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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
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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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ــن  ــة م ــارة العربي ــي الحض ــوراه ف ــهادة الدكت ــل ش ــد 1967، يحم ــن موالي ــي م ــب تونس كات
جامعــة تونــس 1، والماجســتير فــي الحضــارة العربيــة مــن جامعــة منوبــة بتونــس، واألســتاذية 
ــي  ــرج الروم ــة )ب ــه: رواي ــن مؤلفات ــس. م ــة بتون ــة منوب ــن جامع ــة م ــة واآلداب العربي ــي اللغ ف
أبــواب المــوت(، وكتبــت داخــل الســجن، ونشــرت فــي 2003 بلنــدن تحــت عنــوان )البــرزخ(، ثــم 
ــاة  ــروي معان ــوت(، وت ــواب الم ــي أب ــرج الروم ــوان )ب ــت عن ــورة تح ــد الث ــس بع ــي تون ــرت ف نش
ــرتها دار  ــالم(، نش ــوط الظ ــة )خي ــعينيات؛ رواي ــي التس ــية ف ــجون التونس ــل الس ــب داخ التعذي
الحــوار الســورية فــي 2010؛ مجموعــة شــعرية بعنــوان )ســفر فــي ذاكــرة المدينــة(؛ )المواطنــة 

بيــن الدينــي والسياســي عنــد برهــان غليــون(.
سمير ساسي

الربيع العربي والفشل؛ أسئلة المصطلح

سمير ساسي 

تاريخ وصول المادة: 7 نيسان/ أبريل 2021

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 
لهــذا الحــدث، بــل وســًما يعبــر عــن مكانــة هــذا الحــدث فــي تاريــخ البشــرية أثــًرا واهتماًمــا، ويكفــي هنــا أن 

نســتدل بوصــف بــول ماســون لحــدث 2011 إذ عددناهــا »لحظــة البــدء فــي كل مــكان«)1(
لهــذا الســبب اخترنــا مدخــا جديــًدا 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.

(1)  Mason, Paul (2013). Why It’s Still Kicking Off Everywhere: The New Global Revolutions. 

London: Verso.
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل واآلفاق(

مبحث الورقة 

تطــرح هــذه الورقــة علــى نفســها مقاربــة عاقــة اإلضافــة التــي صــارت الزمــة فــي كل دراســة أو تحليــل 
ــذا  ــل ه ــي - بفش ــي أو دون وع ــليم - بوع ــا التس ــب عليه ــة غل ــغ مختلف ــل، بصي ــي والفش ــع العرب ــن الربي بي
الحــدث، حتــى صــار الفشــل بديهًيــا 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 مثــًا هــل نحــن إزاء فشــل الربيــع أم إزاء ربيــع فاشــل؟ 
ــا  ــة فــي فهمن ــة لهــذه العاق ــار هــذه المراجعــة المنهجي ــا آث ــة فــي هــذا الوســم؟ م مــا اإلخــاالت المنهجي

للربيــع العربــي مســاًرا وحصائــل وآفاًقــا؟
ــرة لمبحثنــا، ومــن دون أي شــك وال مصــادرة علــى المطلــوب تمكــن إضافــة  هــذه جملــة األســئلة المؤطِّ

أســئلة أخــرى فــي هــذا الســياق.
ــا  ــر مــن الباحثيــن فــي الربيــع العربــي فهًم ــا التوقــف عنــد ماحظــة مهمــة يغفــل عنهــا كثي ــا هن يجــدر بن
ــن  ــة م ــى جمل ــان إل ــم، أي االطمئن ــة الوس ــميناه ببديهي ــا س ــى م ــل إل ــذا التغاف ــا ه ــد أرجعن ــة، وق ودراس
التوصيفــات، ومنهــا الفشــل أساًســا واالنتقــال مباشــرة إلــى تفكيــك أســبابها، دون طــرح الســؤال عــن الوســم 

نفســه. 
ــا  ــة، فمــا وقفن ــاول الحــركات االجتماعي ــة تخــص تن ــي نشــير إليهــا هــي ماحظــة منهجي والماحظــة الت
ــد  ــم وعن ــاء العال ــف أنح ــي مختل ــة ف ــركات االجتماعي ــيولوجية للح ــفية وسوس ــات فلس ــن دراس ــده م عن
كبــار الباحثيــن، تحــرص علــى تجنــب اســتعمال مصطلــح الفشــل أو النكــوص أو حتــى اندثــار بعــض هــذه 

ــوراوي. ــكل ب ــل ماي ــه بالتفصي ــرض إلي ــر ع ــذا األم ــع، وه ــة التراج ــي دراس ــا ف ــركات تاريخي الح
ــر متكافــئ، خلــص فيهــا بعــد اســتعراض  Burawoy Michael فــي دراســته الموســومة بـــمواجهة عالــم غي

مقــوالت مفكريــن وباحثيــن وعلمــاء اجتمــاع أعــام إلــى القــول إنــه بحلــول 2014 هيمنــت الثــورة المضــادة 
علــى المشــهد السياســي، و »تــم إضعــاف أو حتــى محــو الحــركات الديمقراطيــة مــن الوجــود بوســاطة قمــع 
ــًرا فــي الوعــي الشــعبي وأعطــت المشــاركين والداعميــن لهــا  الدولــة. ومــع ذلــك فقــد تركــت مكاســبها أث

الشــعور بالفعاليــة الجماعيــة المشــتركة«)2(
أسئلة المصطلح 

ــى أداء  ــان عل ــدرة اإلنس ــدم ُق ــي ع ــي تعن ــلبية الت ــى الس ــي إل ــدى المتلق ــا ل ــل آلًي ــح الفش ــل مصطل يحي
المهمــات، واإلخفــاق فــي تحقيــق النجــاح بســبب اإلهمــال أو العجــز، وهــو وســم معيــق ألنــه ينفتــح فــي 
ــول  ــذا المدل ــة ه ــت لمراجع ــان الوق ــد ح ــه ق ــد أن ــاء، ونعتق ــاب واإلقص ــوب العق ــو وج ــد، ه ــاه واح اتج

(2)  awoy Michael «Facing an Unequal World,» Current Sociology, vol. 63, no. 1 (2015), pp. 

5-34,
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الســلبي لهــذا المصطلــح الــذي يبــدو أننــا وحدنــا العــرب مازلنــا نتمســك بــه بوعــي أو مــن دون وعــي خاصــة 
ــد  ــات بع ــهدته المجتمع ــذي ش ــراك ال ــأن الح ــو ش ــا ه ــي، مثلم ــل الجماع ــرة الفع ــن دائ ــر ضم إذا كان األم
الربيــع العربــي، مراجعــة فــي اتجــاه معنــى ممكــن كامــن فــي المصطلــح بالقــوة، ويحتــاج الــى تجســيد فعلــي 
ليكــون الفشــل »مرحلــًة انتقاليــة للوصــول إلــى النجــاح، وهــو ُفرصــة للتطــّور، واكتســاب المعرفــة، والتجــّدد، 
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«.
ــة  ــاب ثقاف ــاح فــي هــذا االتجــاه، وهــو غي ــاج إلــى فهــم الســبب الرئيــس المعيــق لانفت ــا نحت ــدو أنن  ويب

الخطــأ، فنحــن ال نملــك مــا يكفــي مــن ثقافــة الخطــأ.
ــات  ــق آلي ــارم وف ــدي الص ــف الح ــى التصني ــل ال ــة تمي ــة المتخصص ــة األكاديمي ــا النظري ــى معالجاتن وحت
ــة تنظــر إلــى الموقــف مــن الفاعــل أساســا،  منهجيــة شــكانية جامــدة تهيمــن عليهــا مــا قبليــات أيديولوجي

وليــس لممكنــات الفعــل وارتداداتــه فــي الواقــع. 
ــع  ــا لمســارات الربي ــا، ســنعيد النظــر فــي تقييمن ــا ســحب هــذه المقدمــات علــى إشــكالية بحثن ــاذا أردن ف

ــه. ــي ونتائجــه وآفاق العرب
الربيع العربي والفشل

نعتقــد أننــا أوضحنــا بقــدر كاٍف جملــة اإلخــاالت المنهجيــة فــي إضافــة »الفشــل« للربيــع العربــي، بمــا 
يجعلنــا نخــرج مــن العاقــة التازميــة، فليســت اإلضافــة هنــا إضافــة الزمــة غيــر منفكــة بيــن الربيــع والفشــل، 
ــه إصــرار بعــض منتقــدي  ــة أقــل صرامــة ممــا يوحــي ب ــة الوصفي ــى يجــب أن تكــون العاق ــاب أول ومــن ب
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
ــل  ــة يف الفع ــة املطلق ــى إىل احلقيق ــا أن ال يشء يرق ــة مفاده ــة علمي ــى حقيق ــي أوًل ع ــتنتاج ينب ــذا االس وه
االجتامعــي، وثانًيــا إن التأمــل يف وقائــع الفعــل الثــوري يفــرض هــذا التنســيب طوًعــا أو كرًهــا عــى كل ماحــظ 

موضوعــي نزيــه.
فتونــس مثــًا، وهــي بلــد المنشــأ للحظــة البدايــات الكبــرى، اكتشــفت بتعبيــر أديســون صاحــب المصبــاح 
ــي  ــتقرار اجتماع ــز اس ــي تركي ــق ف ــم توف ــا ل ــن أنه ــم م ــى الرغ ــي عل ــال الداخل ــب االقتت ــة لتجن ــف طريق أل
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 جزئًيــا كان أم كلًيــا عــودة إلــى مــا 

قبــل الربيــع العربــي، أم تأخــًرا فــي بلــوغ الشــعارات الكبــرى لهــذا الحــراك فــي نموذجهــا المثالــي؟

))(  شارلز مانز )2009(، قوة الفشل، الجيزة- مصر: دار الفاروق لالستثمارات الثقافية، صفحة 18.
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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.
ــز  ــى حي ــّد إل ــى وإن ارت ــام، حت ــي الع ــال التداول ــة للمج ــوم الحري ــول مفه ــتدالل بدخ ــن االس ــا يمك كم
ضيــق فــي بعــض البلــدان، مثــل مصــر وســورية، لكنــه ارتــداد لــم يخرجــه مــن التــداول، فالمواطــن /الفاعــل 
ــه  ــر، أو أن ــه كمــا يراهــا، وهــذا جلــي فــي تونــس أكث ــه يمــارس حريت -بصــرف النظــر عــن وضعــه- إمــا أن
يفكــر فــي حلــول الســترجاعها وتطويرهــا فــي بلــدان أخــرى، إذ صــارت هــذه التيمــة، مــن بــاب المســلمات 

خاًفــا لمــا كانــت عليــه قبــل الثــورات، حلًمــا مــن أحــام المناضليــن فقــط. 
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 
ــى كل  ــحب عل ــال ينس ــو مث ــير، وه ــط الس ــاق خ ــول إلغ ــث حل ــى بح ــتأخر، ال عل ــباب الـ ــة أس ــي معرف ف
ــة  ــاب الموضوعي ــر أن غي ــي، غي ــع العرب ــى الربي ــبة إل ــا بالنس ــر الحاًح ــه أكث ــد أن ــن المؤك ــري، وم ــل بش فع
فــي البحــث، وغلبــة األيديولوجيــا والمواقــف المســبقة، وتأثيــر العامــل الخارجــي، يحــول مقيــاس التقييــم، 
فينظــر إلــى التأخــر علــى أنــه فشــل والهــدف ال يعــدو أن يكــون تتفيًهــا للحــدث مــن خــال ترذيــل كل أبعــاده 

الرمزيــة، وإخفــاء نتائجــه اإليجابيــة.
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