة وضعه
وإخراجه ،وثانيهام يهتم مبضمونه ودرجة دميقراطيته .فال شك يف
أ ّن تشكيل الجمعية التأسيسية شابه بعض املشكالت ،ومل تستطع
القوى السياسية االتفاق ّإل بعد ضغط املجلس العسكري .كام أنّه
كان من األفضل متثيل علامء سياسة وفقهاء قانون ومتخصصني يف
متثيل أكرب ،وتجنب
بناء املؤسسات والنظم السياسية واإلدارة العامة ً
االعتامد شبه الكيل عىل التمثيل الحزيب .وقد أدى الشك املتبادل
بني القوى السياسية إىل انسحاب  25عض ًوا بعد انقضاء املهلة
التي حددتها القوى املنسحبة لألخذ ببعض املقرتحات .وض ّم فريق
وكل ممثيل الكنائس الثالث(.((7
املنسحبني معظم ممثيل التيار املدين ّ
ظل
وازداد األمر سو ًء مع اإلرصار عىل االستفتاء عىل الدستور يف ّ
االنقسام السيايس ،فكام أرشنا من قبل ،ما ت ّم يف الحاالت الناجحة
أول عرب الحوار ،وليس تصديرها للناخبني
حل اختالفات النخب ً
هو ّ
عرب الصناديق.
 68نص اإلعالن الدستوري ،رئاسة الجمهورية 8 ،كانون األول  /ديسمرب.2012
 69دستور .2012
" 70انسحاب  25عض ًوا بـ «التيار املدين» من الجمعية التأسيسية" ،املرصي اليوم،
 ،2012/11/17يف:
http://bit.ly/1ROAYzc
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وال شك يف أ ّن هذه األبعاد اإلجرائية رضبت الدستور يف مقتل،
لكنها مل تكن املشكلة الوحيدة ،نظ ًرا أل ّن الدستور اخرتق أسس
النظام الدميقراطي ،مع أنّه احتوى عىل نصوص أخرى جيّدة تتعلق
بالحريات والنظام السيايس .فعىل الرغم من عدم النص عىل أي دور
رصيح للجيش بصفته حاميًا للرشعية الدستورية ،وعىل الرغم من أ ّن
الديباجة نصت عىل أ ّن املؤسسة العسكرية مؤسسة وطنية محرتفة
محايدة وال تتدخل يف الشأن السيايس ،فإ ّن الدستور أدخل وصاية
عسكرية واضحة باملواد املتصلة بثالثة مجالس عسكرية أو ذات طابع
شبه عسكري وبخصوص اختصاصاتها وهي املواد  ،197 - 193إضافة
إىل السامح مبحاكمة املدنيني أمام املحاكم العسكرية (مادة  .)198أ ّما
ميزانية الجيش فلم يرد نص عىل أن توضع بصفة بند واحد مبيزانية
نص عىل رضورة أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني
الدولة ،لك ّن الدستور ّ
(((7
املشكّل من  15عض ًوا ،نصفهم تقري ًبا من املدنيني (مادة . )197
كان املطلوب يف ذلك الوقت هو – كام كتبت مرا ًرا  -التمسك مبا
ورد يف دستور  ،1971إذ كانت هناك خطورة من تأسيس وضع جديد
فضل عن عدم انفراد جهة واحدة
ال ميكن تغيريه بسهولة الحقًا(ً ،((7
بتقرير هذا األمر .لك ّن ما حدث يف الواقع هو أ ّن املجلس العسكري
نجح يف تأسيس وضع جديد .وهو ما أغضب قطا ًعا من القوى
السياسية ،وال سيام الحركات الثورية ،وحزب مرص القوية ،وعد ًدا
من الشخصيات العامة ،بينام مل تهتم الكثري من األحزاب الليربالية
واليسارية بهذا األمر وانصب اهتاممها عىل مواد الهوية والحريات
يف الدستور .وتجب اإلشارة هنا إىل أ ّن تفاهامت اإلخوان واملجلس
العسكري بدأت مبك ًرا ،إذ كشفت لنا مصادر من داخل الجامعة
أ ّن اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة أع ّدت دستو ًرا وق ّدمته
للمجلس العسكري قبل تشكيل الجمعية التأسيسية .واملشكلة هنا
ذات بعدين ،أولهام انفراد الجامعة باألمر (أو تصو ّرها أنه ميكن أن
عم كان يف
تنفرد به) ،والثاين أ ّن الدستور تض ّمن تنازالت للجيش ّ
دستور .((7(1971
أ ّما ما يتعلق بالرشيعة اإلسالمية ومسألة الهوية ،فقد ظلّت هناك
مخاوف من املادة  219التى تفرس مبادئ الرشيعة يف نظر البعض،
لك ّنها غري مفهومة لدى البعض اآلخر ،ومن املادة ( )4التي تعطي
دو ًرا لألزهر يف سن الترشيعات ،إذ نصت عىل "ويؤخذ رأي هيئة كبار
 71دستور .2012
 72عبد الفتاح مايض ،ورقة "العالقات املدنية  -العسكرية والجيوش والتحول الدميقراطي"،
مؤمتر تحوالت الدميقراطية يف العامل العريب ،مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية ،بريوت،
2012/6/28؛ عبد الفتاح مايض" ،الثورات والعالقات املدنية  /العسكرية" ،مجلة الدميقراطية،
مؤسسة األهرام ،السنة الثانية عرشة ،العدد ( 46نيسان  /أبريل .)2012
 73املرجع نفسه.
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العلامء باألزهر الرشيف يف الشؤون املتعلقة بالرشيعة اإلسالمية"(.((7
ويف نظري كان يجب اإلبقاء عىل املادة الثانية فقط يف هذه املرحلة
التاريخية وعدم فتح مسألة الرشيعة ،أل ّن هناك أولوية أكرب هي نجاح
مسار االنتقال وضامن الحريات أولً  ،فالحاالت الناجحة يف االنتقال
كانت تقتيض الرتكيز عىل هدف إسرتاتيجي كام أرشنا من قبل.
وميكن القول هنا إنه لو عرفت األطـراف املختلفة ألزمة دستور
 2012املعنى الحقيقي للدستور وللدميقراطية وأولويات مرص يف
تلك املرحلة واملخاطر التى تحيط بالثورة ،ملا أراد البعض منها قلب
الطاولة عىل الجميع كام فعلت بعض القوى املدنية ،أو اعتقد بعض
اإلسالميني أ ّن كتابة الدستور هي نهاية التاريخ؛ فإ ّما الرشيعة وإ ّما
الالرشيعة .إ ّن الدستور ليس مجاالً لحسم جميع اإلشكاليات التى
تثريها مسألة ال ُهوية .وهو ليس وثيقة مقدسة ،وإنّ ا هو تعاقد
مجتمعي متجدد يجب تعديله متى تطلب األمر .وما كانت تحتاجه
مرص آنذاك هو إرساء أركان النظام الدميقراطي الحقيقي مبؤسساته
وضامناته املتعارف عليها والكفيلة بحفظ حريات الناس وحقوقهم،
وتوفري املجال السيايس الصحي الذي ُيكّن الفاعلني السياسيني من
التنافس الحقيقي لخدمة الناس ،وتفكيك عرى االستبداد ،وحسم
بقية اإلشكاليات ومنها مسألة الهوية – الحقًا  -يف جو من الحرية.
بدل من أن
لقد تح ّول الدستور إىل مشكلة قبل إق ـراره وبعده ً
حل ،وانتهى األمر إىل تح ّول االستفتاء عليه إىل استفتاء عىل
يكون ًّ
الرئيس ومواقف املعارضة منه ،األمر الذي انعكس عىل تدين نسبة
املشاركة إىل  32يف املئة (وافق عليه  64يف املئة واعرتض  36يف املئة).
وهذه نسبة مشاركة منخفضة مقارنة بنسبة املشاركة يف استفتاء
مارس ( 2011نحو  41يف املئة) ،وانتخابات مجلس الشعب (نحو 60
يف املئة) ،والرئاسة ( 51يف املئة)(.((7
وأ ّدت مواقف الطرفني الرئيسني (الرئيس واملعارضة) من الدستور إىل
ظل
ظل حالة السيولة الثورية ،ويف ّ
مزيد من االنقسام ،وخاصة يف ّ
استقواء النخب بالشارع للضغط عىل خصومها ودفعها إىل مواجهات
قتيل خالل
عنيفة .وقد رصدت إحدى املبادرات التوثيقية  438وً 470
فرتة املجلس العسكري وفرتة مريس عىل التوايل( .((7وال شك يف أ ّن
استمرار تدهور األوضاع األمنية يرت ّد إىل حالة االستقطاب الحاد ،وإىل
عدم تنفيذ أي برامج حقيقية إلعادة تأهيل جهاز الرشطة.
 74دستور .2012
 75نسب املشاركة :املوقع الرسمي للجنة االنتخابات ،يف:

https://www.elections.eg
" 76مبادرة توثيقية للمركز املرصي للحقوق االقتصادية واالجتامعية" ،وييك ثورة ،شوهد
يف ،2015/11/27 :يف:
https://wikithawra.wordpress.com/
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المرحلة الثانية :منذ  30حزيران  /يونيو 2013
انتهت الثورة االنتخابية السابق رشحها إىل انهيار املسار الدميقراطي
املرتبك ،وتحول الثورة إىل مرحلة جديدة متا ًما ،فقد متكنت قوى
الثورة املضادة من السيطرة والرشوع يف هجوم مضاد عىل قيم ثورة
يناير وأهدافها ،بحجة الحفاظ عىل الدولة واألمن واالستقرار .وقد
تحقق هذا من خالل تسلّم املجلس العسكري الحكم مبارشة وقيامه
بوضع خارطة طريق تستهدف ترسيخ حكم مطلق يستند إىل احتكار
سلطتي الترشيع والتنفيذ ،وقمع كل من ال يؤيد النظام وإقصاءه ،مع
نسج رواية مرجعية للنظام تقوم عىل مجموعة من املغالطات ،ومع
الحفاظ أيضً ا عىل بعض الديباجات الدميقراطية الشكلية كاالنتخابات
يسمى
واالستفتاءات الصورية والوزراء املدنيني .كام أنّه استغل ما ّ
الحرب عىل اإلرهاب لرضب اإلخوان املسلمني وبعض القوى الثورية
التي ظلّت تطالب بالحريات وإعادة املسار الدميقراطي والقصاص
للقتىل .كان لهذا املسار مثن باهظ ،كام أنه بالطبع كان بعي ًدا كل
البعد عن الثورة وأهدافها ،كام اتضح أ ّن الكثري من األمور ت ّم تدبريها
لتقسيم قوى الثورة واالنقضاض عليها الواحدة تلو األخرى.
.أالحكم العسكري

أول ملمح يف هذا املسار كان تسييس املؤسسة العسكرية ،واستقواء
فريق سيايس بها إلقصاء فريق آخــر ،ومن ث ّم اختيار املجلس
العسكري برئاسة وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السييس (والذي
ُع ّي قبل اندالع ثورة يناير بشهور مدي ًرا للمخابرات الحربية ،وكان
أحد املقربني لحسني طنطاوي( ((7التدخل مللء الفراغ الناتج عن
رصاعات السياسيني والحفاظ عىل مصالحه .نظريًا ،كان من املمكن
للمجلس أن يدفع الطرفني املتصارعني إىل طاولة حوار وطنية ،ورعاية
مصالحة سياسية شاملة .لكن هذا مل يحدث ،واصطف الجيش مع
القوى املدنية ضد التيار اإلسالمي ،و َر َس َم مسا ًرا سياس ًيا من دون
اإلسالميني ،بل واعتمد سياسة إقصائية تجاه حركة اإلخوان املسلمني
وحلفائها ،والحقًا ضد كل القوى املحسوبة عىل الثورة .ث ّم تسلم وزير
الدفاع السلطة مبارشة ،بعد أن رشح نفسه يف انتخابات مل يتوافر لها
الحد األدىن من املعايري املتعارف عليها لالنتخابات الدميقراطية ،ويف
ظل حملة دعائية مكثفة ملصلحته ،شاركت فيها شخصيات وقوى
ّ
سياسية استخدمت مغالطات عدة تر ّوج أ ّن البالد وهيبتها يف خطر
رجل قويًّا من الجيش .وال شك يف أنه يف كل الحاالت
وأنها تحتاج ً
املشابهة يطلق عىل هذا النوع من أنظمة الحكم "حكومة عسكرية"،
77 Robert Springborg, “Abdul Fattah El‐Sisi: New face of Egypt's old
guard,” BBC News ‐ Middle East, 26/3/2014, at: http://www.bbc.com/news/
world‐middle‐east‐26188023
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أي الحكومة التي يحكمها الجرنال الذي نفذ االنقالب ،إ ْن بشكل
مبارش وبال انتخابات أو عرب انتخابات شكلية غري تنافسية كالتي
أجريت يف مرص يف صيف .2014
لكن كان لهذا جذور ،تح ّدث مقربون من الجيش عن أ ّن املجلس
العسكري قام بتمويل بعض األحزاب الناشئة خالل املرحلة االنتقالية
األوىل ،بحجة عدم قدرة هذه األحزاب عىل منافسة اإلخوان يف أي
انتخابات( .((7وكشفت مراسالت رسبت للربيد اإللكرتوين لوزيرة
الخارجية السابقة هيالري كلينتون أنه كان هناك رصاع بني مبارك
وقادة املجلس العسكري حول خليفته بعد تنحيه ،فقد كان مبارك
رصا عىل عمر سليامن مدير مخابراته ،بينام أرص املجلس عىل تسلّم
م ً
(((7
إدارة البالد  .أ ّما خالل الفرتة االنتقالية الثانية ،فقد كشف آخر وزير
خارجية ملبارك أ ّن عمر سليامن  -رئيس جهاز املخابرات العامة أيّام
مبارك  -أبلغه قبل وفاته أ ّن جامعة اإلخوان لن تستمر يف الحكم وأ ّن
اللواء عبد الفتاح السييس (مدير املخابرات العسكرية منذ )2010
سيتكفل بها( .((8أ ّما أحمد شفيق (آخر رئيس وزراء ملبارك) ،فقد
أعلن يف مقابلة تليفزيونية يف حزيران  /يونيو  2015عن أنه ساهم
(أثناء حكم مريس) يف التخطيط للتخلص من اإلخوان باتصاالته مع
األمريكيني ،وبعلم من املخابرات العامة املرصية( .((8ومن ذلك أيضً ا
اعرتاف وزير الداخلية محمد إبراهيم رفضه االنصياع ألوامر مريس
وعرقلة عمل املحافظني اإلخوان ،واعرتاف وكيل جهاز املخابرات
العامة ثروت جودة بأن املخابرات تعمدت تضليل الرئيس مريس ومل
تعطه معلومة واحدة صحيحة طوال فرتة رئاسته(.((8
ومن جهة أخرى أثار حصول النظام عىل دعم إقليمي ودويل سخي،
وال سيام من الدول التي مل تكن منارصة لثورة يناير ،الكثري من
" 78سيف اليزل :الجيش مول أحزاب ملواجهة اإلخوان" ،يوتيوب ،2015/12/30 ،يف:
https://www.youtube.com/watch?v=Nu5XqB0P6sw
 79عبد العزيز الرشيف ومحمد الباليس" ،رسائل «كلينتون»« :عنان» تعهد لـ«مبارك»
بتأمينه وحفظ أمواله ورشفه" ،الوطن ،2016/1/3 ،يف:
http://www.elwatannews.com/news/details/894625
" 80أبو الغيط :عمر سليامن قال يل قبل وفاته "السييس هينقذ مرص من اإلخوان"" ،الوفد،
 ،2015/12/13يف:
http://bit.ly/1TX3kX3
 81أحمد شفيق ،مقابلة تلفزية ،فضائية العاصمة ،الجزء األول ،يوتيوب ،2015/6/15 ،يف:
؛https://www.youtube.com/watch?v=nfnHaVzIJCs
والجزء الثاين ،2015/6/16 ،يف:
https://www.youtube.com/watch?v=uxxWsSe7tfA
ُ 82حكم عىل الوكيل بالحبس ملدة عام وغرامة  500جنيه بعد أن قدم جهاز املخابرات
العامة بالغًا ضده بإفشاء أرسار "تخص األمن القومي" و"نظام العمل بالجهاز" وإفشاء
"أرسار غري مرصح بالحديث العلني عنها تخص فرتة عمله بجهاز املخابرات" .انظر :الوطن،
 ،2014 /10/ 29وانظر أيضً ا :ثروت جودة ،مقابلة صحافية ،صحيفة الوطن ،2014/9/17،
وكذلك" :وكيل مخابرات مرص :تعمدنا تضليل مريس" ،الجزيرة .نت ،2014/9/19 ،يف:
http://bit.ly/1tzYYu4
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الشكوك حول من ساهم يف وضع ترتيبات  30حزيران  /يونيو .وال
شك يف أن هذا الدور يحتاج إىل دراسة منفصلة ،لكن ميكننا اإلشارة
هنا إىل أ ّن دولً ثالث ًا خليجية هي اإلمارات والسعودية والكويت
قدمت املليارات للنظام الجديد ،كام استمر تدفّق املساعدات
العسكرية األمريكية ووقّعت وزارة الدفاع عقو ًدا جديدة بعد
االنقالب ،ثم أعلنت الواليات املتحدة اإلفراج عن مساعدات عسكرية
كانت مج ّمدة سابقًا ،ث ّم ق ّدمت مساعدات إضافية بقيمة  1.3مليار
دوالر يف كانون األول  /ديسمرب  .2014بجانب عقد صفقة سالح مع
فرنسا بأكرث من  7مليارات دوالر مطلع عام  ،2015وتعزيز التعاون
فضل عن الغموض
العسكري واالقتصادي مع روسيا والصني( .((8هذا ً
حول حجم التعاون األمني مع اإلرسائيليني ،واملستوى الذي وصلته
العالقات املرصية اإلرسائيلية ،يف ضوء حديث بعض اإلرسائيليني
والغربيني عن أ ّن هذه العالقات تجاوزت كث ًريا ما كانت عليه أيام
مبارك الذي وصفه اإلرسائيليون بأنه كنز إسرتاتيجي بالنسبة إليهم.
ومؤ ّخ ًرا وصف خبري أمرييك يف الشؤون العسكرية العالقات املرصية
اإلرسائيلية بأنها صارت أقوى من عالقات مرص بالسودان(.((8
وصــدرت ترصيحات ،من بعض الدوائر الرسمية والصحفية يف
مرص وبالغرب ،تشري إىل أ ّن ترتيبات  30حزيران  /يونيو نوقشت
مع مسؤولني غربيني .من ذلك ما أوردته صحيفة نيويورك تاميز
( 6أيار  /مايو  )2014أ ّن السفرية األمريكية بالقاهرة ،آن باترسون،
طلبت من السييس تأخري االنقالب يو ًما أو يومني وهو ما يثبت أ ّن
نقاشً ا ما دار حول موعد االنقالب .وأضافت الصحيفة أ ّن السييس حذّر
مسؤولني أمريكيني يف آذار  /مارس ( 2013قبل االنقالب بثالثة أشهر)
بأ ّن عهد اإلخوان قارب عىل االنتهاء( .((8أ ّما أستاذ االقتصاد بجامعة
كولومبيا ومستشار األمم املتحدة بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية،
جيفري د .ساكس ،فقد ح ّمل الغرب ما حدث بالعامل العريب منذ
 ،1914مؤك ًدا أ ّن الواليات املتحدة كانت وراء الكثري من االنقالبات
83 Jeremy M. Sharp, “Egypt: Background and U.S. Relations”, Congressional
Research Service (24/7/2015), pp. 14 - 26; Huffingtonpost, 31/3/2015.
84 Sarah “Israel, Egypt getting along great these days”, USA Today,
14/5/2014, at: http://usat.ly/1mS8UPq
:هناك الكثري من الترصيحات ذات الصلة هنا عىل اليوتيوب ،21/12/2015 ،منها
;https://www.youtube.com/watch?v=SnT61Lb2G4E
https://www.youtube.com/watch?v=A99ULmwrJCI
;https://www.youtube.com/watch?v=945Cs2cothQ
https://www.youtube.com/watch?v=Sv-s861FsXs
85 David Kirkpatrick, “U.S. Sought Delay of Morsi's Ouster, Egyptian
Leader Says”, New York Times, 6/5/2014.

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

بد ًءا من انقالب  1949بسورية ،مرو ًرا بإسقاط مصدق بإيران ،1953
وانتها ًء بإسقاط مريس عام .((8(2013
وتزداد األمور سوء أيضً ا مع األخذ يف الحسبان النفوذ االقتصادي
للجيش ،فقد تحدثت عــدة دراســـات عن "جمهورية ضباط
متقاعدين"( ،((8وعن "اقتصاد خفي" للجيش يقدر بنحو  40يف املئة
من االقتصاد ،بينام تقول مصادر من الجيش ذاته أنه ال يتجاوز 2
يف املئة( ،((8أضف إىل ذلك أمو ًرا أخرى كوجود ضباط متقاعدين يف
مناصب املحافظني ويف مناصب عليا بالوزارات واملؤسسات والرشكات
وتوسع نشاطات الرشكات العسكرية يف املجاالت التجارية
العامةّ ،
والصناعية والخدمية ،وسيطرة الجيش عىل الكثري من املشاريع
الكربى وعقود بناء املدن وتطوير قناة السويس وغريها ،ومليكته
الفعلية لكل األرايض غري الزراعية غري املستغلة يف مرص (نحو  87يف
املئة من مساحة مرص)(.((8
ومنذ أن تسلّم املجلس العسكري السلطة يف شباط  /فرباير ،2011
صدرت عدة قرارات متصلة بالجيش تحدي ًدا ،منها قرارات عدة لرفع
املرتبات واملعاشات للعسكريني ،ومنها ما يتصل بالدور االقتصادي
للمؤسسات التابعة للجيش يف شكل اعفاءات رضيبية واستثناءات
وتخصيص أراض من خالل عقود إسناد مبارش من الحكومة( .((9ومن
هذه الترشيعات ما أصدره املجلس يف أيار  /مايو  ،2011لجعل
القضاء العسكري هو الجهة الوحيدة التي يت ّم أمامها الفصل يف
جرائم الكسب غري املرشوع املنسوبة إىل ضباط الجيش حتى لو
بدأ التحقيق بعد تقاعدهم .ومؤ ّخ ًرا صدر قرار رئايس يف  29ترشين
الثاين  /نوفمرب  ،2015لتعديل صالحيات جهاز مرشوعات أرايض
القوات املسلحة للسامح له باالنخراط يف النشاط التجاري لتطوير
موارده عرب تأسيس الرشكات بكافة أنواعها ،سواء مبفرده أو باملشاركة
 86جيفري د .ساكس" ،قرن جديد للرشق األوسط" ،الجزيرة .نت ،2015/12/21 ،يف:
http://bit.ly/1J013dl
”87 Zeinab Abul-Magd, “The Egyptian Republic of Retired Generals,
Foreign Policy, 8/5/2012.
 88عبد الفتاح السييس ،مقابلة تلفزية ،قناة املرصي اليوم.2014/5/15 ،
 89انظر :يزيد صايغ" ،فوق الدولة :جمهورية الضباط يف مرص" ،مركز كارنيغي للرشق
األوســط2012/8/1 ،؛ شانا مارشال" ،القوات املسلحة املرصية وتجديد اإلمرباطورية
االقتصادية" ،مركز كارنيغي للرشق األوسط.2015/4/15 ،
Zeinab Abul-Magd, “Egypt's Military Business: The Need for Change,” Middle
East Institute, 19/11/ 2015; Steven Cook, “How to Get Egypt's Generals Back
on Our Side,” Foreign Policy, 5/1/2015.
" 90من امتيازات الطرق واألرايض إىل تطوير السريك القومي :أكرث من  20امتيازًا اقتصاديًّا
للجيش املرصي بعد انقالب  3يوليو" ،ساسة بوست ،2014/8/4 ،يف:
http://www.sasapost.com/egyptian-army-economic-benefits

دراسات وأوراق تحليليّة
تحوّ الت الثورة المصرية في خمس سنوات

مع رأس املال الوطني أو األجنبي( .((9وهو ما قد يُوجد ،بحسب
باحثني متخصصني ،مجموعات مصالح عسكرية متاميزة ومتنافسة،
ويعقّد البيئة القانونية والتجارية ،وذلك يف ضوء الترشيعيات التي
تعفي العسكريني من املثول أمام املحاكم املدنية يف جرائم الكسب
غري املرشوع أو متنع رفع الدعوات القضائية ض ّد مديري الرشكات
القابضة أو االعرتاض عىل منح العقود الحكومية(.((9
ظل غياب
ظل غياب أي معلومات من مصادر رسمية ،ويف ّ
ويف ّ
الشفافية ،تظهر تقارير دولية وال تجد أي نفي أو تعليق من مصادر
رسمية مرصية ،من ذلك عىل سبيل املثال التقرير الصادر عن
منظمة الشفافية الدولية  2013ويف  ،2015حول مكافحة الفساد
يف مجال الدفاع ،وجاءت جيوش املنطقة العربية (مرص ،والجزائر،
وليبيا ،وسورية ،واليمن) من بني أسوأ الجيوش يف الشفافية ومكافحة
رسا ،ومنح مقربني
الفساد ،مش ًريا إىل أسباب منها إنفاق األموال ً
عقو ًدا ،وانعدام الرقابة الترشيعية ،وغري ذلك(.((9
.باإلقصاء والعنف

أما امللمح الثاين لهذا املسار فهو طريقة التعامل مع أخطاء اإلخوان
السياسية ،فقد ت ّم تحميل اإلخوان والتيار اإلسالمي بأكمله أخطاء
املرحلة االنتقالية ،وإعالن جامعة اإلخوان جامعة إرهابية ،واستغالل
ما يسمى الحرب عىل اإلرهاب لرضب التيار اإلسالمي وكافة القوى
الثورية األخرى .وقد أ ّدت هذه السياسة إىل انقسام سيايس ومجتمعي
حاد ،ودفعت بعض الشباب إىل التخيل عن العمل السلمي واعتامد
العنف وسيلة للثأر .اختار ساسة مرص اعتامد الحل األمني مع
اإلسالميني من جديد ،بينام مل يحقق هذا الحل أي نتائج يف أي مكان
 91انظر" :قرار جمهوري بتعديل قواعد الترصف يف أرايض القوات املسلحة" ،يف:
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.
aspx?ArtID=115793#.VpS6VlI1pIE
 92يزيد صايغ" ،عودة جامعات املصالح العسكرية يف مرص" ،مركز كارنيغي للرشق
األوسط ،واشنطن ،2015 /12/21 ،يف:
http://carnegie-mec.org/2015/12/21/ar-62342/io4i
 93ويف شأن مرص تحديدًا ،تحدث التقرير عن أمور مثل" :تعد ميزانية الدفاع التي تقدر
رسا من أرسار الدولة .ال تتوافر تلك امليزانية بأي صيغة من الصيغ
بحوايل  4.4مليار دوالر ً
للجمهور أو للسلطة الترشيعية ...وسمح للجيش قانونًا باالحتفاظ بحسابات مرصية تجارية
خاصة به"" ،عىل الرغم وجود نص قانوين لعملية الرتقية ..يف كثري من األحيان يت ّم التعيني
والرتقية عىل أساس الوالء والطاعة ملن هم يف السلطة بدال من املزايا املهنية"" ..يكاد الجيش
ال يتعرض ألي مساءلة أمام الدولة"" ،أي محاولة ...ملناقشة السياسة الدفاعية ا ٔو األمنية تعد
مبنزلة خرق لألمن الوطني من السلطات" .انظر:
"الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف خانة الخطر املرتفع للفساد يف قطاع الدفاع" ،املؤسسة
الدولية للشفافية ،2013/2/6 ،يف:
http://bit.ly/1RjvYnk
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آخر ،بل وفاقم الكثري من األوضاع( .((9وتجارب تركيا والجزائر وليبيا
مهمة للغاية ،ففي كل هذه الحاالت ُضب التيار اإلسالمي بقوة لكنه
ظل قامئًا بل وعاد من جديد .كام ليس من الصواب القياس عىل ما ت ّم
ّ
يف التسعينيات مبرص ،فالقضاء عىل الحركات العنيفة وقتذاك كانت
له ظروف مختلفة متا ًما ،وكانت تلك الحركات رسية وليس لها قاعدة
شعبية عىل عكس اإلخوان املسلمني والقوى املتحالفة معهم .ث ّم إنّه -
وكام أرشنا يف القسم األول من هذه الدراسة  -مل تنجح سياسة اإلقصاء
حتى يف الدول التي شهدت حروبًا أهلية.

ومن مخاطر تلك السياسة اإلقصائية استخدام العنف املمنهج لتصفية
الحسابات السياسية ،وقمع الخصوم السياسيني وكل املخالفني يف
الرأي .وهذا ،كام أرشنا من قبل ،من أخطر العقبات أمام استعادة
الدميقراطية .وقد أدت هذه السياسة إىل أمناط متعددة من العنف،
كالعنف الرسمي (علميات قتل تنفذها أجهزة الدولة ضد املتظاهرين
املعارضني ،وعمليات التعذيب واالغتصاب ،إىل جانب سجن عرشات
اآلالف من املعارضني ،وعمليات سجن ألطفال وفتيات) ،والعنف غري
الرسمي (استهداف مسلحني للرشطة والجيش) ،والقتال األهيل أو
شبه األهيل بني املعارضني واألهايل (أو بني املعارضني ومجموعات
مسلحة من البلطجية تحركهم جهات مع ّينة) ،والقتال الطائفي
الذي ظهر نتيجة لالستقطاب السيايس والحلول األمنية .إضافة إىل
فضل
ظهور منط جديد من العنف يستهدف املنشآت العامة .هذا ً
عن وجود مخاطر ج ّمة – وال سيام يف سيناء والنوبة والصعيد – من
ظاهرة انتشار السالح(.((9
 94وصف تقرير حقوقي فض اعتصامي رابعة والنهضة بأن "ترقى عىل األرجح إىل مصاف
الجرائم ضد اإلنسانية ،بالنظر إىل اتساع نطاقها وطبيعتها املمنهجة" ،انظر" :حسب الخطة:
مذبحة رابعة والقتل الجامعي للمتظاهرين يف مرص" ،منظمة هيومان رايتس ووتش،
 ،2014/8/12يف:
https://www.hrw.org/ar/report/2014/08/12/256580
 95وصل حجم تجارة السالح يف مرص –حسب بعض الدراسات األمنية– إىل نحو  30مليار
جنيه سنويًا بعد ثورة  25يناير ،وهناك تقديرات بانتشار ما بني  10إىل  15مليون قطعة سالح
خفيفة ومتوسطة .املرصي اليوم.2014/2/ 24 ،

36
وقد واكب هذا عدة أمور ال مثيل لها أيضً ا ،أهمها األحكام القضائية
بإعدام املئات من املعارضني ،وتكميم األفواه ،واعتقال األكادمييني
والصحفيني ،وتخوين كل املدافعني عن حقوق اإلنسان( ،((9وتسخري
مجموعة من الصحفيني واإلعالميني لشن حمالت إعالمية مكثفة
لتربير القتل واالنتهاكات األخرى( ،((9واستغالل ما يس ّمى "الحرب
عىل اإلرهــاب" يف محاربة اإلسالميني وقوى الــثــورة( .((9وبحسب
شخصا يف الشهور السبعة
مبادرة وييك ثــورة ،فقد قُ ِتل 3248
ً
األوىل بعد  30حزيران  /يونيو  ،2013من بينهم مئات الضحايا
مبذبحة فض ميداين رابعة والنهضة األكرب ،واعتقال  40000شخص
بني متوز  /يوليو  ،2013ومنتصف أيار  /مايو  .(((9(2014ويف تقرير
منظمة هيومان رايتس ووتش الصادر حول فض ميداين رابعة
والنهضة ،جاء أ ّن عمليات القتل "ترقى عىل األرجح إىل مصاف الجرائم
ضد اإلنسانية ،بالنظر إىل اتساع نطاقها وطبيعتها املمنهجة ،وكذلك
إىل األدلة التي توحي بأ ّن عمليات القتل كانت جز ًءا من سياسة
تقيض باالعتداء عىل األشخاص الع ّزل عىل أسس سياسية"( .((10وأول
مرة يت ّم تحديد أسامء مسؤولني مرصيني واملطالبة بسؤالهم جنائ ًيا،
ومطالبة الدول األعضاء باألمم املتحدة  -من خالل املجلس األممي
لحقوق اإلنسان – بتشكيل لجنة دولية لتقيص الحقائق بعد 30
حزيران  /يونيو .كام رصدت منظمة العفو الدولية انتشار التعذيب
واالختفاء القرسي يف مرافق االحتجاز التابعة للرشطة والجيش،
وشهادات لحاالت اغتصاب مقززة ،وصدور أحكام إعدام ضد فتيان
تحت سن الثامنة عرشة ،وأحكام قاسية ضد فتيات قارصات(.((10
يحدث كل ما سبق ،بينام يؤكد مسؤولون أنه ال يوجد تعذيب
بالسجون املرصية( ،((10بل وذكر قادة رشطة أ ّن "السجون أصبحت
 96خليل العناين" ،التعذيب يف زمن الثورة" ،موقع مدى مرص ،2014/3/5 ،يف:
http://bit.ly/1OMNLRQ
97 “How Egyptian media has become a mouthpiece for the military state”,
The Guardian, 25/6/2015.
 98عبد الفتاح مايض" ،مخاطر االستثامر يف اإلرهاب" ،الجزيرة .نت ،2015/11/22 ،يف:
http://bit.ly/1N4dlfw
" 99حرص املقبوض عليهم واملالحقني قضائياً خالل عهد السييس/عديل منصورُ ،م َحدَّث
حتى  15مايو  ،"2014وييك ثورة ،يف:
https://wikithawra.wordpress.com/2014/01/09/sisi-mansour-detainees/
 100منظمة هيومان رايتس ووتش" ،حسب الخطة."...
" 101مرص :تفيش التعذيب والقبض واالعتقال التعسفيني مؤرش عىل تراجع كاريث لحقوق
اإلنسان بعد عام عىل عزل مريس" ،منظمة العفو الدولية ،2014/7/3،يف:
http://bit.ly/1mTmX84
 102نيفني العيادي" ،رئيس السجون السابق :ما يثار عن التعذيب يف السجون ال أساس له
من الصحة" ،املرصي اليوم ،2014/4/24 ،يف:
http://www.almasryalyoum.com/news/details/434847

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

اآلن فنادق"( .((10وعندما أعلن السييس أ ّن تجاوزات الرشطة فردية،
أورد مركز النديم االنتهاكات التالية التي ارتكبتها الرشطة خالل
شخصا بأماكن
شهر واحد (ترشين الثاين  /نوفمرب  :)2015وفاة 13
ً
االحتجاز ،و 63حالة قتل خارج إطار القانون ،و 10حاالت قتل خطأ،
و 42حالة تعذيب ،و 13حالة تعذيب جامعي ،و 12حالة سوء
معاملة ،و 75حالة إهامل طبي ،و 40حالة إخفاء قرسي ،و 5رهائن،
و 14حالة عنف رشطة خارج أماكن االحتجاز(.((10

.جظهور تحالف  30حزيران  /يونيو وانهياره

يعب تحالف  30حزيران  /يونيو عن قوة سياسية أو اجتامعية
مل ّ
يجسد أهداف ثورة يناير عىل الرغم من ادعائه
حقيقية ،كام أنه مل ّ
بأنه امتداد لها ،ومل تجمع أطرافه وقت تشكيله ّإل معاداة التيار
اإلسالمي ،ث ّم تط ّور األمر ليكون هدف التحالف هو معاداة أهداف
يعب عنها .وض ّم هذا التحالف قطاعات
ثورة يناير وإقصاء كل من ّ
محددة من مؤسسات الدولة وهي الجيش والرشطة والقضاء والجهاز
اإلداري واألزهر إضافة إىل حركة مترد وبعض األحزاب املدنية التي
ليست لها قاعدة شعبية كبرية وحزب النور السلفي وبعض القوى
فضل عن رشيحة من رجال األعامل
والنخب اليسارية والليرباليةً ،
املترضرين من إسقاط نظام مبارك الذي فتح الباب أمامهم للرتبح
غري الرشعي ،ومن دون أي رؤية اقتصادية وطنية حقيقية ،وطبقة
من اإلعالميني املنتفعني وبعض الفنانني .وحصل هذا التحالف عىل
دعم شعبي ،وال سيام من رشائح من الطبقات الفقرية واملتوسطة
التي استطاع اإلعالم التأثري فيها أو التي تتطلع إىل االستقرار الذي
ظل
يضمن لها  -من وجهة نظرها  -الحد األدىن من مقومات بقائها يف ّ
" 103الداخلية :السجون أصبحت اآلن فنادق" ،الوفد ،2014/7/2 ،يف:
http://bit.ly/1ZsNjcR
" 104أرشيف نوفمرب  ،"2015مركز الندين للعالج والتأهيل النفيس لضحايا العنف،
 ،2015/10/2يف:
https://drive.google.com/file/d/0B2-QqOchi4gFZS1DLWZKODBXRWs/
view
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تحوّ الت الثورة المصرية في خمس سنوات

فضل عن الدعم املايل السخي من
األوضاع االقتصادية املرتدية .هذا ً
بعض الدول الخليجية والدعم الرويس واألورويب واألمرييك.
وعىل الرغم من أ ّن هناك بعض األطراف التي رأت أ ّن وزير الدفاع
هو وحده القادر عىل تحقيق االنتقال الحقيقي للدميقراطية ،فإ ّن
قسم ال يستهان به من التحالف استهدف الحفاظ عىل االمتيازات
ً
القدمية التي كان يتمتع بها إبّان عهد مبارك .وهذا القسم ض ّم القادة
السامني وبعض املنتفعني داخل مؤسسات الدولة الذين ترضروا من
حتم إىل إلغاء االمتيازات .لقد ترك نظام
الثورة التي كانت ستصل ً
مبارك ما ميكن تسميته "نظام الوظائف الطائفية" داخل قطاعات
مؤث ّرة مثل الرشطة والجيش والقضاء .وكانت السلطة بالنسبة إىل
هؤالء سلطة طبقية ونفعية وتعمل ملصلحة هذه الفئات دون غريها،
ولهذا متثّل ثورة يناير تهدي ًدا لهؤالء ،ألنها تدعو إىل دولة القانون
واملحاسبة والشفافية(.((10
أ ّما بعض األحزاب املدنية يف هذا التحالف ،فقد كانت تظن أ ّن
إقصاء اإلسالميني سيفتح الباب أمامها للحصول عىل األغلبية يف
الربملان وتشكيل الحكومة .وهذا أمر مل يحدث ليس فقط بسبب
ضعف قاعدتها الشعبية ،وإنّ ا أيضً ا أل ّن أي رئيس عسكري ال يحتاج
إىل رشيك يف الحكم .وقد كان من العجيب أن تدعم هذا اإلقصاء
شخصياتٌ سياسية وحقوقية كانت محسوبة يو ًما ما عىل التيار
الوطني ،الليربايل واليساري عىل حد سواء ،وكانت يف طليعة ثورة
يناير .وعىل رأس هؤالء الدكتور محمد الربادعي وقادة الجمعية
الوطنية للتغيري وحركة  6أبريل( .((10وعىل الرغم من توقّف رشيحة
من هؤالء عن دعم النظام الحقًا ومعارضتهم سياساته القمعية،
فإ ّن الثمن الذي نتج عن التقدير الخاطئ لهؤالء يساهم بال شك يف
تعميق األزمة يف مرص.
أ ّما الطبقات الفقرية واملتوسطة املتحالفة ،فقد تص ّورت أ ّن الرئيس
العسكري سيكون قــاد ًرا عىل تحقيق األمن واالستقرار وتحسني
األوضاع االقتصادية بحيث تعود األمور إىل ما كانت عليه قبل الثورة:
حياة ضنىك لكن مع نظام ُيكّن (أو يدفعهم دف ًعا) ضعاف النفوس
من الناس ،أو املغلوبني عىل أمرهم ،من الترصف ألجل الحصول عىل
حد الكفاف بكل الطرق املمكنة ،الرشعية وغري الرشعية ،مبا يف ذلك
الفساد والرشوة واستغالل النفوذ واخرتاق القانون.
 105عبد الفتاح مايض " ،تحالف  30يونيو ومستقبل الثورة املرصية " ،الجزيرة .نت
 ، ٢٠١٥/٠٥/١٠يف:
http://bit.ly/22WTJFD
106 Esposito& Sonn, & Voll, pp. 231 - 232.

وقد ظلّت قطاعات مؤث ّرة يف املجتمع خارج هذا التحالف ،فإىل
جانب التيار اإلسالمي بكامل فصائله تقري ًبا ،نجد الحركات الشبابية
االحتجاجية كحركة  6أبريل واالشرتاكيني الثوريني وآالف من الشباب
غري املنتمني إىل تنظيامت محددة .وقد ظهر جليًّا عزوف الشباب
عن املشهد السيايس يف االستحقاقات االنتخابية التي أجراها النظام.
وواقع األمر أ ّن األخطاء السياسية املتتالية للحكومة بد ًءا من الفشل
يف معالجة امللفات اليومية وتعيني أنصار مبارك يف املناصب التنفيذية،
مرو ًرا بقانون التظاهر ومترير املحاكامت العسكرية بالدستور ،وانتها ًء
باإلفراج عن مبارك وأركان حكمه وقتلة املتظاهرين ومحاكامت
الناشطني الشباب ،أدت هذه األخطاء إىل معارضة قطاعات شبابية
عريضة للمسار ولكافة املامرسات األمنية التعسفية التي شهدتها
البالد منذ  3متوز  /يوليو  ،2013بل إ ّن الكثريين منهم يرون ما حدث
بعد  3متوز  /يوليو ،ثورة مضادة مكتملة األركان .كام أ ّن هناك حراكًا
طالب ًيا قويًا يعادي النظام ج ّراء تصدير االحرتاب السيايس للجامعات،
واعتقال للكثري من الطالب.
ً
وقتل
ً
.دخارطة الطريق

من األمور التي اتسمت بها هذه املرحلة امليض يف خارطة الطريق
ظل إقصاء
املعلنة يف  8متوز  /يوليو  ،2013يف استحقاقات ثالثة يف ّ
اإلسالميني وقمعهم بالقوة .كان االستحقاق األول هو وضع دستور
جديد به الكثري من الخلل ،كام أنه مل يُحرتم يف الواقع عىل النحو
الذي سنعرض له الحقًا( .((10أ ّما االستحقاق الثاين فكان االنتخابات
ظل الحمالت الدعائية
تنافسا حقيقيًّا يف ّ
الرئاسية التي مل تشهد
ً
ظل سياسة اإلقصاء وتشويه
واإلعالمية ملصلحة وزير الدفاع ويف ّ
إقبال من الناخبني ،لقد كانت يف
الثورة ،كام مل تشهد االنتخابات ً
الواقع انتخابات بال مرشحني وال ناخبني .أ ّما االنتخابات الربملانية،
فكانت االستحقاق الثالث ،والتي أكدت أ ّن البالد أمام سلوك شعبي
متكرر رافض للنظام ،فقد أثبتت األعداد القليلة التي ذهبت إىل
اللجان أ ّن الظهري الشعبي للنظام ميثّل نسبة صغرية من املرصيني،
وأ ّن تحالف  30حزيران  /يونيو الذي عرضنا له قد تأكّل بالفعل.
كام أكدت االنتخابات أ ّن األجهزة األمنية هي التي تدير البالد ،وذلك
عندما قامت بتشكيل القوائم االنتخابية وهندسة العملية االنتخابية
من األلف إىل الياء(.((10
 107ملزيد من التفاصيل ،انظر :عبد الفتاح مايض ،ليس دستور الثورة الدائم،2013/12/11 ،
موقع د  /عبد الفتاح مايض ،يف:
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املسؤولية ،وغلق باب التصالح مع اإلخــوان ،وإعالنها يف كانون
األول  /ديسمرب  2013أ ّن اإلخوان جامعة إرهابية.
.هالنواتج الدستورية والقانونية

أثبت هذا املسار بانتخاباته املتكررة فشل سياسة اإلقصاء املتبعة
رسميًّا تجاه التيار إلسالمي .إ ّن دميقراطية بال إسالميني يف مرص غري
ممكنة ،أل ّن الرشيحة األوسع من الناخبني التي ميكن تعبئتها سياسيًّا
متيل ،ألسباب كثرية ،إىل هذا التيار ،وصوتت له بكثافة يف استحقاقات
قدمية قبل ثورة يناير وبعدها .أضف إىل ذلك أ ّن الدين  -يرفعه
هذا التيار بدرجات مختلفة مرجعية عليا  -مك ّون أسايس من ثقافة
املرصيني و ُهويتهم ،ومرجعية أساسية لكل الدساتري الحديثة يف مرص.
وأثبت املسار أيضً ا سقوط االعتقاد بأ ّن إسقاط اإلسالميني من الحكم
بطرق غري دميقراطية سيؤدي إىل حلول غري اإلسالميني يف الحكم
بطرق دميقراطية .ما حدث هو حلول أنصار الثورة املضادة مكان
اإلسالميني وغري اإلسالميني م ًعا ،وبطرق وانتخابات غري دميقراطية،
وبدعم من األجهزة األمنية.
وأثبت املسار أيضً ا أ ّن املشكلة ليست يف الشعب وإنّ ا يف إرصار
النخب األمنية والعسكرية عىل الرصاع الصفري وعىل غلق املجال
العام .وأثبت أيضً ا الفرضية التي تحدثنا عنها مطلع هذه الدراسة
واملتصلة بصعوبة إصالح النظام من الداخل ،مبعنى أ ّن نظام ما بعد
متوز  /يوليو  ،2013ح ّول نضال املرصيني السلمي من أجل الحرية
والدميقراطية إىل رصاع صفري حاد ،وأقام منطًا عنيفًا للحكم يكاد
ينقرض يف العامل ،ألنه يعتمد عىل سيطرة األجهزة األمنية ،وإغالق
كل سبل العمل السيايس السلمي .والنظام بهذا أوجد فئتني ال ثالثة
لهام ،فئة َم ْن يف الحكم وأتباعهم وفئة الخصوم الذين يسعون
إلسقاط النظام .ولهذا ،وكام جاء بالقسم األول من الدراسة ،فإ ّن تغيري
هذا النوع من نظم الحكم ال يكون ّإل بطريقة عنيفة كاالنقالبات
والعصيان املسلح أو الثورات الشعبية.
وغاب عن هذا املسار أي محاوالت جادة للحوار ،فقد اهتمت معظم
املبادرات التي ق ّدمت بتحقيق مصالحة وطنية شاملة تنهي االنقسام
الذي أوجده مسار متوز  /يوليو  ،2013كان بعضها يدور حول رضورة
عودة مريس ولو رمزيًّا ،وكان بعضها اآلخر يطالب باعرتاف اإلخوان
باملسار الجديد مقابل اإلفراج عن املعتقلني .ولك ّن كل هذه املبادرات
مل تلق آذنا صاغية من النظام ،إىل أن أعلنت الحكومة تحميل اإلخوان

ظل أوضاع
لقد وضعت األطر الدستورية والقانونية الحالية كافة يف ّ
أكرث سو ًء من أوضاع املرحلة االنتقالية األوىل ،ألنها مل تت ّم فقط بصفة
ظل إقصاء
منفردة ومن دون أي نقاش حقيقي فحسب ،وإنّ ا أيضً ا يف ّ
تيار بأكمله ومالحقته أمن ًيا وقضائ ًيا وتشويهه إعالم ًيا .وما يهمنا
هنا هو الوقوف عىل املالمح العامة لهذه األطر ،والتي تض ّم بيانًا
من القوات املسلحة ،وإعالنني دستوريني ،ودستو ًرا ومئات القوانني
وتعديالت القوانني.
أ ّما بيان القوات املسلحة الصادر يف  3متوز  /يوليو  ،2013والذي
ألقاه وزير الدفاع يف حضور ممثلني للقوى السياسية التي شاركت
يف جبهة اإلنقاذ وحركة مترد وحزب النور ،فقد تضمن مربرات تدخّل
القوات املسلحة وقبول ما أسامه البيان "استدعاء" الشعب للقوات
فضل عن تحديد "خارطة مستقبل تتضمن خطوات
املسلحة(ً ،((10
أولية تحقق بناء مجتمع مرصي قوي ومتامسك ،ال يقيص أح ًدا من
أبنائه وتياراته ،وينهي حالة الرصاع واالنقسام" .وقد تضمنت هذه
الخارطة تعطيل العمل بدستور  ،2012وتشكيل لجنة لتعديله
وإجراء انتخابات رئاسية مبكّرة ،وتعيني رئيس املحكمة الدستورية
رئيسا موقتًا وإعطاءه سلطة إصدار إعالنات دستورية وتشكيل
العليا ً
لجنة للمصالحة الوطنية .واستند اإلعالنان الدستوريان الصادران يف
 5و 8متوز  /يوليو إىل هذا البيان مام أكسبه مكانة دستورية .وقد
حل اإلعالن األول مجلس الشورى ،بينام تض ّمن الثاين األسس العامة
ّ
للدولة والحقوق والحريات األساسية وصالحيات الرئيس الترشيعية
والتنفيذية ،وإجــراءات تشكيل لجنتني يع ّينهام الرئيس إلجراء
التعديالت الدستورية.
أ ّما الوثيقة الدستورية الصادرة عام  – 2014كان من املفرتض بحسب
بيان  3متوز  /يوليو وإعالن  8متوز  /يوليو أن تع ّدل دستور - 2012
فقد انتهى األمر بها إىل أن أصبحت تس ّمى دستور  .2014وال شك يف أ ّن
هذا الدستور ال يتفق مع متطلبات الدستور الدميقراطي ومعايريه من
أوجه متعددة .فمن ناحية طريقة وضعه ،فقد ت ّم األمر وسط انقسام
ظل إقصاء فصيل بالكامل  -وقبل إجراء املصالحة الوطنية
شديد ويف ّ
التي أشار لها بيان  3متوز  /يوليو  -ومن دون أي نقاش ملسألة تشكيل
اللجنة املع ّينة ،وال عىل اإلجراءات التي تب ّنتها اللجنة يف وضعه ،ومل
يخضع مرشوع الدستور أيضً ا إىل أي نقاش مجتمعي حقيقي.
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ومن ناحية مضمون الدستور ،فعىل الرغم من وجود نصوص ج ّيدة
تتعلق بالحريات ،فإ ّن هناك مواد أخرى ف ّرغت الكثري من املواد من
مضامينها .فسلطة الشعب ليست نهائية ألنه يعلوها أو يوازيها
سلطة املجلس األعىل للقوات املسلحة كام كان األمر يف دستور
( 2012املواد  ،)205 - 200والرشطة (مادة  ،)207والقضاء (مادة
 .)185كام صارت املحكمة الدستورية تختار قضاتها بال أي رقيب
من سلطة الربملان التي هي أعىل من سلطة القضاء .وهناك أمور
أخرى يف التعيينات وامليزانية تؤكد عدم وجود رقابة خارجية عليها
(املواد  .((11()195 - 191ومن ث ّم فال ضامن ألن يت ّم اختيار قضاة ال
يرون رضورة لدعم الدميقراطية اآلن ألي سبب ،كام حدث بدول
أخرى عندما عرقلت املحاكم التحول الدميقراطي .وأحد الضامنات
املتعارف عليها هو تصديق الربملان عىل تعيني قضاة املحاكم
ووجود رقابة خارجية من الربملان عىل أداء القضاء وكل مؤسسات
الدولة األخرى بال استثناء .كم أ ّن النظام السيايس لن يكون ف ّع ًال
مع وجود ثالثة رؤوس (الرئيس ،ووزير الدفاع ،ورئيس الحكومة)
وبعالقات غري متوازنة بني الربملان والرئيس والحكومة ،أهمها فتح
الباب من خالل القانون إلضافة رشوط أخرى للرتشح للرئاسة (مادة
 ،)141وإعطاء الرئيس حق تعيني  5يف املئة من أعضاء الربملان (مادة
 ،)102وحذف إلزامية نتيجة االستفتاء الذي يدعو إليه الرئيس (مادة
 ،)157وتقييد سلطة املؤسستني التنفيذية والترشيعية يف اختيار وزير
الدفاع واملوافقة عليه (مادة  ،)234والسامح مبحاكمة املدنيني أمام
محاكم عسكرية (مادة  ،)204وعودة الندب الجزيئ للقضاة مام يفتح
باب الفساد ورشاء الوالءات ،وترحيل قضايا جوهرية إىل الرئيس
املوقّت ،مثل نوع النظام االنتخايب ،وترتيب االنتخابات (الرئاسية أم
الربملانية أولً ) ،ومتثيل الشباب واملرأة واألقباط .كام ت ّم حذف مواد
ج ّيدة كانت يف دستور  2012بال تربير أو تفسري وال سيام يف مجال
حل
مكافحة الفساد ،واستقالة الرئيس يف حالة رفض طلبه يف استفتاء ّ
الربملان ،والحفاظ عىل اللغة العربية يف اإلعالم ،واملواد التي تشري إىل
األخالق واآلداب العامة .وبينام ت ّم تجريم االعتداء عىل ال َعلَم واآلثار،
ألغيت املادة الخاصة باإلساءة إىل األنبياء .وأخ ًريا ألغت ديباجة
الدستور عبارات كانت جيّدة يف دستور  2012مثل حيدة املؤسسة
العسكرية واحرتافيتها وعدم تدخلها يف السياسة ،وغري ذلك(.((11
وتجب اإلشارة أخ ًريا إىل أ ّن هذا الدستور انتهك يف الواقع ،عندما
اعتمد النظام سياسة القبضة األمنية الصارمة مع املعارضني ،فسقط
آالف القتىل واعتقل عرشات اآلالف .كام أ ّن الرئيس املوقّت أصدر
قرا ًرا جمهوريًا يف أيلول  /سبتمرب  ،2013يقيض مب ّد فرتة الحبس
 110دستور .2014
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االحتياطي بال قيود ،بعد أن كانت مق ّيدة يف دستور  .2012وقد
تسبب هذا القرار يف بقاء اآلالف تحت الحبس االحتياطي لفرتات
طويلة ،من دون أن يطلق عليهم كلمة معتقلني .كام أصدر الرئيس
املوقّت قانون التظاهر الذي ق ّيد حق التظاهر السلمي املنصوص
عليه يف دستوري  2012و.2014
وال يتسع املقام هنا لعرض سلسلة طويلة من القوانني التي صدرت
من الرئاسة قبل انتخابات الرئاسة وبعدها يف  .2014لكن ،وباقتضاب
وحتى تكتمل الصورة ،ميكن القول إ ّن الرئاسة أصدرت منفردة مئات
القوانني التي متس موضوعات من األهمية أال ترتك لفرد واحد أو جهة
واحدة؛ كتنظيم العمل السيايس ،ونظم الرتقية واملعاشات للضباط،
والتسليح ،والرضائب ،والخدمة املدنية ،والعقوبات ،والرشطة ،واألزهر،
والجامعات ،واالستثامر ،وغري ذلك .وسنكتفي هنا بعرض مثالني .األول
ما يسمى قانون اإلرهاب الذي توسع يف تعريف اإلرهاب حتى ت ّم
تجريم األعامل التحضريية حتى لو مل يت ّم تنفيذ العمل املجرم ،وهذه
مخالفة رصيحة للقانون وألحكام املحكمة الدستورية العليا .كام منح
القانون مأمور الضبط القضايئ سلطة القبض والتفتيش واالحتجاز
ألي مواطن من دون حالة تلبس ولالشتباه فقط ،وج ّرم نرش أخبار
تخالف الروايات الرسمية للحوادث ،وتوسع يف العقوبات لتشمل
النفي واملنع من التنقل وحظر العمل يف أماكن معيّنة وغري ذلك .أ ّما
املثال الثاين فهو مجموعة الترشيعات االقتصادية التي صدرت بحجة
زيادة االستثامر ،بينام رآها البعض تستهدف حامية الفساد والتصالح
مع املستثمرين يف جرائم منصوص عليها يف قانون العقوبات ،ومنعٍ
وتحجيمٍ للرقابتني الشعبية والقضائية عىل العقود االدارية التي
تحررها الدولة مع املستثمرين وغري ذلك(.((11

خاتمة
تناولت هذه الدراسة التحوالت التي شهدتها مرص خالل السنوات
الخمس املاضية .وأظهرت الدراسة أ ّن إدارة املرحلة االنتقالية األوىل
أ ّدت إىل تحويل ثورة يناير ،من ثورة دميقراطية تستهدف إقامة دولة
حديثة تحمي الحريات وتقيم العدل ،إىل ثورة انتخابية تستهدف
ملء املناصب التنفيذية والترشيعية الشاغرة .وقد حدث هذا عندما
تعب عن
مل تفرز الثورة قادتها القادرين عىل تشكيل جبهة موحدةّ ،
الثورة ،وتعمل عىل تحويل شعاراتها إىل مؤسسات وواقع عىل األرض،
وعندما مل تفهم األطراف التي أدارت املشهد طبيعة التغيري الثوري
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الذي شهدته مرص ،وال متطلبات إدارة املرحلة االنتقالية .هذا ،عالوة
عىل غياب التوافق الوطني عىل شكل النظام الدميقراطي البديل
وخارطة الطريق إليه ،واعتامد قاعدة التنافس أثناء التأسيس ،األمر
الذي فتح الطريق أمام خصوم الثورة يف الداخل والخارج ملحاربة
القوى املنظمة املحسوبة عىل الثورة وتشويه مطالب الثورة.

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

وقد كان طبيع ًيا أن يرتتب عىل هذا ارتفاع تكلفة الثورة ،إ ْن يف شأن
ضحاياها البرشية واملادية ،أو يف شكل اضطراب مضامني كافة األطر
الدستورية والقانونية ،وذلك نظ ًرا لصدروها بصفة منفردة ،أو عىل أساس
ظل انقسامات سياسية حادة .وازداد األمر
األوزان النسبية الحزبية ،ويف ّ
ظل اقصاء تام
سو ًء بعد  30حزيران  /يونيو ،عندما صدرت هذه األطر يف ّ
للتيار اإلسالمي ،وكافة القوى األخرى املحسوبة عىل ثورة يناير.
ليس لنظام الحكم القائم اآلن يف مرص أي مستقبل .ليس فقط أل ّن
الحكم العسكري يكاد ينقرض يف دول الجنوب اآلن ،وإنّ ا أيضً ا أل ّن
منط السلطة الذي يحاول النظام إقامته يقوم عىل اإلقصاء التام،
والقمع الشامل يف مجتمع ال يزال يعيش الحالة الثورية ،بل وتعمقت
فيه أسباب الثورة من جديد .كام أ ّن محاوالت النظام الجمع بني
أدوات الدولة البوليسية من قمع واعتقال ،والديباجات الدميقراطية
من دستور وانتخابات ،هو جمع بني نقيضني ال يجتمعان يف وقتنا
يتغي هذا النظام من الداخل أو أن تقود
املعارص .ومن غري املمكن أن ّ
فئة كانت غارقة يف االستثناءات واالمتيازات عملية تح ّول دميقراطي
حقيقية ،وعلم تغيري نظم الحكم يؤكد أ ّن هذه النظم تتغري غالبًا
بثورة أو عصيان مسلح أو حرب أو انقالب أو بغزو خارجي.

أ ّما املرحلة االنتقالية الثانية ،فقد شهدت تطورات أخرى انتهت
بتحويل الثورة االنتخابية إىل ثورة مضادة ،وذلك عندما استوىل الجيش
عىل السلطة ،وأطلق يد األجهزة األمنية يف السيطرة عىل مؤسسات
الدولة الرسمية وغري الرسمية ،وبكافة الطرق املبارشة وغري املبارشة،
وعندما اعتمد النظام سياسة اإلقصاء التا ّم مع خصومه من اإلخوان،
ترسخ هيمنة دولة
وكافة القوى الثورية األخرى ،ووضع خارطة طريق ّ
الفرد وسيطرة األجهزة األمنية ،مع اإلبقاء عىل واجهات دميقراطية
شكلية ،إىل جانب استخدام القمع والعنف بصفة مل يسبق لها مثيل
فضل عن الرتويج لرواية رسمية ،تعمل
يف تاريخ مرص الحديث .هذا ً
مرجعية للنظام ومرب ًرا لكل العنف واالقصاء املعتمد ،وتقوم عىل
مجموعة من املغالطات أهمها "الدفاع عن الدولة وهيبتها" ،و"الحرب
عىل اإلرهاب" ،و"وجود ظهري شعبي للنظام" ،و"وجود مؤامرة عاملية
عىل مرص" ،و"غياب البديل" وغريها.

لن تخرج مرص من حالتها الراهنة ،إلّ عندما متتلك كافة القوى
الرئيسة ذات املصلحة يف أهداف ثورة يناير إرادتها ،وتنبذ خالفاتها،
أول جمع هذه القوى حول قيم ثورة
وتؤسس حالة حوار تستهدف ً
يناير ومطالبها ،ث ّم تتفق ثان ًيا عىل النظام الدميقراطي البديل بكافة
قيمه ومؤسساته وضوابطه املعروفة وعىل سبل مقاومة االستبداد
والقمع واستعادة الثورة ومطالبها .إ ّن ظهور هذا التكتل هو
اآللية الوحيدة القادرة عىل التعامل مع كافة التحديات الداخلية
والخارجية ،وتقديم بديل مدين دميقراطي يكون قاد ًرا عىل الدفع
نحو ظهور قادة عسكريني ،يفهمون طبيعة التغيري يف مرص ،ويدركون
أهمية معالجة العالقات املدنية العسكرية ،مبا يحقق هدف الدولة
املدنية الدميقراطية ،وهدف الحفاظ عىل الدولة ومؤسساتها ،وتعزيز
قوة الجيش ،ورفع درجة مهنيته يف اآلن ذاته .أضف إىل ذلك دفع
القوى اإلقليمية والدولية نحو الكف عن دعم خصوم ثورة يناير ،وعن
التحالف مع املستبدين عىل حساب الحريات والدميقراطية.
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خليل العناني

*

اإلسالميون العرب بعد خمس سنوات
من "الربيع العربي":
أسئلة المشروع واأليديولوجيا والتنظيم

تناقــش هذه الورقــة ثورات "الربيع العربي" وأوضاعها في مختلف الدول العربية التي ينشــط
فيها اإلســاميون ،فتفحص التجربة المصرية والتونسية ،كما تفحص ما جرى في دول عربية
أخــرى ،عرفــت نشــاط اإلســاميين ،ولكن لــم تحدث فيهــا ثــورات كالتي جرت فــي مصر وفي
تونــس ،كالمغــرب واألردن .تناقــش الورقــة أوضاع "الربيــع العربي" في كل هــذه األقطار ،في
الســياق الــذي يمثلــه كل قطــر ،على حدة .تــرى الورقة أن هناك أســئلة كثيرة ال تــزال مطروحة
أمــس الحاجــة إلى التو ّقــف أمامهــا واإلجابة عنهــا .تقول
علــى اإلســاميين ،وأنهــم باتــوا في
ّ
ّ
الورقــة إن أ ّول هــذه األســئلة هــو ســؤال المشــروع السياســي واأليديولوجــي الــذي يتبنــاه
اإلســاميون ويدافعــون عنــه؛ متســائلة عــن مــدى قــدرة اإلســاميين علــى تجديــد طرحهــم
السياسي والتخ ّلص من عبء األيديولوجيا .إذ ترى الورقة أن "الربيع العربي" قد كشف مدى
محدوديــة المقــوالت األيديولوجيــة لإلســاميين ،بخاصــة فــي مــا يتعلــق بقضايــا الدولــة
والديمقراطية والتعددية والحريات وحقوق األقليات.
*

أستاذ العلوم السياسية املشارك يف معهد الدوحة للدراسات العليا ،خبري يف الحركات اإلسالمية.
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مقدمة
مثّل "الربيع العريب"  -شأنه شأن األحداث التاريخية الكربى  -عالمة
فارقة يف مسرية الحركات اإلسالمية يف املنطقة ،ليس فقط ألنّه أنهى
عقو ًدا من التهميش واإلقصاء والقمع ضد هذه الحركات((( ،بدرجات
متفاوتة ،ولكن ألنّه أوصلها أيضً ا ،يف بعض الحاالت ،إىل قمرة القيادة
والسلطة للمرة األوىل يف تاريخها((( .ولكن ،عىل عكس ما هو شائع
صب يف مصلحة اإلسالميني دون غريهم،
من أ ّن "الربيع العريب" قد ّ
(((
أو أنّهم قد قاموا باختطاف "الثورات العربية"  ،فإ ّن هذه الثورات
واالنتفاضات كشفت الكثري من جوانب الخلل يف املرشوع السيايس
واأليديولوجي والتنظيمي للحركات اإلسالمية ،وجعلتها مادة خصبة
للكثري من النقد والهجوم من جانب خصومهم السياسيني محليًا
وإقليميًا ودوليًا(((.

كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

اإلسالميني خالل املرحلة األوىل "للربيع العريب" ،وإن بدا الحصاد
هزيل وضعيفًا يف معظم البلدان العربية ،يف
الجمعي لهذا "الربيع" ً
حني تح ّول خريفا كئيبًا يف بعضها .بيد أ ّن ما يجمع اإلسالميني هو حجم
التحديات واألسئلة املطروحة عليهم اآلن ،والتي تتعلق بأطروحتهم
الفكرية واأليديولوجية ،ومشاريعهم السياسية ،وكياناتهم التنظيمية،
فضل عن التحديات الخارجية التي فرضتها عاصفة التغريات السياسية
ً
والجيوسرتاتيجية التي شهدتها املنطقة خالل السنوات املاضية .ويف
الوقت الذي يحاول فيه بعض هذه الحركات االحتفاظ بقدرٍ ،ولو
محدود ،من التأثري والنفوذ ،فإ ّن بعضها اآلخر يكافح بشدة من
أجل البقاء داخل دائرة الضوء ولو عن طريق العودة إىل خطوط ما
قبل "الربيع العريب" واالستقرار يف "منطقة الراحة" comfort zone
مهم من مصادر
بوصفه حركة معارضة مستأنسة بعد أن فقد جز ًءا ً
دعمه االجتامعي والشعبي.

حصاد "الربيع العربي"...
تجارب متفاوتة

مل يُطلق اإلسالميون "الصيحة األوىل" للربيع العريب ،ولك ّنهم كانوا
رشيكًا أساس ًيا يف الفرتة التمهيدية التي سبقت الثورات ودفعوا مث ًنا
باهظًا ملعارضتهم األنظمة السلطوية ،كام أنّهم قاموا بدور بارز خالل
املرحلة االنتقالية التي تلت الثورات العربية سواء سلب ًيا أو إيجاب ًيا.
وقد تنوعت تجارب اإلسالميني خالل السنوات املاضية بني الصعود
والهبوط ،والنجاح والفشل؛ فمنهم من شارك يف السلطة ،ومنهم من
حازها ،ومنهم من تركها ،ومنهم من أُخرج منها ،ومنهم من ال يزال
يكافح للوصول إليها .لذا ،فال ميكن بحال التعميم عند تقييم تجارب
1 Holger Albrecht & Eva Wegner, “Autocrats and Islamists: Contenders
and containment in Egypt and Morocco,” The Journal of North African
Studies, Vol. 11, no 2, (August 2006).
2 Shadi Hamid, “The Rise of Islamist”, Foreign Affairs, (May-June 2011).
3 John R. Bradley, After the Arab Spring: How Islamists Hijacked the Middle
East Revolts (New York: Palgrave Macmillan, 2012(.
4 Khalil al-Anani, "Arab Islamists from Opposition to Power: A Critical
Appraisal, " European Institute of the Mediterranean, (May 2013), at:
http://goo.gl/ohg2Fp

اختلفت تجارب اإلسالميني خالل األعوام الخمسة املاضية ،وتراوحت
مكاسبهم ومواقفهم بحسب ظروف بلدانهم .بيد أنّه ميكن القول إ ّن العنوان
العريض لهذه التجارب هو انتقال الحركات اإلسالمية من "الهامش" إىل
"املركز" السيايس ،وما فرضه ذلك من أوضاع وحسابات وتحديات جديدة.
فقد شهد العامان األ ّوالن بعد الربيع العريب صعو ًدا مطّر ًدا للقوى اإلسالمية،
مبختلف أطيافها اإلخوانية والسلفية والجهادية التائبة ،يف مرص وتونس
واملغرب وسورية واليمن وليبيا (وإن بدرجة أقل) .فقد سعت هذه القوى
إىل ملء الفراغ السيايس الناجم عن سقوط األنظمة السلطوية وانهيارها يف
تلك البلدان ،باستثناء املغرب الذي شهد هو أيضً ا ربيعه "اإلصالحي" عىل
نحو ما سريد رشحه .نجح بعض هذه القوى يف قراءة موازين القوى يف
مرحلة ما بعد الثورات ،وسعى للتك ّيف معها ،يف حني فشل البعض اآلخر
يف ذلك ما كلّفه مث ًنا باهظًا .وشهدت تلك املرحلة أيضً ا قد ًرا واض ًحا من
التنافس وأحيانًا الرصاع داخل املعسكر اإلسالمي ذاته بخاصة مع بروز
القادمني الجدد للسياسة من خلفيات سلفية وجهادية سابقة ،كانت تقف
يو ًما يف أقىص اليمني الديني رافضة السياسة بر ّمتها بوصفها حرا ًما رش ًعا(((.
وقد انتقل الجدل النظري حول مسائل الدولة والدميقراطية والحريات
وحقوق اإلنسان واألقليات الذي استمر منذ أواخر عقد الثامنينيات
 5للمزيد راجع :خليل العناين" ،التيارات السلفية يف مرص :تفاعالت الدين واإليديولوجيا
والسياسة" ،يف :مجموعة مؤلفني ،اإلسالميون ونظام الحكم الدميقراطي :اتجاهات وتجارب
(بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2013 ،

دراسات وأوراق تحليليّة
اإلسالميون العرب بعد خمس سنوات من "الربيع العربي" :أسئلة المشروع واأليديولوجيا والتنظيم

وحتى بداية "الربيع العريب"((( ،وهي املسائل التي شغلت لفرتة طويلة
مهم من نقاشات اإلسالميني وحولهم ،إىل تدافع ورصا ٍع عىل األرض
حي ًزا ً
بعد أن وصل اإلسالميون إىل السلطة .وق ّدمت املامرسة الفعلية لإلسالميني
بعد "الربيع العريب" صور ًة مهمة ملعرفة قدرة خطابهم األيديولوجي عىل
التعاطي مع الواقع الجديد ،ولكن هذه املرة من موقع السلطة وليس من
موقع املعارضة كام جرت العادة .كام أتاحت املشاركة واملنازعة السياسية
لهذه القوى خالل املرحلة االنتقالية فرصة جيدة الختبار "الخيال السيايس
لإلسالميني"((( ،ومدى تأث ّر األطروحات الفكرية والبنية التنظيمية لإلسالميني
بتفاعالت الربيع العريب((( .ونستعرض يف هذا الجزء حصاد السنوات الخمس
املاضية لإلسالميني العرب ،وذلك من واقع تجاربهم املختلفة.

إخوان مصر...
من المعارضة إلى السلطة وبالعكس
كانت ثورة  25يناير نقطة تح ّول يف تاريخ جامعة "اإلخوان املسلمون"
ليس فقط كونها فتحت الباب أمام أ ّول عملية دمج حقيقية للجامعة
بعد إقصا ٍء وتهميش ممنهجني امتدا منذ منتصف الخمسينيات ،وإمنا
أيضً ا كونها وضعت الجامعة ،للمرة األوىل ،يف أ ّول اختبار عميل لها يف
 6للمزيد حول هذا الجدل ،انظر :عبد الله النفييس (محرر) ،الحركة اإلسالمية رؤية
مستقبلية أوراق يف النقد الذايت (القاهرة :مكتبة مدبويل)1989 ،؛ حيدر إبراهيم عيل،
التيارات اإلسالمية وقضية الدميقراطية (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية)1996 ،؛
عبد الوهاب األفندي ،ملن تقوم الدولة اإلسالمية؟ (بريوت :األهلية للنرش والتوزيع)2011 ،؛
مجموعة مؤلفني ،الحركات اإلسالمية والدميقراطية :دراسات يف الفكر واملامرسة (بريوت:
مركز دراسات الوحدة العربية.)1999 ،
 7هبة رؤوف عزت ،الخيال السيايس لإلسالميني :ما قبل الدولة وبعدها (بريوت :الشبكة
العربية لألبحاث والنرش.)2015 ،
 8للمزيد عن التجارب املختلفة لإلسالميني خالل املرحلة االنتقالية ،انظر :مجموعة
مؤلفني ،اإلسالميون ونظام الحكم الدميقراطي :اتجاهات وتجارب (بريوت :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات.)2013 ،

43

السلطة .وقد تقلّبت حال الجامعة طيلة السنوات الخمس املاضية
جذريًا ،ودارت الجامعة حول نفسها دور ًة كاملة يك تعود إىل املربع
األول الذي احتلته ألكرث من خمسني عا ًما بوصفها حركة معارضة،
ولكن هذه املرة مع الكثري من التحديات التي ال تهدد فقط بقاءها،
وإمنا أطروحتها الفكرية أيضً ا ومرشوعها السيايس وكيانها التنظيمي.
خالل األشهر األوىل للثورة ،سادت الجامعة حالة من االرتباك ،شأنها
يف ذلك شأن بقية القوى التقليدية التي مل تطلق رشارة الثورة ،وإن
شاركت فيها بقوة الحقًا .ومل يكن مر ّد هذا االرتباك حجم املفأجاة
التي حملتها الثورة بإطاحة مبارك بعد ثالثني عا ًما قضاها يف
السلطة ،ما ولّد فراغًا سياس ًيا كب ًريا ،فحسب ،وإمنا أيضً ا لحسابات
الجامعة وقدرتها عىل إحداث قد ٍر من التوازن بني رغبتها يف تعظيم
مكاسبها ومخاوفها من االنزالق نحو مواجهة غري مضمونة العواقب
مع مؤسسات الدولة .وهي الحسابات التي سيتضح فيام بعد أنّها
أظهرت قد ًرا عال ًيا من الرعونة والسذاجة السياسية وسوء التقدير.
يف البداية ،حاولت الجامعة كبح جامح طموحها السيايس ،فأعلنت
قبل سقوط مبارك بأيام أنّها ال تسعى إىل السلطة ولن تنافس عىل
املنصب الرئايس((( ،وهو ما أكّده أيضً ا مجلس شورى الجامعة يف
اجتامعه العلني األول بعد شهور قليلة من نجاح الثورة( .((1وأعلنت
الجامعة أيضً ا أنّها لن تنافس عىل أكرث من  30يف املئة من مقاعد
الربملان( .((1ولكن بعدما بدا للجامعة أنّه ال توجد قوة أخرى ميكنها
ملء الفراغ الناجم عن سقوط مبارك وحزبه ،قررت الدخول بقوة
يف اللعبة السياسية ومحاولة ملء هذا الفراغ .فكان أن نافست عىل
ما يقرب من  %50من مقاعد الربملان ،وفاز حزبها "الحرية والعدالة"
بحواىل  %42من املقاعد يف أول انتخابات برملانية تجري بعد الثورة،
وقامت الجامعة برتشيح الدكتور محمد مريس ،رئيس حزب "الحرية
والعدالة" ،لالنتخابات الرئاسية التي فاز بها بفارق ضئيل عن منافسه
املحسوب عىل نظام مبارك ،الفريق أحمد شفيق.
كانت لحظة وصول اإلخوان إىل السلطة أشبه ،يف تأثريها يف الوعي
اإلخواين ،بلحظة هبوط نيل آرمسرتونغ عىل القمر ،والتي مل يكن
ألحد أن يتخ ّيلها قبل سنوات من حدوثها؛ فالجامعة التي قضت أكرث
من نصف عمرها محظورة قانونًا وتعمل تحت األرض ،انتقلت فجأةً،
9 “Muslim Brotherhood: 'We are not seeking power',” CNN, (February 10,
2011), at: http://www.cnn.com/2011/WORLD/africa/02/09/egypt.muslim.
brotherhood/
" 10مرص :جامعة 'اإلخوان' لن ترشح أيا من قادتها إىل الرئاسة" ،الحياة 1 ،أيار/مايو
 ،2011العدد .17558
 11املرجع نفسه.
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ولو شكل ًيا ،من مربع املعارضة إىل قمة هرم السلطة .فأقىص ما كانت
تطمح إليه الجامعة قبل الثورة كان االعرتاف الرسمي بها وبوجودها،
والسامح ألفرادها وكوادرها بالعمل بحرية دون قيود أو تضييق .هذه
وعي إخواين
اللحظة االستثنائية يف تاريخ اإلخوان سيجري تأسيس ٍ
جديد عليها ،سيجري تثبيته الحقًا بوصفه القاعدة وما دونها هو
االستثناء .وقد كان اختيار اإلخوان أحد كوادرها التنظيمية الشديد
املحافظة والوالء للجامعة (الدكتور محمد مريس) ،يف فرتة كانت فيها
دليل عىل ضيق أفق الجامعة
الثورة يف أشد فرتاتها توت ًرا وارتباكًاً ،
ومحدودية رؤيتها وجمود إسرتاتيجيتها .خالل تلك املرحلة ،كانت
الجامعة مأخوذة باملايض أكرث من تفكريها يف املستقبل ،وكان هاجس
القمع واإلقصاء ال يزال يحكم خياراتها السياسية .فقد كان مربر
الجامعة لقرار خوض انتخابات الرئاسة والرتاجع عن وعدها السابق،
ممثل يف "الفلول" ومرشحيهم،
هو الخوف من عودة نظام مبارك ً
سواء مدير املخابرات العامة السابق عمر سليامن أو أحمد شفيق
فضل عن تهديد املجلس العسكري
آخر رئيس وزراء يف عهد مباركً ،
(((1
بحل الربملان الذي كانوا يتمتعون فيه باألغلبية .
لهم ّ
بعد وصول اإلخوان إىل السلطة ،كان السؤال امله ّم الذي واجههم ومل
تكن لديهم إجابة واضحة عنه ،هو :ماذا بعد؟ فسؤال الحكم مل يكن
مطرو ًحا عىل العقل اإلخواين من ق ْبل ،والذي كان أقىص ما يطمح إليه
هو االعرتاف واملشاركة يف السلطة عىل مستواها الربملاين أو املحيل .ومل
يكن هذا العقل عىل درجة كافية من الوعي تجعله يدرك أ ّن تسلّم
السلطة ،منفر ًدا ،يف هذه املرحلة سوف يفتح بابًا من األسئلة والتحديات
والضغوط مل تكن الجامعة مستعدة لإلجابة عنها أو مواجهتها .ويف ظل
فضل عن توتر العالقة مع بقية
غياب الخربة وضعف الكفاءة الحكوميةً ،
القوى السياسية ،فشل اإلخوان يف إدارة دفة الحكم بكفاءة وفعالية.
وكان قيام الرئيس مريس بإصدار إعالن دستوري مينحه صالحيات واسعة
عىل حساب بقية السلطات( ((1أ ّول خطأ سيايس سيم ّهد الطريق فيام
بعد إلطاحته من السلطة .وبغض النظر عن مدى واقعية هذا اإلعالن
الدستوري ومالبسات صدوره ،فإنّه أظهر طريقة تفكري اإلخوان يف
الحكم .فبعد ٍ
شد وجذب بني الجامعة وبقية القوى السياسية حول
تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وطريقة عملها ،ونتيجة للقيود
التي وضعها املجلس العسكري عىل الرئيس قبل تركه السلطة يف
بحل
فضل عن قيام املحكمة الدستورية العليا ّ
حزيران  /يونيو ً ،2012
12 Kristen Chick, “In major reversal, Muslim Brotherhood will vie for
Egypt's presidency”, Christian Science Monitor, (April 1, 2012).
" 13مرص :إعالن دستوري مفاجئ يحصن تأسيسية الدستور ويعيد محاكمة مسؤويل
مبارك" ،يب يب يس 22 ،ترشين الثاين/نوفمرب  ،2012يف:
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2012/11/121122_egypt_morsi.shtml
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تول مريس السلطة ،مل يحاول هذا األخري
الربملان قبل أسبوعني فقط من ّ
الحصول عىل قدر من السلطة فقط ،ولكن حاول أيضً ا مامرستها عمل ًيا
رئيسا رشف ًيا .كام كان تراجع مريس عن
وتأكيد أنّه بالفعل يحكم وليس ً
رشا عىل الضعف
اإلعالن الدستوري بعد أيام قليلة فقط من إصداره ،مؤ ً
والرتاجع أمام ضغط القوى السياسية التي انتظمت تحت مظلة ما كان
يس ّمى وقتها بـ"جبهة اإلنقاذ" التي شكّلها بعض األحزاب العلامنية
فضل عن بعض الشخصيات العامة( .((1وبعد ذلك،
والليربالية واليسارية ً
خيّم التوتر عىل العالقة بني اإلخوان وهذه القوى التي لجأت إىل العسكر
وطالبتهم بالتدخّل للتخلّص من مريس واإلخوان .وهو ما تحقّق لها يف
الثالث من متوز /يوليو  2013حني أطاح الجرنال عبد الفتاح السييس،
وزير الدفاع آنذاك ،رئيسه محمد مريس ،وقام بتعليق دستور ،2012
وحل الربملان ،وإغالق القنوات الفضائية املحسوبة عىل التيار الديني(.((1
ّ
منذ إخراج اإلخوان من السلطة بعد انقالب العسكر ،فقدت الجامعة
توازنها ،ودخلت يف حالة من التخ ّبط وانعدام الرؤية وضعف
اإلسرتاتيجية .ومل يعطها النظام الجديد فرصة يك تلتقط أنفاسها بعد
صدمة السقوط ،فقام باعتقال معظم قادتها وأعضائها ،وقتل املئات
منهم خالل ساعات قليلة يف واحدة من أسوأ املذابح يف تاريخ مرص
الحديث حسبام قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش"( .((1ويف الرابع
والعرشين من كانون األول /ديسمرب  2013جرى إعالن جامعة اإلخوان
"منظمة إرهابية" بقرار من السلطة التنفيذية( ،((1وذلك بعد حادث
تفجري مديرية أمن املنصورة ،وذلك عىل الرغم من تب ّني تنظيم "أنصار
بيت املقدس" الحادث ،هذا التنظيم الذي تح ّول الحقًا وانضم إىل
تنظيم الدولة اإلسالمية وأصبح اسمه تنظيم "والية سيناء"( .((1يف حني
ج َرت مصادرة املئات من الجمعيات األهلية واملستشفيات واملدارس
التابعة للجامعة ووضعها تحت سيطرة الدولة( .((1ومل يرتدد األمن يف
" 14جبهة االنقاذ ...تحالف املعارضة املرصية" ،الجزيرة نت 18 ،كانون األول/ديسمرب
 ،2012يف:
http://goo.gl/hiw5rT
 15للمزيد انظر" :السييس يلقي بيان اإلنقالب العسكري  3يوليو  ،"2013يوتيوب ،يف:
https://www.youtube.com/watch?v=2tLPc4xraqs
 16انظر" :مرص ـ قوات األمن استخدمت القوة املميتة بإفراط أسوأ حادث قتل جامعي
غري مرشوع يف تاريخ البالد الحديث" ،هيومان رايتس ووتش 19 ،آب/أغسطس  ،2013يف:
https://www.hrw.org/ar/news/2013/08/19/250813
" 17مجلس الوزراء يقرر إعالن جامعة اإلخوان املسلمني جامعة ارهابية" ،يوتيوب،
 ،2013/12/25يف:
https://www.youtube.com/watch?v=VTxq34SInTA
'" 18أنصار بيت املقدس' تتبنى الهجوم عىل مديرية أمن املنصورة" ،العربية .نت25 ،
كانون األول/ديسمرب  ،2013يف:
http://goo.gl/SS4RlF
" 19التحفظ عىل أموال  901من عنارص اإلخوان و 1096جمعية تابعة للجامعة" ،األهرام،
 23كانون الثاين/يناير  ،2015يف:
http://goo.gl/WoxdzQ

دراسات وأوراق تحليليّة
اإلسالميون العرب بعد خمس سنوات من "الربيع العربي" :أسئلة المشروع واأليديولوجيا والتنظيم

اعتقال املحسوبني عىل الجامعة وتصفيتهم وتعذيبهم داخل السجون
واملعتقالت .وأصدر القضاء املرصي أحكام إعدام بالجملة عىل قيادات
كبرية يف الجامعة ،وأحكا ًما بالسجن املؤبد عىل كثري من األعضاء.

ويف ظل حالة التخبط وعدم التوازن التي متر بها الجامعة ،كان من املنطقي
أن تحدث انقسامات وخالفات بني األعضاء حول عدة أمور من بينها،
من الذي يجب أن يقود الجامعة خالل هذه املرحلة الحرجة؟ وهل هي
القيادة القدمية التي أسهمت بشكل أو بآخر يف األزمة الحالية؟ أم عليها أن
ترتك الساحة لجيل وقيادة جديدين ميكنهام التعاطي مع األزمة(((2؟

حركة "النهضة" التونسية...
الواقعية خيار إستراتيجي
كان حظ حركة "النهضة" من "الربيع العريب" أكرب من مثيالتها يف العامل
العريب ،بخاصة الجامعة "األم" يف مرص .ولرمبا أسهم يف ذلك اختالف
السياقات السياسية واالجتامعية والثقافية بني تونس وبقية الدول
العربية .ونجحت "النهضة" يف اختبار املرحلة االنتقالية يف تونس،
والتي شهدت حواجز وعقبات كثرية كادت أن تودي بها وبالتجربة
ككل .وميكن القول بقدر من الثقة إ ّن موقف حركة "النهضة" خالل
ّ
تلك املرحلة كان من أه ّم عوامل نجاح "التجربة التونسية" مقارن ًة
ببقية التجارب العربية التي فشلت يف عبور املرحلة االنتقالية ،كام
هي الحال يف مرص واليمن وسورية وليبيا.
ولعل العنوان األبرز لسلوك حركة "النهضة" خالل املرحلة االنتقالية
ّ
كان الرباغامتية والواقعية السياسية .فلم تكن األيديولوجيا أو االلتزام
 20للمزيد بخصوص األزمة الداخلية يف اإلخوان ،انظر :خليل العناين" ،إخوان مرص عىل
مفرتق طرق" ،الجزيرة .نت 1 ،حزيران/يونيو  ،2015يف:
http://goo.gl/3BHRwH
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العقائدي هام املقرر لخيارات "النهضة" خالل املفاوضات مع بقية
الفرقاء السياسيني .وهو ما عكس النظرة اإلسرتاتيجية للجامعة أو
قدرتها عىل التخلّص من نشوة أو "يوفوريا" الربيع العريب برسعة من
أجل الحفاظ عىل مكاسبها ،وحامية التجربة الدميقراطية الوليدة من
وللحق،
االنهيار كام حدث يف بلدان أخرى ،وأقربها الجارة الليبية.
ّ
أصيل يف إسرتاتيجية
فإ ّن "الواقعية" أو الرباغامتية السياسية متثّل جز ًءا ً
"النهضة" منذ بدئها منتصف السبعينيات بقيادة راشد الغنويش وعبد
الفتاح مورو حني كانت ت ُس ّمى بـ"الجامعة اإلسالمية" التي تأسست
يف منطقة مرناق جنوب غرب العاصمة تونس ،مرو ًرا بحركة "االتجاه
اإلسالمي" التي ظهرت أوائل الثامنينيات ،والتي تح ّولت فيام بعد إىل
حركة "النهضة" أواخر الثامنينيات(.((2
والتطور الفكري واأليديولوجي لحركة "النهضة" ،والذي انعكس يف
خطاب قادتها وكذلك يف إسرتاتيجيتهم طيلة املرحلة االنتقالية ،قام
رئيسا يف املعادلة
بدور مه ّم يف الحفاظ عىل مكان الحركة بوصفها العبًا ً
السياسية عىل الرغم من التقلبات الكثرية التي شهدتها الساحتان
التونسية واإلقليمية طيلة تلك الفرتة .فعىل عكس جامعة اإلخوان
يف مرص التي استنزفت (وباألحرى استُدرجت من قبل السلفيني)
يف معارك أيديولوجية ودينية حول الهوية وتطبيق الرشيعة وعالقة
الدين بالدولة بعد الثورة ،كانت حركة "النهضة" قد حسمت الجدل
مجال للرصاع السيايس
حول هذه القضايا مسبقًا ومل تجعلها محو ًرا أو ً
طيلة الفرتة االنتقالية .بل أكرث من ذلك ،فقد كانت الحركة ،بحسب
قراءة أنور الجمعاوي بيان الحركة الصادر يف األول من آذار /مارس
" ،2012حريصة عىل احرتام حالة التنوع الثقايف واأليديولوجي الذي
الويص
تنصب نفسها يف موقع
يسم االجتامع التونيس ،مؤكد ًة أنّها ال ّ
ّ
عىل اإلسالم أو الناطق باسمه"(.((2
يف الوقت نفسه ،انحاز الخطاب السيايس للحركة إىل املسألة
الدميقراطية ليس إجراء تكتيك ًيا وإمنا إميانًا بها وبدورها بوصفها
أداة رئيسة ىف إدارة الرصاع السيايس واالحتكام لها وملخرجاتها .يقول
الشيخ راشد الغنويش إ ّن "حزب النهضة الذي شاركت يف تأسيسه
 21للمزيد حول التطور التاريخي والفكري لحركة النهضة ،انظر :راشد الغنويش ،من
تجربة الحركة اإلسالمية يف تونس (لندن :املركز املغاريب للبحوث والرتجمة)2001 ،؛ محمد
الهاشمي الحامدي ،أشواق الحرية :قصة الحركة اإلسالمية يف تونس (الكويت :دار القلم
للنرش والتوزيع)1990 ،؛ عبد اللطيف الهرمايس" ،الحركات اإلسالمية يف املغرب العريب :عنارص
أولية لتحليل مقارن" ،يف :مجموعة مؤلفني ،الحركات اإلسالمية والدميقراطية :دراسات يف
الفكر واملامرسة.
 22أنور الجمعاوي" ،اإلسالميون يف تونس وتحديات البناء السيايس واالقتصادي للدولة
الجديدة :قراءة يف تجربة حركة النهضة" ،يف :مجموعة مؤلفني ،اإلسالميون ونظام الحكم
الدميقراطي :اتجاهات وتجارب ،ص .472
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والذي أرأسه ،يعزز الرؤية الدميقراطية للمستقبل التي هي متجذرة
يف تاريخنا وثقافتنا وقيمنا كأمة .وكحزب دميقراطي إسالمي ،نحن
نعتقد أن الدميقراطية هي الخيار الطبيعي لشعبنا  -اآلن أكرث من أي
وقت مىض .وميكن لـ"الدميقراطيني املسلمني" ،مثل أولئك املوجودين
يف حزبنا ،سد الفجوة بني األصالة والحداثة ،وتقديم رؤية لإلصالح
الذي يحرتم تاريخ وقيم املجتمع"( .((2بل يذهب الرجل أبعد من
ذلك حني يقارن حزبه باألحزاب الدميقراطية املسيحية التي تطورت
يف أوروبا بعد الحرب العاملية الثانية ،فيقول" :وكام هو الحال مع
األحزاب الدميقراطية املسيحية يف أوروبا ،تتألف حركة النهضة من
األشخاص الذين تتشابك لديهم العقيدة الدينية واإلميان بالدميقراطية
بإحكام .ونحن نسرتشد يف نفس الوقت بالقيم الدينية ،مثل العدالة
االجتامعية واملساواة ،واحرتام املؤسسات وسيادة القانون"(.((2
وكانت الواقعية السياسية بارزة يف مرحلة ما بعد الثورة ،وصبغت
السلوك السيايس لحركة "النهضة" .فبعد فوزها بأغلبية مقاعد املجلس
التأسييس وافقت الحركة عىل الدخول يف رشاكة سياسية للحكم
مع فصيلني مختلفني أيديولوجيًا وفكريًا عنها ،هام حزب "املؤمتر
من أجل الجمهورية" وحزب "التكتل من أجل العمل والحريات"،
وذلك من خالل الصيغة التي ُعرفت الحقًا باسم "الرتويكا"( .((2وقد
واجهت الرتويكا أزمات عديدة كادت أن تطيحها كان أش ّدها عقب
االغتياالت السياسية التي استهدفت رموزًا سياسية مهمة مثلام حدث
مع القيادي املاركيس شكري بلعيد الذي جرى اغتياله يف السادس
من شباط /فرباير  ،2013واغتيال السيايس النارصي محمد براهمي يف
الخامس والعرشين من متوز /يوليو  ،2013والذي عىل أثره انسحبت
النهضة من السلطة ووافقت عىل ترك األمر لحكومة تكنوقراط لتسيري
ما تبقّى من املرحلة االنتقالية.
كام كانت مواقف الحركة أكرث واقعية وبراغامتية أثناء اإلعداد
للدستور التونيس الجديد وما صحبه من توترات وخالفات كانت جز ًءا
 23راشد الغنويش" ،مصممون عىل إبقاء الحلم العريب عىل قيد الحياة" ،موقع شبكة
الحوار نت 12 ،متوز/يوليو  ،2015يف:
http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=27984
 24املرجع نفسه.
 25مثة رؤى مختلفة لتقييم تجربة "الرتويكا" يف تونس وأوزان أطرافها وتفاعالتها طيلة
املرحلة االنتقالية األوىل ،ولكن هناك اتفاق عام عىل نجاح تجربتها يف املرور بالبالد من
مطبّات سياسية كثرية كادت أن تودي بالتجربة الدميقراطية الوليدة يف تونس ،للمزيد
انظر :صالح الدين الجوريش" ،نقد تجربة النهضة يف تونس بعد الثورة" ،مركز صناعة الفكر
للدراسات واألبحاث 27 ،ترشين األول/أكتوبر 2014؛ مصطفى القلعي" ،تجربة حكم الرتويكا
يف تونس" ،موقع األوان 6 ،متوز/يوليو  ،2014يف:
http://www.alawan.org/article13304.html
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من املناخ السيايس املحتقن ،بخاصة يف صيف  .2013ففي الوقت
الذي توقّع فيه البعض أن تتمسك الحركة مبواقفها األيديولوجية
بخاصة يف القضايا ذات الحساسية الدينية مثل النص عىل الرشيعة
مصد ًرا للترشيع ،واملساواة بني الرجل واملــرأة ،وتعدد الزوجات،
وقضايا الحريات بخاصة حرية الضمري والعقيدة...إلخ ،فوجئ الجميع
باملواقف التوافقية للحركة ،والتي متاشت مع مواقف غريها من
القوى املشاركة يف املجلس التأسييس(.((2
داخليًا أو تنظيميًا ،واجهت حركة "النهضة" عد ًدا من التحديات
والعقبات ،بخاصة تلك املرتت ّبة عىل بعض مواقف الشيخ راشد
الغنويش ،ولكن استطاعت الحركة أن تتجاوزها وتحافظ عىل متاسكها
املؤسيس والتنظيمي ،عىل الرغم من الخالفات الداخلية ،والتي انسحب
عىل إثرها عدد من القيادات املهمة يف الحركة .فعىل سبيل املثال،
عندما استقال حامدي الجبايل من منصبه بوصفه أمي ًنا عا ًما للحركة،
وذلك حني كان رئيس الوزراء بعد رفض "النهضة" تشكيل حكومة
تكنوقراط يف آذار /مارس  ،2013أشار البعض إىل إمكانية حدوث
انقسامات داخل البيت النهضاوي .ولكن ذلك مل يحدث .صحيح أ ّن
منافسا أطلقوا عليه "حزب
عد ًدا من األعضاء استقالوا وشكّلوا حزبًا
ً
البناء الوطني" ،إال أ ّن ذلك مل يؤث ّر يف متاسك الحركة الداخيل .وكذلك
األمر حني رفض مجلس شورى الحركة الحياد يف االنتخابات الرئاسية
التونسية التي جرت أواخر  ،2014اعرتض البعض عىل القرار وع َّده
تخلّ ًيا عن الثورة وتنازلً لخصومها ،بخاصة م ّمن هم يف حزب "نداء
تونس" .وقد استقال البعض عىل إثر هذا املوقف؛ كان من بينهم
الرجل الثاين يف الحركة وأمينها العام السابق ،حامدي الجبايل .ووقتها
تح ّدث البعض عن أ ّن "النهضة تقامر بوحدتها"( .((2وقد كان املؤمتر
التاسع العام للحركة ،والذي ُعقد يف الفرتة ما بني  16 - 12متوز /يوليو
 2012وحرضه ما يقارب الـ  40ألف شخص ،مبنزلة عالمة واضحة
عىل قدرة الحركة عىل التامسك والوحدة الداخلية .وعىل الرغم من
ذلك ،فإ ّن مثة عد ًدا من التحديات ال يزال يف انتظار حركة النهضة،
لعل أ ّولها وأه ّمها هو الفصل بني املسارين الدعوي والسيايس .فحتى
ّ
(((2
اآلن ال تزال الحركة تع ّرف نفسها بوصفها "حركة إسالمية رائدة"
وليس حزبًا سياس ًيا .ومن املتوقع أن تكون هذه أه ّم القضايا التي
سوف تُطرح عىل الحركة خالل مؤمترها العام العارش الذي من املتوقع
 26للمزيد حول موقف الحركة من صوغ الدستور ،انظر :الجمعاوي ،ص .506 - 504
 27صالح الدين الجوريش" ،النهضة تقامر بوحدتها" ،العريب الجديد 16 ،كانون األول/
ديسمرب .2014
 28انظر" :البيان الختامي للمؤمتر التاسع لحركة النهضة" 23 ،متوز/يوليو  ،2012يف:
http://goo.gl/CzTmWi
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أن يجري عقده خالل الربيع املقبل( .((2وإن كانت الحركة ،كام يرى
فرانشيسكو كافاتورتا وفابيو ميورن ،قد تح ّولت بالفعل إىل حزب
سيايس محافظ عىل غرار األحزاب املحافظة يف أوروبا ،ومل تعد حركة
دينية باملعنى التقليدي(.((3

حزب "العدالة والتنمية" في المغرب...
اإلصالح بدل الثورة
متثّل تجربة حزب "العدالة والتنمية" املغريب منوذ ًجا مختلفًا ومتمي ًزا
عن بقية األحزاب والحركات اإلسالمية العربية يف مرحلة "الربيع
ولعل طبيعة النظام املليك يف املغرب كان لها تأثري يف
العريب"ّ .
اإلسرتاتيجية التي تعاطى بها الحزب مع الثورات العربية؛ فالحزب،
كشأن بقية األحـزاب والقوى السياسية باستثناء جامعة "العدل
واإلحسان" ،يعرتف برشعية املؤسسة امللكية أو املخزن كام تسمى يف
املغرب ،وال يسعى لتغيري أسس الحكم هناك( .((3ويفهم قادة الحزب
قواعد اللعبة السياسية يف املغرب وال يسعون لتجاوزها أو تغيريها
بقدر ما يحاولون توظيفها واالستفادة منها بأقىص قد ٍر ممكن .بعبارة
أخرى ،مل يكن الخيار الثوري مطرو ًحا عىل أجندة حزب "العدالة
والتنمية" عندما حدثت الثورات العربية ،وإمنا كان اإلصالح هو
ولعل ذلك
البديل الذي يطرحه الحزب يف بياناته وترصيحات قادتهّ .
يعود إىل عدة أمور؛ منها طبيعة العالقة بني امللك واإلسالميني ،والتي
م ّرت مبراحل مختلفة من الشك والتوتر وأحيانًا الصدام ،إىل التفاهم
 29للمزيد حول التحديات التي تواجه املؤمتر العارش لحركة النهضة ،انظر :الصغري الشامخ،
"عن حرية النهضة قبل مؤمترها العارش" ،صوت  Ultra، 2كانون الثاين/يناير  ،2016يف:
http://goo.gl/Evmqxe
30 Francesco Cavatorta & Fabio Merone, “Moderating Through Exclusion:
The Journey of the Tunisian Ennahda from Fundamentalist to Conservative
Party”, Democratization, Vol. 20, No. 5, pp. 857 - 875.
 31للمزيد بخصوص طبيعة العالقة بني اإلسالميني واملؤسسة امللكية يف املغرب ،انظر:
Eva Wegner, Islamist Opposition in Authoritarian Regimes: The Party of
Justice and Development in Morocco (New York: Syracuse University Press,
2011); Mohamed Daadaoui, Moroccan Monarchy and the Islamist Challenge:
Maintaining Makhzen Power (New York: Palgrave Macmillan, 2011).

47

وااللتقاء عند مساحة مشرتكة من املصالح .ومنها أيضا قناعة لدى
قادة الحزب بأ ّن الطريق األفضل للتغيري هو من خالل االنخراط يف
بدل من السعي
العملية السياسية وفقًا لقواعدها املعروفة ،وذلك ً
عواقب وخيمة قد تطيحهم
لتغيريها وما قد يرتتب عىل ذلك من
َ
خارج الساحة السياسية متا ًما .لذا مل يشارك الحزب يف التظاهرات التي
كانت قد دعت إليها حركة العرشين من فرباير عام  .2011وقد برر
الحزب موقفه آنذاك بطريقة ذكية؛ إذ أشار عبد اإلله بنكريان ،األمني
العام للحزب آنذاك ،أ ّن حزبه مل يستدع إىل املشاركة يف التظاهرات
ستفع فيها ،وال
التي ال يعرف من يقف وراءها وال الشعارات التي ُ
املسار الذي ستتخذه( .((3وبعد انتهاء زخم التظاهرات خاطب بنكريان
قائل" :نحن مل نقف ضدكم ،مل نصطدم معكم ومل ندع
شباب الحركة ً
إىل مقاطعة حركتكم كام مل ندنها ،قلنا فقط إننا كحزب سيايس لن
نشارك ،أما من أراد املشاركة بصفته الشخصية فقد فعل"( .((3وقد
حكم موقف الحزب من تلك التظاهرات حسابات سياسية محضة؛
أه ّمها عدم الدخول يف مواجهة واالصطدام بالقرص من جهة ،وعدم
إعطاء الفرصة للخصوم السياسيني من اليساريني واملستقلني ملهاجمة
الحزب ،بخاصة يف ظل غموض مواقفهم من حركة العرشين من فرباير
من جهة أخرى ،واالستعداد لخوض االنتخابات الربملانية التي كان من
املقرر إجراؤها يف عام  ،2012ولكن بعد التعديالت الدستورية التي
أُجريت يف متوز  /يوليو  ،2011وكانت نقلة نوعية يف مسرية اإلصالح
يف املغرب.
وللمرة األوىل تلتقي رغبة القرص والحزب يف تعزيز مسألة اإلصالح
بديل من الثورة .فقد بادر امللك املغريب محمد الخامس بطرح
ً
تعديالت دستورية جوهرية قامت بــدور يف امتصاص الغضب
الداخيل الذي ح ّركته حركة العرشين من فرباير .وكان من أهم هذه
التعديالت توسيع صالحيات رئيس الحكومة؛ وأه ّمها تعيني كبار
حل الربملان بعد
املسؤولني يف الدولة بعد موافقة امللك ،وكذلك حق ّ
استشارة امللك ،كام ضمن الدستور الجديد والذي ج َرت املوافقة عليه
بنسب ٍة تجاوزت  98يف املئة ،قد ًرا واض ًحا من الفصل بني السلطات
واستقاللها ،وألزم امللك بتعيني رئيس الحكومة من الحزب الفائز
بأغلبية املقاعد الربملانية ،وإعطاء الربملان قد ًرا من الرقابة عىل
عمل الحكومة(.((3
" 32حزب العدالة والتنمية لن يشارك يف مظاهرات  20فرباير من أجل التغيري" ،جريدة
التجديد 18 ،شباط/فرباير .2011
 33انظر :حوار مع عبد اإلله بنكريان ،مجلة األيام ،العدد  5 ،465آذار/مارس .2011
 34العربية نت 1 ،متوز/يوليو .2011
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بعد إق ـرار الدستور الجديد بأربعة شهور ،أُجريت االنتخابات
الربملانية ،وفاز حزب "العدالة والتنمية" بأغلبية املقاعد ،بحيث حصل
عىل  107مقاعد من أصل  395مقع ًدا ،يليه "حزب االستقالل" بحواىل
 60مقع ًدا و"التجمع الوطني لألحرار" بنحو  52مقع ًدا ،و"حزب
األصالة واملعارصة" بحواىل  47مقع ًدا .وقد نجح الحزب ،ألول مرة يف
تاريخه ،يف تشكيل حكومة ائتالفية تحت قيادته ض ّم إليها وزراء من
حزب "االستقالل" و"التقدم واالشرتاكية" و"الحركة الشعبية" .ومل يجد
الحزب حر ًجا يف أن يتحالف مع خصومه السابقني ،وأن مييض قد ًما يف
تشكيل الحكومة وإقناع قواعده التنظيمية بها.

العدد ١٨
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مع سكّان دوائرهم االنتخابية أو يف تقديم الخدمات االجتامعية
وأسست لرصيدهم الشعبي"(.((3
التي شكّلت ّ
لذلك مل يكن مستغربًا أن يفوز حزب "العدالة والتنمية" مجد ًدا
بأغلبية املقاعد يف االنتخابات املحلية والجهوية التي أجريت يف
أيلول  /سبتمرب املايض .وهي أول انتخابات تجري يف ظل التعديالت
الدستورية الجديدة ،والتي تعطي صالحيات كبرية للمجالس البلدية
يف املدن واألرياف .إذ حصل الحزب عىل أغلبية املقاعد يف انتخابات
املحافظات بحوايل  174مقع ًدا من أصل  ،678تاله خصمه حزب
"األصالة واملعارصة" الذي حصل عىل حواىل  132مقع ًدا ،وحزب
"االستقالل" حواىل  119مقع ًدا( .((3بعبارة أخرى ،فقد حافظ حزب
"العدالة والتنمية" عىل البقاء داخل دائرة الضوء والتأثري وتفادي
العديد من األزمات التي مألت الفضاءين املحيل واإلقليمي خالل
السنوات الخمس املاضية.

إخوان األردن ...غياب اإلصالح ومتاهة االنقسام
عىل عكس إسالميّي املغرب ،فقد فشل اإلسالميون يف األردن يف
االستفادة من مناخ "الربيع العريب" من أجل الحصول عىل وضعٍ
سيايس متميز ،كام حدث مع حزب "العدالة والتنمية" .وحملت
تجربة السنوات الخمس املاضية الكثري من املشكالت لجامعة
"اإلخوان املسلمني" وذراعها السياسية "حزب جبهة العمل اإلسالمي"؛
فمنذ بدء موجة "الربيع العريب" ،اتخذت جامعة اإلخوان موقفًا
صدام ًيا مع النظام األردين ،واستغلت أجواء االحتقان والغضب التي
سادت قطاعات واسعة من األردنيني بخاصة الشباب ،عطفًا عىل سوء
األوضاع االقتصادية واالجتامعية التي وصلت إىل مرحلة غري مسبوقة،
قبل بدء موجة الربيع العريب .وقد شاركت الجامعة وذراعها السياسية
"حزب جبهة العمل اإلسالمي" يف الحراك السيايس الذي استمر طيلة
عا َمي  2011و.2012

وطيلة األعوام الخمسة املاضية ،نجح الحزب يف تجاوز العديد من
العقبات السياسية واإلدارية؛ فمن جه ٍة أوىل ،استطاع الحزب تفادي
عاصفة "الثورة اإلقليمية املضادة" التي انطلقت يف مرص بعد االنقالب
عىل حكم اإلخــوان يف الثالث من متوز  /يوليو  .2013ونجح يف
امتصاص حالة التحريض والتخويف من حكم اإلسالميني يف املنطقة.
وذلك من خالل تأكيد عدم انتامئه لإلخوان( .((3ومن جهة ثانية،
حرص الحزب عىل تحقيق أكرب قد ٍر من التوافق مع املؤسسة امللكية
وتجاوز بعض املشاكل التي تسبّب فيها بعض أعضاء حكومته .ونجح
بنكريان يف أن يعيد متوضع حزبه السيايس داخل املنظومة الحاكمة
يك ال يبدو تاب ًعا للقرص من جهة ،ولك ّنه سعى للصدام معه من جهة
أخرى .ومن جهة ثالثة ،بعد وصوله إىل السلطة ،حرص الحزب عىل
استمرار تواصله مع قواعده الشعبية .وكام يشري محمد مصباح ،فإ ّن
برملانيّي الحزب ومسؤوليه "مل يغريوا من سلوكهم يف التواصل املبارش

فبعد سقوط نظام مبارك يف مرص ،اشتعل الشارع األردين مبطالبات
لإلصالح والتغيري .ما دعا جامعة اإلخوان إىل مطالبة امللك بإدخال
إصالحات دستورية حقيقية ،مخر ًجا للنظام من حالة الفوران التي
كانت ته ّز املنطقة من رشقها إىل غربها .وج ّدد عضو املكتب التنفيذي
السابق يف الجامعة ،رحيل غرايبة ،مطالبة امللك باالستجابة إىل املبادرة

" 35بنكريان لـ'الحرة' :ال ننتمي إىل اإلخوان ولسنا تيارا دينيا" ،قناة الحرة 8 ،آب/أغسطس
 ،2014يف:
http://goo.gl/YO8oXM

 36محمد مصباح" ،حزب العدالة والتنمية والتوازن الصعب" ،مجلة صدى 1 ،أيار/مايو
 ،2013يف:
http://carnegieendowment.org/sada/?fa=51674&lang=ar
'" 37العدالة والتنمية' املغريب يفوز يف االنتخابات الجهوية والثالث يف اقرتاع البلدية"،
الحياة 6 ،أيلول/سبتمرب .2015

دراسات وأوراق تحليليّة
اإلسالميون العرب بعد خمس سنوات من "الربيع العربي" :أسئلة المشروع واأليديولوجيا والتنظيم

التي كان قد أطلقها يف كانون الثاين  /يناير  2011من أجل إقامة "ملكية
دستورية" يف األردن بوصفها "مخر ًجا جي ًدا للملك" .بل وصل األمر إىل
التهديد بإسقاط النظام ما مل يستجب لهذه املطالب ويقم طو ًعا بإجراء
اإلصالحات املطلوبة( .((3وقد بدا واض ًحا أ ّن طموحات جامعة اإلخوان
قد ارتفعت بعد سقوط نظا َمي بن عيل ومبارك؛ فرفعت من سقف
توقعاتها وقدرتها عىل الضغط عىل النظام .فعىل سبيل املثال ،أفتت
لجنة علامء الرشيعة يف حزب "جبهة العمل اإلسالمي" بأ ّن التظاهر
ضد الظلم "واجب رش ًعا"( .((3بل ع ّد مجلس علامء اإلخوان املسلمني يف
األردن التظاهرات واالعتصامات واإلرضابات مرشوعة ،واستنكر تحرميها
من جانب علامء آخرين ،بخاصة من التابعني للتيار السلفي العلمي
الذين ح ّرموا الخروج عىل الحاكم(.((4
لذا ،فقد شاركت جامعة اإلخــوان وحزب جبهة العمل اإلسالمي
يف جميع التظاهرات التي خرجت يف الــشــوارع األردنــيــة منذ
شباط  /فرباير  2011وحتى أواخر عام  .2012ونظّمت الجامعة
تظاهرات حاشدة من أجل الضغط عىل النظام للقبول باملطالب
حل الربملان ،وتعديل قانون
التي رفعها املتظاهرون؛ وأه ّمها تعديل ّ
االنتخاب ،وإقامة ملكية دستورية والعودة إىل صيغة دستور 1952
ينص عىل أ ّن الحكم هو مليك نيايب( .((4بل واستمر اإلخوان
الذي كان ّ
يف التصعيد عندما انسحبوا من لجنة الحوار الوطني التي كان قد دعا
إىل تشكيلها رئيس الوزراء وقتها معروف البخيت من مختلف القوى
السياسية ورجال األعامل ،اعرتاضً ا عىل طول مدة الحوار التي اقرتح
البخيت أن تكون من  3إىل  9أشهر حتى يت ّم االستجابة للمطالب
املرفوعة وعرض قرارات اللجنة عىل مجلس النواب .وهو ما رفضه
اإلخوان وع ّدوه مامطلة وته ّربًا من اإلصالح(.((4
وعىل عكس النظام املغريب الذي استجاب ملطالب التغيري من خالل
اإلقدام عىل إجراء إصالحات وتعديالت دستورية جوهرية ،رفض
أي تنازالت للمعارضة ويف قلبها جامعة
النظام املليك يف األردن تقديم ّ
اإلخوان املسلمني .ومل ينجح الحراك الشبايب وضغوط اإلسالميني يف
" 38غرايبة :اإلصالح أو إسقاط النظام" ،الجزيرة نت 23 ،شباط/فرباير  ،2011يف:
http://goo.gl/7JN7Hp
" 39فتوى أردنية تؤيد التظاهر ضد الظلم" ،الجزيرة نت 21 ،شباط/فرباير  ،2011يف:
http://goo.gl/VUjwcW
" 40إخوان األردن يفتون بحل االحتجاج" ،الجزيرة نت 3 ،آذار/مارس  ،2011يف:
http://goo.gl/tQSoIK
" 41األردنيون يتظاهرون مطالبني باإلصالح" ،الجزيرة نت 15 ،نيسان/أبريل  ،2011يف:
http://goo.gl/t1JvMB
" 42املعارضة باألردن ترفع سقف مطالبها" ،الجزيرة نت 28 ،شباط/فرباير  ،2011يف:
http://goo.gl/adR8co
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دفع النظام إىل القيام بإدخال إصالحات سياسية حقيقية .بل عىل
العكس ،نجح النظام يف االستفادة من التطورات املتسارعة يف اإلقليم،
بخاصة ما يحدث يف سورية؛ من أجل تحويل الدفّة من حديث
اإلصالح والتغيري إىل حامية االستقرار .واستطاعت املؤسسة األمنية
واالستخباراتية يف األردن اللعب عىل وتر االنقسامات واالختالفات
داخل الكتل املطالبة بالتغيري من أجل امتصاص مطالبها وتحويلها عن
مسارها .كام جرى إدخال تعديالت غري ج ّدية عىل قانون االنتخاب.
وهو ما دفع جامعة اإلخوان إىل إعالن مقاطعة االنتخابات النيابية
التي أجريت أوائل عام .((4(2013

أي إنجاز
أ ّدى فشل جامعة اإلخوان املسلمني يف األردن يف تحقيق ّ
سيايس خالل انتفاضة "الربيع العريب" إىل تف ّجر الخالفات الداخلية،
والتي كانت بالفعل موجودة تحت السطح طيلة السنوات التي
سبقت موجة "الربيع العريب" .كام ألقى سقوط اإلخوان يف مرص
بظالله عىل فرع الحركة يف األردن ،وأ ّدى إىل حدوث تشققات
تنظيمية غري مسبوقة يف صفوف الحركة؛ ففي ترشين األول  /أكتوبر
 2013أطلق مجموعة من قياديّي الحركة املحسوبني عىل تيار
الحامئم ويف مقدمتهم رئيس الدائرة السياسية السابق يف الجامعة
رحيل غرايبة ونبيل الكوفحي وجميل دهيسات ،مبادرة جديدة
أطلقوا عليها "املبادرة األردنية للبناء" ،والتي باتت ت ُعرف إعالم ًيا
باسم مبادرة "زمزم" تهدف إىل "السعي لإلصالح السيايس وتطوير
الخطاب اإلسالمي"( .((4وعىل الرغم من أ ّن القامئني عىل املبادرة مل
يعلنوا انشقاقهم عن اإلخوان ،فقيام الجامعة بفصلهم الحقًا بقرار
من محكمتها الداخلية( ،((4قد كشف حجم األزمة الداخلية يف
" 43قانون انتخايب جديد باألردن ..واإلخوان املسلمني تقاطع االنتخابات" ،الوطن21 ،
حزيران/يونيو  ،2012يف:
http://www.elwatannews.com/news/details/19099
 44طــارق النعيامت" ،زمزم واإلخــوان املسلمون يف األردن" ،مجلة صدى 4 ،شباط/
فرباير .2014
" 45إخوان األردن تفصل  3قياديني غرسوا 'بذور الشقاق'" ،العريب الجديد 20 ،نيسان/
أبريل .2014
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الجامعة .وقد حاول املراقب العام للجامعة ،هامم سعيد ،احتواء
للحل قام مجلس
األزمة الداخلية يف الجامعة من خالل طرح مبادرة ّ
شورى الجامعة عىل إثرها بتشكيل لجنة تحضريية لتطبيق املبادرة
نصت عىل "مبدأ الفصل بني السلطات ،وانتخاب املراقب العام
التي ّ
من الهيئة العامة ،أو من أوسع متثيل تنظيمي ،وتقليص صالحيات
املكتب التنفيذي ،وتعزيز دور القضاء والرقابة ومتكني دور الشباب
واملرأة يف الحضور القيادي ورسم السياسات ،وتشاركية عادلة يف
مؤسسة صنع القرار وتنفيذه"( .((4وما هي إال شهور قليلة حتى قامت
املجموعة املفصولة باإلعالن عن تشكيل جمعية جديدة تحمل اسم
جامعة اإلخوان املسلمني نفسه بقيادة املراقب العام األسبق للجامعة
عبد املجيد الذنيبات الذي قيل إنّه تق ّدم بطلب لرئيس الوزراء األردين
عبد الله النسور من أجل الرتخيص للجامعة ،وهو ما أ ّدى إىل فصله
من الجامعة الحقًا يف سابقة هي األوىل من نوعها ،أن تقوم جامعة
اإلخوان يف األردن بفصل أحد مراقبيها السابقني( .((4ووصل األمر إىل
قيام املراقب العام للجامعة األم ،هامم سعيد ،مبطالبة السلطات
األردنية ويف مقدمتها امللك بعدم الرتخيص للجامعة الجديدة.
وهو ما كشف حجم الضعف الذي باتت عليه الجامعة يف عالقتها
بالنظام .وقد استغل النظام هذه األزمة وسعى إىل تعميقها؛ فقام
يف آذار  /مارس  2015مبنح الرخصة القانونية للجمعية الجديدة(.((4
عىل جانب آخر ،رضبت االنقسامات حزب "جبهة العمل اإلسالمي"،
بخاصة بعدما جرى اعتقال أمينه العام زيك بن أرشيد عىل خلفية
مهاجمته دولة اإلمارات؛ فقد قام ما يقارب الـ  400عضو يف الحزب
بتقديم استقاالتهم أواخر كانون األول  /ديسمرب  2015يف خطوة
قيل إنّها ترمي إىل تكوين إطار سيايس جديد .ومن بني القادة الذين
استقالوا أسامء كبرية؛ من أبرزها األمني العام السابق لحزب الجبهة
الشيخ حمزة منصور ،واملراقب العام السابق إلخوان األردن سامل
الفالحات ،ونائب املراقب العام السابق الدكتور عبد الحميد القضاة،
والقيادي جميل أبو بكر( .((4وكانت هذه املجموعة قد شكّلت ما
يُعرف بـ"مبادرة الرشاكة واإلنقاذ"؛ وذلك من أجل البحث يف األزمات
" 46إخــوان األردن يبدأون عملية إصالح داخيل" ،العريب الجديد 17 ،ترشين األول/
أكتوبر .2014
" 47ألول مرة يف تاريخها :إخوان األردن تفصل مراقبا سابقا" ،العريب الجديد 18 ،شباط/
فرباير .2015
" 48األردن :تسجيل جمعية جديدة باسم اإلخوان املسلمني" ،يس إن إن 4 ،آذار/مارس
 ،2015يف:
http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/03/04/jordan-muslim-brotherhoodnew-name
" 49االنشقاقات الكربى داخل 'إخوان األردن' :التنظيم يتصدع" ،موقع ساسة بوست
اإللكرتوين 3 ،كانون الثاين/يناير  ،2016يف:
http://www.sasapost.com/brotherhood-in-jordon/

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

التي تعصف بالجامعة ولك ّنها شعرت باالستعصاء وعدم القدرة عىل
إيجاد مخرج لألزمة الحالية ،فقررت االنسحاب من الحزب وتشكيل
كيان سيايس جديد( .((5ومن الواضح أ ّن شعور هذه القيادات
املستقيلة بالغنب وانسداد أفق التغيري الداخيل يف الحزب ،قد دفعاها
للخروج والبحث عن مسارات أخرى للتأثري( .((5ويبدو أ ّن مثة انشقاقًا
آخر يف الطريق داخل حزب جبهة العمل اإلسالمي ،ما سوف يزيد
الفسيفساء اإلخوانية يف األردن.

اإلسالميون ...أسئلة مشروعة
ومستقبل مجهول
يف الذكرى الخامسة لـ"الربيع العريب" ،يقف اإلسالميون عىل
مفرتق طرق بعد أن زلزلت أحداث "الربيع" ،وما تالها من تغريات
كل قواعد اللعبة السياسية .وال تزال أسئلة كثرية مطروحة
وتقلباتّ ،
أمس الحاجة إىل التوقّف أمامها
عىل اإلسالميني الذين باتوا يف ّ
ولعل أ ّول هذه األسئلة هو سؤال املرشوع السيايس
واإلجابة عنهاّ .
واأليديولوجي الذي يتب ّناه اإلسالميون ويدافعون عنه .ونقصد بذلك
مدى قدرة اإلسالميني عىل تجديد طرحهم السيايس والتخلّص من
عبء األيديولوجيا .فبعد وصول اإلخوان إىل السلطة يف مرص ،اكتشف
كثريون أ ّن الجامعة ال متتلك مرشو ًعا سياسيًا واض ًحا ،وأ ّن مقوالتها
أي حلول عملية
وشعاراتها التعبوية مثل "اإلسالم هو الحل" مل تق ّدم ّ
لكثري من املشاكل االقتصادية واالجتامعية التي واجهتها البالد .بل
مثال سيئًا عىل كيفية إدارة الحكم .وهو ما سمح
ق ّدمت الجامعة ً
لقوى الثورة املضادة بالتكتّل ضدها وتأليب الرأي العام عليها ،ما م ّهد
الطريق لوقوع انقالب الثالث من متوز  /يوليو .وكغريه من املشاريع
" 50تعاظم التحديات عىل طريقة رشعية 'إخوان' األردن" ،الحياة 23 ،ترشين الثاين/
نوفمرب .2015
" 51إخوان األردن ...كرة الخالفات تكرب" ،العريب الجديد 1 ،كانون الثاين/يناير .2016

دراسات وأوراق تحليليّة
اإلسالميون العرب بعد خمس سنوات من "الربيع العربي" :أسئلة المشروع واأليديولوجيا والتنظيم

السياسية التي تنكشف بعد وصولها إىل السلطة ،بدا "املرشوع
اإلخواين" عاج ًزا عن تقديم إجابات للتحديات العملية التي واجهت
البالد بعد ثالثني عا ًما من الفساد والتخريب تحت حكم مبارك.
أ ّما ثاين األسئلة فهو سؤال األيديولوجيا؛ فقد كشف الربيع العريب
مدى محدودية املقوالت األيديولوجية لإلسالميني ،بخاصة يف ما
يتعلق بقضايا الدولة والدميقراطية والتعددية والحريات وحقوق
األقليات .وإذا كان من الصعب تعميم تجربة اإلخوان يف مرص عىل
بقية التجارب العربية ،إال أ ّن خربة السنوات الخمس املاضية كشفت
عدم قدرة اإلسالميني عىل تجاوز أطروحاتهم األيديولوجية أو القيام
حزب "النهضة" يف تونس و"العدالة
مبراجعات حقيقية لها .صحيح أ ّن َ
والتنمية" يف املغرب قد أبديا مرونة أيديولوجية واضحة ،إال أنّهام
يغي القاعدة .هذا مع تأكيد أنّنا تناولنا يف
يظالن االستثناء الذي ال ّ
هذه الدراسة اإلسالميني الحركيني الذين يقرتبون ،بشكل أو بآخر ،من
حركة اإلخوان املسلمني .ومل نتعرض لبقية القوى اإلسالمية األخرى
كالسلفية السياسية والجهادية التائبة ،والتي تطرح خطابًا أيديولوج ًيا
مغلقًا يسري عكس ما كان يرنو إليه الربيع العريب.
ويأيت ثالث األسئلة والخاص بالتنظيم .فقد كشفت خربة السنوات
الخمس املاضية مدى الجمود والتكلّس التنظيمي اللذيْن يسامن
عبت عنه حالة الخالف واالنقسام الحاد
الحركات اإلسالمية ،وهو ما ّ
التي رضبت التنظيم األم يف مرص ،وكذلك األردن ،ومدى حاجة
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اإلسالميني إىل إعادة النظر يف بنيتهم التنظيمية بصورة تسمح بالتغيري
الداخيل بخاصة عىل مستوى القيادات ودمج الشباب .وكشفت أيضً ا
أ ّن الطرق القدمية التي كانت تُتبع يف معالجة الخالفات الداخلية،
مل تعد مجدية ويدفع مثنها التنظيم من وحدته ومتاسكه .ويبدو أ ّن
الحركات اإلسالمية يف حاج ٍة إىل إعادة النظر يف العديد من املسائل
أول ،رضورة الفصل بني املسارين الدعوي والسيايس
التنظيمية؛ أه ّمها ً
حاسم ونهائيًا .فلم تعد هذه الحركات متتلك رفاهية الدمج بني
فصل
ً
ً
املسارين؛ إذ بدا واض ًحا أ ّن املسار الدعوي يدفع مث ًنا باهظًا بسبب
استنزاف الحركة يف الرصاع السيايس وهو ما أث ّر أيضً ا يف رأس مالها
االجتامعي ودعمها الشعبي .ثانيًا ،إعادة النظر يف منظومة القيم
الداخلية للتنظيم ،وأه ّمها قيم البيعة والسمع والطاعة والوالء...
إلخ ،واستبدالها بقيم املحاسبة والشفافية والدميقراطية الداخلية
التي تسمح بقد ٍر من الحراك التنظيمي .ثالثًا ،مل يعد ممك ًنا أن
تتح ّول التنظيامت اإلسالمية إىل غاية بح ّد ذاتها وليست وسيلة
لتحقيق أهداف أخرى .راب ًعا ،وصل الرصاع الجييل داخل التنظيامت
اإلسالمية إىل مستويات غري مسبوقة .وما يحدث يف مرص واألردن
يكشف عن رغبة القيادات اإلسالمية القدمية يف استمرار سيطرتها
عىل التنظيم اإلخواين ،دون السامح بدخول دماء جديدة لهياكل
جيل الوسط والشباب عىل
التنظيم ومؤسساته .وهو ما أ ّدى إىل مترد َ
هذه القيادات .وهو ما ينبئ بتغريات كثرية سوف تشهدها الساحة
اإلسالمية العربية خالل الشهور والسنوات القليلة املقبلة.
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رضوان زيادة

*

لماذا تحولت الثورة السورية إلى العنف؟

تســتعرض هــذه الدراســة محطات الثورة الســورية منذ اندالعهــا في  15آذار/مــارس  .2011و ّ
تذكر
إن سورية لن تتعرض لثورة مثلما
هذه الدراســة بخطابات الرئيس بشــار األســد األولى القائلة ّ
ً
ً
ألن السياســة الســورية ،كمــا قــال" :ترتبــط ارتباطــا وثيقــا
جــرى فــي البلــدان العربيــة األخــرىّ ،
بمعتقدات الشعب .كما ِّ
تذكر الدراسة بمواجهة النظام ،بعنف بالغ ،للمظاهرات السلمية
التــي اندلعــت ،مــا اضطــر الثــوار إلــى حمــل الســاح .ويلقــي الكاتــب اللــوم علــى المجتمــع
الدولــي ،والجامعــة العربية ،واألمم المتحدة لوقوفهم موقف المتفرج طوال األشــهر األولى
ً
دولية
قوى
أن بشــار األســد يقتل شــعبه ،بــا رحمة .ويرى الكاتــب أن ً
للثــورة ،بعد أن ظهر جل ًيا ّ
ً
ً
ً
مختلفة ظلت ّ
تنفذ سياسات خارجية متنافرة جوهر ًيا حول سورية؛ إذ كانت السعودية وقطر
وتركيا وإيران وروسيا والصين والواليات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا تتنازع ك ّلها في
ً
ونتيجة لتعقد الوضع في سورية بســبب التدخالت الدولية المتنافرة ،يرى
مســتقبل ســورية.
ً
أن عودة ســورية إلى الحياة الطبيعية مســتحيلة في المــدى المنظور .ووفقا لتعبير
الكاتــب ّ
ً
ً
ّ
الكاتب" ،أصبحت إراقة الدماء ممارسة يومية في أنحاء سورية كلها ،ووصل اإلعالم الغربي
مرحلة اإلرهاق في تغطية العنف السوري".
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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مقدمة
تدخل الثورة السورية ،اآلن ،عامها السادس .وقد دفع الشعب السوري
منذ  15آذار /مارس  2011مث ًنا باهظًا يف كفاحه من أجل التح ّرر من
الحكم االستبدادي للرئيس السوري بشار األسد .وتُقدر منظامت
حقوق اإلنسان الدولية بأنه قُتل ،حتى اآلن ،أكرث من  250,000سوري
نتيج ًة للرصاع .كام تفيد تقارير األمم املتحدة أ ّن أكرث من أربعة ماليني
وسجلوا الجئني ،أو ينتظرون تسجيلهم ،يف تركيا
سوري ف ّروا من القتال ُ
ولبنان والعراق واألردن ومرص((( ،وأ ّن نحو ستة ماليني ونصف سوري
ُه ّجروا من منازلهم وبقوا داخل البالد نازحني((( .وقد بلغ التدمري يف
البنية التحتية وامللكيات العا ّمة والخاصة يف أنحاء البالد مست ًوى مر ّو ًعا،
وسويت باألرض بلدات بكاملها بسبب قصف النظام املتواصل.
ُ

وعىل الرغم من القوة النارية الهائلة للدولة السورية ،ال يزال قس ٌم
كبري من سورية خارج سيطرة نظام األسد .ويف الواقع ،ح ّرر الثوار
املسلّحون أغلبية شامل البالد ورشقها .إال أ ّن التقلّص البطيء يف
مناطق نفوذ النظام السوري جعل دفاعاته صلب ًة يف مناطق حيوية
إسرتاتيجيًا .وبقيت سورية الغربية مبا يف ذلك أغلبية العاصمة دمشق
تحت سيطرة محكمة ودفاعات ج ّيدة .وعىل الرغم من استمرار
املعارك ض ّد النظام ،فإ ّن قوى الثورة ستواجه صعوبات ج ّم ًة يف
محاولتها كسب أر ٍ
اض إضافية .فقد وصل الرصاع إىل طريق مسدودة.
ورمبا كُ ِتب عىل سورية أن تعاين عنف الرصاع سنوات عديد ًة مقبلةً.
" 1االستجابة اإلقليمية لالجئني السوريني" ،بيانات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
عن الالجئني السوريني ،يف:
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
2 “A full-scale displacement and humanitarian crisis with no solutions in
sight,” Displacement Monitoring Center, Internal Displacement Monitoring
Centre, 31/7/2012, at:
http://bit.ly/1SwU2SJ

ويف ضوء الحالة الراهنة للثورة التي باتت تهيمن عليها حال ًّيا أخبار
االشتباكات مع املتم ّردين وغارات النظام الجوية ،يبدو إغفال بدايات
تبي حاليًّا ،وإن كان ضمن إدراك متأخّر،
الثورة السلمية ً
سهل .إال أنه يُ ّ
أي نوع من
أ ّن الثوار يف سورية استنكفوا ،م ّدة أشهر ،عن االنخراط يف ّ
أعامل العنف .واستم ّر الوضع كذلك حتى آب /أغسطس ( 2011قتل
 6,000سوري عىل األقل) ،ث ّم بدأ عدد من املسلّحني مبرافقة املحتجني
يف التظاهرات .ومل يكن الهدف حينئذ ،غري الدفاع عن التظاهرات،
ومل تشارك قوى املعارضة يف عمليات هجومية ض ّد جنود النظام أو
ض ّد مواقعهم .ويف كانون الثاين /يناير  2012فقط ،صار بإمكان املرء
فعل بالتح ّول إىل رصاع مسلح .فام الذي أ َّدى
القول إ ّن الثورة بدأت ً
إىل هذا التحول من ثورة سلمية وغري عنيفة إىل رصاع مسلّح مفتوح؟
وأساسا عىل النظام السوري الذي ش ّن حمل ًة مدروس ًة
يقع اللوم أ َّو ًل
ً
ومتع ّمد ًة من القمع العنيف ض ّد املتظاهرين بهدف واضح هو القضاء
عىل الطبيعة السلمية لنشاط املعارضة .ففي األشهر األوىل من الثورة،
اعتقلت قوات أمن األسد القاد َة الشباب البارزين ،وعذّبتهم وقتلتهم
بهدف واضح هو إزاحة أنصار الالعنف من صفوف املعارضة .إضاف ًة
إىل ما سبق ،استهدف الجيش السوري النساء واألطفال بانتظام،
ليحثّ األزواج واإلخوة واآلباء واألبناء السوريني عىل القيام بر ّدة فعل
عنيفة .ودفعت وحشي ُة النظام غري امل ّربرة ،عد ًدا كب ًريا من السوريني
يف نهاية املطاف إىل حمل السالح للدفاع عن أنفسهم.
إال أ ّن اللوم يقع أيضً ا عىل املجتمع الدويل .فلقد وقفت الجامعة
موقف املتف ّرج ،يف وقت كان
العربية واألمم املتحدة طوال أشهر
َ
فيه بشار األسد يقتل شعبه .ويف غضون ذلك ،وجد األسد لنفسه
حليفني هام إيران وروسيا .وتزامنت تأكيدات الدعم القوية من
هاتني الدولتني وتر ّدد املجتمع الدويل ،ما أقنع األسد أ ّن يف إمكانه أن
أي أمل
يفعل ما يشاء من دون عقاب .وخالل هذا الوقت ،فقد الثوار ّ
متعلّق مبدافعة املجتمع الدويل عن الشعب ض ّد القوات الحكومية
السورية .ونتيج ًة لذلك التخيل ،لجأ بعض الثوار تدري ًجا إىل العنف
ليدافعوا عن أنفسهم وعن أقرانهم السوريني بعد وصولهم إىل قناعة
أي حكومة أخرى ملساعدتهم.
أنه لن تأ َيت ّ

البداية
بعد أسابيع من إطاحة الدكتاتور التونيس زين العابدين بن عيل،
وبعد مرور أيام قليلة عىل اندالع االحتجاجات الشعبية يف أنحاء مرص
رص الرئيس السوري بشار األسد يف وسائل إعالم غربية عىل أ ّن
كلّ ًها ،أ ّ

العدد ١٨
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سورية لن تكون التالية .فوفقًا لألسد ،كانت السياسة السورية "ترتبط
ارتباطًا وثيقًا مبعتقدات الشعب" وسورية نفسها خالية من "التلوث"
و"الجراثيم" التي تراكمت طوال عقود من أنظمة "املياه الراكدة" يف
أمكنة أخرى يف الرشق األوسط((( .وسورية منيعة أمام موجات التغيري
التي تجتاح املنطقة يف ما سيعرف الحقًا باسم "الربيع العريب".

كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

التدريجي التي وعد بشار األسد شعبه بها مرا ًرا منذ وراثته الحكم من
والده عام  .(((2000وبدا يف تلك املرحلة ،أنه من غري املحتمل اتساع
أي إمكان لعصيان مسلّح
انتشار التظاهرات السلميةً ،
فضل عن ّ
السلطة.
ض ّد ُ

يف البداية ،بدا أ ّن تنبؤات الرئيس كانت صائبةً .وأخفق احتجاج "يوم
الغضب" املستوحى من مرص واملقرر يف مطلع شباط /فرباير ،2011
عىل الرغم من الرتويج الكبري له عىل مواقع التواصل االجتامعي(((.
ويف حني كانت شوارع العواصم العربية األخرى تر ّدد صدى الدعوات
من أجل الح ّرية واإلصالح ،بقيت دمشق صامت ًة متا ًما.
وعىل الرغم من ذلــك ،أخــذت السلطات السورية إمكان انتشار
االحتجاجات عىل نطاق واسع عىل محمل الج ّد .فأنهت قوات األمن
أي تج ّمع شعبي يف املدن الرئيسة ،مهام كان محدود
برسعة وبعدوانية ّ
بفض وقفة شموع احتجاج يف دمشق تأيي ًدا للذين قتلوا
التأثري .وقامت ّ
يف الثورة املرصية ،وذلك مبارش ًة بعد ما ناشد شخص عىل نح ٍو غري
مبارش "رياح التغيري" أن "تكنس الظلم والعار"((( .وكانت أكرب تظاهرة يف
شهر شباط /فرباير هي تج ّمع واسع عفوي لنحو  1,500شخص يف ر ّدة
فعل عىل اعتداء الرشطة عىل صاحب متجر يف سوق الحميدية الشهري،
وانتهت عندما وصل وزير الداخلية شخصيًا ملعالجة شكاوى التاجر
املعني((( .وجرت تظاهرات أصغر للتعبري عن دعم املرصيني والليبيني،
وكانت املشاركة فيها هزيلةً ،وف ّرقتها رشطة مكافحة الشغب بقسوة.
وعمو ًما ،بدا أ ّن األغلبية العظمى من السوريني غري مستع ّدة لالحتجاج
مبارش ًة ض ّد حكومتها((( ،وأ ّن وضع نظام األسد ج ّيد يف مواجهة عاصفة
الربيع العريب عىل نح ٍو مريح ،سواء كان ذلك بسبب خوف شعبي من
يل بعملية "التطوير والتحديث"
األجهزة األمنية أو بسبب إميان فع ّ
" 3مقابلة مع الرئيس السوري بشار األسد" ،انظر:
“Interview With Syrian President Bashar al-Assad,” The Wall Street Journal,
31/1/2011, at:
http://on.wsj.com/1nHNndt
4 "'Day of Rage' for Syrians Fails to Draw Protesters,” New York Times,
4/2/2011, at:
http://nyti.ms/202pWqY
 5املرجع نفسه.
" 6تظاهرات الغضب السوري" ،مقطع فيديو ،2011/2/17 ،يف:
http://bit.ly/1UCAGef
7 Lauren Williams, “Syria clamps down on dissent with beatings and
arrests,” The Guardian, 24/2/2011, at:
http://www.guardian.co.uk/world/2011/feb/24/syria-crackdown-protestarrests-beatings.

الشرارة
يف ُعقب اعتقال  15تلميذًا من مدراس درعا ،وهي مدينة صغرية
قريبة من الحدود األردنية ،تح ّولت سورية تح ّو ًل جوهريًا .فقد تع ّرض
صبية ،ألقت السلطات املحلّية القبض عليهم ،للرضب والتعذيب
بسبب تقليدهم الثائرين يف تونس ومرص ورسمهم عىل جدران
توسل
مدرسة محلية شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" .وعندما ّ
آباء األطفال من أجل إطالق رساحهم ،أبلغهم أحد املسؤولني املحلّيني
بالقول" :انسوا أوالدكــم .إذا كنتم تريدون أطفالكم حقًا ،أنجبوا
غريهم .وإن كنتم ال تعرفون كيف يجري اإلنجاب ،فسنعلّمكم"(((.
وكانت تلك إهان ًة رفَض شعب درعا تق ّبلها .ففي  18آذار /مارس
تج ّمع آالف من املحت ّجني عند املسجد العمري ،وتوجهوا صوب قوى
األمن مطالبني بإطالق رساح األطفال ومبزيد من الح ّريات السياسية،
وبوضع ح ٍّد للفساد الحكومي .وعندما أخفقت رشطة مكافحة
الشغب يف إيقاف تق ّدمهم باستخدام الهراوات وخراطيم املياه ،فتح
عنارص األمن النار عىل املتظاهرين العزل ،فقتلوا أربع ًة منهم وجرحوا
شخصا(.((1
ً 12
8 Cajsa Wikstrom, “Syria: 'A kingdom of silence',” Aljazeera, 9/2/2011, at:
http://bit.ly/1op4leB
9 Joe Sterling, “Daraa: the Spark that Lit the Syrian Flame,” CNN, 1/3/2012,
at:
http://cnn.it/1SwVVip
" 10مل نر أبدًا مثل هذا الرعب من قبل :ارتكاب قوات األمن السورية جرائم ضد اإلنسانية
يف درعا" ،هيومان رايتس ووتش ،2011/6/1 ،يف:
http://bit.ly/1PLBUj4
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وطالت االحتجاجات البلدات املجاورة كجاسم ،وداعل ،والصنمني،
وإنخل ،يف حني جرى إحراق املق ّر الرئيس لحزب البعث يف درعا
كامل .واتسعت التظاهرات يوميًّا وسط حمالت أمنية أقىس
إحراقًا ً
مم سبق لفرض النظام .ورغب ًة يف تهدئة األوضاع ،اتخذ نظام األسد،
ّ
خطوات السرتضاء زعامء العشائر من األُرس املرتابطة ارتباطًا وثيقًا
يف درعا .فقد وعد وف ٌد حكومي ،بقيادة ابن درعا اللواء رستم غزالة
الذي كان حينئذ رئيس االستخبارات العسكرية السورية يف لبنان،
مبحاكمة الذين أطلقوا النار عىل املحت ّجني .كام أطلق أمن الدولة
رساح أبناء زعامء العشائر املعتقلني وأصدرت الحكومة مرسو ًما
بخفض الرضائب وزيادة رواتب العاملني يف مؤسسات الدولة(.((1
لكن ذلك مل يكن كاف ًيا .فالصبيان الذين أمضوا أسابيع يف السجن
عادوا تغطيهم الدماء والكدمات وبعضهم اقتلعت أظافره ،ما أغضب
مواطني درعا فتوسعت صفوف املتظاهرين .وطالت االحتجاجات
يف  26آذار /مارس مدينة الالذقية الساحلية .وعقب االشتباكات مع
شخصا .وأُقيمت يف دمشق تظاهرة ضخمة
قوات األمن جرى قتل ً 12
ض ّد املحت ّجني ،بتخطيط من النظام وتأييده ،مع ترديد املتظاهرين
هتاف "الله ،سورية ،بشار وبس" ،وكان التوتر يف جميع أنحاء
ملموسا.
البالد
ً

الرئيس يتحدث
تو ّجه الرئيس بشار األسد يف  30آذار /مارس يف خطاب متلفز إىل األمة
من مجلس الشعب السوري .كان من املتوقع أن تكون لهجة الخطاب
اسرتضائيةً ،واعتقد كثريون أنه مل ي ُعد أمام الرئيس سوى عرض
جدول زمني إلجراء تغيريات كبرية يف سياسة الحكومة ،مبا يف ذلك
وضْ ع ح ّد ألربعة عقود من قانون الطوارئ الذي يحظر التج ّمعات
بدل من اعتامد تهدئة متأخرة عىل غرار التهدئة
الجامهريية( .((1ولكن ً
التي أخفقت متا ًما يف إسكات الثائرين يف تونس ومرص ،اختار األسد
رصا يف خطابه عىل أ ّن اإلصالحات ستحدث ،ولكن
التشبث مبوقفه ُم ًّ
بخطوات متأنّية .وقد حاد الرئيس يف ذلك ،نظريًا عىل األقل ،عن
تكتيكات أقرانه املستبدين العرب الذين تع ّهدوا باإلصالح ،ولو بالح ّد
األدىن .لك ّن األسد مل يختلف عن نظرائه يف كيفية معالجة مصدر
11 Hugh Macleod, “Inside Deraa,” Aljazeera, 19/4/2011, at:
http://bit.ly/1IYX2ps
12 Martin Chulov, “Syrian President Sacks Cabinet in Effort to Quell
Protests,” The Guardian, 29/3/2011, at:
http://bit.ly/1KlfSaK

االضطرابات .ومثل مبارك وبن عيل قَبله ،وصف الرئيس االنتفاضة،
م ّرات عديد ًة يف خطابه ،بأنها "مؤامرة" ومكيدة خارجية لزعزعة
استقرار البالد .وأعلن أ ّن املحت ّجني يف البداية كانوا ذوي "نوايا حسنة"
لكن "ضلَّلهم" "متآمرون أجانب" غري مهت ّمني ّإل بنرش "الفوىض يف
البالد تحت ذريعة اإلصالح"(.((1
أتت ر ّدة فعل السوريني عىل تناول شكاواهم املرشوعة بهذه
"الصفاقة" ،ضعيفةً .فاألسد مل يرفض التع ّهد بجدول زمني لإلصالح
فحسب ،بل زاد الطني بلّ ًة عندما مل يعتذر ومل يتحمل مسؤولية سفك
الدماء السورية .ونزل السوريون بعد صالة الجمعة التي أعقبت
الخطاب إىل الشوارع باآلالف يف البلدات واملدن يف جميع أنحاء
البالد .فقد جرى كرس حاجز الخوف ،وها هو الربيع العريب يصل إىل
قبل.
سورية .لك ّن الحكومة السورية سبق أن واجهت متر ًدا شعب ًيا من ُ

لماذا "الثورة السورية"؟
يف مقابلة مع الرئيس السوري بشار األسد أجرتها معه صحيفة "وول
كل البعد
سرتيت جورنال" األمريكية ،رأى أ ّن سورية منيعة كل ًيا ،وبعيدة ّ
عم تعانيه بلدان أخرى يف املنطقة مثل تونس ومرص .وأوضح أ ّن "ذلك
ّ
(((1
يعود إىل العالقة الوثيقة بني الحكومة ومصالح الشعب السوري" .
ويف الواقع ،ت ّدعي أغلبية األنظمة العربية أنها بعيدة عن إمكان اندالع
تظاهرات كهذه بسبب اختالف األوضاع ،أو ما يس ّمى التف ّرد الخاص،
أو الخصوصية؛ كام زعم وزير الخارجية املرصي أبو الغيط قبل اندالع
الثورة املرصية .غري أ ّن هذه األنظمة متشابهة إىل ح ّد كبري ،وتشرتك
مم تختلف .فهي عىل سبيل املثال تتشابه يف هيكلية
يف ما بينها أكرث ّ
تفويض الصالحيات ،ولك ْن مبستويات مختلفة .وهي تتشارك أيضً ا
يف إهانة كرامة مواطنيها من خالل التعذيب ،والقتل بغري محاكمة،
والتمييز خارج نطاق القانون والصالحيات ،وغري ذلك من املامرسات.
تبق سورية مبنأًى عن اتساع نطاق مفاعيل الثورة التي
وهكذا ،مل َ
انطلقت يف تونس ،ث ّم تق ّدمت لتصل إىل مرص ،ث ّم اليمن ،ونجحت يف
إسقاط زين العابدين ،ومبارك ،وصالح ،ث ّم توسعت إىل أكرث األنظمة
قمعي ًة يف العامل العريب "ليبيا" لتت ّم إطاحة نظام القذايف .صحيح أ ّن
13 Joshua Landis, “Speech to the Syrian Parliament by President Bashar
al-Asad: Wednesday, March 30, 2011,” Syria Comment, 16/9/2012, at:
http://bit.ly/1UCBIqt
14 “Interview With Syrian President..”.
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قوات األمن السورية هي األكرث قمعي ًة مقارن ًة مبرص وتونس واليمن،
ولك ّن هذا العامل هو عامل إضايف لتفجري االضطرابات والتظاهرات.
وتُ َع ّد الحالة السورية حال ًة مثالي ًة للثورة ،إذ يتضافر فيها اإلخفاق
ليحول دون تحقيق "الخبز أو الح ّرية"
َ
السيايس والكارثة االقتصادية
بحسب تعبري الصحايف الربيطاين آالن جورج .وإضاف ًة إىل ذلك ،يروي
قصصا متن ّوع ًة عن فساد رامي مخلوف (النسخة السورية
السوريون ً
للتونيس صخر املاطري) ورجال أعامل آخرين ممن يعتمدون ،عىل
نح ٍو ٍ
رئيس ،عىل التحالف مع األجهزة األمنية يف بناء ثروتهم ،األمر
الذي يظهر فجو ًة واسع ًة متنامي ًة بني الطبقة الرثية ومجتمع يتفاقم
فقره .وبذلك يُص ّنف  30يف املئة من السوريني تحت خط الفقر وفقًا
لإلحصائيات الرسمية ،ما يولّد عوامل الغضب يف سورية عىل نحو
مامثل متا ًما للحالة التونسية.
امت ّد نجاح شباب مدينة درعا يف كرس حاجز الخوف والخروج ،ليصل
ٍ
وحيد إىل مدن
إىل عرشات التظاهرات الداعية إىل الحرية كمطلب
أخرى؛ مثل بانياس ودير الزور وحمص وحامة وإدلب وضواحي
دمشق وبلداتها وحلب .وقد ّ
دل هذا األمر عىل ق َّوة إرادة الشباب
السوري وتصميمهم عىل مواصلة ثورتهم ليحقّقوا نجاحها .مل يكن
باإلمكان سحق هذه اإلرادة القويّة وإخامد أمل أولئك الشباب،
عىل الرغم من مت ّدد االعتقاالت التعسفية يف أكرث من مدينة مع
استمرار سقوط الشهداء يوميًّا يف درعا وحمص وإدلــب وحامة
وغريها .فقد تجاوز عدد الشهداء خمسة آالف ،من بينهم أطفال،
بسبب استخدام العنف الوحيش والقوة املفرطة لتفريق املتظاهرين،
الحي كام أثبتت منظامت عديدة لحقوق اإلنسان
واستخدام الرصاص ّ
ووثقت ذلك.
وهكذا ،تح ّول الوضع إىل حرب رضوس ض ّد الشعب األعزل عرب احتالل
املدن واستخدام املدفعية الثقيلة والطائرات والبوارج الحربية لقصف
املدنيني األبرياء .ومل يردع استخدام الذخرية الحية إرصار املحت ّجني كام
بدا ذلك جل ًيا يف ثورات مرص وتونس واليمن وليبيا ،بل بدلً من ذلك
حثّت آخرين وحفّزتهم عىل كرس جدار الصمت والخوف ،وال سيام
أ ّن التضحية باألرواح كانت يف سبيل الح ّرية .ومن ث ّم مل يَ ُعد االعتقال
أو التهديد أو غريهام ذا أهم ّية.
وكث ًريا ما تتسبب ر ّدة فعل قوى األمن والسلطات باتساع التظاهرات.
فقد اعتادت السلطات األمنية التعامل مع التظاهرات واملطالب
مبا يتفق مع السياسة األمنية نفسها ،مع االتهامات التي تطلقها
من خالل نعتها املتظاهرين بأنهم "عصابات مسلحة" وفقًا للتعبري
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الرسمي السوري .وتب ًعا لذلك ،تصاعدت ح ّدة الغضب بني الثائرين
الشباب ض ّد ُسلطة دأبت طوال عقود يف عدم احرتام كرامة الشباب
أي احرتام لهذا الغضب
السورية اإلنسانية ونقاء روحهم ،ومل تُ ِعر ّ
العارم الذي ال يخبو.
وبالرجوع إىل املراحل األوىل من الثورة وتحليل الشعارات التي
تبي أ ّن الشباب السوري
استخدمت يف املدن السورية املختلفة ،يُ ّ
السلطة السورية وأثرها
يحظى مبقدرة عظيمة عىل إدراك طبيعة ُ
السيايس واإلعالمي .فقد أفرط النظام يف استخدام لغة التخوين ض ّد
جميع معارضيه والثائرين ض ّده ،ووصفهم بالعمالء أو الجواسيس
إلرسائيل أو للواليات املتحدة األمريكية أو غريهام .وكان جواب الشباب
السوري هو شعار "اليل بيقتل شعبه خاين".
كل يشء ،إىل أ ّن بدايات التظاهرات الشعبية
ومن امله ّم اإلشارة ،قبل ّ
يف درعا حملت أكرث من داللة ،وأظهرت التزا ًما ثابتًا لدى الثوار
الشباب بتحقيق مطالبهم .فمحافظة درعا ،كبقية املحافظات ،كانت
مهملةً ،وكانت تعاين تهميشً ا يف كامل نظام بنيتها التحتية .وكان
أطفالها يعانون ويتلقون مست ًوى متدنيًا من الرعاية الصحية والتعليم.
كل املقومات الحافزة عىل التظاهر
ومن ث ّم ،كان لدى شباب درعا ّ
أي استسالم .إضاف ًة إىل ما سبق،
والثورة لتحقيق أهدافهم من دون ّ
ولّد املجتمع العشائري يف املدينة تضام ًنا أكرب ،بني املواطنني .فطوال
كل
عقود ،نجح الديكتاتوريون واألنظمة ،يف أغلب األحيان ،يف تدمري ّ
وسيلة من شأنها ترسيخ الوحدة بني أبناء شعب البلد الواحد ،وأحلّوا
محل ذلك زرع ّ
الشك والخوف املتبادل بني املواطنني.
ّ
وهكّذا ف ّجر احتجاز أطفال من عشرية "أبا زيد" ،تضام ًنا لدى عشائر
درعا كلّها ،وساهم يف وحدة بني جميع املثقفني والشيوخ ورجال
الدين والعلامء وسائر الطبقات االجتامعية ،ما أفزع النظام السوري،
وجعله يدرك أ ّن تعزيز القمع ووقوع الضحايا سيؤ ِّديان إىل مزيد
من التظاهرات ،وسيشّ جعان عد ًدا أكرب من الشباب عىل املشاركة.
لتبي أ ّن هذه الثورة إنّ ا هي
وقد تط ّورت الشعارات منذ اليوم األول ّ
ثورة من أجل الح ّرية والكرامة .ور ّدد املتظاهرون" :بعد اليوم ،ما يف
خوف" و"من حوران هلّت البشاير" (بشارة النرص) ،مع إدراك رائع،
يف الوقت نفسه ،ألنهم بدؤوا يف إشعال معركة الثورة السورية كلّها.

دراسات وأوراق تحليليّة
لماذا تحولت الثورة السورية إلى العنف؟

بنية الثورة السورية
تجدر اإلشارة إىل أ ّن الثورة السورية انتفاضة شعبية غري منظمة تفتقر
أي أوامر
أي أيديولوجية مح ّددة ،وال تتلقى ّ
إىل القائد ،وال تعتنق ّ
خاصة .وهي تكاد تكون أكرث مامثل ًة لثورة تونس من ثورة مرص.
وقد أ ّدت حركة الشباب دو ًرا َحفْزيًا يف تنظيم التظاهرات ،مثل حركة
السادس من أبريل يف مرص عندما كان لخالد سعيد دور محوري يف
تحديد يوم بداية التظاهرات ض ّد نظام الرئيس مبارك؛ إذ انطلقت يف
 25كانون الثاين /يناير ،يوم عيد الرشطة .وعىل الرغم من ذلك ،كان
من املستحيل متا ًما يف سورية أن تكون التظاهرات منظّم ًة أو شبه
أي حركة؛ نظ ًرا إىل ش ّدة قبضة األجهزة األمنية .وحتى
منظّمة من جهة ّ
رسية .ولذلك ،فإ ّن التظاهرات كانت
يف حال وجود حركة فاعلة ،فهي ّ
كل مدينة سورية ،وتقريبًا
عشوائي ًة إىل ح ّد كبري يف أماكن مختلفة من ّ
أي إعداد مسبق .وعىل الرغم من أ ّن الشعارات اختلفت من
من دون ّ
مدينة إىل أخرى ،فإ ّن تركيزها األكرب كان يف الح ّرية والعدالة والكرامة،
ومن املؤكَّد أ ّن العنوان الرئيس للثورة السورية كان ر ًّدا عىل قمع
قوات األمن السورية للمواطنني وسوء معاملتهم لهم.

ومع تنامي حجم التظاهرات أسبوع ًيا ،وزيادة الشعارات والالفتات
جرأةً ،تو ّحدت الراية النهائية لتصبح "الشعب يريد إسقاط النظام"؛
ذلك الشعار الشعبي الذي بدأ يف تونس ،و ُر ِّدد يف مرص ،وأطاح اثنني
من األنظمة األكرث قمعي ًة يف املنطقة العربية.
لكل مدينة قائد قادر عىل
وكان من الطبيعي بعد ذلك ،أن يكون ّ
تنظيم حركات التظاهر وتقرير مضمون الشعارات والالفتات .وقد
أ َّدى هؤالء القادة دو ًرا محوريًا يف إدارة االحتجاجات السلمية
وتصعيدها يف مرحلة الحقة .وعىل الرغم من أ ّن أنشطتهم اقترصت
املحل ومل يصبحوا قاد ًة عىل مستوى الوطن ،فإ ّن
ّ
عىل املستوى
طريقتهم يف تنظيم التظاهرات تعكس حقيق َة وجو ِد تنسيقٍ جيّد
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بدأ يجني مثاره ،وأنّه إذا جرى تطبيقه الحقًا ،فسيساعد عىل تنظيم
مستقبل.
ً
القضايا واألحداث الوطنية
من املؤكَّد أ ّن الجامع أ َّدى دو ًرا محوريًا يف تجميع هذه التظاهرات
السلمية وال سيام يف املدن الكربى .فقد استُخدمت املساجد نقط َة
انطالقٍ للتظاهرات أكرث من دورها التوجيهي .وكان قانون الطوارئ
املطبق يف سورية منذ أكرث من  47سن ًة ال يحظر التظاهرات
والتج ّمعات فقط ،بل إنه د ّمر التقاليد الرضورية لتدريب الشباب
للخروج والتمثيل واملطالبة بحقوقهم .وميكن العثور عىل الحالة
نفسها يف أمريكا الالتينية؛ إذ أ ّدت الكنيسة دو ًرا محوريًا يف قيادة
االحتجاجات ض ّد األنظمة العسكرية ،ومن ث ّم ،يف نشوء وعي يُعرف
بالهوت التحرير.
أي أيديولوجية أو حزب
ويف الحقيقة ،ال ينتمي قادة التظاهرات إىل ّ
أي حزب سيايس أو
سيايس تقليدي ،كام أنهم تجنبوا االنتامء إىل ّ
أي قيادات سياسية تتدخل أيديولوجياتها يف الدوافع
التواصل مع ّ
األصلية لحركاتهم .ولذلك ،ميكن تقسيم املعارضة السورية اليوم إىل
ثالثة مناذج رئيسة تؤ ِّدي دو ًرا يف تصاعد االحتجاجات الحالية يف
سورية ،هي:
•املعارضة التقليدية :تضم أحزاب املعارضة التقليدية ،وقد
كانت أغلبيتهم منف ّي ًة ومحظور ًة عليها عضوية الجبهة الوطنية
التقدمية الحاكمة التي شُ كّلت عام  .1972ث ّم التحقت
عام  1983مبا يُعرف بـ "التجمع الوطني الدميقراطي" الذي
ض ّم حزب االتحاد االشرتايك العريب ،وحزب الشعب الدميقراطي
السوري ،وحزب العامل الثوري العريب ،وحزب البعث العريب
االشرتايك الدميقراطي .وكانت أغلبية أحزاب التجمع قومي ًة
ويساريةً .أ ّما أفراد جامعة اإلخوان املسلمون ،فقد خاضوا رصا ًعا
مسل ًحا مع السلطات السورية ،يف مثانينيات القرن املايض ،أ ّدى
إىل عرشات اآلالف من القتىل واعتقال أكرث من مئة ألف شخص.
وأصدرت السلطات السورية القانون  49الذي يحكم باإلعدام
كل عضو يف جامعة اإلخوان املسلمني .ومن ث ّم جرى القضاء
عىل ّ
ّ
عىل اإلخوان واندثروا متا ًما ،ومل يرتكوا أي أثر سوى التعاطف،
ألنهم أكرث من تح ّملوا القمع واالضطهاد .صحيح أ ّن بعضً ا منهم
مسؤول عن حمل السالح ويُالم عىل ذلك ،إال أ ّن املسؤولية
ً
كان
الحقيقية تقع عىل عاتق الحكومة ،فهي التي يجب أن تحاسب
عم حدث .وهكذا ،فإ ّن تأثريهم يف األحداث الراهنة ضعيف
ّ
ج ًدا ،وبعضهم قرر تأييد الثورة يف سورية.
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وأضحت املعارضة السورية بعد عام  2005قادر ًة عىل مضاعفة
الجهد واالرتقاء بغية تجميع جهدها تحت مظلّة ما عرف
بـ "إعالن دمشق للتغيري الوطني الدميقراطي" الــذي ض ّم
شخصيات مستقل ًة وتلقى الدعم من اإلخوان املسلمني الذين
قرروا االنضامم إليه.
قد تكون الخربة التي راكمها أعضاء من املعارضة السياسية،
مفيدةً ،إضاف ًة إىل أ ّن املعارضات التقليدية امتلكت الخربة
الرضورية للتفاوض عىل املرحلة االنتقالية يف املستقبل إلدارة
تلك املرحلة املوقّتة ،لكن – لألسف  -اعتقلت األجهزة األمنية
السورية قادة هذه املعارضة كلّهم .ومل تدرك دورهم األسايس
اإليجايب يف االحتجاجات السلمية ،بل منعتهم من تطوير بديل
مالئم .ومن الواضح أ ّن األجهزة األمنية تسيطر عىل "اللعبة"،
فهي تسيطر عىل النظام سيطر ًة كاملةً ،وته ّدد دامئًا بأ ّن الفوىض
كحل.
هي الخيار الوحيد املطروح ّ

•"القادة امليدانيون" :برزوا أثناء التظاهرات كنموذج جديد من
القادة .فهم معروفون بأنهم أشخاص محرتمون يف بلداتهم
وأحيائهم ،وقد أثبتوا مسؤولي ًة يف قيادة التظاهرات وتنظيمها
وتوجيهها .وكانوا ميتلكون القدرة عىل تقديم خطاب متامسك
عىل الرغم من األوضاع الصعبة التي يواجهونها يوم ًيا .ونتيج ًة
لذلك ،كان الشباب يتشجعون عىل الخروج والتظاهر .وكان
هؤالء القادة امليدانيون ينتمون إىل الطبقة الوسطى وينعمون
بثقافة عالية .وجميعهم إ ّما يف املعتقل أو يتحرك يف الخفاء
خوفًا من االعتقال ،وهذا ما يجعل تلك امله ّمة شبه مستحيلة.
ومن ناحية أخرى وكام ذكرنا سابقًا ،فإ ّن افتقار الثورة إىل القادة
الرسميني جعل من الصعب عىل النظام اعتقال قادتها ألنهم
يتب ّدلون يوميًّا باستمرار.
•النموذج الثالث من املعارضة :ظهر يف أثناء الثورة السورية،
وشمل ناشطني يف حقوق اإلنسان ومد ّونني ومديري مواقع
عظيم يف الكشف عن
إلكرتونية أ ّدوا دو ًرا صغ ًريا لك ّنه كان
ً
انتهاكات حقوق اإلنسان ،وفضحها وإيصالها إىل منظامت
حقوق اإلنسان الدولية ،ما ساعد عىل تحديد عدد الجرائم التي
ترتكبها القوى األمنية السورية ورفع حجم انتقاد تلك املنظامت
الدولية واملجتمع الدويل .ومن ث ّم ،تصاعد الضغط الدويل ،وهو
ما دفع مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة إىل إرسال
لتقص الحقائق؛ للتحقيق بشأن انتهاكات
بعثة دولية إىل سورية ّ
حقوق اإلنسان التي جرى ارتكابها يف األشهر القليلة املاضية .ويف
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النهاية ،ال ب ّد من ذكر دور املعارضة السورية يف الخارج ،فهي
التي س ّهلت التواصل مع الجمهور السوري محليًا ونقلت أيضً ا
أصوات السوريني املحلّيني إىل الخارج من خالل وسائل اإلعالم؛
أل ّن وسائل اإلعالم الدولية محظورة يف املدن السورية كلّها.
فاستطاعت هذه املعارضة رشح وجهات نظرها أمام املنظامت
الدولية للضغط عىل النظام الجائر عىل الرغم من اعتقال هؤالء
القادة أو منعهم من السفر.

تكتيكات مجرّبة وصحيحة
خضع املعارضون يف سورية لحملة منظمة من االعتقاالت السياسية
منذ اللحظة األوىل التي استوىل فيها حافظ األسد والد بشار األسد عىل
السلطة عام  .1970صحيح أ ّن الذين جرى استهدافهم يف البداية كانوا،
ُ
أساسا ،خصو ًما سياسيني داخل حزب البعث الذي سيطر عىل البالد
ً
من خالل انقالب عسكري عام ّ ،1963إل أ ّن حملة حافظ األسد عىل
املعارضني رسعان ما اتسعت لتشمل جميع أطياف املعارضة السياسية.
وهذا االستيالء ،بحسب باتريك سيل" ،قلب البنى االجتامعية والسياسية
رأسا عىل عقب"( .((1فقد منح زعيم سورية الجديد جميع
يف سورية ً
السلطة يف الحكومة السورية ألقرانه العلويني ،وهي طائفة
مناصب ُ
إسالمية شيعية تضم  12يف املئة من الشعب السوري فقط .أ ّما اإلخوان
املسلمون الس ّنة الذين كانوا ق َّوة املعارضة الرئيسة يف سورية ،والذين
سبق أن كان لهم رصاع مع حزب البعث السوري منذ تب ّوئه زمام
السلطة قبل ٍ
عقد من الزمن ،فكان ر ّدهم متمث ًّل باالحتجاج الذي يكون
ُ
أحيانًا عنيفًا .ور ّد نظام األسد بالدرجة نفسها من الحزم ،مستخد ًما
أي نشاط لإلخوان.
القوى األمنية لش ّن حمالت وحشية ض ّد ّ
تصاعدت االعتقاالت ،عىل نح ٍو كبري ،بعد عام  1979حني أصبح
الرصاع مع جامعة اإلخوان املسلمني أكرث دمويةً .ونُفذت حملة
15 Patrick Seale, “Hafez al-Asad – Obituary,” The Guardian, 14/6/2000, at:
http://bit.ly/1VBRyls
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واسعة من االعتقاالت ض ّد أعضاء هذه جامعة ،وأصدر القانون 49
أي عضو من جامعة اإلخوان ال يق ّدم
رشع عقوبة اإلعدام تجاه ّ
الذي ّ
دليل عىل انسحابه من التنظيم خالل شهر واحد .وشملت االعتقاالت
ً
أيضً ا أعضا ًء من النقابات املستقلة (محامني ،وأطباء ،ومهندسني) بعد
أن أعلنوا اإلرضاب العا ّم سنة  1981ودعوا إىل الدميقراطية ،والح ّرية،
وحكم القانون ،واحرتام حقوق اإلنسان .و ُحلّت هذه النقابات بالقوة
وسجن الكثري من أعضائها .وجرى أيضً ا اعتقال أغلبية الناشطني
من التج ّمع الوطني الدميقراطي ،وهو تحالف ملجموعات معارضة
معتدلة اتخذ مسا ًرا وسطيًا بني النظام واملعارضة املسلحة العنيفة(.((1
خصوصا بعد مواجهة األسد
وتالىش نشاط املعارضة السورية،
ً
لجامعة اإلخوان املسلمني التي نجمت عنها مذبحة حامة .ففي
شباط /فرباير  ،1982أحكم الجيش حصاره لحامة ،معقل اإلخوان،
ٍ
وشيك يدعمه
بعد أن أماط حافظ األسد اللثام عن أدلّة عىل انقالب
اإلخوان املسلمون .وما َتل ذلك ال ميكن وصفه إال بالكابوس .فقد
وسويّت
ط ّوقت قوات األسد املدينة وقصفتها باملدفعية طوال شهرُ ،
باألرض أحياء بكاملها ،وقُتل  -وفق بعض التقديرات  -أكرث من
 15,000مــدين .ورسعان ما تبعت ذلك حملة اعتقاالت عشوائية
طالت نحو  100,000ناشط ومعارض ،بينهم مؤيّدون للنظام .وتق ّدر
منظامت حقوق اإلنسان أ ّن نحو  17,000شخص ال يزالون يف عداد
كل النشاط السيايس للمعارضة
املفقودين حتى اليوم( .((1وسيظل ّ
رضبًا من الخيال طوال الفرتة الباقية من حكم حافظ األسد.
السلطة البنه بشار ،بدا أ ّن
بعد وفاة حافظ األسد عام  2000ونقل ُ
آفاق اإلصالح السيايس هي األفضل منذ عقود .ويف الحقيقة ،ذكر
بشار األسد يف خطابه االفتتاحي "الحاجة املاسة للنقد البناء" ورضورة
احرتام الرأي "اآلخر"( .((1وما تال ذلك أصبح يعرف باسم "ربيع دمشق"
حني بدأ مثقفون سوريون بارزون ،بعد تفسريهم خطاب الرئيس بأنه
موافقة ضمنية عىل ح ّرية التعبري ،بالتجمع ملناقشة رضورة إعادة
تنشيط املجتمع املدين السوري والدفع يف اتجاه إصالح دميقراطي.
وبحلول أيلول /سبتمرب من العام نفسه ،صدر "بيان الـ  "99الذي
وقّعه  99مثقفًا بــارزًا ،حثّوا فيه حكومة األسد عىل وضع ح ّد
لقانون الطوارئ يف سورية وإطــاق رساح السجناء السياسيني،
16 Radwan Ziadeh, Power and Policy in Syria: Intelligence Services, Foreign
Relations and Democracy in the Modern Middle East (London and new York:
I.B.Tauris Academic Studies, 2011), p. 28.
17 Ibid., p. 29.
18 "President Bashar al-Assad: inaugural address,” al-bab, 18/6/2009, at:
http://bit.ly/1nzjHOW

وحامية الح ّريات النقابية والصحافية ،والتعبري عن الرأي( .((1وبدا
أ ّن السلطات استجابت عندما أطلقت رساح  600سجني سيايس (مل
قبل) .وعقد الناشطون املتقاربون يف طريقة
يُعرتف بوجودهم من ُ
التفكري عد ًدا كب ًريا من املنتديات ملناقشة إصالحات أخرى والتخطيط
لتحسني الحكم واالقتصاد واملجتمع يف سورية .ولك ّن هذه الفرتة
وتبي بعد فوات األوان أ ّن بشار األسد
من الح ّريات مل ت ُدم ً
طويلّ .
استخدم األشهر الستة األوىل من حكمه لتعزيز سلطته ،وأ ّن الدعم
الخارجي سيساهم يف إحكام قبضته يف الداخل .ومع إحكام الزعيم
الشاب قبضته عىل الحكومة ،أصبحت دعوات الناشطني السوريني إىل
اإلصالح عائقًا .وهكذا ،جرى اعتقال أغلبية الرموز البارزة للمعارضني
يف سورية بحلول نهاية عام .((2(2001
ويف عام  ،2005بدا مر ًة أخرى أ ّن بشار األسد بات جاه ًزا لفتح مجال
لحوار وطني بشأن اإلصالح السيايس .ففي مؤمتر حزب البعث يف
حزيران /يونيو ،أشار الرئيس إىل أ ّن النظام بصدد إعادة النظر يف
قانون الطوارئ املطبّق منذ عام  ،1963وإصدار قانون أحزاب جديد،
واالنتقال من االقتصاد االشرتايك إىل اقتصاد "السوق االجتامعية".
وألهم االلتزام الخطايب باإلصالح الحكومي املعارضة السورية
املنقسمة إصدار بيان وحدة .وتض ّمن البيان الذي ُعرِف بـ "إعالن
دمشق" نق ًدا رصي ًحا للنظام ،فطالب برفع حالة الطوارئ ،وبانتخابات
وبحل املشكلة الكردية .لكن كام
ّ
ح َّرة وح ّريات مدنية وسياسية،
حدث سابقًا ،حظر النظام إشاعة الح ّريات السياسية وضايق قادة
املعارضة وسجنهم(.((2

مكرهون على الدفاع
يف ضوء تاريخ عائلة األسد املعروفة بلجوئها إىل حمالت االعتقال
املنتظمة واستعاملها العنف ض ّد املعارضني ،مل ِ
تأت ر ّدة فعل الحكومة
عىل الربيع السوري مفاجئةً .ففي نهاية نيسان /أبريل 2011
(أي بعد شهر واحد فقط من انطالق االحتجاجات يف سورية) ،نفد
صرب بشار األسد تجاه التظاهرات .صحيح أنه عالج االحتجاجات
19 Ziadeh, p. 63.
20 Gary C. Gambill, “The Myth of Syria's Old Guard,” Middle East
Intelligence Bulletin, vol. 6, no. 2 / 3 (Feb/Mar 2004), p. 9 - 13.
21 Radwan Ziadeh, “A Multifaceted Response to Syria's Brutality,” Project
on Middle East Democracy, Policy Brief, 5/5/2011, at:
http://pomed.org/pomed-publications/a-multifaceted-response-to-syriasbrutality/
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يف البداية مبزيج من القمع العنيف ووعود اإلصالح (إلغاء قانون
الطوارئ ،ومنح املواطنة لألكراد الذين ُع ُّدوا سابقًا "أجانب" ،وخفْض
الرضائب) ،غري أ ّن األصوات املتش ّددة ضمن النظام هي التي فازت
عندما ر ّد املحت ّجون مبزيد من التصعيد والتعبئة .ومثلام فعل والده
متا ًما يف حامة ،نرش األسد القوات املسلحة السورية وأعطى األمر
بإطالق النار قصد القتل ،أ َّو ًل يف درعا( ،((2م ْهد الثورة ،ورسعان ما
شمل ذلك بق ّية أنحاء البالد .ولكن مع ارتفاع وترية العنف الوحيش
ض ّد من يس ّميهم النظام "املسلحني اإلرهابيني" ،كان عدد املتظاهرين
ويتسع معه حجم االحتجاجات املناهضة للحكومة،
السلميني يتنامىّ ،
(((2
إذ تظاهر مئات اآلالف يف دمشق وحلب وحامة .
رص نظام األسد عىل أنه يخوض معرك ًة ض ّد جامعات
منذ اليوم األول ،أ ّ
مسلحة .ويف الواقع ،حاول جهاز استخباراته أن يكون للمحتجني سالح
بهدف إسباغ صدقية الدعاءاته املضلّلة .إال أ ّن محاوالت التوريط تلك
رسعان ما أخفقت ،إذ ال تزال ذكرى حامة يف مثانينيات القرن املايض
حارض ًة مبا يكفي لتذكري ناشطي املعارضة بتجنب اللعب مبارش ًة يف
بأي مثن ،ومن املؤكَّد أنه مل يج ِر
ملعب األسد .وجرى تفادي األسلحة ّ
حملها يف ساحات االحتجاج.
لكن حمالت القمع تواصلت .فحارصت الدبابات السورية املدن التي
شهدت االضطرابات؛ وهي درعا وبانياس وحمص وتلكلخ والالذقية
والرسنت وتلبيسة وحامة .ونرشت قوات األمن قناص ًة عىل أبنية
قريبة من التظاهرات واستخدمت ميليشيات الشبيحة العلوية ذات
السمعة السيئة لرتهيب املحت ّجني وتعذيبهم وقتلهم.
وعىل الرغم من تورط القوات املسلحة يف القتل ،فقد بقي السوريون
يحاولون دعوتها إىل الوقوف إىل جانب الشعب .وأمل كثري منهم أن
يتبع الجيش يف النهاية املسار الذي سلكته القوات املسلحة يف تونس
ومرص ويرفض إطالق النار عىل املحت ّجني .وق ّدم ناشطون أبطال مثل
غياث مطر الذي يعرفه الناشطون بـ "غاندي الصغري" ،املا َء واألزهار
للجنود عند الحواجز يف محاولة منه إلثبات أ ّن املتظاهرين ال يك ّنون
العداوة للجيش السوري .لكن لألسف ،بقيت األغلبية العظمى من
الجيش مخلص ًة لألسد ،وال سيام يف صفوف ال ُنخبة العليا .أ ّما أولئك
الذين سعوا للتخيل عن هذا الوالء ،فقد استهدفهم النظام فعل ًّيا.
واعتقلت االستخبارات الجوية الحقًا غياث مطر و ُعذّب حتى املوت
بسبب نشاطه.
22 Cal Perry, “No Humanity Left in Syria,” AlJazeera, 24/4/2011, at:
http://blogs.aljazeera.com/blog/middle-east/no-humanity-left-syria
23 “'Hundreds of Thousands' Join anti-Asad Protests,” BBC, 1/7/2011, at:
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-13988701
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وتع ّرض آخرون لقمع النظام ،مثل أنس الشغري ويحيى رشبجي
وهام من الناشطني السلم ّيني الشباب ،وكان كالهام يف األيام األوىل
للثورة قائ ًدا بارزًا للتظاهرات؛ األول يف بانياس والثاين يف داريا.
وبحلول نهاية أيار /مايو  ،2011اعتقلهام جهاز استخبارات النظام،
ومل يطلق رساحهام حتى اآلن.
وإضاف ًة إىل اعتقال املتظاهرين ،كانت قوات األمن يوم ًيا تطلق النار
عىل جنائز املتظاهرين وسيارات اإلسعاف التي تق ّدم الرعاية الطبية
للمصابني .ومل تؤ ِّد تلك األعامل الشنيعة التي تنتهك جميع املعايري
الدولية إال إىل تعزيز عزمية املتظاهرين .ومل يكن جميع الجنود
السوريني سعداء بقتل املدنيني الع ّزل بدمٍ بار ٍد .فعىل الرغم من
أي جندي يرفض إطالق النار عىل املتظاهرين،
أوامر الحكومة بإعدام ّ
(((2
انترشت األخبار عن انشقاق الجنود من الجيش .
ويف  29متوز /يوليو  ،2011أعلن العقيد يف القوى الجوية رياض األسعد
(((2
انشقاقه برفقة ضباط آخرين وتشكيل الجيش السوري الحر
يف رشيط فيديو نُرش عىل موقع يوتيوب .ودعا األسعد أفراد القوات
الحكومية إىل "ترك وحداتهم العسكرية" واالنضامم إليه لتشكيل
"جيش وطني قادر عىل حامية الثورة وجميع قطاعات الشعب
السوري بجميع طوائفه" .صحيح أ ّن كيانًا مسل ًحا رسم ًّيا للمعارضة
قد شُ كّل للدفاع عن املتظاهرين ،إال أ ّن الرصاع املسلح عىل سورية
مل يبدأ فعل ًّيا .فرت ُّدد املجتمع الدويل وازدواجيته هام اللذان أقنعا
يبق لديهم سوى خيار حمل السالح.
الثوار السوريني بأنه مل َ

والعالم يتفرج
أتت ر ّدة الفعل الدولية عىل األزمة السورية املتنامية متأخّر ًة ومخيّب ًة
لآلمال يف أحسن األحوال .صحيح أ ّن الواليات املتحدة واالتحاد األورويب
ودول أخرى دانت العنف برسعة نسبية ،وطالبت بفرض العقوبات،
حق األشخاص األكرث
وبحظر السفر إىل سورية ،وبتجميد األصول يف ّ
شهر ًة بسوء السمعة يف نظام األسدّ ،إل أ ّن املجتمع الدويل كان يف
إمكانه تقديم يش ٍء آخر لدعم الثوار يف سورية .ويف األمم املتحدة،
أخفق مجلس األمن مرا ًرا يف استصدار قرارات تنتقد العنف السوري
عىل الرغم من النقاشات املتتالية .أ ّما الجامعة العربية ،فلم تصدر
24 “Defected Security Agent Speaks Out,” AlJazeera, 8/6/2011, at:
http://bit.ly/1P96jZ5
25 “Syrian Army Colonel Defects Forms Free Syrian Army,” Asharq alAwsat, 1/8/2011, at:
http://bit.ly/202rXU2
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بيانًا ينتقد نظام األسد قبل آب /أغسطس  ،2011ولكنها عادت
وفرضت الحقًا يف ترشين الثاين /نوفمرب عقوبات عىل سورية وعلّقت
أي إجراء من اإلجراءين إىل وقف
عضويتها يف الجامعة .ولكن مل يؤ ّد ّ
هجامت النظام ض ّد املحت ّجني السلميني .وبعد إخفاق متكرر لخطط
"سالم" أ ّدت فيها الجامعة العربية دور الوسيط يف ترشين الثاين/
نوفمرب وكانون األول /ديسمرب ،ق ّررت الجامعة أن تطلب من األمم
املتحدة تشكيل قوة حفظ سالم مشرتكة إليقاف العنف(.((2

ولكن حتى قبل بدء الحديث عن بعثات املراقبة الدولية ،كان
من الواضح أ ّن ق ًوى دولي ًة مختلف ًة تنفّذ سياسات خارجي ًة متنافر ًة
جوهريًا يف سورية؛ إذ كانت السعودية وقطر وتركيا وإيران وروسيا
والصني والواليات املتحدة واململكة املتحدة وفرنسا تتنازع كلّها يف
مستقبل سورية.
شعرت روسيا بالظلم نتيجة التدخل العسكري بقيادة الحلف األطليس
أي مبادرات غربية أخرى يف الرشق
يف ليبيا ،وباتت ترفض التعاون مع ّ
األوسط .فبعد عقود من حروب غربية وربيع عريب وجدت روسيا نفسها
تفتقر إىل الحلفاء يف املنطقة ،ومن ث ّم فإنّها لن تسمح بسقوط سورية،
موطن قاعدتها البحرية الوحيدة يف الرشق األوسط .وت ُّبي صفقاتُ
السالح املربحة (كانت تعمل روسيا عىل إصالح طائرات الهليكوبرت
الهجومية السورية وتحديثها حتى عندما كانت تستعملها القوات
الجوية السورية لقصف املدنيني) ،إضاف ًة إىل موقع سورية بالنظر إىل
متغي برسعة ،أ ّن تصل َّب
أنّها املعقل األخري لنفوذها يف رشق أوسط ّ
روسيا يف األمم املتحدة كان رضوريًا بالنسبة إىل القادة الروس .فمع
انشغالها بالوضع املضطرب يف الشيشان ،دعمت روسيا حكومة بشار
األسد غري آبهة بالثمن .وعىل الرغم من أ ّن املدى الكامل لتدخلها ال
26 "European Union backs joint Arab-U.N. Peacekeeping Mission in
Syria,” Al-Arabiya, 13/2/2012, at:
http://bit.ly/1Q6Ir8j
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يزال مجهولً  ،فإ ّن التقارير تشري إىل أ ّن الحكومة الروسية تواصل تزويد
فضل عن الدعم الدبلومايس(.((2
نظام األسد باملال والعتاد العسكريً ،
يف حني ساهمت الصني بغطاء دبلومايس لسورية ،واألسباب ال تزال
كل
مجهولةً .فرمبا أخاف الربيع العريب الصني ،مثلام أخاف فعل ًّيا ّ
دولة لديها عدد كبري من السكان الفقراء واملحرومني .لك ّن مامرسة
لحق النقض ض ّد قرارات مجلس األمن (واالمتناع عن التصويت
الصني ّ
يف حالة ليبيا) يعزى يف املقام األول إىل أيديولوجية عدم التدخل
املتبعة منذ وقت طويل .وقد رأى قادة الصني باستمرار أ ّن الرصاع
السوري شأن داخيل تعالجه الحكومة التي تنعم بالسيادة ،وأ ّن دعم
أي شكل من التدخل من شأنه أن يشكّل انتهاكًا مليثاق األمم املتحدة
ّ
حق استخدام القوة يف
(عدم منح الدول  -وال الهيئات الدولية ّ -
يرسخ أيضً ا قاعد ًة خطر ًة تتيح
ّ
حل النزاعات الدولية) ،بل إ ّن ذلك ّ
للواليات املتحدة أو لدول أخرى استخدام الهيئات الدولية لتحقيق
أجندات جيوسياسية( .((2ومن دون أدىن ّ
شك ،ستدفع الصني الحقًا مثن
تجاهلها للربيع العريب .بيد أ ّن صانعي السياسة الخارجية الصينية،
يرون أنه جرى تعويض التكلفة سلفًا من خالل تنامٍ ملحوظ يف النفوذ
يف مجلس األمن وتعزيز العالقة الصينية  -الروسية.
أ ّما بالنسبة إىل القوى الغربية ،فقد بدت الثورة السورية مصدر إزعاج
دويل أكرث من كونها أولوي ًة يف السياسة الخارجية .وعىل الرغم من
أ ّن الواليات املتحدة واململكة املتحدة وع ّدة دول أخرى واصلت
التزامها بإرسال مساعدات إنسانية لدعم أكرث من مليوين الجئ سوري
مسجل يعيشون يف مخيامت يف األردن والعراق وتركيا ولبنان ،فإ ّن
الدول الغربية مل تلتزم بنهج ثابت وحاسم إلنهاء الرصاع( .((2فقد أعلن
الرئيس األمرييك باراك أوباما منذ آب /أغسطس  2011أنه "آن األوان
أن يتن ّحى الرئيس األسد جان ًبا" .وحتى اآلن ،وبعد مرور أكرث من
سنتني ونصف ،ال يزال النظام متامسكًا بوج ٍه عا ٍّم ،وإن كان قد تع ّرض
لرضبات متالحقة ،وال تستطيع الدول الغربية أن ت ّدعي مسؤوليتها
أي تفكُّك تدريجي أصاب الدولة السورية( .((3غري أ ّن الصقور
عن ّ
27 “Flight Records Say Russia Sent Syria Tons of Cash,” ProPublica,
26/11/2012, at:
http://www.propublica.org/article/flight-records-list-russia-sending-tons-ofcash-to-syria
28 Michael D. Swaine, “Chinese Views of the Syrian Conflict,” China
Leadership Monitor, no. 39, p. 9.
29 Rick Gladstone & Neil MacFarquhar, “In One Day, 11,000 Flee Syria as
War and Hardship Worsen,” The New York Times, 9/11/2012, at:
http://nyti.ms/202saqh
”30 Scott Wilson & Joby Warrick, “Syria's Assad Must Go, Obama Says,
The Washington Post, 18/8/2011, at:
http://wapo.st/1nbkbsA
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الجمهوريني يف الواليات املتحدة ،استلهموا طوال استعار الرصاع ،نجاح
تجربة التدخل العسكري يف ليبيا بقيادة الحلف األطليس ،فدعوا إىل
فرض منطقة حظْر ج ّوي فوق سورية أو فوق جزء منها لحامية املدنيني
من القصف العشوايئ وحثّ املتم ّردين عىل التقدم .يف حني بقيت
أي إجراء من هذا النوع .فسورية ،بالنسبة
إدارة أوباما تعارض بعناد ّ
إىل املسؤولني األمريكيني ،بأقلياتها العرقية ومراكزها السكانية الكثيفة
وريفها املحافظ ،ال تزال تُع ّد يف السياسة الخارجية كارث ًة وشيك ًة قد
أي لحظة ،وال سيام يف ضوء التجربة املر ّوعة للواليات املتحدة
تنفجر يف ّ
كل من العراق وأفغانستان .وشمل التدخل الرسمي الغريب حتى
يف ّ
اآلن ،إضاف ًة إىل املساعدات اإلنسانية ،تدريب الناشطني الرقميني عىل
استخدام معدات اتصاالت آمنة (وتوافرها) وتأمني بعض املساعدات
غري الفتاكة للمعارضة املسلحة (كوجبات الطعام الجاهزة والسرتات
الواقية) .ويف ُعقب هجامت األسلحة الكياموية يف الغوطة الرشقية
أي لحظة مضت ،الح يف األفق أ ّن
يف آب /أغسطس  ،2013وأكرث من ّ
الواليات املتحدة باتت عىل وشك التدخل عسكريًّا يف سورية .وعىل
أي فرصة لتفادي
الرغم من ذلك ،كان األمريكيون عىل استعداد الغتنام ّ
مثل هذا االستثامر ،ووافقوا يف نهاية املطاف عىل اتفاق بوساطة
روسية قيض تسليم سورية ألسلحتها الكياموية(.((3

منذ بداية الربيع العريب ،سعت تركيا والسعودية وقطر لتقرير
كل منها يف االنتفاضات املتع ّددة عام .2011
الدور الذي سيؤ ِّديه ّ
ولكن يف سورية ،التزمت تركيا والسعودية وقطر جميعها بدعم قوى
الثورة .فطوال الرصاع ،شكّلت تركيا التي تتشارك مع سورية بحدود
ميل ،إضاف ًة إىل دول الخليج ،قاعدة تنطلق منها عمليات
طولها ً 560
املعارضة السورية ،إىل جانب العبء اإلنساين الذي تح ّملته هذه
البلدان يف ما يتعلّق بسالمة الالجئني السوريني ومساعدتهم.
31 Andrea Mitchell & Erin Mcclam, “World powers reach deal on removal
of Syrian chemical weapons,” NBC NEWS, 26/9/2013, at:
http://nbcnews.to/1WX31gI

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

لك ّن النظام يف دمشق ال يفتقر إىل الحلفاء اإلقليميني .فإيران صديقة
لسورية منذ عقود ،إىل جانب ميليشيا حزب الله اللبناين .وقد أيّد
كالهام األسد فعليًّا يف هجامته ض ّد املعارضة .وزودته إيران بأطنان
من املعدات العسكرية (عرب املجال الجوي العراقي) ،ومبئات من
نخبة الحرس الثوري "مستشارين عسكريني"( ،((3ومساعدة تكنولوجية
شاملة للحكومة السورية يف جهدها لتعقب ناشطي املعارضة عىل
اإلنرتنت( .((3وباملثل ،أرسل حزب الله آالفًا من املقاتلني مبارش ًة إىل
سورية ملساعدة النظام(.((3

المعركة من أجل سورية
يف البداية اقترص دور الجيش السوري الحر عىل الدفاع عن الثورة
السورية .فدأبت مجموعات صغرية من املقاتلني املحلّيني ،تتّخذ
أسلح ًة اقتنها من السوق السوداء أو عرب االنشقاق عن الجيش يف
الحضور إىل جانب املتظاهرين املدنيني لحاميتهم .ودامئًا ،كان هؤالء
املدافعون املسلحون عن االحتجاجات أقلي ًة يف التجمعات ،يف حني
كانت جميع العمليات الهجومية مبنزلة هجامت محدودة عىل
حواجز التفتيش أو مكاتب األمن املحلّية .وجرى التعامل مع حاالت
التم ّرد يف البلدات البعيدة واملعزولة مثل جرس الشغور يف محافظة
أي بحمالت
إدلب ،كام جرى التعامل متا ًما مع التظاهرات السلميةْ ،
قمع وحشية نفّذتها قوات األمن.
كانت قوات الجيش السوري متفوق ًة عىل الدوام عىل املجموعات
املتم ّردة من ناحية التدريب ،ونوعية األسلحة ،والعدد أيضً ا .وميكن
للمرء وصف الرصاع املسلّح بني الطرفني ،طوال عام تقريبًا بعد إعالن
أي تق ّدم
تشكيل الجيش الحر ،بأنه نوع من حرب العصابات من دون ّ
يُذكر ألحد الطرفني؛ إذ تش ّن ميليشيات صغرية محلّية هجامت خاطف ًة
عىل مواقع النظام يف بلدات وضواحي ريفية ،وتسيطر موقّتا عىل
األرض قبل أن تُجرب عىل الفرار أمام املدرعات والتعزيزات العسكرية
السورية .كان هذا النوع من القتال هو السائد يف كانون الثاين /يناير
32 Con Coughlin, “Iran sends elite troops to aid Bashar al-Assad regime
in Syria,” The Telegraph, 6/9/2012, at:
http://bit.ly/1nHRzKn
33 Ellen Nakashima, “Iran aids Syria in tracking opposition via electronic
surveillance, U.S. Officials say,” The Washington Post, 9/10/2012, at:
http://wapo.st/23DznBF
34 Josh Wood, “Hezbollah Offering Direct Help to Syrian Army, Rebels
Say,” The New York Times, 18/10/2012, at:
http://nyti.ms/20BxwLh
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لماذا تحولت الثورة السورية إلى العنف؟

 2012يف الزبداين ،وهي بلدة تبعد  30كيلوم ًرتا عن دمشق .وقد
متكّن الثوار هناك من تدمري عدد من الدبابات ،بل إنهم استطاعوا
السيطرة عىل البلدة ع ّدة أسابيع قبل أن تطردهم القوات السورية.
وقد ع ّزز هذا الهجوم للثوار عىل الزبداين ،إضاف ًة إىل هجامت أخرى
مامثلة ،فكرة مفادها أ ّن الثورة السورية رصاع مسلح .ويف وقت
كانت فيه ألوية الجيش السوري الحر تنمو يف الحجم والقدرات،
فبدل من التعرض ملخاطر
بدأت قوات أمن األسد يف تغيري تكتيكاتهاً .
الوقوع يف كامئن حرب عصابات يف املدن ،استخدم الجيش السوري
املدفعية ليحارص املناطق التي تشهد اضطرابات ويقصفها .ففي
حي "بابا عمرو" م ّد َة
حمص ،أطبقت املدفعية السورية حصا ًرا عىل ّ
أسابيع ،مس ّبب ًة أزم ًة إنساني ًة يُع ّد القتىل والجرحى فيها باآلالف ،قبل
أن يتيح الهجوم األريض النهايئ للجنود السوريني استعادة السيطرة
عىل املنطقة يف بداية آذار /مارس(.((3
واستم ّر الرصاع املسلح ،وأ َّدى التحول يف تكتيكات النظام إىل مزيد
من اإلصابات يف صفوف املدنيني ،وعىل األخص يف مذبحة الحولة يف
أيار /مايو  .2012وبدأت أصوات من داخل سورية وخارجها تطالب
شمول للمعارضة بغية إنهاء
عل ًنا بالتدخل ،أو عىل األقل بتسليح أكرث ً
الرصاع برسعة .لك ّن آخرين حذّروا من أ ّن األسلحة إ ْن جرى إرسالها
إىل منطقة الحرب ،قد تصل خطأً إىل أيا ٍد أخرى؛ كالجامعات اإلسالمية
أي فائدة من النهاية .ولكن يف
املتطرفة ،ما يسبب رض ًرا أكرب من ّ
جميع األحوال ،بات واض ًحا عند هذا الح ّد أ ّن الثورة السورية ،عىل
خالف ثوريت تونس ومرص ،ستُحسم بق َّوة السالح والقتال .واندفع
آالف املدنيني والجنود املنشقني ،يف محاولة ملنع مزيد من املذابح ،من
قبيل تلك التي جرى ارتكابها يف الحولة وحمص ،لتشكيل ميليشيات
مسلحة متنوعة واالنضامم إليها .ورأى هؤالء أ ّن املجتمع الدويل عاجز
تول مسؤولية
عن م ْنع حدوث مثل هذه املذابح ،وأنه ال ب ّد لهم من ّ
الدفاع عن أُرسهم بأنفسهم.

35 Joseph Holliday, Syria's Armed Opposition (Washington: Institute for
the Study of War, 2012).

ال ّ
حل في األفق
بعد مرور خمس سنوات عىل االنتفاضة السورية ،بات من السهل أن
ننىس النشيد "سلمية ..سلمية" الذي تر ّدد صداه يف شوارع سورية ع ّدة
أشهر عام  2011قبل أن تُخىل الساحة لصوت االنفجارات وإطالق
الرصاص .ومل تتحول الثورة فعليًّا إىل رصاع مسلح إال يف كانون الثاين/
يناير  .2012ومن املتوقع أيضً ا نسيان التظاهرات السلمية الضخمة التي
مل يحمل فيها املحت ّجون إال الالفتات وأغصان الزيتون .ويف إدراك متأخّر،
رمبا كان من املنطقي االدعاء أ ّن الرصاع املسلح كان حتميًا يف سورية.
ويرى بعض الناشطني أ ّن الصورة الحالية للرصاع يف عام  2015فرضتها
إسرتاتيجية الحكومة السورية منذ البداية .فلقد عاد بشار األسد إىل تعاليم
والده واعتمد التكتيكات نفسها التي استخدمها أبوه قبل عام 2000؛
أي س ْحق االحتجاجات بوحشية مفرطة ،ووضع ح ّد لألصوات السلمية
يف املعارضة ،وفرض وضع يفوز فيه املدافعون عن املواجهة املسلحة.
عالو ًة عىل ذلك ،ال ب ّد من توجيه اللوم إىل الجميع ،نظ ًرا إىل قصور
املجتمع الدويل عن تقديم مرشوع مو ّحد لحامية املدنيني السوريني
وقد تزامن ذلك مع خراب هائل أصاب املدن السورية ومقتل ربع
مليون شخص حتى اآلن ،ومعاناة مفتوحة لنصف السكان بني الجئني
ونازحني ،وإن كان ال ب ّد من توجيه هذا اللوم بصورة خاصة ،إىل املجتمع
الدويل بسبب عدم تدخله لحامية املدنيني عىل األقل .فقد أصبحت
إراقة الدماء مامرس ًة يومي ًة يف أنحاء سورية كلّها ،ووصل اإلعالم الغريب
إىل مرحلة اإلرهاق يف تغطية العنف السوري.
وتظل عودة سورية إىل الحياة الطبيعية مستحيل ًة يف املدى املنظور.
ّ
وهكذا ،متّت رؤية جيل حامة عام  1982وهو يشْ هد محن ًة مشابه ًة يف
صفوف أبنائه وبناته عام  2015وما بعده.
قد يظن محتجون شباب عاطفيون أنهم بلغوا درج ًة من الق ّوة تكفي
لتح ّمل عناء مأساوية حرب أهلية ظاملة .وقد يواصلون تعلّقهم بحلمهم،
بسورية دميقراطية يف املستقبل مثل الحاملني العرب اآلخرين بفجر
جديد .لك ّن املسألة ليست بهذه البساطة .وما يحمل عىل الرعب هو
استمرار الرصاع ،والنظر يف الح ّد الذي يستطيع املرء فيه قبول الخسائر
املستمرة يف األرواح وتربيرها.
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الثورة والصراع على سورية:
تداعيات الفشل في إدارة لعبة التوازنات اإلقليمية

تنطلــق الدراســة مــن فرضية مؤداهــا أن التدخالت الخارجيــة في األزمة الســورية والتي حولت
الثــورة إلــى صراع إقليمــي ،ثم دولي ،لم تأت نتيجــة عوامل برزت خالل الثــورة ،بل كانت في
امتــدادا لسلســلة طويلــة مــن التفاعــات التــي بدأت مــع الغــزو األميركــي للعراق،
حقيقتهــا
ً
والــذي غ ّيــر بصفــة درامية موازين القــوى والتحالفــات اإلقليمية ،فانتهــى دور المثلث العربي
(سورية  -مصر  -الســعودية) ،وصعــدت األدوار اإلقليميــة ألطــراف غير عربية ،ما وضع ســورية
بيــن قطبيــن إقليمييــن كبيرين ،هما تركيا وإيران ،التي غدت تشــترك أول مرة مع ســورية في
حدود برية من خالل ســيطرتها على العراق ،بعد االنســحاب األميركي عام  .2011وكان النظام
ً
وتعويضا
قــد عــزز عالقاتــه بتركيا وإيــران لتوفير غطاء حماية لنفســه من الضغوط الخارجيــة،
لكــن النظــام ونتيجــة ســوء إدارة أزمته
عــن خســارته العــراق بعــد الغــزو األميركــي عــام .2003
ّ
الداخليــة ،ســقط "ضحيــة" لعبــة التوازنــات التــي اصطنعهــا بنفســه .فمــا أن اندلعــت الثورة
الســورية وتحولــت إلى العمل المســلح ،لمواجهة العنــف المفرط الذي اســتخدمه النظام،
حتــى تحــول التنافس اإليراني  -التركي على ســورية إلــى صراع دموي عليهــا ،وفي محاولة
معــا ،اندفــع النظــام في اتجاه اســتدعاء مزيد مــن التدخل
للحــد مــن األدوار التركيــة واإليرانيــة ً
ّ
متمث ًال بروسيا هذه المرة.
الخارجي
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ورئيس وحدة تحليل السياسات فيه.
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مقدمة
بعد خمس سنوات عىل انطالق الثورة السورية يف آذار  /مارس ،2011
والتي جاءت يف سياق ما أصبح يعرف إعالم ًيا باسم ثورات "الربيع
العريب" ،يبدو املشهد مختلفًا متا ًما اليوم .فالثورة التي انطلقت
باحتجاجات سلمية ،عىل غرار ثوريت تونس ومرص ،ومبطالب إصالحية
اقتصادية واجتامعية وسياسية مشابهة ،مل تلبث أن تحولت إىل رصاع
مسلح بامتدادات إقليمية ودولية ،بعد أن طغت األبعاد الخارجية
للرصاع عىل دينامياته الداخلية.
ومن بني كل الدول العربية التي قامت فيها ثورات مطلع العام
احتامل للثوران ،يف رأي الكثريين(((،
ً
 ،2011بدت سورية البلد األقل
عىل الرغم من توافر كل أسباب الثورة فيها  -مثلها مثل غريها من
دول الربيع العريب  -مثل استرشاء الفساد ،وعدم التوازن يف التنمية،
وغياب تكافؤ الفرص ،وارتفاع معدالت البطالة ،وسيطرة األجهزة
األمنية عىل مناحي الحياة ،وضعف الخدمات ،وتنامي عدد السكان
يف مقابل محدودية املوارد ،وغياب الحريات والشفافية ،وعدم وجود
نظام حكم متثييل حقيقي ،واحتكار القلة السلطة والرثوةّ .إل أ ّن
سورية بدت مختلفة يف جانبني مهمني :األول داخيل مرتبط ببنية
النظام األمنية والعسكرية ،إذ يدين الجيش بالوالء للنظام ألسباب
مرتبطة إ ّما برتكيبته((( ،وإ ّما بسبب نظام الزبائنية والريع املسيطر
عليه((( ،ما جعل من الصعوبة مبكان توقع حصول ثورة شبيهة بثورة
تونس أو مرص((( .والثاين هو موقع سورية الجيوسيايس وعالقاتها
اإلقليمية والدولية املعقدة ،والتي مل تكن يف رأي الكثريين تسمح أو
تشجع عىل حصول ثورة ،وإذا حصلت فلن تتوافر لها فرص النجاح(((.
1 Michael Bröning, “The Sturdy House That Assad Built: Why Damascus
Is Not Cairo,” Foreign Affairs, 7/3/2011, at: https://www.foreignaffairs.com/
articles/syria/2011-03-07/sturdy-house-assad-built
 2بحسب مصادر عديدة ،ميثّل الضباط العلويون الغالبية يف الجيش السوري ،وهو ما
يفرس جزئيًا عدم حصول انشقاقات جامعية داخل الجيش عىل الرغم من مرور خمس سنوات
عىل الثورة.
3 Kheder Khaddour, “Assad's Officer Ghetto: Why the Syrian Army
Remains Loyal”, Carnegie Middle East Center, November 4, 2015, at:http://
carnegie-mec.org/2015/09/30/assad-s-officer-ghetto-why-syrian-armyremains-loyal/iigr
4 Bröning.
 5انظر :مروان قبالن" ،موقع السياسة والعالقات الدولية يف الرصاع عىل سوريا :تضارب
املصالح وتقاطعها يف األزمة السورية" ،يف :خلفيات الثورة :دراسات سورية ،مجموعة مؤلفني
(الدوحة  -بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2013 ،ص .500 - 461
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هذا العامل هو ما تعنى هذه الورقة مبحاولة دراسته وفهمه ،لإلجابة
عن سؤال كيف تحولت الثورة التي بدأت باحتجاجات مدنية ضد
نظام استبدادي يحتكر السلطة والرثوة ويصادر الدولة متخذًا منها
أداة للحكم والهيمنة ،ومن خاللها يقوم بإعادة توزيع الريع يف إطار
نظام زبائني ،إىل حرب وكالة إقليمية ودولية ،ذهب ضحيتها حتى
اآلن ،بحسب إحصاءات عديدة ،أكرث من ربع مليون قتيل ،وأكرث من
مليون مصاب ،كام جرى ترشيد نحو نصف السكان(((.

وتنطلق الدراسة من فرضية مؤداها أ ّن التنافس الرتيك  -اإليراين الذي
مثّل املحدد األساس للرصاع الذي دار يف سورية قبل التدخل العسكري
الرويس ،بدأ قبل اندالع الثورة ،وقد أذكاه النظام السوري لتعظيم
مكاسبه ،بعد أن كان عزز عالقاته برتكيا وإيران لتوفري غطاء حامية
لنفسه من الضغوط الخارجية ،وتعويضً ا عن خسارته العراق بعد
الغزو األمرييك .لك ّن النظام ونتيجة سوء إدارة أزمته الداخلية ،سقط
"ضحية" لعبة التوازنات التي اصطنعها بنفسه .فام أن اندلعت الثورة
السورية وتحولت إىل العمل املسلح ،ملواجهة العنف املفرط الذي
استخدمه النظام ،حتى تحول التنافس اإليراين  -الرتيك عىل سورية إىل
رصاع دموي عىل أرضها ،فقد حاولت كل من أنقرة وطهران الظفر
بسورية عرب دعم أحد أطراف الرصاع ،ومتويله ،وتسليحه (حرب
وكالة) .ويف محاولة النظام الحد من األدوار الرتكية واإليرانية م ًعا،
اندفع يف اتجاه استدعاء مزيد من التدخل الخارجي متمث ًّل بروسيا
هذه املرة .والنتيجة أ ّن النظام الذي بدا يف مرحلة ما وكأنه صانع
سياسات وعراب التحالفات اإلقليمية الكربى ،قد تحول إىل ساحة
رصاع بني القوى عينها التي حاول اللعب عىل تناقضاتها ،بعد أن
فقد السيطرة عىل لعبة التوازنات اإلقليمية التي أدارها بعناية فائقة،
مستن ًدا إىل وضع داخيل قوي ومستقر ،ظاهريًا عىل األقل.
6 “'Almost quarter of a million people' dead in Syria war”,
Aljazeera, 7/8/2015, at: http://www.aljazeera.com/news/2015/08/quartermillion-people-dead-syria-war-150807093941704.html
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شبكة عالقات النظام الخارجية
عشية الثورة
يف السنة األخرية التي سبقت قيام الثورة ،كان النظام السوري يتمتع
بشبكة عالقات إقليمية ودولية واسعة ،وكانت دمشق العاصمة اإلقليمية
الوحيدة التي كان بإمكانها أن تستقبل األضداد يف املنطقة ،مثل الرئيس
اإليراين محمود أحمدي نجاد ،وامللك السعودي عبد الله بن عبد العزيز،
ورئيس الــوزراء الرتيك رجب طيب أردوغــان .كام أ ّن عالقات دمشق
الدولية كانت قد بدأت تتحسن برسعة ،بعد فرتة عصيبة من الحصار
والعزلة التي استجلبها املوقف السوري املعارض للغزو األمرييك للعراق
عام  ،2003ثم اغتيال رئيس وزراء لبنان األسبق رفيق الحريري عام ،2005
والذي جرى فيه توجيه أصابع االتهام لدمشق وحلفائها يف لبنان.
وقد استخدم النظام السوري الحرب التي وقعت يف متوز  ،2006يف لبنان
بني إرسائيل وحزب الله ،عندما قام األخري بأرس جنديني إرسائيليني عىل
الحدود ،والرغبة الدولية يف احتواء املواجهة التي استمرت أكرث من شهر
وأدت إىل دمار واسع يف لبنان ،أدا ًة للخروج من العزلة والحصار .ال بل
ذهب النظام أبعد من ذلك ،عندما وافق عىل الدخول يف مفاوضات
رسية مع إرسائيل ،توسطت فيها تركيا ،بعد فشل مؤمتر أنابوليس للسالم
يف الرشق األوسط الذي دعت إليه إدارة الرئيس جورج دبليو بوش يف
خريف عام  .(((2007وبناء عليه ،تحسنت العالقة مع فرنسا أيضً ا ،بعد
أن ساءت كث ًريا يف عهد رئيسها األسبق جاك شرياك ،فقد ُدعي بشار
األسد إىل باريس يف شهر متوز  /يوليو  ،2008لحضور إطالق قمة االتحاد
من أجل املتوسط إىل جانب رئيس الوزراء اإلرسائييل يف ذلك الوقت
إيهود أوملرت ،وأدى عىل أثرها الرئيس الفرنيس السابق نيكوال ساركوزي
زيارة إىل دمشق يف أيلول  /سبتمرب  ،2008يف محاولة منه للمساهمة إىل
جانب تركيا يف إنجاح مفاوضات السالم بني سورية وإرسائيل(((.
كام استغل النظام السوري اندفاع إدارة الرئيس األمرييك الجديد باراك
أوباما لالنسحاب من العراق وميله إىل تثبيت االستقرار يف املنطقة
مبا يساعده يف إخراج قواته منها ،لتحسني العالقة مع واشنطن .وكان
أوباما قد قرر فور وصوله إىل الحكم تبني توصيات تقرير لجنة
بيكر  -هاملتون التي أنشأها الكونغرس ،لتقييم الوضع يف العراق ،بعد
أن تدهور الوضع األمني بشدة إثر تفجري مرقد اإلمامني العسكريني يف
7 “Syria, Israel launch peace talks under Turkey's auspices”, Hurriyet,
21/5/2008, at: http://www.hurriyet.com.tr/syria-israel-launch-peace-talksunder-turkeys-auspices-8991018
" 8ساركوزي يصل إىل دمشق" ،يب يب يس ،2008/9/3 ،يف:
http://bbc.in/1KlcdcS

كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

سامراء يف شباط  /فرباير  .2006ودعا التقرير إىل االنفتاح عىل سورية
وإيران ،للحصول عىل مساعدتهام يف تحقيق االستقرار يف العراق(((.
كام تحسنت العالقات مع السعودية ،بعد املصالحة التي حصلت يف القمة
العربية االقتصادية األوىل بالكويت يف شهر كانون الثاين  /يناير ،2009
بني كل من السعودية ومرص من جهة ،وقطر وسورية من جهة أخرى(.((1
وقد جاءت هذه القمة عقب الحرب اإلرسائيلية عىل غزة ،والتي نشبت
يف آخر عام  2008ومطلع عام  .((1(2009ويف متوز  /يوليو  ،2010أدى
امللك عبد الله بن عبد العزيز زيارة إىل دمشق ،اصطحب بعدها بشار
األسد إىل بريوت ،حيث عقدت قمة ثالثية مع الرئيس اللبناين ميشيل
سليامن ،كانت مبنزلة إعالن عن طي لصفحة التوتر التي تسبب فيها
اغتيال رئيس الوزراء اللبناين رفيق الحريري(.((1
هكذا ،بدت املالمح العامة لعالقات سورية اإلقليمية عشية الثورة.
عالقات قوية مع إيران وتركيا وقطر ،وتحسن مستمر يف العالقة مع
السعودية وفرنسا والواليات املتحدة.

الثورة واستدعاء الخارج
خصوصا يف الدول التي تحظى مبكانة إسرتاتيجية
تنحو الثورات،
ً
وموقع جغرايف مميز ،إىل اجتذاب التدخالت الخارجية ،والتي تتحول
يف بعض الحاالت إىل نزاع إقليمي وأحيانًا دويل ،وتستدعي الثورات
التدخل الخارجي ألسباب مختلفة منها الدفاعي ومنها الهجومي.
9 The Iraq Study Group report, 2006, Baker institute, pp. 36 – 38, at: https://
bakerinstitute.org/media/files/news/8a41607c/iraqstudygroup_findings.pdf
" 10مصالحة سعودية سورية مرصية قطرية يف مقر امللك عبد الله بالكويت" ،العربية،
 ،2009/1/19يف:
http://www.alarabiya.net/articles/2009/01/19/64501.html
 11كانت العالقات السعودية  -السورية قد تدهورت بشدة بعد اغتيال الحريري ،ووصف
الرئيس األسد للزعامء العرب بأنهم أشباه رجال بعد حرب متوز .2006
" 12قمة تاريخية الحتواء التوتر يف لبنان :امللك عبد الله واألسد يدعوان إىل التمسك بنهج
التهدئة والحوار" ،أخبار الخليج ،2010/7/31 ،يف:
http://www.akhbar-alkhaleej.com/11817/article/396935.html
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السلوك الدفاعي الذي تنحو دول الجوار إىل اتباعه ينبع يف الجوهر
من مخاوف من تأثري الثورة يف أوضاعها األمنية أو االقتصادية أو
السياسية ،كأن تنتقل االضطرابات إليها ،خاصة يف عرص الصورة
والتكنولوجيا الرقمية ،أو مخاوف من احتامل تفتت الدولة املعنية
وانعكاس ذلك عىل متاسك دول الجوار يف حال وجود أقليات إثنية أو
طائفية أو دينية مشابهة لديها ،وقد يكون التأثري عن طريق قدوم
موجات من املهاجرين والالجئني فيكون العبء هنا اقتصاديًا وأمن ًّيا
أساسا من رغبة دول
ومجتمع ًّيا وغري ذلك .أ ّما السلوك الهجومي فينبع ً
الجوار يف استغالل اختالل النظام واألمن يف البلد املجاور ،مللء الفراغ
الناجم عن ضعف السلطة املركزية يف هذا البلد ،أو ترجمة أطامع ما
يف أراضيها ،أو العمل عىل تنصيب نظام مؤيد لها ،أو الحيلولة دون
حصول تحول يف السياسة الخارجية لذلك البلد أو تغيري يف التحالفات
أو موازين القوى القامئة(.((1
ما حصل يف سورية ،ليس فقط أ ّن كل هذه األسباب مجتمعة كانت
قامئة ،بل أيضً ا أ ّن التدخل الخارجي استدعته بصفة رصيحة أطراف
الرصاع ،ذلك أ ّن فشل النظام يف االستجابة للمطالب الشعبية التي
بدأت عىل صورة دعوات منادية باإلصالح ،دعته منذ البداية إىل
استدعاء الخارج من أجل تربير استخدامه ألقىص درجات العنف
لقمع الحركة االحتجاجية ،فجرى التأكيد عىل أ ّن ما يحدث ال يعدو
كونه مؤامرة "كون ّية" عىل سورية بسبب مواقفها اإلقليمية وسياساتها
الخارجية( ،((1وذلك عىل الرغم من أ ّن معظم األطراف اإلقليمية
حرصا الفتًا عىل عدم
والدولية كانت تبدي يف الشهور األوىل للثورة ً
انزالق سورية إىل الفوىض ،أو فقدان السيطرة عىل الوضع .وكان
الفشل األمرييك يف تحقيق االستقرار يف العراق ،بعد إطاحة نظام
الرئيس صدام حسني ،عزز القناعة برضورة عدم هز املركب السوري
بطريقة قد تؤدي إىل نتائج مشابهة ،خاصة وأ ّن سورية مثل بقية دول
املرشق العريب كانت غنية بتنوعها اإلثني واملذهبي والطائفي(.((1
لذلك ميكن القول إ ّن النظام أُعطي وقتًا كاف ًيا للتعامل مع الحركة
االحتجاجية ،اذ مل تصدر مواقف إقليمية قوية إلّ بعد مرور نحو
13 Lawrence Dennis, “Revolution, Recognition and Intervention,” Foreign
Affairs, no. 9 (January 1931), pp. 204 - 221.
14 Patrick Seal, “Assad Family Values: How the Son Learned to Quash
a Rebellion from His Father”, Foreign Affairs, 20/3/2012, at: http://www.
foreignaffairs.com/articles/137338/patrick-seale/assad-family-values
15 Tony Badran, “Obama's Options in Damascus: Why it's Time to Rein in
Syria – and Turkey”, Foreign Affairs, 16/8/2011, at: http://www.foreignaffairs.
com/articles/68129/tony-badran/obamas-options-in-damascus
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 5أشهر عىل بدء االحتجاجات( .((1أ ّما دول ًّيا فلم تطالب واشنطن
بتن ّحي األسد ّإل يف متّوز  /يوليو من العام نفسه ،يف حني أنها فعلت
ذلك خالل أقل من أسبوعني عند انطالق الثورة املرصية .أ ّما مجلس
األمن ،فلم يتح ّرك جديًّا ملناقشة األزمة السوريّةّ ،إل بعد مرور أكرث
من ستّة أشهر عىل اندالع االنتفاضة – أي يف ترشين األ ّول  /أكتوبر
مثل ،إذ تح ّرك مجلس األمن يف غضون أيّام
 بخالف الحالة الليبيّة ًلترشيع استخدام الق ّوة لحامية املدن ّيني.
املعارضة من جهتها ،وعىل الرغم من أنها كانت تفتقر ألي شكل
من أشكال التنظيم ،فإ ّن بعض الشخصيات والتيارات املعارضة دعت
مبك ًرا إىل تدخل خارجي لوقف عنف النظام ،ث ّم إلسقاطه ،متث ًّل
بالحالة الليبية .كانت املعارضة ضعيفة وتفتقر إىل أي قدرات ملواجهة
النظام املدجج بكل أنواع السالح الناجمة عن سيطرته عىل الدولة،
وامتالكه لكل وسائل العنف التي يف حوزتها .ومل يكن لدى هذه
املعارضة أي أمل يف تغيري النظام ،من دون حصول تدخل خارجي،
إ ّما مبارش كام حصل يف ليبيا ،وإ ّما عرب دعم عسكري ومايل وسيايس
من الخارج.
حاول الطرفان إذًا أقْلَمة األزمــة ،وتدويلها :النظام العتقاده أ ّن
هذه هي ساحة لعبه املفضّ ل ،وحيث توجد معظم نقاط ق ّوته؛ أ ّما
املعارضة ،فحاولت اليشء نفسه ،ألنّها كانت تدرك أنّها أضعف كث ًريا
من إسقاط النظام من دون معونة خارج ّية .لذلك التقى الطرفان
الخاصة .وبالفعل،
كل منهام من زاوية رؤيته
عىل تدويل األزمةّ ،
ّ
وعىل الرغم من أ ّن االنتفاضة السوريّة مل تكن مرتبطة بسياسة سورية
الخارجية أو مواقفها اإلقليم ّية والدول ّية ،فإنّه ونتيجة الجهد املشرتك
للنظام واملعارضة بدأت األزمة ،منذ شهرها الخامس ،تأخذ طاب ًعا
إقليميًّا ودوليًّا .فظهرت أولً من خالل حرب وكالة انخرطت فيها
كل األطراف اإلقليمية والدولية الفاعلة (تركيا – إيران – السعودية
–قطر  -روسيا – الواليات املتحدة وغريها) ،ث ّم تطور الوضع إىل أن
وصل إىل مرحلة التدخل العسكري املبارش ،عندما قامت واشنطن
بتشكيل تحالف دويل ملواجهة تنظيم الدولة يف سورية والعراق يف
أيلول  /سبتمرب  ،2014ث ّم التدخل العسكري الرويس ملصلحة النظام
يف أيلول  /سبتمرب من العام التايل.
لك ّن التدخالت الخارجية يف األزمة السورية مل تأت نتيجة عوامل
برزت خالل الثورة ،بل كانت يف حقيقتها امتدا ًدا لسلسلة طويلة من
" 16السعودية تستدعي سفريها يف دمشق للتشاور :فلتتوقف آلة القتل يف سورية"،
الحياة ،2011/8/8 ،يفhttp://bit.ly/1PvLuut :
Damla Aras, “Turkish-Syrian Relations Go Downhill”, Middle East Quarterly,
Vol. XIX, No. 2 (Spring 2012), pp. 41-50, at:
http://www.meforum.org/3206/turkish-syrian-relations
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غي بصفة
التفاعالت التي بدأت مع الغزو األمرييك للعراق ،والذي ّ
درامية موازين القوى والتحالفات اإلقليمية ،فانتهى دور املثلث
العريب (سورية – مرص  -السعودية) ،وصعدت األدوار اإلقليمية
ألطراف غري عربية ،ما وضع سورية بني قطبني إقليميني كبريين ،هام
تركيا وإيران التي غدت تشرتك أول مرة مع سورية يف حدود برية من
خالل سيطرتها عىل العراق ،بعد االنسحاب األمرييك عام .2011

النظام السوري يهتز
على وقع االنسحاب األميركي
عارض النظام السوري بشدة الغزو األمرييك للعراق ،وانطلق من فكرة
مؤداها أنه سيكون الهدف التايل عىل القامئة األمريكية بعد حوادث
أيلول  /سبتمرب  .2001وكان االعتقاد السائد يف أوساط النظام أنه إن
نجح األمريكيون يف تحقيق االستقرار يف العراق ،وإنشاء حكومة ذات
بديل من النظام الذي أطاحوه ،فا ّن ذلك سيكون له تأثري
صفة متثيليةً ،
مبارش يف سورية .من جهة أخرى ،كان األمريكيون يظنون ويترصفون
عىل أساس أ ّن نجاحهم يف بناء دميوقراطية فعالة (Functioning
 )Democracyيف العراق ،سوف يكون له تأثري الدومينو يف بقية
املنطقة ،وسورية جزء منها .لذلك متثّلت السياسة السورية يف ذلك
الوقت بإفشال االحتالل األمرييك ومنعه من تحقيق أهدافه ،من خالل
إغراقه يف مستنقع العراق وأوحاله( .((1بناء عليه ،قدمت سورية كل
الدعم للمقاومة العراقية ضد االحتالل األمرييك ،وعالوة عىل ذلك
تحولت دمشق إىل محطة ترانزيت رئيسة للجهاديني املتجهني إىل
العراق ملقارعة القوة العسكرية األمريكية(.((1
إىل جانب خشية النظام من أن يكون التايل عىل الئحة األهداف
األمريكية ،كان املوقف السوري من الغزو األمرييك للعراق مرتبطًا
بجملة من االعتبارات الرباغامتية ذات بعدين جيوسيايس واقتصادي.
وقد بدأت هذه العوامل تتبلور مع مجيء اليمني املتطرف بزعامة
بنيامني نتنياهو إىل السلطة يف إرسائيل عام  .1996إذ وضع ذلك
ح ًدا ملساعي النظام السوري لتوقيع معاهدة سالم تسمح بإنهاء حالة
الحرب مع إرسائيل ،وتعيد مرتفعات الجوالن املحتلة ،مبا يساعد يف
تجديد رشعية النظام السياسية ،ويفتح الباب أمام تدفق االستثامرات
واملساعدات الغربية للنهوض باالقتصاد الذي بدأ يدخل مرحلة
 17أكد األسد أ ّن الغزو األمرييك للعراق سوف يفشل يف تحقيق غاياته ،انظر :بشار األسد،
مقابلة صحفية ،السفري اللبنانية.2003/4/3 ،
18 “All aboard the terrorists' bus to Iraq”, The Telegraph, 2/12/ 2004, at:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/1478057/Allaboard-the-terrorists-bus-to-Iraq.html

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

حرجة مع نضوب املساعدات املالية العربية التي تدفقت عىل سورية
بسبب مساهمتها يف حرب تحرير الكويت عام  ،1991ومع تدين
أسعار النفط يف السوق العاملية يف آخر التسعينيات .ونتيجة لذلك،
اضطر النظام للبحث عن خيارات أخرى ملواجهة التحديات املتنامية
مع ازدياد منو السكان ،ومحدودية املوارد ،واستمرار حالة الجفاف
لسنوات عديدة .وكان العراق الخيار الوحيد املتوافر .وبناء عليه،
وبد ًءا من عام  ،1997أصبح كل من سورية والعراق يرى يف اآلخر
محتمل ،إذ بدأ الرئيس السوري السابق حافظ األسد يعمل
ً
حليفًا
بحذر عىل تطوير العالقات مع خصمه اللدود صدام حسني ،لكن
هذا التوجه تعزز وتسارع مع وصول نجله ،بشار ،إىل سدة الرئاسة
(((1
عام .2000

حاول بشار تطوير الروابط السياسية واالقتصادية مع العراق،
ولكنه كان يحاذر استفزاز الواليات املتحدة .وقد مثّلت هجامت
 11أيلول  /سبتمرب  2001فرصة ليك تتوصل سورية إىل تفاهم مضمر
مع واشنطن ،اذ فتحت دمشق كنوزها االستخباراتية التي متتلكها حول
الحركات والتيارات الجهادية أمام الوكاالت االستخباراتية األمريكية،
ويف املقابل غضت واشنطن الطرف عن تدفق النفط العراقي عرب
سورية خارج إطار العقوبات األممية املفروضة( .((2ويف الفرتة ما بني
ترشين األول  /أكتوبر  ،2000وشباط  /فرباير  ،2003كانت سورية
تستلم يوم ًيا  200000برميل من النفط العراقي بسعر متدن .سمحت
19 Raymond Hinnebusch, “Resisting American Hegemony: the Case of
Syria,” University of St. Andrews, at: http://bit.ly/1WWXjeX
20 “Syria Stops Cooperating With U.S. Forces and C.I.A.”, The New York
Times, 24/5/2005, at:
http://www.nytimes.com/2005/05/24/politics/syria-stops-cooperating-withus-forces-and-cia.html?_r=0
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هذه الكمية من النفط لسورية بأن تزيد حصتها يف السوق النفطية،
وأن تحصل سنويًّا عىل ملياري دوالر من العملة الصعبة التي كانت
بأمس الحاجة إليها( .((2لك ّن هذا التفاهم الضمني السوري  -األمرييك
طويل ،إذ تهاوى نظام طالبان برسعة ،وأصبح العراق محور
مل يدم ً
الرتكيز األمرييك ،وبناء عليه ،بدأت الواليات املتحدة بانتقاد التعامالت
النفطية بني سورية والعراق.
وصلت العالقات بني البلدين إىل أدىن مستوياتها ،عندما قاومت
سورية التي كانت تحتل مقع ًدا غري دائم يف مجلس األمن جهد
واشنطن الستصدار القرار رقم  .1441وعىل الرغم من أ ّن سورية
عادت تحت الضغط وصوتت ملصلحة القرار ،والذي مل يعط واشنطن
حق اللجوء إىل استخدام القوة ضد العراق ،إذا مل ميتثل لطلبات
املفتشني الدوليني عن أسلحة دمار شامل مزعومة لديه ،فإ ّن العالقات
مع واشنطن استمرت يف التدهور .كان النظام السوري يعتقد من
تخل بشدة
منظور جيو  -سيايس أ ّن الحرب عىل العراق سوف ّ
مبوازين القوى اإلقليمية الدقيقة ،وأ ّن قيام إدارة عسكرية مدعومة
أمريكيًّا يف بغداد سوف تضعه بالتأكيد بني قوتني معاديتني :إرسائيل
فضل عن ذلك ،كانت سورية تخىش
وعراق موال للواليات املتحدةً .
إمكانية تفتت العراق ،وما سيكون لذلك من تأثري محتمل يطال
األقلية الكردية لديها(.((2
وميكن القول إ ّن رهان النظام السوري عىل الفشل األمرييك يف العراق
قد نجح ،ذلك أ ّن إدارة الرئيس جورج بوش اإلبن التي تعرثت يف
العراق ،وضعف موقفها السيايس بشدة بعد أن فشلت يف العثور
عىل أي أثر ألسلحة دمار شامل مزعومة ،مثّلت أرضية قيامها بالغزو،
تخلّت خالل واليتها الثانية متا ًما عن أي محاولة لتغيري النظام
أصل .فقد غرق العراق
السوري ،عىل افرتاض أنها كانت تسعى لذلك ً
يف مستنقع الفوىض واالحرتاب األهيل الذي تفاقم بعد تفجري مرقد
اإلمامني العسكريني يف شباط  /فرباير  ،2006ما تطلب إعادة أعداد
كبرية من القوات األمريكية إىل العراق ،لضبط الوضع فيه يف ما أصبح
يعرف بـ (.((2()The Surge
ومل تتمكن إدارة الرئيس بوش من تحقيق استقرار نسبي يف العراق
بحلول العام  ،2008حتى تفجرت أزمة الرهن العقاري يف الواليات
املتحدة ،لتطلق أزمة مالية عاملية تركت آثا ًرا بالغة السوء يف االقتصاد
21 UPI, Report: Syria, Iraq crude arrangement, UPI, 23/1/2001, at: http://
bit.ly/1R0G8si
22 See Marwan Kabalan, “Syrian Foreign Policy between Domestic Needs
and the External Environment”, in Syrian Foreign Policy and the United States,
from Bush to Obama, St Andrews Papers on Contemporary Syria (St. Andrews,
Scotland, 2009).
23 See “The Iraq Study Group report, 2006”.

األمرييك .وقد ساهمت هذه األزمة مع التكاليف الكبرية للحرب يف
شل االقتصاد األمرييك ،ومن ث ّم بدأت واشنطن
أفغانستان والعراق يف ّ
تع ّد لالنسحاب من املنطقة .وقد ازداد الزخم مع وصول الرئيس
أصل الحرب يف
أوباما إىل البيت األبيض ،وهو الذي كان عارض ً
العراق ،وع ّدها حربًا غري رضورية.
مل يكن النظام السوري قد أدرك بعد أ ّن االنسحاب األمرييك من العراق،
وليس استمراره ،هو الذي سيؤدي إىل تقويضه وهز أركانه .فقد أدى
احتالل العراق إىل اختالل كبري يف بنية النظام اإلقليمي وموازين القوى
التي تحكمت بالعالقات بني دوله ،منذ نشأته بعد الحرب العاملية
األوىل .إذ قامت الواليات املتحدة ليس فقط بإطاحة نظام الرئيس
صدام حسني ،بل أيضً ا حلت مؤسسات الدولة العراقية ،وعىل رأسها
الجيش الذي شكّل عامد الدولة العراقية الحديثة منذ تأسيسها عام
 ،1921ومثّل أيضً ا رك ًنا أساس ًيا يف ميزان القوى العريب  -اإليراين .كام
أدى رفض الجزء األكرب من "س ّنة" العراق لالحتالل األمرييك ،وما ترتب
عليه من نتائج ،إىل وضعهم يف مواجهة مبارشة مع القوة العسكرية
األمريكية التي سددت لهم رضبات قاصمة ،فتهمش دورهم وضعفت
قدرتهم عىل التأثري .يف األثناء متكنت إيران والقوى املوالية لها من
أحزب وميليشيات ،خالل الفرتة التي احتلت فيها الواليات املتحدة
العراق ( ،)2011 - 2003من السيطرة عىل مفاصل الدولة العراقية
الجديدة التي عمد األمريكيون إىل إعادة بنائها عىل أساس املحاصصة
الطائفية .وعندما كانت الواليات املتحدة تستعد للخروج من العراق،
كانت إيران تستعد مللء الفراغ ،وتوصيل مناطق نفوذها يف املرشق
العريب بني العراق ولبنان(.((2

الدخول في لعبة التنافس
اإليراني  -التركي
مهتم بأي عالقة متميزة
مل يكن بشار األسد ،عند وصوله إىل السلطةً ،
مع إيران ،وكان اهتامم والده من قبله قد تناقص بالتحالف مع إيران
بعد أن اختارت سورية تحسني عالقاتها مع الغرب والواليات املتحدة
منذ نهاية الحرب الباردة ،فشاركت يف حرب تحرير الكويت وقبلت
الدخول يف مفاوضات سالم مع إرسائيل ،وتشكيل تحالف ثاليث مع
دول "االعتدال" العريب (مرص والسعودية) .وبناء عليه ،عندما جاء
بشار إىل السلطة كان جل اهتاممه منرصفًا إىل متتني العالقة مع الغرب
24 George Freidman, “From the Mediterranean to the Hindu Kush:
Rethinking the Region”, Stratfor, 18/10/2011, at:
http://www.stratfor.com/weekly/20111017-mediterranean-hindu-kushrethinking-region
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الذي ساعده عىل وراثة والده ،فقد شاركت وزيرة الخارجية األمريكية
مادلني أولربايت يف مراسم دفن األسد األب ،واجتمعت مع وريثه يف
دمشق يف إشارة إىل مباركة واشنطن االنتقال "السلس" يف سورية .كام
كان الرئيس الفرنيس جاك شرياك الزعيم األورويب الوحيد الذي شارك
يف مراسم دفن األسد األب ،بعد أن كان أيضً ا أول زعيم غريب يستقبل
بشار األسد يف قرص اإلليزيه يف عام  1998بصفته "وريثًا" لوالده.
فقد كانت عواصم الغرب محطات بشار الخارجية األوىل ،بعد أن
توىل الرئاسة يف متوز  /يوليو  ،2000فزار باريس ولندن وبرلني .ومتسك
بعالقات والده بالضلعني اآلخرين يف املثلث العريب الذي هيمن عىل
املرشق خالل التسعينيات (مع السعودية ومرص)(.((2
لكن حوادث أيلول  /سبتمرب غريت األمور بصفة كبرية ،إذ قامت
الواليات املتحدة بغزو العراق ،لتزيل بذلك ومن غري قصد العقبة
الكأداء التي كانت تقف حجر عرثة يف طريق متدد إيران نحو املتوسط.
وبعكس املوقف اإلي ـراين ،قاوم بشار األسد بشدة الغزو األمرييك
للعراق .ومنذ مجيئه إىل السلطة عام  2000طور بشار عالقات جيدة
مع نظام الرئيس صدام حسني ،فتدفق النفط العراقي عرب سورية أول
مرة ،منذ وقف خط األنابيب عام  ،1981إبّان دعم سورية إليران
يف حربها ضد العراق ،كام ارتفع حجم التبادل التجاري بني البلدين
واستؤنفت العالقات الدبلوماسية(.((2
وبالنسبة إىل سورية ظلت إيران حليفًا موثوقًا ،طاملا كان العراق
منطقة عازلة معها ( .)Buffer Zoneأ ّما وقد انهار العراق ،وأصبحت
إيران جارة مبارشة لسورية ،من خالل حلفائها الذين جاؤوا إىل
السلطة بعد إطاحة نظام الرئيس صدام حسني ،فقد بدأت تظهر يف
دمشق بعض املخاوف من السياسات اإليرانية .والواقع أ ّن سورية
وإي ـران انتهجتا سياسات متعارضة إىل حد كبري يف العراق أثناء
االحتالل األمرييك ،إذ وقفت سورية إىل جانب قوى النظام السابق
واحتضنت بعض قادتها ودعمت مقاومتها لألمريكيني ،ما شكل تعارضً ا
كب ًريا مع السياسات اإليرانية التي رحبت بالغزو األمرييك للعراق،
ودعمت األحزاب الدينية الشيعية التي أحلها األمريكيون يف السلطة.
وقد شكلت سورية مم ًرا ومق ًرا للقوى السنية التي تقاتل الوجود
األمرييك يف العراق ،مع أ ّن الدعم كان يقل أو يزداد ،بحسب الضغوط
التي كان ميارسها األمريكيون عليها.
25 Raymond Hinnebusch, “Resisting American Hegemony: the Case
of Syria”, University of St. Andrews, p. 3, at: https://www.st-andrews.ac.uk/
media/school-of-international-relations/css/publications/Defying%20
the%20Hegemon%20Syria.pdf
26 “How Saddam Diverts Millions Meant For Food Aid to Reap Illegal
Oil Profit”, The Wall Street Journal, 2/5/2002, at: http://www.wsj.com/articles/
SB1020286368734744120
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زادت حاجة سورية إىل إيران بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناين رفيق
الحريري يف شباط  /فرباير  ،2005وإجبار األسد عىل سحب قواته
من لبنان يف نيسان /أبريل من العام نفسه ،واشتداد الضغط عليه
لتغيري سياساته يف العراق .وقد تزامنت هذه الضغوط مع صعود
التيار القومي األصويل إىل الحكم يف إيران ،فقد وصل الرئيس محمود
أحمدي نجاد بربنامج هدفه الرئيس االستفادة من التحول اإلسرتاتيجي
الذي طرأ عىل املنطقة ،بعد أن أطاح األمريكيون نظام الرئيس صدام
حسني .يف هذه الفرتة ،أخذ املرشوع اإليراين يتبلور بوضوح (الوصول
إىل املتوسط من خالل إخراج األمريكيني من العراق ،وربط مناطق
النفوذ اإليراين يف العراق ولبنان عرب سورية) .وكان خروج سورية من
لبنان قد أدى إىل اضعافها وزيادة اعتامدها عىل إيران ،يف الوقت
الذي غدت متلك فيه إيران الكلمة الفصل يف لبنان عن طريق حزب
الله بعد مغادرة سورية .وقد قامت سورية ،نتيجة الضغوط الغربية،
بتوقيع معاهدة دفاع مشرتك مع إيران عام  ،2006كانت األوىل بني
البلدين منذ نشوء التحالف بينهام عام .((2(1979

يف املقابل ،كانت تركيا ،مثل سورية ،قد عارضت بشدة الغزو األمرييك
للعراق عام  ،2003ورفضت بناء عليه ،السامح للواليات املتحدة
باستخدام أراضيها للهجوم عىل العراق ،وكان موقفها يف ذلك أقرب
إىل سورية من املوقف اإليراين الداعم لغزو العراق .وقد قام بشار
األسد بزيارته األوىل لرتكيا يف كانون الثاين  /يناير  ،2004أي بعد أقل
من شهر من قيام الكونغرس األمرييك بإقرار "قانون محاسبة سورية"،
بهدف معاقبة دمشق عىل معارضتها للحرب عىل العراق ،وعىل دعمها
حركة حامس وحزب الله بصفتهام منظمتني "إرهابيتني" .وبعد اغتيال
رئيس الوزراء اللبناين السابق رفيق الحريري يف شباط  /فرباير ،2005
انضمت فرنسا إىل الواليات املتحدة يف جهدها لعزل النظام يف دمشق.
أُخضعت سورية لسيل من قرارات مجلس األمن الدويل التي وضعتها
27 “Iran, Syria Sign Defence Agreement”, YNewtNews, 16/6/2006, at:
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3263739,00.html
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يف عزلة تامة تقري ًبا .وج ّمد االتحاد األورويب اتفاقية الرشاكة التي
بدأ العمل بها يف ترشين األول  /أكتوبر  ،2004بعد ست سنوات
من املفاوضات الشاقة .وباستثناء رشكة ماراتون برتوليوم ،أحجمت
رشكات النفط الغربية عن االستثامر يف قطاع النفط السوري ،فيام
قام بعضها اآلخر ،خشية عقوبات محتملة ،ببيع ما ميلكه من أصول
يف صناعة النفط السورية وغــادر البالد .يف الفرتة ما بني 2004
و ،2005غادرت سورية كونوكو فيلبس وديفون إنرجي ،ويف كانون
الثاين  /يناير  2006باعت برتو كندا حصتها البالغة  37باملئة يف حقول
النفط والغاز السورية لرشكة البرتول الوطنية الصينية ورشكة الهند
للنفط والغاز الطبيعي( .((2دفعت هذه الضغوط سورية إىل التفكري
يف تركيا رشيكًا اقتصاديًا إسرتاتيج ًيا ،فبدأ االنفتاح عليها .ويف كانون
األول  /ديسمرب  ،2004وقع البلدان باألحرف األوىل عىل اتفاقية تجارة
حرة يف دمشق ،أثناء زيارة قام بها رئيس الوزراء الرتيك أردوغان(.((2
وقد استمرت العالقات يف التطور حتى غدت تركيا رشيك سورية
التجاري األول( ،((3كام ألغى البلدان تأشريات الدخول ،وقاما بإنشاء
مجلس التعاون اإلسرتاتيجي عايل املستوى ،عقد أول اجتامعاته يف
شهر ترشين األول  /أكتوبر .((3(2009
كان امليل يف اتجاه تركيا جز ًءا من مساعي النظام السوري لكرس عزلته
والتخلص بالتدريج من تأثري العقوبات ،لذلك وأثناء زيارته األوىل إىل
أنقرة يف كانون الثاين  /يناير  ،2004طلب األسد من تركيا القيام بدور
الستئناف مفاوضات السالم مع إرسائيل .أظهر طلب األسد تنامي
الرغبة لديه يف استقطاب تركيا ودفعها إىل أن يكون لها دور أكرب يف
سياسات املنطقة ،لكن واشنطن وتل أبيب رفضتا دعواته املتكررة
الستئناف محادثات السالم ،لكونها مجرد مناورة غايتها إخراج سورية
من عزلتها الناتجة عن اتهامها باغتيال الحريري .ومل ِ
تبد إرسائيل
اهتام ًما باستئناف محادثات السالم مع سورية ،إلّ بعد حرب
"متوز  "2006يف لبنان .وأثناء زيارة إىل أنقرة يف شباط  /فرباير ،2007
28 Zha Daojiong, “Sino-Indian Interaction in Energy in the 2000s: A
Chinses Perspective”, in China-India Relations: Co-operation and Conflict,
Kanti Bajpai & Jing Huang & Kishore Mahbubani (eds.) (New York:
Routledge, 2016) pp. 136 - 137.
29 Bulant Aras, “Turkish-Syrian Relations: Implications for Regional
Cooperation”, Paper Presented at the Syrian Studies Center Conference of
Saint Andrews, Damascus, 7/11/2008.
30 Ozlem Tur, The Political Economy of Turkish-Syrian Relations in the
2000s: The Rise and Fall of Trade, Investment and Integration, in Raymond
Hinnebusch & Ozlem Tur (eds.), Syrian-Turkish Relations between Enmity
and Amity (Burlington: Surrey/Ashgate, 2013). P 165.
" 31سورية وتركيا تعلنان عن تأسيس رشاكة اسرتاتيجية لتعزيز تعاونهام املشرتك" ،وكالة
األنباء الكويتية كونا ،2009/10/14 ،يف:
http://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=2031912&language=ar
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أعرب رئيس الوزراء اإلرسائييل إيهود أوملرت عن اهتامم بالده بوساطة
تركية .وبعد ضامن موافقة كل من سورية وإرسائيل ،بدأت تركيا
مساعي مكوكية رسية بني الجانبني توجت باإلعالن عن مفاوضات
غري مبارشة يف  21أيار  /مايو  .2008وعىل الرغم من إحراز تقدم
كبري ،فقد انتهت خمس جوالت من محادثات السالم برعاية تركيا
من دون التوصل إىل اتفاقية .توقفت العملية بسبب الحرب عىل
غزة وعودة اليمني إىل الحكم يف إرسائيل يف انتخابات عام  ،2009ما
أدى إىل تعليق كل املساعي الدبلوماسية .ومع ذلك ،فإ ّن استئناف
محادثات السالم قد خدم سورية بطريقة أساسية ،مؤديًا إىل إنهاء
عزلتها .وهكذا فقد كان للوساطة الرتكية دور أسايس يف إخراج سورية
من حالة العزلة والحصار(.((3

لك ّن بشار األسد الذي بدأت ثقته بنفسه وبقدراته تزداد ،بعد أن
تجاوز الحصار والضغط األمرييك – الفرنيس – السعودي ،كان يسعى
إىل غايات أبعد من مجرد الخروج من العزلة واالستفادة من الروابط
االقتصادية مع تركيا ،اذ كان يحاول االستفادة إىل أقىص حد من موقع
بالده الجيوسيايس املهم وإدارة لعبة توازنات إقليمية ودولية كربى،
ففي الوقت الذي وطد فيه عالقاته األمنية والعسكرية مع إيران،
خاصة بعد حرب متوز  ،2006اختار األسد تركيا التي تحولت إىل
رشيكه التجاري األكرب لتكون وسيطًا يف مفاوضات السالم مع إرسائيل
يف العام .((3(2008
يف البداية ،كان األسد ينظر إىل تطوير عالقاته مع تركيا بصفته تعويضً ا
عن الخسارة الجيوسياسية واالقتصادية التي أصيب بها نتيجة احتالل
32 Marwan Kabalan, “Syrian-Turkish Relations: Geopolitical Explanations
& for the Move from Conflict to Co-operation”, in Raymond Hinnebusch
Ozlem Tur (eds.), Syrian-Turkish Relations between Enmity and Amity
(Burlington: Surrey/Ashgate, 2013). P 35.
33 “US Tries to Tempt Syria away from Iran with regional Power
Incentives”, Qantara.de, 27/8/2010, at: https://en.qantara.de/content/middleeast-us-tries-to-tempt-syria-away-from-iran-with-regional-power-incentives
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العراق .ومن املؤكد أ ّن تقوية الروابط العسكرية مع إيران كان
يجري استخدامه للتخفيف من معضلة سورية األمنية ،لك ّن األسد
كان بحاجة إىل أدوار أخرى مل يكن مبقدور إيران القيام بها ،إذ كان
يحتاج إىل قناة خلفية مع الغرب وإىل حليف يستطيع مامرسة قدر
من النفوذ يف واشنطن .وقد نهضت تركيا يف الواقع بدور أسايس يف
نقل الرسائل بني دمشق وواشنطن ،ونجحت أحيانًا يف تخفيف التوتر
بينهام .وإضافة إىل ذلك ،فإ ّن العالقات مع تركيا ،بوصفها دولة س ّنية
كبرية ،كانت بالغة األهمية لجهة تفادي االنتقاد الداخيل القائل إ ّن
نظام دمشق قد أصبح جز ًءا من "القوس الشيعي" املمتد من طهران
إىل جنوب لبنان( .((3ونظ ًرا للتنافس التاريخي بني طهران وأنقرة عىل
النفوذ اإلقليمي ،فإ ّن متتني العالقات مع تركيا كان أيضً ا أداة مهمة يف
محاولة سورية تحقيق توازن بني قوتني إقليميتني صاعدتني ،هام إيران
التي بدأت متسك بزمام األمور يف العراق عرب حلفائها وتسعى إىل
وصل مناطق نفوذها يف اإلقليم ،وتركيا التي بدأت تنهج سياسة رشق
أوسطية أكرث فعالية بسبب تنامي مصالحها يف املنطقة ،وتبدي قلقًا
متزاي ًدا جراء تنامي نفوذ طهران اإلقليمي إثر الحرب عىل العراق(.((3

ومثلام أخذت إيران ترى أن العراق ميثّل منطقة نفوذ حيوي لها،
بدأت تركيا ترقب سورية من املنظار نفسه ،ومن ث ّم كانت سورية
بالنسبة إىل تركيا أهم من أن ترتك للنفوذ اإليراين الساعي إىل ضمها
لقوس النفوذ املتشكل .ومن جهة أخرى ،أدت عالقات تركيا السياسية
والتجارية والثقافية املتنامية مع سورية إىل نشوء دوائر مصالح
مرتبطة بها ،سواء داخل مؤسسات الدولة السورية أو يف املجتمع
34 International Crisis Group, Reshuffling the Cards? (I) Syria's Evolving
Strategy, Middle East Report No. 92, 14/12/2009, p. 5 - 7, at: http://bit.
ly/1QbxBxK
35 George Friedman, “Syria, Iran and the Balance of Power in the Middle
East”, Stratfor, 22/11/2011,
http://www.stratfor.com/weekly/20111121-syria-iran-and-balance-powermiddle-east
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شامل .كام ظهرت دوائر مصالح مرتبطة
السوري خاصة يف حلب ً
بإيران داخل مؤسسات األمن والجيش السوري الذي أخذ يتحول إىل
منط قتايل وتكتيكات خفيفة شبيهة مبا يتبناه حزب الله( .((3وهكذا
يف الوقت الذي كان فيه اإليرانيون يحاولون تنمية نفوذهم يف
سورية ،كان األتراك يفعلون اليشء نفسه تقري ًبا .لذلك فإ ّن التنافس
الرتيك  -اإليراين كان قامئًا بالفعل يف سورية قبل اندالع الثورة السورية،
وغذاه بشار األسد يف محاولة منه للخروج من عزلته ،ولتعزيز دوره
اإلقليمي ،وتنويع مروحة الخيارات أمام بالده .وعالوة عىل ذلك ،كان
بشار يتطلع إىل مرحلة ما بعد الخروج األمرييك من العراق ،واستعداد
تركيا وإيران (التي أصبح لها هي األخرى حدود مع سورية) عىل ملء
الفراغ ،وكان من ث ّم يحاول أن يلعب لعبة النفوذ الرتيك ضد النفوذ
اإليراين ،حتى ال يتمكن أحد الطرفني من االستفراد به.

السقوط في شرك لعبة خطرة
أدى غزو العراق إىل خروج دولة عربية كربى من موازين القوى
اإلقليمية ،يف حني تراجعت أدوار الفاعلني العرب اآلخرين (مرص
والسعودية بعد أن انفرط عقد تحالفهام مع سورية) .كام أدى
الحصار الذي تعرضت له سورية بسبب موقفها من غزو العراق،
وإخراجها من لبنان إىل زيادة اعتامدها عىل إيران ،حتى تحولت إىل
رشيك أصغر يف عالقة ظلت تحمل يف مجملها طابع الندية لنحو ربع
قرن ( .)2005 - 1979أدت هذه التغيريات إىل صعود دور الفاعلني
اإلقليميني (تركيا – إيران) ،يف مقابل تراجع األدوار العربية وانكفائها.
تنامي النفوذ اإليراين يف سورية بعد السيطرة عىل العراق كان مصدر
قلق لألطراف األخــرى يف املنطقة ،وهام السعودية وتركيا .وقد
حاولت السعودية ،بعد غياب عن املشهد تال غزو العراق ومقاطعتها
لنظام األسد بسبب اغتيال الحريري ،الدخول عىل خط التنافس
الرتيك  -اإليراين عىل سورية منذ مطلع العام  ،2009عندما أطلق
امللك عبد الله بن عبد العزيز دعوة إىل املصالحة يف القمة العربية
االقتصادية األوىل بالكويت يف كانون الثاين  /يناير  .((3(2009ونتيجة
لهذه املصالحة غدا لدى النظام السوري العب جديد ،دخل حساباته
يف لعبة التوازنات اإلقليمية ،وأصبح يستغل التناقض الرتيك  -اإليراين
– السعودي ،وتنافسهم يف كسبه إىل جانب كل منهم .وقد استفاد
النظام من هذا املناخ ،إلطالق ما أصبح يعرف مبرشوع ربط البحار
 36مروان قبالن" ،إيران يف حسابات موسكو السورية" ،العريب الجديد ،2015/4/11 ،يف:
http://bit.ly/1S2cjZw
" 37مصالحة سعودية سورية مرصية قطرية يف مقر امللك عبد الله بالكويت" ،العربية،
 ،2009/1/19يف:
http://www.alarabiya.net/articles/2009/01/19/64501.html
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الخمس عرب سورية (بحر قزوين – البحر األسود – الخليج العريب –
البحر األحمر -البحر املتوسط)(.((3
يف الــعــام  ،2010بلغ التنافس عــى ســوريــة داخـــل املثلث
الرتيك – السعودي  -اإليراين ذروته ،حتى أ ّن دمشق كانت العاصمة
اإلقليمية الوحيدة التي كان ميكن أن تستقبل زعامء الدول الثالث يف
األسبوع نفسه .وقد أدرك النظام حينها معنى قدرته عىل جمع هذه
التناقضات وأهميته بالنسبة إىل هذه األطراف ،فجعل يستغلها إىل
أبعد الحدود( .((3لكن هذه اللعبة كان لها رشوطها وسياقاتها التي ما
إن تغريت ،حتى بدأت تؤدي نتائج عكسية وخطرية.
كان النظام قــاد ًرا عىل إدارة عالقاته اإلقليمية بطريقة معقولة
ومتوازنة ،يف ظل وجود قوة أمريكية ،كانت تفرض قواعد اللعبة من
أول ،وقوة رشق أوسطية مقيمة يف العراق
منطلق كونها قوة عظمى ً
ثانيًا ،وتشكل حائط صد أمام طموحات الدول اإلقليمية .مل يدرك
النظام أ ّن الخروج األمرييك من املنطقة سوف يكون له تأثري عميق
يف استقراره واستمراره ،فقد حرك انسحاب األمريكيني مكامن الطموح
املوجودة لدى األتراك واإليرانيني لوراثة النفوذ األمرييك يف املنطقة،
وملء الفراغ الناجم عن رحيله .وأصبحت سورية الواقعة عىل
خط االندفاع اإليراين القادم من الرشق نحو املتوسط أفق ًيا (محور
رشق  -غرب) ،وعىل خط االعرتاض الرتيك القادم يف اتجاه شبه الجزيرة
العربية عموديًا (محور شامل جنوب) ،نقطة التقاء املتنافسني اإليراين
والرتيك مللء فراغ االنكفاء األمرييك ،فتحولت ساحة رصاع بينهام ،بعد
أن كانت بيضة القبان التي يحاول كل طرف استاملتها.
لذلك ،ومع الخروج األمــريك من العراق ،واستالم إيـران املواقع
األمريكية فيه ،ث ّم انرصافها إىل محاولة ربط مناطق نفوذها يف لبنان
عرب سورية ،كان ال بد من توقع ردة فعل إقليمي من جريان سورية
اآلخرين (العرب واألتراك) ،إذ بدا وكأن املنطقة مقدمة عىل تحول
إسرتاتيجي غري مسبوق فيام لو ت ُركت إيران تستأثر بالنفوذ يف العراق
وسورية ولبنان ،أل ّن هذا سوف يفصل تركيا عن العامل العريب واألخري
عن أوروبا .ومن ث ّم فإ ّن ما مل تتمكن الواليات املتحدة من فعله
بعد غزوها العراق ،وهو تقويض أركان النظام يف سورية ،تكفل به
انسحابها كنتيجة جانبية (.((4()Collateral Damage
 38جانبالت شكاي" ،الديبلوماسية السورية ...ورؤية الربط بني البحار الخمسة" ،الراي،
 ،2010/12/29يف:
http://www.alraimedia.com/ar/article/last/2010/12/29/234331/nr/nc
39 “Reshuffling the Cards? (I): Syria's New Hand”, International Crisis
Group, Middle East Report No. 93, 16/12/2009, at: http://bit.ly/1o8U73R
 40انظر :قبالن" ،موقع السياسة ،"...ص .500 - 461

تحفز القوى اإلقليمية املرتقبة خروج القوة األمريكية للتنافس عىل
وراثتها ،تزامن مع اختامر عوامل التفجر داخل بنية املجتمع السوري
الذي كان مير هو اآلخر بحالة من تغري موازين القوى ظلت سائدة
بني النظام وقوى املجتمع ألكرث من أربعة عقود .وهكذا ،فإ ّن لعبة
إدارة التوازنات التي استعملها النظام مبهارة للتعامل مع تداعيات
سقوط العراق عام  ،2004انهارت مع الخروج األمرييك وتفجر الوضع
الداخيل ،وذلك يف سياق ثورات "الربيع العريب" ،وانطلقت حرب
وكالة إقليمية كانت أطرافها الرئيسة هي إيران وتركيا ،قبل أن تنضم
اليها السعودية التي قررت عدم تكرار خطأ ترك العراق يقع يف يد
إيران بعد أن سقط بالغزو األمرييك.

احتدام الصراع على سورية
مع اقـراب موعد االنسحاب األمــريك من العراق ،حاولت تركيا
بالتعاون مع سورية وقطر الحد من النفوذ اإلي ـراين يف العراق.
فدعمت الدول الثالثة القامئة العراقية ،وكان يقودها إياد عالوي،
يف الوصول إىل السلطة ،بعد أن فازت يف االنتخابات العامة التي
جرت مطلع العام  .2010لك ّن األمريكيني اتفقوا مع إيران عىل دعم
املاليك ،وغريت سورية موقفها للتالؤم مع التطور الجديد ،وذلك بعد
أن حصلت عىل وعد أمرييك بإعادة السفري إليها إذا ساعدت يف تحقيق
الهدوء يف العراق متهي ًدا لالنسحاب( .((4ورأى األمريكيون أ ّن الهدوء
املطلوب لسحب قواتهم من العراق يتحقق من خالل التفاهم مع
إيران ،وليس من خالل العمل ضد رغباتها ،وهكذا جرى دعم املاليك
وليس عالوي.
 41مروان قبالن" ،عودة أمريكا وظروف نشأة التحالف ضد داعش ..قراءة جديدة" ،العريب
الجديد ،2015/3/2 ،يف:
http://bit.ly/202qP2C
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مع عودة املاليك إىل السلطة يف العراق ،بدت تركيا مستسلمة إىل
فكرة هيمنة إيران عىل معظم العراق نتيجة حجم املكون الشيعي
وثقله هناك ،لكن األمر بدا مختلفًا مع سورية .إذ رأت تركيا أ ّن هيمنة
إيران عىل القرار يف سورية سوف يعني قطعها كل ًّيا عن محيطها
العريب والرشق أوسطي ،وخاصة منطقة الخليج ،ويلحق بالغ الرضر
مبصالحها التجارية والجيوسياسية .لذلك عندما اندلعت الثورة،
الحت لرتكيا فرصة ذهبيّة لتصحيح موازين القوى ملصلحتها عرب
محاولة إنشاء نظامٍ بديل يف دمشق يكون قريبًا منها ،ويشكّل حليفًا
إسرتاتيجيًّا لها(.((4
بادرت تركيا ،أ ّول األمر ،إىل استغالل حالة االرتباك التي يعيشها النظام
السوري لل ّدفع باتّجاه تشكيل حكومة وحدة وطن ّية تشمل ممثّلني
عن اإلخوان املسلمني ،ما يضمن لها نفوذًا واس ًعا داخلها ،عىل أساس
أ ّن هؤالء حلفاؤها .لك ّن املحاولة فشلت .ومع استمرار النظام يف
رفض أي حل غري أمني لألزمة ،اضطرت أنقرة إىل إشهار عدائها له ،عرب
احتضان معارضاته السياسية ث ّم العسكرية ،عندما بدأ الرصاع يأخذ
من ًحى أكرث عنفًا(.((4
ما حصل مع تركيا ينطبق كذلك عىل دول الخليج العربيّة التي ساءها
تف ّرد إيران بالسيطرة عىل القرار يف العراق ،ومت ّدد نفوذها ليشمل
املتوسط .كانت اململكة
الهالل املمت ّد من حدود أفغانستان إىل البحر
ّ
العربيّة السعوديّة عىل وجه الخصوص ،األكرث حساسيّة تجاه هال ٍل
فضل
شيعي ميت ّد شامل حدودها مع العراق وبالد الشام( .((4هذاً ،
ّ
َ
مخاوف من تصاعد النفوذ اإليرا ّين يف اليمن حيث التم ّرد الحو ّيث،
عن
ومحاوالت طهران التدخّل يف الشؤون الداخل ّية لدول خليج ّية ع ّدة
حيث توجد أقلّيات شيع ّية مه ّمة ،وهو ما كشفت عنه ترصيحات
عد ٍد من املسؤولني اإليران ّيني.
قاومت إيران بشدة محاوالت خصومها اإلقليميني إسقاط نظام األسد،
ووفرت له كل أسباب الصمود ،مبا يف ذلك تقديم مساعدات مالية
كبرية عىل شكل قروض ،كام قامت بإرسال متطوعني من دول مختلفة
للقتال إىل جانبه ،وصولً إىل إرسال قوات من الحرس الثوري ملساعدته
يف مواجهة تقدم قوات املعارضة .وكلام ازداد الدعم اإليراين للنظام
السوري ،كان يزداد معه حجم النفوذ اإليراين ،حتى غدت إيران
صاحبة القرار األول عىل األرض يف املناطق التي يسيطر عليها النظام.
42 Bulent Aliriza & Stephen Flanagan, “The End of Zero Problems? Turkey
and Shifting Regional Dynamics”, Center for Strategic and International
_Studies (CSIS), 12/4/2012, at: http://csis.org/files/publication/120413_gf
aliriza_flanagan.pdf
43 Aras, “Turkish-Syrian …”.
44 Freidman, 18/10/2011...
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وقد تسبب حجم النفوذ اإليراين وتدخل إيران يف كل التفاصيل
حالة ضيق شديدة يف دوائر النظام ،دعته إىل استدعاء العب أكرب
إىل الساحة ،يف محاولة منه للحد من النفوذ اإليراين من جهة ،وقطع
الطريق عىل محاوالت تركيا املتنامية إلسقاطه من جهة أخرى.

استدعاء روسيا
يف إطار لعبة التوازنات التي كان بشار األسد يحاول إنشاءها حول
سورية ،ولتغطية ضعفه املتزايد بعد انهيار العراق وخروجه من
لبنان ،بدأ مبحاولة تطوير عالقاته مع روسيا ،فقام يف آخر عام ،2004
بزيارة روسيا التي مل تكن تعري اهتام ًما كب ًريا لسورية يف ذلك الوقت.
خالل الزيارة التي قام بها متشج ًعا مبوقف روسيا املعارض لغزو
العراق ،حاول بشار األسد إحياء التحالف القديم واستدعاء أجواء
الحرب الباردة ،لك ّن روسيا مل تكن مهتمة كث ًريا بهذا العرض ،ألنها
كانت يف ذلك الوقت ما تزال تحاول استعادة توازنها الذي فقدته
بسقوط االتحاد السوفيايت ،ومل تكن مهتمة بأي رصاع مع الغرب .كام
أنها آخذت بشار األسد عىل أنه مل يطرق أبوابها ،إلّ عندما أغلقت
عب الروس عن امتعاضهم من هذا
يف وجهه أبواب الغرب( .((4وقد ّ
السلوك ،عندما سمحوا بتمرير جميع قرارات مجلس األمن املتصلة
بسورية مبا فيها القرار رقم  1559الذي صدر يف أيلول  /سبتمرب ،2004
ودعا إىل إنهاء الوجود العسكري السوري يف لبنان ،والقرار  1595الذي
صدر يف نيسان  /أبريل  2005ونص عىل تشكيل لجنة تحقيق دولية
يف اغتيال الحريري(.((4
45 Marwan Kabalan, “Is Syria's Eastward Drift Viable”, Gulf news, 2/6/2006.
46 Andrej Kreutz, Russia in the Middle East: Friend or Foe? (Westport:
Greenwood Publication Group 2007), pp. 37 - 38.
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لكن بشار متكّن مع ذلك خالل زيارته األوىل إىل موسكو من إبرام
اتفاق يلغي أكرث من  %70من ديون روسيا املستحقة عىل بالده
خالل فرتة الحرب الباردة ،وتسديد الباقي عىل شكل بضائع ،أو
استثامرات داخل سورية .وقد سنحت الفرصة أمام بشار من جديد
لتوطيد العالقة مع الكرملني ،عندما قامت روسيا بغزو جورجيا
يف آب  /أغسطس  ،2008فقد أ ّدى زيارة أخرى إىل موسكو أعرب
فيها عن تأييده الكامل للموقف الرويس ،وهو أمر لقي استحسانًا
يف موسكو التي أخذت تبدو أكرث استعدا ًدا ملواجهة الغرب ،بسبب
توسع األطليس وموضوع الدرع الصاروخية والثورات امللونة التي
رأت روسيا أنها مؤامرة غربية تستهدف الوصول إليها وإطاحة نظامها
أو عىل األقل إحاطتها بأنظمة معادية.
لذلك ،عندما اندلعت الثورة السورية ،اتخذت روسيا موقفًا مؤي ًدا
لألسد ،وحالت دون صدور أي قرار عن مجلس األمن يدين العنف
الذي استخدمه نظامه ضد املتظاهرين ،كام تبنت رواية النظام
لجهة وجــود عصابات مسلحة تنرش الرعب واإلرهــاب يف طول
سورية وعرضها(.((4
وقد مثّل ارتياب موسكو من صعود تيارات اإلسالم السيايس يف
العامل العريب ،ووصولها إىل السلطة أحد املحددات املهمة للموقف
الرويس من األزمة السورية ،إذ مل تخف موسكو قلقها من تصاعد
هذا املد يف أقاليمها اإلسالمية ،خاصة يف ضوء تجاربها يف أفغانستان
فضل عن ذلك ،تتوجس روسيا خوفًا من تنامي النفوذ
والشيشانً .
اإلقليمي الرتيك بفعل النجاح االقتصادي والسيايس الذي حققه
النموذج اإلسالمي لحزب العدالة والتنمية .ومبا أ ّن تركيا هي وريث
الدولة العثامنية ،خصم روسيا التاريخي ،مع مالحظة ما لها من نفوذ
وامتدادات يف جمهوريات آسيا الوسطى اإلسالمية أث ّر بوضوح يف
الحسابات الروسية( .((4وقد ساهم النظام السوري يف تغذية مخاوف
روسيا من تعاظم النفوذ الرتيك من جهة ،وارتباطه بتيارات دينية من
جهة أخرى ،عرب تصوير االحتجاجات عىل أنها حركة إسالمية س ّنية
تسعى إىل إطاحته ،وإحالل نظام قريب من أنقرة يف دمشق .لذلك
رأت موسكو أ ّن وصول نظام س ّني إىل الحكم يف سورية مبعث قلق
رئيس لروسيا ،كام جاء عىل لسان وزير خارجيتها سريغي الفروف ،مبا
 47انظر" :الفروف :الغرب يتعامل بازدواجية مع اإلرهاب" ،روسيا اليوم ،2012/12/22 ،يف:
http://bit.ly/1Kn2BOE
48 Leon Hadar, “Understanding Moscow's Mideast Policy,” The
National Interest, 21/6/2012, at: http://nationalinterest.org/commentary/
understanding-moscows-mideast-policy-7092
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أنه يهدد توازنات القوى يف الرشق األوسط والبلقان والقوقاز وآسيا
الوسطى ،وهي مناطق تحظى باهتامم كبري يف الكرملني(.((4
من جهة أخرى ،مثّلت إيران خالل العقد املايض مشكلة حقيقية
بالنسبة إىل روسيا ،فهي من جهة تخىش من تزايد نفوذ إيران
اإلقليمي عىل حساب الدور الرويس ،وكذلك من منافستها لها يف
قطاعي النفط والغاز ،لكن من جهة أخرى ترى موسكو يف إيران خطًا
دفاعيًا أساسيًا عنها عندما يتعلق األمر بسعي الغرب إىل مد نفوذه
إىل التخوم الجنوبية لروسيا .وبناء عليه ،ترى روسيا أ ّن وجود إيران
معادية للغرب أمر حيوي ألمنها القومي( ،((5وقد انعكست هذه
الرؤية عىل طريقة إدارة موسكو لالزمة السورية .فالرصاع الدائر يف
سورية – من وجهة نظر موسكو  -إنّ ا هو حرب تخوضها واشنطن
وحلفاؤها اإلقليميون (دول الخليج وتركيا) ،إلضعاف إيران وإخراجها
من سورية ،متهي ًدا للقضاء عىل نفوذها وفرض رشوط "االستسالم"
يخل مبوازين القوى اإلقليمية القامئة(.((5
عليها ،ما ُّ
ومن املصالح الروسية البارزة يف األزمة السورية أن تسعى موسكو
إىل التمسك مبكانتها بصفتها عمالقًا يف حقل الطاقة ،وتعمل عىل
منع املنافسني الكبار من مزاحمتها اقتصاديًّا وإسرتاتيج ًّيا ،فموسكو
تعتقد أنه مع تناقص عدد سكانها واضمحالل دورها وانتقالها من
قوة عاملية إىل قوة إقليمية ،فإ ّن قطاع الطاقة قد يكون الخيار األمثل
وربا الوحيد لتحقيق مكانة عاملية ،يف ظروف تشهد تحوالت عميقة
ّ
يف بنية النظام الدويل( .((5لذلك تجد أ ّن عالقاتها باملنافسني الكبار يف
حقل الطاقة تراوح بني الفتور والتوتر ،مبا يف ذلك مع إيران(.((5
إ ّن التنافس الدويل واإلقليمي عىل خطوط نقل الغاز والنفط سواء
من بحر قزوين أو من الدول املطلة عىل الخليج العريب مثّل من ث ّم
" 49الفروف :إذا سقط النظام السوري بعض بلدان املنطقة ستامرس ضغوط هائلة إلقامة
نظام سني" ،صحيفة الرشق األوسط ،عدد 2012/3/22 ،12168؛ وأيضً ا" :ترصيحات الفروف
عن "حكم السنة" يف سوريا تثري إدانات موسعة" ،صحيفة الرشق األوسط ،عدد ،12169
.2012/3/23
 50للداللة عىل أهمية إيران بالنسبة إىل األمن القومي الرويس ،انظر مثال كتاب أهم
منظري اإلسرتاتيجية الروسية يف فرتة ما بعد الحرب الباردة ،ألكسندر دوغــن ،أسس
الجيوبوليتكيا ومستقبل روسيا الجيوبوليتيك ،عامد حاتم (مرتجم) ،ط ( 1بريوت :دار الكتب
الجديدة املتحدة ،)2004 ،ص .294 - 286
" 51الفروف :ان ما يجري يف الغرب حول سورية متليه املصالح الجيوسياسية" ،روسيا
اليوم ،2012/10/22 ،يف:
http://arabic.rt.com/news_all_news/analytics/69112/
52 Keith C. Smith, “Russia and the European Energy Security: Divide and
Dominate”, Center for Strategic and International Studies (CSIS) (October,
2008).
53 Vladimir A. Orlov & Miriam Fugfugosh, “The G-8 Strelna Summit and
Russia's National Power”, Center for Strategic and International Studies and
the Massachusetts Institute of Technology, The Washington Quarterly, vol. 29,
no. 3 (Summer, 2006), pp. 35 - 48.
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أحد املحددات املهمة للموقف الرويس من األزمة السورية .إذ تخىش
موسكو من أن يؤدي سقوط النظام السوري إىل زعزعة مكانة روسيا
التي تهيمن عىل سوق الغاز األوروبية ،نتيجة مد الغاز القطري عرب
السعودية وسورية إىل تركيا وأوروبا ،ما من شأنه أن يحرم الكرملني
ورقة رابحة إسرتاتيج ًّيا واقتصاديًّا(.((5
كام دخلت االكتشافات الجديدة للغاز يف رشق املتوسط يف الحسابات
الروسية املتصلة باألزمة السورية ،مبا ينبئ بإعادة رسم خارطة
التحالفات اإلسرتاتيجية يف املنطقة( .((5إذ تتنامى باطراد العالقات
اإلرسائيلية – اليونانية – القربصية عىل أرضية تعاون هذه األطراف يف
استثامر حقول الغاز املكتشفة حديثًا يف املنطقة .وتقوم روسيا بدور
الراعي لهذه العالقة ،مستفيدة من روابطها التاريخية مع اليونان عرب
الكنيسة األرثوذكسية من جهة ،ومن وجود نحو مليون مهاجر يهودي
من أصول روسية يف إرسائيل من جهة أخرى .وللداللة عىل أهمية
القضية بالنسبة إىل موسكو ،قام بوتني بزيارة إرسائيل وقربص ،مبارشة
عقب عودته لسدة الرئاسة يف شهر حزيران  /يونيو  ،2012إذ عرض
عليهام تقديم الدعم الرويس التقني وإنشاء مشاريع مشرتكة(.((5
يف الوقت نفسه ،تبدي موسكو قلقها من إمكانية قيام تركيا ،بعد
االكتشافات الجديدة ،بتحقيق نوع من االستقالل الطاقوي عنها.
لذلك ،تبنت روسيا موقف قربص واليونان يف النزاع الدائر مع تركيا
حول حدود امللكية البحرية لهذه الحقول ،وإمكانية استثامرها(.((5
وقد زاد اندالع األزمة األوكرانية ،يف شتاء العام  ،2014من إرصار
روسيا عىل أداء دور مؤيد لنظام بشار األسد يف سورية ،إذ مل يوجه
الغرب رضبة قوية لروسيا عرب إسقاطه النظام الحليف لها يف كييف
فحسب ،بل فرض عليها عقوبات قاسية أيضً ا ،وذلك ر ًدا عىل قيامها
بضم شبه جزيرة القرم يف آذار  /مارس  ،2014وكأنه يتعامل مع دولة
عاملثالثية .لذلك ،عندما تلقى الرئيس بوتني دعوة من النظام السوري
للتدخل عسكريًا إىل جانبه ،بعد أن بدأت قواته تتداعى أمام تقدم
املعارضة خاصة يف مناطق الشامل الغريب بداية من ربيع  ،2015بدا

54 John Parker, “Understanding Putin Through a Middle Eastern Looking
Glass”, Institute for National Strategic Studies, National Defense University,
Strategic Perspective, No. 19 (July 2015).
55 Hadar.
56 George Friedman, “Putin's Visit and Israeli-Russian Relations”, Stratfor,
26/6/2012, at: http://www.stratfor.com/weekly/putins-visit-and-israelirussian-relations
57 Hadar.
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أ ّن لدى بوتني من األسباب ما يكفي لتلبية الدعوة( .((5وكان من أهم
نتائج التدخل العسكري الرويس يف سورية أنه أدى إىل تراجع أدوار
القوتني اإلقليميتني إيران وتركيا يف الرصاع الدائر يف سورية ،لكنه أفقد
من جهة أخرى النظام السوري استقاللية القرار ،بعد أن أصبحت
إرادته مرتبطة كل ًيا باإلرادة الروسية(.((5

خاتمة
ترك سقوط العراق بيد االحتالل األمرييك النظام السوري مكشوفًا،
أمام الضغوط التي تنامت بسبب معارضته غزو العراق عام ،2003
واتهامه باغتيال رئيس وزراء لبنان األسبق رفيق الحريري عام .2005
الضعف البنيوي الذي أملّ بالنظام ،دفعه إىل االلتصاق أكرث بإيران،
فتحولت إىل رشيكه األمني والعسكري األول ،كام ذهب يف اتجاه
االنفتاح عىل تركيا التي تحولت إىل رشيكه التجاري األكرب.
وفيام حاول النظام استخدام عالقاته الوثيقة مع القوتني اإلقليميتني
الكربيني لتوفري غطاء حامية له من الضغوط الخارجية ،حاول
يف الوقت نفسه تحقيق نوع من التوازن بينهام ،فقد نجح يف أن
تح ّول إىل حاجة إسرتاتيجية لكليهام ( ،)Strategic Assetوأذىك حدة
التنافس بينهام عىل كسبه .أعطى هذا األمر النظام هامش مناورة
واس ًعا ،وموق ًعا فري ًدا يف اإلقليم لجهة قدرته عىل الجمع بني األقطاب
اإلقليمية املتنافسة ،بصفته حلقة الربط والتوازن بينها ،خاصة بعد
االنفتاح عىل السعودية بد ًءا من عام  ،2009ومحاولة التقارب مع
روسيا يف محاولة الستعادة اهتاممها باملنطقة.
وقد استغرق النظام يف قدرته عىل إدارة لعبة التوازنات اإلقليمية
هذه ،طاملا ظل وضعه الداخيل مستق ًرا ،لكن ما أن اندلعت الثورة،
واختل ميزان القوى الداخيل القائم بني النظام وقوى املجتمع الذي
يحكمه ،حتى تح ّول التنافس اإلقليمي عىل سورية إىل رصاع دموي.
هنا ،فقد النظام قدرته عىل إدارة التوازنات اإلقليمية ،وتح ّولت سورية
إىل ساحة رصاع بني القوى عينها التي حاول االحتامء بها.
58 Marwan Kabalan, “Putin's Unexpected Move in Syria: Perspectives
on the Russian Intervention in Syria”, in Payam Mohseni (ed.), Disrupting
the Chessboard: Perspectives on the Russian Intervention in Syria, Harvard
Kennedy School, Belfer Center for Science and International Affairs, October,
2015, at: http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/Russia%20in%20Syria%20
-%20final%20web%202.pdf
 59انظر بنود االتفاقية الرسية التي وقعها النظام السوري مع موسكو ،والتي يتنازل
مبوجبها كليًا عن حقه يف السيادة واستقاللية القرار
Michael Birnbaum, “The secret pact between Russia and Syria that gives
Moscow carte blanche”, The Washington Post, 15/1/2016, at: http://wapo.
st/1J8pCoe
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*

العدالة االنتقالية واالنتقال الديمقراطي
في السياق العربي

ً
ً
متميزة خالل المراحل األولى لما اصطلح عليه "الربيع
مكانة
احتل موضوع العدالة االنتقالية
العربــي" ،بوصف هذا الموضوع أحــد أهم المداخل المحتملة لتحقيق االنتقال الديمقراطي
المنشــود ،ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق اإلنسان ،والتي هي من أبرز مطالب منظمات
حقــوق اإلنســان وطن ًيــا وإقليم ًيــا ودول ًيــا .وقــد وجــدت هــذه المطالــب صداها لــدى الفاعلين
السياسيين بنسب متفاوتة وحسب سياق كل تجربة .تقدم هذه الورقة مقاربة جديدة ضمن
ً
عــادة ما يكون فيها ســقف
الثقافــة الحقوقيــة والسياســية العربيــة ،وفــي ســياق فــورة ثورية
ّ
التمكن من المرتكــزات النظرية وســياقات التجارب
جــدا .ويعني ذلــك أن
المطالــب
مرتفعــا ً
ً
كل منهــا بقيــت محــدودة ،علــى الرغــم مــن التفاعــل
الدوليــة والــدروس المســتخلصة مــن ٍ
اإليجابي لبعض الفاعلين السياســيين مع تلك المطالب التي ارتبطت بـ "حماس" المرحلة.
تعــرض الورقــة لتجارب العدالة االنتقالية في الوطن العربــي وتقارنها بتجارب البلدان األخرى
ً
ً
والفتــة النظــر إلــى أنــه ال يمكــن ألي شــيء غيــر الكشــف عــن
عارضــة العقبــات والتحديــات،
الحقيقة والســعي وراء اإلنصاف أن يخلق األجواء المعنوية التي يمكن للمصالحة والسلم
االزدهار في كنفها.
*

خبري يف حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية ،رئيس مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية يف الرباط.

78
•لقد أدى سقوط رموز أنظمة "االستبداد والفساد" إىل االعتقاد
يف مدخل العدالة االنتقالية كآلية تجيب عن انتظارات الجامهري
يف املساءلة الشاملة لألنظمة السياسية سواء من حيث التدبري
السيايس ،أو من حيث الحكامة االقتصادية أو االجتامعية لرثوات
البالد ،أو من حيث معالجة انتهاكات حقوق اإلنسان .وقد أدى
هذا الوضع إىل اعتامد قوانني (كام يف تونس ،واليمن ،والعراق)،
وحتى إحــداث وزارات متعلقة بهذا املوضوع (مثل تونس
ومرص( .إال أ ّن مآل هذا االختيار مل يجد تجسي ًدا له بعد عىل
أرض املامرسة يف كل التجارب ،وهو ما يدعونا إىل قراءة املوضوع
من زاوية ما آلت إليه طموحات التغيري والدمقرطة يف املنطقة.
لقد عرفت املنطقة تجرب ًة وحيد ًة للعدالة االنتقالية منذ نحو ٍ
عقد من
الزمن يف املغرب ،من دون أن تحظى التجربة آنذاك باهتاممٍ وتتبعٍ
من لدن ناشطي حقوق اإلنسان يف املنطقة ألسباب ليست موضوع
علم بأنها حظيت باهتاممٍ ٍ
خاص من كربى املنظامت
هذه الدراسةً ،
الدولية غري الحكومية يف مجال حقوق اإلنسان ،كام تم التنويه بها من
األمني العام لألمم املتحدة((( .ولكن ميكن القول إ ّن تحقّق هذه التجربة
يف ظل استمرارية النظام املليك عىل الرغم من تغيريٍ بار ٍز يف سياسته
وانحيازه لدينامية اإلصالح وحقوق اإلنسان ،هي يف اعتقادنا ما أنتج
ٍ
موقف مسبقٍ من تجربة بُنيت
هذا التعامل املتحفظ الصادر عن
عىل الرتاكم ال عىل "القطيعة الجذرية" .إ ّن التطورات التي أفرزتها
تجارب التغيري "الجذري" ضمن سريورة "الربيع العريب" ،أكدت أن
األجوبة املطلوبة يف ظل واقع مركب ومعقد ،وحركية مل تبلور التصور
املتكامل ملتطلبات االنتقال الدميقراطي ،توجب استحضار تحديات
الواقع ،ومعوقات االنتقال يف كامل أبعادها ،ويف مسار التحول املمكن
تاريخ ًيا ،وليس املأمول نظريًا فحسب؛ وهو ما يتطلب كث ًريا من الحذر
والتأين يف تف ّحص الواقع تجنبًا ألية أحكام مترسعة.
لقد احتلت قضايا حقوق اإلنسان مكان ًة بــارز ًة ضمن مطالب
الحراك الدميقراطي يف املنطقة من خالل املطالبة بالحرية والعدالة
االجتامعية واملساءلة ألنظمة الحكم يف مختلف مجاالت التدبري .وال
شك أ ّن املواجهات وما خلفته من ضحايا قد جعلت مطلب العدالة
االنتقالية مع مرتكزاته وراهنيته مل ًحا ،وذلك من حيث طرحه
نظريًا ألهم االنشغاالت التي كانت حارضة بهذه الدرجة أو تلك
 1تقرير األمني العام لألمم املتحدة إىل مجلس األمن حول "سيادة القانون والعدالة
االنتقالية يف مجتمعات الرصاع ومجتمعات ما بعد الرصاع" 23 ،آب /أغسطس  ،2004وثيقة
 ، 616/S/2004يف:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/395/27/PDF/
N0439527.pdf?OpenElement
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لدى ناشطي الحراك وقواه ،والتي تؤطرها املكونات األساسية لهذه
املقاربة ،واملتمثلة يف(((:
•معرفة حقيقة ما جرى سواء يف مايض االنتهاكات الجسيمة
لحقوق اإلنسان ،أو تلك التي ارتكبت أثناء الحراك.
•املساءلة أو (املحاسبة) الجنائية والسياسية ملا جرى وتحديد
املسؤوليات يف ذلك.
•أية إجراءات ومقاربات لجرب رضر الضحايا واملناطق والفئات.

•بلورة ٍ
خطط لحامية البلد من تكرار ما جرى ووضع إسرتاتيجية
لإلصالح املطلوب.

•كيف ميكن توفري رشوط مصالحة بني املواطن ومؤسساته ،وهل
ميكن تحقيق هذه املصالحة ،ومع من ،ووفق أية رشوط؟
لقد وجدت دينامية الحراك نفسها محارصة مبختلف هذه القضايا
والتساؤالت يف ظل أوضاع سياسية مل تستقر ،وموازين قوى هشة،
وتطورات مل تتضح وجهتها بشكل نهايئ.

إ ّن األهمية التي أوكلت ملوضوع العدالة االنتقالية تعكس إىل ٍ
حد
ٍ
بعيد محاولة االعتامد عليها ملعالجة املأزق الذي قد أصاب بدرجات
مختلفة مسار التح ّول السيايس نحو الدميقراطية .كام أ ّن إدراجه
ضمن الوثيقة الدستورية أحيانًا (مرص ،تونس) أو اعتامد قوانني
إلطالق ديناميته (اليمن ،تونس) تعكس إراد ًة لتحصني هذا االختيار
من أي تراجع.
حقق مرشوع العدالة االنتقالية بعض النجاح يف عد ٍد من التجارب
الدولية ،ضمن سريورة سياسية مكنته من التقدم بشكلٍ تدريجي
 2الحبيب بلكوش" ،مدخل إىل العدالة االنتقالية" ،يف ندوة :العدالة االنتقالية يف السياقات
العربية (القاهرة :املنظمة العربية لحقوق اإلنسان.)2013 ،
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وتراكمي حسب ما كانت تسمح به تطورات التجربة الدميقراطية،
والحفاظ عىل التوازن الهش الذي يطبع مراحل االنتقال؛ إذ تكون كل
عنارص املحافظة ما زالت قوية ،وقوى التغيري مل تكن قد اشتد عودها
واتضحت رؤيتها وانبنت عىل قوى اجتامعية حاملة ملرشوع التغيري(((.
إ ّن أبرز هذه التجارب الرائدة يف مجال العدالة االنتقالية كام تبلورت
يف تشييل واألرجنتني وبعدها جنوب أفريقيا ،تسمح بالقول بأننا بصدد
مقاربة وآلية مرافقة لدينامية االنتقال السيايس الهادفة إىل الخروج
من أنظمة استبدادية أو حرب أهلية أو نظام عنرصي إىل بناء تجربة
دميقراطية .ولسنا هنا بصدد مقاربة تنوب عن االنتقال السيايس
ومسؤولية الفاعل املدبر لها (أو الفاعلني) يف هذه العملية مبا يق ّوي
رشوط نجاح االنتقال الدميقراطي ،ومنه معالجة مايض االنتهاكات.
مبعنى آخر ،إ ّن الهدف من هذه الديناميات هو توفري رشوط إنجاح
االنتقال يف ظل توافقات بني الفرقاء السياسيني األساسيني؛ فإيجاد
املداخل الذكية يف ظروف تكون مفتوحة عىل كل االحتامالت يف
التقدم أو الرتاجع ،هو الذي يساعد عىل اعتامد مقاربة العدالة
االنتقالية ،والتي ال ميكن النظر إليها كمنظومة دوغامئية ،ووصفة
جاهزة للتطبيق الكيل يف كل زمان ومكان .إنها دينامية تضع أرضية
للرتقي باملامرسة ،والدفع باإلصالح ،وإعادة االعتبار ،وبناء الثقة،
واالنخراط الفاعل يف حامية املرشوع الدميقراطي واالنتقال املنشود.
إ ّن استحضار هذه األبعاد يف تجارب العدالة االنتقالية ،والنظر إليها
كدينامية متواصلة وممتدة يف الزمن ،هو ما مكّن التجارب الناجحة
إىل هذا الحد أو ذاك ،من تحقيق بعض التق ّدم والرتاكم يف مجال
العدالة االنتقالية ويف عالقة وطيدة بتقدم االنتقال الدميقراطي.
وإذا كانت كل تجرب ٍة لها خصوصياتها التي يحكمها السياق التاريخي
والسيايس ،وموازين القوى ،ووضعية املؤسسات ودرجة اإلرادة
السياسية ،واملناخ الدويل وغريها ،فإ ّن هذا التح ّول من خالل العدالة
االنتقالية يف عد ٍد من التجارب التي تجاوزت الثالثني حتى اآلن ،قد تم
إقراره بشكل رصيح من األمم املتحدة من خالل تقرير األمني العام
يف آب /أغسطس  2004حول "سيادة القانون والعدالة االنتقالية
يف مجتمعات الرصاع ومجتمعات ما بعد الرصاع" ،وتلته التوصية
املعتمدة من الجمعية العامة لألمم املتحدة يف كانون األول /ديسمرب
 2005بخصوص "املبادئ األساسية التوجيهية املتعلقة بالحق يف
اللجوء إىل العدالة وجرب الرضر لضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق
اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين" ،وقرار مجلس حقوق اإلنسان يف
3 Sandrine Lefranc, Politiques du pardon (Paris: PUF, 2002).
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ترشين األول /أكتوبر  2011بإحداث آلية "مقرر خاص بالنهوض
بالحقيقة ،والعدالة ،وجرب الرضر ،وضامنات عدم التكرار" لدعم جهد
العدالة االنتقالية(((.

ومعلوم أ ّن هذه املرحلة االنتقالية عادة ما تتسم بهشاشة األوضاع
الداخلية ،ووجود مختلف القوى بشكلٍ وازنٍ مبا فيها القوى املحافظة
ذات االمتدادات يف أجهزة الدولة؛ مام يستدعي تحديد األولويات
حسب سياق كل ٍ
بلد وكل مرحلة؛ أل ّن كل تجربة لها خصوصياتها
وأولوياتها وتحدياتها .إ ّن السؤال الكبري والتحدي البارز الذي يكون
مطرو ًحا هو :كيف نحقّق االنتقال الدميقراطي مع معالجة إرث املايض
(االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان) ،ويف ظل تحديات الحارض
(ضامن السلم واألمن وبناء الدميقراطية) مع توفري الرشوط الرضورية
للتوجه نحو املستقبل (إصالح أجهزة الدولة وترشيعاتها ،وتحقيق
التنمية وضامن الحقوق)؟ إ ّن مراحل االنتقال نحو الدميقراطية تخلق
انتظارات ومطالب واسعة داخل صف القوى املساهمة يف إحداث
التغيري ويف صفوف ضحايا سياسات النظام السابق .وهنا يطرح سؤال
مستلزمات العدالة االنتقالية نفسه.
إ ّن اللجوء إىل هذه املقاربة كآلية يستلزم أولً توافر إراد ٍة سياسية
رصيحة لدى الدولةٍ ،
وحد أدىن من التوافق بني أبرز الفرقاء السياسيني
داخل البلد الذين يساهمون يف التح ّول ،وإرش ِ
اك املجتمع املدين
واإلعالم وممثيل الضحايا وأرسهم يف هذه العملية .وهنا ،تتدخل
كل تح ّول دميقراطي
األهــداف املتوخاة من هذه الدينامية .إ ّن ّ
يواجه مجموعة من األسئلة منها :كيف سيت ّم التعامل مع مختلف
علم بأننا نكون أمام
املسؤولني عن السياسات القمعية السابقةً ،
 4تقرير األمني العام لألمم املتحدة حول "سيادة القانون والعدالة االنتقالية يف مجتمعات
النزاع ومجتمعات ما بعد النزاع" 12 ،ترشين األول /أكتوبر  ،2011الوثيقة رقم  ، 634/S/2011يف:
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/542/85/PDF/
N1154285.pdf?OpenElement
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سياسات ممنهجة للدولة مبختلف أجهزتها تجاه معارضيها ،ولسنا
بصدد تجاوزات أو حاالت فردية لالنتهاك ،هذا يف الوقت الذي ال يزال
فيه هؤالء يتمتعون بسلطات نافدة؟ وكيف يجب تحقيق عدالة ترد
االعتبار للضحايا وأرسهم ،ومتكن املجتمع من الوقوف عىل حقيقة
ما جرى ،من دون تهديد مسار االنتقال بالنكوص وعدم االستقرار؟
وكيف نحقّق اإلصالح املؤسسايت يف الوقت الذي ما زالت أهم املواقع
يف يد القوى املحافظة للنظام السابق؟ وكيف نقوي رشوط تحقيق
االنتقال السيايس املنشود ونضعف القوى املناهضة للتغيري؟ تلكم
علم
بعض األسئلة التي تواجهها القوى التي تقود مثل هذه املراحلً ،
بأ ّن األجوبة تختلف من تجربة إىل أخرى ،مع استحضار دروس كل
سياق مبا يفيد التق ّدم عىل طريق البناء الدميقراطي.
إ ّن تجربة جنوب أفريقيا((( التي أثارت أكرب اهتامم يف هذه التجارب،
حل كل أجهزة الدولة ،وال إىل محاكمة قادتها أو مساءلة
مل تؤ ِّد إىل ّ
منظري ومرتجمي سياسة التمييز العنرصي التي كانت سياسة دولة،
ولكنها سهلت عملية االنتقال الدميقراطي يف إحدى أصعب التجارب
الدولية يف اعتقادنا .لقد كانت تجربة العدالة االنتقالية يف هذا البلد
إطا ًرا لتوطيد االنتقال السيايس من خالل "تنفيس" جامعي يكشف
بشاعة ما جرى وحقيقته ،وميكّن الشعب بكل مكوناته من سامع
أصوات الضحايا ،مع توفري رشوط مصالحة ال بد منها لضامن االنتقال
من نظام التمييز العنرصي إىل سيادة الشعب عرب البناء الدميقراطي،
ومع تجنيب البلد مأساة كانت تتهدده من خالل شبح حرب أهلية
رهيبة لو وقعت .وال بد من التأكيد هنا عىل حنكة القيادة السياسية
وحكمتها ،خاصة نيلسون مانديال (وأيضً ا فريدريك دوكلريك ،قائد
األقلية البيضاء الحاكمة آنذاك) ،التي انحازت بالكامل لهذا االختيار،
تجسد ذلك من خالل إرصار مانديال عىل إدراج مبدأ املصالحة
وقد ّ
يف الوثيقة الدستورية ،وجعله أيضً ا ضمن اختصاصات لجنة الحقيقة.
لقد ق ّدمت تجربة جنوب أفريقيا مسا ًرا أبهر العامل وطبع الذاكرة
بخصوص تحقيق التحول الدميقراطي وبناء تجربة متميزة يف مجال
العدالة االنتقالية يف ٍ
بلد عاش أبشع تجارب العنرصية والتمييز
العرقي وإنكار الحقوق البرشية .وسيكون من املفيد الوقوف بشكلٍ
موج ٍز عىل أهم خصائص هذا التحول ورؤية صانعيه من النخب
السياسية وكيفية ترجمة ذلك عىل أرض الواقع .لقد تطلب ذلك
أولً حوا ًرا بني أبرز خصمني كان أحدهام ينفي بشكل جذري أي
5 Lefranc.
وانظر الفصل الخامس بعنوان" :سياسية املصالحة الجنوب أفريقية" ،يف كتاب:
Kora Andrie, La justice transitionnelle, folio assais, no. 571 (Paris: Gallimard , 2012).
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مكانة سياسية وحتى برشية للطرف اآلخر ،وقد ترجمتها عقود من
قائدي حزب
نظام األبارتيد والتمييز العنرصي .لقد انترصت حكمة
ْ
املؤمتر األفريقي والحزب الوطني وتعقلهام ،ليعمال عىل تذليل
الصعاب والعقبات التي واجهت التسوية التاريخية التي تحققت
من خالل مسلسل تدريجي ،وخطة عمل مرت باقتسام السلطة إىل
إعداد انتخاب جمعية تأسيسية بعد خمس سنوات ،ثم وضع دستور
متوافق بشأنه ،مع تجربة للعدالة االنتقالية ولجنة للحقيقة هدفها
األسايس املساهمة يف تحقيق املصالحة واالنتقال الدميقرطي ،بعي ًدا
عن أية روح انتقامية أو تصفية حسابات.
أما يف أمريكا الالتينية ،فإ ّن محاكمة بعض القادة العسكريني والعفو
عنهم حسب موازين القوى وأوضاع البلد (األرجنتني)((( ،أو التوافق
عىل ضامن حصانة لقادة آخرين مدى الحياة (تشييل) ،والتوافق عىل
توفري الرشوط الالزمة إلنجاح االنتقاالت الدميقراطية بالدرجة األوىل،
مدخل
ً
قد شكل الخط األسايس لهذه التجارب .كانت العدالة االنتقالية
فحسب ملعالجة جانب من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان
بأشكال مختلفة حسب كل بلد .وقد شاءت صدف التاريخ أن يعتقل
الديكتاتور السابق لتشييل الجرنال بينوشيه يف بريطانيا ،مع أنه يتمتع
بحصانة يف بلده ،ويتم الدفاع عنه من طرف القيادة االشرتاكية (رئاسة
وحكومة) ضامنًا الستقرا ٍر سيايس وإلنجاح بناء التجربة الدميقراطية
حسب تقديرات الفرقاء السياسيني للبلد ،عىل الرغم من أنهم كانوا
ضحايا مبارشين أو غري مبارشين لسياسته .أما التجربة املغربية ،فقد
استطاعت أن تق ّدم إضافات يف التجارب الدولية ،أبرزها إمكانية
تحقيق تجربة العدالة االنتقالية يف ظل استمرار النظام نفسه ولكن
مع تغيريٍ بار ٍز يف سياسته يف مجال حقوق اإلنسان والدميقراطية.
إال أ ّن هذا املعطى استلزم أولً توافر إرادة سياسية لدى الدولة،
واملؤسسة امللكية باألخص ،ملعالجة مايض انتهاكات حقوق اإلنسان
يف سياق إصالحات متعددة ومرتاكمة شملت ما ميكن االصطالح
عليه باملصالحات يف مجال حقوق النساء (مدونة جديدة لألرسة)،
والحقوق الثقافية واللغوية (من خالل االع ـراف باألمازيغية)
والسياسية (من خالل تطور التجربة الدميقراطية واملصالحة مع
مختلف الفرقاء املعارضني االشرتاكيني واإلسالميني) ،والــروع يف
6 Kora Andrieu et Geoffroy Lauvau (dir.), Quelle justice pour les peuples en
transition? (Paris: PUPS, 2014).
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معالجة ملفات انتهاكات حقوق اإلنسان عىل امتداد ٍ
عقد سابقٍ من
اإلجراءات واإلصالحات(((.
الصف الليربايل ومن اليمني
أما يف إسبانيا ،فإ ّن القيادات السياسية من ّ
القريب من الديكتاتور فرانكو قد توافقوا مع قيادات اليسار عىل
بلورة أرضية لقيادة املرحلة االنتقالية نحو الدميقراطية أوكل إليها
تدبري مرحلتها األوىل ألحد املقربني من الجرنال ،وبنا ًء عىل دعمٍ من
املركزيات النقابية .وهكذا ،ت ّم إعداد دستو ٍر بهذه الروح ليجري بعده
التوجه إىل صناديق االقرتاع الختيار القوى السياسية التي ستدير
شؤون البالد وتدخل البالد تجربة دميقراطية متميزة بعد أن عاشت
مرحلة ديكتاتورية .لقد توافقت القوى املدبرة لالنتقال عىل خارطة
طريق استحرضت كأولوية أفق البناء الدميقراطي للبالد ومتطلباته،
بعي ًدا عن تصفية الحسابات أو فتح ملف مايض االنتهاكات من أجل
إرساء أسس نظام سيايس ال يسمح بتكرار مآيس املايض وفظاعاته،
وأمل لتقدم البالد واندماجها يف فضاء أورويب متحول .ومل
ويرسم أفقًا ً
يتم البدء يف التطرق مللف مايض االنتهاكات إال بعد أن استقر التحول
الدميقراطي وبدأ الحديث عن املوضوع من زاوية بعده التاريخي
والحفاظ عىل الذاكرة الجامعية(((.
أما يف عد ٍد من التجارب األفريقية ،فإ ّن هشاشة التحول وصعوبة
األوضاع الداخلية قد جعلت االنتقال وليد هذه البيئة ومتأث ًرا بها،
كام أ ّن االستعانة بآلية العدالة االنتقالية خضع لتحديات هذا السياق.
وهكذا ،تم اعتامد مناذج من العدالة الجنائية الدولية أو املختلطة
كام كان الحال يف رواندا وسرياليون ،مع انتقادات قوية رافقتها من
حيث الوقع ،مع اللجوء إىل إقامة لجانٍ للحقيقة ظلت حبيسة
تحديات االنقسام الطائفي واإلثني واالجتامعي القائم .لذلك ،فإ ّن
هذا التوجه مل يستطع الحسم يف نوعية االنتقال ومدى تأثريه يف تغيري
الواقع داخل كل بلد(((.
7 El Habib Belkouch, Démocratisation et droits de l'homme au Maroc,
rapport du cinquantenaire (Casablanca: éditions maghrébines, 2006).
وانظر أيضً ا :املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان ،التقرير الختامي لهيئة اإلنصاف واملصالحة
(املغرب :منشورات املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان ،طبعة خاصة)2007 ،؛ وندوة أسئلة
العدالة االنتقالية باملغرب (املغرب :مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية واملركز الدويل
للعدالة االنتقالية.)2008 ،
 8رودولفو مارتان فييا ،وزير الداخلية يف مرحلة االنتقال يف إسبانيا" ،االنتقال الدميقراطي
بإسبانيا" ،يف ندوة :االنتقال الدميقراطي باملغرب عىل ضوء التجارب الدولية (املغرب :مركز
دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية.)2011 ،
9 Andrieu et Lauvau, chapitre “la justice face aux transitions”; Pierre
Hazan, Juger la guerre, juger l'histoire (Paris : PUF, 2008), chapitre sur “la
”justice transitionnelle contre la justice pénale internationale.
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ويف لبنان ،وصل عدد األشخاص املختفني ما يتجاور سبع عرشة ألف
حالة اختفا ٍء ،وبخاصة منذ الحرب األهلية عام  ،1975وذلك حسب
جمعيات األهايل ومنظامت حقوق اإلنسان .وإذا كانت التوافقات
السياسية املربمة بني مختلف الفرقاء يف الطائف وما بعده قد مكنت
من فتح آمال يف هذا امللف من خالل إقرار إحداث لجان ٍ
تقص
بقرار من الربملان وأخرى بقرار من الحكومة ،فإ ّن أيًا من هذه اللجان
مل تقدم تقري ًرا حول عملها ومعوقات تقدمها .وحسب املنظامت
الحقوقية ،فإ ّن مام ال شك فيه أ ّن مختلف الفرقاء ال مصلحة لهم
يف فتح امللف والوقوف عىل حقيقة ما آل إليه مصري اآلالف من
مواطنيهم نظ ًرا ملا قد يسفر عنه التحقيق من مسؤولي ٍة جامعية
محتملة حول ما وقع ،إضافة إىل هشاشة األوضاع ،وإمكانية تورط
أو توريط قوى سياسية محلية وإقليمية أساسية ،وضعف مؤسسات
الدولة يف التحكم يف األوضاع األمنية والعسكرية ،والتخوف من إذكاء
الرصاعات واملواجهات مجد ًدا؛ وهي عوامل قد ال تخدم التق ّدم يف
هذا امللف ،ومن ث ّم قد تكون لها انعكاسات سلبية عىل املوقف
من دينامية العدالة االنتقالية كلها ،إن مل تجد أرضية لها بتوافق بني
مختلف الفرقاء وأرس الضحايا وتأخذ يف الحسبان تحديات املحيط
والقوى املؤثرة فيه.

ويبدو واض ًحا أ ّن التجربة املغربية مكنت من التقدم يف امللف
الحقوقي من خالل الوقوف عىل حقيقة ما جرى ،وكشف جل الحاالت
الفردية لالنتهاكات يف املجال ،وجرب الرضر الفردي والجامعي ،واعتامد
توصيات جريئة يف مجاالت اإلصالح املطلوب دستوريًا وقانونيًا
ومؤسساتيًا وغريها .وقد استفادت التجربة املغربية من الحراك
الدميقراطي الذي ارتبط بالحراك عىل مستوى املنطقة العربية ،ليك
تعطي لهذا البعد األخري مكانة متميزة وتتوي ًجا يف الوثيقة الدستورية
املعتمدة عام  ،2011والتي خصصت ثلث موادها لتوصيات هيئة
اإلنصاف واملصالحة .وال بد هنا من اإلشارة بإيجاز إىل اختيار التجربة
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اإلسبانية عدم الخوض بالكامل يف هذا البعد ،مع الرتكيز عىل رضورة
إنجاح االنتقال الدميقراطي باألساس من دون فتح ملفات مايض
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان .وقد جاء هذا االختيار يف إطار
توافقٍ سيايس تاريخي بني مختلف الفرقاء السياسيني من كال الطرفني
اليساري والفرانكاوي (نسبة للجرنال فرانكو).

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

يف التجربة الوحيدة التي عرفت بعض التوافق وأحدثت هيئة مكلفة
بامللف ،وهي التجربة التونسية .ونعتقد أن االستقاالت من هيئة
الحقيقة والكرامة واالنتقادات الحادة املوجهة لها وملدى استقالليتها
قد تضعف من مردودية األداء وتعوق سريورة املرشوع(.((1

لقد أبانت التجارب الدولية التي حققت تقد ًما يف مجال العدالة
االنتقالية أ ّن هذه املقاربة هي أعمق وأعقد من محاكمة بعض
الجناة ،عىل الرغم من رضورتها ،وفقًا للقانون الدويل لحقوق اإلنسان،
واملرتبط بطبيعة الحال بالسياق السيايس وموازين القوى وتقديرات
الفرقاء السياسيني املتعلق بكل تجربة وكل بلد.

سياق العدالة االنتقالية في
المنطقة العربية ما بعد "الربيع"
وتحدياتها
إذا كان السياق "الثوري" ،كام أسلفنا ،قد جعل املطلب عىل رأس
جدول األعامل ،فإنه ال بد من أن نسجل غياب رؤية متكاملة إىل ٍ
حد
ٍ
بعيد للسياق واألبعاد واألطراف املرتبطة باملرشوع.
إ ّن السياق السيايس مل يستطع فرز بناء أرضية مشرتكة بني الفرقاء
األساسيني الذين ساهموا يف دينامية التغيري ،ومل يقدروا بشكل دقيق
خصوصيات املرحلة .وهذا ما جعل ممك ًنا اللجوء إىل إعادة إنتاج
ثقافة "الهيمنة" وسياستها من خالل االستحواذ عىل السلطة أو محاولة
االستحواذ (كام جرى يف مرص وتونس) ،ويف ظل غياب أرضية مشرتكة
مؤطرة للفعل السيايس وتدبريه (الدستور) .ويف ظل هذه األجواء،
مل تتضح معامل مرشوع العدالة االنتقالية واألهداف املتوخاة منه
واملراحل التي سيغطيها ،ومدى توافر إرادة سياسية ضامنة لتعاون
الفرقاء املعنيني ومساهمتهم (مؤسسات الدولة وأحزاب وغريها) يف
دعم هذه الدينامية(.((1
لقد انعكست هذه الوضعية عىل مرشوع العدالة االنتقالية إىل حد
أنه توارى إىل الخلف يف ظل تطور األوضاع السياسية للبلد ودرجة
االحتقان والتوتر بني الفرقاء ،كام حدث يف التجربة املرصية ،أو أنه قد
جرت عرقلته جراء هذه األوضاع؛ مام أعاق انطالق عمله كام حدث
 10الحبيب بلكوش" ،االنتقال إىل الدميقراطية والحكم الرشيد" ،يف :ندوة التنمية
والدميقراطية وتطوير النظام اإلقليمي العريب (القاهرة :املنظمة العربية لحقوق
اإلنسان.)2013 ،

إ ّن التجارب التي تتشارك يف غياب أرضية متوافق بشأنها بني أهم الفرقاء
السياسيني،يكون مآل مرشوع العدالة االنتقالية فيها ميتًا كام هو الحال
يف اليمن أو ليبيا.
إ ّن اآللية مل تستطع أن تفرز نجاعتها نظ ًرا لغياب إرادة سياسية رصيحة،
ولطغيان االستقطابات والتجاذبات ،بشكل ال شك أنه كان سيؤدي
إىل توظيف املقاربة يف تصفية الحسابات مع الخصوم املبارشين أو
التاريخيني ،بدل تعزيز املشرتك يف البناء املطلوب سياس ًيا.
أما البلدان التي انهارت فيها الدولة (ليبيا) أو تم حل جل أجهزتها
(العراق)( ((1أو أنها تشهد دما ًرا وتناح ًرا (سورية واليمن) ،فسيكون من
باب العبث اآلن الحديث فيها عن تجربة العدالة االنتقالية.
تعاين العدالة االنتقالية يف املنطقة العربية مآل مرشوع االنتقال
فضل عن عدم وجود قوى داعمة له وراعية
الدميقراطي وإعاقاتهً ،
لديناميته الهادفة إىل إرساء قواعد دولة القانون واملؤسسات الدميقراطية
عىل أرضية توافقٍ سيايس ينترص للبلد بدل االنتصار ٍ
لطرف ضد اآلخر.
ومتى نضجت الرشوط املؤطرة لهذا االختيار ،وتوافرت إرادة سياسية
لدى الدولة وأبرز الفرقاء الفاعلني عىل قاعدة أرضية مشرتكة لتدبري
االختالف وتدبري االنتقال ،ستكون آنذاك دينامية العدالة االنتقالية
ومقاربتها قادرة عىل االنخراط يف تعزيز مسار البالد من خالل مداخل

 11ملزيد من التفاصيل انظر دراسة الحالة ضمن كتاب.Andrieu et Lauvau :
12 “La Justice transitionnelle,” actes d'un colloque international organisé
au Caire en Mai 2014 par l'Association égyptienne des juristes francophones.
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ملعالجة مايض االنتهاكات كدعامة ورافد لتصحيح اختالالت املايض
وضامن عدم التكرار ضمن سريورة وتراكم يحقق التحول املنشود.

إ ّن تجارب العدالة االنتقالية يف املنطقة العربية مل تنطلق بعد ،ما
عدا التجربة املغربية لهيئة اإلنصاف واملصالحة التي تبلورت يف سياق
سيايس خاص .ويف اعتقادنا أ ّن الرشوط السياسية العامة السائدة
يف دول "الربيع الدميقراطي أو العريب" غري مساعدة وال هي مالمئة
للخوض اآلن يف املوضوع .إال أ ّن ذلك ال يعني أنها مرشوع غري صالح
أو غري مالئم ،بل ال بد من أن يتم توفري الرشوط الدنيا الحاملة
ملرشوع البناء الدميقراطي ومرافقته بشكل مكمل من قبل مقاربة
ورؤى تسمح بفتح باب التساؤل والتفكري املشرتك يف مسار بناء
الدولة الحديثة وتحقيق دولة القانون واملؤسسات ،مع استخالص
الدروس من مامرسات ومآزق املايض ،عرب محاولة الجواب عن األسئلة
املحورية للعدالة االنتقالية :ماذا جرى يف تاريخنا السيايس؟ ومن
املسؤول (مؤسسات وفاعلون وسياق)؟ وما املطلوب إلعادة االعتبار
للضحايا؟ وما هي اإلجراءات واإلسرتاتيجية املطلوبة للحامية والوقاية
من تكرار ما جرى (اإلصالحات املطلوبة).
إنها املداخل األساسية لبلورة قاعدة مرشوع مجتمعي يحمي الحقوق
والحريات ،ويصون الكرامة ،ويحتكم لسيادة القانون واملؤسسات،
ويربط املسؤولية باملحاسبة .وتلك مهامت توجب رؤية لدى الدولة
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والفرقاء السياسيني واالجتامعيني وتهدف إىل تحقيق مصالحة عىل
أرضية ما سبق من أسئلة ،وتتوخى بناء املؤسسات وبناء الثقة يف
املؤسسات وتجعل املواطن محور اإلصالح وهدفه.
وال تعني املصالحة هنا ،كام قد يتبادر إىل الذهن عمو ًما ،طمس
الحقيقة وطي الصفحة من دون قراءتها ،كام أنها ال تعني النسيان؛
ألنه ال بد من الحفاظ عىل الذاكرة مبا يسمح من استخالص الدروس
ليك ال يتكرر ما جرى .وال شك أ ّن مسلسل بناء املصالحة له مداخل
كثرية منها السيايس ،والقانوين ،وإحداث آليات للحوار ،وبناء األرضية
املشرتكة بني الفرقاء ،وإرساء مرتكزات مرشوع مجتمعي مشرتك
يوجب الدفاع عنه من الجميع(.((1
إ ّن املصالحة من وجهة نظر العدالة االنتقالية مسلسل ووسيلة
وهدف ،يتم بناؤها بالتدرج يف أفق واسع يحتضنه املجتمع مبكوناته
كافة ويبني الثقة ويبعث األمل واإلطمئنان لدى املواطن.
لقد ركز الرئيس التشييل باتريسيو أيلوين عىل ما اعتربه ح ًدا أدىن
إلنجاح املصالحة حني قُ ِّدم له التقرير النهايئ للجنة الحقيقة عىل
هذا النحو" :إ ّن املشكلة العويصة النتهاكات حقوق اإلنسان والجرائم
البشعة األخرى التي أودت بحياة العديد من الضحايا ،وتسببت يف
الكثري من اآلالم يف املايض ما زالت قامئة .إنها جرح مفتوح يف روحنا
الوطنية ال ميكن أب ًدا أن نتجاهله ،كام ال ميكن التئامه بالنسيان فقط.
أن نغمض أعيننا وأن ندعي بأ ّن كل ذلك مل يحدث أب ًدا يعني أن نرتك
يف صميم مجتمعنا مصد ًرا لألمل والفتنة والكراهية والعنف .ال ميكن
ألي يشء غري الكشف عن الحقيقة والسعي وراء اإلنصاف أن يخلق
األجواء املعنوية التي ميكن للمصالحة والسلم االزدهار يف كنفها"(.((1
وذلك مسار يتطلب نخبًا سياسية قادرة عىل متلك مفاتيحه ،وتقاسم
مسالكه مع باقي الفرقاء ،وخلق الدينامية املجتمعية املحتضنة له
ولآلمال التي يخلقها مبا يضمن الحرية والكرامة.

13 Lefranc.
14 Paul Ricœur, La mémoire, l'histoire, l'oubli (Paris: Éditions du seuil, 2000).
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الحسين أخدوش

*

النزعة التحرّرية في الوطن العربي

ّ
ظــل االســتبداد والحكــم "األوليغارشــي" ،في المســتوى السياســي المحض ،الســمة البارزة
والطاغية على الدول العربية كافة ،حتى كادت هذه السلطوية أن تخنق المواطن العربي.
ّ
ظــل هــذا الوضع ،نطــرح التســاؤل حــول إن كان بإمــكان النزعــة التحررّيــة أن تصبح أفق
وفــي
ّ
إصــاح شــامل لثقافة شــعوب هــذه الدول فــي ظل ما تشــهده الســاحة العربية مــن توترات
ّ
يعد
سياســية ودينية طائفية مختلفة .ال
شــك في أن البحث عن جواب نهائي لهذا الســؤال ّ
مسألة صعبة ،بل مهمة محفوفة بالمخاطر ومنزلقات االختزال الشنيع أو التعميم السلبي.
فالربــط بيــن فكــرة اإلصــاح فــي الــدول العربيــة بشــكل عــام ،والمنظــور التحــرّري "الليبرالي"
المســتورد من الســياقات الثقافية األخرى المغايرة ،ليس ســوى فرضية غير مضمونة النتائج
ظل ســياق ثقافــي وتاريخــي واجتماعي مخالــف ً
فــي ّ
أصال للتربــة والثقافة التي نشــأت فيها
خاصا
النزعــة التحرّريــة الغربيــة ،وندعو إلــى ضرورة بلــورة وعي جديــد بمفهوم الحرية يكــون
ً
بثقافتنــا وفــي الوقت نفســه ال يقطعنا عن زمن الحضارة المعاصــرة ،بحيث يقدر على صوغ
تصورنا الخاص للتحرّر من النزعة الماضوية والتقليد الفج للغرب.
ّ
* باحث وأكادميي مغريب مختص يف الفلسفة والفكر اإلسالمي.
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مقدمة
يُجمع الــدارســون واملفكرون عىل عمق اإلشكاليات التنموية
والسياسية واالقتصادية التي تتخبط فيها املجتمعات العربية ،بالنظر
إىل تراكامت سلبية ثقافية وتاريخية وسياسية ،منذ قيام ما يسمى
بالدولة الوطنية القُطرية بعد فرتة االستعامر وحتى اآلن؛ فقد س ّببت
اختالالت هيكلية مزمنة يف الحكم والتنمية والحكامة الج ّيدة ،وأدت
إىل ضعف التقدم املثمر لشعوب هذه الدول ،حتى أصبحت آلية
اإلصالح من داخل الدولة املوروثة عن املستعمر غري مجدية يف كثري
من الحاالت.
لقد فشلت جميع املشاريع واملحاوالت اإلصالحية األوىل ،مثل محاولة
محمد عيل والنامذج القومية البعثية والنارصية ،يف فرز ٍ
منط ناج ٍح
للدولة الوطنية القادرة عىل أن تنهض برفع تحدي بناء مجتمع
سيايس دميقراطي تنموي قادر عىل حفظ كرامة الشعوب العربية من
الهشاشة والفقر واألمية .فباستثناء الدول النفطية الغنية مبال النفط،
تعيش أغلبية املجتمعات العربية األخرى يف اختالل مزمن وفقر
مدقع ،دالّني عىل فشل مشاريع التحديث املجتمعي للدولة الوطنية.
ظل االستبداد والحكم
أما يف املستوى السيايس املحض ،فقد ّ
"األوليغاريش" السمة البارزة والطاغية عىل هذه الدول كافة ،حتى
ظل هذا الوضع،
كادت هذه السلطوية أن تخنق املواطن العريب .ويف ّ
نطرح التساؤل من جديد حول إن كان بإمكان النزعة التحر ّرية أن
ظل ما تشهده
تصبح أفق إصالح شامل لثقافة شعوب هذه الدول يف ّ
الساحة العربية من توترات سياسية ودينية طائفية مختلفة.
ال ّ
شك يف أن البحث عن جواب نهايئ لهذا السؤال يع ّد مسألة صعبة،
بل مهمة محفوفة باملخاطر ومنزلقات االختزال الشنيع أو التعميم
السلبي .فالربط بني فكرة اإلصالح يف الدول العربية بشكل عام،
واملنظور التح ّرري "الليربايل" املستورد من السياقات الثقافية األخرى
ظل سياق ثقايف
املغايرة ،ليس سوى فرضية غري مضمونة النتائج يف ّ
أصل للرتبة والثقافة التي نشأت فيها
وتاريخي واجتامعي مخالف ً
النزعة التح ّررية الغربية.
ويف املقابل ،هناك أكرث من سبب يدعو املتأمل يف أحوال الثقافة
العربية إىل أن يركب مغامرة الوصفة التح ّررية ،عىل األقل يف اإلطار
النظري املحض ،حتى إن كان مستوى املامرسة والواقع املحكّني
الحقيقيني للتأكد من مثل هذه الفرضيات املسبقة.
سنحاول يف هذه الورقة اختبار إىل أي مدى تصلح الفرضية التح ّررية
كوصفة نظرية للنهوض بأوضاع الشعوب العربية من تخلفها السيايس
والحضاري الراهن .وندعو إىل رضورة بلورة وعي جديد مبفهوم
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خاصا بثقافتنا ويف الوقت نفسه ال يقطعنا عن زمن
الحرية يكون ً
الحضارة املعارصة ،بحيث يقدر عىل صوغ تص ّورنا الخاص للتح ّرر من
النزعة املاضوية والتقليد الفج للغرب.
وملا غدت مجتمعاتنا العربية يف واقع متخلف ،كان لزا ًما الثورة عليه
وتغيريه مهام كان الثمن باهظًا ،كحال الثورتني :الليبية والسورية،
غري أنّه كان من املفروض أن يصاحب هذا الثمن من أجل التغيري
الدميقراطي ،وعي ٍ
كاف مبعرفة ما يجب فعله أو سلوكه من أفعال
مدنية وسياسية عقالنية ودميقراطية ،تتامىش مع روح العرص
القامئة عىل املساواة ،واحرتام حقوق اإلنسان ،والحق يف االختالف
والتعبري الح ّر.
كان يعوز االنتفاضات الشعبية العربية جرعات قوية من الفكر
التح ّرري((( الذي كان سيمثّل بالنسبة إليها الرتياق الرضوري لنجاحها،
لوال غلبة املنزع الثوري الشعبوي ذي امليول الدينية والنزعة اإلرادوية
العمياء يف التغيري الرسيع ،عىل حساب الوعي املسؤول عن إحداث
التغيري الحقيقي الرصني ،وتحقيق الدميقراطية الصحيحة؛ وذلك
نتيجة لرتاجع الفكر التحرري يف معظم األحيان.
وتكمن إشكالية البحث يف أ ّن التطلعات التي حملها الحراك الشعبي
العريب لتحقيق شعوب املنطقة آمالها العريضة يف الحرية والكرامة،
وحلمها يف التح ّرر واالنعتاق من الفساد واالستبداد ،قد أعادت إىل
الواجهة أهمية "الطرح الليربايل" بوصفه عنوانًا للتخلّص من القيود
التسلطية ،وتحقيق ثالوث الربيع العريب املتمثل بـ :الحرية والكرامة
اإلنسانية والعدالة .وعىل الرغم من كل تلك التطلعات ،ظلت
الشعارات املرفوعة التي شكّلت غطاء الثورة فاقدة األثر امللموس،
ومل يتمخّض عنها سوى الفراغ والقالقل األمنية ،وظهور التيارات
األصولية املجاهدة واملس ّيسة ،وعودة السلطوية املستبدة من جديد.
وهكذا بقيت األمور عىل حالها تراوح ما بني إرادة التح ّرر السيايس
 1نستعمل يف هذه الورقة البحثية مفهوم الفكر التح ّرري يف مقابل ما اصطلح عليه يف
الفكر الغريب الحديث  ،Le libéralismeوهو منزع فكري أيديولوجي يرى يف الفرد تجريدًا
لإلنسان بصفته ذات ًا ح ّرة مستقلة واعية لها حقوق طبيعية أساسية (مثل حق الحياة وحق
امللكية) ،وحقوق مدنية( ،الحرية املدنية وحرية التفكري واالعتقاد) ،يجب عىل السلطات
السياسية واملدنية صيانتها والحفاظ عليها من االنتهاك من أي كان من دون موجب قانوين
متفق عليه يف إطار الترشيع الدميقراطي للقوانني .وإذ ننطلق من هذا السياق الفكري
والثقايف الغريب لتحديد معنى التح ّررية ،فإنّنا أيضً ا نستحرض ،بقوة ،الدعوى األيديولوجية
التي كان التيار التح ّرري العريب الكالسييك -نقصد هنا الليربالية العربية يف فكر سالمة موىس،
وقاسم أمني ،وأحمد لطفي الس ّيد ،وطه حسني  -يصدح بها ،وتقيض بجعل املنزع الليربايل
طريقة يف صناعة العقل املتح ّرر القادر عىل اإلبداع ،من طريق التعامل الح ّر مع الواقع
املتجدّد .لذا فالفكر التح ّرري كام رسخ يف األذهان سواء يف التقليد الغريب أو يف فكر بعض
مثقفي العرب الكالسيكيني هو هذا التفكري الن ّزاع نحو التح ّرر من التقليد والسلفية الجامدة
ومن مختلف السلطات التي ال تستند إىل العقل والعلم والتفكري الح ّر .إنه تفكري يضاد التيار
السلفي املحافظ التقليدي الذي غال ًبا ما يركن إىل سلطة التقاليد والجمود عىل األطر الفكرية
املاضية التي تجاوزها العلم والعقل الحديثان .انظر يف شأن هذا املوضوع :رفعت السعيد،
الليربالية املرصية :املثقفون وحزب الوفد ( دمشق :دار األهايل.)2003 ،
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والثقايف املنشود ،وهيمنة النزعة املحافظة املاضوية القاتلة والطغيان
السيايس .فام داللة هذه املفارقة التاريخية والثقافية؟
يصعب فهم هذه املفارقة واستيعابها ما مل نعد إىل متثّل ما ميكن أن
تتجسد يف
نطلق عليه "أزمة الوعي الثقايف العريب" .تلك األزمة التي ّ
التفاوت ح ّد التناقض بني ما نريده ونسعى لتحقيقه بصفتنا شعوبًا
واعية بتخلفها وتراجعها ،وبني ما ال نستطيع التضحية به من أوهام
وتهيؤات خيالية حول مجموعة من الحقائق التاريخية والدينية،
باعتبارها جملة من املكبوتات الجامعية التي غالبًا ما ترسم لنا صو ًرا
مزيفة عن املايض ،كأمنوذج مثايل يجب أن نبقى مشدودين إليه دو ًما
وإىل األبد.
انطالقًا من هذه املفارقة ،سوف نحاول بحث الفرضية القائلة إ ّن
الوعي املاضوي السلفي ،بوصفه تجسي ًدا لذاكرة جامعية تأىب نسيان
ظل دامئًا القوة االرتكاسية األوىل
املايض والقطيعة مع اليسء فيهّ ،
املسؤولة عن مراوحة التغيري السيايس والثقايف واالقتصادي مكانه
يف ثقافتنا العربية ،األمر الذي جعلها مخزونًا قيم ًيا وأيديولوج ًيا
للسلطوية الطاغية عىل كل الجوانب االجتامعية املدنية العربية ،ومن
كل مؤرشات تق ّدم األمم الحديثة .كام أ ّن
ث ّم االنحطاط والرتاجع يف ّ
القول باستنساخ التجارب التح ّررية لثقافات الشعوب األخرى ،خاصة
رسا؛ الستحالته وعدم توافقه مع منطق التطور
الغربية ،يعد رهانًا خا ً
التاريخي لثقافات باقي الشعوب وعىل رأسها العربية.

كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

قبل الرشوع يف مناقشة هذه اإلشكالية ،نود التذكري بأهمية املساهامت
الفكرية النقدية لبعض املفكرين التح ّرريني السابقني الذين عملوا
عىل غرس بذور الفكر الح ّر يف الثقافة السياسية العربية ،عىل الرغم
من الرفض الذي لقيه فكرهم الح ّر يف ثقافتنا الكالسيكية من طرف
قوى املايض وعبّاد الزمن الغابر ،وتحدي ًدا من قبل املتسلّفني الذين
جهل أن مستقبل ثقافتنا العربية يوجد يف ماضيها وليس يف
يعتقدون ً
مستقبلها ،جريًا منهم وراء أوهام الذاكرة الجامعية املريضة .وقد أرىس
الفكر التح ّرري يف املرشق العريب يف البداية كل من :رفاعة الطهطاوي،
وجامل الدين األفغاين ،ومحمد عبده ،وقاسم أمني ،وسالمة موىس،
وأحمد لطفي السيد ،وطه حسني .ثم جاء من بعدهم محمد عابد
الجابري ،وعبد الله العروي ،وآخرون.
لقد شكّل هؤالء املفكرون التح ّرريون بعضً ا من مالمح االنفتاح
والتح ّرر يف القرنني السابقني يف ثقافتنا العربية اإلسالمية ،لكن تشجيع
هؤالء الرواد رسعان ما بدأ يف االنحسار واالنكسار ،بسبب تراجع
الحامسة والنزوع التح ّرري يف ثقافتنا ،ومبارشة نقد العقل العريب
لنفسه من خالل مؤلفات منها :األيديولوجيا العربية املعارصة لعبد
الله العروي ،وبنية العقل العريب ملحمد عابد الجابري ،وكالهام
استطاع أن يفتح ثغرة يف الخطاب املاركيس العقيم ،وأكد أ ّن الثقافة
العربية تستعيص عىل القراءة االختزالية للفرضيات املاركسية املس ّبقة
التي ال تستطيع أن تنفذ إىل عمق هذه الثقافة التقليدية؛ لعامها
الحس التاريخي الرضوري
األيديولوجي وفقدانها ،يف غالب األحيانّ ،
ملساءلة البنى الدينية والسياسية لهذه الثقافة املتح ّجرة.
(((

ويف مقابل تراجع هذا النقد التح ّرري ،بدأ الخطاب األصويل((( يتل ّمس
طريقه ليكتسح الساحات العمومية ألسباب تاريخية واضحة ،تَ َثّل
بعضها بانحسار الزخم األيديولوجي لليسار بعد سقوط املعسكر
االشرتايك ،إضافة إىل بروز النزوع اله ّويايت الديني بصفته ر ّد فعل
عىل الهجمة القيمية لليربالية األمريكية املعوملة التي أصبحت ته ّدد
والختبار هذه الفرضية ،نقرتح التعبري عنها بالتساؤالت التالية :كيف
رشب املايض أن تتح ّرر من استالبه ،فتتملّك
ميكن لثقاف ٍة أرسفت يف ت ّ
حسا تاريخ ًيا نقديًا جدي ًدا تجاه حارضها ومستقبلها وماضيها؟ بصيغة
ًّ
أخرى :كيف ميكن لفكر تح ّرري عريب إسالمي جديد أن يقوم بانتشال
ثقافتنا التي أمعنت يف إذالل نفسها بأوهام التاريخ واملايض حتى
اغرتبت عن نفسها وزمانها من فرط تسلّفها ح ّد التخمة؟ ما هي
طبيعة هذه النزعة التحريرية الجديدة ومالمحها ،التي ميكن أن
نتخذها أفقًا إصالح ًيا جدي ًدا ملا بعد أحداث الربيع العريب؟

 2نعمد هنا إىل إقحام بعض املفكرين العرب املعارصين يف دائرة التح ّرريني ،أمثال :محمد
عابد الجابري ،وعبد الله العروي عىل الرغم من انتقاداتهام املنهجية للمنزع التح ّرري لدى
مفكري الليربالية العربية الكالسيكية ،وذلك اقتنا ًعا م ّنا بأ ّن تصوراتهام ونظرياتهام يف النهوض
الثقايف والحضاري للثقافة العربية إنّ ا تسعى لتحرير العقل العريب من التقليد والجمود
اللذين سيطرا عليه منذ قرون؛ نتيجة سيطرة الوعي السلفي القايض بأفضلية املايض عىل
الحارض واملستقبل .ولذلك ،ال نرى مان ًعا من تصنيف الجابري والعروي وغريهام من املثقفني
املستنريين ،أمثال :محمد أركون ،ونرص حامد أبو زيد ،وصادق جالل العظم ،من رواد
التح ّررية العربية املستنرية يف شكلها املعارص غري الدوغاميئ القائم عىل قبول تعدّدية اآلراء.
رصا ،وإنّ ا
 3نود توضيح هذا املفهوم امللتبس بأنّنا ال نقصد به هنا الخطاب الديني ح ً
نستعمله لوصف حالة تفكري عام ترتكن إىل ع ّد األصول الفكرية والثقافية والسياسية
والعقدية املاضية للثقافة العربية ،بشكل وا ٍع أو غري واعٍ ،من أعراف وتقاليد والشعور جمعي،
من ّزهة عن النقد والتفكيك والتجاوز ،متا ًما كام هو الحال بالنسبة إىل األصولية السياسية
املحافظة املستبدّة التي ترى املامرسة السياسية وراثة عائلية أو شأنًا قبل ًيا أو طائف ًيا ،كام
جرت عليه تقاليد املايض.

دراسات وأوراق تحليليّة
مآالت النزعة التحرّرية في الوطن العربي

قالع املحافظني واألصوليني يف عقر ديارهم من طريق االقتصاد وقيم
االستهالك .وإىل جانب هذين السببني ،عملت األنظمة السياس ّية
"ال ّرجعيّة املحافظة"((( يف مختلف الدول العربية عىل تشجيع الظاهرة
األصولية ملحارصة القوى التق ّدمية املطالبة بالتّغيري والدميقراطية
الحقيقية ،وتح ّولت بعض األنظمة الثورية القامئة عىل األيديولوجية
القومية االشرتاكية((( إىل االرتداد نحو السلطويّة والشمول ّية والكليانية،
منقلبة عىل مبادئها التق ّدمية والدميقراطية يف أغلب األحيان.
ونتيجة لهذه األسباب وغريها ،انحرست بعض القيّم التح ّررية التي
ظهرت مبارشة بعد االستعامر الغريب ،فاسحة املجال النتشار االشرتاكيّة
الشعبويّة((( ،ثم تراجع الطرح اللّيربايل التح ّرري ،فصاحب تراجعه
السيايس لحركات اإلسالم السيايس ذي املنزع
تصاعد متزايد يف امل ّد
ّ
مم
املتط ّرف واملتش ّدد الرافض لالنفتاح والحوار ،يف بعض األحيانّ ،
ع ّجل بإقصاء ق ّيم التح ّرر والتسامح واالختالف وتق ّبل الفكر املختلف.
ولهذا ،فإ ّن الحديث من جديد عن نزعة تح ّررية للثقافة العربية،
بصفتها تيا ًرا فكريًّا إصالح ًيا لدعم مسار ثورات الربيع الدميقراطي
العريب ،غدا اليوم شأنًا رضوريًا يحتّم عىل املثقف امللتزم قضايا
أي وقت مىض؛ إذ
مجتمعه أن يضطلع بتحليله ونقده أكرث من ّ
إ ّن حاجة االنتفاضات الشعب ّية العربية األخرية إىل ثورة فكرية
تح ّررية موازية أصبحت أم ًرا ال يجادل فيه إال مكابر عنيد .وبناء
عليه ،فالتوجيه التح ّرري الدميقراطي لحركات التغيري السلمي يف
ربوع أقطارنا العربية ،قد بات مسألة حاسمة لنجاح أي مرشوع
مجتمعي يبتغي دمقرطة هذه الشعوب سواء يف مستوى حياتها
السياسية الخاصة أو عىل الصعيد الثقايف الروحي بشكل عام؛ وذلك
ملا لهذه الخطوة من تأثري كبري وإيجا ّيب عىل البنى الذّهنية والنفسية
واالجتامعية لهذه الشعوب املنهكة.
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الرسمي إىل اخرتاق البنى النفسية والثقاف ّية الشعب ّية لهذه الشعوب
بهدف نقدها وتفكيكها وتجاوز السلبي واليسء منها ،مبا يجعلها
تتل ّمس معنى السلوك الدميقراطي التح ّرري يف ذهنيتها أ ّو ًل ثم
يف واقعها املعييش بعد ذلك .غري أنّه ال ميكن ملثل هذه املهمة أن
يضطلع بها رجل السياسة وحده ،بل ال ب ّد من مساهمة املثقّف
كل بحسب موقعه
والفنان وحتى رجل الدين الفقيه املتن ّور فيهاّ ،
ومجال اشتغاله .ويعني هذا أن تحقيق تغيري دميقراطي حقيقي يف
واقع الشعوب العربية ،قد أصبح يتوقف عىل قيام فلسفة تح ّررية
خاصة بثقافتنا العربية املشرتكة ومبجالها التداويل ،تستطيع أن تبلور
أمنوذ ًجا فكريًا روح ًيا ينهض بزمنها الثّقايف املوصوف حال ًيا بالرداءة
والتخلّف ،إىل أفق حضاري جديد عقال ّين ليربايل تح ّرري ،من دون
االنسالخ التّام عن الخصوصية الثقافية والروحية لهذه الشعوب.
وهكذا ستغدو النزعة التح ّررية يف غاية األه ّمية بالنسبة إىل ثقافة
تريد أن تتل ّمس طريقها نحو التجديد واالنعتاق من ربقة التخلّف،
كام هو شأن ثقافتنا العربيّة يف وضعها الراهن .ومن أجل فهمٍ جيّ ٍد
ملنطق هذه التح ّررية ،يلزمنا أن نستعيد ،ولو عىل سبيل االعتبار
واالستئناس ،سياق تشكّلها األ ّول يف ثقافتها األصلية يف أوروبا خالل
القرنني الثامن عرش والتاسع عرش؛ إذ كانت الظروف التاريخية
مشابهة نو ًعا ما ملا عليه اليوم زمننا الثقايف العريب؛ لهذا نقرتح أن
نذكّر بهذا السياق التاريخي الغريب أ ّولً قبل الرشوع يف تناولها ،أي
التح ّررية ،يف سياقنا العريب.

يتأت فقط من خالل استبدال دساتري الدول
إ ّن التّغيري الدميقراطي ال ّ
وتغيري رؤوس األنظمة الحاكمة؛ بل إنّه يتجاوز كث ًريا هذا املستوى
 4نستعمل مفهوم "األنظمة السياسية الرجعية املحافظة" لوصف حال بعض األنظمة
السياسية العربية املنغلقة عىل نفسها والجامدة التي ال تقبل التغيري واالنفتاح عىل بعض
األسس الدميقراطية الرضورية الستمرار الحياة السياسية وتطورها وفق منطق تطور وعي
شعوبها سواء عىل مستوى التداول السلمي يف الحكم وتقسيم السلطة ،أو ما يتصل بإقرار
مبادئ الدميقراطية والحكم الرشيد الذي يحرتم حقوق املواطنني يف النقد واالحتجاج السلمي
عىل القرارات املجحفة ويضمنها.
كل من العراق وسورية .ونحن
 5نقصد هنا األمنوذجني :النارصي يف مرص والبعثي يف ّ
عم أرشنا إليه آنفًا ،إالّ أنّنا نقصد من وراء ذلك بالتحديد انسداد
معبين ّ
نوردهام مثالني ّ
أفقهام السيايس وما جلبه من ويالت.
 6نقصد باالشرتاكية الشعبوية تلك التيارات الشيوعية الراديكالية ذات الرؤى الطوباوية
التي تقفز عىل حقائق الواقع والتاريخ ،متع ّمدة إسقاط قراءات دوغامئية عىل واقع الشعوب
العربية إسقاطًا ،متجاهلة بذلك معطيات ثقافية وتاريخية راسخة يف البنى الثقافية لهذه
الشعوب ،تحتاج إىل ليونة ومرونة يف التعاطي معها.

ّ
ً
تشكل النزعة التحرّرية
أوال :سياق
الغربية (الليبرالية)
إذا كانت النزعة التح ّررية وصفة ناجحة لإلقالع الحضاري والثقايف
ألوروبا خالل القرنيني الثامن عرش والتاسع عرش ،إذ ساهم تشجيع
فالسفة األنوار ومنظّري االقتصاد السيايس اللّيربايل يف بلورة ثقافة
سياسية واجتامعية تح ّررية ،فإنّها استطاعت يف النهاية أن تنتشل
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مواطني هذه الدول وشعوبها من سلبية التقليد ،وثقافة اإلقطاع
والتسلّط التي كان عليها الغرب قبل الثورتني السياسيتني الشهريتني
الفرنسية واألمريكية .ويف هذا اإلطــار ،كان الفيلسوف اإلنكليزي
جون لوك((( من أوائل الذين وضعوا ،يف أواخر القرن السابع عرش،
مفهوم الفرد يف رتبة الشخص الح ّر الحائز حقوقه األساسية املتمثلة
بـ :الحرية ،وامللكية الخاصة ،واألمن ،مح ّم ًل بذلك الحكومة املدنية
الرشعية مسؤولية حفظ هذه الحقوق لجميع أفرادها ومواطنيها من
دون متييز بينهم(((.
وقد مثّل املفهوم الذي وضعه جون لوك نواة تأسيس فكرة مرشوعية
السلطة السياسية (الدولة) عىل مبدأ حامية الحقوق الفردية
كل من جان جاك روسو ومونتسكيو
للمواطنني ،وطورها يف ما بعد ّ
حينام أضافا إليها مبدأ العدالة السياسية وفصل السلطات؛ ليكتمل
بذلك رفض الطابع الشمويل االستبدادي لألنظمة امللكية املطلقة التي
كانت سائدة يف أوروبا يف تلك الفرتة(((.
أساسا ،سواء يف السياسة أو
هكذا قامت النزعة التح ّررية الغربية ً
االجتامع أو االقتصاد ،عىل تأكيد فكرة تح ّرر الفرد ثم املجتمع كله
من السلطويّة واالستبداد اللذين كانا يجثامن عىل صدور املجتمعات
الغربية يف الفرتة التي سبقت عرص األنوار؛ لذلك ربط منظرو الثورة
الفرنسية ،يف ما بعد ،بني فكرة املساواة وتحقيق الحقوق الفردية
وصيانتها داخل املجتمع الحديث( .((1ولقد مثّل عرص اإلصالح
وسيايس لهذه الفكرة؛ إذ كانت
والتجديد يف فرنسا فرتة انتعاش ثقا ّيف
ّ
النزعة التح ّررية هاجس املثقّفني والسياسيني الرافضني عودة امللكية
املتعصبون( .((1أما يف بريطانيا ،فقد
املطلقة التي ينادي بها أنصارها
ّ
أساسا عن تحرير السوق،
طغى النزوع التح ّرري االقتصادي املدافع ً
ونرش مبادئ االقتصاد الح ّر وإشاعته حتى خارج الحدود الوطنية.
 7جون لوك ،يف الحكم املدين ،ماجد فخري (مرتجم)( ،بريوت :اللجنة الدولية لرتجمة
الروائع ،)1959 ،ص .197
 8تعود املبادئ األوىل لليربالية إىل رسالة جون لوك حول ما يسميه "الحكومة املدنية" عام
 ،1690وتحديدًا املبدأ الذي عرض من خالله أن مرشوعية "قيام حكومة مدنية" تستند إىل
مبدأ حفظ أمن الناس وسالمتهم؛ إذ أبرز أن املجتمع املدين أو "الجسم السيايس" إمنا يقوم من
طريق حكومة مدنية منبثقة من اتفاق الناس حول سيادة إرادتهم املمثلة بحكومة منتخبة
أو معينة من طرف ممثليهم وحاكمهم .ويُع ّد هذا املفكر اإلنكليزي املؤسس األ ّول لليربالية
بصفتها فلسفة مستقلة؛ إذ كان ينادي بأ ّن للفرد حقًّا طبيع ًيا يف الحياة والحرية ،وامللكية
الخاصة .فوفقًا لنظرية العقد االجتامعي ،فإنه يتعني عىل أي حكومة أال تضطهد أيًا من هذه
الحقوق الطبيعية التي يحق للفرد التمتّع بها يف مجتمعه املدين.
9 Elisabeth Clément et al., La philosophie de A à Z (Paris: Hatier, 2000),
p. 258.
10 Encyclopædia universalis : Dictionnaire des idée (Paris: France S.A,
2005), p. 463
11 Ibid.

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

وهــذا ما نجم عنه يف النهاية ظهور نظريات اقتصادية نفعية
وتطورية ،استثمرت كث ًريا أفكار الفالسفة وعلامء االقتصاد اللّيرباليني
أمثال :ديفيد هيوم ،وآدام سميث ،ثم جريميي بوتنام ،وج .ستيوارت
ميل ،وهربرت سبينرس(.((1

ومن هنا يتضح أن النزعة التح ّررية يف أوروبا الحديثة مل تكن وليدة
املصادفة ،بل كانت تتوي ًجا للمسار التحديثي الذي دشنته أفكار
الفالسفة العقالنيني يف منتصف القرن السابع عرش ،ومنهم :ديكارت
تأسيسا فلسفيًا ،أخرجه
الذي قام بدور حاسم يف تأسيس مفهوم الفرد
ً
من دائرة البحث واإلشكال إىل دائرة املفهومية ،فوضع مفهوم "الذات
املفكرة" ( )Le sujet pensantاملستقلّة واملكتفية بذاتها(.((1
استند تأسيس هوية الفرد الح ّر الحديث ،بحسب هذه الرؤية
الفلسفية ،إىل خاصية التفكري وحدها ،لذلك جاز القول إ ّن الفرد
اإلنساين عبارة عن ذات قامئة بالفكر والعقل ال بالجسد والحواس،
إلفساح املجال أمام متثّل الذاتية اإلنسانية عىل أنّها وعي مستقل ح ّر،
وهذا ما مهد يف القرن الثامن عرش للحديث عن قيمة الفرد اإلنساين
مبا هو غاية يف ح ّد ذاته ،وهذا ما استعاد عرص األنوار النقاش فيه،
وعزز مركزية اإلنسان يف الحياة االجتامعية والسياسية واألخالقية.
لخص الفيلسوف األملاين كانط هذا التصور عن قيمة اإلنسان يف
مقولته الشهرية" :اعمل بحيث تعامل اإلنسانية يف شخصك ويف غريك
عىل أنّها غاية ،وال تعاملها أب ًدا عىل أنّها مجرد وسيلة"( .((1وتلك إشارة
إىل رضورة أن يحرتم كل واحد م ّنا هذه الكرامة يف شخصه أولً  ،ثم بعد
مم يلزم البرش أن يجتنبوا ميولهم وغرائزهم البدائية
ذلك يف غريهّ ،
التي غال ًبا ما تدفعهم إىل التعامل مع اآلخرين كوسائل ال غايات.
12 Ibid.
13 Rene' Descartes, Méditations métaphysiques; Deuxième méditation
(Paris: Presses universitaires, 1970).
14 Emmanuel Kant , Fondement de la métaphysique des mœurs, V. Delbos
(Trans.), (Paris: Ed. Gallimard, 1987), pp. 294 - 295.
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استعاد الفكر األخالقي والسيايس املعارص يف أوروبا أه ّمية تحرير
اإلنسان الفرد من مختلف أشكال االستالب :الثقافية واالجتامعية
مدخل تح ّرريًا لنقد األيديولوجيات
ً
والسياسية والتاريخية؛ فكان ذلك
الشمولية التي اجتاحت أوروبا أوائل القرن العرشين متسببة يف
حربني عامليتني مدمرتني .ويف هذا السياق ،ظهرت الرؤية الشخصانية
للمواطن الفرد مع الفيلسوف الشخصاين مونييه الذي أكّد قيمة
اإلنسان عىل أساس ما ميثّله من روح داخلية ()L'esprit intérieur
يشكّلها يف ذاته ووجوده الخاص.
وبحسب هذا املنظور ،يعد الفرد عامل ًا داخل ًيا مطلقًا ال يجوز اختزاله
أو تشييؤه .وبنا ًء عليه ،فإ ّن اإلنسان ال ميكن ألي وصف أن يشمله أو
أن يق ّدم عنه فكرة نهائية ،وهذا ما ترت ّب عليه يف النهاية أن اعتربت
قيمة اإلنسان قيمة مطلقة غري مرشوطة (.((1()Valeur absolue
ثم أضيفت إىل هذه الرؤية التح ّررية للفلسفة الشخصانية ،رؤية
الفيلسوف الوجودي املعارص جون بول سارتر القاضية بأن اإلنسان
كائن محكوم عليه بالحرية ما دام أنّه مبج ّرد ما يلقى به يف هذا العامل
عم يفعل( .((1وملا كان األمر كذلك ،فقد ذهبت هذه
ً
يصبح
مسؤول ّ
الرؤية الجديدة إىل أ ّن أخص خاصية تلحق بوجود البرش هي الحرية،
أي تلك الخاصية الوجودية التي نتخطى بفضلها الصعاب يف حياتنا،
والتي ننتج بفضلها ذواتنا ووجودنا البرشي باستمرار.
وميتلك الكائن البرشي عىل ضوء هذا التصور الوجودي حرية مطلقة،
كل ما يختاره من ممكنات
ومبقتىض ذلك تقع عليه املسؤولية التامة يف ّ
(((1
وجودية ،سواء أمام ذاته أم أمام اإلنسانية جمعاء  .وبهذه الطريقة
مثّل سارتر املوقف املناكف عن اإلرادة الح ّرة للفرد ّأيا متثيل ،وت ّوج
طويل من النضال ضد مختلف أشكال السلب التي تنزع عن
مسا ًرا ً
اإلنسان حريته وإرادته ملصلحة قوى غيبية وتاريخية مجحفة.
وبعد أن كانت إرادة اإلنسان مرتبطة لدى فالسفة الحداثة باستقاللية
اإلنسان يف تحديد أسس أفعاله وغاياتها من أجل التصدي لكل اتجاه
يرى فيها تاب ًعا إلرادة أخرى غريها ،قام سارتر بتجذير هذه اإلرادة
فجعلها مستقلّة عن مختلف القوى التي تحوم حول الفرد سواء
أكانت اجتامعية أم ثقافية أم سياسية أم اقتصادية أم حضارية(.((1
15 Emmanuel Mounnier, Le personnalisme (Paris: Presses universitaires,
7thedn., 1960), p. 9, at: http://bit.ly/20tfqMs
 16ج .ب .سارتر ،الوجودية منزع إنساين ،محمد نجيب عبد املوىل وزهري املدنيني
(مرتجامن)( ،تونس :دار محمد عيل للنرش ،)2012 ،ص .43
 17املرجع نفسه ،ص. 35-34
 18عبد الحي أزرقان ،االتجاه الفوضوي يف فلسفة سارتر (الرباط :منشورات ضفاف
ومنشورات االختالف ودار األمان ،)2012 ،ص .363

إنّنا نروم من خالل ذكر هذا السياق النظري الغريب للنزعة التح ّررية،
ألي منظور فكري عريب يريد أن
أن نربز أهمية البناء النظري الفكري ّ
يبني أمنوذ ًجا للتح ّرر الثقايف من أرس املاضوية والتقليد والسلطوية
السياسية املستبدة .ولهذا نرى أن التح ّررية فلسفة يف الوجود
أول قبل أن تكون مسألة سياسية ،وهي بهذا املعنى ،تعد
الفردي ً
محصالت املرشوع الفكري الحدايث الغريب الذي يجب علينا أن
من ّ
نستوعب رشوطه التاريخية ال تقليده؛ ألن سياقنا الثقايف العريب ليس
مامثل لسياق الثقافة األوروبية التي تبلورت فيها النزعة التح ّررية
ً
(((1
بشكلها املنفصل عن األديان والعقائد الساموية .
لذلك ،ال ندعو إىل نسخ املشاريع الغربية للتح ّررية نسخًا مقلّ ًدا ،بقدر
ما نقصد االستئناس بالتجربة الفلسفية للغرب ،ومحاولة تأسيس
أدوات منهجية ونقدية أصيلة قريبة من مجالنا التداويل ،ومنفتحة
عىل املشرتك الكوين للحداثة الكونية دون ُعقد ومن دون شعور
بالنقص .لكن قبل التع ّرض ألهمية تأسيس منظور فكري تح ّرري
جديد لثقافتنا العربية ،ال بأس يف أن نعيد التذكري بتلك الدعوات
الفكرية للتح ّررية يف الثقافة العربية الحديثة ،وما يعاب عليها يف
مأزقها االختزايل.

ثان ًيا :مأزق النزعة التحرّرية
في ثقافتنا العربية الحديثة
إذا كانت التح ّررية الغربية قد بــدأت يف القرن السابع عرش
امليالدي ،كام ذكرنا آنفًا ،أو خالل ما يُعرف بعرص األنوار (Siècle
)des lumieres؛ فقد نتج من ذلك تشكّل فكر التنوير أو األنوار
مستقل رسعان ما شاع وانترش
ً
بوصفه ت ّيا ًرا فلسف ًيا أدب ًيا وسياس ًيا
بني الفالسفة واألدباء وعلامء االقتصاد يف أوروبا خالل القرنني الثامن
عرش والتاسع عرش ،معرتضً ا عىل األفكار البالية الشائعة يف العصور
الوسطى ،وبداية العرص الحديث ،مثل :سيادة التقاليد املوروثة عن
القرون القدمية ،وت ّدين الدولة واستبدادها .ثم ظهر نقد امللَ ِكية
املطلقة وفكرة الحق اإللهي ،وذلك ملصلحة سيادة الحرية واملساواة،
والقانون والدميقراطية وحرية االعتقاد والسوق.
كام رفض املثقفون والكتّاب األنواريون وجميع نخب املجتمع آنذاك،
املايض ،بعد أن اعتنقوا الفكر التح ّرري املستنري بالعلم والفلسفة
 19ال ندعو إىل تقليد املنحى الغريب يف التح ّرر الفكري والعقيل ،وذلك ألنّنا نؤمن أشد
لكل ثقافة سياقها التداويل الذي تنطلق منه ملقاربة إشكاالتها الثقافية والسياسية
اإلميان بأن ّ
واألخالقية والحضارية .يف مقابل ذلك ،ال نفضل االنغالق وعدم االطالع عىل تجارب الشعوب
والثقافات األخرى خاصة املتطورة؛ ألن ذلك يعد انغالقًا عىل الذات وعدم إمكانية االستفادة
من اآلخر .ومن هذا املنطلق نطرح موضوع النزوع التح ّرري للنقاش والحوار والتأمل.
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العقالنية الجديدة .أ ّما الدعوة إىل مثل تلك الق ّيم الجديدة يف سياق
ثقافتنا العربية واإلسالمية ،فقد شهدت تأخ ًرا كب ًريا مقارنة بالغرب
نظ ًرا إىل الظروف التاريخية والثقافية التي سادت يف بلداننا يف
تلك الفرتة املمثّلة لعصور انحطاطنا .ومل تظهر الدعوة إىل املذهب
التح ّرري لدى العرب ّإل يف منتصف القرن التاسع عرش ،كام أنها
مل تنترش سوى يف القرن العرشين ،عندما تشكّل الوعي الكايف لدى
مثقفينا  -وأغلبهم من الطالب العرب يف أوروبا وغريها  -بالتأخّر
الحضاري مقارنة بالغرب(.((2
واقرتنت نزعة التح ّرر الثقافية والسياسية يف املرشق العريب بالدعوة
إىل االنعتاق من سلطة الفقهاء ورجال الدين املحافظني ،ث ّم الدعوة
إىل الفصل بني آراء الفقهاء الدينية واإلسالم ذاته .وهكذا تم االتجاه
نحو إعادة تفسري الدين تفس ًريا حديثًا ال يأخذ بتفسريات املفرسين
القدامى للقرآن والسنة .بل رأى بعضهم أن اإلسالم ،بعد تنقيته من
هذه اآلراء والتفسريات القدمية ،قد يحقّق الحرية لألفراد وبخاصة
يف ما يتعلق بحريات الرأي والتعبري واملعتقد .لكن رسعان ما رد عىل
هذه الدعوى التح ّررية الفقهاء املتش ّددون املعادون لنزعة الحرية،
بدعوى أ ّن النزوع التح ّرري قد نشأ يف مجتمع مختلف وكافر ،وأن
التح ّررية نتاج فكر غريب زائغ وملحد ،ال ميكن مقارنته مبا جاء به
الرسول الكريم من أحكام دينية ورشعية إسالمية.
ويف املقابل ،ثار رجال التحررية أمثال قاسم أمني ،وأحمد لطفي
السيد ،وسالمة موىس ،وطه حسني وغريهم ،عىل الفقهاء السلفيني
املناوئني للحداثة الغربية .وعىل سبيل املثال ،كان سالمة موىس يرى
أن تحرير الفكر العريب من الجمود والتقليد رضورة ثقافية وسياسية
آنية ،بالنظر إىل عمق الفجوة الحضارية بني املرشق العريب املتخلّف
والغرب األورويب املتقدم .واطلع هذا املفكر خالل سفره إىل أوروبا
عىل الفكر والفلسفة الغربيني ،فقرأ املؤلفات الفلسفية لعرص األنوار،
وتع ّرف انطالقًا منها عىل األديــب الفيلسوف فولتري ،وفيلسوف
الحرية جان جاك روسو؛ فتأثر بأفكارهام ،وقرأ لكارل ماركس ،كام
توصلت إليه
قرأ مؤلفات أخرى كثرية ،واطلع أيضً ا عىل بعض ما ّ
خصوصا.
الدراسات االسترشاقية حول الرشق عمو ًما والعرب
ً
 20ال نعني بهذا خلو ثقافتنا العربية القدمية من مفكرين أحرار ومثقفني ك ّرسوا حياتهم
يعج بهم تراثنا القديم ،لكن قصدنا هنا دراسة
لرفض الجمود والسلطوية والتقليد ،فهؤالء ّ
األفكار التح ّررية التي ظهرت بعد االستعامر الغريب ،ومن ثم ،فنحن نستهدف باألساس مناقشة
التيار الذي سلّط عليه املفكّر املغريب املعارص عبد الله العروي الضوء ،بالنقد والتحليل ،يف
كتابه األيديولوجيا العربية املعارصة ،وحسبنا يف ذلك أ ّن التيار الفكري التح ّرري املوسوم
حاليًا بكونه كالسيكيًا يعد تجربة جديرة بالتأمل واالنطالق منها السترشاف أفق جديد للفكر
التح ّرري املنفتح (غري الدوغاميئ) القادر عىل محاورة التيارات املحافظة يف مجتمعاتنا من
دون استعالء وال إقصاء ،وكل ذلك من أجل فتح املجال للحوار والنقاش الدميقراطي حول
األمنوذج الحضاري الصالح للفرتة الحرجة التي من ّر بها اآلن.

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

وبناء عليه ،ميكن إجامل الدعوى التح ّررية التي نادى بها سالمة
موىس ،يف رضورة االحتذاء بالنموذج الغريب يف اإلقالع الثقايف الحضاري
والعلمي ،ث ّم إنجاز نهضة ثقافية عربية جديدة قامئة عىل العلم
والعلامنية والعقالنية .وكغريه من رواد اإلصالح العريب (محمد عبده
وجامل الدين األفغاين وغريهام) ،أث ّر سالمة موىس يف مجموعة من
املثقفني الليرباليني العرب بنزعته التح ّررية أمثال :أحمد لطفي السيد،
وطه حسني ،ونجيب محفوظ؛ فكان هؤالء من أش ّد املدافعني عن
الفكر التح ّرري والتنويري العريب .ولكن هل نجحت دعوة هؤالء
الرواد يف تحويل الحرية من مجرد مقولة نظرية وقيمة عليا إىل منط
ثقايف ملموس ،وواقع سيايس واجتامعي معيش؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،ق ّدم األستاذ عبد الله العروي مقاربة تاريخية
نرى أنّها يف غاية األهمية ليس ألنها إجابة صحيحة أو يشء من هذا
القبيل ،وإمنا لكونها متثل مساءلة منهجية لألطروحات اإلصالحية
التح ّررية الشهرية يف هذا الشأن .ففي كتابه األيديولوجيا العربية
املعارصة ،يعرض هذا املفكر مفارقة املنزع التح ّرري من خالل أمنوذج
بتحس:
طه حسني الذي كان يلتفت إىل أحالم شبابه الضائعً ،
قائل ّ
"صدقني إ ّن الخري كل الخري للرجل الحازم األديب أن يف ّر بقلبه وعقله
وضمريه بعي ًدا عن هذا الجيل .فإن أعجزه الفرار إىل بالد أخرى ،فال
أقل من أن يف ّر إىل زمان آخر من أزمنة التاريخ"(.((2
يعلّق العروي عىل هذه املقولة مبا معناه أن الرؤية التح ّررية حتى
إن كانت ال تزال حية فاعلة بكيفية أو أخرى يف مجموع الدول
العربية ،فإنها ال تفتأ تبني عجزها وفقدان هيبتها؛ إذ ال يسمع صوتها
إلّ يف ممرات الربملان ومدرجات الجامعات ،عىل الرغم من أنها ال
تزال مرغوبة يف بعض الدول ،مثل :املغرب( .((2إ ّن عيب ليربالية رجل
السياسة العريب أنّها ساذجة يف فهمها ملشكلة الحرية؛ لذلك رسعان ما
تجد هذا األخري يتساءل عن إمكانية تحقق الحرية؟ وعن مدى وجود
القوة الالزمة لها؟
ويف هذا السياق ،يؤكّد عبد الله العروي سذاجة وعي الحرية الذي
مييّز رجل السياسة الليربايل العريب الذي يعتقد أنه يستحق أن ميتلك
القوة والنفوذ ملبارشة اإلصالح ،ويعود يف الوقت نفسه إىل الشعب
من جديد ليح ّمله مسؤولية العجز واإلحباط الذي يصطدم به.
هكذا ينظر السيايس الليربايل العريب إىل الشعب فريى فيه مصدر
الجهل والقذارة واالنغامس يف بحر التواكل ،وعندئذ يحصل ،حسب
تتسور بيوت املسؤولني الفخمة ،وتنغلق أنديتهم الخاصة،
العروي ،أن ّ
وتسدل الستائر عىل نوافذ سياراتهم حني تجوب الشوارع العامة
 21عبد الله العروي ،األيديولوجيا العربية املعارصة (صياغة جديدة)( ،الدار البيضاء/
بريوت :املركز الثقايف العريب ،)1995 ،ص .46 - 45
 22املرجع نفسه ،ص .46
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ليك ال يروا فيها آثار بؤس هذا الشعب العريب الضائع وحرمانه(.((2
هكذا ينتهي األمر برجل السياسة العريب ذي امليول الليربالية ليختزل
مشكلة التأخر الحضاري ملجتمعه يف فهم سطحي للتقدم والتصنيع
والتح ّرر السيايس.
إن مأزق منظّري التح ّررية العربية (أحمد لطفي السيّد أمنوذ ًجا) ،كام
يقول العروي ،يتجىل يف كونه يرتك جانبي العمق الفلسفي واملفهومي
لليربالية كبار منظري الحرية يف الغرب ،مثل جون لوك ومونتسكيو،
املؤسس
وينرصف إىل ما كتب عنهم ،متناسيًا أصالة االتجاه الفلسفي ّ
الحقيقي لفكرة الليربالية ،ملصلحة الخطابات الحامسية لرجال
السياسة الذين عاشوا يف نهاية القرن التاسع عرش ،حيث فقدت
الفكرة الليربالية حيويتها وعمقها الفلسفي(.((2

إن الخلط الداليل واملفهومي بني جميع تلك املعاين هو ما يجعل انتشار
دعوة الحرية دالة فقط عىل معنى االستقالل االقتصادي والسيايس،
من دون أن يشمل هذا الذيوع واالنتشار املستوى الفلسفي ملفهوم
الحرية حسب العروي( .((2لذا ،أصبحت غلبة الطابع العميل السيايس
واالقتصادي للحرية ،عائقًا منهجيًا أمام انتشار االهتامم الفكري
مستقل ومنت ًجا.
ً
شخصا
والوجودي بها عىل مستوى الفرد ،باعتباره
ً
وغالبًا ما تنحرص مسألة الحرية يف التنمية االقتصادية والثقافة دون أن
تتعدى ذلك ،لتكون قضية مفهومية ووجودية شخصية.
ومن ث ّم ،ظلت الحرية قضية هامشية يف املستويات االجتامعية
واألخالقية والسياسية ،األمر الذي ساهم يف تكريس التخلّف واالستبداد
والرجعية يف املجتمعات العربية.
ولهذا ،يرى العروي أن انشغال مجتمع ما بقضايا املساواة والتنمية
واألصالة ال يدل عىل تقدمه ،بل ّ
يدل عىل تخلّفه ،وما انتشار الكالم
(((2
عن الحرية يف مستوى العراك السيايس اليومي سوى دليل عىل ذلك .
والحقيقة أنه يجب توسيع مفهوم الحرية ليدل عىل كل املستويات
املمكنة األخرى :الوجودية واالجتامعية والدينية وغريها؛ وذلك بهدف
مستقل واعيًا ومري ًدا
ً
شخصا
تحرير املواطن العريب والدفع به ليصبح ً
إرادة ذاتية كاملة غري منقوصة .وحتى لو كانت الحرية خوضً ا يف مسائل
الدولة واملجتمع وسبل تقدمهام وتح ّررهام ،فإ ّن ذلك يجب أال ينسينا
أساسا بالفرد(.((2
أهمية الحرية املتعلقة ً

وبحسب رأي العروي ،يكمن مأزق النزعة التح ّررية العربية ،يف اختزال
مفهوم الحرية والتح ّرر يف الربامج السياسية والنضالية للنخب املنفتحة
عىل الغرب ،أي مجرد تطلعات فئوية ظرفية ومطالبها ،رسعان ما ترتاجع
بفعل تهجامت التيارات املاركسية والسلفية الشعبوية .وإذا ما التفتنا
إىل مؤرشات مدى تح ّرر املواطن العريب ،وجدنا الباحثني متفقني عىل أنها
ضعيفة ج ًّدا ،وأن املجتمع العريب مل يصعد بعد مراقي التح ّرر الفردي
التي كشفت عنها تجارب مجتمعات أخرى معارصة( .((2فالسائد ،حسب
العروي ،أ ّن كلمة "حرية" الجارية عىل ألسنة العرب اليوم ليست بعد
واضحة ،وال مفهومة أو راسخة يف أذهانهم وواقعهم وسلوكياتهم؛ أل ّن
هنالك خلطًا واض ًحا بينها وبني مدلوالت أخرى تشبهها لكنها ال تعنيها،
مثل :املساواة والتنمية واألصالة.
 23املرجع نفسه.
 24املرجع نفسه ،ص .57
 25عبد الله العروي ،مفهوم الحرية (الدار البيضاء /بريوت :املركز الثقايف العريب ،ط،5
 ،)1993ص .105

وانطالقًا مام سبق ،نخلص إىل أ ّن االهتامم بالفرد العريب هو املفتاح
السحري لتح ّررية عربية واعية وحقيقية ،غري أنّه يف انتظار ذلك يظل
الطريق ملغو ًما ومفروشً ا باألشواك؛ إذ ال تسمح بذلك الثقافة التقليدية
التي يدافع عنها الفكر املحافظ ،وال ميكن أن يساعد عليه الفكر الديني
السلفي املتح ّجر ما مل يج ِر إعادة تأسيسه من جديد .وهذا ما يعني
رضورة محاورة الطروحات السلفية املدافعة بقوة عن االتجاه املاضوي
يف التفكري وما يعنيه ذلك من نزاع فكري مع سدنته وحراسه الذين ال
كل جديد ويصدحون صباح
يرون الصحيح إال يف ما مىض ،ويعادون ّ
وكل ضاللة يف النار" .ومن
مساء بالحديث النبوي" :كل بدعة ضاللة ّ
هذا املنطلق ،نرى رضورة تأسيس مفهوم فلسفي جديد للحرية يخرج
بنا عن األطر واملقوالت التقليدية لثقافتنا املتحجرة .وهذا ما سنحاول
بحثه يف املحور الثالث من هذه الورقة ،وذلك يف ضوء املستجدات
السياسية والثقافية التي شهدتها الساحة العربية مؤ ّخ ًرا متمثلة
بالربيع الدميقراطي.
 26املرجع نفسه ،ص .106
 27املرجع نفسه ،ص .107
 28املرجع نفسه.
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ثالثا :في حاجة شعوب الربيع العربي
إلى فهم جديد للتحرّرية
هنالك حاجة ملحة يف الثقافة العربية الراهنة إىل الحريات الفردية
قياسا عىل طغيان الجمود
والدينية والسياسية واملدنية ،وذلك ً
وسيطرته وتقليد املايض من جهة ،وبروز االستالب الثقايف واإلعجاب
امل ّريض باآلخر الغريب من جهة أخرى .وتدل هذه املفارقة الغريبة عىل
حدة التمزق والرصاع التي تسود الثقافة العربية الراهنة ح ّد التطرف
يف اتجاه املايض (السلفية) أو التطرف يف االتجاه املقابل لها؛ إذ يسود
التقليد األعمى للنموذج الغريب .ومحاولة م ّنا الستجالء هذه املفارقة،
نطرح أولً هذه التساؤالت قبل البحث عن املخرج :كيف ميكن لربيع
عريب ثوري أن ي ّولد سياس ًيا بذور ثورة ثقافية واجتامعية عىل التقليد
والسلطة الدينية املتحالفة مع االستبداد السيايس؟ ملاذا عادت قوى
االستبداد والتقليد برسعة الربق لتأخذ زمام األمر من جديد يف دول
الربيع العريب؟ كيف ميكن بلورة فكر تح ّرري جديد قادر عىل انتشال
الفرد العريب من أشكال السلب واالستالب السابقة؟

إنّها تساؤالت قد يطرحها اإلنسان وهو يعاين املفارقات الغريبة
بني ما يفرتض أن تكون عليه بلدان الربيع العريب ،وحجم الرتاجع
عن معقولية مطالب الحراك الشعبي يف هذه الدول ،بعد بضعة
أشهر فقط من إسقاط رموز االستبداد يف عدد من الدول العربية؛
فنظرة واحدة إىل تقارير منظامت حقوق اإلنسان الدولية حول
مؤرشات احرتام هذه الحقوق ،وتقارير العدالة واملساواة يف هذه
رشف أب ًدا ،عىل الرغم
البلدان ،تكفي للجزم بأن واقعنا العريب ال ي ّ
من كل املؤهالت الثورية الشبابية التي تح ّركت مؤخ ًرا .ونظ ًرا إىل
بطش "وحدانية التسلّط" ،بتعبري الفيلسوف ابن رشد ،املستحكمة
يف ذهنيتنا العربية لغياب ثقافة الحكامة والدميقراطية الحقيقية،
ونتيجة السترشاء الفساد بكل أنواعه وأبعاده حتى يف القطاعات التي
يع ّول عليها يف االنعتاق من براثن هذا التخلف كالقضاء والتعليم،

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

فقد أصبحنا نف ّوت الفرصة التاريخية مرة أخرى يف ما وقع ،من دون
أن نعي أن التاريخ ال يرحم املغفّلني وال ينتظر املتأخرين.
وعىل الرغم من الزخم الذي جاء به الربيع العريب وظهور الحركات
االحتجاجية املنادية باإلصالح والعدالة والحرية ،فقد استطاعت قوى
الفساد والريع واإلقطاع املتحكمة يف مفاصل دول الربيع العريب
أصل ،أن تعيد زمان التغيري برسعة إىل ما قبل
واقتصاداتها الهشة ً
االحتجاجات الشعبية ،مستثمرة يف ذلك براغامتية قوى املحافظة
قل
والرجعية التي متثلها التيارات اإلسالمية الساعية إىل السلطة بنهم ّ
نظريه ،إضافة إىل تخلف ذهنية املواطن العريب املستسلم بشكل عام
وتلقايئ للسلطوية كأنها قدره املحتوم.
إن االنعتاق من هذه الوضعية التاريخية املأزومة التي أوصلتنا
إليها رجعية التيارات املحافظة من جهة ،وكذلك استحكام قوى
"وحدانية التسلط" املتحالفة مع الرأساملية الليربالية الجديدة،
والساعية للحفاظ عىل مكاسبها السلطوية ،إضافة إىل فساد النخب
السياسية املغشوشة وتر ّهلها التي متثلها األحزاب الليربالية التقليدية،
وبعض التيارات اليسارية املتحالفة مع هذه القوى ،كل ذلك
سيظل مرهونًا بوعي شعوب هذه الدول بأهمية تح ّررها من ربقة
الطغيان والتقليد ،إضافة إىل أهمية اكتساب شباب الربيع العريب
املناعة الفكرية والسياسية الكافية والرضورية ضد مختلف أنواع
االستالبات( ((2الطوباوية التي قد تصيب الفعاليات الثورية بالعمى
السيايس .ومن بني تلك اآلفات الحائلة دون إمتام الثورات العربية
مهمتها نذكر ما ييل:
•عدم امتالك الشعوب العربية القدرة واملناعة الفكرية ضد
االستقطاب األيديولوجي الزائف الذي متارسه القوى التقليدية
الفاعلة يف تاريخنا مثل :القوى الدينية واألبوية والسلطانية.
ولعل من شأن الوعي بذلك أن يحقق النهوض بإمتام مقاصد
ّ
الثورات الشبابية العربية املتمثلة بتحقيق :املساواة ،والعدالة،
والدميقراطية الحقيقية التي تنبني عىل التداول السلمي
للسلطة ،واحرتام حقوق اإلنسان وسيادة القانون.
•عدم امتالك القدرة واملناعة ضد أشكال الهيمنة واالستحواذ
التي يفرضها التكتل الثوري املتعصب إلقصاء الخصوم ،والذي
رسعان ما يتحول إىل نزاعات أيديولوجية وفئوية مصلحية أو
 29نوظّف مفهوم االستالب هنا ( )Aliénationقاصدين به تلك الحالة النفسية والفكرية
التي تقود اإلنسان إىل معاداة مكونات ذاته الحقيقية؛ فيتخذ حيالها مبوجب ذلك مواقف
متش ّنجة ومتعصبة أو إقصائية .وينبع ذلك عادة من موقف مرجعية اآلخر الذي قد يكون
معاديًا أو مهمشً ا له .انظر يف هذا السياق :عبد الله الربيدي ،السلفية والليربالية :اغتيال
اإلبداع يف ثقافتنا العربية (الدار البيضاء /بريوت :املركز الثقايف العريب ،)2008 ،ص .82
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حتى قبلية وطائفية خطرية ،قد تهدد النسيج الوطني لبلد معني
فتشتّته ومت ّزقه.

•االفتقار إىل الوعي الكايف بأرضار الوهم الثوري أو املرشوعية
الثورية املخادعة؛ إذ يظن بعضهم أن حراكهم الفئوي وحده
ميلك الحق يف تقرير مآل الثورة ،ومن ثم تقرير مصري شعب
بكامله من دون اإلنصات لألطراف املخالفة.
ويع ّد نقصان الوعي بالحرية لدى فئات عريضة من شعوبنا العربية
سب ًبا وجي ًها النحسار أفق الثورات السياسية التي وقعت مؤخ ًرا
يفس هذا الرأي
عىل الرغم من زخمها الشعبي الكبريّ .
ولعل ما ّ
هو غياب ثقافة الحرية ألجل التح ّرر الفردي والجامعي من أشكال
يعج بها الواقع السيايس واالجتامعي العريب ،بد ًءا
االستالب التي ّ
بالطغيان واالستبداد السيايس ،وانتها ًء باسترشاء األبوية والقدرية
وثقافة التواكل والكسل .لذا ،فإ ّن االهتامم بتحرير اإلنسان العريب
وبنائه يع ّد أوىل األولويات ،كام ن ّبه إىل ذلك سابقًا األستاذ برهان
غليون يف مثانينيات القرن املايض ،حني أوضح يف كتابه بيان من أجل
الدميقراطية أ ّن "العنرص األسايس يف تكوين األمة [يقصد الشعوب
العربية] ليس الثقافة وال االقتصاد املشرتك ،وال اللغة وال التاريخ
والخصائص النفسية وال الجغرافيا البرشية أو السياسية ،ولكن أ ّو ًل
الشعب"(.((3
لكن التساؤل املحرج الذي قد نطرحه عىل مثل هذا املنظور التفاؤيل
هو :كيف ميكنك أن تع ّول عىل شعب مقهور ومستلب يف االتجاهني:
اتجاه التقليد السلفي الجامد ،واتجاه تقليد اآلخر الغريب؟ كيف ميكن
التعويل عىل شعب مجرد من الوعي الالزم لرشوط التح ّرر الرضورية
إلنجاح أية ثورة سياسية واجتامعية واقتصادية حقيقية؟ ال نريد
أن نتشاءم بشأن هذا اإلحراج الواقعي ،لكن إذا ما رجعنا إىل بعض
املحاوالت النقدية ألحوال الشعوب العربية ،وتحدي ًدا إىل محاولة
املفكر النهضوي عبد الرحمن الكواكبي الذي كان يقول إن "األمة
التي ال يشعر كلّها أو أكرثها بآالم االستبداد ال تستحق الحرية"(((3؛
فإننا رسعان ما نصطدم بواقع هذه الشعوب الكاريث الذي يشهد
انتشا ًرا مهولً للطغيان والتقليد واألمية التي تجلب الذّلة واملسكنة.
فهل سيقدر هذا الشعب عىل تحرير نفسه من جميع تلك اآلفات،
أم إنه سيبقى سافل الطباع ،ال يسأل عن الحرية وال يلتمس العدالة
واالستقاللية ،وال يعطي للنظام مزية ،وال يرى له يف الحياة غري التبعية
للغالب عليه؟
 30برهان غليون ،بيان من أجل الدميقراطية (بريوت :دار ابن رشد ،ط  ،)1980 ،2ص .7
 31عبد الرحمن الكواكبي ،طبائع االستبداد ومصارع االستعباد ،أسعد السحمراين
(تقديم)( ،بريوت :دار النفائس ،ط  ،)2011 ،4ص .179

يجيب الكواكبي نفسه عن هذا اإلحراج بكثري من القسوة يف حق
الشعب الذي أهانه الذل والطغيان؛ فاستحىل العبودية ،فيقول" :قد
ينتقم مثل هذا الشعب عىل املستبد ناد ًرا ولكن طل ًبا لالنتقام من
شخصه ال طلبًا للخالص من االستبداد ،فال يستفيد شيئًا وإنّ ا يستبدل
مرضً ا مبرض كمغص بصداع"( .((3ومثل هذه األمة يضيف الكواكبي:
"قد تطيح مبستبد [لكن] بسوق مستبد آخر تتوسم فيه أنّه أقوى
شوكة من املستبد األ ّول ،فإذا نجحت ال يغسل هذا السائق يديه
إالّ مباء االستبداد ،فال تستفيد أيضً ا شيئًا ،إنّ ا تستبدل مرضً ا مزم ًنا
مبرض ح ٍّد؛ ورمبا تنال الحرية عف ًوا ،فكذلك ال تستفيد منها شيئًا ألنّها
ال تعرف طعمها فال تهتم بحفظها ،فال تلبث الحرية أن تنقلب إىل
فوىض ،وهي إىل استبداد مش ّوش أشد وطأة كاملريض إذا انتكس"(.((3
صحيح أن هذا الوصف يكاد ينطبق عىل شعوبنا العربية يف أوضاعها
الحالية ،لكن هل ق ّدر لشعوبنا أن تبقى قارصة غري ح ّرة أبد اآلبدين؟
ليس األمر كذلك ،وما دام هناك من يتوق للحرية الشاملة يف هذه
املجتمعات ،فإنّه ال محالة سيأيت اليوم الذي يتح ّرر فيه اإلنسان العريب
أول ،ومن املتسلطني عليه من الحكام والتقاليد
من أوهام نفسه ً
كل االستالبات األخرى ثان ًيا.
والفقهاء ومن ّ
وتكمن مشكلة التح ّررية العربية يف شكلها الكالسييك (تح ّررية رواد
اإلصالح األول يف القرن التاسع عرش) يف اختزال الحرية يف مج ّرد برامج
حزبية سياسية واقتصادية؛ فتقع بذلك يف مطب املقاربات النضالية
املحدودة ،وال تستطيع أن تتعدى ذلك إىل تجذير مسألة الحرية
إىل ما هو أعمق ،كأن تطرح الحرية طر ًحا مفهوميًا عميقًا يبتغي
تأسيس نظرية مفهومية لها يف ثقافتنا املختلفة عن الثقافات األخرى.
ومم كشف عنه هذا الوضع ،ضعف الوعي بأهمية اإلدراك النظري
ّ
واملنهجي لسؤال الحرية من داخل ثقافتنا املرشقية؛ لذا وجدنا أنّه
من س ّيئات الطرح الكالسييك للمنزع التح ّرري يف ثقافتنا العربية
كونه قفز عىل هذه العتبة؛ فسقط يف تقليد األمنوذج الغريب ذي
محاول ،بطريقة عبثية ،زراعته يف
ً
السياق التاريخي الخاص بأوروبا
تربة غري تربته.
وقد ساعد هذا الخلط من قبل بعض الرواد التح ّرريني الكالسيكيني يف
تقوية تيارات املنزع السلفي املحافظ من حيث ال يشعرون .ولطاملا
حاج السلفيون التح ّرريني بأنّهم يقلّدون الغرب ويأخذون بنامذجه يف
ّ
مم يه ّدد كيان ثقافتهم األصلية .ويعد هذا االعرتاض
االجتامع املدينّ ،
حجة معقولة ،غري أنّها ال تستقيم ،بدورها ،أمام التحليل الناقد؛ ألن
دافع التح ّرريني نحو استجالب األمنوذج التح ّرري الغريب هو جمود
 32املرجع نفسه ،ص .180
 33املرجع نفسه.
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الواقع الثقايف الذي ينتمون إليه ،وعجزه عن طرح البدائل الناجعة
مم حداهم إىل أقرص الطرق،
من اإلشكاالت املجتمعية املطروحةّ ،
وهو نسخ األمنوذج الجاهز.
ويف الواقع ،فإن كال املوقفني عىل خطأ ،وذلك أ ّن نسخ تجارب اآلخرين
االجتامعية والسياسية والثقافية غري ممكن ،بل هو أمر مخالف
ملنطق تطور ثقافات الشعوب واألمــم ،كام أن االنغالق والركون
إىل املايض وعزل الذات عن اآلخرين غري ٍ
مجد أيضً ا .ومن هنا يلزم
إنجاز نقد مزدوج ،عىل حد تعبري املفكر النهضوي عالل الفايس ،لكال
املوقفني ،نقد يقوم عىل إبراز مكامن الخلل والضعف يف العقل العريب
(كام فعل الجابري يف سلسلة نقد العقل العريب) ،بهدف تحريره
من أوهامه وتهيؤاته ،ونقد يتو ّجه إىل الطرح الليربايل نفسه بالنقد
والتعديل (كام فعل العروي يف كتابه األيديولوجيا العربية املعارصة).
أي يشء ذي جدوى ملواجهة اإلشكاالت
ومن دون ذلك ،ال ميكن فعل ّ
العويصة التي تواجه ثقافتنا وتصيبها بالعجز والضمور.
من هذا املنطلق ،نرى أن إخفاقات التيارات التح ّررية العربية
فشل مفهومي وفكري
الناسخة للربامج والوصفات األجنبية ،هي ٌ
يف املقام األول؛ إذ ال يكفي استعارة الوصفة التح ّررية من النامذج
الغربية وفرضها عىل الواقع الثقايف العريب املختلف تاريخ ًيا واجتامع ًيا
إلنجاز تغيري حضاري حقيقي يف هذه الشعوب .وعىل خالف ذلك،
نحتاج يف ظل ثقافتنا املتّسمة بالتقليد وسيادة السلطوية إىل بلورة
فلسفة خاصة بنا للحرية ،أساسها االعتبارات الروحية لإلسالم املنفتحة
عىل العامل وعىل التاريخ الكوين من دون تعصب للذات والتقيدات
األصولية التي تأرس منظومتنا الفقهية الحالية املتوارثة عن األسالف.

خاتمة
ليك نصل إىل خالصة لهذا النقاش ،نعيد السؤال مرة أخرى :هل يلزمنا نحن
الشعوب العربية ،أن ننظر إىل قضية الحرية والتحرير من خالل الظروف
التاريخية يف أوروبا خالل القرنني الثامن عرش والتاسع عرش ،أم من خالل
يتوسم يف التح ّررية رضورة حضارية
الظرف التاريخي لثقافتنا الحالية الذي ّ
وثقافية مل ّحة وآنية؟
لن نرت ّدد يف األخذ بوجاهة املنظور الثاين الذي يقوم عىل الحس التاريخي
ذي املعقولية النقدية ،نظ ًرا إىل استناده إىل فرضية الفعل التاريخي الذايت
املؤثر الذي تحتاج إليه ثقافتنا اإلسالمية التقليدية؛ وذلك من أجل االنعتاق
م ّرة أخرى من ربقة التقليد الديني املتسلط ،ومن املوروث السلطوي األبوي
السيايس املستبد.

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

ولن يفيد استمداد التجارب النضالية التاريخية للشعوب األخرى يف تحرير
الشعب العريب من استالب املايض وأوهام الحارض ،بل ال بد من البحث
عن أفق جديد للتح ّرر الفردي والجامعي الثقايف والديني ،والذي ينبغي أن
يكون أساسه الحرية الروحية والدميقراطية التشاركية واالعرتاف باالختالف
والتغاير .وهذا ما دعا إليه سابقًا الراحل محمد عابد الجابري يف حديثه عن
الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف الوطن العريب(.((3
إن قيام ثورات سياسية عربية ،كالتي حدثت عندنا تحت مسمى "الربيع
العريب" ،يجب أن تشكّل لحظة تاريخية فارقة يف وعينا العريب مبفهوم
الحرية ،وهو وعي يتعني عليه اآلن أن يؤكد دور اإلنسان العريب يف صناعة
تاريخه واسرتجاع زمام فعله وإرادته املستلبة منذ قرون خلت ،وذلك من
أجل أن ينطلق ،من جديد ،للمساهمة الحضارية يف التاريخ العاملي.

وليس قدر الشعوب العربية أن تركن دامئًا إىل فهم متح ّجر لرتاثها
الديني والثقايف ،بل عليها أن تنتهز الفرصة التاريخية الحالية للتح ّرر
من أوهام املايض (الدين كام أسسه الفقهاء ،والسياسة كام مارسها
السالطني املستبدون ،واألخالق كام رسختها التقاليد واألعراف البالية)
ث ّم تتح ّرر منها .ويف الوقت الحايلّ ،
تدل املؤرشات الواقعية عىل عدم
قدرة الشعوب العربية عىل فطام نفسها من ثدي الطغيان واالستبداد،
وهذا قد يجري تف ّهمه نتيجة رسوخ ثقافة السلطوية يف البنية
الذهنية والالشعورية للمواطن العريب .ولكن يف مقابل ذلك ،يجب
عىل املثقف العريب أن ميارس دوره التاريخي يف توعية هذه الشعوب
بأهمية الحرية ومعناها ودورها يف التقدم إىل جانب األمم املتحرضة.
لذا ،فمن دون املثقفني األحرار لن تقوم قامئة للشعوب التي تنشد
التح ّرر ،وهذه هي الخالصة التي تسعى هذه الورقة لتأكيدها.
 34محمد الجابري ،الدميقراطية وحقوق اإلنسان (باريس :منظمة اليونسكو ،)1996 ،نرش
ضمن سلسلة :كتاب يف جريدة ،النهار اللبنانية.2006/7/5 ،
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فرجيني كولومبيه

*

االنتخابات والصراع المسلّح والنفط
السلطة
في خضم التنافس على ُ
في ليبيا ما بعد القذافي

تتناقــش هــذه الدراســة أحــوال ليبيــا بعــد خمــس ســنوات مــن ســقوط نظــام العقيــد معمر
أن ليبيــا تقف اآلن علــى حافة الهاوية ،بســبب اإلشــكاالت االجتماعية
القذافــي .تــرى الدراســة ّ
واالقتصاديــة التــي أفرزهــا الوضــع السياســي غيــر المســتقر الــذي اســتمر حتــى اآلن خمــس
أن خطة التحول التي تصورها "المجلس
نحو
جلي ّ
ّ
سنوات .فمنذ نهاية عام  ،2014اتضح على ٍ
تفككت ،كما رافق االنســدا َد المؤسســاتي الذي تبلور في ظلّ
الوطني االنتقالي" في ليبيا ّ
إخفــاق هــذه الخطــة الكثير من العنــف ،وعدم االســتقرار ،والصدامات المباشــرة بيــن الفرقاء.
يضــاف إلــى ذلــك ما أخذ يجري مؤخ ًرا من تمدد متســارع لنفوذ "تنظيم الدولة اإلســامية في
ص ِّورت بأنها منافســة بين ممثلي "اإلســاميين"
ليبيــا" .وتــرى الدراســة ّ
أن انتخابــات  2012التي ُ
ً
تنافســا وســباقا علــى المصالــح بيــن ممثلــي مــدن
و"الليبرالييــن" ،كانــت  -فــي الحقيقة -
ً
ُ
أن النخب السياســية الليبيــة في حاجة إلى
وبلــدات بعينهــا ،وعشــائر وعائالت .وترى الدراســة ّ
التشــجيع والدعــم ،لتتمكن مــن بناء توافقات في ما بينها ،ولتفيد من إطار الشــرعية الجديد
من أجل تقديم إنجازات ملموسة للشعب الليبيً ،
بدال من االعتماد على القوة ،وتدمير مصادر
الثروة الوطنية ،والدعم الخارجي ،للسيطرة على الخصوم السياسيين والقضاء عليهم.
*

باحثة فرنسية ،تعمل يف معهد الجامعة األوربية يف فلورنسا ،مختصة بالشأنني املرصي والليبي.
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بعد مرور خمسة أعوام عىل الثورة الليبية التي أطاحت معمر القذايف
ونظامه ،يف نهاية ترشين األول /أكتوبر  ،2011تبدو ليبيا عىل حافة
الهاوية ،بسبب تفاقم التداعيات االجتامعية واالقتصادية للوضع
يل أ ّن خطة التحول
السيايس .ففي نهاية عام  ،2014اتضح عىل نح ٍو ج ّ
التي تصورها "املجلس الوطني االنتقايل" يف ليبيا تفكّكت ،ورافق
ظل إخفاق هذه الخطة الكثري من
االنسدا َد املؤسسايت الذي تبلور يف ّ
فضل عن
العنف ،وعدم االستقرار ،والصدامات املبارشة بني الفرقاءً ،
التمدد املتسارع لنفوذ "تنظيم الدولة اإلسالمية يف ليبيا".
استخف الليبيون ورشكاؤهم األجانب بهذه التحديات .ولك ّن هذه
ّ
النهاية ما كانت لتصري محتوم ًة لو جرى تغليب الحوار واملصالحة عىل
التنافس يف املراحل االنتقالية األوىل.
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مهم من
داخل املدن واملجتمعات املحلّية التي كانت أظهرت قد ًرا ًّ
التكاتف يف أثناء الثورة.
لقد كان من النتائج التي كشف عنها الحوا ُر السيايس الذي رعته األمم
املتحدة وجود تباين واضح يف املصالح بني ال ُنخب املحلّية ،ينعكس
عىل العالقة ما بني هذه ال ُنخب ومن يتبعها((( ،عالو ًة عىل االنقسامات
السياسية املتزايدة بني نُخب البالد ،يف الرشق والغرب ،وصعوبة
التواصل بني األفـراد والعوائل عرب أطراف البالد املرتامية ،وح ّدة
الخطاب السيايس الذي تبثّه أجهز ُة اإلعالم املتحزبة ،وهو ما يساهم
يف تعميق الفجوة بني شطري ليبيا ،يف الرشق والغرب ،ويطرح شكوكًا
يف إمكان بقاء ليبيا دول ًة مو ّحدةً.

عسكرة السياسة وصعود عصابات
الجريمة المنظمة والجماعات
الجهادية

صــورة ليبيا القاتمة بعد خمســة
أعوام من االنتقال:
التباين في المصالح والتشظي
المتزايد في الساحة السياسية
منذ صيف  ،2014يتنافس برملانان وحكومتان يف االعرتاف بأنّه الطرف
ألي ٍ
طرف سلطات حقيقية
للسلطة الليبية ،من دون أن تكون ّ
املمثل ُ
متارس عىل رقعة واسعة من أرض ليبيا ،وال رشعية عابرة لألقاليم
أي
واملجتمعات املحلّية ،بل إنه مل ي ُعد لتعريف هذا املعسكر أو ذاك ّ
مع ًنى ،بعد نشوء "فجر ليبيا" الذي يرتبط بربملان طرابلس العاصمة،
يف مقابل "عملية الكرامة" التي ترتبط بربملان طربق .فقد قادت
املصالح املصاحبة للمفاوضات السياسية ،إىل تشديد ح ّدة الخالفات
كل منهام ،ومن ث ّم آل األمر إىل تشظّي املعسكرين
السياسية داخل ّ
أصل ،وهو ما أث ّر يف التامسك االجتامعي
اللذين كانَا غري متجانسني ً

ساهمت االنقساماتُ السياسية يف تفاقم أزمة األمن يف البالد .فمن
ِ
املواجهات املسلّحة بني األطراف
جهة ،أذكت هذه االنقساماتُ
املتخاصمة .ومن جهة أخرى ،أوجدت الفراغ السيايس والقيادي الذي
للسلطة املركزية
سمح بتك ّون الجامعات املسلّحة التي ترفض الخضوع ُ
(يشمل هذا األمر جامعات تشكّلت يف أثناء ثورة  ،2011أو بعد هذه
الفرتة مبارشةً) ،أو التي ته ّدد السكّان والسلطات القامئة (من قبيل
مثل).
عصابات الجرمية املنظمة والجامعات الجهادية ً
بعد املواجهات العسكرية الواسعة النطاق التي دارت بني ائتالفات
من جامعات مسلّحة من مرصاتة وزلينت يف متوز /يوليو  ،2014رمبا
قليل يف طرابلس ،ولك ّن الوضع ال يزال مضطربًا .فهناك
هدأت األجواء ً
مواجهات مستم ّرة بني عصابات املسلّحني املتناحرة ،من دون أن
أي طرف من إحكام سيطرته .ويف ما عدا ذلك ،أثبت الهجوم
يتمكن ّ
الذي تب ّناه تنظيم الدولة اإلسالمية عىل فندق كورنثيا بطرابلس ،يف
كانون الثاين /يناير  ،2015وجود تنظيامت جهادية ،قادرة عىل القيام
بهجامت يف العاصمة.
حال؛ إذ ِ
يشيع العنف
وليس وضع بنغازي ،مدينة ليبيا الثانية ،بأفضل ً
والتدمري ،منذ أواخر عام  ،2012من انفجارات ،وسيارات مفخخة،
واغتياالت لناشطني ورجال أمن ،ومسؤولني يف الحكومة .ويواصل
1 Wolfram Lacher, “The UN wants to end Libya's civil war. Here is the big
challenge they face,” The Washington Post, 5/11/2015.

دراسات وأوراق تحليليّة
السلطة في ليبيا ما بعد القذافي
االنتخابات والصراع المس ّلح والنفط في خضم التنافس على ُ

ولعل إحدى نتائج ما تشهده
سكان هذه املدينة دفع مثن العنفّ .
بنغازي من عنف كان من ج ّراء إعالن الجرنال املتقاعد خليفة حفرت
عن "عملية الكرامة" يف أيار /مايو  .2014ويستم ّر يف بنغازي القتال
بني قوات ما يسمى "الجيش الوطني الليبي" وقوات متحالفة مع
"مجلس شورى ثوار بنغازي"؛ من بينها "كتيبة أنصار الرشيعة" التي
تصنفها الواليات املتحدة األمريكية جامع ًة إرهابيةً ،و"كتيبة درع
ليبيا" ،و"كتيبة  17فرباير" ،و"كتيبة راف الله السحايت".
كل أرجاء ليبيا ،مثن نزاعات بني
بوج ٍه عا ّم ،يدفع املدنيون ،يف ّ
مجموعات مسلّحة تحاول السيطرة عىل موارد ليبيا ومرافق البنية
التحتية فيها ،إذ تشهد املدن :سبها ،والكفرة ،وأوباري الجنوبية ،عىل
نح ٍو خاص ،مثل هذه النزاعات ،وكث ًريا ما يحتدم الرصاع بني قبائل
الطوارق والتبو يف جنوب غرب ليبيا ،وبني التبو والزوي يف الجنوب
الرشقي .وقد أ ّدت جميع هذه العوامل إىل تدهور الوضع اإلنساين،
فضل عن محدودية
نظ ًرا إىل قلّة املوارد ،وضعف الخدمات الطبيةً ،
االتصاالت عرب البالد.
وارتبط الفرا ُغ السيايس ،عىل املستوى الوطني ،بغياب السلطات
املحلّية الرشعية يف الكثري من املناطق؛ ما أ َّدى إىل صعود املجموعات
الجهادية ،ويف صدارتها تنظيم الدولة اإلسالمية يف ليبيا الذي
نجح ،بعد ظهوره يف درنة يف ترشين األول /أكتوبر  ،2014يف احتالل
حوارض ومساحات شاسعة ،وال سيام مدينة رست التي ُعرفت بوالئها
للقذايف وبلدات صغرية حولها .ويف كانون الثاين /يناير  ،2016استطاع
التنظيم التقدم رشقًا ،فاحتل مدينة بن جواد ،ومتكّن من قصف
املنشآت النفطية يف مرفأي السدرة وراس النوف.

اقتصاد على حافة االنهيار
نتيج ًة ملا تق ّدم ِذكره ،يبدو أ ّن االقتصاد الليبي ُمقبل عىل الرتاجع
املحل ،ويف سياق تفكُّك أمني،
ّ
بطريقة متسارعة .فعىل الصعيد
قاد التنافس يف املوارد االقتصادية (من بينها حقول النفط والغاز
فضل عن املوارد املالية األخرى) إىل تدهور
ومنشآت قطاع الطاقةً ،
مدخول النفط ،ومن ث ّم إىل تدهور مايل حا ّد .فصادرات النفط اآلن
هي تقريبًا ربع ما كانت عليه عام  ،2011وعج ُز امليزانية عام 2016
يراوح بــن 20 و 30مليار دينار ليبي ( 21.6 - 14.4مليار دوالر
املحل
أي ما تراوح نسبته بني  %42و %68من الناتج ّ
أمرييك تقري ًبا)ْ ،
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كل ذلك مع ارتفاع اإلنفاق الحكومي .ولذلك،
اإلجاميل((( ،وقد تزامن ّ
انخفض احتياطي املال يف ليبيا من  110مليار دوالر عام  ،2013إىل
 60مليار حال ًّيا ،وهو أم ٌر سيمثّل مشكل ًة كربى ،لبلد يعتمد كلّ ًيا
عىل االسترياد.
وانعكس االنقسام بني املؤسستني السياسيتني عىل املؤسسات املالية
أيضً ا؛ ذلك أ ّن كلتا الحكومتني تطالب ببنك ليبيا املركزي ،وباملؤسسة
الوطنية للنفط ،واملؤسسة الليبية لالستثامرات (الصندوق السيادي
تحاج يف أنها تحظى
الليبي داخل البالد وخارجها) .فحكومة البيضاء ّ
باعرتاف دويل ،ويف أ ّن من حقّها السيطرة عىل هذه املؤسسات،
ولكن ليس لها القدرة عىل ذلك؛ أل ّن املؤسسات املالية املتنازع فيها
تقع يف طرابلس ،كام أنها مل تنجح يف إنشاء مؤسسات موازية بديلة
موالية لها.
وتجدر اإلشارة إىل أ ّن بعض كبار املسؤولني يف هذه املؤسسات طالبوا
بأن تبقى هذه املؤسسات خارج دائرة الرصاع السيايس .وبالفعل،
ال يزال البنك املركزي الليبي يدفع رواتب سائر املوظفني يف كلتا
فضل عن أنه يُغطي نفقات الدعم الحكومي يف سائر ليبيا.
الحكومتنيً ،

عرقل االنتقال في ليبيا؟
لماذا ُ
ساهمت رسعــة تنظيم االنــتــخــابــات الترشيعية يف ليبيا،
يف متوز /يوليو  ،2012وسالمة إجراءاتها وسهولتها ،يف رفع سقف
توقعات التفاؤل بالتحول يف ما بعد الثورة يف ليبيا ،وبأ ّن الدولة ُمقْبلة
عىل عرص جديد حافل بالحرِيات الفردية ،والرفاهية االقتصادية،
واملشاركة السياسية .وكان السياسيون الغربيون املؤيّدون للثورة
الليبية يفرتضون أ ّن التحول يف ليبيا سيكون ناج ًحا وباه ًرا ،وأ ّن االنتقال
من نظام "الجامهريية" سيؤ ِّدي إىل ازدهار ليبيا ،وكان يُحسب لهذه
البالد تجانسها شبه املطلق؛ من ذلك تجانسها الديني (أغلبيتها من
املسلمني الس ّنة) ،واإلثني (عىل الرغم من وجود مه ٍّم ألقليات إثنية
من قبيل الطوارق ،والتبو ،واألمازيغ) ،إضاف ًة إىل قلّة الكثافة السكانية
فضل عن مواردها
فيها ( 6ماليني نسمة يف  18مليون كيلومرت مربع)ً ،
الطبيعية ،وأموالها ،وموقعها الجغرايف املميز بني أوروبا وأفريقيا
والرشق األوسط .وهكذا ،كانت تكتمل الصورة املتفائلة لليبيا بالنظر
2 International Crisis Group, The Prize: Fighting for Libya's Energy Wealth,
Middle East and North Africa Report, no. 165, 3/12/2015.
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كل عامل من عوامل االنتعاش الرسيع والسليم للبالد بعد
إىل توافر ّ
(((
ثورة . 2011

النزاع والتوتر واالستقطاب بني الجامعات السياسية يف الساحة
السياسية الفتيّة.

شكّلت انتخابات "املؤمتر الوطني العا ّم" ،يف  7متوز /يوليو  ،2012خطو ًة
أساسي ًة يف املسار االنتقايل ،كام خطّط له "املجلس الوطني االنتقايل"
وأق ّره اإلعالن الدستوري الذي صدر يف آب /أغسطس  .2011وكانت
مث َّة وجهات نظ ٍر مختلف ٍة بني ال ُنخب الليبية ،متعلّقة بكيفية ضامن
استقرار البالد خالل الفرتة االنتقالية ،وبعدم املساس برشعية السلطات
املوقّتة يف الحكم .وقد غلبت ،يف النهاية ،وجهة نظر "اإلخــوان
املسلمني" واملجموعات اإلسالمية األخرى ،بشأن رضورة إرشاف جسم
منتخب عىل املرحلة االنتقالية ،ورضورة أن يُنظَر إىل رشعية السلطات
أي أم ٍر آخر ،مبا يف ذلك االستقرار(((.
االنتقالية بوصفها أكرث أهمي ًة من ّ
وقد أيّد املجتم ُع الدويل فكرة إجراء انتخابات مبكرة ،تحت هاجس
إيجاد رشيك حوار ليبي مو ّحد وذي رشعية ،استنا ًدا إىل أ ّن فكرة
انتخابات ح َّرة ونزيهة هي جوهر الدميقراطية.

مل يعرف الليبيون السياسة الحزبية ،وال اإلجراءات االنتخابية ،ومل تكن
أي خربة يف الحوار السيايس أو يف بناء
لقادة األحزاب السياسية الناشئة ّ
التوافقات .ونتيج ًة لذلك ،صار يبدو أ ّن التنافس االنتخايب والفوز يف
االنتخابات يشكّالن املفتاح الذي يؤ ِّدي إىل الحصول عىل دعم أغلبيّة
السلطة ،والسيطرة عىل املؤسسات السياسية الناشئة
الليبيني لكسب ُ
والتحكم فيها ،مبا يف ذلك "املؤمتر الوطني العا ّم" ،والحكومة ،وسائر
السلطة مبوجبه
مؤسسات الدولة أيضً ا .وتجاوز األمر م ًدى تكون ُ
وسيل ًة لفرض رؤية أيديولوجية مح ّددة أو برنامج سيايس ما؛ إذ رأت
ال ُنخب السياسية الليبية أ ّن املواقع املؤسسية وسيلة للوصول إىل املوارد
(االجتامعية واملالية) واإلفادة منها ملجتمعاتها املحلّية .ونتيج ًة لذلك،
وعىل الرغم من أ ّن انتخابات  2012قُ ّدمت بأنها منافسة بني ممثيل
تنافسا وسباقًا
"اإلسالميني" و"الليرباليني" ،فإنها  -يف الحقيقة  -كانت ً
(((
عىل املصالح ،بني ممثيل مدن وبلدات بعينها وعشائر وعائالت .

االستخفاف بانقسامات المجتمع
الليبي وضرورة المصالحة

كانت انتخابات متوز /يوليو  2012مبنزلة نجاح كبري ،عىل مستوى
التنظيم واملشاركة التي بلغت نسبتها  %61.58من الناخبني((( .ولكن
ما تخفيه هذه النسبة العالية للمشاركة هو أ ّن االنتخابات فاقمت
الخالفات بني الجامعات املسلّحة واملجتمعات الحاضنة لها .ويف
الحصيلة ،أ ّدت االنتخابات  -وإن عىل نح ٍو غري مقصود  -إىل زيادة
 3 3يبلغ احتياطي ليبيا املؤكد من النفط الخام  48مليار برميل؛ أي نحو  %38من إجاميل
االحتياطي يف القارة األفريقية ،و %2.9من اإلجاميل االحتياط العاملي .أ ّما بالنسبة إىل الغاز
الطبيعي ،فيبلغ االحتياطي الليبي نحو  55تريليون قدم مكعب.
4 Peter Bartu, “The corridor of uncertainty,” in Peter Cole & Brian
McQuinn, The Libyan Revolution and its Aftermath, (London: C. Hurst
& Co Publishers Ltd, 2015).
 5يف هذه االنتخابات ،حازت قامئة "تحالف القوى الوطنية" ،بقيادة محمود جربيل 39
مقعدًا ،يليها "حزب العدالة والبناء" ،املرتبط بجامعة اإلخوان املسلمني الذي حاز  17مقعدًا،
إال أ ّن املنافسة يف مقاعد "املستقلني" أدّت إىل هيمنة مرشّ حي اإلخوان والسلفيني عىل
املرشحني القريبني من "تحالف القوى الوطنية".

تأثر املجتمع الليبي ،عىل نح ٍو عميق ،بسياسات التحكم والسيطرة
التي مارسها نظام القذايف أكرث من  40عا ًما ،وأ ّدى ذلك إىل رشوخ
مجتمعية عميقة ،ات ّخذ بعضها طاب ًعا عنف ًيا بني املجتمعات املحلّية.
وخالفًا لثوريت مرص وتونس ،رسعان ما تحولت الثورة الليبية إىل ثورة
مسلّحة ،أ ّدت إىل تدخل عسكري مبارش لق ًوى أجنبية .ومن ث ّم،
انتهت إىل حرب أهلية واجهت بعض املجتمعات املحلّية الليبية فيها
بعضها اآلخر؛ إ ّما يف إطار الثورة وإ ّما يف إطار الدفاع عن النظام ،بدعمٍ
من قوى أجنبية يف كلتا الحالتني.
وهكذا ،كان إعالن "املجلس الوطني االنتقايل" تحري َر البالد مبنزلة
إعالن نرص من مجموعة ليبيني عىل مجموعة أخــرى ،وأصبحت
البالد  -يف إثر ثورة  17فرباير  -منقسم ًة بني غالب ومغلوب ،ورسعان
ما طفت إىل السطح النزاعاتُ القدمية بني املجتمعات املحلّية .ومن
ث ّم ،ازدادت املخاطر الحافّة بإعادة بناء النظام السيايس.
6 Wolfram Lacher, “Fault Lines of the Revolution: Political Actors, Camps
and Conflicts in the New Libya,” SWP Research Paper (Berlin: SWP, 2013).
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أ ّما الجامعات املسلّحة ومجتمعاتها الحاضنة ،فكانت املرحلة
االنتقالية التي ابتدأت بانتخابات "املؤمتر الوطني العا ّم" ،وكانت
ذات أهمية مفصلية بالنسبة إليها ،فهي ميكن أن تنتهي إىل توزيع
حاسم
للسلطة بني املجتمعات املحلّية .ويُع ّد هذا التوزيع أم ًرا
ً
جديد ُ
يف تشكيل النظام السيايس الجديد .وهنا تحدي ًدا ،بلغت املنافسة
بني املجتمعات املحلّية ذروتها ،مدعوم ًة بالقادة السياسيني الجدد
والجامعات املسلّحة الجديدة.

يف البداية ،كان مث َّة تص ّدع كبري يف العالقة بني املدنيني الذين قاتلوا
ضمن ألوية الثورة عام  2011من جهة ،واملنشقّني عن نظام القذايف
الذين التحقوا بالثورة من جهة أخرى .وتدريجيًّا ،منَا تص ّدع ثانٍ بني
االئتالفات الثورية نفسها ،وال سيام بني املنترصين .وهكذا ،كانت
صيانة ثورة  17فرباير عىل ّ
املحك ،بالنسبة إىل قوى الثورة التي متثّلت
أولويتها األوىل مبنع أفراد النظام السابق من املشاركة يف الشأن
السيايس الليبي ،وبأن يكون قادة ليبيا الجديدة "ثوا ًرا مخلصني" ،وهو
ما يكشف عن ضغينة تجاه أفراد النظام القديم وعدم الثقة بهم.
ولذلك انتهزت قوى الثورة فرصة االنتخابات الترشيعية األوىل لتثبت
ق ّوتها ونفوذها عرب سائر مؤسسات الدولة ،ولتح ّد من نفوذ أتباع
النظام السابق .وهذا األسلوب متأث ّر بخربة عنارص قوى الثورة التي
تشكّلت يف ليبيا أثناء حكم القذايف؛ إذ كان ّ
الشك املتبادل يسيطر بني
فئات املجتمع عىل الحياة العا ّمة ،وكانت الفئات املجتمعية تتنافس
يف ما بينها للحصول عىل املزايا من الحكومة املركزية.
وعىل الرغم من نجاح االنتخابات األوىل ،فإ ّن املؤمتر الوطني العا ّم
رسعان ما انقسم إىل كتلتني رئيستني ،واحــدة يقودها "اإلخــوان
املسلمون" ،واألخرى يتزعمها "تحالف القوى الوطنية" .وهاتان
الكتلتان تختلفان يف ما بينهام عىل التعامل مع مسؤويل النظام السابق
وإرث الحرب األهلية ،ومل تكونَا قادرتني عىل بناء توافق بينهام يف
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أمور كانت حاسم ًة لضامن رشعية املؤسسات الجديدة .وقد أ َّدى هذا
االنقسام إىل شلل املؤمتر الذي اعتمد الحقًا ،يف  13أيار /مايو ،2013
"قانون العزل السيايس" ،بعد أن مارس مؤيّدو القانون ضغوطًا
مسلّحة إلقراره.
ويف الخالصة ،كانت انتخابات  2012الترشيعية رضب ًة قاسي ًة ملسرية
بدل من أن تكون حجر األساس لضامن
االنتقال الدميقراطي يف ليبياً ،
استمرارية املؤسسات السياسية ورشعيتها .ومن املؤكّد أ ّن تنظيم
هذه االنتخابات ،بعد فرتة زمنية قصرية ج ًّدا من الثورة ،يُع ّد تحديًا
كب ًريا ،وال سيام أ ّن البالد تعدم تجرب ًة انتخابي ًة أو حيا ًة حزبيةً .غري أ ّن
األكيد أ ّن إخفاق العملية مل يكن ،بالدرجة األوىل ،بسبب افتقاد هذه
الخربة ،بل بسبب أ ّن االنتخابات نُظِّمت بعد فرتة قصرية من سقوط
نظام القذايف وحرب أهلية استمرت مثانية أشهر ،من دون معالج ٍة لِ َم
ترتّب عىل هذين األمرين.
لقد كشف اعتامد "قانون العزل السيايس" بالقوة عن حدود قدرات
السلطات االنتقالية عىل معالجة مسائل الحوار الوطني ،واملصالحة
الوطنية ،والعدالة االنتقالية .فمن جهة ،مل تكن توجد إال أُطر قانونية
قليلة ج ًّدا متعلّقة بتلك املسائل .ومن جهة أخرى ،كان الجهاز العديل
يُعاين اختالالت عميقةً ،وال سيام ما كان منه يف بيئة أمنية قلقة
(بنغازي ورشق ليبيا).
وهــكــذا ،مل تفلح مبادرتان كبريتان يف القيام بحوار وطني؛
إحداهام ُس ّميت "لجنة الحوار الوطني" ،ورأَسها محمد الحراري،
يف شباط /فرباير  ،2013واألخرى ُس ّميت "الهيئة التحضريية للحوار
الوطني" ،ورأَسها فضل األمني ،يف كانون الثاين /يناير  ،2014بعد
تبي للشعب الليبي أ ّن كلتا املبادرتني مح ّزبة ومنحازة سياس ًّيا
أن ّ
إىل طرف أو آخر داخل املؤمتر الوطني العا ّم ،عىل الرغم من أنهام
انطلقتَا بق َّوة(((.
7 Abdallah Hadeed, “Dialogue in Libya: challenges and conditions for
success,” NOREF, 21/1/2015, at:
http://www.peacebuilding.no/Themes/Peace-processes-and-mediation/
;publications/Dialogue-in-Libya-challenges-and-conditions-of-success
Mustafa Fetouri, “Libya's absent national dialogue,” NOREF, 13/2/2015, at:
http://www.peacebuilding.no/Regions/Middle-East-and-North-Africa/
;Publications/Libya-s-absent-national-dialogue/(language)/eng-US
”Jamal Bennor, “A model for dialogue and national reconciliation in Libya,
NOREF, 12/2/2015, at:
http://www.peacebuilding.no/Regions/Middle-East-and-North-Africa/
Publications/A-model-for-dialogue-and-national-reconciliation-in-Libya/
(language)/eng-US
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وإذا كان مث َّة اعتقاد مفاده أ ّن االنتخابات هي الخطوة األساسية لبناء
ليبيا الجديدة ،فإ ّن الطريقة التي أُعطيت فيها األولوية لالنتخابات
عىل حساب املصالحة الوطنية كانت خاطئةً ،ذلك أنها غضّ ت النظر
ظل
عن الكسور العميقة يف املجتمع الليبي ،بل إ ّن االنتخابات ،يف ّ
التنافس يف الحصول عىل املــوارد ،فاقمت الخالفات املجتمعية.
وكام ذكرنا من قبل ،كانت االنتخابات تعني ،بالنسبة إىل األطراف
مؤسيس جديد
املتخاصمة يف ليبيا ،سباقًا عىل مناصب النفوذ ،يف إطار ّ
يضمن للفائز أمرين أساسيني :السيطرة عىل استعامل العنف (ومن
ث ّم السالح) ،والسيطرة عىل ثروات الطاقة.

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

األلوية الثورية والجامعات املسلّحة وإيكال املسؤولية األمنية إليها،
عىل الرغم من أ ّن هذه املسؤولية تتحملها الدولة عادةً .وقد أفىض
هذا األمر إىل ترتيبات أمنيّة هجينة ،وقلقة ،وغري متوازنة أو متناسقة،
محل جهوي من
بني جامعات مسلّحة ترعاها الدولة؛ ذات طابع ّ
ناحية ،وأجهزة الرشطة والجيش التي كانت سابقًا هي املسؤولة عن
قطاع األمن من ناحية أخرى ،وليس العكس(((.

مستقبل األجهزة األمنية
في خضم التنافس السياسي
باتت مسألة إعادة هيكلة األجهزة األمنية الليبية شأنًا سياس ًّيا محضً ا،
منذ بداية الفرتة االنتقالية ،ال مسأل ًة ف ّنيةً .ومع التدهور التدريجي
يف الوضع األمني ،بات ملحوظًا أ ّن بناء جهاز أمني مو ّحد وف ّعال ،من
دون توافق ومصالحة سياسية واسعني ،أم ٌر مستحيل .وبسبب غلبة
التنافس السيايس عىل بناء التوافقات بني ال ُنخب السياسية الجديدة
والجامعات املسلّحة املرتبطة بها ،كانت ليبيا أمام خريطة طريق
عاقت جزئ ًيا هذا التوافق .يُضاف إىل ذلك أ ّن السلطات االنتقالية
مل تق ّدم رؤي ًة إلصالح قطاع األمن ،عىل الرغم من التحديات الكبرية
سيستتب ،يف
التي واجهتها البالد .وكان مث َّة تص ّور مفاده أ ّن األمن
ّ
سائر أنحاء البالد ،بعد توقف الحرب .ولك ْن يف واقع الحال ،مل تكن
مث َّة قوات مو ّحدة تسيطر عليها السلطات االنتقالية وتستجيب لها.
أفضت الحرب إىل تفكيك قطاع األمن يف ليبيا ،فحدث انقسام واضح
بني القوات املسلّحة التي شُ كِّلت إبّان ُحكم القذايف من جهة ،والقادة
امليدانيني الذين تولّوا معظم القتال يف الحرب من جهة أخرى .وكان
ِ
املسيطر فعل ًّيا
والء العديد من الجامعات املسلّحة التي هي الطرف
عىل األرض ،مرتبطًا باملجتمعات املحلّية والقادة املحلّيني .وقد يكون
فضل عن الدعم الذي
املحل واملج ّزأ للثورةً ،
سبب ذلك هو الطابع ّ
تلقّته جامعات ُمح ّددة ،وعىل نح ٍو منفرد ،من جهات أجنبية .ومن
ث ّم ،كان التنسيق بني هذه الجامعات عرب سائر ليبيا مرتبكًا ج ًّدا.
وبسبب الحاجة إىل معالجة املسألة األمنية ،يف املدى القصري ،ق ّرر
املجلس الوطني االنتقايل والحكومة االنتقالية األوىل االعتامد عىل

وبعد أن أخفقت القيادات السياسية يف االتفاق يف ما بينها يف املؤمتر
شلل رسي ًعا للمؤسسة الترشيعية،
الوطني العا ّم ،وقد س ّبب ذلك ً
بدأت الجامعات املسلّحة املنتمية إىل مجتمعات محلّية بعينها (املدن
والبلدات؛ مثل مرصاتة والزنتان ،أو مثل ق ًوى مسلّحة تنتمي إىل مناطق
مح ّددة ،أو قبائل من املنطقة الرشقية ،أو مجموعات أيديولوجية
متضامنة ،من قبيل األعضاء السابقني يف "الجامعة الليبية املقاتلة" التي
نشطت يف التسعينيات ،أو أعضاء يف األحزاب اإلسالمية األخرى ،وما إىل
ذلك) تأخذ دور الفاعل الرئيس يف تصعيد ح ّدة النزاعات السياسية .ومل
تكن هذه النزاعات الحا ّدة تستهدف السيطرة عىل املؤسسات السياسية
فحسب ،بل كانت تستهدف مستقبل قطاع األمن أيضً ا.
فتح اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس ،يف مرحلة مبكرة من الحرب
األهلية يف متوز /يوليو  ،2011الباب عىل موجة من االغتياالت ،طالت
رشقي البالد ،وتحدي ًدا
شخصيات أمني ًة وعسكري ًة عديدةً ،وال سيام يف ّ
8 Frederic Wehrey, “Ending Libya's civil war. Reconciling Politics,
Rebuilding Security,” Carnegie Endowment for International Peace, 24/9/2014,
at:
;http://ceip.org/11aHElc
Wolfram Lacher & Peter Cole, “Politics by Other Means: Conflicting Interests
in Libya's Security Sector,” Small Arms Survey, Working Paper 20, October
2014, at:
http://bit.ly/243kEAd
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السلطة في ليبيا ما بعد القذافي
االنتخابات والصراع المس ّلح والنفط في خضم التنافس على ُ

يف مدينتي درنة وبنغازي .وقد أبرزت هذه املوجة ُعمق الخالف يف
إعادة بناء األجهزة األمنية ،بني الجامعات اإلسالمية املسلّحة وكبار
ُ
الخالف خالفًا بني "إسالميني"
الضباط يف النظام السابق .ومل يكن هذا
و"ليرباليني" ،عىل نحو ما يوصف .فقد شكّك الثوار يف جدوى إبقاء
الجيش والرشطة عىل حالهام ،وطالبوا بعملية إصالح جذرية لقطاع
األمن .ومبا أ ّن التوافق يف هذا املوضوع مل يتحقّق ،ومل يستطع أحد
األطراف ف ْرض رؤيته عىل اآلخرين ،تفتَّتت املؤسسات السياسية
واألمنية أكرث فأكرث ،إىل أن انفجرت املواجهة املسلّحة بني املعسكرين
عام .2014
يف هــذا السياق ،بــدت "عملية الــكـرامــة" التي قــادهــا حفرت
يف أيار /مايو  ،2014ر ّد َة فعلٍ عىل العنف املتصاعد واالغتياالت،
يف بنغازي وغريها .وقد بدأ ،يف الوقت نفسه ،حمل ًة عىل مختلف
الجامعات ذات املَيْل اإلسالمي كلّها ،ومن بينها "أنصار الرشيعة"،
واصفًا إيّاها جميعها بأنها "جامعات إرهابية".
وهكذاُ ،ولدت "عملية الكرامة" من استياء منترش بني ضباط الجيش
مم
السابق ،وال سيام الذين ينحدرون من املنطقة الرشقية ،انطالقًا ّ
يصفونه بأنه "تواطؤ" املؤمتر الوطني العا ّم يف التعامل مع اإلسالميني
وعدم مساندته الجيش يف محاولته إحكام األمن يف بنغازي .ورسعان ما
انض ّم إليهم مسلّحون من غر ّيب ليبيا ،وعىل نح ٍو خاص من مدينة الزنتان.

املوقف برسعة عىل األرض ،فأطلقت "غرفة عمليات ثوار ليبيا"
عملي ًة لطرد مسلّحي الزنتان من مطار طرابلس ومواقع إسرتاتيجية
وتوسعت رقعة القتال ،فجذبت ق ًوى مسلّح ًة
أخرى يف العاصمةّ .
من أصقاع ليبيا كلّها ،واستمر االقتتال بني جميع املجموعات
طَوال شهر آب /أغسطس  .2014ومع حلول أيلول /سبتمرب ،استطاع
تحالف "فجر ليبيا" الذي يقوده إسالميون من مرصاتة السيطرة عىل
طرابلس ،فقررت القوات املؤيّدة ملجلس النواب الجديد التمركز
يف مدينة طربق حيث اتخذ حفرت مق ًرا له .وبذلك ،انقسمت البالد
لكل منهام داعموه من القوى اإلقليمية؛
إىل معسكرين متحاربنيّ ،
أحدهام يقوده إسالميون ويتمركز يف طرابلس ويُعرف مبعسكر "فجر
ليبيا" ،واآلخر يتمركز يف رشق ليبيا ،ويقوده حفرت ،ويُعرف مبعسكر
"حملة الكرامة".
بذل مندوب األمم املتحدة إىل ليبيا جه ًدا ،طوال سنة كاملة ،للتوفيق
بني الطرفني ،ولكن من دون جدوى .وعىل الرغم من أ ّن الحوار الذي
املؤسيس
رعاه مندوب األمم املتحدة قد انطلق بهدف معالجة املأزق ّ
الذي نتج من قيام برملانني وحكومتني عىل نحو متوازٍ ،فإنّه رسعان
ما بدا أ ّن وضع ترتيبات أمنية جديدة هو إحدى القضايا الرئيسة
التي ينبغي معالجتها ،وأنه أه ّم عائق يحول دون الوصول إىل اتفاق
سيايس مستدام(((.

انهيار العملية السياسية
والطمع في ثروات ليبيا

يف حزيران /يونيو  ،2014جرت انتخابات مجلس النواب التي نجم
عنها املؤمتر الوطني العا ّم ،وهي انتخابات زادت النزاعات السياسية
خطورةً ،وال سيام يف طرابلس العاصمة؛ إذ أوشك الخالف السيايس بني
كل من مرصاتة والزنتان أن يتحول إىل رصاع مسلّح.
منارصي ّ
وقد أصبح ،بالفعل ،رصا ًعا مسلّ ًحا ،بعد أن فقدت مرصاتة والجامعات
اإلسالمية املسلّحة السيطر َة عىل مجلس النواب املنتخب .وتحول

يل ،منذ عام  ،2012أ ّن التمكّن من ثروات ليبيا
اتضح عىل نح ٍو ج ّ
محتمل للعملية االنتقالية
ً
حاسم ،وتهدي ًدا
النفطية سيكون تحديًا
ً
أيضً ا .فاألطراف املتصارعة كانت كلّها تدرك أ ّن السيطرة عىل ثروات
للسلطة.
البالد ستتيح إمكانات كبري ًة للتنميةً ،
فضل عن أنها مصدر ُ
وخالل أ ّول سنتني من املرحلة االنتقالية ،كان يوجد فه ٌم عا ّم بني
األطـراف الليبية مضمونه أ ّن التمكّن من منشآت ليبيا النفطية
ُيكن أن يُستخدم ورق َة ٍ
ضغط يف املفاوضات مع السلطات املركزية
يف طرابلس؛ من أجل رفع الرواتب ،أو الحصول عىل حصة أكرب يف
ألي طرف مصلحة
توزيع العوائد ،وما إىل ذلك( .((1ولذلك ،مل تكن ّ
9 Virginie Collombier, “Libya's Political Dialogue Needs More Security
Content,” Arab Reform Initiative, September 2015, at:
http://bit.ly/1PWUR3G
10 The Prize: Fighting for Libya's Energy.

العدد ١٨

102

كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

يف تعطيل عملية إنتاج النفط وتصديره مد ًة طويل ًة أو اإلرضار
بهذه العملية .إال أ ّن الرؤية تغريت عندما انهارت العملية السياسية
املؤسسيان
كل ًّيا ،يف نهاية عام  ،2014وأَوقــف الضعف والشلل ّ
العملي َة االنتقالية.
ألقى قرار تأسيس مجلس النواب الليبي يف طربق ،عىل الرغم من
ظالل من الشك يف رشعية
معارضة عدد كبري من األعضاء املنتخبنيً ،
املجلس .ومنذ ذلك الحني ،أصبح واض ًحا بالنسبة إىل جميع الفصائل
املتنافسة أ ّن املؤسسات السياسية الرسمية مل تكن أكرث من مكان
السلطة ،وأ ّن املعركة الحقيقية عىل
يُص ّمم فيه اإلطار الجديد القتسام ُ
السلطة نزلت إىل األرض.
ُ
يف هذا السياق ،كانت عملية "رشوق ليبيا" التي ش ّنتها قوات مرصاتة
بدعم من املؤمتر الوطني العا ّم ،يف كانون األول /ديسمرب  ،2014نقط ًة
فاصلةً .فقد نتجت من هذا الهجوم مواجهات عسكرية مبارشة بني
قوات مرصاتة من جهة ،والقوات املوالية ملجلس النواب من جهة
أخرى .واستمرت املواجهات عىل منشآت النفط ،حتى بعد أن أنهى
مقاتلو مرصاتة حصارهم للسدرة ،وتقهقروا يف آذار /مــارس(.((1
ويف السياق نفسه أيضً ا ،بدأت مجتمعات التبو والطوارق املحلّية،
أصل ،يف إطار االنقسام
يف جنوب البالد ،يف تأطري رصاعاتها ،القامئة ً
الوطني ،ودخلت يف مواجهات عسكرية مبارشة للسيطرة عىل حقول
النفط ،وال سيام الحقالن العمالقان رشارة والفيل يف حوض مرزق.

وكلّام أدرك الليبيون أ ّن العملية السياسية ماتت وأ ّن البالد باتت عىل
حافة الهاوية ،كان ذلك حاف ًزا لألطراف املتحاربة لتغيري موازين القوى
عىل األرض .وكلّام اتضح أنه ال ميكن لطرف ما أن يسود معارضيه ،بدأ
كل
كل فصيلة أيضً ا ،يف العمل أكرث فأكرث للحصول عىل ّ
كل طرف ،بل ّ
ّ
ما ميكن الحصول عليه ،بالعنف والفساد ،لتعزيز املوقع التنافيس يف
السلطة والرثوة ،خارج إطار املؤسسات الرسمية.
ُ
11 Ibid.

خاتمة
يقوم مبعوث األمم املتحدة الخاص بليبيا بالتوسط بني األطراف
املتصارعة طوال أكرث من سنة؛ وذلك ملساعدة ليبيا عىل استعادة
شل البالد
وحدة املؤسسات السياسية ،والخروج من االنسداد الذي ّ
منذ صيف  .2014ومع ذلك ،وعىل الرغم من اعتامد اتفاق سيايس
يف مدينة الصخريات املغربية وقّعته عدد من األطراف الليبية ،يف
كانون األول /ديسمرب  ،2015ينص عىل "حكومة وفاق وطني" ،تكون
قادر ًة عىل بسط نفوذها وفاعليتها عىل سائر األرايض الليبية ،فإ ّن
هذه الحكومة مل ت َر النور بع ُد ،وال ّ
شك يف أ ّن التحديات التي ستواجه
الحكومة الجديدة ،يف حال تشكيلها ،ستكون كبريةً.
وبخصوص ما اكتنف العملية االنتقالية يف ليبيا ،منذ عام ،2011
تحتاج ال ُنخب السياسية الليبية إىل التشجيع والدعم ،لتتمكن من
بناء توافقات يف ما بينها ،ولتفيد من إطار الرشعية الجديد من أجل
بدل من االعتامد عىل القوة،
تقديم إنجازات ملموسة للشعب الليبيً ،
وتدمري مصادر الرثوة الوطنية ،والدعم الخارجي للسيطرة والقضاء
وكل هذا يتطلب حوا ًرا وطن ًيا حقيق ًيا ،ترعاه
عىل الخصوم السياسينيّ .
رموز وشخصيات مستقلة ،تحظى باحرتام جميع األطراف املعن ّية.
ويقتيض ذلك ،أيضً ا ،مشارك ًة لجميع الليبيني ،مبن فيهم الذين اضطروا
إىل مغادرة بالدهم يف إثر ثورة .2011
ينبغي أن يتضمن تشكيل حكومة الوفاق الوطني سيطرة هذه
الحكومة عىل سائر املؤسسات الوطنية ،مبا يف ذلك املؤسسات
االقتصادية واملالية ،املتنازع فيها .وإذا كان هذا األمر يبدو ،يف
صعب التنفيذ ،فإنّه يف حاجة إىل دعم من رشكاء
الوقت الراهن،
َ
ليبيا األجانب .وسوف تحتاج حكومة الوفاق الوطني ترتيبات أمني ًة
موقّتةً ،تضمن األمن لعمل الحكومة وسائر مؤسسات الدولة يف
طرابلس ،وتُويل عناي ًة لبنية األجهزة األمنية وقيادتها خالل املرحلة
االنتقالية الجديدة.
ومن املؤكّد أ ّن بناء التوافق سيكون صع ًبا ج ًّدا ،يف حال وجود جامعة
خصوصا أ ّن
مسلّحة ،أو فصيلة غري مستعدة إللقاء السالح طو ًعا،
ً
السلطة والق ّوة .ويبقى بعد ذلك كلّه
السالح هو الذي كان مينحها ُ
توسع تنظيم الدولة اإلسالمية يف ليبيا وهجامته عىل
أن نرتقب آثار ّ
منشآت الهالل النفطي عىل األطراف املتنافسة .فهل سيؤ ِّدي ذلك إىل
التوافق يف اتفاق جديد القتسام النفط؟
إ ّن هذا األمر يتطلب سيطرة الحكومة املركزية عىل عوائد النفط،
وتوزيعها عىل سائر املناطق واملجتمعات املحلّية بطريقة تبدو
للجميع أنها منصفة وعادلة.
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هذه شــهادة للشــيخ راشد الغنوشي ،زعيم حركة النهضة التونســية ،حرّرها ،إثر مقابلة معه،
صالح الدين الجورشي .في هذه الشهادة يقول الشيخ راشد الغنوشي إن إخوانه في الحركة
ظلوا يصفون موقفه من بن علي بأنّه يتضمن الكثير من الشخصنة ،وهو أمر كان محظورًا
داخل الحركة التي كانت تشــدد على عدم نقد بن علي بطريقة مباشــرة .في هذه الشــهادة
يؤكــد الشــيخ راشــد الغنوشــي القائــل إن علــى اإلســاميين أال يحكمــوا فــي هــذه المرحلــة
االنتقاليــة ،وإن جــاءت بهــم إلــى الحكــم صناديق االقتــراع .فالوضــع اإلقليمــي والدولي ،في
نظــره ،ال يســمحان اليــوم لإلســاميين بأن ينفــردوا بالســلطة .والوضع الداخلي يســاعد في
عام  -ليســت مع اإلســاميين ،بقطــع النظر إن
أن النخبــة التونســية  -على نحو ّ
ذلــك؛ ذلــك ّ
كانــت محقــة في موقفها أو ال .يقول الغنوشــي فــي هذه الشــهادة ،إن الجيش هو صاحب
الســلطة الحقيقية في مصر .وقد حاول الشــعب المصري أن ينتزع السلطة منه ،ففشل .أما
تونــس فجيشــها َحمــى الثــورة ،ورفــض أن يلتقــط الســلطة حيــن كانــت ملقاة علــى األرض.
ّ
بــكل تأكيد .ولك ّنه ال
ويعــرض الغنوشــي لتجربة اإلخوان في مصــر فيقول :لإلخوان أخطاء،
مالئمــا لتســليط األضــواء عليهــا .ففي نظــره ،إن الوقــت اآلن ،هو وقــت مناصرة
الوقــت
يــرى
َ
ً
ّ
ّ
ألي كان أن ينتقــده .يرى الغنوشــي ،كان
المظلــوم ،حتــى يســتعيد حقــه .وبعد ذلــك ،يحــق ٍ
عليهم أن يجتهدوا أكثر في تلك المرحلة االنتقالية ،ليدمجوا شــخصيات ناضلت قبل الثورة،
الهمامي ،وســواهما .وقال :لــو صبرنا أكثــر في إدارة
وحمــة
مــن قبيــل أحمــد نجيب الشــابي،
ّ
ّ
وقدمنا تنازالت أكبر ،لكان بإمكاننا تغيير اتجاه التاريخ في تونس ،وذلك بتطبيق
المفاوضاتّ ،
نهج التوافق الذي عدنا إليه مع نهاية .2013
*

زعيم "حركة النهضة" اإلسالمية يف تونس.
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يف البدء ،أو ّد أن أعرتف بأنّه عىل الرغم من اتساع رقعة االحتجاجات
عىل نظام زين العابدين بن عيل ،منذ أواسط كانون األول /ديسمرب
 ،2010وتفاعيل الشخيص معها ،مل أستعمل مصطلح "الثورة" لوصف
هذه االحتجاجات إال بعد رحيل بن عيل.
كل شهر تقريبًا ،مقالة
كنت أكتبّ ،
قبل الثورة ،وإىل أيامها األوىلُ ،
يف موقع "الجزيرة نت" .وقد كتبت عن التحركات االجتامعية التي
عرفتها مدينة سيدي بوزيد ،وس ّميتها "انتفاضة" .وقبل ذلك بسنة،
كتبت عن انتفاضة مدينة بنقردان .وعندما تطورت أحداث سيدي
بوزيد وتصاعدت حدة التوتر ،كتبت مقالتني دعوت فيهام الشعب
التونيس إىل ألّ يرتك سيدي بوزيد وحدها يف مواجهة قمع النظام،
إال أنّني مل أستعمل تعبري "ثــورة" ،ووجدت نفيس أستعمل تعبري
"انتفاضة" .هذا ،مع أ ّن "الثورة" فكر ًة وكلمة مل تكن غريبة ع ّني،
ورمبا استعملتها يف مواقع أخرى من كتابايت.
هناك كتيّب جمع اإلخوة أوراقه ،ونرشوه تحت عنوان "إرهاصات
جل املقاالت التي كتبتها قبل الرابع عرش من جانفي
الثورة" ،ض ّم ّ
(كانون الثاين /يناير)  ،2011وتع ّد مبنزلة اإلرهاصات التي م ّهدت
للثورة ،منها مقالة طويلة نُرشت يف كتاب أصدرته اللجنة العربية
لحقوق اإلنسان يف باريس التي يرأسها الناشط الحقوقي السوري
هيثم مناع ،تحت عنوان "تونس الغد" .صدر هذا الكتاب يف ربيع
 ،2001قبيل أحداث  11أيلول /سبتمرب ،وشارك فيه عدد من السياسيني
والناشطني التونسيني ،من توجهات مختلفة؛ علامنية وإسالمية ،وكان
يعب عن حالة ٍ
يأس من نظام بن عيل ودعوة إىل الثورة.
ّ
مقالتي يف الكتاب بعنوان "دقت ساعة التغيري يف تونس" .وفيها
نفضت اليد من نظام بن عيل.
ّعت ،مع محمد مواعدة الرئيس السابق لحركة
بُعيد هــذا ،وق ُ
الدميقراطيني االشرتاكيني ،بيانًا شديد اللهجة ضد بن عيل .ثم توالت
بعد ذلك جملة من األعامل والتنسيق مع بعض فصائل املعارضة،
وصول إىل مبادرة  18ترشين األول /أكتوبر التي مثّلت خطوة مهمة يف
ً
الطريق الصحيح ملامرسة أقىص درجات الضغط السيايس عىل النظام.
غري أ ّن أحداث  11أيلول /سبتمرب أعطت لنب عيل الدعم ،ومكّنته من
كنت أعتقد ،جاز ًما ،بأ ّن بن
نَف ٍَس إضايف استمر لعرش سنوات أخرىُ .
عيل كان سيسقط قبل ذلك التاريخ ،يف األقل منذ أواخر التسعينيات.
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ولك ّنه نجح يف االستفادة من الوضع الدويل ،حني ق ّدم نفسه بوصفه
صاحب تجربة ناجحة يف محاربة اإلرهاب عىل حساب الدميقراطية.
خدمت أحداث  11أيلول /سبتمرب نظام بن عيل ،كام خدمته أحداث
العراق خالل سنة  ،1991حني كان النظا ُم مختنقًا ،مع أنّه كان يف
بداية عهده ،وكان يعاين التبعات السلبية لالنتخابات الربملانية التي
وفشل لشعارات بن عيل
ً
جرت سنة  ،1989ومثّلت خيبة شديدة
التي رفعها مبارش ًة بعد استيالئه عىل الحكم ،غري أ ّن انتخابات 1989
انتهت إىل أن ينفرد حزبه بجميع مقاعد الربملان.
وحتى االنتخابات البلدية التي جرت سنة  ،1990قاطعتها املعارض ُة
كلّها .ولكن ،حني اندلعت فجأة أحداث العراق (غزو الكويت،
والتدخّل األمرييك يف املنطقة) ،استغل بن عيل تلك األحداث ،ونجح
يف الركوب عليها ،ويف إعادة عالقته بأطراف املعارضة ،وذلك من
خالل الرسالة التي و ّجهها أحمد نجيب الشايب إىل بن عيل .وقد
جاء خطاب هذا األخري عن أزمة الخليج ليتيح أرضية مكّنته من أن
يلتقي من جديد باملعارضة ،وهو ما أسهم كث ًريا يف تهميش "النهضة"
وعزلها سياس ًيا.

الرهان على المصالحة مع بن
علي
كنت أعمل عىل أن ينتهي نظام بن عيل بأرسع وقت ممكن .وكنت
حريصا عىل ذلك وال أخفيه عن إخواين يف "حركة النهضة" ،عىل الرغم
ً
من أ ّن ذلك املوقف مل يكن يومها ينسجم مع السياسة الرسمية التي
تعتمدها األغلبية؛ فالخط السيايس للحركة كان  -قبل اندالع الثورة -
يدعو إىل املصالحة والبحث عن الوسائل والطرق التي ميكن أن تؤدي
إليها .ولك ّنني  -شخص ًيا  -كان مستقرا يف نفيس أ ّن بن عيل غري قابل
بهذا األمر ،وال هو مستعد له .ولذلك ،كانت أحاديثي تؤكّد باستمرار
أ ّن الثورة هي الحل .ومع ذلك ،كنت أترك حي ًزا صغريا للخيار األغلبي،
إرضا ًء للموقف الرسمي ،مع إدرايك أ ّن احتامل تحقيق صيغة من صيغ
املصالحة بعيد وضعيف .ولذلك ،كانت مؤسسات الحركة يف املهجر
مجلس الشورى من مالحظات تع ّد ،دامئًا وباستمرار،
وما يصدره
ُ
خطايب ناب ًيا وحا ًّدا ،مقارن ًة باملوقف الرسمي.
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كان إخواين يف الحركة يصفون موقفي من بن عيل بأنّه يتضمن الكثري
من الشخصنة .وكان هذا األمر محظو ًرا داخل الحركة التي كانت
تشدد عىل عدم نقد بن عيل بطريقة مبارشة .ولذلك ،كانت املرة
عبت فيها عن رأيي ،بوضوح وأمام العامل ،هي ليلة 14
األوىل التي ّ
كانون الثاين /يناير  ،2011عىل قناة الجزيرة ،إثر الخطاب الثالث
واألخري الذي تو َّجه به بن عيل إىل الشعب .سئلت يومها عن رأيي،
فقلت برصاحة ودون مراوغة مخاطبًا بن عيل" :وعدتنا يوم السابع
من نوفمرب بالدميقراطية وص ّدقناك ولك ّنك كذبت .ولهذا ،لن نص ّدقك
هذه املرة ،وأقول لك اليوم :ارحل".
أعب عن املوقف الرسمي ،ولكنني
مل أكن أشعر يف تلك اللحظة بأنّني ّ
يل،
أحسست براحة كبرية ،وقلت :إذا ُّ
مت اآلن ،فقد أ ّديت الذي ع ّ
وليفعل إخواين بعد ذلك ما يريدون.
نعم ،بعد السابع من ترشين الثاين /نوفمرب  ،1987تقاربنا مع بن
وكنت شدي َد القناعة برضورة
كنت قد خرجت من السجن للت ّوُ ،
عيلُ .
كنت أشعر ،حينها ،أنّه  -مع رحيل بورقيبة  -انتهت
املصالحة معهُ .
مرحلة من تاريخ تونس ،وبدأت مرحلة جديدة.
ومل تكن مثة رشوط موضوعية متنع "حركة النهضة" من أن تؤسس
بداية جديدة مع حاكم جديد ،بعي ًدا عن أجواء االحتقان واملواجهة.
يقل
كانت الحرك ُة مرهقة ،فقد ُو ِّجهت اتهامات غليظة وظاملة ملا ال ّ
عن عرشة آالف من كوادرنا .وكان رأيي ،آنئذ ،أنّه ال بد من تحقيق
املصالحة مع الحزب الحاكم ومع الدولة .غري أ ّن الحركة مل تكن
مقتنعة بذلك ،يف حني أنجز اليسار يومها مصالحته مع بن عيل ،ولكن
عىل حساب اإلسالميني ،وعىل حساب الدميقراطية ،يف النتيجة.
يومها ،ص ّدقنا الشعارات التي تض ّمنها بيان  7نوفمرب ،ومث ّ ّنا انتهاء
املرحلة البورقيبية ،وأردنا أن نسهم يف تجسيد ما ورد يف ذلك البيان
مخلصا وجا ًّدا لتحقيق ذلك ،ومل
الذي دشّ ن به بن عيل حكمه .وكنت
ً
أكن أتعامل بوجهني ،حتى يف اجتامعاتنا الخاصة .ولذلك ،رفضت -
بصدق  -النيل من شخص بن عيل واالستهزاء به.
عبت له ،يف اللقاء الذي جمعني به ،عن رغبتنا يف اإلسهام يف
لقد ّ
تحقيق ما ورد يف بيان  7نوفمرب .وكنت ،قبل ذلك ،قد بعثت له
رسالة من داخل السجن ،قلت له فيها" :إذا كنت أتيت إىل السلطة
لتحقق ما ورد يف بيانك ،فنحن نعترب أنّك قادر عىل تجسيد كل ما
دعت إليه حركات املعارضة ،منذ اليوسفية ونضاالتها ،وسندعمك يف

ذلك إىل اآلخر ،أما إذا كنت قادما إىل السلطة باعتبارك وزير داخلية
بورقيبة ،لتواصل ما فعله بورقيبة ،فليس بيننا وبينك إال الحرب".
بعد ذلك ،أرسل إ ّيل يف سجني من يفاوضني .ومل ّا غادرت السجن،
بدأت املفاوضات مع من ميثّل السلطة يف ذلك الوقت ،وكان هناك
أمل يف أن تؤدي تلك املفاوضات إىل تجسيد تلك املصالحة عىل أرض
الواقع ،لوال الصدمة التي أسفرت عنها انتخابات  ،1989إذ مل يكن
النظام يتوقع ذلك التأييد الواسع واملتدفق للمرشحني الذين دعمتهم
الحركة .ويف املقابل ،كانت صدمة قوية لنا ،حني خرجنا من تلك
أي يشء .بعدها ،و ّجهنا رسالة إىل بن عيل ،قلنا له
االنتخابات من دون ّ
فيها إ ّن طموحاتنا مل تكن كبرية ،وأكّدنا اقتناعنا بأ ّن هناك توازنات يف
البالد نحن واعون بها .قلنا له إنّنا ال نريد سوى تثبيت رشعيتنا ،حتى
ال نعود إىل املواجهة مجددا .ويف الحقيقة ،كانت قيادة الحركة تطمح
إىل مشاركة محدودة يف تلك االنتخابات .ولذلك ،مل نكن نأمل يف أن
نحصل عىل أكرث من  15 - 10مقع ًدا ،غري أ ّن النزول إىل االنتخابات
بكثافة عالية ناتج يف الحقيقة من انفالت حصل داخل الحركة؛ فقد
عم أرادته القيادة ،إذ كانت ترى
رصفًا يختلف ّ
ترصفت القواعد ت ّ
أنّها هي التي انترصت عىل بورقيبة ،فتحركت يف أعامقها مشاعرها
املكبوتة ،وحاولت أن تثبت لنفسها وللجميع أنّها موجودة.
ك ّنا نظن أ ّن البورقيبية انتهت سنة  ،1987لكن بن عيل م ّدد العهد
مستغل يف سبيل ذلك السياق العام،
ً
البورقيبي  20سنة أخرى،
الداخيل واإلقليمي.

اإلسالميون و"حلم" السلطة
عىل الرغم من طول مرحلة القمع والتهميش لـ "حركة النهضة"،
مل تغادرين القناعة ،عرب  22سنة من الهجرة ،بأ ّن الشعب التونيس،
يف أول فرصة ستعطى له ،سيختار الحركة .الشعب التونيس و ّيف.
رمبا يتظاهر بالوالء واالستسالم أحيانا ،ولك ّنه يقول كلمتَه يف الوقت
نتائج انتخابات املجلس الوطني
املناسب .ولهذا ،مل تفاجئني
ُ
كنت
التأسييس التي جرت يف  23ترشين األول /أكتوبر  .2011بل ُ
مم حصلنا
أتوقع أن تكون األصوات التي منحت ثقتها للحركة أكرث ّ
عليه بالفعل .ولو كان النظام االنتخايب نظا ًما آخر لحصلنا عىل عدد
أكرب من مقاعد املجلس.
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وأنا يف الطائرة التي كانت تقلّني من لندن إىل بلدي ،بعد غرب ٍة دامت
كنت أقول يف نفيس :لقد حان الوقت لتحقيق الدميقراطية
 22عا ًماُ ،
يف تونس .كانت كتابايت كلّها تدعو إىل دميقراطية برملانية .وهذا واضح
جمعت وثائقه
يف كتايب "الحريات العامة يف الدولة اإلسالمية" ،والذي
ُ
ومسوداته يف السجن سنتي  1984و ،1985وكذلك يف الكتيب الصغري
الذي يحمل عنوان "حقوق املواطنة :حقوق غري املسلم يف املجتمع
اإلسالمي" .وعىل نحو عام ،كانت فكرة الدميقراطية التي تجتثّ أسس
السلطة املستبدة فكرة أساسية يف كتابايت ،منذ بداية الثامنينيات إىل
أن قامت الثورة.
وهكذا ،أستطيع أن أقول ،صادقًا ،إنّني مل أكن أفكر يف الوصول
شخصيا إىل السلطة .بل بالعكس ،كنت شديد القناعة بأنّه ال ينبغي
يل أن أنافس شخصيا عىل الحكم .ال أقول ذلك زه ًدا يف السلطة ،بل
كل ذلك
هذه هي قراءيت ملوازين القوى ونظريت لنفيس ولآلخرينّ .
جعلني أعتقد بأ ّن دخويل إىل آلة الحكم من شأنه أن يفسد العملية
السياسية التي انطلقت يف تونس ،أل ّن هذه املنافسة ستكون غري
متوازنة ،فأنا سأدخل إىل ساحة املنافسة برصيد نضايل وديني ،وهو
وكنت أخىش أنّه إذا ما حصل ذلك فإ ّن املسار
ما ال ميلكه اآلخرونُ .
االنتقايل كلّه سيترضر.
ويف خارج السياق الداخيل ،مل تكن موازين القوى اإلقليمية والدولية،
يف مصلحة اإلسالميني .هذا األمر هو الذي جعلنا نقبل بالخروج من
السلطة ومغادرتها ،بعد سنتني من الحكم ،وهو نفسه الذي جعلنا
نعارض بشدة ،ترشّ ح األخ حامدي الجبايل لالنتخابات الرئاسية ،يف حني
أنّه كان شديد القناعة بأنّه مؤهل لتح ّمل هذه املسؤولية.
لقد خرسنا حامدي الجبايل ،أحد قياديي "النهضة" ،لكن "النهضة"
نفسها ربحت ،وربحت معها البالد.
إ ّن تونس بلد صغري ،ال تتحمل التصادم مع محيطها اإلقليمي والدويل،
بكل تأكيد .مثل هذا التصادم مل تتح ّمله دولة قوية وذات إمكانيات
ّ
عالية ،مثل إيران ،فكيف بتونس؟!
ال الوضع اإلقليمي وال الدويل يسمحان اليوم لإلسالميني بأن ينفردوا
بالسلطة .والوضع الداخيل يساعد يف ذلك؛ ذلك أ ّن النخبة التونسية -
عىل نحو عا ّم  -ليست مع اإلسالميني ،بقطع النظر إن كانت محقة يف
موقفها أو ال .كنت دامئا أقول إلخواين :ال ميكنكم أن تحكموا مجتمعا

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

حجم هائال من
رغم عن نخبته ،إال يف حالة واحدة ،وهي أن متارسوا ً
ً
العنف ،وهذا من شأنه أن يش ّوه املرشوع اإلسالمي ويقيض عليه.
ال ميكننا أن نصنع نخبة موالية لنا عرب اللجوء إىل القمع والرعب.
والدليل عىل ذلك أ ّن النظام البورقيبي ،ومن بعده بن عيل ،مل يستطيعا
أن يط ّوعا النخبة عىل نحو ما يريدان .إ ّن مسألة موازين القوى هي
فكرة أساسية يف الثقافة السياسية للحركة .ويجب أن تكون األغلبية
مدعومة بنخبة فاعلة ،مبعنى أ ّن الك ّم وحده غري ٍ
كاف .ال بد من توافر
الحد األدىن من الكيف إىل جانبه.
دامئًا ما ك ّنا نأخذ مثال الجزائر لتأكيد هذه الفكرة؛ فـ "الجبهة اإلسالمية
لإلنقاذ" حصلت عىل  %80يف أول انتخابات ترشيعية نزيهة تجري
يف هذا البلد الشقيق ،أواخر سنة  .1991وباملنطق الك ّمي الحسايب
الدميقراطي ،ميكن القول إ ّن الجبهة حصلت عىل رشعية عالية جدا.
ولكن ،ماذا فعلت بها؟ ميزان القوى هو الذي قال كلمته ،ومل ينفعها
كثريا املنطق الك ّمي .ماذا تفعل بهذه الجموع التي حشدتها حولك،
يف حني أ ّن النخب جميعا (الجيش ،والرشطة ،واإلدارة ،واآلداب،
فضل عن العالقات الدولية) ليست إىل
واإلعالم ،واملال ،والفنونً ،
جانبك ،وال تعمل لفائدة اإلسالميني .ماذا تفعل بهذه الجموع التي
حشدتَها حولك؟ لن تفعل بها شيئا ،بل عىل العكس ميكن أن تقودها
إىل محرقة.
ع ّرف موريس دوفرجيه الدميقراطية بأنّها "فيفتي فيفتي" ،نصف
مقابل نصف ،يعني نصفها جامهري ،أي حكم الشعب ،ونصفها اآلخر
حكم النخبة .هناك تفويض ،وهناك نخبة %50 ،حكم الشعب ،و%50
حكم النخبة .ولذلك ،هو يع ّرفها بأنّها "حكم النخبة باسم الجامهري".
أما يف الديكتاتورية فإ ّن النخبة تحكم باسمها ،أو باسم الجيش ،وليس
باسم الشعب.
ولعل من أهم ما ينقص الفكر اإلسالمي السيايس الدميقراطي هو
ّ
غياب فكرة موازين القوى ،مع أنّها واضحة يف اإلسالم الذي مل يقل:
نفسا إال
أنتم عىل حق واآلخرون عىل باطل ،بل قال" :ال يكلّف الله ً
وسعها فاتقوا الله ما استطعتم" ،و"ما أمرتكم فآتوا منه ما استطعتم"،
و"من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه وإن مل
يستطع فبقلبه".
عم تسمح به
سنة ،1993
ُ
ألقيت محارضة يف لندن ،تحدثت فيها ّ
موازين القوى لإلسالميني .وقلت يومها إنّه يسمح لهم باملشاركة ،عىل
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ّأل تزيد هذه املشاركة عن الثلث ،وأضفت  -جا ًدا  -أ ّن الثلث كثري.

تحالف بين اإلسالميين
والعلمانيين

يناير ،وهو ما يلتزمه إسالميو املغرب إىل اليوم .وهذا يعني التزام

كنت أشارك يف ندوة نظّمها قسم الدميقراطية
يف سنة  2009أو ُ ،2010
يف إحدى جامعات لندن .وكان من بني املشاركني الدكتور املنصف
املرزوقي .ركّزت مداخلتي عىل رضورة التنويه بالتجربة التونسية،
ممثل ًة يومها يف "مبادرة  18أكتوبر" التي جمعت إسالميني وعلامنيني
يف مرشو ٍع سيايس واحد .وأعتقد بأ ّن ذلك املرشوع هو الذي م ّهد،
فيام بعد ،للرتويكا؛ فحني بدأنا الحوار عىل تأليف الحكومة ،مل يكن
أصل
بيننا نقاش أيديولوجي ،بوصف األرضية األيديولوجية كانت ً
جاهزة واتُفق عليها.

عن الحكم جاءت متأخرة ،وهي نتيجة مامرسة خاطئة للسلطة،

ُسئلت يومها ،ونحن يف لندن" :كيف تتحالفون مع العلامنيني وترتكون
اإلسالميني؟" .قلت ،مبزاح" :إ ّن الدكتور املرزوقي العلامين أقرب إ ّيل من
مفتي تونس" .أنا ،بالطبع ،ال أشكّك يف إسالم مفتي الديار التونسية أو
علمه .لك ّنه  -من الناحية السياسية  -كان ينتمي إىل عا ٍمل آخر؛ فقد
كان منحازا إىل جبهة املخاصمني لنا.

سهل ،ولك ّننا
وحدهم .من الناحية اآللية والقانونية ،كان األمر ً

ال ينبغي أن يُص َّنف الناس ،من وجهة نظري ،تصنيفا أيديولوجيا.
وإمنا املطلوب أن نخضعهم للتصنيف السيايس ،من حيث قربهم من
االستبداد أو بعدهم عنه ،ومدى تب ّنيهم الحكم التعددي الدميقراطي،
أو مخالفتهم له ،بقطع النظر عن تديّنهم .ولهذا ،قلت :إ ّن املرزوقي
بنيت الفكر َة عىل أساس املصالح ،وليس الرؤية
أقرب إ ّيل .لقد ُ
العقائدية واأليديولوجية املشرتكة.

إذا تجاوز اإلسالميون الثلث يف السلطة فقد تجاوزوا خط النار .وقد
جعل هذا األم ُر إسالميّي مرص يح ّجمون من أنفسهم قبل ثورة 25

قراءة عميقة ملوازين القوى .هذه القراء ُة تجعلك تكبح رغباتك ،كمن
يجلس إىل مائدة حافلة بالطعام ،ويدرك أنّه مصاب مبرض السكري
كل ما تشتهيه نفسه ،وإنّ ا عليه أن
وغريه من األمراض ،فال يلتهم ّ
يكبح شهواته .وهكذا األمر يف السياسة :ال بد أن نكبح جامح رغباتنا،
فال نأخذ ما ال تسمح به موازين القوى.
الرأي القائل بأ ّن هذه قناعتنا يف "النهضة" بالتنازل
ولذلك ،أنا ال أوافق َ
ونتيجة الدخول يف مواجهة مع املعارضة .هذه قناعة راسخة وإميان
برضورة عدم االنفراد بالحكم يف املرحلة االنتقالية.
وبرصاحة ،كان بإمكاننا أن نحقّق األغلبية ،من دون اللجوء إىل
التحالف مع األحزاب العلامنية ،وأن نقيم سلطة يديرها اإلسالميون
استبعدنا هذا الخيار من الناحية السياسية .وهو ما جعل الهاشمي
الحامدي ،رئيس تيار "العريضة الشعبية" يتأمل كث ًريا بسبب رفضنا
التحالف معه وتشكيل حكومة مشرتكة .كانت تلك قناعة راسخة،
لدي فحسب ،بل لدى أعضاء الحركة جمي ًعا .وعىل هذا األساس،
ليس ّ

مل تتجه نخبة الحركة نحو الهاشمي الحامدي الستقطابه ،بل اتجهت
إىل اآلخرين.
مل يكن الخلل يف االنفتاح عىل العلامنيني .بل بالعكس هذا اختيار
إيجايب .الخلل كان يف أنّنا مل ننفتح إال عىل البعض منهم ،وليس عىل
الجميع .كان علينا أن نجتهد أكرث يف تلك املرحلة االنتقالية ،لندمج
شخصيات ناضلت قبل الثورة ،من قبيل أحمد نجيب الشايب ،وح ّمة

الهممي ،وسواهام.
ّ

لو صربنا أكرث يف إدارة املفاوضات ،وق ّدمنا تنازالت أكرب ،لكان بإمكاننا
تغيري اتجاه التاريخ يف تونس ،وذلك بتطبيق نهج التوافق الذي عدنا
إليه مع نهاية .2013

املهم عندي ،هو أن تكون الرؤية مشرتكة وقامئة باألساس عىل املوقف
من الدميقراطية ،ال غري ذلك.
ولهذا ،مل يكن لدينا مانع من أن نتحاور مع "الجبهة الشعبية" .وك ّنا
عىل استعداد ألن ندير حكومة ائتالفية واسعة .ومع أ ّن "النهضة"،
يف الحقيقة ،مل تعرض عىل الجبهة املشاركة يف الحكومة ،ومل تعمل
عىل إقناعها بذلك ،ومل ت ُ ِقم عليها الحجة ،إال أ ّن خطاب الجبهة كان
شدي ًدا ،ال يغري باملشاركة .قد يكون هذا قرص نظر م ّنا ،ورمبا كان
علينا أن نصرب أكرث حتى تقتنع الجبهة برضورة املشاركة .وبرصاحة،
أي مربر ملوقف الجبهة املعادي لنا ،وال أعرف ملاذا
مل أجد ،إىل اآلنّ ،
اتخذت الطريق األخرى ومل تواصل البناء معنا ،انطالقًا من مرياث
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" 18أكتوبر" املشرتك ،وهو مرياث ال ميكن أن يكون عبئًا ،بقدر ما هو
إنجاز تعتز به تونس وتفتخر.
نعم ،نحن ك ّنا نتقاسم األدوار ،بني أطراف الرتويكا .وقد اتفقنا مع بن
جعفر واملرزوقي عىل أن نحاول توسيع دائرة املشاورات؛ فتع ّهد بن
جعفر باالتصال بأحمد نجيب الشايب وبالجبهة الشعبية .وقد عقد،
بالفعل ،اجتامعات مع قيادات "الحزب الجمهوري" ،ولك ّنه مل يتوصل
إىل اتفاق معهم.
كل الجهود؛ إذ كان
ويف تقديري اآلن ،أ ّن تلك اللقاءات مل تستنفد ّ
ممك ًنا اإللحاح أكرث وتقديم تنازالت وإغراءات أكرث ،فاملصلحة الوطنية
كانت تقتيض االنفتاح عىل الجميع .ولكن ذلك مل يحصل.
حاولت ،من جهتي ،أن نتدارك األمر يف الحكومات الالحقة ،فنصحت
الحبيب الصيد  -حني ك ّنا نتفاوض عىل تشكيل الحكومة  -بأن يرشك
"الجبهة الشعبية" ،أل ّن وجود الجبهة داخل الحكومة  -يف تقديري -
أنفع للحكومة من بقائها خارجها ،وأنفع أيضً ا للتحول الدميقراطي.
لكن ،لألسف ،كانت الجبهة مستعدة للمشاركة يف حكومة الصيد،
رض
ولكن برشط أسايس ،هو إبعاد "النهضة" .وهذا منطق إقصايئ ،م ّ
بالتحول الدميقراطي ،وبالجبهة نفسها.
ولنا مع الشايب قصة ال تختلف كثريا؛ فهو يعتقد بأ ّن "النهضة"
قامت بدور بعد الثورة يف تقليص حجمه وتهميشه .وهذه ليست
الحقيقة .الشايب صديقي بالفعل ،وعالقتي به وثيقة ،وأنا أع ّد نفيس
وفيًا ألصدقايئ .بل هو كان أقرب السياسيني يف تونس إلينا ،مبن يف
تول مسؤولية
ذلك مصطفى بن جعفر ،رئيس حزب التكتل ،والذي ّ
رئاسة املجلس الوطني التأسييس ،وكان متحفظا يف التعامل معنا قبل
الثورة .الشايب كان أقرب إلينا حتى من املرزوقي .وكان إخواننا يف
الداخل يعملون يف صحيفة "املوقف" الناطقة باسم "التجمع االشرتايك
فضل عن ّأن التقيت به
التقدمي" الذي ّأسسه الشايب ورفاقه .هذا ً
لقاءات كثرية ،يف بيتي يف بريطانيا وخارجه.
عندما ألقى بن عيل خطابه يوم  10كانون الثاين /يناير  ،2011الحظت
أ ّن الشايب تجاوب مع مضمون الخطاب ،وأعلن يف ترصيح له عن
استعداده للتفاعل إيجاب ًيا مع وعود الرئيس األسبق .ونظ ًرا لعالقتي
الوثيقة بالشايب ،خاطبته هاتفيًا ،وقلت له :أنت لك مستقبل سيايس،
وهذا الرجل "طايح" ،فال ينبغي أن تقوم بدور شابور بختيار ،زعيم
املعارضة يف زمن الشاه الذي دعاه إىل رئاسة الحكومة ،يف آخر لحظة
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لدي أ ّن مرحلة بن عيل انتهت ،وأ ّن الرجل
فقىض عليه .كان واض ًحا ّ
بكل تأكيد .قال يل الشايب :إ ّن مقارنته ببختيار خطأ ،ألنّه
سيسقطّ ،
جاء بعد الوقت ،فقلت له :من قال إنّه ما زال مثة وقت ،الرجل
انتهى ،غري أ ّن الشايب ظل رافضً ا هذه الحقيقة ،ومل يرتاجع عن موقفه.
السيايس ميكن أن يُخطئ ،لكن ال يجوز له أن يتمسك مبوقفه إذا
اتضح له عدم صوابه.
كان هناك سوء تقدير للموقف من الشايب .ومن تلك اللحظة،
ظهرت بوادر االختالف بيننا .وظل معارضً ا "النهضة" .وحني دخل
حملة انتخابات املجلس الوطني التأسييس ،يف ترشين األول /أكتوبر
 ،2011دخلها بالخطاب األيديولوجي نفسه الذي تب ّناه حزب "نداء
تونس" فيام بعد ،فق ّدم نفسه عىل أساس أنّه ميثل الحداثة ونحن
منثّل الرجعية ،هو التقدم ونحن التأخر ،هو الخري ونحن الرش ،هو
رض
النور ونحن الظالم .وأحسب أ ّن تلك اإلسرتاتيجيا هي نفسها ما أ ّ
بالحزب الجمهوري ،وانتهت به إىل ما آلت إليه أوضاعه.
ومع ذلك ،يبقى الشايب شخصية معتربة يف مسرية النضال ضد النظام
الدكتاتوري ،ويف بناء الدميقراطية يف تونس ،إىل جانب دوره العام يف
نجاح الحوار الوطني.
ويف الخالصة ،أظن أ ّن أهم درس نأخذه من تجربة "الرتويكا" هو أ ّن
أسلوب االستقطاب الثنايئ ،السيايس واأليديولوجي ،ال يخدم مراحل
رض ،فحني
التحول الدميقراطي ،وال يفيد الوطن ،بل هو مهلك وم ّ
تكون األوضاع هشة ،يكون األصلح للبالد تغليب منطق التوافق
لضامن التامسك وضامن القيام باإلصالحات الكبرية التي يقتضيها
الوضع االنتقايل.

السبسي وتأمل البورقيبية من جديد
لعل عالقتي بالرئيس الباجي قايد السبيس ،هي واحدة من التعبريات
ّ
عن هذه الرؤية .ال شك يف أ ّن ثقافتي السياسية كلّها قامت عىل
التناقض الجذري مع بورقيبة ومدرسته .لك ّننا ،اآلن ،وصلنا إىل
تحول يف االتجاه ،ال أن نبقى معارضني إىل
السلطة .والسلطة تقتيض ً
األبد .تبحث السلطة عن توازنات ،وعن أحالف ،وتص ّنف الخصوم
عىل وفق مستويات متعددة .هنا ،يضطر السيايس ،وال سيام إذا كان
يف الحكم ،أو عندما يريد أن يكون يف الحكم ،إىل تنسيب مواقفه
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األيديولوجية ،ويحاول إيجاد مخارج للصعوبات التي تواجهه ،حتى
يتجنب الوقوع يف تناقض املبدأ مع املوقف.
فضل عن أ ّن السياسة تؤث ّر يف الفكر ،أحيانًا ،وتستدعي صاحبها
هذا ً
إىل تب ّني فكرة معينة ،كام أ ّن الفكر ميكن أن يدفع نحو سياسة
محددة؛ فاإلنسان ال يطيق التناقض يف نفسه ،فإذا اتخذ موقفًا سياس ًيا
أملته عليه املصلحة ،ولك ّنه متناقض مع قناعاته ،فليس أمامه سوى
العمل بأحد األمرين ،إ ّما أن يتخىل عن تلك املواقف ،أو يبحث عن
أساس فكري ينسجم مع أرضيته الفكرية ،ويبحث عن جذور لتلك
املواقف السياسية .وهكذا ،يجد رجل السياسة نفسه يف حالة تفاعل
مستمر بني الفكر واملواقف السياسية املتغرية؛ مرة يؤث ّر هذا يف ذاك،
والعكس صحيح.
كان لقايئ بالسبيس ،منتصف سنة  ،2013بالنسبة إ ّيل وإىل قواعد
النهضة ،وحتى إىل رشكائنا يف الرتويكا ،صدمة كبرية.
أخذتُ عىل عاتقي أعبا َء هذا اللقاء ،ورأيت أ ّن مصلحة البالد ،أي
مصلحة التحول الدميقراطي ،تقتيض هذا األمر .وبنا ًء عليه ،ص ّممت
عىل عدم مترير "مرشوع قانون تحصني الثورة" ،وهو ما يقتيض أيضً ا
إزالة حاجز السن عند الرتشح ملنصب رئاسة الجمهورية .ومع أ ّن
معقول ،كنت أرى أ ّن هذه التضحيات رضورية،
ً
هذا الحاجز كان
لوضع ٍ
حد لحالة االستقطاب الحاد التي توشك أن تطيح الوضع العام
يف البالد.
صحيح أ ّن مؤسسات "النهضة" رفضت ،يف ذلك الوقت ،ما أقدمت
عليه ،وعارضت بشدة ذلك اللقاء ،كام رفضت توقيع خريطة الطريق
التي يت ّم مبقتضاها التنازل عن السلطة .ولك ّن رفضها مل يصل إىل
ح ّد اإلعالن عن موقفها لدى العموم ،لتسفّه بذلك التوقي َع الذي
أقدمت عليه مع السبيس .ولو رفض مجلس الشورى ذلك االتفاق،
ُ
لكان أحدث أزمة عميقة يف صلب الحركة .وهكذا ،تح ّمل مجلس
الشورى اللقاء ،ووقّعه ،وإن عىل مضض .وهذا ّ
يدل عىل مست ًوى عا ٍل
من االنضباط والتامسك داخل الحركة .وأظن أ ّن هذا األمر لو حصل
يف حركات أخرى لتمزقت صفوفها .لذلك ،يحسب ألعضاء مجلس
الشورى يف "النهضة" ونخبة القيادات قدرتها عىل تح ّمل االختيارات
الصعبة ،وعىل االحتفاظ بالحد األدىن من التامسك يف مواجهة
الصدمات الكبرية .لكن السياسة تق ّدر دامئا بنتائجها .وقد جاءت
النتائج لتشهد بحكمة هذه املواقف؛ فلم مت ّر سوى بضعة أشهر حتى

محل توافق عام داخل النهضة ،ومل يعد أحد
أصبحت تلك السياسة ّ
يرفض خط التوافق.
لكل عضو من أبناء الحركة ،إنّه إذا ما وجد نفسه يف
دامئًا ما أقولّ ،
موقع املسؤولية فينبغي له أن يفصح عن مواقفه أمام إخوانه ،فإذا
كان املوقف صوابا فإنّه سيجد الدعم ،وإذا كان خاطئا فينبغي أن
يستقيل ويدفع الثمن .ولكن ،ما ال ينبغي أن يحصل هو أن يتأخر
املوقف عن وقت الحاجة ،فتضيع مصالح كثرية .وباختصار ،عىل القائد
السيايس أن يتخذ املوقف ،ويتحمل بعد ذلك مسؤولياته كاملة.
غي تقاريب مع السبيس من موقفي من البورقيبية؛ فقد اختلف
لقد ّ
موقفي من تجربة الحركة الوطنية ،وبورقيبة هو رمز للحركة الوطنية،

وأدركت أنّه ال ميكن أن نحكم دولة ونحن نرفض بالجملة مؤسسيها،
وتاريخها ،ورموزها.
ال ميكن إنكار دور بورقيبة والطبقة السياسية التي أسست معه هذه
الدولة .ومع أنّنا مل نشارك يف الحركة الوطنية ،حيث ك ّنا شبابًا ،نحن
نع ّد أنفسنا امتدا ًدا لهذه الحركة والحركة اإلصالحية التونسية.

رشا كلّها .لقد ك ّنا مستعمرين،
إ ّن هذه الدولة ،بنظرة موضوعية ،ليست ً
فضل عن جملة
وبفضل الحركة الوطنية أصبح لتونس دولة ،هذا ً
ٍ
مجاالت معروفة ،املرأة والصحة والتعليم.
اإلنجازات التي تحققت يف
وما عدا ذلك ،فال شك يف أ ّن مجمل االختالالت التي حصلت ،عىل
فضل عن
صعيد الحقوق والحريات السياسية يتحملها بورقيبة ،هذا ً
موضوع الهوية .وهي تحديات ينبغي اإلقرار بها ومعالجتها ،من دون
تضخيم ،ومن دون دفاع مجاين عن الذات ،يف الوقت نفسه .ويف
الحقيقة ،إ ّن الثورة قامت عىل مثل هذه االختالالت عندما اندلعت
رشارتها األوىل.
إ ّن االنتقال من بورقيبة إىل بن عيل جرى عرب االنقالب .واالنتقال الثاين
الذي أزاح بن عيل جاء عن طريق الثورة .وهذان انقالبان حقيقيان
يف تونس؛ أحدهام قام به جرنال مستندا إىل جزء من األجهزة األمنية،
واآلخر فرضته إرادة الشعب .وها نحن ،اليوم ،نحقق االنتقال دون
حاجة إىل ثورة وال إىل انقالب.
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تجربة اإلخوان المسلمين في مصر
كث ًريا ما تجري مقارنة تجربة "النهضة" يف الحكم يف تونس بتجربة
اإلخوان املسلمني يف الحكم يف مرص بعد ثورة  25يناير  ،2011وال
سيام إ ّن صعودهم السيايس تزامن مع قيادة "النهضة" حكومة
"الرتويكا" .وأظن أ ّن املقارنة بني الحالتني التونسية واملرصية خاطئة؛
ألنّها تقوم عىل افرتاض وجود تشابه بني التجربتني ،من دون متييز
كل تجربة ،والتي فرضت عليها أن تسلك طريقًا تختلف
خصوصيات ّ
عن الطريق التي سلكتها األخرى .أوضاع اإلسالميني ليست متشابهة،
كل تجربة تتفاعل مع وضعها الداخيل ،مبا
وليست نسخًا متطابقةّ .
تق ّدر أنّه مالئم لها.
رأى بعض الكتاب ،من جانب آخر ،أ ّن "الفرق بني تونس ومرص هو
فضل عن كونه يقع يف تشخيص
وجود الغنويش" .ويف هذا اختزالً ،
مخل .األصل ليس اختالف شخص واحد ،بل اختالف الوضع.
ّ
كل األحوال ،اإلخوان املسلمون يف مرص يعيشون اآلن يف محنة
ويف ّ
شديدة ،ويتعرضون إلطالق نار كثيف ،وهم مظلومون ،باملنطق
الدميقراطي ،ألنّهم أخذوا السلطة باالنتخاب ،ونزعت منهم بانقالب.
بكل من يع ّد نفسه دميقراطيًا أن يقف إىل جانبهم.
وحري ّ
ّ
الوقت مالمئًا لتسليط
بكل تأكيد .ولك ّني ال أرى
لإلخوان أخطاءّ ،
َ
األضواء عليها .الوقت اآلن ،هو وقت منارصة املظلوم ،حتى يستعيد
ألي كان أن ينتقده.
حقّه .وبعد ذلكّ ،
يحق ٍ
لكل
من الفوارق األساسية بني التجربتني التونسية واملرصية ،هو أ ّن ّ
دولة جيشها ،ومرص جيش له دولته ،بينام تونس دولة لها جيشها.
والحمد لله.
الجيش هو صاحب السلطة الحقيقية يف مرص .وقد حاول الشعب
املرصي أن ينتزع السلطة منه ،ففشل .أما تونس فجيشها َحمى
الثورة ،ورفض أن يلتقط السلطة حني كانت ملقاة عىل األرض .وأكرث
من ذلك ،سعى الجيش يف تونس إىل حامية الدميقراطية ،يف حني
توافرت له ،يف الوقت نفسه ،فرص حقيقية لالنقضاض عىل الحكم.
يف سنة  ،2013سنة األزمة السياسية مع الرتويكا ،توجهت أصوات
معارضة إىل الجيش ،ودعته إىل تسلّم السلطة .ولك ّنه مل يفعل .لهذا،
أؤكد أنّه ينبغي للتونسيني أن يح ّبوا جيشهم ،ألنّه ضمن الحامية
لدميقراطيتهم الناشئة.
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املصالح والرهانات الدولية عىل مرص عن
وإىل جانب هذا ،تختلف
ُ
يغي مرص وسورية
حجم املصالح والرهانات الدولية عىل تونس .من ّ
يغي العامل؛ فهذه البلدان تقع يف قلب العامل .ولكن،
والعراق ميكنه أن ّ
أيضً ا ،من يطمح إىل تغيري مرص عليه أن يدفع الثمن.
ومع ذلك ،أقول :إ ّن ثورات الربيع العريب كلّها كانت ناجحة ،مبا يف
وكل ما يقال.
كل ما حصلّ ،
ذلك مرص ،عىل الرغم من ّ
يقول كثري إ ّن تونس هي االستثناء يف نجاح التحول الدميقراطي .وهذا
ورسخت اإلميان بأ ّن التغيري
رشف لتونس ،أنّها أضاءت سام َء املنطقةّ ،
حق ،وهو األساس .ولكن ،من يتابع االنتخابات النيابية املرصية
األخرية (ترشين األول /أكتوبر  -كانون األول /ديسمرب  )2015يجد
أ ّن العفريت خرج من قمقمه ،فلم يعد مثة انتخابات  ،%99وال إعالم
خشبي ،وال تسبيح بحمد الحاكم .هذه األصنام كلّها سقطت .وإذا
كانت ال تزال موجودة ،فالناس ينظرون إليها كام كان ينظر أهل مكة
بعد فتحها إىل الالت والع ّزى .نُزعت املهابة عن الدكتاتوريات ،ومل تعد
الشعوب ،ومنها الشعب املرصي ،تقبل بانتخابات عىل طريقة مبارك.
أرشقت الشمس اآلن .واكتشف الناس أ ّن هذه األصنام ال تستحق
أن تُعبد.
ولذلك ،من الخطأ أن نتصور أنّنا ،نحن العرب ،استثناء ال تط ّبق علينا
قوانني االجتامع التي تحكم مسار الثورات ،وهو مسار ال يكون دامئا
مسارا تصاعديا ،فقد يصعد ،وقد ينزل ،وقد يرتاجع أحيانًا .الثورة
مثل ،مل تحقق انتقالها إال بعد  80سنة ،وعادت خالل ذلك
الفرنسيةً ،
إىل امللكية واإلمرباطورية ،وقطعت رؤوس الثوار ،كام م ّرت الواليات
املتحدة األمريكية بحرب قتل خاللها املاليني ،واحتاجت تركيا إىل 80
سنة حتى تخلّصت من حكم الجيش ،وخالل ذلك ،كم من انقالب
وقع ،وكم من رأس قطع.
سمحت لنفيس أن أتحدث عن أخطاء اإلخوان يف الحكم ،فأو ّد أن
وإذا
ُ
بسطت
أقول :إنّهم أخطؤوا يف قراءة موازين القوى ،وهو األمر الذي
ُ
الحديثَ فيه آنفًا ،فمن الناحية الشكلية ،دخل اإلخوان االنتخابات
وأخذوا السلطة ،ومن حقّهم أن يحكموا ،ولكن هذا ميكن أن يحصل
يف عامل املثال ،أما يف عامل الواقع فهو محكوم مبوازين القوى التي
مل تكن (وليست) يف مصلحتهم .وأنا أعتقد أنّهم استُدرجوا إىل هذا
فضل عن أنّنا
أصل يف مامرسة الحكم .هذا ً
األمر ،ومل يكونوا يفكرون ً
ينبغي أن نأخذ يف الحسبان حسابات التنظيم وما أثاره ترشّ ح عبد
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املنعم أبو الفتوح الذي رفضه اإلخوان بقوة .كانت حسابات التنظيم
تدفع يف سياقٍ ما ،يف حني كانت موازين القوى يف مرص تسري يف اتجاه
معاكس ،ومل تكن هذه املوازين مستعدة ألن تسمح للرئيس محمد
مريس بأن يستمر يف منصبه ويواصل قيادة البالد.
رمبا ظن ّنا ،يف غمرة فعاليات الثورة ،أ ّن موازين القوى يف مرص تغريت
بالكامل .والحقيقة ،أ ّن الثورة تحدث تغي ًريا ،لك ّنها ال تحدث انقالبًا
جذريا .وعندما خالف اإلخوان قاعدة التزام موازين القوى عوقبوا،
مم كانت تسمح به
وعوقبنا نحن أيضً ا ،ألنّنا أخذنا يف الرتويكا أكرث ّ
موازين القوى التي مل تكن تسمح بأن نأخذ رئاسة الحكومة ،ونتسلّم
جميع الوزارات السيادية والحقائب األساسية .حصل ذلك يف غمرة
الحامس الذي طغى علينا يف بداية املسار االنتقايل ،ولكن موازين
القوى رسعان ما رجعت تعمل من جديد .وهنا ،أو ّد أن أؤكد ما
ذكرته آنفًا ،لو مل تنسحب "النهضة" من السلطة لسقط البناء فوق
رؤوسنا ورؤوس الجميع ،فموازين القوى مل تكن تسمح بذلك.
االنقالب الذي حصل يف مرص يوم  3متوز /يوليو زاد الطني بلّة ،ومل
يعد بإمكان "النهضة" أن تواصل قيادة السلطة ،إال إذا كانت تريد
أن تغامر بإدخال نفسها والبالد يف حرب أهلية .وقد يج ّر ذلك إىل
تدخّل الجيش.
لهذا أؤكد وأعيد ،أ ّن انسحاب "النهضة" من الحكومة كان مثرة لقراءة
جدية يف التغيري الذي حصل يف موازين القوى ،يف البالد ويف املنطقة.

سلفيّو تونس
ميكن أن تُالم "النهضة" عىل سوء إدارة العالقة مع السلفيني ،مبن يف
العنف منهم .وهنا ،أو ّد أن أقول ،بوضوح ،إ ّن هؤالء
ذلك من يتبنى َ
هم النازلة الكربى التي حلّت بنا ،مع أنني أظن أنّهم ميثّلون ظاهرة
طارئة يف املجتمع التونيس؛ فحني ك ّنا ننشط يف البداية ،مل يكن هؤالء
موجودين ،ولك ّنهم ظهروا يف غيابنا ،وهو ما يجعلني أؤكد أ ّن هؤالء
هم مثرة غيابنا عن الساحة الوطنية .ومن ثم ،تتحمل سلط ُة بورقيبة،
ثم بن عيل ،املسؤولي َة عن ظهورهم ،فعندما جفّفت ينابيع التديّن،
وجرى القضاء عىل املرجعية التونسية لإلسالم املتمثلة بجامع الزيتونة،
ترك ذلك فراغًا ،مأله هؤالء ،وال سيام بعد رضب "النهضة" وقمعها.
حينها ،كان التديّن يف أبسط أشكاله ،كالصالة ،مصد ًرا لتصنيف الناس
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ووصفهم بالرجعيني واإلرهابيني .وك ّنا ،من املهجر ،نتابع هذه الظاهرة
الخطرية .وكان يبلغنا أنّه سمح لكتابات السلفيني والكتابات الشيعية
كل ذلك
بالدخول إىل معارض الكتاب ،كام جرى تشجيع التصوفّ .
عىل خلفية مقاومة تيار االعتدال ،وللدفع باملتدينني نحو االبتعاد عن
هذا التيار الذي متثّله "النهضة" ،وهو ما جعلني أعتقد بأنّه إىل جانب
سياسة تجفيف الينابيع ،تو ّرط النظام السابق ومن معه يف ما سميته
"سياسة تلويث الينابيع".
وبعد أن تطور هؤالء ،وخرجوا عن الطوق ،وه ّددوا الدولة ،أدركت
السلط ُة أنّهم يشكّلون خطرا عليها ،وال سيام بعد أن بدأوا يلتحقون
بأفغانستان وبؤر التوتر.
اصطدم هؤالء مع السلطة يف وقت مبكر ،وقاموا قبل الثورة ،بعدة
حوادث ووقائع ،يف تونس ،أو جربة ،أو سليامن ،أو يف الشامل الغريب،
كام جرى االعتداء عىل ثكنة للجيش من طرف جزائريني.
ونحن ك ّنا نتابع هذه األحداثَ من بعيد ،وك ّنا نشعر بالشامتة يف نظام
بأي واقعة سيئة تصيب النظام املعادي
بن عيلّ ،
ككل معارض يتفاءل ّ
له ،ويحاول أن يوظفها ملصلحته .ويف الحقيقة ،ك ّنا نريد أن نقول من
وراء ذلك :انظروا ماذا حصل يف غيابنا؟ كنتم تعالجون تدي ًنا سلميا،
حتى وإن كانت لديكم خالفات فكرية مع من ميثّلونه ،فإذا بكم
اليوم تواجهون تدي ًنا مسلَّحا.
عندما قامت الثورة ،كان عدد هؤالء يرتاوح بني  2000و 3000معتقل
يف السجون ،وكان موقفنا مع اآلخرين الذين طالبوا بإفراغ السجون
كل من اعتُ ِقل أو ُحوكم بسبب شبهة سياسية .وحقيقة ،مل نكن
من ّ
معارضني ذلك؛ فلم يكن لنا سابق معرفة بأدبيات هؤالء ،فالحركات
اإلسالمية مل تنشأ ملواجهة طرف إسالمي ،بل ملواجهة املاركسية
والتطرف العلامين ،وكانت هذه الحركات تثقف الناس ملواجهة
الخصم العلامين الذي يه ّمش التدين وال يحميه .اآلن ،ظهر خص ٌم
جديد ،ليست لدينا به معرفة دقيقة ،وعليه ،أصبحنا مطالبني باالطّالع
عىل مخاطر هؤالء ،حتى نتمكّن من مواجهة الظاهرة السلفية،
وكذلك حركات التش ّيع.
اآلن ،بدأنا نثقف الناس ،ليدركوا حجم املخاطر التي تواجه بلدنا .وقد
حاولنا ،يف البداية ،الحوا َر مع هؤالء السلفيني ،وعملنا عىل إغرائهم
بالعمل السيايس (مثل املشاركة يف االنتخابات ،وإعادة بناء املنظومة
السياسية ،والتخلص من بقايا حطام النظام السيايس السابق) .لكن
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محاوالتنا مل تكن موفّقة؛ فبعض هذه الحوارات ُح ّرف و ُح ّول عن
وجهته الحقيقية ،وجرى تجرميه ،عىل الرغم من أ ّن الهدف من ذلك
هو محاولة توعيتهم وإقناعهم بأهمية موازين القوى ،ون ْهيهم عن
مواجهة الدولة ،بوصفها األقوى ،وعليهم أن يتواضعوا ،ألنّهم كانوا
مصابني بغرو ٍر واضح.
ويف النهاية ،نحن انخرطنا يف السياسة ،وهم ذهبوا إىل املساجد،
وأنشؤوا جمعيات خريية ،وركّزوا جهودهم عىل العمل الشعبي.
مل نتف ّرغ للشأن الديني .ولذلك ،أصبح هذا الشأن مرتوكًا للسلفيني.
ونظ ًرا لكون هذه الظاهرة حديثة ،ومل يتفطن لخطورتها أحد ،أنجز
هؤالء مؤمترهم األول يف عهد حكومة السبيس سنة  ،2011ومل يعرتض
أح ٌد عىل ذلك .يؤاخذنا خصومنا أل ّن أحد كوادر "النهضة" ،وهو
الصادق شورو ،حرض فعاليات هذا املؤمتر .ولك ّنهم ،يف املقابل ،ال
يؤاخذون من سمح بعقد هذا املؤمتر.
بعد ذلك ،عقد السلفيون مؤمترهم الثاين يف مدينة القريوان ،سنة
 ،2012يف عهد الرتويكا .ثم حاولوا ،يف السنة الالحقة تنظيم املؤمتر
الثالث ،مر ًة أخرى يف القريوان ،لكن حكومة الرتويكا منعته.
وهكذا ،ال تتح ّمل "النهضة" مسؤولي ًة حقيقية يف هذا امللف؛ فلامذا
تُتّهم بالتواطؤ مع السلفيني ،يف حني أنّها هي التي تج ّرأت عىل منعهم،
لكونهم منظمة إرهابية ،وقامت بتصنيفهم يف عهد رئيس الحكومة
يزج بلعريض يف السجن،
عيل لعريض؟ ومع ذلك ،هناك من يريد أن ّ
هم إياه باإلرهاب ،يف حني أنّه أ ّول من بادر مبقاومتهم.
متّ ً
ما يجب أن يقال يف هذا السياق إ ّن حداثة نشوء هذا التيار العنيف
يف صفوف املجتمع التونيس هي التي جعلت النخبة التونسية ال
تتن ّبه مبك ًرا لهذا الخطر ومناقشته .وإىل اآلن ،ال يزال الحوار معهم
مج َر ًما ،وهذا أمر فيه مكابرة ،وال سيام إذا انطلقنا من أ ّن ثقافة
هؤالء ضحلة ،ومستواهم العلمي والديني ضعيف ،ليس فيهم من
هو خ ّريج الزيتونة ،كام أ ّن ليس من أحد من قادة تنظيم "داعش"
متخرج يف جامعة األزهر ،أو الزيتونة ،أو أحد املعاهد العلمية.
ال ميكن أن تكون إرهاب ًيا إال إذا امتألت بعقيدة تكفري اآلخرين ،تص ّنف
ودارس العلوم
الناس عىل وفق ثنائية الخري والرش ،واإلميان والكفر.
ُ
الرشعية يدرك أ ّن الفضاء الديني واسع ،فيه اتجاهات ومذاهب كثرية
وآراء فقهية متعددة ،وهو يتضمن مقاصد للرشيعة ،وفيه مح َرم،

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

ومكروه ،ومباح .الفكر اإلسالمي واسع جدا ،واملكتب ُة اإلسالمية
يوجد فيها الغثّ والسمني .ومن هنا ،تجد يف تراثنا مختلف أنواع
اآلراء واملواقف.
السؤال الكبري الذي ينبغي أن يُطرح يف هذا السياق :ملاذا تحركت
بعض اآلراء الشاذة التي كانت نامئة ويعلوها غبا ٌر كثيف وأصبحت
فاعلة يف الواقع ويف الناس؟
الجواب ،من وجهة نظري ،يكمن يف أ ّن املسلمني كانوا يعملون مبا
هو راجح ووسطي ،إىل أن جاءت أوضاع اجتامعية وسياسية سيئة
(قمع ،واحتالل ،وفساد اقتصادي ،وحاجة اجتامعية) ،أيقظت تلك
األفكار الشاذة ،وأخرجتها من سياقاتها ،ون ّزلتها عىل الواقع املعارص،
من دون وعي بالفوارق ،وتريد اليوم أن تفرضها عىل املسلمني وعىل
العامل بالقوة.
هذه الجامعات غريبة عن الرتاث الديني لتونس ،وعن املزاج العام
للتونسيني ،وهي نشأت يف ظل قمعٍ شديد ،وغياب للتديّن املعتدل،
وفقدان للحرية والدميقراطية .وقد الحظ كثري من املراقبني يف العامل
الطابع السلمي للثورة التونسية وما حقّقه هذا الشعب املعتدل ،ثم
يتساءلون" :كيف أصبح هذا املجتمع أ ّول مصدر لإلرهاب يف العامل؟".
أعتقد بأ ّن هؤالء يقفزون فوق حقائق الواقع؛ فهذه الظاهرة العنيفة
ليست من منتجات الثورة ،وإمنا من منتوجات ما قبل الثورة .فعندما
ثار التونسيون كانت السجون التونسية مليئة بهؤالء ،وهو ما يؤكد
أ ّن هذه الظاهرة هي من بقايا مرحلة بن عيل والدكتاتورية ،كام أ ّن
داعش والقاعدة هام من مفرزات دكتاتورية ص ّدام حسني والقذايف
ومبارك واألسد؛ فأ ّول بذرة لإلرهاب يف العامل العريب نشأت ومنت فيها
كانت بال منازع تلك السجون الرهيبة ،مثل سجون مبارك عندما كان
القمع عىل أش ّده يف زنزانات التعذيب .يف تلك اللحظات العصيبة
والظاملة ،تساءل الشباب :هل هؤالء الذين يعذبوننا مسلمون؟ فكان
الجواب بال" ،ال ميكن أن يكونوا مسلمني" .وانطلقت بذلك بذرة
التكفري من هناك ،من داخل الزنزانات املظلمة ،وما يرتتب عىل ذلك
من استحالل للدماء ،وهو ما تص ّدى له اإلخوان املسلمون منذ البداية،
وقالوا إ ّن من يعذبنا ليس بكافر ،وإمنا هو ظامل ،إنّه مسلم ،ولك ّن
املسلمني مختلفون ،هناك مسلم عادل ،ومسلم ّ
ضال ،ومسلم رشير.
هذا هو املنطلق األسايس لفكرة التكفري ،ويقابلها املنطلق األسايس
لفكرة االعتدال ،وهكذا كان الر ّد عىل مرتكبي الكبرية مام أنتج اعتداال
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إسالميا ،بات يُعرف بـ "الوسطية اإلسالمية" ،مقابل تطرف الخوارج
وأل
الذين كفروا بالذنب عىل أساس أ ّن املسلم ال بد أن يكون نق ًيا ّ
وأي نقطة سوداء تخرجه من امللّة وتبيح دمه.
يخطئّ ،

أساسيا ضمن املعادالت السياسية الغربية .وتكفي اإلشارة يف هذا
السياق إىل تأثري الجاليات اإلسالمية يف نتائج االنتخابات املحلية داخل
كل
عديد البلدان الغربية .وهذا يعني أ ّن الغرب ،عىل الرغم من ّ
سلبياته ،فضاء مفتوح ميكنك أن تؤث ّر فيه وتتأثر به.

نحن والغرب

هناك أشياء كثرية ميكن أن نتعلّمها من الغرب ،ولو كانت الحضارة
كل هذا الوقت.
الغربية سو ًءا محضً ا ملا دامت ّ

ميثّل املوقف من الغرب إحدى القضايا القدمية داخل حركة "النهضة"؛
ففي سنة  ،1974أنجزتُ أ ّول كتيّب ،وكان مبعية املرحوم مصطفى
النيفر ،وبتقديم أحميدة النيفر ،وحمل عنوان "نحن والغرب" .كان
الهدف من هذا الكتيب إعادة النظر يف هذا التصنيف السابق للعالقة
بالغرب الذي قام عىل أساس أ ّن الغرب ميثّل الرش ،ونحن منثّل الخري.
وقد انتهينا ،يف ذلك الكراس ،إىل تأسيس فكرة جوهرية ،تقول إنّه
كام أنّنا نحن املسلمني لسنا شيئًا واحدا ،كذا الغرب ليس شيئا واحدا.
الغرب بناء حضاري مرتامي األطراف ومتعدد املدارس ،يف حني أ ّن
الحكم عليه جعله نقطة واحدة ،اختزلته يف االستعامر والتحالف
عدل.
مع إرسائيل واإلمربيالية واالستقاللية االقتصادية .وهذا ليس ً
رشا النتهت مبكرا .ملاذا سقط االتحاد
هذه حضارة ،ولو كانت كلّها ً
السوفيايت بهذه الرسعة؟ أل ّن تباينه مع سنن االجتامع كان أكرب ،يف
حني أ ّن الغرب كانت لديه حضارة متعددة األلوان واملشارب.
يعب املجتمع األمرييك عن هذا التنوع من خالل فكرة اللوبيات؛
ّ
وكل جامعة تضغط يف اتجاه بصورة
فهناك جامعات الضغط متعددةّ ،
كل اتجاه رصاع مصالح ورصاع أيديولوجيات وأفكار.
واضحة ،وداخل ّ
ولذلك ،ميكن لك يف الغرب أن تجد مكانًا لتدافع عن فكرتك ،وأن يكون
لك أنصار ملامرسة التقنيات نفسها ،يسلكون معك املعابر نفسها.
حتى اإلسالم نفسه له مستقبل يف الغرب ،سواء الغرب األورويب ،أو
األمرييك .واملسلمون هناك بصدد تكوين نخبة جديدة ،عىل الرغم
من أ ّن اإلرهاب يش ّوش عليهم ويعرقل عملهم ،فأحداث  11أيلول/
سبتمرب أخّرت املسلمني يف أمريكا ما بني  10و 15سنة ،بعد أن بلغوا
درجة املشاركة يف االنتخابات الرئاسية والتأثري فيها .جاءت أحداث
 11أيلول /سبتمرب فنقلتهم من موقع التجديد والتطور إىل موقع
املحافظة عىل البقاء والدفاع عن الوجود.
لقد ك ّون املسلمون هناك ،رصيدا مستقبليا ،ولهم اآلن حلفاء
يساعدونهم عىل ّ
فك العزلة من حولهم .وقد أصبحوا يشكّلون معطى

الغرب مبصادر قوة كثرية ،وإ ّن سيطرته عىل العامل ليست كلّها
يتمتع
ُ
مبنية عىل القوة العسكرية .هناك قوة ناعمة للغرب ،تتمثّل باكتشافه
السنن العلمية ،إىل مستوى عا ٍل من الحريات ،ومن العدل يف القضاء،
والصحافة الحرة ،والتشجيع عىل االبتكار والنبوغ يف معظم املجاالت.
إ ّن ما فعلناه نحن ،إىل اآلن ،هو بداية اكتشاف الغرب والتعامل معه
بواقعية وبنظرة بعيدة عن األيديولوجية االستقطابية التي تص ّنف
الناس إىل أبيض وأسود .والحقيقة ،أنّنا وجدنا أنصا ًرا يف مهاجرنا،
وأصبح لنا أصدقاء اكتشفونا واكتشفناهم .واآلن ،هناك تجربة
تونسية تحظى بدعم الغرب .ويجب االعرتاف بأ ّن التجارب التي
تتمتع بدعم غريب قليلة جدا .ومن أسباب ذلك طريقة تعامل الحركة
فضل عن أ ّن تونس تخوض تجربة
اإلسالمية يف تونس مع الغرب ،هذا ً
فريدة عىل هذا املستوى ،والتي تتمثل بالربهان الذي ق ّدمه التياران
العلامين واإلسالمي ،واللذان تصارعا ألكرث من خمسني سنة ،بأنّهام
ميكن أن يتعايشا.
ولكن ،يف املقابل ،ميثّل اإلسالم مشكلة للغرب .وإىل اآلن ،يبحث
الغربيون عن كيفية للتعامل معه .ويف هذا السياق ،تق ّدم تونس مثاال
مغريًا .قال أحد الساسة الفرنسيني :إ ّن تونس تق ّدم النقيض لداعش.
ولهذا ،نحن نقول إنّنا لسنا حزبا سياس ًيا ،بقدر ما نحن مدرسة يف
الفكر ويف العالقات الدولية ،تقوم عىل فكرة التوافق ،وليس الرصاع
والتناقض .نريد أن نثبت أ ّن اإلسالميني قادرون عىل التعايش مع
غريهم .وهذه فكرة جديدة تنطلق من أ ّن اإلسالم ال ميكن استبعاده،
وأنّه ميثّل عامال إيجابيا يف العالقات الدولية ،وال يتعامل مع اآلخر من
موقع املحارب واملغاضب ،وأ ّن "النهضة" متثّل صورة اإلسالم املعتدل،
املتعايش مع اآلخرين ،الدميقراطي ،اإلسالم الذي يراهن عىل أ ّن
العالقات الدولية تقوم عىل السلم ،وليس عىل العنف والحرب.
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دستور تونس الجديد هو تجسيد
لهذه الرؤية
كل الجدل
كل هذه الرؤى .وعىل الرغم من ّ
كان الدستور تعب ًريا عن ّ
عىل موقفنا من نص الدستور وعالقة ذلك بالهواجس اإلسرتاتيجية عىل
املستوى اإلقليمي والدويل ،أود أن أقول إنّه مل يرد يف نص الدستور ما
كل ما ورد يف الدستور
هو مرفوض مبدئ ًيا بالنسبة إلينا .نعم ،ليس ّ
عم ك ّنا نريد أن يت ّم التنصيص عليه ،ولكن ال يوجد يف الدستور
يعب ّ
ّ
ما يناقض ما نعتقد أنّه أسايس.
فمثل ،تخلّينا عن جزء من النظام الربملاين ،بعد أن كان اختيا ُرنا املبديئ
ً
القوي عن النظام الربملاين ،وهو
واض ًحا منذ البداية ،وأعني بذلك دفاعنا ّ
اختيار ما زلت أع ّده األصلح لتونس ،غري أ ّن موازين القوى مل تكن تسمح
مم سمحت به .وإذا أردنا أن نقارن ،هنا ،ما فعلناه نحن مبا فعله
بأكرث ّ
اإلخوان املسلمون يف مرص ،فإ ّن الدستور الذي وضعوه مل يخضع إىل
منطق التوافق ،بل إىل منطق األغلبية .ولذلك ،مل يحصل إال عىل .%63
ومبعنى ما ،كان دستور  2012دستو ًرا لإلسالميني ،من إخوان ،وحزب
مامثل ،وأن
النور وسلفيني .وكان ميكن لنا يف تونس أن نشكّل تحالفا ً
نصدر دستورا من هذا القبيل ،ولك ّننا اخرتنا مبدأ التوافق ،وتخلّينا عن
كل ما ال يحقق التوافق ،من قبيل "الرشيعة" .وهو مفهوم ملتبس
ّ
وكل ما فيه التباس هو مصدر اختالف .ولذلك ،قلنا إنّه
وحمل أوجهّ ،
ّ
متسك من الحركة
ينبغي أن يخرج من الدستور .صحيح ،كان هناك ّ
بالتنصيص عىل الرشيعة يف الدستور ،لكن أنا دافعت بقوة يف مؤسسات
الحركة عن االكتفاء بإدراج اإلسالم ،ألنّه يتضمن الرشيعة التي ليس فيها
محل توافق.
معنى زائد .ومن ثم ،اكتفينا مبا هو ّ
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لكل التونسيني وليس دستورا لجامعة
نحن أردنا أن نصل إىل دستور ّ
"النهضة" .وهو املنطق الذي ساد بيننا ،بحيث اتفقنا عىل عدم وجود
سلطة دينية يف تونس تحتكر تفسري اإلسالم وتكون أعىل من الربملان،
وعليه ،رأينا أ ّن الربملان هو السلطة التفسريية التي يجب اعتامدها
بوصفها السلطة التي تق ّنن ،وبحسب نوعية الثقافة السائدة يف البالد
سيعب عنها الربملان.
ّ
محل وفاق
ال نريد أن نفرض عىل برملاننا وال عىل نخبتنا ما ليس هو ّ
بيننا ،أل ّن ذلك فيه نوع من التعسف وشكل من أشكال االستعجال
الذي ال فائدة فيه.
عشت يف بريطانيا أكرث من عرشين سنة .ورأيت كيف تدار العملية
أصل .لهذا ،اقتنعت بأ ّن تش ّبثنا
الدميقراطية يف ظل غياب دستور ً
بالعبارات أمر مبالغ فيه .قلت لإلخوة إ ّن الدساتري العربية كلّها فيها
مصطلح الرشيعة ،إ ّما بوصفها املصدر األسايس أو املصدر الوحيد
أو املصدر الرئيس ،فهل منع ذلك الظلم؟ وهل حال التنصيص
عىل الرشيعة دون قيام الثورات يف هذه الدول؟ فلامذا تتمسكون
بالعبارات واأللفاظ ،وكأ ّن فاعلية اإلسالم مرهونة ببعض املصطلحات؟
مشكل ،املشكل
ً
حتى لو افرتضنا زالت كلمة اإلسالم فلن ميثّل ذلك
يكمن يف مستوى الوعي والثقافة العامة السائدة يف املجتمع التي
تبقى هي مصدر الترشيع .لذلك ال بد أن يكون حرصنا األشد عىل
ضامن الحريات التي تتيح لنا تثقيف الناس ورفع وعيهم باإلسالم
الذي نريد .فإذا ضم ّنا الحرية اآلن ،فإ ّن ما مل يفهمه الناس حاليًا
رشعة ستعكس ذلك يف اختياراتها والقوانني
سيفهمونه غ ًدا ،والنخبة امل ّ
التي تص ّوت لها ،فلامذا االستعجال إذن؟

وثيقة
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دستور تونس الجديد :تحليل سياقي

تحلــل هــذه الورقة جوانب متنوعة من دســتور  ،2014فتناقش العالقة بيــن الرئيس والحكومة
ً
حديثــا ،والمجلــس األعلى للقضــاء ،وفقرة
والبرلمــان ،والمحكمــة الدســتورية التــي أنشــئت
المنهــج
الضوابــط ،ودور الديــن ،ومكانــة المــرأة فــي الدســتور ،والالمركزيــة .وتعتمــد الورقــة
َ
معــا ،بغية فهم
المقــارن ،فتضــع كل واحــدة مــن هذه القضايــا في ســياق تاريخــي وإقليمي ً
التقــدم الــذي أحرزته تونس في صلتها بالتاريخ الدســتوري الخاص بها ،وفي ما يتعلق ببلدان
مهــد التونســيون الطريــق إلثبات أن
المنطقــة .فعبــر التفــاوض الناجــح علــى
اتفــاق نهائــيّ ،
ٍ
االختالفــات األيديولوجيــة ال تــؤدي ،بالضــرورة ،إلــى النزاع أو الجمــود .وترى الورقــة أن المقاربةُ
البراغماتية ،والتي تبناها المفاوضون التونســيون ،واســتهدفت الوصول إلى نتيجة ،قدمت
الملخص
ً
مثاال إيجاب ًيا على عملية حل النزاعات ووضع دستور ،ليس في المنطقة العربية فحسب ،بل
بالقياس إلى مناطق أخرى من العالم.
*

خبري دستوري عراقي ،مستشار مؤسسة  IDEAالدولية.
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املجلس الوطني التأسييس التونيس بنجاح دستو ًرا جدي ًدا
أنجز
ُ
وحديثًا ،وافقت عليه األغلبية العظمى من أعضائه يف عام ،2014
وذلك تحت أعني الشعب الساهرة ،وعىل الرغم من وجود عد ٍد من
التحديات الخطرية.
مل تكن الطبق ُة السياسية مه َّيأة بع ُد ،يف عام  ،2011للتغيريات التي
فرضها الشعب عرب الثورة ،فقد حدثت انشقاقات مهمة بني السياسيني
اإلسالميني املحافظني من جهة ،والسياسيني الليرباليني والعلامنيني من
جهة أخرى؛ األمر الذي عقّد املفاوضات وزادها سو ًءا مع مرور الزمن.
ولبعض الوقت ،مل يكن مؤكَّ ًدا أ ّن األطراف املتفاوضة ستصل إىل اتفاق
نهايئ .وبالفعل انهارت املفاوضاتُ الجارية وعملية صوغ مسودة
الدستور متا ًما ،يف حزيران /يونيو  ،2013ومل ينقذها إال تدخل منظامت
املجتمع املدين التي قادت مفاوضات غري رسمية بني األطراف السياسية.
ويف النهاية ،وعرب التفاوض الناجح عىل اتفاقٍ نهايئ ،م ّهد التونسيون
الطريق إلثبات أن االختالفات األيديولوجية ال تؤدي ،بالرضورة ،إىل
النزاع أو الجمود ،وأنها ميكن أن تبقى يف إطار دولة ومجتمع عربيني
ِ
تستهدف
حديثني .ومن ث ّم ،ستكون هذه املقارب ُة الرباغامتية ،التي
الوصول إىل نتيجة ،والتي تبناها املفاوضون التونسيون ،مثالً إيجاب ًيا
عىل عملية وضع دستور وحل نزاعات ناجحة ،ليس يف املنطقة العربية
فحسب ،بل أيضً ا يف كثري من أنحاء العامل.
ال يحلل هذا املقال دستور  2014بأكمله ،بل جوانب متنوعة منه،
فيناقش العالقة بني الرئيس والحكومة والربملان ،واملحكمة الدستورية
التي أنشئت حديثًا ،واملجلس األعىل للقضاء ،وفقرة الضوابط ،ودور
الدين ،ومكانة املرأة يف الدستور ،والالمركزية .ويعتمد ُ
املنهج
املقال
َ
املقارن ،فيضع كل واحدة من هذه القضايا يف سياق تاريخي وإقليمي
م ًعا ،بغية فهم التقدم الذي أحرزته تونس يف صلتها بالتاريخ الدستوري
الخاص بها ،ويف ما يتعلق ببلداننا يف املنطقة.

النظام شبه الرئاسي
كان نظام الحكم املستقبيل للبالد إحدى القضايا الرئيسة التي واجهت
األطراف املتفاوضة .وقبل عام  ،2011كانت عدة بلدان يف املنطقة
العربية تتبنى النظام الرئايس ،ومل تكن تونس استثنا ًء يف هذا الصدد؛
ففي دستور  ،1959كان الرئيس يُنتخب مبارشة (الفصل )39؛ وكان
مسؤولً وحده عن تعيني رئيس الوزراء واألعضاء اآلخرين يف الحكومة
(الفصل )50؛ وال ميلك الربملان أي سلطة حقيقية لسحب الثقة من
الحكومة (الفصالن  62و ،)63وليست لديه السلطة الستدعاء الرئيس
أو محاسبته عىل أفعاله .ويستطيع الرئيس إعالن حالة الطوارئ
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ساعة يشاء ،ومينح نفسه السلطات التي يريدها وألي مدة من الزمن
(الفصل .((()46
منحت هذه القواعد الرئيس قَ ْد ًرا استثنائيًا من السلطة للتأثري يف
مؤسسات الدولة ملصلحته؛ وتحولت الدولة إىل أداة للحفاظ عىل فرد
واحد يف الرئاسة ألطول فرتة ممكنة بغض النظر عن أدائه الفعيل.
نتيجة لذلك ،وعقب انتفاضات  ،2011اتجهت معظم بلدان املنطقة
بشدة يف االتجاه املعاكس ،أي نحو نظام للحكم أكرث برملانيّة.
ويخضع العراق ،وهو ليس من دول الربيع العريب ،للديناميات نفسها.
تخل عن نظام رئايس غري مق َّيد ملصلحة نظام برملاين(((.
وكان أول من ّ

اتبعت تونس ذلك املثال يف عامي  2011و ،2012عندما ُوضعت
خارطة طريق للعملية االنتقالية ،فقد ه َّيأت النتخاب جمعية
تأسيسية من شأنها وحدها أن تكون مسؤولة عن انتخاب الرئيس
وتأليف الحكومة.
نتائج االنتخابات يف ترشين األول /أكتوبر  2011وإرثُ
ح ّركت
ُ
االنقسام السيايس بني اإلسالميني والوطنيني /العلامنيني عد ًدا من
الديناميات التي دفعت البالد نحو حل وسط.
 1تخ ّول الدساتري األخرى يف املنطقة سلطات مامثلة لرؤساء الدول ،مع تباينات طفيفة،
ومن ضمنها دساتري مرص والعراق وسورية والجزائر وليبيا واملغرب واألردن .ويف بعض الحاالت،
كان رئيس الدولة ُيكَّن من سلطات واسعة لدرجة تتيح له تعليق أحكام الدستور؛ فالدستور
األردين لعام  1952يتيح للملك إعالن األحكام العرفية متى يشاء ،وهو ينص عىل ما يأيت" :عند
إعالن األحكام العرفية للملك أن يصدر مبقتىض إرادة ملكية أية تعليامت قد تقيض الرضورة
بها ألغراض الدفاع عن اململكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به ويظل جميع
األشخاص القامئني بتنفيذ تلك التعليامت عرضه للمسؤولية القانونية التي ترتتب عىل أعاملهم
إزاء أحكام القوانني إىل أن يعفوا من تلك املسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية" (املادة
 .)125وبعد إعالن األحكام العرفية ،يحل امللك الربملان ويحظر جميع األحزاب السياسية ،عىل
الرغم من أن املادة  16تنص عىل أنه "لألردنيني حق تأليف الجمعيات واألحزاب السياسية
عىل أن تكون غايتها مرشوعة ووسائلها سلمية وذات نظم ال تخالف أحكام الدستور".
 2مل تكن تجربة العراق مع الدميقراطية الربملانية إيجابية .ولالستزادة يف الكيفية التي
ُص ّمم بها اإلطار الدستوري للعراق وكيف طُبِّق عمليًا منذ العام  ،2005انظر:
Zaid Al-Ali, The Struggle for Iraq's Future: How Corruption, Incompetence
and Sectarianism Have Undermined Democracy (New Haven, CT: Yale
University Press, 2014).
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ويف الواقع ،كانت عضوية الجمعية التأسيسية متشظية للغاية؛ فلم
يكن لحركة النهضة ،وهي أكرب حزب حتى حينه ،ما يكفي من أعضاء
لتتحكم يف تشكيل السياسات أو يف عملية صوغ الدستور .وكان بقية
األعضاء عىل العموم علامنيني يفضلون نظام حكم من شأنه أن يكون
س ًدا يف وجه اإلسالميني .باإلضافة إىل ذلك ،كان التوقع السائد بني
األطراف املتفاوضة ومعظم املحللني آنذاك أن النهضة ستستمر يف
أدائها الجيد يف االنتخابات الربملانية املقبلة ،ومن ث ّم ،سوف متارس
نفوذًا كب ًريا يف الربملان .وكان مثة توقع أيضً ا بأنه إذا كان الدستور
الجديد سيتبنى نظا ًما من دورتني النتخاب الرئيس ،فإن املرشحني
العلامنيني و /أو القوميني سوف يتمتعون بأغلبية داعمة عىل حساب
املرشحني اإلسالميني .وكانت النتيجة أن األطراف املتفاوضة اتجهت
لكل من الرئيس والربملان
نحو النظام شبه الرئايس الذي يكون فيه ٍّ
سلطة كبرية عىل تشكيل الحكومة وعمليات اإلقالة ،وال ميكن فيه
للربملان أو للرئيس أن يسيطر بشكل كامل عىل اآلخر(((.

نص الدستور النهايئ ،مرة أخرى ،عىل انتخاب الرئيس مبارشة ملدة
ّ
خمس سنوات (الفصل  .)75ولك ّن الرئيس ،هذه املرة ،مل تعد لديه
حرية الترصف املطلقة يف تشكيل الحكومة ،بل ينبغي له أن يكلف
مرشح أكرب تحالف انتخايب بتشكيل الحكومة يف مهلة شهرين عىل
ويتعي عىل رئيس الوزراء املكلف تشكيل حكومة وتقديم
األكرث.
ّ
مرشوع برنامج وعرض كليهام أمام الربملان لنيل الثقة .وإذا رفض
الربملان منح الثقة لرئيس الوزراء املكلف فيجب عىل الرئيس اختيار
شخص آخر ،ولكن فقط بعد استشارة الكتل الربملانية كافة .وإذا مل
يحصل هذا الشخص الثاين عىل ثقة الربملان ،يجب عىل الرئيس حل
 3لالستزادة حول الرتتيبات الدستورية للنظام شبه الرئايس ،انظر:
Sujit Choudhry and Richard Stacey, “Semi-Presidentialism as a Form of
Government: Lessons for Tunisia,” in: Zaid Al-Ali and Richard Stacey
(eds.), Consolidating the Arab Spring: Constitutional transitions in Egypt
and Tunisia, Center for Constitutional Transitions and International IDEA,
Spring 2014, at: http://bit.ly/1TgpDbD
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الربملان والدعوة النتخابات برملانية جديدة (الفصل  .((()89ويسحب
الربملان الثقة من أحد الوزراء عىل أساس األغلبية املطلقة من األصوات
(الفصل .)97لكن ما يثري الدهشة هو أن مساعي الطرفني لتحقيق
التوازن بني السلطتني الربملانية والرئاسية مل تجب عن سؤال أي فرع
من الحكومة هو الذي يجب أن يسيطر عىل القطاع األمني؟ ونتيجة
لذلك ،كانت لغة التسوية والضوابط والتوازنات التي سادت يف قضايا،
يخص األجهزة األمنية.
من قبيل تشكيل الحكومة ،شبه منعدمة يف ما ّ
وبدل من ذلك ،فإن معظم الصيغ املتعلقة بالجيش والرشطة منحت
ً
السلطة للرئيس بطريقة تتسق مع النوع نفسه من التقاليد السلبية
التي سمحت بجميع االنتهاكات السابقة لعام  .2011ويرسخ الفصالن
 18و 19تفويض الجيش والرشطة بعبارات عامة ،فهام ينصان عىل
أن هاتني املؤسستني يجب أن تظالّ محايدتني ،لكن ،من دون آلية
مقنعة للتنفيذ ،تضمن أال يسيطر فرع معني من الحكومة عىل
األجهزة األمنية .وميثّل الفصل  77هذه النقطة متا ًما ،فهو ينص عىل
أن الرئيس يتوىل رئاسة "مجلس األمن القومي ويُدعى إليه رئيس
الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب" .ومن بني كثري من األمور
التي تثري الدهشة أن هذه هي اإلشارة الوحيدة إىل مجلس األمن
القومي يف النص ،فالدستور ال يحدد واليته ،وال يقول شيئًا تقري ًبا عن
كيفية تأليفه .ويفرتض أن القانون سوف ميأل الفراغ .وهنا ،بالضبط،
رئيسا ما للسيطرة عىل الدولة هو التمتع
تكمن املشكلة؛ فكل ما يلزم ً
بتأييد أغلبية يف الربملان .وإذا حدث أن م ّرر الربملان القادم قانونًا مينح
مبوظفي يعيّنهم بنفسه،
الرئيس سلطة ملء مجلس األمن القومي
ّ
وحتى سلطة املجلس نفسه يف اتخاذ القرار يف القضايا األمنية ،فإن
البالد ستكون قد سلّمت مصريها إلرادة شخص واحد مرة أخرى ،ولن
توفر أحكام الدستور الهزيلة بشأن هذه املسألة أي حامية ضد هذا
النوع من إساءة استخدام السلطة.
ويف الوقت نفسه ،ينص الفصل  78عىل أن رئيس الجمهورية هو
املسؤول عن تعيني كبار الضباط العسكريني وإقالتهم ،وال يأيت عىل
 4الدستور املرصي لعام ( 2012امل ُلغى حال ًيا) ،ودستور  2014ينصان عىل آليات مشابهة،
عىل الرغم من الشكليات الخاصة بكل منهام .تنص املادة  146من دستور  2014عىل ما
رئيسا ملجلس الوزراء ،بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه عىل
يأيت" :يكلف رئيس الجمهورية ً
مجلس النواب ،فإذا مل تحصل حكومته عىل ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خالل ثالثني
رئيسا ملجلس الوزراء برتشيح من الحزب أو االئتالف
يو ًما عىل األكرث ،يكلف رئيس الجمهورية ً
الحائز عىل أكرثية مقاعد مجلس النواب ،فإذا مل تحصل حكومته عىل ثقة أغلبية أعضاء
منحل ويدعو رئيس الجمهورية النتخاب مجلس
مجلس النواب خالل ثالثني يو ًماُ ،عد املجلس ً
نواب جديد خالل ستني يو ًما من تاريخ صدور قرار الحل" .كذلك تنص املادة  47من الدستور
يعي امللك رئيس الوزراء من الحزب السيايس
املغريب الجديد لعام  2011عىل وجوب أن ّ
األكرب يف الربملان ،ولكنه ال يذكر تحديدًا أن هذا الشخص يجب أن يختاره الحزب املعني
لهذا املنصب.
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أي ذكر دور الربملان يف هذه املسألة .وبالنظر إىل التجربة التونسية يف
مجال إساءة استعامل املؤسسات األمنية من طرف الفرع التنفيذي
للحكومة يف ظل النظام السابق ،وبالنظر إىل ما كان ميكن تحقيقه
خالل عملية صوغ الدستور ،جاءت هذه األحكام مبنزلة مفاجأة كبرية.
مثال جي ًدا
يقدم مرشوع دستور اليمن ،يف كانون الثاين /يناير ً ،2015
عىل ما ميكن تحقيقه يف هذا املجال((( ،فاملادة  6من املرشوع مكرسة
كل ًيا لتنظيم األجهزة األمنية الثالثة ،وتحتوي عىل عدد من الصيغ
املبتكرة التي تغيب متا ًما عن الدستور التونيس ،فمن بني أمور أخرى،
يتضمن مرشوع الدستور اليمني لغة محددة عن أجهزة املخابرات،
التي كانت دامئًا األكرث إشكالية بني األجهزة األمنية يف تونس ،فهو ينص
يعي مبوافقة مجلس االتحاد يف
عىل أن رئيس جهاز املخابرات العامة َّ
الربملان ،وعىل أن املخابرات مسؤولة عمو ًما أمام مجلس االتحاد أيضً ا،
وهذا يضمن  -يف األقل  -بعض املشاركة والرقابة من طرف السلطة
الترشيعية عىل الحكومة (املادة  .)325وينص املرشوع أيضً ا عىل أن
رئيس الجمهورية مسؤول عن تعيني كبار املوظفني العسكريني ،وذلك
بعد الحصول عىل موافقة مجلس االتحاد (املادة .((()191
ويبدو أيضً ا أن واضعي مسودة الدستور التونيس اتخذوا موقفًا أكرث
تساهل من حاالت الطوارئ ،عىل الرغم من تاريخ تونس الصادم مع
ً
هذه الحاالت ،وأن احتامالت إساءة استعاملها ال تزال واقعية ج ًدا،
وال سيام بالنظر إىل ما ورد أعاله .ينص الفصل  80عىل أنه يف حالة
"الخطر الداهم" قد يتخذ الرئيس "أي تدابري" ،والقيد الوحيد هو أن
الرئيس ال يستطيع حل الربملان يف هذه الحالة .كذلك ال يح ّدد هذا
الفصل ،بدقة ،مدة حالة الطوارئ ،بل ينص فقط عىل أن يُعهد إىل
ُ
املحكمة الدستورية بعد ثالثني يو ًما من دخول تدابري الطوارئ حيز
البت يف ما إذا كانت األوضاع التي أدت إىل اإلعالن األويل
التنفيذ ّ
 5مرشوع دستور اليمن هو نتاج عملية انتقالية فريدة ،فخالل عامي  2012و،2013
ُعقد مؤمتر الحوار الوطني ،و ُد ِّونت القرارات التي اتخذها خالل مداوالته ،التي بلغ عددها
 ،1800يف سلسلة يُشار إليها بـ "امل ُخرجات" .وإبان عام  ،2014كُلفت لجنة مرشوع الدستور
بتنظيم هذه امل ُخرجات وتحويلها إىل مرشوع دستور .وعىل الرغم من أن املرشوع اكتمل يف
كانون الثاين /يناير  ،2015فإنه ال يزال مجرد مسودة ،ذلك أن البالد انحدرت إىل حرب أهلية
بعد وقت قصري من التوقيع عىل النص .ومع ذلك ،يبقى هذا الدستو ُر وثيقة فريدة مقارنة
بالدساتري األخرى يف املنطقة ،ويستحق اهتام ًما كب ًريا .ولالستزادة يف مرشوع الدستور ،انظر:
Four years of Arab constitutional reform' and 'International Assistance
'to Arab Spring transitions' and 'Christopher Roberts and Eric Alston
(forthcoming). Helen Lackner.
 6لالستزادة حول ما أمكن تحقيقه يف الدستور التونيس بشأن قطاع األمن ،انظر:
Kent Roach, “Security forces reform in Tunisia,” in: in: Al-Ali and Stacey
(eds.). at: http://bit.ly/1Xr5hNt

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

عن حالة الطوارئ ال تزال قامئة((( .وال يذكر الدستور أيضً ا عىل وجه
التحديد الحقوق ،إن وجدت ،التي ال ميكن االنتقاص منها يف أثناء
حالة الطوارئ.

مثة بلدان أخرى يف املنطقة اهتمت ،أيضً ا ،بشكل خاص بحاالت
الطوارئ وكيف ينبغي تنظيمها ،ولكن يبدو أنها اعتمدت نه ًجا أكرث
أساسا
حذ ًرا من تونس ،فالدستور املرصي لعام  ،2012الذي صيغ ً
من جانب جامعة اإلخوان املسلمني التي هيمنت عىل الجمعية
التأسيسية ،يشرتط أن أي إعالن لحالة الطوارئ يجب أن يُعرض عىل
الربملان خالل  7أيام((( ،ويذكر أيضً ا أن اإلعالن يف حد ذاته ال ميكن أن
يتجاوز  6أشهر ،وأن أي متديد ال ميكن أن يكون إال ملدة مامثلة وميكن
اعتامده فقط بعد استفتاء الشعب (املادة  .)148ويتبنى الدستور
قليل مع حاالت الطوارئ ،ولكنه
املرصي لعام  2014موقفًا متسام ًحا ً
مع ذلك يشرتط أن اإلعالن األويل لحالة الطوارئ ميكن أن يكون فقط
ملدة أقصاها ثالثة أشهر ،وأن هذا اإلعالن األويل ميكن متديده عىل
األكرث ثالثة أشهر أخرى (املادة .((()154
إ ّن املثري للقلق يف الدستور التونيس الجديد ،من خالل كل ما تقدم،
هو أن هناك آلية واحدة فقط ميكن عربها إعفاء الرئيس خالل فرتة
واليته ،وهي أن يُتهم أمام الربملان بالخرق الجسيم للدستور (الفصل
 .)88وتكمن الصعوبة يف أن نجاح هذه املبادرة يجب أن يحظى
 7يف عام  ،2012كان واضعو مرشوع الدستور يف مرص قلقني جدًا من إمكان عودة
مهل زمنية لحاالت الطوارئ ،وفرضوا مطلب إجراء
مامرسات حقبة مبارك .ولذلك ،حددوا ً
استفتاء للسامح باستمرار أي سلطات استثنائية بعد انقضاء املهل .كذلك ينص دستور 2014
بشكل محدد عىل أن حالة الطوارئ ميكن أن متتد لفرتة ستة أشهر فقط (املادة .)154
 8لالطالع عىل تحليل لدستور مرص لعام  2012ومدى عرصيته ،انظر:
Zaid Al-Ali, “Egypt's draft constitution: An analysis,” OpenDemocracy,
November 8, 2012, at: http://bit.ly/1oAZhWA
 9لالستزادة حول دستور مرص لعام  ،2014انظر:
Zaid Al-Ali, “Egypt's missed constitutional moment,” Foreign Policy,
December 17, 2013, at: http://atfp.co/1PKzphM; and Zaid Al-Ali, “Egypt's
third constitution in three years: A critical analysis,” in Bernard Rougier
and Stephane Lacroix (eds.), Egypt's Revolutions: Politics, Religion and Social
Movements (New York: Palgrave Macmillan, 2015).
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بدعم ثلثي أعضاء الربملان ،ومن الصعب ج ًدا التوصل إىل هذه النسبة
يف معظم الظروف .وهذا يعني أنه إذا كان الرئيس يسيطر يف األقل
عىل ثلث الربملان ،فلن تكون هناك أي آلية دستورية ميكن من خاللها
عم إذا
عزله من منصبه (برصف النظر عن مدة واليته) ،بغض النظر ّ
حاول إساءة استعامل سيطرته عىل قوى األمن .وعىل الرغم من أن
أغلبية الثلثني ليست عتبة استثنائية يف حالة رؤساء منتخبني مبارشة،
كان من الطبيعي توقع املزيد من اآلليات للحامية من انتهاكات
محتملة لقطاع األمن ،وبشكل خاص نظ ًرا لتاريخ تونس الحديث ،من
قبيل تقسيم واضح للمسؤولية بني الرئيس ووزارة الدفاع ،والسامح
للربملان باستبدال الوزير عن طريق رشط أغلبية أقل من األغلبية
الالزمة إلعفاء الرئيس ،وما إىل ذلك.

دور للمعارضة
يتضمن الدستور التونيس الجديد عد ًدا من االبتكارات التي تعتمد
عىل سوابق ناجحة يف البلدان األخرى .وأفضل مثال عىل ذلك الفصل
 60الذي ينص عىل وجوب أن يرأس عضو يف املعارضة اللجنة املالية
القوية للربملان (وهي اللجنة املسؤولة عن مراجعة ميزانية الدولة
السنوية قبل التصويت عليها يف الربملان وتقويم إن كانت أموال
الدولة تهدر أم ال) .ويستند هذا ،يف جزء كبري منه ،إىل مامرسة
صحيحة اتبعت لبعض الوقت يف مجلس العموم الربيطاين ،إذ يرأس
عضو يف املعارضة لجنة الحسابات العامة دو ًما .واملنطق بسيط هنا:
إن إحدى املهامت األساسية للربملان هي مامرسة الرقابة عىل الفرع
التنفيذي من الحكومة ،وهذا ال ميكن القيام به إذا كانت األغلبية
الربملانية ،التي سوف تكون دامئًا متعاطفة مع الحكومة ،هي أيضً ا من
يسيطر عىل جميع اللجان الترشيعية املهمة ،مبا يف ذلك اللجنة املالية.
وقد حل الدستور التونيس الجديد هذه املشكلة اآلن من خالل إجراء
بسيط يتفق مع الحس السليم ،وسيخدم البالد جي ًدا.
وما يثري االهتامم يف الفصل  60أنه يعرتف رصاحة بأن املعارضة
الربملانية "مك ِّون أسايس" يف املجلس الترشيعي .وإذا كان هذا واض ًحا
يف الدميقراطيات الراسخة ،فإنه يف البلدان العربية ،التي ال تهيمن
عليها أرسة واحدة أو حزب واحد ،يفضّ ل معظ ُم األحزاب السياسية
تفادي الخالفات السياسية من خالل إنشاء "حكومات وحدة وطنية"
(وهي الحكومات التي تشمل جميع األحزاب التي لها متثيل برملاين).
وقد كشفت تجربتا العراق ولبنان أخطاء هذه املامرسة ،وال سيام
غياب املساءلة الحكومية عمل ًيا .أما تونس فإنها تبدو مستعدة
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اب أن
للرشوع يف مسا ٍر مختلف وأكرث دميقراطية ،تقبل فيه األحز ُ
تكون جز ًءا من املعارضة ،وميكن السامح لها بلعب دور حقيقي
وإيجايب يف حكم البالد وتحسني األداء الحكومي.

تجدر اإلشارة إىل أن الدستور املغريب لعام  2011يوفر للمعارضة
الربملانية حقوقًا مهمة ،ويذهب أبعد ،يف بعض النواحي ،من الفصل 60
يف الدستور التونيس( ،((1فالفصل  10من الدستور املغريب (وهي جزء من
األحكام العامة يف النص) تز ّود املعارضة الربملانية بعدد من الحقوق غري
القابلة للترصف ،ويشمل ذلك "حرية الرأي والتعبري واالجتامع" ،و"حي ًزا
زمنيًا يف وسائل اإلعالم العمومية يتناسب مع متثيليتها" ،و"االستفادة
من التمويل العمومي" ،والحق يف تسجيل مقرتحات قوانني بجدول
أعامل الربملان ،وسوى ذلك .إن جميع هذه التدابري املتفقة مع الحس
املشرتك سوف تؤول بطريقة تقود إىل دعم عمل املعارضة املغربية
بأسلوب يتجاوز ما هو موجود يف سائر دول املنطقة ،مبا يف ذلك تونس،
إىل اآلن يف األقل.
وفضل عن ذلك ،ينص الفصل  82من الدستور املغريب عىل أن يخصص
ً
الربملان يو ًما واح ًدا عىل األقل يف الشهر ملراجعة مقرتحات القوانني التي
تطرحها املعارضة.
ينص الفصل  69من الدستور املغريب عىل أن لجنة
ومن جانب آخرّ ،
برملانية "واحدة أو اثنتني" "عىل األقل" يجب أن تكون برئاسة املعارضة.
وقد تفيض هذه الفقرة إىل رئاسة املعارضة للجنة وحيدة وأقل شأنًا
(مثل لجنة البيئة) ،يف حني أن الفصل  60من الدستور التونيس يُلزم بأن
نائب من املعارضة ،عىل نحو ما تق ّدم.
يرأس اللجن َة املالية ٌ
ومع دخــول الدستورين مرحلة التنفيذ ،سيكون من الــروري
إجراء تحليل مقارن مهم ملواصلة صقل هذه التدابري يف السنوات
املقبلة وتحسينها.
 10لالستزادة حول دستور املغرب ،انظر:
Mohamed Madani, Driss Maghraoui and Saloua Zerhouni, “The 2011
Moroccan Constitution: A Critical Analysis,” International IDEA 2012, at:
http://bit.ly/1EFEoRd
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القضاء
إن حامية استقالل القضاء وضامن أن يتمتع بأكرب قدر من املهنية
هام ،بال ريب ،من أساسيات االنتقال الدميقراطي.
كان أحد االبتكارات املهمة التي جاء بها الدستور التونيس الجديد
إنشاء املحكمة الدستورية ،التي ستتوىل حل النزاعات الرئيسة عىل
دستورية الترشيعات .وتحل هذه املحكمة محل املجلس الدستوري،
الذي سبق وأنشئ مبوجب دستور  .1959هذا التغيري أىت متوافقًا مع
االتجاه السائد يف املنطقة ،التي شهدت إنشاء محاكم دستورية ،يف
األردن واملغرب وسورية ،يف أعقاب الربيع العريب .أ ّما مسودات دساتري
الجزائر واليمن وليبيا ،التي مل تصبح  -إىل حني كتابة هذا البحث -
دساتري نافذة بعد ،فقد نصت كذلك عىل إنشاء محاكم دستورية(.((1

يف أثناء عملية كتابة الدستور ،كان مثة خالف كبري بني واضعي
املسودة عىل كيفية اختيار أعضاء املحكمة( .((1ويعود هذا الخالف
إىل فقدان الثقة بني طريف االنقسام السيايس يف أثناء عملية صوغه؛
ما دفع كال الطرفني إىل إعطاء األولوية إلنشاء محكمة تكون قراراتها
محايدة بأكرب قدر ممكن .ولذلك ،كان الجانبان قلقني ج ًدا من أنه
مهام تكن اآللية املعتمدة يف تشكيل املحكمة يف املستقبل ،فإنها قد
تفيد  -بشكل غري مقصود  -منافسيهم ،وهي مخاطرة واقعية ج ًدا،
 11لالطالع عىل تحليل ملرشوع الدستور الليبي يف كانون األول /ديسمرب  ،2014انظر:
Joerg Fedtke, “Analysis of the Draft Constitution of Libya: Thematic
Committees of the Constitution Drafting Assembly,” International IDEA,
March 2015, at:
http://bit.ly/1R2jspH
 12لالستزادة حول هذه القضية ،انظر:
Sujit Choudhry and Richard Stacey, “Constitutional courts after the Arab
”Soring: Appointment mechanisms and relative judicial independence,
Center for Constitutional Transitions and International IDEA, Spring
2014, at:
http://bit.ly/1hQteMO
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فمن املستحيل التنبؤ بأمناط التصويت املستقبلية ،واألداء والسيطرة
عىل مؤسسات الدولة.
نص الفصل
ق ّدم دستور  1959سابقة هزيلة يف هذه املسألة ،فقد ّ
 75منه عىل أن املجلس الدستوري مكون من  9أعضاء يعيَّنون
مبارشة ،أربعة منهم (مبا يف ذلك رئيس املجلس) يع ّينهم الرئيس،
واثنان يعينهم رئيس الربملان ،وثالثة أعضاء بحكم مناصبهم
(الرئيس األول ملحكمة التعقيب ،والرئيس األول للمحكمة اإلدارية،
والرئيس األول لدائرة املحاسبات) .وقد أعطى هذا الرتتيب ميزة
للرئيس للتأثري يف قرارات املجلس ،يف نظام كان رئاسيًا بشكل كبري.
ولذلك ،تحاشت األطراف املتفاوضة عىل الدستور التونيس الجديد
العودة إىل هذا األمنوذج.
يوضح الرصاع يف مرص كم هي مثرية للجدل هذه املسألة ،فاملحكمة
الدستورية العليا يف مرص  -التي تع ّد األبرز يف املنطقة  -خضعت
لعدد من آليات التعيني منذ تأسيسها ألول مرة .كان دستور 1971
صامتًا عن آليات تشكيل املحكمة ،ثم جاء القانون رقم  48لسنة
 1979ليمنح رئيس الجمهورية سلطة اختيار رئيس املحكمة،
وقد ًرا كب ًريا من النفوذ عىل العضوية العامة للمحكمة .وعىل الرغم
من أن الرئيس رشح دامئًا العضو األكرب يف املحكمة ليكون رئيس
املحكمة ،جرى عكس هذه املامرسة بعد أن أصبحت آراء املحكمة
يف مسائل السياسة تعارض عىل نحو متزايد وجهة نظر الرئيس
نفسه ،ليعود رئيس الجمهورية فيؤكد عىل حقه القانوين يف تعيني
شخص من اختياره لشغل منصب رئيس املحكمة ،وذلك عن طريق
اختيار شخص معروف بوالئه إلدارته؛ ما ق َّوض استقالل املحكمة
وصدقيتها( .((1ومل يفعل دستور  2012شيئًا يُذكر لحل هذه املسألة؛
إذ أحال القضية إىل ترشيعات يف املستقبل فحسب .أما دستور
 2014فمىض عكس هذا االتجاه ،عرب إعــادة ترسيخ املحكمة
بوصفها مستقلة متا ًما عن جميع الهيئات الحكومية األخرى ،مع
نص دستوري واضح لحاميتها من أي تعديات محتملة يف املستقبل،
ونص عىل أن الجمعية العامة للمحكمة مسؤولة حرصيًا عن اختيار
ّ
رئيس املحكمة ونوابه (املادة  .)193ويف هذه املقاربة نوع من
ألي من الفروع
الصعوبة ،إذ ال توجد أية آلية ميكن من خاللها ٍّ
األخرى للحكومة ،أو الجمهور العام فعل ًيا ،مامرسة أي رقابة أو
 13لالستزادة ،انظر:
Tamir Moustafa, The Struggle for Constitutional Power: Law, Politics and
Economic Development in Egypt (Cambridge: Cambridge University
Press, 2009).

وثيقة
دستور تونس الجديد :تحليل سياقي

تأثري يف املحكمة إطالقًا ،وقد يخلق توت ًرا ملحوظًا ،وال سيام إذا مل
تتفق قرارات املحكمة يف املستقبل مع الرأي العام املرصي ،أو مع
اتجاهات سياسية ناشئة ومتطورة.
ومل تكن الدساتري األخرى التي صيغت يف أعقاب الربيع العريب
مفيدة نوعيًا لتكون أمنوذ ًجا لتونس ،فدستور املغرب لعام 2011
محاب لرئيس الدولة يف هذه املسألة بشكل غري منصف ،فهو
ٍ
يعي امللك
ينص عىل أنه من بني  12عض ًوا للمحكمة الجديدةّ ،
 ،6ومجلس النواب (املنتخب مبارشة)  ،3ومجلس املستشارين
(املنتخب بشكل غري مبارش) ( 3الفصل  .)130أما دستور األردن
لعام  ،1952الذي ُع ِّدل يف عام  ،2011فهو أكرث انحيازًا يف هذا
الصدد؛ إذ ينص عىل أن األعضاء التسعة للمحكمة الجديدة ينبغي
رصا (املادة  .)1 /58أما الدستور السوري لعام
أن يعينهم امللك ح ً
 2012فهو صامت متا ًما ،عدا القول إن رئيس املحكمة العليا يسميه
الرئيس مبرسوم (املادة .((1()141
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فاعلة ُمكِّنت من اقرتاح مرشحني أن تؤدي دو ًرا يف تشكيل املحكمة.
وذكرت املسودة ،كذلك ،أن القضاة يجب أن تنتخبهم أغلبية
عظمى مكونة من ثلثي أعضاء مجلس النواب .وعىل الرغم من
أن هذا الرشط ُص ِّمم لتشجيع األطراف عىل تقديم تنازالت بشأن
املرشحني ،فقد كان من املحتمل أيضً ا أن يؤدي هذا إىل جمود
خطري يف الحدث املر ّجح واملتمثل بعدم الوصول إىل أغلبية عظمى.
ويف نهاية املطاف ،اعتمدت املسودة النهائية نسخة مبسطة من
كل من الرئيس والربملان واملجلس
تلك العملية ،وذكرت أن عىل ّ
األعىل للقضاء أن يكون مسؤولً عن تسمية أربعة قضاة (الفصل
 .)118يتمثل األساس املنطقي لهذه القاعدة يف :منع أي مؤسسة
من أن تهيمن عىل املحكمة لوحدها ،وضامن أن جميع الفروع
الرئيسة للحكومة سيكون لها حصة يف نجاح املحكمة ،ومن ثم،
فضل
منح املحكمة الدستورية نفسها قد ًرا كب ًريا من الرشعية .هذا ً
عن أن هذه الصيغة تزيل إمكانية الجمود ،التي كانت يف املسودة
الثالثة ،وهذا يف حد ذاته تطور إيجايب.
حاسم،
ومبوجب هذه اآللية ،سيصبح دور املجلس األعىل للقضاء
ً
بالنظر إىل أن أعضاءه هم الوحيدون الذين لن يعينوا من طرف
جهة سياسية.

يف البداية ،ط ّور واضعو مسودة الدستور التونسيون آلية معقدة
للتعيني ،مكونة من خطوتني ،أُدرجت يف املسودة الثالثة للدستور
املؤرخة يف حزيران /يونيو ( 2013الفصل  .)115يف الخطوة األوىل،
يُطلب من الرئيس ،ورئيس مجلس النواب ،ورئيس مجلس الوزراء،
واملجلس األعىل للقضاء ،إعداد قوائم منفصلة للمرشحني .وهذا
األمر يشجع االستثامر السيايس يف املحكمة من جهة مجموعة
واسعة من الفاعلني السياسيني واملؤسسات السياسية .وتتطلب
الخطوة األخرى من مجلس النواب انتخاب ثالثة قضاة من كل
قامئة مكونة من ستة مرشحني .وهذا يضمن لكل جهة سياسية
 14يورد مرشوع الدستور اليمني لعام  2015الصيغة األكرث ابتكا ًرا ،لكن صوغه انتهى
بعد اكتامل الدستور التونيس ،فهو ينص عىل أن يرشح رئيس الجمهورية نصف عدد أعضاء
املجلس األعىل للقضاء ونقابة املحامني .ويف الوقت
النصف اآلخر
املحكمة الدستورية ،ويرشح
َ
ُ
نفسه ،ينص عىل أن جميع قضاة املحكمة يجب أن ينالوا موافقة مجلس االتحاد (املادة .)329

هناك عدد متزايد من البلدان يف جميع أنحاء العامل (مبا يف ذلك
املنطقة العربية) لديها مجالس قضاء تكون مسؤولة عادة عن
إدارة األعامل الداخلية للسلطة القضائية .ولكل بلد قواعد مختلفة
لكيفية تشكيل مجلس القضاء وكيفية عمله .ومثة عدد متزايد من
الدساتري التي تورد تفاصيل مهمة لضامن عدم العبث باملجالس
بواسطة ترشيع قانوين الحق .يف تونس قبل  ،2011كان املجلس
الرئيس
األعىل للقضاء مسؤولً عن إدارة السلطة القضائية .وترأس
ُ
السابق هذه الهيئةَ ،وسيطر فيها عدد من كبار املسؤولني يف
الحكومة ،بينهم وزير العدل .وقد افتقر املجلس للصدقية ،و ُع ّد
 عىل نطاق واسع  -أداة بيد السلطة التنفيذية للسيطرة عىلاملحاكم( .((1أما الدستور العراقي للعام  ،2005فال يبدو أن واضعيه
تعلموا شيئًا من تلك التجربة .ولذلك ،تركوا للقانون سائ َر الجوانب
املتعلقة مبجلس القضاء األعىل املؤسس حديثًا ،مبا يف ذلك تشكيله
وحتى واليته (املادة  .)87ويشبه الدستور املغريب الجديد الرتتيب
 15انظر:
Samer Ghamroun, “In Memory of Mokhtar Yahyaoui (1952-2015): Lessons
from Tunisia's rebel judge,” Legal Agenda, November 30, 2015, at: http://bit.
ly/1KibI3A
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الذي كان ساريًا يف دستور تونس لعام  ،1959فامللك هو الذي
يرأس املجلس األعىل للسلطة القضائية ،الذي يتكون من عدد من
كبار القضاة ،منهم  3بحكم مناصبهم ،و 5يعينهم امللك (الفصل
 .)115االبتكار الوحيد الذي جاء به الدستور املغريب هو رشط أن
يُنتخب  6أعضاء من املجلس من بني قضاة محاكم أول درجة
تحدي ًدا (أي من طرف قضاة املحاكم االبتدائية) .ومييل هذا الرشط
ملصلحة متثيل أكرب للقضاة األصغر س ًنا ،ولك ْن يف سياق أن األغلبية
العظمى من أعضاء هذا املجلس القضايئ ستكون دامئًا تقري ًبا
موالية لرئيس الدولة.
كان التحدي يف تونس يتمثل يف التأكد من أن املجلس األعىل
مستقل مبا يكفي لضامن أال تخضع املحاكم
ً
للقضاء الجديد سيكون
لضغوط السلطة التنفيذية .ويف هذا الصدد ،يحوي الدستور الجديد
عد ًدا من الثغرات التي ولّدت قلقًا بالغًا ،فعىل سبيل املثال ،ينص
الفصل  112عىل أن أغلبية أعضاء املجلس منتخبون ،ولكنه ال يقول
من ينتخبهم .ويذكر أيضً ا أن ثلث أعضاء املجلس يجب أن يكونوا
"من غري القضاة من املستقلني من ذوي االختصاص" ،لكنه ال يقول
شيئًا عن املعايري التي يجب تطبيقها الختيار هؤالء األفراد .وينص
الفصل نفسه عىل أن جميع هذه القضايا يضبطها ترشيع قانوين ،ما
يعني أنه سيتم متكني العملية السياسية العادية من تحديد املسائل
ذات األهمية الحاسمة التي ميكن أن تؤثر يف قدرة اإلطار بأكمله
عىل العمل .وأخ ًريا ،ال يشري الفصل  118إىل كيفية اختيار املجلس
األعىل للقضاء من يع ّينهم يف املحكمة الدستورية؛ هل من خالل
عملية انتخابية داخلية ،أم أن رئيس املجلس يؤدي دو ًرا مهيم ًنا يف
عملية االختيار؟ ترك الدستور هذه القضايا كلها مفتوحة ،وهذا هو
ما يولد قلقًا كب ًريا.
أخ ًرياُ ،م ِّرر قانون جديد ،يف أيار /مايو  ،2015يضيف بعض التفاصيل
التي أغفلها الدستور .وبالتوافق مع الفصل  112من الدستور ،نصت
املادة  8من القانون الجديد عىل أن املجلس يتكون من أربعة هياكل،
هي :مجلس القضاء العديل ،ومجلس القضاء اإلداري ،ومجلس القضاء
املايل ،والجلسة العامة للمجالس القضائية الثالثة .وتنص املواد  9و10
و 11عىل أن الهيئات الثالث األوىل ينبغي أن تتألف من  15عض ًوا لكل
منها ،منهم  4أعضاء بحكم مناصبهم (يُختارون من املراتب العليا يف
السلطة القضائية) ،و 6منهم قضاة ينتخبهم زمالؤهم ،و 5من غري
القضاة (مبا يف ذلك املحامون واألكادمييون) ،ينتخبهم زمالؤهم أيضً ا.
والنتيجة هي أنه من بني مجموع  45عض ًوا ،يُنتخب  18قاضيًا فقط،
وهو ما يعني أقلية واضحة من أعضاء املجلس األعىل للقضاء .ولذلك،
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حاجج بعض املحللني وجامعات الضغط بأنه لحامية استقالل القضاء
ينبغي  -يف األقل  -لعدد القضاة املنتخبني أن يكون أغلبية أعضاء
املجلس( .((1ومع ذلك ،ليس مثة أدلة كثرية عىل أن نسبة األغلبية
ملموسا يف أداء املجلس( .((1إن حقيقة
سوف تُحدث فارقًا حقيق ًيا
ً
كون  15عض ًوا يجب اختيارهم من خارج سلك القضاء سوف تسمح
للمجتمع املدين بأن يؤدي دو ًرا أكرب يف تحديد أعامل القضاء.
ولك ْن مثة قلق من األعضاء الذين يعينون بحكم مناصبهم ،وجميعهم
يُنتقون من كبار أعضاء السلطة القضائية (ومنهم املدعي العام
طويل ،حالها حال العديد من
للقضاء العسكري) ،فقد عانت تونس ً
البلدان يف املنطقة ،تعديات السلطة التنفيذية وتدخلها يف الشؤون
القضائية .وبسبب ذلك ،كث ًريا ما تلطخت سمعة كبار القضاة .وهذا
يعني أن أي ترتيب يقتيض تعيني كبار القضاة تلقائ ًيا يف املجلس
أشخاصا مييلون عمو ًما إىل
األعىل للقضاء سوف يشمل ،بالرضورة،
ً
مصلحة السلطة التنفيذية ويبتعدون عن حقوق األفراد.

يف أعقاب انتفاضات  ،2011كانت مثة فرصة مهمة يف العديد من
البلدان لعكس هذا االتجاه ،وال سيام إذا ت ّم ابتكار وسائل لتنشيط
الثقافة القضائية ،فعىل سبيل املثال ،كان ميكن لواضعي مسودة
الدستور التونيس االعتامد عىل بعض الجوانب اإليجابية للرتتيبات
الدستورية املغربية وفرض انتخاب قضاة أصغر س ًنا إىل مجلس القضاء،
وكان بإمكانهم أيضً ا أن يستمدوا اإللهام من تجربة جنوب أفريقيا
(حيث أنشأت السلطات الحاكمة الجديدة ،بعد انتهاء حقبة الفصل
العنرصي ،محكمة دستورية جديدة تقدمية ،لتكون منوذ ًجا لبقية
نص عىل إنشاء
هياكل القضاء) ،أو من دستور كينيا الجديد (الذي ّ
لجنة تدقيق قضائية تكون مسؤولة عن التحقيق يف شؤون جميع
16 Human Rights Watch, “Tunisia: Law falls short on judicial
independence,” June 2, 2015.
17 Nuno Garoupa and Tom Ginsburg, Judicial Reputation: A Comparative
Theory (Chicago: University of Chicago Press, 2015).
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القضاة ألغراض قطع الطريق عىل الفساد وعدم الكفاءة) .ولكن ،مع
أن التونسيني خصصوا جه ًدا كب ًريا للقضاء ،فقد كان تركيزهم محصو ًرا
بدل من تجديد الثقافة القضائية.
بإنشاء املؤسسات ً
ويف الوقت نفسه ،تنص املادة  12من قانون املحكمة الدستورية
الجديد (الذي وافق عليه الربملان التونيس يف كانون األول /ديسمرب
 )2015عىل أن املجلس األعىل للقضاء يجب أن ينتخب أعضاء املحكمة
الدستورية بأغلبية الثلثني ،من دون أي تدبري احتياطي بشأن ما
ينبغي القيام به يف حال مل يتحقق هذا املستوى من املوافقة .ولذلك،
فإن الرتتيب الدستوري املختار ليس له القدرة عىل تقويض استقالل
القضاء فقط ،بل ميكنه ،أيضً ا وببساطة ،أن يؤدي إىل طريق مسدود.

الدين والجندر
مثة تناقضات يف عالقة تونس بالدين وباألحزاب السياسية الدينية
وتأثرياتها .وقد عكست أحكام الدستور الجديد عن هذه املسألة
الخاصة هذا التعقيد.
يرى العديد من املراقبني أنه ال ميكن التوفيق بني أحكام الدستور عن
طبيعة الدولة وعن عالقتها بالدين ،وأن ذلك قد يؤدي إىل خالفات كبرية
يف املستقبل ،فالعديد من األحكام ذات الصلة بهذه املسألة كانت وضعت
ألول مرة يف دستور عام  ،1959وقد حافظت عليها ببساطة الجمعية
التأسيسية يف عام  ،2014عىل سبيل التوافق .تنص هذه األحكام عىل أن
اإلسالم هو دين تونس (الفصل  ،)1وتنص  -أيضً ا  -عىل أن الشعب هو
مصدر السلطات (الفصل  .)3وكذلك ،يورد الدستور الجديد عد ًدا من
العنارص الجديدة التي تحافظ عىل التوازن الدقيق نفسه بني جانبي هذه
القضية الحساسة ،فالفصل  6ينص عىل أن الدولة هي "راعية للدين"،
وينص أيضً ا عىل أن الدولة "كافلة لحرية الضمري واملعتقد ومامرسة
الشعائر الدينية ،ضامنة لحياد املساجد ودور العبادة عن التوظيف
الحزيب" .وتنتهي تلك الفقرة نفسها بالقول" :تلتزم الدولة بنرش قيم
االعتدال والتسامح وبحامية املق ّدسات ومنع النيل منها ،كام تلتزم مبنع
دعوات التكفري والتحريض عىل الكراهية والعنف وبالتصدي لها".
ومع أن مجموعة من هذه األحكام قد تكون بطبيعتها متناقضة ،يبدو
أن الجانبني املتفاوضني مل يكن مرج ًحا أن يكونا قادرين عىل التوصل
إىل ترتيب أفضل يف هذه الظروف ،وال سيام مع اختالف اآلراء بينهام.
وغالبًا ما يسعى واضعو الدساتري يف جميع أنحاء العامل لتسوية الخالفات
من هذا النوع ،التي ال ميكن حلها ،عرب االستفادة من "الغموض البناء"،
الذي يُرجئ حل هذه املسألة إىل موعد الحق ،بينام يتيح يف الوقت
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نفسه مواصلة املناقشات الدستورية عىل قضايا أخرى .وكان هذا
بالتأكيد هو مقصد الجمعية التأسيسية هنا :يكاد يكون من املؤكد
تقريبًا أن حل الجدل بني اإلسالميني وغري اإلسالميني لن يكون ممك ًنا إذا
بُذلت محاولة للتوصل إىل نتيجة .ولذلك ،مثة فائدة كبرية من الحفاظ
عىل النمط نفسه من الصيغ الغامضة التي أُدخلت ألول مرة عام ،1959
وأقل ذلك السامح لعملية صوغ الدستور أن تبلغ نهايتها ،ويتم إحراز
ّ
تقدم يف قضايا أخرى ،يف الوقت نفسه.
أح ُد العنارص التي ميكن انتقادها هو إدراج منع دعوات التكفري يف
الفصل  .6وقد أُدرجت تلك الصيغة املحددة يف أواخر عملية كتابة
الدستور ،وذلك عقب حادث بني اثنني من أعضاء الجمعية .وكان القصد
منها منع اإلسالميني من اتهام خصومهم العلامنيني باإللحاد ،ومن ثم
تعريضهم للتهديد بالعنف .وعىل الرغم من أن واضعي هذه الصيغة
حثتهم أفضل النيات ،فقد يكون مثة نتائج مهمة سلبية وغري متوقعة؛
فمن بني أمور أخرى ،قد تؤدي هذه الصيغة إىل تقليص إضايف للمساحة
املتاحة للساسة العلامنيني للمشاركة املفتوحة يف العملية السياسية،
فمنع دعوات التكفري قد ينتهي إىل منع أي مناقشة للمشاعر الدينية
لدى سائر املوظفني العموميني ،ومن ثم إزالة هذه القضية متا ًما من
املناقشة العامة .وتلك ستكون نتيجة مؤسفة يف حد ذاتها ،نظ ًرا ألن
املناقشة املفتوحة لهذه املسألة قد تكون أفضل طريقة إلثبات أن
حامسا لخدمة املصلحة العامة من أي
الساسة العلامنيني ليسوا أقل ً
مكون آخر للمجتمع .يجب أن يقترص الفصل  6عىل منع دعوات
التحريض عىل العنف والكراهية ،وهذا هو الذي كان العامل املحفز
الحقيقي وراء هذه الفقرة الدستورية.

وكذلك ،كانت قضية املساواة بني الجنسني مشحونة ج ًدا منذ بداية
عملية صوغ الدستور .وكانت خطوط الخالف قابلة للتوقع؛ فاإلسالميون
يرغبون يف رؤية نظرتهم املحافظة إىل الحياة العائلية التقليدية معممة
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عىل جميع أنحاء الدولة واملجتمع ،يف حني يرغب العلامنيون والليرباليون
يف حامية كل الحقوق املكتسبة يف ظل النظام السابق أو االمتداد بها إىل
أبعد من ذلك .ويف هذا الصدد ،أثار مرشوع الدستور األول ،الذي صدر
يف أواخر عام  ،2012استهجانًا كب ًريا يف إشارته إىل املرأة بأنها "مكملة"
للرجل .رصخ العديد من التقدميني مشمئزين آنذاك ،ومارسوا ضغطًا
متواصل يف هذا املوضوع خالل ما تبقى من عملية صوغ الدستور.
ً

والنساء عىل قدم املساواة يف تطبيق القانون ،ولكن هذا االلتزام
ال ولن يتطلب أن يكون للرجال والنساء حقوق متساوية متا ًما يف
نصت فيها الرشيعة
جميع الظروف ،وال سيام يف تلك املجاالت التي ّ
اإلسالمية عىل أن الرجال والنساء يجب أن ال يكونوا متساوين (من
قبيل قواعد املرياث ،وحضانة األطفال ،وما إىل ذلك).

ومع ذلك ،يقدم الدستور عد ًدا من العنارص التي ستكون حاسمة
من أجل حقوق املرأة يف املستقبل ،ففي املقام األول ،يطرح الفصل
 46مفهوم "الحقوق املكتسبة" التي يجب عىل الدولة اآلن العمل
عىل "دعمها وتطويرها" .وبعبارة أخرى ،تعد حقوق املرأة ،كام هي
عليه اليوم ،الحد األدىن الذي ال ميكن للدولة أن ترتاجع عنه ،وليس
باستطاعتها سوى العمل عىل تحسينها.

فقرة الضوابط

يأخذ الدستور التونيس ،أيضً ا ،باملبادرة التي قُ ِّدمت يف الدستور
املرصي الجديد ،والتي تعرتف  -ألول مرة  -مبشكلة التمييز والعنف
ضد املرأة .ولكن ،يف حني كان الدستور املرصي غامضً ا من حيث
األهداف التي من املفرتض تحقيقها ،ينص الفصل  46تحدي ًدا من
الدستور التونيس الجديد ،عىل أن الدولة يجب أن تعمل عىل تحقيق
"التناصف بني الرجل واملرأة يف املجالس املنتخبة" .هذا مع أن هذه
الصيغة تجعل من غري الواضح إن كان هذا هو التزام فعيل للدولة أم
مجرد طموح ينبغي لها أن تسعى نحوه.
ولعل الدستور التونيس الجديد هو األول من نوعه يف املنطقة الذي
ّ
يق ِّدم صيغ تراعي الحساسيات الجندرية يف ما يتعلق بالقضايا الرئيسة،
فعىل سبيل املثال ،وعىل الرغم من أن معظم الدساتري العربية تنص
عىل الحق يف العمل ،غال ًبا ما تأيت صيغ األحكام ذات الصلة بذلك
بطريقة توحي بأن هذا الحق محجوز فقط للرجال .أ ّما الفصل 40
فنص عىل أن العمل هو "حق لكل
من الدستور التونيس الجديدّ ،
مواطن ومواطنة ".وكذلك ،تستخدم الصيغة الحساسة جندريًا (لكل
مواطن ومواطنة) يف الحق يف العمل يف ظروف الئقة وبأجر عادل،
والحق يف الرتشح لالنتخابات .ولعل األهم هو أ ّن الفصل  74نص عىل
أن " لكل ناخبة أو ناخب تونيس" الحق يف الرتشح ملنصب الرئيس.
وهذه الصيغة هي ،بالتأكيد ،األوىل يف املنطقة العربية.
ومع أن هذه األحكام هي ،عىل األرجح ،األكرث تقد ًما يف املنطقة
العربية من حيث حقوق الجنسني ،ال بد من القول إنها ال ترقى إىل
املساواة الواقعية ،فام تكرسه هو مطلب أن تعامل الدول ُة الرجال

كام هو متوقع ،تضمن الدستور الجديد قامئة طويلة من الحقوق
والحريات ،مبا يف ذلك الحقوق املعتادة السياسية واالجتامعية
واالقتصادية .والعديد من هذه الحقوق مألوف (مبا يف ذلك الحق
يف حرية التعبري ،والتجمع ،وتكوين الجمعيات ،والعمل ،والتعليم،
والصحة ،وغري ذلك) ،ومثة حقوق أخرى أكرث ابتكا ًرا ،كاإلشارات
العديدة إىل الحق يف بيئة نظيفة (الفصل  ،)45وإنشاء هيئة التنمية
املستدامة (الفصل .)129
يعرب الدستور عن أغلبية هذه الحقوق ببضع كلامت فحسب لكل
منها ،ويذكر القليل ج ًدا عن كيفية مامرسة هذه الحقوق أو ما هي
أنواع االستثناءات التي قد توضع بشأنها .يف كثري من الدول النامية،
تضع الدساتري بضعة أسطر عن كل حق لتوجيه املواطنني والدولة
حول املدى الذي يصل إليه كل حق.
وبدل من ذلك يُ ِ
دخل الدستو ُر التونيس الجديد فقرة للضوابط هي
ً
تفصيل يف املنطقة العربية (الفصل  ،)49وقد ُص ِّممت ملنع
ً
األكرث
الربملانات من الح ّد التعسفي أو غري املنصف أو غري العادل من
حقوق املواطنني .وكانت أملانيا أول دولة ت ُدخل مفهوم (الضوابط)،
وذلك عرب استخدام ما يعرف باسم "التناسبية" ،فعىل وفق هذا املبدأ،
يجب أن يكون أي إجراء حكومي خاص للح ّد من حق دستوري (مثل
حرية التعبري) متناس ًبا مع الهدف الذي تسعى الحكومة لتلبيته ،فإذا
حكمت املحاكم عىل وسائل الحكومة بأنها غري متناسبة (وهو ما
يعني أن وسائلها تعد مفرطة عندما ت ُقارن بالهدف) ،فإن املحاكم
تُ كَّن من وقف هذا اإلجراء الحكومي الخاص .وقد تعلمت عرشات
الدول من تجربة أملانيا ،منذ الخمسينيات ،وأدخلت التناسبية يف
النظم الدستورية الخاصة بها .ومع مرور الوقت ،تعلمت بلدان من
جميع أنحاء العامل ،بعضها من بعض (وال سيام من خالل إنشاء شبكات
دولية من الفقهاء القانونيني مخصصة للدراسة املقارنة للتناسبية)،
وأصبحت فقرات الضوابط أكرث حذقًا .وحاليًا تع ّد فقرات الضوابط
رصا أساس ًيا ،ورمبا املك ّون األكرث أهمية ،يف حامية الحقوق يف
عن ً
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املامرسة العملية املقارنة اليوم(.((1وكان أحدث تجلياتها يف كينيا التي
اعتمدت عىل تجربة جنوب أفريقيا( ،(((1من ضمن تجارب أخرى(.((2
أصبحت األنظمة الديكتاتورية التي حكمت املنطقة العربية ،منذ
استقاللها االسمي يف الخمسينيات ،خبرية يف منح الحقوق األساسية،
سخية يف دساتريها ،وبعد ذلك ،إزالة مضمون هذه الحقوق عرب
الترشيعات؛ ففي تونس ،ومرص ،واألردن ،والعراق ،وغريها من
البلدان ،تق ِّيد الترشيعاتُ الحقوق ،مثل حرية التعبري ،إىل حد ميكن
 18لالستزادة حول فكرة التناسبية ،انظر:
Aharon Barak, Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations
(Cambridge: Cambridge University Press, 2012).
 19ينص القسم  36من دستور جنوب أفريقيا عىل ما يأيت .1" :ال يجوز تقييد الحقوق
الواردة يف وثيقة الحقوق إال مبقتىض قانون يطبق عىل الناس كافة بقدر ما يكون التقييد
معقول وله ما يربره يف مجتمع مفتوح ودميقراطي يقوم عىل الكرامة اإلنسانية واملساواة
ً
والحرية ،مع مراعاة كل العوامل ذات الصلة ،مبا فيه:
طبيعة الحق،
أهمية الغرض من التقييد،
طبيعة التقييد ونطاقه،
العالقة بني التقييد وغرضه ،و
الوسائل األقل تقييدًا لتحقيق الغرض.
 .2باستثناء ما ينص عليه القسم الفرعي ( )1أو أي حكم آخر من أحكام الدستور ،ال يقيد أي
قانون أي حق منصوص عليه يف وثيقة الحقوق".
 20تنص (املادة  )24من الدستور الكيني عىل ما يأيت .1" :ال توضع حدود ألي من الحقوق
أو الحريات األساسية املنصوص عليها يف ميثاق الحقوق إال بقانون ،ويف تلك الحالة وحدها
توضع حدود معقولة ومربرة يف مجتمع منفتح ودميقراطي يقوم عىل الكرامة اإلنسانية
واملساواة والحرية مع مراعاة العوامل ذات الصلة التي تتضمن:
طبيعة الحق أو الحرية األساسية،
أهمية الغرض من وضع الحدود،
طبيعة الحدود ودرجتها،
الحاجة إىل ضامن أن استمتاع أي فرد بالحقوق والحريات األساسية ال يؤثر يف الحقوق
والحريات األساسية لآلخرين ،و
العالقة بني الحدود والغرض منها وإن كان هناك طرق أقل تقييدًا لتحقيق الغرض.
 .2بالرغم من البند ( ،)1أي نص يف الترشيع يضع حدودًا ألي حق أو حرية أساسية:
يعد غري صالح يف حالة سن أو تعديل نص قبل تاريخ الرسيان أو بعده ،ما مل ينص الترشيع
تحديدًا ورصاحة عىل نية وضع حدود عىل ذلك الحق أو الحرية األساسية وطبيعة ودرجة
تلك الحدود،
ال يفرس باعتباره مقيدًا للحق أو الحرية األساسية ،ما مل يكن النص واض ًحا ومحددًا بشأن الحق
أو الحرية املقرر فرض حدود عليها وطبيعة ودرجة تلك الحدود ،و
ال يفرض قيودًا عىل الحق أو الحرية األساسية بقدر يحط من محتواه األسايس.
 .3ت ُثبت الدولة أو الشخص الساعي لتربير حدود معينة للمحكمة أو أية سلطة أخرى أن
رشوط هذه املادة قد تم الوفاء بها.
 .4إن أحكام هذا الفصل بشأن املساواة صالحة بالدرجة الرضورية لتطبيق الرشيعة اإلسالمية
أمام محاكم القضاة عىل معتنقي الديانة اإلسالمية ،وذلك يف األمور املتعلقة باألحوال
الشخصية والزواج والطالق واإلرث.
 .5عىل الرغم من البندين ( )1و( ،)2يجوز ألي حكم يف الترشيع فرض حدود عىل تطبيق
الحقوق أو الحريات األساسية يف األحكام التالية عىل األفراد الذين يخدمون يف قوات دفاع
كينيا أو الرشطة املحلية:
املادة  – 31الخصوصية،
املادة  – 36حرية تكوين الجمعيات،
املادة  – 37التجمع والتظاهر والدعوة إىل اإلرضاب والتظلم،
املادة  – 41العالقات العاملية،
املادة  – 43الحقوق االقتصادية واالجتامعية ،و
املادة  – 49حقوق األشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم".
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القول معه إن هذه الحقوق ال وجود لها بتات ًا .حصل هذا عىل
الرغم من أن بعض الدساتري السابقة يف املنطقة العربية ،مبا يف ذلك
الدستور التونيس لعام  ،1959شملت صيغًا أقدم وأقل حذقًا لفقرات
الضوابط( .((2وبناء عىل تلك التجربة ،وعىل التطورات املهمة التي
حدثت يف جميع أنحاء العامل يف هذا املجال نفسه ،كان من الطبيعي
أن نتوقع للمنطقة العربية االتكال عىل هذه التطورات واعتامد
فقرات ضوابط حاذقة خاصة بها.
كانت عملية صوغ الدستور التونيس الجديد صعبة ،ألن أعضاء
الجمعية التأسيسية مل يكونوا عىل ألفة مع مفهوم فقرات الضوابط
بأي شكل من األشكال يف بداية هذه العملية .وعندما فهموا ،أخ ًريا،
ما تنطوي عليه ،كانوا حذرين ج ًدا من نوع األثر الذي ميكن أن
ترتكه عىل قدرة أحزابهم املستقبلية عىل الترشيع .ومع ذلك ،ونتيجة
لضغط كبري من جميع الجهات ،نص (الفصل  )49من الدستور عىل أن
الترشيع الذي يح ّد من الحقوق ال ميكن متريره إالّ "لرضورة تقتضيها
دولة مدنية ودميقراطية "،وعىل أ ّن طبيعة الضوابط التي يتصورها
الترشيع يجب أن تكون "متناسبة" مع موجباتها من األهداف التي
يسعى الترشيع إىل تحقيقها(.((2
وإذا كان ال ميكننا أن نبالغ يف تقدير التأثري املحتمل للفصل  49عن
حامية الحقوق يف تونس ،وإمكانية أن يكون أمنوذ ًجا يف سائر املنطقة،
فإن واقع الحال أن هذا الفصل ،منذ أن نُرش وجرى تداوله ،استم ّد
كل من اليمن وليبيا اإللهام من تونس ،وأدرج كل منهام نسخًا منه يف
مسوديت دستوريهام أيضً ا(.((2
 21نص الفصل  7من دستور  1959عىل ما يأيت" :يتمتع املواطن بحقوق كاملة بالطرق
والرشوط املبينة بالقانون ،وال يحد من هذه الحقوق إالّ بقانون يتخذ الحرتام حقوق الغري
ولصالح األمن العام والدفاع الوطني والزدهار االقتصاد وللنهوض االجتامعي".
 22نص الفصل  49من دستور تونس عىل ما يأيت" :يحدد القانون الضوابط املتعلقة
بالحقوق والحريات املضمونة بهذا الدستور ومامرستها مبا ال ينال من جوهرها .وال توضع
هذه الضوابط ّإل لرضورة تقتضيها دولة مدنية دميقراطية وبهدف حامية حقوق الغري ،أو
ملقتضيات األمن العام ،أو الدفاع الوطني ،أو الصحة العامة ،أو اآلداب العامة ،وذلك مع
احرتام التناسب بني هذه الضوابط وموجباتها .وتتكفّل الهيئات القضائية بـحامية الحقوق
ألي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق اإلنسان وحرياته
والحريات من أي انتهاك .ال يجوز ّ
املضمونة يف هذا الدستو".
 23تنص املادة  134من مسودة دستور اليمن لعام  2015عىل ما يأيت" :الحقوق والحريات
انتقاصا وال يجوز املساس بها بأي صورة من الصور
تعطيل وال
ً
املقرة يف هذا الدستور ال تقبل
ً
ويف األحوال التي ينص القانون فيها بوضع ضوابط لتنظيم الحقوق والحريات ال يجوز لهذه
الضوابط أن متس أصل الحق وجوهره ومضمونه .وال تتقرر الضوابط إال للرضورة وبهدف
حامية حقوق الغري أو النظام العام أو اآلداب العامة ،وبالحد األدىن الالزم لهذه األغراض ،ومبا
تقتضيه أسس الدولة املدنية الدميقراطية ،وعىل أال تقترص عىل حالة خاصة" .وتنص املادة
 151من مرشوع الدستور الليبي ،الذي صدر يف ترشين األول /أكتوبر  2015عىل أ ّن "أي قيد
عىل الحقوق والحريات يجب أن يكون رضوريًا وواض ًحا ومحددًا ومتناس ًبا مع املصلحة محل
الحامية ومع خصائص املجتمع الدميقراطي ومبا ال يتعارض مع أحكام املادة السابعة ،ويحظر
الرجوع عىل الضامنات املقررة قانونًا مبا ال يتعارض مع أحكام هذا الدستور".
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إن حقيقة كون الدستور هشًّ ا ج ًدا يف مجال الحقوق ،وأنه  -يف الوقت
نفسه  -يحتوي عىل فقرة ضوابط مفصلة ،ستزيد بشكل كبري من
العبء عىل املحاكم يف اإلطار الدستوري التونيس الجديد ،فإذا خذلت
العملية السياسية الشعب وأنتجت برملانًا مطوا ًعا وسلطة تنفيذية
طاغية عازمة عىل الحد من الحقوق ،فسيكون اعتامد الدستور
بشكل كبري عىل املراجعة القضائية باعتبارها اآللية الوحيدة للحد من
تجاوزات فروع الحكم املنتخبة وذلك عرب تطبيق الفصل .((2(49

الالمركزية
رمبا كان أكرب ٍ
تحد غري معلن يف عملية صوغ الدستور هو عكس
اتجاه التفاوتات البالغة األهمية يف الرثوة بني املناطق الساحلية
وبقية أنحاء البالد .فخالفًا لالنتفاضة املرصية ،التي أُطلقت عم ًدا من
ميدان التحرير يف وسط القاهرة ،كانت الثورة التونسية غ َري مخطط
لها ،اندلعت يف سيدي بوزيد ،البلدة الفقرية يف الوسط امله َّمش للبالد،
هناك حيث طاملا ُسحق السكان بفعل ما يعدونه معاملة متييزية
وغري عادلة من طرف السلطات الحكومية املركزية.
تقليديًا ،كانت الدول العربية من بني الدول األكرث مركزية يف العامل،
فكل يشء تقرره يف العاصمة حفن ٌة من كبار املسؤولني غري القابلني
للمساءلة ،ومعظم االستثامرات العامة ترتكز يف عدد قليل من املناطق
(املزدهرة نسب ًيا) .وكانت الدساتري العربية تقليديًا إما صامتة متا ًما
عن كيفية تنظيم الحكومة املحلية ،أو تتناول هذا الشأن يف بضعة
رسخ القانون نظا ًما من شأنه أن يضمن بقاء
تعبريات عامة ،يف حني ّ
سلطة اتخاذ القرار محصورة بيد عدد قليل من األفراد املوجودين يف
العاصمة .وكان يتحقق هذا األمر ،عادة ،عرب النص عىل أن الحكومات
املحلية ينبغي أن تعينها الحكومة املركزية ،أو عرب تجويع السلطات
املحلية مال ًيا ،أو ضامن أن القرارات والسياسات املحلية ميكن أن
تُسقطها الحكومة املركزية يف أي لحظة( .((2وكانت النتيجة أنه يف كل
 24االستثناء الوحيد هو "هيئة حقوق اإلنسان" ،التي أُنشئت بواسطة الفصل  ،128ولكن
تأثريها يعتمد عىل املحاكم.
 25لالستزادة حول الرتتيبات الدستورية املتعلقة بالالمركزية ،انظر:
Sujit Choudhry and Richard Stacey, Decentralisation in Unitary States:
Constitutional Frameworks for the Arab States Region, Center for
Constitutional Transitions, International IDEA and the United Nations
Development Programme, Fall 2014, at: http://bit.ly/1SpljYO; For more on
the state of decentralisation in the Arab region see: Mona Harb and Sami
Atallah, “Local governments and Public Goods: Assessing Decentralisation
in the Arab World,” Lebanese Center for Policy Studies, September 23, 2015,
at: http://www.lcps-lebanon.org/publication.php?id=276

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

بلد يف املنطقة العربية تقري ًبا كان مثة عدد قليل من املدن (عادة،
العاصمة وعدد قليل غريها) التي تستفيد من خدمات جيدة نسبيًا،
يف حني تتجاهل السلطاتُ الحكومة املركزية سائر البالد.
فصل
وليست تونس استثناء من ذلك؛ فقد احتوى دستور ً 1959
املجالس
نصت عىل ما يأيت" :متارس
واح ًدا فقط عن هذه املسألةّ ،
ُ
املحلية واملجالس الجهوية والهياكل التي مينحها القانون صفة
املصالح املحلية حسبام يضبطه القانون" (الفصل
الجامعة املحلية
َ
 .)71وقد ُس َّنت سلسلة من القوانني ،عرب عقود من الزمن ،ضمنت
بشكل فعال أال يكون لألفراد واملجتمعات املحلية أي تأثري يف تشكيل
السياسات عىل املستوى املحيل.
كان دستور  2014فرصة مهمة لتصحيح هذا الوضع .وبالفعل،
خ ُِّصصت إحدى لجان املوضوعات يف الجمعية التأسيسية لهذه
خصص الدستور ،يف صيغته النهائية 11
املسألة تحدي ًدا .ويف النتيجةّ ،
فصل لالمركزية ،وضعت عد ًدا من املبادئ املهمة يف هذا املجال ،مبا يف
ً
ذلك أن للجامعات املحلية "مواردها الذاتية" وموارد محالة إليها من
السلطة املركزية ،وتكون هذه املوارد مالمئة للصالحيات املسندة إليها
قانونًا (الفصل )135؛ وأ ّن الغرض من الالمركزية ينبغي أن يكون بلوغ
"التكافؤ بني املوارد واألعباء املحلية" (الفصل )136؛ وأن الجامعات
املحلية يجب أن تكون مستقلة ماليًا بحيث تكون حرة الترصف يف
مواردها بالطريقة التي تراها مالمئة (الفصل )137؛ وأن الجامعات
املحلية سوف تعتمد "آليات الدميقراطية التشاركية ،ومبادئ الحوكمة
املفتوحة ،لضامن إسهام أوسع للمواطنني واملجتمع املدين" (الفصل
يتعي إنشاء مجلس أعىل للجامعات املحلية ،يكون من ًربا
)139؛ وأنه ّ
مهم ملناقشة القضايا املحلية (الفصل  ،)141وهذا كان مفقو ًدا يف
ً
(((2
سائر البلدان العربية  .وحقيقة ،إذا ما جرى تطبيق هذه األحكام،
فسوف متثل خطوة كبرية إىل األمام ،مقارنة مبا كانت عليه الحال قبل
عام .2011
ولكــن ،يف الوقــت نفســه ،يــرك الدســتور كثــ ًرا مــن القضايــا
مفتوحــة بطريقــة ميكــن أن تجعــل البــاد تنــدم الح ًقــا ،فالدســتور
مثــا  -يصمــت متا ًمــا عــن مهــات الســلطات املحليــة وعــن
 ًمــاذا ســتكون مســؤولة ،هــل ســتكون مســؤولة عــن وضــع
السياســة الصحيــة عــى املســتوى املحــي؟ وهل ســتكون مســؤولة
عــن صيانــة الطــرق ،وجمــع النفايــات ،وإعــادة التدويــر؟ ال يــورد
 26عقدت مجالس املحافظات العراقية مؤمت ًرا ملناقشة مختلف القضايا والتحديات ،ولكن
تلك املؤمترات كانت مبادرات مرتجلة وغري منتظمة.

وثيقة
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ـدل مــن ذلــك ،هــو ينــص
الدســتور أي إشــارة عــى اإلطــاق .وبـ ً
فقــط عــى مــا يــأيت" :تتمتــع الجامعــات املحليــة بصالحيــات
ذاتيــة وصالحيــات مشــركة مــع الســلطة املركزيــة وصالحيــات
منقولــة منهــا .تــوزع الصالحيــات املشــركة والصالحيــات املنقولــة
اســتنا ًدا إىل مبــدأ التفريــع .تتمتــع الجامعــات املحليــة بســلطة
ترتيبيــة يف مجــال مامرســة صالحياتهــا ،وت ُنــر قراراتهــا الرتتيبيــة
يف جريــدة رســمية للجامعــات املحليــة" (املــادة  .)134وكذلــك،
ال يقــول هــذا الحكــم شــيئًا إن كانــت الســلطاتُ املحليــة حــرة
بالكامــل يف وضــع سياســات مــن تلقــاء نفســها ،أم أن الســلطات
املركزيــة ســيكون لديهــا حــق النقــض يف نهايــة املطــاف .ت ُركــت
جميــع التفاصيــل للقانــون.
ويف الواقع ،سيفتح هذا الوضع ،املؤسف وغري الرضوري ،الباب أمام
إمكانية أال تُ نح السلطات املحلية أي مسؤوليات مهمة عىل اإلطالق،
وأن تكون جميع القرارات املهمة عن السياسات محصورة ،مرة
أخرى ،بيد السلطات املركزية( .((2ومثة سابقة ،مهمة وخطرية ،يف هذا
االحتامل ،وهي أن الدستور العراقي لعام  ،2005مع أنه نص عىل أن
جميع املحافظات يجب أن يكون لها مجالس محافظات منتخبة ،فقد
ج ّرد "قانون املحافظات غري املنتظمة يف إقليم" لعام  2008املحافظات
من أي سلطات عىل اإلطالق.

نصت املادة  156من مرشوع الدستور الليبي عىل ما يأيت" :تتوىل البلدية،
 27يف املقابلّ ،
يف نطاق اختصاصها ،إدارة املرافق العامة املتعلقة بالشؤون التعليمية والصحية واالجتامعية
واالقتصادية والثقافية والسياحية وشؤون التخطيط العمراين والبيئة والنظافة العامة وشؤون
السجل املدين والحرس البلدي وأي اختصاصات أخرى وفق ما يبينه القانون".

ويف الخالصة ،هذه املسألة يف غاية األهمية ،ليس فقط ألن الثورة
التونسية بدأت  -إىل حد كبري  -بسبب التفاوتات بني مختلف مناطق
البالد ،ولكن يبدو أن تلك التفاوتات تفاقمت منذ عام  .((2(2011ومع
ذلك ،ال يزال بإمكان قانون الالمركزية الجديد للبالد معالجة هذه
القضايا ،ولكن املحبط أن يرتك دستور  2014كث ًريا من األسئلة الحيوية
من دون إجابة يف املقام األول.

خالصة
يتفق معظم التونسيات والتونسيني عىل أن الدستور الجديد خطوة
متقدمة ،عىل الرغم من الثغرات ،وعىل أن األهم هو ما سيتحقق يف
مرحلة التنفيذ .وهذا هو ما يشعرهم باالطمئنان.
لقد أثبت الشعب التونيس مرا ًرا أنه أكرث وعيًا من السياسيني باالتجاهات
التي ينبغي للبالد أن تسري فيها ،فمن بداية الثورة ،كانت التونسيات
والتونسيون يف حالة تأهب قصوى ،رصخوا يف وجه أي محاولة إلساءة
استعامل السلطة من طبقة السياسيني الجديدة يف البالد.
إ ّن الروح الدميقراطية الجديدة للشعب هي ما سيجعل تونس تنجح.
وهذا هو ما سيجعلها مصد َر إلهام للمنطقة العربية بأكملها.

 28يبدو أن حالة العداء واالنقسامات بني الشامل وسائر أنحاء البالد تفاقمت منذ الثورة،
فقد كشفت نتائج االنتخابات الرئاسية ،التي جرت يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،2014أن مثة
ٍ
مؤسسات مثانينيًا استند يف حملته االنتخابية
استقطابًا عميقًا يف تونس ،فالشامل فضّ ل رجل
إىل الوعد بإعادة االستقرار ،يف حني دعم الجنوب  -بشكل كبري  -الرئيس املؤقت الثاين بعد
الثورة ،وهو علامين ،ولكنه مدعوم من الحزب اإلسالمي الرئيس يف البالد (حركة النهضة) .ملزيد
من املعلومات عن االنقسامات وكيف تتع ّمق ،انظر:
“Présidentielle: Tableau interactif des votes par circonscription, la Tunisie
coupée en deux, Siliana et Sidi Bouzid se démarquent,” HuffPost Tunisie,
November 26, 2014, at: http://huff.to/1PKzfae
وتعب االنقسامات الجغرافية عن نفسها بطرق مقلقة ،انظر عىل سبيل املثال:
ّ
Eileen Byrne, “Tunisian brothers text home: we are in Libya and everything's
fine,” The Guardian, July 15, 2015, at:
http://bit.ly/1f2oe8s
تصف املقالة حادث عبور  33شابًا تونسيًا من بلدة صحراوية فقرية إىل ليبيا التي متزقها
الحرب ،فرا ًرا من الفقر الذي يعيشونه .وتقتبس املقالة كال ًما لشخص تونيس من البلدة نفسها،
تكب الشامل [التونيس] بإزاء
يقول فيه" :البعض هنا سئموا متا ًما من الفقر والبطالة؛ ومن ّ
الجنوب"؛ انظر أيضً ا:
Karem Yehia, “Tunisia's Sidi Bouzid: Five years after revolution, people still
suffering,” Ahramonline, December 21, 2015, at: http://bit.ly/1m66Tzo

صـدر حديـ ًثا

تـرجمة :عمر سليم التل

الرفاه

ضمن سلسلة "ترجمان" ،صدرت عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات الترجمة العربية
المكون من 248
لكتاب“ ”welfareبعنوان :الرفاه ،للكاتبة ماري دالي ،وقد ترجم هذا الكتاب
َّ
ً
ويقدم
صفحة من القطع الكبير إلى العربية عمر سليم عبد القادر التل ،وراجعه سعود المولى.
ّ
ّ
ومحل عناية للتنظيم السياسي واالجتماعي،
مفهوما
هذا الكتاب بيا ًنا للرفاه وتحلي ًلا له ،بوصفه
ً
ويتت ّبع تاريخ الرفاه في العمل األكاديمي ،ويمعن التفكير في تطبيقاته ونماذجه المختلفة في ما
ّ
ويحفز هذا الكتاب على سؤالين رئيسين؛ أحدهما :كيف لنا أن نفهم الرفاه
يتعلق بالحياة اليومية.
تطور تاريخ ًيا عبر التعلم ،وتجلى في النظريات واألبحاث المعاصرة؟ أ ّما اآلخر ،فهو يستعلم
وقد
ّ
مكونات الرفاه من وجهة نظر الحياة الحقيقية في األزمنة المعاصرة ،مع التركيز في فاعلية الناس،
ّ
وتشكله بفعل اإلجراءات الم ّتخذة من جهة ّ
ّ
كل من الدولة ،وأرباب المصالح
وكيفية ارتباط ذلك
المستندة إلى السوق ،واألسرة والمجتمع.
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لقد كان عام  2011عا ًما مفصليًّا يف مسرية الشعوب العربيّة؛ إذ
شهدت املنطقة العربيّة نجاح الثورة التونسيّة وسقوط نظام بن عيل،
لتفتح الطريق لتوايل الثورات يف املنطقة العرب ّية ،وتوايل سقوط أنظم ِة
ٍ
حركات
حكمٍ فيها .وشهدت األغلبية العظمى من البلدان العرب ّية
ٍ
انتفاضات واحتجاجات .وكان جميع
شعبية واسعة تراوحت ما بني
هذه االحتجاجات مه َّيأً يف بعض مراحله ألن يتح ّول إىل ثور ٍ
ات ميكن
أن ته ّدد أركان الحكم يف تلك البلدان .ودخل معظم البلدان العرب ّية
وبخاصة تلك البلدان التي شهدت سقوط أنظمة
احل انتقالية،
يف مر َ
ّ
الحكم فيها ،والسعي لتأسيس حكمٍ دميقراطي .وحتّى تلك الدول
التي مل تتط ّور الحركات الشعبية فيها إىل مرحلة االنتفاضات /الثورات،
امج إصالح ّي ًة
شهدت تح ّوالت مه ّمة .فقد اعتمد بعض األنظمة بر َ
واسعة .وقام بعض األنظمة األخرى بإجراء تغيريات عىل سياساته
خصوصا خالل الفرتة 2013
العا ّمة .وتتابعت تطورات الربيع العريب
ً
و ،2014ليصبح يف املنطقة العربية أكرث من منوذج؛ ففي حني استقرت
األوضاع السياسية يف تونس ضمن الحوار الوطني ،أ ّدت تطورات
األحداث يف مرص إىل حدوث انقسام واستقطاب سيايس ت ُ ّوج بإطاحة
الرئيس املرصي املنتخب محمد مريس مببادرة من الجيش .ه َد َف
املؤش العر ّيب منذ انطالقه عام  2011إىل قياس هذه التغريات .فقد
ّ
ُسئل يف املؤرش العريب  2011عن اتجاهات الرأي العا ّم نحو الثورة
التونسية ،ويف عام  2013 / 2012جرى قياس اتجاهات الرأي يف
املنطقة العرب ّية تجاه الثورات فيها ،وتط ّورات الربيع العر ّيب؛ وذلك
املؤشات التي تسعى لتع ّرف تقييم الرأي
من خالل مجموع ٍة من ّ
العا ّم هذه الثورات بصف ٍة عا ّمة ،وتقييمه مدى نجاحها يف تحقيق
مطالبها وأهدافها.

تقييم الثورات العربيّة
املؤش العر ّيب إىل تع ّرف تقييم املواطنني الثورات العرب ّية التي
هدف ّ
جرت عام 2011؛ وذلك من خالل التعرف إىل آراء املواطنني ،وإذا ما
كانوا ي َر ْون تط ّورات الربيع العر ّيب إيجابي ًة أو سلبيةً.
عىل صعيد التقييم العا ّم للثورات العربيّة والربيع العر ّيبُ ،سئل مواطنو
املنطقة العربيّة إ ْن كانوا يرون ثورات الربيع العر ّيب وتط ّوراتها إيجابي ًة
أو سلبيّةً .وأظهرت نتائج االستطالع أ ّن  %34من املستجيبني ،يرون أ ّن
ثورات الربيع العر ّيب وتط ّوراتها إيجابية (إيجابية ج ًّدا ،أو إيجابية إىل ح ٍّد
ما) .ويف املقابل ،فإ ّن نسبة الذين قالوا إ ّن ثورات الربيع العر ّيب وتط ّوراتها
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سلب ّية إىل ح ٍّد ما ،أو سلبية ج ًّدا ،كانت  .%59وكانت نسبة الذين مل
يُبدوا رأيًا أو رفضوا اإلجابة  .%7وتجدر اإلشارة إىل أ ّن املستجيبني الذين
أفادوا بأ ّن ثورات الربيع العر ّيب متثّل تط ّو ًرا إيجاب ًّيا ج ًّدا مثّلوا  %10من
املستجيبني ،مقابل  %34أفادوا بأنّها تط ّورات سلبية ج ًّدا.
كل ٍ
بلد من البلدان التي شملها
عىل صعيد اتجاهات الرأي العا ّم يف ّ
االستطالع ،نحو تقييم الثورات والربيع العر ّيب ،أظهرت النتائج أ ّن أكرثيّة
املستجيبني من الكويت ،ترى أ ّن الثورات العرب ّية وتط ّوراتها إيجاب ّية.
وبلغت نسبة الذين ع ّدوها إيجابي ًة  ،%64يف حني انقسم الرأي العا ّم
يف كلٍ من مرص ،والسودان ،واملغرب يف تقييمه الثورات العربية ،مع
تقييم
أ ّن الكتلة الكربى (من دون وجود أكرثيّة) ق َّيمت الربيع العريب ً
إيجاب ًّيا .باملقابل ،فإ ّن أكرثية مستجيبي األردن ( ،)%87ولبنان (،)%83
وموريتانيا ( )%70قيّمت ،وبنسب مرتفعة ،هذه الثورات العربيّة
والربيع العر ّيب بالسلبية ،كام قيّم نحو ثلثي الجزائريني ،والتونسيني،
والفلسطينيني الثورات العربية بالسلبية

إ ّن توصيف ال ّرأي العا ّم يف املنطقة العرب ّية للثورات العربية التي جرت
املؤش عام  2015مقارن ًة باستطالعي 2014
عام  ،2011يف استطالع ّ
تغي ٍ
ات جوهرية؛ إذ إ ّن نسبة الذين أفادوا
وعام  ،2013 /2012يشري إىل ّ
بأنّها "إيجابية ج ًّدا" ،أو "إيجابية إىل ح ٍّد ما" ،قد انخفضت من  %61يف
املؤش  ،2014وصولً إىل
استطالع  2013 / 2012إىل  %45يف استطالع ّ
عب عن انخفاض ذي داللة إحصائية واضحة .مقابل ذلك
 ،%34وهذا يُ ِّ
ارتفعت نسبة الذين أفادوا بأنّها (سلبية إىل ح ٍّد ما ،أو سلبية ج ًّدا) من
 %22يف استطالع املؤرش العريب عام  2013 /2012إىل الضعف تقريبًا
عام  ،2014لتس ّجل  ،%42ولرتتفع أيضً ا يف االستطالع الحايل إىل .%59
التغي يف املعدل العا ّم هو ترجمة لتغريات يف تقييم الربيع
وإ ّن هذا ّ
العريب يف املجتمعات املستطلعة؛ ذلك أ ّن مستجيبي جميع املجتمعات
أقل ،يف استطالع  ،2015مقارن ًة
املستطلعة ق َّيموا الربيع العريب بإيجابية ّ
باستطالعي  2014و .2013 /2012فقد انخفض التقييم اإليجايب للثورات
العربية انخفاضً ا ملحوظًا لدى مستجيبي األردن ،وفلسطني ،والعراق،
وتونس ،والسودان ،وموريتانيا يف هذا االستطالع ،مقارن ًة بنتائج املؤرش
يف عام  2013 /2012و .2014كام انخفضت نسب التقييم اإليجايب يف
استطالع  2015مقارنة مع استطالع  2014يف كلٍ من الكويت ،وتونس،
والسعودية ،واالستثناء الوحيد يف هذا الشأن كان الجزائر؛ إذ ارتفعت
نسبة الذين قيّموها بإيجابية من  %15يف استطالع املؤرش  2014إىل %29
يف استطالع عام  2015لتقرتب بعض اليشء من تقييمهم لها بإيجابية
يف استطالع املؤرش 2013/ 2012؛ إذ س ّجلت النسبة ذاتها يف تلك الفرتة
 .%37وينطبق هذا النمط أيضً ا عىل الرأي العام املرصي ،بحيث قيّم %60
منه الثورات بإيجابية يف عام  2013 / 2012لتنخفض إىل  %43يف عام
 ،2014وتعاود االرتفاع يف عام  2015مسجل ًة .%47
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ّ
الشكل (:)1
تقييم الرأي العا ّم يف املنطقة العرب ّية الثورات العرب ّية والربيع العر ّيب
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الشكل (:)2
تقييم الرأي العا ّم يف املنطقة العرب ّية الثورات العربية والربيع العر ّيب
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ّ
الشكل (:)3
تقييم الرأي العا ّم يف املنطقة العرب ّية الثورات العرب ّية والربيع العر ّيب يف مؤرش  2015مقارن ًة مبؤرش  2014و2013 /2012
ﻻ أﻋﺮف  /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ
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من أجل التع ّمق يف معرفة تقييم الرأي العا ّم الثورات العرب ّية والربيع
العريب ،طُرح عىل املستجيبني ٌ
سؤال نصف مفتوح يطلب منهم تفس َري
سبب تقييمهم هذه الثورات باإليجابية أو بالسلبية .وقد استُخدم هذا
يعب املستجيبون من خالل مفرداتهم ،وبلغتهم
األسلوب من أجل أن ِّ
الخاصة ،من دون تق ّيدهم بخيار ٍ
ات ُمسبقة.
فسوا
أ ّما املستجيبون الذين قيّموا الثورات العربيّة ً
تقييم إيجابيًّا ،فقد ّ
تقييمهم اإليجايب بع َّدة أسباب كان أه ّمها  -بنسبة  %18من الذين قيّموا
وأسست
الثورات ً
تقييم إيجابيًّا  -أ ّن الثورات أزاحت أنظم َة استبدا ٍد ّ
لقواعد نظامٍ دميقراطي .وركَّز عىل هذا السبب مستجيبو موريتانيا،
بنسب أعىل من تلك يف املجتمعات األخرى.
واألردن ،وتونس ،ولبنان،
ٍ
يف حني رأى  %15منهم أ ّن الربيع العر ّيب والثورات العربيّة هام تطو ٌر
إيجايب أل ّن الشعوب طالبت بحقوقها وحرياتها واسرت ّدت بعضً ا من هذه
الحقوق وال ُحريّات التي ُحرمت منها خالل عهود أنظمة االستبداد.

بنسب أعىل من
وركّز عىل ذلك مستجيبو األردن ،والعراق ،وفلسطني
ٍ
املجتمعات األخرى .وأشار  %15من املستجيبني من أصحاب التقييم
اإليجايب للثورات والربيع العر ّيب إىل أ ّن هذه الثورات كانت إيجابي ًة
ألنّها أطاحت األنظمة الفاسدة .يف حني أ ّن  %14قيّموا الثورات العربيّة
باإليجابية ألنّها منحت املواطنني حريّة التعبري عن الرأي عىل وجه
التحديد .وأشار بعض االتجاهات (بنسبة  )%7إىل أ ّن الثورات إيجابية
وأرست األسس لتحقيق مبادئ العدالة واملساواة.
ألنّها أنهت الظلمَ ،
وأفاد نحو  %9من املستجيبني بأ ّن الثورات إيجابية لكونها متثّل صحوة
الشعوب العربية واستعادتها إرادتها وكرامتها .وق ّيم  %10الثورات
كل الطموحات والتوقعات منها.
العربية باإليجابية ،مع أنّها مل تحقق ّ
تغي العامل العريب لألفضل .وبنسبة %4
وأفاد  %5بأ ّن الثورات سوف ّ
فس الذين قيّموا الثورات إيجابيًّا بأ ّن هذه الثورات حقّقت
أيضً اَّ ،
مطالب الشعوب أو بعضَ ها.
َ

الجدول (:)1
األسباب التي أوردها املستجيبون الذين ق ّيموا الثورات العرب ّية بأنّها إيجابية لتفسري هذا التقييم ( %من الذين أفادوا بأنّ الثورات كانت إيجاب ّي ًة)
موريتانيا

األردن

تونس

لبنان

العراق

فلسطني

السودان

الكويت

مرص

الجزائر

املغرب

السعودية

املعدل

بلدان املستجيبني

أزاحت أنظمة استبداد وأسست
لقواعد الدميقراطية

51

32

22

21

19

18

16

15

15

15

14

9

18

مطالبة الشعوب بحرياتها وحقوقها
واسرتداد بعضها

12

31

11

16

18

16

15

17

12

14

13

11

16

أطاحت األنظمة الفاسدة وأسست
ملحاربة الفساد

11

7

7

15

14

13

17

14

24

22

14

15

15

منحت املواطنني حرية التعبري عن الرأي

12

12

20

12

16

15

12

8

10

13

19

16

14

إيجابية ولكنها مل تحقق كل الطموحات

5

3

16

13

7

11

8

13

10

5

9

17

10

صحوة الشعوب واستعادتها إرادتها
وكرامتها

2

5

6

9

10

10

13

15

8

9

8

6

9

أنهت الظلم وأسست لتحقيق العدل
واملساواة

3

3

5

3

10

5

8

2

11

10

9

9

7

تغي العامل العريب نحو األفضل
سوف ّ

1

1

4

10

2

5

4

9

7

7

5

6

5

حققت كل مطالب الشعوب أو بعضها

2

3

3

3

5

5

5

2

5

6

9

4

2

2

1

1

2

1

2

1

0

0

3

1

ال أعرف  /رفض اإلجابة

1

2

3

0

0

1

2

0

0

0

3

0

1

املجموع

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

األسباب التي
أوردها املستجيبون
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عند تحليل األسباب التي أوردها املستجيبون الذين ق ّيموا الربيع العريب
وتطورات الثورات العربية بأنّها إيجابيّة بحسب مجتمعاتهم ،تُظهر
البيانات أ ّن مستجيبي موريتانيا ،ولبنان ،والعراق ،وفلسطني ،واملغرب،
واألردن ،وتونس ركّزوا عىل أ ّن الثورات العربية أزاحت أنظمة االستبداد.
وكان الرتكيز بني مستجيبي األردن ،والكويت ،والعراق ،ولبنان ،وفلسطني
عىل أ ّن الثورات العربية إيجابية أل ّن الشعوب العربية طالبت بحقوقها
وحرياتها واسرت ّدت بعضً ا منها .بينام ركّز مستجيبو مرص ،والجزائر،
والسودان أكرث من غريهم عىل أ ّن هذه الثورات أطاحت األنظمة
الفاسدة .وقد ركّز التونسيون ،واملغاربة ،والسعوديون عىل أ ّن الثورات
العربية إيجابية ألنّها منحت املواطنني حرية التعبري عن الرأي .وركّز
مستجيبو مرص والجزائر أكرث من غريهم عىل إيجابية الثورات العربية،
وأسست لتحقيق مبادئ العدل واملساواة.
لكونها أنهت الظلم ّ

إ ّن مقارنة األسباب التي أوردها املستجيبون الذين ق ّيموا الثورات
بإيجابية يف هذا االستطالع مع االستطالعات السابقة ،تُظْهر تراجع
نسبة الذين أكّدوا إزاحة أنظمة االستبداد ،إذ س ّجلت  %28يف استطالع
 2013 / 2012و %31يف استطالع  ،2014وانخفضت إىل  %18يف هذا
االستطالع لعام  .2015وكذلك تراجع نسبة الذين أفادوا بأ ّن الثورات
العربية إيجابية ألنّها منحت املواطنني حريتهم وحقوقهم إىل صفر
مقابل  %12يف استطالع  .2013 / 2012مقابل االنخفاض يف املوضوعني
السابقَي الذكر ،فقد ارتفعت نسبة الذين أوردوا أسبابًا منها أنّها أطاحت
أنظمة فاسدة ،أو منحت املواطنني حرية التعبري ،أو أنّها إيجابية ،ولك ّنها
كل الطموحات.
مل تحقق ّ
أ ّما املستجيبون الذين رأوا أ ّن الثورات العرب ّية والربيع العر ّيب تط ّورات
سلبية ،فقد ركّزوا يف تربير رأيهم عىل أ ّن الثورات العرب ّية أ ّدت إىل
خسائ َر برشيّة كربى بنسبة  ،%24وكان هذا أكرث األسباب تفس ًريا

الجدول (:)2
األسباب التي أوردها املستجيبون الذين ق ّيموا الثورات العرب ّية بأنّها إيجابية لتفسري هذا التقييم ( %من الذين أفادوا بأنّ الثورات كانت إيجاب ّية)ً
مقارنة باستطالع املؤرش  2014وعام 2013 / 2012
سنة االستطالع

2015

2014

2013 / 2012

أزاحت أنظمة استبداد وأسست لقواعد الدميقراطية

18

31

28

مطالبة الشعوب بحرياتها وحقوقها واسرتداد بعضها

16

12

--

أطاحت األنظمة الفاسدة وأسست ملحاربة الفساد

15

8

10

منحت املواطنني حرية التعبري عن الرأي

14

7

5

كل الطموحات
إيجابية ولك ّنها مل تحقق ّ

10

3

7

صحوة الشعوب واستعادتها إرادتها وكرامتها

9

5

6

أنهت الظلم وأسست لتحقيق العدل واملساواة

7

6

6

تغي العامل العريب نحو األفضل
سوف ّ

5

5

5

كل مطالب الشعوب أو بعضها
حققت ّ

4

5

4

تحسني األوضاع االقتصادية

1

1

1

منحت املواطنني حريتهم وحقوقهم

--

--

12

أسباب إيجابية أخرى

--

1

1

أخرى

--

1

--

ال أعرف  /رفض اإلجابة

1

15

15

املجموع

100

100

100
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إىل أزمة مفتوحة .باملقابل ،فإ ّن الذين انطلقوا من هذا املوقف املعادي
لتط ّورات الربيع العر ّيب أو الرافض لها ،هم الذين أفادوا بأ ّن الثورات
العربيّة مؤامرة خارجية عىل العامل العر ّيب أو أنّهم ض ّد الثورة .وميثّل
هؤالء نحو  %8من الذين قيّموا تط ّورات الربيع العر ّيب بالسلبية ،وهو
أقل من  %4.5من املستجيبني بصف ٍة عا ّمة .ومن املهم مالحظة
ما يعادل ّ
أ ّن  %90من الذين ق ّيموا الثورات العربية بالسلبية مل يربطوا تقييمهم
عمليا بالثورات نفسها ،إمنا ذهبوا إىل تقييم املراحل الالحقة للثورات .إذ
إ ّن األسباب التي ساقوها لالستدالل عىل سلبية الثورات مثل الفوىض،
والخسائر البرشية الكربى ،وانهيار مؤسسات بعض الدول ،هي السامت
التي سادت يف دول الثورات منذ عام  .2013وعليه فإن تقييمهم السلبي
كان لتطورات الثورات ومآالتها وليس الثورات نفسها.

لتقييمهم هذه الثورات بالسلبية ،وأفاد  %20بأ ّن انتشار الفوىض وغياب
األمن اللذَين أعقبا ثورات الربيع العريب ،بخاصة يف بعض البلدان ،هام
سبب تقييمهم السلبي للثورات العربية وتطوراتها .كام أ ّن  %14أيضً ا
فسوا تقييمهم بأ ّن الثورات مل تحقق أهدافها .ورأى  %14أنّها أ ّدت
ّ
وفس  %10منهم رأيه بأ ّن بعض
إىل خراب دول ومؤسساتها ودمارهاّ ،
البلدان التي شهدت ثور ٍ
ات مازالت غري مستق ّرة سياس ًّيا ،وتشهد تأ ّز ًما
ٍ
استقطابات سياسي ًة حا ّدة .وأفاد  %8بأ ّن الثورات مؤامرة
يف أوضاعها أو
خارجية .وأفاد  %6من املستجيبني بأ ّن هذه الثورات أ َّدت إىل تدهور
األوضاع االقتصادية.
إ ّن املتتبّع لألسباب التي أوردها املستجيبون الذين قيّموا الثورات
ٍ
موقف ُمعا ٍد
بالسلبية ،يالحظ أ ّن مجمل هذا التقييم ال ينطلق من
للثورات أو الربيع العر ّيب؛ بل كانوا يق ّيمون مآالت ثورات الربيع العريب
وتطوراتها مع الرتكيز عىل ما شهده بعض البلدان ،مثل سورية ،من ثورة

عند تحليل األسباب التي أوردها املستجيبون الذين ق ّيموا الثورات
العربية بالسلبية بحسب املجتمعات املستطلعة ،ت ُظهر النتائج أ ّن الرأي

الجدول (:)3
األسباب التي أوردها املستجيبون الذين ق ّيموا الثورات العرب ّية بأنّها سلبية لتفسري هذا التقييم ( %من الذين أفادوا بأنّ الثورات كانت سلب ّي ًة)
موريتانيا

األردن

السعودية

املغرب

العراق

فلسطني

الجزائر

السودان

مرص

لبنان

تونس

الكويت

املعدل

بلدان املستجيبني

الخسائر البرشية الكربى

46

35

29

22

21

21

20

19

19

18

11

10

24

انتشار الفوىض وغياب األمن

19

18

22

18

31

15

17

22

25

17

22

23

20

عدم تحقيق الثورات أهدافها

16

19

9

11

7

21

8

18

11

16

18

11

14

أدّت إىل خراب دول
ومؤسساتها ودمارها

10

12

9

13

13

14

16

12

14

20

13

20

14

تأزّم األوضاع يف بعض
البلدان وعدم استقرارها

3

6

13

14

15

7

17

15

11

7

10

11

10

ألنّها مؤامرة خارجية أو
مدفوعة من الخارج

2

6

5

8

7

15

9

4

8

16

3

13

8

تدهور األوضاع االقتصادية

1

4

9

6

4

3

6

4

10

3

17

6

6

كانت ملصلحة فئة مع ّينة

1

1

3

5

2

3

2

3

1

1

3

2

2

ضد الثورة

0

0

2

1

0

1

4

1

2

1

1

4

1

أخرى

1

0.1

--

--

--

0.3

--

--

--

--

0.3

--

0.1

ال أعرف  /رفض اإلجابة

--

0.1

0.0

2

0.1

0.1

0.1

2

--

0.2

1

--

0.4

املجموع

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

األسباب التي
أوردها املستجيبون
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العا ّم الفلسطيني ،واألردين ،والتونيس ،والسوداين ،واللبناين ركّزوا أكرث من
غريهم عىل عدم تحقيق الثورات أهدافها .يف حني كان تركيز مستجيبي
موريتانيا ،واألردن ،والسعودية ،واملغرب عىل الخسائر البرشية الكربى.
وركّز العراقيون ،والكويتيون ،واملرصيون ،والتونسيون ،واملوريتانيون،
واللبنانيون ،والسعوديون ،أكرث من غريهم عىل انتشار الفوىض وغياب
األمن بوصفهام أه ّم سبب لتقييمهم الثورات العربية بالسلبية.
إ ّن مقارنة األسباب التي أوردها املستجيبون الذين ق ّيموا الثورات
العربية بالسلبية يف استطالع عام  2015مع استطالعات سابقة ،تظهر
النتائج بعض التغريات؛ فمن ناحية أوىل ارتفعت نسبة الذين ق ّيموا
الثورات بسلبية نتيجة للخسائر البرشية الكربى من  %17يف استطالع
 2013 / 2012إىل  %20يف استطالع  ،2014وشهدت مزي ًدا من االرتفاع
يف استطالع  2015حيث س ّجلت  .%24كام ارتفعت نسبة الذين عزوا
تقييمهم إىل انتشار الفوىض وغياب األمن ،إذ ارتفعت من  %14يف عام

 2013 / 2012إىل  %20يف عام  .2015وعىل املنوال نفسه ،ارتفعت
نسبة الذين قالوا إ ّن تقييمهم السلبي لها أل ّن النتيجة كانت خراب
الدولة ومؤسساتها يف بعض البلدان العربية من  %8يف استطالع سنة
فسوا
األساس إىل  %14يف استطالع هذ العام .كام ارتفعت نسبة الذين ّ
موقفهم بأ ّن الثورات هي مؤامرة خارجية ،والذين قالوا إ ّن الذين
استفادوا من الثورات هم فئة مع ّينة.
إ ّن التغريات يف أسباب تقييم الثورات بالسلبية تظهر جليًا أ ّن املواطن يف
املنطقة العربية منحاز يف تقييمه إىل الدمار والخراب اللذيْن شهدهام
بعض البلدان العربية وحالة عدم االستقرار ،مثل سورية والعراق وليبيا.
وعليه ،فإ ّن االهتامم بتدهور األوضاع االقتصادية أو عدم تحقيق
الثورات أهدافها تراجعت نسب ُة ذكرهام يف هذا االستطالع ملصلحة
عوامل عدم االستقرار.

الجدول (:)4
األسباب التي أوردها املستجيبون الذين ق ّيموا الثورات العرب ّية بأنّها سلبية لتفسري هذا التقييم ( %من الذين أفادوا بأنّ الثورات كانت سلب ّي ًة) مقارنة باستطالع
املؤرش العريب  2014وعام 2013 / 2012
سنة االستطالع

2015

2014

2013 / 2012

الخسائر البرشية الكربى

24

20

17

انتشار الفوىض وغياب األمن

20

19

14

عدم تحقيق الثورات أهدافها

14

20

12

أدّت إىل خراب دول ومؤسساتها ودمارها

14

12

8

تأزّم األوضاع يف بعض البلدان وعدم استقرارها

10

8

16

ألنّها مؤامرة خارجية أو مدفوعة من الخارج

8

4

6

تدهور األوضاع االقتصادية

6

4

8

كانت ملصلحة فئة معينة

2

0.2

0.5

ضد الثورة

1

1

2

أخرى

0.1

0.3

--

سيطرة التيارات الدينية عىل الحكم

--

0.2

3

أسباب سلبية أخرى

--

5

3

ال أعرف  /رفض اإلجابة

0.4

6

11

املجموع

100

100

100

األسباب التي أوردها املستجيبون
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الجدول (:)5
ً
بأنّ
األسباب التي أوردها املستجيبون الذين ق ّيموا الثورات العرب ّية بأنّها سلبية لتفسري هذا التقييم ( %من الذين أفادوا الثورات كانت سلب ّية) مقارنة باستطالع
املؤرش العريب  2014وعام 2013 / 2012
موريتانيا

األردن

السعودية

ال أعرف  /رفض
اإلجابة

املغرب

أسباب سلبية أخرى

العراق

سيطرة التيارات
الدينية عىل الحكم

فلسطني

أخرى

الجزائر

ضد الثورة

السودان

كانت ملصلحة فئة
معينة

مرص

تدهور األوضاع
االقتصادية

لبنان

أدّت إىل خراب
دول ومؤسساتها
ودمارها
تأزّم األوضاع يف
بعض البلدان وعدم
استقرارها
ألنّها مؤامرة
خارجية أو مدفوعة
من الخارج

تونس

عدم تحقيق
الثورات أهدافها

الكويت

انتشار الفوىض
وغياب األمن

املعدل

الخسائر البرشية
الكربى

2015
2014
2013 / 2012
2015
2014
2013 / 2012
2015
2014
2013 / 2012
2015
2014
2013 / 2012
2015
2014
2013 / 2012
2015
2014
2013 / 2012
2015
2014
2013 / 2012
2015
2014
2013 / 2012
2015
2014
2013 / 2012
2015
2014
2013 / 2012
2014
2013 / 2012
2014
2013 / 2012
2015
2014
2013 / 2012

46
43
52
19
22
22
16
13
0
10
5
0
3
6
20
2
1
0
1
-4
1
-0
0
-0
1
---0
10
0
-1
3

35
12
16
18
10
14
19
11
9
12
40
23
6
6
8
6
3
3
4
10
7
1
0.1
0.3
0
1
4
0.1
1
--0
3
6
0.1
3
10

29
8
0
22
47
37
9
28
21
9
4
2
13
4
20
5
1
0
9
4
0
3
-0
2
-2
---1
1
-4
0.0
2
13

22
41
43
18
25
22
11
13
22
13
-2
14
9
0
8
1
2
6
-1
5
-0
1
1
0
----0.3
2
0
2
8
8

21
17
0
31
35
19
7
8
1
13
-25
15
11
17
7
5
5
4
3
14
2
-0
0
-0
-2
--0
10
4
0.1
9
14

21
21
25
15
5
0.2
21
21
9
14
26
0
7
4
22
15
6
17
3
3
1
3
1
0
1
1
1
0.3
---4
3
3
0.1
8
18

20
23
25
17
18
3
8
14
6
16
-2
17
22
35
9
11
5
6
2
5
2
-0
4
-0
---0.1
0.1
4
4
0.1
6
13

19
5
9
22
18
5
18
13
10
12
11
5
15
6
12
4
1
1
4
1
6
3
0.4
0
1
2
2
---0.1
1
3
4
2
39
47

19
3
2
25
20
22
11
25
16
14
14
4
11
6
15
8
1
1
10
13
24
1
1
0.3
2
0.3
2
---2
6
3
0.5
-12
7

18
33
7
17
27
13
16
26
14
20
-13
7
3
9
16
5
16
3
2
1
1
-2
1
-3
-0.5
--9
0.2
5
0.2
3
7

11
3
12
22
14
14
18
40
25
13
1
2
10
16
20
3
3
2
17
17
13
3
0.5
0.2
1
1
0
0.3
0.2
--2
2
1
1
2
8

10
3
0
23
10
52
11
52
13
20
4
12
11
4
8
13
-0
6
4
2
2
-0
4
5
2
----2
1
8
-16
0

24
20
17
20
19
14
14
20
12
14
12
8
10
8
16
8
4
6
6
4
8
2
0.2
0.5
1
1
2
0.1
0.3
-0.2
3
5
3
0.4
7
11
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اتّجاهات الرأي العام نحو مستقبل الربيع
العربي
ويف إطار تقييم الثورات العربية والربيع العريب ،طُرحت عىل
املستجيبني عبارتان ،وطُلب منهم اختيار العبارة األقرب إىل وجهة
نظرهم .أ ّما العبارة األوىل ،فهي "أ ّن الربيع العريب مي ُّر مبرحلة ُّ
تعث،
إال أنّه سيحقق أهدافه يف نهاية املطاف" ،وأ ّما العبارة الثانية ،فكانت
"أ ّن الربيع العريب قد انتهى ،وعادت األنظمة السابقة إىل الحكم".
أظهرت النتائج أ ّن الكتلة األكرب من الرأي العا ّم يف املنطقة العربية
تؤيّد العبارة الثانية؛ أي إنّها منحازة إىل أ ّن الربيع العريب مي ُّر مبرحلة
ُّ
تعث ،إال أنّه سيحقق أهدافه يف نهاية املطاف؛ إذ توافق عىل ذلك
 %48من املستجيبني .ويف املقابل ،أيَّد  %34العبارة الثانية؛ أي إ ّن
الربيع العريب قد انتهى ،وعادت األنظمة السابقة إىل الحكم .يف
أي عبارة من
عب  %9من املستجيبني عن عدم موافقتهم عىل ّ
حني ّ
العبارتني .وكانت نسبة الذين مل يبدوا رأيًا أو رفضوا اإلجابة .%8
عند تحليل اتجاهات املستجيبني بحسب بلدانهم ،تُظهر النتائج
كل بلد من البلدان املستطلعة أو الكتلة
أ ّن أغلبية الرأي العا ّم يف ّ

األكرب من املستجيبني تؤيد القول إ ّن الربيع العريب مي ُّر مبرحلة ُّ
تعث،
إالّ أنّه سيحقق أهدافه يف نهاية املطاف .وكانت أعىل نسبة تأييد
لعبارة "أ ّن الربيع العريب مي ُّر مبرحلة ّ
تعث إلّ أنّه سيحقق أهدافه يف
نهاية املطاف" ،قد ُس ّجلت يف الكويت بتوافق  %66من مستجيبيها،
مقابل  %21أفادوا بأ ّن الربيع العريب قد انتهى .وتجدر اإلشارة إىل
كل من تونس ،والسودان ،ومرص أكّدت أ ّن
أ ّن أكرثية املستجيبني يف ٍّ
الربيع العريب مي ُّر مبرحلة ُّ
تعث ،إالّ أنّه سيحقق يف النهاية أهدافه .كان
مجتمعي ،هام الجزائر ولبنان؛ إذ إ ّن  %41من الجزائريني
االستثناء يف
ْ
عبوا عن تأييدهم أي أ ّن الربيع العريب مير مبرحلة ّ
تعث ،مقابل
َّ
تأييد  %47عبارة أ ّن الربيع العريب قد انتهى ،وعادت األنظمة السابقة
إىل الحكم .وأيّد  %35من اللبنانيني عبارة أ ّن الربيع العريب مي ُّر مبرحلة
ُّ
تعث ،إالّ أنّه سيحقق أهدافه يف نهاية املطاف ،مقابل توافق  %50عىل
عبارة أ ّن الربيع العريب قد انتهى ،وعادت األنظمة السابقة إىل الحكم.
من الجدير باملالحظة وجود شبه انقسام يف الشارع الفلسطيني؛ إذ
أيّد ما نسبته  %42من املستجيبني مقولة إ ّن الربيع العريب مير مبرحلة
ّ
تعث إال أنّه سوف يحقق أهدافه ،مقابل  %45أفادوا بأ ّن الربيع العريب
قد انتهى وعادت األنظمة السابقة إىل الحكم.

ّ
الشكل (:)5
أي العبارتني التاليتني أقرب إىل وجهة نظرك؟
ّ

%8
%9

إن اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮيب ميﺮ مبﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌرثّ  ،إﻻّ أﻧﻪ ﺳﻴﺤﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻪ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف
إن اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮيب ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ وﻋﺎدت اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﱃ اﻟﺤﻜﻢ
ﻻ أﺗﻔﻖ ﻣﻊ أي ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرﺗني

%48
%35

ﻻ أﻋﺮف  /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ
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ّ
الشكل (:)6
أي العبارتني التاليتني أقرب إىل وجهة نظرك؟
ّ
ﻻ أﻋﺮف  /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻻ أﺗﻔﻖ ﻣﻊ أي ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرﺗني
إن اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮيب ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ وﻋﺎدت اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﱃ اﻟﺤﻜﻢ
إن اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮيب ميﺮ مبﺮﺣﻠﺔ ّ
ﺗﻌرث ،إﻻّ أﻧﻪ ﺳﻴﺤﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻪ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف

8
9

3
12

4
8

7
6

2
21

35

50

47

45

34

26

35

41

42

43

45

48

13
17

6
13

10
3

34

41

46

47

9
6
35

49

18

18

10

6

22

25

51

51

5
2
35

21

80
60

58

66

40
20

اﻟ
ﺮب
اﳌﻐ
ﺎﻧﻴﺎ
رﻳﺘ
ﻣﻮ
دﻳﺔ
ﺴﻌﻮ
اﻟ
ﺮاق
اﻟﻌ
ردن
اﻷ
ﻄني
ﻠﺴ
ﻓ
ﺰاﺋﺮ
اﻟﺠ
ﻨﺎن
ﻟﺒ
ﺪل
اﳌﻌ

ﻣ

دان
ﺴﻮ

ﴫ

ﺲ

ﺗﻮﻧ

اﻟ

0

ﻳﺖ
ﻜﻮ

عند مقارنة اتجاهات الرأي العام نحو العبارتني السابقتَي الذكر يف
استطالع عام  2015مع نتائج استطالع عام  ،2014ت ُظهر النتائج أ ّن
نسبة الذين أفادوا بأ ّن الربيع العريب مي ّر مبرحلة ّ
تعث إال أنّه سيحقق
أهدافه يف نهاية املطاف ،قد انخفضت من  %60يف استطالع عام
 2014إىل  %48يف استطالع عام  .2015وتضاعفت نسبة املستجيبني
الذين أفادوا بأ ّن الربيع العريب قد انتهى وعادت األنظمة السابقة إىل
الحكم يف استطالع  2015مس ّجل ًة  %34مقارن ًة مع  %17يف استطالع
كل مجتمع
 .2014عند تحليل التغريات يف اتجاهات الرأي العام يف ّ
من املجتمعات املستطلعة نحو هاتني العبارتني ،يظهر جليًّا أ ّن نسبة
الذين أفادوا بأ ّن الربيع العريب سيحقق أهدافه يف نهاية املطاف،
قد انخفضت يف جميع البلدان مقابل ارتفاع نسبة الذين قالوا إ ّن
الربيع العريب قد انتهى وعادت أنظمة الحكم السابقة إىل السلطة.
كان االستثناء يف ثالثة مجتمعات؛ هي الجزائري ،واملرصي ،واملوريتاين.
فالرأي العام الجزائري كان أكرث تفاؤلً هذا العام منه يف العام املايض،
إذ ارتفعت نسبة الذين أفادوا بأ ّن الربيع العريب سيحقق أهدافه يف
نهاية املطاف من  % 27يف عام  2014إىل  %41يف هذا العام ،ومن

3
10

100

امله ّم اإلشارة إىل أ ّن نسبة الجزائريني الذين أفادوا بأ ّن الربيع العريب
قد انتهى ،ارتفعت أيضً ا من  %30يف  2014إىل  %47يف  .2015وحافظ
نحو نصف الرأي العام املرصي واملوريتاين يف استطالع  2015عىل
نسب التفاؤل نفسها التي س ّجلها يف عام  ،2014عىل الرغم من زياد ٍة
واضحة وجوهرية من الناحية اإلحصائية قد طرأت عىل نسب الذين
رأوا أ ّن الربيع العريب قد انتهى يف  2015مقارن ًة مع نتائج استطالع
يعبوا عن رأي يف العام املايض
 ،2015وهذا تعبري عن انحياز الذين مل ّ
ملصلحة من يعتقد أ ّن الربيع العريب قد انتهى.
تفاؤل
ً
باملحصلة النهائية ،فإ ّن املواطنني يف املنطقة العربية أكرث
مبستقبل الربيع العريب من تقييمه الحايل ،إذ أ ّن نسبة الذين يفيدون
بأنّه سيحقق أهدافه يف نهاية املطاف أعىل بأكرث من عرش نقاط
مئوية من الذين ق ّيموا الربيع العريب بإيجابية .إال أ ّن هذا التفاؤل
يف انخفاض عند مقارنة اتجاهات الرأي العام يف استطالع  2015مع
استطالع .2014
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ّ
الشكل (:)7
أي العبارتني التاليتني أقرب إىل وجهة نظرك؟ مقارنة باستطالع املؤرش العريب 2014
ّ

ﻻ أﻋﺮف  /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ

8

ﻻ أﺗﻔﻖ ﻣﻊ أي ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرﺗني
إن اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮيب ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ وﻋﺎدت اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﱃ اﻟﺤﻜﻢ

35

9

13

إن اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮيب ميﺮ مبﺮﺣﻠﺔ ّ
ﺗﻌرث ،إﻻّ أﻧﻪ ﺳﻴﺤﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻪ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف

10
80

100

2015

48
60

17
60

40

2014
0

20

ّ
الشكل (:)8
أي العبارتني التاليتني أقرب إىل وجهة نظرك؟ مقارنة باستطالع املؤرش العريب 2014
ّ
إن اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮيب ميﺮ مبﺮﺣﻠﺔ ّ
ﺗﻌرث ،إﻻّ أﻧﻪ ﺳﻴﺤﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻪ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف
إن اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮيب ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ وﻋﺎدت اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﱃ اﻟﺤﻜﻢ
ﻻ أﺗﻔﻖ ﻣﻊ أي ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرﺗني
ﻻ أﻋﺮف  /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ
اﻷردن

إن اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮيب ميﺮ مبﺮﺣﻠﺔ ّ
ﺗﻌرث ،إﻻّ أﻧﻪ ﺳﻴﺤﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻪ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف
إن اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮيب ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ وﻋﺎدت اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﱃ اﻟﺤﻜﻢ
ﻻ أﺗﻔﻖ ﻣﻊ أي ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرﺗني
ﻻ أﻋﺮف  /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ

%100

%100

%80
43
34
21

50
24
15
11

2014

%80

%60
%40
%20

%0 2
2015

47
30
29
27
14

%100
66

21
10
3

2014

%80

84

%20

%0 4
2015

ﺗﻮﻧﺲ

%100
%80

%60

58

%60

%40

35

%40

%20

%0
2015

6
3

8

2014

إن اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮيب ميﺮ مبﺮﺣﻠﺔ ّ
ﺗﻌرث ،إﻻّ أﻧﻪ ﺳﻴﺤﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻪ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف
إن اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮيب ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ وﻋﺎدت اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﱃ اﻟﺤﻜﻢ
ﻻ أﻋﺮف  /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻻ أﺗﻔﻖ ﻣﻊ أي ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرﺗني

5
2

%20

%0
2015

إن اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮيب ميﺮ مبﺮﺣﻠﺔ ّ
ﺗﻌرث ،إﻻّ أﻧﻪ ﺳﻴﺤﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻪ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف
إن اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮيب ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ وﻋﺎدت اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﱃ اﻟﺤﻜﻢ
ﻻ أﻋﺮف  /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻻ أﺗﻔﻖ ﻣﻊ أي ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرﺗني
%100

ﻣﴫ

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

%100

%80
53

51

33

25

8
6

6

2014

%40

إن اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮيب ميﺮ مبﺮﺣﻠﺔ ّ
ﺗﻌرث ،إﻻّ أﻧﻪ ﺳﻴﺤﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻪ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف
إن اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮيب ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ وﻋﺎدت اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﱃ اﻟﺤﻜﻢ
ﻻ أﺗﻔﻖ ﻣﻊ أي ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرﺗني
ﻻ أﻋﺮف  /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ

اﻟﻜﻮﻳﺖ

13
1
0

8

2014

إن اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮيب ميﺮ مبﺮﺣﻠﺔ ّ
ﺗﻌرث ،إﻻّ أﻧﻪ ﺳﻴﺤﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻪ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف
إن اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮيب ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ وﻋﺎدت اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﱃ اﻟﺤﻜﻢ
ﻻ أﺗﻔﻖ ﻣﻊ أي ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرﺗني
ﻻ أﻋﺮف  /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ
87

41

%60

%80

%60
%40

%20 18
%0
2015

46
19
22
14

2014

47

%60

%40 41
%20 10
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عوامل تعثّر الربيع العربي
طلب من املستجيبني ِذكر أه ّم ثالثة عوامل ساهمت يف تعثُّ الربيع
العريب .وبعد تحليل اإلجابات ،ملعرفة أهم عامل ساهم يف تعرث ثورات
الربيع العريب وثاين أهم عامل وثالث أهم عامل .أظهرت النتائج أ ّن أكرث
من ثلث املستجيبني ( )%36أفادوا أ ّن التدهور األمني يف بعض البلدان
هو أهم عام ٍل ساهم يف تعثّ الربيع العريب ،وجاء يف املرتبة الثانية تدهور
األوضاع االقتصادية واملعيشية ( ،)%16بينام رأى  %13من املستجيبني أ ّن
يفس تعثّ ثورات الربيع العريب وحال
التدخل الخارجي يعترب أهم عامل ِّ
دون تحقيق أهدافها .وركز  %9من املستجيبني عىل أ ّن تحريض بقايا قوى
األنظمة السابقة هو أهم عامل لتعثّ الربيع العريب .وعند احتساب املع ّدل
العام أله ّم ثالثة عوامل ساهمت يف تعثّ الربيع العريب ،أظهرت النتائج
أ ّن  %17من املستجيبني عزوا ذلك إىل تدهور الوضع األمني يف بعض
البلدان ،فيام رأى  %15بأ ّن السبب هو التدخل الخارجي ،وعزا  %14السبب
إىل تدهور األوضاع االقتصادية .كام أفاد  %10من املستجيبني أ ّن العامل
األه ّم يف عدم تحقيق الربيع العريب أهدافه هو ظهور الحركات املتطرفة،
فيام أفاد  %10أ ّن العامل األه ّم هو تحريض قوى األنظمة السابقة ،وعزا
ما نسبتهم  %6سبب تعثّ الربيع العريب إىل تحريض وسائل اإلعالم .ومن

الجدير بالذكر أ ّن نسبة الذين أفادوا أ ّن العامل األه ّم هو سلوك األحزاب
السياسية اإلسالمية كانت  ،%6مقابل  %4ح َّملت األحـزاب العلامنية
مسؤولية تعثّ الربيع العريب.
وعند تحليل اتجاهات الرأي يف كل مجتمعٍ من املجتمعات املستطلعة
آراؤها ،بحسب أه ّم ثالثة عوامل حالت دون تحقيق الربيع العريب أهدافه،
تُظهر النتائج أ ّن مستجيبي موريتانيا ،والكويت ،والسودان ،وتونس ،ومرص،
قد ركّزوا عىل التدهور األمني يف بعض البلدان بنسبٍ أعىل من املجتمعات
األخرى .يف حني أ ّن مستجيبي األردن ،والسودان ،ومرص ركزوا عىل تدهور
األوضــاع االقتصادية للمواطنني .وقد أعطى مستجيبو لبنان واألردن،
وفلسطني ،والعراق أهمي ًة أكرب للتدخل الخارجي ،مقارن ًة باملجتمعات
األخرى .وركَّز مستجيبو لبنان ،والسعودية ،والعراق ،واألردن عىل ظهور
الحركات املتطرفة .وكانت النسب التي أفادت أ ّن تحريض بقايا قوى
األنظمة السابقة هي العامل األه ّم يف تعثُّ الربيع العريب هي األعىل يف
كل من السودان ،وموريتانيا ،والكويت ،واملغرب .وركَّز مستجيبو العراق،
ٍّ
والجزائر ،وموريتانيا عىل تحريض وسائل اإلعالم بوصفها عوامل أكرث أهمي ًة
يف تعثُّ الربيع العريب.

الجدول (:)6
أهم ثالثة عوامل ساهمت يف ّ
تعث الربيع العريب وعدم تحقيق أهدافه
اتجاهات الرأي العا ّم نحو ّ
ترتيب العوامل
العوامل

التدهور األمني يف بعض البلدان
التدخل الخارجي
تدهور األوضاع االقتصادية واملعيشية
ظهور الحركات املتطرفة
تحريض بقايا /قوى األنظمة السابقة
تحريض وسائل اإلعالم
سلوك األحزاب اإلسالمية السياسية
سلوك األحزاب غري اإلسالمية (العلامنية)
الرصاع السيايس بني القوى الثورية
االنقسامات املجتمعية من طائفية أو قبلية أو جهوية أو إثنية
عدم وجود ثقافة دميقراطية راسخة لدى الشعب
مواقف الجيوش العربية /أو أجهزة األمن
كرثة االعتصامات واإلرضابات املطلبية والعاملية
ال أعرف /رفض اإلجابة
ال يوجد رد آخر
املجموع

أهم أول عامل
36
13
16
5
9
2
5
3
1
2
1
1
1
4
-100

ثاين أهم عامل ثالث أهم عامل
8
19
20
10
10
8
8
6
3
2
2
2
1
-0
100

5
13
6
16
10
8
4
4
8
8
6
5
5
-3
100

املعدل
17
15
14
10
10
6
6
4
4
4
3
3
2
1
1
100
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الجدول (:)7
اتجاهات الرأي العا ّم نحو أهم ثالثة عوامل ساهمت يف ّ
تعث الربيع العريب وعدم تحقيق أهدافه
موريتانيا

الكويت

السودان

مرص

تونس

األردن

السعودية

املغرب

العراق

فلسطني

وعىل إثر االنقالب العسكري يف مرص ،وتداعياته السياسية ،واستهداف
حركات سياسية إسالمية ،نشأ ٌ
سيايس كبري؛ بعضه كان طبيع ًّيا
جدل
ّ
ضمن رشوط املراحل االنتقالية وأوضاعها .وجاء بعض هذا النقاش
والجدل نتيجة حاالت االستقطاب السيايس التي شهدتها بعض الدول

لبنان

العام نحو الحركات
اتجاهات الرأي
ّ
اإلسالميّة السياسية والحركات غير
اإلسالميّة السياسيّة (العلمانيّة)
إ ّن نجاح الثورات العرب ّية يف بعض البلدان ،ودخول املنطقة مبجملها
يف عملي ٍة سياسية من نو ٍع جديد ،أظهرا ق ّوة الحركات اإلسالم ّية
السياسية ونفوذها يف بلدان عرب ّية عديدة ،بل صعود بعضها
للمشاركة يف السلطة السياسية يف بعض هذه البلدان ،كام هي
َ
االئتالف الوزاري ،ومرص
الحال يف املغرب حيث يقود تيا ٌر إسالمي
حتى متوز /يوليو  ،2013وتونس ضمن ائتالف "الرتويكا" حتى
كانون األول /ديسمرب .2013

18
11
15
9
8
8
5
5
6
1
3
3
2
3
1
100

17
9
21
7
9
3
5
1
3
2
1
5
13
2
2
100

17
23
17
6
11
5
5
3
3
3
1
2
1
1
1
100

16
14
14
9
13
9
6
6
3
2
3
2
2
0.4
-100

16
15
14
12
10
6
6
5
4
4
3
3
2
1
0.4
100

15
17
12
10
14
5
8
3
5
6
2
3
1
0.3
0.2
100

14
20
12
8
9
5
6
4
5
5
5
4
2
1
0.0
100

الجزائر

22
التدهور األمني يف بعض البلدان
17
التدخل الخارجي
14
تدهور األوضاع االقتصادية واملعيشية
14
تحريض بقايا /قوى األنظمة السابقة
6
ظهور الحركات املتطرفة
3
سلوك األحزاب اإلسالمية السياسية
7
تحريض وسائل اإلعالم
4
سلوك األحزاب غري اإلسالمية (العلامنية)
3
الرصاع السيايس بني القوى الثورية
االنقسامات املجتمعية من طائفية أو قبلية أو جهوية أو إثنية 4
2
مواقف الجيوش العربية أو أجهزة األمن
2
عدم وجود ثقافة دميقراطية راسخة لدى الشعب
1
كرثة االعتصامات واإلرضابات املطلبية والعاملية
1
ال أعرف /رفض اإلجابة
0.1
ال يوجد رد آخر
100
املجموع

20
10
6
12
9
7
5
7
4
5
3
3
1
2
7
100

19
11
16
14
8
4
4
4
4
5
2
4
2
2
0
100

العوامل

املعدل

بلد الدراسة

13
20
13
6
17
7
6
2
4
4
2
4
1
0.3
0.1
100

12
12
13
11
9
8
8
7
5
4
5
3
2
1
0.1
100

17
15
14
10
10
6
6
4
4
4
3
3
2
1
1
100

بني الحركات اإلسالم ّية وقوى سياسية أخرى غري إسالمية أطلقت عليها
تسميات عديدة ،وشاعت تسميتها جزافًا "القوى العلامنية"؛ وهي يف
واقع األمر جميع القوى السياسية خارج إطار الحركات اإلسالمية.
تفس
إ ّن هذا االستقطاب أصبح واح ًدا من العوامل األساسية التي ِّ
ّ
تعث الثورات العربية يف إنجاز أهدافها ،واستُخدم بكرثة لتربير عدم
التح ّول الدميقراطي خاصة بعيد االنقالب يف مرص ،ويف بعض البلدان
التي تراجعت عن إصالحاتها .ويف إطار تقييم الثورات العربية ،هدف
املؤش العر ّيب إىل استجالء اتجاهات الرأي العا ّم يف املنطقة العرب ّية
ّ
املؤشات التي توضّ ح إن كان
نحو هذه التط ّورات ،من خالل بعض ّ
لديهم قلق ،أو خوف ،من زيادة نفوذ الحركات اإلسالم ّية ،وكذلك إن
كان لديهم قلق ،أو خوف ،من الحركات العلامنية (غري اإلسالمية).
كام طُلب إىل املستجيبني الذين أفادوا أ ّن لديهم قلقًا أو مخاوف من
الحركات اإلسالمية السياسية أو الحركات غري اإلسالمية (العلامنية)
توضيح أه ّم هذه املخاوف؛ وذلك من خالل صيغة السؤال املفتوح.
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العام نحو الحركات اإلسالمية
اتجاهات الرأي
ّ
السياسية

عىل صعيد املخاوف من الحركات اإلسالمية السياسية ،أظهرت
اتجاهات الرأي العا ّم أ ّن  %27أفادوا أ ّن لديهم مخاوف عديد ًة من
هذه الحركات اإلسالم ّية ،يف حني أفاد  %30من املستجيبني إ ّن لديهم
بعض املخاوف .يف مقابل  %36من ال ّرأي العا ّم أن َْ ل مخاوف لديهم
من الحركات اإلسالم ّية؛ أي أ ّن هناك كتلتني؛ متثل الكتلة األوىل %57
وأفادت أ ّن لديها العديد أو بعض مخاوف من الحركات اإلسالميّة،
مقابل كتلة ثانية متثل  %36أفادت أنه ليس لديها مخاوف عديدة ،أو
بعض املخاوف ،من الحركات اإلسالميّة ،ومن زيادة نفوذها ،ووصول
بعضها إىل السلطة .ومل يُ ِبد  %6من املستجيبني رأيًا يف هذا املوضوع،
أو رفضوا اإلجابة.
إ ّن اتجاهات ال ّرأي العا ّم بحسب بلدان املستجيبني ،تشري إىل أ ّن أكرثية
املستجيبني يف الكويت ،وموريتانيا ،أفادت أن ليس لديها مخاوف من
زيادة نفوذ الحركات اإلسالم ّية أو صعودها إىل السلطة ،يف حني انقسم
الرأي العا ّم يف الفلسطيني ،والتونيس ،واألردين ،واملغريب ،بني من لديه
مخاوف من الحركات اإلسالمية السياسية ،ومن ليس لديه مخاوف

منها .ويف املقابل ،فإ ّن الرأي العا ّم العراقي ،واملرصي ،والجزائري،
َ
مخاوف عديدة أو بعض املخاوف
عبوا عن
واللبنا ّين ،والسعودي ّ
من الحركات اإلسالميّة .وكانت نسبة الذين أفادوا أ ْن ليس لديهم
مخاوف يف هذه البلدان عىل وجه التحديد ،ترتاوح ما بني  ،%13كام
عبت
هي الحال يف السعودية ،و %31العراق .وعىل النقيض من ذلكّ ،
أكرثية الرأي العام الكويتي واملوريتاين عن أنه ليس لديها مخاوف
من الحركات اإلسالمية ،مقابل أكرث من ثلث املستجيبني يف كل من
البلدين أفاد أ ّن لديهم مخاوف من الحركات اإلسالمية.
إ ّن نسب الذين أفادوا أ ّن لديهم مخاوف من زيادة نفوذ الحركات
اإلسالمية السياسية يف استطالع املؤرش  2015قد ارتفعت إىل ،%57
مقارن ًة بـ  %43يف استطالع  2014و %36يف استطالع .2013 / 2012
بينام انخفضت نسبة الذين أفادوا أ ْن ليس لديهم مخاوف من الحركات
اإلسالمية السياسية من  %50يف استطالع  2013 / 2012إىل %40
استطالع  2014إىل  %36يف استطالع  .2015ومن الجدير بالذكر أ ّن
نسبة الذين مل يبدوا رأيًا ،أو رفضوا اإلجابة ،عن هذا املوضوع ،قد
انخفضت من  %17يف استطالع  2014إىل  %6يف استطالع .2015

ّ
الشكل (:)9
املستجيبون الذين أفادوا أنّ لديهم مخاوف من زيادة نفوذ الحركات اإلسالمية أو صعودها إىل الحكم وأولئك الذين أفادوا أنْ ليس لديهم مخاوف

ﻻ أﻋﺮف  /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻻ ،ﻟﻴﺲ ﻟﺪي أي ﻣﺨﺎوف

6
36

ﻧﻌﻢ ،ﻟﺪي ﺑﻌﺾ اﳌﺨﺎوف

3

56

8
38

4

54

4
47

16

9
25

35

2
46

2
46

9

9

31

28

11
13

1
16
18

ﻧﻌﻢ ،ﻟﺪي اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎوف
30
27

26
15

37
17

21
21

27

27

22

22

44

22

28

24

27

25

33

27

27

80
60

41
36

100

40 66
20

36

ﻨﺎن

ﺒ
ﻟ دﻳﺔ
ﺴﻌﻮ
اﻟ
ﺮاق
اﻟﻌ
ﴫ
ﻣ
ردن
اﻷ
ﺲ
ﺗﻮﻧ
ﺰاﺋﺮ
اﻟﺠ
دان
ﺴﻮ
اﻟ
ﻄني
ﻠﺴ
ﻓ
ﺎﻧﻴﺎ
رﻳﺘ
ﻣﻮ
ﺮب
اﳌﻐ
ﻳﺖ
ﻜﻮ
اﻟ
ﺪل
اﳌﻌ

0
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ّ
الشكل (:)10
املستجيبون الذين أفادوا أنّ لديهم مخاوف من زيادة نفوذ الحركات اإلسالمية أو صعودها إىل الحكم وأولئك الذين أفادوا أنْ ليس لديهم مخاوف يف
مبؤرشي  2014و2013 /2012
مؤرش  2015مقارن ًة
ْ

6

ﻻ أﻋﺮف  /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻻ ،ﻟﻴﺲ ﻟﺪي أي ﻣﺨﺎوف
ﻧﻌﻢ ،ﻟﺪي ﺑﻌﺾ اﳌﺨﺎوف
ﻧﻌﻢ ،ﻟﺪي اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎوف
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2015

20

2014

16

2012/2013
0

ّ
الشكل (:)11
املستجيبون الذين أفادوا أنّ لديهم مخاوف من زيادة نفوذ الحركات اإلسالمية أو صعودها إىل الحكم وأولئك الذين أفادوا أنْ ليس لديهم مخاوف يف
مبؤرشي  2014و ،2013 /2012يف األردن ،والسعودية ،والكويت ،وتونس ،وفلسطني ،ومرص
مؤرش  2015مقارن ًة
ْ
ﻻ ،ﻟﻴﺲ ﻟﺪي أي ﻣﺨﺎوف
ﻧﻌﻢ )ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ(
ﻻ أﻋﺮف  /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ

ﻻ ،ﻟﻴﺲ ﻟﺪي أي ﻣﺨﺎوف
ﻧﻌﻢ )ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ(
ﻻ أﻋﺮف  /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ

اﻷردن

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
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22

2

%0
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ﻻ ،ﻟﻴﺲ ﻟﺪي أي ﻣﺨﺎوف
ﻧﻌﻢ )ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ(
ﻻ أﻋﺮف  /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺖ
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3
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ﻻ ،ﻟﻴﺲ ﻟﺪي أي ﻣﺨﺎوف
ﻧﻌﻢ )ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ(
ﻻ أﻋﺮف  /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ
%100

ﻓﻠﺴﻄني

26

%20 13

%100
59

ﻻ ،ﻟﻴﺲ ﻟﺪي أي ﻣﺨﺎوف
ﻧﻌﻢ )ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ(
ﻻ أﻋﺮف  /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ

64
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ﻻ ،ﻟﻴﺲ ﻟﺪي أي ﻣﺨﺎوف
ﻧﻌﻢ )ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ(
ﻻ أﻋﺮف  /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ
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إ ّن هذه التغريات التي طرأت عىل اتجاهات الرأي العا ّم نحو هذا
املوضوع ،عرب استطالعات الرأي العام منذ عام ،2013 / 2012
كل مجتمع من
تظهر بوضوح ،من مقارنة التغريات التي طرأت عىل ّ
املجتمعات املستطلعة ،ارتفاع نسبة الذين أفادوا بأن لديهم العديد
من املخاوف أو بعض املخاوف من الحركات اإلسالمية السياسية يف
حال وصولها إىل السلطة .وكانت هذه النسب كبرية وذات داللة
كل من الجزائر ،والسعودية ،ولبنان ،ومرص،
إحصائية واضحة يف ٍّ
واألردن ،وفلسطني عند مقارنتها بنتائج استطالع  ،2013 / 2012بينام
سجلت ارتفا ًعا أقل وترية يف باقي البلدان .وكان االستثناء الوحيد يف
تونس ،حيث استقرت نسبة الذين أفادوا أ ّن لديهم العديد أو بعض
املخاوف من الحركات اإلسالمية.
إ ّن نسب املستجيبني يف كل مجتمعٍ من املجتمعات التي لديها
مخاوف من الحركات اإلسالمية يف استطالع  2015انخفضت مقارنة
باستطالع سنة األساس  .2013 / 2012وتجدر اإلشارة إىل انخفاض يف

نسبة الذين مل يح ّددوا رأيًا أو رفضوا اإلجابة يف استطالع  2015يف كل
مجتمعٍ من املجتمعات املستطلعة مقارنة مع النسب يف استطالع
العام السابق .أرشنا سابقًا إىل أنه قد طُلب إىل املستجيبني الذين
أفادوا أ ّن لديهم مخاوف من الحركات واألحزاب السياسية اإلسالمية
أن يوردوا األسباب والعوامل التي تدعوهم إىل التخ ّوف من هذه
الحركات ،وأظهرت النتائج تعدد العوامل التي ذكرها املستجيبون
عىل أنها أسباب ملخاوفهم من الحركات السياسية اإلسالمية .ويأيت
عىل رأس هذه املخاوف تعصب هذه الحركات وتز ّمتها وتش ُّددها،
واالستبداد بالحكم والهيمنة عىل السلطة بنسبة  %13لكل منهام،
عبوا عن وجود مخاوف
بينام أفــاد  %10من املستجيبني الذين َّ
لديهم أ ّن السبب الرئيس ملخاوفهم هو انتشار اإلرهاب والتطرف.
وعب  %9منهم عن أ ّن أسباب مخاوفهم تكمن يف عدم تطبيق الدين
ّ
بصورة صحيحة .وعزا  %8تخوفهم من استخدام الدين لتحقيق
أهدافهم ومصالحهم.

الجدول (:)8
أهم املخاوف التي أوردها املستجيبون الذين أفادوا أنّ لديهم مخاوف من الحركات اإلسالمية السياسية
أهم املخاوف
االستبداد بالحكم والهيمنة عىل السلطة
التزمت والتعصب والتشدد
انتشار التطرف والفوىض
عدم تطبيق الدين بصورة صحيحة
التمييز بني املواطنني وعدم تطبيق العدل واملساواة
السعي لتحقيق مصالحهم الحزبية والشخصية عىل حساب املصلحة العامة
استخدام الدين من أجل تحقيق أهدافها ومصالحها
فرض آرائهم ومعتقداتهم
االنتقاص من حقوق النساء
تقييد الحريات الشخصية للمواطنني
عدم الكفاءة وعدم القدرة عىل تحمل املسؤولية
التمييز الطائفي والديني
التأثري سلب ًيا يف العالقات مع الدول الغربية

%
12.6
12.7
10.4
9.3
7.6
7.9
8.4
6.8
5.3
5.1
4.7
4.3
2.2

تبعيتها لجهات خارجية

1.3

ال أثق بها
ال أعرف /رفض اإلجابة
املجموع
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100.0
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وعند تحليل النتائج حسب املجتمعات املستطلعة ،تظهر النتائج
أ ّن األردنيني ،واملرصيني ،والكويتيني ،واملوريتانيني أكرث تركي ًزا من
املجتمعات األخرى عىل االستبداد بالحكم والهيمنة عىل السلطة
كسبب ألهم مخاوفهم من الحركات اإلسالمية .وركز التونسيون
ٍ
والعراقيون واللبنانيون عىل التزمت والتعصب والتشدد أهم سبب
عبوا عن تخوفهم من
ملخاوفهم ،وكان املوريتانيون واألردنيون الذين ّ
الحركات اإلسالمية قالوا إ ّن تطبيق الدين بصورة غري صحيحة هو أحد
مخاوفهم وبنسب أعىل من تلك التي سجلت عند املجتمعات األخرى.

عند مقارنة األسباب التي أوردها املستجيبون الذين لديهم مخاوف
من الحركات اإلسالمية يف استطالع  2015باألسباب التي أوردها
املستجيبون يف استطالع  ،2014تظهر النتائج أ ّن التغريات ليست
كبرية .ولكن تجدر مالحظة ارتفاع نسبة الذين ب ّرروا مخاوفهم وقلقهم
من الحركات اإلسالمية ألسباب تتعلق بإمكانية االستبداد بالحكم
والهيمنة عىل السلطة ،وفرض آرائهم ومعتقداتهم ،واالنتقاص من
حقوق املرأة .بينام انخفضت نسبة الذين ذكروا التز ّمت والتعصب
والتشدد ،وتقييد الحريات الشخصية للمواطنني .وبقيت النسب
األخرى شبه ثابتة.

الجدول (:)9
أهم املخاوف التي أوردها املستجيبون الذين أفادوا أنّ لديهم مخاوف من الحركات اإلسالمية السياسية

االستبداد بالحكم والهيمنة عىل السلطة
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الجدول (:)10
أهم املخاوف التي أوردها املستجيبون الذين أفادوا أنّ لديهم مخاوف من الحركات اإلسالمية السياسية يف استطالع  2015مقارنة باستطالع 2014
بلد الدراسة
أهم املخاوف
االستبداد بالحكم والهيمنة عىل السلطة
التزمت والتعصب والتشدد
انتشار التطرف والفوىض
عدم تطبيق الدين بصورة صحيحة
التمييز بني املواطنني وعدم تطبيق العدل واملساواة
السعي لتحقيق مصالحهم الحزبية والشخصية عىل حساب املصلحة العامة
استخدام الدين من أجل تحقيق أهدافها ومصالحها
فرض آرائهم ومعتقداتهم
االنتقاص من حقوق النساء
تقييد الحريات الشخصية للمواطنني
عدم الكفاءة وعدم القدرة عىل تحمل املسؤولية
التمييز الطائفي والديني
التأثري سلب ًيا يف العالقات مع الدول الغربية
تبعيتها لجهات خارجية
تشويه صورة اإلسالم وعدم تطبيق الدين بصورة صحيحة
تطبيق الرشيعة اإلسالمية وإقامة دولة إسالمية
أخرى
ال أثق بها
ال أعرف /رفض اإلجابة
املجموع

العام نحو الحركات السياسية
اتجاهات الرأي
ّ
غير اإلسالمية (العلمانية)

وإضاف ًة إىل سؤال املستجيبني إن كانت لديهم مخاوف من صعود الحركات
اإلسالمية السياسية للسلطةُ ،سئل املستجيبون إن كانت لديهم مخاوف من
الحركات السياسية غري اإلسالمية (العلامنية) يف حال وصولها إىل السلطة.
وتشري النتائج إىل أ ّن  %61أفادوا أ ّن لديهم مخاوف من األحزاب والحركات
السياسية غري اإلسالمية /العلامنية يف حال وصولها إىل السلطة؛ إذ إ ّن %28
أفادوا أ ّن لديهم مخاوف عديدةً ،و %33أفادوا أ ّن لديهم بعض املخاوف.
ويف املقابل ،فإ ّن نسبة الذين ليس لديهم أ ّي مخاوف كانت  %33من
املستجيبني .وهذا يعني وجود كتلتني؛ إحداهام تفيد أ ّن لديها مخاوف من
األحزاب والحركات العلامنية وبنسبة  ،%61واألخرى متثل ثلث الرأي العام

2015

2014
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5.3
5.1
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4.3
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1.3
---0.7
0.8
100.0

7.4
17.6
20.4
1.2
5.4
1.3
5.2
2.3
2.2
6.5
1.9
2.2
0.8
0.6
2.6
2.6
2.8
0.8
16
100.0

العر ّيب ترى أنه ليس لديها أ ّي مخاوف ،بينام مثَّل الذين ليس لهم رأي أو
رفضوا اإلجابة ما نسبته .%6
عند تحليل اتجاهات الرأي العا ّم نحو هذا املوضوع بحسب املجتمعات
املستطلعة ،فإ ّن النتائج تشري إىل أ ّن أغلبية مستجيبي السعودية ،والكويت،
وموريتانيا ،واألردن ،وفلسطني ،واملغرب ،والجزائر ،والعراق أفادوا أ ّن
لديهم مخاوف من األحزاب والحركات العلامنية .ويف املقابل ،فإ ّن أكرثية
مستجيبي لبنان ( ،)%73وتونس ( ،)%57أفادوا أ ْن ليس لديهم أ ّي مخاوف
من األحزاب والحركات العلامنية.
عند مقارنة اتجاهات الرأي العام نحو الحركات السياسية العلامنية يف
استطالع  2015مع استطالع  ،2014تظهر النتائج أ ّن هنالك ارتفا ًعا جوهريًا
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ّ
الشكل (:)12
املستجيبون الذين أفادوا أنّ لديهم مخاوف من زيادة نفوذ الحركات غري اإلسالم ّية (العلامن ّية) أو صعودها إىل الحكم وأولئك الذين أفادوا أنْ ليس لديهم مخاوف
6

ﻻ أﻋﺮف  /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻻ ،ﻟﻴﺲ ﻟﺪي أي ﻣﺨﺎوف

2

33

ﻧﻌﻢ ،ﻟﺪي ﺑﻌﺾ اﳌﺨﺎوف
ﻧﻌﻢ ،ﻟﺪي اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎوف 33
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اﻟ
ردن
اﻷ
ﻄني
ﻠﺴ
ﻓ
ﻳﺖ
ﻜﻮ
اﻟ
ﺮب
اﳌﻐ
ﺰاﺋﺮ
اﻟﺠ
ﺲ
ﺗﻮﻧ
ﴫ
ﻣ
ﺮاق
اﻟﻌ
ﻨﺎن
ﻟﺒ
ﺪل
اﳌﻌ

0

ّ
الشكل (:)13
املستجيبون الذين أفادوا أنّ لديهم مخاوف من زيادة نفوذ الحركات غري اإلسالم ّية (العلامن ّية) أو صعودها إىل الحكم وأولئك الذين أفادوا أنْ ليس لديهم
مخاوف يف استطالع  2015مقارنة باستطالع 2014
ﻻ أﻋﺮف  /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻻ ،ﻟﻴﺲ ﻟﺪي أي ﻣﺨﺎوف

6

ﻧﻌﻢ ،ﻟﺪي ﺑﻌﺾ اﳌﺨﺎوف

33
22

ﻧﻌﻢ ،ﻟﺪي اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎوف

100

33

28

41
80

60

22
40

2015

15
20

2014
0

يف نسبة الذين أفادوا أ ّن لديهم مخاوف من الحركات العلامنية؛ إذ ارتفعت

وعىل الرغم من أ ّن نسب املستجيبني يف استطالع  2015ارتفعت مقارن ًة

من  %37يف استطالع  2014إىل  %61يف استطالع  2015وانخفضت نسبة

باستطالع  ،2014فمن املهم مالحظة أ ّن نسب الذين ليس لديهم مخاوف
ٍ
طفيف
انخفضت يف جميع املجتمعات املستطلعة باستثناء ارتفاعها بشك ٍل

انعكاسا لتغريات سجلت يف املجتمعات
إ ّن التغريات يف املعدل العام كانت
ً

يف مرص واألردن ،وثبتت يف لبنان .كام أ ّن نسبة الذين مل يحددوا رأيًا يف كل

الذين قالوا إنه ليس لديهم مخاوف من  %41يف  2014إىل  %33يف .2015
املستطلعة؛ إذ إ ّن نسب املستجيبني يف كل مجتمع من املجتمعات
عبت عن أ ّن لديها العديد من املخاوف أو بعض
املستطلعة يف عام ّ 2015
املخاوف من زيادة نفوذ الحركات العلامنية أو صعودها للحكم بنسب أعىل

عم ُسجل يف استطالع عام  .2014إال أ ّن االستثناء الوحيد
وبشكل جوهري ّ
كان الرأي العام املوريتاين ،فالنسب يف االستطالعني كانت شبه متطابقة.

مجتمعٍ من املجتمعات املستطلعة يف عام  2014انخفضت وبشكل جوهري
يف استطالع  .2015وبناء عليه ،فإ ّن ارتفاع نسب الذين أفادوا أنه لديهم
مخاوف من الحركات اإلسالمية كان نتيج ًة لعاملني :األول ،انخفاض نسبة
الذين ليس لديهم مخاوف يف معظم املجتمعات ،والثاين ،انخفاض نسبة
الذين مل يحددوا رأيًا يف استطالع .2014
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ّ
الشكل (:)14
املستجيبون الذين أفادوا أنّ لديهم مخاوف من زيادة نفوذ الحركات غري اإلسالم ّية (العلامن ّية) أو صعودها إىل الحكم وأولئك الذين أفادوا أنْ ليس لديهم
مخاوف يف استطالع  2015مقارن ًة باستطالع  2014يف األردن ،والجزائر ،والكويت ،واملغرب ،وتونس ،وفلسطني ،ومرص ،وموريتانيا
ﻧﻌﻢ )ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ(
ﻻ ،ﻟﻴﺲ ﻟﺪي أي ﻣﺨﺎوف
ﻻ أﻋﺮف  /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ

ﻧﻌﻢ )ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ(
ﻻ ،ﻟﻴﺲ ﻟﺪي أي ﻣﺨﺎوف
ﻻ أﻋﺮف  /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ

اﻷردن

%100
62

41
33
27

36

2014

اﻟﺠﺰاﺋﺮ

%80

68

%60
%40
%20

%0 2
2015

42
31
27

21

7

%60
%40
%20

41
41
18

64

%60

31

%40

7

2014
ﻧﻌﻢ )ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ(
ﻻ ،ﻟﻴﺲ ﻟﺪي أي ﻣﺨﺎوف
ﻻ أﻋﺮف  /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ

%100
57

ﻓﻠﺴﻄني

%100
%80

%60

%40 41
%20

5

%0 2
2015

45
41
14

%100

ﻣﴫ

2014

35

%40
%20

%0
2015

ﻧﻌﻢ )ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ(
ﻻ ،ﻟﻴﺲ ﻟﺪي أي ﻣﺨﺎوف
ﻻ أﻋﺮف  /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ

%80

28
24

61

%60

4

2014

ﻧﻌﻢ )ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ(
ﻻ ،ﻟﻴﺲ ﻟﺪي أي ﻣﺨﺎوف
ﻻ أﻋﺮف  /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ

48

%20

%0
2015

%80

2014

%20

%100

%80

%0 2
2015

ﺗﻮﻧﺲ

30

%40

%80

ﻧﻌﻢ )ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ(
ﻻ ،ﻟﻴﺲ ﻟﺪي أي ﻣﺨﺎوف
ﻻ أﻋﺮف  /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ

65

%60

%0
2015

اﳌﻐﺮب

%100
77

2014

%80

ﻧﻌﻢ )ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ(
ﻻ ،ﻟﻴﺲ ﻟﺪي أي ﻣﺨﺎوف
ﻻ أﻋﺮف  /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ

اﻟﻜﻮﻳﺖ

17

23
9

2014

ﻧﻌﻢ )ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ(
ﻻ ،ﻟﻴﺲ ﻟﺪي أي ﻣﺨﺎوف
ﻻ أﻋﺮف  /رﻓﺾ اﻹﺟﺎﺑﺔ

76

%100

56

%60

34

%40

10

%20

%0
2015

ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
73

14
13

2014

%100
72

24
4

%80
%60
%40
%20

%0
2015
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لقد ُسئل املستجيبون الذين أفــادوا أ ّن لديهم مخاوف عن أه ّم
املخاوف التي لديهم من زيادة نفوذ الحركات السياسية العلامنية
وتبي أ ّن أهمها كان تخوفهم
(غري اإلسالمية) أو صعودها للسلطةّ .
سبب،
من االنحالل والفساد األخالقي بنسبة  ،%10ويتمثل ثاين أه ّم ٍ
وبنسبة  %10أيضً ا ،بعدم محافظة هذه القوى عىل الهوية العربية
واإلسالمية .وعــزا  %7السبب إىل تخوفهم من أن تفرض القوى
العلامنية أفكارها وآراءها عىل املجتمع .وتخ ّوف  %8من املستجيبني
وعب  %3أيضً ا عن أ ّن
من استبدادها بالحكم والهيمنة عىل السلطةَّ ،
أسباب املخاوف ،ترجع إىل الخوف من متييزهم ضد املتدينني.

وقد ركز املستجيبون يف األردن ،والــســودان ،وفلسطني ،بنسب
أعىل من املجتمعات األخرى عىل تخوفهم من الحركات العلامنية
ألنها تساهم يف االنحالل والفساد األخالقي ،بينام ركز السعوديون
واملوريتانيون والجزائريون واملغاربة عىل أنها لن تحافظ عىل الهوية
العربية واإلسالمية .وكان الرتكيز عىل االستبداد بالحكم والهيمنة عليه
بني األردنيني ،واملوريتانيني ،واملرصيني أعىل من غريه يف املجتمعات
األخرى .وركز املغاربة والعراقيون واملوريتانيون عىل تدهور الوضع
األمني وعدم االستقرار.

الجدول (:)11
أهم املخاوف التي أوردها املستجيبون الذين أفادوا أنّ لديهم مخاوف من الحركات السياسية غري اإلسالمية (العلامنية)
أهم املخاوف

%

االنحالل والفساد األخالقي

10.3

عدم الحفاظ عىل الهوية اإلسالمية والعربية

9.8

السعي لتحقيق مصالحهم الحزبية والشخصية عىل حساب املصلحة العامة

8.1

االستبداد بالحكم والهيمنة عىل السلطة

7.7

تدهور الوضع األمني وانتشار الفوىض

7.6

فرض أفكارهم وآرائهم عىل املجتمع

7.2

مواقفهم ضد اإلسالم ويعملون عىل تشويه صورته

6.7

التمييز بني املواطنني وعدم تطبيق العدل واملساواة بينهم

6.4

عدم احرتام الدين أو قيم الناس الدينية

6.0

فرض قيم ال تتناسب مع قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا

4.8

إسقاط الدين اإلسالمي كأحد مصادر الترشيع

4.4

أهدافها وبرامجها غري واضحة

4.1

تبع ّيتها لجهات خارجية

3.9

عدم الكفاءة والقدرة عىل الحكم

3.8

ألنهم غري متدينني ومييزون ضد املتدينني

3.0

تقييد الحريات وخاصة الحريات الدينية

2.8

ال أثق بها

2.7

أخرى

0.1

ال أعرف /رفض اإلجابة

0.8

املجموع

100.0
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الجدول (:)12
أهم املخاوف التي أوردها املستجيبون الذين أفادوا أنّ لديهم مخاوف من الحركات السياسية غري اإلسالمية (العلامنية)

األردن

السودان

فلسطني

السعودية

تونس

موريتانيا

مرص

املغرب

الجزائر

العراق

لبنان

الكويت

املعدل

بلد الدراسة

االنحالل والفساد األخالقي

18

15

13

10

10

10

10

9

9

9

6

3

10

عدم الحفاظ عىل الهوية اإلسالمية والعربية

3

11

7

16

7

12

7

12

12

6

10

9

10

االستبداد بالحكم والهيمنة عىل السلطة

17

6

9

5

10

7

8

7

4

9

8

6

8

السعي لتحقيق مصالحهم الحزبية والشخصية عىل حساب املصلحة
العامة

7

6

8

8

13

2

11

4

8

18

5

8

8

تدهور الوضع األمني وانتشار الفوىض

4

7

6

9

5

10

8

11

9

10

6

4

8

فرض أفكارهم وآرائهم عىل املجتمع

12

7

8

6

7

5

6

11

8

5

7

4

7

مواقفهم ضد اإلسالم ويعملون عىل تشويه صورته

2

10

7

9

3

12

4

9

6

5

6

5

7

التمييز بني املواطنني وعدم تطبيق العدل واملساواة بينهم

16

5

4

6

4

7

7

6

5

6

3

6

6

عدم احرتام الدين أو قيم الناس الدينية

2

5

6

5

10

9

8

4

6

4

7

8

6

فرض قيم ال تتناسب مع قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا

4

5

4

5

1

1

2

4

3

4

6

16

5

تبع ّيتها لجهات خارجية

3

2

7

4

0

1

6

2

4

5

3

7

4

أهدافها وبرامجها غري واضحة

1

3

2

3

4

6

4

4

5

3

8

8

4

عدم الكفاءة والقدرة عىل الحكم

1

2

2

3

2

5

4

1

7

5

8

7

4

إسقاط الدين اإلسالمي كأحد مصادر الترشيع

3

6

5

3

5

5

5

5

5

3

2

4

4

تقييد الحريات وخاصة الحريات الدينية

3

3

4

4

3

2

3

3

3

3

3

1

3

ألنهم غري متدينني ومييزون ضد املتدينني

1

3

4

3

2

4

3

4

3

1

4

2

3

ال أثق بها

3

4

3

2

5

1

4

2

2

2

7

1

3

أخرى

--

--

0.3

--

1

--

--

--

--

--

--

--

0.1

أهم املخاوف

ال أعرف /رفض اإلجابة

0.8 0.0 1.3 0.1 0.4 1.9 0.2 0.3 5.8 0.2 0.7 0.7 0.1

املجموع

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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الجدول (:)13
أهم املخاوف التي أوردها املستجيبون الذين أفادوا أنّ لديهم مخاوف من الحركات السياسية غري اإلسالمية (العلامنية) يف استطالع  2015مقارنة باستطالع 2014
سنة االستطالع

2015

2014

االنحالل والفساد األخالقي

10.3

7.2

عدم الحفاظ عىل الهوية اإلسالمية والعربية

9.8

0.9

التمييز بني املواطنني وعدم تطبيق العدل واملساواة بينهم

9.4

8.4

السعي لتحقيق مصالحهم الحزبية والشخصية عىل حساب املصلحة العامة

8.1

3.6

االستبداد بالحكم والهيمنة عىل السلطة

7.7

6.2

تدهور الوضع األمني وانتشار الفوىض

7.6

8.4

فرض أفكارهم وآرائهم عىل املجتمع

7.2

5.8

مواقفهم ضد اإلسالم ويعملون عىل تشويه صورته

6.7

9.3

عدم احرتام الدين أو قيم الناس الدينية

6.0

3.6

فرض قيم ال تتناسب مع قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا

4.8

3.3

إسقاط الدين اإلسالمي كأحد مصادر الترشيع

4.4

11.6

أهدافها وبرامجها غري واضحة

4.1

1.2

تبع ّيتها لجهات خارجية

3.9

4.5

عدم الكفاءة والقدرة عىل الحكم

3.8

1.3

تقييد الحريات وخاصة الحريات الدينية

2.8

1.8

ال أثق بها

2.7

2.0

أخرى

0.1

2.2

ال أعرف /رفض اإلجابة

0.8

18.6

املجموع

100.0

100.0

أهم املخاوف

بنسب
تظهر اتّجاهات الرأي العام يف املنطقة العربية أ ّن هناك تخ ّوفًا
ٍ
نقصا
متشابهة من األحزاب اإلسالمية والعلامنية؛ مام يعني أ ّن هناك ً

ويبي أ ّن الرأي العام كام هو
يف الثقة بهذه القوى؛ وهو أم ٌر خط ٌريّ ،
اليوم هو فريس ٌة لعدم الثقة باألحزاب السياسية.

التوثيــق
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أهم محطات التح ّول الديمقراطي
في الوطن العربي
في الفترة 2015/12/27 - 2015/11/1
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تشرين الثاني /نوفمبر 2015

بالعيص اليوم األحد  1ترشين الثاين /نوفمرب،
 2015 /11/1وقع شجار
ّ
بني أنصار محسن مرزوق ،أمني عام حزب نداء تونس الحاكم ،وأنصار
حافظ قائد السبيس ،نائب رئيس الحزب ونجل الرئيس التونيس،
وذلك خالل اجتامع عقده قياديون يف الحزب يف أحد النزل يف
مدينة الحاممات يف تونس ،من أجل حسم تاريخ عقد املؤمتر العام.
واستنكرت القيادية يف نداء تونس ،برشى بلحاج حميدة ،يف ترصيح
لـ"هافينغتون بوست عريب" ما حدث اليوم من أحداث عنف يف
لحزب فيه أناس
اجتامع الحزب يف الحاممات ،مضيفة أنّه "ال مستقبل ٍ
ترشع وتربر للعنف ،وتح ّرض عىل االعتداء عىل قيادات الحزب ،ونحن
يف اجتامع طارئ اليوم للخروج من هذا املأزق ،وهناك تو ّجه كبري
لالنشقاق ولتكويننا كتلة برملانية مستقلة عن كتلة حزب نداء تونس".
(هافينغتون بوست عريب)2015/11/1 ،

 2015/11/2عقد االجتامع الوزاري الثاليث حول ليبيا ،اليوم اإلثنني
املوافق لـ  2ترشين الثاين /نوفمرب ،ويشارك فيه وزير خارجية مرص
سامح شكري ،ووزير الشؤون املغاربية ،واالتحاد األفريقي ،والجامعة
العربية عبد القادر مساهل ،ووزير خارجية إيطاليا باولو جانتيلوين.
وينعقد هذا االجتامع بشكل دوري يف إطار املشاورات بني مرص
والجزائر وإيطاليا ،لبحث تطورات األوضاع يف ليبيا ،وبحث سبل إنهاء
األزمة الليبية سياسيًا ،واإلرساع يف تشكيل حكومة وحدة وطنية.
(اليوم السابع)2015/11/2 ،

 2015/11/3أعلنت لجنة املؤمتر الوطني العام ،الهيئة الترشيعية
للسلطات غري املعرتف بها دوليا بالعاصمة الليبية طرابلس ،اليوم
الثالثاء ،أ ّن مجموعة مسلحة يف العاصمة الليبية خطفت وزير
التخطيط وقامت باالعتداء عىل مقر رئاسة الوزراء .ودانت لجنة
شؤون األمن والدفاع يف بيان ما تع ّرض له وزير التخطيط يف حكومة
اإلنقاذ ،السيد محمد القدار من اختطاف من قبل مجموعة مسلحة
تابعة لوزارة الداخلية ،كام استنكرت اللجنة حادثة االعتداء املسلح
عىل مقر رئاسة الحكومة من قبل املجموعة املسلحة نفسها التي كان
من املفرتض أن تكون مسؤولة عن أمن العاصمة.
(فرانس )2015/11/3 ،24

 2015/11/4قال الرئيس عبد الفتاح السييس ،يف مقابلة لصحيفة
دييل تليغراف الربيطانية ،نرشتها اليوم األربعاء ،إنّه سيدعو رئيس
الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون وباقي أعضاء حلف الناتو إىل إنهاء
"املهمة" التي بدأها الناتو يف ليبيا حتى ال تقع يف قبضة جامعات

متطرفة وال تتح ّول إىل سوريا أخرى ،وذلك خالل زيارة الرئيس لندن
التي تبدأ اليوم األربعاء .وحذّر الرئيس من أن تصبح ليبيا مبنزلة
"خطر يهددنا جميعا" ،لذا "عىل جميع أعضاء الحلف األطليس مبا
فيهم بريطانيا الذين ساهموا يف إطاحة الرئيس الراحل معمر القذايف
أن يقدموا دعمهم ومساعدة الشعب الليبي واالقتصاد الليبي ووقف
تدفق األموال واألسلحة" إىل املتطرفني هناك.
(محيط شبكة اإلعالم العربية)2015/11/4 ،

 2015/11/5أكّد الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس يف مقابلته
مع قناة يب يب يس التليفزيونية ،أ ّن "هناك خريطة طريق بالفعل
للدميقراطية يف مــر" ،وأضــاف أ ّن "للمرصيني الحق يف اختيار
قياداتهم بأنفسهم ،واختيار طريقة حياتهم .ونحن نحاول أن نحقق
ذلك" .ويرى السييس أ ّن األمور ال تسري كام ينبغي حني يتعلق األمر
بالدميقراطية ،و"الذي تحقق رمبا ال يكون األفضل ،لكننا نسري لألمام،
وسنحقق املزيد من التقدم".
(يب يب يس العربية)2015/11/5 ،

 2015/11/6كشف الجرنال املتقاعد وقائد الجيش التونيس السابق
رشيد عامر يف مقابلة تلفزيونية عن رفضه تسلّم السلطة بعد مغادرة
زين العابدين بن عيل األرايض التونسية وترك البالد وسط فراغ أمني
وسيايس ،مش ًريا إىل أنّه فضّ ل الدميقراطية عىل االنقالب العسكري.
وقال الجرنال إ ّن املجموعة التي عرضت عليه تسلّم السلطة هي
رئيس الوزراء محمد الغنويش ،ووزير الداخلية أحمد فريعة ووزير
الدفاع رضا قريرة ،ونفى آخر وزير للداخلية يف عهد زين العابدين
بن عيل ما قاله عامر حول عرض السلطة عىل الجيش يوم  14كانون
تول الجيش السلطة
الثاين /يناير ،مش ًريا إىل أنّه مل يت ّم التط ّرق لطلب ّ
يف حضوره.
(روسيا اليوم)2015/11/6 ،

 2015/11/7أعلن املرصد السوري لحقوق اإلنسان ،اليوم السبت،
شخصا بغارات جوية يعتقد أنّها من طائرات روسية
عن مقتل 23
ً
استهدفت مدينة دوما يف ريف دمشق .وقال مدير املرصد رامي عبد
الرحمن لوكالة فرانس برس "قتل  23مدنيا بينهم ستة أطفال وسبع
نساء جراء غارات يعتقد أنها من طائرات روسية استهدفت وسط
مدينة دوما يف الغوطة الرشقية.
(العامل اليوم)2015/11/7 ،

 2015/11/8أصدر أعضاء مجلس األمن الدويل ،بيانًا يحثّون فيه
جميع املشاركني يف الحوار عىل تأييد االتفاق السيايس وحكومة

توثيق
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الوفاق الوطني وتوقيعه ،داعني الجميع للعمل برسعة لتشكيل
وعب
حكومة الوفاق الوطني التي ستعمل ملصلحة جميع الليبينيّ .
أعضاء املجلس عن قلقهم املستمر تجاه األزمة السياسية واألمنية
كل الليبيني
واملؤسساتية يف ليبيا ،وعن دعمهم عملية شاملة تدمج ّ
من مختلف الجامعات من أنحاء البالد كافة ،وشجعوا بعثة األمم
املتحدة للدعم يف ليبيا عىل الدفع بالجهود الخاصة بتنسيق املساعدة
لحكومة الوفاق الوطني املقبلة .كام أكّد األعضاء يف البيان الذي
تناولته وسائل اإلعالم الليبية ،اليوم األحد ،أ ّن االتفاق السيايس
الذي وضعت عليه األطـراف الليبية اللمسات األخرية يف ترشين
األول /أكتوبر املايض يتيح فرصة حقيقية لتسوية الوضع يف البالد،
بحسب البيان الذي نرش عىل موقع البعثة األممية.
(الوفد)2015/11/8 ،

رصح الرئيس الــرويس فالدميري بوتني ،اليوم اإلثنني
ّ 2015/11/9
 9ترشين الثاين /نوفمرب ،إ ّن العملية العسكرية الروسية يف سوريا
أظهرت نجاح الجهود التي تبذلها السلطات لزيادة مستوى جاهزية
الجيش الرويس .وقال بوتني خالل مشاركته يف اجتامع خاص بتطوير
قطاع التصنيع العسكري يف روسيا" :ساهمت اإلجــراءات التي
اتخذناها يف الوقت املناسب ،يف زيادة الجاهزية القتالية وقدرات
قواتنا املسلحة .وهذا ما تؤكده عملية مكافحة اإلرهاب التي نجريها
استجابة لطلب القيادة السورية".
(روسيا اليوم)2015/11/9 ،

 2015/11/10أكّد مجلس جمعية القضاة التونسيني احتجاجه عىل
التأخري الحاصل يف تركيز املجلس األعىل للقضاء واستكامل مسار
تركيز بقية املؤسسات القضائية الدستورية .حيث رفض املجلس
تو ّجه الحكومة ملا أسامه بآلية التب ّني التي تهدف إىل "االلتفاف
عىل قرار الهيئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني من خالل
موافقتها عىل التعديالت التي أدخلتها لجنة الترشيع العام مبجلس
نواب الشعب عىل مرشوع القانون املتعلق باملجلس األعىل للقضاء،
والتخيل عن مرشوعها األصيل املؤرخ يف  12آذار /مارس  2015األكرث
ٍ
مجلس أعىل للقضاء بوصفه هيكال دستوريا
مطابقة للدستور يف تركيز
ضام ًنا لحسن سري القضاء واحرتام استقالله يقطع مع تدخّل السلطة
التنفيذية يف السلطة القضائية" .وع ّد املجلس "آلية التب ّني" اختيارا
إراديًا يف إعادة إنتاج منط التنظيم القضايئ القديم الذي منع القضاء
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بأن ينهض كسلطة مستقلة تع ّدل بني السلطات يف النظام الدميقراطي
وتحمي الحقوق والحريات.
(صحيفة الرياض)2015/11/10 ،

 2015/11/11طرحت السعودية ،أمس الثالثاء ،مسودة قرار يف
اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان بالجمعية العامة لألمم املتحدة ،تدين
فيه التدخل اإليراين والرويس يف سوريا .وتطالب مسودة القرار غري
امللزم جميع امليليشيات األجنبية مبغادرة األرايض السورية ،عىل الفور،
وقال الدبلوماسيون إ ّن القرار بشأن سوريا وإعالنات مامثلة بخصوص
إيران وكوريا الشاملية وميامنار ،من املتوقع أن تطرح للتصويت عليها
األسبوع املقبل ،وذلك بعد اجتامع وزاري حول سوريا يف فيينا.
(الرشق)2015/11/11 ،

رصح السفري الربيطاين لدى األمم املتحدة ماثيو
ّ 2015/11/12
رايكروفت إ ّن "الخطة الروسية لإلصالح السيايس يف سوريا لن تكون
محور املحادثات املقررة يف فيينا التي تهدف إىل االتفاق عىل خريطة
طريق إلنهاء الرصاع الدائر يف سوريا منذ أكرث من أربع سنوات" .حيث
ق ّدمت روسيا خطة مؤلفة من  8نقاط تدعو إىل تنظيم انتخابات بعد
عملية إصالح دستورية تستغرق  18شه ًرا وذلك بعد انتهاء آخر جولة
ملحادثات فيينا يف  30ترشين األول /أكتوبر .وأضاف رايكروفت أ ّن
"خطة الثامين نقاط ليست بح ّد ذاتها محور مباحثات فيينا ،إال أ ّن
روسيا ستكون يف صميم هذه االجتامعات" .كام رأى دبلوماسيون
آخرون أ ّن "الخطة الروسية ال ميكن أن تشكّل محو ًرا ملباحثات فينيا،
ألنّها ال توضح مصري األسد يف سوريا".
(يب يب يس العربية)2015/11/12 ،

 2015/11/13وعد وزير الخارجية األمرييك جون كريي يوم الجمعة،
مبزيد من الدعم لإلصالحات األمنية واالقتصادية ولعملية التحول
الدميقراطي يف تونس ،وقال إنّه وقّع اتفاقية لبدء مفاوضات بشأن
دفعة ثالثة من ضامنات القروض األمريكية لهذا البلد .وقال كريي يف
مؤمتر صحفي مع نظريه التونيس الطيب البكوش "من أجل الحفاظ
عىل الدميقراطية الناشئة والرخاء املتنامي يف تونس وحاميته سيكون
توسيع التعاون األمني أم ًرا ال غنى عنه" .كام أكّد أ ّن مسؤولني
عسكريني أمريكيني سيزورون تونس يف غضون أسبوعني إلجراء
محادثات حول تقديم طائرات هليكوبرت وجمع معلومات باستخدام
طائرات دون طيار.
(رويرتز)2015/11/13 ،

العدد ١٨
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كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

 2015/11/14ع ّد رئيس حركة النهضة ،راشد الغنويش ،تنظيم رابطة
األحزاب املحافظة اإلصالحية األوروبية قمة لها يف تونس ،ترشيفًا
خصوصا وأ ّن هذه القمة تنعقد يف وضعٍ صعب
ودعم لها،
لتونس
ً
ً
دفع وزرا َء خارجية الدول الغربية إىل تحذير رعاياهم من التو ّجه
نحو تونس .وقال الغنويش ،إ ّن حركته تشرتك مع املحافظني يف مسائل
عدة من بينها اتخاذ موقف إيجايب من الدين بوصفه غري متعارض
متسك الطرفني باملحافظة عىل قيم األرسة.
مع الدميقراطية ،إىل جانب ّ
وأضاف أ ّن حركة النهضة اإلسالمية تؤمن ،أيضً ا بحرية التملّك والحق
يف تطوير امللكية واحرتام املبادرة الفردية.
(العريب الجديد)2015/11/14 ،

 2015/11/15أفادت وكاالت أنباء روسية بأ ّن الرئيس األمرييك باراك
أوباما اجتمع اليوم األحد  15ترشين الثاين /نوفمرب ،مع نظريه الرويس
فالدميري بوتني عىل هامش اجتامعات قمة العرشين التي بدأت
أعاملها اليوم يف مدينة أنطاليا الرتكية .وقال مسؤول ،إ ّن الرئيسني
اتفقا عىل رضورة إجراء مفاوضات ألجل وقف النار يف سوريا ،ومل
عم دار خالل االجتامع من مناقشات.
أي تفاصيل ّ
تعلن ّ
(دويتشة فيلة)2015/11/15 ،

 2015/11/16أصدرت األمم املتحدة اليوم اإلثنني ،تقري ًرا مشرتكًا
ملفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان التابعة للمنظمة
الدولية وبعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا ،تتهم فيه كافة أطراف
الرصاع يف ليبيا بارتكاب انتهاكات للقانون الدويل قد تصل إىل "جرائم
الحرب" .وذكر التقرير أ ّن "أطراف النزاع ترتكب انتهاكات للقانون
اإلنساين الدويل والقانون الدويل لحقوق اإلنسان وانتهاكات حقوق
اإلنسان" .وأضاف التقرير إ ّن جامعات ليبية مسلحة بايعت تنظيم
الدولة اإلسالمية ترتكب انتهاكات جسيمة ،من بينها إعدامات ألفراد
دون محاكمة ووفقًا النتامءاتهم الدينية أو السياسية.
(الجزيرة .نت)2015/11/16 ،

 2015/11/17أكّدت وزارة الداخلية التونسية يف بيان نرش أمس
اإلثنني ،أ ّن قوات األمن يف تونس أحبطت مخططا إرهاب ًيا لش ّن
هجامت عىل منشآت يف سوسة .وقالت الوزارة إ ّن "قوات األمن ألقت
القبض عىل  7نساء يشتبه يف أنّهن يعملن يف الحملة اإلعالمية لتنظيم
"جند الخليفة" فرع تنظيم "الدولة اإلسالمية" يف تونس" ،ويعتقد
أنّه ّن تلقّني تدريبات يف سوريا وليبيا .كام تشري تقارير إىل أ ّن تونس
تع ّد أكرب دولة مص ّدرة للمتشددين ،حيث ق ّدر عدد التونسيني الذين

يقاتلون يف صفوف الجامعات املتشددة يف سوريا والعراق بنحو 3
آالف شخص.
(يب يب يس العربية)2015/11/17 ،

 2015/11/18أكّد وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف ،خالل مؤمتر
صحفي مشرتك مع نظريه اللبناين جربان باسيل يف موسكو األربعاء
 18ترشين الثاين /نوفمرب ،أنّه "مل يت ّم التوصل إىل أي اتفاق حول
عدم مشاركة الرئيس األسد يف مرحلة من مراحل العملية السياسية".
وأوضح أ ّن بعض الرشكاء ق ّدموا أفكا ًرا بشأن إبعاد األسد ،لكن تلك
األفكار مل تحظ باإلجامع خالل محادثات فيينا .وقال الفروف إ ّن
موسكو تأمل يف أن يت ّم إطالق العملية السياسية للتسوية يف سوريا
يف املوعد املحدد أي يف كانون الثاين /يناير عام .2016
(روسيا اليوم)2015/11/18 ،

 2015/11/19وقّعت مرص وروسيا اليوم الخميس  19ترشين
الثاين /نوفمرب ،اتفاقية تعاون تقيض بإنشاء موسكو أ ّول محطة نووية
تض ّم أربعة مفاعالت إلنتاج الطاقة الكهربائية يف مرص .كام ت ّم توقيع
اتفاقية أخرى تحصل مبوجبها مرص عىل قرض رويس لتمويل إنشاء
هذه املحطة ،وفقًا للتلفزيون الذي نقل مراسم التوقيع يف حضور
الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس .إضاف ًة إىل اتفاقية ثالثة بني هيئة
الرقابة النووية واإلشعاعية يف مرص والجهاز الفدرايل للرقابة البيئية
والتكنولوجية والنووية يف روسيا.
(فرانس )2015/11/19 ،24

 2015/11/20احتج أكرث من  20ألف عامل يف القطاع الخاص
يف محافظة صفاقس جنويب تونس أمس الخميس  19ترشين
الثاين /نوفمرب  ،2015يف أكرب تج ّمع احتجاجي نقايب دعا له االتحاد
العام التونيس للشغل .وأكّد الناطق الرسمي باسم االتحاد ،سامي
الطاهري ،يف ترصيح لـ"هافينغتون بوست عــريب" ،أ ّن سلسلة
اإلرضابات يف القطاع الخاص ستشمل بعد صفاقس تونس الكربى
يوم  25ترشين الثاين /نوفمرب ،ما مل تستجب منظمة األعراف املمثلة
يف االتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ملطالب
النقابة يف ما يتعلق بالتفاوض يف الزيادة يف األجور.
(هافينغتون بوست عريب)2015/11/20 ،

 2015/11/21وصل املبعوث الخاص لألمني العام لألمم املتحدة
الجديد إىل ليبيا ،مارتن كوبلر ،ظهر اليوم السبت ،إىل مدينة طربق
رشقي البالد ،للقاء مجلس النواب (الربملان) ،يف أ ّول زيارة إىل ليبيا بعد
تكليفه بدلً من املبعوث السابق برناردينو ليون .وقال وزير الخارجية
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والتعاون الدويل يف حكومة طربق ،محمد الدايري ،إ ّن "اجتامعات
لعل أه ّمها موضوع
كوبلر اليوم سترتكز حول عدة نقاط مهمةّ ،
الحوار الوطني وحكومة الوفاق" .وقد أعلن كوبلر أنّه سيقوم ،خالل
بضعة أيام ،باالستامع إىل أعضاء الحوار السيايس الليبي ومجلس
الرئاسة املقرتح يف حكومة الوفاق ،وغريهم من الرشكاء ملعالجة ما
تبقّى من القضايا العالقة وإنجازها.
(العريب الجديد)2015/11/21 ،

 2015/11/22أكّد مبعوث األمم املتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر أ ّن
"األمم املتحدة تحرتم سيادة ليبيا" ،وأ ّن الخريطة املقبلة تشمل ثالث
مؤسسات رشعية هي (مجلس النواب ،ومجلس الدولة ،وحكومة
الوفاق الوطني) .وقال كوبلر يف مؤمتر صحفي مشرتك ،إنّه ال ميكن
إعادة فتح االتفاق السيايس الليبي للنقاش من جديد ،وإ ّن الوقت قد
حان إلبرامه ،وتابع "ال بد من توقيع االتفاق وتكون هناك مؤسسات
رشعية يف البالد" .ويرى أنّه من غري الطبيعي أن تكون البعثة األممية
لدى ليبيا خارج العاصمة طرابلس ،ومن جانبه ،أشاد النائب األول
لحل األزمة الليبية،
لرئيس املؤمتر الوطني بجهود املجتمع الدويل ّ
قائل "كانت لدينا خالفات كثرية حول مسودة املبعوث السابق
ً
برناردينو ليون".
(التحرير)2015/11/22 ،

 2015/11/23أودعت الخرطوم شكوى ضد القاهرة لدى مجلس
األمن الدويل حول إجراء مرص انتخابات يف مثلث حاليب وشالتني
املتنازع عليه بني الدولتني .ويف هذا الشأن ،أكّد وزير الخارجية
السوداين إبراهيم غندور ،اليوم اإلثنني  23ترشين الثاين /نوفمرب ،أ ّن
"حاليب سودانية وستظل سودانية" .وقال يف خطاب أمام الربملان
السوداين ،إ ّن هناك ثالثة خيارات لحسم نزاع حاليب" ،إ ّما بالرتايض،
أو بقرارات دولية أو عرب التحكيم الدويل" ،مش ًريا إىل رفض مرص
التحكيم الدويل.
(هافينغتون بوست عريب)2015/11/23 ،

 2015/11/24أعلن مسؤول عسكري تريك ،اليوم الثالثاء ،لوكالة
"رويرتز" إ ّن "طائرات تركية من طراز إف -16أسقطت مقاتلة بعدما
انتهكت املجال الجوي" ،مؤكّ ًدا أنّه جرى تحذير الطائرة قبل إسقاطها.
إذ قال املصدر إ ّن طائرتني حربيتني انتهكتا األجواء الرتكية بالقرب من
تبي الحقًا أنّها مقاتلة
الحدود السورية قبل أن يت ّم إسقاط إحداهامّ ،
روسية .يف املقابل ،نفت وزارة الدفاع الروسية ،أن تكون طائرتها من
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طراز (سوخوي )-24التي تحطمت ،قد خرقت األجواء الرتكية ،وتقول
إنّها أسقطت نتيجة قصف من األرض.
(العريب الجديد)2015/11/24 ،

 2015/11/25تب ّنى تنظيم الدولة اإلسالمية ،يف بيانٍ له ،الهجوم الذي
استهدف أمس حافلة لألمن الرئايس يف العاصمة تونس ،وأكّد أ ّن منفّذ
الهجوم "أبو عبد الله التونيس" متكّن من تفجري حافلة األمن الرئايس
يف تونس .وأعلنت رئاسة الجمهورية يف بيان أ ّن "حصيلة ضحايا
العملية اإلرهابية بلغت  12شهيدا و 20جريحا منهم  4مدنيني
(والبقية من عنارص األمن) إضاف ًة إىل جثة أخرى يشتبه يف كونها
لإلرهايب الذي نفّذ العملية" .كام أعلن الرئيس التونيس الباجي قائد
السبيس فرض حالة الطوارئ ملدة شهر واحد يف البالد ،وحظر التجوال
اللييل يف العاصمة تونس ألجلٍ غري مس ّمى.
(الجزيرة .نت)2015/11/25 ،

 2015/11/26أعلن وزير الداخلية التونيس ناجم الغرسيل اليوم
الخميس ،املوافق لـ  26ترشين الثاين /نوفمرب  ،2015الرشوع يف
وضع التونسيني "العائدين من بؤر التوتر" قيد اإلقامة الجربية .وقال
الغرسيل لوسائل إعالم محلية "رشعنا يف ( )..وضع األفراد العائدين
من بؤر التوتر يف اإلقامة الجربية" ،مؤك ًدا أ ّن هذا اإلجراء "ليس
انتقا ًما ولك ّنه يسهل علينا تحديد تحركات هذه العنارص خاصة وأ ّن
تحركاتها ميكن أن تشكّل خطرا عىل األمن العام ( )..وإيقاف كل
عنرص ميكن أن يكون ضال ًعا يف عملية إرهابية مثل التي جرت الثالثاء
أو عمليات سابقة".
(دويتشة فيلة)2015/11/26 ،

 2015/11/27قال وزير دولة تونيس رفيق الشيل ،اليوم الجمعة
"كل" الهجامت الدامية التي حصلت
 27ترشين الثاين /نوفمرب ،إ ّن ّ
يف تونس هذا العام ت ّم التخطيط لها يف ليبيا ،ومل يستبعد أن تعيد
بالده فرض تأشرية عىل الليبيني ،بعد أيام من تفجري انتحاري استهدف
حافلة لألمن الرئايس التونيس وتب ّناه تنظيم "الدولة اإلسالمية" .وقال
"كل يشء ( )..يت ّم
الشل ،يف ترصيح إلذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة ّ
ّ
التحضري له يف ليبيا ،وقيادات املجموعات اإلرهابية التونسية موجودة
يف ليبيا" .وأوضح أ ّن منفذي هجومني استهدفا هذا العام متحف
باردو يف العاصمة تونس وفندقًا يف سوسة "ذهبوا إىل ليبيا وتك ّونوا
يف ليبيا ونحن نعرف أماكن ومراكز التدريب .لديهم تكوين عقائدي
وتدريب عسكري".
(فرانس )2015/11/27 ،24

العدد ١٨
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كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

 2015/11/28أكّد األمني العام لألمم املتحدة بان يك مون السبت
 28ترشين الثاين /نوفمرب إنّه ليس هناك موعد محدد لتشكيل
حكومة وحدة وطنية يف ليبيا ،وأ ّن "إذا كان علينا الحديث عن فشل
فإنّه فشل لليبيني" ،يف إشارة إىل الجهود التي بذلتها األمم املتحدة
لتشكيل حكومة ائتالفية يف ليبيا ،لكن بعض األطراف الليبية رفضتها
يف اللحظة األخرية .وأضاف أ ّن "موفدي السابق برناردينو ليون نجح
يف التقريب بني األطراف املوجودين الذين كانوا عىل وشك االتفاق،
لك ّنهم مل يتمكنوا من ذلك" .وقال األمني العام إ ّن املبعوث الحايل
األملاين مارتن كوبلر ال يزال يعمل يف هذا االتجاه ،وطالب بان يك مون
بلدان املنطقة "أن تؤث ّر" يف الليبيني ليك يتوصلوا إىل اتفاق بشأن قيام
حكومة ائتالفية يف البالد.
(روسيا اليوم)2015/11/28 ،

 2015/11/29قال حراك "إنقاذ ليبيا" أمس السبت  28ترشين
الثاين /نوفمرب ،إنّه سيدعو إىل عصيان مدين يف حال وافق الربملان
عىل حكومة الوفاق .وطالب الحراك يف بيان نرش مجلس النواب
االستجابة ملطالبهم ورفض حكومة الوفاق رفضا تاما ،وعىل إعداد
أي أطراف خارجية .وأكّد الحراك
حوار ليبي – ليبي دون تدخّل من ّ
عدم املساس باملؤسسة العسكرية ،موض ًحا أ ّن املوافقة عىل حكومة
الوفاق تع ّد خيانة للدماء التي سقطت يف مظاهرات ساحة الكيش
الرافضة حكومة ليون.
(أخبار ليبيا)2015/11/29 ،

 2015/11/30اتهمت أحزاب املعارضة الرئيس التونيس الباجي قائد
السبيس بخرق الدستور ،وطالبت الربملان مبساءلته ،وذلك بعد إعالنه
عن تشكيل هيئة تتألف من  13عض ًوا من نداء تونس ،وتتمثّل
مهمتهم بالسعي إىل التوفيق بني الطرفني املتصارعني مرزوق وحافظ
قائد السبيس (نجل الرئيس) داخل الحزب ،و"إذا مل يتوصلوا إىل إيجاد
حل فستت ّم الدعوة إىل مجلس وطني يكون قراره ملز ًما للجميع".
ّ
ويخىش املراقبون أن يؤدي الرصاع املستمر إىل انقسام الحزب الحاكم،
مشريين إىل أنّه بات يؤث ّر يف أداء الحكومة والوضع السيايس يف البالد.
(القدس العريب)2015/11/30 ،

كانون األول /ديسمبر

 2015/12/1أدىل املرصيون يف الداخل بأصواتهم يف جولة اإلعادة
للمرحلة الثانية واألخرية من انتخابات مجلس النواب التي اتسمت

مراحلها السابقة بضعف اإلقبال .ويستمر االقرتاع يوم األربعاء لليوم
الثاين واألخري.
(رويرتز)2015/12/1 ،

 2015/12/3قال عيل عواض عسريي ،السفري السعودي لدى لبنان ،إ ّن
بتول السيايس املاروين
اململكة العربية السعودية تدعم اقرتا ًحا لبنانيًا ّ
املسيحي سليامن فرنجية رئاسة لبنان بعد فراغ رئايس استمر ومازال
مستم ًرا منذ  18شه ًرا.
(رويرتز)2015/12/3 ،

 2015/12/3أظهرت نتائج غري رسمية حصول حزب املرصيني األحرار
عىل أعىل عدد من املقاعد التي فازت بها األحزاب يف االنتخابات
الربملانية املرصية التي أجريت عىل مرحلتني واكتسحها مؤيدو الرئيس
عبد الفتاح السييس .وجاء خلفه حزب مستقبل وطن حديث العهد
متفوقًا عىل أحزاب لها تاريخ طويل مثل الوفد .وذكرت تقارير
إعالمية محلية أ ّن املستقلني تف ّوقوا عىل األحزاب وفازوا بأغلب
مقاعد الربملان.
(رويرتز)2015/12/3 ،

 2015/12/9حثّ أمري قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاين جامعات
املعارضة السورية املجتمعة يف السعودية عىل توحيد صفوفها
والتوصل إىل موقف مشرتك قبل محادثات سالم متوقعة بحلول أوائل
ّ
العام املقبل .وقال الشيخ متيم يف كلمة يف بداية قمة سنوية ملجلس
التعاون الخليجي بالرياض "نهيب بأطراف املعارضة السورية أن
ترتفع إىل مستوى املسؤولية وأن تستغل هذه الفرصة الثمينة لتوحيد
صفوفها وتنسيق خطواتها إىل ما هو أبعد من تشكيل وفد تفاويض".
(رويرتز)2015/12/9 ،

 2015/12/13دعا املشاركون يف مؤمتر روما حول سبل تسوية األزمة
الليبية ،الفرقاء الليبيني لوقف فوري إلطالق النار ،متهي ًدا للتوصل إىل
اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
(روسيا اليوم)2015/12/13 ،

 2015/12/15أعلن الناطق باسم املنظمة الدولية أحمد فوز بدء
محادثات السالم بني األطراف اليمنية تحت إرشاف األمم املتحدة يف
سويرسا .وقال "أؤكد أ ّن املحادثات حول اليمن بدأت يف سويرسا ،وهي
مشاورات تجري برئاسة األمم املتحدة ،بهدف إرساء وقف إطالق نار
دائم" .وأعلن وسيط األمم املتحدة بشأن امللف اليمني إسامعيل ولد
الشيخ أحمد "بدء العمل بوقف إطالق النار يف اليمن" ،والذي وصفه
بأنّه سيكون "املرحلة األوىل الحساسة" متهي ًدا إلقرار "سالم دائم" يف
هذا البلد ،بحسب ما جاء يف بيان صادر عن األمم املتحدة.
(العربية نت)2015/12/15 ،
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 2015/12/17وقّعت أطر ٌاف سياسية ليبية اتفاق سالم برعاية األمم
املتحدة يف مدينة الصخريات جنويب العاصمة املغربية الرباط .ويرمي
وينص عىل
االتفاق إىل إنهاء األزمة الليبية املمتدة منذ أربع سنواتّ ،
رئيسا مجلس
تشكيل حكومة توافق وطني ،وهو االتفاق الذي يرفضه َ
النواب املنحل بطربق عقيلة صالح ،واملؤمتر الوطني العام نوري بوسهمني.
(الجزيرة .نت)2015/12/17 ،

 2015/12/20أعلن رئيس بعثة األمم املتحدة إىل ليبيا مارتن كوبلر يف
مقابلة حرصية مع وكالة فرانس برس أمس أ ّن بعثته تجري اتصاالت
التوصل إىل اتفاق يسمح
مع مسؤولني أمنيني يف طرابلس بهدف
ّ
لحكومة الوحدة الوطنية بأن تعمل من العاصمة .وقال كوبلر يف
املقابلة عرب الهاتف من تونس "توقيع االتفاق السيايس ميثّل نهاية
مسار املفاوضات ،لك ّنه أيضً ا يشكّل البداية ،بداية العمل الجاد،
والسؤال األبرز يرتكز حول كيفية جلب الحكومة إىل طرابلس".
(صحيفة الرياض)2015/12/21 ،
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 2015/12/21أعلن وزير الداخلية التونيس ناجم الغرسيل عن رفع
حالة التأ ّهب األمني القصوى بكامل تراب الجمهورية بداي ًة من
ألي تهديدات
تحس ًبا ّ
منتصف ليلة  21كانون األول /ديسمرب الحايل ّ
إرهابية قد تتزامن مع احتفاالت تونس برأس السنة امليالدية.
(صحيفة الرياض)2015/12/21 ،

 2015/12/27أعلنت مصادر يف الجيش العراقي عن نجاح القوات
الحكومية يف دحر مسلحي داعش من املجمع الحكومي وسط الرمادي،
يف خطوة مه ّمة عىل طريق تحرير املدينة الواقعة يف محافظة األنبار،
غريب العراق .وأكّد متحدث عسكري عراقي السيطرة عىل املج ّمع
تحصنوا فيه ،بعد أن متكنت القوات
الذي كان متشددو داعش قد ّ
الحكومية من طردهم من مناطق واسعة يف الرمادي عىل إثر الهجوم
الذي بدأ يوم الثالثاء املايض.
(سكاي نيوز عربية)2015/12/27 ،
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الوقائع الفلسطينية
في الفترة 2015/12/31 - 2015/11/1

توثيق
الوقائع الفلسطينية تشرين الثاني /نوفمبر  -كانون األول /ديسمبر

تشرين الثاني /نوفمبر

 2015/11/1قال وزير الدفاع اإلرسائييل مويش يعلون ،اليوم األحد
 1ترشين الثاين /نوفمرب ،إ ّن إرسائيل ترفض إعادة جثث الفلسطينيني
الذين قتلوا خالل أعامل عنف استمرت شه ًرا ما مل يوافق الجانب
الفلسطيني عىل أن تكون جنائزهم متواضعة .ويف كلمة للصحفيني،
أكّد يعلون أ ّن الحكومة املصغّرة املعنية بشؤون األمن كانت تنوي
االحتفاظ بالجثث لك ّنها أعادت تقييم املوقف بسبب االستياء الذي
تف ّجر بني الفلسطينيني والذين يشكك كثري منهم يف إذا ما كان القتىل
شكّلوا خطرا عىل حياة إرسائيليني .وقال يعلون "عندما يكون هناك
التزام بجنائز هادئة ومتواضعة سنواصل إعادة الجثث .عندما ال يكون
هناك (التزام) لن نعيدها حتى لو كان ذلك يعني أن ندفنهم هنا".
أضاف إ ّن عملية تسليم ثالثة يف مدينة الخليل التي شهدت مواجهات
كل الجثث أل ّن الفلسطينيني "سمحوا
جرى تعليقها قبل أن تسلّم ّ
بجنازة شعبية وهو ما رأيناه خطرا أمنيا" ألنّها ألهبت املشاعر املعادية
إلرسائيل .قال يعلون إنّه خالل مرتني سلّمت فيهام إرسائيل جثثًا
للدفن ل ّبت حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس رشوطا بضامن
أن تكون الجنائز "شؤونا عائلية متواضعة تقام خالل الليل" .ونفت
إدارة عباس أن تكون وافقت عىل رشوط الدفن التي ح ّددها يعلون.
()Swissinfo, 1/11/2015

 2015/11/2قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلرسائيلية إ ّن
إرسائيل ق ّدمت للواليات املتحدة الئحة باألسلحة التي تطمح
إىل الحصول عليها يف إطار حزمة املساعدات األمنية األمريكية لها.
وأكّدت الصحيفة أ ّن الالئحة التي طلبتها إرسائيل تجاوزت حجم
املساعدات األمريكية السنوية لها يف هذا املجال ،والتي تبلغ ثالثة
مليارات و 100مليون دوالر .ومن بني األسلحة التي طلبتها تل أبيب
رسب جديد من طائرات  ،F-15وحاملة طائرات حديثة ،ومساعدة
مالية واسعة النطاق ألنظمة الصاروخ  Arrow 3العابر للقارات.
ورفعت تل أبيب هذه املطالب لواشنطن خالل اجتامعات مغلقة
عقدت عىل مستوى رفيع بني مسؤولني من الجانبني ،وأوضحها وزير
الدفاع اإلرسائييل موشيه يعالون لنظريه األمرييك آشتون كارتر خالل
محادثاتهام يف واشنطن األسبوع املايض.
(اليوم السابع)2015/11/2 ،

 2015/11/3قال الرئيس اإلرسائييل السابق ،شيمون برييز ،يف مقابلة
مع "األسوشيتد برس" ،أمس اإلثنني" ،أن تكون مثة دولة يهودية عىل
جزء من األرض خري من أن تحوز األرض كلّها دون دولة يهودية".
حل الدولتني من أجل مصلحتها هي
وتابع" :عىل إرسائيل تطبيق ّ
ألنّنا لو فقدنا األغلبية ،ونحن اآلن متساوون (مع الفلسطينيني) ،لن
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تكون لنا دولة يهودية أو دولة دميقراطية .هذه هي املسألة الرئيسة،
ولألسف هم (الحكومة) يعملون يف اتجا ٍه مضاد لذلك" .ويرى أ ّن
القيم التي ورثها هو ورئيس الوزراء الراحل إسحاق رابني من مؤسس
الدولة اليهودية ديفيد بن غوريون ،يف خطر.
(سكاي نيوز عربية)2015/11/3 ،

 2015/11/4قال الرئيس محمود عباس ،أثناء اجتامع اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ،يف رام الله  ،إنّه "عىل 'إرسائيل'
أن تط ّبق ما يسمى ستاسيكو (الوضع القائم) وهو ما قبل عام ،2000
وليس ما تفرضه اليوم ،الوضع القائم اليوم هو تحريف وتزوير
للحقائق" .وأضاف "نحن وأشقائنا يف اململكة األردنية نعمل سويًا
إلعادة األمور كام كانت قبل عام  ،2000حتى نحمي املقدسات من
االعتداءات املستمرة للمستوطنني عىل األقىص" .وج ّدد عباس مطالبة
الدول الكربى ،واملنظامت الدولية ،بضامن "حامية دولية للشعب
الفلسطيني" .كام أكّد استمرار "الجهود الفلسطينية يف متابعة امللفات
التي ق ّدمت ملحكمة الجنايات الدولية".
(وكالة فلسطني اليوم اإلخبارية)2015/11/4 ،

 2015/11/5أكّــدت هيالري كلينتون ،املرشحة إىل االنتخابات
التمهيدية للحزب الدميقراطي ،أنّها إذا أصبحت رئيسة للواليات
املتحدة ستعزز العالقات بني الواليات املتحدة وإرسائيل .إذ كتبت
كلينتون مقالة نرشت يف مجلة "ذي فوروورد" ،مو ّجهة إىل اليهود
األمريكيني ،وتؤكد فيها أ ّن "التحالف بني بلدينا يتخطى السياسة" .كام
كل ما بوسعي لتعزيز رشاكتنا اإلسرتاتيجية
قالت كلينتون "سأفعل ّ
وتعزيز التزام أمريكا أمن إرسائيل ،عرب الحرص عىل احتفاظها بتف ّوقها
العسكري للتمكّن من الدفاع عن نفسها" .وتابعت "سأدعو أيضً ا
لتول
رئيس الــوزراء اإلرسائييل إىل البيت األبيض يف الشهر األول ّ
مهامي" .وتعهدت بأنّها ستسعى إىل تحقيق السالم بني اإلرسائيليني
والفلسطينيني يف حال وصلت إىل س ّدة الرئاسة.
(العربية نت)2015/11/5 ،

 2015/11/6نقلت اإلذاعة اإلرسائيلية ترصي ًحا عن مصادر مسؤولة
يف واشنطن قولها ،إ ّن الرئيس األمرييك باراك أوباما ال يرى أ ّن هناك
حل الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل.
فرصة حقيقية إلحراز تق ّدم نحو ّ
وأضاف املصدر أ ّن مستشارة األمن القومي األمريكية سوزان رايس
اجتمعت مع نظريها اإلرسائييل يويس كوهني يف البيت األبيض الليلة
املاضية متهي ًدا للقاء بني أوباما ونتنياهو اإلثنني املقبل ،حيث تناولت
املحادثات ما وصفته املصادر بـ"التهديدات اإلسرتاتيجية التي تواجهها
إرسائيل" واملساعدات التي ستق ّدمها لها واشنطن لـ"ضامن قدرة
إرسائيل عىل الدفاع عن نفسها" .وقال بني رودس مساعد املستشارة
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رايس إنّه من غري املتوقع أن يت ّم اإلعالن عن رزمة مساعدات أمريكية
جديدة إلرسائيل خالل زيارة نتنياهو لواشنطن ،لكن ر ّجحت اإلذاعة
نقل عن مصادر يف اإلدارة األمريكية أن تبلغ قيمة هذه
اإلرسائيلية ً
الرزمة حواىل  30مليار دوالر وأنّها تشمل منظومات أسلحة متطورة.
(روسيا اليوم)2015/11/6 ،

 2015/11/7دعت الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية يف مسودة
إعــان الرياض ،إرسائيل لالنسحاب الفوري من جميع األرايض
العربية التي احتلتها يف حزيران /يونيو  1967مبا فيها الجوالن
السوري وما تبقّى من األرايض اللبنانية ،ورضورة اإلفراج عن جميع
األرسى والسياسيني العرب والفلسطينيني يف السجون اإلرسائيلية.
ودان الجانبان يف املسودة التي يناقشها اليوم السبت مجلس كبار
املسؤولني يف وزارات خارجية الدول العربية ودول أمريكا الالتينية،
العدوان اإلرسائييل عىل املدارس التابعة لغوث الالجئني يف غزة مع
رفع الحصار املفروض من إرسائيل عىل قطاع غزة.
(الدستور)2015/11/7 ،

 2015/11/8أكّد الدكتور حنا عيىس ،األمني العام للهيئة اإلسالمية
املسيحية لنرصة القدس واملقدسات" ،إ ّن التدابري التي تتخذها
إرسائيل لتغيري الطابع املادي أو التكوين الدميغرايف أو الهيكيل أو
املركز املؤسس لألرايض الفلسطينية وسائر األرايض املحتلة منذ سنة
أي صحة قانونية".
أي جزء منها ،ليس له ّ
 1967مبا يف ذلك القدس ،أو ّ
وأضاف "سياسة إرسائيل ومامرساتها املتمثلة يف توطني قطاعات
من سكّانها ومن املهاجرين الجدد يف هذه األرايض تشكّل انتهاكًا
شدي ًدا التفاقية جنيف الرابعة املتعلقة بحامية األشخاص املدنيني
وقت الحرب ،كام تشكّل عقبة أمام تحقيق سلم شامل وعادل ودائم
يف الرشق األوســط" .وقال عيىس "إ ّن إرسائيل تعرقل إقامة دولة
فلسطينية عاصمتها القدس ،من خالل توسيع نشاطها االستيطاين
وترشيع وتريته يف املدينة املقدسة ،وبهدمها املنازل الفلسطينية
ومواصلة بناء الجدار الفاصل يف الضفة الغربية".
(وكالة معا اإلخبارية)2015/11/8 ،

 2015/11/10أعلن الجيش اإلرسائييل اليوم الثالثاء ،أنّه اعتقل 24
فلسطينيًا ،ومتكّن من تفكيك خلية تابعة لـ "حركة املقاومة اإلسالمية"
حامس يف مدينة قلقيلية يف شامل الضفة الغربية املحتلة .وأكّد الجيش
يف بيان نرش اليوم "ت ّم الكشف عن وجود شبكة واسعة لحامس يف
قلقيلية .وكان رؤساؤها يعملون عىل تجديد نشاط حامس يف املنطقة
ويخططون ألعامل إرهابية" .كام أكدت مصادر أمنية فلسطينية أ ّن

"الجيش اقتحم مدينة قلقيلية وأجرى سلسلة اعتقاالت وعمليات
تفتيش يف املنازل" ،واعتقال  25ناشطًا من حامس.
(الحياة)2015/11/10 ،

 2015/11/11أصدرت املفوضية األوروبية بيانًا رسميًا ،يطلب فيه
من الدول األعضاء يف االتحاد األورويب البدء يف وضع ملصقات لتمييز
املنتجات الواردة من املستوطنات اإلرسائيلية يف األرايض الفلسطينية
املحتلة منذ عام  .1967وتب ّنى اجتامع للمفوضني األوروبيني يف
بروكسل القرار الذي أرجئ مرات عدة وتعارضه إرسائيل بشدة.
واستنكرت إرسائيل القرار ،واستدعت ممثل االتحاد األورويب لديها.
ووصف رئيس الوزراء اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو القرار بأنّه "متييزي"،
وأنّه يشجع من يريدون "القضاء عىل دولة إرسائيل" .وقالت وزارة
الخارجية اإلرسائيلية يف بيان إ ّن وراء القرار "أسبابًا سياسية ،وإنّه
مستلهم من قبل حركة املقاطعة ،يف وقت تواجه فيه إرسائيل موجة
إرهابية تستهدف مواطنيها" .ويقول االتحاد األورويب إ ّن اإلجراء
"تقني" ،بخاصة وأ ّن الهدف منه اطالع املستهلكني األوروبيني ،وليس
قرا ًرا "سياسيا" كام تقول الحكومة اإلرسائيلية.
(يب يب يس)2015/11/11 ،

 2015/11/15أصدرت الحكومة اإلرسائيلية موافقتها األحد عىل
هجرة نحو  9000من الفالشا اإلثيوبيني الذين ي ّدعون أنّهم يهود،
منهي ًة بذلك عقو ًدا من الجدل حول أحقيتهم يف العيش يف الدولة
العربية .وقال رئيس الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو "اتخذنا
مهم ،أال وهو جلب آخر املجموعات التي لديها أوارص مع
اليوم قرا ًرا ً
إرسائيل والتي تنتظر يف أديس أبابا وغوندر إىل إرسائيل يف السنوات
الخمس املقبلة" .وذكرت وزارة الداخلية أ ّن قبولهم سيكون مرشوطًا
بنجاحهم يف عملية التح ّول إىل الديانة اليهودية.
(يب يب يس)2015/11/15 ،

 2015/11/20ذكرت اإلذاعة اإلرسائيلية ،أ ّن األجهزة األمنية اإلرسائيلية
تعيد النظر يف طرق منح تصاريح العمل الخاصة التي يحملها نحو
 1200فلسطيني .وقال مصدر أمنى إنّه لن يت ّم فرض قيود عىل 200
ألف فلسطيني يحملون تصاريح عمل وإقامة عاديّة يف إرسائيل،
وأكّدت اإلذاعة أ ّن إرسائيل ليست معنية بجعل هؤالء الفلسطينيني
متذ ّمرين بسبب كونهم عاطلني عن العمل .ويأيت هذا اإلجراء وسط
موجة العنف التي اندلعت بني الفلسطينيني واإلرسائيليني منذ مطلع
الشهر املايض.
(اليوم السابع)2015/11/20 ،

 2015/11/21أعلن املتحدث باسم الخارجية األمريكية جون كرييب
عن قلق الواليات املتحدة البالغ إزاء سياسة إرسائيل االستيطانية
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الحالية ،مش ًريا إىل أ ّن تلك السياسة غري مرشوعة ولها نتائج عكسية
عىل مسار السالم .وقال كرييب إ ّن الرئيس األمرييك باراك أوباما أوضح
أنّه ينبغي للطرفني الفلسطيني واإلرسائييل إثبات التزامهام الحقيقي
حل الدولتني ..مؤك ًدا  -يف ترصيحات صحفية  -أ ّن مثل
تجاه تحقيق ّ
تلك اإلجراءات املثرية للنزاع سيكون لها آثا ٌر ضارة عىل األرض منها
زيادة حدة التوتر مع الجانب الفلسطيني وعزلة إرسائيل دول ًيا.
(الوفد)2015/11/21 ،

 2015/11/23أعلن الجيش اإلرسائييل يف بيان له اليوم اإلثنني ،أ ّن
صاروخًا أطلقه فلسطينيون من قطاع غزة سقط اليوم يف حقلٍ غري
مأهول بالسكان جنوب إرسائيل .وتح ّمل إرسائيل باستمرار حركة
حامس مسؤولية هذه الصواريخّ ،إل أ ّن متطرفني مرتبطني بتنظيم
داعش تب ّنوا مؤخ ًرا عمليات مشابهة.
(املرصيون)2015/11/23 ،

 2015/11/24يزور وزير الخارجية األمرييك ،جون كريي ،القدس ورام
الله إلجراء محادثات مع القادة اإلرسائيليني والفلسطينيني بشأن
كيفية التعامل مع موجة العنف الحالية التي بدأت منذ شهرين
تقري ًبا وقتل فيها  92فلسطين ًيا ،و 17إرسائيل ًيا .وقال كريي خالل
زيارته أبوظبي "هذه محاولة ملعرفة إن كان بوسعنا تحقيق خطوات
ملموسة  -ورمبا البدء يف إنجازها  -فرمبا يسهم هذا يف تهدئة األوضاع
بعض اليشء" .وأضاف للصحفيني إ ّن واشنطن "مستعدة متا ًما للعمل
امليض قد ًما" من أجل وقف العنف .لك ّنه
ولديها أفكار بشأن كيفية ّ
قائل "الناس ليسوا يف حالة تسمح بتقديم تنازالت" .ويذكر أ ّن
حذّر ً
هذه أسوأ موجة عنف ترضب املنطقة منذ الحرب عىل غزة العام
املايض ،وأثارت حديثا عن انتفاضة فلسطينية جديدة عىل االحتالل
اإلرسائييل .ويف املقابل ،قال صائب عريقات ،إنّه إن مل تربز مقرتحات
ملموسة من سلسلة اجتامعات كريي ،فإ ّن الفلسطينيني قد يلجأون
إىل وقف إجراءات التعاون األمني مع إرسائيل.
(يب يب يس)2015/11/24 ،

 2015/11/27قالت صحيفة هآرتس اإلرسائيلية ،اليوم الجمعة 27
ترشين الثاين /نوفمرب ،إ ّن اإلمارات العربية املتحدة وإرسائيل اتفقتا
عىل فتح ممثلية إرسائيلية يف أبو ظبي .وذكرت الصحيفة أ ّن مدير عام
وزارة الخارجية اإلرسائيلية دوري غولد زار أبو ظبي الثالثاء املايض
لوضع الرتتيبات النهائية الفتتاح املمثلية .وشارك غولد خالل زيارته
التي استمرت ثالثة أيام يف اجتامعات مجلس الوكالة الدولية للطاقة
املتجددة التابعة لألمم املتحدة.
(روسيا اليوم)2015/11/27 ،
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 2015/11/28قال إسامعيل هنية ،نائب رئيس املكتب السيايس
لحركة املقاومة اإلسالمية "حامس" ،إ ّن "خيارات وبدائل إرسائيل
ملواجهة االنتفاضة الفلسطينية ،ستبوء بالفشل" .وأكّد هنية ،يف كلمة
له خالل مؤمتر نظّمته "رابطة علامء فلسطني" ،يف مدينة غزة ،اليوم
السبت" ،نقول إلرسائيل إ ّن انتفاضة القدس ،مل ت ُخرج ما يف جعبتها
وكل الخيارات والبدائل ،واملحاوالت الرامية لوأدها ،وإسكاتها
بعدّ ،
ستبوء بالفشل" .وأضاف إ ّن االنتفاضة" ،أسقطت نظرية الردع
اإلرسائيلية ،وسددت رضبة قوية ألمن إرسائيل ،ومخططاتها الرامية
لتصفية القضية الفلسطينية".
(الرشق)2015/11/28 ،

 2015/11/29علّقت إرسائيل االتصاالت الدبلوماسية مع ممثيل
االتحاد األورويب ،وأعلن رئيس الوزراء اإلرسائييل بنيامني نتنياهو عن
هذه الخطوة بعد أسبوعني من إقرار االتحاد األورويب قواعد بشأن
املنتجات املستوردة من املستوطنات اإلرسائيلية ،ورفع عالمة "صنع
يف إرسائيل" عنها .وأكّد نتنياهو أ ّن قرار تعليق االتصال مع ممثيل
االتحاد األورويب سيظل معموال به بينام تجرى إعادة تقييم يف دور
االتحاد األورويب يف كافة القضايا ذات الصلة بالعملية الدبلوماسية
مع الفلسطينيني.
(يب يب يس)2015/11/29 ،

 2015/11/30ذكرت صحيفة معاريف اليوم ،أ ّن وزارة الخارجية
اإلرسائيلية قــررت تشكيل طاقم متخصص يف اإلنرتنت ملراقبة
أي مقطع أو منشور يح ّرض عىل
شبكات التواصل االجتامعي لرصد ّ
تنفيذ عمليات ضد إرسائيل .وقالت إ ّن هذا الطاقم سيع ّد "قاموس
مصطلحات" يتضمن كلامت "سكني ويهود "..وغريها سواء باللغة
العربية أو لغات أخرى ،من أجل ترسيع العثور عليها عرب اإلنرتنت قبل
تعميمها عرب باقي املواقع اإللكرتونية .وأ ّما وزيرة الثقافة اإلرسائيلية
مريي ريغيف فطالبت بتشكيل طواقم فنية إلجراء فحص مسبق
لألفالم التي ستعرض خالل "مهرجان النكبة" األسبوع املقبل يف إحدى
دور العرض السيناميئ يف تل أبيب ،خشية أن تتضمن مشاهد "تح ّرض
عىل العنف وتش ّجع الكفاح املسلح ضد إرسائيل وتظهر يوم استقالل
إرسائيل عىل أنّه يوم حداد وطني ،كام حصل يف مهرجانات سابقة"،
مضيفة أ ّن الظرف األمني الذي متر به إرسائيل "حساس ويتطلب من
كل ما يعرض داخلها".
الوزارات واألجهزة الحكومية فحص ّ
(الجزيرة .نت)2015/11/30 ،

 2015/12/2بعد مــرور شهرين عىل بدء موجة من الهجامت
الفلسطينية باألسلحة البيضاء والرصاص والدهس بالسيارات ظهرت
خالفات بني رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو وقادة الجيش واملخابرات
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بشأن ما يح ّرك العنف .وتثري الخالفات تساؤالت حول إذا ما كانت
األساليب املتّبعة إلخامد االضطرابات مالمئة .وتع ّد هذه املوجة من
موجات العنف األطول أم ًدا التي تشهدها إرسائيل والقدس والضفة
الغربية منذ انتهاء االنتفاضة الفلسطينية األخرية يف .2005
(رويرتز)2015/12/2 ،

 2015/12/13ش ّن الطريان اإلرسائييل غار ٍ
ات عىل موقعني عسكريني
لحركة حامس يف قطاع غزة ،عقب سقوط صاروخ فلسطيني يف
كل من الجيش
إرسائيل ،وفقًا ملا أعلنه الجيش اإلرسائييل .وأكّد ٌ
اإلرسائييل ومصادر فلسطينية أ ّن الصاروخ الفلسطيني والغارة
اإلرسائيلية مل يؤديا إىل وقوع إصابات .وأوضح الجيش اإلرسائييل أ ّن
طائراته استهدفت موقعني عسكريني لحامس يف شامل قطاع غزة
ووسطه ،ر ًدا عىل هجوم الصاروخ.
(سكاي نيوز عربية)2015/12/14 ،

 2015/12/14أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،مساء اإلثنني،
تعديل وزاريًــا عىل حكومة الوفاق الوطني ،وذلك باعتامد ثالثة
ً
وزراء جدد .ومبوجب التعديل ،فقد ت ّم تعيني عيل محمود عبد الله
أبو دياك وزيرا للعدل ،وإيهاب يارس عارف بسيسو وزيرا للثقافة،
وإبراهيم محمود رشيد الشاعر للشؤون االجتامعية.
(سكاي نيوز عربية)2015/12/14 ،

 2015/12/22أق ّر الربملان اليوناين الثالثاء  22كانون األول /ديسمرب
باألغلبية رسميًا بدولة فلسطني ،بحضور رئيس الوزراء اليوناين أليكسيس
تسيرباس ،والرئيس الفلسطيني محمود عباس .ويحمل قرار الربملان اليوناين
صفة "توصية" للحكومة اليونانية باالعرتاف رسم ًيا بدولة فلسطني .وكان
رئيس الوزراء اليوناين أليكسيس تسيرباس ،قال يف ترصيحات صحفية

اإلثنني إ ّن بالده ستستخدم كلمة فلسطني ،بدلً من السلطة الفلسطينية
يف مراسالتها الرسمية ،مش ًريا إىل أ ّن اليونان دولة وحكومة ستقرر يف
الوقت املناسب االعرتاف رسميًا بفلسطني بوصفها دولة.
(روسيا اليوم)2015/12/22 ،

 2015/12/28تتجه إرسائيل إىل بناء عـرات آالف الوحدات
االستيطانية يف الضفة الغربية ،بحسب ما ذكرته منظمة غري حكومية.
وتسعى السلطات اإلرسائيلية إىل إعادة إطالق وتوسيع خطط لبناء
أكرث من  55ألف وحدة استيطانية ،بحسب ما أعلنته منظمة "السالم
اآلن" املناهضة لالستيطان .وأوضحت منظمة "السالم اآلن" اإلرسائيلية
أ ّن وزارة اإلسكان تريد تلك األعداد الكبرية من الوحدات االستيطانية
يف الضفة الغربية املحتلة ،مبا يف ذلك مستوطنتان جديدتان .وسيجري
بناء  8300وحدة استيطانية يف منطقة "اي  "1القريبة من القدس،
وهو ما سيؤدي إىل تقسيم الضفة الغربية شطرين ويهدد الدولة
الفلسطينية املقبلة ،بحسب الفلسطينيني.
(سكاي نيوز عربية)2015/12/28 ،

 2015/12/31عقد خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد
العزيز أمس اجتام ًعا مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة
فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية .وقلّد
الرئيس محمود عباس ،امللك سلامن وسام القالدة الكربى الذي يع ّد
أعىل وسام يف دولة فلسطني ،تقدي ًرا واحرتا ًما لخادم الحرمني للمواقف
الخالدة تجاه فلسطني قضي ًة وشعبًا .وجرى خالل االجتامع استعراض
مستجدات األوضاع الراهنة يف األرايض الفلسطينية املحتلة .وج ّدد
خادم الحرمني تأكيد مواقف اململكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
(صحيفة الرياض)2015/12/31 ،
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176
يف عام  ،1970أطلق الشاعر ومغ ّني الجاز األمريييك جيل سكوت -
هريون قصيدته الشهرية" :الثورة لن تكون متلفزة" ،والتي أصبحت
إحدى أشهر األغاين السياسية يف القرن العرشين .تتناول األغنية
بالسخرية عد ًدا من الربامج التلفزيونية والشعارات الدعائية يف
اإلعالنات ،بوصفها تلهي املناضلني عن مواجهة الواقع وتغيريه.
وتدعو األغنية الشعب (والسود يف أمريكا بخاصة) ،إىل ّأل يجلسوا
عىل أرائكهم ،يحتسون املرشوب ،وينتظرون أن ينقل لهم التلفزيون
وقائع الثورة .بل ال بد أن يخرجوا إىل الشارع لتغيري واقعهم.
ويف أيار  /مايو من عام  2011رحل سكوت  -هريون عن الدار الفانية.
ولكن ليس قبل أن يرى الثورة املتلفزة حقيق ًة واقعة .فقد كانت
أ ّم الثورات يف الربيع العريب يف ميدان التحرير يف قلب مرص ،ثور ًة
متلفزة بالكامل ،بفضل قناة الجزيرة ومن لحق بركبها فيام بعد .وقد
طرح هذا سؤالً محوريًا :ماذا يكتب الكتاب فيام بعد بخصوص هذه
الكل شاه ًدا عليها ،بل شارك فيها ،عىل األقل بحبس
الثورة التي أصبح ّ
األنفاس ،وهو يتابع هذه الدراما املتعددة األبعاد ،حتى انترص البطل
وقهر عد ّوه الرشير؟ هل غادر التلفاز من مرت ّدم؟

هذا مل مينع أطنانًا من الكتابات من التدفّق من املطابع والفضاء
اإللكرتوين ،حتى كاد تسونامي الكتابات عن الربيع العريب يُغرق العامل يف
تغي الواقع العريب فقط ،بل ألهمت
الورق والحرب اإللكرتوين؛ فالثورة مل ّ
العامل كلّه ،حتى أ ّن حركة "احتلوا وول سرتيت" استلهمتها مبارشة .وكانت
هذه أول مرة يف تاريخنا منذ أيام صالح الدين األيويب وعرص األندلس
ملهم الغرب ،وليس العكس .وكانت
الذهبي ،يصبح فيها الرشق العريب ً
ثورة العرب فوق ذلك إعصا ًرا من نو ٍع آخر ،اجتاح األبراج العاجية
يف الرصوح األكادميية يف الرشق والغرب ،بعد أن ظلت لعقود ،بل
لقرون ،تر ّوج ملقوالت نسجتها حول ثقافة العرب وسياستهم ،وركونهم
لالستبداد ،ورضاهم بالذل والخنوع والخضوع ،وعدم صالحيتهم للحرية
والدميقراطية .وكان من شأن هذا التسونامي الطامح من مطالب الحرية
ورفض القمع أن يجعل كث ًريا من تلك املقوالت هباء منثو ًرا .ال عجب
إذن أن يعرتف أهل تلك األبراج بأ ّن الربيع العريب فاجأهم وأذهلهم ،ومل
يكن يف حسبانهم وال يف أحالمهم (أو كوابيسهم) ،وأن يشقوا الجيوب
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كل منهم إىل كراساته
ويلطموا الخدود حرس ًة عىل ما فات ،قبل أن يعود ٌ
يراجع مغال ًبا الذهول ،فيعتذر أو يربر ،أو يعود إىل نقطة البداية.
ويكشف بحثٌ أ ّويل يف محرك "غوغل" عن عبارة "الربيع العريب" أكرث
من تسعة ماليني نتيجة ،وحواىل أكرث من أربعة آالف نتيجة إذا حرصنا
ذلك يف الكتب .ويف محرك "غوغل سكوالر" ،كانت النتيجة  .19.700أ ّما
إذا أجرينا بحثًا عا ًما ،فإ ّن النتيجة تكون  ،976.000وتهبط إىل 114.000
إذا حرصنا البحث يف الكتب .وليست هذه نتيجة علمية ،ولك ّنها تعطي
فكرة عامة عن حجم ما جرى ضخّه من مواد حتى اللحظة تحت هذا
العنوان فقط ،دون إضافة عناوين أخرى ،مثل الثورات العربية ،إلخ.
كل هذا يجعل من العسري إنجاز املهمة التي نتصدى لها هنا .وهي
ّ
إجراء مسح نقدي أله ّم ما كتبه األكادمييون والخرباء عن ربيع
العرب خالل الخمسة أعوام املاضية ،بخاصة أ ّن كث ًريا من الكتابات
عب األكرثية يف صدر الثورات عن الذهول واإلعجاب،
متضارب .فقد ّ
وعضّ وا أصابع الندم عىل ما كانوا سادرين فيه من وهم ،بينام كابر
آخرون وأنكروا .ولكن ّ
تعث الثورات دفع كثريين فيام بعد إىل مراجعة
مراجعاتهم ،والعودة إىل شأنهم القديم يف اليأس من حال العرب
الذين ما زال بينهم وبني فجر الدميقراطية بعد املرشقني .وهكذا أصبح
عص ًيا أن يثبت املراجع املقوالت ألصحابها ،كون الواحد منهم قد مييس
مبقولة ويصبح بأخرى .ولكن ما نسعى إليه هو النظرة العامة عىل
اتجاهات الكتابة حول الربيع العريب وعواقبه .وكيف أث ّرت الثورات يف
الفكر السيايس والتنظري بخصوص حال السياسة العربية ودينامياتها.
ولعل ما يس ّهل األمر ،هو أنّه عىل الرغم من الحجم الضخم من
ّ
الكتابات التي صدرت وال تزال تصدر عن الثورات العربية ،فإ ّن ما
ق َّدم منها إضافة حقيقية للمعرفة يف هذا املجال ،ميكن أن يع ّد عىل
أصابع اليدين .فكثري من الكتابات مل يزد عىل أن أعاد تدوير بعض
مقوالت كتّابها ،أو سعى إىل االستدراك عليها ،أو قام بوصف الثورات
(وهو ما أغنت عنه التلفزة الح ّية كام أرشنا) .كثري من الكتابات
العربية أيضً ا تكفي قراءة عناوينه؛ من قبيل "املؤامرة الكربى :فوىض
الربيع العريب وحقيقة الحرب عىل ليبيا" ،أو "الربيع العريب ثورات
ملغومة" ،أو "الفوىض الخالّقة :الربيع العريب بني الثورة والفوىض" ،أو
"أوهام الربيع العريب" ،أو "ربيع املغفلني" ،وقس عىل ذلك.
ما إن أفاق "الخرباء" من حالة الذهول واالندهاش التي واكبت
متابعتهم املراحل األوىل يف الثورات العربية ،حتى ركضوا يلهثون
ملواكبتها والتعامل مع حالة اإلفالس املفاجئ لذخريتهم من "الخربة"
جسدت كتاباتهم حالة االرتباك
بسبب هذه األحداث املفاجئة .وقد ّ
هذه .وأل ّن إعــداد الكتب ونرشها يستغرق وقتًا ،فإ ّن الكتابات
يف املرحلة اتخذت شكل املدونات واملقاالت يف الدوريات .وقد
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استفادت دورياتٌ مثل "فورين أفريز"  ، Foreign Affairsو"فورين
بولييس" Foreign Policyمن موقعيهام املتميزين ،والبنية التحتية
كل منهام بنرش
للنرش اإللكرتوين ملالحقة الثورات عرب املدونات ،وثنت ٌ
كتاب إلكرتوين ،تض ّمن يف حالة أوىل مجموعة مقاالت سابقة تناولت
الدميقراطية يف العامل العريب واإلسالمي ،إضاف ًة إىل "مدونات" أع ّدت
عىل عجل ،ثم مراجعات واستدراكات الحقة(((.

عرب ًيا ،كان املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات س ّباقًا يف محاوالت
مواكبة الثورات العربية فكريًا ،كام ظهر من منشوراته املبكرة ،ومن أبرزها
كتابَا عزمي بشارة؛ "الثورة والقابلية للثورة" ،و"الثورة التونسية املجيدة".
ولعلّها مفارقة ذات مغزى أ ّن املركز كان قيد التأسيس عند اندالع الثورات،
ومن هنا ،تزامن الحراك الفكري الذي ابتدره مع هذا الحراك الثوري الذي
وعبت الكتابات عن
أخذ يسترصخ الفكر العريب ويدينه يف الوقت نفسهّ .
الثورة التونسية عن تزامن الوالدتني مبحاولة من الفكر اللحاق بالفعل،
بداية بسؤال عن حقيقة الطبيعة الثورية للفعل .وكان كتاب "الثورة
التونسية املجيدة" مزي ًجا من التوثيق العلمي للثورة وأحداثها (مبا يف ذلك
إدراج نصوص البيانات والخطابات املفصلية ضمن امللحق) ،وطرح السؤال
عن املغزى .ويشري الكتاب إىل أ ّن الثورة التونسية (ومعها املرصية) نتجت
من وضع وصلت فيه األنظمة "الجمهوكية" إىل طريق مسدود وإفالس
سيايس وأخالقي أصبح واض ًحا للجميع ،وانطلقت من رشارة مطلبية قبل أن
تتحول إىل شعبية .ونتجت القابلية للثورة من وحدة الشعب من جهة ،ومن
ويبش بـ "تونسة" بقية العرب.
انضباط الجيش من جهة أخرىّ .
موضوع القابلية للثورة كان محور النص الثاين لعزمي بشارة .وهو معالجة
نظرية ملفهوم الثورة ورشوطها ومآالتها .يع ّرف الثورة من منطلق التغيري
الجذري يف النظام املقبل ،ومن تعلّقها بالحرية وإرصارها عىل خلق واقع
جديد (ولعلّه من املفيد مراجعة هذا النص يف إطار الجدال املحتدم يف
1 Council on Foreign Relations, The New Arab Revolt: What Happened,
What It Means, and What Comes Next (New York: Council on Foreign
Relations/Foreign Affairs, 2011).

مرص حول "انقالب" السييس أو "ثورته") .ويطبق هذا الكتاب الصغري
الحجم هذه التأمالت النظرية (الذي يرفض مع ذلك فكرة طرح نظرية
للثورة) لإلجابة عن عنارص قابلية الثورة يف املجتمعات العربية املعارصة.
ويتحدث عن فرص انتشارها .وقد كانت األبعاد النظرية ماثلة أيضً ا يف
كتاب "االنفجار العريب الكبري يف األبعاد الثقافية والسياسية" ،الذي أصدره
املركز يف الوقت نفسه (من تحرير كامل عبد اللطيف ،ووليد عبد الحي).
ولعلّه الفتًا أ ّن الكتاب مل يستخدم مصطلح "الربيع العريب" يف عنوانه ،كام
أنّه ركّز عىل األبعاد الثقافية للثورات العربية ،سواء يف عوامل تفجريها أو
نتائجها .كام تناول قضايا الهويات الثقافية والسياسية والدينية ،وتفاعالتها
يف الحقبة الثورية وما بعدها.
من جانب آخر ،سارع مركز دراسات الوحدة العربية بإخراج إصدارات كان
معظمها نتاج ندوات؛ مثل كتاب "رياح التغيري يف الوطن العريب" (ترشين
الثاين/نوفمرب  ،)2011وكان فيه مداوالت فيها كثري من العمق ،وكتابات
ذات رؤية ثاقبة ،مثل ورقة ميشيل كيلو التي تن ّبأ فيها بدق ٍة مبآالت الثورة
السورية عىل ضوء إرصار النظام عىل دفعها إىل العنف ،إذ حذّر من أ ّن
استمرار سياسة حافة الهاوية التي يتبعها النظام سيؤدي إىل "خروج قيادة
الشارع من يد الذين تغلب عليهم صفة الحداثة" (مبن فيهم من وصفوهم
بـ "بؤر اإلصالح" داخل النظام) ما سيؤدي إىل التطرف والقتال املذهبي
وانهيار الدولة .وهو ما حدث بالفعل .باملقابل ،نجد بعض أوراق الكتّاب
تص ّور الثورة املرصية عىل أنّها ثأر للنظام النارصي م ّمن انقلبوا عليه .وهو
وهم كبري .وقد أصدر املركز تبا ًعا بعد ذلك عد ًدا من الكتب (معظمها نتاج
مؤمترات ،ومن تحرير عبد اإلله بلقزيز) ،يحمد لها أنّها تناولت بصورة ب ّناءة
بعض القضايا الشائكة ،مثل دور اإلسالميني يف الثورات وما بعدها.
ولكن املالحظ أ ّن أكرث كتابات األكادمييني العرب عن الثورات كانت باللغة
اإلنكليزية .وسنعرض بعضً ا منها يف السياقات التالية.

مرحلة الصدمة :بين الذهول
واإلنكار
عند التأمل يف الكتابات التي تدفقت يف األشهر األوىل بعد الربيع
العريب ،مل تكن املالحظة األوىل الذهول واالستغراب فقط ،والذي
يكشف بدوره الغفلة عن التيارات التي كانت تدفع يف ذاك االتجاه،
فقد يعتذر األكادمييون بأنّهم ليسوا مبن ّجمني وال ضاريب رمل ،وأ ّن
رجم بالغيب ،ويستعيدون مقولة إخوة يوسف" :ما شهدنا
العلم ليس ً
إال مبا علمنا وما كنا للغيب حافظني" .وإذا عذرناهم يف هذا (وهم
سنبي) ،فمن الصعب إيجاد عذ ٍر لحالة اإلنكار
ليسوا مبعذورين كام ّ
واملكابرة التي استمرت حتى بعد اندالع الثورات وتتابعها .عىل سبيل
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املثال ،نجد يف كتاب "فورين أفريز" املشار إليه أعاله ،والذي نُرش
عىل عجل (أيار/مايو  ،)2011عد ًدا من املقاالت التي نرشها كتّاب
الدورية يف السنوات السابقة ،إضاف ًة إىل مدونات ومقاالت أخرى
بعد الثورة ،فكانت املصيبة مصيبتني؛ فاملقاالت التي نُرشت قدميًا
كانت يف بعض الحاالت أقرب إىل الفضيحة منها إىل العلم ،مثل مقالة
برنارد لويس التي تعود إىل عام  ،2005وأفتى فيها بأ ّن مفهوم الحرية
مبعناه الحديث ال وجود له يف اللغة العربية ،وهكذا ّ
يدل عىل أ ّن
العرب مل يعرفوا الحرية إال عرب األوروبيني .أ ّما اإلسالميون ،فهم عند
لويس يع ّدون الدميقراطية من "الوسواس الخناس" .تأمل أن ينرش
هذا واإلسالميون وقتها يف الخطوط األمامية دفا ًعا عن الدميقراطية
يف أكرث من ساحة .ولكن مل تكن هذه هي نهاية املسألة ،أل ّن العديد
م ّمن كتبوا هنا (ويف كتيب "فورين بولييس" الذي سبقه يف شباط/
فرباير  ،((()2011كانوا يف حالة إنكار تجاه ما تراه أعينهم؛ فخالل
تلك األسابيع الحاسمة ،كان هناك من أعلن "فشل الثورة املرصية" يف
مطلع شباط  /فرباير .ثم جاء من يعلن فشلها بعد رحيل مبارك .كان
هناك من يردد كذلك أ ّن سورية لن تشهد ثورة أب ًدا.

بعد أن تتابعت الثورات ،مل يبق هناك مف ٌر من طرح األسئلة .وكان
أ ّولها :ملاذا كان الفشل يف التنبؤ بها؟ وقد أريق ح ٌرب كثري يف املقاالت
والكتب .وجاءت الدعوة ملراجعة مسلّامت فروع العلوم السياسية
املتخصصة يف دراسات الرشق األوسط ،وهو سجال سنعود إليه.
ولكن ،كام أسلفنا ،فإ ّن املشكلة مل تكن فشل التنبؤ باملستقبل ،بل
صعوبة يف قراءة الحارض .لقد كان هناك ميل مستمر لرؤية األمور من
جانب واحد :الجانب الذي يتوافق مع املصالح والتحيزات والهوى.
ٍ
وهكذا ،فإ ّن أنظمة القمع الوحشية يف مرص وتونس كان يُنظر إليها
ٍ
محيط مضطرب (التعبري نفسه الذي
عىل أنّها "واحات هدوء" يف
2 Marc Lynch & Susan Glasser & Blake Hounshell (eds), Revolution in the
Arab World: Tunisia, Egypt, And the Unmaking of an Era (Washington, DC:
Foreign Policy eBook, 2011).
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استخدمه الرئيس األسبق جيمي كارتر عن نظام الشاه يف إيران عشية
سقوطه املد ّوي).
ليست الصورة كلّها قامتة بالطبع .وهناك بعض الكتّاب يف بعض
هذه املجموعات ق ّدم رؤية ثاقبة لبعض األمور ،بخاصة يف ما يتعلق
بالرواية امليدانية ألحداث الثورات ،وبعض املالحظات املهمة حول
أسباب فشل أساليب القمع ضدها .ويف ما يتعلق مبزج الرواية
بالتحليل ،فإ ّن تقرير فورين بولييس (ونخص بالذكر هنا مارك
لينش ،أحد محرريه) ق ّدم مساهامت جيدة ،وكذلك تقرير فورين
أفريز .وكان لعدد خاص من تقارير "مرشوع الرشق األوسط للبحث
واملعلومات"((( أيضً ا مساهامت مهمة يف توضيح مسار الثورة ،بخاصة
مقالة منى غبايش بعنوان "مامرسات الثورة املرصية" التي مزجت
بني دقة الوصف وعمق التحليل لعوامل انهيار النظام املباريك ،عىل
رصفه ،أل ّن قوة الشعب
الرغم من القوة الهائلة التي كانت تحت ت ّ
كانت أكرب .ويجب أن ندرك يف هذا الصدد أيضً ا كتاب وائل غنيم،
"الثورة  "2.0الذي ركّز عىل سرية صاحبه ودوره يف إنشاء صفحة "كلنا
خالد سعيد" ،ثم استخدام أدوات التواصل االجتامعي يف الدعوة إىل
تظاهرة  25كانون الثاين  /يناير(((.
خالل الفرتة التي سبقت الثورة ،كانت الكتابات حول املنطقة العربية
وعم أصبح يوصف بـ
تتحدث باستمرار عن غياب الدميقراطيةّ ،
"التسلط املستدام" ،أو "االستبداد املطور" ،يف إشارة إىل ما كان يوصف
بنجاح األنظمة االستبدادية يف البلدان العربية يف امتصاص التحديات
الشعبية سطوتها عرب اتخاذ تدابري شكلية من انتخابات وغريها ،ورشاء
قطاعات املعارضة أو تحييدها ،وتكريس نظام التوريث والتحالف مع
قطاعات األعامل يف إطار الليربالية الجديدة .وقد طفقت األدبيات
تصف األوضاع القامئة يف تلك الدولة بأنّها مساومة أو تسوية بني
النظام والرعايا ،يتنازل مبوجبها الشعب عن حقوقه السياسية
وحرياته ،مقابل أن تؤ ّمن له الدولة بعض الخدمات والضامنات
االجتامعية .وال شك يف أ ّن وصف ما كان يحدث يف دول مثل العراق
وسورية وليبيا وتونس الجزائر وغريها ،بأنّه "صفقة" تنازل فيها الناس
عن حقوقهم مقابل خدمات هي واجب الدولة يف األساس يع ّد تعسفًا
عىل اللغة وافرتا ًء عىل الواقع .إال أ ّن العديد من البحوث التي نُرشت
بعد الثورات اتخذ من هذه النظرية /الفرية نقطة انطالق ،واصفًا
الثورات بأنّها عالمة عىل انهيار هذه "الصفقة".
وهذه كانت تحدي ًدا منطلق كتاب مهران كامرافا وزمالئه بعنوان "ما
بعد الربيع العريب" ( )2014الذي رأى أ ّن "الصفقة" استندت من جهة
3 People Power, MERIP 258, Vol 41, (spring 2011).
4 Wael Ghonim, Revolution 2.0: The power of the people is greater than the
people in power (New York: Hougthon Milfflin Harcourt, 2012).

مراجعات و عروض كتب
كتابة وقائع الثورة المتلفزة :حضور البصر وغياب البصيرة في قراءة وقائع ثورات الربيع العربي

عىل التخويف والقمع ،ومن جهة أخرى عىل الدفاع عن "املصالح
الوطنية" ،وتقديم الخدمات االجتامعية؛ من مجانية التعليم والعالج،
والتوظيف يف الدولة ،ودعم السلع ،إلخ .ولكن األنظمة تخلّت تبا ًعا
عن هذه االلتزامات ،وأصبحت تعتمد اعتام ًدا متزاي ًدا عىل القمع.
ولكن األمر بلغ مرحلة مل يعد القمع مجديًا ،ومل تعد السلطة تخيف
الناس ،فكانت الثورات((( .ويتخذ ريكس برينن وزمــاؤه تو ّج ًها
مامثل (والعنوان نفسه) ،فهم يع ّدون االستبداد املتجذر هو الطبيعة
ً
الغالبة عىل املنطقة ،ويتناولون األسباب التي جعلتها تقاوم الضغوط
الداخلية والخارجية من أجل التغيري ،ويرون أ ّن طبيعة األنظمة هي
التي حكمت مسار الثورات(((.

باملقابل ،فإ ّن مارك لينش اتخذ من ًحى مختلفًا نو ًعا ما يف كتابه "الربيع
العريب" ( ،2012مع طبعة ثانية  )2013الذي لقي الكثري من املدح
والرتحاب ،حتى إ ّن أحد املعلقني قال إ ّن بإمكان من يقرأه أن يكتفي
به عن غريه((( .ويتميز لينش أولً بأنّه خبري يف شؤون العامل العريب،
بخاصة مجال اإلعالم ،إذ كان من أوائل من كتب بعمق عن دور
اإلعالم الجديد يف إعادة صوغ الفضاء السيايس العريب .وهو مق ّرب
من الرئيس أوباما وكان أحد أقطاب حملته االنتخابية ،كام أنّه كان
عىل األرض يف ميدان التحرير وغريه ،عىل صلة مبارشة بالثوار .إضاف ًة
عب بدقة
إىل رصد التغيريات ،تكمن أهمية مساهمة لينش يف أنّه ّ
عن منظور إدارة أوباما للثورات العربية ،بخاصة يف ملحقٍ أضافه
يف طبعة ثانية لكتابه تقوم عىل التفريق بني الربيع العريب (الذي
يرى أنّه امتد من كانون األول/ديسمرب  2010إىل آذار/مارس )2011
بوصفه لحظة ثورية نادرة ،و"االنتفاضة العربية" ،وهي تغيري هيكيل
5 Mehran Kamrava (ed.,), Beyond the Arab Spring: The evolving ruling
bargain in the Middle East (Oxford: Oxford University Press, 2014).
6 Rex Brynen (ed.,), Beyond the Arab Spring: Authoritarianism and
Democratization in the Arab World (Boulder, CO: Lynne Rienner, 2012).
7 Marc Lynch, The Arab Uprising: The Unfinished Revolutions of the New
Middle East (New York: Public Affairs, 2012).
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يف قدرات القوى السياسية الشعبية يف املنطقة العربية وتوقعاتها،
أجيال
خلقتها التغريات االجتامعية واملعلوماتية والتقنية التي شكّلت ً
جديدة من الناشطني .ويؤكد لينش أ ّن هذه التغيريات ليست شأنًا
أمريك ًيا ،ومل يكن بإمكان أمريكا إيقافها لو شاءت .وعليه ،مل يكن أمامها
سوى التعامل مع الواقع الذي أفرزته لخدمة مصالح أمريكا .وكان
لينش قد تنبّأ يف الطبعة األوىل بأ ّن الهبّة الثورية ستكون عابرة ،وأ ّن
النظام العريب سيستعيد توازنه وقدراته القمعية ،ويتعلم من أخطاء
املايض ،ولكن التغريات الهيكلية لن تسمح بعود ٍة إىل املايض كام كان.
ويو ّجه لينش بعض االنتقادات لسياسات أوباما تجاه الربيع العريب
(لعل أبرزها عدم التحرك ضد قمع الثورة البحرينية ،أو االجتهاد
ّ
بقوة لتحقيق السالم يف فلسطني ،إضاف ًة إىل عدم بذل ما يكفي لدعم
اإلصالح السيايس واالقتصادي يف دول الربيع العريب .وانتقد لينش
أيضً ا استمرار استخدام الطائرات من دون طيار لتنفيذ اغتياالت،
بخاصة يف اليمن) .إال أنّه يحاول إيجاد العذر له يف معظم هذه
األمور .عىل سبيل املثال يعرتف لينش بأ ّن إدارة أوباما كانت تفضّ ل
قائل إنّه
األنظمة املستقرة عىل إشعال الثورات ،ويؤيد هذا املوقفً ،
ليس بوسع رئيس أمرييك مسؤول أن يش ّجع تقويض الدول القامئة ،أو
يرهن سياسات أمريكا ملجموعات من الناشطني ال تعرف اإلدارة عنها
شيئًا .وميتدح "حكمة" أوباما و"اتزانه" وتقديره األمور حق قدرها.
فهو مل يترسع يف اتخاذ القرار ،عىل الرغم من تعاطفه مع مطالب
معاريض الدكتاتورية ،كام أنّه مل يجزع عندما صعد اإلسالميون إىل
السلطة ويدعم سياسات قمعية كام حدث يف الجزائر من قبل ،بل
قرر مواصلة دعم الدميقراطية ،ومل يتبع سياسة بوش الذي تراجع عن
شعاراته عندما نجحت "حامس" يف انتخابات  .2006ويرى لينش أ ّن
اإلدارة اتبعت سياسة "النأي بالنفس" يف ما يتعلق بدعم قوى سياسية
رصت عىل إمتام االنتقال الدميقراطي.
أو مرشحني بعينهم ،ولك ّنها أ ّ
ويعرتف لينش بأ ّن أوباما ضغط عىل مبارك للتن ّحي ،وإن كان هذا
مل يكن العامل الحاسم يف سقوط نظامه .واكتفت أمريكا بالتدخالت
عندما بدا االنتقال الدميقراطي يف خطر ،كام حدث عندما قام النظام
العسكري بقمع املتظاهرين يف أحداث محمد محمود ،أو عندما
سعت بعض الجهات للتالعب باالنتخابات الرئاسية ،أو عندما رفض
مريس إدانة الهجامت عىل السفارة األمريكية عقب أحداث الفلْم
امليسء لإلسالم(((.
كتاب آخر نال استحسان النقاد الواسع نفسه ،وهو كتاب
هناك ٌ
حميد دبايش بعنوان "الربيع العريب :نهاية عرص ما بعد الكولونيالية".
 8ملناقشة أوسع لكتاب لينش ،انظر :عبد الوهاب األفندي" ،تفاصيل 'مؤامرة أوباما' عىل
الربيع العريب (بحسب مارك لينش)" 10 ،شباط/فرباير  ،2014يف:
http://www.alquds.co.uk/?p=132361.
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ويجمع هذا الكتاب بني الرصد ألحداث الربيع العريب ،والتعليقات

وبالرثوات النفطية يف تلك الدول ،إضاف ًة إىل تعاملها الذيك مع األوضاع
عرب مزيج من اإلصالحات واالستيعاب والتدخّل الحاسم(.((1

رفيعة .ينطلق دبايش ،وهو أستاذ الدراسات اإليرانية يف جامعة

نظر البعض بصور ٍة أوسع إىل تركيبة املؤسسات يف األنظمة ،بخاصة
دور الجيوش .ويف هذا املجال ،حازت األكادميية األمريكية إيفا بيلني
قصب السبق ،ألنّها كانت نرشت يف عام  2004دراس ًة رفضت فيها
الحجج السائدة التي تشرتط مقدمات معينة للدميقراطية ،وفرست
استدامة االستبداد يف املنطقة بسطوة األجهزة القمعية وإمكانياتها
التي تعتمد بدورها عىل مصادر اقتصادية قد تكون خارجية يف
الغالب .وقد ميزت بني املؤسسات األمنية الزبائنية التي تعتمد
عىل الوالء الشخيص للزعيم ،كام يف سورية وليبيا ،وتلك التي تتمتع
مبؤسسية أكرث ،كام يف مرص وتونس ،وتنبّأت بأ ّن األخرية ستتخىل عن
الدكتاتور بسهولة لضامن وحدتها ،بينام ستقاتل األوىل برشاسة دفا ًعا
عنه( .((1وبالفعل ،صدق الربيع العريب توقعاتها كام هو معروف ،إذ
وردت استشهادات مبقاالتها يف معظم الكتب التي صدرت بعد الربيع
العريب ،بخاصة مقالتها التي نُرشت استدراكًا بعد الثورات(.((1

الفلسفية العميقة حول مغزاها ومآالتها ،كام أنّه كُتب بلغة أدبية
كولومبيا ،كام أنّه حاليًا أستاذ زائر يف معهد الدوحة للدراسات العليا،
من توصيف الثورات العربية بأنّها حدث عاملي ،أكرث من كونه عربيًا.

غرب ورشق ،كام أنّه يعني
فهو يتجاوز التقسيامت التقليدية إىل ٍ
نهاية عرص ما بعد الكولونيالية الذي يرى دبايش أنّه كان بدوره
امتدا ًدا للحقبة االستعامرية .ويرى دبايش فرادة الثورات العربية يف
طابعها السلمي ،ويف أنّها ألهمت العامل كلّه وأث ّرت فيه ،كام يف حركة
احتالل وول سرتيت ،بل إ ّن قطاعات إرسائيلية تأث ّرت بها .ويربط
بني الثورات العربية والثورة الخرضاء يف إيران عام  ،2009ويرى أ ّن
جذورهام واحدة يف رفض االستبداد واالنفتاح عىل اآلخر .وبحسب
دبايش ،فإ ّن هذه الثورات أوجدت "جغرافيا تحرير" جديدة ،وأنّها
تركت وراءها التقوقع اإلقليمي والثقايف واإلثني ،كام أنّها تجاوزت
اإلسالميني وتركتهم خلفها.

قضية شكل األنظمة
انشغل كثري من الكتابات عن اختالف مسار الثورات باختالف األنظمة،
واجتهد يف تحليل أسباب هذا التفاوت((( .وكانت أوىل املالحظات هي
تأث ّر األنظمة امللكية الخفيف نسب ًيا بالثورات ،حتى إ ّن أنظمة الخليج
العريب مل تتجنب ما تع ّرضت له األنظمة الجمهورية فقط ،بل تولّت
أدوا ًرا يف قيادة مسار الثورات ،بخاصة يف اليمن ،حيث قادت الحوار

توصل إىل انتقال سلمي للسلطة (قبل أن ينهار التوافق بتدخّل
الذي ّ
الحوثيني) ،ويف ليبيا ،حيث ساهمت يف بناء اإلجامع العريب الذي دعم

التدخّل األممي ،وأخ ًريا يف سورية ،حيث ال تزال تقوم بدور محوري.
ليس هذا فقط ،بل إ ّن امللكيات األفقر يف األردن واملغرب صمدت

فست الكتابات هذا الصمود املدهش بطبيعة املجتمعات
أيضً ا .وقد ّ
الخليجية وما تتمتع به األنظمة من رشعية تاريخية ودينية وقبلية،

9 Jason Brownlee, et. al., The Arab Spring: Pathways of Repression and
Reform (Oxford: Oxford University Press, 2015).

إال أ ّن بعض املحللني انتقد الرتكيز عىل شكل األنظمة ،إذ يراه بهجت
لب اإلشكالية
قرين ورباب املهدي (يف كتابهام "الربيع العريب يف مرص") ّ
يف الدراسات السابقة للواقع العريب .ذلك أ ّن الرتكيز عىل السياسة من
أعىل (شخص الحاكم وحاشيته ،وطبيعة النظام ووسائله الستدامة
بدل من تأ ّمل السياسة من أسفل ،بحسب الكاتبني ،يتحول إىل
نفسه) ً
خلل منهجي ومعريف حني يغيب بقية الصورة .وملعالجة هذا القصور،
أساسا لتحليل
يدعو املؤلفان إىل استخدام منظور "السياسة الرصاعية" ً
 10انظر :غريغوري غوسٌ ،
"ملوك لجميع الفصول :كيف اجتازت األنظمة امللكية يف الرشق
األوسط عاصفة الربيع العريب" ،مركز بروكنجز 24 ،أيلول/سبتمرب  ،2013يف:
http://www.brookings.edu/ar/research/papers/2013/09/24-resilience-arabmonarchies-gause.
انظر أيضً ا :مارينا أوتاوي ومروان املعرش" ،األنظمة امللكية :فرصة لإلصالح مل ّا تتحقق بعد"،
مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل ،كانون األول/ديسمرب ،2011يف:
_http://carnegieendowment.org/files/monarchiesAR.full_and
final17-12-2011.pdf
وانظر أيضً ا:
Zoltan Barany, “The Arab Spring in the Kingdoms”, Arab Centre for Research
and Policy Studies, (Sept 2012).
11 Eva Bellin, “The Robustness of Authoritarianism in the Middle East:
Exceptionalism in Comparative Perspective”, Comparative Politics, Vol. 36,
No. 2 (Jan., 2004), pp. 139 - 157.
12 Eva Bellin, "The Robustness of Authoritarianism Reconsidered: Lessons
of the Arab Spring", Comparative Politics 44. 2 (2012), pp. 127 - 149.

مراجعات و عروض كتب
كتابة وقائع الثورة المتلفزة :حضور البصر وغياب البصيرة في قراءة وقائع ثورات الربيع العربي

السياسة العربية ،وذلك بعد تطويره وإثرائه نظريًا ،من أجل إيجاد
مقاربة نظرية أفضل لفهم األوضاع عىل حقيقتها(.((1

اإلسالميون والربيع العربي
كانت القضية األخرى التي مألت الدنيا وشغلت الناس هي دور
اإلسالميني ومصريهم بعد الربيع العريب ،وهو دور شغل الناس أكرث
كل جبار عنيد من املستبدين العرب كان يس ّوق
خصوصا أل ّن ّ
قبله،
ً
نفسه عىل أنّه البديل الوحيد لإلسالميني "املتطرفني" .ومع أول رشارة
من الثورات ،تصايح الحكام من بن عيل إىل مبارك فالقذايف فصالح
فاألسد بصوت واحد :هذه الثورات من صنيع اإلسالميني .وقد كانت
كل من هؤالء كان يزعم أنّه أباد
هذه بالطبع مبالغة ،بخاصة أ ّن ً
اإلسالميني واستأصلهم وقلّص حجمهم .ولعلّه تناقض مدهش مع
الذات أن يتوسل الزعيم اإلبقاء عليه ألنّه خط الدفاع األخري ضد
اإلسالميني ،ثم يرصخ يف الوقت نفسه بأ ّن اإلسالميني ،عىل الرغم
من اجتهاده يف استئصالهم لعقود ،ما زالوا القوة الوحيدة القادرة
عىل إطاحته.
مهام يكن ،فإ ّن الكتابات عن اإلسالميني تدفقت كالسيل العارم بعد
وكل يغ ّني فيها عىل لياله .وقد تركّز الحوار يف املراحل
الربيع العريبٌ ،
األوىل عىل مشاركة اإلسالميني يف الثورات (كان الحكم بأ ّن املشاركة
إما معدومة أو ضعيفة) ،ثم قيل إ ّن الثورات مثّلت صفعة للقاعدة
واإلسالميني املتشددين ،أل ّن املتظاهرين مل يؤيدوا العنف ومل يكونوا
مشغولني بلعن الغرب .أكد كثري من الكتابات أ ّن اإلسالميني شاركوا
بفعالية يف الثورة يف مرص وبلدان أخرى ،وإن كانت املشاركة جاءت
متأخرة ،وبضغط من فئة الشباب يف الحركة ،ولك ّنهم مل يصبغوها
بشعاراتهم( .((1ورأى كثريون أ ّن هذه الحالة ينطبق عليها مفهوم "ما
بعد اإلسالمية" الذي اشتقّه آصف بيات (وهو رأي أيّده بيات نفسه)،
مبعنى أ ّن هناك تيارات إسالمية أصبحت ذات توجهات دميقراطية
متسكها مبنطلقاتها اإلسالمية(.((1
تعددية ،عىل الرغم من ّ
13 Bahgat Korany & Rabab El-Mahdi (eds.), Arab Spring in Egypt.
Revolution and Beyond (Cairo/ New York: The American University in Cairo
Press, 2012).
 14انظر الفصل السابع من كتاب دان تشريغي وزمالئه:
Dan Tschirgi et. al. (eds.), Egypt's Tahrir Revolution (Boulder, CO: Lynne
Rienner, 2013).
15 Olivier Roy, “The Transformation of the Arab World”, Journal of
Democracy, 23: 3, (July 2012), pp. 5-18; Asef Bayat, “The Arab Spring and its
Surprises”, Development and Change, 44 (3), pp. 587–601; Asef Bayat, (ed.),
Post-Islamism: The Many Faces of Political Islam (Oxford: Oxford University
Press, 2013).
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ولكن بعد أن بدأ تق ّدم اإلسالميني يف االنتخابات وهيمنتهم عىل
الشارع ،تغريت النغمة ،فأصبح اإلسالميون هم الخطر ،كام جاء يف
كتاب الصحفي الربيطاين جون براديل" :كيف اختطف اإلسالميون
الربيع العريب" ( .)2012جاء يف الكتاب أ ّن العرب مل يثوروا من أجل
مطالب اقتصادية وضد الفساد ،وأنّهم ال
الدميقراطية ،إمنا من أجل
َ
يفهمون الدميقراطية وال يريدونها .وعنون براديل الفصل األول من
كتابه "موت العلامنية يف تونس" ،واصفًا فوز اإلسالميني بأنّه فشل
لالنتقال الدميقراطي يف تونس ،ومتنبئًا بأ ّن األمر نفسه سيتكرر يف
قائل
كل من تفاءل بالثورات العربيةً ،
مرص وسورية وليبيا ،وهاجم ّ
إ ّن األوضاع يف عهد مبارك وبن عيل كانت أفضل من حيث األمن
والحريات والرخاء االقتصادي( .((1ويؤيد شادي حامد يف كتابه
ٍ
بحامس أقل ،هذه املقولة
"إغواءات السلطة" ( ،)2014وإن كان
باستحالة التعايش بني اإلسالميني والدميقراطية الليربالية ،حتى يف بال ٍد
مثل تونس وتركيا .وبحسب حامد ،فإ ّن اإلخوان يف مرص يؤيدون
الدميقراطية ،وهم صادقون يف ذلك ،ألنّهم عىل ثقة بأ ّن الغالبية
ستنتخبهم ،ولك ّنهم ال يريدونها دميقراطية ليربالية .وعليه ،يعلن
حامد برصاحة تراجعه عن اعتقاده السابق "الساذج" بأ ّن الدميقراطية
ستكون خ ًريا كلّها ،ويقبل عىل مضض بأ ّن الشعوب العربية ليست
جاهزة للدميقراطية( .((1وال يذكر حامد شيئًا عن املخرج من هذه
علم بأ ّن الحركات اإلسالمية نشأت وازدهرت يف ظل أنظمة
املعضلةً ،
صمم األمان ضد مثل هذه
تؤمن متا ًما برأيه يف أ ّن الدكتاتورية هي ّ
الحركات ،كام أسلفنا.
باملقابل ،فإ ّن جون اسبوزيتو وزمالءه يرفضون يف كتابهم (اإلسالم
والدميقراطية بعد الربيع العريب) مثل هذه التحليالت التي ترى يف
صعود اإلسالميني تهدي ًدا للدميقراطية .ففي هذا الكتاب ،الذي بنى
عىل كتاب سابق إلسبوزيتو بعنوان "اإلسالم والدميقراطية" ،يؤكد
املؤلفون أ ّن موجة الحراك الدميقراطي يف العامل اإلسالمي بدأت قبل
الربيع العريب بعقود ،وأ ّن اإلسالميني كانوا دامئًا مشاركني فيها .ورضبوا
مثل بدو ٍل مثل السنغال وتركيا وماليزيا وتونس ،وهي دول إسالمية
ً
تقدمت عىل طريق الدميقراطية ،وكانت لإلسالميني فيها مساهامت
يف هذا املجال .ويرفض املؤلفون كذلك مقوالت هنتنغتون ومدارس
"نظرية التحديث" التي ترى العلامنية رضورية للدميقراطية (ويف
حالة هنتنغتون ،تحكم بالتعارض بني اإلسالم والدميقراطية) ،داعمني
هذا الرأي باألرقام ودراســات سابقة ،إضاف ًة إىل دراسات حاالت
16 John R. Bradley, After the Arab Spring: How Islamists Hijacked The
Middle East Revolts (London: Palgrave Macmillan, 2012).
17 Shadi Hamid, Temptations of Power: Islamists and Illiberal Democracy
in a New Middle East (Oxfrod: Oxford University Press, 2014).
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يف كتابهم شملت تركيا وماليزيا والسنغال وإندونيسيا وباكستان
وتونس ومرص(.((1
عربيًا ،كان هناك أيضً ا طوفان من الكتابات التي تناولت واقع
لعل أبرزها الكتاب الذي أصدره املركز
اإلسالميني بعد الربيع العريبّ ،
العريب لألبحاث ودراسة السياسات عام  2013بعنوان "اإلسالميون
ونظام الحكم الدميقراطي :اتجاهات وتجارب"( .((1ميكن ع ّد هذا
الكتاب (وكان حصيلة مؤمتر عقده املركز يف عام  )2012مبنزلة حوار
بني آراء مختلفة حول دور اإلسالميني يف التحول الدميقراطي؛ إذ
شاركت يف املؤمتر قيادات إسالمية من معظم البلدان العربية .وتناول
الكتاب تجارب اإلسالميني السياسية يف عدة دول عربية ،من أبرزها
مرص والسودان والعراق ولبنان وتونس واملغرب .وراوح التناول بني
معالجات نظرية ملواقف اإلسالميني من قضايا ،مثل املرأة والتعايش
الدميقراطي والدولة ،والتمييز بني التيارات اإلسالمية ،وتقييم تجارب
اإلسالميني يف العمل السيايس والحكم قبل الربيع العريب وبعده.
وغلب عىل التناول التفاؤل بدور إيجايب لإلسالميني والقوى السياسية
األخرى يف إنجاح االنتقال الدميقراطي ،مع اعرتاف بوجود مشاكل يف
املامرسة والتنظري م ًعا.
ويف حقيقة األمر ،نجد أ ّن السجال حول الظاهرة اإلسالمية يجسد أزمة
املنهج ،وهي بدورها امتداد لألزمات السياسية وتجسيد لها .وكنت
قد اختلفت مع بيات (عىل الرغم من أنّني من املساهمني يف كتابه
املذكور) و َمن سار عىل نهجه يف إطالق وصف "ما بعد اإلسالمية" عىل
الحالة الثورية ،وفضّ لت باملقابل وصفها بالثورة "العابرة لإلسالميات"؛
وذلك استنا ًدا عىل أ ّن معظم شعارات اإلسالميني ومطالبهم تجاوزها
التخل عنها ،بل ألنّها أصبحت واق ًعا
الزمن ليس ألنّها تغريت أو جرى ّ
جسده حال ميدان التحرير الذي كان غالب من فيه ينخرط يف صالة
ّ
الجامعة .باملقابل ،فإ ّن األزمة السياسية املتعلقة بدور اإلسالميني هي
أزمة مزدوجة ،تتعلق باألداء السيايس للجامعات اإلسالمية من جهة،
البي يف التيارات الليربالية التي مالت إىل تعويض عجزها
وبالضعف ّ
عن التمدد الجامهريي باالستعانة إما بالخارج أو بالدكتاتوريات،
وغالبًا بالطرفني م ًعا(.((2
18 John L. Esposito & Tamara Sonn & John O. Voll, Islam and Democracy
after the Arab Spring (Oxford: Oxford University Press, 2015).
 19مجموعة من املؤلفني ،اإلسالميون ونظام الحكم الدميقراطي :اتجاهات وتجارب
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2013 ،
20 Abdelwahab El-Affendi, “A Trans-Islamic Revolution?” Critical Muslim,
1: 1 (2012), pp. 61 - 84.

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

المجاالت اإلقليمية والدولية
تحيل قضية االستقطاب بني اإلسالميني وخصومهم إىل استقطاب آخر
تع َّزز مع انفجار الربيع العريب ،وهو االستقطاب الطائفي .فإذا كان
الكثريون ينسبون إىل الثورة اإلسالمية يف إيران عام  1979كونها قاطرة
ما س ّمي بالصحوة اإلسالمية ،فإ ّن املالحظ أ ّن تلك الثورة تجاوزت
يف أول أمرها االستقطاب الطائفي .فقد هللت الحركات اإلسالمية
الس ّنية لتلك الثورة ،وع ّدتها فت ًحا مبي ًنا ،ودحضً ا قاط ًعا لحجج من
زعموا أ ّن اإلسالم السيايس ال يصلح لحكم الدولة الحديثة .ولكن هذا
التقارب تع ّرض لهزة مع تفاقم الحرب العراقية  -اإليرانية ،والتشدد
اإليراين ضد من طالبوا بوقفها ،ومنهم الحركات اإلسالمية ذات النفوذ.
وتزايد االستقطاب الطائفي مع غزو أمريكا العراق عام  ،2003وانحياز
إيران وقطاعات من التيارات الشيعية ،بخاصة "حزب الله" يف لبنان،
إىل الحكومات ذات القيادة "الشيعية" يف العراق .وقد تعزز هذا
االستقطاب مع عملية اغتيال الحريري يف لبنان ،واستمرار انحياز
"حزب الله" هناك إىل النظام السوري املنهزم ،من لبنان.
ويف كتابه بعنوان "الخليج الطائفي" (وهو لعب عىل التعبري اإلنكليزي
الذي يعني "الخليج" و"الفجوة" يف الوقت نفسه) ،يرشح تويب
ماتيسون كيف عرقل االستقطاب الطائفي االنتفاضة يف البحرين،
وإىل ٍ
حد ما يف الكويت ،ورمبا منعها يف بقية دول الخليج .ولكن
ماتيسون يذكّرنا كذلك بأ ّن جذور االستقطاب تعود إىل الحرب األهلية
يف العراق ،بحيث يحيك كيف أ ّن الشعور الطائفي تف ّجر يف إصفهان
حيث كان يدرس ،عقب الهجوم عىل رضيح اإلمام العسكري يف .2006
وقد تبع هذا استقطاب إقليمي بني السعودية وحلفائها من جهة،
وبني إيران والجهات الدائرة يف فلكها من جهة أخرى .ويتكون كتاب
ماتيسون يف مجمله من انطباعات الكاتب (وهو صحفي بريطاين)
ومالحظاته خالل زياراته للبحرين والكويت والسعودية وإيران قبل
أحداث الربيع العريب وبعدها .وتعبري "انطباعات" يصدق عىل معظم
الكتاب ،ألنّه ال يخفي ميول الكاتب وهواه وتحيزاته الشخصية(.((2
وال شك يف أ ّن االستقطاب اإلقليمي مل يبدأ مع الربيع العريب ،وإمنا
سبقه كام يبني روبرت ميسون يف كتابه" :السياسة الدولية للربيع
العريب"( .((2فبحسب ميسون ،ميكن النظر إىل مجريات الربيع بد ًءا
من تدخالت واشنطن وحلفائها يف املنطقة ،بخاصة بعد غزو العراق،
وحملة بوش لـ "نرش الدميقراطية" يف املنطقة ،والتي يتهمها البعض
21 Sectarian Gulf: Bahrain, Saudi Arabia, and the Arab Spring That Wasn't
(Stanford: Stanford University Press, 2013).
22 Robert Mason, The International Politics of the Arab Spring: Popular
Unrest and Foreign Policy (London: Palgrave Macmillan, 2014).
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بأنّها كانت أحد أه ّم أسباب انفجار الثورات .ويشري الكاتب إىل زيادة
نفوذ دول الخليج العريب بعد الثورات ،بخاصة يف التأثري يف املواقف
الدولية تجاه ليبيا وسورية واليمن ،ولك ّنه يالحظ أيضً ا ظهور الصني
وروسيا (ومعهام دول "الربيكس") قطبًا جدي ًدا يف الساحة الدولية،
وتدخّلهام بصورة حاسمة ألول مرة باستخدام الفيتو ضد عدد من
القرارات التي تعلقت بسورية .وقد خلق هذا حلفًا موضوعيًا بني
هذه الدول وإيران.
تناول ميسون أيضً ا دور تركيا التي بدت يف أول األمر بوصفها النموذج
الذي تسعى ثــورات الربيع العريب (بخاصة مركباتها اإلسالمية)
تغي برسعة ،بخاصة بعد
ملضاهاته .ولكن دور تركيا يف الربيع العريب ّ
اندالع األزمة السورية ،وهو ما يركّز عليه غراهام فولر يف كتابه" :تركيا
والربيع العريب :القيادة يف الرشق األوسط"( .((2فقد كانت تركيا يف
الحقبة األوىل من عهد رجب طيب أردوغان ،أقرب إىل "دول الضد"
منها إىل الغرب ،عىل الرغم من عالقاتها الوثيقة مع الغرب ،وحتى مع
إرسائيل .هكذا ،نجدها سعت إىل التقارب مع دول الربيكس ،وروسيا
وإيران ،وكانت عالقاتها وثيقة حتى مع نظام األسد يف سورية .ولك ّنها
بعد تفاقم األزمة يف سورية ،ابتعدت نو ًعا ما عن إيران واألقطاب
األخرى التي عارضت التدخّل الحاسم يف سورية .وعىل الرغم من
أ ّن تركيا عانت األزمة واالستقطاب اللذيْن دارا حولها ،ففولر يرى أ ّن
دورها القيادي ال يزال محوريًا يف الرشق األوسط ما بعد الربيع العريب.
بنية "الرشق األوسط الجديد" هي أيضً ا محور كتاب بول داناهار
بالعنوان نفسه( .((2وبحسب داناهار ،فإ ّن الرشق األوسط الجديد ظل
يتشكّل يف غفل ٍة من الكثريين يف الغرب ،مبن فيهم الواليات املتحدة
التي بدأت تكتشف ضعفها وهامشيتها مع تف ّجر الثورات ،ألنّها مل
تدرك أ ّن األنظمة التي كانت تعتمد عليها قد فقدت صالحيتها منذ
فرتة طويلة .ويرى الكاتب أ ّن مالمح االستقطاب بني أمريكا وحلفائها
من جهة ،وروسيا وإيران وحلفائهام من جهة أخرى ،قد كشفت
محدودية إمكانيات الواليات املتحدة بوصفها الع ًبا ،بخاصة مع ظهور
القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية .فقد وضعت هذه التطورات أمريكا
يف حر ٍج كبري ،بسبب ضيق خياراتها .وال ينىس داناهار إرسائيل التي
قال إنّها كانت أ ّول من عادى الربيع العريب وأش ّد من فعل ،عىل الرغم
من أنّها كانت تفخر بأنّها الدميقراطية األوحد يف املنطقة .وقد أ ّدى
هذا املوقف املعادي للدميقراطية إىل خلق فجوة بني إرسائيل وإدارة
رصح بأ ّن إرسائيل
أوباما التي أيّدت الثورات ،ما أ ّدى بأوباما إىل أن ي ّ
23 Graham E. Fuller, Turkey and the Arab Spring: Leadership in the Middle
East (Lexington, KY: Bozorg Press, 2014).
24 Paul Danahar, The New Middle East: The World After the Arab Spring
(New York: Bloomsbury, 2013).

ال تعرف مصلحتها .ولكن ،يرى القادة اإلرسائيليون باملقابل أ ّن "صوت
الشارع العريب" هو صوتٌ معا ٍد إلرسائيل وكاره لها ،وأنّهم يفضّ لون
الدكتاتورية عىل الدميقراطية عربيًا ،عىل األقل عىل املدى القصري.
ولكن الكاتب يخلص إىل أ ّن الدميقراطية حتمية يف املنطقة ،وأ ّن عىل
اآلخرين ،وعىل رأسهم الواليات املتحدة ،السعي إىل تف ّهم املنطقة
وشعوبها بصورة أفضل.

التحديات المنهجية
لعل اإلشكالية املحورية التي واجهت الكتابات حول ثورات الربيع
ّ
العريب كانت التحدي املنهجي ،بداي ًة من الصدمة واملفاجأة أمام
الحدث كام أرشنا أعاله ،مرو ًرا بطرح األسئلة حول مصدر الخلل .وكان
غريغوري غوس من أوائل من طرح هذه املعضلة يف مقالة نرشت
مفسا لها بانشغال
يف متوز  /يوليو  2011يف دورية "فورين أفريز"ً ّ ،
الخرباء بتعليل ظاهرة "االستبداد املستدام" ،وعدم االلتفات إىل
التطورات يف الشارع العريب ،ودور املؤسسات مثل الجيش .وقد تناول
كل حال.
هذه املسألة آخرون ،ركّزوا عىل صعوبة التنبؤ بالثورات عىل ّ
وقد اتخذ عدد من املؤلفات هذه املعضلة نقطة انطالق ملراجعة
مقوالت العلوم السياسية حول األوضاع العربية .وهكذا نجد مهران
كامرافا وزمالءه يرون أ ّن مصدر هذه األزمة كان تركيز الباحثني عىل
مصادر قوة األنظمة العربية ،وقدرتها عىل الصمود يف وجه التحديات،
وإهامل العوامل التي كانت تنخر يف هذه البنية السياسية بعي ًدا
عن أعني الخرباء .وقد رأينا كيف طرح كامرافا ومجموعته محورية
ما س ّمي باهتزاز "الصفقة االستبدادية" ،ذلك التوافق املتخ َّيل بني
الرعية والحكام ،يتنازل األوائل مبوجبه عن حقوقهم مقابل بعض
الرفاه .وميثّل هذا موقفًا وسطًا بني الرتكيز عىل السياسة من أعىل
وقدرات األنظمة ،والسياسة من أسفل ،أي دور الشعوب ومنظامتها.
فهو يتحدث عن "صفق ٍة" لها طرفان.
باملقابل ،نجد براونيل وزمالءه ينتقدون تركيز التناول ألوضاع ما
بعد الربيع العريب عىل العوامل القصرية األمد ،مثل دور الشباب
واإلعالم الجديد وحامس الثوار ،ويدعون باملقابل إىل التدقيق يف
التطورات الطويلة األمد ،مثل التوجهات الثقافية ،وتأثري التقنيات،
وبنية االقتصاد وقدرة األنظمة القمعية( .((2من منطلقٍ مقارب ،نجد
دوناتيال ديال بورتا ركّزت بدورها عىل البعد البنيوي يف الثورات،
فقد أجرت دراسة مقارنة بني ثورات الربيع العريب وثورات أوروبا
25 Jason Brownlee et. al., The Arab Spring: Pathways of Repression and
Reform (Oxford: Oxford University Press, 2015).
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الرشقية عام  ،1989ساعي ًة لدمج نظريات التحول الدميقراطي مع
نظريات الحركات االجتامعية من أجل إيجاد إطار نظري جديد
يفس التغريات(.((2
ّ
بلغ الرتكيز عىل اإلشكالية املنهجية مداه يف العدد الخاص من دورية
 Democratizationالذي صدر يف ربيع  ،((2( 2015بخاصة يف مقالتَي
راميوند هينيبوش ومورتن فالبيورن .هنا طرح السجال حول الربيع
العريب بني املنظّرين عىل أنّه صدام بني فئتني؛ واحدة كانت ترى يف
التطورات السابقة للربيع العريب بصيص ضوء دميقراطي (أو كانت
بحسب خصومها "مهووسة" بآيات تطور دميقراطي متو َّهم ترى
كل خطوة أو تح ّرك( ،واألخرى كانت بدورها مهووسة عند
أثرها يف ّ
خصومها باستجالء آيات منوذج استبدادي محسن ،ال يبدو أنّه إىل
ترسخًا وهيمنة .وبحسب فالبيورن ،فإ ّن الفئة
زوال قريب ،بل يزداد ّ
رصا مبي ًنا ألطروحاتها،
األوىل احتفلت بالربيع العريب ،ورأت فيه ن ً
وكب بعد أن رأى يف انهيار
إال أ ّن الفريق اآلخر ما لبث أن هلّل ّ
الثورات وعودة االستبداد انتصا ًرا ألطروحته .ويختم فالبيورن بأ ّن
هذا االستقطاب ينبغي تجاوزه نحو نظرة نقدية تعيد االعتبار للعلوم
"علم للسياسة" .ويلفت النظر إىل تيا ٍر ثالث بني
السياسية بوصفها ً
التيارين املتنافسني ،مثّلته يف السابق ليزا أندرسون وأمثالها ،إذ نادت
بتجاوز الرتكيز الضيّق عىل موضوعة الدميقراطية واملركزية الغربية
باتجاه تف ّهمٍ متعمق لتعقيدات السياسة العربية .وقد سعى بقية
املشاركني يف العدد الخاص إىل إعادة البحث يف الجوانب البنيوية
والهيكلية للمجتمعات العربية ،بخاصة النواحي املؤسسية ومركبات
االقتصاد السيايس والتوازن والتنازع بني مركبات املجتمع.

26 Donatella della Porta, Mobilizing for Democracy: Comparing 1989 and
;)2011 (Oxford: Oxford University Press, 2015
انظر كذلك:
Abdelwahab El-Affendi, “Constituting Liberty, Healing the Nation:
revolutionary identity creation in the Arab world's delayed 1989”, Third
World Quarterly, Vol 32, Issue 7, (August 2011), pp. 1255 - 1271.
27 Democratization, Vol. 22: No. 2 (2015): 1131 - 1153.
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خاتمة :إحياء السياسة وعلمها
ينطلق معظم املعالجات الجادة لظاهرة الربيع العريب من اعرت ٍ
اف
مسبق بأ ّن انفجار الثورات العربية قد كشف عن أزم ٍة عميقة يف
مساق العلوم السياسية ،بخاصة األقسام التي انشغلت منها باملنطقة
وقضاياها وأزماتها .وقد دار سجال مامثل يف أعقاب أحداث الحادي
سجال أيديولوج ًيا أكرث منه
ً
عرش من أيلول  /سبتمرب ،ولك ّنه كان
علم ًيا ،حاولت فيه قطاعات من املدرسة االسترشاقية املندحرة كسب
ما فقدته عرب تشويه سمعة منتقدي االسترشاق .ولكن يف هذه املرة،
كان هناك إدراك بأ ّن املسألة ليست جزئية ،تتصل بهذه املدرسة أو
تلك ،وإمنا هناك خلل منهجي ومعريف ّبي يف العلوم السياسية بوصفها
إطا ًرا معرف ًيا.
إال أ ّن هذا االعرتاف مل يتجاوز يف معظم األحوال ح ّد "إعالن مبادئ"،
ودعوة إىل مراجعات تبقى يف مجال األماين والتطلعات .فاألزمة
متثّل "تحديًا للعلوم السياسية (ميسون ومجموعته) ،أو هي "فرص
جديدة" للعلوم السياسية ،بحسب لينش ورشكائه ،وهكذا( .((2ويف
األحيان القليلة التي جرت فيها محاوالت عملية ملعالجة املسألة ،إما
باستخدام املنهج املقارن والجمع بني إطارين نظريني (ديال بورتا)،
أي من
أو باستخدام املنهج التاريخي (أحمد وكابوشيا)( ،((2أو عرب ٍ
اإلسرتاتيجيات التي أرشنا إليها أعاله ،فإ ّن األمر مل يأت بفت ٍح مبني ،وإمنا
إضافات متواضعة يف هذا املجال.
وبحسب نظرنا ،فإ ّن الكتابات مل تتناول جذور املشكلة التي تتجاوز
الغفلة املنهجية إىل ما هو أعمق .عىل سبيل املثال ،يعرتف غوس
يف مقالته التي طرحت سؤال الفشل يف التنبؤ بأنّه كتب يف عام
 2005يحذر إدارة بوش من تشجيع الدميقراطية يف العامل العريب،
أل ّن الدكتاتورية الحليفة يف املنطقة هي ضامن الستقرار املنطقة
ومصالح أمريكا .وهو يعرتف بخطئه فقط أل ّن األنظمة الدكتاتورية مل
تضمن االستقرار (وهو تحدي ًدا السبب الذي أوردته كوندوليزا رايس
يف تربيرها دعم الدميقراطية) .فالدعوة إىل استدامة الدكتاتوريات
(وليس فقط البحث "الــريء" يف أسباب استدامتها) ،هي دعوة
الستمرار املجازر ،وإذالل البرش ،وملء السجون وإغالق فضاء الحوار،
وعمو ًما تحويل حياة البرش إىل جحيم مستدام .فاألمر هو غفلة عن
إنسانية اإلنسان العريب ،وهو ما أشارت إليه واحدة من الدراسات
28 “Arab Uprisings: New Opportunities for Political Science”, Middle East
Political Science, (June 12, 2012), at:
http://pomeps.org/2012/06/12/arab-uprisings-new-opportunities-forpolitical-science/
29 Amel Ahmed & Giovanni Capoccia, “The Study of Democratization
and the Arab Spring”, Middle East Law and Governance, 6, (2014), pp. 1 - 31.
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التي تناولناها أعاله ،حني قال كاتبها" :لقد اكتشفنا بعد الربيع العريب
أ ّن العرب هم برش مثلنا" .وياله من اكتشاف عظيم ملن يس ّمون
أنفسهم "علامء سياسة"! تراجع عنه بعضهم رسي ًعا ،ومل يبلغه كثري
منهم كام رأينا يف بعض الدراسات أعاله.
لعل أبرز املسكوت عنها منه هو تداخل
فاألمر له جوانب متشعبةّ ،
سلطة املعرفة مع معارف السلطة ،وهي مسألة ن ّوه بها ميشيل فوكو،
واعتمدها إدوارد سعيد إىل ٍ
حد ما يف تفكيك مناهج االسترشاق.
ويبدأ األمر من سؤال فشل "الخرباء" يف التنبؤ بالحدث :فمن أعطى
هؤالء الخرباء السلطة والحق يف التنبؤ دون غريهم وقبل غريهم؟
هل هم ك ّهان املعبد؟ وقد أشار ماجد شحادة إىل هذه املسألة يف
ورقة مهمة ،حذّر فيها من أ ّن تناول الشأن العريب ال يزال أسري منهج
استرشاقي أو استرشاقي جديد أو مبطن ،يتناول العامل العريب دامئًا
عىل أنّه مصدر خطر وفوىض ،ويرى أ ّن الغرب وحده مصدر العلم
واالستنارة والعقالنية .وربط شحادة بني التدخالت الغربية "الفكرية"
والعسكرية واالقتصادية ،وزاد فزعم أ ّن كث ًريا من املفكرين العرب
استبطنها وجعلها من املسلّامت(.((3

جانب فقط من املشكلة ،أل ّن األزمة أعمق .فالعلم هو
ولك ّن هذا
ٌ
سلطة حقيقية ،و"الروايات" اآلرسة لها سلطانها ،متا ًما كام أ ّن الدولة
لها سلطانها .ومتا ًما كام أ ّن الطريق إىل األمام يف إصالح السلطة
السياسية ال يكون بتدمري الدولة وإسقاطها ،وإمنا بإصالح هياكلها
وضامن مشاركة أكرب يف إدارتها ،كذلك فإ ّن املشاركة يف سلطان العلم
الحديث ال تكون بإلغائه والبداية من الصفر ،أو بضامن "أسلمة
املعرفة" كام كانت حال بعض املشاريع .وعليه ،فإ ّن الحل ملعضلة
العلوم السياسية ال يكون بإلغائها وإنشاء "علوم سياسية عربية" أو
عامل  -ثالثية ،وإمنا بجعلها علمية أكرث ،واملشاركة يف ساحتها وميدانها
30 Magid Shihade, “On the Difficulty in Predicting and Understanding
the Arab Spring: Orientalism, Euro-Centrism, and Modernity”, International
Journal of Peace Studies, 17: 2, (Winter 2012), pp. 57 - 69.
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عىل قدم املساواة ،بتقديم مساهامت حقيقية ،عىل األقل مساهامت
ال تنىس أ ّن العرب برش (وهو إثم يقع فيه كثري من "املفكرين"
العرب ،قبل نظرائهم الغربيني).
ورمبا يكون اإلشكال األعمق يف الكتابات الناقدة للمركزية الغربية،
هو فشلها يف إدراك طبيعتها بوصفها مركزية معرفية  -روائية يف
األساس .فقد سبق االستعامر الفعيل تف ّوق معريف  -تقني يف مجاالت
التسليح واملالحة والجغرافيا واإلدارة .ونحن ال نزال حتى اليوم ال نرى
علم إال ما ص ّدقت
صورتنا إال يف اإلعالم الغريب وأفالم هوليود ،وال نرى ً
عليه املؤسسات الغربية أو املؤسسات الدولية املهيمن عليها غربيًا.
وإذا كان إشكال النهضة العربية ال يزال قامئًا بسبب عدم تحقق
أهدافه يف االستقالل املعريف واالقتصادي والسيايس ،فإ ّن ذلك يعود
إىل أسباب تتعلق بالتخلف العلمي ،وهو تخلف ينعكس حتى يف
الرصاع بني الفئات املهمشة والنخب ،وبني الحداثيني والتقليديني (مبن
قليل من
فيهم اإلسالميون) .فالطبقات املهيمنة هي تلك التي نهلت ً
املعرفة يكفي لتح ّولها إىل مستعمر داخيل ،ولك ّنه ال يكفي لجعلها
عض ًوا كامل العضوية يف مجتمع النخب املركزي .وبالقدر نفسه ،إ ّن
اإلسالميني يف الجزائر ومرص وغريها ،مل ميكنهم أن يصبحوا حكّا ًما عىل
الرغم من أغلبيتهم الشعبية ألنّهم مل يتمكنوا من دخول عامل املعرفة
الحداثية بصورة كافية.
وهذه مسألة تحتاج إىل تفكري متعمق ،أل ّن "الحداثة املعرفية النسبية"
التي تتمتع بها النخب الحاكمة قد تكفي لقمع الغالبية واستعامرها،
ولك ّنها ال تكفي للخروج باملجتمعات من وهدة التخلف ،بل إنّها قد
تفرض استدامة التخلف حتى ال يتطور املجتمع مبا يكفي إلزاحتها.
ٌ
تفوق نسبي عىل
فقد كان ملحمد عيل (عىل الرغم من أميته)،
املامليك ودولة سنار يف السودان وبعض دويالت الجزيرة العربية
والشام ،ولك ّنه مل يكن ن ًدا حتى لروسيا املتخلفة .ويبدو أنّنا من جهة
ال نزال نعيش حقبة محمد عيل معرف ًيا وفكريًا.
من جهة أخرى ،ميكن استلهام مقوالت دبايش حول سقوط الجدران
تحت زلزال الربيع العريب وطوفانه ،وبزوغ فج ٍر جديد ال يكون فيه
سؤال "اللحاق" بهذا الجانب أو ذاك ،ذا موضوع .ولكن هذه املقولة
قد تبدو متفائلة أكرث من الالزم ببزوغ فجر كوزموبوليتانية جديدة،
وهو أمر يتعارض مع مقوالت شانتال موف ،استنا ًدا إىل كارل شميت،
بأ ّن التعارض واالنقسام هو أصل "السيايس" ،وأ ّن أوهام ما بعد
السياسة هي من قبيل األيديولوجية املسوغة للنيوليرباليات الجديدة.
وهو مبحث يحتاج إىل ح ٍرب آخر كثري.
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مهند مصطفى

*

اإلنتاج المعرفي اإلسرائيلي عن الربيع العربي
بين التوجه األيديولوجي واألداة االستشراقية

اإلســرائيلي حول الربيــع العربــي وتحليله؛ إذ
يهــدف هــذا البحث إلــى عرض اإلنتــاج المعرفــي
ّ
يعــرض ع ّينــات من اإلنتاج البحثي األكاديمي والسياســاتي أو الذي تــم إنتاجه في الجامعات
ومراكــز األبحاث والسياســات ويناقشــه .ومع ذلك ،لن يتمكن هــذا البحث من عرض جميع ما
ُكتــب ،إســرائيل ًيا ،حول الربيع العربي ،وإنما يتنــاول ع ّينة ال بأس بها مما ُكتب ،وهي تُعبر عن
أن اإلنتاج البحثي اإلسرائيلي حول الربيع
التوجهات البحثية العامة في إسرائيل .يزعم البحث ّ
العربي يُمثل ر ّدة معرف ّية عن التوجهات النقدية التي نشــأت في العقدين الماضيين داخل
المؤسســة األكاديم ّيــة اإلســرائيلية ،والتــي حاولــت تحــدي بعــض األســس االستشــراقية
اإلســرائيلي حــول المنطقة العربية وتفكيكهــا .وتمثلت هذه
البحثي
والجمهورانيــة لإلنتاج
ّ
ّ
المعادية
الــر ّدة فــي التماهي الكامل بيــن اإلنتاج البحثي وبين مواقف ُ
الســلطة السياســ ّيةُ ،
لــكل تحــول ديمقراطــي فــي المنطقــة العربيــة ،وقراءاتهــا األمنيــة الضيقــة للتغييــرات في
أن الربيع العربي كشــف عن هشاشــة األطر المعرفية
المجتمعات العربية .يزعم هذا البحث ّ
اإلبســتمولوجية التــي اســتند إليهــا اإلنتــاج المعرفــي اإلســرائيلي حــول العالــم العربي قبل
الربيع العربي.
* باحث زائر يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

مراجعات و عروض كتب
اإلنتاج المعرفي اإلسرائيلي عن الربيع العربي بين التوجه األيديولوجي واألداة االستشراقية

مقدمة
أفضت الردة املعرفية من جهة ،والتامهي مع السلطة السياسية من
جهة أخرى ،يف إرسائيل ،إىل قراءات بحثية ذات طابع أيديولوجي
نخب أكادميية تتصدر
دوغاميئ وسطحي للربيع العريب ،وذلك بني أظهر ٍ
فضل عن
املشهد األكادميي يف القضايا العربية والقضايا اإلسرتاتيجيةً ،
النخب اإلعالمية وهو ليس موضوع هذا البحث .عالوة عىل ذلك،
يزعم البحث أ ّن الربيع العريب كشف عن هشاشة األطر املعرفية –
اإلبستمولوجية التي استند إليها اإلنتاج املعريف اإلرسائييل حول العامل
العريب قبل الربيع العريب.
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تتخذ السلطة السياسية اإلرسائيلية وباحثون توجهات معادية للتحوالت
الدميقراطية يف املنطقة العربية ،حتى من دون عالقة لالنعكاسات
األمنية واإلسرتاتيجية لهذه التحوالت عىل مكانة إرسائيل واملرشوع
الصهيوين .وتعد هذه التوجهات استعالئية واستعامرية يف جوهرها
األيديولوجي ،واسترشاقية يف أداتها اإلبستمولوجية .ويشري الباحث
اإلرسائييل عميخاي ماغني إىل أ ّن رد الفعل اإلرسائييل عىل الربيع العريب
كان محافظًا ،ودفاع ًيا ،وغري مثايل ،وتاب ًعا للتفكري العسكري((( .ويعمل
البحث عىل عرض التوجهات العامة يف اإلنتاج املعريف اإلرسائييل وليس
كل ما نرش ،ومن ث ّم إعطاء أمثلة تعرب عن هذه التوجهات .وال شك
أ ّن األمر يحتاج إىل مراجعة معرفية شاملة لإلنتاج البحثي واألكادميي
اإلرسائييل حول الربيع العريب ،يأخذ يف الحسبان كل الجوانب التي تم
التطرق إليها يف األدبيات اإلرسائيلية.

إسرائيل والربيع العربي :ثالث
مراحل
وعىل الرغم من هذه الردة املعرفية ،فإ ّن األحادية واالنسجام ال تعدان
الصفة التي متيز اإلنتاج املعريف عن الربيع العريب ،فهنالك باحثون تبنوا
مواقف داعمة للتحول الدميقراطي يف املجتمعات العربية ،وخلت
كتاباتهم من الدوغامئية البسيطة والقراءات األيديولوجية ،ووجهوا
انتقادات للسلطة السياسية ملقاربتها الربيع العريب أمنيًا واسترشاقيًا،
ودعمها للسلطوية العربية((( .إال أ ّن التوجه ُاملهيّمن هو توجه التيار
املركزي الذي يتبنى كث ًريا من التصورات االسترشاقية يف التعاطي مع
املجتمعات العربية .ويتميّز هذا التيار باألحادية ،فيام يتميّز إنتاجه
املعريف بغياب املقاربة املقارنة ،والتاريخية ،وااللتصاق بالتفسريات
الثقافية النمطية ،والتعميم غري املبني عىل دراسات إمربيقية وأطر
نظرية موجودة يف األدبيات األكادميية .كام يزعم البحث أ ّن التيار
املركزي يف اإلنتاج البحثي اإلرسائييل حول الربيع العريب ينطلق من
توجهات أمنية و /أو ميينية محافظة ،ويأيت جز ٌء منها بتأثري من السلطة
السياسية القامئة يف إرسائيل ،والجزء اآلخر بتأثري وجهات أيديولوجية.
 1من هؤالء الباحثني واملؤرخني اييل بوديه من قسم تاريخ الرشق األوسط واإلسالم يف
الجامعة العربية ،ويورام ميتال وحغاي رام من قسم تاريخ الرشق األوسط يف جامعة بن
غوريون يف برئ السبع ،ومريا تسوريف وغرشون شالوم من قسم دراسات الرشق األوسط
وشامل أفريقيا يف جامعة تل أبيب .وقد أسس مؤرخون إرسائيليون مؤخ ًرا ما أطلقوا عليه
"منتدى التفكري اإلقليمي" ،وهو يحاول طرح قراءات بديلة يف املجال العمومي حول املنطقة
العربية بهدف التصدي للقراءات األيديولوجية املهي ّمنة حول العرب عمو ًما والحركات
خصوصا.
اإلسالمية
ً

يهدف هذا املبحث إىل عرض التعاطي اإلرسائييل العام مع الربيع العريب
وتحليله .يف هذا السياق ،ميكن اإلشارة إىل ثالث مراحل مر بها التصور
اإلرسائييل للربيع العريب :الصدمة ،والتكيف التكتييك ،واستعادة التوازن
اإلسرتاتيجي .ومن الصعوبة اإلقرار يف هذا البحث ،إن كانت هذه
املراحل التي تعكس التعاطي السيايس اإلرسائييل مع األحداث ،هي نتاج
التحوالت يف اإلنتاج املعر ّيف يف إرسائيل حول الربيع العريب ،أو أ ّن اإلنتاج
املعر ّيف تأثر من التعاطي السيايس لألحداث .وأزعم ،واألمر يحتاج إىل
بحث إمربيقي آخر ،أ ّن هذه املراحل هي نتاج تفاعل ُمتبادل ومشرتك
بني املعرفة والسياسة يف إرسائيل ،والتي كانت دامئًا متداخلة ومتقاطعة
بعضها ببعض ،وخاصة يف مراكز األبحاث والسياسات ،وبدرجة أقل عن
املايض ،يف الجامعات.
بناء عليه ،ميكن تصنيف اإلنتاج البحثي اإلرسائييل بناء عىل هذه
املراحل يف التصور اإلرسائييل العام ،إىل ثالث مراحل بحثية ،مع التأكيد
أ ّن التقسيم ال تفرضه لحظة تاريخية محددة ،وال تنفي حضور أجندات
بحثية سابقة عىل املرحلة الجديدة ،وإمنا يتعلق بهيمنة أجندة معينة
عىل أخرى .ففي مرحلة الصدمة ،ركزت األبحاث اإلرسائيلية عىل محاولة
لفهم األسباب ،واستعادة مقوالت قدمية حول اإلسالم السيايس ،ومتيزت
األبحاث اإلرسائيلية ،يف هذه املرحلة ،بالدوغامئية ،مثل :التمييز بني
2 Amichai Magen, “Comparative Assessment of Israel's Foreign Policy
Response to the 'Arab Spring',” Journal of European Integration, vol. 37, no.
1 (2015), p. 128.
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أنظمة الحكم الجمهورية وبني النظم امللكية يف الربيع العريب ،معتربة
أ ّن األوىل تهاوت أو تص ّدعت أمام الثورات ،بينام صمدت الثانية أمامها
ألسباب تتعلق ببنيتها االقتصادية ،ومصادر رشعيتها السياسية وتركيبتها
االجتامعية .وكذلك التمييز بني اإلسالم السيايس والتيار الليربايل ،باعتبار
األول ينبذ الدميقراطية والثاين ينادي بها ،كام أ ّن األول منظم سياس ًيا
والثاين ضعيف سياس ًيا عىل الرغم من حضوره الكبري يف الثورات .أما يف
مرحلة التكيف التكتييك ،فقد ركزت األبحاث والدراسات عىل انعكاسات
الثورات العربية عىل البيئة األمنية واإلسرتاتيجية إلرسائيل .بينام ذهبت
األبحاث يف مرحلة استعادة التوازن اإلسرتاتيجي إىل دراسة نتائج الربيع
العريب عىل املنطقة العربية ،وسميت يف األدبيات اإلرسائيلية "ما بعد
الربيع العريب" معلنة انتهاء الثورات الدميقراطية وبدء مرحلة الفوىض
السياسية وانهيار الدول القطرية.

مرحلة الصدمة :محاولة لفهم ما حدث
سأبدأ هذا املبحث بافتتاحية مؤمتر عقد يف آذار /مارس  ،2010يف مركز
"موشيه ديان للدراسات الرشق أوسطية وأفريقيا" ،وهو مركز تابع لكلية
تاريخ الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف جامعة تل أبيب ،ويعد أهم
مركز أبحاث إرسائييل يف الدراسات العربية واإلسالمية؛ إذ بدأ كمركز
له عالقة مبارشة باالستخبارات اإلرسائيلية ،ثم استقل وأصبح مرك ًزا
أكادمي ًيا .كان عنوان املؤمتر" :التمرد والثورة يف الرشق األوسط" .وجاء
يف افتتاحيته" :افتتحت بليبيا  ...ألنه بعد أكرث من أربعني عا ًما ،ال يزال
ويثل حكمه مثالً ملا نشعر
الحاكم األكرث قد ًما يف العامل يحكم بحزمُ ،
به كلنا تجاه الرشق األوسط .فمن جهة ،هنالك استقرار منوذجي غري
مسبوق يف كل دولة من الدول التي سنتحدث عنها ،استقرار غري مسبوق
يف مرص والتي يحكمها حاكم ميسك بزمام السلطة أطول من كل حاكم
يف تاريخ مرص املعارص منذ محمد عيل ،أطول بكثري من السادات ومن
نارص .ويف سورية هنالك نظام عائيل يحكم منذ أربعني عا ًما؛ استقرار

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

غري مسبوق"((( .متثل هذه االفتتاحية عشية اندالع الربيع العريب،
املنظومة املعرفية التي سارت عليها الدراسات واألبحاث اإلرسائيلية يف
دراسة املنطقة العربية ،لذلك صدمها الربيع العريب ورضبها يف مقتل.
لكن األمر ليس بهذه البساطة ،فهو يطرح سؤالً آخر حول مهمة البحث
خصوصا ،هل من مهمته وأهدافه التنبؤ
األكادميي عمو ًما والتاريخي
ً
باملستقبل؟ يعمل املؤرخ عىل دراسة التاريخ وليس التنبؤ باملستقبل،
ويقدم قراءات تحليلية لألحداث التاريخية بناء عىل مرجعيات معرفية
يراها مناسبة يف دراساته .ليست من مهمة املؤرخ بناء أطر نظرية بهدف
التعميم العلمي ،هذه مهمة العلوم االجتامعية؛ أي دراسة حاالت بحثية
واستنباط أطر نظرية ،بهدف التنبؤ وقراءة ظواهر سياسية واجتامعية
أخرى .فالتعميم غاية العلوم االجتامعية ولكنه ليس جوهر الدراسات
التاريخية .يف الحالة اإلرسائيلية ،ويف مجمل التنظري يف العلوم االجتامعية
عمو ًما ،فإنها أخفقت يف التنبؤ بالربيع العريب ،بل انغمس التنظري يف
العقدين املاضيني يف دراسة استدامة النظم السلطوية العربية ،وتم
التنظري لتفسريات كثرية حول النظام السيايس العريب ،لذلك فإخفاق
العلوم االجتامعية يف هذا السياق هو أكرب من إخفاق العلوم التاريخية؛
ألن جز ًءا من مهامتها هو التنبؤ والتعميم ،وهي ليست مهمة التاريخ.
عىل الرغم من هذا التمييز بني مهمة العلوم التاريخية والعلوم
االجتامعية ،فإ ّن سجالً دار يف إرسائيل حول فشل االسترشاق اإلرسائييل
يف التنبؤ بأحداث الربيع العريب .وهذا يعود إىل عاملني ،األول العالقة
السلطة
املبارشة والضمنيّة بني االسترشاق البحثي الخالص وبني ُ
السياسية ،وخاصة أذرعها االستخباراتية ،إذ تتمحور مهمة األخرية يف
التنبؤ بديناميكية األحداث الصغرية والكبرية .وكان فشل االسترشاق
البحثي يف التنبؤ بالربيع العريب ولو بشكل أويل ،صدمة بحثية معرفية
يف هذا الصدد ،ألنه أرض بقدرات التنبؤ يف األجهزة االستخباراتية التي
تضم أيضً ا مسترشقني بني ظهرانيها((( ،كام أن استعالئية املسترشق
اإلرسائييل س ّولت له أن مبقدوره التنبؤ وفهم العرب أكرث من ذاتهم .أما
العامل الثاين ،فهو الثقة االستعامرية بالنفس لدى املؤسسة االسترشاقية
اإلرسائيلية ،ومبدى أقل لدى العلوم االجتامعية .تعترب هذه املؤسسة
نفسها ،بأنها الوحيدة يف كليات االسترشاق وتاريخ الرشق األوسط
 3انظر النصوص الكاملة لكلامت املؤمتر يف:
http://www.dayan.org/sites/default/files/file_attach/Dayan%20center%20
Symposium-stenogarm%204%203%2010.pdf
 4حول العالقة بني االسترشاق األكادميي واالسترشاق االستخبارايت يف سياق الربيع العريب،
انظر :اوريا فورمان" ،ربيع االسترشاق :عرص املواجهات الطويلة" ،مجلة معرخوت ،العدد
 ،)2012( 441ص ( 13 - 4بالعربية) .وحول تعامل األجهزة االستخباراتية البحثية مع الربيع
العريب ،انظر:
Eran Zohar, “Israeli Military Intelligence's Understanding of the Security
Environment in light of the Arab Awakening,” Defence Studies, vol. 15, no. 3
(2015), pp. 203 - 234.
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وأفريقيا يف الغرب ،القادرة عىل فهم املجتمعات ،والعقلية والثقافة
العربية .بينام "تتساهل" الكليات الغربية يف التعاطي مع الثقافة
واملجتمعات العربية ،بعد ظهور تيار نقد االسترشاق ،الذي أسسه إدوارد
سعيد وغريه يف نهاية السبعينيات .لذلك مثل إخفاقها يف فهم ديناميكية
الثورات العربية رضبة ملكانتها وملدرستها االسترشاقية.
حتى اندالع الثورة املرصية يف  25يناير  ،2011مل تلق إرسائيل بالً
لألحداث التونسية ،فتونس بعيدة جغراف ًيا عن إرسائيل ،وال تؤثر فيها
سياس ًيا وإسرتاتيج ًيا ،خاصة بعد اتفاق أوسلو ،وانتقال مركز قيادة منظمة
فضل عن
التحرير الفلسطينية من تونس إىل الضفة الغربية وقطاع غزةً ،
أن تونس ليست موضو ًعا جاذبًا للتخصص األكادميي يف إرسائيل ،باملقارنة
مع مرص أو دول املرشق العريب .عالوة عىل ذلك ،مل تتوقع دوائر البحث
واالستخبارات العسكرية أن تكون األحداث التونسية بداية سلسلة من
األحداث عىل املستوى اإلسرتاتيجي يف املنطقة .يف هذا الصدد ،يشري
افرايم عنبار ،وهو مدير مركز بيغن-سادات للدراسات اإلسرتاتيجية،
إىل املفاجأة التي أصابت الدوائر البحثية السياسية واالستخباراتية من
الربيع العريب "خالل سنوات ش ّيدت إرسائيل منظومة استخباراتية كبرية
و ُمحكمة ،ولكنها مرة أخرى تفاجأت من األحداث يف الرشق األوسط،
يف السنوات األخرية ،عندما بدأ مبارك يشيخ واندلعت حرب الورثة عىل
حكمه ،وظهرت أصوات بني أظهر البريوقراطية اإلرسائيلية املرموقة
تزعم أن مرص تتحول إىل إيران مجاورة لنا .إال أن هذه التكهنات مل
تنظر بعي ًدا ،فقد تنبأت االستخبارات اإلرسائيلية والخرباء األكادمييون أ ّن
عملية توريث الحكم يف مرص ستتم بسالسة ويُرس ،كام فشلت إرسائيل
يف التنبؤ بقوة املعارضة السورية ،علينا أن نفكر بعمق أن السيناريوهات
غري املعقولة ،هي تلك التي ميكن أن تحدث فعال"(((.
جاءت الثورة املرصية صادمة إلرسائيل ،فلم تتوقع حدوثها ،كام أنها
مل تتوقع نتائجها حتى اللحظة األخرية .وزعم أكادمييون وسياسيون أن
النظام املرصي ليس النظام التونيس ،وأن حدث ًا شبي ًها بالحالة التونسية
غري وارد بالحسبان .تعود الصدمة اإلرسائيلية ليس للمفاجأة التي
أصابت األوساط اإلرسائيلية فحسب ،بل أيضً ا بسبب غياب الخطط
البديلة للتعامل مع األحداث مبا تحمل من رسعة وعمق تغيري(((.
وأشارت الباحثة اإلرسائيلية كارميت فيلنيس ،أن البحث األكادميي
اإلرسائييل حول املنطقة يحتاج إىل تحول تاريخي ،ففشله يف توقع
التحوالت يف العامل العريب ينبع من اعتامده عىل أطر تحليلية قدمية
 5افرايم عنبار ،التحوالت يف العامل العريب واألمن القومي اإلرسائييل (رمات غان :معهد
بيغن-سادات للدراسات اإلسرتاتيجية ،)2012 ،ص ( 8بالعربية).
6 Benedetta Berti, “Israel and The Spring: Understanding Attitudes and
Responses to the 'Middle East',” pp.130-146, at: http://www.fpri.org/docs/
_chapters/201303.west_and_the_muslim_brotherhood_after_the_arab
spring.chapter8.pdf
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ومحافظة ،مثل :رأي عام غري مبال ،ونظم سياسية مستقرة ،وجيوش
قوية((( .ويف املوضوع نفسه ،يشري املؤرخ اإلرسائييل شؤول مشعال
إىل أهمية تغيري املنظومة التحليلية واملعرفية اإلرسائيلية بعد الربيع
العريب ،فيقول يف هذا الصدد" :اإلطار العلمي الذي سيطر عىل الخطاب
األكادميي والسيايس يف الفرتة التي سبقت الربيع العريب ،والذي اعتمد
عىل واقع سيايس فيه سلطوية سياسية من دون حدود ومركزية إدارية
بال قيود وقمع للمعارضة من الداخل والخارج ،يتعرض لخطر وجودي،
تشكل إلطا ٍر معريف
يف ظل الفراغ الذي تركته املنظومة القدمية .هنالك ٌ
جديد ال تتضح معامله بعد"((( .مل تكن الصدمة اإلرسائيلية من الربيع
العريب نابعة من إعجاب امل ُحب عندما يفاجئه بعمل ال يتوقعه ،بل
رشا له(((.
من تشاؤم الذي يرى كل تغيري خارج عن سيطرته تهدي ًدا مبا ً

التكيّف التكتيكي :مقاربة الربيع العربي
أمن ًيا
أعقبت الصدمة اإلرسائيلية جراء اندالع األحداث يف مرص ،وانتشار
الثورات ،والحراكات غري الثورية املطالبة باإلصالح يف دول املنطقة،
مرحلة التكيف التكتييك؛ أي محاول فهم ما يحدث يف املنطقة العربية
ومآالت الثورات العربية .يف هذا السياق ،يقول املؤرخان اإلرسائيليان
النقديان اييل بوديه ومنرود غورن ،أنه يف الوقت الذي تعامل الغرب
مع الثورات العربية وحركات اإلصــاح بخطاب من األمــل ودعم
 7كارميت فيلنيس" ،من التفاؤل غري الحذر إىل اإلدراك :الربيع العريب من الربج العاجي"،
مجلة الرشق القريب (همزراح هقروب)( 2015 ،بالعربية) .يف:
http://www.near-east.co.il/
 8شؤول مشعال ،مستقبل الربيع العريب (هرتسليا :معهد السياسات واإلسرتاتيجية،
 ،)2014ص ( 2بالعربية).
9 Daniel Byman, “Israeli's Pessimistic View of the Arab Spring,” The
Washington Quarterly, vol. 34, no. 3 (2011), pp. 123-136; Clive Jones and
Beverley Milton-Edwards, “Missing the Devil's we Knew? Israel and The
Political Islam Amid the Arab Awaking,” International Affairs, vol. 89, no.
2 (2013), p. 399.
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الثورات الدميقراطية ،فإن إرسائيل تعاملت معها عىل أنها تهديد ألمنها
القومي( .((1طغى الخطاب األمني عىل التعاطي اإلرسائييل مع األحداث
يف العامل العريب ،واعتربت أن الرد اإلرسائييل عىل التحوالت الدراماتيكية
يف املنطقة يجب أن يكون من خالل زيــادة امليزانية العسكرية
واألمنية( .((1يع ّدد افرايم عنبار التحوالت التي أسفر عنها الربيع العريب،
والتي قد تهدد األمن القومي اإلرسائييل ،وهي :ضعف الدول العربية
وزيادة الضبابية السياسية ،وتحوالت يف ميزان القوى اإلقليمي وصعود
قوى إقليمية جديدة مثل إيران وتركيا ،وتراجع تأثري الواليات املتحدة
األمريكية .كام يع ّدد التأثريات اإلسرتاتيجية للربيع العريب يف إرسائيل من
عدة نوا ٍح :عزلة إقليمية ،وتآكل قوة الردع اإلرسائيلية ،وأخطار أمنية
جديدة وأخرى قامئة آخذة بالتصعيد ،وتهديد املمرات املائية يف حوض
البحر األبيض املتوسط ،والغفلة عن املرشوع النووي اإليراين(.((1
يف كتابه األفق اآلخذ باالبتعاد ،يقدم املؤرخ والدبلومايس اإلرسائييل
املعروف ،ايتامر رافينوفيتش ،قراءة يف الكتاب للربيع العريب ،ويعترب أن
اتفاق سالم بني إرسائيل وسورية يف سنوات التسعينيات ،كان سيجنب
سورية األحداث الحالية( .((1وال يعالج الكتاب الربيع العريب ،بل يقدم،
كمؤرخ متقاعد ،قراءة تاريخية عامة للرصاع اإلرسائييل العريب منذ عام
 1948وحتى عام  ،2012ويتطرق يف نهاية الكتاب للربيع العريب .وعىل
الرغم من املكانة املعرفية للكاتب يف األكادميية اإلرسائيلية ،فإنه يبقى يف
الجانب األمني من تحليل الربيع العريب وانعكاساته عىل املشهد اإلقليمي
واألمن اإلرسائييل ينظر بتشاؤم بطبيعة الحال .وأشار يف كتابه إىل أن
الرؤية اإلسرتاتيجية اإلرسائيلية اعتمدت عىل أسس تقليدية يف املنطقة؛
السالم مع مرص واألردن .وقد هدم الربيع العريب هذه األسس ،ويقرتح
عىل إرسائيل البحث عن منظومة تفكري إسرتاتيجي جديدة تتالءم مع
التحوالت يف العامل العريب .يعرب هذا الكتاب الذي صدر عام  2012عن
الرؤية األمنية يف التعاطي مع الربيع العريب حتى من شخص يعترب من
املؤرخني املرموقني يف إرسائيل .إن جز ًءا من قراءات رافينوفيتش حول
املشهد السوري ،وهو تخصصه األكادميي األسايس ،كان دقيقًا ،فقد توقع
انتشار العنف من سورية إىل دول الجوار وخاصة يف العراق ولبنان،
وأشار أن األزمة السورية سوف تتبعها أزمة الجئني كبرية ،إال أنه أخفق
10 Elie Podeh and Nimrod Goren, “Israel in the Wake of the Arab Spring:
Seizing Opportunities, Overcoming Challenges,” May 2013, at: http://2013.
presidentconf.org.il/wp-content/uploads/2013/05/Arab-Spring-Final.pdf
 11عنبار ،ص .5 - 3
 12املرجع نفسه ،وأيضً ا:
Efraim Inbar, "The Strategic Implications for Israel," in: Efraim Inbar (ed.).
The Arab Spring, Democracy and Security: Domestic and International
Ramifications (London and New York: Routledge, 2013), pp. 150 - 155.
 13ايتامر رافينوفيتش ،األفق اآلخذ باالبتعاد :إرسائيل والعرب والــرق األوسط
( 2012 - 1948اور يهودا :منشورات كنريت( )2012 ،بالعربية).
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يف توقع رسعة سقوط بشار األسد ،فقد اعتمد يف قراءته عىل سقوطه
الرسيع ،باعتبار أن رشعية أبيه حافظت عىل نفسها بعد أحداث حامة
عام  ،1981لكن رشعتيه انتهت بعد الثورة .وعىل الرغم من أن منطق
تفكريه صحيح ،فإن النتيجة مل تكن دقيقة.
ظهرت املقاربة األمنية للربيع العريب بعد تعقد األزمة السورية .فصدر
أول كتاب عن الثورة السورية يف مركز "موشيه ديان للدراسات الرشق
أوسطية وشامل أفريقيا" يف جامعة تل أبيب ،ومؤلفه هو إيال زيرس،
املتخصص يف سورية ،وهو أيضً ا أحد خريجي وحدة االستخبارات
العسكرية يف الجيش اإلرسائييل قبل التحاقه باألكادميية اإلرسائيلية.
يعكس عنوان الكتاب املراحل التي مرت بها الثورة السورية ،فجاء عنوان
الكتاب :سورية :احتجاج ،ثورة ،حرب أهلية .فهو يشري يف كتابه إىل أن
األحداث الحالية يف سورية بدأت كاحتجاج محيل محدود عىل مطالب
اجتامعية  -اقتصادية ،ثم تحولت إىل ثورة بسبب عنف النظام تهدف
إىل إسقاطه ،وقد انتهت بحرب أهلية(.((1
ويف مقال سابق له يف مجلة "الرشق الجديد" ،التي تهتم بدراسة قضايا
رشق أوسطية ،نرش زيرس مقالً بعنوان "ربيع يف دمشق :الرصاع املتجدد
عىل سورية" ،ويحاول بواسطته العودة إىل الجذور التاريخية للثورة
السورية ،وأنها مثلت مرحلة جديدة يف تاريخ سورية أنهت مرحلة حكم
استمرت أربعني عا ًما ،ومتيزت باستقرار سيايس يف البالد ،بحكم مركزي
صلب ،ودور إقليمي مهم .ويعتقد أن الثورة السورية هي عودة إىل
السنوات األوىل لتأسيسها التي متيزت بضعف االستقرار سيايس وغيابه،
وتغيريات رسيعة يف السلطة وتدخل أجنبي يف شؤونها(.((1
ظهرت مقاربات أمنية للربيع العريب يف مقاالت علمية حاولت فهم
النظام الدويل بعد الحرب الباردة وتصوراته للربيع العريب ،ففي مقال
ألستاذ العالقات الدولية يف جامعة حيفا ،بيني ميلر ،فإنه مييز بني ثالثة
توجهات يف العالقات الدولية بعد الحرب الباردة ،ويحاول أن يحلل
موقفها من الربيع العريب :التوجه التشاؤمي الذي توقع نشوء أمناط
جديدة من الرصاعات ،والتوجه التفاؤيل الذي اعترب أن النظام الدويل
بعد الحرب الباردة يتجه نحو تعزيز االستقرار والسالم العاملي ،والتوجه
الواقعي الذي يتشكك بكل تغيري (للجيد أو اليسء) يف النظام الدويل،
حتى يدرك كُنهه ومآالته( .((1يشري ميلر إىل أن التوجه التشاؤمي ينطلق
 14إيال زيرس ،سورية :احتجاج ،ثورة ،حرب أهلية (تل أبيب :جامعة تل أبيب)2014 ،
(بالعربية).
 15إيال زيرس" ،ربيع يف دمشق :الرصاع املتجدد عىل سورية" ،الرشق الجديد (همزراح
هحداش) ،العدد ( )2013( 12بالعربية).
'16 Benny Miller, “Between Warm Peace or Hot War: The 'Arab Spring
and the Post-Cold War International Order,” Prepared for Presentation at
the Annual Meeting of the American Political Science Association, Chicago
2013.

مراجعات و عروض كتب
اإلنتاج المعرفي اإلسرائيلي عن الربيع العربي بين التوجه األيديولوجي واألداة االستشراقية

من أن الربيع العريب سيخلص إىل "شتاء إسالمي" ،يعوق التحوالت
الدميقراطية ،وينتهي بفشل الدولة العربية ،ويركز عىل االنعكاسات
األمنية للربيع العريب عىل استقرار املنطقة والعامل ،وطب ًعا عىل إرسائيل
(تشكّل هذا التوجه بتأثري تنظريات ،صامويل هنتنغتون ،وروبرت
كابالن ،وبرنارد لويس وغريهم من املحافظني الجدد يف اليمني األمرييك).
ويعترب الكاتب أن إرسائيل تنتمي إىل هذا التوجه يف مقاربتها للربيع
العريب .يف هذه النقطة تحدي ًدا ،اعترب الكاتب أن املوقف اإلرسائييل نابع
من تصورات عقالنية أمنية فحسب ،فيام اعتقد أن التشاؤم اإلرسائييل
هو موقف أيديولوجي معا ٍد لكل تحول دميقراطي جوهري وحقيقي
فضل عن كونه مقاربة أمنية تنتمي إىل التوجه
يف املنطقة العربيةً ،
التشاؤمي العلمي .أما التوجه التفاؤيل فهو يرى يف الربيع العريب جز ًءا
من "نهاية التاريخ" التي نظّر لها فرانسيس فوكوياما ويتجىل فيه انتصار
القيم الليربالية والدميقراطية يف العامل بعد الحرب الباردة .ويسلك
التوجه الواقعي مسا ًرا براغامت ًيا يف مقاربته للربيع العريب ،فهو يدرس
التحوالت والتغيريات الحاصلة ويتخذ موقفًا منها بناء عىل املصالح التي
يتبناها التوجه الواقعي .وتجىل ذلك ،عىل سبيل املثال ،يف قنوات الحوار
التي أدارتها الواليات املتحدة مع اإلخوان املسلمني بعد الثورة املرصية،
وبعد االنتخابات الرئاسية األوىل.
ميثل كتاب املسترشق اإلرسائييل رفائيل يرسائييل ،بعنوان من الربيع
العريب إىل الشتاء اإلسالمي( ،((1أحد تعبريات التصور اإلرسائييل اليميني
املحافظ تجاه الثورات العربية؛ فرؤيته لإلسالم والحركات اإلسالمية
هي أحادية تصل إىل درجة العنرصية السطحية .ويدعي يرسائييل،
نظم إسالمية ،وح ّيد األنظمة السلطوية التي
أن الربيع العريب أنتج ً
لجمت الحركات اإلسالمية ،ويصل إىل نتيجة أن هذه الحركات لن
تكتفي بتطبيق الرشيعة اإلسالمية يف البلدان التي تحكمها ،بل ستعمل
عىل التحريض وإعالن الجهاد ضد الغرب .ونؤكد يف هذا السياق ،أن
الباحث أنجز كتابه ،كام يتبني من شكره ملن عاونوه عىل إصداره عام
 ،2012وصدر يف عام  ،2013وهذا يدل أنه يقصد مبصطلح الحركات
اإلسالمية حركات مثل اإلخوان املسلمني يف مرص ،والنهضة يف تونس،
وحتى العدالة والتنمية يف تركيا .ويقرر ،بشكل اتضح أنه غري صحيح ،أن
النظم اإلسالمية هي البديل الوحيد الذي أفرزته الثورات العربية ،وأن
العرب أمام خيارين فقط إما البقاء مع األنظمة التسلطية وإما االنتقال
نحو نظم دينية( .((1وتدل هذه الخالصات العمومية والدوغامئية
التي يطلقها الباحث يف بداية كتابه عىل توجهه األيديولوجي الواضح
امل ُسبق ،وبعد مطالعة الكتاب يتضح أكرث أنه يتوجه نحو إثبات موقف
17 Rafael Israeli, From Arabic Spring to Islam Winter (New Brunswick and
London: Transaction Publishers, 2013).
18 Ibid., Introduction.
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أيديولوجي معا ٍد لإلسالم ،والحركات اإلسالمية املعتدلة ،والتحول
فضل عن قصور الكتابة وضعفها من
الدميقراطي يف العامل العريبً .
الناحية العلمية وامليثودولوجية.
ظهرت املقاربات األمنية للربيع العريب يف اإلنتاج البحثي اإلرسائييل يف
الحالة املرصية تحدي ًدا ،وذلك يعود للمكانة الخاصة ملرص يف التفكري
اإلسرتاتيجي اإلرسائييل؛ فاألبحاث التي تناولت الثورة املرصية تطرقت
باألساس ،من حيث الكم ،إىل التداعيات األمنية والسياسية للثورة
املرصية عىل األمن القومي اإلرسائييل ،أو دراسة األبعاد األمنية للثورة
املرصية .وحتى تلك األبحاث التي تناولت الثورة املرصية بالتحليل
والدراسة ومحاولة الفهم ،مل تُغ ّيب البعد اإلرسائييل يف تعاطيها مع
فمثل تناولت أبحاث أكادميية التحديات األمنية املرتتبة
الثورة املرصيةً .
عىل الثورة ،مثل االستقرار األمني يف شبه جزيرة سيناء ،والعالقة مع
قطاع غزة ،والعالقة مع إرسائيل ،وسباق التسلح بينهام ،وهو ما شغل
مراكز األبحاث اإلرسائيلية قبل الثورة .واألهم من ذلك كله ،االهتامم
البحثي األكادميي مبكانة املؤسسة العسكرية والجيش املرصي بعد
الثورة ،وال تخفي هذه األبحاث تأثري هذه املكانة سلب ًيا وإيجاب ًيا يف
إرسائيل ،حسب موقع الجيش من التحول الدميقراطي ،عالوة عىل أن
هذه الفرتة شهدت أبحاث ًا أكادميية إرسائيلية تهتم بالعالقة بني السيايس
والعسكري يف الثورات العربية وأثرها يف األمن القومي اإلرسائييل،
ومستقبل التحول الدميقراطي(.((1

مرحلة استعادة التوازن اإلستراتيجي :إقرار
انتهاء الربيع العربي
ارتبطت هذه املرحلة ّ
بتعث الربيع العريب يف مرص بعد االنقالب
العسكري يف متوز /يوليو  ،2013وتعقّد املسألة السورية عرب دخول
تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام "داعش" إىل األزمة ،وتعرث
التحوالت السياسية يف ليبيا واليمن ووقوف املوجة الثورية العربية
نتيجة كل هذه األحداث ،التي أعادت خطاب االستقرار واألمن إىل
األجندة العربية من جديد .أصاب إرسائيل يف هذه املرحلة رضبًا من
الثقة املهووسة بالذات .فمن جهة ،أثبتت للغرب ،بأنها الدولة الوحيدة
 19انظر عىل سبيل املثال جز ًءا من هذه املقاالت العلمية األكادميية ،يف:
Ehud Eilam, “Egypt: New Government, Old Challenges,” Defense and
Security Analysis, vol. 28 no. 2 (2012), pp. 185-191; Ehud Eilam, “Operational
Aspects of a Future War Between Egypt and Israel,” Defense and Security
Analysis, vol. 28, no. 3 (2012), pp. 260-267; Hillel Frisch, “The Egyptian
Army and Egypt's 'Spring',” Journal of Strategic Studies, vol. 26, no. 2 (2013),
pp. 180-204; Hillel Frisch, “The Role of Armies in the Arab Uprisings–An
;Introduction,” Journal of Strategic Studies, vol. 36, no. 2 (2013), pp. 177-179
Glen Segell, “The Arab Spring and Civil-Military Relations: A Preliminary
Assessments,” Scientia Militaria: South African Journal of Military Studies,
vol. 14, no. 2 (2013), pp. 42 - 59.
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التي تفهم العقلية العربية وأن األمل أو الواقع املتخيل املستقبيل الذي
زرعه الربيع العريب يف نفوس كثريٍ من الدوائر الغربية ،كان مجرد وهم،
بشت بذلك إرسائيل منذ البداية يف الرس والعلن .ومن جهة أخرى،
كام ّ
تعيش إرسائيل زه ًوا إسرتاتيج ًيا غري مسبوق يف تاريخ رصاعها مع العرب،
فالدول تنهار ،وجيوشها تتفكك ،والرصاعات األهلية والبينية اإلقليمية
تزداد ،والتناقضات اإلسرتاتيجية بني دول املنطقة تصب ملصلحة إرسائيل.
وأصبحت القضية الفلسطينية هامشية يف األجندة العربية ،لذلك
مل تتوان إرسائيل عن إفشال كل تسوية للحل من دون رادع ،وزيادة
سيطرتها الكولونيالية االستيطانية عىل فلسطني ،وشن حرب مدمرة
عىل قطاع غزة استمرت أكرث من خمسني يو ًما ،ووصلت ذروة ذلك يف
الخطاب الكولونيايل التقليدي الذي يتبناه رئيس الحكومة اإلرسائيلية،
بنيامني نتنياهو ،يف اعتبار إرسائيل رأس الحربة للعامل الغريب يف مواجهة
"اإلرهاب اإلسالمي".

ركزت األبحاث اإلرسائيلية يف هذه املرحلة عىل دراسة العامل العريب
"ما بعد الربيع العريب" ،واعتربت أن مرحلة الربيع العريب انتهت ،أي
الثورات من أجل الدميقراطية يف العامل العريب؛ فركزت عىل دراسة مرحلة
الربيع العريب وتقييمها ،وبحثت انعكاساتها عىل املنطقة ،والتي تتمثل
أساسا يف انهيار الدولة القُطرية ،وصعود تنظيم داعش .وكام فاجأ الربيع
ً
العريب املنظومة األكادميية واالستخباراتية اإلرسائيلية ،فإ ّن صعود داعش
وسيطرته عىل مساحات كبرية من األرض فاجأتهم مرة أخرى .ومل يكن
التشاؤم اإلرسائييل من الربيع العريب من صعود اإلسالميني إىل الحكم
وأسلمة الثورات ،يشري أو يتوقع ظهور داعش ،بل كان يقصد الحركات
اإلسالمية املركزية يف الدول العربية ،وخاصة حركة اإلخوان املسلمني يف
مرص .ويف دراسة صعود تنظيم داعش ،ميكن التمييز بني اإلنتاج البحثي
يف مراكز األبحاث التي ركزت عىل أسباب صعوده ومتدده ومصادر
قوته ،وهي أبحاث ذات وفرة تقريرية وضمور تحلييل وغياب مقاربات
نظرية ،وهمها األسايس هو الهم األمني ،وبني أبحاث أكادميية حاولت
فهم الظاهرة بصورة معمقة من خالل قوالب نظرية للعلوم االجتامعية.

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

بات تنظيم داعش محل اهتامم البحث اإلرسائييل ،ليس يف سياقات
فهمه فحسب ،بل أيضً ا يف بحث انعكاساته عىل مكانة إرسائيل وأمنها
يف املنطقة .واعتربت األبحاث اإلرسائيلية أن صعود داعش هو نقطة
نهاية الربيع العريب( .((2واملثري للسخرية يف اإلنتاج املعريف اإلرسائييل،
أنها املرة الثالثة أو الرابعة التي تعلن فيها أبحاث يف إرسائيل عن نهاية
الربيع العريب ،فهنالك أبحاث أشارت إىل أن صعود اإلخوان املسلمني
مبدارسهم املختلفة إىل الحكم هو نهاية الربيع العريب( .((2وهنالك من
دشن لحظة نهاية الربيع العريب بتعقيد األزمة السورية( ،((2وهنالك
من اعترب أن لحظة النهاية كانت يف االنقالب العسكري يف مرص ،واآلن
يظهر داعش كلحظة تاريخية سهلة لإلعالن عىل موت الربيع العريب يف
البحث اإلرسائييل.
نُرشت خالل هذه الفرتة أبحاثٌ تحاول دراسة الربيع العريب بنوع من
فمثل ظهرت
الهدوء املعريف الذي يعقب مرور فرتة زمنية عىل الحدثً ،
مقاربات نظرية حول األمة والقومية والدولة الوطنية .ونرش الباحث
اإلرسائييل يف جامعة تل أبيب ،اوريال ابولوف ،الذي حاول مقاربة
الربيع العريب من خالل التمييز بني القومية السلبية وبني القومية
اإليجابية ،معت ًربا أن القومية اإليجابية التي تعترب أن الشعب هو مصدر
الرشعية هي التي شكلت األرضية الفكرية للربيع العريب ،بينام تنحرص
القومية السلبية يف معارضة الحكم األجنبي .ويعترب ابولوف أن الثورة
الحقيقية للربيع العريب هي نشوء القومية اإليجابية التي أعادت مكانة
الناس كمصدر للرشعية ،وتتحدى هذه القومية النظام والوحدات
السياسية م ًعا( .((2وهناك مقاربة نظرية أخرى للربيع العريب قام بها
باحثان إرسائيليان حول دور املدينة يف االحتجاج االجتامعي ،وقد درسا
الدور الذي أداه الحيز املديني يف الحراك الشعبي والسيايس يف الربيع
مؤسسا للمدينة املتمردة ،وقد استحرض الباحثان حضور املدينة
العريب
ً
20 Ariel Koch, “Israeli Black Flags: Salafist Jihadi Representations in Israel
and the Rise of the Islamic State Organization,” Military and Strategic Affairs,
vol. 7, no. 2 (2015), p. 134.
21 Israeli.
وانظر أيضً ا مقالً لدوري غولد (مستشار سيايس سابق لنتنياهو ومدير عام وزارة الخارجية
اإلرسائيلية حال ًيا) "هل تحول الربيع العريب إىل خريف" ،القدس :املركز املقديس لشؤون
الجمهور والدولة .2015/5/29 ،ويشري غولد يف هذا املقال القصري ،بعد سقوط النظام
املرصي" :الخطر الحقيق عىل الربيع العريب هو من اإلخوان املسلمني  ...فقد اثبتوا توجهاتهم
الجهادية" ،يف:
http://jcpa.org.il/2015/5/.
وواضح أنه مل يبلور تصوره بدراسة جدية  -وبخاصة أن مرص مل تكن قد أنهت ثورتها إال قبل
أشهر قليلة  -بل عىل موقف أيديولوجي معاد للحركات اإلسالمية والدميقراطية يف مرص.
 22انظر عىل سبيل املثال مقالة للباحث اإلرسائييل املتخصص بالعلويني يف سورية ،بعنوان:
"سورية :محطة أخرية للربيع العريب؟" ( ،2012/4/15بالعربية) يف:
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4216233,00.html
23 Uriel Abulof, “The People Want(s) to Bring Down the Regime':
(Positive) Nationalism as the Arab Spring's Revolution,” Nations and
Nationalism, vol. 21, no. 4 (2015), pp. 658 - 680.
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اإلنتاج المعرفي اإلسرائيلي عن الربيع العربي بين التوجه األيديولوجي واألداة االستشراقية

يف الثورات العربية وحضورها يف االحتجاج االقتصادي واالجتامعي
يف إرسائيل يف صيف  ،2011والذي كان شعاره "الشعب يريد عدالة
اجتامعية" عىل غرار شعار الثورات العربية "الشعب يريد إسقاط
النظام"(.((2
كام ظهرت خالل هذه الفرتة أبحاث أكرث جدية يف محاول ٍة لدراسة أسباب
اندالع الربيع العريب .وال تختلف األدبيات اإلرسائيلية األكادميية والبحثية
كث ًريا عن باقي األدبيات يف مقاربتها ألسباب اندالع الثورات العربية.
فمثل ،يشري املسترشق اإلرسائييل ،اون فينكلر ،املتخصص بدراسة
ً
التحوالت االقتصادية والدميوغرافية يف املنطقة العربية ،أ ّن أسبابًا تتعلق
باملبنى االقتصادي للدول العربية أدت إىل اندالع الثورات العربية ،وهو
يفرق بني الدول النفطية والدول غري النفطية .ويعترب أن التحوالت
املركزية تحدث ،منذ الخمسينيات ،وحتى اندالع الثورات العربية يف
الدولة غري النفطية مستثنيًا الحالتني األردنية واملغربية ،ويرجع ذلك إىل
العالقة بني املبنى االقتصادي وعالقيته باملبنى االجتامعي والسيايس(.((2
أما الباحث اإلرسائييل ،حاييم آسا ،فإنه يقوم بكتابه عندما التقى
ماركس مع نيتشه يف ميدان التحرير ،مبقاربة فلسفية للمجال اإللكرتوين
ودوره يف اندالع الثورات العربية ،ويعتقد أن الثورة اإللكرتونية تشبه
ثورة الطباعة يف القرن السادس عرش ،ويزعم يف كتابه أن الثورة ليست
حدث ًا مفاجئًا ،بل هي صريورة تنضح يف وعي الناس ،فإىل جانب الغربة
التي يعيشها الناس (وهو مصطلح ماركيس أخذه الكاتب من ماركس)،
فهنالك حاجة إىل مركبني الندالع الثورة ،الثقة بني املعارضني ،وإميانهم
بقدرتهم عىل إحداث تغيري .ومن دون هذين املركبني فستكون الثورة
مجرد حدث احتجاجي محدود .إن الثقة واإلميــان باالنتصار أمام
جيوش وأنظمة عاتية ،يغذي أحدهام اآلخر ،وهذا بدوره ينتج صريورة
ديالكتيكية تدمج بني العقالين املبني عىل حسابات القوة أمام النظام،
وغري العقالين املعتمد عىل الشعور بالقوة والقدرة عىل التغيري(.((2
24 Daniel Monterescu and Noa Shaindlinger, “Situational Radicalism: The
Israeli 'Arab Spring' and the (Un)Making of the Rebel City,” Constellations,
vol. 20, no. 2 (2013), pp. 229 - 253.
 25اون فينكلر" ،من "ربيع سيايس" إىل "خريف اقتصادي" :إىل أين تتجه الدولة العربية
غري النفطية؟" مجلة الرشق الجديد ،العدد ( )2013( 12بالعربية)؛ انظر أيضً ا:
Onn Winckler, “The 'Arab Spring': Socioeconomic Aspects,” Middle East
Policy, no. 4 (2013), pp. 68 - 87.
ويف مقال آخر ناقش فينكلر وباحث إرسائييل آخر تأثري الربيع يف قطاع السياحة يف الدول
النفطية وغري النفطية ،وهو منوذج ملقاربة الربيع العريب اقتصاديًا قبل اندالعه وبعده ،يف:
Yoel Mansfeld and Onn Winckler, “can this be spring? Assessing the impact
of the 'Arab Spring' on the Arab tourism industry,” Turizam: znanstvenostrucni casopis, vol. 63, no. 2 (2015), pp. 205 - 223.
 26حاييم آسا ،عندما التقى ماركس ونيتشه يف ميدان التحرير (تل أبيب :منشورات
"درور لنيفش"( )2013 ،بالعربية).

اهتم باحثون إرسائيليون وخاصة من كليات اإلعالم واإلعالم السيايس
بدور شبكات التواصل االجتامعي واإلعالم اإللكرتوين كأحد أسباب
انطالقة الثورات العربية .ومل تنطلق هذه األبحاث من ادعاء أن شبكات
التواصل االجتامعي كانت أداة للثورة ،بل كانت أحد أسباب الثورة.
فمثل ،يف أحد املقاالت ،حاول باحثون إرسائيليون مقاربة الربيع العريب
ً
(((2
كفعل جامعي بواسطة األطر النظرية لإلعالم االجتامعي اإللكرتوين .

مراكز األبحاث :بين توجهات
بحثية حذرة ومحافظة
ومستبشرة
سنعرض يف هذا املبحث ثالثة كتب بحثية إرسائيلية تلخص الربيع العريب
بعد عام أو عامني من اندالع الثورات العربية .وهي الكتب الوحيدة
التي صدرت بالعربية حتى عام  ،2013وتحاول تلخيص التحوالت يف
املنطقة العربية وتقييمها وقراءتها .وصدرت الكتب الثالثة عن مراكز
أبحاث مختلفة يف إرسائيل من حيث التوجه األيديولوجي واألهداف.
يف ذكرى مرور عام عىل اندالع الثورات العربية ،أصدر معهد دراسات
األمن القومي يف تل أبيب كتابًا بحث ًيا ،بعنوان :عام عىل الربيع العريب:
االنعكاسات اإلقليمية والدولية ،وقد اختار املركز أن تكون صورة
الغالف المرأة مرصية ُمنقبة ،وهو يوحي مبصري الربيع العريب ،حسب
رأي املركز ،حتى قبل أن يبارش الشخص قراءة الكتاب؛ أي سيطرة اإلسالم
السيايس عىل الربيع العريب( .((2يف املقابل ،أصدر مركز بيغن-سادات
27 Gadi Wolfsfeld, Elad Segev and Tamie Sheafer, “Social Media and the
Arab Spring Politics Comes First,” The International Journal of Press/Politics,
vol. 18, no. 2 (2013), pp. 115 - 137.
 28يوئيل غوجنسيك ومارك هيلر (محرران) ،عام عىل الربيع العريب :االنعكاسات
اإلقليمية والدولية (تل ابيب :مركز دراسات األمن القومي( )2012 ،بالعربية).
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للدراسات اإلسرتاتيجية ،كتابًا يلخص عامني من أحداث الربيع العريب،
ونرش أبحاثه يف دار نرش عاملية أكادميية( .((2أما الكتاب الثالث فهو
صادر عن مركز أبحاث جديد تأسس عام  ،2011وهو "املعهد اإلرسائييل
للسياسات الخارجية اإلقليمية"( .((3تُ ثل املراكز الثالثة توجهات مختلفة
يف مقاربة الثورات العربية .فمركز بيغن-سادات هو مركز مييني محافظ
يتبنى توجهات دوغامئية-قاطعة من الربيع العريب ،يغلب عليها الطابع
األيديولوجي ،ومع ذلك فهو يعترب أحد املراكز املهمة يف إرسائيل ،ألنه
يعرب عن النظام السيايس اإلرسائييل الراهن ،وهو ُيثل الالمنطوق
السيايس لرئيس الحكومة بنيامني نتنياهو ،الذي ألقى "خطاب بار إيالن"
عام  2009يف املركز املوجود يف جامعة بار إيالن الدينية الصهيونية .أما
مركز دراسات األمن القومي ،فإن مقارباته للربيع العريب هي مقاربات
أمنية وإسرتاتيجية ،وأقل أيديولوجية .أما معهد السياسات الخارجية،
فإن قراءته للربيع العريب هي قراءة تفاؤلية تعتقد أن فيه الكثري من
الفرص إلرسائيل ،ليس من الناحية األمنية واالسرتاتيجية فحسب ،بل يف
قدرته عىل بناء نظام سيايس مستقر من خالل االنتقال إىل الدميقراطية.
ويف قراءة ملجمل الكتابات والدراسات واألوراق البحثية التي صدرت عن
املركزين األولني يف السنوات الخمس األخرية ،نجد أن مركز بيغن-سادات
تبنى موقفًا أيديولوج ًيا ُمعاديًا للربيع العريب ومتشامئًا من مستقبله،
ومعتم ًدا عىل توجهات استرشاقية وتفسريات ثقافية منطية للمجتمعات
العربية .وبغض النظر عن أن بعض التوقعات العمومية التي أطلقها
املركز قد تحققت أو ال ،فإنها مل تصدر بناء عىل أبحاث علمية رصينة
أو دراسات أكادميية تطبيقية ،بل كانت مجرد أحكام مسبقة صدقت
يف بعضها وخابت يف بعضها اآلخر .فعىل سبيل املثال ،كجزء من توجهه
لنفي الصفة الدميقراطية عن جوهر الربيع العريب ،كان توجه املركز دامئًا
ّ
عرب كتاباته أن الربيع العريب سيؤدي إىل أسلمة الدول العربية ،وسيطرة
حركات اإلسالم السيايس عىل مقاليد الحكم .يحمل هذا التوجه رؤية
ضيقة وجاهلة يف الوقت نفسه؛ ضيقة ،ألنه ال يرى ديناميكيات الحراك
الثوري العريب ،لذلك فإن أسهل تحليل هو القول بسيطرة حركات اإلسالم
السيايس عىل الربيع العريب .أما جاهلة ،فألنه يفرتض بشكل استرشاقي
ومنطي ،أن هنالك تناقضً ا بني صعود الحركات اإلسالمية ،مثل اإلخوان
29 Efraim Inbar (ed.), The Arab Spring, Democracy and Security: Domestic
and International Ramifications (London and New York: Routledge, 2013).
لن استعرض الكتاب يف هذا البحث ،إذ ميكن العودة إىل مراجعة الكتاب التي قام بها الباحث
يف مجلة سياسات عربية ،العدد الثالث عرش.
 30منرود غورن وجينيا يودكوفيتش (محرران) ،إرسائيل والربيع العريب :الفرص يف التغيري
(رمات غان :املعهد اإلرسائييل للسياسات الخارجية اإلقليمية( )2013 ،بالعربية).
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املسلمني للحكم وبني التحول الدميقراطي( .((3ومع أن هذا الحكم
األيديولوجي امل ُسبق تحقق مؤقتًا يف مرص وتونس واملغرب ،فإنه بعد
تحليل حول صعود داعش
االنقالب العسكري يف مرص استبدل به املركز ً
كنتاج للربيع العريب وحالة الفوىض( ،((3وليس كنتاج لتعرث الربيع العريب.
يف كتاب مركز دراسات األمن القومي ،الذي اشرتك يف كتابته سبعة
عرش باحثًا ،كان املوضوع األسايس للكتاب بعد عام عىل الربيع العريب،
هو االنعكاسات اإلسرتاتيجية للثورات عىل البيئة اإلرسائيلية واإلقليمية
والدولية .ومن املهم التطرق إىل الخالصة التنفيذية للكتاب ،والتي كتبها
رئيس املركز ،عاموس يدلني ،وقد شغل سابقًا رئيس شعبة االستخبارات
العسكرية يف الجيش اإلرسائييل .تدل مقاربة يدلني للربيع العريب بعد
عامني ،عىل أنها مقاربة أمنية إسرتاتيجية باألساس ،وال تخلو من مقوالت
فرضتها آنية الحدث ،من دون فهم كُنهها ومستقبلها .فهو يحاول أن
يحدد من الفائز والخارس من الربيع العريب ،وهي معادلة دوغامئية
تتعامل مع الرصاعات السياسية العربية يف مرحلة االنتقال الدميقراطي
املرحيل (أي بعد عامني) كمعادلة صفرية .ويُحدد يدلني أن الفائز
املركزي هو اإلسالم السيايس .أما الخارسون ،فهم األقليات الدينية،
والنساء ،وإرسائيل ،والسعودية ،والواليات املتحدة األمريكية .كام يقرر
يدلني ،من جهة ،أن التوجه السني يف صعود بينام التوجه الشيعي
يرتاجع ،ويعترب يف مكان آخر إيران من الرابحني من الربيع العريب( .((3إن
الصفري
قراءة الربيع العريب من خالل معادلة الفائز والخارس مبطلقه
ّ
هي قراءة أمنية ،تنطلق من إطار املصالح اإلرسائيلية فحسب .يف باقي
الفصول ،ال يقدم الكتاب مقاربات جديدة تختلف عن املقاربات التي
ظهرت يف اإلنتاج املعريف اإلرسائييل عمو ًما ،مثل التمييز بني الدول
امللكية والدول الجمهورية ،وبني اإلسالم السيايس والعلامنيني ،ومواقف
القوى اإلقليمية وغريها.
يف كتاب معهد السياسات اإلقليمية ،نجد توج ًها بحثيًا مختلفًا عن
التوجهني السابقني ،شارك يف كتابة فصوله أحد عرش باحثًا تبنوا مواقف
داعمة للتحول الدميقراطي يف العامل العريب وحرية الشعوب .وحاولوا
عرض الفرص السانحة إلرسائيل يف حل الرصاع مع الفلسطينيني ،واستقرار
فمثل يف فصل للمؤرخ اإلرسائييل
املنطقة يف خضم الربيع العريبً .
املعروف موشيه معوز من الجامعة العربية ،أشار إىل أن الربيع العريب
 31انظر عىل سبيل املثال ال الحرص مجموعة من هذه األبحاث (تنرش األبحاث يف الغالب
باللغتني العربية واإلنكليزية ،اخرتت عرض تلك التي نرشت باللغتني م ًعا):
;)Max Singer, Egypt's Classic Strategy Tringle (Bar-Ilan: BESA Center, 2011
Mordechai Kedar, The Plagues of Egypt (Bar-Ilan: BESA Center, 2011); Hillel
Frisch, Egypt's Constitutional Crises (Bar-Ilan: BESA Center, 2011).
 32يعقوب عميدرور ،الفوىض يف أعقاب العاصفة الكاملة (رمات غان :مركز بيغن-
سادات( )2015 ،بالعربية).
 33عاموس يدلني" ،سنة عىل الربيع العريب" ،يف :غوجنسيك وهيلر (محرران) ،ص .15 - 14

مراجعات و عروض كتب
اإلنتاج المعرفي اإلسرائيلي عن الربيع العربي بين التوجه األيديولوجي واألداة االستشراقية

سوف ينتج حركات إسالمية براغامتية ومعتدلة( .((3ويف مقدمة الكتاب
يشري املؤرخ اييل بوديه ،من الجامعة العربية إىل أن الربيع العريب يفتح
فرصا لالستقرار والسالم والرفاهية لشعوب املنطقة ،ويجب التعامل
ً
معه ليس كخطر بل كفرصة تاريخية للتغيري نحو األفضل(.((3

خاتمة ونقاش
تناول الربيع العريب بالبحث والدراسة ،باألساس ،الباحثون واملحارضون
يف كليات تاريخ الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف الجامعات اإلرسائيلية،
ومراكز األبحاث التي تختص بالدراسات الرشق أوسطية ،والقضايا
اإلسرتاتيجية واألمــن القومي .ويف الدرجة الثانية ،تناوله باحثون
ومحارضون يف العلوم السياسية .ونتطرق هنا إىل بعدين حول اإلنتاج
املعريف اإلرسائييل يف ما يتعلق بالربيع العريب :منهجي-ميثودولوجي،
ومعريف-إبستمولوجي .يف املجمل ،فرض النسق األكادميي املعريف
نفسه عىل الزاوية التي اشتبك بها الباحث اإلرسائييل مع الربيع العريب.
وجاءت األبحاث اإلرسائيلية حول الربيع العريب من خالل النسق املعريف
املحدد الذي ينتمي له الباحث ،وليس من خالل مقاربات معرفية
متعددة األنساق ،وهذا يشكل قصو ًرا كب ًريا يف التعمق بديناميكيات
ومدخل الستحضار األيديولوجيا يف البحث العلمي.
ً
الربيع العريب،
فاملؤرخ اإلرسائييل الذي بحث يف الربيع العريب بقي أس ًريا للمنطقة
العربية ،وحتى للدولة العربية التي تخصص فيها ،ومل يدرك بالنسق
املقارن والقالب النظري ديناميكيات شبيهة حدثت لثورات عرب التاريخ
ويف مناطق أخرى خارج املنطقة العربية .هنالك مسترشقون يجهلون
ذلك ،فيعتقدون أن العرب هم ظاهرة فريدة يف التحوالت االجتامعية
والسياسية ،وهنالك مسترشقون مؤدلجون يخصون العرب بظواهر
 34موشيه معوز" ،اإلسالم السيايس والربيع العريب" ،يف :املرجع نفسه ،ص .41 - 34
 35اييل بوديه" ،مدخل الربيع العريب كفرصة تاريخية" ،يف :غورن ويودكوفيتش (محرران)،
ص .6 - 5
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تاريخية ،وهم عدائيون تجاه كل تحول دميقراطي يف املنطقة العربية،
وهم معروفون يف املشهد األكادميي اإلرسائييل ،فقسم منهم متدينون
ويهاجمون املجتمعات العربية عىل تدينها ،ويعتربون الدين والتدين
يف املنطقة العربية مناقضً ا للتحول الدميقراطي ،وهم أنفسهم يدعمون
أحزابًا وتيارات سياسية ذات توجهات دينية يف إرسائيل ،ومعادية حتى
للدميقراطية اإلرسائيلية الهشّ ة.
أما الباحث القادم من العلوم االجتامعية ،فهو يحاول دراسة الربيع
العريب من خالل قوالب نظرية جاهزة حول التحول الدميقراطي
والثورات ،من دون معرفة أولية بتاريخ املنطقة وتشكل الدول العربية
وأنظمتها السياسية .ويهدف هذا الباحث إىل استنباط مناذج نظرية
تعميمية من أطر نظرية قامئة ،وهو يخفق يف ذلك ألن هذه األطر ال
متده باملعرفة العميقة عن املنطقة العربية .واللحظة الراهنة ،موضوع
البحث ،غري مقطوعة عن التاريخ العريب الحديث واملعارص .فيصل إىل
خالصات دراماتيكية يف وصف اللحظة الراهنة ،مع أن هنالك لحظات
يف التاريخ العريب ال تقل دراماتيكية عن الراهن.
يتبني من مراجعة اإلنتاج املعريف اإلرسائييل ،أن األبحاث الذي انطلقت
من أنساق معرفية محددة يف العلوم االجتامعية تعاملت مع الربيع
العريب كظاهرة بحثية تُؤسس ألجندات بحثية جديدة يف دراسة الظواهر
االجتامعية والسياسية ،وطغى عىل أبحاثها املقاربات النظرية بهدف
التجديد املعريف ،وخاصة يف العلوم السياسية .بينام ذهبت الدراسات
التطبيقية األكادميية لفهم الربيع العريب وتفكيكه معرف ًيا وفهم أسبابه.
وظهرت الدراسات التطبيقية يف األبحاث اإلعالمية واالقتصاد وبعض
الدراسات التاريخية .يف املقابل ،ظهرت األبحاث التي انطلقت من
مراكز البحث والدراسات الرشق أوسطية واإلسرتاتيجية ،وخاصة التاريخ،
كدراسات تقريرية ،منكفئة عىل ذاتها؛ مبعنى أنها اهتمت بدراسة
انعكاسات الربيع العريب عىل االستقرار اإلسرتاتيجي اإلقليمي واألمن
القومي اإلرسائييل .كام أنها ال تنطلق من دراسة متعددة األنساق ،ومل
تُنظّر حتى من داخل نسقها الخاص ،ومل تقدم رؤى مقارنة التي عادة
تقوم عىل كبح جامح التفكري االسترشاقي من خالل املقارنات التاريخية
خارج املنطقة العربية .وأعلنت الدراسات االسترشاقية بعد عامني فقط
أن الثقافة واملجتمعات العربية واإلسالمية ال تقبل الدميقراطية ،بسبب
تعرث الربيع العريب ،وكان ميتزج مع هذه الخالصات ،فرحة األيديولوجي
بانتصاره عىل خصومه ،من دون أن يبذل عناء املؤرخ ليجري مقاربات
تاريخية (ليست نظرية) مع أحداث شبيهة لدى شعوب أخرى.
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شمس الدين الكيالني

*

قراءة في كتاب "العالقات
المدنية  -العسكرية والتح ّول
الديمقراطي في مصر بعد ثورة  25يناير"

عنوان الكتاب :العالقات املدنية  -العسكرية والتح ّول الدميقراطي يف مرص بعد ثورة  25يناير.
املؤلّف :هاين سليامن.
النارش :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
السنة.2015 :
عدد الصفحات120 :
*

باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.

مراجعات و عروض كتب
قراءة في كتاب "العالقات المدنية  -العسكرية والتحوّ ل الديمقراطي في مصر بعد ثورة  25يناير"

خاصة
اكتىس موضوع العسكر يف الحياة السياسية املرصية أه ّمية ّ
ربا يعود ذلك إىل أ ّن والدة الجيش
لدى الباحثني منذ وقت مديدّ .
املرصي الحديث قد ارتبطت بتجربة محمد عيل التحديثية يف منتصف
القرن التاسع عرش .فعىل غرار محاولة التحديث العثامين ،عملت
مرص تحت قيادة محمد عيل بتحديث الجيش أولً بصفته مركز القوة
يف الدولة ومصدرها ،قبل أن يفكر يف التحديث الثقايف واالجتامعي.
ث ّم ما لبثت هذه التجربة أن اصطدمت بأثقال طموحات محمد عيل
أول ،ومبخاوف الدولة العثامنية من هذه الطموحات ثان ًيا ،وبالقوة
ً
الغربية النافذة ثالثًا .فغدا (املرشوع) ضحية تظافر تلك العقبات
الثالث ،فانكمشت طموحات محمد عىل اإلمرباطوية لتنزوي داخل
تخب .فموقع مرص بني
مرص ،غري أن طموحات ساللة محمد عيل مل ُ
أسيا وأفريقيا وإطاللتها عىل البحرين األبيض واألحمر أورث زعامتها
حامل
الطموح للقيام بدور أكرب يف اإلقليم .فربز الخديوي إسامعيل ً
مرشو ًعا تحديث ًيا طمو ًحا ،كانت قناة السويس إحدى إنجازاته ،فكان
من نتيجته أن أثقلت التكلفة واملديونية القطر املرصي وأخضعته
للرقابة األجنبية التي عملت يف النهاية عىل إزاحة اسامعيل ملصلحة
ابنه توفيق الذي سمع دروس األفغاين ومحمد عبده بال طائل .فإذا
كان الطموح اإلمرباطوري قد طوى تجربة محمد عيل ،فإ ّن الطموح
التحديثي الكبري للخديوي إسامعيل الذي تجاوز الحد املقبول آنئذ
للغرب كان وراء تحطمه ،فانتفض الجيش مجد ًدا بقيادة عرايب،
يف عهد الخديوي توفيق ور ًدا عىل فساده واستبداده ،ليقوم بدور
قيادي يف معركة مزدوجة جمعت بني الدميقراطية الدستورية
الربملانية ،والتحرر الوطني من وصاية الغرب ،اندمج فيها التحديث
الثقايف الدميقراطي الدستوري ،فاصطدمت محاولة عرايب التحررية
الدميقراطية بتدخل بريطانيا التي مل ترتدد يف التضحية بقيمها
الدميقراطية عىل مذبح مصالحها .فانطوى ذكر الجيش إىل أن قام
بثورة  23يوليو  ،1952فتصدرت املؤسسة العسكرية الدولة وإدارة
املجتمع تحت قيادة عبد النارص ،ث ّم ُجدد الحديث عن عالقات املدين
بالعسكري يف مجرى ثورة  25يناير ،2011إىل أن أمسك الفريق عبد
الفتاح السييس ،رمز املؤسسة العسكرية ،بالسلطة.
يأيت عمل هاين سليامن البحثي يف ضوء تجربة ثورات الربيع العريب
يف نجاحاتها وإخفاقاتها ،ودور املؤسسة العسكرية يف فصولها .فكانت
مرص ميدان دراسته ،فتقىص تأثري املؤسسة العسكرية يف مجرى ثورة
 25يناير .حاولت هذه الورقة تف ّحص موضوعات كتاب سليامن
بتحليالته واستنتاجاته ،وتوقعاته ملستقبل مرص ،وذلك بالعودة إىل
الدور الذي قام به الجيش منذ تنحي مبارك ،إىل استالم السييس،
إضافة إىل ذلك تسعى الورقة إىل تف ّحص عالقة الجيش باملجتمع مع
تعب عن
استمرار إرادة التغيري الدميقراطي لدى املرصيني التي ما تزال ّ
نفسها بأساليب مختلفة.
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هيكل الكتاب ومقاصده
ومنهجه
يقسم الكاتب دراسته أربعة فصول ،بدأها مبقدمة يبسط فيها
ّ
إشكالية البحث وأسئلته ،وهدفه .يبحث نظريًا ،يف فصله األول ،عن
العالقة املدنية  -العسكرية وتأثريها يف عملية التح ّول الدميقراطي،
بتقص جذور العالقة العسكرية املدنية
ويتبع ذلك يف الفصل الثاين ّ
التي ترضب يف عمق التاريخ املرصي ،وترجع عىل األقل إىل تجربة
ويخصص الفصل الثالث
محمد يف بناء مؤسسة عسكرية حديثة.
ّ
وصول إىل
ً
لتجربة املؤسسة العسكرية بعد ثورة  23يوليو ،1952
ثورة  25يناير ومآالت هذه العالقة الصعبة .لينتقل يف الفصل الرابع
ليعرض عىل قارئه العديد من السيناريوهات املستقبلية ،واالحتامالت
التي يحملها الحارض .من دون أن يغفل آثار العالقات اإلقليمية
والدولية يف ترجيح هذا السيناريو أو ذاك.

ال شك يف أ ّن اإلشكالية التي تلح عىل املؤلّف إمنا تتعلق بعالقة املؤسسة
مهم "يف تحديد
العسكرية باملجتمع ،العتقاده أ ّن لهذه العالقة شأنًا ًّ
مسار عملية التح ّول الدميقراطي يف مرص منذ  25يناير  .2011بل إ ّن
لهذا العامل الثقل األكرب يف تحديد النتيجة املستقبلية لهذه العملية،
إ ّما يف اتجاه الدميقراطية الراسخة ،وإ ّما باالرتداد إىل النظام التسلطي،
وإ ّما باتجاه النظام الهجني"((( .وانطالقًا من اعتقاده أ ّن العالقات
بني العسكري واملدين هي العامل الوازن يف فهم مستقبل النظام
السيايس يف مرص ،يتساءل الباحث إن كان هناك من منوذ ٍج للعالقة
بني العسكري واملدين تقود إىل تسهيل عبور مرص نحو الدميقراطية.
لذا غدا من أبرز أهداف البحث تحليل طبيعة املؤسسة العسكرية
املرصية وسامتها وتح ّوالت دورها يف النظام السيايس يف تاريخ مرص
املعارص ،حتى نهاية حكم مبارك ،مرو ًرا بنظام  23يوليو  .1952وهذا
الهدف يكتيس أهمية خاصة لدى سليامن ،وذلك لتأثري العسكر يف
 1هاين سليامن ،العالقات املدنية العسكرية والتحول الدميقراطي يف مرص بعد ثورة 25
يناير (الدوحة  -بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2015 ،ص.9 - 8
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مصري التح ّوالت السياسية يف مرص .وقد اتخذ من املقاربتني الثقافية
سبيل ملراقبة تح ّول دور املؤسسة العسكرية .وحاول ،يف
والسياسية ً
سبيل ذلك ،العودة إىل املصادر التي تناولت دور املؤسسة العسكرية
املرصية يف التنمية والتح ّول االجتامعي ،وأبرزها كتاب أنور عبد
امللك "مرص :مجتمع عسكري" .وهي دراسة عكست وجهة النظر
اليسارية الدارجة التي كانت ،ورمبا ما تزال ،تأمل خ ًريا من دور
العسكر(التقدمي) ،وكتاب حازم قنديل "العودة عىل ظهر الحصان:
الجيش بني ثورتني" والذي يعاين الراهن يف الثورة وما آلت عىل يد
العسكر ،حينام اعتلوا صهوة جواد مرص مجد ًدا ،يفتقدون رؤية
مستقبلية ت ِ
ُكسب ُهم رشعي ًة ما.

مفاهيم حاكمة للعالقة
المدنية – العسكرية
يذكّرنا املؤلّف أ ّن العالقات املدنية  -العسكرية هي إحدى الفروع
املعرفية لعلم االجتامع السيايس والعسكري الذي رشع يف الظهور
يبي الطرق التي ميكن أن
بعد الحرب العاملية الثانية .وحاول أن ّ
يهيمن بها املدين عىل الحقل العسكري .ويرى املؤلّف أ ّن أول األدبيات
وأهمها ،يف هذا العلم ،ظهرت عام  1957وكانت لصامويل هانتنغتون
"الجندي والدولة" .استمد هانتنغتون معايريه النظرية ،مثل نظرائه
الالحقني ،من تقاليد الدميقراطيات الغربية .فش ّدد عىل استقاللية
املجالني العسكري واملدين ،يف الوقت الذي بدأت فيه البلدان النامية
يف تجربة التداخل بني املجالني وهيمنة العسكري عىل املدين (ص.)20
ويرى هانتنغتون أ ّن تحقق السيطرة املدنية عىل القوات املسلحة يف
النظام الدميقراطي من خالل ما سامه السيطرة املوضوعية ،عن طريق
تكريس االحرتافية العسكرية وتبعية فاعلة من الجيش للمؤسسة
املدنية الحاكمة .ومؤك ًدا الفصل بني املجالني املدين والعسكري.
غري أننا نعرف أ ّن أهم كتاب عكس وجهة النظر الغربية الليربالية هو
كتاب والت ويتامن روستو "مراحل النمو االقتصادي األمرييك" ،الصادر
عام  .1960وافرتض أ ّن هناك ثالث مراحل للنمو تواجه البلدان
للتنمية ،كان هانتنغتون حينها مغمو ًرا ،ويرى املؤلّف أ ّن التطور
يف العامل الثالث كان مغاي ًرا لهذا التصور الليربايل ،إذ ازداد تدخل
الجيش يف هذه البلدان ،فتباينت تفسريات هذا التدخل العسكري
يف امليدانني السيايس واملدين ،من مقاربة تعزو األمر إىل العوامل
الثقافية ،وأخرى تعيد األمر إىل التدخل الخارجي .وثالث يرجعه إىل
طبيعة الدولة حديثة أم تسلطية ،أو الرتكيز عىل املعطيات الذاتية
للمؤسسة العسكرية.

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

وأشار سليامن إىل بعض املؤلّفات التي تناولت تصاعد دور العسكر
وأبرزها كتاب أريك نوردلينغر (ص  ،)23ويف الحقيقة إ ّن املؤلّفات
التي جذبت الجمهور واألنظمة يف املرحلة (اليسارية  -القومية) هي
مؤلفات ق َّدمت وجهة نظر مغايرة لوجهة النظر الليربالية الغربية،
مثل مؤلفات شارل بتلهايم ،وبول باران وتوماس سنتش ،وأصحاب
(نظرية التبعية) .يف املقابل ق ّدم االتحاد السوفيايت نظرية موازية
تس ِّوغ له تحالفه مع األنظمة العسكرية االستبدادية ،وهي نظرية
(التطور الالرأساميل) .ولقد اتسمت تلك املؤلّفات بالطابع اليساري
فهي مل تعرتض عىل دور العسكر يف السيطرة عىل السلطة ،بل تحبذه،
إذا كان العسكر من الطبقات الشعبية ،واتخذوا طريق التنمية
التقدمية :مركزية سياسية واقتصادية وتنامي دور الطبقات الشعبية،
وبناء اقتصاد بعيد عن التبعية ،ومعادي لإلمربيالية.
انطلق املؤلّف من فرضية أ ّن الجيش املرصي يتّسم بخاصية تاريخية،
تتمثل يف أنه اضطلع بدور محوري يف الحياة السياسية املرصية،
فحظي دامئًا "باحرتام وتقدير عاليني يف الذاكرة الجمعية للشعب
املرصي" ،وساهم بطريقة فعالة يف بناء الدولة واستقاللها الوطني،
وحامية الوطن .وهي خاصية يرى فيها الباحث رشوطًا تاريخية
وثقافية ومؤسسية عسكرية تدفع الجيش نحو التدخل السيايس ،ومن
ث ّم "تجعل السيطرة التامة عىل املؤسسة مهمة صعبة تتطلب جه ًدا
ضخم" من املرصيني.
ً

الجيش والسياسة في مصر
عىل الرغم من أ ّن املؤلّف يعرف أ ّن تأسيس الجيش املرصي يعود
إىل عهد محمد عيل باشا ،وم َّر يف مرحلته الثانية بثورة أحمد عرايب
 ،1881ويف حلقته الثالثة بثورة الضباط األحرار  23يوليو ،1952فإنه
يُركّز انتباهه عىل املرحلة املمتدة بني  23يوليو وثورة  25يناير ،2011
فراقب التح ّول الذي أصاب موقع الجيش ،هيمن الجيش خالل هذه
املرحلة عىل الحكم والسياسة إىل أن وقعت هزمية  5حزيران ،1967
وه ّزت مكانته.

مراجعات و عروض كتب
قراءة في كتاب "العالقات المدنية  -العسكرية والتحوّ ل الديمقراطي في مصر بعد ثورة  25يناير"

وكان الضباط ،خالل هذه الفرتة ،قد تح ّولوا إىل نخبة حاكمة للبلد،
واحتكروا السياسة ،وألغو الحياة الحزبية .واحكموا سيطرة الجيش
عىل الدولة واملجتمع ،إىل أن أعادت هزمية حزيران  1967صوغ
البنية املؤسسية للجيش بطريقة تُعزز الحرفية واالنضباط العسكري
فيه .وهو ما ساهم يف نتائج حرب أكتوبر  .1973ث ّم جرت محاولة يف
زمن السادات لنزع الطابع العسكري عن النظام ،وإىل تحييد الجيش.
ثم ازداد تراجع دور الجيش السيايس ،بعد اتفاقية الصلح ،وتقليص
اإلنفاق العسكري .لكن يف مقابل تراجع الدور السيايس والحريب
للجيش ،كام يرى املؤلّف ،تنامى دوره التنموي التحديثي .وهذا "ما
جعل النخبة العسكرية تتحالف مع األوليغارشية التجارية املزدهرة
"ّ ،إل أ ّن السادات اختار يف النهاية تعيني عسكري (حسني مبارك) نائ ًبا
له (ص  ،)41فتضخمت املصالح االقتصادية لدى املؤسسة العسكرية
حتى كاد الجيش أن يشبه الرشكة العسكرية (ص.)45 - 44
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حل الحزب
حني أنه جزء من النظام" ،فحقق بعض املطالب مثل ّ
الوطني ،واعتقال رجاالت النظام لتقدميهم للمحاكمة؛ غري أنه مل
يلغ قانون الطوارئ ،ووسع مواقع القوات املسلحة مبنحها صالحيات
واسعة يف وثيقة املبادئ الدستورية  6ترشين الثاين  /نوفمرب .2011
لذا كانت صالحيات الرئيس مريس ،عندما تسلَّم الرئاسة ،قد أصبحت
مط ّوقة ،غري أ ّن شعبية املؤسسة العسكرية قد تراجعت .وقد واتت
مريس الفرصة ،حني استغل حادثة قتل جامعة إرهابية  16عسكريًّا يف
آب  /أغسطس  ،2012فأقال أبرز أعضاء املجلس العسكري مبن فيهم
رئيسه الفريق الطنطاوي ،وألغى اإلعالن الدستوري املثري للجدل،
وعي اللواء عبد الفتاح السييس وزي ًرا للدفاع (ص .)62
ّ

وصل سليامن إىل نتيجة مفادها ،أنه إذا كانت املؤسسة العسكرية
تستمد أهميتها يف عهد عبد النارص من دوريها االجتامعي والدفاعي،
فإنها يف عهدي السادات ومبارك مل يتبق لها سوى القيام بدور الحفاظ
عىل النظام .تزامن ذلك مع افتقاد جميع مؤسسات الدولة فاعليتها
وقدرتها التنظيمية ،لهذا احتفظت املؤسسة العسكرية بـ (صورتها
اإليجابية) لدى املرصيني (ص .)48

المؤسسة العسكرية بين ثورتين
يرى املؤلّف أ ّن هناك عاملني أساسيني يتعلقان بالدولة املرصية،
سهال للثورة تف ّجرها :طغيان الدولة األمنية وتزايد رخاوتها يف الوقت
نفسه ،أطلق مبارك األجهزة ،مع تراجع الدور االجتامعي للدولة،
وانسداد أفق اإلصالح خاصة حني انكشف فساد العملية االنتخابية
برمتها عام  ،2010إضافة إىل عاملني أخرين زامنا الثورة :الرشارة التي
أوقدتها الثورة التونسية ،وموقف الجيش التونيس الذي قام بحامية
التحرك من العنف والعنف املضاد ،فرمبا ق َّيد ذلك سلوك الجيش
املرصي ،فلم ينزلق باتجاه استخدام العنف ،وشجعه عىل ذلك أيضً ا
أنه مل يكن مؤي ًدا لسعي مبارك للتوريث ،كام يؤكد" :أ ّن املصلحية
الفردية واملؤسسية الوطنية تضافرتا يف دفع الجيش إىل إقصاء مبارك"
(ص  .)55وعىل الرغم من إقصاء الرئيس مبارك ،فإنّه فضَّ ل تسليم
معبا بذلك عن طبيعة العالقة بني
السلطة إىل املؤسسة العسكريةً ّ ،
السلطة والجيش.
وصف املؤلّف الوضعية املأزقية التاريخية لـ (املجلس األعىل)
العسكري ،حني استلم صالحيات مبارك ،إذ وجد نفسه مطال ًبا من
القوى السياسية بتفكيك النظام ورعاية التح ّول نحو الدميقراطية "يف

يعتقد املؤلّف أ ّن الرئيس مريس واإلخــوان املسلمني ،قد تو ّهموا
"أنهم حسموا بتلك التدابري مشكالت العالقة املدنية العسكرية،
إلّ أ ّن الحوادث التي تلت ذلك أثبتت سذاجة هذا الظ ّن ،ملاذا؟
يجيب املؤلّف عن ذلك بأ ّن الجيش ما لبث أن اسرتجع مواقع
خرسها بسبب أخطاء إدارة الرئيس مريس .فحدث "تبدل يف مكانة
الجيش ودوره يف املشهد السيايس بحصول االستقطاب الحاد الذي
عرفته البلد عىل خلفية اإلعالن الدستوري الذي أصدره مريس يف
 22ترشين الثاين  /نوفمرب  ،2012ويضاف إىل ذلك الشقاق السيايس
الذي أثاره إقرار الدستور الجديد الذي مرره اإلخوان املسلمون.
وهكذا "عاد الجيش املرصي الستعادة ما فقده من شعبية ،من خالل
تقديم نفسه راعيًا للحوار يف أزمة اإلعالن الدستوري" (ص .)63
وأصبح الجيش يُ ِع ّد نفسه "ال َحكَم بني القوى املختلفة وأنه صاحب
الكلمة الفصل ،كام أدى اإلعالم وبعض الشخصيات العامة دو ًرا يف
استعادة الجيش مكانته من خالل ترسيخ فكرة أ ّن الجيش هو منقذ
البالد من الحالة التي وصلت إليها" (ص .)63
والحظ الباحث أ ّن الجيش وجه إنذا ًرا ،مدته  48ساعة إىل (جميع
األطراف) للتفاهم ،بعد ساعات من بدء التظاهرات املناوئة ملريس
وحكم اإلخوان املسلمني ،يف  30حزيران  /يونيو ،بينام كان اإلنذار
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موج ًها إىل مريس .إذ ظهر جل ًيا االصطفاف السيايس للجيش يف
االستقطاب السيايس (ص  .)65وأشار املؤلّف إىل مسؤولية القوى
املدنية يف تشجيع الجيش عىل التدخل "فإ ّن القوى الشبابية ،ممثّلة
أساسا بحركة ( 6أبريل) ،وحملة (مت ّرد) هي التي دعت الجيش إىل
ً
(التدخل لحل األزمة السياسية)"(ص .)67
راقب املؤلّف كيف تداعت األحداث بعد  30يونيو ،وخُتمت بعزل
الرئيس محمد مريس يف  3متوز  /يوليو  ،2013وانفتح بعدها سجال
شاق بني من يرى ما حدث انقالبًا عىل الرشعية وثورة مضادة ،ومن
رآه تصحي ًحا ملسار أو ثورة ثانية .فينحاز املؤلّف إىل الفكرة القائلة:
"إ ّن ما حدث يف الثالث من يوليو انقالب عسكري يف عرف املبادئ
الدميقراطية" (ص  .)66ويرفد هذا الرأي بوقائع فعلية تشري إىل توسع
دائرة من شملهم االضطهاد واملالحقة واالعتقال لتصيب القوى التي
ساندت الرئيس السييس نفسه (ص  ،)67ويف الوقت نفسه ،فإ ّن
التعديل الدستوري الذي أُقر باستفتاء عام يف كانون األول  /ديسمرب
 ،2014وضع "سلطة الجيش فوق سلطة املدنيني" .ث ّم بعد أن تأكد
الجيش من تقويض قوة اإلخوان املسلمني ،وإن مل ِ
يقض عليها" ،سعى
إىل التف ّرد بقرار الحكم بالتنكّر للقوى السياسية والشبابية التي
اصطفت إىل جانبه يف مواجهة اإلخوان" (ص  .)73ث ّم نتيجة املقدمات
التي صنعها العسكر ،حصل ما هو متوقّع ،من ترشُّ ح السييس يف
 27كانون الثاين  /يناير " ،2014بناء عىل رغبة الجامهري" عىل حد
تعبري بيان املجلس العسكري! مل ينكر املؤلّف الشعبية النسبية
للفريق السييس ،آنذاك ،معل ًّل ذلك ،بأنه يف ظل غياب املؤسسات
الدميقراطية وهشاشة القوى السياسية املدنية ،كان من الطبيعي أن
"يتطلع املرصيون إىل املؤسسة العسكرية باعتبارها حص ًنا للمجتمع...
ومصد ًرا للفخر الوطني" (ص  .)75ينتهي املؤلّف إىل القول بحرسة:
"يبدو أ ّن اإلخوان املسلمني ليسوا وحدهم من مل يتعلم من تجربتهم
مع الجيش ،بل كذلك القوى السياسية واملدنية" (ص .)74
لعل الحلقة الفيصل يف سلسلة تح ّوالت أحداث ثورة  25يناير ،تتمثَّل
ّ
مبا أشار إليه املؤلّف ،أي يف الخطأ الذي ارتكبه الرئيس مريس ومعه
اإلخوان املسلمون عندما تص ّوروا أنهم حسموا املوقف لصالحهم
بإقالة قادة املجلس العسكري ،يف  12آب أغسطس  ،2012وأن
باستطاعتهم تشكيل املشهد السلطوي لوحدهم كام يشاؤون ،وأن
مبقدورهم التف ُّرد بالسلطة ،وهذا ما بدا للكثريين من سلوكهم
الالحق .ففي  19ترشين الثاين  /نوفمرب  ،2012انسحب التيار املدين
من الجمعية التأسيسية شاكيًا من انعدام الرشاكة يف صوغ الدستور
الجديد ،فلم يقترص سلوك إدارة الرئيس مريس السيايس عىل استبعاد
القوى والتيارات املدنية الحداثية من الرشاكة يف السلطة فحسب ،بل
أبعدهم أيضً ا عن الرشاكة يف الترشيع والقانون.

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

ومل يقترص االستبعاد عىل األحزاب املدنية فحسب ،بل استُب ِعد أيضً ا
(حزب النور) من املشهد السلطوي ومن الرشاكة يف السلطة ،يف
الوقت الذي كان عىل الرئيس مريس النظر إىل أن مرص مت ّر مبرحلة
انتقال للدميقراطية ،تقتيض رص صفوف القوى التي لها مصلحة يف
التغيري الدميقراطي ،واالنطالق من مبدأ الرشاكة الشاملة تض ّم كل
القوى التي قامت بالثورة وكان لها دور فاعل فيها ،إضافة إىل دعم
الحريات واملؤسسات الدستورية ،وتقوية الصحافة واإلعالم بصفتها
سلطة رقابة فاعلة ،وبهذا كان باإلمكان توسيع دائرة القوى التي
تحمي ميدان الثورة من الطامح األكرب يف السلطة :الجيش ،وأيضً ا
كان من الرضوري البحث عن إنجاز فعيل يؤث ّر يف حياة الناس ،ويف
االقتصاد ،ويف الخدمات ،ويف السياسة العربية.

ربا أ ّن الخطأ الذي كان له وقع تدمريي عىل الرشاكة الوطنية ،هو
ّ
أ ّن الرئيس مريس واإلخوان أعطوا انطبا ًعا ،بأنهم فرضوا دستو ًرا عىل
مقاسهم من دون مراعاة رشكائهم يف الوطن .فهناك فرق بني الربنامج
االنتخايب الذي يخص جامعة سياسية والدستور الذي يخص كل
مواطن يف مرص .مل يسلك الرئيس مريس طريق الغنويش التصالحي يف
تونس الذي صاغ دستو ًرا توافق ًيا ،أرىض جميع الفرقاء التونسيني ،بينام
فرض التيار اإلسالمي بقوة (األكرثية اإلسالمية) األكرثية الربملانية ،يف
بدل من أن يكون دستو ًرا
مفصل عىل مقاس اإلسالميني ً
ً
مرص ،دستو ًرا
وطن ًيا جام ًعا يُظلل الجميع ويحميهم ،فأوحى ذلك إىل الكرثين بأنهم
يتّجهون إىل دولة الحزب الواحد الشمولية ،وال يُخفى ما ألطروحات
سيد قطب من تأثري يف كوادر اإلخوان.
لذا ،كان إلعالن الرئيس مريس (اإلعالن الدستوري) وقع الصدمة ،يف
 22ترشين الثاين  /نوفمرب  ،2012والذي منح فيه الرئيس صالحيات
واسعة ،وما أعقبه يف  30ترشين الثاين /نوفمرب  ،2012من انتهاء
الجمعية التأسيسية من صوغ الدستور ،وتحديد مريس  15كانون
األول  /ديسمرب لالستفاء عليه .دفعت هذه الصدمة قطا ًعا واس ًعا
من املرصيني إىل التحرك ،ومنذ ذلك الحني مل تتوقف االحتجاجات،
وتكرس االنقسام االجتامعي الكبري .واستمرت االحتجاجات

مراجعات و عروض كتب
قراءة في كتاب "العالقات المدنية  -العسكرية والتحوّ ل الديمقراطي في مصر بعد ثورة  25يناير"

خالل الفرتة بني إق ـرار الدستور يف  22كانون األول  /ديسمرب،
و 3حزيران  /يونيو  ،2012وحينها تعدى االنقسام ،يف االجتامع
السيايس املرصي ،الخالف بني كتل وتيارات سياسية تتنافس عىل
سطح ذلك االجتامع ،بل غدا ما تواجهه مرص انقسا ًما عاموديًا شطر
املجتمع إىل شطرين ،يكاد أن يصبح انقسام هويات كربى ،اصطفت
عىل حدة (الجامعة املرصية) التي تتخذ من الحداثة ،بصفة عامة،
ومن الحياة املدنية الحديثة مرجعية لها ،ومعيا ًرا لسلوكها ،لتظهر
حذرها وخشيتها من سلوك سلطة الرئيس مريس ،ومن ورائه اإلخوان
املسلمني ،حينها بدا لهذه الكتلة أ ّن تفكري السلطة ،يف بلدهم،
يرتكز عىل أسلمة السلوك الفردي واالجتامعي للمرصيني بدل تركيز
اهتاممها عىل اإلنجاز يف الصعيدين االقتصادي والسيايس ((( ،ونظر
الجمهور املعارض إىل التنقالت التي أجراها الرئيس مريس يف مجال
الصحافة ويف اإلدارة الثقافية ،وتعيني املحافظني ،واختيار رئيس وزراء
مغمور بتشكك .ترصفت إدارة مريس بتعارض كبري مع اتجاهات
حزب العدالة والتنمية الرتيك الذي ركَّز عىل اإلنجاز يف مجال التنمية
ورفع مكانة تركيا اإلقليمية والعاملية ،وترك املسائل الثقافية والسلوك
الشخيص تقرره اإلرادة الفردية للمواطن ،لذا أثار ردة فعل عنيفة من
اإلخوان املسلمني ،دعوة أردغان املرصيني إىل بناء دولة مدنية ،وأ ّن
العلامنية تحرتم األديان كافة((( .ويُضاف إىل هذه كله ما أثاره الرئيس
مريس من شكوك حول سياسته الخارجية تجاه إيران وروسيا.
لقد اجتمعت هذه العوامل برمتها لتدفع إىل األقىص يف تعميق
االنقسام االجتامعي ،يف أبعاده السياسية واالجتامعية والثقافية
التي متس السلوك الفردي والجامعي م ًعاـ فغدت مرص أمام كتلتني
اجتامعيتني منقسمتني إزاء الشأن السيايس والسلوك الثقايف ،مع وجود
اخرتاقات وتحيزات استثنائية يف هذه الكتلة أو تلك .فرضت هاتان
الكتلتان وجودهام الكثيف عىل توازن دقيق للقوى ،وقفت سلطة
الرئيس مريس ووراءه جمهور اإلخوان املسلمني من جهة ،ووقفت من
جهة أخرى كتلة القوى السياسية واملدنية وشباب الثورة ويف مقدمتها
حركة شباب  6أبريل ،واألقباط وجمهور واسع من املرصيني متدينني
غي سلوكه وقيمه الشخصية تحت الضغط.
وغري متدينني ،ال يريد أن يُ ِّ
 2جون آر براديل ،ما بعد الربيع العريب ،شيامء عبد الحكيم مرتجمة) (القاهرة :كلامت
عربية للرتجمة والنرش ،)2013 ،ص" :69ففي سبتمرب  ،2011دعا السلفيون إىل حجب آثار
مرص الفرعونية ،أدان اإلخوان املسلمون االقرتاح ،لكنهم يف اليوم نفسه شنوا حملة لحظر
ارتداء البكيني بدعوى مخالفة ذلك لإلسالم".
" 3أكد أردغان أ ّن الدولة العلامنية ال تعنى دولة الالدين ،متمنيًا وجود دولة مدنية تقوم
عىل احرتام جميع األديان والرشائح يف املجتمع يف مرص" ،انظر" :أردوغان :لست علامن ًيا فأنا
مسلم ..والعلامني ُة تضمن تديُّن األشخاص" ،العربية .نت ،2011/9/14 ،عىل الرابط:
http://www.alarabiya.net/articles/2011/09/14/166779.html
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رشعت هذه القوى السياسية واالجتامعية املعارضة إلدارة الرئيس
مريس ،يف التحرك بطريقة دميقراطية ،واتسعت دائرة نشاطها إىل أن
لعل هذه الحركة لو قُيض
بلغت ذروتها يف  30حزيران /يونيو ّ .2013
لها االستمرار بضغطها عىل الرئيس مريس ،لكانت توصلت معه إىل
عقد سيايس جديد يعيد األولوية إىل مهمة إنجاز املرحلة االنتقالية
للدميقراطية .غري أ ّن العسكر كانوا سباقني القتناص الفرصة ،ومصادرة
هذه الحركة الشعبية ملصلحتهم ،فانقضوا عىل السلطة وفرضوا
الوصاية مجد ًدا عىل املرصيني ،مستغلني الشقاق يف صفوف قوى
ثورة  25يناير ،اإلخوان املسلمني من جهة ،وشباب الثورة والقوى
السياسة واملدنية من جهة ثانية .كام استغلوا غياب قادة جامعني
لهذه الحركة املدنية الواسعة فال عمر موىس ،أو حمدين صباحي أو
غريهام من الشخصيات املدنية قد وقع عليه اإلجامع ،أو الثقة ،وهو
ما دفع جمهور القوى إىل االرمتاء يف أحضان الجيش ،وهي متلهفة
لتلمس مخرج يخلّصها من املجهول .فانفتح الطريق أمام الفريق
السييس ليتق ّدم الستالم السلطة من دون صعوبات تذكر ،يرافقه تأييد
قطاع واسع من جمهور ،كام يقول املؤلّف ،ما يزال يحمل بقية ثقة
بالقوات املسلحة.

مستقبل العالقات
المدنية – العسكرية والتح ّول
الديمقراطي
يضع املؤلّف ثالثة عوامل مؤث ّرة يف مستقبل دور الجيش :أولها أ ّن
املؤسسة العسكرية راغبة يف البقاء مهيمنة عىل املجال السيايس
املــري ،وثانيها ضعف القوى السياسية املدنية ،وثالثها غياب
التزام القوى السياسية املدنية النهج الدميقراطي .وهو ما برهنت
عليه مساعدة هذه القوى وتحالفها مع الجيش واألجهزة األمنية
لعزل الرئيس مريس .ينطلق املؤلّف من هذا االفرتاض ليسترشف
سيناريوهني اثنني ممكنني ملستقبل هذه العالقة :أولهام أن يستمر
الرئيس السييس يف حكم البلد يف غياب الحريات ،فيضع البلد أمام
مخاطر ال قبل للنظام مبواجهتها .وسيكون لفشل النظام يف االستجابة
متس مكانة املؤسسة العسكرية نفسها.
لتوقعات الناس تداعيات ّ
أ ّما ما يس ّميه بالسيناريو املأمول فينطلق من افرتاض إمكانية إعادة
كل القوى التي تقف ضد النهج االستبدادي ،ومع القوى
اللحمة إىل ّ
السياسية والثورية التي شاركت يف ثورة  25يناير .وهو تحالف
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العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

"يقتيض التوافق عىل مرشوع وطني دميقراطي يقوم عىل مدنية الدولة
ورفض تدخل الجيش يف السياسة( .مع إعطاء دور مميز للجيش يف
إدارة املؤسسة العسكرية) ،األمر الذي ير ِّجح إمكانية إعادة التوازن
إىل العالقات املدنية  -العسكرية .تهدف هذه التسوية إىل تكريس
الحكم املدين وإعادة عملية التح ّول الدميقراطي" ،غري أ ّن املؤلّف
يش ّدد عىل أ ّن هذه التسوية مرشوطة مبدى قدرة القوى السياسية
والثورية عىل إعادة االصطفاف مرة أخرى" ،وهو ما يتطلب إنهاء
حالة العداوة بني القوى املدنية وحركة اإلخوان املسلمني" (ص .)99

لقد حمل هذا املشهد الوطني إمكانية الوالدة الجديدة لشعب مرص،
متكّنه لو نجح أن يساعد الثورات العربية األخرى ،يف سورية وليبيا
واليمن ،عىل عبور الطريق الصعب إىل الحرية .لك ّن مرص ضيّعت
فرصتها يف كسب رهان الدميقراطية الفتقارها إىل منوذج زعامة
الغنويش الالحم للوحدة الوطنية ،وأل ّن عسكرها انقضّ وا عىل السلطة
مستغلّني االنشقاق العميق والعمودي للشعب املرصي ،وأخطاء
القادة املنتخبني ،وتواطؤ املعارضة السياسية املدنية .فكان لغياب
دور مرص من ميدان مجابهة الثورة املضادة أثر سلبي يف مستقبل
ثورات الربيع العريب.

الخاتمة

لعل املسألة األه ّم التي تواجه الشعب املرصي ،حال ًّيا ،هي اسرتداد
ّ
املسار الدميقراطي ،وهذا األمر – كام أشار املؤلّف  -يحتاج إىل
مصالحة وطنية تاريخية عميقة عىل أساس مراجعة دروس املايض،
وأن تكون الكتلتان االجتامعيتان الكبريتان عىل استعداد لتقديم
ظل نظام
التنازالت الالزمة لهذه املصالحة ،ت ُعيد الوئام الوطني يف ّ
دميقراطي يسمح للجميع بالتعبري عن مقاصدهم وإراداتهم .وتكون
املؤسسة العسكرية عىل استعداد لتسلك درب املؤسسة العسكرية
الرتكية .فقد بدأ الكثريون يُدركون" :أ ّن التحرك الرسيع إىل حكومة
مدنية مطلوب ،إن أرادت مرص امليض يف إلغاء رضر الدكتاتورية يف
الدولة واملجتمع جمي ًعا .فكلّام أطال الجيش من مدة النظام القديم،
تعاظم الخطر عىل الدولة التي ي ّدعي حاميتها وعليه كذلك"(((.

احتلت املسألة املرصية دو ًرا مركزيًا يف مصائر ثورات الربيع العريب.
فإذا كانت تونس قد حظيت برشف افتتاح مشهد الربيع العريب،
ونجحت نسب ًّيا يف ترتيب حالة توافق سيايس وطني حافظت فيه
عىل آليات النظام الدميقراطي والحريات العامة ،فإ ّن مرص قامت
بدور القاطرة الكربى يف هذا الربيع ،فكان ملشهد ميدان التحرير
املليوين ،والذي جمع العائلة الوطنية املرصية يف بوتقة واحدة ،وقعه
العريب بل العاملي الكبري ،حفَّز املاليني العربية عىل التطلّع نحو
التغيري الدميقراطي ،وأجرب قوى العنف والتطرف (أمثال الظواهري
والبغدادي) عىل الصمت والرتاجع إىل حني.

 4مها عزام" ،املجلس العسكري مبرص واملرحلة االنتقالية .برنامج الرشق األوسط وشامل
أفريقيا" ،تشاتام هاوس ،مذكرة إحاطة  ،2012 / 02مايو ،2012عىل الرابط:
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/media_wysiwyg/
bp0512_azzam_arabic_0.pdf
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ظل الربيع
كيف ميكننا رؤية تط ّور العالقات املرصية  -األمريكية يف ّ
العريب؟ وكيف تعاملت واشنطن مع تحديات هذه املرحلة؟
وكيف تعامل الفرقاء السياسيون يف مرص مع واشنطن بوصفها
الالعب الخارجي األكرث تأث ًريا يف الساحة املرصية؟ لإلجابة عن هذه
التساؤالت وغريها يق ّدم الصحايف والخبري يف العالقات املرصية -
األمريكية محمد املنشاوي رسدي ًة تفصيلي ًة تحيك أحداث مرص؛ من
ممهدات ثورة  25يناير  2011وحتى مشهد االنقالب يف عام ،2013
وأصداء ذلك.
فحصا أكادمييًّا ملحددات العالقة بني
عىل الرغم من أ ّن الكتاب ليس ً
واشنطن والقاهرة ،وإمنا هو أقرب إىل شهادة خاصة ونتاج متابعة
ذاتية من كاتبه عرب مقاالت وتقارير صحافية له نرشت أغلبيتها يف
يظل من الالفت للنظر وجود محا ّجة
جريدة الرشوق املرصية ،فإنه ّ
واحدة تنظُم أجزاءه األربعة ،وهي تغلّب منظور الواقعية السياسية
عىل السياسة املبدئية يف هذه العالقة.

الواقعية ومنظورها الضيّق
للمصلحة األميركية
طوال الفرتة العصيبة التي م ّرت فيها مرص مبسارات متع ّرجة بني أمل
التغيري الدميقراطي وكابوس عودة الحكم السلطوي ،ظلّت املصالح
كام تراها واشنطن ،هي الغالبة ،وال تغادر صيغتها التقليدية .وعىل
ضيقها وتح ّددها ،ظلّت صيغتها الشبيهة بالصفقة تضطلع بدور
كل منح ًنى م ّرت به العالقات املرصية  -األمريكية.
الحكم األخري عند ّ
ظل خطاب املبادئ الذي صعد يف سياق الحرب عىل اإلرهاب
يف حني ّ
كال ًما ،إذ مل تستجب واشنطن للرصخات التي تنطلق من قلب
املنطقة ،ومل تط ّبق نصائح دوائر البحوث واالستشارات يف واشنطن
التي تحثّها عىل خلق توازنٍ بني املصلحة واملبدأ.

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

وهذه الصيغة ،بحسب ما يلخصها املنشاوي ،كانت تكمن يف "معادلة
املساعدات يف مقابل التعاون" التي تدور عىل املحاور الثالثة التالية،
حسب أهميتها ،وهي:
•التعاون العسكري؛ فقد حصلت مرص مبوجبه عىل نحو  75مليار
دوالر ،منذ توقيع اتفاقية السالم املرصية  -اإلرسائيلية يف نهاية
السبعينيات .ويف املقابل ،حصلت الواليات املتحدة األمريكية عىل
حزمة من التسهيالت العسكرية ،أبرزها عبور القطع العسكرية
األمريكية من قناة السويس ،واستخدام سالح الطريان األمرييك
فضل عن املناورات العسكرية املشرتكة،
لألجواء املرصيةً ،
واألهم ،بطبيعة الحال ،ضامن هيمنة الواليات املتحدة عىل
واردات السالح املرصية.
•التعاون االستخباري؛ إذ يالحظ املنشاوي أنه استمر من
دون انقطاع يُذكر ،منذ محاولة تفجري مركز التجارة العاملي
عــام  1993التي ات ُّهم فيها جهاديون مرصيون .وعىل الرغم
ظل ذلك
مم اعتور العالقات بني البلدين من فتور وتوتراتّ ،
ّ
فاعل ،وغطّى نطاقًا واس ًعا من التهديدات،
التعاون االستخباري ً
خصوصا الحركات الجهادية املسلّحة .ويف هذا السياق ،ع ّدت
ً
رئيسا يف ما ُعرف بإسرتاتيجية الحرب
واشنطن القاهرة حليفًا ً
عىل اإلرهاب .ونشطت كذلك أوجه من هذا التعاون يف مواجهة
التحركات املناوئة للواليات املتحدة عىل صعيد املنطقة ،سواء
مثل أو من جامعات دون الدولة كحزب الله
من الدول كإيران ً
واملنظامت الجهادية.
•دعم اإلسرتاتيجية األمريكية يف الرشق األوســط يف عمومها،
واملساهمة يف تأمني املصالح األمريكية باملنطقة .وتتقاطع مع
هذا املحور بالخصوص ،مسألة الحفاظ عىل أمن إرسائيل التي
وضعتها الواليات املتحدة بني أولوياتها يف املنطقة ،وع ّدتها محكًّا
لصعود مؤرش عالقاتها مبرص وهبوطه.

مسارات التأرجح بين المبادئية
والبراغماتية السياسية
يرصد املؤلف يف الجزء األول من كتابه ممهدات الثورة التي ترسمها
أحداث عاينها من واشنطن ،بوصفه صحافيًّا ومعلّقًا سياسيًّا يعيش
فيها ،ويعرف جي ًدا أروقتها .ويبني كيفية رفع الواليات املتحدة
راية املبادئ يف مواجهة مبارك ،ومامرستها ضغوطًا عىل القاهرة

مراجعات و عروض كتب
كيف تهزم المصالح المبادئ في واشنطن؟

فرت ًة محدودةً؛ من أجل أن ترشع يف انفتاح سيايس وإنجاز تغيري
دميقراطي حقيقي .وقد حاولت القاهرة استيعاب تلك الضغوط عرب
مرشوع شكالين لالنفتاح السيايس الطابع ،كان يسرت مرشو ًعا لتوريث
كل هذا من دون تأثري حقيقي يف مساحة
الحكم لنجل مباركّ .
التبادل املصلحي.
يف هذا التوقيت ،كان يش ّد العالقات إطار للمصالح اإلسرتاتيجية
اإلقليمية ،وجد من يسنده يف واشنطن ،ومتكن من وقاية نظام مبارك
من آثار الضغوط الجديدة ،وجعل ع ّدة تحديات مت ّر بسالسة مبقيًا
ما ُع ّد خالفًا ضمن حدود آمنة ،متجاوزًا ملفّات ملتهبةً؛ كملف أقباط
املهجر ،وقضية الواقع املرتدي لحقوق اإلنسان ،وغريها من امللفات
التي كانت تزعج مبارك وتضع عالقته بواشنطن عىل ّ
املحك.
يف الجزء الثاين ،نرى تداعيات الحدث الثوري عىل واشنطن؛ إذ إ ّن
البيت األبيض ،ومجلس األمن القومي ،والكونجرس ،ووزارات الدفاع،
والخارجية  -وحتى مراكز البحوث  -راوحت بني املصلحة واملبدأ.
ويف إيقاع متسارع ،يضعنا املؤلف أمام جملة من الحقائق املثرية التي
تندرج تحت عنوان عريض هو "ارتباك واشنطن" (ص  .)95فالقرار
األمرييك يف هذه الفرتة القصرية قد قام عىل ر ّدة الفعل ،وإيثار التعامل
مع التداعيات الرسيعة للثورة بحذر ،واستمرار االعتامد عىل دوائر
تسيري العالقات القدمية.

ظل ارتفاع توقعات التغيري واتساع تأييدها الدويل ،وضعت
ويف ّ
الثورة تلك العالقات املحكومة بصفقة مصلحية يف اختبار حقيقي،
أكّدت نتائجه مبدأ واشنطن يف التعامل مع حلفائها اإلقليمني عمو ًما
بغض النظر عن طبيعة الطرف يف
والقاهرة
خصوصا ،ومفاده أنه ّ
ً
العالقة معها ،فإ ّن ّ
محك هذه العالقة هو التزام هذا الطرف باملصالح
وضامن تحصيل الواليات املتحدة لها.
شهدت هذه الفرتة طفر ًة من االهتامم مبا يجري يف امليادين ،والتأثري
الشديد ملشهد سقوط مبارك .وتو ّهم بعضهم أثناء ذلك أ ّن الصوت
املصلحي املنادي بالحفاظ عىل املصالح اإلسرتاتيجية الضيقة مع
مرص قد ُدفع دف ًعا إىل االنــزواء ،وأ ّن صوتًا مبادئيًّا مؤيّ ًدا للتغيري
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حل محلّه .لك ّن الحقيقة ،بحسب ما يبني
الدميقراطي العميق قد ّ
املنشاوي ،كان عنوانها ارتباك واشنطن إزاء الحدث الثوري .وليس
األمر نتيج ًة لفجائية الحدث ،بل باألحرى لنكوص أدوات السياسة
الخارجية واالستخبارات املشغولة مبعادلة املصالح عن توقعه ورؤية
مآالته .تخبّطت اإلدارة مع رسعة تط ّور الحدث الثوري ،ليبقى املوقف
األمرييك يراوح يف املكان ،ويربز يف صورة ر ّدات أفعا ٍل تتعامل بالقطعة
خطب تستثمر تطورات امليدان تار ًة أخرى.
تارةً ،وتكون يف هيئة
ٍ
هكذا تحركت املواقف من موقع داعم ملبارك ،فقد كشفت ذلك
ترصيحات هيالري كلينتون يف األيام األوىل للثورة ،إذ أكّدت إيالء
الثقة ملبارك بقولها" :تقديراتنا تؤكِّد أ ّن الحكومة املرصية مستقرة
وتبحث عن طرائق للتجاوب مع الحاجات املرشوعة للشعب املرصي
ومصالحه" (ص  .)95هذا ،مع االكتفاء بإطالق نصائح تقليدية توحي
بحياد نسبي لواشنطن ،مثل ضبط النفس واالستامع للغاضبني.
ويف هذا الوقت ،مل تكن مؤرشات الغضب ومقدار ق ّوة الحراك الشعبي
مهم يف الحساب األمرييك .لكن ما إن أثبتت هذه العوامل ق ّوتها
رقم ًّ
ً
يف الشارع حتى أخذ املوقف األمرييك يف التحرك بعي ًدا عن مبارك،
كل هذا
ورأينا تخلّ ًيا واض ًحا عنه ،بل مطالب ًة علن ّي ًة من أوباما بـ "أ ّن ّ
يجب أن ينتهي اآلن"((( ،يف حني كانت أدوات السياسة الخارجية
األكرث عمقًا ،تُعيد بهدوء ضبط رهانات قدمية  -جديدة عىل املؤسسة
العسكرية ،بدأت برجل النظام القوي عمر سليامن ،وتأييد حلوله
محل الديكتاتور العجوز .ث ّم الحقًا ،ومع اكتساح إرادة امليادين ،انتقل
ّ
وظل
هذا الرهان إىل محمد حسني طنطاوي ومجلسه العسكريّ .
هدف رعايتها لتغيري حقيقي وعميق يف مرص ،وقيامها مبامرسة ضغط
فاعل يف لحظه استثنائية ،ديباج ًة وجز ًءا من خطاب سعى ملغازلة
القوى الثورية فحسب ،من دون ترجمة ذلك بالفعل عىل األرض.
من أبرز ما يكشفه الكتاب الذي يعتمد منه ًجا للتتبع التحقيبي ،ذلك
االنعكاس لجدلية املبادئ  -املصالح عىل بناء القرار املتعلّق بالرشق
األوسط .وهو يرسد مالمح لذلك الرصاع املكتوم الذي جرى بني جيلني
داخل اإلدارة األمريكية عشية اندالع الثورة ،ومالمح انفصالهام .ويف
الجزء الثاين ،نرى تأثري هذه الفجوة الجيلية ،والكيفية التي مايزت بني
ما يريده فريق أصغر س ًّنا من فاعيل مؤسسات القرار يف البيت األبيض
والخارجية والدفاع ،تراوح أعامر أفراده بني أوائل الثالثينيات وأوائل
محل
داعم لحلول عمر سليامن ّ
 1كان الخطاب يك ّرس تو ّج ًها نحو انتقال السلطة ،وبدا ً
مبارك عىل نح ٍو رسيع ،وتصاعد الضغط وتك ّرر املعنى نفسه يف مكاملة أوباما ومبارك األخرية
قبل يومٍ من تن ّحيه؛ إذ أعلن أنه قد أبلغ نظريه املرصي "أ ّن عملية انتقال السلطة سلميًّا يف
مرص يجب أن تبدأ اآلن" ،وإن مل يد ُعه مبارش ًة إىل التن ّحي .انظر:
Christiane Amanpour et al, “Barak Obama Urges Hosni Mubarak's
Departure, Calls Egyptian Protestors 'Inspiration',” abc, 11/2/2011, at:
http://abcn.ws/1WtdaS0
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الخمسينيات وفريق أكرب س ًّنا راوحت أعامره بني أوائل الستين ّيات
حتى أواخر السبعين ّيات.
وقد اعتمد الفريق األول منظور املبادئ ،طار ًحا رضورة إنهاء القمع
وانتهاكات حقوق اإلنسان التي أثارت غضبة الجامهري ،مع تكريس
منوذج جديد للدميقراطية موسوم بأنه استيعا ّيب .أ ّما الفريق الثاين
من األجيال الكربى ،فقد استمسك بنظرة محافظة ومصلحية،
حفّزتها هواجس أكرث ما دفعتها طموحات ،ويعزو املؤلف األمر إىل
خربة الواليات املتحدة املؤملة يف التعامل مع الثورة اإليرانية أواخر
محل ماليل الخميني.
السبعينيات ،وهواجس تحذر من حلول اإلخوان ّ
أي منهام الحقيقة املتعلّقة بصعوبة
وعىل الرغم من ذلك ،مل يقلّل ّ
عملية االنتقال الدميقراطي يف مرص وتعقّدها.
ومن جهة الفاعلني ،انصبت رهانات الفريق األصغر من مسؤويل اإلدارة
األمريكية عىل الشباب الثائر ،وعملوا عىل دعم حراكهم ،محاولني حثّ
أوباما عىل املبادرة بخطوات قوية لدعم هؤالء ،واإلنصات لصوتهم،
مبعامله الليربالية الواضحة واملثرية للذائقة األمريكية .يف حني استمسك
الفريق الثاين باستثامرات واشنطن القدمية التي تتيح تحصيل جملة
من املصالح اإلسرتاتيجية ،محذ ًرا من أ ّن الرهان عىل القوى الجديدة
قد يعني املغامرة بفقدان هذه املصالح .وكانت رسائل تعكس ،يف
جانب منها ،ظالل الفزع اإلرسائييل ،واملامرسات الضاغطة للويب
اإلرسائييل الداعم ملطالب بنيامني نتنياهو ،وقد لخّصها نصحه ألوباما
بـ "الوقوف مع مبارك مهام حدث"(((.
السلطة
ويف الجزء الثالث ،يتابع املؤلف تعامل واشنطن مع حقيقة أ ّن ُ
قد أقلقتها انفجارات يناير الجامهريية يف الشارع ،وأ ّن "الشعب"
رئيسا،
مل ي ُعد ً
رقم مغيبًا يف معادلة السياسة يف القاهرة ،بل صار العبًا ً
أي من هؤالء جمي ًعا عىل
ً
وحكم بني املتنافسني ،يف حني مل يحصل ٌّ
ثقة الشعب الكاملة.
وينتقل املؤلف إىل عام محمد مريس يف الحكم ،وإىل الكيفية التي بدا
من خاللها مسار الوصول إليه من زاوية واشنطن .ويعود إىل جذور
تفاعل واشنطن مع اإلخوان ،وبدايات نشوء أ ّول نظام حكم إسالمي
يف مرص ،وموقع واشنطن من الرصاع بني الجامعة والنظام الذي وصل
يف بعض فصوله إىل قلب واشنطن ذاتها .ويشري إىل حضور اللويب
اليهودي عىل خ ّط األزمة ،وكيفية تح ّول مرص إىل قضية انتخابية
أمريكية يف انتخابات أوباما يف فرتته الثانية ،ويعرج إىل تفاصيل التقارب
بني واشنطن ومريس يف ُعقب وساطته الناجحة التي أفضت إىل وقف
 2محمد املنشاوي" ،خــط أمــريك أحمر للرئيس مــريس ..والــرد عليه" ،الــروق،
 ،2012/11/2يف:
http://bit.ly/1Sw24MT
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العدوان اإلرسائييل عىل غزة ،وكذلك مسألة املساعدات االقتصادية
وتسهيل القروض ،والتقارب بني رجال األعامل واإلخوان واإلدارة.
ويف الفصل الرابع األخري ،وهو يف رأيي أه ّم فصل من فصول هذا الكتاب
ويحتاج إىل التعمق يف تفاصيله ،يرسد املؤلف كيفية استمرار االرتباك
األمرييك إزاء لحظة االنقالب ،وكيفية انتهاء الحال – كالعادة  -بتوكيد
مركزية املصالح اإلسرتاتيجية ،ومن ث ّم د ْعم ُحكم الجيش ،ورئاسة
السييس يف ما بعد .وهو األمر الذي رمبا يراه بعضهم ترجي ًحا أمريكيًّا
ألمر كان خارج تأثري واشنطن ،وواق ًعا ال مناص من القبول به؛ إذ إنه
يعكس معادالت القوة يف القاهرة.

لك ّن املؤلف يتحدى هذه النظرة ،ويُثبت بالوقائع والتفاصيل،
أنه عىل الرغم من إحجام أوباما الواضح عن التعامل مع السييس
والنظام ،والتلكؤ يف دعمه ،فإ ّن القرار األمرييك يف األخري قد استند
إىل ثوابته املصلحية ،تاركًا األمور متيض يف مسار صعود السييس.
وكانت املؤرشات الخمسة التي اعتمدتها واشنطن للحكم يف النظام
الجديد ،تشمل تنافسية االنتخابات الرئاسية ونزاهة نتائجها ،والنجاح
يف مكافحة اإلرهاب يف سيناء ،والخروج من األزمة املالية الخانقة،
حل قضايا
وضامن تحصيل الدعم الخليجي ،وناشطية مرص يف ّ
سؤال ،هو :كيف ترى الواليات املتحدة
املنطقة ،وهو ما يثري لدينا ً
نتائج هذه املؤرشات عىل حدة ،بعد عامني من ترك األمور متيض يف
انقالب عىل الدميقراطية؟
ٍ
يف هذا الفصل نتنبه ملسألة بالغة األهمية ،تتعلق بتعاطي ال ُنخب
كل البلدان العربية املرتبطة بالسياسة األمريكية)،
يف مرص (ورمبا يف ّ
ضمن ما يسميه املنشاوي "أوهام القاهرة" .فالتحركات التي قامت
بها ق ًوى إسالمية ،وأقطاب جامعة اإلخــوان ،وحتى مناوئوهم يف
النظام تأسست عىل تو ّهم قدرة واشنطن عىل التحكم الكامل،
فصلة للتعامل مع ما
وامتالكها إسرتاتيجي ًة متكامل ًة وخططًا ُم ّ
يجري .وقام املقبلون من القاهرة مبخاطبة الدوائر األمريكية وفق
املبسط واملجتزأ لدى هؤالء يعوقهم عن
هذا التوهم .وكان التصور ّ
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كيف تهزم المصالح المبادئ في واشنطن؟

فهم كيفية التأثري يف "دوالب" صنع القرار يف العاصمة األمريكية،
ويع ّمق عجزهم عن فهم طبيعة حركة واشنطن التي تقوم يف كثري
من األزمات  -عىل غرار أزمة االنقالب  -عىل حسابات املوقف اآلين.
وتحاول تطبيق تكتيكات حركية غايتها الح ّد من الخسائر ،ويف خلفية
تفكريها بنية املصالح اإلسرتاتيجية.
لقد كان قلق واشنطن منصبًّا عىل تلك العالقات الخاصة بالجيش
والرغبة يف اإلبقاء عليها ،وعىل التعاون اإلسرتاتيجي الذي كان يدفع
بقطاع الواقعيني يف واشنطن إىل تصدير مخاوفه يف كل لحظة من
صعود اإلسالميني .وقد الحظ املؤلف "الحميمية املكتومة" بني املكون
العسكري يف واشنطن والقاهرة ،وكيف أ ّن مبيعات السالح األمريكية
ملرص مل تتأثر طوال فرتة املجلس العسكري التي تلَت سقوط مبارك،
مم بدا عىل السطح من توترات وضغوط .وهنا ،تكون
عىل الرغم ّ
أداة الدعم العسكري واملبيعات العسكرية أدا ًة فاعلةً.

ارتباك أم تعطيل متعمد ألدوات
الضغط؟
الجزء اإلشكايل بالنسبة إىل هذا الكتاب ،يف ما نرى ،هو الذي يتعرض
للموقف األمــريك من حراك  30يونيو  ،2013ومن ث ّم االنقالب
العسكري .ويربط املنشاوي "ارتباك" الواليات املتحدة سواء مع يوليو
 ،2013أو مع يناير  ،2011بتعقّد آلية صنع القرار يف اإلدارة األمريكية،
ومام يزيدها تعقي ًدا تقاطعها واملؤسسات التمثيلية وجامعات الضغط
وأصحاب املصالح الكربى يف واشنطن وضغوط الحلفاء .ويرى أ ّن فهم
هذا الطابع املعقّد هو املقدمة الالزمة إلدراك مواقف واشنطن تجاه
مرص .وي ُع ّد هذا االرتباك إثباتًا لضعف قدرة اإلدارة األمريكية عىل
التأثري يف مجريات األحداث داخل مرص ،وأنها  -بعكس ما يتوهم
بعضهم  -تقف عىل الرغم من قدراتها الفائقة عىل التواصل والتأثري يف
نخبة القرار وأطراف األزمات ،حائر ًة أمام مثل هذه األحداث الكربى.
ههنا ،نخالفه الرأي؛ فام يع ّده ارتباكًا ِعلّته فجائية األحداث وضعف
قدرات التوقّع لدى أجهزة االستخبارات ،قد يكون مفهو ًما يف البداية.
لكن أن يستمر هذا االرتباك والتخبط ،فهذا أمر يطرح يف ح ّد ذاته
ع ّدة أسئلة ال تتعلّق بـ "إراد ٍة ما" دفعت عم ًدا نحو تجميد قدرات
واشنطن عىل التأثري؛ ما جعل اإلدارة خالل املداولة حول املوقف
من االنقالب تظهر أ ّولً عىل أنها مفتقرة إىل الرغبة يف حامية تغيريٍ
دميقراطي يف مرص ،عالو ًة عىل االستعداد للقيام بذلك.

إ ّن تأ ّمل تفاصيل أوردها الكتاب حول مسار االنتقال األمرييك من
الوساطة بني الفرقاء يف النصف الثاين من عام حكم مريس ،إىل إيالء
الدعم الرصيح لفريق رأته اإلدارة أقرب إىل مصالح الواليات املتحدة
يف ما بعد استقرار حال االنقالب ،يع ّزز تساؤلنا .ولسنا نجد لحجج
واشنطن األكرث تس ّي ًدا منطقًا متامسكًا ،سواء بنسب املسؤولية إىل
تع ّن ٍت من جهة مريس يف االستجابة ملطلبية اإلصالح العاجل ،أو تفاوض
السلطة تقيض عىل مناخ اإلقصاء
ما عىل إدماج عنارص جديدة يف ُ
الذي تحدثت عنه األوساط املعارضة والقوى الدولية ،أو بنسب
املسؤولية إىل تعمد الجيش الهرولة إلنجاز انقالبه من دون استشارة
واشنطن .فالسببان ال يستقيامن لتربير مقبول لهذا االرتباك يف لحظة
وصول
ً
مفصلية كهذه ،وال يستقيامن كذلك لالستمرار يف ما بعد ذلك
إىل العودة بقبول واقعي بنظام السييس.

المساعدات أو ورقة التوت
المهترئة
أكرث ما يبني عدم رغبة واشنطن يف َحفْز أدواتها الضاغطة ملنع االنقالب،
املسمة بتعليق املساعدات .فذلك الوضع الذي
تكشفه ورقة التوت
ّ
وصفته اإلدارة باملعقد والصعب للحكم يف ما جرى بوصفه انقالبًا من
عدمه ،وبالخصوص بعد "رابعة" ،قد انتهى من ناحيتها بفعل وحيد
خافت التأثري؛ وهو إصدار قرار بتعليق املساعدات العسكرية.

إ ّن من يتأ ّمل مجريات تطور هذه املسألة أيضً ا سيدرك أنها
لست خطوات ال ميكن فهمها إال بوصفها
استُخدمت كورقة توت ْ
أي مواجهة حاسمة مع
تل ُّك ًؤا يف مواجهة االنقالب ،وني ًة لعدم خوض ّ
السلطة الجديدة من شأنها أن تفرض عملي ًة سياسي ًة حقيقي ًة تحقّق
ُ
الرشوط التي رسمتها واشنطن بنفسها .لقد منح تلكُّؤ واشنطن ،فرت ًة

208
مطول ًة ملناورة النظام الجديد ،وتكريس حقيقة االنقالب ،وتحويلها
إىل فعل عىل األرض أنتج تجفيفًا تا ًّما للمجال السيايس ،وقم ًعا واس ًعا،
وسمح للنظام يف القاهرة وداعميه اإلقليميني مبامرسة أكرب قدر من
الضغوط داخل واشنطن .فكان منطق ًّيا أن تنتهى الحال من دون
إلزامٍ بتلك "املرشوطية الدميقراطية" التي وضعتها واشنطن عشية
عزل مريس ،يف حني تشري حقيقة الوضع ومؤرشات تصاعده ،إىل حالة
موات بالنسبة إىل الضامنات التي تكفل فرض هذه املرشوطية،
وإنجازها يف املستقبل.
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التطرف العنيف .لذا مل نقطع التعاون مع الحكومة الجديدة ،ولكن
ميكننا الضغط وسوف نستمر يف ذلك ،من أجل تحقيق اإلصالحات
التي يطالب بها الشعب املرصي"((( .غري أ ّن الضغط "من أجل تحقيق
اإلصالحات" تقلَّص إىل وقف املساعدات جزئ ًّيا ،يف حني أكّدت
الواليات املتحدة "االستمرار يف تقديم املساعدات املدنية كلّها ،والجزء
من املساعدات العسكرية املتعلّقة مبا تراه رضوريًّا ،كتأمني الحدود
ومكافحة اإلرهاب ،ومنع االنتشار النووي ،وتأمني سيناء" .وال ّ
شك يف
أ ّن "تأمني سيناء" يتعلق مبارش ًة بأمن إرسائيل" ،كام تستمر الرشكات
األمريكية املتعاقدة عىل توريد قطع الغيار والتدريب العسكري"(((.
وما ُوضع رهن التعليق وطُلبت مراجعته ما يتعلّق بتسليم أسلحة
متقدمة ،وهي صفقة كان من املقرر تسليم مرص  4طائرات من
طراز إف  ،16و 16طائر ًة مروحي ًة من طراز أباتيش ،إضاف ًة إىل حزمة
مساعدات عاجلة ،كانت وعدت بها الحكومة األمريكية الجانب
املرصي تبلغ قيمتها عام  2014نحو  260مليون دوالر .وجرى رهن
كل ذلك بحدوث تق ّدم موثوق عىل طريق إقامة حكومة مدنية غري
ّ
إقصائية ومنتخبة دميقراطيًّا.

صحيح أ ّن املساعدات قضية بالغة التعقيد ،وأنها أداة مركزية
لتحقيق االرتباط املــري  -األمــريك ،واإلل ـزام مبعاهدات السالم
املرصية  -اإلرسائيلية ،عرب أربعة عقود .ومن وجهة واقعية ،ال ميكن
للمرء فهم سبب تضحية واشنطن مبسألة استقرار النظام ،وهي
مسألة مضمرة يف بنية املصالح التي تفرتض وجود نظام قوي يف البالد،
فاعل وقاد ًرا عىل أداء أدواره من جهة حفظ املصالح األمريكية،
ليكون ً
وهو أم ٌر يتخطى إلحاح االتجاه الواقعي عىل عزل املصالح األمريكية
عم يتعلق بالتطور الدميقراطي ،أو تحسني وضعية حقوق اإلنسان
ّ
يف مرص .لك ّن ترك االنقالب ،والسامح بصعود نظام بهذه الوجهة
االستبدادية وبهذه الصفة القمعية ،يدفعان إىل إعادة أسباب الغضب
الشعبي واالنفجار ،مر ًة أخرى ،يف مواجهة العوامل ذاتها التي سببت
االنفجار األول .ومن ث ّم ،فإ ّن ما جرى حمل يف طياته إضعافًا شدي ًدا
عم تراه
للنظام يف مرص ،مبا يشمله ذلك من عجز واضح عن الدفاع ّ
الواليات املتحدة مصلحةً.
تظهر مراوغات اإلدارة األمريكية يف تلك اللحظة التي تيقنت فيها
من وصول السييس إىل منصب الرئاسة ،والتي ترجمتها كلمة الرئيس
األمــريك عشية بدء االنتخابات الرئاسية يف مرص ،والتي ألقاها
بحسب الكتاب يف أكادميية ويست بوينت العسكرية ،وفيها قال:
"إننا نعرتف بأ ّن عالقتنا ببلد مثل مرص ترتكز عىل املصالح األمنية؛
من معاهدة السالم مع إرسائيل إىل تقاسم الجهد املبذول ملكافحة

يتعلّق الجزء الثاين هنا بنقد االكتفاء بورقة املساعدات والتلويح
وكل َمن يف واشنطن يعلم املحدودية الشديدة لتأثري ورقة
بتعليقهاّ .
املساعدات املدنية والعسكرية ،منذ حكم بوش االبن وكيف أنها
استخدمت يف ملفات ساخنة كملف األقباط يف مرص ،وهو ما أوصل
الحال إىل قانون اعتمده الكونجرس يُلزم اإلدارة اتخا َذ إجراءات مع
الحكومة املرصية بصددها ،وتعليق جزيئ للمساعدات العسكرية
عىل خلفية عدم إنصات القاهرة ملطالب واشنطن وتل أبيب يف ما
يتعلّق بالعمل الج ّدي عىل وقف تهريب األسلحة عرب أنفاق الحدود
بني رفح وغزة.
والحقًا جرى مترير هذه الضغوط باستجابات التعاون االستخباري،
أو اإلجراءات العسكرية ،أو بعض االستجابات الرمزية والشكلية عىل
املستوى السيايس .وقد كان رشط "إذا كان هذا يف مصلحة الواليات
املتحدة" بابًا لتمرير قانوين للمساعدات عىل الرغم من مخالفة
املرشوطية الدميقراطية الجديدة .وكام استخدمت ذلك كونداليزا
رايس عام  ،2008استخدمه جون كريي يف آذار /مارس  2015لرفع
تعليق املساعدات العسكرية ،وإنهاء استخدامها كورقة ضغط.
3 “President Obama at West Point,” Foreign Policy, 24/5/2014, at: http://
atfp.co/1UfMh6M
4 Michael Gordon & Mark Landercot, “In Crackdown Response, U.S.
Temporarily Freezes Some Military Aid to Egypt,” The New York Times,
9/10/2013, at: http://nyti.ms/1eSzIJG
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قبل خمسة أعوام ،جمع املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات
مجموعة من الناشطني للحديث عام صار ربي ًعا عرب ًيا بفضل جرأتهم
وقيادتهم النتفاضة الجامهري .وقتها بدوا ث ّوارا حاملني؛ لكن بعد مرور
هذه املدة ،وخالل يومي  15و 16كانون الثاين  /يناير شاركوا يف ندوة
لناشطي الربيع ،بدوا ج ّد مختلفني؛ فوعي هؤالء الشباب قد انتقل
من الحالة الرومانسية من االنتشاء بإسقاط املستبدين العرب ،إىل
حالة جديدة تن ّم عن قدر عال من النضج الحريك والفكري ،صنعتها
املعاناة والتعرثات ،وانتجت إدراكًا واقع ًيا لحقيقة تعقد املعركة من
أجل الحرية وسعتها .لك ّن الثابت بني التاريخني أ ّن األمل يف الحرية
وإمكان تحصيلها كان متّق ًدا يف قلوبهم.
استهدف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،من دعوته إىل هذه
الورشة ،الربط بني الناشطية الثورية والفكر املعضّ د للدميقراطية .وهو
يف ذلك يستكمل دو ًرا طليع ًيا له ،يدعم تطلّعات الشعوب العربية،
عرب املساهمة يف إثراء الفكر العريب واملكتبة األكادميية بطروحات
ورؤى ودراسات الدميقراطية وسبل التخلص من االستبداد .يحفزه يف
هذا إرصار عىل ألّ تفلت اللحظة الثورية ،وألّ يرتد الفكر السيايس
والجهد البحثي إىل تخوم ما قبل .2011
انطلقت الجلسة االفتتاحية بكلمة للدكتور عزمي بشارة مدير
عام املركز ،وجه فيها النظر إىل أهمية استعادة موضوع الثورات
الدميقراطية ألجندة البحث والخطاب ،بعدما دفعته الثورة املضادة
بعي ًدا ،وأحلت محله حديثًا مقطوع السياق عن اإلرهاب ،ومقتضيات
استعادة االستقرار .ونبه إىل املراوغة التي تقوم بها النظم يف هذا
السياق ،بتلبيسها عىل الثورات ،واتهامها مبا اقرتفته هي من عنف
فضل عن تعنتها وإعاقتها أي إمكانية للتوصل إىل
وإثارة للفوىضً ،
حلول وسط خالل مراحل االنتقال .خطاب النظم املطنطن باالستقرار
غايته وأد الثورات ،يكشف ذلك حقيقة أ ّن هذه النظم تتجاهل
متا ًما حقيقة أ ّن العنف واإلرهاب إنّ ا هام بعض من عوارض أعاملها
االستبدادية وسياساتها الطائفية ،وبسبب من تهميشها جموع
املواطنني ومامرستها العدوان عىل حقوقهم.
وبي بشارة أ ّن أسئلة الثورة مل تزل مطروحة ،وأسئلة الحركة ألجلها
ّ
وعىل رأسها سؤال العمل ،وكيفية مواصلة الحراك الدميقراطي يف
املستقبل ،وهل هو ممكن من دون طرح بدائل مفكر فيها ومدروسة
ج ّي ًدا؟ هل إ ّن ما بدأناه يف  2011مل يزل صال ًحا لنضاالت املستقبل؟
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وهل هناك إمكانية لرأب الصدع وجمع الصف الثوري ،ولو بأن نتفق
أول؟ فيم نرسم الحد األدىن من االتفاق عىل ما
عىل ماهية ما ال نريد ً
نريده؟ وهل ميكن إقناع الجامهري بالعودة إىل ساحات الثورات دومنا
طرح لبديل فاعل؟
وأضاف بشارة أ ّن طرح البدائل مهمة أساسية للناشطني والباحثني.
واستدرك ،بأ ّن ما تطرح بعض القوى من املطالبة بالبديل قد يكون
مراوغًا؛ ضاربًا املثل بالحالة السورية ،حيث يصدي صوت الدول
سائل الشعب السوري" :ما هو بديلكم؟" وع ّد ذلك محاولة
الغربية ً
للتغطية عىل املأزق األخالقي الذي تورط فيه العامل ،بعدما تجاهل
كل البدائل التي طرحتها الثورة السورية.
ورأى الورشة التي تجمع هذا الطيف من الناشطني وممثيل القوى
الثورية ،متهي ًدا ج ّي ًدا لهذه االستعادة املأمولة ،عرب تقديم نقد ذايت
موضوعي يقوم به الناشطون ممن صنعوا هذه الثورات ،وتبادل
خصوصا لحظة التعرث وصعود
خرباتهم حول السنوات التي مضت،
ً
الثورة املضادة.
وقد دارت الورشة عرب سبع جلسات ،غطت "دور الشباب وطبيعة
املأزق الثوري الراهن" ،و"موقع اإلسالم السيايس من الثورات"،
و"مسألة العنف"؛ وهي عناوين الجلسات التي شغلت اليوم األول،
فيام انخرط املشاركون يف اليوم الثاين يف ثالث ورش تفصيلية ،عن
"قضايا الوضع اإلقليمي والدويل" ،و"اإلعالم" ،و"القضية الفلسطينية".

مأزق الثورات العربية ومآالتها
من منظور الشباب وخبرته
رأس الجلسة األوىل يف اليوم األول الدكتور سيف عبد الفتاح ،وأكّد
أ ّن االنتقال يف سياق الثورات هو أمر أبعد من مجرد انتقال سيايس.
وإلمتام حالة الثورة ،كان يجب أن تؤطر عملية االنتقال ضمن خطة
إسرتاتيجية ،تربط االنتقال السيايس باملجتمعي ،وتعنى بكل ما يتعلق
باإلطار املعنوي يف مجتمعات الثورة.
عم
ث ّم طرحت املتحدثة األوىل ،الناشطة اليمنية توكل كرمان سؤالً ّ ،
إذا كان االنعتاق والتحرر يستحقان كل هذا الثمن؟ وكانت إجابتها
هي أنه من دون شك يستحق ،فالخالص من دولة الفرد والجهة
والعائلة والقبيلة ،تلك التي تستحوذ عىل كل يشء فيام ال متنح
الشعوب ّإل الفتات ،رضورة تحررية إنسانية .ث ّم سألت سؤال الضد:
هل إ ّن انتصار الثورات املضادة نهاية الثورات؟ وكانت اإلجابة :ال،
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فذلك انتصار زائف وعارض ،بتعبريها" ،رسعان ما ستبدده نضاالت
شعوبنا" ،مؤكدة أ ّن "ربيعنا باقٍ وثابت كالروايس .وطاملا بقيت
مسببات الربيع ،فستكون هناك جوالت وجوالت" .وب ّينت كرمان أ ّن
التاريخ يخفّف من إحباطنا حني يقول إ ّن مسار الثورات املتعرج ليس
حك ًرا علينا.
واستهل خالد السيد ،الناشط االشرتايك املرصي ،مداخلته بالتشديد
يبي أسباب الثورة
عىل احتياجنا لتحليل اجتامعي أكرث عمقًاّ ،
املرصية ّ
وتعث مساراتها ،تلك الثورة التي جاءت تعب ًريا عن احتضار
األنظمة بعدما بلغت من الشيخوخة والرتدي درجة غري مسبوقة.
"كانوا يتساءلون :أتريدون السياسة أم الثورة؟ وكان الشباب يقول:
نريد الثورة .كانت إجابة واضحة وحاسمة ،لكنها كذلك مل تجب
عن اإلسرتاتيجية التي مبقتضاها ميكن لنا أن نستكمل إزاحة النظام
واستبداله بسلطة ثورية" .وأكد السيد أ ّن الثورة جاءت نتا ًجا لرتاكم
نضايل خاضته املعارضة املرصية طوال عقد كامل .واألمر ليس تاريخًا
فحسب ،فال بد من رؤية تلك االنتصارات الجزئية التي أتت بخروج
هادر خلعت به الجامهري مبارك ،عىل نحو يفهمنا كيف أ ّن الصدامات
والتعرثات التي أنهكت ماكينة حكم قبل أكرث من نصف قرن قد
تعددت ،وظلت تصدم املواطن ،وحتى مكوناتها ومؤسساتها ذاتها
ظلت تتصادم .وهي ماكينة ما زلنا نسعى لتفكيكها .ون ّوه السيد إىل
بعض املراوغات التي استخدمتها قوى الثورة املضادة ،ومنها استخدام
وصف "ثورة الشباب" فقد استثمروه ،وهو املتاح لديهم من قبل
الثورة املضادة القتناص مساحة للمكسب ،بتمرير معركة جيلية
مفتعلة .حراك يناير عىل النقيض كان جامهرييًّا وواس ًعا.
وأملحت عهد زرزور الناشطة السورية إىل خصوصية الوضع يف
سورية ،حيث الثورة ما زالت يف نطاق مرحلة االنتفاض األول إلسقاط
الديكتاتور ،ومل تدخل بعد الحالة االنتقالية .وب ّينت كيف أ ّن السنوات
الخمس املاضية أعادت تشكيل مفاهيم الشباب السوري حول
الحراك وطبيعته ،وأدوارهم فيه .وبيّنت زرزور ارتكاز دور الشباب
مع اندالع الثورة عىل إنشاء التنسيقيات ،وجلهم من أبناء جيل
التسعينيات ،مل ينشأوا عىل الخوف من النظام .مع دفع النظام الثورة
ملسار عنيف تشكل الجيش الحر ،للرد عىل هذه اإلسرتاتيجية .يف هذا
الطريق برزت االنقسامات بني شباب الثورة ،فقد اتجهت مجموعة
كبرية منهم إىل العمل العسكري ،فيام آثرت أخرى العمل الالعنفي.
وأكدت أ ّن تنسيقيات األمس متأسست ،وتخطى عددها  750مؤسسة
مستقلة ،أغلبها يعمل من دول الجوار.

استعرضت الناشطة التونسية والء القاسمي دور التكنولوجيا الفاعل
يف صناعة الثورة يف تونس .ث ّم بيّنت املشكالت التي تعرتض حراك
الشبابُ ،ملمحة إىل عجزهم الراهن عن االضطالع بدور محوري يف
املرحلة االنتقالية بسبب ما سمته "التصحر السيايس املمنهج" الذي
أسس له النظام السابق ،من نحو منع إنشاء تنظيامت سياسية.
وقالت" :حتى هذه اللحظة لو طُلِ َب م ّنا أن نرشح شبابًا ليكونوا
جز ًءا من القيادات الحكومية ،ملا وجدنا ،وتساءلت عن أسباب تفرق
الشباب والعجز عن خلق تنظيم موحد".

مأزق الثورات العربية
الجلسة الثانية رأسها الدكتور برهان غليون ،الباحث والسيايس
السوري ،والــذي افتتح الجلسة بطرح أسئلتها الرئيسة :ما هي
املشكالت التي واجهتها الثورات ،عىل أصعدة السياسة والفكر
واإلعالم ،وغريها من األصعدة؟ وما هي املراجعات التي يتوجب علينا
أن نقوم بها؟ رأى غليون أ ّن الغاية هي أن نصل إىل حصيلة مشرتكة
زخم
من التصورات والخربات والتجارب ،رمبا توفر لنا وألجيال تأيت ً
من الدروس املستفادة ،وتنبه ملا صح من فعلنا وما مل يوافقنا فيه
الصواب .وأكد غليون رضورة أن نصل ملنطلق جديد للعمل الثوري،
يف إطار الرصاع الراهن ،يحمل رؤية نظرية ،وإمكانية تحليلية،
ومساحة حركية .وشدد غليون عىل أننا نعيش حقبة ثورية ،تض ّم
ربا
سلسلة موجات ،وقد تطول رمبا لنصف قرن ،أي أ ّن ما مررنا به ّ
يكون مجرد "الربوفة" ملا سيأيت.
وبي غليون أ ّن غياب فاعل دميقراطي منظّم ،يو ّجه حركة تاريخية
ّ
تحصيل
ً
ضخمة عىل هذه الشاكلة هو تحد ،فهل ميكن لنا تأسيسه،
من دروس ما جرى؟
كان الناشط املرصي محمد عفان هو املتحدث األول ،وقد بدأ
مداخلته بالحديث عن غياب ثقافة دميقراطية ومناخ داعم لها .وأفرد
ثالث نقاط أساسية يف ورقته :األوىل هي انتامء الثورات العربية إىل
ما يعرف بالثورات املتسلسلة  ،cascade revolutionsتلك التي
تقع يف دول ذات خصائص متقاربة ،وعرب موجات من التحول تتسم
بالرسعة والتعاقب ،وعادة ما تكون نتائجها هشة ،فحراكها يجري
الحقًا استيعابه بعودة النظم القدمية أو تشكل نظم هجينة .ويف
الثانية عرض عفان أربعة أمناط من الثورات أو املوجات الثورية ،منها
ربيع أوروبا ،وثورات االنتقال من الشيوعية ،والثورات امللونة وأخ ًريا
ثورات الربيع العريب .وأخ ًريا ،استعرض ديناميكية الثورات وحالة
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وبي أ ّن دينامية الثورة يحركها
الجزر االستبدادي التي تكتنفها رسي ًعاّ .
فاعالن :مجموعة ثورية عفوية شكّلت جسد الحراك ،وقوى للثورة
املضادة تشكّلت بدعم عىل املستوى اإلقليمي ،من قوى معادية
للثورات ،تخىش التطور الدميقراطي .وبنى عىل رأي روجر أوين
فصل حقيق ًيا يف
القائل إ ّن مفهوم النظام والحكومة ال ميكن فصلهام ً
نظم الرشق األوسط .وتساءل :هل تدفعنا هذه املالحظة إىل إعادة
إنتاج الدولة ،بصفتها سلطة سياسية وإدارية؟ وهل إ ّن تغيري النظم
بهذه الكيفية يدفعنا إىل إعادة إنتاج املجتمع أيضً ا؟
وأشار عفان إىل إشكالية تخص معالجتنا لسؤال العمل الثوري ،وكيف
قاربناه من منظور نظامي ،تركي ًزا عىل مامرسات النظام ،وتبعيته،
وطبيعة انحيازه االجتامعي ...إلخ ،فيام أثبتت الثورات أ ّن التحدي
يتعدى هذا ،كونه كام ًنا يف فواعل من املجتمع ذاته ،منها فواعل دون
الدولة ،كالقبيلة أو الطائفة أو الحزب .ظلت هذه معضالت كامنة
تغطيها نظم االستبداد ،وكشفتها الثورة ،وبرزت النظم القدمية التي
تفجرت الثورات يف وجهها تساومنا بأننا لو رشعنا يف تجريب نظام
آخر غريها ستنفجر هذه املشكالت يف وجوهنا.
خمسا ،رآها تصف
يف حني عرض حمزة املصطفى من سورية نقاطًا ً
املأزق السوري يف عمومه :أولها ،طبيعة النظام وبنية املجتمع
السوري التعددية والطائفية املتسعة .إذ عمد نظام البعث إىل ترسيخ
االنتامءات الفرعية ،فيام عجزت النخب املعارضة عن تجاوز هذا
املأزق ،والتآلف حول مرشوع وطني شامل يجمع أطياف الشعب
السوري؛ ثانيًا ،أزمة نخب ،يقرص فهمها لطبيعة الشعب ،ومل يرها
بديل .وعزز من ذلك مسالك االنتهازية السياسية والخالفات
الشعب ً
الشخصية ،ومل يجمعها مرشوع وطني؛ ثالثًا ،املأزق الجيو سرتاتيجي
النابع من أهمية موقع سورية الدويل .وكذلك التحوالت يف النظام
العاملي التي جعلتها مساحة للمنافسة األمريكية الروسية؛ وراب ًعا،
املأزق الجهادي الذي دفع جهة تطييف الثورة ،وعاون النظام عىل
الدفع نحو عسكرتها ،فتغريت به أجندة العمل الثوري ،ما دفع
إقليميًا ودوليًا نحو أولوية مكافحة اإلرهاب؛ وأخ ًريا ،مأزق اإلطالة
الزمنية .فاإلحباط يتولد مع ضعف تحصيل منجزات ملموسة من
الثورة يف سورية ،بخالف غريها من الثورات العربية ،عىل الرغم مام
قدم من تضحيات.
فبي أ ّن الحالة يف اليمن نتاج أزمات مزمنة وقدمية،
أ ّما عصام القييس ّ
وليست وليدة الثورات .والحال الراهن يتمثّل يف حالة حرب أهلية
مربكة؛ ومل يعد مبقدور التقسيامت اإلثنية والحزبية والعشائرية
املألوفة أن تفرس هذا املشهد .فام من مفتاح لحل املسألة مبارشة يف
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اليمن .ورأى القييس أصل املشكل يكمن يف التمييز ملصلحة "الهضبة
الشاملية" .وفيه يكمن الحل كذلك .فالعسكر املتصدرون للمشهد هم
من أهلها ( %70من القوات املسلحة تقريبًا من املنتمني إىل الهضبة
الشاملية) .وهؤالء ال يتقبلون أي صيغة تخرج الدولة من أيديهم،
ما يجعلهم يغريون أقنعتهم السياسية ،ويدعمون من يرونه يحافظ
عىل بقاء الدولة يف حوزتهم .فتارة يؤيدون عيل عبد الله صالح ،وتارة
تغي األقنعة السياسية
أخرى تذهب مواقفهم انحيازًا لغريه .يقبلون ّ
من دون قبول تغري األبنية السياسية .يعني فهم الهضبة الشاملية
فهم أعمق ملسألة الدولة العميقة وما تقوم
وديناميات سيطرتها ً
به يف اليمن .ثم ع ّرج القييس عىل مسألة غياب منارصين للمرشوع
الدميقراطي ،ينحازون إليه عن حق ويعتقدون يف مبادئه الليربالية.
من جهته ،كثّف ياسني العياري الناشط التونيس حديثه عن مسائل
اإلرهــاب واستثامر قوى الثورة املضادة يف تونس" :كانت الثورة
مواجهة مع عائالت متنفذة وطبقة هيمنة تحميها مؤسسة بوليس
وبريوقراطية .وحني حصلت انتخابات  23أكتوبر مل تكن تونس تعرف
بؤ ًرا إرهابية ،ومل تشهد حوادث لإلرهاب ضخمة .وملا أىت االنفتاح
السيايس شعرت نخبة النظام القديم بالتهديد ،فرأينا من بعد ذلك
اإلرهاب ،يغتال الجنود ،والسياسيني ،وغايته كانت الفوىض .الفوىض
هي ما مياهي بني الثورة املضادة واإلرهاب يف تونس" .ولذا دفعت
قوى الثورة املضادة برسدية كاملة عن وجود اإلرهاب ومخاطره.
ولسان حالها يقول :يجب أن يرجع النظام كام يف املايض ليك يرتاجع
هذا اإلرهاب .وعادت قوى السيطرة وبريوقراطية األمن تكرر الحديث
عن مكافحة اإلرهاب .يف صيغة إ ّما نحن وإ ّما داعش ،فيام فشل
خيارنا بصفتنا ث ّوا ًرا يف طرح ثنائية "إ ّما الدميقراطية ،وإ ّما داعش".

اإلسالم السياسي والثورات العربية
الجلسة الثالثة رأسها الدكتور خليل العناين ،أستاذ العلوم السياسية يف
معهد الدوحة للدراسات العليا .وقد بدأ بجملة من األسئلة عن دور
القوى اإلسالمية يف ثورات الربيع ومستقبل بلدانها.
يف املداخلة األوىلّ ،بي عمرو الرساج من سورية أ ّن التيار اإلسالمي
كان له دور مع انطالقة الثورة وتشكّل املجلس الوطني ،ولك ّن تغيّبه
ألكرث من ثالثني عا ًما عن الوجود االجتامعي أ ّدى إىل ضعف أدائه .كان
لإلخوان املسلمني دور إغايث واجتامعي ،ودعموا الفصائل العسكرية
يف سورية ،ولكن عىل العموم ظل هناك تباعد بني اإلخوان والقاعدة
االجتامعية للثورة ،وقد ض ّم التيار اإلسالمي اإلسالميني املستقلني ،من
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فضل عن املجموعات العسكرية السلفية
ذوي امليل التجديدي ،هذا ً
الوطنية ،كجيش اإلسالم .وهؤالء لديهم قدرة عىل جلب متويل من
سلفيي الخليج ،كام أ ّن لديهم شبابًا يتمتع بحامسة وطموحات عالية
يفتقدها اإلسالمي التقليدي .يعيب هذه التكوينات أنها متناقضة
تنفتح عىل املجتمع الدويل وتنغلق عىل املجتمع املحيل ،وتفرض
قضايا كاللباس الرشعي كام فعل جيش الفتح .ويف العموم تيار اإلسالم
السيايس الجديد وخاصة السلفيني يضطلعون بدور عىل املستوى
ممثل يف
العسكري ،لكن ال نعرف مدى قدرته عىل مكافأة قوة العدو ً
روسيا والنظام السوري.
وصف الناشط اليمني محمد اللطيفي حزب التجمع اليمني لإلصالح
بصفته حزبًا تعدديًا ذا توجه سلفي إخواين ،وعىل الرغم من أنه
التحق بالثورة منذ بدايتها ،فإنّه تاريخ ًّيا خرج من صلب النظام
وعمل يف ظله من خالل الربملان ،ناهض اليساريني والقوميني والحزب
االشرتايك يف  1994بوقوفه إىل جانب النظام ،وظهرت تناقضات يف
مواقفه الفكرية منها انقسام حول قضية دور املرأة يف املجتمع بني
توجه يساري ليربايل وإسالمي.
وعلّق الناشط أسامة الصغري عىل مسار ثورة تونس باختالفها عن
الحالة يف سورية ومرص ،إذ نشأ مجلس وطني ذو صالحيات لبناء
مدخل دميقراطيًا
ً
الجمهورية الثانية ،فجاءت والدة الدستور املؤقت
لتنظيم املؤسسات (الجمهورية  -املجلس التأسييس) .وشدد الصغري
عىل أ ّن حركة النهضة منذ االنتخابات آثرت تولية غريها ،وتوسيع
قاعدة املشاركة .لكن تغريت موازين القوى يف تونس فيام بعد بحكم
اإلعالم واإلرهاب.
أبدى يارس فتحي الناشط املرصي تحفظًا عىل مصطلحات القوى
الثورية واإلسالم السيايس .فيام رأى أ ّن الكل عالق داخل كيانه؛ سواء
التيارات السياسية اإلسالمية كاإلخوان ،أو الشباب الثائر .ومن ث ّم
طرح رضورة إقامة حوار ،أركانه هي املبادئ ال التنسيق ،أي باالتفاق
عىل مبادئ وإجراء مراجعات متبادلة ،وتأسيس تحالف بعيد املدى
وليس تكتيك ًّيا ،عىل وفق تلك املبادئ ،وكذلك إيجاد وجوه جديدة
تعب عن التنوع الفئوي واملناطقي.
ّ

العنف في الثورات العربية
ناقشت الجلسة الرابعة ،برئاسة د .محمد املرصي ،دوافع العنف
وصوره املختلفة التي رافقت الثورات العربية ،كام فحصت طبيعة
القوى املنخرطة فيه ،وق ّيمت االنعكاسات والنتائج التي يؤدي إليها
العنف عىل املسار الثوري.
يف البداية طرح الناشط التونيس أمان الله املنصوري مسألة التغيري
الثوري ،بوصفه نتا ًجا لرصاع فكري وسيايس ،يلونه العنف أحيانًا.
وأكد رضورة الفصل بني الحراك الثوري والشعوب الحاضنة للثورات.
وأجمل املنصوري محفزات العنف والرصاع يف الثورات العربية يف
ستة :األيديولوجي املتعلق بنمط الحياة وتصور الدولة فيام بعد
الثورة ،ويف ذلك تصادم منوذجان هام اإلسالمي والعلامين  /املدين.
وثانيها املحفز االجتامعي ،وفيه اجتمعت رغبة التغيري الرسيع لحال
تردي االقتصاد ،واستعار التفاوت ،وعدم قدرة األحزاب السياسية عىل
تحقيق املطالب املتعلقة بالعيش .ومثل اإلعالم محف ًزا ثالثًا ،من بني
األخطر لتورطه يف صناعة الكراهية ،وترسيب اإلشاعات ،وإثارة البلبلة،
فضل عن كونه إحدى إسرتاتيجيات الجامعات الجهادية لالستقطاب،
ً
والتي تُع ّد الوجه األبرز للعنف .ورابعها املحفز النفيس ،ذلك أ ّن
الرغبة يف الثأر ،تقف وراء السلوك العدواين لدى بعض األفراد وحتى
القوى الثورية .وخامسها املحفز الخارجي ،وفيه إسرتاتيجية بعض
القوى للهيمنة أدت بها إىل متويل العنف وتغذيته .وأخ ًريا املحفز
الديني الذي حوى إسقاطات أحاديث آخر الزمان عىل الواقع الراهن.
وتحدثت رضية املتوكل عن العنف املسلح يف اليمن الذي تورطت فيه
عم
– بحسب توكيدها  -األطراف اليمنية جميعها ،ما يثري السؤال ّ
إذا كانت ثورة اليمن سلمية أم عنيفة أم مزي ًجا بني االثنني .وعددت
الفاعلني يف العنف .ومنهم فريق عىل عبد الله صالح وأحزاب اللقاء
والحوثيني وغريهم ،فيام يض ّم طرف السالم شباب الساحات عىل
وخصوصا
حداثتهم يف العمل السيايس ،ومؤسسات املجتمع املدين،
ً
الحقوقية منها .ورأت املتوكل أ ّن املقدمات العنفية كانت الفتة ،ومنها
حرب حي الحصبة يف أيار  /مايو  ،2011بني آل األحمر وقوات صالح،
والحرب بني رشكاء الثورة من الحويث واإلصالح يف محافظة الجوف قبل
انتهاء الثورة ،وقبل مبادرة السالم .وخلصت املتوكل إىل أ ّن العنف يف
اليمن منظّم ،وليس فرديًّا.
أ ّما الناشط السوري طارق العيل ،فش ّدد عىل رضورة التفريق بني
األطراف التي انتهجت العنف لتثبيت سلطتها قبل الثورة وبعدها،
ومن التجأ إىل العنف بعد الثورة ردة فعل .وحدد األطراف يف ثالثة؛
أولها نظام األسد الذي دفع جهة العنف ليستبق الحراك الثوري،
متوجسا مام حصل يف تونس .فقبل أن تعلن أول حالة انشقاق يف
ً
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الجيش مع حسني هرموش ،كان قد قُتل  2000شخص ،ومارس النظام
حمالت التطهري األمني يف  ،2011وارتفع رقم الضحايا إىل  6000قتيل
قبل نهاية سنة  .2011أ ّما الطرف الثاين فيض ّم قوى جهادية ،بعضها
نشأ قبل الثورة ،ومتدد بعدها ،من قبيل جبهة النرصة ،جناح القاعدة،
الذي ارتدى مع عسكرة الثورة بيد النظام قناع املقاتل الثوري ،ومثلها
تنظيم داعش ،وأخ ًريا حزب االتحاد الدميقراطي الكردي الذي ترك
النظام له ولـ (وحدات حامية الشعب) مصالح عسكرية وإدارية يف
الجزيرة وعني عرب ،وتق ّدم بعد الثورة بصفة واضحة واستثمر عداء
النرصة وداعش ،ليق ّدم نفسه بصفته عض ًوا يف نادي مكافحة اإلرهاب.
والطرف الثالث واألخري هو تلك القوى التي تبنت العنف ردة فعل
عىل عنف النظام ،كالجيش الحر ،والقوات املنشقة عن الجيش،
وعنف هؤالء مو ّجه ضد األسد وقواته .وقد كان لهم دور مهم يف
حامية التظاهرات .وتحولوا يف ربيع  2012إىل العمل العسكري
بغرض إسقاط النظام .وقوام هذا الجيش مجموعات متوسطة أو
صغرية غلّبت العمل امليداين وغاب عنها الوعي السيايس ،مام مثّل
حالة من التشظي والفشل ،وعدم الفعالية الكبرية أمام بقية األطراف.
وتتبعت الناشطة ليىل خليفة جذور العنف يف ليبيا مع بداية نظام
القذايف آخر الستينيات من القرن املايض ،وهو عنف قاد إىل اللحظة
الثورية األوىل يف بنغازي يف شباط  /فرباير  ،2011بعد احتجاجات
أهايل مذبحة بوسليم ،ومطالبتهم بتسلم جثث أبنائهم .فرد النظام
بحملة اعتقاالت طالت أهايل العائالت ومحاميهم .من بعدها تصاعد
الوضع ،ودخل السالح أداة لقمع املتظاهرين وقتلهم .وقام القذايف
بإفراغ مخازن السالح ليوزعه عىل الناس ،ما جعل الجرمية املنظمة
وغري املنظمة تسود ،ويسترشي القتل .فجاء الحراك املسلح يف املقابل
نو ًعا من ردة الفعل االنتقامي ،فيام ير ّوج النظام لفكرة أ ّن السبب
هو الثورة التي أدت إىل عدم االستقرار.
رأى الناشط املرصي محمد شمس أ ّن العنف كان مبط ًنا يف التيارات
السياسية ،اإلسالمية وغريها .ورأى أ ّن حديث اإلخوان ،يف بدايات
الثورة ،عن حرس ثوري عىل شاكلة الحالة اإليرانية دليل عىل ذلك.
وهي فكرة راودت حتى البعض من الشباب الثوري من غري اإلخوان،
للقضاء عىل بعض عنارص النظام السابق .ويشري شمس إىل محفزات
العنف الناشئة من االستقطاب الحاد بني اإلسالميني وغريهم،
بداية بقرار اإلخوان النزول لتأمني مجلس الشعب ،ليبدأ التشابك
واالحتكاكات ،وتبزغ فكرة حمل السالح .ث ّم جاءت حوادث االتحادية
وفض االعتصام بالقوة والعنف املضاد واستخدام السالح من الطرفني.
وضخّم خطاب الحرب عىل اإلرهاب بعد االنقالب من مك ّون العنف،
فض اعتصام رابعة ظهرت حركات
وهو مربر بدعم جامهريي .وبعد ّ
عنف كثرية .كان أبرزها أنصار بيت املقدس التي صارت والية سيناء.

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

ويشري شمس إىل لجوء النظام إىل القمع الالمحدود خشية تكرار
مشهد  25يناير مرة أخرى .وير ّجح الناشط أ ّن أي تغيري سيكون
دمويًّا ،وأي حل سيايس لن يقيض عىل العنف.
اختتم الجلسة الدكتور عزمي بشارة مبداخلة ناقش فيها تصورات عن
العنف ،تراه من خارج سياق نشوئه االجتامعي والسيايس .فمسألة
العنف – بحسب بشارة  -مثل مسألة القوة ،ظاهرة سياسية .وشدد
عىل وجوب مراجعة القول بأ ّن كل إسرتاتيجية الثورة هي إسرتاتيجية
سلمية بالرضورة .وانتقد ذلك مستن ًدا إىل أ ّن األمر ليس يف ميل
اإلنسان الطبيعي إىل السلم وكرهه العنف .فال يوجد أحد عاقل يحب
الدم .إنّ ا املوضوع يتعلق بحساب جدوى اإلسرتاتيجية السلمية يف
رضا يف
إحراز االنتصار عىل النظام .وحاجج بأنه لو كان غاندي حا ً
سورية مل يكن ليختار ما اختاره يف الهند ،أل ّن إسرتاتيجيته يف الهند
عملت ضمن سياق اجتامعي وسيايس مختلف .ويف سياقها كانت
إسرتاتيجية صحيحة ،إذ كان يوجد شعب قوامه ماليني يف مواجهة
جنود قالئل ال يجاوزون  40ألف جندي بريطاين ،وكانت الهند دولة
فيها رأي عام حقيقي .من يتحدثون عن الالعنف يستحرضون دامئًا
"النموذج الهندي" منزو ًعا عن حقائق التجربة .يف الحالة املرصية،
حيث أمكن فصل الجيش عن النظام بحركة سلمية واسعة ،يف لحظة
إسقاط مبارك ،كانت السلمية ناجحة وناجعة .ورأى بشارة أ ّن التفكري
يف مدى االضطرار إىل مواجهة الجيش املسلح ،وهل ميكن وقف
أثر قوته بتظاهرات سلمية أم ال ،هو ما يحدد هذا القرار .ورضب
مثل عىل ذلك تظاهرات  17فرباير يف طرابلس ،والتي خرجت فيها
ً
رشاشات العيارات الكبرية يف مواجهة املتظاهرين الع ّزل .وتساءل :عن
أي تظاهرات سلمية سنتحدث هنا؟ بهذا االستخدام للسالح انتهي
ما ميكننا تسميته "تظاهرات" .إ ّن عوامل القدرة عىل تحييد الجيش،
وتنظيم العمل السلمي ،ووجود رأي عام قوي ،هي عوامل فارقة.
ُشل فاعليتها ،فمسألة
أ ّما يف حالة مل تُحيّد فيها قوى القمع ومل ت ّ
السلمية تصبح نسبية ج ًّدا .األمر متوقف عىل مدى كون العنف
عمل هاويًا ومحاولة لتفريغ الغضب وردة
إسرتاتيجية ناجحة ،وليس ً
فعل .هذا ما يجب أن يناقشه الث ّوار ،يف رأي بشارة .فاملقاومة ضد
االستعامر مرشوعة ،ولذلك فأي نظام يترصف كأنه استعامر ،تكون
املقاومة ضده مرشوعة بالرضورة .والنظام السوري يف كل سلوكياته
يترصف كأنه محتل لسورية ،ولذلك فحركة الشعب السوري املقاومة
مربرة ومرشوعة.
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تأثيرات الوضع اإلقليمي والدولي
في مسارات التغيير والثورة
يف اليوم الثاين ،انضم املشاركون إىل ورش منفصلة ،ناقشت كل ورشة
موضو ًعا أساسيًا من املوضوعات الحافة بتجربة الثورات العربية.
تناول فريق الناشطني من مرص مسألة تأثري األوضاع اإلقليمية والدولية
يف الثورات ،ومدى االرتباط بني الداخل والخارج ،وإىل أي حد كانت
ثورة يناير ساحة لحركة الفاعلني اإلقليميني والدوليني ،وطبيعة الدور
اإلقليمي والتغريات التي طرأت عليه ،وكيف ستتعامل معه القوى
الثورية .وقد صنف املشاركون األطراف الخارجية إىل ثالثة أقسام:
الداعمون للثورة؛ واالمتدادات الناشئة من الثورة وبعضها يف صورة
مؤسسات ومبادرات؛ وأخ ًريا األطراف املناهضة للثورة ،والتي تحتاج
إسرتاتيجية لرفع تكلفة مناهضة الثورة عليها .وملس الفريق حاجة
ملحة لرسم خريطة للموقف الدويل من الثورة ،وتقديم تحليالت
حول إمكانات التأثري يف املوقف الدويل واألدوات املعتمدة يف ذلك.
املعبة عن معسكر الثورة
ً
فضل عن رسم شبكة الكيانات واملجموعات ّ
ومتكينها من أن يكون لها صوت واحد مؤث ّر .وش ّددوا عىل رضورة بناء
عالقات وتفاهامت مع الفاعلني من املجتمع املدين ،والقادرين عىل
التأثري يف حكومات دولهم .وبيّنوا حقيقة أ ّن الثورة املضادة سبقت
الثورات يف العمل اإلقليمي ،ومث ّة حاجة لحلف الشعوب والثورات
ليوازن األقطاب الدولية واإلقليمية ،والعمل كمنظومة ثورية إقليمية.
ورأى الفريق أهمية توازن العالقة مع األطراف اإلقليمية والدولية
الداعمة ،وترشيد مصالحها .ومثة أهمية لفهم خطاب املصالح يف
الحديث مع القوى الدولية واإلقليمية ،فال يوجد بالرضورة تناقض بني
املصالح واملبادئ ،بل ميكن املزاوجة واستخدام املصالح لدعم املبادئ.
وقد أظهر املشاركون أ ّن الثورة املضادة مل تبدأ يف النشاط ّإل مع
خفوت الحراك الجامهريي .وكانت يف وقت كمونها تعمل عىل إنشاء
بنية تحتية من مؤسسات وعالقات واخرتاق ملعسكر الثورة .وطرح
الرأي القائل بأهمية االستعانة برشكات عالقات عامة محرتفة لخدمة
مصالح الثورة ،وبناء شبكات داعمة لها ،كام نجح االنقالب يف مرص
باالعتامد عليها لتجميل صورته والتأثري يف صنع القرار الدويل.
أ ّما فريق اليمن ،فقد صنف مراحل الدور اإلقليمي والدويل يف التأثري
يف مجريات األمور باليمن إىل ثالثة :أولها مرحلة الفعل الثوري،
ومتتد من شباط  /فرباير  2011حتى ترشين الثاين  /نوفمرب ،2011
وفيها تناقضت صور الدعم اإلقليمي وشابها االرتباك ،وتنوعت
مثل دعم
بني داعمني للثورات ومنتصبني يف وجهها ،وشهد ذلك ً
إيران للحويث؛ والثانية هي املرحلة االنتقالية املمتدة من ترشين
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الثاين  /نوفمرب  2011حتى  21أيلول  /سبتمرب  ،2014والتي شهدت
املبادرة الخليجية ،وإجراء الحوار الوطني ،وهمشت خاللها قوى
الثورة ملصلحة املكونات القبلية؛ وأخ ًريا املرحلة الثالثة هي املرحلة
االنقالبية ،ومتتد من  21أيلول  /سبتمرب  2014حتى اآلن ،وقد وسمها
التدخل اإليراين غري املبارش عرب الحوثيني واستيالئهم عىل صنعاء بقوة
السالح ،ث ّم التدخل السعودي املبارش .فصارت اليمن ساحة رصاع
بالوكالة بني الطرف السعودي والطرف اإليراين.
أوضح الفريق الليبي أ ّن أعنف التهديدات التي تواجه ليبيا اليوم
ال تأيت من أطرف دولية أو إقليمية ،إنّ ا من الداخل ،ومبعثها غياب
الدولة الذي ميثّل تهدي ًدا للمجتمع .وقد عكس عمق األزمة عجز
النخب السياسية ،بعد الثورة ،عن التوصل إىل اتفاق عىل الصورة
النهائية ملؤسسة الدولة التي تحظى بالرشعية واالحـرام من كل
األطـراف ،ومن ث ّم فال بد من تسوية بني جميع األطراف الليبية،
وصوغ اتفاق سيايس يعيد إىل ليبيا حالة االستقرار السيايس يف مسار
دميقراطي .لقد عانت القضية يف ليبيا من اإلهامل والتدخالت بالغة
السلبية .والحال يف ليبيا يبدو غري مطمنئ ومفتو ًحا أمام سيناريوهات
أكرث قتامة ،ليست أقل سوا ًدا من أعالم داعش التي أصبحت ترفع كل
مرة يف منطقة جديدة ،ورمبا ينتهي إىل حال أقرب من جهة كارثيته إىل
ما يف سورية والعراق ،والخوف أن تصري ليبيا جنة داعش القادمة يف
حال ت ّم التضييق عليها وطردها من الشام .والحل األكرث فاعلية اليوم
يف ليبيا ،بحسب الفريق ،هو الدفع بالحوار ،عرب فرق العمل التي
تشكّلت بقرار من وزراء خارجية الدول العربية ،املنعقد بتونس يف
كانون الثاين  /يناير  ،2015وكذلك الحوار السيايس الليبي (غدامس،1
غدامس ،2جنيف ،وأخ ًريا الصخريات) .ويف كل حال يجب أن يشمل
جميع األطراف املتنازعة يف ليبيا ،وأن يحظى برعاية إقليمية ودولية،
ليتسنى إنهاء حالة غياب الدولة بأرسع ما ميكن.
أ ّما الفريق السوري ،فرأى أ ّن الدعم الذي تق ّدمه دول مثل روسيا
وإيران إىل النظام السوري نابع من مواقف مناهضة للثورات ،إذ
توخت إيران مصالحها مع النظام السوري ،لتوسيع نفوذها ودورها
خصوصا بعد احتالل العراق .فكان مثة وجود مبارش
يف املنطقة،
ً
لخربائها وعنارص الحرس الثوري يف الحكومة السورية ،وأيضً ا من خالل
فاعلني من غري النظام السوري مثل حزب الله اللبناين ،وامليليشيات
الشيعية العراقية .وسيزيد رفع العقوبات االقتصادية عن النظام
دعم
اإليراين ،بدخول االتفاق النووي حيز النفاذ ،من توجيه إيران ً
أكرب لدورها يف سورية .أ ّما التدخل الرويس ،فمنطلقه هواجس من
أن يكون التغيري يف اتجاه دميقراطي عبارة عن توسعة نفوذ القوة
الغربية عىل حساب روسيا ،ورمبا خوفًا من أن تبتلع إيران وحدها
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سورية ،فتعجلت موسكو التدخل ماديًّا وعسكريًّا ودبلوماس ًّيا .أ ّما
املوقف الرتيك ،فقد تردد يف البداية يف دعم الحراك السوري ،ث ّم
جاء الدعم مع تدهور األوضاع بسياسة األبواب املفتوحة يف الشق
اإلنساين ،وباالحتضان السيايس لقوى املعارضة والثورة السورية،
وتسهيل دعم الفصائل املسلحة وال سيام يف الشامل .وتع ّد املسألة
الكردية بصفة عامة هي املحرك األساس للسياسية الرتكية مؤ ّخ ًرا.
أ ّما دولة االحتالل اإلرسائييل ،فعىل الرغم من صمتها النسبي ،فإنّها
ثابتة يف معاداتها لسورية وشعبها .ومتثّل الرضبات اإلرسائيلية
الجوية ملواقع داخل سورية ،والتنسيق اإلرسائييل الرويس املعلن مع
التدخل الرويس ،والتحفز اإلرسائييل عىل الحدود ،عالمات عىل ذلك.
يتغي حيال سورية،
أ ّما املوقف السعودي ،فلم يكن مع الثورة ،ومل ّ
ّإل تحت تأثري متدد النفوذ اإليراين يف املرشق العريب ودول الخليج،
ما دفع اململكة للتنسيق الحقًا مع قطر وتركيا عىل صعيد الدعم
السيايس لقوى الثورة واملعارضة السورية ،وتفعيل الدعم العسكري
لفصائل الثورة يف الداخل .أخ ًريا ،كان موقف أمريكا والقوى الغربية
مرتد ًدا ،فأوباما زاهد من حيث املبدأ يف التدخل يف شؤون الرشق
األوسط ،وأفسح االنكفاء األمرييك املجال للنفوذين اإليراين والرويس.
رأى الفريق التونيس املواقف الدولية من الثورات تتباين بحسب
مقتضيات الجغرافيا واملصالح ،فغرب ًّيا أعلنت الواليات املتحدة
مساندتها ثورة الشعب التونيس ،وراهنت عىل أن تكون دمقرطة
خصوصا
حل مقبولً يتامىش والطروحات الجديدة،
العامل العريب ًّ
ً
تلك الداعية إىل مواجهة نزعات التطرف اإلسالمي ،انطالقًا من دعم
الحريات السياسية .أ ّما فرنسا ،والتي دعمت يف البداية بن عيل،
فقد تراجعت ومالت إىل مراقبة تطور الحوادث عن كثب ،وانتظار
استقرار األمور ،وتوضّ ح املآالت ،لتحديد املوقف النهايئ ،واختيار نوع
التدخل إن اقتضت األمور .أ ّما الجزائر ،فقد توجست من امتداد املثال
التونيس نحوها ،فيام كان املوقف اإلمارايت والسعودي ض ّد الثورات
يف إثر تحرك الشارع البحريني بشعارات الثورة التونسية نفسها.
االستثناء كان املوقف القطري والرتيك .لقد تراجع املسار السيايس
للثورة بعد االنتخابات ،وترك مكانه للمسار السيايس "التأسييس"،
غري أ ّن تطور الحوادث املحلية والدولية كان له تأثري كبري يف تطور
خصوصا مع انقالب مرص ،ودخول
األوضاع يف تونس لوجهة سلبية،
ً
فاعلني دوليني للسطو عىل الثورتني الليبية والسورية بزرع تنظيامت
مسلحة ،توجهها مخابرات إقليمية ودولية ،وما حصل يف تونس من
اغتياالت سياسية.

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

القضيّة الفلسطينيّة
من منظور الثورات العربيّة
املوضوع الثاين الذي ناقشته الورش املنفصلة هو "نظرة الثورات
العربية إىل القضية الفلسطينية".
مدخل طبيعيًّا إىل
ً
رأى الفريق السوري يف تحرر الشعب السوري
القضية الفلسطينية .تلك القضية التي ظلت حارضة يف الوعي
الثوري السوري .ليس لكونها املحرك األساس لسياسات إرسائيل حيال
املسألة السورية فحسب ،وإنّ ا كذلك أل ّن حضور هذا الوعي يف
أوساط شباب الثورة كان يساهم يف تفنيد خطاب النظام السوري،
وادعاءاته بقيادة محور املامنعة .هذا النظام الذي ج ّمد جبهة
الجوالن املحتل لعقود ،كان يستخدم هذه الدعاية لتغطية النفوذ
اإليراين ومامرساته االستبدادية .صحيح تجنبت قوى املعارضة وقوى
الثورة السورية بسبب الظرف اإلقليمي والــدويل املؤقت ،صوغ
خطابات واضحة ومعلنة لجهة املوقف من إرسائيل .لكن ال يوجد
شك يف ارتباط القضيتني بوصفهمها سعيًا للتحرر الوطني .وقد كانت
املخيامت الفلسطينية منذ بداية الثورة ،بيئة حاضنة للحراك ،وشارك
ناشطون فلسطينيون يف التظاهرات ،وجهد اإلغاثة ،والحقًا يف العمل
املسلح ضد نظام األسد .وعانت مخيامت ،مثل مخيم درعا والعائدين
والرمل ،التنكيل نفسه الذي تعرض له السوريون ،فبحسب مراكز
التوثيق ،قتل النظام أكرث من  3500فلسطيني بتهم متنوعة تحت
عنوان "دعم الحراك الثوري" ،وقىض  1000قتيل تحت التعذيب،
معتقل يف سجون النظام .وكان
ً
فيام بقي أكرث من  7000فلسطيني
من املؤسف أن اصطفت بعض القوى الفلسطينية إىل جانب النظام،
مدفوعة بأوهام "محور املامنعة".
أ ّما فريق املشاركني من مرص ،فاستعرض مالمح االرتباط بالقضية
الفلسطينية ،بــد ًءا من كونها أبرز مبرشات الثورة املرصية ،مع
تظاهرات التحرير يف  2003التي خرجت لدعم الشعب الفلسطيني،
وكانت نقطة بداية لحراك واسع أفىض بعد مثاين سنوات إىل الثورة.
ومل يكن غري ًبا أن رفرفت أعالم فلسطني عىل ميدان التحرير يف أيام
الثورة األوىل ،حتى أ ّن جمعة سميت بجمعة الزحف نظمت مواكبة
لذكرى النكبة وخرج فيها عدد ضخم من املتظاهرين .ث ّم يتأكد ذلك
مبا جرى من اقتحام للسفارة اإلرسائيلية يف أيلول  /سبتمرب ،2011
بدعم شعبي واسع .ورمبا يلفت األنظار تفاعل املرصيني ودعمهم
الشعب الفلسطيني من خالل تفجري خطوط الغاز املوصلة إلرسائيل،
عمل جهاديًا ،الرتباط قضية تصدير الغاز
يف أعقاب الثورة مع كونه ً
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بالفساد السيايس يف عهد مبارك ،وانحيازه إىل إرسائيل ليس فقط
عىل حساب الفلسطينيني بل واملرصيني أيضً ا .وعىل الجانب اآلخر،
تفاعل الفلسطينيون مع الربيع العريب بتظاهرات (غزة والضفة)
لدعم الثورات جرى قمع بعضها ،كام خرجت تظاهرات حاشدة
لالحتفال بسقوط مبارك يف آذار  /مارس وأيار  /مايو  ،2011ونادت
يف اآلن ذاته بإنهاء االحتالل وحالة االنقسام .ويف ظل مزاج شعبي
داعم للقضية ،رعت الحكومة اتفاقًا للمصالحة الفلسطينية يف
القاهرة يف نيسان  /أبريل  2011بهدف إنهاء حالة االنقسام .كام كلل
جهد املفاوضات بني املقاومة وإرسائيل بصفقة تحرير  1027أس ًريا
فلسطينيًّا ،يف ترشين األول  /أكتوبر  .2011وظهر ميل لدى ناشطني
مرصيني إلعالن دعمهم للقضية ،وتضامنهم عرب زيارة قطاع غزة ،وإن
مل يعكس ذلك جه ًدا مؤسسات ًيا.
ورأى الناشطون املرصيون أ ّن الثورة املضادة اعتمدت رسدية تربط بني
حامس وحالة االنفالت األمني والتأزم االقتصادي يف مرص ،وصعدت
من خطاب إعالمي دمياغوجي غوغايئ ،دفع بقطاع من الرأي العام إىل
التحول عن دعم القضية الفلسطينية ،واستغلت يف تحضريها لالنقالب
دالئل التنسيق واالرتباط الفكري بني اإلخوان املسلمني وحركة حامس.
واستثمر االنقالب العسكري فزاعة خطر اإلسالميني ،ليعلن االلتزام
بأمن إرسائيل للحصول عىل الدعم الغريب ،وتربير القمع.
أكد فريق الناشطني اليمنيني أ ّن الشعور اليمني العام ظل مسكونًا
بالقضية الفلسطينية بصفتها غاية يجب الوصول إليها ،ما يفرس
حضور خطابها يف الفعاليات التي كانت تقام يف ساحات الحريّة
اليمنية ،ويف أدبيات بعض التكتالت الثورية .واكتسب الشارع اليمني
خربات احتجاجية تراكمت من خالل مشاركته الفاعلة واملستمرة يف
منارصة قضية فلسطني .لكن حصل االرتداد مؤ ّخ ًرا ،مع تسيد خطاب
مراوغ ،يستخدم شعار العداء إلرسائيل ،ويكرسه ألجل تعزيز هدفه يف
مامرسة العنف ضد الخصوم السياسيني باتهامهم بالعاملة إلرسائيل.
وبي الفريق اليمني أ ّن إرسائيل تستهدف اليمن ملوقعه الجغرايف
ّ
املتميّز ،املسيطر عىل باب املندب ،كونه مدخل إرسائيل إىل جنوب
وبي كيف تستثمر بعض القوى حاجة إرسائيل لألمن
العامل وآسياّ .
يف بناء خطاب السرتضاء الواليات املتحدة وحشد دعمها .يظل الدور
األمرييك يف اليمن مرتبطًا بأمن إرسائيل ،والعمل ضد تنظيم القاعدة.
وال شك يف أ ّن اليمن ومآالت ثورته تتأثر بإرسائيل ودورها يف املنطقة.
أ ّما فريق ليبيا ،فعرض موقع القض ّية الفلسطين ّية من الثورة الليبية
مبتدئًا بتوكيد أ ّن القضية الفلسطينية تظل مبنزلة الحارض الغائب يف
األجندة السياسية الليبية ،وإن كان هذا الحضور قد انحرس نتيجة

االنشغال باألمور الداخلية ،والتي تطالب بالتغيري وإقرار العدالة
االجتامعية والسياسية واالقتصادية .ومع تصاعد العنف يف ليبيا،
اختفت القضية الفلسطينية ضمن ما اختفى ،جراء التشتت الذي
تعيشه ليبيا يف الوقت الراهن.
وبي فريق تونس أ ّن القضيّة الفلسطينيّة ظلت حارضة يف الثورة
ّ
التونس ّية .وارتبط دعم التونسيني للقضية بإدانة االستبداد الذي
يح ّملونه مسؤولية خذالنها .فالنظام كان ميالئ مختلف التيارات
السياسية والنقابات والحركة الطالبية الداعمة للقضية الفلسطينية
متظاه ًرا بدعمها ،باالنحياز للموقف الفلسطيني الرسمي .وظلت
التظاهرات ألجل فلسطني مناسبة لطرح القضايا املحلية تربط رفض
التجويع والرتويع بالتطبيع ،ومن ذلك ما جرى يف انتفاضة الحوض
املنجمي  2008من ربط بني حرية التونسيني والفلسطينيني ،عىل وفق
شعار "املبادئ ال تتجزأ من الرديف حتى غزة" .وإثر هروب بن عيل،
انضم شعار "الشعب يريد تحرير فلسطني" إىل شعارات الثائرين ضد
الفساد واالستبداد ،وبدا للثائرين أنهم عىل نرصة املقاومة قادرون.
واتسع نطاق دعم املقاومة وتأسيس الجمعيات املنارصة لها ،وتسيري
قوافل اإلغاثة ،وفك الحصار ،من تونس مرو ًرا بليبيا ومرص ،ونجحت
يف العبور ،دومنا عراقيل رسمية يف البوابات كام كان الحال قبل
الثورات .كانت أفعال النظام مراوغة ومتحفظة ،فعىل الرغم من
زيارة أول وزير خارجية تونيس غزة ،فإنّه مل يجر تفكري رسمي يف
إيقاف بعض صور التطبيع املوروث عام قبل الثورة .وعىل الرغم من
احتجاج األطراف املصطفة يف املعارضة آنذاك ،فقد رفضت أغلب
مكونات الرتويكا الحاكمة إدراج مسألة تجريم التطبيع يف الدستور.

اإلعالم والثورات العربية
املوضوع الثالث الذي ناقشه الناشطون هو "اإلعالم والثورات العربية".
رصا،
ّبي فريق تونس كيف أ ّن اإلعالم التونيس ظل قبل الثورة محا ً
باستثناء وسائل التواصل االجتامعي التي استطاعت أن تتجاوز حدود
املحظور السيايس واالجتامعي .وأ ّدت إىل جانب قنوات كالجزيرة دو ًرا
فاعل يف تحشيد الشارع التونيس ضد االستبداد .وبعد إسقاط بن عيل،
ً
ساد االرتباك يف اإلعالم التونيس الرتباطه بالنظام ،ومع قوة الشارع
فقد توازنه متا ًما ليخضع كل ًّيا للحراك .لكنه ،ومبجرد التقاط الثورة
املضادة أنفاسها ،اتجه إىل مامرسات غرضها تثبيط الشعب وتشويه
ثورته والنيل من األطراف الثورية .وكان جزء من النقابات اإلعالمية
فضل عن بعض املحطات التي عززت هذا
متورطًا يف هذه املعادلةً ،

العدد ١٨
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الدور السلبي طوال االنتخابات الرئاسية األخرية .لكن بعد االنتخابات،
عادت حالة من الهدوء النسبي لتخيّم ،كام دشن الدستور هيئة
دستورية ملراقبة اإلعالم تسعى لالضطالع بالدور التعدييل .يبقى أ ّن
مساعي تكوين إعالم بديل لدعم الثورة انحرست يف نطاق محدود،
وترك األمر "نسب ًّيا" لإلعالم االلكرتوين لسد هذا الفراغ ،إذ تؤكد آخر
االحصائيات أ ّن حواىل خمسة ماليني تونيس يستعملونه.
وصف الفريق املرصي حالة اإلعالم باألزمة ،فقد متكن إعالم الثورة
املضادة من تزييف الوعي عىل نطاق واسع ،ونرش رسديات مكذوبة
عن الثورة وحوادثها وفاعليها كام قام ببث الشائعات ،وح ّرض عىل
العنف والطائفية .وكان إلهامل معسكر الثورة أدوات كالتلفزيون
سهم يف هذا .االستهانة بأهمية
والراديو ملصلحة مواقع االنرتنت ً
خطاب الجمهور الرئيس لإلعالم جاءت من قناعة بأ ّن مشاهدة
الشباب العريب للتلفزيون ترتاجع بشدة ،بينام رشيحة كبار السن
وربات البيوت ،هي التي تقبل عليه .استغل الخطاب االعالمي للثورة
املضادة هذه املساحة ،ولعب عىل تحويل قناعات من سمتهم الثورة
بـ "حزب الكنبة" وجرى توجيهها سياسيًّا ،وكان لحركتهم فضلها يف
تحويل نصف األصوات ملصلحة أحمد شفيق يف مرحلة االنتخابات
الرئاسية الثانية ،وحشد ماليني املتظاهرين يف  30حزيران  /يونيو.
ودعوا إىل تنويع منصات الخطاب اإلعالمي املعارض ومحتواه ،لئال
يكون توجهه فقط نحو املعارضني دومنا محتوى يجتذب غريهم ،كام
أكد أهمية توجيه مستويات متعددة ومختلفة من الخطاب وبوسائل
مختلفة نحو الرشيحة املطلوبة .وحال ًّيا يجب منح األولوية لصناعة
"الرباند" واكتساب الصدقية لدى املستهدفني قبل التوجيه .وكذلك
تكثيف الوسائل اإلعالمية إلتاحة االختيارات املتعددة أمام الجامهري،
إذ يجب ألّ توضع املشاريع اإلعالمية كلها يف سلة واحدة.
ّبي الفريق الليبي أ ّن اإلعالم قبل الثورة كانت تتحكم فيه مخابرات
نظام القذايف ،وعني بنرش األكاذيب والرتويج للنظام ،وعىل الرغم من
وجود بعض اإلعالم اإللكرتوين الفاعل خالل الثورة عىل القذايف ،فقد
ظل اإلعالم الثوري مفتق ًرا لخربات جيّدة .وعىل الرغم من أ ّن عدة
قنوات ووسائل إعالمية نشأت بعد سقوط القذايف ،فإ ّن أغلبها كان
جز ًءا من االنقسام السيايس ،وساهم يف تجذير االنقسامات القبلية
والجهوية .وهو يفتقر بشدة إىل املهنية.
خصوصا استخدام وسائط
استعرض الفريق اليمني دور اإلعالم،
ً
التواصل االجتامعي ،لصناعة وعي سيايس يناوئ حكم عىل عبد الله
صالح ،وأشار لتميز الحالة اليمنية بالتسجيالت الغنائية الساخرة التي
ذاعت وانترشت ،ملا فيها من سخرية شديدة من صالح ونظامه .كام
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أ ّن النقل اإلعالمي ليوميات الثورة التونسية ث ّم املرصية حفّز الخروج
اليمني األول يف إثر هروب بن عيل ،ث ّم جاء االنفجار األكرب للثورة
اليمنية بعد  11فرباير مع سقوط نظام مبارك .يرتكز اإلعالم املوايل
للثورة ،بحسب ما يقول الناشطون اليمنيون ،يف بعض كتّاب الصحافة
املطبوعة ،وعدد من صفحات الوسائط االجتامعية وقناة مينية
وحيدة ،لكنه ساهم يف توسعة دائرة االحتجاج .كانت جمعة الكرامة
رشا عىل الدور الذي ميكن أن يؤديه اإلعالم؛ إذ
 18آذار  /مارس مؤ ً
عىل الرغم من أنها مل تكن الحدث األكرب من ناحية إجرام نظام
صالح ،فإ ّن التغطية اإلعالمية الكبرية خلقت تعاطفًا رسميًا يف الداخل
وحفزت االنضامم للثورة من قادة عسكريني وسياسيني ،وزادت
أعداد املتظاهرين ،وتصاعد دعم دويل للثورة يدين عيل عبد الله
صالح ويدفعه إىل قبول املبادرة الخليجية .هذا يف وقت كان إعالمه
منشغل بقمع اإلعالم وطرد
ً
مستغرقًا يف محاولة تربير ما حدث ،وأمنه
مراسيل الجزيرة وقنوات دولية أخرى .وبعد هدوء نسبي يف إثر
الثورة ،متكّن إعالم صالح من ترتيب أوراقه وخاض حرب الشائعات
وتشويه الحوادث ،فيام مل يستطع إعالم الثورة مواجهته ،وجرى تعبئة
عدد كبري من موظفي جهاز األمن القومي للتشويش عىل الثورة يف
وسائل اإلعالم .أ ّما اإلعالم الثوري ،فقد انحرص دوره يف نقل الحوادث
للداخل فقط .واستمر الحال املتدهور حتى فرتة الرصاع الحالية.
فبي دور وسائل التواصل االجتامعي وقنوات
أ ّما الفريق السوريّ ،
مثل الجزيرة والعربية ،وكيف أ ّن إعالم الثورة تو ّجه إىل جمهور
الثورة وللقسم الرمادي يف الداخل ،بغية كرس الحجب التي وضعها
النظام عىل الشعب .وقدمت الثورة السورية مناذج نجاح ج ّيدة،
لك ّن دورها كان محصو ًرا يف توثيق الواقع ،وليس تشكيل الوعي
وتفكيك معسكر النظام .واألمر ،وبحسب الناشطني السوريني ،راجع
إىل نقص الخربات والكوادر والطابع الهرمي لإلعالم السوري الذي
يديره حراس املعلومة .كذلك أثارت أجندات التمويل حالة تشتت
إعالمي ،وغياب آلية االستمرارية .وبالعموم ال يزال اإلعالم الثوري يف
مرحلة التجربة ،ومييض يف الطريق إىل صوغ هيكلة إعالمية واضحة
للوسائل والخطاب.

الخالصة
تشري اتجاهات النقاش إىل مالحظات عامة مقتبسة من خربات ثورات
الربيع العريب .وكان من أهم األفكار التي وردت ضمن هذه الحورات
والنقاشات ما ييل:
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•غابت مفاهيم العمل الجامعي واإلدارة الدميقراطية ،ذلك أنّه
جرى استبطان أساليب األنظمة الديكتاتورية نفسها يف الهياكل
وطرق إدارة التنظيامت الشبابية بعد الثورة.
•يحتاج الشباب خمسة أمــور ،لتفعيل دورهــم يف املرحلة
االنتقالية ،وهي االنتقال من التنسيق إىل التحالف؛ واستدامة
املامرسة والحراك؛ واستثامر الخربة املعرفية؛ واالخرتاق واالنتشار
الجغرايف إىل أبعد من العواصم؛ وتجديد املكون الشبايب ورموزه.
•ليس مطلوبًا من الشباب أن يبقى موح ًدا ،كام كان عليه الحال
خالل أيام الثورة األوىل ،فال سبيل ألن ينخرط الشباب يف العمل
السيايس بفاعلية من دون التنوع.
•افتقر الشباب بعد إسقاط الديكتاتور ملرشوع واضح ،واالنصهار
يعب عن الثورة ،فيام تقول الرضورة إ ّن الثائر
يف تنظيم حقيقي ّ
ينبغي له أن يحكم إذا ابتغى إمتام الثورة.
•االستقطاب اإلسالمي العلامين خلقته النخب السياسية األسرية
لتاريخها املسكون بالتصادم يف السبعينيات ،خالفًا للشباب الذي
تجاوز هذه االستقطابات األيديولوجية.
•متثّل إخفاق الث ّوار بالنكوص عن إنشاء مؤسسات تستوعب
عموم الناس.
•كان الوقوع يف أرس املال السيايس أحد املظاهر السلبية ،بسبب
تنافس من لهم أجندة خاصة ال تتوافق مع مصالح الثورة.
•يجب ألّ نفْرط يف التفاؤل أو التشاؤم ،بغض النظر عن ّ
التعثات
بأل يُعلنوا أب ًدا
التي تعاين منها الثورات اآلن ،وينصح الشباب ّ
الهزمية ،طاملا أ ّن املعركة قامئة.
•متثّل مأزق الثورات بالتداخل بني رشعيتني :رشعية الثورة،
ورشعية الصندوق االنتخايب ،ما أوجد صعوبة يف تشكيل صيغة
توافق بني الرشعيتني.
•يضع استمرار وجود املستبد والقاتل شعبه الجمي َع يف مأزق.
وتركيبة النظام ظلت تجعل منه صامم أمان ملصالح املنضوين
يف حكمه ووجودهم .وبتنا نرى إقرا ًرا بذلك يف املفاوضات،
وانزوى التساؤل عن إيجاد بديل حقيقي يدفع باملستبد خارج
مشهد املستقبل.
•تتمثل األزمة األساسية مبدى اتساقنا القيمي ،ودفاعنا الحقيقي
عن العدالة والحرية والكرامة عىل مستوى الحركة.
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انصب تركيز بعض الثورات عىل املطالب السياسية ،فيام جرى
• ّ
إهامل املطالب االجتامعية واالقتصادية التي رفعتها الحاضنة
الشعبية للثورة .ونجحت الثورة املضادة التي توسلت إعال ًما
قوامه التهويل والتخويف واإلغواء من جانبها يف جذب قطاعات
شعبية واسعة.
•رمى مأزق االنقسام الهويايت بظالله عىل املعارضة ،وباتت
تسعى إليجاد متثيالت طائفية بداخلها ،استشعا ًرا منها أنه مل
مقبول ّأل ميثّل كردي كرديًّا .وهو مأزق تنظيمي تكرر يف
ً
يعد
بلدان الربيع بصورة أو بأخرى .ومن املهم التفكري يف تجاوزه عرب
طبعة توافقية لتعريف هذه الهويات ،وإيجاد صيغة تتكامل
تنافسا.
من خاللها هذه الهويات ً
تفاعل ال ً
•مل تت َّنب ثورات الربيع إجراءات جذرية للتغيري ،بل خضعت لحركة
وخف لونها من الحمراء إىل الثورات
تك ّيف أعادت تعريفهاّ .
الربتقالية وأخ ًريا الثورات البيضاء ،ومن حركة عنيفة إىل مخملية.
وهنا يطرح السؤال التايل بشدة :ملاذا ال تجسد الثورات وبعض
قواها األساسية نفسها سياس ًيا يف املجتمع وتطرح تغي ًريا جذريًّا؟
•جاء دور الشباب بعي ًدا عن األحـزاب ،ونشأ يف التنسيقيات
واإلعــام املــوازي عىل يد التنظيامت الشابة ،فيام مل تنسق
املعارضة التقليدية ومل تدعم الشباب بل نافستهم.
•الثورة أداة من بني عدة أدوات أخرى ،وليست م ّربأة من الخطأ.
وأ ّن الفشل يف جولة منها ال يعني استحالة التغيري واستئناف
الحالة الثورية.
•شهدت امليادين يف بعض الثورات انتهاكات ،وتطايرت داخلها
تصورات تجعل منها ثورة ضد شخص أو مجموعة ،من دون أن
تكون ثورة ألجل قيم بعينها .كام مل يكن لديها هدف ميكّنها من
مم حملها ببعض أسباب الفشل.
متلّك أداة للمراجعة األخالقيةّ ،
•من الواجب أن يطرح الشباب الثوري البديل الذي يريد ،مبا
يتواءم مع اللحظة التاريخية ،والتي يُع ّد عدم وجود بدائل من
أكرب مآزقها.
•مأزق الثورات هو العجز عن االتفاق عىل املستقبل ،وأي مجتمع
نريد .وجاء التدخل الخارجي ليعبث بإجابتنا عن هذا السؤال،
ومعه تغوالت واستقطابات بني قوى حداثية وأخرى إسالمية.
•عجزت بعض القوى الثورية عن أن تتحول عن قناعاتها الجامدة.
وافتقرت للقدرة عىل إيجاد "املسار والخيار الوسط" بني طرح
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االستبداد وعودته وطرح الفوىض املسلحة .كام مل تصل قوى
الثورة إىل قواسم مشرتكة وتعريفات محددة ملا نريد.

•كان مث ّة خلط بني هدف إسقاط الديكتاتور ،وهدف الوصول إىل
السلطة ،واستبدال الديكتاتور بآخر ثوري أفضل .كان املطلوب
طرح بديل أفضل لحكم البالد ،لكننا اكتفينا فقط باستبدال
رأس السلطة ،فيام التغيري الحقيقي الجذري مل يقع ،وبقى واقع
التهميش وتدهور الحقوق االقتصادية واالجتامعية.
بدل
•كان من الرضوري مامرسة مدخل الحزب الثوري ،وانطلقنا ً
من ذلك إىل دولة األحزاب التقليدية.
•لإلسالميني أخطاؤهم ،لك ّن العلامنيني كذلك تورطوا يف شق
الــثــورة ،وكــر وحدتها ،بشحن الــراع مع اإلسالميني إىل
مستويات رهيبة.
•عندما انتقلت الحركة من االئتالفات الشبابية إىل األحزاب ،ومن
الشباب إىل القادة السياسيني الشيوخ ،برز املأزق ،إذ تراجع
الشباب واحتل األكرب س ًّنا املجال السيايس.
•كيف نواجه آالت القمع ،ونكرسها؟ وكيف نتجذر ثوريًّا يف كل
شرب من البالد؟ كيف نعزز قيادة فاعلة؟ تظل جميعها أسئلة
مهمة يف العمليات التي تتعلق بإحياء الثورات.
•انتقل العامل الدويل من عامل خارجي إىل عامل داخيل مؤث ّر،
بعمل بعض القوى الداخلية ملصلحة الخارج ،وفرض اعتباراته
عىل حركة الثورات.
•ال ميكن الحديث عن مأزق الثورة من دون التدخالت الدولية،
داعمة وغري داعمة .ملاذا كرب تنظيم داعش؟ وملاذا توارى خيار
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إخراج األسد؟ العامل مسؤول عن هذين األمرين ،فقد ر ّوج لهام
ورشعن أسباب وجودهام ،وتغاىض عنهام ،وضخّمهام.

•وقعنا يف ورطة االرتهان بصفتنا قوى ثورية بعملية سياسية
تأسست برشوط النظام .ومنها بدأ ارتداد املشهد الثوري.
•سؤال ماذا نود فعله ،من أهم األسئلةّ ،إل أ ّن بعض الخربات
الثورية فشلت يف إنتاج رسدية حلم أو فكرة ملهمة.
•وضعت الثورة اإلسالميني يف امتحان الدولة ،كام وضعت التيارات
الحداثية يف امتحان الدميوقراطية ،فكانت النتيجة أن فشل
الطرفان يف االمتحانني بسبب متكّن حالة االستقطاب من الجميع.

•إ ّن إنجاز القوى املختلفة الفاعلة يف الثورات كافة مراجعات
يكتيس أهمية قصوى ،وكذلك رضورة التطرق إىل قضايا املستقبل
وحقوق اإلنسان ،والتمييز بني متطلبات الثورة ومستلزمات
عملية التحول الدميقراطي.
•املطلوب حالة من ترشيد العنف ،واالكتفاء باملقاومة والدفاع عن
النفس .واإلجابة عن السؤال املهم :يف التمييز بني القوة وتوظيفها
بكافة مظاهرها والعنف .فالعنف من القضايا التي يجب التفكري
فيها بالعمق الالزم ،ألنها قد تجهض الثورات وتعطي املستبد
الغطاء ملامرسة ال محدودة للعنف ،إلّ أ ّن مواجهة املنظومة
الدولية لعنف األنظمة أمر واجب ال يحتمل التواطؤ أو النفاق.

•االبتالء بثقافة االستبداد الــذي طــال الجميع ،اإلسالميني
واملاركسيني والقوميني والتقدميني ،أمر ال بد من إيالئه ما
يستحق من االهتامم ،للخروج من هذا املأزق االستبدادي
الفكري والثقايف.
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بالتعاون مع معهد عصام فارس للسياسات العامة والعالقات الدولية
يف الجامعة األمريكية يف بريوت ،عقد املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات مؤمت ًرا بعنوان "خمس سنوات عىل الثورات العربية :عرس
التح ّول الدميقراطي ومآالته" ،وذلك يف مقر الجامعة األمريكية يف
بريوت خالل الفرتة الواقعة بني  21و 23كانون الثاين /يناير .2016
وجاء انعقاد هذا املؤمتر انطالقًا من األهمية التي ميثّلها اندالع ثورات
الربيع العريب منذ خمس سنوات؛ وهو ال ّ
شك يع ّد حدث ًا مفصل ًيا يف
عب فيه املواطنون عرب تظاهر ٍ
ات سلمية عن حقّهم
تاريخ املنطقة؛ إذ ّ
يف بناء مجتمعات تقوم عىل الدميقراطية والعدل واملساواة واملواطنة.
لقد ّأسست هذه الثورات وما تبعها من تطورات مرحل ًة جديد ًة
يف املنطقة ،وضعت الباحثني واألكادمييني يف العلوم االجتامعية
واإلنسانية أمام مهمة مناقشة دالالتها ودراسة العوامل االقتصادية
واالجتامعية والسياسية التي أ ّدت إىل تباين مساراتها.
ٍ
أبحاث مع ّمق ٍة تُعيد القراءة
ويف هذا السياق ،سعى املؤمتر إىل تقديم
يف صريورة الثورات وتشكّلها ،ويف تفكيك بنى الدولة والسلطة يف
البلدان العربية وتحليلها ،وأثر ذلك كلّه يف الثورات .كام سعى إىل
دراسة العوامل املع ّوقة واملثبطة التي حالت دون تحقيق هذه
الثورات األهداف التي رفعتها عام .2011
تفاعل كب ًريا من الباحثني الشبان
ً
وجدير بالذكر أ ّن املؤمتر القى
وأصحاب الخربات البحثية خالل فرتة التحضري له؛ إذ استقبلت
اللجنة أكرث من  250مقرت ًحا بحثيًا عن طريق الربيد اإللكرتوين،
وأق ّرت املقرتحات املتميزة منها؛ من أجل تقدميها يف أوراق بحثية.
كام استقبلت اللجنة أكرث من  110بحوث جرى إنجازها؛ فخضعت
جميعها للتحكيم ،وجرت إجازة  57بحثًا للمشاركة يف املؤمتر.
افتتح املؤمتر يوم الخميس  21كانون الثاين  /يناير  ،2016بكلمتني؛
ألقى األوىل طارق مرتي عن معهد عصام فارس ،وألقى األخرى
محمد املرصي عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .أشار
مرتي إىل أهمية نقاش تعريفات التحول الدميقراطي والتباساته
وسياقاته يف بلدان متميزة ،وصفها بأنّها تضفي صفة املوروث عىل
الحديث .كام أوضح سعي املؤمتر إىل تعزيز روح التأمل الهادئ يف
دوافع التحول والعوائق التي وضعت يف طريقه ،والحظ أ ّن األوراق مل
تجازف يف الحديث عن املآالت وحاذرت أن تقع يف "القراءة القيامية"
الضطرابات مل ينجلِ غبارها ،عىل الرغم من أ ّن هذه األوراق مل تخف
انحيازها للثورات .ون ّبه مرتي إىل ما يف برنامج املؤمتر من أولوية
للداخيل واإلقليمي عىل الدويل ،دحضً ا للمزاعم بأ ّن مصائرنا يصنعها
ينكب عىل فهم أوضاع بلداننا يف جوانب
اآلخرون" ،فمعظم األوراق ّ
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ثالثة ،هي :ما خلّفه االستبداد من خراب وعنف ،واملشكالت البنيوية
خصوصا تأجيج العصبيات دون الوطنية ،وإدارة املرحلة
يف بلداننا
ً
االنتقالية نفسها" .أ ّما املرصي فقال إ ّن عام  2011كان تاريخ ًيا" ،إذ
أطاح مقوالت الركود واالستثناء وعدم انخراط األجيال الجديدة
وسواها الكثري من املوروثات واملسلامت" .كام أشار إىل أ ّن الثورات
العربية أذهلت العامل واملراقبني والسياسيني يف رق ّيها ونجاح سلميتها
 يف أكرث من موضع  -يف إدخال األنظمة يف مأزق وتحقيق أهدافاملواطنني ،عىل الرغم من بعض الفشل الناجم عن عنف األنظمة
املفرط .ورأى أ ّن عقد املؤمتر يؤكد أ ّن مرحلة تاريخية جديدة يف طور
التأسيس من منطلق االنحياز لإلنسان ورق ّيه وسيادته ،ومن منطلق
دولة املواطنة وحق املواطن يف الحرية والرفاه واالستقرار.
ثم ق ّدم املرصي عرضً ا رسي ًعا عن نتائج املؤرش العريب لعام .2015
وكشف أ ّن أغلبية الرأي العامل العريب ال تزال تؤيد الثورة عىل الرغم
تدن نسبة التأييد مع مرور األعوام ،وأ ّن الرأي العام العريب يرى
من ّ
تدن نسبة
أسبابًا متعددة للثورات ،بتعدد املستجيبني .ولفت إىل أ ّن ّ
تأييد الثورة بعد مرور خمس سنوات يتّصف برتكّز هذا التقويم
السلبي عند الفئات العمرية املتقدمة ،يف حني يرتكز التقويم اإليجايب
قياسا باملدن .ولفت أيضً ا إىل أ ّن هذا
بازدياد التعليم ويف الريف ً
التقويم السلبي مل مينع املواطنني من أن يكونوا متفائلني ،ويروا أ ّن
الربيع العريب مي ّر بحالة ّ
تعث ،وأنّه سيحقق أهدافه يف نهاية املطاف.

الثورات العربية :إعادة قراءة
خصص لهذا املحور جلستان منفصلتان ،إلعادة قراءة الثورات العربية
يف دول الربيع العريب الرئيسة .ترأّس الجلسة األوىل وجيه كوثراين،
وق ّدم فيها الباحث مولدي األحمر دراسة بعنوان "الثورة التونسية
والتح ّول اآلخر :املــوارد واالعتبارات والقيم" ،ناقش فيها مفهوم
"الحالة االنتقالية" أو "التح ّول الدميقراطي" الذي ط ّورته بالخصوص
النظرية السياسية األنجلوسكسونية ،واألمريكية ،وسلّط الباحث الضوء
عىل الحالة التونسية بقصد تف ّحص جوانب التحول الدميقراطي بصفة
عامة وتعميمها عىل مجمل تجربة ما يس ّمى "الربيع العريب" ،وخلص
إىل أ ّن مثة رصا ًعا اجتامع ًيا ورمزيًا ومعرف ًيا محتد ًما عىل ما يحدد
املواقع االجتامعية  -الثقافية املواتية إلنجاز االنتقال اآلخر الذي
نادى به املتظاهرون أثناء الثورة ،وهو إعادة النظر يف "قواعد لعبة"
الوصول إىل املوارد ،وكيفية الحصول عىل االعتبارات االجتامعية،
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والحق يف إعادة الصوغ األيديولوجي للقيم التي تربر مضمون هذه
ّ
"املرحلة االنتقالية" وتؤسس ملا سيصبح "عه ًدا جدي ًدا".
أ ّما الورقة الثانية فهي لِلباحثة دينا الرشنويب من مرص ،بعنوان
"ثورة مرص وأثرها يف تكوين ذوات شابة جديدة" .وعرضت فيها
مراحل استيقاظ الشباب عىل السياسة يف مرص ،وبداية أ ّول حركة
شبابية مستقلة يف  ،2008بينام كانوا قبل ذلك يلتحقون بأحزاب
فاصل مؤقتًا يف تاريخ
الكهول .ورأت الباحثة أ ّن ثورة  2011شكّلت ً
القمع والركود السيايس لألنظمة التسلطية التي حكمت مرص منذ
أساسا ،ولها تأثري مه ّم يف
االستقالل .وهي ثورة قامت بها فئة الشباب ً
تصور التغيري الذي طرأ عىل شخصية الشباب الجديدة ،وأسهمت يف
انبثاق شخصية شبابية جديدة أث ّرت يف املشاركة السياسية للشباب
ويف تص ّورهم للتغيري يف الفرتة بني عا َمي  2011و.2013
وعرض مصطفى التري من ليبيا يف املداخلة الثالثة ورقة بعنوان "الربيع
العريب والتحول الدميقراطي :مالحظات حول التجربة الليبية" ،تناول
فيها تطورات ما جرى يف ليبيا من خروج الشباب ثم الكبار ،ور ّد
النظام العنيف عىل نح ٍو يختلف عن تونس ومرص ،مع إشارة إىل
أ ّن الثورة الليبية مل تكن صناعة ليبية خالصة .ورصد التري الحراك
موسع ضمن نشاط غري
االجتامعي بعد انتصار الثورة الليبية وبروز ّ
مسبوق عىل مستوى املجتمع املدين ،والحرية اإلعالمية ،قبل أن تأخذ
هذه الظاهرة منحى نكوصيًا نهاية عام .2014
خامتة هذه الجلسة كانت مع حمزة املصطفى ،مبداخلة عنوانها
"الثورة السورية من املدنية إىل النزاع املسلح" ،أشار فيها إىل حرية
املراقب يف توصيف حصيلة خمس سنوات من الثورة السورية،
وكل له ما يربره.
إذ نجد أنفسنا أمام نظرات عديدة إىل الحدثٌ ،
وتساءل املصطفى :ما العوامل التي أوصلت الثورة إىل هنا وجعلتها
ثورة بال منجز ،عىل الرغم من استمرارها؟ مبعنى آخر ،كيف نوصف
انتقال الثورة السورية من السلمية إىل املسلحة؟ ودحض املحاولة
األنرثوبولوجية التي تجد الثورة السورية ثورة أرياف وفقراء مهمشني،
تقطع الطريق عىل املدينة بالعنف ،ما يجعل التمرد سب ًبا للعنف
والسالح ،وع ّد الثورة السورية ثورة مراكز األطراف التي أطّرها شباب
مؤمن بالدميقراطية .وتط ّرق إىل إشكالية عنف النظام الذي مياهي
بينه وبني الدولة ،وبينه وبني فئات من املجتمع ،ما يجعل إسقاطه
يعني تفكيكًا للمجتمع وإسقاطًا للدولة.
أ ّما الجلسة الثانية فقد ترأستها مهى يحيى .وتناول فيها حفيظ
هروس يف مداخلته "سجال الهوية وأثره يف عرس االنتقال الدميقراطي
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يف املرحلة االنتقالية  -حالتا مرص وتونس :دراسة مقارنة" ،مآالت
الحراك العريب بعد مرور خمس سنوات عىل انطالقه ،فوجدها
محية ،إذ آل بعضها إىل رصاعات داخلية أهلية ،أو قبلية ،أو طائفية،
ِّ
"بينام نجحت التجربة التونسية يف تحقيق قد ٍر من االنفراج نحو
تحقيق التحول الدميقراطي ،وانتهى الوضع يف التجربة املرصية إىل
االنقالب عىل التجربة الدميقراطية الوليدة والتقهقر إىل عهد التسلط
واالستبداد" .وتح ّدث هروس عن تأثري التوافق الوطني أو غيابه يف
نجاح املرحلة االنتقالية أو فشلها من خالل الرتكيز عىل قضية سجال
الهوية العلامين /اإلسالمي عن طريق املقارنة بني تجربتني مختلفتني،
شهدت إحداهام انفرا ًجا نسب ًيا نحو االستقرار والتحول الدميقراطي،
انتكاسا مري ًرا
وهي التجربة التونسية ،بينام عرفت التجربة األخرى
ً
نحو االستبداد والتسلط ،وهي التجربة املرصية.
وق ّدمت ليندا مطر ورقة بعنوان "سورية :السياسات االقتصادية يف
زمن الرصاعات" ،رأت فيها أ ّن الحرب م ّزقت االقتصاد السوري من
أي بوادر لحلٍ سيايس ،مع عدوانية عسكرية متصاعدة .وأ ّدت
دون ّ
املخاطر العالية وعدم اليقني اللذان يرخيان بظاللهام عىل االقتصاد
أي نشاط أو تعامل
السوري إىل صعوبة تنفيذ الحكومة السورية ّ
اقتصادي بيرس وعىل نحو ٍ
مجد كام يف الظروف الطبيعية .وقالت
إ ّن النزاع السوري يحتاج إىل تفاهم دويل قبل التفاهم املحيل ،وقد
أجربت الحكومة السورية عىل االعتامد عىل التجار املحليني يف مجال
النفط يف العامني األ ّولني ،ما أدى إىل ضغط عىل العملة املحلية مقابل
ارتفاع الطلب عىل العملة األجنبية ،ال سيام يف األسواق السوداء.
ويف مداخلتها التي حملت عنوان "ثورة ووالدة جديدة يف سورية"،
قالت ويندي بريملان إ ّن التعريفات التقليدية بني الثورة واستبدال
الشعب تساوي نظا ًما سياسيًا معيّ ًنا بآخر ،لكن هذا املنظور قلّل من
قيمة ركائز الهيمنة النفسية والثقافية والعاطفية .وأضافت" :عاىن
الكثري من السوريني نظا َمي حافظ وبشار األسد مام دفعهم نحو
الخوف .وكانت أوىل الخطوات التي قام بها املواطنون السوريون
هي كرس حاجز الخوف ،واملشاركة يف التظاهرات جعلت السوريني
يشعرون بأنّه ال ميكن كتم أفواههم بعد اآلن ومتكنت كلامتهم من
نقل أفكار ومشاعر تصف هذه الوالدة الجديدة" .وحلّلت بريملان
مقابالت أجريت مع سوريني يصفون التغلّب عىل الخوف واملشاركة
يف االحتجاج بأنّهام نوع من الوالدة الجديدة ،فرتى أ ّن االحتجاج
الجامهريي يف سورية كان ثوريًا ،ألنّه م ّيز رفض الشعب أداء دور
املواطنني الخانعني الذي ر ّوج له النظام االستبدادي وطالب به.
ويواجه هذا التحليل اإلنساين لالنتفاضات العربية أولئك الذين
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يقيسون نجاحها يف املقام األول بدرجة إرساء الدميقراطية" ،فحتى
لو استمرت مظاهر االستبداد ،فإ ّن توقّعات املواطنني ملا يعني أن
تغيت جذريًّا ،ويجب أن نهت ّم ،أثناء إجراء جرد حساب
يُحكموا ّ
لهذه الثورات ،بالتحوالت يف العنرص املجتمعي للعالقات بني الدولة
واملجتمع" ،كام قالت.

احتجاجات في سياق الثورات
عرف الربيع العريب من خالل دوله الرئيسة؛ تونس ،ومرص ،واليمن،
وليبيا .ولكن موجاته المست مختلف الدول العربية ،جمهوريات
وملكيات؛ إذ انطلقت حركات احتجاجية مبطالب مختلفة تتواءم
كل بلد وطبيعة نظامه وأوضاعه السياسية .وقد خصص
وخصوصية ّ
املؤمتر جلسة لبحث أبرز املوجات االحتجاجية خارج دول الربيع
العريب وتفكيكها .تح ّدث حيدر سعيد عن "حركات االحتجاج يف
عراق ما بعد االستبداد :تح ّدي الدولتية" متاب ًعا املوجات االحتجاجية
التي اندلعت يف العراق ما بعد االحتالل األمرييك للبالد سنة .2003
وبحسب سعيد ،مثة سمتان أساسيتان لهذه الحركات :قيادة املثقفني
والناشطني املدنيني للحركة ،وكونها تتزامن مع االحتجاجات املطلبية
التي كانت تستهدف فشل الدولة يف أداء الخدمات العامة .وقد
كانت رشارة االحتجاج تأيت ،يف الغالب ،من دوافع مطلبية .ودامئًا ما
كانت تتح ّول إىل فضاء يعمل مك ّون املثقفني واملدنيني داخله عىل
قيادة األهداف املطلبية وتحويلها إىل حركة احتجاج حقوقي وإصالح
دميقراطي .ويف العادة ،بحسب سعيد ،تنجح حركاتُ االحتجاج يف
إحداث تغيري ،أو قطع سيايس ،يف حال نجح املك ِّو ُن السيايس للحركة
الذي ينادي عاد ًة بالحريات السياسية والدميقراطية وتداول السلطة،
بدمج املك ّون املطلبي داخله .ونجاح ثوريت تونس ومرص ،برأيه ،إنّ ا
تحقَّق بسبب النجاح يف دمج هذين املك ّونني .وهو ما مل ينجح فيه
ناشطو املك ِّون السيايس يف الحركة االحتجاجية يف العراق ،يف تجاربها
السابقة ،فمع انحسار املك ّون املطلبي ،مل يستطع املكو ُن السيايس
الثباتَ وإدامة الحركة .وخلص سعيد إىل أ ّن الحركة االحتجاجية يف
العراق تنهض يف حاالت ضعف الدولة عن أداء مهامتها ،ضعف
رعويتها وحضانتها للمجتمع .إنّها واحدة من تجلّيات الدولتية ،ثقاف ًة
ونزعة سياسية .وما إن تستعيد الدولة قدراتها ،حتى تضعف الحرك ُة
االحتجاجية ،وتخمد إمكانية تحويلها إىل مطالب إصالح دميقراطي.
ويف دراسة "الخوف من التغيري السيايس يف الجزائر" ،حاول عبد
النارص جايب معرفة الصعوبات التي تواجه التغيري السيايس يف الحالة
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الجزائرية التي عرفت كيف تتج ّنب موجات التغيري العريب العاتية
سنة " ،2011وهي الصعوبات التي كانت حارضة كذلك قبل هذا
التاريخ مبناسبة أحداث أكتوبر  ،1988والتي أنتجت نو ًعا من التغيري
املس بالدولة العميقة التي بقيت
يف واجهة النظام السيايس ،من دون ّ
بعيد ًة عن تأثري هذه األحداث التي أنجزت ،عىل الرغم من ذلك ،نو ًعا
من التعددية الحزبية واإلعالمية ،وفتحت مجال العمل االقتصادي
متس
الح ّر بدل الخيار 'االش ـرايك' الذي كان سائ ًدا ،من دون أن ّ
أساسيات قواعد اللعبة السياسية التي بقيت من دون تغيري ،ما جعل
الحالة الجزائرية تبدو حالة مستعصية مقارن ًة مع محيطها املغاريب،
حالة مل تفلح معها األدوات املعروفة للتغيري؛ كاالنتخابات واله ّزات
القوية نسبيًا التي كانت وراءها الحركات االجتامعية االحتجاجية".
وتناول عبد الهادي العجمي يف ورقته "الحراك الكويتي والربيع
العريب :ديناميك اإليحاء الجمعي والخروج من الرباغامتية" ،مدى تأث ّر
الكويت باإليحاء الجمعي لحراك دول الربيع العريب ،وأسبقية الحراك
الكويتي عىل حالة الربيع العريب .انطلق الباحث من فرضية مفادها
أ ّن الحراك السيايس يف الكويت خرس الكثري عىل املستوى الفعيل
والواقعي ،نتيجة آلثار الربيع العريب اإليحائية التي قادت إىل ارتفاع
سقف املطالب مدعومة يف فرتة بالنجاحات التي حقّقها الربيع العريب
يف بدايته .لك ّنها اليوم ومع ما تعانيه دول الربيع ،وجدت نفسها يف
مواجهة أمام ما متلكه من قدرات واقعية؛ فقوة السلطة ،وموجة
الثورة املضادة للربيع العريب يف العامل العريب ،أنتجتا مشه ًدا بدت فيه
املعارضة عاجزة عن خلق واقعٍ جديد أو بديل يعيد إليها ما فقدته.
ويف ختام الجلسة ،ع ّرجت كارمن جحا يف ورقتها "أخطبوط الطائفية:
ديناميكيات التعبئة والرشذمة يف نظام تقاسم املحاصصة الطائفية
اللبناين" ،عىل التحديات التي تعرتض التعبئة الجامهريية يف مواجهة
حركات االحتجاج غري الحزبية؛ أي الحركات التي ال تقودها أو تنظّمها
األحزاب أو االئتالفات السياسية .وبحسب الباحثة ،جرت الحالة األوىل
عام  ،2011واستمرت ثالثة أيام يف شهري شباط /فرباير وآذار /مارس،
وتب ّنت شعار إسقاط النظام الطائفي .وشكّلت الحالة الثانية أحدث
محاوالت مجموعات املواطنني تنظيم احتجاجات تتذ ّمر من أزمة
القاممة وتطالب باإلصالح السيايس الفوري ،قادتها حركة "طلعت
ريحتكن" .وقالت جحا إ ّن القادة السياسيني يف لبنان يستخدمون
نظام تقاسم السلطة للحيلولة دون تعبئة الجامهري خارج األطر
الحزبية ،وإ ّن املؤسسات الرسمية اللبنانية ضعيفة نتيجة غياب سلطة
القوي.
القضاء واملحاسبة وحضور الزعامء
ّ

تقارير
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تقرير مؤتمر "خمس سنوات على الثورات العربية :عسر التحوّ ل الديمقراطي ومآالته"

اإلعالم والثورات

ديمقراطية يتيمة

خصص املؤمتر جلس ًة لـ "اإلعالم والثورات" ،ترأّسها وليد نويهض،
ّ
"أي دور للعلوم
وشارك فيها عمر البزري مبداخلة تحت عنوان ّ
أي ملجأ بعد فشل
والتكنولوجيا واالبتكار يف بلدان الربيع العريب؟ ّ
الخطط القدمية؟" ،رأى فيها أ ّن السبب الرئيس لسوء أوضاع بلدان
املنطقة هو الفشل الفادح يف نقل املعارف واستخدامها وتوطينها،
خصوصا املعارف العلمية والتكنولوجية .وبرهن عىل هذا بأ ّن
ً
االحتجاجات يف سورية بدأت يف منطقة الجزيرة ،بعد الجفاف الشديد
عىل مدى سنوات ،والذي رافقته ملوحة األرض ،ما أ ّدى إىل تعطيل
عدد كبري من املرشوعات الزراعية ،وهجرة أبناء املنطقة إىل حوايش
املدن الكبرية وانهيار شبكة الدعم االجتامعي ،ما أ ّدى إىل زيادة
استعداد الشباب للتسلّح مقابل املال .يكشف هذا ،بحسب البزري،
صل ًة متينة بني املعرفة وما نعانيه اليوم؛ أي تالزم الفقر املعريف مع
تنامي االقتصاد والثقافة الريع َيني وسياسات التنمية العاجزة عن
التاميش مع العوملة ،واسترشائها.

يف مساء اليوم األول من املؤمتر ،خ ُّصصت جلسة ملحارضة بعنوان
"دميقراطية يتيمة" ،ق ّدمها غسان سالمة الذي مل يتمكن من الحضور،
و ُعرضت املحارضة عرب فيديو مص ّور .أشار سالمة إىل أ ّن هنالك شعو ًرا
يف بالد العرب بأ ّن الدميقراطية يتيمة ،تكاد تكون بال أهل ،عىل الرغم
فصيل بعد فصيل ،إىل الدعوة إليها وإدخالها يف صلب
من اتجاههمً ،
إعالناتهم ،سواء أكانوا شيوعيني أم قوميني أم من اإلسالم السيايس.
لك ّن قصة الدميقراطية ،كام يوضح ،ليست قصة ت ٍّنب شكيل ،بل قصة
إقامة مؤسسات دميقراطية ،وليست طريقة وصول إىل السلطة
بل هي إرصا ٌر عىل العيش يف الرشعية الدستورية وتداول السلطة
وضامن الحريات .وبذلك تكون هدفًا ال وسيلة ،ويكون أهلها قليلني
وهامشيني .أهل الدميقراطية ،بحسب سالمة ،كانوا أقل ّية بخالف أهل
القومية أو اإلسالم أو االشرتاكية ،فام بالك بأهلها يف عهد الجمهوريات
الوراثية ونُخبها الجديدة باستحواذها الفئوي عىل الدولة التي باتت
خاصا يُو َّرث ،بحسب تعبريه .ويضيف سالمة أ ّن الدميقراطية
إرث ًا ًّ
محل ٍ
ومحل إرجا ٍء لها ،بدل أن يكون
ّ
خوف من اإلسالميني،
بقيت ّ
اإللحاح عليها أه ّم من املخاوف التي قد تأيت باإلسالميني إىل س ّدة
السلطة .ويرى سالمة أ ّن ّ
رسا
تعث الثورات العربية قد ال يكون ع ً
يف التح ّول الدميقراطي ،بل اختناق دامٍ  ،له آالف األسباب من املال
الريعي والطبقة الوسطى وهوية املحت ّجني إىل مسلك النخب .لك ّن
كل ما جرى يع ّزز تشديد سالمة عىل أهمية الدميقراطية مبعناها
ّ
العميق ،معنى الهدف ال الوسيلة .ولذلك نراه يق ّدم ما يشبه النصائح
إلنجاح الدميقراطية وترسيخها واحرتامها يف سياق ما يجري اآلن،
خصوصا بعدم الخلط بني املراحل وعدم سلقها يف صوغ الدستور
ً
تحدي ًدا ،ويف إطار التمييز بني النظام والدولة ،ومن ناحية اإلعالء من
شأن أخالق القادة االنتقاليني نقيضً ا للفساد واالستبداد الخاويَني من
الرشعية ،األمر الذي يك ّرس الدميقراطية هدفًا لذاته وبذاته.

ق ّدمت بييل جني براونيل املداخلة الثانية تحت عنوان "تطور اإلعالم
حول سورية :الوجه املزدوج للمساعدات الخارجية" .تناولت فيها
ما يعنيه التطور اإلعالمي ،وكيف جرت مساعدة التطور اإلعالمي يف
الرشق األوسط من الخارج ،وبنية املعونة اإلعالمية التي قدمت يف
سورية وبخصوصها؛ وذلك يف محاول ٍة لإلجابة عن أسئلة تتعلق مبا
جرى يف سورية من تحوالت ،وإذا ما كانت املساعدة الخارجية يف
املجال اإلعالمي ساعدت يف صناعة االنتفاضة يف سورية.
وق ّدمت سايل حامرنة مداخلة بعنوان "ظاهرة التواصل الجامهريي
يف الحوارض العربية :الوسائل والتحديات" ،تناولت فيها الربيع العريب
بوصفه ظاهرة تواصل جامهريي متبادلة ،مثّلها نزول الشباب إىل
الشوارع بأعداد كبرية .وعرضت لدور اإلعالم يف نحت البيئة املدينية
خصوصا دور الصحافة والبثّ يف خلق الصالونات
يف التاريخ الحديث،
ً
واملقاهي وإغناء الحياة االجتامعية العامة ،ونشوء األيديولوجيات
الحرضية ،واختطاف الحياة االجتامعية من خالل ظواهر مثل
األوتوسرتاد وسواه ،تلغي الفراغات يف املدينة .وتناولت أيضً ا اإلنرتنت
وأثرها يف العمران واملدينة ،كام وصفت خصائص الحياة االجتامعية
الحديثة يف الوطن العريب بوصفها حياة أفراد بجغرافيات منفصلة،
إىل درجة أ ّن الرصيف يكاد يكون الفراغ الوحيد املرتوك بوصفه مكانًا
عا ًما .وع ّدت حامرنة الربيع العريب مرحلة مرتبطة بانتهاء مرحلة
سيطرة اإلعالم األحادي الجانب.

إسالميو تونس بين الثورة والدولة
أعقبت محارضة سالمة محارضة للشيخ عبد الفتاح مــورو ،أحد
أبرز وجوه الحركة اإلسالمية التونسية ،وبها اختتم اليوم األول من
املؤمتر .حملت املحارضة عنوان "من إطاحة االستبداد إىل حامية
التحول الدميقراطي :قراءات يف النموذج التونيس" ،رأى فيها مورو أ ّن
اإلسالميني هم أ ّول متّهمٍ بالسعي إىل نقل الحراك الشعبي إىل العامل
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العريب بعد الثورة يف إيران ،لذا عطّل حراكهم ،وما حصل يف الجزائر
يف التسعينيات خ ّوف الناس منهم .وع ّرج مورو عىل حقبة الحبيب
بورقيبة يف تونس؛ فذكر أنّه هيّأ البلد ليتقدم" ،لكن حزبه أصبح
فيام بعد حزبًا أحاديًا بعد إقصائه اليساريني ،وتضاءل تأثريه بظهور
طبقة من الشغيلة والطلبة ،أظهرها النظام الرأساميل" .وهنا ،بدأت
الحركة اإلسالمية يف تونس  -بحسب مورو  -تأخذ موقفًا من القضايا
االجتامعية بعي ًدا عن األمناط العقدية فقط ،وصارت القوة األوىل يف
الجامعة التي مل يستطع بورقيبة أن يص ّد أبوابها .وقال مورو" :من
إيجابيات حكم بورقيبة أنّه استبعد العسكر من الحكم وهو ما أث ّر
يف قيام الثورة ،ومن إيجابياته أنّه استبعد التوريث" .وختم محارضته
قائل" :يا ص ّناع العقول اصنعوا العقول يف أمة العرب،
بصيحة مؤث ّرةً ،
فالتطور ال يأيت باألطباء واملهندسني بل بأصحاب الفكر والعلوم
يغي اإلسالميون الواقع بعلوم الرشع بل بعلوم الفكر".
اإلنسانية ،ولن ّ

التيارات السياسية والثورات
العربية :أدوار ٌ واتجاهات
بدأ اليوم الثاين من املؤمتر بجلستني متوازيتني؛ األوىل تحت عنوان
"التيارات السياسية والثورات العربية :أدوا ٌر واتجاهات" ترأّسها جهاد
الزين ،وشارك فيها سالمة كيلة الذي ق ّدم ورقة حملت عنوان "اليسار
العريب يف الثورات العربية وتطوراتها"ّ ،بي فيها أنّه كان مثة تيا ٌر
قوي داخل اليسار العريب ،قبل الثورات ،تح َّول إىل الليربالية وتب ّنى
ّ
الدميقراطية .وتناول كيلة أسباب الثورات ،وموقع "العامل االقتصادي"
فيها؛ إذ ظهر منذ البدء يف تونس أ ّن الشعارات املطروحة تتعلق
بالعمل واألجر ،وبتحقيق الكرامة عرب تحسني الوضع االقتصادي.
والهدف هنا هو اإلشارة إىل التفارق بني مسار الواقع الذي كان يطرح
التغيري الجذري ،أي الذي يتعلق بتغيري النمط االقتصادي ،بينام
كان اليسار يركّز عىل تغيري "شكل السلطة" من سلطة دكتاتورية
استبدادية شمولية إىل سلطة "دميقراطية" .ورأى كيلة أ ّن هذا اليسار
فوجئ بالثورات نظ ًرا إىل عدم ارتباطه بالبنى املجتمعية .وتح ّولت
توسعت الثورات.
املفاجأة إىل ارتباك حني ّ
جاءت املداخلة الثانية بعنوان "حركات اإلسالم السيايس والعملية
الدميقراطية" ،ألقتها نجوان األشول التي تناولت "الجامعة اإلسالمية"
يف مرص ،منطلق ًة من سؤال :كيف أث ّر التفاعل مع املجال السيايس
يف أيديولوجيا الجامعة اإلسالمية وقراراتها وأفعالها؟ وبَ َنت الباحثة
إجابتها عن هذا السؤال من خالل مقابالت مع أعضاء الجامعة
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وتحليل بياناتها ووثائقها وبحث مفاهيمها لتكتشف أ ّن الجامعة
اإلسالمية يف مرص تط ّورت خالل التاريخ وتن ّوعت بسبب تفاعلها مع
الواقع؛ ففي سبعينيات القرن العرشين انفصلت عن اإلخوان وم ّرت
بفرتة عمل اجتامعي دعوي داخل املجتمع ،ثم راحت تع ّد لالنقالب
وتخطّط له ،ثم جاء اغتيال السادات والبدء يف استخدام السالح يف
تغيري النظام ،ثم االعتقال والسجون ،تلتها درجة كبرية من العنف
بينها وبني النظام ،أتت بعدها مرحلة املراجعات ووقف العنف من
جانب واحد ،ومع ثورة يناير كانت مرحلة العمل السيايس التي
تناولت فيها الباحثة مواقف للجامعة من الثورة واالنتخابات الربملانية
والرئاسية ومن العلامنيني واملسيحيني.
وألقى خليل العناين املداخلة الثالثة بعنوان "مح ّددات نجاح
الحركات اإلسالمية يف الثورات العربية" ،التي سعى فيها إىل اختبار
ردة فعل اإلسالميني العرب تجاه الثورات العربية ،وكيف تعاطوا
معها سياس ًيا وفكريًا وأيديولوج ًيا .وتعقد ورقته مقارن ًة بني حالتَي
جامعة "اإلخوان املسلمني" يف مرص وحركة "النهضة" يف تونس .كام
تجادل بأ ّن محددات النجاح أو الفشل (أو الصعود ،والهبوط) بني
الحالتني مرتبطة بثالثة عوامل أو محددات رئيسة :أ ّولها السياق
السيايس والثوري واالجتامعي يف كال البلدين .وثانيها ،التطور الفكري
فضل عن دور القيادة ىف التعاطي مع
واأليديولوجي لكال الحركتنيً ،
الثورة .وثالثها ،السياقان اإلقليمي والدويل ودورهام يف رسم مسارات
النجاح والفشل يف كال الحالتني.
أما الجلسة املوازية فكانت يف هذا املحور ،وأدارها ريان األمني .ق ّدم
الورقة األوىل فيها زولتان بال بعنوان "كيف يؤسس سلفيو لبنان
سيطرتهم الدينية يف مرحلة ما بعد الثورات العربية؟" .جاء يف الورقة
أ ّن بعض الدراسات الذي يتناول موضوع الحركة السلفية يف سياقات
وطنية مختلفة يعلّل نجاح الحركة السلفية يف قدرتها عىل استقطاب
أفرا ٍد ينتمون إىل فئة شبابية نسب ًيا ،يواجهون أزمة هوية ترتبط
بالحداثة .وأضاف الباحث" :يف لبنان ،السلفيون يستقطبون الس ّنة
ٍ
بجامعات أخرى".
الذين يشعرون بالحرمان والقهر مقارن ًة
وتح ّدث أحمد عبد الحميد حسني من مرص عن "التحول الدميقراطي
بني االستقطاب الثنايئ وأزمة غياب البديل :دراسة حالة "حزب
مرص القوية" ،فقال إنّه عند انفجار الثورات العربية ،مل يتصدرها
أي تشكيالت لتنظيامت حزبية أو حركية لتيارات دميقراطية أو غري
ّ
دميقراطية .وتح ّدث الباحث عن أزمة تبلور البديل الدميقراطي يف
الحالة املرصية بعد الثورة ،راص ًدا التحوالت التي م َّرت بالحزب منذ
نشأته يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،2012من خالل تحليل دور التعبئة

تقارير
تقرير مؤتمر "خمس سنوات على الثورات العربية :عسر التحوّ ل الديمقراطي ومآالته"

للمجموعة والعقبات التي قابلت الحزب بفعل أسباب مختلفة ،أه ّمها
خصوصا حالة
األزمات التي م َّر بها مسار التحول الدميقراطي يف مرص،
ً
االستقطاب الشديدة التي هيمنت عىل املجالني السيايس والعا ّم
بعد انقالب متوز /يوليو  .2013ورصد الباحث دور النشأة القدمية،
وتأثريها يف الخطاب السيايس ،وبناء التحالفات والجبهات ،وكيفية
بناء التنظيم الجديد ،والقضايا التي يجري االهتامم بها دون قضايا
أقل أولوية .وعالج يف دراسته إشكالية أساسية ،وهي تأثري
أخرى ّ
القمع يف تط ّور الحزب ،وتأثري اإلحباط الذي لحق بأفراده نتاج أسباب
مختلفة ،ما أ ّدى إىل دخول بعض أفراد املجموعة يف حالة انسحاب
بدرجات مختلفة.
ثم ق ّدم الباحث محمد عيل عدراوي ورقة عن "السياسات الخارجية
للحركات اإلسالمية" ،تشكّلت بنيتها عىل مجموعة من األسئلة :كيف
أي
تفهم الحركات اإلسالمية العالقات الدولية؟ وكيف متارسها؟ وإىل ّ
ٍ
حد نستطيع أن نع ّد اإلسالميني مختلفني يف مناطقهم من العامل عن
األطراف السياسية غري الدينية؟ وهل يشجع اإلسالميون رؤية معينة
للعامل من ناحية أجندتهم الخارجية؟ وماذا كتب مثقفوهم وقادتهم
عن هذا املوضوع عىل م ّر السنني؟ وكيف حرصوا الحركة اإلسالمية يف
حقل العالقات الدولية يف الدفاع عن "هويتهم الدينية" و"املصلحة
اإلسالمية واألطر الجيوسياسية اإلسالمية" (عىل سبيل املثال البحث عن
الخالفة) كام ورد يف األيديولوجية اإلسالمية؟ وكيف وصلت األحزاب
اإلسالمية إىل السلطة منفذ ًة "خصوصيتها" السياسية يف حقل الشؤون
الخارجية؟ وهل أث ّرت الوقائع السياسية يف سياستها الحالية؟ وإذا كان
األمر كذلك ،فكيف؟ أخ ًريا ،هل السياسة الخارجية حقل مالئم لعلامء
السياسة الذين يرغبون يف دراسة السامت الدامئة لإلسالم السيايس ،أو
لنم ّوه طوال السنوات القليلة املاضية ،ال سيام بعد وصول عدد من
ممثّليه إىل السلطة؟

الدولة والثورات :مواجهة واحتواء
أعقبت هاتني الجلستني املتوازيتني جلستان متوازيتان أخريانُ ،عقدتا
تحت عنوان "الدولة والثورات" ،ترأّس األوىل بشار حيدر ،وألقى فيها
مهدي مربوك ورقة بعنوان "الدولة العميقة والتح ّول الدميقراطي يف
تونس :افرتاضات أول ّية" ،تناول فيها مصطلح الدولة العميقة ،وذلك
يف طمو ٍح إىل كشف اإلسرتاتيجيات الخطابية التي أ ّدت إىل والدة
هذا املصطلح الذي اختفى اآلن بسبب إسرتاتيجيات أخرى كشفت
انتهاء قيمته الداللية .تت ّبع الباحث ظهور هذا املصطلح يف تسعينيات
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القرن املايض مقولة وصفية بعيدة عن التحليل لوصف النظام
السيايس الرتيك ،ثم ظهوره يف موجة ثانية من استعامله لوصف الحالة
الباكستانية وصولً إىل املوجة الثالثة يف دول الربيع العريب ،حيث
يشري هذا املصطلح إىل أهمية املؤسسة العسكرية يف إدارة الحكم
من خالل مراكز نفوذ وجملة أجهزة تُ يل القرارات السياسية أو تؤث ّر
فيها .ورأى الباحث أ ّن مث ّة مفارقة يف استخدام هذا املصطلح يف تونس
التي ات ّخذ فيها الجيش دور الحياد اإليجايب .ومع ذلك فقد استُخدم
الظل ثم بقايا النظام القديم
املصطلح مبعانٍ متعاقبة؛ ف َعنى حكومة ّ
ثم قوى الثورة املضا ّدة إىل أن استق ّر عىل الدولة العميقة .واملضمون
يف هذه االستخدامات كلّها هو حكومة تقف بعي ًدا أو يف رساديب
حكومة الواجهة ،ولوبيات مال وأعامل مسترتة.
بعد ذلك ،ألقى ولد باهي بون مداخلة بعنوان "محنة الربيع العريب:
الدولة ضد التغيري" ،رأى فيها أ ّن موجة التغيري ات ّسمت بفروقات
وتفاوت من دولة إىل أخرى بحسب مستوى قوة الدولة وقدرتها
عىل املقاومة؛ إذ كان مث ّة دول قاومت التغيري وأجهضتهٌ ،
ودول أخرى
قامت بإصالحات ،ودول عرفت التغيري واستق ّرت بعده أو تراجعت
عنه .وبتنا اآلن يف مرحلة ما بعد الربيع العريب التي يجب التساؤل
أي ح ّد ميكن ع ّد الدولة
فيها أين يكمن العطل يف هذه التجربة؟ وإىل ّ
العربية ض ّد التغيري .وناقش الباحث ذلك من خالل ع ّدة محاور؛
هي أزمة مفهوم الدولة العربية وأزمة منوذجها والخلط بني مفهوم
النظام ومفهوم الدولة .وأكّد ثالثة مسلّامت بعد الربيع العريب؛ هي
أ ّن االستثناء العريب مل يعد وار ًدا ،وأ ّن الشعوب باتت حارضة سياسيًا،
يتغي بيد املجتمع.
وأ ّن العامل العريب ّ
جاءت بعد ذلك مداخلة محمد العجايت "بنية الدولة العربية والتحول
الدميقراطي :مناذج تونس ومرص واملغرب" التي رأى فيها أ ّن املطالب
يف جميع دول الربيع العريب كانت واحدة لكن املسارات اختلفت،
ما أ ّدى إىل اختالف النهايات .وأشار الباحث إىل أ ّن تقييم املسار بعد
خمس سنوات يؤكد أ ّن هذه الثورات مل تحقّق ما كان مأمولً  .وتح ّدث
عن الشبكات املعوقة للتح ّول ،ويف صدارتها بنية الدولة ذاتها؛ إذ يظهر
بوضوح أ ّن الحاالت التي يغيب فيها حارس لبنية الدولة التقليدية
مثل الحالة التونسية ،فإ ّن ذلك ليس مدعاة كام ي ّدعي البعض إىل
هدم الدولة ،وإنّ ا فرصة لتطوير هذه البنية لتالئم العرص وتفتح أفقًا
للمواطنني إلعادة صوغ بنية الدولة العربية املتكلسة ،لتكون أكرث
قابلية لنموذج دميقراطي يحكمه عقد اجتامعي ،وليس عقد اإلذعان
املفروض عىل دولنا منذ نشأة الدولة الحديثة فيها.
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وألقت مليكة الزخنيني املداخلة األخرية يف هذه الجلسة ،والتي
حملت عنوان "أزمة الدولة الوطنية ومآزق الدميقراطية يف تجارب
ما بعد الحراك :الدول املغاربية منوذ ًجا" ،انطلقت فيها من فرضية
مفادها أ ّن الحراك الشعبي ع ّرى واقع الدول الوطنية املأزوم ،وأ ّن
هذا العجز وليد اختالالت يف بناء الدولة الوطنية منذ االستقالل؛
تفس العجز أو ّ
التعث يف بناء الدولة الوطنية،
بحيث نجد تجاذبات ّ
كالتجاذب بني الديني والعلامين ،والتجاذب بني املدين والعسكري،
فضل عن البنية االستعامرية التي
والتجاذب بني الدويل واإلقليميً ،
تتم ّيز بالعجز عن بناء الدميقراطية.
ترأّست منى حرب الجلسة املوازية .وبدأها مايكل هدسون الذي
ق ّدم ورقة بعنوان "هل تصمد الدولة العربية بعد الثورات؟ بحث يف
أزمة الدولة" ،قال فيها إ ّن انتفاضات  2011كشفت بصورة دراماتيكية
ضعف الدولة العربية .وال يزال الزلزال والهزات االرتدادية التي
أعقبتها مستمرةً ،وتزعزع استقرار الدولة والنخب الحاكمة ،حتى يف
الدول التي مل تشهد احتجاجات شديدة .لكن النتائج التي أسفرت
عن تلك االحتجاجات ،كشفت أيضً ا عن ضعف املجتمعات العربية.
وفشلت املعارضة ،يف جميع الحاالت تقري ًبا ،يف تحقيق متاسك ف ّعال.
ث ّم نجد ورقة لكليمنت هرني تحت عنوان "الدولة الراسخة والثورة يف
بدل منه ،بسبب عدم متكّنه
العامل العريب" ،ق ّدمها محمد عيل عدراوي ً
من الحضور .ربط الباحث بني تعاليم لينني يف كتابه "الدولة والثورة"
واالنتفاضات العربية .وخلص يف الورقة إىل أ ّن القطاع الخاص يف
الدول العربية كان محرك الثورات والدعوات إىل التحول االجتامعي.
وتكلّم محمد الشيوي عن "مرص والتحول من داخل االستبداد"،
را ًدا عىل االدعاء بأ ّن تنفيذ العدالة االنتقالية يساعد بالفعل يف
تطوير املؤسسات الدميقراطية .ورأى الباحث أ ّن العدالة االنتقالية
فشلت يف معالجة التحوالت وتوقّع تطوراتها ضمن هياكل الدولة
االستبدادية ،ويفضّ ل بدلً من ذلك مفهوم "التح ّوالت الفاشلة" ،أل ّن
تحل
العدالة االنتقالية برأيه تعيد إنتاج أنظمة توتاليتارية ،كام أنّها ال ّ
القضايا الكبرية.
أي ٍ
حد تستطيع
وختم دانييل براون الجلسة بورقة تحت عنوان" :إىل ّ
امللكيات العربية النأي بنفسها عن الثورات؟" ،رأى فيها أ ّن الرؤساء
ال يبنون عالقات مع املواطنني ،وأ ّن البعض يظن أ ّن األنظمة امللكية
أفضل من أنظمة أخرى؛ فاألردنيون يفضلون بقاء امللكية عىل أن
تتحول بالدهم إىل سورية جديدة .وقال إ ّن النظامني الجمهوري
واملليك يكشفان عن مناذج متشابهة من آليات التعبئة الشعبية،
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تبي لنا عىل عجل هو أ ّن
أو املؤسسية أو الثقافية ،والنموذج الذي ّ
العمل الجامعي املشاكس يف األردن ،عىل الرغم من أنّه مل يؤ ّد إىل
تغيري النظام ،فإنّه أكرث استدامةً ،ويستند إىل شبكات ناشطني أكرث
مم كانت عليه الحال يف عا َمي  2010و 2011يف تونس.
كثاف ًة ّ

الجيش والثورات :إعادة رسم األدوار
تناولت الجلسة الالحقة موضوع "الجيش والثورات" .وقد رأسها سامر
فرنجية .ق ّدم الورقة األوىل فيها هاين عواد ،وجاءت بعنوان "التطور
التاريخي لـ 'الالسياسية' يف مرص" ،تناول فيها خصوصية البريوقراطية
املرصية التي تكمن ،بحسب الباحث ،يف أ َّن تشكّلها التاريخي جعلها
غري قادرة عىل استيعاب الرشاكة مع الكيانات الجمعية pluralist
 groupsالخارجة عنها ،فالبريوقراطية املرصيّة تشكّلت تاريخ ًيا عىل
بديل عن األحزاب السياسية وال
هيئة "جامعة سياسية" ترى يف نفسها ً
تقبل احتواء كيانات جمعية أو إدماجها ،والتي من شأنها – إن ُدمجت
 أن تؤدي إىل انهيار املنطق الذي تعمل أجهزة الدولة مبوجبه .وقدُص ّممت البريوقراطية املرصيّة سياسيًا واجتامعيًا عىل هيئة الجامعة
التي تعزل نفسها عن املجتمع وتطالب الوافد إليها بوال ٍء أشبه بوالء
األفراد لحزب سيايس .وأملح عواد إىل أ َّن صريورة العالقة بني الدولة
واملجتمع يف مرص أفضت إىل نتيجة تعقّد مسألة توسيع املشاركة
السياسية يف املشهد السيايس املعارص ،فوجود قطاعات شعبية واسعة
من امله ّمشني تتأث ّر يوميًا بسياسات الدولة ولك ّنها يف اآلن نفسه
عازفة عن االنخراط يف أُط ٍر سياسية متثّلها ،يعطي ائتالف الحاكمني يف
مرص هامشً ا أوسع لتج ّنب االنتقال نحو الدميقراطية ،ويعطي الدولة
العميقة أيضً ا جميع الذرائع ملحارصة املعارضة السياسية التي غال ًبا ما
تجد نفسها بال ظهري سيايس وال حاضنة اجتامعية تحتمي بها.
وق ّدم حسن الحاج عيل أحمد ورقة بعنوان "تأثري املهنية العسكرية
الجديدة يف الثورات العربية" ،منطلقًا من فرضية تباين تعامل
املؤسسة العسكرية من بلد إىل بلد؛ إذ قارن بني املهنية القدمية (حني
كان الدور املحوري للجيوش هو الرصاع العريب اإلرسائييل) واملهنية
الجديدة (حني تح ّول اهتامم هذه املؤسسات إىل الداخل بعد السالم
أعامل أمنية وسياسية واقتصادية
ً
وباتت املؤسسة العسكرية تتوىل
أمني
أكرب بالقياس إىل القدمية) .وهكذا بتنا أمام مج ّمع عسكري ّ
يف مرص ،وجيش عقائدي يف سورية ،ومج ّمع عسكري تجاري قبيل
يف اليمن.
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تال ذلك مداخلة ق ّدمتها كارال عيىس بعنوان "اإلخــوان املسلمون
والجيش املرصي :تاريخ من العنف من عام  1954حتى اليوم"،
تبي كيف أعاقت الدولة العميقة يف مرص والعنف
حاولت فيها أن ّ
املفرط الذي ميارسه النظام عملي َة االنتقال الدميقراطي التي أطلقتها
ثورة يناير .وبتنا أمام تهديد يواجه النظام الحايل من جهتني ،عىل
الرغم من حمالته القمعية العسكرية :شبكات اإلرهاب املتنامية،
واالحتجاجات املتواصلة.
وجاءت املداخلة األخرية يف هذه الجلسة بعنوان "سلطة الدولة ما بني
التح ّول واالستمرار :أمننة الدميقراطية يف مرص وتونس" ألقاها أرنود
كورز ،وتناول فيها مسألة تعزيز إسرتاتيجيات األمن القومي يف الرشق
األوسط وشامل أفريقيا يف مواجهة التهديدات املتزايدة لتنظيم الدولة
اإلسالمية .وحلل الباحث العالقات بني الدولة واملجتمع يف مرحلة
ما بعد الربيع العريب ،انطالقًا من دراسات عيانية يف تونس ومرص؛
حيث يخضع املجتمع املدين يف كال البلدين لترشيعات قمعية باسم
األمن القومي ،األمر الذي يطرح السؤال التايل :ملاذا متثّل إسرتاتيجية
أمننة عمليات االنتقال الدميقراطي رض ًرا عىل تعزيز االستقرار والسالم
املستدام؟ يناقش الكاتب باإلحالة إىل مفهوم املرونة؛ أي مفهوم
التعايف الرسيع من الصعوبات ،ال سيام املستخدم يف دراسات التنمية
املرتبطة بالكوارث الطبيعية ،عواقب السياسات القمعية التي متارسها
الحكومات التونسية واملرصية عىل املجتمع املدين .وبنا ًء عىل تحليل
املحتوى اإلخباري لوسائل اإلعالم اإللكرتونية الذي يتناول رسدية
يتوصل الباحث إىل أنّه عىل الرغم
االنتقال الرسمية يف مرص وتونسّ ،
من كون تلك السياسات تهدف إىل السيطرة عىل املجتمع عن طريق
زرع الخوف داخله ،فإنّها تشكّل أيضً ا عامل استقطاب للفعاليات
االجتامعية املختلفة.

التحول الديمقراطي :مقاربات
وأسئلة
ناقشت الجلسة الالحقة "التحول الدميقراطي :مقاربات وأسئلة"،
ورأسها باسل صلوخ .ق ّدم محمد باسك منار الورقة األوىل فيها بعنوان
"قراءة يف التجربة الدستورية والسياسية يف املغرب :بعد خمس
سنوات عىل الثورات العربية" .تناول فيها الباحث التجربة الدستورية
والسياسية يف املغرب بعد الثورات ،وبحث ما عرفه املغرب من
أحداث دستورية وسياسية بعد احتجاجات حركة  20فرباير ،وقال إ ّن
يغي القواعد الرئيسة يف النسق ،ما يؤدي إىل تغيري يف
التغيري البنيوي ّ
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النسق ،أو تغيري النسق نفسه .لكن الحراك املغريب مل يصل إىل ح ّد
التغيري البنيوي ،وما تحقق ال يخرج عن دائرة التغيري يف التوازنات
الذي قد يتضمن بعض التحوالت يف مواقع الفاعلني من دون املساس
بالقواعد الجوهرية الشتغال النسق ،ما يصب يف نهاية املطاف يف
استمرار النسق وتج ّدده.
ثم ق ّدم سيدي موالي أحمد عيالل ورقة تحت عنوان "العملية
الدميقراطية يف املغرب وإشكالية الفاعلية :حركة شباب  20فرباير
منوذ ًجا" ،قال فيها " :لقد تطلّب التحقيق السوسيولوجي للحركة
االحتجاجية املوسومة :حركة شباب  20فرباير التمييز بني أربع مراحل؛
انطلقت األوىل من "مرحلة املجهولية" التي اتسمت بربوز أسامء
مستعارة يف صفحات فيسبوكية جذبت فئة الشباب للتوقيع عىل
جدرانها بني ٍ
مؤيد ومعارض ،وانتقلت من ثم إىل "مرحلة االنتشارية"
التي دعمت الحركة بأتبا ٍع مؤيدين من مختلف فئات املجتمع
املغريب وتوجهاته السياسية ،متهي ًدا ملحاوالت االحتضان والتضامن ،بل
وحتى االستغالل يف بعض األحيان .أ ّدت هذه الجدلية إىل "مرحلة
فضل
انقسامية" ظهرت فيها حركات متعددة األبعاد واالنتامءات ً
عن الحركة األصل التي مل تتوقف عن املرور إىل "مرحلة املواقف
واملواقف املضادة".
وتح ّدث جــورج فهمي عن "األزهــر ودعــم الدميقراطية يف مرص
( ")2015-2011ساعيًا إىل اإلجابة عن سؤال" :هل يتوافق اإلسالم
والدميقراطية" ،من خالل الرتكيز عىل مؤسسة األزهر األعرق يف مرص
للتعليم الديني ،وتحليل مواقف األزهر من الدميقراطية.
ختم هذه الجلسة أنطونيو مارتني بوراس-غوميز بورقة عنوانها
"القانون الدستوري لالنتفاضة العربية" ،قال فيها إ ّن الثورات العربية
نجحت يف إطالق عملية تغيري الدساتري وإصالحها ،عىل الرغم من أ ّن
ذلك استغرق وقتًا طويال ،مالحظًا تشاب ًها كب ًريا يف العديد من بنود
دساتري مرص وتونس واملغرب ،ما يعني أ ّن استلها ًما حصل ما بني
تلك الدول .وحاول الباحث توضيح مدى تأثري املواقف األيديولوجية
السائدة والقوى التاريخية يف صوغ فقرات دستورية محددة (مثل
االعرتاف بدستورية دولة الرفاه االجتامعي ،أو إعالن اإلسالم بوصفه
أحد املكونات البارزة للهوية الوطنية واملصدر األول للترشيع) .كام
أملح إىل الخصائص اإلقليمية التي تشري إىل إمكانية قيام منوذج تو ّجه
دستوري عريب ملا بعد الثورات.

العدد ١٨
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تجارب النشطاء
يف مساء اليوم الثاين ،وعىل هامش أعامل املؤمتر ،وبخالف باقي
الجلسات ،شهد املؤمتر جلسة ض ّمت نشطاء شاركوا يف الثورات
العربية يف دول الربيع العريب املختلفة ،ق ّدموا تجاربهم ونجاحاتهم
وإخفاقاتهم .وقد أدار الجلسة فواز طرابليس .بدأ عبد الرحمن منصور
من مرص الذي قال إنّه شارك يف الثورة أل ّن ذلك كان ال بد منه وكانت
هناك فرصة تاريخية وحاسمة للخروج عىل نظام مبارك ،ورأى أ ّن
الثورة نجحت يف إدخال مواطنني عاديني غري فاعلني وفئات مهمشة
إىل املعادلة السياسية ،ومع الوقت سيُنتج ذلك حركة دميقراطية .أ ّما
الناشط التونيس األمني بوعزيزي ،فلم يوافق عىل القول إ ّن الثورة
كانت ثورة شباب ،بل الفئة األكرب عىل األرض كانت من الشباب،
واملدينة التي انطلقت منها الثورة هي مدينة فالحني ،وحرق
البوعزيزي نفسه مل يكن معجزة ،إنّ ا كان هناك مشهد سيايس شبه
محطم ينظّم عرشات االعتصامات يف الواليات واملحافظات ،وكانت
أجهزة األمن ال تتحرك ألنّها تعرف أ ّن هناك احتقانًا .وقال الناشط
السوري الوليد يحيى الذي كان صحفيًا يف العراق ،إ ّن الشعارات
بدأت مطلبية وكان صوغها راق ًيا ج ًدا ،وتسيست بالتدريج تحت وطأة
عنف النظام الذي أسهم يف تحويلها إىل مسلّحة .أ ّما الناشط اليمني
بشعب مكث أكرث من عام يطالب بالحرية
جامل امللييك فلم يسمع
ٍ
والكرامة والعيش الكريم وبطريقة سلمية كام فعل الشعب اليمني.
ور َوت مجد الرشبجي تجربة اعتقالها يف سورية ،وتع ّرضها للتعذيب
من دون استجواب ،وأكّدت أ ّن السلطة يف املعتقل تخاف الناشطني
السلميني أكرث بكثري من الناشطني املسلحني .بينام قال الناشط املرصي
محمد شمس إ ّن الثورة يف مرص مل يكن فيها إسرتاتيجية عنفية أو
تفكري يف العنف عىل الرغم من وجود بعض العنف عىل هامش
حوادث الثورة .يف املقابل ،قالت الناشطة والصحافية السورية دميا
ونوس إنّه يجب تفكيك أجهزة النظام السوري بالكامل مبا فيها
الجيش واملخابرات ،وليس األسد فقط.

هل يمكن إسقاط النظام
والدولة ال تزال قائمة؟
كان ختام اليوم الثاين من املؤمتر مع جلبري األشقر الذي ق ّدم محارضة
بعنوان" :هل يستطيع الشعب إسقاط النظام والدولة ال تزال قامئة؟
تأمل يف املعضلة الرئيسة لالنتفاضة العربية" ،استعاد فيها التمييز

كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

الفيربي بني الدولة املرياثية والدولة الحديثة ،ورأى أ ّن هذه األخرية
تفصل بني األجهزة واألشخاص الذين ميارسون السلطة يف حني تع ّد
خاصا للحكام .وأشار األشقر إىل أ ّن يف منطقتنا من العامل
األوىل ملكًا ً
أكرب تركّز للدول املرياثية سواء يف امللكيات أو يف الجمهوريات التي
تح ّولت إىل "جملك ّيات" .وميزة الدولة املرياثية هي بناء أجهزة موالية
أي محاولة إلسقاط النظام تؤدي إىل صدام دموي.
والء ً
كامل ،ما يجعل ّ
وأشار األشقر إىل أ ّن االنتفاضات مل تنطلق يف هذا النوع من البلدان،
بل يف مرص وتونس ،وميزتاهام أنّهام بلَدان "نيو مرياثيني" يقعان
يف منزلة بني املنزلتني ،فال هام دولتان مرياثيتان ،وال هام حديثتان
باملعنى القانوين والدميقراطي ،لك ّنهام تتميزان عن سورية وليبيا بأ ّن
لجهاز الدولة استمرارية ،ومل يقم الحكام بإعادة تركيبه عن بكرة أبيه
كام حدث يف سورية وليبيا .وهذا ما سمح يف مرص وتونس بإسقاط
النظام وبتمييز هذا النظام عن الدولة ،األمر الذي مل يكن ممك ًنا يف
سورية وليبيا بطريقة سلمية .وإلسقاط النظام من دون انهيار الدولة،
اقرتح األشقر إسرتاتيجية تقوم عىل الهيمنة املضادة من داخل جهاز
الدولة بهدف تغيري النظام من دون انهيار الدولة .وهو يرى أ ّن هذا
وتشخيصا آلليات
وتكنيسا لألوهام،
تشخيصا دقيقًا للنظام،
يتطلّب
ً
ً
ً
النظام وأدواته داخل الدولة ،وتوحيد القاعدة االجتامعية من أجل
عدم ذهاب القوى املرشحة للثورة إىل الطائفية والقبلية.

تحديات الربيع
بدأ اليوم الثالث مبحارضتني عامتني؛ ألقى األوىل الناشط املرصي خالد
العيل من مرص ،وحملت محارضته عنوان "التحديات التي تواجه
الربيع العريب" ،وقال فيها إ ّن املنطقة مت ّر بوضع إنساين عبثي ومرعب
ليس له ما يربره" ،فأطراف الرصاع انجروا إىل ما أنتج موجة من
اللجوء علينا البحث يف حلول جذرية لها ،ومعالجة تداعياتها" .وأكّد
العيل انحيازه إىل الرأي القائل إ ّن الثورات مل تتوقف ،وإ ّن التحركات
الجامهرية ستنفجر ثانية .وقال العيل إ ّن تسمية "املرحلة االنتقالية"
خاطئة ألنّها مرحلة تأسيسية تنقل البالد من مرحلة الثورة إىل مرحلة
تثبيت الشعارات ،بينام رأيناها مرحلة وأد لشعارات الثورة.
أ ّما املحارضة الثانية فق ّدمها أحمد دالل ،بعنوان "الالهوت السيايس
محل األمل يف ثورات
حل ّ
لتنظيم داعش" ،بدأها بالقول إ ّن الخوف ّ
جسد هذا الخوف بوصفه قوة ثورة
الربيع العريب ،وإ َّن داعش ّ
مضادة ،وتط ّرق إىل عدم دقة ترجمة "ثيولوجيا" بـ "الهوت" يف
السياق اإلسالمي .ورأى أ ّن لدى داعش رسدياته الثيولوجية السياسية
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دلل بعد ذلك إسالمية
التي تبني وتشكّل تدخالته يف العامل .وتناول ّ
داعش وأشار إىل أنّه ال ميكن إنكارها ،مبيّ ًنا يف الوقت ذاته أ ّن االنتامء
يجسده
إىل اإلسالم هو أم ٌر ّ
محل جدال ونزاع ،وأ ّن إسالم داعش ّ
مسلمون مح ّددون ال يشاركهم جميع املسلمني ِق َيمهم وفهمهم.
والتفت الباحث بعد ذلك إىل الطرائق واملفاهيم التي يستخدمها
داعش :مامرساته النوعية أيديولوج ًيا وسياس ًيا وعسكريًا ،واقتصاداته،
وعالقاته مع املجموعات األخرى ،واستخدامه التقنية ومنتجات
الحداثة ،واستخدامه العنف .وحاول أن يستشف مرشوع داعش من
مرجعياته وإصداراته مثل أعامل أيب مصعب السوري ولسان حاله
وتوصل
"دابق" ،وكتب مثل "إدارة التوحش" و"املذكرة اإلسرتاتيجية"ّ .
يف النهاية إىل أ ّن لداعش مرشو ًعا ،نقده ليس يس ًريا ،إذ ال يكفي نقد
تبي الثيولوجيا السياسية التي أقامتها
العنف والقسوة ،وال ب ّد من ّ
معي.
ول َوتها باتجاه ّ

مأزق التحول الديمقراطي
أعقب هاتني املحارضتني جلستان متوازيتان؛ ُعقدت أوالهام تحت
عنوان "من الثورة إىل مأزق التح ّول الدميقراطي" ،وترأّسها سعود
املوىل .ق ّدم رميوند هينيبوش الورقة األوىل فيها ،وكانت بعنوان "يف
تفسري املسارات والتطورات املتباينة لالنتفاضات العربية وفهمها يف
سورية ومرص وتونس" .وقد حاول فيها الباحث مقاربة التن ّوع ما
بعد الثورات العربية سوسيولوج ًيا تاريخ ًيا ،حيث قال إ ّن االنتفاضات
العربية متخضت عن مسارات متباينة .وميكن للمرء ،من حيث
املبدأ ،متييز الدول وفقًا لبعدين .1 :مستوى متاسك الدولة ،وقد أ ّدت
االنتفاضات يف هذا املنحى إىل إضعاف دو ٍل عديدة ،أسفرت يف حاالت
عدة منها عن "دولة فاشلة" (ليبيا ،واليمن ،وسورية) .2 .ميكن متييز
الدول املتامسكة وفقًا للحكم ،والذي بدوره يختلف وفقًا لبعدين:
مستوى نزاع النخبة ،ومستوى اندماج الجامهري ،مع وجود أربعة
مناذج ممكنة لنظام الحكم :مستوى متدنٍ من نزاع النخبة واالندماج
الجامهريي (استبدادي)؛ ومستوى عا ٍل يف كليهام (حكم تعددي)؛
وتدن االندماج الجامهريي
وحالتني هجينتني :متاسك شديد للنخبة ّ
(حكم أقلية ليربالية)؛ ومتاسك ضعيف للنخبة وارتفاع االندماج
الجامهريي (استبدادي تعددي) .وقد أ ّدت االنتفاضة يف تونس فقط
إىل حكمٍ تعددي .واتّبعت مرص صيغة هجينة لكن يف مسا ٍر متغريٍ،
أول نحو حكم تعددي ،لك ّنها عكست االتجاه يف استعادة
فاتجهت ً
كبرية للنظام القديم يف ظل نظام السييس ترافقت مع تقلّص النزاع
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(وزيادة القمع مقارنة حتى بفرتة مبارك) ،متضم ًنا ذلك جز ًءا كب ًريا
من الشعبية يف قاعدة مؤيديه .وعليه ،متثّلت املسارات املختلفة
الثالثة يف كلٍ من سورية (دولة فاشلة) ،ومرص (نظام هجني) ،وتونس
(حكم تعددي).
جاءت املداخلة الثانية ملراد املهني ،وحملت عنوان "القوى الثورية
يف مواجهة التح ّول الدميقراطي :قراءة سوسيو  -سياسية للمثال
وتبي أ ّن
التونيس" ،تتبّع فيها تط ّور الثورة التونسية ولحظاتها البارزةَ َّ .
رصا عىل الدستور والربملان ج ّراء
التح ّول الدميقراطي كان شكل ًّيا مقت ً
توافقات جرت عىل حساب الثورة.
ألقى بعده أحمد إدعيل من املغرب مداخلة بعنوان "التحول
الدميقراطي يف اليمن وليبيا :بحثٌ يف أسباب اإلعاقة" ،رأى فيها أ ّن يف
البلدين مسرية ّ
متعثة مل تؤسس ملرحلة جديدة أفقها الحرية.
وأخ ًريا ألقى محمد عزت رحيّم من مرص مداخلة عنوانها "خمس
سنوات عىل الثورةٌ :
مجال عا ّم جديد يف مرص؟" ،تساءل فيها أين نقف
اآلن من النقطة التي بدأت منها الثورة؟ وقد حاول الباحث اإلجابة
من خالل أربعة موضوعات :عالقة الدولة  -املجتمع قبل الثورة
وبعدها وانتقالها من دولة فوق املجتمع إىل الحرية التامة والسيولة
البالغة طيلة  ،2011ثم العودة إىل محاولة السيطرة عىل املجتمع
والرجوع إىل البداية؛ واملجال العام يف فرتات التحول والثورات الذي
يحدث فيه الرصاع بني الدولة واملجتمع ويختلف باختالف األنظمة
السياسية سلطويّ ًة كانت أو شموليّ ًة أو دميقراطية؛ ورمزية البعد
املكاين وعالقة املكان بالهوية؛ واملجال العام االفرتايض وتجلّياته وأثره،
خصوصا اإلنرتنت بوصفها وسيلة للحشد والتعبئة ومصد ًرا لألخبار
ً
وفضا ًء للنقاش وتبادل الخربات.
ترأّس حازم األمني الجلسة املوازية ،وكانت املداخلة األوىل فيها لكلٍ
من ليىل قبالن وعمرو قطب اللذين ق ّدما ورقة مشرتكة حملت
عنوان "التحالف بني القوى العلامنية واإلسالمية يف مرحلة ما بعد
الثورة :حالتا مرص وتونس" ،وحاوال فيها التع ّرف إىل التعاون والتفاعل
بني قوى املعارضة العلامنية واإلسالمية ،يف كلٍ من مرص وتونس يف
مرحلة الثورة وما بعدها ،وإجراء مقارنات ومفاضالت بينهام .وخلص
تقييم الباحثَني للخيارات التي اعتمدها اإلخوان املسلمون يف مرص
والنهضة يف تونس إىل أنّها كانت مرتبطة ارتباطًا عميقًا بعوامل
تاريخية واجتامعية وسياسية وفروق دقيقة يف املشهد السيايس لكال
وبي منوذج التحالفات بني هاتني املجموعتني أنّها تتوقف
البلدينّ .
عىل عالقتهام السابقة مع الدولة العميقة والتهديد املحسوس من
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زمر مختلفة ،والهوية االجتامعية والسياسية لكال البلدين .ولقد
أ ْملت هذه العوامل عملية انتقالية لتونس أعطت طاب ًعا مؤسسيًا
ملستنقعات املعارضة من خالل تعددية ميّالة إىل الرصاع ،عىل العكس
أي فرصة للتعبري الدستوري ،ما
من مرص التي مل تُ نح الخالفات فيها ّ
أ ّدى إىل األزمة السياسية التي ما زلنا نشهدها اليوم.
ثم ق ّدم عبد الوهاب األفندي ورقة بعنوان "حالة مناعة مرت ّدة:
تجليات املرض العريب يف تنازعات ما بعد الربيع العريب" ،قال فيها
إنّه مع اندالع ثورات الربيع العريب ،مل تكن الضحية هي األنظمة
املتداعية وحدها التي انهارت مثل بيوت العنكبوت ،بل كذلك كثري
من النظريات السياسية التي ق ّدمت لتفسري الواقع السيايس العريب،
بخاصة "التفسري الثقايف" للتخلف الدميقراطي الذي ارتفعت أسهم
املر ّوجني له بعد سقوط جدار برلني .وقد خلف هذا التفسري التعليل
التنموي الذي ساد يف إطار نظرية التحديث ومشتقاتها يف الفرتات
السابقة ،وكان أكرث من ر ّوج له املسترشقون ،وتابعهم يف ذلك مفكرون
فسوا التخلّف الدميقراطي العريب بالدين ،أو يف أضعف
عرب كرثّ ،
ٌ
اإلميان بـ "الثقافة السياسية العربية" املشبعة عند البعض بـ "األبوية"
أو "القبلية" .وسعى األفندي إىل تقديم إجابة أولية عن هذا السؤال؛
بطرح فرضية إصابة الجسم السيايس العريب مبرض "املناعة املرتدة".
وق ّدم الحسن بن النجيم "قراءة حول عرس التغيري داخل الفضاء
العريب" ،تضمنت تأمالت نقدية – تاريخية يف عرس التح ّول داخل
الفضاء العريب .وقف الباحث عىل طبيعة العالقة الرابطة بني اآلمال
املعلّقة عىل هذا الحراك والواقع التاريخي الذي فرض متثّالته عىل
األفراد والجامعات ،بعد خمس سنوات من انطالق الحراك ،وناقش
أه ّم العراقيل التي تقف أمام التغيري والتح ّول .وهي عوامل تاريخية،
يف رأيه ،تتلخص يف ما يس ّميه "إشكالية الفهم التاريخي"؛ انطالقًا من
اإلشكالية املركزية التالية :كيف انعكس سوء الفهم واإلدراك العقيل
للثورة عىل جغرافية العقل العريب؟ عالج الباحث هذه اإلشكالية
مبقاربة تاريخانية ومن أربعة محاور رئيسة ومتكاملة؛ األ ّول ق ّدم
من خالله أوليات الفهم التاريخي للفضاء العريب .والثاين توقّف من
خالله عىل متثّالت الثورة يف الثقافة العربية  -اإلسالمية بحيث ناقش
املفهوم وتط ّوره ،ثم كيف استوعبت الذهنية العربية مفهوم الثورة.
ويف املحور الثالث ،حلّل الواقع العريب من خالل منطقني :أيديولوجية
الثورة ،وآفاق التغيري .وانتقل يف املحور الرابع واألخري ملناقشة مسألة
الطائفية بوصفها أيديولوجيا للراهن العريب مع إرهاصاتها التاريخية.
ثم ق ّدم جوهر الجمويس ورقة بعنوان "العنف السيايس املمنهج عرب
الشبكات اإللكرتونية ومعوقات التحول الدميقراطي يف بلدان الثورات

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

العربية" ،ض ّمنها التساؤالت التالية :هل يشكِّل العنف املجتمعي
املندلع يف إطار العنف السيايس خاصية بنيوية من خصائص امل ُعاد
األهيل اإلريث ،وال س ّيام يف املجتمعات العربية املركَّبة الهويّة؟ وما أَثر
االستقطاب العلامين  -اإلسالمي يف عرس عملية التحول الدميقراطي،
وتعزيز ديناميات التفكك االجتامعي ،ومتييع الوفاق االجتامعي العام
أي علامنيني وإسالميني يكمنون
وأي علامنية أو ّ
يف مراحل التحول؟ ّ
يف هذا االستقطاب؟ وما آثار وسائل التواصل االجتامعي وحدودها؟
وهل هناك مبالغة مفرطة يف أدوار هذه الوسائل بحيث غدت كأنّها
بديل من العوامل االجتامعية  -السياسية الحقيقية يف اندالع حركات
االحتجاج والثورات؟ أم أ ّن دورها تقني تكمييل يف تبادل األفكار
وتواصلها وتسهيل عمليات التج ّمع؛ باملعنى السيايس للتجمع؟ وهل
يتخطّى هذا الدور حدود الوساطة التقنية؟

البنى التقليدية والتحول
الديمقراطي
الحقًا ،انعقدت جلستان متوازيتان أخريان ،تحت عنوان "البنى
التقليدية والتحول الدميقراطي"؛ ترأّس األوىل نارص ياسني .وق ّدمت
هبة رؤوف عزت الورقة األوىل فيها ،وكانت بعنوان "بني صحوة القبيلة
وسطوة املدينة :قراءة يف مشهد القرون الوسطى الجديدة" ،رصدت
فيها التحوالت التي قادت إليها إخفاقات الدولة يف العامل العريب،
وعجزها عن تحقيق مرشوع االستقالل ،وكيف أدى عجز الدولة عن
الوفاء ملنطقها وتحقيق السيادة الحقيقية عىل مناطقها ،إىل دميومة
منطق القبيلة حتى داخل مؤسساتها ،بل وداخل التنظيامت التي
نشأت ملعارضة الدولة ذاتها ،حتى يف الدول التي ال تعرف ظاهرة
القبلية السافرة .وبحسب عزت ،فإ ّن منطق القبيلة تسلل إىل
املؤسسات التي نوت الدولة بناءها عىل املسؤولية والال شخصنة.
ثم ق ّدم مازيار غيايب ورقة بعنوان "دول بال شعوب :الحرب األهلية
ونزوح السكان يف الرشق األوسط" ،درس فيها الحرب األهلية بوصفها
محاول إضافة مجموعة جديدة من مناذج التحليل
ً
مناذج للحكم،
إىل ميدان أدبيات ما بعد الربيع العريب التي تستهدف إعادة ترتيب
بدل من إضافتها.
التفاصيل يف قاعدة البيانات العلميةً ،
وق ّدمت ريهام خفاجي ورقة بعنوان "الهويات الفرعية يف املجتمعات
العربية ،الغياب املتوهم والحضور املؤمل" ،رأت فيها أ ّن ميالد الدولة
العربية عىل يد االستعامر جلب واق ًعا مشو ًها وسياسات كسيحة.

تقارير
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تقرير مؤتمر "خمس سنوات على الثورات العربية :عسر التحوّ ل الديمقراطي ومآالته"

وحلّت محلّها تحوالت حالية عسرية ميكن االنطالق منها نحو تغيريات
عميقة يف كنه العالقة بني الهوية والدولة العربية .وال تكاد تتعدد
السيناريوهات املتاحة للعالقة املرتبكة واملركّبة بني الطرفني؛ فإ ّما
التشظي /االنهيار أو التغيري /الدميقراطية .ويعني سيناريو التشظي/
االنهيار سيطرة الهويات الفرعية عىل مساحات سيادة الدول ،واخرتاق
حدودها باتجاه إعادة ترسيم قامئة عىل الرسدية الهوياتية .وبقدر
ما تفكك دولً  ،فمن املشكوك فيه إقامة بناء سليم عىل أنقاضها.
فالهويات بصورتها الحالية إقصائية ،وال ترنو نحو تعايش ب ّناء مع
محيطها الخارجي أو الداخيل .كام أ ّن سيطرة الدولة "املتوحشة" عىل
تصب يف السيناريو ذاته؛ فالنتيجة استقرار هش،
جامعاتها املحلية ّ
ورمبا حرب بال غالب ،كام ذكرت أ ّن سيناريو التغيري باتجاه دميقراطية
تشاركية هو وحده الذي يق ّدم محاولة لرأب صدع العالقة التاريخية
بني الهويات الفرعية والدولة.

املميزة ،ما يعني أن يكون لها دو ٌر حاسم يف تشكيل املشهد االجتامعي
والسيايس يف سورية ما بعد الرصاع.
بعد ذلك ،ق ّدمت رباب املهدي ورقة بعنوان "االنتقال الدميقراطي
وخواص الطبقة الوسطى العربية" ،رأت فيها أ ّن امله ّمشني هم الذين
ح ّولوا الحراك إىل ثورة ،وأ ّن "التح ّول الدميقراطي" ليس سوى منظور
ض ّيق َخطّي يتص ّور أ ّن املجتمعات تنشد الدميقراطية غاية مت ّر إليها
مبراحل مح ّددة .وتشبّه الباحثة ،يف ٍ
نقد لفكرة التحول الدميقراطي،
هذا األخري بأنّه ،حني يُتَّخذ منظو ًرا يُنظر منه إىل الثورات العربية،
أشبه بخرم إبرة ننظر منه إىل زلزال كبري .فالتح ّول الدميقراطي مل
يكن هدف الثورات ،ومن خرجوا يطالبون بالحرية والكرامة والعدالة
كانت الدميقراطية بوصفها نظا ًما بالنسبة إليهم أداة وليست غاية.
قـ ّدم عــادل الرشجبي الورقة األخــرة يف هذه الجلسة ،وحملت
عنوان "التكوينات االجتامعية وتداعياتها عىل الثورة اليمنية:
القبيلة والطائفة".

ترأّس الجلسة األخرى شارل حرب .وشارك فيها نعيم شلغوم بورقة
حملت عنوان "تأثري السياق االجتامعي يف مسار التحول الدميقراطي
ظل تحوالت الحراك العريب الراهن :قراءة سوسيولوجية يف واقع
يف ّ
التجربة الجزائرية" ،تساءل فيها عن األسباب التي أبقت الجزائر
ميسه الربيع العريب ،إذ أوضح أ ّن عرس التح ّول الدميقراطي
استثنا ًء مل ّ
يف الجزائر يف ظل فشل الربيع العريب يف إحداثه ،له تفسريات
سوسيولوجية؛ منها أ ّن هذا الربيع مل يصل إىل درجة املطالبة باالنتقال
الدميقراطي ،بحسب الباحث .وهذا ما يظهر يف طغيان الطابع
املطلبي وغياب الشعارات والرموز السياسية عنه ،ما أ ّدى إىل سهولة
احتوائه من جانب النظام السيايس منته ًجا بذلك سياسة رشاء السلم
االجتامعي ،وباعتامده خطابًا زاوج بني الشعبوية والتخويف ،قام من
خالله بتقديم صورة منطية حول سلبية التغيري والتحول الدميقراطي
الذي ال ينتج إال الفوىض وعدم االستقرار ،ما جعل املجتمع يتخوف
من اللجوء إىل التغيري خشية تكرار سيناريو العرشية السوداء.

كانت الجلسة األخرية للمؤمتر تحت عنوان "مسارات الثورات العربية:
االستقطابات اإلقليمية والدولية" ،وترأّسها رامي خوري .ق ّدم يارس
جزائريل الورقة األوىل فيها بعنوان "احتواء الثورات العربية والحفاظ
عىل النظام الدويل" ،تح ّدث فيها عن سياسة االحتواء التي تب ّناها
بعض القوى الدولية تجاه الثورات العربية ،والتي كث ًريا ما تؤدي إىل
نتائج عكسية؛ بحسب الباحث الذي رأى أ ّن سياسة االحتواء قادت
إىل إفشال الثورات العربية ،غري أ ّن هذه السياسة ولّدت فراغًا استغلّه
داعش ليؤسس كيانًا ميثّل خط ًرا عىل الجميع.

ق ّدم عصام الخفاجي الورقة الثانية تحت عنوان "مدن وبلدات
ومه ّمشون يف السباق إىل دمشق" .وقد حاول فيها الخفاجي تجاوز
ثنائية س ّني  -علوي ،وكذلك التفسري الطبقوي ،ليسلط الضوء عىل
الطريقة التي تفاعلت بها الجامعات االجتامعية /املحلية املختلفة
داخل سورية مع الثورة .ورأى الباحث أنّه مع تزايد عسكرة الحرب
اضطلعت مجموعة قوية بدو ٍر قيادي يف الرصاع ،وهي الطبقات
امله ّمشة وامله ّجرون الجدد الذين يعيشون يف األحياء الفقرية عىل
كل واحــدة من هذه الجامعات
أط ـراف املــدن الكربى .وتتميز ّ
بدينامياتها وتصوراتها الخاصة عن األزمة ،ولدى كلٍ منها أهدافها

ثم ق ّدمت فيليسيا براتو وفؤاد بوزين الدين مداخلة مشرتكة بعنوان
"التهديدات الخارجية لالنتفاضات العربية :مفارقات بني رؤى العامل
املستقر وغري املستقر" ،قاما فيها بدراسة األوضاع االجتامعية والسياسية
املوضوعية للدول العربية ،ثم ناقشا عىل ضوئها املعتقدات واملواقف
السياسية للجامهري العربية .وباستخدام املؤرشات الوطنية لتوضيح
النقاط املطروحة ،اتفق الباحثان عىل أ ّن الدول الهشّ ة هي ظاهرة
معقدة ،ترتافق مع وجود العديد من الجهات السياسية الفاعلة يف
مستويات عدة ،وتقيّد محدود بالقانون واملامرسات الرسمية ،وفرص
اقتصادية ضحلة ،وبنية تحتية غري مؤهلة ،وتدخّل خارجي واسع

الربيع العربي واالستقطاب
اإلقليمي والدولي
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النطاق .وتؤدي هذه العوامل إىل انعدام الثقة النفسية والشعور
بالتهديد وعدم اليقني والنفور من التدخّل الخارجي ونشوء مشاعر
معقدة حيال االنتفاضات العربية ،أوضحت عن طريق البيانات
املستمدة من عدة مسوحات أجريت مؤخ ًرا يف بعض الدول العربية.
أتت بعد ذلك مداخلة مورييل أوزبورغ "االتحاد األورويب يف الرشق
األوسط وشامل أفريقيا :املتف ّرج العاجز والدور غري الف ّعال يف نرش
الدميقراطية أو تحقيق االستقرار" التي رأى فيها أنّه يف عام 2011
تب ّنى سياسيون ودبلوماسيون ووسائل إعالم ورأي عام يف أوروبا
سخي
بحامس ما س ّمي بالربيع العريب .وتع ّهد االتحاد األورويب بدعمٍ
ّ
لعمليات التحول التي بدأت يف املنطقة عرب نهج ثاليث األبعاد يجمع
بني الدعم املايل ،وقابلية الوصول إىل األســواق ،وتزايد يف سهولة
الحركة ،ومن خالل تفعيل سياسة الجوار األوروبية أيضً ا .ومع ذلك،
فإ ّن األوروبيني ،مثل أطراف أخرى ،مل يرقوا إىل مستوى وعودهم.
فعىل خلفية انحدار الرشق األوسط وشامل أفريقيا إىل مستويات غري

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

مسبوقة من الفوىض والعنف ،تضاءل دور االتحاد األورويب ودوله
بدل
األعضاء إىل ح ّد أن تصبح متفرجة ،متعاملة مع أعراض األزمات ً
فضل عن تشكيلها.
من التأثري يف مسار التطوراتً ،
أ ّما املداخلة األخرية يف الجلسة ويف املؤمتر ،فكانت لناتاليا برنكوفا،
تحت عنوان "املقاربة الروسية للفاعلني غري الحكوميني يف املرشق
العريب خالل الربيع العريب" ،قالت فيها إنّه عىل الرغم من الشكوك
األولية تجاه الربيع العريب يف بداية االنتفاضات ،فإ ّن روسيا مل تر
أي تهديد ملصالحها ،بيد أ ّن سياستها يف ذلك الوقت كانت منفعلة
ّ
أكرث منها فاعلة .ومع ذلك ،فإ ّن تخ ّوف روسيا من إمكانية تكرار
السيناريو الليبي يف جميع أنحاء العامل العريب وضعها يف طرف اإلبقاء
عىل الوضع الراهن عىل الساحة الدولية .وتناولت الباحثة نهج روسيا
وتغي سياسة
حيال منظامت غري دولتية ،مثل حزب الله وحامسّ ،
روسيا يف الرشق األوسط وموقفها من الربيع العريب ،مع اإلشارة إىل
أ ّن موسكو ت ُبدي ارتيا ًحا أكرب عند التعامل مع الدول والحكومات.
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األزمة األوكرانية وصراع الشرق والغرب:
جذور المسألة ومآالتها

ً
صفحة من القطع
يضم كتاب "عشر سنوات هزّت العالم :عقد على احتالل العراق 784( "2013-2003
الكبير) الصادر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،خالصة األوراق والشهادات التي
ُق ّدمت للمؤتمر الذي عقده المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات على مدى يومين في العاشر

والحادي عشر من نيسان /أبريل  ،2013وقد تضمن جدول أعماله شهادات شخصيات ساهمت ،على
يقدمها هذا الكتاب في القسم
نحو أو آخر ،في الح َدث من مواقعها المختلفة ،منها
ّ
ست شهادات ّ
ً
عالوة على ً
ً
باحثا بحثوا في الخلفيات والتداعيات
قدمها أربعة وعشرون
الرابع،
رؤى أكاديمية بحثية ّ
َ
ّ
انطلقا
تمخض عنها الغزو واالحتالل اللذان
الداخلية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية التي
ِّ
تم التخطيط لها في وقت مبكر.
لينفذا سياسات َّ

دعوة للكتابة
تدعو دورية "سياسات عربية" األكاديميين والباحثين وسائر الكتّاب المهتمين بشؤون
السياسات للكتابة على صفحاتها .تقبل الدورية األبحاث النظرية والتطبيقية
المكتوبة باللغة العربية ،كما تفتح صفحاتها ً
أيضا لمراجعات الكتب ،وللحوار الجاد
حول ما ينشر فيها من موضوعات .تخضع كل المواد التي تصل إلى "سياسات
عربية" للتحكيم من جانب مختصين من األكاديميين .ولذلك تتوقع هذه الدورية ممن
ّ
المحكمون من مالحظات .فاتباع التقاليد
يكتبون إليها االلتزام بمعاييرها ،وبما يبديه
المؤسسيّة ،على محدوديتها ،هو الذي يسمح بتراكم التّجربة واحترام
العلمية
ّ
المعايير العلميّة ،وضمان جودة المادة التي تصل إلى القراء .تهدف هذه الدورية إلى
التضحية
أن تكون طيّعة الفهم لدى المختصين وغير المختصين من القراء ،من دون
ِ
برصانة المضمون.

ترسل كل األوراق الموجهة للنشر باسم رئيس التحرير على العنوان اإللكتروني الخاص بالمجلة

siyasat.arabia@dohainstitute.org

قسيمة االشتراك

االسم
العنوان البريدي
البريد اإللكتروني
عدد النسخ المطلوبة
طريقة الدفع

تحويل بنيك

شيك ألمر املركز

شروط النشر
تنشر "سياسات عربية" البحوث األصيلة (لم يسبق نشرها أو نشر ما يشبهها) التي تعتمد األصول
العلمية المتعارف عليها.
تقدم البحوث باللغة العربية وفق شروط النشر في المجلة .يتراوح حجم البحث من  5000إلى 6000
كلمة ،بما فيها المراجع والجداول .وتحتفظ هيئــة التحرير بحقها في قبول بعض األوراق التي
تتجاوز هذا الحجم في حاالت استثنائية.
عــروض الكتب من  2000إلى  3000كلمة ،على أال يمر ّ على صدور الكتاب أكثر من ثالث ســنوات.
وتقبل المجلة مراجعات أطول على شكل دراسات نقدية.
ّ
محكمين من ذوي االختصاص والخبرة .وترســل
تخضع المواد المرســلة كافة ،لتقييم وقراءة
المالحظات المقترحة للكاتب لتعديل ورقته في ضوئها ،قبل تسليمها للتحرير النهائي.
ً
كلمة باللغتين العربية
يرفق البحث بسيرة ذاتية موجزة للكاتب ،وملخص عن البحث بنحو 250
واإلنكليزية ،إضافة إلى كلمات مفتاحية.
في حال وجود مخططات أو أشــكال أو معادالت أو رســوم بيانية أو جداول  ،ينبغي إرســالها
بالطريقة التي ن ُ ِّ
جي  :اكســل أو وورد .وال تُقبل األشــكال
فذت بها في األصل ،بحســب برنام َ
والرسوم والجداول التي ترسل صورًا.

االشتراكات السنوية

(ستة أعداد في السنة بما في ذلك أجور البريد المسجل)
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