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مدني بالطبع ،أي ال ب َُّد له من االجتماع
اإلنسان
ٌّ
الذي هوَ المدني َُّة في اصطالحهم ُ
الع ْمران.
وهوَ معنى ُ
ابن خلدون

تعب آراء ُ
الك َّتاب بالرضورة عن جَّاتاهات يتب َّناها "املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات" أو "جملة عمران للعلوم االجتامعية واإلنسانية"
ال رِّ

االج ِت اَم ِع اإلِن َْس يِ ِّ
ان ا َّل ِذي ُه َو ُع ْم َر ُان ال َعالَ ِم،
ِيخ أَ َّن ُه خَ رَ ٌب َعن ْ
َح ِقي َق ُة ال َّتار ِ
الع ْم َرانِ ِمن األَ ْح َوالِ ِمثْلِ ال َّت َو ُّح ِش َوال َّتأَن ُِّس
َو َما َي ْع ِر ُض لِ َط ِبي َع ِة َذلِ َك ُ
اف ال َّت َغ ُّل َب ِ
ات َوأَ ْص َن ِ
َوال َع َص ِب َّي ِ
ش َب ْع ِضه ِْم َع ىَل َب ْع ٍضَ ،و َما َي ْنشَ ُأ َع ْن
ات لِ ْل َب رَ ِ
َ
الد َولِ َو َم َرا ِت ِب َهاَ ،و َما َي ْن َت ِح ُل ُه ال َب رَ ُ
ش ِبأ ْع اَملِه ِْم َو َم َسا ِعيه ِْم
َذلِ َك ِمن الم ُ ْل ِك َو ُّ
الص َنا ِئ ِعَ ،و َسا ِئ ِر َما َي ْح ُد ُث يِف َذلِ َك ا ْل ُع ْم َرانِ
ِمن ال َك ْس ِب َوا ْل َم َع ِ
اش وا ْل ُع ُلو ِم َو َّ
ِب َط ِبي َع ِت ِه ِمن األَ ْح َوالِ ....
ش ُّي
الع ْم َر ُان ا ْل َب رَ ِ
َو َكأَنَّ َه َذا ِع ْل ٌم ُم ْس َت ِق ٌّل ِب َن ْف ِس ِهَ .فإِ َّن ُه ُذو َم ْوضُ ٍ
وع وه َو ُ
االج ِت اَم ُع اإلِن َْس يِ ُّ
وهي َب َي ُان َما ُي ْل ِح ُق ُه ِمن ا ْل َع َوار ِِض
َو ْ
ان؛ َو ُذو َم َسا ِئ َلَ ،
ُ
ْ
َوالأْ َ ْح َوالِ لِ َذا ِت ِه َو ِاح َد ًة َب ْع َد أخْ َرىَ .و َه َذا َشأ ُن ُك ِّل ِع ْل ٍم ِمن ا ْل ُع ُلو ِم َوضْ ِع ًّيا
َكانَ أَ ْو َع ْق ِل ًّيا....
االج ِت اَم ُع اإلِن َْس يِ ُّ
ان رَضُور ٌِّيَ .و ُي َع رِّ ُب ا ْل ُح َك اَم ُء َع ْن َه َذا ِب َق ْولِه ِْم" :اإلِن َْس ُان
ْ
َ
َّ
ُ
َ
اَ
اَ
َ
لاَ
َّ
ٌّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اصطلحه ِْم
االجتم ِع الذي ُه َو امل َدن َّية يِف ْ
َم َد يِن ِبالط ْب ِع" ،أ ْي ُب َّد ل ُه من ْ
وه َو َم ْع َنى ا ْل ُع ْم َرانِ ....
ش َك اَم َق َّر ْرنَا ُه َوت ََّم ُع ْم َر ُان ال َعالَ ِم ِبه ِْم،
االج ِت اَم َع إِ َذا َح َص َل لِ ْل َب رَ ِ
ُث َّم إِنَّ َه َذا ْ
اَفل ُب َّد ِم ْن َواز ٍِع َي ْد َف ُع َب ْعضَ ُه ْم َع ْن َب ْع ٍض؛ لِ اَم يِف ِط َبا ِعه ِْم ا ْل َح َي َوا ِن َّي ِة ِمن
ا ْل ُع ْد َوانِ َو ُّ
ون َذلِ َك ا ْل َواز ُِع َو ِاح ًدا ِم ْن ُه ْم َي ُك ُ
الظ ْل ِمَ ...ف َي ُك ُ
ون لَ ُه َع َل ْيهِم ا ْل َغ َل َب ُة
الس ْل َط ُان َوا ْل َي ُد ا ْل َق ِاه َر ُة؛ ح َّتى لاَ َي ِص َل أَ َح ٌد إِ ىَل َغ رْ ِيهِ ِب ُع ْد َوانٍ ؛ َو َه َذا ُه َو
َو ُّ
َم ْع َنى ا ْل ُم ْل ِك....
ش ِمن ا ْل ُح ْك ِم ا ْل َواز ِِع...
َو َت ِز ُيد ا ْل َف اَل ِس َف ُة َع ىَل َه َذا ا ْل رُ ْب َهانِ  ...أَ َّن ُه لاَ ُب َّد لِ ْل َب رَ ِ
ش؛ َوأَ َّن ُه لاَ ُب َّد أَنْ َي ُكونَ
ِب رَ ْ
ش ٍع َم ْف ُر ٍ
وض ِم ْن ِع ْن ِد الل ِه َي ْأ يِت ِب ِه َو ِاح ٌد ِمن ا ْل َب رَ ِ
يم لَ ُه
ُم َت َم ِّي ًزا َع ْن ُه ْم مِبَا ُيو ِد ُع الل ُه ِفي ِه ِم ْن خَ َو ِّ
اص ِه َدا َي ِت ِه لِ َي َق َع ال َّت ْس ِل ُ
َوالق ُب ُ
ول ِم ْنهَُ ،ح َّتى َي ِت َّم ا ْل ُح ْك ُم ِفيه ِْم َو َع َل ْيه ِْم ِم ْن َغ رْ ِي إِ ْن َكا ٍر َولاَ َت ْز ِي ٍ
يف.
ش َق ْد
َو َهذِهِ ا ْل َق ِض َّي ُة لِ ْل ُح َك اَم ِء َغ رْ ُي ُب ْر َها ِن َّي ٍة َك اَم َت َرا ُه؛ إِذ ا ْل ُو ُجو ُد َو َح َيا ُة ا ْل َب رَ ِ
َت ِت ُّم ِم ْن ُدونِ ذلِ َك مِبَا َي ْف ِرضُ ُه ا ْل َحا ِك ُم لِ َن ْف ِس ِه ،أَ ْو ِبا ْل َع َص ِب َّي ِة ا َّل ِتي َي ْق َت ِد ُر ِب َها
َع ىَل َق ْه ِر ِه ْم َو َح ْم ِله ِْم َع ىَل َجا َّد ِت ِه.
ابن خلدون ،املقدّمة
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تقديم
يميز املراقبة االستعامرية وما بعد
وفّر االستعامر واإلمربيالية احلافز لتطوير تقنيات املراقبة احلديثة .وما ّ
االستعامرية ،كام نجدها يف إرسائيل /فلسطني ومرص واهلند وسواها من البلدان ما بعد االستعامرية
ِ
واملستعمر .وقد كان
املستعمر
هو سياقها ذو الطابع العنرصي وعالقات القوة غري املتكافئة بني
َ
يسمى
هلذه التجارب دور يف اعتامد تقنيات املراقبة يف العامل العريب ما بعد االستعامري وظهور ما ّ
دولة املخابرات.

أساسا يف حكم شعوب املستعمرات وأراضيها .وكان
أمرا
ً
باسم أمن الدولة ،ظهرت املراقبة بوصفها ً
ذلك جيري يف السياق غري الرسمي ،اليومي املتمثّل يف مراقبة البرش للبرش .كام كان ً
رسميا من
وجها
أيضا ً
ً
تتجسد املراقبة يف إجراءات بريوقراطية وإحصائية وقانونية هتدف إىل
أوجه السياسات االستعامرية حيث
ّ
السيطرة عىل األرض وتصنيف السكان .ولقد عبرّ إدوارد سعيد عن ذلك بإجياز عندما وصف هاجس
التكميم والتصنيف االستعامريني بأهنام شكالن خطابيان من أشكال املراقبة ،ورأى أن «تقسيم ّ
كل ما
متيز
تشاهده العني (وما ال تشاهده) ونرشه ،وختطيطه ،وجدولته ،وتبويبه ،وتسجيله ...هي السامت التي ّ
إسقاطات املسترشقني» (.)86 :1978
ويبينّ يس .أ .باييل ،يف كتابه املت َقن اإلمرباطورية واإلعالم :مجع املعلومات والتواصل االجتامعي يف اهلند
 )1996( 1870-1780كيف اشتمل مجع املعلومات يف اهلند االستعامرية وما بعد اهلند االستعامرية عىل
إحصاء السكان واألرض والقيام بعمليات مسح جلمع املعطيات املتعلقة هبام .وهذا ما تراه ً
أيضا مارتا
تعد استخدام األنظمة االستعامرية لالستبيانات والتعدادات واخلرائط والسجالت
كابالن ( )1995التي ّ
والتقارير من بني أدوات املراقبة.

بات من املمكن ،مع رفع الرسية عن الوثائق وإتاحتها للباحثني ،مجع أساليب املراقبة التي استخدمتها
مؤخ ًرا .يتناول كتاب مارتن
األنظمة االستعامرية يف حكمها املستعمرات ،وهذا ما أوضحه كتابان صدرا ّ
توماس ،إمرباطوريات االستخبارات :األمن واالضطراب االستعامري بعد  )2008( 1914رشوع
بريطانيا وفرنسا يف توسيع أمالكهام االستعامرية يف شامل أفريقيا والرشق األوسط بني احلربني العامليتني.
املعمق الذي نجده يف كتاب ألفريد ماكوي ،حفظ أمن اإلمرباطورية األمريكية:
ّأما التحليل التارخيي ّ
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الواليات املتحدة والفليبني ونشوء دولة املراقبة ( ،)2009فريكّ ز عىل تطور «دولة املراقبة» يف الواليات
املتحدة .و ّمما له داللته أن األدوات األساسية للمراقبة كام نعرفها اليوم (أخذ البصامت ،اإلحصاء السكاين،
رسم اخلرائط والتشبيه ،بام يف ذلك طالئع القياسات احليوية احلالية) قد ُص ِق َلت ُ
وأ ْج ِر َيت يف أوضاع
استعامرية ،وال سيام عىل أيدي اهلولنديني يف جنوب رشق آسيا ،والفرنسيني يف أفريقيا ،والربيطانيني يف
اهلند وأمريكا الشاملية.

أخذ الربيطانيون العربة من جتربتهم يف اهلند ،وأدخلوا بطاقات اهلوية إىل فلسطني يف أثناء الثورة الكربى
 1939 -1936كجزء من محلتهم الرامية إىل ردع ما أبداه الفلسطينيون من معارضة للحكم االستعامري
واهلجرة الصهيونية غري املرشوعة .وتستكشف الله خلييل ،بالرتكيز عىل فلسطني« ،الدوائر األفقية التي
جرى من خالهلا تناقل ممارسات حفظ األمن أو املامرسات ‘األمنية’ االستعامرية عرب الزمن أو من مكان
إىل آخر ،وكانت فيها فلسطني نقطة املنشأ أو عقدة انتقال وسيطة» ( .)143 :2010وهي تستكشف،
يف عمل أحدث ( ،)2013تطوير االنتداب الربيطاين يف فلسطني إجراءات خاصة بمكافحة التمرد،
أساسا فيها كام يف صقلها اإلرسائييل الالحق ً
كال
موقعا
وتب ّني إرسائيل الالحق هذه اإلجراءات التي حيتل ً
ً
من مصادرة األرايض ،ومنع التجول ،وفرض القيود عىل التنقل باستخدام نظام التصاريح واحلواجز،
والطرد ،والعقاب اجلامعي.

ونظرا إىل االرتباط القائم يف الدول القومية احلديثة بني التعدادات وحقوق املواطنة ،كان الستبعاد فئات
ً
َ
معينة من عمليات التعداد عواقب سلبية انتهت إىل حرماهنم من حقوق املواطنة واملنافع االجتامعية
ّ
األخرى املرتبطة هبا .ويف حالة أول تعداد إرسائييل ،كان للخطط املدروسة الرامية إىل استبعاد بعض
املواطنني الفلسطينيني الباقني من أن يتم إحصاؤهم يف تعداد سنة  1948تداعيات ِ
خطرة متثّلت يف عدم
ّ
ّ
متكنهم من توثيق مواطنتهم والوصول إىل ديارهم وممتلكاهتم .وال يزال ُيشَ ار إليهم حتى اليوم باسم
ذريتهم تقيم يف
«الغائبني احلارضين» (احلارضين يف البلد لكنهم غائبون يف ما يتع ّلق بالتعداد) وال تزال ّ
بلدات غري معرتف هبا من دون أن تتاح هلم العودة إىل ديارهم األصلية .ومن املهم أن نالحظ أن التعداد
الرسيع الذي أجرته إرسائيل بعد احتالهلا الضفة الغربية وقطاع غزة سنة  1967كرر ما جرى يف سنة
ّ
السكان املقيمني يف األرايض املحتلة وأنكر حق العودة عىل الفلسطينيني املقيمني
 ،1948فأنقص عدد
الذين كانوا غائبني عن أماكن إقامتهم بسبب احلرب أو الدراسة أو العمل أو السفر أو أي أمور أخرى
عندما أجري التعداد.

مؤخ ًرا إىل غزة
كتب الدكتور رجائي البطنيجي ،الطبيب الفلسطيني يف جامعة ستانفورد ،بعد سفره ّ
يف زيارة ألفراد أرسته ،مقالة مؤ ّثرة تناول فيها عىل نحو خاص ما للمراقبة املتواصلة التي تفرضها
إرسائيل عىل ّ
السكان من أثر من ِهك .وهو يشكو يف هذه املقالة فقدان الدولة واجلنسية ،وفقدان الكرامة
وحياة اللجوء .يقول البطنيجي يف جملة  Lancetالطبية الربيطانية ...« :غزة هي نوع من املخترب لرصد
غياب الكرامة» .وتشمل انتهاكات الكرامة «عدم رؤيتك أو رؤيتك عىل نحو ناقص ،وتصنيفك ضمن
هوية مجاعة ما ،وغزو فضائك الشخيص (ربام باستخدام العنف اجلسدي) ،وإذاللك  ...ومراقبتك
املتواصلة من السامء ،وعقابك مجاعي ًا باحلصار والعزل ،واقتحام املنازل واالتصاالت ،وفرض القيود
عىل من يريدون السفر ،أو الزواج أو العمل ،وهو ما جيعل من العسري عليك أن حتيا حياة كريمة يف
غزة» (.)466 :2012
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توضح الدراسات التارخيية التي تناولت املراقبة يف املجتمعات االستعامرية ما كان ملثل هذه املامرسات
ِ
خمتربا لتطوير تقنيات املراقبة
املستعمرة
املستعمرة .بذلك تغدو
من تداعيات الحقة وانتشار يف البلدان
ً
َ
يفوت
واختبارها بقصد استخدامها يف الوطن أو تسويقها .ومن الواضح أن هذه هي حال إرسائيل التي ال ّ
وتقنيوها العسكريون فرصة لتوصيف تقنيات املراقبة والتحكم التي تُستخدم ضد الفلسطينيني
باعتها
ّ
بقصد تصديرها.
حد كبري من الربيطانيني يف أثناء
بعد خربة واسعة يف أعامل املراقبة ،وهي خربة كانت قد اك ُتسبت إىل ّ
حكمهم فلسطني ،باتت إرسائيل اآلن تستخدم قوهتا العسكرية لتسويق عتادها العسكري ،خاصة
ّ
ويشكل الفلسطينيون يف األرايض املحتلة اًّ
حمل الختبار
ميدانيا.
الطائرات بال طيار ،بوصفه تقنية خمتربة
ً
تروج هلا .ومثل الواليات املتحدة ،فإن إرسائيل يف
الطائرات بال طيار التي تعرف إرسائيل جيدً ا كيف ّ
مأمن من العقوبات القانونية الدولية ضد استخدام مثل هذه األسلحة الف ّتاكة .ولطاملا كانت تقنيات
املراقبة من هذا النوع أو ذاك عاملاً ثاب ًتا يسلط الضوء عىل مشاغل االستعامر ،أكان يف القرن السادس عرش
أم يف القرن العرشين.

يف القرن احلادي والعرشين  ،باتت لقضايا الدولة واملراقبة العامة أمهية قصوى .وكانت كشوف ُنشرِ َ ت
مؤخ ًرا قد ألقت الضوء عىل استخدام إدارة أوباما تكتيك التلصص .والواليات املتحدة مستعدة لتجاوز
ّ
أوامر املحاكم وإجراءاهتا حني يتع ّلق األمر بالبحث عن إرهابيني ،مقيم ًة شبكة مراقبتها عىل نحو يشمل
البرش داخل الواليات املتحدة وخارجهاّ .أما مجع قطاع الرشكات املعطيات الشخصية واستعداده لتقاسم
هذه املعطيات مع إدارة أوباما ،فقد انضاف إىل املخاوف التي أعربت عنها مجاعات حقوق اإلنسان.

متسارعا يف ممارسات املراقبة الرصحية وقت احلرب .و ُيعرتَف اليوم باستخدام
توسعا
شهد العقدان الفائتان
ً
ً
الطائرات بال طيار يف العراق وأفغانستان وأجزاء أخرى من الرشق األوسط مثل اليمن كشكل من أشكال
االغتيال اهلادف بالتحكم عن بعد .وبكبسة زر واحدة ،يمكن جلنود جيلسون خلف مكاتبهم عىل بعد
آالف األميال من منطقة الرصاع أن حيرقوا األخرض واليابس يف جمتمعات ال تتوقّع ذلك وأن يعتربوه جمرد
أرضار جانبية.
تشق طريقها .وحجج األمن القومي باتت ختضع للتمحيص ،وثمة مزيد من الوعي
غري أن مقاومة املراقبة ّ
وضوحا
للدور الذي تقوم به املراقبة يف انتهاك حقوق اإلنسان .ومن الصواب القول إن هذا الوعي أكثر
ً
يف ما يدعى البلدان «املتقدمة»ُ ،منشئة االستعامر .وسوف نرى ما إذا كانت مقاومة املراقبة هذه ستظهر يف
الدولة ما بعد االستعامرية أم ال.

هذا العدد من عمران
نظرا إىل أمهية موضوع املراقبة (خاص ًة مراقبة احلكم) واالفتقار إىل مثل هذه الدراسات العلمية ،سعت
ً
عمران وراء مسامهات تارخيية ومعارصة يف موضوع املراقبة يف العامل العريب .ونجد يف هذا العدد مخس
دراسات تتناول املراقبة من منظورات تارخيية ومعارصة:
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يسميهم «البصاصني» ،أي املخربين الذين
ّ
يتأمل أمحد زايد جذور املراقبة املعارصة يف مرص لدى من ّ
رعية السلطان .وتطور هذا يف منتصف القرن
لتتبع ّ
كانت الدولة العثامنية والدولة اإلسالمية تستخدماهنم ّ
التاسع عرش إىل وسائل رسمية متارس الدولة املراقبة من خالهلا يف حماولة لردع الثورات عىل السلطان
والتي بدأت مع ثورة عرايب .ولقد صقلت الدولة االستعامرية أدوات املراقبة باستخدام الرشطة الرسية
مهنيا حلفظ
وجتريم النشاط املناهض للدولة .وبغية حتقيق هذه الغايات ،طورت الدولة االستعامرية ً
كادرا ً
النظام ،و َم ْأ َسست تقنيات مراقبة خمتلفة ،مثل أخذ البصامت وحفظ السجالت .وكان اهلدف النهائي
ّ
والتحكم فيه .ويف أعقاب طرد الربيطانيني ،تطور املسار التارخيي للمراقبة
رصد ما يقوله الناس ويقرأونه
يف مرص ما بعد االستعامرية باجتاه متتني وسائل املراقبة وتوسيعها من خالل انتشار البنى البريوقراطية لبسط
سلطة الدولة وتوسيعها من املدن إىل مناطق الريف .و ّمما حيظى بأمهية هنا إحالل القوة الرمزية حمل العنف
العاري من خالل استخدام اإلعالنات العامة لبث الرعب واخلوف والقلق يف أوساط اجلمهور .وعالو ًة
عىل انتهاك اخلصوصية ،غدا التعذيب اجلسدي والنفيس واسع االنتشار .واس ُتكملت هذه الوسائل يف
مرص املعارصة بخلق الرصاعات الطائفية واحلزبية ونقل العنف إىل الشوارع.
جماورا للدولة ويقف
للحيز العام بوصفه كيانًا
ينأى جنكيز كرييل بنفسه عن االستخدام الشعبي احلايل
ً
ّ
قبالتها .وهو يستكشف كيف أسست الدولة العثامنية املساحات العامة يف القرن التاسع عرش ،وكيف
سهلت يف الوقت ذاته ظهور اجلمهور كقوة ال بد من االعرتاف هبا
استخدمتها لغرض املراقبة ،لكنها ّ
داخل الكيان السيايس العثامين .ويصف كرييل كيف راح املخربون ،الذين يعملون من املقاهي والفنادق
وحتى املنازل اخلاصة ،يتنصتون عىل الناس وجيمعون املعلومات ويكتبون التقارير املد ِّققة املعنية
بالرضائب والفساد وشؤون الدولة السياسية ،بد ًءا من القرن التاسع عرش .ومل تكن املراقبة مقترصة عىل
العاصمة اسطنبول ،بل امتدت إىل املدن واألريافّ .
ودل هذا النشاط عىل بداية استخدام الرأي العام
كأداة للحكم .وبخالف الفرتة الباكرة التي سبقت سنة  ،1840راحت الدولة منذ منتصف القرن
التاسع عرش هتتم بالتشاور مع اجلمهور بد ً
ال من أن متيل عليه ما ينبغي أن يقوله ويعرفه .وسعت إىل قولبة
الرأي العام بدلاً من معاقبة املتمسكني به .ومن املهم باملثل أن السلطان راح يعتمد ،منذ منتصف القرن
تتبع رعاياه .واشتمل نشاط املراقبة هذا عىل رسم اخلرائط،
التاسع عرش ،عىل تقنيات املعرفة اجلديدة يف ّ
وإجراء التعدادات ،ووضع التقارير املتعلقة بالصحة العامة .ومل يقترص أمر نشاط املراقبة هذا عىل جعل
معرفة ّ
السكان وقراءهتم ممكنتني ،بل أتاح للسلطان ً
أيضا إزالة جدار الرسية الذي حييط به ،والبدء بإبراز
سهلت بالفعل ظهور
القيمة التي يبدهيا كرييل هي أن املراقبة ّ
شخصية عامة مرئية للجمهور .واملالحظة ّ
الرأي العام واملشاركة السياسية.
تعترب دراسة رنا بركات ثور َة الرباق الفلسطينية سنة  1929بداية املعارضة املتواصلة لالنتداب الربيطاين
واالستعامر الصهيوين .وينرصف تركيز هذه املادة إىل فرتة االنتداب لتبينّ كيف أنفذ الربيطانيون القانون
ّ
السكان الفلسطينيني .وت ُْظهر بركات عىل وجه اخلصوص كيف
االستعامري يف فلسطني عىل حساب
طبق الصهيونيون يف وقت الحق البنية القانونية ذاهتا يف جتريم
جرم الربيطانيون مقاومة حكمهم ،وكيف ّ
ّ
وعجلت بزوال
املقاومة الفلسطينية .وكانت ثمرة ذلك أن عززت هذه البنية القانونية املعارضة الفلسطينية ّ
احلكم االستعامري الربيطاين .ويف حني كان هدف املحاكم املعلن النظر يف قضايا العنف ،ومحاية القانون
العام ،وإقامة العدل ،كانت النية احلقيقية وراء هذه املحاكم وع ّلة إقامتها هي خنق املعارضة الفلسطينية
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للحكم الربيطاين وعزل سياق هذه املحاكامت عن املجال العام عرب عدم اإلشارة إىل الصورة السياسية
األوسع التي كانت عليها فلسطني يف ذلك الوقت ،صورة اهلجرة الصهيونية غري الرشعية وقمع احلركة
الوطنية الفلسطينية.

ّأما مادة إيليا زريق ،فهي حماولة لالستفادة من دراسات املراقبة يف تراث ميشيل فوكو لتبيان أن العالقة
املتطورة بني إرسائيل والفلسطينيني ينبغي أن توضع يف سياق عالقات القوة غري املتكافئة .لقد متكنت
إرسائيل ،عن طريق اتفاق أوسلو ،من فرض رشوط أفضت هبا إىل التحكم بمعايري النقاش وإنفاذ ش ّتى
أدوات املراقبة ،مثل مجع املعطيات واإلجراءات البريوقراطية والسيطرة عىل موارد البالد ،بام يف ذلك
األرض .وترى مادة زريق أن من املمكن فهم بناء الدولة بوصفه سريورة خطابية .وهي تويل أمهية
خاصة ملا أداه التعداد يف فلسطني االنتدابية ويف إرسائيل سنة  1948من دور يف تصنيف الفلسطينيني
وبنائهم كرعايا ُق ِّيدَ ت حقوق مواطنتهم .ولقد انرصف الرتكيز إىل إضفاء الطابع العرقي العنرصي
عىل الفلسطينيني من خالل خمزوهنم الثقايف وإثنيتهم ،ووصفهم بأهنم جمموعة من الطوائف الدينية
بل من الرعايا القبليني الذين يفتقرون إىل لباب وطني يوحدهم .ويبينّ زريق أن املعطيات اإلحصائية
عن الفلسطينيني كانت مرتعة بالتقليل من حجمهم .وعىل خلفية االستعامر ،بدأت احلركة الصهيونية
محلتها اإلحصائية ضد الفلسطينيني يف عهد االنتداب الربيطاين وواصلتها حتى بعد إقامة الدولة .وإىل
شن الصهيونيون محلة جغرافية كان غرضها رسم خارطة للبالد وجغرافيتها
جانب احلملة اإلحصائيةّ ،
بقصد ترشيد الفلسطينيني من أراضيهم واالستيالء عليها .وحني ّ
متكن الفلسطينيون من إنشاء مكتب
نظرا إىل افتقار
اإلحصاء اخلاص هبم ،كان األوان قد فات عىل أخذ مكتشفاته ونتائجه يف احلسبان ً
الفلسطينيني إىل القدرة الالزمة لذلك.

بتفحص العالقة بني الربيع العريب التونيس ووسائل اإلعالم االجتامعية،
خباش اهتاممه ّ
يويل هشام ّ
وال سيام استخدام غرف الدردشة و«اليوتيوب» .وهو يعتمد عىل املقاربة االجتامعية-النفسية واملنهج
اإلثنوغرايف (ال عىل املعطيات اإلحصائية التي هي مؤرشات ضعيفة عىل األسباب التي وقفت وراء
خباش إىل أن نظام بن عيل أخذ
الربيع العريب) يف ّ
تفحصه مسامهة اإلنرتنت يف الربيع العريب .ويشري ّ
عىل عاتقه استاملة الشباب بتشجيعهم عىل استخدام اإلنرتنت وتدريبهم عليه ،وكانت نتيجة ذلك
تم ذلك؟ يشدد
غري املتو َّقعة هي استخدام اإلنرتنت يف إضعاف النظام وانتقاده .والسؤال هو كيف ّ
أساسا يف الربيع العريب .األول هو أن اإلنرتنت
خباش عىل مخسة عوامل جعلت اإلنرتنت عنرص ًا
ً
ّ
يتيح للمستخدمني إخفاء هوياهتم احلقيقية وجت ّنب عواقب ما يقولونه ويكتبونه .الثاين هو أنه يمنحهم
الفرصة لتأخري ارتكاساهتم أو اإلحجام عنها .الثالث هو أنه يسمح للمستخدم بالتحقق من معلومات
خباش إىل أن الوالء لغرف
آخرين يتفاعل معهم يف غرف الدردشة وبتمثّل تلك املعلومات .ويشري ّ
الدردشة يفوق ما ُي ْظ َهر من الوالء لألحزاب السياسية .الرابع هو أن حتييد املركز عن طريق اإلنرتنت
ّ
التقيد بالتسلسل اهلرمي .واخلامس واألخري هو أن
يمكن من التفاعل مع اآلخرين من دون حاجة إىل ّ
بحراس ّ
ً
يمكنون األفراد ويكشفون
اإلنرتنت يتيح نفا ًذا
مبارشا إىل املعلومات من دون حاجة إىل املرور ّ
هلم املعلومات املطلوبة.

إيليا زريق
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أحمد زايد *

من البصاصة إلى الصراع والعنف
آليات المراقبة في الدولة المصرية الحديثة
تنطلق هذه الورقة من فرضية أساسية مفادها أن «عمليات املراقبة والضبط يف دولة
االستعامر وما بعده ترتبط بصور من التضخم يف أجهزة الدولة وخطاهبا األيديولوجي
وتركيب نخبها السياسية يف نمط براين من احلداثة يتشكل يف أطراف العامل الرأساميل» .يف
إطار هذه الفرضية ،اس ُتعني بالبيانات التارخيية ونتائج األبحاث السابقة يف حماولة الكشف
عن الطريقة التي متأسست هبا عمليات املراقبة يف الدولة املرصية احلديثة (حقبة االستعامر
وما بعده) .لقد حتولت عمليات املراقبة املبارشة إىل مؤسسات تتعدد وتتنوع يف وظائفها كلام
تعقد بناء الدولة وتزايدت حدة املعارضة للنظم السياسية ،كام حتولت إىل مزيد من االعتامد
عىل القوة الرمزية للدولة وأجهزهتا الرقابية ،وإىل حتويل العنف إىل الدوائر االجتامعية
األوسع ليصبح العنف أداة غري مبارشة إلخضاع األفراد وضبطهم .ولقد كشفت الورقة
عن دالالت آليات املراقبة والضبط يف ما يتعلق بتكوين مجاعات الصفوة السياسية (النخب
السياسية) ،ونمط اخلطاب الذي تستخدمه ،وطبيعة التناقض يف األدوار التي تقوم هبا .كام
كشفت  -بشكل ضمني  -عن دالالهتا يف ما يتصل بعملية بناء الدولة الوطنية يف زمن
االستعامر وما بعده ،والطابع اهلش هلذا البناء ،وهو الطابع الذي كشف عن تضخم ال
يستند إىل اقتصاد قوي أو عمليات تنمية حقيقية.

مدخل إلى المشكلة

يشري مفهوم املراقبة إىل ما هو أبعد من مراقبة األفراد أو األشياء أو املجموعات أو حتى النظم،
وإىل ما هو أبعد من استخدام األساليب غري املبارشة يف املراقبة كاستخدام التكنولوجيا ومجع
البيانات وحتليلها؛ أنه ُيستخدم بمعنى أقرب إىل مفهوم احلوكمية((( ( ،)Governmentalityباملعنى الذي

* أستاذ علم االجتامع السيايس يف جامعة القاهرة ،ورئيس جملس العلوم االجتامعية والسكان بأكاديمية البحث العلمي ،مرص.
متييزا للمفهوم من مفهوم احلوكمة ) (Governanceالشائع استخدامه يف دراسات التنمية.
 1آثرنا استخدام كلمة احلوكمية ً
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استخدمه ميشيل فوكو ،وهو أنه فن احلكم الذي هيدف إىل تنظيم السكان وضبط سلوكهم عرب املعرفة
واخلطاب السيايس وتقنيات القوة التي توفر ألجهزة الدولة سيطرة عىل األفراد من ناحية ،وجتعل الذوات
الفردية قادرة عىل االنضباط الذايت ،ومن ثم اخلضوع من ناحية أخرى .فاحلوكمية هبذا املعنى جتمع بني
تقنيات الضبط والنظام من جهة وتكنولوجيا االنضباط الذايت لألفراد من جهة أخرى((( .وغاية احلوكمية
هي املسامهة يف إرساء سلطة لنظام خيضع له األفراد يف شتى احلقول التي يتحركون يف دائرهتا عرب حياهتم
اليومية .وتتأسس فكرة احلوكمية هنا عىل مفهوم فلسفي أوسع نابع من فكرة «التحديق» عند سارتر،
وهي تتعلق بالعالقة بني األنا واآلخر يف التفاعالت اليومية ،وتفتح يف عامل الفرد «ثقو ًبا واسعة ...تنساب
منها األشياء نحو اآلخر» ،فتفلت احلرية من بني يديه ويصبح غري قادر عىل امتالك وجوده ،بل إن وجوده
أيضا ً
ملكا لغريه((( .تتحول احلوكمية هنا إىل عملية حتديق ّ
يصبح ً
منظم أو ممنهج ،ال من طرف اآلخر
الفرد ،وإنام من طرف اآلخر «األكرب» الذي يكون له اخلضوع الكامل.

«حتدق» فيهم ،ال يدرك األفراد وجودهم يف
يف ضوء هذه الرؤية الفلسفية ،والدولة إذ تراقب األفراد أو ّ
مقابل وجود الدولة فحسب ،بل يصبح جزء من وجودهم ً
ملكا للدولة .لقد َحول فوكو جماز «التحديق»
برمته سجن كبري مرا َقب من أعىل ،بل إنه أشبه بسجون متجاورة،
عند سارتر إىل جماز «السجن»؛ فاملجتمع ّ
يف وسطها برج مراقبة مرتفع يرصد حركة السجناء ،فيتحولون إىل أفراد منضبطني يعملون وفق املطلوب
منهم حتى يف غياب الرقيب ،فهو بعيد عنهم ،ال يعرفون متى حيرض ومتى يغيب .وثمة جهاز لالنضباط
الكامل يتيح بـ«نظرة واحدة رؤية كل يشء ...عني كاملة ال يفوهتا يشء ومركز نحوه تتجه كل األنظار»(((.
تعتمد املراقبة هنا عىل سلطة متطورة وغري ملموسة ،يمثّلها برج املراقبة الذي جيري من خالله «التحديق»
يف السجناء ،من دون أن يعرفوا أبدً ا أهنم حتت النظر .إهنا سلطة تو ّلد «عبودية حقه من عالقة ومهية ،بحيث
تنتفي رضورة اللجوء إىل وسائل القوة إلكراه املحكوم عىل السلوك احلسن ،واملجنون عىل اهلدوء ،والعامل
عىل العمل ،والتلميذ عىل االجتهاد ،واملريض عىل التقيد بالوصفات»((( .إن املراقبة تتعلق – يف التحليل
النهائي – بالنواميس اخلفية التي متسك بأوارص املجتمع وجتعل األفراد أكثر التزا ًما باألطر التي ِ
وضعوا فيها.
إننا هنا بصدد نوع من املراقبة الكلية الشاملة ،أو اهليمنة الشاملة – بمفهوم غراميش – التي تتحقق عرب
اهليمنة املدنية ) )Civil Hegemonyواهليمنة السياسية ) ،)Political Hegemonyأي عرب السيطرة عىل
املجتمع املدين من ناحية والسيطرة عىل السلطات الثالث (الترشيعية والتنفيذية والقضائية) من ناحية
أخرى((( .حقًا ،إن املراقبة تتم عرب آليات كجمع البيانات وحتليلها ،واستخدام التكنولوجيا ،كام تتم بشكل
مجاعي مجاهريي (عندما ُيرا َقب املجتمع كله و ُيضبط) عرب آليات تكنولوجية وأرشيفية ،أو بشكل فردي
معينة أو أفراد بعينهم((( .ولكن النتيجة النهائية لالسرتاتيجيات كلها هي تكوين
عندما تُستهدف مجاعة ّ
احلوكمية الشاملة بمفهوم فوكو أو اهليمنة الشاملة بمفهوم غراميش.

2 Mitchell Dean, Governmentality: Power and Rule in Modern Society (London; Thousand Oaks, Calif.: Sage
Publications, 1999).

 3فؤاد كامل ،الغري يف فلسفة سارتر ،مكتبة الدراسات الفلسفية (القاهرة :دار املعارف ،)1987 ،ص .35-34
 4ميشيل فوكو ،املراقبة واملعاقبة :والدة السجن ،ترمجة عيل مقلد؛ مراجعة وتقديم مطاع صفدي ،األعامل الكاملة مليشيل فوكو (القاهرة:
مركز اإلنامء القومي ،)1990 ،ص .189
 5املصدر نفسه ،ص .211
 6أنطونيو جراميش ،كراسات السجن ،ترمجة عادل غنيم (القاهرة :دار املستقبل العريب ،)1994 ،ص  256و.259
7 House of Lords, “The Work of the House of Lords 2008–09,” (2009), pp. 11-12, on the Web: <http://www.parliament.
uk/documents/lords-information-office/holwork.pdf>.
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يف ضوء هذا الفهم للمراقبة ،نقارب املفهوم يف هذه الورقة يف إطار تناقضات املرشوع احلداثي بشكل
عام ،وجتلياته يف بلدان العامل النامي بشكل خاص؛ فمرشوع احلداثة يقوم عىل تناقض واضح بني حترير
الفرد واحرتام ذاتيته وإرادته وأفعاله وبني حتقيق متطلبات الدولة يف ضبط املجتمع ومراقبة أفراده.
واملتأمل حلالة العامل املعارص يكتشف أن هذا التناقض يزداد ويتعمق كلام تقدمت املجتمعات نحو مزيد
من االنفتاح واالتصال واالنكشاف .فاحلقبة املعارصة من احلداثة ،أو ُقل املرشوع احلداثي بأرسه ،مل ُينتج
أحرارا باملعنى الذي ُطرح يف عرص التنوير ،أي مل ُينتج الفر َد ذا اإلرادة احلرة ،بقدر ما أنتج أدوات
أفرا ًدا
ً
ملراقبة هذه اإلرادة وضبطها بشكل مبارش وغري مبارش .لقد انترصت هنا نزعة الدولة ( )Statismعىل
النزعة الفردية ) ،)Individualismأو عىل أقل تقدير خضعت اإلرادة الفردية إلرادة الدولة ومتطلبات
املراقبة التي تفرضها .ويتزايد االجتاه نحو تقوية نزعة الدولة وتوجهها نحو مزيد من ضبط سكاهنا
ومراقبتهم ،كلام تزايدت املخاطر التي يو ّلدها جمتمع احلداثة املعارص ،أو التي تو ّلدها حقبة احلداثة املتأخرة
) )Late Modernityيف عرص العوملة التي تُنتج من املخاطر أكثر ّمما تُنتج من االطمئنان .لقد تغريت
نظم املراقبة ،وراحت تتخىل عن األجهزة املركزية الرتاتبية لتجميع معلومات عىل نحو مركّ ز وبشكل
المركزي ،كام أصبحت تعتمد أكثر فأكثر عىل األساليب احلسابية الذكية(((.
وجهت إىل مرشوع احلداثة منذ نشأته؛
إذا س ّلمنا بصحة هذا االفرتاض ،يمكن أن نفهم االنتقادات التي ِّ
فقد كانت االنتقادات تلك حماولة لتحرير اإلنسان /الفرد من أرس القبضة احلديدية ،أو القفص احلديدي،
بتعبري ماكس فيرب ،الذي فرضته عليه متطلبات احلداثة ومنتجاهتا .لقد ذهب لوكاتش يف كتابه التاريخ
واعيا هلذا املرشوع وكاش ًفا
وعيا
تارخييا للمرشوع الرأساميل ،أي نقدً ا ً
ً
والوعي الطبقي إىل اعتبار املاركسية ً
لتناقضاته((( .وعىل املنوال نفسه ،أنظر إىل مجيع األطر النقدية للمرشوع احلداثي عىل أهنا حماوالت إلخراج
اإلنسان من هذا األرس الكبري ،أو عىل األقل استعادة التوازن بني إنسانية اإلنسان وإرادة اإلنسان من
ناحية ومتطلبات التقدم احلداثي من ناحية أخرى .يف ضوء هذه الفرضية ،نستطيع فهم املاركسية ومدرسة
فرانكفورت والنزعة النقدية لرايت ميلز ،بل ً
أيضا فهم التحليالت النقدية املعارصة حلقبة احلداثة املتأخرة
ووصفها بأوصاف مثل عدم اليقني( ،((1أو جمتمع املخاطر( ،((1أو إمرباطورية الفوىض(.((1
أكثر من هذا أن فرضية التناقض بني نزعة الدولة ونزعة الفرد إىل التحرر واالنعتاق يف مرشوع احلداثة
جتعلنا نفهم ملاذا ارتبطت الدولة يف تطورها التارخيي احلديث ،بل حتى النظم السياسية قبل احلداثية ،بصور
من االحتجاج واملعارضة ،إىل درجة يذهب هبا البعض إىل القول إن احلركات االجتامعية املعارضة للدولة
جنبا إىل جنب مع تطور الدولة ،ويف اتصال وعالقة دينامية معها»( .((1ويف ذلك داللة عىل أن
«تطورت ً
حضور الدولة – خاصة حضورها القوي القامع أحيانًا  -يستدعي دائماً حضور البحث عن احلرية ،كام
8 David Lyon, "Globalizing Surveillance: Comparative and Sociological Perspectives," International Sociology, vol.
19, no. 2 (June 2004), pp. 138-143.

 9جورج لوكاش ،التاريخ والوعي الطبقي ،ترمجة حنا الشاعر (بريوت :دار األندلس.)1999 ،

10 Roland Robertson, Globalization: Social Theory and Global Culture, Theory, Culture and Society (London: Sage
Publications, 1992).

 11أولريش بيك ،جمتمع املخاطر العاملي :بحث ًا عن األمان املفقود ،ترمجة عال عادل ،هند إبراهيم وبسنت حسن (القاهرة :املركز الثقايف
األملاين؛ املركز القومي للرتمجة.)2013 ،
 12سمري أمني ،إمرباطورية الفوىض ،ترمجة سناء أبو شقرا (القاهرة :دار الفارايب.)2005 ،
13 Hank Johnston, States and Social Movements (Cambridge: Polity Press, 2011), p. 11.
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أن التالزم بني الدولة ونفيها هو حقيقة تارخيية .فإذا كان «النقض» كام ًنا يف مرشوع احلداثة ذاته ،فإنه أكثر
كمونًا يف مرشوع الدولة التي أنتجتها هذه احلداثة .ومن نافلة القول أن يكون هذا التناقض أعمق وأشمل
يف الدول التابعة عىل هوامش املرشوع الرأساميل العاملي.
يف ضوء هذه املقدمات ،يمكن أن نفرتض أن آليات الضبط ( )Controlواملراقبة ( )Surveillanceتتزايد
تقدم املجتمع ،ومع تعقّد عالقاته وتشابكها؛ فثمة بحث دائم عن نظم جديدة للمراقبة
وتتعدد أشكاهلا مع ّ
والضبط ،أو كام يقول ميشيل فوكو ،وثمة حماوالت للعثور «عىل تقنيات جديدة لكي يتم استنا ًدا إليها
ضبط العقوبات وتكييف فاعليتها»( .((1ويثري ذلك أسئلة حول العالقة بني تطور الدولة واحلرية ،فتطور
الدولة – حتى وإن كان نحو مزيد من الديمقراطية -ال يعني بالرضورة تطور مستويات احلرية ما دام
ً
مرتبطا بمزيد من إدراك املخاطر ،وبالتايل بمزيد من تطوير آليات الضبط واملراقبة .فلام كانت
هذا التطور
املعارضة وصور االحتجاج متتد وتتسع كلام اتسعت الدولة وتعددت وظائفها ،فمن املؤكد أنه كلام
اتسعت صور االحتجاج ،عملت عىل «هتديد مصالح النخب ورفع تكاليف الضبط االجتامعي»( .((1يف
هذا الوضع ،حتتاج الدولة إىل توسيع نظم الضبط واملراقبة وتعمل عىل تنويعها ،حيث تتحول هذه النظم
من االعتامد عىل القوة املبارشة إىل االعتامد عىل تنظيم العالقات ،كام يقول ميشيل فوكو ،وترتتب عىل ذلك
ثالث نتائج :األوىل هي أن نُظم ضبط السكان ومراقبتهم ،عىل ما فيها من تعقيد ،ال تصبح قارصة عىل
الدولة التسلطية أو الفاشية ،بل تصبح لصيقة بجميع النظم السياسية ً
أيضا .وقد أكدنا من قبل أن أساليب
تتحول بشكل قوي إىل أن تصبح أساليب معوملة .والثانية هي أن مزيدً ا من التطور الديمقراطي
املراقبة
ّ
جيب ألاّ يلغي أو يقلل بالرضورة من نظم املراقبة داخل الدولة وخارجها .ويعنى ذلك بطبيعة احلال أن
الدعوة إىل دمقرطة العامل وحتريره يالزمها فرض مزيد من املراقبة عىل حرية األفراد ومصائرهم ،وهذا
هو أحد مظاهر التناقض يف املرشوع احلداثي ،كام أرشنا من قبل .أما النتيجة الثالثة ،فإهنا ترتبط باختالف
طبيعة املراقبة وباختالف النظم السياسية من حيث االستقرار والقدرة عىل الشمول واالحتواء .فكلام
كانت النظم مستقرة قادرة عىل احتواء سكاهنا وإرشاكهم يف احلياة السياسية ،كانت املراقبة ذكية وغري
مبارشة ،والعكس إذا كانت النظم غري مستقرة أو مفتقرة إىل الرشعية.
عند هذه النقطة يمكن أن نطور املناقشة للرتكيز عىل طبيعة الدولة يف الدول النامية .نحن هنا نقف عىل
أطراف املرشوع احلداثي ،فنصادف حداثة من نوع خمتلف؛ إهنا حداثة برانية ال تعتمد عىل جذر حداثي
داخيل ،بل عىل انتقائية عشوائية وقرسية من احلداثات الغربية ،وتصهر التقليدي باحلديث يف هجني من
نوع خمتلف( .((1و ُيتو َّقع هنا أن تتشكل الدولة واسرتاتيجيات املراقبة التي تستخدمها يف ضوء هذا الظرف
تضخم أجهزة الدولة يف
التارخيي .ويمكن مقاربة هذه القضية يف ضوء ما تطور من أفكار نظرية حول
ّ
العهدين االستعامري وما بعد االستعامري( ،((1حيث يتم الرتكيز هنا عىل خصيصتني أساسيتني للدولة مها:
املركزية ) )Centralismوالتضخم ( .)Overdevelopmentلقد نمت الدولة احلديثة يف الدول املستعمرة
يف كنف االستعامر ،ويف إطار بنية حتتية خارجية تقوم عىل رأساملية متطورة .ومن ثم تكونت أجهزة الدولة
 14فوكو ،ص .115
 16أمحد زايد ،تناقضات احلداثة يف مرص ،ط ( 2القاهرة :مكتبة األرسة.)2006 ،

15 Johnston, p. 12.

17 Hamza Alavi, "The State in Post –Colonial Societies: Pakistan and Bangladesh,” New Left Review, vol. 1, no. 74
(July-August 1974), and John S. Saul, “The State in Post-Colonial Societies,” Socialist Register, vol. 11 (1974).
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عىل أساس مركزي ،واتسمت هذه األجهزة بالتضخم ،يف مقابل البنية التحتية الداخلية املتخلفة واملنفصلة
عن هذه األجهزة .ولقد استمرت الدولة يف ما بعد االستعامر عىل خصائصها ،خاصة أهنا ورثت جهازً ا
بريوقراطيا وعسكر ًيا يفوق حاجاهتا الفعلية ،فهو جهاز متضخم يف ضوء املوارد التي ينظمها واجلامعات
ً
التي خيضعها( .((1ويف ضوء هذا ،حتولت دولة ما بعد االستعامر إىل دولة قوية يف مواجهة سكاهنا .وربام
غصبا ،وتطرح
يكون هذا هو الذي جعل هذه الدولة حتكم عرب أطر تسلطية وشمولية؛ فهي تأخذ املجتمع ً
نخبا سياسية لدهيا
نامذج سياسية وفق أهواء النخب السياسية واختياراهتا ال وفق متطلبات الواقع ،وتُنتج ً
تفوقها عىل بقية السكان وقدرهتا الفائقة عىل احلكم ،بل وحقها يف احلكم نظري كفاحها
تصورات بشأن ّ
ضد االستعامر( .((1وال شك أن هذا النمط من احلكم وهذه اخلصائص للنخب السياسية مها بدورمها
تضخم الدولة يف مقابل جمتمعها.
بعض جتليات خصيصة ّ
نفرتض يف ضوء هذا التحليل أن نُظم الضبط واملراقبة يف دولة االستعامر وما بعده تتعدد وتتنوع وتعكس
وتضخم أجهزهتا .بل إن هذه النظم تطور نفسها يف ضوء املتغريات املحلية واإلقليمية والعاملية،
مركزية الدولة
ُّ
وجتمع بني األساليب التقليدية واحلديثة ،بل تبتكر أساليب جديدة ً
أيضا للضبط املبارش وغري املبارش .ففي
الوقت الذي تستخدم الدولة – إىل جانب أساليب املراقبة يف املجال السكاين والتعليمي والعمراين  -أساليب
التلصص عىل السكان (وهو ما نطلق عليه هنا مفهوم البصاصة( ،)((2فإهنا تصقل من مهاراهتا االستخباراتية،
صورا من الرصاع املصنوع يف مواقف بعينها من أجل إحداث إرباك يساعد الدولة عىل حتقيق أهدافها
وختلق
ً
بسهولة .يف هذه احلالة تسيطر عمليات اهليمنة النازلة من أعىل عىل عمليات املراقبة الذاتية لألفراد أنفسهم،
ويصبح اإلخضاع ال اخلضوع هو سيد املوقف .تنقلب هنا أطروحة فوكو بشأن التوافق بني تقنيات الذات
(االنضباط الذايت) وتقنيات الدولة (اهليمنة من أعىل) إىل خط واحد هو خط اهليمنة ،ويتحول االنضباط
الذايت إىل انضباط قهري ،جيعل ُجل تقنيات االنضباط الذايت تقنيات انسحاب أو حتايل أو مقاومة .أو ،كام
يذهب البعض ،تغيب مراقبة املجتمع يف مقابل حضور مراقبة السلطة(.((2

ً
أوال :دولة االستعمار :مأسسة البصاصة
يمكن القول إن ثمة عالقة وثيقة بني النظام السيايس يف املايض  -كام يف احلارض  -واملراقبة والضبط.
ويمكن القول ً
أيضا إن القوة )( )Powerقوة النظام السيايس  -قوة الدولة) تُستمد من قدرهتا عىل احلكم
واملراقبة ،وليس فقط من قدرهتا عىل استخدام أدوات العنف .وما تنظيم الدولة عىل أسس إدارية وإقليمية
إال حماولة لتنظيم استخدام القوة ووضعها يف أطر قانونية .ولقد ظلت الصورة األولية لعمليات الضبط
واملراقبة التي كانت قائمة يف الدولة القديمة (الدولة الفرعونية يف حالة مرص) مستمرة يف الدولة الوطنية
 18أمحد زايد ،الدولة بني نظريات التحديث والتبعية (القاهرة :هنضة مرص ،)2006 ،ص .81-80
 19أمحد زايد« ،نخب ما بعد االستعامر »،الديمقراطية ،العدد ( 25كانون الثاين/يناير .)2007
 20البصاصة :مفهوم مشتق من «البصاصني» الذين استخدمهم الوالة والسالطني يف املجتمع االسالمي التقليدي (خاصة الدولة
اململوكية والدولة العثامنية) كعيون عىل رعاياهم .وتشتق الكلمة من الفعل «بص» بمعنى نظر .انظر :أمحد أمني ،قاموس العادات
والتقاليد والتعابري املرصية (القاهرة :دار الرشوق ،)2010 ،ص .130
 21عبد اهلل الرتكامين« ،العرب بني حضور رقابة السلطة وغياب رقابة املجتمع »،ورقة ُقدمت إىل« :الرقباء والرقابة بني السيايس والديني
يف املجتمعات العربية( »،املؤمتر العرشين ملنتدى الفكر املعارص بدعوة من مؤسسة التميمي للبحث العلمي واملعلومات بالتعاون مــع
مؤسسة كونراد أديناور ،تونس 24-22 ،حزيران /يونيو .)2006
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احلديثة ،مع قدر كبري من التنظيم والدقة .ومن هذه الصور لعمليات الضبط واملراقبة التي استطعنا
حرصها يف الدولة الفرعونية القديمة :الوضع الديني للملك الذي كان يمثل اإلله عىل األرض ،والذي
ساعد عىل سيطرة اجلهاز اإلداري للدولة عىل حياة املواطنني(((2؛ والتسجيل الدائم لكل يشء حيث حتكم
الدولة بواسطة أرشيفاهتا وذلك لتسهيل عملية مجع الرضائب(.((2
ويمكن القول إنه كلام اتسعت دوائر احلكم ورقعة األرض ،انضبطت هذه الصورة التقليدية للرقابة
واحلكم ،وكان البحث عن صورة جديدة .وتدلنا خربات احلكم يف اإلمرباطورية اإلسالمية إىل أن الوالة
كانوا يعتنون بالرقابة واحلراسة إىل درجة أن بعضهم كان حيفظ أضابري حتتوي عىل معلومات عن موظفي
الدولة .وكان ٌّ
وكثريا ما
كل من هؤالء املوظفني يراقب بدوره من هو مرؤوسه أو من يتبعه يف الوظيفة.
ً
كانت املراقبة تنزل إىل أسفل نحو عامة الناس؛ إذ كان الوالة يبعثون ببعض ثقاهتم إىل الكور ليسألوا
الناس عن سري أعامهلم فيهم( ((2ولقد ذكر ابن خلدون يف تارخيه أن األمراء واخللفاء كان هلم عديد من
العيون واجلواسيس الذين «جيلبون هلم أخبار الناس وأحواهلم»( ،((2وكانت البصاصة من أشهر الطرق
التقليدية التي اس ُتخدمت يف عملية املراقبة والضبط .وعىل الرغم من أننا ال نعرف تارخيا دقيقًا لدخوهلا،
فإهنا تطوير لنظام «العسس أو الدرابني» الذي تطور يف اإلمرباطورية اإلسالمية .ومع أن نظام العسس
كان للحراسة الليلية ،فإن البصاصة ُس ّخرت جلمع املعلومات ،وانترشت بشكل كبري يف العرص العثامين،
حني شاع استخدام العيون والبصاصني .فالعيون هم مجاعات «يبثهم الوايل يف املجتمعات العامة واخلاصة
ليأتوه باألخبار»( .((2أما البصاصون ،فإهنم طائفة تقوم بـ«التحريات يف أمور الرشطة»( ((2ويف احلالتني،
تكون املهمة رصد حركات الناس وأفعاهلم ،خاصة األفعال املقلقة التي هتدد األمن والنظام.
استمرت أعامل العيون والبصاصني حتى بدايات العهد احلديث ،حيث يروى اجلربيت يف حديثه عن
سنة ( 1806وكان حممد عيل قد اعتىل عرش البالد ورشع يف تأسيس الدولة احلديثة) ،حادثة أبلغ فيها
البصاصون الباشا عن ٍ
وال انخرط يف صفقة جتارية مشبوهة( .((2ويؤكد اجلربيت أن بعد هذه احلادثة نودي
متجرا  ...فليستأذن عىل ذلك ويأخذ به ورقة من باب الباشا
يف الناس بـ«أن من أراد أن يرسل شي ًئا أو
ً
فإن مل يفعل وضاع عليه فاللوم عليه»( .((2ويكشف املثالن (أقصد احلادثة وما ترتب عليها من قرار) عن
الطريقة التي تتحول هبا املعلومات التي توفرها البصاصة يف مطلع تأسيس الدولة احلديثة إىل قرارات
تصب يف مزيد من الرقابة والضبط ،فال أحد اآلن يستطيع أن حيرك شي ًئا من مكانه إال بإذن من «باب
الباشا» (وهو الصورة املصغرة من الباب العايل يف مركز اإلمرباطورية اآليلة للسقوط) .لقد أصبح «باب
 22نيقوال جريامل ،تاريخ مرص القديمة ،ترمجة ماهر جوجيايت؛ مراجعة زكية طبوزادة ،ط  2مصححة ومنقحة (القاهرة :دار الفكر
للدراسات والنرش ،)1993 ،ص .129 – 127
 23دوجالس بريور وإيمييل تيرت ،مرص واملرصيون ،ترمجة عاطف معتمد وحممد رزق (القاهرة :مكتبة الرشوق الدولية ،)2009 ،ص
.144-133
 24شيامء فرغيل سيد عيل« ،اجلريمة والعقوبة يف األندلس «عرصي اإلمارة واخلالفة»( »،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة القاهرة،
كلية اآلداب ،)2010 ،ص .176
 25أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن خلدون ،تاريخ ابن خلدون ،مج  ،4ص  ،1270نقلاً عن :املصدر نفسه ،ص .176
 26نارص األنصاري ،تاريخ أنظمة الرشطة يف مرص (القاهرة :دار الرشوق ،)1990 ،ص .89
 27املصدر نفسه ،ص .89
 28عبد الرمحن بن حسن اجلربيت ،عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار ،حتقيق عبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم؛ تقديم عبد العظيم
حممد إبراهيم رمضان 8 ،ج (القاهرة :مجعية الرعاية املتكاملة؛ مكتبة األرسة ،)2003 ،ج  ،7ص .18-17
 29املصدر نفسه ،ص .18

المحور :ممارسة أنظمة المراقبة في الوطن العربي
من البصاصة إلى الصراع والعنف  -آليات المراقبة في الدولة المصرية الحديثة

الباشا» الرمز الذي تنبعث منه إشعاعات القوة يف بدايات الدولة احلديثة ،وهو مكان املراقبة األعىل الذي
تأتيه األخبار عرب العيون والبصاصني فيتخذ بشأهنا قرارات ترمي إىل مزيد من ضبط حركة السكان
والبضائع ،وحركة اخلروج والدخول إىل أرايض الدولة.

اعتمد نظام حممد عيل يف بناء الدولة احلديثة عىل ما ورثه من العثامنيني واملامليك من استخدام البصاصة
يف معرفة األخبار ومكامن التوتر التي تربك نطاقه .وقد أوردنا من قبل رواية اجلربيت لتأكيد ذلك .ولكن
حممد عيل طور نظام البصاصة إىل شكل أكثر تنظيماً ؛ إذ وضع نظا ًما حمكماً للمباحث قوامه رجال يتنكرون
يف أزياء الباعة اجلائلني يرتددون عىل جمالس األعيان ملعرفة أرسارهم وأحاديثهم ،ورفع تقارير هبا إىل
الباشا .كام ألزمت النظم التي وضعها حممد عيل الفالحني وأبناء بعض الطوائف املسيحية ،والرعايا
األجانب ،بحمل بطاقات تثبت حمل إقامتهم واألماكن التي يتنقلون بينها ،وخاصة عند منافذ اخلروج
من القاهرة والدخول إليها .بل إن ذلك رسى يف ما بعد عىل املرصيني أنفسهم ،الذين حتولوا إىل «سجناء
لقراهم»؛ فقد صدر يف كانون الثاين /يناير  1830مرسوم قرص حترك القرويني عىل مساقط رؤوسهم،
«واشرتط حصوهلم عىل ترصيح ووثائق حتديد للشخصية إذا كانوا يرغبون يف السفر إىل خارجها( ...فقد)
كان من النادر أن يتمكن فالح من االنتقال من قرية إىل أخرى دون جواز سفر مكتوب .وقد ُقدر للقرية
أن تدار كثكنة ،وأن ُيوضع سكاهنا حتت مراقبة احلراس ليلاً
هنارا ،وحتت مراقبة املفتشني وهم يفلحون
ً
األرض ويسلمون نتاجها ملستودعات احلكومة»(.((3

فضلاً عن ذلك ،اعتمد النظام عىل البطش والتخويف النابع من الطرق الوحشية التي تستخدمها الرشطة،
واملوروثة من عهود سالفة ،مثل القتل وقطع أجزاء من اجلسد والرضب ،واستعامل آالت حديدية خاصة.
(ح ّرمت بقانون يف سنة .((3()1982
وهي الطرق التي ظلت قائمة حتى قرب هناية القرن التاسع عرش ُ
يامرسان ً
أيضا من خالل حكام األقاليم وامللتزمني يف القرى ،وكانا يقومان
وكان هذان البطش والتخويف َ
عىل قهر ٍ
آت من أعىل؛ فاحلكام وامللتزمون يتعرضون لعقاب شديد إذا قرصوا يف واجباهتم التي كان
قهرا وعن ًفا عىل الناس يف القرى إذا ما قرصوا يف دفع
أمهها مجع الرضائب ،وهؤالء بدورهم يامرسون ً
ما عليهم من رضائب .ويطل علينا هذا القهر النازل من أعىل عرب اخلطاب العنيف الذي يظهر يف بعض
مراسالت حممد عيل حلكامه؛ فقد احتوت بعض رسائله عىل عبارات مثل «فاعلم حق العلم أين ّ
أنكل بك
وبالنظام واحلكام والشيوخ»؛ « ...ال شك أن (ذلك) نتيجة إمهالكم وتعاستكم» ؛ « ...ويكون يف علمك
إنني سأؤذيك إيذا ًء شديدً ا»؛ « ...إذا كان األمر كذلك فاظهروا النقد وارشعوا يف دفعه أولاً بأول...
وإال سأكرس عظامك وسأعدم األشخاص الذين معك (وأنكم) ال تقدرون عىل ختليص أنفسكم من
بطيش»( .((3وهبذه الطريقة  -املثقلة بالعنف اللفظي – تنساب قوة الدولة -وقرسها -لتنزل إىل أسفل،
بحيث يشعر هبا أفراد املجتمع يف عملية تراتبية .فهذا الشخص الذي يتعرض لبطش الباب العايل ،ال شك
أنه سوف يبطش بالناس العاديني -الفالحني ،دافعي الرضائب -الذين كانوا هيربون من األرض لتج ّنب
صور البطش هذه عندما يعجزون عن سداد الرضائب .ولقد كانت هذه العملية ذاهتا -أقصد اهلروب
من األرض  -حتتاج إىل ضبط استلزم إصدار الئحة زراعة الفالح سنة  ، 1829وتدبري أحكام السياسة
 30تيموثي ميتشل ،استعامر مرص ،ترمجة بشري السباعي وأمحد حسان (القاهرة :سينا للنرش ،)1990 ،ص .65
 31إبراهيم الفحام“ ،الرشطة يف مرص يف عهد حممد عيل إىل االحتالل الربيطاين ”،األمن العام ،العدد  ،)1960( 20ص .47-45
 32أمحد زايد ،البناء السيايس يف الريف املرصي :حتليل جلامعات الصفوة القديمة واجلديدة (القاهرة :هنضة مرص ،)2008 ،ص -254
.255
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بقصد النجاح ،وذلك لـ«تثبيت الفالحني يف أماكنهم وحفزهم إىل البدء يف إنتاج القطن وغريه من السلع
لالستهالك األورويب»( .((3و كان التشديد يف العقاب من قبل املسؤولني املحليني آلية مهمة هلذا الضبط،
إذ كان مشايخ القرى يراقبون التزام الفالح بزراعات رضورية ،ويقومون بجلدهم إذا ختلفوا عن ذلك،
ويكررون ا َ
جللد مرات عدة ،وهي صور من العقاب مل ينج منها حتى أولئك الذين كانوا يرشفون عىل
(((3
القرى من املوظفني .

مع اتساع الدولة واتساع عالقات مرص اخلارجية ،وزيادة أعداد األجانب يف مرص ،وتزام ًنا مع إرادة
احلاكم ورغبته ىف احلامية واستمرار نظامه ،كان من الرضوري أن تبدأ مأسسة البصاصة ،ووضع نظم
أكثر إحكا ًما للتجسس واملراقبة .وقد بدأت هذه العملية يف منتصف القرن التاسع عرش ،وبالتحديد يف
سنة  ،1857عندما أصدر وايل مرص حممد سعيد باشا قراره بإصدار الالئحة العمومية يف ما خيص ترتيب
األهايل األجانب وضبطهم ،وقد نصت عىل إحداث قلم إداري خمصوص يف ٍّ
كل من جهاز أمن القاهرة
وجهاز أمن اإلسكندرية ،واختصاص هذا القلم برتتيب احلراسات ،ومبارشة إجراءات تفتيش الفنادق
واملنازل املعدة إلقامة األجانب .وعىل الرغم من أن هذا القلم املخصوص «كان مك َّل ًفا بمراقبة األجانب،
إال أن مهامه اتسعت مع عهد اخلديوي إسامعيل الذي كان خيشى عىل عرشه من بعض أمراء األرسة
املالكة  -فأصبح يراقب املرصيني كذلك ويتلقى تقارير عنهم»(.((3

كانت أجهزة املراقبة تتسع وتتعدد يف الوظائف مع تزايد مصادر اخلطر عىل النظام السيايس؛ فكلام
اتسعت دوائر اخلطر واملقاومة اتسعت دوائر املراقبة .ولذلك ،فإن تطوير مهامت أجهزة الرقابة وتوسيع
اختصاصاهتا كانا يرتبطان دائام بحوادث تدل عىل خطر حمدق .وكانت أول هذه األخطار يف الدولة
املرصية احلديثة حوادث الثورة العرابية ،أي مع ظهور بوادر التمرد الذي جتسد يف الظروف املهيأة
للثورة العرابية (ظهور مجال الدين األفغاين ورفاقه خاصة) ،ثم تداعيات الثورة نفسها( ،((3فأصبح لفظ
ُلصق بمن له رأي خمالف .وأصبح النفي إىل اخلارج من ناحية ،واملطاردة الداخلية من
«العرابيني» هتمة ت َ
ُ
ناحية أخرى ،من األساليب الرادعة هلذا التمرد .وعىل غرار نفي األفغاين قبيل الثورة ( ،)1879نُفي
وعزلوا
وعمد ومشايخ وأعيانُ ،
بالعرابيني من علامء ُ
عرايب ورفاقه إىل رسي النكا .كام جرى التنكيل ُ
وجردوا من نياشينهم وأوسمتهم .وأغلب الظن أن حادثة الثورة العرابية كانت فاصلة
من مناصبهمُ ،
يف تاريخ املراقبة والضبط؛ إذ بدأ القلم املخصوص الذي أنشئ يف وقت سابق ينشط يف مراقبة الناس.
ولقد حتدث عبد اهلل النديم (وهو ممن ُحوكموا يف الثورة العرابية ونُفي مع عرايب) عن البصاصني
الذين انترشوا بكثرة يف هذا الزمن قائلاً « :ولقد ذكرت هبذه احلكاية أخال ًقا حدثت يف بالدنا باملظامل
والتعذيب بغري ذنب ،منها وجود بعض ُشبان أو شيوخ يتحدثون بأمر سيايس وعيوهنم ترمق املارين
املسمى (بالبصاص)  ...فقد امتألت القلوب باخلوف حتى شك
وقلوهبم ترجف خو ًفا من اجلاسوس
ّ
الرجل يف ابنه واألخ يف شقيقه»( .((3كام دخلت السياسة هنا يف عملية املراقبة ،وأصبحت املراقبة هي يف
 33ميتشل ،ص .73
 34انظر :املصدر نفسه ،ص .74
 35ميالد حنا زكي« ،قصة «جربوت اجلهاز األمني» من«اخلدمة الرسية» إىل «أمن الدولة» »،املرصي اليوم ،2011/4/21 ،عىل املوقع
اإللكرتوين<http://www.almasryalyoum.com/node/408647>.:
 36للمزيد انظر :لطيفة حممد سامل ،القوى االجتامعية يف الثورة العرابية (القاهرة :دار الرشوق.)2009 ،
 37عبد اهلل النديم ،جملة التنكيت والتبكيت ،دراسة وحتليل عبد املنعم إبراهيم اجلميعي؛ تقديم عبد العظيم رمضان (القاهرة :اهليئة
املرصية العامة للكتاب ،)1994 ،ص .253
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اجتامعيا خيرج عن دائرة القصد وعن
موضوعا
األصل مراقبة سياسية ،بعد أن جعلت الثورة السياسة
ً
ً
الدائرة املغلقة لألمراء ورجال السياسة.

وكان من املتو َّقع أن تتعقد عمليات مأسسة البصاصة يف الدولة االستعامرية ،وتتضخم أجهزهتا يف ضوء
فكرة تضخم أجهزة الدولة يف مقابل املجتمع .وما االستعامر إال حماولة لـ«تأطري» نظام للمراقبة ينتهي يف
آخر املطاف إىل إنشاء «سلطة سياسية يف مرص تسعى ليس فقط ألرس جسم الفرد بل الستعامره ولإلبقاء
عىل حضور مستمر هلا»( .((3وقد عملت السلطات االستعامرية عىل ضبط عمليات التجسس واملراقبة عىل
أسس أكثر دقة وأكثر احرتافية ،كان أهم مظاهرها العمل عىل أن تكون أجهزة املراقبة السياسية أجهزة
يسمى البوليس الرسي أو
متخصصة ،ومن هنا يتحول القلم املخصوص إىل مكتب للخدمة الرسية أو ما َّ
«القلم السيايس» .وتكشف مهمة هذا القلم السيايس عن أنه جهاز للتعقب واملالحقة ،وال سيام تعقب
ومالحقة شباب احلركة الثورية واملعادين لالستعامر والقرص .وقد حتدثت كتب التاريخ احلديث عن هذا
اجلهاز بشكل يكشف عن هذه املهمة بوضوح؛ إذ كان هذا البوليس الرسي أحد أفرع املباحث اجلنائية
التي أنشئت يف سنة  1921وأصبح هلا فروع متخصصة :مباحث املخدرات ،ومباحث التزييف ،ومباحث
محاية اآلداب العامة ،ثم مباحث السياسة أو قلم خمصوص .وطورت هذه املباحث أساليب كانت قد
وتتبع من هلم سوابق
بزغت بد ًءا من هناية القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين ،منها حفظ امللفات ُّ
إجرامية ،ومنها استخدام بصامت األصابع( ،((3وفصل الرشطة عن اإلدارة املدنية ،وتعزيزها يف مقابل
إضعاف اجليش ،واستخدام قوات نظامية ملحقة بجهاز الرشطة تتسم بطابع أكثر عسكرية ،وهي تشبه إىل
حد كبري قوات األمن املركزي احلالية(.((4

واحلق أن وجود إدارتني ،إحدامها أمنية واألخرى مدنية ،يضمن مزيدً ا من الرقابة عىل األقاليم .ورغم
تارخييا الوعي بأمهية احلرفية يف مراقبة الدولة
وجود بعض الرصاع بني اإلدارتني ،فإن هذا الفصل يعني
ً
ملواطنيها والعمل يف ضوء أدوات متخصصة ،ذكرنا بعضها آن ًفا ،وجيعل البوليس أكثر قدرة عىل تطوير
أدواته .ونأخذ هنا مثالاً يكشف عن تطور مهم يف عمليات املراقبة وهو مراقبة توجهات سياسية بعينها
وأفكار بعينها؛ إذ أنشئ قسم خاص ملحاربة األفكار االشرتاكية ،وخاصة الشيوعية ،وتعقّب الشيوعيني
ومعاقبتهم ،بعد أن اتسع نشاطهم ونظموا عد ًدا من اإلرضابات واالعتصامات العاملية ،خاصة بعد
تأسس حزهبم يف سنة  .1921هذا باإلضافة إىل حظر استرياد الكتب االشرتاكية وبيعها للجمهور .ولقد
اس ُتخدمت يف هذا الصدد أدوات قانونية وبوليسية كثرية ،فاجتهت النصوص القانونية (وخاصة املادة 151
سدت مجيع املنافذ أمام املعتنقني للفكر املاركيس ،أو املتعاطفني معه ،إىل التضييق
من القانون اجلديد) التي ّ
عىل املواطنني والعامل يف ممارسة العمل العام ،أو حتى حث اآلخرين عليه ،أو تب ّني أفكار من شأهنا أن
هتدم النظام ،حيث ُأضيف إىل القانون رقم  37لسنة  1923مادة تتعلق بتجاوز النقد املسموح به ،ومعاقبة
من يرتكب ذلك ،خاصة عندما يكون النقد متعلقًا بالتحريض عىل كراهية نظام احلكومة وازدرائه ،أو
وضع عثرات تعوق احلكومة عن إنجاز األعامل املنوطه هبا ،وذلك عن طريق بث «االضطراب يف النفوس
وحتريض الشعب عىل بغض احلكومة واالزدراء هبا» .وبرر القانون تغليظ العقوبة هنا بأنه إذا توافرت هذه
األحوال ،فحينئذ يكون قد وقع جتاوز حلدود النقد املسموح ،بل جيب إنزال العقوبة إذا أريد االحتفاظ
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باهليئة والسلطة اللتني ال غنى عنهام للحكومة ولنظم الدولة األساسية( .((4وقد وصلت عمليات ضبط
انتشار الشيوعية إىل النص رصاحة يف مادة أضيفت إىل قانون العقوبات سنة  1946ملعاقبة من ُينشئ
تنظيماً
شيوعيا باألشغال الشاقة املؤقتة ملدة عرش سنوات ،وغرامة ال تقل عن  100جنيه وال تزيد عىل ألف
ً
(((4
جنيه  .وعىل الرغم من أن الشيوعيني كانوا األكثر استهدا ًفا بنظم مراقبة نشاطهم السيايس وأفكارهم،
فإن هذه املراقبة طاولت أفرا ًدا آخرين ال هلم عالقة بالفكر االشرتاكي .وكان االهتام باخلروج عن الدِّ ين
من الوسائل املهمة يف مراقبة األفكار ومنعها من أن تتطاير إىل اآلخرين .هنا ،نستدعي قضايا شهرية جرى
التحقيق فيها ،من أشهرها قضية كتاب يف الشعر اجلاهيل لطه حسني ( ،)1926وقضية كتاب اإلسالم
وأصول احلكم لعيل عبد الرازق (.)1925

جنبا إىل جنب مع
لذلك ،كانت مراقبة املص ّنفات الفنية واملطبوعات من أهم أساليب املراقبة التي تسري ً
مراقبة السلوك والفكر السيايس .وقد ظهرت بوادر هلذه املراقبة يف هناية القرن التاسع عرش ،مع انتشار
املسارح التي كانت ال تبدأ عرض أي مرسحية إال بإذن من وزارة الداخلية التي كانت متنع عرض أي
مرسحيه تتعارض مع الدِّ ين خاصة ،كام حدث مع مرسحية «يوسف» سنة  ،1893أو تتعارض مع أمور
سياسية ،كام حدث مع مرسحية «أدهم باشا» سنة .1898

استمر هذا الوضع يف عهد االستعامر ،بل تزايدت املراقبة مع تشديد السلطات االستعامرية مراقبة
املرسحيات ذات الطابع السيايس ،وإصدار الئحة خاصة بذلك سنة  ،1911جاء فيها «ممنوع ما كان
من املناظر أو التشخيص أو االجتامعات خمال ًفا للنظام العام واآلداب ،وللبوليس احلق يف منع ما كان
من هذا القبيل وإقفال التياترو عند االقتضاء»( .((4وترتبت عىل صدور هذه الالئحة تدخالت سافرة يف
النصوص باحلذف أو التعديل أو املنع ،واشتمل ذلك ً
أيضا عىل نصوص األفالم لدى بدء صناعة السينام
يف الظهور آنذاك.

واملتأمل يف الطريقة التي تطورت هبا عمليات املراقبة والضبط يف الدولة املرصية احلديثة قبل االستعامر
وبعده يكتشف بعض املسارات التارخيية يف تشكيل عملية املراقبة والضبط .ومن أول تلك املسارات
وتضخم أجهزه الدولة احلديثة (نشأة البوليس ،والضبط
تقدم الزمن
ّ
تعاظم دور املراقبة ،وتعقّد أجهزهتا مع ّ
اإلقليمي أو املحيل للقطر ،وتطور األنظمة اإلدارية واملنظومة الترشيعية) .هناّ ،
تشكل املسار التارخيي
عرب عملية َّ
منظمة ملأسسة العمليات البسيطة للضبط واملراقبة (مثل استخدام العيون والبصاصني) ،أي
حتويلها إىل مؤسسات ،وهذا ال يعني االستغناء عن العيون والبصاصني ،بل إعطاءهم مسميات جديدة،
وتنظيم عملهم وإخضاعه ملنظومات قانونية ،وامليل إىل االعتامد بشكل أكرب عىل التدوين وحفظ امللفات.
وثمة مسار تارخيي ثان يمكن أن نكتشفه من قراءة املادة التارخيية ،وهو يتعلق بالعالقة بني نمو املقاومة
وحركات االحتجاج من ناحية وتعقّد نُظم املراقبة (خاصة سن القوانني) من ناحية أخرى .كام شهدت
ومرورا بالتظاهرات املطالِبة
هذه الفرتة ظهور حركات احتجاجية ،بد ًءا من مترد العرابيني سنة ،1882
ً
باالستقالل ،والتظاهرات واالحتجاجات العاملية يف العقدين الثالث والرابع من القرن العرشين ،وانتها ًء
 41عبد الوهاب بكر ،أضواء عىل النشاط الشيوعي يف مرص :1950-1921 ،دراسة وثائقية (القاهرة :دار املعارف.)1983 ،
 42املصدر نفسه ،الفصل .4
 43سيد عيل إسامعيل« ،تاريخ الرقابة وتطورها »،ورقة قدمت إىل :الندوة الفكرية ملهرجان الكويت املرسحي الثامن (أقامها املجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،)2005/4/20-12 ،عىل املوقع اإللكرتوين<www.kenanonline.com< (Accessed :
25/8/2013).
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بظهور تيارات الفكر االشرتاكي وانتشارها ،ومتدد عملية النقد والتمرد داخل اخلطاب الثقايف والفكري.
أما املسار التارخيي الثالث ،فإنه يتعلق بموضوعات املراقبة؛ إذ تكشّ ف عن أهنا تدور حول موضوعات
الدِّ ين خاصة ،ثم تنتقل منه وتتوسع إىل موضوعات أخرى .وما لبثت مراقبة السلوك األخالقي أن حتولت
– يف ظل انتشار احلركات االجتامعية – إىل مراقبة للسياسة والفكر والعالقات واألفكار احلديثة.

تؤرش هذه املسارات كلها إىل أن املراقبة تتحول وتتعدد أهدافها وطرائقها وموضوعاهتا مع تعقّد أجهزة
متددها يف جسد املجتمع (الذي يعاين ختل ًفا شديدً ا) .كام
الدولة ،أو مع
ّ
تضخم هذه األجهزة وحماولة ّ
التضخم ألجهزة الدولة ونموه يف جسد اجتامعي متخلف ،وما يتبعه من نظم للمراقبة
تؤرش إىل أن هذا
ّ
والضبط ،كل ذلك يعمل أصلاً خلدمة مصالح التحالف بني املستعمرين والطبقة الربجوازية الناشئة من
ملاّ ك األرض وأرباب الصناعة والتجارة ،والطبقة الوسطى الناشئة من أصحاب املهن املتخصصة؛
تلك الطبقة التي سوف تقود التغيري نحو تأسيس دولة ما بعد االستعامر .كام تؤرش أولاً وقبل كل يشء
إىل العمليات املتعددة واملتشابكة التي تؤدي يف النهاية إىل تكوين أطر حمددة للسلوك ،أي حتديد معايري
الصواب واخلطأ ،ومعايري النقد واالحتجاج ،واملوضوعات التي تنا َقش وتلك التي جيب االبتعاد عنها
وغالبا ما يرتبط تكوين األطر بتربيرات ثقافية تعمل بشكل دائم عىل «حراسة
أو جت ّنب اخلوض فيها،
ً
السياسة»  -النظام السيايس  -بزعم حراسة الدِّ ين واألخالق.

ثان ًيا :دولة ما بعد االستعمار :مأسسة العنف والقمع
ماذا حدث لنظم املراقبة والضبط بعد أن رحل املستعمرون؟ هذا السؤال يدفعنا إىل سؤال آخر :هل
ارتبطت حركة التحرر الوطني التي صاحبت الثورة  -وهي النقطة الفاصلة يف التحرر الكامل من
االستعامر -بتخفيف أنظمة املراقبة والضبط ،أم إهنا أغلظتها؟ وهل يمكن أن تفتح اإلجابة عن هذين
السؤالني األفق الفكري نحو فهم أعمق لطبيعة تكوين الدولة الوطنية املعارصة يف جمتمع كمرص ،وآليات
املراقبة التي ابتكرهتا؟

أحسب أننا بحاجة إىل أن نبدأ بالبحث عن طبيعة السياق الذي ّ
تشكلت فيه نظم املراقبة يف دولة ما بعد
التضخم يف أجهزة الدولة؛ طبيعة النخب
االستعامر .ثمة ثالثة أبعاد كاشفة يف مثل هذا السياق :طبيعة
ّ
السياسية التي أدارهتا؛ طبيعة األيديولوجيا التي ّ
شكلت صيغتها السياسية .وبالنسبة إىل قضية التضخم،
فإننا نفرتض هنا أن حجم التضخم يف أجهزة الدولة ازداد يف هذه احلقبة ،كام أنه ارتبط بتضخم أكرب ،ربام
تضخم اخلطاب السيايس،
يكون قد أصاب جوانب من البنية الفوقية ،وخاصة اخلطاب السيايس .لقد
ّ
أكان اخلطاب ذا النزعة القومية أم ما تاله من خطاب يمتلئ بادعاءات ديمقراطية وليربالية ،وامتأل
بعبارات فضفاضة تثري احلامسة والتصفيق ،وتكشف بالغته السياسية عن أساليب إقناع وتأثري( ،((4كام
أنه امتأل بالعبارات التي تستخدم الثقافة التقليدية والقيم األبوية يف بعث التعاطف بني النخب السياسية
واجلامهري ،والعبارات التي تستخدم النصوص الدينية (يف مطالع اخلطابات وهناياهتا ،وربام يف وسطها)
لتحقيق أهداف سياسية .وهو ،فضلاً عن ذلك ،خطاب يتكيف مع طبيعة األوضاع االقتصادية واملتغريات
العاملية واإلقليمية ،ويفرز إبداعاته اخلطابية يف كل مرحلة وفقًا هلذه األوضاع.
 44انظر :عامد عبد اللطيف ،ملاذا يصفق املرصيون؟ :بالغة التالعب باجلامهري يف السياسة والفن (القاهرة :دار العني.)2009 ،
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من ناحية ثانية ،أفرزت حقبة ما بعد االستعامر نخبة سياسية ّ
تشكلت من طليعة الطبقة الوسطى التي
كانت معاملها قد تبلورت مع هناية النصف األول من القرن العرشين .واتسمت بكثري من اخلصائص
بالتفوق عىل سائر األمة،
التي وسمت نخب ما بعد االستعامر يف جمتمعات العامل الثالث ،مثل الشعور
ّ
والربط بني النجاح يف حتقيق االستقالل واحلق يف احلصول عىل مكاسب ،والشعور الفياض بحمل
الكاريزمات دون سائر األمة ،والتوحيد بني مجاعات النخبة واألمة  ،...بحيث يؤول مفهوم األمة إىل
مفهوم جمرد ال معنى له إال يف اخلطاب األيديولوجي( .((4ولقد تب ّنت هذه النخبة تطلعات متضخمة
هي أشبه باخلطاب الذي تفرزه تلك التطلعات التي انعكست يف رؤى سياسية طموحة مل يتحقق منها
ً
فضال عن التقلب يف هذه الرؤى عرب الزمن ،وفقًا للتغريات التي تطرأ عىل بناء النخبة
إال النزر اليسري،
(رأسا وجسدً ا وأطرا ًفا).
ً

أما من الناحية الثالثة ،فإن نظم احلكم املتتالية ،منذ قيام الثورة األوىل ( )1952وحتى قيام الثورة الثانية
( ،)2011اشرتكت ،رغم اختالفها ،يف وجود قدر من التسلطية؛ إذ حتولت الدولة هنا – مثلها مثل كثري
من الدول يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية – إىل شكل من أشكال التسلط الذي حاول أن يعسكر الدولة
واملجتمع بفرض قوانني الطوارئ ،وأن حيتمي بأيديولوجيا االستقرار واألمن القومي ،وذلك للمحافظة
عىل النظم السياسية أطول فرتة ممكنة(.((4

فامذا عسى أن يفرز هذا املركّ ب السيايس األيديولوجي النخبوي من أنامط للمراقبة؟ ال شك أن أجهزة
الدولة هنا سوف تصل إىل درجة عالية من التضخم إزاء املجتمع وسكانه؛ فالنخبة ترتفع عىل املجتمع
الذي تعترب نفسها راعية له ،وتنتج خطا ًبا ينضح ببالغة التأثري واإلقناع والتوجيه ،ويصبح هاجس األمن
القومي وسيلة ملزيد من إحكام القبضة عىل املجتمع .ويف ضوء هذا ،يفرز املركّ ب السيايس األيديولوجي
صورا جديدة من الرقابة والضبط ،مع تطوير األساليب املتوارثة من العهد االستعامري
النخبوي
ً
وتدعيمها .وننطلق يف فهمنا ألساليب املراقبة والضبط يف احلقبة ما بعد االستعامرية من فرضية مفادها أن
املراقبة هنا تتجاوز عملية مأسسة «البصاصة»  -املباحث باملعنى احلديث  -إىل استخدام أساليب مبارشة
وغري مبارشة يف مأسسة العنف والقمع .وسوف يتضح لنا من خالل التحليل التايل كيف أن مأسسة
العنف ال تعني فقط استخدام العنف املبارش أو العنف الرمزي من جانب الدولة وأجهزهتا الرقابية ،بل
تعني ً
أيضا بث العنف يف املجتمع كوسيلة إلعادة إنتاج االحتواء واهليمنة من أعىل.
كي نبحث يف البداية يف كيف جرى توسيع دائرة املراقبة والضبط ،من نافل القول هنا تأكيد استمرار
األساليب القديمة وجتويد أدواهتا يف جماالت الرقابة السياسية واالجتامعية والثقافية .لذا ،فإن جل
ينصب هنا عىل ما استجد منها .لقد شهدت هذه الفرتة إنشاء أجهزة مرا َقبة عديدة نذكر
اهتاممنا
ّ
منها اجلهاز املركزي للمحاسبات (أنشئ ديوان حماسبة يف سنة  ،1942ثم أصبح اجلهاز املركزي
للمحاسبات يف سنة  ،)1964واجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة (أنشئ يف سنة  ،)1964وجهاز املراقبة
اإلدارية (أنشئ يف سنة  ،)1964وجهاز املخابرات العامة ( )1952وجهاز مباحث أمن الدولة (وهو
استمرار لقسم املخصوص الذي ُس ّمي «املباحث العامة» يف سنة  ،1952ثم سماّ ه السادات «مباحث
أمن الدولة») .وتتجه هذه اهليئات نحو مزيد من الضبط واإلحكام من طرف الدولة عىل املجتمع.
 45زايد« ،نخب ما بعد االستعامر».

46 Andre Gunder Frank, Crisis in the Third World (London: Heinemann, 1981), pp. 207-260.

المحور :ممارسة أنظمة المراقبة في الوطن العربي
من البصاصة إلى الصراع والعنف  -آليات المراقبة في الدولة المصرية الحديثة

وثمة جوانب إجيابية هنا ،ال شك يف ذلك ،خاصة إذا اجتهت هذه األجهزة إىل حماربة الفساد ،وضبط
توصيف الوظائف العامة وتصنيفها ،ومراقبة املسلك اإلداري لرجال الدولة ،وحفظ األمن اخلارجي
وجها آخر للضبط واملراقبة واإلحكام هنا يكشف عن توجيه هذه األجهزة
واألمن الداخيل .ولكن ثمة ً
خلدمة مصالح سياسية ،واحلفاظ عىل النظم السياسية املتعاقبة .فعىل الرغم من أن جهازي املحاسبات
واملراقبة اإلدارية يتمتعان باستقالل تام (األول من خالل التبعية املبارشة لرئيس اجلمهورية والثاين من
خالل تبعيته للسلطة القضائية املستقلة) ،فإن ثمة ادعاءات بتدخالت من الدولة يف عمل اجلهازين،
معينة ،وهو األمر الذي أكده تقرير الشفافية الدولية ،إذ كشف عن
وتوجيه قضايا بعينها يف مسارات ّ
تدخل
تدين مرتبة مرص يف مستوى الشفافية وحماربة الفساد (ترتيب  118من  174دولة) ،كام أكد أن ّ
األجهزة التنفيذية يف عمل اجلهات الرقابية العامة واخلاصة هو أحد األسباب الرئيسة يف هذا املستوى
املتدنيّ من الشفافية(.((4

إن تشديد مراقبة امليول االفسادية حيتاج إىل اقرتانه بمبدأ العدل من ناحية والفصل بني السلطات من ناحية
أخرىّ ،
وإال حتولت املراقبة إىل مراقبة سياسية تعطي وتأخذ ،متنح ومتنع .وال يعني هذا بطبيعة احلال تساوي
مجيع النظم السياسية التي شهدهتا مرص املعارصة يف هذا الشأن ،فثمة فوارق بني هذه النظم جيب أخذها يف
االعتبار .إن منظومة الضبط واملراقبة هنا – بتحيزاهتا من ناحية والتدخالت يف شؤوهنا من ناحية أخرى-
تتحول إىل منظومة تعمل خلدمة مصالح فئات معينة .كام أهنا تعمل كأداة للقهر بدلاً من أن تكون أداة لبث
الثقة والطمأنينة .والشك أن مثل هذا الوضع سوف يبث يف املجتمع إشعاعات من العنف الرمزي الذي يثري
بدوره خو ًفا وقلقًا ،كام يثري ومهًا زائ ًفا بالعدل واإلنصاف .إن األصل يف املراقبة هنا لن يكون حماربة الفساد
(ما دام العدل واالستقالل الكامل غائبني) وإنام تأسيس هيبة الدولة ،ومتكني القوى ،وهتميش الضعيف.
تعمل القوة الرمزية( ((4عىل بث أفكار وتصورات جتعل األفراد يرون أن النظام االجتامعي القائم نظام عادل،
إحساسا شديدً ا باخلوف والقلق ،وتتحول القوة الرمزية يف هذا السياق إىل شكل من
كام يثري لدى الضعفاء
ً
أشكال العنف املبني داخل السياق الذي يساعده العنف عىل إعادة إنتاج نفسه.

لعل هذه القوة الرمزية وما يصاحبها من عنف رمزي تضاعفا من خالل عمل األجهزة األخرى التي متارس
صنو ًفا خمتلفة من املراقبة ،أعني مراقبة سلوك البرش وأفكارهم وحركة حياهتم .وقد دشنت ،يف هذه احلقبة،
سمي جهاز املخابرات العامة،
أسسا ملراقبة سياسية قوية عرب جهازين مهمني :جهاز األمن القومي ،أو ما ّ
ً
وجهاز مباحث أمن الدولة .وعىل الرغم من أن جهاز األمن القومي يتجه يف األساس إىل األمن اخلارجي،
كبريا يف عهدي
كبريا من نشاطه لألمن الداخيل ،بل إن هذا النشاط الداخيل اتسع
فإنه ّ
ً
اتساعا ً
سخر جز ًءا ً
السادات ومبارك إىل درجة أن جهاز األمن القومي كان يشارك األجهزة الرقابية الداخلية يف رصد احلركات
االجتامعية ومتابعتها ،خاصة مع تزايد احلراك السيايس يف مطلع األلفية الثالثة .لقد أصبح من الشائع أن
جنبا إىل جنب مع جهاز أمن الدولة وجهاز املراقبة اإلدارية – داخل دواوين
يكون هذا اجلهاز موجو ًدا بثقة – ً
الوزارات ويف اهليئات احلكومية الكربى ،واجلامعات واملراكز البحثية ،والنقابات واألحزاب السياسية ،بل
إن هذا النشاط وصل إىل القرى واألماكن النائية .ويبقى عمل جهاز األمن القومي يف الداخل عملاً مساندً ا
47 Transparency International, Corruption Perceptions Index, 2012 (Berlin: Transparency International, 2012), on the
Web: <http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/2012_TI_CPI/$FILE/2012%20TI%20CPI.pdf>.
48 Pierre Bourdieu, Outline of a Theory of Practice, Translated by Richard Nice (Cambridge; New York: Cambridge
University Press, 1972).
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لعمل مباحث أمن الدولة التي تُعترب العمود الفقري يف املراقبة والضبط الداخليني .و ُيعترب هذا التنظيم
املباحثي امتدا ًدا ملا كان موجو ًدا يف دولة االستعامر قبل سنة  ،1952ولكن تنظيمه جرى يف احلقبة ما بعد
االستعامرية عىل نح ٍو جديد ،ومحل اسمه الذي أصبح اسماً
شهريا يف عامل الضبط واملراقبة .وقد مارس جهاز
ً
صورا من املتابعة تتعدى مرحلة «تأسيس العملية املباحثية» التي حتدثنا
أمن الدولة يف العقود األربعة املاضية
ً
صورا من القمع املبارش وغري املبارش.
عنها يف احلقبة االستعامرية؛ إذ أصبح يتمدد يف جسد املجتمع ،ويامرس
ً
وسوف نعرض يف ما ييل لبعض جوانب هذه الصورة(.((4
 -1المراقبة تتمدد في جسد المجتمع

شهدت احلقبة املعارصة (املمتدة من هناية الستينيات إىل قيام ثورة  25كانون الثاين /يناير  )2011متد ًدا
هائلاً جلهاز أمن الدولة  -كجهاز مراقبة  -يف جسد املجتمع .ويكشف الواقع أن احلديث عن مزيد من
الديمقراطية يف مرص واكبه تطور وحتديث جلهاز أمن الدولة .لقد بدأ احلديث عن الديمقراطية عندما ُف ِّكك
ودعي إىل تكوين املنابر ( )1976التي ما لبثت أن حتولت إىل أحزاب .ولكن هذا
نظام احلزب الواحدُ ،
التحول مل يكن سوى حتول شكيل صاحبه حتول نوعي يف نظم املراقبة والضبط ،من جانب الدولة ،من خالل
التوسع يف نفوذ جهاز أمن الدولة (ونزول األجهزة الرقابية واملخابراتيه األخرى لكي تعمل بجواره ،أو هو
رفعا
يعمل بجوارها ،مثل جهاز األمن القومي وجهاز املراقبة اإلدارية) .ومل ُينتج اخلطاب الديمقراطي هنا ً
وختفي ًفا ألجهزة املراقبة ،بل أنتج مزيدً ا من التوسع فيها .واختذ هذا التوسع شكلني؛ األول هو التوسع الرأيس
النازل ،فلم يعد جهاز أمن الدولة اآلن يعمل يف دوائر حمدودة يف املدن فقط (كمراقبة أهل الفكر والفن وكبار
موظفي الدولة) ،بل امتد نشاطه إىل أبعد القرى والنجوع ،وأصبح له عيون يف كل مكان .والثاين هو التغلغل
يف اجلهاز اإلداري واحلكومي للدولة ،إذ نجد لرجال أمن الدولة وجو ًدا يف مكاتب الوزراء ووكالئهم،
واملحافظني ورؤساء اجلامعات وعمداء الكليات .كام نجد هلم تعاونًا مع رؤساء جمالس املدن والقرى والعمد
واملشايخ ،بل تعاونًا وثيقًا مع عيون هلم ليسوا من الرشطة ،وإنام من الناس العاديني الذين يوثقون عالقاهتم
طمعا يف احلصول عىل وظائف عليا أو مزايا خاصة .وعن طريق هذين املسارين أصبح جهاز
باجلهاز األمني ً
املراقبة األول ممتدً ا يف جسد املجتمع ،ال تغيب عنه حركة وال سكنة .وكام ذهب أحد الباحثني إىل القول« :فقد
أصبح هذا اجلهاز كيانًا أسطور ًيا خمي ًفا خيشاه اجلميع دون أن يعرفوا عنه أي يشء»(.((5
 -2اإلبداع في استخدام العنف

ً
مبارشا ،وربام بغري تنظيامت
كان استخدام العنف يف الضبط واملراقبة يف جمتمع ما قبل االستعامر استخدا ًما
خالصا يتسم بالقسوة الشديدة .ويبدو أن السجن كان
بدنيا
ً
قانونية واضحة .وكان هذا العنف عن ًفا ً
تأثريا .ثم شهدت احلقبة احلديثة وقف مثل هذه الصور من العقاب ،إذ منع
أهون صور العقاب وأقلها ً
القانون بد ًءا من سنة  1834ضباط العاصمة ومديري األقاليم من تنفيذ هذه العقوبات ،وخاصة عقوبة
اإلعدام( .((5يعنى ذلك أن الدولة يف العهد االستعامري توسعت يف نظام السجن كإحدى صور العقاب
 49يعتمد هذا التحليل عىل مشاهدات ميدانية  ،كام يعتمد عىل قراءة لبعض املذكرات التي كتبها سجناء الرأي ،وبعض تقارير منظامت
حقوقية مرصية.
 50عبد الوهاب خرض« ،صفحات من التاريخ األسود جلهاز أمن الدولة ىف مرص( »،احلوار املتمدن ،)2011/2/23 ،عىل املوقع
اإللكرتوين<www.m.ahewar.org>. Accessed 28/8/2013). :
 51الفحام ،ص .47
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يامرس يف أي مكان ،وربام عىل
واملراقبة ،وختلت
تدرجييا عن استخدام العنف املبارش الذي يمكن أن َ
ً
رؤوس األشهاد ،وإن مل تتوقف عن استخدامه من وراء ستار.

مع التوسع يف األجهزة االستخباراتية ،وإنشاء جهاز أمن الدولة ،مل يعد السجن فقط هو الوسيلة العقابية
الشكلية التي نص عليها القانون ،بل أضيف إليه استخدام العنف ،وأساليب التخويف املختلفة ،التي
جتعل خربة السجن وسيلة إلماتة النفوس وكرس كربياء من يمر هبا ،وجتعل خربة السجن عظة وعربة
لآلخرين يف خارجه .يتحول السجن ،وما حييط به من إجراءات لالعتقال واملدامهة والتحقيق ،إىل مكان
(أماكن) يشع اخلوف عىل املجتمع ،وجيعل أصحاب الوعي «الشقي» يشعرون بأن املجتمع يتحول هبم
إىل سجن كبري .فإذا كانت الدولة املركزية تعمل كرمز للقوة التي تشعها عىل املجتمع بصور خمتلفة ،رمزية
وغري رمزية ،فإن السجن يعمل  -مثله مثل أجهزة الرقابة  -كرمز للخوف يشعه عىل املجتمع يف توا ٍز مع
إشعاعات القوة .فمن خالل خربة السجن «نستطيع أن نتعرف بصورة يومية جمسمة عىل كثافة االستغالل
الواقع عىل الشعب ،عىل فقراء الناس حني حيارصهم السجن واملذلة وتضيق هبم كل السبل ،ويفتقدون
حتى االعرتاف بإنسانيتهم»( .((5ويتجه التعامل مع املقبوض عليهم من أصحاب التوجهات السياسية،
خاصة ،إىل ابتداع أساليب مبتكرة تعمل يف اجتاهني :األول بث الرعب واخلوف والقلق يف نفوس األفراد
املتهم وأن يمتنع عن العودة إىل مثل
واجلامعات بشكل عام ،والثاين العمل عىل أن يستسلم الشخص َ
هذه األعامل مرة أخرى .تستلهم السلطات األمنية هذه االسرتاتيجيا من الثقافة التقليدية التي تردد املثل
املقيد الذي متلك زمامه ،وهذا يؤدي
الشعبي الشهري «أرضب املربوط خياف السايب» ،أي عليك برضب َّ
إىل خوف اآلخرين الذين ال متلك زمامهم .وتؤدي هذه االسرتاتيجيا السلوكية يف التعامل مع املعتقلني
السياسيني إىل تأكيد القوة الرمزية لألجهزة األمنية ،ونرش الشعور هبذه القوة عىل أوسع نطاق .كام أهنا
تعمل من خالل آليات فرعية تم استخالصها من قراءة بعض سري املسجونني السياسيني وبعض التقارير
احلقوقية عىل النحو التايل:
 الغموض واإلهبام :يتأكد الشعور بأن عامل اجلهاز األمني حماط بالغموض واإلهبام ،وأن ال أحد قادر عىلأن يعرف ماذا جيري داخله ،وال يعرف نيات القائمني عىل أمره؛ فاملقبوض عليهم ال يعرفون سبب القبض
خصوصا يف األيام األوىل .فنحن هنا
عليهم ،وال يعرفون – أو ال يعرف أهلهم – مكان التح ّفظ عليهم،
ً
بصدد عامل جمهول مقطوع الصلة باملجتمع.
 اقتحام األجساد :يتحول اجلسد يف أيدي رجال الدولة إىل يشء يمكن أن يرمى يف أي مكان ،حتى وإنامتأل بـ«احلر والرطوبة والبق والرصاصري وبصاق العساكر»(((5؛ كام يمكن أن َّ
يعذب إىل حد االنتهاك
(أقلها التجريد من املالبس)(.((5

 إضعاف اهلمة :يتجه التعذيب إىل استخدام أدوات نفسية كالضوضاء واإلهناك البدين ،وإجبار األفرادعىل االعرتاف عىل زمالئهم وأصدقائهم ،واستكتاب املسجونني العرتافات ،واستخدام أقسى عبارات
اإلهانة والسباب.
 انتهاك اخلصوصية :ومن ذلك انتهاك خصوصية ُاألرس يف أثناء عملية القبض عىل األشخاص ،حيث
 52فريدة النقاش ،السجن  ..الوطن (بريوت :دار الكلمة ،)1983 ،ص .18
 53املصدر نفسه ،ص .38
 54انظر :امحد رائف ،البوابة السوداء ،ط ( 3القاهرة :الزهراء لإلعالم العريب.)19٨٦ ،
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مباحا أمام ضباط وجنود التفتيش ،كام تعبرّ عنها هذه الكلامت «وكان كل
يصبح املنزل بحجراته املختلفة ً
يشء مقلو ًبا يف الغرفة (حجرة األخت) حمتويات الدوالب واملالبس ملقاة عىل األرض وىف أي مكان ...
وأختي ترصخ وتسب وتلعن»( .((5ويصل انتهاك اخلصوصية إىل انتهاك خصوصية أجساد املسجونني
جيردون من مالبسهم – أحيانًا – يف أثناء عمليات التعذيب.
الذين َّ

إن هذه األساليب وغريها التي هتدر كرامة اإلنسان ،وتنزل به إىل مصاف أدنى من اإلنسانية ،ال تؤكد
قوة الدولة فحسب ،بل تعمل ً
أيضا عىل نرش هذه القوة وإذاعتها عىل الناس .إن هذه األساليب ،بجانب
التمددات األفقية والرأسية لألجهزة الرقابية ،تعمل عىل بث صورة ذهنية للدولة يف عقول األفراد ،وهي
صورة الدولة القوية التي هلا أذرع صلبة ال تكرس ،وتؤدي هذه احلالة إىل جعل الدولة حارضة رغم غياهبا
الدائم عن حياة األفراد؛ حارضة يف عقوهلم كدولة قوية برصف النظر عام تقوم به يف الواقع( . ((5وحياط
هذا احلضور بقدر كبري من الغموض واإلهبام ،ويؤدي هذا بدوره إىل ٍ
مزيد من تأكيد القوة الرمزية للدولة.
فكلام زاد الغموض ق ّلت القدرة عىل االخرتاق .إن الدولة هنا تصبح أقرب إىل «الغول» ،تلك الشخصية
األسطورية الغامضة املخيفة التي ال يعرف هلا الناس شكلاً وال مكانًا .وينتقل هذا الغموض الذي يلبس
الدولة عند املركز إىل مستويات أدنى من مركّ ب القوة والسلطة ،حيث نجده جمسدً ا يف عالقات القوة
والسلطة أينام كانت .ويف هذه احلالة تصبح كل سلطة  -وإن صغرت  -صورة مصغرة من الدولة (أفكر
يف هذا السياق يف صورة املدير والقايض والضابط ،وحتى املدرس ،وربام األب داخل املنزل).
 -3نقل العنف إلى الشارع

يامرس يف أثناء
يتجلىّ العنف يف املراقبة احلديثة – كام رأينا – بصورتني :األوىل تتمثّل يف العنف املبارش الذي َ
عمليات االعتقال والسجن ،والثانية تتمثّل يف العنف الرمزي الذي ينتج من األول ويتدعم عرب خطاب
الدولة وحضورها اليومي يف حياة األفراد .ولكن يبدو أن آليات املراقبة املصاحبة للعنف الفيزيقي والعنف
الرمزي مل تعد كافية ،األمر الذي نشأ منه شكل جديد – أو آلية جديدة – من أشكال استخدام العنف
يتمثّل ىف نقل العنف بني الناس أنفسهم .تتجه هذه اآللية إىل تكوين صور من الرصاع والفوىض جتعل
البرش ينشغلون بنتائج هذا العنف وآثاره؛ إهنم ينشغلون بام حدث أمامهم وحتت أرجلهم ،وال ينشغلون
بام حدث فوقهم .وقد نعرض لبعض هذه الصور عىل عجالة قبل أن نتأمل أثرها يف الرقابة والضبط:

أ -العنف الطائفي :تكاثرت يف دولة ما بعد االستعامر (خاصة ىف صيغتها األحدث) صور العنف الطائفي
الذي يتمثّل يف االعتداء املتكرر عىل الكنائس وعىل املسيحيني .ولقد صاحب ذلك تصاعد اخلطاب بشأن
«الفتنة الطائفية» و«الوحدة الوطنية» ،وهو ما يؤرش عىل تزايد االستخدام السيايس للعالقة بني املسلمني
واألقباط .حقيقة أن هذا االستخدام السيايس لقضية األقباط كان استخدا ًما قديماً يرجع إىل بداية ّ
تشكل
دولة االستعامر األوىل يف عهد االحتالل الفرنسى ملرص (  ،((5()1801 -1797ولكن االستخدام السيايس
املعارص هو استخدام يعمل عىل تعميق الرصاع وتأجيجه من أجل تربير فرض قوانني الطوارئ من ناحية،
وشغل الشارع بقضايا رصاع جانبية وثانوية من ناحية أخرى ،وذلك لرصف األنظار عن التناقضات

 55فتحي عبد الفتاح ،شيوعيون ونارصيون (القاهرة :روز اليوسف ،)1975 ،ص .38
 56يبدو هذا الشكل التسلطي من املراقبة أنه قوي ،ولكنه يظل ضعي ًفا هشً ا .وقد أكد الربيع العريب ذلك بوضوح ؛ إنه ال ينشئ هيمنة
عىل األرض بل ينشئ اهليمنة عن طريق الصور الذهنية والقوة الرمزية.
 57راغب الرسجاين ،الفتنة الطائفية :اجلذور -الواقع -املستقبل (القاهرة :دار أقالم.)2011 ،

المحور :ممارسة أنظمة المراقبة في الوطن العربي
من البصاصة إلى الصراع والعنف  -آليات المراقبة في الدولة المصرية الحديثة

الرئيسة الناجتة مثلاً من اتساع اهلوة بني الطبقات وازدياد معدالت الفقر وانتشار الفساد.

ب -العنف السيايس و«البلطجة» :من اآلليات املهمة التي تلجأ إليها األجهزة األمنية استخدام
«البلطجية»( ((5يف إشاعة حالة الرصاع أمام جلان االنتخابات ،أو توجيه العنف بشكل غري مبارش إىل
معينة يف أثناء التظاهرات أو االحتجاجات .ولقد اتضح ذلك بجالء يف انتخابات سنة 2005
مجاعات ّ
وانتخابات سنة  .2010ويتبع ذلك أن تلجأ مجاعات أخرى ،مثل األحزاب (احلزب الوطني املنحل
مثلاً ) ،أو حركات اجتامعية (مجاعة اإلخوان املسلمني املحظورة حينئذ) ،أو بعض رجال األعامل ،إىل
استخدام «البلطجة» لتحقيق أهداف سياسية (يف حالة األحزاب السياسية واحلركات االجتامعية) ،أو
أهداف انتقامية (كام يف حالة رجال األعامل) .ويؤدي ذلك إىل انبناء الرصاع عىل العنف وتراجع فاعلية
القانون ،ويصبح املجتمع أكثر انشغالاً بضبط ذاته ،وينرصف عن الدولة.
ج -استخدام آلية إثارة الرصاع :كانت هذه اآللية تُستخدم بشكل جيل يف املؤسسات اإلدارية والدوائر
احلكومية املحلية؛ فثمة وجود دائم لرجال األمن (وأعواهنم من املكان نفسه) هنا ،يعملون يف صمت
وبعيدً ا عن األعني من أجل تشبيك العالقات ورسم اخلطط (للدمج واالستبعاد) التي تُدخل األطراف
عيا يف األحوال كلها االستقالل والرتفع.
يف رصاع ،ويبقى األمن بعيدً اّ ،
مد ً

إن مثل هذا النوع من استخدام آليات العنف والرصاع ونقله إىل حياة األفراد اليومية ِ
وضعا جديدً ا
يوجد
ً
تتخذ فيه املراقبة أبعا ًدا جديدة .يتسم هذا الظرف بخصائص تفكيكية ،إذ يصبح التفكيك (الرصاعات
وظيفيا يف تدعيم الضبط والسيطرة .ويعمل هذا التفكيك
واالستخدامات السياسية للعنف و«البلطجة»)
ً
عىل إنشاء جمتمعني متقابلني :جمتمع خفي حمرك األمور من وراء ستار ،رغم نفاذه الظاهر يف جسد املجتمع،
وجمتمع تتباعد أجزاؤه وتتفكك من أجل قوة الطرف اآلخر وسيطرته .ويتحول القمع يف هذا الوضع إىل
تضخم أجهزة الدولة يف كل
قمع مزدوج :قمع أجهزة الدولة ،وقمع األفراد بعضهم لبعض .ويشع هنا
ّ
تضخم يفوق التضخم املادي .والقضية ال
اجتاه ،ويتحول
التضخم يف األجهزة األيديولوجية والرقابية إىل ّ
ّ
تتعلق هنا باستخدام التكنولوجيا أو امللفات أو العد والتفريد فحسب ،بل تتعلق ً
أيضا باستخدام أدوات
التضخم ألصق بالبنية الفوقية كلها ،وألصق بطبيعة العالقات
نفسية واجتامعية وخطابية جتعل خصيصة
ّ
واألفعال التي تصاحب عمليات املراقبة والضبط .فضلاً عن ذلك ،فإن هذا الوضع يعمل عيل كشف
تدعي فيه أهنا احلارسة
تناقض ظاهر يف املامرسات السياسية واخلطابية للنخب السياسية؛ ففي الوقت الذي ّ
للدولة الوطنية املدافعة عن استقرارها ،ويف الوقت الذي ُيشحن خطاهبا بعبارات االستقرار والتامسك
والتضامن من أجل املصلحة القومية ،تعمل سياساهتا وآليات املراقبة التي تستخدمها عىل تفكيك املجتمع
وبث صور من التباعد والتنافر بني أفراده ومجاعاته ،األمر الذي هيدد وحدة الدولة الوطنية ومتاسكها.

خاتمة
وتعدد
وتطورا مع تعقّد الدولة
إذا كنا قد افرتضنا ىف هذا املسعى البحثي أن آليات املراقبة تزداد تعقيدً ا
ُّ
ً
وظائفها ،برصف النظر عن طبيعة النظام السيايس ،ديمقراطيا أكان أم غري ديمقراطي ،نقول إذا كنا قد
وغالبا ما يلجأون إىل بيع قوهتم
« 58البلطجية» هم أفراد يستخدمون قوهتم الفيزيقية لفرض أتاوى عىل األفراد أو لفرض أمر واقع،
ً
الفيزيقية ملن يدفع هلم مالاً .
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التضخم يف أجهزة الدولة يف احلقبتني االستعامرية وما بعد االستعامرية يف البلدان
افرتضنا ذلك ،فإن حال
ّ
صورا متجددة من املراقبة؛ صور ال تتمثّل فحسب يف استخدام التكنولوجيا أو ضبط
النامية يمكن أن تفرز
ً
امللفات والوثائق ،بل تتمثّل ً
أيضا يف استخدام الدسائس والفتن ،وبث الرعب يف النفوس ،والتخويف
باستخدام القوة ،وإذكاء الرصاع والعنف بني طوائف املجتمع .تتحول حكومات الدولة الوطنية ونخبها
تدعي أهنا تأخذ بزمام التحديث والنهضة والتقدم – إىل جمتمع خاص يتمدد بأطرافه
السياسية – التي ّ
يف كل جسد املجتمع و ُيدخله ىف دائرة ال تنتهي من احلرمان والفقر من ناحية ،والرصاع والعنف من
ناحية أخرى .تبقى احلكومات والنخب «يف الفوق» جتني الثامر وتفسد ما شاء هلا اإلفساد ،ويبقى املجتمع
ً
ومنضبطا عىل نحو قمعي ال طوعي .وتتحول اسرتاتيجيات املراقبة من بث العيون و«البصاصني»
حمكو ًما
صورا سافرة وكامنة من العنف الرمزي
إىل مؤسسات حتكمها قوانني وأنظمة .وتفرز هذه املؤسسات
ً
صورا مستحدثة من نرش العنف والتفكيك بني فئات املجتمع ،بل وداخل الفئة
وغري الرمزي ،كام تُفرز
ً
الواحدة .ويف إطار هذا الظرف العام ،يمكن فهم عدد من الظواهر التي حتتاج إىل أبحاث أكثر تفصيلاً :
حتول فئات من النخب (خاصة النخب الوسيطة املتطلعة إىل القوة والنفوذ) إىل أعوان ألجهزة املراقبة.
 ّهنا تصبح مراقبة األقران وسيلة للوصول إىل مزيد من القوة والنفوذ أو الرتقي يف السلم اإلداري .ويدعونا
ذلك إىل مزيد من الدراسة لسلوك النخب السياسية وميوهلا االنتهازية ،وازدواجية تطلعاهتا وأفعاهلا.
 ويكشف سلوك الدولة واسرتاتيجيات املراقبة التي تستخدمها عن ميل تطوري (ارتقائي) نحو العنفتوسع دوائر املعارضة مع تطور نظم الدولة عرب املرحلتني
والقمع ،خاصة جتاه املعارضني .ولقد أكدنا ّ
تطورا نحو إجياد أدوات مراقبة ذاتية ،بل
االستعامرية وما بعد االستعامرية ،ولكن هذا التوسع ال يعكس
ً
يعكس التطور نحو مزيد من استخدام العنف الرمزي وغري الرمزي يف عمليات املراقبة ،بل نقل العنف إىل
الشارع.
صورا من التباعد واالستبعاد؛ التباعد بني املجتمع من ناحية
 يتو َّقع أن تو ّلد املراقبة – عىل هذا النحو –ً
والدولة من ناحية ،بحيث يبدو األمر وكأن الناس يعيشون يف جمتمعني أو عاملني :عامل الدولة وأتباعها
(زبائنها وزبانيتها) وعامل الناس الذين تتشكل لدهيم مستويات متدرجة من احلرمان؛ واالستبعاد الذي
واملهمشة من ناحية ،واستبعاد املعارضني األقوياء من ناحية أخرى.
يؤرش إىل استبعاد الفئات الضعيفة
َّ

كثريا ما يرتبط خطاب املراقبة – وخطاب الدولة بشكل عام – بمزيج من القلق األخالقي ،حيث
 ًاخلوف عىل الدِّ ين واألخالق والقيم ،وحيث احلنني إىل الزمان املايض اجلميل .ويشكل هذا اخلطاب
تربيرا لتقوية املراقبة وتفريع آلياهتا والتوسع فيها .ويف ضوء هذا ،يمكن أن نفهم كيف توسعت املراقبة من
ً
مراقبة للدِّ ين واألخالق إىل مراقبة ملوضوعات أخرى كالسياسة واحلريات العامة.
غالبا ما تنتقل عدوى التباعد  -وعدم القدرة عىل االتفاق والتدبر العقيل  -إىل دوائر املجتمع املختلفة،
 ًخاصة الدوائر التنظيمية الرسمية ذات الطابع السيايس كاألحزاب والنقابات ،إذ يصبح اخلالف وعدم
القدرة عىل االتفاق صبغة.
منيعا أمام
 يؤدي ذلك بدوره إىل تشكيل أطر ثقافية جامدة ال يمكن الفكاك منها؛ تقف هذه األطر سدً ا ًاخلروج احلداثي .إهنا تقلد احلداثة الربانية وتدعم ما ينمو فيها من تطرف وغلو وخرافة ،فتصبح والدة
املجتمع احلديث والدولة احلديثة والدة متعثرة.
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جنكيز كيرلي *

المراقبة وتشكيل الح ّيز العام
في اإلمبراطورية العثمانية **
«كان تاريخ الرصاع السيايس ،يف اجلزء األكرب منه،
تاريخ حماوالت للسيطرة عىل مواقع التجمع املهمة
وعىل فضاءات اخلطاب السيايس».
بيرت ستاليرباس وآلون وايت

سياسة االنتهاك وشاعريته

***

أساسا يف عملية صوغ مفهوم جديد يف
تشدد هذه الورقة عىل أن املراقبة كانت منعط ًفا
ً
احليز العام .وبدلاً من توظيف مفاهيم عدائية تقليدية للدولة
السياسة ،ولدى إعادة تعريف ّ
جمرد مرجعيات سوسيولوجية
باعتبارمها
العام
والرأي
وللمجتمع ،ومن فهم اجلمهور
ّ
ظهرت عىل الرغم من الدولة وضدها ،فإنني سأجادل بأن «اجلمهور» و«الرأي العام»
ّ
تشكال يف سلسلة من املامرسات احلكومية التي أعادت تعريف السياسة يف الربع الثاين من
القرن التاسع عرش.
يتناول املقال بالتفصيل عملية ّ
تشكل اجلمهور والرأي العام عرب مثالني .أولاً  ،يتتبع حالة
التغيري التي طرأت عىل الرأي العام وحدثت بالتزامن مع إنشاء املراقبة ،وذلك باستخدام
جمموعة من تقارير التجسس التي وضعتها احلكومة العثامنية يف أربعينيات القرن التاسع
ثانيا الضوء عىل املعنى الرمزي واملهم للمامرسة غري املسبوقة يف السلوك
عرش .ويسلط ً
املتم ّلق ،أي بكلمة أخرى ،يف الظهور السيايس العام للسلطان العثامين.
لقد عكست ممارسات الرقابة اجلديدة حاكمي ًة جديدة تقوم عىل فكرة أن السكان ليسوا
كليا ،بل هم كيان يمكن معرفته .ويف ضوء ذلك ،ال بد من النظر إىل حماولة جعل
جسماً ً
فورا عملية معاجلة احتاجت
الرعية مفهومة .غري أن عملية جعل الشعب َ
مدر ًكا أصبحت ً
حيز
إىل إعادة تشكيل عالقات السلطة ،وربام األهم من ذلك ،إىل فتح بصورة حتمية ّ
جديد من التواصل بني احلاكم واملحكوم .سعت هذه الورقة اىل إثبات أن تشكيل العامة
ً
ارتباطا وثي ًقا.
ومراقبتهم يرتبطان بعضهام ببعض
* أستاذ مشارك يف معهد التاريخ الرتكي املعارص يف جامعة بوغازيك.

** ظهر املقال فصلاً يف" Cengiz Kirli, “Surveillance and Constituting the Public in the Ottoman Empire,” in: Seteney
Shami, ed., Publics, Politics and Participation: Locating the Public Sphere in the Middle East and North Africa (New
York: Social Science Research Council, 2009), pp. 177-203.

ننرش املقال يف اللغة العربية بإذن من الكاتب ومن جملس بحوث العلوم االجتامعية.

*** Peter Stallybrass and Allon White, The Politics and Poetics of Transgression (London: Methuen, 1986), p. 80.
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مقدمة
ّ
للتخصصات ،أكثر
قليلة هي املفاهيم التي جرى استخدامها يف العقد املايض بطريقة عابرة
ّ
احليز العام((( .فقد بدأنا نعتاد عىل االستعامل الشائع ملصطلح «العام» حني
مما اس ُتخدم مفهوم ّ
التطرق إىل املجتمع .فقد انتقد املؤرخ الكندي هارولد ماه
و«احليز العام» حني
احلديث عن الشعب،
ّ
ّ
معتربا إياه
احليز العام،
ً
( ، )H. Mahيف حتليل ثاقب ومالئم ،تب ّني التأريخ األورويب احلديث مفهوم ّ
مؤخرا إىل االعرتاف هبويات
«خيالاً »((( .ففي حني يلفت إىل التناقض بني سعي املؤرخني االجتامعيني
ً
للحيز العام املثايل
احليز العام من جهة ،وبني األوضاع األساسية
ّ
خمتلفة وإىل متثيل مصاحلها املتفاوتة يف ّ
لدى الفيلسوف األملاين يورغن هابرماس ( ،)J. Habermasوالذي تتخىل فيه املجموعات املتباينة عن
ميزاهتا اخلاصة ،لتنتمي إىل اجلامعة من جهة أخرى ،يشري ماه إىل وجود «عدم استقرار ال مفر منه» يف متثيل
جمردة(((.
ّ
احليز العام الكوين هلابرماس الذي يستند إىل نظام فردية ّ

احليز العام يف تأريخ الرشق األوسط
نوعا ما ،أن
غري أنني أرى ،ألسباب خمتلفة ً
ّ
التمسك بمفهوم ّ
ِ
(ويف غريه من التأرخيات غري الغربية ً
املفهوم بتوفريه.
باملتخيل السيايس،
أيضا) يرتبط
وبتصور َيعدُ
ُ
ِّ
ّ
للحيز العام ،بدور أساس يف اجلاذبية التي مت ّتع
وقد
اضطلعت ميزتان ّ
ْ
حمددتان وردتا يف تعريف هابرماس ّ
احليز
مؤخرا .أولاً  ،مل يكن
هبا هذا املفهوم
ً
ً
واضحا ،يف استخدام هابرماس األصيل للمصطلح ،إن كان ّ
(((
واقعا
للحيز العام
العام ً
ً
تارخييا قائماً بالفعل ،أو أنه مثال معياري  .ففي سياق تأكيده اخلصوصية التارخيية ّ
مثاليا ،إىل أي من احلاالت
احليز العام ال يمكن «نقله ،أو تعميمه ً
يف أوروبا الغربية ،رأى هابرماس أن ّ
(((
التارخيية التي متثل
احليز العام
ً
رسميا تشكيالت مماثلة»  .ومع ذلك ،فكام الحظ كثري من املع ّلقني ،فإن ّ
الذي برزت فيه نقاشات عامة عقالنية ،هو ً
أيضا مثال معياري .فهو مل يتحقق يف الواقع عىل اإلطالق يف
مهدت لظهوره
حدده هابرماسّ ،
الشكل الذي ّ
وتبدل يف القرن التاسع عرش ،مع اختفاء األوضاع التي ّ
قبل قرن من الزمن .ور ّد هابرماس عىل هذا االلتباس يف أعامله الالحقة بالتشديد عىل الطابع املعياري
للمجال العام ،بـ «استخدام هذا املفهوم يف ما يتعلق باملواطنة والرشعية الديمقراطية»((( .وكام أشار
احليز العام يف اخلطاب املعارص إىل السعي العام إىل احلكم الديمقراطي ،يف
جيف إييل (« ،)G. Eleyيشري ّ
وعمت فيه السيادات املنقوصة ،وسادت فيه مواطنة حمبطة خائبة
عرص تراجعت فيه املشاركة االنتخابيةّ ،
األمل»((( .ويف حني أن اًّ
احليز العام لدى هابرماس ،يتأرجح بني هذين
كم ً
كبريا من األبحاث التي تستخدم ّ
الطرفني (املثال املعياري والواقع التارخيي) ،ينبثق احلافز يف التأريخ غري الغريب العتامد املفهوم إىل حد كبري
القيمة.
 1يتقدم الكاتب بالشكر اىل شريين محادة ملسامهتها ّ

2 Harold Mah, “Phantasies of the Public Sphere: Rethinking the Habermas of Historians,” Journal of Modern History,
vol. 72, no. 1 (March 2000), pp. 153-182.
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”4 Keith Michael Baker, “Defining the Public Sphere in Eighteenth-Century France: Variations on a Theme by Habermas,
in: Craig Calhoun, ed., Habermas and the Public Sphere, Studies in Contemporary German Social Thought (Cambridge,
Mass.: MIT Press, 1992), pp. 182-183.
5 Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society,
Translated by Thomas Burger with theAssistance of Frederick Lawrence, Studies in Contemporary German Social Thought
(Cambridge, Mass.: MIT Press, 1989), p. xvii.
6 Geoff Eley, “Politics, Culture, and the Public Sphere,” Positions: East Asia Cultures Critique, vol. 10, no. 1 (Spring
2002), p. 224.
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المحور :ممارسة أنظمة المراقبة في الوطن العربي
المراقبة وتشكيل الحيز العام في اإلمبراطورية العثمانية

من جاذبيته املعيارية .فكام اع ُتمد مصطلح املجتمع املدين ،وال سيام يف أوروبا الرشقية يف ثامنينيات القرن
(((
احليز العام يف التسعينيات بشكل متزايد يف الرشق
املايض ،باعتباره ممثلاً للديمقراطية  ،استخدم مفهوم ّ
األوسط وغريه من التأرخيات غري الغربية لتحقيق مثل عليا معيارية مماثلة(((.

تصور جمتمع (مدين) منفصل عن الدولة
وتكمن السمة الثانية املهمة يف تعريف هابرماس للمجال العام ،يف ّ
متاميزين عىل طر ْ
التقيد الصارم
– مفهوم للدولة واملجتمع باعتبارمها جمالينْ
ْ
يف نقيض من بعضهام .وقد ساهم ّ
احليز العام بوصفه مثالاً معيار ًيا يف التأرخيات غري
هبذا التعارض الثنائي يف تعزيز التشديد عىل تعريف ّ
التصور ،مل تستطع املجتمعات املدنية واملجاالت العامة خارج أوروبا الغربية أن تتطور
الغربية .ووفقًا هلذا
ّ
املستبدة و /أو بسبب الثقافة السياسية اخلاضعة التي حتول دون مقاومة
نظرا إىل خضوعها لنري تقاليد الدولة
ّ
ً
املكون األساس للثقافة
تقديم
ويتم
نقدي».
عقالين
«خطاب
تطوير
ودون
القمعية،
الدول
لتلك
املجتمعات
ّ
السياسية املذعنة بمصطلحات ماهوية  -اإلسالم يف الرشق األوسط ،عىل سبيل املثال.

واقعا قائماً هو خيال يف التأريخ األورويب ،فإن حتى حتقيقه اجلزئي هو خيال يف
احليز العام بوصفه ً
إذا كان ّ
متيز التأرخيات
الراهن غري الغريبّ .
جمرد بند آخر يف تاريخ الغيابات التي ّ
مؤخ ًرا ،أصبح غياب ّ
احليز العام ّ
غري الغربية ،ووسيلة أخرى لتأكيد احلجج البالية يف مقاربات التحديث ،من خالل الرتكيز عىل الزمانيات
املختلفة التي يشغلها ٌّ
كل من الرشق والغرب املزعومنيّ .أما املصطلحات التي شاعت يف مخسينيات القرن
املايض ،مثل «القادمني املتأخرين» و«املتأخرين يف النمو» ،واستعملت حينها لتسليط الضوء عىل غياب
«املؤسسات الرضورية القادرة عىل تفادي االنزالق نحو الشمولية السياسية وكبحها ،والتي تستطيع حتويل
مؤخرا بعبارات مثل «احلداثات البديلة» أو «احلداثات
الزمانية الكمية إىل فارق نوعي»( ،((1فاس ُتبدلت
ً
بأثر رجعي»( .((1ونحن نشهد اآلن ظاهرة مماثلة يف دراسات تتناول مناطق غري غربية مع االستخدام
احليز العام أو
«تطوره» لتوكيد زمانية أخرى(.((1
ّ
املتنامي ملصطلحات بالغية مثل «ظهور» ّ

انظرJean L. Cohen and Andrew Arato, Civil Society and Political Theory, Studies in Contemporary German :
8
Social thought (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1992); Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist
Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, Translated by Winston Moore and Paul Cammack (London: Verso,
1985), and John Keane, ed.: Civil Society and the State: New European Perspectives (London; New York: Verso,
1988), and Democracy and Civil Society: On the Predicaments of European Socialism, the Prospects for Democracy,
and the Problem of Controlling Social and Political Power (London; New York: Verso, 1988). For a Critique, See:
Ellen Meiksins Wood, “The Uses and Abuses of ‘Civil Society’,” in: Socialist Register: The Retreat of the Intellectuals
(London: Merlin Press, 1990), pp. 60-84.

 9يستحيل تقديم اقتباس مستفيض هنا ،لكن انظر عىل سبيل املثال يف ما خيص الرشق األوسط:

Armando Salvatore and Dale F. Eickelman, eds., Public Islam and the Common Good, Social, Economic, and Political
Studies of the Middle East and Asia; v. 95 (Leiden; Boston: Brill, 2004).
وللصني ،انظرR. Bin Wong, “Great Expectations: The ‘Public Sphere’ and the Search for Modern Times in Chinese :
History,” Chugokushi gakku = Studies in Chinese History, vol. 3 (October 1993), pp. 7-50, and Philip C. C. Huang:
“The Paradigmatic Crisis in Chinese Studies: Paradoxes in Social and Economic History,” Modern China, vol. 17, no. 3
”(July 1991), pp. 299-341, and “ (Public Sphere) / (Civil Society) in China?: The Third Realm between State and Society,
Modern China, vol. 19, no. 2: Symposium: “Public Sphere”/”Civil Society” in China? Paradigmatic Issues in Chinese
Studies, III (April 1993).
وأما بالنسبة إىل اليابان ،انظر.Positions: East Asia Cultures Critique, vol. 10, no. 1 (Spring 2002) :
10 Harry Harootunian, Overcome by Modernity: History, Culture, and Community in Interwar Japan (Princeton, NJ:
Princeton University Press, 2000), p. xii.

ً 11
بدال من ذلك ،يقرتح هاروتونيان مصطلح احلداثة « املتزامنة» الذي يشري إىل التزامن ،انظر :املصدر نفسه ،ص .xvi
 12يبدو أن هذه اجلاذبية املعيارية املرتبطة بجدول أعامل ثابت يسعى إىل التوسع الديمقراطي ونرش املواطنة يف الرشق األوسط،
هي التي ّوفرت التمويل لكثري من املؤمترات وورش العمل الدولية واملنشورات بشأن احل ّيز العام.

35

36

العدد 2 / 6
خريف 2013

وقد أدى هذا الربنامج املعياري القوي إىل نزعتني يف تأريخ الرشق األوسطً .
أوال ،أصبح املصطلح دالاً
مجعي للرأي والتعبري عنه» ،وهو ما جيعل النقاش
معا لتبادل ْ
غري ملزم جيري تب ّنيه «حيثام اجتمع الناس ً
(((1
مستحيال  .وما ُيعترب مثالاً
ً
صعبا ،إن مل يكن
صارخا عىل هذا االلتباس حقيقة أنه أصبح
ً
التحلييل واملركّ ز ً
اجلمع بني دراسة تتناول مقاهي القرن السادس عرش يف اسطنبول وأخرى موضوعها
من املمكن اآلن
ُ
احليز العام .وبام أن دراسات
االنتفاضة يف فلسطني املعارصة بالرجوع إىل اإلطار النظري نفسه ملفهوم ّ
ً
بتوجه جغرايف فضفاض ،بدلاً من تركيز ختصيص ،فال غرابة إذا أن
املناطق ُح ّددت يف أغلب األحيان ّ
احليز العام.
يطاول االلتباس مفهوم ّ

احليز العام يف الرشق األوسط
ً
ثانيا ،يف حني أن جمموعة كبرية من الدراسات األكاديمية تبشرّ بـ «ظهور» ّ
«تطوره» ،ثمة ميل ً
أيضا إىل تب ّني مسار يف االجتاه اآلخر :السمة املميزة ملا يمكن أن ُيطلق عليه
أو تتوقع
ّ
احليز العام كان موجو ًدا بالفعل يف الرشق األوسط ،حتى قبل ظهوره
التأرخيات الدفاعية ،هو االدعاء بأن ّ
يف أوروبا يف القرن الثامن عرش .فقد كان للمقاهي واملساجد واملحافل الصوفية ،واحلاممات وغريها من
احليز العام قبل ظهور أماكن عامة مماثلة يف أوروبا،
األماكن العامة التي يتجمع فيها الناس ،مجيع ّ
مكونات ّ
متغريا لـ«القومية الثقافية» التي يتوافر لدينا منها كثري من األمثلة ،والتي
أو هكذا يقال( .((1فبوصفه
ً
عنرصا مألو ًفا جدً ا يف تأريخ الرشق
احليز العام ،كان هذا الرد الدفاعي
ً
سبقت بفرتة طويلة مالءمة مفهوم ّ
جمرد حماولة لتربير
األوسط .وكام لو أن الداعي هو شعور باخلزي إزاء أوروبا احلديثة ،فام هو [أي الرد] إلاّ ّ
الغيابات الواضحة بتدخالت يف املايض.
تطوره ،كام أهنا ال حتاول أن تشارك يف النقاش
احليز العام ضد الدولة أو ّ
إن هذه الورقة غري معنية بظهور ّ
احليز العام يف الرشق األوسط العثامين يف القرن التاسع عرش أو انعدامه .ولكنها بدلاً من
بشأن وجود ّ
جمرد
توظيف مفاهيم عدائية تقليدية للدولة وللمجتمع ،ومن فهم اجلمهور والرأي العام باعتبارمها ّ
مرجعيات سوسيولوجية ظهرت عىل الرغم من الدولة وضدها ،فإنني سأجادل بأن «اجلمهور» و«الرأي
العام» ّ
تشكال يف سلسلة من املامرسات احلكومية التي أعادت تعريف السياسة يف الربع الثاين من القرن
(((1
واضحا يف
مكونًا
ً
التاسع عرش  .فعىل الرغم من أن مصطلح الرأي العام ( )efkar-i umumiمل يكن ّ
عنرصا جديدً ا
املعجم السيايس العثامين قبل ستينيات القرن التاسع عرش ،فإنني سأرص عىل أنه برز بوصفه
ً
ضمنيا لرشعية احلكومة العثامنية منذ ثالثينيات القرن التاسع عرش فصاعدً ا .فكان
ومصدرا
يف السياسة
ً
ً
ً
ّ
مصدرا للسلطة ،عمليتني مرتابطتني ارتباطا وثيقًا بتغيري «حاكمية»
تشكل اجلمهور وتأويل رأيه بوصفه
ً
الدولة العثامنية ،ومها عمليتان استهدفتا السكان بصورة رئيسة( .((1ولتحقيق هذه الغاية ،تنوعت الوسائل
13 Eley, p. 224.
14 Sami Zubaida, “The Public and the Private in Islamic Law and Society,” (Aga Khan University), on the Web: <http://
www.aku.edu/ismc/privpub-post.shtml> (Accessed on 2 August 2005).
 15انظرKeith Michael Baker, Inventing the French Revolution: Essays on French Political Culture in the Eighteenth :
Century, Ideas in Context (Cambridge, [England]; New York: Cambridge University Press, 1990), pp. 171 – 172.

(خصوصا الفصل الثامن) لـ «العامة» و«الرأي العام» بوصفهام مفهومني سياسيني وأيديولوجيني ،عميق األثر يف
لقد ترك تقويم بيكر
ً
صوغ هذه احلجة .ولكني أختلف عن بيكر بأنني أشدد أكثر عىل اسرتاتيجيات احلوكمة احلديثة.

16 Michel Foucault, “Governmentality,” in: Graham Burchell, Colin Gordon and Peter Miller, eds., The Foucault Effect:
Studies in Governmentality, with Two Lectures and an Interview with Michel Foucault (Chicago: University of Chicago
Press, 1991), and Mitchell Dean, Governmentality: Power and Rule in Modern Society (London; Thousand Oaks, Calif.:
Sage Publications, 1999).

المحور :ممارسة أنظمة المراقبة في الوطن العربي
المراقبة وتشكيل الحيز العام في اإلمبراطورية العثمانية

مرورا بفرض الرضائب ،ومن املنظامت املؤسسية وانتها ًء
السياسية التي اس ُتخدمت ،بد ًءا من الترشيع،
ً
يقدم إلينا الربع الثاين من القرن التاسع عرش أدلة وفرية القتفاء أثر
باملامرسات االحتفالية( .((1ويف الواقعّ ،
ومهرت
هذه التغريات يف وضع احلكم العثامين ،والتغيريات التي ميزت القطيعة بني «القديم» و«احلديث» ُ
رسميا بإصالحات «التنظيامت» ( )Tanzimatاملعروفة التي بدأت يف سنة .1839
ً

أجادل هنا بأن مراقبة السكان هي التي ّ
تشكل أساس هذه القطيعة .ويمكن تعريف املراقبة بصورة عامة
بـ «مجع املعلومات ودجمها ألغراض إدارية»( .((1وهو مفهوم جديد للمجتمع ككيان يمكن معرفته ،كام
مفصلة للناس ولألشياء
أنه يشري إىل بعض املامرسات اإلدارية ،كاملسوحات والتسجيالت ورسم خطط ّ
مدر ًكا أو مفهو ًما( .((1وليس املقصود باملراقبة جمرد السيطرة
ألغراض مالية وسياسية جتعل املجتمع يبدو َ
االجتامعية ،عىل الرغم من أن هذا املأرب جزء ال يتجزأ من ذلك ألنه حيدد املقاومة .ولكنها تأسيسية ً
أيضا،
تقدم وسيلة تتيح للدولة الترصف بناء عليها ،وتسمح هلا بقولبة السكان وإدارهتم( .((2بعبارة
إذ إن املراقبة ّ
(((2
يميز املراقبة كام وردت يف األدبيات -
أخرى ،ال تتب ّنى هذه الورقة تأكيد الطابع «غري السيايس» الذي ّ
احليز العام تنفر
قوة تأديبية شاملة ال تدع للسكان املحكومني صوتًا ،وهو ما جيعل الدراسات التي تتناول ّ
أساسا يف عملية صوغ مفهوم جديد يف السياسة ،ولدى إعادة
منها -وتشدد عىل أن املراقبة كانت منعط ًفا
ً
تشكل اجلمهور والرأي العام عرب مثالنيً .
احليز العام .وسأتناول بالتفصيل عملية ّ
أوال ،سأتتبع
تعريف ّ
حالة التغيري التي طرأت عىل الرأي العام التي حدثت بالتزامن مع إنشاء املراقبة ،وذلك باستخدام جمموعة
ثانيا
من تقارير التجسس التي وضعتها احلكومة العثامنية يف أربعينيات القرن التاسع عرش .وسأس ّلط ً
الضوء عىل املعنى الرمزي واملهم للمامرسة غري املسبوقة يف السلوك املتم ّلق ،أي بكلمة أخرى ،يف الظهور
السيايس العام للسلطان العثامين.

ً
أوال :االستماع إلى العامة
يف سنة  ،1840انخرطت احلكومة العثامنية يف نشاط مكثف للتنصت عىل حمادثات الناس ،فبدأ املخربون
املتمركزون يف األماكن العامة ،وحتى يف املنازل اخلاصة وغرف الفنادق يف العاصمة اسطنبول ،بالتنصت
كبريا من التقارير،
عىل املحادثات العادية التي كانت تتناول احلوادث اجلارية وتدوينها ،ووضعوا عد ًدا ً
خصوصا بشأن مسائل القانون والرضائب ،انظرHuri İ slamoğlu, ed.: Constituting Modernity: Private Property in the :
17
ً
East and West, Islamic Mediterranean; 5 (London; New York: I. B. Tauris, 2004), esp. chaps. 1 and 9, and “Property
as a Contested Domain: A Reevaluation of the Ottoman Land Code of 1858,” in: Roger Owen, ed., New Perspectives
on Property and Land in the Middle East, with Contributions by Martin Bunton [et al.], Harvard Middle Eastern
Monographs; 34 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000).
18 Anthony Giddens, A Contemporary Critique of Historical Materialism, 2 vols. (Berkeley: University of California
Press, 1981-1985), vol. 2: The Nation-State and Violence, p. 46.
 19عن سهولة الفهم أو اإلدراك ،انظرJames C. Scott, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human :
Condition Have Failed, Yale Agrarian Studies. Yale ISPS Series (New Haven: Yale University Press, 1998).

 20عن املراقبة ،بوصفها ممارسة تأسيسية ،انظرPeter Holquist, “(Information Is the Alpha and Omega of Our Work): :
Bolshevik Surveillance in Its Pan-European Context,” Journal of Modern History, vol. 69, no. 3 (September 1997), pp.
415-450.
 21بالنسبة إىل السمة «غري السياسية» ملفهوم فوكو للمراقبة ،انظرHuri İslamoğlu, “Towards a Political Economy of Legal and :
Administrative Constitutions of Individual Property,” in: İslamoğlu, ed., Constituting Modernity, p. 10.
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(((2
دونوها يف
حاليا يف األرشيف العثامين يف اسطنبول  .وتنوعت موضوعات املحادثات التي ّ
املوجودة ً
التمرد
تلك التقارير ،ولكن معظمها تناول التعليقات السياسية باملعنى األوسع للمصطلح :تعليقات عىل
ّ
املندلع يف شامل أفريقيا ومنطقة البلقان ،ونظام الرضائب اجلديد ،وفساد كبار املسؤولني ،والقوى العظمى
يقدمون تقاريرهم إىل رؤسائهم
األوروبية ...إلخ ،.وغريها من املوضوعات السياسية .وكان املخربون ّ
الذين كانوا يرسلوهنا فور ورودها إىل رئيس الرشطة ،وكانت تصل يف هناية املطاف إىل السلطان .ويف
املسجلة يف العاصمة اسطنبول ،فمن الواضح أن
حني أن التقارير كانت تقترص بالكامل عىل املحادثات
ّ
خاصا بمن قدموا للتو من املحافظات ،وانشغلوا بموضوعات تناولت
املخربين كانوا يولون اهتام ًما
ً
خمالفات أرايض األقاليم ،وتسجيل الدخل ،أو فساد جباة الرضائب ،واحلكام ،والوجهاء املحليني.
وبالتايل ،مل تقترص ممارسة التنصت عىل العاصمة ،عىل الرغم من استحالة تأكيد أن مجيع السكان كانوا
خيضعون يف احلقيقة للمراقبة.

سجل املخربون بقدر كبري من الدقة هوية األشخاص الذين كانوا يتنصتون عىل حمادثاهتم واملوقع
لقد ّ
الذي جرت فيه املحادثة .وباإلضافة إىل أسامء االشخاص ومهنهم ،وأماكن إقامتهم ،جرى تدوين السكن
ٍ
تلخص مزاج اجلمهور
جمرد روايات ّ
املؤقت بتأن ألولئك الذين قدموا من املحافظات .ومل تكن التقارير ّ
أيضا تسجيلاً
بناء عىل انطباعات املخربين ،بل تضمنت ً
حرفيا لتعبريات فردية موجزة أعاد املخربون
ًّ
صوغها ،حتى أن بعضها تم تدوينه يف شكل حوار .ولكن بعد سنة  ،1843بدأ املخربون يسجلون
التاريخ والوقت بالضبط لكل كلمة ُأدرجت يف تقرير ،وهو ما جعل تقاريرهم تتسم بمستوى أكرب من
التفصيالت.

رسيني ،بل كانوا أفرا ًدا عاديني تم جتنيدهم من طرف السكان املحليني،
مل يكن املخربون مسؤولني أمنيني ّ
(((2
الرعايا العثامنيني واألجانب عىل حد سواء  .وضمنت هذه االسرتاتيجيا إمكانية اخرتاق املخربين
بشكل فعال لطبقات املجتمع من دون أن ُيكتشفوا ،ومحت عملية التنصت عىل املحادثات التي جرت يف
عرشات اللغات ،وهي اللغات التي كانت رائجة عىل نطاق واسع يف مدينة اسطنبول الكوزموبوليتانية(.((2
شخصيا األفراد الذين كان يتنصت عىل حمادثاهتم .كام أنه مل يكن
وكان املخرب يف كثري من احلاالت يعرف
ً
مشاركا نشطاً
ً
جمرد مستمع جيد ،بل كان يترصف مثل مستطلع عرصي للرأي ،فكان يف بعض األحيان
يطرح أسئلة إحيائية  -ومل يكن يرتدد يف إدراج هذه األخرية يف تقريره.

ومل يكن الغرض الرئيس من هذه املراقبة اهتام اجلناة بسبب تعليقاهتم السياسية ،بل كانت هتدف إىل
استطالع الرأي العام ليس إلاّ  .ولذلك ،مل تقترص هذه التقارير عىل تقارير الرشطة التقليدية التي كانت
متيل عادة إىل إبراز عنرص التحريض عىل الفتنة والعصيان هبدف اإلدانة ومن ثم العقاب؛ إذ ليس هناك من

 22ملعاجلة تفصيلية هلذه التقارير برتكيز خمتلف ،انظرCengiz Kirli, “Coffeehouses: Public Opinion in the Nineteenth Century :
Ottoman Empire,” in: Salvatore and Eickelman, eds., Public Islam and the Common Good.

ص ّنفت أغلبية هذه التقارير ضمن فئة ( Iradelerاإلرادات) ،وبعضها حتت ( Cevdetجودت) يف حمفوظات ديوان الصدر
األعظم العثامين (رئيس الوزراء) أي Ottoman Achives of the Office of the Prime Minister (Başbakanlık Osmanlı
 Arşivleri).ومن أجل اقتباسات كاملة للتقارير ،انظر :املصدر املذكور.

 23تكشف سجالت مكافآت املخربين بوضوح أنه كان يوجد فارق يف املبالغ التي كانت تدفع للرعايا العثامنيني وتلك التي كان
يتقاضاها الرعايا األجانب؛ إذ كان األجانب يتقاضون مبالغ أكرب من الرعايا العثامنيني .مثال عىل هذه السجالت ،انظر حمفوظات الصدر
األعظم.Cevdet-Askeri: nos. 3618, 4584 and 8066 :
 24كُتبت مجيع التقارير باللغة الرتكية ،ولكن يف بعض احلاالت ذكر املخرب اللغة األصلية للمحادثة.
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إشارة تدل عىل أنه جرت حماكمة أو مالحقة أولئك الذين تم تسجيل أقواهلم السياسية يف تلك التقارير.
ومع ذلك ،مل يكن الناس بالرضورة عىل علم بذلك ،وكان هناك خشية عميقة من العقاب خت ّللت أصواهتم.

هنا ال بد أن نتساءل عن رس اهنامك احلكومة العثامنية يف نشاط املراقبة املكثف ،واألهم من ذلك ،عن
السبب الذي أهلمها صوغ مثل هذه التقارير .يكمن أحد تناقضات تاريخ الدول احلديثة واحلديثة املبكرة
يف استخدام اسرتاتيجيات متناقضة للتعامل مع اخلطاب السيايس العام :فكان ثمة رغبة واضحة يف معرفة
أنواع القضايا السياسية التي يتناوهلا الناس يف أحاديثهم واألفكار التي أ ّثرت يف حياهتم من جهة ،وكان
هناك حماوالت متنوعة لوضع قيود عىل تعبري الناس عن آرائهم من جهة أخرى( .((2ويبدو هذا التناقض
الواضح عادة يف الدراسات التارخيية العلمية لدى تناول ممارسات أشكال احلكم احلديثة املبكرة -
يسمى األنظمة االستبدادية واألنظمة
وخاصة ممارسات فرنسا القرن الثامن عرش – فضلاً عن ممارسات ما ّ
(((2
التوتاليتارية (الشمولية) يف القرن العرشين ،مثل االحتاد السوفيايت يف عرص ستالني ،وأملانيا النازية .
وكان املبدأ األساس للحكومات احلديثة األوىل  ،وهو الذي أفاد العالقة بني النخبة احلاكمة ورعاياها ،أن
رمزا للدولة .فلذلك ،كان أي كالم من
السياسة هي من صالحية احلاكم إىل درجة أمست فيها السياسة ً
حمظورا قانونًا .وتشهد الوثائق األرشيفية العديدة أن
العامة يتناول السياسة واحلكومة ،واملسائل اإلدارية
ً
وخصوصا يف أوقات األزمات السياسية ،كانت تراقب
الدولة العثامنية ،قبل منتصف القرن التاسع عرش،
ً
مروجي
بيقظة األماكن العامة لرصد املحادثات السياسية
«املحرضة عىل الفتنة والعصيان» ،وتعاقب ّ
ّ
اإلشاعات التخريبيني .ففي سنة  ،1798كتب السلطان إىل وزيره األعظم:

ويعمموهنا بأسلوب
حمرضون عىل الفتنة والشغب،
ّ
«لقد بلغنا أن هناك أكاذيب وافرتاءات يطلقها ّ
خبيث وشيطاين ،وجيرؤ بعض اجلهلة والبلهاء ،غري القادرين عىل التمييز بني اخلري والرش ،وبني املنفعة
واألذى ،عىل التفوه بكلامت تتناول الدولة ،ويتداولون هذه االفرتاءات يف ما بينهم بصفاقة يف املقاهي
يتجمع هؤالء الفاسقون
وحمالت احلالقة .لذا ،من الرضوري إغالق هذه املقاهي وحمالت احلالقة ،حيث ّ
وجيرؤون عىل النيل من الدولة يف أحاديثهم ،وال بد من إلقاء القبض عىل ٍّ
كل ّمن يملكون هذه املقاهي
وحمالت احلالقة ومعاقبتهم ونفيهم ،فضلاً عن أولئك الذين يتجرأون عىل التفوه بكلامت تافهة ال معنى
هلا ...فمن اآلن فصاعدً ا ،ومن دون أدنى تردد ،جيب اعتقال مجيع الذين يتجرأون عىل احلديث يف شؤون
الدولة ،والذين يستمعون إليهم يف املقاهي وصالونات احلالقة واملحالت وأماكن التجمع األخرى،
ً
تناقضا يف مقولة «عىل مجيع األنظمة القمعية االستبدادية حماولة حل
 25تقرتح الكاتبة شيال فيتزباتريك يف كتاهبا عن الستالينية أن ثمة
حمصنة ضد هذا التناقض .انظرSheila Fitzpatrick, Everyday :
املشكلة» ،كام لو أن األنظمة الديمقراطية  -الليربالية يف العرص احلايل ّ

Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s (New York: Oxford University Press, 1999),
p. 164.
 26ألمثلة لألبحاث بشأن الرأي العام يف فرنسا القرن الثامن عرش ،انظرArlette Farge, Subversive Words: Public Opinion in :
Eighteenth-Century France, Translated by Rosemary Morris (University Park, Pa.: Pennsylvania State University Press,
1995); Robert Darnton, The Forbidden Best-Sellers of Pre-Revolutionary France (New York: W.W. Norton, 1995),
pp. 232-246; Mona Ozouf, “(Public Opinion) at the End of the Old Regime,” Journal of Modern History, vol. 60, no.
3 (Supplement): Rethinking French Politics in 1788 (September 1988), pp. S1-S21, and Robert Darnton “An Early
Information Society: News and the Media in Eighteenth-Century Paris,” American Historical Review, vol. 105, no. 1
(February 2000), pp. 1-35.
ولألمثلة املستمدة من احلقبة الستالينية يف االحتاد السوفيايت ،انظرFitzpatrick, chap. 7, and :
Sarah Davies, Popular Opinion in Stalin’s Russia: Terror, Propaganda, and Dissent, 1934-1941 (Cambridge; New
York: Cambridge University Press, 1997).
Ian Kershaw, Popular Opinion and Political Dissent in the Third Reich, Bavaria 1933وألمثلة من أملانيا النازية ،انظر:
1945 (Oxford, [Oxfordshire]; Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1983).
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وكذلك املوظفني احلكوميني الذين يناقشون شؤون الدولة التي تقع خارج نطاق وظيفتهم ،خارج أماكن
عملهم ،ليكون ذلك بمنزلة حتذير لآلخرين .ولتنفيذ هذا األمر ،جيب نرش العمالء الرسيني واجلواسيس
يف مثل هذه األماكن ،عىل أن يحُ َّذر موظفو الدولة من جانب رؤسائهم أهنم سيعاقبون ً
أيضا وفقًا لذلك،
يف حال شاركوا يف مثل هذه األحاديث»(.((2

بد هنا من التشديد عىل نقطتني مهمتنيً .
جمرد ضوضاء ال بد من
ال َّ
أوال ،كانت احلكومة تعترب آراء اجلمهور ّ
كبريا لإلزعاج .ففي أواخر القرن السادس
رصدها ،والسيطرة عليها ،ومنعها ،وإسكاهتا إن كانت
ً
مصدرا ً
عرش وأوائل القرن السابع عرش ،كان التشديد العنيف الذي ُفرض عىل املقاهي ،وهي األماكن العامة
ً
مؤرشا إىل هدف الدولة يف قمع
األكثر شهرة يف املراكز احلرضية يف خمتلف أنحاء الرشق األوسط العثامين،
«املحرضة عىل الفتنة والعصيان» .فقد ُأغلق يف هذه الفرتة العديد من املقاهي باجلملة
املحادثات السياسية
ّ
ثانيا ،باإلضافة إىل ممارسة التنكر ( )tebdil-i kıyafetالقديمة (آلية حتكم شخصية
عدة مرات يف اسطنبولً .
يقوم بموجبها كبار موظفي الدولة ،وحتى السلطان نفسه ،بالتنكر والطواف خلسة يف شوارع اسطنبول)،
كان نرش اجلواسيس يف املراكز احلساسة من املدينة ممارسة شائعة قبل أربعينيات القرن التاسع عرش .وكان
اجلواسيس طوال القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين يرصدون املقاهي وغريها من األماكن العامة
حترض عىل الفتنة والعصيان .ومل يقترص التجسس
ملنع أي كالم الذع ،وملعاقبة ّ
مروجي الشائعات التي ّ
السلطات النسا َء ً
أيضا كمخربات
عىل الرجال أو األماكن العامة التي كان يرتادها الذكور ،بل استخدمت
ُ
حمرضة عىل الفتنة ،كام حصل يف سنة  ،1809عندما
الضطهاد النساء اللوايت ُيزعم مشاركتهن يف حمادثات ّ
(((2
محام،
وسجن يف إثر ذلك .
كن يناقشن شؤون الدولة يف ّ
ّ
تسببت امرأة خمربة باعتقال جمموعة من النساء ّ
ّ
مظهرا
صحيح أن املراقبة كانت واسعة وشاملة ،كام يوحي املثال أعاله ،إلاّ أهنا كانت اعتباطية ،ومل تكن
ً
ثاب ًتا ودائماً يف احلياة اليومية لرعايا الدولة العثامنية .ومل تتمكن الدولة – إن كانت تلك هي نيتها بالفعل –
من اخرتاق النسيج االجتامعي؛ إذ اعتمد النجاح يف الضبط االجتامعي عىل حظ طواف املخربين بالقدر
مروجو الشائعات يقظني لوجود غرباء يبدو
عول فيه عىل إمهال الناس وعدم انتباههم .فعادة ،كان ّ
الذي ّ
برمتها إىل منتدى للتعبري
أهنم حريصون عىل التنصت عىل أحاديثهم ،وكانوا مبدعني جدً ا يف حتويل العملية ّ
عن توقعاهتم ومعاناهتم إليصاهلا إىل اآلذان السلطانية(.((2

خالصة القول ،عىل الرغم من أن التجسس عىل األهايل جرى بالتأكيد يف السنوات التي سبقت أربعينيات
القرن التاسع عرش ،فإنه اختذ شكلاً خمتل ًفا بصورة جذرية يف منتصف القرن التاسع عرش .ويمكن حتديد
االختالفات بثالثة عوامل ،هي :طريقة التنفيذ ،والعمالء ،واألهدافً .
أوال ،صحيح أن التجسس كان
(((3
ومتقطعا قبل أربعينيات القرن التاسع عرش ،غري أن القيام به كان
متفر ًقا
مستمرا بعد هذا التاريخ .
ً
ً
ثانيا ،عىل الرغم من أن املسؤولني العسكريني واإلداريني وكبار البريوقراطيني ،وحتى السلطان نفسه هم
ً
من كانوا يامرسون الضبط االجتامعي من خالل املراقبة ،فإنه بعد أربعينيات القرن التاسع عرش ،فقدت

27 BOA, Cevdet-Zaptiye, no. 302 (27 Zilkade 1212 / 12 June 1798).
28 Câbî Ömer Efendi, Câbî târihi: Târî h-i Sultân Selî m-i Sâlis ve Mahmûd-i Sânî : Tahlî l ve tenkidli metin [Cabi’s
History: A History of Sultan Selim III and Mahmut II], hazirlayan Mehmet Ali Beyhan, 2 vols. (Ankara: Türk Tarih
Kurumu Basimevi, 2003), p. 392.

 29مثال عىل هذه االسرتاتيجيات التخريبية ،انظر :املصدر نفسه ،ص .948-947
 30بلغت النشاط االستخباري ذروته يف عهد عبد احلميد الثاين ( ،)1908-1876ولكن اهلدف الرئيس منه كان إدانة الرأي العام
السيايس وحماكمته.
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الشخيص والرسمي بصورة متنامية ،إذ جرى ضم السكان املحليني يف نظام املراقبة.
الطابع
السطوة تلك
َّ
َ
ثالثًا ،واألهم من ذلك ،يف حني كانت املراقبة قبل أربعينيات القرن العرشين هتدف إىل إخضاع اجلامهري
تتسبب بـ«إثارة الفتنة» ،بات اهلدف اجلديد يف ما بعد يرمي إىل استطالع األمزجة
باضطهادها بسبب كلامت ّ
واآلراء العامة ،عرب نظام دقيق وحمكم جلمع املحادثات وتدوينها .وهكذا ،مل تعد الدولة العثامنية ،بد ًءا من
أربعينيات القرن التاسع عرش ،تقترص [يف نشاطها] عىل املجال السيايس التقليدي ،واالكتفاء بالتدخل
بشكل متقطع يف األداء اليومي لألماكن العامة ملواصلة السيطرة عىل السكان ،بل عىل العكس من ذلك،
بدأت السلطات التغلغل يف املامرسات الدقيقة للسكان املحكومني.

ال يمكن ببساطة اعتبار التغيريات التي حصلت يف آليات املراقبة أهنا جمرد مسائل تقنية تتعلق باملامرسات
اإلدارية العثامنية؛ ففي حني عبرّ ت هذه املراقبة الواسعة عن االهتامم الناشئ للدولة بالرأي العام ،فإهنا
ّبينت ً
حتولاً مماثلاً يف دور السلطة احلاكمة .لقد كان هذا شكلاً جديدً ا من أشكال السلطة السياسية
أيضا ّ
الذي مل تعد الدولة متيل فيه عىل الشعب ،بل تستشريه وتستنري برأيه .وكانت عملية التنصت عىل املحادثات
وإبالغها إىل النخبة احلاكمة من دون عقوبة أو قصاص تشري ،أولاً وقبل كل يشء ،إىل اهنيار التمييز
بني «احلقيقة الرسمية» و«األكاذيب الشعبية»(((3؛ فقد اكتسبت «األكاذيب الشعبية» التي كانت تُقمع
يف املايض ،صفة رشعية يف نظام احلكم هذا .وكان هذا اكتشا ًفا لـ «الرأي العام»( .((3ففي عملية طويلة
ومتفاوتة من التطور التارخيي ،كانت هذه هي حلظة تشكل الرعايا كمواطنني سياسيني ،بدلاً من اعتبارهم
مروجني للشائعات يسعون إىل التخريب ،وذلك عندما أصبحت الكلمة امللفوظة جديرة باملالحظة،
ّ
وعندما اعرتفت السلطة السياسية برشعية الرأي العام بدلاً من شجبه.

ً
ارتباطا وثيقًا باالسرتاتيجيات اجلديدة
ارتبطت عملية صوغ فكرة اجلمهور من خالل تقارير املراقبة
لتدخل الدولة بالسكان ،وهي االسرتاتيجيات التي ظهرت يف الوقت نفسه؛ فتام ًما مثل أن جمرد التنصت
ّ
حوله إىل جسم مرا َقب ،أشرّ الظهور العلني غري املسبوق للسلطان عىل التصور اجلديد
عىل الشعب ّ
للجسم السيايس يف الربع الثاين من القرن التاسع عرش.

ثان ًيا :يرى و ُيرى
قبل عهد السلطان حممود الثاين (حكم  ،)1839-1808كان الظهور العلني للسالطني العثامنيني ظاهرة
نادرة ،إن مل تكن ظاهرة غري عادية متا ًما؛ فبعد أن أضفى السلطان حممد الثاين الطابع املؤسيس عليه يف
الالئحة اإلدارية املعروفة بالقانون األساس (أو قانون نامه)( ((3بعد وقت قصري من فتحه اسطنبول
 31من أجل التمييز يف احلالة اهلندية ،انظرRanajit Guha, Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India :
(Delhi: Oxford University Press, 1983), p. 259.
 32انظرBaker, Inventing the French Revolution, esp. chap. 8: “Public Opinion as Political Invention”, and Paul :
Rabinow, ed., The Foucault Reader: An Introduction to Foucault’s Thought (New York: Penguin, 1984), p. 242.

حيث يقول فوكو «إن ما اك ُتشف يف ذلك الوقت – وهو من أعظم اكتشافات الفكر السيايس يف القرن الثامن عرش – كانت فكرة املجتمع
[التشديد باألساس]».
 33قانون نامه هو حماولة إضفاء الطابع القانوين عىل الرشيعة ،و كان السلطان حممد الثاين قد شكّل جلنة اختارها بنفسه من كبار العلامء،
أساسا حلكم دولته  ،وكان هذا القانون مكونًا من ثالثة أبواب  ،يتعلق بمناصب املوظفني  ،وببعض التقاليد
لوضع قانون نامه الذي جعله ً
وما جيب أن يتخذ يف الترشيفات واالحتفاالت السلطانية  ،وهو يقر كذلك العقوبات والغرامات  ،ونص رصاحة عىل جعل الدولة
حكومية إسالمية.
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أساسا يف آداب البالط( .((3وظل
أمرا
ً
(القسطنطينية) يف سنة  ،1453أصبح مفهوم عدم رؤية احلاكم ً
ً
األمر
راسخا كذلك حتى بداية القرن الثامن عرش( ،((3ولكن التطور األساس حصل يف ثالثينيات
القرن التاسع عرش؛ فحتى أواخر القرن السادس عرش ،كان السالطني يظهرون للمأل بصورة رئيسة
لدى قيادهتم محالت عسكرية ّ
منظمة بإتقان .ولكن يف القرون التالية ،بعدما تنامى احتامل اهلزيمة (ما
قد ينال من عظمة السلطان وسلطته) ،وأصبحت قيادة محلة عسكرية عملية حمفوفة باملخاطر ،جلأ خمتلف
السالطني إىل وسائل متنوعة للظهور أمام اجلمهور ،منها رحالت الصيد املشينة التي كان يقوم هبا حممد
الرابع (حكم  )1687-1648ما بني اسطنبول وأدرنة ،وهي مثل من األمثلة الشهرية( .((3وباإلضافة إىل
هذه املناسبات التي كان يتم فيها عرض األهبة االمرباطورية خارج اسطنبول ،شارك السالطني يف القليل
من أوجه النشاط االحتفالية العامة داخل العاصمة ،مثل املواكب إىل صالة اجلمعة ومنها ،حيث كان
الناس يتمكنون من االقرتاب من السلطان وتقديم التامساهتم إليه(((3؛ والزيارات التي كانوا يقومون هبا
إىل مزار ُبردة «عباءة الرسول يف شهر رمضان املبارك .وكانت احتفاالت اخلالفة التي كانت تبلغ ذروهتا يف
حفل امتشاق السيف يف بلدة أيوب ،بمكانة مهرجانات سلطانية غري عادية يف الباب العايل»(.((3
غري أن هذه العروض امللكية ّ
تتحد مفهوم عدم رؤية احلاكم؛ فقد كانت
املنظمة واملعلنة بصورة رمزية مل
َّ
هذه اللحظات منظمة تنظيماً جيدً ا ،وهي جزء ال يتجزأ من طقوس تقام بعناية للجهاز السيايس [body
 politicالدولة ،األمة كوحدة سياسية منظمة] وترتكّ ز عىل عزل السلطة .وكان الظهور العلني االستثنائي
«الع َلنية التمثيلية» ،ومل يكن ظهور احلاكم «من أجل» اجلمهور ،ولكنه
للسلطان ما أطلق عليه هابرماس َ
كان لالستعراض «أمام» اجلمهور.

قدم هذا اجلهاز السيايس للسلطان أداة رمزية ولكن مهمة ألداء دوره كحاكم يف شبكة معقدة من
وقد ّ
السياسات االستبدادية .وبام أن السياسة كانت ،من حيث املبدأ ،صالحية احلاكم ،مثّل جسم احلاكم غري
ً
غيبيا .وهكذا كانت السياسة من
غامضا،
املرئي ثبات النظام السيايس ورسوخه( .((3كان احلاكم
خارجياً ،
ً
الناحية النظرية ،بالنسبة إىل عامة الناس .وهكذا ،كانت بالتايل عدم رشعية اخلطاب السيايس من جانب
الشعب املحكوم وعدم رؤية السلطان.

يف النصف األول من القرن التاسع عرش ،يف عهد السلطان حممود الثاين ،اكتسبت الشخصية العامة
طابعا جديدً ا بالكامل؛ إذ كان لـ «رحالت يف البالد» ( )memleket gezileriدور مهم يف هذا
للسلطان ً
الصدد .وقد قام السلطان حممود الثاين يف ما بني سنتي  1830و 1837بام ال يقل عن مخس «رحالت يف
34 Gülru Necipoğlu: Architecture, Ceremonial, and Power: The Topkapi Palace in the Fifteenth and Sixteenth Centuries
(New York, NY: Architectural History Foundation; Cambridge, Mass.: MIT Press, 1991), p. 16, and “Framing the Gaze
in Ottoman, Safavid, and Mughal Palaces,” Ars Orientalis, vol. 23: Pre-Modern Islamic Palaces (1993), pp. 304-342.
35 Shirine Hamadeh, The City’s Pleasures: Istanbul in the Eighteenth Century, Publications on the Near East (Seattle:
University of Washington Press, 2008), esp. chap. 2.

كرس حممد الرابع ،امللقب بـ «الصياد» ،الكثري من وقته للصيد خارج
 36بتفويضه الكثري من صالحياته إىل رئيس وزرائهّ ،
خيب آمال العامة فيه.
اسطنبول ،وهو ما ّ

37 Mehmet İpşirli, “Osmanlilarda Cuma Selamliği [The Friday-Prayer Ceremony in the Ottomans],” in: Prof. Dr. Bekir
Kütükoğlu’na armağan (İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basimevi, 1991).
38 François Georgeon, «Le Sultan caché: Réclusion du souverain et mise en scène du pouvoir à l’époque de Abdülhamid
II (1876-1909),” Turcica, vol. 29 (1997), pp. 93-124.
 39تبقى الرواية النموذجية عن اجلهاز السيايس للنظام االستبدادي هي رواية إرنست كانتورويتز يفErnst H. Kantorowicz, The :
King’s Two Bodies; a Study in Mediaeval Political Theology (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1957).
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وتكرارا ،دراسة األوضاع
مرارا
ً
البالد» .وكان الغرض الظاهري من أسفاره ،كام ذكرت مصادر حكومية ً
املعيشية لرعاياه وتقديم الصدقات للفقراء( .((4ولكنه يف الواقع ،مل يكن يريد أن يرى رعاياه ،بقدر ما كان
يريد أن يروه .ففي رحالته إىل املحافظات ،افتتح السلطان حممود الثاين يف الواقع عهدً ا جديدً ا اكتسب
فيه السالطني «عادة غربية» يف مغادرة عواصمهم والسفر إىل أماكن نائية من إمرباطورياهتم ،كي تتمكن
شعوهبم من رؤيتهم .فقد قام ويل عهد روسيا إلكسندر الثاين بجوالت واسعة يف مجيع أنحاء الريف
الرويس بد ًءا من أواخر ثالثينيات القرن التاسع عرش ،وكذلك فعل األباطرة اليابانيون يف جتواهلم يف أجزاء
خمتلفة من إمرباطوريتهم طوال سبعينيات القرن التاسع عرش(.((4
يف كل رحلة ،كان السلطان حممود الثاين يذهب إىل مناطق أبعد يف عمق اإلمرباطورية ،أكان باملعنى احلريف
وقدم مبالغ كبرية
أم باملعنى املجازي( .((4واغتنم يف مجيع رحالته الطويلة فرصة إظهار تعاطفه مع رعيتهّ ،
من املال لرتميم الكنائس واملعابد اليهودية ،واملواقع التارخيية واملقدسة .وذهب إىل القرى الصغرية ،ووزّ ع
وقدم
اهلدايا عىل سكاهنا .ويف حماولة لكسب مشاعر الناس ،ق َّلل باستمرار من شأن شخصيته العلياّ ،
صورة احلاكم الذي ال يقهر ،ولكن احلاكم اإلنسان الدنيوي .وقد أمىض ليلة عىل متن سفينة حربية،
مفضلاً تناول عشاء بسيط برفقة البحارة بدلاً من املآدب الفاخرة التي كانت تقام تكريماً له .وخطب يف
ّ
وملموسا.
مرئيا
ً
حشود من الناس الذين أتوا لرؤيته ،واختلط يف كثري من األحيان مع رعاياه ليجعل نفسه ً
وكانت مجيع خطواته تلك جز ًءا من خطوة اسرتاتيجية وغري مسبوقة لرسم صورته اجلديدة .فقد بدا
يقدم اهلدايا ،واملؤمن الورع عندما كان يأمر برتميم املواقع الدينية ،واملسؤول
بصورة األب عندما كان ّ
املعني عند االستامع إىل شكاوى الناس ،والقائد املجتهد عند استعراض قواته .باختصار ،مل تكن الصورة
قدم صورة
يفوض صالحياته بينام يعزل نفسه لينعم برفاهية البالط ،إذ إنه ّ
التي ابتدعها ،هي صورة حاكم ّ
حاكم ملتزم التزا ًما عميقًا برعاياه.
كان من أهم مقاصد زيارات السلطان إىل املحافظات البعيدة استعادة والء رعاياه غري املسلمني .وكان
كثريا يف حمافظات البلقان ذات األغلبية املسيحية،
هذا
ً
واضحا يف اختياره للمناطق التي زارها؛ فقد سافر ً
يف حني أنه اكتفى يف األناضول ذات األغلبية املسلمة بزيارة إزميت ،وهي بلدة جماورة ملدينة اسطنبول.
وبام أن ذلك الزمان كان يشهد زخم تنامي احلركات القومية يف البلقان ،فقد كانت زيارات السلطان
40 Abdülkadir Özcan, “II. Mahmud’un Memleket Gezileri [Mahmut II’s Country Trips],” in: Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu’na
armağan, p. 362.
 41انظر عىل التوايلRichard Wortman, “Rule by Sentiment: Alexander II’s Journeys through the Russian Empire,” :
American Historical Review, vol. 95, no. 3 (June 1990), pp. 745-771, and Takashi Fujitani, Splendid Monarchy: Power
and Pageantry in Modern Japan, Twentieth-Century Japan; 6 (Berkeley: University of California Press, 1996).

رائعا ،وقد ترك كبري األثر يف صوغ حتليل الكاتب عن الظهور العلني للسلطان حممود الثاين.
ويعترب عمل فوجيتاين ً
 42ثمة مصادر موثّقة ترسد رحالت السلطان حممود الثاين .وقد وصف حممد أسد أفندي ،املؤرخ اإلخباري يف ذلك الوقت ورئيس
رحلتي الدردنيل-أدرنة والروميل ،ومها الرحلتان الطويلتان ،يف مؤلفيه  Sefername-i Hayrو
حترير اجلريدة الرسمية تقويم وقايع،
ْ
ِ
مولتكه ) ،(Helmut von Moltkeاملسؤول عن تدريب اجلنود العثامنيني،
تباعا .وكان الضابط الربويس ،هلموت فون
ً Ayatü’l-hayr
ودون مالحظاته يف ،Briefe über Zustände und Begebenheiten in der Türkei
قد رافق السلطان يف رحلته األخرية يف سنة ّ ،1837
ِ
مولتكه عن الرشق ،انظرHelmuth von Moltke, Lettres du maréchal:
وهناك إحاالت إىل ترمجتها الفرنسية وعنواهنا رسائل ماريشال
de Moltke sur l’Orient, traduites par Alfred Marchand; Préfacées par Auguste Nefftzer, 2ème éd. (Paris:

Sandoz et Fischbacher, 1877).

كام يمكن العثور عىل معلومات عن هذه الرحالت يفAhmet Lütfi, Tarih-i Lütfi [Lütfi’s History], 9 vols. (Istanbul: Mahmut :
.)Beğ Matbaası, 1885
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حممود الثاين يف وقتها املالئم متا ًما .وبالفعل ،ففي سنة  ،1829عرض عىل «غري املسلمني واملسلمني
الرعايا /املواطنة املشرتكة» ،بتنفيذ القانون اجلديد للمالبس الذي ألغى لباس الرأس باعتباره عالمة
شخصيا ضامنًا بأن يتساوى رعاياه ،مسلمني
قدم
تشري إىل املكانة االجتامعية واهلوية املذهبية( .((4وقد ّ
ً
وغري مسلمني:
«أهيا اليونانيون! أهيا األرمن! أهيا اليهود! إنكم متا ًما مثل املسلمني ،مجيعكم عباد اهلل ورعاياي .إنكم
ختتلفون يف مسائل العقيدة .ولكنكم تتمتعون بحامية القانون وإراديت امللكية .ادفعوا الرضائب كي يتم
استخدامها يف ضامن أمنكم ورفاهكم»(.((4
وعد السلطان حممود الثاين رعاياه يف رحالته بأنه سيستمر يف زيارهتم بانتظام .وكانت الرسالة التي
نقلها واضحة« :سيتم تفعيل القانون والنظام ،ليس يف العاصمة فحسب ،ولكن يف بقية اإلمرباطورية
كذلك»( .((4ووعد بفرض رضائب أكثر اعتدالاً  ،وبوضع حد للمنزلة الثانوية التي تتبوأها املحافظات،
بغض النظر عن عقيدة الناس( .((4وكان يسعى إىل استبدال التصور الشائع لدى اجلمهور
وبتطبيق العدالة ّ
تعوض عن نفقات املدينة
عن إساءة استعامل احلكومة للقانون والنظام .وكان يرتك مبالغ كبرية من املال ّ
يف استضافته ،وذلك كخطوة اسرتاتيجية يبينّ فيها حس العدالة لديه(.((4
سعى السلطان حممود الثاين طوال أسفاره إىل حتقيق شعبية شخصية من خالل صورته اجلديدة ،وكانت
مرحبة كام كان يأمل .فقد احتضنه الناس بحامسة كبرية ،ودعوا له إذ
االستجابة التي تلقّاها من رعاياه ِّ
هو يميش بينهم برفقة حاشيته .وكان وجوده يف املحافظات البعيدة والنائية حماولة منه إلثبات الوحدة
ٍ
ومترد
اجلغرافية إلمرباطورية كانت عىل وشك التفكك ،إذ كانت احلركات العرقية والقومية يف البلقان ّ
حممد عيل باشا املحبط يف مرص حترز تقد ًما( .((4وحاول ربط زوايا اإلمرباطورية النائية بالعاصمة اسطنبول
وجعل الناس قريبني منه ،من خالل رؤيته هلم ومنحهم الفرصة لرؤيته ،وبالتايل القضاء عىل اجلفاء
مجعية
الذي كان خييم عىل عالقة احلاكم برعاياه .وكان السلطان يطمح كذلك إىل تشكيل رعاياه يف هوية ْ
و«يستويل رمز ًيا» عىل سلطنته(.((4
ّأما يف العاصمة ،فقد استغل السلطان حممود الثاين كل فرصة جلعل اجلمهور يراه ،وخاصة يف العقد األخري
كثريا ما يشارك يف مراسم افتتاح املدارس اجلديدة ،واملباين العامة ،ويقوم باستعراض
من حكمه .فكان ً
جنده وقواته .واستمر هذا التقليد الذي ُأنشئ حديثًا للظهور العلني للسلطان يف عهد اللذين خلفا
43 Donald Quataert, “Clothing Laws, State and Society in the Ottoman Empire, 1720-1829,” International Journal of
Middle East Studies, vol. 29, no. 3 (August 1997), p. 413.
44 Özcan, “II. Mahmud›un Memleket Gezileri,” pp. 373-74, and Moltke, pp.134-135.
45 Moltke, p. 135.

 46املصدر نفسه ،ص .144
 47املصدر نفسه ،ص .144
 48من أجل حتليل التقارير اجلاسوسية التي تشمل الرأي العام بشأن احلرب ضد حممد عيل باشا ،انظر مقالة الكاتب عن

املعلومات من خالل القيل والقالCengiz Kirli, “Through the Grapevine,” Al-Ahram (10 November 2005), on the Web: :
<http://weekly.ahram.org.eg/2005/768/sc2.htm>.
49 Clifford Geertz, Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology, 3rd ed. (New York: Basic Books,
2000), p. 125.
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تباعا ،ومها السلطان عبد املجيد (حكم  )1861-1839والسلطان عبد العزيز
السلطان حممود الثاين ً
(((5
(حكم . )1876 -1861

فيام بدأ السلطان حممود الثاين بالظهور علنية أمام العامة ،بارشت الصحيفة الرسمية تقويم وقايع
(( )Takvim-I Vekayiأول صحيفة عثامنية ،تأسست يف سنة  )1831بتعميم النشاط الدنيوي للحاكم
ردا عىل صحيفة
من أجل تعزيز صورة السلطان اجلديدة .وبرزت فكرة إصدار صحيفة عثامنية بوصفها ًّ
مترد حممد عيل باشا ،احلاكم
الوقائع املرصية التي أسسها حممد عيل باشا يف القاهرة سنة 1828؛ فام إن ّ
ّ
وشكل أكرب حتدٍّ لإلمرباطورية بعد انتصار جيوشه عىل العثامنيني أكثر من مرة،
املخلص ملرص املربحة،
وحتولت تقويم وقايع إىل
حتى كاد يصبح عىل أبواب مدينة إسطنبول يف ثالثينيات القرن التاسع عرشّ ،
جبهة جديدة يف احلرب املتواصلة بني السلطان وحاكمه املتمرد ،واستحالت حلبة رصاع جديدة يف معركة
كسب الرأي العام.
ً
منخرطا مبارشة يف شؤون
سعت الصحيفة إىل رسم صورة السلطان احلاضن والراعي الذي بات
الدولة .وعىل الرغم من أن الصحيفة نُرشت يف األساس باللغة الرتكية العثامنية ،فإهنا كانت تُصدر
ً
أيضا مرتمجة إىل لغات أخرى ،فوزّ عت باللغات العربية والفارسية واليونانية واألرمينية والبلغارية
والفرنسية .وقد عكست هذه اخلطوة إرصار السلطان حممود الثاين الدؤوب عىل إيصال رسالته إىل
واضحا يف حرصه عىل جعل اللغة األصلية للصحيفة بسيطة إىل درجة يتمكن
رعاياه ،وهو ما كان
ً
فيها الناس العاديون من فهمها بسهولة .فعندما قدم إليه رئيس حترير صحيفة تقويم وقايع حممد
منمق ،رأى
أسد ،مسو ّدة مقالته التي تناول فيها رحلة السلطان إىل البلقان سنة  ،1837بأسلوب ّ
السلطان حممود الثاين أن األسلوب معقَّد للغاية .ويعكس ر ّده جهده لوضع حد للقطيعة اجلسدية
واللغوية بينه وبني رعيته:
«عىل الرغم من أن قطعتك مكتوبة بأسلوب مجيل ومتقن ،فإن التعبري الذي يتناول هذا النوع من املسائل
التي تعرض عىل العامة ،جيب أن يصاغ بكلامت يفهمها اجلميع»(.((5

باإلضافة إىل البدعة الكامنة يف قرار السلطان حممود الثاين مغادرة العاصمة والتجوال يف أنحاء
تصور شخصه متاحة ليشاهدها
اإلمرباطورية لـ«لقاء رعيته» ،أصبح أول سلطان جيعل اللوحات التي ّ
اجلمهور .فعىل الرغم من حتريم اإلسالم رسم الصور البرشية ،دأب السالطني العثامنيون ،منذ السلطان
حممد الثاين ،عىل السامح برسم لوحاهتم التي مل تغادر ّ
قط قرص الباب العايل املنعزل يف “توب كايب” .ولكن
السلطان حممود الثاين خرج عن هذا التقليد يف حماولته توسيع نطاق ظهور حكمه العلني .فأتاح لرعية
الرسامون إىل اسطنبول من أنحاء
اإلمرباطورية ،وألول مرة ،فرصة رؤية هيئة السلطان .وما إن هرع ّ
 50قام السلطان عبد املجيد برحلة دامت  17يو ًما ،شملت إزميت وبورسا ومودانيا والدردنيل ،فضلاً عن العديد من اجلزر
يف بحر إجيه ،يف سنة  ،1844كام ورد يفLütfi, vol. 7, pp. 87-88. :
العلني السلطان انكفأ بطريقة جذرية يف عهد السلطان عبد احلميد الثاين ( ،)1908-1876وهي احلقبة التي ُعرفت
ولكن الظهور َ
بعزلة السلطة وغياب احلاكم عن رعيته .وعىل الرغم من ندرة األدبيات الثانوية عن الظهور العلني للسلطان حممود الثاين ،فإن عزلة
متناميا .انظرSelim Deringil, “Abdülhamid dönemi Osmanlı :
مؤخرا اهتام ًما
السلطة يف زمن السلطان عبد احلميد الثاين شهدت
ً
ً

İmparatorluğu’nda simgesel ve törensel doku: ‘görünmeden görmek’ [Symbolic and Ritualistic Structure in the Ottoman
Empire during the Reign of Abdülhamid II: Seeing without Being Seen],” Toplum ve Bilim, vol. 62 (1993), pp. 34-55,
and Georgeon, pp. 93-124.
51 Lütfi, vol. 5, p. 90.
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متفرقة من أوروبا يف أوائل ثالثينيات القرن التاسع عرش( ،((5حتى بدأ السلطان حممود الثاين بإرسال
لوحاته إىل السفراء والبريوقراطيني الرفيعي املستوى ،وإىل شيخ اإلسالم ،املرجع الديني األول – وهو ما
كثريا( .((5وقد أشار السفري الربيطاين سرتاتفورد كانينغ إىل الوعي الذايت لدى السلطان
أثار استياء األخري ً
وضعا متك ّل ًفا
حممود الثاين بأمهية صورته العامة ،إذ الحظ أن السلطان كان يبدو يف مجيع لوحاته كأنه ي ّتخذ
ً
رسام( .((5وبحلول سنة  ،1835بدأ السلطان يوزّ ع لوحاته عىل املدارس ،واملباين احلكومية،
لكي يرسمه ّ
حضورا رمز ًيا كأنه املرشف املطلق عىل سري
والثكن العسكرية يف مجيع أنحاء العاصمة اسطنبول ،فأوجد
ً
األمور ،حتى يف ظل غيابه اجلسدي(.((5
بد من تأكيد أن هذه اللوحات كانت خمتلفة بصورة الفتة عن سابقاهتا التي كانت قد ُرسمت بمنوال
ال ّ
(((5
حد بعيد لوحات من سبقه من السالطني ،والتي مل ُيقصد عىل اإلطالق عرضها عالنية ؛
يشبه إىل ّ
صور فيها السلطان حممود
ففي إحدى لوحاته السابقة التي ُرسمت ما بني سنتي  1808وُ ،1829ي َّ
مرصع باجلواهر
الثاين بلحية طويلة ،يف قفطان تقليدي فضفاض وعاممة كبرية ،وهو جيلس عىل عرش ّ
شاحبا ،وجسمه بال حراك ،وفاتر الشعور .وعىل الرغم من صغر
(الصورة رقم  .)1يبدو فيها وجهه
ً
سنه ،فإنه كان يبدو مس ًّنا .ولكن عىل العكس من ذلك ،يبدو السلطان يف اللوحات التي ُأنتجت يف
سنوات الحقة ،يف الفرتة ما بني سنتي  1829و ،1839وهو جيلس عىل كريس من النمط الغريب،
ّ
وتغطي كتفيه عباءة
ضيق وقميص،
ويرتدي ز ًيا عسكر ًيا عىل النمط األورويبّ ،
مكون من رسوال ّ
كثريا ،وظهرت عليه مالمح السلطة الوقورة ،وبان أصغر
(الصورة رقم  .)2وبدت حليته أقرص ً
إلزاميا جلميع ّ
ً
موظفي
طربوشا ،كان قد جعل اعتامره
س ًنا .وبدلاً من اعتامر العاممة التقليدية ،اعتمر
ً
الدولة سنة  .1829وكان جسمه يبدو مفعماً باحليوية والقوة .وكان يشري بيده اليمنى ،وهو ما يوحي
بدوره كمرشد وقائد لرعيته .ويبدو يف يده اليرسى فرمان (مرسوم سلطاين) يظهر ختمه امللكي،
وعىل الطاولة بجانب كرسيه جمموعة من الكتب حتمل داللة عىل مرجعية النصوص الثابتة .واليوم
جالسا عىل العرش ،سلطته اجلديدة كحاكم عادل
جتسد هذه اللوحات ،ال اللوحات التي يظهر فيها
ً
ّ
حيرتم القانون.
اجلمعية إلمرباطوريته ووحدهتا من خالل رؤيته
مل يقترص مسعى السلطان حممود الثاين عىل تأكيد اهلوية ْ
(((5
لرعيته ورؤيتهم له ،بل كان يتطلع ً
أيضا إىل «القدرة عىل النظر إىل الشعب»  .وطلب من موظفيه معلومات
لاً
طوبوغرافية وديموغرافية تفصيلية ،فض عن خرائط للمناطق التي زارها ،واكتشف أن مثل هذه اخلرائط

52 Tuncer Baykara, Osmanlılarda medeniyet kavramı ve ondokuzuncu yüzyıla dair araştırmalar [The Concept of
;Civilinmzation in the Ottoman Empire and Studies on the Nineteenth Century] (İzmir, Turkey: Akademi Kitabevi
İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım, 1992), p. 53.
 53انظر.Lütfi, vol. 4, p. 65 :
كانت معارضة شيخ اإلسالم ياسني زاده عبد الوهاب أفندي شديدة إىل درجة أنه ُأعفي من منصبه ،وبعد ذلكُ ،عينِّ رسام دائم يف خدمة
القرص .انظر.Baykara, p. 55 :

54 Baykara, p. 54.
55 Lütfi, vol. 5, pp. 50-52; Uriel Heyd, “The Ottoman Ulema and Westernization in the Time of Selim III and Mahmud
II,” Scripta Hierosolymitana: Studies in Islamic History and Civilization, vol. 9 (1961), p. 70.

التحول يف تصوير األباطرة اليابانيني يف الصور ،انظر.Fujitani, pp. 175-180 :
 56حول
ّ
 57املصدر نفسه ،ص .24
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التفصيلية مل تكن موجودة( .((5وبناء عىل أوامره ،بدأ رسامو اخلرائط رسم خرائط لإلمرباطورية ،وهو
مسعى أتبعه بمحاولتني إلجراء إحصاءين شاملني للسكان يف سنتي  1831و .((5( 1844وإضافة إىل
ذلكُ ،أجريت مسوحات ألراض ومداخيل السكان يف مجيع حمافظات األناضول والبلقان يف سنتي
 1840و .1844ولكن عىل الرغم من عدم اكتامهلام ،كانا
أساسا إلنشاء نظام رضيبي جديد( .((6وينبغي
ً
عدها موظفون
أن تُضاف تقارير احلجر الصحي الشهرية إىل هذا النشاط اإلحصائي ،وهي التي كان ُي ّ
معينون مركز ًيا ،كجزء من اهتامم الدولة الناشئ يف جمال الصحة العامة يف ثالثينيات القرن التاسع عرش،
ّ
وكان من ضمن ذلك جرد األوبئة واألمراض الرئيسة وإرسال البيانات بشأهنا إىل اسطنبول من مجيع
أرجاء اإلمرباطورية(.((6

تدون مزاج السكان ،كانت تقارير احلجر الصحي
يف العقد نفسه ،ويف حني كانت تقارير التجسس ّ
تدون ثرواهتم ،يف حني ترسم اخلرائط واإلحصاء
تبينّ أوضاعهم الصحية ،وكانت سجالت الدخل ّ
السكانية أرايض اإلمرباطورية وسكاهنا .ويف الوقت الذي جعلت فيه هذه اخلرائط واإلحصاءات الرعي َة
مرئيا ،أصبح
مرئيا لرعاياه .بعبارة أخرى ،فيام أصبح رمز السلطة ً
«مفهومة» ،كان احلاكم جيعل نفسه ً
الرعايا «هد ًفا للمراقبة»(.((6
عكست مجيع ممارسات املراقبة اجلديدة هذه ،واملتمثّلة يف األرض والصحة واستطالعات الرأي ،حاكمي ًة
كليا ،بل كيان يمكن معرفته .ويف ضوء ذلك ،ال بد من
جديدة تقوم عىل فكرة أن السكان ليسوا جسماً ً
فورا عملية معاجلة
النظر إىل حماولة جعل الرعية مفهومة .غري أن عملية جعل الشعب َ
مدر ًكا أصبحت ً
حي ًزا جديدً ا من
احتاجت إىل إعادة تشكيل عالقات السلطة ،وربام األهم من ذلك ،إىل فتح بصورة حتمية ّ
التواصل بني احلاكم واملحكوم .وكجزء من هذه احلاكمية اجلديدة ،حتى الضبط االجتامعي الذي يعزو
احليز ،والدولة فيه هي الوكيل الوحيد لعملية متبادلة
رصاحة للمجتمع ً
دورا غري فعال ،يقع ضمن هذا ّ
ّ
احليز الذي جرى فيه إعادة تعريف السياسة؛ فهي «نظامية» ألهنا ّ
وتشكل
تنظم
غري متكافئة .وهذا هو ّ
(((6
و«حتررية» ألهنا تضفي صوتًا
وتضبط،
مرشوعا للخاضعني للضبط يف شؤون احلكم .
ً
ّ
هكذا ،جرى ً
حيز أخالقي جيب أن تبقى اجلامهري فيه
جمرد ّ
أيضا إعادة تعريف ّ
احليز العام :فهو ما عاد ّ
فعليا برزت فيه العامة والرأي العام
حي ًزا
بمعزل عن السياسة ّ
سياسيا ً
ً
وتقدم والءها إىل احلاكم ،بل بات ّ
ّ
وتشكل فيه الشعب كأشخاص سياسيني .ففي املامرسة العملية،
بوصفهام قوة مرشوعة يف شؤون احلكم،

58 Lütfi, vol. 5, p. 90.
”59 Mahir Aydın, “Sultan II. Mahmud Döneminde Yapılan Nüfus Tahrirleri [Census during the Reign of Mahmut II],
in: Sultan II. Mahmud ve Reformları Semineri: 22-30 Haziran 1989: Bildiriler (İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi,
1990), pp. 81-106.

ُعد سجالت املداخيل ( )temettuat defterleriهذه بآالف املجلدات .وال تزال معلوماتنا عن هذه السجالت حمدودة.
 60ت ُّ
ومن أجل مقدمة موجزة عن هذه السجالت ،انظر:

Mübahat Kütükoğlu, “Osmanlı Sosyal ve İktisadi Tarih Kaynaklarından Temettü Defterleri [Income Registers as a Social
and Economic Source Material of the Ottomans],” Belleten, vol. 59, no. 225 (1995), pp. 395-418, and Tevfik Güran, 19.
yüzyıl Osmanlı tarımı üzerine araştırmalar [19th Century Ottoman Agriculture] (Beyoğlu, İstanbul: Eren, 1998).
مميزة تتجاوز وصف هذه السجالت ،انظرHuri İ slamoğlu, “Politics of Administering Property: Law and :
ومن أجل دراسة ّ
Statistics in the 19th Century Ottoman Empire,” in: İ slamoğlu, ed., Constituting Modernity, pp. 276-319.

61

توجد التقارير الصحية يف املحفوظات العثامنية يف الفهرس املعنون بـ .Iradeler-Dahiliye: Tahaffuz Jurnalleri
62 Fujitani, p. 25.

 63اقتباس منMichael Tsin, Nation, Governance, and Modernity in China: Canton, 1900-1927, Studies of the East :
Asian Institute, Columbia University (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1999), p. 14.
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مطو ًقا
احليز العام ّ
تسببت الرقابة بتدخل الدولة النشط يف التفصيالت الدقيقة حلياة الناس؛ فبعد أن بات ّ
ّ
بتدخالت الدولة العلنية والرسية ،أصبح جمالاً للضبط .وجرت مأسسة هذه العملية بإنشاء أول جهاز
رشطة عثامنية يف سنة  ،1844كهيئة منفصلة عن اجليش( .((6وتداخل اكتشاف الرأي العام حتماً مع حفظ
احليز العام بوصفه املجال السيايس ،أصبح جمالاً للضبط يف
الرشطة لألمن العام .وحني جرى تعريف ّ
عززت هذه املراقبة الواسعة قدرة الدولة عىل فرض العقوبات ،يف حني
الوقت نفسه .ويف هناية املطاف ّ
انخفضت حاجتها إىل استعراض عضالهتا أمام العامة .ويشري الرحالة األوروبيون ،يف هذا الصدد ،إىل
وعزوا ذلك ،بسذاجة متوقعة ،إىل تساهل
ندرة وجود عقوبة اإلعدام يف أربعينيات القرن التاسع عرشَ ،
الرحالة اإلنكليزي تشارلز وايت
السلطان عبد املجيد ،احلاكم الشاب ،ابن السلطان حممود الثاين .وكتب ّ
يف سنة :1844

نفورا شديدً ا من فرض عقوبة اإلعدام ،حتى يف حاالت املجرمني الذين كانت
«يبدي السلطان احلايل ً
ستقودهم جرائمهم إىل املشانق يف فرنسا وإنكلرتا والواليات املتحدة من دون أدنى شك .وال بد من أن
معرفة القضاة بمشاعر السلطان جتاه هذا الشأن ،كان له تأثري يف مشاعر القضاة»(.((6

خاتمة
مكونات
حتول الثقافة السياسية العثامنية يف القرن التاسع عرش التي تناولناها هنا من بني ّ
كانت عنارص ّ
لغة جديدة للسلطة السياسية التي ما عاد يف اإلمكان احلفاظ عليها بفاعلية من خالل االعتامد عىل
لغة النظام السيايس التقليدي(((6؛ فقد استند احلكم العثامين املطلق إىل التضليل السيايس ،وإىل تصوير
لغزا يضمن استمراره عدم رؤية العامة له .وقد
السلطان بوصفه ممثلاً وحيدً ا للسياسة ،وإىل جعل احلاكم ً
جرى عكس مفهوم السياسة هذا متا ًما نحو منتصف القرن التاسع عرشً :
أوال ،تبينّ تقارير اجلواسيس أن
ُ
وثانيا ،تم تشكيل الشعب بوصفه رعايا سياسيني،
الرشعية أضفيت ضم ًنا عىل اخلطاب السيايس الشعبيً ،
ظاهرا للعامة من خالل جتواله يف أرجاء البالد ،واللوحات التي
وثالثًا ،جرت أنسنة السلطان بأن أصبح
ً
وع ّلقت لالستهالك العام ،فضلاً عن نرش نشاطه احلكومي العادي.
تعرض صوره ُ
إصالحا نحو إضفاء الطابع الغريب
لقد عبرّ ت لغة السياسة آنذاك عن احلداثة .وسواء اع ُتربت جتديدً ا أو
ً
أو احلديث ،أو ُفرضت من خالل الثورات أو االستعامر ،فقد تم التعبري عن هذه اللغة اجلديدة كرد عىل
«املطالب اجلديدة باحلداثة»( ((6يف أجزاء كثرية من العامل بد ًءا من أواخر القرن الثامن عرش فصاعدً ا.
تطور منظمة الرشطة العثامنية يف القرن التاسع عرش ،انظرFer� :
 64تم حتويل جهاز الرشطة إىل وزارة يف سنة  .1848عن موضوع ّ
dan Ergut, Modern devlet ve polis: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e toplumsal denetimin diyalektiği [The Modern State and
the Police: The Dialectic of Social Control from the Ottoman Empire to the Republic], Araştırma-inceleme dizisi; 163
(İstanbul: İletişim, 2004), and Nadir Özbek, “Osmanlı İmparatorluğu’nda İç Güvenlik, Siyaset ve Devlet, 1876–1909
.[Internal Security, Politics and the State],” Türklük Araştırmaları Dergisi, no. 16 (2004), pp. 59-95
65 Charles White, Three Years in Constantinople; or, Domestic Manners of the Turks in 1844, 3 vols. (London: H.
Colburn, 1845), vol. 1, p. 120.

 66انظر.Baker, Inventing the French Revolution, pp. 169-170 :
ألن هذه اللغة اجلديدة م ّيزت ّ
حل االستبدادية الفرنسية يف القرن الثامن عرش.

67 Fujitani, p. 55.
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رسميا ،بعد إذ اختذ شكل برنامج إصالح واسع النطاق يف
وعرف هذا الرد يف اإلمرباطورية العثامنية
ُ
ً
املجاالت القانونية واالقتصادية واإلدارية يف القرن التاسع عرش ،باسم «التنظيامت» ( .)Tanzimatوقد
أطلقها السلطان حممود الثاين وبلغت ذروهتا يف إعالن مرسوم غوهلان ( )Gülhaneيف سنة  .1839ويقال
عادة أن إصالحات التنظيامت كانت مستوحاة من نامذج أوروبية لوضع حد للبنى السياسية «التقليدية»
التي من املفرتض أهنا كانت يف انحطاط منذ ما يقارب ثالثة قرون .وعىل الرغم من شيوع مثل هذا الرأي
ورسوخه ،باعتباره اإلطار التفسريي للتأريخ العثامين يف القرن التاسع عرش ،فقد أصبح منذ زمن قريب
عرضة هلجوم عنيف من قبل املؤرخني املراجعني (.)revisionists

لست أنوي هنا أن أديل بدلوي فأقرتح مراجعة تارخيية أخرى ،أو أنتقص من أمهية إصالحات التنظيامت.
ولكن يف حني أنه علينا الرتكيز عىل القطيعة التي متخضت عنها اإلصالحات ،ينبغي ألاّ تكون التغيريات
املؤسسية التي تعرف أهنا مستوحاة من الغرب ،حمور اهتاممنا كام أنصار التحديث .ففي الواقع ،يميل هذا
التحوالت االجتامعية والسياسية من
املوقف األيديولوجي إىل وضع العربة أمام احلصان ،وذلك برشح
ّ
خالل اإلصالحات املؤسسية التي بدأت منذ الربع الثاين من القرن التاسع عرش فصاعدً ا .فبدلاً من ذلك،
ينبغي أن يتحول موضوع بحثنا إىل التأثريات التأسيسية العامة التي حاولت هذه اإلصالحات حتقيقها.

يقدم إلينا مفهوم املراقبة فرصة اللتقاط هذه التأثريات؛ فبوصفها ممارسة حكم يف
هنا ،يمكن أن ّ
اإلمرباطورية العثامنية يف منتصف القرن التاسع عرش ،كانت املراقبة أداة جلعل العامة «مفهومة» .ولكنها
واحليز العام .وال بد من
كانت يف الوقت نفسه ممارسة تأسيسية للواقع االجتامعي بتعريف جديد للسياسة
ّ
متيز احلكم العثامين ،أو األنظمة االستبدادية األخرى املزعومة؛
اإلشارة إىل أن املراقبة مل تكن ميزة خاصة ّ
إذ كانت املراقبة عىل النحو املبني هنا ممارسة شائعة انتهجها العديد من حكومات دول القرن التاسع عرش
والقرن العرشين ،أكان يف أوروبا الغربية أم يف آسيا أم يف الرشق األوسط ،وأكانت أنظمة تلك الدول
ليربالية أم استبدادية أم شمولية .لقد كانت باختصار ،سمة مشرتكة للحداثة(.((6

احليز العام من
تتيح لنا وجهة النظر هذه إجراء دراسات مقارنة ب ّناءة  -بدلاً من دراسات دفاعية – يف ّ
دون أن نضيف إليها حمتوى معيار ًيا .إضافة إىل ذلك ،فإهنا ستساعدنا عىل االبتعاد عن امليل إىل استخدام
و«احليز العام» ،منفصلينْ  ،عىل طر ْ
يف نقيض،
«احليز العام» و«املجتمع» بالتناوب ،وعىل رؤية «الدولة»
ّ
ّ
تارخييا يف تناقض بعضهام مع بعض .وقد سعينا يف هذا الفصل إىل إثبات أن تشكيل العامة
تطورا
وقد
ّ
ً
ً
لاً
جمرد
ومراقبتهم مرتابطان ارتباطا وثيقًاّ .
فاحليز العام مل يكن مكانًا مستق عن سلطة الدولة ،كام أنه مل يكن ّ
مثاليا القتفاء
هدف للسلطة تضبطه وتعاقبه .فقد كان ساحة رصاع سيايس بني احلاكم واملحكوم،
ً
وموقعا ً
أثر لغة متغيرّ ة وديناميات هذا الرصاع.

68 Holquist, p. 443.
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Agriculture]. Beyoğlu, İ stanbul: Eren, 1998.
Habermas, Jürgen. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry
into a Category of Bourgeois Society. Translated by Thomas Burger with the
Assistance of Frederick Lawrence. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1989.
(Studies in Contemporary German Social Thought)
Hamadeh, Shirine. The City’s Pleasures: Istanbul in the Eighteenth Century. Seattle:
University of Washington Press, 2008. (Publications on the Near East)
Harootunian, Harry. Overcome by Modernity: History, Culture, and Community in
Interwar Japan. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000.
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Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu’na armağan. İ stanbul: Edebiyat Fakültesi Basimevi, 1991.
Rabinow, Paul (ed.). The Foucault Reader: An Introduction to Foucault’s Thought. New
York: Penguin, 1984.
Salvatore, Armando and Dale F. Eickelman (eds.). Public Islam and the Common
Good. Leiden; Boston: Brill, 2004.(Social, Economic, and Political Studies of the
Middle East and Asia; v. 95)
Scott, James C. Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human
Condition Have Failed. New Haven: Yale University Press, 1998. (Yale Agrarian
Studies. Yale ISPS Series)
Shami, Seteney (ed.). Publics, Politics and Participation: Locating the Public Sphere in
the Middle East and North Africa. New York: Social Science Research Council,
2009.
Socialist Register: The Retreat of the Intellectuals. London: Merlin Press, 1990.
Stallybrass, Peter and Allon White. The Politics and Poetics of Transgression. London:
Methuen, 1986.
Sultan II. Mahmud ve Reformları Semineri: 22-30 Haziran 1989: Bildiriler. İ stanbul:
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رنا بركات *

مجرمون أم شهداء؟ فلندع المحكمة تقرر!
اإلرث االستعماري البريطاني في فلسطين وتجريم المقاومة
تأيت هذه املقالة بمثل تستمده من تاريخ احلقبة االنتدابية املتق ّلبة يف فلسطني (- 1919
 ،)1948لتبينّ كيف أرسى اإلرث السيايس لالستعامر يف فلسطني ً
بعضا من أسس
«القانون اجلنائي» ،واستعامالته كأداة يف عملية بناء منظومة احلكم االستعامري فيها .فرض
قانونيا جديدً ا ،يف حماولة منهم
هبة حائط الرباق/املبكى ( )1929إجراء
ً
الربيطانيون عقب ّ
للحفاظ عىل سيطرهتم عىل فلسطني وإجهاض املقاومة العربية ضد حكمهم .تفرس هذه
املقالة كيف أنشأ الربيطانيون نظا ًما من القوانني واإلجراءات القانونية خالل فرتة واليتهم
ِ
ومؤس ًسا يف الوقت
رجعيا
متيز بكونه
ً
االستعامرية بموجب االنتداب عىل فلسطني؛ نظا ًما ّ
ذاته لكل ما أعقبه ،أكان يف سياق الوجود الربيطاين يف فلسطني أم يف كيفية جتاوز صدى
نسبيا حدود حقبتها التارخيية تلك .تظهر هذه املقالة،
هذه الوالية االستعامرية القصرية ً
من خالل تقديمها قراءة ثاقبة لألساليب واإلجراءات الربيطانية التي ّ
جزءا
شكلت آنذاك ً
من جهد متضافر للسيطرة عىل بؤرة استعامرية اسرتاتيجية ،كيف تم التالعب بالقانون
كأداة سيطرة ،وهو ما ساهم يف هناية املطاف يف فشل حكم الربيطانيني .وقد استخدم
الربيطانيون ،يف حماولة منهم لقمع احلركة الوطنية ،نسخة عن نظام قضائي حميل كانوا قد
وضعوه ،فأنشأوا بذلك عملية جتريم ال تزال تُستعمل رغم انقضاء قرابة القرن عليها،
وذلك كأداة أساسية للسيطرة عىل السكان األصليني العرب الفلسطينيني.
يف  17حزيران /يونيو  ،1930قاد حراس سجن بريطانيون يف مدينة عكا الشاملية ثالثة
رجال فلسطينيني إىل حبل املشنقة لتنفيذ عقوبة هي األقىص وفق القانون االستعامري الساري
يف فلسطني االنتدابية القابعة حتت السيطرة الربيطانيةّ .
تشكل قصة هؤالء الرجال الثالثة :عطا الزير
وحممد مججوم وفؤاد حجازي ،فصلاً بالغ األمهية يف تاريخ روايات الفلسطينيني العرب عن االستشهاد
* أستاذة مساعدة يف قسم التاريخ بجامعة بريزيت يف فلسطني .حائزة شهادة الدكتوراه يف التاريخ من جامعة شيكاغو – الواليات املتحدة.
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والتضحية الوطنية ،إذ حترض أسطورة هؤالء الرجال بشدة يف التاريخ الفلسطيني الشعبي((( .وعىل الرغم
صور هؤالء عىل أهنم قتلة غري
من أن التأريخ الربيطاين والصهيوين الذي حذا حذو املستعمرين قد ّ
عقالنيني ،فإن التاريخ الفلسطيني الشعبي حييي ذكراهم كشهداء معروفني يتناقل طلبة املدارس أسامءهم.
وكانت قصة تضحياهتم قد انصقلت أسطورة يف الذاكرة الشعبية ،لكن عادة ما تضيع تفصيالت قصصهم
أو تلك املتعلقة بالثورة التي شاركوا فيها يف الرواية الوطنية الفلسطينية األعم .كيف انتهى املطاف هبؤالء
الرجال إىل أن يصريوا شهداء؟ أي كيف وملاذا ُقتلوا؟ وكيف حسم استعامل القانون االستعامري مآل هذه
املرحلة القصرية ،ولكن املفصلية ،يف التاريخ الفلسطيني؟
ستطرح هذه املقالة من خالل الرتكيز عىل اجلوانب السياسية والقانونية هلذه الفرتة املتق ّلبة ،كيف أنشأ
الربيطانيون نظا ًما من القوانني واإلجراءات القانونية خالل فرتة واليتهم االستعامرية بموجب االنتداب
ِ
ومؤس ًسا يف الوقت ذاته لكل ما أعقبه ،أكان يف سياق الوجود الربيطاين يف
رجعيا
عىل فلسطني؛ نظا ًما
ً
نسبيا والتي جتاوز صداها حدود حقبتها
فلسطني أم يف سياق أصداء هذه الوالية االستعامرية القصرية ً
وسريا عىل خطى األكاديميني املتخصصني باالستعامر االستيطاين الذين
التارخيية تلك .عالوة عىل ذلك،
ً
أدركوا بنية القانون كأداة قوة استعامرية ،ويف حماولة لفهم «االستعامر عىل أنه بنية ال حادث» ،عىل حد وصف
ِ
باتريك وولف ( ،)P. Wolfeتستقيص هذه املقالة حاد ًثا أنتجته مقدرة
املستعمر عىل جتريم املقاومة(((.
ستبينّ هذه املقالة بصورة خاصة ،عرب تقديم قراءة ثاقبة لألساليب واإلجراءات الربيطانية التي ّ
شكلت آنذاك
جز ًءا من جهد مجعي للسيطرة عىل بؤرة استعامرية اسرتاتيجية ،كيف تم التالعب بالقانون كأداة سيطرة ،وهو
هنائيا .وقد استخدم الربيطانيون ،يف حماولة منهم لقمع احلركة الوطنية،
ما ساهم يف فشل حكم الربيطانيني ً
نسخة من نظام قضائي حميل كانوا قد وضعوه ،فأنشأوا بذلك عملية جتريم ال تزال تُستعمل عىل الرغم من
انقضاء قرابة القرن عليها ،وذلك كأداة أساسية للسيطرة عىل السكان األصليني العرب الفلسطينيني.
أرسى اإلرث السيايس لالستعامر يف فلسطني يف فرتة االنتداب ً
بعضا من أسس «القانون اجلنائي»
واستعامالته كأداة يف عملية بناء منظومة احلكم االستعامري يف فلسطني .لقد ُكتب الكثري عن القانون
ِ
كأداة تأسيسية يف إنتاج
املستعمر وكذلك إنتاج ّأمة ما بعد االستعامر((( ،وهناك مسألة أثارت ،بصورة
مجا لدى األكاديميني املتخصصني باالستعامر ،أال وهي استعامل القانون عرب التالعب
خاصة ،اهتام ًما ً
الدستوري (باالستناد إىل الدولة) الذي يسبق مع غريه بناء الدولة االستعامرية أو يليها .بينّ هؤالء
الباحثون ،باالستناد إىل أعامل ٍّ
كل من املفكر الفرنيس ميشيل فوكو واملفكر اإليطايل جيورجيو أغامبن،

 1انظر :غسان كنفاين ،أدب املقاومة يف فلسطني املحتلة( 1967 - 1948 ،بريوت :دار اآلداب ،)1966 ،و Barbara Harlow,
Resistance Literature (London; New York: Routledge, 1987).
2 Patrick Wolfe, “Settler Colonialism and the Elimination of the Native,” Journal of Genocide Research, vol. 8, no. 4
(2006).
لالطالع عىل املزيد من املعلومات بشأن استحداث القوانني اجلنائية يف السياق االستعامري واإلمرباطوري ،انظرSally Engle Merry, :
Colonizing Hawai’i: The Cultural Power of Law (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000).

جائرا ومعطو ًبا ،انظر املجموعة
للوقوف عىل مثال مفيد يبينّ كيفية ّ
توخي عدالة االستعامر االستيطاين حفظ النظام ،حتى وإن كان نظا ًما ً
القيمة بشأن القانون االستعامري يف أسرتالياA. Dirk Moses, ed., Genocide and Settler Society: Frontier Violence and Stolen :
Indigenous Children in Australian History, War and Genocide; v. 6 (New York: Berghahn Books, 2005).

طبعا إكساب سياق «ما بعد االستعامر» الصالحية يف حالة فلسطني /إرسائيل ،وعىل الرغم من أن احلكم الربيطاين انتهى
 3يتوجب ً
ّ
ً
مستمرا إىل حد كبري
ا
ي
استعامر
ا
ق
سيا
ل
يشك
يزال
ال
فإنه
املبارش،
األورويب
االستعامري
التدخل
بذلك
ا
منهي
،1948
سنة
االنتداب
بانتهاء
ً
ً
ً
يف ظل االستعامر االستيطاين الصهيوين يف فلسطني املحتلة.

المحور :ممارسة أنظمة المراقبة في الوطن العربي
مجرمون أم شهداء؟ فلندع المحكمة تقرر!

ختيل القانون وتطبيقه((( .يدأب علامء القانون
أن تنظيم جزء من قوة االستعامر وسلطته قد جرى عرب ّ
يف فلسطني /إرسائيل عرب تكرارهم هلذا اإلطار النظري عىل إظهار اإلجراء الذي ُوظفت فيه عملية
جتريم املقاومة لتكون أداة ناجعة يف ترسانة دولة االستعامر االستيطاين الصهيوين .جتدر اإلشارة إىل
تأسس عام  ،1996من أجل دفع
ْ
عددي «دفاتر عدالة» اللذين أصدرمها مركز «عدالة» – مركز قانوين ّ
حقوق املواطنني العرب الفلسطينيني وتعزيزها يف إرسائيل ،والدفاع عن حقوق الفلسطينيني الذين
وكرسهام ملناقشة اإلسقاطات الفعلية وا َ
خلطابية
يقطنون األرايض املحتلة  -يف سنتي  2002وّ ،2009
(((
هلذا املوضوع يف املأزق االستعامري العنيف يف فلسطني املحتلة .
تبينّ مسامهات مركز «عدالة» املنجزة بدقة وبعمق فكري ،طبيعة القوى االستعامرية املاكرة يف املضامر
ال لتطرح مثالاً
ً
القانوين إىل أقىص احلدود .بيد أن هذه الورقة ستعود بالزمن قلي ً
وبسيطا لإلجراء
صغريا
ً
الفريد الذي انتهجه االستعامر الربيطاين يف فلسطني كجزء من مجلة ترسانة أدواته االستعامرية ،ذلك
حمدد وفعال ملامرسة السلطة ،ومنهج
هو اإلجراء القضائي للسيطرة عىل مستعمرهتم ولتعزيز منهج ّ
ّ
يشكل أساس هذه التداعيات يف السياق الفلسطيني -اإلرسائييل املعارص .فرض الربيطانيون عقب
قانونيا جديدً ا ،يف حماولة منهم للحفاظ عىل سيطرهتم عىل
ثورة حائط الرباق/املبكى ( )1929إجراء
ً
لاّ
الفلسطينيني وإلجهاض املقاومة العربية حلكمهم ،إ أن هذه القوانني واإلجراءات اجلديدة عززت
بد ً
وطنيا كان قد ّ
ال من أن تبددً ،
تشكل متا ًما يف إثر الثورة ،لتكشف هشاشة االستعامر الربيطاين.
نبضا
ً
(((
ّ
وشكل هذا النظام اجلديد جز ًءا من األسس التارخيية للتجريم االستعامري الراهن للمقاومة .

خلفية ،القانون االستعماري وفلسطين
معمق ،وخاصة تطور البنى االستعامرية القانونية
ّ
يعد القانون االستعامري عامة حقلاً جرت دراسته بشكل ّ
(((
الربيطانية واملناورات القضائية يف أنحاء اإلمرباطورية التي هي غنية باألبحاث  .إن الوضع يف فلسطني
نتاج اتفاقات ما بعد احلرب
نظرا إىل كونه َ
يف ظل االنتداب الربيطاين فريد يف التاريخ االستعامري املعارصً ،
 4عىل الرغم من أن فوكو حتديدً ا مل يناقش السياق االستعامري متا ًما ،فإن اآلخرين فعلوا ذلك،
وخصوصا تيموثي ميتشيل الذي بينّ
ً
كيف استعملت احلكومة االستعامرية يف مرص البنى الليربالية للقانون احلديث إلنشاء مؤسسات حكم وسيطرة ،بغية االستيالء عىل عقلية
املستعمرين وجسدهم ،فكانت أن عززت تلك املؤسسات السلطة االستعامرية ضمن دولة نافذة .انظرTimothy Mitchell: :
السكان
َ

Colonising Egypt (Berkeley: University of California Press, 1991), and Rule of Experts: Egypt, Techno-Politics,
Modernity (Berkeley: University of California Press, 2002).

 5دفاتر عدالة :العدد  :3القانون والعنف (صيف  ،)2002والعدد  :5حول التجريم (ربيع  ،)2009عىل املوقعني اإللكرتونيني عىل
التوايل<http://adalah.org/Public/file/ADALAH_3_ARA%5b1%5d.pdf>, and <http://adalah.org/Public/file/AR_5_ARA. :

pdf> (Accessed 27/10/2013).
 6انظرLeslie Sebba, «The Creation and Evolution of Criminal Law in Colonial and Post-Colonial Societies,» Crime, :
History, and Societies, vol. 3, no. 1 (1999), pp. 71-91.

نظرا إىل استمرارية الوضع االستعامري.
عىل الرغم من أن تعريف «ما بعد االستعامر» يثري إشكاليات كثرية يف سياق فلسطني وإرسائيلً ،

7 Nasser Hussain, The Jurisprudence of Emergency: Colonialism and the Rule of Law, Law, Meaning, and Violence
(Ann Arbor: University of Michigan Press, 2003); J. J. R. Collingwood, Criminal Law of East and Central Africa,
Law in Africa; no. 23 (London: Sweet and Maxwell; Lagos: African Universities Press, 1967); Maurice Eugen Lang,
Codification in the British Empire and America (Amsterdam: H. J. Paris, 1924); Radhika Singha, A Despotism of Law:
Crime and Justice in Early Colonial India (Delhi; New York: Oxford University Press, 1998); Markus Dirk Dubber,
;“The Historical Analysis of Criminal Codes,” Law and History Review, vol. 18, no. 2 (Summer 2000), pp. 433-440
Elizabeth Kolsky, «Codification and the Rule of Colonial Difference: Criminal Procedure in British India,» Law and
History Review, vol. 23, no. 3 (Fall 2005), pp. 631-683, and Fazlur Rahman, “A Survey of Modernization of Muslim
Family Law,» International Journal of Middle East Studies, vol. 11, no. 4 (July 1980), pp. 451-465.
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أقرت تقسيم مناطق العدو سابقًا ،أي اإلمرباطورية العثامنية .وهي ً
أيضا ثمرة حماولة
العاملية األوىل التي ّ
تصور حديث النشأة لـ«املجتمع الدويل» واملتمثّل يف صيغة عصبة األمم ،وذلك من أجل
انبثقت عن ّ
اإلرشاف عىل االنتداب بحجة االنتقال الوطني .وقد ُطلب من القوى األوروبية ،بصفتها حكومات
وتعززها يف سياق منتظر لوجهة
انتدابية وفقًا ملبادئ ميثاق عصبة األمم ،أن تنشئ مؤسسات الدولة املحلية ّ
حتقيق الدولة املستقلة .ونص البند  22مليثاق األمم املتحدة حتديدً ا عىل األسس األيديولوجية والعملية لبنية
االنتداب .بناء عىل ذلكُ ،عهدت إىل القوى االنتدابية «الوصاية» عىل السكان املحليني كانطالقة لالرتقاء
باجتاه االستقالل .ينص البند  22بوضوح عىل أن «بعض الشعوب التي كانت ﺧﺎﺿﻌﺔ لإلمرباطورية اﻟﻌﺜﺎﻤﻧﻴﺔ
قد وﺻلت إىل درﺟﺔ من التقدم يمكن معها االعرتاف مؤق ًتا بكياهنا كأمم ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﺧﺎضعة ﻟﻘبول اإلرشاد
اإلداري واﻟمساعدة من قبل الدول املنتدبة ،إىل أن تصبح هذه الشعوب قادرة عىل النهوض وحدها»(((.

عىل الرغم من أن الربيطانيني كانوا هم والفرنسيون قد ص ّنفوا املناطق االنتدابية يف املرشق العريب وفقًا للفئة
أ (الدول املعارصة التالية :لبنان وسورية واألردن وفلسطني /إرسائيل والعراق) ،فإن فلسطني كانت ظاهرة
فريدة؛ ألن عالوة عىل السيطرة املبارشة للربيطانيني عليها ،حتولت ً
أيضا إىل معقل للحركة الصهيونية التي
(((
أوروبيا استعامر ًيا –
مكونًا
استيطانيا إىل اخلليط االستعامري .
مقرها أوروبا .وأضافت تلك احلركة ّ
ً
ً
كان ّ
سهل
أساسا عىل السكان العرب األصليني ،وإنام ّ
ومل يقترص احلكم الربيطاين الذي أنشئ حديثًا يف فلسطني ً
ً
أيضا – بل حاول  -السيطرة أحيانًا عىل عملية بناء دولة للسكان اليهود املهاجرين .وقد أسفرت هذه التوليفة
وغالبا عنيفة ،لرصاع عىل السيطرة عىل السياسة وعىل األرض.
مستقرة،
عن رسدية غري
ً
ّ
وعىل الرغم من أن احلضور االستعامري كان قد و ّلد املقاومة منذ البداية ،فإن ثورة الرباق ّ
شكلت حلظة
تارخيية مفصلية لكوهنا حمطة بارزة يف تاريخ املقاومة املستديمة التي امتدت عىل طول البالد وعرضها ،وكانت
فاحت ًة ملرحلة متق ّلبة يف حقبة احلكم االنتدايب( .((1اندلعت احلوادث من القدس ،وبالتحديد من حائط الرباق/
املبكى ،املحور الرمزي ،يف آب /أغسطس  ،1929ورسعان ما انترشت يف البلدات واملدن األخرى يف أنحاء
امتدت االشتباكات إىل املدن املركزية من
عربيا و 133هيود ًيا؛ إذ ّ
فلسطنيُ .قتل عىل مدار أسبوعني ً 116
املقدس حتديدً ا بسبب مكانته الدينية ٍّ
لكل
صفد شاملاً وحتى اخلليل جنو ًبا .صحيح أن النزاع عىل احلائط ّ
من املسلمني واليهود كان قد بدأ يتنامى منذ نحو عام واحد ،إلاّ أن التوترات الطائفية األولية مل تكن سوى
أعراض للرصاع بني هويات قومية متنافسة( .((1وما إن اتسع نطاق االشتباكات متجاوزً ا حدود القدس،
 8اﻤﻟﺎدة  ٢٢ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﻋﺼﺒﺔ اﻷﻣﻢ ( ،١٩١٩تم توقيع امليثاق يف  28حزيران/يونيو  ،1919وأصبح ساري املفعول يف  10كانون الثاين/

يناير  .)1920انظرLeague of Nations, The Covenant of the League of Nations, Re-printed in: The Israel-Arab Reader: A :
Documentary History of the Middle East conflict, 6th Rev. and Updated ed., Edited by Walter Laqueur and Barry Rubin
(New York: Penguin Books, 2001), pp. 30-36.
 9لالطالع عىل مزيد من املعلومات بشأن االنتداب ،انظر عىل سبيل املثالRashid Khalidi, The Iron Cage: The Story of the Palestinian :
Struggle for Statehood (Boston: Beacon Press, 2006); Weldon Matthews, Confronting an Empire, Constructing a Nation:
Arab Nationalists and Popular Politics in Mandate Palestine, Library of Middle East History; v. 10 (London: I. B. Tauris,
2006); Tom Segev, One Palestine, Complete: Jews and Arabs under the Mandate, Translated by Haim Watzman (New
York: Henry Holt and Company, 1999), and Ann Mosely Lesch, Arab Politics in Palestine, 1917-1939: The Frustration of
a Nationalist Movement, Modern Middle East Series; v. 11 (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1979).
 10لالطالع عىل حتليل كامل لثورة الرباق ،انظرRana Barakat, «Thawrat al-Buraq in British mandate Palestine: Jerusalem, :
Mass Mobilization and Colonial Politics, 1928-1930,» 2 vols. (Ph. D. Dissertation, University of Chicago, Dept. of
History, 2007).
 11لالطالع عىل مزيد من املعلومات بشأن النزاع عىل احلائط حتديدً ا ،انظرPhilip Mattar, «The Role of the Mufti of Jerusalem in :
the Political Struggle over the Western Wall, 1928-29,» Middle Eastern Studies, vol. 19, no. 1 (January 1983), and Mary
Ellen Lundsten, «Wall Politics: Zionist and Palestinian Strategies in Jerusalem, 1928,» Journal of Palestine Studies, vol.
8, no. 1 (Autumn 1978), pp. 3-27.

المحور :ممارسة أنظمة المراقبة في الوطن العربي
مجرمون أم شهداء؟ فلندع المحكمة تقرر!

حتى وجدت قوات الرشطة الربيطانية االنتدابية حاهلا مربكة وغري مهيأة ملواجهة ثورة السكان األصليني.
وعىل الفور طلب مكتب املندوب السامي دعماً عسكر ًيا ،فجوهبت الثورة بقوة هائلة وتدابري وحشية شملت
عد ًدا هائلاً من االعتقاالت االستثنائية ،وإنشاء حماكم عسكرية بموجب أنظمة الطوارئ.

العدالة االستعمارية في ظل حكم االنتداب – تكوين المحاكم والقانون
قضائيا يعتمد الفلسفة ذاهتا التي ي ّتبعها االنتداب يف أشكال إدارته املحلية
أقام االنتداب الربيطاين جهازً ا
ً
األخرى .وقد مجع هذا اجلهاز بني صيغ أنظمة قضائية بريطانية وأخرى حملية يف الوقت ذاته .وعىل مدى
حتول شملت األحكام اإلسالمية والفرنسية
احلكم االنتدايب ،شهد النظام القضائي يف البالد عملية ّ
مكونات من القانون العريف اإلنكليزي ،ضمن عملية يشار إليها بالـ«األنكلزة»
السائدة ،باإلضافة إىل ّ
( .)Anglicizationوكانت نتيجة تلك العملية ،بحسب ما وصفها املدعي العام األول يف فلسطني
االنتدابية ،نورمان بينويتش ،ت ُ
َشكل «فسيفساء مكونة من نقش تؤلفه جمموعة حىص قانونية :عثامنية
وإسالمية وفرنسية وهيوديةُ ،يضاف إىل هذا كله – القوانني اإلنكليزية»(.((1
عىل غرار مظاهر أخرى للحكم االنتدايب الربيطاين االستعامري ،حاول الربيطانيون أن حيتفظوا بالنظام
القضائي العثامين السابق كصيغة للوضع الراهن (( )status quoوهو نظام مجع بني الرشيعة اإلسالمية
 وكنتيجة لإلصالحات العثامنية األخرية  -عد ًدا من القوانني املستوحاة من قانون نابليون يف ما خيصالعمليات اجلنائية والتجارية واإلجرائية التي جاءت نتيجة إصالحات عثامنية متأخرةّ .أما يف ما يتع ّلق
بقانون األحوال الشخصيةُ ،
فط ّبق قانون الطوائف الدينية يف فلسطني) .يف الوقت الذي أبقى فيه الربيطانيون
عىل مقدار معينّ من القانون العثامين ،قاموا بإدخال تعديالت عىل هذه القوانني عىل مدار العقود الثالثة
التي حكموا فيها ،وهو ما أدى يف النهاية إىل هيمنة القانون العريف اإلنكليزي عىل النظام( .((1واألهم من
ذلك هو أن املطالب السياسية الربيطانية ّ
تطبق العدل بموجبها .عالوة
غذت اإلجراءات والوسائل التي ّ
عىل ذلك ،هيمنت هذه املطالب السياسية عىل بنية القانون اجلنائي يف حال االضطرابات .وعىل الرغم من
بنية الوضع الراهن الذي زعم الربيطانيون حفاظهم عليها ،فإن التغريات التي طرأت عىل املحاكامت يف
القضايا اجلنائية املتعلقة باالضطرابات أنشأت مفهو ًما استعامر ًيا جديدً ا هو الـ«العدالة السياسية».
أصدر املفوض السامي جون تشانسلور ( )J. Chancellorغداة عودته العاجلة إىل فلسطني بيانًا يف  4أيلول/
مفرسا إىل حد ما أسلوب املحاكم ومضموهنا ،بدعوى أهنا ستقام من أجل النظر يف القضايا
سبتمرب ،1929
ً
خيول قضاة
«اجلنائية» النامجة عن االضطرابات .فمبوجب األمر رقم  ،)1929( 31أو أمر تعديل املحاكمَّ ،
بريطانيون فقط النظر يف هذه القضايا ،فيام يستثنى القضاة الذين حيملون اجلنسية الفلسطينية (عر ًبا أكانوا أم
رسيعا عىل العملية االستئنافية من أجل تبسيطها وجعلها أكثر
مسارا
هيو ًدا) .كام أدخل أمر تعديل املحاكم
ً
ً
فاعلية .إلاّ أن هذه اإلجراءات اخلاصة أ ّدت إىل النتائج املعاكسة ملا أراده هلا الربيطانيون؛ ففي الوقت الذين
كان الربيطانيون حياولون التغلب عىل متاعبهم وعجزهم يف احلكم ،قمعوا القضايا األساسية التي أتوا من
عزز شعور العرب العام بالسخط يف إثر االشتباكات.
أجلها ،وجتاهلوها ،وهو ما ّ
12 Norman Bentwich and Helen Bentwich, Mandate Memories, 1918-1948 (New York: Schocken Books, 1965), p. 201.
 13شاعت هذه اإلجراءات يف السياق االستعامري ،إذ استُعمل “القانون” كجزء من مهمة التحضرّ )( Civilization Missionالتي

للمستعمرين ،وبذلك يتم التالعب بالعملية القضائية لتحقيق املزيد من الغايات االستعامرية واإلمربيالية .انظر:
تزعم جلب «احلداثة»
َ
.Merry, Colonizing Hawai’i
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عمو ًما ،وقبل وضع القواعد اخلاصة بشأن «حماكم الشغب» ،كان جيري النظر يف قضايا النزاعات اجلنائية
يف حماكم الصلح املحلية التي شغلها بريطانيون وهيود وعرب من قضاة الصلح( .((1وبموجب وثيقة
تبت قضايا جرائم ختضع
قانون املحاكم ( ،)1924تتألف هيئة املحاكم اجلنائية الدورية التي كانت ّ
لعقوبة اإلعدام ،وبصورة طبيعية ،من رئيس املحكمة العليا أو أحد قضاهتا الربيطانيني ،والرئيس
الربيطاين للمحكمة املحلية برفقة اثنني من قضاة املحكمة ،وهم جيلسون لسامع املحاكمة .إ ًذا ،كان
اثنان من جمموع هؤالء القضاة األربعة بريطانيني واثنان فلسطينيني (من العرب أو من اليهود) .لقد
نص أمر تعديل املحاكم الذي ُسن يف إثر االشتباكات عىل أن تقترص املحكمة اجلنائية الدورية عىل
عدل القانون اجلديد عملية التعيني هذه لتشمل اإلجراء االستئنايف
قاضيني بريطانيني فحسب( ،((1وقد ّ
ً
أيضا( .((1جيدر ذكر أنه عالوة عىل طبيعة املسار الرسيع لعملية االستئناف املتاحة ضمن املحاكامت
واملقدم
اجلنائية املتعلقة باالضطرابات ،كان االستئناف اخلارج عن املحكمة اجلنائية الدورية اخلاصة
ّ
إىل املحكمة العليا (بموجب صالحيتها كهيئة استئنافية) يتألف من هيئة من ثالثة قضاةُ ،يفرتض أهنم
مل يشكلوا جزء ًا من املحكمة الدورية التي اختذت القرار األويل( .((1و ُيذكر أن القضاة املحليني اس ُتثنوا
من إجراء االستئناف ،وكأن بإبعاد العنرص أو املؤثر املحيل ،يضمن الربيطانيون عملية ال ختتلط هبا
السياسة .وطغت ً
أيضا هذه املحاولة اجللية لفصل السياسة عن اإلجراءات بصورة سطحية ،عىل
جليا أن اإلدارة الربيطانية اعتقدت أن من شأن تركيزها عىل
املنحى العام لعملية املحاكمة .ويبدو ً
فعليا ،كانوا قد أدخلوا بنية استعامرية جديدة إىل
العنف كفعل جنائي أن «يعقّم» العملية .إلاً أهنم ً
جتاهل التداعيات السياسية
فلسطني جتاوزت أصداؤها حقبة الرباق ،حني حاولوا يف أفضل احلاالت ُ
الواضحة لالضطرابات العربية ،ويف أسوأ احلاالت قمعها.

تقريرا نقد ًيا عن «حماكم الشغب»،
أصدرت مجعية املحامني العرب يف القدس يف  11ترشين األول /أكتوبر
ً
(((1
أولية
يف الوقت الذي كان اإلجراء اجلنائي جار ًيا عىل قدم وساق  .وردت يف التقرير سبع نقاط اعرتاض ّ
عىل اإلجراءات اجلنائية اجلديدة ،ومن ذلك شكوى مفادها أن الترصيح الصادر عن املفوض السامي يف
األول من أيلول /سبتمرب قد أفسد اجلو وجعل املحكمة منحازة ضد العرب .وو ّثق املحامون حتي ًزا ِ
خط ًرا
ّ
تسببت بعائق ال
معاد ًيا للعرب ،وكان وفق كالمهم
ً
«إنكارا بالغً ا حلقوق العرب يف أرجاء فلسطني» ،وقد ّ
(((1
تقدم العملية  .واشتكى املحامون ً
أيضا من رسعة االعتقاالت واملحاكم التي
يمكن تذليله حيول دون ّ
عدوها عقبات تعرقل السعي إىل العدالة أ ًيا كان نوعها .وادعى املحامون أن املحاكم املقتضبة التي أقيمت
ّ
عىل عجل ال حترتم القانون ،وال تنفك املحاكم املنشأة حديثًا جاهدة هتني حمامي الدفاع العرب ،جاعلة

 14لالطالع عىل النقاش الكامل الدائر بشأن حماكم الدولة خالل فرتة االنتداب ،انظرAssaf Likhovski, Law and Identity in :
Mandate Palestine, Studies in Legal History (Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 2006), pp. 21-45.
15 Disturbances, Death Sentences, Part I, TNA/CO 733/180/6, pp. 22-35.

 16اإلجراءات اجلنائية التي ينص عليها أمر املحاكمة باالعتامد عىل معلومات ( ،)1924وترسي عىل استئناف يقدم
أتوماتيكيا يف حالة احلكم باإلعدام .مل تكن
للمحكمة العليا بصدد أحكام بالسجن تتجاوز مدهتا السنة .يكون االستئناف
ً
هناك تركيبة ثابتة جللسات املحكمة العليا بشأن االستئناف عىل قرارات املحاكم [اجلنائية] الدورية ،ولكن عادة ما ّ
تشكلت
املحكمة من مخسة قضاة (بريطانيني وفلسطينيني).
 17إلاّ أن هذا الوضع ال ينطبق يف معرض احلديث عن املحاكامت .لقد ادعى اخلبري القانوين وقتئذ ،نورمان بنتويش ،أن من
أجل استكامل اإلجراءات بصورة رسيعة وناجعة ،فإن املنطق يستعيص عىل قبول توافر عدد كاف من القضاة الربيطانيني يف مكان
صغري مثل فلسطني ،ملنع هذا االزدواج .انظر :تقرير نورمان بنوتيش ملحكمة االستئناف يف لندن.TNA/CO 733/180/6, p. 25 :
مرة أخرى يف :فلسطني.1929/10/15 ،
 18صدر هذا التقرير ّ
 19املصدر نفسه.
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«نظرا إىل هذه األسباب كلها ،نقدم هذه الشكاوى
عملهم أصعب ّمما هو عليه .وخلص التقرير إىل أنه
ً
(((2
نيابة عن السكان العرب يف فلسطني ونحث احلكومة عىل أن تعي واجباهتا يف إحالل العدالة»  .بيد أن
املحاكم اجلنائية تابعت عملها عىل الرغم من هذه املعارضة العربية الشديدة ضد اإلجراء.
اعتمد القانون اجلنائي الذي كان سار ًيا يف فلسطني عىل «قانون العقوبات العثامين» الذي أجرت عليه
حكومة االنتداب تغيريات مهمة ،وحتديدً ا أمر «تعديل القانون اجلنائي» ( .)1927وخيص بالذكر البندين
نصا أنه فقط يف أوضاع سبق اإلرصار والرتصد الواضحني
 169و  170بصدد عقوبة اإلعدام واللذين ّ
يمكن احلكم عىل املدعى عليه باإلعدام( .((2باإلضافة إىل ذلك ،تب ّنى أمر تعديل القانون اجلنائي القاعدة
اإلنكليزية املتعلقة بمبادئ اجلريمة وتابعيها ،وهو ما أدى إىل توسيع فئة «األشخاص الرشكاء يف املخالفة»
بشكل جوهري لتشمل هؤالء الذين ارتكبوا اجلريمة الفعلية ،أو الذين ّ
مكنوا من حدوثها بأي طريقة،
وعلموا هبا أو ساعدوا يف تنفيذها بشكل عام( .((2كان هذا املعيار مهماً يف حماكمة هؤالء امل ّتهمني بالقتل يف
أثناء االضطرابات؛ إذ حتى لو مل جتد النيابة العامة أدلة ملموسة تدين هؤالء املتهمني ،فإن اشرتاكهم يف
االشتباكات ّ
كافيا إلصدار حكم بإدانتهم .هبذه الطريقة تم جتريم العنرص السيايس
بحد ذاته
يشكل ّ
ً
أساسا ً
لالشتباكات بنجاعة من ضمن التصنيف العام لعنف اجلامهري الغوغاء .عالوة عىل ذلك ،وكام سنرى
دورا
مفصليا يف القرار السيايس النهائي للمفوض السامي جون تشانسلور
عماّ قريب ،فإن هذا قد أ ّدى ً
ً
ُ
بإقرار عقوبة اإلعدام بحق الرجال العرب الثالثة الذين أعدموا  -وهو قرار اعتمد عىل دورهم كـ«قادة»
االضطرابات الشعبية يف اخلليل وصفد.
خصيصا هلذا الغرض.
أقيمت ثالث حماكم يف القدس وحيفا ويافا وفقًا هلذا اإلجراء القانوين املنشأ
ً
وجرت حماكمة ما يزيد عىل  700عريب و 106من اليهود بتهم ارتكاب خمالفات خالل االضطرابات.
عربيا بتهمة القتل 55 ،منهم دينوا وُ 25حكم عليهم
ّأما املحصلة ،فكانت كاآليت :دين ما جمموعه ً 124
عربيا بارتكاب أعامل هنب وبافتعال
باإلعدام ،واتهُّ م  50بمحاولة القتل ودين  17منهم .كام دين ً 150
حريق متعمد ،ودين  219بتهم بسيطة .واتهُّ م  70هيود ًيا بالقتل ،ودين اثنان وحكم عليهام باإلعدام ،كام
اتهُّ م  39هيود ًيا بمحاولة القتل ،ودين واحد منهم .باإلضافة إىل ذلك ،اتهُّ م سبعة هيود بالنهب ،وتسعة
آخرون بانتهاكات بسيطة متعلقة بترصفاهتم يف أثناء االشتباكات(.((2

تجريم االضطرابات

أتبع املفوض السامي الربيطاين يف فلسطني جون تشانسلور بيانه الشعبي األول ،الذي كان قد أصدره يف األول
ورصح فيه أن احلكومة ستالحق
من أيلول /سبتمرب يف إثر ثورة الرباق ،ببيان آخر يف  4أيلول /سبتمربّ .
موض ًحا أن مجيع املجرمني عرضة هلذا اإلجراء،
مجيع هؤالء الذين خالفوا حكم القانون خالل االشتباكاتّ ،
عر ًبا أكان املتهمون أم هيو ًدا( .((2وجاء هذا الترصيح إىل حد ما ر ًدا عىل االنتقادات املحلية واإلقليمية لكالمه

نظرا إىل كون التقرير قد صدر يف القدس ،فاألغلب هو أن فضلاً
كبريا يف ذلك يعود إىل عوين
ً
 20انظر :املصدر نفسهُ .يشار إىل أنه ً
عبد اهلادي .وقد كان عبد اهلادي الحقًا عىل رأس فرق الدفاع عن أغلبية املتهمني العرب يف املحاكامت األولية ،وساهم يف التامساهتم
االستئنافية .ومن املفارقات أن موسى العلمي ،أحد زمالئه املحامني صاحب اإلرث القومي يف التاريخ الفلسطيني ،كان واحدً ا من ممثيل
النيابة العامة خالل املرحلة األوىل من املحاكامت يف فلسطني.
 21تقرير نورمان بنوتيش ملحكمة االستئناف يف لندن.TNA/CO 733/180/6/ff33, pp. 11-15 :
 22فلسطني.1929/10/15 ،
23 Norman Bentwich, England in Palestine (London: K. Paul, Trench, Trubner and co., ltd., 1932), p. 203.

 24أصدرت «اللجنة التنفيذية العربية» واملفتي وزمالؤه ،باإلضافة إىل القادة السياسيني يف عدة عواصم عربية ،من بينها دمشق ،بيانًا
محل شكوى رسمية ضد بيان تشانسلور.
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الطنان الذي اهتم فيه العرب فقط باملس باألمن العام( .((2واألهم من ذلك عىل أي حال هو أنه كان جز ًءا من
اجلهد الربيطاين اإلمجايل الذي يسعى إىل وضع توجيهات للمرحلة التي أعقبت االشتباكات والسياسة التي
سينتهجوهنا يف ما بعد ،لدى التعامل مع االحتجاج السيايس العريب الفلسطيني دون غريه عىل أنه فعل عنف
جنائي ،متجاهلني أو كابحني العنرص السيايس لالحتجاج .وقد تضمن هذا البيان ترصيح وزير املستعمرات
الذي رشح مهمة «جلنة التحقيق» املكلفة بتحري االشتباكات .كانت بنود تكليف اللجنة التي ترأسها املحامي
الربيطاين والرت شو ( )W. Shawحمل خالف حمتدم يف وزارة املستعمرات ،إلاّ أن الغلبة يف النهاية كانت هلؤالء
الذين دعموا أن يكون تفويضها حمدو ًدا بحيث ُأ ِم َر ْت اللجنة باستقصاء «األسباب املبارشة التي أدت إىل
(((2
سمح بمناقشة قضايا سياسية ،كام ُأخطرت اللجنة بألاّ تتناول قضايا سياسية
احلوادث األخرية»  .ومل ُي َ
أساسية يف تقريرها النهائي .فضلاً عن ذلك ،انعكست التداعيات النامجة عن حدود هذه البنية يف وصف
اإلجراءات اجلنائية ملحاكمة هؤالء الذين اتهُّ موا بالـ«القتل والتشويه» بعد االشتباكات ،ومن ثم إدانتهم؛
فقد وضع تشانسلور اإلطار الرسمي ملحاكمة «اجلناة من دون متييز عىل أساس العرق أو املذهب» وفق أمر
(تعديل) املحاكم الذي ُس ّن يف اليوم السابق .وأقام هذا القانون اجلديد نظا ًما سيحقق الربيطانيون من خالله
«العدالة االستعامرية» وفق جتريمهم الرسمي لالضطرابات.
تقدم ،عبرّ تشانسلور وآخرون يف اإلدارة يف اتصاالهتم الداخلية عن شعورهم
يف تناقض صارخ مع ما ّ
ّ
املتعذر الدفاع عنه واملتمثّل يف تشجيع نضال قومي واحد عىل حساب
باإلحباط جتاه املوقف السيايس
غريه؛ فقد كانت الواجهة الشعبية إلدارة تشانسلور عازمة عىل تصوير االضطرابات بأهنا ليست أكثر من
أفعال عشوائية (ال حتركها دوافع) من العنف اهلمجي واإلخالل بالنظام العام(ً .((2
أوال ،ق ّلصت احلكومة
نطاق تفويض جلنة شو ،فأحبطت بذلك أي نقاش سيايس حقيقي يف عمل اللجنة وتقريرها النهائي .عالوة
عزز
عىل ذلك ،كان اإلجراء الذي
أرست احلكومة من خالله سريورة جنائية جديدة ُذ ِكرت أعاله ،قد ّ
ْ
هدف احلكومة العام بتهميش االضطرابات .وعىل الرغم من أن إدارة تشانسلور ّ
حتكمت بجميع جوانب
هذه السريورة اجلنائية ،فإهنا مل تستطع السيطرة عىل اآلثار التي خت ّلفها عىل املدى البعيدَ .
ترصف
عكس ّ
الربيطانيني ،قضاة ومندوبني ،الروح ا َ
عية املعارصة للربيطانيني لدى التعامل مع االضطرابات ،ووفّر
جل ْم ّ
الرموز التي ّ
شكلت إرث الثورة .حاكمت احلكومة املحلية عرب املحاكم التي أنشئت حديث ًا مئات الرجال
بتهم ارتكاب جرائم يف مدن خمتلفة يف أنحاء البالد .وأنشئت املحاكم التي دانت هؤالء الرجال من أجل
حتقيق اهلدف العاجل لإلمعان بقمع الدوافع السياسية لالشتباكات وتأسيس اإلطار األرسع للـ«عدالة»
الذي استطاعت احلكومة من خالله تعزيز سيطرهتا عىل البالد.

شابت الريبة رد العرب عىل الترصيح الثاين لتشانسلور ،أسوة بر ّدهم عىل بيانه األول الصادر يف األول
من أيلول /سبتمرب والذي وصفه املعلقون العرب بـ«إعالن اللوم» .وعىل الرغم من حماولة الربيطانيني
إضفاء وصف عام جمرد من التفصيالت عىل سياسات املرحلة ،وتصويرها عىل أهنا «عدالة» قانونية ،فقد
أدرك املعلقون املحليون نية احلكومة استعامل ذريعة املحاكم اجلنائية كأداة لإلمعان بقمع املعارضة العربية
املناهضة الستعامر فلسطني .فشككت مقالة صدرت عىل الصفحة األوىل من جريدة فلسطني الواسعة

25 Abd al-Wahhab Kayyali, Palestine: A Modern History (London: Croom Helm, 1978), pp. 148-151; Martin Kolinsky,
Law, Order, and Riots in Mandatory Palestine, 1928-35, Studies in Military and Strategic History (New York: St.
Martin’s Press, 1993), pp. 49-58, and Yehoshua Porath, The Emergence of the Palestinian-Arab National Movement,
1918-1929 (London: Cass, [1974]), pp. 3-8.
26 «Williams Memo, 4 September 1929», Commission and Inquiry, TNA/CO/733/176/2.
27 John Chancellor Papers, Rhodes House, Oxford University, Box 11, file 4, ff. 89-90
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االنتشار والصادرة باللغة العربية يف يافا بمفهوم الربيطانيني للعدل يف ضوء ترصفهم إزاء االشتباكات .وعىل
الرغم من ادعاء تشانسلور غري ذلك ،خلص كاتب املقالة قبيل ابتداء اإلجراء إىل أن «السجون واملحاكم
[الربيطانية] يف فلسطني معدة للعرب فقط  ...الضحايا احلقيقيني للعدالة الربيطانية املزعومة»( .((2ويف
توقيعا كانت قد نُرشت يف جريدة الكرمل الصادرة يف حيفا ،سخر كاتبها من استعامل
رسالة مفتوحة مل حتمل
ً
كلمة «عدالة» من جانب حكومة تلوم ضحاياها ،وقال «ليس هناك حكومة [تكرتث بالعدالة حقًا] وتدعم
يف الوقت ذاته ،السياسات اجلنائية ...لتدمري شعب وأمة»( .((2وعىل الرغم من مساعي الربيطانيني إلنشاء
عملية قانونية تعالج االضطرابات اخلالية من السياسة ،فإن االشتباكات بطبيعتها كانت تندلع بسبب حمفزات
سياسية ،وهو ما حال دون ّ
متكنهم من إرساء نظام خارج عن الواقع السيايس لفلسطني.

المحاكم واالستئنافات ،سياسة عقوبة اإلعدام

كانت حمصلة سبع حماكامت منفصلة عقوبة اإلعدام للمتهمني العرب عىل مدار اخلريف والشتاء بني سنتي
مدينتي اخلليل وصفد يف 24
 1929و .((3( 1930وقد تناولت مجيع القضايا االشتباكات التي جرت يف
ْ
و 29آب /أغسطس عىل التوايل .ومل ُيسمح للدفاع طوال املحاكامت بتقديم أي مواد أو إجراء أي استجواب
من شأنه عرض االشتباكات من منظور سيايس .ومن أجل إبعاد السياسة عن املحاكامت ،أملت اإلدارة بأهنا
عرب معاملة املدعى عليهم العرب كمجرمني فقط ستنجح يف إحباط الواقع الذي يسيرّ االشتباكات .فعىل
سبيل املثال ،أجهضت املحكمة برسعة ،خالل حماكمة جنائية دورية لثالثة رجال من صفد ،أي نوع من
التلميح السيايس( .((3يف هذه احلالة ،كام يف احلاالت األخرى ،كان إذا ُذكر أي سياق سيايس ،تقوم املحكمة
باالعرتاض بموجب مبدأ عدم السامح بإدخال شؤون سياسية ،لدرجة أنه مل يتم حتى اإلجابة عن أسئلة
بسيطة .فمثلاً حينام حاول الدفاع تقديم صورة عن الوضع يف صفد خالل األسبوع ما بني  23و 29آب/
مدرس مادة الدِّ ين يف مدرسة
حمليا (الشيخ عيل صالح الدينّ ،
أغسطس ،استجوب حمامي الدفاع شاهدً ا ً
حكومية حملية) ،فسأله هل كانت هناك مشاعر ضغينة ضد اليهود قبل احلرب وقبل وعد بلفور؟ إلاّ أن
املحكمة ألغت السؤال قبل أن يتمكن الشاهد من اإلجابة عنه .عندها سأله املحامي هل كان يعرف أنه كان
لليهود ضلع يف حائط الرباق/املبكى يف آب /أغسطس (نسبة إىل االستفزازات اليهودية عند احلائط)؟ لكن
املحكمة رفضت السؤال مرة أخرى قبل أن جييب الشاهد( .((3هكذا ،ومن دون أن يكون للدفاع القدرة عىل
إضفاء أبعاد سياسية للقضايا القانونية ،اجته نحو الوسيلة البدهيية التالية ،وهي التشكيك يف املحاكمة.

اعتمدت طواقم الدفاع املحلية يف دفاعها خالل جلسات املحاكم األصلية يف فلسطني صيغة التشكيك يف
عنارص القانون ،فركّ زت يف أثناء عملية االستئناف عىل اإلجراءات التي ُوضعت عقب االضطرابات .ثم
ّ
شكك ً
أيضا الدفاع الذي يمثّل املتهمني العرب يف طبيعة اإلنشاء العاجل للمحاكم والتطبيق الفضفاض
الدفاع االدعا َء العام يف القضايا السبع مجيعها
للقانون املحيل .بناء عىل ذلك ،ليس من املفاجئ أن يتحدى
ُ
« 28أبرياء »،فلسطني.1929/9/12 ،
« 29الدرب املؤدية للسالم؟ »،الكرمل.1929/9/14 ،
 30املحاكمة الثامنة يف قضية يوسف مزراحي أورفيل ،املتهم اليهودي الوحيد ،وقد أسفرت عن حكم بعقوبة اإلعدام .كانت قضيته
ما زالت معلقة يف املحكمة ،عندما نُفذ حكم اإلعدام بالرجال العرب الثالثة ،فخفّف تشانسلور الحقًا هتمه قبيل استكامل إجراءات
االستئناف يف قضيته.
 31حمرض جلسة احلكمة اجلنائية الدورية يف قضية أمحد جابر اخلطيب ،وعارف توفيق غنايم ،ونايف توفيق غنايم ( 18ترشين األول/
أكتوبر  ،)1929انظر.TNA/CO 733/181/3, pp. 31-63 :
 32انظر.TNA/CO 733/181/3, p. 62 :
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يف ما يتع ّلق بفكرة «سبق اإلرصار» ( .)premeditationوتشكل دعوى االستئناف أمام «جملس امللكة
اخلاص» يف قضية مصطفى أمحد ِد ِبلس ضد املدعي العام خري مثال عىل هذا االدعاء(((3؛ فقد ادعى الدفاع
حتديدً ا أن التمييز يف القانون العثامين بني سبق اإلرصار والرتصد وبني القتل ،خيتلف عنه يف القانون
اإلنكليزي؛ فبموجب القانون العثامين« ،ال يقتل الشخص عن سبق اإلرصار والرتصد إلاّ إذا كان القتل
أخريا ذلك
مليا ثم ينفذ ً
عن قصد متعمد ،بعدما يتوافر للشخص الوقت لعقد العزم عىل ذلك ،ويفكر فيه ً
القصد»( .((3كام ادعى الدفاع أن العنف كان نتاج اشتباكات عفوية ينفي تعريفها اجلوهري أي شكل من
أشكال سبق اإلرصار والرتصد .ينص االدعاء [التايل]:
ّ
«يشكل القتل يف هذه القضايا جز ًءا من سلسلة حوادث وقعت يف صفد خالل االضطرابات املدنية يف 29
[آب /أغسطس ] نتيجة هيجان ديني نشب عىل خلفية االختالفات بني املحمديني العرب واليهود .ويف ظل
مبيتة للعرب باهلجوم وقتل اليهود.
غياب أي دليل مثبت بأن االضطرابات املدنية كانت نتيجة حتضري مسبق ونية ّ
(((3
بناء عليه ،جيب التسليم بأنه وفقًا للقانون العثامين ،مل ترتكب جرائم القتل عن سبق اإلرصار والرتصد» .
املحددة هلذه القضية بالذات ،فإن احلجة بشأن «سبق اإلرصار والرتصد»
بغض النظر عن التفصيالت
ّ
ّ
عكست ،بصورة عامة ،املقاربة التي تب ّنتها خمتلف طواقم الدفاع عن املتهمني العرب .وقد ناقش التامس
آخر ُق ّدم إىل «جملس امللكة اخلاص» للدفاع عن جمموعة رجال من صفد ضمت فؤاد حجازي الذي
ُأعدم يف النهاية ،أنه إذا تم تطبيق القانون العثامين بشكل سليم ،فإنه يمكن اعتبار أن ا ُملدعى عليهم فعلوا

فعلتهم يف جو «اهليجان الديني الذي اندلع بسبب االختالفات ما بني املحمديني العرب واليهود»(.((3
كام اس ُتعملت هذه املعادلة األساسية ذاهتا يف استئناف حمامي الدفاع عن متهمني عرب من اخلليل ،حيث
ُوصفت حوادث  24آب /أغسطس بأهنا «عفوية  ...اضطرابات مدنية [ ...كام أهنا] ليست ناجتة من
مبيتة للعرب باهلجوم وقتل اليهود»(.((3
حتضري مسبق ونية ّ
أثري الدافع ذاته يف املرافعة الشفوية أمام «جملس امللكة اخلاص» يف لندن ،حينام ادعى حمامو الدفاع أنه
ال يمكن لإلدارة الربيطانية أن تدين الرجال وتعدمهم بناء عىل حجج ليست قائمة يف القانون العثامين.
وادعى امللتمسون أن «اإلنكار السافر للعدالة الطبيعية» هو ما أدى إىل إدانة هؤالء الرجال( .((3عالوة
عىل شكوى أن إجراءات املحكمة وأحكامها مل حترتم القانون املحيل؛ فقد ادعى حمامي الدفاع اإلنكليزي
 33كانت هذه املحاكم َة الوحيدة التي جرت من دون أن يكون فيها عدد من املدعى عليهم من الذين حوكموا أصلاً يف املحكمة اجلنائية
الدورية من جانب القاضيني كوري وليت ،اللذين دانا املدعى عليه بالقتل عن سبق اإلرصار والرتقب وحكام عليه باإلعدام يف  5ترشين
الثاين/نوفمرب  1929بموجب البند  170لقانون اجلنايات العثامين واجلزء ()1(3ب) واجلزء  9ألمر تعديل القانون اجلنائي (رقم  )2من
أقرت املحكمة العليا يف فلسطني هذا احلكم يف  2كانون األول /ديسمرب.
سنة ّ .1927
 34من نص طلب الدفاع املقدم لـ«جملس امللكة اخلاص».TNA/CO 733/180/6, pp. 56-61 :

35 TNA/CO 733/180/6.

 36يف قضية ٍّ
كل من رشيد سليم حاج درويش وحممد سليم زينب وفؤاد حسن حجازي ومجال سليم خويل وعيل سليم حاج درويش وتوفيق
عبد أمحد ورشيد حممد خرطبيل وأمحد صالح كيالين ضد املدعي العام – املدانني بالقتل واملحكوم عليهم باإلعدام يف املحكمة اجلنائية الدورية
يوم التاسع والعرشين من ترشين الثاين /نوفمرب ( 1929تألفت اهليئة من القاضيني كوري وليت) وأقرت املحكمة العليا احلكم يف  10شباط/
فرباير ( 1930تألفت اهليئة من القضاة السري مايكل مكدونل ،وف.هـ .بيكر ور .كوبالند) ،انظر.TNA/CO 733/180/6, pp. 48-51 :
 37بالنسبة إىل قضية عبد اجلواد فرح وعطا أمحد الزير ضد املدعي العام – فقد متت إدانتهام يف املحكمة اجلنائية الدورية (مؤلفة من القاضيني
السري مايكل مكدونل ودي فريتاس) التي حكمت عليهام باإلعدام ( 9ترشين الثاين/نوفمرب  )1929وأقرت املحكمة العليا احلكم (مؤلفة
من قاض من بني أقدم قضاة املحكمة بويزن ( ،)Puisneوالقضاة كوري وتوت وكوبالند) يف  5كانون األول /ديسمرب .1930
 ،TNA/CO 733/180/7 38حمرض جلسة «جملس امللكة اخلاص» يف  28آذار /مارس  ،1930استئناف باسم أمحد جابر اخلطيب وآخرين
وأمحد مصطفى رشيفي وآخرين ورشيد سليم حاج درويش وآخرين ومصطفى أمحد ِدبلس وعبد اجلواد فرح وآخر (مخس من أصل سبع
قضايا ُحكم فيها عىل العرب باإلعدام)( .عن امللتمسني :د .ن بريت وهوراس دوغالس وأبقاريوس باي).
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مجرمون أم شهداء؟ فلندع المحكمة تقرر!

مذنبا «لو تم التعامل مع قضاياهم
دوغالس بيت ) ،(D. Pittأن أحدً ا من هؤالء الرجال مل يكن ُليعترب ً
وفقًا ملبادئ العدالة الطبيعية وقوانني بالدهم»( .((3وادعى بيت أن التغري احلاد الطارئ عىل تكوين املحاكم
واإلقصاء املطلق للقضاة املحليني أ ّثرا يف الرابط «العضوي» الذي مجع بني القانون والسكان املحليني.
كام أن هذا االنقطاع أدى إىل حتريف جسيم للعدالة من ِقبل حماكم االشتباكات ،فقال معللاً « :إذا اشتبك
الناس وهنبوا وحطموا ،فال بد أن يكون هناك قتل ً
أيضا[ ...لكن] سبق اإلرصار والرتصد يقتيض التفكري
(((4
لاً
املسبق من ناحيتك،
ومنطقيا ال يمكن لالشتباكات أن تفيض إىل العملية»  .وأردف الئماً اإلجراء قائ :
ً
أمرا خمتل ًفا متا ًما عن
«إن ب ًتا خاط ًئا بشأن مسألة يف القانون ،وعىل الرغم من كونه سي ًئا بحد ذاته ،يظل ً
(((4
كليا عن إدارة قانون البالد»  .يضع
اإلمعان بالبت اخلاطئ بشأن مسألة يف القانون لدرجة أنك تتوقف ً
ضمنيا ،ولكن بشكل فعيل ،حمل تساؤل مجيع إجراءات اإلدارة املحلية التي ُوضعت عىل
هذا االدعاء
ً
ً
(وأيضا ،عرب توسيع طبيعة اإلدارة ذاهتا) .كام شكك حمامو الدفاع يف
قانونيا
عجل ،بغية قمع االشتباكات
ً
مرافعتهم أمام «جملس امللكة اخلاص» برشعية اإلجراء القانوين:
«إن قضاة  ...يف دولة تنعم بنظام قانون ال حيق هلم بتاتًا فرض يشء يف تلك الدولة غري القانون الساري
ضمنيا أو رصاحة ،نظام قانون خمتلف ...إن نأي
يطبقون ،عن وعي أو من دونه،
ً
فيها ألهنم يكونون بذلك ّ
القضاة عن القانون العثامين هو يف رأيي فادح لدرجة أنه مواز ألمرين مها أهنم مل يتداولوا أو ُيطبقوا القانون
مذنبا باقرتاف جريمة عظمى»(.((4
أبدً ا ،وأهنم حكموا عىل رجل باإلعدام من دون التداول يف ما إذا كان ً
بناء عىل ذلك ،إذا ما كان سبق اإلرصار والتصميم يتطلب أذهانًا صافية ،فإن األذهان الصافية ندر وجودها
ندرة «زهرات الربيع يف كانون األول» يف فلسطني أيام االشتباكات ،وعندها ال يمكن تقديم تربير يستويف
عقوبة اإلعدام بموجب أي تطبيق أساس للقانون املحيل .وعىل الرغم من هذا اجلهد ،فقد أقرت حمكمة
االستئناف األحكام األصلية الصادرة عن املحكمة اجلنائية بصدد عقوبة اإلعدام يف أغلبية القضايا(.((4

عىل الرغم من تأسيس اإلجراءات القضائية عىل القاعدة األساسية التي حتظر إدخال حمتوى سيايس يف
املقاضاة ،فقد أوضح الفصل السابق كيف أن طبيعة املحاكم والعملية التي أحاطت هبا كانت سياسية .ومع
أن السياسات االستعامرية من وراء أعامل املحاكم كانت سياسية بصيغتها ،فإن املرحلة األخرية يف هذا التاريخ
كانت سياسية بشكل صارخ .وبرصف النظر عن قرارات املحكمة ،فالقول الفصل – أو سلطة النقض
احلاسمة -يعود إىل املفوض السامي الذي كان أعىل شخصية سياسية بالنسبة إىل الربيطانيني يف فلسطني .كان
جون تشانسلور هو صاحب القرار النهائي بإعدام مجيع أو عدد من امل َّتهمني اخلمسة والعرشينّ .أما اإلجراء
والقانون ،فكانا بجوهرهيام قوة استعامرية متنكرة َ
بخطابة ليربالية؛ وسيلة لغاية يبدو أهنا ُحددت منذ البداية.

 39انظر .TNA/CO 733/180/7 :إن االنقطاع عن القانون التارخيي الذي كان سائدً ا يف البالد يامثل اجلدل الدائر بشأن احلائط والتطبيق
املالئم لسياسة «الوضع الراهن» ( )status quoالتي سادت يف أثناء املراحل املبكرة من فرتة الرباق .لقد ادعى حمامو الدفاع أن السكان
املحليني ُحرموا حقوقهم التارخيية يف مجيع مراحل هذه اإلجراءات.
 40انظر.TNA/CO 733/180/7, p. 36 :

41 TNA/CO 733/180/7.
42 TNA/CO 733/180/7, pp. 41-47.

 43أقرت املحاكم األحكام يف حق الرجال العرب التاليني من اخلليل :عبد اجلواد حسني فرح وعطا أمحد الزير وعيسى العارف وشاكر
حممود حلواين وشكري حممود حلواين وحممد خليل أبو مججوم وعباس نارص الدين وعبد الشقور رشبايت وعبد احلافظ عبد النبي عجوري
وشحادة عويضة .وكذلك يف حق الرجال العرب التاليني يف صفد :أمحد جابر خطيب وعارف توفيق غنايم ونايف توفيق غنايم وفؤاد
حسن حجازي وحممد عبد الغني حجازي وتوفيق عبيد أمحد وأمحد صالح كيالين ورشيد سليم حاج درويش وحممد سليم زينب ومجال
سليم خويل وعيل سليم حاج درويش ورشيد حممد خرطبيل ومصطفى أمحد ِدبلس وأمحد مصطفى رشيفي .انظر.TNA/CO 733/181/4 :
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وقد رشح تشانسلور خالل مشاورة أقامها مع اللورد باسفيلد ( )Passfieldيف وزارة املستعمرات ،أن نتائج
تقرير «جلنة شو» (جلنة التقيص التي ُأرسلت لتحري قضية االشتباكات) منحت القيادة العربية املحلية األمل
بأن أحكام اإلعدام ستستبدل بعقوبات أخرى بناء عىل استنتاجات اللجنة؛ ذلك أن «جلنة شو» وجدت يف
مجلة ما وجدت أن العنف مل يكن عن سبق اإلرصار والرتصد ،وهو ما يتناقض مبارشة مع األحكام القاضية
باإلعدام( .((4وكان موسى كاظم احلسيني ،وهو شخصية قيادية يف «اللجنة التنفيذية العربية» ورئيس أسبق
مفرتضا أن النتائج التي توصلت
ً
لبلدية القدس ،قد كتب مبارشة إىل باسفيلد عندما كان ضمن وفد يف لندن،
إليها جلنة التقيص تلزم وزارة املستعمرات بتغيري سياستها ،وذلك ليحث احلكومة عىل استبدال مجيع أحكام
اإلعدام بعقوبات أخرى( .((4إلاّ أن «العدل االستعامري» مل يشتمل عىل هذه الفئة من االعتبارات.

وقع العبء عىل كاهل تشانسلور وحده بعدما قررت وزارة املستعمرات منحه حتكيم رأي مطلق لـ«التعامل
نظرا إىل اعتبارات البيئة السياسية( .((4إلاّ أن باسفيلد اقرتح يف
مع متطلبات العدل والعفو [املحلية]»ً ،
ضوء البيئة احلساسة واملتقلبة السائدة يف فلسطني أن «يقترص اإلعدام عىل أدنى عدد ،بام يتوافق مع مطالب
(((4
ميال إىل استبدال
العدل»  .وكتب تشانسلور ر ًدا أرسله إىل لندن ،قائلاً « :إذا ما ا ّتبعت أهوائي اخلاصة ،فأنا ّ
هذه األحكام بأخرى غريها ،ولكني أعترب أن من الرضوري أن ُيفهم أنه لن يتم استبدال عقوبة اإلعدام
بغريها إذا ما وقعت أفعال بربرية يف صفد واخلليل ،حيث يقيض القانون بصددها أقىص العقوبات»(. ((4
عىل الرغم من اإلقصاء ا َ
خصيصا لذلك،
خلطايب واهلادف لـ«املكون السيايس» عن «حماكم الشغب» املنشأة
ً
سياسيا.
قرارا
فإن القرار األخري بإرسال هؤالء الرجال إىل حبل املشنقة كان يف األساس ،وبكل وضوحً ،
ً
رسيعا عن طريق تنفيذ عدد قليل فقط من أحكام
أراد تشانسلور إغالق هذا الفصل من االضطربات
ً
اإلعدام ،خو ًفا من «احتامل تنظم جديد جلامعات مسلحة بقصد اهلجوم عىل املستعمرات اليهودية» ر ًدا
عىل اإلعدامات ،وربام توجيه غضبهم إىل أهداف بريطانية حملية (وهي خطوة ّ
مرارا
حذر منها تشانسلور ً
يف إثر االشتباكات) .بناء عليه ،قرر أن حممد مججوم وعطا الزير من اخلليل وفؤاد حجازي من صفد هم
القادة الشعبيون لالشتباكات ،وبكوهنم كذلك توجب عىل احلكومة إعدامهم كدليل عىل قوهتا وعزمها.
لقد أراد قطع رأس الوحش ،ولكن من دون أن يلفت االنتباه بقدر املستطاع .لذا ،أغلق الصحف بالكامل،
وأعلن مدينة عكا  -حيث كان من املفرتض تنفيذ اإلعدام  -منطقة عسكرية مغلقة ،وحظر أي شكل من
أشكال االحتجاج الشعبي يف البلدات واملدن الكربى األخرى يف فلسطني(.((4

اإلعدامات وتكوين الشهداء الفلسطينيين

بحجة حفظ النظام العام ،ذلك املفهوم الذي ُأنشئ عىل عجل ،قادت احلكومة الربيطانية املحلية حممد
مججوم وعطا الزير من اخلليل وفؤاد حجازي من صفد إىل موهتم ،متومهة أن قتلهم سوف ُيسكت حركة
االحتجاج املتصاعد .وعىل الرغم من أن احلكومة أعلنت حظر جتوال طوال اليوم ،وأمرت بإغالق مجيع

 44تقرير «جلنة شو»Great Britain, Commission on the Palestine Disturbances of August 1929, Report of the Commission on :
the Palestine disturbances of August, 1929, Presented by the Secretary of State for the Colonies to Parliament by Command
of His Majesty, March, 1930, Cmd; 3530. LLMC-Digital (London: His Majesty’s Stationary Office (H.M.S.O.), 1930).
 45رسالة من موسى كاظم إىل باسفيلد 19 ،نيسان /أبريل  ،1930يف.TNA/CO 733/180/7, pp. 52-55. :
 46رسالة من باسفيلد إىل تشانسلور 17 ،نيسان /أبريل  ،1930يف.TNA/CO 733/180/7, p. 128. :
 47رسالة من باسفيلد إىل تشانسلور 17 ،نيسان /أبريل  ،1930يف.TNA/CO 733/180/7 :
 48رسالة من تشانسلور إىل باسفيلد 5 ،نيسان /أبريل  ،1930يف.TNA/CO 733/180/7, p. 130. :

ُ 49أجربت الصحف العربية يف فلسطني كلها عىل اإلغالق يف  7حزيران  /يونيو ،ومل ُيسمح هلا بفتح أبواهبا لغاية ما بعد  23حزيران /يونيو.
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(((5
طبعا للمراقبني
جليا ً
عم غليان مشاعر الناس يف أنحاء فلسطني  .وكان ً
املحال التجارية واملدارسّ ،
ُ
املحليني أنه عىل الرغم من ادعاء إحالل العدل بالتساوي بني اجلميع ،فقد طبقت عقوبة اإلعدام عىل
العرب فقط .يف مقالة رأي طويلة ظهرت عىل الصفحة األوىل من جريدة فلسطني ،وصف عيسى العيسى
اإلعدامات بأهنا دليل جيل عىل عدم احرتام حياة العرب عىل الرغم من ادعاءات الربيطانيني بإحالل
واضحا للمراقبني العرب املحليني أن تطبيق اإلجراءات القضائية التي
العدل بالتساوي( .((5لقد كان
ً
أنشئت يف إثر االشتباكات وجزاءها البالغ الشدة قد اقترصا عىل العرب(.((5

عندما وضح مع هناية أيار /مايو أن احلكومة ستقر بعض عقوبات اإلعدام ،دعا عيسى مجيع العرب يف فلسطني
إىل رؤية هذا «اإلجحاف» ال بوصفه استثناء يف احلكم الربيطاين بل بوصفه جز ًءا مركز ًيا منه( .((5ورشح أن
الوفد العريب األخري الذي ُأرسل إىل لندن بقيادة املفتي (أمني احلسيني) وموسى كاظم احلسيني مل حيقق أي
إنجاز .بل إمعانًا يف إذالهلم ،عاد هؤالء إىل فلسطني ليجدوا اإلدارة املحلية تتهيأ إلعدام رجال دينوا يف حماكم يف
إطار ترتيب سيايس لتثبيط معنويات حركتهم القومية( .((5وعندما أصدر تشانسلور بيانه الرسمي الذي ألغى
فيه حكم اإلعدام بحق مجيع الرجال ما عدا ثالثة منهم كانوا قد دينوا ،طالبت هيئات عربية رسمية – بد ًءا
ً
شامال( .((5إلاّ أن
باملؤسسات السياسية وانتهاء بالصحافة – املفوض السامي بأن جيعل قرار إبطال األحكام
نصبتهم [وزارة] املستعمرات
تشانسلور وإدارته جتاهال مطالب القيادات املحلية كافة ،بمن فيها هؤالء الذين ّ
والقادة املنتقون بعناية من ضمن املجلس اإلسالمي األعىل و«اللجنة التنفيذية العربية» .كانت هذه بمنزلة
لتمسك األعيان التقليديني احلرصي بسلطة سياسية حملية .وكانت نقاشاهتم حول احلاجة
الرضبة األخرية ّ
للتعاون مع النظام االستعامري املحيل فارغة يف وجه فشلهم التام يف استعامل «تأثريهم» ملنع اإلعدامات .فبعد
أي من هؤالء
ونظرا إىل أن أحدً ا من هؤالء القادة التقليديني مل يتمكن من إقناع احلكومة بحقن دماء ٍّ
كل يشءً ،
الرجال ،كيف يمكن التوقع منهم إذن حتقيق أي إنجاز من حكومة مل تصغ إىل التامساهتم اليائسة؟
عىل الرغم من أن هذه الفرتة ال ّ
تشكل سوى جزء صغري من التاريخ الفلسطيني ،فإهنا تبينّ بوضوح األسس
التارخيية إلرث احلكم االستعامري من خالل القانون االستعامري يف األصول الربيطانية للقانون اجلنائي
يف فلسطني .وقد أرست املامرسات االستعامرية الربيطانية األسس لتجريم املقاومة التي ال تزال حتى
اللحظة جز ًءا من كيفية التالعب باملعارضة السياسية يف لغة القانون وممارسته .كانت نيات الربيطانيني
السياسية واضحة منذ بداية حلظة تدخلهم وحتى التنفيذ النهائي ألحكام اإلعدام؛ إذ إن القانون اس ُتعمل
كأداة فحسب لتحقيق غاياهتم السياسية املرجوة عرب تأسيس منظومة تنظر إىل العدل من خالل الثقوب
الصغرية للسيطرة االستعامرية ،تُنفذ القوانني واملنظومة انطال ًقا من قاعدة مصفوفة السيطرة االستعامرية.
عرفت إىل حد ما طبيعة احلكم الربيطاين يف فلسطني.
إن السريورة التي حددهتا هذه الواقعة الصغرية ّ

 50بعد وصف  17حزيران /يونيو باليوم التارخيي يف فلسطني ،مجعت فلسطني روايات الناس يف أرجاء البالد وعرضت قصصهم يف
مقاطع خمتلفة ضمن أعدادها الصادرة أيام  25و 26و 27حزيران /يونيو.
املرسف »،فلسطني.1930/4/8 ،
« 51الدم الغايل والدم َ
واضحا بالنسبة إليه أن أ ًيا من املتهمني اليهود مل
كان
االلتامس،
من
املدانني
العرب
عرشات
حرم
الذي
الوقت
 52ع ّلق العيسى بأن يف
ً
يعان املصري ذاته.
« 53يوم فلسطني وجزاء اإلعدام »،فلسطني.1930/5/ 21 ،
خربا يف أيار /مايو
 54تابعت فلسطني تقدم (أو ما بلغ من عدم تقدم) البعثة العربية خالل مكوثها يف لندن ،حيث نرشت اثني عرشة ً
وثقت هبا فشل البعثة ،وإحجام احلكومة الربيطانية عن تعديل أو تغيري سياستها ،واحلاجة امللحة لتوجه جديد بصدد إدارة االنتداب عامده
اإلطار الذي أسسته اشتباكات الرباق.
 55فلسطني.1929/6/4 ،
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إيليا زريق *

تشكيل فلسطين
عبر ممارسات المراقبة **
يرتبط بناء الدولة عادة بإقامة مؤسسات كاجليش والرشطة والقضاء والنظام السيايس.
وتعتمد هذه الورقة ،يف دراستها للتجربة الفلسطينية يف بناء الدولة ،عىل حتليل بنائي
لدراسة استخدام املراقبة كمامرسة خطابية ( )Discursiveيف بناء الدولة .وهي تأخذ بعني
االعتبار جانبني حموريني من جوانب ممارسات املراقبة :إحصاء السكان والرصد املكاين.
وتنبني دراسة هذه املامرسات عىل عالقات القوة غري املتكافئة بني إرسائيل والفلسطينيني،
حيث يتجىل الرصاع عىل األرض والشعب يف بناء املواطنة واهلويات واحلدود اجلغرافية.
وتبحث الورقة يف الدور التارخيي واملعارص لإلحصاء السكاين ،يف احلالتني الفلسطينية
واإلرسائيلية ،يف البناء االجتامعي للفضاءات ويف تصنيف الناس إىل فئات .وتورد الورقة
أمثلة من أول إحصاء سكاين إرسائييل أجري يف سنة  ،1948ومن متابعات األمم املتحدة
لالجئني الفلسطينيني ،والرصاع عىل القدس واحلدود نتيجة اتفاق أوسلو.

مقدمة
ّ
يشخص عالمِ األنثروبولوجيا أرجون أبادوراي ( )A. Appaduraiيف الفصل األخري من كتابه
( Modernity at Largeاحلداثة عمو ًما) ،رشعية الدولة من ناحية املامرسات الثقافية واخلطابية
التي ال حتظى عادة باالعرتاف الواجب يف حتليالت العلوم االجتامعية السائدة للدولة القومية:
*
**

أستاذ فخري يف علم االجتامع بجامعة كوينز يف كينغستونن أنتاريو – كندا.

نرش هذا املقال باللغة اإلنكليزية بعنوان  «Constructing Palestine through Surveillance Practices»،يفBritish Journal of :

Middle East Studies, vol. 28, no. 2 (November 2001), pp. 205 – 277.

مجا بترصيح من املجلة ومن النارشين تيلور وفرانسيس.
ويعاد نرشه مرت ً
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«تعتمد الدولة القومية يف رشعيتها عىل كثافة حضورها املفيد عىل مساحة متصلة من األرايض ذات
احلدود الواضحة .وهي تعمل من خالل ضبط حدودها ،وإنتاج شعبها ،وبناء مواطنيها ،وحتديد
عواصمها ومعاملها ومدهنا ومياهها وتربتها ،وبناء أماكن الذاكرة واإلحياء ،كاملقابر والنصب التذكارية
واألرضحة واملتاحف»(((.

إن بناء املواطن وضبط احلدود وإحصاء السكان تُعترب يف جوهرها نشاط مراقبة تشرتك يف ممارسته مجيع
ويتكون نشاط الدولة هذا من تصنيف املعلومات اإلحصائية عن السكان ومجعها .ويف األغلبية
الدول.
ّ
الساحقة من الدول القومية ،ال جتري عملية البناء هذه عىل أرض اجتامعية متجانسة .وهي تغدو إشكالية
بسبب وجود بعض املجموعات «اإلشكالية» ،كاألقليات والسكان األصليني الذين يشكل تعريفهم
وتصنيفهم وإدماجهم يف املجتمع حتد ًيا لإلطار األيديولوجي املهيمن للدولة القومية((( .وتتفاقم املشكلة
تدعي األحقية يف األرض
أكثر يف احلاالت التي جيري فيها حتدي بناء الدولة من جانب جمموعة أخرى ّ
نفسها .واملواجهة الفلسطينية  -اإلرسائيلية مثال جيد لذلك.

يقدم الفلسطينيون ،ألسباب تارخيية وسياسية ،حالة مثرية لالهتامم يف دراسة مراقبة السكان؛ فعىل
الرغم من حماوالهتم احلالية يف بناء الدولة ،عاش اجلزء األكرب منهم نصف القرن املايض يف املنفى
كالجئني وأقليات ،أكان ذلك يف وطنهم املحتل أم يف أماكن أخرى .ويشكل الالجئون الفلسطينيون،
الذين قارب عددهم يف سنة  2000أربعة ماليني نسمة(*) أكرب جمموعة وطنية واحدة بني أكثر من
 20مليون الجئ يف مجيع أنحاء العامل((( .وقد وضعهم هذا التشتت حتت املراقبة الدقيقة ألنظمة
إدارية خمتلفة يف العديد من البلدان املضيفة ،بام يف ذلك األجهزة العسكرية واملدنية للدول العربية
يسمى املجتمع الدويل .وبوصف
وإرسائيل ومنظمة األمم املتحدة املسؤولة عن الالجئني ،وما ّ
الفلسطينيني أقليات والجئني منذ أربعة أجيال ،فإن أغلبيتهم تعيش حتت مراقبة مستمرة ،وتُنا َقش
أعدادهم وديموغرافيتهم وتخُ ضع جلدل متواصل ،وتُرا َقب عن كثب حركتهم عرب احلدود الدولية،
و ُيفحص نشاطهم بانتظام لكشف حمتواه السيايس ،كام أن هويتهم ومواطنتهم موضوع دائم للمناقشة.
وباختصار ،شهد الفلسطينيون أقىص درجات الرتتيب االجتامعي.

تستخدم هذه الورقة الفلسطينيني كحالة عيانية لتدرس ثالثة حماور رئيسة :املشكالت املعرفية والنظرية

1 Arjun Appadurai, Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization, Public Worlds; v. 1 (Minneapolis,
Minn.: University of Minnesota Press, 1996), p. 189.
2 David Garland, “(Governmentality) and the Problem of Crime: Foucault, Criminology, Sociology,” Theoretical
Criminology, vol. 1, no. 2 (May 1997), pp. 173-214.

تقدر وكالة األمم املتحدة لالجئني أنه بحلول سنة  2013سيصل عدد الالجئني واألفراد النازحني عىل مستوى العامل إىل  45مليون
(*) ّ
نسمة .انظر املوقع اإللكرتوين<http://www.euronews.com/2013/06/19/world-refugee-day/>. :
ويقدر أن يف هناية سنة  2013سيكون عدد الفلسطينيني يف العامل حواىل  11.6مليون نسمة ،يقطن  4.4ماليني ،منهم يف الضفة
َّ
وغزة  1.7مليون ،و  1.4مليون يف أرايض  ،1948و 5.1مليون يف الدول العربية املجاورة ،و  0.655مليون يف
الغربية  2.7مليون ّ
باقي العامل .ومن املؤكد أن عدد الفلسطينيني املص َّنفني كالجئني ( 5.1مليون) بحسب وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني
(األنروا) هو يف الواقع أكثر من ذلك ،إذ مل يسجل كل فلسطيني الجئ اسمه لدى وكالة االمم املتحدة يف سنة  .1949-1948انظر املوقع
اإللكرتوين<http://www.unrwa.org>. :
ومن املتوقع أنه بحلول سنة  2020سيصل عدد الفلسطينيني يف فلسطني التارخيية ،غرب هنر االردن ،إىل  7.2مليون يف مقابل 6.9
مليون هيودي .انظر املوقع اإللكرتوين<www.pcbs.gov.ps>. :
3 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (2000), Cited by: United States Department of State, on
the Web: <http://www.usinfo.state.gov/topical.refugees/chart.htm>.
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املرتبطة باستخدام التدابري الكمية كاإلحصاءات؛ والبناء السكاين عرب الوسائل اإلدارية؛ والرصد
املكاين .وقد استمدت األمثلة من إحصاء السكان اإلرسائييل واحلوليات الفلسطينية واإلرسائيلية
ملدينة القدس املتنازع عليها ،وبيانات األمم املتحدة عن الالجئني الفلسطينيني ،وحركة السكان عىل
املعابر احلدودية.

ً
أوال :التنظير لإلحصاءات االجتماعية
حتظى املشكالت النظرية واملنهجية التي تعرتض إنتاج البيانات اإلحصائية بالقدر ذاته من األمهية،
أكانت املهمة تتضمن أبحا ًثا مسحية أم مجع بيانات سكانية .ففي مستوى معينَّ  ،يستخدم باحثو اإلثنيات
( )ethnomethodologistsاملزاعم القائلة إن املالحظة والقياس مغرقان يف النظرية النتقاد املنهج
الوضعي .فشيكوريل ،عىل سبيل املثال ،يقول إن اللغة و«التوقعات األساسية» واملعرفة الضمنية لدى
تسبب تشوهات يف تفسري البيانات بطريقة
الشخص قيد الدراسة ولدى املراقب اخلارجي عىل ّ
حد سواءِّ ،
‘متوفرا’ ببساطة لقياسه بأنظمة قياس العلم
إشكاليا« :إن عامل ا ُملدركات ليس
جتعل فهم العامل االجتامعي
ً
ً
معينة يؤثر
احلديث» ،كام يقول شيكوريل« ،بل إن مسار احلوادث التارخيية واأليديولوجيات يف حقبة َّ
وردا عىل هذه
يف ما هو ‘قائم’ ويف كيفية فهم هذه األشياء واحلوادث وتقويمها ووصفها وقياسها»(((ًّ .
االنتقادات ،يشكك هيندس يف رضورة اللجوء إىل علم اجتامع املعرفة للتأكد من كفاية األبحاث املسحية
التي يؤيدها شيكوريل وباحثو إثنيات آخرون ،خشية أن يؤدي هذا إىل نسبية مطلقة .وإذا كانت احلال أن
تعمل اللغة « -واملعاين الثقافية التي تدل عليها أو حترفها أو تطمسها ِ -
كم ْر َشح أو شبكة ملا سيمر بوصفه
ّ
معرفة يف عرص معينّ » ،كام يقول باحثو اإلثنيات ،فمن املستحيل عندها ،وفق هيندس ،معرفة ما هو «قائم»
يف شكل غري مشوه وغري منحاز(((.

لتشدد عىل رضورة
تتجاوز انتقادات شيكوريل الستخدام اإلحصاءات مزاعم اإلغراق يف النظرية
ّ
أخذ األوضاع املؤسساتية بعني االعتبار عند تفسري البيانات الرسمية((( .بيد أن العالقة بني التفسريي
يسميه غيدنز «التأويل املزدوج» .إن ما
وا ُملالحظ يف فهم العالمِ االجتامعي تتجىل يف مستوى آخر ،يف ما ّ
يميز املعرفة االجتامعية من الطبيعية ،وفق غيدنز ،هو الطبيعة االنعكاسية لألوىل ،إذ ترتد النظريات عن
املجتمع بموجبها إىل املجتمع ّ
لتشكل الظواهر ذاهتا التي ترمي هذه النظريات دراستها« .جيري يف الوقت
الراهن استيعاب خطابات العلوم االجتامعية ضمن ما تتناوله هذه اخلطابات ،يف الوقت الذي ُيصار إىل
التامس (بشكل منطقي) ملفاهيم ونظريات يستخدمها الفاعلون العاديون»((( .بالنسبة إىل غيدنز ،فإن
وتلبي احلاجة إىل تطوير الطرق الكمية وحتسينها جلمع البيانات
الصلة التأويلية جتريبية يف جانب منهاّ ،
وحتليلها ،لكنها ً
أيضا نظرية ومفاهيمية .وإذا كان غيدنز يربط صعود «السلطة اإلدارية» للدولة القومية
4 Barry Hindess, The Use of Official Statistics in Sociology; a Critique of Positivism and Ethnomethodology, Studies in
Sociology (London: Macmillan, 1973), p. 23.

 5املصدر نفسه ،ص .25

6 John I. Kitsuse and A. V. Cicourel, “A Note on the Uses of Official Statistics,” Social Problems, no. 11 (Fall 1963),
pp. 131-139.
7 Anthony Giddens, The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration (Berkeley: University of
California Press, 1984), pp. 180-181.
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باستخدام اإلحصاءات((( ،فإن الفيلسوف هاكينغ يميض أبعد من ذلك ليحدد الطبيعة االنتشارية هلذه
السلطة يف املجتمع ككل:
«كانت طباعة األرقام هي األثر الظاهري؛ فوراءها كان ثمة تكنولوجيات جديدة للتصنيف والتعداد،
وبريوقراطيات جديدة ذات سلطة واستمرارية لنرش التكنولوجيا .وهناك معنى يف أن الكثري من احلقائق
التي قدمتها البريوقراطيات مل يكن حتى موجو ًدا من قبل .وتعني اخرتاع فئات يمكن أن يندرج فيها
الناس بسهولة من أجل إحصائهم .وقد أ ّثر اجلمع املنهجي للبيانات اخلاصة يف الناس ليس فقط يف طرق
تصورنا ملجتمع ما ،بل ً
وحول بعمق ما نختار القيام به ،وما نحاول أن نكونه،
أيضا يف طرق وصفنا جلارناّ ،
وفكرتنا عن أنفسنا»(((.
يقرتح هيندس مواجهة امليل نحو النسبية املطلقة الكامن يف انتقادات باحثي اإلثنيات للبحث الكمي،
عرب إرجاع مزاعم التحيز إىل الرتتيب «التقني» و«املفاهيمي» للبيانات ،وإىل عدم إيالء انتباه ٍ
كاف للسياق
ّ
التنظيمي الذي تنشأ فيه مجع البيانات الرسمية( .((1ولذلك ،ليست اخللفية الفردية و«اخلربات الذاتية»
ِ
التحيز ،وال هي يف املقام األول مشكلة ضبط أخطاء أخذ
للمراقب أو املرا َقب هي ما يساهم يف ذلك
ّ
عينات مالئمة ،كام يزعم الوضعيون .ولتوضيح هذه النقطة ،يدرس
العينات عن طريق ضامن اختيار ّ
ّ
هيندس تصنيف السكان املستخدم يف اإلحصاء السكاين اهلندي لسنة  - 1951بعيد استقالل اهلند عن
بريطانيا؛ فقد أظهر اإلحصاء املذكور ،باعتامد معايري تصنيف استخدمها الربيطانيون يف األصل ،أن فئة
املزارعني الغالبة ،ومتثّل ثلثي من يعتمدون عىل الزراعة يف معيشتهم يف اهلند ،تألفت من «الفالح املالك»
الرأساميل يف وقت كانت احتجاجات املزارعني والفالحني عىل إصالح األرايض يف اهلند تدل عىل تركز
ملكيتها يف أيدي قلة .وفكرة هيندس يف تفسري هذا التناقض الظاهري هي أن تصنيف اإلحصاء السكاين،
يميز بشكل كاف بني خمتلف الفئات (مالك يعمل بأرضه ،مؤجر ،عامل
عن طريق شمول خمتلف الفئات ،مل ّ
زراعي ،فالح) وبالتايل خلط جمموعات (رأساملية) غري متجانسة مع أولئك الذين يعتمدون عىل الزراعة
واألرض بوصفها الوسيلة األساسية لإلنتاج .وخلص هيندس ،باستخدام مفهومي عالقات التبادل
كثريا من تقديرات
السلعي وغري السلعي ،إىل أن مدى تغلغل الرأساملية يف الزراعة اهلندية كان أصغر ً
اإلحصاء السكاين .واألهم من ذلك هو أن سبب تضخيم حجم الزراعة الرأساملية يف اهلند يرجع إىل
التصميم النظري لإلحصاء واختيار الفئات املستخدمة ،وهو ما جعل أخذ التشكيالت االجتامعية يف اهلند
أمرا مستحيلاً  ،إذ تتعايش أساليب إنتاج ما قبل رأساملية وأخرى غري رأساملية.
باالعتبار ً
يسمى التقاليد الوطنية؛ فقد بينّ ديرسوزيرز( ((1أن
إضافة إىل ما سبق ،فإن مجع اإلحصاءات يعكس ما ّ
تقليد التجريبية الذي هيدف إىل دراسة األوضاع االجتامعية (الفقر بشكل خاص) يف بريطانيا يف اجلزء
حدد شكل املامرسة الربيطانية احلالية يف مجع اإلحصاءات
األخري من القرن التاسع عرش هو الذي َّ
كونت أملانيا يف
الرسمية .ويف أملانيا تم ربط مجع اإلحصاءات باحلاجة إىل إدارة حكم الدول الكثرية التي ّ

8 Anthony Giddens, A Contemporary Critique of Historical Materialism (Berkeley: University of California Press,
1987), vol. 2: The Nation-State and Violence.
9 Ian Hacking, The Taming of Chance (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1990), pp. 2-3.
10 Hindess, pp. 39-44.
11 Alain Desrosieres, “Statistical Traditions: An Obstacle to International Comparisons?,” in: Linda Hantrais and Steen
Mangen, eds., Cross-National Research Methods in the Social Sciences (London; New York: Pinter, 1996).
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القرن التاسع عرش – وهذا يفسرّ امليل القانوين يف بناء اإلحصاء السكاين األملاين .ويف فرنسا ،أدت مركزية
الدولة إىل بناء مؤسسات إحصائية قوية تواصل تدريب اإلحصائيني احلكوميني وترشف عىل مجع بيانات
إقليمية ووطنية غزيرة ومتنوعةّ .أما يف الرشق األوسط ،فتعود جهود إجراء إحصاء سكاين حديث إىل
منتصف القرن التاسع عرش برعاية الدولة العثامنية .وبعد اهنيار اإلمرباطورية العثامنية يف اجلزء األول
من القرن العرشين ،رشعت بريطانيا (يف العراق وفلسطني ومرص) وفرنسا (يف سورية ولبنان وشامل
أفريقيا) يف حتديث اإلحصاء العثامين عرب تنفيذ إحصاء سكان خاص هبا .وال تزال بصامت هاتني الدولتني
املحت ّلتني عىل إحصاء السكان يف منطقة الرشق األوسط واضحة حتى يومنا هذا .ويف حالة الفلسطينيني،
لدينا ُبعد إضايف متثّل يف مواجهة ثالثة أنظمة احتالل منفصلة يف السنوات املئة املاضية (تركيا وبريطانيا
وإرسائيل) ،وكذلك األردن (الضفة الغربية) ومرص (غزة) ملدة عقدين ،من سنة  1948إىل سنة ،1967
وأخريا رضورة بناء جهاز إداري إلجراء إحصاء السكان يف التسعينيات كجزء من بناء الدولة.
ً
ويرتدي استخدام اإلحصاءات أمهية خاصة يف املجتمعات االستعامرية وما بعد االستعامرية؛ إذ حيلل
أندرسون بناء اإلحصاء السكاين يف الدولة االستعامرية اهلولندية يف إندونيسيا باعتباره شكلاً من أشكال
«التخيل املحموم» (« )»feverish imaginationالذي اعتمد يف املقام األول عىل «منطق القياس الكمي»
و«تصنيف اهلوية» كوسيلة للتحكم يف السكان( .((1ويصف كوهن بالتفصيل حاجة القوة االستعامرية
تسهل مرشوع احلكم .وتشمل هذه الطرائق
(بريطانيا يف اهلند يف حالتنا) إىل إجياد «طرائق استقصائية» ّ
«حتديد جمموعة املعلومات الالزمة ،واإلجراءات الكفيلة بجمع املعرفة املناسبة وترتيبها وتصنيفها،
ومن ثم كيفية حتويلها إىل أشكال قابلة لالستخدام كتقارير منشورة وتقارير إحصائية وتواريخ ومعاجم
جغرافية
وسمى كوهن هذه الطرائق كام ييل :طريقة اجلغرافية
ومدونات وموسوعات قانونية»(.((1
ّ
ّ
التارخيية ()historiographic modality؛ الرصد/السفر؛ املسح؛ التعداد؛ التأمل املنطقي؛ املراقبة.

ويف حالة فلسطني/إرسائيل ،هتدف هذه الورقة إىل الرتكيز عىل الطريقة التعدادية وطريقة املراقبة ،ألن بقية
الطرائق عاجلها ك ّتاب آخرون .فبخصوص الطريقة اجلغرافية التارخيية مثلاً  ،هناك نقاش حمتدم مستمر
حول مرحلة ما بعد الصهيونية ودور «املؤرخني اجلدد» يف حتدي اخلرافات املقبولة حول الرواية الرسمية
إلنشاء إرسائيل ومعاملتها للفلسطينيني( .((1وتتناول شتاين( ((1طريقة الرصد /السفر يف حتليلها للسياحة
اإلرسائيلية ومكانة املشهد الفلسطيني فيها(.((1

12 Benedict Richard O’Gorman Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism,
Rev. and Extended ed. (London; New York: Verso, 1991), pp. 169-170.
13 Bernard S. Cohn, Colonialism and its Forms of Knowledge: The British in India, Princeton Studies in Culture/Power/
History (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996), p. 5.
14 Baruch Kimmerling, “Between Celebration of Independence and Commemoration of Al-Nakbah: The Controversy
over the Roots of the Israeli State,” Middle East Studies Association Bulletin, vol. 32, no. 1 (Summer 1998), pp. 1519; Anita Shapira and Ora Wiskind-Elper, “Politics and Collective Memory: The Debate over the “New Historians” in
Israel,” History and Memory, vol. 7, no. 1: Israeli Historiography Revisited (Spring - Summer 1995), pp. 9-40, and Ilan
Pappe, “Critique and Agenda: The Post-Zionist Scholars in Israel,” History and Memory, vol. 7, no. 1 (Spring-Summer
1995), pp. 66-90.
”15 Rebecca Luna Stein, “National Itineraries, Itinerant Nations: Israeli Tourism and Palestinian Cultural Production,
Social Text, vol. 56 (Autumn 1998), pp. 91-124.
 16انظر ً
أيضاDanny Rubenstein, “Seeing the Sights of Palestine,” Haaretz, 25/7/1999. (Internet English Edition) :
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ثان ًيا :بناء السكان
 -1فلسطين بوصفها ً
متنازعا عليها
أرضا
ً

تتجىل االدعاءات املتنافسة بشأن فلسطني  -األرض وشعبها – بأوضح صورها يف استخدام اإلحصاءات.
ً
أوال ،يف توصيف م ْلكية األرايض ،سامهت مفاهيم (كنوع احليازة واستخدام األرايض) وطرق تصنيف
(م ْلكية مجاعية يف مقابل م ْلكية فردية) استخدمها الربيطانيون يف اإلحصاء السكاين يف أثناء احتالهلم
وأخريا إرسائيل ،يف وضع تقديرات متضاربة بشأن حجم ونوع
لفلسطني ،واستخدمها قبلهم العثامنيون،
ً
األرايض التي يملكها العرب واليهود يف فلسطني( .((1وهذا ينطبق أيض ًا عىل عدد سكان كل جمموعة(.((1
صخبا يف أعقاب اتفاق أوسلو ،عندما جلأت
ثانيا ،أصبح اجلدل بشأن دقة التقديرات السكانية أكثر
ً
ً
مؤسسات البحث الدولية ،والفلسطينيون أنفسهم ،واإلرسائيليون من قبلهم ،إىل إجراء أبحاث مسحية
هتدف ،من بني أمور أخرى ،إىل تقويم الديموغرافيا و«األوضاع املعيشية» للسكان يف األرايض املحتلة يف
الضفة الغربية وقطاع غزة ،ويف عملية أدت إىل نتائج متضاربة(.((1

يطرح التصنيف و«التأطري»( )*( (framing) ((2جمموعة من املشكالت عند تفسري البيانات الكمية.
ويشري مكارثي يف دراسته الشاملة لإلحصاء السكاين العثامين يف فلسطني إىل أن الرصاعات السياسية
دورا بارزً ا يف تأطري املناقشات السكانية .عىل سبيل املثال ،كان عدد
واالعتبارات الثقافية أدت ً
النساء واألطفال عادة أقل من الواقع يف اإلحصاء العثامين ،كام كان الوضع عمو ًما يف أوروبا وأماكن
أخرى يف القرن التاسع عرش؛ إذ كان جيري إخفاء األطفال عن املوجلني باإلحصاء لتج ّنب التجنيد
متعذرا بسبب «صعوبة اخرتاق قدسية البيت
املستقبيل يف اجليش العثامين ،بينام كان الوصول إىل النساء
ً
وخصوصيته»( .((2وانعكس ُبعد آخر للتقديرات السكانية ،ذو إحياءات سياسية مميزة ،يف اجلدل الدائر
بشأن التوازن بني العرب واليهود الذين يعيشون يف فلسطني .ولدعم املطالبات باألرض ،بإظهار
الوجود اليهودي املستمر يف فلسطني ،عمد الديموغرايف آرثر روبني ،وهو مسؤول يف الوكالة اليهودية
املسؤولة عن استعامر فلسطني ،إىل «العبث» بالبيانات ،بحسب مكارثي ،من أجل تضخيم عدد السكان
17 Elia T. Zureik, The Palestinians in Israel: A Study in Internal Colonialism, International Library of Sociology
(London; Boston: Routledge and K. Paul, 1979); Michael R. Fischbach, “Settling Historical Land Claims in the Wake
of Arab-Israeli Peace,” Journal of Palestine Studies, vol. 27, no. 1 (Autumn 1997), pp. 38-50, and G. Hale, “Diaspora
Versus Ghourba: The Territorial Restructuring of Palestine,” in: D. Gordon Bennett, ed., Tension Areas of the World: A
Problem Oriented World Regional Geography (Delray Beach, Fla.: Park Press; Champaign, Ill.: Obtained from Research
Press Co., 1982).
18 Justin McCarthy, The Population of Palestine: Population History and Statistics of the Late Ottoman Period and the
Mandate, Institute for Palestine Studies Series (New York: Columbia University Press, 1990), and Beshara B. Doumani,
“The Political Economy of Population Counts in Ottoman Palestine: Nablus, Circa 1850,” International Journal of
Middle East Studies, vol. 26, no. 1 (February 1994), pp. 1-17.
)19 Elia Zureik, “Palestinian Society in Gaza, West Bank and Arab Jerusalem,” Review of the Norwegian Study (FAFO
of the West Bank, Gaza and Arab Jerusalem, Journal of Refugee Studies, vol. 6, no. 4 (1993), pp. 418-425.
20 D. Sibley, “Survey 13: Purification of Space,” Environment and Planning D: Society and Space, vol. 6, no. 4 (1988),
pp. 409-421.
قدمه عامل االجتامع إيرفينغ غوفامن ( ، )Erving Goffmanفرض معنى عىل
(*) املقصود بـ «التأطري» ،استنا ًدا إىل مفهوم اإلطار الذي ّ

أفعالنا التي تستند إىل خمزون ثقايف .يستخدم الكاتب املفهوم يف سياق يدل عىل فرض حدود ومضامني تصوغها إرسائيل يف اتصاالهتا مع
السلطة الفلسطينية .وبذلك ،يشري “التأطري” إىل وضع اخلطاب يف سياق يعكس قوة الطرف املهيمن.
 21املصدر نفسه ،ص .4
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اليهود يف فلسطني القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين( .((2وتفاقمت املشكلة أكثر عندما قبِل
املديرون الربيطانيون لإلحصاء الفلسطيني يف سنة  1922أرقام روبني عىل أهنا موثوقة وتستند إىل
ً
ارتباطا وثيقًا بالتوازن السكاين
البيانات العثامنية ،وهي مل تكن كذلك ،بحسب مكارثي .وما يرتبط
بني العرب واليهود هو اجلدل الدائر حول اهلجرة إىل فلسطني يف أواخر القرن التاسع عرش والقرن
العرشين .وبام أن اهلجرة ،منذ اجلزء األخري من القرن التاسع عرش ،ظلت العامل الرئيس الذي ساهم
يف نمو عدد السكان اليهود يف فلسطني ،فقد دأب أنصار قنونة هذه اهلجرة وزيادهتا عىل اإلشارة إىل
أن ظاهرة مماثلة حتدث بني السكان العرب .وبعد إجراء حتليل دقيق ،بمراعاة خمتلف االفرتاضات
الديموغرافية املمكنة ،بام يف ذلك الوفيات غري املسجلة بني السكان العرب واهلجرة العربية إىل
فلسطني ،خلص مكارثي إىل أن:
كبريا من السكان الفلسطينيني العرب هي بالتايل حجة
«احلجة القائلة بأن اهلجرة العربية شكلت جز ًءا ً
إحصائيا؛ فالغالبية العظمى من السكان العرب الفلسطينيني يف سنة  1947كانت أبناء وبنات
ضعيفة
ً
عرب عاشوا يف فلسطني قبل بدء اهلجرة اليهودية احلديثة .وليس هناك سبب واحد لالعتقاد بأهنم ليسوا
األبناء والبنات الذين عاشوا يف فلسطني منذ قرون عديدة»(.((2
البعد السيايس الوطني لإلحصاء السكاين ،يف حماوالت الدولة الفلسطينية الوليدة
ويربز مثال أحدث ،يبينّ ُ
إلحصاء السكان اخلاضعني لواليتها؛ فقد أصدر املكتب املركزي الفلسطيني لإلحصاءُ ،بعيد تأسيسه يف
أواخر سنة  ،1994أول تقرير له عن الوضع الراهن بعنوان «ديموغرافيا السكان الفلسطينيني يف الضفة
الغربية وقطاع غزة» .ومل يستند التقرير إىل أي إحصاء سكاين جديد أجراه املكتب املركزي لإلحصاء ،بل
إىل بيانات اإلحصاء اإلرسائييل لسنة  1967الذي استخدم كأساس لتعداده السكان يف املوقع ) (in situأو
ونوه مدير املكتب املركزي لإلحصاء ،يف مقدمة
بحكم األمر الواقع (وليس املقيمني أو بحكم القانون)ّ .
(((2
التقرير ،إىل أن «اجلدل بشأن عدد السكان وتكوينهم هو حمور اهتامم هذا التقرير»  .وزعم املدير ،منذ
البداية ،أن إرسائيل قللت من عدد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة ،وشملت فقط السكان املوجودين
فعلي ًا يف ذلك الوقت ،وجتاهلت الدائمني (وهم سكان هلم حق قانوين يف العودة إىل األرايض ،ولكن
صدف أن كانوا خارج األرايض عندما أجري اإلحصاء) ،ومل تشمل القدس الرشقية بوصفها جزء ًا
من إحصاء السكان العرب يف الضفة الغربية .ولفهم الطبيعة اخلالفية لإلحصاء السكاينّ ،
نظم املكتب
املركزي لإلحصاء جمموعة أخرى من الدراسات أعطت تقديرات للسكان الفلسطينيني يف الضفة الغربية
(بام فيها القدس الرشقية) وقطاع غزة مغايرة لإلحصاء اإلرسائييل.
 -2اختالق الناس

اعتمد ميتشل( ((2يف حتليله البنائي االجتامعي عىل كتاب االسترشاق إلدوارد سعيد( ((2وكتاب املراقبة

 22املصدر نفسه ،ص .19-16
 23املصدر نفسه ،ص .34

24 Palestinian central Bureau of Statistics, Demography of the Palestinian Population in the West Bank and Gaza Strip,
Current Status Report Series; no. 1 (Ramallah, Palestine: The Bureau, 1994).
25 Timothy Mitchell, Colonising Egypt (Cairo: American University in Cairo Press, 1988).
26 Edward W. Said, Orientalism (New York: Pantheon Books, 1978).
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واملعاقبة لفوكو( ،((2لدراسة طريقة اعتامد التمثيل الغريب ملرص يف القرن التاسع عرش يف السعي للهيمنة
االستعامرية ،أولاً من ِقبل الفرنسيني والحقًا من ِقبل الربيطانيني ،يف ذلك الوقت عىل نموذج ّأويل من
الوضعية واهلندسة االجتامعية املرتبطة بسان سيمون وأوغست كونت وإميل دوركهايم يف حالة الفرنسيني،
ويف حالة الربيطانيني ،عىل التجريبية اخلام التي كانت هتدف إىل دراسة الثقافة املرصية عرب الكشف عن
وصقلت أول
«الوقائع» و«احلقائق»
املكونة هلا .ومع ذلكُ ،أدخلت اإلحصاءات االجتامعية املتطورة ُ
ِّ
مرة يف بريطانيا القرن التاسع عرش .ويدين أول ظهور لتحليالت عوامل االرتباط واالنحدار لفرانسيس
غالتون وكارل بريسون اللذين استفادا ،يف أثناء تس ّنمهام مناصب عليا يف حركة حتسني النسل يف بريطانيا،
من التقنيات اإلحصائية للدعوة إىل التالعب يف اختيار السكان وفق مذهب الداروينية االجتامعية ذي
الشعبية آنذاك(. ((2

لذلك ،ليس من املستغرب أن نقرأ يف وصف ميتشل كيف كان الربيطانيون والفرنسيون هيدفون
إىل فرض «النظام» عىل عقل املجتمع املرصي وجسده يف القرن التاسع عرش بتطبيق تقنيات املراقبة
واملعاقبة يف النظام التعليمي الرقايب ،ويف التدريب العسكري ،ومكان العمل ،واستخدام أماكن
السكن .وليس من قبيل الصدفة أن يقوم جريمي بنتام ،الذي زار مرص يف القرن التاسع عرش وقدم
النصح إىل حممد عيل باشا ،بوضع خطط حول كيفية غرس الطاعة واالنضباط يف املجتمع املرصي
عرب استخدام أساليب املراقبة .ويؤكد ميتشل أن «املبدأ الشمويل لبنتام ابتكر عىل حدود أوروبا
االستعامرية مع اإلمرباطورية العثامنية ،وبنيت نامذج السجن  )*(panopticonبجزئها األكرب ليس
يف شامل أوروبا ،بل يف أماكن مثل اهلند االستعامرية»( .((2وعملت غالتون ً
أيضا مع وزارة اخلارجية
الربيطانية وضباط الرشطة اهلندية املحلية لتطوير «نظام للتصنيف جعل من املمكن أخذ البصامت
كوسيلة لتحديد هوية األفراد»(.((3
لقد جرى تشييء املجتمع وتكريس السلوك الفردي يف الواقع ،باستخدام اآللة كرمز لتفكيك املجتمع
والشخصية املرصية عىل يد املسؤولني االستعامريني الربيطانيني ،يف حني نظر الفرنسيون ،الذين تأثروا
بمنهج إميل دوركهايم الوضعي ،إىل املجتمع عىل أنه «يشء» موجود برصف النظر عن أفراده ،ويمثّل يف
«احلقائق االجتامعية» التي ّ
تشكل اإلحصاءات مكونًا
أساسيا هلا(.((3
ً

ومثل ميتشل ،تعتمد كريستينا زكريا ،عىل الرغم من معاجلتها ظاهرة معارصة ،عىل كتابات فوكو ،وتشري
إىل أن اإلحصاء الذي ترعاه الدولة يقوم بدور «آلية لتنظيم وإدامة سلطة الدولة» ،حيث أصبحت «عملية
شخصنة األجسام املادية وتصنيفها وتعليمها الطاعة أدا ًة حديثة للهيمنة والتحرير»( .((3وتظهر إشارة
27 Michel Foucault, Discipline and Punish: The Birth of the Prison, Translated from the French by Alan Sheridan (New
York: Pantheon Books, 1977).
 28انظرDonald MacKenzie, “Eugenics and the Rise of Mathematical Statistics in Britain,” in: John Irvine, Ian Miles :
and Jeff Evans, eds., Demystifying Social Statistics (London: Pluto Press, 1979).
)*( من  Panopticonباإلنكليزية ( opticonوتعني يراقب و panوتعني اجلميع) ،وهي نموذج ألبنية مؤسسات السجن صممه الفيلسوف

اإلنكليزي جريمي بنتام يف أواخر القرن التاسع عرش ،ويسمح إلدارة املؤسسة بمراقبة مجيع املوجودين فيه من دون علمهم(.املرتجم)

29 Mitchell, Colonising Egypt, p. 40.
30 Cohn, p. 11.
31 Mitchell, Colonising Egypt, p. 126.
32 Christina Zacharia, «Power in Numbers: A Call for a Census of the Palestinian People,” Al-Siyassa al-Filastiniyya
[Arabic - Palestinian Policy], vol. 3, no. 12 (1996), pp. 2-3.
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يسميه «االقتصاد السيايس لإلحصاء السكاين» يف فلسطني العثامنية يف القرن التاسع عرش
دوماين إىل ما ّ
قلقًا مماثلاً :

«إن إحصاء الناس كان يف األساس ممارسة يف اهليمنة تنطوي عىل (إعادة) تعريف ملكان الفرد يف
نظام احلكم العثامين واستخدام املعرفة لتسهيل قدر أكرب من السيطرة .وهبذا املعنى ،كان لتعداد
السكان ،ربام أكثر من أي عمل إداري آخر من أعامل السلطات العثامنية خالل فرتة التنظيامت(*)،
تأثري كبري ألهنا المست ،باملعنى احلريف للكلمة ،الغالبية العظمى من السكان املحليني يف إجراء واحد،
ولكنه شامل»(.((3

ومن املفيد مالحظة أن سجالت السكان الرسمية ليست موضع نزاع من حيث املضمون فقط ،بل جيري
إزالتها ماد ًيا؛ فمثلاً  ،بعد غزو لبنان ودخول بريوت سنة  ،1982توجهت القوات اإلرسائيلية ،ترافقها
عنارص استخبارات عسكرية ،مبارشة إىل مركز األبحاث التابع ملنظمة التحرير الفلسطينية ،حيث ُحفظت
اإلحصاءات الرسمية وغريها من سجالت احلركة الوطنية الفلسطينية ،ونقلت السجل الوثائقي كله إىل
إرسائيل( .((3وقد وضع هذا السجل ،وبعضه أعيد يف النهاية إىل منظمة التحرير الفلسطينية ،يف متناول
صانعي السياسات واألكاديميني(.((3

وكام هي احلال مع إرسائيل والفلسطينيني يف حماوالت إجراء إحصاء سكاين ،اختارت الدول العربية
املجاورة ،حيث تعيش أغلبية الالجئني الفلسطينيني ،التعامل مع إحصاء السكان بطرق تعكس
موزعا بني
مصالح الدولة .فاألردن مثلاً  ،يف أعقاب إحصاء سنة  ،1996مل ُيصدر اإلحصاء السكاين
ً
تتكون من الالجئني الفلسطينيني
أردنيني وفلسطينيني خشية أن تُظهر األرقام أن أغلبية سكان األردن ّ
(((3
مثريا لالهتامم؛ ففي بلد مل جي ِر فيه إحصاء سكاين منذ الثالثينيات،
وذريتهم  .ويمثل لبنان مثالاً آخر ً
يتفق مراقبون مستقلون عىل أن اإلحصاء الذي جيريه حالي ًا سيكشف أن السكان املسلمني أغلبية واضحة،
وبالتايل يقوض املزاعم املسيحية باهليمنة العددية والسياسيةّ .أما بخصوص الالجئني الفلسطينيني يف
لبنان ،وهم أغلبية سنية مسلمة وعددهم قرابة  350.000وفق مصادر األمم املتحدة ،فقد اعتادت
احلكومات اللبنانية املتعاقبة تضخيم عددهم هبدف عدم تشجيع إقامتهم يف البالد وتربير طردهم املحتمل
خو ًفا من أن ّ
خيل توطينهم بالتوازن الطائفي اللبناين(.((3

يالحظ ميتشل وأوين إزاء نظام اجتامعي تقليدي ُيظهر والءات متعددة وهويات هجينة ،كام هي حال
العامل العريب يف مرحلة االستعامر ،أن «الدولة االستعامرية سعت إىل إعادة تشكيل [اهلويات] كفئات ثابتة
معينة للتعداد ،كإجراء إحصاء سكاين»( .((3وعىل القدر ذاته من
ومفردة بواسطة سيطرهتا عىل وسائل ّ
األمهية ،كام تشري زكريا ،فقد «كان عىل الدولة بعد االستعامر إعادة بناء جمتمعها الوطني وفق ومقابل

(*) التنظيامت العثامنية :فرتة إصالح بدأت يف سنة  1839وانتهت بفرتة املرشوطية األوىل سنة  ،1876ومتيزت بمحاوالت عدة
لتحديث الدولة العثامنية (املرتجم).

33 Doumani, p. 13.
34 Barbara Harlow, Resistance Literature (New York: Methuen, 1987), p. 7.
35 Raphael Israeli, ed., PLO in Lebanon: Selected Documents (London: Weidenfeld and Nicolson, 1983).
36 Rana Sabbagh, “Jordan Keeps Secret Palestinian Population’s Rate,” Reuters World Report (27 January 1996).
37 Elia Zureik, Palestinian Refugees and the Peace Process, Final Status Issues Paper (Washington, DC: Institute for
Palestine Studies, 1996).
38 Zacharia, “Power in Numbers,” and Anderson, Imagined Communities.
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التصنيفات املوجودة التي تشكلت عرب االستعامر .وبحسب ميتشل وأوين ،اع ُتربت الفصائل املقا ِومة
تلقائيا ‘غري وطنية’ أو ‘بدائية’ وجرى استهدافها
ديموغرافيا لتصبح متوافقة مع مصالح الدولة»(.((3
ً
ً
 -3اإلحصاء السكاني

تربز أمهية إجراء اإلحصاء السكاين بأوضح صورها يف املرحلة األوىل من بناء الدولة ،خالل عملية بناء
حدود املواطنة واهلوية .وثمة تباين بني اخلربات اإلرسائيلية والفلسطينية مفيد هنا؛ فمن أوىل املهامت
التي نفذهتا إرسائيل بعد إعالن دولتها سنة  1948إجراء تعداد كامل لكل فرد موجود داخل حدودها.
وكام تبينّ ليبلر( ((4يف دراستها لدور اإلحصاء السكاين اإلرسائييل يف بناء الدولة ،فإن التحالف بني مكتب
اإلحصاء املركزي اإلرسائييل واحلكومة خيدم مصالح كال الطرفني .وقد أبدى مكتب اإلحصاء املركزي
اإلرسائييل ،باعتباره مؤسسة علمية ظاهر ًيا ،صورة حمايدة وغري سياسية ،تستمد رشعيتها من خرباته
اإلحصائية والعلمية .ومثل مجيع املؤسسات العلمية ،ا ّدعى املكتب أنه يقوم بتفسري الواقع االجتامعي
ونقل احلقائق إىل املجتمع .ويف الوقت نفسه ،سعت احلكومة لدعم صورته املحايدة عرب تعيني خبري
إحصائي رئيس ًا له .لكن يف الواقع كان هناك حتالف ضمني بينهام ،وصفه ليبلر بالعبارة التالية« :الدولة
احلديثة حتتاج إىل مؤسسة إحصاءات وطنية من أجل خلق ‘املواطن’ ،واإلحصاء حيتاج إىل سلطة الدولة
ملامرسة مهنته»( .((4وعىل الرغم من أن مكتب اإلحصاء املركزي اإلرسائييل حرص عىل النأي بنفسه عن
أي نشاط سيايس واالقتصار عىل العلم ،فإن التأثري املتبادل بني العلمي والسيايس كان يربز إىل الواجهة
كلام تعلق األمر بوضع األقلية العربية.
انطالق ًا من احلاجة إىل تنفيذ تعداد دقيق للسكان اليهود والعرب عىل السواء ُبعيد إعالن الدولة ويف
أعقاب حرب  ،1948اقرتح مدير مكتب اإلحصاء املركزي اإلرسائييل عىل احلكومة فرض حظر جتول
غائبا ،ومل يظهر يف سجالت
عىل السكان ليصار إىل عدِّ هم يف مواقعهم .واع ُتبرِ كل شخص خارج منزله ً
اإلحصاء .وفرست احلكومة هذا الحقًا بأن غياب األفراد عن مكان إقامتهم يف أثناء إجراء اإلحصاء ،حتى
لو كانوا يقيمون يف أماكن أخرى يف البالد ،ال يكفل هلم حق العودة إىل مدهنم وقراهم واستعادة ممتلكاهتم.
ُ
وط ِّبق ذلك عىل السكان العرب ال اليهود .وهكذا ُص ِّنف قرابة  32.000من عرب إرسائيل ،أي من
كانوا يشكلون حينها  20يف املئة من السكان العرب األصليني الذين بقوا يف إرسائيل بعد حرب ،1948
عىل أهنم «حارضون غائبون» يف وقت اإلحصاء األول ،وجتاوز عددهم بعد مخسني سنة 250.000
يسمى جتمعات
نسمة .وهؤالء ،حتى يومنا هذاُ ،يمنعون من العودة إىل ديارهم ،وما زالوا يعيشون يف ما ّ
غري معرتف هبا .وعىل الرغم من ادعاءات الفصل بني اجلهات العلمية والسياسية ،وصفت ليبلر التحالف
بني احلكومة ومكتب اإلحصاء لنزع م ْلكية الفلسطينيني األصليني عرب خلق فئة جديدة من املواطنني
العرب احلارضين  -الغائبني ،كام ييل:
39 Zacharia ,p. 3.
40 Anat A. Liebler, Statistics as Social Architecture: On the Construction of Israel’s Central Bureau of Statistics as an
A-political Institution (Tel-Aviv: Mimeographed, 1999).

أيضا حتت العنوان نفسه أطروحة املاجستري للكاتب بالعربية (جامعة تل أبيب ،قسم علم االجتامع واألنثروبولوجيا.)1998 ،
وانظر ً

41 Liebler, p. 13.
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«استطاع هذا الفصل ،الذي أيده بإرصار الربفسور باتيش [أول مدير ملكتب اإلحصاء املركزي اإلرسائييل]،
‹متويه› إحدى النتائج الرئيسة لإلحصاء األول الذي أصبح ،مع حظر التجول املرافق ،واحدة من اآلليات
سجل إال من
التي سمحت للدولة باالستيالء عىل أرايض العرب وعقاراهتم .ففي ظل حظر التجول ،مل ُي َّ
ونظرا إىل املعارك املكثفة يف ذلك الوقت ،كانت نسبة كبرية من السكان العرب
كان موجو ًدا يف منزله.
ً
غائبة عن املنزل .ومع ذلك ،ربام هلذا السبب بالذاتُ ،أعطيت أوامر بعدم تسجيل الغائبني عن منازهلم
كمواطنني ،وعدم االعرتاف بم ْلكيتهم للبضائع والعقارات واألرايض .وهبذه الطريقة ولدت الفئة
اإلحصائية ‹أصحاب األمالك الغائبني› – أي السكان العرب الذين ألغيت حقوق ملكيتهم (وستحصل
هذه الفئة عىل اعرتاف قانوين بعد سنوات عديدة»(.((4
اعتمدت إرسائيل التي أعلنت نفسها دولة «هيودية» وخرجت إىل الوجود يف أعقاب الدولة االستعامرية
الربيطانية يف فلسطني ،منذ البداية فئتني سكانيتني رئيستني يف تصنيف اإلحصاء« :اليهود» و«غري اليهود».
وتشري الفئة الثانية إىل السكان الفلسطينيني األصليني .والفئات التي يستخدمها اإلحصاء اإلرسائييل
اليوم تُظهر ،بطريقة ما ،استمرارية يف ممارسات الدولة االستعامرية وما بعد االستعامرية .ففي زمن وعد
ِ
املستعمرة اليهود بوطن يف فلسطني (مل تكن نسبتهم حينها تزيد
بلفور سنة  ،1917عندما وعدت بريطانيا
عىل  10يف املئة من جمموع السكان) ،أشار اإلعالن إىل العرب األغلبية عىل أهنم الفئة املتبقية ،وسماّ هم
«اجلامعات غري اليهودية يف فلسطني» .وحتى وقت قريب جدً ا ،يقدم اإلحصاء السكاين اإلرسائييل تصني ًفا
لـ«غري اليهود» عىل أساس الدين ،أي مسلم أو مسيحي أو درزي .وتورد بطاقات اهلوية الشخصية ،التي
تصدر لكل مواطن إرسائييل ،األصل القومي كعالمة عرقية وطنية («قومية باللغة العربية أو li’oum
بالعربية) ،بتصنيف صاحب البطاقة إىل «هيودي» أو «عريب» أو «درزي»( .((4وهلذه العالمات العرقية
نتائج مهمة عىل حقوق املواطنة ،كام هي احلال مثلاً يف نقاش مسألة هل إرسائيل دولة مواطنيها أم دولة
الشعب اليهودي .تنطوي تسمية «هيودي» ،يف اخلطاب الرسمي وغري الرسمي عىل حد سواء ،عىل
وضعية امتياز جلهة قوانني اهلجرة (وفق قانون العودة اإلرسائييل وقانون اجلنسية) ،وم ْلكية األرايض،
ومنافع اخلدمة االجتامعية احلكومية ،والتعامل العام من جانب وسائل اإلعالم ،يف حني أن تسمية «غري
هيودي» تدل عىل احلالة املعاكسة ،أي احلرمان(.((4
قرر مكتب اإلحصاء املركزي اإلرسائييل عرب قرار إداري اختذ يف سنة  1995تغيري تصنيفه السكاين
الرئيس بإضافة فئة «اآلخرين» ،وهو ما أدى إىل تصنيف ثالثي جديد «اليهود والعرب واآلخرون».
ومربر هذا التعديل اجلديد هو حساب األفراد واألزواج غري اليهود بني املهاجرين الروس (اليهود) الذين
زوروا هويتهم
أتوا إىل إرسائيل يف العقد املايض ومل يكشفوا عن خلفيتهم الدينية يف وقت اهلجرة ،أو ّ
كيهود ،ووجود عدد كبري من العامل األجانب غري الرشعيني يف البالد .وأثارت نتيجة هذا التغيري يف
إحصاء السكان محلة مسعورة بقيادة وسائل اإلعالم العربية وبعض السياسيني اليمينيني الذين ّ
حذروا
 42املصدر نفسه ،ص .20
 43انظرCalvin Goldscheider, Israel’s Changing Society: Population, Ethnicity, and Development (Boulder, Colo.: :

Westview Press, 1996), pp. 26-27.
44 David Kretzmer, The Legal Status of the Arabs in Israel, Westview Special Studies on the Middle East (Boulder:
”Westview Press, 1990), and George E. Bisharat, “Land, Law, and Legitimacy in Israel and the Occupied Territories,
American University Law Review, vol. 43, no. 2 (Winter 1994), pp. 467-561.
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من انخفاض وشيك يف نسبة اليهود إىل العرب ،وال سيام يف مدينة القدس املتنازَ ع عليها؛ فهم يقولون إنه
يسمى «اخلط
عند طرح «اآلخرين» من عدد السكان اليهود ،انخفضت نسبة اليهود يف املدينة ما دون ما ّ
األمحر» أي  70يف املئة ،كام حددته احلكومات اإلرسائيلية املتعاقبة منذ االستيالء عىل القدس الرشقية
وضمها الحقًا من جانب واحد .لذلك ،ولضامن «التناسب الديموغرايف األمثل» ،أي «ثالثة
سنة 1967
ّ
(((4
هيود لكل عريب يف القدس»  ،دعت احلكومة اإلرسائيلية عىل الدوام إىل بناء منازل جديدة لسكان هيود
وزورت حدود القدس
حمتملني ،بينام أنكرت يف الوقت نفسه وسائل راحة مماثلة عىل السكان العربّ ،
لزيادة عدد اليهود فيها .يقول بنفينستي ،وهو مساعد سابق لرئيس بلدية القدس:

«إ ًذا كم عدد اليهود والعرب الذين يعيشون يف القدس؟ ال أحد يعرف عىل وجه اليقني .ويف مجيع
أساسا
األحوال ،هذه اإلحصائية ال قيمة هلا ألن اجلميع يعلم أن احلدود البلدية التعسفية جرى ترسيمها
ً
لغرض التزوير الديموغرايف».
«إن حدود الضم مل حتدد النسبة الديموغرافية يف املدينة ،بل إن «املعدل الديموغرايف األمثل» هو الذي
رسم حدود املدينة ،تارك ًا آالف الفلسطينيني خارجها»(.((4

جيب اشتقاق التوازن الديموغرايف الصحيح بإضافة أولئك الذين يعيشون يف املنطقة احلرضية املبنية بكثافة
يف القدس ،حيث يوجد تكافؤ سكاين بني اليهود والعرب ،أو ربام توجد أغلبية عربية.
يف إطار حمادثات السالم يف الرشق األوسط ،ويف حماولة للتوصل إىل تسوية هنائية بني اجلانبني ،تربز
تعبريا
املنافسة بني إرسائيل والفلسطينيني عىل القدس كعنرص أساس يف املفاوضات .وجتد هذه املنافسة
ً
هلا يف جمال إنتاج البيانات؛ فعن طريق نرش دراسات إحصائية خاصة عن القدس ،يستعني اإلرسائيليون
والفلسطينيون بالعلوم (يف شكل دعم مؤسيس مهني وبيانات إحصائية) إلكساب مزاعم كال الطرفني
الرشعية .ففي حني نرش مكتب اإلحصاء املركزي الفلسطيني أول حولية إحصائية خمصصة للقدس
يف أواخر سنة  ،1999ينرش معهد إرسائيل لدراسات القدس ،وهو مركز أبحاث يميني ،بالتعاون مع
بلدية القدس بقيادة رئيس البلدية الليكودي إهيود أوملرت ،دراسات إحصائية مكرسة ملدينة القدس منذ
سنة .1982
ويكشف فحص النرشتني املذكورتني ما ييل :إن الكتاب السنوي اإلرسائييل بشأن القدس ،وهو يعتمد
أساسا عىل بيانات مكتب اإلحصاء املركزي اإلرسائييل وبلدية القدس ،بعرضه عدد السكان العرب
ً
واليهود يف املدينة ككتلة واحدة إنام يضفي الرشعية عىل املطالب اإلرسائيلية بالقدس مدينة موحدة .وعىل
الرغم من أن ضم إرسائيل للقدس الرشقية ،حيث يعيش السكان العرب ،غري قانوين وغري معرتف به
دوليا ،فإن احلولية تعترب املدينة كيانًا موحدً ا بعرضها بيانات عن العرب واليهود كام لو أهنم ينتمون إىل
ً
الفضاء اجليوسيايس نفسه .وتتضمن الدراسة اإلرسائيلية ،باإلضافة إىل دمج السكان العرب يف القدس
الرشقية يف إحصائها السكاين ،ضواحي هيودية عدة واقعة خارج حدود  1967للمدينة ،وتتضمن كذلك
نواحي عربية أخرى تقع خارج اخلط األخرض .ونتيجة هذه البنية السكانية هي أن عدد اليهود يف القدس
يصل إىل  429.000نسمة بينام يصل عدد العرب إىل  193.000نسمة .ولذلك ،فإن دعاة ضم األجزاء
Meron Benvinisti, “Bikini on Jerusalem’s Beach,” Haaretz, 29/7/1999. (Internet English Edition).
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العربية من املدينة ،عرب إعادة تعريف حدود القدس ،قادرون عىل إظهار أن القدس ،كعاصمة إلرسائيل،
مدينة ذات أغلبية «هيودية»ّ ،
يشكل العرب فيها أقلية واليهود أغلبية واضحة.

وينرش املكتب املركزي لإلحصاء ،وهو اهليئة اإلحصائية الرسمية للسلطة الفلسطينية ،حولية القدس
الفلسطينية التي ،باإلضافة إىل هدفها العلمي املعلن وهو توفري بيانات عن السكان العرب يف القدس
ألغراض األبحاث والسياسات ،تشكك يف املزاعم اإلرسائيلية بالسيادة عىل اجلزء العريب من املدينة.
ويتب ّنى املكتب املركزي لإلحصاء تعري ًفا خمتل ًفا للقدس ،باستخدام التقسيم العثامين للبالد إىل حمافظات.
ضمتها إرسائيل ،فضلاً عن أجزاء
ولذلك ،فإن حمافظة القدس تشري إىل القدس الرشقية والضواحي التي ّ
أخرى تقع يف الضفة الغربية التي ّ
تشكل األجزاء املتبقية من الوحدة اإلدارية املعروفة باسم حمافظة القدس.
وتظهر مقارنة بني النرشتني أن عدد الفلسطينيني من السكان العرب يف املدينة أعىل بنحو  15.000نسمة
من العدد الذي قدمه مكتب اإلحصاء املركزي اإلرسائييل.

وكام ذكر مدير املكتب املركزي لإلحصاء يف مقدمة حولية القدس ،فإن «للقدس وتوفري أفضل البيانات
اإلحصائية املمكنة عنها أمهية خاصة يف هذه املرحلة الدقيقة واحلرجة ،أي مفاوضات الوضع النهائي التي
ّ
تشكل فيها القدس إحدى الركائز األساسية واملحور البالغ األمهية من جدول أعامهلا»( .((4وباإلضافة
إىل توفري املؤرشات اإلحصائية املعتادة ،شمل اإلحصاء الفلسطيني بيانات عن بطاقات اهلوية املصادرة
من سكان املدينة العرب ،وعدد السكان الذين اعتقلتهم قوات االحتالل اإلرسائييل ،والضحايا العرب
نتيجة املواجهات مع قوات األمن اإلرسائيلية ،وعدد املنازل العربية التي ُهدمت يف مدينة القدس .وتشري
احلولية كذلك إىل أن العمل الفعيل للمكتب املركزي لإلحصاء يف القدس تعرقل بسبب إغالق املكتب
يف املدينة يف سنة  1995يف إثر صدور قانون إرسائييل هبذا اخلصوص ،وتاله قانون آخر سنة  1997يمنع
السكان العرب يف املدينة من املشاركة يف عمليات اإلحصاء التي ينفذها املكتب املركزي لإلحصاء(.((4
وبعبارة أخرى ،أصبح اختيار األشخاص الذين يجُ رون التعداد ،وهو مهمة علمية ،جز ًءا من احلرب
األيديولوجية بشأن ادعاءات السيادة عىل القدس.

إن ما يميز اخلطاب القومي اإلرسائييل ،املسؤول عن صوغ التصنيف السكاين ،هو احلظر الذي يفرضه عىل
استخدام كلمة «فلسطيني» عند اإلشارة إىل األقلية الفلسطينية من مواطني إرسائيل؛ ففي الفرتة -1948
 ،1967كانت صفة فلسطيني ّإما ُألغيت من املفردات اإلرسائيلية (أتذكر كلامت غولدا مائري التي طاملا
وإما اس ُتخدمت لإلشارة إىل «اإلرهابيني» بني
استشهد هبا« :ليس هناك يشء اسمه الشعب الفلسطيني»)ّ ،
الالجئني الفلسطينيني الذين يعيشون يف دول اجلوار ويشنون هجامت ضد أهداف إرسائيلية .ويف الوقت
احلارض ،تُط َلق تسمية فلسطيني فقط عىل الذين يعيشون يف الضفة الغربية وقطاع غزة .وال يقترص هذا
اإلمجاع عىل اخلطاب الرسمي ،بل يمتد ً
أيضا إىل علامء االجتامع اإلرسائيليني الذين يبحثون يف األقلية
الفلسطينية يف إرسائيل .ومع استثناءات قليلة جدً ا ،وحتى وقت قريب إىل حد ما ،كان هؤالء يتجنبون
ً
أيضا استخدام لفظة «فلسطيني» ويفضلون «عرب إرسائيل» .وليس هلذا التصنيف ،الذي يعكس
األيديولوجيا السائدة ،عالقة بالواقع أو بكيف تشعر األقلية بنفسها ،بقدر ما له عالقة بسياسة التجزئة
وفك ارتباط السكان األصليني بأرض فلسطني وببقية الشعب الفلسطيني.
47 Statistical Yearbook: Jerusalem, 1998 (Ramallah, Palestine: Palestinian Central Bureau of Statistics, 1999).
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زود الدولة بوسيلة لفرض سيطرهتا عىل سكاهنا عرب حتديد هوية
إذا كان اإلحصاء السكاين يف جانب منه قد ّ
ُ
رعاياها ومن ينبغي تعداده كمواطن ،فإنه ُيستخدم يف جانب آخر لتأكيد درجة من التمثيل أنكرت حتى
املستعمر .واملثل القائل «ثمة قوة يف األرقام» هو الذي يفرس رغبة األمم بعد االستعامر
اآلن عىل الشعب
َ
واألقليات املحرومة يف تأكيد رشعيتها عرب إحصاء سكاهنا .ويغدو إحصاء السكان الفعل األكثر رمزية
يف بناء الدولة؛ ففي احلالة الفلسطينية ،وبعد اتفاق أوسلو سنة  1993وتأسيس السلطة الفلسطينية،
كان املكتب املركزي لإلحصاء بني أول املؤسسات التي جرى إنشاؤها .ومنذ ذلك احلني أطلق املكتب
طموحا هو إجراء اإلحصاء السكاين بإنتاج مسوح فصلية عن مشاركة العاملة ،وإحصاء السكان،
برناجمًا
ً
واحلسابات القومية ،وكثري من اإلحصاءات والتقارير املتخصصة .ويف فرتة ما بعد أوسلو ،ارتدى مرشوع
إجراء إحصاء للسكان الفلسطينيني عىل يد الفلسطينيني أنفسهم أمهية سياسية واع ُترب عالمة عىل التمكني
الوطني .ورأى إدوارد سعيد مثلاً رضورة هذا اإلحصاء كوسيلة لتأكيد حضور الفلسطينيني عىل الساحة
بغض النظر عن تشتتهم ونطاق السلطة التي يعيشون يف ظلها .وبالتايل فإن اإلحصاء الفلسطيني
العامليةّ ،
الشامل ،الذي يمثّل االنتامء القومي ،هو بالنسبة إليه ذاك الذي يسجل أعداد الشعب الفلسطيني يف مجيع
أنحاء العامل ،وال يقترص عىل من هم حتت سيطرة السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة حيث
وردا عىل هذه االنتقادات ،أصدر رئيس السلطة الفلسطينية يارس
يعيش ربع الشعب الفلسطيني فقط(ًّ .((4
عرفات مرسو ًما يف سنة  1998ك ّلف املكتب املركزي لإلحصاء بتسجيل عدد الفلسطينيني ومواقعهم
أينام ِ
وجدوا ((5(،وهي ممارسة شبيهة متام ًا بام يقوم به مكتب اإلحصاء املركزي اإلرسائييل الذي يعرض يف
تقاريره بانتظام بيانات عن توزيع اليهود يف مجيع أنحاء العامل.
إضافيا للنقاشات املعتادة
وما جيعل احلالة الفلسطينية جديرة بالدراسة السوسيولوجية هو أهنا توفر ُبعدً ا
ً
بشأن املدى السيايس من جانب احلكومات الوطنية لعملية بناء اإلحصاء السكاين .ولدينا هنا مثال
لتدخل إحدى احلكومات (إإلرسائيلية) بشدة يف بناء املؤرشات السكانية لكيان سيايس آخر (السلطة
ّ
الفلسطينية) .وكام رأينا حتى اآلن ،وألن الرصاع بني اإلرسائيليني والفلسطينيني هو يف جوهره رصاع
ينطوي عىل أناس ومطالبات باألرض ،فقد كان لزا ًما عىل مفاوضات السالم احلالية يف الرشق األوسط
أن تتعامل مع هذه القضايا بشكل ملموس .وهكذا ،بعد توقيع إعالن املبادئ سنة  ،1993أبرم اجلانبان
مفصلاً للقضايا السكانية؛ فاملادة  28من هذا االتفاق ،وعنواهنا
اتفا ًقا
مرحليا يف سنة  1995شمل وص ًفا ّ
ً
«سجل وتوثيق السكان» ،حتدد طريقة نقل سجل السكان من السلطات اإلرسائيلية إىل السلطة الفلسطينية،
وكيفية إبالغ إرسائيل يف املستقبل بأي تغيريات يف وضع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة .وجيب أن تس ّلم
بطاقات اهلوية التي أصدرهتا السلطة الفلسطينية للسكان الفلسطينيني اخلاضعني لواليتها إىل السلطات
اإلرسائيلية .وبحسب االتفاق« ،تُنقل أرقام بطاقات اهلوية اجلديدة ونظام الرتقيم إىل اجلانب اإلرسائييل»،
و«يبلغ اجلانب الفلسطيني إرسائيل بكل تغيري يف سجل السكان ،بام يف ذلك ،بني مجلة أمور ،أي تغيري يف
مكان إقامة أي مقيم»( .((5وجيب اإلبالغ بانتظام عن أي تغيريات يف املعلومات املتعلقة بجوازات السفر
أو وثائق السفر التي يستخدمها السكان الفلسطينيون إىل إرسائيل كذلك .وينبغي إعطاء موافقة إرسائيلية
49 Zacharia, “ Power in Numbers”.
50 Statistical Yearbook: Jerusalem, 1998.
51 Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip: Washington, D.C., September 28, 1995
(Ramallah, Palestine: Palestine Liberation Organization, Department of Negotiations Affairs, 1995), pp. 114-115.
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مسبقة قبل إصدار تصاريح للزوار الذين يطلبون وضع إقامة دائمة يف األرايض الفلسطينية .وبالتايل،
يصبح اتفاق أوسلو ،يف جانب منه ،أداة ملراقبة السكان من جانب إرسائيل:

«يزود اجلانب الفلسطيني إرسائيل  ...بانتظام باملعلومات التالية املتعلقة بجوازات السفر /وثائق السفر
وبطاقات اهلوية:
(أ) يف ما يتعلق بجوازات السفر /وثائق السفر :االسم الكامل ،واسم األم ،ورقم بطاقة اهلوية ،وتاريخ
امليالد ،واجلنس ،واملهنة ،ورقم جواز السفر /وثيقة السفر وتاريخ إصداره ،وصورة فوتوغرافية حديثة
للشخص املعني.
(ب) يف ما يتعلق ببطاقات اهلوية :رقم بطاقة اهلوية ،واالسم الكامل ،واسم األم ،وتاريخ امليالد ،واجلنس،
والدين ،وصورة فوتوغرافية حديثة للشخص املعني»(.((5

 -4إحصاء الالجئين

ثمة جمال آخر هو يف إحصاء السكان ذو أمهية خاصة :إحصاء الالجئني الذين ّ
يشكلون قرابة  50يف
املئة من الرقم الكيل ،ويبلغ يف مدخل القرن الواحد والعرشين نحو ثامنية ماليني فلسطيني .إن عدد
السكان الالجئني الفلسطينيني وتركيبتهم موضوع خاليف يرتدي معاين سياسية مميزة ،وال سيام يف مرحلة
ما بعد أوسلو وما اندرج فيها من حمادثات تتعلق بالوضع النهائي .وكام هو متوقع ،يصدر اإلرسائيليون
والفلسطينيون تقديراهتم املتباعدة لعدد الالجئني ،بينام تقدم األمم املتحدة واملنظامت الدولية األخرى
أرقامها اخلاصة(.((5

ال لغرض هذه املناقشة عرب الرتكيز ً
سأرضب مثا ً
أوال عىل جهود األنروا ،وهي منظمة ُأسست سنة 1950
حرصا لتلبية حاجات الالجئني الفلسطينيني ،ووضعِ تعريف إداري ملن هو الجئ ومن هو فقري بني
ً
الالجئني املسجلني لدهيا ،وكيف أن هلذا التعريف األخري تداعيات عىل بنية األرسة .فمن رشوط اعتبار
األرسة الالجئة فقرية وإدراجها يف حاالت العرس اخلاصة باألنروا ،وهو رشط أساس لتلقّي احلصص
الغذائية من الوكالة ،أال يكون فيها ذكر بالغ يعيش يف منزل األرسة بسن  60 -18سنة .وتشري ستيفاين
الت عبد اهلل( ((5حمقة إىل أن تعريف األنروا التعسفي للضائقة االقتصادية ال يقرر وفق إمكانية التوظيف
وتوافر فرص العمل ،بل بالقدرة املتوقعة لوكالة الغوث عىل تقديم احلصص الغذائية .ولذلك ،قادت
حماوالت الوكالة احلد من عدد حاالت العرس بسبب حاجات املوازنة واإلدارة إىل تقسيم األرس املمتدة
(بجعل الذكور البالغني خارجها) ،وهو ما زاد عدد األرس النووية والزواج (والطالق) املبكر وعدد األرس
التي تعيلها إناث.

ثانيا هو أن تعريف األنروا اإلداري لالجئ أدى إىل تقديرات متضاربة لعدد الالجئني؛
واألهم من ذلك ً
فمثلاً
تعرف األنروا الالجئ بأنه أي شخص كانت إقامته العادية يف فلسطني وذلك لفرتة سنتني عىل
ّ
 52املصدر نفسه ،ص .115

53 Zureik, Palestinian Refugees, pp. 5-27.
54 Stephanie Latte-Abdullah, «Refugees' Family Structures and UNRWA in Palestinian Camps in Jordan,» Paper
Presented at: The Annual Conference of the Middle East Studies Association of North America, Chicago, December
1998.
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جراء حرب  1948داره ومورد
األقل من إنشاء دولة إرسائيل يف  15أيار /مايو  ،1948و«فقد من ّ
رزقه»( .((5ولكن ليس كل الذين أصبحوا الجئني يف النزاع الذي طال أمده مع إرسائيل ُسجلوا يف
(((5
يسجل
النهاية لدى األنروا ،وتتأرجح تقديراهتم يف سنة  1999حول  3.57مليون نسمة  .ومل َّ
لدى األنروا الفلسطينيون األثرياء الذين أصبحوا الجئني ومل حيتاجوا إىل مساعدة فورية .وال يظهر
يسمى املناطق اخلمس
يف سجالت األنروا الالجئون الذين انتهى هبم املطاف يف أماكن أخرى غري ما ّ
لعمليات األنروا (سورية ،لبنان ،األردن ،الضفة الغربية ،قطاع غزة) .كام أن أولئك الذين نزحوا
داخليا
ً
(احلارض الغائب) يف فلسطني إبان القتال يف سنتي  1948و ،1949وظلوا نازحني إىل يومنا هذا يف ما
أصبح إرسائيل ،ال يظهرون يف تعداد الالجئني اخلاص باألنروا ،عىل الرغم من أن األخرية مل تدرجهم
حتى أهنت إرسائيل سلطة الوكالة عليهم يف سنة  .1952كذلك ،ال يشمل سجل األنروا أولئك الذين
ُهجروا يف حرب  ،1967أو الذين فقدوا ،نتيجة أنظمة االحتالل اإلرسائييل ،وضع اإلقامة بسبب
غياهبم عن األرايض املحتلة إىل ما بعد الفرتة املسموح هبا .وهذا إمجالاً يضيف أكثر من مليون الجئ
وأخريا ،جتدر اإلشارة ً
أيضا إىل أن التمييز بني اجلنسني يقع يف
إىل الرقم اإلمجايل اخلاص باألنروا(.((5
ً
صلب إجراءات األنروا اإلدارية لإلحصاء السكاين؛ فأبناء الالجئات الفلسطينيات املتزوجات من غري
الالجئني يفقدون وضعية الالجئ لدى الوكالة(.((5
لقد ظهر مثال واضح عىل التفاعل بني الديموغرافيا والسياسة أكثر من مرة يف أثناء مفاوضات السالم يف
الرشق األوسط بني إرسائيل والفلسطينيني بشأن مسألة ِّمل شمل األرس وعودة الفلسطينيني النازحني يف
إثر حرب  .1967فلدى مناقشة طرائق العودة ،تفجرت مشكلة تعاريف كبرية ال تزال بال حل حتى يومنا
هذا ،وهي «تعريف األرسة»؟ فقد أرصت إرسائيل ،مثلاً  ،عىل أن «األرسة» تعني أرسة نووية ،ولتحقيق ِّمل
شمل العائالت ،جيب أن يكون األطفال دون سن السادسة عرشة ،يف حني أكد املفاوضون الفلسطينيون
أن األرسة وفق الثقافة واملامرسة العربية تشمل األفراد املبارشين واملمتدين .ومن الواضح أن كل تعريف
يؤثر يف عدد أعضاء األرسة النازحة وفئتهم ،وهل ُيسمح هلم بالعودة إىل ديارهم ومتى(.((5

فتبعا ملن يقوم بالعد وللفئات املستخدمة ،نجد
إن إحصاء الفلسطينيني عمل سيايس مشحون باجلدل؛ ً
خالفات حول عدد الفلسطينيني املوجودين ،وتوزيعهم اجلغرايف ،ونوع املواطنة التي يمكن أن يطالبوا
به ،وهل يمكن تصنيفهم عىل أهنم الجئون أو غري الجئني ،وهل مطالبتهم بم ْلكية األرض يف فلسطني
تسوى
جرا .وهذه النزاعات ال ّ
قانونية أم ال ،وهل لدهيم احلق يف العودة إىل ديارهم أم إىل وطنهم ،وهلم ًّ
باالعرتاض عىل احلقيقة .وكام يذكرنا باحثو اإلثنيات ،يعكس إنتاج البيانات والسجالت الرسمية نيات
اهليئة الرسمية يف املقام األول(.((6

55 Zureik, Palestinian Refugees.
56 United Nations Relief and Works Agency (UNRWA), Registration Statistical Bulletin for the First Quarter 1999
(1/1999) (Amman, Jordan: UNRWA, Department of Relief and Social Services, 1999).
57 Zureik, Palestinian Refugees.
58 Christine M. Cervenak, “Promoting Inequality: Gender-Based Discrimination in UNRWA’s Approach to Palestine
Refugee Status,” Human Rights Quarterly, vol. 16, no. 2 (May 1994), pp. 300-374.
59 Salim Tamari, Palestinian Refugee Negotiations: From Madrid to Oslo II, Final Status Issues Paper (Washington,
DC: Institute for palestine Studies, 1996).
”60 Adam Ashforth, “Reckoning Schemes of Legitimation: On Commissions of Inquiry as Power/Knowledge Forms,
Journal of Historical Sociology, vol. 30, no. 1 (March 1990), pp. 1-22.
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تُربز املناقشة أعاله املشكالت التي واجهها متثيل األقليات يف اإلحصاءات السكانية ملختلف البلدان.
فمن جهة ،يناضل الفلسطينيون باستمرار لتمييز أنفسهم من املجتمع املحيط ،وجياهدون لتحقيق التكافؤ
العددي النسبي مقارنة باملجموعة الغالبة ،ولكن هذه العملية تتم يف األنظمة اإلدارية احلالية التي متتلك
مربرات إلخضاعهم ملزيد من إجراءات املراقبة والتصنيف السكاين.

ً
ثالثا :الحدود والمناطق الحدودية وبناء الدولة
 -1المناطق الحدودية في أنظمة االستيطان

إن مناقشة احلدود اجلغرافية ( )bordersواحلدود الفاصلة ( )boundariesواملناطق احلدودية ()frontiers
أمر أساس لفهم تشكيل الدول عمو ًما؛ فعادة ما تُستخدم املناطق احلدودية واحلدود الفاصلة يف حالة
«الدول التقليدية» واحلدود اجلغرافية يف حالة الدول القومية .فاحلدود اجلغرافية تعكس ّ
تشكل وحدات
جغرافيا خاضعة لتنظيم دقيق ،أو ،باستخدام «مصطلحات» غيدنز« ،مراقبة بالغريزة».
إدارية حمددة
ً
(((6
وهي ترسم حدود السلطان القضائي بني الدول  .وترتبط املناطق احلدودية ،من ناحية أخرى ،بالدول
ّ
التشكل أو باملجتمعات اإلقطاعية والتقليدية .وهي قد تكون خارجية ،كام هي احلال
القومية يف مرحلة
عندما حتاول دولة توسيع أراضيها ،أو داخلية للوحدة اجليوسياسية قيد النظر ،كام هي احلال عندما
ٍ
وأخريا ،فإن احلدود الفاصلة قابلة لالخرتاق أو
أراض واقعة حتت سيطرهتا.
تسعى دولة إىل استيطان
ً
هي «جوانب دينامية للدولة ،حيث تسعى مجيع الدول القوية إىل توسيع انتشارها املكاين ،فيام تتقلص
الدول املنحدرة إىل معامل أرض مادية يمكن بسهولة الدفاع عنها»( .((6وينظر المار وتومسون إىل «املنطقة
احلدودية ال بصفتها حدً ا أو ً
خطا ،بل باعتبارها أرايض أو نطاق تفسري( )zone of interpretationبني
جمتمعني متاميزين مسبقًا»( ،((6ويالحظان ما ييل يف ما يتعلق بإرسائيل:
«إن أحدث مقاربة معارصة هلذا النوع من املناطق احلدودية التي تناوهلا هذا الكتاب ،حيث تتسابق
املجتمعات املتنافسة للسيطرة عىل األرض ،نجدها ربام يف إرسائيل .فعىل الرغم من التاريخ املبكر املعقَّد
للعالقات بني اليهود والعرب ،فإن الوضع املعارص هو يف جوهره نتاج هجرة هيودية حديثة إىل أراض كان
العرب يسيطرون عليها منذ قرون عديدة .إهنا حالة مناطق حدودية ذات خصائص كثرية ستكون مألوفة
لقراء هذا الكتاب :استيطان من قبل شعب ذي تكنولوجيا متفوقة عىل تكنولوجيا السكان «األصليني»
ويستطيع احلصول عىل مهارات الغرب الصناعي ومنتجاته ورأس ماله؛ وإنشائه رأس جرس يف ظل
الوجود االستعامري؛ وسيطرته عىل الدولة ما بعد االستعامر؛ وانتصاراته يف حروب احلدود؛ وإخضاع
تلك املتبقية وعزهلا .وال تزال املناطق احلدودية اإلرسائيلية «مفتوحة» وتشهد غارات وغارات مضادة عىل
احلدود الفاصلة املتنازع عليها .ويبقى أن نرى هل ستصبح دولة إرسائيل آمنة عند إغالق هذه احلدود ،أم
أهنا ستكون رسيعة الزوال ،مثل املستوطنات البيضاء يف جنوب أفريقيا»(.((6
61 Giddens, A Contemporary Critique of Historical Materialism, vol. 2: The Nation-State and Violence.

 62املصدر نفسه ،ص .51-49

63 Howard Lamar and Leonard Thompson, eds., The Frontier in History: North America and Southern Africa Compared
(New Haven: Yale University Press, 1981), p. 7.

 64املصدر نفسه ،ص .313-312
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هتدف احلدود ،قبل أي يشء آخر ،إىل فصل الناس (والدول) وتنظيم حركتهم .وألهنا ترسم سيادة
دورا مهماً يف إعادة إنتاج الدول  -السكان واالقتصاد عىل السواء .وهلذا
الدولة ،فإهنا تؤدي أيض ًا ً
السبب ،حترص الدول عىل إطالق تسمية حدود عىل مجيع نقاط العبور ما دامت تؤثر يف سيادة
الدولة عرب التحكم يف األرض وحركة الناس والبضائع .واستناد ًا إىل اهلدف املعلن ،وهو «الفصل
بني الشعبني» ،رشعت احلكومة اإلرسائيلية ،استعداد ًا ملحادثات الوضع النهائي يف الرشق األوسط
(((6
يسميه بنفينستي
وهي املحادثات التي تشمل السيادة واحلدود والالجئني وأمور ًا أخرى ،بإقامة ما ّ
«احلدود الرخوة» بني األرايض الفلسطينية وإرسائيل .وتشبه هذه النقاط احلدودية الداخلية بني جيوب
أساسا بـ«التفسري»،
غري متصلة من املناطق الفلسطينية وإرسائيل «منطقة التفسري» ،حيث تقوم إرسائيل
ً
ألهنا حتافظ عىل التفوق العسكري وتبقى املسؤولة عن السيطرة عىل من يستطيع ومن ال يستطيع املرور
عرب هذه النقاط .ويلفت بنفينستي االنتباه إىل الروابط بني احلدود الداخلية (الرخوة) واحلدود الدولية،
التي تسيطر عليها إرسائيل ً
أيضا:
«إن السيطرة عىل اإلطار اخلارجي أمر أساس السرتاتيجية أوسلو ،ألن الفلسطينيني إذا سيطروا حتى عىل
معرب حدودي واحد  -واكتسبوا القدرة عىل احلفاظ عىل عالقات مبارشة مع العامل اخلارجي  -فإن خطوط
الفصل الداخلية تصبح حدود دولة كاملة ،وسوف تفقد إرسائيل سيطرهتا عىل مرور الناس والبضائع.
ويستلزم خرق النظام اخلارجي إنشاء جمموعة واسعة من العقبات املادية ونقاط العبور واحلواجز اجلمركية
بني جيوب من «الفصل الداخيل» ،وسيكشف عبثية احلدود امللتوية وغري املتسلسلة للكانتونات العرقية
التي تستند عليها أطراف املستوطنة الدائمة كافة»(.((6
يسمى أطروحة ترينر،
وثمة موضوع حموري يف أدبيات املناطق احلدودية واألنظمة االستيطانية ،هو ما ّ
نسبة إىل املؤرخ األمريكي فريدريك ترينر( .((6وتبحث األطروحة يف العالقة بني أخالقيات املناطق
احلدودية والفردية من ناحية ،وبناء القيم الديمقراطية يف الواليات املتحدة من ناحية أخرى .وعىل الرغم
من أن هذه األطروحة تعرضت النتقادات شديدة( ،((6فقد ن ّفذ كيمرلينغ حماولة جريئة لتطبيقها عىل
عدل كيمرلينغ( ((6أطروحة ترينر
«املناطق احلدودية» اإلرسائيلية يف فلسطني .ففي سلسلة من الدراساتّ ،
بإظهار أن «ندرة األرايض»(*) يف فلسطني (عكس الواليات املتحدة حيث كانت األرض وفرية) أرغمت
املستوطنني الصهيونيني يف فلسطني قبل سنة  1948عىل تشكيل مؤسسات مجاعية (وليس فردية) تقوم
عىل شعارات قومية تربر إقصاء السكان العرب األصليني وطردهم من األرض .ويقدم بن أليعازر تقويماً
65 Meron Benvenisti, “The Illusion of (Soft Borders),” Haaretz, 14/10/1999. (Internet English Edition).

 66املصدر نفسه.

67 Frederick Jackson Turner, The Frontier in American History, with a Foreword by Ray Allen Billington (New York:
Holt, Rinehart and Winston, 1962).

 68انظرShlomo Hasson, “From Frontier to Periphery in Israel: Cultural Representations in Narratives and Counter- :
Narratives,” in: Oren Yiftachel and Avinoam Meir, eds., Ethnic Frontiers and Peripheries: Landscapes of Development
and Inequality in Israel (Boulder, Colo.: Westview Press, 1996).
69 Baruch Kimmerling: “Boundaries and Frontiers of the Israeli Control System: Analytical Conclusions,” in: Baruch
Kimmerling, ed., The Israeli State and Society: Boundaries and Frontiers, SUNY Series in Israeli Studies (Albany, NY:
State University of New York Press, 1989), and Zionism and Territory: The Socio-Territorial Dimensions of Zionist
Politics, Research Series; no. 51 (Berkeley: Institute of International Studies, University of California, 1983).
(*) باإلنكليزية « »Frontierityوتعني «درجة توافر األرايض احلرة للمستوطنني»( .املرتجم)
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شام ً
ال ألطروحة املناطق احلدودية عىل النحو املطبق يف النقاش الفلسطيني  -اإلرسائييل ،عرب إظهار أنه
عىل الرغم من تشارك «الرائد» يف كتابات ترينر ألمريكا القرن التاسع عرش ومقابله «حالوتس»(*) يف
إرسائيل فكرة «دحر ‘اهلمجية’ بإنشاء مستوطنات زراعية  -األبعد عن املركز هي األفضل  -من أجل
بلوغ املثل األعىل الوطني ،وحتقيق التقدم واحلضارة ،ومواجهة األخطار الكامنة يف البدائية والتخلف
واهلمجية املتمثّلة يف هنود أمريكا الشاملية أو العرب» ،فإن الواقع عىل األرض كان خمتل ًفا متا ًما يف كل
حالة(((7؛ إذ مل يقم االستعامر اإلرسائييل يف فلسطني ،الذي بدأ يف اجلزء األخري من القرن التاسع عرش
وتوسع بداية يف ظل االنتداب الربيطاين يف النصف األول من القرن العرشين والحقًا يف إرسائيل نفسها
َّ
ويف األرايض املحتلة ،عىل الفردية ،كام كانت احلال مع نظريه األمريكي ،بل عىل اجلامعية حيث «كان الفرد
دعى باستمرار إىل املسامهة وإىل تقديم تضحيات شخصية من أجل اجلامعة»( .((7ومل تكن األرايض خالية
ُي َ
من الناس ال يف أمريكا وال يف فلسطني ،وال كان السكان األصليون متخلفني – إال بمصلحات نموذج
«املركزية األوروبية» ربام .واستلهمت النسخة اإلرسائيلية من الريادة ( Halutziutبالعربية) ،سياسات
دولتية وليدة نواهتا أيديولوجيا صهيونية بقيم اجلامعية القومية .وحتقق شكل السيطرة هذا كشكل من
أشكال اهليمنة أحاط باملجتمع اليهودي والشعب الفلسطيني عرب خلق «أسطورة ريادة» تسببت،
يف حالة املجتمع اليهودي كام يؤكد بن أليعازر ،يف طمس اخلط الفاصل بني املجتمع املدين والدولة،
وحد ،يف واقع األمر ،من أفق املعرفة
واألهم «سامهت يف بناء نظام للهيمنة مجع بني اإلكراه والقبول،
ّ
والفعل واملعارضة»(.((7
حتدد املركز)،
وترتافق احلتمية اجلغرافية املوجودة يف أعامل ترينر وكذلك يف أعامل كيمرلينغ (األطراف ّ
مع إمهال مفاهيمي ملكان السكان األصليني (اهلنود احلمر والعرب الفلسطينيني) كطرف يف الرصاع عىل
األرض .عالوة عىل ذلك ،وبدلاً من تقديم املستوطنني اليهود كمجموعة يقودها مثال صهيوين متجانس،
يستخدم شافري( ،((7مثلاً  ،إطار االقتصاد السيايس ،ويوضح القاعدة الطبقية للتعبئة السياسية الصهيونية
وبناء األمة ،واملكانة التابعة للمهاجرين اليهود غري األوروبيني وللفلسطينيني فيها(.((7
تقع السيطرة املكانية يف صلب بناء الدول االستيطانية واملجتمعات املنقسمة بشدة .وكام ذكر عدة باحثني
آخرين أعاله( ،((7انخرطت دولة إرسائيل منذ إنشائها يف ممارسة سيطرة مكانية داخلية يف مواجهة السكان
(*) «حالوتس» يف العربية تعني «رائد»( .املرتجم)

”70 Uri Ben-Eliezer, “State Versus Civil Society? A Non-Binary Model of Domination through the Example of Israel,
Journal of Historical Sociology, vol. 11, no. 3 (September 1998), pp. 374-375.

 71املصدر نفسه ،ص .375
 72املصدر نفسه ،ص .373

73 Gershon Shafir, Land, Labor, and the Origins of the Israeli-Palestinian Conflict, 1882-1914, Cambridge Middle East
library; 20 (Cambridge, [England]; New York: Cambridge University Press, 1989).
74 Uri Ram, “The Colonization Perspective in Israeli Sociology: Internal and External Comparisons,” Journal of
Historical Sociology, vol. 6, no. 3 (September 1993), p. 337.
”75 Ghazi Falah, “Re-Envisioning Current Discourse: Alternative Territorial Configurations of Palestinian Statehood,
Canadian Geographer, vol. 41, no. 3 (September 1997), pp. 307-330; Oren Yiftachel, “The Internal Frontier: Territorial
Control and Ethnic Relations in Israel,” Regional Studies, vol. 30, no. 5 (1996), pp. 493-508, and Rassem Khamaissi,
Planning and Housing among Arabs in Israel (Tel-Aviv: International Centre for Peace in the Middle East, 1990) [in
Hebrew].
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الفلسطينيني األصليني .وتنطوي هذه املحاولة لـ«تنقية املكان» ،وفق تعبري سيبيل( ،((7عىل ترتيب اجتامعي
ومكاين عن طريق «التأطري» و«التصنيف» .وكلام كان التصنيف والتأطري يف الرتتيب االجتامعي للمكان
جتانسا وزادت صعوبة قبول دخول عنارص «أجنبية» إليه .ويدل ضعف التأطري
أقوى ،كان املكان أكثر
ً
والتصنيف ،من جهة أخرى ،عىل ضبابية احلدود ،ويسمح بقبول الغموض والتنوع يف بناء حمتوى املكان.
ويركز سيبيل عىل دور النزعة االستهالكية يف خلق جمموعات اجتامعية متجانسة تؤدي إىل ممارسات إقصائية
يف االستهالك ويف املوقع السكني .وما حيفز تنقية املساحة اإلرسائيلية ،من جهة أخرى ،هو يف املقام األول
املخاوف األيديولوجية املتعلقة بالسيطرة عىل السكان والتنافس عىل األرض .وهتدف التدابري املختلفة التي
طبقتها الدولة ،بد ًءا بقوانني تقسيم املناطق وم ْلكية األرض وانتها ًء بمصادرة الدولة للممتلكات هبدف
االستخدام «العام» واحلاجات األمنية ،إىل ضامن تصنيف وتأطري قويني للمكان والناس .وهذا ال يعني
أن املخاوف األيديولوجية حتدد ،بحكم الوقائع ،نتيجة الرصاع عىل السيطرة عىل املساحة ،فالتفاعل بني
األيديولوجيا واالقتصاد قد جيلب عواقب غري مقصودة ويؤدي إىل إعادة تعريف السيطرة املكانية .وتقدم
دراسة رابينوفيتش للنارصة العليا ،وهي بلدة ذات أغلبية هيودية تطل عىل مدينة النارصة العربية ،مثالاً
عمليا
ً
واضحا عىل هذه احلالة .يقول رابينوفيتش« :هكذا يظهر عامل العقارات بوصفه الساحة الرئيسة التي تصاغ
ً
(((7
فيها العالقات بني اإلرسائيليني والفلسطينيني» ؛ فعىل الرغم من أن فضاء النارصة العليا ،وهي مستوطنة
هيودية أنشئت يف اخلمسينيات عىل أراض عربية مصادرة ،مغلق أمام السكان الفلسطينيني ،فإن هؤالء متكنوا
من رشاء عقارات واالنتقال إىل البلدة وإن بأعداد صغرية انتهى هبا األمر إىل العيش يف أحياء معزولة متا ًما.
وما حيدد النتيجة النهائية يف السيطرة عىل املكان هو «اليد اخلفية» للسوق ،حيث تغري العروض السخية
السكان اليهود لبيع املنازل للفلسطينيني .وهذه املامرسات الناجحة يف املقاومة من جانب الفلسطينيني ال
ترتجم عىل الساحة الوطنية إلحداث تغيري يف موقف السكان الفلسطينيني التابع يف إرسائيل.
 -2مراقبة األجساد

وتدعي
ليس إحصاء الناس وبناء احلدود سوى اثنتني من ممارسات عدة تتخذها الدول إلدارة مواطنيهاّ .
الدول ً
أيضا ،أو «حتتضن»( ،((7مواطنيها لتوفري اخلدمات االجتامعية هلم ،ورصد نشاطهم ،ومجع الرضائب
(((8
(((7
وتتبع حركتهم  .ويعبرّ غيدنز عن وجهة نظر مماثلة بتأكيده أن هناك تطابقًا بني حقوق املواطنة
منهمّ ،
واملراقبة .وباستخدام تصنيف مارشال الثالثي للحقوق ،يربط غيدنز حفظ األمن (الرشطة) ،وهو شكل
من أشكال املراقبة ،باحلقوق االجتامعية ،يف حني ُيربط «الرصد االنعكايس» الذي متارسه «السلطة
اإلدارية للدولة» باحلقوق السياسية ،وتتعلق «إدارة اإلنتاج» ،كشكل ثالث من أشكال املراقبة ،باحلقوق
االقتصادية .وهناك نوعان إضافيان من احلقوق ،ال يناقشهام غيدنز ،لكنهام أصبحا مهمني جدً ا يف سياق
العوملة ،ومها احلقوق الثقافية واحلق يف التنقل ضمن الدول ويف ما بينها .ولتج ّنب حرف املناقشة عن
مسارها ،لن أناقش اجلدل الدائر حول احلقوق الثقافية( ((8إال للقول إهنا يمكن أن تُدرج ضمن احلقوق
76 Sibley, “Survey 13: Purification of Space”.
77 Dan Rabinowitz, Overlooking Nazareth: The Ethnography of Exclusion in Galilee, Cambridge Studies in Social and
Cultural Anthropology; 105 (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1997), p. 52.
 78انظرJohn Torpey, “Coming and Going: On the State Monopolization of the Legitimate (Means of Movement),” :
Sociological Theory, vol. 16, no. 3 (November 1997), pp. 239-259.
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االجتامعية ،عىل الرغم من أهنا متميزة يف كوهنا مبنية عىل ضامن احلقوق اجلامعية ال الفردية .و من ناحية
أخرى ،يندرج احلق يف التنقل ،أي السفر ومغادرة مكان اإلقامة والقدرة عىل العودة إليه من دون عوائق،
ضمن نطاق احلقوق االجتامعية والسياسية (قد يقول البعض حقوق اإلنسان) ،حيث متارس الدولة
املراقبة عرب مزيج من السلطة اإلدارية وحفظ األمن .ويقدم توريب مسامهة مفيدة يف هذا الصدد ،بمالحظة
أن «أنظمة التسجيل واإلحصاءات ،وما شابه ذلك  -إىل جانب الوثائق كجوازات السفر وبطاقات اهلوية
التي ترقى إىل نسخ متنقلة من «امللفات» [باملعنى الذي يستخدمه ماكس فيرب] التي تستخدمها الدول
لتخزين املعلومات عن رعاياها  -كانت بالغة األمهية يف جهود الدول الحتضان مواطنيها( .((8و ُيعترب
الفرد مواط ًنا إذا ظهر يف سجل السكان .وإذا كان فيرب قد وصف الدولة من حيث ممارسة «احتكار وسائل
العنف املرشوعة» ،ورأى ماركس الرأساملية عىل أهنا احتكار مل ْلكية وسائل اإلنتاج ،فإن توريب خيطو خطوة
داخليا أكان أم عرب احلدود
ويشخص دور الدولة يف «احتكار الوسائل املرشوعة» حلركة رعاياها،
أبعد
ّ
ً
الوطنية ،كسمة بالغة األمهية للدولة القومية احلديثة وخللق اهلويات الوطنية.

ومن املهم التشديد عىل طبيعة املراقبة ،وهي ذات وجهني؛ فعىل الرغم من أن هدفها الرئيس هو الرصد
ّ
متكينيا كذلك .وهذا واضح يف الربط بني احلقوق واملراقبة كام وصفه غيدنز أعاله،
والتحكم ،فإن هلا ُبعدً ا
ً
ومن خالل مفهومه عن «جدلية السيطرة» عمو ًما .وعىل املنوال نفسه ،فإن ملفهوم توريب لـ «احتضان»
الدولة للمواطن ما يربره عىل أساس تقديم مجيع أنواع اخلدمات .ويف احلالة التي أمامنا ،فإن إلصدار
بطاقات هوية للفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،وهو بال شك رمز للمراقبة بامتياز ،أثر متكيني
كذلك .ويمكن أن يطالب حاملو بطاقات اهلوية ببعض احلقوق من سلطات االحتالل ،ويف القدس
الرشقية من النظام القانوين اإلرسائييل نفسه .ويف احلالتني ،يمكن أن يامرس حاملو بطاقات اهلوية التي
ومقيدة .ويف واقع األمر ،متثّل بطاقة اهلوية
تصدرها إرسائيل بعض احلقوق ،وإن كانت ذات طبيعة حمدودة َّ
إحدى الوثائق املطلوبة أكثر من غريها ويسعى إليها السكان الفلسطينيون اخلاضعون ملراقبة شديدة.

يتصور ميتشل الدولة بوصفها يف األساس حصيلة جهود مشرتكة يف التصميم  ،ويؤكد أن مرشوع الدولة
«أثرا
ميتافيزيقيا» تشكله املامرسات الفوكوية(*) التأديبية واملؤسسات التي تقوم
ً
ينبغي التفكري فيه باعتباره ً
بإنشائها .إن «الدولة» وفق ميتشل« ،ينبغي أن تعامل كتأثري للعمليات التفصيلية للتنظيم املكاين والرتتيب
الزماين واملواصفات الفنية واإلرشاف واملراقبة ،خيلق عاملًا ظاهر ًيا منقسماً
أساسا إىل دولة وجمتمع»(.((8
ً
عنرصا واحدً ا من الدولة القومية:
وتشكل خطوط الفصل ،التي تعادل احلدود،
ً

«من سامت الدولة القومية احلديثة ،عىل سبيل املثال ،خطوط الفصل .فعرب إنشاء حدود جغرافية وممارسة
ّ
وتشكل كيان وطني .ويتضمن
السيطرة املطلقة عىل احلركة عربها ،تساعد ممارسات الدولة يف حتديد
إنشاء ومراقبة أحد احلدود جمموعة متنوعة من املامرسات احلديثة إىل حد ما  -التسييج املستمر باألسالك
الشائكة ،وجوازات السفر ،وقوانني اهلجرة ،وعمليات التفتيش ،ومراقبة العملة وما إىل ذلك .وتساعد
هذه الرتتيبات الدنيوية ،ومعظمها مل يكن معرو ًفا قبل مئتي سنة أو حتى قبل مئة سنة ،يف صناعة كيان
متسام ،هو الدولة القومية»(.((8
(*) نسبة إىل ميشيل فوكو.

82 Torpey, p. 245.

83 Timothy Mitchell, “The Limits of the State: Beyond Statist Approaches and Their Critics,” American Political
Science Review, vol. 85, no. 1 (March 1991), p. 95.
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يف املجتمعات املنقسمة بعمق ،كجنوب أفريقيا يف عهد الفصل العنرصي وإرسائيل ،تكون السيطرة عىل
املساحة والناس هي اهلدف األسمى .واملنظومة املعقّدة لألذونات وبطاقات اهلوية التي استخدمها يف
ما مىض نظام الفصل العنرصي يف جنوب أفريقيا واستخدمها احلكم العسكري اإلرسائييل حتى سنة
تطبقها عىل فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة،
 1966عىل املواطنني الفلسطينيني وال تزال إرسائيل ّ
هي التي ّ
تنظم املواقع املكانية وحركة الناس .وهي تقوم عىل أساس العرق (يف جنوب أفريقيا) واإلثنية،
والدين ،واألصل القومي (يف إرسائيل) .وخال ًفا لنظام جنوب أفريقيا القديم الذي كان يستند إىل التفوق
العنرصي ،يرتبط استخدام إرسائيل لبطاقات اهلوية بعالمات عرقية ،كام أوضحت هذه الورقة آن ًفا،
بتصور متباين للمواطنة ،حيث تنظم احلقوق والواجبات وفق سياسات الدولة التي يقررها إىل حد بعيد
اإلطار األيديولوجي الصهيوين .ويف صميم هذه األيديولوجيا قانون العودة اإلرسائييل الذي يدعو اليهود
املقيمني يف أي مكان يف العامل إىل اهلجرة إىل إرسائيل ،وحيرم مع ذلك الفلسطينيني حق املواطنة الطبيعي
معينة(.((8
املمنوح لشخص بحكم كونه مقيماً قديماً يف أرض ّ
يف ما ييل ثالثة أمثلة للسيطرة املكانية تؤثر يف املواجهة الفلسطينية  -اإلرسائيلية .األول هو تعليق عىل جهود
ونظرا إىل أن غزة املحتلة،
رشكة سياحية إرسائيلية لإلعالن عن غزة كوجهة «مميزة» للسياح اإلرسائيليني.
ً
ونتيجة التفاق أوسلو ،بقيت حتى وقت قريب يف نظر إرسائيليني كثر جز ًءا من «إرسائيل الكربى» ،فإن
معظم اإلرسائيليني جتنبوها باعتبارها مكانًا يف زيارته خماطرة .وقد أسبغت إقامة احلدود ونقاط التفتيش
موضوعيا :احلدود والسيادة
بني إرسائيل والسلطة الفلسطينية الوليدة ،وفق بنفينستي ،عىل اهلوية ُبعدً ا
ً
انعكاسا هلوية وطنية منفصلة .ففي معظم احلاالت ،جيري خلق هذه اهلوية
عىل األرض ليست بالرضورة
ً
بدلاً من التعبري عنها .وتدفع احلقائق اجليوسياسية ،مهام تكن مصطنعة وسخيفة ،الناس إىل فصل أنفسهم
عاطفيا عن األرض التي كانوا يعتربوهنا وطنهم .ضع شاخصة ُكتبت عليها كلمتا «معرب حدودي» وقرهبا
ً
حراس يرتدون الزي الرسمي وسيشعر أي شخص جيتازها حتماً بأنه يف اخلارج(.((8
يتضمن املثال الثاين رصد حركة العامل الفلسطينيني عرب احلدود بني غزة وإرسائيل؛ فوفق التقارير
األخرية(*) ،تزمع إرسائيل تنظيم حركة هؤالء بإدخال نظام رصد بيومرتي يعتمد التعريف الوراثي
والشبكي .وسيضاف إىل هذا النظام بطاقة هوية ذكية حيملها كل عامل فلسطيني يعرب احلدود وتضم
(((8
معلومات أساسية مفصلة عن حاملها ،وسيتم مطابقتها
حاليا
ً
أوتوماتيكيا مع البيانات الوراثية  .وجيري ً
إعداد نظام مماثل لفحص العامل األجانب الذين يدخلون إرسائيل ،واملواطنني الفلسطينيني املسافرين
عرب املمر املتفق عليه حديثًا بني الضفة الغربية وقطاع غزة .وهنا ً
أيضا ستكون إرسائيل هي املسؤولة عن
تركيب هذه التكنولوجيا وتشغيلها( .((8كام أن أفراد اجليش اإلرسائييل يسيطرون (من خلف مرآة أحادية
االجتاه) عىل مطار غزة الذي يقع ظاهر ًيا يف األرايض الفلسطينية ،وستكون إرسائيل مسؤولة عن مراقبة
ميناء غزة ،إذا بني ،وفور انتهاء بنائه.
وأخريا ،يدور املثال الثالث حول تكنولوجيا السيطرة التي تضبط عبور احلدود من جرس أللنبي عىل هنر
ً
مبهرا،
ا
«ظهور
املعلقني
أحد
يه
يسم
ما
اجلرس
هذا
ويظهر
وإرسائيل.
األردن
بني
يفصل
الذي
األردن
ً
ّ
ً
85 Dan Rabinowitz, “Addressing the Balance from within,” Haaretz, 28/7/1999. (Internet English Edition).
86 Meron Benvinisti, “Gaza as an Exotic Place,” Haaretz, 26/3/1999. (Internet English Edition).

(*) يعود تاريخ املقال إىل سنة ( .2001املحرر)

87 Mathew Kalman, “Israelis Use High Tech to Track Palestinians,” Globe and Mail, 30/3/1999, pp. A-19.
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أوها ًما مطلقة» يف واقع افرتايض( .((8ويف صلب املوضوع هنا الطريقة التي تنظم هبا إرسائيل والسلطة
الفلسطينية حركة الفلسطينيني الذين يريدون عبور اجلرس من األردن يف طريقهم إىل الضفة الغربية وقطاع
غزة .ويصف ليفي بتفصيل دقيق كيف ختفي مراقبة احلدود من ِقبل السلطة الفلسطينية ممارسة إرسائيل
يسميه ليفي «مساحات افرتاضية» ،حيث ال يرى
للسلطة احلقيقية .وتعمل رشطة احلدود الفلسطينية يف ما ّ
ّ
سوى املوظفني الفلسطينيني املسؤولني عن مراقبة جوازات السفر والذين حيتكون بالسكان الفلسطينيني.
فبعد استالم وثائق السفر من الفلسطينيني العابرين ،وبدلاً من إجراء التفتيش املعتاد قبل إعادة الوثائق
إىل أصحاهبا ،مترر الرشطة الفلسطينية جوازات السفر عىل مفتيش احلدود اإلرسائيليني الذين يعملون
متخ ّفني خلف مرايا أحادية االجتاه .والقرار النهائي يف السامح باملرور أو عدمه يعود إىل اإلرسائيليني.
ووفق ليفي ،ترجع أسباب هذا «الواقع االفرتايض» إىل ثالثة عوامل :اتفاق أوسلو الذي ينص عىل
ألاّ يكون هناك أي اتصال بني املسافرين الفلسطينيني والرشطة اإلرسائيلية؛ وإرصار إرسائيل ،بصفتها
صاحبة السلطة احلقيقية يف هذه املعادلة ،عىل أن تبقى مسؤولة عن احلدود ألسباب أمنية؛ وكوهنا مدركة
دورا رمز ًيا ملامرسة
لرضورة احلفاظ عىل حد أدنى من كرامة موظفي املعابر الفلسطينيني ،فإهنا متنحهم ً
السلطة عرب إخفاء موظفيها عن املشهد العام .وال بد من اإلشارة ،مع ذلك ،إىل أنه يف أثناء مناقشة املسألة
مع فلسطينيني يعربون جرس أللنبي بانتظام ،ذكروا يل أن املسافرين عىل علم تام هبذه «اللعبة» .وأشاروا
إىل أن صورة الظل لرشطة احلدود اإلرسائيلية وراء مرآة أحادية االجتاه تكون مرئية للمسافر يف ساعات
يسمى االهتامم باحلفاظ عىل كرامة الرشطة الفلسطينية ،باستخدام نموذج
املساء .ويمكن التأكيد بأن ما ّ
غوفامن( ((9يف إدارة الواجهات والكواليس ،قد يفاقم الوضع عىل املدى الطويل بتعميق عدم االحرتام
والسخرية التي حيملها السكان الفلسطينيون إزاء السلطة الفلسطينية(*).

خاتمة
تقع األرض والديموغرافيا يف صميم الرصاع الفلسطيني  -اإلرسائييل ،ويف حماوالت كل طرف لبناء
الدولة .وقد أبرزت هذه الورقة جوانب عدة لبناء الدولة ،من املامرسات اخلطابية التي تنطوي عىل عدد
السكان إىل استخدام تقنيات املراقبة يف السيطرة عىل املساحات الداخلية واخلارجية للدولة .وعرضت
أمثلة عدة تؤثر يف تقديرات السكان والالجئني وتصنيف الناس وحركة السكان والسيطرة املكانية .وما
نشهده هنا هو جدلية بناء الدولة الفلسطينية  -اإلرسائيلية ،وهي جدلية بدأت منذ أكثر من قرن وما زالت
فصوهلا تتواىل .وتوضح هذه الورقة كيف أن بناء دولة إرسائيل مرتبط ارتباط ًا ال ينفصم عن املرشوع
الفلسطيني .وال تغيرّ من طبيعة هذه العملية حقيقة أن هذين املرشوعني غري متناظرين جلهة عالقات
القوة .ولكون اجلانب الفلسطيني هو األضعف يف هذه املواجهة ،فقد ركز جهوده عىل تب ّني ممارسات
يف إحصاء السكان هتدف إىل مواجهة املخططات اإلرسائيلية .ومع انخراط الفلسطينيني يف بناء الدولة،
يتضح أن إدارة السكان ،باإلضافة إىل السيطرة املكانية التي باتت مألوفة اآلن ،ستغدو جما ً
ال ملنافسة كبرية،
لكنها جمال ستستخدم فيه إرسائيل قوهتا العارية العسكرية واالقتصادية لضامن احتواء الفلسطينيني عرب
معا.
ممارسات خطابية وغري خطابية يف آن ً
89 Gideon Levy, “Twilight Zone: More than Meets the Eye,” Haaretz, 3/9/1999, p. 7. (Internet English Edition).
90 Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, Doubleday Anchor Books; A174 (Garden City, NY:
Doubleday, 1959).

(*) كان ذلك حتى سنة  ،2000لكن بعد اندالع انتفاضة األقىص ،أصبح املسافر الفلسطيني يتعامل مبارشة مع اجلنود
اإلرسائيليني عىل معرب أ ّلنبي .ويف الواقع ،أصبح الفلسطيني يمر بثالثة معابر :أردين ،وإرسائييل ،وفلسطيني( .املحرر)
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هشام خباش *

الربيع العربي
ّ
والتحكم
وحكاية انكسار أنظمة المراقبة
تحت وقع شبكات التواصل االجتماعي
تس ّلط هذه الدراسة الضوء عىل كيفية جلوء املواطن العريب إبان الربيع العريب إىل اإلنرتنت
ملواجهة آليات املراقبة التي تعتمدها أنظمة استبدادية ،كام حتاول أن تُربز أن نجاح ثورات
الربيع العريب يف إسقاط أنظمة راجع يف وجه من أوجهه إىل عجز تلك األنظمة عن حتيني
آلياهتا واسرتاتيجياهتا للمراقبة والتحكم وتطوير هذه اآلليات واالسرتاتيجيات .ولكون
توسم بكوهنا وضعيات غري كفية ،فإهنا
الشبكات االجتامعية وغرف الدردشة الرقمية َ
وفرت ملستخدمي «ال ِّنت» مجلة من اإلمكانات غري قائمة يف واقعهم اليومي ،ومنها إمكان
إخفاء هويتهم الشخصية ،وحتييد املركز ،والرتوي يف ردة الفعل ،واحلصول املبارش
عىل املعلومة ،والالاستقطاب ....اليشء الذي ّ
مكنهم من االنفالت من أشكال املراقبة
ّ
والتحكم اللذين متارسهام السلطة القائمة ،ومن امتالك اجلرأة الكافية للحديث عن
موضوعات ممنوعة مل يكن يف مقدورهم تداوهلا يف معيشهم اليومي.

تقديم
لقد صار من البينِّ بذاته اليوم ،أن لإلعالم االجتامعي ،وخاصة شبكات التواصل االجتامعي
وغرف الدردشة ومنتديات «الويب» ،شأنًا يف بزوغ الربيع العريب عىل أرض الواقع ،ويف يقظة
املواطن العريب ،لينخرط يف مسرية التحرر من أنظمة عربية ذات طابع شمويل واستبدادي ،بعد أن ظل
* أستاذ علم النفس املعريف السيايس ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية – سايس  -فاس ،جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل – فاس.
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املتفرج ( ،((()bystanderبينام بقيت يف املقابل ،أجهزة مراقبة
يعيش يف كنفها ً
ردحا من الزمن يف وضعية ِّ
(((
ّ
تلك األنظمة عاجزة عن التحكم يف اإلنرتنت وآلياته  ،وهو ما جيعلنا أمام سؤال يلقي بكامل ثقله عىل
حتول املواطن العريب من
موضوع الدراسة ،ويمكن صوغه كاآليت :كيف سامهت الشبكات االجتامعية يف ّ
متفرج إىل مواطن مشارك يف سريورة ( )processusالتغيري هذه؟ وملاذا عجزت األجهزة األمنية
مواطن ِّ
ّ
التحكم يف شبكة اإلنرتنت وما حتويه (غرف الدردشة والشبكات التواصلية) يف
لألنظمة االستبدادية عن
أثناء مواجهتها لبوادر الربيع العريب؟

املعتمدة لإلجابة عن هذه األسئلة هي يف األساس معطيات إثنوغرافية ،جزء
نؤكد يف البداية أن املعطيات
َ
منها مستمد من جمريات الثورة التونسية ومن حكايات التونسيني قبل الثورة وبعدها ،من دون أن يفيد
ذلك بعدم انفتاحنا عىل بقية الثورات العربية ،لكن بنوع من التحفظ والرتوي ،بالنظر إىل عدم وجود
معطيات إثنوغرافية كافية يف حوزتنا يف ما خيص بقية البلدان العربية؛ إذ سبق لنا يف املقابل زيارة تونس يف
ّ
نوعا من السحر ،وذلك
مناسبات عدة،
واالطالع عىل حياة الناس ومهومهم هناك .كام أن لثورة تونس ً
قوضت نظا ًما استبداد ًيا مركّ ًبا ،تشكلت أسسه من بنى سلطوية منظمة عكس ما هي عليه
من حيث كوهنا ّ
(((
احلال يف مرص يف عهد مبارك والسادات ،إذ تم االعتامد عىل منظومة سلطة غري منظمة .

هيمنا يف هذه املقدمة هو معرفة كيف ّ
شكلت منتديات «الويب» ومواقع التواصل االجتامعي
لكن ما ّ
وغرف الدردشة أدوات داعمة للثورة؟ تدعونا منطلقات اجلواب عن هذا السؤال إىل الوقوف عند
عامل سيكولوجي أساس يوفره اإلنرتنت ملستخدميه ،وال جيدونه يف الواقع ،وهو عامل الالكف
((( (disinhibition effect) الذي مر ّده إىل قدرة مستخدم الشبكة العنكبوتية عىل إخفاء هويته عن أي
مراقبة خارجية ،وهذا ما شجع نشطاء «ال ِّنت» عىل اإلفصاح عن أحالمهم وأمانيهم املتمثّلة يف العيش
يف جمتمع تسوده قيم الديمقراطية والعدالة االجتامعية ،من دون هاجس اخلوف من مواجهة مراقبة
النظام احلاكم.
نعرج عىل عامل الالكف وما حيتويه من آليات سامهت يف متكني مستخدمي اإلنرتنت من
لذا ،وقبل أن ّ

 2عزمي بشارة ،الثورة التونسية املجيدة :بنية ثورة وصريورهتا من خالل يومياهتا (بريوت؛ الدوحة :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،)2012 ،ص .16
 3املصدر نفسه ،ص .19

4 John Suler, “The Online Disinhibition Effect,” CyberPsychology and Behavior, vol. 7, no. 3 (June 2004), p. 321.

المحور :ممارسة أنظمة المراقبة في الوطن العربي
ّ
والتحكم تحت وقع شبكات التواصل االجتماعي
الربيع العربي وحكاية انكسار أنظمة المراقبة

املتفرج إىل وضعية املواطن املشارك يف تغيري مصريه ومصري وطنه ،ثم يف إبراز
ّ
التحول من وضعية املواطن ِّ
ّ
كيف سامهت تلك اآلليات يف تقويض أنظمة املراقبة والتحكم لبعض األنظمة العربية االستبدادية إبان
الربيع العريب ،ال بد من الوقوف ،برتكيز شديد ،عند بعض الدراسات املرجعية ملوضوع هذا البحث بام
ّ
يمكن من خالهلا من حتديد أمهيته ،لنبسط بعد ذلك بعض املعطيات اإلثنوغرافية التي عرفتها منظومة
(((
ّ
والتحكم التونسية بوصفها
املراقبة
نموذجا يف العامل العريب لنظام حمكوم بنوع من السلطوية املنظمة .
ً

ً
أوال :نظرة إلى الدراسات المرجعية في الموضوع
اهتم عدد من الدراسات بالكشف عن دور عامل الالكف يف متكني أعضاء غرف الدردشة الذين يعانون
لقد ّ
وإما لكوهنم
وإما بالنظر إىل إعاقتهم اجلسدية أو الذهنية ّ
اإلحساس بالدونيةّ ،إما بسبب طبيعة مرضهم ّ
وإما بوصفهم مهاجرين جد ًدا ،من مواجهة وصم املجتمع هلم بتوصيفات فيها
ينتمون إىل أقليات ثقافية ّ
رضب من االزدراء(((؛ فام دام يف إمكاهنم إخفاء هويتهم ،يصبح تواصلهم عرب اإلنرتنت أكثر أرحيية ،وهو
ما يتيح هلم إمكان البوح بمخاوفهم وهواجسهم وأفراحهم وأتراحهم وحتى أرسارهم ،من دون إبداء
أي مقاومة نفسية؛ إذ نجدهم يف غرف الدردشة يتجاوزون إعاقاهتم يف تعبريهم عن مكنوناهتم الداخلية
ومشاعرهم ،وأكثر رغبة يف اإلفصاح عن ذواهتم ،ويف أن يتعرف إليهم اآلخر ال كحضور فيزيقي ،وإنام
كواقع نفيس داخيل ،وما حيتويه من خبايا وأرسار ومعاناة .من هنا أخذت غرف الدردشة تؤدي دور
املحلل النفيس الذي يمكن أن نفصح له عن أمور ليس يف مقدورنا أن نحكيها لآلخرين .وهبذا يمكن
خاليا من املمنوعات
القول إن محاية اإلنرتنت ملستخدميه بإخفاء هويتهم من أي مراقبة خارجية منح فضاء ً
واملحرمات ،انتفت فيه أي سلطة سياسية قهرية وأي متابعة أخالقية من جانب املجتمع ،اليشء الذي
جعل ناشط «ال ِّنت» يترصف ،عند عملية الدردشة ،بعفوية وتلقائية َّ
قل نظريها يف ترصفاته املعتادة ،التي
تظل رهينة حكم اآلخر عليها؛ إذ نجده ملز ًما يف إيقاع حياته اليومية بضبط ترصفاته ،واللجوء إىل فن
اإلضامر لكي ال يصطدم بالرقيب ،أكان املجتمع بقيمه وتصوراته أم النظام السيايس بآلياته القهرية(((.
تكمن أمهية موضوع دراستنا هذه يف كيفية اعتامد ناشط «ال ّنت» ،إبان الربيع العريب ،عىل عامل الالكف
ّ
والتحكم امل ّتبعة من جانب
وما حيتويه من آلية إلخفاء اهلوية وغريها من اآلليات ،لتجاوز أساليب املراقبة
املعتمدة يف دراستنا هذه هي مقاربة سوسيومعرفية (Social
األنظمة العربية .وهذا يعني أن املقاربة
َ
) cognitive approachبامتياز ،تبتغي الكشف عن التغريات التي أحدثها اإلنرتنت ومرفقاته يف احلاالت
ّ
الذهنية والعاطفية لعدد من النشطاءّ ،
والتحكم العربية .وبالتايل ختتلف
فمكنهم من مواجهة أنظمة املراقبة
(((
مقاربتنا هذه عن تلك
املعتمدة من طرف كاستلز  ،وإن كانت تنفتح عليها ،والتي ركزت عىل عامل
َ
 5بشارة ،ص .12

 6نامذج من الدراسات السابقة يف املوضوعD. O. Braithwaite, V. R. Waldron and J. Finn, "Communication of Social Support :
in Computer-Mediated Groups for People with Disabilities," Health Communication, vol. 11, no. 2 (1999), pp. 123–151,
and B. F. Sharf, "Communicating Breast Cancer On-line: Support and Empowerment on the Internet," Women and
Health, vol. 26, no. 1 (1997), pp. 65–84.
7 Hicham Khabbache, «Comment les réseaux sociaux ont contribué au changement politique dans le monde Arabe?:
Approche sociocognitive,» Cahiers de psychologie politique, no. 20 (2012), p. 35.
8 Manuel Castells, Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age (Cambridge, [UK]: Polity
Press, 2012), p. 9.
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ّ
التحكم
استقاللية الفعل التواصيل يف اإلعالم االجتامعي ودوره يف بزوغ قوى تأثري جديدة يصعب معها
يف احلركات االحتجاجية وضبطها ،كام حدث يف الربيع العريب.

ثان ًيا :تونس زمن ابن علي
 -1إثنوغرافية المراقبة اللصيقة

بمجرد أن تطأ قدماك أرض تونس ابن خلدون ،تل ّفك عباءة بن عيل ،عندها حتس بأنك أمام نظام بذل
كبريا ،واستثمر إمكانات لوجيستية هائلة يف مراقبة املواطنني ومتابعتهم يف تفصيالت
جهدً ا
معرفيا ً
ً
التعمق بنظرة اإلثنوغرايف يف حياة التونسيني ومعيشهم ،تدرك أن
معيشهم اليومي .وعندما حتاول
ّ
ّ
ّ
والتحكم فيها لتظل بمنأى
والتحكم أفلح بالفعل يف توجيه مواقف املواطنني
جهاز بن عيل للمراقبة
عن السياسة .وأثمن نصيحة يقدمها لك صديق تونيس هي «برشا سياسة ال ،إزي سياسة» .وإذا كنت
أشخاصا يف املقهى ،وحدثتك نفسك بإثارة موضوعات هتم الشأن العام ،فلن تلقى منهم سوى
جتالس
ً
االنسحاب من اجللسة الواحد تلو اآلخر .وألن الكالم يف السياسة حمرم ،فإن هذا احلكم يستغرق أيضا
انفتحت فيه عىل بعض مفاهيم فوكو ،مثل املراقبة
السياسة الدوليةّ .أما إذا تفوهت بكالم نخبوي
َ
والعقاب ،سلطة اخلطاب ...اع ُترب ذلك إجرا ًما وكال ًما يف السياسة ،وبالتايل تدخل بنفسك دائرة
املغضوب عليهم.

لقد ابتدأ جتوايل يف حدائق مدن تونس اخلرضاء وشوارعها ،من العاصمة إىل بنزرت وسوسة  ...حتى
التحول
متجد
مدينة الكاف احلدودية ،فحظيت بإمجال ممتع ،غري أن املتعة أفسدهتا الفتات ولوائح رقمية ّ
ّ
الكبري الذي عرفته تونس يف  7ترشين الثاين /نوفمرب فغطت عىل الزينة واجلامل احلقيقي ،مدعومة بصور
ضخمة البن عيل بام يوحي بمراقبة الزعيم لكل يشء وإحاطته علماً بكل كبرية وصغرية يف حياة التونسيني
اليومية .وإن أنت أردت تص ّفح اجلرائد الوطنية ،يف أحد األكشاك ،عىل ق ّلتها ،فستجد أن مضامينها ال
خترج عن متجيد حدث  7نوفمرب وأخبار املشاهري والنجوم أو زوايا ختصص للتنجيم واألبراج .هكذا،
وبناء عىل ما حتمله الصحافة من مضامني بائسة ،نفهم لمِ َ ُأ ِحل بن عيل سنة  1998بني رؤساء الدول العرشة
املعاديني للصحافة ،ولمِ َ ُطردت مجعية مديري الصحف التونسية من اجلمعية العاملية ملديري الصحف سنة
 ،1997وجمُ ّ دت عضوية اجلمعية التونسية للصحافيني يف الفدرالية الدولية للصحافيني سنة  .2004ويف
ما خيص املراقبة الفيزيقية ،ال خيفى عىل أحد أن عدد معاوين األمن بني سنتي  1998و  2004بلغ ما يربو
املكونة من ُشعب احلزب
عىل  136أل ًفا ،أي بنسبة معاون أمن لكل  60مواط ًنا .زد عىل ذلك جلان اليقظة ّ
احلاكم وشبيبته ،وهي اللجان التي تك َّلف برفع تقارير يومية إىل قيادة احلزب التي توجه تلك التقارير
رئاسيا فريدً ا ،مضمونه إحداث مهنة
قرارا
إىل الديوان الرئايس مبارشة(((.
وأخريا ،يف سنة  ،1997نجد ً
ً
ً
النظامية ،ولكنها مؤثرة وذات نفوذُ ،أطلق عليها اسم املواطن الرقيب .والغاية منها ،بحسب نص القرار،
خيول له االتصال بأعىل سلطة يف البالد
هي متكني املواطنني من إبالغ شكواهم هلذا املواطن الرقيب الذي َّ
لرفع املظلمة .لكن ما خفي كان أعظم؛ إذ ّ
مكن هذا املنصب من تشديد اخلناق عىل الناس ومراقبتهم
 9حزب العامل الشيوعي التونيس« ،مرشوع وثيقة من أجل بديل ديمقراطي وشعبي( »،احلوار املتمدن ،)2005/1/20 ،عىل املوقع
اإللكرتوين<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=30199>. :

المحور :ممارسة أنظمة المراقبة في الوطن العربي
ّ
والتحكم تحت وقع شبكات التواصل االجتماعي
الربيع العربي وحكاية انكسار أنظمة المراقبة

ومتابعتهم حتى يف حركاهتم وسكناهتم وتأوهاهتم ،ليصبح بذلك معنى منصب املواطن الرقيب أن لدى
شخصا ً
نافذا ،عليهم احرتامه والوالء له ،والنزول عند رغباته لكي ال يكون مصريهم مصري 40
الناس
ً
وعذبوا بني سنتي  1990و ،2004وآالف املعارضني الذين يعيشون يف املنفى ،أو
ألف مواطن اع ُتقلوا ُ
لكي ال يكون مصريهم مصري من فقدوا احلق يف احلصول عىل وثيقة إدارية أو منحة دراسية أو وظيفة ،عىل
الرغم من استيفاء الرشوط املطلوبة ،وهي أرحم احلاالت(.((1
إضافة إىل ما سبق ،أصبح الشغل الشاغل لدى اجلامرك حمكو ًما هباجس منع الكتب ،بحيث أصبح املنع
يشمل ،أحيانًا ،كتا ًبا ّ
تعذر عىل اجلمركي فهم عنوانه .ويف هذا الصدد ،منع األمن الداخيل  31كتا ًبا من
التوزيع بني سنتي  1995و ،2004كام رفضت السلطات منح أعداد من املثقفني تأشرية إصدار جمالت
فكرية .وأصبحت احلريات األكاديمية بدورها عرضة للمراقبة اللصيقة؛ ففي  25شباط /فرباير ،1997
ُقدمت توجيهات لعمداء ومديري املعاهد العليا برضورة إعالم وزارة الداخلية بأي تظاهرة علمية
مدها بقائمة املشاركني وبنصوص مداخالهتم(.((1
ينظموهنا ،مع ّ

كام أن ما يسرتعي انتباه املتجول يف شوارع مدن تونس ،كوهنا حبىل بام يشهد عىل قوة مركز الزعيم
وتن ّفذه وتعاليه ،عدد من احلافالت وقد ُكتب عليها :هدية رئيس اجلمهورية لشباب تونس .وعندما
تبدأ عملية االستقصاء اإلثنوغرايف ،جتد أن تلك احلافالت هي هدية لشبيبة احلزب احلاكم ،وقد صرُ فت
أثامهنا من ميزانية الدولة للمشاركة يف امللتقيات والتكوينات واملخيامت الصيفية .هذا غيض من فيض
نِعم بن عيل عىل ّ
كل ملتحق باحلزب احلاكم؛ إذ يكفي حيازة بطاقة احلزب لولوج فئة املحميني ،فهي
ض الطرف عنك ،ومن
ستحميك من املتابعة اللصيقة لألمن ،وحتى إذا خرقت قانون السري ،مثلاً ُ ،يغَ ّ
املمكن أن حتصل عىل إعفاء رضيبي أو عىل وظيفة .لكنك يف املقابل تكون مطا َل ًبا بحضور تكوينات
وتربصاته .وما دام بن عيل قد أفرغ احلزب الذي ورثه عن بورقيبة من أي تصور أيديولوجي
احلزب ّ
ومن أدبياته ،فإن مضمون التكوينات هو خطابات الزعيم املفدى التي ألقاها يف املناسبات الوطنية
متجد صندوق 21/21
والدولية (اليوم العاملي للمرأة ،اليوم العاملي للبيئة )...وبيانات احلزب التي ّ
وتبجل اقتصاد تونس .ومن هنا ُيطلب من أي عضو يف التجمع الدستوري أو من
وبنك التضامن،
ّ
شبيبته بث الدعاية بشكل مستمر لدى خمتلف أوساط املجتمع ،ال ملصلحة للحزب ،بل ملصلحة
«نمرا» لشامل أفريقيا زمن
الزعيم ،والتهليل للمعجزة االقتصادية التونسية ّ
وقوهتا الصاعدة باعتبارها ً
بن عيل ،وتسويق صورة تونس القوية كأنموذج فئة للتنمية االقتصادية الناجحة يتعينّ عىل مجيع بلدان
املغرب العريب وأفريقيا التمركز حوهلا) (12واالقتداء هبا.

وقد قام النظام يف سنة  1995بطرد جمموعة من املغاربة ،بمن فيهم السياح ،حتت ذريعة أهنم أتوا ملنازعة
التونسيني رفوهلم يف رغد العيش يف ظل القيادة الرشيدة للزعيم بن عيل .واجلدير بالذكر هنا أن ترقية أي
عضو يف مرتبته احلزبية ،وفقًا ملنطق تراتبي شبه عسكري ،تبقى رهن مدى قدرته عىل إظهار إخالصه
ووفائه البن عيل وقدرته عىل احلجاج واإلقناع بسياساته غري املرشوعة؛ ففي إحدى زيارايت لتونس،
 10املصدر نفسه.
 11املصدر نفسه.

12 Rachel Karniol, "Egocentrism Versus Protocentrism: The Status of Self in Social Prediction," Psychological Review,
vol. 110, no. 3 (July 2003), p. 564.
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كان يل نقاش مع أحد التجمعيني الشباب ،فأملحت إىل أن بن عيل ،حتى وإن افرتضنا جدلاً أنه نجح
املعتمدة لدى عدد
يف تنمية تونس ،فال جيوز له أن يبقى يف احلكم لوالية رابعة .فأجابني إجابة «هوبس»
َ
من الدكتاتوريات العربية ،وهي أن تونس موزعة إىل جهات متنافسة يف ما بينها ،وبالتايل يعني غياب بن
رصاعا بني اجلهات عىل السلطة ،وهو ما جيعل بقاءه حص ًنا
عيل
حاميا للبالد والعباد من السقوط يف حالة
ً
ً
يتقبل والية رابعة؛ ذاك
فوىض .من هنا نفهم كيف اعتمد بن عيل احلزب وشبيبته لتدجني الشعب كي ّ
واضحا للعيان يف عدد من املقاهي واملحالت التجارية ،حيث يافطات ولوحات كتب
التدجني الذي يظل
ً
عليها جتار احلي فالن يبايعون سيادة الرئيس لوالية رابعة.
 -2المفارقة اإلثنوغرافية في المراقبة المعلوماتية

يتضح ّمما سبق من الشواهد كون نظام بن عيل من بني أعتى األنظمة يف االستخبار والتجسس عىل
اهلواتف والفاكس واإلنرتنت .لكن املفارقة هي كونه من بني األنظمة األوىل يف املنطقة التي شجعت
استعامل اإلنرتنت؛ ففي صيف سنة  1997قام احلزب احلاكم  -بناء عىل توجيه رئايس  -بحمالت واسعة
النطاق يف مدن صغرية ومهمشة أحيانًا مثل مدينة الكاف ،لتدريب الشباب عىل أدبيات اإلنرتنت .وكانت
الغاية قيام احلزب باستقطاب حاد للشباب تشديدً ا عىل أن عهد بن عيل هو عهد املعرفة احلديثة ،فكانت
بداية انخراط النظام يف عملية تعميم األجهزة اإلعالمية عىل فئات عريضة من املجتمع وختفيض تكلفة
اإلنرتنت عىل املواطنني .وكان ذلك يتم ضمن إطار سياسة توزيع الغنائم عىل أفراد العائلة ،حيث كان
نصيب إحدى بنات بن عيل قطاع اإلنرتنت واألجهزة اإلعالمية( .((1ولكن ما يدهشنا حقًا ،تلك املفارقة
بني تشجيع النظام لإلنرتنت وكون هذا األخري أحد أسباب زوال النظام؛ فهل نحن هنا أمام مكر التاريخ؟
يبدو أن التشجيع املبكر لإلنرتنت مرده إىل رغبة النظام يف خدمة مظهره احلداثي التي كان ينزع دائماً إىل
الظهور به أمام الغرب ،وكذلك عدم إدراكه بعدُ مدى خطورته عليه .كام أن الفكرة التي كانت سائدة يف
شائعا يف فرنسا ،مفاده
تصور للفيلسوف بودريار كان ً
املقربة من بن عيل ،أساسها ّ
التسعينيات لدى النخب َّ
خمدرين
أن اإلنرتنت سيقوم عرب غرف الدردشة واإلبحار بني املواقع بعزل مريديه عن الواقع وجعلهم َّ
ختييل مؤثث بأحالم اليقظة التي ّ
متنفسا ،وخاصة لدى
تشكل
ً
وسجيني عامل السيموالكر ،وهو عامل ذهاين ّ
(((1
األفراد العاجزين عن حتقيق أمانيهم عىل أرض الواقع  .لكن مع انتشار «ال ّنت» وبداية إحداثه مجلة
من املشكالت للنظام احلاكم (قدرة املعارضني عىل نرش بياناهتم عىل «الويب»؛ النرش الرقمي للكتب
املمنوعة؛ ُّ
تشكل غرف للدردشة وصفحات عىل «الفيسبوك» و«التويرت» ولقطات يف «اليوتوب» تفضح
النظام وعائلته) ،بدأت عملية ممنهجة ملراقبته والتحكم فيه؛ إذ سجلت منظمة مراسلون بال حدود أن
الوكالة احلكومية لإلنرتنت تفرض مراقبة مشددة عىل الشبكة ،اعتام ًدا عىل برامج متخصصة ومتقدمة يف
ميدان املراقبة ،بام خيوهلا  -بمقتىض قانون الربيد  -التقاط الرسائل اإللكرتونية وتدمريها يف حال ّ
شكلت
إخاللاً بالنظام العام .كام جرى حتميل املسؤولية القانونية ملترصيف مقاهي اإلنرتنت بالسامح أو عدم التبليغ
عن تردد الزبائن عىل املواقع املحظورة؛ إذ ُيطلب من الزبون تزويد صاحب مقهى اإلنرتنت ببطاقة تعريفه
وتارخيه زيارته؛ فمنذ سنة  ،2009طلبت الوكالة التونسية لإلنرتنت تزويد حواسيب أصحاب املقاهي
ويسجل بالتفصيل املواقع التي زارها رواد هذه املقاهي .كام أقام النظام
بربنامج ( )Publisoftالذي يعاين
ّ
 13بشارة ،ص .13

14 Jean Baudrillard, Simulacres et simulation, débats (Paris: Editions Galilée, 1981), p. 8.
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برامج ملراقبة عدد من املواقع وتصفيتها ،ومنها اليوتيوب وموقع راديو كنداwat.tv ،Dailymotion ،

وموقع  Flickrلنرش الصور .زد عىل ذلك حجب مواقع منظامت حقوقية ،من قبيل  Amnestyو،RSF
ومواقع جمالت سياسية أجنبية مثل  . Libération ،Le Nouvel observateurإذ كلام حاول املستخدم
النفاذ إىل أحد املواقع املمنوعة أطلت عليه إشارة اخلطأ التي تفيد بأن الصفحة غري موجودة ،أو ال يمكن
ممنوعا ،اليشء الذي
النفاذ إليها «أعد الحقًا» .ويظهر أحيانًا رقم اخلطأ  ،404وهو ما يفيد بكون املوقع
ً
دعا الشارع التونيس من خالل سخريته املعهودة إىل تسمية عملية حجب املوقع باسم شخص «عامر
ّ
والتحكم يف اإلنرتنت ،برنامج االنتقاء بحسب
 .»404ومن بني الربامج التي اعتمدها النظام للمراقبة
الكلمة األساسية التي جيوب الشبكة باحثًا عن املواقع التي تتضمن الكلامت األساسية التي يعتربها النظام
مشبوهة (مثل الدكتاتورية يف تونس ،حرية التعبري يف تونس) ليقوم ،بعد ذلك ،بتفحص تلك املواقع
وحجبها أو تدمريها إذا ما وجدها خمالفة للنظام( .((1كام جلأ النظام إىل تقنية القنص الرقمي (،)Phishing
أي رسقة املعلومات الشخصية للمعارضني عن طريق قرصنة بريدهم اإللكرتوين واستخدامها ضدهم.
ولإلشارة قامت رشطة «ال ّنت» بحملة واسعة لقرصنة األرقام الرسية حلسابات «الفيسبوك» لعدد كبري
تدخل مبارش لدى إدارة «الفيسبوك» ،ومساعدة مستخدمي «ال ّنت»
من املنخرطني ،األمر الذي أدى إىل ّ
التونسيني ،ومنحهم برامج للحامية(.((1
املتتبع للشأن التونيس بشكل خاص
خالصة القول ،كانت تونس زمن بن عيل دولة أمنية بامتياز ،ويرى ّ
والشأن العريب بشكل عام أن مجيع املؤرشات كانت تسري يف اجتاه اإلقرار باستحالة قيام ثورة يف تونس؛
فاملواطنون كانوا موزعني يف أغلبية ال حول هلا وال قوة ،تتفرج عىل ما حيدث ،وأقلية موالية للنظام،
ومعارضة يف طور االنقراض .لكن عىل الرغم من ذلك حدث التحول غري املتوقع؟
التحول؟ وكيف انكرست أعتى
والسؤال الذي يطرح نفسه هو :كيف سامهت الشبكة العنكبوتية يف هذا
ّ
ّ
والتحكم أمام غرف الدردشة الرقمية وشبكات التواصل االجتامعي؟
أنظمة املراقبة

ً
ّ
والتحكم
ثالثا :الربيع العربي ومحدودية أنظمة المراقبة
أمام الشبكات االجتماعية وغرف الدردشة
تؤكد مجلة من املعطيات اإلحصائية أن اإلعالم االجتامعي كان حارضً ا يف السنوات األخرية ،وبقوة ،يف
حياة مواطني بلدان الربيع العريب؛ ففي سنة  ،2009بلغت نسبة مستخدمي اهلاتف اجلوال يف تونس
 95.38يف املئة من جمموع السكان ،يف حني بلغت نسبة املشاركني يف اإلنرتنت  34.07يف املئةّ .أما يف
واملالحظ أن
سنة  ،2011فقد بلغت نسبة مستخدمي «الفيسبوك»  28.9يف املئة من جمموع السكان.
َ
منحنى أعداد مستخدمي «الفيسبوك» ظل يف ازدياد مطرد سنة بعد أخرى؛ ففي سنة ُ 2008س ّجل حواىل
 16.000تونيس مشارك يف «الفيسبوك» ليصل إىل  180.000مشارك يف كانون الثاين /يناير .2011
 15تقرير راديو كندا الدويل ،آلية املراقبة ،عىل املوقع اإللكرتوين<http://www.rcinet.ca/arabe/archives/chronique/chroniques- :
de-rci/mecansme-censure-en-tunisie>.
16 Romain Lecomte, «Révolution tunisienne et Internet: Le Rôle des médias sociaux,» dans: L’Année du Maghreb,
VII: Sahara en movement (Paris: CNRS éd., 2011), disponible sur le site électronique: <http://anneemaghreb.revues.
org/1288>.
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ووصلت نسبة مستخدمي «الفيسبوك» بني الشباب التونيس املراوحة سنهم بني  15و 29سنة إىل ما يقرب
 75يف املئة من املجموع العام للمستخدمني ،وهي نسبة تتامشى وارتفاع نسبة الشباب العريب املستخدم لـ
«الفيسبوك» ،وهي  70يف املئةّ .أما نسبة التونسيات املستخدمات لـ «الفيسبوك» ،فقد بلغت  42يف املئة
من جمموع املستخدمني .وننوه يف هذا الصدد إىل أن نسبة الولوج إىل صفحات «الفيسبوك» يف األيام األوىل
للثورة التونسية بلغت  18.8يف املئة من جمموع السكان .وهبذا تم تسجيل ارتفاع يف أعداد مستخدمي
«الفيسبوك» من  10يف املئة سنة  2010إىل  18يف املئة سنة  ،2011وذلك مع بداية احلراك الشعبي .كام أن
حجم التغريدات عىل «التويرت» ،وبخاصة تلك املتضمنة كلمة سيدي بوزيد ،ازداد بشكل ملحوظ لدى
التونسيني يف حمطتني رئيستني ،األوىل يف بداية حراك  14كانون الثاين /يناير  2011والثانية يف  27شباط/
رئيسا جديدً ا للوزراء(.((1
فرباير ،يف أثناء تعيني الرئيس التونيس املؤقت ً

يف مرص ،سنة  ،2009وصلت نسبة عدد املشرتكني يف اهلواتف اجلوالة يف سنة  2009إىل  66.69يف املئة،
وبلغت نسبة مستخدمي اإلنرتنت  24.26يف املئة ،ووصلت نسبة انتشار «الفيسبوك» سنة  2011إىل
 7.66يف املئة ،أي نحو سبعة ماليني مشرتك يف «الفيسبوك»ّ ،
شكل فيها الشباب نسبة معتربة ناهزت 75
يف املئة .أما نسبة النساء ،فلم تتجاوز  36يف املئة .كام ال يفوتنا يف هذا الصدد استدعاء معطيات إحصائية
تفيد التصاعد الدال يف منحنى أعداد املرصيني مستخدمي «الفيسبوك» من  822.560مستخد ًما يف سنة
 2008إىل مخسة ماليني مستخدم عشية الثورة ،وإىل أكثر من  9.3ماليني يف بداية سنة  .2012وتأكيدً ا
للرتابط القائم بني شبكات التواصل االجتامعي واالهتامم بالفعل السيايس ،ارتفع عدد مستخدمي
«الفيسبوك» يف أثناء الثورة من  12يف املئة إىل  29يف املئة ،كام ارتفعت أعداد تغريدات «التويرت» بشكل
ملحوظ لدى املرصيني تزام ًنا مع حدثني سياسيني ،األول يف  14كانون الثاين /يناير وقد اقرتن بارتفاع
تنحي مبارك عن احلكم.
وترية االحتجاجات الشعبية يف تونس ،والثاين يف  11شباط /فرباير ،يف أثناء ّ
ويف دراسة ميدانية وزِّ ع فيها استبيان عىل  126مستخد ًما لـ «الفيسبوك» من مرص و 105مستخدمني من
أساسا لرفع مستوى الوعي يف بلداهنم
املستجوبون ،بنسب معتربة ،إىل أن املوقع اس ُتخدم
تونس ،ذهب
ً
َ
بأمهية االحتجاجات الشعبية ( 31يف املئة يف ٍّ
كل من تونس ومرص) ،ونرش املعلومات يف العامل بشأن
احلركات االحتجاجية ( 33يف املئة يف تونس و 24يف املئة يف مرص) ،والتنسيق بني الناشطني وتنظيم
التحركات ( 22يف املئة يف تونس و 30يف املئة يف مرص) ،بينام رأى أقل من  15يف املئة يف كال البلدين أن
«الفيسبوك» كان ُيستخدم بشكل أساس للتسلية أو ألغراض اجتامعية(.((1
عىل الرغم من كون املعطيات اإلحصائية السابقة الذكر تفيد بوجود عالقة واضحة املعامل بني االهتامم
بالشأن السيايس واستخدام مواقع التواصل االجتامعي ،فإننا نعتقد ،عكس ما اجته إليه بعض الدراسات،
أن من الصعوبة بمكان حتديد طبيعة العالقة بني اإلنرتنت والربيع العريب من خالل معطيات كمية فقط،
نسبيا يف مرص مقارنة بعدد سكاهنا،
واجلزم بالقول ،مثلاً  ،ما دامت أعداد مستخدمي «الفيسبوك» منخفضة ً
فهذا يعني أن شبكات التواصل االجتامعي ال تشكل عاملاً
مؤثرا يف احلراك الشعبي .ونرى يف املقابل،
ً
من جهتنا ،أن ما جيب وضعه يف االعتبار هو أن الشخص املستخدم لشبكات التواصل االجتامعية يرتبط
ِ
بدوائر من العالقات االجتامعية (أرسية ،حزبية ،مهنية ،جمتمع مدين) ،فيكون حاملاً
يوصل إليها اًّ
كم من

17 "Civil Movements: The Impact of Facebook and Twitter," Arab Social Media Report, vol. 1, no. 2 (May 2011), on
the Web: <www.arabsocialmediareport.com>.
18 <www.arabsocialmediareport.com>.
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ّ
والتحكم تحت وقع شبكات التواصل االجتماعي
الربيع العربي وحكاية انكسار أنظمة المراقبة

نوعا من الصحافة غري النظامية .وال أدل عىل
املعلومات عرب وسائط التواصل التقليدية ،وهو هبذا يمثّل ً
قوة تأثري اإلنرتنت يف سلوك املواطنني السيايس من املوقف امللتبس الذي تتخذه أنظمة املراقبة العربية
حياله؛ فمن بني أهم املحطات التي عرفها التونسيون يف تارخيهم املعارص رفع النظام التونيس املراقبة
بالكامل عن اإلنرتنت يف مساء يوم  13كانون الثاين /يناير  2011بناء عىل خطبة بن عيل املشهورة «أنا
فهمتكم» ،ومن بني ما تضمنته هذه اخلطبة إلغاء عملية منع عدد من املواقع مثل اليوتيوب .وبعد ذلك،
نوعا من الدعم النفيس
يأيت حدث رحيل بن عيل ،ليدرك اجلميع أن الثورة انترصت ،اليشء الذي سيمنح ً
للشارع يف عدد من أقطار العامل العريب للتحرك من أجل التغيري ،وتكون ردة فعل األنظمة عىل هذا احلراك
ملتبسة بني حجب اإلنرتنت ورفع احلظر عنه وعن اهلاتف اجلوال .فقد استمرت عملية قطع االتصال
بشبكة اإلنرتنت مخسة أيام يف مرص (من  28كانون الثاين /يناير حتى  2شباط /فرباير) بينام بدأ يف ليبيا
انخفاض يف تدفق االتصال باإلنرتنت يف  20شباط /فرباير  .2011يف حني قامت احلكومة السورية
برفع احلظر عن مواقع اإلعالم االجتامعي يف السابع من شباط /فرباير ،فشهدت حركة استخدام موقع
ً
ملحوظا .بينام أنشأ املجلس العسكري
ارتفاعا
«يوتيوب» وغريه من مواقع اإلعالم االجتامعي األخرى
ً
(((1
املرصي صفحات عىل «الفيسبوك» ليخطب ود نشطاء «ال ّنت» .
وينم
تُظهر املعطيات السابقة الذكر مدى ارتباك األنظمة العربية يف تعاملها مع اإلنرتنت ورهبتها منهّ .
هذا االرتباك عن حمدودية أساليبها الرقابية حلرص تأثرياته يف الشارع العريب .وللتذكري نشري إىل أن الشبكة
العنكبوتية تتضمن «العامل الالكفي» الذي حيتوي عىل مجلة من اخلصائص التي ّ
مكنت نشطاء «ال ّنت» من
جتاوز آليات املراقبة والضبط لألنظمة االستبدادية واملرور إىل الفعل الذي وجد حتققه يف إسقاط النظام.
ونعرض هلذه اخلصائص كام ييل:
 -1خاصية إخفاء الهوية

إن عدم كشف عدد من النشطاء إبان الربيع العريب عن هويتهم ،ومنهم وائل غنيم الذي دعا عىل
«الفيسبوك» إىل تنظيم عدد من التظاهرات اجلريئة يف صيف وخريف  ،2010كام دعا املواطنني إىل
القيام بذلك ،وبكثافة ،يوم  25كانون الثاين /يناير  ،2011حني وصل عدد املشاركني عشية الثورة إىل
 38.000فرد( ،((2جيعلنا نقف عند إمكان إخفاء اهلوية بفعل اإلنرتنت بعنارصه املختلفة (غرف الدردشة
ومواقع التواصل االجتامعي) ،لتجاوز مراقبة األنظمة احلاكمة؛ ففي غرف الدردشة ،وحتى يف مواقع
التواصل االجتامعي ،ليس من الرضوري أن يكشف الفرد عن بطاقة هويته الشخصية ،ولكن األهم أن
(((2
قادرا
يتعاون مع اآلخرين ويعبرّ عن مكنوناته الداخلية بكل أرحيية  .من هنا ،عندما جيد الفرد نفسه ً
عىل إخفاء هويته الشخصية ومحايتها باستخدامه اسماً
مستعارا يف أثناء حواره مع اآلخرين ،فإنه سيلغي
ً
مفسحا يف املجال للبوح الرصيح عن مكبوتاته ومعاناته ومواقفه التي
أي مقاومة نفسية ليتحرر يف تعبريه،
ً
كثريا ما حيجم عن البوح هبا يف حياته اليومية .إن هذا االطمئنان الذي يسكن اإلنسان يف غرف الدردشة
ً
19 <www.arabsocialmediareport.com>.
20 David M. Faris, "La Révolte en réseau: Le «Printemps arabe» et les médias sociaux,» Politique étrangère, no. 1
(Printemps 2012), p. 104.
21 Azy Barak, Meyran Boniel-Nissim and John Suler, "Fostering Empowerment in Online Support Groups,” Computers
in Human Behavior, vol. 24, no. 5 (September 2008), p. 1867.
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ويشجعه عىل قول كل يشء واحلديث عن أي يشء ،يرجع إىل إدراكه أن بمقدار ما جيهل اآلخرون اسمه
وهويته احلقيقية يكونون عاجزين عن استغالل ما عبرّ عنه من مواقف جتاه النظام القائم ضده يف يوم
ما؛ فكل ما يقوله يظل حبيس جدران الغرفة الرقمية ،وبالتايل لن يكون ضحية وشاية مواطن رقيب أو
عون أمن .كام أن اعتامد جمموعة من االستعارات والصيغ املجازية لإلشارة إىل النظام القائم ومعاونيه يف
املدونات الرقمية ويف الشبكات االجتامعية ّ
املدون من االنفالت من نظام املراقبة الرقمي القائم عىل
يمكن ِّ
َّ
برنامج انتقاء الكلامت (كأن يبدل اسم بن عيل بالقرصان ،حاكم قرطاج ،الزين.)...
نود أن ننوه هنا أن نشطاء «ال ِّنت» التونسيني اعتمدوا عىل تقنية «بروكيس» ) )Proxyإلخفاء هويتهم
رقميا
مدونة تونسية« :ماذا تعني هلا كلمة «بروكيس»؟» فأجابت« :تعني برناجمًا
الرقمية .وقد
ُ
سألت ِّ
ً
يمكنني من التخ ّفي من رشطة مراقبة ‹ال ِّنت› ،كي ال ّ
ّ
يتمكنوا من حتديد موقعي» .وتبقى برامج Hotspot
 Shieldو Torو TCP optimiserمن أهم برامج «بروكيس» التي اعتمدها التونسيون من أجل متويه نظام
املراقبة وحتسني عملية النفاذ إىل شبكة «ال ِّنت» .وبحسب إحصاءات «غوغل» ،تم الكشف عن أن كلمة
«بروكيس» هي من بني أكثر الكلامت التي بحث التونسيون عنها أيام الثورة(.((2

يبقى أن أمهية مبدأ إخفاء اهلوية ال تنحرص يف ا ّتقاء الفرد رش األنظمة االستبدادية القائمة ،وإنام تتعدى ذلك
إىل امتالكه جرأة التعبري عن مواقفه؛ فهو يف حياته اليومية حمكوم هباجس الربح واخلسارة ،ومتوجس خيفة
من التعبري عن قناعته احلقيقية جتاه موضوع ما بقول الرصاحة ،خشية أن يؤدي به ذلك ،مثلاً  ،إىل فقدانه
صديقًا («مل أصارحه بخطئه خو ًفا من أن أفقده») ،أو إىل فقدان مركزه داخل مجاعة االنتامء («ال يمكنني
لتوجه حزيب ،وأنا شخص مسؤول داخل احلزب») ،أو إىل النظر
أن اختذ موق ًفا هبذا الشكل ألنه خمالف ّ
ُ
بصفته موضوع استقطاب («أتود أن أتب ّنى موقف اإلسالميني من املوضوع كذا ألحسب عليهم؟») .لكن
ما دامت غرفة الدردشة تضمن ألعضائها إمكان إخفاء اهلوية ،فإنه ليس هناك اعتبار جلامعة االنتامء ،وال
خوف من عملية االستقطاب أو من فقدان صديق ،ألن املهم هو مدى ّ
متكن الفرد من التعبري عن وجهة
نظره الشخصية ،وإفراغ ما يف جعبته من دون مراعاة حكم اآلخر عليه ،ذلك بأن اآلخر الذي ُيصدر بشأنه
سلبيا جيهل هويته ً
حكماً
أصال( .((2بمعنى أدق ،يتمثّل الفارق بني احلوار يف الواقع اليومي نظريه يف غرف
ً
الدردشة يف أن رهان حمادثاتنا يف الواقع اليومي هو رىض اآلخرين عنا ،بينام يبقى الرهان األساس يف غرف
الدردشة أن نرىض نحن عىل ذواتنا .وقد تأخذ البعض ،يف غرف الدردشة ،الرغبة يف إرضاء ذواهتم من
دون االكرتاث باآلخر إىل حد استخدامهم عبارات نابية وسوقية وغري حمتشمة ،عىل الرغم من انتامئهم
إىل مراكز اجتامعية مرموقة (حمامون ،مهندسون .((2()...وهبذا تسمح تلك الغرف ألعضائها بتفريغ
مدونة «تكريز» ()Takriz
مكبوتات ال يستطيعون البوح هبا يف حياهتم اليومية .وجتدر اإلشارة هنا إىل ّ
فهم استخدموا لذاك
التي كان أصحاهبا معارضني لنظام بن عيل ،ومشاركني فعليني يف الثورة التونسية؛ ُ
(((2
الغرض عبارات سوقية ختل باحلياء ،معللني ذلك رغبتهم يف البقاء قريبني من لغة الشارع التونيس .
غري أن ما هيمنا أكثر يف اعتامد غرف الدردشة عىل مبدأ إخفاء اهلوية هو كوننا ال نأبه خللفية املحا ِور

22 Lecomte, «Révolution tunisienne et Internet».
23 Hicham Khabbache, "Empowering Mindreading Skills Via Online Social Networks,” dans: Analele Universităț ii
Ovidius (Seria Psihologie) ([Constanț a, Romania]: Ovidius University Press, 2012), p. 137.
24 Barak, Boniel-Nissim and Suler, p. 1870.
 25انظر صفحتهم عىل «الفيسبوك» املليئة بعبارات ختدش باحلياء يف تناوهلم الشأن املحيل<https://www.facebook.com/takrizo>. :
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السياسية :هل هو إسالمي ماركيس أم ليربايل ...وإنام هنتم أكثر بمدى فهمه وتفهمه ملوقفنا من موضوع
ما .وعليه ،نعتقد أن عملية حتييد االنتامء السيايس يف غرف الدردشة ويف شبكات التواصل االجتامعي،
شكلت عاملاً مهماً ّ
ّ
مكن شبا ًبا من أطياف سياسية خمتلفة يف تونس ومرص واليمن من التوحد يف صفحات
«الفيسبوك» نفسها ،ليطرحوا بكل شجاعة سؤالاً مصري ًيا يؤرقهم وهو كيف نُسقط النظام؟
املعتمد يف غرف الدردشة ملعرفة اآلخر خيتلف عن الطرائق التي
هذا إىل جانب كون األسلوب
َ
اعتدنا سلوكها يف حياتنا اليومية للتعرف إليه؛ فام دامت هويتنا يف حياتنا اليومية مكشوفة ،فإننا نعتمد
تسمى اسرتاتيجية التنظري احلديس ( ،)intuitive theoryوهي اسرتاتيجيا
عىل اسرتاتيجيتني ،األوىل ّ
كبريا ،وتنبني عىل صوغ فرضية تتعلق بالشخص املستهدف:
سوسيومعرفية مركّ بة تتط ّلب جهدً ا
معرفيا ً
ً
«هل هو ،مثلاً  ،شخص نزيه ومصدر ثقة أم ال» ،والتحقق من مدى صدقها عىل أرض الواقع من
خالل معارشة ذاك الشخص ،ومن ثم تعميمها عىل أشخاص آخرين يشاركونه عد ًدا من اخلصائص،
إسالميا فإنه يمكن الوثوق به ،ألنه
ثم اعتامدها بعد ذلك كقانون للتوقّع .فعىل سبيل املثال« :ما دام
ً
مجيعا مصدر ثقة» .واالسرتاتيجيا الثانية هي اسرتاتيجية
سبق يل أن عارشت عد ًدا من اإلسالميني فكانوا ً
االزدراء ) (derogatory strategyالتي تعتمد عىل الشائعة والوصم واألحكام اجلاهزة والقوالب لتعريف
كبريا («إنه إخوانجي ،إنه ظالمي ال يمكنني أن أصافحه»)،
اآلخر ،وهي ال تتطلب جمهو ًدا
معرفيا ً
ً
بينام االسرتاتيجيا الوحيدة الفعالة يف هذا الصدد هي اسرتاتيجية التقييس ( )simulationالتي ُت ّتبع يف
غرف الدردشة وعىل شبكات التواصل االجتامعي ،ما دامت هوية األنا وهوية اآلخر تظالن خفيتني،
وما دام لدهيام احلق يف التعبري عن حقيقتهام الرسية وعن معاناهتام العميقة واملشرتكة من الوضع القائم
من دون اإلحساس بالذنب أو بالدونية («أنا ال أحس بأين أخون وطني عندما أنتقد الوضع القائم عىل
املدونني التونسيني ،أو من دون اخلوف من التعرض للتهكم بحسب آخر.
‹النت›») عىل حد تعبري أحد ّ
مضمون هذه االسرتاتيجيا هو أن أحاول فهم معاناة اآلخر من خالل معانايت الشخصية ،وأن أضع نفيس
يف مكانه وأعترب حاالته الذهنية والعاطفية جز ًءا من معييش النفيس .بتعبري أدق ،نحن هنا أمام رضب
من التفاعل مع اآلخر ينتهي إىل مستوى التعاطف معه والتأثر بوضعه( .((2لكن بسبب تلقائية مضامني
وتضمنها عبارات عاطفية وانفعالية ،واعتامدها عىل اللهجات املحلية
الرسائل الرقمية وعدم نمطيتها،
ّ
أحيانًا ،واشتامهلا عىل وقائع يتم اإلدالء هبا من املصدر األصل ،أي من الشخص الذي عاش تلك الوقائع،
يتحول
نموذجا») ،بسبب ذلك كله،
وتعزيزها بمشاهد قوية تبثّها قنوات فضائية مؤثرة («قناة اجلزيرة
ً
ّ
تقمص
أعضاء غرفة الدردشة أو شبكة التواصل االجتامعي من مستوى التعاطف مع اآلخر إىل مستوى ّ
جليا ،يف حالة البوعزيزي ،حيث نجد
حاالته الذهنية والعاطفية ،بمعنى أن اآلخر يصبح أنا ،وهذا يبدو ً
مدونات بعض الناشطني التونسيني عبارة «سنحرق أنفسنا مثل البوعزيزي» ،أو يف مدونات بعض
يف ّ
املرصيني شعار «كلنا خالد سعيد» .ومعلوم أن عدد الذين انضموا إىل صفحة «كلنا خالد سعيد» عىل
«الفيسبوك» بلغ يف  8كانون األول /ديسمرب 2012مليونني ونصف مليون شخص .ويف ما خيص حالة
مجيعا
مدونة عنواهنا «السيد الرئيس ،التونسيون حيرتقون ً
البوعزيزي ،قام النشطاء التونسيون باستحداث ّ
26 Hicham Khabbache, "Are you a Mind Reader?," in: Hicham Khabbache [et al.], eds., Le Travail social à l’épreuve
des coopérations ouvertes et des copérations fermées: Enjeu capital pour le développement humain: Deuxième Spring
institute international du 10 au 16 Mai 2010, développement humain; no. 2 (Fès, Morocco: Université Sidi Mohamed
Ben Abdellah, 2010), p. 133.
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املدونة إىل حواىل  10.000شخص ،وكلام قام النظام بحجبها،
بالنار» .وقد وصل عدد الداعمني هلذه َّ
عمل النشطاء بشكل متكرر ودؤوب عىل تغيري أحد أحرف اسمها عىل اإلنرتنت ،أو إضافة رقم جديد
لعنواهنا ونرشها من جديد ،وهذا يدل عىل مدى إرصار هؤالء النشطاء عىل مواقفهم ومتسكهم هبا(.((2

املدونات ومواقع التواصل االجتامعي
ننبه إىل أن الصور والعبارات التي نقلتها هذه
َّ
لكن ال بد أن ّ
وقنوات إخبارية فضائية كان هلا دور يف نقل بعض األفراد من مستوى التعاطف إىل مستوى التقمص؛
(((2
الترصف
يسمى يف علم النفس االجتامعي
ّ
إذ ُس ّجل ما يقرب من  63حالة يف الوطن العريب ُعرفت بام ّ
احتجاجا عىل
املعدي( ((2الذي يتمثّل يف قيام تلك احلاالت بمحاولة حرق أنفسها ،عىل غرار البوعزيزي،
ً
وضعها البائس.

لكن نلفت االنتباه إىل أن مديري الغرف وصفحات مواقع التواصل االجتامعي ال ُيبقون هويتهم طي
جزئيا ،عن طريق ترك عدد من اآلثار الرقمية الدالة
كليا أو
ً
الكتامن دو ًما ،بل نجدهم يكشفون عنها ً
عليهم ،معلنني بذلك اهنيار جدار اخلوف ،وخاصة عندما يلحظون ازدياد أعداد منخرطي الغرفة،
بتحول احلوار مع هؤالء املنخرطني من التعاطف إىل التقمص ،وتنبعث روح التضامن
وعندما حيسون
ّ
نوعا من االلتزام اليومي ،ويضحي انتامؤهم إليها
يف ما بينهم ،وتصبح مشاركتهم يف حوارات الغرفة ً
أقوى من انتامئهم إىل حزب أو إىل مجاعة ،فيعيشون صريورة الالاستقطاب(،(depolarization) ((3
أي ،بمعنى أدق ،يرشعون يف التحرر من انتامئهم احلزيب السابق ملعانقة آراء ومواقف الغرفة املبنية عىل
املشاركة األفقية .وهكذا ،عندما يكشف رواد الغرف وصفحات «الفيسبوك» عن هويتهم يكون االعتقال
مصريهم ،فيخرج أولئك الذين شاركوهم حواراهتم إىل الشارع مطالبني يف البداية بإطالقهم ليتحول
املطلب بعد ذلك إىل إسقاط النظام (ومن أمثلة ذلك ،طالل املوحدي من سورية ،وائل غنيم من مرص،
حتول املواطن من مشاهد إىل
ومغ ّني الراب التونيس محاده بن عمر امللقّب باجلنرال) .وهبذا تبدأ صريورة ّ
مشارك يف عملية التغيري.
 -2خاصية الذات غير المرئية

أساسا يف جهل كل عضو لشكل جسد بقية
إن غياب اإلدراك الفيزيقي املبارش لآلخر ،وهو متمثل
ً
يسهل عملية التواصل ،وينشئ منها وضعية ال رقابية بامتياز ،وهو ما يضمن
األعضاء ونربات أصواهتمّ ،
وجتهمه ،بينام نجد يف
ملن يود التعبري عن فكرة ما عدم ارتباكه يف أثناء إبالغه هلا بسبب عبوس حماوره ّ
الواقع االجتامعي املرء يف حديثه مع اآلخر مهتماً بإيامءات وجه هذا اآلخر وحركات جسده ومهساته؛
فحركة رأس املتلقّي التي تفيد الرفض ،وابتسامته الساخرة ونظراته التحذيرية ،قد تؤدي باملرسل إىل تغيري
اجتاه احلديث نحو وجهة نظر قد تريض املتلقّي(.((3

إن هذه اخلاصية هي التي ّ
مكنت الشاب العريب الذي يعاين القهر النفيس واالجتامعي من جتاوز هاجس
 28مازن السديري« ،ملاذا حيرق  63عربي ًا أنفسهم؟ »،الرياض،

27 Lecomte, "Révolution tunisienne et Internet».
 ،2013/7/17عىل املوقع اإللكرتوين<http://www.alriyadh. :

com/2013/07/17/article852728.html>.
29 Daniel Favre [et al.], “Empathie, contagion émotionnelle et coupure par rapport aux emotions,» Enfance, vol. 57,
no. 4 (2005), pp. 363-382.
30 Amiram Vinokur and Eugene Burnstein, «Depolarization of Attitudes in Groups,» Journal of Personality and Social
Psychology, vol 36, no. 8 (August 1978), p. 872.
31 Barak, Boniel-Nissim and Suler, p. 1871.
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وجها لوجه يف أثناء إبدائه لرأيه ،والتحدث بثقة عالية بالنفس عن مواقفه
اخلوف من مواجهة الرقيب ً
وقناعاته من دون االكرتاث بنظرة حراس النظام إليه؛ فجسده غري مكشوف حلراس النظام وغري حمصور
يوميا عىل حتديث
يف مكان معينّ يسهل ضبطه ومراقبته .وهنا نجد مثال ناشط تونيس ،أيام الثورة ،يعمل ً
صفحته عىل «الفيسبوك» ويقوم يف الوقت نفسه بتدبري حساب له عىل «التويرت» الذي يضم اآلالف من
صورا فيديوية عىل «اليوتوب» و«داييل إيموشن» ،ومربره يف ذلك قوله «أنا مثل الشبح،
املنخرطني ،وينرش
ً
(((3
ال أسكن مكانًا بعينه وإنام يف كل مكان وال يمكن لبن عيل اإلمساك يب» .
 -3خاصية التروي في ردة الفعل

يميز عملية التواصل عرب شبكة اإلنرتنت ،أكان عرب الرسائل الرقمية أم من خالل غرف ومنتديات
إن ما ّ
الدردشة أو املواقع االجتامعية ،هو عدم إلزامها للمتلقّي بالرد عىل الرسالة يف حينه؛ إذ من املمكن أن
يرتيث يف اإلجابة ،ويأخذ ً
كافيا للرد ربام ال يتعدى ثواين أو دقائق أو ربام يدوم
قسطا من الوقت يراه ً
ساعات أو أيا ًما .وعىل العكس من ذلكُ ،يشرتط يف الوضعيات التواصلية الطبيعية ،وخاصة الشفوية
فورا ،اليشء الذي يثري لدى هذا املتلقّي
منها ،وهي تتم ً
وجها لوجه بني املرسل واملتلقّي ،أن تجُ اب الرسالة ً
هاجس الرد اآلين وما يرتتب عنه من وضعيات إرباك ال تسمح له أحيانًا باإلبحار يف أفكاره ،وتقليبها
عىل مجيع األوجه ،وتنظيمها وإعادة صوغها ،لتخرج تلك األفكار بشكل مترسع وغامض وغري واضح،
وتتخللها أحيانًا زلاّ ت اللسان وأخطاء التعبري ،ويغيب عنها فن اإلقناع واإلبالغ(.((3

ً
ارتباطا بسياقنا هذا ،نشري إىل أن نظام بن عيل أحاط نفسه بمجموعة من اخلطباء واملتكلمني الذين يتقنون
فن اإلبالغ وصوغ احلجج بناء عىل معطيات خمت َلقة ،كام أحاط مبارك نفسه بمؤسسات إعالمية ضخمة
وصحافيني يعملون عىل الرتويج لنظامه والدعاية ملا ُيعترب حسنات ومنجزات له .هكذا ،وأمام هذا
املشهد ،من الصعوبة بمكان أن يتمكن شاب يافع ليس لديه جتربة يف السجال السيايس مواجهة متكلمي
نظام مبارك أو بن عيل وصحافييهام يف املناظرات السياسية .لكن شكل املواجهة سيختلف عرب الرسائل
الرقمية ومواقع التواصل االجتامعي؛ فهذا الشاب ليس مطا َل ًبا بالرد عىل الرسالة يف حينه وال بالتقيد
بزمان الرد ومكانه ،وال بمواجهة مجهور عريض من الناس؛ فبمقدوره أخذ وقته الكايف للرد ،اليشء الذي
سيساعده عىل جتاوز عائق اخلجل واخلوف يف مواجهة أبواق النظام .وما دام لديه الوقت الكايف ليستجمع
أفكاره ويمعن يف اإلجابة ،فإنه سيتسنى له املجال كي ّ
ينظم أفكاره بتؤدة ويراجعها وير ّتبها ،ويبحث عن
اللفظ املالئم للتعبري عنها ،وكي يبحث يف الشبكة العنكبوتية عن املعطيات واحلجج املضادة ألطروحات
النظام .كام يمكنه القيام بنوع من التوصيف الذايت ( (self-description)((3إلجاباته ،أي البحث بشكل
واع عن مظاهر توفق إجاباته وقصورها لدحض مقوالت النظام قبل أن ينرشها عىل مدونته .وال جدال
يف أن هذه االسرتاتيجيا ّ
املدونني الشباب قبل الثورة ويف أثنائها من عرض بيانات قوية
مكنت جمموعة من ِّ

املعتمدة يف هذه الدراسة مستمدة من نتائج مقابالت أجريناها عرب «سكايب» ومن خالل الربيد اإللكرتوين
 32املعطيات اإلمربيقية
َ
تونسيا ،وذلك بعد شهرين من تاريخ رحيل بن عيل .وقصد إغناء الدراسة ،تم االنفتاح ،كذلك ،عىل
مع عرشين ناشط «نت» ومدونًا
ً
معطيات مقابالت أجراها  .LecomteانظرLecomte, "Révolution tunisienne et Internet». :

33 Jacqui Taylor and John MacDonald, "The Effects of Asynchronous Computer-Mediated Group Interaction on Group
Processes,» Social Science Computer Review, vol. 20, no. 3 (Fall 2002), p. 260.

 34هشام خباش« ،نظرة إىل الطفولة من خالل مد اجلسور بني املعرفية التعددية وعلوم الرتبية »،جملة الطفولة العربية ،السنة  ،8العدد
( 32أيلول /سبتمرب  ،)2007ص .89
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ومؤثرة عىل شبكة «الويب»؛ ففي مرص ،متكن األعضاء السابقون لشبيبة حركة كفاية يف آذار /مارس
 2008من فتح صفحة مؤثرة عىل «الفيسبوك» حتكي بالتفصيل عن معاناة عامل النسيج يف مدينة املحلة
وتدعو إىل التضامن معهم .لقد كان يف إنجاز هذه الصفحة رضب من االحرتافية وحضور السرتاتيجية
الرتوي يف ردة الفعل .وقد ترتب عن ذلك ارتفاع أعداد الزائرين لتلك الصفحة ،وخروج تظاهرات
عارمة يف  6نيسان /أبريل ،وتنفيذ إرضابات قوية ،وبزوغ حركة شبابية سياسية من ناشطي «ال ّنت» ُأطلق
عليها اسم  6أبريل ،وكان هلا دور فعال إبان الثورة .من هنا نفهم أن نضج فعل التدوين كان له تأثريه يف
املدونني الذين هم يف أغلبهم
اجتاه الرأي العام املرصي ،كام حظي باهتامم الشباب املرصي ،إذ ُق ّدر عدد ّ
مدون(.((3
شباب سنة  2008بـ ّ 160.000

ّأما يف تونس ،فقد ظهر فعل التدوين يف وقت مبكر ،وبالتحديد يف سنة  ،1999لكنه كان خيلو من أي
كليا عن املجتمع التونيس ،ونُعتوا بمنشقي «ال ّنت»
رؤية احرتافية ،حتى نُظر إىل ِّ
املدونني بوصفهم منعزلني ً
املدونات املعارضة للنظام التي ظهرت يف هذه الفرتة ،مدونة «تكريز» سنة
) .)Cyberdissidentومن بني ّ
ومدونة
 ،1998وكانت تعتمد يف نقدها للنظام ،وكام سبقت اإلشارة ،عىل اللغة السوقية املخلة باحلياء،
ّ
«تونزين» ) (Tunezineسنة  ،2001و«اليقظة التونسية» سنة  .2002لكن متثّلت مرحلة التقدم يف عملية
مدونة «نواة» التي اعتمدت بوضوح اسرتاتيجية الرتوي يف ردة الفعل؛ فهي مل تنهج
التدوين يف تأسيس ّ
سياسة النقد من أجل نقد مؤسسات النظام احلاكم بل النقد املبني عىل التوصيف الذايت خلطابات النظام،
حججا
والبحث عن معلومات ومعارف إخبارية دقيقة مرتمجة أحيانًا من الفرنسية واإلنكليزية ،واعتمدها
ً
لدحض افرتاءات النظام ،بحيث قامت مثلاً برتمجة أخبار «ويكيليكس» من اإلنكليزية إىل العربية .كام
ترفعت عن استخدام اللغة السوقية يف انتقاد مؤسسات النظام ورموزه .وبالتايل ّ
مدونة «نواة»
شكلت ّ
منذ سنة  2004جيلاً جديدً ا يف فعل التدوين ،وراهنت ،من خالل اعتامدها عىل اسرتاتيجية الرتوي يف
ردة الفعل ،عىل كسب ثقة نشطاء «ال ّنت» ،ودعوهتم إىل اخلروج من وضعية فضاء «البلقنة السيربنيتية»
املدون
مدون يعيش يف فضائه اخلاص ،معزولاً عن فضاء ِّ
( ،)Cyberbalkanisationواملتمثّل يف كون كل ِّ
املدونون التونسيون أن إهناء ترشذمهم يف الفضاء
اآلخر ،نحو فضاءات رقمية مشرتكة .من هنا ،أدرك ِّ
وتأسيسا
الرقمي سيشجعهم مستقبلاً عىل التوحد يف الفضاء العمومي خالل مواجهتهم للنظام احلاكم.
ً
مدونة
املدونني التونسيني تكتيك التجميع ( )Agrégateurاملتمثّل يف
عىل ذلك ،ظهر لدى ِّ
تضمن أي ّ
ّ
مدونات أخرى ،اليشء الذي أشار إىل بداية ترسيم السلوك التضامني بني
عد ًدا من الروابط التي حتيل إىل ِّ
مناضيل «الويب».
املدونات يف تونس هو إمجالاً انفتاحها عىل شبكات التواصل االجتامعي وعىل
يميز اجليل اجلديد من ّ
إن ما ّ
عدد من اخلرباء واألطر ،قصد االستشارة للرد عىل افرتاءات النظام ،والتعاون يف ما بينها لتحريك أكرب عدد
من نشطاء «ال ّنت» للرد عىل تعليقات رشطة «ال ّنت» ( )Cyber policeعىل «الفيسبوك» و«التويرت» ودحض
ادعاءاهتم باحلجة والدليل .زد عىل ذلك استخدامها يف بياناهتا التونسية الدارجة واملؤثثة أحيانًا بعبارات
املطولة لعدم إزعاج امللتقّي ،واعتامدها ،كذلك ،عىل تقنية إرسال
تسخر من النظام ،مع ابتعادها عن اخلطابات ّ
النرشات اإلخبارية اليومية ( )Newsletterإىل الربيد الرقمي إىل أكرب عدد ممكن من التونسيني(.((3
35 Faris, pp. 101-103.
36 Lecomte, "Révolution tunisienne et Internet».
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رابعا :الالستقطاب من خالل استدماج اآلخر في الذات
ً
إن التحاور يف غرف الدردشة ومنتدياهتا يعتمد يف الغالب األعم عىل فعل الكتابة .وبسبب أجواء الصمت
شعور بكونه ال يتحاور مع اآلخرين بل يفكر معهم ،إذ يتسلل إليه
التي حتيط بفعل الكتابة ،ينتاب الفر َد
ٌ
اإلحساس بكونه يتامهى مع أذهاهنم ،فإعجابه بأفكار اآلخرين لتناغمها مع أفكاره ،وتعاطفه مع معاناهتم
الشبيهة بمعاناته ،يفضيان به إىل الشعور بأن تلك األفكار هي أفكاره وتلك املعاناة هي معاناته ،وكأن
هؤالء اآلخرين يفكرون ويتحدثون داخل ذهنه(.((3
وإذا كنا يف تواصلنا اليومي مع اآلخر نُلصق به مجلة من األحكام اجلاهزة والنعوت النمطية ،بناء عىل
نوعا من
مالحظتنا لطريقة حديثه وترصفه ،فإن األمر خيتلف يف عامل الدردشة الرقمية الذي حيرك فينا ً
اإلحساس بكون حديث اآلخر وترصفه جز ًءا من حديثنا وترصفنا؛ إذ نجد أنفسنا ننظر إىل ذواتنا من
انعكاسا لعواملنا النفسية الداخلية ،بل أكثر من ذلك ،ننتظر
خالله ونتامهى معه ،ونعترب حاالته النفسية
ً
من كالمه أن جياري كالمنا ومن أمانيه أن تكون شبيهة بأمانينا ،وهو ما جيعلنا أكثر تعاط ًفا معه وأكثر
نوعا من التقمص النفيس لقراءة حاالت اآلخر الذهنية والعاطفية
تفهماً ملشكالته .ويف هذا الصدد نعتمد ً
متلخصة بفكرة مفادها أننا وضعنا أنفسنا مكان اآلخر ملعرفته ،اليشء الذي يؤسس ال لتوافقات عىل
ّ
مستوى املواقف السياسية فقط ،بل ً
أيضا لنوع من االنصهار يف احلاالت الذهنية والعاطفية نفسها،
ومن الفهم املشرتك جلملة من املوضوعات .وهنا يربز عىل «ال ّنت» رضب من الصداقة اإلجيابية ،التي
تُبنى عىل التآلف والتعاطف واحلميمية بني أفرادها ،وتنتهي هبم إىل االنخراط يف عالقات تضامنية
نوعيه ،إذ عندما ُيعتقل أي فرد خيرج اجلميع إىل الشارع مماد ًيا بإطالقه ،مع أنه غري معروف لدى بقية
أعضاء الغرفة كوجود فيزيقي ،وإنام كوجود افرتايض فقط .وانطال ًقا من ديناميكية االنصهار العاطفي
تتلخص بشهادة ُأخذت من مغريب يداوم يف إحدى غرف الدردشة حيث يقول« :كنميش نشاطي
التي ّ
حقاش متا صحايب يل كايفهموين» ،ينخرط الفرد بشكل إرادي يف صريورة الالستقطاب من النظام
احلاكم ومؤسساته احلزبية واجلمعوية إىل االنتامء إىل غرفة الدردشة؛ هذا االنتامء الذي سيصبح يف ما
نوعا من االلتزام اليومي ،حيث يغدو انضباط الفرد وتقيده بمواعيد غرفة الدردشة أمتن من
بعد ً
جتمع خطايب حلزب ما ،بل لعله يصبح من الرافضني لالنتامء احلزيب ،إذ نجد يف بدايات
التزامه بحضور ّ
الربيع العريب انتشار صفحات عدة عىل «الفيسبوك» تدعو يف املغرب إىل إسقاط األحزاب وزعامئها.
كام نستشف من خالل مضمر جواب مغني الراب امللقب باجلنرال «أنا ال أفهم يف السياسة» يف حوار له
عىل قناة اجلزيرة ،كونه ضد السياسة يف شكلها القائم يف الوطن العريب واملبنية عىل احلزبية الضيقة التي
ختدم مصالح زعامء احلزب واالستقطاب احلاد وصوغ القرارات بشكل فوقي .وما يؤكد هذا املعطى
خروج دراسة ميدانية شملت  1200من نشطاء «ال ّنت» شاركوا يف اعتصامات ميدان التحرير ،بنتيجة
مؤداها أن  65.3يف املئة من جمموع العينة أقرت بعدم انتامئها إىل أي جهة حزبية وأي مجعية أهلية أو
خريية .زد عىل ذلك أن  66يف املئة من جمموع العينة أكدت عدم مشاركتها من قبل يف أي تظاهرة أو
37

املصدر نفسه ،و Sherry Turkle, «Whither Psychoanalysis in a Computer Culture?,» Psychoanalytic Psychology, vol.

21, no. 1 (2004), p. 16.
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(((3
املدونني ونشطاء «ال ّنت» التونسيني الذين تم استجواهبم أفادوا بأن ليس هلم
اعتصام  .كام أن أغلب ّ
أي انتامئي سيايس حزيب(.((3

إن قوة االنتامء إىل غرف الدردشة ومواقع التواصل االجتامعي هي التي حتولت الحقًا إىل قوة انتامء الثوار
إىل ميدان التحرير وإىل ساحة القصبة ،وهو ما بدا لدى اجلميع يف تلك اللحظة أنه أقوى من انتامء بعض
النشطاء إىل حزبه أو مجاعته؛ إذ عندما سئل أحد شباب اإلخوان املسلمني قبل أيام من سقوط مبارك:
ما موقفكم إذا طلب منكم تنظيمكم ترك امليدان؟ كانت إجابته بال ،وقد أكد ما يفيد بانتامئه إىل ميدان
التحرير أكثر ّمما هو إىل اجلامعة.

 -1تحييد المركز

ال خالف يف كون أغلب املجتمعات حمكو ًما بمنظومة تراتبية من العالقات ّ
متكن بعض الناس دون غريهم
ترسخ يف أذهان الناس اعتبار
من النفاذ إىل املوارد املادية والطبيعية للمجتمع بسهولة ويرس .هذه املنظومة ّ
أمرا
الطبقية االجتامعية واهلرمية السياسية واحتكار وسائل اإلنتاج يف أيدي فئة قليلة من األشخاص ً
ّ
واجتامعيا ّ
التحكم
يمكنها من
سياسيا
بدهييا ال حميد عنه ،اليشء الذي يتيح لتلك الفئة املحظوظة نفو ًذا
ً
ً
يف اآلخرين ويف مصائرهم .ولكن رشاهتها غري املحسوبة تدعوها ،أحيانًا ،إىل البحث أكثر فأكثر عن
املزيد من النفوذ واهليمنة االجتامعية .والنتيجة هي دخول بعض املستضعفني يف مواجهات حادة معها،
بينام يعمل البعض اآلخر عىل التكيف مع هذا الواقع غري العادل ،وذلك من خالل اعتامد جمموعة من
ترسخ يف أذهان هذا البعض كيفية االمتثال والطاعة العمياء للفئة
العمليات املعرفية والعاطفية التي ّ
السائدة ،وتعلمه كيفية تو ُّقع غضب تلك الفئة وجت ّنب رشّ ها(.((4
ّأما يف غرف الدردشة الرقمية ،فعىل عكس ذلك ،أي ال وجود ألي عضو يتمتع بنفوذ اجتامعي أو سلطة
سياسية مهيمنة عىل بقية األعضاء ،وذلك لكون الرشط األساس لاللتحاق بالغرفة يتمثّل يف حتييد املركز
( ،(neutralizing of statusحيت يتم تغييب أي إشارة حتيل إىل مراكز املتحاورين ومستويات نفوذهم
السيايس واملؤسسايت ،بينام نرى يف الوضعيات التواصلية الطبيعية مجلة من الزخارف و"األكسيسوارات"
اجتامعيا (لباس غايل الثمن ،مكتب فاخر ،شهادات ودبلومات معلقة عىل
التي تبينّ درجة نفوذ املخاطب
ً
متيزه ومدى قوة مركزه
حائط املكتب ،حرس خاص ،)...والغاية من هذا كله هي أن يبينّ ملحاوريه مدى ّ
يرسخ يف أذهاهنم كونه
شخصا مهماّ جدً ا وعليهم احرتامهم واالنصياع لقراراته(.((4
ً
االجتامعي ،وأن ّ
ّ
كبريا من أساليب املراقبة والتحكم يف العامل العريب قائم عىل إضفاء نوع من اهلالة
ومن
َ
املالحظ أن جز ًءا ً
والقدسية عىل احلاكمني من خالل خلع بعض األلقاب والصفات عليهم (بابا مبارك ،ماما سوزان ،بن
عيل القائد املنقذ ،القذايف ملك ملوك أفريقيا ،)...وتأثيث الساحات العمومية بصور ضخمة هلم ،وأحيانًا
بتامثيل (كتامثيل بشار األسد وحافظ األسد يف سورية) والفتات تشيد بمناقبهم وسننهم ،ومنح معاونيهم

38 Christopher Wilson and Alexandra Dunn, T
" he Arab Spring Digital Media in the Egyptian Revolution: Descriptive
Analysis from the Tahrir Data Set,» International Journal of Communication, vol. 5 (2011), p. 1250.

 39انظر اهلامش رقم  32من هذه املقالة.

40 Denise Dellarosa Cummins, “How the Social Environment Shaped the Evolution of Mind,» Synthese, no. 122 (2000),
p. 28.
41 Barak, Boniel-Nissim and Suler, p. 1872.
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ومن هم يف خدمتهم أوسمة ونياشني تبينّ للموطنني درجة نفوذهم .والغاية من ذلك كله وضع مسافة
نوعا
نفسية بينهم وبني املواطنني ،تكون حمكومة برضب من التعايل ،مضفية عىل أولئك احلكام وحراسهم ً
ّ
للتحكم يف رقاب املواطنني ،وتوجيه هؤالء املواطنني نحو غايات ومرا ٍم ختدم يف
من اهليبة التي تؤهلهم
النظام وزمرته يف الغالب األعم.

يف املقابلّ ،
رئيسا النتفاء الفوارق
سببا ً
يشكل جهلنا التام ،يف مواقع الدردشة ،بمراكز اآلخرين االجتامعية ً
بني األفراد وتساوهيم عىل مستوى احلق يف عرضهم ألفكارهم وتصوراهتم .وجتدر اإلشارة هنا إىل أن
التقدير واالحرتام ال ينبعان من مدى مت ُّتع زيد أو عمرو بمركز اجتامعي قوي ،وإنام من مدى ّ
متكن الفرد
من فهم اآلخرين والتعاطف مع معاناهتم ،ومدى قدرته عىل إبداع أفكار نوعية ومقرتحات عملية يمكن
اعتامدها ملواجهة مشكالهتم؛ إذ يتم التعامل مع املرء يف غرفة الدردشة بوصفه إنسانًا أولاً
وأخريا من دون
ً
املوجهة للحوار .ويف
اعتبار للونه أو جلنسه أو لنسبه أو النتامئه الطبقي .من هنا ينتفي مجيع أشكال السلطة ِّ
غياهبا جيد الفرد نفسه يف وضعية ال رقابية تدعوه إىل التعبري عن آرائه ومواقفه بكل طالقة وحرية.

بناء عىل ذلك ،فإن نقل آلية حتييد املركز من غرف الدردشة الرقمية ومن مواقع التواصل االجتامعي
إىل الواقع السيايس املعيش ،هلو إنجاز يحُ سب لشباب الثورة يف العامل العريب؛ فانطال ًقا من وعيهم بكون
الديمقراطية احلقيقية تُبنى من خالل مدى متك ّننا من تقويم أداء األفراد برصف النظر عن مراكزهم ،امتلك
هؤالء الشباب الشجاعة الكافية لتجاوز مراكز حاكميهم .وقد ظهر ذلك من خالل جرأة رفع شعار
«بن عيل إرحل ...إرحل» يف ساحة القصبة ،أو رسم مبارك عىل شكل كاريكاتري عىل جداريات ساحة
التحرير ،أو القيام بتقليد كوميدي مرسحي لشخص القذايف يف بنغازي.
بالعودة إىل الثورة التونسية ،جتدر اإلشارة إىل أن من بني التكتيكات التي اع ُتمدت جلس نبض النظام
التونيس ،بغية املس هبيبته والعمل عىل حتييد مركزه :تكتيك االعتصام املفاجئ ،إذ قامت يف بداية الثورة
املدونني التونسيني بعملية جريئة متثّلت يف اعتصام مفاجئ يف مرتو تونس تضام ًنا مع
مجاعة صغرية من ّ
حوادث سيدي بوزيد ،إذ مل يسمحوا للمرتو بالتحرك مدة ناهزت الساعة .كام ظهرت آلية حتييد املركز
بجالء عىل اإلنرتنت يوم  2كانون الثاين /يناير ،حني قام عدد كبري من «اهلاكرز» و«األنونيموس» هبجوم
شامل عىل سبعة مواقع لوزارات سيادية ،وتركوا وراءهم وعىل صفحات مواقع تلك الوزارات العبارة
التالية« :لقد سمع األنونيموس نداء الشعب التونيس من أجل احلرية .وهم دائماً مستعدون ملساعدة
التونسيني ضد القمع ...وهذا حتذير للحكومة التونسية التي حتارب حرية التعبري واإلعالم .»...وقد
«ختيل معي أن مواط ًنا عاد ًيا
ع ّلق أحد نشطاء «ال ّنت» التونسيني عىل ما قام به «األنونيموس» بقولهّ :
يدخل إىل أحد املواقع ليبحث عن معلومات هتمه ،فيجد الرسالة التي تركها األنونيموس ،فأي هيبة
تبقى للنظام؟»(.((4

يف خضم الثورة التونسية ،يظل سؤال املجتمع املدين وكيفية تفاعله مع آلية حتييد املركز سؤالاً
مرشوعا،
ً
مغيبا يف زمن بن عيل .فأغلب
بالنظر إىل أن املجتمع املدين يف تونس كان شبه غائب ،أو باألحرى كان ً
اجلمعيات كانت عبارة عن شعب تابع حلزب التجمع الدستوري احلاكم ،ورؤساء تلك اجلمعيات
معينون من طرف احلزب .لكن عىل الرغم من ذلكُ ،سجلت بعض حاالت االستثناء .نأخذ مثال منتدى
َّ
42 Lecomte, "Révolution tunisienne et Internet».
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الدردشة للنادي األفريقي لكرة القدم وكيف قرر أعضاؤه االنخراط يف مسار الثورة ،وكيف قاموا بتحييد
املركز بشكل متدرج؛ ففي  6كانون الثاين /يناير رشع بعض أعضاء املنتدى ،بخجل شديد ،يف تداول ما
حيدث يف تونس من حراك .ولكن يف  9كانون الثاين /يناير بدأ احلديث عماّ جيري يتم بشكل رصيح  ،إذ
رميا بالرصاص ،منهم فتاة مل تتجاوز
نجد الشهادة التالية« :اليوم ُقتل 11فر ًدا يف مدينة تالة ،مسقط رأيسً ،
الـ  8سنوات .ووفقًا ملصادر طبية ،فإن أغلب اإلصابات يف القلب والبطن ...أعلم أنه منتدى ريايض
التحمل أكثر  ،»....وجاء ر ّد يقول «اهلل يرمحهم» ،ور ّد آخر من طرف مدير املنتدى يقول
ولكن ال أستطيع
ّ
سياسيا ،كام أن عماّ ر يراقب هذه األيام خمتلف املواقع،
«رجاء حتدثوا عماّ هيم كرة القدم ،فالنادي ليس ناد ًيا
ً
وكالم مثل هذا سيؤدي إىل غلق املنتدى» .لكن يف  10كانون الثاين /يناير ،ومع ازدياد حدة حراك الشارع
وازدياد عدد الضحايا ،نجد أن أعضاء املنتدى مل يتوقفوا عند حدود التأسف والتعزية ،بل أخذوا يدينون
نوعا من السخرية («برافو
بشكل رصيح جرائم النظام ،فبعد أن كانت اإلدانة يف البداية متواضعة
تتضمن ً
ّ
ملن رمى الرصاص عىل املتظاهرين ،برافو لتوانسا الذين يقتلون توانسا») ،أصبحت يف ما بعد أكثر حدة
شخصا وأنا جد مصدوم ،ال مكان لكرة القدم يف ذهني ،نادينا نادي كبري وتونس أكرب
(«اليوم قتل 20
ً
منه ،أصدقاؤنا يموتون كل يوم ونحن نتفرج» و«آه من قناة  7التونسية تعرض احلفالت الراقصة ،كأن
شي ًئا مل حيدث ،أنا أحس بأن هذه القناة هتيننا» و«لنتوقف عن احلديث عن الكرة ولنلتحق بأصدقائنا يف
الشارع») ،لتظهر بعد ذلك يف صفحات املنتدى ،وبالضبط عشية  10كانون الثاين /يناير ،بعد خطاب بن
عيل ،عبارات رصحية لتحييد املركز «تونس أكرب من أن حيكمها رئيس غبي ،بن عيل إرحل»(.((4
 -2خاصية الحصول على المعلومة بصورة مباشرة

من بني أهم األشياء التي تع ّلمها مواطن بلدان الربيع العريب هو أن يثق باملعلومات التي حيصل عليها من
مصدرها األصيل بصورة أكثر من تلك التي تب ّلغه هبا مؤسسات النظام؛ فمن املعلوم أن األنظمة االستبدادية
يسمى وكالء انتقاء املعلومة ( )filtering agentالذين يعملون عىل ترصيف املعلومات التي
تلجأ إىل ما ّ
يروهنا ختدم مصالح النظام وحجب تلك التي تشوش عليه( .((4و«وكالء االنتقاء» يف سياقنا هذا ليسوا
سوى مؤسسات الدولة ،فيتخذون شكل مراكز إعالمية ضخمة سمعية برصية ومكتوبة ،كام هي احلال
يف نظام مبارك ،أو مجعيات وجامعات ومعاهد تعليمية ومساجد ،كام هو األمر بالنسبة إىل نظام بن
عيل ،فيصبح الشغل الشاغل هلذه املؤسسات ليس القيام بالوظائف املنوطة هبا ،وإنام تقديم معلومة ما
ّ
التحكم يف الرأي العام وتوجيهه بالشكل الذي خيدم مصالح النظام
بصورة مؤثرة ،يمكن من خالهلا
مجيعا كيف أن يف عهد مبارك قام عدد من القنوات الفضائية املقربة من النظام ،وبناء
الضيقة .ولنتذكر ً
عىل نتائج مباراة لكرة القدم ،بتأجيج مشاعر الغضب لدى املرصيني جتاه اجلزائريني ،وحولت املشهد إىل
قضية وطنية ،إذ من الواضح أن تضخيم هذا احلادث سمح بإبعاد الرأي العام ،ولو مؤق ًتا ،عن مشكالت
جوهرية وعميقة كان املجتمع املرصي يعانيها آنذاك.
كام جتدر اإلشارة إىل أن النظام التونيس قام ّإبان الثورة بتجنيد أكرب عدد من املخربين الذين اقترصت
 43املصدر نفسه.

44 Z. Sonia Worotynec, "The Good, the Bad and the Ugly: Listserv as Support," CyberPsychology and Behavior, vol.
3, no. 5 (October 2000), p. 797.

المحور :ممارسة أنظمة المراقبة في الوطن العربي
ّ
والتحكم تحت وقع شبكات التواصل االجتماعي
الربيع العربي وحكاية انكسار أنظمة المراقبة

مدعني أهنم مواطنون عاديون ،والرد عىل
مهمتهم عىل املشاركة يف احلوارات القائمة عىل «الفيسبوك»ّ ،
نشطاء «ال ّنت» وتشويه سمعتهم وتقديم معلومات خاطئة عنهم.

تبقى فائدة الشبكة العنكبوتية هبذا الصدد متمثّلة يف متكني مستخدميها من احلصول عىل املعلومة من
مصدرها األصيل ومن دون حاجة إىل مرورها بوسيط انتقائي .وقد اكتشف شباب ليبيا من خالل هذه
اآللية أن العامل خمتلف عن ذلك الذي رسمه هلم معمر القذايف ،فجرى اعتامد املصدر األصل بشكل جيل يف
اللحظة التي قرر فيها «وكالء التصفية» حجب املعلومة عن املواطنني بمنع جمموعة من القنوات الفضائية
من تغطية حوادث الربيع العريب .وأضحى «اليوتوب» ومواقع التواصل االجتامعي مصدر املعلومة،
فبتنا نرى ناشطني وفاعلني يف تلك احلوادث وعائالت الضحايا ومواطنني عاديني هم من يقوم بتغطيتها
وبثها عىل «النت» .وهنا ظهر ما ُيطلق عليه اليوم املواطن الصحايف أو الصحايف غري النظامي الذي ال
ينتمي إىل أي مؤسسة إعالمية ،فهو يقوم بالفعل الصحايف بشكل عفوي وتلقائي .ومن بني أهم املشاهد
املؤثرة يف الرأي العام ،تلك التي تداوهلا نشطاء «ال ّنت» يف عدد من مواقع التواصل ،وحظيت بأكرب عدد
من الزائرين الذين أرشوا بـ «اليك» ( ،)likeوهي استخدام ليىل الطرابليس ،زوجة الرئيس السابق بن
عيل ،طائرة الدولة يف رحالهتا اخلاصة للتسوق ،ونرش صور الطائرة وهي هتبط عائدة من مدن التبضع
األوروبية براكب واحد ،زوجة الرئيس .ويف مرصّ ،
متكن أحد ناشطي «ال ّنت» قبل الثورة من أن ينرش عىل
عدد من مواقع التواصل االجتامعي مقطع فيديو تضمن معتقلاً يتعرض العتداء جنيس من طرف عنرص
يف جهاز أمن دولة .وقد خ ّلف هذا املقطع استياء لدى عدد كبري من الناس يف أوساط مرص(.((4

يف احتجاجات سيدي بوزيد ،وأمام سياسة التعتيم االخباري للنظامّ ،
متكن عدد من نشطاء «ال ّنت»
من تصوير حوادث ونرشها عىل صفحات «الفيسبوك» و«اليوتيوب» ،من دون إضافة أي تعليق ،وذلك
لكي ال تكون عرضة للحجب ،كي تُنرش بعد ذلك عىل نطاق واسع لدى مستخدمي «الفيسبوك» ،وهبذا
يصعب تتبعها ومنعها .وهكذا ،يف ظل سياسة التعتيم االخباري ،أضحت بعض القنوات اإلخبارية
الفضائية ،مثل فرانس  24واجلزيرة ،تعتمد عىل ناشطي «ال ّنت» ملدها باألخبار والصور.
إضافة إىل ما سبق ،كشفت لنا عملية احلصول عىل املعلومة من مصدرها األصيل عن شكل جديد من
املراسلني الذين ينقلون احلادث ويشاركون ً
املدونني أمثال
أيضا يف صناعته ،فنجد يف تونس عد ًدا من ّ
(((4
سفيان الشورايب ولينا بن مهني وسليم عاممو ،ينقلون اخلرب ويف الوقت نفسه يشاركون يف التظاهرات .

ويف سياق آخر ،تؤدي املعلومة التي تؤخذ من مصدرها األصل ،أي من الناس الذين عاشوا تلك التجربة
دورا فاعلاً يف متكني الفرد من امتالك جرأة اختاذ القرار(((4؛ ففي دراسة لنساء
أو عايشوا تلك احلوادثً ،
كن مرتددات يف إجراء عملية استئصال الثدي ،ثم لوحظ
مصابات برسطان الثدي ،جاء أن نساء منهن ّ
يكن قد استرشن الطبيب املعالج وإنام
أهنن امتلكن الشجاعة الكافية للخضوع لتلك العملية اجلراحية ،ومل َّ
نساء أخريات سبق هلن أن أجرين تلك العملية ،وذلك عرب غرف الدردشة .وربام احلكاية ذاهتا تكررت
مع صريورة الثورات العربية ،فالشباب املرصي كان مرتد ًدا أمام االنتقال إىل مرحلة الفعل ،وهو إسقاط
45 Faris, p. 101.
46 Lecomte, "Révolution tunisienne et Internet».
47 Mette Terp Hoybye, Christoffer Johansen and Tine Tjornhoj-Thomsen, «Online Interaction: Effects of Storytelling
in an Internet Breast Cancer Support Group,» Psycho-Oncology, vol. 14, no. 3 (March 2005), p. 211.
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النظام ،إىل أن عايشوا ،يف حواراهتم مع أشقائهم التونسيني عىل مواقع التواصل االجتامعي ،جتربة سقوط
بن عيل ،فتم ،آنذاك ،رفع شعار «أنتم السابقون ونحن الالحقون».

تتجىل أمهية املعلومة التي نحصل عليها من مصدرها األصل كذلك ،يف متكيننا من امتالك نوع من التعلم
غري املبارش(((4؛ فنحن نميل يف الغالب إىل عدم االنخراط يف جتارب جديدة إلاّ بعد االستفسار عن مآل
أولئك الذين عاشوا تلك التجارب ،والتعرف إىل االسرتاتيجيات واألدوات التي اعتمدوها يف معاجلتهم
لتلك التجارب ،لنقتصد الوقت واملجهود الذهني وكيال ندخل يف مغامرات غري حممودة العواقب وباهظة
التكلفة .ونعتقد أن هذا ما حصل بالفعل بني الناشطني املرصيني والتونسيني ،إذ استفاد املرصيون من جتارب
التونسيني عرب تبادل املعلومات من خالل غرف الدردشة ومواقع التواصل االجتامعي بشأن تقنيات التظاهر
وكيفية التعامل مع أعوان األمن ،من ذلك أنه أويص بإحاطتهم باملتظاهرين من كل جانب إذا ما حاولوا
القبض عىل أحد الناشطني ،وباستخدام املرشوبات الغازية إلبطال مفعول القنابل املسيلة للدموع.

خاتمة
هناك من يقول إن ما حدث يف العامل العريب ال يمكن وسمه بصفة الثورة ،ألنه ال يتوفّر عىل قائد ،ورشط
يميز ثورة الربيع العريب هو أهنا أتت لتقويض مس َّلمة الزعيم
الثورة يقتيض حضور القيادة .لكن أرى أن ما ّ
والقائد ،كام أتت لتحييد املركز وترسيخ مبدأ القيادة التشاركية .إن ثورات الربيع العريب ثورات من دون
زعيم ،وهذا هو العامل األساس بني عوامل أخرى ّ
مكنتها من االنفالت من أجهزة األنظمة االستبدادية
للمراقبة والتحكم .ويبقى للشبكات االجتامعية وغرف الدردشة دور فعال يف نجاحها ،اليشء الذي
ّ
ً
يشكل
تقويضا لفرضية بودريار( ((4القائلة إن الشبكة العنكبوتية تؤسس لعامل ذهاين ختييل ،جيعل مريدهيا
ومتنفسا حالـماً ألشخاص غري قادرين عىل تغيري واقعهم وينتهون أحيانًا كثرية إىل
حبييس أحالم اليقظة،
ً
فقدان صلتهم بالواقع .لكن ما يمكن تأكيده هو أن «ال ّنت» بغرفه ومواقعه االجتامعية أسس لنوع من
النشاط التنظريي والتخطيطي ملا سنكون عليه مستقبلاً  ،بمعنى أن شباب تونس ومرص رشعوا يف تغيري
واقع بلداهنم السيايس واالجتامعي عىل «الفيسبوك» و«التويرت» .وعندما اكتملت الصورة االفرتاضية
قياسا عىل العلم الذي
نقلوها إىل الواقع ،وعملوا عىل تنفيذها وفقًا ملا خططوا له يف عاملهم االفرتايض؛ إذ ً
ال يمكن أن يتطور من دون افرتاض وتنظري وترييض ،جيوز القول إن من بني رشوط نجاح أي حراك
مشجعا
اجتامعي وسيايس هو أنه جيب أن يكون مسبو ًقا بنشاط تنظريي .والشبكة العنكبوتية وفّرت فضاء
ً
لفعل التنظري هذا.

شجع الناشطني عىل نقل فعل التغيري من جمرد افرتاض إىل واقع معيش هو متتع الشبكة العنكبوتية
إن ما ّ
بخاصية الالكف واالنفالت من املراقبة ،اليشء الذي ّ
مكن شباب «الفيسبوك» من نقل املواجهة من العامل
االفرتايض إىل العامل الواقعي ،متجاوزين يف ذلك اإلحساس باخلوف من السلطة املؤسساتية القائمة ،حاملني
معهم اإلحساس بالتضامن والتآزر الذي خربوه يف غرف الدردشة واملواقع االجتامعية إىل ميدان التحرير

48 Robert S. Siegler, “Microgenetic Studies of Self-Explanation,” in: Nira Granott and Jim Parziale, eds., Microdevelopment: Transition Processes in Development and Learning, Cambridge Studies in Cognitive Perceptual Development (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2002), p. 31.
49 Baudrillard, p. 21.
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يف مرص أو ساحة القصبة يف تونس؛ فبحسب شهادة للناشطة واملدونة التونسية لنا بن مهني(« ((5متكن ،يف
[ 22أيار] ماي  ،2010عدد من الناشطني من جتاوز حاجز اخلوف وإقناع مجهور عريض من الناس عرب
اإلنرتنت للتظاهر ضدً ا عن نظام املراقبة واملنع يف تونس ،وكان هذا أول حدث شهد عن نقل املواجهة مع
النظام من العامل االفرتايض إىل العامل الواقعي املعيش» ،بينام كان الناشطون املرصيون سباقني إىل هذا ،إذ
رشعوا منذ سنة  2003يف تنظيم تظاهراهتم واحتجاجاهتم عىل "ال ّنت" ونقلها إىل الواقع(.((5

أخريا طرح السؤال التايل :عند حديثنا عن أمهية اإلنرتنت يف ثورات الربيع العريب ،أال نتب ّنى املوقف
نود ً
القائل بحتمية التكنولوجيا ()Techno-deterministic ideology؟ أي إىل أي حد يتامشى عملنا هذا
مقدرا له أن يغيرّ سلوكياته السياسية
والتصور الذي يقر بكون اإلنسان مع التكنولوجيا احلديثة أصبح
ً
واالجتامعية ونظرته إىل العامل ،وأن يتقبل بصدر رحب ،بحسب شريكياي ،املعادلة التالية :اإلعالم
االجتامعي = ديمقراطية أكثر = حرية أكثر؟(.((5
ال أحد يشك يف كون ظهور املطبعة يف القرن اخلامس عرش قد غيرّ من مصري اإلنسان .فقد أدى ذلك،
بجانب عوامل أخرى ،إىل ثورات وحتوالت كربى يف أوروبا ،كام مكن دوهلا من االنتقال من منظومات
فيودالية فالحية إىل أنظمة ليربالية ديمقراطية .فاملطبعة سمحت للمواطن بالولوج إىل رأس مال املعرفة
حكرا عىل فئة قليلة من الناس .وبالتايل ،إن الديمقراطية
ومشاركة اآلخرين رأس املال هذا الذي كان سابقًا ً
يف احلصول عىل املعرفة واملعلومة أسست لدعوات نحو ديمقراطية سياسية واجتامعية .لكن مع تكنولوجيا
اإلعالم االجتامعي ،أصبح يف إمكان أي فرد ال احلصول عىل املعلومة فقط وإنام إعادة بنائها وتشكيلها ً
أيضا،
ومشاركة اآلخرين إياها ال يف محولتها املعرفية واالخبارية فحسب ،بل كذلك يف محولتها االنفعالية العاطفية؛
مؤثرا فيه صور مقتل أطفال سوريني بالسالح الكيمياوي ،فإنه ينتظر
فعندما يرسل لك صديق رشيط فيديو ً
منك أن تشاركه انفعاله وتأثره .كام أصبحنا نالحظ أنه أصبح يف اإلمكان ،مع اإلنرتنت ،عدم البقاء حبييس
فضائنا الشخيص ،وإنام اخرتاق فضاءات أخرى ،أو بناء فضاءات جديدة لنرش املعلومات التي نريد(،((5
نوعا من االستقاللية يف عملية التواصل واالتصال،
بمعنى أن مستخدم اإلنرتنت صار يبني بشكل تدرجيي ً
بحسب تعبري كاستيلز .فهو ليس يف حاجة إىل مطبعة وال إىل مؤسسة صحافية وال إىل نارش أو موزع
قادرا عىل القيام هبذه األدوار كلها من خالل عملية االنتقال
ليحصل عىل املعلومة أو ليوزعها ،بل نجده ً
من مشاركة اآلخرين عىل "ال ّنت" يف املعلومات واألحاسيس إىل املشاركة يف احلراك السيايس واالجتامعي.
ومن البدهيي أن يؤدي الشكل اجلديد من أشكال احلصول عىل املعلومة وإعادة ترصيفها لآلخرين – وهو
ما يعد به اإلنرتنت  -إىل تغريات يف سلوكياتنا السياسية واالجتامعية .وال يعني هذا االستنتاج أننا نتفق مع
االفرتاض القائم عىل فكرة أن اإلنرتنت هو العامل األساس يف التحوالت السياسية التي عرفها العامل العريب
مؤخرا ،وإنام يمكن اعتباره عاملاً
مشجعا ( ،)optimal effectساهم إىل جانب عوامل أخرى يف ثورات
ً
ً
الربيع العريب .ومن بني تلك العوامل :الوضعيات االقتصادية املرتدية لدول الربيع العريب ،واالنقسامات بني
أجنحة النظام نفسه ،ودرجة قمع النظام لشعبه بام جتاوز حدود االحتامل(.((5
Lecomte, "Révolution tunisienne et Internet».
Faris, p. 101.
Clay Shirky, "The Political Power of Social Media," Foreign Affairs, vol. 90, no. 1 (January-February 2011), p. 38.
Castells, pp. 111-117.
Faris, p. 109.
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سهيل الحب ّيب *

الثورة على دولة االستقالل،
التحول الديمقراطي
وماهية
ّ
في الفكر األيديولوجي التونسي المعاصر
 جذور أزمة الدولة في المسار االنتقالي الجاري -الفكرة األساسية التي حتاول هذه الدراسة أن تستدل عليها هي أن جذور أزمة الدولة
والتصورات األيديولوجية
املتج ّلية يف املسار االنتقايل التونيس اجلاري تعود إىل املفاهيم
ّ
التي يصدر عنها الفاعلون السياسيون املبارشون يف هذا املسار .عىل هذا األساس ،خُتضع
والتصورات األيديولوجية للتحليل النقدي املقارن؛ إذ حت ّلل يف مرحلة
الدراسة هذه املفاهيم
ّ
تم استبعاد
أوىل متثّل دولة االستقالل يف املتن األيديولوجي التونيس املعارص ،وتبينّ كيف ّ
ثم تقوم الدراسة يف مرحلة ثانية بتحليل مفهوم الثورة عىل هذه الدولة
فكرة الدولة الوطنيةّ .
أهم الفاعلني السياسيني املبارشين
ومتثُّل حادث  14كانون الثاين /يناير  2011يف خطاب ّ
فتخصصه الدراسة لتحليل متثُّل
يف املشهد التونيس الراهن .أ ّما العنرص الثالث واألخري،
ّ
تصور هؤالء الفاعلني باعتباره حسماً للرصاع املجتمعي
ماهية االنتقال الديمقراطي يف
ّ
جتسده دولة االستقالل يف تونس ،وذلك قبل أن ختلص الدراسة إىل بيان أوجه الرتابط
الذي ّ
بني أزمة الدولة يف املسار االنتقايل التونيس اجلاري والفكر األيديولوجي التونيس ،بتنوعاته
التحول الديمقراطي.
املختلفة ،ومتثّالته لدولة االستقالل والثورة عليها وماهية
ّ

مقدمة
ّ
تقريبا يف
يف الفرتة التي ك ّنا فيها بصدد إنجاز هذه الورقة ،لفت انتباهنا خربان وردا متجاورين
ً
املوقع اإلخباري اإللكرتوين نفسه .كان ٌّ
كل من هذين اخلربين عبارة عن نقل لترصيح .الترصيح
واملنظر الرئييس لفكرها ّ
ّ
وخطها
األول منسوب إىل الشيخ راشد الغنويش ،زعيم حركة النهضة اإلسالمية
خمتص بالفكر العريب احلديث واملعارص.
* باحث يف مركز الدراسات اإلسالمية بالقريوان (جامعة الزيتونة تونس).
ّ
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احلاجي ،الوجه النقايب املعروف وأبرز قادة انتفاضة احلوض
السيايسّ .أما الترصيح الثاين ،فهو لعدنان
ّ
واحلاجي معروف بانتسابه إىل اليسار الراديكايل
املنجمي يف حمافظة قفصة بتونس خالل سنة .2008
ّ
وبمواقفه الداعية إىل االستمرار يف احلراك االحتجاجي االجتامعي ،حتى ضد احلكومة الرشعية التي
أفرزهتا انتخابات  23ترشين األول /أكتوبر .2011
توجه الغنويش إىل مجاعة «أنصار الرشيعة» (التيار السلفي اجلهادي) ،قائلاً « :أنصحكم
يف الترصيح األول ّ
تعرضوا أنفسكم ومواطنيكم إىل مواجهة الدولة ،ألن الدولة التونسية قوية وراسخة منذ آالف
بأن ال ّ
السنني» .وتعليقًا عىل ترصحيات أصحاب هذا التيار التي تصف أعوان األمن بالطواغيت ،وصف
احلاجي
الغنويش هذه الترصحيات بأهنا «استهتار بقيمة الدولة»(((ّ .أما يف اخلرب الثاين ،فقد نُقل عن عدنان
ّ
وتربؤه منها ومطالبته بـ«إعادة هيبة
تنديده باالعتصامات التي ين ّفذها أبناء احلوض املنجمي
حالياّ ،
ً
الدولة وتطبيق القانون»((( .ال تكمن أمهية هذين الترصحيني املتزامنني ،فقط ،يف الداللة عىل املدى الذي
بلغته أزمة إهدار قيمة الدولة يف تونس بعد أكثر من سنتني من انطالق املسار اهلادف إىل حتقيق االنتقال
يعج بمواقف وترصحيات مماثلة (الدعوة إىل استعادة هيبة الدولة)
الديمقراطي ،فاملشهد السيايس التونيس ّ
بدأت تتواتر ويتكاثر عددها قبل أشهر من هذين الترصحيني ،وهي صادرة عن «قوى الثورة» التي كانت
فزاعة تستخدمها «قوى الثورة املضادة».
ترى أن هيبة الدولة ّ
األهم ،يف دالالهتام البليغة عىل أزمة الفكر األيديولوجي
إن أمهية هذين الترصحيني تكمن كذلك ،وهذا
ّ
التونيس املعارص (وهو صورة تكاد تكون أمينة للفكر األيديولوجي العريب املعارص) يف جت ّليه اإلسالمي
السيايس وجت ّليه اليساري الراديكايل (املاركيس  -اللينيني)؛ فأن ينترص ّ
منظر احلركة اإلسالمية للدولة
التونسية ضد من ينادون بـ«تطبيق رشع اهلل» ،وأن ينترص املناضل اليساري للدولة نفسها ضد «نضاالت
ّ
دورا
العماّ ل
واملعطلني واملفقّرين» ،فذانك ال يعنيان غري «ثورة» ضمنية عىل ثوابت أيديولوجية أدت ً
أساسا يف احلراك الذي عرفته تونس منذ  14كانون الثاين/يناير  2011وبدأت نتائجها الكارثية تظهر
ً
تقريبا.
التونسية
الثورة
عمر
من
الثالثة
السنة
منعطف
مع
جالء
من
درجة
بلغت
حتى
ا
تدرجيي
ً
ً

وستكون هذه الثوابت األيديولوجية مدار التحليل يف هذه الورقة ،انطال ًقا من حتليل متثُّل دولة االستقالل
مرورا بتحليل مفهوم الثورة عليها ومتثُّل حدث  14كانون الثاين/
يف املتن األيديولوجي التونيس املعارص،
ً
يناير  ،2011وصولاً إىل حتليل متثُّل ماهية االنتقال الديمقراطي باعتباره حسماً للرصاع املجتمعي الذي
أساسا ،إذا مل
عنرصا
جتسده دولة االستقالل يف تونس .والغاية من هذا العمل إنام هي االستدالل عىل أن
ً
ً
ّ
وواقعيا يف املسار االنتقايل التونيس اجلاري
ا
عملي
املتجلية
الدولة
أزمة
عنارص
من
األساس،
العنرص
نقل
ً
ً
حاليا يكمن يف جذور الفكر األيديولوجي التونيس ،بتنوعاته املختلفة ،ومتثّالته لدولة االستقالل والثورة
ً
التحول الديمقراطي.
عليها وماهية
ّ

« 1يف رسالة حازمة وصارمة ،راشد الغنويش ألنصار الرشيعة :أنصحكم بان ال تعرضوا أنفسكم ومواطنيكم ملواجهة الدولة الهنا قوية»،
(الصباح نيوز (موقع إلكرتوين)<http://www.assabahnews.tn/details.php?ID_art=22357&ID_rub=1>. :)2012/5/15 ،
« 2عدنان احلاجي يندد باالعتصامات العشوائية ويطالب بإعادة هيبة الدولة وتطبيق القانون( »،الصباح نيوز ،)2012/5/15 ،عىل
املوقع اإللكرتوين<http://www.assabahnews.tn/details.php?ID_art=22377&ID_rub=1>. :
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ً
أوال :دولة االستقالل في المتن األيديولوجي التونسي :استبعاد
مفهوم الدولة الوطنية وتنويعات على مفهوم دولة األقلية
تارخييا ،أن اللحظة ذاهتا التي عرفت فيها تونس بداية التأسيس لدولة االستقالل عرفت فيها
من الالفت،
ً
كذلك ّ
تشكل النواة األوىل ملعارضة هذه الدولة والثورة ضدها؛ فلقد أدى توقيع الزعيم احلبيب بورقيبة
تفجر رصاع
عىل وثيقة االستقالل الداخيل مع االستعامر الفرنيس يوم  3حزيران /يونيو  1955إىل ّ
احلر الدستوري اجلديد الذي قاد احلركة الوطنية منذ سنة  .1934ففي
دموي بني جناحني يف احلزب ّ
مقابل اجلناح املتب ّني لسياسة املرحلية (االستقالل الداخيل خطوة عىل طريق االستقالل الكامل) الذي
تزعمه أمني عام احلزب صالح بن يوسف الذي كان يرى
قاده رئيس احلزب احلبيب بورقيبة ،نشأ جناح ّ
وجوب مواصلة الثورة املس ّلحة ،وإرغام املستعمر عىل االنسحاب ،بعيدً ا عن مجيع أشكال التسوية معه،
ويف إطار الرتابط الوثيق مع حركتي التحرر يف ٍّ
ومد اجلسور مع مرص عبد النارص
كل من اجلزائر واملغربّ ،
زمن ذاك.

أدى هذا الرصاع إىل حرب أهلية بني الطرفني امتدت أكثر من ستة أشهر (من ترشين الثاين /نوفمرب
1955إىل أيار /مايو  .)1956وقد خاض الشق البورقيبي هذه احلرب األهلية بالتوازي مع بداية تركيزه
ّ
ولعل ما يعنينا أكثر ،يف هذا السياق ،هو أن متثّل هذا الرصاع البورقيبي  -اليوسفي،
ملعامل دولة االستقالل.
عدون بواكري املعارضة العروبية أو القومية العربية يف تونس) ،قد محل يف طياته
من ِقبل اليوسفيني (الذين ُي ّ
توصف دولة االستقالل الناشئة يف تونس سنة  1956باعتبارها دولة
جذور الفكرة األيديولوجية التي ّ
مجاعة أقلية خمصوصة متثّل امتدا ًدا لالستعامر يف مقابل أغلبية الشعب .فمؤدى الفكرة التي عىل أساسها
هنائيا
بقي منارصو التيار اليوسفي يناهضون دولة االستقالل التونسية  -حتى بعد أن حسم الرصاع ً
الشق البورقيبي  -هو القول إن هذه الدولة إنام هي دولة اجلامعة التي ختدم مصالح االستعامر
ملصلحة
ّ
(((
الفرنيس والغرب عامة ،وال متثّل إرادة الشعب التونيس ،وال تدافع عن قضيته الوطنية ومصاحله .

تدعمت هذه الفكرة األيديولوجية حول دولة االستقالل التونسية مع ظهور ما ُيعرف بـ«اليسار اجلديد»،
ّ
وهو مجاع احلركات واملنظامت السياسية التي نشأت بداية من ستينيات القرن املايض وجيمع بينها االنتساب
األيديولوجي إىل املاركسية  -اللينينية ،وإن كان بعضها انتسب إىل الرتوتسكية والبعض اآلخر تب ّنى املاوية
متطورة من املاركسية  -اللينينية .باين هذا اليسار اجلديد ،بمختلف
(أو فكر ماو تيس تونغ) باعتبارها حلقة ّ
وأيديولوجيا ،احلزب الشيوعي التونيس («التحريفي» يف منظور هذا اليسار اجلديد)
سياسيا
مكوناته،
ّ
ً
ً
الذي يرجع تأسيسه إىل سنة ( 1939سنة االنفصال عن احلزب الشيوعي الفرنيس) .وكان املوقف من
دولة االستقالل الناشئة سنة  1956أحد أهم حماور التباين بني احلزب الشيوعي التونيس واليسار التونيس
اجلديد .فعمو ًما كان احلزب يبني سياساته عىل اعتبار أنه يتحرك يف ظل دولة وطنية؛ إذ عىل الرغم من أنه
ال ينفي عنها الطابع الطبقي الربجوازي ،فإنه يتقاطع معها يف أمور كام خيتلف معها يف أمور أخرى((( ،بينام
مل ينظر اليسار الراديكايل اجلديد إىل هذه الدولة إلاّ باعتبارها التعبري السيايس عن مصالح القوى الطبقية
الرجعية املسيطرة اقتصاد ًيا ،وذلك عىل الرغم من االختالفات يف تعيني هذه القوى الطبقية الرجعية،
 3انظر :توفيق املديني ،تاريخ املعارضة التونسية من النشأة إىل الثورة :األحزاب القومية واليسارية واإلسالمية (تونس :مسكيلياين للنرش
والتوزيع ،)2012 ،ص .50-49
 4انظر :املصدر نفسه ،ص .159 – 154
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متعددة .وقد ذهب بعض هذه الفصائل إىل
وهي االختالفات التي شقّت هذا اليسار إىل عائالت وفصائل ّ
القول إن دولة االستقالل هي دولة الربجوازية التونسية الكبرية العميلة لإلمربيالية ،ضمن منظور يرى
أن النمط اإلنتاجي السائد يف تونس (البنية التحتية املحدِّ دة) هو نمط الرأساملية التابعة لالستعامر((( ،يف
حني ذهبت فصائل أخرى من اليسار الراديكايل إىل القول إن هذه الدولة هي دولة اإلقطاع والكمربادور
(الربجوازية الطفيلية العميلة لالستعامر) ،ضمن رؤية تسم النمط اإلنتاجي السائد يف الوطن العريب ،ومنه
تونس ،بـ«الشبه اإلقطاعي الشبه املستعمر»(((.

ومل خيرج توصيف دولة االستقالل من جانب احلركة اإلسالمية التونسية الناشئة يف سبعينيات القرن املايض
عن منطق متثيليتها لفئة أقلية ّ
تشكل امتدا ًدا لالستعامر .ولئن ركّ ز اليوسفيون املتأثرون بالقومية العربية
البعد السيايس (السياسة االستسالمية التصفوية وخيانة مرشوع
الناهضة ،يف توصيف هذه األقلية ،عىل ُ
البعد االقتصادي (التبعية االقتصادية واالستغالل
االستقالل الوطني احلقيقي) ،وركّ ز اليسار الراديكايل عىل ُ
البعد الثقايف احلضاري؛ فدولة االستقالل هي امتداد
الطبقي) ،فإن اإلسالميني ركّ زوا ،بصورة خاصة ،عىل ُ
لالستعامر ،ألهنا دولة التيار التغريبي العلامين الذي يتمثّل مرشوعه يف تدمري اهلوية والكيان ،فهي «دولة
صممت عىل ابتالع املجتمع واجتثاثه من اجلذور واستكامل تفكيك أدوات مقاومته»(((.

ولقد حاولت حركة النهضة اإلسالمية خالل السنوات األخرية ،وخاصة بعد ثورة  14كانون الثاين /يناير
تارخييا عىل املنحى العرويب أو
 ،2011أن توحي بأهنا متثّل ،بمعنى ما ،امتدا ًدا للحركة اليوسفية املحسوبة
ً
يتحرك ،يف منظور حركة النهضة،
القومي العريب ،باعتبار أن الرصاع السيايس البورقيبي  -اليوسفي كان ّ
عىل أرضية ثقافية حضارية ،وهو وجه من وجوه الرصاع بني التيار النخبوي األقليّ من دعاة التغريب
وأهم مستند ترتكز عليه هذه املحاولة هو
والتيار الشعبي األغلبي من أنصار اهلوية العربية اإلسالمية(((.
ّ
تارخييا ،يف أثناء فرتة الرصاع املبارش بني الطرفني ،يف ّ
صف
واسعا من علامء الدِّ ين الزيتونيني وقف
أن شقًّا
ً
ً
(((
التيار اليوسفي  .غري أن احلراك السيايس الذي يعرفه املشهد التونيس منذ هروب بن عيل حتى اليوم
فجر من جديد اجلدال حول الرصاع البورقيبي  -اليوسفي ومرشوعية هذه القراءة التي تستثمرها حركة
ّ
(((1
شق من خصومها السياسيني .
النهضة يف سجاهلا الراهن مع ّ
ومهام ختتلف القراءات يف شأن التقارب أو التباعد األيديولوجيني بني احلركة اليوسفية التارخيية واحلركة
اإلسالمية الراهنة (التي متثّلها حركة النهضة) ،فإن هذا ال ينفي أن أطرا ًفا من املنتسبني إىل الفكر القومي
تقريبا ،مع التوصيف اإلسالمي لدولة االستقالل التونسية
تامة
العريب يف تونس قد متاهت ،بصورة ّ
ً

 5محة اهلاممي ،املجتمع التونيس :دراسة اقتصادية اجتامعية (صفاقس :صامد للنرش والتوزيع ،)1989 ،ص .176
 6انظر مثلاً  :عبد الرزاق اهلاممي« ،حول طبيعة املجتمع يف الوطن العريب :الوطن العريب بلد زراعي متخ ّلف »،أطروحات (كانون
الثاين /يناير – شباط /فرباير .)1985
 7راشد الغنويش ،من جتربة احلركة اإلسالمية يف تونس (تونس :دار املجتهد ،)2011 ،ص .8
 8انظر مثلاً  :املصدر نفسه ،ص .93 – 91
 9املديني ،ص .42
تفجر هذا اجلدال باخلصوص بعد حوادث االعتداء عىل اجتامع عام ّ
نظمته حركة نداء تونس بقيادة الباجي قائد السبيس بمدينة جربة
ّ 10
التونسية (مسقط رأس صالح بن يوسف) يوم  22كانون األول /ديسمرب  .2012وقد أرجع قياديون من حركة النهضة احلوادث إىل ردة
رمزا من رموز النظام البورقيبي .يف مقابل ذلك ،انربى بعض املناوئني
فعل من أقارب بن يوسف وأبناء بلدته جتاه السبيس الذي ُيعترب ً
وزعاميا،
ا
سياسي
ا
رصاع
كان
يوسف
وبن
بورقيبة
بني
الرصاع
وأن
حلركة النهضة يدللون عىل أن ال عالقة هلذه احلركة باخلط اليوسفي،
ً
ً
ً
وال صلة له باخليارات املجتمعية والثقافية التي كان الرجالن م ّتفقني يف شأهنا .انظر مثال :مخيس بن هنية« ،التطفل عىل احلركة اليوسفية
يف سوق السياسة :حادثة جربة مثا ً
ال »،املغرب.2013/1/3 ،

دراسات
الثورة على دولة االستقالل ،وماهية التحوّ ل الديمقراطي في الفكر األيديولوجي التونسي المعاصر

املتمسكة باهلوية العربية اإلسالمية( .((1وال ّ
شك يف أن
املتغربة يف مواجهة األغلبية
باعتبارها دولة األقلية
ّ
ّ
هذا التامهي إنام هو ثمرة من ثامر التقارب الوفاقي ضمن ما ُيعرف بـ«املؤمتر القومي اإلسالمي» .وقد قام
هذا التقارب الوفاقي ،يف ُبعد من أبعاده األساسية ،عىل تب ّني األطروحة اإلسالمية القائلة بمركزية الرصاع
الثقايف أو احلضاري يف األقطار العربية بني اهلوية اإلسالمية والعلامنية .ومن نتائج تب ّني هذه األطروحة
جانبا من الفكر القومي العريب مل ُيعد يركّ ز يف معاداته للدول واألنظمة القطرية عىل اجلوانب السياسية
أن ً
(((1
واالجتامعية واالقتصادية  ،بل عىل اجلوانب الثقافية اهلوياتية.
عىل العموم ،لئن اختلفت هذه التوصيفات األيديولوجية املختلفة لدولة االستقالل يف تونس يف منطلقاهتا،
فإهنا التقت ،أو تشاهبت والتبس بعضها بالبعض اآلخر ،يف حمتوياهتا .ذلك أن انطالق اليسار الراديكايل،
املتجسدة يف النمط اإلنتاجي
املحددات االقتصادية االجتامعية
يف موقفه العدائي جتاه دولة االستقالل ،من
ّ
ّ
الرأساميل التابع ال ينفي أنه يتخذ املوقف ذاته من خياراهتا املجتمعية والثقافية ،باعتبار أن هذه اخليارات
ّ
تشكل هلذا النمط البنية الفوقية التي «تتامشى مع رضورات تطوير وتعميم الرأساملية يف نطاق اهليمنة
األمريكية» .فام قامت به دولة االستقالل يدخل يف باب تصفية األنظمة اإلدارية والقضائية والتعليمية
الرتبوية والفكرية والترشيعية الدينية اإلقطاعية ،وذلك «باسم أيديولوجية بورجوازية استعامرية
جديدة (العرصانية)»(.((1

املحددات
وباملثل ،فإن انطالق احلركة اإلسالمية ،يف موقفها العدائي جتاه دولة االستقالل التونسية ،من
ّ
املتجسدة يف هنج التغريب ورضب اهلوية ال ينفي أهنا تتخذ املوقف ذاته من اخليارات
الثقافية احلضارية
ّ
الرأساملية التابعة هلذه الدولة ،باعتبار أن هذه اخليارات االقتصادية االجتامعية قرينة لطبيعة التغريبية
العلامنية .فمثلاً يرى اإلسالمي أنه «يعرس فصل جملة ‹األحوال الشخصية› وما محلته من دعاوي [كذا]
التوجهات البورجوازية الرأساملية للنظام اجلديد ،واألشخاص الذين قاموا عليه كانوا
حتررية نسوية عن
ّ
ّ
مشبعني بتلك التوجهات ،فلقد متتعت املرأة يف املؤسسات الرأساملية التي وافق النظام عىل قيامها وكانت
جز ًءا من خمطط إدماج بالدنا حتت السيطرة الرأساملية بدعوى نقل اخلربات التقنية ،متتعت باألولوية
يف التشغيل»(.((1

إن هذا التالقي الظاهر يف التوصيف األيديولوجي لدولة االستقالل التونسية بني اليسار الراديكايل
دورا حاسماً يف احلراك السيايس واملجتمعي يف تونس
واليمني اإلسالمي خاصة مازال يؤدي ،وسيؤدي ً
ما بعد  14كانون الثاين /يناير  ،2011وهو ما سنراه الحقًا يف قادم عنارص هذه الورقة .لكن لنبق هنا
يف مستوى التحليل األيديولوجي النظري املحض ،كي نتساءل عن خلفيات هذا التقاطع يف املواقف
األيديولوجية ،رغم التباين ،بل لنقُ ل التعارض ،يف منطلقاهتا ومرجعياهتا املعلنة .وإذ نقول التعارض
هنا ،فذلك من جهة أن املاركسيني ينطلقون من أرضية مادية (نمط اإلنتاج االقتصادي) ،يف حني ينطلق
األمة وهوية اآلخر).
اإلسالميون من أرضية روحية فكرية (هوية ّ

 11انظر مثلاً  :سامل لبيض ،اهلوية :اإلسالم ،العروبة ،التونسة (بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية ،)2009 ،ص  43و257
.258ومربرات قيامها بحسب مجال عبد النارص يف امليثاق الوطني .يف :مجال عبد النارص،
يوليو
متوز/
23
ثورة
دواعي
الصدد
هذا
يف
انظر
12
ّ
فلسفة الثورة وامليثاق (بريوت :دار اجليل؛ دار املعرفة ،)1970 ،ص .120 – 119
 13اهلاممي ،املجتمع التونيس ،ص .64 – 63
 14راشد الغنويش ،املرأة بني القرآن وواقع املسلمني (تونس :دار املجتهد ،)2011 ،ص .109
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جيدً ا ،وجدنا أن القاع النظري الذي يرتكز عىل املوقف من دولة االستقالل يف هذا
لكن إذا ما تأملنا األمر ّ
(بمكوناته اليسارية الراديكالية واإلسالمية والقومية العربية) يتجاوز هذا
املتن األيديولوجي التونيس
ّ
التعددي األيديولوجي املرجعي املعلن إىل مستوى خفي يتع ّلق باجلانب املنطقي واملنهجي يف
املستوى
ّ
بناء املوقف ،وهو مستوى يضمحل معه التضاد الظاهر بني «املادية» و«املثالية» بلغة املاركسيني .ومدخلنا
املجرد الذي خيرق مجيع التوصيفات األيديولوجية لدولة
إىل هذا املستوى العميق هو مفهوم الدولة
ّ
ّ
جرده املفكر عبد اهلل العروي
االستقالل التونسية التي أتينا إليها يف سابق السطور .فهو املفهوم الذي ّ
من كتاب فريدريك أنغلز حول أصل العائلة وامللكية اخلاصة والدولة ،والذي «ينحرص يف مفهوم اجلهاز
الذي خيدم املصلحة اخلاصة وخيضع لقواعد القانون اخلاص»(« .((1املصلحة اخلاصة» يف استخدام أنغلز
حمددة بموقعها املعلوم ضمن العالقات اإلنتاجية .من هنا
ختص مجاعة برشية ّ
هي املصلحة الطبقية التي ّ
جاءت النظرية اللينينية القائلة بأن الدولة إنام هي جهاز للسيادة الطبقية ،أي لتكريس هيمنة طبقة اجتامعية
عىل طبقات أخرى ،مؤولاً ماركس يف هذا االجتاه ،ومستبعدً ا أن يكون له أي عالقة بمفهوم الدولة احلديثة
األمة(.((1
الربجوازي ،أي مفهوم الدولة ّ -

إن موقف اليسار الراديكايل جتاه دولة االستقالل يف تونس يستند بوضوح إىل هذه املرجعية املاركسية -
اللينينية يف مفهوم الدولة من حيث هي جهاز من أجهزة الرصاع االجتامعي الطبقي املادي( .((1ولكن
منطقيا ورضور ًيا ،منظور الرصاع االجتامعي
خاصا يستدعيه،
إذا كان مفهوم الدولة ،باعتبارها جهازً ا ً
ً
فعل يف سياق الرصاع الثقايف اهلويايت «املثايل»؟ لقد مثّلت
املادي ،فكيف يمكن أن يستقيم هذا املفهوم و ُي ّ
(((1
األمة  ،فلامذا مل تفض «املثالية»
املثالية اهليغلية رافدً ا من روافد الدولة احلديثة ،دولة الوحدة أو الدولة ّ
اإلسالمية ،بكل ما حتمله من «عدائية» للامدية املاركسية ،إىل نتيجة مشاهبة؟ السبب يف ذلك أن اإلسالميني
ثقافيا بني العلامنية واإلسالم ،أو بني
نزعوا ،خالل السنوات األخرية خاصة ،إىل متثّل ما يعتربون
ً
رصاعا ً
التغريب واهلوية ،مت ّثلاً ماد ًيا؛ إذ نجد بوضوح توصي ًفا للعلامنية من جهة أهنا حممول حلوامل اجتامعية مادية
تعبريا عن مصالح القوى املجتمعية الواسعة ،بقدر ما
خمصوصة ،فهي «مل تكن يف أي وقت من األوقات
ً
(((1
كانت
انعكاسا ملصالح بعض الفئات النخبوية املتس ّلحة بمخالب الدولة ثم بحامية القوى اخلارجية» .
ً
جمتمعيا ً
(نمطا يف
مرشوعا
ثقافيا أو
ً
إن اإلسالمي ال يتمثّل العلامنية هنا باعتبارها فكرة أو باعتبارها ً
ً
خيارا ً
العيش) ،بل يتمثّلها بوصفها تعبرية «فوقية» عن مصالح مادية لنخبة اجتامعية خمصوصة .لذلك ،مل يكن
تتحول هذه النخبة إىل قوة عنيفة وقهرية متس ّلحة باألنياب احلا ّدة للدولة احلديثة،
مستغر ًبا ،يف نظره« ،أن
ّ
مقابل جمتمع مفكك األوصال منزوع اإلرادة»( .((2إن القائلني بمركزية رصاع اهلوية والتغريب يف املجتمع
(((2
يتخيلونه ،عىل منوال
التونيس ،من اإلسالميني والقوميني املتوافقني معهم  ،يتمثّلون هذا الرصاع ،أو ّ

 15عبد اهلل العروي ،مفهوم الدولة ،ط ( 6بريوت؛ الدار البيضاء ،املغرب :املركز الثقايف العريب ،)1998 ،ص .61
 16يذهب العروي إىل أن مفهوم الدولة عند ماركس مندرج ضمن مفهوم الدولة احلديثة .انظر املرجع نفسه ،ص  .62-61وحول
رفض لينني هلذه الفكرة عند كاوسكي وأنصار األممية الثانية انظر :فالديمري إيليتش لينني« ،الثورة الربوليتارية واملرتد كاوتسكي »،يف:
فالديمري إيليتش لينني ،املختارات يف  10جملدات 10 ،مج (موسكو :دار التقدم ،)1979-1976 ،مج  ،3ج  ،1ص .189 -81
يصدر محة اهلاممي حديثه عن الدولة التونسية بقولة لينني« :برأي ماركس الدولة هي هيئة للسيادة الطبقية ،هي الضطهاد
 17انظر كيف ّ
طبقة من قبل طبقة أخرى» :اهلاممي ،املجتمع التونيس ،ص .175
 18انظر :العروي ،ص .32 – 20
 19رفيق عبد السالم ،تفكيك العلامنية يف الدين والديمقراطية (تونس :دار املجتهد ،)2011 ،ص .213
 20املصدر نفسه ،ص .180
 21انظر :لبيض ،ص .257
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الرصاع الطبقي يف املاركسية  -اللينينية ،فال تكون الدولة التونسية (دولة االستقالل) ،هبذه الكيفية ،غري
املتمسك هبويته العربية اإلسالمية.
أداة تضطهد هبا األقلية العلامنية املجتمع التونيس بأكمله
ّ

هكذا نرى كيف أن املواقف األيديولوجية املختلفة من دولة االستقالل يف تونس تلتقي عىل قاعدة نظرية
حمددة (وإن كان أصل التحديد
ثقافيا عند اإلسالميني
واحدة ،هي القول بالرصاع املادي بني فئات ّ
ً
والقوميني) ،األمر الذي جيعل الدولة بالرضورة ترتبط بمفهوم اجلهاز الذي خيدم املصالح اخلاصة.
املشكلة يف هذا املفهوم للدولة أنه يصدر ،كام يقول العروي ،عن نموذج فضفاض جدً ا ،وهذا املفهوم
هيمه تشييد أنرتوبولوجيا سياسية ألنه مضطر إىل تعيني الظواهر العامة التي تشرتك
يستخدمه اليوم «من ّ
فيها املجتمعات املتباعدة»( .((2يف متاهة هذا التعويم الذي يربط مفهوم الدولة بمفهوم الرصاع بني الفئات
االجتامعية مطلقًاُ ،يطمس مفهوم الدولة الذي ابتكرته املجتمعات احلديثة ،والذي من دونه ال يمكن فهم
احلداثة السياسية يف اجلوهر(.((2

والتطورات السياسية عامة ،يف الغرب
شق من علامء االجتامع املعارصين إىل فهم ابتكار الدولة،
يميل ّ
ّ
والتحوالت االقتصادية
احلديث من جهة أهنا خضعت لعوامل مستق ّلة ،متام االستقالل ،عن احلراكات
ّ
االجتامعية(((2؛ فلقد ضاعت سدى «جهود العلوم االجتامعية التي استوحت املاركسية والتي حاولت
تفسري ظهور الدولة [احلديثة] استنا ًدا إىل انطالقة الرأساملية التجارية»( .((2لذلك غلب امليل يف التوجهات
السوسيولوجية املعارصة إىل ربط فكرة الدولة احلديثة بفكرة االندماج االجتامعي والوحدة القومية
واملصلحة اجلامعية ،بدل ربطها بفكرة الرصاع وخدمة املصلحة اخلاصة واضطهاد مجاعة خمصوصة جلامعة
أخرى داخل املجتمع الواحد .ذلك أنه ،و«بشكل عام ،ومن خالل منظور ماكرو  -اجتامعي ،يمكن
القول إن نشأة الدولة تُر ّد إىل أزمة املجتمع املدين .إهنا أزمة التكامل املرتبطة بالفشل املشرتك ألشكال
القوي للمصالح اجلامعية التي مل
التضامن التعاقدية وأشكال التضامن الطوائفية ،كام هي مرتبطة بالظهور
ّ
يستطع املجتمع اإلقطاعي ضبطها وتنظيمها»(.((2

ثان ًيا :الثورة على دولة االستقالل أو «النبوءات األيديولوجية»
التي بدأ تجسيدها يوم  14كانون الثاني /يناير 2011
ً
صميميا بمفهوم الدولة من حيث هي جهاز لسيادة
ارتباطا
يرتبط مفهوم الثورة يف املاركسية  -اللينينية
ً
فئات اجتامعية عىل فئات أخرى .عىل هذا األساس ،نفسرّ «أصالة» فكرة الثورة عىل دولة االستقالل
وحتميتها يف خمتلف التصورات األيديولوجية التونسية املعارصة .فتوصيف هذه الدولة ،يف خمتلف
تسميه األدبيات املاركسية «التناقض
صوره اليسارية الراديكالية والقومية واإلسالمية ،حييل إىل وضع ما ّ
تأسيسا لفكرة حتمية
العدائي» الذي ال سبيل إىل حسمه إلاّ بالثورة( .((2نقرأ يف أدبيات «اليسار اجلديد»
ً

 22العروي ،ص .62
 23برتران بادي ،الدولتان :الدولة واملجتمع يف الغرب ويف دار اإلسالم ،ترمجة نخلة فريفر (بريوت؛ الدار البيضاء ،املغرب :املركز الثقايف
العريب ،)1996 ،ص .126
 24املصدر نفسه ،ص .125
 25املصدر نفسه ،ص .147
 26املصدر نفسه ،ص .132

27 Mao Tsé-toung, «De la contradiction,» dans: Mao Tsé-toung, Oeuvres choisies (Pékin: Editions en langues étrangères,
1976), p. 383.
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الثورة عىل دولة االستقالل التونسية ،ضمن سياق سجايل مع الطروحات «التحريفية» للحزب الشيوعي
التونيس املائلة إىل القول بوطنية الدولة ،وبإمكانية النضال من أجل إصالحات ديمقراطية يف نطاقها.
وقد محل هذا السياق ،يف طياته ،الكثري من عنارص النقد اللينيني لـ«املرتد» كاوسكي واألممية الثانية،
يدمر دولة
منها خاصة استبعاد فكرة الدولة األمة وفكرة التغيري االجتامعي بغري «العنف الثوري» الذي ّ
الطبقات الرجعية ويبني دولة الطبقات الثورية(.((2

وإذا كان اليسار الراديكايل التونيس مسنو ًدا بإرث أيديولوجي متثّل الثورة عىل الدولة القائمة معلماً من
معامله اجلوهرية ،فإن مشكلة احلركة اإلسالمية التونسية أهنا تنوء بعبء تراث من األحاديث النبوية
حيرم اخلروج عىل السلطان حتريماً يكاد يكون مطلقًا .ومع ذلك ،نرى فكر
واألحكام الفقهية الس ّنية ّ
هذه احلركة حياول اجرتاح رشعية أو مرشوعية للثورة من دون اخلروج عن «أصول» هذا اإلرث .يقول
الشيخ راشد الغنويش يف هذا الصدد« :إذا حصل منه [= من احلاكم] زيغ أو إمهال أو انحراف جزئي عن
الرشيعة ،أو صدر منه ظلم دون أن يطال ذلك املرشوعية العليا للدولة ،كان تقويمه بالنصح والوعظ
فتمرد عىل الرشيعة ّ
وعطل
وسائر رضوب الضغط واالحتجاج وحتى التهديدّ .أما إذا جتاوز ذلك ّ
احلد ّ
ومتحض للظلم فقد ّ
األمة أن
مربر الطاعة.
ّ
األمة ّ
وحق عىل ّ
إرادة ّ
أخل بالعقد ،فسقطت رشعيته وفقد ّ
ّ
األمة إلاّ أن تنتفض عليه ومتارس ما
تنصحه
وحتذره ّ
لج يف طغيانه وجربوته مل يبق أمام ّ
وهتدده ،فإذا ّ
وسعها من وسائل محله عىل اجلادة والعودة إىل الرشعية واإلطاحة به إن أمكنها دون فتنة واستحكام
عاما من
للفوىض الشاملة ،فإنه ال ّ
بد للناس من سلطة ّبرة أو فاجرة ،مؤمنة أو كافرة .ذلك ما يبدو ً
اجتاها ًّ
(((2
موقف الوسط اإلسالمي أو اجلمهور» .
رغم ّ
حيد به الغنويش من رشوط اخلروج عىل السلطان وفاء للرتاث السلفي
كل هذا التضييق الذي ّ
وضعا ترشّ ع فيه الثورة
الس ّني يف هذا الباب ،فإن وضع دولة االستقالل يف تونس يبقى ،يف منظوره،
ً
«متمردة» عىل الرشيعة فحسب،
عىل الدولة ،عند إمكان إسقاطها ،ألن األمر متع ّلق ،ببساطة ،ال بدولة
ّ
بل بدولة «علامنية» (أي «خارجة عن ملة اإلسالم») ً
األمة يف دينها وهويتها .وهكذا،
أيضا تستهدف ّ
فإن الثورة عىل دولة االستقالل التونسية يف البنية األيديولوجية لإلسالميني ال ّ
تقل حتمية عن نظريهتا
يف البنية األيديولوجية لليسار الراديكايل املاركيس  -اللينيني .وحينام نقول إن فكرة حتمية هذه الثورة
سياسيا ثابت احلضور يف برامج اليساريني
شعارا
تتع ّلق بمفهوم أيديولوجي ،فال يعني ذلك أهنا مثّلت
ً
ً
والقوميني واإلسالميني ،خاصة خالل العقدين األخريين .ذلك أن املتغيرّ ات الدولية والقومية والوطنية
يف أواخر القرن العرشين وبداية القرن احلادي والعرشين أخفتت من وهج الفكرة الثورية الطبقية عند
اليسار املاركيس  -اللينيني والفكرة الثورية اهلوياتية عند اإلسالميني ،وغريمها من األفكار الثورية التي
يسمى البنى األيديولوجية «الشمولية» أو «الكليانية».
تستند إىل ما ّ
يكفي أن نذكر أن حركة  18أكتوبر للحقوق واحلريات يف تونس كانت ذات أهداف إصالحية تتع ّلق
ّ
والتنظم والنرش  ..إلخ .واملعلوم أن هذه
بالنضال من أجل مكاسب يف احلريات السياسية وحرية التعبري
األهم يف اليسار الراديكايل التونيس)
ضمت حزب العماّ ل الشيوعي التونيس آنذاك (الفصيل
احلركة ّ
ّ
وحركة النهضة ،إىل جانب أحزاب غري أيديولوجية من وسط اليسار ،هي احلزب الديمقراطي التقدمي

 28اهلاممي ،املجتمع التونيس ،ص .178
 29راشد الغنويش ،احلريات العامة يف الدولة اإلسالمية (تونس :دار املجتهد ،)2011 ،ص .212
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حاليا) وحزب التك ّتل من أجل العمل واحلريات وحزب املؤمتر من أجل
آنذاك (احلزب اجلمهوري
ً
اجلمهورية ،هذا باإلضافة إىل مشاركة شخصيات حقوقية وقومية ،بصفتها الفردية ،يف هذه احلركة .وعىل
هذا النحو تراجعت الفكرة الثورية األيديولوجية ،أكان يف صيغتها اليسارية الراديكالية أم يف صيغتها
اإلسالمية ،خالل السنوات األخرية ،خلف مطالب اإلصالح السيايس احلقوقي الديمقراطي .لكن ثورة
أساسا
دورا
ً
 14كانون الثاين /يناير  2011أخرجت هذه الفكرة من قمقمها ونفخت يف روحها لتلعب ً
وفاعلاً يف املشهد التونيس الذي أعقب هروب الرئيس بن عيل.

عىل الرغم من أن ًّأيا من القوى األيديولوجية أو السياسية أمكنها الزعم بالتخطيط لثورة  14كانون
باألصح بداية جتسيد،
الثاين /يناير أو قيادهتا ،فإن اجلميع مل يتوان يف متثّل احلادث عىل أنه جتسيد ،أو
ّ
لـ«نبوءاته» األيديولوجية وإشاعة هذا التمثّل عىل نحو واسع يف رشوط سياسية واجتامعية كانت مالئمة
سبا ًقا
النتشار الوعي الثوري احلامل معاين التغيري اجلذري واحلاسم والفوري .لقد كان اليسار الراديكايل ّ
يف طرح فكره الثوري باعتباره التعبري األيديولوجي للحراك اجلامهريي التونيس الذي أطاح حكم بن
عمليا هلذا احلراك كي ال «تلتف» عليه «القوى الرجعية» و«القوى اإلصالحية»
عيل ،وباعتباره مرشدً ا
ً
فترصفه إىل جمرد إصالحات تبقي عىل النظام القائم .وعىل هذا األساس ،قام اليسار الراديكايل بدور
أساس يف اعتصامي القصبة  1و 2اللذين أطاحا حكومة السيد حممد الغنويش التي شارك فيها احلزب
الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد ،كام أطاحا معها اخليار اإلصالحي الذاهب إىل انتخابات رئاسية
تكرس الديمقراطية
وبرملانية عىل أساس الدستور التونيس القائم يف مناخ من اإلصالحات السياسية التي ّ
واإلصالحات االقتصادية واالجتامعية لفائدة املناطق التي اندلعت منها رشارة الثورة.
لقد فرض اعتصاما القصبة الذهاب إىل خيار املجلس التأسييس باعتباره داللة عىل الثورة من حيث هي
بد  -كام يرى أحد «فالسفة»( ((3اليسار الراديكايل « -من
قطيعة مع حقبة دولة االستقالل؛ إذ كان ال ّ
متسكت حركة الثورة باملجلس التأسييس عالم ًة عىل البداية
إعادة البناء ك ّل ًيا ،ال إصالح وال ترقيع ،ولذلك ّ
(((3
تكرس مفهوم الثورة باعتبارها سريورة ال بد من
اجلديدة والقطع الكليّ مع املايض»  .يف هذا السياقّ ،
مواصلتها للقضاء عىل الدولة التونسية القائمة ،استنا ًدا إىل اخللفية املفهومية األيديولوجية الناهضة من
جديد التي تعترب هذه الدولة جهازً ا يف يد أقلية (طبقية بالنسبة إىل اليسار الراديكايل) تقمع أغلبية الشعب
التونيس .وقد عكس خطاب اليسار الراديكايل التونيس هذه املعاين الثورية ،خالل األسابيع األوىل التي
تلت هروب بن عيل ،يف مثل القول بأن «الثورة يف منتصف الطريق ،أسقطت بن عيل ،ولكن الديكتاتورية
 رغم وهنها  -ال تزال قائمة بمؤسساهتا وأجهزهتا ودستورها وقوانينها وحزهبا(التجمع)»(.((3
ّ

مال فريق ،أو فرق ،من اليسار الراديكايل إىل وسم ما تشهده تونس بـ«االنتفاضة» ال «الثورة» .وقد كتب
«فيلسوف» آخر من «فالسفة» هذا اليسار يقول« :تتط ّلب أي ثورة القضاء عىل الطبقات القديمة ،ال
وحقوقيا فحسب ،وإنام اقتصاد ًيا ً
أيضا ،فهذا ما يمثّل رشطها األسايس ،أي السيطرة عىل أمالك
سياسيا
ً
ً
(((3
الشعب»
لفائدة
وتأميمها
الطبقات
تلك
عمليا ،من دون هدم أركان دولة
ممكن،
غري
أمر
وهذا
،
ً
 30نستخدم هنا ويف قادم السطور تعبري «أحد الفالسفة» أو «فيلسوف» لإلشارة إىل أن صاحب القول هو من اجلامعيني املشتغلني
مقدم عىل أساس أنه ذو طبيعة نظرية شاملة (أيديولوجية) وليس ذا طبيعة سياسية جزئية.
بالفلسفة ،أي إن خطابه َّ
 31حممد بن سايس« ،الثورة التونسية :2011/1/14-2010/12/17 ،مساءلة املفهوم »،البديل ،العدد  ،)2012( 1ص .93
 32حوار مع محة اهلاممي يف :الرشوق (تونس).2011/2/8 ،
 33فريد العليبي ،تونس :االنتفاضة والثورة (تونس[ :د .ن ،)2011 ،].ص .63 – 62
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الطبقات القديمة وإقامة دولة الطبقات الشعبية .لذلك ،فإن هذا الرصاع الطبقي مل يحُ سم مع هروب بن
عيل ،ألن «الطبقات القديمة ال تزال عىل حاهلا ،وإن فقدت بعض امتيازاهتا السياسية والقانونية ،وهي
تستجمع قواها أكثر فأكثر  ...وبإمكان القول بأن الرصاع بني الشعب وأعدائه مل ينته»( .((3وعىل هذا
حتول االنتفاضة إىل ثورة ،يف هذا اخلطاب اليساري الراديكايل
النحو أصبحت داللة استمرار الثورة ،أو ّ
التونيس ،ال تفيد غري التقدم يف تكريس سلطة اجلامهري املنتفضة عىل حساب سلطة الدولة القائمة التي هي
سلطة الطبقات الرجعية.

من هنا كانت مواقف اليسار الراديكايل عمو ًما منارصة للحراك اجلامهريي الذي يستهدف ما أسمته
احلكومات التونسية املتعاقبة بعد  14كانون الثاين /يناير « 2011هيبة الدولة» .لقد اعترب هذا احلراك يف
جزئيا ولكنه انتصار
انتصارا
االجتاه الصحيح للثورة؛ إذ «يمكن القول إن االنتفاضة التونسية قد حققت
ً
ً
يميزها عن االنتفاضات الكربى السابقة يف الثامنينات من القرن املايض ،فقد نجحت يف
كبري ،وهذا ما ّ
مهم هو إسقاط الرئيس رغم كوهنا بقيت عاجزة حتى اآلن عن إسقاط النظام ،ومن مكاسبها
حتقيق هدف ّ
جزئيا أنه ال بناء للجديد دون حتطيم القديم ،وال جمال للسلطة البديلة دون تفكيك السلطة
إدراك اجلامهري ً
املحتجون يف فرض
القديمة ،وقد شهدت بعض املؤسسات حركة احتجاجية يف هذا االجتاه ،ونجح
ّ
ّ
موظفني َ
املنصبني من قبل جهاز الدولة ،وأصبحت لكلمة ‹ارحل›  -التي جيري
منتخبني وطرد املوظفني ّ
تم تشكيل
تتفيهها اآلن -مفعوهلا السحري الذي خيتزل إرادة املقهورين ّ
التواقني لفرض سلطتهم ،كام ّ
هيئات تنظيمية لتكون بديلاً للسلطة الرجعية»(.((3

هكذا ،كان لليسار الراديكايل التونيس «فضل السبق» يف إشاعة متثّل ثورة  14كانون الثاين /يناير 2011
باعتبارها ثورة عىل الدولة التونسية القائمة منذ سنة االستقالل ( ،)1956التي ال تعني غري جهاز متارس
من خالله األقلية الطبقية (الربجوازية الكبرية أو اإلقطاع والكمربادور بحسب القراءات املختلفة)
االضطهاد عىل بقية طبقات الشعب التونيس .وإذا قلنا إن هلذا اليسار «فضل السبق» ،فذاك ألن املواقف
السياسية األوىل لقيادات حركة النهضة اإلسالمية  -خال ًفا ملواقف قيادات اليسار الراديكايل وحزيب
«التكتل» و«املؤمتر»  -كانت أقرب إىل اخليار اإلصالحي منها إىل خيار الثوري ،إذ مالت مواقف رئيس
احلركة الشيخ راشد الغنويش عمو ًما إىل القبول بمبدأ اإلصالحات الدستورية والقانونية ،والذهاب إىل
انتخابات رئاسية وبرملانية ،وعدم اجتثاث التجمع الدستوري الديمقراطي احلزب الذي كان
حاكمـا(.((3
ً
«تعدلت» عىل إيقاع الفكرة الثورية
غري أن هذه املواقف الرسمية لرموز حزب حركة النهضة رسعان ما ّ
ذات مضمون القطيعة الك ّلية التي يرمز إليها خيار املجلس التأسييس؛ فالغنويش نفسه أصبح ُيدخل يف
«تلوح بمسارات أخرى غري االجتاه إىل انتخاب
باب «حماوالت االلتفاف عىل الثورة» تلك األصوات التي ّ
جملس تأسييس مثل امليض قد ًما إىل تعديالت دستورية ودعوة الشعب إىل االستفتاء عليها ثم انتخاب
رئيس مجهورية»(.((3
 34املصدر نفسه ،ص .63
 35املصدر نفسه ،ص .90 -89
 36انظر يف هذا الصدد املواقف األوىل للشيخ راشد الغنويش يف« :راشد الغنويش يدعو إلنجاح الثورة( »،اجلزيرة نت،)2011/1/22 ،
عىل املوقع اإللكرتوين ،<http://www.aljazeera.net/news/pages/b5e2e19e-4a2e-4313-8ae6-541cdec3ca8b> :و«الغنويش
يعود لتونس وآالف باستقباله( »،اجلزيرة نت ،)2011/01/30 ،عىل املوقع اإللكرتوين<http://www.aljazeera.net/news/ :

pages/2eadf7c0-9a08-4595-867c-07b2f8415b17>.
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طبعا مل يكن يعوز اإلسالميني التونسيني املستند النظري «األصيل» و«الثابت» الذي ينبع من صميم
ً
الثوار عىل دولة االستقالل التونسية ،ومتثّل ثورة  14كانون
بنيتهم األيديولوجية والذي جيعلهم يف طليعة ّ
الثاين /يناير  2011وتوجيه مسار «استكامل مهامها» عىل هذا النحو .وإذا كان اليساريون الراديكاليون
مل جيدوا أي صعوبة يف الربط بني الطابع االجتامعي للحراك اجلامهريي وفكرة «ثورة الطبقات الكادحة
عىل دولة الطبقات الرجعية» ،فإن اإلسالميني مل حيفلوا أصلاً بصعوبات الربط بني املضامني الديمقراطية
واالجتامعية التي برزت يف مطالب احلراك الثوري (املختزلة يف مطلبي :احلرية والكرامة) وفكرة «ثورة
(((3
شعب اهلوية عىل دولة العلامنية» ،فراحوا يامرسون ما أسميناه «لعبة اإلدماج احلسيّ األيديولوجي»
يتحدثون عن «ثورة شباب تونس التي كانت اهلوية العربية اإلسالمية والكرامة واحلرية
التي بموجبها
ّ
(((3
مرتكزاهتا األساسية» .
إن دالالت «الثورة املباركة» تفيد ،عند الشيخ راشد الغنويش ،انتصار الشعب وهويته عىل دولة
االستقالل التونسية؛ إذ «بعد أزيد من نصف القرن من كيد الدولة احلديثة الدؤوب عن اقتالع
تونس من تربتها الطبيعية العربية اإلسالمية ملصلحة استبداهلا برتبة غريبة عنها ،أثبت شعب تونس
وتأبيه عن حماوالت السلخ والتفكيك والتدمري»( .((4عىل هذا األساس يصوغ
متسكه املطلق هبويته ّ
تصوره ملضمون شعار «الشعب يريد إسقاط النظام» ،وهو شعار مل ُيرفع إلاّ
«الفيلسوف» اإلسالمي ّ
بداية من بروز احلراك «القصبوي» (نسبة إىل اعتصامي القصبة) بتأثري واضح ،يف رأينا ،من ناشطي
اليسار الراديكايل .فهذا الشعار ال يفيد ،يف املنظور األيديولوجي اإلسالمي ،غري إسقاط الدولة العلامنية
التي يمثّل دعاهتا ،بالرضورة ،النظام السابق ،أكانوا من أنصار بن عيل أم من معارضيه .ذلك أن قصد
مطلب إسقاط النظام إنام هو «إسقاط كل ما ُأسقط من الوطن ما جيعله وط ًنا .فأعداء الثورة احلالية هم
مؤسسني ذلك ك ّله
الذي أفسدوا النظام السيايس والنظام الرتبوي والنظام االقتصادي والنظام الثقايفّ ،
عىل حرب هوجاء يش ّنوهنا عىل أصل ّ
تصور دولة القانون متنافية
حيرر األمة من ّ ....
كل القيم أعني ما ّ
التام»(.((4
مع اإليامن ّ

يتحدث عن  14كانون الثاين /يناير  2011باعتباره
من هنا نرى بعض «الفالسفة» اإلسالميني ،حينام
ّ
تتحول إىل ثورة ،حيتذي بنسق الفكر املاركيس  -اللينيني ومفاهيمه «حذو النعل
انتفاضة قابلة ألن
ّ
التحول نفي مجاعة جمتمعية بعينها ،هي النخب العلامنية واليسارية االنتهازية
بالنعل» ،فيجعل رشط هذا
ّ
تقدميتها وحداثتها بمقياس التامنع املطلق مع معروف
التي كانت يف خدمة دولة االستقالل والتي «تقيس ّ
(((4
احلي»  .ومثلام يرى «الفيلسوف» املاركيس
الشعب ومنكره ،أي مع الوعي الباطن لألمة وضمريها ّ
بتحول االنتفاضة إىل ثورة أن الطبقات الرجعية بصدد خوض فصل جديد من الرصاع
 اللينيني احلاملّ
احلبيب« ،دور اإلدماج احلسيّ سياسيا وإيديولوجيا يف االنتخابات التونسية» ،عىل موقع املركز العريب لألبحاث ودراسة
 38سهيل ّ
السياسات بتاريخ  .2012/02/12انظر الرابط:

http://www.dohainstitute.org/release/340ccddb-4ec8-49bd-ab2b-b639d3f6c942
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املجتمعي الطبقي ،يرى «الفيلسوف» اإلسالمي املسكون باحللم ذاته أن النخب العلامنية واليسارية بصدد
خوض فصل جديد من الرصاع الثقايف اهلويايت ،فهي قد «اختارت ألجل التموقع اجلديد أن تستهدف
فج
الشعب بالتشكيك يف هويته فظهرت بمظهر أكثر فاجعية من مظهرها أيام بورقيبة وبن عيل  ...خطاهبم ّ
متعجرف مل َ
يرق إىل مرتبة اخلطاب املخاتل لزعيمهم املجاهد األكرب [احلبيب بورقيبة] .لقد ترك بورقيبة
(((4
علامنّيينا أيتا ًما من الناحية السياسية وتركهم بن عيل أيتا ًما من الناحية البوليسية» .

إن «الفيلسوف» اإلسالمي يرى ،شأنه شأن «الفيلسوف» املاركيس  -اللينيني ،أن ثورة  14كانون الثاين/
يناير  2011إنام هي عملية تنازع عىل القوة (القرار والتنفيذ وبسط النفوذ) بني الشعب والدولة .فمن داللة
حق التفكري والعقيدة فحسب ،وإنام يملك
هذه الثورة ،بالنسبة إليه ،أن «املجتمع التونيس مل يعد يملك ّ
ً
املد العلامين اإلبقاء عليها بيد الدولة»( .((4وإذا كان الرصاع بني الشعب التونيس
أيضا القوة التي يريد ّ
والدولة ،يف الرؤية األيديولوجية لليسار الراديكايل ،إنام هو رصاع بني املسحوقني ومستغ ّلهم ،فإن هذا
الرصاع ،يف الرؤية األيديولوجية لإلسالم السيايس ،إنام هو رصاع بني العلامنية واملطلق اإلهلي حسمته
الثورة التونسية عندما «عبرّ ت عن رفض االعتقاد بأن نجاح تنظيم املجتمع التونيس وتسيريه متوقّف عىل
متخض عن التجربة الالئكية
احلد النتائج السلبية والبؤس االجتامعي الذي ّ
الئكية الدولة ،فيكفي إىل هذا ّ
ألكثر من نصف قرن ،كام أبانت هذه الثورة بأن املطلق اإلهلي يعلو عىل كل تقدير برشي وينأى يف دالالته
وأبعاده عن دائرة الفهم العلمي مهام تكن درجة تطوره»(.((4

ثمة اختالفات جذرية ،بطبيعة احلال ،بني متثّل حادث  14كانون الثاين /يناير  2011باعتباره ثورة طبقية
عىل دولة االستقالل التونسية ومتثّله باعتباره ثورة هوياتية عىل هذه الدولة .بيد أن هذه االختالفات
اجلذرية ال ّ
واملتوسطة من الفكر األيديولوجي التونيس
تشكل ،يف تقديرنا ،إلاّ املستويات السطحية
ّ
جتسدها ،اختزالاً وتكثي ًفا ،الفكرة التي
املعارص .ذلك أن مستوى القاع من هذا الفكر يبينّ عن وحدة ّ
املجردة ،يف الفجر جريدة
ضدية بني الثورة والدولة .هذه الفكرة نقرأها هكذا ،يف صيغتها
تقيم عالقة ّ
ّ
حركة النهضة اإلسالمية ،كام نقرأها يف البديل ،املجلة التي يديرها السيد محة اهلاممي ،أمني عام حزب
ّ
العماّ ل (الشيوعي)( ((4التونيس .فكاتب الفجر ينقد ّ
وتتشكل يف هيئة ‹دولة›
وحيذر من الثورة «حني تنترص
و‹تدرجية› و‹رضورات
[فهي] تبدأ يف ‹الربود› واالنحسار ،وتبدأ مفردات جديدة يف الشيوع من ‹واقعية›
ّ
املرحلة› و‹مقتضيات السياسة›  ...تلك السياسة ماكرة
ومرتبصة ومنتقمة»(ّ .((4أما كاتب البديل ،فهو
ّ
الطور يتجلىّ «البعد الس ّلبي
يتحدث عن طور
ّ
التحول «من أسطورة الثورة إىل أسطورة الدولة» ،يف هذا ّ
ّ
بمجرد اكتامل إعادة بناء الدولة وبلوغها العنفوان ،وهو فعل العقلنة الذي يعني ً
أيضا إلغاء
لألسطورة ...
ّ
للثورة  ...لوغوس الدولة سينشئ أساطريه ،واألسطورة األوىل التي سينشئها هي الدولة  ...إن دور
ً
إيديولوجيا
دورا
حمافظا»(.((4
األسطرة سيلعب ً
ً
43
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ً
ّ
التحول الديمقراطي
تمثل
ثالثا :من الثورة إلى الديمقراطية:
ّ
تجسده دولة االستقالل
على أنه حسم للصراع المجتمعي الذي
ّ
التحول من
انعقد إمجاع ،كاد أن يكون ك ّليا ،يف صفوف النخب كام يف صفوف اجلامهري يف تونس ،عىل أن
ّ
احلكم السيايس االستبدادي أو الدكتاتوري إىل احلكم الديمقراطي ّ
عنرصا من العنارص األساسية
يشكل
ً
التحول
التي جيب أن يؤول إليها أفق ثورة  14كانون الثاين /يناير  .2011عىل هذا األساس ،بدا
ّ
مطلبا
الديمقراطي ،خالل األسابيع واألشهر األوىل التي تلت هروب بن عيل،
وفاقيا بني مجيع «قوى
ً
ً
الثورة» ،واملعني هبا األحزاب واجلامعات السياسية التي عانت استبداد دولة االستقالل .لقد سادت
النزعة الوفاقية خالل الفرتة األوىل من املسار االنتقايل التونيس استنا ًدا إىل متثّل أيديولوجي عام اشرتك
فيه ّ
جل األطراف السياسية واملدنية الفاعلة يف هذا املسار .ويقوم هذا التمثّل األيديولوجي عىل املامهاة بني
والتحول الديمقراطي من
«استكامل مهام الثورة» من حيث هي قطيعة ك ّلية وفورية مع دولة االستقالل
ّ
حتول سلطوي ودستوري وترشيعي فحسب.
حيث هو ّ

وقد أرجعنا سابقًا سيادة هذه الفكرة الوفاقية إىل حراك عميل وفكري عرفته تونس قبيل ثورة  14كانون
الثاين /يناير  .2011هذا احلراك املعروف بـ«حركة  18أكتوبر» انخرطت فيه قطاعات من نخب املعارضة
التونسية من خمتلف املرجعيات األيديولوجية املعروفة (اإلسالمية والقومية واملاركسية والليربالية)(،((4
غري أن ما يبدو لنا اآلن هو أن البنى األيديولوجية األصلية للنخب السياسية التونسية الفاعلة بعد 14
كانون الثاين /يناير  2011هي التي ت ّ
ُشكل جذور هذا التمثّل األيديولوجي الذي كان عامد الوهم الوفاقي
تفجر الرصاعات األيديولوجية بعد
يف الفرتة األوىل من املسار االنتقايل التونيس (نقول ْ
وهم بالنظر إىل ّ
عنرصا من العنارص التي
فرتة وجيزة) ،لكن من دون أن ينفي ذلك أن تراث «حركة  18أكتوبر» كان
ً
أسست هلذا الوهم الوفاقي.
ّ
تكريسا للثورة عىل دولة االستقالل وللقطع الكليّ
رس هذا التوافق عىل الديمقراطية باعتبارها
كي نفهم ّ
ً
بد أن نعود إىل التفسريات التي حواها املتن األيديولوجي التونيس املعارص بشأن ظاهرة الطابع
معها ،ال ّ
االستبدادي أو الدكتاتوري الذي وسم هذه الدولة منذ نشأهتا سنة  .1956فهذه التفسريات التقت،
عىل اختالف مرجعياهتا التحليلية ،عند اعتبار أن االستبداد (أو الدكتاتورية) ّ
مكونًا بنيو ًيا من
يشكل ّ
مكونات هذه الدولة ،أي جز ًءا أصيلاً من طبيعتها .ويرتبط النظر إىل االستبداد السيايس ،عىل هذا النحو،
ّ
ً
صميميا ،بتمثّل الدولة التونسية من حيث هي جهاز يف يد أقلية يف رصاعها مع أغلبية الشعب.
ارتباطا
ً
فاليسار الراديكايل التونيس يفسرّ دكتاتورية الدولة التونسية يف عالقة جوهرية بطبيعة القوة أو القوى
ً
ارتباطا وثيقًا بطبيعة الطبقة
الطبقية التي تعبرّ عنها ،ذلك أن «الشكل الديكتاتوري للدولة التونسية مرتبط
املهيمنة يف جمتمعنا .فالبورجوازية الكبرية العميلة لإلمربيالية تلجأ إىل هذا الشكل هبدف صيانة مصاحلها
ومصالح االحتكارات اإلمربيالية واستغالل الطبقات الكادحة استغاللاً
وحشيا وهنب ثروات البالد
ً
فظيعا»(.((5
هنبا ً
ً
احلبيب« ،االنتقال الديمقراطي يف التفكري العريب املعارص أمام إشكاالت أنموذج ثورة  14يناير »،ورقة مقدمة إىل
 49انظر :سهيل ّ
مؤمتر الثورات واإلصالح والتحول الديمقراطي يف الوطن العريب :من خالل الثورة التونسية ،الدوحة :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،نيسان  /ابريل  .2011ومنشورة ضمن :جمموعة مؤلفني ،ثورة تونس :األسباب والسياقات والتحديات (الدوحة :املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2012 ،
 50اهلاممي ،املجتمع التونيس ،ص .178
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املنظر األيديولوجي اإلسالمي ،فهو يربط االستبداد السيايس يف تونسً ،
ّأما ّ
ربطا عضو ًيا ،بقيام دولة
االستقالل التي عملت «مأخوذة بالنموذج املركزي للدولة احلديثة ،وال سيام اليعقوبية الفرنسية والتجارب
الفاشية والشيوعية  ...عىل تقويض  ...البنية التقليدية بام يف ذلك نموذج العائلة املمتدة ،بغرض السيطرة
عرب تفكيك تلك البنية ،وإرساء بديل خليط من الليربالية الثقافية واالشرتاكية االجتامعية والفاشية
السياسية وتراث دولة البايات املطلقة مع مسوح من اإلسالم للتسويق الشعبي .وكان من الطبيعي أن
يفيض هذا اخلليط الغريب عن ثقافة املجتمع  ...إىل ديكتاتورية سياسية تتمحور حول عبادة الزعيم وهيبة
الدولة واحلزب الواحد»(.((5

املتجسدة يف
ومثلام ير ّد املاركيس  -اللينيني دكتاتورية دولة االستقالل التونسية إىل «قاعدهتا املادية»
ّ
«األقلية الربجوازية» التي هتيمن ،يف منظوره ،عىل هذه الدولة ،فإن اإلسالمي ينسج عىل املنوال ذاته
تصوره،
تقريبا ،أي يقرن ،عىل نحو بنيوي ،بني هذه الدكتاتورية و«األقلية العلامنية» التي ّ
أسست ،بحسب ّ
ً
الدولة بداية من سنة  ،1956ذلك أن «عملية حسم الرصاع لصالح اجلناح البورقيبي عىل حساب اجلناح
الوطني العرويب اإلسالمي أقامت أسس احلكم الشمويل الفردي ،فقد كان من نتائج ذلك اختالل التوازن
يف احلياة السياسية التونسية لصالح اجلناح التحديثي املفرنس ،ولصالح الزعامة الفردية البورقيبية املتامهية
يف الدولة ،وهكذا مل يبق من خيار أمام املعارضني سوى االنضامم إىل احلزب واالعرتاف بالزعامة اخلارقة
حتول هذا األسلوب يف التعاطي مع الفرقاء
لبورقيبة ،أو اخلضوع للتهميش والسحق عرب آلة الدولة .وقد ّ
واخلصوم إىل أسلوب مكني وراسخ يف إدارة احلكم والشأن العام»(.((5

عىل هذا األساس ،فإن الرصاع بني الدكتاتورية أو االستبداد السيايس من جهة والديمقراطية من جهة
ثانية ،يف منظور هذا الفكر األيديولوجي التونيس ،ال يعدو أن يكون واجهة لرصاع جمتمعي بني أقلية متثّلها
دولة االستقالل وأغلبية الشعب .إن البديل الديمقراطي يغدو ،هبذه الكيفية ،جز ًءا من صريورة نفي
مستبدة بطبيعتها الطبقية عند اليسار الراديكايل
دولة االستقالل والقوى املجتمعية التي متثّلها ،وهي قوى
ّ
وبطبيعتها الثقافية عند اإلسالم السيايس .ويف املتن «األصويل» األيديولوجي لليسار التونيس الراديكايل
نجد صياغات واضحة هلذه الفكرة القائمة عىل نقد الرؤية «التحريفية» للحزب الشيوعي التونيس التي
تعددي ّ
يتمكن فيه هذا احلزب من منافسة األحزاب البورجوازية األخرى
تطالب بـ«نظام بورجوازي ّ
(((5
عىل مقاعد يف الربملان وكرايس يف احلكومة»  ،ذلك أن الرؤية املاركسية  -اللينينية «الصحيحة» تدعو
إىل ثورة وطنية ديمقراطية شعبية عىل دولة االستقالل التونسية ،والديمقراطية هنا بمعنى أهنا «هتدف
إىل حترير الفالحني من االستغالل الرأساميل وبقايا االستثامر ما قبل الرأساميل وإقامة نظام سيايس قوامه
السيادة الشعبية  ...كام أهنا ال هتدف إىل إقامة ديكتاتورية بورجوازية وإنام هتدف إىل إقامة الديكتاتورية
الديمقراطية للعامل والفالحني الذين ّ
يشكلون املضمون األسايس للشعب»(.((5
وإذا كان اليساري الراديكايل يدرج املطلب الديمقراطي ضمن مصالح «األغلبية الطبقية» للمجتمع
التونيس املضطهدة من دولة االستقالل ،فإن اإلسالمي يدرجه ضمن أهداف «األغلبية الثقافية املسلمة»

 51الغنويش ،من جتربة احلركة اإلسالمية يف تونس ،ص .163
 52رفيق عبد السالم« ،التجربة التونسية نموذج ًا :االستبداد احلداثي العريب( »،اجلزيرة نت ،)2004/10/3 ،عىل املوقع اإللكرتوين:

<http://www.aljazeera.net/coverage/pages/b5b53bd4-82ad-437d-bd14-a0eb75efa068>.
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هلذا املجتمع املناقضة ألهداف «األقلية الثقافية العلامنية» التي متسك بزمام هذه الدولة .يقول الشيخ راشد
الغنويش« :اقرتن التغريب والتحديث بالديكتاتورية ،بينام كان هدف احلركة اإلسالمية اإلصالحية،
وال يزال هدف الصحوة املعارصة ،هو إعادة املجتمع املدين والدولة الشورية  -أو الديمقراطية  -عىل
أسس إسالمية»(.((5
قامت هذه «األصولية األيديولوجية» ،بشقّيها اليساري الراديكايل واإلسالمي ،بدور حاسم يف حراك
التحول الديمقراطي باعتباره سريورة
املشهد التونيس بعد  14كانون الثاين /يناير  ،2011بد ًءا برفض
ّ
هتدد مكاسب الدولة واملجتمع ،وال تكون عىل حساب السري الطبيعي لنشاط االقتصاد
إصالحية ال ّ
شق من املعارضة الديمقراطية
الوطني وعىل حساب أمن املجتمع التونيس ومتاسك وحدته .وقد اختار ّ
(احلزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد آنذاك) الذهاب يف هذا التمشيّ من خالل حكومة
حممد الغنويش التي أعقبت الثورة .ورغم أمهية القرارات التي اختذهتا هذه احلكومة يف أيام قليلة ،من
وجهة نظر تكريس الديمقراطية وحقوق اإلنسان (العفو الترشيعي العام ،وإبرام معاهدات حقوقية
دولية ،ومنح التأشرية القانونية جلميع األحزاب واجلمعيات املحظورة  ، )....فإهنا كانت مدار هجوم
تضم «رجاالت بن عيل» ،وسياساهتا ال تعدو أن تكون
عنيف من «القوى الثورية» كلها ،باعتبارها
ّ
«إصالحية ترقيعية».
التحول الديمقراطي
مل يكن بمقدور هذه احلكومة ،مهام أتت من سياسيات ،أن تساهم يف مرشوع
ّ
يتم خارج حسم الرصاع
يف تونس ،بحسب منظور اليسار الراديكايل ،ألن هذا
ّ
التحول ال يمكن أن ّ
املجتمعي الطبقي لفائدة الطبقات املسحوقة وعىل حساب مصالح الطبقات الرجعية .وهذا األمر لن
حيدث يف ّ
تضم «رجاالت بن عيل» وآخرين من املعارضة «التحريفية» و«الربجوازية».
ظل حكومة
ّ
هلذا ،مل يعن وجود هذه احلكومة ،بالنسبة إىل السيايس اليساري الراديكايل ،سوى أن «الدكتاتورية
مازالت قائمة بمؤسساهتا وحزهبا وأجهزهتا األمنية ...كام أن قاعدة الدكتاتورية االقتصادية ما زالت
قائمة وهي الطبقة الطفيلية وحفنة العائالت التي تنهب الشعب التونيس بتواطؤ مع الرشكات والدول
األجنبية»(ّ .((5أما الصياغة «الفلسفية» هلذا املوقف السيايس اليساري الراديكايل ،فمضموهنا أن
اإلصالحات الديمقراطية تعني أن «الرجعية تدفع باجتاه ديمقراطية خاوية ،يطغى عليها الشكل دون
املضمون ...يغلب عليها الطابع احلقوقي يتبارى فيها املنافسون عىل أحقية حكم الشعب حتت يافطات
انزياحا عن مطالب املنتفضني الذي
ويعد الرتويج هلذا الطراز من الديمقراطية
متوهيية يف معظمها.
ّ
ً
(((5
هيمهم يف املقام حتقيق املطالب التي رفعوها» .
هلذا نرى السيايس اليساري الراديكايل حينام يفصح عن بديله الثوري الديمقراطي احلقيقي ،يقول:
هتمل األرض ،ونحن مع أن ترجع الثروات األساسية
«نحن مع إصالح زراعي لفائدة الفالحني حتى ال َ
(((5
لفائدة الشعب ال أن تنهب منه من طرف حفنة من الربجوازيني»  .ليس هذا املوقف السيايس إلاّ ترمجة
مطلبية عملية لألصل األيديولوجي الذي يقول بأنه «يف بلد مثل تونس فإن العقدة الرئيسية ضمن املسألة
55
56
57
58

راشد الغنويش ،مقاربات يف العلامنية واملجتمع املدين (تونس :دار املجتهد ،)2011 ،ص .99
حوار مع محة اهلاممي يف :الصباح األسبوعي (تونس) ( 31كانون الثاين /يناير .)2011
العليبي ،ص .70 – 69
حوار مع محة اهلاممي يف :الصباح األسبوعي ( 31كانون الثاين /يناير .)2011
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الديمقراطية تتمثّل يف اإلصالح الزراعي ،ويتوقّف مصري مجوع غفرية من الفالحني الفقراء واملتوسطني
عىل ّ
حل هذه العقدة»(.((5

مل يكن اإلسالميون ،خاصة مع منعطف اعتصام «القصبة ّ ،»2
أقل «ثورة» عىل املنحى اإلصالحي
الديمقراطي الذي سارت فيه حكومة حممد الغنويش ،بل إن «فالسفتهم» كانوا أكثر «عمقًا» يف الشتم
فهم من «فضالت» نظام بن عيل و«بقاياه»
الرخيص لألطراف السياسية التي راهنت عىل هذا التمشيّ ؛ ُ
بشدة «اهليئة العليا لتحقيق أهداف الثورة
و«نخبه الفاسدة»( .((6كام هاجم «الفيلسوف» اإلسالمي ّ
واإلصالح السيايس واالنتقال الديمقراطي» و«اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات» ،ووصف أعضاءمها
بـ«الدعاة املعادين للحرية والديمقراطية» ،ألهنم «يريدون التحديث بعكس مبدئه األسايس وصاية
أجنبيا»( .((6وطبيعي جدً ا أ ّ
وفرضا
ً
التحول
ال يرى «الفيلسوف» اإلسالمي أي إمكانية ألن تقود إىل
ّ
ً
الديمقراطي عنارص تكنوقراطية عملت مع نظام بن عيل (مثل حممد الغنويش) وعنارص من املعارضة
اليسارية الوسطية (مثل أمحد نجيب الشايب وأمحد إبراهيم( ،)((6ووجوه حقوقية مستقلة (مثل عياض
ابن عاشور وكامل اجلندويب( .)((6فهؤالء مجيعهم من «العلامنيني» ،أي من «النخب الفاسدة» بالرضورة،
األمة
وإما من «أصحاب املطامع الرمزية للحرب عىل روح ّ
وهم ّإما من «أصحاب املطامع املادية للامفيا» ّ
ورشوط قيامها املستقل»( .((6وبالتايل ،فإن هؤالء ليسوا ديمقراطيني بطبيعة هويتهم الثقافية العلامنية ،إذ
«الديمقراطية
تتحول يف ممارستهم إىل أوليغارشية العلامنيني»(.((6
ّ

التحول الديمقراطي ،يف املنظور األيديولوجي لإلسالم السيايس التونيس،
وعىل هذا النحو ،ال حيدث
ّ
من دون حسم الرصاع املجتمعي ملصلحة أغلبية الشعب املتمسك هبويته العربية اإلسالمية ،وعىل
يتجسد يف «انتهاج
حساب األقلية العلامنية التي هيمنت عىل دولة االستقالل .فاإلصالح السيايس
ّ
حيدد رشعية املؤسسات بام يرضاه
حس الشعب السليم الذي ّ
العالج الديمقراطي املستند إىل ثقة يف ّ
التحول الديمقراطي يعني ،بالنسبة إىل اليسار الراديكايل ،يف املطاف
ويقبله من خيارات»( .((6وإذا كان
ّ
األخري ،صريورة نفي (قضاء) جمتمعي لطبقات الربجوازية الكبرية أو اإلقطاع والكمربادور (بحسب
التحول يعني،
االجتهادات املختلفة) من ِقبل ممثّيل العماّ ل والفالحني والربجوازية الصغرية ،فإن هذا
ّ
بالنسبة إىل اإلسالميني ،ويف املطاف األخري كذلك ،عملية نفي جمتمعي للنخب العلامنية من ِقبل النخبة
والتقدم .سواء كانت ديمقراطية
املمثّلة للشعب العريب املسلم؛ فهذا «هو الضامن الوحيد للديمقراطية
ّ
فعليا عىل تنبيه الشعب إىل ما يف عروبته
اليسار أو ديمقراطية اليمني .نحن يف حاجة إىل نخب قادرة ً
وإسالمه من إمكانات التالقي اخلصبة بكونية اإلنسان احلديث يف أبعادها املختلفة»(.((6

 59العليبي ،ص .64
 60انظر :املرزوقي ،ص  ،121 – 103والعيادي ،ص .37
 61املرزوقي ،ص .76
حاليا).
الديمقراطي
االجتامعي
(املسار
التجديد
حركة
زعيم
والثاين
ا)
حالي
(اجلمهوري
التقدمي
الديمقراطي
احلزب
 62األول زعيم
ً
ً
 63األول رئيس اهليئة العليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الديمقراطي ،والثاين رئيس اهليئة العليا لالنتخابات.
 64املرزوقي ،ص .73
 65املصدر نفسه ،ص  .75الحظ أن جمريات احلوادث سفّهت متا ًما هذه األحكام املسبقة؛ فلقد أفىض جهد اهليئتني «العلامنيتني» إىل
انتخابات حرة ونزهية مل يشكك فيها أحد ،وفاز فيها اإلسالميون بنسبة كبرية من مقاعد املجلس التأسييس ،ومنهم كان صاحب هذا الرأي
«الفيلسوف» أبو يعرب املرزقي.
 66املصدر نفسه ،ص .108
 67العيادي ،ص .93
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خاتمة :أزمة أيديولوجية
كتب عبد اهلل العروي وعزمي بشارة قبل سنوات عديدة حول إشكالية الدولة يف الوطن العريب،
حتدث العروي عن األيديولوجيا الدولوية (نسبة إىل الدولة
مؤكدين أهنا إشكالية أيديولوجية بامتيازّ .
(((6
باملعنى احلديث) املفقودة
واملغيبة يف الطوبى التقليدية (اخلالفة) واملستوردة (الليربالية واملاركسية) ،
ّ
شعارا فقط ،إهنا الوجه املعنوي ،إن مل نقل الوجه
واحلال أن هذه األيديولوجيا «عقيدة وجدانية وليست
ً
احلقيقي ،للدولة»( .((6وباملعنى نفسه كتب بشارة« :إن الدولة العربية أضعف بكثري من أن تكون دولة
شمولية ،وهي يف املرحلة الراهنة تفتقد إىل األيديولوجيا أصلاً  ،إلاّ إذا أطلقنا تسمية أيديولوجيا عىل
هذا اخلليط من اإلرهاب والرباغامتية السياسية واخلطاب السيايس الذي يشتمل ملا ًما من احلداثوية
واإلسالموية والشعبوية»(.((7
األمة) يف الوطن العريب ،خالل السنوات األخرية،
بقيت فكرة غياب أيديولوجيا الدولة احلديثة (الدولة ّ
املجردة .واليوم توفّر
«حبيسة» سياقات الفكر النقدي ،ربام ألهنا كانت عصية عىل الفهم يف صيغتها
ّ
عربيا فرصة ذهبية ،يف تقديرنا ،ألن تدنو هذه
املعطيات العملية امللموسة للمسارات االنتقالية اجلارية ً
نجسد هذا الكالم العام يف صيغة خاصة
املسيسة واملثقّفة .وحتى ّ
الفكرة من أفهام أوسع النخب العربية ّ
تستمد معطياهتا من املادة البحثية التي راكمناها يف هذه الورقة ،نقول إن غياب أيديولوجية الدولة احلديثة
ليس إلاّ
تعبريا نظر ًيا عن الصورة امللموسة التي رصدناها أعاله ،نعني صورة ذاك األفق الذهني العام
ً
يتحرك فيه ومنه الفاعلون السياسيون املبارشون يف املسار االنتقايل التونيس اجلاري عىل اختالف
الذي
ّ
أيديولوجياهتم اجلزئية (املاركسية واإلسالمية والقومية) .يف هذا األفق الذهني العام ،يقع متثُّل الدولة
باعتبارها أداة هليمنة مجاعة أو مجاعات جمتمعية عىل أخرى ،ومتثُّل الثورة باعتبارها مقابلاً للدولة ،ومتثُّل
الديمقراطية أو الدولة الديمقراطية باعتبارها جز ًءا من صريورة حسم رصاع ينفي فيه شطر من املجتمع
شطرا آخر.
ً
تتحول هذه األيديولوجيا التي تنفي فكرة الدولة احلديثة إىل خيارات عملية ،ماذا تنتج؟ اجلواب
حينام
ّ
عمليا اليوم يف املشهد التونيس :اإلرضابات واالعتصامات وختريب املنشآت
عن مثل هذا السؤال نجده
ً
العمومية وتعطيل اإلنتاج وحرق السفارات األجنبية والرصاع الديني وتكديس األسلحة والعزل
السيايس (مرشوع «حتصني الثورة» يف تونس) وإفساد االجتامعات احلزبية للخصوم والرصاع عىل مواد
الدستور (الرشيعة ،كونية حقوق اإلنسان ،حرية الضمري ،اإلسالم دين الدولة  . )...حينام ننظر إىل كل
ً
انخراطا يف
مظهر من هذه املظاهر عىل حدة ،نراه ترمجة عملية مبارشة لفكرة تصفية دولة االستقاللّ ،إما
ً
انخراطا يف سريورة حسم الرصاع اهلويايت.
وإما
سريورة حسم الرصاع الطبقي ّ

املشكلة هي أن ال أحد من «الرفاق» يمكن أن جيزم بأن الرصاع االجتامعي وعنفه املادي واملعنوي

 68يقول العروي« :مهام يكن من أمر الليربالية واملاركسية يف ذاهتام ،فإهنام عندما تنترشان يف املجتمع العريب تكتسبان بالرضورة حلة
طوباوية مكثّفة ألهنام تلتبسان بذهنية معتادة منذ زمن طويل عىل انتظار الدولة الفضىل وعىل هجران التنظيم السيايس القائم» .انظر:
العروي ،ص .151
 69املصدر نفسه ،ص .147
 70عزمي بشارة ،املجتمع املدين :دراسة نقدية (مع إشارة للمجتمع املدين العريب) ،ط ( 3بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية،
 ،)2008ص .296
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املتخيل املاركيس  -اللينيني .كام أن ال أحد من
مها بصدد قيادتنا إىل أفق «الديمقراطيات الشعبية» يف
ّ
«اإلخوان» يمكن أن جيزم بأن الرصاع اهلويايت وعنفه املادي واملعنوي مها بصدد قيادتنا إىل أفق «اخلالفة
مقتنعا بأن هذه املظاهر الرصاعية هتدد اليوم وحدة
املتخيل اإلسالمي .اجلميع يف تونس بات
الراشدة» يف
ً
ّ
املجتمع واقتصاد البالد وأمنها ،فيتباكى عىل الدولة التي كانت.

ذاك هو ،يف تقديرنا ،مظهر من مظاهر أزمة املفاهيم األيديولوجية العربية املعارصة حينام استحالت إىل
جمسمة ملا ّ
حذر منه
خيارات عملية يف املسارات االنتقالية العربية اجلارية .فهذه املسارات متثّل صورة عينية ّ
بشارة من فصل فكريت الديمقراطية واملجتمع املدين عن فكرة الدولة احلديثة( .((7كام أن وضع السياسيني
واقعيا ،للصورة التي رسمها العروي قبل
جيسد ،جتسيدً ا
ً
الفاعلني املبارشين يف هذه املسارات اليوم ّ
ويسمون ما عداه أمة .لكنهم يمنعون
سنوات« :ينظر كثري من الناس إىل الدولة وكأهنا جهاز قمعي فقط،
ّ
(((7
عىل أنفسهم فهم حقيقة قوة وضعف اجلهاز ،عندما ينهار أثناء ثورة وال يدركون األسباب» .

التحول الديمقراطي عربيا »،تبينّ  ،العدد  ،3املجلد ( 1شتاء
احلبيب« ،مرشوع عزمي بشارة يف
ّ
 71انظر تفصيل ذلك يف :سهيل ّ
 ،)2013ص .159 – 153
 72العروي ،ص .147
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العالقات المدنية  -العسكرية في مصر:
نحو السيطرة المدنية؟
تتحدث النظريات التقليدية للديمقراطية عن رشوط أساسية لنجاح التحول الديمقراطي،
يأيت ضمنها وجود أحزاب سياسية وجمتمع مدين نشيط .إال أن تلك النظريات تغفل عاملاً
حتول ديمقراطي ،وهو السيطرة املدنية عىل املؤسسة
رئيسا من عوامل نجاح أي عملية ّ
ً
العسكرية .ويظهر هذا العامل بوضوح يف احلالة املرصية التي شهدت ثورة أنبأت ببدء
مرحلة التحول الديمقراطي ،إال أن ما شهدته املرحلة االنتقالية من تعثرات متتالية أدت
إىل عودة اجليش إىل املشهد مرة أخرى يف  3متوز /يوليو  2013يدعو إىل دراسة العالقات
املدنية  -العسكرية يف مرص ما بعد الثورة ،ملعرفة مآل الوضع املرصي يف املستقبل القريب
يف ضوء ما شهدته املرحلة االنتقالية من حماوالت إلقصاء العسكر عن السلطة والتعجيل
بنقل السلطة إىل حكومة ورئيس منتخبني.
تعنى الدراسة باستطالع مايض العالقات املدنية  -العسكرية وحارضها ومستقبلها يف
مرص ،وذلك بدراسة الدوائر الرئيسة التي يدور حوهلا الرصاع املدين  -العسكري واملتمثلة
يف صناعة السياسات العامة ،وجتنيد النخبة ،وتنظيم املؤسسة العسكرية ،والسيطرة عىل
مل ّفي األمن الداخيل واألمن اخلارجي؛ فتلك الدوائر تشهد منافسة بني العسكريني
واملدنيني بشأن السيطرة عليها ،وهي منافسة ال جتري بمعزل عن السياق املحيط ،األمر
ترجح أحد الطرفني عىل اآلخر من قبيل
الذي يستدعي إلقاء الضوء عىل العوامل التي قد ّ
الدعم الشعبي أو توافق النخب.

إن تأصيل مفهوم السيطرة املدنية عىل املؤسسة العسكرية ُي َع ّد أحد املتطلبات الرئيسة
لنجاح أي عملية ديمقراطية ،ألن عدم خضوع املؤسسة العسكرية للسلطة املدنية ينبئ
تدخل اجليش يف العملية السياسية ،كام حدث يف
بتعثّر عملية
جراء ّ
ّ
التحول الديمقراطي ّ
متوز /يوليو .2013
مدرس النظم السياسية يف جامعة القاهرة.
* ّ
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مقدمة
ّ
بني شباط /فرباير  2011ومتوز /يوليو  2013يبقى كثري من األسئلة بال إجابة واضحة؛ ففي
تدخل اجليش مرتني يف املشهد السيايس ،بعد أن كان بعيدً ا عن السياسة طوال
شهرا ّ
أقل من ً 30
فرتة حكم الرئيس السابق حسني مبارك؛ فقد تولىّ اجليش إدارة البالد يف شباط /فرباير  2011بتفويض
التنحي ،واستمرت إدارته للبالد عا ًما ونصف عام حتى انتخاب
من مبارك بعد أن أجربته الثورة عىل ّ
تدخل
رئيسا ملرص يف حزيران /يونيو ّ .2012أما يف متوز /يوليو  ،2013فقد كان ّ
الدكتور حممد مريس ً
اجليش رصحيًا ،إذ قام وزير الدفاع يف  3متوز /يوليو  2013بإلقاء بيان أعلن فيه تولية رئيس املحكمة
الدستورية رئاسة البالد مؤق ًتا ،مع عرض خارطة للمستقبل تنتهي بانتخابات رئاسية وبرملانية جديدة
وتعديل لدستور  ،2012األمر الذي عنى ضم ًنا عزل مريس من احلكم.
ال يمكن معرفة سبب عودة اجليش إىل احلياة السياسية يف متوز /يوليو  2013من دون دراسة العالقات
املدنية  -العسكرية يف املرحلة التي تلت ثورة  25كانون الثاين /يناير 2011؛ إذ إن دراسة دوائر صناعة
القرار التي تشهد منافسة بني النخبة املدنية واملؤسسة العسكرية ،باإلضافة إىل االسرتاتيجيات التي
وظفتها النخب املدنية املرصية لفرض السيطرة عىل املؤسسة العسكرية ،ستكشف مكمن الفشل الذي
أدى إىل عزل اجليش ألول رئيس مدين َ
منتخب بعد الثورة.

التحول الديمقراطي.
يربط كثري من األكاديميني بني سيطرة النخبة املدنية عىل القوات املسلحة وحتقيق
ّ
وتنوي هذه الدراسة فحص االسرتاتيجيات التي ا ّتبعها ٌّ
كل من العسكريني واملدنيني يف رصاعهم عىل
السيطرة؛ إذ إن هدفها الرئيس هو استكشاف سياق العالقات املدنية  -العسكرية يف ثالث مراحل زمنية
رئيسا ملرص ،والثالثة
خمتلفة ،األوىل قبل ثورة  25يناير ،والثانية منذ رحيل مبارك وحتى انتخاب مريس ً
رئيسا حتى عزله يف متوز /يوليو  2013وما تال ذلك .وتسعى
هي تلك التي أعقبت انتخاب مريس ً
تدخل املؤسسة
الدراسة لإلجابة عىل التساؤل الرئيس التايل :هل هناك فرصة للسيطرة املدنية يف مرص بعد ّ
العسكرية يف الشأن السيايس يف الثالث من متوز /يوليو2013؟ كام تسعى الدراسة لإلجابة عن كثري من
األسئلة ،منها :هل السياق الذي يشهد هذا الرصاع يعمل ملصلحة املدنيني أم ملصلحة العسكريني؟ وما
رصاعا بني املدنيني والعسكريني؟ وما هو تعريف «السيطرة املدنية»؟ وما
هي الدوائر الرئيسة التي تشهد
ً
هي عالقته بإنشاء الديمقراطية ودعمها ،وخاصة يف الديمقراطيات احلديثة؟
بناء عىل ذلك ،تنقسم الدراسة إىل ثالثة أجزاء :يستعرض اجلزء األول «نظرية السيطرة املدنية» كام قدمها
ٌّ
كل من أوريل كرواسان وبول شامرب يف كتاهبام الديمقراطية حتت الضغط :العالقات املدنية العسكرية
(((
يف جنوب آسياوجنوب رشقها وقداستعرضا فيه العديد من العالقات املدنية  -العسكرية يف الدول
نموذجا لدراسة تلك العالقات اجلدلية .ويتناول اجلزء الثاين
وكونا
ً
النامية التي متر بمرحلة حتوالتّ ،
مايض العالقات املدنية  -العسكرية وحارضها يف مرص بتطبيق النموذج املشار إليه .ويأيت اجلزء الثالث
ليسترشف مستقبل العالقات املدنية  -العسكرية يف مرص.
1 Paul Chambers and Aurel Croissant, eds., Democracy under Stress: Civil-Military Relations in South and Southeast
Asia (Bangkok: Chulalongkorn University, Institute of Security and International Studies (ISIS), 2010).
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ً
والمحددات
أوال :العالقات المدنية  -العسكرية :التعريف
ِّ

يمكن تعريف العالقات املدنية  -العسكرية بأهنا «التفاعالت بني العسكريني والفاعلني املدنيني
بخصوص سلطة اختاذ القرارات السياسية»((( .لذا ،فإن للعالقات املدنية  -العسكرية تنويعات خمتلفة
باختالف الدول ،ويمكن تصويرها بخط مستقيم يمثّل توزيعات خمتلفة لسلطة اختاذ القرارات بني املدنيني
والعسكريني .وبناء عىل ذلك ،فإن السيطرة املدنية تُعترب أحد طريف هذا اخلط ،حيث يكون املدنيون هم
املسيطرين متا ًما ،فهم يصنعون القواعد ويغيرّ وهنا من دون قيود .عىل اجلانب اآلخر من هذا اخلط ،نجد
حالة النظام العسكري التي يكون فيها العسكريون مسيطرين متا ًما(((.
والنموذج الذي ت ّتبعه دراستنا للعالقات املدنية  -العسكرية يف مرص هو النموذج الذي صاغه ديفيد
كوهني وأوريل كرواسان (انظر الشكل  )1وافرتضا أن معركة بسط السيطرة املدنية عىل العسكريني تدور
باألساس حول مخس دوائر لصنع القرار يتنافس حوهلا املدنيون والعسكريون وهي :جتنيد النخبة؛ صنع
السياسات العامة؛ األمن الداخيل؛ الدفاع اخلارجي؛ تنظيم املؤسسة العسكرية .لذا ،فإن تصنيف أي
نتاجا للرصاع بني املدنيني
دولة من حيث درجة مت ّتعها بالسيطرة املدنية عىل العسكريني ال يعدو أن يكون ً
والعسكريني حول التحكم يف تلك الدوائر اخلمس ،وبالتايل يمكن القول إن السيطرة املدنية الكاملة هي
تلك احلالة التي يتمكن فيها املدنيون من السيطرة عىل الدوائر اخلمس من دون منافسة من العسكريني(((.
جيدر ذكر أن املؤسسة العسكرية تستطيع تقويض سلطة املدنيني يف اختاذ القرارات بطرق عدة؛ إذ يمكنها،
من خالل قواعد أو صالحيات مؤسسية حيفظها هلا الدستور والقانون ،أن تقوض سلطة املدنيني يف
بالتدخل أو
بعض املناطق .كام يمكنها تقويض سلطة املدنيني من خالل املواجهة املبارشة ،بمعنى التهديد
ّ
التدخل فعلاً بصورة غري رشعية لزعزعة سلطة املدنيني يف صنع القرارات.
ّ
إحلاحا هو كيف يمكن للنظم املدنية احلديثة أن تنشأ وتضفي الطابع
بناء عىل ذلك ،فإن السؤال األكثر
ً
املؤسيس عىل السيطرة املدنية عىل العسكريني؟ وما هي العوامل التي حتدد مدى نجاح أو فشل املدنيني يف
تلك العملية؟ ولإلجابة عن هذا السؤال جيب أن ندرك جيدً ا أن درجة السيطرة املدنية يف الديمقراطيات
احلديثة تعتمد عىل مدى قدرة النخب املدنية ورغبتها يف تب ّني اسرتاتيجيات متوسطة وطويلة املدى إلنشاء
أخريا من تقويض نشاط العسكريني السيايس .وهناك العديد من االسرتاتيجيات التي
مؤسسات تتمكن ً
يمكن النخب املدنية تب ّنيها للوصول إىل تلك الغاية ،يأيت منها ترضية العسكريني ،ومراقبتهم ،واختيار
أفراد وقيادات القوات املسلحة بناء عىل الكفاءة ال عىل الوالء ،والرتبية والتعليم السيايس للعسكريني،
وأخريا مكافأة املطيعني ومعاقبة املخالفني.
ً
ّمما ال شك فيه أن أي تفاعالت حتدث يف املجتمع ،بام فيها التفاعالت بني املدنيني والعسكريني ،ال حتدث
يف فراغ وإنام تتأثر بكثري من الظروف والسياقات املحيطة هبا وتتفاعل معها بحيث ختتلف نتائج تلك
نظرا إىل تغري األحوال
التفاعالت من دولة إىل أخرى وداخل الدولة نفسها من فرتة زمنية إىل أخرى ً
ميز كرواسان وكوهني يف نموذجهام بني ثالث جمموعات من األحوال التي تؤثر يف تطور
املحيطة .وقد ّ
العالقات املدنية– العسكرية ،وهي العوامل املبدئية التي تسبق فرتة التحول الديمقراطي ،وعوامل
وأخريا عوامل متعلقة باملؤسسة العسكرية.
خارجة عن إرادة اجليش،
ً
 2املصدرنفسه ،ص .7

3 Claude E. Welch, «Civilian Control of the Military: Myth and Reality,” in: Claude E. Welch, ed., Civilian Control of the
Military: Theory and Cases from Developing Countries (Albany: State University of New York Press, 1976), pp. 21-25.

 4ملزيد من التفاصيل انظر :مشكاة بيت احلكمة ،العدد  :1العالقات املدنية العسكرية يف مرص :التحرك لألمام (متوز /يوليو .)2012
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تتضمن العوامل املبدئية نوع النظام السابق ومدى ما تتمتع به املؤسسة العسكرية فعلاً من امتيازات أو
سلطات وفق الدستور والقوانني القائمة .وتتمثّل العوامل املتعلقة باملؤسسة العسكرية يف ثقافة اجليش
التنظيمية ،ومدى متاسكه الداخيل ،وموقفه االقتصادي ،بينام العوامل اخلارجة عن إرادة اجليش هي تلك
تتدخل يف توازن السلطة بني العسكريني واملدنيني من دون أن يكون للجيش شأن فيها ،مثل مقدار
التي ّ
التأييد الذي حيوزه النظام ،ومدى توافق القوى املدنية والسياسية ،ووجود جمتمع مدين نشيط ،ووجود
وأخريا الدور الذي تقوم به القوى اخلارجية.
هتديدات داخلية أو خارجية من عدمه،
ً
بناء عىل العوامل السابق اإلشارة إليها ،يمكن النخب املدنية أن ختتار االسرتاتيجيات املالئمة للفوز عىل
العسكريني وحتقيق السيطرة املدنية عىل الدوائر اخلمس التي تتنافس فيها مع العسكريني.

والفرضية الرئيسة للدراسة هي أن دور القوات املسلحة يف الشأن السيايس سوف يستمر يف النمو يف مرص
يف السنوات املقبلة؛ فغياب أحزاب ليربالية أو يسارية قوية ،وهتميش اإلسالميني يف الساحة السياسة،
فضلاً عن ترحيب قطاعات شعبية واسعة بدور املؤسسة العسكرية ،واستمرار العمليات اإلرهابية يف
مؤخرا اىل قلب العاصمة ،كل ذلك سيعزز فرص وجود املؤسسة العسكرية يف الشأن
سيناء وانتقاهلا
ً
السيايس كضامن لعدم سقوط الدولة الوطنية.
العالقات املدنية  -العسكرية

السياسة العامة
(ب)
تنظيم املؤسسة العسكرية
(د)

األمن الداخيل
(ج)
الدفاع اخلارجي
(هـ)

جتنيد النخبة
(أ)
اسرتاتيجيات التحكم

عوامل متعلقة باجليش:
 .1الثقافة التنظيمية
 .2التامسك الداخيل
 .3املوارد االقتصادية

عوامل خارجة عن إرادة اجليش:
 .1الدعم الشعبي للنظام
 .2التوافق املدين
 .3املجتمع املدين النشيط
 .4الشعور بوجود هتديد خارجي
 .5استشعار هتديد داخيل
 .6الفواعل اخلارجية أو األجنبية
األحوال املبدئية

شكل رقم  :1عوامل و اسرتاتيجيات فرض السيطرة املدنية

(((

5 Aurel Croissant and David Kuehn, «Civilian Control of the Military and Democracy: Conceptual and Theoretical
Perspectives,» in: Chambers and Croissant, eds., p. 42.
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ثانيا :العالقات المدنية – العسكرية:
ً
العوامل الحاكمة ودوائر المنافسة
عند النظر إىل السياق املرصي نجد أن العوامل اخلارجة عن إرادة اجليش وتلك املتعلقة باجليش مبارشة
تصب يف مصلحة سيطرة املؤسسة العسكرية عىل املجال السيايس ،وتعمل عكس طموح املدنيني يف بسط
السيطرة املدنية عىل املؤسسة العسكرية .وقد انطبق هذا عىل الفرتة السابقة عىل توليّ الرئيس السابق مريس
للسلطة ،كام أنه امتد طوال فرتة إدارة مريس ،وسيستمر بعد مريس ً
أيضا ،وهو ما سنراه يف ما ييل.

عالوة عىل ذلك ،فإن العوامل املبدئية ،أي األوضاع التي سبقت توليّ مريس للحكم ،تصب كذلك يف ما
هو عكس طموح فرض السيطرة املدنية عىل القوات املسلحة؛ فحركة الضباط األحرار هي التي أنشأت
اجلمهورية وقضت عىل النظام امللكي ،ومنذ متوز /يوليو  1952مل يتول احلكم إال أحد أعضاء املؤسسة
وأخريا مبارك .لذا ،فإن القوات
ومرورا بعبد النارص فالسادات
العسكرية ،بد ًءا باللواء حممد نجيب
ً
ً
املسلحة املرصية مل ختضع منذ متوز /يوليو  1952لقيادة مدنية وإنام كان رأس الدولة ينتمي باألساس
نوعا ما من خضوعها لسيطرة رئيس من خارج املؤسسة العسكرية ،كام حدث مع
إليها ،وهو ما
سيصعب ً
ّ
مريس .كام أن عدم انحياز اجليش إىل مبارك ضد الثورة أضاف إىل رصيده لدى اجلامهري وجعل منه املنقذ
يف عيون جزء كبري من املرصيني.
 -1عوامل خارجة عن إرادة الجيش
أ  -دعم الجماهير

( )1قبل الثورة

لقد مت ّتع اجليش املرصي بتأييد شعبي وسط اجلامهري منذ قيام ثورة  ،1952وازداد هذا التأييد مع
اإلصالحات التي أدخلها عبد النارص ومع القضاء عىل اإلقطاع ،ثم تراجع عقب هزيمة  1967لكنه
عاد إىل مستواه بعد النرص الذي حققه يف ترشين األول /أكتوبر  .1973وقد استمر هذا الوضع يف ظل
حكم مبارك بسبب إبعاد اجليش نفسه عن الفساد السيايس املسترشي يف مؤسسات النظام ،عىل األقل من
خالل النأي بنفسه عن املشهد السيايس واألضواء اإلعالمية .يضاف إىل ذلك قيام اجليش بتوزيع السلع
الغذائية ،كاملعكرونة واألرز ،بأسعار خمفضة يف التسعينيات من القرن املايض وأوائل القرن احلايل ،وهو ما
عزز شعبيته وسط الفقراء ،خاصة يف ظل األوضاع االقتصادية الصعبة التي عاشتها مرص يف تلك الفرتة.
وقد ساد بعد ثورة  25ينايراعتقاد بأن اجليش كان غري راض عن مرشوع التوريث ،وهو ما حال دون
تأكّ ل شعبيته يف موازاة تأكّ ل شعبية نظام مبارك ،األمر الذي جتلىّ يف ترحيب اجلامهري بتوليّ اجليش للسلطة
عقب رحيل مبارك ورفضه مبادرات نقل السلطة إىل نائبه عمر سليامن .هذا كله يؤكد أن اجليش املرصي مل
خيرس شعبيته منذ ثورة متوز /يوليو  1952إال يف الفرتة البسيطة الواقعة بني هزيمة  1967ونرص .1973
( )2بعد الثورة

ّ
متكن اجليش من تأمني تأييد اجلامهري له يف ثورة  25كانون الثاين /يناير 2011من طريق عدم انحيازه إىل
جليا يف الشعار الشهري «اجليش والشعب إيد واحدة»،
مبارك ،ووقوفه عىل احلياد .وقد ظهر هذا التأييد ً
واستمر فرتة من الزمن إىل أن أغضب املجلس العسكري بعض القوى الثورية بتورطه يف حوادث عنف
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أسفرت عن إزهاق أرواح بعض املتظاهرين((( ،عالوة عىل التلكؤ يف تنفيذ مطالب الثورة من تطهري
مؤسسات الدولة وحماكمة رؤوس النظام السابق .ويمكننا القول إن اجليش تالعب بالقوى الثورية ،ومل
حيقق جملسه العسكري مطالب الثورة طواعية ،بل كان ينتظر وصول غضب اجلامهري إىل أوجه ليقْدم عىل
تنفيذ أحد مطالب الثورة كي يمتص هذا الغضب .فعىل سبيل املثالُ ،أقيلت حكومة شفيق يوم اخلميس
 3آذار /مارس  2011فتحولت مجعة  4آذار /مارس من تظاهرة حتت عنوان «الشعب يريد إسقاط
باقي النظام» ،وكانت هتدف باألساس إىل إقالة شفيق ،إىل احتفالية بحضور رئيس الوزراء اجلديد عصام
رشف((( .كام أن قيام املجلس العسكري باإلفراج عن عبود وطارق الزمر و ٥٨آخرين من أعضاء تنظيم
اجلهاد واجلامعة اإلسالمية يوم  12آذار /مارس  2012حتى قبل اإلفراج عن معت َقيل الثورة يمكن
االستدالل منه عىل رغبة اجليش يف كسب تأييد أعضاء تلك اجلامعات لنرصته عىل القوى الثورية التي
تضغط عليه كي يرسع يف الرحيل وتنفيذ املطالب.
وقد خرس اجليش يف تلك الفرتة ً
أيضا تأييد األقباط بسبب األزمات الطائفية املتكررة التي مل تكن ر ّدة
فعل املجلس العسكري فيها كافية إلرضاء األقباط ،لدرجة أهنم قرروا التظاهر ضده وضد طريقة تعامله
مع الفتن الطائفية .وكانت مذبحة ماسبريو من أسباب فقدان املجلس العسكري تأييد األقباط؛ ففي
أيلول /سبتمرب  2011اعتدى بعض املتطرفني اإلسالميني عىل كنيسة املاريناب يف أسوان ،وجاءت ردة
فعل املحافظ سلبية ،وهو ما أثار غضب األقباط يف أرجاء مرص ودفعهم إىل اخلروج يف «يوم غضب
قبطي» (األحد  9ترشين األول/أكتوبر) .واصطدمت قوات الرشطة والرشطة العسكرية باملتظاهرين
فور وصوهلم إىل مبنى ماسبريو (مبنى احتاد اإلذاعة والتلفزيون املرصي) ،ووقعت اشتباكات خ ّلفت،
قبطيا ومسلماً وقتيل واحد من أفراد قوات
وفقًا لبيانات املجلس القومي حلقوق اإلنسان 28 ،قتيلاً ً 26 ،
اجليش ،وأكثر من  321جرحيًا(((.

من ضمن النقاط املفصلية األخرى يف عالقة املجلس العسكري بالقوى الثورية ،وهي التي نتجت منها
قطيعة كاملة بني الفريقني ،هي احلوادث الدامية يف شارع حممد حممود التي بدأت يف  19ترشين الثاين/
نوفمرب  2011واستمرت حتى يوم  25من الشهر نفسه .ونجم عن االشتباكات بني القوى الثورية
وسع اهلوة بني املعسكر الثوري واملجلس
وقوات األمن ما يزيد عىل  56قتيلاً ومئات املصابني ،وهو ما ّ
وقوض رشعية األخري وق ّلص الدعم الشعبي له.
العسكري ّ
ً
رشيكا يف إنتاجه طوال املرحلة االنتقالية،
مل ينقطع مسلسل سفك الدماء الذي كان املجلس العسكري
ومل يكن لدى الثوار من يلقون اللوم عليه سوى املجلس العسكري .وكان ضمن حلقات ذلك املسلسل
اشتباكات وزارة الدفاع يف  2أيار /مايو  ،((( 2012ومذبحة إستاد بورسعيد يف  1شباط /فرباير
 ،((1( 2012وكثري من املآيس األخرى التي كان املجلس العسكري مسؤولاً عنها يف أعني الثوار ،وهو ما
أدى إىل اهتزاز صورته.

 6مثل حوادث حممد حممود األوىل والثانية وجملس الوزراء وماسبريو ...إلخ.
 7املرصي اليوم.2011/3/5-4 ،
 8املجلس القومي حلقوق اإلنسان ،تقرير عن أحداث ماسبريو ،تاريخ  2ترشين الثاين /نوفمرب  ،2012عىل املوقع اإللكرتوين<http:// :

www.nchregypt.org/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=500:2011-11-02-19-51-28&catid=43:201003-09-13-00-53&Itemid=55>.

 9املرصي اليوم.2012/5/3 ،
 10الرشوق.2012/2/3 ،
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( )3بعد انتخاب مريس

رئيسا للجمهورية ،تدفق مئات اآلالف من الناس إىل ميدان التحرير
يف يوم انتخاب حممد مريس ً
احتفالاً بفوزه ،ور ّددوا هتافات ضد املجلس العسكري ،كام طالبوا بإسقاط اإلعالن الدستوري املكمل
ونددوا بانتزاع مجيع صالحيات رئيس اجلمهورية( .((1وأدى الرئيس مريس يمني رئيس اجلمهورية أمام
املتظاهرين يف امليدان املذكور يف مجعة «تسليم السلطة» يوم  29حزيران /يونيو  ،2012قبل أن يتوجه
إىل املحكمة الدستورية العليا ليؤدي اليمني الدستورية .وكان هذا يدل عىل استعراض مريس للتأييد
الشعبي الذي يتمتع به يف مواجهة املجلس العسكري(.((1

ّ
ومتكن مريس من مضاعفة الدعم الشعبي الذي حيوزه عرب إحالة املشري طنطاوي (القائد العام للقوات
املسلحة ووزير الدفاع) والفريق سامي عنان (رئيس أركان اجليش املرصي) ومعظم أعضاء املجلس
العسكري ،إىل التقاعد .ويف اليوم ذاته ،تدفق اآلالف إىل التحرير لالحتفال هبذا القرار مر ّددين هتافات
مؤيدة ملريس ومضادة حلكم العسكر.

وقد حاول مريس أن يزيد من رصيده من الدعم الشعبي بأن قرريف أول اجتامع له مع حكومة اجلنزوري
زيادة الرواتب واملعاشات بنسبة  15يف املئة ،كام قرر زيادة معاش الضامن االجتامعي من  200إىل 300
جنيه لكسب تأييد تلك الطبقة العريضة من املجتمع املرصي التي تعمل يف احلكومة ،أو التي تتلقى
معاش الضامن االجتامعي( .((1لكن ما لبث الرئيس مريس أن بدأ ،مثله مثل املجلس العسكري ،يصطدم
باملعسكر الثوري الذي أصبح يعتربه أحد األسباب الرئيسة لعدم حتقيق أهداف الثورة؛ إذ إن سياسات
مريس املتخبطة يف املجالني االقتصادي والسيايس ،باإلضافة إىل هتمة أخونة الدولة التي الحقته عقب
اختاذه قراراته وسلوكه وترصفاته ،عالوة عىل تورط مجاعة اإلخوان املسلمني يف حوادث عنف أودت
بحياة بعض الشباب الثوريني ،كل هذا أفقد مريس التأييد الشعبي بصورة أرسع من اكتسابه له .كام أدى
إىل ظهور بعض األصوات التي تطالب بتوليّ اجليش السلطة مرة أخرى .وقد انتهى السخط الشعبي عىل
مترد التي أعلنت مجعها ماليني التواقيع لسحب
مريس ومجاعة اإلخوان املسلمني عمو ًما إىل ظهور حركة ُّ
الثقة من مريس ،والدعوة إىل انتخابات رئاسية مبكرة ،كام حددت يوم  30حزيران /يونيو  2013موعدً ا
للثورة عىل نظام اإلخوان .وبالفعل امتألت الشوارع منذ يوم  28حزيران/يونيو بماليني املرصيني
الغاضبني عىل نظام حكم اإلخوان املسلمني إىل أن تدخل اجليش يوم  3متوز /يوليو وعزل الرئيس مريس.
ب  -مدى توافق القوى المدنية والسياسية والمجتمع المدني النشيط
(النخب الجديدة)

حدته بني األحزاب الليربالية واحلركات الشبابية من جانب ومجاعة اإلخوان
حال اخلالف الذي ازدادت ّ
املسلمني وباقي األحزاب اإلسالمية من جانب آخر دون توطيد السيطرة املدنية عىل املؤسسة العسكرية.
وتعود جذور هذا اخلالف إىل االستفتاء عىل التعديالت الدستورية التي اقرتحها املجلس العسكري
يف آذار /مارس .2011وقد أيد تلك التعديالت اإلسالميون بجميع طوائفهم ،من إخوان مسلمني
وسلفيني ،بينام اعرتضت عليها األحزاب الليربالية والقوى الثورية .وانطوى هذا االنقسام عىل مبادرة من
 11املرصي اليوم.2012/6/25 ،
 12املرصي اليوم.2012/6/30 ،
 13املرصي اليوم.2012/7/2 ،

151

152

العدد 2 / 6
خريف 2013

واضحا
القوى اإلسالمية إىل تأييد املجلس العسكري ومباركة خطته إلدارة املرحلة االنتقالية ،وظهر ذلك
ً
يف ترصحيات القادة املؤيدة خلارطة املجلس العسكري .ومنذ ذلك احلني بدأت الفجوة بني املعسكرين يف
االتساع ،وبدأ اخلالف بينهام يتزايد بشأن كثري من القضايا طوال املرحلة االنتقالية.
ظهر هذا اخلالف يف ا ُ
جل َمع (املليونيات) املختلفة التي خرج فيها املعسكر الليربايل إلعالن مطالبه بد ًءا
من مجعة (مليونية)  27أيار /مايو «( 2011مجعة تصحيح املسار» و«مجعة الغضب الثانية») التي قاطعتها
التيارات اإلسالمية الرئيسة ووصفتها بأهنا ضد إرادة الشعب(.((1

مثّلت االنتخابات الربملانية التي ُعقدت يف ترشين الثاين /نوفمرب  2011أحد مفاصل اخلالف بني
املعسكرين الليربايل الثوري واإلسالمي من جانب وداخل املعسكر اإلسالمي ذاته من جانب آخر؛ إذ
انقسم اإلسالميون يف هذه االنتخابات ّ
فشكل حزب احلرية والعدالة التابع جلامعة اإلخوان املسلمني
انتخابيا مع بعض األحزاب الليربالية كحزب الوفد الذي انسحب منها يف اللحظات األخرية،
حتال ًفا
ً
يف حني شكل حزب النور السلفي حتال ًفا لألحزاب السلفية خلوض االنتخابات الربملانية .وقد أدى هذا
اخلالف االنتخايب إىل تزايد الفجوة بني اإلخوان املسلمني والسلفيني.

مع استمرار املرحلة االنتقالية وطوهلا ،ازداد اخلالف حدة عىل األساس نفسه بني الليرباليني من جانب
واإلسالميني من جانب آخر؛ إذ كان اإلسالميون يرصون عىل التمسك بخارطة الطريق التي وافق عليها
الشعب يف استفتاء  19آذار /مارس  ،2011بينام كان املعسكر الليربايل يطالب بنقل فوري للسلطة إىل
توسعا.
سلطة مدنية ،فأدى هذا اخلالف يف الغايات إىل ازدياد الفجوة
ً
ومل ي ِ
نه انتخاب مريس الشقاق بني األحزاب والقوى السياسية حول كثري من القضايا ،كوضع الدستور
ُ
عمقه .وقد أثبتت األيام أن مع مرور الوقت بعد انتخاب مريس كربت الفجوة بني املعسكر
وإنام
اجلديد،
ّ
حتول إىل اشتباكات
املدين الليربايل واملعسكر اإلسالمي .وزادت قرارات الرئيس نفسه اخلالف حدة حتى ّ
بني مؤيديه ومعارضيه أمام املحاكم هبدف الضغط عىل املحكمة للوصول إىل حكم بذاته؛ ففي  17متوز/
يوليو  ،2012وخالل نظر املحكمة اإلدارية العليا يف قضيتي حل جلنة صوغ الدستور وإلغاء اإلعالن
الدستوري املكمل ،وصلت حدة اخلالف بني الفريقني إىل أن تظاهر ٌّ
كل منهام أمام املحكمة للضغط
عليها ،فطالب املعسكر الثوري الليربايل بحل اللجنة بينام طالب أعضاء مجاعة اإلخوان املسلمني بعدم
حل اللجنة .وقد كان من الطبيعي ٍ
آنئذ أن تقع اشتباكات بني الفريقني وأن يسقط جرحى منهام.

تكرر السيناريو السابق نفسه عقب إصدار الرئيس مريس إعالنًا دستور ًيا يف  22ترشين الثاين /نوفمرب
حصن به القرارات واإلعالنات الدستورية التي أصدرها وتلك التي سيصدرها حتى نفاذ
ّ 2012
حصن جملس
الدستور اجلديد وانتخاب جملس شعب جديد ،در ًءا للطعن فيها أمام أي جهة .كام أنه ّ
الشورى واجلمعية التأسيسية للدستور ضد احلل بأحكام القضاء ،إىل جانب أمور أخرى( .((1وقد أثار
ذلك اإلعالن الدستوري حفيظة القوى الثورية والليربالية ،وحدا هبا إىل التظاهر أمام القرص الرئايس ،ما
أدى إىل اشتباكها مع مؤيدي الرئيس أمام القرص مبارشة ،وسقوط  5قتىل من الطرفني(.((1
 14املرصي اليوم.2011/5/26 ،
« 15مرسى ديكتاتور «مؤقت» ،املرصي اليوم ،2012/11/23 ،عىل املوقع اإللكرتوين:

article2.aspx?ArticleID=361644>.

<http://today.almasryalyoum.com/

« 16شقيق «شهيد دمنهور»« :إزاي اإلخوان تستعني بطفل حلامية مقرها» »،املرصي اليوم ،2012/11/26 ،عىل املوقع اإللكرتوين:

<http://www.almasryalyoum.com/node/1270351>.
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يضاف إىل ذلك أن الرئيس مريس أعلن يف  17حزيران /يونيو  ،2013ويف غمرة الغضب الشعبي ،حركة
تعيني حمافظني شملت تعيني سبعة حمافظني جدد من اإلخوان ليصبح عدد املحافظني اإلخوان عرشة.
وقد أثار ذلك حفيظة املعارضني ملريس ودفعهم إىل تنظيم تظاهرات( .((1من هنا ،يمكن القول إن قرارات
عمقت الفجوة بني اإلسالميني والليرباليني ،وصولاً إىل عزل
مريس كانت أحد األسباب الرئيسة التي ّ
مريس وسط تأييد شعبي جارف .لكن عزل مريس مل ي ِ
نه اخلالف بني اإلسالميني والليرباليني ،بل أضاف
ُ
إليه بعدً ا دمو ًيا.
 -3التهديدات الداخلية والخارجية

وتنحي مبارك انفالت أمني مل يشهده املجتمع املرصي من قبل .ويف واقع
أعقب نجاح الثورة املرصية ّ
األمر ،بدأ هذا االنفالت عقب اندالع الثورة مبارشة ،بسبب انسحاب رجال الرشطة يوم  28كانون
الثاين /يناير وهروب عدد كبري من املساجني من خمتلف السجون ،فانترشت «البلطجة» واجلريمة َّ
املنظمة،
إال أن اللجان الشعبية التي ّ
حدت من ذلك االنفالت.
شكلها املواطنون للدفاع عن األحياء السكنية ّ

عزز هذا الغياب
مربرا لوجوده .وقد ّ
كان املجلس العسكري طوال فرتة إدارته للبالد جيد يف غياب األمن ً
األمني ذرائع استمرار العسكر يف احلكم حتى استقرار البالد وعودة األمن ،وهو ما كان يوازن املطالبة
بنقل السلطة إىل سلطة مدنية يف أرسع وقت ممكن.

تقريرا نرشته صحيفة
راهن املرصيون عىل استقرار األوضاع األمنية بعد انتخاب رئيس جديد ،إال أن
ً
املرصي اليوم ذكر يف  6آب /أغسطس  2012أن معدل اجلريمة تضاعف يف أول شهر من حكم الرئيس
قياسا عىل األشهر السابقة عليه( .((1وقد شهد مستهل آب /أغسطس  2012فتنة طائفية بني
مريس ً
املسلمني واملسيحني يف قرية دهشور التابعة ملركز البدرشني يف حمافظة اجليزة( ،((1واستهدف مسلحون
ً
ضابطا وجند ًيا
أمنيا مرص ًيا قرب معرب كرم أبوسامل يف رفح فاستشهد 16
جمهولون يف اخلامس منه
ً
حاجزا ً
ُ
وأصيب سبعة آخرون ،وفر املعتدون إىل داخل الكيان اإلرسائييل حيث تصدى هلم اجليش اإلرسائييل
وأعلن مقتل سبعة منهم(.((2
يرى بعض داريس العالقات املدنية  -العسكرية أن التهديدات اخلارجية تؤدي إىل دعم جهود املدنيني
يف فرض السيطرة عىل املؤسسة العسكرية؛ إذ إهنا توجه جهود اجليش إىل مهمته احلقيقية يف الدفاع عن
فتقوض احلكم
الدولة ضد املعتدي اخلارجي ،بينام تؤدي التهديدات األمنية الداخلية إىل العكسِّ ،
وتقوي من وضع اجليش يف مواجهتهام باعتباره «احلامي غري
الديمقراطي والنخب املدنية اجلديدة،
ّ
املتحزب للسالمة الوطنية»( .((2وتنطبق تلك املقولة عىل احلالة املرصية؛ فعىل سبيل املثال ،مل يتمكن
 17املرصي اليوم ترصد باألرقام «حصاد البلطجة» ىف أول  ٣٠يوم ًا رئاسة ،أعد امللف يرسى البدرى ورشا الطهطاوى وحسن أمحد حسني،
املرصي اليوم ،2012/6/18 ،عىل املوقع اإللكرتوين<http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=386540>. :
 18أمحد عبد اللطيف [وآخرون]« ،اشتباكات جديدة ىف دهشور ..و إصابة  ١٥وحتطم  ٧حمال ،املرصي اليوم ،2012/8/2 ،عىل
املوقع اإللكرتوين<http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=348957&IssueID=2585>. :
 19املصدر نفسه.
 20يرسى البدري وإبراهيم الطيب وإبراهيم قراعة« ،دماء عىل احلدود ىف سيناء »،املرصي اليوم ،2012/8/6 ،عىل املوقع اإللكرتوين:

<http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=349051>.
21 Croissant and Kuehn, p. 48, and Michael C. Desch,Civilian Control of the Military: The Changing Security
Environment (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1999).
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الرئيس مريس من حضور جنازة شهداء اجليش يف آب /أغسطس  2012العتبارات أمنية عىل الرغم
من أن املتحدث باسمه أكد أنه سيحرض ،فتحولت اجلنازة إىل تظاهرة ضد الرئيس ومجاعته ،وبلغ األمر
تقدم املشري طنطاوي وقيادات
حد اعتداء املشيعني عىل رئيس الوزراء الذي كان حارضً ا .هذا يف حني َّ
اجليش اجلنازة وسط احتفاء شعبي ،وهو ما دفع مريس إىل التحرك بعد ذلك بأيام وإقالة املشري طنطاوي
ومعظم أعضاء املجلس العسكري.
أ -دور القوى الخارجية

يمكن القول إنه إذا كان الفاعلون الدوليون املؤثرون يف الدولة حمل االنتقال الديمقراطي مصط ّفني إىل
جانب دعم السيطرة املدنية عىل اجليش ،فإن هذا سيصب يف مصلحة عملية السيطرة املدنية .وبناء عىل
استطالع لتطور احلوادث يف مرص يف املرحلة االنتقالية ،يمكن القول إن الواليات املتحدة كانت الفاعل
تتبع نشاط الدبلوماسية األمريكية جتاه مرص
الدويل الرئيس يف الساحة املرصية خالل تلك املرحلة .إال أن ّ
يف املرحلة االنتقالية يوضح أهنا كانت تتالعب بجميع األطراف– إذا جاز التعبري؛ فقد حرصت الواليات
املتحدة عىل مد جسور التواصل مع مجيع الفاعلني املحليني يف الساحة السياسية املرصية ،كاملجلس
العسكري الذي كان عىل رأس السلطة ،ومجاعة اإلخوان املسلمني التي أحرزت أكثرية برملانية يف أول
انتخابات بعد الثورة ،والتيار السلفي ممثَّال يف حزب النور ،والقوى الليربالية واملجتمع املدين.

تفضل حز ًبا
مرارا
وتكرارا طوال املرحلة االنتقالية أهنا ال ّ
ً
وقد حرصت الدبلوماسية األمريكية عىل التأكيد ً
(((2
عىل آخر ،وإنام تدعم
التحول الديمقراطي يف مرص وتسليم احلكم إىل سلطة مدنية منتخبة .
ّ

وأظهر هذا أن الواليات املتحدة اصطفت ،عىل األقل ،إىل جانب تسليم احلكم إىل سلطة مدنية َ
منتخبة.
وجيدر أن نشري هنا إىل مقدار التأثري الذي يمكن أن متارسه الواليات املتحدة عىل اجليش املرصي ،خاصة
يف ظل ضخامة املساعدات العسكرية التي يتلقاها اجليش املرصي من الواليات املتحدة.

تقدم إىل القول إن جز ًءا من االسرتاتيجيا التي تب ّناها مريس لفرض السيطرة املدنية عىل اجليش كان
يدفع ما ّ
يف ضامنه تأييد الواليات املتحدة هلذه اخلطوة ومساعدته فيها من خالل حتفيز اجليش املرصي عىل اإلذعان
للسلطة املدنية َ
املنتخبة.

ويبدوأن اطمئنان مريس إىل اعرتاض الواليات املتحدة عىل أي انقالب عسكري كان أحد دوافع اطمئنانه
إىل فشل تظاهرات  30حزيران /يونيو  .2013وقد ظهر هذا الشعور يف احلوار األخري بني مريس والفريق
أول السييس وقائد األركان قبل قرار العزل ،كام نرشته صحيفتا الوطن اليومية والفجر األسبوعية؛ إذ
نسبت الصحفيتان إىل مريس قوله للسييس إن ما حيدث انقالب عسكري وإن أمريكا لن تسمح بحدوثه،
إال أن ما حدث أظهر أن التحفظ األمريكي املعلن بشأن عودة اجليش املرصي إىل الساحة السياسية مل حيُل
تدخل اجليش مرة أخرى وعزله ملريس(.((2
دون ّ
 22مقابلة مع ويليام برينز (مساعد وزيرة اخلارجية األمريكية)« :مساعد وزيرة اخلارجية األمريكية :ال ندعم مجاعات أو أحزاب ًا مرصية»،
املرصي اليوم ،2011/7/1 ،عىل املوقع اإللكرتوين <http://www.almasryalyoum.com/node/473507>، :و«واشنطن» :أنفقنا 60
مليون دوالر ىف  2011لدعم احلريات ىف مرص وتونس وليبيا »،املرصي اليوم ،2011/11/17 ،عىل املوقع اإللكرتوين<http://www. :

almasryalyoum.com/node/515640>.

 23أمحد عبدالعظيم« ،الوطن» تنفرد بآخر حوار بني وزير الدفاع والرئيس املعزول« ..السيسى» :حاول متشى بكرامتك« ..مرسى»:
أمريكا مش هتسيبكم( »،الوطن (موقع إلكرتوين)،<http://www.elwatannews.com/news/details/219627> :)2013/7/5 ،
و«ننرش آخر حوار بني السيسى ومرسى قبل بيان العزل »،الفجر ،2013/6/7 ،عىل املوقع اإللكرتوين<http://new.elfagr.org/ :

Detail.aspx?nwsId=377117&secid=1&vid=2#>.
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ب -العوامل الداخلية المتعلقة بالجيش

( )1عقيدة اجليش الرئيسة

إن أهم سامت اجليش املرصي هي املحافظة عىل األقدمية واالنضباط واحرتامهام .وقد أ ّثرت تلك السامت
املتميز للمؤسسة العسكرية يف
الوضع
يف إدارة املجلس العسكري للمرحلة االنتقالية .أضف إىل ذلك
َ
ّ
مرص منذ قيام ثورة متوز /يوليو  1952وإنشاء اجلمهورية عىل يد الضباط األحرار .وعىل مر ما يزيد
عىل نصف قرن من الزمان ،استطاعت املؤسسة العسكرية احلفاظ عىل استقالهلا املؤسيس واالقتصادي،
وأنشأت إمرباطورية اقتصادية ال ختضع لرقابة الدولةّ .
ومتكن املجلس العسكري من احلفاظ عىل هذا
الوضع مع تسليمه السلطة إىل الرئيس مريس؛ إذ نص الدستور عىل وجوب أن يكون وزير الدفاع من بني
نوعا ما عىل استقالله.
ضباط القوات املسلحة ،وهو ما يعزل اجليش عن تأثريات السلطة املدنية وحيافظ ً
اجلدير بالذكر أن إقامة اجليش للجمهورية وتتا ُبع ثالثة من ضباطه عىل منصب رئيس اجلمهورية دجما
اجليش بمؤسسات الدولة ،بل يمكن القول إهنام جعال اجليش فوق مؤسسات الدولة ،وهو ما قد جيعل
صعبا.
أمرا ً
قبول خضوع قيادات اجليش وضباطه لسلطة مدنية منتخبة ً

وقد أكد املتحدث الرسمي باسم القوات املسلحة ،عقب إذاعة البيان الذي أمهلت فيه القوات املسلحة
اجلميع ثامين وأربعني ساعة للخروج من األزمة ،أن عقيدة القوات املسلحة املرصية وثقافتها ال تسمحان
بانتهاج سياسة االنقالبات العسكرية .كام ذكّ ر املتحدث العسكري بأنه سبق للقوات املسلحة أن نزلت
إىل الشارع يف السنوات  1977و  1986و 2011ومل تن ّفذ انقال ًبا ،بل كانت دائماً تقف مع إرادة الشعب
املرصي وطموحاته نحو التغيري واإلصالح .وأكد ً
أيضا أن القوات املسلحة لن تكون طر ًفا يف دائرة
السياسة أو احلكم ،وال ترىض أن خترج عن دورها املرسوم هلا يف الفكر الديمقراطي األصيل النابع من
إرادة الشعب(.((2

ينطوي ذلك عىل أن ثقافة اجليش املرصي وعقيدته خالل الفرتة املاضية بدتا متنافيتني مع ثقافة االنقالبات
العسكرية .وقد تعزز هذا التوجه يف ظل حكم مبارك الذي كان يعمل عىل عزل اجليش عن جمريات
السياسة ،فلم حياول قادة اجليش املرصي االنقالب عىل الرئيس ،وقد يرجع هذا إىل انتامء الرئيس إىل
القوات املسلحة وحرصه عىل إرضائها؛ فحتى لو أمكن القول إن قيادات اجليش ضغطت عىل مبارك
للتنحي فإهنا تو ّلت احلكم بتكليف منه .كام أدار اجليش املرحلة االنتقالية التي أعقبت ثورة  25كانون
ّ
تدخل اجليش وعزله الرئيس مريس
ّ
الثاين /يناير  2011وس َّلم السلطة يف املوعد املخطط له ،بينام فسرّ
بعد عام من حكمه بانحيازه إىل مطالب الشعب الذي خرج ماليني منه مطالبني برحيل مريس .وقد ترجع
تدخل اجليش هذه املرة إىل أن الرئيس مدين ال ينتمي إىل القوات املسلحة ،كام أنه غري متمرس يف
رسعة ّ
السلطة بعكس مبارك الذي استمر يف احلكم ثالثني عا ًما.
( )2النشاط االقتصادي والتامسك الداخيل للجيش
كام أوضحنا من قبلّ ،
متكن اجليش من االنخراط يف النشاط االقتصادي بصورة كبرية ،بعيدً ا عن هدفه
ونظرا إىل غياب الشفافية والتحجج برسية املعلومات ،ال يمكن
الرئيس وهو محاية الدولة والدفاع عنها.
ً

 24حاتم اجلهمي« ،املتحدث العسكري» :عقيدة القوات املسلحة ال تسمح بانتهاج سياسة «االنقالبات» »،الرشوق،2013/7/1 ،
عىل املوقع اإللكرتوين<http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=01072013&id=8f7b2823-6862-4a0f-98f6- :
ab30d07f1d95>.
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اجلزم بحجم مشاركة اجليش يف النشاط االقتصادي .ولطاملا كان مربر وجود نشاط اقتصادي للجيش هو
ختفيف العبء عن ميزانية الدولة ومساعداهتا يف القيام باألعباء االقتصادية( .((2ووفقًا لتقرير حقائق العامل
( )World Fact Bookالذي تصدره وكالة االستخبارات األمريكية ،فإن النفقات العسكرية تستهلك
 2.2يف املئة من الناتج القومي املحيل(.((2

ونجد ،من خالل استعراض رشكات اإلنتاج احلريب( ،((2أن هناك رشكات كثرية تابعة للمؤسسة العسكرية،
وهي تدر دخلاً مستقلاً عن ميزانية الدولة .وتتنوع هذه الرشكات بني الصناعات اهلندسية والصناعات
الكيميائية واإللكرتونية واملعدنية ...إلخ ،ويراوح نشاطها بني إنتاج معدات عسكرية أو إنتاج معدات
معا .لكن ما جيدر اإلشارة إليه يف هذا املجال هو أن مجيع تلك الرشكات يرئسها ضباط يف
مدنية أو كليهام ً
اجليش برتبة لواء.
يمكن القول إنه يف ظل هذا احلجم اهلائل للنشاط االقتصادي للجيش(غري اخلاضع للرقابة) ،ستصبح
عملية فرض السيطرة املدنية حمل شك إذا حاولت املساس بتلك املصالح االقتصادية أو إذا حاولت فرض
الرقابة عليها وإبعاد سيطرة اجليش عنها؛ ففي هذه احلالة ،سيعارض اجليش عملية فرض السيطرة املدنية
أشد معارضة ألهنا ستأيت عىل حساب مصاحله االقتصادية.

تلك اإلمرباطورية االقتصادية التي يديرها اجليش ويستفيد من ثامرها بشكل أساس قادته الكبار قد
سامهت يف احلفاظ عىل متاسك اجليش ،أكان قبل الثورة أم يف أثناء إدارته للمرحلة االنتقالية .وحتى بعد
عزل مريس ،مل حيدث يف صفوف اجليش أي انشقاقات.
 -4دوائر المنافسة بين السلطة المدنية والقوات المسلحة

يؤكد النموذج الذي تتب ّناه الدراسة لتحليل العالقات املدنية العسكرية يف مرص أن هناك مخس دوائر رئيسة
تتنافس يف السيطرة عليها املؤسسة العسكرية والنخب املدنية .وسنعرض يف ما ييل لتلك املنافسة وتطورها
رئيسا.
يف ثالث مراحل متتالية :ما قبل الثورة ،ثم يف املرحلة االنتقالية،
ً
وأخريا بعد انتخاب مريس ً
أ -تجنيد أو توظيف النخبة

( )1قبل الثورة

بدأ اخرتاق أعضاء املؤسسة العسكرية للحياة العامة املرصية مع ثورة متوز /يوليو 1952؛ فعقب تلك
الثورة ،كان العسكريون هم املرشحني ا ُملثل للمناصب الوزارية احلساسة ،فخالل الفرتة 1970 -1952
مثّل الوزراء املدنيون نسبة  64.4يف املئة من إمجايل عدد الوزراء ،ولكن الوزراء العسكريني سيطروا عىل
املناصب الوزارية املهمة .وقد خفت حدة إرشاك العسكريني يف التشكيالت الوزارية مع توليّ السادات
للحكم ،فكانت نسبة الوزراء املدنيني يف عهده  80يف املئة يف مقابل  20يف املئة للعسكريني(.((2
25 Chérine Chams El-Dine, «The Military and Egypt’s Trans-formation Process: Preservation of the Military’s Reserve
Domains,» (SWP Comments; 6, German Institute for International and Security Affairs, February 2013), p. 3, on the
Web: <http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2013C06_ced.pdf>.
26 <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html#top>.

 27يدير اجليش جمموعة واسعة من رشكات الصناعات اهلندسية ( 9رشكات) والكيميائية ( 3رشكات) واإللكرتونية ( رشكة واحدة)
واملعدنية (رشكتان) ،ومراكز للتدريب ومراكز أخرى تابعة لإلنتاج احلريب ،خترج منتجات مدنية عىل املستوى نفسه أو عىل مستوى أعىل
من املنتجات العسكرية .انظر املوقع اإللكرتوين<http://www.momp.gov.eg/Ar/Facts.aspx>. :
 28عىل الدين هالل ،تطور النظام السيايس يف مرص ،2005 -1805 ،ط (10القاهرة :جامعة القاهرة ،مركز البحوث والدراسات
السياسية ،)2009 ،ص .203 -174

دراسات
العالقات المدنية  -العسكرية في مصر :نحو السيطرة المدنية؟

ويف عهد مبارك كذلك ،ق ّلت مشاركة العسكريني يف املناصب الوزارية أو كادت أن تنعدم باستثناء
الوزارات ذات الطابع العسكري كوزارة الدفاع ووزارة اإلنتاج احلريب .بيد أنه ظهر للعسكريني دور آخر
منذ بداية التسعينيات من القرن املايض ،إذ اخرتقوا اجلهاز اإلداري للدولة وشغلوا فيه مناصب مرموقة
عىل قمة األجهزة الرقابية واإلدارية العامة وكذلك يف اإلدارات املحلية .وال أدل عىل ذلك من أن األجهزة
الرقابية الرئيسة يف مرص ،كهيئة الرقابة اإلدارية واجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة ،كانت توكل رئاستها
إىل ضباط متقاعدين(.((2

( )2بعد الثورة

مل يتغري الكثري يف الدور الذي أدته املؤسسة العسكرية يف جتنيد النخبة املرصية بعد الثورة ،بل استفاد املجلس
العسكري من انفراده بالسلطتني الترشيعية والتنفيذية  -وفق اإلعالن الدستوري يف آذار /مارس 2011
– إذ أصبح املسيطر الفعيل عىل مجيع التعيينات يف املستويات العليا .ويالحظ أن املجلس العسكري كان
طوال املرحلة االنتقالية يدافع عن رجاالت اجليش يف املناصب املرموقة ،ويتمسك هبم إىل أبعد درجة ،كام
حدث مع الفريق أمحد شفيق.

وبالنسبة إىل اإلدارة املحلية ،توسع انتشار ضباط متقاعدين يف مناصب املحافظني؛ إذ شهد آب /أغسطس
املعينني اجلدد مخسة ضباط متقاعدين(.((3
 2011تغيري عرشة حمافظني ،كان من بني ّ

( )3بعد انتخاب مريس

أصدر املجلس العسكري قبل أن يغادر الساحة السياسية ويس ّلم السلطة إىل الرئيس مريس ،إعالنًا دستور ًيا
احتفظ من خالله بسلطة الترشيع حتى انتخاب جملس شعب جديد ،كام احتفظ باحلق يف االعرتاض عىل
مواد الدستور التايل .ويف أيام معدودة ،ألغى مريس اإلعالن الدستوري واستعاد كامل سلطاته ،ثم أقال
قيادات املجلس العسكري.

عينَّ مريس لدى ممارسته سلطاته كرئيس منتخب جملس وزراء جديدً ا واستثنى أعضاء املجلس العسكري
أو اجليش عمو ًما .كام أقال يف آب /أغسطس  2012اًّ
كل من رئيس احلرس اجلمهوري ومدير املخابرات
العامة ورئيس الرشطة العسكرية .وأجرى تعديالت عىل مناصب املحافظني ،فعينّ عرشة حمافظني جد ًدا،
منهم ثالثة فقط من اجليش ،للمحافظات احلدودية ،وتضمن التعديل إقالة اثنني من الضباط سبق أن
عينهام املجلس العسكري يف آب /أغسطس  2011حمافظني للمنيا وأسيوط .وتم ذلك كله بصورة
ّ
متدرجة .لكن األمر الغريب هو أن مريس عينّ ثالثة ضباط جيش يف جملس الشورى الذي أصبح مسؤولاً
عن عملية الترشيع بصفة مؤقتة إىل حني انتخاب جملس شعب جديد(.((3

وبعد  3متوز /يوليو  ،2013عاد اجليش إىل املشهد السيايس مرة أخرى وأصبح فاعلاً
رئيسا يف جتنيد النخبة
ً
املرصية بعد عزل السييس للرئيس مريس .فبالرغم من أن املجلس العسكري ليس الرئيس الفعيل للبالد،
كام كانت احلال عقب ثورة  25كانون الثاين /يناير  ،2011فإنه هو من وضع خارطة املستقبل ومن ضمن

 29ملزيد من التفاصيل ،انظرYezid Sayigh, “Above the State: the Officers’ Republic in Egypt,”(Carnegie Paper, Carnegie :
Endowment for International Peace, August 2012), pp. 10-17.

 30اهليئة العامة لالستعالمات « ،د.عصام رشف يعتمد حركة املحافظني اجلدد وتشمل  11حمافظ ًا 5( »،آب /أغسطس  ،)2011عىل
املوقع اإللكرتوين.<http://www.sis.gov.eg/ar/Story.aspx?sid=50069> :
 31الرشوق.2012/12/24 ،
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تنفيذها كام أعلن السييس يف البيان الذي عزل فيه مريس .كام إن قيام القيادة العامة للقوات املسلحة باالجتامع
إىل القوى الوطنية والدينية والشباب قبل إلقاء بيان  3متوز /يوليو ،باإلضافة إىل وجود تلك الرموز الوطنية
يف أثناء إلقاء هذا اخلطاب ،يشري إىل أن القوات املسلحة تُظهر حرصها عىل ألاّ تنفرد بإدارة البالد.
ب -صنع السياسات العامة

شهدت فرتتا حكم عبدالنارص والسادات حتى حرب ترشين األول /أكتوبر 1973اشرتاك القوات
املسلحة يف صنع السياسات العامة؛ إذ كان جيري تعبئة االقتصاد املرصي وموارده خلدمة احلروب
التي ختوضها مرص إىل أن انتهى اقتصاد احلرب مع بدء حمادثات السالم مع إرسائيل .ومع بداية تطبيق
سياسة االنفتاح االقتصادي يف عرص السادات ،انكمش دور القوات املسلحة يف صنع السياسات العامة.
وسار مبارك عىل النهج ذاته؛ إذ حرص عىل إبعاد املؤسسة العسكرية عن املجال العام قدر اإلمكان ،مع
حرصه عىل ضامن الوالء املطلق من جانب وزير الدفاع .فقد أشيع أن ارتفاع شعبية املشري أبوغزالة كان
أحد أسباب إقالته من منصب وزير الدفاع سنة .1989وجاء بعد أبوغزالة ٌّ
كل من الفريق أول يوسف
أبوطالب ( )1991-1989واملشري طنطاوي.
كام أن الدولة األمنية التي أنشأها مبارك استبعدت اجليش من احلياة العامة ،وأحلت حمله جهاز الرشطة الذي
كان يعتمد عليه مبارك بصورة مطلقة يف قمع املعارضني له ويف مواجهة اإلرهابيني .كام ازداد انتشار ضباط
الرشطة املتقاعدين يف املناصب القيادية يف اإلدارة املحلية ،فشغلوا مناصب رؤساء مدن وحمافظني وغري ذلك.

تنحي مبارك وتسليمه إدارة البالد للمؤسسة العسكرية ،غدا املجلس العسكري يتمتع باستقاللية
مع ّ
تامة يف وضع السياسات العامة ،إذ مجع بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية .وقد استمر انفراد املجلس
العسكري بجميع السلطات حتى انتخاب جملس الشعب الذي اسرتد سلطة الترشيع من املجلس
العسكري .وىف الفرتة التي انفرد فيها اجليش برسم السياسات العامة ،مل ُيعر مطالب القوى الثورية
اهتام ًما ،بل أصدر قانونًا لتجريم بعض حاالت االعتصام واإلرضاب يوم اخلميس الواقع فيه  24آذار/
مارس  2011وسط اعرتاضات حقوقية عليه( .((3وقامت يف اليوم التايل قوات الرشطة العسكرية بفض
اعتصام ميدان التحرير بالقوة وألقت القبض عىل عدد من املتظاهرين .وقد حافظ إعالن آذار /مارس
 2011عىل جملس الشورى ونسبة العامل والفالحني رغم وجود اعرتاضات عليهام( .((3كام قام بتعديل
وشدد أحكام قانون العقوبات ،وأجرى تعديالت يف
قانون األحزاب يوم  28آذار /مارس ،2011
ّ
قيادات املؤسسات الصحافية القومية( .((3ثم قام املجلس بإصدار إعالن دستوري يف 25أيلول /سبتمرب
 2011لتحصني جملس الشعب إزاء الطعن يف عدم دستوريته ،وهذا من خالل تضمني نظام االنتخابات
يف اإلعالن الدستوري .واختتم سلطة الترشيع بتعديل قانون تنظيم األزهر وإصداره يف يوم انعقاد اجللسة
األوىل ملجلس الشعب ،إال أنه أعطى تار ًخيا سابقًا له هو  19كانون الثاين /يناير ،أي قبل انعقاد املجلس
بأيام معدودة ،بحسب قول الكاتب الصحاىف فهمي هويدي( .((3ويشري هذا إىل متسك املجلس العسكري
32
33
34
35

«العفو الدولية» تدعو إىل إلغاء قانون «جتريم التظاهر»  ..وتعتربه خطوة مفزعة للوراء ،املرصي اليوم.2011/4/1 ،
«سياسيون يتفقون عىل رضورة إلغاء جملس الشورى ونسبة الـ %٥٠عامل وفالحني» ،املرصي اليوم.2011/4/1 ،
املرصي اليوم.2011/3/31 ،
فهمى هويدي« ،مطلوب حتقيق »،السبيل (األردن) ،2012/1/26 ،عىل املوقع اإللكرتوين<http://fahmyhoweidy.blogspot. :

com/2012/01/blog-post_26.html>.
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بسلطة الترشيع حتى آخر حلظة ،إىل أن تس ّلمها جملس الشعب املنتخب يف  21كانون الثاين /يناير .2012
وواصل املجلس العسكري حتى انتخاب مريس التحكم يف صنع السياسات العامة باستثناء سلطة الترشيع
التي انتزعها منه الربملان املنتخب ،إىل أن اسرتدها املجلس العسكري مرة أخرى بعد حكم املحكمة الدستورية
ببطالن قانون جملس الشعب وصدور قرار بحله بناء عىل هذا احلكم .ومل يكتف املجلس باستعادة سلطة
الترشيع وفقًا لإلعالن الدستوري املكمل الذي أصدره يف  17حزيران /يونيو  2012خالل اجلولة الثانية
خص نفسه  -بمقتىض اإلعالن ذاته -بتشكيله القائم بتقرير كل ما يتعلق بشؤون
النتخابات الرئاسة ،وإنام ّ
القوات املسلحة وتعيني قادهتا ومد فرتة خدمتهم ،كام اشرتط موافقة املجلس العسكري عىل قرار رئيس
اجلمهورية بإعالن احلرب ،وأضاف ً
أيضا رشط موافقة املجلس األعىل للقوات املسلحة عىل قرار الرئيس
باشرتاك القوات املسلحة يف مهامت حفظ األمن ومحاية املنشآت احليوية يف الدولة يف أوقات االضطرابات.
خص نفسه بتشكيل مجعية تأسيسية جديدة إذا قام مانع حيول دون استكامل اجلمعية لعملها .ومنح هذا
كام ّ
اإلعالن الدستوري رئيس املجلس األعىل للقوات املسلحة حق النقض يف شأن مواد الدستور اجلديد ،إال أنه
بت هذا االعرتاض من صالحيات املحكمة الدستورية العليا(.((3
جعل َّ
رئيسا
( )1بعد انتخاب مريس ً

متثّلت أول خطوة ملريس من أجل مواجهة طغيان سلطات العسكر يف املجال السيايس يف القرار الذي
أصدره يف  8متوز /يوليو  2012بإلغاء قرار املشري طنطاوي بحل الربملان( .((3وكانت املحكمة الدستورية
قد ألغت قرار مريس بعودة املجلس بعد صدور القرار بثالثة أيام فقط .املثري لالنتباه هنا هو أن أعضاء
مجاعة اإلخوان املسلمني بدأوا يتدفقون عىل ميدان التحرير بعد صدور قرار مريس مبارشة ،لدعمه يف هذا
القرار ضد املجلس العسكري.
وكان من الواضح أن املجلس العسكري متمسك بالسلطات التي منحها لنفسه يف اإلعالن الدستوري
الذي أصدره قبل إعالن فوز مريس بالرئاسة ،ومن ضمنها سلطة الترشيع؛ إذ أصدر يف  15متوز /يوليو
 2012مخسة قوانني جديدة ،وأبرمها مريس يف مبادرة منه لعدم اعرتاضه عىل متتع املجلس العسكري هبذا
االختصاص .إال أن إقالة املشري طنطاوي ومعظم أعضاء املجلس العسكري بعد هذا بأسابيع قليلة أثبتت
خطأ هذا االعتقاد ،وأوضحت أن الرئيس مريس كان ينتظر الوقت املالئم ليقتنص باقي صالحياته.

ومع ميض الوقت وتشكيل احلكومة والفريق الرئايس وإلغاء اإلعالن الدستوري الذي أصدره املجلس
العسكري ،أصبح من الواضح أن مريس ِ
ومن خ ْلفه مجاعة اإلخوان املسلمني أصبح هلام سيطرة كبرية عىل
عملية صنع السياسات العامة ،وأن املجلس العسكري توارى إىل خلفية املشهد .إال أن استمرار انتشار ضباط
اجليش املتقاعدين يف أجهزة اإلدارات املحلية أبقى عىل بعض نفوذ اجليش يف جمال صنع السياسات العامة.
كام أن ازدياد االحتقان بني مؤيدي الرئيس مريس ومعارضيه يف ترشين الثاين /نوفمرب وكانون األول/
ديسمرب  ،2012بعد إصدار مريس إعالنًا دستور ًيا اعرتضت عليه األحزاب والقوى الثورية ،قد أعاد
املؤسسة العسكرية إىل املشهد السيايس وصنع السياسات العامة ،من خالل توجيه اجليش دعوة للحوار
بني القوى السياسية بحضور رئيس اجلمهورية حتت عنوان « ِّمل الشمل» يف  12كانون األول /ديسمرب
 36املرصي اليوم.2012/6/18 ،
 37املرصي اليوم.2012/7/9 ،
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 .2012وقد كشفت تلك الدعوة عن انعدام التنسيق بني املؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة ،إذ نفت
وكالة األنباءالرسمية بعد فرتة قصرية صحة الدعوة عىل لسان مصدر عسكري .كام أصدرت الرئاسة بيانًا
أكدت فيه أهنا وجهت الدعوة إىل باقي القوى السياسية التي مل تشارك بعدُ يف احلوار الوطني الذي دعا
إليه رئيس اجلمهورية برئاسة نائبه املستشار حممود مكي ،من دون أي إشارة إىل دعوة وزير الدفاع .وقد
سياسيا بل
حوارا
أكد حينها اللواء حممد العصار مساعد وزير الدفاع عىل وجود الدعوة ،وأن احلوار ليس
ً
ً
هو يف إطار ِّمل شمل األرسة املرصية .كام أشار إىل أن القوات املسلحة ال تتدخل يف السياسة ،وأهنا خرجت
من املشهد ولن تعود( .((3وقد أورد الفريق أول السييس يف بيان  3متوز /يوليو  2013أن القوات املسلحة
حاولت أكثر من مرة منذ ترشين الثاين /نوفمرب  2012إجراء مصاحلة وطنية بني مجيع القوى السياسية،
بام فيها مؤسسة الرئاسة .وأشار يف كلمته إىل أن دعوة احلوار يف كانون األول /ديسمرب  2012استجابت
هلا القوى السياسية الوطنية كلها إال أهنا قوبلت بالرفض من مؤسسة الرئاسة يف اللحظات األخرية(.((3

جمد ًدا؛ ففي  23حزيران /يونيو
ومع اقرتاب  30حزيران /يونيو  ،2013عاد اجليش إىل املشهد السيايس َّ
كرر الفريق أول السييس دعوته اجلميع إىل إجياد صيغة تفاهم لعبور األزمة بأمان ،وأكد أن إرادة الشعب
املرصي وحدها هي التي حتكم القوات املسلحة ،وأن القوات املسلحة مسؤولة عن محاية تلك اإلرادة(.((4

كام صدر عن القوات املسلحة يف  1متوز /يوليو  2013بيان يمهل اجلميع  48ساعة حلل األزمة ،وانتهى
رئيسا للجمهورية يف  3متوز /يوليو ،كام سبق أن أرشنا.
بعزل مريس وتنصيب رئيس املحكمة الدستورية ً
وهبذا تكون املؤسسة العسكرية قد عادت إىل صدارة عملية صنع السياسات العامة ،إال أن احلكومة
ُمنحت ،وفقًا للترصحيات املختلفة ،كامل الصالحيات.
ج -التحكم في األمن الداخلي

( )1قبل الثورة

تدخل القوات املسلحة يف األمن الداخيل مع توليّ مبارك
بعد أن خ ّفت حدة عسكرة الدولة وتراجع ّ
للحكم ،حدث أن اس ُتدعيت القوات املسلحة إىل شوارع القاهرة سنة  1986للسيطرة عىل انتفاضة األمن
املركزي وفرض حظر جتوال يو ًما كاملاً  .وقد أدرك مبارك حينها مدى خطورة استدعاء القوات املسلحة
للتصدي حلدث سيايس .لذا ،حاول منذ إقالة املشري أبو غزالة احليلولة قدر املستطاع دون إرشاك القوات
املسلحة يف مسائل األمن الداخيل .وقد كانت الدولة البوليسية التي أنشأها مبارك يف أواخر حكمه تعمل
عىل إبعاد اجليش عن مسائل األمن(.((4
( )2بعد الثورة

كانت مهامت حفظ األمن الداخيل بعد الثورة مبارشة مقترصة عىل اجليش الذي كان يتولىّ فض
االعتصامات وتأمني املنشآت ،ومواجهة احلوادث الطائفية كالتي شهدهتا منشأة نارص يف القاهرة يوم
38 <http://www.aawsat.com/details.asp?section=4&article=708331&issueno=12433#.UkOBKoaAofw>.
نص بيان اجليش املرصي بعزل مريس ،عىل املوقع اإللكرتوين<http://www.alhadath-yemen.com/news28390.html>. :

39
 40خطاب السييس يف أثناء حضوره الندوة التثقيفية اخلامسة يف مرسح اجلالء 23 ،حزيران /يونيو  ،2013عىل املوقع اإللكرتوين:

<http://www.youtube.com/watch?v=z3Y0qnK-xCA>.

يتسن للباحث التأكد منه بشكل منهجي.
 41تم الرتويج بشدة هلذا االنطباع بعد الثورة لكن مل
َّ
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 9آذار/مارس  2011وغريها .ومل يكن للرشطة أي دور يذكر يف تلك املرحلة ،وهو ما كان يؤكد
تنحي مبارك،
قبضة العسكر عىل احلكمُ ،
فهم املتحكمون يف األمن الداخيل واملدافعون عنه .وبعد ّ
سيطر املجلس األعىل للقوات املسلحة عىل جهاز مباحث أمن الدولة وعىل جهاز املخابرات العامة،
واستخدمهام للحفاظ عىل األمن الداخيل.
وقد أعلن املجلس العسكري تفعيل قانون الطوارئ واختاذ اإلجراءات الرادعة ضد التظاهرات التي
تعطل حركة العمل ر ًدا عىل حوادث السفارة اإلرسائيلية يف  9أيلول /سبتمرب  .2011وطوال الفرتة
معا عن حفظ األمن
جنبا إىل جنب مع الرشطة املدنية ،املسؤولتني ً
االنتقالية ،كانت الرشطة العسكريةً ،
الداخيل يف مرص.

( )3بعد انتخاب مريس

كان أهم التحديات التي واجهت مريس عقب انتخابه هو إصالح املنظومة األمنية ،حتى أنه أكد عودة
األمن ضمن وعود أول مئة يوم له يف الرئاسة .وعىل الرغم من أنه غيرّ وزير الداخلية ،فإنه مل يتمكن من
إصالح أو إعادة هيكلة الوزارة كام كان يطالب الكثريون .كام اضطر مريس إىل استدعاء القوات املسلحة
عدة مرات للحفاظ عىل التوازن األمني اهلش( .((4ويف أعقاب اهلجامت اإلرهابية يف سيناء يف آب/
أغسطس  ،2012أكد اجليش أنه الفاعل الوحيد القادر عىل احلفاظ عىل األمن يف سيناء ،وذلك من خالل
الكم اهلائل من املعدات العسكرية التي ُأرسلت إىل سيناء للمشاركة يف عملية تطهريها من «اجلهاديني».

وأثبت اجليش أن من غري املمكن االستغناء عنه يف احلفاظ عىل األمن الداخيل؛ ففي عملية االستفتاء عىل
الدستور ،ويف ظل ضعف الرشطة الواضح ،كان لقوات اجليش دورها الرئيس يف تأمني سالمة سري عملية
االستفتاء .وليس من املتوقّع ان خيرج اجليش يف املدى القريب من معادلة احلفاظ عىل األمن الداخيل،
خاصة يف ظل األوضاع األمنية املتوترة التي انتهت بقيام مجاعات إرهابية باختطاف سبعة جنود يف سيناء
تدخل اجليش وعزله ملريس وإعادة نرش
واملطالبة باإلفراج عن معتقلني تابعني هلا .ويتأكد ذلك يف ظل ّ
ومعداهتا يف مجيع املدن املرصية .لكن ،بعد ميض عامني ونصف عام عىل ثورة 25
أفراد القوات املسلحة
ّ
كانون الثاين /يناير  2011وما تالها من انفالت أمني وجفاء بني الرشطة واملواطنني ،يمكن أي مراقب
نوعا ما .ويضاف إىل ذلك األثر اإلجيايب الذي خ ّلفه خلع مريس
دقيق أن يالحظ عودة جاهزية الرشطة ً
عىل العالقة بني املواطنني والرشطة ،إذ أخذ الناس يستقبلون قوات الرشطة باهلتاف هلا كلام نزلت إىل
لفض االشتباكات بني مؤيدي عزل مريس ومعارضيه.
امليادين ّ
إال أن الوضع األمني بلغ عقب عزل الرئيس مريس حالة يرثى هلا ،فالقاهرة وكثري من املحافظات تشهد
يوميا اشتباكات دامية خت ّلف عرشات القتىل ومئات اجلرحى بني مؤيدي مريس ومعارضيه ،كام عادت
ً
اللجان الشعبية إىل املشهد مرة أخرى يف القاهرة واملحافظات ،يف ظل استخدام طريف النزاع أسلحة بيضاء
وذخرية حية يف االشتباكات ،وهو ما ينذر بازدياد تدهور الوضع األمني بام قد يرتتب عليه مطالبة البعض
بتوليّ العسكر مقاليد السلطة واللجوء إىل إجراءات استثنائية ضد مؤيدي الرئيس املعزول ،األمر الذي قد
يعرقل فرض السيطرة املدنية عىل املؤسسة العسكرية.
 42لعل أشهرها تلك املرة التي استدعي فيها اجليش وحاول فرض حظر التجوال عىل مدن القناة عقب احلكم عىل املتهمني بقتل
مشجعي النادي األهيل يف جمزرة بورسعيد الشهرية.
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د -مجال الدفاع الخارجي

بالنسبة إىل جمال الدفاع اخلارجي ،من البدهيي أن يكون من مسؤولية القوات املسلحة ،لكن مسار اخلالف
والنزاع هنا بني النخب املدنية واجليوش يف خمتلف دول العامل التي تشهد حتولاً
ديمقراطيا يكمن يف اجلهة
ً
التي متلك اليد العليا ،أو بمعنى آخر اجلهة التي تتخذ القرارات احلاسمة.

بالنسبة إىل احلالة املرصية ،مل يتغري الكثري يف هذا اخلصوص بعد الثورة عماّ كانت عليه احلال قبل الثورة؛
فوفقًا للدستور اجلديد ،ما زال رئيس اجلمهورية هو القائد األعىل للقوات املسلحة (مادة  .)146كام أنه
يملك احلق يف إصدار قرار احلرب بعد موافقة الربملان .إال أن األمر الذي اختلف عماّ قبل هو جملسا الدفاع
الوطني واألمن القومي اللذان أنشأمها الدستور اجلديد ومجع يف عضويتهام بني املدنيني والعسكريني؛ إذ
ُيتوقع من هذا اجلمع أن يزداد اضطالع النخب املدنية يف مسائل الدفاع اخلارجي واألمن القومي .إال أن
غموض وظائف ٍّ
كل من املجلسني قد يفتح الباب أمام سيناريوات خمتلفة يف املستقبل.

بيد أن احلالة بعد  30حزيران /يونيو  2013أعادت الغموض إىل وضع النخب املدنية حيال الدفاع
نظرا إىل تعطيل العمل بالدستور وعودة الضبابية إىل املشهد مرة أخرى كام كانت احلال قبل
اخلارجي ً
إصدار دستور كانون األول /ديسمرب .2012

و ُيعترب التحكم يف مؤسسة اجليش من أكثر املسائل حساسية يف العالقات املدنية– العسكرية؛ فإذا ما تيرس
للنخب املدنية اجلديدة أن تتحكم يف هيكل القوات املسلحة وتنظيمها الداخيل ،يكون فرض السيطرة
املدنية يف غاية السهولة .ويف احلالة املرصية ،حرص املجلس العسكري عىل أال يتولىّ منصب وزارة الدفاع
شخص غري عسكري ،وهذا ما نص عليه الدستور اجلديد .كام حرص اجليش ،كي يكمل سيطرته عىل
هيكله وتنظيمه الداخيل ،عىل تأمني أغلبية للعسكريني يف جملس الدفاع الوطني الذي يتمتع باختصاصات
خص هذا املجلس بتلك الوظيفة.
شتى ،من بينها مناقشة ميزانية القوات املسلحة؛ إذ إن الدستور اجلديد ّ
وضمنها يف الدستور
كذلك حرص املجلس العسكري عىل اإلبقاء عىل املحاكامت العسكرية للمدنيني ،بل
ّ
اجلديد ،بحيث َ
حياكم املدنيون عسكر ًيا يف حال ارتكاهبم جرائم ضد القوات املسلحة.
ويمتد أثر ثورة  30حزيران /يونيو كذلك إىل جمال التحكم يف مؤسسة اجليش؛ فمع عودة اجليش مرة
أخرى إىل صدارة املشهد السيايس ،ال ُيتوقع أن تتمكن النخب املدنية اجلديدة من التحكم يف مؤسسة
اجليش حتى انتخاب رئيس جديد عىل األقل.

ختا ًما يمكن القول إن الرئيس مريس ّ
متكن إىل حد ما من قلب التوازن ملصلحته يف الدائرتني األوليني
(جتنيد النخبة وصنع السياسات العامة) عىل األقل ،إال أن احلديث عن فرض السيطرة املدنية بالكامل يف
املستقبل القريب يظل حمض آمال غري واقعية.

ً
ثالثا :مستقبل السيطرة المدنية في مصر
عىل الرغم من أن إدارة مريس للمرحلة االنتقالية كشفت عماّ يشبه االسرتاتيجيا املدروسة لفرض السيطرة
املدنية ،أو لنقل والء القيادة العسكرية إىل اإلدارة املدنية اجلديدة عىل أقل تقدير ،فإن اجليش املرصي
بتصديه الواضح والتدرجيي للنظام احلاكم .وقد اختلفت االسرتاتيجيات التي
خالف التوقعات كلها
ّ
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اتبعها الرئيس مريس بني ترضية القيادة العسكرية واختيار القيادات بناء عىل الوالء ،ووضع آليات ملعاقبة
وأخريا فرض الرقابة عىل العسكريني.
العسكريني أو مكافأهتم،
ً

إال أن حركة اجليش املنارصة لتظاهرات  30حزيران /يونيو  2013ضد نظام اإلخوان املسلمني والرئيس
مريس ،وعودته مرة أخرى إىل املشهد السيايس بعزله للرئيس أثبتتا فشل تلك االسرتاتيجيا يف إبعاد
العسكر عن املشهد .سندرس يف ما ييل حترك اجليش يف  30حزيران /يونيو ملعرفة أسبابه وما يمكن
استنتاجه من هذا بالنسبة إىل عقيدة اجليش املرصي ومستقبل العالقات املدنية  -العسكرية يف مرص .لكن
قبل ذلك ،سنتعرض لالسرتاتيجيات التي استخدمتها النخب املدنية لفرض السيطرة املدنية عىل املؤسسة
العسكرية منذ شباط /فرباير  2011وحتى حزيران /يونيو  2013ملعرفة ما إذا كان هناك نقص أدى إىل
املشهد احلايل.
 -1استراتيجيات فرض السيطرة المدنية في عهد مرسي

أ -ترضية العسكر

متثّلت اخلطوة األوىل يف تعامل مريس مع املؤسسة العسكرية يف ترقية بعض القادة واستبدال آخرين،
وترضية بعض املقالني بنياشني أو بمناصب مرموقة يف أجهزة الدولة أو بمناصب وزارية؛ ففي أول وزارة
ّ
شكلها هشام قنديل يف  2آب /أغسطس  ،2012احتفظ املشري طنطاوي بمنصبه كوزير دفاع ،ليقال
بعدها بأيام معدودة عقب اهلجوم اإلرهايب عىل جنود اجليش املرصي يف سيناء .وقد أقيل معه الفريق عنان
وبعض األعضاء البارزين يف املجلس العسكري نتيجة تداعيات ذلك اهلجوم اإلرهايب .إال أن املقالني مل
يغادروا القوات املسلحة خاليي الوفاض ،فعقب إحالتهم إىل التقاعد بيومني فقط ،منح الرئيس مرسى
املشري طنطاوي وسام قالدة النيل ،وهو الوسام األعىل يف مرص ،كام منح الفريق عنان وسام اجلمهورية،
وعينهام
مستشارين لرئيس اجلمهورية(.((4
َ
ّ

وجرى تعيني اللواء عبد الفتاح السييس -أحد أعضاء املجلس العسكري ومدير املخابرات احلربية –
وزيرا للدفاع وقائدً ا عاما للقوات املسلحة بعد ترقيته إىل رتبة فريق أول.كام ُعينّ اللواء صدقي صبحي–
ً
قائد اجليش الثالث امليداين وأحد أعضاء املجلس العسكري ً
أيضا -قائدً ا ألركان اجليش املرصي بعد
ترقيته إىل رتبة فريق.
وعينّ يف
وبالنسبة إىل باقي أعضاء املجلس العسكري ،فقد اح ُتفظ ببعضهم بينام ُأقيل البعض اآلخر ُ
مناصب مرموقة ،وهذا ما حدث مع قادة ثالثة أفرع رئيسة يف اجليش املرصي ،إذ ُأعفي الفريق مهاب

رئيسا منتد ًبا هليئة قناة السويس ،وهي إحدى أكرب اهليئات
وعينّ
مميش ،قائد القوات البحرية ،من منصبه ُ
ً
املدرة لعوائد مالية عىل خزينة الدولة .كام ُعينّ الفريق عبدالعزيز سيف الدين  -قائد قوات الدفاع اجلوي
ّ
وزيرا
اجلوية،
القوات
قائد
حافظ،
رضا
طيار
الفريق
وع
للتصنيع،
العربية
اهليئة
إدارة
ملجلس
ا
رئيس
ُ ينّ
 ًً
لإلنتاج احلريب يف وزارة الدكتور هشام قنديل.
اجلدير بالذكر هنا هوأن اللواء حممد العصار رصح لوكالة رويرتز لألخبار أن إعادة تشكيل املجلس األعىل
للقوات املسلحة جرت بالتشاور مع املشري طنطاوي وباقي أعضاء املجلس .كام أكدت ترسيبات صحافية

« 43مريس يمنح املشري طنطاوي الوسام األعىل يف مرص :أصدر قرار ًا مجهوري ًا بتعيني قادة جدد للقوات اجلوية والبحرية والدفاع
اجلوي( »،العربية نت ،)2012/8/14 ،عىل املوقع اإللكرتوين<http://www.alarabiya.net/articles/2012/08/14/232265.html>. :
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للحوار األخري بني الفريق أول السييس والرئيس مريس قول السييس إن تو ّليه منصبه كان برغبة اجليش
كله ال برغبة مريس( .((4وجتدر اإلشارة ً
ايضا إىل التغري العمري يف تشكيل املجلس العسكري اجلديد؛
فالفريق عبدالفتاح السييس الذي ُعينّ وزيرا للدفاع ما زال يف اخلمسينيات مقارنة بطنطاوي الذي تقرتب
س ّنه من الثامنني ( 78عا ًما بالتحديد).
وقد تشري تلك التعيينات  -إذا اس ُتعرضت يف ضوء ترصحيات اللواء حممد العصار -إىل وجود نوع من
اتفاقات اخلروج اآلمن التي جرت بموجبها تنحية قادة املجلس العسكري وضامن أماهنم واستبداهلم
بأعضاء أصغر س ًنا من قيادات القوات املسلحة(.((4
ب -اختيار القيادات بناء عىل الوالء

كان أول القرارات التي اختذها مريس بخصوص اجليش يتعلق بالتخلص من القيادات التي ال تدين
له بالوالء؛ ففي آب /أغسطس  ،2012أقال اًّ
كل من قائد احلرس اجلمهوري ومدير املخابرات العامة
ورئيس الرشطة العسكرية ،ثم أقال املشري طنطاوي وباقي أعضاء املجلس العسكري الرئيسني بالطريقة
التي عرضنا هلا من قبل.
وقد اجته أغلب اآلراء إىل أن مريس استغل التنافس والرصاع اخلفي بني املشري طنطاوي واجليل األصغر
من قيادات اجليش ،مع التيقن من حصول طنطاوي وعنان عىل خروج مرشّ ف بتقليدهم أوسمة الرشف
السابق ذكرها.
ج -نظام مكافأة املؤسسة العسكرية أو معاقبتها

ُيعترب قيام النخب املدنية اجلديدة بمكافأة املصيب ومعاقبة املخطئ من قيادات القوات املسلحة من
االسرتاتيجيات التي تستعرض من خالهلا النخب املدنية اجلديدة سيطرهتا عىل القوات املسلحة ،وتؤكد
معا .وقد قام الرئيس مريس منذ تو ّليه احلكم بمعاقبة العديد من قادة القوات املسلحة
هذه السيطرة يف آن ً
بإحالتهم إىل التقاعد بقرارات رئاسية واستبداهلم بغريهم ،فأقال مدير املخابرات يف اليوم التايل هلجامت 5
آب /أغسطس  2012عىل جنود للجيش بسيناء ،كام أقال قائد الرشطة العسكرية الذي كان مسؤولاً عن
تأمني سالمة جنازة شهداء اجليش يف سيناء يف آب /أغسطس  2012والتي هوجم فيها رئيس الوزراء
هشام قنديل ،علماً بأنه مل يرصح بسبب اإلقالة .واستبدل ً
أيضا قائد احلرس اجلمهوري بعد جنازة شهداء
اجليش يف سيناء ،من دون إبداء األسباب ً
أيضا.

د -الرقابة عىل العسكر

مل جي ِر قبل عزل مريس التوصل إىل أي آلية مؤسسية تتمكن من خالهلا القيادة املدنية من مراقبة اجليش
وقياداته ،إال أن استبدال طنطاوي وعنان وباقي قيادات املجلس العسكري بقيادات أخرى قد يعطي

 44نُسب إىل السييس قوله« :أنا مسكت وزيردفاع برغبة اجليش كله ومش بمزاجك وأنت عارف كدا كويس ..وبعدين أنت متقدرش
تشيلني.أنت خالص مل يعد لك أي رشعية».
« 45مريس حييل املشري طنطاوي والفريق عنان للتقاعد :الرئيس املرصي يقرر إلغاء اإلعالن الدستوري وتعيني حممود مكي نائب ًا
للرئيس( »،العربية نت ،)2012/8/12 ،عىل املوقع اإللكرتوين<http://www.alarabiya.net/articles/2012/08/12/231883.html>, :
and “Morsy Assumes Power: Sacks Tantawi and Anan, Reverses Constitutional Decree and Reshuffles SCAF,“ Daily
News, 12/8/2012, on the Web: <http://dailynewsegypt.com/2012/08/12/morsy-assumes-power-sacks-tantawi-and-ananreverses-constitutional-decree-and-reshuffles-scaf/>.
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ً
مؤرشا عىل أن الرئيس مريس كان قد أصبح بالفعل يف موقع أعىل من قادة اجليش ،ما يمكنه من مراقبتهم
وتوجيههم ،هذا عالوة عىل كونه القائد األعىل للقوات املسلحة بمقتىض الدستور اجلديد.
ووفقًا للدستور اجلديدُ ،أنشئ جهازان مستقالن ملتابعة أمور اجليش بصفة عامة ،ومها جملس األمن

ونظرا إىل عدم وضوح
القومي (ذو األغلبية املدنية) ،وجملس الدفاع الوطني (ذو األغلبية العسكرية).
ً
الفروق بني اختصاصات ٍّ
كل من املجلسني حتى اآلن ،فإنه يصعب اجلزم بمدى قدرة النخب املدنية عىل
ممارسة مراقبتها للمؤسسة العسكرية .إال أن تعطيل العمل بالدستور وعزل اجليش ملريس يعكسان عودة
اجليش إىل خارج نطاق مراقبة النخب املدنية ،كام كانت احلال يف املرحلة االنتقالية األوىل ،وال يتصورنّ
عينها.
أحد أن تراقب النخبة التي عينتها املؤسسة العسكرية من ّ
بعد استعراض االسرتاتيجيات السابقة التي استخدمها الرئيس مريس يف العام الذي أمضاه يف السلطة يف
تنحية العسكر عن الساحة السياسية ،يمكن القول إن مريس حاول إىل درجة ما تقديم بعض احلوافز إىل
املؤسسة العسكرية للبقاء خارج املجال السيايس واإلذعان للسلطة املدنية املنتخبة .وقد نجح يف ذلك إىل
حد ما ،إال أن حترك اجليش أثبت أن طبيعة اجليش املرصي عصية عىل التحييد يف رصاع النظام السيايس
مع اجلامهري ،خاصة يف حالة خروج تلك اجلامهري إىل الشوارع ً
رفضا هلذا النظام ،وهو ما سيتضح يف ما ييل.

-2حزيران /يونيو وتداعياته على السيطرة المدنية (خاتمة)

شهد حكم الرئيس مريس العديد من دعوات التظاهر ضده والعديد من دعوات إسقاط حكمه .وشهدت
تلك التظاهرات سقوط عدد كبري من الضحايا ،إال أن الزخم الذي سبق الدعوة للتظاهر يوم  30حزيران/
يونيو دفع إىل خروج ماليني املرصيني إىل الشوارع بد ًءا من يوم اجلمعة  28حزيران /يونيو ً
رفضا حلكم
اإلخوان ومطالبة بإسقاطه .وقد كانت ردات فعل الرئيس مريس متأخرة وأدنى من سقف التوقعات،
تدخل اجليشً ،
أوال بإمهال اجلميع فرصة ثامن وأربعني ساعة للخروج من األزمة .ومع مىض
وكان أن ّ
تدخل اجليش ببيان العزل يف 3
املهلة املحددة وعدم ارتقاء خطاب مريس إىل مستوى حجم التوقعاتّ ،
متوز /يوليو ،وجرى التحفظ عىل الرئيس مريس وتسليم إدارة البالد إىل رئيس املحكمة الدستورية ،مع
ضامن اجليش إلجراءات املرحلة االنتقالية وخطة املستقبل.

تدخل اجليش أول مرة بعد ثورة متوز /يوليو 1952ذلك الذي جرى يف كانون الثاين /يناير 2011
كان ّ
تدخل اجليش املرصي
متيز ّ
ثم يف حزيران /يونيو  .2013ويمكن أن نستشف من هذا بعض املالمح التي ّ
يف احلياة السياسية عىل النحو التايل:

• إن مراجعة العوامل املحيطة بالتنافس بني املدنيني والعسكريني يف مرص تُظهر أن معظمها يصب يف
مصلحة املؤسسة العسكريةالتي تتمتع باستقاللية اقتصادية وتنظيمية واسعة ،كام أهنا موحدة أمام أي
تدخالت خارجية ،ومل يثبت يف حلظة من اللحظات أن فيها أجنحة يمكن للمدنيني النفوذ من خالهلا
للتدخل يف الشأن العسكري والسيطرة عليه ،فضلاً عن أن الدراسة أثبتت أن التيارات املدنية تعاين
ّ
انقسامات بنيوية وتنظيمية عميقة متنعها من تب ّني أجندة موحدة يف مواجهة املؤسسة العسكرية يف مرص.
• اجليش املرصي ال يزيح احلاكم متدخلاً يف الشأن السيايس إال إذا خرجت اجلامهري إىل الشوارع تطالب
تدخل سيايس من جانبها ،ذلك بأن زمن االنقالبات العسكرية (باملعنى
بإسقاط هذا احلاكم ،كغطاء ألي ّ
التقليدي) يف مرص وىل.
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• يف أوقات االضطرابات ،وعند اللجوء إىل اجليش لضبط األوضاع األمنية يف البالد من خالل انتشار
ً
ضغطا عليه للخروج من األزمة ،وهو أمر من املتوقع أن يتكرر
وحداته ،تزداد قدرته التفاوضية مع احلاكم
مع أي رئيس مدين تال منتخب يف مرص بحيث لن يكون أمام األخري إال اإلبقاء عىل دعم عسكري حلكمه
وإال أصبح بقاؤه حمل شك.

التدخل املبارش يف شؤون احلكم .كام أن جتربة توليّ املجلس
• عقيدة اجليش املرصي تتعارض مع
ّ
العسكري املرحلة االنتقالية عقب كانون الثاين /يناير  2011ترتبت عليها إحباطات للقيادات العسكرية
التدخل يف متوز /يوليو
تدخلها إلدارة شؤون البالد مبارشة ،وهو ما انعكس عىل نموذج
ّ
حتول دون ّ
 ،2013إذ سلمت املؤسسة العسكرية احلكم إىل رئيس املحكمة الدستورية ،واكتفت بأن تكون ضام ًنا
وحكماً للعملية االنتقالية.
• أثبتت التجربة أن هناك حساسية واضحة لدى املؤسسة العسكرية جتاه تيارات اإلسالم السيايس،
والسيام مجاعة اإلخوان املسلمني .والتبدو ألي تيار منتمٍ اىل اإلسالم السيايس فرصة حقيقة يف حكم
البالد يف املستقبل القريب.

• أسس اجليش يف مرص إلمكانية التدخل يف الشأن السيايس مستقبلاً  ،وذلك عرب تفرقته بني ما سماّ ه الدور
الوطني والدور السيايس ،وهو ما أكده بيان اجليش؛ إذ إن الدور الوطني للقوات املسلحة يدعوها إىل
الوقوف ضد احلاكم اجلائر الذي خرج الشعب عليه ،وإن كان هذا ال يعني إدارهتا لشؤون البالد وإنام
التيقن من حتقق رغبة اجلامهري يف التخلص من هذا احلاكم ،وهو ما يعني بشكل أو بآخر أن اجليش يف مرص
لن حيكم مستقبلاً ولكنه سيحتفظ لنفسه بحق الفيتو بدعوى تأديته دوره الوطني.

تدخل اجليش للمرة الثانية يف فرتة تقل عن ثالث سنوات جيعل من الصعب فرض
ختا ًما يمكن القول إن ّ
السيطرة املدنية عىل املؤسسة العسكرية يف السنوات املقبلة ،خاصة بعد أن نجحت القوات املسلحة يف إقناع
تدخلها يف الشأن السيايس ينبع من دورها الوطني ال من دورها السيايس الذي قررت بنفسها
الشارع بأن ّ
أن تقلله إىل أبعد احلدود .ويمكن القول إن األيام التالية ستتجه إىل ثالث سيناريوات يف مرص تراوح بني
مرجح وإن يكن وار ًدا يف ضوء مزاج شعبي مؤيد
السيطرة العسكرية الكاملة عىل شؤون البالد ،وهو أمر غري َّ
للحكم العسكري ويف ظل غياب بديل َّ
منظم من مجاعة اإلخوان املسلمني ،واجتاه مرص إىل الديموقراطية
مرجح بدوره يف ظل املؤرشات التي ظهرت منذ  3متوز /يوليو
الكاملة والسيطرة املدنية ،وهو سيناريو غري َّ
جنبا اىل جانب شبكات املصالح املرتبطة بالنظام
وحتى اآلن ،و ُتبينّ أن اجليش ومؤسسات الدولة العميقةً ،
القديم ،تدفع يف اجتاه مغاير للديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ،وتشجع عىل تسلط اجليش عىل املشهد
املرجح هو أن تشهد مرص حكماً
مدنيا يف الواجهة وسيطرة عسكرية من وراء
السيايس ،بينام يبدو أن السيناريو َّ
ً
الستار ،يكون فيها اجليش «حكماً » ال حاكماً بني السلطات ،وهو ما يعني أن استدعاءه إىل املشهد لن يتوقف
عند هذه املرة .وإذا وضعنا ذلك بجوار حقيقة مؤداها أنه بقدر ما تغيب إرادة سياسية حقيقية من أجل توزيع
الدخول والثروات ومن أجل االنحياز إىل برامج العدالة املجتمعية ،ستظل فئة املهمشني والفقراء يف مرص
جاهزة لالنفجار يف أي حلظة ،األمر الذي يعني يف التحليل األخري أن موجات ثورية وتبديلاً للمعادالت
السياسية سيكونان سيدَ ي املشهد يف األجلني املتوسط والطويل.
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يحيي بو لحية *

المخزن في مغرب القرن التاسع عشر،
ناظ ًرا ومنظو ًرا إليه
أثار مفهوم الدولة /املخزن يف مغرب القرن التاسع عرش جدلاً
واسعا يف الكتابات التارخيية
ً
االستعامرية .وحياول هذا املقال جرد أهم توجهات هذه الكتابات بالكشف عن النصوص
املؤطرة هلا والتناقضات التي تكتنفها ،بمقارنتها بغريها من النصوص التي حاولت
موضوعيا ،من كنه تعقيدات املفهوم يف احلالة املغربية.
االقرتاب،
ً

مقدمة
ّ
يقول مارك بلوك :ينشأ عدم فهم احلارض من اجلهل باملايض ،وباملثل يصعب استبصار املايض
من دون معرفة احلارض((( .ضمن هذه املقولة نحاول مقاربة إشكالية بناء الدولة يف املغرب
خالل القرن التاسع عرش .وإذا كنا نتناول املوضوع من زاوية االستقراء التارخيي ،فإننا نثري أسئلة احلارض
بكل تعقيداته ومالبساته وتناقضاته.

ّ
تشكلت الدولة املغربية عىل امتداد فرتات تارخيية قديمة ،وبلغت درجة من النضج يف فرتات الدول
العصبية (املرابطون واملوحدون واملرينيون ،)...وحققت الندية مع الدولة العثامنية يف عهد السعديني مع
السلطان أمحد املنصور ،حيث حافظ املغرب ،عىل خالف باقي الكيانات العربية ،عىل استقالله السيايس
وأوجه العسكري واالقتصادي.
بانتقال السلطة السياسية إىل األرسة العلوية ،حافظت الدولة املغربية عىل ثبات مؤسساهتا رغم بعض
فرتات االضطراب السيايس التي شهدهتا بعض املناطق .ومل تشذ فرتة القرن التاسع عرش عن النسق
* أستاذ باحث ،مدينة وجدة – املغرب.

1 Marc Bloch, Apologie pour l›histoire ou Métier d›historien, cahier des annales; 3, 2éme éd. (Paris: Librairie Armand
Colin, 1952), p. 27, disponible sur le site électronique: <http ://www.uqac.ca/Classiques_des_sciences_sociales>.
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تارخييا
العام الذي انتظمت فيه الدولة املغربية ،إذ حافظت عىل بنائها العام .ويمكننا أن نستقرئ استقراء
ً
ملكوناهتا والعالقات التي ربطتها بذاهتا وبغريها من فهم طبيعة الدولة املغربية الراهنة.
ّ
موضوعا لدراستنا باعتبار قرهبا من الفرتة املعارصة وعىل أساس غنى
اخرتنا فرتة القرن التاسع عرش
ً
الوثائق التارخيية التي ُكتبت يف أثنائها .وقد أغفلنا االستقراء التارخيي ملؤسسة املخزن يف الفرتة السعدية
ألنه يستدعي رصد بدايات ّ
تشكل الدولة املغربية خالل الفرتات السابقة عنها ،وخاصة يف العرصين
املرابطي واملوحدي واملريني والوطايس ،وهو ما يرصفنا عن حماولة حرص املوضوع من الناحية الزمنية.

فام هي خصوصيات بناء الدولة املغربية خالل القرن التاسع عرش؟ وكيف نظرت إليها الدراسات
السوسيولوجية االستعامرية؟ وما العالقات التي كانت تربطها باملكونات السياسية الداخلية؟ وهل ّ
متكننا
املقاربات التارخيية من فهم صحيح ألوضاعنا الراهنة؟ وإىل أي حد يمكننا القول ببنيوية األزمة يف مسرية
بناء الدولة يف تارخينا الوطني؟

إشكالية الدولة في الدراسات السوسيولوجية االستعمارية
تعددت الكتابات التارخيية التي تناولت موضوع املخزن املغريب وعالقته بمفهوم الدولة ،واألكيد أن
ّ
وحمدد .وإذا استعرنا مصطلحات األصوليني ،يمكننا احلديث
مصطلح املخزن مل يتحدد بمعنى واحد
َّ
عن قضية ظنية الداللة .وجتنح بنا اآلراء واملواقف نحو هذا االجتاه أو ذاك ،بالشكل الذي جيعلنا أمام
مقاربات متعددة ومتباينة للمسألة .ونحاول يف هذه الورقة استقراء النصوص التارخيية والتعقيب عليها
ونقدها واملقابلة بني أضدادها للوصول إىل متثّل نظري ملفهوم الدولة املغربية خالل القرن التاسع عرش.

يسمى بالد املخزن ،بينام ظل
قال روبري مونتاين ( )1954-1893إن نفوذ اجلهاز املخزين اقترص عىل ما ّ
القسم الكبري خارج نفوذه ،تترصف فيه قبائل السيبة(((  .وينتمي هذا النوع من الكتابة إىل األطاريح
االستعامرية التي كانت تتوسل باملقوالت «العلمية»  -يف نظرها -لتسويغ الفعل االستعامري ،فألغت ،بنا ًء
سمته ظاهرة
عليه ،خاصي َة توفري األمن ،وأثبتت ما رأته حالة من االضطراب السيايس واألمني من خالل ما ّ
السيبة (التمرد) ،وأعطتها مفهو ًما وشكلاً من أشكال االنفصال والتمرد عىل سلطة املركز .وحاولت ،بنا ًء
عليه ،النيل من سيادة الدولة ومن قدراهتا عىل توفري األمن واالستقرار ،والتأسيس ملقدمات مرشوع
استعامري ،كان يروم – بحسب هذا املفهوم -حتديث الدولة واملجتمع ،والقضاء عىل الفوىض املزعومة.

قريبا من هذا املعنى تفتقت «عبقرية» موليرياس ( )1931-1855الذي قال« :تتمتع جل املحافظات
ً
باالستقالل ،وال تعرتف سوى بالسلطة الروحية لسلطان فاس ...ومتثّل بالد السيبة أربعة أمخاس مساحة
املغرب ،ويقترص اخلمس املتبقي عىل بالد املخزن»(((.
ّ
إطارا لكثري من الدراسات واملقاالت التي حاولت التشكيك يف قيمتها
شكلت هذه األطروحة االستعامرية ً
«العلمية» ،وهي ترى أن «تصنيف املجتمع القروي املغريب ،مثلاً  ،وفق بعض املفاهيم (مجاعة ،وتاقبيلت،
وقبيلة ،ولف )..أو تقسيمه وفق بعض الثنائيات :قبيلة  -زعامة فردية ،وسيبة  -خمزن ،وعرب  -بربر ..ليس
2 Robert Montagne, Les Berbères et le Makhzen dans le sud du Maroc: Essai sur la transformation politique des
Berbères sédentaires (Paris: F. Alcan, 1930), p. 385.
3 Auguste Mouliéras, Le Maroc inconnu: Etude géographique et sociologique, 2 vols. (Paris: J. André, 1895-1899), vol.
1: Exploration du Rif (Maroc septentrional), p. 47.
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مبلورا يف نظرة جزئية للواقع..
(جتريبيا) ،إلاّ أنه وصل إلينا
إمربيقيا
عيبا يف حد ذاته إذا كان حيمل مضمونًا
ً
ً
ً
ً
لاً
تنظيميا جامدً ا ُيريض العقل ،لكنه يعجز عن تأطري
تجُ ّرد املجتمع من ديناميته وخصوبته لتجعل منه هيك
ً
الواقع»((( ،وإن كنا نرى أنه ،أحيانًا كثرية ،ال ينسجم مع منطق األشياء وحقيقتها ،وال يساير مقتضيات العقل.
وقد حتدث دويت قائلاً « :من الصعب عىل املسيحي أن يصدر حكماً عىل املسلم ،فأفكارنا الغربية املسبقة
تغيش أبصارنا ،رغم مقاومتنا هلا ،إهنا جتعل تقواه تزم ًتا ،وزهده كسلاً  ،وحذره المباالة ،واستسالمه قضاء
وقدرا ،وتعاضده عصبية»((( .ويقول منصف وناس« :تبدو الدولة الوطنية يف املغرب ..ظاهرة مركّ بة
ً
(((
ومستعصية ..و ..تبدوً ،
أيضا منفلتة من اخلضوع النهائي والدقيق للمقاربات النظرية واملنهجية» .
وتتضح عنارص االضطراب املنهجي يف العديد من املقاربات؛ ففي جمال ممارسة السلطة ،حتدث أكيل
معا ،حاكماً ومرشّ ًعا أعىل،
فيلياس ( ،)1881-1821سنة  ،1860عن «أن سلطان املغرب كان ،يف آن ً
ومل يكن يعتمد يف ذلك إلاّ عىل القرآن»((( ،وكأن القرآن يمنح السلطان مرشوعية السلطة املطلقة ،كام
كانت تفعل الكنيسة الكاثوليكية وهي تبارك استبداد أمراء اإلقطاع يف أوروبا الفيودالية وجتني املكاسب
واملغارم املادية ،بفعل حتالفها االسرتاتيجي مع مؤسيس «نظرية احلق اإلهلي».
من األخطاء املنهجية الكربى احلكم عىل النص القرآين انطال ًقا من أزمنة الرتاجع والتخلف .وال شك
أن املغرب ،كغريه من دول العامل اإلسالمي ،مل خيرج خالل هذه الفرتة عن النسق العام الذي ّ
أطر هذه
األزمنة وأنتج هذا التخ ّلف .ومل تكن الدولة يف مغرب القرن التاسع عرش ،بمامرستها السياسية واإلدارية
خالصا لثقافة النصوص القرآنية وتعاليمها وروحها.
واالقتصادية املختلفة ،من َت ًجا
ً
من هذا اجلانب وغريه ،يمكن القول إن اخللل يف املقاربات األوروبية يكمن يف قراءة مضامني املؤسسات
األمة يف
يف املغرب ،انطال ًقا من جتارب أوروبية سابقة يف املجال والزمن ،عندما غاب مفهوم الدولة ّ -
نموذجا ِّ
يذكر
أوروبا طوال فرتة العصور الفيودالية .وكانت التقارير األوروبية ترى يف احلالة املغربية
ً
األوروبيني بزمن الفوىض اإلدارية الذاتية قبل أن يتمكنوا من تشكيل واقع الدولة املركزية ،بكل ما تعنيه
من محوالت فكرية وتعاقدات سياسية واجتامعية.

مفهوم الدولة ووهم المخيال األوروبي
مل تظهر كلمة الدولة يف النسق السيايس األورويب إلاّ يف حدود القرنني اخلامس عرش والسادس عرش.
عرف
وكانت تدل عىل شكل تنظيم احلقل السيايس الذي أخذ يتطور مع حركة النهضة األوروبية .وقد َّ
ماكس فيرب( )1920 -1864الدولة ،يف كتابه االقتصاد واملجتمع ،بأهنا «مقاولة سياسية بمواصفات
مؤسساتية»((( ،تضمن تطبيق القوانني عن طريق اجليش والعدالة واألمن .وبحسب معجم األكاديمية
الفرنسية سنة  ،1696فإن الدولة «تعني حكومة الشعب ،اخلاضعة لسيطرة األمري ،أو الرئيس»((( .ويف
 4ناجم مهلة« ،نظام التحالف التقليدي وظهور الزعامات الفردية يف املغرب الرشقي ( »،)1876-1842يف :املغرب الرشقي بني
املايض واحلارض :الوسط الطبيعي ،التاريخ ،الثقافة ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بوجدة .ندوات ومناظرات (وجدة،
املغرب :جامعة حممد االول ،كلية اآلداب والعلوم االنسانية ،)1988 ،ص .473
 5دانييل ريفي« ،خطاب الفوىض املغربية وتنوعاته يف بداية القرن العرشين »،ترمجة حممد املؤيد ،أمل ،السنة  ،2العدد  ،)1994( 5ص .9
 6املنصف وناس ،الدولة واملسألة الثقافية يف اململكة املغربية (تونس :املؤسسة الوطنية للرتمجة والتحقيق والدراسات ،)1991 ،ص.19
7 Achille Fillias, L’Espagne et le Maroc en 1860 (Paris: Poulet-Malassis et De Broise, 1860), p. 76.
8 Max Weber, Economie et société (1921), p. 97, sur le site électronique: <http://fr.wikipedia.org/wiki/Etat#_ref2>.
9 «État,» sur le site électronique: <http://fr.wikipedia.org/wiki/Etat#_ref-2>.
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األمة حقول التداول السيايس
القرن التاسع عرش ،اكتسحت معاين الدولة القومية أو مفهوم الدولة ّ -
املدونات الدستورية واحلقوقية ،ونشأت مدارس متباينة يف حتديد مفهوم الدولة
والقانوينُ .
وصنفت َّ
داخل نسق منظومة الغرب الفكرية ،وهو مفهوم تأسس عىل منطق مركزية احلكم وتوحيد القوانني
واجلبايات والرضائب وغريها..

حتول الدولة يف أوروبا ،غائبة يف أثناء نحت مصطلح
مل تكن اإلسقاطات الذاتية ،املتشبعة بنواميس ّ
السيبا ،يف املغرب ،لدى الرحالة واألدباء واجلواسيس األوروبيني؛ فكان من الطبيعي أن يعقد هؤالء،
بوعي وبغريه ،حالة املقارنة بني نمطني إداريني خمتلفني يف التسيري ،فجاءت معاجلتهم آلليات السلطة
ومضموهنا يف املغرب حمكومة باالنطباعات الذاتية أكثر ّمما هي حمكومة بتمثيل الواقع وتصويره بتجلياته
احلقيقية واملوضوعية.
وأمجل دانييل ريفي ) )....-1942( (Daniel Riveهذه االنطباعات ،قائلاً  ..« :وباختصار إن هذه
اإلمرباطورية الرشيفة [هبذا الشكل] ،ليست سوى وهم نسجته املخيلة األوروبية»(.((1
من جانب آخر افتتح ميشو بيلري ( )1930-1857دراسته ملنطقة اهلبط ،قائلاً :

«غالبا ما يتم تقسيم املغرب إىل جمموعتني :بالد املخزن ،وهي املنطقة اخلاضعة للسلطان ،وبالد السيبا ،البلد
ً
(((1
لاّ
إدارية»
سلطة
أي
يامرس
ال
أنه
إ
الديني،
السلطان
نفوذ
ي
حيث
املستقل
موض ًحا:
ذلك
عىل
َّب
ق
وع
.
َ ربزُ
ّ
َّ
«توجد يف املغرب ،من دون شك ،جهات خاضعة للمخزن وأخرى غري منقادة ،لكن يصعب الفصل الدقيق
حلدود كل منهام .وهنا تكمن إحدى القضايا التي تعقد دراسة املغرب من وجهة نظر أوروبية»(.((1

ويف مقالة مركّ زة أشار ساملون قائلاً « :يضم املغرب ،بالطبع ،مناطق خاضعة للمخزن وأخرى غري
خاضعة .لكن العديد من الفروق الدقيقة تُعدل بشكل واسع من القيمة النسبية للمصطلحني من نقطة
(((1
معقبا« :وهكذا تتحول القبيلة من مبدأ اخلضوع للحكم املحيل يف زمن معينّ
ً
ترابية ألخرى»  .وفسرَّ
إىل اجلنوح نحو الفوىض يف زمن آخر»( .((1كام حاول التشكيك يف قيمة االنفصال التي قال هبا بعض
ّ
موضحا ما ييل« :تبني املالحظات الدقيقة بخصوص قبائل األنجرة القريبة
املنظرين االستعامريني
ً
ثوارا»( .((1وهو قول يقرتب من
من طنجة أن أفرادها كانوا أحيانًا رعايا للسلطان وأحيانًا أخرى ً
املوضوعية ومن مضمون معظم الكتابات املغربية املعارصة التي نسجت مقوالهتا ضمن منطق الرد عىل
األطروحات االستعامرية.

عىل مستوى آخر نقرأ مضمونًا آخر ملفهوم املخزن ،وخاصة لدى الرحالة الفرنسيني( ،((1ويف مقدمتهم بيري
لويت ( )1923 - 1850الذي مثّل وصفه للمغرب نقطة التقاء بني املجال األديب كنص إبداعي ،واملجال
 10ريفي ،ص .84

11 Edouard Michaux-Bellaire, Quelques tribus de montagnes de la région du Habt, archives marocaines; 17 (Paris : E.
Leroux, 1911), p. 13.

 12املصدر نفسه ،ص .13

13 Georges Salmon, Essai sur l’histoire politique du Nord-Marocain, archives marocaines; 2:1 (Paris: E. Leroux,
1904), p. 1.

 14املصدر نفسه ،ص .1
 15املصدر نفسه ،ص .1

16 Roland Lebel, Les Voyageurs français du Maroc: L’Exotisme marocain dans la littérature de voyage, bibliothèque
de culture et de vulgarisation Nord-Africaines (Paris: Librairie coloniale et orientaliste Larose, 1936).
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السيايس االستعامري كهدف وغاية؛ فقد اختاره السفري الفرنيس جول باتنوتر( )1925-1845( ((1الذي
مقتنعا بذلك .وال غرابة
كان يف مهمة دبلوماسية إىل فاس سنة  ،1889للقيام هبذا الدور .وكان هو نفسه
ً
خالصاُ ،و ّظف
استرشاقيا
نصا
ً
أن نتفق مع إدوارد سعيد عندما اعترب اإلنتاج األديب ،رغم قيمه اجلامليةً ،
ً
خلدمة طموحات استعامرية حمددة.
مستغر ًبا أن يلجأ إىل تقديم
أتقن لويت ميزة الوصف يف كثري من إبداعاته األدبية السابقة ،ولذا مل يكن
َ
خدماته الوصفية للسفري الفرنيس باتنوتر ،وإىل بدء كتابه بالعبارة اآلتية:
وعصيا عىل االنفتاح عىل األشياء اجلديدة ،ول ُتدر ظهرك ألوروبا
« ...أهيا املغرب املعتم ،فلتبق دائماً مغلقًا
ً
ولتعش عىل ذكرياتك املاضية .نم طويلاً واستمر يف حلمك القديم حتى تكون -عىل األقل -البلد األخري
حيث يقوم الرجال بأداء صلواهتم ...وحتى حيفظ اهلل للسلطان حدوده املنفلتة وقفاره املفروشة بالورود،
ّ
ليتمكن ،عرب هذا الفضاء الشاسع ،من نقل فرسانه والقيام ،كام كان سابقًا ،بمحاربة
وصحاريه املقفرة
(((1
املتمردين وقطع رؤوس الثوار» .
(((2
صدر به كتابه  .وبشكل ميكانيكي
متاهى فايزغريبر( )1946-1868( ((1من جانبه مع هذا النص ،بل َّ
حاول التمييز بني املسافة التي كانت تفصل بني املخزن واملنظومة القبلية ،وقسم هذه األخرية إىل
ثالث جمموعات:
فإذا كانت املجموعتان األوىل والثانية مصنفتني ضمن ثنائية التبعية واالنفصال ،فإن الطبيب/اجلاسوس
وضمنها قبائل األنجرة وجبالة ،وآيت يويس ،وجز ًءا من قبائل بني
يضيف جمموعة ثالثة سماّ ها شبه مستقلة،
َّ
(((2
مطري ،وكروان ..ويضيف إليهم القواد الكبار أمثال اجلالوي والكندايف واملتوكي . ..وتدل هذه الرؤية عىل
انقسام يف الذات املنتجة للخرب الوصفي ،وفقداهنا خلاصية املوضوعية يف أثناء مقاربتها قضايا رمزية السلطة
املخزنية يف عالقتها بالتشكيالت القبلية املتباينة .وتتضح عنارص االختالل من ذكره لبعض الوظائف التي
كانت تقوم هبا القبائل الريفية« ،املستقلة» يف منطق فايزغريبر ،فقد كانت تنتخب من فقهائها قضاة يفصلون
بني أهله يف ما حيدث من النزاعات عىل وجه رشعي ،وتلتمس من السلطان إقرارهم ،فإذا اطمأن السلطان إىل
كفايتهم بعث إليهم ظهائر يقرهم هبا عىل خطة القضاء بالقبائل ،ويسدي إليهم نصائحه وتوجيهاته.

تساؤالت وانتقادات

من هذه الظهائر التي أرشنا إليها سال ًفا ظهري يقر به السلطان موالي احلسن الفقيه السيد احلسني بن
موصيا إياه بالتسوية بني
أمحد ترينت عىل القضاء بقبيلة بني توزين  -بدائرة الريف من إقليم الناظور-
ً
اخلصمني والتزام مذهب اإلمام مالك بن أنس يف األحكام(.((2
 17متت سفرة باتنوتر إىل فاس سنة  1889يف ظروف ختوف الدبلوماسية الفرنسية من مؤازرة أملانيا لتجديد التحالف الثالثي بني إنكلرتا
وإيطاليا وإسبانيا .فدفعها ذلك إىل التخيل عن لغة التهديد العسكري ،وتعويضه بأسلوب املناورة ،التي احتاجت إىل مجع أكرب قدر من
املعلومات عن املغرب .ويف هذا اإلطار تم تكليف لويت بمهمة الوصف/التجسس.

18 Pierre Loti, Au Maroc, présentation de Denise Brahimi (Paris: La Boîte à documents, 1988), p. 95.
 19فايزغريبر ) ،)1946-1868( (F. Weisgerberطبيب أملاين ،كان يرافق املحالت املخزنية ،األمر الذي سمح له بجمع معلومات دقيقة
عن احلوادث التي عرفها املغرب ،وخاصة يف عهد املوىل عبد العزيز واملوىل عبد احلفيظ .وقد أشار إليه لوي أرنو ) (Louis Arnaudعند حديثه

عن حملة السلطان املوىل عبد العزيز سنة  ،1897التي كانت يف مهمة يف حدود تادلة والشاوية ،وتكلف بمعاجلة مرض الوزير بامحاد .انظر:

Louis Arnaud, Au temps des Mehallas, ou le Maroc de 1860 à 1912 (Casablanca: Éditions Atlantides, 1932), p. 126.
20 Frédéric Weisgerber, Au seuil du Maroc moderne, notes et documents (Rabat: Les Éditions la Porte, 1947).

 21املصدر نفسه ،ص .96
 22عبد الوهاب بن منصور ،معد ،الوثائق ،مج ( 3الرباط :مديرية الوثائق امللكية ،)1976 ،ص .463
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وبخصوص قبائل األنجرة ،كتب أعياهنا رسالة إىل وزير اخلارجية السيد حممد بركاش ،تتعلق بطغيان
مغريب حمتم بالربتغال وتعكريه صفو اهلناء يف القبيلة« ،يلتمسون منه أن يتخابر مع السفري الربتوكايل،
بقصد وضع حد للتوتر السائد بالقبيلة بسبب هذا الشخص الذي يدعي محاية دولته»(.((2

إذا كان تاريخ العالقة بني السلطة والقبائل يتأرجح بني االستقرار واالضطراب ،فهل التمرد والثورة ،يف
منطق لويت وغريه ،دليالن عىل غياب اإلدارة والدولة؟ أمل توجد الدولة ملواجهة التمرد والثورة ،وضبط
إيقاع التوازن املجتمعي؟ أال تستدعي االنتفاضات ،نظر ًيا ،رضورة وجود جهاز سيايس يتم االختالف
معه يف قضية من القضايا املتعلقة بالتسيري والتدبري؟ أال يمكن القول ً
أيضا إن حاالت «االنفالت األمني»
منحت السلطة مسوغات الوجود من خالل احلركات التي كانت تُصنف ضمن عمليات الضبط التأديبية
ُ
ضد ما يمكن نعته ،يف األدبيات املخزنية،
بـ«الف َّساد»(.((2

من جانب آخر ،كان املخزن ،عرب عيونه وجواسيسه ،يدرك تفاصيل اخلالفات والرصاعات بني القبائل،
فكان يرتاخى أحيانًا يف التدخل حللها ،بغية إجياد حالة من الفوىض التي تستدعي تدخله ووساطته،
واالعرتاف بدوره السيايس والرمزي .وكان اهلدف األخري ،بالنسبة إليه« ،استتباب األمن بربوع البالد،
ألن سيادته تؤدي إىل االزدهار الذي خيلق ً
فائضا للقيمة ،تدفع منه الرضائب»(.((2

كام يمكن القول ،باملعنى نفسه ،إن القبائل والزعامات املنتفضة كانت تروم لفت انتباه الدولة إىل
مشكالهتا األمنية واجلبائية ،وهو ما يدل يف حد ذاته عىل عدم إمكان جتاوز أدوارها التارخيية ،وكانت ترى
يف عالقتها بالدولة ً
رشا ال بد منه .وهكذا ،فإن «مجيع الرصاعات التي خاضتها قبائل زمور مع املخزن
بعضا من ّ
كانت تبتدئ بمقاومة عنيفة وتنتهي بطلب الشفاعة»( .((2وال شك أن ً
منظري «االستقالل» عن
اإلدارة املخزنية ،كان ،من جهة يثبت االنتفاضة والفوىض ورفض االنصياع لقرارات السلطة ،ومن جهة
أخرىّ ،
غالبا ما كانت السلطة تقبله برىض وارتياح.
يتنكر لطلب الشفاعة ،كرمز للتبعية واإلحلاق الذي ً

وحتول من جمرد أديب انطباعي إىل واصف دقيق لقبائل زمور التي كانت
وقريبا من هذا املعنى استدرك لويتّ ،
ً
يف انتفاضة مفتوحة ضد حكومة فاس والسلطان نفسه عندما يرحل بصحبة  30.000رجل يتفادى
منطقة استقرارها(.((2
تعرتف القبائل الثائرة ،يف منطق لويت ،بسيادة السلطان ،لكنها تنتفض ضد الضغط الرضيبي الذي يامرسه
القواد( .((2وعندما تتعرض قوافل وممثلو املخزن للنهب ،فإن ذلك ال يدل عىل االحتجاج ضد السلطة
بقدر ما هو نفور ملستلزمات االنصياع هلا من قبيل أداء الرسوم الواجبة( .((2وبخصوص هذه املجموعة

 23عبد الوهاب بن منصور ،معد ،الوثائق ،مج ( 4الرباط :مديرية الوثائق امللكية ،)1977 ،ص  .451-450وقد أورد يف آخر
الرسالة ،ص .451
 24عبارة الفساد كان يطلقها املخزن عىل من كان يسعى إىل الفساد األمني والسيايس واالقتصادي وعىل املعارضني السياسيني والرافضني
المتثال قراراته اجلبائية وغريها.
 25مصطفى بوشعراء ،عالقة املخزن بأحواز سال :قبيلة بني أحسن( 1912-1860 ،الرباط :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،)1996 ،
ص .64
26 Rahma Bourqia, «La Caïdité chez les tribus Zemmour au 19éme siécle,» Bulletin économique et social du Maroc,
no. 158 (1986), p. 138.
27 Loti, p. 95.

 28املصدر نفسه ،ص .204-203

29 Rahma Bourqia, «Vol, pillage et banditisme dans le Maroc du XIXe siècle,» Hespéris Tamuda, vol. 191, no. 2 (1991),
p. 263.
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القبلية ،احتاجت السلطة إىل تسيري إداري خاص ،اهتم بتعيني واحد وعرشين قائدً ا لكل جمموعة( ،((3وهو
تقسيم هيدف إىل حتقيق أكرب درجة من الضبط املجايل لرمزية امتداد السلطة اإلدارية ،ومراقبة األخطار
التي يمكن أن تثريها القبيلة أمام السلطة املخزنية.

الدولة ومسألتا البيعة والتحكيم

حاولت الكتابات الوطنية تأكيدَ وجود دولة مغربية ،معتمد ًة يف ذلك عىل الوثيقة التارخيية ،وما حتمله
هذه األخرية من مضامني سياسية وإدارية ،ومنها كتابات حممد احلبايب( ((3وجرمان عياش( ((3وحممد عابد
اجلابري( ((3وأمحد التوفيق( ((3وغريهم .وأكدت مبدأ خصوصية النظام السيايس واإلداري والقانوين
(((3
وختول
ملؤسسة السلطان ،وقالت إن «القانون املغريب مل يعرف إلاّ سلطة وحيدة ممثّلة يف سلطة األمة» ّ .
هذه األخرية للسلطان إرادة الفعل املقيد بعنارص منضبطة ،تأسست ،عرب خمتلف العصور ،عىل منطق
البيعة وااللتزامات املتبادلة بني األطراف املتعاقدة باملعروف.

تُعترب أي مقاربة ملفهوم الدولة املغربية غري ذات فائدة إذا تم تناوهلا بمنظار متاثيل مع نموذج الدولة القومية
يف دول أوروبا الغربية خالل القرن التاسع عرش ،بل «إن لغة املخزن ..جمرد خزان لرموز ذات دالالت تعبرّ
عن تصورات خاصة ..إن ما تدل عليه هنا هو أن املرشوع الذي كان حيرك السلطة املركزية منذ قيامها عىل
أساس ديني هو مرشوع تأسيس الدولة اإلسالميةّ ،مما جيعل الوحدة املغربية هنا هي بالدرجة األوىل وحدة
ثقافية وروحية ،يكون الدين اإلسالمي حمورها األسايس ،أكثر منها وحدة إدارية»( .((3ويفتح أمامنا هذا
مدونة األحكام السلطانية .ونكتفي بالقول،
املفهوم رضور َة مقاربة صورة الدولة اإلسالمية كام جت ّلت يف ّ
هنا ،إن «مرشوعية السلطان قائمة عىل مفهوم البيعة واإلمامة .والبيعة ،كام هو معلوم عقد بني السلطان
(((3
مدونة األحكام السلطانية طابع اإللزام،
ورعاياه ينص عىل التزامات الطرفني»  .ويكتيس العقد يف ّ
وأحيانًا اإلكراه للحفاظ عىل وحدة السلطة وجت ّنب الفوىض والفتن واالضطراب.
احت ّلت اإلشارات الرمزية مكانة متميزة يف مشهد العالقة بني السلطة وبعض القبائل التي كانت هلا
وضعيتها املجالية اخلاصة .هنا ،السلطان «ال حيكم بواسطة القائد واجلايب والرشيف فقط ،بل حيكم
بواسطة الرسالة والظهري»( .((3ضمن هذا اإلطارً ،
أيضا ،يمكننا قراءة معاين بيعة أهل تلمسان للسلطان

30 Bourqia, «La Caïdité chez les tribus Zemmour,» p. 132.
31 Mohamed Lahbabi, Le Gouvernement marocain à l’aube du XXe siècle, préf. de M. Mehdi Ben Barka, 2eme éd.
(Casablanca: Ed. maghrébines, 1975).

 32جرمان عياش ،دراسات يف تاريخ املغرب (الدار البيضاء :الرشكة املغربية للنارشين املتحدين ،)1986 ،ص .162
 33حممد عابد اجلابري ،املغرب املعارص :اخلصوصية واهلوية ،احلداثة والتنمية (الدار البيضاء ،املغرب :مؤسسة بنرشة؛ بريوت :املركز
الثقايف العريب.)1988 ،
 34أمحد التوفيق،مسامهة يف دراسة املجتمع املغريب يف القرن التاسع عرش:إينولتان ،1912-1850 ،منشورات كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بالرباط .أطروحات ورسائل؛ ( 1الدار البيضاء ،املغرب :دار النرش املغربية.)1980 ،

35 Lahbabi, p. 66.

 36رمحة بورقية ،الدولة والسلطة واملجتمع :دراسة يف الثابت واملتحول يف عالقة الدولة بالقبائل يف املغرب (بريوت :دار الطليعة،
 ،)1991ص .26
 37أمحد التوفيق« ،صلحاء وسالطني ،دينامكية السلطة يف املغرب قبل احلامية »،يف :عمر أفا [وآخرون] ،وقفات يف تاريخ املغرب:
دراسات مهداة لألستاذ إبراهيم بو طالب ،تنسيق عبد املجيد القدوري ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط .أطروحات
ورسائل؛ ( 27الرباط :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،)2001 ،ص .411
 38عبد الرمحن املوذن ،البوادي املغربية قبل االستعامر :قبائل إيناون واملخزن بني القرن السادس عرش والتاسع عرش ،منشورات كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بالرباط .رسائل وأطروحات؛ ( 29الرباط :جامعة حممد اخلامس ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،)1995 ،ص .243
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عبد الرمحن بن هشام ( )1859-1789كرمز من رموز الوحدة الثقافية والروحية بني املسلمني،
جراء هذا التضامن الذي انتهى بمعركة إيسيل،
والتداعيات التي آلت إليها العالقات املغربية الفرنسية ّ
ونتائجها السلبية عىل الطرفني.

مل يكن املخزن موجو ًدا وراء كل حجر وشجر ،ومل تكن سلطته مطلقة استبدادية ،يف صورهتا األوروبية
خالل العصور الوسطى ،العتبارات جمالية جغرافية ،وبسبب تركيبة املجتمع املغريب اإلثنية املتنوعة التي
احتاجت إىل سلطة حتكيمية حمايدة وإىل إطار مرجعي سيايس قائم عىل منطق البيعة واملوالة باملعروف.
حتدث جرمان عياش عن الوظيفة التحكيمية للمخزن كشكل من أشكال ممارسة السلطة؛ فإذا كانت
القبائل ختوض احلرب« ،فإهنا مل تكن ختوضها من أجل التسلية أو النزعة الفطرية .لقد كانت تكابدها
كجائحة مل تكن لتعرف سبل االحرتاز منها لو تُركت وشأهنا ،وهذا ما كرس احلاجة لدهيا إىل اللجوء إىل
سلطة تتجاوزها ،وتتجسد هذه السلطة يف شخص السلطان»(.((3

ّ
والممثلين
المخزن والثقافة التشاركية في تعيين القواد
يمكن القول إن بعض شيوخ الزوايا كانوا يتصدرون ألداء الدور التحكيمي نفسه العتبارات معنوية ،إلاّ
أن ذلك مل يكن ليتم من دون تفويض من السلطان« :وعندما ُينزع هذا التفويض من شيخ الزاوية ،يصبح
هو نفسه بحاجة إىل احلامية .وأبرز مثال عىل ذلك مشكلة عبد السالم الوزاين ،فقد كان يشتغل قبل سنة
1860م منصب نائب السلطان يف أقاليم الشامل ،وإقليم توات ،إلاّ أنه فقد تأثريه داخل البالط حينام أظهر
تطر ًفا أدى إىل حرب 1860-1859م ضد اإلسبان»(.((4

ما يمكن قوله يف هذا املقام هو أن املخزن ،وإن كانت قراراته تستأنس بمبدأ التشاور ،فإنه مل ِ
يبن تصوراته
السياسية واإلدارية عىل مبدأ اإلرشاك املستمر والدائم للعنارص القبلية والدينية يف صناعة القرار السيايس،
وهو ما ألغى إمكان توفري رشوط تراكم كفيلة بنشأة فئة جمتمعية ،تنافس املخزن ،وتعينه عىل بلورة رؤية
تنموية ذات عمق اجتامعي فعال وإجيايب؛ فكانت مؤسسة السلطان الثابت الوحيد الذي ال يتحول ،وما
متغريا ،من ممثّيل الزوايا والوزراء والسفراء والقواد وغريهم.
عداه ،يضحي
ً

من جانب آخر ،إذا كان القائدُ ،
ممثل السلطان يف القبيلة ،يستمد قوته ونفوذه من متثيليته للمخزن ،فإن
َ
تنزيل سلطته وممارستها عىل مستوى الواقع «ال يمكنه أن يتحقق من دون رىض قبيلته»(((4؛ ويف حالة
خاضعا لقرارات فوقية ،بل امتثل لـ«انتخابات حملية ،األمر الذي جعلهم
قبائل زمور ،مل يكن تعيني القواد
ً
حيظون بنوع من الرشعية»(.((4

بسبب الرتكيبة القبلية للمغرب ،والعمق التارخيي الذي زاد من صالبتها ،كان من الصعب تعيني القواد
مبارشة من َقبل املخزن؛ «إذ ختضع تسميتهم لعديد من املفاوضات واملشاورات ،سواء فيام بني املخزن
وممثّليه املحليني اآلخرين من قواد وأشياخ جماورين ،أم أعوانه غري الرسميني كاألرشاف .وتوازي هذه

 39عياش ،دراسات يف تاريخ املغرب ،ص .162
 40عبد اهلل العروي« ،العالقة بني الزوايا واملخزن يف مغرب القرن  »،19ترمجة نوال متزكي ،أمل ،السنة  ،8العددان ،)2001( 23-22
ص .17
 42املصدر نفسه ،ص .137

41 Bourqia, «La Caïdité chez les tribus Zemmour,» p. 137.
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املشاورات العمودية مفاوضات أفقية حملية ،فيام بني أعيان املجموعة املعنية ،بتعيني القائد اجلديد .وال
يكون التعيني يف غالب األحيان سوى إضفاء الصفة الرسمية املخزنية عىل سلطة حملية واقعية سابقة
عىل التعيني»(.((4

خضع هذا االنتخاب ملجموعة من املعايري ،ومنها معيار الثروة؛ ذلك أن هذا املنصب فرض عىل القائد
«حتمل أعباء اخلدمة املخزنية التي تلزمه بضيافة املوفدين
جمموعة من االلتزامات املادية ،ويف مقدمتها ّ
والنازلني ،ومرافقة املحال واحلركات وااللتحاق ثالث مرات عىل األقل بالقاعدة التي يوجد هبا السلطان
ألداء واجب التهنئة واهلدية بمناسبة األعياد الثالثة»(.((4

إن املجال الرتايب لـ«املرشوعية املخزنية أوسع بكثري ،يف كل الظروف ،من املجال الذي يمثّله فيه عامل
البنى احلرضية املتشعبة
دائمون أو من املجال اجلبائيْ ...بيدَ أن ّمما ُيغني فهم البنية املخزنية تكيفها مع ُ
بالنواميس املكتوبة ومع البنى القروية العاملة بأعراف مجاعية يقوم إنفاذها عىل آليات التوازن املتجدد
عىل الدوام»( .((4ويف هذا السياق مل يامرس املخزن سياسة ثابتة جتاه ممثيل القبائل من قواد ووسطاء ،كام مل
ينهج هؤالء القواد نفس درجة العالقة مع مؤسسة السلطان .وتكفي اإلشارة هنا إىل القائد ابن الغازي
الزموري؛ فقد عارص اًّ
أساسا يف إنجاح فعالية
كل من املوىل سليامن واملوىل عبد الرمحن ،وإذا كان دوره
ً
التحالف الذي أقامه مع قبائل كروان وآيت يدراسن ،التي واجهت عسكر ًيا املوىل سليامن ،فإنه سيتحول،
هو نفسه ،إىل أحد أبرز مستشاري املوىل عبد الرمحن( ،)1859-1789وهو ما يدل عىل املرونة يف تغيري
املواقع واملواقف جتاه السلطة املخزنية.
«عاجزا عن املراقبة الشاملة ملجال الدولة السيايس ،بالرغم من وجود
كان املخزن يف غالب األحيان
ً
امتدادات ومؤسسات ووسطاء قادرين عىل القيام بذلك .إن سلطة املخزن تتمظهر عرب تراتبات رمزية
وإدارية بريوقراطية تطورت ابتداء من 1860م»(.((4

الحركة العسكرية وسياسة القرب السياسي واإلداري
تعددت احلركات العسكرية يف عهد احلسن األول ( )1894 -1873نحو العديد من املجاالت احلرضية
والقروية .واستهدف هذا التعدد تأكيد الوجود املخزين وتقريب كاريزماتية السلطة ،وتوجيه إشارات
«العز والصولة» ألعداء اخلارج ومتردات الداخل .كام عرف هذا العهد تعدد العواصم وتنقلها .ووظف
احلسن األول ( )1894 -1873ذلك كإحدى اآلليات الفاعلة لرتويض املجال السيايس« ،فكل عاصمة
هي نقطة استدالل حلركة السلطان يف املجال ،ويرمز التعدد املكاين هنا إىل تعدد نقط االستدالل هذه؛ إذ
كونت ٌّ
كل من مراكش والرباط ومكناس وفاس عواصم لعرص احلسن األول»(.((4
ّ
مل تكن احلركة وسيلة جلمع الرضائب« ،بل كانت إدارة خمزنية متنقلة يعالج السلطان ،بمناسبتها ومن

 43املوذن ،ص .257
 44املصدر نفسه ،ص .255
 45مصطفى الشايب ،النخبة املخزنية يف مغرب القرن التاسع عرش ،ترمجة أمحد التوفيق (الرباط :جامعة حممد اخلامس ،منشورات كلية
اآلداب ،)1995 ،ص .23
 46اهلادي اهلروي ،القبيلة ،اإلقطاع واملخزن :مقاربة سوسيولوجية للمجتمع املغريب احلديث( 1934-1844 ،الدار البيضاء :إفريقيا
الرشق ،)2005 ،ص .142
 47بورقية ،ص .29
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خالهلا ،مشاكل خمتلف مناطق البالد معاجلة مبارشة  ...ومل يكتف احلسن األول باحلركة كوسيلة لتدعيم
سلطة الدولة املركزية ونرشها بل أضاف إىل ذلك تقسيم البالد إىل مناطق صغرى عينّ عىل كل منها قوا ًدا
وباشوات
صغارا»(.((4
ً

اجتاها واحدً ا؛ فإذا كانت حاالت االضطراب موجودة ومثبتة
مل يأخذ منحى العالقة بني الدولة والقبائل ً
مستمرا ،يصح معه القول بوجود مؤسسة السيبا ،بشكل دائم
ناموسا
يف األدبيات التارخيية ،فإهنا مل متثل
ً
ً
ومستمر عىل مستوى املجال والزمن.

شعرة معاوية بين المخزن والقبائل
مل تكن التشكيالت القبلية املغربية تتطلع إىل االستقالل ،وكان متردها يدل ،يف احلقيقة ،عىل رفضها الوهن
الذي أصاب أركان الدولة بفعل الترسبات األوروبية التي نالت من قدسية مؤسسة السلطان والدولة
وسياسيا بديلاً
جمتمعيا
مرشوعا
ورمزيتهام .ويمكن القول إن انتفاضاهتا مل تكتس طابع التنظيم ،ومل حتمل
ً
ً
ً
للنظام القائم؛ فقبائل زمور ،التي اشتهرت بانتفاضاهتا ضد املخزن احلسني ،مل ترتدد ،بعد وفاة املوىل
احلسن األول ( ،)1894-1873يف إرسال وفد من القبائل املحلية ،يتألف من «مائتي فارس ،فتربأوا
أولاً ّمما شهدته مناطق الغرب من أعامل اللصوصية قبيل وفاة املوىل احلسن ،وهنأوا ابنه وخلفه بالسلطنة
وأعلنوا له خضوعهم ،ثم رحبوا باستعدادهم لضامن عبور حملة السلطان ألراضيهم إىل فاس يف األمان
التام ،ويف اليوم نفسه ،تقدم وفد من قبيلة زعري فرفع التهاين وسلم اهلدايا إىل العاهل اجلديد»(.((4

ظلت شعرة معاوية ممتدة بني املخزن والقبائل الثائرة ،وهو ما دل عىل وجود شكل من أشكال التعاقدات
السياسية الالمرئية بني الطرفني؛ فقد كان بعض أهايل القبائل ال يرتددون يف تأجيج االضطرابات «متى
سلطانيا اتخُّ ذ لغري مصلحتهم أو حلرماهنم من حقوق اكتسبوها .وعىل العكس كانوا عونًا
تدبريا
شعروا أن
ً
ً
للسلطان يف إطفاء نريان الفتن مقابل حتريرهم من الوظائف واإلنعام عليهم بجزء من مال الدولة وبظهائر
التوقري واالحرتام»(.((5

استطاعت الدولة املغربية تدبري عنارص االختالف باحليل الدبلوماسية والرموز املعنوية والقوة املادية.
ويبدو أهنا استفادت ،من ذلك ،يف احلفاظ عىل استمرارية رمزيتها ،من خصوصيات هذه الفسيفساء ،التي
اتسمت بالتنوع والتعدد ،وأحيانًا بالرصاع املادي واملعنوي ،وهو ما أفسح أمامها جمالاً
واسعا للمناورة
ً
عىل املستوى الداخيل.

ناظرا إلى نفسه
الحاجب باحماد ومفهوم المخزن
ً
ختتلف املقاربات التي تناولت مفهوم املخزن/الدولة من زوايا متباينة ومن خالل رؤى ومرجعيات ثقافية
وأيديولوجية متعددة .وأحسب أن احلاجب الوزير بامحاد (حكم  )1900-1890تفوق وأتقن ،بشكل
َ
وصف هذه املؤسسة والعالقات التي نسجتها ،عرب سلطة القواد ،مع أطياف املجتمع املختلفة.
كبري،
 48عبد السالم احليمر ،النخبة املغربية وإشكالية التحديث (الدار البيضاء :مطبعة النجاح اجلديدة ،)2001 ،ص .115
 49خالد بن الصغري ،بريطانيا وإشكالية اإلصالح يف املغرب( 1904-1886 ،الرباط :دار أيب رقراق للطباعة والنرش،)2003 ،
ص .373
 50مصطفى بوشعراء ،االستيطان واحلامية باملغرب 4 ،1894-1863 ،ج (الرباط :املطبعة امللكية ،)1987- 1984 ،ج  ،1ص .24
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ففي إحدى أحرج اللحظات التارخيية التي مر هبا املغرب السيايس ،واملتمثّلة يف وفاة املوىل احلسن األول
( ،)1894 -1873والتهيؤ ملبايعة ابنه املوىل عبد العزيز ( ،)1943 -1878وما صاحب ذلك من تكتم
ووجه خطابه
ودسائس ورصاعات ،مجع احلاجب رموز الدولة وممثّليها عىل املستوى املركزي واإلقليميّ ،
مبارشة إىل القواد ،قائلاً « :فلتسمعوين جيدً ا أهيا القواد ،ماذا نقصد باملخزن؟ إنه خيمة كبرية ،تشبه هذه
التي نجتمع داخلها اليوم ،وحتتاج ،لبقائها قائم ًة ومقاوم ًة للعواصف ،لكل دعاماهتا الرئيسة:

عاليا .لكن جمموع
«فالسلطان هو السارية املركزية ،أو اجلذع الضخم لشجرة األرز ،الذي يرفع هذه اخليمة ً
(((5
األوتاد املبثوثة يف اجلنبات ،التي تشد احلافات املمدودة ومتنع الرياح من رفعها هم أنتم أهيا القواد. »..

بكلامت مقتضبة ،وتصوير بارع ومعبرّ  ،وبمرجعية البيئة املحلية ،تدرك خصوصيات النظام السيايس،
وحجم األخطار املحدقة به ،نجح بامحاد يف مقاربة مفهوم املخزن .ويأيت التعريف هنا من شخصية ال
يمكن اجلدال يف حنكتها السياسية وإدراكها طبيعة النظام السيايس وآلياته يف املغرب ،يف أثناء الفرتة
موضوع الدراسة .ولتوضيح «نظرية بامحاد» ،يمكننا القول إن بنية املخزن محلت صفات املرونة ،بشكل
يسمح لبناء اخليمة /الدولة بالتموج واالهتزاز ،من دون االهنيار ،وبتغيري قطع الغيار/األوتاد/القواد،
من دون النيل واملساس بالسارية املركزية/السلطان.
يمكن أن حتدث ثقوب يف اخليمة ،كام يمكن لزوابع رملية أن تؤثر يف بعض أطرفها ،أو تزيل بعض أوتادها،
لكن رسعان ما يتم تدارك األمر بإصالح الثقوب وتعيني القواد اجلدد.
صحيح أن إصالح الثقوب يذهب باجلامل األصيل للخيمة ،لكنه حيفظ هلا وظيفتها األصلية ،ويبقيها قائمة
وحمافظة عىل رمزيتها السياسية واملعنوية .كام أن فناءها الداخيل املرن يتسع للرصاعات واخلالفات الداخلية
بشكل يمنعها من االقتالع .وال شك أن السلطان/الركيزة األساسية للخيمة رشط وجوب رضوري لبقائها
منتصبة .وعندما يتوىف وتنترش شائعات حول وفاته ،جتنح القبائل نحو الفوىض وعمليات السلب والنهب،
وكأهنا ،بطريقة غري واعية ،تطلب وترغب يف سلطان جديد يؤدهبا ويسوس أمرها .ولعل ذلك أحد األسباب
التي دفعت بامحاد إىل التكتم حول وفاة املوىل احلسن األول ( )1894-1873الذي كان يف حملة باجلنوب،
ألن انتشار خرب وفاته مل يكن يعني سوى القضاء عىل عنارصها وسلب ما يف حوزهتا من مال ومتاع.

ما نستنتجه من هذه اإلشارات هو وجود نظام إداري خاص داخل املغرب ،تأسس عىل منطق تعدد
أنساق ممارسة السلطةً ،
أخذا بعني االعتبار اخلصوصيات املحلية للمجتمع املغريب يف أثناء عملية التنزيل
متيزت بتعدد الرشكاء واختالفاهتم بحسب ثنائية القبيلة/الزاوية .إلاّ أن هذا
والتنفيذ ،وهي خصوصيات ّ
التعدد مل يكتس طابع االستمرارية ،والصفة املؤسساتية ،كام متت اإلشارة إىل ذلك سال ًفا ،وهو ما أفقده
صفتي النضج والفعالية املطلوبتني يف عمليات اإلصالح الكربى.

نكتشف ،من ثنايا هذه املقدمات ،وجود اإلطار والصورة ملامرسة حكامة جيدة وفاعلة يف املجال السيايس.
وكان يف اإلمكان االرتقاء هبذه املامرسة نحو األفضل لوال الوهن البنيوي الذي الزم مؤسسة السلطان التي
افتقدت عنارص ضبط قواعد انتقال السلطة السياسية ،ويف مقدمتها تنظيم والية العهد بشكل مؤسسايت .مل
جمتمعيا يضمن هلا عنرص االستمرارية والفعالية يف قضايا
منتجا
تكن مؤسسة السلطان ،يف غالب الفرتاتً ،
ً
ظاهرا ،عىل بعض الفرتات االستثنائية ،محلت
األمة وتطلعاهتا ،بل اقترص األمر،
التدبري املشرتك هلموم ّ
ً

51 Arnaud, p. 86.
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ُ
املجتمع عىل جماراة تصوراهتا السياسية واألمنية ،مثلام حدث يف عهد املوىل إسامعيل ،حيث
السلطة
خالهلا
َ
حتكمت اهلواجس األمنية يف رسم مالمح عالقة املخزن باملجتمع .ومتثّلت أقوى صورها يف تأسيس جيش
العبيد ومسألة جتنيد احلراطني ،وما سببته من حمن للمعارضني واملخالفني.
لذا ،ال نستغرب دخول املغرب عقب وفاة السلطان مبارشة يف فوىض سياسية وأمنية واجتامعية عميقة،
تبعثرت من خالهلا عنارص الفضاء السيايس الداخيل ملدة طويلة مل هتدأ فيها عنارص األزمة إلاّ مع عهد
املوىل السلطان حممد بن عبد اهلل.

افتقد املغرب ،إذن ،الرتاكامت العميقة التي تؤهله لبناء عقد سيايس كفيل بإعطاء املعنى والغاية ملفهوم
طوعا ،يف هذا البناء ،ودافعة يف جعله
الدولة ،بالشكل الذي جيعل من مفردات املجتمع املختلفة منخرطةً ،
حالة مستمرة يف املجال والزمن.

نحو بناء حقيقي لمفهوم المخزن المغربي

املالحظ أن أغلب املقاربات وظفت مفهومها لسلطة املخزن بغية تربير قضية من القضايا ،من
من
َ
موقع الدفاع أو اهلجوم .وقمني بنا اليوم جرد خمتلف الوثائق واملراسالت ملعرفة حدود سلطة املخزن
من زاوية الناظر لنفسه واملنظور إليه؛ فإذا كانت اآلراء السالفة تندرج ضمن موقع املنظور إليه ،فال بد
من تقديم مرشوع إجابة حول زاوية الناظر لنفسه ،بإثارة سؤال أساس :كيف كان املخزن ينظر إىل ذاته
يف قضية ممارسة السلطة عىل امتداد فرتة املوىل احلسن األول واملوىل عبد العزيز؟ ويستدعي ذلك ً
أيضا
جرد النصوص والوثائق الوسيطية التي متثّل العمق احلقيقي ملعضلة ّ
تشكل الدولة ووظائفها ،والعالقات
التي نسجتها مع أطياف املجتمع ،ومدى مسامهتها يف حتقيق الرتاكامت الكفيلة بتأسيس خيارات التعاقد
املجتمعي داخل بنية الدولة.
نتحدث اليوم عن عجز الدولة واألحزاب يف حتقيق التمثيلية املجتمعية ،كام نشتكي من نفور القطاع
العريض من الشباب عن املشاركة السياسية ،واالنخراط الطوعي يف مسلسل التنمية الداخلية .ويبدو
أن اخللل موجود وكامن يف عمقنا التارخيي الطويل ،ويف نمط العالقة التي تأسست ،بداية ،عىل أسس
غري تعاقدية .نحتاج إذن إىل ممارسة حفريات عميقة يف تارخينا وذاكرتنا والتقاط عنارص الفعل اإلجيايب يف
عالقة الدولة باملجتمع والبحث عن أنامط التواصل الكفيلة برتسيخ مفهوم الدولة املواطنة.
إن ما هيمنا من خمتلف هذه التصورات هو اإلقرار بوجود نظام إداري سيايس وإداري خاص باملغرب.
صحيح أنه كان عتيقًا ويف حالة رصاع وسلم مع بعض القبائل ألسباب جبائية وأمنية ،ولكنه كان موجو ًدا
ويامرس سلطته املادية والرمزية ،ومثّل اجلهة الوحيدة التي تكلفت بعملية اإلصالحات ومن ضمنها
إرسال البعثات التعليمية إىل اخلارج ،بل إن «مجيع تدابري اإلصالح املتخذة آنئذ باملغرب ،اجلسيمة منها
والتافهة ،كانت عىل يد الدولة وحدها ،إن مل تكن عىل يد السلطان بصفته فر ًدا»(.((5

المخزن ومنطق التوازن السياسي

عرف املخزن احلسني يف فرتة حكم احلسن األول ( ،)1894-1873حتوالت يف صورته وشكله ،فقد
«انتقلت الوزارة املغربية من شكلها العتيق إىل شكل ديواين حكومي باملعنى احلديث»(.((5
 52جرمان عياش« ،إمكانيات اإلصالح وأسباب الفشل يف املغرب» ،يف :اإلصالح واملجتمع املغريب ىف القرن التاسع عرش :أيام دراسية
من  6إىل  9رجب  ،1404موافق  23-20أبريل  ،1983منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط .ندوات ومناظرات؛ 7
(الرباط :جامعة حممد اخلامس ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،)1986 ،ص .360
 53عالل الفايس ،احلركات االستقاللية يف املغرب العريب (الرباط :مطبعة الرسالة ،)1980 ،ص .86-85

مناقشات ومراجعات
المخزن في مغرب القرن التاسع عشر ،ناظرًا ومنظورًا إليه

ويبدو أن اجلهاز املخزين مل يكن منسجماً يف مواقفه من القضايا النامجة عن انفتاح املجتمع املغريب أمام
مظاهر التحديث الغريب وقد ميز جان مييج داخل اجلهاز املخزين بني تيارين :أحدمها «تقليدي ،معاد
لالنفتاح عىل أوروبا وكان خيشى  -يف اعتقاده -من التحوالت املهددة للبنية املجتمعية التقليدية ،وكان
يفضّل انغالق املغرب عىل نفسه»( .((5وكان هلذا التيار موقف معارض من توجيه البعثات التعليمية إىل
بالد أوروبا ،ومنهم وزير املالية حممد بنيس واحلاجب موسى بن أمحد ورئيس العبيد البخاري املكلف
بالسفارات اجلياليل بن أمحد ،باإلضافة إىل النائب السلطاين يف طنجة حممد اخلطيب(.((5

ّأما التيار الثاين فـ«ليربايل» منفتح عىل أوروبا ومتحمس الستلهام منتجاهتا وتنظيامهتا العسكرية واإلدارية،
وأبرز من يمثّله النائب السلطاين يف طنجة حممد بركاش والكاتب إدريس بن إدريس العمراوي وحممد
وزيرا يف عهد املوىل حممد الرابع ( )1873-1859وابنه احلسن األول (-1873
الصفار الذي أصبح
ً
 .((5( ،)1894لكن إىل أي حد يمكن احلديث عن تيارات حقيقية وفاعلة داخل اإلدارة املخزنية؟ أمل تكن
جمرد أسامء وأوراق تفاوضية يف يد السلطان يناور هبا يف أثناء ممارسة الفعل السيايس والدبلومايس؟ سؤال
حيتاج إىل حفريات يف منطق العقل السيايس ملؤسسة السلطان يف املغرب للكشف عن ثوابته وحتوالته عىل
امتداد فرتات زمنية ،تعود عىل أقل تقدير إىل فرتة الدول العصبية خالل العرص الوسيط.

تأسس أسلوب املامرسة السياسية عىل منطق استغالل التناقضات بني مكونات املخزن املركزي .وقد
مريرا بني أرستني عريقتني ،ومها آل ابن موسى البواخر الذين احتكروا خطة
عرف هذا األخري
ً
رصاعا ً
نوعا من التوازن
احلجابة ،وأوالد اجلامعي الذين تعاقبوا عىل الصدارة الوزارية« ،وبذلك خلق هبم املخزن ً
يف جهازه املركزي ،الذي كان البواخر هييمنون عىل جل مناصبه»(.((5
أدرك احلسن األول (ُ ،)1894-1873
الطموح اجلارف الذي كان يسكن حاجبه موسى بن أمحد ،كام
تنبه للدسائس التي كان يكيدها يف اخلفاء إلبعاد حممد بن العريب ،وهو ما جعله يلتفت إىل أخواله أوالد
ّ
اجلامعي من أجل «التخفيف من نفوذ البواخر وتفتري صهدهم يف اجلهاز املركزي من أجل خلق توازن
يف دواليبه»(.((5
لكن أمل تتسبب هذه املناورة يف تلغيم احلياة السياسية يف املغرب ،وخاصة بعد وفاة احلسن األول،
وانقضاض احلاجب السلطاين عىل شؤون األمر والنهي داخل دواليب السلطة املركزية ،مستغلاً حداثة
سن املوىل عبد العزيز؟
استمرت الرصاعات بني الزعامات السياسية داخل املخزن العزيزي؛ فقد ُص ّنف الوزير املنبهي ضمن
خيارات االنفتاح والعرصنة ،واشتهر بانتصاره للمقاربات اإلصالحية اإلنكليزية ،وانتهت مغامراته
السياسية باالرمتاء يف أحضان احلامية اإلنكليزية.
مل تنتج الدولة املغربية تقاليد سياسية راسخة ،ومل حتقق النضج الكايف ملامرسة أنامط إدارية فاعلة بني القاعدة
املجتمعية والقمة السياسية؛ فقد نشأ رشخ عميق يف بنية الدولة منذ فرتة العرص الوسيط ،وطرأت قطائع
عىل مستويات أفقية وعمودية ،يمكن اعتبارها حدو ًدا فاصلة ،أسست للمراحل املتعاقبة مند زمن الدول
54 Jean-Louis Miège, Le Maroc et l’Europe, 4 vols (Paris: Presses universitaires de France, 1961-1963), vol. 3: Les
Difficultés, 1830-1894 (1962), p. 109.

 55عبد السالم حيمر« ،املغرب واحلداثة »،أبحاث ،العدد  ،26ص .45
 56املصدر نفسه ،ص .45
 57عبد الرزاق الصديقي« ،أوالد اجلامعي بني اتساع السطوة واهنيار احلظوة »،يف :البحث التارخيي :جملة اجلمعية املغربية للبحث
التارخيي (الرباط :اجلمعية املغربية للبحث التارخيي  ،)2004 ،ص .43
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العصبية؛ فقد تنكرت مصمودة لإلرث املرابطي ،ومحلت بشدة عىل رموزه ومعامله احلضارية إىل درجة
يمكن القول معها إن تاريخ دولة ملتونة قرئ وأعيد إنتاجه بأعني البيدق وعبد الواحد املراكيش ،وغريمها.
من جهة أخرى أسس املرينيون دولتهم عىل أنقاض دولة مصمودة ،فغريوا النحلة واملذهب ،واستامتوا يف
تربير حكمهم السيايس من خالل املنابر التعليمية املختلفة.
كانت الدولة تريد من املجتمع أن يساير تصوراهتا السياسية والثقافية ،واستعملت لتحقيق ذلك وسائل
الرتغيب والرتهيب ،ومثّلت بذلك بنية فوقية متعالية ،رسعان ما كانت تتهاوى ،يف حلظات الوهن
التارخيي ،من دون أن جتد السند املجتمعي لتجنيبها حلظات االهنيار.
فحرمت
أمل تنته دولة حممد عيل يف مرص إىل املآل نفسه؟ أمل تكن رؤيته التنموية مفارقة للعمق املجتمعي ُ
من إمكان االستمرار والنجاعة؟ أال حتمل الدولة القطرية العربية احلديثة واملعارصة اآلليات نفسها التي
أوصلت املرشوع التنموي العريب إىل األفق املسدود؟

خاتمة

ال يمكننا مقاربة احلارض السيايس من دون اخلوض يف عمق التاريخ القريب والبعيد ،بام يسمح لنا
بالكشف عن البدايات األوىل ّ
لتشكل الصور السياسية وتطورها عىل املستوى الزمني.
ً
حمافظا عىل سامته البنيوية التي الزمته خالل القرن التاسع عرش؛
إن النظام السيايس يف املغرب مازال
فالسلطان/امللك هو حجر الزاوية يف املامرسة السياسية ،وحوله تتحلق الكتل السياسية وتأمتر بتوجيهاته.
من جانب آخر يعتمد املخزن عىل تعدد الرشكاء السياسيني ،ويتيح له ذلك القدرة عىل املناورة واستغالل
التناقضات ،وهو ما جيعل منه فاعلاً
املكونات السياسية.
سياسيا
متعاليا عىل مجيع ّ
ً
ً
تشبه حركات احلسن األول ( )1894-1873بشأن مناطق املغرب املختلفة ما يقوم به امللك حممد
السادس اليوم من معاينات ميدانية مبارشة لورش التنمية املفتوحة واملمتدة ملختلف جهات البالد التي
جرى هتميشها منذ عقود طويلة.
تعتمد امل َلكية يف املغرب عىل ثنائية التقليد واحلداثة ،وهو ما يسمح هلا بمخاطبة مجيع أطياف املجتمع
ومكوناته الفكرية واأليديولوجية والفنية.
ّ
لقد أخذ املخزن سابقًا بمبدأ التشاور يف هندسة الفضاء السيايس واإلداري عىل املستوى الداخيل.
وسمحت موجات اإلصالح التي عرفها العامل العريب ،ومنها املغرب خالل القرن التاسع عرش ،باعتامد
الدستور كإطار نظري مرجعي ينظم العالقة السياسية وحيدد االختصاصات واملهامت املتنوعة.
تتصف امللكية يف املغرب بقدرهتا الفائقة عىل التكيف مع الظروف واملستجدات ،ومتتلك كاريزما خاصة
تؤهلها لوظيفة التحكيم بني الفرقاء السياسيني واالجتامعيني ،وهو ما حيتمل أن جي ّنبه الصدمات السياسية
واألمنية العنيفة.
أال تفرس هذه املقدمات طبيعة الربيع العريب يف املغرب؟ أال يعد الوعي التارخيي وسيلة مثىل ملقاربة صور
احلارض كام قال مارك بلوك سال ًفا؟
من جانب آخر ،ما هو املدى اإلصالحي الذي يمكن أن يصل إليه النظام السيايس يف املغرب؟ وما هو
ومكونات املجتمع املدين أن تقوم به للرقي باملامرسة السياسية إىل
الدور الذي عىل األحزاب والنقابات
ّ
األفق املنشود؟ وكيف تتم املحافظة عىل املكتسبات وتطوير الوعي السيايس بالشكل الذي ّ
يمكن من
إزاحة العقبات من طريق االنتقال الديمقراطي احلقيقي؟
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علي عبد القادر علي *

السعي نحو الرخاء:
«كيف يتسنى للدول النامية
تحقيق مرحلة االنطالق االقتصادي
الكتاب

The Quest for Prosperity: How Developing Economies Can :

الكاتب

 :جستن يفو لني

مكان النرش

النارش

Take Off

 :برينستون ،الواليات املتحدة
:

مطبعة جامعة برينستون

تاريخ النرش 2012 :

عدد الصفحات322 :

مقدمة
ّ
يشتمل هذا الكتاب عىل افتتاحية
أو استهالل (ص  17 – 9باألرقام
الرومانية) ،وعرشة فصول (ص،)250 – 1
وثبت ألهم املفاهيم (ص  ،)257 – 251وقائمة
باهلوامش ،لكل فصل عىل حدة (ص – 259
مرجعا
 ،)285وقائمة باملراجع تضم 377
ً
(ص .)308 – 287
* املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة ،قطر.

يف الفصل األول ،يوضح املؤلف أنه يفهم طبيعة
للتحول
التنمية االقتصادية بأهنا «عملية مستمرة
ّ
اهليكيل ،بام يف ذلك ليس فقط االرتقاء الصناعي
والتقني والتنويع االقتصادي وإنام ً
أيضا التغريات
يف هيكل التشغيل (حيث ينتقل العامل إىل قطاعات
مرتفعة اإلنتاجية) والتغريات يف البنى التحتية»
(ص .)8كام يوضح يف الصفحة نفسها أن الكتاب
يركز عىل «التحديات الطويلة املدى التي تواجه
ص ّناع القرار ،وحياول توفري خارطة طريق للذين
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ينخرطون يف السعي نحو حتقيق الرخاء لدوهلم»
(ص.)8
عىل أساس هذا الفهم ،يقدم الكتاب مقاربة
هيكلية جديدة لتحليل التنمية ،ولصوغ السياسات
التنموية ،بدي ً
ال من املقاربة اهليكلية القديمة التي
سادت يف مخسينيات القرن العرشين وستينياته،
ومن أمهها مقاربة مدرسة التبعية التي تطورت يف
أمريكا الالتينية .ويف هذا الصدد يالحظ املؤلف
أن االختالفات املشاهدة بني دول العامل مل ترتتب
عىل توزيع غري متكافئ للقوة السياسية أو عىل
أي من عوامل عدم املرونة اخلارجة عن نطاق
ٍّ
ّ
حتكم الدول ،وإنام هي نتيجة عوامل تتعلق هبيكل
اهلبات وبعمل آلية السوق.
ويسارع املؤلف ليالحظ أن املقاربة اهليكلية القديمة
ترتب عليها ا ّتباع الدول النامية اسرتاتيجيات
وسياسات تنموية ال تتسق مع هباهتا وال ميزاهتا
النسبية ،وهي اسرتاتيجيات وسياسات متثّلت يف
سياسات إحالل الواردات الكثيفة رأس املال.
من جانب آخر ،يعبرّ املؤلف عن رفضه «اإليامن
األعمى يف الفضائل السحرية آللية األسواق احلرة
وعصمتها من الزلل» (ص.)10-9
استنا ًدا إىل قراءة الشواهد التارخيية منذ ِ
القدم،
وتطور الفكر التنموي منذ هناية احلرب العاملية
الثانية ،يتوصل املؤلف إىل نتيجة متفائلة« :أعتقد
أن يف إمكان مجيع الدول النامية ،بام فيها تلك التي
هي يف أفريقيا جنوب الصحراء ،أن تنمو بمعدل
سنوي يبلغ  8يف املئة أو أكثر وبطريقة مستمرة
لعدد من احلقب يف ظل عامل متعومل عىل الدوام»
(ص.)9

مفصل ملحتوى الكتاب
من دون حماولة رصد
ّ
يف القسم الثاين من هذه املراجعة ،سيتم إطالع
القارئ عىل تسلسل وترابط ما جاء فيه ،خدمة
هلدف تأليفه الذي أرشنا إليه أعاله.

ً
أوال :محتوى الكتاب
خصص الفصل الثاين ،الذي جاء بعنوان «معركة
وتبدل النامذج الفكرية املهيمنة»،
احلكاوي
ّ
الستعراض أهم األفكار والنظريات والنامذج
التي حاولت تفسري النمو االقتصادي الطويل
املدى ،بام يف ذلك نظريات ونامذج اقتصاديات
التنمية التي تبلورت منذ أربعينيات القرن املايض
حتت ما أسامه بول كروغامن ،احلائز جائزة نوبل
يف علوم االقتصاد« ،النظرية الراقية للتنمية»(((.
بعد هذا االستعراض توصل املؤلف إىل ثالث
مالحظات وصفها باملربكة:
 إن خمتلف املقاربات يف جمال دراسة النمواالقتصادي الطويل املدى أثارت أسئلة مهمة،
وأضاءت قضايا شائقة بشأن النمو االقتصادي،
إلاّ أن مجيعها مل تتمكن من رشح فشل خمتلف
التحول اهليكيل
األقطار ونجاحها يف عملية
ّ
واالرتقاء الصناعي.

 إن السياسات التنموية تطورت عىل الدوامعىل هدي األفكار البحثية السائدة ،بام يف ذلك
توصيات مؤسسات التمويل الدولية التي قدمت
النصح للدول النامية يف جمال السياسات.

نجاحا ُيعتد به يف جمال
 إن الدول التي حققتً
التحول اهليكيل واالرتقاء هبياكلها الصناعية مل
ّ
تتبع ،إلاّ يف حاالت نادرة ،توصيات السياسات
التي ارتكزت عىل النموذج التنموي املهيمن.

عىل أساس هذا الفهم ،يالحظ املؤلف أن «الوقت
أزف لتكملة املعرفة التنموية املرتاكمة بإطار نظري
عريض يوفر حتلي ً
هيكليا للعوامل املحددة
ال
ً
للنمو االقتصادي املستمر – وباألخص استنباط
العوامل التي ّ
متكن الدول الفقرية من االنتقال

 1انظر P. Krugman, “Towards a Counter – Counter :
Revolution in Development Theory” (Proceeding at
the World Bank Annual Conference on Development
Economics; Washington D.C., 1992).
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من مرحلة تنموية إىل أخرى ،والدول املتقدمة من
االستمرار يف خلق الفرص والثروة» (ص.)47

تناول الكتاب يف فصله الثالث ،وهو بعنوان
«التنمية االقتصادية :ودروس التجارب الفاشلة»،
أهم التجارب التنموية التي مر هبا عدد من الدول
النامية بعد نيله االستقالل السيايس .وبحسب
قراءة املؤلف للشواهد التارخيية ،متثّل فشل هذه
التجارب يف حماولة إنشاء قواعد للصناعة الثقيلة
الكثيفة رأس املال ،وهي اسرتاتيجيا تنموية تعاكس
اهلبات الطبيعية ٍّ
لكل منها ،وختالف امليزات النسبية
التي تتمتع هبا كل واحدة منها .وعىل الرغم من
أن املؤلف ركز عىل غانا مثالاً
تفصيليا ،فإن الدول
ً
األخرى املذكورة اشتملت عىل الصني (يف عهد
ماو) ،ومرص (يف عهد عبد النارص) واهلند (يف عهد
هنرو) ،وإندونيسيا (يف عهد سوكارنو) ،ومعظم
الدول يف أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا وأمريكا
الالتينية .كام يالحظ املؤلف فشل التجارب
التنموية التي فرضتها مؤسسات التمويل الدولية
منذ أوائل ثامنينيات القرن العرشين عىل الدول
النامية حتت ما عرف بسياسات «وفاق واشنطن»،
وهي سياسات مثّلت النقيض ملا اتُّبع يف املايض يف
ما يتعلق بدور الدولة يف إحداث التنمية وحتقيق
النمو االقتصادي .ويرضب املؤلف مث ً
ال لفشل
هذه السياسات بام حدث يف إلسلفادور وبريو
وكوت ديفوار وغانا (التي أشيد بتطبيقها امللتزم)،
ودول أوروبا الرشقية وروسيا.
وتناول الفصل الرابع دروس الدول التي نجحت
يف حتقيق معدالت نمو اقتصادي مرتفعة ولفرتة
نسبيا ،ونجحت يف اللحاق بالدول
زمنية طويلة ً
صناعيا .اعتمد هذا الفصل ،بعد اإلشادة،
املتقدمة
ً
عىل التقرير الذي أصدرته اللجنة الدولية للنمو
سنة  2008بعنوان «تقرير النمو :اسرتاتيجيات
للنمو املستدام والتنمية غري اإلقصائية»((( .وقد
2 Growth Commission, The Growth Report: Strategies
for Sustained Growth and Inclusive Development (www.
growthcommission.org; 2008).

عرفت اللجنة الدولية النمو االقتصادي املستدام
ّ
بأنه يتمثّل يف حتقيق متوسط معدل نمو سنوي
يساوي أو يفوق  7يف املئة ،وملدة  25عا ًما أو أكثر
منذ احلرب العاملية الثانية .لكن مل ّ
تتمكن من حتقيق
مثل هذا النمو سوى  13دولة فقط من خمتلف
أنحاء العامل .ومتعنت اللجنة يف اخلصائص املشرتكة
هلذه الدول ،ووجدت أن أهم هذه اخلصائص
متثّلت يف استغالل هذه الدول كلها لالقتصاد
العاملي ،بمعنى :االستفادة من العوملة؛ احلفاظ
تضخم
عىل بيئة اقتصادية كلية مستقرة (معدالت
ّ
غري مرتفعة ،وعجز حمتمل يف املوازنة ،ونسبة
َدين للناتج املحيل اإلمجايل يمكن متويلها بواسطة
التدفقات العادية للنقد األجنبي)؛ معدالت ادخار
نسبيا؛ االعتامد عىل آلية السوق
واستثامر مرتفعة ً
يف ختصيص املوارد؛ وجود حكومات ملتزمة
ومقتدرة وذات صدقية.
وبعد مناقشة هذه اخلصائص املشرتكة للتجارب
عينة من الدول
الناجحة يف حتقيق النمو املستدام يف ّ
النامية منذ احلرب العاملية الثانية ،خيلص املؤلف
إىل أن التحدي احلقيقي الذي يواجه ص ّناع القرار
يف الدول النامية يتمثّل يف «مساعدة القطاع اخلاص
التعرف إىل الصناعات اجلديدة التي تتسق مع
يف
ّ
امليزة النسبية لالقتصاد الوطني  ..ويف تيسري دخول
الوحدات اإلنتاجية يف الصناعات التي ّ
متكنها من
االزدهار» (ص.)101

يف الفصل اخلامس ،واستنا ًدا إىل فهم للتجارب
التنموية وللتطورات يف الفكر التنموي ،يصل
املؤلف إىل مرحلة تقديم إطاره املقرتح إلعادة
التفكري يف عملية التنمية ،وهو اإلطار الذي أسامه
«االقتصاد اهليكيل اجلديد».

ينطلق املؤلف يف هذا الفصل من املوافقة عىل
تلخيص يقول إن قصة رس النمو االقتصادي،
ومن ثم حمتوى اقتصاديات النمو ،تتمحور حول
عدد من املوضوعات تشتمل عىل « :أمهية عملية
تراكم رأس املال العيني ورأس املال البرشي؛
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تأثري العوامل التقنية يف معدل الرتاكم وعملية
خلق املعرفة وتأثريها يف اإلنتاجية؛ االعتامد
أخريا ،دور
املتداخل ملعدالت نمو خمتلف الدول؛ ً
املؤسسات االقتصادية والسياسية يف حتفيز تراكم
رأس املال واالبتكارات والتغري» (ص – 102
 .)103ومن الناحية املنهجية ،وألغراض حتليل
التنمية االقتصادية ،يقرتح املؤلف أن يبدأ التحليل
من النظر إىل «هبات القطر من عوامل اإلنتاج»،
وهو متغري معطى يف أي حلظة زمنية ،وأسايس
وقابل للتغيري .ويتوسع الفصل يف رشح أساسيات
املقاربة اهليكلية اجلديدة التي سبق للمؤلف أن
خلص أهم أفكارها يف الفصل األول (ص )15
عىل النحو التايل:

• فكرة هيكل هبات االقتصاد من عوامل اإلنتاج:
إن ما يتوفّر عليه أي اقتصاد مشاهد يف عوامل
اإلنتاج التقليدية (األرض ،والعمل ورأس
املال) ،وهو هيكل يكون عادة معطى عند نقطة
معينة ولكنه قابل للتغري مع الزمن ،حيدد
زمنية ّ
مقدرة االقتصاد املالية ،واألسعار النسبية لعوامل
اإلنتاج ،وامليزات النسبية ،وهو هيكل يتطور من
مرحلة تنموية إىل أخرى .ومن ثم ،فإن اهليكل
الصناعي ألي بلد سوف يكون خمتل ًفا بحسب
املرحلة التنموية .وحيتاج كل هيكل صناعي ملا
يالئمه من بنى حتتية لتسيري عمله ومبادالته.

• فكرة متصل مراحل التنمية :متثّل كل مرحلة من
مراحل التنمية االقتصادية نقطة يف متصل للتنمية،
من اقتصاد زراعي بدخل متخصص إىل اقتصاد
صناعي بدخل مرتفع ،وهي فكرة مقابلة لتلك
النظرة الثنائية التي تصنف االقتصادات إىل فقرية
ومتقدمة ،أو إىل دول اهلامش الصناعي ودول
املركز ،ومن ثم ينبغي للدول النامية ،يف سعيها
لالرتقاء هبيكلها الصناعي وحتسني بناها التحتية،
صناعيا.
ألاّ تتعلم من ،أو ألاّ تقلد ،الدول املتقدمة
ً

• فكرة آلية ختصيص املوارد :يف كل مرحلة

تنموية متثّل السوق اآللية األساسية للتخصيص
الفعال للموارد .إلاّ أن التنمية االقتصادية بطبعها
هي عملية ديناميكية تتطلب االرتقاء الصناعي
والتنويع ،مصحو ًبا بالتحسن يف البنى التحتية يف
كل مرحلة تنموية .مثل هذه التحسينات ينطوي
عىل تأثريات خارجية واسعة النطاق تؤثر يف تكلفة
املبادالت للوحدات اإلنتاجية والعوائد عىل رأس
املال .وبناء عليه ،فإنه إضافة إىل آلية سوق فعالة،
هنالك دور مهم للحكومة لتنسق بني الفاعلني
خصوصا يف ما يتعلق بقضايا
االقتصاديني،
ً
االستثامر ،وتوفري التحسينات الالزمة يف البنى
التحتية ،وتقديم التعويضات الالزمة التي يتطلبها
تفيش التأثريات اخلارجية.

يناقش الكتاب يف الفصل السادس عد ًدا من
قضايا السياسات االقتصادية حتت اإلطار املقرتح،
واختالفها عن ،أو توافقها مع ،السياسات
التقليدية حتت ٍّ
كل من املقاربة اهليكلية القديمة أو
املقاربة النيوكالسيكية .ويالحظ يف هذا الصدد أن
دورا اًّ
مهم للدولة يف عملية
املقاربة املقرتحة تسند ً
االرتقاء الصناعي .هذا وقد اشتملت القضايا
التطرق إليها عىل :قضية السياسة املالية
التي جرى
ّ
تفضل زيادة
(حيث ُح ِّبذت املقاربة الكينزية التي ّ
اإلنفاق احلكومي خالل األزمات االقتصادية)؛
قضية السياسات النقدية (حيث ُف ِّضل استخدامها
كام يف حالة السياسة املالية عن طريق سعر الفائدة،
ومل جي ِر حتديد موقف من قضية استقالل البنك
املركزي)؛ قضية تطوير القطاع التموييل (حيث
اقترُ ح عىل الدول النامية عدم حماكاة ما حيدث يف
الدول املتقدمة من هياكل للبنوك وأسواق املال،
وذلك مراعاة للمراحل التنموية)؛ قضية السياسة
بشأن تدفق رأس املال األجنبي (حيث ُح ِّبذت
سياسة الرتحيب باالستثامر األجنبي املبارش وتثبيط
تدفق االستثامرات املالية املضاربة)؛ قضية السياسة
التجارية (حيث ُأويص بالتحرير التدرجيي للتجارة
اخلارجية)؛ قضية االستثامر يف رأس املال البرشي
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(حيث ُأويص بصوغ اسرتاتيجيات للتعليم
والتدريب تأخذ بعني االعتبار الرتقي املتو َّقع عىل
سلم اهلياكل الصناعية) .باإلضافة إىل ذلك كله،
تطرق الفصل بالنقاش إىل قضية إدارة املوارد
ّ
العامة يف الدول الغنية باملوارد الطبيعية.

خصص الفصل السابع الذي جاء بعنوان «تطبيق
املقاربة اهليكلية اجلديدة ،مسارين وست خطوات»،
موجهات عملية لص ّناع القرار التنموي.
لتقديم ّ
تستند املوجهات العملية التي تم التوصل إليها إىل
أن هدف حتقيق نمو اقتصادي مستدام يعتمد عىل
اكتشاف اهليكل الصناعي املالئم الذي ّ
يمكن كل
دولة نامية من تنفيذ اسرتاتيجيا تنموية متوافقة مع
ميزاهتا النسبية (كام تعرفها هباهتا الطبيعية وبناها
التحتية) .ويف هذا الصدد اس ُتنبطت ست خطوات
ينبغي حلكومات الدول النامية ا ّتباعها لصوغ
االسرتاتيجيا التنموية.

بالتعرف إىل
اخلطوة األوىل هي أن تقوم احلكومة
ّ
«قائمة السلع واخلدمات القابلة للتبادل التجاري
مستمرا ملدى عرشين عا ًما يف
نموا
والتي شهدت ً
ً
الدول املشاهبة هلا يف اهلبات الطبيعية ولكنها تتمتع
بدخل حقيقي للفرد أعىل (بقيمة  100دوالر ،عىل
سبيل املثال).
اخلطوة الثانية هي التخلص من القيود احلاكمة؛
فمن قائمة السلع واخلدمات القابلة للتبادل
التعرف إليها يف اخلطوة األوىل،
التجاري التي تم
ّ
يمكن احلكومة أن تعطي أولوية للصناعات التي
نشطت فيها وحدات إنتاجية حملية بطريقة تلقائية،
تتعرف إىل القيود التي متنع هذه الوحدات
وأن ّ
من حتسني نوعية املنتجات ،أو من توسيع نطاق
اإلنتاج ،أو من عدم تشجيع وحدات إنتاجية
جديدة عىل ولوج جماالت اإلنتاج وتكوين
جممعات صناعية.

اخلطوة الثالثة هي إغراء املستثمرين األجانب
خصوصا يف الصناعات التي حييط
وجذهبم،
ً

هبا قدر كبري من املخاطر نسبة إىل عدم توافر
املعلومات بشأهنا لدى الوحدات اإلنتاجية املحلية
بسبب قلة التجربة.

اخلطوة الرابعة هي تصميم عملية اكتشاف النفس؛
فبغض النظر عن قائمة السلع واخلدمات التي تم
ّ
التعرف إليها يف اخلطوة األوىل ،ربام متكنت بعض
الوحدات اإلنتاجية املحلية ،وبحسب الظروف
املحلية ،من ارتياد جماالت واعدة يف إنتاج سلع
وخدمات أخرى متوافقة مع ما يتمتع به البلد
املعني من ميزات نسبية .يف مثل هذه احلاالت،
يتوجب عىل احلكومة دعم هذه الوحدات
حتد من
اإلنتاجية ،والتخلص من القيود التي ّ
توسع اإلنتاج ودخول وحدات إنتاجية حملية يف
املجال املعني.
اخلطوة اخلامسة هي فهم قوة املناطق الصناعية
وسحرها واستيعاهبام .وللتغلب عىل القيود التي
تفرضها حالة خت ّلف البنى التحتية وضعفها ،يمكن
احلكومات يف الدول النامية إنشاء مناطق حرة
ومناطق صناعية توفر فيها بنى حتتية ذات نوعية
جيدة تكون جاذبة للوحدات اإلنتاجية األجنبية
واملحلية ،قبيل توفري مثل هذه البنى عىل مستوى
القطر ككل.

اخلطوة السادسة هي توفري حوافز للصناعات
املستهدفة؛ إذ يمكن احلكومات أن تقدم حوافز
لبعض الصناعات التي تم استنباطها يف اخلطوة
خصوصا تلك التي ينطوي نشاطها عىل
األوىل،
ً
خماطر ،أو ينطوي إنتاجها عىل معلومات يمكن
استخدامها بواسطة الغري من دون مقابل.

وقد تناول الفصل الثامن نقاش جتربتي الصني
واالحتاد السوفيايت من وجهة نظر املقاربة
اهليكلية اجلديدة ،وركز عىل توضيح كيف كانت
االسرتاتيجيات التي اتُّبعت ،قبيل اإلصالحات
االقتصادية يف ٍّ
كل منهام ،متعارضة مع امليزات
تشوهات
النسبية لالقتصادين ،وكيف أهنا أفرزت ّ
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اقتصادية مثّلت حتديات مستقبلية لص ّناع القرار
تبينت هلم أمهية تغيري االسرتاتيجيات
عندما ّ
التنموية القديمة .ويالحظ املؤلف أن التشوهات
االقتصادية التي ترتبت عىل ا ّتباع اسرتاتيجيات
وسياسات اقتصادية غري مالئمة ،والتحديات
التي فرضتها عىل ص ّناع القرار ،أثارت أسئلة
ملحة حول «رسعة اإلصالحات االقتصادية
املطلوبة وتتابعها؛ إذ ينبغي لص ّناع القرار حتقيق
مكاسب يف جمال الكفاءة االقتصادية نتيجة
القضاء عىل التشوهات املوروثة ،ولكن ينبغي
هلم يف الوقت عينه اختيار اسرتاتيجيا متوافقة
مع ‹املقاربة اهليكلية اجلديدة يف ما يتعلق باختيار
عملية االرتقاء باهليكل الصناعي وتيسريها بطريقة
قابلة لالستمرار›» (ص .)181
تصور أن عملية التنمية االقتصادية متثّل
بناء عىل ّ
متص ً
ال يضم مجيع األقطار ،من أفقرها إىل أغناها،
ُخصص الفصل التاسع الذي جاء بعنوان «تفعيل
التغري اهليكيل عىل مستويات مرتفعة للتنمية»،
للتحديات التنموية التي تواجه الدول ذات الدخل
املتوسط والدخل املرتفع .وهو يناقش التحديات
الطويلة املدى التي ينبغي لص ّناع القرار يف الدول
نجاحا يف التنمية االقتصادية،
النامية التي حققت
ً
وخصوصا الدول النامية ذات الدخل املتوسط،
ً
أخذها بعني االعتبار؛ ويتطرق إىل كيفية تعامل
بعض الدول مع مثل هذه التحديات بواسطة
سياسات تتسق مع املقاربة اهليكلية اجلديدة
بالتعرف إىل عملية النمو
وإطارها العميل املتعلق
ّ
مستعرضا بعض األمثلة من الدول
ً
وتيسريها،
املتقدمة .ويالحظ املؤلف ،يف صدد مأزق الدول
ذات الدخل املتوسط يف سعيها للحاق بالدول
ذات الدخل املرتفع ،أن مثل هذا اهلدف ينبغي ألاّ
يكون الغاية القصوى والوحيدة لص ّناع القرار؛ إذ
إن «االرتقاء التقني والصناعي املستمر والتحول
اهليكيل سيظالن أهم القوى املحركة لتعظيم الرفاه

املجتمعي ،وخلق فرص العمل ،واالستقرار
االجتامعي» (ص .)214

يف الفصل اخلتامي للكتاب ،وقد جاء بعنوان
«وصفة للرخاء االقتصادي» ،خلص املؤلف ،كام
هو متو َّقع ،أهم مكونات املقاربة اهليكلية اجلديدة،
وأفصح عن عدد من أفكاره اخلاصة املتعلقة بعلم
االقتصاد ،وال سيام يف ما يتعلق بالدول النامية.
وهيمنا يف هذا الصدد تلخيص أهم ما عبرّ عنه
املؤلف:

• التشديد عىل أن «النظريات االقتصادية املوجودة
حاليا فشلت يف توفري توصيات بشأن السياسات
ً
املالئمة للدول النامية ،عىل الرغم من اجلهود
البحثية ،بواسطة العديد من االقتصاديني العباقرة
الذين تصدوا ملثل هذه املهمة بعد نرش كتاب آدم
سميث» (ص .)236

• من الناحية املفاهيمية ،هنالك فوائد حتليلية من
فهم هبات أي اقتصاد عىل أهنا تشتمل عىل البنى
التحتية إضافة إىل املوارد الطبيعية والعامل ورأس
املال بنوعيه العيني والبرشي .كام أن هنالك فوائد
حتليلية من النظر إىل البنى التحتية عىل أهنا تشتمل
عىل املوارد املادية (كالطرق ،واملطارات ،واملوانئ،
ونظم االتصاالت ،وشبكات الطاقة ،واخلدمات
العامة األخرى) ،واملوارد املؤسسية (كاألعراف،
والقوانني ،واإلجراءات واللوائح ،والعالقات
االجتامعية ،والقيم املجتمعية) (ص.)240
• إن أخذ هيكل هبات كل قطر بعني االعتبار عند
صوغ السياسات التنموية يتطلب القيام بجهد
منهجيا ،وأصيل ،وذي عالقة
بحثي منضبط
ً
بأوضاع القطر املعني (ص .)241

حتولت من اقتصادات
• «إن مجيع الدول التي ّ
زراعية إىل اقتصادات حديثة متقدمة – بام يف ذلك
القوى الصناعية احلديثة يف رشق آسيا – توفرت
عىل حكومات قامت بمساعدة الرشكات اخلاصة
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يف التغلب عىل قضايا التنسيق والتأثريات اخلارجية
التحول اهليكيل .وإن حكومات
يف السعي نحو
ّ
الدول ذات الدخل املرتفع ال تزال تقوم بتأدية مثل
هذا الدور» (ص.)241

• مهام يكن من أمر اجلدل الدائر حول فشل
أو نجاح تطبيق السياسات الصناعية يف الدول
النامية ،وألغراض صوغ سياسات مالئمة
للمرحلة التنموية التي يمر هبا أي قطر ،جيب
تدخل احلكومات يف
التفرقة بني نوعني من أنواع ّ
الشأن التنموي« :األول هو السياسات التي تيرس
التحول اهليكيل بالتغلب عىل القيود التي تفرضها
ّ
قضايا توافر املعلومات ،والتنسيق ،والتأثريات
اخلارجية ،وهي قيود تتأتى من طبيعة عملية تطوير
والتحول
اهليكل الصناعي ،والتنويع االقتصادي،
ّ
اهليكيل  ...والثاين يتمثّل يف السياسات الرامية
إىل توفري احلامية لعدد من الوحدات اإلنتاجية
والصناعات التي يتم اختيارها بعناية يف قطاعات
جديدة متطورة أو يف قطاعات قديمة فقدت ميزهتا
النسبية» (ص .)243يف إطار هذا الفهم ،ليس
هنالك ما يمنع الدول النامية من صوغ سياسات
صناعية تتوافق مع مرحلتها التنموية وتتسق مع
ميزاهتا النسبية.
• «تتمثل أهداف قادة الدول يف احلفاظ عىل
السلطة السياسة والتمتع بسمعة حسنة يف تاريخ
دوهلم» .ومهام يكن من أمر مجاعات املصالح
التي حتيط هبم ،فإهنم عادة ما يتمتعون بقدر كبري
من حرية الترصف التي ّ
متكنهم من تغيري بلداهنم
با ّتباع األفكار النيرّ ة التي تنطوي عىل سياسات
تنموية مالئمة متى ما توافرت (ص.)250

ثان ًيا :مالحظات
ليس هنالك من شك يف األمهية العلمية هلذا
خصوصا بالنسبة إىل االقتصاديني
الكتاب،
ً

وص ّناع القرار يف الدول النامية .كام أنه ليس
متخصصا
هنالك من شك يف أن القارئ ،أكان
ً
أم غري متخصص ،سيجد متعة غري متناهية يف
ّ
االطالع عىل كتاب ُكتب بلغة رفيعة وأسلوب
مشوق ومعلومات وشواهد تطبيقية تلخص
احلالة املعرفية يف الفكر التنموي من دون تعنت
وتقعر وا ّدعاء.
ّ

يزيد من أمهية الكتاب أن مؤلفه ،مثله يف ذلك
مثل أمارتيا ِسن ،ينتمي إىل دولة نامية حققت
معجزة تنموية يف زمن ق ّلت فيه التجارب التنموية
اخلارقة .وعىل الرغم من تدريبه املهني العايل يف
أرقى مدارس االقتصاد العاملية ،مدرسة جامعة
شيكاغو ،فإن كتابه استبطن التجربة الصينية يف
مقرتحه للمقاربة اهليكلية اجلديدة التي بشرّ هبا.

من الناحية الفنية ،وكام فعل كثري من االقتصاديني
قبله ،أعاد الكاتب اكتشاف احلكمة التنموية
التي قالت هبا نظرية التنمية االقتصادية الراقية
التي تبلورت خالل أربعينيات القرن العرشين
ومخسينياته .ويف هذا الصدد يمكن القارئ احلريص
مالحظة أن الفكرة املحورية للمؤلف تتمثّل يف
اعتقاده بأن العامل ال ينقسم إىل معسكرين :الدول
املتقدمة (املركز) والدول النامية (األطراف)،
وأن العالقة بينهام تتلخص يف هيمنة املركز عىل
األمور االقتصادية الدولية وما ينطوي عىل هذه
اهليمنة من استغالل (كام قالت بذلك نظرية التبعية
التي تبلورت يف أمريكا الالتينية) ،وإنام يمكن
النظر إىل الدول عىل أهنا تصطف عىل متصل من
املراحل التنموية بحسب هباهتا الطبيعية وغري
الطبيعية ،وأن التنمية االقتصادية تعني االرتقاء
باهلياكل الصناعية.
كام سيالحظ القارئ احلريص أن حمتوى السياسات
التنموية التي قال هبا الكتاب ال ختتلف يف كثري أو
قليل ،عن تلك التي أوصت هبا نظرية التنمية
االقتصادية الراقية ،يف ما عدا إرصار املؤلف عىل
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توجيه نقد الذع ،ومتكرر ،السرتاتيجية إحالل
خصوصا يف ما ترتب عليها من
الواردات،
ً
ويالحظ يف هذا
تشوهات يف ختصيص املوارد.
َ
الصدد أن مثل هذا املوقف النقدي غري املتحفظ
ربام كان بسبب عدم ّ
اطالع املؤلف عىل ما توصل
إليه داين رودريك ،بعد تقويم منضبط للشواهد
التطبيقية ،من أنه خالل الفرتة 1973 – 1960
سجلت  42دولة نامية ،من بني  50دولة توافرت
هلا املعلومات ،معدالت نمو الدخل احلقيقي
للفرد فاقت  2.5يف املئة سنو ًيا ،وأن معظم هذه
الدول ا ّتبعت اسرتاتيجية إحالل الواردات .كام
الحظ رودريك أن ما حدث من اهنيار للنمو يف
عدد كبري من الدول النامية مل يكن مرده إىل استنفاد
اسرتاتيجية إحالل الواردات لطاقتها وإنام ألسباب
خارجة عن نطاق حتكم الدول النامية ،بام يف ذلك
التخيل عن نظام بريتون وودز ألسعار الرصف
الثابتة ،وصدمتا أسعار البرتول ،ودورات ارتفاع
واهنيار أسعار السلع األولية .وقد عبرّ رودريك
عماّ توصل إليه بمالحظة ذكية هي « :لو انتهى
العامل يف عام  1973ملا اكتسبت اسرتاتيجية إحالل
الواردات تلك السمعة السيئة» ،وهذه مالحظة
ر ّددها مؤلف الكتاب الذي نحن بصدده(((.

 3انظر كتاب داين رودريك بعنوان:

Dani Rodrik, The New Global Economy and Developing
Countries: Making Opening Work, Essay. No. 24
(Washington: Overseas Development Council, 1999), pp.
68-71.

يضاف إىل ذلك جتاهل املؤلف التطرق إىل كيفية
إدارة عملية التنمية بواسطة الدولة النشطة
املقتدرة؛ ففي حني أولت النظرية الراقية للتنمية
خاصا بالتخطيط إلحداث التنمية،
اهتام ًما
ً
صمت الكتاب عن هذا اجلانب متا ًما .وتكمن
املفارقة يف هذا الصدد يف أن اخلطوات العملية
التي متخض عنها إطار اكتشاف عملية النمو
االقتصادي وتيسريها تتطلب رصاحة ليس فقط
ً
واعيا ومتواصلاً
التزام الدولة وإنام ً
أيضا
ختطيطا ً
بواسطتها حتى تتمكن من حتقيق تطوير اهليكل
الصناعي .ويمكن فهم إغفال املؤلف هذا
اجلانب بأنه حماولة جماملة منه للمؤسسة التي
نائبا للرئيس القتصاديات التنمية
كان يعمل فيها ً
(البنك الدويل) ،وذلك قبيل تأليف الكتاب ويف
أثناء تطويره مقاربته اهليكلية اجلديدة والتبشري هبا
يف أروقة املؤسسة املحافظة.
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تندرج السياسات االستعامرية
الفرنسية يف املرشق العريب ضمن
أيديولوجيات أوروبية التمركز يف رؤية التاريخ،
تقوم عىل مقاربة الظاهرة القومية كحالة حتمل
يف طياهتا النموذج التارخيي األورويب(((،
يطبقها االستعامر بشكل طائفي يف املجتمعات
ستعمرة .ولذلك كان ال بد لسلطات
ا ُمل َ
االحتالل الفرنيس أن ت ُّعرف الثورة السورية
الكربى  1925عىل أهنا انتفاضة طائفية ،حرض
* باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
 1تيموثي ميتشل ،دراستان حول الرتاث واحلداثة ،ترمجة بشري
السباعي (القاهرة :دار مرييت ،ط.)2006 ،1

عليها اإلقطاعيون الدروز املترضرون من
السياسات االقتصادية ،وتستهدف املسيحيني
بشكل خاص.
يتصدى الباحث مايكل برفنس
) Provenceلرسد رواية الثورة السورية من
جديد ،مفندً ا التأويالت الكولونيالية وبعض
الكتابات العربية التي تناولتها ضمن السياق
االستعامري ذاته .واجلديد الذي حيمله هذا
الكتاب عن األدبيات السابقة هو أنه ال يكتفي
بالتحليل االقتصادي واالجتامعي للثورة ،وإنام
يناقش اهلوية العربية السورية من خالهلا ً
أيضا.

(M.
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األهمية والمنهجية
يعتمد الباحث يف تأرخيه عىل رسد احلوادث
والوقائع بشكل ُم َفصل ودقيق ،منطلقًا من
وجهة نظر كثري من املؤرخني مؤداها رضورة
كتابة التاريخ بام يقرتب من الرسد الروائي حتى
ال تطمس رسديات صغرية طمستها الرسدية
الكربى .ولذلك يعتمد الباحث يف مصادره
خالل روايته للثورة السورية عىل عدد ضخم من
املحفوظات الدبلوماسية الفرنسية من السجل
الوثائقي الكامل لالحتالل الفرنيس لسورية
ولبنان .وهي املحفوظات التي قدمت صورة
مبارشة عن يوميات االحتالل الحتوائها عىل
السجالت اليومية ملقاومة االستعامر ،إضافة
إىل املذكرات الشخصية لبعض قادة الثورة .أما
الصحافة ،فقد شكلت آخر املصادر ،وخاصة
صحيفة املقتبس السورية الرائجة يف تلك الفرتة
مع بعض الصحف األجنبية.
يرتكز الكتاب ً
أيضا عىل كثري من الدراسات
والكتب املتعلقة بالتاريخ السوري ،أمههام كتاب
حنا بطاطو عن طبقة الفالحني السوريني(((،
وكتاب فيليب خوري سوريا واالنتداب الفرنيس
– سياسة القومية العربية .((( 1945-1920
ويعنى ،عىل غرار الكتابني السابقني ،بدراسة
ظاهرة القومية العربية السورية ،ولكنه يركز عىل
دراستها يف الريف السوري ،وبالتحديد يف منطقة
جبل حوران خالل الثورة السورية ،ويعترب ذلك
من أهم اإلضافات التي يقدمها الكتاب عن
األدبيات السورية التي اهتمت بدراستها يف املدن
والنخب املدينية ،خاصة مع ندرة الكتابات التي
2 Hanna Batatu, Syria’s Peasantry: The descendants
of its Lesser Rural Notable and their Politics (Princeton,
N.J.: Princeton University Press).

 3فيليب خوري ،سوريا واالنتداب الفرنيس 1945-1920
(بريوت :مؤسسة األبحاث العربية.)1997 ،

تتناول طبيعة العالقة بني الريف واملدينة يف سورية
والظاهرة القومية يف الريف السوري.
عىل درب املفكر اهلندي بارثا تشاترجي ،جيد
الباحث أن الثورة السورية سمحت للسوريني
باحلفاظ عىل ذواهتم االجتامعية والثقافية املختلفة،
ختيل أنفسهم كأمة
ولكنها ساعدهتم يف النهاية عىل ّ
واحدة (ص  52و )273من خالل النظرة السلبية
ِ
ستعمر .ولكن الغائب عىل األقل عند مايكل
جتاه ا ُمل
برفنس هو جوهر دور مسألة «السيادة» يف مراحل
ّ
تشكل الدولة – األمة(((.

التطورات االجتماعية
في جبل حوران
يف مقدمة الكتاب ،يبينّ الباحث أن التغريات
االقتصادية واالجتامعية يف العقود العثامنية األخرية
دفعت إىل التوسع يف التجارة يف املناطق الريفية يف
جمال الزراعة ،والتوسع يف التعليم العثامين ليشمل
نسبيا.
الشباب املنحدرين من خلفيات متواضعة ً
 4يمكن الرجوع إىل أمهية مسألة السيادة يف ّ
تشكل القوميات
إىل أوموت أوزكرييميل ،نظريات القومية مقدمة نقدية ،ترمجة
معني اإلمام (بريوت/الدوحة :املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،ط ،)1،2013أو إىل عزمي بشارة ،يف املسألة العربية
مقدمة لبيان ديمقراطي عريب (بريوت :مركز دراسات الوحدة
العربية ،ط.)2010 ،2
يستند الباحث مايكل برفنس يف إثبات فرضيته األساسية إىل
املدارس املهتمة بدراسة أصول القوميات والتأثريات االستعامرية
يف تشكيل اهلويات الوطنية يف الدول الناشئة ما بعد احلقبة
الكولونيالية .إن من يرصد التطورات السياسية واالجتامعية
والتارخيية يف سورية ،وخاصة بخلفياهتا االجتامعية ،جيد أن هذه
الفرضية قد ال تصمد أمام انتقادات باحثي العلوم االجتامعية
واملختصني بدراسة قضايا اهلوية والقوميات .ومما قد يغيب عن
مايكل برفنس خالل مناقشـته تشـكُّ ل اجلامعة القومية يف سورية
خالل الثورة هو «تفكك اجلامعة املحلية بفعل اهلجرة من الريف
إىل املدينة واجلامعة املهنية احلرفية يف املدينة بفعل تطورات سياسية
وحروب دينية وتطور الصناعة الرأساملية» .انظر  :عزمي بشارة
يف تقديمه لكتاب اجلامعات املتخيلة :تأمالت يف أصل القومية
وانتشارها لِـ بندكت أندرسون :ترمجة ثائر ديب (بريوت؛
دمشق :دار قدمس ،)2009 ،ص  ،33وهو ما يطرح حتى يومنا
هذا تساؤالت كثرية عن اهلوية السورية.
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ولذلك سنجد أن نخب قيادات الثورة تلقت
تعليمها يف املدارس احلكومية يف أواخر القرن
التاسع عرش ،ضمن السياسات العثامنية اهلادفة إىل
ثقافيا للسلطنة العثامنية عىل
إنشاء طبقة مثقفة تتبع ً
املستويني املديني والريفي ،وذلك لضامن استمرار
والء النخب املدينية ،واحتواء قيادات املستقبل من
أبناء زعامء ووجهاء األرياف والعشائر ،وخاصة
يف املدارس العسكرية .كانت املدرسة العسكرية
الثانوية يف دمشق مقصدً ا ألبناء تلك الطبقات،
حتمل تكلفة االلتحاق
وتس ّنت الحقًا ملن يستطيع ّ
باألكاديمية العسكرية لإلمرباطورية العثامنية ،بينام
كان أبناء الطبقات الغنية يقصدون املدرسة املدنية
حمليا باسم «مكتب عنرب».
املعروفة ً

يبحث مايكل برفنس يف الفصل الثاين األوضاع
االقتصادية واالجتامعية يف منطقة حوران السورية
والعالقات التجارية بني وجهاء حوران وجتار
دمشق .وحياول يف هذا التحليل أن يرد عىل
ادعاءات السلطات الفرنسية القائلة إن املقاومة
املسلحة هي مترد مدعوم من اإلقطاعية الدرزية
املعرتضة عىل إصالحات حكومة االنتداب؛ إذ
يذكر أن سورية تعرضت يف تلك الفرتة لسنوات
عدة من اجلفاف وتراجعت املحاصيل الزراعية،
وزادت السلطات املحلية األعباء الرضيبية عىل
كاهل املزارعني .كام خضعت اللرية السورية
للفرنك الفرنيس وانخفضت قيمتها ،وهو ما
زاد يف حجم التضخم حتى أن التجار طالبوا
السلطات املحلية باستعامل اللرية الذهبية العثامنية.
وعىل الرغم من أن الظروف العامة مل تؤرش إىل
اندالع انتفاضة ضد االستعامر الفرنيس ،فإن فرض
احلكم العسكري املبارش وسوء املعاملة أذكيا لدى
السوريني احلس الوطني ومناهضة االحتالل.
يرشح الباحث كيف ّ
تشكلت قرى حوران التي
رسم حدودها نزاع أو تعاون البنى االجتامعية
التقليدية الطائفية والبدوية .وتبقى صريورة

تطور الوقائع االجتامعية للقرية مستمرة حتى
تظهر وجاهة يف القرية قادرة عىل القيادة وجذب
املهاجرين من الشباب والتمثيل يف اخلارج.
ِّ
وتشكل قوة السالح األساس الفعيل للسلطة
املحلية يف إطار املجتمع من خالل قدرهتا عىل صد
غارات البدو ،والتفاوض مع احلكومة والتجار
والقرى األخرى والبدو املحليني .وبعد أن كان
الدروز عىل هوامش املناطق اخلاضعة لسيطرة
البدو والفالحني ،ازداد عددهم بشكل كبري
مع اهلجرات الدرزية التي تلت حوادث العنف
الطائفي يف جبل لبنان سنة  ،1860إضافة إىل
عوامل أخرى ،وحتولوا إىل أسياد اجلبل وحوران.
وقد عرف املهاجرون أمهية التصدير من خالل
خربهتم يف جمال تصدير احلرير يف جبل لبنان،
متاحا يف جبل حوران ،فاجتهوا
وهو ما مل يكن ً
إىل تصدير القمح بعد أن تكيفوا وتعلموا من
جرياهنم الفالحني األصليني إنبات قمح حوران
األصيل .ومع التوسع يف تصدير القمح ،برزت
عائلة رئيسة جديدة يف صدارة جبل حوران
هي آل األطرش التي متكنت ،بزعامة إسامعيل
األطرش ،من إخضاع البدو املحليني ،وبسطت
سيطرهتا عىل اجلبل إدار ًيا واقتصاد ًيا بالقوة.
وكانت دمشق وبريوت وحيفا مقصدً ا لتصدير
تلك املنتجات الزراعية .وبالتايل ،أقام مشايخ آل
األطرش عالقات جتارية مع التجار من العائالت
بريوقراطيا
الدمشقية البارزة حديثًا والتي مل ختدم
ً
يف الدولة العثامنية – ومن هذه ُ
األرس املهايني
وسكر املسلمتان ،وعفلق وشويري املسيحيتان-
ومل ينسجوا عالقات عمل مع العائالت التجارية
البارزة .ويوضح برفنس سبب ذلك بأن من
يسميهم «النبالء الدمشقيني» استشعروا خطر
اهليمنة الدرزية عىل جبل حوران المتالكهم الثروة
وتبوئهم املناصب البريوقراطية منذ العهد العثامين.
ُّ

لقد أثمرت هذه العالقات التجارية إدماج دروز
حوران يف احلياة الدمشقية الثقافية والسياسية.
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وخالل الثورة العربية الكربى سنة ،1916
انقسم وجهاء آل األطرش يف املوقف منها ،وقد
أمد الزعامء املؤيدون هلا ،وخاصة سلطان باشا
األطرش ،اجليش العريب بالقمح واخلبز بينام
رفضوا بيعه للجيش العثامين ،إضافة إىل إمداده
بعنارص مقاتلة من جبل حوران.

انتفاضة األرياف
خيصص الكاتب الفصل الثالث ملناقشة إرهاصات
الثورة السورية الكربى ،ويوضح أن املقاومة
املحلية املسلحة ضد االستعامر الفرنيس بدأت
يف األرياف السورية متقطعة بقيادة املدينة منذ
األيام األوىل لالحتالل .واستوحت القومية
جزئيا فيها من حماريب اجليش
العربية السورية
ً
القدامى يف حكومة فيصل ،ومن ذاكرة النضال
ضد العثامنيني والوشيك ضد الفرنسيني .ولكنها
مناطقيا بعضها عن بعض .ووقّعت
كانت معزولة
ً
حكومة االنتداب مع بعض مشايخ الدروز ما
سمته «ميثاق استقالل الدروز» سنة ،1922
ّ
ينص عىل انتخاب جملس وحاكم درزي
وهو
ّ
حتت اإلرشاف العسكري الفرنيس ،ولكنه مل حيظ
بإمجاع شعبي يف اجلبل .ويف سنة  1925قدم 29
التامسا لعضو يف جملس
حمليا يف جبل حوران
ً
زعيماً ً
الشيوخ الفرنيس لالستجابة لرغبات ومطالب
األمة السورية مجعاء ،وجاء يف االلتامس أن جبل
الدروز جزء ال يتجزأ من سورية من خالل اللغة
املشرتكة والقومية الواحدة واملصالح االقتصادية
املشرتكة ،األمر الذي يوضح الوعي الوطني هلذه
النخبة املحلية وقدرهتا عىل الربط بني املطالب
الوطنية واخلصوصية املناطقية عىل حد سواء .ويف
السنة ذاهتا ،شكلت النخبة السياسية ذاهتا ،بمن
فيها أبرز شخصياهتا سلطان باشا األطرش ،ما
سمته «اجلمعية الوطنية» لرفع قائمة من املطالب
ّ
إىل املجلس املحيل يف السويداء .وقد قادت هذه

اجلمعية أبرز أشكال النشاط السيايس يف مرحلة
ما قبل الثورة ،يرسدها الباحث بالتفصيل .ومن
ثم ينتقل إىل نقل وقائع التنظيم استعدا ًدا للمقاومة
املسلحة وانتفاضة حوران .ويذكر أن الثوار
استوحوا من ذاكرهتم االنتفاضات املحلية ضد
العثامنيني وقلدوا أشكاهلا .كام استخدموا خطا ًبا
يتب ّنى لغة اخلصوصية الدرزية ومسألة الرشف
الدرزي إلقناع أهايل القرى باالنضامم إليهم.
بدأ بعدها الثوار أعامهلم العسكرية ،وأسقطوا
خالهلا طائرة استطالع فرنسية .وانضم إليهم
القرويون وعشائر بدوية (الساردية والسلوط)
كانت تعيش عىل األطراف الزراعية للجبل .ويشري
الكاتب إىل أن ال الثوار وال السلطات االستعامرية
كانوا يدركون جدية االنتفاضة يف تلك الفرتة؛ إذ
مل يكن هدف الثوار أكثر من حترير املعتقلني ،ومل
ينظر إليها الفرنسيون عىل أهنا أكثر من اضطرابات
حملية .ولكن دخول الثوار مدينة السويداء
وحمارصة القلعة ملدة شهرين ،وقصف الطائرات
الفرنسية ملحيط املدينة ،إضافة إىل انتصار الثوار يف
معركة الكفر ،كل ذلك جذب إىل االنتفاضة زعامء
الدروز املرتددين يف دخول الثورة ،وأصبح اجلبل
بأكمله يف حالة حرب.

اهتمت السلطات االستعامرية الدروز بالسلب
والنهب ،وصبغت الثورة بالطابع الطائفي حتى
أهنا اهتمت خمتار قرية خربا املسيحية األرثوذكسية
عقلة الطامي املؤيد للثورة بأنه ابن غري رشعي
ملحمود شبيل األطرش ،وبالتايل هو من الطائفة
الدرزية وابن عم سلطان باشا األطرش .كام قامت
بتسليح القرى املسيحية ،وخاصة البابوية منها ،مما
فاقم التوترات الطائفية .وعىل الرغم من معاناة
القرى املسيحية عىل أيدي الثوار ،فإن أساليب
القمع االستعامري للقرى الثائرة واملسيحية
منها كانت أكثر عن ًفا ،وهو ما يعني أن االنقسام
الطائفي مل يكن إال أكذوبة كان جوهرها تربير
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االستعامر بعد أن نصبت فرنسا نفسها عىل أهنا
حامية لـ «مسيحيي الرشق».

اتصال الريف بالمدينة
وسياسة الثورة
يناقش الباحث يف الفصل الرابع موضوع «تعبئة
املدينة» ،وكيف التحقت العاصمة دمشق
بالثورة ،ويوضح أن النخبة الدمشقية انقسمت
بني النبالء الذين يدعون إىل التفاوض والتهدئة
والنخبة املنحدرة من خلفيات جتارية وعسكرية
تدعم التحرك العسكري .وعىل الرغم من ذلك،
استطاع الزعامء الوطنيون بث احلياة يف حركة
مل يستطيعوا السيطرة عليها .وبرز من النخبة
الثورية الدمشقية أعضاء حزب الشعب الذين
رسخوا روابط رسية مع أصحاب الفكر القومي
من الدروز يف الريف اجلنويب .ويصف التحاق
دمشق بالثورة بأنه احتاد غري مسبوق بني الريف
واملدينة يف سورية .و ُيعترب االلتامس السالف
الذكر املقدم من وجهاء حوران أنه يمثّل وحدة
الريف مع املدينة كوحدة بني طرفني متساويني
ترتكز عىل العالقات التجارية.
أدى عجز فرنسا عن إنزال هزيمة بالثوار يف
السويداء إىل البحث عن حلول سلمية عن طريق
مفاوضات سالم .وبدأت املفاوضات بشأن تبادل
السجناء واألرسى ،وتكللت بالنجاح يف  14آب/
أغسطس يف قرية أم ولد يف حوران ،ولكنها أخفقت
يف توفري أوضاع حتقق مطالب كال الطرفني ،بمعنى
إهناء االنتفاضة .وقد مثل ذلك املرحلة النهائية من
عملية انتقال من التمرد املحيل إىل التمرد الوطني.
وبينام كان الدروز مشغولني يف هذه املفاوضات،
كان القوميون الدمشقيون يتفاوضون يف ما بينهم
حول دور دمشق يف االنتفاضة .ولكن ظهور
املقاومة املسلحة يف دمشق وما حوهلا دفع بالنخب

الوطنية الدمشقية القومية إىل اللحاق هبا بدلاً من
قيادهتا عىل املستوى الوطني.

ويف الفصل اخلامس ،يرسد الباحث آلية انتشار
الثورة من السويداء إىل املدن األخرى .ويوضح
كثريا من النساء الدمشقيات ،وخاصة زوجة
أن ً
القيادي يف حزب الشعب عبد الرمحن الشهبندر،
ّ
كبريا من الفعاليات املؤيدة للثورة،
نظمن عد ًدا ً
منتقدات فيها فقدان الشجاعة بني رجال دمشق
وفشل التجار يف إغالق أسواقهم بشكل كامل.
كام زار قادة الثورة العسكريون القرى يف اجلنوب
لطلب الدعم العسكري وجتنيد املقاتلني وتوزيع
البيانات التي حتض عىل الوحدة الوطنية .وعىل
الرغم من وطنية تلك الدعوات والبيانات ،فإهنا
كليا يف جنوب سورية ،وخاصة
مل تلقَ
ً
إمجاعا ً
لدى الرشكس ،بسبب سوء العالقات التارخيية
مع الدروز منذ أيام احلكم العثامين .كام قاوم
بعض مشايخ قرى مسلمة ومسيحية يف حوران
االنتفاضة ،وساعد البعض منهم الفرنسيني من
دون تعريض أنفسهم وقراهم النتقام الثوار.
املكون القومي لالنتفاضة وعدم مرشوعية
ولكن ّ
حكم االنتداب استطاعا فرض نفسيهام يف
الثورة السورية.

يرسد الباحث تفصيالت جمرى العمليات
العسكرية يف السويداء ،واملحاوالت العملية
لتكوين مقاومة مسلحة يف دمشق ضد االحتالل.
وعىل الرغم من مرور أشهر عىل اإلرضاب يف
دمشق ،واجه الدروز احلملة الفرنسية وحدهم،
وفشل القوميون الدمشقيون يف مساعدة أهايل
السويداء ،وهو ما ّ
مكن الفرنسيني من احتالل
السويداء مرة أخرى ،فانسحب الثوار إىل القرى
النائية ُ
وأرسلت عائالهتم عرب احلدود إىل رشق
األردن .أما يف مدينة محاه ،فقد شكل عدد من
حمليا هو
الضباط السابقني والزعامء الدينيني حز ًبا ً
«حزب اهلل» ملقاومة االحتالل .محل اسم احلزب
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دينيا عىل الرغم من توجهاته القومية ،وذلك
ً
طابعا ً
من أجل كسب دعم املؤسسة الدينية يف املدينة
احلزب ضابط منشق
ذات الطابع املحافظ .وقاد
َ
عن الفيلق الفرنيس -السوري فوزي القاوقجي
الذي اتصل بزعامات «حزب الشعب» يف دمشق
وعرض عليهم االحتاد بني احلزبني والتنسيق
يف شأن املقاومة املسلحة ضد االحتالل .وينقل
الباحث عن مذكرات القاوقجي أن استجابة
القوميني الدمشقيني كانت ضعيفة ومرتددة ،بينام مل
يلق القاوقجي هذه التحفظات من الثوار الدروز
يف اجلنوب .وعزا الباحث ذلك إىل التوجس
الدمشقي حيال الطابع اإلسالمي املحافظ ألهايل
مدينة محاه .وقد اعتمد القاوقجي يف مدينة محاه
عىل إقامة حتالفات وصداقات مع املؤسسات
الدينية والبدو املحليني والتجار ،مع تأييد شعبي
واسع للثوار ،وهو ما مكن الثوار من حترير مدينة
محاه بمساعدة من بدو قبيلة املوايل غري النظاميني.
ور ّدت القوات الفرنسية بقصف عنيف للمدينة،
ولكن الباحث اعترب أن العنرص احلاسم يف إهناء
الثورة يف محاه يعود إىل دور ُ
األرس الكبرية يف
محاه ،من ملاّ ك األرايض ،إذ ضغطت عىل الثوار
للخروج من املدينة يف مقابل وقف القصف
الفرنيس وإعفاء وجهاء املدينة من املسؤولية.
مل حيُل حجب السلطات االستعامرية لألخبار يف
مدينة محاه دون أن يبادر الثوار إىل تشكيل كتائب
عسكرية من مجيع أنحاء سورية؛ إذ برزت منها
كتائب ريف دمشق :فرقة حسن اخلراط يف الغوطة
الرشقية وفرقة اإلخوة عكاش يف وادي هنر بردى.
ويكشف الباحث عن ممارسات غري وطنية للثوار،
من هنب وقطع طرق وقتل ،ولكن األهايل صفحوا
نظرا إىل دورهم الوطني يف
هلم تلك املامرسات ً
مقاومة االحتالل.

عندما ازداد الضغط عىل القوات الفرنسية داخل
ووحشيا،
دمشق ،كان الرد العسكري كثي ًفا
ً

جرى خالله حرق عدد كبري من القرى ،وتنفيذ
أعامل إعدام ميدانية يف حق مئات الفالحني يف
حقوهلم وبساتينهم ،إضافة إىل إعدام عرشات
الشباب يف ساحة املرجة وترك جثثهم مشوهة.
ويف اليوم التايل ،ظهرت جثث مشوهة الثني
رشكسيا خارج باب رشقي عند
عرش جند ًيا
ً
البوابة الرشقية للمدينة القديمة ومدخلها من
ناحية الغوطة الرشقية .وقرر الثوار دخول مدينة
دمشق والسيطرة عىل قلعتها من خالل جمموعتني
مها فرقة حسن اخلراط وفرقة أخرى مؤلفة من
الدروز ورجال من الغوطة وحي امليدان .وقد
دخل الثوار حي الشاغور يف  18ترشين األول/
أكتوبر ،وحينها هتف األهايل «وصل بنو معروف»
بحامسة عىل الرغم من أن الثوار كانوا من خمتلف
أنحاء سورية ،وكان فيهم البدو .ويذكر الباحث
أن قسماً من الثوار عمد إىل قتل الجئني أرمن يف
خميم القدم بتهمة أهنم شاركوا كقوات غري نظامية
يف هنب العديد من قرى الغوطة الرشقية.
استطاع الثوار السيطرة عىل كامل أرجاء املدينة
من دون مقاومة جدية ما خال القصف العشوائي
بأسلحة العربات املصفحة .كام محى الثوار األحياء
املسيحية من حماوالت عمليات النهب والرسقة.
أما القوات الفرنسية ،فقد سحبت من بقي من
جنودها ،وعمدت إىل توسيع القصف من دون
سابق إنذار ،األمر الذي أسفر عن مقتل 1500
شخص ،وتسوية أحياء كاملة باألرض .فانسحب
الثوار من املدينة بعد يومني من السيطرة عليها،
وسارع وجهاء دمشق إىل حكومة االحتالل من
أجل وقف القصف ،ولكنها اشرتطت غرامة
مالية كبرية و 3000بندقية ،ونفى خالهلا الوجهاء
مسؤوليتهم عن الثورة ،وتوقف القصف يف
 24أكتوبر /ترشين األول ،ساد بعدها جو
من اخلالفات بني قادة الثورة يف دمشق حول
الترسع يف دخول دمشق وحتريرها بـ  250رجلاً
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فقط ،وعدم انتظار قوات املساندة من السويداء
للمشاركة يف اهلجوم.
يكشف الباحث يف الفصل السادس عن رسديات
يف السجالت الفرنسية كتبها السوريون تتحدث
عن األمة العربية السورية ،عىل الرغم من اجلدل
والنقاش بشأن قضايا املجتمع العضوي واهلوية
اإلسالمية ،ولكنها مجيعها اتفقت عىل العضوية
املشرتكة يف املجتمع السوري .جتسدت هذه
اهلوية مع وصول الثوار من السويداء للقتال يف
دمشق وتنظيم الثورة املسلحة يف ريف دمشق
لتضم خمتلف أطياف املجتمعات املحلية يف دمشق
وريفها .واشرتك يف هذه املعركة ،إضافة إىل
الدروز ،ضباط سابقون وجمموعات خمتلطة من
ّ
قطاع طرق ومهمشني وشباب مدنيني وقرويي
الغوطة ومتدينني شعبيني وبدو حمليني وأكراد.

يذكر الباحث أن قرى ريف دمشق كانت تُقصف
 أول مرة يف تارخيها -بشكل يومي باملدفعيةوالطائرات ،وهو ما اضطر أهلها إىل النزوح
وجهت إىل
عنها .ولكن التهم واجلرائم الفظيعة ِّ
امليليشيات املحلية من الالجئني األرمن والرشكس
واألكراد والقوات االستعامرية الفرنسية من شامل
أفريقيا ورشقها.

الهوية السورية
يف اخلامتة ،يعترب الكاتب أن الثورة أثبتت لسلطة
االنتداب أهنا يف حاجة إىل النخب احلرضية
السورية .ولذلك تفامهت السلطة مع النخب
من أصحاب األمالك مل يكن بينهم أعضاء من
الريف واجليش ،عىل خالف قادة الثورة ونخبها.
وقد ساعد عىل ذلك سحق التمرد وهزيمة
الثورة ونفي زعامئها إىل خارج سورية .ويستنتج
الباحث أن الثورة السورية كانت حركة شعبية
جزئيا من تطور مفاهيم متغرية
سياسية مستوحاة
ً

للمجتمع الوطني .وقد شكلت قطيعة حاسمة مع
النخب التقليدية لدمشق يف مقابل اجتذاب قادهتا
من صفوف املشايخ الريفيني والضباط العسكريني
املرسحني من اخلدمة ،وزعامء القرى واألحياء من
ّ
غري عائالت أصحاب األمالك ،مع مساعدة فئة من
الطبقة الصاعدة من عائالت التجار حي امليدان.
حافزا لتشكيل املفاهيم
وقد مثّلت الثورة السورية
ً
الشعبية للهوية العربية السورية ،ولكنها بقيت
خاضعة للظروف املحلية؛ فعندما محل املتمردون
املتخيل ،تصوروا أنه
والثوار مفاهيم املجتمع
ّ
خيصهم وحدهم ،وقد عرفوه بعالقة سلبية جتاه
املستعمر .وبام أن املفاهيم اجلديدة للهوية كانت
ذاتية التاريخ والثقافة ،فإهنا اختلفت من مكان
إىل آخر باندماجها مع توارخيهم املحلية املختلفة.
ولذلك جيادل الباحث بأن من املمكن «إجياد جممل
اهلوية الوطنية من دون الفكرة الوحدوية» .يرى
الباحث أن القاسم املشرتك بني الثوار هو مفهوم
العضوية التي يمكن أن تتوسع يف أوقات األزمات
وهتمش اخلالفات بني أعضاء املجتمع الواحد.
ويصل يف هناية الكتاب إىل النتيجة التالية ،وهي أن
عىل الرغم من فشل الثورة السورية يف هناية األمر،
فإهنا أ ّثرت بشكل دائم يف جذب املناطق املتباينة
بعضها إىل بعض ،وأحدثت التكامل بني الريف
واملدينة «حتت فكرة األمة العربية السورية وبشكل
دائم ،إذ سمحت للسوريني بتخيل أنفسهم كأمة
واحدة».

مرجعا جيدً ا وجديدً ا بشأن الثورة
ُي َع ّد الكتاب
ً
السورية الكربى يضاف إىل مكتبتها البحثية ،وال
بد ألي باحث من الرجوع إليه ،ملا يقدمه من جديد
يتعلق بنقاش قضايا املجتمع السوري وحتليلها.
لكن يعاب عىل الكتاب ركاكة أساليب الرتمجة
والصياغة والتحرير.

ً
حديثا
صدر

قيس ماضي ِف ّرو

المعرفة التاريخية في الغرب
مقاربات فلسفية وعلمية وأدبية
يشير مصطلح «التاريخ» ،بحسب هذا الكتاب ،إلى داللتين :األولى نابعة من االعتقاد بأن التاريخ
هو الماضي كله ،وأنه يتضمن جميع الحوادث المعروفة وغير المعروفة؛ والثانية تقصر
معنى التاريخ على عملية تدوين وقائع الماضي من خالل البحث عنها واستقصاء تفصيالتها
وتعليل مجرياتها واكتشاف اسبابها وسبر أغوارها .وتدور فصول هذا الكتاب على موضوع
«المعرفة التاريخية» ،فيعرض أسئلة حيوية وراهنة مثل :هل توجد حقائق تاريخية؟ ما
الشروط التي تجعلنا نعتقد أن ما نعرفه عن الماضي صحيح؟ كيف يمكن أن نؤمن أن
حجة تاريخية معينة هي حجة صحيحة؟ هل المعرفة التاريخية موضوعية؟ والكتاب،
في خالصته األخيرة ،محاولة لإلجابة عن هذه األسئلة وعن غيرها ً
خصوصا تلك التي
أيضا،
ً
تتصدى لمعرفة قوانين التاريخ التي تتحكم بمساراته وتطوراته.
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مؤلف الكتاب أستاذ الفلسفة وعلم
االجتامع والقانون يف جامعة فلورنسا
اإليطايل دانيلو زولو ،والكتاب مرتجم من
اإليطالية إىل اإلنكليزية حيث صدرت النسخة
األصلية يف سنة  .2006وللمؤلف إصدارات
عديدة يف جماله.
الكتاب ،كام يعكس عنوانه الدال ،يتناول بالبحث
املقارن ما ُأطلق عليه تعريف «عدالة املنترص»،
واملقصود به فرض القوى املنترصة أسس
خصوصا بعد انتهاء احلرب
العالقات الدولية،
ً
العاملية الثانية ،وتأسيسها هيئة األمم املتحدة.
القانون الدويل السائد حتى هناية احلرب العاملية
الثانية ،بحسب املؤلف ،كان يفرض عقوبات

سياسية واقتصادية وغري ذلك عىل الدول التي كان
ُيرى أهنا انتهكته .ومل تتوافر أي بنود يف القانون
الدويل السائد حتى ذلك احلني ملحاكمة أفراد
بتهمة انتهاكه .بل إن االتفاقات بني الدول كانت
حتى ذلك احلني تستثني األفراد من أي عقوبات.

بداية العبث بالقانون الدويل كانت يف أعقاب
احلرب العاملية األوىل ،حني سعت الواليات
حتمل
املتحدة األمريكية إىل فرض قوانني جديدة ّ
األفراد ً
أيضا ،ال الدول فقط ،مسؤولية إشعال
حروب عدوانية أو التسبب فيها عندما طالبت
بإحالة إمرباطور أملانيا إىل املحاكمة وطالبت
ليمثل أمام حمكمة تعينّ هي أفرادها.
بتسليمه ْ
مع أن تلك املحاولة مل تنجح حينئذ  ،قامت الدول
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املنترصة يف احلرب العاملية الثانية بفرض هذا البند
عندما بارشت يف تأسيس هيئة األمم املتحدة
وقامت بتشكيل حماكم نورمربغ يف أملانيا وأخرى
يف طوكيو ملحاكمة قادة الدولتني املهزومتني،
وحكم عىل عدد
وقد مثُل أمامها املئات منهمُ ،
كبري منهم باإلعدام ،ونفذت القوات األمريكية
والفرنسية والربيطانية األحكام ،يف حني أن
األحكام بحق القادة األملان الذين أرسهتم القوات
السوفياتية مل ُيعرف مداها.

مع أن املؤلف يعترب تأسيس هيئة األمم املتحدة
عم ً
ال مهماً عىل صعيد العالقات الدولية وإقامة نوع
من التوزان فيها ،فإنه ينتقد استثناء الدول املنترصة
اخلمس من أي مساءلة قانونية ،ألهنا منحت نفسها
حق النقض .هذا االستثناء منح تلك الدول حق
شن احلروب العدوانية كيفام شاءت من دون
خشية تعرضها لإلدانة والعقاب ،بل ساهم يف
قيامها بشن حروب عدوانية عىل الدول الضعيفة.
ويعطي أمثلة عدة ،منها فيتنام وأفغانستان
وغواتيامال ولبنان وكوبا والدومينيكان وغرينادا
وليبيا وبنام وغريها ،من دون نسيان العراق بكل
تأكيد ،إذ اس ُتعمل فيها من الذخرية يف فرتة قصرية
أضعاف ما اس ُتهلك يف احلرب العاملية الثانية.

يضاف إىل ذلك اختطاف الزعيم الرصيب
سلوبودان ميلوسوفتش ونقله للمثول أمام حمكمة
جرائم احلرب اخلاصة بيوغسالفيا ،حيث تويف يف
املعتقل ،وكذلك إلقاء القبض عىل صدام حسني
وحماكمته بمختلف اجلرائم وإعدامه ،إضافة
إىل قتل مئات اآلالف من العراقيني وترشيد
املاليني منهم ،ويذكر حتديدً ا جمازر مدينة الفلوجة
العراقية ،حيث استعملت قوات الغزو األمريكية
دوليا.
قنابل النابامل والفسفور املحرمة ً

من اعرتاضات املؤلف عىل التقليد املعمول به
استثناء املسؤولني عن قتل مئات اآلالف من املدنيني
إبان احلرب العاملية الثانية يف دريسدن وهريوشيام

تقريبا
وناغازاكي ،وغريها من املدن التي ُمسحت
ً
من الوجود .يضاف إىل ذلك املسؤولون عن احلملة
عىل يوغسالفيا ،حيث استمرت الغارات اجلوية
عىل املنشآت احليوية ،وكثري منها مدين ،فرتة تقارب
الثالثة أشهر من دون انقطاع .ولذا نراه يمنح مؤلفه
عنوان «عدالة املنترص».

اعرتاض املؤلف عىل واقع أن النظام اجلديد الذي
أقرته الدول اخلمس املنترصة منحها امتيازات
خاصة يكمن يف كوهنا «فوق القانون» .بعد احلرب
العاملية الثانية ،يقول املؤلف ،مل يعمم النظام الدويل
اجلديد السالم بل ساهم يف ازدياد عدوانية الدول
األقوى التي تعد ،قانونًا ،فوق القانون!
ويعرض الكاتب وجهة نظره يف خمتلف جوانب
مادة الكتاب عرب سبعة فصول هي :جتريم احلرب؛
احلرب اإلنسانية؛ كونية احلقوق واحلروب
اإلنسانية؛ احلرب الكونية االستباقية؛ مسببات
اإلرهاب؛ من نورمربغ إىل بغداد.

ومن املثري لالنتباه أن املؤلف أثرى كتابه بمراجعة
قسمها وفق كل فصل .ثم ينهي كتابه بتشبيه
املحاكم اجلنائية الدولية بمحاكم نورمربغ إىل حد
بعيد ،وبالتايل تتناقض مع القوانني واألعراف
املعمول هبا .لذا نراه يدين حتديدً ا حماكمة ٍّ
كل من
الزعيمني الرصيب والعراقي من منظور أن املحاكم
التي مثُال أمامها مل تتوافر فيها املعايري الدولية
الالزمة والضامنة ملحاكمة عادلة ،علماً بأن األول
تويف يف أثناء املحاكمة ومل يصدر بحقه أي حكم.
ويناقش املؤلف تفصيالت عمل املحاكم وقوانينها
وممارساهتا ،ويعقد مقارنة بينها وبني املحاكم السابقة
والقوانني الدولية ورشعة حقوق اإلنسان وغريها
من النقاط ذات الصلة ،ليصل إىل نتيجة عدم عدالة
تلك املحاكم ،ورضورة تقديم بدائل منها يعرضها
يف املؤلف لكننا لن نناقشها ونرتك للقارئ النظر فيها
واحلكم عىل فاعليتها ،يف عامل متغري ويمر بمرحلة
انتقالية شديدة التعقيد واخلطورة.
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املعنى احلريف ملصطلح الديمقراطية
اإلغريقي األصل معروف ،ويعني
«حكم الشعب» .لكن ماذا يعني حكم الشعب؟
كيف حيكم الشعب نفسه؟ كيف يطبق هذا الشعار
عىل أرض الواقع ،وهل ثمة من معادلة صاحلة
لكل مكان وزمان ،صاحلة لكل الشعوب أ ًيا
تكن درجة وعيها الذايت االجتامعي واالقتصادي
والسيايس والتارخيي؟
وهل تعني الديمقراطية حماربة الدِّ ين ،أي دين،
والقضاء عليه؟

هذه بعض األسئلة التي تتبادر إىل الذهن عندما
نتعامل مع املصطلح ،ونأخذ يف االعتبار التعريفات
الشعبوية التي متأل الفضاء االفرتايض.

كيف يمكن تطبيق الديمقراطية يف جمتمعات ال
تعرف معنى املصطلح؟ ثم ،هل ثمة معنى واحد
للديمقراطية ،وبالتايل هل ثمة شكل واحد؟
يف املايض ،عندما كان العامل منقسماً إىل معسكرين
رأساميل وشيوعي ،اختلفت التعريفات؛ فعلامء
االجتامع يف الغرب كانوا يطلقون عىل دوهلم أو
نظم دوهلم نظام املبادرة احلرة ،نظام االستهالك،
يسمون املعسكر املنافس
النظام الرأساميل ،وكانوا ّ
َ
املشيطن (النظام الشيوعي ،دولة الرعاية
العدو
االجتامعية)  . .إلخ.

بعد انتصار املعسكر الرأساميل ،اختلفت
التسميات؛ الرأساملية صار اسمها اقتصاد السوق،
وتضاف إليها أحيانًا صفة «االجتامعي» ،وذلك
إمعانًا يف التمويه عىل احلقيقة وتضليل القارئ
واملستمع .لكن تلك التعريفات ُأخذ هبا فرتة من
الزمن ،فتحولت تلك النظم إىل «ديمقراطية» يف
يوميا .تُضاف إىل ذلك
املعاجم السياسية املتداولة ً
إشاعة وهم أن الديمقراطية مصطلح ثابت املعنى
مل يتغري عرب العصور ،ولذا ال يزال دعاة الرأساملية
يروجون ملقولة «هناية التاريخ» ،أي إن الرأساملية
هي «حسن اخلتام» ،مع أن صاحبها الياباين
فوكوياما ختىل عنها ،واعتذر من القراء ومريديه
عىل إطالقها.
صاحب الكتاب النيوزيلندي برين ربر ،املحارض
يف كلية العلوم السياسية بجامعة أوتاغو وصاحب
مؤلفات أخرى يف جمال ختصصه ،ينفي ذلك ،وكتابه
هذا دليل تارخيي عىل تطور معنى الديمقراطية
وكيفية تطبيقها .يف الوقت نفسه ،يناقض املؤلف
معرتضا طريق القوى الليربالية
ً
تارخييا،
املادة
ً
والنيوليربالية وحماولة فرض مفهومها للمصطلح
وتعميمه ،ويكشف خطأ ادعائها أن الديمقراطية
هبة قدمتها قوى التنوير واملتنفذين من السياسيني
واالقتصاديني الرأسامليني لشعوهبم ،ويقدم أمثلة
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كثرية عىل أهنا نتاج نضال مجاهريي طويل رافقه
تقديم ضحايا وتضحيات جسام.
للوصول إىل هدفه ،عمل املؤلف عىل عرض رأيه
تارخييا ،حمل ً
ال كل
بتقسيم مراحل «الديمقراطية»
ً
مرحلة منها والقوى التي سامهت يف تشكيل املعنى
وصوغه ،وهذا موضوع الفصل األول املخصص
للحديث عن جذور املصطلح يف العامل اإلغريقي.

يف الفصول التالية ،ينتقل املؤلف إىل احلديث عن
معنى الديمقراطية يف اإلمرباطوريات التي تلت
هناية العامل اإلغريقي ،حيث بدأ العامل الروماين
اجلمهوري الذي ُعرف بقمع الديمقراطية.
وخصص املؤلف الفصل الثالث للحديث
يف املوضوع يف القرون الوسطى «األوروبية»
املعروفة بأهنا عصور الظلامت واالنتقال من النظم
اإلقطاعية إىل النظم الرأساملية.
رافق بداية استعامل املصطلح يف العصور احلديثة
اندالع الثورة اإلنكليزية ،حيث أخذ يشري إىل
التمثيل الربملاين ،وهو موضوع الفصل الرابع.

وخصص الفصل اخلامس للحديث عن
ُ
الديمقراطية ضمن إطار الثورة األمريكية وإعادة
تعريفها دستور ًيا.
يف الفصل السادس ،يعود املؤلف إىل أوروبا
ليحلل إعادة إحياء الديمقراطية ثور ًيا يف فرنسا،
وينتقل بعدها إىل عام الثورات والثورات املضادة
يف أوروبا ،أي سنة .1849/1848

يتعامل املؤ ِّلف يف الفصول الالحقة مع التوسع
الرأساميل والعوملة والدمقرطة ،ثم ينتقل إىل
نقد املصطلحات وجوهرها ،من االستغالل
وعدم املساواة والبيئة واملنافسة إىل اإلمربيالية
واحلروب واألزمات والقمع والتغرب واخلداع
الديمقراطي ،والسياقني االجتامعي واالقتصادي
للديمقراطية التمثيلية ،ثم تقنياهتا الدستورية،
وهذا كله من منظور ماركيس.

وألن املؤلف يرفض ادعاء وجود شكل واحد
للديمقراطية ،وهو ما عرضه يف الفصول السابقة،
نراه ينتقل إىل التعامل مع ما يراه من شكل جديد
هلا ،هو الديمقراطية االشرتاكية التشاركية التي
رآها يف كومونة باريس والثورة البلشفية يف روسيا
يف مطلعها قبل حتللها وتفسخها عىل يد الستالينية.
الغرب يتحدث عن الديمقراطية عىل نحو مطلق،
ويتجنب بالتايل تقديم الوصف الدقيق هلا ،أي
الديمقراطية التمثيلية ،ربام ليوحي بأنه األنموذج
الذي وجب عىل أمم العامل وشعوبه االحتذاء به
يف ادعاء غياب أي شكل حكم مالئم وأفضل.
لكن ما الديمقراطية ما دام ثمة حماوالت لتجنب
الدخول يف التفصيالت؟ املؤلف يقرتح التعريف
لينينيا:
اآليت ،من منظور ماركيس ،لكنه ليس
ً
«بإجياز ال يخُ ِل  . .شكل من احلكم (أو احلكم
الذايت) يتيح سب ً
ال معتربة تستطيع أغلبية املواطنني
كبريا يف صنع القرارات
من خالهلا أن متارس تأثري ًا ً
والسياسات».

انطال ًقا ّمما سبق عرضه والتجارب التارخيية التي
استعرضها املؤلف عرب فصول كتابه ،حيدد وجود
ثالثة أشكال من الديمقراطية عرفتها البرشية عرب
تارخيها االجتامعي السيايس ،هي :الديمقراطية
األثينية (نسبة إىل أثينا) ،والديمقراطية التمثيلية
وأخريا
التي نراها سائدة يف الدول الغربية،
ً
الديمقراطية التشاركية التي بدأت يف التشكل يف
كومونة باريس ،ومن ثم يف مطلع الثورة البلشفية
التي قىض عليها ستالني والستالينية من بعده.
يلخص املؤلف صحة رأيه وبحثه وأطروحاته
بالقول :ألن هدف الديمقراطية هو خلق مستقبل
أفضل للبرشية مجعاء ،فمن غري املمكن الوصول
إىل هذا األمر من دون دراسة النظم االجتامعية
املختلفة التي عرفتها املجتمعات البرشية.
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مؤلف الكتاب مايكل كلنغن صحايف
من مواليد دبلن  -إيرلندا ،عمل
مراس ً
ال لرابطة حق االطالع عىل املعلومات

(Association pour de droit a I'information

) (ADIومقرها العاصمة الفرنسية باريس .ساهم
يف كتابة بعض املؤلفات اإليرلندية واهلولندية عن
موضوع ختصصه ،أال وهو املعلومات الرسية ،أو
املعلومات االستخباراتية وحجبها ،ومن هنا يأيت
عنوان الكتاب.
يتناول املؤلف جمموعة من القضايا الكربى التي
روكم عليها الغبار ،عمدً ا ،ملنع ظهور احلقيقة أو
احلؤول دون نجاح البحث عنها .وقد خصص
كل فصل للحديث عن منطقة جغرافية معينة بد ًءا
مستذكرا كلامت وزير خارجية إرسائيل
بفلسطني،
ً
ورئيس وزرائها لفرتة قصرية حني قال :ما يصدمني
ويقلقني ضيق أفق قادتنا العسكريني وقرص نظرهم،
إذ يبدو أهنم يفرتضون أن إرسائيل متتلك احلق ،بل
ولربام من واجبها ،الترصف يف جمال القانون الدويل
وفق قانون الغاب  -حيث لدينا سلسلة طويلة
من الصدامات غري الصحيحة والعداءات التي
اقرتفناها والصدامات الكثرية التي أثرناها.

انطال ًقا من هذا ،يعمل املؤلف عىل متابعة
تفصيالت جرائم كربى كثرية ارتُكبت يف العامل،
لكن القوى املؤثرة ذات العالقة قررت إسدال

الستار عليها ومنع العامة من معرفة اجلناة ،مع أن
كثريا منها انكشف وانفضح يف السياق التارخيي.
ً

ال يتعامل املؤلف مع القضايا الواردة يف كتابه
رسد ًيا وإنام من منظور ما يسمى «حماربة اإلرهاب»،
حيث ترتكب دول كثرية جرائم ال حرص هلا باسم
األمن الوطني/القومي والدفاع عنه .فمقولتا
حماربة اإلرهاب ومحاية األمن الوطني/القومي
صارتا ،من منظور املؤلف ،غطاءين الرتكاب
دول حمددة ،بل وسياسيني أفرا ًدا فاسدين ،خمتلف
اجلرائم ،من التغطية عىل مؤسسات إجرامية إىل
عمليات رسية خمالفة للقوانني الوطنية والدولية،
مثل تبييض األموال وجتارة املخدرات وعمليات
خطف األفراد وقتلهم ،إضافة إىل إبادة جمموعات
كبرية من املدنيني.

املشكلة اإلضافية التي يراها الكاتب يف العالقة
هي أن الصحافة املؤسساتية ،أي التي ت َُع ّد جز ًءا
وتأثريا،
من املؤسسة احلاكمة ،وهي األكثر شهرة
ً
تصمت عن تلك اجلرائم ،أو أهنا تضعها يف خانة
حماربة اإلرهاب.
هدف الكاتب هو رفع درجة وعي القارئ هبذه
احلقائق التي يتوهم كثريون أهنم يعرفون خلفياهتا،
مفصلة.
وهو ما دفعه إىل عرض القضايا َّ
يبدأ الكاتب مؤ َّلفه بفصل أول عن فلسطني ،حيث
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يتناول بالرسد تفصيالت قضايا مهمة مل تُكشف
فضلت الصمت
خلفياهتا ،أو أن الصحافة الغربية ّ
حياهلا .من القضايا التي ُأسدل عليها الستار وجاء
املؤلف ليلفت االنتباه إليها ،قضية اهلجوم اجلوي
والبحري اإلرسائييل عىل سفينة التنصت األمريكية
لِبرِ يت ،وهي القضية التي مل تأمر اإلدارة األمريكية
بإجراء أي حتقيق بشأهنا.

من القضايا األخرى يف فلسطني ،املسكوت عنها،
هتجري احلركة الصهيونية الفلسطينيني من بالدهم
يف محالت التطهري العرقي ،وعمليات االغتيال
التي قامت هبا االستخبارات اإلرسائيلية يف دول
أوروبية ،ومنها اغتيال ممثل فتح يف باريس حممود
اهلمرشي ،وغريه العرشات .ومل حتاول أي من
الدول الغربية فتح حتقيقات جدية يف هذه اجلرائم
ومالحقة مرتكبيها .وإرسائيل مل تعرتف يو ًما هبا.
كام يتطرق املؤلف إىل قيام اجليش اإلرسائييل بقتل
أرسى احلرب املرصيني إبان العدوان الثالثي
عىل مرص سنة  ،1956فوصل عدد الضحايا
إىل نحو ألف أسري ،واملجتمع الدويل صامت.
كذلك يتناول بالتفصيل جرائم إرسائيل يف غزة،
خصوصا إبان العمليات العسكرية األخرية ضدها
ً
والتي سقط ضحيتها آالف املدنيني بني قتيل
ومصاب .كام يتعرض الكاتب لتفصيالت جمموعة
أخرى من اجلرائم الصهيونية يف فلسطني ،صمتت
عنها الصحافة ،أو أهنا مل تكرتث بمتابعة املجرمني،
ومنها عىل سبيل املثال مذبحة ِق ْب َية.

خصص املؤلف الفصل الثاين للحديث عن
عمليات إرهابية يف لندن وباريس .وهنا يؤكد
اقتناعه بأن جهازي االستخبارات اجلزائرية
والفرنسية اخرتقا املنظمة اجلزائرية املسماّ ة اجلامعة
اإلسالمية املسلحة ،وهي املنظمة التي ن ّفذت
جمموعة من العمليات يف العاصمة الفرنسية
وغريها هبدف اإلساءة إىل جبهة اإلنقاذ اإلسالمية
يف اجلزائر التي كانت قد فازت يف االنتخابات
العامة ،و ُقيض عليها عرب انقالب منسق شاركت

فيه ٌّ
كل من الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا
وبريطانيا ،وحتول إىل حرب أهلية قىض فيها نحو
مئتي ألف إنسان .ويلفت املؤلف النظر ضمن هذا
السياق إىل حقيقة أن العديد من قادة احلركات
ً
ملجأ
اإلسالمية يف البالد العربية وجدوا يف لندن
هلم ،وهو أمر مثري لالهتامم واالنتباه ،إذ نُرشت
أخبار عن عمليات إرهابية بسوائل مفجرة أو يف
تفجريات يف األحذية وما إىل ذلك ،وهي أمور مل
حتدث مصادفة ،يف نظر املؤلف.

وخصص الفصل الثالث (راحة الكف املتطلبة
ُ
للحك) للحديث عن أمور الفساد يف خمتلف
امليادين ومتظهراهتا ،فاستخدم عنوانًا له هو مثل
معروف حتى يف بالدنا العربية ،حيث تشري
احلكة يف راحة الكف إىل توقعها قبض مال! عىل
أي حال ،يقوم املؤلف بجولة يف هذا املجال ،من
فساد يف قيادة املؤمتر الوطني األفريقي يف جنوب
أفريقيا ،إىل صفقة األسلحة املعروفة باسم «صفقة
كثريا ما جتاهلتها الصحافة
الياممة» ،وأمور أخرى ً
املؤسساتية وصمتت إزاءها األجهزة القضائية
ذات العالقة ،أو تعاملت معها بخفة هدفها التكتم
عليها بد ً
ال من فضحها ومعاقبة املجرمني واجلناة.

يتناول الفصل الرابع بالبحث التفصييل اإلعداد
للعدوان األنغلو -أمريكي عىل العراق ،وإساءة
استخدام االستخبارات الوطنية لتوفري ذرائع
للعدوان ،وحتذير خبري أسلحة الدمار الشامل
الربيطاين الراحل ديفيد كيل من استخدام
االستخبارات الختالق مربرات للعدوان ،وذلك
قبل العثور عىل جثته لتوضع القضية بعد ذلك يف
خانة االنتحار.

خصص املؤلف الفصل اخلامس للحديث عن
موضوع اغتيال الرئيس األمريكي جون كنيدي،
وكذلك قتل قاتله املفرتض يل هاريف أزوالد ،فتابع
رحالت األخري يف موسكو إىل هولندا قبيل عودته
إىل بالده .هنا ،يوحي املؤلف بأن املؤسسة احلاكمة
يف واشنطن تقف وراء اغتيال الرئيس األمريكي،
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وينفي أن يكون ألزوالد أي عالقة باالستخبارات
السوفياتية.

يتحدث الفصل السادس عن الفضائح اجلنسية
التي ربطت الكنيسة الكاثوليكية بالعالقة مع
القُ صرَّ يف كل من أوروبا والواليات املتحدة
وأسرتاليا واملكسيك ،وعمليات التغطية عىل
تلك اجلرائم التي مارستها قيادات يف الكنيسة
الكاثوليكية .يضاف إىل ذلك احلديث عن كيفية
حصول نقابة العامل البولونية «التضامن» عىل
األموال ،وكيفية حصول النظم الفاشية يف أمريكا
الوسطى عىل أسلحة.
يتناول الفصل السابع واألخري األعامل اإلرهابية

يف إيرلندا ،من عمليات التفجري احلدودية
ومثيالهتا يف العاصمة اإليرلندية دبلن ومدينة
موحيا بوجود دور
ُمنغهان وغريها من اجلرائم،
ً
خفي لالستخبارات الربيطانية فيها.

ويرسد املؤلف تفصيالت مهمة بشأن هذه القضايا
وغريها ،معتمدً ا عىل شواهد وقرائن واعرتافات
عمالء استخبارات سابقني ومعلومات مرسبة،
إضافة إىل مراجع رسد أسامئها يف هناية كل فصل.

إنه كتاب مهم ملن مل يقتنع بالروايات املتداولة
بخصوص كثري من القضايا الوطنية والعاملية
البعد ،إذ حيوي تفصيالت وأسئلة كثرية تستدعي
ُ
أسئلة أكثر.

الكتاب

 :الرشق األقرب :األلفية األمريكية واإلرساليات إىل الرشق األوسط

الكاتب

 :هانز -لوكاس ِكيزر

مكان النرش

 :فيالدلفيا ،الواليات املتحدة األمريكية

النارش

Nearest East: American Millenialism and Mission to the Middle East

 :متبل ينرفستي برس /دار نرش جامعة متبل

تاريخ النرش 2012 :
عدد الصفحات226 :

بداية ،من املفيد معرفة أن مؤلف الكتاب
يدرس
بروفسور سويرسي أملاين،
ّ
التاريخ احلديث يف جامعة زيورخ السويرسية،
ويشارك يف تأليف الكثري من الكتب ،منها اإلبادة
اجلامعية األرمينية واملحرقة [اليهودية] وتركيا ما
بعد العصبية القومية ،وغريمها.
موضوع الكتاب تارخيية العالقة بني الواليات
املتحدة واملرشق العريب عرب استعراض تطورات
احلركة األلفية واإلرساليات األمريكية املرتبطة
هبذا الفكر .وقد استخدم املؤلف مصطلح «الرشق
دنوا» ،ربام يف حماولة لتج ّنب
األقرب /األكثر ًّ

استعامل املصطلح الالهويت «أرض التوراة»
عنوانًا ،ذلك أن املنطقة املقصودة تسمى يف علم
االسترشاق «الرشق األدنى» .من ناحية أخرى،
من غري املستبعد أنه قصد باملصطلح «األقرب»
فلسطني ،أي البقعة اجلغرافية الواقعة بني هنر
األردن رش ًقا والبحر األبيض املتوسط غر ًبا ،يف
إشارة غري مبارشة إىل العالقة الروحانية بني األلفية
واملرشق العريب.
املؤلف ال ينظر إىل تلك العالقة من منظور
سيايس وإنام من املنظور الالهويت األلفي الذي

206

العدد 2 / 6
خريف 2013

يميزه من املنظور املسيحاين .وهو خيوض يف
تعريف خمتلف املصطلحات لتحديد املقصود؛
فاأللفية ،بحسب املؤلف ،هي التنبؤ بعودة
املسيح أو بمجيئه الثاين وإقامة مملكة رب
الكتاب املقدس عىل األرض ،وهي اململكة التي
ستدوم ألف عام ،لكن من دون حتديد هل كان
املقصود سنة شمسية أو قمرية أو ضوئية أو أي
مقياس زمني آخر! .وألن املؤلف يتابع تطور
الهوتيا ،نراه يقسم كتابه إىل
احلركة األلفية
ً
الفصول اآلتية ذات العناوين الدالة:
 )1الواليات املتحدة األمريكية والرشق األدنى
حواىل سنة 1800
 )2البحث عن صهيون وعن السالم يف األرض:
مهامت يف أرايض الكتاب املقدس
 )3حلم وكابوس :أمريكا اإلرساليات وتركيا
الفتاة 1923-1908
 )4نفط وفلسطني  -إرسائيل ومملكة الرب
 )5خطوات أمريكية وطرق خمترصة نحو صهيون
بعد سنة 1967
الهوتيا وإنام هو عمل يرشح
ليس املؤ َّلف كتا ًبا
ً
تارخيية الفكر األلفي األمريكي وتطوره،
واملحركات الفكرية والتارخيية التي وجهته يف
طريق حمدد وليس غريه ،من خالل عالقاته باملرشق
العريب عمو ًما ،وبالتايل عالقاته برتكيا العثامنية التي
كانت حتكم أرض «الكتاب املقدس» ،واإلسالم،
وما رآه من استعصاء اجلانبني عىل التحديث
والعرصنة وفق املعايري الغربية.
من املعروف أن أمريكا ،أي الواليات املتحدة
األمريكية ،هي نتاج أورويب ،أنتجته جمموعة من
املضطهدين يف بالدهم.
البيوريتانيني الربوتستانت
َ
كثريا
ولفهم طبيعة أمريكا وفهمها لنفسها ،ومها ً
ما يردان يف الكتاب ،من املفيد للقارئ العودة إىل
مؤلفات العالمِ السوري الكبري منري العكش بشأن

أمريكا وتشكلها ،وهو ما ال يتناقض مع ما يرد
يف هذا املؤلف .وقد أعادت أمريكا إنتاج نفسها
يف الدولة الصهيونية ،األمر الذي يرشح العالقة
الروحانية بني الطرفني.
نوعا
من منظور «الفاحتني» ،كان «فتح» أمريكا ً
من اخلروج ،أي خروج بني إرسائيل من أرض
ُ
اضطهدوا ،إىل أرض
مرصايم /مرص ،حيث
كنعان ،أرض احلرية ،لكن بعد القضاء عىل أهلها
وإبادهتم ،متا ًما كام يرد يف سفر الرؤية ،وكام كرر
ذلك حديثًا الرئيس األمريكي األسبق جورج
بوش االبن عندما سوغ غزو العراق ،إذ حتدث
مع نظريه الفرنيس جاك شرياك عن معركة يأجوج
ومأجوج ،بني الرش واخلري ،لكن شرياك مل يفهم
املقصود ،فاستعان بخرباء ليرشحوا األمر له ،دو ًما
بحسب املؤ ِّلف السويرسي ،رغم صعوبة إدراك
ذلك لدى الرئيس الفرنيس الكاثوليكي.
يبدأ املؤلف كتابه برشح مكثف للتأويل املسيحي
واملصطلحات ذات العالقة ،ثم يقول :إن الفكر
األلفي األمريكي ركز يف البداية عىل أن أمريكا
هي مركز اجلغرافيا الالهوتية ()geotheological
ململكة الرب املقبلة .لكن مع تأسيس املجلس
األمريكي ملفويض اإلرساليات يف اخلارج
) (ABCFMيف بوسطن سنة  1810حتولت
املهمة الرئيسة إىل ما أطلق عليه املؤ ِّلف ،ومعه
اإلرساليات وجمالسها« ،عودة اليهود إىل
فلسطني» ،متهيدً ا ملقدم األلفية وحكم إله الكتاب
املقدس األرض وما عليها.
يوحي املؤلف بأن التحول يف عقيدة األلفية
األمريكية إىل تأسيس مملكة إله الكتاب املقدس
األلفية يف فلسطني سببه استعصاء الدولة العثامنية
عىل التحديث ،واالدعاء بمجازر األرمن وغري
ذلك ،إضافة إىل ما سماّ ه املجازر اجلامعية واملذابح
وإعادة التوطني التي كانت جتري يف الدولة
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العثامنية ،وهو ما أثار ردة فعل عصبية لدى
األلفيني األمريكيني .ويستخدم يف الوقت نفسه
معارفه الواسعة لرشح العالقة بني اإلرساليات
األمريكية من جهة والدولة العثامنية وتركيا الفتاة
واألتراك العلويني واألرمن من جهة أخرى.
من األمور اجلديرة باالهتامم واالنتباه يف هذا
الكتاب متييز املؤلف ما بعد األلفية من ما قبل األلفية
األمريكية التي ولدت بعد احلرب العاملية األوىل.
األوىل ،بحسب املؤ ِّلف ،تدعو املؤمنني إىل جعل
األرض مملكة الرب متهيدً ا ملجيء املسيح الثاين،
وهي رؤية مسيحانية إجيابية وتفاؤلية .أما الثانية،
فهي سوداوية ألن تأويلها يفرتض أن جميء املسيح
الثاين لن يتم إلاّ بعد الكوارث الكربى التي ستلحق
باألرض وبالبرشية ،وبدء حكم املسيح الدجال.
انطال ًقا من الثانية ،يفرس املؤلف التأييد املطلق الذي
تلقاه إرسائيل من هذا االجتاه ،واهلدف ليس إرضاء
اليهود وإنام تأكيد صحة تأويلهم األلفي.
من هذه املنطلقات ،يرشح املؤلف التطورات
يف أمريكا ،وقوة املسيحية الصهيونية ،واليمني
األمريكي املغرق يف رجعيته ،واحلرب الباردة،

ورهاب اإلسالم وما إىل ذلك من جتليات َم َرضية،
أي إن املؤلف يلجأ إىل رشح سياسة الواليات
املتحدة ال من منظور سيايس وإنام من منظور تأويل
الهويت حمض؛ فاأللفية ،يقول املؤ ِّلفِ ،
وجدت
قبل اكتشاف النفط يف املرشق العريب ،وهي جزء
ال يتجزأ من الوالدة األمريكية ،حيث يذكّ ر املؤلف
القارئ بمقولة الرئيس األمريكي ُودرو ولسن:
«ألمريكا امتياز حتقيق قدرها وإنقاذ العامل»!
الكتاب مسامهة وتأويل مهمني لفهم تاريخ
األلفية األمريكية وتأويالهتا ،ولفهم النظرة
األمريكية للذات ،وكذلك عالقاهتا باملرشق
العريب والسياسات األمريكية جتاه املنطقة بالعالقة
(حاليا:
مع تأسيس الكلية السورية الربوتستانتية
ً
اجلامعة األمريكية يف بريوت) ،وروبرت كولدج يف
اسطنبول يف ستينيات القرن التاسع عرش ،وكذلك
بالعالقة مع اغتصاب فلسطني ودعم إرسائيل
الكربى  . .إلخ .كام نرى أن الكتاب مهم ألنه يرشح
جوهر عالقة املؤسسات األمريكية احلاكمة ببالدنا،
وخصوصا عندما يتعلق األمر بفلسطني ،أساس
ً
مجيع املشكالت بيننا وبني الغرب االستعامري.

الكتاب

 :انحدار اإلمرباطورية الربيطانية وسقوطها ()1997-1781

الكاتب

 :بريز برندن

مكان النرش

 :لندن

النارش

The Decline and Fall of the British Empire 1781-1997

 :فنتج ُبكس

تاريخ النرش 2008 :
عدد الصفحات794 :

ثمة كتب ليس يف مقدور أي عرض
أو مراجعة أن يفياها حقها من منظور
اإلشارة إىل األمهية اخلاصة ملحتوياهتا ،وهذا واحد

منها ،مع أن أكثر من مئة صفحة فيه خمصصة
للهوامش واملراجع.
املؤ ِّلف أستاذ حمارض معروف ،متخصص
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بالتاريخ ،وله كتب عديدة يف جمال ختصصه .كتب
ً
أيضا للصحافة والتلفزيون الربيطانيني.
ييش عنوان الكتاب بعالقة ما بني الكتاب واملؤ َّلف
الضخم سقوط اإلمرباطورية الرومانية للمؤرخ
إدوراد غبن .وصاحب هذا الكتاب ال ينفي ذلك،
إذ نراه يعود إىل تلك اإلمرباطورية لعقد مقارنات،
وهو ما دفع بعض من ع ّلق عىل هذا الكتاب إىل
ً
مأخذا عليه ،لكن من دون التقليل من
تسجيله
أمهيته .يف احلقيقة ،ليس ثمة من مراجعة سلبية هلذا
السفر ،بل مجيعها ،بام يف ذلك الصادرة يف اإلعالم
ِّ
مكون
الربيطاين املحافظ الذي يشكل جز ًءا من ِّ
املؤسسة احلاكمة يف بريطانية.

قد يطرح أحد السؤال التايل :كيف متكنت
بريطانيا ،اجلزيرة الصغرية ،من حكم مئات
املاليني من البرش ،والسيطرة عىل ربع العامل،
إضافة إىل سيطرهتا عىل البحار واملحيطات
وخطوط املواصالت البحرية؟

الكتاب ميلء باملعلومات التي يمكن التفصيل فيها
أن حيوله إىل سفر حيوي آالف الصفحات ال املئات
فقط ،لكن املؤلف أفلح يف تقديم االختصار املفيد
من دون االنتقاص من حق كل طرف له احلق يف
الكالم عن معاناته عىل يد «اإلمرباطورية التي ال
تغيب عنها الشمس».

يركز الكتاب عىل اجلناة ،من الدوق احلديدي
إىل املرأة احلديدية ،أي من دوق ولنغ ُتن األول
إىل مارغريت ثاترش .ويستحرض يف الوقت نفسه
مجيع الشخصيات الرئيسة الربيطانية ذات العالقة
بجرائم اإلمرباطورية الربيطانية يف خمتلف بقاع
املعمورة ،ومنها عىل سبيل املثال باملرستون
وسالز ُبري وتشمربلني وترششل وكرزون واللورد
كيتشنر ويت إي لورنس ولفنغس ُتن ورودس .لكنه
ً
أيضا شخصيات من املستعمرات
يستجلب
السابقة لتتحدث عن األمور ذات العالقة ،ومنها
قادة إيرلندا وزعيم روديسيا اجلنوبية العنرصية إيان

سميث ،إضافة إىل قادة املستعمرات السابقة ،مثل
سعد زغلول ومجال عبد النارص واملهامتا غاندي
وجواهر الل هنرو وحممد عيل جناح وباندرنيكه
وتنكو عبد الرمحن واملطران مكاريوس وكوامي
نكروما وجومو كينياتا وروبرت موغايب.

هذا يعني أن املؤلف مل يرتك بقعة يف العامل دخلها
الربيطانيون إلاّ وتقىص ما جرى فيها ،ضمن
اإلطار املتاح له .ومن املواد التي عاجلها املؤلف
جتارة العبيد وحرب األفيون والثورة اهلندية
واملجاعة يف إيرلندا وحرب البوير يف جنوب
أفريقيا ومأساة فلسطني وتقسيم املرشق العريب،
وغري ذلك من الفظائع.
مع أن عنوان الكتاب يلتزم بالرتتيب
الكرونولوجي ،أي من استقالل املستعمرات يف
أمريكا الشاملية ووالدة الواليات املتحدة األمريكية
إىل إنزال العلم الربيطاين عن مستعمرة هونغ كونغ
بصفتها املستعمرة األخرية يف إمرباطورية كانت
وانتهت يف فرتة زمنية قصرية تثري الذهول.
ّأما كيف متكنت تلك اجلزيرة الصغرية من حكم
مناطق شاسعة من العامل ،مثل أمريكا الشاملية واهلند
ومناطق يف أفريقيا ،فهو ما يكشفه هذا الكتاب ،وما
تصمت عنه الكتب املدرسية يف اململكة املتحدة .لقد
متكنت من حكم تلك املناطق عرب اإلغارة عىل بالد
الغري وهنبها وفرض الرضائب املجحفة عىل أي مادة
ذات قيمة يف املستعمرات .يف الوقت نفسه أمهلت
متا ًما حقوق املواطنني يف تلك املستعمرات املفرتض
أهنم مواطنو اإلمرباطورية من منظور قانوين ،بل
إهنا مل تكرتث هلم عندما كانوا يتضورون ويموتون
جوعا يف أكثر من جماعة اجتاحت بعض املناطق.
ً
ِّ
يقول املؤلف :نعم لقد شقت طرق  ...إلخ،
لكن ذلك كان هبدف تسهيل استمرار استعامرها
للمناطق ،وليس خدمة لسكان املستعمرات.
الكتاب مقسم إىل  22فصلاً حتكي معاناة البرش عىل
يد اإلمرباطورية يف أمريكا الشاملية وجتارة العبيد
ويف شبه القارة اهلندية وأسرتاليا ونيوزيلندا وكندا،
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واملجاعة يف إيرلندا ،والثورة يف اهلند واحتالل
مناطق يف أفريقيا ،من القاهرة إىل مدينة الكاب يف
جنوب أفريقيا ،بام يف ذلك معاناة الشعوب يف كينيا
والسودان وساحل الذهب ونيجرييا وروديسيا
واحتاد وسط أفريقيا ،وحرب البوير وحرب الراج
الكتاب

 :خط يف الرمال :بريطانيا وفرنسا والرصاع الذي ّ
شكل الرشق األوسط

A Line in The Sand: Britain, France and the Struggle that

الكاتب

 :جيمس بار

مكان النرش

 :اململكة املتحدة

النارش

يف اهلند وحروب الفالندرز والعراق وغاليبويل
واملرشق العريب وفلسطني عىل وجه اخلصوص
إىل سنغافورة وبورما وسيالن واملاليو وجزر
اهلند الغربية وقربص وجزر الفوكالند ،انتها ًء
بمستعمرة هونغ كونغ التي خيتم هبا هذا السفر.

Shaped the Middle East

 :سايمن آند شسرت

تاريخ النرش 2011 :

عدد الصفحات454 :

املؤلف صحايف عمل يف الصفحات
السياسية جلريدة الدييل تلغراف اللندنية،
والتحق ً
أيضا بكلية سانت أنتوين الربيطانية بصفته
حمارضً ا.
عنوان الكتاب يشري إىل اخلط الذي رسمه وزير
خارجية بريطانيا مارك سايكس ووزير خارجية
فرنسا جورج بيكو يف رمال املرشق العريب ،وهو
خط يمتد من كركوك رش ًقا إىل عكا غر ًبا ،ليحدد
منطقتي هيمنتهام عىل «الرشق األوسط» بعد احلرب
العاملية الثانيةّ .أما شامل اخلط ،فقررا أن يكون
منطقة تابعة لفرنسا وأن تكون املنطقة جنوبه تابعة
رسا ،ففضحته
لربيطانيا .لكن االتفاق الذي ُأنجز ً
نظرا إىل أن
روسيا بعد قيام الثورة البلشفية فيها ً
روسيا كانت طر ًفا يف توقيع اتفاق سايكس -بيكو
يف  3كانون الثاين /يناير  ،1916هو االتفاق الذي
تناقض عىل نحو كامل مع ما ُيعرف بمراسالت
ِ
يسمى
احلسني -مكامهون التي ُوعد هبا قادة ما ّ
«الثورة العربية الكربى» باالستقالل.
ُ
اجلديد يف الكتاب هو اعتامده عىل حمفوظات أفرج

أخريا وتكشف خفايا الرصاع بني احلليفتني
عنها
ً
االستعامريتني اللدودتني ،بريطانيا وفرنسا،
وكشفه أن ذلك االتفاق كان نتيجة رصاع عنيف
بينهام وليست نتاج حتالف.
كثريا من
اآلن ،عىل القارئ أن يأخذ يف االعتبار أن ً
الوثائق الرسية الغربية املرتبطة باملرحلة وباملنطقة مل
ُيرفع احلظر عنه عىل الرغم من مرور املدة القانونية
لذلك ،بام يعني خطورة ما كان ُي َع ّد له يف املرشق
العريب وتأثريه املبارش يف احلوادث احلالية وكيفية
تقويم هذه القوة أو تلك أو هذه الساللة احلاكمة
أو تلك ،وهذا هو جوهر الكتاب ورسالته الرئيسة.
حاول املؤ ِّلف السري بني حقول ألغام كثرية ،ملعرفة
حقائق الرصاع عىل املرشق العريب بعد القضاء عىل
اإلمرباطورية العثامنية وتقاسم بعض أجزائها بني
الدول الغربية .لكن املرشق العريب والرصاع فيه
وعليه ضماّ
كثريا من القوى املتصارعة واملتحالفة يف
ً
آن؛ فعىل سبيل املثال ،وجدت احلركة القومية العربية،
عىل ضعفها وتسلل كثري من اجلواسيس إليها.
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مل تكن احلركة القومية العربية قوة حاسمة يف
الرصاع يف املرشق العريب ،لكن قوى فيها مارست
أدوارا مهمة ،مثل الثورة الوطنية يف سورية بزعامة
ً
سلطان باشا األطرش .يضاف إىل ذلك احلركة
الصهيونية التي كانت ت ُِع ّد العدة الغتصاب
فلسطني واستبدال الدولة اليهودية األشكنازية
الصهيونية بالدولة الفلسطينية العربية .ويف واقع
األمر ،كتب صاحب املؤ َّلف أن ما أثار انتباهه إىل
الرصاع األنغلو -فرنيس عىل املرشق العريب عثوره
يف أثناء بحثه عىل تقرير استخبارايت بريطاين يعود إىل
سنة  ،1945يتهم احلكومة الفرنسية بدعم احلركة
الصهيونية ومتويلها بالسالح .ومن املعلوم أن
احلركة الصهيونية يف فلسطني كانت وقتها منخرطة
يف رصاع مع قوات االحتالل الربيطاين يف فلسطني
ومع احلركة الوطنية الفلسطينية .وهذا جعله يعلق:
جنودنا كانوا يموتون يف أوروبا من أجل حترير
يمولون اإلرهابيني الصهيونيني
فرنسا ،والفرنسيون ّ
كي يقتلونا يف فلسطني! هذا هو حمور الكتاب.
إضافة إىل األطراف اآلخرين ،كان هناك ً
أيضا بريطانيا
وفرنسا ،وإىل درجة ما الواليات املتحدة ،أكان عىل
الصعيد الرسمي أم عىل الصعيد الدبلومايس .وقصة
إطاحة شكري القوتيل وحسني الزعيم واغتياله،
ومن بعدمها سامي احلناوي الذي أطاح الثاين،
تروي بعض جوانب ذلك الرصاع اخلفي .بل إن
املؤلف يذهب إىل حد القول إن بريطانيا عملت
ضد االحتالل الفرنيس بدعمها الثورة السورية التي
حمليا باسم الثورة الوطنية الكربى التي قادها،
تُعرف ً
كام أسلفنا ،سلطان باشا األطرش.
من األمور الكثرية التي يطرحها الكتاب أن فكرة
استبدال دولة هيودية يف فلسطني بالعرب كانت
جز ًءا من خمطط بريطاين ملواجهة أطامع فرنسا
يف املرشق ،إذ من املعروف أن األخرية مل تشارك
يف احتالل املنطقة ،وأن األمر وقع عىل بريطانيا
والعرب التابعني هلا.
يف قسم الحق من الكتاب ،يتابع املؤ ِّلف عن كثب
وتآمر ٍّ
كل منهام عىل
الرصاعات بني الطرفني،
ُ

اآلخر ،وهو ما أدى إىل إعادة تقسيم املنطقة وفق
خطوط خمتلفة عن حدود اتفاق سايكس  -بيكو،
ودخول العامل الصهيوين يف املعركة.
مع قرب انتهاء احلرب العاملية الثانية ،ازداد
الرصاع بني الطرفني حدة ،فمن املعروف أن
القوات الفرنسية يف سورية ولبنان انحازت
إىل جانب حكومة فييش التابعة ألملانيا النازية،
فبادرت بريطانيا إىل احتالل سورية ولبنان وطرد
القوات الفرنسية ،وأدخلت عنارص جيش فرنسا
احلرة ،ومن ثم أجربهتا عىل منح لبنان االستقالل
يف سنة  ،1943مباشرِ ة بالتايل مرحلة القضاء
عىل النفوذ الفرنيس يف املرشق العريب وتوسع
نفوذ بريطانيا التي كانت تتحكم يف معظم أقاليم
املنطقة ،من مرص إىل اخلليج العريب .لكن ثمة
أمورا جديدة مهمة يف الكتاب ،منها  -عىل سبيل
ً
املثال  -الدعم الفرنيس للعصابات الصهيونية
يف فلسطني ،وهو ما بدأت به حكومة فييش
التي قدمت دعماً غري حمدود إىل عصابة شترين
الصهيونية عىل سبيل املثال ،واستمر الدعم بعد
سقوط تلك احلكومة لتحل يف حملها ،جلهة تقديم
الدعم ،حكومة فرنسة احلرة.
كرونولوجيا إىل عدة أجزاء،
قسم املؤ ِّلف كتابه
ً
ّ
حيوي كل منها فصو ً
ال متعددة ،عىل النحو اآليت:
 )1التقسيم 1919-1915؛  )2توترات داخلية
1939-1920؛  )3احلرب الرسية -1940
1945؛  )4االنسحاب .1949-1945
إن يف هذا الكتاب معلومات كثرية جديدة
وتفصيالت مل ترد من قبل يف املكتبة الكبرية التي
تضم مئات ،وربام آالف املؤلفات واملقاالت
املتعلقة بتلك املرحلةّ .أما القسم األكثر أمهية ،فهو
ذلك الذي يتعامل مع مرحلة  1939وما بعدها.
صحيح أن من غري املمكن اعتبار هذا الكتاب
كافيا بشأن تلك املرحلة والرصاع
وحده
ً
مرجعا ً
بني القوتني األوروبيتني اآلفلتني  ،لكنه يف الوقت
نفسه يضاف إىل قائمة الكتب املرجعية عن تلك
املرحلة ودسائس القوى االستعامرية وتفصيالت
تآمرها عىل املرشق العريب وشعوبه.
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المؤتمر العلمي الثاني « -االسالميون وقضايا الحكم الديمقراطي»
التيارات اإلسالمية ومسائل المواطنة والدولة واألمة
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التيارات اإلسالمية ومسائل المواطنة
واألمة:
والدولة
ّ
التجربة التاريخية والتصورات الراهنة واآلفاق المستقبلية
(المؤتمر العلمي الثاني عن «اإلسالميين وقضايا الحكم الديمقراطي» –
المركز العربي لالبحاث ودراسات السياسات)

عقد املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات مؤمتره العلمي الثاين عن
«اإلسالميني وقضايا احلكم الديمقراطي» يف
الدوحة يومي  28و  29أيلول /سبتمرب .2013
وتضمنت أعامله ،إىل جانب اجللسة االفتتاحية،
عرش جلسات توزعت يف مسارين موازيني
(قاعتني منفصلتني) ،ختللتها مداخالت لـ 36
ً
مشاركا ،واخ ُتتم املؤمتر بامئدة مستديرة بشأن
إشكاليات الديمقراطية واملواطنة .تركزت
جلسات املؤمتر عىل املحاور التالية :املنهجيات
والرؤى األساسية؛ األمة؛ الدولة؛ املواطنة .ويف
تقديم املؤمتر ،أوضح مجال باروت ،الباحث يف
املركز ،أن هذا املؤمتر يأيت بعد النجاح الذي حظي
به املؤمتر السنوي األول ملوضوع «اإلسالميون
ونظام احلكم الديمقراطي» الذي ُعقد يف ترشين
األول /أكتوبر .2012

اف ُتتح املؤمتر بمحارضة عنواهنا‹« :نحن› و‹هم›
ومأزق الثقافة الديمقراطية يف عرص الثورة»،
موضحا
قدمها عزمي بشارة ،املدير العام للمركز،
ّ
ً
اهلدف من عقد املؤمتر .واعترب بشارة أن االهتامم
بموضوعات متعلقة باإلسالم والديمقراطية
ومتول بناء عىل أجندات مؤسسات
غالبا ما جتري َّ
ً
أكاديمية غربية ،وق ّلام ُبحث يف املوضوع بنا ًء
التحول الديمقراطي يف
عىل جدول أعامل
ّ
الوطن العريب نفسه .كام أن االهتامم البحثي
انطبع بمسارين يفرتض أن يقودا إىلّ :إما حتميل
املسؤولية لإلسالم يف تفسري لـ«االستثنائية
وإما تربئة
العربية» يف سياق التحول الديمقراطيّ ،
اإلسالم من هذه التهمة ،بتفسريات نظرية حول
برمته،
توافق اإلسالم والديمقراطية .واملوضوع ّ
بالنسبة إىل املحارض ،ومهي مثل موضوع املسيحية
والديمقراطية والبوذية والديمقراطية.
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مسارا
ويستدل بشارة إىل «أن البحث اختذ
ً
آن األوان ملراجعته» ،وهو مسار مقاربة
الثقافة السياسية كعائق رئيس أمام التحول
الديمقراطي .واعترب أن السؤال الذي يشغلنا
اآلن هو الثقافة السياسية للتيارات واألحزاب
السياسية القائمة ،أكانت دينية أم غري دينية ،وفعل
هذه الثقافة يف قواعدها اجلامهريية.

الفكر اإلسالمي
ومفهوم الدولة
يف مسار أول من اجللسات ،تركزت املوضوعات
يف اليوم األول للمؤمتر عىل الفكر اإلسالمي
ومفهوم الدولة .تضمنت اجللسة األوىل
مداخالت بشأن« :احلاكمية يف فكر احلركة
االسالمية ما بعد الربيع العريب» (حممد مهام)،
قارنت بني مفهومني للحاكمية اإلهلية والبرشية؛
«إشكاالت التحول من مجاعة املؤمنني إىل دولة
املواطنني» (طيبي غامري) حتدثت عن ازدواجية
املؤمن وغري املؤمن وافرتضت عدم قدرة
اإلسالم السيايس عىل تطوير نظرية سياسية
ِ
احلاكم؛
تسمح بسهولة االنتقال من العالمِ اىل
«مسألة احلاكمية يف اخلطاب النظري احلركي
اإلسالمي :بني النص والتأويل» استعرض
فيها الباحث عبد العزيز راجل مفهوم
احلاكمية واملرجعية النصية للحاكمية ،ورأى يف
النصوص ،وبالرجوع إىل القرآن ،أن هلذا املفهوم
دالالت متعددة ،وال يفيد املعنى السيايس الذي
أولتا به .ويف ورقة بعنوان «مفهمة الدولة عند
ّ
اإلسالميني» قدم الباحث أنور مجعاوي قراءة يف
نامذج اختار منها كل من حسن الب ّنا وأيب األعىل
املودودي وراشد الغنويش.
ختللت اجللس َة الثانية أوراق تتعلق بـ مفهوم
الدولة يف سياق عريب وعاملي ،رابطة تطور

العالقة بني اإلسالم السيايس والدولة الوطنية
احلديثة .ويف ورقة بعنوان «إسالمي وواقعي،
أم ليربايل ،أم بنيوي :مسارات الدولة واألمة
يف التنظيم الدويل املعارص» ،اقرتح الباحث
مشاري محد الرويح إضافة مفهوم «األمة»
حتليليا بني «الدولة» و«املجتمع
بوصفه مستوى
ً
وقدم
الدويل» ،عىل غرار مفهوم «اإلقليم».
ّ
الباحث طاهر سعود ،يف ورقة عنواهنا «القطري
والدويل يف جتربة احلركة اإلسالمية :احلركة
نموذجا» ،مقارنة بني
اإلسالمية يف اجلزائر
ً
حالتني يف اجلزائر ،ركّ زت األوىل اهتاممها عىل
البعد الدويل حلركة اإلخوان املسلمني التي
تعد نفسها تنظيماً
عابرا للحدود الوطنية،
ً
دوليا ً
بينام دافعت الثانية ،مجاعة البناء احلضاري ،عن
حملية الفكر والتنظيم واخلصوصية اجلزائرية.
واختتمت اجللسة بورقة عنواهنا «اإلسالم
السياسية ومأزق الدولة احلديثة :دراسة
للجذور االجتامعية لإلسالم السيايس وحتوالت
اخلطاب» ( حممد الكوخي).
أربع
وتناولت
َ
موضوع الدولة يف اجللسة الثالثة ُ
أوراق ،سلطت األوىل الضوء عىل احلاكمية
يف مقابل الدولة («الدولة يف منظور اخلطاب
اإلسالمي :قراءة يف خطاب القطيعة مع الدولة»
للباحث أرشف عثامن حممد احلسن) ،وتناولت
الثانية التباين يف مدلوالت لفظ «املدنية» بعنوان
«يف املنهجيات :التشوهات الفكرية يف بناء مفهوم
الدولة املدنية» (حممد أبو فرحة) .وقدم الباحث
عبد الغني عامد ورقة بعنوان «اإلسالميون
والدولة :حمددات التجديد ومعامله يف خطاب
مراجعا سريورة
احلركات اإلسالمية املعارصة»،
ً
معتربا أن
الفكر االسالمي عرب أجيال خمتلفة،
ً
اإلشكالية التي جيب معاجلتها تكمن يف التحدي
الذي أطلقه الربيع العريب بشأن إمكان االنتقال
من مرشوع «الدعوة» اىل مرشوع الدولة.
واخ ُتتمت اجللسة بورقة «التيارات اإلسالمية
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ومسائل املواطنة والدولة واألمة :سؤال األمة»
(حممد حبش).

الفكر اإلسالمي
وقضايا المواطنة
يف اجللسات املوازية ،ويف اليوم األول ،تركزت
املوضوعات عىل الفكر اإلسالمي وقضايا املواطنة.
تناولت اجللسة األوىل «حقوق غري املسلم يف مرشوع
الدولة اإلسالمية :مواطنة تامة أم منقوصة»،
تعرض فيها الباحث مرشد القبي ألدبيات عدد من
الك ّتاب يف الفكر اإلسالمي ،ورأى أن اإلسالميني
ال يقيمون أمهية لألفراد يف حد ذاهتم ،بل ينظرون
إليهم كجزء من مجاعات .ويف ورقة بعنوان «غري
املسلمني يف املجتمعات العربية بني الواقع القانوين
والفكر اإلسالمي احلديث» ،أسهب الباحث نائل
جرجس يف املقارنة بني الواقع التارخيي واحلارض،
معتربا أن حقوق األقليات يف الدول اإلسالمية يف
ً
وختمت اجللسة بورقة
العرص احلديث غري كافيةُ .
«املواطن واملؤمن واإلنسان :قراءة نقدية يف منزلة
املواطنة يف اإلعالنات العربية واإلسالمية حلقوق
اإلنسان» تعرض فيها الباحث املنجي الرسباجي
للبيانات الصادرة عن اجلمعيات اإلسالمية
معتربا أهنا تركز عىل
بخصوص حقوق اإلنسان،
ً
مصطلح «الفرد» عىل حساب مصطلح «املواطن»،
األمة هو املسلم.
ألن الفرد يف ّ
ويف إطار قضايا املواطنة يف جتارب وحركات،
عاجلت اجللسة الثانية ثالث حاالت :حالة غزة
بعنوان «مفهوم السياسة واحلكم لدى اإلخوان
املسلمني ودورهم يف اللعبة الديمقراطية
نموذجا» (عصام مسلط) ،وحالة
املعارصة :غزة
ً
اليمن من خالل ورقة بعنوان «التجمع اليمني
لإلصالح :قراءة يف جتربته التارخية ،وجدلية
الديني والسيايس ،ورؤاه يف الوطن والدولة
واألمة» شدد فيها الباحث نبيل البكريي عىل
ّ

خصوصية التجربة اليمنية التارخيية ،واستنتج أن
معتربا أن
العامل اإلخواين ليس إلاّ عاملاً ثانو ًيا،
ً
التجمع اليمني لإلصالح يدرك حتوالت االجتامع
السيايس املعارص وتعقيداته الدولية واإلقليمية.
واملداخلة األخرية بعنوان «الثابت واملتحول يف
مواقف اإلسالميني املغاربة من الدولة املدنية:
نموذجا العدل واإلحسان والعدالة التنمية»،
تناول الباحث هشام خباش فيها مواقف التنظيمني
درسا وحتليلاً .
اإلسالميني ً

ويف جلسة ثالثة متابعة ملوضوع «الفكر اإلسالمي
واملواطنة» جرى الرتكيز عىل موضوع اخلطاب
واملامرسة .وضمن مداخلة بعنوان «املواطنة يف
خطاب األحزاب اإلسالمية وممارستها» ،اعترب
الباحث زين الدين خريش أن «اللحظة اجليلية»
برزت لدى قادة األحزاب السياسية ،خاصة
منها اإلسالمية ،يف سياق املواجهة مع األنظمة
القمعية ،فكرة لإلقصاء واإللغاء وممارسة العنف
يطبعه
وعيا
سياسيا ُ
والعنف املضاد ،وهو ما أنتج ً
ًّ
الفكري املعبرَّ عنهام
الوجودي وال ّتمرتس
القلق
ّ
ّ
هجومي ومتش ِّنج .وتصدت مداخلة
يف خطاب
ٍّ
أخرى ملوضوع «التمكني السيايس للمرأة يف
فكر احلركات اإلسالمية بني النظرية واملامرسة:
اإلخوان والنهضة نموذجان» ،وقدمت الباحثة
مفصلة للخطاب وربطته
دالل باجس قراءة
ّ
ً
أيضا باملامرسة ،وخاصة بعد الثورات ،مشرية
إىل تغيريات مهمة رغم أهنا مل تصل باملرأة إىل
الوضع املنشود بعدُ  .واختارت املداخلة الثالثة
تركيز الضوء عىل موقف احلركة اإلسالمية من
األمازيغية ،حتت عنوان «اهلوية واملواطنة يف
نموذجا:
خطاب احلركة اإلسالمية األمازيغية
ً
املواطن واملؤمن واإلنسان» ،وأشار الباحث
ميزت بني
فؤاد بوعيل إىل أن احلركة اإلسالمية ّ
األمازيغية بام هي لغة وثقافة مشترَ َكة للمواطنني
األمازيغية باعتبارها
املغاربة ،واحلركة الثّقافية
ّ
معتربا،
وطنية،
حركة سياسية ذات والءات غري
ً
ّ
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أوهلام
نتيجة لذلك ،أن ِّ
الصدام كان بني ّتيارينّ :
يؤسس
يبحث عن
ّ
التعدد داخل الوحدة ،واآلخر ِّ
لالنتامء البديل بمفردات الدمقرطة واحلقوق
الكونية .ويف مداخلة أخرية بعنوان «اإلصالح
الديني واإلصالح السيايس يف املقاربات التقليدية
والتجديدية وما بعد السلفية ملسألة املواطنة
يف الفكر اإلسالمي السوداين» ،رأى الباحث
شمس الدين ضو البيت أن التطورات واحلوادث
التي تر ّتبت عىل رصاع املواطنة يف السودان
مرت هبا املجتمعات
والتجارب التارخيية التي ّ
العربية واإلسالمية األخرى ،قد أدت إىل إدراك
بد من
متصاعد لدى احلركات اإلسالمية من أن ال ّ
إصالحات
سياسية تأخذ بمفهوم املواطنة القائمة
ّ
عىل املساواة ال ّت ّامة بني ّ
سكان الوطن الواحد.

قضايا األصالة والمعاصرة
في فكر الحركات اإلسالمية
تضمن اليوم الثاين من املؤمتر ً
أيضا جلسات يف
ّ
مسارين ركز أغلبها عىل قضايا األصالة واملعارصة
يف فكر احلركات اإلسالمية .يف املسار األول
اس ُتهل اليوم باجللسة الرابعة التي استحرضت
التجربة التارخيية يف بناء الدولة والفكر اإلسالمي.
وختللتها مداخلة بعنوان «التجربة التارخيية النبوية
والراشدة :مصدر ترشيع لدولة النبهاين (بالل
وقدم الباحث احممد جربون حتليلاً
تارخييا
شلش)ّ .
ً
لتحول «الدولة اإلسالمية من القرآن إىل السلطان
ّ
األمة إىل العصبية» .وعرض الباحث موسى
ومن ّ
حممد الباشا مقاربة تفصيلية يف ورقته التي محلت
عنوان «ما صالحية املدينة ونظام اخلالفة الراشدة
كنموذجني لدولة اسالمية معارصة؟» .واخ ُتتمت
اجللسة بورقة بشأن «بناء الدولة احلديثة بني نظرية
إمارة املؤمنني وطروحات اإلسالم السيايس
يف املغرب» ركز فيها الباحث حممد الغايل عىل
التطورات السابقة
نظرية إمارة املؤمنني .ورأى أن
ّ
طرحت إشكالاً عىل مستوى بناء الدولة املغربية

بني نظرية إمارة املؤمنني التي تبني مرشوعية
احلاكم عىل أساس العوامل التارخيية والدينية
(الساللة النبوية الرشيفة ،والبيعة) ،وطروحات
اإلسالم السيايس التي تبني مرشوعها عىل إعادة
االعتبار إىل الدِّ ين يف السياسة من خارج حدود
اهلندسة يف تأطري العالقة بني الدِّ ين والسياسة
داخل النظام السيايس القائم.
ويف جلسة ختامية ضمن املسار األولُ ،قدمت
ورقة مشرتكة بعنوان «جدلية الرصاع حول
الطبيعة الدينية واملدنية للدولة يف املغرب» قارب
فيها الباحثان احلسني أعبويش وفريدة بناين ،ضمن
معاجلة يف إطار علم قانوين دستوري ،طبيعة الدولة
يف املغرب انطال ًقا من هاتني املرجعتني الدينية
واملدنية .وحاولت الورقة تأكيد وجود نوع من
التعايش بني املرجعية الغربية واملرجعية اإلسالمية
يف مسار تطور القانون الدستوري املغريب
وممارسته .ويف ورقة بعنوان «اخلطاب السيايس
للفاعل الديني بني منطق التوحيد األيديولوجي
وإكراهات التعدد السيايس واالجتامعي يف
املغرب :نموذج مجاعة العدل واالحسان» ،قدم
الباحث حممد فاوبار قراءة ركزت بشكل أساس
عىل كتابات زعيم اجلامعة السيد ياسني.

ويف مسار مواز ،متحورت اجللسة الرابعة يف اليوم
الثاين حول موضوع «أسئلة الديمقراطية والدولة
املدنية» .يف املداخلة األوىل ،وهي بعنوان «اإلسالم
املعارص وفكرة الدولة :الديمقراطية بني التجاذب
والتنافر» ،اعترب الباحث شمس الدين الكيالين أن
عالقة اإلسالميني بالفكرة الديمقراطية ال ترتبط
وتوجهاهتم هم وحدهم ،بل
فقط بأطروحاهتم
ّ
تتع ّلق ً
وأساسا ،بمستقبل الديمقراطية يف
أيضا،
ً
بالدنا ،وبطريقة أداء القوى السياسية والفاعلني
التحول الديمقراطي.
االجتامعيني داخل عملية
ّ
وعرض الباحث سعود املوىل ورقة بعنوان
«املرجعية واحلزب والدولة املدنية واملواطنة
حتدث فيها عن
يف الفقه الشيعي املعارص»ّ ،
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املرجعيات الفكرية للعلامء الشيعة بشأن قضايا
الدولة واملواطنة واالختالفات بني املدارس ،ومن
أبرز تلك املرجعيات اإلمام موسى الصدر وحممد
باقر احلكيم وحممد باقر الصدر وحممد مهدي
شمس الدين وحسن فضل اهلل .وأشار إىل الرصاع
التيار
بني مدرستني
ّ
(التيار اإلخباري – ّ
فكريتني ّ
األصويل) حول دور العلامء الشيعة يف زمن غيبة
اإلمام الثاين عرش (املهدي).

ويف جلسة خامسة موازية وأخرية ،ركّ زت األوراق
عىل نقاط التعارض وااللتقاء بني احلداثة والرتاث.
ففي مداخلة بعنوان «مكانة العامة يف التفكري
الديني» ،قال الباحث توفيق سيف إن سبب
األزمة التي يعانيها اخلطاب السيايس للحركات
اإلسالمية هو تعارض املفاهيم األساسية للحداثة
السياسية ،مع ما قد يقابلها من مفاهيم تراثية يف
الفقه اإلسالمي ،فمفهوم «الشعب» بوصفه
مولدً ا للرشعية السياسية يقابله يف الرتاث مفهوم
ّ
«احلق»
«العامة» التي ليس هلا وزن ،ومفهوم
ّ
ّ
القائم عىل امل ْلكية املشرتكة للوطن يلغيه يف الرتاث
اإلسالمي مفهوم «التكليف» الذي ال شأن له
باحلقوق .وقد استنتج يف ورقته أن هيمنة املنظور
الفقهي يف اخلطاب السيايس اإلسالمي املعارص
هو سبب أزمة احلركات اإلسالمية وعالقتها
بحقوق األقليات وحقوق املرأة وغريها.

األمة يف
ّأما املداخلة الثانية ،حتت عنوان «مفهوم ّ
الفكر العريب املعارص» ،اعترب الباحث نوري دريس
«األمة» يف السياق الرتاثي يتعارض متا ًما
أن مفهوم
ّ
مع مفهومها يف السياق احلداثي؛ ففي حني يشري
املفهوم احلديث إىل البناء السيايس والقانوين
واألخالقي ،فإن هذا املفهوم ال يزال يشري يف
متخيل يوتويب ماضوي مستحيل
العامل العريب إىل
ّ
التحقّق .وقد ُختمت اجللسة بمداخلة حتت عنوان
«نحو إعادة بناء منهجية النظر يف الفكر السيايس
اإلسالمي» ،ركّ ز فيها الباحث نايف الشمري عىل

اإلشكاليات واملوانع التي حالت دون انسجام
الرشيعة اإلسالمية من حيث هي أصول ومقاصد
مع الديمقراطية بام هي أداة عمل سيايس جمرّدة.
الشمري إن جهد اإلسالميني عرب التاريخ
وقال
ّ
غالبا عىل معاجلة نتائج املنهجية الفقهية،
ارتكز ً
وهذا األمر يعني بالرضورة إجياد حلول ذات طابع
مرحيل مؤقّت تنتهي بانتهاء مراحلها.

مائدة مستديرة:
إشكالية الديمقراطية والمواطنة

اخ ُتتم املؤمتر بامئدة مستديرة أدارها الباحث
يف املركز سعود املوىل ،فتم التعرض إلشكالية
مفتوحا
الديمقراطية واملواطنة .وكان النقاش
ً
بمشاركة املحارضين واحلضور كافة .واستهلها
املوىل بمقدمة أوضح فيها أن استخالص النتائج
التي كانت ثمرة أعامل املؤمتر خالل يومني تطرح
السؤال عن طبيعة التحديات والعثرات التي
األمة .وأشار كامل عبد اللطيف
تعرتض هنوض ّ
يف مداخلته إىل أن أعامل مؤمتر هذه السنة ونقاشاته
واجلدية ،ويرجع ذلك إىل
اجلدة
ّ
حتمل الكثري من ّ
تعدد األصوات والرؤى وزوايا النظر ومناهج
ّ
املعاجلة .واقرتح أن يكون املؤمتر املقبل أكثر
ختص ًصا ،وأن يكون عدد األوراق املشاركة ّ
أقل
ّ
لكي يتاح الوقت الكايف للنقاشّ .أما الباحث
حتدث عن التجربة الديمقراطية
رضوان زيادة ،فقد ّ
لدى احلركات اإلسالمية .ويف هذا السياق،
استعرض نامذج من جتارب اإلسالميني ،وخاصة
يف تونس ومرص ،وأوضح حجم النجاح والفشل
فيها .وأوىص برضورة إتاحة الفرصة لإلسالميني
للمشاركة السياسية والتفاعل.
التطور الذي
الغني عن
وحتدث الباحث عامد عبد
ّ
ّ
ّ
جرى يف خطاب اإلسالميني ،كام أشار إىل أمهية
مسار بعض التجارب اإلسالمية ونتائجها .وأشار
الباحث نايف الشمري إىل أن بعض املداخالت
طالبت اإلسالميني بالتخليّ عن أصوهلم بدل
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التجديد .وتساءل الباحث احممد جربون :أليس
حق اإلسالميني أن يفشلوا؟ وأضاف أن هناك
من ّ
ضع ًفا يف الثقافة الديمقراطية العربية.

وأشار الباحث فهمي هويدي إىل أن عنوان
«الديمقراطية واإلسالم» يوحي وكأنّ اجلميع
ثم أشار إىل
ديمقراطيون ما عدا اإلسالمينيّ ،
معوقات فشل اإلسالميني يف مرص ،ومنها
ثم
األخطاء التي ارتكبوها ،وهذا من حقّهمّ ،
دور القوى الدولية ،ودور الدولة البريوقراطية أو
الدولة العميقة .وأكّ د هويدي أن املقاومة املوجودة
حية ومل متت ،وعىل أن
حاليا يف ّ
ًّ
األمة دليل عىل أنهّ ا ّ
لدهيا رغبة يف النهوض.

وقد َّنبه الباحث حممد الغايل إىل أن ما حدث يف
الوطن العريب هو انتقال سيايس ومل يكن انتقالاً
حتدث الناشط
ديمقراطيا .ويف السياق نفسهّ ،
ًّ
حممد لطفي عن االرتداد وامليوعة التي حتصل
اليوم يف دول الربيع العريب ،وتقف وراءها
وحترر
دول وقوى معروفة بعدائها للديمقراطية
ّ
وحتدث الباحث احلسني أعبويش عن
الشعوب.
ّ

التحول الذي شهده العامل العريب ،ذلك أن
أمهية
ّ
رسخت اإلحساس بالذات عند
الثورات العربية ّ
املواطن العريب ،وجعلته حارضً ا يف املجال العام.
وطالب الباحث شمس الدين ضو البيت بإعطاء
معتربا االنقالب عىل
اإلسالميني الفرصة للحكم،
ً
اإلسالميني انقال ًبا عىل الديمقراطية.

وحتدث عزمي بشارة يف مداخلته عن أمهية اجلانب
النظري يف تناول جتارب اإلسالميني ،وأشار إىل
أن السؤال يف احلقيقة ينبغي أن يشمل ً
أيضا غري
اإلسالميني وعالقتهم بالديمقراطية ،مثل اليسار
والقوميني والليرباليني .وأضاف أننا نعيش اليوم
ثورة مضا ّدة تسعى إىل إجهاض رغبة الشعوب يف
التحرر واالستقالل .وأكّ د أن الشعوب لن تعود
ّ
إىل جماهلا اخلاص بعد خروجها إىل املجال العام.
وحتملها غري
ولفت االنتباه إىل شجاعة الشعوب
ّ
العادي جلميع أشكال القهر والقمع ،وخص بالذكر
فئة الشباب التي متثّل املتغيرّ اجلديد يف املعادلة؛
الشبان غري ّ
منظمني وليس هلم صوت ،لكن
هؤالء ّ
حاجتهم إىل الديمقراطية حاجة حيوية وأساسية.
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update and develop their tools and strategies for surveillance and control. Furthermore,
social media networks and digital chat rooms have provided Internet users with a range
of possibilities that do not exist in daily life, including the possibility to mask one’s
identity, hiding their location, taking time to react, and receiving information in a direct
unmediated manner. This has allowed Internet activists to not only bypass methods
of surveillance and control that are employed by the existing authority, but also have
enough courage to discuss taboo subjects that could not be broached in daily life.

Revolution against the Independent State and the Meaning of Democratic
Transition in Contemporary Tunisian Ideological Thought
Suhail al-Hubayyeb

At the heart of al-Hubayyeb’s analysis is the fact that Tunisia’s state crisis in the current
transitional phase can be understood by analyzing Tunisian politicians’ ideological
visions. On this basis, the study attempts to apply a comparative critical analysis of
the ideological concepts and visions of Tunisia’s main political actors. The paper
investigates the Tunisian state’s representation in the wake of its independence in
Tunisia’s contemporary ideological context, explaining how the notion of a national
state was excluded. It further analyzes the concept of revolution against this state and
the representation of the January 14, 2011 event in the discourse of the main political
actors on the Tunisian scene today. Al-Hubayyeb offers a thorough investigation into
the links between the Tunisian crisis and Tunisians’ different ideologies and visions of
Tunisia post-independence, the revolution against it, and the meaning of democratic
transition.

Civil-Military Relations in Egypt: Toward Civilian Control?
Ahmad Abd Rabbo

Traditional theories of democracy speak of basic conditions necessary for a successful
democratic transition, including the existence of political parties and an active civil
society. These theories, however, neglect one of the key factors behind any country’s
successful transition: civilian control over the military establishment. Egypt’s case,
where a revolution heralded the start of democratic transformation, exhibited this most
apparently. The successive setbacks witnessed during the transitional phase, thereby
leading to the army’s return on July 3, 2013, call for a thorough study of civil-military
relations in post-revolution Egypt in order to better understand what will happen in light
of the attempts made during the transitional phase to exclude the military from power
and hasten the transfer of power to an elected government and president.
Within this context, Abd Rabbo, explores the past, present, and future of civil-military
relations in Egypt, and examines the main arenas of civil-military competition: the
creation of public policy, the mobilization of the elite, the organization of the military
establishment, and control over domestic and external security files. Military and
civilian parties have been continuously contesting these domains. This necessitates an
analysis of the factors that give advantage to one party over the other, such as popular
support or the consensus of elites. Enshrining the concept of civilian control over the
military establishment is one of the main requirements for the success of any democratic
process since a refusal of the military establishment to submit to the civilian authority
signals the failure of the process of democratic transition, as occurred in Egypt when the
army interfered in the country’s political process.
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Criminals or Martyrs? British Colonial Legacy in Palestine
and the Criminalization of Resistance
Rana Barakat

This paper draws on examples from the volatile history of Palestine under the British
Mandate (1919-1948) to show how the political legacy of Palestine’s colonization has
formed the basis, in part, of “criminal law” and how this was used as a tool in building
colonial rule in Palestine. In the wake of the Buraq (Wailing Wall) Revolt in 1929, the
British introduced a new legal process in an effort to preserve their control of Palestine,
and quell Arab resistance. Barakat explains how the British constructed a system of
laws and legal procedures during their colonial tenure that were both reactionary and
foundational both within the context of British presence in Palestine and in how their
relatively short colonial rule has resonated well beyond its historic tenure. By providing
a close reading of the British methods and procedures that, at the time, were part of
a concerted effort to control a strategic colonial outpost, Barakat shows how the law
was manipulated as a means of control, which subsequently contributed to the ultimate
failure of their rule. In an effort to suppress a national movement, the British manipulated
their own version of a localized judicial system, to create a criminalizing process that
is still used as one of the primary means of controlling the Palestinian Arab population
nearly a century later.

Constructing Palestine through Surveillance Practices
Elia Zureik

State-building is normally associated with the creation of institutions such as the
army, police force, judiciary, and political system. Using the Palestinian case of statebuilding, the paper relies on constructivist analysis to examine the use of surveillance as
a discursive practice in state construction. Two central aspects of surveillance practices
are considered in this paper: population count and spatial monitoring. Examination
of these practices is situated in the asymmetrical power relations between Israel and
the Palestinians. Conflict over land and people is manifested in the construction of
citizenship, identity, and geographical boundaries. The paper examines the historical
and contemporary role of the population census in both the Palestinian and Israeli case
in the social construction of spaces and the categorization of people. Zureik draws his
examples from the first Israeli census, taken in 1948, the monitoring of Palestinian
refugees by the United Nations, and the contest over Jerusalem and borders as a
consequence of the Oslo Agreement.

The Arab Spring and Surveillance Collapse in the face of Social Media
Networks
Hisham Khabash

This study investigates the manner in which the Arab citizen turned to the Internet during
the Arab Spring as means for defying surveillance mechanisms that were put in place
by the region’s despotic regimes. Khabash accentuates the fact that the success of the
Arab Spring in bringing down regimes was partially due to these regimes’ inability to
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From Spying to Conflict and Violence:
Surveillance Mechanisms in the Modern Egyptian State
Ahmad Zayid

This paper is premised on a central hypothesis that argues the processes of surveillance
and control in the colonial and post-colonial state are related to the growth of the state
apparatus and its ideological discourse, as well as to the structuring of its elites in
accordance with an externalist model of modernity that emerged in the periphery of
the capitalist world. Within the framework of this hypothesis, Zayid used historical
data and literature analysis to reveal the manner in which the processes of surveillance
became institutionalized in the modern Egyptian state (the era of colonialism and its
aftermath). Egypt’s methods of direct surveillance were transformed into institutions
whose functions became increasingly intricate as the state structure became more
complex and opposition to the existing political regimes grew. At the same time, these
institutions came to increasingly rely on the symbolic power of the state and its agencies
of surveillance and control, applying violence to broader social circles, making it an
indirect tool to subdue and control individuals. The paper investigates the significance
of surveillance mechanisms and control in terms of the formation of the political elites,
the type of discourse adopted by these elites, and the inherent contradiction in the
roles that they fulfill. Implicitly, the paper also reveals the significance of surveillance
mechanisms and control in relation to the making of a national state during and after the
colonial era and, more specifically, the fragile nature of this construction, devoid of a
sturdy economy or real plans for development.

Surveillance and the Formation of the Public Sphere in the Ottoman Empire
Cengiz Kirli

This paper stresses that surveillance played a key role in re-conceptualizing politics and
the public sphere in the Ottoman Empire. Kirli maintains that notions of “public” and
“public opinion” were formed through a series of governmental practices that redefined
politics in the second quarter of the 19th century. In doing so, the author resists employing
conventional antagonistic conceptualizations of state and society and reductive notions
of public and public opinion as merely sociological referents that emerged despite and
against the state. Kirli details how public and public opinion were engineered by way
of two examples. First, he traces the shifts in public opinion that coincided with the
establishment of surveillance, using a set of informant reports generated by the Ottoman
government in the 1840s. Second, he highlights the symbolic, though consequential,
meaning of an unprecedented practice in courtly behavior (i.e., the sultan’s public
appearance). These new surveillance practices reflected a new form of governing based
on the notion that the population is not a vague entity, but one that is knowable. Making
the population legible was at once a process of inscription that required a reconfiguration
of power relations, and an inevitable opening up of a new space for communication
between the ruler and the ruled. This paper seeks to demonstrate that the formation of
the public sphere and the surveillance of the population were inextricably linked.
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مؤسسة بحثيّة فكريّة مستق ّلة للعلوم االجتماعيّة
السياسات هو
المركز
ّ
العربي لألبحاث ودراسة ّ
ّ
وبخاصة في جوانبها التطبيقية.
والتاريخيّة
ّ
ّ
والمتخصصين العرب
المثقفين
العلمي البحثي إلى خلق تواصل بين
يسعى المركز من خالل نشاطه
ّ
ّ
وأمتهم ،وبينهم
مجتمعاتهم
قضايا
وبين
وبينهم
،
عام
بشكل
ّة
ي
واإلنسان
في العلوم االجتماعية،
ّ
ّ
ّ
وبين المراكز الفكريّة والبحثيّة العربيّة والعالميّة في عملية البحث والنقد وتطوير األدوات المعرفيّة
والمفاهيم وآليّات التراكم المعرفي ،كما يسعى المركز إلى بلورة قضايا المجتمعات العربية التي
العام.
تتط َّلب المزيد من األبحاث والمعالجات ،وإلى التأثير في الحيّز
ّ
ً
األمة العربيّة وبالعمل لرقيّها
مؤسسة ملتزمة بقضايا
أيضا
مؤسسة علميّة .وهو
المركز هو
ّ
ّ
ّ
وتطوّ رها .وهو ينطلق من كون التطوّ ر ال يتناقض ّ
والثقافة والهويّة العربية .ليس هذا فحسب ،بل
ينطلق المركز ً
أيضا من ّ
كرقي مجتمع بعينه ،وكتطوّ ر لجميع فئات المجتمع،
أن التطوّ ر غير ممكن إ ّلا
ّ
في ظروفه التاريخيّة وفي سياق ثقافته وبلغته ،ومن خالل تفاعله مع ّ
الثقافات األخرى.
ً
السياسات
العربي،
يُعنى المركز بتشخيص وتحليل األوضاع في العالم
دوال ومجتمعات ،وبتحليل ّ
ّ
ً
التحديات التي
االجتماعيّة واالقتصاديّة والثقافيّة ،وبالتحليل السياسي بالمعنى المألوف أيضا ،ويطرح
ّ
والسيادة والتبعيّة والركود العلمي
األمة على مستوى المواطنة والهويّة ،وال ّتجزئة والوحدة،
ّ
تواجه ّ
عام
العربي بشكل
والتكنولوجي ،وتنمية المجتمعات والدول العربيّة وال ّتعاون بينها ،وقضايا الوطن
ّ
ّ
من زاوية نظر عربيّة.
ويُعنى المركز ً
العربي ومجتمعاته مع محيطه المباشر في آسيا
أيضا بدراسة عالقات العالم
ّ
ّ
المؤثرة فيه ،بجميع أوجهها السياسيّة
وأفريقيا ،ومع السياسات األميركيّة واألوروبية واآلسيوية
واالقتصاديّة واإلعالميّة.
ّ
يشكل اهتمام المركز بالجوانب التطبيقية للعلوم االجتماعية ،مثل علم االجتماع واالقتصاد
ال
ً
والدراسات الثقافية والعلوم السياسية حاجزا أمام االهتمام بالقضايا والمسائل النظريّة ،فهو يُعنى
ّ
وخاص ًة بإسقاطاتها المباشرة
السياسي عناية تحليليّة ونقديّة،
كذلك بالنظريّات االجتماعيّة والفكر
ّ
ّ
المختصة بالمنطقة العربيّة ومحيطها.
للدراسات
األكاديمي
على الخطاب
ّ
وجه ّ
الم ِّ
والسياسي ُ
ّ
ّ
ً
مختصة ،ويعقد مؤتمرات وورش عمل وتدريب
عدة برامج
ينتج المركز
ّ
أبحاثا ودراسات وتقاريرَ ،ويدير ّ
العام العربي ً
أيضا ،وينشر جميع إصداراته بال ّلغتين العربيّة
للمختصين ،وللرّ أي
موجهة
وندوات
ّ
ّ
ّ
واإلنكليزية ليتس ّنى للباحثين من غير العرب ّ
االطالع عليها.
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