كـــارنيغي

مؤسسة

للسـالم الــــدولـــي

82
ت�شرين الثاين/نوفمرب 2009

ترقية الدميقراطية يف ال�شرق الأو�سط
لي�ست طريق ًا باجتاه واحد
مارينا �أوتاوي

خــــال�صــــــة

باحث �أول ومديرة برنامج ال�شرق الأو�سط

تتع ّر�ض الواليات املتحدة �إىل حم�أة �ضغوط لإحياء جهود ترقية الدميقراطية يف ال�شرق الأو�سط ،لكن الزخم لتحقيق الإ�صالح ال�سيا�سي تو ّقف يف
معظم املنطقة .ف�أحزاب املعار�ضة يف حالة انح�سار ،واحلكومات تقب�ض بحزم على زمام ال�سلطة �أكرث من �أي وقت م�ضى .ويف حني باتت �أ�شكال
والكم املتنامي من املد ّونات وا�سعة االنت�شار واملُنتقدة للحكومات ولأحزاب
جديدة من عملية احلراك ال�ساعي للتغيري ،على غرار االحتجاجات الع ّمالية ّ
املعار�ضة� ،إال �أنه يبقى على هذه الأ�شكال �إثبات فعاليتها كو�سيلة لدفع القادة �إىل تغيري �سيا�سات قائمة منذ �أمد طويل.
تعود املرة الأخرية التي واجهت فيها �إدارة �أمريكية ظروف ًا غري م�ؤاتية كهذه لرتقية الإ�صالحات ال�سيا�سية� ،إىل �أكرث من  30عام ًا ،حني د ُّ�شنت عملية
هل�سنكي �إبان احلرب الباردة .وقد ع ّلمتنا تلك التجربة �أنه على الواليات املتحدة منح املُحاورين املُتم ّنعني �شيئ ًا يريدونه� ،إذا ماكانت تتو ّقع منهم
االنخراط يف م�سائل قد ُي ّ
ف�ضلون عدم طرحها .لذا ،و�إذا ماكانت وا�شنطن تريد من البلدان العربية مناق�شة املبادئ الدميقراطية العاملية التي ينبغي
ّ
�أن ت�ستند �إليها �أنظمتها ال�سيا�سية ،يتعينّ عليها �أن تكون هي م�ستعدّة ملناق�شة املبادئ العاملية التي يجب �أن تُ�شكل �أ�سا�س �سيا�ساتها ال�شرق �أو�سطية.
التزال م�س�ألة ترقية الدميقراطية� ،أوحتى النزر
الي�سري من جهود حتقيق �إ�صالح �سيا�سي ،غائبة حتى
توجهات �إدارة �أوباما ال�شرق �أو�سطية .فالإدارة
الآن عن ّ
ر ّكزت على الق�ضايا الأ�صعب �أو ًال ،بو�صفها �ضرورة كما
يف حالة �إيران و�أفغان�ستان ،وبو�صفها اختيار ًا كما يف
حالة عملية ال�سالم العربي – الإ�سرائيلي� .أما عمليتا
الإ�صالح ال�سيا�سي والدميقراطية ،فقد مت �إرجا�ؤهما.
�إال �أن هذا ُيحتمل �أن يتغيرّ الآن ،بفعل املُنا�شدات من
ِق َب ْل املجتمع ال�سيا�سي الأمريكي ،واملن�ش ّقني العرب،
ّ
واملنظمات غري احلكومية ال�شرق �أو�سطية والدولية،
التي ت�ضغط على الإدارة لكي تتح ّرك� ،أولكي تُف�صح على
الأقل ،عما يتجاوز الت�صريحات املُن ّمقة التي ت�ض ّمنها
خطاب الرئي�س يف القاهرة يف حزيران/يونيو .2009

واحلال �أنه يجب االنكباب على م�س�ألة الإ�صالح
ال�سيا�سي ،لأن العديد من البلدان العربية – املُز ّودة
ب�أنظمة �سيا�سية ُمتخثرّ ة تخدم ب�شكل �أف�ضل احلفاظ
على الو�ضع الراهن بدل �أن تُو ّفر حلو ًال مل�شاكل جديدة
– تُواجه م�شاكل ج ّمة .والأمر هنا اليتع ّلق بنق�ص
الدميقراطية �أو �إهمال حقوق الإن�سان اللذين يجعالن
من الأنظمة ال�سيا�سية العربية مبثابة �إ�شكالية ،على
الرغم من �أهمية هاتني امل�س�ألتني ،بل �أي�ض ًا بعدم قدرة
العديد من احلكومات على اال�ستجابة �إىل الأزمات التي
تلوح يف الأفق .البل يف احلاالت ال ُق�صوى ،وال�سيما
يف حالة اليمن ،ميكن ربط حتقيق الإ�صالح ال�سيا�سي
مب�س�ألة بقاء الدولة.
الينبغي على �إدارة �أوباما االنكباب على م�س�ألة



مارينا �أوتاوي
متخ�ص�صة يف ق�ضايا الدميقراطية
و�إعادة الإعمار يف فرتة مابعد
ال�صراعات ،مع تركيز خا�ص على
م�شاكل التح ّول ال�سيا�سي يف ال�شرق
الأو�سط و�إعادة الإعمار يف العراق
و�أفغان�ستان والبلقان والدول
الإفريقية� .أوتاوي هي مديرة برنامج
ال�شرق الأو�سط يف م�ؤ�س�سة كارنيغي
لل�سالم الدويل ،وكبري باحثني
يف برنامج الدميقراطية وحكم
القانون الذي يح ّلل ك ً
ال من و�ضع
الدميقراطية يف جميع �أنحاء العامل
وم�ساعي الواليات املتحدة وغريها
من الدول لرتقية الدميقراطية.
قبيل ان�ضمامها �إىل امل�ؤ�س�سة� ،أجرت
�أوتاوي �أبحاثاً ل�سنوات عدة يف �إفريقيا
وال�شرق الأو�سط ،ود ّر�ست يف جامعة
�أدي�س �أبابا ،وجامعة زامبيا ،واجلامعة
الأمريكية يف القاهرة ،وجامعة
 Witwatersrandيف جنوب
�إفريقيا .وتنعك�س جتربتها البحثية
املع ّمقة من خالل �إ�صداراتها التي
تت�ض ّمن ت�أليف ت�سعة كتب وحترير
�ستة .وقد ن�شر �آخر كتبها بعنوان
Getting to Pluralism:
Political Actors in the
( Arab Worldقامت بتحريره

بالتعاون مع عمرو حمزاوي) ،يف
�أيلول�/سبتمرب .2009

حتليل �سيا�سي

الإ�صالح ال�سيا�سي يف ال�شرق الأو�سط من خالل العودة
�إىل ترقية الدميقراطية وفق اخلطوط التي اتّبعها
الرئي�س بو�ش .فقد خ ّلف َمزْ ُج بو�ش بني اخلطابات
املد ّوية ،والتهديدات املُ ّ
بطنة ب�إطاحة الأنظمة ،والربامج
العمالنية املتوا�ضعة للغاية على الأر�ض ،حفنة من
التغيريات امللمو�سة وقدر ًا كبري ًا من انعدام الثقة .البل
ثمة �أهم من ذلك وهو �أن الأحوال ال�سيا�سية يف املنطقة
باتت خُمتلفة جوهري ًا الآن� ،إذ �أدّت ثالثة تط ّورات على
وجه التحديد �إىل تغيري امل�شهد ال�سيا�سي :الأول هو
التغيريات احلا�صلة داخل احلركات الإ�سالمية التي كانت
طيلة العقد املن�صرم مبثابة املعار�ضة ال�سيا�سية الوحيدة
يف البلدان العربية .والثاين هو تزايد عجز امل�ؤ�س�سات
ّ
واملنظمات ال�سيا�سية القائمة عن التقاط اال�ستياء
واملطالبات ال�شعبية بالتغيري والتعبري عنها .فاملواطنون
لي�سوا غري مبالني �سيا�سي ًا ،البل هم يتجاوزون حدود
ال�سيا�سات التقليدية يف معر�ض تعبريهم عن مطالبهم
وا�ستيائهم� .أما التطور الثالث ،فهو تفاقم ه�شا�شة عدد
قليل من الدول العربية ،وتزايد عدم كفاية الأنظمة
ال�سيا�سية احلالية ملمار�سة حكم ف ّعال يف البلدان التي
ت�شهد تغيري ًا.

احلركات الإ�سالمية

�إبان ت�سعينيات القرن املن�صرم والن�صف الأول من
العقد احلايل ،كانت الأحزاب الإ�سالمية العب ًا رئي�س ًا يف
العديد من البلدان العربية .وخالل هذه الفرتة� ،شهدت
هذه الأحزاب حت ّو ًال عميق ًا� ،إذ اختارت امل�شاركة يف
العملية ال�سيا�سية ال�شرعية يف بلدانها ،وهو قرار تط ّلب
ت�أقلم ًا �إديولوجي ًا رئي�س ًا من جانبها :االعرتاف ب�شرعية
دولها املعنية ،وبالتايل التخ ّلي ال�ضمني عن هدف
توحيد الأمة حتت راية حكومة واحدة؛ وقبول التعدّدية،
التو�صل �إىل حلول و�سط .واحلال �أن هذا
وبالتايل حتمية ّ
مل يكن حت ّو ًال �سه ًال والكام ًال �أي�ض ًا ،واليزال ثمة مناطق
�إديولوجية رمادية ،كما تتوا�صل ال�صراعات الداخلية يف
جميع هذه احلركات .بيد �أن احلركات الإ�سالمية يف
ثمانية بلدان عربية (املغرب ،اجلزائر ،م�صر ،لبنان،
الأردن ،الكويت ،البحرين ،اليمن) �إ�ضافة �إىل فل�سطني،
ح ّققت االنتقال نحو امل�شاركة ودخلت املُعرتك ال�سيا�سي.
وقد �أظهرت �سل�سلة من االنتخابات التي جرت يف
الن�صف الأول من العقد احلايل �أن هذه اال�سرتاتيجية

ت�ؤتي ثمرها ،حيث فازت جميع الأحزاب الإ�سالمية
امل�شارِكة مبقاعد برملانية .البل ح�صلت هذه الأحزاب يف
اجلزائر ،ولبنان ،والكويت ،واليمن ،على حقائب وزارية،
و�ش ّكلت احلكومة يف فل�سطني �إىل حني و�ضع ال�ضغط
اخلارجي حد ًا لهذه التجربة.
بحلول نهاية العقد املن�صرم ،حت ّول هذا امل�سار يف
االجتاه املعاك�س .فقد �أ�سفرت االنتخابات الربملانية
�أواملحلية التي جرت م�ؤخر ًا يف بلدان تختلف عن
بع�ضها بع�ض ًا مثل املغرب ،والأردن ،وم�صر ،والكويت،
عن خ�سائر �إ�سالمية .ثم �أن ّ
املنظمات التي كانت على
قناعة قبل �سنوات قليلة ب�أن �سلطتها �ستُوا�صل النمو،
بد�أت تُبدي قلق ًا حيال ا�ستمرار وجودها نف�سه .هذا
االرتكا�س جنم جزئي ًا عن احلقيقة ب�أن العديد من
الأنظمة احلاكمة التي ت�صبو �إىل احلفاظ على متا�سك
�سلطتها ،فاقمت من وترية قمع خ�صومها الأقوى� ،ضاربة
على وتر التط ّرف الإ�سالمي والإرهاب .عالوة على ذلك،
مل يكن يف حوزة الأحزاب الإ�سالمية ال�شيء الكثري
لتُظهره كثمرة مل�شاركتها� :صحيح �أنها نالت التمثيل،
�إال �أنها المتلك ت�أثري ًا على ال�سيا�سات العامة ،نظر ًا
�إىل �صغر حجم مم ّثليها و�إىل عدم امتالكها اخلربة يف
جمال �صياغة ال�سيا�سات� .إ�ضافة �إىل ذلك� ،شرع بع�ض
�أتباعها يف توجيه �أ�صابع االتهام �إليها ب�أنها تخ ّلت عن
املبادئ الإ�سالمية ل�صالح حتقيق املكا�سب ال�سيا�سية.
واحل�صيلة �أن الأحزاب الإ�سالمية �شهدت تراجع ًا يف
من�سوب ت�أييدها.
�أخري ًا ،مل َ
حتظ الأحزاب الإ�سالمية البتّة باعرتاف
الواليات املتحدة و�أوروبا على �أنها قوى �سيا�سية �شرعية.
وحتى �أكرث الأحزاب الإ�سالمية اعتدا ًال ،على غرار
حزب العدالة والتنمية املغربي ،بقيت �إىل حد ما مو�ضع
�شبهة� ،إذ �أن املخاوف الغربية من �أن الأحزاب الإ�سالمية
تُ�شارك يف العملية الدميقراطية لأ�سباب تكتيكية فقط،
و�أنها قد ت�سعى �إىل فر�ض دولة �إ�سالمية �إذا مافازت ،مل
تتبدّد �أبد ًا .لذا ،ف�إن الق�صة الزاخرة للتجربة اجلزائرية
يف ت�سعينيات القرن املا�ضي (اخلوف من حتقيق
الإ�سالميني فوز ًا انتخابي ًا يف العام  ،1992دفع اجلي�ش
�إىل اال�ستيالء على ال�سلطة ،ما �أطلق �شرارة �سنوات من
ال�صراع الذي �شهد قتا ًال وح�شي ًا بني الإ�سالميني وبني
قوات الأمن) التزال تُلقي بظاللها على فهم الغرب
للحركات الإ�سالمية .وهكذا ،حني ح�صلت جماعة

ترقية الدميقراطية يف ال�شرق الأو�سط لي�ست طريقاً باجتاه واحد

الإخوان امل�سلمني امل�صرية على  20يف املئة من املقاعد
ف�سرت الواليات
يف انتخابات العام  2005الربملانيةّ ،
املتحدة احل�ضور املُتجدّد ملعار�ضة يف الربملان على �أنه
نك�سة ولي�س مك�سب ًا للدميقراطية .وحني فازت حما�س
يف االنتخابات الفل�سطينية يف كانون الثاين/يناير
 2006يف انتخابات اعتُربت من ِق َبل جميع املراقبني
حرة وعادلة ب�شكل ا�ستثنائي ،رف�ضت الواليات املتحدة
والبلدان الأوروبية التعاطي مع احلكومة اجلديدة مامل
تعرتف حما�س على الفور ب�شرعية دولة �إ�سرائيل ،البل
قامت بد ًال من ذلك بفر�ض عقوبات عليها .وهذا ّ
د�شن
عملية د ّمرت �أي مظهر من مظاهر ال�شرعية الد�ستورية
يف فل�سطني ،و�أدّى �إىل �شرخ �أثبت �إىل الآن �أنه ع�صي
على الر�أب بني حما�س وفتح ،وبني قطاع غزة وال�ضفة
الغربية.
والواقع �أن الت�ضع�ضع احلايل للأحزاب الإ�سالمية
التي �سعت �إىل امل�شاركة يف النظام ال�سيا�سي ،لي�س تط ّور ًا
�إيجابي ًا بالن�سبة �إىل م�ستقبل الإ�صالح ال�سيا�سي يف
العامل العربي� .إذ ب�سبب عدم فعالية املعار�ضة العلمانية
�إىل حد كبري يف كل مكان تقريب ًا ،ف�إن ت�ضع�ضع الأحزاب
الإ�سالمية يعني �إ�ضعاف املعار�ضة بر ّمتها ،وبالتايل لي�س
من املُحتمل �أن تُبادر احلكومات �إىل الإ�صالح مامل تُواجه
�ضغوط ًا ومطالب داخلية .كذلك ،ثمة �صراع على النفوذ
يدور داخل العديد من الأحزاب واحلركات الإ�سالمية –
يف الأردن ،وم�صر ،واجلزائر ،على �سبيل املثال – حيث
ُيواجه الإ�صالحيون خطر التهمي�ش .ويف حني مل َي ُق ْم �أي
حزب بالرتاجع عن قرار امل�شاركة يف العملية ال�سيا�سية
ال�شرعية� ،إال �أن بع�ض هذه الأحزاب تتداول �إمكانية
مقاطعة االنتخابات الربملانية املُقبلة .هذا مايحدث مث ًال
يف جمعية الوفاق يف البحرين ،فيما قد يمُ نع الإخوان
امل�سلمون امل�صريون من امل�شاركة مبوجب قانون انتخابي
جديد.
ً
ً
قد ُيجادل البع�ض ب�أن هذا ُي�ش ّكل «تخ ّل�صا ج ّيدا» من
امل�شكلة ،بيد �أن الأمر لي�س على هذا النحو لأن الناخبني
ال�سابقني املتن ّورين الذين يدعمون احلركات الإ�سالمية،
الينقلبون �إىل ليرباليني علمانيني .فالعديد منهم يبتعدون
بب�ساطة عن ال�سيا�سة ،كما يبدو جلي ًا من خالل الإقبال
ال�ضعيف للغاية على االقرتاع يف معظم االنتخابات.
كما �أن البع�ض يعودون �إىل املُعتقدات املُبكرة للأمنوذج
الأ�صلي للحركة الإ�سالمية� ،أي جماعة الإخوان امل�سلمني،
و ُير ّكزون جمدّد ًا على الدعوة – �أي على م�شروع �أ�سلمة



املجتمع .ويف هذه الأثناء ،ت�شهد املجموعات ال�سلفية،
التي يلتزم �أع�ضا�ؤها املمار�سات الإ�سالمية ال�صارمة يف
حياتهم اخلا�صة ،منو ًا ّ
مطرد ًا .وعلى الرغم من �صعوبة
توثيق انت�شار ال�سلفية االجتماعية ،ناهيك عن حتديد

ّ
واملنظمات ال�سيا�سية الر�سمية
تبدو العمليات
يف بلدان عربية عدة غري ذي جدوى ،على نحو
ّ
مطرد ...وبد�أ املواطنون يتح ّولون نحو �أ�ساليب
بديلة للتعبري عن رغبتهم يف التغيري.
حجمها لأن هذه املجموعات تنزع �إىل �أن تكون �صغرية
ومجُ ّز�أة� ،إال �أنها باتت ظاهرة �أكرث و�ضوح ًا� .صحيح
�أن ال�سلفية االجتماعية التُ�ش ّكل خطر ًا �سيا�سي ًا يف حد
ذاتها مبا �أنها تُر ّكز على ال�سلوك الفردي� ،إال �أنه ميكنها
ب�سهولة حيازة تالوين �سيا�سية فيما هي تنت�شر ،كما
حدث يف املغرب حني �أ�صبحت منظمة العدل والإح�سان،
التي ُيفرت�ض �أنها منظمة �إ�سالمية غري �سيا�سية ،تُقا َرب
على �أنها قوة �سيا�سية رئي�سة حُمتملة تنتظر الفر�صة
املالئمة.

مابعد ال�سيا�سات التقليدية

ّ
واملنظمات ال�سيا�سية الر�سمية يف
تبدو العمليات
بلدان عربية عدة غري ذي جدوى ،على نحو ّ
مطرد� .إذ
ُيظهر الإقبال ال�ضعيف على االقرتاع �أن ال�شعب الين�سج
�أوهام ًا حول االنتخابات والأحزاب ،مبافيها على نحو
متزايد تلك الإ�سالمية .وعلى الرغم من �صعوبة العثور
على �أرقام دقيقة ،حيث تُبالغ احلكومات عادة يف
�ش�أن ن�سب امل�شاركة يف االقرتاع فيما تُبالغ جمموعات
املعار�ضة يف االجتاه املُعاك�س� ،إال �أنه لي�س ثمة �شك ب�أن
الإقبال على االقرتاع �ضعيف.
وهكذا ،بد�أ املواطنون يتح ّولون نحو �أ�ساليب بديلة
للتعبري عن رغبتهم يف التغيريَ .ف ُه ْم ُيعبرّ ون ّ
باطراد عن
ا�ستيائهم لي�س من خالل ّ
املنظمات ال�سيا�سية بل عرب
ّ
املنظمات غري احلكومية ،واملد ّونات ،وال�شبكات غري
الر�سمية املُنت�شرة يف و�سائل الإعالم االجتماعية .الأثر
الفوري لذلك قد يكون مذه ًال يف بع�ض الأحيان ،حيث
مت ّكن م�ستخدمو موقع فاي�سبوك امل�صريون من تنظيم
�إ�ضراب عام يف ني�سان�/أبريل  .2008هذا الإ�ضراب،



حتليل �سيا�سي

على غرار جميع الإ�ضرابات العامة ،مل َيدُم طوي ًال ،كما
ف�شلت حماولة تكرار هذا الإجناز يف ال�سنة التالية ،بيد
�أنه مع ذلك ُن ّفذ من دون م�ساعدة الأحزاب ال�سيا�سية
�أونقابات الع ّمال .واحلال �أن م�صر التُ�ش ّكل املثال
الوحيد على احلراك ال�ساعي للتغيري� .إذ يجد اال�ستياء
االجتماعي واالقت�صادي يف بلدان عدة يف �شمال �إفريقيا
وامل�شرق العربي تعبري ًا عنه على نحو ّ
مطرد يف ُك ٍل
من الإ�ضرابات غري املُ�ص َّرح بها نقابي ًا والتظاهرات
التي ُي ّ
نظمها نا�شطون حمليون ،ولي�س نقابات الع ّمال
�أوالأحزاب ال�سيا�سية.
وجه املد ّونون االنتقادات لي�س �إىل
بدورهمُ ،ي ّ
ً
احلكومة وح�سب ،بل �أي�ضا �إىل الأحزاب ال�سيا�سية،
ومن �ضمنها الإ�سالمية .ثم �أن جماعة الإخوان امل�سلمني
لديها مد ّونوها .لكن ،وعلى عك�س االفرتا�ض ال�شائع

بالن�سبة �إىل �أولئك الذين يتط ّلعون �إىل التغيري
كما �إىل خ�صوم النظام ،ثمة خياران اثنان
الثالث لهما :امل�شاركة يف االنتخابات �أواللجوء
�إىل العنف.
ب�أن الأع�ضاء اليافعني الذين ي�ستخدمون التكنولوجيا
احلديثة ،يمُ ّثلون بال�ضرورة تعبري ًا �أكرث ع�صرية عن
الإ�سالم وي�ضغطون لتحقيق الإ�صالح يف ّ
منظماتهم
وجمتمعاتهم ،ف�إن العديدين منهم يتوقون بد ًال من
ذلك �إىل حتقيق �صفاء �إديولوجي �أكرب .لذا ،لي�س ثمة

كادر

ترابط وا�ضح بني خيار املرء التكنولوجي وبني خياراته
االجتماعية – ال�سيا�سية املُ ّ
ف�ضلة.
هذه احليوية يف ال ُف�سحة الوا�سعة من ال�سيا�سات غري
التقليدية تقف على طريف نقي�ض مع العملية ال�سيا�سية
الر�سمية ،حيث املعار�ضة مكمومة الفم ،وحيث تحُ كم
احلكومات قب�ضتها بحزم على ال�سلطة ،فيما ال�شعب
المبال .لذلك ،ي�ستحق ازدهار ال�سيا�سات غري
يبدو
ٍ
التقليدية املُتا َبعة الوثيقة ،على رغم �أن الأهمية بعيدة
املدى لهذه ال�سيا�سات التزال ع�ص ّية على التو ّقع ورمبا
يكون �أي�ض ًا من ال�سهل املغاالة يف تقييمها� .صحيح �أنه
لي�س ثمة �شك يف �أن االختمار حقيقي� ،إال �أنه لي�س يف
مقدور �أحد احلكم حق ًا ب�أنه �سيدوم� ،إذ يمُ كن للمد ّونني
وم�ستخدمي موقع فاي�سبوك ال�ش ّبان �أن يهد�أوا و�أن
ُير ّكزوا على حياتهم ال�شخ�صية يف امل�ستقبل ،كما فعل
معظم النا�شطني الطالبيني يف الأيام اخلوايل .ثم �أن
واقع اختالف تكنولوجيا االحتجاج اليوم عما كانت
عليه يف املا�ضي ،اليعني بال�ضرورة �أن احلراك ال�ساعي
للتغيري اجلديد �س ُيثبت �أنه �أكرث دميومة .لكن ،ومن
ناحية �أخرى ،قد ُيثبت هذا احلراك بالفعل �أنه مبثابة
منحى بعيد املدى قد ُيعيد ت�شكيل معامل امل�شهد ال�سيا�سي
يف بع�ض البلدان.
يتعينّ على هذا احلراك� ،إذا ما �أراد حتقيق ت�أثري
ُم�ستدام� ،أن ين�أى بنف�سه عن االحتجاج و�أن ُيقيم �صلة
و�صل مع �سيا�سات البلد العادية� ،أي مع العمليات التي
تُو ّزع ال�سلطة وتُراقب عمل احلكومات وامل�ؤ�س�سات .ففي
معظم البلدان العربية ،لل�سيا�سات مك ّون انتخابي قوي،
ويف معظم الأحيان ،جتري االنتخابات بانتظام يف جميع

ن َِ�سب الإقبال على االقرتاع يف االنتخابات الربملانية
()2005

م�صر

٪ 23

املغرب

		
)2002( ٪ 51.61

)2007( ٪ 37

الأردن

		
)2003( ٪ 58.80

)2009( ٪ 42

الكويت ٪ 65

		
()2006

)2009( ٪ 50

البحرين ٪ 53
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)2007( ٪ 72

ترقية الدميقراطية يف ال�شرق الأو�سط لي�ست طريقاً باجتاه واحد

البلدان العربية خارج اخلليج (وحتى يف اخلليج ،تُ�ش ّكل
الكويت ا�ستثناء حيث يوجد فيها نظام قوي يعتمد على
االنتخابات ،على رغم �أنه غري م�ستق ّر ،وبرملان ُيعترب
الأكرث ن�شاط ًا يف املنطقة العربية) .لكن ،مع ذلك ،تبقى
الأنظمة احلاكمة يف �سدّة ال�سلطة ،بعد انتخابات تلو
الأخرى ،لي�س ب�سبب الدعم ال�شعبي بل من خالل مزيج
من القمع واملح�سوبيات والتالعب بنتائج االنتخابات.
ولذا ،وبالن�سبة �إىل �أولئك الذين يتط ّلعون �إىل التغيري
كما �إىل خ�صوم النظام ،ثمة خياران اثنان الثالث لهما:
امل�شاركة يف االنتخابات �أواللجوء �إىل العنف .بيد �أن
عدد ًا قلي ًال من ّ
املنظمات تلج�أ �إىل العنف ،واليبدو يف
معظم البلدان �أن الأ�شخا�ص الذين تقع ُقرعتهم على هذا
اخليار يزدادون قوة� ،أولي�س بعد على الأقل .وهذا يعني
يتوجب يف مرحلة مع ّينة على �أولئك الذين ي�سعون �إىل
�أنه ّ
التغيري� ،إقامة �صلة و�صل مع عملية ال�سيا�سات العادية
وحماولة الت�أثري يف االنتخابات .و�إىل الآن ،لي�س ثمة دليل
على �أن الأ�شخا�ص الذين �سعوا �إىل منافذ جديدة للتعبري
عن ا�ستيائهم ومعار�ضتهم ،على ا�ستعداد للعودة �إىل
الن�شاط ال�سيا�سي التقليدي .وهذا مايجعل من امل�شهد
ال�سيا�سي يف البلدان العربية �أر�ض ًا وعرة حق ًا بالن�سبة
�إىل الإ�صالح ال�سيا�سي.

ه�شا�شة الدولة والأنظمة ال�سيا�سية
غري املالئمة

امل�س�ألة الأخرية التي يتعينّ على �إدارة �أوباما �أخذها
يف احل�سبان� ،إذا ما �أرادت تد�شني م�شروع ذي �صدقية
وطويل الأمد لدفع الإ�صالح ال�سيا�سي ،هي �أن العديد

من البلدان العربية تُعاين لي�س من عجز دميقراطي
حاد وح�سب ،كما �أ�شارت تقارير التنمية الب�شرية العربية
املُتتالية ،بل �أي�ض ًا من عجز عن احلكم بفعالية .وهذا
الو�ضع يزداد �سوء ًا .العجز الدميقراطي هو م�شكلة عامة
على امتداد املنطقة ،لكن ثمة تالوين هامة يف ُك ٍل من نوع
ومدى �ضعف احلوكمة .ففي بع�ض البلدان ،وال�سيما يف
اخلليج ،مل يرتافق التح ّول ال�سريع لالقت�صاد واملجتمع
مع حت ّول �سريع موازٍ يف �أنظمة احلوكمة ،ماخلق توتّرات
مل يكن ثمة مفر منها .ويف جمموعة وا�سعة �أخرى من
البلدان ،هناك التوازن خطري بني قدرة احلكومة على

ّ
تتخطى
بكلمات �أخرى ،م�شاكل الإ�صالح ال�سيا�سي
م�س�ألة الدميقراطية ب�أ�شواط .ولذا ،ينبغي على
اجلهود اجلديدة لالنخراط مع العامل العربي
�أن ت�ضع الدميقراطية يف �سياق �أو�سع.
ال�سيطرة باملعنى ال�سلبي – �أي احل�ؤول دون حدوث
الأ�شياء التي ترف�ضها – وبني قدرتها على حت�سني الأداء
االقت�صادي �أوتوفري اخلدمات املطلوبة .وهذه م�شكلة
عامة يف بلدان مثل اجلزائر ،وليبيا ،وم�صر ،و�سورية،
�أي� :أنظمة �سلطوية قوية ،لكن حوكمة غري ف ّعالة.
اليجب �أن يتوهمنّ �أحد ب�أن االنفتاحات الدميقراطية
يف بلدان كهذه ميكن �أن ت�ؤدّي �إىل حوكمة �أف�ضل :فالأنظمة
التي تُواجه انتخابات تناف�سية ،تتع ّر�ض �إىل ال�ضغوط
لتحقيق �شيء ما ملواطنيها بهدف احلفاظ على دعمهم.

عدد املقاعد التي فازت بها الأحزاب الإ�سالمية
املغرب (حزب العدالة والتنمية)

)1997( 9

)2002( 42

م�صر (جماعة الإخوان امل�سلمني)

)1999( 17

)2005( 88

الكويت (احلركة الد�ستورية الإ�سالمية) )2006( 6
الأردن (جبهة العمل الإ�سالمي)

)2003( 17

* )2006( 46

)2009( 1
)2007( 6

* �إن عدد املقاعد التي فاز بها حزب العدالة والتنمية يف انتخابات العام  2006مُ�ض ّلل� ،إذ خ�سر احلزب مليون
�صوتاً باملُقارنة مع العام .2000





حتليل �سيا�سي

بيد �أن العديد من هذه البلدان جتد �أنه من الأ�سهل
حتقيق ذلك من خالل املح�سوبيات واملبادرات ال�شعبوية
التي قد جتذب الأ�صوات لكنها تزيد البلد �إفال�س ًا ،بد ًال
من الت�صدّي �إىل امل�شكالت اجلدّية الكامنة.
و�أخري ًا ،ثمة مناذج متف ّرقة من حاالت �ضعف �شرعية
الدولة والقدرة على احلوكمة ،يهون �أمامها العجز
الدميقراطي :فاليمن ُيواجه مت ّرد ًا خطري ًا يف ال�شمال

مات�ستطيع الواليات املتحدة تقدميه �إىل
جدية
البلدان العربية كمقابل يف عملية ّ
لرتقية الإ�صالح ال�سيا�سي ،هو اتفاق حول
املبادئ ،والقوانني الدولية ،واملواثيق التي
تلتزم جميع الأطراف باحرتامها.
وحركة انف�صالية ُمتنامية يف اجلنوب ،وهو يبدو عاجز ًا
�شح م�صادره املائية �أوالتخطيط
عن تد ّبر �أمر م�س�ألة ّ
ملُواجهة الن�ضوب املُت�سارع الحتياطاته النفطية� .أما
ال�سودان ،فهو ُمنق�سم �أكرث من �أي وقت م�ضى .ثم �أن
جميع الرهانات حول م�ستقبل العراق وفعالية حكومته
تزعزعت بالتزامن مع تق ّل�ص الوجود الأمريكي هناك.
وبالتايل ،معاجلة م�س�ألة العجز الدميقراطي قد التفعل
الكثري على الأرجح مل�ساعدة هذه البلدان على جت ّنب
احتمال الو�صول �إىل مرحلة الدولة الفا�شلة.
بكلمات �أخرى ،م�شاكل الإ�صالح ال�سيا�سي ّ
تتخطى
م�س�ألة الدميقراطية ب�أ�شواط .ولذا ،ينبغي على
اجلهود اجلديدة لالنخراط مع العامل العربي �أن ت�ضع
الدميقراطية يف �سياق �أو�سع.

�أجندة وا�سعة

�ستكون امل�س�ألة م�س�ألة وقت فقط قبل �أن تبد�أ �إدارة
�أوباما يف ال�سعي �إىل �إعادة �إطالق �أجندة �إ�صالح �سيا�سي
يف ال�شرق الأو�سط .البل انطلقت بالفعل بع�ض املناق�شات
يف هذا االجتاه على رغم �أنه لي�س ثمة دالئل بعد على
تبلور مقاربة ما .ففي ال�شهور الأوىل من فرتة واليته،
كان يمُ كن للرئي�س �أوباما ،مدعوم ًا مب�ستوى �شعبيته على
امتداد العامل العربي ومن تو ّقعات حتقيق اخرتاق يف

عملية ال�سالم العربية – الإ�سرائيلية ويف املفاو�ضات مع
�إيران� ،أن يتجاهل م�س�ألة الإ�صالح ال�سيا�سي .بيد �أن الأمل
يف حتقيق اخرتاقات �سريعة تبدّد ل�صالح االعتقاد الواثق
ب�أن هذه امل�سائل �ستتط ّلب جمهود ًا طوي ًال و�صعب ًا ،كما �أن
نتائجها لي�ست م�ضمونة يف خامتة املطاف .وهكذا ،باتت
ال�صحافة العربية حالي ًا تُ�ش ّكك علن ًا يف ت�صميم �أوباما
على تغيري ال�سيا�سات العامة الأمريكية يف املنطقة،
وت�شجب �إذعانه للحكومة الإ�سرائيلية .وبالتايل ،مل َت ُع ْد
امل�س�ألة �سوى م�س�ألة وقت قبل �أن تبد�أ هذه ال�صحافة
باالدعاء ب�أنه تخ ّلى �أي�ض ًا عن �أجندة الإ�صالح ال�سيا�سي.
عالوة على ذلك ،ثمة قلق متجدّد من �أن البلدان التي
تُعاين من م�شكالت كبرية مع حكومات متك ّل�سة ،على
غرار م�صر واململكة العربية ال�سعودية ،قد تُواجه قريب ًا
�أزمات مامل تُبادر يف اتّخاذ خطوات ت�صحيحية.
�إن الأدوات التي ا�ستخدمتها الواليات املتحدة للرتويج
للإ�صالح ال�سيا�سي منذ نهاية احلرب الباردة ،كانت
ُم�ص َّممة لظروف خمتلفة وواعدة �أكرث .بيد �أن الربامج
التي ُو�ضعت لدعم وتعزيز احلكومات الدميقراطية
املُ�ش َّكلة حديث ًا التنطبق بالت�أكيد على ال�شرق الأو�سط،
حيث الأنظمة احلاكمة تمُ �سك بحزم بزمام ال�سلطة حتى
�أكرث مما كانت تفعل قبل �سنوات قليلة خلت .لذا ،الجدوى
من تعزيز الربملانات طاملا بقيت حتت �سيطرة �أن�صار
احلكومات �أومن تُع ّينهم� ،أوالعمل على حت�سني ا�ستقاللية
احل�سا�سة �إىل
ال�سلطة الق�ضائية فيما تُنقل املحاكمات ّ
حماكم خا�صة مبوجب قوانني الطوارئ.
كذلك ،التجُ دي هذه الأدوات كثري ًا يف البلدان التي
الت�ستطيع احلكومة فيها ،و�إن كانت �سلطوية ،ب�سط
�سيطرتها على خمتلف �أنحاء البالد ،وحيث الدولة يف
حد ذاتها ُمهدّدة .فعلى املدى الق�صري� ،سيبقى على
حكومة مينية �أكرث دميقراطيةُ ،مقاتلة التم ّرد يف ال�شمال
واالنف�صال يف اجلنوب .ثم �أن الواليات املتحدة المتلك
�سوى نفوذ حمدود على بلدان عربية عدة .فالربامج
املُعدّة حلث احلكومات املُعتمِ دة على امل�ساعدات واله�شة
ن�سبي ًا على فتح املجال ال�سيا�سي� ،أقنعت بع�ض القادة
الإفريقيني ب�إجراء انتخابات تعدّدية ب�سبب حاجتهم
�إىل م�ساعدات اقت�صادية متوا�صلة .بيد �أن العديد من
البلدان العربية التعتمد على امل�ساعدات الأمريكية ،بل
على العك�س ،الواليات املتحدة هي من يعتمد على نفط
هذه البلدان� .أما البلدان التي تتل ّقى دفعات كبرية من

ترقية الدميقراطية يف ال�شرق الأو�سط لي�ست طريقاً باجتاه واحد

امل�ساعدات الأمريكية ،فهي تر ّد اجلميل للواليات املتحدة
من خالل التعاون يف جمال برامج مكافحة الإرهاب
�أوتقدمي التنازالت ال�سيا�سية حيال �إ�سرائيل .وبالتايل،
من �ش�أن تعليق امل�ساعدات لهذه البلدان �أن ُيزعزع
امل�صالح الأمريكية.
رجح �أن يكون للحل االنكفائي يف جمال
من غري املُ ّ
ترقية الدميقراطية ،عرب دعم ّ
منظمات املجتمع املدين
والأحزاب ال�سيا�سية ،كبري �أثر يف بلدان ن�شطت يف
ال�سنوات الأخرية ،وبد�أب ،على �سنّ قوانني ت�س ّد املجال
ال�سيا�سي يف وجه ّ
املنظمات امل�ستق ّلة .ويف خامتة
املطاف ،ف�إن املقاربة الأكرث راديكالية للدميقراطية
والتي ا�ستُخدمت يف بع�ض الأوقات – ت�شجيع “ثورة
خمملية” – التُ�ش ّكل حق ًا خيار ًا �سوى يف بلد يتمتّع �أ�ص ًال
عال من احلراك الداخلي ،بيد �أن مثل هذا
مب�ستوى ٍ
ً
احلراك اليتوافر يف �أي بلد عربي حاليا .وعلى �أي حال،
تبقى م�س�ألة ما �إذا كانت امل�ساعدات اخلارجية قد لعبت
يف �أي وقت دور ًا حا�سم ًا يف انتفا�ضات �صربيا و�أوكرانيا
وجورجيا ،مثار جدل ونقا�ش.
بكلمات �أخرى ،لي�س ثمة �سبيل وا�ضح �أمام الواليات
املتحدة لرتقية الإ�صالح ال�سيا�سي يف العامل العربي .فهي
يجب �أن ت�ضغط على احلكومات العربية ،لكنها المتلك
ال�سلطة لدفعها �إىل فعل ما التريد فعله ،كما لي�ست
لديها ال�سلطة املعنوية لإقناع الأنظمة ب�أن تتغيرّ �أوحلفز
املعار�ضة .وعلى رغم �أن معدالت املقبولية ال�شعبية
للواليات املتحدة ت�شهد ارتفاع ًا من ن�سبة مادون الع�شرة
يف املئة التي انحدرت �إليها يف ظل �إدارة بو�ش� ،إال �أنها
تبقى ُمنخف�ضة ب�شكل كبري .وهذا يعني �أنه �إذا ماكانت
�إدارة �أوباما ت�أمل يف �إطالق عملية جدّية تُو ّفر ب�صي�ص
�أمل بالتغيري ،فعليها �أن تُقدّم �شيئ ًا ترى فيه احلكومات
العربية ماي�ستحق عناء اال�ستجابة.
واحلال �أنه �إذا ما �أردنا العثور على و�ضع ُم�شابه ،ولو
قلي ًال� ،سيكون من ال�ضروري العودة �إىل حقبة احلرب
الباردة و�إىل الأو�ضاع التي كانت �سائدة يف الكتلة
ال�شيوعية حني جرى �إطالق العملية التي قادت �إىل
اتفاقية هل�سنكي النهائية .فعلى غرار احلكومات العربية
الآن ،مل يكن االحتاد ال�سوفياتي يئن حتت وط�أة �ضغط
داخلي ال ُيقا َوم لالنخراط يف حوار حول الإ�صالح وحقوق
الإن�سان ،وبالت�أكيد لي�س لالنخراط يف حوار من هذا
النوع مع الواليات املتحدة .بيد �أنه فعل ذلك لأن املُقابل

مت ّثل يف االعرتاف الر�سمي بحدود مابعد احلرب العاملية
الثانية يف �أوروبا .لقد كانت عملية هل�سنكي مبثابة م�شروع
طموح للغاية ُي ّ
غطي مروحة وا�سعة من الق�ضايا ،واليتعينّ
على �إدارة �أوباما القيام بجهد يف نطاق مماثل .لكن،
مع ذلك ،ثمة درو�س ميكن تع ّلمها من عملية هل�سنكي:
الأول �أن الواليات املتحدة الت�ستطيع حمل احلكومات التي
الت�شعر بتهديد داخلي على االنخراط يف مناق�شات جادة
حول م�س�ألة الإ�صالح ال�سيا�سي ،مامل تكن هي م�ستعدّة
لتقدمي �شيء يف املقابل يكون هام ًا للغاية بالن�سبة �إىل
هذه احلكومات .الدر�س الثاين ،هو �أن الواليات املتحدة
الت�ستطيع �أن تق ّرر ماهية التغيريات التي يجب �أن حتدث،
بل هي حتتاج �إىل التفاو�ض حول تفاهم ما.
مات�ستطيع الواليات املتحدة تقدميه �إىل البلدان
العربية كمقابل يف عملية جدّية لرتقية الإ�صالح
ال�سيا�سي ،هو اتفاق حول املبادئ ،والقوانني الدولية،
واملواثيق التي تلتزم جميع الأطراف باحرتامها� .إذ
لطاملا ا�شتكت البلدان العربية من خرق الواليات املتحدة
للعديد من املبادئ الدولية يف �سيا�ساتها ال�شرق �أو�سطية.
ويتمحور معظم النقد حول �سيا�سات الواليات املتحدة
العامة ب�صورة حتمية �إزاء �إ�سرائيل ،على غرار الت�سامح
الأمريكي املزعوم مع االنتهاكات الإ�سرائيلية للقوانني
الدولية يف مايتع ّلق بق�ضية الالجئني �أوب�سلوك �سلطات
االحتالل .بيد �أن احلكومات العربية تثري الت�سا�ؤالت
�أي�ض ًا حيال التف�سري الأمريكي لتطبيق بنود اتفاقية
جنيف على العراق �أوغوانتانامو ،وتتّهم وا�شنطن بتطبيق
معايري خمتلفة على بلدان خمتلفة (على �سبيل املثال،
اتهام الرئي�س عمر الب�شري بارتكاب جمازر يف ال�سودان،
مع ال�سعي �إىل دفن تقرير غولد�ستون الذي يزعم ارتكاب
�إ�سرائيل جرائم حرب خالل حرب غزة� ،أوانتقاد البلدان
العربية لعدم �إجرائها انتخابات عادلة ،تزامن ًا مع رف�ض
االعرتاف ب�شرعية فوز حما�س يف فل�سطني يف انتخابات
اعتُربت على نطاق وا�سع عادلة).
وجهة من البلدان
هذا اليعني �أن االنتقادات املُ َّ
ربرة دوم ًا .لكن� ،إذا ما �أرادت الواليات املتحدة
العربية ُم ّ
�إقناع احلكومات العربية ب�أن مطالبها ب�ش�أن حتقيق
الإ�صالح لي�ست ّ
تدخ ًال ُمفرط ًا يف �ش�ؤونها الداخلية بل
تق ّيد ًا باملبادئ العاملية ،فمن املحتمل �أكرث �أن تنجح �إذا
ماكانت م�ستعدّة ملناق�شة �أي من املبادئ العاملية يجب �أن
تنطبق �أي�ض ًا على ال�سيا�سات العامة الأمريكية يف ال�شرق





حتليل �سيا�سي

الأو�سط .ومن �ش�أن فتح باب النقا�ش �إزاء م�سائل كهذه
و�إظهار اال�ستعداد جلعل ال�سيا�سات العامة اخلا�صة بها
مت�ساوقة مع املبادئ التي تدّعي �أنها عاملية� ،أن ُيو ّفر
للواليات املتحدة رافعة ما لدفع البلدان العربية �إىل
النظر يف مكامن �ضعفها الذاتية ،و�أن ُي�ضفي و�ضوح ًا يف
الر�ؤية و�صدقية �أكرب على ال�سيا�سات العامة الأمريكية.
�أما �أي م�سائل يجب �أن تُطرح يف حوار �أمريكي – عربي
حول الإ�صالح ،و�أي مبادئ قد يتعينّ على جميع البلدان
االلتزام بها ،فيجب �أن ُي�ش ّكال هدف املفاو�ضات ،متام ًا
كما كان احلال يف هل�سنكي.
ثمة بالطبع و�سيلة �أ�سهل بكثري لإدارة �أوباما كي
تُظهر �أن الواليات املتحدة التزال تهتم بتحقيق الإ�صالح
ال�سيا�سي يف ال�شرق الأو�سط ،وهي و�سيلة لي�س من �ش�أنها
�أن تتط ّلب منها تعديل �سيا�ساتها العامة� .إذ يمُ كن لها �أن
تعود �إىل ح�ض احلكومات العربية على التغيري؛ و�أن تُطلق
مبادرات جديدة تتع ّلق بحقوق املر�أة �أوالتعليم؛ وحتى �أن
ت�صبح �أكرث جر�أة و�أن تخو�ض غمار حوار مع الأحزاب
الإ�سالمية .لكن ،حني ن�ضع الأو�ضاع ال�سائدة يف العامل
العربي حالي ًا يف االعتبار ،يمُ كن �أن ن�ستنتج �أن هكذا
خطوات �أي�ض ًا لن تحُ دث �سوى فرق ب�سيط من دون �أن
تفعل �شيئ ًا لإعادة ترميم �صدقية الواليات املتحدة املت�آكلة
للغاية يف م�س�ألة الدميقراطية والإ�صالح ال�سيا�سي.
فهي قد تُتيح لإدارة �أوباما �إعطاء ح ّيز مل�س�ألة ترقية
الدميقراطية املُدرجة على �أجندتها ،لكن من دون �أن
تُنجز �أي �شيء �آخر .لذا� ،إذا ما ُك ّنا نعتقد ب�أن الإ�صالح
ال�سيا�سي يف العامل العربي هام لي�س بالن�سبة �إىل خري
املواطنني العرب وح�سب ،بل �إىل ا�ستقرار املنطقة و�أمن
الواليات املتحدة ،ف�إن جم ّرد منح هذه امل�س�ألة ح ّيز ًا ال ُيع ّد
خطوة كافية.
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