10

االثنين  6شباط  2017العدد 3098

مجتمع وإقتصاد

ندوة يطلق الباحثان سمير المقدسي وإبراهيم البدوي ،اليوم في الجامعة األميركية ،كتابهما الجديد «التحوالت
الديمقراطية في العالم العربي» ،الصادر عن جامعة «كامبريدج» ،في محاولة لفهم أبرز العوامل التي وقفت
عائقًا أمام التحول الديمقراطي في الدول العربية

الموارد الطبيعية تعرقل التحوالت الديمقراطية
إيفا الشوفي
تـلـفــت م ــؤش ــرات الـتـنـمـيــة إل ــى أن ــه في
غــال ـب ـيــة م ـنــاطــق ال ـع ــال ــم ه ـن ــاك ت ــازم
بــن الـنـمــو االجـتـمــاعــي واالق ـتـصــادي
مــن جهة ،والـتـطــور الديموقراطي ،أو
ّ
بعض مالمحه ،من جهة أخرى ،إل في
العالم العربي .ملاذا هذه االستثنائية
الـ ـع ــربـ ـي ــة؟ مـ ــن ه ـ ــذا الـ ـ ـس ـ ــؤال ان ـط ـلــق
الـبــاحـثــان سمير املـقــدســي وإبــراهـيــم
الـبــدوي في كتابهما السابق "تفسير
العجز الديمقراطي في الوطن العربي"،
في محاولة للبحث عن تفسيرات لهذه
"االستثنائية" .اليوم ،يطلق الباحثان
كتابهما الجديد ،الصادر عن جامعة
"ك ــامـ ـب ــري ــدج" ،ب ــاالشـ ـت ــراك م ــع نـخـبــة
م ــن ال ـب ــاح ـث ــن ،ب ـع ـن ــوان "ال ـت ـح ــوالت
الديمقراطية فــي العالم الـعــربــي" ،في
الـجــامـعــة األمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت ،بما
يمكن اعتباره متابعة للبحث السابق،
ولكن لإلجابة هذه املرة عن أسئلة أكثر
تعمقًا :مــا هــي ديناميكيات التحول
فــي الـعــالــم الـعــربــي وش ــروط نجاحه؟
ّ
تصدت للتحول
وما هي العوامل التي
الديموقراطي طوال هذه العقود؟
هـ ـ ـن ـ ــاك عـ ـ ـ ـ ــدة عـ ـ ـ ــوامـ ـ ـ ــل اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
وس ـيــاس ـيــة وغ ـي ــره ــا ي ـم ـكــن اإلش ـ ــارة
إل ـي ـهــا ك ـع ــوام ــل م ـســاه ـمــة ف ــي عــرقـلــة

تشكل الثروة النفطية
في البلدان غير الديمقراطية أداة
لتثبيت النظام السياسي القائم
ال ـت ـطــور الــديـمـقــراطــي ال ـعــربــي .إال أن
الكتاب يركز على عاملني يعتبرهما
أســاس ـيــن فــي تـفـسـيــر ظــاهــرة ّ
تعسر
هـ ـ ــذا املـ ـ ـس ـ ــار ،أول ـ ـه ـ ـمـ ــا ال ـ ـصـ ــراعـ ــات
وال ـ ـ ـحـ ـ ــروب ،وف ـ ــي م ـق ــدم ـه ــا الـ ـص ــراع
العربي ـ اإلسرائيلي ،وثانيهما الثروة
النفطية وتأثيراتها في املقايضة بني
ال ـت ـطــور ال ـس ـيــاســي الــدي ـم ـقــراطــي من
جهة والرفاهية االقتصادية من جهة
أخـ ــرى .أض ــف إل ــى ذل ــك تـفــاعــل هــذيــن
ال ـع ــام ـل ــن مـ ــع الـ ـت ــدخ ــات األج ـن ـب ـيــة
املـبــاشــرة وغـيــر املـبــاشــرة ومــؤثــراتـهــا
السلبية في هذا املجال.
في ما يخص الحالة النفطية كعائق
لـلـتـحــول الــديـمـقــراطــي ،يـلـفــت الـكـتــاب
إلــى أن هــذا الـعــائــق ال يتمثل بوجود
الـ ـث ــروة ال ـن ـف ـط ـيــة ب ـحــد ذاتـ ـه ــا ،وهــي
ثروة اقتصادية ،بل بكون هذه الثروة
تشكل فــي الـبـلــدان غـيــر الديمقراطية

الدين يستخدم كأداة من أجل تثبيت النظم غير الديمقراطية (أ ف ب)

أداة لتثبيت النظام السياسي القائم.
ف ـ ـفـ ــي ب ـ ـلـ ــد كـ ـ ــال ـ ـ ـنـ ـ ــروج ،ع ـ ـلـ ــى س ـب ـيــل
امل ـث ــال ،تـشـكــل ال ـث ــروة الـنـفـطـيــة نعمة
اقـتـصــاديــة مــن دون أي ان ـت ـقــاص من
نظامها الديمقراطي املتطور ،ويعود
ال ـس ـب ــب األسـ ــاسـ ــي إلـ ــى أن اك ـت ـشــاف
الـ ـث ــروة الـنـفـطـيــة ح ـصــل ب ـعــد تثبيت
الديمقراطية ،وليس قبله .يستخلص
ال ـك ـتــاب أن امل ـ ــوارد الـطـبـيـعـيــة تعرقل
التحوالت الديمقراطية ،وريــع املــوارد
يعوق التحول الديمقراطي فقط عندما
ُ
تــديــرهــا األنظمة األقــل ديمقراطية أو

الديمقراطيات الجزئية .ومع ذلك ،فإن
ريع املوارد يخضع لتأثيرات مختلفة،
حـ ـي ــث يـ ـظـ ـه ــر لـ ـيـ ـك ــون رادع ـ ـ ـ ـ ــا ق ــوي ــا
للديمقراطية فقط في تلك املجتمعات
التي فيها مــوارد كبيرة بالنسبة إلى
ال ـف ــرد ال ــواح ــد .وه ـك ــذا ف ــإن الـتـبـعــات
الـسـلـبـيــة لـلـنـفــط ،وأب ــرزه ــا املقايضة
بــن الـحــريــة والــرفــاهـيــة االقـتـصــاديــة،
كانت تأثيراتها في بعض الدول أكبر
مما هي في دول أخرى ،إال أن الترابط
ف ــي امل ـن ـط ـقــة مـ ــوجـ ــود ،وإن اخـتـلـفــت
تأثيراته من بلد إلى آخر.

ُيـبــرز الكتاب ال ــدور الرئيسي للعامل
الـثــانــي ،أي الـصــراعــات وال ـحــروب في
املنطقة العربية وتأثيراتها السلبية
كـعــائــق للتحول الــديـمـقــراطــي .يلحظ
الكتاب أن التأثيرات السلبية للصراع
العربي  -اإلسرائيلي بالدول املجاورة
أقـ ـ ــوى ب ـك ـث ـيــر م ــن ت ــأث ـي ــرات ــه ب ــال ــدول
األب ـ ـعـ ــد ج ـغ ــراف ـي ــا ض ـم ــن م ـف ـه ــوم مــا
يـسـمــى "تــأث ـيــر ال ـج ـي ــران" .بــاالسـتـنــاد
إل ــى ه ــذا امل ـف ـهــوم ،يـشـيــر ال ـك ـتــاب إلــى
أنه كلما توسعت رقعة الديمقراطية،
ض ـع ـف ــت قـ ـ ــوة ال ـس ـل ـط ــة ال ـق ــائ ـم ــة فــي

األن ـظ ـم ــة األت ــوق ــراط ـي ــة ،م ــا يـعـنــي أن
حـتــى دول الـنـفــط ق ــد ال تـسـتـطـيــع أن
ُ
تبقي على أنظمتها فــي حــال انتقال
الــدول املجاورة لها إلى الديمقراطية.
فــامل ـج ـت ـم ـعــات ال ـت ــي ت ـق ــع إلـ ــى جــانــب
م ـج ـت ـم ـعــات دي ـم ـق ــراط ـي ــة ت ـم ـي ــل إل ــى
أن ت ـ ـك ـ ــون أك ـ ـث ـ ــر ع ـ ــرض ـ ــة ل ـل ـت ـح ــول
الديمقراطي.
باإلضافة إلى هذين العاملني ،يبحث
الكتاب في عوامل أخرى قد تكون أقل
ّ
أه ـم ـيــة ،مـثــل الـبـطــالــة وال ـق ـمــع .إال أن
هذه العوامل تتأثر بالعاملني األولني،
ً
أي النفط وال ـصــراعــات .فـمـثــا ،يقول
ال ـك ـت ــاب" :إن ت ـج ــاوز م ـع ــدل الـبـطــالــة
عتبة معينة ( %10أو أكثر) يميل إلى
تشجيع التحول الديمقراطيُ ،
ويسهم
في إفشال الصفقة األتوقراطية .ومع
ذلك ،فإن عامل البطالة ال يمكن فصله
تمامًا عن تأثير املوارد في املجتمعات
ال ـغ ـن ـي ــة ،ألن ال ـن ـخ ــب ال ـح ــاك ـم ــة فــي
ً
ه ــذه ال ـحــالــة يـمـكــن أن تــوفــر أش ـكــاال
أخ ــرى مــن الـتـحــويــات (وال ـت ـنــازالت)
خ ــارج نـطــاق توفير فــرص العمل في
الـقـطــاع ال ـعــام"ّ .أم ــا القمع السياسي،
فبالرغم من اعتراف الكتاب بعرقلته
للتحول الديمقراطي ،إال أن الباحثان
يـلـفـتــان إل ــى أن ه ــذا ال ـعــامــل أي ـضــا ال
يمكن فصله تـمــامــا عــن تــأثـيــر الــريــع
ف ــي املـجـتـمـعــات الـغـنـيــة ب ــامل ــوارد ،أو
م ــا ي ـعــرف بــاملـقــايـضــة ب ــن الــرفــاهـيــة
والـحــريــة ،ول ــذا فــإن القمع السياسي
ل ـي ــس بـ ــال ـ ـضـ ــرورة مـ ــن سـ ـم ــات ه ــذه
املجتمعات.
ً
لكن م ــاذا عــن الــديــن؟ أال ُيـ َـعـ ّـد معرقال
م ـه ـمــا ل ـل ـت ـحــول ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي؟ ي ــرى
الـ ـكـ ـت ــاب أن الـ ــديـ ــن ك ــدي ــن لـ ـي ــس مــن
مـ ـع ــوق ــات ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ،وال رب ـمــا
ّ
دافعًا لها ،لكن االستخدام السياسي
ل ـلــديــن م ــن ق ـبــل امل ــؤس ـس ــات الــديـنـيــة
هو الــذي قد ّ
يعوق الديموقراطية ،إذ
ق ــد يـسـتـخــدم ك ـ ــأداة م ــن أج ــل تثبيت
النظم غير الديمقراطية .بالحديث عن
نموذج لبنان ،يعتبر الكتاب أن النظام
الطائفي التوافقي أعطى مساحة من
الحرية ،ولكن على حساب عدم تطور
الحكم ومؤسساته وانتشار الفساد.
الـ ـس ــؤال الـكـبـيــر ه ــو ك ـيــف ن ــوف ــق بني
الحرية والتطور املؤسساتي املنشود؟
عن هــذا الـســؤال ،والكثير من األسئلة
املتعلقة بـ  5دول أخرى جرت دراستها
في الكتاب هي تونس ،مصر ،سوريا،
الكويت والسودان ،سيحاول الباحثان
ت ـقــديــم االجـ ـب ــات ف ــي الـ ـن ــدوة املــراف ـقــة
الطالق كتابهما اليوم.

متابعة

ّ
انتخابات رابطة المهني :من هدد من؟
فاتن الحاج
ف ــاز ال ـتــوافــق ال ـحــزبــي ف ــي انـتـخــابــات
الهيئة اإلدارية لرابطة أساتذة التعليم
املهني الرسمي ،فيما حــازت الالئحة
املنافسة  %20من أصوات الناخبني.
اليوم االنتخابي بدأ بانسحاب مرشح
الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر ع ـل ــى الئ ـحــة
الـ ـت ــواف ــق ع ــن م ـحــاف ـظ ــة ج ـب ــل ل ـب ـنــان
ال ـي ــاس س ــام ــة ،قـبـيــل فـتــح صـنــاديــق
االق ـت ــراع فــي الـتــاسـعــة صـبــاحــا .طلب
االنـسـحــاب الخطي املـقــدم إلــى الهيئة
امل ـشــرفــة ع ـلــى االن ـت ـخ ــاب ــات أب ـق ــى في
االس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــاق م ــرشـ ـح ــن اث ـ ـنـ ــن عــن
املـ ـح ــافـ ـظ ــة ،ب ـح ـس ــب لـ ــوائـ ــح ال ـش ـطــب
املقدمة إلى املندوبني ،الهيئة الناخبة،
هما عـصــام الجميل (املــرشــح املنفرد

املحسوب على حــزب الكتائب) وأنــور
ب ـش ـن ــق (املـ ـ ــرشـ ـ ــح االشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــي ع ـلــى
الئحة التوافق) .وبذلك يكون الجميل
وبشنق قد فــازا بالتزكية باعتبار أن
املحافظة ممثلة بمقعدين فقط.
لكن ما حصل أن املسؤول التربوي في
التيار الوطني الحر روك مهنا نزل إلى
مركز االقتراع واعترض على انسحاب
ّ
س ــام ــة ،بــاعـتـبــار أن الـجـمـيــل أجـبــره
عـلــى االنـسـحــاب لـكــونــه مــديــر املهنية
الـ ـت ــي يـ ـ ـ ـ ّ
ـدرس ف ـي ـه ــا ،وه ـ ـ ـ ـ ّـدده بـلـقـمــة
عيشه .وهنا أكد مهنا أن سالمة أعلن
أمـ ــام امل ــأ أن ان ـس ـحــابــه ح ـصــل تحت
ضغط املدير «واملسألة بالنسبة إلينا
مبدئية لجهة أن يهدد مدير أستاذًا،
وه ــو م ــا ل ــن نـقـبــل ب ــه وسـنـتــابـعــه مع
املــراجــع املختصة ،ال سيما مــع وزيــر

أعلن مرشح حزب
الكتائب أنه سيطعن
في النتيجة

التربية واملدير العام للتعليم املهني».
مهنا طــالــب الهيئة املشرفة باعتماد
مــرشــح آخــر للتيار لــم يـقــدم انسحابًا
خ ـط ـيــا ه ــو ش ـ ــادي خ ـل ـيــل ولـ ــم ت ــدرج
اس ـم ــه ع ـلــى ل ــوائ ــح ال ـش ـط ــب .الـهـيـئــة
املـشــرفــة اجتمعت ورف ـضــت اسـتـمــرار

ّ
ت ــرش ـي ــح سـ ــامـ ــة ،ل ـك ــون ــه وق ـ ــع طـلــب
االن ـس ـحــاب ،لـكـنـهــا واف ـقــت عـلــى بـقــاء
طلب ترشيح خليل ،بعدما أقـ ّـرت بأن
أكثر من مرشح سقط سهوًا من لوائح
الشطب نتيجة خطأ إداري ولــم يكن
اسم خليل االسم الوحيد .وبعد توقف
الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة لـبـعــض الــوقــت،
تواصلت على أساس أن شادي خليل
هو مرشح التيار الوطني الحر ،فيما
اعتبر الجميل نفسه فــائـزًا بالتزكية
وسـيـطـلــب مــن الـهـيـئــة املـشــرفــة إدراج
ذلك في محضر النتيجة ،كما سيرفع
شكوى قضائية ،لكونه غير مسؤول
عــن الـخـطــأ اإلداري .واس ـت ـغــرب كيف
ّ
«عيشوا» مرشحًا لم يكن على الئحة
الـ ـت ــواف ــق .أمـ ــا الـ ـك ــام ع ـل ــى ال ـت ـهــديــد
فاعتبره الجميل بمثابة إخبار للنيابة

الـعــامــة لـفـتــح تحقيق واالط ـ ــاع على
الرسائل الهاتفية ملعرفة من يهدد من
ومن ّ
يزور املرشحني ،إذ يجزم الجميل
بأن لديه اثباتات تشير إلى أن سالمة
ال يــريــد أن يترشح ،ضــده ،لكن حزبه
يضغط عليه ويهدده.
وش ــارك فــي االق ـت ــراع  125أس ـتــاذًا من
أصل  152مندوبًا ،أي بنسبة .%82.89
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