MAYSALOON
دراســـــات فكريــــة سياسيــــة
ّ
فصليــــة تصــــدر عــــن مؤسســــة ميســــلون للثقافــــة والترجمــــة والنشــــر
مجلــــة

Intellectual and Political Studies

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

العدد الثاني  -أيار  /مايو 2021
حوارات مع:
بهي الدين حسن ،عبد الحسين شعبان ،إشراق المقطري

في هذا العدد

أوراق جلسات (رواق ميسلون) الحوارية حول الربيع العربي
ملف خاص؛ تجارب نسوية خالل الربيع العربي

أوراق جلسات (رواق ميسلون) الحوارية

الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛
المســارات والحصائــل واآلفــاق

Inana Barakat, Mixed media Acrylic on canvas, 33x24 cm, 2016

أوراق جلسات (رواق ميسلون) الحوارية حول ملف الربيع العربي
(الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل واآلفاق)
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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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الربيع العربي والفشل؛ أسئلة المصطلح
سمير ساسي
تاريخ وصول المادة 7 :نيسان /أبريل 2021

سمير ساسي

كاتــب تونســي مــن مواليــد  ،1967يحمــل شــهادة الدكتــوراه فــي الحضــارة العربيــة مــن
جامعــة تونــس  ،1والماجســتير فــي الحضــارة العربيــة مــن جامعــة منوبــة بتونــس ،واألســتاذية
فــي اللغــة واآلداب العربيــة مــن جامعــة منوبــة بتونــس .مــن مؤلفاتــه :روايــة (بــرج الرومــي
أبــواب المــوت) ،وكتبــت داخــل الســجن ،ونشــرت فــي  2003بلنــدن تحــت عنــوان (البــرزخ) ،ثــم
نشــرت فــي تونــس بعــد الثــورة تحــت عنــوان (بــرج الرومــي أبــواب المــوت) ،وتــروي معانــاة
التعذيــب داخــل الســجون التونســية فــي التســعينيات؛ روايــة (خيــوط الظــالم) ،نشــرتها دار
الحــوار الســورية فــي 2010؛ مجموعــة شــعرية بعنــوان (ســفر فــي ذاكــرة المدينــة)؛ (المواطنــة
بيــن الدينــي والسياســي عنــد برهــان غليــون).

الكلمات المفتاحية :الربيع العربي  .الشعارات الكبرى  .البدايات الكبرى  .حاجز الخوف  .مرحلة انتقالية

تمهيد
مــا الجديــد الــذي يمكــن أن يضيفــه ســؤال المصطلــح بالنســبة إلــى الربيــع العربــي ضمــن مبحــث يهــدف
إلــى قــول جديــد يتجــاوز مــا كتــب ومــا قيــل عــن هــذا الحــدث العظيــم فــي تاريــخ العــرب والعالــم؟

مــن المهــم التنبيــه فــي البــدء أن وصــف «العظيــم» ال نعتمــده هنــا حكــم قيمــة صــادر عــن فاعــل أو داعــم
ـما يعبــر عــن مكانــة هــذا الحــدث فــي تاريــخ البشــرية أثـ ًـرا واهتما ًمــا ،ويكفــي هنــا أن
لهــذا الحــدث ،بــل وسـ ً
()1
نســتدل بوصــف بــول ماســون لحــدث  2011إذ عددناهــا «لحظــة البــدء فــي كل مــكان»

لهــذا الســبب اخترنــا مدخــا جديــدً ا للقــول فــي هــذا الحــدث وعنــه ،نعتقــد أنــه يكســر «رتابــة» التنــاول
التــي عمــت البحــوث والدراســات العربيــة والعالميــة لهــذا الحــدث ،ويتجنــب فــي الوقــت نفســه الوقــوع فــي
جــدل سكوالســتيكي بتعبيــر برهــان غليــون لقضيــة حقيقــة.

Mason, Paul (2013). Why It’s Still Kicking Off Everywhere: The New Global Revolutions.
London: Verso.
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مبحث الورقة
تطــرح هــذه الورقــة علــى نفســها مقاربــة عاقــة اإلضافــة التــي صــارت الزمــة فــي كل دراســة أو تحليــل
بيــن الربيــع العربــي والفشــل ،بصيــغ مختلفــة غلــب عليهــا التســليم  -بوعــي أو دون وعــي  -بفشــل هــذا
الحــدث ،حتــى صــار الفشــل بديه ًيــا وانتقــل اهتمــام الباحثيــن مــن فهــم الحــدث وتوقــع مآالتــه إلــى تفكيــك
أســباب الفشــل.

وأول خطــوة نلــج بهــا مبحثنــا هــذا بســط األســئلة التــي نعتقــد أنهــا تخلخــل هــذا التفكيــر البديهــي الســائد
فــي التعامــل مــع ظاهــرة اجتماعيــة مركبــة .مــن ذلــك مثـ ً
ـا هــل نحــن إزاء فشــل الربيــع أم إزاء ربيــع فاشــل؟
مــا اإلخــاالت المنهجيــة فــي هــذا الوســم؟ مــا آثــار هــذه المراجعــة المنهجيــة لهــذه العاقــة فــي فهمنــا
ـارا وحصائــل وآفا ًقــا؟
للربيــع العربــي مسـ ً

هــذه جملــة األســئلة المؤ ِّطــرة لمبحثنــا ،ومــن دون أي شــك وال مصــادرة علــى المطلــوب تمكــن إضافــة
أســئلة أخــرى فــي هــذا الســياق.

فهمــا
يجــدر بنــا هنــا التوقــف عنــد ماحظــة مهمــة يغفــل عنهــا كثيــر مــن الباحثيــن فــي الربيــع العربــي ً
ودراســة ،وقــد أرجعنــا هــذا التغافــل إلــى مــا ســميناه ببديهيــة الوســم ،أي االطمئنــان إلــى جملــة مــن
أساســا واالنتقــال مباشــرة إلــى تفكيــك أســبابها ،دون طــرح الســؤال عــن الوســم
التوصيفــات ،ومنهــا الفشــل ً
نفســه.
والماحظــة التــي نشــير إليهــا هــي ماحظــة منهجيــة تخــص تنــاول الحــركات االجتماعيــة ،فمــا وقفنــا
عنــده مــن دراســات فلســفية وسوســيولوجية للحــركات االجتماعيــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم وعنــد
كبــار الباحثيــن ،تحــرص علــى تجنــب اســتعمال مصطلــح الفشــل أو النكــوص أو حتــى اندثــار بعــض هــذه
الحــركات تاريخيــا فــي دراســة التراجــع ،وهــذا األمــر عــرض إليــه بالتفصيــل مايــكل بــوراوي.

 Burawoy Michaelفــي دراســته الموســومة بـــمواجهة عالــم غيــر متكافــئ ،خلــص فيهــا بعــد اســتعراض
مقــوالت مفكريــن وباحثيــن وعلمــاء اجتمــاع أعــام إلــى القــول إنــه بحلــول  2014هيمنــت الثــورة المضــادة
علــى المشــهد السياســي ،و «تــم إضعــاف أو حتــى محــو الحــركات الديمقراطيــة مــن الوجــود بوســاطة قمــع
الدولــة .ومــع ذلــك فقــد تركــت مكاســبها أثـ ًـرا فــي الوعــي الشــعبي وأعطــت المشــاركين والداعميــن لهــا
()2
الشــعور بالفعاليــة الجماعيــة المشــتركة»

أسئلة المصطلح
يحيــل مصطلــح الفشــل آل ًيــا لــدى المتلقــي إلــى الســلبية التــي تعنــي عــدم ُقــدرة اإلنســان علــى أداء
المهمــات ،واإلخفــاق فــي تحقيــق النجــاح بســبب اإلهمــال أو العجــز ،وهــو وســم معيــق ألنــه ينفتــح فــي
اتجــاه واحــد ،هــو وجــوب العقــاب واإلقصــاء ،ونعتقــد أنــه قــد حــان الوقــت لمراجعــة هــذا المدلــول
awoy Michael «Facing an Unequal World,» Current Sociology, vol. 63, no. 1 (2015), pp.
5-34,

)(2

163

العـدد الثـانــي
أيار  /مايو 2021

الســلبي لهــذا المصطلــح الــذي يبــدو أننــا وحدنــا العــرب مازلنــا نتمســك بــه بوعــي أو مــن دون وعــي خاصــة
إذا كان األمــر ضمــن دائــرة الفعــل الجماعــي ،مثلمــا هــو شــأن الحــراك الــذي شــهدته المجتمعــات بعــد
الربيــع العربــي ،مراجعــة فــي اتجــاه معنــى ممكــن كامــن فــي المصطلــح بالقــوة ،ويحتــاج الــى تجســيد فعلــي
ـور ،واكتســاب المعرفــة ،والتجــدّ د،
ليكــون الفشــل «مرحلـ ًة انتقاليــة للوصــول إلــى النجــاح ،وهــو ُفرصــة للتطـ ّ
واإلبداع»(() .وهــذا المعنــى عبــر عنــه مــاس أديســون مختــرع المصبــاح الكهربائــي حيــن ســئل عــن شــعوره
حيــال فشــله المتكــرر قبــل اختــراع المصبــاح بالقــول «أنــا لــم أفشــل ،بــل اكتشــفت ألــف طريقــة ال تــؤدي
إلــى اختــراع المصبــاح».
ويبــدو أننــا نحتــاج إلــى فهــم الســبب الرئيــس المعيــق لانفتــاح فــي هــذا االتجــاه ،وهــو غيــاب ثقافــة
الخطــأ ،فنحــن ال نملــك مــا يكفــي مــن ثقافــة الخطــأ.

وحتــى معالجاتنــا النظريــة األكاديميــة المتخصصــة تميــل الــى التصنيــف الحــدي الصــارم وفــق آليــات
منهجيــة شــكانية جامــدة تهيمــن عليهــا مــا قبليــات أيديولوجيــة تنظــر إلــى الموقــف مــن الفاعــل أساســا،
وليــس لممكنــات الفعــل وارتداداتــه فــي الواقــع.
فــاذا أردنــا ســحب هــذه المقدمــات علــى إشــكالية بحثنــا ،ســنعيد النظــر فــي تقييمنــا لمســارات الربيــع
العربــي ونتائجــه وآفاقــه.

الربيع العربي والفشل

نعتقــد أننــا أوضحنــا بقــدر ٍ
كاف جملــة اإلخــاالت المنهجيــة فــي إضافــة «الفشــل» للربيــع العربــي ،بمــا
يجعلنــا نخــرج مــن العاقــة التازميــة ،فليســت اإلضافــة هنــا إضافــة الزمــة غيــر منفكــة بيــن الربيــع والفشــل،
ومــن بــاب أولــى يجــب أن تكــون العاقــة الوصفيــة أقــل صرامــة ممــا يوحــي بــه إصــرار بعــض منتقــدي
الحــراك الثــوري فــي بلــدان الربيــع العربــي أو رافضيــه ،بمــا يفــرض تنســيبا لتبعيــة النعــت للمنعــوت ،فلســنا
إزاء الربيــع العربــي الفاشــل بألــف الم االســتغراق ،وال حتــى إزاء ربيــع فاشــل،بالعودة إلــى المقدمــات النظرية
آنفــة الذكــر ،أوبالنظــر إلــى الوقائــع العمليــة فــي مختلــف بلــدان الربيــع العربــي
وهــذا االســتنتاج ينبــي ً
أول عــى حقيقــة علميــة مفادهــا أن ال يشء يرقــى إىل احلقيقــة املطلقــة يف الفعــل
كرهــا عــى كل ماحــظ
االجتامعــي ،وثان ًيــا إن التأمــل يف وقائــع الفعــل الثــوري يفــرض هــذا التنســيب طو ًعــا أو ً
موضوعــي نزيــه.

فتونــس مثـ ً
ـا ،وهــي بلــد المنشــأ للحظــة البدايــات الكبــرى ،اكتشــفت بتعبيــر أديســون صاحــب المصبــاح
ألــف طريقــة لتجنــب االقتتــال الداخلــي علــى الرغــم مــن أنهــا لــم توفــق فــي تركيــز اســتقرار اجتماعــي
وسياســي ليكــون قاطــرة هــذا الحــراك ،وهنــا تجــوز إضافــة الفشــل دون إطــاق النظــر إلــى أنــه أحــد وجــوه
اإلعاقــات ،وليــس العائــق الرئيــس الــذي جعــل التجربــة تنكــص إلــى مــا قبلهــا.
إن هــذه الفكــرة جوهريــة فــي فهمنــا إلشــكالية بحثنــا ،هــل نعنــي بالفشــل جزئ ًيــا كان أم كل ًيــا عــودة إلــى مــا
قبــل الربيــع العربــي ،أم تأخـ ًـرا فــي بلــوغ الشــعارات الكبــرى لهــذا الحــراك فــي نموذجهــا المثالــي؟
(()
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أوراق جلسات (رواق ميسلون) الحوارية حول ملف الربيع العربي
(الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل واآلفاق)

ال تســعف الوقائــع العمليــة فــي كل بلــدان الربيــع العربــي القائليــن بالعــودة إلــى مــا قبــل هــذه اللحظــة،
فيكفــي االســتدالل بســقوط حاجــز الخــوف لــدى المواطــن العربــي بالتعبيــر الســلمي أو المســلح ،لتأكيــد أن
األمــر ال يتعلــق بعــودة رجعيــة إلــى مــا قبــل .2011

كمــا يمكــن االســتدالل بدخــول مفهــوم الحريــة للمجــال التداولــي العــام ،حتــى وإن ارتــدّ إلــى حيــز
ضيــق فــي بعــض البلــدان ،مثــل مصــر وســورية ،لكنــه ارتــداد لــم يخرجــه مــن التــداول ،فالمواطــن /الفاعــل
بصــرف النظــر عــن وضعــه -إمــا أنــه يمــارس حريتــه كمــا يراهــا ،وهــذا جلــي فــي تونــس أكثــر ،أو أنــهيفكــر فــي حلــول الســترجاعها وتطويرهــا فــي بلــدان أخــرى ،إذ صــارت هــذه التيمــة ،مــن بــاب المســلمات
حلمــا مــن أحــام المناضليــن فقــط.
خا ًفــا لمــا كانــت عليــه قبــل الثــوراتً ،

إن التأخــر فــي بلــوغ الشــعارات الكبــرى للربيــع العربــي بهــذا المعنــى ال يمكــن وصفــه وال إدراجــه ضمــن
مصطلــح الفشــل ،ألن الفشــل فــي اعتقادنــا هــو توقــف عــن الفعــل ،ونكــوص إلــى مــا قبــل لحظــة الصفــر،
واالســتقرار فــي وضــع الســقوط ،وهــي أمــور تفندهــا الوقائــع علــى األرض ،ولغــة الشــارع العربــي الجديــدة.

إن تأخــر القطــار عــن موعــد وصولــه إلــى محطتــه النهائيــة يحمــل مســؤولي شــركة الســكك علــى التحقيــق
فــي معرفــة أســباب الـــتأخر ،ال علــى بحــث حلــول إلغــاق خــط الســير ،وهــو مثــال ينســحب علــى كل
الحاحــا بالنســبة إلــى الربيــع العربــي ،غيــر أن غيــاب الموضوعيــة
فعــل بشــري ،ومــن المؤكــد أنــه أكثــر
ً
فــي البحــث ،وغلبــة األيديولوجيــا والمواقــف المســبقة ،وتأثيــر العامــل الخارجــي ،يحــول مقيــاس التقييــم،
تتفيهــا للحــدث مــن خــال ترذيــل كل أبعــاده
فينظــر إلــى التأخــر علــى أنــه فشــل والهــدف ال يعــدو أن يكــون ً
الرمزيــة ،وإخفــاء نتائجــه اإليجابيــة.
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