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مقدمة
هم
لطاملا كانت منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا موضو ًعا بحث ًيا ُم ً
لكثري من الباحثني يف حقيل العلوم السياسية والدراسات املناطقية ،وقد زاد
االهتامم بهذا املوضوع كث ًريا بعد الثورات العربية يف عا َمي  2010و.2011
خالل العقود الثالثة املاضية ،كان استكشاف الرشق األوسط وشامل
أفريقيا بحث ًيا يجري يف الغالب إما يف نطاق دراسات التحول الدميقراطي
أو دراسات األوتوقراطية ،ويأيت هذا متأث ًرا عىل نح ٍو بعيد بهيمنة الكتلة
الغربية املتزايدة عىل السياسة العاملية وبالرتويج املبارش للدميقراطية
الذي تقوده الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد األورويب يف املنطقة .وبعد
تغي نطاق التحليل تغ ًريا بسيطًا .بل منحت الثورات
الثورات العربيةّ ،
العربية الباحثني لحظة مراجعة ليتأملوا ما يقومون به .وعىل الرغم من
ذلك ،استمرت بعض الدراسات يف استخدام األمناط السابقة نفسها (أي
منوذج األوتوقراطية مقابل الدميقراطية) أو أنها اتبعت مقاربة اختزالية
يف رشح التطورات يف املنطقة .وما زالت األبحاث حول منطقة الرشق
األوسط عامة إىل حد بعيد ،وتتبع منوذج التحليل من أعىل إىل أسفل،
أساسا) عىل السياسة
متأثر ًة بالهيمنة املتواصلة للقوى الخارجية (الغربية ً
املحلية؛ ما يدفعها إىل تناول القضايا املتعلقة مبصالح الفاعلني الخارجيني
أكرث من تناول حاجات الناس املدروسني ومصالحهم.
أساسا((() ،تسلط
ومن خالل مراجعات األدبيات (باللغة اإلنكليزية واألملانية ً
هذه الدراسة الضوء عىل املقاربات التحليلية السائدة يف دراسة منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ونتائجها قبل الثورات العربية وبعدها،
وتستكشف التأمالت النظرية السابقة والحالية بشأنها .باستخدام كل
ذلك ،تحاول الدراسة املساهمة يف تشكيل فهمٍ أفضل للقضايا املختلفة يف
املنطقة .يق ّدم الجزء األول منها املفاهيم التحليلية املختلفة ونتائجها قبل
الثورات ،ويق ّدم الجزء الثاين ملحة عا ّمة عن تحليالت الثورات العربية .أما
الجزء الثالث ،فيستعرض التأمالت النظرية للمقاربات التحليلية السابقة.
وأخ ًريا ،يق ّدم الباحث بعض املالحظات الختامية.

ً
أوال :منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا بين التحول الديمقراطي
والسلطوية
كثري من
بعد ما ُعرف بـ "املوجة الثالثة للتحول الدميقراطي"((( ،كان ٌ
باحثي دراسات التحول الدميقراطي –ت ُعرف أيضً ا باسم دراسات/
 1بعض األدبيات األملانية نرشها باحثون أملان أو معاهد أملانية باللغة اإلنكليزية.
 2والتي بدأت عام  1974يف أوروبا الجنوبية ،ويف الثامنينيات يف أمريكا الالتينية ،والحقًا يف
التسعينيات يف أوروبا الرشقية.
Samuel P. Huntington, "Democracy's Third Wave," Journal of Democracy,
vol. 2, no. 2 (Spring 1991), pp. 13-14.
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علم االنتقال(((  – Transitologyقد رشعوا يف دراسة وتقييم التحول
الدميقراطي يف األنظمة السياسية واالقتصادية يف منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا .ويف الدراسات املقارنة ملعظم دول العامل،
كانت منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا قد ُحلّلت و ُدرست
غالبًا من خالل عدسة قربها أو بعدها عن الدميقراطية عىل مستوى
ٍ
مقياس عاملي للتحول الدميقراطي .ويف قياسات النجاح والفشل،
(((
استند الباحثون إىل معايري قياسية ،معتمدين اعتام ًدا أساسيًا عىل
الدميقراطية الدستورية((( الليربالية واللربلة االقتصادية (االقتصاد
القائم عىل السوق املفتوحة)((( .هيمن منوذج التحول الدميقراطي
هذا عىل املقاربة التحليلية لدراسة السياسة يف منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا واستكشافها ،متأثرة تأث ًرا واض ًحا بهيمنة
 3دراسات /علم االنتقال :حقل أكادميي يدرس الفرتة الزمنية بني نظام سيايس وآخر .يجب العلم بأن
أساسا عىل دراسة االنتقال من األنظمة السلطوية إىل األنظمة الدميقراطية ،وأنه
تركيز هذا الحقل كان ً
غالبًا ما يُنظر إليه عىل أنه فرع من دراسات التحول الدميقراطي .من بني األعامل املؤثرة يف هذا املجال
من الدراسة العمل املؤسس لغوليمريو أودونيل وفيليب شميرت ولورانس وايتهيد.
Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter & Laurence Whitehead, Transitions
from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives (Baltimore/ London: The Johns
Hopkins University Press, 1986).
 4من خالل تقديم ملحة عامة عن حالة الدميقراطية يف العاملُ ،صنفت كل دولة
بحسب األنواع املختلفة لل ُنظُم :دميقراطي أو شبه سلطوي أو سلطوي .من األمثلة املهمة
عىل مؤرشات الدميقراطية هذه" :حرية العامل" الصادرة عن مركز فريدم هاوس و"مؤرش
الدميقراطية" لوحدة االستخبارات االقتصادية وتقرير "بوليتي الرابع" ملركز السالم املنهجي
و"مؤرش االنتقال" ملؤسسة برتلسامن ( )BTIو"مقياس الدميقراطية العريب" ملبادرة اإلصالح
العريب التي تركز فقط عىل منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .ينظر أيضً ا:
Larry Diamond, "Elections without Democracy: Thinking about Hybrid
Regimes," Journal of Democracy, vol. 13, no. 2 (2002), pp. 21-35; Daniel
Brumberg, "Liberalization versus Democracy: Understanding Arab Political
Reform," Carnegie Endowment Working Papers, Middle East Series, no. 37 (2003).
 5ت ُع ّرف الدميقراطية الدستورية الليربالية عمو ًما بأنها "نظام سيايس ال يتميّز فقط
باالنتخابات الحرة والنزيهة ،بل يتسم أيضً ا بسيادة القانون والفصل بني السلطات وحامية
الحريات األساسية يف التعبري والتجمع والدين وامللكية".
Fareed Zakaria, "The Rise of Illiberal Democracy," Foreign Affairs, vol. 76,
no. 6 (November/December 1997), p. 22.
نظ ًرا إىل أن االنتخابات وحدها مل تكن كافية العتبار النظام دميقراط ًيا ،فإن مفهوم روبرت دال
عن "التعددية /البولياركية" ،والذي يتجاوز االنتخابات ويركز عىل مبادئ الشمول الحقيقي
والتنافس ،أصبح املرجع لتعريف الدميقراطية يف علم االنتقال.
Jannis Grimm, "Mapping Change in the Arab World: Insights from Transition
Theory and Middle East Studies," Working Paper, Middle East and Africa
Division, Institute for International and Security Affairs, no 1 (2013), p. 4.
عىل سبيل املثالِ ،قيست جودة الدميقراطية يف مؤرش الدميقراطية ،بنا ًء عىل محددات أخرى
مثل العملية االنتخابية والتعددية والحريات املدنية وعمل الحكومة واملشاركة السياسية
والثقافة السياسية.
The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2017, Free Speech Under
Attack, accessed on 20/1/2020, at: https://bit.ly/3t0szCu
 6تتضمن اللربلة االقتصادية عمو ًما "جهودًا لتقليل الدور االقتصادي للدولة ،واالعتامد
أكرث عىل األسواق لتخصيص السلع وخصخصة مؤسسات الدولة وإلغاء القوانني الحكومية
ومتطلبات الرتخيص واملعونات ،وتقليل التعريفات الجمركية وغريها من الحواجز التجارية
وخفض اإلنفاق الحكومي ملوازنة امليزانيات والحد من التضخم".
Samuel P. Huntington, "Democratization and Economic Liberalization: How
the World can Modernize," Harvard International Review (Summer 1992).
اعتُربت الرأساملية بصفة عامة عىل أنها النظام األنسب للدميقراطية.

بتكلا تاعجارم
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بين دراسات التحول الديمقراطي ودراسات األوتوقراطية :استعراض األدبيات
والتأمالت النظرية قبل الثورات العربية وبعدها

الكتلة الغربية املتزايدة عىل سياسة العامل ،والتي صارت محورية،
خصوصا بعد انهيار االتحاد السوفيايت ومع الرتويج املبارش واملتزايد
ً
للدميقراطية من جانب الواليات املتحدة واالتحاد األورويب يف أوروبا
الرشقية ويف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف وقت الحق(((.
وعىل الرغم من أن بعض األنظمة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا
كانت قد أظهرت لربل ًة سياسية واقتصادية خالل مثانينيات القرن
العرشين وتسعينياته (مثل خصخصة رشكات الدولة ،وانحسار نظام
الحزب الواحد ،وإجراء االنتخابات ،و /أو ظهور مجتمع مدين يف
عدد قليل من الدول) ،فإن الباحثني أكّدوا أن هذه الخطوة كانت
جزئية واستُخدمت بوصفها تعديالت تكتيكية داخل النظام الدويل
واستجابة لضغوط الفاعلني الخارجيني .ويف حقيقة األمــر ،فإن
األنظمة نفسها كانت أول من استفاد من هذه "اللربلة"؛ إذ وفّرت
لها وسائل جديدة لـ "تطوير سلطويتها"((( .متكنت معظم أنظمة
الرشق األوســط وشامل أفريقيا من استيعاب أو حتى استغالل
التغيريات السياسية واالقتصادية الدولية لصالحها ،أي من خالل تلقي
املساعدات الخارجية ،وكذا منحها صفة الرشعية التي زادت من
سيطرتها وسلطتها داخليًا .بعبارة أبسط ،مل يكن مثة تغيري ملحوظ يف
توزيع السلطات أو الطبيعة السلطوية للنظام ،ومل يكن لإلصالحات
أي تأثري ملحوظ يف الحقوق املدنية أو السياسية الفردية .ومن ث ّم،
بدل من أن تكون هذه اللربلة فرصة حقيقية للتحول الدميقراطي،
ً
تحول وهميًا أدى يف الواقع
أصلً ،
كان االنتقال الدميقراطي ،إن حدث ً
(((
إىل ترسيخ السلطوية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .
7 Lisa Anderson, "Searching where the Light Shines: Studying
Democratization in the Middle East," Annual Review of Political Science,
vol. 9 (2006), pp. 205-208; Oliver Schlumberger, Autoritarismus in der
arabischen Welt: Ursachen, Trends und internationale Demokratieförderung
(Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2008), pp. 72-76; Marianne
Kneuer, "Externe Faktoren der Demokratisierung: zum Stand der
Forschung," in: Gero Erdmann & Marianne Kneuer (eds.) Externe Faktoren
der Demokratisierung (Baden-Baden: Nomos, 2009), pp. 9-10.
"8 Steven Heydemann, "Upgrading Authoritarianism in the Arab World,
Analysis Paper, no. 13, The Saban Center at the Brookings Institution (2007).
9 Eberhard Kienle, A Grand Delusion: Democracy and Economic Reform
in Egypt (London/ New York: I.B. Tauris, 2001); Heydemann, "Upgrading
Authoritarianism in the Arab World,"; Marina Ottaway & Julia ChoucairVizoso (eds.), Beyond the Façade: Political Reform in the Arab World
;)(Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2008
Ibrahim Elbadawi & Samir Makdisi (eds.), Democracy in the Arab World:
Explaining the Deficit (London/ New York: Routledge, 2011).
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ونتيجة لذلك ،رشع الباحثون يف حقل دراسات التحول الدميقراطي يف
الحديث عن أنواع مختلفة من الدميقراطية أو األنظمة الهجينة(،((1
لرشح االنتقاالت يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا( .((1غري أن
توظيف الباحثني لنموذج التحول الدميقراطي تع ّرض لكثري من النقد؛
ألنهم غال ًبا ما تجاهلوا االختالفات يف التصورات النظرية واعتمدوا
رئيسا عىل النامذج الغربية للدميقراطية الليربالية يف قياس
اعتام ًدا ً
النجاح أو الفشل .أحد أهم االنتقادات املرتبطة بالنموذج الخطي
السائد للتحول الدميقراطي (أي من السلطوية إىل املرحلة االنتقالية
إىل الدميقراطية الليربالية) ،يف كونها تقدم الدميقراطية الليربالية
بوصفها منوذ ًجا عامل ًيا عىل نح ٍو حاسم( ((1أو تقدمه بصفته مسا ًرا
فضل عن أنها تضفي الطابع العاملي عىل
غائيًا نحو التنمية واالزدهارً ،
(((1
قواعد الدميقراطية املعروفة يف أوروبا الغربية وأمريكا الشاملية .
انتُقدت مثل هذه الدراسات أيضً ا؛ ألنها تتجاوز مدى تعقيد
العمليات االنتقالية والعوامل االجتامعية السياسية واالجتامعية
االقتصادية األساسية .وقد واجه الباحثون بالفعل صعوبات ج ّمة يف
قياس االنتقاالت يف عد ٍد من بلدان الرشق األوسط وشامل أفريقيا؛ إذ
تعترب ظواهر مثل العالقات والبنى غري الرسمية ،أو النيوباترميونيالية،
عوامل سائد ًة يف عالقات السلطة
َ
أو الريعية ،أو الدولة الهشة،
ودينامياتها .وقد دفع هذا الباحثني من أمثال توماس كاروثرز إىل
الحديث عن "نهاية منوذج االنتقال"(.((1
 10أنـــــــواع الــدميــق ـراطــيــة املــــذكــــورة ،مــثــل "الــدميــقــراطــيــة التفويضية
 ،)Guillermo O'Donnell 1994( "delegative democracyو"األنظمة الهجينة
 ،(Terry Karl 1995) "hybrid regimesو"الدميقراطية االنتخابية "electoral democracy
) ،(Larry Diamond 1996و"الدميقراطية غري الليربالية "illiberal democracy
) ،(Fred Zakaria 1997و"الدميقراطية املشوهة /غري املكتملة "defective democracy
) ،(Wolfgang Merkel 1999طورها الباحثون للتعامل مع التحدي املفاهيمي يف دراسة
التحول الدميقراطي يف أمريكا الالتينية وأفريقيا وآسيا وأوروبا الرشقية.
Wolfgang Merkel & Aurel Croissant, "Formale und informale Institutionen
in defekten Demokratien," Politische Vierteljahresschrift, vol. 41, no. 1
(März 2000), pp. 3-4.
استُخدمت هذه األنواع الحقًا لفهم االنتقاالت يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا.
 11ينظر عىل سبيل املثال:
;"Diamond, "Elections without Democracy: Thinking about Hybrid Regimes,
Brumberg.
12 Holger Albrecht & Oliver Schlumberger, "Waiting for Godot: Regime
Change without Democratization in the Middle East," International Political
Science Review, vol. 25, no. 4 (2004), p. 372.
"13 Illiya Harik, "Democracy, 'Arab Exceptionalism' and Social Science,
Middle East Journal, vol. 60, no. 4 (Autumn, 2006), pp. 682-684.
 14تحدث توماس كاروثرز عن "نهاية منوذج االنتقال" ( ،)2002طالبًا إعادة النظر يف
بعض االفرتاضات املهيمنة يف علم االنتقال ،مثل )1 :كل انتقال هو انتقال إىل الدميقراطية)2 .
تتكون كل عملية تحول دميقراطي من االنفتاح واالخرتاق والرتسيخ )3 .إجراء االنتخابات هو
مامرسة دميقراطية حاسمة تعزز عملية التحول الدميقراطي وترسيخ املبادئ الدميقراطية)4 .
يتأثر االنتقال بإرادة النخبة السياسية والبنى األساسية ،يف حني أن املوروثات يكون لها دور
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وبخصوص منطقة الرشق األوســط وشامل أفريقيا ،جادل بعض
الباحثني بصعوبة فهم املنطقة من منظور علم االنتقال؛ ألنها مل تشهد
أي تغري بنيوي يف األنظمة خالل العقود املاضية .وأبرزت ليزا أندرسون
ّ
عدد الباحثني الذين درسوا بالفعل "ما ليس موجو ًدا" ،يف محاولة منها
للبحث يف إمكانية حدوث تحول دميقراطي من خالل دراسة العوامل
السياسية واالقتصادية ،والتي قد تؤثر يف االنتقال يف املنطقة ،كام جرى
يف أمريكا الالتينية وأوروبا الرشقية( .((1ويف الوقت الذي اتفق فيه عدد
من الباحثني عىل الطبيعة السلطوية لألنظمة السياسية يف منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،ذهب بعضهم إىل اإلشارة إىل استثنائية
املنطقة عند الحديث عن التحول الدميقراطي ،مؤكِّدين الصعوبات أو
أحيانًا حتى استحالة تح ّول هذه األنظمة إىل الدميقراطية الليربالية،
واستخدموا عبارات من قبيل "ولكنهم باقون"( ((1أو "االنتقال إىل
الاليشء"( ((1أو "يف انتظار غودو( ((1("Godot ((1أو "صالبة السلطوية
يف الرشق األوسط"( ((2أو "االستثناء األسايس لعوملة الدميقراطية"(.((2
وليست هذه االفرتاضات إال محض أمثلة تعكس جميعها افرتاضً ا راسخًا
بني الباحثني بشأن مامنعة املنطقة للتحول نحو الدميقراطية الليربالية.
غي الباحثون
وبعد أن انترشت فكرة "االستثناء العريب" يف األكادميياّ ،
املشتغلون باملنطقة تركيزهم إىل استكشاف صالبة السلطوية ومتانة
يف أنظمة الرشق األوسط وشامل أفريقيا( .((2وذُكر يف هذه األدبيات
أن الباحث ،ليك يفرس إمكانية تغيري النظام ،عليه أولً أن يفهم
األسباب والعوامل املؤدية إىل صمود النظام وصالبته واستقراره(.((2
وبالنظر إىل هذه التأمالت ،فقد أُعيد إحياء مقاربة جديدة ،تتجاوز
محدِّد أقل يف العملية )5 .من املفرتض أن تشمل عملية االنتقال إصالح مؤسسات الدولة؛ إذ
إن بناء الدميقراطية وبناء الدولة مرتافقان إىل حد بعيد.
Thomas Carothers, "The End of the Transition Paradigm," Journal of
Democracy, no. 1 (2002), p. 17.
15 Anderson, pp. 205-208.
16 Janson Brownlee, "And Yet They Persist: Explaining Survival and
Transition in Neopatrimonial Regimes," Studies in Comparative International
Development, no. 37 (2002), pp. 35-63.
17 Brumberg, p. 13.
 18نسبة إىل عنوان مرسحية يف انتظار غودو  Waiting for Godotللكاتب اإليرلندي
شخصا ال يصل
صمويل بيكيت  ،Samuel Beckettوالتي تدور أحداثها حول رجلني ينتظران ً
أبدًا يدعى غودو؛ ويف أثناء انتظارهام ينخرطان يف جملة من املحاورات.
19 Albrecht & Schlumberger, p. 371.
20 Eva Bellin, "The Robustness of Authoritarianism in the Middle East:
Exceptionalism in Comparative Perspective," Comparative Politics, vol. 36,
no. 2 (January 2004), pp. 139-157.
21 Larry Diamond, "Why Are There no Arab Democracies?" Journal of
Democracy, vol. 21, no. 1 (2010), p. 93.
22 Grimm, p. 2.
23 Schlumberger, Autoritarismus in der arabischen Welt, pp. 86-89.
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األسئلة املعيارية عند البحث يف التحول الدميقراطي ،و ُوظِّفت هذه
وسميت
املقاربة يف دراسة منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقياُ ،
حينها نهضة دراسات األوتوقراطية( ،((2أو ما يعرف مبا بعد حقبة
التحول الدميقراطي( .((2ويف هذه الدراسات ،مل يتوقف الباحثون عند
استكشاف االسرتاتيجيات واآلليات املستخدمة يف األنظمة السلطوية
للحفاظ عىل السلطة والصمود واالستقرار ،بل امتد بحثهم أيضً ا لفهم
الهياكل االجتامعية السياسية واالجتامعية االقتصادية التي تؤدي
إليها ،وذلك بهدف فهم العوامل البنيوية املسببة ،والتي تُبقي عىل
هذه األنظمة السلطوية قامئة.
إضاف ًة إىل استخدام القوة والقمع والرتهيب عند الحاجةّ ،بي الباحثون
أن األنظمة يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا اعتمدت أكرث عىل آليات
واسرتاتيجيات مثل احتكار قنوات السلطة والروابط مع املجموعات
االقتصادية واالجتامعية وكذلك الفاعلني الخارجيني الراعني ،كام أنها
تشرتي الدعم والرشعية ،داخليًا وخارجيًا ،وذلك عرب توزيع السلطة
واالمتيازات واستاملة املعارضة وبناء مؤسسات دولة وهمية وتغيري
النخبة يف الواجهة( .((2بتعبري أدق ،رأت إيفا بيلني أن قوة األنظمة
السلطوية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا تكمن يف أجهزتها
القمعية القوية والناتجة من )1 :قدرة النظام يف الحفاظ عىل
الصحة املالية ألجهزته والتي تتحقق باالعتامد عىل الدخل الريعي،
 )2قدرة النظام عىل مواصلة تلقي الدعم الدويل باستخدام املصالح
الجيوبولتيكية واالقتصادية للفاعلني الخارجيني يف املنطقة )3 ،انخفاض
مستوى مأسسة الدولة بسبب هيمنة منطق الباترميونيالية يف الدولة
واملجتمع )4 ،ضعف إمكانية التعبئة الشعبية ضد النظام بسبب
انتشار الفقر وانخفاض مستويات اإلملام بالقراءة والكتابة ،وضعف
التجربة الدميقراطية و /أو االرتباط السلبي ملعنى اللربلة السياسية
لدى املجتمعات يف املنطقة واملرتبط بالهيمنة االستعامرية بدلً من
تقرير املصري( .((2وبناء عليه ،حدد ستيفن هايدمان خمس سامت
مميِّزة لتطور السلطوية يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا،
 24من الالفت للنظر أن هذه النهضة يف دراسات األوتوقراطية كانت جز ًءا من التغري
يف دراسة التحوالت السياسية يف كل أنحاء العامل يف أعقاب الرتاجع الدميقراطي العام يف
أواخر التسعينيات.
Johannes Gerschewski, "The Three Pillars of Stability: Legitimation,
Repression, and Co-optation in Autocratic Regimes," Democratization,
vol. 20, no. 1 (2013), p. 16.
ألخذ نظرة عامة عن أبحاث األوتوقراطية ،ينظر.Gerschewski :
25 Morten Valbjørn, "Reflections on Self-reflections: On Framing the
"Analytical Implications of the Arab Uprisings for the Study of Arab Politics,
Democratization, vol. 22, no. 2 (2015), pp. 220-221.
26 Brownlee, pp. 49-57; Brumberg, pp. 6-10; Albrecht & Schlumberger,
pp. 376-385.
27 Bellin, pp. 147-151.

بتكلا تاعجارم
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بين دراسات التحول الديمقراطي ودراسات األوتوقراطية :استعراض األدبيات
والتأمالت النظرية قبل الثورات العربية وبعدها

هي )1 :االستيالء عىل املجتمعات املدنية واحتواؤها )2 ،إدارة الخالف
السيايس )3 ،جني فوائد اإلصالحات االقتصادية االنتقائية )4 ،السيطرة
عىل تقنيات االتصال الجديدة )5 ،تنويع الروابط الدولية(.((2
عالوة عىل ذلك ،أوضح الباحثون العوامل البنيوية والنظمية األساسية،
والتي سمحت لهذه األنظمة باتباع اآلليات واالسرتاتيجيات املذكورة
ضئيل بني الباحثني حول
جدل ً
سابقًا وتنفيذها .ويف حني يبدو أن مثة ً
الطبيعة السلطوية لألنظمة السياسية يف منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا ،مثة خمس حجج وافرتاضات مختلفة وراء عجز
الدميقراطية الليربالية ،ميكن تلخيصها عىل النحو التايل:

 .1البنية االجتماعية
تعيق الهيمنة املستمرة لقيم النيوبطريركية( ((2والعالقات االجتامعية
فضل عن املنطق
(القرابة) والقبلية والجامعات الدينية أو اإلثنيةً ،
الواسع واملهيمن للتفاعالت االجتامعية الرأسية السلطوية والتفاعالت
غري الرسمية داخــل املجتمعات ،وتشكيل وتنمية بنى أفقية
للمجتمعات املدروسة ،مثل البنية الطبقية ،والتي ت ُع ّد رضورية لبناء
الدميقراطية والحفاظ عليها(.((3
 .2البنية السياسية
عززت البنية السياسية املهيمنة للنيوباترميونيالية( ((3يف املنطقة ،والتي
تتسم بالنزعة الشخصانية والنظام الرئايس والزبائنية واملحسوبية،
28 Heydemann, "Upgrading Authoritarianism in the Arab World," p. 5.
 29يوضح عامل االجتامع هشام رشايب طبيعة املجتمع وتطوره يف منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا ،واصفًا إياه بـ "املجتمع األبوي الجديد" .ويع ّرف مفهوم النظام األبوي
الجديد بأنه يستمد معناه من مصطلحني :األبوية والحداثة ،عىل النحو التايل" :النظام األبوي
الجديد ،من وجهة نظر كل من الحداثة والتقاليد ،ليس حديثًا وال تقليديًا ،فهو بوصفه
مثل ،عىل حد سواء إىل السامت املشرتكة للجامعة ()Gemeinschaft
تكوي ًنا اجتامعيًا يفتقرً ،
والسامت الحديثة للمجتمع ( .)Gesellschaftميكننا تعريف املجتمع األبوي الجديد بأنه
تكوين اجتامعي إنرتويب يتميز بطبيعته املؤقتة وبأنواع معينة من التخلف والالحداثة ،وميكن
مالحظته يف اقتصاد دوله وبنيتها الطبقية وكذلك يف تنظيمها السيايس واالجتامعي والثقايف".
Hisham Sharabi, Neopatriarchy: A Theory of Distorted Change in Arab Society
(New York: Oxford University Press, 1988), p. 4.
30 Ibid.; Basam Tibi, "The Simultaneity of the Unsimultaneous: Old
Tribes and Imposed Nation-state in the Modern Middle East," in: Philip S
Khoury & Joseph Kostiner (eds.), Tribes and State Formation in the Middle
East (Berkeley/ Los Angeles/ Oxford: University of California Press, 1990),
pp. 146-149; Oliver Schlumberger, Autoritarismus in der arabischen Welt:
Ursachen, Trends und internationale Demokratieförderung, pp. 102-108.
 31النيوباترميونيالية ،كام ع ّرفها إردمان وإنجل ،هي" :مزيج من نوعني من الهيمنة.
عنارص الهيمنة البريوقراطية املوروثة والعقالنية القانونية بحيث يتداخل كل منهام مع اآلخر.
التمييز بني املجالني الخاص والعام موجود رسميًا ،ولكنه غري مالحظ يف املامرسة االجتامعية
والسياسية غال ًبا .ويتعايش بهذا نظامان بدورين أو مبنطقني ،إرث العالقات الشخصية
والبريوقراطية للعالقات القانونية-العقالنية غري الشخصية .يخرتق النظام الورايث النظام
العقالين القانوين ويؤثر يف منطقه ومخرجاته ،لكنه ال يتحكم حرصيًا يف املنطق القانوين
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فضل عن استخدام املوارد العامة لتحقيق املنفعة السياسية الخاصة،
ً
وهيمنة السلطة واستقرار األنظمة السلطوية يف املنطقة؛ ما أعاق
بدور ِه التطور الطبيعي للتنظيم االجتامعي املستقل والرضوري ألي
انتقال دميقراطي(.((3

 .3العامل االقتصادي
كان للبنية الريعية أو شبه الريعية املهيمنة يف املنطقة تأثري ملموس
يف طبيعة الدولة ودورها ،وكذلك يف عالقاتها مع املجتمع .فاملستوى
املرتفع لإليجارات الخارجية للدولة ،يتيح التمتع مبستوى عا ٍل من
االستقالل املايل ودرجة نسبية من االستقالل الذايت عن املجتمع
ودعمه .ويجعل أث ُر البنية الريعية (الرضائب واإلنفاق وتشكيل
فضل عن أثر القمع يف النزعة الريعية ،النظا َم
املجموعات) ،أيضً اً ،
السيايس قاد ًرا عىل الحفاظ عىل الرتتيبات االجتامعية والسياسية؛ ما
مينع أي فرصة لتحقيق االنتقال الدميقراطي(.((3
 .4السياق الدولي واإلقليمي
حاسم يف منع التحول
تؤدي العديد من العوامل واألسباب دو ًرا
ً
الدميقراطي ،مثل املصالح الجيوسياسية واالقتصادية للفاعلني الدوليني
يف املنطقة واالستمرار يف إعطاء األولوية الستقرار وثبات الحكومات
املحلية عىل الدميقراطية ،والتي زادت عىل نح ٍو ملحوظ يف أعقاب
عوملة القضايا األمنية (أي ظهور الحروب الجديدة والحرب عىل
اإلرهــاب)( ،((3والرصاعات اإلقليمية املستعصية عىل الحل (الرصاع
العريب /الفلسطيني-اإلرسائييل) و /أو الرصاعات الداخلية (الحروب
العقالين .ومثاليًا ،يتمتع الناس بدرجة معينة من االختيار فيام يتعلق باملنطق الذي يريدون
استخدامه لتحقيق أهدافهم بأفضل طريقة ولتحقيق مصالحهم".
Gero Erdmann & Ulf Engel, "Neopatrimonialism Revisited: Beyond a CatchAll Concept," GIGA Working Paper, no. 16 (2006), pp. 18-19.
32 Peter Pawelka, "Der Orientalische Staat im 21. Jahrhundert: Zur
Reinkarnation des vormodernen Staates in einer globalisierten Welt," in: Peter
Pawelka (ed.), Der Staat im Vorderen Orient: Konstruktion und Legitimation
politischer Herrschaft (Baden-Baden: Nomos, 2008), pp. 42-38; Brownlee,
pp. 35-36; Schlumberger, Autoritarismus in der arabischen Welt, pp. 110-116.
33 Hazim Beblawi, "The Rentier State in the Arab World," in: Hazim
Beblawi & Giacomo Luciani (eds.), The Rentier State (London/ New York/
Sydney: Groom Helm, 1987), p. 62; Michael L. Ross, "Does Oil Hinder
Democracy?" World Politics, vol. 53, no. 3 (April 2001), pp. 356-357; Rolf
Schwarz, "The Political Economy of State-Formation in the Arab Middle
East: Rentier States, Economic Reform, and Democratization," Review of
;International Political Economy, vol. 15, no. 4 (October 2008), pp. 599-600
Schlumberger, Autoritarismus in der arabischen Welt, pp. 116-132.
34 Schlumberger, Autoritarismus in der arabischen Welt, pp. 123-129.
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األهلية وقضايا األقليات مثل األكراد) ،والتي مل ي ْجر حلّها منذ فرتة
طويلة بسبب تأثرها بالتدخل الخارجي(.((3

 .5العامل الديني (اإلسالمي) أو الثقافي
(العربي)
ال يوجد فصل بني الدين والدولة يف اإلسالم ،وهو األمر الذي مل يؤثر
يف األمناط السياسية واالقتصادية فحسب( ،((3بل م َنع أيضً ا االعرتاف
بالحقوق الفردية؛ ما جعل اإلسالم يبدو غري متوافق مع الدميقراطية
الليربالية( .((3ونظ ًرا إىل التاريخ الطويل للتنظيم السيايس السلطوي يف
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،أشار باحثون آخرون إىل أنهم
ال يرون املشكلة يف "اإلسالم" ،بل يف "الثقافة العربية" التي تُع ّد عائقًا
يف وجه الدميقراطية أو معادية لها(.((3
ألقى عدد من الباحثني الضو َء عىل عوامل بنيوية أخرى تؤدي إىل
فشل الدميقراطية يف املنطقة ،رافضني بذلك العوامل الثقافية /الدينية
(أي اإلسالم والثقافة العربية) ،ألنها غري مقنعة منهجيًا( ،((3أو ألنها
تنبع من تفكري مركزي أورويب( .((4فقد أبرزت بيلني عوامل مثل النزعة
الريعية والباترميونالية والدعم الدويل لألنظمة( .((4وأكّدت شقري-
35 Elbadawi & Makdisi, pp. 2-3.
يحاج بأن "املؤسسات الرئيسة القتصاد
 36ينظر تيمور كوران عىل سبيل املثال ،والذي ّ
الرشق األوسط ما قبل الحديث ،والتي كانت كلها ترتكز عىل القانون اإلسالمي ،أعاقت تطوير
املؤسسات الدميقراطية" .ويضيف" :إذا كان اإلسالم قد أثر يف األمناط االقتصادية ،فرمبا يكون
قد أث ّر يف األمناط السياسية أيضً ا".
Timur Kuran, "The Economic Roots of Political Underdevelopment in the
Middle East: A Historical Perspective," Southern Economic Journal, no. 78
(2012), p. 1087.
37 Huntington, "Democracy's Third Wave," pp. 27-30.
38 Alfred Stepan & Graeme B. Robertson, "Arab, not Muslim,
Exceptionalism," Journal of Democracy, vol. 15, no. 4 (October 2004).
pp. 140-46.
يحاج البدوي واملقديس بأن العامل الثقايف /الديني قد قُدِّم عىل أنه تفسري بديل.
39
ّ
Elbadawi & Makdisi, pp. 2-3.
كام يؤكّد األفندي أنه "ال ميكن القول إن معاداة الثقافة للدميقراطية وال إن البنية الطبقية
املتخلفة مسؤولة عن السياسات املضطربة يف الرشق األوسط".
Abdelwahab El-Affendi, "Political Culture and the Crisis of Democracy in
the Arab Worlds," in: Elbadawi & Makdisi (eds.), pp. 34-35.
وبنا ِء عليه ،يف دراسة إذا ما كان الدين (اإلسالم) وراء العنف السائد يف املنطقة ،الذي
ظهر يف الحروب األهلية واإلقليمية ،يوضح أندرياس هيزنكليفر أن أفضل طريقة لتفسري
الرصاعات العنيفة يف املنطقة تكون من خالل البحث يف املتغريات االقتصادية والسياسية.
أدت االختالفات الدينية إىل تطور الخالفات وتصاعدها ،إذ كانت محط استغالل الفاعلني
الذين يترصفون بعقالنية عىل نح ٍو ملحوظ.
Andreas Hasenclever, "Bürgerkriege im Vorderen Orient – Ein Phänomen
sui generis?" in: Pawelka (ed.), pp. 192-198.
40 Adam Hanieh, Lineages of Revolt: Issues of Contemporary Capitalism in
the Middle East (Chicago: Haymarket Books, 2013), p. 4.
41 Bellin, pp. 147-151.
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فيزوسو السياق اإلقليمي باعتباره عائقًا محوريًا يف وجه االنتقال
الدميقراطي يف املنطقة( .((4وأكد إبراهيم البدوي وسمري املقديس
الدور املهم للنفط والرصاعات اإلقليمية (ال سيام الرصاع العريب -
وحاج أوليفري
اإلرسائييل ،وأيضً ا الحروب األهلية والدولية األخرى)(ّ .((4
شلمربغر بأنه ال ميكن أيًّا من العوامل التالية :البنية السياسية أو
البنية االجتامعية أو اإلطار االقتصادي ،أن يعيق االنتقال الدميقراطي
وبدل من ذلك ،يقرتح أن الجمع بني هذه العوامل الثالثة مع
وحدهً .
السياق الدويل واإلقليمي وتأثري الفاعلني الخارجيني (عامل رابع) قد
يفرس غياب االنتقال الدميقراطي يف املنطقة(.((4
أ َّدت إحدى هذه الحجج أو جميعها بالفعل إىل اقتناع العديد من
الباحثني بقوة مبقاومة املنطقة لالنتقال الدميقراطي .ويف الوقت نفسه،
مع استمرار السلطوية يف املنطقة ،اعتُربت العديد من دول الرشق
األوسط وشامل أفريقيا مستقرة وآمنة عدة عقود( .((4ومع اندالع
موجة الثورات العربية ،بدا أن هذا االستقرار أو األمن كان ظاهريًا
وهشً ا ،فقد كانت تلك الدول أكرث استقرا ًرا من الناحية السلطوية(.((4
ومن الالفت للنظر أن مثل هذه األنواع من دراسات األوتوقراطية
قد هيمنت عىل نطاق التحليل خالل العقد األول من القرن الحادي
والعرشين وحتى اندالع الثورات العربية يف املدة  ،2011-2010والتي
فاجأت العديد من املراقبني والباحثني .من بني االستثناءات القليلة لهذه
املقاربات البنيوية يف دراسة املنطقة كانت دراسات ما يسمى مقاربة
"السياسة من أسفل" .بالنسبة إىل الباحثني الذين اتبعوا هذه املقاربة،
فإن ديناميات السلطة يف سياق السلطوية املتشددة تكون أش ّد تعقي ًدا
مام تظهره املقاربات البنيوية .وقد ركزوا ،بنا ًء عىل ذلك ،عىل دراسة
الدولة والحكم السلطوي ،ولكن "من أسفل" ،من خالل الرتكيز عىل
السياسة الجزئية واملؤسسات غري الرسمية واملامرسات اليومية للدولة
واملواطنة عىل املستوى املحيل والتي تتجاوز مركز السلطة(.((4
& 42 Julia Choucair-Vizoso, "Movement in Lieu of Change," in: Ottaway
Choucair-Vizoso (eds.), p. 271.
43 Elbadawi & Makdisi, pp. 2-3.
44 Schlumberger, Autoritarismus in der arabischen Welt, p. 89.
 45ينظر عىل سبيل املثال:
"Global Peace Index," Institute for Economics and Peace, 2009, p. 16,
accessed on 4/9/2019, at: https://bit.ly/3r5Mhdw
 46جرت مراجعة آليات االستقرار هذه واسرتاتيجياته نظريًا عىل يد شريوفسيك الذي
اقرتح الركائز الثالث الستقرار السلطوية :الرشعية (املنترشة واملحددة) ،والقمع (العايل
ومنخفض الكثافة) ،واالستقطاب (الرسمي وغري الرسمي).Gerschewski, pp. 18-30 .
47 Cilja Harders, Staatsanalyse von Unten. Urbane Armut und politische
Partizipation in Ägypten (Hamburg: Deutsches Orient Institut, 2002).

بتكلا تاعجارم
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بين دراسات التحول الديمقراطي ودراسات األوتوقراطية :استعراض األدبيات
والتأمالت النظرية قبل الثورات العربية وبعدها

ثان ًيا :الثورات العربية وأزمة
شرعية الدولة
بعد أن فوجئ الباحثون بالثورات العربية( ،((4بيّنوا جملة من األسباب
الرئيسة وراء هذه التطورات السياسية الجديدة .وهنا ،اعتُربت
املفاهيم السابقة لدراسات األوتوقراطية (النيوباترميونيالية ونتائجها
عىل نح ٍو بعيد) أسبابًا رئيسة خلف الثورات ،مثل ارتفاع معدل
البطالة بني الشباب عىل وجه الخصوص ،والفساد ،واملحسوبية،
والقمع الوحيش خاصة الذي متارسه األجهزة األمنية ،واإلقصاء
السيايس ،إىل جانب األشكال املختلفة للتمييز اإلثني /الديني ضد
بعض الجامعات( .((4عالوة عىل ذلك ،تح ّدث البعض عن استفحال
أزمة الدولة يف املنطقة( .((5فقد نُظر إىل أسباب مثل أزمة النظام
االقتصادي وإبراز الجوانب املختلفة املتعلقة بالعدالة االجتامعية
والحرمان من االحتياجات األساسية وعالقاتها بالنظام االقتصادي
العاملي ،كام هو الحال يف مرص وتونس( ،((5عىل أنها املحرك لهذه
الثورات .ميكن تلخيص ما سبق عىل النحو التايل :بعد التحول نحو
النيوليربالية الذي بدأ يف السبعينيات يف بعض دول الرشق األوسط
 48قلة قليلة من العلامء فقط متكنت من توقع الثورات العربية .فمن وجهة نظر كارن
أغستام وآخرين ،كانت مسألة وقت فقط حتى تفقد بعض أنظمة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا استقرارها الظاهري ،فـ "ال ميكن األنظمة العربية السلطوية الجديدة أن تحيا إال ببقاء
قدرتها ،والتي كانت تقل شيئًا فشيئًا ،عىل االستجابة للمطالب املتنوعة واملتناقضة عىل نح ٍو
متزايد للرشكاء الدوليني والنخبة املتنافسة والحركات الشعبية".
Karen Aggestam et al. "The Arab State and Neo-Liberal Globalization," in:
Laura Guazzone & Daniela Pioppi (eds.), The Arab State and Neo-Liberal
Globalization: The Restructuring of State Power in The Middle East (Reading,
UK: Ithaca Press, 2009), p. 347.
49 George Joffé, "The Arab Spring in North Africa: Origins and
Prospects," The Journal of North African Studies, vol. 16, no. 4 (December
2011), pp. 509-518; Adib Nehme, The Neopatrimonial State and The Arab
Spring (Beirut: Issam Fares Institution for Public Policy and International
Affairs, 2016), p. 25; Cilja Harders & Christoph J. König, "Mobilization,
Repression, and Coalitions: Understanding the Dynamics of the Arab
Spring," Discussion Paper, Center for Middle Eastern and North African
Politics, Freie Universität Berlin, Berlin (February 2013), pp. 10-12.
50 Wolfgang Mühlberger, "The State of Arab Statehood: Reflections on
Failure, Resilience and Collapse," 26 PAPERS IEMed, EuroMesco Series,
European Institute of the Mediterranean (2015), p. 31.
51 Joffé, pp. 509-518; Toby Dodge, "From the 'Arab Awakening' to the
Arab Spring; the Post-colonial State in the Middle East," in: Nicholas Kitchen
(ed.), After the Arab Spring: Power Shift in the Middle East? (London: London
;School of Economics and Political Science, IDEAS reports, 2012), pp. 5-11
Raymond Hinnebusch, "Introduction: Understanding the Consequences
"of the Arab Uprisings: Starting Points and Divergent Trajectories,
Democratization, vol. 22, no. 2 (2015), pp. 208-210; Irene Weipert-Fenner
& Jonas Wolff, "Socioeconomic Contention and Post-revolutionary Political
Change in Egypt and Tunisia: A Research Agenda," Working Papers, HSFK,
no. 24 (2015).
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وشامل أفريقيا ،مدفو ًعا بالتأثري املتزايد للمنظامت املالية الدولية
(مثل صندوق النقد الدويل والبنك الدويل) والتي طلبت تعديالت
بنيوية اقتصادية لضامن الدعم املايل ،وبسبب نهاية العامل ثنايئ
القطب لصالح النظام أحــادي القطب ،والــذي أجرب الــدول عىل
البحث عن مصدر بديل للتمويل ،فقد أدى كل ذلك إىل الحد من
قدرة الدول عىل صنع سياسات مستقلة ،وبدأ دور الدولة يتغري
من "الدولة املق ِّدمة للرعاية" إىل الدولة املخصخصة كل ًيا أو جزئ ًيا
(أي رأساملية املحاسيب( .)((5وهنا أخذت الدولة تفشل يف أداء
وظيفتها االجتامعية ،ومل تعد قادرة عىل توفري االحتياجات اإلنسانية
األساسية ملواطنيها كام كانت من قبل .وقد تسبب ذلك يف تفكك
العقد االجتامعي الشعبي الضمني بني النظام السلطوي واملجتمع
(أو ما يسمى بالصفقة السلطوية :األمن االقتصادي مقابل التخيل
عن الحقوق السياسية) ،والتي كانت توفر مستوى معي ًنا من األمن
االجتامعي واالستقرار السيايس .ونظ ًرا إىل أن هذا العقد االجتامعي
فعال (أي إن الناس
الضمني توقف عن أداء وظيفته املنوطة به أدا ًء ً
صاروا يتلقون خدمات عامة أساسية أقل جودة ،مثل الرعاية الصحية
ٍ
متفش) ونظ ًرا
والتعليم ،مصحوبة بتفاوتات دخل متزايدة وفقر
إىل التقاء ذلك مع سياسات الدولة امله ِّمشة أو املميِّزة ضد بعض
املجموعات عىل طول الخطوط املناطقية /اإلثنية /الدينية ،صار والء
الناس للنظام السلطوي أقل؛ ونتيجة لذلك ،صارت رشعية األنظمة
الحاكمة موضع تساؤل أمام العديد من املواطنني.
ومن ناحية أخرى ،كان باحثون آخرون قد سلطوا الضوء عىل األبعاد
االجتامعية والسياسية وتحدثوا عن أزمة النظام السيايس أو أزمة
رشعية االقتصاد السيايس للعنف كام هي الحال يف سورية وليبيا(،((5
والتي تلخَّصت عىل النحو التايل :بعد التحول عن النظام الشمويل
الشعبوي السابق للحكم (أي االشرتاكية القومية العربية) إىل نظام
استئثاري خاص (يسمى ما بعد الشعبوي ،ويتأثر بالتحول العاملي
إىل النيوليربالية) ،فقد شُ كِّك يف األهداف األيديولوجية لهذه األنظمة
إضافة إىل التشكيك يف تعريفها األيديولوجي املفروض للمجتمع عند
كثري من رشائح مجتمعاتها والتي شعرت باالستبعاد أو التهميش من
حيث الوصول السيايس واالعرتاف املجتمعي أو الرفاه االجتامعي
 52ظلت اللربلة االقتصادية /الخصخصة محدودة وخاضعة لسيطرة النظام .لقد طبقت األنظمة
السلطوية السياسة النيوليربالية بنموذج التنفيذ من األعىل إىل األسفل ،ويف الوقت نفسه ،هيمنت عىل
تنفيذها مجموعة من رجال األعامل (كانوا من صنع األنظمة يف بعض األحيان) الذين لديهم عالقات
جيدة مع األنظمة ،مؤسسني بذلك رأساملية املحاسيب.Dodge, pp. 9-10 .

53 Christoph Schumann, "Die politische Artikulation der Gesellschaft: Politische
Ordnung und Revolte in der Arabischen Welt," in: Georges Tamer, Hanna Röbbelen
& Peter Lintl (eds.), Arabischer Aufbruch: Interdisziplinäre Studien zur Einordnung
eines zeitgeschichtlichen Phänomens (Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft,
2014), pp. 37-39; Hinnebusch, "Introduction," pp. 208-210.
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شكل يوضح الثورات العربية وأزمة رشعية الدولة
أزﻣﺔ ﴍﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ اﻟﻨﻴﻮﻟﻴﱪاﻟﻴﺔ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﰲ
اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﰲ ﺑﻌﺾ دول اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ وﺷامل
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺑﺪأ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺘﻐري ﻣﻦ "اﻟﺪوﻟﺔ اﳌ ُﻘﺪﱢﻣﺔ
ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ" إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺨﺼﺨﺼﺔ ﻛﻠﻴًﺎ أو ﺟﺰﺋﻴًﺎ
)أي رأﺳامﻟﻴﺔ اﳌﺤﺎﺳﻴﺐ( .وﻫﻨﺎ أﺧﺬت اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ
اﻟﻔﺸﻞ ﰲ أداء وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ومل ﺗﻌﺪ ﻗﺎدرة
ﻋﲆ ﺗﻮﻓري اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﳌﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻛام ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ .وﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﰲ
ﺗﻔﻜﻚ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘامﻋﻲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻀﻤﻨﻲ ﺑني
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻠﻄﻮي واﳌﺠﺘﻤﻊ )أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ
ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ :اﻷﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺘﺨﲇ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ( ،واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻮﻓﺮ
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴ ًﻨﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻦ اﻻﺟﺘامﻋﻲ واﻻﺳﺘﻘﺮار
اﻟﺴﻴﺎﳼ .وﻧﻈ ًﺮا إﱃ أن ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘامﻋﻲ
اﻟﻀﻤﻨﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ أداء وﻇﻴﻔﺘﻪ اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﻪ أدا ًء
ﺻﺤﻴ ًﺤﺎ) ،أي إن اﻟﻨﺎس ﺻﺎروا ﻳﺘﻠﻘﻮن ﺧﺪﻣﺎت
ﻋﺎﻣﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ أﻗﻞ ﺟﻮدة ،ﻣﺜﻞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺘﻔﺎوﺗﺎت دﺧﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪة وﻓﻘﺮ
ٍ
ﻣﺘﻔﺶ( ،وﻧﻈ ًﺮا إﱃ اﻟﺘﻘﺎء ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ
اﳌﻬ ﱢﻤﺸﺔ أو اﳌﻤ ﱢﻴﺰة ﺿﺪ ﺑﻌﺾ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﲆ
ﻃﻮل اﻟﺨﻄﻮط اﳌﻨﺎﻃﻘﻴﺔ /اﻹﺛﻨﻴﺔ /اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،ﺻﺎر
وﻻء اﻟﻨﺎس ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﻠﻄﻮي أﻗﻞ؛ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ،
ﺻﺎرت ﴍﻋﻴﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﺴﺎؤل
أﻣﺎم اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨني.

أزﻣﺔ ﴍﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي

اﳌﺠﺘﻤﻊ

اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

اﻟﺪوﻟﺔ

اﳌﺠﺘﻤﻊ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻟﺔ /اﻟﻨﻈﺎم

ﺧﺴﺎرة اﻟﺜﻘﺔ /اﻻﻋﱰاف،
ﺛﻢ ﺧﺴﺎرة اﻟﴩﻋﻴﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار
وﻣﻦ ّ

ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻮل ﻋﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﻤﻮﱄ اﻟﺸﻌﺒﻮي
اﻟﺴﺎﺑﻖ )أي اﻻﺷﱰاﻛﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( إﱃ ﻧﻈﺎم
اﺳﺘﺌﺜﺎري ﺧﺎص )ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻌﺒﻮي ،وﻳﺘﺄﺛﺮ
ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل اﻟﻌﺎﳌﻲ إﱃ اﻟﻨﻴﻮﻟﻴﱪاﻟﻴﺔ( ،ﻓﻘﺪ ﺷُ ﻜﱢﻚ ﰲ
اﻷﻫﺪاف اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ
اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ اﳌﻔﺮوض
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨﺪ ﻛﺜري ﻣﻦ ﴍاﺋﺢ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﺎ واﻟﺘﻲ
ﺷﻌﺮت ﺑﺎﻻﺳﺘﺒﻌﺎد أو اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﺻﻮل
اﻟﺴﻴﺎﳼ واﻻﻋﱰاف اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ أو اﻟﺮﻓﺎه
اﻻﺟﺘامﻋﻲ واﻟﻔﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .دﻓﻊ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ،
واﻟﺬي ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﳌامرﺳﺎت اﻟﻘﴪﻳﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة
اﻷﻣﻨﻴﺔ وﻓﺴﺎد اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ،ﺑﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻨﺎس
إﱃ اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﰲ اﻟﴩﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ
وﺣﺘﻰ اﻟﺪﻋﻮة إﱃ إﺳﻘﺎﻃﻬﺎ .ﻇﻬﺮت أزﻣﺔ ﴍﻋﻴﺔ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ أوﺿﺢ ﰲ :اﻟﺮﻓﺾ
اﻻﺟﺘامﻋﻲ ﻟﻸﻋﻼم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺮﻣﻮز اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻈﺎم /ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﻛام ﺣﺼﻞ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ وﻟﻴﺒﻴﺎ ،أو
ﺧﻠﻖ ﴏا ًﻋﺎ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟ ًﻴﺎ ﻻﺣﻘًﺎ ﺣﻮل "اﻟﻌﻮامل
اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ  "Vorstellungswelten -اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ /ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ )ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
واﻟﻌﻠامﻧﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻮﻳﺔ واﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ واﻟﺪميﻘﺮاﻃﻴﺔ(
ﺑني اﻟﻨﻈﺎم واﳌﻌﺎرﺿﺔ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،وﻓﻴام ﺑﻌﺪ ﺑني
اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.

املصدر :إعداد الباحث.

والفرص االقتصادية .دفع هذا األمر ،الذي تفاقم بسبب املامرسات
القرسية لألجهزة األمنية وفساد النخب الحاكمة ،كث ًريا من الناس إىل
التشكيك يف الرشعية السياسية لألنظمة وحتى الدعوة إىل إسقاطها.
وظهرت أزمة رشعية النظام السيايس بصفة أوضح يف الرفض االجتامعي
لألعالم الوطنية والرموز السياسية للنظام /للدولة ،كام حصل يف سورية
وليبيا ،أو خلق رصا ًعا أيديولوجيًا الحقًا حول "العوامل املفاهيمية -
 "Vorstellungsweltenاملتعلقة بتعريف /تصنيف الدولة واملجتمع
(مثل القومية والعلامنية واإلسالموية والليربالية والدميقراطية) بني
النظام واملعارضة يف البداية ،وفيام بعد بني القوى السياسية املختلفة.
وبإلقاء نظرة فاحصة عىل دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا التي
شهدت ثورات شعبية يف املدة  ،2011-2010ميكن رؤية كال الجانبني
من األزمات (االجتامعية االقتصادية واالجتامعية السياسية) إىل حد
مختلف يف هذه الدول وخاصة يف الجمهوريات ،مقارنة باألنظمة
امللكية .ويف حني كانت أسباب الثورة ودوافعها اجتامعية اقتصادية
بطبيعتها يف مرص وتونس (تلتها بعد ذلك تعبئة اجتامعية سياسية)،

كانت األسباب والدوافع أش ّد ارتباطًا برشعية النظام السيايس
واالقتصاد السيايس للعنف يف سورية وليبيا (أ ّدت الجوانب االجتامعية
االقتصادية دو ًرا أيضً ا ،لكن التعبئة كانت مدفوعة بعوامل اجتامعية
سياسية يف املقام األول)( .ينظر الشكل).

ً
ثالثا :الثورات بوصفها لحظة للتأمل
شكّلت الثورات العربية عىل نح ٍو مفاجئ لحظة تأمل ومراجعة
لدى كثري من الباحثني( .((5فمن ناحية أوىل ،ولفهمٍ أفضل للمسببات
املبارشة لهذه الثورات ،وكذلك ملستقبل سياسات الرشق األوسط
وشامل أفريقيا ،راجع بعض الباحثني اإلحصائيات وجمعوها من
مهم يف دراسات التحول
املقاربات التحليلية السابقة .كان هذا األمر ًّ
الدميقراطي؛ أي عرب الرتكيز عىل الجوانب الجديدة ،مثل املقاربات
54 Valbjørn, pp. 218-219.

بتكلا تاعجارم
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بين دراسات التحول الديمقراطي ودراسات األوتوقراطية :استعراض األدبيات
والتأمالت النظرية قبل الثورات العربية وبعدها

العابرة للحدود ،وصار النظر إىل الوسائل الرقمية ال يقترص عىل
دورها بأنها مصدر للمعلومات فحسب ،بل أيضً ا بصفتها وسيلة
للتعبئة أو للتحليل املتمحور حول املجتمع( .((5وقد رأينا مثل هذه
املراجعات يف دراسات األوتوقراطية ،وذلك عرب الدعوة إىل مراجعة
مفهوم السلطانية( ((5أو الرتكيز أكرث عىل االنتشار والتعاون السلطوي
العابر للحدود الوطنية (أي دراسات االنتشار)( .((5ويف هذا اإلطار،
كانت حجة سيلجا هاردرز وكريستوف كونيج مختلفة؛ إذ أشارا إىل
أن الرتكيز عىل املقاربات البنيوية (املرتبطة باستقرار النظام والتغيري)
محدودة يف فهمها للثورات العربية" :ال ميكن 'األزمات القدمية' أن
تفرس موجة 'االحتجاجات الجديدة'"( .((5فمن وجهة نظرهام ،األسباب
البنيوية معروفة منذ عدة عقود ،وفتح هيكل الفرص السياسية ال
ميكن أن يوفر تفس ًريا لوقوع االحتجاجات أو استمرارها يف بعض
الدول ،لكنه يوفّر تفس ًريا يف دول أخرى .ولذلك ،اقرتحا محاولة فهم
الثورات العربية ،من منظور ديناميات القمع والتحالف (أي التفاعل
بني املعارضني واملوالني للنظام ،والتحالفات املعارضة للنظام والتعبئة
الجامهريية ،وديناميات القمع لدى النظام)( .((5وألن القوات املسلحة
حاسم يف
يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا أ ّدت دامئًا دو ًرا
ً
تطوير الدولة واملجتمع وأيضً ا خالل الثورات عىل نح ٍو أوضح ،اتجه
البعض إىل دراسة الديناميات املدنية والعسكرية(.((6
ومن ناحية أخرى ،أخذ بعض الباحثني اإلشكالية إىل ما هو أبعد من
دراسات الدميقراطية ودراسات األوتوقراطية ،معتمدين عىل دعوة
ليزا أندرسون يف عام  2006إىل اعتبار سياسة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا عىل أنها "علم السياسة الحقيقي"( .((6وإىل جانب دعوتهم
إىل فهم أنظمة الحكم والسياسة يف املنطقة – مبا يف ذلك التامسك
االجتامعي ورشعية النظام السيايس واالقتصاد السيايس للعنف ،وأيضً ا
55 Joffé, p. 525; Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou & Timothy
"D. Sisk, "Bringing Back Transitology: Democratisation in the 21st Century,
GCSP Geneva Papers, Research Series no. 13 (November 2013), p. 10.
56 Alfred Stepan & Juan J. Linz, "Democratization Theory and the 'Arab
Spring'," Journal of Democracy, vol. 24, no. 2 (April 2013), pp. 15-30.
57 Thomas Richter & Andre Bank (eds.), "Transnational Diffusion and
Cooperation in the Middle East," The Project on Middle East Political
Science, POMEPS Studies, no. 21 (2016).
58 Harders & König, p. 7.
59 Ibid., pp. 13-29.
60 Derek Lutterbeck, "Arab Uprisings and Armed Forces: Between
Openness and Resistance," Geneva Centre for the Democratic Control of
Armed Forces, vol. 2 (2011); Florence Gaub, "Civil-military Relations in the
MENA: Between Fragility and Resilience," European Union Institute for
Security Studies, Chaillot Paper, no. 139 (October 2016).
61 Valbjørn, pp. 228-229.
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الثقافة السياسية ومعنى السياسة واملواطنة عند الناس( – ((6دعوا
أيضً ا إىل استخدام مقاربات مثل "علم االجتامع التاريخي" لفهم
نتائج الثورات العربية وسياسة املستقبل يف دولها( .((6ولدراسة مسألة
اإلدماج واإلقصاء بني السلطة والنخبة والجامهري ،أعيد اقرتاح مفاهيم
البولياركية (التعددية) :تنافس النخبة واالدماج االجتامعي باعتبارها
مقاربة تحليلية( .((6ونظ ًرا إىل تعقد ديناميات السلطة ،فقد أعيد
النظر يف مدى أهمية استكشاف الدولة والحكم "من أسفل" (السياسة
الجزئية) ،من خالل تقليل الرتكيز عىل املؤسسات الرسمية ونخب
النظام (من دون إهامل أهميتها) وزيادة الرتكيز عىل املؤسسات غري
الرسمية واملامرسات اليومية للدولة واملواطنة خارج املركز صاحب
االمتيازات( .((6وال ينبغي أيضً ا حرص قضية األمن يف بعد األمن الدويل،
بل يجب دراسة القوى الداخلية لوسائل القمع الرشعية(.((6
مع متيع الخطوط الفاصلة بني الدولة والنظام ،وكذلك بني النظام
وبعض مكونات املجتمع (الجامعات الطائفية أو القبائل أو العائالت)،
ال ميكن اعتبار بعض الفاعلني غري الحكوميني ،مثل منظامت املجتمع
املدين ونخبة رجال األعــال ،بوصفهم عوامل أو وكالء مبارشين
للتغيري الدميقراطي .وبدلً من ذلك ،جرى تأكيد أهمية التعامل
مع املفاهيم الغربية للمجتمع املدين والتكوين الطبقي بحساسية
نقدية أعىل عند تطبيقها يف سياق منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا( .((6واقرتح البعض النظر إىل ما وراء مؤسسات املجتمع
املدين الرسمية وحركاته ،من خالل البحث يف األشكال غري الرسمية
للنشاط واملشاركة السياس َيني( .((6وجرى باملثل تأكيد أهمية التمييز
62 Ibid., pp. 229-231.
63 Raymond Hinnebusch, "A Historical Sociology Approach to
Authoritarian Resilience in Post-Arab Uprising MENA," Memo for the
"Workshop "The Arab Thermidor: The Resurgence of the Security State
The London School of Economics and Political Science Middle East Centre
(10/10/2014).
64 Ibid.
65 Cilja Harders, "Research Note: Participation and Contentious Politics
from Below in Arab Autocracies," Working Paper, Center for Middle
Eastern and North African Politics, Freie Universität Berlin, Berlin, no. 10
(March 2013), p. 4; Malika Bouziane et al., Local Politics and Contemporary
Transformations in the Arab World: Governance Beyond the Center
(Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013), pp. 1-4.
66 Benoît Challand, "Squaring the Circle? Transitology and the Arab
Revolts," in: Emel Akçalı (ed.), Neoliberal Governmentality and the Future of
the State in the Middle East and North Africa (London: Palgrave Macmillan,
2016), pp. 26-28.
67 Harders, "Research Note," p. 6.
68 Lina Khatib & Ellen Lust (eds.), Taking to the Streets: The
Transformation of Arab Activism (Baltimore: Johns Hopkins University
Press, 2014), pp. 15-16.
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بني الدولة والنظام ،وفشل الدولة (باإلشارة إىل البعد الوظيفي)
وانهيار الدولة (باإلشارة إىل البعد املؤسسايت)(((6؛ بل طالب باحثون
آخرون بإعادة فتح النقاش حول الدولة (أي املبالغة يف /التقليل من
تقدير الدولة)( .((7وبهذا الخصوص ،تساءل البعض عن كيفية النظر
مستقل أم أداة للجامعات الطائفية أم
ً
فاعل
إىل الدولة :بصفتها ً
فضاء لهيمنة العائلة( ،((7بينام أعاد باحثون آخرون فحص ديناميات
العالقات بني املجتمع والدولة ،مثل إعادة النظر يف نهج جويل
مغدال "الدولة يف املجتمع" (الدول الضعيفة واملجتمعات القوية)(،((7
والتي درست تأثري مجموعات مجتمعية معينة ،مثل القبيلة( ((7أو
الطائفة( ،((7يف تطور الدولة ودورها ،وأيضً ا حللت تشكيل الطائفية
(التطييف  )Sectarianizationيف املنطقة وآثارها يف سياسة الدولة
فضل عن ذلك ،ونظ ًرا إىل أن التقسيم التقليدي
واملجتمع الحالية(ً .((7
للدولة مقابل املجتمع أو الرؤية الكالسيكية لتشكل الطبقات كان
يعترب محدو ًدا يف استيعابه تأثري الفاعلني العابرين للحدود يف سياسة
اقتحت الرأساملية والطبقية محاو َر حاسمة لتحليل
املنطقة ،فقد ُ
الهرياركيات املتغرية عىل املستويات الدولية واإلقليمية وتأثرياتها
يف التكوين االجتامعي عىل املستوى الوطني( .((7وفقًا لذلك،
(((7
ال ينبغي إهامل ديناميات العوملة مثل املقاربات العابرة للحدود
والتقاطعية (أي فهم العوامل الخارجية واإلقليمية وكذلك العوامل
الوطنية واملحلية( )((7يف أي تحليل للقضايا املحلية.
69 Oliver Schlumberger, "Contagious Crumbling? Stability, Breakdown,
and the Diffusion of Arab State Failure," Memo for the workshop,
"Transnational Diffusion, Cooperation and Learning in the Middle East and
North Africa", GIGA‐POMEPS Workshop (8-9/6/2016).
70 Valbjørn, pp. 229-231.
71 Ibid.
72 Steven Heydemann, "Explaining the Arab Uprisings: Transformations
in Comparative Perspective," Mediterranean Politics, vol. 21, no. 1 (2016),
pp. 196-198.
 73ينظر عىل سبيل املثال:
"Tribe and State in the Middle East," The Series of Memos on of the London
School of Economics and Political Science (LSE), 11/7/2018, accessed on
16/1/2021, at: https://bit.ly/3t8WokF
 74ينظر عىل سبيل املثال:
"The Politics of Sectarianism," The Project on Middle East Political Science,
POMEPS Studies, no. 4 (2013); "New Analysis of Shia Politics," The Project
on Middle East Political Science, POMEPS Studies, no. 28 (2017).
75 Nader Hashemi & Danny Postel (eds.), Sectarianization: Mapping the
New Politics of the Middle East (Oxford: Oxford University Press, 2017).
76 Hanieh, pp. 2-6.
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خاتمة
جرى استكشاف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا قبل الثورات
العربية يف الغالب ،إما من وجهة نظر دراسات التحول الدميقراطي
أو دراســات األوتوقراطية ،والتي تأثرت بهيمنة القوى الغربية
املتزايدة يف السياسة العاملية .فمن ناحية ،أظهرت دراسات التحول
الدميقراطي أن التحوالت التي شهدتها منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا خالل العقود املاضية كانت مظللة ،بل إن اللربلة
االقتصادية والسياسية الجزئية أدت يف الواقع إىل تعزيز السلطوية،
بدل من أن تشكّل فرصة إلحداث تحول دميقراطي حقيقي .ومن
ً
ناحية أخرى ،أوضحت دراسات األوتوقراطية اسرتاتيجيات األنظمة
السلطوية (أي املزج بني القرس واالستيعاب وتنويع الروابط الدولية)
والعوامل البنيوية (أي البنية االجتامعية العمودية لألبوية الجديدة،
والنيوباترميونيالية الجديدة والريعية والسياقان الدويل واإلقليمي)
وراء استقرارها ومطواعيتها .Resilience
الحقًا ،ومع موجة الثورات العربية ،باتت رشعية النظام االقتصادي
و /أو السيايس لهذه األنظمة موضع تساؤل لدى قطاعات واسعة
من املجتمع نتيجة لتفاقم املشكالت االجتامعية االقتصادية و /أو
االجتامعية السياسية يف هذه الدول .كام كانت الثورات العربية أيضً ا
لحظة للتأمل ومراجعة املقاربات التحليلية السابقة لدى كثري من
الباحثني .حتى دعا البعض إىل النظر بعي ًدا عن املقاربات التقليدية
يف دراسة املنطقة .وعىل الرغم من متثيل جوانب مختلفة ومفاهيم
تحليلية جديدة ،فإن العديد من الدراسات مل تظهر خرو ًجا كب ًريا عن
نطاق دراسات الدميقراطية يف مقابل دراسات األوتوقراطية .وركزت
دراسات قليلة عىل رشح تعقد قضايا املنطقة ،من خالل اتباع التفكري
فضل عن ذلك ،تجدر اإلشارة إىل أنه ناد ًرا
املنهجي والتحليل الشاملً .
ما جرى أخذ احتياجات األشخاص املدروسني ومصالحهم يف االعتبار؛
وبدل من ذلك ،ال يزال البحث يف منطقة الرشق األوسط وشامل
ً
أفريقيا مفرطًا يف العمومية ويتبع النموذج من أعىل إىل أسفل ،متأث ًرا
أساسا) عىل السياسة املحلية.
بهيمنة القوى الخارجية (القوى الغربية ً
وأخ ًريا ،من املهم اإلشارة إىل أن هذه التحليالت حول منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا وكذلك الثورات العربية تكون مفيدة ألخذ
نظرة عامة عن هذه املنطقة والسياسة فيها ،فال بد من التأكيد أن
النتائج املقدمة يف هذه الدراسة عامة ،ولذلك تستحق مزي ًدا من
البحث مع إيالء كل دولة وسياق خصوصية أكرب.
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