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حوارات مع:
بهي الدين حسن، عبد الحسين شعبان، إشراق المقطري

أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول الربيع العربي

ملف خاص؛ تجارب نسوية خالل الربيع العربي

والنشــــر والترجمــــة  للثقافــــة  ميســــلون  مؤسســــة  عــــن  تصــــدر  فصلّيــــة  مجلــــة 

في هذا العدد

Intellectual and Political Studiesدراســـــات فكريــــة سياسيــــة

الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات
واآلفــاق والحصائــل  المســارات 
)الجزء األول(



أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية

الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛

المســارات والحصائــل واآلفــاق



Inana Barakat, Mixed media Acrylic on canvas, 33x24 cm, 2016
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل واآلفاق(

أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي

)الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق(

ــة خــال المــدة بيــن 5 و15  ــر مجلــة )رواق ميســلون( عــدًدا مــن الجلســات الحواري ــة تحري عقــدت هيئ
نيســان/ أبريــل 2021، انطاًقــا مــن ورقــة خلفيــة أعدتهــا هيئــة التحريــر بعنــوان »الربيــع العربــي بعــد عشــر 
ــن  ــن والباحثي ــن المثقفي ــدد م ــات ع ــذه الجلس ــي ه ــارك ف ــاق«. وش ــل واآلف ــارات والحصائ ــنوات؛ المس س
والسياســيين فــي المنطقــة العربيــة، قّدمــوا خالهــا أوراًقــا بحثيــة نوقشــت أغلبيتهــا خال الجلســات، وُأرســل 

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.

برنامج الجلسات الحوارية خالل المدة من 5 إلى 10 نيسان/ أبريل 2021، حول ملف:
الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق

مدير الجلسة موضوع الجلسة التوقيت 
)غرينتش(

تاريخ الجلسة الدولة ث الرئيس المتحّدِ الرقم

يوسف فخر الدين مفرزات حراك الجزائر؛ صراع الدولة 
العميقة وبقايا النخب الوطنية

5 5 نيسان/ أبريل الجزائر ناصر الدين باقي 1

حازم نهار إعادة قراءة فكرية للربيع العربي 
بعد 10 سنوات على اندالعه

7 5 نيسان/ أبريل العراق عبد الحسين شعبان 2

نور حريري الثقافة السائدة ودورها في 
مآالت الربيع العربي

5 6 نيسان/ أبريل المغرب عمر التاور 3

راتب شعبو الربيع العربي؛ ثورة اجتماعية في 
عقدها األول

7 6 نيسان/ أبريل المغرب أحمد الحاقي 4

مازن الرفاعي الربيع العربي والفشل؛ أسئلة 
المصطلح

5 7 نيسان/ أبريل تونس سمير ساسي 5

عبد المجيد عقيل الموجة الثانية من الربيع العربي؛ 
عالمات فارقة

7 7 نيسان/ أبريل تونس أنور جمعاوي 6

راتب شعبو الطائفية والتطرف ما بعد الربيع 
العربي؛ األسباب والمسارات 

والمآالت

5 8 نيسان/ أبريل فلسطين منصور أبو كريم 7

نور حريري العقد األول من السيرورة الثورية 
العربية

7 8 نيسان/ أبريل لبنان جلبير األشقر 8

خليل الحسين عشر سنوات على ثورة يناير 
المصرية؛ المآالت واألسئلة الحرجة

5 10 نيسان/ أبريل مصر جمال نصار 9
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يوسف فخر الدين االستجابة الفلسطينية السلبية 
في الربيع العربي

5 11 نيسان/ أبريل فلسطين مهند عبد الحميد 10

عبد المجيد عقيل الربيع العربي والدستور 7 11 نيسان/ أبريل سورية ريم تركماني 11

مازن الرفاعي الربيع العربي؛ آمال وتحديات 5 12 نيسان/ أبريل سورية محمد العمار 12

أالن خضركي دور المؤسسات العسكرية 
واألمنية في دول الثورات العربية

بين النهج السلمي والنزاع 
المسلح

7 12 نيسان/ أبريل سورية بسمة قضماني 13

نور حريري نجاحات وإخفاقات الربيع اليمني 5 13 نيسان/ أبريل اليمن إشراق المقطري 14

هنادي زحلوط دور المرأة في الربيع العربي 
وامتداداته؛ دور المرأة السودانية 

في ثورة كانون األول/ ديسمبر 
2018

5 14 نيسان/ أبريل السودان أبو بكر عبد الرازق 15

يوسف فخر الدين الربيع العربي؛ إضاءة على 
التجربتين اللبنانية والسورية

7 14 نيسان/ أبريل لبنان ساطع نور الدين 16

والء عواد القراءات الخاطئة واإلخفاق في 
طمأنة السوريين

5 15 نيسان/ أبريل سورية عبد الباسط سيدا 17

فؤاد القطريب الثورات في ميزان المراحل 
االنتقالية عبر التاريخ

7 15 نيسان/ أبريل سورية حازم نهار 18

التنظيم واإلدارة التقنية للجلسات الحوارية: آالن خضركي، شادي الشحادة

ــي  ــوم ف ــق، دبل ــة دمش ــن جامع ــون م ــي القان ــازة ف ــوري، إج ــي س ــي ومدن ــط سياس ناش
حــوار الحضــارات، دبلــوم فــي األدب الفرنســي. يعمــل كمســؤول ربــط وشــراكات فــي منظمــة 
ــة  ــة المجتمعي ــى التوعي ــل عل ــي تعم ــون« الت ــة »زيت ــس منظم ــف، مؤّسِ ــي جني ــة ف ــر ربحي غي
لمجتمــع الالجئيــن فــي القاهــرة، عضــو فــي مجلــس إدارة منظمــة »ســلمى« لدعــم الالجئيــن 

فــي سويســرا.

شادي الشحادة

ــا.  ــي فرنس ــم ف ــد 1979، ويقي ــن موالي ــي، م ــي والثقاف ــن المدن ــي الحيزي ــوري ف ــط س ناش
يحمــل شــهادة جامعيــة فــي التجــارة واالقتصــاد - اختصــاص بنــوك ومصــارف، ولديــه خبــرة 

ــا. ــدة 15 عاًم ــة م ــة ومصرفي إداري

آالن خضركي
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل واآلفاق(

سمير ساسيأحمد الحاقيعبد الحسين شعبان عمر التاورناصر الدين باقي 

أبو بكر عبدالرازقجمال نصارمنصور  أبو كريم جلبير األشقرأنور جمعاوي

إشراق المقطريبسمة قضمانيريم تركماني محمد العمارمهند عبدالحميد

نوال الراضيليث الشبيالتعبدالباسط سيدا حازم نهارساطع نور الدين

المشاركون في الجلسات واألوراق الحوارية
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العـدد الثـانــي
أيار / مايو 2021

الربيع العربي؛ ثورة في عقدها األول

أحمد الحاقي

تاريخ وصول المادة: 7 نيسان/ أبريل 2021

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

1. مقدمة
ظــل االســتبداد العربــي مســتقًرا لعقــود طويلــة إلــى أن هزتــه هبــات اجتماعيــة ثوريــة متفرقــة لــم تكتمــل 
ولــم تنتــه بعــد. وألول مــرة فــي التاريــخ الحديــث للمنطقــة)1( يخــرج المواطنــون علــى نطــاق واســع لمواجهة 
ــد  ــات، وتجدي ــة التحالف ــادة صياغ ــة وإع ــيطرة والهيمن ــب أدوات الس ــادة ترتي ــرض إع ــا ف ــة، م ــذه األنظم ه
الشــرعيات، باالســتجابة والتنــازل والقمــع أو خليــط مــن كل ذلــك، وقــد افتتــح هــذا الخــروج مســاًرا جديــًدا 

مــن الصــراع والتعلــم لتطــور المصالــح والوعــي.
ــة  ــة واالجتماعي ــكيلة االقتصادي ــة التش ــفل ألزم ــن أس ــتجابة م ــن اس ــة ع ــات العربي ــرت االنتفاض ــد عب وق
وأزمــة شــرعية االســتبداد، وســواء ُنظــر إليهــا بوصفهــا ســيرورة سياســية واجتماعيــة طويلــة األمــد أو لحظــة)2( 

)1( JONES, Peter. The Arab spring: Opportunities and implications. International Journal, 

2012, vol. 67, no 2, p. 447-463.

)2( 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 1، 2013.   

عزمي بشارة، في الثورة والقابلية للثورة. المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسيات. ط 1، 2012.  

باحــث مغربــي فــي مختبــر الدراســات الدســتورية وتحليــل األزمــات والسياســات فــي جامعــة 
القاضــي عيــاض مراكــش، تحّصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي العلــوم السياســية مــن جامعة 
محمــد الخامــس الربــاط- المغــرب، واإلجــازة فــي القانــون العــام مــن كليــة آســفي المتعــددة 
للدراســات  تكامــل  مركــز  وعضــو  الدولــي،  للقانــون  العربــي  الكتــاب  عضــو  التخصصــات. 
واألبحــاث. يعــّد أطروحــة دكتــوراه حــول الدولــة ومــآالت االنتقــال السياســي واالجتماعــي فــي 

بلــدان أميــركا الالتينيــة وأوروبــا الشــرقية، لــه عــدة دراســات سياســية واجتماعيــة منشــورة.

أحمد الحاقي
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل واآلفاق(

فــا يمكــن أن نخلــع عنهــا وصــف »الثــورة« بالمعنــى األكثــر عموميــة الــذي ترســخ منــذ الثــروة الفرنســية عام 
1789. هــذه الثــورة فرضــت تجديــد تحالفــات النخــب والطبقــات المهيمنــة فــي المنطقــة العربيــة، وتغييــر 

ــاليب وأدوات  ــي أس ــق ف ــراب عمي ــتقرار واضط ــدم اس ــت ع ــة، وخلفَّ ــات االجتماعي ــط العاق ــد ضب قواع
الهيمنــة، وقــد فــرض الطابــع اإلقليمــي لهــذه الثــورة واقًعــا جيوسياســًيا غيــر مســبوق لــن يبقــي أي شــيء فــي 

مكانــه.

2. أزمة الثورة
ــاكل  ــي الهي ــة وف ــا المهيمن ــة وأيديولوجيته ــي الدول ــريعة ف ــرات س ــخ تغيي ــر التاري ــورات عب ــت الث أحدث
ــائل  ــاج الوس ــكار وإنت ــن ابت ــواه ع ــزت ق ــا عج ــن لمَّ ــوري الراه ــل الث ــأزم المسلس ــد ت ــة؛)3( وق االجتماعي
والمــوارد الازمــة إلنجــاح التغييــرات السياســية واالجتماعيــة، ورغــم أن االضطرابــات البنيويــة تمكــن مــن 
اســتكمال التغييــر العميــق إذا كانــت مدفوعــة بانتفاضــات، فالتحــول الجــاري ألســباب كثيــرة ضــّل 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 

التمــرد الجماعــي فقــط، دون تفكيــك أجهــزة الدولــة القمعيــة؛ وهــو شــرط أســاس النتصــار الثــورات.)5( 
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 
ــا للســيادة  ــد صياغتهــا األنظمــة لتقــدم نفســها ضامنً ــا تعي ــي عــادة م ــة الت ــة والوطني ــط األهلي ــك الرواب تفكي
ــاواة  ــعارات المس ــه ش ــذي مثلت ــي، ال ــي، والوطن ــي والديمقراط ــر االجتماع ــن؛ إًذا فالتغيي ــدة الوطنيتي والوح
والحريــة، والســيادة بصــورة مــا، تعوقــه طبيعــة الدولــة القائمــة وتحفــه بمخاطــر تفككهــا، مــا جعــل الدولــة 

القائمــة تبــدو ســبب المشــاكل وصاحبــة الحلــول.))(
ــد أن  ــة، بي ــي كاف ــة والتدخــل األجنب ــورة والحــروب األهلي ــورات القــوى المضــادة للث وقــد صارعــت الث
انــدالع الثــورات فــي المنطقــة العربيــة كشــف عديــًدا مــن المعضــات وفتــح البــاب على مرحلــة رماديــة حادة 
اختلطــت فيهــا أوراق »الثــورة« و«الثــورة المضــادة«، والحــرب األهليــة واألزمــات السياســية واالقتصاديــة،)7( 
)3( SKOCPOL, Theda. Rentier state and Shi’a Islam in the Iranian revolution. Theory and 

society, 1982, vol. 11, no 3, p. 265-283

)4( BAYAT, Asef. The Arab Spring and its surprises. Development and Change, 2013, vol. 44, 

no 3, p. 587-601.

)5( SKOCPOL, Ibid.

)6(  YOUSFI, hela, National sovereignty for Arab countries: A Utopia? | Historical Materialism, 

4th Jul, 2020, https://bit.ly/2Qx2YjU . Accessed 10 Mars 2021.

)7( DOT-POUILLARD, Nicolas. Soulèvements arabes: la «révolution» dans ses crises. Re-

vue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 2015, no 138, p. 13-26. 

https://bit.ly/2Qx2YjU
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مــا كــرس لــدى قطــاع واســع مــن النــاس اســتحالة حــدوث تغييــر حقيقــي فــي المنطقــة، لكــن الواقــع يرجــح 
احتمــاالت غيــر متوقعــة. 

3. أنفاس 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.
د الحــراك جدًيــا وحــدة الطبقــة الســائدة، تحــت ســيطرة الجيــش التــي تنعــش هيمنتهــا  وفــي الجزائــر يهــدِّ
ــي النظــام شــرعيته علــى ســرديات الســام وإنهــاء الحــرب  ــة الســابقة)8(؛ حيــث يبن مــن التطلعــات التحرري
ــا أن هنــاك ذاكــرة شــعبية مضــادة)9( عــن االســتقال  األهليــة، وقــد تمكــن الحــراك مــن تحــدي الســلطة مبينً

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 2017، وتطــورت 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 
ضــد الثــورات الداعمــة بعضهــا بعًضــا، وفــق االتفــاق األمنــي بينهــا الــذي يســمح هلــا بالتدخــل بصــورة قانونية 

ــية.)10(  ــع املعارضة السياس لقم
التدخل الخارجي  .4

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 
الدعــم الخارجــي، والمثــال الــذي بــات مشــهوًرا هــو الدعــم الروســي واإليرانــي لنظــام األســد. لقــد أنفقــت 

)8(  AMIN, Samir. The reawakening of the Arab world: challenge and change in the aftermath 

of the Arab Spring. NYU Press, 2016. P 10.

)9(  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. 

)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

(11)  SKOCPOL, Ibid.

https://bit.ly/32MAPbd
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل واآلفاق(

ــي  ــر ف ــذا التغيي ــة ه ــوارد،)12( لمواجه ــة والم ــن الطاق ــًرا م ــران، كثي ــعودية وإي ــة الس ــة، خاص ــوى اإلقليمي الق
المنطقــة العربيــة، وقــد ترجــم ذلــك مزيــًدا مــن العســكرة فــي الشــرق األوســط.

فبــن عامــي 2013 و2017 بيعــت 9) يف املئــة مــن صــادرات األســلحة األمريكيــة بقيمــة 52 مليــار دوالر 
إىل دول الــرق األوســط، خاصــة اململكــة العربيــة الســعودية التــي زادت مــن إنفاقهــا العســكري خــال العقــد 
ــا عــى التســلح يف العــامل عــام )201، متجــاوزة روســيا؛)13( ويعنــي  ــة إنفاًق املــايض، لتصبــح ثالــث أكــر دول
ذلــك طبًعــا تزايــد النفــوذ األمريكــي ونــر القــوات األمريكيــة عــى املــدى الطويــل، بموافقــة األنظمــة احلليفــة 
باســم »مكافحــة اإلرهــاب« و«احتــواء النفــوذ اإليــراين«؛))1( مــا يضمــن التدفــق احلــر للنفط واســتقرار أســعاره 

واحلفــاظ عــى األنظمــة املواليــة يف الســلطة.)15(
ــد  ــدوق النق ــن صن ــا م ــة دولًي ــة املدعوم ــر واخلصخص ــاريع التحري ــت مش ــة فرض ــة االقتصادي ــن الناحي وم
ــدد  ــاد األورويب، يف ع ــطية لاحت ــة املتوس ــات الراك ــل USAID، واتفاقي ــة مث ــك ووكاالت املعون ــدويل والبن ال
ــود  ــة عق ــد ثاث ــواق، وبع ــح األس ــات وفت ــض التعريف ــادة لتخفي ــفية ح ــراءات تقش ــة، إج ــدان العربي ــن البل م
ــة  ــدالت البطال ــت مع ــة وارتفع ــوبية كاف ــاد واملحس ــواع الفس ــا أن ــت فيه ــة تنام ــات النيوليرالي ــن اإلصاح م
ــات  ــور االحتجاج ــتغرًبا أن تتط ــن مس ــي، ومل يك ــاوت االجتامع ــق التف ــبوقة وتعم ــري مس ــتويات غ إىل مس

ــريب«. ــع الع ــورات »الربي ــع ث ــا م ــت أوجه ــعبية وصل ــات ش ــة))1( إىل انتفاض االجتامعي
ويف عقــب انتفاضــات )2010-2011( ســارع قــادة جمموعــة الــدول الثــامين الصناعيــة الكــرى إىل 
ــا شــامًا لدعــم التحــول الســيايس  إطــاق رشاكــة دوفيــل )Deauville Partnership( ليكــون برناجمًــا نيوليرالًي
واالقتصــادي يف الــرق األوســط وشــامل أفريقيــا، يف مــر واألردن وليبيــا واملغــرب وتونــس، ومل جيــد واضعــو 
الرنامــج غــري اإلصاحــات النيوليراليــة املطبقــة منــذ ثاثــن عاًمــا القرتاحهــا، وبعــد فشــلها تلقــي املؤسســات 
ــع  ــة يف أرب ــة املــوروث يف هــذه البلــدان، دون االلتفــات إىل دور الدول ــة بالائمــة عــى دور الدول ــة الدولي املالي

ــة بلــدان املنطقــة.)17( ــة يف حمــارصة التغيــري يف بقي ــة تشــارك يف الرنامــج مســتخدمة قوهتــا املالي ممالــك خليجي
5. خالصة

ــع  ــه التطل ــات مع ــث، ب ــخ الحدي ــي التاري ــبوق ف ــر مس ــق غي ــداد أف ــة بانس ــات العربي ــت االنتفاض اصطدم
ــة  ــة للتنمي ــرق البديل ــاع الط ــد انقط ــة، بع ــة النيوليبرالي ــاءات االقتصادي ــول اإلم ــي قب ــة يعن ــى الديمقراطي إل
)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 Re-

search 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 Mediter-

ranean, 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.

https://bit.ly/3tR5m3n
https://bit.ly/3dWulNm
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والديمقراطيــة، حتــى أن التجــارب القريبــة النتفاضــات شــعبية »ناجحــة« فــي أوربــا الشــرقية قبــل أكثــر مــن 
ــة. ــة الغربي ــمالية والهيمن ــدي الرأس ــابقة، وإنهــاء تح ــات الس ــى إعــادة العاق ــض إال إل ــم تف ــا ل ــن عاًم ثاثي

ــوار مــن  ــة وســوء التنظيــم، فلــم يتمكــن الث ــر مــن العفوي ــة هــذا الغمــوض بكثي واجهــت الثــورات العربي
ــي  ــل الخارج ــادة والتدخ ــورة المض ــورات؛ الث ــرى للث ــات الكب ــة العقب ــة لمواجه ــيلة فعال ــأي وس ــر ب الظف

ــة. ــرب األهلي والح
علــى الرغــم مــن أن الثــوار تمكنــوا مــن تحــدي األنظمــة وتجــاوز القمــع واحتــال المياديــن، مــا عطــل 
مؤقًتــا أجهــزة الدولــة القمعيــة، فإنهــم بقــوا خــارج دوائــر النفــوذ ومــن دون اســتراتيجية، مــا مكــن األنظمــة 

والقــوى الخارجيــة مــن إعــادة ترتيــب األوراق.
ــي  ــورات ف ــقطت الث ــي، س ــل الخارج ــة والتدخ ــلطة ثوري ــاب س ــابقين؛ أي غي ــن الس ــاعدة العاملي وبمس
ــور  ــودة ظه ــيط ع ــة لتنش ــة ودولي ــدات إقليمي ــل أجن ــات؛ بفع ــراع الهوي ــي وص ــام الداخل ــات االنقس متاه
الهويــات العرقيــة والدينيــة، والهجــوم المحمــوم علــى الســيادة الوطنيــة، مــا نقــل قطاًعا واســًعا مــن المترددين 

ــد »الثــورة« إلــى معســكر »الثــورة المضــادة«.  فــي تأيي
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 كوفيــد19، وقــد 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 ممثــًا لـــ »الوحــدة الوطنيــة«، ثــم إشــكالية الدعــم الخارجــي.
ومهمــا تكــن تكاليــف كشــف هــذه المعضــات باهظــة وشــروط هــذا التحــول قاســية، فيجــب أن نــدرك 
ــة  ــن أو مجوع ــد الاعبي ــد ألح ــه ال ب ــد أن ــن تؤك ــر الراه ــق التغيي ــي تحق ــة« الت ــل »التاريخي ــة أن العوام حقيق
ــة«  ــرب األهلي ــادة« أو »الح ــورة المض ــدد »الث ــا أن تج ــا؛ فإم ــة م ــى وجه ــوده إل ــراع أن تق ــراف الص ــن أط م
ذات االمتــدادات االقليميــة العاقــات األساســية، أو ُترســى عاقــات جديــدة نوًعــا مــا عــن طريــق صفقــات 

ــدة. ــة جدي ــات اجتماعي ــوري لعاق ــال ث ــام، أو إح ــة والنظ ــن المعارض ــة« بي »ديمقراطي
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