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فهم تباين األنظمة في الدول العربية بعد االنتفاضات

Understanding Regime Divergence in the Post-Uprising Arab States

رايموند هينبوش)1(
Raymond Hinnebusch

ترجمة ورد العيسى

ملّخص
علــى الرغــم مــن حقيقــة أن الديمقراطيــة كانــت مطلًبــا رئيًســا للمتظاهريــن الذيــن قــادوا االنتفاضــات 
العربيــة، إال أن بعــد خمــس ســنوات كانــت تونــس الوحيــدة المؤهلــة للديمقراطيــة، فــي حيــن كانــت 
ــذه  ــم ه ــة لفه ــذه الورق ــعى ه ــلة. تس ــلطوية أو دواًل فاش ــتعادة للس ــا اس ــرى إم ــن أخ ــي أماك ــج ف النتائ
المســارات الثالثــة المتباينــة فــي الــدول العربيــة مــا بعــد االنتفاضــة، مــع أخــذ تجــارب كلٍّ مــن تونــس 

ومصــر وســورية مثــااًل لــكل مســار منهــا.

Abstract
Despite the fact that democracy was a main demand of the protestors who spearheaded the 

Arab uprisings, five years later only Tunisia qualifies as democratic while elsewhere the outcomes 

have been either authoritarian restoration or failing states. This paper seeks to understand these 

three divergent trajectories in the post‐uprising Arab states, with Tunisia, Egypt and Syria taken as 

representative of each.

رايموند هينبوش؛ أستاذ العالقات الدولية وسياسة الشرق األوسط بجامعة سانت أندروز.   (((

مصدر المادة:  
The Journal of Historical Sociology Volume31, Issue1.

Special Issue: War, revolt and rupture: The historical sociology of the current crisis in the 

Middle East.

ُنشرت المادة في 6 نيسان/ أبريل 2018، ورابطها على الشبكة العنكبوتية:  

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/johs.12190

ورد العيسى
ــة، متعــاون مــع مؤسســة ميســلون للثقافــة  كاتــب ومترجــم ســوري عــن اإلنكليزي

ــر. ــة والنش والترجم

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/johs.12190
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أدب ما بعد االنتفاضة وعلم االجتماع التاريخي

لعــدة عقــود، كانــت املقاربــات يف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا عالقــة بــن نمــوذج الدمقرطــة 
الــذي يتوقــع حتــواًل ديمقراطًيــا، ومل يكــن لديــه اهتــام كبــر بفهــم األنظمــة السياســية غــر الديمقراطيــة القائمــة 
ــا  ــت كلت ــة. أعاق ــة الديمقراطي ــد إقام ــبًيا ض ــة نس ــة حمصن ــد املنطق ــذي ع ــرن، ال ــتبداد امل ــج االس ــل وهن بالفع
املقاربتــن فهــم االنتفاضــة العربيــة: فشــلت مدرســة االســتبداد املــرن يف توقعهــا ومل تســتطع مدرســة التحــول 
ــد  ــا بع ــرة م ــع« )Brownlee et al. 2013( لف ــي[ املتواض ــاد ]الديمقراط ــر »احلص ــهولة تفس ــي بس الديمقراط

ــج اجلــي بســهولة. ــن النتائ االنتفاضــة )Valbjorn 2015(. ومل تتمكــن مــن أن تــرح تباي
مــن املؤكــد أن جمموعــة مهمــة مــن األدبيــات تراكــم حــول أســباب ونتائــج االنتفاضــات، عــى الرغــم مــن 
ــن  ــر م ــعت كث ــذا، س ــابقة )Valbjorn 2015(. وهك ــة الس ــرق الثنائي ــن مف ــروب م ــح لله ــزال تكاف ــا ال ت أهن
ــتبدادية  ــة االس ــلمت األنظم ــد أن استس ــرن بع ــتبداد امل ــات االس ــن أدبي ــات م ــا ف ــم م ــرة إىل فه ــال املبك األع
ــن  ــنوات م ــد س ــام بع ــة للنظ ــة املناهض ــاح التعبئ ــة نج ــى كيفي ــزت ع ــة، ورك ــع لالنتفاض ــر متوق ــكل غ بش
 Aarts et.al; 2012; Tripp 2014; Leenders( ــا توقعــات نمــوذج الدمقرطــة الســكون الشــعبي، لتحيــي أحياًن
Durac 2015 ;2013(. مــع تعثــر عمليــة الدمقرطــة )التحــول الديمقراطــي(، تكهنــت األعــال ذات التوجــه 
االســتبدادي املــرن فيــا إذا كانــت أنــواع معينــة مــن االســتبداد -وال ســّيا »الســلطانية« منهــا- جتعــل التحــول 
ــل  ــتوى التمثي ــى مس ــل ع ــم العم ــي معظ ــااًل )Stepan and Linz 2013(. بق ــل احت ــلمي أق ــي الس الديمقراط
ــوي  ــن ينظــرون يف الســياق البني ــل مــن أولئــك الذي -اســراتيجيات النخــب أو املعارضــة- وكان العــدد القلي
أكثــر قلًقــا بشــأن الكيفيــة التــي تــم التســبب بمظــامل مــا وراء الثــورة أكثــر مــن اهتامهــا باالســتقطاب الناتــج 
عــن هــذه املظــامل وتأثــره عــى مســارات مــا بعــد االنتفاضــة )Aschar 2103, Heyderian 2104(. كان العمــل 
 Abushouk( ــة ــوالت الديمقراطي ــار التح ــى انتش ــز ع ــل إىل الركي ــات يمي ــى االنتفاض ــدويل ع ــر ال ــى التأث ع
2016( أو عــى التأثــر املضــاد للدعــم املتبــادل بــن األنظمــة االســتبدادية )Leenders 2016(، مــع اهتــام أقــل 
بكثــر بكيفيــة تدخــل القــوى املتنافســة العديــدة ذات املشــاريع املتعارضــة التــي قــد تؤثــر عــى النتائــج. متيــل 
هــذه األعــال أيًضــا إىل تفضيــل جوانــب معينــة عــى غرهــا؛ عــى هــذا النحــو، فــإن املطلــوب اآلن هــو اجلمــع 
بــن هــذه األبعــاد بشــكل منهجــي ومقــارن والركيــز عــى تأثرهــا املشــرك عــى مســارات مــا بعــد االنتفاضــة 

.)Hinnebusch 2016(

يتناســب تقليــد علــم االجتــاع التارخيــي بشــكل خــاص مــع هــذا اجلهــد إذا عــده املــرء كنيســة واســعة جــًدا 
تضــم خيوًطــا خمتلفــة، يتنــاول كل منهــا جــزًءا مــن املعادلــة الالزمــة لفهــم مســارات مــا بعــد االنتفاضــة بشــكل 
مناســب. تشــمل أصنــاف علــم االجتــاع التارخيــي التــي تركــز عــى التمثيــل نخبــًة قويــة مــن الدراســات لعلــم 
االجتــاع الســيايس الكالســيكي، واملقاربــات الفيبريــة اجلديــدة إلنشــاء الســلطة ونظريــة احلركــة االجتاعيــة 
ــاد  ــل االقتص ــمل عم ــم ُيش ــة األع ــياقات اهليكلي ــى الس ــز ع ــد الركي ــة. وعن ــل املعارض ــث يف متثي ــي تبح الت
ــي  ــرك التارخي ــتور املش ــدويل للدس ــي ال ــاع التارخي ــم االجت ــرض عل ــية وع ــن املاركس ــتوحى م ــيايس املس الس

.)Hinnebusch 2014( ــدول ــة ال ــدول وأنظم لل
ــة  ــوذج الدمقرط ــن، نم ــيه الرئيس ــن منافس ــا ع ــز هب ــة يتمي ــا مفاهيمي ــي بمزاي ــاع التارخي ــم االجت ــع عل يتمت
واالســتبداد املــرن، يف فهــم مســارات مــا بعــد االنتفاضــة. أوًل، عــى عكــس نمــوذج الدمقرطــة، ال يفــرض 
ــون  ــد »قان ــك، يؤك ــن ذل ــس م ــى العك ــة؛ ع ــة للتنمي ــة عاملي ــة ديمقراطي ــة هناي ــي نقط ــاع التارخي ــم االجت عل
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ــع  ــي تتمت ــا الت ــة واملزاي ــم النخب ــة حك ــيكي مرون ــيايس الكالس ــاع الس ــم االجت ــدي« لعل ــة احلدي ــم األقلي حك
ــة أخــرى، ال  هبــا النخــب يف احلفــاظ عــى الســيطرة أو اســتعادهتا )Michels (966, Mosca 1939(. مــن ناحي
يفــرض علــم االجتــاع التارخيــي، أن اســراتيجيات النخبــة ستســود دائــًا، مــع نظريــة احلركــة االجتاعيــة التــي 
حتــدد األوضــاع التــي يمكــن للجاهــر -أو بشــكل أكثــر دقــة »النخــب املضــادة«- اخــراق احتــواء النخبــة. 
عــى هــذا النحــو، بــداًل مــن »التقــدم« اخلطــي لنمــوذج الدمقرطــة نحــو التحــول الديمقراطــي أو االســتبداد 
ــة  ــات الديمقراطي ــن النزع ــتمرة ب ــلطة مس ــات س ــع رصاع ــب أن نتوق ــة، جي ــتبدادية املرن ــتثنائي لالس االس

ــا عــى اآلخــر يف فــرات خمتلفــة. ــدو فيهــا أحدمهــا مهيمنً ــي يب ــدورات الت ــة وال ونزعــات حكــم األقلي
ثانًيــا، يف حــن أن مقاربتــي االســتبدادية املرنــة ونمــوذج التحــول الديمقراطــي تشــدد عــى التمثيــل للــراع 
بشــكل مفــرط )للنخــب أو النخــب املضــادة(. يؤكــد علــم االجتــاع التارخيــي عــى تفاعــل املمثلــن واهليــكل 
ــة-.  ــر فيــه رصاعــات الســلطة يف النزعــات الســائدة يف فــرات معين ــر الســياق اهليــكي الــذي تؤث -كيــف يؤث
غــاب متاًمــا الــدور احلاســم هليــاكل واســراتيجيات االقتصــاد الســيايس يف جــدل املقاربتــن الســابقتن )كونــه 
ــي  ــة الت ــيايس، وإقصــاء القــوى االجتاعي ــج الس ــر مــن التفكــر املاركــي( يف تشــكيل الدم ــا إىل حــد كب بريًئ
ــا فقــط. عــالوة عــى  ــي تفضــل الدمقرطــة يف ظــل أوضــاع حمــددة متاًم ــح األنظمــة طابعهــا األســايس والت متن
ذلــك، ُيظهــر علــم االجتــاع التارخيــي، ال ســيا كــا يتضــح مــن أعــال تيــي، كيــف يقــود التأســيس املشــرك 

ــة إىل النتائــج. للــدول وأنظمتهــا وســط رصاعــات القــوى الدولي
ــتبدادية(،  ــة أو اس ــة )ديمقراطي ــتبدادية املرن ــة واالس ــة للدمقرط ــج النموذجي ــراق النتائ ــن اف ــداًل م ــا، ب ثالًث
ــا  ــك، بين ــى ذل ــالوة ع ــج. ع ــن النتائ ــر م ــا بكث ــر تنوًع ــة أكث ــري جمموع ــي الفي ــاع التارخي ــم االجت ــرى عل ي
يفــرض نمــوذج الدمقرطــة ببســاطة أن الدولــة ليســت إشــكالية، يــرى علــم االجتــاع التارخيــي بنــاء الدولــة 
ــدول  ــج تارخيــي )Huntington 1968( يمكــن عكســه، كــا يتضــح مــن ارتفــاع معــدل فشــل ال عــى أهنــا منت
ــًبا  ــة، مناس ــكيل الدول ــى تش ــزه ع ــي، بركي ــاع التارخي ــم االجت ــد عل ــة. يع ــد االنتفاض ــريب بع ــامل الع يف الع
بشــكل خــاص لفحــص كيــف ومتــى تفشــل الــدول، وكيــف يتنافــس األنــداد ملــلء الفــراغ عــر »بنــاء تنافــي 
ــادة  ــم إع ــث يت ــار، حي ــاد املس ــي اعت ــاع التارخي ــم االجت ــتبدل عل ــة، يس ــة الدمقرط ــبة إىل غائي ــام«. بالنس للنظ
ــس  ــام مؤس ــا، ق ــال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة ال ــا: يف منطق ــة تارخيًي ــلطة الناجح ــاء الس ــات بن ــاج ممارس إنت
علــم االجتــاع ابــن خلــدون، بتحديــد هــذه املارســات، بينــا قــام فيــر بتنظيمهــا ومنهجتهــا، عــى ســبيل املثــال 
احلــركات الكاريزميــة أو الباتريمونياليــة Patrimonialism ]ُيعــّرف ماكــس ويــر الباتريمونياليــة بأهنــا شــكل مــن 
أشــكال اهليمنــة التقليديــة، بدايتهــا مــن هيــاكل األرسة وال ســيا مــن ســلطة اآلبــاء. األنظمــة امللكيــة الوراثيــة 
وأشــكال مماثلــة مــن احلكــم هــي انعــكاس لألبويــة عــى جمموعــة أوســع مــن العالقــات االجتاعيــة، ومــن ثــّم 

تعنــي الباتريمونياليــة التعامــل مــع الدولــة عــى أهنــا امتــداد طبيعــي للعائلــة[ اجلديــدة.
حتــاول هــذه الورقــة ربــط هــذه العوامــل الرئيســة الثالثــة، التمثيــل واهليــكل والنتيجــة. 1( التمثيــل: فهــي 
ــا  ــي أطلقته ــلطة الت ــات الس ــة يف رصاع ــم الوكال ــدة لفه ــي العدي ــاع التارخي ــم االجت ــج عل ــن مناه ــع ب جتم
االنتفاضــة، وال ســيا نظريــة احلركــة االجتاعيــة وهنــج بنــاء القــوة الفيــري. 2( اهليــكل: جيلــب مناهــج تــرح 
ــم  ــلطة )عل ــى الس ــة ع ــات الدولي ــية( والراع ــيايس )املاركس ــاد الس ــة لالقتص ــات الكلي ــدد العملي ــف حت كي
ــة  ــات فيري ــا بمقارب ــج: وتربطه ــدى. 3( النتائ ــرة امل ــات القص ــج الراع ــدويل( نتائ ــي ال ــاع التارخي االجت
ــم  ــن عل ــة م ــوط املختلف ــذه اخلي ــن ه ــع ب ــى اجلم ــق ع ــد ُيطل ــج. ق ــر يف النتائ ــن الكب ــم التباي ــاعد يف فه تس
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العـدد الثـانــي
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ــح  ــًدا مــن التوضي ــايل مزي ــاع التارخيــي املعقــد«. يقــدم العمــل الت ــا اســم »علــم االجت ــاع التارخيــي مًع االجت
ــة. ــا املتبادل ــة وعالقاهت ــرات الرئيس ــذه املتغ هل

إطار التحليل: من خالل عدسة »علم االجتماع التاريخي المعقد«

عمق التغيير 

البعــد األول الــذي يشــكل املســارات هــو عمــق أو حجــم التغير الــذي بدأ مــع بدايــة االنتفاضــات، وهذا هو 
مقــدار »الفضــاء الســيايس« الــذي يفتحه للتغيــر عر تنافــس النظام/املعارضــة -عى الشــوارع، وتــداول النخبة، 
والســيطرة عــى األرايض-. يتــم حتديــد ذلــك بشــكل مبــارش مــن خــالل التفاعــل بــن قــدرة حــركات املعارضــة 
عــى حتفيــز التعبئــة املناهضــة للنظــام وقــدرة النخــب احلاكمــة عــى مقاومــة هــذا التحــدي أو التكيــف معــه.
اهليــكل االجتاعــي والتعبئــة: شــكل اهليــكل االجتاعــي، وال ســيا العالقــة بــن اهلويــات الطبقيــة والطائفيــة، 
االختالفــات يف عمــق واتســاع التعبئــة املناهضــة للنظــام يف دول االنتفاضــة، وأثــر أيًضــا فيــا إذا كانــت حــركات 
املعارضــة بعــد ذلــك قــد بقيــت متحدة بــا يكفــي إلزاحــة النظــام أو االندمــاج معــه، أم كانت جمــزأة أو مهمشــة.

اهليــكل الســيايس ومرونــة النظــام: كانــت اســراتيجيات النظــام وقدرتــه عــى التكيــف مــع التعبئــة املناهضــة 
ــة  ــة )التعاوني ــة« البروقراطي ــة التحتي ــدرة »البني ــة وق ــة احلاكم ــدة النخب ــات وح ــى درج ــة ع ــام دالل للنظ

ــة(. والقرسي
أدى التفاعــل بــن التعبئــة املناهضــة للنظــام ومرونــة النظــام، إضافــة إىل درجــات »االســتقاللية« التارخييــة، إىل 
انفتــاح الــدول عــى مســتويات متفاوتــة مــن التغيــر الــذي جعــل اســتعادة االســتبداد أو التحــول الديمقراطــي 

أو فشــل الدولــة أمــًرا ممكنـًـا، بــل حمتمــاًل، ولكــن ليــس رضورًيــا.
اتجاه تغيير الحوكمة

البعــد الثــاين ملســارات الدولــة هــو االختالفــات الناشــئة يف احلكــم أو نــوع النظــام. تــم تشــكيل هــذا جزئًيــا 
مــن خــالل الطريقــة التــي بــدأت هبــا الراعــات األوليــة بــن التعبئــة املعارضــة ومرونــة النظــام، مــا وضــع 
الــدول عــى مســارات خمتلفــة. ومــع ذلــك، تــم تشــكيل املســارات بشــكل أكــر مــن خــالل تفاعــل مــا بعــد 
ــا  ــة م ــود اهليكلي ــم والقي ــة للحك ــالت خمتلف ــززت تفضي ــي ع ــة الت ــة املتنافس ــوى االجتاعي ــن الق ــة ب االنتفاض

ــز الــراع ملصلحــة بعــض القــوى االجتاعيــة ضــد بعضهــا اآلخــر. حّي
تــوازن التمثيــل يف فــرة مــا بعــد االنتفاضــة: ســاعد تــوازن القــوى الناشــئ بــن القــوى االجتاعيــة املتنافســة 
ــة للنظــام - يف  ــوري والعــال املنظمــون واإلســالميون والقــوى املوالي ــد - الشــباب الث لتشــكيل النظــام اجلدي
حتديــد مــن ستســود تفضيالتــه للحكــم بعــد االنتفاضــة. ومــن املهــم أيًضــا قدرهتــم عــى تشــكيل حتالفــات، بــا 

يف ذلــك االتفاقيــات بــن النظــام واملعارضــة.
ــا  ــارات: فكل ــى املس ــرة ع ــدول املنت ــة يف ال ــوى املتنافس ــي« للق ــل التناف ــر »التدخ ــدويل: أث ــل ال التدخ
كان التدخــل أقــل قــدرة عــى املنافســة، كانــت الفرصــة أفضــل لالنتقــال الســلمي إىل الديمقراطيــة. وكلــا زاد 

ــة. ــل الدول ــرص فش ــل، زادت ف التدخ
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ترجمــات

ــر  ــواردات، والتصدي ــتبدال ال ــة )أي اس ــراتيجيات التنمي ــك اس ــا يف ذل ــيايس، ب ــاد الس ــكل االقتص يش
ــن  ــة.  يمّك ــوى االجتاعي ــتبعاد الق ــة واس ــيايس لألنظم ــج الس ــدد الدم ــي حت ــق الت ــاكل األعم ــي(، اهلي الزراع
تــراث االقتصــاد الســيايس ملنطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا، الدولــة والرأســالين املحســوبن عليهــا، 
ــا نــادًرا إىل حــد مــا للقــوة الطبقيــة؛ لكــن  مــا حيّيــز النتائــج ضــد التحــول الديمقراطــي، وذلــك يتطلــب توازًن

ــام. ــارات النظ ــة ملس ــوازن مهم ــض الت ــود بع ــدى وج ــات يف م االختالف
إعادة تشكيل السلطة: تباين نتائج الحوكمة

ظهــرت ثالثــة مســارات خمتلفة ملــا بعــد االنتفاضــة - 1( الدمقرطة؛ 2( اســتعادة الســلطة و3( الدول الفاشــلة. 
تباينــت الــدول الفاشــلة بــن تلــك التــي اهنــارت فيهــا احلكومــة املركزيــة كلًيــا )ليبيــا( إىل حــاالت فشــل الدولــة 

اجلزئــي، حيــث فقــد النظــام احتــكاره للعنــف والســيطرة عــى أجــزاء فقــط مــن أراضيه )ســورية(.
يف كل مــن هــذه الســيناريوهات، اختــذت إعــادة تشــكيل الســلطة بعــد االنتفاضــة أشــكااًل خمتلفــة متاًمــا. يف 
ــاج  ــادة إنت ــب املض ــب والنخ ــادت النخ ــا أع ــية« عندم ــة تنافس ــكيل دول ــادة تش ــت »إع ــلة، حدث ــدول الفاش ال
ــن  ــا م ــر عنًف ــكال أكث ــها يف أش ــكيل نفس ــام تش ــول النظ ــادت فل ــا: أع ــة« تارخيًي ــة« »ناجح ــات »خلدوني ممارس
الباتريمونياليــة اجلديــدة التــي تعارضهــا حــركات كاريزميــة عنيفــة بنفــس القــدر. وحيــث مل تفشــل الــدول، كان 
التحــول الديمقراطــي ممكنًــا إذا متكنــت احلــركات االجتاعيــة املعارضــة مــن إنشــاء مؤسســات سياســية شــاملة 
ــلطة  ــتعادة الس ــاءت اس ــك، ج ــن ذل ــداًل م ــة. ب ــلطة البروقراطي ــة الس ــى موازن ــادرة ع ــزاب( ق ــس وأح )جمال

عندمــا قــام هجــن مــن الســلطة الباتريمونياليــة والســلطة البروقراطيــة بتهميــش مثــل هــذه احلــركات.
شرح التنوعات في مسارات ما بعد االنتفاضة

عمق التغيير

اهليــكل االجتاعــي والتعبئــة املتغــرة: حيــدد إطــالق العنــان للخــالف، وتنوعــات الفضــاء الســيايس املنفتــح 
ــل  ــة جلع ــية كافي ــاحة سياس ــح مس ــم فت ــد ت ــا إذا كان ق ــام في ــة للنظ ــة املناهض ــاع التعبئ ــدة واتس ــة يف ش املتباين
تغيــر النظــام ممكنـًـا ومــا إذا كانــت احلــركات املناهضــة للنظــام قــادرة عــى بنــاء التحالفــات عــر الطبقيــة وعــر 
 Leenders( الطائفيــة املحتاجــة إلنشــاء ائتالفــات رابحــة. تعــزو نظريــة احلركــة االجتاعيــة هــذه االختالفــات
Dupont and Passy 2011 ;2013( إىل قــدرة احلــركات عــى اســتغالل املظــامل، وبالتــايل نــزع رشعيــة الوضــع 

الراهــن، ومــا إذا كان هيــكل الفرصــة السياســية يســهل أو يعيــق تعبئــة هــذه املظــامل. 
ــدة  ــات يف ح ــكان، إال أن االختالف ــرة يف كل م ــت منت ــام كان ــة للنظ ــامل املناهض ــن أن املظ ــم م ــى الرغ ع
هــذه املظــامل بــن الــدول أثــرت يف قــدرة احلــركات عــى تعبئــة االســتياء. وهكــذا، يف مــر وتونــس، انضمــت 
ائتالفــات كبــرة مــن خمتلــف الطبقــات تضــم شــباًبا ثوريــن، وناشــطن نقابيــن وإســالمين، وفقــراء مــن املــدن 
لتطغــى عليهــا أعــداد هائلــة مــن قــوات األمــن الكبــرة جــًدا وتالقــت يف مركــز الســلطة بينــا مل تكن هنــاك قوى 
اجتاعيــة -حتــى مكونــات األحــزاب احلاكمــة الكبــرة- بــدت مســتعدة للدفــاع عــن الرؤســاء احلاليــن الذيــن 
ُأجــروا عــى اخلــروج مــن الســلطة )Tripp 2014: 95; Ghobashy 2011( فيــا يمكــن أن ُيطلــق عليــه احلشــد 
إىل جانــب املنتــر املضمــون. عــى النقيــض يف ســورية وليبيــا واليمــن والبحريــن، كان هنــاك مــا يكفــي مــن 
التعبئــة لزعزعــة اســتقرار الدولــة، لكــن كان لــدى األنظمــة قواعــد مجاهريــة أساســية مســتعدة للدفــاع عنهــا، 
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وكانــت املجموعــات األوســع غــر راغبــة يف االنضــام للموكــب مــع املعارضــة، مــا يعرقــل التعبئــة الالزمــة 
الجتيــاح احلــكام احلاليــن - وهومــا يمكــن تســميته بالتعبئــة املتوازنــة-. مــا الــذي يفــرس هــذه االختالفــات؟ 
تــم التأكيــد عــى هيــكل الفرصــة السياســية املحّســن الناتــج عــن عوامــل مثــل اســتخدام اإلنرنــت للتغلــب 
عــى تفتيــت املجتمــع لفهــم ســبب حــدوث االنتفاضــة يف 2010-2011 وليــس قبــل ذلــك، عــى الرغــم مــن 
ــة  ــت مروط ــة كان ــر دول االنتفاض ــة ع ــات يف التعبئ ــإن االختالف ــك، ف ــع ذل ــود. وم ــذ عق ــامل من ــود املظ وج
بقــوة باالختالفــات يف البنيــة االجتاعيــة -عمــق املظامل/االنقســامات الطبقيــة التــي تقــود التعبئــة ومــا إذا كانــت 

هنــاك انقســامات جمتمعيــة شــاملة تضعــف التعبئــة أو ال.
كانــت املظــامل الطبقيــة نتاًجــا لتطــور األنظمــة مــن االســتبداد الشــعبي الشــمويل إىل النســخ اإلقصائيــة مــا بعد 
الشــعبية حتــت تأثــر النيوليراليــة العامليــة. أدى كل مــن تزايــد عــدم املســاواة الطبقيــة والتصــور بــأن الفــرص 
كانــت تقتــر عــى املقربــن مــن النظــام إىل خلــق مزيــج قــوي مــن املظــامل التــي انفجــرت يف االنتفاضــة. عــى 
هــذا النحــو، مــع تســاوي األمــور األخــرى، بــدأت مرحلــة مــا بعــد الشــعبية يف وقــت مبكــر، وبالتــايل كلــا 
كانــت أكثــر تقدًمــا، تعمــق عــدم املســاواة الطبقيــة، وزاد تراكــم املظــامل، بالتــايل زاد احتــال أن تكــون التعبئــة عى 
نطــاق أوســع. يف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا، كان االنتقــال إىل مــا بعــد الشــعبية أكثــر تقدًمــا يف 
تونــس ومــر اللتــن كانتــا مــن رواد مــا بعــد الشــعبية يف الســبعينيات، بينــا يف ســورية، حيــث ظهــر بعــد ثالثــة 
عقــود، كان مــن املحتمــل أن يكــون تأثــره أقــل: رفــع الدعــم الرئيــس، عــى ســبيل املثــال عــى وقــود الديــزل 
الــذي يســتخدمه الفالحــون للــري، بــدأ يؤثــر ســلًبا يف الطبقــات الدنيــا يف النصــف الثــاين مــن العقــد األول مــن 
القــرن احلــادي والعريــن، يف حــن أن اإلجــراءات املاثلــة يف مــر، وال ســيا الراجــع عــن قانــون العالقــات 
الزراعيــة الــذي حيــرم الفالحــن املســتأجرين مــن حيــازة آمنــة، ولــد مظــامل ريفيــة لعقــود. يبــدو أن مســتويات 
عــدم املســاواة كانــت أعــى يف تونــس منهــا يف مــر بســبب احتضاهنــا املبكــر لليراليــة اجلديــدة. وداللــة عــى 
ذلــك، يف أواخــر التســعينيات، كان مــؤرش جينــي لعــدم املســاواة ٪33.7 يف ســورية، ٪37.4 يف مــر و41.7٪ 

.)Bibi and Nabli 2010( يف تونــس
ومــع ذلــك، غالًبــا مــا يتــم تقســيم الســكان ليــس فقــط بســبب عــدم املســاواة الطبقيــة، ولكــن مــن خــالل 
االنقســامات املجتمعيــة )الطائفيــة والعرقيــة والقبليــة( أيًضــا، والتــي تنعكــس يف جمتمــع مــدين جمــزأ. عــادة مــا 
ــة  ــامات املجتمعي ــن االنقس ــس، مل تك ــر وتون ــة. يف م ــة وجمتمعي ــس طبقي ــى أس ــة ع ــرذم التعبئ ــف الت يضع
ــا ألن مجاعــة  ــة، رب ــة والطبقي ــززت االنقســامات الطائفي ــإذا ُع ــن الطبقــات. ف ــة ب ــة أمــام التعبئ الضعيفــة عقب
جمتمعيــة معينــة متتلــك ســلطة غــر متكافئــة، فــإن االعتقــاد بــأن األنظمــة متيــز عــى أســس جمتمعيــة طائفيــة مــن 
املرجــح أن يزيــد مــن حــدة املظــامل االجتاعيــة واالقتصاديــة. ومــع ذلــك، حيــث االنقســامات الطائفيــة عــر 
الطبقــة، عــى ســبيل املثــال الطبقــة العليــا عــر الطوائــف املســتفيدة ممــا بعــد الشــعبية مــع االحتفــاظ بالعمــالء 
ــة ضــد النظــام حمــدودة أو مقســمة إىل حــركات  ــان، ســتكون التعبئ ــا، كــا هــو احلــال يف لبن يف الطبقــات الدني
ــة وســطى حيــث أنتــج حتالــف مــن ناشــطي  ــة(. كانــت ســورية حال ــة متوازن ــدة ومناهضــة للنظــام )تعبئ مؤي
الطبقــة الوســطى املناهضــن للنظــام وفقــراء الريــف الذيــن وقعــوا ضحيــة مــا بعــد الشــعبية )والشــعور بالتمييــز 
ضدهــم عــى أســس طائفيــة( تعبئــة كافيــة لزعزعــة اســتقرار النظــام، ولكــن ليــس إلطاحتــه. ويرجــع ذلــك إىل 
ــة الســنية، وخاصــة املســتفيدين ممــا بعــد  ــا واملتوســطة يف املناطــق احلرضي ــًرا مــن الطبقــات العلي أن جــزًءا كب
الشــعبية، واألقليــات الدينيــة املتحالفــة مــع أقليــة العلويــن التــي هييمــن عليهــا النظــام، أو )األكــراد( مل ينضمــوا 

إىل ائتــالف املعارضــة، مــا أدى إىل حتقيــق التعبئــة املتوازنــة.
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ترجمــات

تســاعد االختالفــات يف مســتويات التعبئــة يف حتديــد الدرجــة املرتبــة عليهــا مــن االنفتــاح الســيايس - أي مــا 
إذا كان الرؤســاء احلاليــون قــد ُأجــروا عــى املغــادرة، وبــدء انتقــال ديمقراطــي حمتمــل )مــر، وتونــس( أم أن 
احلركــة تتالشــى دون تغيــر كبــر )لبنــان، البحريــن( أو فيــا إذا كانــت التعبئــة كافيــة لزعزعــة النظام/الدولــة 
ــق  ــدر زل ــى منح ــالد ع ــع الب ــا يض ــا، م ــاج هب ــلطة أو االندم ــويل الس ــة لت ــي للمعارض ــا يكف ــت ب ــن ليس ولك

للحــرب األهليــة وفشــل الدولــة )ســورية واليمــن وليبيــا(.
االختالفات الباتريمونيالية الجديدة ومرونة النظام/ الدولة

تعــد قــدرة النظــام املتغــرة عــى مقاومــة التغيــر مهمــة أيًضــا لفهــم النتائــج ولفهــم ذلــك نحتــاج إىل اللجــوء 
ــدم  ــيكي ع ــيايس الكالس ــاع الس ــم االجت ــدي« لعل ــة احلدي ــم األقلي ــون حك ــر »قان ــري. أظه ــل فيب إىل حتلي
التناســق الكبــر يف الســلطة بــن النخــب، التــي عــادة مــا تكــون موحــدة وتتحكــم يف أذرع القيــادة البروقراطية، 
ــال  ــط وش ــرق األوس ــات ال ــت مجهوري ــع، كان ــلبية. يف الواق ــمة والس ــة املنقس ــر ذات الطبيع ــة باجلاه مقارن
أفريقيــا كلهــا هجينــة بــن الســلطة الباتريمونياليــة والبروقراطيــة التــي بــدت وكأهنــا جتســد القانــون احلديــدي: 
الســلطة الشــخصية للرؤســاء، املتكاتفــة مــع عصبيــة داخــل النخبــة، عــززت متاســك النخبــة بينــا ُحلــت القيادة 
البروقراطيــة ســلطة البنيــة التحتيــة عــى املجتمــع )Mann 1984(. ومــع ذلــك، يف األوقــات غــر الطبيعيــة، إذا 
واجهــت التعبئــة ضــد النظــام - أو تســببت - يف انقســام النخبــة و/أو ضعــف القــدرة البروقراطيــة، وأبطلــت 
عــدم تناســق الســلطة املؤيــد للنخبــة، يمكــن فتــح مســاحة لتحــول النظــام. لقــد حــدد التكويــن املوجــود مســبًقا 
للســلطة جزئًيــا مــا إذا كانــت النخــب يف دول االنتفاضــة ســتظل متاســكة أم ستنقســم ومــا إذا كانت املؤسســات 
البروقراطيــة قــد اســتوعبت مــا يكفــي مــن العنــارص الشــعبية لتقليــل التعبئــة اجلاعيــة أم غلبتهــا. تــم الكشــف 
عــن عــدد مــن الســيناريوهات املختلفــة التــي تــم حتديدهــا يف جــزء كبــر مــن خــالل تأثــر العالقــة املتبادلــة بــن 

الســلطة الباتريمونياليــة والســلطة البروقراطيــة يف متاســك النخبــة والقــدرة البروقراطيــة.
ــج  ــن النتائ ــة، لك ــب احلاكم ــيم النخ ــة لتقس ــة كافي ــة لالنتفاض ــت التعبئ ــدة، كان ــة عدي ــاالت مجهوري يف ح
اختلفــت وفًقــا للتــوازن البروقراطــي - الباتريمونيــايل. حيــث كانــت الســلطة البروقراطيــة للمنصــب متطــورة 
ــة.  ــل الدول ــرة بفش ــادة دون املخاط ــال القي ــدء يف انتق ــن الب ــس، يمك ــخصية للرئي ــلطة الش ــة بالس ــبًيا مقارن نس
عــى وجــه التحديــد، كــا هــو احلــال يف تونــس ومــر، حيــث كانــت القيــادة العليــا للجيــش تتمتــع بدرجــة 
ــة  ــب الدول ــن لنخ ــة، يمك ــة معين ــة ذات هوي ــن جمموع ــتعارها م ــم اس ــس ومل يت ــن الرئي ــتقاللية م ــن االس م
  (Stepan and Linz, 2013; Stacher 2012:ــر ــام للخط ــض النظ ــهم دون تعري ــاذ أنفس ــس إلنق ــة بالرئي التضحي
ــذه  ــل ه ــة. يف مث ــك الدول ــزي دون تفكي ــتوى املرك ــى املس ــا ع ــن احتواؤه ــة يمك ــامات النخب (158 ,39 وانقس

الســيناريوهات، ســمح التخــي عــن الرؤســاء املســتبدين بتــداول النخبــة، وفتــح إمكانيــة التحــول الديمقراطــي. 
ــة  ــة البروقراطي ــد أضعــف النزاه ــل االنتفاضــة، ق ــي لألنظمــة، قب ــب الوراث ــرى، إذا كان اجلان ــة أخ مــن ناحي
للمؤسســات، وإذا فشــلت عصبيــة النخبــة يف الوقــت نفســه يف منــع انقســامات النخبــة، فــإن شــبكات العمــالء 
املتنافســة لفصائــل النخبــة متيــل أيًضــا إىل تقســيم اجليــش والبروقراطيــة، مــا قــد يــؤدي إىل فشــل الدولــة، كــا 

رأينــا يف ليبيــا واليمــن.
ــة  ــة اجلاهري ــل التعبئ ــة يف ظ ــب احلاكم ــا النخ ــم فيه ــن مل تنقس ــن اللت ــورية احلالت ــن وس ــت البحري كان
املناهضــة للنظــام. يف البحريــن، أدى تضامــن األرسة احلاكمــة، واملســاحة اجلغرافيــة الصغــرة التــي يتــم التحكــم 
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فيهــا بســهولة، وتدخــل جملــس التعــاون اخلليجــي إىل إهنــاء االنتفاضــة برسعــة. يف ســورية، ســاعدت الســلطة 
الشــخصية للرئيــس عــى احتــواء الشــقاق النخبــوي، كــا ســاعد منحــه الســلطة لقــوات األمــن مقابــل والئهــم 
ــكة  ــب متاس ــت النخ ــن. بقي ــد املتظاهري ــوة ض ــتخدام الق ــم اس ــب منه ــا ُطل ــقاقات عندم ــل االنش ــه يف تقلي ل
وراء الرئيــس؛ ولكــن، يف الوقــت نفســه، عنــى االنتشــار النســبي للســلطة بــن النخــب األساســية الراســخة يف 
املؤسســات البروقراطيــة املتنافســة )احلــزب واجليــش وقــوات األمــن( أنــه ال أحــد لديــه الســلطة الختــاذ القــرار 
ــه ال يمكــن ألحــد التحــرك ضــد الرئيــس دون تعريــض النظــام بأكملــه للخطــر  بشــأن االنتقــال الســلس وأّن

.)Stacher 2012(

ــام  ــدرة النظ ــد ق ــارات. تعتم ــبة للمس ــة بالنس ــة ذات أمهي ــدرة البروقراطي ــت الق ــه، كان ــت نفس يف الوق
عــى احتــواء شــدة التعبئــة املناهضــة للنظــام عــى التــوازن بــن التعبئــة وقدرهتــا املؤسســية عــى دمــج القــوى 
االجتاعيــة. وكلــا كان املجتمــع أكثــر تعبئــة اجتاعًيــا، كان البــد مــن تطويــر هــذه القــدرة مــن حيــث القــدرة 
التنظيميــة، وعــى وجــه التحديــد التضمــن يف التنظيــم احلــزيب والنقــايب، ومــن حيــث امتــالك املــوارد التشــاركية 
ــة  ــت حصان ــيايس، قل ــاج الس ــى االندم ــدرة ع ــة الق ــة االجتاعي ــاوزت التعبئ ــا جت ــط(. فكل ــع النف ــل ري )مث
األنظمــة يف مقابــل التعبئــة السياســية املناهضــة للنظــام؛ يف تونــس، كانــت املســتويات املرتفعــة نســبًيا مــن التعبئــة 
االجتاعيــة غــر مدجمــة سياســًيا مــن جانــب حــزب بــن عــي اإلقصائــي احلاكــم، مــا ســاعد يف تفســر التعبئــة 

ــي أدت إىل اإلطاحــة الرسيعــة بالرئيــس. ــة[ الت ــر العرب ــة ]بتأث اجلاعي
ــدى،  ــة امل ــردات طويل ــة التم ــات، ومقاوم ــم االنتفاض ــة يف خض ــل الدول ــب فش ــة جتن ــدرة األنظم ــد ق تعتم
ــية  ــدرات مؤسس ــع بق ــة يتمت ــاز الدول ــا إذا كان جه ــى م ــة، ع ــد االنتفاض ــا بع ــة م ــتقرار يف أنظم ــق االس وحتقي
ــخ  ــة للتواري ــا، وظيف ــد م ــذا، إىل ح ــة. كان ه ــتخدام البروقراطي ــع باس ــة للمجتم ــة التحتي ــراق البني ــل اخ مث
املتنوعــة لتشــكيل الدولــة. وهكــذا، حيــث حــدث، كــا هــو احلــال يف مــر وتونــس عــى وجــه اخلصــوص، 
رصاع االنتفاضــة عــى الســلطة داخــل دولــة هلــا تاريــخ مهــم مــن االســتقاللية- »حكومــة احلكومــة« - ثــم كان 
التاثــل القــوي مــع الدولــة، إضافــة إىل تقليــد طويــل مــن البروقراطيــة، أقــل احتــااًل إىل أن يــؤدي إىل فشــل 
ــات  ــازع عليهــا مــن اخلــارج مــن هوي ــة العهــد بحــدود مفروضــة ومتن ــة حديث ــة. وحيــث كانــت الدول الدول
متنافســة قويــة فــوق الدولــة وضمــن الدولــة، كــا هــو احلــال يف ســورية، كانــت الدولــة أكثــر ضعًفــا، وإىل حــد 
كبــر، متاســكة بواســطة النظــام، مــا جيعلهــا عرضــة لالهنيــار إذا مــا تــم إضعــاف النظــام. ومــع ذلــك، يمكــن 
تعويــض ذلــك: وهكــذا، طــور النظــام الســوري، قــدرات بروقراطيــة قويــة إىل حــد مــا )بحزبــه الواحــد القوي 
وجيشــه( واحتفــظ هبــا خــالل االنتفاضــة، وإّن قدرتــه عــى الصمــود لســنوات مــن التعبئــة املناهضــة للنظــام 
كانــت جزئًيــا بســبب هــذا. عــى النقيــض مــن ذلــك، كانــت هــذه القــدرات يف ليبيــا واليمــن أضعــف بكثــر. 
ــة  ــة التحتي ــلطة البني ــة س ــت القبلي ــا أعاق ــش، بين ــك اجلي ــا يف ذل ــًدا، ب ــة عم ــف الدول ــد أضع ــذايف ق كان الق
ــة بشــكل كبــر مــن مرتفعــة نســبًيا يف حالــة مــر  للدولــة يف اليمــن. وبالتــايل، تباينــت القــدرات البروقراطي

وتونــس، إىل احلــد األدنــى يف ليبيــا، مــا يفــرس القابليــات املتفاوتــة لإلصابــة بفشــل الدولــة.
تفاعل التعبئة المناهضة للنظام ومرونة النظام

ــى  ــدول ع ــع ال ــم وض ــف ت ــة كي ــتويات التعبئ ــع مس ــل م ــي تتفاع ــام الت ــدرات النظ ــرح ق ــار، ت باختص
مســارات خمتلفــة يف بدايــة االنتفاضــة. حينــا كانــت التعبئــة منخفضــة، فقــد تــم احتواؤهــا بســهولة مــن األنظمة 
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البروقراطيــة نســبًيا )اجلزائــر( وحتــى األنظمــة الباتريمونياليــة يمكــن أن تســتمر، كاألردن عــى ســبيل املثــال. 
عــى العكــس مــن ذلــك، حيــث أنتجــت التعبئــة العاليــة نشــاًطا معادًيــا للنظــام، لكنهــا »االســتقاللية« املرســخة 
القــدرة البروقراطيــة العاليــة مقارنــة بالســلطة الباتريمونياليــة )تونــس ومــر(، فتــح تغيــر القيــادة البــاب أمــام 
ــا  ــايل مرتفًع ــب الباتريموني ــة. حيــث يكــون اجلان انتقــال ديمقراطــي حمتمــل دون التعــرض خلطــر فشــل الدول
ــا(،  ــة وهويته ــات الدول ــن مؤسس ــوى م ــم أق ــالء للزعي ــبكات عم ــود ش ــع وج ــة )م ــض البروقراطي وتنخف
إذا متــزق متاســك النظــام يف ظــل التعبئــة الكبــرة املناهضــة للنظــام )حتــى لــو متــت موازنتهــا ببعــض التعبئــة 
املؤيــدة للنظــام(، قــد تفشــل الدولــة متاًمــا كــا هــو احلــال يف ليبيــا وربــا اليمــن. حيــث حدثــت التعبئــة املتوازنــة 
وحافظــت العصبيــة عــى متاســك النظــام، كــا هــو احلــال يف ســورية، وكانــت مؤسســات الدولــة البروقراطيــة 
ــة  ــن اإلطاح ــث ال يمك ــوي( بحي ــي العل ــام الطائف ــراد النظ ــن أف ــتعارها م ــن اس ــم م ــى الرغ ــًدا )ع ــة ج قوي
هبــا مــن قبــل املعارضــة، ولكنهــا ضعيفــة جــًدا بحيــث ال يمكــن هلــا االحتفــاظ بالســيطرة عــى كامــل أرايض 

الدولــة، ُفتــح البــاب لفشــل جزئــي للدولــة.
االتجاهات المتنوعة للتغيير 

االنتقال إلى أين؟ توازن القوة بين القوى االجتماعية

عندمــا تفتــح التعبئــة املناهضــة للنظــام مســاحة سياســية، فإهنــا تعجــل رصاًعــا عــى الســلطة يشــكل بــدوره 
املســارات الالحقــة. ســيكون تــوازن التمثيــل بــن القــوى االجتاعيــة املتنافســة يف هــذا الــراع، مثــل حــركات 
ــد  ــة واجليــش، حاســًا يف اجتــاه املســارات. يتــم حتدي ــات العالي املجتمــع املــدين واحلــركات اإلســالمية والنقاب
تــوازن الوكالــة هــذا مــن خــالل عوامــل مثــل مــا إذا كانــت القــوى املجتمعيــة يمكــن أن تشــكل نفســها وكالء 
ــلطة  ــوز بالس ــة للف ــع رضوري ــة أوس ــوى اجتاعي ــج ق ــم لدم ــع التنظي ــية م ــزاب سياس ــيا أح ــكن، ال س متاس
واحلكــم. مــن املهــم أيًضــا مــا إذا كانــت حــركات املعارضــة - اإلســالمين وناشــطي الطبقــة الوســطى العلانين 
والعــال - قــادرة عــى التغلــب عــى خالفاهتــم وتشــكيل حتالفــات ديمقراطيــة قــادرة عــى املســاومة عــى انتقــال 
ســلمي مــع أتبــاع النظــام أو مــا إذا كانــوا ســينحرسون، مــا يمّكــن األنظمــة مــن اســتالة أحدهــم ضــد اآلخــر.

احلــركات الديمقراطيــة املناهضــة للنظــام: كان لشــباب الطبقــة الوســطى العلانيــن بفضــل إتقاهنــم لإلنرنت 
دور فعــال يف التغلــب عــى التجزئــة ومتكــن التعبئــة املناهضــة للنظــام يف دول االنتفاضــة العربيــة. كانــوا طليعــة 
احلــركات التــي أجــرت عــى رحيــل القــادة االســتبدادين و/أو فــازت بتغيــرات دســتورية ديمقراطيــة حمتملــة. 
 Durac( ومــع ذلــك، فقــد أثبتــوا أهنــم غــر قادريــن عــى االســتفادة مــن ســقوط أو إضعــاف األنظمــة القديمــة
ــة  ــوات مجاهري ــد أص ــى حش ــم ع ــدم قدرهت ــن إىل ع ــم موحدي ــة وتنظي ــم إىل أيديولوجي 2015(. أدى افتقاره
قويــة. ورسعــان مــا انقســموا بــال زعيــم وبســبب انعــدام جتانســهم إىل فصائــل متخاصمــة. يف مــر واملغــرب، 
أدى عجــز الليراليــون العلانيــون عــن منافســة اإلســالمين يف االنتخابــات إىل إضعــاف التزامهــم بالديمقراطيــة 
برسعــة، مــا أحيــى قــدرة النظــام عــى اســتخدامهم ضــد اإلســالمين. يف تونــس فقــط بقيــت القــوى العلانيــة 
موحــدة بــا يكفــي لتحقيــق التــوازن والتســوية مــع اإلســالمين. يف حــاالت مثــل ســورية واليمــن، أدى انقســام 
احلــركات إىل عــدم متكنهــا مــن الوصــول إىل أي نــوع مــن معاهــدات االنتقــال مــع احلــكام احلاليــن، ونتيجــة 
ذلــك، رسعــان مــا أصبحــت فصائــل مســلحة، أو أفســحت املجــال ملزيــد مــن اجلهاديــن املتشــددين، مــا أدى 

إىل فشــل الدولــة وتقليــص احتــاالت التوصــل إىل نتيجــة ديمقراطيــة بشــكل ملحــوظ.
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أيار / مايو 2021

اإلســالميون: أدى إضعــاف األنظمــة إىل فتــح البــاب أمــام احلــركات اإلســالمية، لكــن أي نــوع مــن هــذه 
ــالم  ــدا اإلس ــة، ب ــج. يف البداي ــول للنتائ ــًا للوص ــًرا حاس ــا، كان أم ــد العلي ــه الي ــالمية كان ل ــركات اإلس احل
احلداثــي جلاعــة اإلخــوان املســلمن يتمتــع بالســلطة مــن خــالل إزاحــة الرؤســاء االســتبدادين. كان هلــم ميــزة 
حاســمة عــى املنافســن العلانيــن بســبب أتباعهــم مــن الناشــطن، واخلــرة االنتخابيــة، والشــبكات اخلريــة، 
واملــدارس وحمطــات التلفزيــون، وخدمــات الرعايــة االجتاعيــة؛ القــدرة عــى التحــدث عــن املحرومــن؛ وامليزة 
التنافســية )عــى املعارضــة العلانيــة( بســبب اســتخدام املســاجد واملــدارس الدينيــة للتجنيــد. يف تونــس ومــر، 
ــة كانــت  ــة قوي ــوا عــى أغلبي ــة، لكــن مل حيصل ــات ديمقراطي ــة يف أول انتخاب حصــل اإلســالميون عــى األكثري
 .)Heyderian 2014: 95-110; Lynch 2012: 146-59( ــة ــم بفعالي ــة واحلك ــش املعارض ــة لتهمي رضوري
كــا تــم تنشــيط الســلفين ودفعهــم إىل الســاحة السياســية مــن خــالل االنتفاضــة وبتمويــل مــن اململكــة العربيــة 
ــم  ــث ت ــر، حي ــوان يف م ــلوك اإلخ ــن. إن س ــوار العلاني ــوان والث ــد اإلخ ــم أداة ض ــي عدهت ــعودية، الت الس
تطويقهــم ودفعهــم إىل اليمــن عــى يــد الســلفين، وكرسهــم وعــوًدا عديــدة بعــدم التــادي يف أجندهتــم، أثــار 
قلــق العلانيــن الذيــن حتالفــوا مــع النظــام القديــم ضدهــم، مــا أتــاح اســتعادة االســتبدادية يف عهــد الســيي. 
ــا لقواعــد ديمقراطيــة، مــع  إن إقصــاء مــر لإلخــوان املســلمن، وهــي حركــة إســالمية مســتعدة للعــب وفًق
قاعــدة مجاهريــة ضخمــة، وصاحبــة أكــر قــدرة بــن القــوى االجتاعيــة ملوازنــة قــوة الدولــة وإضفــاء الرعيــة 
عــى رأســالية الســوق، يعنــي أن التحــول الديمقراطــي مل يعــد ممكنًــا. كانــت تونــس االســتثناء، حيــث مكنّــت 
قــدرة العلانيــن وحركــة النهضــة اإلســالمية عــى تقاســم الســلطة مــن االنتقــال الديمقراطــي يف تونــس. أدى 
تراجــع اإلســالمين احلداثيــن يف أماكــن أخــرى إىل حتويــل ميــزان القــوى بــن اإلســالمين إىل حــركات جهاديــة 
عابــرة للــدول مســتوحاة مــن القاعــدة التــي وجــدت فرًصــا جديــدة يف الــدول الفاشــلة الناجتــة عــن احلــرب 

.)Volpi and Stein 2015( ــة، كــا جتــى يف ســورية األهلي
العــال )بالتحالــف مــع الطبقــة الوســطى ذات الرواتــب( هــم عاملــون حاســمون يف التحالــف الديمقراطــي 
ــي  ــل احلقيق ــّكلوا البدي ــم ش ــار )2013: 152-99( أهن ــظ أش ــة. الح ــد الديمقراطي ــع وتوطي ــوب لدف املطل
للقوتــن الرئيســتن األخريــن املتنافســن يف فــرة مــا بعــد االنتفاضــة، املؤسســة العســكرية/الدولة واحلــركات 
اإلســالمية، وكالمهــا دافــع عــن تنوعــات يف الليراليــة اجلديدة التــي قامــت االنتفاضــات ضدها يف املقــام األول. 
كان هتميــش العــال املنظمــن خــالل االنتفاضــات يف ســورية وليبيــا واليمــن عامــاًل يف فشــل الدولــة والفشــل 
الديمقراطــي )Allinson 2015(. حيــث كانــت احلــركات العاليــة، نتيجــة للمجتمــع الصناعــي، أكــر وأفضــل 
تنظيــًا، كــا هــو احلــال يف مــر وتونــس، أدت أدواًرا رئيســة يف التعبئــة املناهضــة لالســتبداد. كانــت النقابــات 
ــة  ــمل الدول ــذي ش ــم ال ــح إرضاهب ــر، أوض ــا يف م ــس، بين ــس يف تون ــد الرئي ــة ض ــة يف التعبئ ــة حموري العالي
بأرسهــا للجيــش املــري أن معارضــة مبــارك كانــت عميقــة وواســعة النطــاق بحيــث ال يمكــن الراجــع عنهــا. 
ــا انفصلــت الدولتــان: بينــا ســاعدت النقابــات يف تونــس يف التوســط يف حــل وســط بــن العلانيــن  لكــن هن
واإلســالمين، انضمــت يف مــر إىل اجليــش ضــد اإلســالمين. مــا أفــى أواًل إىل التحــول الديمقراطــي، وثانًيــا 

إىل إعــادة إحيــاء االســتبداد.
ــالل  ــة خ ــديد لألنظم ــة الش ــة املعارض ــوى االجتاعي ــدي الق ــن حت ــم م ــى الرغ ــام: ع ــة للنظ ــوات املوالي الق
ــن  ــالين املوال ــن والرأس ــن أن البروقراطي ــة. يف ح ــارك قتالي ــنت مع ــت وش ــرة نج ــة، إال أن األخ االنتفاض
للحكومــة واألحــزاب احلاكمــة كانــت عنــارص مهمــة يف مرونــة األنظمــة، كان العامــل األكثــر حتديــًدا 
ــل  ــى عوام ــاًدا ع ــات اعت ــى االنتفاض ــكرية ع ــردود العس ــت ال ــن. تباين ــوات األم ــش وق ــو اجلي ــج ه للنتائ
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ترجمــات

ــة(  ــة واملهني ــة واملجتمعي ــية واالقتصادي ــح )السياس ــة واملصال ــدرات القمعي ــية والق ــتقاللية املؤسس ــل االس مث
ــن، رأى  ــر واليم ــس وم ــاء يف تون ــة للرؤس ــادرة الرسيع ــة املغ ــد رؤي ــة، بع ــكرية. يف البداي ــات العس للمؤسس
كثــرون أن التعبئــة السياســية قــد جتــاوزت ســلطات االحتــواء القمعيــة لألنظمــة القديمــة؛ ومــع ذلــك، أعــاد 
اجليــش وقــوات األمــن التجمــع، مــا أعــاد بعــض التــوازن )أو انعدامــه( القديــم بــن الدولــة واملجتمــع. الحــظ 
جوشــوا ســتارش )Joshua Stacher )2015 أنــه يف حــن قــد تكــون الــدول قــد أضعفــت بســبب االنتفاضــة، 
فــإن األنظمــة -وال ســيا جوهرهــا القهــري- مل تنــج فحســب، بــل وســعت بشــكل كبــر مــن اســتخدام العنــف 

ــاذ األنظمــة القديمــة أيًضــا. إلنق
كانــت االختالفــات يف دور اجليــش حموريــة للنتائــج )Barany 2011; Bellin 2012(. يف مــر، حيــث احتفظ 
اجليــش باالســتقالل املؤســي للقيــادة السياســية العليــا وكان لديــه تضــارب يف املصالــح مــع العائلــة الرئاســية 
أيًضــا، إضافــة إىل مصلحــة كبــرة يف احلفــاظ عــى املؤسســة، بــا يف ذلــك الســيطرة عــى قطاعــات كبــرة مــن 
ــة. كــا أدى  ــا عــى مصاحلهــا ومؤسســات الدول ــة حفاًظ ــا برئيــس اجلمهوري ــادة العلي االقتصــاد، ضحــت القي
اعتادهــا عــى الدعــم املــايل الغــريب إىل عــدم اســتعدادها للمخاطــرة بمثــل هــذا التمويــل بســبب قمعهــا اجلاهر 
ــادة  ــاظ بقي ــم االحتف ــّيس الضخ ــري امُلس ــش امل ــاول اجلي ــارك، ح ــل مب ــرد رحي ــس. وبمج ــن الرئي ــًة ع نياب
ــتهدفوا  ــا اس ــن عندم ــع املتظاهري ــردد يف قم ــه. مل ي ــى مصاحل ــظ ع ــة حتاف ــا بطريق ــة وتوجيهه ــة االنتقالي العملي
مصاحلــه اخلاصــة، وال ســيا يف هجاتــه عــى مجاعــة اإلخــوان املســلمن بعــد انقــالب الســيي، مــا أظهــر أن 
جيًشــا ممــواًل مــن الواليــات املتحــدة األمركيــة مل يكــن أقــل اســتعداًدا مــن القــادة الباتريمونياليــن الســتخدام 
العنــف اهلائــل للدفــاع عــن مصاحلــه احليويــة. عــالوة عــى ذلــك، فقــد امتلــك القــدرة القمعيــة إلعــادة تأكيــد 
ســيطرته عــى املجتمــع واألرض املريــة )حتــى لــو كانــت موضــع نــزاع يف ســيناء(. كان هــذا حمورًيــا يف متكــن 
اســتعادة كثــر مــن النظــام القديــم. عــى النقيــض مــن ذلــك، كانــت القــدرات القمعيــة املحــدودة يف تونــس 
ــز  ــن الركائ ــوازن ب ــي. كان الت ــال الديمقراط ــن االنتق ــمة لتمك ــل احلاس ــن العوام ــش م ــييس اجلي ــزع تس ون
ــا، كان  ــاد يف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقي ــة للنظــام مهــًا أيًضــا: حيــث، وكــا هــو معت البروقراطي
اجليــش هــو الركيــزة األساســية للدولــة، مــا جيعــل التحــول الديمقراطــي أقــل احتــااًل؛ إال أن تونــس كانــت 
ــات  ــع النقاب ــب م ــا إىل جن ــد(، جنًب ــتور اجلدي ــزب الدس ــي )ح ــتقالل الوطن ــزب االس ــث كان ح ــتثناًء، حي اس
املهنيــة، القــوى الرئيســة التــي ُبنيــت عليهــا الدولــة، مــا أجهــض الــدور العســكري املهيمــن عــادًة يف مجهوريــات 
الــرق األوســط وشــال أفريقيــا. يف ســورية، أدى االخــراق الطائفــي والتســييس البعثــي للجيــش إىل تقليــص 
اســتقالليته، مــا أبقــى اجلــزء األكــر منــه عــى والئــه للنظــام. أدت االختالفــات يف اهلويــة بــن العنــارص العلويــة 
ــالق  ــروا بإط ــا ُأم ــابق عندم ــن الس ــقاق ع ــرص االنش ــر يف ف ــاض كب ــن إىل انخف ــن واملتظاهري ــوات األم يف ق
النــار عــى املدنيــن. احتفــظ اجليــش الســوري بتاســك مؤسســايت كاٍف للدفــاع عــن النظــام مــن االهنيــار؛ ومــع 
ذلــك، فــإن االنشــقاقات الفرديــة املتزايــدة واملتســارعة أدت إىل تكتــل حاســم وكاٍف لتشــكيل املنافــس املعــروف 

باســم »باجليــش الســوري احلــر«، مــا أدى إىل حــرب أهليــة عســكرية وفشــل الدولــة اجلزئــي.
ميــزان القــوى االجتاعيــة: أدت االختالفــات يف ميــزان التمثيــل بــن القــوى االجتاعيــة واالئتالفــات فيــا 
بينهــا إىل مســارات خمتلفــة. بشــكل عــام، يتطلــب االنتقــال الديمقراطــي الســلمي اتفاًقــا بــن املعتدلــن يف النظام 
واملعارضــة، بينــا قــد ينتــج عــن املتشــددين مــن كال اجلانبــن حــرب أهليــة. لكــن القــوة النســبية للفاعلــن حتّيــز 
ــون  ــال املنظم ــة والع ــدة للديمقراطي ــة املؤي ــركات االجتاعي ــت احل ــا كان ــة. فحيث ــات املحتمل ــواع التحالف أن
أقويــاء، واجليــش ضعيًفــا أو غــر مســّيس، واإلســالميون معتدلــون، كانــت فــرص االنتقــال إىل النظــام التعددي 



428

العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

أفضــل )تونــس(. وحيثــا كان اجليــش قوًيــا ومسّيًســا، وكان اإلســالميون واحلــركات الديمقراطيــة والنقابــات 
ــم  ــيم واحلك ــراه والتقس ــن اإلك ــة ب ــات احلاكم ــت املؤسس ــا، مجع ــم بعًض ــى بعضه ــمن ع ــة منقس العالي
الســتقطاب العلانيــن ضــد اإلســالمين ودفــع عــودة االســتبداد )مــر(؛ إن وجــود جيــش قــوي، وتطــرف 
اإلســالمين، وحــركات ديمقراطيــة ضعيفــة ونقابــات عاليــة وهيمنــة متشــددة عــى مجيــع األطــراف، أدت إىل 

مواربــة النتيجــة نحــو فشــل الدولــة واحلــرب األهليــة )ســورية(.
المتغير الدولي

ُيظهــر علــم االجتــاع التارخيــي، وال ســيا كــا يتضــح يف أعــال تيــي )1990(، كيــف تتعــاون أنظمــة الــدول 
والــدول يف تشــكيل بعضهــا بعًضــا حيــث حيفــز الــراع الــدويل عــى الســلطة املركزيــة القــوة والتعبئــة اجلاهرية 
الالزمــة لصنــع حــرب فّعالــة. يمكــن أن يأخــذ الــراع الــدويل عــى الســلطة أيًضــا شــكل حمــاوالت الــدول 
لتصديــر أنظمــة سياســية مماثلــة ألنظمتهــا، أو احلفــاظ عليهــا مــن خــالل وســائل خمتلفــة مــن القــوة الناعمــة 
إىل احلــروب بالوكالــة. كان التأثــر الرئيــس للمتغــر الــدويل عــى مســارات النظــام يف دول االنتفاضــة العربيــة 
هــو التدخــل التنافــي الــذي اســتخدمت مــن خاللــه القــوى اإلقليميــة املتنافســة األمــوال والدعايــة واألســلحة 
ــر.  ــعودية وقط ــران والس ــة: إي ــوى الصديق ــة الق ــة ملصلح ــدول املنتفض ــي يف ال ــوى الداخ ــزان الق ــب مي لقل
ودعمــت تركيــا األطــراف املتحاربــة ونــاذج احلكــم البديلــة. انقســمت دول جملــس التعــاون اخلليجــي الســنية 
وتركيــا حــول دعــم أنــواع متنافســة مــن اإلســالمين، وقامــت إيــران بنــر االســتقطاب الطائفــي بينهــم. عالوة 
عــى ذلــك، اســتخدم كال اجلانبــن حتويــالت الريــع خــالل االنتفاضــات لتعزيــز القــوى املناهضــة للديمقراطيــة 
- اجليــش يف مــر، ونظــام األســد، والســلفين، واألنظمــة امللكيــة غــر النفطيــة )األردن، املغــرب(. وحيــث 
مل يكــن أي مــن الطرفــن قــادًرا عــى الســيطرة عــى الرقعــة، كانــت النتيجــة زعزعــة اســتقرار الــدول ورشذمــة 
ــن  ــج ع ــي النات ــام النموذج ــن. أدى االنقس ــالمين املتنافس ــن اإلس ــة م ــواع خمتلف ــن وأن ــن العلاني ــر ب اجلاه
ذلــك إىل ضعــف فرصــة الديمقراطيــة يف أن تصبــح »مهيمنــة« يف املنطقــة )Hinnebusch 2015(. عــى املســتوى 
ــا  ــتبدادية، بين ــة االس ــن األنظم ــة ع ــزع الرعي ــة يف ن ــر الديمقراطي ــرب لتصدي ــة الغ ــاعدت حل ــي، س العامل
دعمــت األنظمــة االســتبدادية )أو شــبه االســتبدادية( بعضهــا بعًضــا ضــد ذلــك. وقــد جتــى ذلــك يف التدخــل 

األمركــي والــرويس يف طــريف الــراع الســوري.
كلــا أصبحــت دولــة مــا ســاحة لتدخــل القــوة اإلقليميــة والعامليــة، قــل احتــال التحــول الديمقراطــي، وزاد 
احتــال فشــل الدولــة. وهكــذا، أدى الشــكل األكثــر تطرًفــا وأحاديــة للتدخــل يف ليبيــا، إىل أكــر فشــل كامــل 
ــوازن«  ــي »املت ــل اخلارج ــن، أدى التدخ ــن خارجي ــع بمؤيدي ــا تتمت ــس ليبي ــى عك ــي ع ــورية الت ــة. يف س للدول
ــئة  ــة الناش ــام واملعارض ــا النظ ــن بقاي ــن كل م ــة إىل متك ــراف املتصارع ــة األط ــن مصلح ــج م ــي النات أو التناف
ــام  ــتعادة النظ ــع اس ــذا إىل من ــا. أدى ه ــم بعًض ــة بعضه ــط هلزيم ــا فق ــك كافًي ــادة«، وإن كان ذل ــة املض »األنظم
االســتبدادي وترســيخ احلــرب األهليــة، مــا أدى إىل فشــل الدولــة اجلزئــي. يف مــر، مل يكــن مســتوى التدخــل 
ــبب يف  ــا للتس ــة( كافًي ــراف املتنافس ــري لألط ــايل القط ــم امل ــل الدع ــعودي/اإلمارايت مقاب ــم الس ــدل )الدع املعت
ــتبداد.  ــودة االس ــهيل ع ــتيعابية وتس ــة واالس ــام القمعي ــدرات النظ ــز ق ــا لتعزي ــه كان كافًي ــة، ولكن ــل الدول فش

ــة ودمقرطتهــا. ــا مــع بقــاء الدول أخــًرا، يف تونــس، كان التدخــل املنخفــض نســبًيا متوافًق
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ــي  ــة الت ــوى االجتاعي ــيايس للق ــاج الس ــة االندم ــراتيجيات التنمي ــيايس واس ــاد الس ــاكل االقتص ــكل هي تش
تعطــي األنظمــة طابعهــا اجلوهــري أو اســتقصائها. وفًقــا ملــور)Moore )1966 ، تتطلــب اســراتيجيات التصدير 
الزراعــي تضمــن األرض/رأس املــال وإقصــاء العالــة، مــا يــؤدي غالًبــا إىل »اســتبداد اليمــن«. عــى النقيــض 
مــن ذلــك، يميــل التصنيــع عوًضــا عــن االســتراد الــدوالين ]يتعلــق بـــ أو يميــز نظاًمــا سياســًيا تكــون للدولــة 
ــألرايض  ــة ل ــب املالك ــتبعاد النخ ــة[ إىل اس ــة واالقتصادي ــؤون االجتاعي ــى الش ــرة ع ــة كب ــيطرة مركزي ــه س في
ودمــج العــال، أحياًنــا يف ظــل »اســتبداد اليســار« الشــعبي. تتطلــب الدمقرطــة رشوًطــا خاصــة: تــوازن القــوة 
 Rueschemeyer, Stephans and Stephans,) االجتاعيــة بــن الدولــة والرجوازيــة والطبقــات العاملــة املنظمــة
1992( وحتالــف ديمقراطــي قــادر عــى الضغــط عــى نخــب الدولــة، مكــون مــن الرجوازيــة والطبقــة الوســطى 

التــي تتلقــى الرواتــب والطبقــات العاملــة. يف هــذا الصــدد، فــإن تنــوع الرأســالية مهــم؛ حيــث إن الرأســالية 
ــن رأس  ــكل م ــبًيا ل ــاملة نس ــعية وش ــخة« توس ــة الراس ــرة »الليرالي ــة Fordist Keysian يف ف ــة الكيزي الفوردي
ــا  ــي ُروج هل ــة الت ــة احلديث ــخة الليرالي ــن أن النس ــة. يف ح ــة احلقيقي ــع الديمقراطي ــة م ــة ومتوافق ــال والعال امل
ــزان القــوة ضــد  ــة مي ــة املعوملــة تولــد تفاوتــات عميقــة، وتــؤدي بشــكل حــاد إىل إمال يف ظــل الرأســالية املالي
 Robinson )1996( ــون ــاه روبنس ــا س ــع م ــوال م ــن األح ــة يف أحس ــا متوافق ــال )Cavatorta 2010(. إهن الع
ــرى  ــية الك ــا األساس ــة القضاي ــا إزال ــم فيه ــة يت ــة بحت ــة إجرائي ــوة« - ديمقراطي ــة الق ــة املنخفض »الديمقراطي
ــه  ــون في ــذي تك ــتبداد ال ــن االس ــوع م ــع ن ــوال م ــوأ األح ــية - ويف أس ــدة السياس ــن األجن ــروة م ــع الث لتوزي
املطالــب الشــعبية مكبوتــة. يف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا، يعــد االقتصــاد الســيايس غــر مالئــم 
ــد  ــة تعتم ــة برجوازي ــدول الريعي ــج ال ــتبداد. أوًل، تنت ــم لالس ــة ومالئ ــاء الديمقراطي ــف إلرس ــكل مضاع بش
ــة الوافــدة عــى الفــور. يف الواقــع، أثبتــت  ــة، ومواطنــن زبائــن، ويف كثــر مــن احلــاالت، وتطــرد العال الدول
املالــك اخلليجيــة بإجياراهتــا الوافــرة واســتخدام العالــة الوافــدة املســتوردة أهنــا أكثــر مقاومــة لالنتفاضــة. ثانًيــا، 
أدى تصديــر الليراليــة اجلديــدة إىل منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا، مدعوًمــا بــروط قــرض صنــدوق 
ــعبي  ــتبداد الش ــن االس ــول م ــال، وأدى إىل التح ــد الع ــة ض ــوة االجتاعي ــزان الق ــل مي ــدويل، إىل حتوي ــد ال النق
إىل االســتبداد مــا بعــد الشــعبي، والتخــي عــن التصنيــع بــداًل مــن االســتراد. تتشــكل العوملــة االقتصاديــة يف 
ــز مــن رأســالية املحســوبية، التــي  ــة يف شــكل ممي ــا مــن الــدول املحلي منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقي
ــا  ــوبة عليه ــالية املحس ــات الرأس ــع االئتالف ــة م ــات الدول ــك ألن حتالف ــي. وذل ــول الديمقراط ــل التح تعرق
يســتبعدون العــال، بالتــوازي مــع التبعيــة املتزايــدة لــرأس املــال العاملــي )ومطالبتــه اجلاهــر بالتقشــف(، األمــر 
الــذي يــدق إســفينًا بــن الرجوازيــة والعــال؛ ويعيــق »التحالــف الديمقراطــي« بينهــا الــذي هــو أفضــل وضــع 

.)Guazzone and Pioppi 2009( ــة ــن الدول ــة م ــتخراج الديمقراطي الس
االنتفاضــات مل تغــر هــذا الواقــع. يف حقيقــة األمــر، عــى الرغــم مــن أهنــا كانــت راســخة يف االحتجــاج عــى 
 ،Aschar )2013( ــظ ــا الح ــتبدادية، ك ــات االس ــعبية للجمهوري ــد الش ــا بع ــدة م ــة اجلدي ــوالت الليرالي التح
إال أهنــا ظلــت سياســية بحــت، مــع حمــاوالت قليلــة ملهامجــة الظلــم االقتصــادي أو عــدم املســاواة؛ يف الواقــع، 
أدت االنتفاضــات، إىل تعطيــل النمــو االقتصــادي، وإىل تعميــق االعتــاد عــى النظــام املــايل الــدويل املتمحــور 
حــول الغــرب، مــا أدى إىل حــر تونــس ومــر، ومهــا الدولتــان اللتــان تتمتعــان بأفضــل الفــرص للتحــول 
الديمقراطــي، يف ممارســات ليراليــة جديــدة جعلــت مــن املســتحيل معاجلــة عــدم املســاواة والفقــر. هــذا يتوافــق 
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يف أحســن األحــوال مــع الديمقراطيــة منخفضــة القــوة، كــا هــو احلــال يف تونــس. عــالوة عــى ذلــك، عندمــا 
تتمتــع الدولــة باإلجيــارات )التــي وفرهتــا دول اخلليــج ملــر مــا بعــد مبــارك(، فمــن األرجــح أن تتمكــن مــن 
احلفــاظ عــى حتالفهــا مــع الرأســالين املحســوبن، مــا يقلــل مــن احتــال توصلهــا إىل صفقــة ديمقراطيــة مــع 

العــال ويزيــد مــن احتــال أن يتــم إحيــاء االســتبداد.
إعادة تشكيل السلطة: نتائج الحوكمة المتغيرة

البعــد األخــر ملســارات االنتفاضــة هــو إعــادة تشــكيل الســلطة عقبهــا. ختتلــف النتائــج عــى أســاس بعديــن: 
)( مســتويات توحيــد الدولــة أو فشــلها و2( نــوع النظــام. كــا خيرنــا علــم االجتــاع التارخيــي، فــإن تشــكيل 

الدولــة تارخيًيــا كان مصحوًبــا بعنــف كبــر بــن األنظمــة املحتملــة وخصومهــا )Tilly 1990( واســتند إىل احتكار 
اســتخدامه. لقــد اختــرت االنتفاضــات احتــكار األنظمــة للعنــف بينــا تضمنــت اســتعادة االســتبداد اســتخدام 
العنــف مــن قبــل األنظمــة. ويف االنتفاضــات التــي أدت إىل فشــل الدولــة -فقــدان مثــل هــذا االحتــكار للعنــف 

(Jones 2008( عــى األرض- تضمــن إعــادة تشــكيل الدولــة أو مــا يســمى بإعــادة تشــكيل الدولــة التنافســية
ــدون،  ــن خل ــتنًدا إىل اب ــر، مس ــس في ــدد ماك ــف؟ ح ــكار العن ــيس احت ــة تأس ــرس كيفي ــذي يف ــا ال ــن م لك
مســارات إنشــاء الســلطة يف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا، أي الســلطة الكاريزميــة والباتريمونياليــة 
 Zubaida( والبروقراطيــة، متوقًعــا أن تكــون األنظمــة األكثــر نجاًحــا ســتكون هجينــة من هــذه األنــواع لســلطته
2011(. االعــراف بــأن تبعيــة املســار تشــكل إعــادة إنتــاج املارســات التارخييــة ال يعنــي إنــكار أن احلــركات 
االجتاعيــة يمكــن أن تغــر الثقافــة السياســية املوروثــة، عــى ســبيل املثــال؛ يف كــرس حواجــز اخلــوف التــي حتول 
دون املشــاركة وإرســاء مفاهيــم أكثــر تطلًبــا للرعيــة. وعــى الرغــم مــن غيــاب الديمقراطيــة بحــد ذاهتــا مــن 
أشــكال الســلطة التارخييــة لفيــر، فــإن االختالفــات يف هــذه األشــكال مهمــة بالنســبة ملســتويات دمــج القــوى 
االجتاعيــة يف األنظمــة اجلديــدة: وبالتــايل، تعمــل احلــركات الكاريزميــة عــى توســيع الشــمول اجلاعــي الــذي 
ــادة، يف  ــا الق ــب عليه ــي حياس ــية الت ــات السياس ــزاب والتجمع ــه يف األح ــي علي ــع املؤس ــاء الطاب ــن إضف يمك
حــن أن الســلطة البروقراطيــة للمكتــب ذات الســلطة التعســفية والتجنيــد بنــاًء عــى اجلــدارة جيعــل الوصــول 
إليهــا ديمقراطًيــا؛ فهــي عــى عكــس الســلطة الباتريمونياليــة، متوافقــة مــع التحــول الديمقراطــي. ومــع ذلــك، 
ــزج  ــي مت ــة الت ــتعادة األنظم ــا اس ــا إم ــال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة ال ــج منطق ــت نتائ ــس، كان ــتثناء تون باس
بــن املارســات االســتبدادية القرسيــة مــع تضمــن بعــض أجــزاء املجتمــع مــن أجــل اســتبعاد أجــزاء أخــرى 
ــس  ــلحن يف نف ــطن املس ــة الناش ــالمية الكاريزمي ــركات اإلس ــدت احل ــث حش ــدول، حي ــل ال ــر(، أو فش )م
ــة مــن الســلطة الباتريمونياليــة. بغــض  ــة أكثــر قرسي ــا النظــام إىل نســخ معدل ــه بقاي الوقــت الــذي تطــورت في
 Stacher 2015,( ــة ــدالع االنتفاض ــل ان ــه قب ــت علي ــا كان ــاًء مم ــر إقص ــة أكث ــت األنظم ــس، كان ــن تون ــر ع النظ

.(Heydemann 2013

دراسات حالة: نتائج متغيرة

يســعى مــا يــي إىل إظهــار كيــف أدت التكوينــات املختلفــة للمتغــرات التــي متــت مناقشــتها أعــاله إىل ثالثــة 
مســارات متميــزة يف منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا يف فــرة مــا بعــد االنتفاضــة، كــا هــو موضــح يف 

ثــالث حــاالت قطريــة تــم تلخيصهــا يف اجلــدول ).
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سورية: انتقال فاشل، دولة فاشلة
مل تكن أوضاع التحول الديمقراطي مواتية يف سورية: فقد أدى جتزئة اهلوية وعدم وجود توازن طبقي إىل إضعاف 
مرونة  النظام  أعطى  البروقراطية  الباتريمونيالية واملؤسسات  السلطة  قوًيا من كل من  مزجًيا  أن  املجتمع، يف حن 
استثنائية. لقد تم هتميش املعتدلن من كال اجلانبن من خالل استخدام النظام العنف واملطالب املتطرفة للمعارضة، 
بن  االنقسامات  خالل  من  الطبقية  املساواة  عدم  لشمولية  نظًرا  سلمي.  ديمقراطي  انتقال  حدوث  دون  حال  ما 
االنقسامات  بسبب  االنتفاضة،  العنف ضد  املوايل، الستخدام  اجليش  والطائفية، وأهبة  والريفية  املناطق احلرضية 
بالنظام، ولكن كانت كافية حلرمانه  املعارضة كافية لإلطاحة  تعبئة  املتظاهرين جزئًيا، مل تكن  بينهم وبن  يف اهلوية 
التدخل  من  عالية  مستويات  إىل جانب  اجليش،  االنشقاقات يف  كانت  البالد.  من  واسعة  أجزاء  السيطرة عى  من 
العمالء  أهلية مطولة ودولة فاشلة جزئًيا. تم متكن هؤالء  ما أدى إىل حرب  اخلارجي، كافين لعسكرة الراع، 
املناهضن للديمقراطية )اجليش واجلهادين( بينا تم هتميش القوى املؤيدة للديمقراطية )الشباب املتظاهر والنقابات 
العالية(. أدت االنتفاضة إىل زيادة حدة االنقسامات يف اهلوية عى طول اخلطوط الطائفية وبن العلانية واإلسالمية: 
أدى اهنيار النظام إىل »معضلة أمنية« رأت فيها املجموعات اهلوياتية املتنافسة أن اآلخر هو العدو، إىل جانب دعم 
استمرار  يف  اجلانبن  كال  حرب  ألمراء  مصالح  خلقوا  الذين  متنافسن  خارجين  ممولن  قبل  من  احلرب  اقتصاد 
اجلديدة  الباتريمونيالية  من  وإقصائية  عنًفا  أكثر  بطريقة  نفسه  تشكيل  النظام  أعاد  أهلية،  حرب  خلوض  الراع. 
الكاريزما  ذوو  املتمردون  قاد  بينا  السكان؛  أغلبية  عى  سيطرته  عى  للحفاظ  كافية  بروقراطية  قدرات  مع  ولكن 
حماوالت منافسة إلعادة تشكيل الدولة يف املناطق التي تسيطر عليها املعارضة. يف كلتا احلالتن، تم تضمن السكان 
واستبعادهم عى أساس اهلوية. أدى هذا إىل حبس سورية يف أزمة طويلة األمد ستمتد عى األقل إىل املستقبل القريب 

.)Saouli 2015(

مصر: انتقال معكوس

ــمحت  ــم. وس ــد احلاك ــًة ض ــًة مجاعي ــات تعبئ ــع الطبق ــمل مجي ــام ش ــض للنظ ــف مناه ــن حتال ــر، مّك يف م
ــى  ــية. ع ــادرة الرئاس ــة املغ ــة، هبندس ــه اخلاص ــة ملصاحل ــت األولوي ــي أعط ــش، الت ــبية للجي ــتقاللية النس االس
الرغــم مــن االنتقــال الســلمي نســبًيا مــن حكــم مبــارك، كان الــراع عــى الســلطة بعــد االنتفاضــة بــن الثــوار 
العلانيــن واجليــش واإلســالمين غــر مقيــد باتفــاق يوّضــح قواعــد اللعــب. ســمح االفتقــار إىل حركــة منظمــة 
قويــة مؤيــدة للديمقراطيــة ونقابــات عاليــة مســتقلة، مقارنــًة باجليــش املســيس كبــر احلجــم، والشــقاقات بــن 
العلانيــن واإلســالمين املنقســمن إىل »اســتعادة« النظــام القديــم. اعتمــدت اســتعادة االســتبداد التــي قادهــا 
ق تســد، كــا يتضــح مــن اســتقطاب اجليــش لإلخــوان املســلمن لفــض  اجليــش عــى نســخ متطــورة مــن فــرِّ
ــريس. ال  ــوان م ــس اإلخ ــر رئي ــرد« لتدم ــة »مت ــتالة حرك ــوه اس ــارك، ليتل ــة ملب ــوارع املناهض ــات الش احتجاج
يمكــن ترســيخ أي ديمقراطيــة تســتبعد واحــدة مــن أهــم القــوى السياســية-االجتاعية يف مــر، وال يمكــن إال 
لنظــام هجــن، حيتفــظ بســلطات دســتورية إضافيــة لقــوات األمــن، أن يتعامــل مــع االنتشــار العنيــف للمقاومــة 
اإلســالمية. األمــر الــذي يعكــس االفتقــار إىل تــوازن القــوة الطبقيــة القــادر عــى التحقــق مــن حالــة التمويــل 
اإلجيــاري. يف الواقــع، أدت األمــوال الســعودية دوًرا حاســًا يف تشــجيع ودعــم الثــورة املضــادة، ســواء يف متويــل 
نظــام الســيي أو يف تشــجيع عمالئــه الســلفين عــى االنفصــال عــن مجاعــة اإلخــوان املســلمن ودعــم اجليــش. 
ــتبداد  ــع االس ــارك م ــد مب ــن عه ــة م ــر قمعي ــة األكث ــب واملعارض ــكاره لألجان ــعبي ال ــب الش ــرن التعص اق
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االنتخــايب الــذي جتــى يف انتخابــات إقصائيــة أو تــم التالعــب هبــا، مــع تضمــن بعــض اجلاعــات مــن أجــل 
اســتبعاد أخــرى.

تونس: توطيد االنتقال

كــا هــو احلــال يف مــر، مّكنــت مظــامل الطبقــات الشــاملة وهيــكل مــن الفــرص املناســبة - املجتمــع املــدين 
واخلــرة النقابيــة - مــن التعبئــة اجلاعيــة ضــد بــن عــي الــذي نظــًرا لرفــض اجليــش املســتقل حايــة الرئيــس، 
ــن  ــل م ــا الطوي ــس وتارخيه ــبي يف تون ــس النس ــزز التجان ــارج. ع ــل واخل ــن الداخ ــا م ــا ديمقراطًي ــن حتالًف مّك
االســتقالل املجتمــع الســيايس املطلــوب لدعــم اخلــالف حــول القضايــا األخــرى. عــى عكــس حالــة مــر، 
مل يتــم عكــس االنتقــال. مــا أحــدث الفــارق الكبــر عــن مــر هــو حجــم الطبقــة الوســطى األكــر يف تونــس، 
والثقافــة اجلاهريــة، واحلركــة العاليــة النقابيــة القويــة، واجليــش الصغــر غــر املســّيس، وحركــة إســالمية أكثــر 
اعتــدااًل، مــا جيعــل التســوية مــع العلانيــن أمــًرا ممكنًــا. كان اإلســالميون الديمقراطيــون املعتدلــون )النهضــة( 
أقــوى بكثــر مــن الســلفين، وخالًفــا للحالــة يف مــر، دخلــوا يف ائتــالف مــع العلانيــن بــداًل مــن الســلفين. 
ومــع ذلــك، يف عــام 2013 أغــرق االنقســام العلاين-اإلســالمي البــالد يف أزمــة شــبيهة بــا كان حيــدث يف مــر 
بالتــوازي. ومــع ذلــك، عــى عكــس مــر، مل يكــن هنــاك »رجــل يمتطــي حصاًنــا« يف اجليــش التونــي الصغــر 
غــر الطمــوح سياســًيا والــذي يمكــن للقــوى السياســية املتنافســة أن تطلبــه »إلنقــاذ« البــالد مــن اآلخــر؛ بالتــايل 
ــة  ــت اجلمعي ــة. كان ــات العالي ــه النقاب ــطت في ــذي توس ــوار ال ــالل احل ــن خ ــم م ــوية خالفاهت ــم تس كان عليه
التأسيســية أكثــر شــمواًل ممــا كانــت عليــه يف مــر ومتكنــت مــن التوصــل إىل صيغــة دســتورية توافقيــة. بشــكل 
حاســم، كان ميــزان القــوة يف مصلحــة القــوى الديمقراطيــة. يعــود الــدور املحــدود للجيــش يف احليــاة العامــة 
ــتقالل  ــة االس ــة أن حرك ــى حقيق ــاع ع ــول إىل اإلمج ــط للوص ــة يف التوس ــة النقابي ــتثنائي للحرك ــدور االس وال
مجعــت بــن حــزب ســيايس قــوي، حــزب الدســتور، وحركــة نقابيــة قويــة بنفــس القــدر، ليحتلــوا دور الطليعــة 
الوطنيــة املنســوب إىل اجليــش كــا يف أماكــن أخــرى، بــا يف ذلــك مــر. نتيجــة ذلــك، شــهدت تونــس أكثــر 

عمليــة دمقرطــة شــمولية.
مقارنة النتائج

ــن  ــة م ــب خمتلف ــع تراكي ــى م ــا يتاش ــر ب ــكل كب ــة بش ــد االنتفاض ــارشة بع ــج املب ــت النتائ ــذا، تباين وهك
ــد  ــة ض ــة اجلاعي ــس أدت التعبئ ــر وتون ــا يف م ــدول 1. بين ــة يف اجل ــاله وملخص ــت أع ــي نوقش ــل الت العوام
النظــام واالســتقالل العســكري إىل إزاحــة ســلمية نســبًيا للرئيــس جنًبــا إىل جنــب مــع بقــاء الدولــة بســبب قــدر 
كبــر مــن التاريــخ املوجــود مســبًقا للهويــة املتمركــزة حــول الدولــة، يف ســورية، أدت االنقســامات الشــاملة إىل 
ــة املناهضــة للنظــام وحالــت إىل جانــب الســيطرة الرئاســية عــى اجليــش دون حــدوث انتقــال  إضعــاف التعبئ
ــا لتــوازن متثيــل مــا بعــد االنتفاضــة.  ســلمي. بعــد االنتفاضــة األوليــة، تباعــدت املســارات بشــكل أكــر وفًق
ــة - وقــدرة  ــة القوي يف تونــس، ســّهل مزيــج مــن اجليــش الضعيــف واإلســالمين املعتدلــن والنقابــات العالي
ــات  ــمحت الراع ــر، س ــي. يف م ــال الديمقراط ــم - االنتق ــوية خالفاهت ــى تس ــن ع ــالمين والعلاني اإلس
اإلســالمية-العلانية احلــادة اجليــش القــوي املســّيس هبندســة اســتعادة الســلطية. يف ســورية، أدى اجلمــع بــن 
جيــش قــوي وإســالمين راديكاليــن إىل عســكرة الــراع مــا أدى إىل تقســيم أرايض الدولــة، ونظــًرا إىل هويــة 
ــن  ــس م ــت تون ــد اقرب ــا: لق ــًا أيًض ــياق مه ــي. كان الس ــة اجلزئ ــل الدول ــل بفش ــبًيا، عج ــة نس ــة الضعيف الدول
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التــوازن الطبقــي املطلــوب إلرســاء الديمقراطيــة، نظــًرا إىل القــوة النســبية للتصنيــع والعالــة املنظمــة. أدى الريع 
ــارج يف  ــن اخل ــوع م ــرب املدف ــاد احل ــة«؛ وزاد اقتص ــة »العميق ــن الدول ــراط يف متك ــر إىل اإلف ــي يف م اخلارج
ســورية احلــرب األهليــة. أخــًرا، كان التدخــل اخلارجــي يف تونــس حمــدوًدا جــًدا ليعرقــل التحــول الديمقراطي؛ 
ســهلت املســتويات املتوســطة مــن التدخــل )خاصــة الســعودية( االنقــالب الديمقراطــي يف مــر؛ كــا وقــف 
التدخــل التنافــي املكثــف يف ســورية يف وجــه أي حــل للحــرب األهليــة، مــا أدى إىل تعميــق فشــل الدولــة.

النتائج: ميزات »علم االجتماع التاريخي المعقد«

ــي  ــة الت ــارات الرئيس ــكلت املس ــي ش ــل الت ــي للعوام ــارن منهج ــل مق ــراء حتلي ــة إج ــذه الدراس ــت ه حاول
ــا  ــيتطلب توثيًق ــل س ــذا التحلي ــة ه ــن صح ــق م ــن أن التحق ــة. يف ح ــة العربي ــد االنتفاض ــا بع ــا دول م اختذهت
ــا دون  ــا مل يكــن ممكنً ــه يمثــل تقدًم ــه يمكــن القــول إن ــة، إال أن ــا يف هــذه املقال ــر بكثــر ممــا كان ممكنً ــة أكث وأدل
ــلطة مل  ــى الس ــراع ع ــة ل ــت تابع ــة كان ــة أن النتيج ــن رؤي ــا م ــذي مكنن ــد. ال ــي املعق ــاع التارخي ــم االجت عل
يكــن فيــه نقطــة هنايــة حمــددة مســبًقا )مثــل الديمقراطيــة(؛ بــداًل مــن ذلــك، فــإن التــوازن بــن التعبئــة )التــي 
تشــكلت بشــكل ملحــوظ مــن خــالل التبايــن يف البنيــة االجتاعيــة( ومرونــة النظــام، )التــي تشــكلت بشــكل 
ملحــوظ مــن خــالل التــوازن بــن القــدرات الباتريمونياليــة والبروقراطيــة(، والتــوازن بــن القــوى االجتاعيــة 
املتنافســة يف الــراع عــى الســلطة مــا بعــد االنتفاضــة مبــارشة شــكلت مًعــا مســارات خمتلفــة. مــن الواضــح 
أن الوكالــة مهمــة، لكــن اهليــكل ســمح لنــا بفهــم ســبب تكديــس البطاقــات ملصلحــة وضــد تفضيــالت قــوى 
اجتاعيــة معينــة يف هــذه الراعــات: عوامــل االقتصــاد الســيايس، مــن خــالل تشــكيل توازنــات خمتلفــة للقــوى 
االجتاعيــة الداخليــة، وتعزيــز اســتعادة االســتبداد يف مــر وانخفــاض قــوة الديمقراطيــة يف تونــس. أخــًرا، 
ــا للدولــة يف ســورية، حيــث  عــززت األشــكال املكثفــة مــن التدخــل اخلارجــي يف دول االنتفاضــة فشــاًل جزئًي
تنافســت فلــول جيــوش النظــام واحلــركات اإلســالمية املســلحة إلعــادة تشــكيل الســلطة. بشــكل عــام، هــذه 
العوامــل األخــرة، اخلارجــة عــن ســيطرة اخلصــوم املتنافســن يف االنتفاضــات، تذهــب بعيــًدا ملســاعدتنا عــى 

فهــم ســبب ضعــف »حصــاد« االنتفاضــة.
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جدول 1: المتغيرات التي تشكل الخطوط المتباينة

تونسمصرسوريةالمتغير

التعبئة الجماهيرية
االنقسامات

تم إضعاف التعبئة 
الجماهيرية من خالل 

االنقسامات الشاملة
تعبئة جماعية من خالل 

تحالفات شاملة
تعبئة جماعية من خالل 

تحالفات شاملة

قدرة النظام
)التعاونية والقسرية(

توازن باتريمونيالي 
وبيروقراطي

باتريمونيالية مقيدة 
بالبيروقراطية

باتريمونيالية مقيدة 
بالبيروقراطية

استقاللية متدنية - والء  دور الجيش
للقائد

استقاللية مرتفعةاستقاللية مرتفعة

 االختراق اإلقليمي
البيروقراطي

مرتفعمرتفع متوسط
 تاريخ االستقالل ومجتمع

بهوية مشتركة
مرتفعمرتفع منخفض

االقتصاد السياسي
اقتصاد التوازن الطبقي

غياب التوازن الطبقي
اقتصاد حرب

غياب التوازن الطبقي 
اقتصاد ريعي

بعض التوازن الطبقي 
اقتصاد منتج

منخفضمتوسط مرتفع التدخل الخارجي
التمثيل

 القوى المسيطرة
وعالقاتها

الجيش ضد اإلسالميين 
المتشددين

الجيش ضد اإلسالميين 
المعتدلين

اإلسالميون المعتدلون 
+ نقابات العمال + 

المجتمع المدني
نظام تعددي نظام هجين فشل الدولة الجزئي النتيجة
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