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األنظمة الهجينة في المشرق العربي
ودورها في تحويل الخالفات السياسية إلى صراع هويات
Hybrid Regimes in the Arab Mashreq and their Role in Turning
Political Disputes into Identity Conflicts

ّ
محفــزة لتحويل الخالفــات السياســية إلى صراع
تســهم األنظمــة الهجينــة فــي تكوين بيئــة
 بمعنى غياب االســتبداد،هويات؛ ففي هذه األنظمة ال يكون هناك حســم لمصلحة جهة ما
 وفي الوقت،الكامــل الــذي يمنــع وجود أي شــكل من أشــكال التنافس أو الخــاف أو الصــراع
ً نفســه ال توجد ديمقراطية كاملة تســمح بوجــود تنافس ديمقراطي
وفقا ألســس التعددية
فــإن بيئة األنظمــة الهجينة هذه
، لذلك.والتــداول الســلمي للســلطة المكفــول بالقوانيــن
ّ
فــإن التنافس
،وبنــاء عليــه
.فيهــا بعــض مظاهــر الديمقراطيــة وكثيــر مــن مظاهر االســتبداد
ّ
ً
ً
عــادة مــا يبدأ خال ًفا فــي وجهات النظــر والمنطلقــات الفكرية لينتهــي إلى صراع
السياســي
.هويات يؤدي إلى تفكيك المجتمع
. المشرق العربي، صراع الهويات، التسلطية، األنظمة الهجينة:كلمات مفتاحية
This paper argues that hybrid regimes help to create an environment that
encourages the transformation of political disputes into identity conflicts. In
such regimes, there is no resolution to the advantage of a particular party, since
there is neither full authoritarianism that prevents the existence of any form of
competition, rivalry, or conflict, or full democracy that permits the existence of
democratic competition according to principles of pluralism, the peaceful transfer
of power, and legal guarantees. In the environment of these hybrid regimes there
are some features of democracy and many features of authoritarianism, and so
political competition usually begins as a dispute over points of view and intellectual
assumptions and ends up as an identity conflict leading to the dissociation of
society.
Keywords: Hybrid Regimes, Authoritarianism, Identity Conflict, Arab Mashreq.
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مقدمة
منذ منتصف القرن املايض شهدت دول العامل تنام ًيا يف االهتامم
بالتح ّول الدميقراطي .وقد نجح كثري من الشعوب يف االنتقال بدوله
من بيئة استبدادية إىل بيئة دميقراطية كاملة .بينام شهدت دول
أخرى تح ّو ٍ
الت جزئي ًة عىل طريق الدميقراطية الكاملة .ويف ظل
االنفتاح عىل هذا الحراك العاملي ،ال تبدو الدول العربية قادر ًة عىل
تجاهل إرادة الشعوب وبدأت يف اإليحاء بأنّها تسري مبا ينسجم مع
رسع كثري من املراقبني يف ع ّد األنظمة العربية أو
هذا الحراك .وقد ت ّ
بعضها تعمل حقًا عىل التح ّول الدميقراطي .لكن يف حقيقة األمر ،مل
تقم هذه األنظمة بأكرث من عملية تحديث لالستبداد ،وذلك من
خالل إطالق بعض الحريات والسامح بإجراء انتخابات ،مع اإلبقاء
عىل كثري من مظاهر االستبداد.

يف ظل هذه الحالة ،لجأ البعض إىل تقويم الوضع العريب عىل أنّه
وضع انتقايل بني االستبداد والدميقراطية .إال أ ّن التحقيق يف ما يجري
عرب ًيا يعطي مؤرش ٍ
ات واضح ًة عىل أ ّن ما جرى عىل يد األنظمة
العربية ال ميكن ع ّده جز ًءا من عملية تح ّول دميقراطي ،فهو يفتقر
إىل الشمولية واالستمرارية .يف هذه الدراسة ،سيتم اعتامد مصطلح
"األنظمة الهجينة" لتوصيف أنظمة يف منطقة املرشق العريب الكبري.
وهو مصطلح بدأ يف االنتشار مؤخ ًرا عىل الرغم من قدمه النسبي
يف أوساط الباحثني يف العلوم السياسية .ويشري هذا التصنيف إىل
أ ّن األنظمة الهجينة هي تلك التي رمبا تسمح بالعديد من مظاهر
يحسن شكل النظام السيايس
الدميقراطية مبا فيها االنتخابات ،مبا ّ
من دون أن يُفيض إىل دميقراطية كاملة.
تأسيسا عىل ذلك ،فإ ّن هذه الدراسة تفرتض أ ّن تلك األنظمة
ً
الهجينة تساهم يف تكوين بيئة محفّزة لتحويل الخالفات السياسية
إىل رصاع هويات؛ ففي هذه األنظمة ال يكون هناك حسم ملصلحة
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أي شكل
جهة ما ،مبعنى غياب االستبداد الكامل الذي مينع وجود ّ
من أشكال التنافس أو الخالف أو الرصاع ،ويف الوقت نفسه ال
توجد دميقراطية كاملة تسمح بوجود تنافس دميقراطي وفقًا ألسس
التعددية والتداول السلمي للسلطة املكفول بالقوانني .لذلك ،فإ ّن
بيئة األنظمة الهجينة هذه فيها بعض مظاهر الدميقراطية وكثري
من مظاهر االستبداد .وبنا ًء عليه ،فإ ّن التنافس السيايس عاد ًة ما
يبدأ خالفًا يف وجهات النظر واملنطلقات الفكرية لينتهي إىل رصاع
هويات يؤدي إىل تفكيك املجتمع؛ إذ رمبا تسمح هذه األنظمة
بحرية الــرأي وحرية تشكيل الجامعات السياسية واملشاركة
وخصوصا الترشيعية ،لكن حني تزداد شعبية
الشكلية يف السلطة
ً
هذه الجامعات فإ ّن مسار العمل السيايس يبدأ يف االنحراف عن
السكّة الدميقراطية نحو مسارات أخرى ت ّدعي الدميقراطية يف
خطابها لك ّنها استبدادية املضمون والسلوك.
تهدف الدراسة إىل أن تق ّدم طر ًحا نظريًا مغاي ًرا لتفسري حالة
التفكيك املرتاكم يف املــرق العريب ،وكيفية تح ّول التباينات
السياسية الوطنية إىل انشطارات تولّد كيانات (ما دون الدولة)،
لك ّنها عابرة الحدود القطرية ،وبهويات متناقضة .حتّى يتس ّنى
هذا التفسري ،فإ ّن الدراسة تق ّدم نقاشً ا مفاهيم ًيا ملصطلح النظام
الهجني .كام تقدم قراء ًة يف أهم مالمحه ومربرات استخدامه (يف
الدراسة) اعتام ًدا عىل التأصيل املفاهيمي والنظري .وهو مدخل
مفاهيمي تستدعيه الحاجة إىل التمييز بني األنظمة الدميقراطية
الكاملة والناقصة أو االنتقالية والهجينة واالستبدادية.
تكمن أهمية استدعاء مصطلح األنظمة الهجينة يف قدرته عىل
االنتقال يف بحث ظاهرة صناعة األقليات أو حالة التفكّك العريب من
مستقل وتاب ًعا إىل مرحلة
ً
مرحلة البحث األويل الذي يشمل متغ ًريا
البحث يف عالقة دائرية مركبة .ورمبا يساعد يف تفسري استمرار
االنشطارات العربية عىل شكل دوائر تضيق وتتسع وتتداخل مع
كل جولة رصاع بني املتباينات السياسية .تتخذ منهجية التحليل
أساسا لها ،عىل أن تحوي
من منطق تحليل النظم لديفيد إيستون ً
الدراسة تطوي ًرا لنموذج التحليل مبا يتجاوز النموذج األويل لتحليل
األنظمة السياسية ومبا يخدم أهدافها .وتجدر اإلشارة إىل أ ّن هذه
الدراسة ليست سوى مدخل بحثي لتفكيك املتغريات وتحليل
العالقة بينها ،وهي بذلك ال ت ّدعي اإلجابة عن جميع التساؤالت
املطروحة بهذا الشأن ،وإمنا املساهمة يف بناء أساس نظري مي ّهد
خواص الخالفات السياسية يف ظل األنظمة الهجينة
للبحث يف تغيري
ّ
وتحويلها إىل رصاع هويّات.

دراسات
األنظمة الهجينة في المشرق العربي ودورها
في تحويل الخالفات السياسية إلى صراع هويات

النظام الهجين :مدخل منهجي
ونظري للتحليل
بديل أو رمبا مع ّدلً لتفسري استمرارية التقسيم
مدخل ً
ً
تق ّدم الدراسة
يف منطقة املرشق العريب .ففي العقود القليلة املاضية ساد لدى
العريب اعتقاد مفاده أ ّن التفكيك الحاصل يف املجتمعات العربية هو
حصيلة لجهد حثيث تبذله قوى دولية من أجل ضامن ضعف األمة
العربية .وتتمثل خطورة هذا التحليل بإحالة املسؤولية بالكامل عىل
قوى خارجية ُص ّورت بأشكال ع ّدة عىل أنّها غري قابلة للمواجهة أو
كامل إىل أشالء يف نظر
التح ّدي ،ما يجعل من متزيق الوطن العريب ً
كثريين قد ًرا محتو ًما.
وتتمثل خطورة هذا التحليل أيضً ا بعدم استيعابه حركة الشعوب
ورغبتها يف نيل الحرية؛ بحيث وصل األمر مبن اعتمد هذه املسلمة
ليبني عليها تحليالته إىل أن يعلن مرا ًرا أ ّن ما جرى يف السنوات
األخرية من تح ّرك شعبي عريب ضد االستبداد ليس إلّ جز ًءا من
مخطط غريب مرسوم بدقة .وهذا التحليل قارص من جهة ،ألنّه مل
ينب عىل معلومات وإمنا عىل انطباعات ،ومتواطئ من جهة أخرى
لكونه يصنع حاج ًزا نفس ًيا بني إرادة الشعوب وأهدافها؛ بحيث يظ ّن
البعض أن تح ّركهم ضد السلطوية واالستبداد هو قبولهم بأن يكونوا
ٍ
أدوات ملخططات غربية ،حتى إ ّن هذا التحليل قد لقي استحسان
األنظمة املستهدفة واملنتفعني منها ،لكونه يُظهر سياساتها القمعية
ضد شعوبها دفا ًعا مرشو ًعا ضد التدخل األجنبي.
من خالل اعتامدها منهجية النظم يف تحليل االنقسامات العربية،
بديل ملا يُعرف بنظرية املؤامرة .وهنا ،فإ ّن هذا
تق ّدم الدراسة ً
التحليل ال يتجاهل دور القوى الدولية يف ما يجري عربيًا ،وال يعفي
تحليل قائم عىل أساس
ٌ
بعض تلك القوى من املسؤولية ،بل هو
أ ّن املجتمع العريب يتح ّمل مسؤولية هذا التم ّزق بكونه قد قبل
االستسالم ملنظومة متكاملة بنيت بجهد داخيل وخارجي ،مدخالتها
جميع عنارص التفرقة ومخرجاتها كيانات ومجموعات متناقضة.
وبنا ًء عليه ،فإ ّن الحل رمبا ال يكون يف البحث عن الجهة التي أسست
هذه املنظومة ،وإمنا يف فهم هذه املنظومة وتفكيكها أو تعطيلها.
فعل يف حراك الربيع العريب.
وهو ما قد بدأ ً
إ ّن اإلطار التحلييل يف هذه الدراسة هو ما طرحه ديفيد إيستون يف
نظرية النظم((( .فالدراسة بالتحديد ،تتبع منوذج أنجلامن وشوارتز يف
استخدامهام نظرية النظم(((؛ وذلك يك يتس ّنى فهم مدخالت النظام
1 David Easton, A Framework for Political Analysis (Canada: Prentice-Hall,
1965).
2 F.C. Engelmann & M.A. Schwartz, Canadian Political Parties: Origins,
Character, Impact (Canada: Prentice-Hall, 1975).
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الهجني ومخرجاته يف املرشق العريب .وتتمثل املنفعة البحثية التي رمبا
تتحقق من اتّباع منوذج املدخالت واملخرجات بقدرة هذا النموذج
عىل دراسة أكرث من عامل يف آن واحد من دون فصل هذه العوامل
عن البيئة الداخلية والخارجية ،ومبا يضمن فهم آلية عمل النظام
وهو الهدف األسايس من البحث؛ إذ إ ّن اإلشكالية التي يعانيها بعض
دول املرشق العريب هي عدم البحث يف إمكانية تفكيك هذا النظام.
عم إذا كانت مخرجات النظام هي القرارات الحكومية
وبرصف النظر ّ
كام يطرح إيستون أو الحكم كام يرى أملوند أو حتى القيادة الفعالة
أو بلورة القرارات كام يتضح يف أفكار بارسونز ،فإ ّن املهم من أجل
الحكم عىل دميقراطية النظام هو آلية الوصول إىل هذا املخرج؛ إذ
إنّه ،ويف كثري من األحيان ،رمبا يتم التالعب بشكل املنتج النهايئ من
السياسات بحيث تنسجم مع املالمح الشكلية للدميقراطية ،واألصل
أ ّن دميقراطية النظام يجب أن تتضح من البداية يف عملية البلورة
للمدخالت من جانب العنارص يف وحدة اإلدخال التي من املفرتض
كتل برملاني ًة أو مؤسسات مجتمع مدين؛ وذلك من
أن تكون أحزابًا أو ً
خالل أمرين أساسيني ،هام:
•تنظيم الحوار مع العامة.

•توجيه العمل الحكومي.
أي إنّه يف ظل النظام الدميقراطي ،عىل عنارص وحدة اإلدخال جميعها
أن تساهم يف اإلرشاف عىل عمل النظام وال تكتفي بتحويل املطالب
وانتظار القرارات ،مبا يجعلها أداة تجميل له .لكن ،ما يوجد يف
األنظمة الهجينة هو أن يقترص دور عنارص اإلدخال إ ّما عىل تربير
العنارص التابعة سياسات النظام ،وإما انكفاء العنارص املعارضة عىل
تغي بعض أحوال بيئة عمل
الذات .ورمبا يتطور هذا االنكفاء يف حال ّ
النظام إىل محاولة مواجهة النظام أو بناء نظام جديد.
وفقًا ملا تم طرحه يف املقدمة ،فإ ّن من بني القضايا املهمة التي ينبغي
االلتفات إليها هي استمرارية التفكيك ضمن عالقة دائرة مركبة تكاد
ال تتوقف .وبنا ًء عليه ،فإ ّن منوذج إيستون رمبا يكون مالمئًا لفهم
هذه االستمرارية كونه ال يكتفي بفهم العالقة يف ضوء عاملني هام
املستقل والتابع ،ك ُمدخل و ُمخرج ،وإمنا من خالل عالقة متواصلة
كل متغري سامت املستقل والتابع بحيث يكون امل ُخرج
يحمل فيها ّ
دخل جدي ًدا للنظام ذاته أو نظام آخر
الجديد هو أو جزء منه ُم ً
كام يتضح يف الشكل ( .)1إضاف ًة إىل ذلك ،فإ ّن نظرية النظم ،عىل
الرغم من أنّها تركز يف الدراسة عىل املتغريات الف ّعالة ضمن النظام
السيايس ،فإنها ال تغفل العوامل السابقة (التاريخية) كونها جز ًءا من
بيئة النظام.
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الشكل ()1
منوذج نظرية النظم

اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
وﺗﺸﻤﻞ

اﳌﺨﺮﺟﺎت

•اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
•رأس اﳌﺎل واﻟﻌﺴﻜﺮ
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻘﻮى اﻷﺧﺮى
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

ﻧﻈﺎم ﻫﺠﻦﻴ
اﳌﻄﺎﻟﺐ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮة اﻟﺠﻬﺔ
اﳌﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم،
وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﱃ ﴏاع
ﻫﻮﻳّﺎت

اﳌﺪﺧﻼت

ﺗﺤﻮﻳﻞ اﳌﻄﺎﻟﺐ
ﻣﺨﺮﺟﺎت
اﻟﺪﻋﻢ

اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
وﺗﺸﻤﻞ

•اﻟﺪول واﳌﻨﻈﺎﻤت
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﺗﻐﺬﻳﺔ راﺟﻌﺔ

املصدر :من إعداد الباحث.

تص ّور النظام الهجين
إذا كان النقاش املستفيض لألنظمة الهجينة جاء متأخ ًرا يف
العقد املنرصم ،بسبب االهتامم العاملي املتزايد بقضايا التحول
الدميقراطي الذي نبع من اإلميان بأ ّن كث ًريا من مشكالت العامل
وخصوصا الفقر والعنف مرتبط بغياب الدميقراطية ،فإ ّن
الحديث
ً
هذا ال يعني أ ّن األنظمة الهجينة مل تكن موجود ًة قبل ذلك .يقول
الري داميوند إ ّن السامح بإجراء االنتخابات ومشاركة املعارضة فيها
قد حصل يف السنغال وتايوان واملكسيك ،عىل الرغم من البيئة
السلطوية فيها قبل بدء دراسة األنظمة الهجينة مب ّدة(((.
مل تكن األدبيات التي درست األنظمة الهجينة حاد ًة يف املعايري التي
عىل أساسها صنفت األنظمة السياسية إىل هجينة أو استبدادية
أو دميقراطية ،عىل الرغم من أ ّن املؤسسات البحثية اآلن باتت
تق ّدم معايريها املحددة لقياس دميقراطية النظام .وبنا ًء عىل ذلك،
3 Larry Diamond, "Thinking about Hybrid Regimes," Journal of
Democracy, vol. 1, no. 2 (2002), pp. 23 - 24.

فإنّها تصدر تقارير سنوية لتحديد مدى تق ّدم الدول أو تراجعها
عىل سلّم الدميقراطية والحريات .ومن أشهر هذه املؤسسات "بيت
الحرية" الذي يصدر تقري ًرا سنويًا عن مستوى دميقراطية الكيانات
السياسية يف العامل وحريتها((( .وعىل الرغم من أ ّن دراسة األنظمة
السياسية ومدى دميقراطيتها ما زالت مرنةً ،فقد اجتهد الباحثون
يف هذا املجال لتحديد املعايري الالزمة لوصف نظام سيايس ما بأنّه
دميقراطي أو ح ّر((( .ويبدو أ ّن القاسم املشرتك بني هذه الرؤى
يتضح يف الحد األدىن الذي وضعه "بيت الحرية" لع ّد نظام سيايس
ما دميقراط ًيا ،وهو ما يتمثل باملعايري األربعة التالية(((:
4 Freedom House, Freedom in the World: Political Rights and Civil Liberties
2011 (New York: Freedom House, 2011).
5 Joseph Alois Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy, 3rd
ed. (New York: Harper and Brothers, 1950), p. 269; Robert Alan Dahl,
Participation and Opposition (New Haven, CT: Yale University Press, 1971),
p. 3; Diamond, p. 21.
6 Arch Puddington, Freedom in the World: Freedom Stagnation amid
Pushback against Democracy (Washington, DC: Freedom House, 2007), p. 3.
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•نظام سيايس تنافيس ومتع ّدد األحزاب.

•حق االقرتاع لجميع املواطنني الراشدين.

رسيًا وآم ًنا ونزي ًها.
•عقد االنتخابات دوريًا بحيث يكون االقرتاع ّ

•إمكانية التواصل بني الجمهور واألحــزاب من خالل اإلعالم
والحمالت االنتخابية.
تداول ألكرث
باالطّالع عىل النتاج املعريف يف هذا املجال يتبني أ ّن هناك ً
من مصطلح لوصف النظام ذاته؛ فاألنظمة التي تجمع بني بعض
مظاهر الدميقراطية وبعض مظاهر االستبداد قد ص ّنفت يف بعض
األحيان مبس ّميات مثل الدميقراطية الناقصة أو املش ّوهة ،والسلطوية
االنتخابية أو التنافسية ،والدميقراطية االنتخابية ،والدميقراطية
اإلقصائية ،والدميقراطية املتحكّم فيها .إال أ ّن مصطل َحي السلطوية
االنتخابية والدميقراطية االنتخابية األكرث تــداولً  ،ويف أحيان كثرية
مبدلوالت مختلفة(((.
أ ّما مصطلح السلطوية االنتخابية فهو من التصنيفات املتداولة عىل
نطاق واسع ،وقد استخدمه تشيدلر لوصف األنظمة التي تسمح
بإجراء انتخابات متعددة األحزاب يف ظل بيئة سلطوية((( .ورمبا تكون
االنتخابات تنافسي ًة بحسب ليفتسيك وواي ،والتنافس فيها حقيقي
لك ّنه غري عادل((( .وما يتّضح من طرحهام أ ّن إجراء االنتخابات وتعدد
املشاركني فيها وقيامهم بحمالت انتخابية ال يعني بالرضورة أ ّن هناك
لكل طرف ،ورمبا نتا ًجا ملا
عدلً يف التنافس من حيث اإلمكانية املتاحة ّ
قد يتلقّاه أحد أطراف االنتخابات من دعم حكومي رمبا ال يكون ظاه ًرا.
ويبدو أ ّن هذا املصطلح حاسم من جهة كونه ال يتيح املجال لدراسة
مدى دميقراطية النظام ،وال يع ّد االنتخابات جــز ًءا من املامرسة
الدميقراطية ،بل رمبا هي أداة من أدوات تجميل النظام وضامن
استمراريته .لكن إشكالية هذا املصطلح تكمن يف أنّه ال يعكس حالة
الضعف التي تعرتي النظام ،كام ال يعكس استسالم النظام لإلرادة
الشعبية الدافعة إىل إيجاد بيئة دميقراطية .لذلك فإ ّن فرص املواجهة
رمبا تضعف بحكم االعتقاد الخاطئ أ ّن النظام متمكن.
"7 Merkel Wolfgang, "Embedded and Defectives Democracies,
Democratization, vol. 11, no. 5 (December 2004), pp. 49-50; Fareed Zakaria,
The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad (New York:
W.W. Norton & Company Inc., 2003), pp. 89 - 118.
8 Andreas Schedler, "The Menu of Manipulation," Journal of Democracy,
vol. 13, no. 2 (2002), p. 47.
9 Steven Levitsky & Lucan A. Way, "The Rise of Competitive
Authoritarianism," Journal of Democracy, vol. 13, no. 2 (2002); Steven
Levitsky & Lucan A. Way, Competitive Authoritarianism: The Origins and
Evolution of Hybrid Regimes in the Post-Cold War Era (New York: Cambridge
University Press, 2010).
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الدميقراطية االنتخابية من املصطلحات األخرى املتداولة لوصف نظامٍ
سيايس ما يجمع بني السياسات الدميقراطية ونقيضها( .((1ويفتقر هذا
املصطلح إىل الدقّة كون الدميقراطية يف السياق املعارص واملرتبطة
بكيان الدولة الحديثة ال يوجد منها نوع غري انتخايب؛ إذ إ ّن ما ميكن
استنتاجه من هذا التصنيف أ ّن هناك دميقراطي ًة غري انتخابية .أما عن
يفس بأكرث من اتجاه؛ كأن يفهمه البعض
مشكلته األخرى فهي يف كونه ّ
عىل أنّه تعبري عن دميقراطية كاملة باالنتخابات؛ إذ إ ّن هناك من يقرتح
مس ّمى دميقراطية ناقصة ،فرمبا يكون النقص يف عدم إجراء االنتخابات،
أو رمبا يفهم منه أنّه يعكس حال الدول التي ال متارس من الدميقراطية
سوى االنتخابات .وهو ما يجعل من استخدام املصطلح لوصف بعض
األنظمة مسأل ًة يف حاجة إىل مزيد من التدقيق واملراجعة.
بنا ًء عىل ما سبق ،فإ ّن مصطلح النظام الهجني هو األكرث مالءم ًة لوصف
ٍ
سياسات متناقض ًة
تلك األنظمة .واملقصود منه تلك األنظمة التي متارس
من حيث املضمون؛ بحيث تسمح ببعض املامرسات الدميقراطية يف ظل
بيئة سلطوية .أ ّما حيثيات ظهورها فجاءت مرتافق ًة مع تح ّرك مجموعة
من الدول من خانة الدول االستبدادية لك ّنها مل تصل إىل خانة الدول
الدميقراطية( .((1وهذا املصطلح صالح لوصف العديد من األنظمة يف
املرشق العريب .وعىل الرغم من أ ّن األدبيات الغربية جعلت من إجراء
االنتخابات معيا ًرا للتفرقة بني الهجني واالستبدادي ،ت ّدعي هذه الدراسة
أ ّن وصف النظام بالهجني يجب ألّ يرتبط باالنتخابات فقط ،وإمنا أيضً ا
بأي مامرسة دميقراطية رمبا تكون حرية التعبري وتشكيل التنظيامت
ّ
السياسية واالجتامعية ،أو إجراء استفتاءات ،أو ما شابهها من مالمح
علم أ ّن هناك من ال يجزم بكون النظام الهجني ال
الحياة الدميقراطيةً .
ميكن أن يكون نظا ًما انتقال ًيا نحو الدميقراطية وإمنا يرتك املجال مفتو ًحا
الحتاملني كطرح حسنني توفيق إبراهيم(.((1
بدأ االهتامم بدراسة األنظمة الهجينة يف فرتة ما بعد الحرب الباردة.
وقد ظهرت هذه األنظمة بوضوح بني دول االتحاد السوفيايت سابقًا
مثل أوكرانيا وكرواتيا ،وبعض الدول األفريقية مثل غانا وكينيا ،والدول
اآلسيوية مثل تايوان وماليزيا ،ودول أمريكا الالتينية مثل املكسيك
والبريو خالل التسعينيات من القرن املايض( .((1ومنذ ذلك الوقت تم
10 Schedler.
11 Joakim Ekman, "Political Participation and Regime Stability: A
Framework for Analyzing Hybrid Regimes," International Political Science
Review, vol. 30, no. 1 (2009), pp. 7–31.
 12حسنني توفيق إبراهيم" ،االنتقال الدميقراطي :إطار نظري" ،مركز الجزيرة للدراسات،
ملفات وقضايا ( ،)2011شوهد يف  ،2017/3/9يف:
http://bit.ly/2m5dcn6
13 Jason Brownlee, "Portents of Pluralism: How Hybrid Regimes Affect
Democratic Transitions," American Journal of Political Science, vol. 53, no. 3
(July 2009), pp. 515–532, 518.
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تعريف النظام الهجني بطرائق مختلفة وتداخل مع مصطلحات أخرى
كاملذكورة سابقًا .وقد بدا واض ًحا عدم توافر معايري حادة ودقيقة
لوصف نظام ما بأنّه هجني أو سلطوي أو انتقايل .وهو ما جعل من
بعض األنظمة السياسية مص ّنفة أنظمة هجينة لدى بعض الباحثني،
كالنظام املرصي والسنغافوري والكازاخستاين ،بينام يع ّدها آخرون
أنظم ًة سلطوي ًة كاملة( .((1إال أ ّن عدم وجود تعريف دقيق ومح ّدد
للنظام الهجني ال يعني عدم وجود هذه األنظمة يف الواقع(.((1
يعتمد النظام الهجني يف بقائه وفرض سلطته عىل مصادر قوة مختلفة،
منها ما هو خارجي كاالرتباط بقوى دولية أو إقليمية تضمن للنظام
دعم مال ًيا وأمن ًيا ورمبا عسكريًا إن استدعى األمر ،ومصادر قوة داخلية،
ً
كأن يسيطر النظام عىل املوارد األولية بوصفها مصد ًرا للدخل ،أو أن
يبني عقيدة الجيش العسكرية عىل أساس وظيفي يخدم مصالحه
بوصفه نظا ًما ،إضاف ًة إىل تأسيسه أجهزة أمنية داخلية تضمن له تثبيط
معارضيه أو أن يعتمد النظام عىل قوى مجتمعية نافذة .وتكمن أهمية
مصادر القوة هذه سواء أكانت خشن ًة كالجيش أم ناعم ًة كاالقتصاد،
يف أنّها أداة ف ّعالة لتجنيد األنصار ومعاقبة الخصوم ،وكلّام كانت القوة
ناعم ًة كالبريوقراطية واالقتصاد كانت مواجهة الخصوم بأقل تكلفة(.((1
يلجأ بعض األنظمة إىل مصادر وهمية للقوة؛ كأن ي ّدعي وجود خطر
خارجي مبا يرصف األنظار عن القضايا الداخلية ،أو إشغال املواطن
يغي من أولوياته ،كفرض أوضاع اقتصادية تدفع إىل
بقضايا مختَلَقة مبا ّ
تركيز املواطن عىل حياته اليومية ،أو بخلق بؤر تهديد أمنية داخلية
وفقًا لقاعدة خلق الشيطان والتع ّهد مبحاربته ،بحيث يصبح الحديث
عن التغيريات الجذرية يف سياق التح ّول الدميقراطي أم ًرا غري مستساغ
يف ظل التهديد املختلَق .إضاف ًة إىل كون النظام يف بنيته يعتمد عىل
وخصوصا االنتخابات مبا
بعض املامرسات الدميقراطية مصد ًرا للرشعية،
ً
مينحه القوة من أجل االستمرارية(.((1
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االستبدادي ،يقول جاسون برونيل "إن هناك دولً أدى النظام الهجني
فيها إىل بدء التحول الدميقراطي ،مثل السنغال وتايوان واملكسيك ،إال
أن دولً أخرى مثل أذربيجان وبالروس غرقت يف االستبدادية ،فيام دول
أخرى كامليزيا وروسيا وأوكرانيا وزامبيا وزمبابوي بقيت مستقرة عىل
حالها ،وميكن تصنيفها حتى اللحظة بالهجينة"(.((1
وهنا يبدو الخلط بني النظام الهجني والنظام االنتقايل؛ فكالهام يتيح
بعض املامرسات الدميقراطية؛ وهي نوعان:
––النوع األول :مامرسة شكلية يتحكّم فيها النظام ،وتهدف إىل
ضامن استمراريته.

––النوع الثاين :مامرسة جزئية ،لكنها ح ّرة ترشف عليها قوى التغيري،
كإجراء انتخابات نزيهة وكاملة ومبنافسة واضحة .وهي ما ميكن
ع ّدها جز ًءا من عملية تحول دميقراطي.
أما عن القراءات التي تناولت الدول العربية تحدي ًدا والدول النامية
عمو ًما ،فقد اعتمدت يف الغالب عىل املعلومات الواردة من تقارير بيت
الحرية( .((1ووفقًا لهذه التقارير فإ ّن الدول العربية يف معظمها غري ح ّرة
باستثناء ثالث دول أو أربع ح ّرة جزئ ًيا ،ودولة واحدة ح ّرة هي تونس،
وهذا ما استج ّد بعد الربيع العريب .وبحسب تفسريها النظام الهجني،
فإ ّن ثالث دول عربية أو أرب ًعا تدخل ضمن هذا التصنيف( .((2وعىل
الرغم من أ ّن تصنيفها الدول وفقًا ملستوى الحريات يبدو دقيقًا ،فإ ّن
تحليلها مفهوم النظام الهجني ال يبدو كذلك؛ فكام ميكن تصنيف النظام
مبخرجاته ،ميكن تصنيفه بأدواته أيضً ا ،ومعظم الدول العربية يف املرشق
العريب بات يسمح بجملة من اإلجراءات الدميقراطية كام أشري سابقًا،
سواء أكانت االنتخابات جز ًءا منها أم ال .وبنا ًء عليه ،ميكن ع ّدها أنظم ًة
خصوصا أنّها مل تعلن رصاح ًة ومن خالل خطط واضحة توجهها
هجينةً،
ً
نحو التحول الدميقراطي.

أما بخصوص ما ميكن أن يؤول إليه النظام الهجني ،فإنّه ال يبدو واض ًحا
أ ّن هذا النظام رمبا يكون مرحل ًة سابق ًة للنظام الدميقراطي أو النظام

ما زال البحث العريب التقليدي يف حقل األنظمة السياسية يص ّنف
األنظمة السياسية وفقًا لأليديولوجية؛ أي إ ّن هذا الجهد تأث ّر مبخرجات
األنظمة الهجينة ،بحيث تجد أ ّن هناك تجاوزًا غري مربر للبحث يف مدى

14 Gilbert Leah & Payam Mohseni, "Beyond Authoritarianism: The
Conceptualization of Hybrid Regimes," St Comp Int Dev, no. 46 (2011), pp.
272 - 274.
15 Leonardo Morlino, "Are there Hybrid Regimes? Or are They Just an
Optical Illusion?" European Political Science Review, vol. 1, no. 2 (2009),
p. 293.
16 Bruce K. Rutherford, Egypt after Mubarak: Liberalism, Islam,
and Democracy in the Arab World (Princeton, NJ: Princeton University
Press, 2008), p. 20.
17 Ekman J., "Political Participation and Regime Stability: A Framework
for Analyzing Hybrid Regimes," International Political Science Review, vol.
30, no. 1 (2009), pp. 7 - 31.

18 Brownlee, pp. 515 - 516.
19 Sarah E. Yerkes, "The Nature of Civil Society in Hybrid Regimes
in the MENA Region," Paper presented at the Annual Meeting of the
American Political Science Association (September 4, 2010), Washington,
DC; Alina Rocha Menocal & Verena Fritz & Lise Rakner, "Hybrid Regimes
and the Challenges of Deepening and Sustaining Democracy in Developing
Countries," Background note (2) prepared for the Wilton Park Conference
on Democracy and Development (10-12 October 2007); Freedom House,
Freedom in the World: Political Rights and Civil Liberties 2014 (New York:
Freedom House, 2014).
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دميقراطية النظام واالنتقال للبحث يف أيديولوجيته أو جذوره الدينية.
يجادل البعض بأنّه ال ميكن الفصل بني أيديولوجية النظام ومدى
دميقراطيته ،وهم محقّون يف ذلك ،بل إ ّن البحث يف األيديولوجية
سابق للبحث يف السياسات .لكن الباحث يف قضايا الحكم والتح ّول
الدميقراطي يف الوقت الراهن من املفرتض أنّه تجاوز البحث يف
خصوصا أ ّن كث ًريا
األيديولوجيات واالنتقال إىل دراسة السياسات،
ً
من الجامعات السياسية العربية يبني سياساته مبا يخالف توجهاته
الفكرية .إ ّن خطورة تقويم األنظمة السياسية يف املرشق العريب وفقًا
لأليديولوجية واملذهب أو الدين تتمظهر يف إعفاء هذه األنظمة من
النقد العلمي بنا ًء عىل مامرساتها وتحيل املوضوع إىل عقائد ومذاهب،
أي نقد مهام كان مصدره عىل أنّه عملية تنظري ضد
ويتم النظر إىل ّ
الخصوم الفكريني وال عالقة له بسالمة القرارات ودقّة السياسات.

النظام الهجين عامل منتج
للكيانات الفئوية
كام يتضح من الشكل ( )1فإ ّن املطالب التي رمبا تصل إىل نظام
هجني ما ،ذات مصادر متعددة .ورمبا تكون مطالب اتفق عليها
بعض عنارص البيئة الداخلية أو كلّها أو اختلف حولها .ويوحي
النموذج (الشكل  )1من حيث الشكل أ ّن النظام دميقراطي بالكامل،
فهناك قوى مجتمعية تبلور مطالبها وتوصلها إىل النظام لصنع القرار
(املخرجات) وهي ستؤثر مر ًة أخرى يف بيئة عمل النظام ،وهناك
تفاعل مع البيئة الدولية من دون أن تتضح طبيعة هذا التفاعل أو
هذه العالقة .ويتضح أيضً ا أ ّن العالقات الخارجية ليست مقترص ًة
عىل بنية النظام الهجني ،فعنارص البيئة الداخلية أيضً ا لها تواصلها
املؤثر واملتأثر بعنارص البيئة الدولية.
وبنا ًء عليه ،نتساءل :أين يتاميز النظام الهجني عن غريه يف هذا
النموذج التحلييل؟ وكيف ميكن أن يقود إىل مزيد من التفكيك يف
املجتمعات العربية؟ ت ّدعي هذه الدراسة أ ّن اإلجابة تكمن يف أ ّن
رصا أو أكرث من البيئة الداخلية قد متاهى مع النظام السيايس،
عن ً
ورمبا يكون هذا العنرص العسكر أو حزبًا سياسيًا أو غريه ،ما يسمح
تفاعل
للعنارص األخرى بأن تتفاعل مع العنارص املتامهية مع النظام ً
دميقراط ًيا وتنافس ًيا ومتحك ًّم فيه ،مبا يوحي للمراقبني بأ ّن هناك بيئ ًة
دميقراطيةً ،وغال ًبا ما يكون كل التفاعل الدميقراطي الشكيل يف وحدة
اإلدخال يف النظام ،إال أنّه بعد وصول املطالب إىل مركز صنع القرار
يف النظام الهجني فإ ّن ما ينتج منها ال يخدم إال العنارص املتامهية مع
النظام التي رمبا تكون متحالف ًة أيضً ا مع عنارص من البيئة الخارجية.
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وما إن تتكرر هذه املنهجية يف صنع القرار حتى تصبح هوية النظام
تعب عن جميع املتباينات السياسية يف املجتمع.
فئوي ًة ال ّ
نتيجة إلدراكها أ ّن البيئة السياسية القامئة هي بيئة إقصاء ،ويف ردة
فعل عىل فئوية النظام ،ستحاول العنارص األخرى يف البيئة الداخلية
اجرتاح عنارص هوية خاصة بها أو تعزيز عنارص هويتها ،بحيث
تحافظ عىل وجودها ومتايزها عن النظام .وستكرث يف تلك املرحلة
صناعة الرموز الفئوية لتضمر الرموز الوطنية وتبهت الهوية الوطنية.
يف هذه الحالة فإ ّن مخرجات النظام الهجني ستكون مع ّزز ًة لخلق
الهويات الفئوية املتناقضة التي رمبا تتحالف مع هويات شبيهة
أو مطابقة من البيئات األخرى ،كام سنوضح الحقًا ،مك ّون ًة دائر ًة
متج ّدد ًة رمبا تتغري عنارصها لك ّنها ستسري وفقًا ملبدأ العمل نفسه.
تبدأ العالقة الدائرية املركّبة بوجود األنظمة الهجينة التي متثّل
بيئ ًة خصب ًة للرصاعات السياسية .ومن ثم تبدأ التيارات السياسية
يف تكوين صورة لها متاميزة عن اآلخر ،ليدخل بعضها يف حالة
عزلة يف حني تبدأ أخرى حالة اشتباك فيام بينها تتطور إىل رصاع
أي حسم لرصاع دائر
هويات .تتأىت استمرارية هذه الدائرة من أ ّن ّ
كل كيان
لجهة توليد كيانات جديدة ،ستتلوه رصاعات أخرى داخل ّ
باملنطق نفسه .وهو ما قد يفرس االنقسامات القطرية العربية ومن
وصول إىل االنقسامات السياسية
ً
ثم االنقسامات الدينية واملذهبية
كام يتضح يف الشكل.)2( 
من أبرز األعراض التي ميكن من خاللها التنبؤ بأ ّن النظام هجني أو
يسري من الدميقراطية أو الديكتاتورية نحو الهجني ،أن تكرث الطوائف
املتباينة أو املتناقضة من صناعة الرموز .وهذه الرموز هي رضورة
تستدعيها الحاجة إىل اختالق هوية جامعة ألبناء طائفة ما كام
عامل مح ّف ًزا الستمرار
هي الحال يف العراق .وغال ًبا ما تكون الرموز ً
التطاحن الداخيل؛ كأن تلجأ طائفة ما إىل اجرتار خالفات تاريخية
وإبراز بعض أعالم تلك الخالفات رموزًا أو يف أحيان أخرى عنارص
أشخاصا .وتبدو الطوائف
مق ّدسة .ورمبا تكون الرموز أشياء أو
ً
الدينية أكرث قدر ًة من غريها عىل تحقيق هذه امله ّمة.
انعكاسا سياسيًا لطائفة دينية ،وتستخدم
إذا مل تكن الطائفة السياسية
ً
رموزها نفسها ،فهي قادرة أيضً ا عىل تصنيع رموز ت ّدعي أنّها خاصة
خاصا بها أو أن تلجأ إىل
بها؛ كأن تحتكر إنجازًا وطنيًا بع ّده إنجازًا ً
تلميع بعض الزعامات الطائفية يف عملية أشبه بالتصعيد .وهو ما
يفس ظهور شخصيات عادية ج ًّدا وبروزها برسعة لتتح ّول يف فرتة
ّ
قياسية إىل واجهة ورمز للطائفة السياسية .وعاد ًة ما تلجأ األحزاب
خصوصا تلك التي ال تعتمد يف التجنيد
السياسية إىل هذه الخطوات،
ً
عىل القراءات الربامجية أو حتى التنشئة الفكرية والسياسية ،وإمنا
عىل التضليل اإلعالمي واإليحاء بوجود إنجازات تُنسب إىل شخصيات
(رموز الحزب).
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إضاف ًة إىل ذلك ،فإ ّن من األعراض املصاحبة لفاعلية النظام الهجني
السامح لوسائل اإلعالم بالنقد املو ّجه أو املتحكم فيه(((2؛ بحيث تجد أ ّن
وسائل اإلعالم املحلّية أو الدولية املتحالفة مع النظام السيايس الهجني
تقوم باإلضاءة عىل كثري من نقاط الخلل يف العمل الحكومي ،وتو ّجه
نق ًدا الذ ًعا للمؤسسات الرسمية ،وتحاول الرتكيز عىل هموم املواطن
وحاجاته اليومية ،إال أنّها يف املقابل تقوم بتربير السياسات الحكومية
يف القضايا الكربى وتتجاهل الخلل الجوهري يف العمل الحكومي .كام
يالحظ أ ّن وسائل اإلعالم تلك باستثناء مناذج محدودة ج ًّدا ،لديها
خطوط حمراء ال ميكن أن تتجاوزها؛ فال تقرتب عاد ًة من قادة الصف
األول يف الحكم ،وتض ّحي يف كل فرتة بشخصية من املستوى الثاين يك
أي خلل .وال يعكس
تلقي عليها ّ
كل تهم الفساد وتح ّملها مسؤولية ّ
هذا السلوك ال أخالقية النظام فقط ،وإمنا يعكس ضعفه وحاجته إىل
ما يضمن صمت الشارع أطول مدة ممكنة .وهي سمة النظام الهجني
الذي يحاول إظهار القوة والدميقراطية بينام هو يف حقيقته نظام
ضعيف ومستبد مضمونًا(.((2

إضاف ًة إىل ما سبق ،فإ ّن هذه األنظمة تدرك ج ّي ًدا أ ّن املجموعات
السياسية املعارضة لها التي يصعب وصولها إىل السلطة إلّ يف ظل
أي لحظة من أجل املطالبة
نظام دميقراطي بحق ،ميكن أن تتح ّرك يف ّ
وخصوصا السياسية ،لذلك فإنّها رمبا تلجأ إىل افتعال قضايا
بحقوقها
ً
خارجية بحيث تصبح القضية األوىل ،ويصبح الحديث عن الشأن
الداخيل أم ًرا غري مستساغ يف ظل الخطر الخارجي الوهمي .بل إ ّن
أي مطالبة للحكومة باإلصالح والتغيري رمبا يظهرها النظام الهجني
ّ
أدا ًة من أدوات مصدر الخطر الخارجي ،فتتحول قضايا اإلصالح
والدميقراطية عرب اإلعالم املوجه "أجندة خارجية" تهدف إىل زعزعة
االستقرار الداخيل ،وهو ما يثبط من قدرة املعارضة السياسية عىل
التح ّرك بطريقة مؤث ّرة من أجل فرض التغيري.
 21للمزيد حول اإلعالم يف العامل العريب ،انظر:
Omair Anas, "The Changing Profile of Media in the Arab States," Global Media
Journal Arabian Edition, vol. 2, no. 1 - 2 (Fall/Spring 2012-2013), pp. 28 - 46.
22 Rutherford, p. 21.
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مع بداية استقرار النظام الهجني ،ومع كل جولة من احتدام الخالف
بني العنارص العاملة يف بيئة النظام ،يقوم بعض الجهات بطرح
مبادرات لحل هذه الخالفات ،مبس ّميات عديدة كالسلم األهيل
والوحدة الوطنية والتامسك املجتمعي واملصالحة والوفاق وغريها من
التعبريات التي تشري إىل حاجة املجتمع إىل نبذ الخالفات والوصول
إىل مرحلة ميكن فيها التفاهم عىل القضايا األساسية يف املجتمع
وبالوسائل الدميقراطية .وإ ّن املتمعن يف بعض هذه الدعوات ميكنه
أن يستنتج ما فيه من خلل ،وهو كام ييل:

أول :إ ّن مضمون هذه الدعوات مخالف لروح الدميقراطية،
• ً
فالدعوة من أجل الوحدة الوطنية يجب أن تُفهم عىل أنّها
دعوة إىل متاسك املجتمع مبؤسساته جميعها واالتفاق عىل
آلية صنع القرار والتزام املعايري الدميقراطية .إال أ ّن ما يراد من
هذه الدعوات يف كثري من األحيان ،هو فرض رؤية جهة أو
أكرث عىل بقية املجتمع باستخدام شعار الوحدة دون مراعاة
املبادئ الدميقراطية التي تأخذ يف الحسبان االختالف والتباين
يف املجتمع.

•ثان ًيا :تتناقض هذه املبادرات التي تهدف إىل إلغاء املتباينات
السياسية يف املجتمع وذوبانها يف تيار سيايس واحد ،مع الطبيعة
رقي
أول ،كون االختالف والتباين
اإلنسانية ً
ْ
أصيلي فيها ،وأ ّن ّ
املجتمعات اإلنسانية هو يف إدارة االختالف والتباين واالستفادة
منهام ال يف إلغائهام .أما التناقض الثاين فهو مع مبدأ التعددية
السياسية الذي يع ّد حجر أساس يف التح ّول الدميقراطي؛
فحرية االختيار التي يجب أن يتمتع بها املواطن يف ظل النظام
الدميقراطي ال ميكن أن تكون ذات معنى إال إذا كان االختيار
من متع ّدد .أما أن يذوب جميع التيارات السياسية يف خيار
واحد ،ويصبح عىل املجتمع أن يقبله أو يرفضه ،فإنّه التطبيق
املمسوخ للدميقراطية .إذ إ ّن أهم ما مييز النظام الدميقراطي
هو قدرة املواطن فيه عىل فرض التغيري .ويتم ذلك من خالل
االختيار واملفاضلة بني (س ،ص ،ع ،ل) .أما املفاضلة بني "نعم"
و"ال" ،فإنّها تعني إما بقاء الحال عىل ما هي عليه وإما االنقالب
الكامل عىل هذه الحال .ويف أغلب األحيان ،فإ ّن ما يتم هو بقاء
الحال عىل ما هي عليه.
•ثالثًا :من أخطر ما ميكن أن يحمله بعض هذه املبادرات هو أن
مثل
بديل للوسائل الدميقراطية .وهو ما حصل ً
تطرحها جه ٌة ما ً
يف فلسطني بجالء؛ فالدعوات إىل الوحدة الوطنية هناك ال تغدو
أكرث من انقالب عىل نتائج االنتخابات الدميقراطية التي جرت
عام  .2006ومهام كانت الشعارات املطروحة ،أخالقية ووطنية،
فإ ّن اللجوء إىل التفاوض بني األحزاب للوصول إىل اتفاق يتجاوز
نتائج االنتخابات هو سلوك يؤسس لدكتاتورية املعارضة التي
تفرزها االنتخابات.

دراسات
األنظمة الهجينة في المشرق العربي ودورها
في تحويل الخالفات السياسية إلى صراع هويات
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الشكل ()2
استمرارية الرصاع يف النظام الهجني
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﴫاع ﺳﻴﺎﳼ ﺑﻦﻴ
أ–ب-ج ﰲ ﻇﻞ ﺑﻴﺌﺔ ﻫﺠﻴﻨﺔ

ﴏاع ﺳﻴﺎﳼ ﺑﻦﻴ س ص ب ج

أ
ب

ج

س

ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻫﺠﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻈﺎم ص

ص
ﰲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻌﻨﺎﴏ
اﻟﺜﻼﺛﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺒﺮﻴ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﻮﻳﺎت
ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ

ﴏاع ﻫﻮﻳﺎﻲﺗ ﺑﻦﻴ س و ص

اﻧﺸﻘﺎق أ إﱃ س و ص
ﻋﺰﻟﺔ ج

ﴏاع داﺧﻞ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ

ﴏاع ﻫﻮﻳﺎﻲﺗ ﺑﻦﻴ أ و ب
ﻣﺜﻼ
ً
ﺣﺴﻢ اﻟﴫاع ﳌﺼﻠﺤﺔ أ

املصدر :من إعداد الباحث.

الشكل ()3
العالقات العابرة للحدود
ﻧﻈﺎم ﻫﺠﻦﻴ )(2

ﻧﻈﺎم ﻫﺠﻦﻴ )(1
س

ج
أ

ج

ب

أ

أ

ب

س

ﻧﻈﺎم ﻫﺠﻦﻴ )(3

ﻋﻨﴫ ) (1ﻣﻦ
اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ

ﻋﻨﴫ ) (2ﻣﻦ
اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ

املصدر :من إعداد الباحث.

ﻋﻨﴫ ) (3ﻣﻦ
اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ
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مخرجات النظام الهجين
إ ّن آلية عمل النظام الهجني ،كام اتضح يف النقاش السابق ،تؤدي إىل
تحويل الخالفات السياسية إىل رصاع هويات ،نظ ًرا إىل أ ّن الحزب أو
الجامعة الحاكمة متاهت مع الدولة ،بحيث أصبحت هوية الحزب
هي هوية الدولة أيضً ا .وبنا ًء عليه ومن باب التاميز ،فإ ّن الجامعات
األخرى ستعمل عىل خلق هوية خاصة بها ،ويف ظل عدم وجود بيئة
دميقراطية تنافسية فإنّها ست ّدعي أيضً ا متثيلها الهوية الوطنية ،وإن
ممثل عن الشعب وإرادته
مل تعلن ذلك رصاح ًة فإ ّن طرحها نفسها ً
يعني أنّها تحتكر التعبري عن اإلرادة الشعبية.
تتجىل عملية التفكيك التابعة لرصاع الهويات يف ع ّدة مستويات،
ميكن تصنيفها كام ييل:

11طغيان الهوية اإلثنية
أو الدينية على الهوية الوطنية
حني يتحول النظام السيايس حص ًنا مني ًعا ملصالح مجموعة معينة من
املؤيدين واملنتفعني ،فإنّه يف ظل التنوع الديني أو اإلثني يف بعض الدول
يندر أن يل ّبي النظام السيايس الهجني مطالب جميع الطوائف .واألمر
هنا ال عالقة له باألكرثية أو األقلية بقدر ما هو مرتبط مبراكز قوى يف
املجتمع .غال ًبا ما يتب ّنى النظام الهجني طائف ًة ما ويتجاهل أخرى ورمبا
يعاديها ،أو رمبا تكون طائفة قد استطاعت الوصول إىل الحكم وح ّولت
النظام إىل أداة تخدمها فقط .ومبا أ ّن صبغ الدولة بهوية الحزب أو الفئة
الحاكمة من خصائص النظام الهجني ،فإ ّن الطوائف اإلثنية والدينية
األخرى ال ميكن أن تؤمن بأ ّن هذا النظام ميثّلها.
يف مراحل متق ّدمة من انكشاف العالقات رمبا ال تؤمن املجموعات
املعارضة للنظام الحاكم بأ ّن الدولة متثّلها ،ما يعني سعيها إما ملواجهة
مع الهويات األخرى للسيطرة عىل النظام وصبغه بهويتها ،وإ ّما أن
خصوصا إن كانت أقلية
تسعى لالنفصال لتبني كيانًا سياس ًيا جدي ًدا،
ً
عرقي ًة يف البالد .وما يعزز هذا التوجه أ ّن أغلب التيارات السياسية التي
متثّل العرقيات والطوائف الدينية غري دميقراطية .لذلك فإنّها تتفاعل مع
النظام الهجني بأدواته التفكيكية نفسها.

22احتكار تيار سياسي ما تمثيل اإلرادة
الشعبية
بنا ًء عىل العوامل املشار إليها سابقًا ،فإ ّن املجموعات السياسية
الناشطة سواء أكانت أحزابًا أم حركات أم منظامت ستعمل عىل
احتكار متثيل إرادة الشعب ،وادعاء أ ّن التيارات السياسية األخرى
دخيلة أو طارئة عىل املجتمع أو تحمل أجند ًة ه ّدامةً ،وما إىل
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ذلك من التهم التي تهدف إىل اإلقصاء الذي يع ّد من مالمح النظام
الحزيب يف ظل النظام الهجني .ويشمل الخالف املتحول إىل رصاع ع ّدة
كل طرف أنّه ميثّل الهوية الوطنية ،يُصبح
جوانب .ونظ ًرا إىل ا ّدعاء ّ
الرصاع حتميًا حول القضايا التالية:
•أولويات املواطن.
•املخاطر.

•املصلحة العليا.

•العقيدة العسكرية واألمنية (وظيفية ،أم وطنية).
•االقتصاد.

33االرتباطات الفئوية العابرة للحدود
ال ُ
قطرية
إ ّن حالة التفكيك وخلق كيانات فئوية بهويات متناقضة يف ظل ضمور
الهوية الوطنية رمبا ترتاكم وتتداخل بحيث تصبح هذه املجموعات
الدينية أو اإلثنية أو السياسية تعمل ما دون الدولة ،لكنها عابرة
لحدودها .ويتمثل السبب بأ ّن هذه املجموعات نتيجة تنامي حالة
العداء بينها وبني املجموعات األخرى يف القطر نفسه ،أو مع النظام
ذاته ،ستلجأ إىل التحالف مع املجموعات القريبة منها يف األقطار
األخرى ،ويف أحيان كثرية رمبا تستغل أطر ٌاف إقليمية ودولية حاجتها
إىل الدعم من أجل مترير هذه األطراف.
مثل الذي يسيطر عليه العنرص
كام يتضح يف الشكل ( )3فإ ّن النظام (ً )1
(أ) من املمكن أن يتحالف مع العنرص (أ) يف نظام هجني آخر مبا
أي من عنارص
يضمن بيئ ًة إقليمي ًة داعم ًة له ،كام أنّه رمبا يتحالف مع ّ
يتبي أيضً ا أ ّن
املجتمع الدويل مبا يحقق له مزي ًدا من االستقرار .كام ّ
العنارص الفاعلة يف املجتمع الدويل من املمكن أن تدعم ٍ
فئات متناقض ًة
يف النظام الهجني أو يف الدائرة اإلقليمية التي تحوي أنظم ًة هجينةً،
مبا يبقي حالة الخالف مستمر ًة بوترية متحكّم فيها تضمن بقاء النفوذ
الدويل ،ورمبا يتم ذلك بتنسيق بني أكرث من عنرص يف املجتمع الدويل،
دعم
كام هي الحال مع العنرص ( )1و( )2يف الشكل ( ،)3إذ يق ّدمان ً
مشرتكًا للنظام الهجني ( ،)1بينام يق ّدم العنرص ( )2من املجتمع الدويل
دعم للعنرص (ب) والنظام الهجني ( )3املتناقضني مع النظام (.)1
ً

44االستقواء بالخارج
كل ما يضمن
مبا أ ّن الهدف األسايس للنظام الهجني هو البقاء ،فإ ّن ّ
محتمل؛ فإضاف ًة إىل التحالفات اإلقليمية
ً
استمرار النظام سيصبح خيا ًرا
بني الطوائف املتشابهة ،هناك احتامل لالرتباط بقوى خارجية ،إذ تُ نح

دراسات
األنظمة الهجينة في المشرق العربي ودورها
في تحويل الخالفات السياسية إلى صراع هويات

القوى الدولية ذات املصالح املتعددة يف بلدان العامل الثالث امتياز ٍ
ات
واسع ًة يف املجاالت االقتصادية واألمنية والعسكرية ،إضاف ًة إىل قدرة
هذه القوى عىل فرض إمالءات سياسية عىل النظام الهجني .يف املقابل،
فإ ّن تلك القوى الدولية تلتزم حامية النظام الهجني ،ورمبا تلجأ يف
ٍ
تهديدات خارجي ًة
بعض األحيان إىل تضليل النظام وإيهامه بأ ّن هناك
تستدعي مزي ًدا من التنسيق والتعاون .وهو ما ينتهي عاد ًة بعقد
صفقات تجارية ضخمة يف مجال األسلحة.
يبي إمكانية وجود عالقة بني عنرص ()1
بالنظر إىل الشكل ( )3الذي ّ
يف املجتمع الدويل وعنرص (س) يف النظام الهجني ( ،)3ميكن القول إ ّن
االستقواء بالخارج ليس سمة الحكومة فقط يف النظام الهجني ،وإمنا يلجأ
دعم
كثري من الطوائف إىل االرتباط بقوى دولية أو إقليمية تضمن له ً
ودعم إعالم ًيا ومال ًيا ،ورمبا يصل األمر إىل الدعم
سياس ًيا يف املحافل الدولية ً
العسكري كام هي الحال يف العالقة بني إيران وحزب الله يف لبنان.

55ثقافة سياسية تفكيكية
إ ّن املآالت التي رمبا يقود إليها النظام الهجني واملوضحة سابقًا ،قد
ال تتوقف عند حد خلق الهويات الفئوية املرتافق مع ضمور الهوية
الوطنية ،ورمبا ال تتوقف عند تلقّي الدعم العابر للحدود وإيجاد
ارتباطات وكيانات دون الدول من حيث التنظيم وفوق الدولة من
حيث النشاط؛ فرمبا تؤول األمور إىل ما هو أخطر عندما تتحول برامج
النخب وص ّناع القرار إىل قناعات راسخة يف عقول الجامهري .حينها فإ ّن
عامل مؤث ّ ًرا وضام ًنا لبقاء الحد
الهوية الوطنية تختفي متا ًما بوصفها ً
كل فرد ينتمي
األدىن من العالقات الو ّدية بني أطياف الشعب ،ليصبح ّ
أي فرد أو
إىل مجموعة سياسية أو إثنية أو دينية يستشعر الخطر من ّ
مجموعة مختلفة .ويبدو أ ّن اإلعالم ووسائل التنشئة والرتبية السياسية
عىل تنوعها كانت ف ّعالة ج ًّدا يف تهيئة أنفس الجامهري؛ بحيث تصبح
مستع ّد ًة للدخول يف مواجهة شعبية طاحنة مع أول عملية دفع تقوم
بها النخب املحلية أو اإلقليمية يف اتجاه تأجيج الرصاعات الفئوية.
تكمن خطورة هذه املرحلة يف ما ميكن أن تؤول إليه األمور بسبب
السياسات الهجينة للنظام أو العنارص العاملة يف بيئته التي رمبا
ٍ
سياسات هجين ًة أيضً ا ،بحيث يصبح التغيري واإلصالح أم ًرا ال
تعتمد
ميكن تحقيقه من خالل مراجعات إدارية وسياسية وقانونية بالحذف
أو اإلضافة أو التعديل ،كام ال ميكن أن تكون إطاحة النظام كافي ًة
للدخول يف مرحلة جديدة من التحول الحقيقي نحو الدميقراطية .فام
كل فئة يف النظام الهجني ك ّونت ثقاف ًة
هو قائم يف هذه املرحلة أ ّن ّ
أي قوة للمختلف السيايس أو الديني أو اإلثني تهدي ًدا
سياسي ًة تع ّد ّ
وجوديًا لها .وبنا ًء عليه ،فإ ّن زوال األطر التنظيمية لهذه الفئات أو زوال
مربر وجود التنظيامت بعد تغيري النظام ال يعني بالرضورة زوال تلك
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الثقافة السياسية أو تراجع حضور الهوية الفئوية ملصلحة إعادة إحياء
يفس سلوك الجامهري العنيف معنويًا وماديًا
الهوية الوطنية ،وهو ما ّ
يف مراحل التغيري .وما يع ّزز استمرارية حالة التشظّي عىل املستوى
الشعبي هو ألّ تكون دعوات اإلصالح والتغيري يف املراحل االنتقالية
من جهات غري متباينة عىل أساس برامجي فقط ،وإمنا عىل أساس
أيديولوجي أو مذهبي أو إثني .وهو خطأ وقعت فيه قوى التغيري
يف مرحلة ما بعد بدء الثورات العربية ،بصورة أوضح ،عدم إدراكها أ ّن
الجامهري ما زالت تغذّيها ثقافة تفتيتية بفعل عقود من ترسيخ فكرة
بدل من تكاملها.
تناقض املتباينات ً
رئيسا للتحول
رمبا تكون هذه الجامهري ،بهذه الثقافة السياسية ،مه ّد ًدا ً
الدميقراطي ،حتى يف ظل انقطاع الدعم الدويل لألنظمة الهجينة
وسقوطها أو سقوط رؤوسها عىل أقل تقدير؛ إذ إ ّن هذه األنظمة
أي
يف اإلقليم نفسه ستحاول حامية نفسها من خالل محاولة إفشال ّ
مرشوع للتحول الدميقراطي .وهي بذلك ال تحمي النظام الهجني
املستهدف فقط ،وإمنا تحمي نفسها من إمكانية انتقال تجارب التغيري.
ومحاوالت إفشال التغيري يف منطقة املرشق العريب ،ورمبا يف منطقة
شامل أفريقيا أيضً ا تتم من خالل تكاتف قوى الفساد.
فالنخب الحاكمة يف البلدان العربية التي مل تصل إليها رياح التغيري
حتى اللحظة باتت تدرك أ ّن القوى الخارجية لن تتمسك بها إىل ما ال
نهاية؛ لذلك بدأت حمل ًة ممنهج ًة وهادئ ًة لتكوين آلية حامية جديدة
ال تعتمد عىل القوى الغربية باألساس ،بل عىل تكاتف قوى الفساد
يف الوطن العريب "بحيث يتم سحب وانتشال أي من عنارصهم إذا
أي من عنارصها فإنها
ما ّ
تخل عنه الراعي الرئيس ،ويف حال سقط ّ
تحاول جاهدة استبداله بعنرص من الفئة نفسها لتضمن عدم اختالل
املنظومة وانهيار التكاتف"( ،((2يساعدها يف ذلك وجود القاعدة
الجامهريية الحاملة للثقافة السياسية املوضحة سابقًا التي رمبا تع ّد
التحول الدميقراطي خط ًرا يهدد وجودها؛ كالتيارات السياسية التي
كانت متثّل ظه ًريا لألنظمة املستهدفة ،واملجموعات الدينية واإلثنية
ٍ
أقليات يف الدول التي بدأت فيها إرهاصات التغيري.
التي تع ّد
وبنا ًء عليه ،فإ ّن استمرار أدلجة أطاريح التغيري ومذهبتها فيه منفعة
لجبهة الفساد .وتظهر املنفعة يف شكلني؛ "األول :عرب تصوير الرصاع عىل
أنه خالف سيايس أو فكري أو أيديولوجي ،وبالتايل فإن إمكانية التسوية
قامئة وهناك مكان للحلول الوسط ،فتضمن جبهة الفساد لنفسها مكانًا
حتى يف أضعف حاالتها .أما الثاين وهو أن انجرار خصومهم يف جبهة
اإلصالح إىل فخ التجاذبات الفئوية التي تتغذى عىل التنوع الفكري
23
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والديني يعني أن إعادة تشكيل التحالفات يف حلبة الرصاع ليست سوى
مسألة وقت ،فام إن تُج ّند األموال ووسائل اإلعالم لخدمة تحويل الرصاع
من معادلة فساد مقابل إصالح إىل معادلة أديان ومذاهب حتى تنزلق
بعض قوى جبهة اإلصالح لتتحالف مع جبهة الفساد ،فتَح ُّول طبيعة
الرصاع أفقدتهم التناقض مع خصومهم الحقيقيني ،فيام تشكّل تناقض
وهمي جديد ورصاع هويات مختلق مع حلفائهم املفرتضني"(.((2

االستنتاجات
لقد بدا جل ًّيا أ ّن األدبيات التي ناقشت مفهوم النظام الهجني قد
جعلت االنتخابات يف ظل البيئة السلطوية العامل األسايس ورمبا
الوحيد امل ّربر الستخدام مصطلح النظام الهجني .ووفقًا لهذا الطرح
فإ ّن كث ًريا من الدول التي يوجد فيها مساحة للعمل الدميقراطي من
دون الوصول إىل إجراء انتخابات قد يُستثنى من دائرة النظم الهجينة.
إال أ ّن هذه الدراسة تعتمد مفهو ًما أكرث مرون ًة بوصف االنتخابات
أي
أحد مظاهر الدميقراطية وليست املظهر الوحيد .وبنا ًء عليه ،فإ ّن ّ
سياسات دميقراطية لنظام سيايس ما ،مرتافقة مع سياسات سلطوية،
رمبا تدفع إىل وصف ذلك النظام بالهجني ،وأغلبية دول املرشق العريب
تدخل ضمن هذا التصنيف.

كام بدا واض ًحا أيضً ا يف تلك األدبيات استصعاب التمييز بني النظم
االنتقالية الساعية لتحقيق الدميقراطية ،والنظم الهجينة ،بوصف
املراحل االنتقالية رمبا تتسم ببعض مظاهر الدميقراطية والسلطوية يف
آنٍ وحد .إال أ ّن هذا االستصعاب يبدو مبالغًا فيه ،بالنظر إىل إمكانية
التمييز من خالل الجهة القامئة عىل صنع القرار؛ إذ إنّه ال ميكن لنا
وصف السياسات الدميقراطية يف ظل بيئة استبدادية عىل أنّها جز ٌء
من عملية تح ّول دميقراطي إذا ما كان القامئون عىل هذه السياسات
أساسا ،أو أنّهم ميثّلون امتدا ًدا ملن
هم من خلقوا البيئة االستبدادية ً
24
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ّأسس لهذه البيئة السلطوية .وهو ما يقودنا إىل أ ّن دعوات اإلصالح
يف املرشق العريب التي تحاول إرشاك النظم القامئة يف عملية التغيري
تتجاهل حقيقة أ ّن هذه النظم عىل أت ّم االستعداد العتامد سياسات
تزاوج فيها بني الدميقراطية والسلطوية مبا يضمن لحكمها االستقرار،
ودون أن تفيض سياساتها إىل دميقراطية حقيقية.
أما يف ما يتعلّق بدور هذه األنظمة يف تحويل الخالفات السياسية
حتمي ما دامت تلك األنظمة تتامهى مع
إىل رصاع هويّات ،فهو
ّ
مجموعة سياسية أو دينية أو إثنية ،مبا يجعلها تصبغ النظام ومن ثم
الدولة عنو ًة بهوية فئوية ،وما يرتتّب عىل ذلك أ ّن املجموعات األخرى
املعارضة للنظام ستجد نفسها يف موقع امله ّدد وجوديًّا كون الخالف
مع النظام ليس من داخل الدائرة نفسها ،فليست الهوية الوطنية
قاسم مشرتكًا بني كل تلك الفئات .وهو ما يعني سعيها لتصنيع
ً
هويتها الخاصة أو تعزيز مك ّونات هويتها الفئوية مبا يضمن لها
التاميز والقدرة عىل املواجهة .وعىل الرغم من أ ّن كث ًريا من الهويّات
الثانوية ال يتناقض مع الهوية الوطنية ،تكمن الخطورة يف اختفاء
مك ّونات الهوية الوطنية تدري ًجا ملصلحة منو هويات طائفية ،وما
يرتتب عىل ذلك من انتقال الخالفات والرصاعات من دائرة النخبة
وص ّناع القرار إىل دائرة الجامهري التي تلقّت تنشئ ًة سياسي ًة أكسبتها
ثقاف ًة تع ّد وجود اآلخر تهدي ًدا لها.
إ ّن رياح التغيري يف منطقة املرشق العريب تحدي ًدا ال ميكن لها أن
تؤسس لوضع انتقايل نحو الدميقراطية ،إال إذا تجاوزت دعوات
التغيري الحدود القطرية لبلد ما ،بوصف االرتباطات اإلقليمية عىل
مستوى الطوائف واألنظمة الهجينة تؤكد أ ّن األنظمة العربية يف
معظمها ليست سوى خاليا ناشطة ضمن منظومة فساد تعمل عىل
مستوى قومي .وما إن تتلف خلية منها أو ت ُستأصل حتى ت ُجري
املنظومة فوق القطرية الرتميم الالزم لتوليد خلية جديدة .وهو ما
يفس استامتة بعض الدول املفتاحية يف املرشق العريب يف الدفاع عن
ّ
األنظمة الهجينة التي ثارت شعوبها ض ّدها يف الوطن العر ّيب عمو ًما.
أساسا ر ّدة فعل عىل االستبداد
جاءت دعوات التغيري يف الوطن العريب ً
والفساد .وبنا ًء عليه ،فإ ّن املعادلة يجب أن تكون "إصالح مقابل
فساد" .ومن املفرتض أن تشمل قوى اإلصالح جميع املتباينات املك ّونة
للشعب ،إال أ ّن بعض القامئني عىل دعوات التغيري وعىل الثورة يف
بعض الدول قد أخفقوا حني نظروا إىل الرصاعات من زاوية دينية
أو مذهبية أو فكرية .وهو ما ح ّول كث ًريا من املتحالفني ضمن جبهة
اإلصالح إىل الجبهة املضا ّدة ،تخ ّوفًا من أن تؤول األمور يف نهاية
املطاف إىل سيطرة ت ّيار سيايس أو طائفي بعينه ،وت ُهضم حقوق
الطوائف والتيارات األخرى.
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