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عقــدت هيئــة تحريــر مجلــة (رواق ميســلون) عــد ًدا مــن الجلســات الحواريــة خــال المــدة بيــن  5و15
نيســان /أبريــل  ،2021انطا ًقــا مــن ورقــة خلفيــة أعدتهــا هيئــة التحريــر بعنــوان «الربيــع العربــي بعــد عشــر
ســنوات؛ المســارات والحصائــل واآلفــاق» .وشــارك فــي هــذه الجلســات عــدد مــن المثقفيــن والباحثيــن
والسياســيين فــي المنطقــة العربيــة ،قدّ مــوا خالهــا أورا ًقــا بحثيــة نوقشــت أغلبيتهــا خال الجلســات ،و ُأرســل
بعضهــا اآلخــر إلــى المجلــة مــن خــارج الجلســات لنشــرها ضمــن أوراق ملــف الربيــع العربــي.
تنشــر هيئــة التحريــر فــي هــذا العــدد مــن المجلــة بعــض هــذه األوراق ،وستنشــر بعضهــا اآلخــر فــي العــدد
الثالــث مــن المجلــة الــذي يحمــل عنــوان الملــف نفســه.
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التنظيم واإلدارة التقنية للجلسات الحوارية :آالن خضركي ،شادي الشحادة

ناشــط ســوري فــي الحيزيــن المدنــي والثقافــي ،مــن مواليــد  ،1979ويقيــم فــي فرنســا.
يحمــل شــهادة جامعيــة فــي التجــارة واالقتصــاد  -اختصــاص بنــوك ومصــارف ،ولديــه خبــرة
إداريــة ومصرفيــة مــدة ً 15
عامــا.

آالن خضركي

ناشــط سياســي ومدنــي ســوري ،إجــازة فــي القانــون مــن جامعــة دمشــق ،دبلــوم فــي
حــوار الحضــارات ،دبلــوم فــي األدب الفرنســي .يعمــل كمســؤول ربــط وشــراكات فــي منظمــة
غيــر ربحيــة فــي جنيــفِّ ،
مؤســس منظمــة «زيتــون» التــي تعمــل علــى التوعيــة المجتمعيــة
لمجتمــع الالجئيــن فــي القاهــرة ،عضــو فــي مجلــس إدارة منظمــة «ســلمى» لدعــم الالجئيــن
فــي سويســرا.

شادي الشحادة
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أيار  /مايو 2021

الربيع العربي؛ ثورة في عقدها األول
أحمد الحاقي
تاريخ وصول المادة 7 :نيسان /أبريل 2021
باحــث مغربــي فــي مختبــر الدراســات الدســتورية وتحليــل األزمــات والسياســات فــي جامعــة
القاضــي عيــاض مراكــشّ ،
تحصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي العلــوم السياســية مــن جامعة
محمــد الخامــس الربــاط -المغــرب ،واإلجــازة فــي القانــون العــام مــن كليــة آســفي المتعــددة
التخصصــات .عضــو الكتــاب العربــي للقانــون الدولــي ،وعضــو مركــز تكامــل للدراســات
واألبحــاث .يعـ ّـد أطروحــة دكتــوراه حــول الدولــة ومــآالت االنتقــال السياســي واالجتماعــي فــي
بلــدان أميــركا الالتينيــة وأوروبــا الشــرقية ،لــه عــدة دراســات سياســية واجتماعيــة منشــورة.

أحمد الحاقي
الكلمات المفتاحية :الربيع العربي  .االستبداد العربي  .الثورة  .موجة ثورية  .االنتفاضات العربية

 .1مقدمة
ـتقرا لعقــود طويلــة إلــى أن هزتــه هبــات اجتماعيــة ثوريــة متفرقــة لــم تكتمــل
ظــل االســتبداد العربــي مسـ ً
ولــم تنتــه بعــد .وألول مــرة فــي التاريــخ الحديــث للمنطقــة( )1يخــرج المواطنــون علــى نطــاق واســع لمواجهة
هــذه األنظمــة ،مــا فــرض إعــادة ترتيــب أدوات الســيطرة والهيمنــة وإعــادة صياغــة التحالفــات ،وتجديــد
ـارا جديــدً ا
الشــرعيات ،باالســتجابة والتنــازل والقمــع أو خليــط مــن كل ذلــك ،وقــد افتتــح هــذا الخــروج مسـ ً
مــن الصــراع والتعلــم لتطــور المصالــح والوعــي.

وقــد عبــرت االنتفاضــات العربيــة عــن اســتجابة مــن أســفل ألزمــة التشــكيلة االقتصاديــة واالجتماعيــة
()2
وأزمــة شــرعية االســتبداد ،وســواء نُظــر إليهــا بوصفهــا ســيرورة سياســية واجتماعيــة طويلــة األمــد أو لحظــة
JONES, Peter. The Arab spring: Opportunities and implications. International Journal,
2012, vol. 67, no 2, p. 447-463.
BENSUSSAN, Gérard. LABICA, Georges. Dictionnaire critique du marxisme. 1983.
QUADRUGE /PUF, p. 1006.

لفهم الفرق بين المقاربتين قارن؛

جلبير األشقر ،الشعب يريد ،بحث جذري في االنتفاضة العربية ،دار الساقي .ط .2013 ،1

عزمي بشارة ،في الثورة والقابلية للثورة .المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسيات .ط .2012 ،1
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فــا يمكــن أن نخلــع عنهــا وصــف «الثــورة» بالمعنــى األكثــر عموميــة الــذي ترســخ منــذ الثــروة الفرنســية عام
 .1789هــذه الثــورة فرضــت تجديــد تحالفــات النخــب والطبقــات المهيمنــة فــي المنطقــة العربيــة ،وتغييــر
قواعــد ضبــط العاقــات االجتماعيــة ،وخل َّفــت عــدم اســتقرار واضطــراب عميــق فــي أســاليب وأدوات
الهيمنــة ،وقــد فــرض الطابــع اإلقليمــي لهــذه الثــورة واق ًعــا جيوسياسـ ًيا غيــر مســبوق لــن يبقــي أي شــيء فــي
مكانــه.

 .2أزمة الثورة
أحدثــت الثــورات عبــر التاريــخ تغييــرات ســريعة فــي الدولــة وأيديولوجيتهــا المهيمنــة وفــي الهيــاكل
()3
لمــا عجــزت قــواه عــن ابتــكار وإنتــاج الوســائل
االجتماعيــة؛ وقــد تــأزم المسلســل الثــوري الراهــن َّ
والمــوارد الازمــة إلنجــاح التغييــرات السياســية واالجتماعيــة ،ورغــم أن االضطرابــات البنيويــة تمكــن مــن
اســتكمال التغييــر العميــق إذا كانــت مدفوعــة بانتفاضــات ،فالتحــول الجــاري ألســباب كثيــرة ضـ ّـل طريقــه
إلــى ذلــك.

لــم يجــد الثــوار أي وســيلة فعالــة لخــوض الصــراع إال أن يملــؤوا المياديــن ويلقــوا بأجســادهم أمــام أجهزة
القمــع لتعطيــل أدوات اإلكــراه والهيمنــة ،ولــم يخططــوا لاســتياء علــى ســلطة الدولــة )((،واعتمــدوا علــى
()5
التمــرد الجماعــي فقــط ،دون تفكيــك أجهــزة الدولــة القمعيــة؛ وهــو شــرط أســاس النتصــار الثــورات.

بينــت أحــداث العقــد األول أن هنــاك أزمــة مركبــة؛ فالحــركات االحتجاجيــة العارمــة لــم تتمكــن مــن فرض
تغييــر سياســي شــامل ،واالســتبداد نتيجــة ذلــك يعيــش أزمــة عــدم اســتقرار طويــل األمــد؛ فاالنتفاضــات ال
تســتمر وال تنجــح فــي التغييــر فــي غيــاب تحالفــات شــعبية واســعة تحــل محــل التحالفــات الســائدة ،دون
تفكيــك الروابــط األهليــة والوطنيــة التــي عــادة مــا تعيــد صياغتهــا األنظمــة لتقــدم نفســها ضامنًــا للســيادة
والوحــدة الوطنيتيــن؛ إ ًذا فالتغييــر االجتماعــي والديمقراطــي ،والوطنــي ،الــذي مثلتــه شــعارات المســاواة
والحريــة ،والســيادة بصــورة مــا ،تعوقــه طبيعــة الدولــة القائمــة وتحفــه بمخاطــر تفككهــا ،مــا جعــل الدولــة
(()
القائمــة تبــدو ســبب المشــاكل وصاحبــة الحلــول.
وقــد صارعــت الثــورات القــوى المضــادة للثــورة والحــروب األهليــة والتدخــل األجنبــي كافــة ،بيــد أن
انــدالع الثــورات فــي المنطقــة العربيــة كشــف عديــدً ا مــن المعضــات وفتــح البــاب على مرحلــة رماديــة حادة
()7
اختلطــت فيهــا أوراق «الثــورة» و»الثــورة المضــادة» ،والحــرب األهليــة واألزمــات السياســية واالقتصاديــة،
SKOCPOL, Theda. Rentier state and Shi’a Islam in the Iranian revolution. Theory and
society, 1982, vol. 11, no 3, p. 265-283
BAYAT, Asef. The Arab Spring and its surprises. Development and Change, 2013, vol. 44,
no 3, p. 587-601.
SKOCPOL, Ibid.
YOUSFI, hela, National sovereignty for Arab countries: A Utopia? | Historical Materialism,
4th Jul, 2020, https://bit.ly/2Qx2YjU . Accessed 10 Mars 2021.
DOT-POUILLARD, Nicolas. Soulèvements arabes: la «révolution» dans ses crises. Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 2015, no 138, p. 13-26.

()3
()4
()5
()6
()7

149

العـدد الثـانــي
أيار  /مايو 2021

مــا كــرس لــدى قطــاع واســع مــن النــاس اســتحالة حــدوث تغييــر حقيقــي فــي المنطقــة ،لكــن الواقــع يرجــح
احتمــاالت غيــر متوقعــة.

 .3أنفاس جديدة
مــن المثيــر لانتبــاه أن تعــود إلــى الظهــور حــركات جماهيريــة عارمــة تســعى للتغييــر قبــل أن ينتهــي عقــد
خيبــات األمــل ،الــذي خلــق حالــة مــن رهــاب التغييــر .فقــد بــدأت مــن الســودان موجــة ثوريــة جديــدة عندما
تمكــن المحتجــون مــن إطاحــة عمــر البشــير الــذي حكــم ثاثــة عقــود ،وفرضــت الجماهيــر المنتفضــة ميــزان
قــوى غيــر مســبوق.

وفــي الجزائــر يهــدِّ د الحــراك جد ًيــا وحــدة الطبقــة الســائدة ،تحــت ســيطرة الجيــش التــي تنعــش هيمنتهــا
مــن التطلعــات التحرريــة الســابقة()8؛ حيــث يبنــي النظــام شــرعيته علــى ســرديات الســام وإنهــاء الحــرب
األهليــة ،وقــد تمكــن الحــراك مــن تحــدي الســلطة مبينًــا أن هنــاك ذاكــرة شــعبية مضــادة( )9عــن االســتقال
والحــرب األهليــة.

وفــي العــراق انبثقــت قــوة اجتماعيــة مــن القاعــدة تطالــب بتغييــر شــامل للنظــام السياســي ،وإنهــاء نظــام
المحاصصــة العرقيــة والطائفيــة الــذي أنشــئ منــذ الغــزو األميركــي .كمــا خرجــت احتجاجــات عديــدة فــي
لبنــان ،منــذ عــام  ،2017وتطــورت مــن رد فعــل علــى الفســاد واألزمــة االقتصاديــة إلــى تحــد للنظــام الطائفــي.

تبيــن خارطــة االحتجاجــات فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا أن األنظمــة االســتبدادية تواجــه موجات
احتجــاج قويــة ،باســتثناء االســتبداد الســلطاني فــي ممالــك الخليــج الــذي مــا يــزال بإمكانــه وأد أي معارضــة،
واســتخدام الريــع لشــراء الســلم االجتماعــي ومســاندة األنظمــة الحليفــة؛ إذ تســعى إىل تكويــن معســكر إقليمي
بعضــا ،وفــق االتفــاق األمنــي بينهــا الــذي يســمح هلــا بالتدخــل بصــورة قانونية
ضــد الثــورات الداعمــة بعضهــا ً
()10
لقمــع املعارضة السياســية.

.4

التدخل الخارجي

فــي التجــارب التاريخيــة الماضيــة عصفــت الثــورات بكثيــر مــن الــدول التــي اعتمــدت الدعــم الخارجــي،
الــذي مــن المرجــح أن ينتهــي ألســباب مختلفــة )11(.ودول المنطقــة العربيــة تعتمــد اليــوم أكثــر مــن أي وقــت
ـهورا هــو الدعــم الروســي واإليرانــي لنظــام األســد .لقــد أنفقــت
الدعــم الخارجــي ،والمثــال الــذي بــات مشـ ً
AMIN, Samir. The reawakening of the Arab world: challenge and change in the aftermath
of the Arab Spring. NYU Press, 2016. P 10.
ZERAOULIA, Faouzia. The Memory of the Civil War in Algeria: Lessons from the Past
with Reference to the Algerian Hirak. Contemporary Review of the Middle East, 2020, vol.
7, no 1, p. 25-53.

()8
()9

)10( O’DRISCOLL. Dylan, BOURHROUS. Amal, MADDAH. Meray, & FAZIL. Shivan, «Protest
and State–Society Relations in the Middle East and North Africa». SIPRI, October, 2020,
at https://bit.ly/32MAPbd
SKOCPOL, Ibid.
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(الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل واآلفاق)

القــوى اإلقليميــة ،خاصــة الســعودية وإيــران ،كثيـ ًـرا مــن الطاقــة والمــوارد )12(،لمواجهــة هــذا التغييــر فــي
المنطقــة العربيــة ،وقــد ترجــم ذلــك مزيــدً ا مــن العســكرة فــي الشــرق األوســط.

فبــن عامــي  2013و 2017بيعــت  (9يف املئــة مــن صــادرات األســلحة األمريكيــة بقيمــة  52مليــار دوالر
إىل دول الــرق األوســط ،خاصــة اململكــة العربيــة الســعودية التــي زادت مــن إنفاقهــا العســكري خــال العقــد
املــايض ،لتصبــح ثالــث أكــر دولــة إنفا ًقــا عــى التســلح يف العــامل عــام ( ،201متجــاوزة روســيا؛( )13ويعنــي
ذلــك طب ًعــا تزايــد النفــوذ األمريكــي ونــر القــوات األمريكيــة عــى املــدى الطويــل ،بموافقــة األنظمــة احلليفــة
باســم «مكافحــة اإلرهــاب» و»احتــواء النفــوذ اإليــراين»؛(( )1مــا يضمــن التدفــق احلــر للنفط واســتقرار أســعاره
()15
واحلفــاظ عــى األنظمــة املواليــة يف الســلطة.

ومــن الناحيــة االقتصاديــة فرضــت مشــاريع التحريــر واخلصخصــة املدعومــة دول ًيــا مــن صنــدوق النقــد
الــدويل والبنــك ووكاالت املعونــة مثــل  ،USAIDواتفاقيــات الراكــة املتوســطية لاحتــاد األورويب ،يف عــدد
مــن البلــدان العربيــة ،إجــراءات تقشــفية حــادة لتخفيــض التعريفــات وفتــح األســواق ،وبعــد ثاثــة عقــود
مــن اإلصاحــات النيوليراليــة تنامــت فيهــا أنــواع الفســاد واملحســوبية كافــة وارتفعــت معــدالت البطالــة
إىل مســتويات غــري مســبوقة وتعمــق التفــاوت االجتامعــي ،ومل يكــن مســتغر ًبا أن تتطــور االحتجاجــات
االجتامعيــة(( )1إىل انتفاضــات شــعبية وصلــت أوجهــا مــع ثــورات «الربيــع العــريب».

ويف عقــب انتفاضــات ( )2011-2010ســارع قــادة جمموعــة الــدول الثــامين الصناعيــة الكــرى إىل
إطــاق رشاكــة دوفيــل ( )Deauville Partnershipليكــون برناجمًــا نيوليرال ًيــا شـ ً
ـاما لدعــم التحــول الســيايس
واالقتصــادي يف الــرق األوســط وشــامل أفريقيــا ،يف مــر واألردن وليبيــا واملغــرب وتونــس ،ومل جيــد واضعــو
الرنامــج غــري اإلصاحــات النيوليراليــة املطبقــة منــذ ثاثــن عا ًمــا القرتاحهــا ،وبعــد فشــلها تلقــي املؤسســات
املاليــة الدوليــة بالائمــة عــى دور الدولــة املــوروث يف هــذه البلــدان ،دون االلتفــات إىل دور الدولــة يف أربــع
()17
ممالــك خليجيــة تشــارك يف الرنامــج مســتخدمة قوهتــا املاليــة يف حمــارصة التغيــري يف بقيــة بلــدان املنطقــة.

 .5خالصة
اصطدمــت االنتفاضــات العربيــة بانســداد أفــق غيــر مســبوق فــي التاريــخ الحديــث ،بــات معــه التطلــع
إلــى الديمقراطيــة يعنــي قبــول اإلمــاءات االقتصاديــة النيوليبراليــة ،بعــد انقطــاع الطــرق البديلــة للتنميــة
)12( ARAS, Bülent et FALK, Richard. Authoritarian ‘geopolitics’ of survival in the Arab Spring.
Third World Quarterly, 2015, vol. 36, no 2, p. 322-336.
)13( ZENKO, Micah. US Military policy in the Middle East. London, UK: Chatham House Research Paper, 2018. URL ; https://bit.ly/3tR5m3n .

)14( Ibid.
)15( JONES, Toby Craig. America, oil, and war in the Middle East. The Journal of American
History, 2012, vol. 99, no 1, p. 208-218.
)16( SIKA, Nadine. The political economy of Arab uprisings. European Institute of the Mediterranean, 2012. URL ; https://bit.ly/3dWulNm
)17( PFEIFER, Karen. The tortuous path to a new economic agenda in Egypt and Tunisia.
Athens Journal of Mediterranean Studies, 2015, vol. 1, no 1, p. 9-23.
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والديمقراطيــة ،حتــى أن التجــارب القريبــة النتفاضــات شــعبية «ناجحــة» فــي أوربــا الشــرقية قبــل أكثــر مــن
ثاثيــن عا ًمــا لــم تفــض إال إلــى إعــادة العاقــات الســابقة ،وإنهــاء تحــدي الرأســمالية والهيمنــة الغربيــة.

واجهــت الثــورات العربيــة هــذا الغمــوض بكثيــر مــن العفويــة وســوء التنظيــم ،فلــم يتمكــن الثــوار مــن
الظفــر بــأي وســيلة فعالــة لمواجهــة العقبــات الكبــرى للثــورات؛ الثــورة المضــادة والتدخــل الخارجــي
والحــرب األهليــة.

علــى الرغــم مــن أن الثــوار تمكنــوا مــن تحــدي األنظمــة وتجــاوز القمــع واحتــال المياديــن ،مــا عطــل
مؤق ًتــا أجهــزة الدولــة القمعيــة ،فإنهــم بقــوا خــارج دوائــر النفــوذ ومــن دون اســتراتيجية ،مــا مكــن األنظمــة
والقــوى الخارجيــة مــن إعــادة ترتيــب األوراق.

وبمســاعدة العامليــن الســابقين؛ أي غيــاب ســلطة ثوريــة والتدخــل الخارجــي ،ســقطت الثــورات فــي
متاهــات االنقســام الداخلــي وصــراع الهويــات؛ بفعــل أجنــدات إقليميــة ودوليــة لتنشــيط عــودة ظهــور
الهويــات العرقيــة والدينيــة ،والهجــوم المحمــوم علــى الســيادة الوطنيــة ،مــا نقــل قطا ًعا واسـ ًعا مــن المترددين
فــي تأييــد «الثــورة» إلــى معســكر «الثــورة المضــادة».
لكــن بعــد عقــد تبيــن أن أســباب وعوامــل التغييــر السياســي واالجتماعــي فــي المنطقــة العربيــة ذات أهميــة
«تاريخيــة» ،فقــد شــهدت بلــدان عديــدة عــودة حــركات احتجاجيــة قويــة ،وعاشــت أخــرى انتفاضــات شــعبية
قبــل أن يعطلهــا انتشــار وبــاء كوفيــد ،19وقــد بينــت تجــارب الحــركات الراهنــة عــن إمكانيــة تعلــم جماعــي
مــن األخطــاء وعــدم الوقــوع فــي الفخــاخ الســابقة ،خاصــة اللجــوء إلــى االنتخابــات والتعديــل الدســتوري
قبــل تغييــر النظــام السياســي ،واللجــوء إلــى الجيــش لتغييــر النظــام ،والنزعــات الطائفيــة لمواجهــة األنظمــة
يعنــي ترســيخها ممثـ ً
ـا لـــ «الوحــدة الوطنيــة» ،ثــم إشــكالية الدعــم الخارجــي.

ومهمــا تكــن تكاليــف كشــف هــذه المعضــات باهظــة وشــروط هــذا التحــول قاســية ،فيجــب أن نــدرك
حقيقــة أن العوامــل «التاريخيــة» التــي تحقــق التغييــر الراهــن تؤكــد أنــه ال بــد ألحــد الاعبيــن أو مجوعــة
مــن أطــراف الصــراع أن تقــوده إلــى وجهــة مــا؛ فإمــا أن تجــدد «الثــورة المضــادة» أو «الحــرب األهليــة»
ذات االمتــدادات االقليميــة العاقــات األساســية ،أو تُرســى عاقــات جديــدة نو ًعــا مــا عــن طريــق صفقــات
«ديمقراطيــة» بيــن المعارضــة والنظــام ،أو إحــال ثــوري لعاقــات اجتماعيــة جديــدة.
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