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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.
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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
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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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كلمة أولى؛ رسالة إلى المشاركين في الجلسات الحوارية
ليث شبيالت
تاريخ وصول المادة 11 :آذار /مارس 2021

كاتــب وسياســي أردنــي ،مــن مواليــد عــام  ،1942تخــرج فــي الكليــة العامــة فــي بيــروت ،1959
بكالوريــوس فــي الهندســة المدنيــة مــن الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت عــام  ،1964ماجســتير
فــي هندســة اإلنشــاءات مــن جامعــة (جــورج واشــنطن) عــام  ،1968نقيــب للمهندســين
األردنييــن ألربــع دورات ،نائــب فــي البرلمــان األردنــي ( ،)1993-1989( / )1988-1984تعــرض
َ
للمحاكمــة السياســية والســجن ثــالث مــرات فــي  1992و 1996وّ ،1998أســس جمعيــة مناهضــة
الصهيونيــة والعنصريــة عــام  1992وترأســها حتــى عــام .2010

ليث الشبيالت

حضرة األستاذ حازم نهار المحترم
رئيس هيئة تحرير «رواق ميسلون»
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،وبعد:
فمنــذ أن وصلتنــي رســالتكم الكريمــة وأنــا أفكــر ،بعــد شــكركم طب ًعــا ،بقبــول المشــاركة أو عدمهــا.
علــي أن أجيبكــم خالهــا أن تمضــي وأنــا علــى هــذه الحــال.
وأوشــكت األيــام الثاثــة التــي
َّ
فكــرت فــي تجربتــي الطويلــة التــي أمــد اللــه عمرهــا بأكثــر ممــا توقعــت كثيـ ًـرا ،ناقــدً ا نفســي كمــا غيــري
علــى المســاهمة فــي االنحــدار ال فــي النهضــة ،حتــى أننــي أرانــا مســاهمين رئيســين فــي الحالــة العامــة
المترديــة ألصــل متلقيــي خدمــات «برامجنــا» (التــي هــي غيــر موجــودة عنــد معظمنــا) :النــاس .فالنــاس قبــل
عقــود كانــوا مهمــا اختلفــوا ال يختلفــون مثـ ً
ـا علــى العــداء للمســتعمرين وعلــى مركزيــة عــدوان البرنامــج
الصهيونــي الــذي أخطأنــا فــي اختــزال تســميته بالقضيــة الفلســطينية ،حتــى ولــدت لنــا أجيــال بعــد ذلــك
ابتلعــت الطعــم حرف ًيــا فحصــروا العــدوان فــي وجدانهــم علــى أرض فلســطين ،فتهيــأ الجــو بالكامــل النتقــال
التوســع الصهيونــي مــن القضــم بيــن فتــرة وأخــرى إلــى شــرب مملكاتنــا كالحســاء قط ًعــا مرنخــة جم ًعــا
فجم ًعــا .واألنكــى مــن ذلــك أن االحتــال األكبــر حــدث ويحــدث ،أال وهــو احتــال الفكــر والعقل لإلنســان
العربــي وتطبيــع وجدانــه.
كنــا نخاطــب فيمــا مضــى قو ًمــا ال يختلفــون معنــا فــي األساســيات التــي لــم تعــد موجــودة فــي األولويــات،
إذ تقدمــت عليهــا الشــؤون المطلبيــة علــى أهميتهــا ،علــى شــؤون العــزة والكرامــة .وإذا تر ّقــت فالشــؤون
السياســية القطريــة ،ولكــن تحــت ســقوف ســايكس بيكــو ،بــل أســوأ تحــت الجزمــة الصهيونيــة.
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معارضــا للحكومــات ثــم ضممــت إلــى ذلــك
يعتقــد كثيــرون بأننــي قــد بالغــت فــي مقولتــي :قــد بــدأت
ً
معارضتــي للمعارضــات الســلمية التــي ابتلعتهــا منظومــة الطغيــان ،ومؤخـ ًـرا أعلنــت أننــي معــارض للشــعب
الــذي يــرى فــي جديتــك وصراحتــك وتصديــك بصــدرك المكشــوف تطر ًفــا ال يلــزم للمجتمــع ،خاصــة
عندمــا يعــزف رفــاق الطريــق عــن مماثلتــك! فأفرغنــا جمي ًعــا الســاحة للعمــل المســلح الــذي يحمــل دمــار
ذاتــه معــه ،إذ يدمــر األخضــر واليابــس فــي ســبيل حريــة مزعومــة ،شــارك هــو مــع خصمــه فــي اغتصابهــا،
ٌ
وكل فعــل ذلــك بتبريــرات وفتــاوى تنــزع اإلنســانية عــن الخصــم ،فتســتحل حرماتــه بــكل بســاطة و»راحــة
ضميــر».

أخي الكريم
لقــد شــاركنا مــع الذيــن نخاصمهــم فــي تدميــر أحجــار البنــاء التــي نزعــم أننــا ســنبني بهــا بنيــان أوطاننــا.
ويــا ليتهــا باتــت طينًــا ،فالطيــن المتماســك خاصــة المطبــوخ بالنــار ،مــن أفضــل مــواد البنــاء .إن إعــادة بنــاء
المواطــن تحتــاج إلــى تنظيمــات فكريــة ذات برامــج وأهــداف ليســت محــل خــاف ،وهــذه ليســت موجــودة،
علــى الرغــم مــن أننــي مــن تيــار لعنوانــه قبــول كبيــر فــي وجــدان النــاس ،ويوحــي بالحــاوة ،إال أن األغلبيــة
الســاحقة ممــن تبنــاه مــن سياســيين قلبــوه مــن رســالة مرحمــة يبنــى بهــا بنيــان اجتماعــي يضــم الجميــع ،إلــى
مــرارة رســالة إقصائيــة :مــن ليــس منــا فهــو علينــا .مثلنــا مثــل بــوش :مــن ليــس معنــا فهــو عدونــا ،وإمامنــا في
ذلــك عرفنــا أم لــم نعــرف ،هــو أســتاذ اإلقصــاء األعظــم« :اليهوديــة» التــي احتكــرت اإللــه الواحــد لإلنســان
«اليهــودي» و َعــدَّ ت غيرهــا حيوانــات علــى شــكل بشــر .لقــد باتــت مشــكلتنا عميقــة ،عميقــة فــي وجــدان
كل إنســان فــي مجتمعنــا .هــذا لمــن اعتــرف أو لــم يعتــرف هــو احتــال صهيونــي للوجــدان ،إذ نقصــي وال
نجمــع .فلــو كتــب لنــا النصــر ،وال أعتقــد ذلــك فــي مثــل حالنــا هــذه ،فهــل ســنرحم؟ طب ًعــا ال! فــأي رســالة
نحمــل؟ بئســت مهمــا لبســت مــن مســوح! فنحــن فــي حالنــا المظلومــة هــذه ال نمــارس التراحــم ،بــل
التباغــض والتآمــر وابتســامات الخبــث فــي وجــه مــن نخاطبهــم باالحتــرام ،وقلوبنــا تنفــر منهــم.

مــع الشــكر لكــم! نحــن المدعــوون مــن جانبكــم أفــرا ًدا أفتــرض أنهــم جمي ًعــا ذوو حــال وطنيــة رســالية
عاليــة ،ولكــن ليــس ألحدنــا مدرســة أو تنظيــم فيــه َح َملــة برنامــج للنقــاش ،ولتبنــي الجــزء الــذي يســع فيــه
اآلخريــن ممــا يتفــق عليــه .ونحــن لــو جمعتنــا م ًعــا لمــا خــرج منــا تجمــع يقــوده مفكــرون يهتــدي السياســيون
بمــا يتفقــون عليــه ،ألن كل واحــد فينــا جالــس علــى جبــل رأيــه فــي الوقــت الــذي علينــا فيــه جمي ًعــا أن
ننــزل إلــى الــوادي الــذي تجتمــع فيــه ســقيا الوطــن .نجتمــع لكــي نثبــت بصابــة نقطــة جامعــة فــوق نقطــة
أساســيات ال خــاف عليهــا ،ونقـ ّـر بأحقيــة وحريــة زميلنــا صاحــب الــرأي اآلخــر ،لكــي يمكننــا بعــد ذلــك
أن نحلــم بربيــع.

أنــأ أقــدِّ ر لكــم بأكثــر ممــا تتخيلــون صبركــم ودأبكــم علــى خدمــة أمتكــم ،ولكــن لــم ولــن يكــون هنالــك
بعضــا ،فــا
ربيــع ألمتنــا إن لــم نشــكل نحــن علــى اختــاف مشــاربنا ناد ًيــا متماســك نحــرس أفــكار بعضنــا ً
يتجــرأ السياســيون بعــد ذلــك علــى الزعــم بــأن الفكــر هــو الــذي يمنعهــم مــن االجتمــاع .وهكــذا تنمــى بيئــة
يمكــن أن يترعــرع فيهــا جيــل مثقــف يحــرك أي ربيــع ،ألن أي «ربيــع» قــادم لــن يكــون إال خري ًفــا ال يحركــه،
والحــال هكــذا ،إال الجوعــى والدهمــاء .بــكل ألــم أتكلــم عــن خبــرة ،فقبــل أربعيــن ســنة لــم يكــن أحــد
يعلــن اختافــه مــع مواقفــي( ،وال أقــول فكــري) تقري ًبــا إال المســتفيد المباشــر مــن الظلــم ،أمــا عائاتهــم

146

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

وحرســهم وســجانوهم وعســكرهم وحتــى مخابراتهــم كأشــخاص ،فكانــوا واللــه يغرقوننــي بــدفء المــودة
ولــو سـ ًـرا .أمــا اليــوم فالصغيــر و(المقمــط بالســرير) ممــن ولــد بعــد تقاعدنــا ،والــذي ال يســتفيد مــن النظــام
بشــيء ،يتطــاول عليــك مداف ًعــا عــن ظالمــه وســالبه .مــا عــاد الصــادق يســتطيع أن يخاطــب النــاس قائـ ً
ـا:
أيهــا الشــعب العظيــم.
أرجــو ّأال يفهــم مــن إجابتــي أي اســتعاء ،بــل علــى العكــس ،فحبكــم ألمتكــم يحــي نشــاطكم ،بينمــا
كامــي ينتــج عنــه علــى األغلــب تكاســل .وفقكــم اللــه وأخــذ بيدكــم ،ولكــم كل االحتــرام والشــكر علــى أن
رأيتــم فــي شــخصي أحــد المؤهليــن للتكلــم فــي هــذا الموضــوع.
نشرا أو تغاض ًيا ،كما ترون ،ولكم مني أصدق التحيات.
ولكم أن تتصرفوا في هذه الرسالة ً

بكل تواضع.
المهندس ليث الشبيالت
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