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مقدمة

وشديدة متوقعة  غير  تغّيرات   2020 عام  العالم   شهد 

في المدني  الفضاء  على  أثرها  تركت   األهمية، 

العربية، عّمقت إجراءات المنطقة  الدول. في   مختلف 

 مكافحة جائحة كورونا االتجاهات التي كانت سائدة

وإغالقه. المدني  الفضاء  على  التضييق  نحو   سابقًا 

تمّر أساسًا  كانت  دول  في  أثرًا  الجائحة  تركت   وقد 

 بمسارات تحّول يصعب توقع نتيجتها. من ناحية ثانية،

أحالم وأعادت   2019 عام  بدأت  التي  المسارات  هذه   إن 

اليوم أصبحت  األذهان،  إلى  والتغيير   الديمقراطية 

 أمام التحدي الحقيقي إلحداث تغيير نوعي ومواجهة

السلطة. قبل  من  المدني  الفضاء  على  االنقضاض 

حدوث إمكانية  بين  تتأرجح  اليوم  المسارات   هذه 

الدولة مكونات  عودة  وبين  حقيقي،  تاريخي   تغيير 

 العميقة إلى الواجهة إلحباطها. إن هذا التقرير يقوم

ألهم بمراجعة  ثم  المسارات،  لهذه  عامة   بمراجعة 

العامين في  المدني  الفضاء  طالت  التي   التطورات 

مستوى على  االتجاهات  أهم  يرصد  فهو   األخيرين. 

تأثير مستوى  على  ثم  والقانوني،  التشريعي   التغيير 

ثم المدني.  الفضاء  على  اإلغالق  وإجراءات   الجائحة 

ما في  اإلقليمية  االتجاهات  رصد  إلى  التقرير   ينتقل 

السلطة قبل  من  المستخدمة  باألساليب   يتعلق 

 لقمع الحركات االحتجاجية، مصنفًا إياها في خانتين:

 االتجاه نحو عسكرة األنظمة واستخدام المجموعات

حاالت على  مركزًا  االحتجاجات،  لقمع   الطائفية 

التقرير يبحث  كما  ولبنان.  والعراق  والجزائر   السودان 

المدني الفضاء  دعم  في  الدولي  المجتمع  دور   في 

إلى يخلص  ثم  المدني،  للمجتمع  التمكينية   والبيئة 

 مالحظات نظرية تتعلق بدراسة ورصد الفضاء المدني.

 

 ينبني هذا التقرير على مجموعة من التقارير الوطنية    

رصد برنامج  إطار  في  سنويًا  الشبكة  تصدرها   التي 

صدرت وقد  العربية.  المنطقة  في  المدني  الفضاء 

والعراق لبنان  من  كل  من  وطنية  تقارير   2021  عام 

 والجزائر والسودان ومصر وتونس والمغرب وموريتانيا

 وفلسطين واليمن. وهو يسعى إلى تكثيف الخالصات

في ووضعها  التقارير،  من  استخراجها  يمكن   التي 

ما في  اإلقليمية  االتجاهات  لتحديد  إقليمي،   منظور 

 يتعلق بالفضاء المدني في المنطقة. وهو يسعى إلى

إضافية. ودراسات  نظرية  بأطر  الخالصات  هذه  دعم 

في  الوطنية  المسارات  في  واالختالف  التشابه   عناصر 

 البلدان العربية تعددت المواقف واآلراء حولها، وُكتب

وغّير  ،2011 عام  بدأ  الذي  العربي  الربيع  مآل  عن   الكثير 

الكامل االلتزام  من  بدءًا  العربية،  المنطقة  وجه   معه 

بسبب عليه  اللوم  وإلقاء  انتقاده  إلى   بمسيرته، 

 الفوضى التي خلفها في المنطقة، وصواًل إلى العيش

 في النوستالجيا والحنين إلى بداياته. إال أن ما ال يمكن

اليوم المتعّرج، يبقى حتى  أنه رغم مساره   إنكاره، هو 

 مسارًا مفتوحًا ال يمكن تجّنبه، أو حتى لجمه، طالما أن

والحرية الكرامة  عن  تبحث  زالت  ما  المنطقة   شعوب 

المستمر التخويف  ظل  في  وحتى  الكريم.    والعيش 

ورغم المجهول،  في  والدخول  والفراغ  الفوضى   من 

الربيع من  األولى  الموجة  فشل  الكثيرون  اعتبره   ما 

 العربي التي بدأت في 2011، ال تزال الشعوب العربية تلجأ

ظل في  حقوقها،  لنيل  والثورة  االنتفاضة  خيار   إلى 

على المستمر  فالتضييق  آخر.  خيارًا  لها  تترك  ال   أنظمة 

المسارات وتعطيل  الحريات  وتقييد  المدني   الفضاء 

فشل تبرير  أجل  من  المساءلة،  وقنوات   الديمقراطية 

ال أنه  األخيرة  السنوات  في  أثبت  وفسادها،   األنظمة 

 يؤدي إال إلى تفّجر األوضاع االجتماعية وتأجيج حركات

 االحتجاج ورفع سقوفها من مطالب ضيقة ومحددة

 إلى إسقاط النظام. فقد حمل العام 2019 معه موجة

فاتها، أنه  اعُتقد  بلدان  في  العربي،  الربيع  من   جديدة 

حملت وقد  والجزائر.  والسودان  والعراق  لبنان   مثل 

متشابهة وأهدافًا  عناوين  االنتفاضات  هذه  .مختلف 

مماثلة. مسارات  أحيانًا  واّتبعت 

عام أواخر  والعراق  لبنان  في  بدأت  التي   االحتجاجات 

تمايزات حملت  انتفاضة،  إلى  تحولت  والتي   ،2019

بلدين في  اندلعت  فقد  العربية.  الثورات  باقي  عن 
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صعوبة وبالتالي  الطائفي،  باالنقسام  اّتسما   لطالما 

صعوبة أي  والدولة،  الشعب  بين  قطعي  فرز   قيام 

النظام. تغيير  مطلب  حول  الشعب  توّحد   وتعّقد 

أنه والزبائنية  المحاصصة  نظام  عن  عرف   فلطالما 

انتماء من  بداًل  طوائفها،  تتبع  متعددة  “شعوبًا”   أفرز 

شهدا قد  والعراق  لبنان  كان  وإن  واحد.   وطني 

تميز  2019 عام  أن  إال   ،2011 عام  منذ  متعددة   حراكات 

كسرت التي  االحتجاجات  والمركزية   بضخامة 

مختلف إلى  انتقلت  بحيث  الطائفية،    الحواجز 

حملت وقد  العراقية.  والمحافظات  اللبنانية   المناطق 

النظام بإسقاط  تتعلق  متشابهة  عناوين   االنتفاضتان 

واالجتماعية، االقتصادية  الحقوق  وتأمين   الطائفي 

ورغم الدولة.  في  المتجذر  الفساد  على   والقضاء 

 أن السلطة في لبنان راهنت أكثر من مرة على “الفتنة”

ما حد  إلى  نجحت  لبنان  في  الثورة  أن  إال   الطائفية، 

الشعارات أبرز  فمن  إليها.  االنقياد  وعدم  تجاوزها   في 

كلن”، يعني  “كلن  شعار  لبنان  في  استخدمت   التي 

الزعماء جميع  ضد  موجهة  الثورة  أن  إلى  إشارة   في 

بما قّلع”،  “شّلع  شعار  العراق  في  قابله   السياسيين، 

استثناء. دون  من  رموزه  كافة  مع  النظام  إزالة   معناه 

شعار المتظاهرون  استخدم  فقد  الجزائر،  في   أما 

خالل جميعًا”،  “يتنحوا  أن  ومعناها  قاع”،   “يتنحاو 

تشهد لم  والتي   ،2019 عام  بدأت  التي   التظاهرات 

من الجزائريون  أراد  وقد  عقود.  منذ  مثياًل  لها   الجزائر 

 خالل هذا الشعار استهداف كافة رموز النظام، وليس

 استبدال بعض وجوهه فقط، خاصة وأن البالد تمر في

القديم النظام  انتقالية حساسة، يحاول فيها   مرحلة 

تعزيز العسكر  يحاول  حين  في  نفسه،  إنتاج   إعادة 

بعد أكثر  ومباشرًا  مكشوفًا  اليوم  أصبح  الذي   نفوذه 

بوتفليقة. تنّحي 

االحتجاجات  بين  المشتركة  االتجاهات  هذه   تعبر 

زالت ما  مشترك  واقع  عن  والجزائر  والعراق  لبنان   في 

نوع عن  أيضًا  تعبر  أنها  إال  المنطقة.  شعوب   تعيشه 

سائدة تكن  لم  التي  االجتماعية  الحراكات  من  جديد 

الحركات هذه  اعتمدت  فقد  العربية.  المنطقة   في 

حمالت وجه  في  متشابهة  خطابات  على   االحتجاجية 

االحتجاج مجموعات  تمسكت  فقد  والقمع.   التخوين 

مجموعات منها  أي  في  تظهر  لم  أي   بسلميتها، 

نحو يتجه  خطابًا  معظمها  في  واعتمدت   مسلحة، 

 السلمية بوضوح. كما أن هذه االنتفاضات لم تعين أي

البعض نقطة اعتبره  أي ممثل عنها، رغم ما  أو   قيادة 

تمسكها على  أصرت  االنتفاضات  هذه  أن  إال   ضعف، 

لبنان، ففي  تمثيل.  أي  قبل  جدي  وبتغيير   بمطالب 

وأكدوا للتفاوض،  عدة  محاوالت  المحتجون   رفض 

)“الشعب قائد  أي  يمثلها  ال  الثورة  أن  شعاراتهم   في 

التقرير فيؤكد  الجزائر،  في  أما  يفاوض”(.  وال   يطالب 

 الوطني للعام الماضي أن الحراك رفض االلتفاف حول

وتأطيره تنظيمه  ورفض  الكاريزمية،  الوجوه  من   أي 

 من قبل أحزاب المعارضة أو أيٍّ من جمعيات المجتمع

أي تعيين  المحتجون  رفض  أيضًا  العراق،  في   المدني1. 

 قيادة. وتميزت هذه االحتجاجات األخيرة عن سابقاتها

وأخيرًا، النخب2.  عن  وابتعادًا  شعبية  أكثر   بكونها 

للشباب، واسعة  بمشاركة  االنتفاضات  هذه   تميزت 

الساحة على  جديدة  شبابية  وجوهًا   وبإفرازها 

داخل فاعاًل  دورًا  الطالب  شكل  لبنان،  في   السياسية. 

مختلف ولعبت  وخارجها،  الجامعة/المدرسة   حرم 

والمناطق بيروت  في  هامًا  دورًا  الشبابية   التنظيمات 

غير الشبابية  المجموعات  كانت  العراق،  في   األخرى. 

واألكثر األبرز  المكّون  محدد،  إطار  في   المنتظمة 

دور أيضًا  برز  الجزائر،  وفي  االحتجاجات.  في   فعالية 

المسارات هذه  استمرت  وقد  خاص.  بشكل   الشباب 

انتشار حين  إلى  والجزائر  والعراق  لبنان  من  كل   في 

مرت حيث  اإلغالق،  إجراءات  من  تبعها  وما   الجائحة 

الركود. من  بشيء 

التنظيم  من  فريدًا  نموذجًا  اتبع  فقد  السودان،   أما 

السمات بعض  أيضًا  يتشارك  كان  وإن  الثورة،   في 

الثورة تميزت  فقد   .2019 عام  األخرى  االنتفاضات   مع 

في الشباب  أّطرت  التي  المقاومة  بلجان  السودانية 
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 في تنظيمات نابعة من األحياء منذ عام 2013، ثم لعبت

 دورًا كبيرًا في 2018 و2019 إلسقاط نظام البشير. ويشير

عاليًا قدرًا  أظهرت  اللجان  هذه  أن  إلى  الوطني   التقرير 

بشعار تمسكها  في  خاصة  السياسي،  الوعي   من 

بس”(. )“تسقط  جذوره  من  النظام  وإسقاط   السلمية 

ظل في  اليوم  كبيرًا  دورًا  تلعب  اللجان  هذه  زالت   وما 

 الصراع القائم على إدارة المرحلة االنتقالية، وفي وجه

الديمقراطي. المسار  عرقلة  محاوالت 

و2018   2019 عامي  برزت  التي  الحركات  جانب   وإلى 

الدول زالت  ما  اليوم،  حتى  مستمرة  زالت  ما   والتي 

العربي الربيع  األولى من  الموجة  التي شهدت   العربية 

متفاوتة. بدرجات  كان  وإن  متعثر،  انتقال  من   تعاني 

 في تونس، باإلضافة إلى األزمة االقتصادية التي كانت

رئيس بين  ساد  الذي  األخير  التوتر  فإن  البالد،  بها   تمّر 

بتعطيل يهدد  والبرلمان،  والحكومة   الجمهورية 

اللحظة إلى  وصواًل  وأكثر،  أكثر  الديمقراطي   المسار 

 الراهنة حيث هناك مخاطر شديدة على الديمقراطية،

وتعليق بالسلطة  الجمهورية  رئيس  انفراد   بعد 

الحالة ربما  اليمن، وهو  أما  البرلماني.   الدستور والعمل 

حيث المنطقة،  في  المتعثر  االنتقال  من  تطرفًا   األكثر 

 تعرض إلى انقالب واعتداء خارجي وحرب دامية. ففي

والحركات الميليشيات  دور  وتنامي  الدولة  تفكك   ظل 

 المتطرفة، أصبح الفضاء المدني في حالة من اإلغالق

المدني المجتمع  منظمات  تحظى  ال  بحيث   التام، 

انتقال مسار  في  المشاركة  وبإمكانية  اآلمن   بالمناخ 

عسكري حكم  إلى  تحولت  فقد  مصر،  أما   سياسي. 

الفضاء على  اإلغالق  أيضًا  أحكم  كامل،   بشكل 

. المدني

ترزح  كونها  منفردة،  حالة  فلسطين  تمثل   أخيرًا، 

على المتكرر  اإلسرائيلي  فاالعتداء  االحتالل.   تحت 

حظي أنه  إال  الجديد.  باألمر  ليس   الفلسطينيين 

مسبوقة غير  عالمية  إعالمية  بتغطية   مؤخرًا 

فاعتداء جراح.  الشيخ  حي  انتفاضة   خالل 

القدس من  الفلسطينيين  على  االحتالل   قوات 

ليست إسرائيل  أن   العالم  ذّكر  غزة،   إلى 

احتالل تحت  يقبعون  زالوا  ما  الفلسطينيين   وأن 

الحق في بدءًا من  أبسط حقوقهم كل يوم،   يخرق 

 ،الحياة
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 اتجاه عام نحو التضييق
القانوني على الفضاء المدني

هذا يغطيها  التي  العربية  الدول  معظم   مرت 

بدرجات قانونية،  بتغيرات  الماضي  العام  خالل   التقرير 

على التضييق  في  ساهمت  األهمية،  من   مختلفة 

المدني. الفضاء 

شديدة “ديمقراطي”  انتقال  بمرحلة  تمر  التي   فالدول 

دستورية وبتحوالت  والسودان،  كالجزائر   األهمية، 

العامة، اإليجابية  التحوالت  بعض  شهدت   وجوهرية، 

بعضًا لتلبي  وجاءت  الحراك،  إنجازات  أهم  من   كانت 

عام اتجاه  يوجد  ثانية،  ناحية  من  ولكن  مطالبه.   من 

على السيطرة  نحو  القانونية  التعديالت  في   يظهر 

 العمل المدني، في ظل تخوف من عسكرة النظامين

والجزائر. السودان  في 

يحَظ لم  كان  وإن  الجزائر،  في  الدستوري  التعديل  إن 

بالحقوق  تتعلق  عدة  موادَّ  تضمن  واسعة،   بشعبية 

باإلضافة والحريات،  واالجتماعية  واالقتصادية   المدنية 

نشاط على  للتضييق  قضائي  قرار  إلى  الحاجة   إلى 

والجمعيات، السياسية  واألحزاب  واإلعالم   الصحافة 

أنه إال  الجمهورية.  رئيس   وتقليص بعض من صالحيات 

الجمهورية رئيس  صالحيات  ازدادت  ثانية،  ناحية   ،من 

مهمات وازدادت  الوظائف.  تعيينات  في   خاصة 

ذلك من  األهم  لكن  الحدود.  خارج  الجزائري   الجيش 

المدني، الفضاء  تمس  التي  بالتشريعات  يتعلق  ما   في 

وسيلة بأي  “السعي  ليصبح  العقوبات  قانون   عّدل 

بغير الحكم  نظام  تغيير  أو  السلطة  إلى   للوصول 

والمساس ذلك،  على  التحريض  أو  الدستورية،   الطرق 

ذلك”، على  التحريض  أو  الترابية  بالسالمة  وسيلة   بأي 

 مصنفًا في خانة اإلرهاب واستهدافًا للدولة والوحدة

المعلومات على  قيودًا  القانون  وضع  كما  الوطنية. 

ويمكن  الوطني.  األمن  تمس  ال  بحيث  ُتنشر،   التي 

الدول من  للعديد  مواٍز  كمساٍر  االتجاه  هذا   قراءة 

ضمن تاريخيًا  الذرائع  هذه  استخدمت  التي   العربية 

 تهم مطاطة، غالبًا ما ُتستخدم للتضييق على العمل

في الرأي3.  عن  التعبير  وحرية  المعارض   السياسي 

انجازات بعض  الدستورية  الوثيقة  كرست   السودان، 

لتؤكد مؤخرًا  للسالم  جوبا  اتفاقية  وعادت   الثورة، 

الستغالل منعًا  والدولة،  الدين  مؤسسات  بين   الفصل 

الطريق يمهد  ما  السياسة،  في  الدينية   المؤسسة 

 إلنشاء دولة علمانية وأكثر ديمقراطية. إال أن االتفاقية

السلطة في  االستمرار  فرصة  للعسكر  أتاحت   نفسها 

عة الموقِّ المسلحة  الحركات  مع  تحالفه   واستغالل 

طبيعة على  خطرًا  أواًل  هذا  ويشكل  الوثيقة.   على 

 النظام في السودان ما بعد الثورة الذي تحاول القوى

السيطرة اآلن  حتى  األسبق  النظام  وقوى   العسكرية 

إلى باإلضافة  هذا  الديمقراطي.  التحول  وعرقلة   عليه 

التي السودان  في  الجديدة  التطوعي  العمل   لوائح 

والتجمع الجمعيات  تكوين  في  الحق  على   ضّيقت 

. والتعبير

 

 أما مصر، التي ترزح أساسًا تحت حكم عسكري، فقد 

لقانون المرتقبة  التنفيذية  الالئحة  أخيرًا  فيها   صدرت 

القانون هذا  عرف  وقد   .2019 عام  الصادر   الجمعيات 

المدني، المجتمع  منظمات  على  الشديد   بتضييقه 

لمالحقتها. اإلرهاب  مكافحة  ذريعة  استخدامه   و 

الحق على  القيود  من  زاد  التنفيذية  الالئحة  صدور   إن 

كان وإن  للجمعيات،  والموارد  التمويل  إلى   بالوصول 

 قد تضمن بعض اإليجابيات. كما ُعّدل قانون مكافحة

يمكن التي  الكيانات  شموله  في  ليتوسع   اإلرهاب، 

إرهابية. اعتبارها 

 

االنتقال مرحلة  تخوض  زالت  ما  التي  تونس،   في 

رغم  ،2011 عام  الثورة  نجاح  أعقاب  في   الديمقراطي 

يتعلق ما  في  انفتاحًا  األكثر  العربية  الدول  من   كونها 

 بهذه التشريعات، جرت أيضًا محاوالت لتمرير تعديالت

الجمعيات تكوين  حرية  على  للتضييق   ،قانونية 
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أعلن ومؤخرًا،  كذريعة.  اإلرهاب  مكافحة   مستخدمة 

التي االستثنائية  التدابير  من  مجموعة  سعيد   الرئيس 

النواب عن  الحصانة  رفع  ثم  البرلمان،  عمل   تعلق 

 ووضع عددًا من المسؤولين في اإلقامة الجبرية. وفي

المدني المجتمع  مؤسسات  مواقف  تراوحت   حين 

آخر، لشهر  اإلجراءات  تمديد  فإن  ومعارض،  مؤيد   بين 

مقلقًا. أصبح  الشفافية،  وعدم  الضبابية  من  جو   في 

من “شهرًا  أن  المدني  المجتمع  منظمات  أعلنت   فقد 

الممارسات بعض  شابته  قد  االستثنائية   اإلجراءات 

والديمقراطية المواطنة  قيم  تهّدد  التي   التعسفية 

والحق بالتنقل،  الحق  تقييد  ومنها  اإلنسان”،   وحقوق 

انتشار إلى  ذلك  أدى  وقد  المعلومة.  إلى   بالوصول 

 األخبار الكاذبة، وما تبعها من حمالت تشويه للسمعة

 وتحريض. كما أدت هذه اإلجراءات إلى “تراجع فضاءات

السياسي بالمسار  يتعّلق  ما  كل  في  العام   النقاش 
4.“ الحالي

إجراءات كافة  إلى  فباإلضافة  فلسطين،  في   أما 

الفلسطينيين، بحق  المجحفة  االحتالل   وسياسات 

هذا القانونية  التعديالت  بعض  فلسطين   شهدت 

تعقيد من  زاد  والذي  الجمعيات،  قانون  على   العام 

 إجراءات تسجيل الجمعيات وممارسة عملها، باإلضافة

إلى تلّقي األموال والتصرف بها عبر حساباتها البنكية.

الذي  مؤخرًا،   22-20 قانون  تمرير  جرى  المغرب،   في 

االجتماعي، التواصل  منصات  على  التعبير  حرية   يقيد 

هذه عبر  تنشر  للمقاطعة  دعوات  أي  خاص   وبشكل 

 المواقع. وكل ذلك يأتي في سياق موجة من التضييق

 على حرية التعبير والناشطين والصحافيين.5 وقد أشار

القانون هذا  إصدار  توقيت  أن  إلى  الناشطين  من   كثير 

 فيه استغالل واضح إلجراءات اإلغالق التي كان يمر بها

عام موريتانيا  في  ُسجل  كما  الجائحة.  خالل   المغرب 

بالمعلومات”. ويحتوي “التالعب  إقرار قانون حول   ٢٠٢٠ 

بحق  عقوبات  بفرض  تتعلق  ضبابية  موادَّ   القانون 

غير “معلومات  بنشر  يقومون  الذين   األشخاص 

التواصل مواقع  على  خاصة  كاذبة”،  “وأخبار  دقيقة” 

االجتماعي. وقد أشار العديد من النشطاء إلى أن هذا

من التعبير  حرية  لعرقلة  ُيستخدم  سوف   القانون 

الكثير تحمل  أن  يمكن  التي  المصطلحات  هذه   خالل 

موريتانيا أقرت  ثانية،  ناحية  من  لكن  المعاني6.   من 

قانون خالف  وهو  الجديد،  الجمعيات  قانون   مؤخرًا 

 عام 1964، أقل تقييدًا للجمعيات، في انسجام مع جو

ولد محمد  الجديد  الرئيس  تعيين  مع  بدأ  التفاؤل   من 

استبدال الجديد  القانون  تعديالت  أبرز  ومن   غزواني. 

يبقي كان  وإن  اإلشعار،  بنظام  الترخيص   نظام 

الجمعيات حل  إمكانية  مثل  خطيرة  صالحيات   على 

من العديد  ضد  استخدمت  والتي  إنذار،  سابق   دون 

مثيرة أنها  على  الدولة  تصنفها  التي   الجمعيات 

منظمات بحق  الجديد  القانون  يعترف  كما   للجدل. 

 المجتمع المدني في المشاركة في الحوارات الوطنية
السياسات.7 ومسارات 

تذرعًا خاصة  التعبير،  حرية  تقييد  إلى  باإلضافة   إذن، 

ذريعة تستخدم  العربية  الدول  زالت  ما   بالجائحة، 

وتمرير المدني،  الفضاء  على  للتضييق   اإلرهاب 

المدني المجتمع  منظمات  حرية  من  تحّد   تشريعات 

تونس في  كما  أصاًل،  باإلرهاب  لها  عالقة  ال   التي 

محاولة نحو  االتجاهات  مالحظة  يمكن  كما   ومصر. 

الجزائر الدولة، كما في  العسكر على   إحكام سيطرة 

الحديثة. القانونية  التغييرات  خالل  من  والسودان 
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 الرصاص الحي في فض خيم االعتصام، وسط اشتباك

قامت كما  األمنية.  والقوى  المعتصمين  بين   قوي 

مختلف طالت  واسعة  اعتقال  بحملة  األخيرة   هذه 

العراقية. المحافظات 

الجائحة،  سبق  الذي  للحراك  ركودًا  الجزائر   وشهدت 

خالله قامت  الوباء،  من  االحترازية  اإلجراءات   بسبب 

الناشطين ضد  انتقامية  اعتقاالت  بحملة   السلطات 

100 من  أكثر  االعتقاالت  هذه  طالت  فقد   والصحافيين. 

السجون. في  التعذيب  قضايا  بعض  برزت  كما  ناشط، 

لتوسيع مناسبة  اإلغالق  إجراءات  كانت  مصر،   وفي 

لتمديد كحجة  استخدمت  كما  الطوارئ.   حالة 

وتأجيل الناشطين  من  للكثير  االحتياطي   الحبس 

اعتقاالت حملة  ظل  في  ذلك  وكل   محاكماتهم. 

السلطات. أداء  ومنتقدي  المعارضين  ضد   مستمرة 

 باإلضافة إلى ذلك، سجلت العديد من حاالت االنتهاك  

إحدى وهو  اليمن،  في  أما  واإلعالم.  الصحافة   لحرية 

 الدول التي ال تزال تشهد نزاعًا، شكلت إجراءات اإلغالق

الحريات، على  أساسًا  المفروضة  القيود  من   مزيدًا 

اإلفراج ورغم  الحوثيين.  سيطرة  مناطق  في   خاصة 

الحكومة سيطرة  مناطق  في  المساجين  بعض   عن 

 كما في مناطق سيطرة الحوثيين، لم يتم اإلفراج عن

الناشطين. أو  السياسيين  المعتقلين 

كبير أثر  الوباء  مكافحة  إلجراءات  كان  عام،   بشكل 

العربية المنطقة  في  المدني  الفضاء  ،على 

 بدءًا من حمالت االعتقاالت واستغالل غياب التجمعات 

محاولة في  بالقوة  االعتصامات  وفض   والمحاسبة، 

مضايقة إلى  وصواًل  االحتجاجية،  الحركات   لضرب 

القطاع في  والعاملين  والناشطين   الصحافيين 

ومنع الكاذبة،  األخبار  مكافحة  ذريعة  تحت   الصحي، 

حتى معها،  التعامل  في  االستنسابية  أو   التجمعات 

الصحية. للمعايير  مطابقة  تكون  عندما 

 تأثير  جائحة  كوفيد  19   على
 واقع  الفضاء  المدني  في

العالم العربي

العربية، المنطقة  في  كوفيد19-  جائحة  انتشار   مع 

للتجوال وحظر  إغالق  إجراءات  من  حتمته   وما 

المنطقة دول  معظم  استخدمت   والتجمعات، 

الكاذبة واألخبار  الوباء  مكافحة  ذريعة   العربية 

الفضاء على  المبررة  غير  القيود  من  المزيد   لفرض 

سياسة انتقدوا  الذين  األشخاص  تعرض  فقد   المدني. 

االعتقال إلى  الوباء  مع  التعامل  في   الحكومة 

المجال في  عاملون  ضمنهم  ومن  المضايقة،  أو 

 

التعبير في  لحقهم  واضح  انتهاك  في   الصحي، 

معظم في  الحاالت  هذه  سجلت  وقد  الرأي.   عن 

في أما  وتونس8.  مصر  إلى  باإلضافة  الخليج،   دول 

من الحد  إلى  الرامية  القرارات  تضمنت  فقد   األردن، 

الطباعة، من  الورقية  الصحف  منع  الفيروس   انتشار 

بالجائحة تتعلق  أخبار  أي  نشر  حظر  الى   باإلضافة 

ظل وفي  المواطنين.  ترويع  أو  الهلع  نشر  إلى   تهدف 

صحافيين اعتقال  قضايا  بعض  برزت  اإلجراءات،   هذه 

التالعب مكافحة  قانون  تبرير  جرى  كما  األردن.9   في 

 بالمعلومات في موريتانيا كأحد إجراءات التعامل مع

 الوباء أيضًا “خاصة أثناء فترات االنتخابات وأثناء األزمات
10.“ الصحية

إجراءات باتخاذ  مثاًل،  السلطات،  قامت  المغرب،   وفي 

اتخاذها السلمية، رغم  التحركات  العديد من   منع 

كما الوباء،  من  للحماية  المطلوبة  الوقائية   التدابير 

فلسطين. في  نفسها  الحالة  ُسّجلت 

فّض جرى  والعراق،  لبنان  مثل  أخرى،  حاالت   في 

 االعتصامات التي كانت نشطة قبل اإلغالق. في لبنان،

بالقوة. العاصمة  وسط  في  االعتصام  خيم   أزيلت 

اسُتخدم دموية،  أكثر  سيناريو  وفي  العراق،  في  أما 
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في العالم  دول  الجائحة  وضعت  ذلك،  إلى   إلضافة 

ظل في  األولى،  األشهر  في  خاصة  التخّبط،  من   حالة 

النوع. هذا  من  أزمة  مع  التعامل  كيفية  وضوح   عدم 

سلَّم وتغيير  حدودها  إغالق  إلى  الدول   اضطرت 

مواردها كافة  تجنيد  وإلى  الوباء،  لمواجهة   أولوياتها 

قّلصت اإلطار،  هذا  وفي  الفيروس.  انتشار  من   للحد 

مخصصاتها المانحة  والجهات  الدول  من   العديد 

بعضها يتلقى  التي  الحكومية  غير  للمنظمات   المالية 

مثل الوطنية،  التقارير  بعض  ذكرت  فقد  منها.   تموياًل 

 تقارير األردن والمغرب وفلسطين والعراق، مرور بعض

المقدمة المنح  تقّلص  أو  مالية،  بضائقة   المنظمات 

المخصص التمويل  تقليص  إلجراءات  نتيجة   لها، 

 للمساعدات التنموية، أو تحويله إلى تمويل النشاطات

الوباء. مكافحة  ونشاطات  الخدماتية 

اختبارًا كورونا  جائحة  شكلت  ثانية،  ناحية   من 

في الشركاء  كباقي  وضعته،  إذ  المدني،   للمجتمع 

مسار التنمية، في تحدي مواجهة الوباء. فقد نشطت

التوعية مجال  في  المدني  المجتمع   منظمات 

ظل في  للمحتاجين  الخدمات  وتقديم   والتضامن 

اإلغالق. إجراءات  عن  نتجت  التي  االقتصادية   األزمة 

المعتصمين من  مجموعات  قامت  مثاًل،  العراق   في 

التوعية بنشاطات  الحكومية  غير   والمنظمات 

االعتصام. مناطق  قرب  التعقيم  مستلزمات   وتقديم 

 وفي السودان، سرعان ما نشطت المبادرات التطوعية

الخط لتشغيل  ومنها  للتوعية،  منها   الشبابية، 

سجلت وقد  اليدوية.  المعّقمات  وتصنيع   الساخن 

من والعديد  وموريتانيا،  مصر،  في  مماثلة   مبادرات 

ُسجلت ذلك،  إلى  باإلضافة  تونس،  وفي  التقرير.   بلدان 

 أيضًا مبادرات للمنظمات النسوية للتعامل مع العنف
المنزلي الناجم عن إجراءات اإلغالق والحجر الصحي.11

 

المدني  للمجتمع  اإليجابي  النشاط  هذا  أن  إال 

الدور إلى  المدني  المجتمع  تحول  خطر  أيضًا   يحمل 

على وتنميته  مؤخرًا،  تشجيعه  جرى  الذي  الخدماتي 

كشريك المدني،  للمجتمع  األوسع  الدور   حساب 

والمحاسبة السياسات  وصياغة  القرار  صناعة   في 

مثاًل، كمصر  العربية،  الدول  بعض  وفي   والمراقبة. 

بما المدني،  المجتمع  مع  الشراكة  هذه  تعزيز   جرى 

قمع على  اإلبقاء  مع  فقط،  الدولة  رؤية  مع   يتالءم 

وفي الحكومة.  لسياسات  المعارضة  لألصوات   شديد 

استخدمت لطالما  عام،  بشكل  العربية   المنطقة 

استقاللية على  للتضييق  متعددة  أساليب   الدول 

الهيمنة ضمنها  من  الناقد،  وصوته  المدني   المجتمع 

 على جزء منه، والتضييق على الجزء اآلخر، أو االحتفاظ

 بعالقات مع المنظمات التي ال تتعارض مع الحكومة،

دورها خالل  من  تتركه  الذي  الفراغ  بتعبئة  تقوم   بل 

. الخدماتي
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التعددية وإلغاء  المدني  المجتمع  على   القبضة 

 الحزبية، مستخدمة خطاب “ال صوت يعلو فوق صوت

 المعركة”.13 إال أنه ومنذ العام 2013، أصبحت الدولة في

في المدني،  المجتمع  ضد  عداء  شبه  حالة  في   مصر 

عهد قبل  ما  منذ  المدني  للفضاء  مسبوق  غير   تراجع 

عن رضا  وعدم  شعبي  غضب  حالة  ظل  ففي   مبارك. 

العسكرية القوى  قامت  المسلمين،  األخوان   نظام 

 في مصر بتنحية الرئيس واستالم السلطة، وسط تأييد

 بعض مكونات الشارع والمجتمع المدني )رغم وجود

العسكر لحكم  أيضًا  المعارضة  األصوات  من   العديد 

من العسكرية  المحاكم  أمام  المدنيين   ومحاكمة 

في العسكري  النظام  استغل  وقد  أخرى(.   ناحية 

اإلرهاب من  الشعب  حماية  ذريعة  ذلك  بعد   مصر 

ولكن المسلمين،  اإلخوان  ضد  شرسة  حملة  شّنه   في 

 أيضًا ضد منظمات المجتمع المدني وجميع األصوات

حدة تزداد  اإلرهاب  ضد  الحملة  زالت  وما   المعارضة. 

منظمات من  المزيد  لتشمل  وأكثر،  أكثر   وتتوسع 

ورغم سابقًا.  أشير  كما  والكيانات،  المدني   المجتمع 

المدني المجتمع  منظمات  بين  صلة  أي  وجود   عدم 

الدولة جندت  المسلمين،  واألخوان  استهدفت   التي 

المنظمات، هذه  صورة  لتشويه  إعالمها  من   الكثير 

 وربطها بمنظمات إرهابية واتهامها بالتجسس وتنفيذ

ناحية من  أجنبيًا.14  تموياًل  لتلقيها  خارجية   أجندات 

المنظمات على  شديد  تضييق  ظل  وفي   ثانية، 

اإلنسان، حقوق  عن  والمدافعين   الحقوقية 

بعض مع  للشراكات  المجال  الدولة   فتحت 

وجهة مع  تتماشى  التي  التنموية   المنظمات 

واضحة محاولة  في  واستراتيجياتها،   الدولة 

وتهذيبه. المدني  المجتمع  على  للهيمنة 

التحول  بدايات  على  العميقة  الدولة  انقّضت   لقد 

2011 يناير   25 ثورة  عنه  عبرت  الذي   الديمقراطي 

جديد. من  الواجهة  إلى  للعودة  الفرصة   واستغلت 

المناسبة الفرصة  العسكرية  القوى  وجدت  أن   فبعد 

كافة استخدمت  بقاءها،  تشرعن  التي   والحجة 

والهيمنة المعارضة  األصوات  إلسكات  القمع  أساليب 

 الهجمة  المضادة  من
السلطات

والتغييرية االحتجاجية  الحركات  إحباط  محاوالت   إن 

مسارين، في  وضعه  يمكن  الماضيين،  العامين   خالل 

غير المجموعات  واستخدام  العسكر،  هيمنة   هما 

عن المساران  هذان  يعبر  التظاهرات.  لقمع   الدولتية 

العميقة الدولة  مكونات  من  األقوى  المكون   محاولة 

بنية في  حقيقي  تغيير  أي  ولمنع  عليها   للسيطرة 

. النظام

هيمنة العسكر

 يمكن تفسير استدامة واستقرار األنظمة الديكتاتورية

والقمع، الشرعنة،  هي:  ثالث  ركائز  على  اعتمادها   عبر 

فهم إرساء  الى  يسعى  اإلطار  هذا  إن   والهيمنة12. 

بالحركات الديكتاتورية  النظم  لعالقة  تعقيدًا   أكثر 

تفسير عن  بعيدًا  المدني،  والمجتمع   االجتماعية 

 مبسط يعتمد على القمع حصرًا. الركيزة األولى، وهي

يعتمده الذي  الخطاب  فهم  إلى  تسعى   الشرعنة، 

 النظام الحاكم لكسب تأييد المجتمع واعتماده على

مجرد أو  واالجتماعية،  االقتصادية   انجازاته 

الركيزة أما  الديكتاتورية.  وجود  فكرة  مع   تصالحه 

 الثانية، وهي القمع، أو استخدام مختلف أنواع العنف

إلسكاتها، المعارضة  والتجمعات  األشخاص   ضد 

السيطرة أي  الهيمنة،  وهي  الثالثة  الركيزة   وأخيرًا، 

األعمال( رجال  أو  العسكرية  النخب  )مثل  النخب   على 

المحسوبية أنظمة  عبر  أيضًا  أحيانًا  التحالفات،   وبناء 

. والزبائنية

 ،2013 عام  منذ  عسكري  نظام  كنموذج  مصر،   في 

واستقراره الحكم  إلى  العسكر  وصول  قراءة   يمكن 

الثالث. الركائز  هذه  خالل  من  للتغيير  ومقاومته   حاليًا 

بحكم مصر  فيها  تمّر  التي  األولى  المرة   ليست 

بإحكام أيضًا  الناصرية  الفترة  تميزت  إذ  عسكري، 
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أقال حيث  الفساد،  لمكافحة  بمبادرة  تبون  قام   وإذ 

منه محاولة  في  واستبدالهم،  المسؤولين   بعض 

منهم كثيرون  اعتبره  الحراك،  مطالب  بعض   لتلبية 

ال داخلية  وعسكرية  سياسية  حسابات  تصفية   مجرد 

أصاًل. الفساد  بمكافحة  لها  عالقة 

جهة،  من  الحراك  بين  والجزر  المد  هذا  ظل   وفي 

تنكشف ثانية،  جهة  من  العسكرية   والمؤسسة 

أو موقعها،  على  للحفاظ  العميقة  الدولة   محاوالت 

السياسة، في  نفوذها  زيادة  الحالة،  هذه  في   حتى 

من أي  غياب  ظل  ففي  الحراك.  استغالل  خالل   من 

قبل من  المخابرات  قادة  وتهميش  السياسية   النخب 

من نفسها  العسكرية  المؤسسة  تجد   بوتفليقة، 

الوقت في  لكن  الجزائرية،  الساحة  في  منافس   دون 

الحراك والجزائريين. ولذلك تحاول  نفسه تحت مجهر 

أيدي من  التحول  مسار  انتزاع  العسكرية   المؤسسة 

بين داخلي  شكلي  تغيير  إلى  وتحويله   الجزائريين 

الجيش ويحاول  جوهره.17  يمس  ال  النظام،   مكونات 

ومن اإلرهاب  من  المواطنين  إخافة  الجزائر  في   اليوم 

العشرية ذكرى  استحضار  محاواًل  االستقرار،   انعدام 

الجزائريين، أذهان  في  ماثلة  تزال  ال  التي   السوداء 

خروجها حال  في  األمور  إليه  تؤول  قد  مما   كتحذير 
السيطرة.18 عن 

 

مثااًل  السودان  في  التحول  تجربة  أيضًا  تمثل   وأخيرًا، 

السلطة، على  االستيالء  العسكر  محاولة  على   آخر 

إلى العميقة  للدولة  العسكري  المكون  عودة   وعلى 

البشير إطاحة  بعد  الشعب.  ثورة  مستغاًل   الواجهة 

الديمقراطي، التحول  مسار  وبدء  الثورة،  قبل   من 

لتمسكه كبيرة  دماء  ضريبة  السوداني  الشعب   دفع 

كان العسكري،  الحكم  ورفضه  مدني  بحكم   بحقه 

2019. إن إصرار  أبرزها في مجزرة الخرطوم في 3 يونيو 

ُترجم العسكر،  السوداني على رفضه حكم   الشعب 

في وُكّرس  العسكري،  المجلس  مع  المفاوضات   في 

 الوثيقة الدستورية التي قسمت السلطة بين المدنيين

حكم إلى  البالد  تنتقل  ريثما  مؤقتًا،  والعسكريين 

 لوضع سقف للمجتمع المدني. إن هذا االتجاه يمكن 

تمّر التي  التحوالت  في  اليوم  مالمحه  بعض   مالحظة 

حقيقية مخاطر  ثمة  وكذلك  والسودان،  الجزائر   بها 

مشابه. مسار  في  تونس   النحدار 

 في الجزائر، بعد نجاح الحراك في إزاحة بوتفليقة عن 

يظهر بدأ  خامسة،  لدورة  الترشح  من  ومنعه   الحكم 

تجّذر يعود  فشيئًا.  شيئًا  السياسة  في  الجيش   دور 

بعد ما  فترة  إلى  النظام  بنية  في  الجزائري   الجيش 

حرب خوضه  من  شرعيته  يستمد  بحيث   15االستقالل، 

قام التي  التنموية  اإلنجازات  وبعض  الجزائر،   تحرير 

وقد الجنراالت”،  “بحكم  الجزائر  عرفت  لطالما   بها. 

على النظام  أقطاب  بين  مختلفة  صراعات   شهدت 

جهاز عرف  عام،  بشكل  لكن  الماضية.  العقود   مدى 

حين في  بوتفليقة،  الرئيس  من  بقربه   االستخبارات 

السياسة. وفي  لم يكن للجيش دور قوي مماثل في 

إذ بوتفليقة،  الرئيس  بتأييد  الجيش  قام  الحراك،   بداية 

صالح، قايد  وقتئذ،  الجزائري  الجيش  أركان  قائد   أدلى 

أن إال  بهم”.  “بالمغّرر  المحتجين  فيه  وصف   بتصريح 

الواجهة بعد اشتداد وطأة إلى  الصراعات عادت   هذه 

قايد الجزائري  الجيش  أركان  رئيس  ضغط  إذ   الحراك، 

هاجم قد  كان  أن  بعد  بوتفليقة،  الرئيس  على   صالح 

الستدراك محاولة  في  الحراك،  بدء  في   المحتجين 

الحراك. جانب  إلى  الوقوف  أهمية  بروز  بعد   الموقف 

من أبعد  هو  ما  الى  ذهبت  الجزائريين  مطالب  أن   إال 

حد إلى  ووصلت  النظام،  وجوه  بعض  استبدال   مجرد 

إن إذ  السياسية،  الشؤون  في  العسكر  تدخل   رفض 

 شعارات الحراك أظهرت بوضوح إصرار الجزائريين على

مصير   على  بالسيطرة  للعسكر  سماحهم   عدم 

خالفًا رئاسية  انتخابات  إجراء  نحو  فالدفع   البالد.16 

من للجمهورية  رئيسًا  تبون  تنصيب  ثم  الشارع،   إلرادة 

المستمر، بحراكهم  الجزائريون  قابله  العسكر،   قبل 

الرئاسية، االنتخابات  في  جدًا  ضئيلة  مشاركة   وبنسبة 

تاريخيًا الجزائر  شهدتها  التي  النسب  أقل  من    ،عّدت 

.وسط دعوات كثيرة لمقاطعتها نظرًا لكونها شكلية.
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التناقض احتدام  بفعل   2021 عام  من  الثاني   النصف 

سعيد قيس  الرئيس  بين  السيما  السلطة،  أركان   بين 

تسيطر الذي  والبرلمان  الحكومة  ورئيس  جهة،   من 

األزمة وقع  وعلى  فيه.  الغالبية  على  النهضة   حركة 

وقع وعلى  المستفحلة،  واالجتماعية   االقتصادية 

قبل من  كورونا  جائحة  إدارة  في  جدًا  الكبير   الفشل 

تعّطل إلى  السلطة  داخل  التناقضات  أدت   الحكومة، 

مؤسسات تجاه  النقمة  من  جو  وانتشار   المؤسسات 

النهضة لحركة  أكبر  مسؤولية  تحميل  مع   السلطة 

النيابية. الغالبية  خالل  من  الحاكم  الحزب   بصفتها 

لإلقدام الوضع  هذا  سعيد  الرئيس  استخدم   وقد 

بمادة متذرعًا  السلطة،  داخل  من  انقالبية  خطة   على 

له يسمح  بما  متوسع،  بشكل  فسرها   دستورية 

الحكومة وإقالة  البرلمان  وإغالق  الدستور   بتعليق 

– ضمني  بشكل  وإن   – مدعومًا  بالسلطة   واالنفراد 

شعبويًا خطابًا  ومستخدمًا  األمنية،  والقوى   بالجيش 

إن الدولة.  يعطلون  والذين  الفساد  محاربة   هو 

التحركات تعترض  التي  المسارات  من  النموذج   هذا 

العربي، يطرح أسئلة كثيرة حول العالم   الشعبية في 

 استمرارية األنظمة العسكرية والشمولية في العالم

قبل من  خاصة  العربية،  الدول  اعتبرت  لطالما   العربي. 

األكاديميا، كاستثناء على تجارب التحول الديمقراطي.

دول شملت  والتي  “الدمقرطة”  من  الثالثة   فالموجة 

العربية، الدول  تشمل  لم  سابقًا،  السوفياتي   االتحاد 

االقتصاد لبرلة  موجة  أن  الشائع  االعتقاد   رغم 

تحول وإلى  سياسية  لبرلة  إلى  تلقائيًا  تؤدي   سوف 

الجمع العربية  األنظمة  استطاعت  فقد   ديمقراطي. 

ديكتاتورية وأنظمة  جهة،  من  االقتصاد  لبرلة   بين 

عن وبعيدًا  ثانية.  جهة  من  وعسكرية   وشمولية 

أو الثقافي،  التفسير  على  تعتمد  التي   المقاربات 

الثقافة أو  العقل  بين  جوهري  تعارض  بوجود   تؤمن 

بعض لجأت  الديمقراطية،  وبين  العربي  العالم   في 

االقتصاد في  العسكر  دور  إلى  لإلشارة   التفسيرات 

والنخب والعسكرية  األمنية  القوى  بين  التحالفات   أو 

أكثر السياسي  النظام  من  تجعل  والتي  االقتصادية، 

أي يوفر  لم  السلطة  في  العسكر  أن  إال  كليًا.   مدني 

والسيطرة الحكم  على  االنقالب  لمحاولة   فرصة 

على سيطرته  بعد  الدولة،  مفاصل  كامل   على 

األمن إصالح  ومبادرات  والداخلية  الدفاع   مجالي 

يجري سابقًا،  ذكر  وكما  االنتقالية.  الفترة   خالل 

على لالنقالب  للسالم،  جوبا  اتفاقية  استغالل   اليوم 

الوثيقة على  تعديالت  وإلدخال  الديمقراطي   المسار 

السودان في  الثوري  الحراك  شكل  وقد   الدستورية. 

السريع الدعم  وقوات  العسكرية  للقوى   مناسبة 

حمدوك حكومة  ضد  واحد  موقف  على   للتوحد 

العديد ظهرت  وإن  األمر،19  بادئ  في  المدنية   والقوى 

خاصة الطرفين،  بين  توترات  عن  أيضًا  األخبار   من 

بالقوى االلتحاق  السريع  الدعم  قوات  رفض   بعد 

السلطة. على  االستيالء  قائدها  ومحاولة   العسكرية 

على المدنية،  القوى  بين  انقسام  مقابل  ذلك   كل 

في والمشاركة  االنتقالية  الحكومة  من   الموقف 

معالجة في  المتكرر  فشلها  بعد  خاصة   الحكم 

األزمة.

 إذن، كما في الجزائر، تظهر أيضًا في السودان بعض 

تسعى التي  العميقة،  الدولة  مكونات  داخل   التوترات 

إسقاط تركه  الذي  الفراغ  لنفسها  تحجز  أن   إلى 

العسكرية المكونات  بين  التوترات  ورغم   البشير. 

من تماسكًا  أكثر  األخيرة  هذه  زالت  ما  البلدين،   في 

لفرض كبير  تحدٍّ  في  أنها  يبدو  التي  المدنية   القوى 

النظام. بنية  في  جوهري  تغيير  وإحداث   وجودها 

 وتسعى القوى العسكرية في السودان إلى استخدام

ومؤخرًا األمني،  الملف  في  تمتلكه  الذي   االحتكار 

 فشل الحكومة االنتقالية في إدارة الملف االقتصادي،

وصواًل نفوذها،  وزيادة  وأكثر  أكثر  وجودها   لشرعنة 

عسكري انقالب  حصول  احتمال  فكرة  استخدام   إلى 

بالسلطة العسكريين  إمساك  تعزيز  أجل  من   جديد 

حكومة إلى  التحول  وإعاقة  المواطنين   وترهيب 

كامل. بشكل  مدنية 

خالل تونس  في  خطيرة  تطورات  حصلت  أخيرًا، 
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الطائفية  المحاصصة  أنظمة  فيهما   وطبقت 

إلى النظام  هذا  أدى  للعرف.  وفقًا  أو  رسمي،   بشكل 

غلبت بحيث  كبير،  بشكل  الدولة  مؤسسات   إضعاف 

التمثيل تحتكر  أو  ُتمسك  حزبية  أطراف  الدولة   على 

وغيرها. إقليمية  دول  من  دعمًا  وتتلقى   الطائفي، 

الوسيط الطائفية   - الحزبية  الجماعات  أصبحت   وقد 

يستطيع ال  بدونها  والدولة،  المواطن  بين   الحصري 

الخدمات. على  الحصول  أو  حقوقه  تحصيل   المواطن 

هذه فّعلت  والعنف،  القوة  استخدام  إلى   وباإلضافة 

موازية أنظمة  عبر  الزبائنية  شبكاتها   المجموعات 

لها، الوالء  مقابل  والتوظيف  الخدمات  لتقديم 

مؤسسات فعالية  عدم  أو  غياب  ظل  في  وازدهرت 

 الدولة. وهذا النظام هو بالضبط الذي خرج اللبنانيون 

حاملين شعارات  ،2019 أكتوبر  لتغييره منذ   والعراقيون 

ولكن واالجتماعية،  االقتصادية  باإلصالحات   تطالب 

تجلى وقد  والمحاصصة.  والطائفية  الفساد  نبذ   أيضًا 

خرجت، التي  الحاشدة  الجموع  في  بوضوح  أيضًا   ذلك 

في والمناطق  للطوائف  عابرة  مرة  ألول  كانت   والتي 

الشيعي الشباب  من  معظمها  تشكل  التي  أو   لبنان، 

العراق ضد نخبة حاكمة ذات  العاطل عن العمل في 

شيعية. غالبية 

غائبة أنها  عادة  والعراق  لبنان  في  الدولة  عن   ويعرف 

على قدرتها  لعدم  أساسي  بشكل  وذلك  ضعيفة،   أو 

- الحزبية  فالمجموعات  العنف.  أو  القوة   احتكار 

الدولة بمفاصل  أساسًا  تتحكم  التي  هي   الطائفية 

 العميقة وركائزها. إال أن في لبنان، يمكن أيضًا اإلشارة

 إلى أدوار معينة تؤديها الدولة وتبرز فيها ككيان قوي

مراكز تتيحه  هامش  ضمن  سلطته  بسط  على   قادر 

ومؤسساتها الدولة  خارج  الواقعة  الحقيقية   السلطة 

 الدستورية، إال أنها حتى في هذه الحالة دائمًا ما تكون

المهيمنة الطائفية   - الحزبية  السلطات  خدمة   في 

والمالية االقتصادية  السلطة  مواقع  مع   المتداخلة 

الرأسمالية أو  المحاسيب،  رأسمالية  من  نمط   في 

مثاًل الحديث  السياق  هذا  في  ويمكن   الغنائمية. 

حماية في  تاريخيًا  المركزي  المصرف  دور  عن 

ما السودان،  ففي  للتغيير.  مقاومة  وأكثر   صالبة 

تتحكم السابق  للنظام  االقتصادية  العالقات   زالت 

 باقتصاد السودان، خاصة في ظل عدم وجود تدفقات

 استثمارات أجنبية مهمة في الوقت الحالي. إن القوى

الوطني، التقرير  بحسب  السودان،  في   المسلحة 

االقتصادية الموارد  من   82% حوالي  تحتكر  زالت   ما 

موارد على  سيطرت  العسكرية  فالقوى   والمالية. 

نتيجة الذهب،  مثل  السودان  في  جدًا  مهمة   طبيعية 

البالد. في  شنتها  التي  العسكرية  الحمالت   مختلف 

اقتصاد في  انخراطه  الجيش  عن  يعرف  مصر،   وفي 

مدنيين مع  تجمعه  اقتصادية  أنشطة  وفي   .واسع 

أي ال يوجد الوضع عن مصر،  الجزائر، فيختلف   أما في 

ظل في  إنما  الواسع،  المعنى  بهذا  عسكري   اقتصاد 

الموارد على  مكثف  بشكل  يعتمد  ريعي   اقتصاد 

ويستفيد واسعة،  بميزانية  الجيش  يحظى   الطبيعية، 

من تستفيد  بيروقراطية  وجود  من  المسؤولين   كبار 
األعمال.20 إنجاز  في  العالقات  من  وشبكة  الريوع 

األنظمة  بقايا  بين  االقتصادية  المصالح  تشابك   إن 

من واالقتصاد  جهة،  من  العميقة  والدولة   السابقة 

تواجه التي  المهمات  تعقيد  من  يزيد  ثانية،   جهة 

يصبح إذ  البلدان،  هذه  من  كل  في  الشعبي   الحراك 

من بنائها  وإعادة  االقتصادية  المنظومة   تفكيك 

أيضًا. األولويات 

 استخدام   المجموعات
 الطائفية  لحماية  المنظومة

الحاكمة

فيها يتجذر  التي  االستبدادية  الدولة  نموذج   مقابل 

 العسكر كإحدى ركائز الدولة العميقة، برز في العالم

المحاصصة على  القائمة  السلطة  نموذج   العربي 

الطائف اتفاق  إنتاجه  أعاد  أن  لبنان، بعد   الطائفية في 

.)2003( األمريكي  االحتالل  بعد  العراق،  وفي   ،)1989( 

من فريدين  نموذجين  والعراق  لبنان  اعتبر   وقد 

المنطقة في  الكاملة  غير  “الديمقراطية”   األنظمة 

تخفي التي  التوافقية  الديقراطية  مسمى   )تحت 

المسيطرة(، األطراف  يبن  السلطة  تقاسم 
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األمنية القوى  فيها  استخدمت  والتي   الجرحى، 

الحي كالرصاص  أسلحة  النيابي  المجلس   وشرطة 

 والمطاطي والكريات المعدنية لتفريق المتظاهرين23.

احتجاج حالة  إنهاء  في  أيضًا  الجيش  دور  مؤخرًا   وبرز 

الثاني/ كانون  شهر  في  خاصة  طرابلس،  مدينة  في 

فقرًا اللبنانية  المدن  أكثر  من  وهي   ،2021  يناير 

واعتقال المفرطة  القوة  استخدام  جرى  إذ   وتهميشًا، 

العسكرية المحاكم  إلى  واقتيادهم   المتظاهرين 

وتعذيب إرهابية  منظمات  إلى  انتمائهم  حجة   تحت 

استخدام أن  كما  قسريًا.  إخفائهم  أو   بعضهم 

 الجيش القوة المفرطة ضد المتظاهرين في طرابلس

الحي الرصاص  استخدم  فلطالما  الجديد،  باألمر   ليس 

مدى على  أدى  المحتجين،  مواجهة  في   والمطاطي 

المئات وقتل الشاب فواز إلى جرح  الماضيتين   السنتين 

 السلمان.٢٤ إال أنه في مناطق سيطرة األطراف الحزبية

تكّفلت المناطق،  هذه  وعلى  الدولة  على   المسيطرة 

السلمية، االحتجاجات  على  باالعتداء  األخيرة   هذه 

القوى عنف  يفوق،  وأحيانًا  يوازي،  عنفًا   مستخدمة 

. األمنية

الهجينة المقاربات  أيضًا  استخدمت  العراق،  في 

الدولة تمتلك  ال  لبنان،  في  كما  الدولة.   لفهم 

االعتقاد من  فبداًل  القوة.  واستخدام  الحكم   حصرية 

 التقليدي أن الدولة هشة أو ضعيفة، من األصح مقاربة

على منها،  المسلحة  خاصة  الطائفية،   المجموعات 

العميقة، وتسيطر على جزء كبير الدولة   أنها جزء من 

بالدولة يفترض  أدوارًا  تؤدي  كونها  الدولة،  قرار   من 

 تأديتها. وقد جرى إضفاء بعض المشروعية والشرعية

محاربة في  دورها  من  انطالقًا  التشكيالت،  هذه   على 

الرسمية غير  المجموعات  بين  الفاصل  فالحد   داعش. 

 أو “الخارجة عن الدولة”، والجزء الرسمي من الدولة، ال
بوضوح.25 رسمه     يمكن 

مسار  إلى  العراق  في  المحاصصة  نظام  أدى   لقد 

الكثير طرح  فقد  لبنان.  في  السياسي  بالمسار   شبيه 

من األسماء التي يعاد تدويرها في سياق المحاصصة

يعتبر كان  وعما  لبنان،  في  االقتصادي   النموذج 

ممثلي وكبار  التقليدي  السياسي  اإلقطاع  بين   تحالفًا 

والذي  ،1920 عام  الكبير  لبنان  تشكيل  منذ   الرأسمال 

الطائف، اتفاق  بعد  ميليشيوية  أطراف  إليه   انضمت 

 وأعيد تشكيل التحالف في صيغة أوليغارشية مالية -

مع والمصالح  النفوذ  تتقاسم  ميليشيوية   -  تقليدية 

 استتباع متزايد للمحاور اإلقليمية. وفي العقد ونصف

سياسية أطراف  سيطرة  صياغة  أعيدت  األخير،   العقد 

أو الدولة،  على  الطائفية  المجموعات  تمثيل   تحتكر 

أحبط المصرفي،  اللوبي  مثل  أخرى  مجموعات   حتى 

لبنان21. فالثورة األزمة في   جهود اإلصالح والخروج من 

وانتزاع جزئية  مكاسب  تحقيق  استطاعت  لبنان   في 

نجحت كما  السلطة.  من  المحدودة  التنازالت   بعض 

 في إسقاط حكومتين في الشارع وتعميق التناقضات

هام اختالف  عنه  نتج  ما  الحاكم،  التحالف  أركان   بين 

ما السيما  منها،  الخروج  وكيفية  األزمة  مقاربة   في 

اإلصالحات وطبيعة  الخسائر  توزيع  بكيفية   يتعلق 

القيام بها، وما إذا كانت األولوية في ذلك  التي يجب 

لمطالب أو  الناس  لمطالب  لالستجابة  تكون   سوف 

الدولي. النقد  صندوق  السيما  الدولية،   المؤسسات 

القمع أساليب  مختلف  السلطة  أحزاب   واستخدمت 

المدني. الفضاء  وتهديد  االحتجاجات  موجة   إليقاف 

اعتداءات أخرى  لبنانية  ومناطق  بيروت  شهدت   فقد 

تركت خيمهم،  وعلى  المعتصمين  على   متكررة 

 وراءها الكثير من الجرحى واألضرار المادية، كان أبرزها

مجموعات بها  قامت  التي  االعتداءات  من   سلسلة 

 حزبية - طائفية نهاية عام 2019 في وسط بيروت. وقد

 حدثت هذه االعتداءات في حين وقفت القوى األمنية

الحماية من  نوع  أي  تقديم  دون  األيدي   مكتوفة 

 للمتظاهرين، وحاولت منع بعضهم من التصوير، في

الطائفية22. للمجموعات  واضح  انحياز 

 

 طبعًا، هذا ال ينفي أن القوى األمنية قامت بالكثير من 

الفعل ردة  أبرزها  كان  المواطنين،  ضد  االعتداء   حاالت 

مئات خلفت  التي   ،2020 آب/أغسطس   8 في  العنيفة 
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بحق باالغتياالت  التحقيقات  في  التهاون   بعدم 

العقاب. من  اإلفالت  عدم  مبدأ  وبتحقيق   الناشطين، 

 فرغم الوعود التي قدمتها الحكومة، ما زالت أسماء

والناشطين المتظاهرين  استهدفوا  الذين   القتلة 

العراق في  االحتجاجات  اندالع  فمنذ  معروفة.   غير 

اغتيااًل  70 من  أكثر  الناشطون  شهد   ،2019 أكتوبر   في 

وإخفاء اختطاف  إلى  باإلضافة  اغتيال،  محاولة   أو 

 ناشطين لفترات متفاوتة.26 وذلك يحدث وسط تخوف

هذا االختطاف  وحاالت  االغتيال  محاوالت  ازدياد   من 

البرلمانية االنتخابات  إجراء  المقرر  من  كونه   العام، 

 فيه. وباإلضافة إلى عدم قدرتها على تحقيق الوعود

العراقيون يواجه  والتحقيق،  بالمحاسبة   المتعلقة 

على قدرتها  عدم  بسبب  الحكومة  مع  ثقة   أزمة 

كالكهرباء المعيشية  الملفات  لمختلف  حلول   وضع 

الميزانية  والماء، والمشكالت االقتصادية كالعجز في 

 واحتمال التخلف عن دفع الرواتب واألجور، والتضخم

المعيشي. والغالء 

على  قادرة  اآلن  حتى  العراقية  الحكومة  كانت   وإن 

اعتمادها بسبب  نسبيًا،  الميزانية  في  العجز   تمويل 

االقتصادي الوضع  فإن  النفط،  عائدات  على   المفرط 

وانقطاع العملة  انهيار  مع  سوءًا  يزداد  لبنان   في 

إلى واألدوية،  والمازوت  الوقود  مثل  األساسية   المواد 

زالت وما  المزمنة.  الكهرباء  مشكلة  تفاقم   جانب 

مشروع أي  غياب  ظل  في  تتعمق  االقتصادية   األزمة 

أي تنفيذ  الحاكمة  األحزاب  رفض  ظل  وفي   إنقاذي، 

تنازالت. فحتى اآلن، ال يوجد أي تغيير في أو   إصالحات 

رغم لبنان،  في  السلطة  من  المّتبع  االقتصادي   النهج 

األزمة. توليد  عن  مسؤوليته  أثبت  الحالي  النظام   أن 

في يخرجون  اللبنانيون  زال  ما  السياق،  هذا   في 

المرفأ، انفجار  ذكرى  في  كان  أبرزها  عدة،   تظاهرات 

المتسببين ومحاسبة  بالعدالة  بمطالبهم   مذّكرين 

عنها. المسؤول  النظام  وبرفضهم   بالكارثة، 

 

الصراع  على  راهنًا  االهتمام  ينصب  لبنان   وفي 

المجتمع بين  قانوني  ستار  تحت  المحتدم  السياسي 

دورًا لعب  الشارع  ضغط  أن  إال  الطائفية،   -  الحزبية 

االحتجاجات، لتهدئة  وكمحاولة  رفضها.  في   كبيرًا 

وعد الذي  الكاظمي،  مصطفى  اسم  على  أخيرًا   اتَّفق 

المختطفين مصير  عن  والكشف  وطني  حوار   بعقد 

والناشطين. المتظاهرين  قتل  حاالت  في   والتحقيق 

 وإن كان معظم هذه المطالب لم يتحقق، وإن كانت

أساسًا، بكثير  تتجاوزها  العراقي  الشعب   مطالب 

االحتجاجات انتزعته  جزئيًا  إنجازًا  الحكومة  هذه   تعتبر 

االحتجاجات وجه  في  أنه  إال  العراق.  في  السلطة   من 

 التي كانت تزداد حدة، كشفت المجموعات المسلحة

وأصبحت الدولة  على  سيطرتها  عن  العراق   داخل 

عن المجموعات  هذه  تتواَن  لم  بها.  تمسكًا   أكثر 

وإطالق المتظاهرين  مواجهة  في  القوة   استخدام 

مسؤولة أنها  اتهمت  كما  عليهم،  واالعتداء   الرصاص 

 عن معظم حاالت الخطف واإلخفاء القسري واغتيال

وخطورة عنفًا  أكثر  حالة  العراق  ويمثل   الناشطين. 

المجموعات هذه  مع  خاصة  لبنان،  في  الوضع   من 

هذه أن  يبدو  إذ  الدولة.  عن  الخارجة   المسلحة 

من اإلفالت  من  بجّو  تنعم  المسلحة   المجموعات 

والمتظاهرين، الناشطين  تختطف  إذ  الكامل،   العقاب 

وتالحقهم األمنية،  القوى  من  مرأى  على   أحيانًا 

رادع. أي  وتغتالهم دون 

 عجز السلطات وانعزالها عن
الشعب

االحتجاجية الحركات  له  تعرضت  الذي  الركود   رغم 

اإلغالق إلجراءات  السلطات  واستغالل  الجائحة،   خالل 

بعد لتتجدد  الحركات  هذه  عادت  عليها،   للتضييق 

السلطة أساليب  مختلف  متحدية  التجوال،  حظر   رفع 

أزمة مع  االحتجاجات  هذه  وتزامنت  عليها.   للقضاء 

األزمات تعّمق  نتيجة  األنظمة،  منها  تعاني   شرعية 

 المتعددة األوجه، من سياسية واقتصادية واجتماعية

. وصحية

مطالبين  مؤخرًا،  العراقيين  آالف  تظاهر  العراق،  في 
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تغيير ولعدم  البشير،  نظام  من  كبير  جزء   مصالح 

وافقت فقد  االقتصاد.  إدارة  في  المتبع   النهج 

 الحكومة مؤخرًا على رفع الدعم عن البنزين والديزل

الستيفاء األخرى  اإلصالحات  من  مجموعة  اتباع   وعلى 

قيمة تخفيض  مثل  الدولي  النقد  صندوق   شروط 

 العملة، اعتبرها السودانيون وصفة “إلفقار الشعب27”.

 وُتتَخذ هذه اإلجراءات القاسية في ظل غياب خدمات

أي غياب  ظل  وفي  المناطق،  من  الكثير  في   عامة 

ومباشرة للفقراء،  االجتماعية  الحماية  يؤمن   نظام 

أدائه وتراجع  االقتصاد  انكماش  إلى  أدت  جائحة   بعد 

تظاهرات في  السودانيون  خرج  وقد  كبير.28   بشكل 

عن تعبر  ال  التي  السياسات  هذه  لمناهضة   حاشدة 

محاولة وفي  السابق،  النظام  سياسات  مع   قطيعة 

خالل من  االنتقالية  الحكومة  من  الثقة   لسحب 

بإسقاطها. المطالبة  حد  إلى  وصلت  شعارات 

أواًل   السياسي  المشهد  ضبابية  تعبر  تونس،   وفي 

من وحالة  والسلطة،  الشعب  بين  االنقطاع  من   حالة 

 االستياء الشعبي إزاء فشل الحكومة في إدارة شؤون

 البالد والتصدي للجائحة، باإلضافة إلى عدم االستقرار

وبين وبينه  البرلمان،  داخل  والصراعات   المؤسسي 

بإجراءات الرئيس  قام  ومؤخرًا  والرئيس.   الحكومة 

بل مقلقًا،  استمرارها  أصبح  والتي  منفردًا،   استثنائية 

وإلى الديمقراطية.  على  انقالبًا  اعتباره  يمكن   حتى 

التونسيون كان  االستثنائية،  اإلجراءات  إقرار   حين 

األزمة على  احتجاجًا  عدة  تظاهرات  في  خرجوا   قد 

وشك على  كانت  فالحكومة  واالقتصادية.   الصحية 

الدولي النقد  صندوق  مع  جديد  قرض  على   االتفاق 

أزمة زادت  أن  بعد  العامة،  الميزانية  في  العجز   لسد 

الحكومة سيجبر  ما  االقتصادية،  األزمة  من   كورونا 

من ترحيبًا  تالقي  لن  تقشفية  سياسات  اتخاذ   على 

مسبوق غير  تراجعًا  يشهد  فاالقتصاد   الشعب. 

ارتفعت الشباب  بين  البطالة  ونسبة  االستقالل،   منذ 

العمل منظمة  بحسب   2020 عام   36.5%  لتالمس 

حين إلى  بقوة  االحتجاجات  واستمرت   الدولية.29 

يتصرف واليوم،  االستثنائية.  اإلجراءات  الرئيس  إعالن 

انفجار بجريمة  التحقيق  موضوع  في   والسلطة 

السياسية الوسائل  كل  ُتستخَدم  حيث  بيروت،   مرفأ 

من التحقيق  منع  أجل  من  والتهديد   والقانونية 

من أي  محاكمة  ومنع  الطبيعية،  وجهته  في   السير 

نجحت وقد  الجريمة.  هذه  عن  الفعليين   المسؤولين 

وهي األول،  العدلي  المحقق  إقصاء  في   السلطة 

المحقق إقصاء  أجل  من  منظمة  حملة  راهنًا   تخوض 

مسؤولين استدعاء  على  تجرأ  الذي  الثاني   العدلي 

 ،حكوميين ونواب ومسؤولين أمنيين وعسكريين كبار

بهم. مشتبهًا  بصفتهم  أمامه  للمثول 

نحو  يتجه  الشعبي  المزاج  فإن  فلسطين،  في   أما 

بسبب اهلل  ورام  غزة  سلطتي  وجه  في   التصعيد 

ممارسات تفاقم  وبسبب  االنقسام،   استمرار 

والجمعيات المدني  الفضاء  على  والتضييق   القمع 

الرافضة اللهجة  أن  كما  متزايد.  بشكل   والناشطين 

الفلسطينية السلطة  بين  األمني  التنسيق  يسمى   لما 

تتزايد، السيما بعد نجاح  وحكومة االحتالل اإلسرائيلي 

جلبوع سجن  من  بالفرار  الستة  الفلسطينيين   ،األسرى 

اعتقالهم. إعادة  ثم 

في  أيضًا  للظهور  االحتجاجية  الحركات  عادت   وقد 

وذلك  ،2020 ديسمبر  في  الثورة  ذكرى  منذ   السودان، 

بمبادئ وتمسكًا  الثورة،  مسار  لتصحيح  محاولة   في 

الحكومة تهاون  ظل  في  والعدالة،   الديمقراطية 

 االنتقالية بها. كما ُذكر سابقًا، أقدمت الحكومة على

 العديد من الخطوات التي تهدد أهداف ومبادئ الثورة

 السودانية، وذلك من خالل محاوالت العسكر إحكام

 قبضتهم على السلطة دون المكون المدني. ولذلك،

محاولة في  الطرقات  إلى  الجموع  من  الكثير   عادت 

السودانيين وإصرار  الشارع  برقابة  الحكومة   لتذكير 

الديمقراطي االنتقال   على المضي قدمًا حتى تحقيق 

اليوم تعجز  التي  االقتصادية  األزمة  أن  كما   كاماًل. 

 السلطات عن وضع حد لها، تزيد من زعزعة الثقة بين

لعدم أيضًا  ذلك  ويعود  والحكومة.   المواطنين 

تخدم زالت  ال  التي  االقتصادية  المنظومة  تفكيك 
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انتخابي  مسار  إطالق  خالل  من  الحراك  إنهاء   على 

من ثم  دستوري  استفتاء  خالل  من  أواًل   شكلي، 

بمشاركة الشعب  قابلها  تشريعية،  انتخابات   خالل 

انخفاضًا النسب  أكثر  من  ُتعّد  جدًا،   منخفضة 

فنسبة االستقالل.  بعد  ما  منذ  الجزائر  تاريخ   في 

من بالمئة   23 تتعدَّ  لم  التصويت  في   المشاركة 

ظل في  فأيضًا  العراق،  في  أما  الناخبين.   مجموع 

عدم انكشاف  ظل  وفي  حقيقية،  إصالحات  أي   غياب 

وتفعيل الالزمة  التحقيقات  إجراء  في  السلطة   جدية 

المسلحة المجموعات  سيطرة  وانكشاف   المحاسبة، 

بتغيير العراقيون  يطالب  الدولة،  في  القرار   على 

األكبر القسم  يرفض  لذلك،  النظام.  في   حقيقي 

في المقبلة  االنتخابات  في  المشاركة  المحتجين   من 

.2021 نوفمبر 

والسلطة  الشعب  بين  االنقطاع  هذا  تفسير   ويمكن 

من أي  تقديم  عن  السلطات  عجز  خالل  من   أواًل 

من طمسها  بل  بلدانها،  بها  تمر  التي  لألزمات   الحلول 

المدني الفضاء  على  التضييق  نحو  متزايد  اتجاه   خالل 

في وذلك  والمعارضة.  الناقدة  األصوات   وإسكات 

السابقة االقتصادية  للعالقات  مستمرة  سيطرة   ظل 

في واالجتماعية  االقتصادية  السياسات  صناعة   على 

حمايتها الحالية  األنظمة  تحاول  والتي  الدول،   هذه 

شكلي. بتغيير  االكتفاء  خالل  من  وإنقاذها 

آخر، دستوري  مؤسسي  إطار  أي  عن  بمعزل   الرئيس 

الفساد، مكافحة  أساسه  شعبوي  بخطاب   متسلحًا 

ومنظمات االجتماعية  للحركات  كامل  إقصاء   مع 

المشاركة عن  السياسية  واألحزاب  المدني   المجتمع 

البالد. وجهة  تقرير  في 

 وأخيرًا، كشفت األزمة الصحية في الجزائر عن الحاجة

الحصري االعتماد  من  بداًل  الجزائر  اقتصاد  تنويع   إلى 

أزمة في  البالد  دخلت  فقد  النفطية.  المداخيل   على 

أسعار ارتفاع  يساعد  أن  المتوقع  غير  ومن   اقتصادية، 

 النفط إلى سد العجز الذي سببته الجائحة في المالية

بين خاصة  البطالة  مستويات  ارتفعت  ولذلك   العامة. 

 الشباب، وذلك في سياق اقتصاد ريعي تتحكم به قلة

اآلن فحتى  واألمن.30  والعسكر  األعمال  رجال   من 

النظام مع  قطيعة  تحدث  لم  أيضًا  الجزائر  أن   يبدو 

بوتفليقة. عهد  في  سائدًا  كان  الذي  االقتصادي 

من  كل  في  يسوء  أصبح  الذي  االقتصادي   فالوضع 

الحلول، تقديم  عن  السلطات  وعجز  البلدان،   هذه 

مصالح شبكات  تربطه  زالت  ما  معظمها  وأن   خاصة 

بالناس الناس إلسقاطها، دفع  التي خرج   مع األنظمة 

الشعارات ورفع  الشوارع  إلى  مجددًا  الخروج   إلى 

والعدالة بالكرامة  والمرتبطة  للفساد   المناهضة 

هذه شعوب  سعي  على  يدل  ذلك  إن   االجتماعية. 

ومواكبتها أهدافها  تحقيق  إلى  اآلن  حتى   البلدان 

 للسياسات التي تتبعها السلطة، من خالل فرض رقابة

رسمية. غير 

الشعب  بين  الثقة  انعدام  برز  ثانية،  ناحية   ومن 

من الشعب،  تطلعات  عن  وانعزالها   والسلطة 

بالمسارات المشاركة  في  المنخفضة  النسب   خالل 

وعدم بالتشكيك  الشعب  قابلها  التي   االنتخابية 

يعبر المسارات  هذه  في  المشاركة  رفض  إن   الثقة. 

 عن رفض الشعب إلصالحات شكلية، وتمّسكه برغبته

هذه بشرعية  لالعتراف  رفضه  عن  ويعبر  التغيير.   في 

 األنظمة. وهو إن دل على شيء فهو يدل على انقطاع

وحّدة جذرية  يزداد  والشعب،  السلطة  بين   مستمر 

تعّول السلطة  كانت  حين  في  الجزائر،  في  يوم.  كل 
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دورًا يلعب  أن  اليوم  الدولي  للمجتمع  يمكن   كما 

المدني، المجتمع  حماية  أجل  من  أوسع   سياسيًا 

العنف للحركات االحتجاجية وإدانة   خاصة في دعمه 

أجل من  الحكومات  على  الضغط  أو  له،  تتعرض   الذي 

لعب وقد  بها.  تقوم  التي  القمع  حمالت   إيقاف 

 المجتمع الدولي دورًا إيجابيًا ال بأس به، حقق نجاحات

اإلنسان حقوق  انتهاكات  إدانته  خالل  من   محدودة 

قضية في  كدوره  العربية،  الحكومات  بها  تقوم   التي 

مثل أن  إال  مثاًل.  الشخصية  للحقوق  المصرية   المبادرة 

 هذا الدور هو استثناء، حيث إن األطراف الدولية ال تزال

 تعطي األولوية للعالقة مع الحكومات وتتغاضى عن

والحد االستقرار  هي  أولوياتها  إن  حيث   االنتهاكات، 

هذه في  االقتصادية  مصالحها  وحماية  الهجرة   من 

لهم. تضمنه  أن  للحكومات  يمكن  وهو  الدول، 

كبيرًا  دورًا  يلعب  أن  الدولي  للمجتمع  يمكن   وأخيرًا، 

البلدان نزيهة، خاصة في  انتخابات   في ضمان حصول 

 التي تقدم على انتخابات في المرحلة المقبلة، كلبنان

 والعراق، قد تفتتح مرحلة انتقالية جديدة إذا ما كانت

هذا بمثل  التوقعات  لكن  جدية.  بإصالحات   مقترنة 

السابقة. التجارب  إلى  استنادًا  مرجحة  ليست  الدور 

للجهات  يمكن  مباشرة،  وأكثر  أضيق  مستوى   على 

المجتمع تجاه  سياساتها  من  تحسن  أن   المانحة 

لهذه أكبر  بتأثير  يسمح  بشكل  المحلي،   المدني 

كما اإلنسان.  وحقوق  التنمية  مجالي  في   المنظمات 

المخصص التمويل  من  الكثير  تحويل  تم  سابقًا،   ذكر 

إلى التنموية  وللمساعدات  الحكومية  غير   للمنظمات 

تقوم التي  المنظمات  وإلى  الوباء  مكافحة   جهود 

المجتمع دور  تعزيز  شأنه  من  وهذا  خدماتي.   بدور 

المدني المجتمع  حساب  على  الخدماتي   المدني 

 الهادف إلى التأثير في السياسات، والذي يضطلع بدور

 المناصرة، أو منظمات المجتمع المدني التي تطرح على

الشعبية الحركات  مع  بالتفاعل  تحويليًا  دورًا   نفسها 

الوطنية التقارير  بعض  أشارت  وقد  بلدانها.  في 

األهمية بالغ  دورًا  يلعب  أن  الدولي  للمجتمع   يمكن 

مساحة تقديم  أو  المدني،  الفضاء  حماية   في 

التغيير، سبيل  في  للضغط  المدني  للمجتمع   إضافية 

ففي به.  وملتزمًا  التنموي  المسار  في  شريكًا   باعتباره 

الفضاء على  الحكومات  من  المستمر  التضييق   ظل 

للمجتمع المفتوحة  المساحات  تبقى   المدني، 

متنفسًا اإلقليمية  أو  الدولية  المحافل  في   المدني 

إن ورسائله.  صوته  إليصال  المدني  للمجتمع   صغيرًا 

المسارات المدني في  المجتمع  إلى دور  االعتبار   إعادة 

في كشريك  اإلنسان  حقوق  ومسارات   التنموية 

وإخراجه السياسات،  في  والتأثير  والرقابة   المساءلة 

 من دوره االستشاري الشكلي فقط، وإعطائه مساحة

الدولي المجتمع  وبمتناول  جدًا  ضروري  أمر  هو   أكبر، 

هو المدني  المجتمع  فإشراك  المانحة.   والجهات 

 اليوم من أهم توصيات أجندة 2030 ومسارات التعاون

 التنموي وفعالية التنمية، األمر الذي لم ينعكس جديًا

انتقالية بفترة  تمّر  التي  الدول  إن  الواقع.  أرض   على 

أن يمكن  مثاًل،  كالسودان  خاص،  بشكل   حساسة 

المدني المجتمع  إشراك  من  كبير  بشكل  تستفيد 

المساعدات، لتقديم  الدولية  المؤتمرات  في  خاصة 

الدولية، المالية  المؤسسات  مع  المفاوضات   وفي 

المستقبل تحديد  في  كبير  أثر  اليوم  لها   والتي 

المدني المجتمع  فإشراك  للسودان.   االقتصادي 

االنتقال مسار  لتعزيز  أساسي  المسارات  هذه   في 

ركائز كإحدى  التشاركية  وتكريس   الديمقراطي 

للدول بالنسبة  سيان  واألمر  الجديدة.   المنظومة 

المجتمع دور  من  االستفادة  إلى  تسعى  التي   األخرى 

كلبنان االقتصادية،  أزماتها  من  الخروج  في   الدولي 

باتجاه يذهب  اليوم  الدولي  المجتمع  إن   والعراق. 

شعوبها تبذل  حين  في  فقط،  الحكومات   إشراك 

عنها. الشرعية  صفة  لنزع  كبيرًا  جهدًا 

 دور  المجتمع  الدولي
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التي المجموعات  أيضًا  وليشمل  والتنظيمي،   القانوني 

والمجموعات الدولة”،  إطار  عن  “خارجة  عادة   تصنف 

واقع. أمر  سلطة  تفرض  ما  غالبًا  التي   المسلحة 

المدني الفضاء  لرصد  عامة  المستخدم   فاإلطار 

وقوانينها التقليدي  بمفهومها  الدولة  من   ينطلق 

الواقع أن  حين  في  تأثيرًا،  واألكثر  أساسي   كفاعل 

وهذه مختلف.  المنطقة  بلدان  لبعض   السياسي 

الدولة صلب  في  أحيانًا  تدخل  التي   المجموعات، 

من العديد  إحباط  في  أساسيًا  دورًا  تلعب   العميقة، 

الدول هذه  في  المدني  الفضاء  تحسين   محاوالت 

التغييرية. الحركات  إخماد  وفي 

اتجاهات عن  يكشف  المدني  الفضاء  رصد  أن   كما 

بطبيعة عميقًا  ارتباطًا  ترتبط  المنطقة  في   قديمة 

وضع لذلك،  الدولة.  وتاريخ  الحكم،  ونظام   الدولة 

يثري أن  يمكن  السياسي  إطاره  في  المدني   الفضاء 

األقل المؤشرات  تكتسب  بالتالي،  ويعّمقه.   البحث 

 تقنية أو كمية، أهمية كبرى في هذا السياق، إذ تسمح

أكبر. بشكل  والتاريخي  السياسي  الواقع  مع   بالربط 

االجتماعية والحركات  والتغيير  االنتقال  قضايا  أن   كما 

ضرورة اليوم  تطرح  أصبحت  العربية،  البلدان   في 

بمختلف ربطها  أي  المدني،  الفضاء  دراسة   تسييس 

تغيير أي  إلحباط  السلطة  تستخدمها  التي   األساليب 

على أخيرًا،  السابقة.  األنظمة  ولحماية   سياسي 

 مستوى المؤشرات والرصد، إن دراسة البلدان في حالة

 االنتقال تطرح الحاجة إلى توسيع المؤشرات المتعلقة

المدني المجتمع  وإشراك  الدولي  المجتمع   بدور 

تمّر الدول  هذه  إن  السياسات.  وصناعة  الحوارات   في 

 بتغييرات أساسية وبمرحلة حساسة قد ترسم مالمح

المجتمع إشراك  يصبح  بحيث  الثورة،  بعد  ما   نظام 

سياسات لرسم  وضرورة  ملّحة  حاجة   المدني 

ممارسات وتكريس  الشعب،  تطلعات  تلبي   عادلة 

ديمقراطية يجب أن تكون من ركائز األنظمة الجديدة.

يخصص  اليوم  أصبح  األموال  هذه  من  جزءًا  أن   إلى 

 للنزاعات. من ناحية أخرى، ما زال تمويل المنظمات غير

المانحين، قبل  من  كثيرة  لقيود  يخضع   الحكومية 

ما المشاريع،  على  قائمًا  يزال  ال  بمعظمه  وأنه   خاصة 

من بداًل  المدني،  المجتمع  مبادرات  استدامة   يهدد 

بناء لها  يتيح  بشكل  ككل،  المنظمة  ميزانية   دعم 

 استراتيجية ودعمها بناًء على أولوياتها. وأخيرًا، ما زالت

 الجهات المانحة ال تلحظ وجود العديد من المنظمات

مختلف في  إشراكها  خالل  من  سواء  النشأة،   حديثة 

فغالبًا لها.  التمويل  تقديم  خالل  من  أو   فعالياتها 

التي أو  الصغيرة  أو  الجديدة  المنظمات  على   يصعب 

التمويل فرص  من  االستفادة  سابقة،  خبرة  تمتلك   ال 

والتقنية. التعقيد  كثيرة  شروطها  ألن  المتاحة، 

 ويمكن للتمويل أحيانًا أن يحتوي على شروط سياسية 

أولويات باالعتبار  تأخذ  وال  المانحين،  أولويات   تلبي 

مثااًل فلسطين  وتعد  المحلي.  المدني   المجتمع 

حيث للتمويل،  السياسية  المشروطية  على   صارخًا 

اإلرهاب تمويل  لمكافحة  األميركية  الشروط   تعد 

الذي الفلسطيني،  المدني  للمجتمع  أساسية   عقبة 

واتهامه ضده  اإلسرائيلية  الدعاية  من  أصاًل   يعاني 

اآلتي التمويل  تؤثر حتى على  الشروط   باإلرهاب. وهذه 

 من جهات مانحة أخرى كاالتحاد األوروبي. وقد عرض

وكيفية المدني  المجتمع  حمالت  الفلسطيني   التقرير 

موسع. بشكل  المشروطية  هذه  مع  تعامله 

خالصة
الوقائع على دراسة ورصد  كيف تنعكس هذه 

العربي؟ العالم  في  المدني  الفضاء 

 

العربي،  العالم  في  المدني  الفضاء  دراسة  خالل   من 

النظرية المالحظات  من  العديد  استخالص   يمكن 

الفضاء ودراسة  رصد  منهجية  إلى  تضيف  قد   التي 

إلى الحاجة  الدراسة  أظهرت  أواًل،  عامة.   المدني 

توسيع اإلطار ليشمل األدوات المستخدمة خارج اإلطار
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