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نبذة عن كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطـر

تأسست جامعة جورجتاون في عام 1789، وهي جامعة بحثية دولية مرموقة تضع الطالب في قلب اهتمامها، وتوفر برامج بكالوريوس ودراسات عليا وبرامج مهنية راقية 

تسهم في إعداد الجيل القادم من المواطنين العالميين القادرين على قيادة وإحداث تغيير إيجابي في العالم. وينتمي إلى جامعة جورجتاون مجموعة متميزة من الطالب 

واألساتذة والخريجين والمهنيين الذين يكرسون أنفسهم إلفادة العالم من التطبيقات العملية للبحوث والدراسات واألفكار والخدمات.

تأسست كلية إدموند والش للشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في عام 1919، وهي مؤسسة تعليمية رائدة في مجال الشؤون الدولية تقدم لطالبها في كل من واشنطن 

والدوحة مستوى رصين من التعليم يجمع بين النظرية والتطبيق ويرسخ في الطالب قيم االجتهاد – رجاالً ونساء – في خدمة اآلخرين. ولدى الطالب الذين يدرسون في كلية 

إدموند والش للشؤون الدولية بالدوحة فرصة االختيار بين دراسة الثقافة والسياسة )CULP(، أو السياسة الدولية )IPOL(، أو االقتصاد الدولي )IECO(، أو التاريخ الدولي 

)IHIST(، أو الحصول على شهادات في الدراسات األمريكية أو الدراسات العربية واإلقليمية.  

qatar.sfs.georgetown.edu للمزيد من المعلومات عن كلية الشؤون الدولية في قطر، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

نبذة عن مركز الدراسات الدولية واإلقليمية

يعد مركز الدراسات الدولية واإلقليمية بكلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر، والذي تم إنشاؤه عام 2005، من أوائل المعاهد البحثية المتخصصة في الدراسات 

األكاديمية المتعلقة بالقضايا اإلقليمية والدولية، وذلك من خالل الحوار وتبادل األفكار، والبحث والمنح الدراسية، والعمل مع الدارسين وصناع الرأي والمهنيين والناشطين 

على الصعيدين  المحلي والدولي.

استرشاداً بمبادئ التميز األكاديمي والمشاركة المجتمعية، وتبنياً لرؤية تقدمية، تدور الرسالة التي يتبناها المركز حول خمسة أهداف رئيسية:

•  توفير محفل للمنح الدراسية والبحث حول الشؤون الدولية واإلقليمية.

•  تشجيع البحث المتعمق وتبادل األفكار.

•  تعزيز إجراء حوار مستنير بين الطالب والدارسين والمهنيين في مجال الشؤون الدولية.

•  تسهيل تدفق األفكار والمعرفة دون قيود من خالل نشر اإلنتاج البحثي للمركز، وعقد المؤتمرات والندوات، وإقامة ورش عمل مخصصة لتحليل معضالت القرن الحادي والعشرين.

•  المشاركة في أنشطة تواصلية مع مجموعة واسعة من الشركاء المحليين واإلقليميين والدوليين.

cirs.georgetown.edu للمزيد من المعلومات عن مركز الدراسات الدولية واإلقليمية، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

نبذة عن مؤسسة قطر — إلطالق قدرات اإلنسان

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع منظمة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادها المعتمد على الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل 

إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع على دولة قطر والعالم بأكمله.

تأسست مؤسسة قطر سنة 1995 بمبادرٍة كريمٍة من صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة 

مجلس إدارتها. 

يجذب  للتعليم  قطاع  إنشاء  المجتمع من خالل  وتنمية  والعلوم،  والبحوث  للتعليم،  الشاملة  الثالثية  الفروع  ذات  االستراتيجية  مهمتها  بتحقيق  قطر  تلتزم مؤسسة 

ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والسلوكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ على المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا 

عن طريق استخالص الحلول المبتكرة من المجاالت العلمية األساسية. وتسهم المؤسسة أيضاً في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ على التراث وتلبية 

االحتياجات المباشرة للمجتمع.

www.qf.org.qa للحصول على كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

يتاح نشر هذا التقرير من خالل الدعم السخي الذي تقدمه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. 

© صورة الغالف: الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي
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 .2011 عام  أوائل  في  كالوباء  واجتاحته  العربي  بالعالم  التي عصفت  السياسية  الثورة  برياح  والعامة  والباحثون،  الخبراء،  تفاجأ 

وفي ظل التقلبات الراهنة وتعذر استنباط االستنتاجات حول ما قد تؤول إليه األمور، ال شك في أن ما اتسمت به هذه الثورات 

مر  على  وظهرت  المنطقة.  في  المحلية  السياسات  بشأن  القائمة  االفتراضات  بعض  حول  جدالً  أثار  مفاجىء  طابع  من  العربية 

السنوات مجموعٌة ضخمة من الدراسات التي ركزت على استمرارية الحكم االستبدادي في الشرق األوسط، وعلى قدرة األنظمة 

والسياسية  االجتماعية  السلوكيات  ألنماط  وثيقة  دراسة  على  التحليالت  هذه  من  العديد  ارتكزت  وقد  الصمود.  على  الحاكمة 

بكل  التي جرت صياغتها  الحكم"  للدول، وبصورة خاصة، على "صفقات  والمحلي  اإلقليمي  الصعيدين  األوسط، على  الشرق  في 

والمواطنين.   األنظمة  بين  تأٍن 

كما  الخليج  بلدان  في  الملكية  األنظمة  في  والمحكومين،  الحّكام  بين  المبرمة  الحكم  صفقة  شهدت  العقود،  مر  على 

الحكم  أشكال  من  "مستقر"  شكل  إلى  والمجتمع  الدولة  بين  العالقات  تحول  إلى  أّدى  تطّوراً  العربية،  العلمانية  األنظمة  في 

حقوقهم  عن  بموجبها  المواطنون  يتنازل  صفقة  هي  السياسي  الحكم  عليها  يقوم  التي  الضمنية  الصفقة  وهذه  االستبدادي. 

من  مجموعة  على  المقابل  في  ويحصلون  الحاكم،  النظام  شرعية  ويقبلون  التشاركية،  الحكومة  لصالح  واالجتماعية  السياسية 

الدولة،  هذه  بها  تتمتع  التي  المالية  القدرة  على  المواطنين  إزاء  الدولة  سخاء  مدى  ويعتمد  واالقتصادية.  االجتماعية  المنافع 

فتزداد صفقة الحكم قوًة في بعض الدول فيما تضعف في دول أخرى. 

الحالية  األحداث  تشير  قد  الحكم هذه،  تصلب صفقات  للحديث عن  األكاديمية  الكتابات  من  كبير  وفي حين ُخصص جزء 

إلى أن األسباب المحتملة لتآكلها لم توَل االهتمام الكافي. وقد حان الوقت لدراسة بعض االفتراضات التحليلية القائمة، وبلورة 

األوسط.   الشرق  التغيير في  لدوافع  فهم جديد 

الشرق  في  المتبّدلة  الحكم  "صفقة  بعنوان  بحثية  مبادرة  واإلقليمية  الدولية  الدراسات  مركز  أطلق  سبق،  ما  مع  تماشياً 

الترتيبات السياسية المحلية في الشرق األوسط، والتحديات  األوسط". يهدف هذا المشروع إلى النظر بتمعن في أشكال تحّول 

المواضيع ذات  للنظر في مجموعة من  المتميزين  الباحثين  المشروع عدداً من  االستبدادية. يجمع هذا  الصفقات  تواجهها  التي 

العربي:  الربيع  بعد  "ما  بعنوان  والدولية  اإلقليمية  الدراسات  مركز  عن  الصادر  الكتاب  في  أساسية  بفصول  والمساهمة  الصلة، 

األوسط".  الشرق  في  المتبدلة  الحكم  صفقة 

استمرار  تفّسر  التي  النظرية  النماذج  تعديل  إلى  الحاجة  جهودنا:  خالل  من  إليها  تطرقنا  التي  المجاالت  بعض  تشمل 

والحزب  والبيروقراطية،  العسكري،  الجهاز  )دور  والمؤسسات  الرئيسية  األطراف  دور  األوسط،  الشرق  في  االستبدادي  الحكم 

وآثار  والدولي،  المحلي  السياسي  االقتصاد  ديناميكية  السياسية،  للشرعية  المتبدلة  المصادر  المعارضة،  وشخصيات  الحاكم، 

األخيرة؛  االحتجاج  حركات  حفزت  التي  االجتماعية  التفككات  المحلية،  االقتصاديات  إصالح  في  المبذولة(  الجهود  )أو  الفشل 

بالمعارضة،  السياسي  اإلسالم  صلة  المحلية،  السياسة  في  انخراطها  ومدى  المختلفة  االجتماعية  والشبكات  المجموعات  آثار 

إلى مختلف  إضافًة  االجتماعي.  التواصل  الجديد ومواقع  التقليدي واإلعالم  اإلعالم  المعارضة، دور  اإلسالمي في  التطرف  ودور 

معينة. ُقطرية  حاالت  دراسات  أيضاً  المشروع  يتضمن  الموضعية،  المسائل 
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1.   المقدمة
      مهران كامروا

عام  من  ديسمبر  في  العربي  بالعالم  تعصف  بدأت  التي  السياسية  الثورة  برياح  والعامة  والباحثون،  الخبراء،  تفاجأ  عامة،  بصورة 

استمرارية  على  ركزت  تاريخه  حتى  األوسط  الشرق  في  السياسة  تناولت  التي  الدراسات  معظم  أن  لالهتمام  المثير  ومن   .2010

األنظمة  االستبدادية. فقد نشأ ما يشبه "الربيع العربي" في أوائل عام 2005، وكان أقرب إلى تمرين لما حدث عام 2011. بالفعل، 

في الربيع األول، توجه العراقيون إلى صناديق االقتراع للمرة األولى منذ سقوط نظام صدام حسين، وانسحبت سوريا من لبنان عقب 

احتجاجات شعبية ضخمة اجتاحت وسط المدينة في بيروت، ونظمت المملكة العربية السعودية انتخابات بلدية، كما أن المعارضة 

الحازمة التي أبداها ناشطون مصريون أجبرت مبارك على إعطاء معنى وجوهر لوعوده بإجراء إصالحات، وإن بصورة مؤقتة. بيد أن 

األنظمة االستبدادية بقيت في كامل قّوتها لخمس سنوات أخرى. 

وفي حين لم ُيكتب الفصل األخير من فصول الربيع العربي بعد، فإن ما تتسم به هذه الثورات العربية من طابع غير متوقع أثار 

نقاشاً ساخناً، وأنتج دراسات عديدة ومثمرة تناولت بعض االفتراضات القائمة بشأن السياسة المحلية في بلدان المنطقة. وتشّكلت 

على مّر السنوات مجموعٌة ضخمة من الدراسات التي رّكزت على ديمومة الحكم االستبدادي في الشرق األوسط، وعلى ما تتمتع به 

األنظمة الحاكمة من قدرة استثنائية على الصمود. وقد ارتكز العديد من هذه التحاليل على دراسة وثيقة ألنماط السلوكيات االجتماعية 

والسياسية في الشرق األوسط، على الصعيد اإلقليمي للتحليل وعلى صعيد الدول الفردية على السواء، وبصورة خاصة، على "صفقات 

الحكم" التي جرت صياغتها بكّل تأن بين األنظمة والمواطنين.  

األنظمة  الخليج وفي  بلدان  الملكية في  األنظمة  الحكام والمحكومين في  بين  المبرمة  الحكم  العقود، شهدت صفقة  مّر  على 

الجمهورية الرئاسية القائمة في منطقة الشرق األوسط تطوراً هدف إلى توطيد العالقات بين الدولة والمجتمع والحفاظ على أشكال 

مختلفة من الحكم االستبدادي. وبصورة عامة، فإن هذه الصفقة الضمنية التي يقوم عليها الحكم السياسي هي صفقة يتنازل المواطنون 

ع منهم أن يقبلوا شرعية النظام الحاكم، وإن ضّناً عليهم،  بموجبها عن حقوقهم السياسية واالجتماعية لصالح الحكومة التشاركية، وُيتوقَّ

فيكافئون في المقابل بمجموعة من المنافع االجتماعية واالقتصادية. ويعتمد مدى كرم الدولة إزاء المواطنين على القدرة المالية التي 

تتمتع بها هذه الدولة، فتزداد صفقة الحكم قوًة في بعض الدول فيما تضعف في دول أخرى، أو على األقل تضعف وتزيد قوة بالنسبة 

لمواطنين معينين دون غيرهم. فالنخب التي اعُتبرت حاسمًة للنظام حظيت بمنافع أكبر بكثير من تلك التي حظي بها المواطن العادي، 

فظهر عنصر بارز أصبح جزءاً ال يتجزأ من االمتعاض من األنظمة المحلية.

وفي حين ُخصص جزء كبير من المطبوعات األكاديمية الستمرارية صفقات الحكم هذه، قد تشير األحداث الحالية إلى أن األسباب 

المحتملة لتآكلها لم تول اهتماماً كافياً. وتعمد الفصول في هذا الجزء إلى سبر أغوار بعض االفتراضات التحليلية القائمة، وبلورة فهم 

جديد لدوافع التغيير التاريخي الذي عصف بالشرق األوسط في أواخر عام 2010 وأوائل عام 2011.  

تتمحور  قطر.  في  جورجتاون  جامعة  في  الدولية  الشؤون  كلية  في  واإلقليمية  الدولية  الدراسات  مركز  ومدير  أستاذ  كامروا  مهران 

اهتماماته البحثية حول السياسة الدولية والمحلية في دول الخليج. وإضافًة إلى عدد من المطبوعات التي أصدرها،كما أّلف وحرر الكتب 

 The Modern Middle East: A Political History since the First World War; Iran’s Intellectual Revolution; International
 Politics of the Persian Gulf; Innovation in Islam: Traditions and Contributions; The Nuclear Question in the Middle East;

 .The Political Economy of the Persian Gulf; Qatar: Small State, Big Politics
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2.   ظهور وسقوط صفقات الحكم في الشرق األوسط
        مهران كامروا

األوسط  الشرق  أرجاء  جميع  في  ظهرت  قد  كانت  التي  المهيمنة  الحكم"  "صفقة  انحالل  سياق  في  العربي  الربيع  حدث 

خالل  من  والشرعية  السلطة  مصادر  تحديد  تعيد  جديدة  بصفقة  ناشط  نحو  على  الصفقة  هذه  وُتستبدل  الخمسينات.  بداية  في 

طائفة من اآلليات )على غرار الدساتير(، والتجارب والعمليات )احتجاجات شعبية، حروب أهلية، وانتخابات(، وإعادة تحديد األدوار، 

والشخصيات  التنفيذية(،  والسلطة  المسلحة،  والقوات  والمنظمات،  السياسية  )األحزاب  المؤسسات  هيكليات  وأحياناً  والوظائف، 

العربي  العالم  أنحاء  كافة  في  السياسية"،  و"الشرعية  "السلطة"  مفهوما  يخضع  وبالتالي،  )الفاعلية(.  الشخصية  والمبادرات  والتدابير 

والشرق األوسط، إلى إعادة صياغة وتعريف. ويتمحور السؤال النهائي حول شكل هذه المفاهيم الجديدة والناشئة للسلطة، وشرهها 

وقدرتها على االستمرار.  

في هذا الفصل، أعاين طبيعة صفقات الحكم وتطّورها عبر بلدان الشرق األوسط، وفي األنظمة السياسية التي أنتجتها، واالنحالل 

المطرد لهذه الصفقات مع مرور الزمن وما أفضت إليه من عواقب هيكلية بالنسبة إلى األنظمة المعنية، والثورات التي غمرت معظم 

والفاعلين  الدولة  في  النخب  بين  تفاهمات ضمنية  المنطقة  أرجاء  كافة  في  نشأت  كما   .2010 ديسمبر  في  األوسط  الشرق  بلدان 

االجتماعيين كقاعدة لشرعية النظام، جرى من خاللها تقديم عدد من الخدمات والوظائف الحكومية مقابل اإلذعان السياسي العام. 

كانت صفقات الحكم هذه، أو المواثيق االجتماعية كما ُتسمى أحياناً، مفروضًة في الواقع من النخب الحاكمة في أعلى الهرم االجتماعي، 

ولم توضع نتيجة اتفاق متبادل ومفاوضات بين الدولة والفاعلين االجتماعيين. وبالتالي، غالباً ما لجأت السلطات السياسية إلى القمع، 

أو التهديد باستخدامه، فبقيت الدولة متسّلطة في جوهرها. بيد أن صفقات متعددة األشكال واألطماع صارت تشّكل قاعدًة لشرعية 

الدول، الواحدة تلو األخرى، في منطقة الشرق األوسط. 

وفي غضون عقدين تقريباً، سرعان ما بدأت صفقات الحكم االستبدادي تنحل، وجدت دول الشرق األوسط نفسها مضطرة إلى 

كان  وفيما  تطورات عديدة.  تظهر  بدأت  ذاته،  الوقت  الحكم. وفي  بزمام  اإلمساك  في  االستمرار  أردات  لو  تسويات مختلفة  إجراء 

يتجلى أكثر فأكثر فشل الدول في الوفاء بوعودها وبشروط الصفقات التي أبرمتها، راحت الدول تعمد إلى المزج بين نزعة تحررية 

طة من أجل استمالة المعارضين أو إفشالهم. وبالتالي، سمحت بعض الدول بتشكيل أحزاب جديدة،  هة وسلطة استبدادية ُمنشَّ موجَّ

فيما حظرت أخرى األحزاب القديمة. وقطعت جميعها وعوداً بإرساء مستقبل ديموقراطي. كما ُعقدت اجتماعات مع معارضين قابلين 

انتخابات جديدة، ونزيهة مبدئياً، لقيام برلمانات تبقى مطاوعة  مت  التوقيع عليها، وُنظِّ لالستمالة، وجرت صياغة مواثيق وطنية تم 

لمدة طويلة. وفي هذه األثناء، كان من شأن الصعوبات االقتصادية وإمالءات المستثمرين الدوليين والوكاالت النقدية، وبخاصة البنك 

الدولي وصندوق النقد الدولي، أن حثت دول عديدة إلى تحرير اقتصادها بصورة هامشية وبيع عدد محدود من الصكوك الحكومية.      

على  والحفاظ  والصمود،  التكّيف  على  قدرته  األوسط  الشرق  في  االستبدادي  الحكم  أثبت  العملية،  هذه  خالل  ومن 

ديناميكيته واالستمرار. ال شك في أنه على الرغم من االستراتيجيات المتعددة للبقاء، ومن التعاقبات أو عمليات المزج المتأرجحة بين 

االستمالة والقمع، برز الخوف أكثر فأكثر كمكّون أساسي من مكونات الصيغة السياسية، وراح يحل تدريجياً محل ما تبقى من شرعية 

النظام القهرية. وبحلول التسعينيات والقرن الحادي والعشرين، لم يبق سوى القليل من صفقة الحكم األصلية. وما كانت تمثله ركائزها 

في الماضي من مصادر ارتياح وغليان شعبي، تحول اليوم إلى خوف، واشمئزاز، وشك، وخنوع. حينها، كان يكفي كسر دوامة الخوف 

التي غرق فيها الشعب لتسقط تلك الصفقة األحادية الطرف، أو باألحرى لتتهاوى قاعدة الحكم بأكملها. 

فيما  والصمود  التكّيف  على  الديكتاتورية  النظم  وقابلية  األوسط،  الشرق  في  الحكم  آثار صعود وسقوط صفقات  أتقفى  إنني 

كانت صفقاتها المفروضة تالقي اإلخفاق، وكيف ساهمت قدرتها الديناميكية على التكّيف في تمديد حكمها القمعي. ثم يقدم هذا 

الفصل موجزاً عن سلسلة االنتفاضات التي ُعرفت فيما بعد بالربيع العربي، وعن طريقة وسبب تجلي الثورات في تونس ومصر بشكل 

انتفاضات شعبية في حين أن حركات التمرد في ليبيا وسوريا اتخذت شكل حروب أهلية. وينتهي الفصل بمناقشة ما قد تكون عليه 

العناصر المركزية للمصادر الناشئة للشرعية، أي صفقة الحكم المتبّدلة. 
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3.   تسلم السلطة، وإعادة تشكيل السلطة: خيوط ثقافة المقاومة وراء الربيع العربي
        جون فوران

سياسية  ومشاركة  أكبر  اقتصادية  مساواة  باتجاه  للمجتمع  عميقاً  تحوالً  بوصفه  الجذري،  االجتماعي  التغيير  أن  الجلي  من 

الربيع  شهدنا   2011 عام  في  اليوم.  نتنفسه  الذي  الهواء  هو  بات  والمتنوعة،  القوية  الشعبية  الحركة  أعمال  وثمرة  أوسع، 

والمعارك  والمظاهرات  وكيبك،  الطالبية في سانتياغو  واالحتجاجات  إسبانيا،  المظلومين في  تمرد  تبعته حركة  والذي  العربي، 

المناجم  عمال  وإضرابات  إسرائيل،  في  واإلسكان  الهند  في  الفساد  على خلفية  وتحركات  واليونان،  إنجلترا  التي عمت شوارع 

الخريف  وأخيراً  الصين،  أرجاء  كافة  عمت  التي  الوحشية  واإلضرابات  روسيا،  في  رايوت"  "بوسي  وفرقة  أفريقيا،  جنوب  في 

ستريت". وول  "أوكيوباي  مع حركة  األمريكي 

ولكنها  فحسب،  تحصل  المفاجئة  األحداث  هذه  أن  يبدو  تأتي؟  أين  من  التالي:  السؤال  التغيير  انفجارات  تثير  ولطالما 

هي  ما  ببعضها؟   2011 عام  أحداث  ترتبط  هل  آخر:  سؤال  طرح  إلى  يدفعنا  ما  وهذا  محددين.  وسياٍق  بماٍض  دوماً  ترتبط 

ظهور  نشهد  إننا  أقول  قد  المشتركة؟  وحساسياتها  تزامنها  يفسر  الذي  وما  وجدت؟  إن  بينها،  تجمع  التي  التشابه،  خطوط 

الثورات  منها  استلهمت  التي  تلك  عن  تختلف  ثقافات  وهي  العالم،  صعيد  على  للمعارضة  جديدة  سياسية  ثقافات  وتبلور 

العشرين.  القرن  في  الكبرى  االجتماعية 

حياتهم  تحرك  التي  والديناميكية  الذاتية  العواطف  وإلى  الشعوب،  تجارب  إلى  الجذرية  السياسية  الثقافات  منشأ  ويعود 

اليومية. وفي الوقت ذاته، تنتقل اإليديولوجيات التي جرت بلورتها بكل وعي، من قبيل االشتراكية، والقومية، والديموقراطية، 

أيضاً  تنتقل  األثناء،  هذه  وفي  محلية.  بيئات  إلى  الثورية  المجموعات  من  العشرين،  القرن  في  المتطرفة  الدين  تفسيرات  أو 

مثل  يومياً  ُتستخدم  مصطلحات  إلى  الناس  شواغل  فتترجم  المحلية،  المجتمعات  إلى  الشعبية  المفاهيم  أو  "االصطالحات" 

العدل، والعدالة، والكرامة، أو الحرية. وحين يحصل هذا األمر، يمكن أن تجتذب حركة جذرية أو ثورية ما يكفي من األتباع 

الكالسيكية  أو  "بالقديمة"  نصفها  قد  التي  الثورة  وثقافة  أخرى.  مؤاتية  ظروف  تتوفر  حين  السلطة  زمام  الستالم  الملتزمين 

الميليشيات  رأس  على  الهوية  معروفو  أفراد  يكون  حيث  الدولة،  مع  مباشرة  مواجهة  في  مسلحين  بمتمردين  تتسم  كانت 

الشعب. باسم  تعمل  دينية  قيادات  أو  االشتراكية،  األحزاب  أو  المسلحة، 

إلى  نظراً  ذاتها،  بحد  الجذري  االجتماعي  التغيير  إلى  الرامية  الحركات  طبيعة  تغيرت  والعشرين،  الحادي  القرن  وفي 

إليه.   يتطلعون  الذي  العالم  على صورة  ويتصرفوا  يعيشوا  أن  أرادوا  إذ  أفضل،  عالم  لبلوغ  الالعنف  الناشطين سلكوا درب  أن 

الذي  السلطة  لتبوؤ  االنتخابي  المسار  األحيان:  أغلب  في  ومتناحران  مختلفان  بل  متمايزان،  جديدان  مساران  ظهر  وقد 

الالتينية، وبصورة أكثر راديكاليًة في فنزويال  الزهرية" في أمريكا  اليسار الوسطي إثر "الموجة  المنتخبة من  سلكته الحكومات 

السلطة  هذه  تحت  مباشرة  مستقلة  فسحات  وتشكيل  الدولة  سلطة  عن  بالتخلي  يقضي  الذي  تماماً  المضاد  والمسار  وبوليفيا، 

أو فوقها كما  المكسيك،  الزاباتيستا في والية تشياباس في  المحلية عوضاً عن ذلك، كما فعلت قوات  المجتمعات  على مستوى 

مباشرة  بتدابير  يبدأ  ثالثاً  مساراً جديداً  العربي  الربيع  ويفتح  به.  القيام  إلى  "أوكيوباي!"  وحركة  الدولية  العدالة  سعت حركة 

ما  كّل  عن  المسارات  هذه  تمييز  ويمكن  جديدة.  ديموقراطية  مؤسسات  إلرساء  بصراع  ويتابع  العنف،  عن  وبعيدة  واسعة 

الناس. اجتذبت  التي  الجديدة  السياسية  الثقافات  في  سيما  وال  سبقها، 

احتالل  إثر  والقاهرة  تونس  بعيد في  الشعبية ديكتاتورين مترسخين منذ زمن  الثورات  2011، أسقطت  يناير ومارس  في 

ضخم لساحات عامة اجتاحتها قوى اجتماعية واسعة قاومت بحزم قمع الدولة بتحركات مباشرة اتسمت بالالعنف، والمثابرة، 

النظامين  فإن هذين  العربي،  الربيع  آخر في ظل  بلد  أي  ما حصل في  الحالتين، وعلى عكس  المبتكر. وفي  المباشر  والتصرف 

الشعبية  التحركات  واجهت  السجن،  أو  المنفى  إلى  المستهدفة  الدولة  رموز  ُارِسلت  أن  وبعد  وتنحيا.  الشعب  لمطالب  رضخا 
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إلى  بطيئة  أو  سريعة  بوتيرة  فدفعتها  القديمة،  لألنظمة  التابعة  والعسكرية  االقتصادية  بالنخب  تمثلت  التي  الهيكلية  الحواجز 

العنيفة.  غير  السياسية  الثورات  هذه  وطدت  انتخابات 

رغبة  إليها  حثت  ما  بقدر  أيديولوجية  ألي  جاذبية  تحركها  لم  العربي  الربيع  ظل  في  التمرد  حركات  أن  الواضح  من 

رددتها  التي  الشعارات  في  االصطالحات  هذه  تركزت  وقد  يومية.  شواغل  تثير  التي  الشعبية  االصطالحات  من  االستفادة 

الجموع ضد األنظمة الديكتاتورية في بادىء األمر: "لن نغادر حتى يغادر هو". وقد ُأضيفت إليها مطالب اقتصادية واجتماعية: 

وقد  نأكل!".  أن  نريد  نعيش!  أن  "نريد  أكثر  مباشرة  وبصورة  للفقر"،  "ال  الشباب"،  لبطالة  "ال  اجتماعية"،  عدالة  "عيش، حرية، 

كذلك،  العربي.  للربيع  الفقري  العمود  المتوسطة  الطبقة  من  الفئات  وبعض  والعمال،  والفقراء،  الشباب،  من  ائتالف  شكل 

والشعارات  األعداد  وفرت  واسعة  شعبية  تحركات  نواة  لتشكيل  مختلفة  وأجيال  طبقات  إلى  انتمت  اجتماعية  قوى  اجتمعت 

الحاضرة.   السياسية  الثقافات  على  الحيوية  أضفت  التي 

الجذري قد ظهر  التغيير االجتماعي  باتجاه  إلى أن مساراً آخر  الدكتاتوريين  بالحكام  إزاء اإلطاحة  النهج  تشير أصالة هذا 

أكثر ديموقراطية—نوع  تبعه صراع إلقامة نظام حكم  العامة والذي  للساحات  الممتد  الحادي والعشرين: فاالحتالل  القرن  في 

المجتمعات  انتزاع  خالل  من  السلطة  تشكيل  وإعادة  االنتخابات  عبر  الوطنية  السلطة  بزمام  اإلمساك  بين  ثالث  طريق  من 

بناء  مقابل  انتخابات  خالل  من  العالم  تغيير  إلى  السعي  بين  الثنائي  الخيار  عن  وعوضاً  النيوليبرالية.  براثن  من  المحلية 

الممكنة  التقاطعات  مختلف  عند  الجذري  االجتماعي  التغيير  مستقبل  يكمن  قد  الهرم،  رأس  باتجاه  القاعدة  من  جديد  مجتمع 

على  اليوم  الزهرية  الموجة  وباتت  متجذرة.  ديموقراطية  اجتماعية  حركات  عليها  تحث  التي  الملتزمة  السياسية  لالئتالفات 

الجذرية  لإلصالحات  الطويلة  الحركة  المسلك  هذا  تسلك  التي  األخرى  الكفاحية  الحركات  وتشمل   ، التقاطع  هذا  من  مقربة 

االقتصادي  االنهيار  منذ  إيسلندا  في  نشأت  التي  السياسية  والحركة  العالم،  في  البيئية  األحزاب  وتجارب  الهند؛  في  كيرال  في 

هذه  من  بكل  العربي  الربيع  تربط  هامة  ميزات  إن  بالفعل،  مناخية.  عدالة  أجل  من  العالمية  والحركة   ،2008 عام  العظيم 

التقدمية. التجارب  من  الجديدة  األنواع 

وسوف  يافعة،  ديموقراطيات  هي  وليبيا  ومصر،  تونس،  من  كل  في   2011 عام  بعد  النور  رأت  التي  الديموقراطيات  إن 

االجتماعي،  التواصل  وسائل  ومرافق  االستبدادي،  النظام  مكافحة  مبادىء  تتبنى  جديدة  أحزاب  لتنشأ  الوقت  بعض  يلزم 

األكثر  الناس  رفض  عامًة،  األماكن  هذه  من  كل  وفي  الساحات.  احتلت  التي  الجماهير  قطعتها  التي  الراديكالية  والوعود 

ينته  لم   ،2011 عام  أخرى  بلدان  في  نظرائهم  غرار  وعلى  القديمة.  الحكم  صفقات  ذكاء  واألكثر  شباباً،  واألكثر  راديكالية، 

األوسط.   الشرق  في  السياسة  تبدأ حقبة جديدة من  استمروا، سوف  بعد. وفي حال  تحركهم 

من  التحّرك  لنظرية  الدولي  للمعهد  شريك  ومدير  باربرا،  سانتا  كاليفورنيا،  جامعة  في  االجتماع  علم  في  أستاذ  فوران  جون 

في  والفصول  المقاالت  من  عدداً  كتب  وقد  المناخية.  العدالة  إثنولوجية حول حركات  أبحاث  في  منخرط  وهو  المناخ.  أجل 

الكتب ألف  والعشرين.  الحادي  القرن  في  راديكالي  اجتماعي  لتغيير  والتصورات  العشرين  القرن  ثورات  عن  منشورة  كتب 

 Fragile Resistance: Social Transformation in Iran from 1500 to the Revolution; Taking Power: On the Origins of Third
.World Revolutions; Taking Power or (re)Making Power: Movements for Radical Social Change and Global Justice
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4.   الدولة العربية والمقاومة االجتماعية
        نادين سيكا

على الرغم من أن مسارات التنمية التي سلكتها معظم الدول العربية تتشابه، إال أن الفوارق في النتائج التي خلصت إليها موجة الثورات 

العربية ملحوظة وتستحق مزيداً من التحليل. لماذا واجهت كل من تونس ومصر قدراً أقل من العنف حين كانت الثورات في أوجها 

مثاًل بينما ُأسقط الحاكم الليبي بعد حرب أهلية وتدخل أجنبي؟ لماذا تشهد سوريا حرباً أهلية؟ لماذا تم احتواء الثورة في البحرين؟ 

لماذا يتسم التمرد في اليمن بعنف أكبر مقارنة مع بلدان أخرى، ولماذا لم يؤد إلى تغيير تام في النظام؟

يستكشف هذا الفصل أوجه التشابه واالختالف في عمليات قيام الدول العربية التي أفضت إلى نتائج سياسية مختلفة في الفترة 

التي تلت الثورات. ومن خالل التركيز على ثالثة بلدان رئيسية، وال سيما مصر وتونس وسوريا، ُأبّين أن طبيعة الدول المعنية، ومدى 

قدرة هذه األنظمة على الهيمنة على المجتمع المدني والسياسي معاً، إضافًة إلى االستخدام التاريخي لألجهزة القسرية ضد المواطنين، 

تشكل جميعها عوامل حاسمة في الوصول إلى هذه النتائج المختلفة.  

هذا الفصل سوف يسلط الضوء أوالً على عملية تشكيل الدولة في المنطقة العربية. ويعمد في المقام الثاني إلى تحليل مشاريع 

التحرير االقتصادي التي أطلقتها األنظمة العربية بدءاً من التسعينات وآثارها على صفقات الحكم في األنظمة المختلفة. وثالثاً، سوف 

يتطرق الفصل إلى العالقات بين الدولة والمجتمع بحيث نفهم على نحو أفضل كيف أدى هذان العقدان الماضيان إلى إقصاء فئات 

كبيرة من المواطنين العرب، ما أفضى بدوره إلى قيام التحركات االجتماعية التي اعترضت على سلطة الدولة. 

وقد اختلفت عمليات بناء الدولة وقدرات األنظمة االستبدادية في مصر وتونس عما كانت عليه في سوريا. فقد شهدت كل من 

القانون.  مصر وتونس أنماطاً متشابهة للتنمية المؤسسية، وبناء قدرات الدولة، ونفوذ السلطة، وشخصنة مؤسسات مختلفة، وحكم 

كذلك، كانت هيمنة الدولة على األوساط العامة هي ذاتها في البلدين، حيث لجأت الدولة إلى إجراءات تسلطية "ميسرة" الستمالة قوى 

المعارضة واستيعاب االنشقاق السياسي. إنما تقابلت هذه التدابير بإقامة جهاز أمني ضخم في الدولة ارتبط ارتباطاً مباشراً بالسلطة 

التنفيذية. وأنشأت البلدان ما ُيسمى "بالدول البوليسية" حيث كان المعارضون السياسيون التقليديون، وبخاصة الناشطون في الحركات 

االحتجاجية السياسية وفي الحركات المناصرة لحقوق اإلنسان، يتعرضون بصورة مستمرة إلى المضايقة والتوقيف. إنما لم تطل هذه 

المضايقات أغلبية المواطنين. 

وكان إطار الشكاوى التي عّبرت عنها الحركات االحتجاجية في الشارع قبل أسابيع من اإلطاحة بالرئيسين بن علي ومبارك حاسماً 

بو عزيزي  انتحار محمد  انتشر خبر  ما  األمنية من معاملة مجحفة ومهينة، سرعان  الدولة  أجهزة  مارسته  ما  في سقوطهما. وبفعل 

وأساتذة  العمل،  عن  عاطلين  متخرجين  مختلفة ضمت  مجموعات  فتظاهرت  تونس.  أنحاء  كافة  وفي  زيد  بو  سيدي  في  المأساوي 

مدارس، وطالباً شاطروا شكاوى بو عزيزي، في سيدي بو زيد. وفي 28  ديسمبر 2010، دعا نقابيون ومحامون في أرجاء مختلفة من 

البالد، وبخاصة في قفصة، إلى تظاهرات تضامنية مع حركة سيدي بو زيد التي كانت قد بدأت تطالب عندها باستقالة الرئيس بن علي. 

وحين تأخرت استجابة النظام إلى المظاهرات، تغير اإلطار الرئيسي ليتحول إلى شعار "الشعب يريد إسقاط النظام".    

واستفاد الناشطون المصريون، وبخاصة أصحاب المدونات اإللكترونية، من فرصة اإلطاحة بالرئيس بن علي في 14 يناير 2011، للدعوة 

إلى تظاهرات في 25 يناير 2011. وقد كانت رمزية ذلك التاريخ جوهرية إذ أن 25 يناير يوم عطلة وطنية في مصر لالحتفال بعيد قوى 

الشرطة. وبين 14 و25 يناير، عمدت العديد من المواقع اإللكترونية المعارضة إلى اإلعالن بكل جرأة أن "مصر ستسير غداً على خطى 

تونس". وبالتالي، كان المصريون متحضرين للتظاهرات الجماهيرية، وكانوا يطالبون في البداية بـ "العيش، والحرية، والكرامة اإلنسانية". إنما 

لدى تجاهل النظام لهذه المطالب، سرعان ما حذوا حذو تونس وتحول شعارهم إلى "الشعب يريد إسقاط النظام". 

وقد لجأ النظام في كل من مصر وتونس إلى العنف ضد المحتجين من خالل أجهزة الدولة األمنية. غير أن القوات العسكرية 

التي كانت تعاني تهميشاً متزايداً من جانب الرئيسين في البلدين، قررت االمتناع عن اللجوء إلى العنف لتفريق المتظاهرين. ولذا، 
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قررت القوات العسكرية في تونس عدم التدخل في التظاهرات، في حين قررت االنضمام إلى المتظاهرين في مصر بعد واقعة "موقعة 

الجمل". في هذه األثناء، ونظراً إلى الشخصنة المتزايدة لمؤسسات الدولة، ضعفت األجهزة األمنية وقوى الشرطة وتداعت بعد الموجة 

األولى من التظاهرات الضخمة التي عّمت البلدين.  

وأما سوريا من جهة أخرى، فقد أرست مؤسسات أقوى وأكثر استقاللية على الصعيد السياسي نتيجًة لتطورها الجديد وتحّولها إلى 

دولة قومية نوعاً ما، مما أدى إلى مستوى أكبر من الالمركزية. لذا، كان حزب البعث السوري أقوى من التجمع الدستوري الديموقراطي 

في تونس، ومن الحزب الوطني الديموقراطي في مصر، كما أن القوات العسكرية غدت مؤسسة أكثر نفوذاً من المؤسسة العسكرية في 

تونس مثاًل. غير أن عملية التنمية المؤسسية ترافقت بمستوى أكبر من الطائفية، حيث حظيت األقلية العلوية بسلطة متميزة مقارنة 

بالفئات األخرى من الشعب. وعالوًة على ذلك، كان من المعلوم للجميع أن النظام يلجأ إلى ردود خارجة عن القانون ووحشية لكبت 

السخط االجتماعي، وبخاصة من جانب اإلسالميين. فقضية حماة أي المذبحة التي ارتكبها رفعت األسد عام 1982 وقتل خاللها عشرات 

اآلالف من المدنيين المرتبطين بحركة اإلخوان المسلمين في حماة كانت الواقعة األكثر وحشية ضد مدنيين ارتكبها أي حاكم في 

دراسات الحاالت هذه. لذا، عقب الموجة األولى من التظاهرات التي دامت أشهر عديدة بعد ذلك، اختارت القوات العسكرية تأييد 

إنقاذ الجيش بحد ذاته نظراً الرتباطه  النظام ضد المتظاهرين. ولم يكن من شأن هذه االستراتيجية إنقاذ النظام فحسب، إنما أيضاً 

الوثيق بالنظام الحاكم.

وأما الدولة في البحرين، فقد أظهرت تناقضاً بين الحاجة إلى بناء مؤسسات حكومية عصرية وضرورة الحفاظ على قبضتها في 

األوساط السياسية والعامة. ولم تؤد التظاهرات إلى اإلطاحة بآل خليفة نظراً إلى المشاكسات السياسية السائدة التي كانت تنحسر تارًة 

وتعود إلى الظهور تارًة أخرى خالل العقد األخير من الزمن. ورغم أن الثورات العربية قد تبدو متشابهًة، غير أن هذا الفصل يلقي الضوء 

على االختالفات في االحتجاجات الشعبية في ثالثة بلدان متمايزة، مع التركيز بشكل أساسي على نتائج الثورات. 

في  دكتوراه  شهادة  على  حائزة  وهي  القاهرة،  في  األمريكية  الجامعة  في  السياسية  العلوم  في  مساعدة  أستاذة  سيكا  نادين 

العلوم  معهد  في  زائرة  باحثًة  كانت  القاهرة،  في  األمريكية  الجامعة  إلى  االنضمام  قبل  القاهرة.  جامعة  من  المقارنة  السياسة 

حالياً  هي  )مصر(.  المستقبل  جامعة  في  السياسية  العلوم  فرع  في  مساعدة  وأستاذة  )ألمانيا(  توبنغن  جامعة  في  السياسية 

مستشارة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وعضو في مجلس إدارة شركاء التنمية، وهو مركز بحثي مصري مستقل. كتبت سيكا

 Educational Reform in Egyptian Primary Schools since the 1990s: A Study of Political Values and Behavior of 
 Sixth Grade Students;l“The Role of Women in the Arab World: Towards a New Wave of Democratization
 or a Reverse Wave of Authoritarianism?” Journal of International Women’s Studies,j“Youth Political

 .Engagement in Egypt: From Abstention to Uprising,” in British Journal of Middle  Eastern Studies

l
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بالدور  المتعلقة  األسئلة  بعض  اليمن  إلى  تونس  من  الديكتاتوريين  الحكام  من  بعدد  أطاحت  التي  الشعبية  الثورات  أثارت  لقد 

قائم  نظام  انتقال من  العملية  الدول. ويستتبع هذه  الحكم في هذه  إعادة صياغة معايير  اإلسالمية في  الحركات  الذي ستؤديه 

مؤسسات  فيه  تقوم  الديموقراطية  الشرعية  في  متجّذر  نظام  إلى  ورعاياهم  االستبداديين  شبه  الحكام  بين  هشة  ترتيبات  على 

بصورة  والشريعة  عامة،  بصورة  المستقبل  في  الدينية  المعايير  فوضع  والمواطنين.  الدولة  بين  المالمح  مستقلة وعالقة جديدة 

االنتقالية.  المرحلة  إنما هو غاية في األهمية في هذه  خاصة، 

العربي،  العالم  في  السياسي  اإلسالم  تطور  الفصل  هذا  يبين  ودقة،  عناية  من  تستحقه  بما  المسألة  هذه  لمعالجة 

طوال  المسلمين  اإلخوان  حركة  راكمتها  التي  فالخبرات  الدولة.  في  المتنامي  انخراطه  على  خاصة  بصورة  الضوء  ويلقي 

ما  فترة  في  الحركة  بموقع  يتصل  فيما  دقة  أكثر  استنتاجات  باستنباط  تسمح  البيانات  من  زاخرة  مجموعة  توفر  عقود 

االستبدادية.   األنظمة  زوال  بعد 

إن األسابيع واألشهر التي طالت خاللها االحتجاجات وأدت إلى اإلطاحة برؤساء أنظمة قائمة منذ فترة طويلة من الزمن 

الحقبة  هذه  أهمية  أيضاً  وتتجلى  األوسط.  للشرق  المعاصر  التاريخ  في  تحول  نقطة  تشكل  واليمن،  ومصر،  وليبيا،  تونس،  في 

ذات  منظمات  إلى  العربية،  المجتمعات  في  ثورية  قوى  اعُتبرت  لطالما  التي  اإلسالمية،  المجموعات  تحول  توطد  أنها  في 

يبدو  البارزة،  االستثناءات  بعض  ومع  لذا،  المنطقة.  في  االستبدادية  األنظمة  مع  ما  نوعاً  التكيف  من  تمكنت  إصالحية  ذهنية 

احتجاج  حركة  فحجبته  بعيد،  حد  إلى  العربية ضعف  بالثورات  تمثلت  التي  المحورية  األحداث  في  السياسي  اإلسالم  دور  أن 

إاّل  البداية،  المجموعات اإلسالمية بدور ريادي في  أوسع نطاقاً رسمت مالمحها هوية مدنية ال عقائدية. وفي حين لم تضطلع 

اتحد  والذي  اجتماعية"  وعدالة  "كرامة، حرية  الشعوب  رددته  الذي  الشعار  واعتمدت  مهامها  نطاق  عامة  بصورة  وّسعت  أنها 

المواطنين. ماليين  حوله 

وعلى نحو يناقض ما قامت به الحركات اإلسالمية خالل الثورات، ينبغي تحليل أدائها في المرحلة االنتقالية التي تلت على 

اّتحدت حوله  مشترك  وطني  تحقيق هدف  إلى  السعي  في  من جهة  يكمن  الفترتين  هاتين  بين  األساسي  فالفرق  منفصل.  نحو 

متمايزة  رؤية  لفرض  الواقع،  وفي  خاصة،  سياسية  أجندة  بشأن  التأييد  لكسب  الالحقة  والمحاوالت  السياسية،  الفصائل  جميع 

للنظام ما بعد حقبة الحكم االستبدادي. وهذا ما حصل في مصر مثاًل بعد أربعة أسابيع بالكاد من سقوط الرئيس مبارك، حين 

االنتقالية.         المرحلة  بشأن هيكلية  البالد  األخرى في  السياسية  القوى  نفسها على خالف مع  المسلمين  اإلخوان  وجدت حركة 

الحاكم  للنظام  رؤيتها  وجه  أفضل  على  تعكس  التي  االنتقالية هي  المرحلة  اإلسالمية خالل  الحركات  تصرفات  إن  بالفعل، 

أحزاب  بتأسيس  عديدة  قامت مجموعات  تحديداً،  الحاسمة  التاريخية  الفترة  االستبدادي. وخالل هذه  النظام  بعد  ما  في حقبة 

دور  حول  مشاحنات  وأثارت  متماسكة،  سياسية  برامج  واعتمدت  مجردة  شعارات  عن  وتخّلت  األولى،  للمرة  رسمية  سياسية 

الدولة.  المعدل، وحاولت تحديد مالمح صالحيات ومسؤوليات مؤسسات  الدستور  اإلسالم في 

التي  األجل  طويلة  االتجاهات  في  الفصل  هذا  ينظر  الثورات،  بعد  ما  حقبة  تشهدها  التي  االضطرابات  تناول  بعد  وأخيراً، 

تفسيرات  شأن  ومن  العربي.  العالم  أرجاء  كافة  في  الناشئة  الحكم  هيكليات  في  اإلسالمية  الحركات  مساهمات  بفعل  تتبلور 

الديموقراطية،  المشاركة  ومالمح  المدنية  الدولة  طبيعة  وفهم  خاصة،  بصورة  محدودة(  أو  مسهبة  )أكانت  اإلسالمية  الشريعة 

أن تحّدد أنماط الحكم في المستقبل. وعالوًة على ذلك، إن تأثيرات الحركات اإلسالمية على الدولة تشكل موضع فحص دقيق، 

يمكن أيضاً دراسة آثار الحكم على هذه الحركات بحّد ذاتها. وال شّك في أن التحول من حركة شعبية إلى حزب سياسي سوف 

التقليدية، في حين  االجتماعية  ومهمتها  نفوذ سياسي  على  الحصول  إلى  اإلسالمية  الحركات  بين سعي  التوترات  يزيد من حدة 

5.   الحركات اإلسالمية والربيع العربي
        عبد اهلل العريان
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أن الحاجة إلى مستوى أعلى من الواقعية والتسوية، اللتين تشكالن قاعدة الحكم الديموقراطي الفعال، تتعارض من دون أدنى 

اإلسالمية.    للحركات  العقائدية  التوجهات  مع  شّك 

وفي حين قامت محاوالت غداة حركات التمرد العربية إلعادة تحديد الدولة على أساس مختلف يدمج روح مهمة الحركة 

تندثر كلياً. وفي  إلى االستمرار كظاهرة اجتماعية ملحوظة سوف تتالشى تدريجياً حتى  اإلسالمية، وحتى محتواها، فإن حاجتها 

وتتقهقر  لتعود  محددة  تاريخية  لحظة  في  تنشأ  التي  االجتماعية  الحركات  جميع  عن  اإلسالمية  الحركة  تختلف  ال  الصدد،  هذا 

بعد أن تكون قد حققت هدفها.

فيما  اإلسالمية  المجموعات  تواجهها  التي  التحديات  للتو، فهي تظهر في عدد من  بدأت  االنتقالية  المرحلة  أن هذه  ورغم 

تسعى إلى إعادة تحديد طبيعة نظم الحكم لديها. في تونس، ومصر، وليبيا، وفي بلدان أخرى، أشار هذا الواقع إلى أن البرامج 

بالسياسة  أو  باالقتصاد  المتصلة  المسائل  في  المجاالت،  بعض  عامة في  أصبحت  الرئيسية  اإلسالمية  باألحزاب  الخاصة  السياسية 

يتعّذر تمييزها عن برامج األحزاب غير اإلسالمية.  أنه بات  إلى درجة  الخارجية مثاًل، 

في  تجربتها  خالل  من  سوى  معالجتها  يمكنها  ال  عديدة  وتناقضات  تحديات  تواجه  اإلسالمية  الحركات  زالت  ما  وللدقة، 

الوطنية كقاعدة  للهوية  وتكراراً عن دعمهم  الحركة مراراً  المواطنة، فقد أعرب قادة  إلى مسألة حقوق  بالنسبة  الحكومة. وأما 

التأثير  تتفادى  أن  اإلسالمية  للمبادئ  وفقاً  القوانين  سن  لعملية  يمكن  كيف  نرى  أن  يبقى  الواقع  في  إنما  مدنية"،  "دولة  ألي 

الدينية.  األقليات  أو حقوق  المرأة  السلبي على حقوق 

السياسية  المعارضة  المراحل األولى من  التي ُوضعت في  البرامج  السياسة االقتصادية والعدالة االجتماعية، فإن  في مجال 

التي  اإلسالمية  التوجيهات  إلى  المبهمة  التلميحات  بين  وتأرجحت  البتة.  ابتكارية  تكن  لم  اإلسالمية  األحزاب  مارستها  التي 

العديد  مصدر  كانت  التي  النيوليبرالية  السياسات  باستمرار  القوي  وااللتزام  المجتمع،  في  األكثر ضعفاً  الفئات  احتياجات  ترعى 

ما  غالباً  الخارجية،  العالقات  صعيد  على  وكذلك،  االستبدادي.  الحكم  حقبة  ميزت  التي  واالقتصادية  االجتماعية  المشاكل  من 

الفلسطيني،  بالنضال  المستمر  الشفهي  االلتزام  قبيل  من  السياسات،  في  تغيير  أي  تعيق  التي  الضيقة  الوطنية  المصالح  كانت 

تطغى على االبتذاالت بشأن القومية العربية والقومية اإلسالمية. فالضغوطات التي مارستها قوى عالمية وإقليمية مثل الواليات 

مع  التعامل  على  المعتادة  غير  اإلسالمية  لألحزاب  جديدة  اعتبارات  وّفرت  السعودية  العربية  والمملكة  األمريكية  المتحدة 

مضطربة.  جغرافية  وقائع 

الواقع  مع  التقليدية  عقيدتها  تكييف  وتحاول  بها،  خاصة  تحديات  اإلسالمية  الحركات  فتواجه  الداخلي،  الصعيد  على  وأماّ 

السياسي المتغير في حين تعمل على تعديل هيكليتها التنظيمية أيضاً بحيث تلبي حاجات مجتمع ديموقراطي. في مصر، شهدت 

الكثر.  أتباعها  شواغل  إلى  مالئمة  بصورة  االستجابة  عن  عجزها  بسبب  االرتداد  حاالت  من  كبيراً  عدداً  المسلمين  اإلخوان  حركة 

اإلسالمية  للسياسة  الجديد  المشهد  في  آخر  رئيسي  العب  ظهر  مصر،  وفي  وتونس  ليبيا  في  السلفية  المجموعات  وبفعل صعود 

ما بعد الثورة، ما فرض إعادة النظر في المراجع الدينية لكل من هذ المجموعات، أو التساؤل عن مدى أهمية هذا المقياس في 

الصراع لكسب التأييد الشعبي للسلطة السياسية. كذلك، إن تحويل الموارد إلى الصعيد السياسي أّثر سلباً على المهمة االجتماعية 

التي كانت تضطلع بها المجموعات اإلسالمية منذ بداية الثورات العربية. وفي حين بدل هذا الواقع بصورة دائمة طبيعة المنظمات 

اإلسالمية كحركة اإلخوان المسلمين، قد يعتبره قادة هذه المنظمات خطوة إيجابية على طريق تحقيق رؤية حسن البنا األساسية 

التي تفترض أن الحكومة المثالية هي تلك التي تعكس صورة مجتمع يسوده اإلسالم بما فيه الكفاية. في ظل هذا السيناريو، يصبح 

من شبه المستحيل االستشعار بتطور النشاط اإلسالمي ضمن دولة تطغى فيها الفضائل اإلسالمية.
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عبد الّله العريان أستاذ مساعد للتاريخ في جامعة جورجتاون كلية الشؤون الدولية في قطر. حاز شهادة دكتوراه من جامعة جورجتاون 

حيث تناولت أطروحته موضوع حركة اإلخوان المسلمين في مصر في السبعينات. وتشمل مجاالت االهتمام في بحوثه الحركات االجتماعية 

اإلسالمية، والسياسة األمريكية تجاه الشرق األوسط واإلسالم في أمريكا. حاز أيضاً شهادة ماجستير في علم اجتماع األديان من كلية لندن 

التيارات الحاسمة في اإلسالم في مجلة  العلوم السياسية من جامعة دوك. هو محرر مشارك لصفحة  لعلم االقتصاد وبكالوريوس في 

“جدلية”.  كما هو مساهم دائم في شبكة الجزيرة الناطقة باللغة اإلنكليزية وقي الموقع اإللكتروني التابع لها. أصدر كتابه األول بعنوان  

 .Answering the Call: Popular Islamic Activism in Sadat’s Egypt (Oxford University Press, 2014) 
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co-editor of the Critical Currents in Islam page on the Jadaliyya e-zine. He is also a frequent contributor to the 
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Egypt (Oxford University Press, 2014).  
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6.   تطور األحزاب السياسية قبل الربيع العربي وبعده
        شادي حميد

لطالما ناضلت األحزاب السياسية لكسب التأييد في العالم العربي نظراً إلى عدد من العوامل المثبطة، ومن بينها مزيج نافذ من القمع 

واالستمالة إلى الحكومة. إنما هذا ال يعني أن المنطقة خلت من قوى المعارضة القابلة لالستمرار. فالحركات اإلسالمية، ومعظمها فروع 

من حركة اإلخوان المسلمين أو متحدر عنها، وّطدت موقعها على مّر السنوات كأطراف سياسية رائدة. إنما شتان بينها وبين األحزاب 

التقليدية الغربية النمط. 

سواء كانت األحزاب السياسية تعمل وفقاً للنموذج التقليدي للمنافسة بين األحزاب )حيث يشكل الفوز في االنتخابات الغاية(، أو وفقاً 

لنموذج "المنافسة البديلة" أو "المنافسة المقيَّدة" )حيث الفوز يشكل الوسيلة(، فهي تسعى بصورة عامة إلى الفوز في االنتخابات وتولي 

زمام السلطة التنفيذية. بيد أنه نادراً ما حظيت األحزاب السياسية في العالم العربي بفرصة الحكم، أو التفكير بالحكم، على الصعيدين 

المحلي والوطني. لذا، قلما رأى المواطنون فائدة في االنتساب إلى أحزاب لن ُيسمح لها بالمشاركة فعلياً في العملية السياسية. 

وفي البلد تلو اآلخر، كان من شأن اإلجراءات القمعية التي لجأت إليها الحكومات بصورة متنامية—بما في ذلك في مصر، واألردن، 

واليمن، والجزائر، وتونس—أن أفضت حتماً إلى إضعاف الحياة الحزبية السياسية في التسعينات. وحينما كان ُيعرب المواطنون عن 

إلى  ذكرنا،  وكما  المهنية،  التجمعات  أو  المدني،  المجتمع  منظمات  إلى  ينتسبون  كانوا  السياسي،  المجال  في  االنخراط  في  رغبتهم 

حركات دينية. لكن وإن بدت ربما قليلة األهمية، غير أن األحزاب السياسية خدمت هدفاً محدداً في ظل األنظمة شبه االستبدادية. 

وهم  السياسية  األحزاب  وفرت  وبالتالي،  واحتوائه.  عليه  السيطرة  في  األنظمة  أملت  الشعبي،  السخط  على  القضاء  عن  فعوضاً 

للتفاوض مع  وإجراءات،  قواعد  يرافقها من  ما  االنتخابات، وكل  إلى  المعارضة  أحزاب  لجأت  ذاته،  الوقت  والتعددية. وفي  الحرية 

األنظمة بشأن حدود المعارضة السياسية.  

وتطورها.  األحزاب  لقيام  أتاحت مساحة جديدة  وليبيا  وتونس  في مصر،  تحصل  كانت  التي  االنتقالية  العمليات  أن  واألهم 

وفي ظل سقوط األنظمة القديمة، تمكنت األحزاب، وللمرة األولى، من الفوز في االنتخابات، فتبوأت موقعاً جديداً بارزاً كآلية أساسية 

األحزاب  تعرضت  النوعية،  وليس من حيث  الكمية  أحزاب جديدة، من حيث  نشوء  من  الرغم  وعلى  السياسيين.  والتمثيل  للتعبير 

السياسية المشاركة في الحكومة إلى انتقادات الذعة في مصر وتونس بسبب فشلها في معالجة المحن االقتصادية. في هذه األثناء، 

لجأت أحزاب المعارضة، وبسهولة كبيرة، إلى تعطيل الحياة السياسية فيما عجزت عن تقديم بدائل متماسكة. فاالستقطاب المتزايد، 

وبخاصة في مصر، يدفع إلى التساؤل عما يجعل من المعارضة "معارضة موالية". فقد تقرر األحزاب السياسية بحد ذاتها أن السياسة 

التي يطغى عليها اإلسالميون، والتي تعتبرها غير شرعية. فاللجوء إلى  الدستورية  الفضلى لمعارضة األوامر  الوسيلة  الحزبية ليست 

االحتجاج في الشوارع والعصيان المدني—كما حصل في أواخر عام 2012 أثناء التصدي لتصرفات الرئيس محمد مرسي إزاء الجهاز 

القضائي—قد يؤدي إلى ظهور المجتمع المدني والحركات الشعبية النابضة مجدداً، لكنه قد يقوض أيضاً عملية قيام أنظمة حزبية 

قوية، لألفضل واألسوأ.  

فاألنظمة الحزبية هي نتاج التاريخ الخاص بكل بلد. وفي دراسة بارزة عام 1967 لألنظمة الحزبية واصطفافات الناخبين، أشار كل 

من سايمور ليبست وستاين روكان إلى أن عملية تشّكل الدولة وتحديثها وما يرافقها من تحّوالت جوهرية في الهيكليات االقتصادية— 

الثورة الصناعية والتمّدد العمراني المصاحب لها—أفضت إلى اختالفات بين المواطنين ووّلدت انقسامات دائمة. ومع مرور السنوات، 

تجّسد البعد االقتصادي للنزاع في أوروبا الغربية—أو تجّمد—بشكل أحزاب حدّدت ذاتها بذاتها وفقاً للشواغل االقتصادية، وبخاصة 

وفقاً لتوزيع رأس المال ودور الدولة في اإلنتاج االقتصادي. 

د تاريخياً. فاألحزاب تضّخ االنقسامات في السياسة إذ تقّرر المسائل  إنما قد يكون من الخاطىء االعتقاد بأن األنظمة الحزبية ُتحدَّ

الواجب إيالؤها األولوية بحيث تمّيز نفسها في المنافسة. فتصبح هذه االنقسامات بدورها أكثر بروزاً، وتجبر أحزاباً أخرى على االستجابة 



14     صفقة الحكم المتبدلة في الشرق األوسط | تقرير موجز

لها ومعالجتها في األوساط العامة. وتّتسم هذه االعتبارات باألهمية في المراحل االنتقالية التي تشهدها مصر وتونس. كما تظهر في البلدين 

أنماط ضمنية لالستقرار الحزبي—المتمحور حول الفصل بين "اإلسالمي والعلماني"— من المرّجح أن تصمد في المستقبل القريب. 

إنما تشكل ليبيا حالة مثيرة لالهتمام نقيضة لتلك السائدة في البلدان المجاورة. على عكس مصر وتونس، لم يوجد في ليبيا أي 

كيان شبيه بالمجتمع السياسي. فقد اّتسم حكم القذافي بسعي عازم، ووحشي أحياناً، للحؤول دون قيام مؤسسات في البالد. وفي ظّل 

غياب األحزاب السياسية، لم يوجد "نظام حزبي" أو أي انقسامات سياسية يمكن التعّرف إليها.  

وبعد سقوط القذافي، كان اإلسالميون مدركين لميزتهم التفاضلية فحاولوا أن يجعلوا من الدين مسألة وطنية. وقام قائد جماعة 

اإلخوان المسلمين، محمد صوان، باتهام محمود جبريل، وهو رئيس وزراء سابق وقائد تحالف لألحزاب التحررية، بأنه على صورة 

القذافي لعدم تبّنيه دور اإلسالم في الحياة العامة. ويعزى فشل هذه االستراتيجية، في جزء منه، إلى أن اإلسالميين كانوا يحاولون توليد 

انقسام لم يلق صدى في السياق الليبي. وفي ظل مجتمع محافظ بشدة، لم تتميز أي جماعة "علمانية". فعشرات األحزاب التي نشأت 

جديداً في ليبيا عكست توافقاً محافظاً واسع النطاق قّلما أثار الجدل. لكن قد يكون من الخاطىء االفتراض بأن الدين لن يظهر كسبب 

رئيسي لالنقسام في ليبيا، سيما أن النظام الحزبي ليس "جامداً" على اإلطالق. 

وأخيراً، يجدر التساؤل عما إذا كانت األحزاب السياسية القوية مفيدًة للعالم العربي بالدرجة األولى. ونظراً إلى المستوى العالي 

في  مّطرداً  تأييداً  حزبية،  والءات  أي  من  خالية  تكون  أن  المفترض  من  التي  التكنوقراطية،  الحكومات  مفهوم  اكتسب  لالستقطاب، 

النقاش الوطني في مصر. وعمد الرئيس محمد مرسي، في إحدى خطواته األولى، إلى تعيين هشام قنديل رئيساً للوزراء، وهو شخص 

غير معروف نسبياً كان بوروقراطياً رفيع المستوى في الحكومة. وهذا الدفع باتجاه تشكيل حكومة تكنوقراطية يعكس ويعظم الرأي 

المتزايد انتشاراً بأن األحزاب السياسية  وعلى الرغم من واليتها الشعبية )أو ربما بسببها(، ال يمكن أن تؤتمن على الحكومة. ومن 

المرجح أن تكون هذه اآلراء ضارة في األجل الطويل إذ ال تسمح للناخبين محاسبة األحزاب السياسية بشأن أدائها في االنتخابات 

التالية، ألنها ال تنفذ بالكامل البرنامج الذي تم انتخابها على أساسه. ومن خالل االعتماد على تكنوقراطيين غير منتخبين، يبرز سؤال أيضاً 

عن الشرعية الديموقراطية ونوع صفقة الحكم التي سوف تنشأ بين القادة وناخبيهم.    

كتب  لدوحة.  ا بروكينجز  مركز  في  ألبحاث  ا مدير  بقاً  سا ن  كا  . بروكينجز مركز  في  رز  با زميل  هو  حميد  شادي 

 Temptations of Power: Islamists and Illiberal Democracy in a New Middle East  (Oxford University Press, 2014).
قبل االنضمام إلى معهد بروكينجز، كان حميد مدير األبحاث لمشروع ديموقراطية الشرق األوسط وزميل هيوليت في مركز جامعة 

ستانفورد للديمقراطية والتنمية وسيادة القانون. حاز شهادة البكالوريوس والماجستير من كلية الشؤون الدولية في جامعة جورجتاون، 

وشهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد. ويشغل حميد حالياً منصب نائب الرئيس لمشروع ديموقراطية الشرق 

.The Atlantic األوسط وهو عضو في اللجنة االستشارية للشرق األوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، ومراسل لمجلة
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7.   الثورة والدستور في العالم العربي، 2012-2011
        سعيد أمير أرجمند

نظراً إلى أن الدساتير تضفي طابعاً رسمياً على البناء السياسي وعلى إبرام صفقات حكم جديدة في األنظمة عقب الثورات، يقتفي 

2011، وهي  العربية عام  الثورات  فيها  بلدان نجحت  ثالثة  إلى ظهور صفقات حكم جديدة في  أدت  التي  الخطوات  الفصل  هذا 

الرئيسين بن علي ومبارك واإلطاحة  بعد إسقاط  البلدان  الدستورية في هذه  السياسة  أنماط  الفصل  وليبيا. ويقارن  تونس ومصر 

بالقذافي، إضافة إلى الصراع بين المجموعات والمؤسسات السياسية واالجتماعية المتنافسة من أجل قيام النظام السياسي الجديد 

الذي سوف يرسخ صفقات الحكم الناشئة من خالل وضع دساتير جديدة. وتتمحور المقارنات حول أربع مجموعات من التغييرات. 

ينعكس النوعان األول والثاني من التغييرات في تقاليد سيادة القانون، وفي طابع الدول القديمة وهيكليات السلطة التي تساندها 

بشأنه  المتفاوض  التغيير  نطاق  في  يحصل  الذي  فهو  الثالث  التغيير  وأما  الدستوري.  التغيير  معايير  في  رئيسية  محددة  كعوامل 

تبقى  بشأنها حيث  المتفاَوض  الثورات  بين  التمييز  ينبغي  الصدد،  وفي هذا  الثوري.  العنف  بفعل  قسراً  الذي ظهر  التغيير  مقابل 

الدولة القديمة قائمة وتتفاوض مع المعارضة إلبرام صفقة حكم جديدة، وتلك الثورات التي تتدمر الدولة في ظّلها ويقوم الصراع 

الفئة األولى فيما تندرج  الثوري. تندرج مصر وتونس في  المسار  نتيجة  المتنافسة بتحديد  المجموعات  بين  الثورية  السلطة  على 

ليبيا في الفئة الثانية. وتختلف عملية إبرام صفقة حكم جديدة اختالفاً ملحوظاً في الحالتين، فيما يتعّلق المصدر األخير للتغييرات 

بموقع اإلسالم في الدستور.

بعيد في  إلى زمن  يرقى وجودهما  ليبيا في حين  متينة في  قانونية  ثقافة  إلى  واالفتقار  القانون  تقليد سيادة  وبفعل غياب 

العربية عام 2011 إلى حد بعيد على الصراع لإلمساك بزمام السلطة غداة  الثورة  إليها  التي ستؤول  النتيجة  تونس ومصر، تعتمد 

الثورة. وفي المقام الثاني، يتناقض ما أقدم عليه القذافي من تدمير للدولة وإضعاف للجيش المهني مع بناء دولتين بوروقراطيتين 

أخرى.  تونس ومصر من جهة  بين  الدولة  هيكلية  في  كبيرة  اختالفات  ومع  تونس ومصر من جهة،  في  مهنيين  قويتين وجيشين 

وتبرز في هذا الصدد مجموعتان من االختالفات. فقد بقي الجيش بمعزل عن السياسة الثورية والدستورية في تونس، في حين أنه 

سرعان ما أمسك بزمام الثورة وأصبح الَحَكم الرئيسي في سياستها الدستورية في مصر. وربما يكمن اختالف آخر ال يقّل أهمية بين 

تونس ومصر في الطابع القضائي الذي اّتسمت به السياسة الدستورية في مصر نظراً للسلطة القضائية القوية فيها ومشاركتها في 

اللذين سلكتهما  عقدين من التعبئة القانونية ضّد تجاوزات حكم مبارك االستبدادي. ثالثاً، ُيمكن تفسير المسارين المختلفين جداً 

الثورة المتفاَوض عليها في تونس ومصر وفقاً للمصدرين األول والثاني من التغيير.

أخيراً وليس آخراً، إن الموقع الذي شغله اإلسالم في الدستور اإليراني للجمهورية اإليرانية اإلسالمية عقب الثورة اإلسالمية 

أشبه بموقعه في الدستور المصري الجديد لعام 2012، وبالوثائق الدستورية لكل من تونس وليبيا. ويستند الدستور اإليراني على 

المضادة  الشيعية  الدستورية  مّثل  وبالتالي،  ولدستوره،  الجديد  السياسي  للنظام  قاعدة  اإلسالم  من  تجعل  إسالمية  دينية  عقيدة 

فيما كانت اإليديولوجيات اإلسالمية السياسية في أوجها. ومع تالشي زمن العقائد في الشرق األوسط، اقترحت األحزاب العربية 

اإلسالمية اإلسالم للحد من السلطة التشريعية "للدولة المدنية"، وفي تناقض حاد مع االفتراض اإليراني المضاد للدستورية، اعتبرت 

أنه يجب أن يشكل قاعدة لدستور دولة إسالمية عقائدية. وبناء عليه، يجري النظر في الدستور المصري الجديد كتجسيد لصفقة 

الحكم الناشئة بعد عام 2011 والتي ُقدمت على أنها ديموقراطية إسالمية دستورية. 
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سعيد أمير أرجمند )شهادة دكتوراه، جامعة شيكاغو، 1980( هو أستاذ متميز لعلوم االجتماع ومدير معهد ستوني بروك للدراسات العالمية. 

وهو مؤسس ورئيس لجمعية من أجل دراسة المجتمعات الفارسية ومحرر المجلة التابعة لها. عمل كمحرر ورئيس تحرير كما أّلف وحرر الكتب 
 The Shadow of God and the Hidden Imam: Religion,  Political Organization and Societal Change in Shi‘ite Iran
 from the Beginning to 1890; The Turban for the Crown. The Islamic Revolution in Iran; After Khomeini: Iran under his
 Successors; Constitutionalism and Political  Reconstruction, Constitutional Politics in the Middle East; The Rule of Law,
 Islam and Constitutional Politics in Egypt and Iran (edited with  Nathan J. Brown), Journal of Persianate Studies;
.International Sociology, the  journal of the International Sociological Association, Studies on  Persianate Societies
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to 1890; The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran; and After Khomeini: Iran under his Successors. He 
is the editor of several books, including Constitutionalism and Political  Reconstruction; and Constitutional Politics 
in the Middle East. He also served as editor of International Sociology, the  journal of the International Sociological 
Association, and Editor-in-Chief of Studies on  Persianate Societies.
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8.    إعادة التفاوض على العقد االجتماعي في حقبة ما بعد الثورة في إيران: الحركة الخضراء والنضال 
من أجل الديموقراطية في الجمهورية اإلسالمية

          نادر هاشمي 

لدى المقارنة بين النضاالت من أجل إرساء الديموقراطية في إيران والعالم العربي، يبرز قاسم مشترك هام يجمع بين الحالتين ويتمثل 

في أزمة الشرعية التي واجهت األنظمة االستبدادية في كافة أرجاء المنطقة. وفي هذا السياق، تجدر اإلشارة إلى أنه لدى االنتقال 

من بلد إلى آخر، تختلف الظروف االجتماعية التي تدعم الحكم االستبدادي وتعيق تحقيق الديموقراطية. كما تختلف طبيعة وميزات 

الحكم االستبدادي وأزمة الشرعية التي تواجه األنظمة السياسية على الصعيد الداخلي. يتفرد كل بلد بوضعه الداخلي. وعلى الرغم من 

أوجه التشابه الهيكلي الكبيرة من حيث المصاعب االقتصادية واالجتماعية التي ولدت هذه الثورات، وكلما تعّمقنا في التحليل رأينا أن 

القوى الديموقراطية تواجه عوائق مختلفة في كل بلد فيما يتعلق باالنقسامات القائمة بين الطبقات االجتماعية وبين األقليات، وبنفوذ 

األجهزة العسكرية ومؤسسات الدولة، وبدرجة اتحاد قوى المعارضة وتماسكها. 

أعمُد في هذا الفصل إلى استكشاف أزمة الشرعية التي واجهتها الجمهورية اإلسالمية غداة االنتخابات الرئاسية عام 2009. 

وُأشير بصورة خاصة إلى أن ظهور الحركة الخضراء عام 2009 شكل محاولة ثانية قامت بها الحركة اإلصالحية من أجل إعادة التفاوض 

بصورة ديموقراطية على العقد االجتماعي الذي نشأ في إيران بعد الثورة. وقد ُأبرم هذا العقد االجتماعي مباشرًة إثر ثورة عام 1979، 

وتكرس في دستور الجمهورية اإليرانية اإلسالمية الذي تمت المصادقة عليه في استفتاء أجري في العام ذاته. وطوال السنوات الثالثين 

األولى من عهد الجمهورية اإلسالمية، لم يلحظ هذا الترتيب السياسي أي تغيير يذكر، وحظي بتأييد واسع في إيران إنما تالشى اليوم. 

وقد شكلت األزمة االنتخابية في يونيو 2009 نقطة تحول رئيسية في السياسة اإليرانية، كما باتت الجمهورية اإلسالمية تواجه اليوم ما 

يسميه يورغن هابرماس "أزمة الشرعية".

لهابرماس، فيما يخيب أمل األفراد من الوضع السياسي الراهن، تجد الدولة نفسها أمام احتمال تخلي الشعب عن والئه  وفقاً 

ودعمه لها. فالمبادىء الجوهرية التي قام على أساسها المجتمع في الماضي باتت تحول اليوم دون حل المشاكل الحاسمة لبقاء هذا 

المجتمع، وبالتالي تنشأ "أزمة الشرعية". 

أبدأ بالتمعن في الثورة التي شهدتها إيران عام 1979، والعقد االجتماعي الذي نتج عن الثوران السياسي. كما يتضمن هذا الجزء 

مناقشة لنظرية العقد االجتماعي وصلته بالشرعية السياسية. ثم، يتناول تحليلي كيفية وسبب انحالل العقد االجتماعي الذي نشأ غداة 

الثورة في إيران، وكيف أدى ذلك في آن واحد إلى صعود الحركة اإلصالحية وسقوطها في أواخر التسعينات، وإلى إحيائه مرة جديدة 

بشكل الحركة الخضراء عام 2009. وسوف أنظر في أوجه التشابه واالختالف بين هاتين الحركتين. أخيراً، يتطرق الفصل إلى دراسة 

الحركة الخضراء بحد ذاتها: منشأها السياسي، وميزاتها الرئيسية، واستراتيجيتها لتحقيق الديموقراطية، ونقاط القوة والضعف فيها، 

والعوائق التي تواجهها من حيث التحول إلى نظام ديموقراطي في إيران. وُأبدي تعليقات أخيرة عن التحديات أمام الحركة الخضراء 

والمسار السياسي الذي ستسلكه مستقباًل.

نادر هاشمي هو مدير المركز لدراسات الشرق األوسط وأستاذ مساعد في قسم سياسة الشرق األوسط والسياسة اإلسالمية في كلية 

جوزيف كوربل للدراسات الدولية في جامعة دنفر. حاز على شهادة الدكتوراه من قسم العلوم السياسية في جامعة تورنتو، وكان 

قبل ذلك زمياًل ألندرو و. ميلون في بحوث بعد الدكتوراه في جامعة نورثويسترن، وكان أستاذاً زائراً مساعداً في المعهد العالمي التابع 

لجامعة كاليفورنيا – لوس أنجلوس . تتركز اهتماماته الفكرية والبحثية على نقطة التالقي بين السياسة المقارنة والنظرية السياسية، 
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وبخاصة على النقاشات حول الدين والديموقراطية، والعلمانية وما تثيره من سخط، كما وعلى السياسة في الشرق األوسط والسياسة 

اإلسالمية، وعلى النضال من أجل الديموقراطية وحقوق اإلنسان في المجتمعات غير الغربية، والعالقة بين اإلسالم والغرب. أّلف كتاب

 Islam, Secularism and Liberal Democracy: Toward a Democratic Theory for Muslim Societies, The People Reloaded: 
.The Green Movement and the Struggle for Iran’s Futurev

Nader Hashemi is Director of the Center for Middle East Studies and Assistant Professor  of Middle East and 
Islamic Politics at the Josef Korbel School of International Studies at the  University of Denver. He obtained his 
doctorate from the Department of Political Science at the  University of Toronto and previously was an Andrew 
W. Mellon Postdoctoral Fellow at  Northwestern University and a Visiting Assistant Professor at the UCLA 
Global Institute. His  intellectual and research interests lie at the intersection of comparative politics and political 
 theory, in particular debates on religion and democracy, secularism and its discontents, Middle  East and Islamic 
politics, democratic and human rights struggles in non-Western societies, and  Islam-West relations. He is the 
author of Islam, Secularism and Liberal Democracy: Toward a  Democratic Theory for Muslim Societies and co-editor 
of The  People Reloaded: The Green Movement and the Struggle for Iran’s Future.  
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9.   تحدي النقابات العمالية وإعادة المطالبة باألمة: سياسة االحتجاجات العمالية في مصر، 2011-2006
       ماري دوبوك

شاركت مجموعة واسعة من المصريين الذي جمعتهم المعاناة االقتصادية واالجتماعية في التعبئة الشعبية غير المسبوقة التي أطاحت 

بالرئيس حسني مبارك في شباط 2011. فالتعبئة ليست بالظاهرة الجديدة بالنسبة إلى بلدان عديدة في منطقة الشرق األوسط، وفي 

السياسة في  إلى وجه أساسي من أوجه  القرن،  العقد األول من هذا  تفاقمت حدتها في  التي  العمالية،  مصر، تحولت االحتجاجات 

العقد األخير من عهد الرئيس حسني مبارك. وبين عامي 2004 و2010، كان أكثر من مليوني عامل قد عّبروا عن معاناتهم من خالل 

اإلضرابات، واالعتصامات وأشكال أخرى من االحتجاج على تراجع األجور، وارتفاع التضخم، وعدم االستقرار في العمل. وعالوة على 

االحتجاجات العمالية، نّظم المواطنون مظاهرات احتجاجاً على انقطاع المياه أو ظروف السكن الرديئة، وأقاموا اعتصامات أمام مبنى 

البرلمان أو مكاتب رئيس الوزراء عام 2010 للتعبير علناً عن معاناة الشعب المصري. واليوم، ال يبدو سقوط نظام الرئيس مبارك مفاجئاً 

أو غير متوقع نظراً لما عكسته هذه االحتجاجات من سخط. وفي حين ال يكفي تالشي الشرعية لتفسير الحركات االجتماعية والتعبئة 

الشعبية، فإن تحليل العملية التي جرى بموجبها االعتراض على مواقع السلطة يساعد في فهم النطاق السياسي لهذه الحركات المعارضة 

والظروف التي نشأت في ظّلها.

يركز هذا الفصل على الظهور المفاجىء للتحركات العمالية في مصر بدءاً من عام 2006، ويحلل طبيعة ومطالب هذه االحتجاجات، 

وينظر فيما استتبع مفهوم "صفقة الحكم" بالنسبة إلى الحركة العمالية المصرية، وكيف شكل هذا االتفاق موضع شك. فالسياق السياسي 

حاسم في تحديد المطالب العمالية في ظل الدور العرضي والمتبدل الذي كانت تضطلع به الدولة منذ اعتماد سياسات تحررية )سياسة 

االنفتاح( في أواخر السبعينات. بيد أن هذا الفصل يبين أنه على الرغم من النطاق المحلي الذي اتسمت به التحركات الجماعية للعمال، 

فهي لم تتجذر في اقتصاد معنوي لالحتجاج الذي من المفترض أن يرمي إلى الحفاظ على الوضع الراهن مقابل الحصول على تنازالت 

اقتصادية واجتماعية. ومن خالل التركيز على الطابع الدفاعي للشكاوى المطلبية، يولد إطار االقتصاد المعنوي ازدواجية بين المطالب 

االقتصادية والسياسية بما يغفل ديناميكية االحتجاجات العمالية وعالقتها بالسلطة.

في الواقع، أعتبر أن تعميم اإلضرابات، واالعتصامات والتظاهرات خالل العقد الماضي أعاد رسم مالمح نطاق المشاركة السياسية. 

وتندرج ضرورة التعبير علناً عن المعاناة في إطار "سياسة كسب المكانة"، وهي عملية تصبح بموجبها االحتجاجات العلنية شكاًل من 

أشكال التحركات الواسعة النطاق للتعبير عن المعاناة في صفوف المصريين وفي جميع أرجاء مصر. لم تول المطبوعات أهميًة كبرى 

إلى هذا التحول على الرغم من أهميته في فهم العوامل التي دفعت المصريين إلى النزول إلى الشارع في فبراير 2011. فقد اهتم 

البعض بصورة خاصة بالنخب والمؤسسات في حين ركز الباحثون الذين تطرقوا إلى "األشكال اليومية من المقاومة" على التصرفات 

العادية والوسائل التي لجأ إليها المهمشون والفقراء من أبناء الشعب من أجل التصدي للهيمنة. وبناًء على مساهمة هذه  المؤلفات، 

يتعدى هذا الفصل الحد الفاصل بين التعبئة العلنية والخفية ليأخذ في االعتبار األنماط المتبدلة لالحتجاجات.

وأركز على الهيكلية التي تسيطر عليها الدولة في نقابات العمال ألرى كيف شكلت المسائل المتصلة بالتمثيل ومحاولة االستقطاب 

جزءاً من صفقة الحكم لضمان سكون الحركات العمالية على الصعيد السياسي. إنما ظهرت حدود هذا الترتيب جراء المبادرات التي 

اتخذها العمال منذ عام 2007 للتصدي التحاد نقابات العمال الذي كانت تسيطر عليه الدولة. وبالتالي، ال بد من ربط موجة اإلضرابات 

لجان  داخل  حتى  حقيقي  بتمثيل  يحظون  ال  العمال  أن  أظهرت  إذ   ،2006 عام  العمالية  النقابات  بانتخابات  مصر  اكتسحت  التي 

النقابات العمالية. كذلك، إن دور النقابات العمالية هام لفهم الظروف الصعبة التي تقوم فيها حركات احتجاج عمالية.

وفي حين عمدت منظمات خصمة إلى تشويه صورة اتحاد نقابات العمال الذي تسيطر عليه الدولة وإلى مهاجمتها، فقد شكل 

هذا االتحاد اإلطار الضروري الذي يجب أن يتبناه العمال لضمان تنازالت مالية. وأخيراً، تبين حركة االحتجاج العمالي المكانة البارزة 
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التي يشغلها الميثاق االجتماعي الذي انبثق في حقبة ما بعد االستعمار في مصر. وباالستناد إلى البحوث اإلثنولوجية التي ُأجريت في 

صفوف العمال في مصَنعين لأللبسة في منطقة دلتا النيل بين عامي 2008 و2010، أشيُر إلى أن اإلضرابات باتت واجباً وطنياً وكفاحاً 

السترجاع األمة على الصعيد المحلي في ظل عجز الدولة عن تمثيل األمة.

أستاذة في جامعة توبنجن. كانت سابقاً باحثة بعد الدكتوراه في معهد الشرق األوسط، جامعة سنغافورة الوطنية.  ماري دوبوك 

حازت عام 2012 على شهادة الدكتوراه في علم االجتماع من كلية الدراسات المتقدمة في العلوم االجتماعية. كان بحثها دراسة 

الحركات  على  البحثية  اهتماماتها  وتتركز  و2010.   2004 عامي  بين  مصر  في  العمالية  واإلضرابات  االحتجاج  لحركات  إثنولوجية 

جامعة  في  دّرست  االقتصادية.  السياسات  عن  الناشئة  والسياسية  االجتماعية  التحوالت  وعلى  األوسط،  الشرق  في  االجتماعية 

القاهرة وجامعة أكسفورد حيث كانت زائرة أكاديمية في 2010-2011 )باحثة بعد الدكتوراه(. ومن بين إصداراتها األخيرة مقالة

 l”Where are the Men? Here are the Men and the Women!  Surveillance, Gender and Strikes in Egyptian Textile

 Factories,“ Journal of Middle East Women  Studies, 2013; and ”La contestation sociale en Egypte depuis 2004: entre

.précarité et mobilisation  locale,“ Revue Tiers-Monde, 2011 
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10.   عالم الربيع العربي المصغر: علم اجتماع ساحة التحرير
        بهجت كوراني

التي  الشعبية  االحتجاجات  وتخللت  سبقت  التي  األحداث  لتحليل  مصغر  كعالم  التحرير،  بميدان  أيضاً  المعروف  الميدان،  نعتمد 

امتدت على ثمانية عشرة يوماً، بين 25 يناير و11 فبراير 2011، وبلغت ذروتها بإسقاط الرئيس حسني مبارك. لم يكن ميدان التحرير 

للتعبير السياسي ألكثر  الرئيسي  العام  انتفاضة شعبية أفضت إلى سقوط نظام مبارك فحسب، إنما بقي المجال  المكان الذي شهد 

من سنتين. وما زال هذا الميدان يشكل قلب األخبار الوطنية والدولية. خالل االعتصامات واالحتجاجات، ندد المحتجون باالستفتاء 

المسلمين. وفقاً  التي يطغى فيها اإلخوان  التأسسية  الهيئة  اقترحتها  المقترح إجراؤه في 15 ديسمبر 2012 حول مسودة للدستور 

كانوا  التي  السياسية  المساومة  نتيجة  أو  االجتماعي  العقد  شكلها،  في  أو  فحواها  في  إن  الدستور،  مسودة  تعكس  لم  للمحتّجين، 

يعملون على التوصل إليها منذ سقوط مبارك في فبراير 2011. عندها، قام الليبراليون، واليساريون، وأغلبية النساء والشباب من أبناء 

مصر، وممثلون عن الكنيسة المصرية، بمقاطعة الهيئة وعادوا إلى ميدان التحرير في نوفمبر وديسمبر 2012. وبالتالي، أثبت ميدان 

التحرير أنه المجال العام بامتياز للسياسة المشاكسة التي تسعى إلى وضع صيغة المساومة "الصحيحة" للحكم السياسي، كما حصل 

خالل الثورة ضد نظام مبارك.

وقد سبق هذه االحتجاجات الشعبية عدد من االحتجاجات األخرى قامت بها بصورة خاصة الحركة العمالية، وضّمت أكثر من 510 

إضراب واعتصام في عام 2010 وحده. لماذا نجحت حركات االحتجاج في ميدان التحريرعام 2011 وأدت إلى زوال النظام؟ هل أطلق الدور 

الذي لعبه الشباب من الطبقة المتوسطة شرارتها؟ هل كان االستخدام الواسع النطاق ألدوات شبكات التواصل االجتماعي التي لجأ إليها 

الشباب بمهارة عالية؟ هل كان تفاقم العلل االجتماعية من قبيل الفساد والفقر المتزايد )حوالى 40 في المائة من الشعب المصري البالغ 

عدده 84 مليون نسمة يعيشون دون دوالرين في اليوم الواحد(؟ هل كان بكل بساطة التآكل المتنامي الذي كان يصيب النظام االستبدادي 

بعد أن ازداد اعتداده بنفسه فراح يبالغ في فظاظته، وبات مستفزاً ومهيناً؟ ال شك في أن ما شكلته االنتخابات النيابية عام 2010 من حماقة 

وخطأ فادح هو مؤشر على تجاوزات النظام. أولم تكن كرامة اإلنسان في قلب الشعارات التي رددتها الجماهير في ساحة التحرير؟ 

يبدأ هذا الفصل بإشارة موجزة إلى ميدان التحرير في تاريخ مصر االجتماعي المعاصر، مع التشديد على جانبه العملي كملتقى 

تتشعب منه تسع جادات رئيسية. وهذا ما ساعد المحتجين على دحر قوى الشرطة، وأجبر في وقت الحق القوى األمنية على الهروب 

مساء يوم 27 يناير 2011. ويسهب الجزء الثاني في تفسير سياسة المشاكسة بوصفها اإلطار التحليلي للورقة. وأما الجزء الثالث فيركز 

على ما تحدده الورقة كالعناصر الرئيسية الثالثة: الجيش، والجامع، والجمهور )من اليسار التحرري(. ويجمع الجزء المتبقي من الفصل 

البيانات والتحاليل التي من شأنها أن تقّدم البراهين لإلطار التحليلي. 

يشير الفصل إلى أنه على الرغم من تنوع المجموعات المشاركة، فإن الشباب هم الذين أطلقوا الشرارة األولى لحركة االحتجاج 

إلى  والسياسي  االجتماعي  الشبابية وتحولها  بالمنظمات  الخاص  للسياق  الورقة  كبير من  ُيخصص جزء  وبالتالي،  التحرير.  ميدان  في 

احتجاجات شعبية من خالل منظمات مثل كفاية واالئتالف الوطني للتغيير بقيادة محمد البرادعي. ويتركز البحث في هذا الصدد على 

مساهمة هذه األطراف االجتماعية السياسية. لكن سرعان ما عمد الشباب، بعد خيبة األمل التي انتابتهم، إلى اإلمساك بزمام األمور 

وتشكيل منظمات خاصة بهم، مثل "حركة الشعب 6 أبريل"، و"كلنا خالد سعيد". ويحدو بنا تحليل التدابير التي اتخذتها هذه المنظمات 

إلى التشديد على الفجوة بين األجيال في صفوف المحتجين، وهو مجال لم ُيبحث فيه على نحو كاف، ودراسة آثارها على التقنيات 

الجديدة في التعبئة والتأطير، وبخاصة مواقع التواصل االجتماعي، فيما سمي أحياناً "جمهورية فايسبوك".  

شكل ميدان التحرير الرمز األعلى للربيع العربي، فعكس ذروة السياسة المعارضة وألهم حركات أخرى في ليبيا، وسوريا، باإلضافة 

السياسة  عن  استدارة  خاصة  بصورة  التحرير  ميدان  شكل  األوسط،  الشرق  في  والمجتمع  السياسة  صعيد  وعلى  ستريت.  وول  إلى 

أطرافاً  التحرير  ميدان  أنتج  المدني.  المجتمع  منظمات  من  العديد  في  وحتى  التقليدية،  السياسية  األحزاب  في  القائمة  المعارضة 

سياسيين جدداً سيبقون وقتاً طوياًل، ما يشير إلى التعقيد المتنامي الذي تنطوي عليه "صفقة الحكم المتبدلة".
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بهجت كوراني هو أستاذ في العالقات الدولية واالقتصاد السياسي في الجامعة األمريكية في القاهرة، ومدير منتدى الجامعة األمريكية 

وهو   .1994 عام  منذ  الكندية  الملكية  الجمعية  في  منَتَخب  عضو  هو  مونتريال.  جامعة  في  باحث  وأستاذ  القاهرة،  في 

العربية. نشر  اإلنسانية  التنمية  لتقرير  اإلنمائي  المتحدة  األمم  لبرنامج  العاشرة  بالذكرى  الخاصة  للنسخة  الرئيسي  الكاتب  حالياً 

مثل  كوراني اثني عشر كتاباً باإلنجليزية، والعربية والفرنسية، إضافة إلى حوالى 75 فصاًل ومقاالً من كتب في صحائف متخصصة 

.Revue  Franciase de Sciences Politiques, World Politics
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11.   االحتجاجات، واستقرار النظام، وتاريخ نشوء الدولة االستبدادية في األردن
        زياد ابو الريش

الروايات الرئيسية عن حركات االحتجاج التي اندلعت في األردن خالل عامي 2011 و2012 إما رددت مفاهيم مبتذلة عن السياسة 

األردنية، أو تمّلصت بتأكديها أن األردن يقف "دوماً على شفير" الثورة. يسعى هذا الفصل إلى االعتراض على الُنُهج التي استندت إليها 

هذه الروايات، ويوّفر فهماً بدياًل الستمرار الحالة الراهنة السياسية في األردن. بإيجاز، ما أسماه بعض المحّللين طوال السنوات العشرين 

الماضية "لعبة اإلصالح" ما زال مستمراً في المملكة األردنية الهاشمية، وقليلة هي المؤشرات )حتى اآلن( التي تلمح إلى تمرد في وجه 

القواعد التقليدية المرعية في السياسة األردنية. وبصورة خاصة، ما زالت التشكيالت االجتماعية السياسية القادرة على تنظيم تحركات 

جماعية ضد النظام، تساهم في الحالة الراهنة، إّما كأطراف نافذة وداعمة للنظام، أو كمعارضة ال تشكك رغم ذلك في شرعية اإلطار 

السياسي حتى ولو ألسباب استراتيجية. وليست هذه الديناميكية على اإلطالق ثابتة أو دائمة. بيد أنه في غياب تحّوالت ملحوظة في 

العالقات بين المؤسسات واالستراتيجيات، تبقى فرص تغييرها محدودة.

التي شهدها األردن خالل  التعبوية  التحركات  أكثر فأكثر، فإن  نيوليبرالية  التي تصبح  الممارسات االستبدادية  الرغم من  وعلى 

عامي 2011 و2012 كانت خجولة نسبياً، ولم تتعّلق يوماً بتغيير النظام. إنما هذا ال ينفي حقيقة بعض المشاعر المعادية للنظام التي تّم 

التعبير عنها خالل تلك التحّركات، أو ربما أن فئة كبيرة من الشعب تتشاطر بالفعل هذه المشاعر. وكذلك، تجدر اإلشارة إلى أن بعض 

الحركات التعبوية التي قامت في بلدان أخرى مثل البحرين، ومصر، وتونس اّتبعت في البداية نمطاً مشابهاً، لكنها تحولت في النهاية 

إلى تعبئة شعبية دعت إلى تعديل النظام السياسي بأكمله. ولذا، فإن التحدي التحليلي يكمن في شرح الظروف التي فرضت قيوداً 

على حجم التعبئة الشعبية في جميع القطاعات في األردن، والعوامل التي لّطفت التوّجه المضاد للنظام في حركات التعبئة المحدودة 

حتى اآلن التي شهدتها البالد. 

النظام  "إحسان"  إلى  أو  األردنيين،  للنظام في صفوف  موالية  قيم شعبية  انتشار  إلى  بساطة  بكل  الديناميكية  عزو هذه  يبدو 

المفترض وتوجهه غير القسري شيئاً مفروضاً. وأبّين أن الغياب الظاهر للعبة ال رابح فيها وال خاسر بين النظام األردني ومعارضيه، 

والحدود العامة للتعبئة الشعبية في البالد، يّتصل بالقصة المميزة لتشكل الدولة في األردن، وهي قصة تختلف على نحو ضئيل، إنما 

ملحوظ، عما هي عليه في بلدان عاشت تجربة الثورات الشاملة. للوهلة األولى، قد يعكس مسار تشكل الدولة في األردن مسار تشكلها 

في دول استبدادية عربية أخرى. إنما وكما تشير إليه االختالفات في الحالة بين تونس، ومصر، وليبيا، وسوريا، يصبح من الممكن أن 

نفهم الديناميكية المعاصرة لدى النظر في المستويات المؤسسية التاريخية واالستراتيجية التاريخية للتحليل.

التطورات  التاريخ الخاص بتشكل الدولة األردنية، ونشير إلى  النقاش في هذا الفصل إلى ثالثة مكونات. أوالً، نتناول  وينقسم 

السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والمؤسسية الهامة وإلى أنماط التحالفات وما أفضت إليه من نزاعات. ثم، نعمد إلى تحديد القوى 

االجتماعية والسياسية الرئيسية القادرة على اتخاذ إجراءات جماعية شعبية خالل الفترة المعنية، وإلى تسليط الضوء على مصالحها 

االستراتيجية حيال مسألة تغيير النظام. وأخيراً، نناقش احتمال نشوء قوة اجتماعية سياسية بديلة، بما يساعد اختتام النقاش في كل األجزاء. 

باختصار، نشير إلى أن العالقات المؤسسية واالستراتيجية، التي تميز بحد ذاتها التاريخ الخاص لتشكل الدولة في األردن، توّلد عوامل 

القادرة على تنظيم سياسة مشاكسة تستند إلى الجماهير الشعبية، وتفرض قيوداً  النظام لدى القوى  التعبئة ضد  مثبطة للرغبة في 

ملحوظة على القدرة التي تتسم بها السياسة المشاكسة المستندة على الجماهير الشعبية بالنسبة إلى األفراد والمجموعات المحتملة 

المهتمة بحركات التعبئة ضد النظام. 

لذا، فإن هذا التحليل يرمي إلى إلقاء الضوء على بعض العوامل التي تخفف من التحركات الجماعية المعادية للنظام والمستندة 

إلى الجماهير الشعبية. وفي ظل حظر أي حادثة مفاجئة قد تقوض هذه العوامل المؤسسية واالستراتيجية، أو إعادة تكوينها، قد يكون 

من الغرور أن نتوقع قيام ثورة على غرار تلك التي شهدتها تونس، أو مصر أو حتى سوريا. وفي نهاية المطاف، فإن تصرفات مختلف 

المجموعات إزاء النظام سوف ُتصَبغ بحسابات استراتيجية قصيرة وطويلة األجل في إطار سياق تاريخي خاص وسلسلة من التراث المعاصر. 
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وتتمحور هذه الحسابات حول االحتمال الفرضي أو الفعلي بقيام حملة عنيفة لفرض النظام، وتقييمات ذاتية لما قد تؤول إليه كل 

مجموعة غداة تحقق هذا االحتمال، أو حول المخاوف المفترضة و/أو الحقيقية إزاء إمكانية فوز اإلسالميين، أو حتى حول احتمال 

اندالع حرب أهلية ما. كذلك، من األهمية اإلشارة إلى النظرة إلى األطراف الخارجية النافذة مثل األنظمة الملكية في بلدان الخليج، 

والواليات المتحدة األمريكية، وإسرائيل، وبصورة خاصة إلى الطريقة التي قد تلجأ إليها لمساعدة النظام.  

تتبعه  الذي  المنطقي  التبرير  السياسية واالقتصادية في األردن على مستوى االستقطاب، وعلى  السلطة  ويعتمد تغيير هيكلية 

من  سيناريو  أي  في  إليه  تؤول  قد  ما  مقابل  الراهنة  الحالة  في  إخفاقها  أو  نجاحها  يخص  فيما  في حساباتها  المختلفة  المجموعات 

السيناريوهات المحتملة. فالتفسيرات المبسطة لشعارات مثل "كفى" أو "النظام لعب كل أوراقه" تغفل هذه الوقائع. ولطالما شكل 

عن  للتعبير علناً  التجّرؤ  إلى  البعض  الحالي قد دفع  الوضع  أن  أو حتى كراهية. وال يغيب عن ذهننا  نفور  أو  انتقاد،  النظام موضع 

مشاعرهم، وأن هذه المشاعر، مهما كانت تشاطرها الفئات األخرى من الشعب، ال تنعكس بالضرورة وبانتظام بشكل حركات تعبوية 

شعبية أو مطالبات واسعة النطاق بإسقاط النظام. بعبارة أخرى، تعتمد النتائج الممكنة إلى حد بعيد على الظروف القائمة، التي تعطي 

بدورها بنية مختلفة للتبرير المنطقي الذي تتبعه األطراف االجتماعية الجماعية المتنوعة ممن تؤلِّف األوساط السياسية األردنية.  

وفي حين تستمر األغلبية الساحقة من األردنيين في النضال لتلبية احتياجاتها وتحقيق تطلعاتها، تجدر اإلشارة إلى أن الوصول 

إلى "الحافة" سوف يعتمد على عدد من العوامل. ومن بينها، قدرة أشكال بديلة من التعبئة السياسية لألخذ بزمام األمور، والقدرة 

على توسيع نطاق هذه الحركات التعبوية بحيث تدرج قوى اجتماعية وسياسية هامة، وترسيخ المطالبات في االئتالف الذي قد ينشأ 

نتيجة لذلك، والقدرة على مواصلة هذه التعبئة بحيث يصبح البديل لتغيير جاد مكلفاً جداً للنظام في األجل الطويل أكثر منه في األجل 

وقيود  واالستراتيجية  المؤسسية،  القيود  من  سلسلة  من  تستفيد  إنما  فحسب،  باإلرادة  رهناً  ليست  القدرات  وهذه  القصير. 

متصلة بالموارد. وفي حين يمكن مواجهة هذه القيود، وحتى أنها قد تتالشى بصورة تامة نتيجة حوادث طارئة وغير متوقعة، فقد 

تكون ملحوظة وحاسمة في الوقت الحالي.

زياد ابو الريش هو أستاذ مساعد في قسم التاريخ في جامعة أوهايو وحائز على شهادة دكتوراه من قسم التاريخ في جامعة كاليفورنيا، 

لوس أنجلوس. وهو عضو في اللجنةالتوجيهية لمعهد الدراسات العربية، وقد شارك مؤخراً في تحرير كتاب وفي الفرق التحريرية لمجلتي

 .Arab Studies Journal, Jadaliyya Ezine, The Dawn of the Arab Uprisings: End of an Old Order? f
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12.   األنظمة الملكية في بالد الخليج والربيع العربي
         راسيل إ. لوكاس

هل أحدث الربيع العربي تغييراً ملحوظاً في طريقة الحكم التي تمارسها األنظمة الملكية العربية في بلدان مجلس التعاون الخليجي؟ 

في حين تبدلت في السنوات األخيرة صورة األنظمة الملكية في دول الخليج على الصعيد العالمي، وحلت محل الواحة المعزولة 

والتقليدية في الصحراء ناطحات سحاب في دبي ذاع صيتها في العالم، ففي المخيلة الشعبية، لم تتجاوز الصورة السياسية صورة الحاكم 

المطلق التقليدي. غير أن النهج البحثي إزاء دول مجلس التعاون الخليجي كشف النقاب عن خطوات بطيئة، إنما ذات مدلول كبير، 

باتجاه اإلصالح السياسي. 

فانفجار االحتجاجات في العالم العربي، والذي سمي الربيع العربي، لم يترك األنظمة الملكية في دول الخليج بمنأى. قد نغالي 

في القول إن دول مجلس التعاون الخليجي تأثرت بالربيع العربي بوصفها كتلة واحدة موحدة. وكما على صعيد الشرق األوسط برمته، 

ظهرت في األنظمة الملكية في دول الخليج مجموعة من ردود الفعل الشعبية والحكومية على األحداث التي بدأت في شمال أفريقيا 

عام 2010. وقد تراوحت حركات االحتجاج في هذه الدول بين الهدوء الذي خيم على شوارع الدوحة والتمرد المهتاج في العاصمة 

المجاورة، المنامة. إنما وعلى عكس ما جرى في دول شمال أفريقيا، لم يسقط أي نظام في دول مجلس التعاون الخليجي. 

يبّين هذا الفصل أن صفقة الحكم تبدلت في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، إنما لم تتغير بصورة جذرية منذ عام 

2011. وبعد وصف مجرى األحداث في هذه الدول منذ الربيع العربي، تعمد هذه الورقة إلى تحليل سبب تمايز دول مجلس التعاون 

الخليجي من حيث عدد حركات االحتجاج وحدتها مقارنة مع الدول األخرى في العالم العربي. وفي حين ال تختلف التحدّيات التي 

تواجه دول الخليج في جوهرها عن تلك التي تجد جميع الدول العربية األخرى نفسها أمامها، فقد واجهت دول الخليج احتجاجات 

شعبية بدرجات مختلفة.

ردود  أيضاً  تباينت  الخليجي،  التعاون  اختلفت درجة االحتجاجات وحدتها في دول مجلس  أنه مثلما  إلى  التالي  الجزء  ويشير 

فعل الحكام، وليس دائماً بصورة متناسبة مع طبيعة هذه االحتجاجات. بيد أن السياسات التي تتبعها األنظمة الملكية في دول الخليج 

تتشاطر بعض أوجه التشابه التي تتلخص في تحول صفقة الحكم في الخليج. وقد اسُتخِدمت الحوافز االقتصادية لكبح الموجة األولى 

من االحتجاجات في جميع األنظمة الملكية في الخليج. وفي معظم هذه الدول، ُأعطيت تنازالت سياسية بما أتاح تحرراً سياسياً أكبراً 

لدرجة محدودة، إن لم يكن حاضراً فمستقباًل. غير أن التغيير األبرز في صفقة الحكم في الخليج يكمن في االستخدام المتنامي للقمع 

من جانب سلطات الدولة في وجه المعارضة، من مجموعات وأفراد. وقد أصبحت الرقابة، وبات السجن، وحتى التعذيب أكثر شيوعاً 

في دول مجلس التعاون الخليجي. أخيراً، استخدمت هذه الدول إطار الديناميكية اإلقليمية لربط الخالفات الوطنية بقوى جيوسياسية 

أوسع نطاقاً في مجال "ضمان أمن" الهويات الطائفية كغطاء للقمع المتزايد الذي كانت تفرضه. 

بالدهم.  في  الحكم  تحول صفقات  فيما يخص  المختلفة  الخليج  دول  في  المواطنين  رؤية  بعرض  الورقة  تنتهي هذه  أخيراً، 

وفي حين تتنامى مشاعر عدم الرضى إزاء األنظمة الملكية في هذه الدول، ما زال يتم احتواء السخط. وُيعزى السبب في ذلك إلى 

العربية  المملكة  العربية األخرى. ففي  الدول  االقتصادي في معيشتهم كما في  الحرمان  يواجهون  الخليج ال  الموطنين في دول  أن 

السعودية وعمان فقط، يمكن إيجاد مواطن ُيصنَّف اقتصادياً ضمن الطبقة العاملة. كذلك، فإن السياسات االقتصادية النيوليبرالية التي 

ُطبَقت في دول الخليج لم تؤد إلى تراجع حالة المواطنين في الطبقة المتوسطة، كما حصل في مصر وتونس والمغرب. فشبكة األمان 

االقتصادية المتوفرة بفضل الثروة النفطية أمنت الحماية لمواطني دول الخليج. ويبدو أن هذه المقايضة الكالسكية "الريعية" للرفاه 

االقتصادي مقابل السكون السياسي ما زالت قائمة في منطقة الخليج. كما تمكنت األنظمة في هذه الدول من كسب مجال سياسي 

ما بفعل الحوافز االقتصادية التي قدمتها وضمان أمن الهويات الطائفية. وفي حين يشير الحكام في دول الخليج إلى أنهم لم َيِعدوا 

يوماً بالديموقراطية بل "بالقيادة"، على عكس ما فعله مبارك أو بن علي خالل االنتخابات، بدأت الصفقة الريعية في الخليج تهترىء. 

الصعيد  على  المتنامي  واالهتمام  الجديدة  التكنولوجيات  بفعل  السياسي  النشاط  تعزز  الدول  هذه  في  المهمشة  فالمجموعات 
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الدولي بالحراك العربي. واللجوء المتزايد إلى القمع وإن كان فعاالً في األجل القصير إنما يتضمن رفع الغطاء عن األنشطة القسرية 

التي كان وجودها محدوداً في دول مثل الكويت أو اإلمارات، ناهيك عن بروزها المحدود. ومن المرجح أن يؤدي القمع إلى تقويض 

الصفقة الريعية على نحو أكبر، وأن يلفت االنتباه إلى انعدام المساواة االقتصادية والسياسية بين الحكام والمحكومين في دول مجلس 

التعاون الخليجي.

في الواقع، إن األنظمة الملكية في دول الخليج ليست بمنأى عن القوى المطالبة بالتغيير االجتماعي والسياسي في المنطقة. 

كما أن العقد االجتماعي في هذه الدول لم يشهد أي إعادة صياغة جوهرية في خضم الربيع العربي، بل يبدو في الواقع أن الحّكام 

ما زالوا يلتزمون نسخته القديمة. بيد أن العوامل الهيكلية والمؤسسية أتاحت لألنظمة الملكية في الخليج مزيداً من الوقت لإلجابة، 

ومزيداً من األدوات يمكن استخدامها في إجراء إصالحات من أجل اللحاق بركاب الثورات العربية، لو أرادت ذلك. 

راسيل إ. لوكاس هو أستاذ مساعد للدراسات العربية ومدير مشارك لبرنامج الدراسات العالمية في الفنون والعلوم اإلنسانية في جامعة ميشيغان. 

jودّرس سابقاً في جامعة فلوريدا الدولية وفي جامعة أوكالهوما. تركز أبحاثه على السياسة والثقافة في الشرق األوسط مع تركيزه على التحول 

إلى الديموقراطية، والرأي العام، واإلعالم، والسياسة الخارجية. نشر كتاباً ونشر أيضاً مقاالت في مجموعة من الصحائف بما فيها: 

 lInstitutions and the Politics of Survival in Jordan: Domestic Responses to Extenal Challenges, 1988-2001; Journal of
 Democracy, International Studies Quarterly, International Journal of Middle East Studies, Journal of Arabian

  .Studies; Journal of Middle East Culture and Communication, Middle East Journal

Russell E. Lucas is Associate Professor of Arab Studies and Co-Director of the Global Studies  in the Arts and 
Humanities program at Michigan State University. He has previously taught at  Florida International University 
and at the University of Oklahoma. His research specializes on  Middle Eastern politics and culture with attention 
to democratization, public opinion, the media,  and foreign policy. His is author of Institutions and the Politics of 
Survival in Jordan: Domestic  Responses to External Challenges, 1988-2001. He has  also published articles in a range 
of journals including: Journal of Democracy, International  Studies Quarterly, International Journal of Middle East 
Studies, Journal of Arabian Studies,  Journal of Middle East Culture and Communication, and the Middle East Journal.  
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13.   صفقة الحكم المتصدعة في البحرين: التعبئة السياسية، واستجابات الحكم، والطائفية الجديدة
         كوين متشام

البحرين  في  والجدلية  الهشة  الحكم  تعرضت صفقة  2011 و2012،  عامي  في  العربية  المنطقة  التي شهدتها  الثورات  في سياق 

السياسية  القرارات  اتخاذ  في  أحادية  عمليات  من  فترات  تخللته  سياسي  انسداد  إلى  تحولت  ما  وسرعان  كثيفة،  لضغوطات 

وعروض قوة متعددة األطراف. وعلى الرغم من أن البحرين يشهد استقطاباً سياسياً منذ وقت طويل بين النخبة السنية الحاكمة 

والمعارضة ذات األغلبية الشيعية، تتمايز أحداث العامين 2011 و2012 بسبب كثافة التعبئة الشعبية، ولجوء الدولة إلى القمع 

والعنف، والتحول المتزايد من المطالبات االقتصادية والسياسية إلى نزاع ديني طائفي. وفي حين بقيت السلطات في البحرين 

في الحكم خالل فترة سقط فيها قادة آخرون في الدول العربية، فإن المستوى الهائل الذي اتسمت به التعبئة الشعبية والتأطير 

البحرين.   الحكم في  ملحوظاً في سمات صفقة  تغييراً  أحدثا  2011 و2012  العامين  للنزاع في  الطائفي 

عدة.  ألسباب  األوسع،  السياسي  اإلقليمي  النشاط  سياق  في  زلزالياً  تحوالً  البحرين  في  الجدلية  الحكم  صفقة  شهدت  وقد 

سيما  القائم،  للنظام  تصدياً  التعبئة  على  الشعب  حض  تراكمية  ودينية  اجتماعية  بانشقاقات  المصبوغ  البحرين  تاريخ  إن  أوالً، 

المستويات  كانت  أنها  حتى  الشعبية،  التعبئة  من  جداً  عالية  مستويات  إلى  أفضى  مما  تراجعت.  الجماعية  التحركات  تكلفة  أن 

السابق  العقد  السياسي في  ثانياً، وّلدت تجارب اإلصالح  العربي.  العالم  الشعبي في  الواحد في حركات االحتجاج  للفرد  األعلى 

فعلي  تواصل  تأمين  عن  عجزت  حين  في  الحاكمة،  النخبة  وجه  في  الشعبية  المطالبات  فيه  تندمج  قد  وفكرياً  مؤسسياً  إطاراً 

البعض  حمل  مما  السياسي،  الحوار  على  المعقودة  اآلمال  تتحقق  لم  ولذا،  الدولة.  مؤسسات  خالل  من  للمطالبات  واالستجابة 

ذاته  الوقت  في  سرع  مما  والقمع،  التنازل  بين  جمعت  استراتيجيًة  النظام  اعتمد  ثالثاً،  باتاً.  رفضاً  الحكم  صفقة  رفض  إلى 

النخبة  تصّرفات  في  االستراتيجية  التناقضات  بعض  أن  كما  والسياسية.  االجتماعية  المطالبات  نطاق  ووسع  الشعب  تطلعات 

مساحة  صغر  شأن  من  كان  أخيراً،  مرعية.  زالت  ما  البحرين  سياسة  في  العادية  القواعد  بأن  الثقة  توليد  في  فشلت  الحاكمة 

البحرين وموقعه االستراتيجي بين مراكز قوى سنية وشيعية متنافسة أن حفزا المشاركة السياسية الجماهيرية، وعززا الرهانات 

محلياً.     ُيعتبر صراعاً  قد  ما  في  السياسية 

البحرين سياسة جمعت بين القمع والتنازل الحتواء  النظام في  الثورات، اعتمد  الفترة التي مرت منذ بداية  وخالل معظم 

بعمليات  والقيام  الصحافة،  أفواه  )كم  منهجي  بشكل  المعارضة  قمع  إلى  إما  النظام  فعمد  الضخمة.  الشعبية  التعبئة  تحدي 

توقيف واسعة، ومنع االحتجاجات، واستخدام العنف ضد الناشطين السياسيين(، أو إلى تقديم عدد من التنازالت )إطالق سراح 

صفقة  من  نوع  إلى  العودة  في  الحكومة  رغبة  عن  عّبرت  الحوار(  إلى  والدعوة  مستقلة،  تحقيقات  وإجراء  سياسيين،  سجناء 

الحكم القائمة على موافقة الشعب وليس على القمع. فهذه االستراتيجية القمعية على نحو غير متناسب إنما المختلطة بصورة 

عامة في البحرين، أفضت إلى أثرين رئيسيين إثنين على المعارضة البحرينية. فقد أدت إلى انقطاع حاد للعالقات بين الحكومة 

أنتجت  النظام ومعارضيه. وكذلك،  بين  التي نشأت  السابقة  النزاعات  انقطاع يختلف من حيث نوعه عن  المعارضة وهو  وقوى 

شرخاً في صفوف المعارضة بين المستفيدين األكبر من تنازالت النظام )وال سيما المعارضة السنية( وأكثر المتضررين من قمع 

الكبرى(.  المعارضة  الشيعية  )المجموعات  النظام 

عنه  عّبرت  ما  رغم  الوقت،  مرور  مع  طائفي  بطابع  فأكثر  أكثر  ينصبغ  البحرين  في  السياسي  الصراع  راح  ما  سرعان  لذا، 

طائفي.  ديني  صراع  إلى  تحويله  وعدم  سياسي  إطار  في  النزاع  إبقاء  في  صريحة  رغبة  من  الرئيسية  المعارضة  مجموعات 

في  أفراد  اتخذها  استراتيجية  خيارات  على  أخرى  أسباب  تقوم  فيما  طبيعتها  في  بنيوية  هي  الطائفية  هذه  أسباب  وبعض 

من  العديد  وجود  ذلك  في  بما  البحرينية،  األمن  قوى  على  الطاغي  السني  الطابع  البنيوية  األسباب  وتشمل  الحاكمة.  النخبة 

السّنة األجانب المجّنسين، وهو أمر يثير استياء كبيراً من جانب كثيرين من أبناء الطائفة الشيعية. كما أن سياق المزاحمة بين 

تالفوا  األوائل  المحتجين  أن  من  الرغم  وعلى  طائفي.  كنزاع  النزاع  تأطير  في  دوراً  أدى  قد  وإيران  السعودية  العربية  المملكة 
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النزاع  القّوتين على البحرين سمحت لبعض المشاركين فهم  اإلشارة إلى هوية شيعية أوسع نطاقاً، فإن المزاحمة اإلقليمية بين 

البحرين ضمن سياق أوسع.   الدائر في 

واألهم هو أن النظام في البحرين بحد ذاته سعى إلى تصوير التعبئة الشعبية على أنها تهديد مستوحى من إيران للهيمنة 

السنية في المنطقة. وتمثلت إحدى آثار هذا التأطير الطائفي للنزاع بشرخ حاد في االئتالف األساسي الذي أطلق االحتجاجات، 

القصير،  األجل  في  الحكم  في  السلطة  بقاء  سهل  قد  وهذا  السنيين.  حلفائها  من  العديد  الشيعية خسرت  المجموعات  أن  سيما 

االنقسام  لهذا  المنهجي  التعزيز  وإن  رأبه.  الصعب  من  يكون  سوف  الحكم  صفقة  في  األطول  األجل  في  إلى صدع  أفضى  إنما 

االستقالة،  على  النظام  إلجبار  الضروري  االئتالف  تشكيل  من  البحرينية  المعارضة  تمكن  دون  حال   2011 عام  خالل  الطائفي 

قد  الحاكمة  األسرة  كانت  إذا  ما  المعارضة حول  انقسمت  الشيعية،  المجموعات  بين  تونس ومصر. وحتى  أخيراً في  كما حصل 

االنشقاقات  الحكم. ونظراً لمدى  أو ضرورة أن يستمر دور آل خليفة في  الذي مارسته،  العنيف  للقمع  فقدت مصداقيتها نظراً 

النظام من الحفاظ على السلطة في ظل طريق  التوصل إلى حل متفاَوض عليه فتمكن  في صفوف المعارضة، بات من األصعب 

للنظام  المعارضة سمح  في صفوف  االنقسام  فإن  المستمرة،  الشعبية  الضغوطات  من  الرغم  وعلى  التشّنج.  عليه  يغلب  مسدود 

تالفي اتخاذ أي إجراءات واضحة إليجاد حل متفاَوض عليه.

إنما  المرعية،  الحكم  لصفقة  الضخم  الشعبي  التحدي  مواجهة  من  اليوم  حتى  البحرين  في  الملكية  األسرة  تمكنت  وقد 

جداً  الصعب  من  سيكون  وبالتالي  المعارضة(،  وتقسيم  القمع  )ممارسة  القصير  األجل  في  قرارات  اتخاذ  خالل  من  ذلك  فعلت 

الثورات عززت مشاعر الغضب والخوف في  النظام إلى  التقليدية في األجل الطويل. كما أن استجابة  اإلبقاء على صفقة الحكم 

منذ  البالد  تواجهها  التي  والسياسية  االجتماعية  التحديات  فباتت  البحرين،  االجتماعية في  االنقسامات  الشعب، وعمقت  صفوف 

يسمح  يعد  لم  موقع  في  الملك  وضع  القمع  إلى  اللجوء  أن  كما  مضى.  وقت  أي  في  عليه  كانت  مما  حدًة  أكثر  طويلة  سنوات 

 2012-2011 فترة  أحداث  أن  إلى  ونظراً  الحاكمة.  األسرة  عينه على مصالح  الوقت  في  والحفاظ  توفيقية  استراتيجية  بوضع  له 

النظام  يضع  سوف  السياسي  للنظام  الحقيقي  االنفتاح  أن  في  شك  فال  الملكي،  للحكم  المعادية  الشعبية  المشاعر  عمقت  قد 

الملكي أمام مطالبات صارمة وغير مستحبة. وفي نهاية المطاف، إن المضي قدماً في البحرين سوف يستوجب القيام بتسويات 

من  المسار  يتحقق هذا  لم  وإذا  المحلي.  الصعيد  على  المصلحة  أصحاب  أفعال  عبر  بصورة مشتركة  ُوضعت  إذا  سياسية صعبة 

اللجوء إلى أطراف دوليين لتحديد أحكام التسوية السياسية.   خالل قيادة سياسية محلية، من المرجح أنه سيكون من الضروري 

كوين متشام أستاذ مساعد في قسم العلوم السياسية في جامعة بريجام يونج، كان أيضاً باحثاً أكاديمياً في أكاديمية هارفرد للدراسات 

الدولية والمحلية، وعضواً في فريق التخطيط السياسي في وزارة الخارجية األمريكية )2009-2010(. يرّكز في تدريسه وبحوثه على اإلسالم 

السياسي والنزاع المدني في منطقة الشرق األوسط والبلدان ذات األغلبية المسلمة. وكتب و حرر عدداً من المقاالت و الكتب بعنوان 

 j“From the Ashes of Virtue, A Promise of Light: The Transformation of Political Islam in Turkey,” Third World
 Quarterly, j“Democratic Ideology in Islamist Opposition? The Muslim Brotherhood’s Civil State,” Middle East
 Studies,“The Rise of Islamist Actors: Formulating a Policy for Sustained Engagement,” Institutional Origins of

.Islamist Political Mobilization, Playing by the Rules:  Islamist Parties in the Middle East and Asia
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14.   اليمن والربيع العربي
         توماس جونو

في نوفمبر 2011، وبعد أشهر من االحتجاجات التي عّمت الشوارع وتفاقم العنف في كافة أنحاء البالد، وافق الرئيس اليمني علي عبد 

الّله صالح على االستقالة وتسليم السلطة إلى نائبه. في ذلك الحين، توقع بعض المراقبين بأن يشّكل الربيع العربي الشرارة التي قد 

تدفع اليمن إلى االنهيار، فيما رأى آخرون أن الثورة قد تتيح لليمن فرصة اإلفالت من دوامة هشاشة الدولة، والتقّدم باتجاه بناء الدولة. 

إنما وعوضاً عن ترميم العالقات بين المؤسسات والدولة، تؤدي النسخة اليمنية من الربيع العربي إلى تكرار الصورة نفسها، أي بالٌد 

تعاني من عدم االستقرار الدائم حيث ما زالت تطغى فصائل نخبوية على المشهد السياسي. 

كانت السياسة في اليمن قبل الربيع العربي نتاج صراع بين النخب على السلطة، لم يكن فيه للشعب أي كلمة. وكان الرئيس 

صالح في قلب هذا الصراع. فقد أنشأ هذا السياسي البارع نظاماً معقداً من الرعاية انضوى تحت لوائه قادة عسكريون، ورؤساء عشائر، 

ورجال أعمال بما أتاح له ممارسة الحكم من خالل مزيج من المساومة، واالستمالة، واإلكراه. ونتيجًة لذلك، قام نظام الشخص الواحد 

وضم مؤسسات هشة، حيث كانت قنوات التعبير عن اإلرادة الشعبية ضعيفة.  

االجتماع  في  األساسية  آليتها  وتمثلت   .2011 عام  حتى  فقط،  باالسم  معارضة  كانت  صالح  حكم  ضّد  الرسمية  فالمعارضة 

ال  يكونوا  فلم  صالح:  الرئيس  أقامه  الذي  النظام  في  مترسخين  قادته  كان  أحزاب.  ستة  ضم  تحالف  وهو  لألطراف،  المشترك 

ديموقراطيين وال إصالحيين. إنما، برزت احتكاكات متزايدة مع الرئيس بدءاً من أواخر التسعينات، ال سيما بسبب جهود صالح في 

إحاطة نفسه بأفراد من عائلته وأقربائه. إنما لم يسَع اجتماع األطراف قبل عام 2011 إلى اإلطاحة بالرئيس علي؛ بل أن التوترات كانت 

ُتعزى خاصة إلى محاولة صالح تقليص حصتهم من غنائم السلطة. 

وكان هذا النظام يتعّرض إلى معارضة عنيفة أحياناً. فالحوثيون والحركة الجنوبية بصورة خاصة يشعرون باالستياء حيال احتكار 

السلطة في صنعاء، وباإلحباط إزاء غياب التنمية في الشمال والجنوب على التوالي. ويسعى الحوثيون أيضاً إلى حماية هويتهم الزيدية 

في حين أن الجنوبيين الذين يحاولون تحقيق الحكم الذاتي أو االستقالل يعلنون أن هويتهم الخاصة ال تتماشى مع الحكم الذي يمارسه 

سكان الشمال ذوو الذهنية العشائرية. 

وقد شّكلت حركات االحتجاج عام 2011 محّفزاً فاّتخذ صراع النخب منعطفاً عنيفاً إذ اقتنصت المعارضة الرسمية الفرصة لمحاولة 

إزاحة صالح من سّدة الرئاسة. وبعد أشهر من المواجهات العنيفة بين حين وآخر، أفضى اتفاق رعته المملكة العربية السعودية ودعمته 

الواليات المتحدة األمريكية إلى استقالة صالح واستبداله بنائبه، عبدرّبه منصور هادي. غير أن هذا االتفاق االنتقالي أدى إلى مشاكل 

في النهاية: ما زالت صفقة الحكم تنشأ عن صراع النخب على السلطة، رغم أن بعض سماتها قد تبدلت.

في الماضي، كان النظام السياسي مبنياً حول الرئيس صالح. ولكن هذا الواقع تغير إذ أن الرئيس لم يعد الحاكم المطلق. بالفعل، 

تبدلت موازين القوى: فقد ضعف الرئيس صالح فيما ازداد خصومه قوة. كذلك، شهد الربيع العربي ظهور طرف جديد. غير أن معارضة 

الشارع لم تتمكن من االنخراط في نظام ال يرغب بإشراكهم في القرارات. وبالتالي، رفضت معظم مجموعات المعارضة في الشارع 

هذا االتفاق االنتقالي، على غرار الحوثيين وحركة الجنوبيين. 

كان لألطراف الخارجية دور جوهري.  في ظل القلق المتزايد إزاء استمرار حالة عدم االستقرار في اليمن، حثت كل من الرياض 

وواشنطن طوال عام 2011 إلى اعتماد اتفاق المرحلة االنتقالية. وبذلك، ساعدتا في الحؤول دون حدوث تغييرات جوهرية في صفقة 

الحكم: فاعتباراً منهما أن خطر انهيار الدولة يتفاقم، عمدتا إلى دعم اتفاق يديم النظام القديم.

لذا، بدأ اليمن بحقبة ما بعد عهد الرئيس صالح بكثير من الريبة. ونظراً إلى أن مجموعات النخبة تنجح في منع وصول أطراف 

جدد إلى شبكات السلطة، من الصعب التفاؤل باحتمال نشوء صفقة حكم أكثر شموليًة تدمج منظمات المجتمع المدني ومجموعات 
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النظام القديم، لن يتمكن اليمن من مواجهة  اليمن متقلبة؛ طالما يستمر  مستاءة من الوضع. ولذا، من المرجح أن تبقى الحال في 

التحديات االقتصادية، والسياسية واألمنية العديدة التي تهّدده. ونتيجًة لذلك، ثمة إمكانية كبيرة في أن تسود حال عدم االستقرار لفترة 

طويلة، في ظل أعمال عنف تنحسر تارًة وتشتد تارًة أخرى وفي ظل صراعات حادة بين الُنَخب.

والمتغيرة األهم التي ترسم مالمح مستقبل السياسة في اليمن تكمن في وضع عشيرة الرئيس صالح. فقد أمر الرئيس الجديد، هادي، 

إجراء تبديالت في المناصب العليا في المرافق األمنية واإلدارية، ما أّدى إلى إقصاء العديدين من حلفاء صالح. غير أن عشيرة صالح ما زالت 

تسيطر على مفاصل ملحوظة في السلطة وتنوي الدفاع عن موقفها. كذلك، يجدر التساؤل عن تالحم ما كان ُيعَرف بالمعارضة الرسمية، 

وهو ائتالف فضفاض يضم مصالح متنوعة، سيما أن بعض التشققات بدأت تظهر فيه. كما أن تبدل التحالف الفعلي بين المعارضة الرسمية 

ومعارضة الشارع سوف يشّكل عنصراً حاسماً. وقد كانت العالقة بينهما متأرجحة إذ يعترف الطرفان بعدم تطابق أهدافهما. 

ينبغي النظر في تطور آخر، أال وهو الحوار الوطني الذي وعد به االتفاق االنتقالي. فهل سيدمج جميع األطراف، أم أنه سيتحّول 

كما يتوقعه البعض إلى منبر يسمح للنخبة التقليدية الحفاظ على سيطرتها؟ أسباب عديدة تدفعنا إلى التشاؤم. إضافة إلى جهود الُنخب 

في الدفاع عن امتيازاتها، من شأن ضغوطات كثيرة أن تعّقد الجهود اإلصالحية. كما أن الضغوطات الشعبية سوف تتواصل في حين 

بالكاد يبقى التهديد بالعنف داخل النخب خفياً. وعالوة على ذلك، إن الصراع الدائر في صنعاء ساهم في فقدان الحكومة لقبضتها 

الهشة أصاًل على البالد. كما أن التحديات االقتصادية الضخمة والمتفاقمة التي تواجهها البالد تزيد من حّدة هذه الريبة. 

بإيجاز، كانت صفقة الحكم السائدة في اليمن قبل بداية الربيع العربي نتاج صراع معّقد بين مجموعة غير متراصة من الفصائل 

النخبوية. فقد شكلت ثورة عام 2011 محّفزاً بّدل موازين القوى بين فصائل النظام وغّير قوانين اللعبة. بيد أن صفقة الحكم لم تتغير في 

جوهرها: فالسياسة ما زالت ُتحدد بفعل صراع بين النخب ذاتها. وتبقى المجموعات المستاءة خارج هذه الدائرة، في حين لم يتمكن 

المجتمع المدني من إقحام نفسه في شبكات السلطة، على الرغم من التعبئة غير المسبوقة التي حققها. ونتيجة لذلك، من المرجح أن 

يشهد اليمن في المستقبل القريب صراعاً مستمراً بين النخب على السلطة في ظّل دولة تزداد هشاشة، وشعوراً كبيراً باإلحباط لدى 

شعب لم تتحقق تطلعاته، وتهديداً مستمراً باندالع أعمال العنف في الجنوب والشمال، وتمرد نظام القاعدة، وتقهقر االقتصاد.

توماس جونو أستاذ مساعد في جامعة أوتاوا، كان من كبار المحللين في وزارة الدفاع المدني، حكومة كندا، منذ عام 2003. وانطالقاً من 

منصبه، يركز على التطورات السياسية، والعسكرية واألمنية في منطقة الشرق األوسط. عالوة على ذلك، يستكمل اليوم أطروحته للحصول 

على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة كارلتون، حيث يدرس السياسة الخارجية اإليرانية منذ عام 2001. إنه أيضاً زميل في 

مرصد الشرق األوسط وشمال أفريقيا التابع لجامعة كيبك في مونتريال. نشر مؤلفات تتناول القضايا السياسية واألمنية في إيران، واليمن، 

وآسيا الوسطى، ونظرية العالقات الدولية، وأساليب التعليم المتصلة بالنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي. وهو بصورة خاصة المّحرر األول لكتابي 

 I.Iranian Foreign Policy since 2001: Alone in the World;  L’Asie centrale et le Caucase: Une sécurité mondialiséf

درس جونو في اليمن في عام 2007، كما نشر مقالة عن مخاطر وآثار فشل الدولة في اليمن في عدد خريف عام 2010 لمجلة 

.Middle East Policy
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15.   حالة التشرذم في المعارضة السورية
          بسام حداد، و س. إيال وايند 

الفترة، وفي االستمرار خالل السنتين الماضيتين نتيجة  البقاء في السلطة طوال هذه  النظام السوري نجح في  إن االفتراض بأن 

السياسي  المشهد  وعلى  التاريخ،  مّر  على  النظام  انتهجها  لطالما  التي  السياسات  على  اطاّلع  على  أبداً  لسنا  أننا  يبّين  لوحشّيته، 

اتخاذ  في  صعوبات  من  المعارضة  واجهته  ما  على  الضوء  ألقت  التي  الرئيسية  األحداث  نستعرض  الورقة،  هذه  في  السوري. 

العوامل  وبعض  النظام،  خاللها  من  ساهم  التي  الطرق  بإظهار  االستعراض  هذا  لنا  ويسمح  الثورة.  بداية  منذ  جماعية  إجراءات 

المعارضة. في شرذمة  السوري،  السياسي  المشهد  في 

السياسية  للمساومة  نتيجة  أنه  ونؤكد  الثورة.  بداية  منذ  المعارضة  شرذمة  في  المساهمة  في  النظام  دور  إلى  أوالً  ننظر 

تحقيق هدفين  السوري في  النظام  نجح  األعمال،  اتجاه مصالح  التحالفات  تحّول في  استتبعها من  وما   ،1986 عام  قبل  الملّطفة 

والتزاماته  التوزيعية  والقائمة على سياساته  المتكافئة  المساواة  قوياً من  أشاع من جهة حساً  فقد  ومتناقضين ظاهراً:  متزامنين 

أمان وظيفية لمعظم  االجتماعي ووفر شبكة  التمييز  أبقى على أشكال فادحة من  األقليات، حيث  العمل ومعظم  إزاء  السياسية 

النظام عائماً اقتصادياً،  التسعينات إلى منتصفها(؛ ومن جهة أخرى، نجح في إبقاء  القطاعات االجتماعية )على األقل حتى أوائل 

ردع  أداة  كانت  إنما  فعلها،  فعلت  النظام  وحشية  لكن  الوسطى.  الطبقات  بين  القطاعات  عبر  قوية  دعم  قاعدة  تشييد  وفي 

الوحشي والقوة بقي مخّيماً  القمع  إلى  باللجوء  التهديد  1992. لذا، ورغم أن  بعد عام  وقائماً ومنتشراً  أكثر منه تمريناً مستمراً 

الجماعية  التحركات  تقويض  من  النظام  تمكن  أن  النتيجة  وكانت  التام.  لإلذعان  الوحيدة  الوسيلة  يمثل  لم  فهو  المشهد،  على 

واجتماعية  واقتصادية  قاعدة سياسية  بينما حافظ على  التحالفات،  تبّدل  المحتملين من عملية  والرابحين  الخاسرين  في صفوف 

استقرار  حساب  وعلى  كدولة،  "الدولة"  حساب  على  حصل  ذلك  أن  إلى  ذاته  الوقت  في  اإلشارة  وتجدر  له.  وموالية  ملحوظة 

الطويل. األجل  النظام في 

في  المجتمع  داخل  لالنقسام  تمهد  زالت  ما  سوريا  في  المعارضة  وتطور  ظهور  أحيت  التي  والبنيوية  التاريخية  فالعوامل 

التصدعات  حدة  من  المعارضة  في  خارجيين  أطراف  تسلل  زاد  الثورة،  أعقبت  التي  القليلة  األشهر  ففي  الثورة.  استمرار  ظّل 

تشرذم  لفهم  األهم  أنها  نعتقد  عوامل  أربعة  حّددنا  وقد  الراعية.  البلدان  مصالح  تخدم  كانت  التي  األجزاء  وقّسم  الموجودة 

طول  على  شاسعة  مسافات  بينها  تفصل  التي  السورية  المدن  جغرافية  وهي  الثورة،  خالل  عوائق  من  واجهته  وما  المعارضة 

العديد  فيه  يحاول  إقليمي ودولي  ذاتها؛ وسياق  قائمة بحد  إعالمية مستقطبة وغير  بيئة  بعيد؛  إلى حد  الحدود؛ مجتمع هجين 

من الالعبين المتعارضين والمتنافسين التالعب بالثورة وتسييرها لمصلحتهم الخاصة. ونبّين كذلك الطرق التي أّثرت من خاللها 

هذه العوامل على النتيجة خالل بعض األحداث الرئيسية التي رسمت مسار الثورة والعالقات داخل المعارضة، وبين أجزاء من 

خارجيين.   وأطراف  المعارضة 

النافذ،  اإلعالمي  والمشهد  األجنبية،  القوى  تدخل  فإن  النظام،  استراتيجية  إليه  آلت  ما  على  لالّطالع  ذاته  السياق  وفي 

إنما  للنظام،  المعادي  المعارضة  موقف  ما  نوعاً  عززت  عوامل  جميعها  السورية،  الحدود  من  العديد  عبر  التحّرك  وسهولة 

ضم  وشامل  مفيد  ائتالف  لتشكيل  المعارضة  داخل  حقيقي  حوار  في  االنخراط  إلى  القصير  األجل  في  الحاجة  أيضاً  أخمدت 

مجموعة واسعة من عناصر المعارضة لضمان استمرارها الصريح. لذا، نعتبر أن استراتيجيات النظام والمشهد السياسي السوري 

النظام والمعارضة في آن واحد.  انهيار  يفّسر، وبصورة متناقضة،  أن  يمكن 
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منظمات أربع  يضم  الذي  العربية،  الدراسات  لمعهد  تنفيذي  ومدير  األوسط  الشرق  دراسات  برنامج  مدير  هو  حداد  بسام 

ُتعنى بإنتاج المعرفة في الشرق األوسط. يدرس في قسم الشؤون العامة والدولية في جامعة جورج مايسون، وانه مؤلف كتاب 
.Business Networks in Syria:  The Political Economy of Authoritarian Resilience (Stanford University Press, 2011)

هو أستاذ زائر في جامعة جورجتاون و يشغل منصب مؤسس محرر، عضو لجنة تحرير، مؤسس مشارك / محرر، والمدير التنفيذي ل 

 .Arab Studies Journal, Middle East Report, Jadaliyya Ezine

س. إيال وايند باحثة في االقتصاد السياسي في سوريا ولبنان. تخرجت من كلية هامبشير حيث درست االقتصاد والدراسات الشرق 

أوسطية. تشارك في تحرير الصفحة السورية في مجلة “جدلية”.
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16.   ما بعد الحرب المدنية في ليبيا: نحو صفقة حكم جديدة
         ديرك فاندويل 

من بين جميع الثورات الشعبية التي تمخضت عن "الربيع العربي"، يبرز التمرد في ليبيا والذي بدأ في 17 فبراير 2011 ضد نظام 

معمر القذافي، كالتمرد األكثر فقهاً واألقل توقعاً في المنطقة. وقد تنبأ بعض المراقبين أن المواطنين الليبيين سوف يثبتون قدرتهم 

وإرادتهم للتصدي لنظام لطالما شّكلت آليات القمع فيه جزءاً ال يتجزأ من سياسات "فّرق تسد" التي اعتمدها القذافي طوال 42 

سنة من الحكم االعتباطي واإلقصائي. وبذلك، كسر الليبيون صفقة حكم ضمنية قايضت المحاباة بالموافقة السياسية. 

لطالما أشار المراقبون إلى مواطن خلل حادة في تطور المؤسسات االجتماعية والسياسية في عهد الرئيس القذافي، وتوقعوا 

بناءها  الدقة،  ربما ولمزيد من  )أو  ليبيا  بناء دولة حديثة في  إعادة  ترافق  التي سوف  الجمة  والصعوبات  األمد  الطويلة  الفوضى 

للمرة األولى(. وثمة أمل اليوم في أن تصبح ليبيا االستثناء لمفهوم مسّلم به على نطاق واسع، أال وهو أن جميع البلدان المصّدرة 

للنفط في الشرق األوسط وشمال أفريقيا تّتسم بحكم استبدادي جداً وتحرم شعوبها من الصوت السياسي. في الواقع، إذا ما نشأ 

النفطية هي عامة أقل ديموقراطية أو غير ديموقراطية،  البلدان  القائل بأن  نظام أكثر ديموقراطية، قد تثبت عدم صحة المفهوم 

وهو ادعاء غالباً ما أثارته المؤلفات الريعية. 

لذا، تطرح التطورات في ليبيا عدداً من التحديات الفكرية التي تدخل في صميم نهج اعتمدته األوساط األكاديمية والسياسية 

لدراسة ووصف ديمومة األنظمة السياسية، وما تقوم عليه من صفقات حكم في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. واليوم، قد بهتت 

عرضها  التي  فالحجج  الليبية.  التجربة  غداة  سيما  ال  الصمود،  على  االستبدادي  الحكم  قدرة  تتناول  التي  المؤلفات  ما صورة  نوعاً 

ما  األحادية، وبشأن  العقود  تفرضه  الذي  والجمود  للتغيير،  المؤسسات  قابلية  بشأن عدم  الريعية"  "الدولة  نظرية  المدافعون عن 

يتأتى من صعوبات في بناء مؤسسات الدولة على مدى فترات زمنية محدودة نسبياً، تبدو موضع شك أيضاً.

ليبيا من إعادة رسم مالمح صفقة حكم جديدة، أو تحديدها  القادة الجدد في  التي ستمكن  يركز هذا الفصل على الطريقة 

ظّل  في  رعاية  كدولة  الدولة  دور  ذلك  يغّير  قد  مدى  أي  إلى  الماضي.  من  البنيوية  الموروثات  بعض  يواجهون  حين  الصفر،  من 

التي قد  الطويلة األجل  الرعاية  الحكومة أن تتالفى  بإمكان  التي تملكها، وفي ظل تطّلعات الشعب؟ هل  المحدودة نسبياً  القدرة 

تسهل الحكم في األجل القصير في هذا البلد المصّدر للنفط، إنما التي قد تفضي إلى تبعات سياسية واقتصادية طويلة األجل على 

الحكومة؟ هل أن "شبح الماضي" سوف يبقى مخيماً على ليبيا، أو هل يمكن لحكومة مقبلة أن تتجاوز هذه العوائق البنيوية؟ 

يجب أن ندرك أن صفقة الحكم وما يرافقها من أنماط رعاية تحافظ عليها في بلدان مصدرة للنفط، غالباً ما تكون متشبثة 

الصعوبة إصالح جوانب االستحقاقات  اسُتبدل نظام سياسي بنظام آخر. وبصورة خاصة، من  إذا  القضاء عليها، حتى  جداً ويصعب 

النخب  قبضة  في  وتقع  الثورات،  بعد  ما  فترة  في  وتظهر  الرعاية  أنماط  تعود  ما  وغالباً  النظامين،  هذين  من  بكل  المرتبطة 

نسبياً،  طويلة  فترات  على  الحكم  صفقات  تتطور  أعاله،  إليه  أشرنا  وكما  ذلك،  على  عالوًة  سابقاتها.  من  تستلمها  التي  الجديدة 

وتعكس المساومة التي يكون المسؤولون عن الدولة مستعدين للقيام بها تنفيذاً لرؤية كل حاكم لما يجب أن يكون عليه االلتزام 

السياسي. حتى ولو كانت هذه الصفقات تقّدم القليل، كما قد ُيقال عن ليبيا، فجذورها تضرب في العمق وتتحول إلى مجموعات 

من االستحقاقات يعتبرها المواطنون أمراً مفروغاً منه عوضاً عن تمثيل سياسي ملموس. وكما تبينه أعمال الشغب في كافة أرجاء 

أن  كما  محتملة(.  تعديالت  عن  اإلعالن  )أو  االستحقاقات  على هذه  طفيفة  تعديالت  إدخال  جداً  الخطير  من  يكون  قد  المنطقة، 

الذي مارسه  الحكومات تشمئز من تحريف صفقات الحكم ما لم تكن مرغمًة على ذلك. وعلى الرغم من الحكم االستبدادي جداً 

القذافي، لم تشكل ليبيا استثناًء لهذه القاعدة كما أثبتته محاوالتها الماضية في إجراء إصالحات اقتصادية. 

باستبدال القواعد غير الرسمية بدولة أكثر انتظاماً واستدامة  ماذا يحل بهذه الصفقة الضمنية حين تندلع ثورة تقطع وعوداً 

اعتماد  في  يرغبون  قد  المواطنين  بأن  التوقعات  رغم  بصورة صريحة؟  الرسمي، وجرت صياغتها  بالطابع  تتسم  قواعد  على  تقوم 
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أن  يعرفون  حالما  أذهانهم  تتكّدر  قد  ما  غالباً  التنبؤ،  وقابلية  األمن  من  أعلى  بدرجة  يحظون  بحيث  الطابع  رسمية  قواعد 

ترتيبات استحقاقاتهم قد تتعدل. وبما أنه ال ُتفَرض قواعد كثيرة، وبصورة خاصة في فترة الريبة السياسية التي تستتبع اإلطاحة 

باألنظمة، فإن غريزة حماية الفرد الستحقاقاته )أو حماية المجموعة الستحقاقاتها( على حساب المجتمع برمته هي التي تغلب 

في بداية األمر.

وهذا اللغز أي أن دولة نافذة جداً ظاهراً نظمت دقائق حياة مواطنيها لم تتمكن من حشد اإلرادة للنجاح في تنفيذ إصالحات 

السياسي  االقتصاد  في  األوسع  والسياسية  االجتماعية  الهيكليات  إلى  يلمح  القذافي  عهد  سنوات  خالل  عليها  والحفاظ  اقتصادية 

الليبي. والمسألة التي تواجهها البالد اليوم تكمن في معرفة ما إذا كان هذا اللغز المتصل بدولة اعتمدت العنف سابقاً )أي نافذة 

باإلكراه وذات عقود اجتماعية متدنية الجودة( وغير قادرة على إجراء إصالحات اقتصادية وسياسية ينبىء بما ستكون عليه األمور 

مستقباًل. وغداة الحماس الذي عّم ليبيا خالل انتخابات يوليو 2012، فإن مهمة إنشاء أو إعادة هيكلة مؤسسات عامة قابلة للمساءلة، 

وقادرة على تفادي إغراء حّل المشاكل من خالل رعاية شاملة )وفي هذا اإلطار، استعادة بعض أشكال الرعاية السابقة أو الحفاظ 

عليها( ما زالت تطرح تحدياً ضخماً بالنسبة إلى الحكومة الجديدة في البالد.

جدية.  بصورة  انطلقت  قد  بالبالد  عصفت  التي  المدنية  الحرب  غداة  ليبيا  في  جديدة  حكم  صفقة  إبرام  مسيرة  أن  غير 

فاالنتخابات الوطنية األخيرة شكلت اإلشارة الملموسة األولى إلى عملية تشاورية تلمح إلى إمكانية تكّون فهم جديد للتفاعل بين 

الدولة والمواطنين في المستقبل. ونتيجًة لماضيها، ولبروزها كدولة تعتمد في اقتصادها على النفط، وللرؤية الفقهية التي تسلح 

بها القذافي، نشأت ليبيا كدولة لم تظهر فيها بوضوح مالمح مؤسسات الدولة وال صفقة الحكم بين الدولة والمواطنين.

في ظل هذا الواقع تحديداً، سوف يتّم الحكم على الجهود التي يبذلها أولئك الذين اضطلعوا بمسؤولية وضع صيغة سياسية 

وإبرام صفقة حكم جديدة غداة الحرب المدنية في البالد. وفي ظل تاريخ البالد، ال ريب في أن هذه الجهود ستكون على درجة 

كبيرة من الصعوبة. بالمقابل، ال شك في أن انتخابات يوليو 2012 سوف ُتعتبر في وقت الحق خطوًة هامة جداً، إنما سهلة نسبياً، 

وبداية درب طويل نحو إقامة مجتمع سياسي جديد توجهه صفقة حكم جديدة بدأت تظهر مالمحها اليوم. 

ديدريك )ديرك( فاندوال حائز على شهادة دكتوراه من جامعة كولومبيا في 1988 و هو يدّرس في كلية أموس تاك لألعمال وفي القسم 

الحكومي في كلية دارتموث. هو رئيس سابق لبرنامج الدراسات اآلسيوية والشرق أوسطية. كان مستشاراً سياسياً للممثل الخاص لألمم 

المتحدة في ليبيا في صيف عام 2011، ومستشاراً سياسياً رفيع المستوى لبعثة المراقبة في مركز كارتر خالل االنتخابات الليبية. كتب 

العديد من المقاالت التي تناولت مسائل التنمية في العالم العربي، وتلقى إضافة إلى جائزتي فولبرايت اإلقليميتين للبحوث، جائزة 

مجلس األبحاث في مجال العلوم االجتماعية في المغرب واليمن. وهو عضو في المجلس التحريري للعديد من المطبوعات البحثية. 

ُيلقي المحاضرات ويقدم العديد من االستشارات في األوساط السياسية واألكاديمية في الشرق األوسط، وأوروبا، وآسيا، ويساهم بشكل 

بعنوان مخطوطة  حالياً  ويؤلف  أفريقيا،  وشمال  ليبيا  عن  والمؤلفات  الكتب  من  العديد  حّرر  وقد  الدولي.  اإلعالم  في  دائم 

 .From the Ashes of History: Libya’s Search for a Modern State, 1951-2013 
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