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العوامل الخارجية والثورات العربية :أربع إشكاليات للبحث
External Factors and Arab Revolutions: Four Research Questions

لــم تهتــم البحــوث العربيــة واألجنبيــة كثيــ ًرا بتأثيــر العوامــل الخارجية فــي محــاوالت اإلصالح
والتحول الديمقراطي في البلدان العربية ،حتى كانت ثورات عام  2011التي أظهرت أهمية
تلك العوامل .استخدمت هذه الدراسة المنهج المقارن ،لبحث تأثير المخاوف المتبادلة بين
األطــراف الداخليــة والخارجيــة ،فــي عمليــات االنتقــال بعــد عــام  .2011إن عامــل الاليقيــن
المصاحب ألي انتخابات ديمقراطية ليس عام ًلا محل ًيا في الحاالت العربية؛ ألن قوى إقليمية
ودوليــة تــرى مصلحتها فــي منع الديمقراطيــة باعتبارها تهدد بتغيير الوضــع الراهن .وانتهت
الدراســة إلــى طــرح أربــع إشــكاليات متداخلــة ذات صلــة بالعامل الخارجــي والثــورات العربية،
وخلصــت ً
أيضــا إلى أن العوامل الخارجيــة المعرقلة للديمقراطية في حــاالت أخرى غير عربية
لــم تكــن حتميــة؛ إذ ارتبط التعامل معها بالتغييرات التي شــهدها النســق الدولي ،وبظهور
تكتــات ديمقراطيــة محليــة تمتلــك القــدرة علــى الضغط لدفــع القــوى الخارجية إلــى تغيير
مواقفها.
كلمات مفتاحية :الثورات العربيــة ،االنتقال الديمقراطي ،الثورات المضادة ،مصر ،الواليات
المتحدة األميركية.
This study adopts a comparative approach to investigate the impact of the
reciprocal fears of internal and external parties on the stances of key actors
during the 2011 transitions. Apparently, the uncertainty that accompanies
any democratic elections has not been a local factor in the Arab cases because
regional and international forces have an interest in hindering democracy, being
a potential threat to the status quo. The study examines four interrelated problems
related to external factors. It concludes that the external factors that have hindered
democracy in non-Arab cases were not inevitable because addressing them seems
to have been related to changes in the international system and the emergence of
domestic democratic blocs that are able to exert pressure on external forces and
get them to change their positions.
Keywords: Arab Revolutions, Counter-Revolutions, Democratic Transition,
Egypt, United States.
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تمهيد
تعالج هذه الدراسة عد ًدا من اإلشكاليات التي تتصل بتأثري العوامل
الخارجية يف مسارات االنتقال يف أعقاب الثورات العربية لعام ،2011
وهي تطرح األسئلة التالية :هل اختلفت الحاالت العربية عن غريها
من الحاالت التي سبقتها يف ما يخص تأثري العوامل الخارجية يف حاالت
االنتقال إىل الدميقراطية؟ وهل من استنتاجات نظرية أو أسئلة بحثية
تطرحها الخربات العربية وتحتاج إىل مزيد من البحث؟ وما الذي ميكن
أن يضيفه استقراء الحاالت العربية بعد ثورات عام  2011والثورات
املضادة لها عام  2013إىل ما يتصل بهذه العوامل بصفة عامة؟
مل يكن من اليسري اإلجابة عن سؤال دور العوامل الخارجية يف حاالت
االنتقال الدميقراطي التي بدأت منتصف سبعينيات القرن العرشين
يف جنوب أوروبــا ،وما إذا ق ّدمت هذه العوامل حوافز لالنتقال
الدميقراطي يف الحاالت الالتينية واآلسيوية واألفريقية ،وذلك لعدة
اعتبارات .فاإلجابة عن هذا السؤال تتصل بالجدل الدائر حول حدود
مجال السياسة املقارنة والعالقات الدولية ،وهي تتطلب أيضً ا عبور
َ
مجال دراسة املناطق الشائع يف دراسات تغيري نظم الحكم إىل مجاالت
فضل
بحث عابرة للمناطق والتخصصات ،ودراسة الثقافات والقيمً ،
عن تتبع التطور التاريخي للدول وعالقاتها املتبادلة((( .ويزداد األمر
صعوبة مع تعدد الفاعلني عىل املستوى الدويل من دول وكيانات
فوق الدولة ،أو دونها ،ومع تداخل العالقات بينهم .هذا عالوة عىل
حالة السيولة التي يتسم بها النسق العاملي يف صورته الحالية.
كان تركيز أدبيات االنتقال الدميقراطي لعدة عقود منص ًبا عىل
العوامل الداخلية بصفة عامة ،وذلك ضمن بحثها يف الظروف التي
يف سياقها يحدث االنتقال إىل الدميقراطية ،والعوامل التي ميكن من
خاللها أن يستمر النظام الدميقراطي الوليد وترتسخ دعامئه .وكان
سبب هذا الرتكيز هو تأثر ُجل الدراسات باملداخل النظرية السائدة
يف العلوم االجتامعية املعارصة ،وعىل رأسها مدخل العوامل الهيكلية
 Structure-oriented or Pre-condition Approachالذي يركز،
يف فهم عمليات االنتقال ،عىل عوامل داخلية كمستويات النمو
االقتصادي والثقافة والرصاعات الطبقية والبُنى االجتامعية ،مع
تجاهل العوامل الهيكلية الخارجية لالستبداد كأوجه الدعم املادي
واملعنوي للنظم املستبدة ،والعوامل الثقافية املتصلة مبحاوالت
تصدير النامذج الغربية ،وتأثري ديناميات االقتصاد العاملي ،وغري ذلك.
أما املدخل الثاين ،فهو مدخل االنتقال الذي اهتم بالعوامل املتصلة
رسا لنجاح االنتقال أو فشله Process
باختيارات النخبً ،
عامل مف ً
1 Philippe C. Schmitter, "The influence of the International Context upon the
Choice of National Institutions and Policies in Neo-democracies," in: Laurence
Whitehead (ed.), The International Dimensions of Democratization: Europe and
the Americas (Oxford and New York: Oxford University Press, 1996), p. 28.
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 .or Transition-oriented Approachويقترص هذا املدخل عىل
متجاهل أيضً ا الفاعلني الخارجيني يف ُجل الحاالت،
ً
الفاعلني الداخليني،
فضل عن تجاهله السياقات والعوامل الهيكلية .وهناك مدخل ثالث
ً
يهتم بعالقة االقتصاد والسياسة ،وتزا ُمن عمليتي اإلصالح االقتصادي
والسيايس ،ودور األزمــات االقتصادية يف تحديد مصري االنتقال
الدميقراطي  .Political Economy Approachوهذا املدخل يركز
عىل السياقات املحلية ،ومن ث ّم مل يحظ أثر ديناميات االقتصاد العاملي
يف التفاعالت املحلية بالكثري من االهتامم .ومثة مدخل رابع ينطلق
من دراسة ما ُسمي العوامل املؤسسية كعالقات الدولة واملجتمع،
ودور منظامت املجتمع املدين يف فهم نواتج االنتقال الدميقراطي
 ،Institutional Context-oriented Approachوهذا أيضً ا مل يهتم
كث ًريا بدور املنظامت الدولية واإلقليمية واملؤسسات املالية الدولية
وتفاعالتها مع الفاعلني املحليني.
تهتم هذه الدراسة بدور العوامل الخارجية تحدي ًدا يف الحاالت
العربية بصفة عامة ،مع اإلشارة إىل أن الحالة املرصية ستحظى
بقدر أكرب من البحث؛ وذلك عىل اعتبار أن إجهاض ثورة يناير 2011
ما كان له أن يتم لوال تداخل العوامل الداخلية والخارجية ،وتأثري
القوى اإلقليمية والدولية يف اختيارات النخب والقوى السياسية
فضل عن أثر الحالة املرصية الواضح يف الحاالت العربية
املرصيةً ،
األخرى .وسيتم هذا مبنهجية تعتمد عىل املنهج االستقرايئ الذي
يبدأ مبالحظة واقع ثورات عام  2011العربية ،اعتام ًدا عىل األدبيات
واملصادر والبيانات واملواقف والترصيحات ذات الصلة ،مع الرتكيز
عىل تحليل العوامل الخارجية املتعلقة مبسارات االنتقال التي
شهدتها الحاالت العربية .يساعدنا استقراء هذه الحاالت وتحليلها
يف الكشف عن طبيعة األدوار اإلقليمية والدولية يف التأثري ،سلبيًا أو
إيجابًا ،يف اختيارات الفاعلني السياسيني املحليني يف ما يخص مسألة
الدميقراطية .كام يساعدنا هذا االستقراء والتحليل يف الكشف عن
اإلشكاليات التي نتجت من الرصاعات والتفاعالت التي دارت حول
جملة من املصالح واملخاوف ،أو التهديدات ،التي أثارتها ثورات عام
 2011عىل املستويني اإلقليمي والدويل ،والتي ساهمت يف النهاية يف
تشكيل النواتج النهائية ملسارات االنتقال.
وتستخدم الدراسة أداة املقارنة متى تطلّب األمر؛ وذلك ملقابلة
الحاالت العربية بغريها من الحاالت خارج العامل العريب ،ومعرفة
كيفية اختالف هذه الحاالت عن غريها من حاالت االنتقال ،وما الذي
ميكن أن تضيفه من مفاهيم ومقاربات .إ ّن الفهم املعمق ألسباب
تعرث املوجة األوىل من الثورات العربية يتطلب البحث يف أدوار
الفاعلني الداخليني والخارجيني أثناء إدارة املراحل االنتقالية ،مع
الرتكيز عىل طبيعة الرصاعات التي كانت قامئة والتفاعالت املتبادلة
بني هؤالء الفاعلني ،وكذا البحث يف أثر السياقات املحلية واإلقليمية
والدولية يف اختيارات الفاعلني.
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تنقسم الدراسة إىل ثالثة أجزاء وخامتة ،نعرض يف أولها باختصار
موقع العوامل الخارجية يف أدبيات االنتقال الدميقراطي عامة ،مع
إشارة رسيعة إىل الحاالت العربية .ونتناول يف الجزء الثاين ،وهو الجزء
الرئيس من الدراسة ،التأثري اإلقليمي والدويل يف مسارات االنتقال
التي شهدتها الدول العربية بعد ثورات عام  2011وذلك من خالل
دراسة خمسة موضوعات ،هي :نشأة الدولة ال ُقطْرية وتطور عالقاتها
بالخارج ،واألضواء الحمراء والخرضاء القادمة من القوى الدولية تجاه
نظم الحكم العربية ،ومحاربة اإلرهاب ومسألة الدميقراطية ،وعامل
اإلقليم املعادي للدميقراطية ،وأخ ًريا تراجع الدميقراطية وصعود
التسلطية .ويف الجزء األخري ،نقف باقتضاب عند الكيفية التي تم
من خاللها تبدل مواقف األطراف الدولية يف عدة حاالت لالنتقال
خارج العامل العريب .ويف الخامتة ،نورد أبرز الخالصات بشأن موضوع
الدراسة ،ونُ ْجمل بعض األسئلة ذات العالقة بأربع إشكاليات ترى
الدراسة أنها جديرة مبزيد من البحث.

أو ًلا :العوامل الخارجية في أدبيات
االنتقال الديمقراطي
مل يكن تجاهل العوامل الخارجية يف أدبيات االنتقال الدميقراطي
مطلقًا ،فقد ظهر اهتامم ببعض األبعاد؛ وذلك تأث ًرا إ ّما بالنقد الذي
تلقته افرتاضات حقل االنتقال ،وإ ّما استجاب ًة لتغريات وظواهر
دولية مؤثرة كانتهاء الحرب الباردة ،وتصاعد مظاهر العوملة ودرجة
االعتامد املتبادل بني الدول .لكن االهتامم بالعوامل الخارجية بدأ
غي بعض
يزداد تدريجيًا منذ تسعينيات القرن العرشين ،عندما ّ
الباحثني آراءهم((( ،وظهرت أدبيات تجادل يف عدم صحة االقتصار
عىل العوامل الداخلية يف فهم عمليات التغيري السيايس((( .كانت
 2من هؤالء فيليب شيميرت الذي رفض مع آخرين أخذ العالقات والعوامل الخارجية يف
الحسبان يف كتاب نرش عام  ،1986انظر:
Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter & Laurence Whitehead (eds.),
Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain
Democracies, Laurence Whitehead (foreword), vol. 4 (Baltimore: Johns
;Hopkins University Press, 1986), p. 19
ثم عاد يف عام  2001ليكتب أنه حان الوقت لتناول تأثري العوامل الخارجية يف اختيارات
الفاعلني الداخليني يف الدميقراطيات الجديدة تحديدًا ،انظر:
Schmitter, "The influence of the International Context," p. 27.
 3مثة توجه قديم داخل العالقات الدولية للربط بني العوامل الداخلية والخارجية،
أطلق عليه جيمس روزنو مصطلح  ،Linkage Politicsثم ظهرت مصطلحات أخرى مثل
 ،Glocalization، Intermesticsانظر:
James N. Rosenau (ed.), Linkage politics: Essays on the Convergence of
;)National and International Systems (New York: The Free Press, 1969
Steven Levitsky & Lucan A. Way, "Linkage versus Leverage: Rethinking the
International Dimension of Regime Change," Comparative Politics, vol. 38,
no. 4 (July 2006), pp. 379-400.
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مهم يف هذا الصدد؛ فقد اختارت الواليات
الحرب الباردة ً
عامل ً
املتحدة األمريكية وأوروبا الغربية دعم الدكتاتوريات الحليفة يف
إطار مواجهتها الشيوعية .مل يكن شعار الغرب األسايس هو دعم
الدميقراطية ،وإمنا مكافحة الشيوعية ،لكن ظلت هناك خطابات
بالغية عن نرش الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف بعض املناسبات.
ومع هذا ظل اهتامم ُجل األدبيات التي تناولت العوامل الخارجية
منصبًا عىل ما أطلق عليه "دعم الدميقراطية" Democracy
 ،(((Promotionوذلك حتى موجة االرتــداد التي عانتها نظم
الحكم الدميقراطية؛ إذ طُرح سؤال هل انتهت فاعلية سياسة دعم
الدميقراطية بالخارج؟ وما الدور الذي يؤديه تطور النسق الدويل
وما يصحبه من ظواهر كالعوملة ،والتكامل االقتصادي ،يف احتامالت
(((
انتشار الدميقراطية؟
مل تهتم أدبيات االنتقال مبا وراء مسألة دعم الدميقراطية تلك؛ إذ مل
تبحث كث ًريا يف األبعاد املتصلة بحقيقة أن الكثري من عمليات بناء
الدول والتغيري السيايس جاء يف أعقاب أحداث عاملية كربى ،كانهيار
اإلمرباطوريات القدمية ،وتفكك االستعامر ،والحربني العامليتني
األوىل والثانية ،وتفكك االتحاد السوفيايت ،وانتهاء الحرب الباردة.
فضل عن قلة البحوث التي تعالج أثر ظواهر أخرى مثل العوملة،
ً
ونفوذ الرشكات متعددة الجنسيات يف تطور الدول ومسارات
التغيري فيها تحدي ًدا ،سواء يف اتجاه الدميقراطية أو نحو التسلطية
وقمع الحريات.
كام مل تهتم أدبيات االنتقال بالعوامل الخارجية التي أشارت إليها
مدرسة التبعية واملــدارس اليسارية عمو ًما يف تفسري تأخر دول
العامل الثالث ،وطبيعة نظم الحكم فيها وتطورها (والتي منها
طبيعة النظام الرأساميل ،والعالقات املختلة بني املركز واألطراف،
ودور أجهزة املخابرات والسفارات األجنبية ،وأدوات ما يعرف
بـ "االستعامر الجديد") .كام مل يحظ عامل اإلرث االستعامري
باالهتامم أيضً ا .نعم ظهرت دراســات عدة تربط بني العامل
االستعامري من جهة ،وظواهر مثل التخلف والرصاعات العرقية
ورصاعات الهوية والخالفات الحدودية والفقر واملجاعات يف دول
الجنوب من جهة أخرى .لكن ظهرت يف املقابل دراسات أخرى ترى
 4انظر:
Thomas Carothers, Aiding Democracy Abroad: The Learning Curve
;)(Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 1999
Timm Beichelt, "The Research Field of Democracy Promotion," Living
Reviews in Democracy, vol. 3 (July 2012); Peter Simmons, "The State of the
Art in the EU Democracy Promotion Literature," Journal of Contemporary
European Research, vol. 7, no. 1 (May 2011), pp .129-142.
5 Peter Burnell & Richard Youngs (eds.), New challenges to Democratization
(New York: Routledge, 2010), pp. 3-7, 13-34.
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أن االستعامر كان من أسباب التقدم يف الجنوب ،ويختزل ُجل هذه
الدراسات  -ومعظمها يستخدم التحليل الكمي  -عامل االستعامر يف
بعد واحد أو بعدين ،كعدد سنوات االستعامر أو نوع االستعامر(((.
أما أدبيات االنتقال ،فغالبًا ال تصل إىل عامل االستعامر؛ رمبا لصعوبة
اختبار عالقات ارتباط أو سببية بني املتغريات ،أو بسبب صعوبة
موضوعاته وعبورها حقولً معرفية مختلفة .ويف منطقتنا العربية
غالبًا ما يُتهم من يبحث يف عالقة إرث االستعامر بنوعية نظم الحكم
بالوقوع يف براثن نظرية املؤامرة.
واملسألة املحورية التي غابت عن كثري من أدبيات االنتقال هي أن
العوامل الداخلية ال تعمل يف فراغ؛ فاالنتقال الدميقراطي يتطلب
وجود قوى داخلية تنادي به وتدفع من أجله ،عىل قاعدة برنامج
سيايس يقوم عىل الدميقراطية ،وما تقدمه العوامل الخارجية يف
الواقع هو إ ّما رفع تكلفة سلوك الحكومات التسلطية ومن ثم
تعزيز جهود القوى الدميقراطية ،وإ ّما تخفيض تكلفة االستبداد
ومن ثم ترسيخ أركانه وإضعاف أي قوى دميقراطية تعارضه .أي إن
النخب الحاكمة تعمل يف سياق مواجهتها قوى املعارضة ومطالب
التغيري إ ّما يف ظل سياق إقليمي ودويل منارص للدميقراطية أو
داعمٍ لالستبداد(((.
ويف الحاالت العربية ،مل تحظ العوامل الخارجية بالكثري من
االهتامم يف أدبيات السياسة املقارنة املختصة بالرشق األوسط؛ إذ
ظلت العوامل الداخلية محل اهتامم الكثري من الدراسات العربية
واألجنبية ،وكان املرور عىل العوامل الخارجية يتم ،يف حاالت كثرية،
يف سياقات مختلفة كاملسائل األمنية ،والقضايا الجيوسياسية ،والحرب
عىل اإلرهاب ،وغري ذلك(((.
6 Crawford Young, The African Colonial State in Comparative Perspective
(New Haven: Yale University Press, 1994), pp. 2-12; Daron Acemoglu, Simon
Johnson & James A. Robinson, "The Colonial Origins of Comparative
Development: An Empirical Investigation," American Economic Review,
vol. 91, no. 5 (December 2001), pp. 1369-1401; Julius A. Agbor, "How Does
"?Colonial Origin Matter for Economic Performance in Sub-Saharan Africa
in: Augustin K. Fosu (ed.), Growth and Institutions in African Development
;(New York: Routledge Studies in Development Economics, 2015), p. 309
"Gareth Austin, "African Economic Development and Colonial Legacies,
International Development policy, vol. 1 (December 2010), pp. 11-32.
 7هناك أدبيات تعالج مسألة دور العوامل الخارجية يف دعم االستبداد ،بعضها يركز عىل
الدول واملؤسسات الغربية ،وبعضها اآلخر يتناول دور الدول االستبدادية يف دعم االستبداد
خارج حدودها ،انظر عىل سبيل املثال:
Oisín Tansey, The International Politics of Authoritarian Rule (Oxford: Oxford
University Press, 2016); Rachel Vanderhill, Promoting Authoritarianism
Abroad (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2012).
 8حتى األدبيات التي تناولت دور الواليات املتحدة يف دعم االنقالبات ال يظهر هذا الدور
كعقبة من عقبات التحول بقدر ما يظهر يف سياق الحديث عن األمن أو مكافحة االرهاب
أو القضايا اإلقليمية.

 ددعلالا
رياني  /يناثلا نوناكوناك

كام مل متتد األدبيات لتدرس أثر تجاهل القوى الدولية أداء األنظمة
ومخرجاتها يف احتامالت التغيري فيها نحو الدميقراطية .أشري هنا
تحدي ًدا إىل الجوانب السياسية؛ أي أثر انتهاكات حقوق اإلنسان
وغلق املجال العام ومحارصة العمل السيايس السلمي يف احتامالت
االنتقال ونجاحه .تنتقد الحكومات الغربية عىل استحياء وبانتقائية
شديدة بعضً ا من هذه االنتهاكات ،لكنها مل تتوقف قط عن دعمها
األنظمة .أما عىل املستوى البحثي ،فثمة نزوع للرتكيز عىل الثقافة،
والقبيلة ،والنفط ،بصفتها عوامل مؤثرة((( .وت ُع ّد أطروحة عزمي
بشارة عن الطائفية مهمة يف هذا السياق؛ فهناك "طائفية سياسية"
تقوم بإعادة تأسيس الطوائف من جديد بوصفها "طوائف متخيلة"،
واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية(.((1
فضل عن عدم اهتامم األدبيات مبسألة أخرى هي إساءة استخدام
ً
التدخل االنتقايئ للخارج تحت شعارات الدميقراطية وحقوق
اإلنسان( ،((1فالحكام يستخدمونه للرتويج بأنه ٌ
خرق للسيادة الوطنية
وتدخل يف الشؤون الداخلية للدولة ،وتشارك نخب سياسية معارضة
ٌ
من التيارات كافة الحكومات يف ذلك .وترى نخب معارضة أخرى
(من تيارات مختلفة أيضً ا) أن التدخل الخارجي لفرض الدميقراطية
سترتتب عليه عملية تغريب ورضب لل ُهوية الوطنية ،واعترب آخرون
أيضً ا أن ثورات عام  2011متّت بتدبري أمرييك(.((1
ومتثل تقارير التنمية اإلنسانية العربية الصادرة عن برنامج األمم
مثال بارزًا آخر عن تجاهل العوامل الخارجية .فمنذ
املتحدة اإلمنايئ ً
عام  ،2002صدرت ستة تقارير مل تحظ العوامل الخارجية فيها إال
باهتامم متواضع .ففي تقرير  ،2004مثة جزء عن البيئة اإلقليمية
والدولية املعيقة ،وفيها حديث عن االحتالل اإلرسائييل لألرايض
الفلسطينية ،واالحتالل األمرييك للعراق وتصاعد اإلرهاب .ويف تقرير
فصل عن االحتالل وعالقته بانعدام األمن ،وكذا األمر مع
ٌ ،2009
تقرير  2016حيث ورد فصل عن أثر العنف والنزاع يف الشباب.
 9انظر:
Nazih N. Ayubi, Over-stating the Arab State: Politics and Society in the Middle
East (London and New York: I.B. Tauris, 1996); Roger Owen, State, Power
and Politics in the Making of the Modern Middle East, 3rd ed. (London and
New York: Routledge, 2004).
 10كتب بشارة "لقد قامت الطائفية السياسية بتأسيس الطوائف من جديد ،ولك ْن ،هذه
املرة ،عىل شكل طوائف متخيلة ،ال تقوم بذاتها ،بل تنشأ باالنتامء إليها .ومل تتوقف الطائفية
السياسية عند هذا الحد ،بل أسقطتها عىل التاريخ كله ليصبح تاريخ العرب تاريخ طوائف
متصارعة" ،انظر :عزمي بشارة ،الطائفة ،الطائفية ،الطوائف املتخيلة (الدوحة /بريوت :املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2018 ،
 11انظر يف هذا :عزمي بشارة ،يف املسألة العربية :مقدمة لبيان دميقراطي عريب ،ط 4
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)]2007[ 2018 ،الفصل األول ،وص .335
 12من هؤالء النخب املتحالفة مع األنظمة القدمية أو املستفيدة منها ،وهذا أمر طبيعي،
لكن القامئة ضمت مثقفني عربًا آخرين ،منهم عىل سبيل املثال طارق رمضان ،وجالل أمني،
وعاصم الدسوقي وغريهم.

ملف :العامل الخارجي واالنتقال الديمقراطي ،الحالة العربية
العوامل الخارجية والثورات العربية :أربع إشكاليات للبحث

بخالف هذا ال تتطرق التقارير إىل دعم الدول الكربى النظم املستبدة
وأثر ذلك يف أدائها ،وال تربط بني هذه العوامل الخارجية ومسألة
الدميقراطية وإعاقتها(.((1
ويف املقابل ،اهتمت دراسات قليلة يف الغرب بدور العامل الخارجي
قائل إن سبب فشل
يف بقاء االستبداد العريب؛ إذ كتب أحد الباحثني ً
التحوالت العربية نحو الدميقراطية هو دعم الواليات املتحدة
الحكومات وحاجتها إىل حلفاء عرب ،وإنه يف الحالة املرصية
كان الهدف هو الحفاظ عىل معاهدة السالم( .((1بينام اعترب آخر
أن الدميقراطية ليست مصلحة أمريكية يف عالقتها بنظم الحكم
العربية ،وأن الواليات املتحدة ترى أنه من األسهل التعامل مع
نخب حاكمة محدودة العدد عىل التعامل مع حكومات منتخبة
ضمن نظم دميقراطية( .((1وعمو ًما ،مثة من يتحدث عن تحالف
واشنطن مع الحكومات العربية يف سياقات مختلفة كالحديث عن
األمن أو التجارة أو اإلرهاب ،أما عند الحديث عن الدميقراطية،
فيعود ُجل املحللني والباحثني إىل عوامل الثقافة والدين واالقتصاد،
كام أرشنا.
لكن ومع اندالع ثورات عام  2011وما تالها من ثورات مضادة
وحروب أهلية ،كان من الصعب فهم ما يدور يف الدول العربية
بالرتكيز عىل العوامل الداخلية فقط .لقد اتضحت أهمية العوامل
الخارجية ،وال سيام يف ضوء التدخالت الخارجية يف ليبيا والبحرين
واليمن ومرص وسورية .لقد ح ّول خصوم الثورات يف الداخل والخارج
املنطقة ساحة للتدخالت اإلقليمية والدولية ،عىل نحو مل يسبق
له مثيل منذ حلف بغداد والعدوان الثاليث عىل مرص ،وذلك ليس
لتعزيز املطالب التي ثارت الشعوب من أجلها ،وإمنا إلعادة ترميم
املنظومة القدمية ،ورمبا لدعم منظومة أسوأ.
كان توين بلري ،رئيس وزراء بريطانيا األسبق ،واض ًحا يف معاداة ثورات
عام  ،2011فقد دافع يف ترصيحاته عن الرئيس املرصي املعزول
حسني مبارك قبل أيام من سقوطه ،ووصفه بأنه "شجاع ج ًدا"،
وحذّر من الترسع يف االنتخابات التي قد تجلب اإلخوان املسلمني
إىل السلطة ،كام أثنى عىل دور مبارك يف مفاوضات التسوية بني
قائل "إن الغرب كان عىل حق يف دعمه
الفلسطينيني واإلرسائيلينيً ،
" 13تقارير التنمية اإلنسانية العربية ( – )AHDRبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ" ،موقع
 ،UNDBشوهد يف  ،2019/1/10يفhttps://bit.ly/2SLAsa8 :
"14 Glenn E. Perry, "The Arab Democracy Deficit: The Case of Egypt,
Arab Studies Quarterly, vol. 26, no. 2 (Spring 2004).
15 Stephen Zunes, "Continuing Storm: The U.S. Role in the Middle
East," Foreign Policy in Focus, 1/4/1999, accessed on 5/11/2017,
at: https://goo.gl/xk4wfe; Stephen Zunes, "The United States and the
Prospects for Democracy in Islamic Countries," Foreign Policy in Focus,
21/1/2011, accessed on 5/11/2017, at: https://bit.ly/2M3xQSj
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عىل الرغم من نظامه االستبدادي ألنه حافظ عىل السالم مع
إرسائيل" ،مضيفًا أن عىل األوروبيني "إدارة" التغيري بطريقة توصل
إىل الحكم ما وصفه "حكومة منفتحة وعادلة ودميقراطية"( .((1واعترب
سهل ،وسيتطلب
باحث أمرييك أن "ركوب املوجة الحالية لن يكون ً
إبدا ًعا وموارد وقدرة عىل إقناع حلفاء قلقني بأنه يتعني التحكم
يف التغيري ،وليس إيقافه أو الرتاجع عنه"( .((1ويف الجزء التايل من
انعكاسا
الدراسة سنوضح كيف أن سياسات الدول الكربى جاءت
ً
لتلك املواقف والترصيحات إىل حد بعيد.

ثان ًيا :التأثير اإلقليمي والدولي في
مسارات االنتقال العربية
كانت األدوار التي قامت بها قوى إقليمية ودولية يف توجيه دفة عمليات
االنتقال يف عدد من مسارات ثورات عام  2011واضحة .ففي ليبيا ،مل
يكن إسقاط النظام ممك ًنا من دون الدعم الخارجي ،لكن البالد أضحت
ساحة لنفوذ قوى إقليمية ودولية عدة ،ومل يكن بناء دولة املؤسسات
الدميقراطية من أهداف هذه القوى( .((1ويف اليمن ،ق ّدمت أطراف
إقليمية ما ُعرف باملبادرة الخليجية التي نَ َز َعت فتيل الثورة وأبقت عىل
الحزب الحاكم القديم ،ليقوم هذا الحزب وجامعة أنصار الله (الحوثية)
 16انظر:
Chris McGreal, "Tony Blair: Mubarak is 'Immensely Courageous and a Force for
Good'," The Guardian, 2/2/2011, accessed on 5/12/2017, at: https://goo.gl/tQmiwp
رمبا من األهمية اإلشارة هنا إىل اتساق مواقف املسؤولني الربيطانيني من اللورد كرومر
إىل توين بلري يف شأن طبيعة الحكم يف دولة محورية مثل مرص .فقد لخّص رجل السياسة
االستعامرية الربيطاين اللورد كرومر ( )1917-1841يف كتابه الصادر يف  1910ما أراده
املستعمر وقت خروجه من مرص ،عندما تحدث عن أهمية أن ترتك بريطانيا وراءها نظام
حكم "مستقر" قادر عىل "تاليف الفوىض واإلفالس" ،وعىل منع "املسألة املرصية من أن تصبح
سببًا خط ًريا من أسباب خلق املتاعب ألوروبا" ،وأن يترصف هذا الحكم "وفق مبادئ تتفق
مع املتطلبات العامة للحضارة الغربية" ،مضيفًا أن عىل بريطانيا التخيل عن سياسة عدم
التدخل األورويب ،وأنه "ملن دواعي سخرية القدر افرتاض أن أوروبا ستكون متفر ًجا سلب ًيا
يف حال تشكيل حكومة رجعية يف مرص ،تؤسس عىل مبادئ إسالمية خالصة ،وأفكار رشقية
عتيقة وبالية" .انظر:
Evelyn Baring Earl of Cromer, Modern Egypt (New York: Cambridge
University Press, 2010), p. 904.
 17الباحث هو جيه سكوت كاربنرت ( Scott Carpenterمدير "مرشوع فكرة :هزمية
التطرف من خالل قوة األفكار" يف معهد واشنطن لسياسة الرشق األدىن) ،وأقواله جاءت
يف شهادة له أمام اللجنة الفرعية حول الرشق األوسط وجنوب آسيا التابعة للجنة الشؤون
الخارجية مبجلس النواب األمرييك بعد عودته من جولة لتقيص الحقائق يف تونس ومرص يف
نيسان /أبريل  ،2011انظر نص الشهادة:
"J. Scott Carpenter, "Shifting Sands: Political Transitions in the Middle East,
Policy Analysis, The Washington Institute for Nearest Policy, 13/14/2011,
accessed on 5/11/2017 at: https://goo.gl/jA22v2
 18انظر بتوسع :يوسف محمد الصواين" ،انتفاضة  17فرباير يف ليبيا :إسقاط النظام
وقضايا بناء الدولة" ،يف :يوسف محمد الصواين وريكاردو رينيه الرميونت (محرران) ،الربيع
العريب :االنتفاضة واإلصالح والثورة ،ترجمة وتحقيق لطفي زكراوي (بريوت :منتدى املعارف،
 ،)2013ص .152-148
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دول
بالخروج عسكريًا عىل نتائج الحوار ،وإشعال حرب امتدت لتشمل ً
إقليمية عدة( .((1ويف البحرين ،تم إجهاض الحراك الشعبي بتدخل
خليجي مبارش .ويف مرص ،ساهم الدعم اإلقليمي والدويل للثورة املضادة
يف إجهاض ثورة  25يناير وإعادة إنتاج منظومة بوليسية قمعية .أما
حرب طاحنة بحكم تدخل أطر ٍ
اف
يف سورية ،فقد تحولت الثورة إىل ٍ
متعددة إقليمية ودولية .ولعل النجاح النسبي للثورة التونسية يرتبط
إىل حد بعيد ب ُبعد البالد عن تنافس الدول الكربى( ،((2مع أن قوى
إقليمية تحاول التأثري يف املسار السيايس هناك .ولفهم التأثري اإلقليمي
والدويل يف مسارات التغيري العربية ،نتناول فيام ييل خمسة موضوعات،
تتداخل فيها العوامل التاريخية ،والسياسية ،واالقتصادية ،واإلسرتاتيجية،
كام يوضحها الشكل.
شكل توضيحي :العوامل الخارجية ومسألة الحكم والدميقراطية يف
البلدان العربية

ﻧﺸﺄة اﻟﺪوﻳﻼت
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺨﺎرج

ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺎﻤﻳﺔ
ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

اﻟﺨﺎرج وﻣﺴﺄﻟﺔ
اﻟﺤﻜﻢ
واﻟﺪﻤﻳﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﰲ اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻹﻗﻠﻴﻢ اﳌﻌﺎدي
ﻟﻠﺪﻤﻳﻘﺮاﻃﻴﺔ

للمنطقة العربية تاريخ طويل مع التداعيات السلبية للتدخل
الخارجي ،فنشأة الدول الوطنية أو ال ُقطْرية العربية متت بأفعال
خارجية يف األساس ،ويف ظل أوضاع النسق العاملي متعدد القوى
القطبية نهاية القرن التاسع عرش ومطلع القرن العرشين ،وما ارتبط
بها من تكالب الدول االستعامرية عىل املنطقة واحتاللها عقو ًدا
طويلة ،و َج ّر العرب ضد الدولة العثامنية يف الحرب العاملية األوىل ،ثم
خروج فرنسا وبريطانيا من املنطقة بعد تقسيم مواقع النفوذ بينهام،
ورسم حدود مصطنعة فيها ،وزرع الدولة الصهيونية ،كيانًا استيطان ًّيا
إحالليًّا ،تاب ًعا سياسيًا واقتصاديًا للغرب ،وغريبًا حضاريًّا وثقافيًّا عن
املنطقة .بل يرى عبد الوهاب األفندي أن نشأة النظام الدويل املعارص
جاءت "عىل حساب املسلمني" ،فقد خرج هذا النظام "إىل الوجود
عىل أنقاض الدولة العثامنية ،دولة املسلمني املركزية ،حيث مزقتها
الدول الغربية الكربى أشالء ثم توارثتها .وصاحب هذا إخضاع العامل
اإلسالمي بأكمله للهيمنة االستعامرية من قبل نفس هذه القوى
األوروبية"( .((2فهل ميكن تجاهل هذه النشأة غري الطبيعية للدول
ال ُقطْرية ،ونحن نبحث يف طبيعة أنظمة الحكم التي قامت يف هذه
الدول ويف فرص تطورها نحو الدميقراطية؟

اﻟﺤﺮب ﻋﲆ
اﻹرﻫﺎب وﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ

ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺪﻤﻳﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﰲ اﻟﻐﺮب وﺻﻌﻮد
ﻤﻧﺎذج ﺗﺴﻠﻄﻴﺔ

املصدر :من إعداد الباحث.

 .1نشأة الدول الوطنية العربية وتطور
عالقاتها بالخارج
يقتيض فهم محاوالت االنتقال الدميقراطي يف الدول العربية العودة
إىل التاريخ القريب ،أي إىل ما قبل ثورات عام  2011بعقود؛ إذ
 19عبد الفتاح مايض ،عمليات الحوار بعد انتفاضات  2011العربية (جنيف :مؤسسة
قرطبة بجنيف ،)2016 ،ص .37-34
الصغي" ،الثورة التونسية :ثورة الكرامة" يف:
ة
ي
عل
عمرية
 20ملزيد من التفاصيل انظر:
ّ
ّ
الصواين والرميونت (محرران) ،ص .80

ومنذ انتهاء الحرب العاملية الثانية وحتى انتهاء الحرب الباردة مطلع
التسعينيات من القرن املنرصم ،ويف ظل دولة ما بعد االستعامر ،ظلت
للسياسة الخارجية األمريكية ثوابت ليس من بينها دعم الحريات
والدميقراطية .هذه الثوابت هي ضامن تدفق النفط وبأسعار
رخيصة ،أي عدم استقاللية قرار النفط؛ وأمن الدولة اإلرسائيلية
وضامن تفوقها العسكري النوعي عىل جريانها العرب كافة؛ وحامية
حلفائها من الحكام العرب ،وما ترتب عىل هذا من عالقات سياسية
وعسكرية قوية ربطت بني حكومات وجيوش املنطقة وحكومات
وجيوش غربية.
ويف أعقاب هجامت الحادي عرش من سبتمرب  ،2001حلت مسألة
اإلرهاب محل الخطر الشيوعي ،وصار املرسح الرئيس للحرب عىل
 21عبد الوهاب األفندي ،اإلسالم والدولة الحديثة (لندن :دار الحكمة ،)1991 ،ص .122-121
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اإلرهاب هو الدول العربية واإلسالمية ،وباسم هذه الحرب رشعت
الواليات املتحدة يف سياسة جديدة لتغيري األنظمة يف الرشق األوسط،
أسمتها تغيري النظام Regime Change؛ باعتبار أن هذه األنظمة
مسؤولة عن قمع الحريات وتوليد التطرف ،فكان احتالل أفغانستان
والعراقَ .رفَ َعت هذه السياسة شعارات الدميقراطية وبناء الدولة
 ،Nation Buildingإال أن هذا مل يتحقق يف الواقع ،بل انتهى األمر
يف العراق إىل قتل املاليني وتهجري ماليني أخرى ،وتدمري مقدرات
البالد ،ومد النفوذ اإليراين ،وزرع طائفية مقيتة .ولنا عودة ملسألة
اإلرهاب واستخدام خطابه لرتسيخ االستبداد.
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أ ّمة ذات سيادة ،ومل تحظ بفرصة الرصاع بعد ذلك للتحول إىل أ ّمة
من املواطنني"( ،((2مضيفًا أن "العنارص التي متنع تحقق األ ّمة يف
داخل الدولة القطرية وخارجها ،هي نفسها العنارص التي تعيق
التحول الدميقراطي"( ،((2وأنه ال ميكن أن يتم التحول الدميقراطي
من دون أن ينتظم الدميقراطيون يف كل قطر عريب ،ومن دون
إرادة وفعل دميقراطي(.((2
ال شك يف أن التجزئة عقبة أساسية أمام التقدم والدميقراطية،
وال شك أيضً ا يف أن مطالب الثورات العربية متقاربة للغاية ،لكن
مثة حقائق أخرى ذات أهمية ،أولها أن كل التجارب الوحدوية
التي رفعها حكام مستبدون آلت إىل الفشل يف عاملنا العريب ،وأنه
من غري املمكن تصور أن النظم املستبدة الراهنة ستنجز هدف
الوحدة العربية ،وهي التي فشلت يف تحقيق أهداف أقل من
فضل عن أن مثة مناطق أخرى اتجهت نحو
ذلك كث ًريا( .((2هذا ً
التكتل أو التعاون ،مبستويات مختلفة من النجاح ،بعد أن انتقلت
إىل الدميقراطية كام يف أوروبا وأمريكا الالتينية .هذه إشكالية من
إشكاليات متعددة تتصل مبسألة الحكم يف الوطن العريب ،مل تكن
تعانيها ُجل الحاالت األخرى خارج العامل العريب ،وتحتاج بال شك
إىل مزيد من البحث.

من األهمية اإلشارة هنا إىل أن مناقشة دور االستعامر يف إعاقة
الدميقراطية العربية أنتجت يف حد ذاتها الكثري من التوترات،
وكانت سب ًبا من أسباب االستقطاب .فقد ظهرت مواقف حدية،
إذ ات ُّهم من يبحث يف دور االستعامر والعوامل الخارجية بتبني
نظرية املؤامرة والتفسريات التبسيطية واالختزالية ،بينام ات ُّهم
من دعا إىل تجاوزها كل ًّيا بالتغريب وتجاهل ثوابت األمة .لكن،
وبعي ًدا عن هذا السجال غري الصحي ،من العرب من اعترب أيضً ا
أن االستعامر ميثل عقبة أمام الدميقراطية عرب تفتيته األمة،
وظهرت دراســات ترى أن من غري املمكن أن تكون "الدولة
الوطنية العربية" إطا ًرا صال ًحا إلحداث االنتقال الدميقراطي الذي
دعت إليه ثورات عام  ،2011ألنها مل تشكل يو ًما "وحدة عضوية
متكاملة األركان ذات رشعية تاريخية ناجزة" ،وأن أي "ثورة
دميقراطية اجتامعية يف العامل العريب" ميكن أن تتم "عىل مستوى
الحقل السيايس العريب ككل ،أو ال تتم" ،ومن دون هذا "ستنقلب
حركات الربيع العريب إىل مشاريع ثورات مضادة وحروب أهلية
مستمرة ،تعيد إنتاج دول وطنية أكرث ضعفًا وانقسا ًما من
سابقاتها"( .((2بينام رأى آخرون أن "تجزئة الوطن العريب حرفت
الحركة القومية عن املهام الدميقراطية ،بخلقها أزمة رشعية للدول
القامئة .ولكن عىل صعيد آخر ،تح ّول التعرض املستمر لرشعية
الدول ،تحول بحد ذاته ،إىل حجة لتعليل غياب الدميقراطية"(،((2
وأن "الدميقراطية يف البلدان العربية هي رشط تحقيق أي شكل
من الوحدة العربية الطوعية بني الدول القامئة"( .((2وأشار بشارة،
قبل اندالع الثورات بسنوات ،إىل أن هناك "مسألة عربية" سببها
أن "أكرب قومية معارصة مل تحظ بحق تقرير املصري بالتحول إىل

 .2األضواء الحمراء والخضراء
كان من نتائج تلك النشأة املشوهة للدول ال ُقطْرية العربية أن قامت
العالقات بني القوى الكربى واألنظمة العربية عىل أسس مختلة تقوم
عىل عالقات التبعية والهيمنة .تعتمد هذه األنظمة عىل حامية
بديل من اعتامدها
القوى الغربية الكربى يف بقائها واستمرارها ،وذلك ً
عىل شعوبها يف رشعية قيامها واستمرارها .ولهذا مثلت الثورات
العربية التحدي األهم لهذه املعادلة ،فمن املعروف أن أي انتخابات
دميقراطية تجرى يف أعقاب عملية انتقال دميقراطي ناجحة يصحبها
عنرص الاليقني بشأن من سيصل إىل السلطة وحجم قوته الشعبية
والربملانية ،ومن املعروف أيضً ا أن الحكومات التي تصل إىل السلطة
عرب تلك االنتخابات الحرة تضع نصب أعينها مطالب من انتخبها يف
املقام األول .ومن هنا فعنرص الاليقني يف الحاالت العربية ليس أم ًرا
محليًا؛ إذ تهتم به أيضً ا الدول الكربى ذات النفوذ يف املنطقة.

 22انظر يف هذا بتوسع :رفعت رستم الضيقة" ،الدولة الوطنية العربية :حالة
انتقالية مستمرة" ،يف :مجموعة مؤلفني ،أطوار التاريخ االنتقايل :مآل الثورات العربية
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2015 ،ص .241 ،224 ،216
 23عزمي بشارة ،املجتمع املدين :دراسة نقدية ،ط ( 6الدوحة /بريوت :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات ،)2012 ،ص .350-349
 24املرجع نفسه ،ص .281

 25بشارة ،يف املسألة العربية ،ص .336
 26املرجع نفسه ،ص .337
 27املرجع نفسه ،ص .113 ،96
 28كان من األسباب التي أوردها كيسنجر لخوف الواليات املتحدة من ثورات 2011
هو أن تتجه الحكومات العربية الدميقراطية نحو شكل من أشكال الوحدة ،وذلك كام
سنشري الحقًا.
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كان هناك ،منذ نشأة النظام العريب بعد الحرب العاملية األوىل وحتى
اليوم ،شبه مامنعة غربية (أو ضوء أحمر) أمام الدميقراطية العربية
إذا ما أتت بقوى سياسية مستقلة ته ّدد املعادلة املشار إليها أو
الوضع القائم يف املنطقة ،وتهدد الحدود التي ُرسمت للمنطقة يف
اتفاقية سايكس  -بيكو عام  .1916إن املنطق الحاكم لهذه املامنعة
هو أن ظهور حكومات دميقراطية يف املنطقة سيؤدي إىل ظهور تكتل
عب هرني كيسنجر عن هذا بكل وضوح عندما ح ّدد
عريب ،وقد ّ
مرتكزات السياسة األمريكية إزاء املنطقة بعد ثورات عام  2011يف
"أمن النفط" و"أمن إرسائيل" ،موض ًحا أن املبدأ األه ّم الذي يجب أن
أي قوة إقليمية تستطيع أن
تهتم به هذه السياسة هو منع ظهور ّ
تجمع دول املنطقة حولها( .((2وهذا التخ ّوف األمرييك أمر واقع منذ
سنوات؛ فعىل سبيل املثال تحدث أحد التقارير الدورية الصادرة عن
مجلس االستخبارات الوطني األمرييك التي تهتم باالتجاهات العاملية
املستقبلية ،عن تخوفه من ظهور نواة لوحدة عربية إسالمية تقيم
سلطة عابرة لحدود الدولة القومية(.((3
وتظهر املامنعة الغربية جلية يف الدعم العسكري واالقتصادي الذي
تتسلمه األنظمة العربية من الدميقراطيات الغربية .وبحسب إحدى
الدراسات الحديثة ،فإن الواليات املتحدة قدمت معونات عسكرية
لنحو  70يف املئة من الدكتاتوريات يف العامل خالل السياسة التي
اتبعتها يف الحرب الباردة لدعم الدميقراطية لتغيري "الدكتاتوريات
الرشيرة"( .((3وتتبع باحث أمرييك العالقات األمريكية  -املرصية منذ
السبعينيات ،لينتهي إىل القول إن هذه العالقات منعت أو أجهضت
فرص االنتقال إىل الدميقراطية يف مرص( .((3وكانت املواقف الغربية
من الثورتني التونسية واملرصية كاشفة؛ إذ متت التضحية باملبادئ
يف سبيل املصالح .فالواليات املتحدة انحازت يف البداية إىل األنظمة
القدمية ،وبعد فرتة من االرتباك ترددت يف دعم بدائل لزين العابدين
بن عيل وحسني مبارك خوفًا من وصول اإلسالميني إىل الحكم وتهديد
املصالح األمريكية .يف الحالة التونسية ،أعربت الواليات املتحدة عن
قلقها من العنف وظلت تدعم النظام حتى بعد هروب بن عيل،
ودعت الحكومة الجديدة إىل تنفيذ وعوده التي أعلنها يف خطابه
29 Henry A. Kissinger, "Defining a U.S. Role in the Arab Spring," The
International Herald Tribune, Henry A. Kissinger, April 2, 2012, accessed on
15/11/2017, at: https://bit.ly/2D5dO8s
30 National Intelligence Council (NIC), Mapping the Global Future:
Report of the National Intelligence Council's 2020 Project. (Washington:
December, 2004), p. 81, accessed on 11/11/2017, at: https://bit.ly/1Z14Slp
31 Whitney Webb, "Exporting 'Democracy': US Provides Military Aid
to More Than 70 Percent Of World's Dictatorships," MintPress News,
27/9/2017, accessed on 25/11/2017, at: https://bit.ly/2FX0NQv
32 Jason Brownlee, Democracy Prevention: The Politics of the U.S.-Egyptian
Alliance (New York: Cambridge University Press, 2012).

 ددعلالا
رياني  /يناثلا نوناكوناك

قبل رحيله ،والحقًا أعلنت عن دعمها السالم واالستقرار وبناء مجتمع
أكرث دميقراطية يف تونس(.((3
ويف مرص ،وبرغم انفتاح الواليات املتحدة عىل القوى السياسية
كافة ،ومن ضمنها اإلخوان املسلمون ،فإن اتصاالتها األهم كانت مع
املجلس العسكري .وبعد فوز مرشح اإلخوان بالرئاسة ،أعلن أوباما
موقفًا جدي ًدا لبالده هو أن الحكومة التي يتزعمها اإلسالميون يف
مرص ليست حليفة وال عدوة ،واستمرت املعونة العسكرية من دون
قليل ،ومل تخصص أموال
تغيري ،مع تقليص املعونات االقتصادية ً
جديدة لدعم التحول الدميقراطي .وميكننا هنا مقارنة هذا بالدعم
الذي يحصل عليه النظام الحايل بفضل جهود اللويب اإلرسائييل
بواشنطن .ففي أعقاب تدخل الجيش وإطاحته الرئيس املنتخب
عام  ،2013مل تستخدم اإلدارة األمريكية كلمة االنقالب ،وكان ُجل
البيانات والترصيحات األمريكية منصبًا عىل نبذ العنف ورسعة عقد
انتخابات جديدة.
واستمر التنسيق العسكري بكثافة بني البلدين( ،((3برغم انقسام
اإلدارة حول الوضع يف مرص .واعترب وزير الخارجية جون كريي أن ما
حدث يف مرص ميثل "استعادة للدميقراطية"( .((3كام استمرت املعونة
العسكرية برغم تأخري أجزاء منها ،وأعلن الجرنال مارتن دميبيس،
رئيس هيئة األركــان املشرتكة ،بوضوح يف جلسة استامع مبجلس
الشيوخ بعد أيام من بيان  3متوز /يوليو  ،2013عن أهمية املصالح
املشرتكة بني الواليات املتحدة والجيش املرصي تحدي ًدا ،مؤك ًدا أهمية
االستثامر يف الرشاكة القوية بني الطرفني ،ومش ًريا إىل أن بالده "تتمتع
باملرور التفضييل يف قناة السويس" ،وإىل التزام الجيش اتفاقيات
كامب ديفيد ،وإىل أن "الجيش اإلرسائييل يع ّد الجيش املرصي
رشيكًا قويًا"( .((3وبعد االنتخابات الرئاسية الشكلية يف  ،2014عادت
العالقات املرصية  -األمريكية ملا كانت عليه أيام مبارك ،واستقبل
أوباما الجرنال عبد الفتاح السييس عىل هامش اجتامعات الجمعية
العامة لألمم املتحدة يف أيلول /سبتمرب  ،2014وأضاف الكونغرس
إىل القانون الذي ينظم املساعدات ملرص ما يسمح لوزير الخارجية
 33عزمي بشارة ،الثورة التونسية املجيدة :بنية ثورة وصريورتها من خالل يومياتها
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،)2012 ،ص .329-326
 34أجرى السييس ووزير الدفاع األمرييك نحو  30مكاملة هاتفية يف الفرتة بني  3متوز /يوليو
حتى  19كانون األول /ديسمرب  .2013انظر :محمد املنشاوي ،أمريكا والثورة املرصية :من 25
يناير إىل ما بعد  3يوليو ،شهادة من واشنطن (القاهرة :دار الرشوق ،)2014 ،ص .333-332
35 Michael R. Gordon & Kareem Fahim, "Kerry Says Egypt's Military Was
'Restoring Democracy' in Ousting Morsi," The New York Times, 1/8/2013,
accessed on 11/1/2019, at: https://nyti.ms/2PFl64r
 36انظر ما قال دميبيس عندما كان يتحدث عن الجيش املرصي:
Nomination of Gen Martin E. Dempsey, U.S. Senate Committee on Armed
Forces, 18/7/2013, accessed on 6/12/2017 at:https://goo.gl/cQVDmX
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بالتنازل عام يسمى شهادة الدميقراطية املطلوبة إذا كان هذا يف
مصلحة األمن القومي األمرييك(.((3
وتم الحقًا ،يف نيسان /أبريل  ،2015رفع الحظر عن إمدادات
السالح ملرص ،والذي كان معمولً به منذ ترشين األول /أكتوبر
 ،2013لقد كان الحظر هو االستثناء نظ ًرا إىل أوضاع أمريكية
داخلية ،أما الطبيعي فهو التحالف ،وقد أوضح السييس ذلك عام
قائل إن "الواليات املتحدة مل تخذلنا أب ًدا خالل السنوات
ً ،2015
املاضية" ،وإن "السنتني املاضيتني كانتا مبنزلة اختبار حقيقي
لقوة العالقات بني مرص والواليات املتحدة األمريكية وتحملها"(.((3
والجديد هو ما أعلنه البيت األبيض عن نية الواليات املتحدة وقف
السامح ملرص برشاء األسلحة باالئتامن بد ًءا من العام املايل ،2018
وكذا إعادة هيكلة العالقات العسكرية مبا يحقق املصالح املشرتكة،
وذلك بأن تقترص أهداف األسلحة األمريكية للجيش املرصي عىل
دعم قدراته يف أربعة مجاالت ،هي "مكافحة اإلرهــاب ،وأمن
فضل عن "صيانة األنظمة
الحدود ،وأمن سيناء ،واألمن البحري"ً ،
العسكرية املوجودة بالرتسانة املرصية" .ويع ّد هذا التغيري جوهريًا؛
ألنه يتعلق مبسائل أساسية متس عقيدة الجيش ،ومهامته ،ونظم
تسليحه ،ومتويله.

15
ومع صعود اليمني املحافظ ،ووصول دونالد ترامب إىل الرئاسة
عام  2017صارت السياسة األمريكية أكرث سفو ًرا يف انحيازها التام
إىل النظم املستبدة .بل األخطر من ذلك هو أن ترصيحات ترامب
كشفت جوانب مل تكن معلنة من قبل يف عالقات الهيمنة األمريكية
عىل نظم الحكم العربية .فقد أشار يف نيسان /أبريل  2018إىل أن
األنظمة العربية لن تدوم أكرث من أسبوع إذا ُرفع الدعم األمرييك
عنها؛ ألن الواليات املتحدة هي التي تحميها(((4؛ وهو ترصيح ك ّرره
مرات عدة بعد هذا .ويف أعقاب قتل الصحايف السعودي جامل
خاشقجي يف قنصلية بالده يف إسطنبول يف ترشين األول /أكتوبر
 ،2018كشف ترامب عن بعد آخر يف عالقة بالده بالسعودية
تحدي ًدا إن صح ما قاله؛ ففي  22ترشين الثاين /نوفمرب  ،2018قال
مرب ًرا دفاعه عن السعودية "من دون حليف قوي مثل السعودية
[ ]...سوف تشهد إرسائيل أوقاتًا عصيبة [ ]...ماذا يعني هذا؟
إرسائيل سرتحل [ ]...هل تريدون أن تغادر إرسائيل املنطقة؟"(.((4
وكان ويل العهد السعودي ،محمد بن سلامن ،قد كشف جان ًبا آخر
من تلك املعادلة حني اعترب سياسة بالده يف نرش الوهابية وبناء
املدارس واملساجد يف الخارج جز ًءا من الحرب الباردة وبطلب من
الدول الغربية(.((4

وتبني أن السييس كان قد أبلغ واشنطن يف آذار /مارس – 2013
غالبًا عرب جرناالت البنتاغون الذين نُقل لهم امللف املرصي – بأن
حكم اإلخوان يف مرص قد انتهى( .((3وظهرت الحقًا عدة مقاالت يف
الصحف األمريكية تشري إىل هذا ،وإىل األدوار التي قامت بها اإلمارات
والسعودية أيضً ا( .((4كام ظهرت أيضً ا ترصيحات آلخر رئيس وزراء يف
عهد مبارك ،الجرنال أحمد شفيق ،عن دوره يف مواجهة اإلخوان من
ديب ،وذلك بالتنسيق مع السفارة األمريكية ومعهد واشنطن لدراسات
الرشق األدىن(.((4

أما األوروبيون فقد صدرت عنهم بيانات وترصيحات تدعم مطالب
التغيري يف مرص ،وإدانة العنف واستعادة األموال املنهوبة يف البنوك
األوروبية ،كام أعلن االتحاد األورويب عن مخصصات مالية لدعم
دول الربيع العريب ،لكن ،رفض االتحا ُد األورويب تسمي َة ما حدث يف
" 2013انقالبًا" ،وتعامل مع النظام يف مرص ،ما عدا السويد والرنويج
اللتني دانتا االنقالب .وحاول االتحاد التوسط بني األطراف يف مرص
ليس الستعادة الرشعية الدستورية ،وإمنا لضامن مشاركة الجميع يف

 37هذه الصالحيات أعطيت من قبل لكونداليزا رايس عام  ،2008انظر :عزمي بشارة،
ثورة مرص ،ج  ،2من الثورة إىل االنقالب (الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،)2016 ،ص .462
38 PBS News Hour, "Egypt's President on Fighting Islamic State,
U.S. Relations," PBS News Hour, 28/9/2015, accessed on 4/10/2017,
at: https://to.pbs.org/2CHuT85
39 David D. Kirkpatrick, "U.S. Sought Delay of Morsi's Ouster, Egyptian
Leader Says," The New York Times, 6/5/2014, accessed on 4/10/2017,
at: https://goo.gl/RTH2th
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مسار  2013وإقناع اإلخوان بذلك( .((4وبعد ذلك عادت العالقات
لطبيعتها مع مرص وتعاظمت صفقات التجارة والسالح .وقد كشف
محمد الربادعي يف أيار /مايو  2015أن من َوضَ َع خريطة الطريق
التي أعلنت يف  3متوز /يوليو  2013هو برناردينو ليون ممثل االتحاد
األورويب يف جنوب املتوسط يف ذلك الوقت(.((4
وتكشف هذه املواقف جميعها الوجوه املتعددة للحكومات
األوروبية ،وهذا أمر ليس جدي ًدا ،فقد أُطلق عىل دبلوماسية بريطانيا
يف النصف األول من القرن العرشين "دبلوماسية الزنجي األبيض" يف
تعاملها املزدوج مع العرب والجامعات اليهودية يف فلسطني .إ ّن معيار
املصالح (كام تفهمها القوى األوروبية يف النفط والتجارة ومبيعات
السالح وأمن اإلرسائيليني ومكافحة اإلرهاب ومنع وصول حكومات
وطنية تغري ميزان القوة) هو املعيار الحاكم لتلك الحكومات .وقد
عب بشارة عن هذا بدقة حني أشار إىل أن أوروبا مل تتخل عن تلك
ّ
(((4
السياسة إال "عندما كانت مجربة عىل ذلك بفعل الحراك الشعبي" .
ولهذا فإ ّن ميزان القوة املختل بني العرب والقوى الغربية ال يُع ّدله
إال التسلح بقوة الشعوب وقيام حكومات مدنية منتخبة ميكن
مراقبتها ومحاسبتها.
الخوف من الدميقراطية العربية يرتجم أيضً ا يف ضوء غريب آخر ،أخرض
هذه املرة أمام الحلفاء والخصوم من الحكومات العربية عىل حد
سواء ،وذلك لالستمرار يف قمع املعارضني متى كان هذا القمع يف
صالح منع وصول حكومات مناوئة للمصالح الغربية .ففي املايض،
مرت املذابح ضد اإلخوان املسلمني يف حامة السورية ( ،)1982وقمع
ثورات الشيعة واألكـراد يف العراق ( ،)1991وقمع مترد بالجيش
يف ليبيا ( )1993من دون إدانة من الجامعة الدولية .واليوم مرت
ويالت الحرب يف سورية واليمن ومذابح ميداين رابعة والنهضة يف
مرص ،وما تالها من انتهاكات ،من دون إدانة دولية حقيقية .ومؤخ ًرا
أثبتت قضية مقتل الطالب اإليطايل جوليو ريجيني وتغايض إيطاليا
واالتحاد األورويب عنها إعالء املصالح االقتصادية والعسكرية ليس
عىل انتهاكات حقوق اإلنسان العريب فقط ،وإمنا عىل انتهاكات
حقوق الرعايا األوروبيني يف الدول العربية أيضً ا.
ويف الواقع مثة تقارير حقوقية تكشف الدور الخارجي يف دعم
مثل ،كشف
النظم املستبدة يف العامل العريب؛ ففي الشأن املرصي ً
 45أكد محمد محسوب ،وزير الشؤون الربملانية إبان فرتة حكم محمد مريس ،هذا األمر
يف شهادته عن تلك الفرتة يف عدة مناسبات ،مؤكدًا أن الهدف كان إقناع اإلخوان مبا حدث،
ومش ًريا يف ذات الوقت إىل أن السييس ماطل يف الرد عىل مبادرة االتحاد األورويب حتى يصل
إىل فض االعتصامات بالقوة وإفشال املبادرات كافة.
46 "ElBaradei Reveals Role in 2013 Egyptian Coup," The New Arab,
8/7/2015, accessed on 10/12/2017, at: https://bit.ly/2CcItOm
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 ددعلالا
رياني  /يناثلا نوناكوناك

تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية أن فرنسا زودت مرص خالل
الفرتة  2016-2012بكميات من األسلحة تفوق ما ز َّودتها به طوال
العرشين عا ًما السابقة ،وأن عام  2017وحده شهد تصدير معدات
عسكرية وأمنية تزيد قيمتها عىل  1.4مليار يورو .وذكر التقرير
أن سياسة فرنسا هذه تستخف بالقانون الدويل؛ ألن قوات األمن
املرصية تستخدم هذه املعدات يف قمع املظاهرات كام حدث يف
الفرتة  ،2015-2012وألن هذه السياسة تخرتق الحظر الذي تبناه
االتحاد األورويب عام  2008أو ما يسمى قواعد "املوقف املشرتك
لالتحاد األورويب" التي تنظم الرقابة عىل صادرات املعدات والتقنيات
العسكرية( .((4تعرف فرنسا جي ًدا أن هذه األسلحة لن تستخدم إال
عىل النحو الخاطئ ما دامت يف أيدي نظم قمعية ،برغم إعالنها عن
عدم مسؤوليتها عن االستخدام الخاطئ لهذه األسلحة.
وهنا نشري إىل أن فهم بعض الباحثني الغربيني للواقع العريب سيظل
مثل
منقوصا ،ما دام يتم تجاهل ذلك الضوء األخرض؛ فإيفا بيلني ً
ً
كتبت عام  2004قائلة إن املشكلة يف الرشق األوسط ليست يف غياب
الرشوط املسبقة للدميقراطية ،بقدر ما هي يف الرشوط الداعمة
لالستبداد ،وال سيام األجهزة األمنية( .((4وهذا الفهم منقوص ألنه
ال يأخذ يف الحسبان أيضً ا الرشوط الخارجية الداعمة االستبداد
واألجهزة األمنية ،وال سيام يف ضوء تجارة السالح الدولية ،والعالقات
العسكرية  -العسكرية القوية بني الدول الغربية الكربى والجيوش
واألجهزة األمنية داخل الدكتاتوريات العربية.
ووصل األمر يف الغرب إىل قيام صحف ومراكز بحثية برتويج أن
املنطقة العربية مل تشهد ثورات من أجل الدميقراطية يف األساس،
ومل تشهد عمليات انتقال دميقراطي ،وأن الشعوب العربية ال يصلح
لها إال الحكم االستبدادي .ومن األمثلة ذات الداللة هنا مقال نرشته
صحيفة واشنطن بوست بعنوان "كيف كان الجيش املرصي يفكر
بعد الثورة؟" حيث أورد كاتبه أن القول بأن املنطقة شهدت "ثورات
مدنية" قول "تقليدي" وغري صحيح ألنه ال يفهم السياسة يف مرص
ودور الجيش هناك( .((5وبغض النظر عن أن عنوان املقال نفسه
يكشف تناقضً ا جل ًّيا ،إذ إنه يتضمن كلمة "الثورة" يف حني أن هدفه
هو إثبات عدم حصولها ،فإن معظم املقال الذي يركز عىل الجيش
" 48مــر :استخدام األسلحة الفرنسية يف قتل املعارضني" ،منظمة العفو الدولية،
 ،2018/10/16شوهد يف  ،2018/10/18يفhttps://bit.ly/2q18M4o :
49 Eva Bellin, "The Robustness of Authoritarianism in the Middle East:
Exceptionalism in Comparative Perspective," Comparative Politics, vol. 36,
no. 2 (January 2004), p. 143.
50 Ellis Goldberg, "What was the Egyptian Military Thinking after the
Revolution?" The Washington Post, 27/1/2015, accessed on 9/12/2017, at:
https://goo.gl/8CDfrV
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وأدوات سيطرته وال سيام يف قطاع املعلومات يروج ملغالطات أخرى،
منها االدعاء أن االنتخابات الرئاسية لعام  2014كانت اختبا ًرا شعبيًّا
حقيقيًّا .لقد تجاهل املقال عالقة الجيش بالواليات املتحدة وتلقيه
معظم املعونة األمريكية املخصصة ملرص ،تلك املعونة التي تربرها
اإلدارات األمريكية املتعاقبة بأنها "استثامر يف االستقرار اإلقليمي الذي
أساسا عىل تعاون طويل األمد مع الجيش املرصي ،وعىل الحفاظ
يُقام ً
(((5
عىل معاهدة السالم املرصية  -اإلرسائيلية عام  . "1979إن إجهاض
ثورة يناير عام  2013ال ينفي عدم حدوثها ،وإمنا عىل العكس يثبت
قيامها ،ويربهن أيضً ا خطورتها عىل خصومها محل ًيا وإقليم ًيا ودول ًيا،
وقيام هؤالء الخصوم مبواجهتها مبليارات من الدوالرات الخليجية،
وبجامعات موجهة من املثقفني واإلعالميني ،وبسلسلة من األحكام
املسيسة ،وغري ذلك.

 .3محاربة اإلرهاب ومسألة الديمقراطية
تتضح أيضً ا أهمية العامل الخارجي مع استخدام خطاب الحرب
عىل اإلرهاب ألجل ترسيخ الحكم املطلق وتربير قمع الحريات عىل
أيدي النخب الحاكمة ،وتحول هذا الخطاب ،يف الواقع ،إىل إحدى
إسرتاتيجيات الفاعلني الداخليني والخارجيني إلجهاض مسارات
االنتقال السلمي إىل الدميقراطية املعادية ملصالحهم( .((5فاملنطقة
دخلت ثالث مرات عىل األقل يف "حرب عىل اإلرهاب" خالل العقود
الثالثة املاضية تقري ًبا؛ حيث تم يف كل مرة تجيري املنطقة يف حرب ضد
عدو داخيل بينام يتم غلق الحياة السياسية ،ووضع كل اإلسالميني يف
سلة واحدة ،ثم اتهام كل املعارضني بالتعاطف معهم أو العمل عىل
تنفيذ أهدافهم(.((5
كانت املرة األوىل يف نهاية الثامنينيات ومطلع التسعينيات من القرن
العرشين ،مع عودة ما أطلق عليهم "األفغان العرب"؛ حيث حلت
الحرب عىل الحركات املسلحة محل املطالب الشعبية التي كانت
تنادي باإلصالح يف دول مثل مرص والسعودية والجزائر والسودان
51 Jeremy M. Sharp, "Egypt: Background and U.S. Relations," CRS Report,
Congressional Research Service, June 7, 2018, pp. Summary page, 15-20,
accessed on 9/12/2017, at: https://goo.gl/gsg2iT
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مثال بارزًا ،ف ُجل السياسيني الذين تم اعتقالهم منذ  2013تم اتهامهم
 53تع ّد حالة مرص ً
باالنضامم إىل جامعة محظورة تسعى إىل قلب نظام الحكم – أي جامعة اإلخوان املسلمني
– وذلك بغض النظر عن انتامءاتهم السياسية ،فمن هؤالء من ينتمي إىل تيارات يسارية
واشرتاكية ثورية وليربالية ،بل ومنهم أيضً ا من كان وال يزال يعادي اإلخوان بشدة .لكن
مؤخ ًرا صارت التهمة التي توجه إىل البعض هي العمل عىل تحقيق أهداف جامعة محظورة.

17
وغريها .وحدث اليشء ذاته تقري ًبا للمرة الثانية بعد هجامت 2001؛
إذ تم إجهاض املطالب السلمية املعارضة يف أكرث من دولة عربية باسم
معركة الحرب عىل اإلرهاب التي صارت الدول العربية واإلسالمية
مرسحها الرئيس ،وتم يف إطارها احتالل دولتني إسالميتني وما ترتب
عىل هذا من ظهور حركات متطرفة مسلحة .ويف هذه املرحلة
صار اإلرهاب هو العدو الجديد للغرب ،وحلت عبارة "الحرب عىل
وقسمت بعض التقارير
اإلرهاب" محل مصطلح "رصاع الحضارات"ّ ،
العامل اإلسالمي إىل راديكاليني ومعتدلني ،وأعلت من أهمية ما رأته
رصا ًعا بني الشيعة والسنة أو بني العرب وغري العرب(.((5
ويف تقرير صدر عن مؤسسة راند األمريكية عام  ،2002خلت األسباب
الكامنة وراء ما أسامه التقرير "ظاهرة اإلسالم الراديكايل" من األسباب
الخارجية ،ما عدا اإلشارة إىل أمرين مل يظهر لهام صدى يف توصيات
التقرير ،األول هو "املناهضة البنيوية للغرب" ،أي إن عدم ثقة العرب
واملسلمني بالغرب هو املشكلة وليس أسباب عدم الثقة تلك ،ومع
أن التقرير تحدث عن بعض هذه األسباب ،فإن توصيات الحل
واملعالجة مل متتد ملعالجتها .وباملنطق نفسه ،كان األمر الثاين هو
الرصاعات والحروب والثورات بصفتها سب ًبا للتطرف (الثورة اإليرانية،
والحرب األفغانية ،وحرب الخليج األوىل  ،1991وأحداث سبتمرب
 ،2001والحرب يف العراق) ،لكن من دون التطرق إىل دور الخارج
يف إشعال هذه الرصاعات ،وال إىل صفقات األسلحة التي ال يتوقف
تصديرها إىل أطراف الحروب( .((5وأوىص تقرير صدر عام 2007
عن املؤسسة ذاتها بفرض الدول الغربية مجموعة من السياسات
حول الحكم الرشيد والدميقراطية وتغيري املناهج ودعم االنفتاح
السيايس واالقتصادي ،لكن تم هذا يف إطار الحديث عام أسامه بناء
"شبكات للمسلمني املعتدلني" الذين تم تعريفهم بأنهم من يلتزمون
"الدميقراطية الليربالية الغربية" ،ويرفضون "تطبيق مبادئ الرشيعة"،
ويحرتمون "حقوق املرأة واألقليات الدينية" ،ويعارضون "اإلرهاب
والعنف غري املرشوع"( .((5مل يتطرق تقرير  2007إىل مسببات ظهور
التطرف والعنف ودوافعه املتصلة بالدعم الغريب للنظم املستبدة
والحروب التي نشأت من ج ّراء طبيعة هذه الحكومات وأدائها.
 54انظر عىل سبيل املثال:
Angel M. Rabasa et al., The Muslim World after 9 / 11 (Santa Monica: Rand
Corporation, 2004).
55 Ibid., p.37.
تتضمن بقية األسباب عوامل مثل :فشل النامذج االقتصادية والسياسية التي تبنتها الدول،
واختفاء سلطة عربية مركزية لإلسالم السني ،وانتشار الصحوة اإلسالمية ،وتوافر سبل
التمويل ،وتعانق التطرف مع القبيلة ،وطفرة الفضائيات العربية وغري ذلك .انظر:
Ibid., pp. 36-52.
56 Angel Rabasa et al., Building Moderate Muslim Networks (Santa
Monica: Rand Corporation, 2007), pp. 66-67.
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وواقع األمر أن مضامني هذا التقرير ،وغريه من التقارير املامثلة ،مل
متثل أي تهديد لألنظمة العربية ألنها تتجاهل الحديث عن إصالح
املؤسسات الحاكمة ذاتها .أضف إىل ذلك أن هذه التقارير ركزت
عىل توجيه الجزء األكرب من الدعم الخارجي نحو إصالح منظامت
املجتمع املدين عىل حساب األحزاب واملؤسسات السياسية ،وبشكل
مزدوج أيضً ا؛ إذ تم تفضيل التيارات العلامنية الليربالية بصفة عامة.
فضل عن أن هذه التقارير ساهمت أيضً ا يف تعميق االستقطاب
ً
السيايس؛ نتيجة اعتبارها أن املعتدلني ال بد أن يكونوا علامنيني ،وأن
التعددية السياسية التي دعت إليها هذه التقارير مل تشمل التيار
اإلسالمي السلمي.

ولكن هذه املرة بالقول إن حروب املنطقة ورصاعاتها رصاعات أبدية،
ولها جذور ثقافية وتاريخية تخص املنطقة وتركيبها املذهبي .فَ َع َل
أوباما ذلك عندما قال إن ما يدور يف املنطقة متأصل يف الرصاعات
التي تعود إىل آالف السنني فيها( ،((5ويفعله الرئيس الحايل ترامب
الذي أقام سياساته منذ حملته االنتخابية عىل أن اإلرهاب سببه
هو ما يسميه "اإلرهاب اإلسالمي املتطرف"( .((6ويكتب باملنطق
ذاته كتاب ليرباليون ومحافظون( .((6مثة حاجة بال شك إىل دراسات
تعالج الطائفية ،أما مسألة اإلرهاب فتحتاج إىل دراسات تربط بني
مسألة اإلرهاب وأمور أخرى ال تتطرق إليها جل األدبيات والسياسات
الغربية الحالية(.((6

ثم كانت املرة الثالثة والراهنة يف إدخال املنطقة يف "حرب عىل
اإلرهــاب" بعد ثــورات عام  2011وصعود قوة اإلسالميني عرب
االنتخابات الدميقراطية؛ إذ تحول نضال شعوب املنطقة ألجل الحرية
إىل حرب عىل إرهاب داعش وإخوته ،واختارت إدارتا أوباما وترامب
دعم الثورات املضادة والحكام املستبدين يف املنطقة عىل حساب
دعاة الدميقراطية وحقوق اإلنسان .يوجد بال شك مشكلة تطرف
وإرهاب يف املنطقة ،لكن الجزء األسايس من الحل هو فتح الحريات
وسبل املشاركة السياسية السلمية وتقديم الحوافز املؤسسية لهذه
املشاركة .ما يحدث يف منطقتنا هو العكس ،أي االعتامد عىل الحلول
األمنية يف األساس وقمع الحريات وغلق املجال السيايس السلمي،
وهذه أمور تساعد عىل ظهور اإلرهاب واستمراره بدلً من محاربته.

أما ثالثة األثايف فهي قيام مراكز بحثية غربية برسم مستقبل املنطقة
عىل أسس طائفية ومناطقية ،وعىل اعتبار أن املنطقة ستكون منطقة
نزاعات لعقود قادمة ،ومن دون التطرق مطلقًا إىل الدميقراطية
حلول ألزمات
ً
واملواطنة واملصالحات الوطنية الشاملة بصفتها
املنطقة .فعىل سبيل املثال انتهى التقرير الذي صدر عن املجلس
األطلنطي بواشنطن نهاية عام  2016إىل تأكيد أمرين أساسيني هام

إن توظيف مقوالت الحرب عىل اإلرهاب ضد الثورات له مخاطر
عدة( ،((5أولها استخدام هذه الحرب ألجل استمرار معادلة الهيمنة
الغربية وتحقيق األمن ولو عىل حساب الدميقراطية وحقوق اإلنسان،
وهذه سياسة قصرية النظر ،وتسهم يف إشعال املنطقة ألنها تتجاهل
حقيقة أن اإلرهاب نتيجة أساسية من نتائج أزمة رشعية الحكم وأداء
الحكومات يف الدول العربية(.((5
واألخطر من هذا أن املنطقة العربية شهدت يف أعقاب الثورات
املضادة  2013قيام دوائر رسمية ومراكز بحثية بالرتويج ملغالطات
تعيد إنتاج افرتاضات املدخل الثقايف يف تفسري بقاء االستبداد العريب،
 57مثة مخاطر أخرى لتوظيف مقوالت الحرب عىل اإلرهاب ،منها الخلط الزائف بني
اإلرهاب ومقاومة االحتالل يف فلسطني ،وهناك أيضً ا خلط زائف آخر بني اإلرهاب ونضال
األقليات املسلمة ضد التمييز يف دول مثل الصني والهند والفلبني وميامنار وغريها .ومثة
توظيف ثالث للحرب عىل اإلرهاب يربط بني اإلرهاب واإلسالم ،ويرص عىل فرض منظومة
علامنية متشددة من دون أدىن تدبر يف الخصوصيات الثقافية والدينية.
 58انظر :عبد الفتاح مايض" ،مخاطر االستثامر يف اإلرهاب" ،الجزيرة نت،2015/11/22 ،
شوهد يف  ،2018/5/11يف https://goo.gl/GHKJGW:؛
Shadi Hamid, "Sisi's Regime Is a Gift to the Islamic State," Foreign Policy,
August 6, 2015, accessed on 9/10/2018, at: https://goo.gl/2THcJv

"59 "Transcript: President Obama's Final State of The Union Address,
Politics, January 12, 2016, accessed on 9/12/2017, at: https://goo.gl/eBdE7F
60 Donald J. Trump, The Inaugural Address, Remarks, The White House,
January 20, 2017, accessed on 9/10/2018, at: https://goo.gl/iUyabG
61 Thomas Friedman, "Tell Me How This Ends Well," The New York
Times, 1/4/2015, accessed on 11/12/2017, at: https://goo.gl/9AvyGW
ومن األهمية أن نذكر هنا أن هذه االدعاءات تتجاهل الكثري من الحقائق ،فرغم أن الكثري من
الحروب املشتعلة حاليًا ،أطرافها دول أو حركات إسالمية ،فإن تاريخ القرنني السابقني يشري
إىل أن أوروبا والواليات املتحدة كانتا ساحة لرصاعات سياسية وحروب وثورات وانتهاكات
لحقوق اإلنسان .انظر:
Nader Hashemi, Islam, Secularism, and Liberal Democracy: Toward a
Democratic Theory for Muslim Societies (New York: Oxford University Press.
2009), pp. 34-38.
كام تتجاهل حقيقة أن أي عمليات تغيري كربى يصحبها عادة قدر من العنف ،وأن الحروب
الحالية يف البلدان اإلسالمية ليست نتيجة تفاعالت داخلية خالصة ،فمعظمها لها أطراف
غري إسالمية ،كام أن األسلحة تأيت من الدول الكربى .هذا إىل جانب أهمية النظر إىل حركات
التطرف باملنطقة ضمن أدبيات حركات التمرد ،فهي حركات ذات دوافع سياسية كغريها من
حركات التمرد كالجيش الحر األيرلندي وحركة املقاومة يف جنوب أفريقيا وحركة الحقوق
املدنية يف الواليات املتحدة ،انظر :عبد الفتاح مايض ،العنف والتحول الدميقراطي يف مرص
بعد الثورة ،سلسلة الوعي الحضاري ( 13القاهرة :دار البشري للثقافة والعلوم،)2015 ،
ص 29–28؛ عبد الفتاح مايض" ،أسئلة محاربة اإلرهاب وإجهاض الثورات" ،الجزيرة نت،
 ،2014/9/30شوهد يف  ،2018/11/11يفhttps://goo.gl/WQZGu8 :
 62كاالهتامم بتعزيز تعليم تعاليم اإلسالم السمحة ،وتعديل املناهج يف الدول الغربية
لتكون أكرث تسام ًحا مع اآلخر ،ولتعرتف مبسؤولية القوى االستعامرية عن تأخر الشعوب
التي خضعت لالستعامر ،وعن كافة املظامل التي ارتكبت من قتلٍ وتقسيم ونهب للرثوات.
ولقد أشار األكادميي األمرييك ستيفن والت إىل أن معاملة الدول االستعامرية سابقًا لشعوب
مستعمراتها السابقة متثل سببًا من أسباب قيام منظامت عنيفة كداعش والقاعدة بالرد
اليوم .انظر:
Stephen M. Walt, "Don't Give ISIS What It Wants," Foreign Policy, November
16, 2015, accessed on 10/10/2018, at: https://goo.gl/29gTdN

ملف :العامل الخارجي واالنتقال الديمقراطي ،الحالة العربية
العوامل الخارجية والثورات العربية :أربع إشكاليات للبحث

"دعم اإلدارة املحلية" املحافظات واملدن العربية بغرض "مكافحة
اإلرهاب والفساد وتوفري الخدمات" ،وإقامة "منظومة تعاون إقليمية
أساسا بالتعاون األمني واالقتصادي والسيايس،
رشق أوسطية" تهتم ً
تكون فيها الدولة اإلرسائيلية طرفًا أساسيًّا .والخطري هو أن التقرير
مينح الحكومات الحالية الحرية يف تحديد "املعايري" الخاصة إلصالح
األوضاع داخل بلدانهم(.((6
وال شك يف أن هذه التوصيات تختلف متا ًما عن سبل معالجة
الحروب األهلية واستبداد الحكومات يف حاالت أخرى ،فالحروب
األهلية عادة ما يتم عالجها بوساطات سياسية تُنهي تدخل األطراف
الخارجية وتوقف تصدير السالح للعنارص املتحاربة ،وبعمليات
مصالحة سياسية تتضمن ضامنات دولية محددة .أما استبداد
الحكومات ،فيتم التعامل معه بالرتكيز عىل هدف أسايس هو بناء
دولة املواطنة والقانون واملؤسسات الدميقراطية ،وذلك من خالل
عملية تحول دميقراطي بأهداف ومسارات واضحة .ويكون هدف
ُغي من طبيعة
تقوية اإلدارة املحلية جز ًءا من تلك العملية التي ت ّ
مامرسة السلطة ،وتُ كّن فئات الشعب كافة سياسيًا واجتامعيًا
واقتصاديًا .مل تتضمن توصيات تقرير األطلنطي سياسات كالسياسات
األمريكية تجاه إيطاليا وأملانيا واليابان بعد الحرب العاملية الثانية،
والتي دارت تحدي ًدا حول الدميقراطية بصفتها نظا ًما للحكم عىل نحو
حاسم وواضح .وال ميكن مقارنة ما فعله دوغالس مكآرثر باليابان
مبا ارتكبه بول برمير يف العراق ،وال ببقية السياسات الكارثية التي
ارتكبها األمريكيون يف العراق وأفغانستان مستندين إىل مربرات واهية
ترى أن ثقافة الشعوب ال تنسجم مع الدميقراطية والحريات ،وأنها
تخلق رصاعات طائفية(.((6

 .4عامل اإلقليم المعادي للديمقراطية
مل يكن اإلقليم مرح ًبا بالثورات العربية؛ فبخالف الدعم الرتيك
والقطري الواضح لهذه الثورات ،مل ترحب بها األنظمة العربية
عمو ًما ،كام اعتربت إيران أن أي دميقراطية عربية حقيقية قد تزعزع
رشعية نظامها .ولعل الحالة املرصية املثال األبرز عىل دعم السعودية
واإلمــارات الثورات املضادة؛ لقد كان سبب خوف هذه األنظمة
وال يزال هو امتداد حركة التغيري إليها .ولهذا دافعت السعودية
واإلمارات منذ البداية عن مبارك ،وحاولتا منع محاكمته ،ثم كانت
63 Stephen Grand & Jessica P. Ashooh, Middle East Strategy Task Force:
Final Report of the Co-Chairs, Madeleine Albright & Stephen J. Hadley (cochairs.), (Washington DC: Atlantic Council, 2016), accessed on 5/11/2018,
at: https://goo.gl/LBXv9V
 64انظر :عبد الفتاح مايض" ،الرشق األوسط الجديد :حكم محيل وتعاون إقليمي" ،مقاالت
رأي ،الجزيرة نت ،2017/1/30 ،شوهد يف  ،2018/5/13يفhttps://bit.ly/2Wp9Uh9 :
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ثقة البلدين بقادة الجيش ملنع وصول اإلسالميني إىل السلطة ،ثم
تكشف تدريجيًا حجم الدعم السعودي واإلمارايت( ((6لنخب النظام
القديم يف مرص ومتويل ما حدث يف  2013عرب تقديم مليارات من
الــدوالرات ،ومتويل وسائل إعالم لصالح الثورات املضادة( ،((6هذا
فضل عن سياسات أخرى مثل مالحقة دعاة التغيري من إسالميني
ً
وغري إسالميني داخل اإلمارات والسعودية نفسيهام ،ونشاطات اللويب
اإلمارايت بواشنطن إلفشال الثورات العربية ،وتشويه التيار اإلسالمي
ومحاربته ،واحتواء إيران(.((6
أما بشأن العامل اإلرسائييل ،فيمكن القول إن عنرص الاليقني من
نتائج أي عملية انتخابية حرة يف العواصم العربية يرتبط أيضً ا
مبسألة األمن اإلرسائييل ،بل برشعية الدولة اإلرسائيلية ذاتها وبقائها.
وتعترب هذه املسألة أيضً ا محد ًدا أساسيًا لألمريكيني واألوروبيني يف
عالقتهم بالعرب وإرسائيل .وما يهمنا هنا هو اإلشارة إىل أن هناك
معادلة ظلت قامئة تربط بني مسألتي أمن الدولة اإلرسائيلية ووجود
منط الحكم املستبد بالعواصم العربية ،وذلك خوفًا من أن تؤدي
أي عملية إصالح إىل وصول اإلسالميني أو أي قوى وطنية أخرى
إىل السلطة .قامت هذه املعادلة منذ ما قبل "معاهدة السالم
املرصية  -اإلرسائيلية" ،ثم مثّلت الثورات العربية تهدي ًدا وجوديًّا لها
ولرشعية الدولة اإلرسائيلية ورسديتها التاريخية .ولهذا اعترب الساسة
اإلرسائيليون أن قيام حكومات عربية دميقراطية منتخبة خط ٌر عىل
رشعية وجود دولتهم( ،((6ووصف نتنياهو ثورات عام  2011بأنها
زلزال يهز أنظمة الحكم ويهدد بنشوء رشق أوسط جديد ،معت ًربا
عظيم إلرسائيل"( .((6وتحت عنوان "خطة
أن مبارك "كان صديقًا
ً
نتنياهو لوقف اإلسالم" ،نرشت جريدة معاريف يف  3آب /أغسطس
 2011ترصيحات نتنياهو الداعية إىل إنشاء صندوق دويل لدعم
خصوم اإلسالميني يف العامل العريب عىل غرار خطة مارشال يف أوروبا؛
وذلك لتشجيع ما أسامه التحرك نحو الدميقراطية والنمو االقتصادي
65 Mustapha Rouis & Olga Shomakhmadova, "Arab Aid on the Rise 20112016," Quick Notes Series, no. 163, World Bank, February 2018, accessed on
9/12/2017, at: https://goo.gl/umMk1o
 66حول تفاصيل أوسع ملوقف الدول الخليجية من الثورة املرصية ،انظر :بشارة ،ثورة
مرص ،ص .519-495
67 Mada Masr, "UAE Covers Cost of Egyptian Lobbying in DC," Mada
Masr, 5/10/2017, accessed on 9/10/2018, at: https://goo.gl/15i7Ko
 68انظر يف هذا الصدد بتوسع :محمود محارب" ،إرسائيل والثورة املرصية" ،تقييم حالة،
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2011/4/21 ،شوهد يف  ،2018/11/11يف:
 https://goo.gl/m61mQu؛ عبد الفتاح مايض" ،قراءة يف الفكر االسرتاتيجي اإلرسائييل تجاه
الثورات العربية" ،حولية أمتي يف العامل ،مركز الحضارة للدراسات السياسية،2018/1/10 ،
شوهد يف  ،2019/1/15يفhttps://bit.ly/2SQoVGl :
 69غادة حمدي" ،نتنياهو :مبارك كان صديقًا إلرسائيل ..والنظام الحايل وعدنا بأال يحدث
تغيري" ،املرصي اليوم ،2011/7/20 ،شوهد يف  ،2019/1/11يفhttps://bit.ly/2TCNUx4 :
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وملنع اإلسالم من السيطرة عىل الرشق األوسط ،ودعا داين أيالون،
نائب وزير الخارجية آنذاك ،الدول العربية الرثية إىل متويل هذا
الصندوق( .((7وليس هناك دليل ملموس حتى اليوم يربط بني هذا
وبني الدعم املايل الذي قدمته دول خليجية لحركة مترد يف مرص،
وباملعونات املالية السخية التي حصلت عليها مرص منذ  2013من
السعودية واإلمارات(.((7
ومنذ  ،2013وصلت العالقات املرصية  -اإلرسائيلية إىل حد ال مثيل
له ،وتجاوزت ما كان قامئًا أيام مبارك؛ فقد تم تعزيز التعاون األمني
والعسكري ،وخاصة ما يتصل مبحاربة تنظيم الدولة اإلسالمية  -والية
سيناء ،وإحكام القبضة عىل قطاع غزة ،كام تطابق املوقفان اإلرسائييل
واملرصي يف محاوالت الوصول إىل تسوية سلمية ،وتواصلت القمم
الرسية التي جمعت السييس ونتنياهو وعد ًدا آخر من الحكام العرب
فضل عن تعزيز
ضمن اإلعداد ملا أطلق عليه "صفقة القرن" ،هذا ً
مرشوعات الغاز والتجارة(.((7
وإجامل ،مثلت الثورات املضادة ط ْوق النجاة للدول املعادية للثورات؛
ً
ألنها أعادت بناء النظم التسلطية العربية عىل حساب الدميقراطية،
وفتحت الباب عىل مرصاعيه أمام تطبيع عالقات اإلرسائيليني بعدة
دول عربية ،وكذا تقسيم املنطقة إىل محورين سني وشيعي ،وتصفية
القضية الفلسطينية .مل يكن هذا العائق اإلقليمي موجو ًدا يف حاالت
االنتقال الناجحة خارج العامل العريب مبثل هذه الكثافة .إن عمليات
االنتقال إىل الدميقراطية تزداد صعوبة مع قيام تحالفات إقليمية
ودولية صلبة ملواجهتها ،ولن يكتب ألي حراك جديد النجاح من
" 70خطة نتنياهو لوقف اإلسالم" ،معاريف ،2011/3/8 ،شوهد يف  2017/10/5يف:
https://goo.gl/ykTFVe
 71استخدم عدد من الحكام العرب "ف ّزاعة اإلسالميني" عقودًا طويلة للحفاظ عىل كراسيهم،
وكان حسني مبارك واض ًحا يف استغاللها للتعامل مع ضغوط إدارة جورج بوش االبن من أجل
الدميقراطية يف البلدان العربية واإلسالمية بعد هجامت  ،2001ونقلت عنه صحيفة واشنطن
بوست( بتاريخ  23آذار /مارس  )2003ترصيحاته حول منع عرشات اآلالف من املشاركة يف
جنازة مرشد اإلخوان األسبق مصطفى مشهور ،وقوله إن الدميقراطية التي تريدها الواليات
وعمن والرياض وفلسطني" .انظر:
املتحدة "ستوصل اإلخوان إىل الحكم يف القاهرة ّ
Yusuf M. Ibrahim, "Democracy: Be Careful What You Wish For," The
Washington Post, 23/3/2002.
 72تراجع التبادل التجاري بني البلدين بعد ثورة يناير  ،2011إال أنه ارتفع بعد ،2013
وبحسب الجهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء فإن التجارة الخارجية بني البلدين سجلت 93.031
مليون دوالر بني كانون الثاين /يناير وترشين األول /أكتوبر  2017يف مقابل  80.799مليون
دوالر من الفرتة ذاتها عام  2016بنسبة منو قدرها  15يف املئة .وكشفت بيانات الجهاز
يف كانون الثاين /يناير املايض عن ارتفاع الصادرات املرصية إلرسائيل بنسبة  2.9يف املئة
يف األشهر العرشة األوىل من  ،2017لتصل إىل  41.018مليون دوالر مقابل  39.873مليون
دوالر يف الفرتة ذاتها من  ،2016ووصلت نسبة الزيادة يف ترشين األول /أكتوبر  48يف
املئة عام كانت عليه يف ترشين األول /أكتوبر  .2016وارتفعت واردات مرص منها إىل نحو
 52.013مليون دوالر مقابل  40.926مليون دوالر خالل الفرتة نفسها عام  ،2016انظر" :وفد
اقتصادي إرسائييل يف القاهرة ..ماذا بعد؟" الجزيرة نت ،2018/7/31 ،شوهد يف ،2018/10/8
يفhttps://goo.gl/dKApgY:

 ددعلالا
رياني  /يناثلا نوناكوناك

دون أن يكون ألصحابه سياسة حصيفة للتعامل مع هذه املسألة.
وكان األفندي محقًا عندما أشار إىل ما يسميه "عدم األمان" الذي
تشهده املنطقة ،وإىل أن املنطقة مسكونة "باألشباح" ،يستوي يف
هذا األنظمة واألقليات وقطاع واسع من الرأي العام ،بجانب أطراف
خارجية كالواليات املتحدة و"إرسائيل"(.((7

 .5تراجع الديمقراطية وصعود الدول
التسلطية
جاءت مسارات التغيري العربية نحو الدميقراطية مع صعود ظاهرة
دولية أخرى هي تراجع الدميقراطية يف العامل وصعود نفوذ دول
عامل خارج ًيا ،يجب أخذه
غري دميقراطية .وهذا ميثل يف حد ذاته ً
يف الحسبان عند فهم مصري عمليات التغيري التي تشهدها الدول
العربية .وبحسب تقرير حديث عن الحريات يف العامل ،فإن
الدميقراطية تواجه أخطر أزمة منذ عقود ،وأن الرتاجع يشمل
ودول أخرى عديدة ،مثل بولندا واملجر واملكسيك
الواليات املتحدة ً
(((7
وبوليفيا وميامنار وغريها .
لقد ساهمت عوامل عدة يف تراجع الدميقراطية يف العقد األول من
القرن الحادي والعرشين ،بعضها له عالقة باملنطقة العربية كغزو
الواليات املتحدة العراق وأفغانستان ،إىل جانب نجاح روسيا يف احتواء
الثورات امللونة يف وسط آسيا( .((7ثم ساهمت األزمة االقتصادية
العاملية عام  2008يف تراجع جاذبية الدميقراطية نظا ًما للحكم،
وتركت شعو ًرا قويًا بأن مؤسسات الحكم السياسية ال تعمل عىل نحو
ج ّيد يف معقل الدميقراطيات الراسخة كدول أوروبا الغربية والواليات
املتحدة .وقد عززت هذا الشعور تطورات أخرى ذات أهمية ،مثل
األزمات الحادة التي مرت بها دول دميقراطية يف جنوب أوروبا
كاليونان وإسبانيا؛ وطبيعة السياسات الخارجية للدول الغربية التي
اتسمت بالرتدد واالزدواجية يف الدفاع عن قضايا الدميقراطية وحقوق
اإلنسان؛ وكذا تصاعد النزعات الشعبوية يف الدميقراطيات الغربية
املعارصة كتصويت الربيطانيني للخروج من االتحاد األورويب ،وصعود
األحزاب اليمينية ووصول مرشح اليمني الشعبوي إىل رئاسة الواليات
 73انظر :عبد الوهاب األفندي" ،تحديات التنظري لالنتقال نحو املجهول :تأمالت يف مآالت
الثورات العربية ويف نظريات االنتقال الدميقراطي" ،يف مجموعة مؤلفني ،أطوار التاريخ
االنتقايل ،ص .186
74 Michael J. Abramowitz, Democracy in Crisis (Washington D. C:
;)Freedom House, 2018
وانظر أيضً ا:
IDEA, The Global State of Democracy: Exploring Democracy's Resilience
(Stockholm: The International Institute for Democracy and Electoral
Assistance, 2017).
75 Thomas Carothers, "The Continuing Backlash against Democracy
Promotion," in: Burnell & Young, pp. 59-64.
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املتحدة( ،((7وتفاقم تداعيات الهجرة من مناطق النزاع .وتتضمن
العوامل التي ساهمت يف تراجع الدميقراطية أيضً ا الرتكيز عىل تصدير
النموذج االقتصادي الرأساميل ،وفرض برامج اإلصالح النيوليربايل،
واهتامم سياسات الدول الكربى بصفقات التجارة ،والسالح مع
حكومات املنطقة عىل حساب الدميقراطية وحقوق اإلنسان(.((7
فضل عن أن مسار االتحاد األورويب الداخيل ذاته ييش بأن
هذا ً
املصالح االقتصادية واإلسرتاتيجية تأيت عىل حساب الدميقراطية حتى
داخل أوروبا ذاتها؛ األمر الذي يضعف صدقية دعاة الدميقراطية
حول العامل .فعندما أراد رئيس الوزراء اليوناين إجراء استفتاء عىل
خطة استقالل مايل عارضته أملانيا وفرنسا ،إضافة إىل أن املؤسسات
الدميقراطية يف اليونان أخفقت يف معالجة األزمة .وعندما ص ّوت
الدمناركيون ضد معاهدة ماسرتخت عام  1992متت إعادة االستفتاء
مرة أخرى ،كام ص ّوت األيرلنديون مرتني عامي  2002و 2009حول
اتفاقيتَي نيس ولشبونة( .((7والحكام األوروبيون الذين عارضوا
االتحاد واالندماج األورويب تم تجاوزهم عرب االنتخابات (يف أيرلندا
والربتغال وإسبانيا وسلوفاكيا)؛ والسبب األسايس يف هذا أن االتحاد
األورويب ميثل مصلحة إسرتاتيجية للدول األعضاء الكربى ،وال سيام
فرنسا التي ميثل االتحاد لها سبب بقائها عىل الساحة الدولية ،وأملانيا
التي يحميها االتحاد من أن تجد نفسها مرة أخرى يف وضع مامثل ملا
حدث يف عامي  1914و.((7(1939
ومن جهة أخرى ،ساهم تصاعد دور الدول ذات أنظمة الحكم
التسلطي (مثل روسيا ،والصني ،وإيـران) يف القضايا املحورية يف
الساحة الدولية يف إضعاف القوى التي تنادي بالدميقراطية .فمع
تعرث الثورات العربية ،أصبح هناك منط آخر ميكن اتباعه يف الحكم
ومثال يحتذى .ويف واقع األمر
هو النمط الرويس ،وصار بوتني صديقًا ً
حاسم يف عدم ترحيبه بالثورات العربية ،وكان
كان املوقف الرويس
ً
76 "Is Democracy Dying?" A Series of articles, The Atlantic, accessed on
9/10/2018, at: https://bit.ly/2NMwui6
 77تصاعدت صفقات التسليح يف أعقاب ثورات عام  2011عىل نحو بعيد ،وتكفي اإلشارة
هنا إىل أن كندا عقدت صفقة ضخمة مع السعودية يف نيسان /أبريل  2016بقيمة 15
مليار دوالر ،وكندا باملناسبة تحتل املوقع الثاين يف الئحة كبار مصدري السالح إىل الرشق
األوسط .انظر:
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East, data show," The Globe and Mail, 14/6/2016, accessed on 9/11/2017, at:
https://goo.gl/sJEZfM; "Canada has the Ability to Cancel Saudi Arms Deal,
but Won't, Despite 'Human Rights Consequences'," National Post, 21/1/2016,
accessed on 9/12/2017, at: https://goo.gl/hjGkjC
"78 Manlio Graziano, "Toward a Geopolitics of Democracy,
Rivista Italiana Di Geopolitica, 10/9/2012, accessed on 2/10/2017,
at: https://goo.gl/9vFheT
79 Ibid.

21
وزير الدفاع الرويس سريغي شويغو واض ًحا عندما وضع الثورات
العربية يف  2011ضمن الثورات امللونة يف دول مثل أوكرانيا وجورجيا،
مؤك ًدا أن التدخل العسكري الرويس يف سورية استهدف إنجاز مهمة
جيوسياسية هي وقف هذه الثورات امللونة يف الرشق األوسط
وشامل أفريقيا( .((8ومل يصدر عن روسيا ما يدين مذبحة رابعة يف
مرص وال انقالب  2013وانحازت انحيازًا واض ًحا إىل ما قام به السييس،
وتحالفت معه وعززت صفقاتها العسكرية معه.
أما الصني فتجمع عىل وجه التحديد بني نظام الحكم التسلطي
القائم عىل الحزب الواحد والنظام االقتصادي التنافيس إىل حد بعيد،
وبالنظر إىل أنها ليست دولة مصدرة للنفط ،فإنها تقدم منوذ ًجا
للدول الفقرية ذات املوارد املحدودة( .((8وهذا بال شك متغري خارجي
يؤثر يف رصاع النظم التسلطية والدميقراطية .لقد أعلنت الصني
رصاحة ،وقت اندالع الثورات العربية ،عن عدم ارتياحها لتحرك
الشعوب ضد حكوماتها نظ ًرا إىل اخرتاقه األسس واملبادئ التقليدية
التي يقوم عليها النظام العاملي ،وعىل رأسها مبدآ السيادة وعدم
التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ،كام مل تخف خشيتها من صعود
اإلسالميني ،وشددت رقابتها عىل اإلنرتنت خوفًا من تحرك األقليات
الدينية داخلها .وخالل الثورة املرصية ،ق ّدمت الصني من ًحا مالية
ملرص ،وبعد ما حدث يف حزيران /يونيو  2013أعربت عن احرتامها
للشعب ودعت إىل نبذ العنف ،ثم انحازت إىل النظام الجديد بعد
متوز /يوليو  ،2013وعززت تجارتها واستثامراتها مبرص(.((8
ومن األهمية اإلشارة إىل التنسيق القائم بني تلك الدول التسلطية
يف املحافل واملنظامت الدولية ،وإىل استخدام هذه الدول األداة
الدعائية لرتسيخ منط حكم معا ٍد للدميقراطية( .((8ويف روسيا يتم رفع
ميزانيات اإلنفاق عىل الدعاية وعىل وكالة األنباء الرسمية ،وصارت
شبكة التلفزيون الحكومية "آر يت"  RTتبث بعدة لغات وتصل إىل
ماليني البرش ،وللصني أيضً ا شبكة تلفزيونية "يس يس يت يف" CCTV
تبث بلغات عدة منها العربية(.((8
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ثالثا :تبدل المواقف الخارجية
من األهمية اإلشارة يف هذا الجزء األخري من الدراسة إىل أن املقوالت
التي ترى استحالة تغيري املواقف الخارجية املعرقلة للدميقراطية –
ومن ث ّم استحالة االنتقال الدميقراطي يف الدول العربية  -مقوالت غري
دقيقة ،واللجوء إىل املقارنة مفيد هنا .فخالل الحرب الباردة ،مل تكن
الدول الغربية تدعم الدميقراطية إال إذا ضمنت صناديق االنتخابات
عدم وصول أحزاب أو تيارات شيوعية أو اشرتاكية معادية للغرب،
ولهذا كان األسلوب األكرث شيو ًعا لضامن وصول حلفاء الواليات
املتحدة إىل الحكم هو دعم الحكومات الفردية ،ودعم االنقالبات
العسكرية متى وصل يساريون إىل الحكم عرب انتخابات دميقراطية.
كام سبق أن ُرفعت مقوالت االستثناء الثقايف أمام الشعوب اآلسيوية
والالتينية واألفريقية ،وكان النفوذ األمرييك عقبة أساسية أمام حركات
التغيري الدميقراطي هناك.
انتقلت دول كثرية إىل الدميقراطية ،برغم هذا ،عندما توافرت فيها قوى
دميقراطية منظمة قادرة عىل تغيري ميزان القوة لصالح الدميقراطية،
وعىل دفع الخارج للتوقف عن دعم املستبدين .لقد أيدت الدول
الغربية الكربى االنتقال يف جنوب أوروبا ورشقها ،وظهرت اتفاقيات
ساهمت يف تعزيز الدميقراطية ،كاتفاقيات هلسنيك لعام ،1975
ومعايري كوبنهاغن لالتحاد األورويب عام  .1993كام ت ّو َجت الواليات
املتحدة سياستها تجاه الدميقراطية يف أمريكا الالتينية بتوقيع "العهد
الدميقراطي لألمريكتني" يف  ،2001حيث حس َمت موقفها لصالح
الدميقراطية بعد عقود طويلة من دعم الحكومات واالنقالبات
العسكرية ،ونبذت سياسة التدخل وتعهدت بالدفاع عن الدميقراطية
وحقوق اإلنسان .ويف عبارات واضحة وقاطعة صارت الدميقراطية
حقًا من حقوق شعوب املنطقة ،وأم ًرا أساس ًيا للتنمية االجتامعية
والسياسية واالقتصادية ،ورضورة حيوية لحامية حقوق اإلنسان
وحقوق العامل( .((8وعمو ًما ،مل ميانع الغرب االنتقال الدميقراطي يف
أمريكا الالتينية ،ويف دول أخرى كالفلبني وكوريا الجنوبية ،عندما توافر
بديل دميقراطي قادر عىل الحكم ،وغري متصادم مع املصالح الغربية؛
عىل اعتبار أن السياسة تقتيض ترتيب األولويات ،وتقوية مؤسسات
الحكم قبل فتح امللفات الخارجية.
وال ميكن فهم التغيري الذي حدث يف آسيا ،من دون فهم متغري الحرب
الباردة؛ فلم يعد الشيوعيون أو االنفصاليون يف إندونيسيا وتايلند
وكوريا الجنوبية ميثلون تهدي ًدا وجوديًا يف تلك الدول بعد انتهاء
الحرب الباردة .لقد دعمت الواليات املتحدة والغرب تلك الدول
يف إطار مواجهتها التهديد الشيوعي ،وارتبط أمن كوريا الجنوبية
85 "Inter-American Democratic Charter," Organization of American
States, 11/9/2001, accessed on 11/1/2019, at: https://goo.gl/Dh5zHs
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بالوجود العسكري األمرييك الدائم هناك ،كام أيدت الواليات املتحدة
انقالب سوهارتو يف إندونيسيا عام  1965واملجازر التي ارتكبت
ضد الشيوعيني هناك .وإجاملً  ،أيدت الواليات املتحدة الحكومات
العسكرية ما دامت الحاجة إليها قامئة يف رصاعها مع الشيوعية،
وبانتهاء الحرب الباردة بدأت يف انتقاد سجل حقوق اإلنسان يف هذه
الدول( ،((8ودعم أنظمة حكم بديلة ،لكن برشط عدم تهديد هذه
األنظمة املصالح األمريكية.
كام أن القول بأن الضغط الخارجي عىل الحكام املستبدين ،أو
مقاطعتهم ،ال طائل من ورائه ،قول متهافت أيضً ا .ولدينا مثال
مهم لألثر اإليجايب للعقوبات؛ ففي جنوب أفريقيا مثّلت العقوبات
عامل مؤث ًرا لدفعه للتنازل.
الخارجية عىل نظام الفصل العنرصي ً
لقد بدأت املقاطعة رياضية يف خمسينيات القرن العرشين لتتصاعد
مع قرارات األمم املتحدة بفرض مقاطعة عىل تصدير السالح ،ثم
مع قرارات القوى الغربية واليابان بفرض عقوبات مالية واقتصادية
عىل النظام العنرصي .ساهمت العقوبات يف رفع التكلفة االقتصادية
للنظام العنرصي بالداخل ،ويف تعزيز املطالب الداخلية باإلصالح،
فتحول النظام إىل الدميقراطية عام  .1994وال ريب أن العقوبات
مبفردها ما كان لها أن ت ُحدث هذا األثر من دون العوامل الداخلية
املهيئة لها ،وأهمها املقاومة السلمية والعنيفة لحزب املؤمتر
الوطني بقيادة نيلسون مانديال ،والحراك الداخيل داخل األقلية
البيضاء – وال سيام من الرشكات ورجال األعامل  -التي أدركت
تدريج ًيا أن بقاء النظام العنرصي يُه ّدد مصالحها ويزعزع االستقرار
االجتامعي والسيايس( .((8ال مقارنة بني هذا وبني الدعم والتحالف
القوي بني أنظمة الحكم العربية والغربية ،أو بينه وبني الدعم الغريب
الراسخ لدولة األبارتهايد اإلرسائييل.
استطاع الغرب ،إذًا ،حسم موقفه من الدميقراطية يف كثري من
املناطق ضمن عاملني أساسيني؛ األول متصل بحسابات النسق العاملي
وطبيعته والرصاعات الدولية الكربى واختفاء التهديد الشيوعي،
والثاين ظهور قوى دميقراطية محلية ضاغطة من أجل التغيري .ولهذا
فالعوامل الخارجية املعرقلة لالنتقال الدميقراطي ليست حتمية،
86 Harold A. Trinkunas, "Ensuring Democratic Civilian Control of the
Armed Forces in Asia," East-West Center, Occasional Papers Politics and
Security Series, no. 1 (October 1999), pp. 10-14.
87 Charles M. Becker, "The Impact of Sanctions on South Africa and its
;Periphery," African Studies Review, vol. 31, no. 2 (September 1988), pp. 66-81
Kathleen C. Schwartzman, "Can International Boycotts Transform Political
Systems? The cases of Cuba and South Africa," Latin American Politics and
Society, vol. 43, no. 2 (Summer 2001), pp. 115–146; Bronwen Manby, "South
Africa: The Impact of Sanctions," Journal of International Affairs, vol. 46, no.
1 (Summer 1992), pp. 193-217.

ملف :العامل الخارجي واالنتقال الديمقراطي ،الحالة العربية
العوامل الخارجية والثورات العربية :أربع إشكاليات للبحث

فأي تغيري حقيقي ال مفر من أن يبدأ من الداخل؛ فتكتل أصحاب
املصلحة يف الدميقراطية يف الداخل حول برنامج وطني دميقراطي
هو الطريق امل ُ َج ّربة تاريخيًا لدفع األطراف الخارجية إىل الرتاجع أو
طالب بامتالك
الوقوف عىل الحياد عىل األقل ،لكن هذا التكتل ُم ٌ
أدوات القوة والعمل عىل تغيري ميزان القوة املختل لصالح الغرب
والتعامل بحكمة مع العوامل الجيوسياسية(.((8

خاتمة
تناولت هذه الدراسة بالتحليل تأثري العوامل الخارجية يف مسارات
االنتقال إىل الدميقراطية بعد ثورات عام  2011والثورات املضادة
لها يف عام  ،2013وانتهت إىل أن تلك العوامل مل تحظ بالكثري من
االهتامم؛ فقلام نجد ربطًا بني طبيعة نظم الحكم يف العواصم
العربية واحتامالت االنتقال إىل الدميقراطية من جهة ،وبني عوامل
مثل الدعم الخارجي لهذه النظم ،أو العالقات األمنية والعسكرية بني
هذه النظم وبني الدول الكربى ،أو ديناميات التفاعل مع االقتصاد
العاملي والتبعية للخارج ،أو طبيعة النظام اإلقليمي القائم ،أو
استخدام خطاب الحرب عىل اإلرهاب ،من جهة أخرى.
وانتهت الدراسة أيضً ا إىل أن ثورات عام  2011أظهرت بوضوح
أهمية البحث يف العوامل الخارجية ،خاصة من حيث تداعيات
التدخل املبارش للفاعلني الخارجيني عىل مآل هذه الثورات ،ومن
حيث تأثري الرصاعات واملخاوف املتبادلة بني األطراف املختلفة
(الداخلية والخارجية) يف اختيارات الفاعلني األساسيني خالل مسارات
االنتقال بعد عام  .2011إن عامل الاليقني املصاحب ألي انتخابات
عامل محل ًيا يف الحاالت العربية ،ألن هناك
دميقراطية حقيقية ليس ً
قوى إقليمية ودولية ترى مصالحها يف منع الدميقراطية التي تهدد
بتغيري الوضع الراهن .وميكننا هنا استنتاج أربع إشكاليات متداخلة
ذات عالقة بالعامل الخارجي ومسارات االنتقال يف أعقاب الثورات
العربية ،وال تزال تطرح أسئلة محورية يف حاجة إىل مقاربات خالقة
ملعالجتها عىل املستويني البحثي والسيايس .وتحدد هذه اإلشكاليات
يف واقع األمر أيضً ا بعض أوجه االختالف بني هذه املسارات ،وغريها
من حاالت االنتقال الدميقراطي األخرى غري العربية:
•إشكالية اإلرث التاريخي لنشأة الدول ال ُقطْرية العربية والدور
الخارجي يف نشأتها ،وأثر ذلك يف طبيعة أنظمة الحكم وقابليتها
للتغيري نحو الدميقراطية ،وما إذا أصبح الدور الخارجي يف

 88انظر :عيل خليفة الكواري وعبد الفتاح مايض" ،مفهوم الكتلة التاريخية عىل قاعدة
الدميقراطية يف الدول العربية" ،يف :نحو كتلة تاريخية دميقراطية يف البلدان العربية،
تنسيق عيل خليفة الكواري وعبد الفتاح مايض (محرران)( ،بريوت :مركز دراسات الوحدة
العربية.)2010 ،
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تأسيس الدولة القُطرية العربية من ودائع التاريخ ،أم أنه
ال يزال يؤثر يف طبيعة أنظمة الحكم وتطورها يف الدول العربية
وقابليتها للتغيري نحو الدميقراطية .ويرتبط بهذا أسئلة أخرى
جديرة بالبحث ،أهمها :كيف ميكن تجاوز إشكالية التجزئة
والوحدة يف عالقتها بالدميقراطية؟ وكيف استطاعت دول
أخرى تجا ُوز مسألة اإلرث االستعامري والحدود املصطنعة؟
وما الفارق بينها وبني الخربات العربية؟ وما تأثري أدوات
"االستعامر الجديد" يف التدخل والتحكم يف احتامالت التغيري
يف الدول العربية؟

•إشكالية العالقة الراهنة بني الغرب والعرب التي تقوم عىل
أساس أن املنطقة مجال سيايس مفتوح ملامرسة الهيمنة
الغربية ،وعىل معادلة قوامها حامية النظم املستبدة مقابل
ضامن املصالح الغربية يف النفط والتجارة وأمن الكيان
الصهيوين .ويتصل بهذا أسئلة جديرة بالدراسة :كيف ميكن
معالجة املخاوف املتصلة باملامنعة الغربية ألي دميقراطية
تهدد املعادلة املشار إليها وتعيد توحيد املنطقة؟ وهل من
سبيل لعالقات أكرث توازنًا تحافظ عىل مصالح الطرفني م ًعا:
الدميقراطية والتحرر من جهة ،ومصالح الغرب يف التجارة
والنفط من جهة أخرى؟ ويف أي ظرف من الظروف ميكن أن
تظهر بني العرب والغرب اتفاقيات وعهود مامثلة التفاقيات
هلسنيك و"العهد الدميقراطي لألمريكتني"؟
•إشكالية اإلقليم املعادي للدميقراطية ،حيث تتشكل مصالح
األطراف الرئيسة بنا ًء عىل مخاوفها من الدميقراطية وليس
عىل فوائدها .وهنا تثور أسئلة محورية ،منها :ما الظروف
التي ميكن معها أن تشكل الدميقراطية مصلحة إقليمية كام
حدث يف مناطق أخرى من العامل؟ وكيف ميكن التعامل مع
تفاعالت النسق اإلقليمي ،والتأثري فيها ،مبا يضمن استقرار
املنطقة وبناء نظم حكم دميقراطية يف اآلن ذاته؟ وما الذي
ميكن فعله حتى يتم تفعيل دور املنظامت اإلقليمية يف دعم
الدميقراطية يف العامل العريب عىل غرار ما تم يف مناطق أخرى؟
•إشكالية جيوسرتاتيجية تتصل باستخدام الحكومات العربية
والغربية خطاب "الحرب عىل اإلرهاب" وإسرتاتيجياتها ألجل
ترسيخ القمع واالستبداد وعرقلة الدميقراطية .ومثة أسئلة
محورية هنا ،أهمها :كيف ميكن محاربة اإلرهــاب ودعم
الدميقراطية يف الوقت نفسه؟ وملاذا ال يُنظر إىل الحركات
العنيفة عىل أنها حركات مترد ذات مطالب سياسية ميكن
معالجتها بالطرق السياسية أيضً ا ،كام حدث يف أماكن أخرى
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من العامل؟ وملاذا تغيب الحلول القامئة عىل دولة املواطنة
واملؤسسات الدميقراطية وحكم القانون يف الجهود الدولية
والبحثية لحل الحروب والنزاعات األهلية والبينية يف
الدول العربية؟
أخ ًريا ،كام أظهرت الدراسة ،مل تكن العوامل الخارجية املعرقلة
للدميقراطية يف عدة حاالت خارج العامل العريب عوامل حتمية .لقد
ارتبطت معالجة هذه العوامل املعرقلة للدميقراطية بالتغيريات التي
طرأت عىل النسق الدويل ،وبظهور قوى دميقراطية محلية قادرة عىل
الضغط من أجل الدميقراطية .ومن هنا فإن تحييد هذه العوامل يف
الحاالت العربية ممكن ،وهو يعتمد ،يف جز ٍء كبري منه ،عىل قدرة
الفاعلني الداخليني عىل امتالك اإلرادة السياسية ،وعىل االتفاق عىل
مرشوع وطني دميقراطي ،والتحول إىل فاعل قادر عىل أن يؤثر يف
طبيعة التفاعالت الدائرة يف النسقني اإلقليمي والدويل ويغريها،
وفرض الدميقراطية بصفتها مصلحة تضمن مصالح الشعوب وتحقق
االستقرار واألمن يف املنطقة يف الوقت ذاته.
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