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تمهيد:

ــة خاصــة تتعــزز مــع  ــن أهمي ــن األخيري ــة خــال القرني ــرى المهيمن ــم اإلســامي بالنســبة للقــوى الكب ــل العال يمث
مــرور الوقــت، كمــا أن دوَر الخــارِج فــي العالــم اإلســامي لــه طبيعــٌة خاصــٌة تناســُب أهميَتــه المتزايــدة، فمنــذ 
اكتشــافات توفــر مصــادر الطاقــة فــي أراضيــه أصبــح محــط اهتمــام القــوى الصناعيــة التــي قامــت باحتالــه بعــد ذلــك، 

وتشكيله ثقافيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا وجغرافيًّا، بما يحقق تبعيًة مستقبليًة شبه كاملة.

ومــع تطــور األحــداث ووقــوع الحــرب العالميــة األولــى والثانيــة؛ أصبــح العالــُم اإلســاميُّ محــل اســتهداف القــوى 
الكبــرى المتنازعــة، فهــو فــي كل األحيــان مرتبــط بالخــارج ويعانــي مــن خيــارات مفروضــة عليــه، وعليــه فقــط التعاطــي 
معهــا، وال حــق لــه فــي تشــكيل واقعــه أو تبنــي سياســاته الخاصــة، ومــع وجــود الكيــان الصهيونــي فــي القلــب منــه؛ 
صــار العالــم اإلســامي أكثــر أهميــة للقــوى الغربيــة منــه للقــوى الشــرقية، وبنهايــة الحــرب البــاردة وتفــكك االتحــاد 
الســوفيتي وســيادة نظــام األحاديــة القطبيــة؛ انتصــرت الليبراليــة وتعــززت ســيطرة القــوى الغربيــة التــي تتبنــى شــعارات 

الديمقراطية وحقوق اإلنسان وتجعل منهما محوًرا لسياستها الخارجية.

ورغــم مــا يُمثِّلــه العالــم اإلســامي مــن أهميــة كبــرى للقــوى الخارجيــة – خاصــة الليبراليــة- لــم يكــن لــه نصيــٌب 
مــن موجــات التحــول الديمقراطــي التــي وقعــت مــا بيــن عــام 1828 فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة وعــام 1974 
فــي البرتغــال1، وظلــت التحــوالت الديمقراطيــة محيطــة بالعالــم اإلســامي ال تحــدث داخلــه، وبخاصــة تلــك التحــوالت 
التــي تأتــي بدعــم خارجــي وفــي إطــار موجــات التحــول الديمقراطــي، فثمــة اختــاف كبيــر بيــن طبيعــة دور الخــارج فــي 
التحــول الديمقراطــي فــي أمريــكا الاتينيــة وشــرق أوروبــا وغربهــا وبيــن طبيعــة دور الخــارج فــي العالــم اإلســامي 
خــال تلــك الفتــرة، فخبــرة كل مــن شــرق أوروبــا وأمريــكا الاتينيــة تعكــس خصوصيــة نابعــة مــن تاريــخ عاقــة كل 
منهمــا بالقوتيــن العظمييــن ومــن موضــع كل منهمــا فــي تاريــخ تطــور النظــام الدولــي وهــو األمــر الــذي انعكــس علــى 
ــم اإلســامي فترتكــز فــي القديــم علــى تأميــن الحصــول علــى مصــادر الطاقــة  خبــرة التحــول فيهمــا2، أمــا فــي العال

1  أي منــذ بدايــة الموجــة األولــى للتحــول الديمقراطــي فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام 1828 )علــى اختــاف فــي تحديــد نقطــة البدايــة 
كونهــا بــدأت مــع المؤسســات الدســتورية التــي أوجدتهــا الثــورُة الفرنســيُة أو بــدأت فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام 1828(، أو حتــى 
ســقوط االتحــاد الســوفيتي عــام 1991، وحســب هنتنجتــون بــدأت الموجــة األولــى عــام 1828، واســتمرت حتــى 1926، ثــم تبعتهــا موجــة 
مضــادة أولــى مــن 1922 حتــى 1942، وبــدأت الموجــة الثانيــة مــن 1943 وحتــى 1962، ثــم تبعتهــا موجــة مضــادة ثانيــة مــن 1958 
وحتــى 1975، ثــم بــدأت الموجــة الثالثــة بانقــاب فــي البرتغــال عــام 1974، ومؤخــًرا يحــاول البعــض أن يصــف ثــورات الربيــع العربــي بأنهــا 
تأتــي كموجــة رابعــة للتحــول الديمقراطــي إال أن ذلــك ربمــا يكــون غيــر صحيــح مــن ناحيــة ارتــداد معظــم الــدول المتحولــة بشــكل أســوأ مــن 
الســابق، وكذلــك عــدم ارتــكاز هــذه األطروحــات علــى حصــر دقيــق للنمــاذج المتحولــة مقارنــة بالمنتكســة حتــى اآلن، إال أنــه ربمــا تحــدث 

تطورات في المستقبل القريب أو المتوسط تجعل من الربيع العربي موجة رابعة حقيقية للتحول الديمقراطي.

2  نادية محمود مصطفى: الثورات العربية في النظام الدولي، القاهرة، دار البشير للثقافة، الطبعة األولى، 2014، ص 90 - 91. 
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ويضــاف إليهــا حديًثــا حمايــة أمــن إســرائيل وهــو مــا ســينعكس أيًضــا علــى عمليــة التحــول الديمقراطــي وطبيعــة دور 
الخارج فيها.

ويظــل الخــارج حاضــًرا العتبــاري العولمــة المدفوعــة واألحاديــة القطبيــة صاحبتــي الخلفيــة الليبراليــة، إضافــة إلــى 
اعتقــاد غربــي بــأن الليبراليــة والرأســمالية والحكومــة الديمقراطيــة تمثــل نهايــة التاريــخ، أو أنــه ليــس فــي اإلمــكان 
أفضــل ممــا كان، ممــا جعــل القــوى الغربيــة تتدخــل لفــرض نموذجهــا بالقــوة فــي عــدد مــن البلــدان كألمانيــا واليابــان 

وأفغانستان والعراق مع اختاف المابسات والمواقيت وأيًضا النتائج.

ورغــم هــذه الحالــة مــن العولمــة واألحاديــة إال أن ذلــك ال يعنــي أن النظــام الدولــي قــد تجاهــل الخصوصيــة التــي 
قــد تتمتــع بهــا تجربــة عــن األخــرى، فثمــة إدراك كامــل مــن جانــب النظــام الدولــي لهــذا التمايــز وتلــك الخصوصيــة، 
جعــل موقفــه يختلــف مــن تجربــة ألخــرى ومــن وقــت آلخــر، فبينمــا عمــل النظــام الدولــي علــى وأد تجربــة التحــول فــي 
الجزائــر مطلــع تســعينيات القــرن الماضــي، اشــترطت فرنســا - تحــت رئاســة فرانســوا ميتــران- فــي الفتــرة ذاتهــا علــى 
نجــاز المشــروعات  تاحــة الحريــات مقابــل الدعــم االقتصــادي واإ الــدول اإلفريقيــة مزيــًدا مــن التحــول نحــو الديمقراطيــة واإ
التنمويــة، كمــا قــد يختلــف الموقــف الدولــي تجــاه نفــس الدولــة بيــن فتــرة وأخــرى، ففــي الوقــت الــذي أعلنــت فيــه فرنســا 
دعمهــا »زيــن العابديــن بــن علــي« أثنــاء الثــورة عليــه فــي تونــس، غيــرت موقفهــا بعــد نجــاح الثــورة ووصــول القــوى 

اإلسامية للسلطة ورحبت بوجود حزب حركة النهضة في الحكم وأعلنت رغبتها في الحوار معه.

ــا داخــل العالــم اإلســامي وخارجــه فــي ظــل  ــا وجغرافيًّ وتأتــي هــذه األهميــة الكبيــرة لــدور الخــارج المتبايــن زمانيًّ
خبــرة تزيــد عــن ســبع ســنوات مــن الربيــع العربــي كاشــفًة لحقيقــة الشــعارات والمعاييــر الدوليــة خــال عقــود ســابقة، 
ممــا يوحــي بــأن تتبــع الموقــف الدولــي ومعرفــة مســبباته وآلياتــه وأدواتــه وأنماطــه فــي ضــوء هــذه الخبــرة دون 

االقتصار عليها؛ يقود لنتائج صحيحٍة ودقيقٍة. 

وفــي ضــوء هــذا؛ تهــدف الدراســة بشــكل أساســي إلــى التعــرف علــى المحــددات الحقيقيــة للموقــف الدولــي مــن 
عمليــات التحــول الديمقراطــي فــي العالــم اإلســامي، وكيفيــة التعاطــي معهــا بمــا يــؤدي لتحــول حقيقــي وناجــز، وفــي 
هــذا اإلطــار تحــاول الدراســة تتبــع أســباب تبايــن الموقــف الدولــي مــن عمليــات التحــول الديمقراطــي مــن وقــت آلخــر 
ومــن مــكان آلخــر، وكذلــك التعــرف علــى العاقــة بيــن نمــط التحــول وطبيعــة الموقــف الدولــي منــه، ومعرفــة تأثيــر 
التخــوف الدولــي مــن صعــود اإلســاميين للحكــم علــى طبيعــة الموقــف الدولــي مــن عمليــات التحــول فــي بلــدان العالــم 
جمــااًل تســعى هــذه الدراســة لإلجابــة عــن ســؤال هــو: مــا المحــددات التــي تجعــل النظــام الدولــي يدعــم/  اإلســامي، واإ

يقبل/ يقاوم تجربة ما للتحول الديمقراطي في العالم اإلسامي؟

وبناًء عليه؛ يمكن تقسيم الدراسة على النحو اآلتي:

إشكال األهمية بين الداخل والخارج.	 
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أنماط التحول الديمقراطي وطبيعة المواقف الدولية.	 

أدوات وأنماط التدخل الدولي.	 

محددات عامة ومعايير خاصة بالعالم اإلسامي.	 

إشكال األهمية بين الداخل والخارج:

رغــم صعوبــة التحديــد الدقيــق ألهميــة العوامــل الداخليــة والخارجيــة أو بقــوٍل آخــر تحديــد أيهمــا أكثــر أهميــة 
وتأثيــًرا مــن اآلخــر، إال أنــه يمكننــا التأكيــد علــى عــدة نقــاط فــي هــذا الجانــب؛ أهمهــا أن درجــة تأثيــر العوامــل 
ــَن  ــى أخــرى حَســب اختــاف اســتراتيجيات الفاعلي ــة إل ــف مــن حال ــال الديمقراطــي تختل ــة االنتق ــة فــي عملي الخارجي
الدولييــَن، وطبيعــة الظــروف والعوامــل الداخليــة فــي البلــدان المســتهدفة، وقــد أكــدت دراســاٌت عديــدٌة علــى أن العوامــل 
الخارجيــة ال تؤتــي تأثيراتهــا اإليجابيــة بهــذا الخصــوص أو تكــون تأثيراتهــا محــدودة فــي حــال عــدم وجــود قــوى 
وعوامــل داخليــة محركــة لانتقــال الديمقراطــي، ممــا يعنــي أن األصــل فــي عمليــة االنتقــال هــو العوامــل الداخليــة، أمــا 
العوامــل الخارجيــة فــإن دورهــا يكــون مســانًدا3، فمثــًا التقــت رغبــُة القبائــل فــي الداخــل الكويتــي مــع رغبــة بريطانيــة 
فــي وجــود مجلــس للشــورى يشــارك األميــر فــي مهــام الحكــم رغــم اختــاف هــدف كل مــن األميــر وبريطانيــا مــن وجــود 
المجلــس، ونجــح الخــارُج فــي فــرض الديمقراطيــة فــي ألمانيــا وفشــل فــي أفغانســتان والعــراق لعــدم وجــود داخــل ُمهيــأ 
لتقبــل كل هــذه التحــوالت وقتهــا4، وطبيعــة دور العوامــل الخارجيــة وتأثيرهــا علــى الداخــل يختلــف باختــاف الــدول 
المؤثــرة وبتوجهــات سياســتها الخارجيــة كمــا تختلــف باختــاف التوقيــت فمثــًا موقــف الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
تجــاه العالميــن العربــي واإلســامي يختلــف عــن موقفهــا مــن دول جنــوب وشــرق أوروبــا ودول أمريــكا الاتينيــة، كمــا 
يختلــف موقفهــا مــن العالــم اإلســامي قبــل أحــداث 11 ســبتمبر عمــا بعدهــا وهــي ال شــك سياســة تختلــف عــن 
سياســية االتحــاد الســوفيتي قبــل ســقوطه تجــاه المناطــق نفســها، واألمــر نفســه بالنســبة للمؤسســات الماليــة الدوليــة، 
أي أنــه ال يمكــن أن تلــزم القــوى الخارجيــة وتيــرة واحــدة وهــذا بالنســبة للقــوى الكبــرى الفاعلــة أو حتــى بالنســبة لفاعــل 

دولي واحد في مناطق جغرافية مختلفة أو أوقات مختلفة.

ــاالت  ــداًل مــن دعــم االنتق ــي دعــم النظــم التســلطية وترســيخها ب ــا ف ــة دوًرا مهًم ــت بعــض العوامــل الخارجي لعب
الديمقراطيــة، وُيعــّد دور الواليــات المتحــدة حالــة نموذجيــة فــي دعمهــا للنظــم التســلطية فــي المنطقــة العربيــة ودعمهــا 

3  حســنين توفيــق إبراهيــم: االنتقــال الديمقراطــي- إطــار نظــري، مركــز الجزيــرة للدراســات، )9Kq3Fi2/yl.tib//:sptth(، تاريــخ النشــر: 
41 فبراير 3102، تاريخ الدخول: 51 أبريل 8102. 

4  ثمــة عناصــر ثاثــة محليــة ال بــد أن تتوفــر لقيــام الديمقراطيــة أو لتقبــل فرضهــا مــن الخــارج؛ قــادة سياســيون ملتزمــون بتعزيــز الديمقراطيــة، 
وبيروقراطية حكومية مستقلة سياسيًّا تعتمد مبدأ االستحقاق، ومجتمع مدني حيوي قادر على فرض ضوابطه على الحكومة.

  انظــر: غيــورغ سورنســن: الديمقراطيــة والتحــول الديمقراطــي .. الســيرورات والمأمــول فــي عالــٍم متغيــر، ترجمــة: عفــاف البطاينــة، بيــروت، 
المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الطبعة األولى، 5102، ص 741.



5 محددات موقف النظام الدولي 
من التحول الديمقراطي في العالم اإلسالمي

www.arkan-srp.com أركان للدراسات واألبحاث والنشر

علــى مــدى العقــود الماضيــة مــا دامــت هــذه النظــم متوافقــة مــع مصالحهــا، لــذا فــإن جهــود واشــنطن مــن أجــل نشــر 
الديمقراطية في المنطقة في مرحلة ما بعد أحداث 11 سبتمبر عانت من معضلة )عدم المصداقية(5.

ومــا ســبق يؤكــد أولويــة الداخلــي )الُمنشــئ( علــى الخارجــي )الُمســاند(، إال أن خبــرة ثمانــي ســنوات مــن الربيــع 
العربــي ومــن قبلهــا التجربــة الجزائريــة مطلــع تســعينيات القــرن الماضــي، تؤكــد أن العامــل الخارجــي هــو المســئول 
عــن مســتقبل أيــة عمليــة للتحــول الديمقراطــي فــي العالــم العربــي؛ إذ تتحكــم فيــه بقــوة مصالــح الفاعليــن الدولييــن 

واإلقليميين ومدى النضج السياسي في التعامل معها من الداخل وتجربة البحرين تؤيد ذلك بشدة.

ورغــم اختــاف الموقــف النظــري مــن طبيعــة دور الخــارج فــي المنطقــة العربيــة والعالــم اإلســامي؛ إال أننــا - بــا 
ُمواربــة - نتحــدث عــن دور ُمعيــق باألســاس يقــوم علــى حفــظ المصالــح السياســية )توســيع النفــوذ(، واالقتصاديــة 
)احتياطيــات النفــط والغــاز(، والعســكرية )القواعــد العســكرية والتعــاون االســتخباراتي(، باإلضافــة لحمايــة الِكيــان 
ــة  ــم ديمقراطي ــح يصعــب الحصــوُل عليهــا فــي وجــود أنظمــة حك ــل هــذه المصال ــك أن مث ــي )إســرائيل(؛ ذل الصهيون
خصوًصــا إذا كانــت بخلفيــة إســامية، ولذلــك كانــت األدوار الخارجيــة فــي العالــم العربــي ُمعرقلــة بــأدوات وطــرق 

مختلفة6.

أنماط التحول الديمقراطي وطبيعة المواقف الدولية:

التحــّول الديمقراطــي كمــا ُيعرِّفــه »فيليــب شــميتر Philippe Schmitter« هــو: ”عمليــة تطبيــق القواعــد 
الديمقراطيــة ســواء فــي مؤسســات لــم تطبــق بهــا مــن قبــل أو امتــداد هــذه القواعــد لتشــمل أفــراًدا أو موضوعــاٍت لــم 
تشــملهم مــن قبــل“، وطبًقــا لذلــك فــإن عمليــة التحــول الديمقراطــي تشــير إلــى تضميــن أو إعــادة تضميــن ممارســات 
التعدديــة الحزبيــة التنافســية المؤسســية فــي الجســد السياســي، ويشــمل ذلــك تعديــات دســتورية وتنظيميــة وقيميــة 
ــروز مراكــز مختلفــة، أمــا  ــرة المشــاركة فيهــا وب ــع الســلطة والنفــوذ وتوســيع دائ ــة، كمــا يتضمــن إعــادة توزي وفكري
»إتيــل ســولينجين Etel Solingen« فُتعــرِّف التحــول الديمقراطــي بأنــه ”حركــة النظــام السياســي تجــاه األخــذ 
باإلجــراءات التاليــة: نــواب منتخبيــن عبــر انتخابــات حــرة نزيهــة، وحــق تولــي المناصــب العامــة والوصــول إلــى 
الســلطة، وحريــة التعبيــر وتوافــر مصــادر بديلــة للمعلومــات مدعومــة قانونيًّــا، واســتقالية مؤسســية“، كمــا يمكــن أن 
جــراءات ُتتَخــذ للتحــول مــن نظــام غيــر ديمقراطــي )شــمولي أو تســلطي( إلــى نظــام ديمقراطــي  نعّرفــه بأنــه: ”عمليــات واإ
ــا كان  ــا أو يأتــي مــن داخــل النظــام مــن أعلــى أو ُيفــرض عليــه مــن أســفل وأيًّ ــا أو جزئيًّ ســواء كان هــذا التحــول كليًّ

5 حسنين توفيق إبراهيم: االنتقال الديمقراطي- إطار نظري، مرجع سابق.

6  للمزيــد انظــر: صــادق حجــال: تأثيــر العوامــل الخارجيــة علــى عمليــة بنــاء الدولــة لفتــرة مــا بعــد الحــراك العربــي لعــام 2011، مجلــة العلــوم 
السياسية والقانون، العدد 7، المجلد 2، فبراير 2018.
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مداه الزمني قريبا أم بعيًدا“7.

ــة تنــوع كبيــر بيــن األدبيــات السياســية فــي اإلشــارة إلــى أنمــاط أو مداخــل التحــول الديمقراطــي، ورغــم هــذا  ثمَّ
االختــاف بيــن األدبيــات فــي ســرد هــذه األنمــاط أو المداخــل أو حتــى العوامــل الدافعــة نحــو التحــول، إال أنهــا فــي 
الغالــب تئــول إلــى أربعــة طــرق أو أنمــاط رئيســية لانتقــال تختلــف تعريفاتهــا مــن باحــث إلــى آخــر8، وهــي: االنتقــال 
مــن أعلــى أو االنتقــال مــن الداخــل وهــو الــذي تقــوده النخبــُة الحاكمــُة أو الجنــاُح اإلصاحــيُّ فيهــا، واالنتقــال مــن 
أســفل أو االنتقــال الثــوري مــن الخــارج وهــو الــذي تقــوده قــوى المعارضــة عقــب انهيــار النظــام الحاكــم أو إطاحتــه 
مــن خــال انتفاضــة أو ثــورة شــعبية، واالنتقــال مــن خــال التفــاوض والمســاومة بيــن الحكــم وقــوى المعارضــة، 
واالنتقــال الناجــم عــن تدخــل عســكري خارجــي9، ويضيــف آخــرون لهــا نمًطــا خامًســا هــو االنقــاب العســكري، وقــد 
كان للعالــم اإلســامي والعربــي نصيــب منهــا جميًعــا، وال شــك أن طبيعــة الموقــف الدولــي وتأثيــره يختلــف فــي كل حالــة 
ــة  ــة العــرض أو التعريــف فقــط ولكــن أيًضــا مــن ناحي ــك ســنتناول هــذه األنمــاط ليــس مــن ناحي عــن األخــرى، ولذل

طبيعة الموقف الدولي منها وطبيعة الدور الخارجي في كل نمط على النحو التالي:

أواًل: التحول من أعلى )اإلصاحي(:

تاحــة الحريــات  فــي هــذا النمــط تقــوم الســلطُة نفُســها أو الجنــاُح اإلصاحــيُّ فيهــا بالتوجــه نحــو الديمقراطيــة واإ
نســبيًّا، ليــس إليمانهــا بالديمقراطيــة كفلســفة للحكــم ولكــن لحمايــة وجودهــا والحفــاظ علــى اســتمرارها فــي ظــل وجــود 
خطــر محقــق تقتنــع معــه النخبــة الحاكمــة بــأن كلفــة االنتقــال نحــو الديمقراطيــة أقــل مــن كلفــة االســتمرار فــي 
ــُم  ــًرا أو تحــواًل مــن الداخــل، وبهــذا الخصــوص يذكــر عال الممارســات التســلطية10، ويمكــن تســمية هــذا النــوع تغيي
السياســية األمريكــي »صامويــل هنتنجتــون Samuel Huntington« أن االعتبــارات األمنيــة واألســباب المحليــة 
هــي التــي تقــود إلــى التحــول الديمقراطــي؛ حيــث يجــد الحاكــم نفســه عرضــة للخطــر مــن الداخــل أكثــر مــن الخــارج، 
ــا مــن أن يقــوم بذلــك شــخص آخــر11، ويرتبــط هــذا النمــُط مــن التحــوالت بظهــور قــادة  فيقــوم بعمليــة التحــول خوًف

 ،)https://bit.ly/2GBUZur( ،7  إيمــان أحمــد: قــراءات نظريــة: الديمقراطيــة والتحــول الديمقراطــي، المعهــد المصــري للدراســات
تاريخ النشر: 28 فبراير 2016، تاريخ الدخول 15 أبريل 2018.

8  انظــر علــى ســبيل المثــال: عبــد الفتــاح ماضــي: »مداخــل االنتقــال إلــى نظــم حكــم ديمقراطيــة«، ضمــن: لمــاذا انتقــل اآلخــرون إلــى 
الديمقراطيــة وتأخــر العــرب؟، تحريــر: علــي خليفــة الكــواري وعبــد الفتــاح ماضــي، بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، الطبعــة األولــى، 

2009، ص 35 - 47.

9  حسنين توفيق إبراهيم: االنتقال الديمقراطي- إطار نظري، مرجع سابق.

10  المرجع السابق.

 ،)https://bit.ly/2SEhYM2( ،11  إيمــان أحمــد: قــراءات نظريــة - أنمــاط التحــول الديمقراطــي جــزء4، المعهــد المصــري للدراســات
تاريخ النشر: 20 مارس 2016، تاريخ الدخول: 15 أبريل 2018. 
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دخــال تعديــات علــى النظــام، ويصــل هــؤالء القــادة إلــى  إصاحييــن يؤمنــون بضــرورة التحــرك نحــو الديمقراطيــة واإ
الســلطة بعــد خافتهــم للســلطويين، مــن خــال حــدوث تغيــر فــي القيــادة داخــل النظــام، أو اختيــار الرئيــس لخليفتــه 

من اإلصاحيين، أو من خال االنقاب العسكري في النظم السلطوية12.

ــة بــل تحتفــظ  ــدا أنهــا تحولــت طواعيــة نحــو الديمقراطيــة فإنهــا ال ُتنشــئ ديمقراطيــة كامل ن ب ــادة واإ إال أن القي
لنفســها عــادة بســلطات تحميهــا وتحمــي نفوذهــا وربمــا تســمح لهــا فــي وقــٍت مــا باالنقضــاض علــى عمليــة التحــول 
وتقويضهــا مجــدًدا أو علــى األقــل تحتفــظ لنفســها بالحــق فــي التنافــس علــى الســلطة وعــدم تهديــد مصالحهــا 

وامتيازاتها، ولذلك فإن التحول من أعلى غالًبا ما ينتج عنه ما يسمى بـ)الديمقراطية المقيدة(13. 

ولذلــك يشــير بعضهــم إلــى اســتراتيجيتين يمكــن اللجــوء إليهمــا مــن جانــب النخــب، ولــو علــى المســتوى النظــري، 
وهمــا: اســتراتيجية الفــرض بالقــوة، واســتراتيجية المســاومة والحلــول الوســط وصــواًل إلــى ميثــاق للتحــول، وياحــظ أن 
اللجــوء إلــى االســتراتيجية األولــى هــو األقــل شــيوًعا فــي عمليــات التحــول مــن أعلــى، لكــن ذلــك ال ينفــي اللجــوء إليهــا 

في بعض عمليات التحول في أمريكا الاتينية ال سيَّما البرازيل واإلكوادور14.

وعرفــت الكثيــر مــن الــدول حــول العالــم هــذا النمــط أيًضــا مــن التحــول، مثل:إســبانيا وزامبيــا والبرازيــل واليونــان 
والبرتغــال، وفــي العالــم اإلســامي حــدث هــذا النمــُط فــي الكويــت بعــد االســتقال عــام 1961 عندمــا قــرر أميــر 
الكويــت »عبــد هللا الســالم الصبــاح« أن يؤســس نظاًمــا يشــترك فيــه الشــعب فــي الحكــم، فقــرر إجــراء انتخابــات 
المجلــس التأسيســي )البرلمــان( ليقــوم بالمهــام التشــريعية ويتولــى بعــد تأسيســيه اختيــار لجنــة لصياغــة الدســتور، 
إال أن المجلــس يضــم إلــى جانــب 20 عضــًوا منتخًبــا أحــد عشــر وزيــًرا يعتبــرون أعضــاء فــي المجلــس بحكــم 

وظائفهم، باإلضافة الستمرار اإلمارة )الدولة( وراثية في ذرية »مبارك آل الصباح«15.

وكذلــك فــي المغــرب أثنــاء موجــة الربيــع العربــي فعندمــا لــم تســتطع الســلطُة الملكيــُة التغلــَب علــى الحــراك 
الشــبابي القائــم فــي عــدد مــن المــدن المغربيــة تحولــت نحــو إجــراء تعديــات دســتورية أعقبتهــا انتخابــات برلمانيــة 
ــدة  ــر انعقــدت حكومــة جدي ــى تظاهــرات 20 فبراي ــات السياســية، فبعــد أقــل مــن عــام عل فــي ظــل توســع فــي الحري

اشتركت فيها أربعة أحزاب مختلفة بقيادة العدالة والتنمية.

12  خالــد أحمــد ناصــر الرمــاح: دور العامــل الخارجــي فــي التحــول الديمقراطــي فــي اليمــن 1990- 2006, رســالة ماجســتير، القاهــرة، 
معهد البحوث والدراسات العربية، 2010، ص60.

13  إيمان أحمد: قراءات نظرية- أنماط التحول الديمقراطي جزء4، مرجع سابق.

14  خالد أحمد ناصر الرماح: دور العامل الخارجي في التحول الديمقراطي في اليمن 1990- 2006، مرجع سابق، ص 61. 

15  محمــد نــور البصراتــي: النظــام السياســي فــي الكويــت، محاضــرة ضمــن: مــادة نظــم سياســية عربيــة ألقيــت علــى طــاب الفرقــة الثالثــة 
بكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية، جامعة بني سويف، الفصل الدراسي األول 2018/2017.
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وفــي ظــل ســيادة هــذا النمــط مــن التحــول؛ فــإن النظــام الدولــي يكــون مشــجًعا ومؤيــًدا بــل قــد يصــل إلــى حــدِّ 
الضغــط مــن أجــل إجــراء مثــل هــذا التحــول عــن طريــق تعليــق المســاعدات واإلعانــات االقتصاديــة والقــروض 
والمشــروعات التنمويــة التخــاذ إجــراءات علــى طريــق الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان؛ ألن هــذا يحقــق لــه مميــزات 
عديــدة منهــا: بقــاء حلفائــه التقليدييــن فــي الســلطة، وهــو مــا يعنــي مزيــًدا مــن االســتقرار السياســي ومزيــًدا مــن تأميــن 
المصالــح، ويوفــر عنــاء إقامــة عاقــات جديــدة مــع رمــوز جديــدة فــي الحكــم قــد ال يضمــن والءاتهــا، كمــا أنــه يعطــي 
شــيًئا مــن الشــكانية الديمقراطيــة للمســاعي الخارجيــة ويضفــي عليهــا شــيًئا مــن المصداقيــة التــي تعانــي مــن أزمــات 
كبيــرة، ورغــم ذلــك فــإن الموقــف الدولــي - حفاًظــا علــى المصالــح - يتســم بالحــذر الشــديد المستشــِعر للخطــر مــن 
ــت  ــن كان ــه، ففــي حي ــة ل ــر موالي ــوع مــن التحــول ربمــا تكــون غي ــل هــذا الن ــدة فــي مث ــة جدي ــة إصاحي صعــود نخب
ــع التســعينيات مــن  ــر مطل ــي الجزائ ــة تتخــوف مــن صعــود اإلســاميين للحكــم ف ــة والقــوى الخارجي األحــزاب الداخلي
القــرن الماضــي، كانــت فرنســا تتخــوف حتــى مــن تمكــن جبهــة التحريــر الوطنــي مــن البقــاء فــي الســلطة؛ ألن قوائمهــا 
االنتخابيــة تضــم أفــراًدا غيــر مواليــن لهــا، وعّلــق وزيــُر خارجيتهــا آنــذاك »روالن ديمــا Roland Dumas« علــى 
قوائــم جبهــة التحريــر الوطنــي قبــل االنتخابــات التشــريعية قائــًا:“ال نعــرف أحــًدا منهــم”16، رغــم أن الخطــاب المعلــن 
وقتهــا لــكل مــن فرنســا والواليــات المتحــدة كان مرحًبــا بالديمقراطيــة وعمليــة التحــول الديمقراطــي، وخاصــة القــول 

فيما سبق أن موقف النظام الدولي من هذا النمط كان القبول أو الدعم ولم يكن رافًضا.

ثانًيا: التحول من أسفل )الثوري(:

ــف  ــاُل عن ــد تصاحبهــا أعم ــورة شــعبية ق ــُط مــن التحــول الديمقراطــي مــن خــال انتفاضــة أو ث ــي هــذا النم يأت
تاحــة الحريــات، ويتســم بضعــف القيــادات القائمــة  تطالــب النظــاَم القائــَم بضــرورة إحــداث تحــول نحــو الديمقراطيــة واإ
علــى النظــام فــي مواجهــة القــوى المعارضــة فــي ظــل تصــدع النخبــة الحاكمــة وتخلــي الجيــش عــن مســاندة النظــام 
التســلطي وتأييــد شــعبي واســع للمعارضــة بالقــدر الــذي يســمح لهــا باإلطاحــة بالنظــام القائــم علــى نحــو مــا جــاء فــي 
حــاالت كل مــن ألمانيــا الشــرقية، واألرجنتيــن، ورومانيــا، والفلبيــن، وكوريــا الجنوبيــة، والمكســيك، ومالــي، وســاحل 

ندونيسيا، والجابون17. العاج، واإ

وكان هــذا مــا حــدث فــي الجزائــر عــام 1898، عندمــا اشــتعلت المظاهــرات فــي العاصمــة الجزائريــة ضــد الرئيــس 
الشــاذلي بــن جديــد وجبهــة التحريــر الوطنــي الحاكمــة، وتحــت تأثيــر هــذه المظاهــرات ُقّننــت مجموعــٌة مــن التعديــات 
الدســتورية وُأِقــّر قانــوُن الجمعيــات السياســية الــذي ســمح بتشــكيل أحــزاب سياســية إلــى جــوار حــزب جبهــة التحريــر 
الحاكــم، وأجريــت انتخابــات تنافســية ألول مــرة فــي ديســمبر1991 بيــن أحــزاب سياســية متعــددة بلغــت فــي جملتهــا 

 ،)https://bit.ly/2SsRbD5( ،16 عابــد أشــرف: تجربــة االنتقــال الديمقراطــي فــي الجزائــر تــراوح مكانهــا، مركــز الجزيــرة للدراســات
تاريخ النشر: 14 فبراير 2013، تاريخ الدخول: 23 مايو 2018.

17  حسنين توفيق إبراهيم: االنتقال الديمقراطي- إطار نظري، مرجع سابق.
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49 حزًبــا، فــازت جبهــُة اإلنقــاذ باألغلبيــة فــي جولتهــا األولــى ولــم يكــن ينقصهــا لتشــكيل الحكومــة ســوى 38 مقعــًدا 
فُقِطــَع الطريــُق علــى العمليــة الديمقراطيــة لمنــع جبهــة اإلنقــاذ مــن تشــكيل الحكومــة18، وهنــا يأتــي دوُر الخــارج معيًقــا 
للتحــول الديمقراطــي؛ للحفــاظ علــى مصالحــه المتمثلــة فــي إبعــاد اإلســاميين عــن مواقــع الســلطة وحمايــة المصالــح 

القائمة مع النظم المستبدة، وتوفير عناء التعرف على الرموز الجديدة.

وتكــرر هــذا النمــط نفســه فــي كل مــن تونــس ومصــر ضمــن مــا ُســمي بـ)ثــورات الربيــع العربــي( التــي بــدأت مــن 
تونــس يــوم 17 ديســمبر فيمــا ُأطلــق عليــه )ثــورة الياســمين( التــي أطاحــت بنظــام »زيــن العابديــن بــن علــي« بعــد 
23 ســنة مــن الحكــم، لتقــوم المعارضــة بعــد ذلــك بالتأســيس لديمقراطيــة تعدديــة، وفــي مصــر أطاحــت ثــورة الخامــس 
والعشــرين مــن ينايــر بنظــام »مبــارك« بعــد ثاثــة عقــود مــن الحكــم لتجــري بعدهــا انتخابــات تشــريعية ورئاســية 

ويوضع دستور جديد ُيكرس لحريات ما بعد الثورة. 

وفــي ظــل هــذا النمــط وبخاصــة مــع موجــة الربيــع العربــي فــإن موقــف النظــام الدولــي كان محاولــة إدارة صعــود 
القــوى الجديــدة )اإلســاميين( للســلطة والتعاطــي معــه بالطريقــة التــي تحقــق أقــل قــدر مــن الخســائر، وهنــا يمكــن 
ــا يرحــب بالقــوى  ــه لهــذا الصعــود يســير فــي خطيــن متوازييــن، فهــو علًن ــي فــي إطــار إدارت القــول إن النظــام الدول
الجديــدة؛ حيــث لــم ُتبــِد العديــُد مــن العواصــم الغربيــة قلَقهــا أو تخوَفهــا مــن تســّلم اإلســاميين الســلطَة، بــل أكــدت 
الواليــاُت المتحــدُة رغبَتهــا فــي التواصــل والحــوار مــع جماعــة اإلخــوان المســلمين، وعّبــر »آالن جوبيــه« وزيــر 
الخارجيــة الفرنســي عــن اســتعداد بــاده للحــوار مــع حــزب النهضــة التونســي19، بينمــا ســرًّا يجهــز النظــام الدولــي 
أدواتــه ويعبــئ قــواه إلجهــاض التجربــة مــا دامــت ال تضمــن لــه الوضــع األفضــل لتحقيــق مصالحــه، ففــي مصــر مثــًا 
عــادة إنتــاج منظومــة القمــع وتكميــم األفــواه لــوال الدعــُم  لــم تكــن لتنجــح خطــة إجهــاض ثــورة 25 ينايــر 2011 واإ
المالــيُّ الكبيــُر مــن أنظمــة خليجيــة، ال ســّيما اإلمــارات والســعودية، ولــوال الدعــم القــوي مــن أوروبــا وأمريــكا وروســيا 
الــذي اعتمــد فــي جــزء كبيــر منــه علــى صفقــات التســليح وغيرهــا مــن الصفقــات الضخمــة، وعلــى اســتخدام خطــاب 

الحرب على اإلرهاب، والتحالف القوي مع إسرائيل.

إضافــة إلــى ذلــك، تمتلــك الواليــات المتحــدة األمريكيــة صيًغــا للتحكــم فــي اتجاهــات الحــكام، علــى غــرار الصيغــة 
التــي كشــفها أحــد برامــج المســاعدة العســكرية األمريكيــة المعــروف بـ)البرنامــج الدولــي العســكري للتعليــم والتدريــب، 
)International Military Education and Training (IMET( والــذي يســتهدف تدريــب ضبــاط الــدول 
علــى دعــم العاقــات العســكرية بالواليــات المتحــدة، ويتضمــن مقــرراٍت عــن حقــوق اإلنســان والديمقراطيــة والســيطرة 
المدنيــة علــى الجيــوش، وقــد صــدرت مؤخــًرا دراســة تؤكــد أن ثلثــي االنقابــات الناجحــة التــي وقعــت فــي الفتــرة 

18  خالد أحمد ناصر الرماح: دور العامل الخارجي في التحول الديمقراطي في اليمن 1990- 2006، مرجع سابق، ص 67-66.

https://( ،19  أحمــد عبــد الكريــم ســيف: إشــكالية التدخــات اإلقليميــة والدوليــة فــي تجــارب التحــول الديمقراطــي، مركــز الجزيــرة للدراســات
bit.ly/2RU68sD(، تاريخ النشر: 14 فبراير 2013، تاريخ الدخول: 15 أبريل 2018.
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1970- 2009 قام بها ضباط شاركوا في هذا البرنامج20.

ولعــل ذلــك مــا جعــل بعــض الباحثيــن يتخــوف مــن حالــة التراجــع التــي تكــون متوقعــة بقــوة فــي ظــل وجــود هــذا 
النمط من التحول، وذلك لعدة أسباب: 

أواًل: لعــدم وجــود اتفاقــات ومفاوضــات بيــن النظــام التســلطي والمعارضــة أثنــاء االنتقــال، وفــي الوقــت نفســه قــد 
يــؤدي قيــام مثــل تلــك االتفاقــات - التــي تعطــي ضمانــات حقيقيــة لرمــوز النظــام بعــدم المحاســبة- إلــى ديمقراطيــة 

منقوصة أو مقيدة.

ثانًيــا: بســبب وجــود قــوى إقليميــة ودوليــة قــد تتهــدد مصالحهــا بقــوة مــع التغييــر وقــد تنتقــل إليهــا عــدوى الثــورة، 
وفــي تقديــر الباحــث أن ذلــك يتوقــف باألســاس علــى مــدى قــدرة الثــورة أو المعارضــة علــى القضــاء علــى عوامــل قــوة 
النظــام وســدِّ الثغــرات التــي قــد تعيــد وجــوده فــي الحكــم مــن خالهــا، أو بمعنــى آخــر حَســب معادلــة القــوة بيــن 
الطرفيــن التــي يجــب علــى رمــوز الثــورة أو المعارضــة أن يكونــوا علــى وعــي كامــل بهــا، وبنــاء علــى هــذا الوعــي 
تختــار اآلليــة التــي تراهــا أنســب لرحيــل النظــام وموقــع رمــوزه مــن الســلطة والنظــام وموقفهــم مــن المحاســبة وكيفيــة 

التعاطي مع المواقف الخارجية بعد ذلك.

ففــي حالــة التغييــر تصبــح قيــادة الثــورة أو المعارضــة ورمــوز التغييــر عموًمــا أمــام خياريــِن رئيســييِن؛ فإمــا أن 
مــا أن تنتهــج  تتبنــى التغييــر الراديكالــي )الثــوري( فــي التعامــل مــع القــوى المعاديــة للتغييــر داخليًّــا وخارجيًّــا، واإ
اإلصاحيــة المتدرجــة طويلــة األمــد، وكل منهمــا يســتتبع إجــراءات معينــة تختلــف عــن غيرهــا بالضــرورة، وال يرتبــط 

النجاح باختيار بعينه، ولكن يتوقف على مدى دقة االختيار ومناسبته ومدى القدرة على تطبيقه بكفاءة.

 ففــي الحالــة التونســية، يتضــح أن النخبــة السياســية فّضلــت بعــد ســقوط النظــام أن تتبنــى الخيــار الثانــي فــي 
التعاطــي مــع رمــوزه وفــي إدارة عمليــة التحــول الديمقراطــي؛ فلــم تمــرر حركــة النهضــة قانــون العــزل السياســي 
ا مــن المرونــة علــى مســتوى التشــريعات  واحتفظــت النخــب القديمــة بمواقعهــا فــي الســلطة، كمــا أبــدت درجــة كبيــرة جــدًّ
والقوانيــن وعلــى مســتوى الممارســة السياســية انتهــت بالتنــازل عــن الســلطة لصالــح حكومــة ائتافيــة، وهــو مــا كان 
الســبب األهــم وراء النجــاح النســبي الــذي حققتــه عمليــة التحــول الديمقراطــي فــي تونــس، علــى عكــس الحــال فــي 
مصــر التــي لــم تســتطع النخبــة السياســية فيهــا أن تتفــق علــى مســار محــدد فــي التغييــر بعــد ســقوط رأس النظــام فــي 
11 فبرايــر 2011، وكذلــك لــم تســتطع القــوة السياســية الحائــزة علــى الســلطة بعــد الثــورة )جماعــة اإلخــوان 
ــر فــي ظــلِّ  ــة التغيي ــار المناســب إلدارة عملي ــى الخي ــة( أن تتبن ــة والعدال المســلمين وذراعهــا السياســي حــزب الحري
تربــص القــوى الداخليــة والخارجيــة بالتجربــة الديمقراطيــة الوليــدة، فعبَّــرت قراراتهــا السياســية عــن حالــة مــن الحيــرة 

واالضطراب بين اإلصاحية والثورية في التعامل مع القوى الرافضة للتغيير داخليًّا وخارجيًّا.

20  المرجع السابق.
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وفــي ظــلِّ هــذا النمــط يصعــب تحديــُد موقــٍف محــدٍد للنظــام الدولــي أو نمــٍط محــدٍد لتدخلــه، فعمليــة اإلحــال هــي 
األكثــر ثــراًء مــن حيــث طبيعــُة الموقــف الدولــي منهــا إضافــة إلــى أدوات التدخــل ولذلــك فهــي تشــمل كلَّ المواقــف 
)القبــول - الدعــم - الرفــض( ومعرضــة الســتخدام كل أدوات التدخــل وأنماطــه بدايــة مــن اإلســقاط التــام وحتــى الدعــم 
والتقويــة، وباســتخدام كل أدوات التدخــل المناســبة ســواًء كانــت اقتصاديــة أو دبلوماســية أو عســكرية، غيــر أن هــذا 

نما طبًقا لعدٍد من المعايير التي أفردتها هذه الدراسُة مساحة مستقلة.  التنوع ال يأتي عشوائيًّا واإ

ثالًثا: التحول عن طريق التفاوض )اإلحالي(:

يأتــي هــذا النمــط فــي ظــل حالــة مــن التــأزم السياســي والتــوازن النســبي فــي نقــاط القــوة بيــن النظــام والمعارضــة 
ــة المفاوضــات  ــا بأفضلي ــف لصالحــه، فتترســخ القناعــة لديهم ــي حســم الموق ــا ف ــب مهمــة كل منهم ــا ُيصّع وهــو م
كأســلوب للحــل، والتــي قــد تكــون برعايــة داخليــة أو خارجيــة، يســعى خالهــا النظــام للحصــول علــى أكبــر قــدٍر مــن 

األمان لرموزه بعد الخروج من السلطة وتسعى المعارضة لتأمين عملية االنتقال نحو الديمقراطية.

وقــد تحــدَّث »صامويــل هنتنجتــون« عــن األســباب الرئيســية للتحــول الديمقراطــي مــن خــال هــذا النمــط وحصرهــا 
فــي فقــدان النظــام القائــم للشــرعية التــي كان يتمتــع بهــا، وانهيــار األيديولوجيــا التــي كان يقــوم عليهــا النظــام، وتــردي 
ــب واالحتياجــات للشــعب،  ــى مــن المطال ــة الحــدِّ األدن ــي تلبي ــاق النظــام ف ــى إخف ــؤدي إل ــا ي الوضــع االقتصــادي مم
وضغــوط خارجيــة علــى النظــام ســواء كانــت معونــات عســكرية أو مســاعدات اقتصاديــة تربــط بيــن اإلصــاح السياســي 

وهذه المعونات، وعجز القوى السياسية عن اإلطاحة بالنظام القائم واستبداله بنظام آخر21.

ل نحــو  ويذهــب »هنتنجتــون« إلــى أن إحــدى عشــرة حالــة مــن مجمــوع خمــس وثاثيــن حالــة مــن حــاالت التحــوِّ
الديمقراطيــة فيمــا أســماه الموجــة الثالثــة تمَّــت مــن خــال التفــاوض22، ومــن أهــم الحــاالت التــي أخــذت بهــذا النمــط 
ــدا، والســلفادور،  ــال فــي آســيا، وبولن ــا وفنزويــا عــام 1985، والنيب التفاوضــي أورجــواي عــام 1984، وكولومبي
وجنــوب إفريقيــا عــام 1990/1989 مــن خــال المفاوضــات المعروفــة باســم »كوديســا« التــي دارت بيــن »دي 
كليــرك« رئيــس الــوزراء و»نيلســون مانديــا« زعيــم المؤتمــر الوطنــي اإلفريقــي، مــن أجــل إقامــة جنــوب إفريقيــا 
ديمقراطيــة، فمــع تزايــد العقوبــات االقتصاديــة الخارجيــة ضــد جنــوب إفريقيــا أدرك الطرفان أهمية التســوية التفاوضية؛ 
ألن البديــل كان الفوضــى والخــراب فـ»كليــرك« يــدرك أنــه لــن ينعــم باالســتقرار الداخلــي أو إمكانيــة جــذب االســتثمارات 
األجنبيــة إذا لــم يســلم الحكومــة لألغلبيــة، و»مانديــا« يــدرك أن تحــرك الجماهيــر لــن ُيســقط نظاًمــا لديــه قــوة مثــل 

21  صامويــل هنتنجتــون: الموجــة الثالثــة التحــول الديمقراطــي فــي أواخــر القــرن العشــرين، ترجمــة: عبــد الوهــاب علــوب، الكويــت، دار ســعد 
الصباح، الطبعة األولى، 1993، ص 228.

22  المرجع السابق، ص 227.
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حكومــة بريترويــا وجيشــها23، ونتيجــة للمفاوضــات جــرت أول انتخابــات متعــددة األعــراق فــي جنــوب إفريقيــا عــام 
1994 وأصبح »مانديا« رئيًسا للجمهورية كأول رئيس أسود يتولى سدة الحكم24.

إال أنــه عنــد َعْقــِد االتفــاِق بيــن النظــام والقــوى الداعيــة للتحــول؛ يجــب أن يــدرك قــادة التغييــر أن هــذا االتفــاق 
ــوى  ــع الق ــح جمي ــدة، ويجــب أن يراعــي مصال ــرة جدي ــاق سياســي مؤســس لفت ــد اجتماعــي أو ميث ــة عق ــي بمنزل يأت
السياســية وأحجامهــا فــا يحــاول أن يســتبعد كليًّــا القــوة العســكرية صاحبــة النفــوذ الكبيــر فــي الماضــي وكذلــك الحــزب 
نمــا يجــب التعامــل مــع مثــل هــذه القــوى بالشــكل الــذي يمنعهــا  أو الكتلــة الحاكمــة ســابًقا أو أيًّــا مــن القــوى المؤثــرة، واإ
مــن امتــاك قــوة حقيقيــة تســتطيع مــن خالهــا أن تنقلــب علــى الواقــع الجديــد أو تتآمــر عليــه، وكذلــك بالشــكل الــذي 
يحفــظ لهــا شــيًئا مــن مصالحهــا التــي تجعلهــا تحــرص علــى بقــاء النظــام واســتمراره، ولعــل تطــورات الحالــة اليمنيــة 

تؤكد ذلك بشدة.

وقــد تقــوم عمليــة التفــاوض برعايــة وســاطة داخليــة أو خارجيــة، وهــو مــا يســتوجب االنتبــاه لمقاصدهــا خصوًصــا 
إذا كانــت قــوى خارجيــة لهــا مصالــح مشــتركة مــع الدولــة أو فيهــا تجعلهــا تؤثــر علــى عمليــة التفــاوض بالشــكل الــذي 
يحقــق مصالحهــا بغــض النظــر عمــا إذا كان ذلــك يــؤدي لتحــول ديمقراطــي أم ال، ولعــل الوســاطة الخليجيــة فــي اليمــن 
بيــن نظــام »علــي عبــد هللا صالــح« والثــوار والمدفوعــة بالخــوف مــن الصعــود المتوقــع لإلســاميين هنــاك مــن جهــة، 
والــدور اإليرانــي وتأثيــره علــى أمــن الخليــج مــن جهــة أخــرى، توضــح إلــى أي مــدى تشــكل مصالــح القــوى الخارجيــة 
دافًعــا نحــو ممارســة دور الوســاطة، ورغــم ذلــك فــإن المســاعي الخليجيــة لــم تنجــح فــي قطــع الطريــق علــى النفــوذ 
اإليرانــي فــي اليمــن بــل تــورط فيمــا يســمى بـ)التحالــف العربــي( الــذي تقــوده الســعودية فــي حــرب هنــاك منــذ 2015 

حتى اآلن.

ويتضــح هنــا أن الموقــف الدولــي يتوحــد مــع الموقــف اإلقليمــي بشــكل كامــل كونــه يحمــل نفــس المخــاوف ولديــه 
المصالــح نفســها ويمارســه الحلفــاء وليــس غيرهــم، فالمصالــح األمريكيــة فــي عــدم الســماح بتوســع النفــوذ اإليرانــي 
أو توســع انتشــار تنظيــم القاعــدة والحيلولــة دون قيــام حــرٍب أهليــة قــد يســتغلها تنظيــم القاعــدة المحــارب للواليــات 
المتحــدة أو تســتغلها إيــران فــي توســيع نفوذهــا، جعلــت كّا مــن الســعودية والواليــات المتحــدة يغيــران موقفهمــا مــن 

مساندة النظام إلى إدارة رحيله مع التدخل لمنع وجود قوى أخرى معادية تهدد المصالح.

كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن تجربــة تونــس فــي التحــول الديمقراطــي أقــرب إلــى التفــاوض )التحــول اإلحالــي( منهــا 
إلــى التحــول مــن أســفل )الثــورة(؛ ألنــه عقــب ســقوط النظــام جــرى التصالــح الفعلــي مــع رمــوزه وُســّكنوا داخــل النظــام 
نمــا أطيــح بالنظــام والتأســيس لعقــد اجتماعــي جديــد ومرحلــة  الجديــد ولــم تهــدد مصالحهــم كأفــراد - فــي األغلــب- واإ

ــا تقــع فــي الجــزء الشــمالى مــن مقاطعــة غوتنــغ فــي جنــوب إفريقيــا وتعتبــر مــن العواصــم الثاثــة الرئيســية للدولــة وُتعــدُّ  23  مدينــة بريتوري
مركز اإلدارة التنفيذية والتشريعية والقضائية.

24  خالد أحمد ناصر الرماح: دور العامل الخارجي في التحول الديمقراطي في اليمن 1990- 2006، مرجع سابق، ص 65.
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ــة  ــار الديمقراطي ــه ال يمكــن اعتب ــداول الســلمي للســلطة، وعلي ــى التنافــس االنتخابــي والت ــدة تقــوم عل سياســية جدي
نمــا هــي تجربــة  الوليــدة فــي تونــس ديمقراطيــة جزئيــة كمــا فــي الكويــت أو ديكتاتوريــة مقنعــة أو ديمقراطيــة شــكلية واإ

وليدة للتحول الديمقراطي تواجه بعض الصعوبات داخليًّا وخارجيًّا.

رابًعا: التحول عن طريق التدخل العسكري األجنبي:

ــه كمــا أنــه أكثــر  ُيعــدُّ هــذا النمــط مــن التحــول أكبــر األنمــاط مــن حيــث درجــة العنــف والتخريــب المصاحبــة ل
األنمــاط مــن حيــث درجــة أهميــة العامــل الخارجــي؛ حيــث يأتــي التغييــر مــن الخــارج ابتــداًء وألجــل تنفيــذ المصالــح 
الخارجيــة، ورغــم أن التدخــل العســكري الخارجــي عــادة مــا يحــدث تحــت ذرائــع مختلفــة كإلحــاق الهزيمــة بنظــام 
ديكتاتــوري، وحمايــة األقليــات وحقــوق اإلنســان، ووضــع حــد لحــرٍب أهليــٍة طاحنــة، إال أنــه يأتــي فــي الحقيقــة ألســباب 
ــرة مــن الفســاد  ــف وراءه معــدالت كبي ــه - رغــم شــعاراته اإلنســانية - ُيخلِّ ــا أن ــا، كم ــة أو كليهم ــة أو أمني اقتصادي
والدمــار وأعــداًدا كبيــرة مــن القتلــى والمصابيــن، وهــو مــا يعنــي أنهــا حالــة مــن الصــراع علــى المــوارد أو ســباق نفــوذ 

يستظل شكليًّا بشعارات الديمقراطية وحقوق اإلنسان.

ويمكــن أن تقــوم بــه دولــة واحــدة مثلمــا فعلــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي جرينــادا وبنمــا فــي القــرن 
الماضــي، أو تحالــف يضــم مجموعــة مــن الــدول مثــل حــرب أفغانســتان عــام 2001 وحــرب العــراق عــام 2003 التــي 

كانت بقيادة واشنطن2003 25، وما قام به حلف الناتو في ليبيا بعد الثورة على نظام القذافي2011.

ذا كان االنتقــال الديمقراطــي مــن خــال التدخــل العســكري الخارجــي قــد نجــح فــي بعــض الحــاالت كمــا هــو الحــال  واإ
في ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، فإنه أخفق في حاالت أخرى كثيرة أحدثها أفغانستان والعراق26.

ويمكــن تقســيم الحــاالت التــي حــدث فيهــا تدخــل دولــي لقســمين رئيســيين حَســب الســبب الحقيقــي للتدخــل علــى 
النحو التالي:

تدخــل ألســباب اقتصاديــة؛ كمــا هــو الحــال فــي ليبيــا والعــراق بســبب تمتــع الدولتيــن بمــوارد بتروليــة كبيــرة مــا 
يدفــع القــوى الدوليــة للتحــرك لضمــان االســتحواذ عليهــا، ولعــل فقــر ســوريا فــي مثــل هــذه المــوارد هــو مــا أدى لمثــل 

هذه الحالة من التدخل الدولي غير الحاسم.

تدخــل ألســباب عســكرية حربيــة؛ مثلمــا هــو الحــال فــي أفغانســتان واليابــان وألمانيــا، فاألولــى تأتــي فــي إطــار مــا 
أســمته الواليــات المتحــدة )الحــرب علــى اإلرهــاب( بينمــا الثانيــة والثالثــة كانــت الواليــات المتحــدة تخــوض ضدهمــا 
الحــرب العالميــة الثانيــة لذلــك كان طبيعيًّــا أن يفــرض الفائــز أيديولوجيتــه ونظمــه علــى المهــزوم، وتجمــع العــراق بيــن 

25  حسنين توفيق إبراهيم: االنتقال الديمقراطي- إطار نظري، مرجع سابق.

26  المرجع السابق.
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ســببي التدخــل االقتصــادي والعســكري بتهمــة امتــاك ســاح نــووي ولخطورتهــا علــى أمــن إســرائيل وامتاكهــا مــوارد 
بترولية.

خامًسا: التحول عن طريق انقاب عسكري:

ينــدر الحديــث عــن نمــط مثــل هــذا فــي أدبيــات التحــول الديمقراطــي ألنــه قــد ُيــدرج ضمــن النمــط األول )التحــول 
مــن الداخــل/ أعلــى( أو النمــط الثانــي )التحــول مــن أســفل/ الثــوري( ورغــم كونــه يبــدو أقــرب لــألول إال أن إدراجــه 
ضمــن النمــط الثانــي أكثــر موضوعيــة، ألنــه فــي األغلــب يأتــي االنقــاب العســكري الديمقراطــي27 بعــد احتجاجــات 
ــة يؤيدهــا الجيــش فيقــوم بإزاحــة النظــام الحاكــم وتســليم  ــة والديمقراطي ــب بالحري ــورة- تطال ــح ث ــد تصب شــعبية - ق
الســلطة لقيــادات منتخبــة مــن الشــعب، مثــل انقــاب المشــير »ســوار الذهــب« فــي الســودان عــام 1985، وانقــاب 

»علي بن محمد« في موريتانيا عام 2005، وكذلك انقاب 1974 في البرتغال الذي أطاح بنظام »ساالزار«28.

ورغــم أن الــدور الخارجــي يتضخــم فــي حــال وقــوع انقــاب عســكري - كمــا أشــرنا ســابًقا - إال أن الدعــم الدولــي 
نمــا ينصــب باألســاس علــى االنقابــات غيــر الديمقراطيــة  لانقابــات العســكرية غيــر موجــه لانقابــات الديمقراطيــة واإ
التــي تســتهدف تقويــض نظــم ديمقراطيــة لحســاب الخــارج أو حتــى نظــم ديكتاتوريــة )ولكنهــا ممانعــة( لمصالــح 

خارجية أو لمصالح ذاتية تتمثل في االستحواذ على السلطة.

ن كان مــن الممكــن التمييــز بيــن أنمــاط مختلفــة للتحــول الديمقراطــي، فإنــه ال يمكــن الفصــل بينهــا  غيــر أنــه واإ
بشــكل كامــل بحيــث نحكــم بنمــط محــدد فــي كل حالــة مــن حــاالت التحــول، فقــد يجتمــع أكثــر مــن نمــط فــي دولــة واحــدة 
فــي الوقــت نفســه كمــا هــو الحــال فــي اليمــن؛ إذ بــدأت عمليــة التحــول بثــورة شــعبية وانتهــت بتفــاوض بيــن النظــام 
ــا؛ إذ بــدأت عمليــة التحــول بثــورة شــعبية وانتهــت بتدخــل دولــي، كمــا أنــه مــع  والثــوار، وكمــا هــو الحــال فــي ليبي
اختــاف أنمــاط التحــول تختلــف طبيعــة التدخــل الدولــي وحجمــه ونتائجــه فــي كل حالــة حَســب خصوصيِتهــا مــن حيــث 

. قدراُت الفاعلين والظرُف التاريخيُّ والموقُع الجغرافيُّ

أدوات وأنماط التدخل الدولي:

والفــرق بيــن األدوات واألنمــاط واضــح، فــاألدوات هــي اآلليــات التــي يتــم التدخــل الدولــي مــن خالهــا لدعــم 
التحــول الديمقراطــي أو تقويضــه، أمــا األنمــاط فهــي األشــكال المختلفــة التــي يتخذهــا التدخــل الدولــي فــي عمليــات 

التحول الديمقراطي في المناطق المختلفة.

27  نفــرِّق هنــا بيــن االنقــاب العســكري الديمقراطــي أي الــذي يســتهدف التحــول نحــو الديمقراطيــة كمــا تــم فــي التجــارب المذكــورة، واالنقــاب 
العسكري غير الديمقراطي الذي يستهدف القائمون به االستحواذ على السلطة ألنفسهم مثل انقاب معمر القذافي في ليبيا عام 1969.

  انظــر: عبــد الرحمــن يوســف ســامة: التجربــة التونســية فــي التحــول الديمقراطــي بعــد ثــورة كانــون أول 2010، رســالة ماجســتير، نابلــس، 
جامعة النجاح الوطنية، 2016، ص43-42. 

28  المرجع السابق، ص42. 
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أواًل: أدوات التدخل الدولي:

أدوات عسكرية:. 1

ــان بعــد  ــا والياب ــاء نظــام ديمقراطــي فــي ألماني ــل فــي التدخــل العســكري المباشــر، كالتدخــل األمريكــي لبن وتتمث
الحــرب العالميــة الثانيــة، والتدخــل األمريكــي فــي العــراق وأفغانســتان، وأوضــح األمثلــة التاريخيــة هنــا هــي محاولــة 
بريطانيــا نشــر الديمقراطيــة فــي الهنــد وفــي مســتعمراتها الســابقة29، غيــر أن هــذه األداة ال تفضــي دائًمــا إلــى عمليــة 
ــان إال أنهــا أخفقــت فــي  ــا والياب ــي ألماني ــة ف ــة حقيقي تحــول ديمقراطــي ناجحــة فبينمــا نجحــت فــي إيجــاد ديمقراطي

شعال الطائفية والنزاعات الداخلية فيهما. العراق وأفغانستان وتسببت في سقوط الدولتين واإ

أدوات دبلوماسية:. 2

وتشــمل الحــوار والمفاوضــات والتصريحــات والتقاريــر الدوليــة، وتســتهدف الفاعليــن الحكومييــن، وتأثيرهــا علــى 
تــوازن القــوى الداخلــي منخفــض30، وبعيــًدا عــن إطارهــا الشــكاني المعلــن فقــد ُتســتخَدم هــذه األدوات لنشــر 
الديمقراطيــة أو للتضييــق عليهــا كمــا هــو الحــال فــي الموقــف األمريكــي والغربــي مــن االنقــاب العســكري واالســتفتاء 

الدستوري واالنتخابات الرئاسية التركية خال العامين الماضيين 2017/2016 ومؤخًرا أزمة الليرة التركية.

أدوات اقتصادية:. 3

وتتمثــل هــذه األدوات فــي المســاعدات الخارجيــة ســواء إيجابيــة )مكافــأة بمســاعدة إضافيــة(، أو ســلبية )الحرمان 
مــن المســاعدة( وتســتهدف الفاعليــن الحكومييــن وغيــر الحكومييــن، كدعــم المؤسســات الحكوميــة، والرقابــة علــى 
االنتخابــات، ودعــم مؤسســات المجتمــع المدنــي ووســائل اإلعــام واألحــزاب السياســية، ودرجــة تأثيرهــا علــى تــوازن 
القــوى الداخلــي مرتفــع31، إال أن درجــة فاعليــة هــذه المســاعدات تتوقــف علــى حاجــة األنظمــة المتلقيــة لهــا فكلمــا 
ــر أن هــذه  ــث، غي ــم الثال ــة ودول العال ــدول النامي ــى كال ــت درجــة اســتجابتها لهــا أعل ــر كان ــت حاجتهــا لهــا أكب كان
ــدة، فقــد تســتخدم لدعــم الديمقراطيــة أو لتقويضهــا كمــا هــو حــال المســاعدات الخارجيــة فــي  األدوات ليســت محاي

مصر قبل أحداث الثالث من يوليو مقارنة بما بعدها.

ثانًيا: أنماط التدخل الدولي:

ــي هــي األشــكال  ــي عــن أنمــاط التحــول الديمقراطــي، فأنمــاط التدخــل الدول ــًة تختلــف أنمــاط التدخــل الدول بداي

29  خالد أحمد ناصر الرماح: دور العامل الخارجي في التحول الديمقراطي في اليمن 1990- 2006، مرجع سابق، ص84.

30  المرجع السابق، ص 86-85.

31  المرجع السابق، ص 86.
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المختلفــة التــي يتخذهــا التدخــل الدولــي فــي عمليــات التحــول الديمقراطــي فــي المناطــق المختلفــة حــول العالــم، أمــا 
أنمــاط التحــول الديمقراطــي فهــي األشــكال المختلفــة التــي تتخذهــا عمليــة التحــول نحــو الديمقراطيــة وســبق الحديــث 

عنها.

ق بعــُض أدبيــات العاقــات الدوليــة بيــن مرحلتيــِن مختلفتيــِن مــن تاريــخ نظــم العاقــات الدوليــة، المرحلــة  وتفــرِّ
األولــى؛ تبــدأ مــع صلــح ويســتفاليا 1648 وتنتهــي بقيــام الحــرب العالميــة األولــى، والمرحلــة الثانيــة؛ تبــدأ بانتهــاء 
الحــرب العالميــة األولــى وتســتمر حتــى الوقــت الحاضــر32، تتعــدد مظاهــر التبايــن بيــن المرحلتيــن ويهمنــا منهــا هنــا 
مبــدأ عــدم التدخــل فــي شــئون الــدول األخــرى، والــذي يأتــي كأحــد أهــم العناصــر التــي طــرأ عليهــا تغيــر كبيــر بيــن 
المرحلتيــن، فقــد تحــول مــن واقــع موجــود بدرجــة كبيــرة، إلــى مجــرد شــعار، واتخــذ التدخــل فــي الشــأن الداخلــي للــدول 
نســانية، وتكثــر عمليــات التدخــل مــن  ية وعلنيــة، وأدوات متعــددة عســكرية واقتصاديــة واإ األخــرى أشــكااًل مختلفــة ســرِّ
قبــل القــوى المهيمنــة فــي الــدول التــي ترتبــط معهــا بمصالــح أو عــداوات، إضافــة للتدخــات الراميــة نحــو الهيمنــة أو 

التشكيل الجديد لواقع مناطق مختلفة من العالم.

غيــر أنــه ال يمكــن التســليم بهــذا التقســيم وخصائصــه مطلًقــا، فالتدخــل الخارجــي فــي شــئون العالــم اإلســامي 
اتخــذ أعمــق أشــكاله وأعنــف صــوره منــذ بدايــة القــرن الثامــن عشــر باحتــال أجــزاء واســعة مــن العالــم اإلســامي، 
ن كانــت األجــزاء المحتلــة قــد حصلــت علــى اســتقالها قبــل نهايــة القــرن العشــرين إال أن القــوى المحتلــة لــم تتركهــا  واإ

إال وقد طورت أدوات جديدة للتدخل غير المباشر لحماية المصالح ولضمان الوالء.

وبانهيــار االتحــاد الســوفيتي مطلــع تســعينيات القــرن الماضــي وتحــول النظــام العالمــي مــن القطبيــة الثنائيــة 
إلــى أحاديــة القطبيــة، لــم يعــد لــدى بعــض دول العالــم اإلســامي قــوة دوليــة تتحالــف معهــا ولــم يعــد للواليــات المتحــدة 
األمريكيــة منافــس فــي العالــم اإلســامي، فاتجهــت نحــو الهيمنــة والتدخــل فــي شــئون دول العالــم اإلســامي المختلفــة 

سرًّا وعانيًة وبأدوات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية.

وفــي ظــل هــذا الوضــع تأتــي عمليــاُت التحــول الديمقراطــي فــي العالــم اإلســامي كواحــدة مــن أهــم األحــداث التــي 
يســعى الخــارج للتحكــم فيهــا وتشــكيل النخبــة التــي تصــل للســلطة لضمــان مصالحــه معهــا، ومــن خــال قــراءة عــدٍد 
مــن تجــارب التحــول فــي العالــم اإلســامي يمكــن رصــد أنمــاط متعــددة للتدخــل الدولــي فــي عمليات التحــول الديمقراطي 
فــي العالــم اإلســامي، تأتــي فــي إطــار ثاثــة مواقــف رئيســية هــي؛ القبــول ويشــمل أنمــاط التجاهــل والمســاندة 
الشــكلية، والدعــم ويشــمل أنمــاط الدعــم والتقويــة واإلكــراه، والرفــض ويشــمل اإلســقاط التــام، واألنمــاط هنــا مرتبــة 

من األبعد لألقرب على النحو التالي:

32  انظــر علــي ســبيل المثــال: إســماعيل صبــري مقلــد: العاقــات السياســية الدوليــة دراســة فــي األصــول والنظريــات، القاهــرة، المكتبــة 
األكاديمية، الطبعة الرابعة، 2010، ص 45- 58.
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1. اإلسقاط التام:

وهــو الوضــع الــذي يتجــه فيــه النظــاُم الدولــيُّ للقضــاء علــى عمليــة التحــول الديمقراطــي فــي مهدهــا قبــل أن 
ــح إحــدى  ــة الحاكمــة مــع مصالحــه أو مصال ــى بعــد اســتقرارها وظهــور تعــارض فــي سياســات النخب تنضــج أو حت
القــوى المهيمنــة فيــه، وتشــير التجــارُب المختلفــة إلــى أن هــذا الموقــَف مــن النظــام الدولــي يرجــع إلــى تصــادم 
المصالــح مــع القــوى الجديــدة، أو صعــود قــوى راديكاليــة خــال عمليــة التحــول الديمقراطــي، أو حــدوث تغيــر فــي 
ــة  ــر طريق ــؤدي لتغي ــة - ي ــي - مؤخــًرا الواليــات المتحــدة األمريكي ــة فــي النظــام الدول ــوى المهيمن ــادة إحــدى الق قي
ــادة  ــا أو تغيــر توجــه القي ــا أو أيديولوجيًّ ــة التوجــه المختلــف معهــا مصلحيًّ التعامــل مــع القــوى الصاعــدة أو صاحب

الموجودة ذاتها نحو كيفية التعامل مع تجربة ما بين فترة وأخرى.

كان تدخــل النظــام الدولــي فــي الجزائــر مطلــع تســعينيات القــرن الماضــي ينتمــي لهــذا النمــط، فبمجــرد فــوز جبهــة 
اإلنقــاذ باألغلبيــة المطلقــة فــي الجولــة األولــى تدخــل الجيــش -بدعــم وتأييــد خارجــي- لقطــع الطريــق علــى عمليــة 
التحــول الديمقراطــي، ولــم تتــم الجولــة الثانيــة لانتخابــات بســبب التخوفــات الداخليــة والخارجيــة مــن صعــود قــوى 
ــف علــى أنهــا راديكاليــة مــن ِقبــل الخــارج الــذي يفّضــُل التعامــَل مــع القــوى المعتــادة عــن التعامــل مــع القــوى  ُتصنَّ

الجديدة حتى لو كانت من نفس القوى فضًا عن كونها جديدة في توجهاتها أو أيديولوجيتها.

وكذلــك كان األمــر فــي تدخــل الخــارج لدعــم االنقــاب العســكري فــي تركيــا عــام 2016 بشــكل غيــر علنــي، وفــي 
المحــاوالت المختلفــة إلعاقــة االســتفتاء علــى الدســتور ودعــم المعارضــة فــي االنتخابــات الرئاســية األخيــرة للقضــاء 
ــة للقضــاء التــام علــى تجربــة مســتقرة بعــد  علــى التجربــة الديمقراطيــة أو تبديــل النخبــة الفائــزة فيهــا، وهــي محاول
اليــأس مــن تغييــر نخبتهــا المتصــدرة، علــى عكــس الحالــة المصريــة 2013 التــي ُقِضــَي عليهــا فــي مهدهــا بعــد عــام 

فقط من التحول ودونما انتظار لتراجع منتظر للنخبة المهيمنة في البداية.

وال يقتصــر األمــر علــى اإلســقاط التــام أو القضــاء بشــكل كلــي علــى تجــارب التحــول الديمقراطــي؛ بــل يمتــد لُيمثِّــل 
قاعــدة لتعامــل النظــام الدولــي مــع جميــع القــوى التــي ُتشــكِّل تهديــًدا ولديــه القــدرة علــى تدميرهــا، كمــا هــو الحــال فــي 
تدخــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة لتدميــر عــراق صــدام حســين وأفغانســتان طالبــان، وحصــار إيــران النوويــة 
والســودان تحــت حكــم الحركــة اإلســامية أوائــل التســعينيات، والقضــاء علــى الثــورة البحرينيــة فــي مهدهــا بمســاعدة 
الجــوار الخليجــي، فــكل هــذه التجــارب مــن مختلــف أرجــاء العالــم اإلســامي تؤكــد أن اإلســقاط التــام هــو اســتراتيجية 
النظــام الدولــي للتعامــل مــع القــوى التــي توصــف بـ)المارقــة، أو الممانعــة، أو حتــى المتوقــع أن تصبــح كذلــك( ســواًء 

كانت ديمقراطية أم غير ديمقراطية.

2. التجاهل:

وهــو إهمــال النظــام الدولــي للتعليــق علــى أحــداث التحــّول فــي بلــد مــا، واإلحجــام عــن التدخــل الواضــح فيهــا لعــدم 
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أهميتهــا وتأثيرهــا أو لعــدم جــدوى التعليــق والتدخــل، وتأتــي تجربــة الكويــت فــي التحــول القائمــة مــن بدايــة ســتينيات 
القــرن الماضــي ضمــن نمــط التجاهــل الدولــي لدورانهــا فــي فلــك المصالــح األمريكيــة وال تحــاول اإلضــرار بهــا 
وتتعايــش مــع جوارهــا الخليجــي المقــاوم للديمقراطيــة مــن حيــث المبــدأ، كمــا أنهــا ُتمثِّــل حالــة مــن الديمقراطيــة الجزئيــة 
كمــا ســيتقدم فــي الدراســة، كذلــك التحــول الديمقراطــي فــي المغــرب بعــد 2011 يأتــي ضمــن نمــط التجاهــل الدولــي 
م حالــة مــن  أيًضــا، وهــو تحــول جــاء بمبــادرة ملكيــة لقطــع الطريــق علــى احتمــاالت وقــوع ثــورة شــعبية، ولذلــك قــدَّ
الديمقراطيــة المنقوصــة التــي ال يــزال الملــك يتحكــم فــي كثيــر مــن مفاصلهــا، إال أنهــا جــاءت بإســاميين للحكومــة 

على غير رغبة الملك والخارج مًعا؛ فتم تجاهلها.

أمــا التجربــة الكويتيــة، فــإن دور الخــارج قبــل العــام 1962 يتمثَّــل فــي الــدور البريطانــي باألســاس الــذي دفــع 
نحــو تكويــن مجلــس شــورى يشــارك الحاكــم فــي صاحياتــه، ولكــن ليــس ألن بريطانيــا وقتهــا كانــت تريــد أن تنشــر 
قيــم الديمقراطيــة فــي مســتعمراتها ولكنهــا كانــت تريــد تقليــص ســلطات الحاكــم المضــاد لسياســاتها عــن طريــق اقتطــاع 
جــزء مــن اختصاصاتــه لصالــح مجلــس الشــورى33، وتحــت الضغــط البريطانــي الخارجــي ولضمــان التفاهــم مــع الداخــل 
المتطلــع نحــو الديمقراطيــة )المشــاركة فــي الحكــم( اختــار الحاكــم هــذه الحالــة مــن الديمقراطيــة الجزئيــة القائمــة فــي 
الكويــت منــذ عــام 1962 وحتــى اآلن، وقــد ســاهم فــي تبنــي هــذا الخيــار األطمــاُع الخارجيــة فــي الثــروات الكويتيــة 
ــل تهديــًدا دائًمــا  مــن ِقبــل بريطانيــا والواليــات المتحــدة األمريكيــة مــروًرا بالســعودية والعــراق، وهــي الحالــة التــي ُتمثِّ
للســلطة والمجتمــع فــي الكويــت منــذ اكتشــاف امتاكــه للعديــد مــن الثــروات المعدنيــة ال ســّيما النفطيــة والتــي خلقــت 
ــا فــي  مــا يســميه الدكتــور عبــد هللا النفيســي )عقليــة الحصــار( لــدى الســلطة فــي الكويــت34، ومــن ثــم يصبــح منطقيًّ
تاحــة  ظــل وجــود كل هــذا الكــم مــن مهــددات الوجــود أن يلجــأ الحاكــم لاحتمــاء بالداخــل عــن طريــق الديمقراطيــة واإ
الحريــات، وهــي نفــس الحالــة التــي تواجــه قطــر منــذ فتــرة طويلــة فاتجهــت للخيــار نفســه ولــو بدرجــة مختلفــة 
باإلضافــة للقــوة الناعمــة، لذلــك فــإن الخــارج قبــل عــام 1962 مّثــل دور الدافــع النفعــي والخطــر المهــدد فــي الوقــت 
نفســه وهــو مــا خلــق حالــة مــن الديمقراطيــة اعُتبــرت حقوًقــا مكتســبة فــي الداخــل كان مــن الصعــب التراجــع عنهــا 

بعد ذلك خصوًصا في ظل استمرار خطر تهديدات الطامعين.

واتخــذ الخــارج موقــف التجاهــل مــن الديمقراطيــة الكويتيــة فيمــا بعــد العــام 1962؛ وذلــك لعــدة اعتبــارات منهــا 
ــا للديمقراطيــة،  ن كانــت ُتمثِّــل خروًجــا عــن النســق الخليجــي فــي الحكــم إال أنهــا ال تقــدم نموذًجــا مثاليًّ أن الكويــت واإ
كمــا أنهــا ال تســعى للتبشــير بنموذجهــا فــي الحكــم  كمــا هــو الحــال فــي إيــران مــا بعــد الثــورة اإلســامية عــام 1979، 
أو فــي الســودان بعــد انقــاب البشــير فــي 1989، وال تملــك مــا تزعــج بــه جوارهــا اإلقليمــي - كمــا هــو الحــال فــي 

33  إســماعيل الشــطي: »الكويــت وتجربــة االنتقــال إلــى الديمقراطيــة«، ضمــن: مداخــل االنتقــال إلــى الديمقراطيــة فــي البلــدان العربيــة، تحريــر: 
علي خليفة الكواري، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األولى، 2003، ص155- 156. 

34  قنــاة الجزيــرة الفضائيــة، برنامــج: ضيــف وقضيــة، حلقــة بعنــوان: »الديمقراطيــة فــي الخليــج«، ضيــف الحلقــة: عبــد هللا النفيســي، المحــاور: 
محمد كريشان، )https://bit.ly/2GE29hH(، تاريخ الحلقة: 26 أكتوبر 1999، تاريخ الدخول: 30 مايو 2018.
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قطــر وقواهــا اإلعاميــة والناعمــة- فضــًا عــن محدوديتهــا وصغرهــا فهــي دولــة تقــوم علــى التناغــم الداخلــي بيــن 
القبائــل وبعضهــا والقبائــل والســلطة، والتناغــم الخارجــي مــع الجــوار الخليجــي وكذلــك مــع القــوى الكبــرى المهيمنــة، 
وبذلــك يتضــح أن الموقــف اإلقليمــي يتوحــد مــع الموقــف الدولــي فــي تبنــي موقــف واحــد وهــو التجاهــل تجــاه التجربــة 

الكويتية لألسباب المتقدمة. 

3. المساندة الشكلية: 

وتأتــي فقــط فــي إطــار شــكلي غيــر حقيقــي ربمــا علــى هيئــة تصريحــات صحفيــة أو إجــراءات دعــم ضعيفــة وغيــر 
مؤثــرة وعلــى مــدى زمنــي بعيــد، ويصعــب أن نُخــص تجربــة مــا فــي العالــم اإلســامي بالمســاندة الحقيقيــة ســواًء أثنــاء 
الحــرب البــاردة أو بعــد ســقوط االتحــاد الســوفيتي واســتبدال الخطــر الشــيوعي بالخطــر اإلســامي، فمثــًا دول الربيــع 
العربــي )تونــس، مصــر، ليبيــا...( حصلــت علــى دعــم إعامــي كبيــر مــن قبــل قــوى النظــام الدولــي ال ســّيما أمريــكا 
ــا كان شــديد الضعــف، وتأتــي عمليــة المســاندة الشــكلية ضمــن اســتراتيجية إدارة  وأوروبــا غيــر أن دعمهــا اقتصاديًّ
الصعــود التــي تبناهــا النظــام الدولــي تجــاه صعــود اإلســاميين للســلطة بعــد الربيــع العربــي، وعلــى العكــس حصلــت 
قــوى الثــورة المضــادة علــى الدعــم األكبــر مــن ِقبــل الخــارج حتــى تمكنــت مــن االرتــداد بهــذه الــدول لمــا قبــل الثــورات، 

أما مرحلة ما بعد أحداث 11 سبتمبر فتأتي ضمن نمطي الدعم واإلكراه وسنتناولهما بالتفصيل.

أمــا بالنســبة للتجربــة التونســية فيمكــن القــول إن الخــارج قــد مــرَّ بمرحلتيــن فــي التعامــل معهــا ابتــداًء مــن الثــورة 
وحتى اليوم:

المرحلــة األولــى يمكــن )التوجــس والريبــة( وهــي فتــرة الثــورة نفســها وكان موقــف الخــارج فيهــا - فرنســا ودول 
االتحــاد األوروبــي علــى ســبيل المثــال - يميــل نحــو دعــم نظــام بــن علــي والتمســك بــه حتــى لــو عــن طريــق دعمــه 

عسكريًّا أو المشاركة في قمع المتظاهرين حفاًظا على المصالح، 

أمــا المرحلــة الثانيــة التــي يمكــن تســميتها بـ)الدعــم البــارد( فهــي فتــرة مــا بعــد ســقوط نظــام بــن علــي واتجــه 
الخــارج فيهــا نحــو دعــم التحــول الديمقراطــي وتأكيــد احتــرام خيــارات الشــعوب وفــي هــذا اإلطــار تلقــت تونــس وعــوًدا 
أوروبيــة بتقديــم دعــم مالــي واقتصــادي عاجــل، إضافــة إلــى تســريع مســار مفاوضــات منحهــا مرتبــة الشــريك المتمّيــز، 
وهــي مرتبــة لــم يســتطع نظــام بــن علــي الحصــول عليهــا العتبــاراٍت مــن بينهــا عــدم احترامــه لحقــوق اإلنســان، كمــا 
التزمــت أوروبــا بتجميــد أرصــدة بــن علــي وعائلتــه فــي أوروبــا وبالتعــاون مــع الحكومــة التونســية الســتعادتها، ولــم 
يختلــف الموقــف األمريكــي عــن ذلــك فقــد تميــز بقــوة النبــرة السياســية الداعمــة للشــعب التونســي قبــل انتصــاره وبعــده 

من جهة، وبضعف إجراءات دعم هذه الثورة خصوًصا في المجال االقتصادي من جهة أخرى35.

35  محســن مرزوق: تونس خارطة طريق ما بعد الثورة، مركز كارنيغي للشــرق األوســط، )https://bit.ly/2E5BuZH(، تاريخ النشــر: 
18 فبراير 2011، تاريخ الدخول: 5 مايو 2018. 



20 محددات موقف النظام الدولي 
من التحول الديمقراطي في العالم اإلسالمي

www.arkan-srp.com أركان للدراسات واألبحاث والنشر

 أمــا بالنســبة للــدور اإلماراتــي المعــادي للتغييــر فــي تونــس والــذي يأتــي خــال المرحلــة الثانيــة فإنــه يأتــي مــن 
ــًا لموقــف دولــي ال ســّيما فــي ظــل المســاعي اإلماراتيــة التــي ظهــرت  ــاره ممث قبيــل التحــرك الذاتــي وال يمكــن اعتب
ن كانــت هنــاك تخوفــات  مؤخــًرا للســيطرة علــى القــرار األمريكــي ومحاولتهــا المســتمرة للعــب دور أكبــر فــي المنطقــة، واإ
فــي الداخــل التونســي خــال المرحلــة الثانيــة مــن تحــركات ليبيــا أو الجزائــر فــإن ليبيــا القذافــي شــهدت ثــورة بعدهــا 
ــا فــي المرحلــة  بشــهور قليلــة، وأكــد »بوتفليقــة« احترامــه لخيــار الشــعب التونســي وهــو مــا يأتــي ولــو شــكليًّا طبيعيًّ

الثانية.

ورغــم أن موقــف الخــارج خــال الفتــرة الثانيــة يتمثــل فــي )الدعــم البــارد( إال أنــه ال يمكــن اعتبــار الخــارج داعًمــا 
نمــا قبلــه  نمــا موقفــه يتمثــل فــي القبــول فقــط؛ ألنــه لــم يدفــع نحــو حــدوث التغييــر واإ للتحــول الديمقراطــي فــي تونــس واإ

بعد وقوعه حفاًظا على مصالحه وكان على استعداد قبلها لوأده لوال تطوُر الظروف.

وعلــى عكــس الحالــة الكويتيــة، أتــت المواقــف اإلقليميــة تجــاه التجربــة التونســية مختلفــة عــن الموقــف الدولــي، 
فرغــم أن الموقــف الدولــي مــن الثــورة والتحــول الديمقراطــي فــي تونــس يتخــذ طابــع المســاندة الشــكلية أو اللفظيــة فــإن 
مواقــف القــوى اإلقليميــة تتخــذ طابــع العــداء والمنــع الكامــل، وهــو مــا يرجــع الختــاف نمــط التحــول باألســاس، 
فالتحــول فــي الحالــة التونســية أتــى عــن طريــق ثــورة شــعبية علــى حاكــم مســتبد )تحــول مــن أســفل( ونتــج عنهــا 
صعــود إســاميين لمواقــع الســلطة، وهــو ســيناريو مزعــج لمعظــم الــدول فــي اإلقليــم ألنهــا تعيــش الظــروف نفســها 
وتخشــى نفــس المصيــر، أمــا الحالــة الكويتيــة فمــرت بتحــول هــادئ قــام بــه النظــام نفســه )تحــول مــن أعلــى( وأنتجــت 

حالة من الديمقراطية المقيدة كما تقدم. 

ن كان مــن الممكــن التفريــق بيــن طبيعــة الموقــف الدولــي مــن التجربتيــن التونســية والكويتيــة؛ حيــث  غيــر أنــه واإ
تأتــي األولــى ضمــن نمــط المســاندة الشــكلية بينمــا تأتــي الثانيــة ضمــن نمــط التجاهــل، إال أن هــذا التفريــق شــكليٌّ 
فقــط؛ كــون المســاندة الدوليــة لتونــس أتــت لفظيــة فقــط مــن جانــب الواليــات المتحــدة، وبرجماتيــة ومتأخــرة وشــديدة 
الضعــف مــن جانــب االتحــاد األوروبــي، ولذلــك يمكــن تبنــي وصــف واحــد للموقــف الدولــي مــن التجربتيــن ُنســميه 

مجاًزا بـ)القبول(.

4. الدعم والتقوية:

ويعنــي أن يقــوم النظــام الدولــي بمــدِّ التجربــة بــأدوات النجــاح واالســتمرار ســواًء كانــت سياســية أو اقتصاديــة، 
وهــو مــا يأتــي لعــدة أســباب منهــا التوســع األيديولوجــي كمــا فــي فتــرة الحــرب البــاردة، وتأميــن بعــض المناطــق 
)خصوًصــا الواقعــة علــى الحــدود( وكســب صداقتهــا، ومواجهــة اإلرهــاب وكســب حلفــاء جــدد مــن نفــس األيديولوجيــا، 
وانتشــر هــذا النمــط فــي مناطــق متعــددة مــن العالــم مثــل أمريــكا الاتينيــة وأوروبــا الشــرقية وغــرب أوروبــا وشــرق 
آســيا، ولــم يتلــق العالمــان العربــي واإلســامي دعًمــا خارجيًّــا حقيقيًّــا نحــو التحــول الديمقراطــي، فالديمقراطيــة 
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المدعومــة مــن الخــارج تحيــط بالعالــم اإلســامي وال تدخــل فيــه وحتــى جهــود مــا بعــد أحــداث 11 ســبتمبر ظلــت جزئيــة 
وشكلية وتم االلتفاف عليها من جانب النظم االستبدادية المستقرة.

يقتصــر الدعــم الخارجــي للعالــم اإلســامي علــى برامــج محــددة مثــل: قضايــا المــرأة والمجتمــع المدنــي وحقــوق 
م إلــى قــوى محــددة وليــس للجميــع؛ مثــل دعــم أحــزاب المعارضــة إلســقاط مرشــٍح مــا ال يحظــى بالقبــول  اإلنســان، وُيقــدَّ

في الخارج، أي أنه دعم جزئي ومحدود ومنحاز لبعض التيارات بعينها.

5. اإلكراه:

ويعنــي أن يتجــه النظــام الدولــي نحــو فــرض الديمقراطيــة أو بعــض اإلصاحــات الديمقراطيــة مــن الخــارج، وســاد 
بقــوة خــال فتــرة مــا بعــد 11 ســبتمبر عندمــا قــام النظــام الدولــي بالضغــط علــى دول العالــم اإلســامي إلجــراء 
إصاحــات مــن شــأنها تعزيــز الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان وضــرورة دمــج اإلســاميين فــي منظومــة الحكــم، وكذلــك 
تعليــق المســاعدات االقتصاديــة والقــروض علــى تحقيــق تقــدم فــي مثــل هــذه اإلصاحــات، إال أن هــذا النمــط لــم يــؤِد 
مــن قبــل ألي نجــاح فــي العالــم اإلســامي؛ فالجهــود الجزئيــة تــم االلتفــاف عليهــا مــن جانــب النظــم الحاكمــة، والجهــود 
الكليــة لتحويــل الدولــة مــرة واحــدة نحــو الديمقراطيــة نجحــت خــارج العالــم اإلســامي كمــا هــو الحــال فــي نموذجــي 
ألمانيــا واليابــان ولــم تنجــح فيــه كنموذجــي العــراق وأفغانســتان؛ وذلــك ألن نشــر الديمقراطيــة فــي األخيرتيــن لــم يــزد 

عن كونه مجرد شعار لاستهاك اإلعامي فقط.

ضافــة إلــى مــا ســبق يمكــن اإلشــارة إلــى أنمــاط أخــرى للتدخــل الدولــي، مثــل: العــداء، والتحييــد، والتقــارب،  واإ
وكســب الصداقــة، وخلــق القــادة، أو التاعــب بعقولهــم، إال أن الدراســة ال تحصــر كل األنمــاط فــي كل األوقــات 
نمــا الرئيســي منهــا بمــا ال يخــل ببنيــة األنمــاط أو يتجاهــل مــا يمكــن أن يكــون مؤثــًرا، كمــا أن هــذه األنمــاط  واألماكــن واإ

ال تتسم بالثبات، بل هي متغيرة وفق اعتبارات الزمان والمكان طبًقا للمصلحة كأهم محددات الموقف الدولي.

محددات عامة ومعايير خاصة بالعالم اإلسامي:

ــك أدوات  ــي فيهــا، وكذل مــن خــال عــرض أنمــاط التحــول الديمقراطــي المختلفــة وحجــم وطبيعــة التدخــل الدول
التدخــل الدولــي وأنماطــه فــي عمليــات التحــول الديمقراطــي، نســتطيع أن نرصــد عــدًدا مــن المعاييــر التــي يمكــن أن 

تساهم في تحديد الموقف الدولي من عمليات التحول الديمقراطي، وهي على النحو التالي:

أواًل: المصلحة:

تبــدو الشــواهد كثيــرة حــول كــون المصلحــة هــي أهــم معاييــر النظــام الدولــي علــى اإلطــاق، بــل وتــدور حولهــا 
المعاييــر األخــرى فيمــا يخــص الموقــف مــن التحــول الديمقراطــي، ولذلــك فــإن الدراســة ســتتناول هــذا المعيــار مــن 
ناحيــة كيفيــة التعاطــي معــه باألســاس ولــن تســهب فــي عمليــة إثباتــه أو تأكيــده، وقــد أشــارت األدبيــات المختلفــة إلــى 
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عدد من المصالح الغربية في العالم اإلسامي يمكن إجمالها في عدد من المحاور، وهي:

المصالــح االقتصاديــة: وتتمثــل فــي تأميــن اســتمرار تدفــق مصــادر الطاقــة ال ســّيما النفــط الــذي يملــك العالــم 	 
اإلسامي ومنطقة الشرق األوسط نصيًبا كبيًرا منه.

المصالــح األمنيــة: وتتمثــل فــي الحفــاظ علــى أمــن إســرائيل واســتمرار التنســيق االســتخباراتي والتعــاون 	 
العســكري وتأميــن وجــود القواعــد العســكرية، والحًقــا تحمــل جــزء مــن أعبــاء مــا ُيســمى بالحــرب علــى اإلرهــاب مــن 

وجهة نظر غربية.

المصالــح السياســية: وتتمثــل فــي تضييــق الخنــاق علــى إيــران، والعــراق واالتحــاد الســوفيتي ســابًقا، وأيــة قــوة 	 
جديدة من شأنها أن تمثل خروًجا على المصالح الغربية36.

ن ظلــت تاريخيًّــا هــي المحــدد والمعيــار األهــم للسياســة الخارجيــة للقــوى المهيمنــة فــي النظــام  إال أن المصلحــة واإ
الدولــي ســواًء اقتصاديــة أو سياســية أو أمنيــة؛ فــإن ذلــك ال يعنــي بالضــرورة توجــه النظــام الدولــي دائًمــا نحــو إعاقــة 

نهائها، فقد يتجه نحو النشر كما يمكن أن يتجه نحو الدعم البارد تقليًا للخسائر. الديمقراطية واإ

فمنــذ انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة وحتــى انتهــاء الحــرب البــاردة فــي مطلــع التســعينيات مــن القــرن المنصــرم، 
ظلــت للسياســة األمريكيــة والســوفيتية تجــاه المنطقــة العربيــة ثوابــت ليــس مــن بينهــا دعــم الحريــات والديمقراطيــة، 
وقامــت تحالفــات قويــة بيــن الديمقراطيــات الغربيــة واألنظمــة الشــيوعية وأنظمــة الحكــم التســلطي والمطلــق، وتــم 
التغاضــي عــن كل صــور انتهــاكات حقــوق اإلنســان بالمنطقــة37، وكانــت مســاعي كل األطــراف خــال تلــك المرحلــة 
تتجــه نحــو تضييــق الخنــاق علــى اآلخــر وتقليــل وجــوده ســواء تــم ذلــك بدعــم أنظمــة حكــم حليفــة )بغــض النظــر عــن 
أيديولوجيتهــا( أو العمــل علــى إحــال أنظمــة جديــدة تتبنــى نفــس األيديولوجيــا، ولذلــك عملــت الواليــات المتحــدة خــال 
تلــك الفتــرة علــى إضعــاف شــرعية أنظمــة الحــزب الواحــد وتمهيــد الطريــق للتحــول الديمقراطــي ضمــن دول الكتلــة 
ــل نفــس  ــات ومحاربتهــا مــن قب ــا للمصلحــة( شــهدت دعــم الديكتاتوري ــرة )تبًع ــا يتضــح أن نفــس الفت الشــرقية، وهن

الدولة.

وبعــد أحــداث 11 ســبتمبر 2001، حــلَّ خطــر مكافحــة اإلرهــاب فــي الــدول العربيــة واإلســامية  - مــن وجهــة 

36  انظــر: كريبــش نبــي: آفــاق التحــول الديمقراطــي العربــي فــي ظــل الموجــة الرابعــة، مجلــة العلــوم اإلنســانية، العــدد31، المجلــد أ، يونيــو 
2009، ص 234- 235.

37  المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات، )الورقــة المرجعيــة للمؤتمــر الســابع لقضايــا الديمقراطيــة والتحــول الديمقراطــي(، مرجــع 
سابق.

وحــول نفــس النقطــة انظــر شــهادة السياســي األمريكــي وأحــد منظــري السياســة األمريكيــة فــي الشــرق األوســط الري دايمونــد فــي الري ديمونــد: 
روح الديمقراطيــة الكفــاح مــن أجــل بنــاء مجتمعــات حــرة، ترجمــة: عبــد النــور الخراقــي، بيــروت، الشــبكة العربيــة لألبحــاث والنشــر، الطبعــة 

األولى، 2014، ص15. 
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نظــر أمريكيــة - محــّل الخطــر الشــيوعي، واســتقرت قناعــة الواليــات المتحــدة األمريكيــة أن غيــاب الديمقراطيــة 
وانتهــاك حقــوق اإلنســان هــو ســبب إنتــاج اإلرهــاب فــي الــدول العربيــة واإلســامية وســبب تزايــد اإلرهــاب فــي العالــم38 
ولذلــك -اســتمراًرا لنهــج المصلحــة- عملــت الواليــات المتحــدة حمايــًة ألمنهــا القومــي علــى تغييــر بعــض األنظمــة فــي 
الشــرق األوســط باعتبارهــا مســئولة عــن قمــع الحريــات وتوليــد التطــرف، فــكان احتــال أفغانســتان 2001 والعــراق 
ــة  ــا علــى أنظمــة أخــرى لدمــج اإلســاميين فــي الحكــم كمــا فــي حال 200339، ومــن ناحيــة أخــرى مارســت ضغوًط

النظــام المصــري »حســني مبــارك« واإلخــوان مــا قبــل ثــورة ينايــر 2011، وهــي عكــس حالــة مــا بعــد الثــورة إذ تحــول 
الموقــف الدولــي مــن الضغــط علــى النظــم الحاكمــة لدمــج اإلســاميين إلــى محاولــة إدارة صعــود اإلســاميين 

للسلطة40.

ولمــا كانــت المصلحــة هــي المعيــار األهــم وكانــت طبيعتهــا متغيــرة مــن حيــث دعــم الديمقراطيــة أو إعاقتهــا، فــإن 
مــا تعيشــه األنظمــة االســتبدادية مــن تهديــد دائــم بالثــورة الجماهيريــة ُيمثِّــل بالضــرورة تهديــًدا لمصالــح النظــام الدولــي 
الداعــم لتلــك األنظمــة ولذلــك -حســب الدكتــور عبــد هللا النفيســي- فــإن المصلحــة أيًضــا تقتضــي أن يقــوم النظــام 
ــع الدكتــور »النفيســي« أنــه بعــد  ــا مــن هــذا التهديــد الدائــم لمصالحهــا، ولذلــك توقَّ الدولــي بدعــم الديمقراطيــة خوًف
ــورة، ســتزداد الضغــوط  ــران مــا بعــد الث ــة إي ــة فــي حال ــات المتحــدة األمريكي ــي ُمنيــت بهــا الوالي ــرة الت الخســارة الكبي

الخارجية على دول مجلس التعاون الخليجي إلحداث شيء من االنفتاح السياسي41.

لهــذا فــإن النظــام الدولــي وفــي إطــار المصلحــة أيًضــا يمكــن أن يدعــم عمليــة التحــول الديمقراطــي أو يقبلهــا إذا 
مــا تيقــن مــن أن القــوى الجديــدة تملــك قــوة حقيقيــة تهــدد مصالحــه، وعليــه فــإن بوابــة إجبــار النظــام الدولــي علــى 
ــي بعــد  ــن مــن الداخــل، ويؤكــد اتجــاه النظــام الدول قبــول التحــول فــي الداخــل والتعامــل معــه، هــي باألســاس التمّك
ثــورات الربيــع العربــي لمحاولــة إدارة صعــود اإلســاميين وليــس منعهــم مــن الوصــول للســلطة أو محاولــة دمجهــم 
جزئيًّــا فقــط، إال أن هــذه الحالــة تســلتزم تحديــد الخيــارات بدقــة كمــا تســتلزم نوًعــا مــن المرونــة والحكمــة فــي التعاطــي 
مــع الخــارج مــن ناحيــة الخطــاب والمصالــح كمــا فــي الحالتيــن التركيــة والتونســية؛ ألن الراديكاليــة أو حتــى االقتــراب 
منهــا قــد يقــود إلــى عــداء واضــح أو حــرب داخليــة مفتوحــة كمــا فــي الحالــة الجزائريــة مطلــع تســعينيات القــرن 

الماضي.

38  شــاهر إســماعيل الشــاهر: وهــم الديمقراطيــة األمريكيــة، المركــز الديمقراطــي العربــي، )https://bit.ly/2thufHF(، تاريــخ النشــر: 11 
سبتمبر 2017، تاريخ الدخول 20 يونيو 2018.

39   المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، الورقة المرجعية للمؤتمر السابع لقضايا الديمقراطية والتحول الديمقراطي، مرجع سابق.

40  مقابلة مع »نادية محمود مصطفى«، أستاذ العاقات الدولية، جامعة القاهرة، مصر، أبريل 2018.

41  قنــاة الجزيــرة الفضائيــة، برنامــج: ضيــف وقضيــة، حلقــة بعنــوان: )الديمقراطيــة فــي الخليــج(، ضيــف الحلقــة: »عبــد هللا النفيســي«، مصــدر 
سابق.
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ثانًيا: الزمان والمكان:

ُيشــكِّل عامــا الزمــان والمــكان أهميــًة كبيــرًة كمعاييــر فــي النظــام الدولــي لعمليــة التحــول الديمقراطــي، فقــد يختلــف 
الموقــُف الدولــيُّ مــن منطقــة ألخــرى فــي الوقــت ذاتــه وقــد يختلــف فــي المنطقــة نفســها مــن وقــت آلخــر تبًعــا للمصلحــة 
أيًضــا، فمثــًا فــي الوقــت الــذي كانــت الضغوطــات الخارجيــة ســواًء مــن قبــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة أو الكنيســة 
الكاثوليكيــة فــي رومــا ُمركــزة علــى األحــزاب الشــيوعية فــي دول أوروبــا الشــرقية مــن أجــل االنفتــاح والديمقراطيــة 
همــال  والحريــة الدينيــة، كان التركيــز فــي الشــرق األوســط والــدول العربيــة علــى االســتقرار وضمــان أمــن إســرائيل واإ
أجنــدة الديمقراطيــة فــي المنطقــة بالكامــل42، وهــي عكــس الحالــة التــي ســادت فــي الشــرق األوســط بعــد أحــداث 11 
ــات  ــت الوالي ــك عمل ــة وحقــوق اإلنســان هــو ســبب اإلرهــاب؛ ولذل ــاب الديمقراطي ــأن غي ســبتمبر وســيادة القناعــة ب
المتحــدة علــى تبنــي خطــاب الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان تجــاه المنطقــة نفســها، كمــا أن التحــول خــال موجــات 
التحــول الديمقراطــي يصبــح أســهل مــن قيــام تحــول وحيــد أو منعــزل فــي جــوار معــاٍد، فمثــًا حــدوث تحــول ديمقراطــي 
فــي الشــرق األوســط خــال فتــرة مــا بعــد 11 ســبتمبر أو فتــرة الربيــع العربــي أســهل بكثيــر مــن إحــداث تحــول خــال 
الفتــرة الحاليــة التــي تشــهد تراجًعــا وانحــداًرا لقــوى الثــورة وحالــة ارتــداد مــن قبــل الدولــة القديمــة ال ســّيما فــي ظــل 
وجــود إدارة أمريكيــة »ترامــب« توالــي إســرائيل بشــدة وتتبنــى مــا يمكــن تســميته اســتراتيجية )النهــب(، وهــو مــا يجعلهــا 
تحافــظ علــى األنظمــة الديكتاتوريــة الحارســة لمصالحهــا فــي الشــرق األوســط خصوصــا فــي الخليــج لضمــان تدفــق 

النفط والمال والحفاظ على أمن إسرائيل.

كمــا تلعــب جغرافيــة الدولــة المتحولــة ديمقراطيًّــا دوًرا فّعــااًل فــي موقــف النظــام الدولــي منهــا، فكلمــا ازدادت أهميــُة 
الدولــة للجــوار اإلقليمــي ودوائــره العالميــة؛ حــرص النظــام الدولــي علــى ضمــان بقائهــا حليفــة لــه وازداد حرصــه كذلــك 
علــى مصالحــه فيهــا ســواء تحقــق ذلــك بدعــم التحــول الديمقراطــي أو بإعاقتــه، لــذا فقبــول النظــام الدولــي للتحــول 
الديمقراطــي فــي منطقــة الشــرق األوســط لــه عاقــة عكســية مــع مــدى أهميــة الجغرافيــا السياســية، وحالتــا البحريــن 
ومصــر تؤكــدان ذلــك بوضــوح؛ إذ إن األولــى تمثــل أهميــة خاصــة لجوارهــا الخليجــي المتخــوف مــن المديــن الثــوري 

والشيعي، وتمثل الثانية أهمية خاصة ألمن إسرائيل.

كمــا ُتمثِّــل مصــادر الطاقــة فــي الخليــج أهميــة خاصــة تأتــي علــى ســبيل اإلعاقــة أيًضــا، ويعبــر عــن ذلــك 
الفيلســوف األمريكــي الشــهير نعــوم تشومســكي بلفــظ )حاجتنــا( فيقــول: ”إن منطقــة الخليــج والشــرق األوســط التــي 
بهــا مصــادر ال ُتضاهــى للطاقــة تمثــل للغــرب والواليــات المتحــدة تحديــًدا )حاجتنــا(، ولذلــك فــإن )حاجتنــا( فــي الشــرق 
األوســط ال ّســيما الخليــج ُتِحــُل لنــا اللجــوء إلــى أقصــى اإلجــراءات للمحافظــة علــى الهيمنــة األمريكيــة، ولكــي نضمــن 
عــدم اســتطاعة أيــة قــوة محليــة مســتقلة )أو دولــة أجنبيــة إذا كان احتمــال ســيطرتها احتمــااًل جديًّــا بعــد الحــرب( مــن 

42  حســين بهــاز: التجربــة االنتخابيــة والتحــول الديمقراطــي فــي دول أوروبــا الشــرقية دراســة حالــة يوغســافيا ســابًقا وأوكرانيــا, دفاتــر السياســة 
والقانون، عدد خاص، أبريل 2011، ص 159.
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كسب نفوذ جوهري في إنتاج مصادر النفط في المنطقة وتوزيعه“43.

ن كانــت تعتبــر اســتثناًء فــي هــذا، فإنهــا دولــة صغيــرة المســاحة )حوالــي 18 ألــف كيلــو متــر مربــع(  والكويــت، واإ
ــل حالــة مــن  وقليلــة الســكان )حوالــي 3 مليــون نســمة(، كمــا أنهــا ال تضــر المصالــح الغربيــة، فضــًا عــن أنهــا ُتمثِّ
ا؛ ألنهــا ال تهــدد جوارهــا الخليجــي وال تهــدد مصالــح  ــا جــدًّ الديمقراطيــة الجزئيــة، ولذلــك فــإن تقبلهــا يصبــح منطقيًّ

الغرب المتمثلة في الطاقة.

ثالًثا: التبشير: 

حَســب صامويــل هنتنجتــون يمكننــا أن نطلــق العديــد مــن التســميات هنــا مــن قبيــل )تأثيــر العــرض العملــي( أو 
)العــدوى( أو )االنتشــار( أو )المحــاكاة( أو )كــرات الثلــج( و)ظاهــرة الدومينــو(44، إال أن كل هــذه التســميات تعنــي 
ــه( دونمــا تحــرك مــن الداخــل إلحــداث هــذا التأثيــر )تأثيــر موجــه(، وعلــى أهميــة  تأثــر الخــارج )تأثــر تلقائــي غيــر موجَّ
ذلــك فــي تشــكيل موقــف الخــارج إال أنــه أقــل أهميــة وتأثيــًرا مــن تحــرك الداخــل لممارســة التأثيــر تجــاه منطقــة معينــة 
فــي موضــوع مــا بطريقــة معينــة هــي هنــا التحــول الديمقراطــي مــع اختــاف األنمــاط، ولذلــك اختــارت الدراســُة هنــا 
التبشــير )التأثــر الموجــه( وليــس أيًّــا مــن هــذه التســميات الســابقة؛ ألنــه أهــم فــي تشــكيل موقــف الخــارج مــن التحــول 

الديمقراطي.

وينطلــق التحــرُك الخارجــيُّ الُمعــادي مــن الخــوف مــن التأثــر - تأثــر الداخــل أو الحلفــاء أو مناطــق المصالــح 
والنفــوذ- الــذي قــد ينتــج عــن عــدوى أو تبشــير مــن قبــل القــوى الجديــدة فــي ظــل وجــود ظــروف وحاجــات متشــابهة، 
ولذلــك تســعى قــوى إقليميــة ودوليــة لــوأد الثــورات وتجــارب التحــول الديمقراطــي فــي مهدهــا كمــا حــدث فــي البحريــن 

ومصر والجزائر.

وكانــت الرغبــة الجامحــة فــي التبشــير بالنمــوذج فــي التجربتيــن اإليرانيــة 1979 والســودانية 1989 )وهــو 
انقــاب عســكري مدعــوم مــن اإلســاميين ال تحــول ديمقراطــي( ســبًبا فــي رد فعــل عدائــي مــن ِقبــل النظــام الدولــي 
تمثَّــل فــي فــرض حصــار اقتصــادي اســتمر لســنوات غيــر أنــه لــم يــؤِد لســقوط أي مــن النظاميــن الحاكميــن لتمكنهمــا 

من الداخل بدرجة كبيرة.

قدمــت التجربــة التونســية حالــة مــن العــدوى وليــس التبشــير، فكانــت بمنزلــة صافــرة االنطــاق بالنســبة لبقيــة 
م نموذًجــا واضًحــا لكيفيــة إدارة تحــول ديمقراطــي بعــد ثــورة  ثــورات الربيــع العربــي، وال تــزال - رغــم االنتقــادات- ُتقــدِّ
شــعبية، وكذلــك الحالــة الكويتيــة ال يوجــد بهــا أي نــوع مــن أنــواع التبشــير الخارجــي ولعــلَّ ذلــك واحــًدا مــن أســباب 

43  نعــوم تشومســكي: إعاقــة الديمقراطيــة .. الواليــات المتحــدة األمريكيــة والديمقراطيــة، بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، الطبعــة 
األولى، 1998، ص 14. 

44  صامويل هنتنجتون: الموجة الثالثة التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين، ص 168.
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تقبل دول الجوار الخليجي لها.

ولذلــك، فإنــه يمكــن القــول إن موقــف النظــام الدولــي ال ســّيما فــي الجغرافيــات الديكتاتوريــة فــي الشــرق األوســط 
ذو عاقــٍة عكســيٍة مــع التبشــير مــن ِقبــل أيــة تجربــة للتحــول الديمقراطــي أو العمــل اإلســامي، ولذلــك وتجنًبــا 
لاســتعداء الــذي قــد يــؤدي للحصــار فإنــه مــن الممكــن أن تطــرح التجربــة نفســها بمنزلــة نمــوذج يتحــدث عــن نفســه 

يمثل اإللهام لقوى اإلصاح في المنطقة والعالم )تأثير العرض العملي- كرة ثلج..(.

رابًعا: المرونة والتدافع:

فــي ظــل هــذه الحالــة مــن الهيمنــة الغربيــة الكبيــرة خصوًصــا فــي ظــل أحاديــة القطــب األمريكــي يصبــح مــن غيــر 
نمــا يمكــن - تعاطًيــا  الموفــق - فــي البدايــة علــى األقــل - اســتعداء القــوى الكبــرى المهيمنــة وتهديــد مصالحهــا واإ
مــع الواقــع واســتجابًة لقيمنــا الحضاريــة - التعامــل معهــا براجماتيًّــا بعــض الشــيء واســتبدال الصــراع بالتدافــع والعــداء 

بالحوار فيما يخص الحضارة والفكر.

ن  والتجربــة التونســية مــا بعــد الثــورة والتجربــة التركيــة منــذ مطلــع األلفيــة الثالثــة تمثــان النمــوذج فــي ذلــك، واإ
كانــت المواقــف األخيــرة تعّبــر عــن عــداء النظــام الدولــي الواضــح للتجربــة التركيــة إال أنــه عــداء يأتــي وقــد ترســخت 
ن كان  التجربــة التركيــة بقــوة فــي الداخــل بفضــل مرونتهــا وحكمتهــا فــي التعاطــي مــع المصالــح والمقــوالت الغربيــة، واإ
ن كان غيــر ديمقراطــي( علــى غيــر هــوى النظــام الدولــي  نجــاح التجربتيــن اإليرانيــة والســودانية فــي إحــداث تحــول )واإ
يمثــل خروًجــا عــن هــذا؛ حيــث تقومــان علــى العــداء المتبــادل مــع الواليــات المتحــدة منــذ البدايــة، إال أنــه اســتثناء ال 

يضر بالقاعدة. 

غيــر أنــه ال بــد مــن التأكيــد علــى أنــه ال يمكــن قيــاس موقــف النظــام الدولــي مــن تجربــة مــا علــى أســاس معيــار 
نما من الضروري الجمع بينها. واحد من هذه المعايير واإ

والدراســة إنمــا اكتفــت بعــرض بعــض األمثلــة علــى كل معيــار حتــى لــو كانــت الدولــة نفســها تتوفــر بهــا معاييــر 
أخــرى؛ إذ يصعــب أن يــرد فــي كل معيــار كل الحــاالت التــي ينطبــق عليهــا كمــا ال ُيستســاغ االكتفــاء بحالــة واحــد 

للنمذجة بها في كل مرة حتى لو كان ذلك ممكًنا.

خاتمة:

تأتــي عمليــة التحــول الديمقراطــي كواحــدة مــن أهــم التغيــرات التــي يهتــم بهــا النظــام الدولــي فــي العالــم اإلســامي 
الــذي ُيمّثــل أهميــة كبيــرة منــذ اكتشــاف غنــاه بالنفــط، ال ســّيما مــع وجــود إســرائيل برعايــة غربيــة ليبراليــة، ممــا جعــل 
القــوى المهيمنــة تفضــل اســتبعاد الديمقراطيــة فــي العالــم اإلســامي لحســاب اســتقرار العاقــة مــع النظــم االســتبدادية 
القائمــة كونهــا تحمــي المصالــح الخارجيــة فــي الطاقــة وترعــى أمــن إســرائيل، ولكــن تطــور األحــداث مــا بعــد نهايــة 
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الحــرب البــاردة وأحــداث 11 ســبتمبر جعــا الموقــف الدولــي يتحــول نســبيًّا نحــو الضغــط إلجــراء إصاحــات داخليــة 
جزئيــة علــى مســتوى الممارســات الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، وجــاءت أحــداث الربيــع العربــي بعــد ذلــك لتحــدث 
تحــواًل جديــًدا يتحــول فيــه الداخــل اإلســامي الشــعبي لفاعــل بينمــا يكتفــي الخــارج بــرد الفعــل الــذي وصــل فــي بعــض 
التجــارب لحالــة ارتــداد عنيفــة فــي أدواتهــا وتأثيرهــا، وهــو مــا يقــدم خبــرات وتجــارب كثيــرة تســاعد علــى اختبــار 
الشــعارات الدوليــة المرفوعــة منــذ عقــود حــول الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان، فــي محاولــة للتعــرف علــى المحــددات 
الحقيقيــة للموقــف الدولــي مــن عمليــات التحــول الديمقراطــي فــي العالــم اإلســامي وكيفيــة التعاطــي معهــا بمــا يــؤدي 

لتحول ديمقراطي حقيقي وناجز.

وفــي ضــوء التعــرض لطبيعــة دور النظــام الدولــي فــي عمليــات التحــول الديمقراطــي وأهــم المحــددات التــي تحكــم 
وتوجه هذا الدور، فيمكن القول إن:

 درجــة تدخــل الخــارج تختلــف باختــاف أنمــاط التحــول الديمقراطــي فيبلــغ أعلــى درجاتــه فــي أنمــاط التدخــل - 
العســكري الخارجــي والتفــاوض خصوًصــا فــي حالــة وجــود رعــاة إقليمييــن مســتعدين للحــوار ولهــم مصالــح 
فــي البلــد محــل التحــول ويتمتعــون بقــوة ضاغطــة فــي حــال التحــول مــن أعلــى، ويختلــف مــن حالــة ألخــرى 

في حال التحول من أسفل )الثورة(.

دور الخــارج فــي منطقــة الشــرق األوســط يمثــل أهميــة خاصــة؛ إذ يتوقــف عليــه غالًبــا مــدى نجــاح أو إخفــاق - 
تجارب التحول الديمقراطي.

رغــم األهميــة الخاصــة للخــارج فــي العالــم اإلســامي، إال أنــه فــي حــال تمُكــن قــوى اإلصــاح مــن الداخــل - 
يمكــن إجبــار النظــام الدولــي علــى قبــول التحــول الديمقراطــي والتعامــل معــه حمايــة لمصالحــه مثلمــا حــدث 

في تركيا وبعض دول الربيع العربي.

مصالــح النظــام الدولــي فــي منطقــة الشــرق األوســط )تأميــن مصــادر الطاقــة، الحفــاظ علــى أمــن إســرائيل...( - 
كانــت واحــدة مــن أهــم أســباب تجاهــل قضايــا الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان خصوًصــا خــال فتــرة الحــرب 

الباردة.

مصلحــة النظــام الدولــي ال تعنــي دائًمــا إعاقــة التحــول الديمقراطــي بــل قــد تكــون فــي نشــر الديمقراطيــة - 
وحقــوق اإلنســان كمــا فــي بلــدان الكتلــة الشــرقية ســابًقا وكمــا فــي الشــرق األوســط بعــد أحــداث 11 ســبتمبر 
2001، غيــر أن ذلــك يتوقــف علــى مــدى تمكــن قــوى التغييــر مــن الداخــل بالشــكل الــذي يجعــل مصلحــة 

الخارج معها وليست في معاداتها.

موقــف المجتمــع الدولــي مــن اإلســاميين اختلــف بعــد أحــداث 11 ســبتمبر عنــه بعــد ثــورات الربيــع العربــي، - 
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ففــي الحالــة األولــى كان موقفــه هــو الضغــط علــى األنظمــة مــن أجــل دمــج اإلســاميين فــي الحكــم، بينمــا 
في الحالة الثانية كان في محاولة إدارة صعودهم للسلطة والعمل على تقليل الخسائر.

التبشــير الخارجــي لــه عاقــة عكســية مــع تقبــل النظــام الدولــي للتحــول الديمقراطــي فــي دولــة مــا، أو بقــوٍل - 
آخــر لــه عاقــة طرديــة مــع عــداء النظــام الدولــي للتحــول الديمقراطــي فــي بلــدان الشــرق األوســط القابعــة 

تحت نظم حكم تسلطية.



صادر عام ٢٠١٩ عن مركز أركان للدراسات واألبحاث والنشر

تعبــر  وال  كاتبهــا  نظــر  وجهــة  عــن  تعبــر  بالدراســة  الــواردة  اآلراء 
بالضــرورة عــن وجهــة نظــر المركــز، ويمنــع نقــل هــذه الدراســة أو 

نسخها أو ترجمتها أو أي جزء منها إال بإذن مسبق من المركز

info@arkan-srp.com
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