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Abstract
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While democracy has become a global value, the state in North Africa and its societies are
still stuck in a series of crises of governance, where the military phenomenon, the decline
North African
in freedoms, the absence of development, and the weak demand for democracy were one of
Political crises
the aspects of the crises that pushed the countries of the region to test the state of exception
Military phenomenon
that made democracy appear as an antithesis that is inconsistent and context Exercising
Authoritarian phenomenon governance in the region, and this contradiction has extended to the chances of building a
Democratic consolidation. democratic society in North Africa by under of the bureaucratic and authoritarian results
produced by the countries of the region and the structural devotions of these behaviors in their
newly independent societies that led to a series of attempts to change after the end of 2010.
This study examines The impact of these crises on the paths of democratic transformation in
North Africa.
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ملخص
تحولت الديمقراطية الى قيمة عالمية باستنادها إلى إرادة الشعوب المعبر عنها بحرية في
تحديد نظمها السياسية واالقتصادية واالجتماعية وإلى مشاركتها الكاملة في كل نواحي
حياتها ،مقابل هذه التحوالت العالمية العميقة بقيت الدولة في شمال افريقيا ومجتمعاتها
عالقة في سلسلة من أزمات الحكم المستمرة منذ تأسيسها ،حيث شكلت الظاهرة العسكرية
وما ارتبط بها من انقالبات مباشرة أو تدخل في الحكم المرافق لتراجع الحريات وغياب
التنمية أحد أوجه االزمات التي دفعت بدول شمال افريقيا الختبار حالة االستثناء التي
جعلت من الديمقراطية تبدو كنقيض ال ينسجم وسياق ممارسة الحكم في المنطقة،
وامتد هذا التناقض ليطال فرص بناء الديمقراطية وتعزيز السلطوية بحكم ما أنتجته هذه
كرسته هذه السلوكيات من أزمات بنيوية في
دول ونخبها من بيروقراطية وتسلط وما ّ
مجتمعاتها الحديثة االستقالل أدى تراكمها الى سلسلة من محاوالت التغيير بعد نهاية
العام  ،2010تماثلت في مسبباتها المنبثقة عن االزمات المذكورة لكن تباينت اثارها على
مسارات التحول الديمقراطي من دولة الى أخرى ،تبحث هذه الدراسة في مآالت وآثار هذه
االزمات على مسارات التحول الديمقراطي في منطقة الشمال االفريقي.
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 .1مقدمة
بنهاية احلرب الباردة اعتقدت األغلبية ان الشمولية قد هزمت
وأن الدميقراطية قد فازت أخريا باملعركة األيديولوجية
يف القرن العشرين ،غري أنه وبعد زمن من تراجع التسلطية
عامليا ال زالت الدميقراطية تتعرض لالنتهاك املستمر يف
املنطقة العربية ،وتشري التقارير الدولية اليوم اىل القصور
الدميقراطي وتراجع التنمية الذي تعانيه شعوب املنطقة
رغم اإلمكانيات االقتصادية الضخمة اليت متلكها كياناتها
خصوصا تلك الواقعة يف الشمال االفريقي ،فرغم جتذر
ظاهرة الدولة يف الشمال االفريقي اال أنها يف شكلها املعاصر
مل تأت يف سياق التطور التارخيي للبنى والعالقات التقليدية
السائدة يف اجملتمع وبلوغها درجة من النضج ،وإمنا جاءت
بفعل عملية حتديث قامت بها القوى االستعمارية الغربية،
االمر الذي افقدها القدرة على االنفصال وامتالك اية درجة
من االستقالل عن النخب العسكرية واملدنية اليت انشأتها
وهكذا بنيت هذه الدولة احلديثة لتكريس التجزئة السياسية
للمجتمع وتعميق أزمات اهلوية واالندماج عن طريق تأسيس
كيانات سياسية متجزئة بعيدا عن تأسيس املعنى احلقيقي
للدولة الوطنية وجمتمعها الدميقراطي.

إن ما جرى من تطورات هائلة يف القرن العشرين ومن أحداث
كربى يف الربع األخري منه يف ساحة الشمال االفريقي ويف
مطلع األلفية احلالية جيعل من املوضوع ذي طبيعة متجددة
خصوصا مع التحوالت الكربى القائمة يف املنطقة وجوارها؛
فهو حباجة إىل تقديم إجابات عن التساؤالت احمليطة به،
وذلك من خالل حتديد نسق معيقات الدمقرطة؛ والكشف عن
مسي
آليات تفاعلها ،وهو سبيل منهجي للتشخيص السليم ملا ّ
باالستثناء جتاه الدميقراطية والذي دام طويال يف املنطقة ،مع
الكشف عن طبيعة املرحلة احلالية؛ حتدياتها ومآالتها.
منهجيا تعتمد هذه الدراسة على املدخل االنتقالي والذي
يعد "روستو" ( )Dankwart Rustowمن أهم رواده ،يقوم هذا
املدخل على التمييز بني مرحلة "االنتقال املبدئي" من احلكم
التسلطي وبني مرحلة "ترسيخ الدميقراطية" كون عمليات
االنتقال املبدئية قد تنجح أحياناً فترتسخ ،ولكنها قد تفشل يف
أحيان أخرى ،ويرى هذا املدخل أن التحول الدميقراطي مير
عرب مراحل تتمثل يف:

أ"-مرحلة اإلعداد" " :"Preparatory phaseتتميز بالكفاح
السياسي وطول املدة وعدم احلسم يف حتقيق اهلدف
فالدميقراطية تولد من رحم الصراع وليست نتاجاً لتطور
يف هذا السياق نطرح االشكالية التالية :هل يسري الشمال سلمي ،إال أن املرحلة ستضم مشرتكني سياسيني جدد ،كما
االفريقي اىل ترسيخ الدميقراطية ام ما يعرفه هو حالة أنها ستتميز مبناصرة الدميقراطية؛ وهي متتد يف الشمال
انتكاس وتراجع حنو إعادة بناء السلطوية يف ظل استمرار االفريقي من البواكر األوىل لالستقالل ولغاية العام .2011
أزمات الدولة واجملتمع؟
ب"-مرحلة القرار" " :"Decision Phaseسيقود عدم احلسم يف
املرحلة السابقة إىل هذه الرحلة ،حيث عدم انتصار أي خصم
تتفرع هذه اإلشكالية اىل األسئلة الفرعية التالية:
سياسي سيؤدي إىل نشوء حتالفات ومفاوضات من اجل إقرار
 ما هي طبيعة االزمات اليت رافقت بناء الدولة واجملتمع يف حلول وسطية مرضية ،يف هذه املرحلة سيتم االتفاق علىالشمال االفريقي بعد احراز االستقالل؟
أسس وقواعد للدميقراطية كما ان األطراف املتخاصمة
 هل تزال االزمات اليت رافقت عملية بناء دولة االستقالل املتفاوضة متنح اجلميع حق املشاركة يف اجملتمع السياسي،قائمة ومستمرة بعد انتفاضات 2011؟
وحاليا يظهر الشمال االفريقي بأقطاره انه يعيش هذه املرحلة
 هل ميكن صياغة أمنوذج مشرتك للتحول الدميقراطي يف بتجاذباتها.املنطقة أم هي مناذج تشرتك يف املنطلقات وختتلف يف املسارات ج"-مرحلة التعود" " :"Habituation Phaseوفيها سيعتاد
واملاالت؟
اخلصوم السياسيون على القواعد الدميقراطية من خالل
ولإلجابة على إشكالية الدراسة وما يتفرع عنها من أسئلة فان تكرار حماوالت اخلروج باحللول الوسط بتكرار ما سبق من
الفرضيات املراد اختبارها قد متت صياغتها على النحو التالي :تفاوض مما يرسخ العملية الدميقراطية نظريا؛ وهي املرحلة
اليت تبتغي الدراسة التنبؤ مبصريها يف املنطقة حمل الدراسة.
 كلما حافظت دولة االستقالل يف مشال افريقيا على مناذجالتحديث لألنظمة االستعمارية التارخيية كلما فقدت كما تستعني الدراسة باقرتاب عالقات الدولة-اجملتمع لفهم
تفاعالت البيئة الداخلية للنظم حمل الدراسة ،ويولي هذا
استقراراها لتوسع حركة الرفض واملعادات هلذه الدولة.
االقرتاب اهتماما كبريا للتغيري والنظام يف الدولة خصوصا
 كلما زاد حيز التداخل بني الظاهرة العسكرية واحلياة النامية كما هو حال الشمال االفريقي ،فلفهم كيفية بقاءالسياسية كلما تقلص مستوى احلريات وانتكست عملية اجملتمعات وتغيريها ال بد من النظر يف املنظمات اليت متارس
الدمقرطة.
الضبط االجتماعي واليت ختضع سلوك األفراد ملا متليه من
حسنت النخب احلاكمة أداءها يف حل األزمات أوامر ،ويرى هذا االقرتاب وجود تنافس بني الدولة وبني
 كّلما ّالسياسية والتنموية كّلما جنحت عمليات االصالح وزادت التنظيمات واألفراد واألسر واجلماعات ،هذا التنافس تارخيي
وهدفه فرض السيطرة واإلخضاع يف النهاية باستعمال طرق
احتماالت االستقرار وجتاوز االزمات والعنف.
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خمتلفة منها اجلرب واإلكراه ،وغالبا ما كانت الدولة األقدر
على الضبط االجتماعي ومنه إدارة الصراع لصاحلها فهي تعبئ
العامة ضد أعدائها وهي كذلك األقدر على حتصيل املوارد
الالزمة لتنظيم شؤونها ،يصنف هذا االقرتاب أمناط العالقة
بني الدولة واجملتمع إىل أربعة :دولة قوية وجمتمع قوي وهو
مفتقد حلد االن يف املنطقة؛ دولة ضعيفة وجمتمع ضعيف؛
دولة ضعيفة وجمتمع قوي؛ دولة قوية وجمتمع ضعيف وهو
النمط الذي ساد يف املنطقة قبل مرحلة االنتفاضات ،بذلك
جند ان هذا االقرتاب من شأنه تفسري التحركات اجلارية داخل
البيئة الداخلية للنظم السياسية الشمال افريقية والتحوالت
املرتقبة بعد عشرية من احداث العام .2011

داخل البنى التقليدية للدولة اخلاضعة بعد عزهلا عن اخلالفة
االسالمية (ماعدا املغرب) ،ثم سياسيات بناء الدولة يف مرحلة
االستقالل واستالم النخب اليت ناضلت ايام الكفاح للسلطة من
احملتل وإضفاء الطابع الوطين على مؤسسات أصدرها املستعمر،
باإلضافة إىل تزايد الضغوط الداخلية واخلارجية عليها.

لقد أدى االستقالل واسرتجاع السيادة غالبا إىل قيام نظم
سياسية تقتفي اثر النماذج املعروفة يف اجملتمعات األوروبية،
أي استرياد منط معني للدولة وجدته النخب احلاكمة أمامها
غداة التحرر السياسي ،فاهتمام النخب اليت قادت معركة
التحرير مل يكن غالبا يتجاوز اخلطوط العريضة للدولة
املستقلة ،فمحاولة بناء الدولة على شاكلة "الدولة-الوطنية"
دون االستناد إىل خلفية فكرية واجتماعية حملية حقيقية؛
وغياب االجتهاد حول خصوصية املنطقة وارثها التارخيي
احلضاري بشكل كبري؛ أدى ببعض الفئات (على اساس ديين
او قبلي) إىل رفض هذه الدولة ومناهضتها وحماولة هدمها
لبنائها على أسس جديدة (فوكة ،أزمة الدميقراطية غي العامل

ميتد اجملال الزمين للدراسة مع ميالد الدولة احلديثة يف
املنطقة وهي عملية تفاوتت يف الزمن لتستمر بشكل تدرجيي
على مدى أربعني عاما متتد بني عامي  1922و 1962حيث
كانت مصر سباقة يف التحرر بينما كانت اجلزائر اخر
قطر ينال استقالله وقد حازت باقي األقطار استقالهلا بني
هاذين احلدين ،مرورا بالعام  2011بوصفه تارخيا فاصال يف
العربي :حبث يف أسباب االستدامة ،2016 ،الصفحات .)189-188
حياة هذه املنتظمات وجمتمعاتها وصوال لبدايات العام 2020
كما تنشأ معضلة الشمال االفريقي من امليزة التارخيية
حملاولة التنبؤ مباالت التحول الدميقراطي يف املنطقة.
املتمثلة يف املرحلة السابقة لقيام الدولة احلديثة وهي املرحلة
من اهم الدراسات اليت سبق ان تناولت ظاهرة الدولة وما رافقها
االستعمارية ففي هذه احلالة فإنه ال مناص من كون السلطة
من أزمات يف املنطقة جند دراسة "نزيه االيوبي" املوسومة
هي املنشئة للدولة وهي اليت تبنيها ومؤسساتها ،والنتيجة
"تضخيم الدولة العربية؛ السياسة واجملتمع يف الشرق
املنطقية هلذه املقدمة هي أن أي تهديد هلذه السلطة هو تهديد
األوسط" الصادر شهر ديسمرب العام  ،2010وهي تقدم تصورا
للدولة ذاتها ،خصوصا يف ظل النزاعات اليت شهدتها املنطقة يف
وحتليال دقيقا للدولة العربية بعد االستقالل ،فتصف تكوين
بدايات مرحلة االستقالل وعليه فاملطالبة بدمقرطة اجملتمع
الدولة يف كل منطقة عربية دون اإلقليمية ،مشال افريقيا
وبالتداول على السلطة غري ممكن يف هذه املرحلة ،وذلك
والشرق األوسط وشبه اجلزيرة العربية.
يقتضي الدعوة للكف عن املطالبة بالدميقراطية وحترير
من الدراسات احلديثة جند مقاال للباحث "عزوز غربي" اجملتمع يف انتظار نضج الدولة ومؤسساتها ،وهذا معناه كذلك
واملوسوم "باحلراك الشعيب يف املنطقة العربية وسؤال انغالق اجملال السياسي ومنع ظهور خُنب سياسية جديدة
الدميقراطية :دراسة يف ظل بعض التجارب العربية" ،وهي (األنصاري ، 1995 ،صفحة .)187
دراسة تستهدف الوقوف على ما شهدته الدول العربية من
حراك شعيب منذ  ،2011وما أفرزه من نتائج فندت مقولة لقد عاشت مصر يف حميط مأزوم بعد نكبة  1948وحاولت
االستثناء العربي يف االنتقال الدميقراطي ،وكيف أن ارتداداته التصدي لقيام الدولة العربية اىل جانب سوريا واألردن ولبنان
اليت كانت عنيفة يف بعض احلاالت كاحلالة الليبية كدليل والعراق ،وبعد االنقالب على امللك فاروق سنة  1952والغاء
واضح على استمرار األنظمة السلطوية ،لكن مع جتدد موجاته امللكية العام  1953واعالن النظام اجلمهوري فقد كانت
منذ  2016ابتداء من حراك الريف باملغرب وصوال إىل احلراك يف قلب احلروب النظامية العربية اإلسرائيلية من "حرب
الشعيب يف اجلزائر  ،2019تبني أن اجملتمعات العربية التزال السويس" أو ما بات يسمى "بالعدوان الثالثي" عام  ،1956ثم
النكسة عام  1967او ما يعرف يف الكتابات الدولية "حبرب
تتوق إىل إقامة نظام أكثر عدالة ودميقراطية.
األيام الستة"  1967ثم حرب العاشر من رمضان وهو ما
.2ظروف انبثاق الدولة يف منطقة الشمال اإلفريقي
تسميه دولة االحتالل حبرب عيد الغفران العام  1973فمقتل
متيز ميالد دول املنطقة بعدة خصائص ميزت تطورها الرئيس "السادات" عام  1981الذي تاله "حممد حسين مبارك"
السياسي واملؤسسي وحددت طبيعة عالقاتها باجملتمع ،إذ املنتهي نظامه بثورة .2011
وبدرجات متفاوتة تعاني من أزمات ترجع يف جذورها إىل
دور االستعمار الغربي (الفرنسي-الربيطاني-االيطالي وحتى وعلى رغم رصيد مصر النضالي اال انها داخليا مل حتقق تقدما
االسباني) يف نشأة هذه الدول مطلع القرن املاضي جبلب يف دمقرطة احلكم وما حيمله من مؤشرات املشاركة السياسية
املؤسسات احلضارية للدولة االستعمارية والعمل على غرسها وتزايد مستوى احلريات وحتقيق التنمية ،فتسلطية الدولة
307
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تفعيل اإلدارة االستعمارية" اذ اُبقي على مؤسسات إدارية
مستنسخة عن االمنوذج الفرنسي مع تعديالت طفيفة،
لرتتهن هذه األجهزة بني سيطرة أصحاب الثقافة الفرنسية
على املراكز البريوقراطية بعد االستقالل وسيطرة "الطبقات
الوسطى اجلديدة" اليت تولت أجهزة اإلدارة االستعمارية العام
 1962لتتحول بدورها اىل طبقة جديدة حتقق السيطرة
السياسية واإلدارية واالقتصادية وحتى العسكرية على باقي
اجملتمع (االيوبي ،2010 ،صفحة .)261

بقيت قائمة واستمرت ممارسات التعسف اليت سادت احلقبة
امللكية املتزامنة مع االحتالل الربيطاني ،ومل يتمكن انقالب
الضباط االحرار باالنتقال مبصر ملصاف الدول الدميقراطية،
وال إصالحات السادات فعلت ذلك بل كانت النتيجة عكسية؛
ففي هذا البلد ظهرت احلركة اإلسالمية املقاتلة واليت
استمدت اجلزء األساسي من أعضائها من مجاعات مشلها
احلراك االجتماعي نتيجة للسياسات الناصرية؛ ومنذ منتصف
الستينات اعيد احياء مبدأ احلاكمية يف مصر على يد احلركة
اإلسالمية اليت اعتربت الدولة الوطنية ذات املؤسسات املستوردة أما تونس فلم يكن هلا الكثري من االعذار وقد كانت تارخييا اول
من الغرب جمرد "بدعة" لتصطدم مصر بشكل عنيف مع التيار من بادر بالدستور يف العامل العربي بدستور  1861هو واحدا
اجلهادي الرافض لشكل النظام وفلسفته.
من أبرز األحداث املسجلة يف التاريخ السياسي احلديث لتونس،
أما ليبيا اليت اسقطت نظام امللك "حممد إدريس السنوسي" مبا كما أنها حققت انتقاال سلسا من نظام البايات احلسيين اىل
مسته بثورة الفاتح من سبتمرب  1969فقد خاضت معركة العهد اجلمهوري اجلديد سنة  1957أي بعد عام ونصف من
البناء مع زعيم أوحد "العقيد معمر القذايف" وخاضت حروبها إعالن االستقالل لتتكرس هيمنة احلزب احلر الدستوري
يف الشرق االوسط فضال عن الصراع اللييب-التشادي املتقطع اجلديد على احلياة السياسية وأركان الدولة بزعامة "احلبيب
واملمتد ما بني أعوام  1978إىل  ،1987وال تزال ليبيا أضعف بورقيبة" ثم مع الرئيس "زين العابدين بن علي" بعد انقالبه
احللقات يف الشمال االفريقي بعد ثورة  2011اليت اسقطت االبيض العام  1987ليسقط نظام حكمه مع ثورة ديسمرب
اجلماهريية ومل تنجح يف تقديم البديل هلا ،فبعد أربعني عاما العام .2010
من حكم "القذايف" صاحب النظرية العاملية الثالثة وما تبعها وقد كان للظاهرة االستعمارية أثرها املباشر لتطور الدولة
من شكل فريد للحكم عن طريق تبين نظام اجلماهريية جيد التونسية حيث عملت السياسات الفرنسية على تقوية الدولة
اجملتمع اللييب اليوم نفسه مفتقرا اىل ادنى اشكال التجربة يف اطار نظام احلماية حيث اكتمل انشاء اجليش وحتديث
السياسية املعاصرة من دستور وبرملان وإدارة انتخابات تؤهله اإلدارة املدنية ويف ظل احلماية الكولنيالية عززت سلطات
القبول بسهولة ببناء دولة دميقراطية تسع كل أطياف احلكومة املركزية يف جماالت التجنيد والشرطة وأصبحت
اجملتمع اللييب.
اإلدارة املركزية اكثر تنظيما ،اما احلركة الوطنية
بالنسبة للجزائر فان ديناميكيات تشكل الدولة خمتلف
عن باقي اقطار املنطقة اىل حد كبري؛ فبعد مقاومة شديدة
لالستعمار االستيطاني الفرنسي واىل جانب البعث العسري
للدولة فقد بدأت اجلزائر استقالهلا بأزمة احلكم العام 1962
ثم التصحيح الثوري العام  1965فحروب الرمال االوىل
والثانية مع جارتها الغربية عامي  1963و 1976اىل جانب
احلضور القوي على اجلبهة يف حروب الشرق األوسط ،ثم
اىل دوامة العنف والعنف املضاد مع وقف املسار االنتخابي سنة
 1992واغتيال الرئيس "حممد بوضياف" يف نفس السنة،
ليعرف البلد مرحلة جديدة مع العام  1999مع نظام الرئيس
عمر عشرين عاما ومل
السابق "عبد العزيز بوتفليقة" الذي ّ
يكد يكتفي بكم هائل من قضايا الفساد واستغالل مقدرات
الدولة بشكل ضر حباضر البلد ومستقبله لينتهي حبراك 22
فرباير  2019بعد ان متكن من جتاوز احتجاجات العام .2011
بالعودة للظاهرة االستعمارية فمن املالحظ استمرار تأثري
الثقافة واملؤسسات الفرنسية رغم أن حماوالت صهر
اجلزائريني مل تنجح متاما طيلة  132عاما ،ورغم اعالن
األهداف االشرتاكية وتبين اإلدارة الذاتية يف قطاعي الزراعة
والصناعة فان "توجها مضادا كان يتحرك يف اجتاه إعادة
308

التونسية اليت احلقت بدولتها فقد حتالفت مع خنبة جديدة
من البريوقراطيني واملهنيني تلقت تعليمها يف أوروبا بشكل
رئيس وكان مفهومها للدولة متأثرا باألمنوذج الفرنسي
تأثريا كبريا (االيوبي ،2010 ،الصفحات .)256-255
أما املغرب فوجد نفسه اململكة الوحيدة يف حبر مجهوريات
(حتسبها عدائية) ما زاد من حدة التحديات بالنسبة هلا خاصة
يف الفرتة الناصرية والبومدينية والنزعة العدائية يف عهد
امللك "احلسن الثاني" الذي اصطدم جبملة من االنقالبات
الفاشلة أبرزها حماوليت  1971و ،1972كما طغت أيضا
أزمة الصحراء الغربية على احلياة السياسية يف اململكة بعد
اندالع الصراع بانسحاب إسبانيا وبدأ تنفيذ اتفاقيات مدريد
العام  1975كما انعكست االزمة على موريتانيا خاصة عام
 1978داخليا وخارجيا يف عالقاتها مع املغرب ومع جبهة
البوليزاريو.
مل تكن هذه االزمة املشار اليها واملشرتكة مع املغرب الوحيدة
يف تاريخ املنتظم السياسي املوريتاني ،فقد عاش هذا القطر
دوامة االنقالبات العسكرية وعدم االستقرار باستمرار بعد
انقالب  1978لتتواىل االنقالبات العسكرية يف موريتانيا عام
 1978ثم  1979و 1980و 1984ثم  2003و ،2005وكان
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آخرها العام .2008

بالعودة للظاهرة االستعمارية ميكن القول أن فرنسا عملت
منذ مطلع القرن العشرين حتى سنة  1960على نقل صيغ
وتقاليد مؤسساتها السياسية والدستورية إىل موريتانيا فبعد
ان نال البلد استقالله اقتبس غالبية صيغ املؤسسات السياسية
الفرنسية ،وكان من ضمنها صياغة الدستور بشكل يؤكد
احلقوق األساسية الواردة يف الدستور الفرنسي لسنة  1958مع
اإلعالن عن تبين النظام الرئاسي مماثلة للتجربة الفرنسية
لنفس السنة ،وميكن القول "أن احلياة السياسية املوريتانية
قد اختذت شكلها العصري يف إطار االحتاد الفرنسي منذ سنة
 1945حيث جتسدت يف جهاز بريوقراطي مركزي خمتص،
انطبع منذ بواكريه األوىل بالربملانية والتعددية احلزبية ،وفق
املبادئ الدستورية اليت تبلورت يف نظام اجلمهورية الفرنسية
الرابعة لكن مع متيز النظام املوريتاني برتكز السلطة يف يد
شخص واحد هو رئيس اجلمهورية الذي جيمع وظائف رئيس
الدولة ورئيس احلكومة واألمني العام حلزب الشعب املوريتاني"
(باب و صديقي  ،2019 ،صفحة .)9

واحنسار احلريات وفشل عملية بناء االقتصاد الوطين ،ولكن
يرد الشبه العميق من حيث ما انتهت اليه هذه الدول أيضا من
حيث االحتجاجات الشعبية اليت واجهت هذه النظم وانهتها يف
كل من مصر وتونس وليبيا واجلزائر واليت تضغط بسلمية يف
كل من املغرب وموريتانيا.

 .3طبيعة أنظمة الشمال االفريقي؛ قراءة يف انتقال السلطة
ومكانة احلريات
تظهر طبيعة األنظمة السياسية اليت مت بناؤها يف الشمال
االفريقي مبظهر األنظمة السلطوية من خالل عدة معايري
ومؤشرات أهمها طرق انتقال السلطة اليت غالبا ما تتميز
باجلرب واالكراه وكذلك مؤشر احلريات اليت يعرف تراجعا
مستمرا ،فإذا اعتربنا أن الدميقراطية املكتملة نظام سياسي
مبين على أركان أساسها التداول السلمي على السلطة يف
ظل نظام تعددي يؤمن باحرتام حقوق اإلنسان وحرياته
ويتميز بالنزاهة والشفافية فإن السلطوية هي امليزة األساسية
لألنظمة اليت مت بناؤها يف املنطقة.
التداول على السلطة هو أحد معايري وجود نظام دميقراطي
وطريقة انتقاهلا مؤشر هام ملعرفة طبيعة النظام السياسي
من ناحية توافقه مع القيم الدميقراطية أو االبتعاد عنها؛ يف
اقطار الشمال االفريقي شكلت مسألة حيازة السلطة وانتقاهلا
تارخييا معضلة َص ُع َب حلها؛ فغالبا ما سادها أسلوب اجلرب
واالكراه (فوكة ،الوهن الدميقراطي يف العامل العربي :الدولة اهلشة
وممانعة التغيري ،2020 ،صفحة  ،)112وبدل الطرق الدميقراطية
املتعارف عليها شكلت االنقالبات العسكرية طريقة حليازة
السلطة يف النظم اجلمهورية ،فمصر واجلزائر وليبيا حكمها
قادة جاؤوا من صفوف القوات املسلحة ،اما تونس فقد همش
الرئيس "احلبيب بورقيبة" اجليش سياسيا اال انه خلع يف
النهاية على يد "زين العابدين بن علي" وهو رئيس سابق
للمخابرات العسكرية (االيوبي ،2010 ،صفحة .)528

يف ظل هذه املسارات املأزومة مت االنفراد بالسلطة من قبل
فئة استأثرت باحلكم باسم املشروعية كمدخل وحبجة
بناء الدولة كذريعة يف اقطار الشمال االفريقي ،واملالحظ
بعد عقود من استقالل هذه الدول -ورغم الرتاجع يف حدة
النزاعات واستقرار ظاهرة الدولة اليت خاضت سابقا خماض
التأسيس او االنبعاث -استمرت حالة احتكار السلطة يف كل
من مصر وليبيا وتونس واجلزائر واملغرب وموريتانيا؛ ومل يكن
معها جمال ملمارسة حقوق املواطنة بصفة كاملة كعنصر
مشرتك بني هذه األقطار الستة وحتققت املفارقة حني ادعت
النخب احلاكمة أن املعارضة واالنفتاح السياسي يهدد الدولة
يف مرحلة البناء مما أوحى أن إمتامها لبناء الدولة ميكن من
بناء وتشييد مشروع دميقراطية فعلي يتم التحول إليه يف إطار
دولة مؤسسات قوية ،غري أن عملية البناء هذه اليت مت احلديث
عنها ميزها شكل الدولة اليت مت بناؤها؛ إنها دولة تسلطية رغم تراجع الظاهرة العسكرية يف العقود األخرية إال أنها مل
وهي نقطة تشابه جتمع دول الشمال االفريقي (النقيب ،1999 ،تنعدم بالكلية فكان آخرها يف كل من مصر موريتانيا على
النحو التالي:
صفحة )202
ان جل احلكومات الوطنية اليت تولت السلطة عند احراز
االستقالل مل تعمل على تغيري واقع عالقات التسلط املوروثة
عن احلقبة االستعمارية" ،اذ مل يتحقق ما ناضل من أجله اآلباء
املؤسسون من قادة حركات التحرر الوطنية الذين قادوا املقاومة
يف بلدانهم" فاملالحظ هو استمرار نفس منط العالقة بني طريف
واملستعمر غالبا
السلطة فاذا ما ُوصفت العالقة بني املستعمر
َ
بانها غري متكافئة ،فان مثل هذه العالقات بقيت قائمة معززة
لسلطة احلاكم (الرشيد ،2015 ،صفحة  ،)52وتزداد أوجه
التشابه بني أنظمة حكم املنطقة ال من حيث النشأة من رحم
الظاهرة االستعمارية فقط بل كذلك من توالي أزمات احلكم

 بتاريخ  03جويلية  2013قاد العسكري الفريق أول "عبدالفتاح السيسي" انقالبا ضد أول رئيس مدني منتخب يف تاريخ
مصر ،ليعلن بوصفه وزيرا للدفاع وقتها عزل الرئيس "حممد
مرسي" ،وتعطيل العمل بدستور .2012

 بتاريخ  06أغسطس  2008وعقب قرار رئاسي بإقالة قائدأركان احلرس الرئاسي "حممد ولد عبد العزيز" وقائد أركان
اجليش "حممد ولد الغزواني" ،قام العسكريان بانقالب اعتقال
خالله الرئيس "سيدي حممد ولد الشيخ عبد اهلل" ورئيس
الوزراء "حييى ولد أمحد الوقف" ،وأصدر االنقالبيون بيانا
يعلنون فيه تشكيل "جملس الدولة".
309
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سابقا جنحت بعض هذه االنقالبات يف تأسيس نظم قوية جدول 1
استمرت لفرتة طويلة يف كل من مصر واجلزائر وليبيا؛ بينما
يوضح امجالي االنقالبات يف الشمال االفريقي اىل غاية العام
أخفق بعضها يف االستمرار وأتاح السبيل النقالبات أخرى توالت
2020
منذ حدوث االنقالب األول كم هو احلال يف موريتانيا (خربوش،
 ،)2004لكن األهم يف الظاهرة العسكرية أنها أسست لطريقة
االنقالبات االنقالبات
امجالي
يف انتقال السلطة جتعل املعيار الرئيس للوصول إىل احلكم هو
الفاشلة
الناجحة
االنقالبات
امتالك القوة ،ومبا أن اجليش هو القوة األكرب داخل النظام
01
06
07
موريتانيا
فإن من يسيطر عليه يستطيع السيطرة على السلطة ،بيد أن
06
01
07
ليبيا
غياب حدوث االنقالبات العسكرية مل يرافقه تراجع يف سيطرة
العسكريني على زمام احلكم يف معظم هذه الدول ،حيث تربع
06
00
06
املغرب
على السلطة عسكريون أفرزتهم املؤسسة العسكرية نفسها
00
02
02
مصر
"كأنور السادات" و"حسين مبارك" يف مصر و"اليمني زروال"
01
01
02
اجلزائر
يف اجلزائر ،كما مل يسلم النظام امللكي الوحيد يف املغرب من
01
01
02
تونس
حماوالت االنقالب يف عهد امللك "احلسن الثاني".
ميكن تفسري استمرار تدخل اجليوش يف احلياة السياسية
للمنطقة كونها األكثر تأهيال من اجملموعات األخرى
لتولي املناصب القيادية نسبيا من باب التنظيم والتوجيه
والتكنولوجيا ،وهو ما جعل من العسكر شرحية بالغة األهمية
ضمن "الطبقة الوسطى اجلديدة" ويرى "نزيه االيوبي" ان
العسكر انفسهم يربرون التدخل يف الشأن السياسي بأسباب
قومية كمحاربة احملتل او مواجهة التهديد األجنيب،
او احلاجة للوحدة الوطنية اليت تتجاوز احلدود االثنية
والقبلية ،او احلاجة اىل اصالح اجتماعي-اقتصادي عاجل
وهي ما يعرفها قرامشي ()1937-1891( )Antonio Gramsci
"بالثورات من فوق" كما عرفتها مصر واجلزائر (االيوبي،
 ،2010الصفحات .)515-514

املصدر :من اعداد الباحث

الشمال االفريقي واملبنية على اجلرب واالكراه من جهة
وطول بقاء احلكام يف مناصبهم شهدت املنطقة منعطفا بارزا
منذ نهاية العام  2010وعلى امتداد العام  2011فيما عـرف
بالربيع العـربي وهو مصطلح أطلق على األحداث اليت
أطاحـت حبكم "زين العابدين بن علـي" يف تونس و"حممد
حسين مبارك" يف مصر و"معمر القذايف" يف ليبيا ،واملعلوم أن
العقيد "القذايف" بقي يف السلطة منذ العام  1968حتى أطيح به
العام  ،2011والرئيس املصري "مبارك" حكم منذ العام 1981
حتى أسقط العام  2011علما أنه حكم مصر ثالثون سنة مع
حماولة توريث احلكم ،ورئيس تونس "زين العابدين بن علي"
استمر يف السلطة من عام  1987حتى اطيح به عام 2011؛ مع
ميكن اإلشارة اىل أن تغيري االنظمة او حماولة تغيريها عن االشارة انه يف تونس مل يتداول علي السلطة خالل  64سنة
طريق االنقالب -مع استثناء الثورات األخرية اليت عرفتها سوى رئيسني وهما "احلبيب بورقيبة" و"بن علي"! (فوكة ،الوهن
املنطقة يف كل من مصر وتونس وليبيا -على الشاكلة الدميقراطي يف العامل العربي :الدولة اهلشة وممانعة التغيري،2020 ،
التالية :ستة وعشرون ( )26عملية انقالبية من بينها احدا صفحة  )114وحتى وان بدت اجلزائر أنها أكثر دميقراطية يف
عشر ( )11عملية ناجحة اغلبها يف موريتانيا ،ومخسة عشرة التداول على الكرسي فإن التعاطي مع واقعها بالتحليل يفيد أن
( )15حماولة فاشلة أغلبها يف ليبيا واملغرب ،وهو ما يلخصه مغادرة السلطة غالبا ما كان فيها بضغط مجاعات خفية من
داخل السلطة (زمام ،2002 ،صفحة .)113
اجلدول رقم .1
إن عملية إخراج اجليوش من املعادلة السياسية هي حماولة
بصفة عامة نالحظ أن اآلليات القائمة على اجلرب واإلكراه
صعبة رغم األداء اهلزيل للعسكر خالل وجودهم يف السلطة
مألوفة يف النظم السياسية الشمال افريقية حتى خارج
يف املنطقة (االيوبي ،2010 ،صفحة  )521بانتظار أن يتم بناء
االنقالب اذ حيدث ان يرتك احلاكم موقعه باالغتيال كما
مؤسسات اجملتمع املدني واعتماد التعددية السياسية والسماح
كان مع "السادات" يف مصر العام  1981و"حممد بوضياف"
بتشكيل األحزاب وإصالح األنظمة االنتخابية واحرتام
يف اجلزائر العام  ،1992أو باإلجبار احلاكم على ترك موقعه
احلريات واحلقوق املدنية ،و الظاهر ان العسكرتارية مل
كما حدث يف حالة "احلبيب بورقيبة" و"الشاذلي بن جديد"،
ختتفي بعد يف املنطقة بل عادت اليها بعد ان انقطعت زمنا ،لقد
أو بالقضاء على النظام برمته كما حدث يف موجتني االوىل
حتول اجليش يف معظم دول املنطقة إىل العنصر احلاسم يف
يف النظم امللكية إبان اخلمسينيات والستينيات يف مصر وليبيا
ضمان استمرار احلكم وأضحت مهمته الرئيسة أمنية داخلية
والثانية مع الربيع العربي يف اجلزء الشرقي من الشمال كرديف قوي لألجهزة األمنية الداخلية األخرى ،إذ تزايدت
االفريقي أي مصر وليبيا وتونس.
احلاالت اليت يتم فيها االعتماد على اجليش يف مهمات األمن
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الداخلي ،لقد اس ُتمد هذا الدور من خالل التطور التارخيي
للمنطقة من موجات االحتالل األوروبي إىل استمرار احتالل
األرض العربية من طرف الكيان الصهيوني ،والصراعات
العربية−العربية ،وتصاعد اإلرهاب والتطرف اليوم.
هكذا تظهر اهم السمات املشرتكة النتقال السلطة يف الشمال
االفريقي فاضافة اىل طغيان طابع اجلرب واالكراه وطول
بقاء احلكام يف مناصبهم فان الظاهرة العسكرية شكلت وفقا
ملا تقدم أحد مسات احلياة السياسية يف املنطقة أساسا يف مصر
وليبيا واجلزائر وموريتانيا دون استثناء احملاوالت الفاشلة يف
املغرب؛ وهذا يشكل أحد أوجه السلطوية للدولة الفتية اليت مت
بناؤها خارج األطر الدميقراطية.

قبلها بسنتني رمست نفس املؤسسة األمريكية املعنية بقياس
مستوى احلريات يف العامل صورة قامتة لألوضاع يف منطقة
مشال افريقيا ،فقد وسم تقرير العام  2018احلامل لشعار
"الدميقراطية يف تراجع" أنظمة حكم الشمال االفريقي
باألنظمة السلطوية املستمرة يف قمع املعارضة ،واملالحظ
أن تونس وحدها من صنفت عام  2018بانها حرة واحتلت
املرتبة األوىل ليس يف املنطقة فحسب بل يف العامل العربي
كله ما يوحي بتميز مسار هذا القطر واقرتابه من الرسوخ
الدميقراطي ،فقد استمرت عملية الرتسيخ رغم تعرض حرية
التجمع وتكوين اجلمعيات للخطر بسبب التغيريات التشريعية
وتقاعس القيادة التونسية عن إنشاء حمكمة دستورية مما
قوض استقالل القضاء وقواعد القانون.

لقد متيز التطور التارخيي للمنتظمات السياسية الشمال
افريقية منذ نشأتها بغياب االستقرار واالنغالق السياسي الذي بينما صنفت ليبيا غري حرة ،ووضعت ضمن قائمة باسم "أسوأ
دام طويال واخللل املتواتر يف انتقال السلطة ويبدو ان نظم األسوأ" وهي قائمة ختص الدول اليت حققت نقاطا أقل فيما
املنطقة الزالت حتافظ على هذا التقليد حتى بعد احداث  2011خيص احلقوق السياسية واحلريات املدنية.
اذ تبني ان العنف السياسي ال زال يرافق هذا االنتقال من عودة كذلك صنفت مصر غري حرة حيث ازداد القمع السياسي
االنقالبات يف مصر وموريتانيا وفوضى العنف اليت تسود ليبيا بعدما مت انتخاب الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي بنسبة
وقمع االحتجاجات يف املغرب ،من ناحية أخرى الزم هذا التطور  ،% 97وذلك بعد محلة اعتقاالت شنها األمن على منافسني
السليب املقاوم للبناء الدميقراطي مظاهر غياب احلرية والقيود حمتملني ،ومل يعد خافيا أن درجة القمع خالل احلكم احلالي
املفروضة عليها وهي متالزمة أساسية للطبيعة السلطوية ملصر جتاوزت تلك اليت كانت سائدة خالل عهد الرئيس
لنظم احلكم يف الشمال االفريقي فال حرية يف ظل األنظمة "حسين مبارك" (.)Lowenthal & Bitar, 2016
القمعية او تلك اليت تدعي التغيري بينما الزالت تقاومه حتى مل خيتلف حال اجلزائر اليت أدرجها التقرير ضمن اجملموعة
بعد احداث الربيع العربي.
اليت تنعدم فيها احلريات وتنتهك فيها احلقوق السياسية
واملدنية ( ،)Freedom House, 2019وبالرجوع لتقرير
املؤسسة والذي تناول أوضاع احلريات وسيادة القانون
والدميقراطية يف خمتلف أحناء العامل خالل عام  ،2017أشار
إىل أن األوضاع تتدهور بوترية متسارعة مقارنة بالسنوات
السابقة ،حيث بدأت الدميقراطية تواجه أزمة حقيقة وتآكلت
فرص اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتراجعت حقوق األقليات
وحرية إعالم وسيادة القانون(.)Freedom House, 2018

قبل االنتفاضات العربية بسنوات ويف دراسة مسحية أجراها
فريق "تقرير التنمية العربية" سنة  2004عن مفهوم وحال
احلرية يف العامل العربي كانت النتيجة هي ركود و تراجع
احلريات العامة املعربة عن احلكم الصاحل مثل قيام معارضة
فعالة واستقالل اإلعالم والقضاء وشفافية احلكم وإمكانية
املساءلة وحماربة الفساد ،والحظ فريق البحث انه يف السنوات
اخلمس السابقة للتقرير مت تقدير أن أشد معدالت التدهور يف
التمتع باحلرية كانت يف جماالت حماربة الفساد وشفافية ميكن اعتبار حرية التعبري واحلريات الصحفية من احلريات
احلكم واستقالل القضاء واملساواة أمام القانون باإلضافة إىل األكثر أهمية الرتباطها املباشر بقضايا السياسة واحلكم،
انتشار الفقر كحتمية النساق احلكم الفاسدة (برنامج االمم ومع هذا فإن هذا اجملال مل يسلم من التطورات السلبية ،فعلى
املتحدة االمنائي ،2004 ،صفحة .)11
سبيل املثال ال احلصر يدل املؤشر العاملي حلرية الصحافة
أما بعد حوالي العشرية من االحداث التارخيية اليت عرفتها للعام  2019والذي تعده سنويا منظمة "مراسلون بال حدود"
املنطقة فان حال احلريات مل يربح مكانه غالبا؛ وبالرجوع ملؤشر اىل أن منطقة مشال افريقيا مل حتقق تقدما حممودا يف حرية
احلريات العاملي الصادر عن مؤسسة "بيت احلرية األمريكي" الصحافة بل شهد ترتيب معظم دوهلا احندارا مقلقا ،ويشري
للعام  2020فان مؤشر احلريات يف دول مشال افريقيا مل حتقق التقرير إىل (:)Reporters Without Borders, 2019
فيه نتائج اجيابية اال تونس اليت صنفها التقرير "حرة" بتميزها  -تسجيل أقصى تراجع يف موريتانيا اليت اخنفضت بسبع
على مستوى احلقوق السياسية واملدنية واليت حازت  100/70مراكز؛ فمعظم الصحفيني وخو ًفا من العقاب يفرضون على
يف باب احلرية العامة ،بينما صنفت املغرب "حرة جزئيا" مبعدل أنفسهم الرقابة الذاتية خالل تغطية مواضيع متعلقة بالفساد
 ،100/37وقد صنفت "غري حرة" كل من مصر اليت حازت أو اجليش أو الدين أو العبودية.
 100/12وليبيا اليت احرزت  100/09واجلزائر وموريتانيا
 يف املغرب مت ّيزت سنة  2018بضغوط قضائية شديدة علىاللتان سجلتا معدل .)Freedom House, 2020( 100/34
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الصحفيني مع التضييق على عمل وسائل اإلعالم الوطن ّية
واألجنبية اليت عملت على ملف dحراك الريف واهلجرة.
 يف مصر يصف التقرير حال حرية الصحافة "بالوضعاملقلق" منذ العام  2018حيث يصف التقرير هذا البلد أنه صار
أحد أكرب سجون الصحفيني يف العامل ،حيث يقضي بعض
الصحفيني سنوات يف اإليقاف التحفظي دون توجيه أي تهمة
ودون حماكمة ،فضال عن حجب املئات من املواقع اإلخبارية
على الشبكة العنكبوتية.

تعطي الدولة كل القوة وجتعل منها احملرك للمجتمع"
(الكنز ،1992 ،صفحة  )203لكن اهلزائم اليت حلقت بالتجارب
التنموية العربية اليت باءت بالفشل أعادت النقاش مرة أخرى
إىل مستواه احلقيقي ،فالدولة االستقاللية اليت صادرت
السلطة واجملتمع دفعة واحدة مل تعد قادرة على حل أزماتها
املتالحقة ،وفقدت الدولة جاذبيتها خاصة وان مفهوم الدولة
وأدوارها بات اليوم عرضة للنقد وإعادة التقييم يف أحناء العامل،
والظاهر أن املسالة التنموية ال زالت مطروحة بقوة يف الشمال
االفريقي.

 تراجعت اجلزائر خبمسة مراكز بسبب التضييق علىالصحفيني املنتقدين للسلطة بينما مل تتقدم اال ليبيا مبركز تزامن فشل بناء االقتصاد الوطين يف اقطار املنطقة مع
القصور يف بناء الدميقراطية وهو ما أدى اىل ما عرف نهاية
واحد فقط (انظر اجلدول رقم .)02
سنوات السبعينات واىل غاية نهاية الثمانينات "بثورات اخلبز"
جدول 2
أو "انتفاضات الفقر" واليت دفعت بثنائية "الثورة واجلوع" اىل
يوضح ترتيب دول مشال افريقيا يف مؤشر حرية الصحافة الواجهة ،لقد حدثت هذه الثورات يف كل من مصر مطلع العام
 1977ثم يف تونس واملغرب عام  1984فاجلزائر العام 1986
العاملي للعام 2019
يف مدن قسنطينة وسطيف ثم يف احناء عديدة من البلد شهر
النقاط احملصل
الرتتيب العاملي
أكتوبر عام  ،1988وقد ال يبدو غريبا ان االنتفاضات اليت
عليها
عرفتها املنطقة منذ نهاية العام  2010رفعت شعارات تتعلق
29.61
+25
72
تونس
باملطلب التنموي وبقي "اخلبز" حاضرا يف شعار الثورة املصرية
31.65
2294
حيث كان أحد املفردات اليت شكلت شعار ثورة يناير "عيش
موريتانيا
(خبز) ،حرية ،عدالة اجتماعية ،وكرامة إنسانية" كداللة
43.98
0
135
املغرب
واضحة على استمرار أزمة التنمية يف هذه املنتظمات لتستمر
45.75
5141
اجلزائر
معها ثنائية "الثورة واجلوع".
ليبيا

مصر

162

0

55.77

163

2-

56.47

املصدر)Reporters Without Borders, 2019( :

انه ورغم تثبيت الدميقراطية الفتية يف هذا القطر اال انه مل
تامة ،فيسجل التقرير أنه "يف 2018
حيز بعد حرية إعالم ّ
عربت منظمات اجملتمع املدني التونسي واملنظمات الدولية عن
قلقها حيال تباطئ وضع إطار تشريعي جديد لقطاع اإلعالم،
ومن ناحية أخرى مت ّيز التزام تونس حبرية اإلعالم كأحد
أسس االنتقال الدميقراطي بدعمها إلطالق اإلعالن من أجل
اإلعالم والدميقراطية".

احد أوجه التشابه بني اقطار الشمال االفريقي هو استشراء
الفساد يف نسق احلكم وغياب احلرية والعدالة االجتماعية،
فضال عن اتسام العديد من مؤسسات احلكم يف املنطقة بطابع
إقصائي افرز بنى اقتصادية فاسدة أدت يف نهاية املطاف اىل
احتجاجات موسعة اسقطت نظما واجربت أخرى على التغيري،
وميكن اجلزم ان العدالة االجتماعية قد شكلت مطلبا مشرتكا
لشعوب املنطقة ،فغياب هذه العدالة بأركانها األربعة "توزيع
الدخل" و"توزيع االصول" و"توزيع فرص العمل" و"توزيع
اخلدمات العامة وبرامج التنمية" زاد يف شعور املنطقة
باالغرتاب والتهميش (غربي ،2020 ،صفحة  ،)661واملالحظ
انه حتى بعد حركات االحتجاج املوسعة وما تبعها من تغيري
مل حيسن بعد األداء االقتصادي هلذه األقطار بل بقي مماثال
ملا سبق؛ وميكن اإلشارة لبعض احلاالت يف املنطقة على سبيل
املثال ال احلصر:

االشكال هنا أن هذا االحندار والرتاجع يف الرتتيب كان بعد
سنوات من االنتفاضات العربية وما تبعها من موجات التغيري
واإلصالح ما يدل على استمرار الطبيعة السلطوية للنظم يف
املنطقة واستمرار نفس املمارسات السابقة يف قمع احلريات
والتضييق على وسائل االعالم وفرض القيود على الصحافة  -احلالة املصرية :تارخييا باءت اغلب حماوالت حتقيق النمو
بغية استمرار احتكار احلكم.
بالفشل لعدم جناعة السياسات التنموية املسطرة ورغم أن
النمو عرف ارتفاعا بلغ نسبة  % 7بني عامي  2004و2008
 .4أزمات التنمية وانعكاسها على البناء الدميقراطي
اال انه مل ينعكس على األفراد ،كما أن البلد مل يعرف أي ارتفاع
مع بدايات االستقالل ويف سنوات اخلمسينات والستينات من يف احلد األدنى لألجر الشهري من العام  1984اىل غاية 2011
القرن املاضي كانت الدولة تعين االنعتاق من االستعمار وحتى هذه الزيادة يف األجور مل تكن كافية أمام ارتفاع تكاليف
وكان معناها احلرية والعدالة والتقدم ،وكما يقول "د.علي املعيشة ،إضافة اىل حترير االقتصاد املصري وبيع شركات
الكنز" "لقد كانت كل الشروط متوفرة من أجل تبين فرضية
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القطاع العام للخواص ورفع الدعم على السلع ما زاد يف األسعار أدى إىل جتميد العديد من املشاريع وجتميد عمليات التوظيف.
والضرائب والرسوم ليتقلص معه اإلنفاق العام على القطاعات ميكن القول ان إرساء وتشييد النظام الدميقراطي يستلزم النمو
االجتماعية وهو ما أدى إىل تضرر الطبقة املتوسطة والفقرية االقتصادي وزيادة الدخل وحتسني مستوى الرتبية والتعليم،
(مازاني ،2019 ،الصفحات  ،)328-327ولقد تزايدت معدالت ولذا يصبح لزاما التساؤل "ملاذا تؤدي الزيادة يف الدخل القومي
البطالة يف مصر خاصة بعد ثورة يناير  2011حيث قدر أو دخل الفرد يف اجملتمعات املتطورة إىل تعميق الدميقراطية
متوسط معدل البطالة خالل الفرتة املمتدة بني عامي  2011يف حني ال حيدث ذلك يف جمتمعات االقتصاد الريعي؟ بل يؤدي
و 2017حنو ( %12,56صاحل ،2019 ،صفحة .)499
غالبا اىل توجه عكسي أي حنو تنمية حكم السلطة وانتشار
 احلالة التونسية :مل ينجح هذا القطر يف حتقيق التنمية ليعرفانعدام التوازن االقتصادي وسوء تسيري الثروة فاتسعت الفجوة
بني األرياف واملدن خاصة اجلنوب الذي ارتفعت فيه معدالت
البطالة لرتافقها الزيادة يف نسب االضطرابات االجتماعية،
كما عرف التفاوت داخل املدن حيث زادت معدالت الفقر ،ورغم
أن احلكومة قامت بتنفيذ العديد من املشاريع إال أن االقتصاد
التونسي سواء بقطاعه العام أو اخلاص مل يتمكن من استيعاب
كل احلاجات اجملتمعية خاصة مع اإلرث التارخيي الناجم عن
وجود فجوة بني التحرر على مستوى االقتصاد والتسلط على
مستوى السياسة لرتتفع نسبة البطالة قبل الثورة التونسية
لتبلغ  %14سنة ( 2009مازاني ،2019 ،صفحة  ،)328اما بعد
الثورة فقد بلغ معدهلا العام  2017نسبة  %15,3حيث ال تزال
مرتفعة السيما يف صفوف الشباب واملناطق الداخلية ،كما ظل
عجز املالية العامة وحساب املعامالت اجلارية مرتفعا بعد الثورة
بفعل ضعف النمو االقتصادي والزيادة احلادة يف اإلنفاق العام
مبا يف ذلك األجور مع تأخر يف تطبيق اإلصالحات ،ومازالت
معدالت الفقر أيضا مرتفعة إضافة اىل ارتفاع معدل التضخم
إىل  %5,6مبعدل سنوي العام ( 2017البنك  -الدولي.)2017 ،

 احلالة اجلزائرية :بدأت اجلزائر جتربتها التنموية مباشرةمع االستقالل أي تقريبا نفس الفرتة اليت بدأت فيها الصني
وكوريا اجلنوبية جتربتيهما" ،لكن رغم موارد هذا البلد
وقدراته ومساحة ورغم كل املخططات واجملهودات املبذولة
لتحقيق التنمية إال أنه فشل حلد اآلن يف حتقيق التنمية،
فاجلزائر ال تزال مستوردا أساسيا للمواد املصنعة وال تزال حتتل
املرتبة األوىل ضمن الدول املستوردة للمواد الفالحية والغذائية
بقيمة  2.1مليار سنويا ،ويعترب هذا الرقم غري مقبول بالنسبة
لدولة بدأت حماوالت التنمية منذ ستينات القرن املاضي
إضافة اىل سلسلة من اإلصالحات يف مجيع القطاعات" (مازاني،
 ،2019صفحة  ،)323كما شهد معدل البطالة ارتفاعا شديدا بلغ
 %29,27العام  2000بسبب التسريح الكبري للعمال نتيجة حل
وخوصصة العديد من املؤسسات العمومية حبثا عن النجاعة
االقتصادية والتحول يف دور الدولة مبا ينسجم واملرحلة
اجلديدة (بلقامسي ،2016 ،الصفحات  ،)187-186ورغم ان البلد
جتاوز ازمته األمنية وعرف عافية مالية قبل العام 2014
اال ان ذلك مل ينعكس على اجملتمع بالشكل املطلوب اذ بقيت
البطالة مرتفعة لتسجل نسبة  %11,4يف ماي ONS,( 2019
 )2019يف ظل األزمة املالية اليت يعاني منها البلد بسبب انكماش
االقتصاد بفعل تراجع مداخيل النفط إىل أكثر من الثلثني ما

الفساد"! وخالل مالحظة خمتلف مؤشرات التنمية البشرية
اخلاصة بدول الشمال االفريقي ميكن متييز التباين الواسع
بني دول املنطقة مبا يقسمها إىل دول معوزة وأخرى نفطية
ميسورة ،غري أن الطبيعة السلطوية لألنظمة هي نفسها،
فكيف يؤثر العامل االقتصادي يف ذلك؟
يف واقع األمر فإنه يف الدول النامية عموما ومنها دول
مشال افريقيا جند أن النخب احلاكمة وما يعود عليها من
املال العام وما يتمتع به أفرادها من مصاحل ضخمة يف ظل
العالقة بني السلطة والثروة أي املنفعة اليت متنحها السلطة
وتقرتن باالقتصاد؛ فانه ال يسمح هلا باالستعداد احلقيقي
للتخلي عن امتيازاتها أو التخفيض منها على األقل وهو
سبب رئيس إلعاقة البناء الدميقراطي ،كما يلتحق بهذه
النخب فئة أخرى تتشكل من كبار املوظفني واملمارسني
ألعمال السمسرة ما يشكل طبقة متحالفة جتمعها املصاحل
الشخصية املشرتكة ،ويف هذه احلال وبدل الفقر واحلرمان
سيوظف املال والثروة كأداة لكسب وشراء الوالء (الكواري،
 ،2002صفحة  ،)97وهو ما ميكن مالحظته كذلك يف توظيف
املال الفاسد يف احلياة السياسية وتصدر القوائم االنتخابية
وباقي مظاهر الزبائنية السياسية ()Political Clientelism
بوصفها نظام سياسي واجتماعي قائم على احملسوبية يسمح
للزبائن والرعاة من االستفادة من الدعم املشرتك كونهم
يوازون بعضهم البعض على أصعدة سياسية واجتماعية
وإدارية خمتلفة ( ،)Roniger, 2004, pp. 353-354وإزاء
هذا املنطق والواقع مل يكن من الغريب أن يكون ترتيب أقطار
املنطقة وفق مؤشرات الشفافية واحلكم اجليد ضعيف جدا.
لقد أصدرت "منظمة الشفافية الدولية" مؤشرها ملدركات
الفساد للعام  2019والذي يقدم معطيات تبعث على القلق،
فعلى الرغم من مساعي حماربة الفساد يف دول مشال افريقيا
اال ان جهود معظم دوهلا تبقى متع ّثرة كما ان التقدم الذي
أحرزته يف هذا اجملال خالل السنوات املاضية كان حمتشما
وأحيانا منعدما ،وتأكد املنظمة فرضية ان معظم البلدان
تتدنى فيها مستويات محاية الصحافة متيل إىل تسجيل "أسوأ
معدالت الفساد" وهذا الواقع مثبت يف املنطقة كما تقدم يف
عناصر البحث السابقة.
وإقليما وف ًقا
يتولىّ املؤشر املشار اليه تصنيف  180بلدًا
ً
ملدركات انتشار الفساد يف قطاعها العام حسب مقياس يرتاوح
بني 0و 100نقطة ،حيث متثل النقطة الصفر البلدان األكثر
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فسادًا يف حني متثل النقطة  100البلدان األكثر نزاهة ،وقد ومراكز نفوذ موزعة بني األقرباء واحلاشية والزبائن الذين
جاء ترتيب الدول حمل الدراسة كما يوضحه اجلدول رقم  .3يستعملهم احلاكم يف اسرتاتيجية عامة هدفها احملافظة على
الظاهر ان بلدان املنطقة ال تعرف قصورا يف جانب احلكم وحسب السلطة واالمتيازات املرتبطة بها" (عنصر ،1995 ،صفحة .)86
وإمنا أيضا من ناحية كيفية التصرف بالثروة العامة للبالد ،ان االستمرار يف هذا النهج االقتصادي مل يعد بالكفاءة املناسبة
فبديهي أن يكون جتسيد العدالة االجتماعية متزامنا وحتقيق يف دول املنطقة اليت تعرف جمموعة من الضغوط الداخلية
احلريات الدميقراطية ،واليت تشكل بدورها اجلانب االقتصادي وتعثر املسار االقتصادي مع إخفاقها يف حتقيق املستوى املعيشي
للدميقراطية ملا حتتويه من إنصاف يف تقسيـم هذه الثروات األنسب وتزايد وعي اجملتمع باالنفتاح على العامل يف عصر
وعائدات النمو ،وهذا عكس ما نالحظه يف الدولة التسلطية تكنولوجيا املعلومات واالتصال ،مما أدى إىل إضعاف شرعية
واليت متلك ميزة انعدام العدل واملساواة أثناء التوزيع ،إذ النخب احلاكمة اىل جانب تراجع الدولة بشكل حذر عن
تقوم باستبعاد القوى االجتماعية من عملية التوزيع للثروات التدخل االقتصادي الكلي والذي يبدو مبظهر التهرب من
وبالتالي الفئات احملرومة يف اجملتمع السياسي هي كذلك حتمل املسؤولية لكن دون ترك القيادة وهو ما يزيد اهلوة
حمرومة اقتصاديا" ،ومع توسع دائرة احلرمان والفقر داخل والتصدع بني الدولة وجمتمعها.
جمتمعات املنطقة ال معنى للحريات الدميقراطية وحقوق ميكن أيضا ذكر خصائص أخرى غري االستفادة من املداخيل
اإلنسان فاملساواة والعدالة االجتماعية تعدان شرطني أساسيني الناشئة من بيع املواد الطبيعية للدول الريعية ،ففي هذا النوع
يف قيام أي نظام حياول أن يصف نفسه بالدميقراطي" (هادي ،من الدول يعمل اجلزء األساسي من املؤسسات وقوة العمل يف
 ،2001الصفحات .)17–16
التوزيع واالستهالك ،وتستطيع الدولة عن طريق التمركز
واالحتكار أن جتعل جمموعة صغرية مرتبطة بها تعمل يف
جدول رقم 3
يوضح تطور ترتيب دول الشمال االفريقي يف املؤشر العاملي ميدان االقتصاد والسياسة ،ويشري "روس" ( )Ross, M.Lإىل
آليات من شأنها أن ُتوقع الدولة الريعية يف داء السلطوية ،وهي:
ملدركات الفساد
 آلية التبعية الريعية ()The rentier effect؛مؤشر العام 2018

مؤشر العام 2017

مؤشر العام 2016

الرتتيب الرتتيب
الرتتيب
من 100
من 100
العاملي العاملي
العاملي
درجة
درجة
2016 2017
2018

من
100
درجة

تونس

73

43

06

74

75

41

اجلزائر

105

35

33

112

108

34

مصر

105

35

11

117

108

34

املغرب

73

45

40

81

90

37

ليبيا

170

17

17

171

170

14

موريتانيا

144

27

13

143

142

27

املصدر :من اعداد الباحث باالعتماد على

)(Transparency International, 2019

 -آلية فرض القمع ()Repression effect؛

فتمركز املداخيل بيد الدولة يؤدي إىل حرمان مشاركة
الرأي العام يف ادارة احلكم ومتركز السلطة بيد قلة من
املتنفذين ( ،)Ross, 2001, p. 332وحتى لو أدى التحسن يف
فاعلية اجلهاز احلكومي نتيجة لإلصالحات املختلفة ذات
الطابع اإلداري والتقين خصوصا اىل ارتفاع مستوى دخل الفرد؛
اال أن دول املنطقة مل حتقق إال قدرا ضئيال من املساءلة العامة
أي يف إقامة مؤسسات احلكم الدميقراطي املبين على أسس
االنفتاح والشفافية يف ظل سيادة القانون واحلريات األساسية
للمواطنني (الشطي ،2005 ،صفحة .)221
 .5مسارات التحول الدميقراطي يف مرحلة ما بعد الثورات
مل ينجح الشمال االفريقي يف جتاوز أزمات الشرعية والتكامل
والتوزيع واالندماج واهلوية اليت تعاني منها نظمه السياسية
وتشرتك فيها وال زالت احلرية كقيمة أساسية غائبة عن
احلياة السياسية للمنطقة ،ورغم أن العقد األخري شهد
حتوالت كربى من خالل حراك الشارع اال ان اغلب دول
املنطقة مل تربح مكانها يف مؤشرات الدميقراطية واحلرية
والشفافية ومدركات الفساد بل ان بعض دوهلا قد تراجع
وانهار ليصنف مع الدول الفاشلة وليتحول لبؤر توتر تهدد
االمن والسلم العامليني.

انه من أبرز مصادر العسر الدميقراطي االعتماد على مصدر
أوحد للدخل ويف الدول اليت يتم االعتماد فيها على تصدير
النفط بشكل رئيس جند املصدر األساسي للثروة الوطنية يف
يد الدولة تستعملها كأداة والء عن طريق لعب دور املوزع أو
جتسيد لدور "احلاكم املانح" مقابل عدم املطالبة باحلقوق أو
االعرتاض على االنفراد باحلكم (جناحي ،2003 ،صفحة  ،)66إن
هذه الظروف االقتصادية املتميزة بالسيطرة على منبع الدخل
األوحد ومع غياب نشاط اقتصادي منتج من قبل اجملتمع تصري
الدولة املالكة لوسائل اإلنتاج هي من يتخذ قرارات التصرف
يف حياة الناس والتخطيط ملصريهم دون أن يكون هلؤالء احلق مل يعد خافيا أن غياب الدميقراطية وتدني مستوى احلريات
يف االختيار (فرجاني ،2002 ،الصفحات  ،)68-67ويف ظل هذه ومصادرة احلقوق يف املنطقة قد شكل املنطلقات االساسية
السياسات االقتصادية يبدو النظام السياسي وكأنه "إقطاعيات ملرحلة االنتفاضات اليت استهدفت حتييد النخب التقليدية
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احلاكمة اليت عمرت يف احلكم طويال دون ان تنجح يف اقامة حفاظا على دولتهم ،اال أن هؤالء وبعد سنوات من استعادتهم
دولة احلق والقانون ودون خلق أدنى الفرص االقتصادية للحكم مل يتمكنوا من حتقيق امال وطموحات ثورة الشعب! بل
والتنموية (فوكة ،الوهن الدميقراطي يف العامل العربي :الدولة يزيد يف تعقيد املسألة تربص االرهاب مبا تبقى من دولتهم.
اهلشة وممانعة التغيري ،2020 ،الصفحات  ،)104-103وميكن القول ان احد اشكال االستثناء اليت تقدمها تونس يف املنطقة هي
بوجود عدة عوامل بنيوية وراء بروز االحتجاجات اليت شكلت أمنوذج الوسطية واالعتدال الذي قدمته "حركة النهضة" إذ
خلفيات عبور املنطقة من "مرحلة االعداد" اىل "مرحلة القرار" متكن اخلط التوافقي يف هياكلها من جتنب التصادم لصاحل
حسب تصور "روستو" ملراحل التحول الدميقراطي ومن أبرزها احلوار مع باقي االطياف السياسية أثناء عملية صياغة دستور
ممارسات الدولة التسلطية الشمال افريقية اليت تظهر من  )Boukhars, 2014, p. 7( 2014لقد أسهمت النهضة اىل
خالل ما يلي (عبداهلل و عزيز ،2012 ،صفحة :)202
جانب خمتلف األطراف اليت تتبنى إيديولوجيات متناقضة
 رسوخ القمع االمين وكبت احلريات وهيكلة االنسداد يف املسألة الدستورية األكثر تعقيدا اليت شارك فيها اإلسالمالسياسي بأطر ذات صبغة قانونية وشرعية ال تسمح بالتغيري السياسي ،وحفاظا على احلد األدنى من وحدة الصف التونسي
السلمي؛ مع افتقار األنظمة للشرعية الدستورية وللشفافية قدمت احلركة تنازالت كبرية (& Muasher, Pierini,
Alirisa, Tirer Parti De La Transition Tunisienne le
يف طريقة تعاملها مع مواطنيها؛

 عجز القوى التقليدية يف فهم واستيعاب وإدراك الطموحاتالشبابية اجلديدة وتطلعاتها؛
 احتكار سلطات الدولة واالستئثار بها من قبل العائلة أو الفئةأو احلزب ،واستئثار أقلية حمظية باملوارد العامة عرب تكريس
معادلة اقرتان السلطة ورأس املال ،مع تراجع عوامل االندماج
الوطين وازدياد فجوات التنمية بني املناطق املختلفة؛
 غياب آليات التواصل بني احلكام واحملكومني نتيجة عدمفعالية األحزاب واخرتاق اجملتمع املدني من قبل الدولة ،ما
ترتب عنه جتاهل مطالب وتطلعات الشعب من خالل مجود
النخبة ومتاهيها مع مصاحل النظام السياسي؛

)rôle d’une reforme profondément ancrée, 2016, p. 3

كما أنها حرصت على تبيان توجهها الدميقراطي وحرصها
على ترمجة أهداف الثورة (اجلري ،2017 ،الصفحات .)270-269
ال زالت تونس تشكل االستثناء ضمن االستثناء؛ لقد جنح
التونسيون يف االنتقال بالسلطة بسالمة من خالل االنتخابات
الرئاسية احلادية عشرة يف تاريخ البلد والثانية بعد الثورة واليت
انتخب فيها األستاذ "قيس سع ّيد" رئيسا للجمهورية التونسية
يوم  13أكتوبر  ،2019بأكثر من  %72من االصوات على
خلفية أن الرئيس "الباجي قايد السبسي" قد أعرب عن عدم
رغبته بالرتشح لوالية رئاسية جديدة فاحتاً املنصب ملرشحني
آخرين ،إال إنه تويف يف جويلية  2019أي قبل انتهاء واليته
خبمسة أشهر ،ليرتأس "حممد الناصر" رئيس جملس نواب
الشعب تونس كرئيس مؤقتة للبلد استناداً لدستور البلد.

 تراكم اإلحباط واالغرتاب نتيجة لغياب العادلة االجتماعيةواملساواة ،مع انتشار الفقر وارتفاع معدالت البطالة وتدني
مستويات املعيشة وتفشي الفساد؛
رغم هذا االنتقال السلس السلمي والسليم يف تونس اال أن
تشكيل حكومة ترضي اجلميع بقي أمرا مستبعدا حتى مطلع
 تعثر مشاريع اإلصالح لدى حكومات املنطقة.العام  ،2020والظاهر أن حكومة "الياس الفخفاخ" اليت عني
هكذا وبعد سنوات مما بدى أنه حتول دميقراطي جاء ليمنح
على راسها يف  27فرباير من نفس السنة مل تصمد طويال أمام
الشمال االفريقي فرصا جديدة يف إنهاء نظم التسلط؛ يبدو
برملان النهضة ،حيدث ذلك يف ظل صعوبات مالية واقتصادية
أن ما مسي بالربيع العربي اليوم الزال عاجزا عن إنتاج نظم
تعيشها تونس خصوصا وهي ذات خربة حمتشمة يف مكافحة
دميقراطية تسري حنو الرسوخ! لقد بات من الصعب على
موجهة االرهاب اليت تهددها إضافة لكونها تعيش خماطر
املنطقة جتاوز املنطقة الرمادية واملرور من "مرحلة القرار"
احلرب وارهاصاتها يف حدودها مع جارتها ليبيا.
اليت افتكتها بعد نضال طويل اىل "مرحلة التعود" اليت تظهر
صعبة املنال؛ اال انه حري بنا القول ان الوضع يتفاوت من دولة  -احلالة املصرية
ألخرى يف املنطقة فمنها من يتقدم حبذر شديد ومنها من بات الزالت البالد تعيش موجة عكسية وهي تستمر يف االنتقال بعد
يقرتب اىل االنتكاس على النحو التالي:
انتفاضة متواصلة من قبضة نظام تسلطي آلخر ،فبعد تسلطية
 -حالة تونس

يكافح التونسيون ضد فشل حكوماتهم يف خلق التنمية وجتاوز
حالة الركود وحتقيق وعود الثورة يف ظل اقتصاد مأزوم
وبيئة خارجية صعبة ،وقد بدى جليا أن احلرية ال تولد "خبزا"
بالضرورة ،وبعد أن ناضل التونسيون ضد حكومة النهضة حتى
يتجنبوا مصري املصريني أعادوا بكل ثقة رموز النظام القديم

مبارك املوروثة عن سابقيه انتقلت اىل نظام وصف من قبل
خصومه بالديين؛ افترُ ِ َ
ض فيه االنتقال احلتمي اىل التسلطية
فتم االنقالب عليه والرجوع مرة اخرى يف تاريخ مصر اىل حكم
العسكر؛ بينما كان اجلدل يف مصر حول أداء اإلسالميني وليس
عن شرعيتهم القانونية (، )20-Brown, 2012, pp. 19انتقل
املصريون للعيش ضمن قيم ومبادئ وممارسات وتشريعات
ودستور "الثورة املضادة" بعد أن صارت حتكم باسم الثورة!
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ان انقالب الفريق "السيسي" مل حيدث النقلة النوعية اليت
انتظرها معارضو الرئيس "مرسي" فداخليا النظام القائم
الذي احنصرت احلريات يف عهده مقارنة مبا كانت عليه زمن
الثورة قد اعرتف بأن اإلصالح االقتصادي صعب وقاس فقد
عرفت البلد مطلع العام  2018موجة غالء غري مسبوق جعلت
احلياة أصعب على أغلب املصريني.

لقد بات واضحا وجود أجندات خارجية ختطط لإلطاحة أو
املساعدة يف ازاحة أنظمة سياسية معينة بدعوى عدم احرتامها
للشرعية الدولية ،إن أي تغيري يف مواجهة التسلط ال ب َّ
ُد ان
يكون بيد املواطنني أنفسهم ،وهو ما جيعل كل حماوالت
التغيري االخرى تشوبها شبهة االيادي اخلارجية ،ان مطلع العام
 2020محل معه الكثري من املستجدات يف الشأن اللييب من قمة
برلني اىل مساعي اجلوار وخصوصا اجلزائري يف تغليب لغة
السلم بدل السالح اال أن إمخاد صوت السالح بني جيش اللواء
املتقاعد "حفرت" وحكومة "السراج" الشرعية يبدو صعبا يف ظل
تدخل االطراف اخلارجية الطامعة يف خريات ليبيا ومل تزد
االكتشافات الطاقوية شرق حوض االبيض املتوسط امللف
اللييب اال تعقيدا ،وسيلقي هذا التعقيد بظالله الثقيلة على
تونس ومصر واجلزائر اذا مل جيد طريقه للتسوية.

كما ارتفع حجم الدين الداخلي إىل  3تريليونات و 600مليار
جنيه من تريليون و 400مليار جنيه يف  ،2013أما الدين
اخلارجي فقفز إىل  82مليارا و 900مليون دوالر بعد أن كان
 34مليارا و 500مليون دوالر يف  ،2013وتسبب تعويم اجلنيه
يف تضخم وصلت إىل معدالته اىل عتبة  35%بعد وأن كان
يف حدود  10%قبل االنقالب (ملف ،بعد مخس سنوات ..ماذا جنت

 -حالة املغرب

اقتصاديا اخنفضت قيمة اجلنيه أمام الدوالر ،إذ أصبح الدوالر
يساوي حوالي  18جنيها يف حني كان يعادل  6.69جنيهات قبل
االنقالب ،كما ارتفع سعر لرت البنزين من جنيه و 85قرشا إىل
 7جنيهات و 75قرشا وارتفع سعر أسطوانة الغاز من  8جنيهات
إىل  50جنيها ،وقفزت قيمة تذكرة املرتو من جنيه واحد إىل
 7-3جنيهات وانعكست ارتفاعات أسعار املواد الطاقوية على
تكاليف النقل ومنه على باقي اسعار املواد املنقولة واملتاجر بها.

مصر من انقالب السيسي؟!.)2018 ،

تستمر أزمات املصريني من االقتصاد اىل االمن فتجد مصر
نفسها أمام تزايد حدة االرهاب لتفرض حالة الطوارئ
مبحافظة مشال سيناء؛ كما تعرف خارجيا خيارات صعبة
جتاه سد النهضة وقد أعلن رئيسها ان البلد يواجه الفقر
املائي ،وجتد مصر نفسها مرة أخرى يف أجندة الصراع العربي
االسرائيلي من خالل تسطري أدوار هلا من خالل صفقة القرن
اليت أعلنها الرئيس األمريكي "دونالد ترامب" فضال عن امكانية
توريطها عسكريا يف امللف اللييب.

مل تنأ اململكة بنفسها عن مفعول كرة الثلج يف التحول
الدميقراطي ،لقد مست االحتجاجات املغرب عام  2011متأثرة
باملوجة اليت اندلعت يف مشال افريقيا نهاية سنة  2010وقد
محلت مطالب بإصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية.
سياسيا بادر ملك املغرب "حممد السادس" بتعديالت دستورية
يف نفس السنة أبعدت بدهاء املؤسسة امللكية عن ثورة
الشارع وجعلت احلكومة يف الواجهة ،أتاح الدستور انتخابات
دميقراطية أفرزت عام  2012برملانا تصدره حزب العدالة
والتنمية ذو املرجعية اإلسالمية ،اال أن الشقان االجتماعي
واالقتصادي مل يناال نفس القدر من اهتمام الدولة ،فبعد
حراك فرباير  2011عادت االحتجاجات من جديد لتندلع يف
الريف املغربي سنة  2016ولتمتد اىل العام  2018حيث مت
احلكم على معتقلي احلراك بأحكام وصلت حد السجن النافذ
ملدة  20سنة.

 -حالة ليبيا

 -حالة اجلزائر

بقي الصراع مفتوحا مع االختالف الكبري يف السياق السياسي
واالجتماعي وتباين التحديات يف هذا القطر ،إلاّ أنه من
احملتمل أن يتمخض عن هذا الصراع على االقل دولة ستكون
يف ظل املعطيات احلالية ّ
ؤمنة
هشة يف أفضل األحوال غري ُم ّ
من خماطر الثورة املضادة؛ حيث تنتقل الدولة اجلديدة يف
ليبيا واليت الزالت تعاني التشرذم السياسي وغياب االمجاع
الوطين من مكافحة سلطة امليليشيات املسلحة (حسيب،2012 ،
صفحة  )52وخماطر احلركات اجلهادية الساعية للدولة
الدينية ،اىل مرحلة التدخل الدولي واحلروب بالوكالة وبروز
العسكرتارية من جديد بقيادة املشري "حفرت" مقابل حكومة
الوفاق.

بعد عشرين عاما من حكم الرئيس السابق "بوتفليقة" انتفض
اجلزائريون يف  22فرباير  2019على نظام العهدات املفتوحة
ورفضوا العهدة اخلامسة لرئيس عاجز تورطت البلد بسبب
قصور أدائه السياسي اواخر عهده بتضخم ملفات الفساد
وانتشار االغرتاب اجملتمعي يف بلد غين انهكته سياسات غري
رشيدة وحكومات غري مستقرة يف جوار دولي هش ،مل تكن
هذه جتربة اجلزائريني األوىل يف االحتجاج ضد نظام الرئيس
السابق "بوتفليقة" فقد سبقتها احتجاجات مطلع العام 2011
عرفت إعالميا "باحتجاجات الزيت والسكر" ،لكن سرعان ما
بادر النظام باحتوائها عن طريق ما عرف بسياسة "شراء السلم
االجتماعي" أي باالعتماد على موارد اخلزينة العمومية وتبين
بعض اإلصالحات.

هكذا ال زالت احلالة الليبية تطرح التساؤل امللح؛ ما اجلدوى من
التغيري يف السلطة يف ظل غياب قوى تغيري وطنية تقود الثورة لقد جنح اجلزائريون يف كسب رهان سلمية حراكهم
وحتول دون فتح البالد جمددا امام احلركة االستعمارية؟ وهم ينظرون ملآالت اخوانهم يف ليبيا وسوريا واليمن ،فقد
316

س .فوكة | األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ،اجمللد  ، 13العدد  | ) 2021 ،01القسم(أ) العلوم اإلقتصادية و القانونية ،ص،ص219 - 305 :

متت انتخابات  12ديسمرب اليت جاءت برئيس جديد للبالد وهو ما تتوق اليه القوى املناهضة للتغيري.
"عبد اجمليد تبون" غري أنها مل تنه احتقان الشارع وانقسامه  -حتى بوجود تغريات حقيقية يف االنظمة السياسية للمنطقة
بني مؤيد ومعارض ،لتجد حكومة "عبد العزيز جراد" نفسها فعلى صعيد اجلبهة الداخلية حتاول العديد من التيارات
أمام خماض عسري وسباق مع الزمن إلنهاء خملفات العهد معارضة التوجهات العامة لألنظمة اليت تطرح نفسها
السابق ومل صف اجلزائريني من جديد حول أهداف وطنية كحاكمة للتغيري وحاضنة له ،ما من شأنه نشر التخوف
مشرتكة ختدم اجلميع ،ولعل أبرز احملطات املرتقبة هي من أخطار الثورة املضادة واملوجة املعاكسة ،قد تتمثل من
حمطات سياسية تقع يف عمق املأسسة والتحول الدميقراطي جديد يف املؤسسة العسكرية او قوى االمن وخنبها وامتداداتها
وقد تكون الفرصة التارخيية هلذا القطر للعبور حنو الرسوخ البريوقراطية ،أو حتى قوى التطرف والطائفية السياسية.
الدميقراطي اذ يعد النظام القائم بتعديل الدستور واجلعل منه
دستورا دميقراطيا بامتياز؛ اضافة اىل انتخاب الربملان واجملالس  -اخلوف من عدم مقدرة جتاوز وتغيري بنية االفكار السائدة يف
الشعبية البلدية والوالئية ،هو حتما ما سيمكننا مستقبال من االنظمة التارخيية السلطوية وممارسة نوع من التجين على
االختبار االمربيقي للقابلية للعبور حنو "مرحلة التعود" عن اجلماهري من خالل تغيري الشعارات فقط واحلفاظ على نفس
طريق ترسيخ الدميقراطية أو االنتكاس والعود على بدأ من املمارسات التسلطية.
جديد.
 غياب دور فعال لألحزاب اليت وجدت نفسها يف دور استثنائي،فمع انهيار االحزاب احلاكمة وجدت املعارضة نفسها يف
 حالة موريتانياحالة اغرتاب ،معطلة وبعيدة عن اجلماهري ما يتطلب منها
خبالف شقيقاتها يبدو الوضع املوريتاني حمتشما ،لقد عرف جهدا تعبويا كبريا حملاولة االنصهار مع تطلعات اجلماهري يف
البلد مطلع العام  2011محلة احتجاجات شعبية متقطعة املرحلة احلالية ،غري أن ديكتاتورية اجلماهري قد تشكل شكال
للمطالبة باإلصالح السياسي واالقتصادي واالجتماعي اخر من جوهر املمارسة التسلطية ،اليت قد متارسها اجلماهري
وللتنديد بانتشار الفساد والبطالة والفقر متأثرا مبا حيدث غري املؤطرة بشكل جيد.
يف اجلوار ،اال ان احلكم االكثر انتشارا بعد متابعة الوضع يف
هذا البلد هو أن قوى التغيري املطالبة برحيل النظام املوريتاني  -احلد من التدخل االجنيب يف احداث التغيري يف مشال افريقيا،
تفتقد للتناسق واالنسجام فضال عن الرؤية واضحة ،وغالبا ورسم احلدود اجلديدة للمنطقة بتفجري االوضاع من الداخل
ما يرد ذلك لسنوات القمع اليت عاشتها املعارضة ،اضافة اىل عن طريق استغالل االنقسامات األيديولوجية والقبلية
النسيج االجتماعي اهلش ما جيعل خيار االصالح واملهادنة هو والعرقيه ،وما ينتج عنها من حاالت الفوضى وغياب االستقرار
االمثل جلميع االطراف يف ظل انتقال توافقي بعيدا عن خيار تسمح بتشكيل بناء جديد يف املنطقة يستجيب لنزعات الغرب
االستعمارية.
الثورة الذي قد ينسف الدولة وجمتمعها.
يف الفاتح جويلية  ،2019أكد اجمللس الدستوري املوريتاني مازالت جمتمعات املنطقة تواجه انقساما داخليا بينما تكافح
نتائج االنتخابات الرئاسية اليت أجريت يف البلد حيث أفادت على ثالث جبهات؛ الثورة املضادة والدولة الدينية املزعومة
مما كان
السلطات املوريتانية أن املرشح "ولد الغزواني" فاز بأكثرية واجملتمع الدولي ،ولكن يف ظل ظروف أكثر قسوة ّ
 %52من جمموع األصوات يف االنتخابات الرئاسية ،وكان عليه احلال عند بدأ االنتفاضات والثورات يف املنطقة ،األمر
"ولد الغزواني" قد وصف من قبل املعارضة اليت رفضت النتائج الذي انعكس أيضا على الدول اليت كانت تتطلع اىل االلتحاق
مبوجة التحول للدميقراطية؛ فلم تعد خنب تلك الدول مهددة
مبرشح السلطة واصفة احلدث بانقالب آخر للجيش.
بهذا الشكل من التحول ،بل ترسخت قناعة مفادها أن الطوفان
رغم ذلك ميكن النظر هلذه االنتخابات أنها أول انتقال سلمي قادم يف حال انهيار النظم القائمة ،فأوضاع الدولة املقدمة
للسلطة يف موريتانيا منذ استقالل البالد عن فرنسا يف عام أعاله سهلت مهمة حكام الدول اليت مل تلمسها رياح التغيري
 ،1960لكن حتى ان كانت موريتانيا تظهر مبظهر االستثناء يف إقناع شعوبهم بتجنب هذا الطريق وقبول التعايش مع األمر
يف ظل احلركية اليت تعرفها املنطقة فالبد من وسم الوضع الواقع ،مع األمل بتحسينه كلما أمكن ،وبالتالي قبول التعايش
فيها باالستقرار اهلش.
مع النظم احلالية بدال من املغامرة باستبداهلا ببديل ليس
عند هذا احلد ميكن القول ان فرص التغيري الدميقراطي يف مؤكدا أنه أقل سوءا (حسن ،2013 ،الصفحات  ،)12-11وعليه بات
الشمال االفريقي تداخلت فيها العديد من العوامل احلامسة من الضرورة مبا كان صياغة خارطة طريق من شأنها دعم
منذ العام  2011والظاهر جليا أنها ال تزال قائمة ومن الواجب الفرص السلمية للتحول الدميقراطي يف الشمال االفريقي؛
جتاوزها؛ واهمها ما يلي (لعروسي ،2011 ،الصفحات  : )134-133تكون مبنية على فلسفة االصالح وعمليات التنمية السياسية
 يعاني أكثر من قطر عدم توافر وحدة يف منطلقات واجتاهات مبا متنحه من قدرة على توطيد الثقافة السياسية االجيابيةاحلراك الشعيب ،ما من شأنه أن يفتح ثغرة االنقسام الداخلي ،ومنه البناء الدميقراطي القويم.
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 .5خامتة
الدولة ظاهرة تارخيية وثقافية ال ميكن فهمها إال يف ارتباطها
مبجتمع معني ،ورغم أنها ظاهرة إنسانية مرتبطة بتطور
العقل البشري إال أنها مبفهومها احلديث ظاهرة أوروبية
بالدرجة األوىل نشأت يف ظل سياق تارخيي معني خيتلف
جذريا عن تطور اجملتمعات الشمال افريقية وقد انتقلت
مؤسساتها احلداثية اىل املنطقة غالبا عن طريق املوروث
االستعماري ،كما ان مكانة "الدولة-الوطنية" وبنائها ومدى
قبوهلا يف بيئتها ارتبط بعملية بناء أمة واقتصاد وطين -فشل
نسبيا -يف الوقت نفسه ،وقد مت ذلك بالتزامن مع سلسلة
االزمات الداخلية واخلارجية اليت عاشتها دول املنطقة واليت
مل تساعد يف استقرار الدميقراطية كممارسة وكتجربة،
يف هذه الظروف أدت هذه احلالة املأزومة إىل وقوع اجملتمع يف
دائرة السلطوية ومقاومة الدميقراطية.
ختلص هذه الدراسة لكون مسارات التحول الدميقراطي يف
دولة املنطقة متباينة؛ فلكل قطر خصوصياته بيد ان العامل
املشرتك ان هذه األقطار اليت عايشت أزمات مستمرة متشابهة
منذ استقالهلا قد جتاوزت مرحلة االنطالق ووصلت مجيعها
ملرحلة القرار غري ان فرص جتاوز هذه املرحلة والوصول
ملرحلة التعود خيتلف بني هذه الدول ،ان تراكم االزمات اليت
عايشتها الدولة وجمتمعها أدت بالضغط ثم التحول التدرجيي
من أنظمة ذات سلطوية شديدة اىل أنظمة تسمح بشيء من
التنافس الداخلي وهو تطور إجيابي يف طريق الدمقرطة ،رغم
ذلك يبقى التحول حذرا فلئن جنحت تونس يف حتقيق رسوخ
نسيب واستقر الوضع نسبيا يف موريتانا فان التحول يف مصر قد
تراجع وبعثت موجات االحتجاج وحماوالت التغيري مرة أخرى
يف اجلزائر واملغرب وتقرتب ليبيا من االنتكاس.

فرصة الرتسيخ الدميقراطي ،أما ليبيا فبخروجها عن اتفاقية
الصخريات وانقسام جيشها وبرملانها حتولت لساحة للفوضى
ومدخال للحرب بالنيابة وتدخل القوى االجنبية ،وشكلت
اجلزائر حالة استثناء بتدخل اجليش بشكل سلمي يف اطار
دستوري ،وبذلك ميكن التعميم أنه كلما زاد حيز التداخل بني
الظاهرة العسكرية واحلياة السياسية كلما تقلص مستوى
احلريات وانتكست عملية الدمقرطة ومت االبتعاد عن إمكانية
ترسيخها.

أما الفرضية الثالثة املرتبطة بعالقة حتسني النخب السياسية
ألدائها وما قد ينجم عنه من حل لالزمات وحتقيق لإلصالح
فإنها حتققت نسبيا يف احلالة املغربية مع اإلصالحات
الدستورية للعام  ،2011حيث تنازل امللك عن بعض
الصالحيات للحكومة اال انها تبقى مرهونة باالستمرارية،
لقد مت تأجيل االحتجاجات اليت عرفتها تونس ومصر ليبيا
عن طريق اإلصالحات لكن دون تسويتها وقد عادت احلركات
االجتماعية تطالب مرة أخرى بالتغيري وهو ما قد حيدث أيضا
يف اجلزائر ،اال انه يبقى صحيحا وشريطة االستمرار أنه كّلما
حسنت النخب احلاكمة أداءها يف حل األزمات السياسية
والتنموية كّلما جنحت عمليات االصالح السياسي وزادت
احتماالت االستقرار وجتاوز االزمات واالحتكام للعنف.

كما ميكن ختاما التوصية بضرورة ترسيخ القيم الدميقراطية
يف اجملتمع حتى يتم جتاوز االزمات التارخيية ويتعزز مسار
التحول الدميقراطي ،فدمقرطة الشمال االفريقي ال بد أن
ترتكز على توافر احلقوق املدنية والسياسية وإجراء االنتخابات
احلرة والنزيه ،وتشكل جمتمع مدني مستقل وحر وفعال يف
إطار حكومات منفتحة ومسؤولة قابلة للمحاسبة واملساءلة
من قبل الرأي العام وهي من أهم روافد الدميقراطية اليت ال
ميكن ان تتجسد إال يف إطار ثقافة سياسية دميقراطية تعمل
اما حول االفرتاضات املطروحة فيمكن القول بصحة الفرضية على حتقيق اخليار الدميقراطي كنظام وكثقافة يف نفس
األوىل اذ أن أمنوذج الدولة املستقلة يف مشال افريقيا غالبا ما بين الوقت ،ما يؤدي إىل بناء دميقراطي صادق يسهم يف بناء مرحلة
على مناذج التحديث لألنظمة االستعمارية التارخيية بعيدا التعود وترسيخ الدميقراطية كنظام حكم وكثقافة جمتمع.
عن اخلصوصيات احمللية التقليدية؛ بيد أن الدولة الوطنية
على الشاكلة الغربية واليت تساوي بني كل مواطنيها مل تضارب املصاحل
تتحقق يف املنطقة والوعود املقدمة حول بناء دولة املواطنني مل * يعلن املؤلف أنه ليس لديه تضارب يف املصاحل.
تنجز فالذي بين هو دولة تسلطية ما أدى اىل تراكم األزمات املصادر واملراجع
اليت اثرت بدورها على العالقة بني الدولة واجملتمع وهو ما قاد
أمحد الرزوق الرشيد .)2015( .تاثري املوروث االستعماري يف تاصل تسلط الدولة
اىل احتقان البنية التحتية وتوسع حركة الرفض واملعادات ما بعد االستعمار يف افريقيا وجنوب الصحراء .جملة البحوث االقتصادية،
.81-51 ،)12(23
للمنتظمات القائمة والبحث عن تغيري اركان دولتها.

اما الفرضية الثانية واملتعلقة حبيز التداخل بني الظاهرة
العسكرية واحلياة السياسية وعالقتها باحلريات والدمقرطة
فهي حمققة يف املنطقة؛ أوال من الناحية التارخيية يف كل
من مصر وليبيا وموريتانيا واجلزائر وتستمر االزمة بنفس
النتائج حاليا يف كل من مصر وليبيا اذ أدى االنقالب يف مصر
واخلروج عن الشرعية اىل استمرار انتكاس احلريات ومؤشرات
الدميقراطية اىل جانب تراجع يف األداء االقتصادي وتعثر
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