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كاتبة سورية ،متعاونة مع مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر

• الربيع العربي وعملية االنتقال إلى الديمقراطية ،حسن ّ
كريم
• تونس :ثورة «الحرية والكرامة» ،أحمد كرعود
•  25يناير الثورة السلمية لشباب الطبقة الوسطى وتحديات المستقبل ،عماد صيام
• ثورة مصر :تفاعالت المرحلة االنتقالية الممتدة وسيناريوهات المستقبل ،فؤاد السعيد
• تحديات العملية االنتقالية في ليبيا ،بول سالم وأماندا كادليك
• الكتلة التاريخية لثورة الحرية والتغيير في اليمن من التشكل إلى التفكك ،عادل الشرجبي
• البحرين بين الكماشة وحلم الديمقراطية ،غنية عليوي
• في الجذور االجتماعية والثقافية للفاشية السورية ،ياسين الحاج صالح
• المغرب :تحول في إطار االستمرارية ،عبد العزيز قراقي
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• الربيع العربي في طبعته المغربية ،أحمد الخمسي
• الحراك السياسي في األردن ،موسى شتيوي وسليمان صويص
• تطورات الوضع السياسي في الجزائر في سياق التغييرات الجارية في العالم العربي ،ناجي سفير
• النساء في الثورات العربية ،مائال بخاش
• نساء مصر من الثورة إلى العورة ،شيرين أبو النجا
• دور اإلعالم االجتماعي في الربيع العربي ،نزيه درويش
• خالصات ّ
أولية :أي تحديات ما بعد الثورات ،زياد ماجد
يتألــف هــذا الكتــاب مــن مجموعــة دراســات للثــورات العربيــة وبعــض التحــوالت التــي رافقتهــا بيــن بيــن
عــام  2010و 2013فــي ســياق الربيــع العربــي.

الربيع العربي وعملية االنتقال إلى الديمقراطية ،حسن ّ
كريم
يقــدِّ م كاتــب هــذا الفصــل ،تفســيرات لتأخــر موجــة التحــرر فــي المنطقــة العربيــة «التغييــر الــذي طــرأ علــى
دور الدولــة ،وأدى إلــى تراجــع وظيفتهــا «الرعائيــة» فــي المجــاالت االجتماعيــة ،وارتفــاع أســعار الغــذاء،
واألزمــة الماليــة العالميــة ،فضـ ً
ـا عــن أثــر المعلوماتيــة وتغيــر الثقافــة السياســية لــدى فئــات واســعة مــن
الشــباب ،وأثــر التغييــر فــي العــراق ،والثــورة الخضــراء اإليرانيــة» .أ ّمــا الســبب البنيــوي –حســب الكاتــب-
فيعــود إلــى ازديــاد أعــداد فئــة الشــباب ( )..وأن وتيــرة تزايــد فئــة الشــباب ،كانــت دو ًمــا أســرع مــن وتيــرة
تطويــر المــوارد وتأميــن فــرص العمــل ( )..فتفاقمــت معــدالت البطالــة.
ويضيــف الكاتــب عوامــل أخــرى ،تختلــف بالدرجــة مــن دولــة إلــى أخــرى فــي المنطقــة العربيــة :اصطدام
الشــباب بواقــع تفشــي الفســاد ،وبتخلــف النظــام السياســي وتســلطه ( ،)..مــا أدى إلــى تعاظــم القــوى
االجتماعيــة صاحبــة المصلحــة فــي التغييــر ( )..وقــد بــرز عامــل جديد لــه عاقــة بتأثيــر المعلوماتيــة ،وانفتاح
وســائل التواصــل فــي توفيــر معرفــة واســعة بالعالــم وبالقيــم اإلنســانية ،أدى إلــى تغيــر الثقافــة السياســية عنــد
فئــات واســعة مــن الشــباب ،لتصيــر ثقافــة واقعيــة غيــر شــعبوية وغيــر أيديولوجيــة؛ تتبنــى مطالــب معنيــة
بالحريــة والخبــز والكرامــة والعدالــة االجتماعيــة».

فــي تنــاول الكاتــب «للظواهــر المشــتركة والمختلفــة للتجــارب المختلفــة واألوضــاع المتفاونة فــي المنطقة
العربيــة» ،يقــول :أبــرز مــا هــو مشــترك؛ التطلــع نحــو الحريــة عبــر إســقاط األنظمــة التســلطية ،وصـ ً
ـوال إلــى
نــوع مــن إحــال الديمقراطيــة .ويضيــف الكاتــب :تطــور ســير األمــور فــي معظــم بلــدان الربيــع العربــي؛
أدخــل قــوى سياســية منظمــة إلــى الحــراك ،أبرزهــا القــوى اإلســامية ،وحركــة اإلخــوان المســلمين .فنتــج
مــن ذلــك «تم ّكــن حــزب «العدالــة والحريــة» وهــو االســم السياســي إلخــوان مصــر ،مــن انتخــاب مرشــحهم
رئيســا للجمهوريــة ،كمــا نجحــت «حركــة النهضــة التونســية» بالدخــول إلــى ائتــاف مــع القــوى األخــرى
ً
الليبراليــة والعلمانيــة ،التــي نجحــت فــي االنتخابــات ،وتشــكيل حكومــة ائتافيــة بقيادتهــا».
الظاهرة المشتركة الثانية« :وجود مناخ إقليمي ودولي مشجع للحراك وداعم له ،أو متعاطف معه.

أما الظاهرة المشتركة الثالثة ،فهي «المشاركة الواسعة للمرأة في الحراك»
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كمــا يصنّــف الكاتــب الظواهــر المختلفــة« :مــدى وجــود وتأثيــر االنقســامات العموديــة فــي المجتمــع،
وقــدرة نظــام التســلط علــى اســتغاله لمصلحتــه والــدور الــذي يضطلــع بــه الجيــش والقــوى األمنيــة فــي
الدفــاع عــن النظــام أو التزامهــم الحيــاد ومــدى توافــر شــرعية تقليديــة تاريخيــة لألنظمــة (مواثيــق اجتماعيــة
معقــودة قبل ًيــا أو طائف ًيــا).

ويضيــف الكاتــب عامليــن آخريــن أ ّثــرا فــي الحــراك االجتماعــي ،وهمــا «دور الفضائيــات فــي تســليط
الضــوء علــى تحــركات أو إخفــاء حــركات اجتماعيــة أخــرى ،وقــد أ ّثــر ذلــك ســل ًبا فــي الحــراك فــي البحرين»
و«مســتوى تداخــل الصراعــات اإلقليميــة وتأثيرهــا فــي الصراعــات الداخليــة».

فــي معــرض تنــاول الكاتــب خصائــص المرحلــة االنتقاليــة؛ يقــول الكاتــب :هنــاك ثــاث مراحــل يجــب
التن ّبــه لهــا؛ ً
أوال :إســقاط النظــام التســلطي .ثان ًيــا :انتقاليــة وســيطة تهــدف إلــى وضــع أســس االنتقــال إلــى
الديمقراطيــة ،وتتنــاول تغييــرات تطــال الدســتور والقوانيــن وإجــراء االنتخابــات ،لقيــام ســلطة بديلــة .ثال ًثــا:
ترســيخ الديمقراطيــة ببنــاء مؤسســاتها الثابتــة ونشــر ثقافتهــا .كمــا أشــار الكاتــب إلــى «أربــع مــن أهــم
القضايــا التــي ســيدور الصــراع حولهــا فــي بلــدان الربيــع العربــي ،وهــي قضايــا مشــتركة فــي الفضــاء الثقافــي
العربــي» :الصــراع حــول هويــة الدولــة (مدنيــة أم إســامية) – الصــراع حــول إعــادة تحديــد دور الجيــش
والمؤسســة العســكرية واألجهــزة األمنيــة ،وضبطهــا ضمــن األصــول الديمقراطيــة – الصــراع حــول حقــوق
المــرأة – صــراع حــول دور الدولــة فــي االقتصــاد والتوزيــع.

تونس :ثورة «الحرية والكرامة ،أحمد كرعود»
عرضــا تحليل ًيــا لألحــداث التــي جــرت فــي تونــس ،بوصفهــا منطل ًقــا للربيــع
يقــدم كاتــب هــذا الفصــل ً
العربــي ،ومــا هــي األســباب المباشــرة لهــذه الثــورة (تفاقــم البطالــة ،انتشــار الفســاد ،انتقــاد الدبلوماســية
األميركيــة للقمــع والفســاد فــي تونــس ،اســتمرار التظاهــر وتنظيمهــا شــباب ًيا ليـ ً
ـارا ،خــرق المدونيــن
ـا ونهـ ً
الحصــار اإلعامــي بنقلهــم أخبــار التظاهــرات واالشــتباكات مــع أجهــزة األمــن ،احتضــان «االتحــاد العــام
التونســي للشــغل» لاحتجاجــات ،االســتخدام المفــرط للقــوة فــي قمــع االحتجاجــات ،رفــض قيــادة الجيــش
اســتخدام القــوة ضــد المتظاهريــن) .كمــا يعــرض الكاتــب «األســباب الهيكليــة» لهــذه الثــورة ،منــذ اســتقال
تونــس ســنة  ،1956وبنــاء الدولــة الوطنيــة ،وانتهــاج الســلطة فــي عهــدي بورقيبــة وبــن علــي تعميــم التعليــم
وإنشــاء مؤسســات اقتصاديــة جيــدة ،وارتفــاع دخــل الفــرد ،إضافــة إلــى مــا شــهدته تونــس مــن هــزات
اجتماعيــة عنيفــة (اإلضــراب العــام  ،1978انتفاضــة الخبــز  ،1984وأخيـ ًـرا ثــورة الحريــة والكرامــة .)2011
ثــم يعــرض الكاتــب «أهــم خصائــص المرحلــة االنتقاليــة التــي عاشــتها تونــس بكونهــا جــز ًءا مــن المرحلة
الثوريــة» ،لينتقــل الكاتــب إلــى تحليــل خصائــص النظــام السياســي الســائد ،ونمــط التنميــة والسياســات
التعليميــة التــي اتُبعــت طيلــة العقديــن األخيريــن ،ثــم يتنــاول الكاتــب المرحلــة االنتقاليــة عقــب هــروب بــن
علــي.

 25يناير الثورة السلمية لشباب الطبقة الوسطى وتحديات المستقبل ،عماد صيام
يتنــاول الكاتــب «المامــح األساســية لنــواة كتلــة المحتجيــن فــي مصــر ،وهــم شــباب مــن أبنــاء الطبقــة
حصــل تعليمــه الجامعــي ،وتعانــي نســبة كبيــرة منهــم مــن البطالــة،
الوســطى بشــرائحها المختلفــة ،معظمهــم ّ
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تنامــت لديهــم أزمــة الثقــة تجــاه المؤسســات السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة الرســمية» .ويضيــف الكاتــب:
بــرزت مؤشــرات تعكــس توجــه الشــباب نحــو البحــث عــن قنــوات ومســارات أخــرى للمشــاركة المجتمعية،
وتجســدت ،علــى ســبيل المثــال ،بظهــور نمــاذج جديــدة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي ،مثــل جمعيــة
«رســالة» ،أو انخــراط الشــباب فــي حــركات اجتماعيــة ذات طابــع احتجاجــي ،مثــل حركــة «كفايــة» وجماعــة
« 16أبريــل» .واســتطاعت هــذه الكتــل الشــبابية «مــن خــال شــبكة التواصــل االجتماعــي ،أن تنطلــق مــن
أرضيــة توافقيــة تتجــاوز األيديولوجيــا ( ،)..وكان يغلــب عليهــا التوجــه الديمقراطــي واالحتجاجــي بوجــه
عــام».

تفجــر ثــورة هــؤالء الشــباب بشــكلها الســلمي،
يقــول الكاتــب :العوامــل والمؤثــرات التــي ســاهمت فــي ّ
إضافــة إلــى نجاحهــم فــي كســب تعاطــف الماييــن حولهــم فــي مياديــن محافظــات مصــر ،وتطــور األوضــاع
الموضوعيــة للواقــع السياســي واالجتماعــي للمجتمــع المصــري فــي ســنوات العقــد األخيــر؛ ســاهم فــي
خلــق واقــع موضوعــي م ّكــن الشــباب مــن االنطــاق بالثــورة ،ومــن أبــرز مؤشــرات التطــور النوعــي فــي
وعــي قــدرات الشــباب :نجــاح حركــة الشــباب فــي تحويــل مشــاركتهم السياســية مــن المجــال االفتراضــي
إلــى المجــال الواقعــي .ظهــور التشــكيات والحــركات المســتقلة للشــباب .اختبــار األدوات التــي وفرتهــا
لهــم تكنولوجيــا االتصــاالت .تنامــي قــدرة الشــباب علــى تجــاوز الحواجــز األيديولوجيــة ،وهــو مــا ســاهم
فــي صياغــة شــعارات ثــورة  25ينايــر.

يســتكمل الكاتــب فصلــه هــذا ،بتنــاول وســائل وآليــات «طمــس الوجــه الســلمي للثــورة وتهميــش قواهــا
الشــبابية» مــن نظــام مبــارك ،ورمــوزه مــن بعــده.

ثورة مصر :تفاعالت المرحلة االنتقالية الممتدة وسيناريوهات المستقبل ،فؤاد السعيد
يناقــش كاتــب هــذا الفصــل ،المرحلــة االنتقاليــة فــي مصــر ،فيقــول :القلــق هــو عنوانهــا .الــكل يراجــع
أفــكاره ،ويعيــد طــرح األســئلة األولويــة مــن جديــد :هــل كانــت ثــورة أم انتفاضــة؟ هــل ال يــزال ربي ًعــا
ديمقراط ًيــا ثور ًيــا أم تحــول –عبــر صناديــق االنتخابــات -إلــى ربيــع إســامي فقــط؟ هــل ســينتهي األمــر
إلــى مجــرد «إحــال نخبــوي» محــدود؟ هــل يتغيــر شــكل الخطــاب السياســي ليتخــذ مظهـ ًـرا إســام ًيا مــع
اســتمرار هيــكل النظــام االقتصــادي واالجتماعــي نفســه كمــا كان؟ كمــا يضيــف الكاتــب سـ ً
ـؤاال كبيـ ًـرا :ثــورة
أم إعــادة إنتــاج للنظــام؟ لينتقــل الكاتــب إلــى تفنيــد المراحــل االنتقاليــة ،ويطــرح مــن خــال هــذا التفنيــد،
عناوينًــا فرعي ـ ًة مــن مثــل:

«المرحلــة االنتقاليــة األولــى ،االلتفــاف علــى الثــورة»« ،النظــام يغيــر جلــده»« ،المشــترك الثقافــي بيــن
العســكر واإلخــوان»« ،المرحلــة االنتقاليــة الثانيــة ،اإلخــوان فــي الحكــم ،تنســيق وصــراع مــع الجيــش»،
«ارتبــاك وفشــل اإلدارة اإلخوانيــة»« ،اإلســاميون وخيانــة الديمقراطيــة»« ،رئاســة بطعــم الخافــة».

وفــي معــرض تناولــه للخاصــات واستشــرافات المســتقبل يقــول الكاتــب :قيمــة ثــورة  25ينايــر التاريخيــة
تكمــن فــي «أنهــا كســرت حالــة التجميــد المتعمــد لحركــة تطــور المجتمــع وتفاعاتــه الطبيعيــة )..( ،وإذا كان
حــرق المراحــل السياســية ممكنًــا فــي بعــض التجــارب الثوريــة فــي العالــم ،فــإن حــرق المراحــل «الثقافيــة»
المتجــذرة فــي المجتمــع يــكاد يكــون مسـ ً
ـتحيا .مصــر ،ومجتمعــات الربيــع العربــي ال بــد أن تنهــي «الحقبــة
الثقافيــة الوهابيــة» ً
أوال ،عبــر تجديــد الفكــر اإلســامي ذاتــه ،قبــل أن تحلــم بالدولــة المدنيــة الحديثــة».
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كمــا يشــير الكاتــب إلــى «أن اإلســاميين لــم يحســنوا اســتثمار تجربتهــم األولــى فــي الحكــم ،وفقــدوا
كثيـ ًـرا مــن رأســمالهم السياســي واألخاقــي الــذي كان يمثــل رصيدهــم الجماهيــري األثمــن».

تحديات العملية االنتقالية في ليبيا ،بول سالم وأماندا كادليك
يتحــدث هــذا الفصــل عــن أن «فــرص نجــاح العمليــة االنتقاليــة ليســت قاتمــة )..( ،حيــث يوجــد توافــق
عــام حــول الخطــوات الرئيســة التــي يتــم اتخاذهــا :إجــراء االنتخابــات ،وصياغــة الدســتور الجديــد ،وإنشــاء
مؤسســات الدولــة الديمقراطيــة» .ليــورد الكاتبــان ،بعــد ذلــك ،ســر ًدا يحيــط بســير األحــداث «مــن التحريــر
إلــى الدســتور» .كمــا يتطرقــان إلــى «المجلــس الوطنــي االنتقالــي» والجــدول الزمنــي للمرحلــة االنتقاليــة،
إضافــة إلــى «الشــؤون الماليــة والسياســية» .كمــا يتنــاول الكاتبــان إلــى «التحــدي األمنــي» المتمثــل
«بالكتائــب والســلطات المركزيــة» ،والــذي عــده الكاتبــان «أكبــر تحـ ٍ
ـد مباشــر للعمليــة االنتقاليــة فــي ليبيــا».
ـد آخــر متمثــل بـ»إعــادة بنــاء القــوات النظاميــة» ،األمــر المرتبــط بتحـ ٍ
كمــا يعــرض الكاتبــان ماهيــة تحـ ٍ
ـد جديد
هــو «المخــاوف العابــرة للحــدود».

مــن التحديــات المهمــة األخــرى التــي يتناولهــا الكاتبــان ،والمتعلقــة بالعمليــة االنتقاليــة وســيرها ،مســألة
«التحديــات االنتخابيــة» ومــن ضمنهــا تحــدي «تحديــد األهليــة» .لينتقــل الكاتبــان إلــى تنــاول مــا يتعلــق
«بمشــهد األحــزاب السياســية» ،ويتطرقــان إلــى مســألة «صياغــة الدســتور» التــي تنطــوي علــى تحـ ٍ
ـد آخــر
متمثــل «بتشــكيل لجنــة لصياغــة الدســتور» .كمــا ناقــش هــذا الفصــل« ،الصــراع بيــن زعمــاء مــن الشــرق
والجنــوب ،وبيــن زعمــاء طرابلــس والغــرب ،حــول «الفدراليــة والامركزيــة» .وفــي تنــاول «شــكل الســلطة
التنفيذيــة وتفاصيلهــا» يمــر الكاتبــان علــى المحاججــات التــي قدمهــا كل مــن أنصــار األنظمــة (الرئاســية
والبرلمانيــة ،والنظــام شــبه الرئاســي) ،وعــن «مــكان الديــن» فــي الدولــة .ليفــرد الكاتبــان مــا تبقــى مــن هــذا
الفصــل ،فــي اســتقراء تحديــات «مــا بعــد المرحلــة االنتقاليــة» :بنــاء مؤسســات دولــة ف ّعالــة وشــفافة ،إكمــال
عمليــة دمــج الثــوار واســتعادة احتــكار الدولــة للقــوة ،رعايــة المجتمــع المدنــي ،وغيرهــا.

الكتلة التاريخية لثورة الحرية والتغيير في اليمن من التشكل إلى التفكك ،عادل الشرجبي
يتنــاول كاتــب هــذا الفصــل بدايــة الثــورة اليمنيــة «بــدأت مــن خال نشــاط عــدد مــن الحــركات االجتماعية
الجديــدة التــي شــكلت الكتلــة الحرجــة للثــورة ،وفــي مقدمتهــا «حركــة  15ينايــر الطابيــة بجامعــة صنعــاء»
«حركــة شــباب مــن أجــل التغييــر (إرحــل) فــي تعــز ،حركــة  3فبرايــر فــي صنعــاء» .كمــا يتنــاول كل حركــة
علــى حــدة ،تاريخهــا ودورهــا فــي ثــورة اليمــن ،وعــدَّ الكاتــب أن «بيــان  15ينايــر الــذي أعلنــت فيــه المنظمــة
الطابيــة للحــزب االشــتراكي اليمنــي بجامعــة صنعــاء ،بدايــة كــرة الثلــج للثــورة اليمنيــة» .ويضيــف الكاتــب:
علــى الرغــم مــن تواصــل األعمــال االحتجاجيــة الطابيــة بشــكل شــبه يومــي ،إال أنهــا لــم تنجــح فــي
حشــد الجماهيــر ،وظلــت محصــورة فــي طــاب جامعــة صنعــاء ،وبعــض المثقفيــن والناشــطين السياســيين
والمدنييــن ،ومــع انطــاق الثــورة المصريــة فــي  25ينايــر ،اســتلهم طــاب جامعــة صنعــاء ،أســلو ًبا جديــدً ا في
نشــاطهم االحتجاجــي ،يتمثــل فــي تحويــل التظاهــرات إلــى اعتصــام دائــم ( ،)..كمــا شــكل إعــان حســني
مبــارك تنحيــه عــن الســلطة ،داف ًعــا قو ًيــا لشــباب تعــز ،لاســتجابة لمطالبــة حركــة  3فبرايــر بالثــورة علــى
النظــام» .وهــذا مــا حــدث .ليتابــع الكاتــب ســرد التفاصيــل والمســتجدات االحتجاجيــة والسياســية؛ كمــا
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مراجعات وعروض كتاب
تنــاول الكاتــب «مشــاركة المــرأة فــي الثــورة» ،ويذكــر الكاتــب اســم تــوكل كرمــان ،واســم بشــرى المقطــري،
ودورهمــا فــي االحتجاجــات ،ومــا تتبنــاه األخيــرة ،مــن مشــروع للتغيــر .كمــا رصــد الكاتــب ،اإلجــراءات
أيضــا ،دور عبــد الملــك الحوثــي فــي االحتجاجــات.
التــي قــام بهــا نظــام صالــح ضــد الثــورة ،وتنــاولً ،
ليتنــاول –بعــد ذلــك« -تفــكك الكتلــة التاريخيــة» مر ّكـ ًـزا علــى المبــادرة الســعودية «الخليجيــة» وعنوانهــا
«رحيــل صالــح عــن الســلطة دون إســقاط النظــام» )..( .هكــذا اســتطاعت الســعودية إقنــاع النخــب السياســية
واالجتماعيــة والعســكرية التــي أعلنــت دعمهــا للثــورة وحمايــة الثــوار ،بتبنــي مقاربتهــا للتعامــل مــع الثــورة
اليمنيــة ،ويبــدو أن اســتراتيجية المماطلــة والتهــرب التــي اتبعهــا صالــح فــي التعامــل مــع توقيــع المبــادرة
الخليجيــة ،كان وراءهــا الســعودية وليــس هــو فقــط ،وذلــك مــن أجــل ترتيــب أوضاعهــا ،ومــن أجــل البحــث
عــن بديــل مائــم لليمــن».

عــد الكاتــب «أن التحــاق القــوى التقليديــة بالثــورة؛ قــد شــكل بــذرة تفــكك الكتلــة التاريخيــة للثــورة»،
وبــدأ مــع تلــك البــذرة ،االنقســام والتفتــت .ثــم ينتقــل الكاتــب إلــى تنــاول «مســتقبل الثــورة» وأهــم
التحديــات التــي تقــف أمــام إنجــاز أهــداف الثــورة الشــعبية اليمنيــة».

البحرين بين الكماشة وحلم الديمقراطية ،غنية عليوي
تتنــاول الكاتبــة فــي فصلهــا هــذا تاريخيــة االحتجــاج فــي مملكــة البحريــن ،فقــد عــدت الكاتبــة أن
«الحــركات المطلبيــة ظاهــرة مازمــة للمجتمــع البحرينــي» منــذ  ،1919حيــث ثــورة الغواصيــن .وتمــر
الكاتبــة علــى تنــاول كل مــن :هيئــة االتحــاد الوطنــي عــام  ،1954ومطالبــه :انتخــاب برلمــان وطنــي ،وضــع
تعــرج الكاتبــة علــى انتفاضــة مــارس  1965التــي بــدأت بإضــراب
قانــون مدنــي وجنائــي موحــد .كمــا ّ
عمالــي.

وتنتقــل الكاتبــة إلــى مرحلــة انتهــاء الوجــود اإلنكليــزي فــي البحريــن لمصلحــة الوجــود األميركــي،
وترتيبــات المنطقــة «طالبــت إيــران بأحقيتهــا فــي حكــم البحريــن ،وجــرى اســتطاع آلراء المواطنيــن ،ســنة
 ،1970وكانــت أغلبيــة آراء المواطنيــن فــي البحريــن تميــل إلــى تأســيس دولــة مســتقلة ،واتضــح الح ًقــأ،
أن بريطانيــا وأمريــكا ،قــد أعطيتــا إيــران الجــزر العربيــة الثــاث (طمــب الكبــرى ،وطمــب الصغــرى ،وأبــو
ً
وصــوال
موســى) مقابــل تخلــي إيــران عــن مطالبتهــا بالبحريــن» .لتســتكمل الكاتبــة ســردها التاريخــي
ً
وصــوال
مــرورا «ببرلمــان  1974وقانــون أمــن الدولــة»
إلــى عهــد األميــر عيســى بــن ســلمان آل خليفــة،
ً
لـــ «سياســة االحتــواء واالختــراق» وهــي مــا انتهجتــه حكومــة البحريــن الحتــواء الحــركات الوطنيــة .كمــا
تناولــت الكاتبــة أحــداث الثمانينيــات ،والمتزامنــة ،وأحــد أســبابها ،انتصــار ثــورة الخمينــي .وانتقلــت الكاتبــة
إلــى الحركــة الشــعبية فــي التســعينيات «االنتفاضــة التســعينية» 2000-1994م التــي ضمــت قــوى يســارية
ّ
وتلخصــت مطالبهــا فــي إعــادة الديمقراطيــة مــن خــال إعــادة انتخــاب المجلــس
وليبراليــة وإســامية،
الوطنــي ،واإلفــراج عــن الســجناء السياســيين ،وإعــادة المنفييــن ،ومنــح المــرأة الحقــوق السياســية والمدنيــة.
ومــن مســارات االحتجــاج فــي البحريــن« ،حركــة  14شــباط» ومواكبــة الربيــع العربــي ،ومحاولــة الحركــة
محــاكاة آليــات ووســائل االحتجــاج التونســية والمصريــة .كمــا تشــير الكاتبــة بوضــوح إلــى اإلجــراءات
القمعيــة واالحتياليــة التــي قــام بهــا الملــك حمــد إلنهــاء الحــراك ضــده بالعنــف حينًــا ،وبمحاولــة شــراء
الشــارع حينًــا آخــر .كمــا تســرد الكاتبــة أهــم محطــات الحــراك ،االعتصــام فــي دوار اللؤلــؤة ،وموجــات
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العنــف التــي تعــرض لهــا المحتجــون .وصـ ً
ـوال إلــى وثيقــة «المنامــة» وهــو مــا صاغتــه خمــس جمعيــات
سياســية معارضــة ،بعنــوان :طريــق البحريــن إلــى الحريــة والديمقراطيــة.

في الجذور االجتماعية والثقافية للفاشية السورية ،ياسين الحاج صالح
«ينظــر هــذا النــص فــي ثاثــة تكوينــات اجتماعيــة وثقافيــة ،غــذت هــذا العنــف المهــول ( )..وهــي
العروبــة أو الصيغــة البعثيــة مــن القوميــة العربيــة ،ثــم الطائفيــة ( )..ثــم البرجوازيــة الجديــدة ،وهــي الطبقــة
التــي تكونــت فــي كنــف النظــام األســدي» .المقصــود بالفاشــية –بحســب الكاتــب -العــدوان العنيــف علــى
العامــة ،واســترخاص حياتهــم وحريتهــم وكرامتهــم ،واســتخدام منهــج الحمــات التأديبيــة فــي التعامــل مــع
احتجاجاتهــم.

فــي تنــاول «الصيغــة البعثيــة مــن القوميــة العربيــة» يقــول الكاتــب :إن الوظيفــة األبــرز للعروبــة البعثيــة،
تتمثــل فــي فــرض مجانســة سياســية وفكريــة تامــة فــي الداخــل الســوري ،تتطلــع إلــى التطابــق التــام بيــن
ـهل تضييــق
الســوريين كلهــم وحــزب البعــث بوصفــه حقيقتهــم )..( ،لكــن التطابــق بيــن النظــام والوطنيــة سـ ّ
الشــق بيــن النشــاط المعــارض والتعامــل مــع العــدو ،فســورية فــي حالــة «حــرب» مــع العــدو الصهيونــي)..( ،
وكل معارضــة داخليــة هــي إضعــاف للوطــن أو تواطــؤ مــع العــدو».

وقواهــا حافــظ األســد،
عــن «الطائفيــة وبنــاء الكراهيــة» يتنــاول الكاتــب ،اآلليــات الطائفيــة التــي أسســها ّ
نظامــه وســلطته ،ومــن هــذه اآلليــات «إشــاعة االعتقــاد بأنهــم ســيقتلونا إن لــم نقتلهــم ،وهــذا خــوف يبــدو
أساســا واقع ًيــا لــه فــي تاريــخ ســورية الحديــث ،لكــن يبــدو أن الســند األقصــى للتماثــل الطائفــي
مســتغر ًبا وال ً
والتمييــز الحاســم بيــن «هــم» و «نحــن» أو هــو التأســيس األصلــب لضــرب مــن الطائفيــة المطلقــة التــي
تحاكــي العروبــة البعثيــة المطلقــة».
وعــن «البرجوازيــة الجديــدة وثقافتهــا» يقــول الكاتــب :مكونــة نواتهــا الصلبــة مــن أبنــاء المســؤولين
وأتباعهــم )..( ،رامــي مخلــوف ،هــو رمــز هــذه الطبقــة .ويســتكمل الكاتــب :وبالتناســب مــع ظهــور
البرجوازيــة الجديــدة وموقعهــا فــي الســلطة العموميــة ،تجــري اليــوم خصخصــة جزئيــة للعنــف المضــاد
للثــورة ،ليــس فقــط مــن حيــث القائمــون بــه «الشــبيحة» بــل كذلــك مــن حيــث ممولــوه.

مــن الخاصــات التــي أوردهــا الكاتــب« :القوميــة العربيــة المطلقــة ،هي القالــب الذهنــي األســاس والطبقة
األعمــق مــن تســويغات الفاشــية الســورية»« ،الطائفيــة هــي مصــدر التغذيــة االنفعالــي الــذي يشــحن الفاشــية
الســورية بالعاطفــة ويؤســس للتفاصــل بيــن الســكان»« ،أمــا االمتيــازات الطبقيــة للبرجوازيــة الجديــدة ،فهــي
المصلحــة التــي يجــري الدفــاع عنهــا».

المغرب :تحول في إطار االستمرارية ،عبد العزيز قراقي
يقــول الكاتــب :إن فهــم الحــراك السياســي فــي المغــرب ،يقتضــي فحصــه مــن خــال مســار حقــوق
اإلنســان ،ومنعطــف تــداول الســلطة ،ثــم مخرجــات الربيــع العربــي .ويضيــف :إن ظهــور المنظمــة المغربيــة
لحقــوق اإلنســان ،تؤشــر إلــى تحــول نوعــي علــى مســتوى عاقــة المجتمــع المدنــي بالســلطة السياســية.
ويع ّلــق :أصــدر المجلــس االستشــاري لحقــوق اإلنســان توصيــة تتعلــق باســتحداث لجنــة تســمى هيئــة
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مراجعات وعروض كتاب
اإلنصــاف والمصالحــة ،بقصــد الطــي النهائــي لملــف انتهــاكات حقــوق اإلنســان .حيــث يعــدد الكاتــب
هنــا مهمــات هــذه الهيئــة .لينتقــل إلــى مناقشــة «تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين» و«منعطــف التــداول علــى
الســلطة» والــذي انطلــق فــي المغــرب بنــا ًء علــى اتفــاق بيــن الملــك الراحــل الحســن الثانــي وعبــد الرحمــن
اليوســفي زعيــم االتحــاد االشــتراكي.

كمــا يتنــاول الكاتــب مســألة «القــوى السياســية اإلســامية» فــي المغــرب ،وحــول هــذا يقــول :عــرف
المغــرب لفتــرات طويلــة انســجا ًما تا ًمــا بيــن الديــن والسياســة ،وكـ ّـرس الدســتور المغربــي ذلــك ،باســتمرار
الفصــل التاســع عشــر ،والــذي عــد الملــك أميــر المؤمنيــن ،منــذ ســتور  1962إلــى دســتور .1969
حــول «مخرجــات الربيــع العربــي» يقــول الكاتــب :لــم يكــن مــن الممكــن أن يبقــى المغــرب العربــي فــي
منــأى عــن التحــوالت التــي أحدثتهــا ثــورة تونــس )..( ،حيــث أطلقــت الســلطة السياســية مبــادرة لتعديــل
الدســتور )..( ،وقــد ســمحت فتــرة إعــداد الدســتور لجميــع القــوى السياســية بالتعبيــر عــن مواقفهــا منــه،
وبــرزت مســألة الملكيــة البرلمانيــة علــى أنهــا اختيــار بديــل وضــع لــه البعــض مرتكــزات محــددة وكان علــى
رأســها :االعتــراف الصريــح بــأن الشــعب هــو صاحــب الســيادة والمنبــع األصلــي للشــرعية ومصــدر كل
الســلطات .ويختتــم الكاتــب بالقــول :لقــد أكــد الربيــع العربــي أن البــاد التــي كانــت فيهــا إمكانيــة الحــوار
منعدمــة أو تــكاد ،أدت إلــى ســقوط أولئــك الحــكام ،أمــا البــاد التــي توفــرت فيهــا إمكانــات الحــوار ،فقــد
كانــت الثمــرة ،هــي تحقيــق مكتســبات مهمــة علــى طريــق ترســيخ الديمقراطيــة.

الربيع العربي في طبعته المغربية ،أحمد الخمسي
يقــول الكاتــب فــي فصلــه هــذا ،بغــض النظــر عــن دور المخابــرات وردود أفعالهــا تجــاه االســتعدادات
الشــبابية ،منــذ أول دعــوة علــى صفحــات فيســبوك للنــزول إلــى الشــارع ،أســو ًة بتونــس ومصــر ،تميــز ســلوك
الدولــة بمســتويين :مســتوى التكيــف مــع االحتجاجــات ،ومســتوى تحريــك المؤسســات وخلــق أجهــزة أو
تعديــل مســميات قديمــة بأســماء جديــدة؛ الســتيعاب الــرأي العــام الناتــج عــن االحتجاجــات ،لتبقــى الدولــة
ســيدة المبــادرة السياســية )..( .تحولــت المؤسســة الملكيــة إلــى قيــادة سياســية فاعلــة فــي الجــزء المغربــي
مــن الربيــع العربــي ،عندمــا ســمحت بنــوع مــن النديــة لحركــة  20فبرايــر ،بوصفهــم فاعليــن سياســيين جــدد،
مــن صلــب الحركــة واالحتجــاج .ويضيــف الكاتــب :إن اكتشــاف منفــذ تفجيــر مقهــى األركانــة ألقــى الضــوء
تحســبت
علــى مدينــة أســفي ،وعلــى حضــور الحــركات الدينيــة ضمــن حركــة  20فبرايــر )..( ،وألن الدولــة ّ
نموذجــا لمــدن أخــرى،
لمــا قــد ينشــأ مــن تحــول خطــر فــي تجربــة الحركــة االحتجاجيــة بأســفي ،بكونهــا
ً
فقــد شــددت ســلطات البوليــس المعاملــة العنيفــة مــع المتظاهريــن هنــاك ،مــا أدى إلــى ســقوط أول قتيــل مــن
حركــة  20فبرايــر».
فــي نهايــة الســرد الــذي قدمــه الكاتــب ،ألهــم محطــات الحــراك االحتجاجــي فــي المغــرب؛ طــرح سـ ً
ـؤاال
حــول :هــل يعيــش المغــرب تأســيس دولــة ديمقراطيــة جديــدة؟ وفــي معــرض إجابتــه يقــول :تعــد اإلجابــة
بنعــم ،تبن ًيــا لموقــف االتحــاد االشــتراكي )..( ،الــذي عايــن مــا كان يقتضــي الطعــن فــي الكيفيــة التي مارســتها
الدولــة للتعبئــة مــن أجــل التصويــت بنعــم علــى دســتور  )..( ،2011واتضــح أن المفاوضــات مــع الدولــة،
ورطــت االتحــاد االشــتراكي فــي مســاندة الدولــة فــي أن تشــرف وزارة الداخليــة ،علــى أنهــا ســلطة متبقيــة
مــن عهــد مــا قبــل الدســتور ومــا قبــل الربيــع العربــي ،علــى تنظيــم االنتخابــات» .ويختتــم الكاتــب بقولــه:
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انطلــق الموســم السياســي لمــا بعــد الربيــع العربــي ومــا بعــد تبنــي الدســتور الجديــد ،بإنشــاء تحالــف مــن
ثمانيــة أحــزاب ،التحقــوا بالمــواالة ،مــا ألقــى بظــال التراجــع المطلــق عــن التنزيــل الديمقراطــي للدســتور.

الحراك السياسي في األردن ،موسى شتيوي وسليمان صويص
فــي «المشــهد الخلفــي للحــراك السياســي» فــي األردن؛ يتناولــه الكاتبــان بــد ًءا مــن عــام  1967وإعــان
حالــة الطــوارئ ،إلــى احتجاجــات  1989فــي مدينــة معــان التــي امتــدت إلــى باقــي مــدن المملكــة ،نتيجــة
ـرورا بـــ «العنــف المجتمعــي» الــذي اندلــع فــي نهايــة  2008وامتــد ألكثــر مــن عاميــن.
األزمــة االقتصاديــة ،مـ ً
«ونتيجــة مجمــل األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية» بــدأت مظاهــر االحتجاجــات علــى
الحكومــة تأخــذ منحــى جماهير ًيــا فــي أواخــر  ،2010وانتشــرت االحتجاجــات المطلبيــة قبــل انــدالع
ثورتــي تونــس ومصــر ،ومــع اندالعهمــا؛ أخــذت المشــاركة الشــعبية فــي االحتجاجــات تمتــد وتأخــذ أبعــا ًدا
جديــدة» .ليتنــاول الكاتبــان مســائل عديــدة متعلقــة بالحــراك ،منهــا« :أنمــاط التعبيــر واالحتجــاج» و «قضايــا
ومطالــب الحــراك السياســي» و«اإلصــاح السياســي بيــن المطلــوب والممكــن».
فــي الفصــول األخيــرة مــن هــذا الكتــاب ،تتنــاول الكاتبــة مائــا بخــاش موضــوع «النســاء فــي الثــورات
العربيــة» ،إذ تناولــت :التنــوع الــذي صبــغ مشــاركة النســاء فــي كل بلــد خــال الثــورة :مواصفتهــا ،العامــات
الفارقــة ،عناصــر القــوة ،وأهــم التحديــات فــي الفتــرة االنتقاليــة التــي تعيشــها كل مــن تونــس ومصــر وليبيــا
واليمــن ،ومــن ثــم إلقــاء الضــوء علــى أهــم القضايــا المشــتركة لنســاء بلــدان الربيــع العربــي.

كمــا يتنــاول نزيــه درويــش ،دور اإلعــام االجتماعــي فــي الربيــع العربــي ،ولينتهــي الكتــاب بمــا كتبــه
زيــاد ماجــد حــول «خاصــات أوليــة :أي تحديــات مــا بعــد الثــورات» .يقــول الكاتــب :يمكننــا الوقــوف
علــى مســتويات ثاثــة مــن االســتنتاجات بعــد مضــي عاميــن ونــص العــام علــى انطــاق الحــراك التغييــري
فــي بلــدان الربيــع العربــي )..( ،المســتوى األول ،مرتبــط ببعــض األوضــاع التــي تضافــرت لتجعــل الثــورات
ممكنــة ابتــدا ًء مــن أواخــر  .2010المســتوى الثانــي ،مرتبــط بمــا ُيعــد إنجــازات يصعــب علــى أي نظــام
عربــي االنقــاب عليهــا مسـ ً
ـتقبا .المســتوى الثالــث ،يتعلــق بالتحديــات القائمــة نتيجــة مــا يمكــن تســميته
بعــودة السياســة ،واالنتخابــات ،والخيــارات ،والمقايضــات.
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