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أوراق جلسات (رواق ميسلون) الحوارية حول ملف الربيع العربي
(الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق)
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.

برنامج الجلسات الحوارية خالل المدة من  5إلى  10نيسان /أبريل  ،2021حول ملف:
الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق
المتحدث الرئيس الدولة
الرقم
ِّ
1

ناصر الدين باقي

تاريخ الجلسة التوقيت
(غرينتش)

الجزائر

 5نيسان /أبريل

5

2

عبد الحسين شعبان العراق

 5نيسان /أبريل

7

3

عمر التاور

المغرب

 6نيسان /أبريل

5

4

أحمد الحاقي

المغرب

 6نيسان /أبريل

7

5

سمير ساسي

تونس

 7نيسان /أبريل

5

6

أنور جمعاوي

تونس

 7نيسان /أبريل

7

7

منصور أبو كريم

فلسطين

 8نيسان /أبريل

5

8

جلبير األشقر

لبنان

 8نيسان /أبريل

7

9

جمال نصار

مصر

 10نيسان /أبريل

5

موضوع الجلسة

مدير الجلسة

مفرزات حراك الجزائر؛ صراع الدولة يوسف فخر الدين
العميقة وبقايا النخب الوطنية
حازم نهار
إعادة قراءة فكرية للربيع العربي
بعد  10سنوات على اندالعه
نور حريري
الثقافة السائدة ودورها في
مآالت الربيع العربي
راتب شعبو
الربيع العربي؛ ثورة اجتماعية في
عقدها األول
مازن الرفاعي
الربيع العربي والفشل؛ أسئلة
المصطلح
الموجة الثانية من الربيع العربي؛ عبد المجيد عقيل
عالمات فارقة
الطائفية والتطرف ما بعد الربيع
العربي؛ األسباب والمسارات
والمآالت
العقد األول من السيرورة الثورية
العربية
عشر سنوات على ثورة يناير
المصرية؛ المآالت واألسئلة الحرجة

راتب شعبو
نور حريري
خليل الحسين
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 11نيسان /أبريل

5

مهند عبد الحميد فلسطين

10

 11نيسان /أبريل
 12نيسان /أبريل
 12نيسان /أبريل

7
5
7

 13نيسان /أبريل
 14نيسان /أبريل

5
5

16

ساطع نور الدين

لبنان

 14نيسان /أبريل

7

17

عبد الباسط سيدا

سورية

 15نيسان /أبريل

5

18

حازم نهار

سورية

 15نيسان /أبريل

7

سورية
سورية
سورية

11
12
13

ريم تركماني
محمد العمار
بسمة قضماني

14
15

إشراق المقطري اليمن
أبو بكر عبد الرازق السودان

يوسف فخر الدين

االستجابة الفلسطينية السلبية
في الربيع العربي
عبد المجيد عقيل
الربيع العربي والدستور
مازن الرفاعي
الربيع العربي؛ آمال وتحديات
أالن خضركي
دور المؤسسات العسكرية
واألمنية في دول الثورات العربية
بين النهج السلمي والنزاع
المسلح
نور حريري
نجاحات وإخفاقات الربيع اليمني
هنادي زحلوط
دور المرأة في الربيع العربي
وامتداداته؛ دور المرأة السودانية
في ثورة كانون األول /ديسمبر
2018
يوسف فخر الدين
الربيع العربي؛ إضاءة على
التجربتين اللبنانية والسورية
والء عواد
القراءات الخاطئة واإلخفاق في
طمأنة السوريين
فؤاد القطريب
الثورات في ميزان المراحل
االنتقالية عبر التاريخ

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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المشاركون في الجلسات واألوراق الحوارية

ناصر الدين باقي

عبد الحسين شعبان

عمر التاور

أحمد الحاقي

سمير ساسي

أنور جمعاوي

منصور أبو كريم

جلبير األشقر

جمال نصار

أبو بكر عبدالرازق

مهند عبدالحميد

ريم تركماني

محمد العمار

بسمة قضماني

إشراق المقطري
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حازم نهار

ليث الشبيالت

نوال الراضي
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الموجة الثانية من الربيع العربي؛ عالمات فارقة
أنور جمعاوي
تاريخ وصول المادة 7 :نيسان /أبريل 2021

أنور جمعاوي

أســتاذ جامعــي تونســي ،دكتــوراه فــي اللغــة واآلداب العربيــة (اختصــاص :حضــارة
إســالمية) ،باحــث فــي مركــز البحــوث والدراســات فــي حــوار الحضــارات واألديــان المقارنــة
االجتماعيــة واإلنسـ ّ
ّ
ّ
ـانية لتشــجيع البحــث العلمــي
العربيــة للعلــوم
بمدينــة سوســة .فــاز بالجائــزة
ّ
مــن المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات بالدوحــة فــي عــام  ،2012عــن بحــث قدمــه
بعنــوان« :تعريــب المصطلــح ّالتقنــي :قــراءة فــي المنجــز العربــي المعاصــر» .عضــو فــي ّاتحــاد
ّ
معنــي بالبحــث فــي
المترجميــن العــرب وفــي المنظمــة العربيــة للترجمــة بيــروت – لبنــان.
ّ
ّ
والمصطلحيــة
الثقافيــة واإلســالميات وحــركات االنتقــال السياســي
مجــاالت األنثروبولوجيــا
ّ
والترجمــة .لــه عـ ّـدة دراســات ومؤلفــات ومشــاركات فــي مؤتمــرات دوليــة .شــارك فــي عــدة
كتــب جماعيــة ،ومنهــا« :الصوفيــة مــن خــالل أعمــال نيــازي المصــري الملطــي» ،بتقديــم فصــل
بعنــوان «مقالــة العرفــان الصوفــي عنــد نيــازي المصــري الملطــي» ،جامعــة إينونــو ،مركــز
نيــازي المصــري للدراســات ،مالطيــا ،تركيــا  2019.المشــاركة فــي تأليــف كتــاب جماعــي بعنــوان
«اللغــة العربيــة والدراســات البينيــة :اآلفــاق المعرفيــة والرهانــات المجتمعيــة» ،بتقديــم فصــل
بعنــوان «المعجــم اإللكترونــي العربــي المختــص :قــراءة نقديــة فــي نمــاذج مختــارة» ،جامعــة
اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية ،مركــز دراســات اللغــة العربيــة وآدابهــا ،الريــاضّ ،
الطبعــة
األولــى ،شــباط /فبرايــر  .2018المشــاركة فــي تأليــف كتــاب جماعــيّ :
ّ
والهويــة فــي
«اللغــة
ـكاليات ّالتعليــم ّ
الوطــن العربــي :إشـ ّ
والترجمــة والمصطلــح» ،بتقديــم فصــل بعنــوان «تعريــب
ّ
المصطلــح ّالتقنــي :قــراءة ّ
العربــي المعاصــر» ،المركــز العربــي لألبحــاث
نقديــة فــي المنجــز
السياســاتّ ،
ودراســة ّ
الدوحــة  .2013ترجمــة كتــاب المجتمــع الشــبكي  Network societyلــدارن
السياســاتّ ،
بارنــي ،المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة ّ
الدوحــة ،بيــروت.2015 ،

الكلمات المفتاحية :الربيع العربي  .الموجة الثانية  .المعارضة  .االنتخابات  .االحتجاج
تجــدّ د الفعــل االحتجاجــي العربــي ســنة  .2019واندفــع غاضبــون مــن سياســات األنظمــة الحاكمــة
بكثافــة نحــو مياديــن االحتجــاج ،ونحــو منابــر اإلعــام الحــر وشــبكات التواصــل االجتماعــي تعبيـ ًـرا عــن
الحكمــي والتنمــوي القائــم فــي بلدانهــم.
ضيقهــم بالمشــهد السياســي الســائد ،وعــن ســخطهم علــى المنــوال ُ
واضحــا وجــود شــوق شــعبي عــارم إلــى التغييــر ،والتطويــر ،وتحقيــق العدالــة ،والديمقراطيــة .ومــع
وبــدا
ً
ّ
أن هــذه المطالــب كانــت حاضــرة فــي الحــراك االحتجاجــي العربــي ســنة  ،2011فإنّهــا بــدت فــي الموجــة
إلحاحــا وأبعــد مــدى .وثــار النــاس ألســباب واقعيــة ،ومارســوا االحتجــاج
الثوريــة العربيــة الثانيــة أكثــر
ً
بــذكاء ،ونجاعــة علــى نحــو ســاهم فــي التفــاف النــاس حولهــم ،وزاد مــن عزلــة النظــام الحاكــم .ويتب ّيــن
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الــدّ ارس مــن خــال متابعــة تج ّليــات المشــهد االحتجاجــي فــي المنطقــة العربيــة ســنتي  2011وّ 2019
أن
الحالــة االحتجاجيــة فــي ســياق عربــي حالــة ديناميــة ،ناميــة ،متجــدّ دة ،ال تركــن إلــى الجمــود والتكــرار .بــل
تنبنــي علــى التراكــم ،والتطويــر ،والتجــاوز .وذلــك ظاهــر فــي مســتوى خلفياتهــا ،واســتراتيجياتها ،وأهدافهــا.
فاالحتجــاج عــن االحتجــاج ُيفـ َـرق ،والربيــع عــن الربيــع يمتــاز ويتبايــن ،ويختــص بعامــات فارقــة .والتاريــخ
هنــا ال ُيعيــد نفســه .بــل يكشــف صيــرورة الوعــي الجمعــي والفعــل االحتجاجــي داخــل االجتمــاع العربــي.
المحتجيــن،
فــي الموجــة الثانيــة مــن الربيــع العربــي  2020-2019شــهدنا ظهــور جيــل جديــد مــن
ّ
ـج ُيع ّبــر
يتح ّلــل مــن األطــر التنظيميــة التقليديــة ،ويأبــى الخضــوع لقائــد ُمع ّيــن أو لجماعــة محــدّ دة .فالمحتـ ّ
عــن وجــوده بوصفــه مواطنًــا ُحـ ًّـرا ،يملــك قــراره ،كونــه فاعـ ً
ـا مدن ًّيــا ،سـ ّيد نفســه ،يمــارس ح ّقــه فــي التفكير،
والتعبيــر ،واالحتجــاج ،وح ّقــه فــي أن يقــول« :ال للمنظومــة القائمــة» .وتج ّلــى ذلــك فــي قــول متظاهــر لبنانــي
علــى شاشــة التلفزيــون« :نحــن لســنا جيــل أحــزاب ،نحــن لســنا جيــل طوائــف ،نحــن قــادة ولســنا أتبا ًعــا،
 ، We are leadersنحــن شــعب مث ّقــف ُيمكــن أن نحكــم حا ْلنــا بحا ْلنــا» .وفــي ذلــك داللــة علــى صعــود
الســائدة ،وال بالوجــوه القديمــة لفســادها
موجــة وعــي مواطنــي ،مســؤول ،وعــي جمعــي ،ال يثــق بالنّخــب ّ
المحتجيــن إلــى نقــض الموجــود ،والتأســيس للمنشــود،
ولســوء إدارتهــا البلــد .ويطمــح الجيــل الجديــد مــن
ّ
ولــه اســتراتيج ّيات خاصــة ،وأهــداف معلومــة.
فــي مســتوى الخلفيــات ،تبــدو األســباب الدّ افعــة إلــى االحتجــاج ســنة  2019شــبيهة إلــى حــدّ مــا
بتلــك التــي حملــت النّــاس علــى التظاهــر والنــزول إلــى الشــوارع ســنة ،2011فتدهــور المقــدرة الشــرائية
للمواطنيــن ،وارتفــاع األســعار ،وكثــرة الجبايــة ،وانتشــار الفســاد ،والفقــر ،والبطالــة ،والشــعور بالتهميــش،
وتاشــي الطبقــة الوســطى ،وتراجــع الــدور االجتماعــي للدولــة فــي مســتوى اإلحاطــة بضعــاف الحــال،
وإحــداث مواطــن شــغل جديــدة ،وتقصيرهــا فــي تعديــل األســعار ،ومكافحــة االحتــكار ،وضمــان توزيــع
عــادل للثــروة ،واســتياء النّــاس مــن البيروقراطيــة ،ومــن تجــاوزات األجهــزة الســلطوية والبوليســيةّ ،
كل
ذلــك م ّثــل عوامــل قادحــة للفعــل االحتجاجــي الجمعــي ضــدّ النّظــام الحاكــم .لكـ ّن الماحــظ فــي الموجــة
أن هنــاك عامـ ً
الثانيــة مــن الربيــع العربــي ّ
بالرابطــة
ـا نوع ًّيــا آخــر ح ّفــز علــى االحتجــاج وهــو ضيــق النّــاس ّ
ـول نوعــي مهــم مقارنــة
الحزبيــة التقليديــة ،وبالعصبيــة الطائفيــة ،وبالمرجع ّيــات الدينيــة النمطيــة .وهــو تحـ ّ
ٍ
خــزان حزبــي معــارض للدولــة الشــمولية ،أعنــي وجــود أحــزاب
بحــراك ســنة َ .2011ف
وقتئــذ كان هنــاك ّ
إســامية ،ويســارية ،وليبراليــة ،وقوميــة ،ذات ســوابق نضاليــة ،اضطلعــت بوظيفــة النقــد الجــذري للنظــام
االســتبدادي ،واكتســبت صدقيــة لــدى النّــاس ،وســاهمت بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي صياغــة المشــهد
الســائد .وكان لخطــاب شــخص ّيات سياسـ ّية ودين ّيــة وازنــة،
االحتجاجــي ،وحشــد النّــاس للثــورة علــى النّظــام ّ
ذات قيمــة رمز ّيــة مهمــة (فــي تونــس ،ومصــر ،واليمــن ،)...تأثــر فــي الجمــوع ،وكانــت لتلــك الشــخصيات
قــدرة علــى توجيــه األتبــاع والمريديــن كيفمــا أرادت .لكــن مــا حصــل بدايــة مــن ســنة  2019خــاف ذلــك،
فنحــن إزاء حــراك احتجاجــي ،يرفــض الوصايــة الحزبيــة ،والتبعيــة الطائفيــة ،واالرتهــان للرابطــة ِ
العرقيــة أو
ّ
ّ
القبل ّيــة أو الدينيــة .بــل يعــد نفســه ثــورة علــى الطبقــة السياســية التقليديــة (الحاكمــة والمعارضــة) ،وينــأى عن
المنظومــات الجمعويــة العصبيــة القديمــة بأشــكالها المختلفــة.
لقــد ثــار النّــاس فــي القاهــرة كمــا فــي الخرطــوم ،وفــي بيــروت كمــا فــي بغــداد ووهــران ألنّهــم ســئموا
طبقــة سياســية تقليديــة ،وم ّلــوا أحزا ًبــا كرتونيــة قديمة تكـ ّـرر شــعاراتها وبرامجهــا ،وال تجــدّ د قادتهــا وهياكلها.
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أيضــا
بــل تهــادن النظــام القائــم ،وتعــد وال تفــي ،وتتعامــل مــع الحكــم علــى أنــه غنيمــة .وكــره
المحتجــون ً
ّ
ســطوة العســكر ،وهيمنــة الطائفــة ،واحتــكار الفــرد أو األســرة أو الحــزب دواليــب الحكــم .فالموجــة الثوريــة
الجديــدة صرخــة احتجــاج فــي وجــه طبقــة سياســية هرمــة باليــة ،تفتقــر إلــى االبتــكار والتطويــر ،وترفــض
التشــبيب والقيــام بإصاحــات جذريــة .وهــي طبقــة ال تمــارس النقــد ّ
الذاتــي الموضوعــي .بــل تدّ عــي امتــاك
الحقيقــة .وتســتأثر فــي نفــس الوقــت بأســباب الســلطة ،والثــروة ،والحصانــة ،والفخامــة .وليــس عليهــا رقيب
وال حســيب .بــل تجــد ســندً ا مــن عصبيــة حزب ّيــة أو طائفيــة أو قبليــة أو عســكرية .وعليــه فقــد فقــدت هــذه
الطبقــة السياســية ،الحاكمــة أو المعارضــة ،علــى التدريــج ،ثقــة النــاس بهــا ،واســتنفدت أو تــكاد وعودهــا
والخاصــة،
الحريــات العا ّمــة
ّ
والرفــاه ،وضمــان ّ
البراقــة .وخبــر المواطنــون تقصيرهــا فــي تأميــن الكرامــة ّ
ّ
الرشــيدة والتنميــة المســتدامة .لذلــك تداعــى المتظاهــرون إلــى الشــوارع،
وتحقيــق العدالــة والحوكمــة ّ
ـوة ضغــط علــى الطبقــة السياســية الحاكمــة ،وخ ّيروهــا بيــن القبــول بمشــروع
وامتلكــوا المياديــن ليشـكّلوا قـ ّ
التغييــر والتــداول الســلمي علــى الســلطة أو الرحيــل .والافــت للنظــر هنــا أن الحــراك االحتجاجــي العربــي
الجديــد  2019/2020لــم ُيطالــب بإصاحــات جزئيــة أو حلــول مرحليــة كمــا فعلــت االنتفاضــة الســورية
أو الليبيــة أو اليمنيــة فــي بداياتهــا ســنة  .2011بــل طالــب منــذ البدايــة بتغييــر شــامل وتبديــل ك ّلــي للمنظومــة
السياســية الســائدة .تج ّلــى ذلــك مــن خــال شــعارات مــن قبيــل «الشــعب يريــد إســقاط النظــام»« ،فِ ّلــوا
عن ِ
«يتنحــاو قــاع» أي «يرحلــون اآلن جميعــا» ،وفــي ذلــك دليــل علــى وجــود رغبــة
ّا...ك ّلــن يعنــي ك ّلــن»،
ّ
المحتجــون
شــعبية جامحــةّ ،تواقــة إلــى التغييــر ،وم ّيالــة إلــى التأســيس لمعالــم دولــة جديــدة .دولــة طالــب
ّ
بــأن تكــون «مدنيــة ال عســكر ّية» وفــي ذلــك إخبــار بـ ّ
ـأن المواطــن العربــي الجديــد ال يثــور ألجــل أســباب
أيضــا لرغبــة منــه فــي
معيشــية فحســب ،تتع ّلــق بتدهــور مقدرتــه الشــرائية ومعاناتــه الفقــر والبطالــة .بــل يثــور ً
تغييــر هويــة النظــام السياســي للدولــة ،وبغايــة االنتقــال بهــا مــن دولــة عســكرية إلــى دولــة مدنيــة .والتــوق
إلــى تمديــن الدولــة يحمــل فــي ط ّيــه تو ًقــا إلــى تحريــر الفضــاء العــام مــن ســطوة البوليــس والعســكر ،وشــو ًقا
الحريــات وتمكيــن الديمقراطيــة فــي ســياق عربــي .والثابــت ّ
الجــدد اســتفادوا
أن
المحتجيــن ُ
ّ
إلــى تكريــس ّ
مــن مــآالت الــدرس االحتجاجــي فــي مصــر ســنة 2011فاطمئنــان النخــب المصريــة إلــى بقــاء العســكر
مديـ ًـرا للمشــهد السياســي أ ّدى تال ًيــا إلــى تقويــض التجربــة الديمقراطيــة جملــة وتفصيـ ً
ـا .لذلــك يحــرص
المحتجــون الجــدد علــى تمديــن الدولــة وتحييــد العســكر والتخ ّفــف مــن وطــأة الحــزب أو الطائفــة قــدر
ّ
اإلمــكان حمايـ ًة لمشــروعهم االحتجاجــي مــن مط ّبــات االحتــواء أو المصــادرة أو الهيمنــة مــن هــذا الطــرف
أو ذاك.

الســودان ،والجزائــر ،ولبنــان ،والعــراق علــى وحــدة
ـول
ّ
مــن الناحيــة االســتراتيجية ،عـ ّ
المحتجــون فــي ّ
الصالــح العــام،
الصفــوف مــن أجــل ّ
رص ّ
الصــف الثــوري وتماســكه لتحقيــق التغييــر المنشــود .فاســتراتيجية ّ
ّ
واالجتمــاع علــى رايــة الوطــن ،ورفــض دعــاوى الزعامت ّيــة ،والحزبويــة ،والطائفيــة ،والتمثيليــة المجتــزأة،
والبحــث بــدل ذلــك عــن عوامــل التآلــف ،ودرء أســباب ال ُفرقــة والفتنــة ،ســاهم ّ
كل ذلــك فــي تشــكّل
وتحولــت تلــك الوحــدة علــى
صمــاءَ ،ص ُعــب علــى النّظــام الحاكــم اختراقهــا.
ّ
وحــدة احتجاجيــة شــعب ّية ّ
التدريــج إلــى كتلــة تاريخيــة ضاغطــة علــى الطبقــة السياســية التقليديــة (الحاكمــة والمعارضــة) ،ودفعتهــا إلــى
التك ّيــف مــع الحــراك االحتجاجــي ،إ ّمــا بتأييــده أو االســتجابة لمطالبــه بصفــة مرحلية/تدريجيــة .واعتمــد
ِ
المحتجــون فــي هــذا الســياق اســتراتيجية ُ
ـم تحصيــل مكســب مــا والمــرور مباشــرة
ّ
«خــذ وطالــب» فــكان يتـ ّ
المحتجــون مــن المطالبــة بعــدم التمديــد لعبــد العزيــز
لتحقيــق المطلــب الــذي يليــه .ففــي الجزائــر انتقــل
ّ
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بوتفليقــة إلــى المطالبــة بتنحيتــه ،فالدعــوة إلــى محاكمــة رمــوز الفســاد المحيطيــن بــه ،والمطالبــة بتشــكيل
هيئــة مســتق ّلة لانتخابــات ،وتأميــن تنافــس ســلمي ديمقراطــي علــى الســلطة .وفــي الســودان ،أ ّدى ضغــط
الكتلــة االحتجاجيــة إلــى االنتقــال مــن مطلــب «تســقط بــس» إلــى المطالبــة بمحاكمــة الفاســدين وأعــوان
الدكتاتوريــة فالتراقــي إلــى تقاســم الســلطة بيــن مدنييــن وعســكريين .وحمــل الضغــط االحتجاجــي فــي لبنــان
أصحــاب القــرار علــى التراجــع عــن الترفيــع فــي الضرائــب ،وأ ّدى إلــى اســتقالة حكومــة ســعد الحريــري،
المحتجــون
وحــال دون تمريــر قانــون عفــو عــام يؤ ّمــن إفــات سياســيين ُمفســدين مــن العقــاب .ولــم يقــف
ّ
عنــد ذلــك الحــدّ بــل طالبــوا بمحاكمــة ناهبــي المــال العــام ،ورابطــوا بالقــرب مــن منازلهــم ،وتشــبثوا
بمطلــب حكومــة تكنوقــراط .وفــي العــراق أ ّدى الضغــط االحتجاجــي إلــى اصطفــاف مراجــع دينيــة وقــادة
المحتجيــن ،وحمــل الحكومــة علــى اإلعــان عــن حزمــة إصاحــات وتلويحها
أحــزاب سياســية إلــى جانــب
ّ
بإمــكان االســتقالة وتنظيــم انتخابــات ســابقة ألوانهــا .ثــم مكّنــت وحــدة الصــف الثــوري مــن تحقيق مكاســب
وكرســت امتــداد إرادة الشــعب مقابــل انحســار نفــوذ الطبقــة السياســية ،الســلطوية التقليديــة .وامتــاز
مهمــةّ ،
حــراك  2019فــي هــذا الخصــوص عــن الموجــة االحتجاجيــة ســنة  2011التــي شــهدت اختــراق خايــا
ـف الثــوري فــي ســورية ،واليمــن ،ومصــر ( ،)2013وأ ّدى ذلــك إلــى بعثــرة مشــروع
النظــام الســلطوي الصـ َّ
الجــدد
التغييــر السياســي واالنتقــال الديمقراطــي فــي تلــك البلــدان .وفــي ســياق متّصــل ،اســتثمر
المحتجــون ُ
ّ
ســنة  2019فــي اســتراتيجية اســتقراب الجيــش ،ولــزوم الســلمية ،ورفضــوا االنــزالق إلــى هاويــة العنــف
خاصــة فــي الســودان
علــى الرغــم ممــا عانــوه مــن غطرســة األجهــزة األمنيــة والمليشــيات المواليــة للنّظــام ّ
والخاصــة ،وزاد مــن التفــاف النّــاس فــي الداخــل
والعــراق .وســاهم ذلــك فــي حمايــة الممتلــكات العا ّمــة
ّ
والخــارج حــول الحــراك االحتجاجــي الــذي لــم ينجــح فوضويــون فــي تشــتيته ،وتشــويهه ،وتقويضــه ،وذلــك
حتجيــن ،وســلم ّية حراكهــم ونُبــل أهدافهــم.
الم ّ
راجــع لتماســك كتلــة ُ

المحتجيــن فــي الموجــة الثانيــة مــن الربيــع العربــي 2020/2019واضحــة ،وليســت خافيــة بل
وأهــداف
ّ
أساســا بتغييــر الطبقــة السياســية القديمــة المهيمنــة علــى
هــي مــدار إجمــاع معظــم الجمهــور الثائــر ،وتتع ّلــق ً
الشــأن العــام منــذ ســنوات بــل منــذ عقــود ،ووضــع حــدّ لمعضلــة التوريــث السياســي ،وظاهــرة المحاصصــة
الحزب ّيــة والطائفيــة ،وتحســين الوضــع المعيشــي للنّــاس ،ومكافحــة الفســاد واإلفــات مــن العقاب ،وتأســيس
والحريــة ،والعدالــة،
دولــة مدنيــة ال عســكرية ،حقيق ّيــة ال شــكل ّية ،تا ّمــة األركان ،تضمــن للمواطنيــن الكرامــة،
ّ
والرفــاه ،وتكافــؤ الفــرص ،وتســمح لهــم باختيــار ممثليهــم وحكّامهــم فــي كنــف النزاهــة والشــفافية .وتكمــن
ّ
أهميــة هــذه األهــداف فــي أنّهــا جامعــة ،وفــي كونهــا تــروم تحريــر النّــاس مــن وصايــة الدولــة األحاديــة،
ّ
الريعيــة ،البوليســية ،العســكرية ،الشــمولية .وكــذا فــي كونهــا تنبنــي علــى مطلــب التغييــر الشــامل ال علــى
فالمحتجــون يعتقــدون أ ّنــه ال يمكــن مقاومــة الفســاد بوجــوه
التحويــرات الجزئيــة ،والتحســينات التســطيحية.
ّ
بيروقراطيــة ،قديمــة ،ضالعــة فــي الفســاد .كمــا يعتقــدون أ ّنــه ال ُيمكــن مكافحــة االســتبداد بمجموعــة مــن
والتعصــب بمجموعــة مــن الدوغمائييــن .لذلــك هــم يهدفــون إلــى تمكيــن
العســاكر .وال مكافحــة التطييــف
ّ
الشــبان وذوي الكفــاءة واأليــادي النظيفــة ،وتصعيدهــم إلــى مقــام صانعــي القــرار .ويكرهــون القيــام بثــورة
ـف الثــورة المضــا ّدة والدولــة العميقــة علــى
مبتــورة كمــا حصــل فــي ســورية واليمــن ،ويخشــون مــن أن تلتـ ّ
ثورتهــم كمــا حصــل نســب ّيا فــي تونــس ،ويضعــون ألــف حســاب إلمــكان اســتياء الجيــش علــى الثــورة كمــا
المؤسســة العســكرية ،وعلــى
حصــل فــي مصــر ك ّليــا وفــي ليبيــا جزئ ّيــا .لذلــك هــم يصـ ّـرون علــى تحييــد
ّ
تحقيــق التغييــر الشــامل.
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يمكــن القــول ختا ًمــاّ ،
إن الموجــة الثانيــة مــن الحــراك االحتجاجــي حـ ّـررت المواطــن العربــي ،ولــو نســب ًّيا،
ـف الشــعب عــن كونــه ملح ًقــا بالنظــام الحاكــم ليصبــح مؤ ّثـ ًـرا فيــه،
مــن ســطوة الدولــة القامعــة ،ومعــه كـ ّ
ِ
المحتجيــن .كمــا ّ
أن صعــود
ولســان الجيــل الجديــد يقــول «مــش َرح نبقــى عبيــد» علــى حــدّ تعبيــر أحــد
ّ
الفعــل االحتجاجــي وامتــداده حـ ّـرر العربــي إلــى حــدّ كبيــر مــن ســلطة األب البيولوجــي ،ومــن وهــم الزعيــم
وأســس لوعــي جمعــي جديــد يؤمــن
الملهــم ،والرئيــس المنقــذ ،ومــن وصايــة رجــل الديــن التابــع للنّظــامّ .
بثقافــة حقــوق اإلنســان (نــازل آخــذ ح ّقــي) ،ويعــد الحكــم تكلي ًفــا ال تشــري ًفا ،ويعتقــد ّ
ـون
أن الشــعب مكـ ّ
وازن فــي العمل ّيــة السياســية ،وفــي إدارة الشــأن العــام ،وبنــاء الدولــة المواطنيــة.
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