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بعــد مــرور مــا يقــارب األربــع ســنوات ونيــف عــن قيــام الثــورات 
العربيــة وســقوط رمــوز الســلطوية يف كل مــن تونــس ومصــر وليبيــا 
واليمــن، ال زالــت تطــورات املشــهد السياســي العربــي ال تنبــئ بتحــول 
نحــو  العربيــة  للمجتمعــات  والثقافيــة  املؤسســية  البنيــة  يف  كبيــر 
الدميقراطيــة. حيــث رغــم متكــن احلــراك الشــعبي مــن إســقاط رؤوس 
االســتبداد يف هــذه البلــدان، إال أنهــا لــم تســتطع إســقاط األنظمــة 
التــي كانــت تتكــئ عليهــا يف تصريــف سياســتها الســلطوية. األمــر 
الــذي ميكــن إرجاعــه ملجموعــة مــن االعتبــارات والعوامــل الذاتيــة 
لألنظمــة  املؤسســية  البنيــة  وقــوة  صالبــة  أهمهــا  واملوضوعيــة، 
الســلطوية العربيــة، ثــم إشــكالية الثقافــة الدميقراطيــة لــدى النخــب 
السياســية، وأيضــا العوامــل املجتمعيــة املنتجــة لالســتبداد والتــي ميكن 
إبرازهــا يف التجــدر القبلــي والعشــائري داخــل الثقافــة السياســية 

للمجتمــع العربــي.

ــد بعــض التســاؤالت  ــى التوقــف عن ــات الســابقة إل ــا املعطي تدفعن
التاليــة: إذا كانــت الثــورات تعتبــر إحــدى ظواهــر التغييــر التــي تشــمل 
ــة،  ــة العاملي ــك التجــارب التاريخي ــى ذل ــدل عل املجتمــع والنظــام كمــا ت
فمــا هــي املســارات التــي أخذتهــا الثــورات العربيــة بعــد أربــع ســنوات 
ــة  ــة فرصــة تاريخي ــورات العربي ونيــف مــن اندالعهــا؟ هــل شــكلت الث
نحــو تأســيس تاريــخ عربــي جديــد؟ أم أنهــا كانــت مجــرد حلظــة 

ــدة؟. ــات جدي ــاج الســلطوية بقواعــد وآلي إلعــادة إنت

املقـــدمــــة
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حتيلنا التساؤالت السابقة للتوقف بداية عند ثالث مالحظات أساسية: 

املالحظــة األولــى: أن احلديــث عــن إخفــاق الثــورات العربيــة، هــو حديــث متســرع وســابق ألوانــه علــى 
اعتبــار أن جــل الثــورات التــي عرفهــا التاريــخ اإلنســاني، أفضــت يف بداياتهــا إلــى مشــاكل مجتمعيــة 

وسياســية ولــم تســتقر مســاراتها إال بعــد ســنوات عديــدة.

املالحظــة الثانيــة: أن الثــورات العربيــة جــاءت يف ظرفيــة زمنيــة غيــر مواتيــة، ســواء علــى املســتوى 
ــاة  ــر جــودة احلي ــر بليــغ يف تغيي ــي كان لهــا أث ــة والت ــة العاملي االقتصــادي مبصادفتهــا لألزمــة االقتصادي
اليوميــة للمواطــن العربــي بعــد الثــورة. أو علــى املســتوى السياســي بحيــث تعتبــر هــذه الثــورات كمــا 
يصفهــا عالــم االجتمــاع األمريكــي »آصــف بيــات« بالثــورات اإلصالحيــة)))، حيــث نهجــت مســارا متســامحا 
مــع بنيــة األنظمــة الســابقة، واحتفظــت تقريبــا بجــل هياكلهــا األمنيــة واملؤسســاتية وشــبكات احملســوبية 
ــة،  ــر فــرص االنتقــال نحــو الدميقراطي ــة املناســبة لتعث واألحــزاب السياســية القدميــة، ممــا أفــرز البيئ

باملقارنــة مــع الســرعة القياســية التــي أســقطت بهــا األنظمــة الســابقة.

املالحظــة الثالثــة: عــَرت الثــورات العربيــة علــى التناقضــات املجتمعيــة التــي خلفهــا االســتبداد املنهــار، 
والتــي تشــكلت جــراء غيــاب منــاخ الدميقراطيــة وتراكــم ســنوات القهــر والســلطوية علــى كافــة األصعــدة 
املجتمعيــة، االقتصاديــة والسياســية والثقافيــة، ممــا صَعــب مــن عمليــة إعــادة بنــاء منــوذج دميقراطــي، 
وفتــح املجــال لعــودة بعــض رمــوز االســتبداد، التــي جعلــت مــن هاتــه التناقضــات فرصــة مواتيــة إلعــادة 

انتــاج أشــكال جديــدة مــن الســلطوية والتحكــم.

حتيل املالحظات السابقة على مجموعة من العناصر التحليلية التالية:

أوال: احلراك العربي: إشكالية الثورة أم إشكالية النخبة؟

لــم يتصــور املتتبعــن للحــراك الشــعبي العربــي أن تتحــول أهــم ميزاتــه املتمثلــة يف غيــاب القيــادة 
ــة  ــة االنتقالي ــر يف املرحل ــدأ التفكي ــورة أوزارهــا، وب ــى نقمــة بعــد أن طرحــت الث املتحكمــة مبســاراته، إل
التــي تلــي عمليــة إســقاط رؤوس االســتبداد. وهــذا مــا جتــدر اإلشــارة إليــه، فســواء يف تونــس أو مصــر 
ــدات مســبقة أو  ــدون أجن ــا وب ــن االحتجــاج عفوي ــي بــدا احلــراك الشــعبي يف ميادي ــا، الت ــن وليبي واليم
بنخبــة قائــدة لتوجهاتــه، أو حتــى للهويــة التــي يعبــر عنهــا هــذا االحتجــاج. حيــث كانــت مطالــب الكرامــة 
والعدالــة هــي الســمة البــارزة لهــذه احلشــود البشــرية، التــي ذاقــت مــن ويــالت احلرمــان وكبــت احلريــات 
املدنيــة والسياســية، فــكان املخــرج أن التأمــت الفئــات الشــعبية مبختلــف تلويناتهــا اليســارية واليمينيــة 

واإلســالمية، حتــت يافطــة واحــدة »الشــعب يريــد إســقاط النظــام«.

.Asef bayat, ¨Revolutions in Bad Times¨, (New Left Review, April-March 2013), pp: 47-60  (1)
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لكــن مــا لــم يكــن يف احلســبان هــو مرحلــة مــا بعــد إســقاط النظــام، التــي تفتــرض يف ظــل الثــورات 
الدميقراطيــة، أن تعيــد بنــاء النظــام السياســي بقواعــد وروافــد دميقراطيــة، تعبــر عنهــا املطالــب التــي 
متــت علــى أساســها هــذه الثــورات. ويقــدم لنــا النمــوذج التفســيري للثــورات الدميقراطيــة التــي قامــت مــن 
خــالل حــركات التمــرد كاحلالــة البرتغاليــة والرومانيــة وبعــض دول أمريــكا الالتينيــة، التــي اعتمــدت يف 
حراكهــا باألســاس علــى نخــب ثوريــة قياديــة تشــكل هيــاكل تنظيميــة تابعــة لهــا، وتلعــب دور حكومــة الظــل 
ــل املؤســس  ــة اســقاط النظــام الســابق، البدي ــة، لكــي تشــكل بعــد انتهــاء عملي يف ظــل املراحــل االنتقالي
لهيــاكل ومؤسســات الدولــة وفــق قواعــد متوافــق عليهــا بــن جــل الفرقــاء السياســين، والتــي مــن املفتــرض 

أن تعبــر عــن هويــة الثــورة وأجندتهــا السياســية.

يف حالــة الثــورات العربيــة التــي شــكلت مراحلهــا االنتقاليــة عســرا كبيــرا يف ميــالد منــوذج توافقــي 
ــاء املؤسســاتي الدميقراطــي. ميكــن  ــة والبن ــر احلري ــة االنتقــال الســلس نحــو ب ناجــح، يســهل مــن عملي

ــة يف ثــالث تعبيــرات:  اختصــار أزمــة تدبيــر هــذه املرحل

أوال غيــاب املشــروع املجتمعــي: فمــن التحديــات املركزيــة التــي واجهتهــا احلكومــات التــي قامــت بقيادة 
هــذه املرحلــة، هــي بلــورة مشــروع مجتمعــي يقــوم باألســاس علــى جتــاوز اإلشــكاليات العامــة التــي ظهــرت 
مــع احلكومــات واألنظمــة الســابقة. بيــد أن، يف احلالــة العربيــة لــم تســتطع هــذه النخــب احلكوميــة إفــراز 
منهجيــة جديــدة يف التدبيــر احلكومــي لإلشــكاليات السياســية واملجتمعيــة والثقافيــة التــي تواجههــا هــذه 
البلــدان، والتــي كانــت ســبب انــدالع احلــراك املجتمعــي الــذي ولــد الثــورات العربيــة. فأفــرزت سياســات 
ال تختلــف جذريــا عــن السياســات الســابقة، ولــم تســتطع ابتــكار مشــروع إصالحــي يــروم إعطــاء فلســفة 
جديــدة للحكــم القائــم علــى االختيــار الدميقراطــي، واملشــروع النهضــوي مــن خــالل بنــاء هويــة اقتصاديــة 
تقطــع كليتــا مــع أســاليب الريــع والفســاد املنتشــرة بكثــرة يف األنظمــة الســابقة. وإقامــة منظومــة تعليميــة 

تغــذي روح اإلبــداع واخللــق تعطــي للعلــم قيمتــه يف نهضــة املجتمعــات العربيــة. 

فاملالحــظ ســواء يف احلالــة املصريــة أو يف احلالــة اليمنيــة والليبيــة مــع اختــالف مرحلــي يف احلالــة 
التونســية التــي شــهدت تنــازالت كبيــرة مــن قبــل حركــة النهضــة بتخليهــا عــن قيــادة املرحلــة االنتقاليــة، 
جــراء الضغوطــات الكبيــرة التــي مورســت عليهــا مــن قبــل خصومهــا السياســين، أننــا لــم نشــهد قطيعــة 
منهجيــة مــع األســاليب القدميــة يف احلكــم، والشــعوب ال تشــهد تغيــرا حقيقيــا يف عالقــة الســلطة 

باملجتمــع.

ثانيــا: مــن اإلشــكاليات األخــرى التــي تعبــر عــن عمــق األزمــة احلاصلــة حاليــا يف املشــهد السياســي 
العربــي بعــد فشــل فــرص التوافقــات السياســية بــن األطــراف املشــاركة يف احلــراك الشــعبي، هــو عــدم 
قدرتهــا علــى التدبيــر الســليم للفتــرات االنتقاليــة التــي مــرت منهــا هــذه البلــدان، فالفتــرات االنتقاليــة 
إذا كانــت تعنــي فتــرة تأسيســية لدســتور جديــد وبنــاء قواعــد سياســية وفــق تصــور إصالحــي، يؤســس 
ــورة  ــة دميقراطيــة مغزاهــا مشــاركة اجلميــع يف بل للمجتمــع الدميقراطــي. فهــي بذلــك تعنــي إفــراز كتل
ــع،  ــم يق ــا ل ــع. هــذا م ــة للمجتم ــارات املكون ــف احلساســيات والتي ــق مختل ــا، وف هــذه القواعــد وإفرازه
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حيــث فظلــت هــذه احلكومــات االنفــراد بتصريــف العمليــة السياســية خــالل الفتــرة االنتقاليــة، وحصــر 
حتالفاتهــا يف دوائــر ضيقــة، وتعاملــت مــع باقــي الفرقــاء بطابــع تنافســي حتكمــه نزعة انتخابية وتســويقية 

أكثــر منــه نزعــة تشــاركية توافقيــة. 

ــرة االنتقاليــة، كان مــن املفــروض أن يــؤدي إلــى  إذا، هــذا الشــكل مــن تصريــف األزمــات داخــل الفت
مــا تعيشــه العمليــة السياســية خصوصــا مبصــر واليمــن إذا اســتثنيا تونــس التــي بــدأت تأخــذ منوذجــا 
منفــردا، فلحــد الســاعة الزال التوافــق الوطنــي حــول أســاس الدولــة املتمثــل يف الدســتور الدميقراطــي 
الــذي يضمــن حــق مشــاركة اجلميــع يف العمليــة السياســية يــراوح مكانــه، وال زالــت قــوى التحكــم يف مصــر 
ــر  ــه، عب ــة دميقراطيــة تضمــن لهــا فــرص التحكــم يف املشــهد السياســي برمت تبحــث عــن بدائــل معياري

صياغــة قوانــن وتشــريعات تقيــد حريــة التعبيــر واالحتجــاج ونقــد السياســات العامــة بالبــالد.

أيضــا املســألة الثالثــة التــي أزمــت مــن وضعيــة العمليــة االنتقاليــة، بــروز قــوة الدولــة العميقــة داخــل 
بلــدان الثــورة، التــي بطبيعــة احلــال لــم تكــن لتجعــل مســار اإلصــالح والبنــاء ميــر بســهولة وبسالســة، ملــا 
فيــه مــن تهديــد كبيــر ملصاحلهــا التــي اكتســبتها يف ظــل األنظمــة الســابقة. األمــر الــذي كان متوقعــا، فبعــد 
كل ثــورة سياســية تظهــر قــوى محافظــة مضــادة ال تلبــي هــذه الثــورات مصاحلهــا، وبالتالــي هــي تســعى 
إلــى حــد كبيــر لعرقلــة املشــاريع اإلصالحيــة حتــى تضمــن عــدم املســاس مبصاحلهــا أو أن تخــرج بأقــل 

اخلســائر املمكنــة جــراء عمليــة اإلصــالح اجلــذري.
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ثانيا: مركزية املؤسسة العسكرية ومسار الثورات العربية

لعبــت املؤسســة العســكرية أدوارا طالئعيــة يف العديــد مــن التجــارب الثوريــة العامليــة، حيــث شــكلت 
ــا  ــة، ويقــدم لن ــر األنظمــة التحكمي ــال الدميقراطــي والقطــع مــع داب ــة االنتق منــوذج حــي لتســهيل عملي
النمــوذج البرتغالــي ســنة 974) ملــا تكتلــت مجموعــة مــن ضبــاط اجليــش البرتغالــي إلســقاط حكــم 
الديكتاتــور »ماريلوكاتانــو« Marellocatano، مبــا ســمي بثــورة القرنفــل))) قبــل أن تســلم الســلطة للحكومــة 
املنتخبــة بعــد تنظيــم قواعــد اللعبــة السياســية وفــق آليــات دميقراطيــة، الدليــل احلــي علــى الديناميــة 

ــة مــن االســتبداد. ــورات التحرري ــا املؤسســة العســكرية يف مســار الث ــي قــد حتدثه ــة الت الدميقراطي

األمــر الــذي لــم تشــهده مســارات الثــورات العربيــة، فبعــد أن لعبــت املؤسســة العســكرية دورا إيجابيــا 
ــة هشاشــة النخــب  ــة، ســتعود هــذه املؤسســة بعــد اســتغاللها حلال ــورة التونســية واملصري ــة الث يف حماي
الثوريــة وانقســاماتها الاَلمتناهيــة التــي أدت ببعــض النخــب إلــى االنقــالب علــى بعضهــا البعــض كمــا يف 
احلالــة املصريــة واليمنيــة والليبيــة، وحتالفهــا مــع املؤسســة العســكرية بــل واســتدعائها للتدخــل مــن أجــل 
تقويــة كفــة علــى أخــرى. ممــا أفســح املجــال لعــودة هــذه املؤسســة التــي وإن كانــت بقيــت علــى احليــاد يف 
بعــض هــذه البلــدان، إال أن نزعتهــا احملافظــة ســوف تــؤدي إلــى محاولــة تقويــض الوضــع القائــم، وتعطيــل 
مســار الثــورات نحــو الدميقراطيــة وبالتالــي العــودة لصــوغ سياســات تســتمد جذورهــا مــن األنظمــة 

القدميــة.

ولعــل األدوار التدخليــة التــي اضطلعــت بهــا هــذه املؤسســات يف حمايــة األنظمة االســتبدادية الســابقة، 
وإدارة العمليــة السياســية يف العديــد مــن الفتــرات التاريخيــة، ســواء يف ســوريا ومصــر واليمــن جعــل منهــا 
قــوة مركزيــة يف إعــادة ترتيــب األوضــاع وحمايــة مــا تبقــى مــن األنظمــة مــن االنهيــار، وإن كان النمــوذج 

الســوري أفــرز منوذجــا أكثــر تقدمــا يف دور اجليــش بحمايــة النظــام والبقــاء علــى اســتمراره.

لكــن املبــرر الــذي ميكــن أن يفســر احلظــوة والقــوة التــي تنفــرد بهــا املؤسســة العســكرية داخــل هــذه 
البلــدان، هــو الشــرعية التاريخيــة التــي اكتســبتها هــذه اجليــوش يف مقاومــة االســتعمار وقيــادة عمليــات 
التحريــر؛ كحالــة اجليــش املصــري الــذي بنــا مصــادر شــرعية شــعبية متينــة مــن خــالل دوره البــارز 
ــى داخــل  ــة، وفــرض وجــوده عل ــر البطولي يف اســترجاع األراضــي املســتعمرة بســيناء خــالل حــرب أكتوب
اخلريطــة السياســية بالشــرق األوســط، ثــم اعتبــار معظــم القيــادات السياســية التــي قــادت هــذه البلــدان 
ــه ســابقا، هــو ضعــف  ــذي ينســجم مــع مــا مت تناول ــث ال ــه. واملعطــى الثال ــدة اجليــش وأحــد تعبيرات ولي
النخــب القياديــة املدنيــة وتكتــالت املجتمــع املدنــي يف إفــراز قيــادة مدنيــة، تعبــر عــن مطالــب احلــراك 

الثــوري وهويتــه. 

فــإذا كان اجليــش قــد أَمــن ســرعة عمليــة االنتقــال إلــى مــا بعــد ســقوط رأس النظــام بتونــس، إلــى 
جانــب ضغطــه احلاســم علــى »زيــن العابديــن« قصــد التنحــي. األمــر الــذي ســهل عمليــة املــرور للمرحلــة 

 Georg Sorensen, Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a :(2) حول الثورات اإلصالحية أنظر

.(Changing World, (Dilemmas in World Politics), Westview Press; Third Edition edition (August 7, 2007
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االنتقاليــة أمــام التيــارات السياســية، التــي لــم تشــهد انقســامات كبــرى، خصوصــا مــع التعاطــي اإليجابــي 
لتيــار اإلســالم السياســي مــع خصومــه السياســين. بخــالف املؤسســة العســكرية مبصــر التــي حاولــت 
لعــب ذات األدوار مــن خــالل تأمينهــا لعمليــة تنحــي »حســني مبــارك«، لكــن مــع بقائهــا كالعــب رئيســي 
داخــل املشــهد السياســي، وكمشــارك يف صــوغ مســار مــا بعــد رحيــل رأس النظــام، لتعــود فيمــا بعــد 
إلــى حظيــرة العمليــة السياســية، محاولــة إعــادة إنتــاج ذات النظــام السياســي الســابق. ممــا تســبب يف 
إطالــة أمــد الصــراع السياســي الــذي لــم يســتقر علــى حــال حلــد الســاعة، خصوصــا بعــد عمليــة إســقاط 

الرئيــس املنتخــب »محمــد مرســي« مبــا ســمي بحــراك 30 يونيــو 3)0).

علــى غــرار مصــر، لــم يخلــو املشــهد اليمنــي والليبــي بعــد عمليــة إســقاط رأس النظــام، مــن انفصــاالت 
قبليــة وانقســام اجليــش واملجموعــات العســكرية التــي ســاهمت يف احلــراك الثــوري. ممــا أزم مــن وضعيــة 
االســتقرار األمنــي والسياســي وأطــال مــن فتــرة الصــراع التــي أدت حلــد الســاعة إلــى غيــاب الدولــة يف 
اليمــن، بعــد االنقــالب العســكري »للحوثيــن« علــى الرئيــس املنتخــب »عبــد ربــه منصــور هــادي«. وســيطرة 
مجموعــات متطرفــة علــى العاصمــة الليبيــة التــي شــهدت تقويــض مســار احلــوار الوطنــي بــن الفرقــاء 

السياســين حــول تأســيس قواعــد الدولــة، وحفــظ األمــن واالســتقرار بالبلــد.

كمــا ال يجــب إغفــال محــدد أخــر يف تدخــل اجليــوش يف احلالــة السياســية واملدنيــة؛ حيــث مارســت 
ــل  ــرة مث ــة- وذات القــوى البشــرية الكبي ــر الغني ــة -غي ــدول العربي ــة يف ال ــوش األنشــطة االقتصادي اجلي
)مصــر، اليمــن، ســوريا نســبيا( حيــث يتوافــر شــباب يف ســن التجنيــد اإلجبــاري، والئــق للخدمة العســكرية 
ــوش الســتغالل هــذا الفائــض يف مجــاالت  ــاج اجلي ــر مــن احتي ــدي(، وأكث ــا يعــرف بالوعــاء التجني )فيم
مختلفــة، كدعــم الشــرطة املدنيــة، أو تشــكيل وحــدات اقتصاديــة حتــت مســميات مختلفــة، مثــل )كتائــب 
التعميــر، الوحــدات االقتصاديــة ... إلــخ(. وكانــت بدايــة ممارســة اجليــش املصــري لألنشــطة االقتصاديــة 
خــالل ثمانينيــات القــرن املاضــي، بهــدف ســد احتياجــات القــوات املســلحة لتحقيــق االكتفــاء الذاتــي 
)اللوجيســتي()3). هــذا وال يجــب إغفــال املصالــح االقتصاديــة والرعيــة التــي ظلــت تتحكــم يف مســارات 
هــذه اجليــوش جــراء احتكاكهــا مبجــال االســتثمار االقتصــادي، حيــث نســجت النخــب العســكرية الرفيعــة 
املســتوى عالقــات وازنــة مــع كبريــات املؤسســات االســتثمارية، ممــا أتــاح لهــا مســاحات واســعة مــن 
ــة ومســاحات حتــرك واســعة يف املجــال  ــح ريعي ــا مصال ــى صــار له التحــرك يف املجــال االقتصــادي حت

االقتصــادي. 

ــة يف مســار  ــر ال محال ــة ســوف تؤث ــح االقتصادي ــح املرتبطــة مبجــال االســتثمار واملصال هــذه املصال
عمليــة اإلصــالح السياســي برمتــه بعــد احلــراك العربــي، حيــث تشــكل اجليــوش معادلــة صعبــة يف جهــاز 
الــدول العربيــة ممــا شــكل عائقــا يف كثيــرا مــن هــذه احلــاالت مــن أجــل خلــق فــرص التقــدم نحــو االنتقــال 

الدميقراطــي؛ الــذي يهــدد املصالــح املاليــة واالقتصاديــة للنخــب النافــذة داخــل هــذه اجليــوش.   

(3)   محمد قشقوش، العالقات العسكرية املدنية: اإلشكاليات السبع التي تواجه الجيوش بعد الثورات العربية، مجلة السياسة الدولية، 

http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/2363.aspx :أنظر
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ثالثا: النزعة الطائفية وتعطل عملية االنتقال نحو الدميقراطية 

أثــار التحــول اجلــاري يف بلــدان الربيــع العربــي، جملــة مــن التســاؤالت املتصلــة بنزعــة الهويــة الطائفيــة 
وإعــادة إنتــاج الصــراع السياســي بــن التيــارات املشــتركة يف الفعــل الثــوري. فبعــد أن شــكل حــدث 
االنفجــار يف وجــه االســتبداد فرصــة للتكتــل حتــت صــوت وصــف واحــد، دخلــت التيــارات السياســية يف 
حالــة مــن االنقســامات والتكتــالت ال تغذيهــا اخليــارات االيديولوجيــة بقــدر مــا حتركهــا النزعــة الطائفيــة 
والعشــائرية. األمــر الــذي أدخــل مســار الثــورات العربيــة يف حالــة مــن التقاطبــات والنَزاعــات، عطلــت يف 
جوانــب كثيــرة منهــا املكاســب السياســية التــي مت احلصــول عليهــا بســقوط األنظمــة الســلطوية الســابقة.

وســنتوقف هنــا عنــد النمــوذج اليمنــي والســوري باألســاس، حيــث تبــدو النزعــة الطائفيــة أكثــر بــروزا، 
ــخ  ــدا يف تاري ــر جدي ــذي ال يعتب ــا. هــذا االنقســام ال ــة برمته ــة االنتقالي ــل العملي ــة يف تعطي ــر فعالي وأكث
ــارزا يف  ــروزه بشــكل الفــت، وأضحــى محــددا ب ــى ب ــة أدى إل ــر للدول ــار الكبي ــة االنهي املنطقــة، لكــن حال

تطــور األحــداث بهذيــن البلديــن. 

ففــي ســوريا يعتبــر النظــام السياســي القائــم أحــد محركــي النزعــة الطائفيــة يف خلــق الصــراع 
العســكري الدائــر حاليــا، حيــث يعتبــر املســؤول األول يف بعــث هــذه النزعــة بــن أبنــاء الوطــن الواحــد، 
مــن أجــل إدامــة بســط نفــوذه علــى الســلطة والتحكــم يف دواليــب الدولــة ومؤسســاتها. وقــد بــدا ناجحــا 
خصوصــا يف ظــل تركيبــة اجليــش الطائفيــة، املتبوعــة بأطــراف مأجــورة املدعــوة )الشــبيحة(، ودعــم 
قــوى خارجيــة تشــكل حليــف طائفــي مــع القيــادة السياســية بســوريا، بإطالــة فتــرات املقاومــة للمعارضــة 
االحتجاجيــة التــي اضطرهــا أســلوب التنكيــل والقتــل إلــى ســلك نفــوذ املقاومــة املســلحة. لهــذا تعبَــر أزمــة 
الهويــة يف ظــل احلــراك الســوري عــن مخاطــر يف إدامــة الصــراع السياســي حتــى يف حالــة ســقوط نظــام 
»بشــار األســد«، خصوصــا يف ظــل عــدم االســتقرار السياســي الداخلــي، مــا »يســمح لبعــض الزعامــات 
التقليديــة بالتأثيــر يف الشــعب ســلبا علــى نحــو يعبــر عــن هواجســها الطائفيــة أو العشــائرية، خصوصــا 

يف ظــل غيــاب املؤسســات املدنيــة القــادرة علــى التأطيــر السياســي واالجتماعــي للمواطنــن« )4).

علــى غــرار احلالــة الســورية أخــذ الصــراع الطائفــي والقبلــي يف احلالــة اليمنيــة، مســارا متســرعا، 
خصوصــا يف ظــل توفــر شــروط هــذه النزعــة حتــى قبــل ســقوط نظــام »علــي عبــد اهلل صالــح«، حيــث 
كانــت تتــوزع اليمــن توجهــن انفصاليــن يهــددان اســتقرار الوحــدة الوطنيــة، واملتمثلــة يف احلركــة اجلنوبية 
املطالبــة باالنفصــال عــن اليمــن، وحركــة »احلوثيــن« ذات النزعــة املذهبيــة املطالبــة باقتســام الســلطة. 

مــع إســقاط رأس النظــام الســابق ســيلعب تنامــي هــذه النزعــات االنفصاليــة، دورا ســلبيا يف مســار 
ــة التــي خلفهــا »علــي عبــد اهلل صالــح«. وهــو  األحــداث داخــل اليمــن خصوصــا يف ظــل هشاشــة الدول
األمــر الــذي ســيؤدي إلــى حــدوث انقــالب عســكري مــن قبــل »احلوثيــن« بعــد العمليــة االنتخابيــة التــي 
جــاءت جــراء توافقــات سياســية، أَمنــت مســار املرحلــة االنتقاليــة يف أفــق حتقيــق االســتقرار السياســي 

(4)  نريوز ساتيك، الحالة الطائفية يف الثورة السورية: املسارات واألمناط، يف جدلية االجتامعي وبناء الدولة واألمة يف الوطن العريب (مؤلف 

جامعي)، (بريوت، املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، ط1 2014)، ص 369
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واالجتماعــي بالبــالد. لكــن حينمــا يكــون الــوالء للعشــيرة والقبيلــة ســابقا علــى الــوالء للمجتمــع والدولــة 
األمــة، تكــون أي عمليــة سياســية مهــددة ملصالــح األطــراف التــي ال تــرى نفســها ممثلــة يف ســدة صناعــة 
القــرار السياســي، وهــو األمــر البــارز يف احلالــة اليمنيــة التــي أدت بإعــالن االنقــالب علــى الرئيــس 
ــا نحــو املجهــول، خصوصــا  ــة السياســية برمته ــة مــن التوافقــات العســيرة، بالعملي املنتخــب، بعــد مرحل
بعــد التدخــل العســكري اخلارجــي الــذي ســمي بـــ »عاصفــة احلــزم« والــذي اقتضتــه ضــرورة اســترجاع 

الشــرعية وجتنــب النزعــة املذهبيــة التــي تهــدد تفــكك اليمــن.

رابعا: يف احلاجة إلى العدالة االنتقالية 

علــى ممــَر التاريــخ شــهد العالــم منــاذج ألنظمــة ســلطوية حديديــة أقامــت ترســانة عســكرية، أحكمــت 
مــن خاللهــا قبضتهــا علــى الســلطة وعلــى دواليــب الدولــة. عــرف علــى هــذه البلــدان االســتخدام املتواطــئ 
واملفــرط للعنــف، يتجــاوز شــرعية الدولــة يف اســتخدامه. ممــا أفــرز انتهــاكات جســيمة يف حــق البشــرية 
وحقهــا يف العيــش الكــرمي، ومتــر مــدة علــى ذلــك يكــون مصيــر بعــض مــن هــذه البلــدان إحــالل لالنتقــال 
الدميقراطــي إمــا عبــر توافــق بــن الســلطة القائمــة واملعارضــة، أو بــن ضغــط شــعبي يــؤدي إلــى اســتجابة 
مــن الســلطات العليــا للبــالد، أو عبــر تنــازل احلاكــم عــن الســلطة وتســليمها للشــعب. لكــن الســؤال الــذي 
ــى  ــاظ عل ــا يف الســابق للحف ــي أقدمــت عليه ــاكات اجلســيمة الت ــة االنته ــج الدول ــف تعال ــا كي يطــرح هن
مركزيتهــا ومراكــز نفــوذ القائمــن عليهــا؟ وهــو نفــس الســؤال الــذي يطــرح اآلن يف حالــة بعــض البلــدان 
العربيــة التــي تعيــش مراحــل انتقاليــة جــراء الثــورات التــي عرفتهــا، وخلخلــت كيانهــا منــذ مــا يــروب عــن 

أربــع ســنوات ونيــف.

ــدان مــع ماضيهــا الثقيــل يف  فيبقــى اإلشــكال مطروحــا حــول الكيفيــة التــي ســتتعامل بهــا هــذه البل
ــا باملقارنــة مــع  ــى يبــدوا هــذا الســؤال غريب ــوق اإلنســان؟ مــن الوهلــة األول ــاكات اجلســيمة حلق االنته
التدابيــر املتخــذة حلــد اآلن يف هــذه البلــدان، بــل يبقــى ســؤاال مؤجــال وغيــر ذي أولويــة يف مســارها 
ــة  ــد ســقوط األنظم ــا بع ــة م ــدى جنــاح مرحل ــا إشــكاال عويصــا يف م ــا يطــرح أمامه ــي. وهــو م االنتقال
الســلطوية، ومــدى قــدرة الدولــة علــى جتــاوز ماضيهــا األســود يف التعاطــي مــع حقــوق اإلنســان، والقطــع 
مــع أســلوب االنتهــاكات اجلســيمة يف الوقــت احلاضــر. لــذا؛ جتــدر اإلشــارة أن معظــم األنظمــة السياســية 
الدميقراطيــة وخصوصــا التــي تدخــل فيمــا ســمي املوجــة الثالثــة مــن الدميقراطيــة التــي شــهدها العالــم 
بدايــة مــن أواســط القــرن املاضــي. ابتكــرت آليــة داعمــة لعمليــة التحــول مــن األنظمــة الســلطوية لألنظمــة 
ــوازع  ــة أحــد الن ــار النازي ــي بعــد انهي ــة. وكان النمــوذج األملان ــة االنتقالي ــة العدال ــة، وهــي آلي الدميقراطي
التــي أسســت لهــذا النمــوذج وكان لــه الوقــع الكبيــر علــى مســار الدولــة الدميقراطــي. نفــس اآلليــة ســيتم 
إتباعهــا يف بولنــدا واألرجنتــن وبشــكل بــارز يف جنــوب إفريقيــا وغيرهــا مــن البلــدان التــي قطعــت مــع 

ماضــي االنتهــاكات.
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تقــوم فلســفة العدالــة االنتقاليــة علــى فكــرة بســيطة ســوامها نســيان املاضــي واملصاحلــة معــه، 
والتوجــه للمســتقبل للبنــاء الدميقراطــي؛ وجتــاوز حجــم العنــف الــذي تســببت فيــه سياســة النظــام القــدمي 
واالنتكاســات التــي تســبب مــن خاللهــا يف خــرق القانــون والتَغــول يف توظيــف الســلطة بدواعــي االســتقرار 
واســتمرار النظــام. تســاعد هــذه اآلليــة علــى جتــاوز دوامــة العنــف التــي ميكــن أن يدخــل فيهــا املجتمــع 
خــالل مرحلــة التحــول، وتســاعد أيضــا يف ترضيــة خواطــر املتضرريــن املباشــرين مــن هــذه االنتهــاكات، 
حتــى ال يبقــى هنالــك حقــد أو رغبــة يف إحــالل االنتقــام، وبالتالــي الغــرق يف أوحــال الغــل والكراهيــة التــي 
ال ميكنهــا إال أن تعطــل مســار االنتقــال مــن الســلطوية نحــو الدميقراطيــة. كمــا أنهــا آليــة إذا أخذناهــا 
مــن اجلانــب املعيــاري كفيلــة بإحــالل الســلم االجتماعــي يف مجتمعــات متحولــة، وطــي صفحــة االنتهــاكات 

اجلســيمة حلقــوق اإلنســان مــع ضمــان عــدم تكــرار مــا جــرى عبــر قواعــد قانونيــة ومؤسســاتية.

ــم االنتقــال الدميقراطــي أو مــا  ــرة داخــل حقــل عل ــة معتب ــة مكان ــة االنتقالي ــة العدال ــل آلي لهــذا حتت
يســمى بـــ «اإلنتقالوجيــا« Transitologie، نظــرا للفعاليــة التــي أثبتتهــا داخــل املجتمعــات التــي اعتمدتهــا 
كآليــة للتحــول الدميقراطــي. فهــل الــدول العربيــة ذات املاضــي اآلليــم مــع حقــوق اإلنســان قــادرة أن حتــل 
ــا تداعــي األنظمــة الســلطوية الســابقة؟.  ــي خلفته ــة الهشاشــة الت ــة خصوصــا يف ظــل مرحل هــذه اآللي
يعتبــر املغــرب مــن البلــدان التــي قدمــت جتربــة رائــدة يف هــذا املجــال مــع »هيئــة اإلنصــاف واملصاحلــة« 
ــي اجتهــت  ــرة، وبعــض القــراءات الت ــات هــذه األخي ــة أجــرأة توصي رغــم النواقــص التــي صاحبــت عملي
إلــى أنهــا عمليــة كانــت تــروم احتــواء األصــوات املعارضــة، لكنهــا تبقــى بــؤرة بيضــاء يف عمليــة التطــور 

السياســي باملغــرب، وأحــد الدعامــات يف مســار التنميــة السياســية باملغــرب.

مــن غيــر املغــرب تبقــى البلــدان العربيــة مفتقــدة ملثــل هــذه التجربــة، خصوصــا البلــدان التــي عرفــت 
حــراكا ثوريــا خــالل الثــالث ســنوات املاضيــة، ممــا يشــكل حجــرة عثــرة أمــام مســار االنتقــال الدميقراطــي 
بهــذه البلــدان. وإن كانــت تونــس تبقــى االســتثناء يف هــذا البــاب، مــن خــالل إحداثهــا لــوزارة مكلفــة 

بالعــدل والعدالــة االنتقاليــة لكنهــا حلــد الســاعة الزالــت تســير ببــطء يف هــذا االجتــاه. 

قــد تكــون العدالــة االنتقاليــة أحــد الدعامــات التــي ميكــن أن تخــرج البلــدان العربيــة مــن حالــة الركــود 
الدميقراطــي الــذي تعرفــه، نظــرا للبنيــة الطائفيــة املتحكمــة يف أغلــب خريطتهــا السياســية. وقــد تكــون 
ــن  ــط ب ــي ترب ــة الت ــا يف العالق ــزال متحكم ــذي ال ي ــع املاضــي ال ــة الصــراع م ــن حال ــد م املخــرج الوحي

مختلــف الفاعلــن السياســين، وهــو مربــط املشــكل يف إحــالل الدميقراطيــة عربيــا. 

حيــث مــا دام الســؤال املطــروح هــو مــن يحكــم؟ وليــس كيــف نحكــم؟ لــن تســتطيع هــذه البلــدان التحــرر 
مــن ســلطة املاضــي، الــذي ال تريــد التصالــح معــه ليــس مبعنــى نســيانه ولكــن مبعنــى ضمــان عــدم تكــراره. 
وذلــك بإثباتــه والتعريــة عــن جســامته، وتقصــي احلقائــق عــن االختفــاء القســري، والوقــف عــن مســؤولية 
رجــال الدولــة، ثــم جبــر الضــرر. بتتبــع هــذه املراحــل يتــم اســتعادة الثقــة يف جهــاز األمــن الــذي يعتبــر 
ضمــان اســتقرار واســمرارية املجتمــع، ثــم جتديــد قواعــد العمــل السياســي وفــق معاييــر دميقراطيــة يتــم 
ــم امتصــاص الكراهيــة واحلقــد  ــا، ث ــرام حقــوق اإلنســان كمــا هــي متعــارف عليهــا دولي ــه احت مــن خالل
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الــذي قــد يكــون مســتكينا عنــد الضحايــا، ومــن خاللــه يتــم اللجــوء إلــى آليــة جبــر الضــرر بأشــكال متعددة 
ســواء بالتعويــض املــادي واملعنــوي وحفــظ الذاكــرة... ومــا إلــى ذلــك مــن إجــراءات متعــددة، التــي تعتبــر 

مركزيــة يف مسلســل عمليــة التحــول عبــر مصاحلــة الدولــة باملجتمــع، واســتعادة الشــرعية يف احلكــم.

خامتة:

يبقــى التحــدي األهــم داخــل بلــدان الثــورات العربيــة، كيفيــة التخلــص مــن البنــى الســلطوية التقليديــة 
التــي خلفتهــا األنظمــة السياســية الســابقة، مــع احلفــاظ مــا أمكــن علــى انســجام واســتقرار بنيــة املجتمــع 
بعيــدا عــن النَزعــة الطائفيــة واملذهبيــة، وبعيــدا عــن أشــكال العنــف املمنهــج التــي ال زالــت حتــول دون 
حتقيــق حتــول دميقراطــي ســليم يضمــن لكافــة أطــراف املجتمــع املشــاركة السياســية يف صناعــة القــرار 

رغــم اختــالف مشــاربهم وتوجهاتهــم االيديولوجيــة.

وبالرغــم مــن النظــرة املتشــائمة التــي أضحــت تطبــع خطابــات بعــض املتتبعــن للثــورات العربيــة، 
نظــرا لألعطــاب التــي تصادفهــا هــذه األخيــرة والتــي حتــول دون اســتكمال مســارها اإلصالحــي. إال أن 
احلديــث عــن إعــادة إنتــاج الســلطوية قــد يكــون حديثــا متســَرعا، بــدون االســتناد علــى مؤشــرات ميدانيــة 
قويــة، علــى اعتبــار أن الثــورات العربيــة قدمــت منوذجــا تفســيريا ملفهــوم الثــورة يف العصــر احلديــث، علــى 
ــددة املســارات  ــة متع ــة Long Revolution (5)، وهــي عملي ــورة الطويل ــه »راميوندويليامــز« بالث ــا نعت نحــو م
ــة  ــة واالجتماعي ــة املســتويات االقتصادي ــى كاف ــا، عل ــورة مبتغياته ــق الث ــى أن حتق ــال إل ــا طوي تأخــذ وقت
والثقافيــة. لهــذا قــد تصنــف الثــورات العربيــة يف هــذا البــاب حيــث لــن تلمــس ثمارهــا إال بعــد ســنوات 

قادمــة، وبعــد إعــادة تشــكل مســتويات اإلدراك والوعــي الثقــايف والسياســي للمجتمــع العربــي.   

Raymond Williams, The Long Revolution, (Broadview Press, March 2), 2001   (5)
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مت اصدار هذه الورقة ضمن مسابقة بحثية عن بعض التحديات 
السياسية األكثر إحلاحا يف املنطقة وذلك ضمن مشروع تنمية قدرات 

مراكز البحث بالعالم العربي الذى نفذه  معهد نواة )املعهد العربي للبحوث 
والسياسات( بالتعاون مع  الصندوق الوطني للدميقراطيNED  وقد مت 
عرض هذه  الورقة فى املؤمتر األول – إدارة املراكز الفكرية يف العالم 

العربي_ يف احلمامات/ تونس، وذلك من 21-18 أيلول 5)0).

الصندوق الوطني للدميقراطية 
)NED(

املعهد العربي للبحوث والسياسات 
)نواة(

لتحقيــق  ربحيــة مكرســة  غيــر  هــو مؤسســة خاصــة 
جميــع  يف  الدميقراطيــة  املؤسســات  وتعزيــز  النمــو 
ــي  ــدوق الوطن ــدم الصن ــم. ويف كل عــام، يق أنحــاء العال
للدميقراطيــة أكثــر مــن 000) منحــة لدعــم مشــاريع 
اجلماعــات غيــر احلكوميــة يف اخلــارج والتــي تعمــل مــن 
أجــل األهــداف الدميقراطيــة يف أكثــر مــن 90 بلــًدا.

يف  الصنــدوق  ظــل   ،(983 عــام  يف  تأسيســه  ومنــذ 
طليعــة النضــال الدميقراطــي يف كل مــكان، مــع تطــوره 
يف الوقــت ذاتــه إلــى مؤسســة متعــددة اجلوانــب تعــد 
محــوًرا للنشــاط واملــوارد والتبــادل الفكــري للنشــطاء 
يف  الدميقراطيــة  مجــال  يف  والباحثــن  واملمارســن 

جميــع أنحــاء العالــم.

هــو شــبكة رســمية مــن مؤسســات الفكــر والــرأي ومراكــز 
دراســة السياســات يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا. تســعى الشــبكة الــى توســيع قاعــدة أعضائهــا 
وبنــاء قدراتهــم وتعزيــز التعــاون والشــراكة بــن مؤسســات 
الفكــر والــرأي يف الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. 
واحللــول  العامــة  السياســات  بحــوث  لشــبكة  تشــجعا 
اخلالقــة بشــأن قضايــا الدميقراطيــة، األمــن، النمــو 
االقتصــادي والتنميــة، الصحــة العامــة، وحقوق اإلنســان. 
العربــي  الربيــع  معهــد  باســم  ســابقا  تعــرف  كانــت 
)ASI(، لتصبــح يف معهــد نــواة )املعهــد العربــي للبحــوث 
والسياســات( يف عــام 4)0) ولتصبــح شــبكة مســتقلة 
مــن مؤسســات الفكــر والــرأي الوليــدة يف جميــع أنحــاء 

ــا. ــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقي منطق
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