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Théories et pratiques de la réforme dans le monde arabe عنوان املادة األصلي  - 

Réformisme graduel ou transition accélérée  ?  

 :جان نويل فيريه اسم الكاتب

دكتوراه في العلوم السياسية )معهد الدراسات السياسية في إيكس أون 

فرنسا(، يعمل في مركز الدراسات والوثائق االقتصادية  -بروفانس 

( في القاهرة. ُمصّرح له بإدارة البحوث CEDEJوالقانونية واالجتماعية )

في )معهد الدراسات السياسية في باريس(. شارك في إدارة برنامج: 

ملان والتسلط في العالم العربي". وقد شغل منصب رئيس تحرير "البر 

العالم  -( وملصر CNRSEditionsالكتاب السنوي ألفريقيا الشمالية )

س العلوم السياسية في جامعة القاهرة وجامعة القديس العربي. درّ 

بيروت. وهو عضو في مركز العلوم السياسية املقارنة التابع  - يوسف

للدراسات السياسية. ومؤلف كتاب "نظام  Aix-en-Provenceملعهد 

، شارك في إدارة كتاب CNRS Éditionsالتمدن في مصر"، الذي نشر في 

لدى  أفريقيا،األجهزة االستبدادية واألجهزة الديمقراطية في شمال 

 .نفسه الناشر

 

 "عبر القارات" Transcontinentalesمجلة  مصدر املادة األصلي

 http://journals.openedition.org/transcontinentales/259 رابط املادة

 2005 تاريخ النشر

 خلود الزغّير املترجم
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سبتمبر  /أيلول  11بحماس خاص منذ  امطروح   اكان اإلصالح السياس ي في العالم العربي موضوع  إذا 

االهتمام بإضفاء الطابع الديمقراطي على األنظمة االستبدادية في املنطقة كان أقدم من ذلك.  فإن، 2001

ففي الثمانينيات، بل حتى أكثر في التسعينيات، كانت هذه األنظمة قد تعرضت بالفعل لضغوط من أجل 

ل بذرة
ّ
في منطقة الشرق التي تمثلت في النظر  (1) هلسنكيلروح اتفاق  احترام حقوق اإلنسان. وهو ما شك

، 1995عام في بعض الجوانب من الحياة الداخلية للدول بوصفها مسائل ترتبط بالعالقات الدولية. و إلى

يم العالقات بين و معيار الحكم الرشيد وتعزيز املجتمع املدني إلى معايير تق (2) برشلونةأضافت "عملية" 

. كذلك اتبعت سياسات البنك الدولي وصندوق النقد وجنوبه البحر األبيض املتوسطالدول في شمال 

 نفسه الدولي املسار
 
إلبرام اتفاقات  ا. غير أن هذه املعايير كانت حتى هذه اللحظة طارئة: فهي تدخل شرط

. ومع (3) االقتصاديبرامج املعونة أو التعاون  فيلها أغراض أخرى، وتخضع للشروط السياسية التي تؤثر 

لم تكن املعيار األساس، ألن املعونات كانت مرتبطة في املقام  ،الوحيدةذلك، فاملشروطية السياسية لم تكن 

 السياسية(خطوة نحو التحرير السياس ي )اللبرلة  بوصفهاألول بالتحرير االقتصادي )اللبرلة االقتصادية( 

 (5) جزئيةلحقيقة تبني سياسات التحرير التي هي في ا عّد . بهذا املعنى، يمكن (4)
 

 من أشكال املشاركة ، شكال

                                                           
ا جديدة لألمن  1975نعقد عام وثيقة صدرت عن مؤتمر هلسنكي امل L'accord de Helsinkiفاق هلسنكي ات  (1) نظمت أسس 

 والتعاون بين الدول األوروبية. )املترجمة(
من خالل مؤتمر برشلونة  1995". بدأت عام EUROMEDالشراكة األورومتوسطية أو )عملية برشلونة( أو يوروميد "  (2)

لبلدان املطلة على البحر املتوسط في األورومتوسطي الذي اقترحته إسبانيا ونظمه االتحاد األوروبي لتعزيز عالقاته مع ا

اقترح فيه سياسات عدة من بينها األمن واالستقرار في منطقة البحر املتوسط، تعزيز و فريقيا وغرب آسيا. أشمال 

الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق اإلنسان. تحقيق شروط تجارية متبادلة مرضية لشركاء املنطقة. وضعت تلك 

دون أن يحل محل الشراكة األورومتوسطية.  منيعرف باالتحاد من أجل املتوسط وبناء مؤسساته  الشراكة األسس ملا بات

 )املترجمة(
 نظر:احول املعونة املشروطة،  (3)

C. Santiso, « Promoting Democracy by Conditioning Aid ? Towards a More Effective EU Development 

Assistance », International Politik und Gesellschaft Online, n° 3, 2000 (http : //festportail.fe.de). Voir aussi, 

S. Carapico, « Foreign Aid for Promoting Democracy in the Arab World », Middle East Journal, vol. 56, n° 3, 

2002. 
ا وعلى وجه الخصوص   (4) يشير التحرير إلى تخفيف قبضة  إذالتحول الديمقراطي. نعني بالتحرير السياس ي هنا شيئا آخر 

  ّد النظام على الحياة العامة. من وجهة نظر الحكام االستبداديين، ال يع
 
أي  -ا إلضفاء الطابع الديمقراطي ا مسبق  هذا شرط

 نظر:اإجراء انتخابات حرة، وتكرارها في مواعيد محددة قد ال يفوز بها الحكام دائما. 

Voir, par exemple, la définition de J. A. Cheibub et A. Przeworski, « Democracy, Elections and Accountability 

for Economic Outcomes », in A. Przeworski, S. C. Stokes et B. Manin, Democracy, Accountability and 

Representation, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, pp. 222-223. 
)5( Voir par exemple B. Dillman, « Facing the Market in North Africa », The Middle East Journal, vol. 55, n° 2, 

2001, pp. 165-181 ; B. Dillman, « International Markets and Partial Economic Reform in North 
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. ومع (6) وتونسكانت قد استخدمت هذه الحيلة وال سيما مصر  عّدةعملية إرساء الديمقراطية. بلدان  في

 يتعلق األمر بإجراء إصالح سياس ي جوهري وليس عرض ي. إذ، اآخر   اذلك، فاملطلوب اليوم شيئ  

-ركي. فقد اعتمدت الواليات املتحدة يالجذري في التصور األملتحول ا إلىيعود السبب في هذه املطالبة 

كان أكثر ما يهمها هو استقرار  إذ(، (7) مترنيشوجهة نظر مترنيشية )نسبة إلى  -منذ الحرب الباردة

عن العالقات التي يتبعونها مع  ةمستقل صورةبستراتيجية مع الحكام إإقامة عالقات  ثم منو الحكومات، 

على رضا  اوثيق   ايعتمدان اعتماد   وصدقيتهاواشنطن ترى أن استقرار الحكومات شعوبهم. أما اآلن ف

ام ال يفترض ثقة الشعوب بهم. بهذا املعنى، ربما يكون 
ّ
املحكومين. لكن وعلى نطاق أوسع استقرار الُحك

هجمات  "األمراض" التي تسببت في ـلل -إذا جاز التعبير-حليف مخلص للواليات املتحدة هو الناقل السليم 

 صورةوبيين مقتنعون بأن الشر موجود في العمق، ميركمن املحافظين األ  ا. إن جزء  2001سبتمبر  /أيلول  11

حكمة التي سمحت للنظم (8) والئهمأو  الحكام تعن حسن نيا ةمستقل
ُ
. هذه الفكرة تعرقل اآللية امل

ممارساتهم  نيين عميركة رضا األ ركية، منذ الحرب الباردة، بمبادلياملتحالفة مع الواليات املتحدة األم

ي لم ميركاالستبدادية مقابل التماش ي مع مواقف واشنطن الدبلوماسية. بيد أّن هذا التحول في املذهب األ 

شعار إضفاء طابع ديمقراطي على بيسفر عن تغير جذري في املمارسات. إذ حتى حرب العراق التي ُرّوج لها 

ا تزال مركية يهذه النتيجة منها.  فسياسة الواليات املتحدة األمأنظمة استبدادية يصعب استخالص مثل 

اتستند  ا استناد  لى منهج التدرج، أي على لزوم أسبقية التعديالت البنيوية واإلصالحات "خطوة إ رئيس 

ية مختلطة، تخلط إستراتيجبخطوة" على التحوالت السياسية الحاسمة. في الواقع، يبدو أننا هنا أمام 

تحقيق تحوالت  إلىاملستوى اإلقليمي، مع محاوالت ناجحة بدرجات متفاوتة تهدف  فيثابت التدرج ال

 سياسية سريعة.

التحوالت  إلىمن وجهة نظر النظرية االجتماعية، فإن النهج التدرجي ال عالقة له بالنهج الذي يدعو 

التغيير االجتماعي نتيجة  ّد عيفي املدى القصير. فاألول يقوم على تصّور بنيوي للديمقراطية، بها  وينادي

                                                           

Africa », in R. Gillepsie et R. Young (dir.), The European Union and Democracy Promotion : the Case of 

North Africa, Londres, Frank Cass, 2002, pp. 234-249. 
(6): la Tunisie de Ben  économique” bon élève“un ’Les marges de manœuvre d Hibou, « Voir par exemple, B. 

Ali », Les Études du CÉRI, n° 60, 1999. 
(7)  Klemens Wenzel von Metternich (1773-1859:)  هو دبلوماس ي نمساوي ورجل دولة، كرس حياته للمحافظة على

مجتمع النظام القديم في أوروبا في مواجهة االضطرابات التي سببتها الثورة الفرنسية، ومحاولة التوفيق بين مصالح املوقف 

 املترجمة(النمساوي ومفهوم توازن القوى. )
(8)» qui auraient failli à  Middle Eastern studies Cela explique, par exemple, la mise en cause des « 

reconnaître ce mal. Voir, par exemple, M. Kramer, Ivory Towers on Sand. The Failure of Middle Eastern 

Studies in America, Washington, Washington Institute for Near East Policy, 2001 et la critique bienvenue 

de ce point de vue : S. Heydemann, « Defending the Discipline », Journal of Democracy, vol. 13, n° 3, 2002. 
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عكس ذلك، بالثقافة. أما الثاني ف فياالقتصادية واالجتماعية و األوضاع فيلتغيرات عميقة تؤثر بدورها 

 (9) للناسأن التغييرات ترتبط بالفعل االنعكاس ي  فترضي
 
من ناحية تصور يقوم على الكلية  ا. لدينا إذ

ن ان النظريتاالفردانية املنهجية. إذا كانت هاتاالجتماعية، ومن ناحية أخرى، تصور يقوم على 

ن منقسمتين في أساسهما، فإنهما مع ذلك تظهران مختلطين في سلك التحليالت: يمكننا أن نعزو ااالجتماعيت

في العالم العربي إلى أوجه القصور في  -" ضعف الديمقراطية ثم منو " -بسهولة ضعف املشاركة السياسية 

، فإننا نفسه الوقت فيظاهرات بسبب الخوف من القمع. تأن نفسر كذلك غياب الالنظام التعليمي، على 

ليسا مترابطين، فالخوف من القمع الذي يعرقل املتظاهرين يمكن أن  كليهمانتجاهل حقيقة أن التفسيرين 

 للمنطق السليم، ااالعتماد على تفسير واحد منهما يعني، وفق  ثم  منيترافق بمستوى جيد من التعليم، 

النزعة اإلرادية في حالة العراق مع التدرجية في بصالح لجدوى اآلخر. كذلك تخلط ممارسات اإل  ااستبعاد  

استخدام  إلىيات إقليمية مختلطة قد تبدو متماسكة، بحيث نعود ستراتيجتقود إل و حالة مصر، 

 نظ بوصفهاالتدرجية  صلحةملوقٍت واحد  فيالتفسيرات الكلية والتفسيرات الفردانية 
 
ا رية وممارسة. خالف

لهذا االتجاه، أود أن أؤكد في هذه الدراسة أن التدرج هو عقيدة سوسيولوجية خاطئة وممارسة غير مثمرة، 

وأنه من الضروري االستعاضة عنها بمقاربة تحليلية مستمدة من نظرية التحوالت الديمقراطية، كذلك 

ة االستبدادية، ما يؤدي أو قد ال يؤدي التي يمكن من خاللها خلخلة األنظمث حوادبالاالهتمام 

  إلىباالضطرابات 
 
 .ااجتماعي   اأن تقود حراك

 نظرية التدرجية، ثم نظرية التحوالت، مشدد  
 
على االختالفات القوية التي  االحق   اسوف أعرض بداية

يتعلق باملثال  ما تفصل هاتين املقاربتين وعلى الطابع الخاطئ للمقاربة األولى. وفي خطوة رابعة، سأشير في

يات املختلطة املهيمن عليها من قبل مقاربة التدرج، وذلك بهدف تحليل كيف أن ستراتيجي لقصور اإل ميركاأل 

ا أهمية التحليل التطور الحالي للبنان يسمح بالنظر في آليات مختلفة للعمل. من هذا املنظور، سأبرز أخير  

 هتمام بديناميات اندالع هذه التحوالت.املستمد من نظرية التحوالت، مع تأكيد ضرورة اال 

 

 التدرجية -1

 فيبالقول إنها تتضمن الوقوف على الحياد، واحترام سلطة الحكام  ايمكننا أن نصف التدرجية سريع  

دون شك تظهر  من. (10) اإلسالميينإضفاء الطابع الديمقراطي لكن مع تفادي دعم  اأثناء دمقرطتها وأيض  

                                                           
(9)Année ’L », atieLa rationalité et les fondements sociologiques de la démocr Cautres, « Balme et B. R. 

sociologique, vol. 47, n° 2, 1997. 
 نظر:امن أجل تحليل نقدي إلستراتيجية التدرج  (10)
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عل وسلمي، يدفع اظهور رأي عام معني وف فياملجتمع املدني يمكن أن يساعد  هنا الفكرة القائلة إن تطور 

لالعتقاد املتأصل بعمق في فلسفة التنوير  ادون التحالف مع اإلسالميين. وفق   منالحكام باتجاه التحرير 

لناس مخاطبة وعي ا يأو صراحة اإلسالموية( ه افإن أفضل طريقة ملحاربة الظالم الديني )الذي يشمل ضمن  

ا ما ومشاعرهم االجتماعية، الخ. باملقابل، يطرح توكفيل آلية التشارك بقراءة متحّيزة كما -. فقد الحظ نوع 

أن "الجمعيات السياسية" و "الجمعيات املدنية" متالزمتان. ومع ذلك، فهو يصر على أن الجمعيات  -نعلم

. لكن هل يمكننا املراهنة على أن هذه اآللية (11) (املدنية تنبع من وجود الجمعيات السياسية )والحريات

 إيمكن عكسها أي 
 

، نظن  من أشكال الجمعيات السياسية؟ الن الجمعيات املدنية يمكن أن تخلق شكال

كون الحرية السياسية تسمح للجمعيات املدنية بتطوير نفسها وممارسة الضبط على الجمعيات  إلى افنظر  

املجال  فيوال يسمح لها بممارسة التأثير  ،ق تنميتها الذاتيةو سية يعالسياسية، فإن غياب الحرية السيا

 منو دها. و السياس ي. عالوة على ذلك، فإن هذه الجمعيات املدنية تخضع للسلطات القائمة في مناطق وج

 دعم املجتمعات املدنية وذلك: بال يمكننا أن نأمل في تغيير األنظمة االستبدادية  ثم
ً

، ألن جمعيات أوال

غلبية العظمى من الجمعيات، تعتمد من أجل سير عملها ، التي تمثل األ معظمها التنمية أو املنظمات الخيرية

- ، ألن جمعيات الدفاعاثانيً تحقيق أهداف سياسية. ولعلى األنظمة القائمة، فال تسعى  اوثيق   ااعتماد  

اخ  تكون  اعدة اجتماعية التيق إلىتجمع النخب املفتقرة  -جمعيات الدفاع عن حقوق اإلنسان صوص 

 .(12) املجتمعاهتماماتها غير مهيمنة في 

يشمل الحل التدرجي بطبيعة الحال حوافز مالية من املنظمات الحكومية ومن مؤسسات التعاون 

الحكومية في البلدان املتقدمة واالتحاد األوروبي. تراوح هذه الحوافز بين الدعم املقدم إلى مؤسسات 

ملساعدة اإلنمائية املقدمة للمنظمات غير الحكومية )عبرها أو من خالل إشراكها( وبين املجتمع املدني، أي ا

"املشروطية السياسية" التي تتضمن وضع شروط على الدعم ألجل  ـعقوبات مالية إيجابية أو ما يسمى ب

ها . غير أن هذه الحوافز تستفيد من(13) اإلنسان(احترام مبادئ ديمقراطية معينة )بما في ذلك حقوق 

الحكومات والجمعيات املدنية على حد سواء، وذلك بهدف التغلب على أوجه القصور في امليزانيات العامة 

مدى العقدين املاضيين أن الجمعيات تستثمر في القطاعات  فيداخل املناطق التي تهملها الدولة. لقد وجدنا 

                                                           

 voir T. Carothers, « Is Gradualism Possible ? Choosing a Strategy for Promoting Democracy in the Middle 

East », Working Papers, New York, Carnegie Endowment for International Peace, 2003 (Middle East Series, 

n° 39). 
)11(  A. de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, II, II, VII. 
)12( Voir J.-N. Ferrié, « Les limites d’une démocratisation par la société civile en Afrique du Nord », Maghreb-

Machrek, n° 175, 2003. 
)13( Voir S. Carapico, « Foreign Aid for Promoting Democracy in the Arab World », Middle East Journal, 

vol. 56, n° 3, 2002 et R. Youngs, « The European Union and Democracy in the Arab-Muslim World », CEPS 

Middle East et Euro-Med Project, Working paper n° 2, Bruxelles, Centre for European Policy Studies, 2002. 



 
 7 

عليها من املؤسسات الخيرية اإلسالمية.  ُيستولىخش ى أن االجتماعية التي لم تعد الدولة قادرة على إدارتها، ويُ 

من الجمعيات الخيرية والجمعيات اإلنمائية ترتبط بطريقة أو  اومع ذلك، فقد أهملنا اإلشارة إلى أن عدد  

ن ميزانيات املعونة والتنمية التي تقدمها وكاالت التعاون الغربية هي نوع مكمل مليزانية إ ثمبأخرى بالدولة. 

فر الخدمات التي تلبي توقعات السكان. بهذا املعنى، يمكن للمرء أن يتصور أن نظام "الجمعيات االدولة وتو 

 بالحكام، وذلك  صلحةمل+ املساعدة الدولية" يعمل 
 

 من تعزيز الحد من ضغط الطلب االجتماعي بدال

الوقت  فيية واستقالله. ومما ال شك فيه أن تلك هي معضلة منهج التدرج الذي يسعى للمساعدة في التنم

 يدفع نحو إجراء إصالحات جوهرية تصب في خدمته. نفسه

ال يمكن إنكار فائدتها للحكام.  إذوسيلة ضغط،  بوصفهافاعلية املعونة  إلىالنظر  ابالتأكيد، يمكننا أيض  

أن ننظر في الحدود التي يسمح بها هذا الضغط. فبقدر ما يستخدمها الحكام لتعزيز  اولكن علينا أيض  

تهم، باملقابل، يبدو من الصعب أن نفهم ملاذا يوافقون على إضعاف هذه السلطة من خالل القبول سلط

بإصالحات سياسية رئيسة. إذا استخدمت املعونة لتحقيق االستقرار داخل األنظمة، فال يمكن استخدامها 

. التحرير (14)دمقرطتها إلصالح هذه األنظمة، على األرجح يمكن أن تساعد في تحريرها. لكن تحريرها لن يعني

، أو بتحديد أكثر، وبكون مصطلح "البقاء" يدل على ضعف (15)ية للبقاء"إستراتيجسوف يعني هنا اعتماد "

 
 
. يشتمل هذا التوطيد على (16)ية "توطيد االستبداد"إستراتيجسوف يعني اعتماد  اال تعكسه الحقائق، إذ

وعلى نشاط املعارضين، في مقابل موافقة هؤالء تقليص كبير ومتفاوت للقيود املفروضة على املجال العام 

 على تقييد معارضتهم باإلطار القانوني املحدد الذي أنشأه النظام.

 

 التحوالت املتسارعة -2

عكس مقاربة التدرج، تدعم مقاربة "التحوالت السريعة" القول بأن التغيير السياس ي يجب أن يتبع ب

تفاق سياس ي يشترط تسويات بين أطراف معتدلة. كما في حالة لى اإوتيرة سريعة، تستند في املقام األول 

. بهذا املعنى، 1978إلى كانون األول/ ديسمبر  1975االنتقال اإلسباني الذي استمر من تشرين الثاني/ نوفمبر 

ملقاربة التحوالت السريعة ليس البنية بل الفاعلين. وهو ما يطلق عليه منظرو التحوالت  افإن ما يهم وفق  

                                                           
)14( Voir D. Brumberg, « Liberalization versus Democracy: Understanding Arab Political Reform », Working 

Papers, New York, Carnegie Endowment for International Peace, 2003 (Middle East Series, n° 37). 
)15( Voir D. Brumberg, « Democratization in the Arab World ? The Trap of Liberalized Autocracy », Journal of 

Democracy, vol. 13, n° 4, 2002. 
)16( Comme le souligne M. Camau, « Remarques sur la consolidation autoritaires et ses limites », in 

A. Boutaleb, J.-N. Ferrié et B. Rey (coord.), L’Autoritarisme dans le monde arabe. Autour de Michel Camau 

et Luis Martinez, Cédéj, Le Caire (coll. « Débats »), 2005. 
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بحق هذا التركيز على التأثيرات  (18). لقد انتقد ميشال دوبري (17)يمقراطية بتعجل "االستثنائية املنهجية"الد

  بوصفهالإلجراءات املتسارعة ية وضعال
 
 اف امحرك

 
في االنتقال إلى الديمقراطية الذي ينبع من الشعور بأن  عال

من خالل تعديل البنى ولكن من  االنتقال من االستبداد إلى الديمقراطية يحدث في وقت قصير. أي ليس

سوف تركز نظرية التحوالت  ثم منية. إستراتيجخالل النشاط التحويلي للفاعلين الذين يشغلون مناصب 

 تغّير البنى.ب تعنىن نظرية التدرج سوف إعلى الديناميات قصيرة األجل، في حين 

أو -اإلصالحات السياسية من وجهة النظر هذه، فإن مسألة أولوية اإلصالحات االقتصادية على 

  -العكس
 

، تعني هذه الفكرة أن تحرير االقتصاد امشكلة ظرفية. مبدئي   بوصفها وقبل كل ش يء، تفهم، أوال

في النهج التدرجي لالنتقال الديمقراطي الذي  نفسها شرط أساس مسبق للتحرير السياس ي. نجد الفكرة

. (19) الخمسينياتدأها سيمور مارتن ليبسيت في أواخر مع نظرية "الشروط املسبقة"، التي ب اسيتوافق الحق  

ما يتعلق بالتحول على وجه التحديد،  ا بالطريقة نفسها: ففيومع ذلك، فإن تحرير االقتصاد ال يفهم تمام  

فإن السؤال الذي يطرح نفسه ليس مسألة وجود شرط مسبق الزم، بل العقبات التي يمكن أن يخلقها 

قتصادي والعكس بالعكس. في بعض الحاالت، ينظر إلى اإلصالحات اإلصالح السياس ي لإلصالح اال

اإلصالحات  حققت، وفي حاالت أخرى ئهاأو تبط ق اإلصالحات السياسيةو االقتصادية على أنها تع

إلصالحات االقتصادية في ا إلىاالقتصادية االستقرار في اإلصالحات السياسية. كذلك كان الحال بالنسبة 

ية التي َحرمت بعد االنفتاح الديمقراطي مباشرة، الزعماء الشيوعيين السابقين من با الشرقو بلدان أور 

، اسياسي   ا. عالوة على ذلك، سوف نالحظ أنه في حالة التحول يكون االنفتاح دائم  (20) االقتصاديةقوتهم 

 .وضاعلأل  اوأنه بناء  على نجاح هذا االنفتاح وتوطيده فإن املتغير االقتصادي يتدخل بشكل ثانوي ووفق  

 

                                                           
)17( Voir G. Di Palma, To Craft Democraties, Berkeley University of California Press, 1990, cité et critiqué par 

M. Dobry, « Les voies incertaines de la transitologie. Choix stratégiques, séquences historiques, bifurcations 

et processus de path dependence », Revue française de science politique, vol. 50, n° 4-5, 2000, pp. 606 sqq. 
)18(  Ibid. 
)19( Voir S. M. Lipset, « Some Social Requisistes of Democracy: Economic Development and Political 

Legitimacy », The American Political Science Review, vol. 53, n° 1, 1959. 
)20( Voir V. Bunce, « Quand le lieu compte. Spécificités des passés autoritaires et réformes économiques 

dans les transitions à la démocratie », Revue française de science politique, vol. 50, n° 4-5, 2000 et 

« Rethinking Recent Democratisation. Lesson from the Postcommunist Experience », World Politics, 

vol. 55, janvier 2003. 
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 ثنائية سوسيولوجية -3

في علم  االنظرية التدرجية ونظرية التحوالت املتسارعة تعودان بال شك إلى تيارين مختلفين جد  

كما -االجتماع. في حين يؤكد األول )بقدر متفاوت من الصرامة( بأن تحوالت البنى ما بعد السياسية 

تفض ي إلى تحول في البنى السياسية. يسعى الثاني  -االقتصاد والثقافة أو ما يسمي "رأس املال االجتماعي"

الواقع، ال أحد منهم يقول بالضبط بدء مسارها. في  حالملعرفة ما الذي سوف يعزز نجاح الديمقراطية 

محدد تحدث  وضعالعبور من حالة إلى أخرى: فمع نظرية التدرج نحن ال نعرف في أي  جري سيكيف 

 الديمقراطية، ومع نظرية التحوالت نحن ال نعرف بالضبط ما الذي يؤدي إلى االنتقال.

لتدرج لشرح كيفية الخروج من أن نثق في نظرية ا وهلة ألول  امن وجهة النظر هذه، ال يبدو منطقي  

الدكتاتورية، ألنها ال تخبرنا كيف ستحدث وال تتنبأ بها. في الواقع، ومن وجهة نظر املذهب الليبرالي، يمكن 

 
 

 والهند لالقتصاد أن يتطور من أفضل إلى أفضل بينما يبقى االستبداد بأحسن حال. تقدم الصين هنا مثاال

 
 

ل دون إقامة دولة ديمقراطية. ومع ذلك، يمكننا أن نفعل التنمية لم تُح  ، ألن نقاط الضعف فيا مضاد  مثاال

ما يتعلق بنظرية التحوالت: التي ال تقول كيف سنصل إلى تحقيقها. بل تنطلق من حالة  الش يء نفسه في

أن نشق طريقنا من خالل العقبات  -بدرجات متفاوتة من النجاح-لتخبرنا كيف يمكننا  (21) للنظامأزمة 

 دون حل. منلكن تبقى مسألة بداية األزمة  ،إلنجاح عملية التحول الطارئة 

مواتية أن تتغير، املثال )البارادايم( على ذلك هو  أوضاعتقرر بعض األنظمة االستبدادية في ظل 

. بينما تنهار أنظمة استبدادية أخرى، هذه االنهيارات كانت نتيجة للتطورات الداخلية (22) اإلسبانياالنتقال 

 1988با الشرقية عام و طارئة، مثل إعالن انسحاب القوات السوفياتية من بلدان أور ث حوادالتي واجهت 
، (24)يل دوبري . لذلك يجب علينا أال نتجاهل "البنى"، حتى لو اضطررنا إلى إعادة تعريفها، كما يشير ميش(23)

                                                           
)21( Comme le remarque Ph. Schmitter, « Se déplaçant au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, 

“transitologues” et “consolidologues” sont-ils toujours assurés de voyager en toute sécurité ? », Annuaire 

de l’Afrique du Nord 1999, Paris, CNRS Éditions, 2002, p. 17. 
)22( Voir J. Colomer, « Transition by Agreement: Modeling the Spanish Way », American Political Science 

Review, vol. 85, n° 4 et Game Theory and Transition to Democracy: the Spanish Model, Aldershot, Edward 

Elgar, 1995. 
)23( Voir M. Dobry, « Les causalités de l’improbable et du probable : notes à propos des manifestations de 

1989 en Europe centrale et orientale », Cultures et Conflits, n° 17, 1995 ; T. Kuran, « The East European 

Revolution of 1989 : Is it surprising that we were surprised ? » American Economic Review, vol. 81, n° 2, 

1991 et « Now Out of Never: The Element of Surpise in the East European Revolution of 1989 », World 

Politics, vol. 44, n° 1, 1991. 
)24( Voir M. Dobry, « Les voies incertaines de la transitologie… », art. cit., p. 609. 
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 : إذا كان انهيار بلدان أوروبا الشرقيةفمن طبيعتها وتنظيمها تنبع قوة الحوادث العرضية. لنأخذ مثاال

من االضطرابات، فذلك  كثير، في حين يبدو أن األنظمة القائمة كان لديها القدرة على تحمل امفاجئ   معظمها

ن االستقرار الظاهري كان إ ثم، انسبي   اضعيف   ألن القبول الضمني للمحكومين ووالء جزء من النخب كان

سببه الوالء املزعوم من فئة تخلت عن األنظمة. وهو ما ينطبق على ما يسميه كوران "تزييف 

 . (25)التفضيالت"

في هذا النوع من الحاالت، تقوم بنية الحياة االجتماعية على أساس الخضوع املشترك الذي ال ينطوي 

ا فإن الحالة املستقرة للبنية ترتبط جزئي   ثم منو ب القيام به في وضع مختلف. على رؤية موحدة حول ما يج

، على األقل التي يستطيعون وضاعاأل بإدراك الفاعلين أنهم يستفيدون من حرية العمل التي تمنحهم إياها 

في النظام  فحسب آنيلى مواقف كل منهم. في هذا النوع من الحاالت، يمكن النقطاع إ اتصورها استناد  

 املزعوم أن يكون له عواقب بنيوية. 

  ااستبدادي   النتخيل نظام  
 
فعله القمعية. يسمح هذا النظام في سياق الضغوط  اتردبسرعة  امعروف

دون مخاطر. ومع  منلنظام، ومن حيث املبدأ فهو تنازل ا إلىالدولية النسبية بمظاهرة للمعارضين. بالنسبة 

عن  اهي من الفاعلية لدرجة يفسر فيها املعارضون هذا التنازل تعبير   ذلك، فإن سمعته في الصرامة

الضعف. ومن ثم فإنهم ينخرطون في نزاع متزايد، بحيث ال يمكنهم أن يتبعوا سوى خطين من الفعل: إما 

تعزيز القمع أو انهيار النظام، ما يعني شكلين من أشكال إعادة هيكلة النظام السياس ي. ومن خالل آليات 

 ثلة يمكننا أن نشرح االنهيار السريع لنظام أملانيا الشرقية.مما

عن ذلك الذي يظهر في نظرية التدرجية. في الواقع، ليست املسألة  اجد   ايبدو مفهوم "البنى" هنا مختلف  

هنا توزيع املوارد االقتصادية واالجتماعية من خالل طبقات السكان التي تقوم على مراحل بتعديل النظام 

الناتجة عن تفاعل جهد  کليةیالھ أي للهيكلية االجتماعية،ية وضعالاعي. ولكنها مفرزات السياقات االجتم

ما يتعلق بالتدرجية، يمكننا أن نقدم  . فينيمع اقی( سـل افي )ووفق   ةجماعي صورةبالفاعلين الذين يعملون 

أسباب املسألة أقل  إذالتي أدلى بها منظرو "تعبئة املوارد" حول تحليل الحركات االجتماعية:  نفسهااملالحظة 

دون تبيان كيف  من. لكن نظرية التدرج تناقش سؤال ملاذا، وتشرحه بالتطور (26) حصولهاأهمية من كيفية 

 يغير التطور األشياء. 

ة التحوالت املتسارعة، في حقيقة أن األول الفرق األساس بين النهجين، التدرجية ونظري يكمنفي الواقع، 

، امهم   اال يترك أي جزء للفاعلين وللعمليات املعرفية املشاركة في البنى االجتماعية. في حين يعطي الثاني جزء  

                                                           
)25( C’est l’analyse de T. Kuran, « The East European Revolution of 1989… », art. cit. Ce mécanisme est 

développé dans T. Kuran, Private Truths, Public Lies. The Social Consequences of Preferences Falsification, 

Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1995. 
)26( Voir J. MacCarthy et M. Zald, « Ressource Mobilization and Social Movments: a Partial 

Theory », American Journal of Sociology, vol. 82, n° 6, 1977. 
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لي هو أن النهج إ. ما يبدو أكثر حسما بالنسبة (27) االنعكاسية - ، للفاعلين وللعمليات املعرفيةابل حاسم  

 التدرجي يستلزم 
 
: باختصار يأتي االحق   ان النهج الثاني يستلزم مدى قصير  إ، في حين امسبق   امدى متوسط

ر 
ّ
لتحول باملعنى الدقيق للكلمة. ا إلىيفتقد  كليهما فإن النهجين ثم منو بنية املجتمع.  فيبعد حدوث ش يء أث

، هل يمكن إنتاجه، اسبق  صلة بما هو الحق، ولكن هل يمكن التنبؤ به م ابالتأكيد، قد يكون هذا التحول ذ

ننا إية مختلطة، أي إستراتيجوبأي طريقة؟ وهكذا ننتقل من مسألة االزدواجية السوسيولوجية إلى اعتماد 

 وجهة نظر الفاعل. صلحةملنترك وجهة نظر املحلل 

 

 يميركية مختلطة: املثال األ إستراتيج -4

اخو ، االتدرج ليس ُمرضي  من وجهة نظر الفاعل امللتزم بالتحوالت السياسية، فإن نهج  في املقام  صوص 

األول من الناحية الزمانية التي يتطلبها. يمكن للمرء أن يتصور بسهولة أن الناحية الزمانية في التحوالت 

، لكنها تتطلب لبدء اآللية حصول تغّير في العملية السلطوية، وهذا ىفضل صورةب الئمهتاملتسارعة سوف 

.  إذا وضعنا أنفسنا داخل منظور (28) سلسةية وضعدخلنا في  -ادة مسبق  ألسباب غير محد-يعني أننا 

لهم،  االفاعلين الداخليين امللتزمين بالتحوالت السياسية ومن وجهة نظر الفاعلين الخارجين املؤيدين أيض  

فإننا نتساءل عن الحاالت التي تجعل إعادة هيكلية النظام السياس ي ممكنة. قّدم مؤيدو التحوالت 

على تنظيمه القمعي،  حافظةاملانهيار النظام القائم بسبب الصعوبة التي يواجهها في  -1رعة عاملين: املتسا

انهيار النظام بسبب اختالل وظيفي كبير في تخصيص )تفاضلية(  -2ألسباب داخلية وخارجية على السواء؛ 

 . (29) السكاناملوارد، لكل من أنصاره وبقية 

، إلى الحد الذي لم امسألة اختالل توزيع املوارد لها دور ضعيف نسبي   ما يتعلق بالعالم العربي، فإن في

 (30) القائميحدث فيه تغيير جذري لتقويض التوازن 
 
، انهيار القدرة القمعية للنظام. وهو االحتمال ا. يبقى إذ

                                                           
)27( Sur cette distinction, voir aussi J. M. Colomer, « Appendix A: Structural versusStrategic Approaches to 

Political Change », in J. M. Colomer, Strategic Transitions. Game Theory and Democratization, Baltimore, 

The Johns Hopkins University Press, 2000. 
)28( Voir M. Dobry, Sociologie des crises politiques, Paris, Presses de Sciences-Po, 1992. 
)29( Voir J. M. Colomer, Strategic Transitions… op. cit., pp. 4-5, et B. Bueno de Mesquito, J. D. Morrow, 

R. M. Siverson et A. Smith, « Policy Failure and Political Survival: The Contribution of Political Instituion », 

The Journal of Conflict Resolution, vol. 43, n° 2, 1999. 
سوف نتجاهل تقارير التنمية البشرية لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي: فاملسألة ليست معرفة ما إذا كان الزعماء العرب  (30)

ا في ضمان رفاه سكانهم، ولك ن السؤال ما إذا كان هذا الفشل يؤدي إلى مساءلة األنظمة القائمة. ولكن قد فشلوا موضوعي 

ا من أي حركة اجتماعية. فهو من إنتاج املثقفين والباحثين العرب،  هذا التوازن ال يضغط على السكان وال يشكل جزء 
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 وبدرجات متفاوتة مؤيدو اإلصالح. إن األمل في هذا االنهيار مبني على فكرة أ
 
ن التنظيم الذي يعمل عليه عادة

خر آ تعبير، وبيةوضعالالبنيوي للدكتاتورية )مظهرها الشامل، إذا أردتم( يعتمد في الواقع على الديناميات 

( املواتية، وهي مواربة وضاعاأل )ية وضعالولكنه التجديد غير املحدود للحوادث  ،أن االستقرار ليس حالة

ق إلضعاف ائناحية العملية، يطرح السؤال عن طر ا على تزوير التفضيالت. من القابلة لالستمرار اعتماد  

ية الوحيدة التي يمكن أن توصل إلى مرحلة ستراتيجالقدرات القمعية لألنظمة القائمة، ويبدو أنها اإل 

االنتقال. تشير الحالة الراهنة والتجربة أنه كان هناك توقع ضعيف ملحّفز داخلي، ُيستجلب بطريقة 

املحفز الخارجي مغرية باإلشارة إلى عواقب إعالن غورباتشوف الصادر في ، بينما تبدو فكرة (31) تدرجية

. يشير هذا (32) الشرقيةا أوروبانسحاب القوات السوفياتية من بلدان  ا، معلن  1988كانون األول/ ديسمبر 

ام "البلدان الشقيقة" سابق  
ّ
  ال يمكنهم ااالنسحاب إلى أنه في حالة الفوض ى أو زعزعة االستقرار، فإن ُحك

ّ
إال

ام، و االعتماد على أنفسهم، وهو ما أدى إلى تحول في توقعات مختلف الفاعلين. 
ّ
 على بعضهميمكن للُحك

دون ضمان، ألنه سيكون من الضروري مواجهته من الشعب  من، أن يخشوا من استخدام القمع األقل

من املصالحة.  اوأكثر خطر  والبيئة الدولية املعادية. بعبارة أخرى، يبدو أن القمع قد يكون أكثر تكلفة 

من الثقة بأنفسهم في غياب الضمان  ا: فقد استمدوا مزيد  ذاتها للمعايير اوفق   ايتصرف املعارضون أيض  

 .(33) للحكام

ن اإلطار العاملي للمواقف إعلى أهمية املحاكاة في التحوالت الديمقراطية. أي  جوزيب كولومريصر 

( والقيود التنظيمية تجعل من املمكن لدول في مكان وزمان معين (34) املحدودةالعقالنية )بمعنى العقالنية 

أن تستنسخ النظم السببية الناتجة عن التوقعات االنعكاسية للفاعلين التي كانت قد أدت في مكان أو زمان 

يمكننا أن نتخيل أن التتابع الديمقراطي الذي أعقب االنسحاب  ثم من. (35) الديمقراطيةسابق إلى انتصار 

ية لتطبيق سلسلة إستراتيجا الشرقية كان ببساطة مصدر إلهام لألميركيين بأوروبتي من دول االسوفي

                                                           

هور لتدعيم فكرة ضرورة يمكن استخدامه لدى هذا الجم إذا املنظمات الدولية والحكومات "الغربية". ويستهدف أساس  

 اإلصالحات وليس إلطالقها.
 نظر:اأي من خالل تطوير اقتصاد السوق واملجتمع املدني.  (31)

 Voir J.-N. Ferrié, « Les limites d’une démocratisation… », art. cit. 
)32( Voir J. M. Colomer, Strategic Transitions…, op. cit. 
)33( Voir, par exemple, l’analyse de S. Lohman, « The Dynamics of Informational Cascades: the Monday 

Desmonstrations in Leipzig, East Germany 1989-91 », World Politics, vol. 47, n° 1, 1994. 
)34( Dans l’acception de H. A. Simon, Models of Bounded Rationality, Cambridge, Mass, MIT Press, 1982 ; 

voir aussi J. Elster, Le Laboureur et ses enfants. Deux essais sur les limites de la rationalité, Paris, Éditions de 

Minuit, 1987. 
)35( Voir J. M. Colomer, Strategic Transitions…, op. cit. p. 5. 
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. ومع ذلك، فإن الفارق امللحوظ بين العالم (36) العراقمماثلة من إضفاء الطابع الديمقراطي )املأمول( على 

كل منها هيكل سياس ي العربي وأوروبا الشرقية هو أن األنظمة االستبدادية العربية تتمحور حول ذاتها، ول

هذا ف لذلك، وهذه األنظمة ال تعتمد في بقائها على األنظمة املجاورة. (37) الخاصةمعين له معاييره التنظيمية 

 . اصعب   االتجزؤ في التنظيمات السياسية العربية يجعل من تأثير العدوى أمر  

كن ال يمكن أن نتجاهل أن هذه يمكننا بالتأكيد تصور دينامية للمحاكاة باملعنى الذي طرحه كولومر، ول

هو االتحاد  (38) محوريا الشرقية من خالل االنسحاب خاضعة لالعب أوروبالدينامية التي أطلقت في بلدان 

لجميع الفاعلين في كل عملية انتقال ديمقراطي،  ذاتهفي الوقت  اتي. هذا االنسحاب كان جلي  االسوفي

لحكام( وفرصة سياسية ا إلىغير مسبوق بالخطر )بالنسبة  اوسيغير توقعاتهم إلى حّد كبير، بمنحهم شعور  

 اكان مثمر   وتكهناتهم ملعارضين(. ومع ذلك، فإن مثل هذا التغيير في توقعات الجميعا إلى)بالنسبة  (39) سانحة

ألن مختلف األنظمة االستبدادية القائمة كانت على نحو ما منفتحة، بمعنى مستندة على ضمان خارجي  اجد  

دون شك لم يكن عراق صدام حسين بأي حال من األحوال  من. اكلي   فجأةالذي اختفى  -سوفياتيالوجود ال-

على تغيير التوقعات وطمأنة الفاعلين  اي كان قادر  ميركفي الشرق األوسط، لكن التدخل األ  امحوري   االعب  

لألنظمة االستبدادية،  يات البقاء"إستراتيجاإلقليمين. ومع ذلك، سوف نميز ما يدعوه دانيال برومبيرغ "

، فإن نفسها عن التغيرات التي تمليها تعديالت االستبداد بهدف إنشاء أنظمة "شبه استبدادية". وبالطريقة

يات البقاء إستراتيجالتي يبدأ من خاللها التحول الديمقراطي ينبغي أن تميز عن  (40)الحاسمة"ث حوادال"

 تحرير سياس ي بسيط وليس عملية تحول. حضموالتعديالت االستبدادية التي تعكس من جانبهم 

 

 التطورات في الشرق األوسط واالستثناء اللبناني -5

في الوقت الحالي سوى في  ااملنطق القائل بإمكان حدوث تغيير بعد تدخل للواليات املتحدة ال يبدو ظاهر  

السورية قد غير إلى حد كبير  ي القريب وعدائيته املعلنة للحكومةميركاملثال اللبناني. في الواقع، الوجود األ 

                                                           
)36( Voir T. Carothers et M. Ottaway, Uncharted Journey: Promoting Democracy in the Middle East, New 

York, Carnegie Endowment for International Peace, 2005, pp. 4 sqq. 
 عن مختلف األنظمة االستبدادية العربية واملعايير املحددة لكل منها، انظر: (37)

Voir N. Bernard-Maugiron et J.-N. Ferrié (dir.), Architectures constitutionnelles et démocratisation dans le 

Monde arabe, Égypte-Monde arabe, 3e série, n° 2. 
أن ون فترضيا في عمليات التوقع والتنسيق )أو عدم التنسيق( ملجموعة من الفاعلين، الذين ا رئيس  نعني بهذا العب   (38)

 اتيجياتهم.ستر إدعمهم أو انشقاقهم أو معارضتهم متغير مهيمن في املؤسسة تقوده 
)39( Suivant l’expression de S. Tarrow, Democracy and Disorder : Protest and Politics in Italy 1965-1975, 

Oxford, Clarendon Press, 1989. 
)40( Voir J. M. Colomer, Strategic Transitions…, op. cit., ch. 2 (notamment figure 2.2). 
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الطريقة التي استطاع بها املعارضون اللبنانيون الذين يتمتعون بسيادة محدودة في لبنان بمواجهة 

يم الخطر والفرص السانحة لعمل احتجاجي. في عقب اغتيال رفيق الحريري، و السوريين وشركائهم تق

 تنظيمملعارضون من إظهار مشاعرهم و للخطر بطريقة جلّية، بحيث تمكن ا ةتعرض الوضع في سوري

بإنشاء حكومة انتقالية  ا، وكان على الُحكام القبول أخير  اأصبح النشاط الجماعي الكبير ممكن  و أنفسهم. 

-يقودها نجيب ميقاتي، وهو شخصية معتدلة )من جانبهم(. نحن هنا في وضع حيث تحييد العب محوري 

  -ةالذي هو سوري
 
. لم يكن هكذا هو (41) االنتقالويعلن بدء املرحلة األولى من  للنظام احاسم   ايشكل حدث

الحال مع اإلصالح الدستوري املصري. إن انتخاب رئيس الجمهورية باالقتراع العام املباشر هو في حد ذاته 

( في توزيع السلطة. ألنه في حالة الفوض ى الراهنة، اية للتحرير، بمعنى تنازل ال ُيشكك )حتى هامشي  إستراتيج

بتسبيب املتاعب  ايمكن ألي مرشح أن يظهر بصورة جيدة في حملة رئاسية، وال يمكنه أن يأمل جّدي  ال 

عن االنتخابات البلدية في اململكة العربية السعودية، ومنح  نفسه لرئيس الدولة املصرية. يمكن قول الش يء

تشكل جزءا من املنطق التدرجي  حق التصويت للمرأة في الكويت. في الواقع، يبدو أن هذه التغيرات املختلفة

أكثر من منطق التحول. مع  -(42) الكبيرالذي تصدر مشروع الشرق األوسط -لإلصالح والتنمية الشاملة 

 من سيادة الحكام. االعلم أن هذه التغيرات ال تنزع شيئ  

 ةلسوري انسبي   اتحييد   ةغير مباشر  صورةبن تدخل الواليات املتحدة في العراق قد سبب إفي حين 

. من حيث املبدأ، ال يمكننا افتراض أن الواليات (43) اللبنانيةفي الحياة السياسية  ارئيس   االعب  ها وصفب

من أجل تعزيز التحرر السياس ي في لبنان. فكما الحظ جون  ةتحييد سوريها حسباناملتحدة كانت تضع في 

مصممة لتحقيقه، حتى مع العلم ية ستراتيجإلستر، فإن الهدف املواتي لفاعل ما، ليس بالضرورة نتيجة إل 

                                                           
ا إلى أن هناك مرحلة ثانية سوف تتبع. ولكن املرحلة الثانية لن يكون بإمكانها الحدوث إال إذا نشأت  (41) ال ش يء يشير مسبق 

املرحلة السابقة التي من شأنها أن تؤسس ما يلزم من أولويات. ينبغي لهذه الصيغة االسترجاعية أن تتجنب الخطأ الغائي 

  نظر:ااملقاربات التي تتناول تحوالت النظم. الذي يظهر بشكل أو بآخر ضمن عدد من 

Voir M. Dobry, « Les voies incertaines de la transitologie… », art. cit., pp. 592-593 et M. Camau, « La 

transitologie à l’épreuve du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord », Annuaire de l’Afrique du Nord 1999, 

Paris, CNRS Éditions, 2002. 
)42( Voir, par exemple, « What Strategy for the Greater Middle East ? », ESF Working Paper, n° 15, Bruxelles-

Londres Centre for European Policy Studies-The International Institute for Strategic Studies, 2003. 
ي. فهذه القدرة تمتلك ميركاأل  الفعل من تنبع ال الفرصة لهذه االستجابة على اللبنانية املعارضة قدرة ألن األقل على (43)

الخاصة والخيارات الخاصة للفاعلين. انظر تحليل سمير قصير: "املتشائمون سيقولون إن نهاية الوصاية  دينامياتها

في التاريخ كانت جميعها . متناسين أن الثورات 1559السورية في لبنان هي نتيجة للضغط الدولي الذي يجسده القرار 

أن تعبئة القوى الدولية لم تتحقق إال بتصاعد املقاومة  اإلقليمية أو الدولية. وهذا يتجاهل حقيقة األوضاعمدعومة من 

في املجتمع اللبناني ضد تطبيع التعسف البعثي، وال سيما ضد قرار الرئيس السوري بشار األسد بأن يمدد البرملان والية 

ا للمنطق السليم البسيط.     Un ») ظر:ناالرئيس اللبناني إميل لحود، على الرغم من عدم شعبية هذا األخير ووفق 

printemps arabe », La revue d’Égypte, n° 16, 2005). 
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. بل يمكن أن يكون نتيجة إلجراءات اتخذت ألغراض أخرى. يبدو لنا التسلسل (44) النتيجةبالسبب لهذه 

في العراق،  اتقرر الواليات املتحدة إثارة "حدث حاسم" من خالل التدخل عسكري  -1: اهو األكثر رجحان  ي تاآل

أي تعديل آلية التوقعات والتنبؤ لدى الحكام االستبداديين وكذلك لدى املحكومين؛ أي إنها تعتمد صراحة 

هذا األمل )في  -2للسلطوية.  اعلى تأثير املحاكاة، من خالل إنشاء حكومة ديمقراطية في منطقة مكرسة تمام  

أقل  فيديمقراطية عراقية هو أمر غير مستقر و أحسن األحوال( ال أساس له بشكل جزئي، إن إنشاء دولة

 ويجعل تطوير حركة اجتماعية واسعة في لبنان ةي يحيد سوريميركباملقابل، القرب األ  -3ا. تقدير ليس مثالي  

ا ي املباشر في العراق(، لم يعد ميرك. هذا التكوين املمّيز للمرحلة األولية من التحوالت )التدخل األ ممكن 

ه اآلتي فينتاجه. وتفسر خصوصيته بسهولة إوة على ذلك، ربما ال يمكن إعادة آخر، وعال  نتاجه في مكانإ
ّ
: إن

النظام، من خالل تثبيط قدرته القمعية، ألن  في ةي مباشر ميركالتكوين الوحيد الذي يؤثر عبره التدخل األ 

 -4ما كان فرصة للبنان. له. وهو  اا حقيقي  تهديد   كهذا ضغطهذا النظام )العراقي( هو الوحيد الذي يشكل 

لحلفائها االستبداديين، وهو تهديد  امعلن   افي الوقت نفسه، فإن قوة التزام الواليات املتحدة تشكل تهديد  

تبني  إلىألن يقودهم  ةملحوظ صورةبغير كاف إلى الحد الذي يقودهم إلى إجراء تنازالت كبيرة، ولكنه يكفي 

من التحرر تندرج في اإلطار التدرجي. إنها ال تحدث نتيجة لحدث سياسات تحريرية جديدة. هذه السياسات 

ية املسؤولة ميركية األ ستراتيجفإن اإل  ثم منو عكس ذلك تسعى لحماية نفسها من مجيئه. بحاسم، ولكنها 

 
 
فعل غير محددة، سواء  اتنها تهدف إلى إنتاج ردإية مختلطة، من حيث إستراتيج اعن هذا التسلسل هي إذ

لدى "خصومها" الذين يمكن تصور الصراع معهم.  ما الذين يصعب تصور الصراع معهم أأميركلدى حلفاء 

 تندرج هذه التفاعالت بحكم الواقع، على التوالي، في منطق التدرج وفي منطق التحول.

 

 الشارة والحدث الحاسم -6

ل اإل  ااآلن أن أي تحليل يجرى وفق   ايبدو واضح  
ّ
ية ستراتيجلالنتقال املتسارع فقط، ال يمكن أن يمث

دون الدخول في تفاصيل  منعلية املفترضة إلشارة ما، و ااملختلطة لألميركيين. ألنه يعتمد فقط على الف

ما يتعلق بالحكام الحلفاء. في  ية فيستراتيجعلية هذه اإل االسياقات. ومن ناحية أخرى، يمكنه تفسير عدم ف

يشكل نقطة االختالف بين إشارة تؤدي إلى حدث حاسم وإشارة تؤدي إلى سياسة تحرر بسيطة  الواقع، ما

 
 

، سياق توقع عواقب هذه اإلشارة، ثم الظهور واالتساع املتزايد للشرخ بين أداء يكمن في ثالث نقاط: أوال

تكون إشارة ا الضعف الالحق لصدقية الوضع الراهن للنظام، بحيث ، وأخير  (45) الشعبالحكام وتوقعات 

                                                           
)44( Voir J. Elster, Le Laboureur et ses enfants… op. cit. 

 اما يتعلق بفكرة التفريق بين التصورات التي يمتلكها الفاعلون حول وضعهم وحكمهم على السياسات العامة سبب   في (45)

 للمشاركة في حركة اجتماعية، انظر:

voir J. DeNardo, Power in Numbers, Princeton, Princeton University Press, 1985. 
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عّبر التفضيالت املتكونة سابق  
ُ
  اما كافية كي ت

 
  عن نفسها. فمثال

 
أي - إذا اقتنع املحكومون املعارضون فعال

وأقنعوا بعضهم باحتمال انخفاض القمع، ستبدو لهم املخاطر الناشئة عن ظهور تفضيالتهم  -الساخطون 

 حشد معهم. ، ألنهم سيكونون على يقين من وجوداالحقيقية ضعيفة نسبي  

 بمقارنة  (46) مصردعونا ننظر اآلن في قضية 
 

 حالة لبنان. ال يتعين على الحكام املصريين أن يخشوا تدخال

 - امباشر   اأميركي  
 

يرمي إلى عرقلة إدارتهم القمعية  -اقتصر على الحصار مأ اعسكري   سواء اتخذ شكال

 
 
. وهذا (47)اي  إستراتيج احليف   ّد تعفإن مصر  ،امعلن   اواشنطن خصم  ها ّد تعالتي  ةلسوري اللمعارضة. وخالف

ظاهرات تألغلبية العظمى من املعارضين، بحيث ال يمكن ملختلف الحكام و ا إلىبالنسبة  ايبدو واضح  

حشد جدي  
ُ
 .(48)في حركة أوسع تنطوي على "تدفقات إخبارية" ااملعارضين أن ت

إضافة إلى ذلك، فإن صدقية "إشارة" معينة تؤدي إلى حركة اجتماعية، تعتمد إلى حد كبير على صدقية 

أولئك الذين يرسلونها. إذا كانت قد وصلت من الجماعات التي لم تعتد التعبير عن معارضتها، سيكون من 

 مشت اتصورها لعدم كفاءة النظام تصور   ّد تعاألسهل على املجموعات األخرى أن 
 
 من ارك

ّ
. وإذا لم تصل إال

املجموعات املعتادة بدرجات متفاوتة على التعبير عن معارضتها، فلن يكون لإلشارة سوى نطاق ضيق، ولن 

تؤدي إلى تجميع كاف لتشكيل كتلة حاسمة تصل إلى املستوى الذي يضطر الحكام إلى املواجهة إما بالقمع 

مع حركة "كفاية"، وهي حركة احتجاجية  2005عام . وهو ما حدث في النصف األول من (49) بالخضوعأو 

على الترشيح املقبل للرئيس مبارك لوالية سادسة جمعت مختلف املعارضين، من الناصريين إلى اإلخوان 

                                                           
َرت (46) ّوِّ

ُ
 :كتاب في القضية هذه ط

 J.-N. Ferrié, « L’Égypte : des réformes nécessaires et périlleuses », Questions internationales, n° 15 (à 

paraître). 
 :نظرا. مهملة ليست ولكن قبل ذي من أهمية أقل أنها فيه شك ال مما (47)

voir J.-N. Ferrié, « L’Égypte : des réformes nécessaires… », art. cit. 
فيها  جري ي" على العالقة التي إخباريةالترجمة األقرب هي "تدفقات «"  cascade informationnelle"» نطلق مصطلح  (48)

 من غيره ليس نتيجة Bو  Aعلى أساس  Cو اختيار  Bعلى أساس الخيار  Aاختيار الخيار 
 

. والسبب في اختيار خيار ما بدال

 اكتشاف هذه الظاهرة في أملانيا الشرقية من: جرى تفضيل معين ولكن نتيجة التأثير الذي تمارسه الخيارات السابقة. 

 S. Lohman, « The Dynamics of Informational Cascades… », art. cit. Voir également S. Bikhchandani, 

D. Hirshleifer, I. Welch, « Learning from the Behavior of Others: Conformity, Fads, and Informational 

Cascades », Journal of Economic Perspectives, vol. 12, n° 3, 1998. 
 :نظرا املعتدلين املعارضين صدقية مقابل املتصلبين املعارضين عمل صدقية ضعف عن (49)

voir S. Lohmann, « The Dynamics of Informational Casacades… », art. cit., pp. 49 sqq. ainsi que S. Lohmann, 

« A Signaling Model of Informative and Manipulative Political Action », American Political Science Review, 

vol. 83, n° 2, 1993. Sur la question de la masse critique, voir J. DeNardo, The Power of Numbers, op. cit. 
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. ولذلك لم يشهد (50) الحركةمن أحزاب املعارضة التي لم تشارك تشكيالتها في  ناشطينب ااملسلمين، مرور  

 
 
يون من جانبهم لم يفعلوا أكثر ميرك" باملعنى املقصود في النظرية االنتقالية. األ احاسم   االنظام املصري "حدث

ية ستراتيجعلى العالقات اإل  حافظةاملمما ينطوي عليه املذهب التدرجي: ممارسة الضغط املتوافق مع 

  إذا حدث-حركة "كفاية" لم تنجز "الربيع العربي في القاهرة". إن الحدث الحاسم  ثم منالالزمة. 
 

 -مستقبال

 
 
  (51) الرئاس يبعملية التوريث  اسيكون مرتبط

 
 من تعديل قواعد تعيين رئيس الدولة. التي يبدو ال مفر منها بدال

 
 

أن تؤدي إلى  بهذا املعنى، إذا كان مفتاح التحول هو حدث حاسم، فإن التحررات التي يمكن احتماال

 
 
وليست تلك التي تحاول حماية نفسها من  اسم  حا ااالنتقال الديمقراطي هي فقط التحررات التي تتبع حدث

 
 
ية اإلنذار الصارم، لم تكن سوى إستراتيجالنهاية مقارنتها ب فيية، التي يمكن ميركاإلشارة األ  اهذا الحدث. إذ

 
 
لنظام االستبداد السوري في لبنان. في مصر، حيث اتخذت اإلشارة شكل زيادة الضغط بنسق  احاسم   احدث

تصورها. من وجهة النظر هذه، يبدو أن منهج التدرج مرتبط  الم يكن ممكن   كهذه صةبطيء هو التدرج، فر 

ا يزال هو املنهج السائد في محرجة، و ث حوادبسياسات التحرير التي تتبعها بعض األنظمة لتفادي وقوع 

 منصعوبة تحقيق الديمقراطية بطريقة منظمة  إلىية ال تعود ستراتيجيات املختلطة. هذه اإل ستراتيجاإل 

ية لصعوبة فرض الديمقراطية إستراتيجدون التسبب في أضرار مباشرة للنظم االستبدادية، ولكن وألسباب 

 بطريقة مفاجئة معها. 

ية حقيقية نافعة ولكنها نظرية اجتماعية خاطئة. هذا ليس هو الحال إستراتيجالتدرج  عّد لذلك يمكن 

  إذتحوالت املتسارعة، مع نظرية ال
 
 منقترحه التمييز بين مسارات تحرر يمن النموذج الذي  ايمكننا انطالق

 
 
التي هي الخطوة األولى  احاسم   ادون تحوالت مميزة للسياسات التدرجية ومسارات التحرر التي تتبع حدث

لحظة يقع الحدث  نحو االنتقال. ومع ذلك، فإن نظرية التحوالت ال تسمح لنا أن نفهم بالضبط في أي

 تأثير أي تغيرات.بالحاسم و 

فاوضات في مرحلة الحقة، ال يصف حقا آلية التوقعات واألفضليات والقرارات تربما كان التركيز على ال

. فال يمكن تقويض نظام من الخارج إال إذا فقد وبلورته احتمال حدوث حدث حاسم االتي تحدد مسبق  

 ه وصفبلسكان جزء كبير من ا إلىصدقيته بالنسبة 
 
ما يجب  ثم منو باملوارد ويشكل منظمة قمعية.  امتصرف

على املوارد والقمع. من وجهة النظر هذه، ال يمكننا أن نقتدي  حافظةاملتحليله هو قدرة النظام على 

يؤكد فاليري و ا الشرقية. فللمكان أهميته، أوروببسذاجة بالدراسات عن التحوالت الديمقراطية في بلدان 

 .(52) وجنوبهامن خالل التمييز بين التحوالت في شرق أوروبا بونس، 

                                                           
)50( Voir B. Rey, « Entre nouvelles formes de mobilisations et gestion étatique. L’opposition égyptienne en 

2004 », in F. Kohstall (coord.), L’Égypte dans l’année. Chronique politique 2004, Le Caire, Cédéj, 2005. 
)51(Voir C. Hassabo, « Gamal Moubarak au centre du pouvoir : une succession achevée ? », dans F. Kohstall, 

(coord.), L’Égypte dans l’année… op. cit. 
)52( V. Bunce, « Quand le lieu compte… », art. cit. 
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إن اتساع الفجوة بين أداء الحكام وتوقعات الشعب، الذي كان أساس "التدفقات اإلخبارية" وانهيار 

في العالم العربي، على الرغم من أنه يبدو كذلك. يعود  اا، هو ببساطة ليس مطروح  أوروباألنظمة في شرق 

 
 

رق بين الطموح املعروض واإلنجازات من غير االف إذ، اجد   امنخفض   ااألنظمة تبدي طموح   كون إلى  هذا أوال

، ألن السياسات ااملحتمل أن يشكل "إشارة" تسبب خيبة أمل للمعارضين املعتدلين أو للمواطنين. ثاني  

ها إلي تحتاج التدرجية املدعومة، بشكل يدعو للعجب، من خصوم الدكتاتورية توفر لألنظمة املوارد التي

إلدارة هذا التمايز. أي: إصالحات سياسية بالحد األدنى حتى ال يفقد الخصوم املعتدلون األمل، ومساعدات 

 كلهااألحوال  فيأن الوضع الراهن أفضل من املغامرة. ون ظنيفي التنمية حتى ال يفقد األمل أولئك الذين 

األنظمة االستبدادية. فال يمكن أن ُيحّفز االنتقال إلى على  حافظةاملإدارة هذين املتغيرين تعتمد على 

الديمقراطية إال بحدوث اضطراب في هذه اإلدارة. ولكن ال توجد أي نظرية ميكانيكية إلحداث مثل هذا 

 االضطراب.

 






	1- التدرجية
	2- التحولات المتسارعة
	3- ثنائية سوسيولوجية
	4- إستراتيجية مختلطة: المثال الأميركي
	5- التطورات في الشرق الأوسط والاستثناء اللبناني
	6- الإشارة والحدث الحاسم

