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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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التيارات اإلسالمية ومسائل المواطنة والدولة
ّ

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.

223

دعوة للكتابة
ترحب مجلة "عمران" للعلوم االجتماعية واإلنسانية بنشر األبحاث والدراسات
المعمقة ذات المستوى األكاديمي الرصين ،وتقبل للنشر فيها األبحاث النظرية
والتطبيقية المكتوبة باللغة العربية .وتفتح المجلة صفحاتها لمراجعات الكتب،
وللحوار الجاد حول ما ينشر فيها من موضوعات .وسيتضمن كل عدد من "عمران"
محورا خاصا ،وأبحاثا خارج المحور ،ومراجعات كتب ،ومتابعات مختلفة ...وجميعها
يخضع للتحكيم من قبل زمالء مختصين.
ترسل كل األوراق الموجهة للنشر باسم رئيس التحرير على العنوان اإللكتروني الخاص بالمجلة
omran@dohainstitute.org
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شروط النشر
تنشر "عمران" البحوث األصيلة (لم يسبق نشرها أو نشر ما يشبهها) التي تعتمد األصول العلمية
المتعارف عليها.
تقدم البحوث باللغة العربية وفق شروط النشر في المجلة .يتراوح حجم البحث من 6000إلى  8000كلمة،
بما فيها المراجع والجداول .تحتفظ هيئة التحرير بحقها في قبول بعض األوراق التي تتجاوز هذا
الحجم في حاالت استثنائية.
مراجعات الكتب من  2000إلى  3000كلمة ،على أال يمرّ على صدور الكتاب أكثر من ثالث سنوات .وتقبل
المجلة مراجعات أطول على شكل دراسات نقدية.
ّ
محكمين من ذوي االختصاص والخبرة .وترسل
تخضع المواد المرسلة كافة ،لتقييم وقراءة
المالحظات المقترحة للكاتب لتعديل ورقته على ضوئها قبل تسليمها للتحرير النهائي.
يرفق البحث بسيرة ذاتية موجزة للكاتب ،وملخص عن البحث بنحو  250كلمة ،إضافة إلى كلمات
مفتاحية.
في حال وجود مخططات أو أشكال أو معادالت أو رسوم بيانية أو جداول ،ينبغي إرسالها بالطريقة
التي اشتغلت بها في األصل ،بحسب برنامجي :اكسل أو وورد .وال ُتقبل األشكال والرسوم والجداول
التي ترسل كصور.

عنوان االشرتاكات:
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات

االشتراكات السنوية
(أربعة أعداد)
لبنان

 $ 40لألفراد

 $ 60للمؤسسات

الدول العربية وأفريقيا

 $ 60لألفراد

 $ 80للمؤسسات

الدول األوروبية

 $ 100لألفراد

 $ 120للمؤسسات

القارة األمريكية وأسرتاليا  $ 120لألفراد

 $ 160للمؤسسات
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