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الدميقراطية وقضايا  تأسيسه مسألَة  السياسات منذ  لألبحاث ودراسة  العريب  يويل املركز 

التحول الدميقراطي يف البلدان العربية اهتامًما بالًغا؛ وقد خصص لهذا مؤمترًا علميًا، يعقده 

كل عام للبحث يف هذه املسألة والقضايا وما يرتبط بهام من تحديات وإشكاليات. واختار املركز 
يف  وتأثرياتها  والدولية  اإلقليمية  األدوار  يف  البحث  هو  األهمية،  بالغ  موضوًعا  العام  لهذا 
التحوالت االجتامعية والسياسية ويف مسارات االنتقال إىل الدميقراطية يف البلدان العربية 
2011، والنظر يف عالقة هذه األدوار بتحفيز االنتقال الدميقراطي أو عرقلته.  منذ ثورات عام 
يهدف  بل  فحسب،  واإليجابية  السلبية  آثارها  وتوثيق  األدوار  هذه  رصد  املؤمتر  يستهدف  ال 
أيًضا إىل طرح مقاربات بحثية ُمعمقة لفهم ما يجري يف املنطقة، وتحديد أسبابه، ومعرفة 

تداعياته عىل مستقبل عمليات اإلصالح وعىل إمكانية االنتقال الدميقراطي بعد الثورات. 

وال يعني البحث يف مسألة دور العوامل اإلقليمية والدولية، بأي حال من األحوال، تبني تلك 
الرسديات االختزالية والتفسريات التبسيطية التي تحيل ما حدث يف املنطقة إىل عوامل من 
من  الحاالت  ُجل  يف  ينطلق  الحكم  نظم  فتغيري  الخارج؛  عىل  واملسؤولية  التبعة  إلقاء  قبيل 
الداخل، والقدرة عىل دفْع الخارج إىل تغيري مواقفه ال ميكن أن تتحقق يف ظل ضعف القوى 
فهٍم  إىل  الداخيل  التغيري  هذا  استناد  من  مناص  ال  لكن  وانقسامها.  بالدميقراطية  املنادية 
دقيٍق لتأثري هذه املسألة، وتقييم لألدوار التي ظلّت تؤديها القوى اإلقليمية والدولية يف 

هذا الصدد. 

لقد اهتمت األغلبية العظمى من أدبيات التحول الدميقراطي بالعوامل الداخلية، وذلك حتى 
وظهرت  الخارجية،  بالعوامل  االهتامم  إىل  الدراسات  بعض  اتجهت  حني  الباردة،  الحرب  انتهاء 
الدولية  املنظامت  ودور  السياسية  واملرشوطية  الدميقراطية  دعم  مبسألة  تهتم  دراسات 
العوامل  عىل  منصبًا  االهتامم  ظل  فقد  العربية،  املنطقة  يف  أما  العوامل.  من  وغريها 
الخارجية، منذ نشأة  للعوامل  السلبية  التداعيات  الطويل من  التاريخ  الرغم من  الداخلية، عىل 
الدول الُقطرية العربية يف النصف األول من القرن العرشين، مروًرا بتحول املنطقة إىل ساحة 
2011 وتحول كثري من دول املنطقة  ملا عرف بالحرب عىل اإلرهاب، وانتهاء باندالع ثورات عام 

إىل ساحة لتدخالت إقليمية ودولية. 

ظهر جليًا الدور الذي اضطلعت به قوى إقليمية ودولية يف التأثري يف تلك الثورات، وتوجيه 
إنتاج األنظمة القدمية املطلقة أو خلط األوراق يف الداخل.  دفة عمليات االنتقال نحو إعادة 
تحولت  البالد  لكّن  خارجية،  مساعدة  دون  من  النظام  إسقاط  املمكن  من  يكن  مل  ليبيا،  ففي 
إقليمية  أطراف  رعت  اليمن،  ويف  متعددة.  ودولية  إقليمية  قوى  لنفوذ  ساحة  إىل  رسيًعا 
املشهد  يف  القديم  الحاكم  الحزب  بقاء  إىل  انتهت  مبادرة  وقدمت  داخليًا،  وطنيًا  حواًرا 
السيايس، لتقوم إيران بدعم هذا الحزب وجامعة الحوثيني عسكريًا؛ وذلك لالنقالب عىل نتائج 
 2011 25 يناير  ثورة  إجهاض  خطة  كانت  ما  مرص،  ويف  طاحنة.  حرب  يف  البالد  وإدخال  الحوار، 
أنظمة  من  السخي  املايل  الدعم  لوال  لتنجح  األفواه  وتكميم  القمع  منظومة  إنتاج  وإعادة 
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خليجية، ولوال الدعم القوي من أوروبا وأمريكا وروسيا الذي اعتمد يف جزء كبري منه 
عىل صفقات التسليح، والصفقات التجارية السخية، وعىل استخدام خطاب "الحرب عىل 
حرب  إىل  ثورتها  تحولت  فقد  سورية،  أما  اإلرسائيليني.  مع  القوي  والتحالف  اإلرهاب"، 
مدمرة بحكم تدخل أطراف متعددة، إقليمية ودولية، تدخاًل عسكريًا مبارًشا؛ عىل رأسها 
مثل  مسلحة  ميليشيات  جانب  إىل  وتركيا،  األمريكية  املتحدة  والواليات  وإيران  روسيا 
الحراك  ذلك  اعترُب  إذ  مبارش،  سعودي  بتدخل  الحراك  أُجهض  البحرين،  ويف  الله.  حزب 
امتداًدا مبارًشا للنفوذ اإليراين. ولعل النجاح النسبي للثورة التونسية يرتبط ببعد البالد 
عن تنافس الدول الكربى إىل حٍد بعيد، وذلك عىل الرغم من أن قوى إقليمية حاولت 

التأثري يف املشهد السيايس هناك، وال تزال تحاول ذلك. 

فيها  دعمت  التي  الفرتات  يف  أنه  والبحث  باملالحظة  الجديرة  املفارقات  من  ولعل 
املنطقة  كانت  العربية،  باملنطقة  املطلق  الحكم  أنظمة  الغربية  الدميقراطية  الدول 
2011 انحساًرا ملحوظًا  تصّدر التطرف والعنف، بينام شهدت الفرتة التي تلت ثورات عام 
لذلك التطرف. لقد مثّلت تلك الثورات فرصة كبرية لتغيري األوضاع يف املنطقة وتقوية 
دولها بالشعوب، عرب فتح سبل املشاركة السلمية، وإقامة حكومات دميقراطية منتخبة 
مسؤولة أمام شعوبها، وقادرة عىل إدارة سياسات خارجية، تدافع عن املصالح الحيوية 
لشعوب املنطقة، وتُحقق قدًرا من التوازن يف العالقات بدول الجوار والعامل. لكّن ما 
حدث هو أن املنطقة، وبسبب عوامل كثرية داخلية وخارجية، تحولت إىل ساحة لرصاعات 
بعد  العريب  اإلقليمي  النظام  نشأة  منذ  مثيل،  لها  يسبق  مل  أجنبية  وتدخالت  أهلية، 

الحرب العاملية الثانية. 

وبحسب تقاليد املركز العريب لألبحاث يف التعامل مع مؤمتراته األكادميية، بوصفها 

مشاريع بحثية متكاملة، ُشّكلت لجنة علمية لهذا املؤمتر، أعدت ورقته املرجعية التي 

املشاركة  قواعد  وكذا  محاوره،  وحددت  ملوضوعه،  والبحثية  العلمية  الخلفية  تضمنت 
فيه. وخالل ما يربو عىل العام من إطالق الدعوة إىل املشاركة، تلقت اللجنة عدًدا كبريًا 
75 ورقة بحثية، أقرت منها  91 مقرتًحا. وتلقت اللجنة  من املقرتحات البحثية، قبلت منها 
من  محكاًم   40 من  أكرث  فيها  شارك  التي  العلمي  التحكيم  عملية  إجراء  بعد  ورقة،   21

األساتذة واملتخصصني العرب. 

النظرية  الجوانب  تغطي  جلسات  سبع  يف  يومني،  مدى  عىل  املؤمتر  بحوث  تُعرض 
للموضوع، مبا يف ذلك استعراض األدبيات األساسية ذات الصلة، وكذا الحاالت التطبيقية 
واملقارنة التي تخص أدوار القوى الدولية واإلقليمية، هذا فضاًل عن قضايا أخرى، مثل 
الدويل  االقتصاد  وقضايا  اإلرهاب،  عىل  والحرب  األمن  وقضايا  السياسية،  املرشوطية 



6

املتصلة  أبعادها  يف  وذلك  الدولية،  واملنظامت  الدولية،  املالية  املؤسسات  وأدوار 
الدميقراطي.  باالنتقال 

مؤمتر "العامل الخارجي وإشكاليات االنتقال الدميقراطي يف البلدان العربية  ويأيت 
قضايا  حول  السنوية  املؤمترات  لسلسلة  السابعة  الدورة  ضمن   "2011 عام  بعد 

موضوعات:  السابقة  الست  الدورات  تناولت  وقد  الدميقراطي.  والتحول  الدميقراطية 
ونظام  و"اإلسالميون  واتجاهات"،  تجارب  الدميقراطي:  الحكم  ونظام  "اإلسالميون 
وصناعُة  الطائفية  و"املسألُة  واألمة"،  والدولة  املواطنة  مسائل  الدميقراطي:  الحكم 
العربية"،  املجتمعات  يف  والسياسة  و"العنف  الكبري"،  العريب  املرشق  يف  األقليات 
"والجيل  العريب"،  الوطن  يف  الدميقراطي  التحول  مرحلة  يف  والسياسة  و"الجيش 

واالنتقال الدميقراطي". 

كان املؤمتر السنوي لقضايا الدميقراطية والتحول الدميقراطي قد أُدرج كنشاط أسايس 
ضمن أعامل مرشوع "التحول الدميقراطي ومراحل االنتقال يف البلدان العربية"، وهو 
إطار  2016، يف  يناير  الثاين/  كانون  لألبحاث يف  العريب  الذي دّشنه املركز  املرشوع 
القضايا  يف  العربية  البحثية  الجهود  دعم  إىل  والرامية  بها،  يضطلع  التي  الرسالة 
نحو  ومساراتها  وتحوالتها  وبناها  العربية  املجتمعات  تطور  تهمُّ  التي  واإلشكاليات 
لحاالت  معمقة  دراسات  إنجاز  املرشوع  يروم  والدميقراطية.  واالستقالل  الوحدة 
النظرية  املختلفة  إشكالياتها  وتحليل  العربية  البلدان  يف  الدميقراطي  التحول 
وإدارة  الرشيد،  الحكم  قضايا  يف  البحث  عن  فضال  هذا  والسياسية،  والسوسيولوجية 
شؤون الدولة واملجتمع، وقضايا املواطنة واملشاركة السياسية، والتطور الدستوري، 
والقضايا املتعلقة بأدوار الفاعلني السياسيني، والتنمية والعدالة االجتامعية واالقتصاد 

السيايس، وتأثري العوامل اإلقليمية والخارجية. 

يستند املرشوع يف منطلقاته إىل رؤيٍة تؤكد النظر إىل عمليات االنتقال الدميقراطي، 
مبا  واالجتامعيني؛  السياسيني  للفاعلني  ثقافية  سياسية  اجتامعية  مامرسة  بوصفها 
عىل  ويشدد  وتوافقات.  مساومات  وإجراء  ونقاشات،  حوارات  إقامة  من  ذلك  يعنيه 
والعدالة  واملواطنة  الدميقراطية  املؤسسات  دولة  إقامة  هدف  بني  الربط  أهمية 
االجتامعية، واألهداف التي تروم معالجة مشكالت األمن واالستقرار والتنمية والتبعية. 

لها  الدميقراطي  التحول  مؤمترات  اختيار  سياق  يف  تونس،  يف  املؤمتر  هذا  يُعقد 

رائدة يف  2011، أضحت دولة عربية  مكانًا النعقادها؛ لكونها، بعد ثورتها املجيدة يف 
الدولة  بناء  بنجاح، ويف مأسسة مرحلة جديدة يف  االنتقال الدميقراطي  خوض مسار 
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باتت  الدميقراطية، متخطيًة العديد من مصاعب مراحل االنتقال إىل الدميقراطية. وقد 
تونس منوذًجا عربيًا متقدًما، يربهن عىل إمكانية توافق القوى السياسية، واملشاركة 

يف بناء النظام الدميقراطي عىل الرغم من كل التحديات. 

األخرى،  العريب  املركز  أعامل  إىل  باإلضافة  املؤمتر،  هذا  انعقاد  يحفز  أن  يف  ونأمل 
الباحثني العرب عىل االستمرار يف البحث يف القضايا ذات الصلة مبسألة الدميقراطية 
معالجات  تقديم  يف  املساهمة  ويف  املختلفة،  وقضاياها  الدميقراطي  والتحول 

وإضافات بحثية جديدة.





جدول األعامل
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اليوم األول: الجمعة 21 أيلول/ سبتمرب 2018

التسجيل8:30 - 9:00

9:30 - 9:00
كلمة ترحيب: مهدي مربوك

افتتاح املؤمتر: عبد الفتاح مايض 

11:00 - 9:30

الجلسة األوىل

العامل الخارجي واالنتقال الدميقراطي: إشكاليات وأطر نظرية

رئيس الجلسة: منري كشو

محمد سعدي: االتحاد األورويب واملرشوطية الدميقراطية: اختبار ما بعد الربيع العريب

عبد الفتاح مايض: العوامل الخارجية يف أدبيات االنتقال الدميقراطي وخربات الثورات العربية

عز الدين حميمصة: دور مراكز البحث يف التأثري يف املوقف األمرييك من مسارات 

دة واملسارات  االنتقال نحو الدميقراطية يف البلدان العربية: النظريات املحدِّ

اسرتاحة قهوة11:00 - 11:30

13:00 - 11:30

الجلسة الثانية

سياسات الواليات املتحدة األمريكية تجاه الثورات العربية

رئيس الجلسة: عبد الرضا عيل أسريي 

محمد الرشقاوي: االنتفاضات العربية واملوقف األمرييك: أخالقيات السياسة أم 

إسرتاتيجيات املصالح؟
رضوان زيادة: السياسة األمريكية يف سورية من بداية الثورة حتى السيطرة الروسية 

   )2018 - 2011(
فوزية الفرجاين: دعم االنتقال الدميقراطي يف تونس )2011 - 2016(: دراسة يف 

السياسة األمريكية

اسرتاحة غداء13:00 - 14:30 



11

16:00 - 14:30

الجلسة الثالثة

تأثري القوى الدولية يف عملية االنتقال الدميقراطي يف املغرب العريب

رئيس الجلسة: منية الرقيق

فرج معتوق: فرنسا وثورات الربيع العريب: تونس مثااًل

أحمد قاسم حسني: دور القوى الخارجية يف االنتقال الدميقراطي: حالة ليبيا بعد اتفاق الصخريات

محمد أحمد بنيس: لَبْـرلة من دون دميقراطية: دور العوامل الخارجية يف استقرار 

السلطوية املغربية 

اسرتاحة قهوة16:00 - 16:30

18:00 - 16:30

الجلسة الرابعة

العامل الخارجي واالنتقال الدميقراطي: أبعاد اقتصادية وأمنية

رئيس الجلسة: معز السويس

حسن الحاج عيل وعديلة تبار: األمننة والدميقراطية يف القرن األفريقي: حاالت جيبويت 

والصومال والسودان
نوري دريس: الجزائر: تجربة تحول دميقراطي يف سياق فشل اقتصادي: الريع 

والجامعات الريعية بصفتهام نفيًا للسيادة ومكثًفا للتدخل الخارجي
عبده موىس: النيوليربالية والتحول الدميقراطي: أثر توجهات املؤسسات املالية 

الدولية يف تعزيز االستبداد )حالة مرص( 
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اليوم الثاين: السبت 22 أيلول/ سبتمرب 2018

10:30 - 9:00

الجلسة الخامسة

القوى اإلقليمية والثورات العربية يف املرشق العريب

رئيس الجلسة: حسن الحاج عيل

يارس جزائريل: إيران وتركيا والثورة السورية: الدور اإلقليمي والتحالفات الدولية 

فاطمة الصامدي: من تونس إىل سورية.. كيف تعاملت إيران مع الثورات العربية؟    

مهند مصطفى: التدخل اإلرسائييل يف الثورات العربية: دراسة الحالتني املرصية 

والسورية

اسرتاحة قهوة10:30 - 11:00 

12:30 - 11:00

الجلسة السادسة

القوى اإلقليمية والثورات العربية: قراءة يف األدوار واملسارات

رئيس الجلسة: فتحي الجراي

عبد الرضا عيل أسريي: املتغريات اإلقليمية وتأثريها يف مسار التحول الدميقراطي يف الكويت

أحمد إدعيل: الدور السعودي واإليراين يف اليمن وأثره يف االنتقال السيايس

مروة فكري: القوى السلطوية اإلقليمية واحتواء التحول الدميقراطي: حالتا السعودية وروسيا 

اسرتاحة غداء12:30 - 14:00
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15:30 - 14:00

الجلسة السابعة

العامل الخارجي واالنتقال الدميقراطي: حالة مرص

رئيس الجلسة: منري السعيداين

عامد حرب: الدول اإلقليمية ومسألة االنتقال الدميقراطي يف مرص 

دانا الكرد: العامل الخارجي وأثره يف االنتقال الدميقراطي: التدخل األمرييك يف حالتي 

مرص وبوليفيا
محمد املنشاوي: العالقات العسكرية املرصية - األمريكية ومسألة االنتقال الدميقراطي يف مرص 

اسرتاحة قهوة 15:30 - 16:00

17:30 - 16:00

جلسة ختامية

"استنتاجات وآفاق"

رئيس الجلسة: مهدي مربوك





املشاركون

امللخـصــات
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أحمد إدعيل

أستاذ محارض يف العلوم السياسية بجامعة ابن طفيل، القنيطرة باملغرب. حاصل عىل الدكتوراه يف العلوم 
السياسية من جامعة محمد الخامس بالرباط سنة 2006، عضو الهيئة العلمية للمجلة اإللكرتونية "رباط الكتب" 
والسياسات  النظم  وتحليل  السياسية،  الفلسفة  بني  البحثية  اهتامماته  تتوزع  وقضاياه.  بالكتاب  تهتم  التي 

العامة، ودراسة التحوالت السياسية واالجتامعية بالعامل العريب. وله أبحاث منشورة يف هذه املجاالت.

الدور السعودي واإليراين يف اليمن وأثره يف االنتقال السيايس

الورقة  تنطلق  وإذ  اليمن.  يف  السيايس  االنتقال  مسار  يف  واإليراين  السعودي  الدور  أثر  الورقة  تعالج 
من أن العوامل اإلقليمية تكتيس أهمية معتربة، رمبا تفوق أثر العوامل الداخلية، يف تفسري مآالت الثورة 
السياسة  تقلبات  مثل  املتغريات،  من  بجملة  ترتبط  اإلقليمية  العوامل  حدود  أن  أيًضا  تؤكد  فإنها  اليمنية، 
الدولية وموازين القوى العاملية، وطبيعة مصالح الفاعلني الدوليني واإلقليميني، فضاًل عن موضوع التدخل، 
املحلية  النخب  نضج  ومستوى  الداخلية،  الديناميات  وطبيعة  موارده،  ونوعية  للبلد،  اإلسرتاتيجي  واملوقع 
ووزن املعارضة السياسية. وتوضح الورقة أن التدخالت السعودية واإليرانية يف اليمن ساهمت يف إجهاض 
االنتقال إىل الدميقراطية هناك. فتنافُس الدولتني عىل الريادة والنفوذ اإلقليمي، وخشية السعودية من 
نجاح تجربة دميقراطية يف فنائها الخلفي، وتطلّع إيران إىل استغالل املوجة الثورية إلسبال ألوان مذهبية 
عىل الرصاع مبا يعزز نفوذها، كلها متغريات جعلت اليمن ساحة ملواجهات متعددة ُوظّفت فيها أدوات ناعمة 

وأخرى صلبة. 

فالخريطة  اإلكراهات.  من  بجملة  يصطدم  والريادة  الهيمنة  إىل  والسعودية  إيران  طموح  أن  الورقة  وترى 
الوالءات وتشكيل  الرغم من جهودها املتواصلة، توسيع  تيرّس إليران، عىل  ال  لليمن  االجتامعية واملذهبية 
أحالف دامئة. وتصطدم أدوار السعودية ببعض الحدود؛ فاملؤهالت الجيوسياسية والدميوغرافية والعسكرية 
ترجح كفة إيران يف خريطة التنافس والرصاع عىل مناطق النفوذ. وتنتهي الورقة إىل القول إن كان التحالف 
عن  تتمخض  قد  التي  التوازنات  فإن  سياسية،  تسوية  إىل  الوصول  إىل  يتطلع  السعودية  بقيادة  العريب 
نرص عسكري محتمل عىل صعوبته، ستكون هشة ومعرضة من ثّم لالنفراط الذي يغتذي من تراكم األحقاد 

واإلحساس باإلقصاء والغنب.
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أحمد قاسم حسني

تحرير دورية "سياسات عربية"، عمل  السياسات، مدير  العريب لألبحاث ودراسة  باحث فلسطيني يف املركز 
مدرًسا مساعًدا يف كلية العلوم السياسية يف جامعة دمشق، حاصل عىل الدكتوراه يف العالقات الدولية 

من جامعة فلورنسا يف إيطاليا. ترتكز اهتامماته البحثية عىل نظريات العالقات الدولية.

دور القوى الخارجية  يف االنتقال الدميقراطي:  حالة  ليبيا بعد اتفاق الصخريات

تهدف الورقة إىل دراسة الرصاع الدائر يف ليبيا وتداخالته اإلقليمية والدولية، مع الرتكيز عىل املرحلة التي 
كانون األول/ ديسمرب 2015.  يف  املغربية  الصخريات  مدينة  يف  الليبي  السيايس  االتفاق  توقيع  أعقبت 
تلك  بنت  حيث  الدنيا؛  بحدوده  واإلقليمية  املحلية  القوى  توافق  نتيجة  جاء  االتفاق  هذا  أن  الورقة  توضح 
القوى سياساتها الخارجية يف مراحل الرصاع يف ليبيا عىل أساس التوازن بني املخاوف من اآلثار السياسية 
واالقتصادية لالنتقال الدميقراطي الليبي عىل تلك القوى، وبني مصالحها وطموحها إىل مزيد من السيطرة 
الداخلية  العوامل  مجموع  إىل  يضاف  مهاًم  عاماًل  الخارجية  القوى  بني  املصالح  تناقض  مثّل  لقد  والنفوذ. 
األخرى التي ساهمت يف تعطيل عملية االنتقال الدميقراطي. لهذا تتمثل املشكلة البحثية لهذه الورقة يف 
مجموعة تساؤالت يركّز مجملها عىل دور القوى الخارجية املؤثرة عىل نحو أسايس يف املشهد السيايس 

الداخيل الليبي. 

وتخلص الورقة إىل أن الدول التي اعرتفت باالتفاق تتسم سياستها الخارجية باالزدواجية؛ ففي الوقت الذي 
اعرتفت باالتفاق ومخرجاته وشجعت البعثة األممية عىل تنفيذه مبا يضمن تحقيق االستقرار واستعادة األمن 
القومي.  وأمنها  نفوذها  ويعزز  مصالحها  يحقق  مبا  املستمر  بالتغري  القوى  تلك  حركة  متيزت  ليبيا،  يف 
الليبية ذات االرتباط بالقوى  وقد انعكس هذا يف صورة تناقض واختالف بني القوى السياسية والعسكرية 
من  مجموعة  تواجه  منه  نتجت  التي  الوطني  الوفاق  حكومة  جعل  بل  االتفاق،  عطّل  الذي  األمر  الخارجية؛ 
األزمات السياسية واالقتصادية واألمنية، يتداخل فيها املحيل والخارجي، وتؤثر عىل نحو مبارش يف عملية 

االنتقال الدميقراطي.
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حسن الحاج عيل أحمد

باحث سوداين، أستاذ وعميد سابق لكلية الدراسات االقتصادية واالجتامعية يف جامعة الخرطوم. حاصل عىل 
درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة شامل تكساس يف الواليات املتحدة األمريكية سنة 1992. 
وهو رئيس تحرير مجلة "دراسات اإلسالم املعارص". نرش له عدد من الدراسات والبحوث املحكمة، ومن كتبه 

األخرية  "خصخصة األمن: الدور املتنامي للرشكات العسكرية واألمنية الخاصة".

األمننة والدميوقراطية يف القرن األفريقي: حاالت جيبويت والصومال 

والسودان )باملشاركة مع عديلة تبار(

ترمي هذه الورقة إىل دراسة أثر األمننة يف منطقة القرن األفريقي يف التحّول الدميقراطي لثالث دول من 
التحّول  مسألة  جعلت  املنطقة  قضايا  أمننة  أن  الورقة  وتفرتض  والسودان.  والصومال  جيبويت  هي  املنطقة 
الدميقراطي تحتل مكانًا متدنيًا يف قامئة أولويات الدول الكربى، بينام أضحى خطاب محاربة اإلرهاب هو الطاغي. 
وتطرح الورقة األسئلة التالية: ملاذا غلب خطاب األمننة عىل خطاب الدميقراطية يف منطقة القرن األفريقي؟ 
وكيف تتفاعل آليات خطاب األمننة مع الواقع السيايس؟ وما دور املؤسسات اإلقليمية يف تعزيز خطاب األمننة؟ 
تستخدم الورقة منهجية تحليل الخطاب السيايس، كام تستخدم التحليل التاريخي املقارن الذي يعتمد عىل تحليل 
التتابع التاريخي للظواهر. وتتكون هذه الورقة من ثالثة أقسام: يتناول القسم األول مفهوم األمننة من حيث 
التعريف والنقاش العلمي حولها، كام يتناول تحليل خطاب اإلرهاب، وكيف فرّس هذا الخطاب بروز اإلرهاب، وينتهي 
القسم بعرض وتحليل خطاب األمننة الغريب تجاه أفريقيا. يف القسم الثاين، تتناول الورقة بالتحليل الحاالت الثالث. 

أّما القسم الثالث، فيقدم النتائج والخالصات العامة. 

أظهرت الورقة أن األمننة لها تأثري سلبي يف عملية التحّول الدميقراطي يف البلدان الثالثة، وأن أمناطها قد 
اختلفت من بلد إىل آخر وفًقا لدرجة األمننة التي تعرض لها البلد. وتؤيد هذه الورقة ما ذهبت إليه دراسة ابراهامسن 
من أن حاالت األمننة ال تأيت يف منط واحد، بل هي تتشّكل يف مدى متدرج يبدأ التعامل فيها مع الخطر من املعتاد 
وينتهي باالستثنايئ. وأبرزت الورقة أن خطاب األمننة تجاه جيبويت والصومال والسودان قد تعزز بالصور النمطية 
ألقاليم " الخطر" وبخطاب مكافحة اإلرهاب الجديد. وظهر تأثري األمننة يف التحّول الدميقراطي يف اتباع سياسة 
تحقيق األمن واالستقرار أواًل. ونتيجة لذلك ظهرت "االنتخابات السلطوية" يف جيبويت والسودان و"الدميقراطية 

العشائرية" يف الصومال.
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دانا الكرد

من  السياسية  العلوم  يف  الدكتوراه  عىل  حاصلة  السياسات،  ودراسة  لألبحاث  العريب  املركز  يف  باحثة 
جامعة تكساس يف أوسنت يف الواليات املتحدة األمريكية. ترتكز اهتامماتها البحثية عىل السياسة املقارنة 

والعالقات الدولية، وتحديًدا قضية فلسطني، واالستبداد يف العامل العريب وعالقته بالتدخل األمرييك.

العامل الخارجي وأثره يف االنتقال الدميقراطي: التدخل األمرييك يف حالتي 

مرص وبوليفيا

ترى هذه الورقة أن القدرة عىل التعبئة الجامعية الداخلية أصبحت، وعىل نحو متزايد، مرهونة بفاعلني دوليني 
وبالتحديد الفاعلني املهيمنني منهم يف دعمهم لالنتقال إىل الدميقراطية أو معارضته. وتخترب الورقة حالة 
بلدين هام بوليفيا ومرص من خالل دور الواليات املتحدة األمريكية بصفتها فاعاًل دوليًا يف التأثري يف التعبئة 

الجامعية يف الحالتني.

وتخلص الورقة إىل مجموعة من النتائج، أهمها أن من أبرز أسباب فشل التحول الدميقراطي يف مرص التاريخ 
الطويل من دعم الواليات املتحدة للسلطوية يف هذا البلد. فمرص مثلها مثل دول أخرى يف الرشق األوسط، 
مل تعارض الواليات املتحدة التحول الدميقراطي فيها فحسب، بل عملت عىل تأمني األنظمة السلطوية من 
خالل آليات مختلفة. كام أن اختالف خربات املعارضة يف مواجهة نظام سلطوي، إضافة إىل االنتقائية يف 
االستقطاب  من  حالة  مشّكلة  هوياتها،  حول  االلتفاف  إىل  املعارضة  مجموعات  يدفعان  والقمع،  التعاون 
فقد  بوليفيا،  يف  أما  مواجهتها.  عىل  دوليًا  املدعوم  السلطوي  النظام  قدرة  وتقّوي  املعارضة  تضعف 
عرقية  أصول  من  أنفسهم  الناس  يرى  حيث  الشعب؛  من  واسعة  رشائح  مخاطبة  عىل  اإلثني  التنوع  ساعد 
مختلطة واألهم من ذلك أن الواليات املتحدة مل تسَع لتأمني السلطوية يف أمريكا الالتينية بقدر ما فعلت 
يف الرشق األوسط. ونتيجة لكل ذلك نجد أن حالة االستقطاب مل يكن لها تأثريات ضارة يف أمريكا الالتينية 

كتلك التي يف الرشق األوسط.
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رضوان زيادة

باحثًا يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، فرع واشنطن. عمل مديرًا تنفيذيًا  باحث سوري، يعمل 
حقوق  لدراسات  دمشق  ملركز  ومديرًا  واشنطن  يف  واالسرتاتيجية  السياسية  للدراسات  السوري  للمركز 
اإلنسان، كام عمل باحثًا زائرًا يف عدد من الجامعات األمريكية، كهارفارد وكولومبيا وجورجتاون وجورج واشنطن. 
الدويل  القانون  السياسية من جامعة جورجتاون، ودبلوم يف  العلوم  تحصل عىل شهادة املاجستري يف 
لحقوق اإلنسان من الجامعة األمريكية يف واشنطن، ودبلوم آخر يف حل النزاعات املسلحة من جامعة قربص. 

نرش أكرث من 30 كتابًا باإلنكليزية والعربية، كام نرشت مقاالته يف العديد من الصحف العربية واألجنبية.

السياسة األمريكية يف سورية من بداية الثورة حتى السيطرة الروسية )2011 - 2018(

تعالج الورقة دور العامل الخارجي وتأثريه يف مسار الثورة السورية منذ عام 2011 وحتى 2018؛ وهي ترى 
أنه مع تحول الثورة إىل ثورة مسلحة، ثم حرب أهلية ونزاع دويل، أصبح للعامل الخارجي تدريجيًّا دورا أكرب 
العامل  تكمن أهمية دراسة دور  الوحيد. وهنا  العامل املؤثر  أن يكون  النهاية ويكاد  حتى صار حاساًم يف 
يف  املتحدة  الواليات  دور  عىل  رئيس  نحو  عىل  الورقة  تركز  السورية.  الثورة  مسار  يف  وتطوره  الخارجي 
الحايل دونالد ترامب.  الرئيس  باراك أوباما، وحتى فرتة  الرئيس األمرييك السابق  النزاع السوري، منذ فرتة 
كام تتناول الورقة الدور الرويس الحاسم يف حامية النظام السوري، ومنع سقوطه مع تحول سورية إىل 

ساحة حرب إقليمية ودولية.

السورية  للثورة  الداخلية  الديناميات  وتحلل  وتقرأ  التحليل،  يف  التاريخي  السيايس  املنهج  الورقة  تعتمد 
الرئيس  2018 مع إعالن  الثورة ومصريها حتى عام  لتحديد مسار  الداخلية والخارجية  العوامل  وكيفية تفاعل 
السوري.  املشهد  عىل  لروسيا  كاملة  سيطرة  لصالح  األمرييك  العامل  لينحرس  سورية  من  انسحابه  ترامب 
وتخلص الورقة إىل أن روسيا والنظام السوري وحدهام ميلكان خطة إسرتاتيجية تقوم عىل تكرار ما قام به 
بوتني يف الشيشان. أما الواليات املتحدة والغرب عموًما، فليس لديهام إسرتاتيجية يف سورية، كام أنهام 

ال يريدان تطوير إسرتاتيجية تلزمهام القيام بأي يشء.
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عبد الرضا عيل أسريي

العلوم  يف  الدكتوراه  درجة  عىل  حصل  الكويت.  جامعة  يف  السياسية  للعلوم  أستاًذا  يعمل  كويتي،  باحث 
السياسية والعالقات الدولية من جامعة كاليفورنيا، ريفر سايد. وحارض يف برنامج العلوم السياسية بجامعة 
نال عدًدا من  الكويت.  األمة يف  الكويت. عمل مستشاًرا سياسيًا ملجلس  العربية املتحدة وجامعة  اإلمارات 

الجوائز، وله العديد من البحوث املنشورة باللغتني العربية واإلنكليزية.

املتغريات اإلقليمية وتأثريها عىل املسار الدميقراطي يف الكويت

تعالج هذه الورقة تفاعل الكثري من املتغريات الداخلية والخارجية يف التأثري يف املسار السيايس وتجربة 
التحول الدميقراطي يف الكويت، منذ االستقالل وحتى اآلن. وترى أن طبيعة تأثري تلك املتغريات وكذا طبيعة 
التفاعل بني املتغريات الداخلية والخارجية قد اختلفت من مرحلة إىل أخرى. ويف ضوء ما تُشري إليه الدراسات 
النظرية من تأثري للعوامل الخارجية يف تجارب التحول الدميقراطي، تهدف الورقة إىل اختبار تأثري املتغريات 
الخارجية يف مسار التحول الدميقراطي يف الكويت؛ بالرتكيز عىل ما شهدته املنطقة العربية خالل العقد 
الحايل. وتستعرض الورقة تأثري املتغريات الخارجية، منذ نشأة الدولة وحتى أحداث الثورات العربية وطريقة 

تفاعلها مع الشأن الكويتي. 

تخلص الورقة إىل أن تأثري املتغريات الخارجية يف مسار التحول الدميقراطي يف الكويت مل يكن جديًدا، إال 
أن الجديد يف الحالة األخرية هو أنه كان من أسفل إىل أعىل عىل األمد القصري. وقد ترك هذا التأثري تداعياته 
عىل مجمل الحياة السياسية يف البالد، عىل نحو يتطلب معه إجراء إصالحات سياسية مهمة لرتسيخ التجربة 
الدميقراطية يف البالد يف مواجهة التحديات اإلقليمية والدولية املتوقع تزايدها مستقباًل؛ فمن الواضح أن 
الخارجية، سواء كانت دولية  الداخلية والضغوط  الخريطة  الداخيل وإحداثيات  هناك جدلية قامئة بني الوضع 
أم إقليمية. وهذه الجدلية تستلزم تغريًّا نوعيَّا يف سبل التعامل، مبا يواكب املرحلة السياسية والتغيريات 

الهيكلية الخارجية، وكذلك التغريات الدميوغرافية واالجتامعية واالقتصادية داخليًّا.
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عبد الفتاح مايض

التحول الدميقراطي يف املركز العريب  أستاذ العلوم السياسية يف جامعة اإلسكندرية، ومنسق مرشوع 
دنفر  وجامعة  بواشنطن،  ويلسون  وودرو  مركز  يف  زائرًا  أستاًذا  أيًضا  عمل  السياسات.  ودراسة  لألبحاث 
األمريكية، والربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة، ومؤسسة قرطبة بجنيف، وهو مختص يف نظم الحكم، والتحول 
والتحول  "العنف  كتبه  من  البحث.  ومناهج  الصهيوين،  العريب  والرصاع  السياسية،  والتنمية  الدميقراطي، 
الدميقراطي يف مرص"، "الدين والسياسة يف إرسائيل". حصل عىل درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية 

من جامعة كلريمونت للدراسات العليا بلوس أنجلوس عام 2005.

العوامل الخارجية يف أدبيات التحول الدميقراطي وخربات الثورات العربية

تتناول الورقة موقع العوامل الخارجية يف أدبيات التحول الدميقراطي وتطور االهتامم بهذه العوامل، فضاًل 
عن البحث يف أبرز العوامل الخارجية املؤثرة يف مسارات االنتقال إىل الدميقراطية بعد ثورات 2011 والثورات 
املضادة لها يف 2013. أشارت الورقة إىل أن اهتامم أدبيات االنتقال بالعوامل الخارجية ظل اهتامًما محدوًدا 
حتى تسعينيات القرن العرشين، عندما ظهرت أدبيات تهتم ببعض األبعاد الخارجية كمسألة دعم الدميقراطية 
واالعتامد  العوملة  ظاهرة  تصاعد  وأثر  الخارج،  من  الدميقراطية  وفرض  الجوار،  دول  ودور  واملرشوطية، 
املتبادل بني الدول عىل التحول الدميقراطي، وغري ذلك. وعىل الرغم من هذا، تظل الغلبة يف تلك األدبيات 

للعوامل الداخلية يف فهم عمليات االنتقال إىل الدميقراطية وتفسريها. 

وفيام يخص الدول العربية، كان تركيز األدبيات بصفة عامة عىل العوامل الداخلية، وال سيام العوامل الهيكلية 
كالنفط والقبيلة والثقافة والقبضة األمنية، وغريها. ومل تحظ العوامل الخارجية بالكثري من االهتامم؛ فقلاّم 
نجد ربطًا بني طبيعة نظم الحكم يف العواصم العربية واحتامالت االنتقال إىل الدميقراطية، وبني عوامل مثل 
الدعم الخارجي املايل والعسكري واملعنوي لهذه النظم، أو العالقات األمنية والعسكرية بني هذه النظم 
التفاعل مع االقتصاد العاملي والتبعية للخارج، أو استخدام خطاب الحرب عىل  والدول الكربى، أو ديناميات 
التسلطية. تشري هذه األمور بال شك إىل بعض  الدول  الدميقراطية ذاتها وصعود  تراجع  أو ظاهرة  اإلرهاب، 
أوجه االختالف بني مسارات التغيري يف الدول العربية وغريها من حاالت االنتقال الدميقراطي األخرى، وميكن 

أن تكون جزًءا من أي أجندة بحثية جادة يف االنتقال الدميقراطي.
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عبده موىس

واإلصالح  السياسية  التنمية  مبوضوعات  يهتم  السياسات.  ودراسة  لألبحاث  العريب  املركز  يف  مرصي  باحث 
من  العديد  قّدم  املستدامة.  التنمية  وقضايا  العامة  السياسات  وإصالح  اإلنسان  وحقوق  الدميقراطي 
املساهامت يف برامج تابعة لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، والوكالة الكندية للتنمية الدولية، وغريها. وله 
العديد من البحوث يف مجال تطوير سياسات التعليم، ودعم الدميقراطية يف مرص بعد الثورة. حصل عىل 
درجة املاجستري يف العلوم السياسية من جامعة القاهرة يف موضوع سياسات الهوية األوروبية وأثرها 

يف العالقات األوروبية املتوسطية.

النيوليربالية والتحول الدميقراطي: أثر توجهات املؤسسات املالية الدولية 

يف تعزيز االستبداد )حالة مرص(

تركز الورقة عىل رصاعات التوزيع وأثرها يف حفز اإلمكانية الدميقراطية أو إعاقتها. ويف سبيل ذلك، تطرح فرضية 
مفادها أن النيوليربالية الطرفية، كربامج وسياسات ورؤية، متثل عامل انشقاق اجتامعي وسيايس خالل مراحل 
االنتقال، ومبا يعيق رشط الوحدة الوطنية املطلوب إلحداث التحول الدميقراطي وترسيخها بل ويتضاد معه. وفيام 
تضع الورقة مسألة اإلقصاء االقتصادي والسيايس يف الحالة املرصية يف بؤرة تحليلها، فإنها حاولت تجاوز 
محدودية التصور الليربايل السائد، والذي ينظر إىل األطراف التي تم إقصاؤها عىل أنها تنظيامت سياسية فحسب 
 Selectorate وليس قوى طبقية واسعة )كالعامل مثاًل(. ويف مسعاها هذا، وظفت الورقة نظرية قاعدة االختيار
Theory لتفسري طبيعة رصاعات التوزيع، وكيف أنها يف الحالة املرصية تنجم عن مصالح فئوية خاصة مدفوعة 

مبؤثر خارجي هو اإلمالءات النيوليربالية. 

وتنتهي الورقة إىل أن اإلخالل السلطوي بالعدالة االجتامعية يجد جذره يف القرارات التوزيعية املنحازة التي 
تخّل بوضعيات الفئات املهمشة والفقرية، وتحطم العقد االجتامعي. وتؤكد أن الطبيعة الخاصة للنيوليربالية 
يف بلدان األطراف، وخصوصية رشوط تََشُكلها، تكمن يف عاملني، هام العالج بالصدمات وفق توصية املؤسسات 
املالية الدولية، والقمع السيايس واالجتامعي، وأن تالزم العاملني يظل ملمًحا مميزًا لصيغة النيوليربالية الطرفية 
التي يتبناها النظام العسكري. وتسترشف الورقة أن الضغوط االقتصادية من أجل حفز الدميقراطية وما يسمى 
املرشوطية الدميقراطية لن تؤيت أثرها يف الحالة املرصية، وال يف الحاالت الشبيهة بها؛ جراء تأثري "العنارص 

املضادة للدميقراطية" املضمرة يف منوذج النيوليربالية املفروض.
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عديلة  تبار

باحثة سودانية، حاصلة عىل إجازة الرشف يف العلوم السياسية وماجستري يف العلوم السياسية من جامعة 
الخرطوم. عملت مدرسة مساعدة ثم محارضة يف قسم العلوم السياسية بالجامعة. نرشت عدًدا من األوراق 
واألبحاث حول الشأن السوداين منها: "السياسة األمريكية تجاه حق تقرير املصري لجنوب السودان يف الفرتة 

من 2002 إىل 2011".

األمننة والدميوقراطية يف القرن األفريقي: حاالت جيبويت والصومال 

والسودان )باملشاركة مع حسن الحاج عيل(

ترمي هذه الورقة إىل دراسة أثر األمننة يف منطقة القرن األفريقي يف التحّول الدميقراطي لثالث دول من 
التحّول  مسألة  جعلت  املنطقة  قضايا  أمننة  أن  الورقة  وتفرتض  والسودان.  والصومال  جيبويت  هي  املنطقة 
الدميقراطي تحتل مكانًا متدنيًا يف قامئة أولويات الدول الكربى، بينام أضحى خطاب محاربة اإلرهاب هو الطاغي. 
وتطرح الورقة األسئلة التالية: ملاذا غلب خطاب األمننة عىل خطاب الدميقراطية يف منطقة القرن األفريقي؟ 
وكيف تتفاعل آليات خطاب األمننة مع الواقع السيايس؟ وما دور املؤسسات اإلقليمية يف تعزيز خطاب األمننة؟ 
تستخدم الورقة منهجية تحليل الخطاب السيايس، كام تستخدم التحليل التاريخي املقارن الذي يعتمد عىل تحليل 
التتابع التاريخي للظواهر. وتتكون هذه الورقة من ثالثة أقسام: يتناول القسم األول مفهوم األمننة من حيث 
التعريف والنقاش العلمي حولها، كام يتناول تحليل خطاب اإلرهاب، وكيف فرّس هذا الخطاب بروز اإلرهاب، وينتهي 
القسم بعرض وتحليل خطاب األمننة الغريب تجاه أفريقيا. يف القسم الثاين، تتناول الورقة بالتحليل الحاالت الثالث. 

أّما القسم الثالث، فيقدم النتائج والخالصات العامة. 

أظهرت الورقة أن األمننة لها تأثري سلبي يف عملية التحّول الدميقراطي يف البلدان الثالثة، وأن أمناطها قد 
اختلفت من بلد إىل آخر وفًقا لدرجة األمننة التي تعرض لها البلد. وتؤيد هذه الورقة ما ذهبت إليه دراسة ابراهامسن 
من أن حاالت األمننة ال تأيت يف منط واحد، بل هي تتشّكل يف مدى متدرج يبدأ التعامل فيها مع الخطر من 
املعتاد وينتهي باالستثنايئ. وأبرزت الورقة أن خطاب األمننة تجاه جيبويت والصومال والسودان قد تعزز بالصور 
النمطية ألقاليم " الخطر" وبخطاب اإلرهاب الجديد. وظهر تأثري األمننة يف التحّول الدميقراطي يف اتباع سياسة 
تحقيق األمن واالستقرار أواًل. ونتيجة لذلك ظهرت "االنتخابات السلطوية" يف جيبويت والسودان و"الدميقراطية 

العشائرية" يف الصومال.
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عز الدين حميمصة

باحث مغريب، حاصل عىل درجتي املاجستري والدكتوراه يف علم األديان من جامعة مونرتيال بكندا. يشغل 
 ،)ACFAS( عضوية عدد من الجمعيات والهيئات االجتامعية منها الرابطة الفرنسية الكندية للنهضة املعرفية
من  عدد  يف  شارك  مونرتيال.  جامعة  يف  واإلسالم  والتعددية  العوملة،  يف  الكندية  الباحثني  وجمعية 
الفعاليات العلمية الدولية، ونرُش له عدد من األبحاث باللغتني اإلنكليزية والفرنسية، كام شارك يف تأليف كتب 

منها "أسس التفسري القرآين يف مرشوع عبد السالم ياسني".

 دور مراكز البحث يف التأثري يف املوقف األمرييك من مسارات االنتقال

دة واملسارات نحو الدميقراطية يف البلدان العربية: النظريات املحدِّ

املؤسسة  العنارص  ما  وهو:  أخرى،  ثانوية  أسئلة  عنه  تتفرع  أساس  سؤال  عن  تجيب  أن  الورقة  هذه  تحاول 
هذه  تأثري  ولفهم  العريب؟  الربيع  ثورات  أثناء  العربية  املنطقة  يف  التحرر  قضايا  من  األمريكية  للمواقف 
الدور،  البحث والتفكري يف رسم هذه املواقف، ومحددات هذا  الورقة سؤااًل عن دور مراكز  العنارص طرحت 
وذلك من خالل منوذج التعامل مع ما عرف بالربيع العريب. وتعتمد هذه الورقة عىل تتبع مخرجات بعض مراكز 
أو  للواليات املتحدة  الخارجية  السياسات  التي تساهم يف رسم  الرئيسة  البحثية واإلعالمية  البحث واملنابر 
تؤثر فيها، وكذا عىل الترصيحات الرسمية، إضافًة إىل تتبع التحركات عىل األرض واملواقف من حركات التغيري، 

والثورة املضادة والحروب األهلية يف البلدان العربية. وتتخذ الورقة من تحليل الخطاب أداة منهجية. 

تتلخص القيمة املضافة لهذه الورقة يف كونها تحاول قراءة الخطاب األمرييك الداخيل، سواء لدى صناع 
النظريات  يف  البحث  عىل  تنبني  بنظرة  األمريكية،  الخارجية  السياسات  رسم  يف  املؤثرة  املراكز  أو  القرار 
قيمًة  األمريكية  املصلحة  يعتمد  املتبع  الخطاب  أن  والظاهر  األزمات.  خالل  املعتمد  والخطاب  له  املؤسسة 
أنها مجال لهذه  العربية عىل  ينظر إىل املنطقة  إجرائية. وهو  الباقي فال يعدو كونه مقاصد  أما  مطلقة، 
املصالح وربطها بالواليات املتحدة ارتباطًا أشبه ما يكون بعالقة املستعِمر باملستعَمر، بداًل من عالقة الرشكاء 
األكفاء فيام بينهم. وهكذا تحولت املواقف لدى صناع القرار األمرييك من االبتهاج والتعاطف إىل التحريض 

ضد فعاليات الربيع العريب.
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عامد حرب

والسياسة  الدولية  والعالقات  األمريكية  والسياسة  األوسط  الرشق  بشؤون  معني  أمرييك،  لبناين  باحث 
املركز  يف  لألبحاث  مديرًا  حاليًا  ويعمل  واشنطن.  يف  جورجتاون  جامعة  يف  مساعًدا  أستاًذا  عمل  املقارنة. 
العريب لألبحاث ودراسة السياسات، فرع واشنطن. وهو حاصل عىل درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية 
األبحاث والكتب  العديد من  له  الدميقراطي يف مرص وتركيا.  الجيش واالنتقال  بأطروحة عن  يوتا،  من جامعة 
للعالقات  واإلقليمية  املحلية  و"التحديات  األوىل"،  السنة  تقييم  العريب:  والعامل  "ترامب  منها  املنشورة 

األمريكية اإليرانية".

الدول اإلقليمية ومسألة االنتقال الدميقراطي يف مرص

أّدته الدول اإلقليمية يف تحول مرص من تجربتها الدميقراطية القصرية إىل  تعالج هذه الورقة الدور الذي 
2013. تقدم الورقة يف القسم األول فرضيتها الرئيسة، ومفادها أن قطر والسعودية  السلطوية يف عام 
واإلمارات العربية املتحدة والواليات املتحدة األمريكية هي الفواعل األشّد تأثريًا يف التحول الذي شهدته 
أحبطت  بينام  الدميقراطية،  إىل  السلطوي  الحكم  من  التحول  يف  املرصيني  إرادة  قطر  احرتمت  إذ  مرص؛ 
بقية الدول املذكورة البداية الدميقراطية، وساعدت عىل إعادة تأسيس السلطوية يف مرص. وتبدأ الورقة 
التحوالت  يف  الدولية  التأثريات  تأخذها  أن  ميكن  التي  املختلفة  باألشكال  املتعلقة  األدبيات  مبناقشة 
الدميقراطية، ثم تعالج كيف أن الواليات املتحدة، وهي الحليف الدويل املؤثر يف مرص، قد فشلت يف دعم 

التحول الدميقراطي، عىل الرغم من الترصيحات الرنانة ملسؤويل إدارة أوباما منذ عام 2009. 

وتخرج الورقة ببعض الدروس املستفادة من الحالة املرصية حول التأثريات اإلقليمية يف التحول الدميقراطي. 
أولها أن غياب الواليات املتحدة، وهي الفاعل الدويل املؤثر يف الحالة املرصية، قد منح الدول اإلقليمية 
الدول  أن  وثانيها  اإلسرتاتيجية.  مصالحها  يحقق  مبا  املرصية  الداخلية  الظروف  يف  والتأثري  التدخل  حرية 
لتقوم  التي تشهد تغيريًا تحتاج إىل موارد مادية  البلدان  التي تؤثر يف األحداث والتطورات يف  اإلقليمية 
بأدوارها. وثالثها أن الفاعلني اإلقليميني يف حاجة إىل داعمني محليني يف البلدان التي تشهد تحواًل، وذلك 

للمساعدة يف تنفيذ أجنداتهم.
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فاطمة الصامدي

باحثة أردنية، تعمل يف مركز الجزيرة للدراسات. عملت أستاذة مساعدة يف جامعة الزرقاء وجامعة الرشق 
االتصال  يف  الدكتوراه  ودرجة  األردنية،  الجامعة  من  املرأة  دراسات  يف  املاجستري  درجة  ونالت  األوسط. 
"التيارات السياسية يف  الكتب منها  الطباطبايئ بطهران. نرش لها عدد من  العالمة  الجامهريي من جامعة 

إيران"، و"العرب وإيران: مراجعة يف التاريخ والسياسة".

من تونس إىل سورية.. كيف تعاملت إيران مع الثورات العربية؟

تبحث هذه الورقة يف الكيفية التي قرأت بها إيران الثورات العربية، وكيف حاولت أن تجد منها مدخاًل لتعزيز 
نفوذها والتبشري بنموذج سيايس أسمته "الدميقراطية الدينية"، كام تبحث يف األسباب التي جعلتها ترتاجع 

عن حامسها تجاه الثورات. 

واعتربتها  إسالمية"  "صحوة  ومرص،  تونس  يف  خاصة  العربية،  الثورات  اعتربت  إيران  أن  إىل  الورقة  وتوصلت 
إىل  الحامس  فتحول  تريد،  ما  عكس  يسري  األمر  أن  وجدت  أن  لبثت  ما  لكن  سياستها،  صالح  يف  تصب  مرحليًا 
السورية  الثورة  اعتربت  إيران  أن  الورقة  وتوضح  عامة.  واإلسالميني  املسلمني  اإلخوان  إىل  أساًسا  ُوّجه  نقد 
"ظاهرة غري وطنية" جرى صناعتها يف الخارج. ولهذا اتسمت سياسة إيران تجاه سورية بالبعدين الواقعي 
عىل  الحفاظ  عرب  مصالحها  حامية  بهدف  األيديولوجية(  الشعارات  من  الرغم  )عىل  واألمني  الجيوسيايس 
نظام األسد، واعتبار املجموعات السلفية املعارضة له أكرب تهديد أمني لها. كام تأثرت سياستها تلك بطبيعة 
عالقات طهران بالرياض؛ فقد رأت أن سقوط األسد من شأنه أن يضعف من مكانة إيران أمام السعودية، وإىل 
زعزعة نفوذها يف العراق. وتنتهي الورقة إىل أن إيران سجلت تقدًما جيوسياسيًا يف سورية واملنطقة، 
لكن سياستها تجاه الثورات العربية جعلت منها وعىل عكس ما أرادت منوذًجا للديكتاتورية يف املنطقة، يف 
وقت كانت تأمل فيه أن تكون منوذًجا لـ "الدميقراطية الدينية". ولعل سقوط النموذج هو أكرب الخسائر التي 
منيت بها إيران، فضاًل عن تعزيز صورتها بصفتها دولة شيعية يف وقت كانت تسعى فيه لتقديم نفسها عىل 

أنها دولة قائدة يف العامل اإلسالمي.
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فرج معتوق

أستاذ التاريخ املعارص بكلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية بقسم التاريخ بجامعة تونس، وباحث متخصص يف 
بجامعة  زائرًا  أستاًذا  عمل  بباريس.  السوربون  من جامعة  الدكتوراه  درجة  عىل  الدولية. حصل  العالقات  تاريخ 
ماساشيوستس يف بوسطن يف الواليات املتحدة األمريكية، ويشغل إىل اليوم منصب أستاذ علم االجتامع 

.)IHEC - Carthage( السيايس باملعهد األعىل للدراسات التجارية بقرطاج

فرنسا وثورات الربيع العريب: تونس مثاال

االنتفاضة  تجاه  الفرنيس  الرسمي  املوقف  كان  كيف  التالية:  التساؤالت  حول  الورقة  هذه  إشكالية  تتمحور 
التي تحولت رسيًعا إىل ثورة؟ وكيف كان موقف املجتمع املدين من إعالميني ومثقفني ورموز  التونسية 
واألسابيع،  األيام  مرور  مع  الثورة  من  املواقف  تلك  يف  تطور  حصل  قد  أيكون  مختلفة؟  وسياسية  فكرية 

أم أنها بقيت عىل حالها؟ وأخريًا ما األسباب الكامنة وراء تلك املواقف؟ 

تخلص الورقة إىل نتائج عدة، أهمها أن صورة اإلنسان العريب تغريت بفضل حركات الربيع العريب؛ إذ أصبحت 
الثورة التونسية عىل وجه الخصوص حدثًا مهاًم ومؤثرا. وبانتفاضة الجامهري يف تونس ومرص وليبيا واليمن 
عنه،  الغرب  يتبناها  التي  النمطية  الصورة  عكس  العريب  لإلنسان  جديدة  صورة  انكشفت  والبحرين،  وسورية 
والتي ترى يف اإلنسان العريب صنفني، إما "الغني واملتغطرس"، وإما "الفقري واملستَغل الذي يعيش تحت 
قبضة الدكتاتورية". وتوضح الورقة أن الربيع العريب كان محط إعجاب لدى رشيحة فرنسية قليلة العدد، لكنها 
راسخة يف ثقافتها اإلنسانية من جهة، ويف صلب اإلرث الثقايف الفرنيس الحامل إلرث ثورة 1789 الفرنسية 
وميكن تقسيم  العدد.  كان مصدر قلق لرشيحة فرنسية قليلة  العريب  الربيع  أن  كام توضح  أخرى.  من جهة 
هذه الرشيحة إىل قسمني: األول يستكرث عىل العامل واإلنسان العريب أن يكون مفّجرًا للثورات والتمرد ضد 
الطغيان، والثاين يخاف من فكرة الثورة ألسباب سياسية ال تتعلق بالسياسة الداخلية لفرنسا أو أوروبا، وإمنا 
ألسباب خارجية تتعلق بإرسائيل ومستقبلها، بصفتها كيانًا غريبًا مزروًعا يف قلب املنطقة العربية يعيش بحق 

أزمة وجودية.
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فوزية الفرجاين

باحثـة تونسـية، حاصلـة عـىل درجـة الدكتـوراه يف اللغـة واآلداب والحضـارة عـن أطروحـة عنوانهـا "الواليـات 
املتحـدة والعـرب 1991 - 2008: دراسـة يف الهيمنـة واسـرتاتيجياتها". تشـغل عضويـة وحـدة املتخيـل بكليـة 
اآلداب والعلـوم اإلنسـانية يف صفاقـس. شـاركت يف نـدوات علميـة دوليـة وتهتـم بدراسـة القضايـا العربيـة 
األمريكيـة والبحـث يف اإلرهـاب والتطـرف. لهـا عدد من الدراسـات املنشـورة منهـا "بيانات ضد التكفري: دراسـة 

يف خطـاب املثقفـني العـرب".

دعم االنتقال الدميقراطّي يف تونس )2011 - 2016( - دراسة يف السياسة األمريكّية

الذي   2011 عام  بني  تونس  يف  الدميقراطي  االنتقال  تجاه  األمريكية  السياسة  بدراسة  الورقة  هذه  تهتم 
اندلعت فيه الثورة التونسيّة وعام 2016 الذي انتهت بنهايته والية الرئيس باراك أوباما. وقد انطلقت الورقة 
من التساؤالت التالية: ماذا يعني دعم االنتقال الدميقراطي يف السياسة األمريكية؟ وما عالقة هذه السياسة 
بإسرتاتيجية األمن القومي؟ وفيم تتمثّل الطرق والوسائل املعتمدة يف تنفيذها؟ وإىل أّي حّد لقيت هذه 

السياسة قبواًل وأثّرت تأثريًا فعليًّا؟ 

الدميقراطي يف تونس  االنتقال  تبّنت يف دعم  أوباما  إدارة  أّن  تبنّي  النتائج؛ فقد  الورقة إىل بعض  توّصلت 
سياستها  ولكّن  وتكامال،  واالقتصادي  السيايس  املعطيان  فيه  تداخل  الدميقراطي،  للتحّول  نظريًّا  منوذًجا 
فيه  الفاعلة  واألطراف  وأدواته  وطرقه  الدعم  مجاالت  أّن  واتضح  تتحّقق.  مل  الوعود  بعض  أّن  أثبتت  العمليّة 
متنّوعة، وأّن املجال األمني كان ذا أولوية. وهو ما دّل عىل أّن هذه السياسة ترددت بني الدوافع املثالية 
املتمثّلة يف تأييد الدميقراطية، وأولويات السياسة الواقعية الساعية لتحقيق املصالح اإلسرتاتيجية الثابتة. 
وتبنّي كذلك أّن هذه السياسة محدودة املقبولية والفاعلية؛ بسبب جملة من العوائق البنيوية واإلسرتاتيجية. 
ولهذا بات واضًحا أّن العوامل الداخلية يف تونس أشّد فاعلية؛ وذلك استناًدا إىل طبيعة الدميقراطية التي 
ال تُستورد وإمّنا هي مسار شائك وعسري يُعاش يف فضاء تطغى تفاعالته الداخلية عىل غريها من العوامل.
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محمد أحمد بنيس

كاتب وباحث مغريب. حاصل عىل الدكتوراه يف العلوم السياسية. يشغل عضوية اتحاد كتاب املغرب. صدرت 
له أعامل شعرية بالعربية واإلسبانية. وهو مراسل مجلة الحسيمة اإلسبانية يف الوطن العريب، ويكتب يف 
صحيفة العريب الجديد. شارك يف العديد من امللتقيات واملؤمترات العلمية، بدراسات منها "هيئة اإلنصاف 

واملصالحة ومسار العملية االنتقالية يف املغرب".

لربلة من دون دميقراطية: دور العوامل الخارجية يف استقرار السلطوية 

املغربية

العقود  امتداد  عىل  املغربية  السلطوية  استقرار  يف  الخارجية  العوامل  دور  مساءلة  إىل  الورقة  تهدف 
الثالثة األخرية، وتطرح تساؤالت جوهرية: كيف أسهمت العوامل الخارجية يف استقرار السلطوية املغربية 
دور  وما  الدميقراطية؟  نحو  بالتحول  تسمح  ال  معيّنة  حدود  ضمن  وسلوكها  بناها  لربلة  عىل  تشجيعها  عرب 
اآلن،  إىل  الباردة  الحرب  نهاية  منذ  املغريب،  السيايس  الحقل  عرفها  التي  االرتجاجات  يف  العوامل  هذه 
التحول  مرشوع  يف  للتأثري  املوارد  مختلف  الخارجيون  الفاعلون  عبأ  وكيف  العريب؟  الربيع  مبنعطف  مروًرا 

الدميقراطي يف املغرب؟ 

وتخلص الورقة إىل أنه بقدر ما ساهمت العوامل الخارجية يف توسيع هامش اللربلة يف الحقل السيايس 
املغريب، ساهمت أيًضا يف الحد من هذه اللربلة، خصوًصا مع غياب اإلرادة لدى الفاعلني يف الداخل إلنضاجها 
وتطويرها. وهو ما يؤكد أن البيئة الدولية للدميقراطية تظل بطبيعتها متناقضة. مل ينظر الفاعلون الدوليون 
الذي يعكس  باعتباره خريطة طريق محكومة بسقف زمني محدد؛ األمر  التحول الدميقراطي باملغرب،  إىل 
يرتدد  ال  فهو  املغريب،  النظام  أما  الدميقراطية.  بعجلة  الدفع  يف  تأثريهم  ومحدودية  هؤالء  جدية  عدم 
يف استثامر العوامل الخارجية التي تقف حجر عرثة أمام التحول الدميقراطي. إن قدرة النظام عىل توظيف 
العوامل الخارجية، إيجابيًّا وسلبيًا، خوَّلته هامًشا لتدبري التوازنات الداخلية، من خالل التحكم يف منسوب اللربلة 
داخل مؤسساته، والحفاظ عىل نواته السلطوية، والحيلولة دون دمقرطته مبا ميكن أن يُفيض إىل بناء تعاقد 

اجتامعي وسيايس جديد.
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أستاذ النزاعات الدولية يف جامعة جورج ميسن يف واشنطن، ومحلّل يف مركز الجزيرة للدراسات. عمل ضمن 
لجنة الخرباء التابعة لألمم املتحدة يف مجال آليات االنتقال السيايس، وهو حاليًا زميل يف مركز الرسديات 
املنشورة  كتبه  من  واشنطن.  فرع  العريب،  للمركز  االستشارية  األكادميية  اللجنة  وعضو  النزاعات،  وتحليل 
والحرب  و"املدنيون  العربية"،  االنتفاضات  أعقاب  يف  قطيعة  أم  استمرارية  التنوير؟  هو  "ما  باإلنكليزية 

املعارصة: النزاع املسلّح وأيديولوجيا الحرب".

االنتفاضات العربية واملوقف األمرييك: أخالقيات السياسة أم اسرتاتيجيات املصالح؟

ترى الورقة أن دراسة موقف الواليات املتحدة األمريكية من االنتفاضات العربية تقتيض تفكيك العامل الخارجي، ليس 
من منطلق ما هو مرتقب أو مفرتض من الداخل إىل الخارج فحسب، بل أيًضا يف اتجاه معاكس من الخارج إىل الداخل؛ 
ُمثُلِها وِقيمها  أي من رؤية واشنطن ذاتها ومبنطق مراعاة مصالحها اإلسرتاتيجية، ولو مبا قد يتعارض أحيانًا مع 
العليا وأدبيات سياستها الخارجية حول الحرية واإلصالحات الدميقراطية. كام تهتم الورقة مبدى ارتباط حركية االنتقال 

الدميقراطي العريب بتقلبات املّد الدميقراطي يف العامل. 

وخالصة ما توصلت إليه الورقة أنه من العبث التعويل عىل املسؤولية األخالقية لدى الواليات املتحدة يف عهد ترامب 
لدعم مسرية االنتقال الدميقراطي العريب؛ وذلك لثالثة أسباب رئيسة؛ أواًل، عدم تغري موقف ترامب من االنتفاضات 
العربية عندما قال يف إحدى تغريداته يف الخامس من متوز/ يوليو 2013 "’الربيع العريب‘ ال يؤّدي إىل نتائج إيجابية. 
ويقّوض  العريب،  املدين  املجتمع  مبادرات  اآلن  ترامب  الرئيس  يتجاهل  أن  غريبًا  فليس  سيئة!".  ونتائج  جيّد،  اسم 
أي دعم مايل أو معنوي أمرييك لها. فمنذ الشهور األوىل عىل دخوله إىل البيت األبيض، قّرر تقليص مخصصات 
املساعدات الخارجية بنسبة الثلث من مبلغها األصيل 42 مليار دوالر، وإْن كانت ال تزيد عن نسبة واحد يف املئة من 
امليزانية القومية األمريكية. ثانيًا، عىل خالف كلنتون وبوش االبن وأوباما، ال يتوّرع ترامب عن تهميش الحرية وحقوق 
اإلنسان يف الخطاب الرسمي للبيت األبيض ووزارة الخارجية. ويتعني عىل الكثري من املراقبني أن يعيدوا تفسرياتهم 
مليًّا لقراره االنسحاب من مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، فهذا القرار ميثل مجاراة ملوقفه األصيل من فلسفة 
احرتام حقوق اإلنسان. وثالثًا، عالوة عىل أن أمريكا ترامب دخلت حقبة االنعزالية وأدارت ظهرها لثقافة حقوق اإلنسان 
وداللتها املبدئية يف العالقات الدولية، مثة نذير شؤم آخر، هو تزامن الرباغامتية املصلحية لرتامب مع تراجع املّد 

الدميقراطي يف العامل؛ إذ تشري الورقة إىل أن وترية الدميقراطية تراجعت يف أربع وعرشين دولة العام املايض.
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محمد املنشاوي

عىل  حصل  كام  األمريكية،  آكرون  جامعة  من  السياسية  العلوم  يف  ماجستري  عىل  حاصل  وباحث.  صحايف 
اإلقليمية  اللغات والدراسات  برامج  الجامعة األمريكية يف واشنطن. مدير  إدارة األعامل من  املاجستري يف 
التلفزيون العريب يف واشنطن سابقا. من مؤلفاته  يف معهد الرشق األوسط يف واشنطن ومدير مكتب 

كتاب: "أمريكا والثورة املرصية" الصادر عن دار الرشوق املرصية عام 2015.

العالقات العسكرية املرصية-األمريكية ومسألة  االنتقال الدميقراطي يف مرص

تعالج الورقة تصور واشنطن ملا يجب أن تكون عليه "عقيدة الجيش املرصي القتالية"، وكيف أفرزت تطورات 
نادرة لواشنطن  - فرصة  العملية السياسية  الجيش يف  - واملتمثلة يف تدخل  األوضاع السياسية يف مرص 
لفرض تصوراتها والبدء يف عملية تغيري فعيل لعقيدة الجيش املرصي، مبا يتوافق مع تصورات واشنطن 
ومصالحها التي ال ترتبط عىل اإلطالق برضورة تحول مرص تجاه اإلصالح السيايس. وتحاول الورقة اإلجابة عن 
األسئلة التالية: هل هناك عالقة بني تطورات السياق الداخيل يف مرص بعد متوز/ يوليو 2013 وقدرة واشنطن 
عىل تغيري عقيدة الجيش املرصي؟ وهل استغلت واشنطن مامرسات الجيش املرصي وسلوكياته تجاه عملية 
التحول الدميقراطي الوليدة، من أجل تحقيق هدف إسرتاتيجي أمرييك قديم، يتمثل يف تغيري عقيدة الجيش 

املرصي مبا فيها تغيري طبيعة تسليحه؟ 

ومام تخلص الورقة إليه أن واشنطن تعتقد أنها تنجح يف مسعاها القديم لتغيري العقيدة القتالية للجيش 
املرصي، وساعدها يف ذلك تطورات الداخل املرصي الذي يركز فيه الجيش باألساس عىل مكافحة اإلرهاب 
الدور املرصي يف  بأهمية  األمريكية  الدوائر  إقناع  النظام املرصي يف  الرغم من فشل  داخل مرص. وعىل 
خدمة املصالح اإلسرتاتيجية لواشنطن، أو أن تعرض القاهرة نفسها عىل أنها دولة قائدة مؤثرة يف ملفات 
مهمة لواشنطن، كملفات ليبيا وسورية واليمن أو حتى القضية الفلسطينية، جاء تربير وزارة الخارجية مليزانية 

عام 2018 الفيدرالية مؤكًدا أهمية دعم مرص يف مجال مكافحة اإلرهاب.



33

محمد  سعدي

باحث مغريب، يعمل أستاًذا للعلوم السياسية وحقوق اإلنسان يف جامعة محمد األول بوجدة يف املغرب. 
يف  الدكتوراه  درجة  نال  بفرنسا.  ليموج  جامعة  من  للبيئة  واملقارن  الدويل  القانون  ماجستري  عىل  حاصل 
األبحاث والدراسات  نائب رئيس مركز  الدولية".  للعالقات  الجديدة  "الدينامية  بأطروحة عنوانها  العام  القانون 
والفرنسية،  واإلنكليزية  العربية  باللغات  منشورة  دراسات  له  سابًقا.  اإلنسان  وحقوق  واللجوء  الهجرة  يف 

وكتب منها "مدخل للعلوم السياسية: دراسة يف األصول النظرية".

االتحاد األورويب واملرشوطية الدميقراطية: اختبار ما بعد الربيع العريب

تجادل الورقة بأن املرشوطية الدميقراطية لالتحاد األورويب أصبحت تحتاج إىل إعادة نظر معمقة، وإىل تفكري 
2011. فلم يعد  جديد يف آليات دعم اإلصالحات السياسية يف دول العامل العريب، بعد الحراك العريب عام 
من املجدي استمرار الرتكيز عىل األمن واالستقرار والتنمية االقتصادية عىل حساب اإلصالحات الدميقراطية. 
الدميقراطية  املرشوطية  معامل  عن  للبحث  االستقرايئ  التحلييل  املنهج  منطلق  من  الورقة  تسعى 
وموقعها يف السياسات األوروبية للجوار والرشاكة. وتتساءل: كيف ينظر االتحاد األورويب إىل قضية التحول 
الدميقراطي يف العامل العريب قبل الحراك العريب وبعده؟ وإىل أي حّد نجحت السياسات األوروبية املرتبطة 
باملرشوطية الدميقراطية يف دعم ديناميات الحراك العريب وتفاعالته؟ أال ميكن لغلبة منطق الحفاظ عىل 
دعم  ملنح  املتاحة  اآلفاق  وما  الصلبة؟  نواتها  من  املرشوطية  تفرغ  أن  اإلرهاب  ومكافحة  واالستقرار  األمن 

حقيقي لإلصالحات السياسية الدميقراطية داخلها؟ 

يقدم  الذي  األورويب  االتحاد  سياسات  يف  أسايس  مبدأ  الدميقراطية  املرشوطية  أن  إىل  الورقة  وتخلص 
نفسه عىل أنه مروج ومحفز للدميقراطية، و"كقوة معيارية". لكّن الواقع غري ذلك؛ ألن االتحاد فّضل يف كثري 
من األحيان االعتبارات اإلسرتاتيجية عىل حساب املقاييس املعيارية واألخالقية. وما زال الرصاع واالرتباك الحاد 
داخل سياسات االتحاد األورويب قامئني بني خيارين: الرهان عىل االستقرار مع التضحية باملثل الدميقراطية 
لتحقيق اإلصالحات عىل املدى املتوسط والبعيد، أو الرهان عىل التحول الدميقراطي والضغط إلرساء فعيل 
لقيم دولة القانون وحقوق اإلنسان، بصفتها رشطًا رضوريًا لتحقيق االستقرار وعدم الرضوخ لفكرة استدامة 

األنظمة التسلطية لضامن االستقرار.



34

مروة فكري

درجة  عىل  حاصلة  القاهرة.  بجامعة  السياسية  العلوم  قسم  يف  مساعدة  أستاذة  تعمل  مرصية،  باحثة 
الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة نورثرين ببوسطن يف الواليات املتحدة. شغلت عدًدا من املناصب 
املنشورة:  دراساتها  من  األكادميية.  الجوائز  من  العديد  وحازت  جامعات  عدة  يف  التعليمية  األكادميية 

"السياسة اإلرسائيلية تجاه الهند والصني"،  "التحوالت األمنية والدولة القومية: دراسة نظرية".

القوى السلطوية اإلقليمية واحتواء التحول الدميقراطي: حالتا السعودية وروسيا

إقليميًا،  املؤثرة  السلطوية  اإلقليمية  الدول  من  باعتبارهام  والسعودية؛  روسيا  حالتي  عىل  الورقة  تركز 
أيًضا(.  وروسيا  )السعودية  حديثًا  وتعززت  تحديًدا(  روسيا  إىل  )بالنسبة  التسعينيات  منتصف  منذ  برزت  والتي 
تتناول الورقة النفوذ الذي مارسته كل منهام يف مسارات االنتقال يف الدول القريبة منها جغرافيًا أو التي 
متثّل أهمية جيوسياسية خاصة لكليهام؛ نظرًا إىل كونهام تقعان يف إقليمني ميثالن مركزًا للسلطوية يف 
العامل – هام االتحاد السوفيايت السابق والرشق األوسط – وذلك من خالل محاولة اإلجابة عن التساؤلني: كيف 
أثر ذلك يف مسار  القريب؟ وكيف  الجوار  الدميقراطية يف دول  التحوالت  اإلقليمية  السلطوية  الدول  أدركت 

التحول يف الدول املعنية؟ 

خلُصت الورقة إىل عدة استنتاجات، أهمها: أن يف حالتي روسيا واململكة العربية السعودية تكون الفواعل 
الخارجية منخرطة يف مباراتني أساسيتني: املباراة األوىل مرتبطة ببقاء النظام، واملباراة الثانية هي تأمني 
مصالحها اإلقليمية الجيوسياسية. يضاف إىل ذلك إدراك كل من روسيا والسعودية لالحتجاجات وحركات التمرد 
عىل أنها "مصدر تهديد" ومنط ميكن إعادة إنتاجه عىل املستوى الداخيل. ولذلك أصبحت محاربة الثورات حجر 
زاوية يف اإلسرتاتيجية األمنية لكل من موسكو والرياض. وتزداد فاعلية الدعم السلطوي الخارجي مع وجود 
معارضة دميقراطية ضعيفة يف الدولة املستهدفة، واحتفاظ النظام الحاكم القديم بتامسكه، وعدم توافر 
التهديد  إذا ما كان تصور  الخارجي، حتى  الدعم السلطوي  بينام تقل فاعلية  دعم دميقراطي خارجي قوي. 
لدى الدولة املتدِخلة قويًّا، كلام كانت هناك معارضة دميقراطية قوية يف الدولة املستهدفة وعدم متاسك 

النظام الحاكم ووجود دعم دميقراطي خارجي قوي.
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مهند مصطفى

الكرمل:  ملدى  عاًما  ومديرًا  األكادميية  الدراسات  كلية  يف  مشاركًا  محارًضا  يعمل  فلسطيني،  باحث 
املركز العريب للدراسات االجتامعية التطبيقية، يف حيفا. صدر له العديد من الكتب والدراسات العلمية يف 

مجالت محكمة حول االنتقال الدميقراطي يف العامل العريب، والسياسة اإلرسائيلية، والقضية الفلسطينية.

التدخل اإلرسائييل يف الثورات العربية: دراسة الحالتني املرصية والسورية

التطورات  العربيّة، وتداخلها مع  الثورات  الورقة إىل تحليل السلوك واملواقف اإلرسائيلية تجاه  ترمي هذه 
التي حدثت منذ اندالع الثورات يف كانون األول/ ديسمرب 2010. وذلك من خالل دراسة السياسات اإلرسائيلية 
الخطاب  تحليل  عىل  املسألة  هذه  معالجتها  يف  الورقة  وتعتمد  تحديًدا.  والسورية  املرصية  الحالتني  تجاه 
العربيّة  الثورات  حول  إرسائيلية  سياساتيّة  وأوراق  إرسائيليني  ملسؤولني  ترصيحات  يشمل  مبا  اإلرسائييل 

وتحوالتها من جهة، والسلوك السيايس تجاه بعض دول الثورات، ال سيّام مرص وسورية، من جهة أخرى. 

وتنطلق الورقة من مجموعة من املقوالت، أواًل: أن الفكر الصهيوين والتوجهات اإلرسائيلية معادية للتحوالت 
نحو  انتقال  عمليات  إنجاز  إىل  الرامية  العربية  الثورات  أصابت  ثانيًا:  العربية،  املنطقة  يف  الدميقراطية 
الدميقراطية إرسائيل بقلق وخوف كبريين يف املرحلة األوىل من موجات التحول الدميقراطي، والتي مُيكن 
2011، إىل االنقالب العسكري يف متوز/ يوليو 2013.  الثاين/ يناير  الثورة املرصية يف كانون  تحديدها من 
يف  جديدة  إسرتاتيجية  مرحلة  ستشكل  العربية  الثورات  أن  تقييمها  يف  إرسائيل  رأت  املرحلة،  هذه  ففي 
املنطقة ال تصب يف مصالحها. ثالثًا: يف املرحلة الثانية من الثورات العربية )مرحلة الثورات املضادة للثورات 
التأثري  مرحلة  إىل  ومصالحها  مكانتها  عىل  اإلسرتاتيجي  القلق  موقع  من  إرسائيل  انتقلت  الدميقراطية(، 
مبارش  نحو  عىل  املضادة،  الثورات  مع  والتحالف  نفوذها،  تعزيز  نحو  الثانية  املرحلة  مآالت  من  واالستفادة 

وغري مبارش.



36

نوري دريس

باحث جزائري، يعمل أستاًذا محارًضا ورئيًسا لربنامج االجتامع السيايس بجامعة سطيف 2. نال درجة الدكتوراه 
يف علم االجتامع السيايس عن أطروحة تناولت "املامرسات الريعية، الزبونية السياسية وإشكالية املجتمع 
ضمن   نرشت  أبحاث  عدة  له  الدولة-املجتمع".  للعالقة  سيسيولوجية  مقاربة  املعارصة:  الجزائر  يف  املدين 

كتب، منها "اإلسالميون وقضايا الدولة واملواطنة"، و"دراسات يف سوسيولوجيا األزمة: الجزائر منوذًجا".

الجزائر: تجربة تحول دميقراطي يف سياق فشل اقتصادي: الريع والجامعات 

الريعية بصفتهام نفًيا للسيادة ومكثًفا للتدخل الخارجي

تخترب الورقة فرضية مفادها أنه ال ميكن استبعاد دور العامل الخارجي، اإلقليمي والدويل، يف دعم االستبداد 
يعني  ال  األنظمة  هذه  دعم  عن  الخارجية  القوى  توقف  أن  إىل  االنتباه  يجب  ولكن  املضادة.  الثورة  وقوى 
بالرضورة أن التحول الدميقراطي سينجح. يجب التمييز بني تفسري مرتكزات االستبداد ورشوط تحرر ديناميكية 
الدمقرطة. ترى الورقة أن ارتباط املجتمعات العربية اقتصاديًّا بالريع والسوق العاملية هو أحد أهم أسباب 
الجامعات  تدرك  كام  املنتجة.  الرأساملية  نحو  أواًل  بالتحول  مرتبط  األخري  هذا  ألن  الدميقراطي؛  التحول  فشل 
التي تتمتع بها. ولهذا، تعمل عىل  الريعية جيًّدا أن فقدان السلطة يعني فقدان كل االمتيازات االقتصادية 

إجهاض كل تحول نحو الرأساملية املنتجة وتفادي الخضوع لقوانني السوق. 

لرتميم  جديدة  فرصة  إال  هو  ما  االنتخابات(  وإقرار  السياسية  األحزاب  اعتامد  يف  )املختزل  املجزأ  التحول  إن 
واجهة النظام التسلطي، ينتهي برسعة إىل متييع الساحة السياسية وإخراج املجتمع من الحياة السياسية 
ومن االهتامم بالشأن العام؛ إذ يتحول الحزب السيايس إىل رشكة تجارية تتفاوض عىل مصالح مادية مبارشة 
مع السلطة مقابل منحها اعتامًدا وبعض املناصب. وأظهرت التجربة الجزائرية أن رهانات النظام يف املحافظة 
عىل السلطة كانت داخل الحقل االقتصادي، وأن إحكامه القبضة عليه سمح للنظام بإبطال مفعول التعددية 
الحزبية. إن برجوازية مستقلة عن السلطة، ونشطة يف اإلنتاج الصناعي هي القادرة عىل وضع حدود للسلطة 

السياسية وإجبارها عىل أن تحاسب من قبل الناخبني.
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املتحدة.  بالواليات  فيتشبورغ  بجامعة  اإلنسانية  العلوم  كلية  يف  مساعًدا  أستاًذا  يعمل  أكادميي،  باحث 
للتخصصات اإلنسانية من جامعة ستانفورد  العابرة  الدراسات األملانية والدراسات  الدكتوراه يف  حاصل عىل 
يف الواليات املتحدة. له مسرية طويلة يف التدريس يف جامعات مختلفة، ونرش عدًدا من البحوث املتصلة 

باهتامماته واختصاصه. كام شارك بأبحاثه يف العديد من املؤمترات.

إيران وتركيا والثورة السورية: الدور اإلقليمي والتحالفات الدولية

2011، وحتى اآلن، يربهن عىل عدم إمكانية  تبني هذه الورقة أن ما جرى يف سورية منذ اندالع الثورة يف 
دراسة األدوار اإلقليمية يف الرشق األوسط مبعزل عن األدوار الدولية للقوى العظمى. فإيران مل تكن لتنترص 
يف سحق الثورة السورية من دون مساعدة روسيا، وتركيا مل تكن لتخرس رهانها عىل الثورة السورية لوال 
خذالن – إن مل يكن عداء – حلفائها. لذلك يُطرح السؤال: ملاذا اتخذت أمريكا إيران - وهي من ألد أعدائها - حليًفا 
الشامل  لحليفتها وعضو منظمة حلف  الكردية املعادية  القوات  تحالفت يف سورية مع  بينام  العراق،  يف 
األطليس، تركيا؟ ففي هذه التحالفات تناقض للعالقات الدولية التي سادت الرشق األوسط منذ حدوث الثورة 
اإليرانية يف 1979؛ إذ أّدت إيران دور العدو األكرب للواليات املتحدة يف املنطقة، بينام كانت تركيا حليف أمريكا 
الوثيق. تتطلب هذه التناقضات إعادة قراءة للسياسة اإلقليمية والدولية يف الرشق األوسط لفهم التغريات. 

الواليات  تجعل  أن  املفروض  من  كان  القوى،  توازن  لسياسة  التقليدي  الفهم  يف  أنه  إىل  الورقة  وتخلص 
املتحدة تركيا تؤّدي دور املوازن إليران يف سورية. ويعني عدم حدوث ذلك أن الواليات املتحدة تتخوف من 
شيئني أكرث من تخوفها من توسع النفوذ اإليراين، هام انتصار الثورة السورية، وتعاظم نفوذ تركيا. تجرب كل 
السياسات  إعادة قراءة هذه  السياسات اإلقليمية والدولية يف الرشق األوسط عىل  هذه املجريات محلل 

والتحالفات، يف ظل التطورات التي حدثت منذ اندالع الثورة السورية.



38

رؤساء الجلسات

الجلسة األوىل: منري كشو

حول  بالفرنسية  كتابان  له  صدر  تونس.  جامعة  يف  والسياسية  األخالقية  الفلسفة  أستاذ  تونيس،  باحث 
الفيلسوف األمرييك املعارص جون رولز: "دراسات رولزية" )2006(؛ و"العادل ومعايريه: جون رولز ومفهوم 
السياسة" )2007(. آخر ما صدر له ترجمة وتقديم لكتاب رونالد دوركني، "أخذ الحقوق عىل محمل الجّد" )2015(.

الجلسة الثانية: عبد الرضا عيل أسريي

العلوم  يف  الدكتوراه  درجة  عىل  حصل  الكويت.  جامعة  يف  السياسية  للعلوم  أستاًذا  يعمل  كويتي،  باحث 
السياسية والعالقات الدولية من جامعة كاليفورنيا، ريفر سايد. وحارض يف برنامج العلوم السياسية بجامعة 
نال عدًدا من  الكويت.  األمة يف  الكويت. عمل مستشاًرا سياسيًا ملجلس  العربية املتحدة وجامعة  اإلمارات 

الجوائز، وله العديد من البحوث املنشورة باللغتني العربية واإلنكليزية.

الجلسة الثالثة: منية الرقيق

حول  البحث  مجموعة  عىل  ترشف  تونس.  بجامعة  اإلنسانية  للعلوم  العايل  باملعهد  االجتامع  علم  أستاذة 
"الدراسات النسائية" مبخرب فيالب. لها أعامل منشورة يف الدراسات الجندرية يف مجال الشغل والسياسة 
واألنوثة  املجروحة  الذات  التونيس،  املهندس  املرأة،  وعمل  السياحة  منها:  أعامل  لها  ونرش  والجسد. 

املتأملة. تشغل عضوية الجمعية التونسية لعلم االجتامع. 

الجلسة الرابعة: معز السويس

التنفيذي  املجلس  بقرطاج. عضو  العليا  التجارية  الدراسات  مبعهد  االقتصادية  العلوم  يف  محارض  أستاذ 
لجمعية االقتصاديني التونسيني، وعضو مخرب البحث "استرشاف واسرتاتيجية التنمية املستدامة" بكلية العلوم 
االقتصادية والترصف بتونس. عمل خبريًا يف تقييم السياسات التشغيلية لدى املكتب الدويل للشغل. يهتم 
يف مجال بحوثه بسوق الشغل، وإشكاليات الحوكمة والتنمية. هو أيًضا عضو يف الهيئات العلمية لعدد من 

الربامج الدولية.
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الجلسة الخامسة: حسن الحاج عيل

باحث سوداين، أستاذ وعميد سابق لكلية الدراسات االقتصادية واالجتامعية يف جامعة الخرطوم. حاصل عىل 
درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية من جامعة شامل تكساس يف الواليات املتحدة األمريكية سنة 1992. 
وهو رئيس تحرير مجلة "دراسات اإلسالم املعارص". نرش له عدد من الدراسات والبحوث املحكمة، ومن كتبه 

األخرية  "خصخصة األمن: الدور املتنامي للرشكات العسكرية واألمنية الخاصة".

الجلسة السادسة: فتحي الجراي

باحث تونيس، رئيس الهيئة الوطنية املستقلة للوقاية من التعذيب بتونس. توىّل وزارة الرتبية يف حكومة 
الوطني  املعهد  يف  االجتامعية  العلوم  أستاذ  وهو   .)2014( التونسيّة  بالجمهورية  املستقلة  الكفاءات 
يشغل  كام  االجتامعية،  للخدمة  التونسية  الجمعية  ترأس  قرطاج.  جامعة  يف  االجتامعية  والدراسات  للشغل 
عضوية املجلس العلمي للمركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات )فرع تونس(. له بحوث ومقاالت ومداخالت 
متعّددة يف علم االجتامع املهني وعلم االجتامع الثقايف وعلم االجتامع السيايس وعلم النفس الرتبوي 

والخدمة االجتامعية والعمل اإلنساين.

الجلسة السابعة: منري السعيداين

سنة  منذ  يقّدم    .2001 عام  االجتامع  علم  يف  الدكتوراه  شهادة  عىل  تحصل  وباحث.  أستاذ تعليم عاٍل 
بني  ما  واالتصال  الثقافة  اجتامع  الثقافية وعلوم  واألنرثوبولوجيا  السوسيولوجية  النظرية  2000 دروس 
يف  واإلنكليزية  والفرنسية  بالعربية  حارض  التونسية.  الجامعات  االجتامعي يف  والتغري  الثقايف واملعارف 

العديد من الجامعات العربية واألجنبية. صدرت له عرشات املقاالت، وكتب وترجامت يف االختصاص.

الجلسة الختامية: مهدي مربوك 

أستاذ علم االجتامع بالجامعة التونسية. عضو املجمع التونيس للعلوم واآلداب والفنون )بيت الحكمة(. نرش 
عدة مؤلفات حول الهجرة والشباب والثقافة. توىل حقيبة وزارة الثقافة بالجمهورية التونسية بعد الثورة 

خالل الفرتة 2012 - 2014. يدير حاليًا فرع املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بتونس.





من إصدارات املركز العريب حول التحول الدميقراطي





 املؤمتر السنوي الثامن لقضايا الدميقراطية والتحول الدميقراطي 

 العدالة االنتقالیة

 واالنتقال الدميقراطي يف البلدان العربیة

السیاسة، والتاريخ، والذاكرة

تونس: 27 - 29 أیلول/ سبتمرب 2019
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الساسة وناشطي حقوق  االنتقالية، وهي عملية سياسية يف األساس، عىل تضافر جهود  العدالة  تقوم 
لها عدة  الدولية، وصارت  الحكومية والجامعة  اإلنسان واملجتمع املدين فضاًل عن مساعدة املنظامت غري 
للضحايا،  العدالة  وتحقيق  الحقيقة،  كشف  لجان  تأسيس  عرب  الحقيقة  يف  الحق  هي:  معروفة،  غدت  أركان 
والتعويض سواء الفردي أو الجامعي، وإصالح مؤسسات الدولة العامة التي غالبًا ما ترتبط بها الشبهات أثناء 
االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان أو النزاعات الداخلية املسلّحة وذلك لضامن عدم تكرار تلك االنتهاكات. 
فضاًل عن أن حاالت كثرية شهدت إجراء مصالحات وطنية شاملة من أجل تحقيق االنتقال الدميقراطي وإعادة 

البناء االجتامعي بعد سنوات طويلة من الحروب األهلية أو النزاعات الداخلية.

اإلنصاف  "هيئة  بــ   2004 عام  املغرب  افتتحها  االنتقالية  للعدالة  محدودة  تجارب  بضع  العربية  الدول  عرفت 
واملصالحة"، لكنها بقيت محدودة التأثري عىل املستوى العريب ألنها مل ترتافق مع أي انتقال سيايس. كام 
أنها مل تطبق إجراءات العدالة االنتقالية كلها وأهمها العدالة للضحايا. غري أن الحاجة إىل تطبيقات العدالة 
االنتقالية يف العامل العريب عىل الصعد السياسية والحقوقية والقانونية ازدادت يف املجتمعات العربية، 
خاصة بعد الثورات وعمليات اإلصالح التي شهدتها الدول العربية عام 2011. وكانت تونس أول دولة عربية تبدأ 
مساًرا رسميًا للعدالة االنتقالية متمثاًل أواًل يف تخصيص وزارة للعدالة االنتقالية، ثم تأسيس ما يسمى "هيئة 
أنها  كام  ضحايا،  شملت  العمومية  االستامع  جلسات  من  كبري  عدد  عقد  يف  نجحت  التي  والكرامة"  الحقيقة 
اليوم تحديات  الهيئة  انتهاكات حقوق اإلنسان يف املايض. وتواجه هذه  شملت عدًدا من املتورطني يف 
ليبيا خالل فرتة حكم املجلس  االنتقالية يف  للعدالة  كبرية تهدف إىل تعطيل عملها. كام كان هناك مسار 
الوطني الليبي، ويف اليمن ما بعد الثورة خالل فرتة الحكومة املؤقتة حيث تشكلت وزارة العدالة االنتقالية 
وسورية  لبنان  مثل  األخرى  البلدان  بعض  يف  السياسية  النخب  وخاضت  الحرب.  ظروف  بسبب  توقفت  لكنها 
والعراق والجزائر نقاشات محتدمة حول آليات العدالة االنتقالية وتطبيق إجراءاتها بعد فرتات الرصاع والحرب 

التي شهدتها تلك الدول وما خلّفته من إرث ثقيل من االنتهاكات.

واستناًدا إىل أهمية موضوع العدالة االنتقالية وعالقته مبسارات االنتقال الدميقراطي يف البلدان العربية، 
والتحول  الدميقراطية  لقضايا  الثامن  السنوي  مؤمتره  السياسات  ودراسة  لألبحاث  العريب  املركز  يعقد 
والتاريخ،  السياسة،  العربية:  البلدان  يف  الدميقراطي  واالنتقال  االنتقالية  "العدالة  حول  الدميقراطي 

والذاكرة"، وذلك يف العاصمة التونسية خالل الفرتة 27 - 29 أيلول/ سبتمرب 2019.

يف  والبحث  االنتقالية،  العدالة  لنظام  والقانونية  السياسية  األسس  عىل  الوقوف  إىل  املؤمتر  ويهدف 
منها،  املستفادة  والدروس  ونتائجها  وآلياتها  متطلباتها  حيث  من  العريب  العامل  خارج  طبقت  التي  الحاالت 
فضاًل عن دراسة التجارب واملحاوالت العربية املختلفة ملعرفة إن كان نظام العدالة االنتقالية ميكن أن ميثّل 
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من  عدد  يشهدها  التي  الدميقراطية  إىل  املتعرثة  االنتقال  حاالت  معالجة  أو  الرصاعات  حل  مداخل  من  جزًءا 
الدول العربية. ويويل املؤمتر التجربة التونسية اهتامًما خاًصا ألهميتها وتفرّدها مستفيًدا من مشاركة عدد 

كبري من الباحثني التونسيني يف املؤمتر.

محاور املؤمتر:

املحور األول: اإلطار النظري للعدالة االنتقالية

إىل  املحور  هذا  يسعى  االنتقالية،  للعدالة  التاريخية  والتجارب  واملفاهيمية  النظرية  األسس  إىل  استناًدا 
اإلجابة عن عدد من األسئلة، لعل أهمها: ما األسس القانونية واألخالقية والسياسية لنظام العدالة االنتقالية؟ 
وما أهداف العدالة االنتقالية؟ وما أركانها؟ وما مساراتها وآلياتها؟ وما األدبيات األممية التي يعتمد عليها؟ 
وما دور الخصوصيات املحلية يف إثراء هذا النظام )التاريخ املحيل، والرتاث والثقافة، والخصوصيات اإلثنية(؟ 
وإىل أي مدى ساهمت تلك الخصوصيات املحلية والسياقات االجتامعية يف تطوير آلياتها ومناهجها؟ وما 
دور الزعامات السياسية والروحية يف تبني تلك التجارب وترسيخها؟ وهل توجد أمناط مثىل ميكن أن تلهم 

التجارب املختلفة للعدالة االنتقالية؟

املحور الثاين: العدالة االنتقالية: الذاكرة الجامعية، والحقيقة، والتاريخ

ويطرح هذا املحور عدة أسئلة، أبرزها: هل ميكن بناء الهوية الوطنية، أو إعادة بنائها، عىل قاعدة االعرتاف 
باألخطاء واالنتهاكات الجسيمة وانطالقًا من املسؤوليات األخالقية التي يفرضها املجتمع عىل نفسه؟ وهل 
ال  التي  الجامعية  الذاكرة  خالل  من  املدين  السلم  وضامن  الوطنية  الجامعة  راية  تحت  الفرقاء  توحيد  ميكن 
تنترص ألمجادها وانتصاراتها فحسب وإمنا عرب "الكفارة املشرتكة" عن أفعالها السيئة أيًضا، ومن خالل االلتزام 
بعدم النسيان وعدم تكرار ما اقرتف من مظامل يف حق املواطنني؟ وكيف السبيل لتجاوز الحداد )املستحيل 
دون  والحيلولة  مكلومة  ذاكرة  يف  املتحصنة  والثأر  التشفي  رغبات  تغذي  قد  التي  الظلم  ومشاعر  أحيانًا( 
االنتقالية  العدالة  مجال  يف  وغريها،  العربية  املختلفة،  التجارب  استطاعت  وهل  املايض؟  يف  استغراقها 
التوفيق بني تحقيق منفعة هدوء الذاكرة، وواجب كشف الحقيقة وتحقيق العدالة؟ وما السبيل إىل االنفكاك 
من أرس املآيس والذكريات األليمة من دون التضحية بالحقيقة؟ وما مقتضيات واجب الذاكرة حتى ال نسقط 
يف أمراض الذاكرة ذاتها وانحرافات استخدامها من خالل رسديات مثقلة بالوجع واألمل الذايت؟ أليس التاريخ 
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كام ذهب إىل ذلك بيري نورا ملًكا للجميع؟ وما الذي يضمن أن يكشف التاريخ عن الحقيقة ومقاومة النسيان؟ 

أليس مثة احتامل أن يغدو التاريخ أداة تالعب وطمس يحتكره مقاولو الحقيقة التاريخية كام أشار بول ريكور؟

املحور الثالث: تجارب العدالة االنتقالية خارج العامل العريب: دراسة حاالت مقارنة

فضاًل  بها،  حفت  التي  والسياقات  خصوصياتها  وفهم  الدولية  التجارب  مختلف  باستعراض  املحور  هذا  يهتم 

عن تقييم مآالتها وجدواها، وذلك يف أمريكا الالتينية )تشييل، واألرجنتني، وبريو(، وأفريقيا )رواندا، وجنوب 

أفريقيا، وسرياليون وغريها(، وآسيا )رسيالنكا، ونيبال، وتيمور الرشقية وغريها(، وغريها. وسيكون من املفيد 

مهام  لها  أوكلت  التي  املؤسسات  ما  مقارن:  وبشكل  الحاالت  تلك  إىل  استناًدا  التالية  األسئلة  عن  اإلجابة 

البرشية  املوارد  وما  مهامتها؟  وما  هيكلتها؟  وما  والقانونية؟  الدستورية  منزلتها  وما  االنتقالية؟  العدالة 

واملجتمع  الضحايا  دور  وما  الحاالت؟  تلك  واجهت  التي  العقبات  وما  لها؟  توافرت  التي  والرمزية  واملادية 

املدين واملنظامت غري الحكومية؟ وما أثر املواقف الدولية واإلقليمية فيها؟ وميكن أن يتضمن هذا املحور 

أيًضا أوراقًا تتناول بشكل مقارن موضوعات محددة، مثل: لجان الحقيقة وأثرها يف املسارات السياسية؛ ورفع 

الدعاوى القضائية واملحاسبة؛ والتعويضات بأشكالها املختلفة؛ وإصالح املؤسسات والرتتيبات املؤسسية 

والقانونية والدستورية والثقافية املصاحبة لهذا؛ وتحقيق املصالحة الوطنية وحل النزاعات وتحقيق اإلصالح 

املدين  املجتمع  ومنظامت  والدوليني  املحليني  الوسطاء  ودور  الدميقراطي؛  االنتقال  وإنجاز  السيايس 

املحيل واإلقليمي والدويل؛ ودراسة املوارد البرشية واملادية الالزمة إلقامة نظام العدالة االنتقالية.

املحور الرابع: التجارب والحاالت العربية

ينصب االهتامم يف هذا املحور عىل الحاالت العربية حيث يتم الرتكيز عىل حالة "استعصاء" العدالة االنتقالية، 

أي غيابها أو تعرثها يف السياقات العربية، كام هي الحال يف اليمن ومرص وسورية والعراق ولبنان. ويف 

والتعامل  املصالحة  أسئلة  عن  إجابة  االنتقالية  العدالة  متثّل  هل  منها:  أسئلة،  املحور  يطرح  السياق،  هذا 

مع املايض يف تلك الدول العربية؟ وهل تساعد العدالة االنتقالية يف وضع حد لثقافة اإلفالت من العقاب 

السائدة عىل مدى عقود وترسيخ ثقافة املساءلة واملحاسبة؟ وهل تفلح يف التأثري يف املسار السيايس 

خصوًصا يف الدول التي تعرثت فيها عمليات االنتقال إىل الدميقراطية؟
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املحور الخامس: التجربة التونسية

يهتم هذا املحور بتجربة العدالة االنتقالية التونسية منذ نشأتها خيارًا وطنيًا توافقت حوله النخب السياسية، 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  يف  والتحقيق  البحث  مبهامت  للقيام  والكرامة"  الحقيقة  "هيئة  بعد  فيام  وقادته 
الجسيمة واملمنهجة من غرّة متوز/ يوليو 1955 إىل كانون األول/ ديسمرب 2013، معتمدة يف ذلك عىل عدة 
آليات؛ مثل كشف الحقيقة ومحاسبة املسؤولني عن االنتهاكات وجرب الرضر وحفظ الذاكرة وصواًل إىل املصالحة 
الوطنية. ومتثل هذه التجربة ركًنا وطيًدا يف مسار االنتقال الدميقراطي يف تونس، ومع ذلك فإنها واجهت عدة 
عراقيل وتحديات ذاتية وموضوعية، ساهمت يف إرباك أعامل هيئة الحقيقة والكرامة. كام مل يْخُل هذا املسار 

من صعوبات جّمة بسبب جيوب املامنعة العديدة واملناخ املناهض ألطروحة العدالة االنتقالية منذ نشأتها.

 لالطالع عىل الورقة املرجعية كاملة وقواعد املشاركة؛

برجاء زيارة املوقع اإللكرتوين للمركز العريب.
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