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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق( )الجزء الثاني(

أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي

)الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق(

ــة خــالل المــدة بيــن 5 و15  ــر مجلــة )رواق ميســلون( عــدًدا مــن الجلســات الحواري ــة تحري عقــدت هيئ
نيســان/ أبريــل 2021، انطالًقــا 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 خاللهــا أوراًقــا بحثيــة نوقشــت أغلبيتهــا خالل الجلســات، وُأرســل 

بعضهــا اآلخــر إلــى المجلــة مــن خــارج الجلســات لنشــرها ضمــن أوراق ملــف الربيــع العربــي.
تنشـــر هيئـــة التحريـر فـي هـذا العـدد مـــن المجلـة بقية األوراق، بعد أن نشرت بعضهـــا اآلخـر فـي العـدد 

الثاني مـن المجلـة الـــذي يحمـل عنـوان الملـف نفسـه.

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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الـعـدد الثـالـث
تمـوز / يوليـو 2021

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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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق( )الجزء الثاني(

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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مسار الربيع العربي وإخفاق عملية التحول الديمقراطي

نوال الراضي

تاريخ وصول المادة: 14 نيسان/ أبريل 2021

مقدمة

جــاءت ثــورات الربيــع العربــي إلســقاط أنظمــة الحكــم المســتبد، وســعت لتغييــر قواعــد الظلــم الســائدة، 
وتأســيس أنظمــة حكــم عادلــة مرتكــزة علــى دســتور يصنعــه الشــعب ويشــارك فــي تدبيــر شــؤونه مــن خــالل 
تأكيــد مبــدأ الحريــة السياســية، وبنــاء دولــة الحــق والقانــون التــي يخضــع فيهــا الجميــع للعدالــة القانونيــة، 
لكــن مــا حــدث فــي ثــورات الربيــع العربــي حمــل فــي طياتــه وقائــع عديــدة، منهــا مــا هــو إيجابــي ومنهــا 
مــا هــو ســلبي، فمــا هــي أبــرز الوقائــع التــي حملتهــا ثــورات الربيــع العربــي؟ وهــل حققــت األهــداف التــي 

قامــت مــن أجلهــا؟ وهــل اكتملــت ثــورات الربيــع العربــي أم لــم تكتمــل بعــد؟
مسار الربيع العربي

انطبــع مســار العالــم العربــي خــالل القــرن الماضــي باالنقالبــات العســكرية التــي جــاءت بقيــادات سياســية 
ــا  ــة بكونه ــي الراهن ــع العرب ــورات الربي ــزت ث ــا تمي ــة، بينم ــا ديكتاتوري ــات وأحزاًب ــنت مؤسس ــكرية دش عس
انتفاضــات شــعبية لــم يعهدهــا العالــم العربــي الحديــث، ويتمثــل جوهرهــا فــي تغيــر نظــرة الشــعب العربــي 
إلــى الحيــاة السياســية التــي ال تلبــي مــا ينشــده منهــا مــن آمــال وطموحــات، فلــم يعــد يحتملهــا بدايــة ونهايــة.
وكان القاســم المشــترك بيــن االنقالبــات العســكرية واالنتفاضــات الشــعبية إرادة الشــعب العربــي، 
وشــجاعته التــي كبلــت أو خدعــت مــن أنظمــة عربيــة ديكتاتوريــة تدعــي القوميــة واالشــتراكية فــي أغلبهــا.
ومــن ســمات الثــورات أنهــا فاجــأت العالــم وفــي مقّدمــه زعمــاء الــدول التي ثــار شــعبها عليهــم وخلعوهم 
عــن عروشــهم كونهــا مبــررة وصادقــة وضروريــة، فكانــت نتيجــة حتميــة وهــي قبــل كل شــيء قــرار الشــعب 

ــي  ــة القاض ــن جامع ــوراه م ــهادة الدكت ــى ش ــام 2018 عل ــي ع ــت ف ــة، تحّصل ــة مغربي باحث
عيــاض كليــة اللغــة العربية-مراكــش، تخصــص مقارنــة األديــان - فــي موضــوع: صفــات اللــه عــز 
ــام -2013  ــي ع ــتر ف ــهادة الماس ــة(، ش ــة مقارن ــة تحليلي ــماوية )دراس ــات الس ــن الديان ــل بي وج
مســلك الدراســات الســامية ومقارنــة األديــان، إجــازة فــي الدراســات اإلســالمية فــي عــام 2009. 
لهــا العديــد مــن المقــاالت والدراســات المنشــورة فــي مجلــة التنويــري، والعديد من شــهادات 
التدريــب، ومشــاركات عديــدة فــي المؤتمــرات وتقديــم المحاضــرات. لديهــا مشــاركات أدبيــة 

فــي مجــال القصــة.

نوال الراضي
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق( )الجزء الثاني(

ــد،  ــط الجدي ــرق األوس ــرات الش ــا وال مؤام ــركا وال أوروب ــدول وال أمي ــعوب أو ال ــن الش ــره م ــي ال غي العرب
وال ســيناريوهات الفوضــى الخالقــة وال مؤامــرات ضــرب هــذا المحــور أو ذاك؛ إنمــا هــي اســتجابة طبيعيــة 

للمرحلــة التاريخيــة التــي مــرت بهــا شــعوب الــدول العربيــة.)))
وقد مرت بعقبات عديدة أوقفت إتمام عملية التحول الديمقراطي، فما هي أبرز العقبات؟

عقبات إتمام عملية التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي

ــة التــي اجتاحــت بعــض  ــدة أن تتشــكل علــى وقــع الثــورات الديمقراطي ــة الجدي حاولــت األنظمــة العربي
ــة التحــول نحــو أنظمــة ديمقراطيــة؛ وقــد فشــلت عمليــة  الــدول العربيــة، ولكنهــا أخفقــت فــي إتمــام عملي
ــة مــن  ــة ضبابي ــة، وهــذا مــا ســبب حال االنتقــال مــن أنظمــة ســلطوية وشــبه ســلطوية إلــى أنظمــة ديمقراطي
الفوضــى، وكان مــن أســباب هــذه الفوضــى صعــود القــوى اإلســالمية وتمكنهــا مــن تحقيــق نتائــج إيجابيــة 
فــي االنتخابــات النيابيــة فــي الــدول التــي شــهدت التحــوالت بصيغــة ثوريــة، مثــل مصــر وتونــس، أو بصيغــة 

إصالحيــة، مثــل المغــرب والكويــت علــى ســبيل المثــال ال الحصــر.
ــة  ــا بالديمقراطي ــهد السياســي أن قبوله ــت المش ــي دخل ــالمية الت ــوى اإلس ــالن الق ــة إع ــن بل ــا زاد الطي وم
ليــس قبــواًل مطلًقــا، بــل هــو قبــول مقيــد بأيديولوجيتهــا الفكريــة بتطبيــق الشــريعة اإلســالمية؛ والــذي تخــوف 
منــه العلمانيــون فســارعت تياراتهــم إلــى إعــالن الخــوف مــن والدة أنظمــة إســالمية ذات طابــع أيديولوجــي 

بــداًل مــن أن يتحــول مســار الثــورات إلــى إقامــة أنظمــة ديمقراطيــة.(2)
مظاهر سلبية حولت مجرى الثورات العربية

فــي بدايــة الثــورات جــاء تأييــد المطالــب الشــعبية والعمــل علــى وضعهــا فــي مســارها الســلمي 
ــباب، ألن  ــت األس ــا كان ــكري مهم ــي أو العس ــل العنف ــا بالعم ــرار وراء توريطه ــدم االنج ــي، وع والديمقراط
ذلــك هــو مــا كان يضمــن نجاحهــا وعــدم انحرافهــا عــن مســارها، وعــدم إدخالهــا فــي معــادالت صــراع غيــر 
متكافئــة مــع أنظمــة أمنيــة معبــأة بأجهــزة أمنيــة وقمعيــة ضخمــة مســتعدة منــذ عقــود لحــل هــذه المنازعــات 

ــعوبيها. ــع ش ــة م الدموي
نــأى اإلســالميون فــي البدايــة بأنفســهم عــن الثــورات الشــعبية حيــث كانــت أصــوات الشــبان فــي الشــرق 
األوســط مــن األردن إلــى الجزائــر واليمــن تصــدح علــى الفيســبوك والتويتــر مطالبــة بالديمقراطيــة والحريــة، 
حيــث قيــل ســوف تجتــاح الديمقراطيــة الليبراليــة المنطقــة دون توقــف، وفــور ســقوط ديكتاتــور واحــد فــإن 

الباقيــن ســوف يســقطون بعــده. 

محمــد زاهــد جــول، انعكاســات صعــود اإلســالميين فــي العالــم العربــي علــى الســلوك التركــي تجــاه القضيــة   (1)

الفلســطينية، مؤتمــر »اإلســالميون فــي العالــم العربــي والقضيــة الفلســطينية فــي ضــوء التغييــرات والثــورات 
ــروت- ــر 2012، )بي ــي/ نوفمب ــرين الثان ــارات، 28 و29 تش ــات واالستش ــة للدراس ــز الزيتون ــة«، مرك العربي

لبنان(، ص 1 و9.
ــة  ــة، الطبع ــة العربي ــي السياس ــة ف ــن والديمقراطي ــؤال الدي ــي س ــع العرب ــلفيون والربي ــان، الس ــو رم ــد أب محم  (2)

.201 ص   ،2013 مــارس  آذار/  )بيروت-لبنــان(،  العربيــة  الوحــدة  دراســات  مركــز  األولــى، 
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بعدهــا انقلبــت األوضــاع، فرحــب الثــوار بالزعيــم المنفــي راشــد الغنوشــي فــي تونــس، وفــي غضــون مــدة 
قصيــرة اســتبدل حظــر مواقــع اإلنترنــت بحظــر أوســع نطاًقــا، وبــدأت أعمــال التخريــب:

ــا  ــداء الحجــاب، وجــاب المتعصبــون الشــوارع بحًث فــي تونــس تعرضــت النســاء للهجــوم لعــدم ارت  -
ــدااًل. ــر اعت ــالمي أكث ــع إس ــى مجتم ــه إل ــي نفس ــوة الغنوش ــن دع ــم م ــى الرغ ــذا عل ــاة، وكل ه ــن العص ع

فــي مصــر أحرقــت الكنائــس وهدمــت أضرحــة الصوفيــة المعتدليــن، وهوجمــت النســاء المتظاهــرات   -
ــع  ــع بي ــالميون بمن ــب اإلس ــرر، وطال ــا الش ــر منه ــون يتطاي ــة وعي ــر مهذب ــى غي ــال بلح ــن رج م

ــة. ــروبات الكحولي المش
في سورية ظل النظام العلماني متحفًزا لضرب اإلسالميين.  - 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية كان هنــاك اشــتياق ليــوم الغضــب مــن مؤسســة دينيــة تدعــم حــكام   -
المملكــة الطاعنيــن فــي الســن، وأعلنــت أن جميــع أشــكال التظاهــر ليســت مــن اإلســالم فــي شــيء، 
ــنطن  ــت واش ــه أتقن ــت نفس ــي الوق ــم، وف ــاس بيوته ــب الن ــزم أغل ــعودية، ول ــر الس ــت الجماهي وأذعن
سياســة النفــاق فــي المنطقــة، وتجاهلــت اعتقــال الســلطات المواطنيــن الســعوديين الذيــن شــقوا عصــا 

الطاعــة.
في دولة البحرين الصغيرة المجاورة سحقت الدبابات السعودية االنتفاضة الشعبية.  -

ــع  ــم الربي ــا باس ــدات بأكمله ــى بل ــة عل ــرة العربي ــبه الجزي ــي ش ــدة ف ــم القاع ــيطر تنظي ــن س ــي اليم ف  -
ــالد. ــي الب ــعبية ف ــرات الش ــالمي التظاه ــالح اإلس ــزب اإلص ــف ح ــن اختط ــي حي ــي، ف العرب

ــبان  ــن الش ــني م ــؤالء الليربالي ــب ه ــن، كان أغل ــؤالء املتظاهري ــط كل ه ــون وس ــاك ليربالي ــع كان هن بالطب
ــم  ــن بينه ــول، م ــتقبلهم املأم ــوذج ملس ــه نم ــى أن ــرب ع ــوا إىل الغ ــات، وتطلع ــن احلري ــد م ــن أرادوا املزي اللذي
مثقفــون يف منتصــف العمــر، وهــم أقليــة ضئيلــة ال متتلــك مــا يلزمهــا مــن مهــارات سياســية وال حتــى تأييــد 
ــات  ــن األيديولوجي ــيًئا ع ــرف ش ــن تع ــن املتظاهري ــى م ــة العظم ــن األغلبي ــرص، ومل تك ــق الن ــعبي لتحقي ش
السياســية، فلــم يكــن مــا أخرجهــم رغبــة يف انتخابــات حــرة ونزهيــة، وإنــا أوضاعهــم االقتصاديــة الطاحنــة 

ــدة.(3) ــم الفاس ــة احلك ــبب أنظم بس
كل هــذه المظاهــر أثــرت ســلًبا فــي نجــاح الثــورات، وهيــأت لتدخــل جهــات خارجيــة إلخمادهــا، فكيــف 

أخفقــت الثــورات فــي تحقيــق أهدافهــا؟
إخفاق ثورات الربيع العربي في تحقيق األهداف التي قامت من أجلها

ســاهمت عقبــات وخالفــات عديــدة فــي عــدم تقــدم الثــورات، مــن أهمهــا أن الشــعوب العربيــة لــم تعــرف 
الديمقراطيــة مــن قبــل، لــذا تأخــرت الثــورات بدايــة فــي تحقيــق أهدافهــا ووقفــت مكانهــا ونشــب الخــالف 

بيــن أطرافهــا.
وشــتت الخالفــات بينهــم لتتوقــف مســيرة الثــورات، وكان مــن مــآالت توقفها تســابق الــدول المشــاركة في 

ــة  ــط، مؤسس ــرق األوس ــورات الش ــالميون ث ــف اإلس ــف اختط ــي، كي ــع العرب ــد الربي ــا بع ــي، م ــون آر برادل ج  (3)

هنــداوي للتعليــم والثقافــة )القاهرة-مصــر(، الطبعــة األولــى 2013، ص 147 و148.
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق( )الجزء الثاني(

إســقاط القذافــي لالســتيالء علــى مــا يمكــن االســتالء عليــه مــن أمــوال ليبيــا المجمــدة فــي أثنــاء المعــارك، 
ووجــود تيــار إســالمي منظــم وقــوي يســعى للســيطرة علــى الحكــم، مــا خلــق مشــكالت ومواجهــات مــع 

القــوى األخــرى أدت إلــى إعاقــة تحقيــق أهــداف الثــورات.
ومنهــا أيًضــا: المشــكالت التــي عانــت منهــا تونــس ومصــر وليبيــا، مطالبــة طوائــف كثيــرة بمطالبــة فئويــة، 
ــا  ــي ليبي ــة ف ــات االنفصالي ــور النزع ــل ظه ــورات، مث ــاض الث ــد إجه ــراف تري ــن أط ــة م ــكالت مصطنع ومش

والمشــكالت الموروثــة مــن األنظمــة الســابقة.
ــى  ــرت عل ــي م ــة الت ــدة الزمني ــى الم ــك إل ــود ذل ــه، ويع ــواًل من ــا كان مأم ــي م ــع العرب ــق الربي ــم يحق فل
الثــورات، وتزايــد المطالــب الشــعبية ممــا يصعــب تحقيقــه، والمشــكلة األكبــر التــي واجهــت هــذه الثــورات 
ــورة  ــة أن الث ــر النظــام الحاكــم دون اقتــالع جــذوره، وهــو مــا أدى إلــى ظهــور مقول هــي قدرتهــا علــى تغيي
نجحــت فــي خلــع رأس النظــام بينمــا قواعــد النظــام مــا زالــت تعمــل، ويطــرح ذلــك مشــكلة التداخــل بيــن 
ــة، التــي يســتمر فيهــا الحاكــم فــي ســدة  ــا العربيــة ولطــول الفتــرة الزمني نظــام الحكــم والدولــة، ففــي بالدن
الحكــم، يســتطيع أن يتغلغــل فــي شــرايين إدارة الدولــة مــن خــالل مــن يتــم توظيفهــم إلدارة دوالب العمــل، 

ــة للتغييــر.(4) مــا يخلــق طبقــة مــن المنتفعيــن المرتبطيــن بالنظــام التــي تعمــل علــى مقاومــة أي محاول
ــور  ــا مح ــة، فم ــارات أيديولوجي ــى تي ــعوب إل ــام الش ــة وانقس ــات الفكري ــوب الصراع ــأ لنش ــا هي ــذا م وه

ــي؟ ــع العرب ــورات الربي ــار ث ــل مس ــي تحوي ــل ف ــع للتدخ ــب الوض ــز األجان ــف انته ــا؟ وكي ــراع بينه الص
صراع التيارات الفكرية )عالقة الدين بالسياسة(

أعــادت ثــورات الربيــع العربــي مــن جديــد الصراع بيــن تيــارات الفكر العربــي والفكــر اإلســالمي المعاصر، 
حيــث فتحــت المجــال لبحــث العالقــة بيــن الديــن والسياســة لتظهــر ثنائيــة الدولــة الدينيــة والدولــة المدنيــة 
ــة،  ــات الكالمي ــاج الخطاب ــا إنت ــن بينه ــدة م ــات عدي ــة تداعي ــذه الثنائي ــت ه ــد واكب ــة، وق ــاحة العربي ــي الس ف
وافتعــال المعــارك بيــن الســلطة والهويــة، وعمقــت شــرخ البحــث عــن توافقــات تاريخيــة لبنــاء كتلــة حضاريــة 
تنتــج عمليــة التحــول الديمقراطــي، وســاهمت فــي ظهــور ثنائيــة التضــاد بيــن اإلســالم والعلمانيــة، مــا أدى 
إلــى االنقســام الفكــري حــول الفصــل بيــن مــا هــو دينــي ومــا هــو سياســي، وفــرض االختيــار بيــن مــع أو ضد 
ليوظــف الصــراع فــي مجــال االنتخابــات والدســاتير والقوانيــن العربيــة بطــرق زادت تــأزم الوضــع، وانســداد 
أفــق التحــول الثــوري بــداًل مــن فتــح نقــاش وحــوارات إيجابيــة تنهــل مــن روح الثــورة قيًمــا أخالقيــة وأنســاًقا 

فكريــة تنســجم مــع خيــارات األمــة.(5)
ــد أمــن الشــعوب  ــى تهدي ــى خالفــات، تطــورت فيمــا بعــد إل ــه إل ــد انتهــز الغــرب االختــالف، وحول وق

ــه؟ ــذ مخطط ــرب لتنفي ــا الغ ــي نهجه ــائل الت ــة، فمــا الوس العربي

ــع  ــويق والتوزي ــة للتس ــة المصري ــاذ، المؤسس ــاز واإلنق ــع اإلنج ــات الربي ــل، اقتصادي ــوت قاب ــد صف محم  (4)

و6.  5 ص   ،2012 األولــى  الطبعــة  )القاهرة-مصــر(، 
ــي، نحــو نمــوذج الســتعادة نهضــة األمــة، مركــز نمــاء للبحــوث  ــع العرب ســلمان بونعمــان، أســئلة دول الربي  (5)

والدراســات )بيروت-لبنــان(، الطبعــة األولــى 12 نيســان/ أبريــل 2013، ص 123 و124.
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الـعـدد الثـالـث
تمـوز / يوليـو 2021

االختراق األجنبي لثورات الربيع العربي وتحويل مسارها

ــة بعــد لجــوء  ــر فــي الخارطــة العربي ــه مدخــاًل مــن مداخــل التغيي نهــج الغــرب التمويــل الخارجــي بكون
كثيــر مــن الــدول العربيــة إلــى مراجعــة ملــف التمويــل األجنبــي للحــركات المدنيــة العربيــة، التــي فضحــت 
المنظمــات األجنبيــة الممولــة فــي تهديــد االســتقرار فــي دول الربيــع العربــي، بــل وصــل األمــر إلــى رصــد 
ــرات  ــة بالمخاب ــات المانح ــاط المنظم ــة ارتب ــدول العربي ــض ال ــالل إدراك بع ــن خ ــا م ــن اختراقاته ــر م كثي
ــا فــي 29  ــم فرنســا مســاعدة عســكرية لقــوات المجلــس الوطنــي االنتقالــي فــي ليبي ــة، ومنهــا تقدي التخريبي

ــيون. ــون فرنس ــلحة ومدرب ــا أس ــن بينه ــارس 2011، كان م م
ــس  ــى باري ــس إل ــاح يون ــد الفت ــمى بعب ــالب المس ــة االنق ــكري لحرك ــد العس ــارة القائ ــذا زي ــد ه ــا يؤك وم
فــي13 مــن نيســان/ أبريــل لســنة 2011، حيــث ذكــر أنــه رافــق هــو وقــادة عســكريون آخــرون فــي منتصــف 
ليلــة 23 نيســان/ أبريــل الســيد برنــار هنــري ليفــي للقــاء الرئيــس الفرنســي ســركوزي فــي قصــر األليزيــه، وأن 
المســاعدة الفرنســية تــم تســليمها عبــر قطــر، ومــن بيــن مــا تضمــه 100 آليــة رباعيــة الدفــع، وأجهــزة للبــث، 
ــي 7(، و 1004  ــي ج ــة )آر رب ــن 700 و800 قذيف ــك آب(، وبي ــيارة )بي ــلكي، و 100 س ــاز الس و200 جه
ــل  ــن بجب ــن واإلرهابيي ــلحة والمتطرفي ــات المس ــز الجماع ــالن( لتجهي ــخ )مي ــات صواري ــاش، و5 قاذف رش

نفوســة جنــوب غــرب طرابلــس.(6)
وهــذا التدخــل ليــس إال نموذًجــا تــم كشــفه مــن خــالل شــاهد مــن أهــل التدخــل، حيــن بــاح بمخططــات 
فرنســا لتحويــل مســار ثــورات الربيــع العربــي، ليكشــف عــن خلــل العقــل العربــي فــي تدبير شــؤونه السياســية 

ومنهــا غيــاب الحنكــة السياســية وأثرهــا فــي إخمــاد الثــورات.
غياب الحنكة السياسية وإخماد ثورات الربيع العربي

لمــا خلــت جعبــة األكاديمييــن السياســيين مــن أي شــيء يمكــن أن يقدمــوه لصانعــي القــرار السياســي فــي 
مــا ارتبــط باألحــداث التــي حصلــت فــي تونــس ومصــر ودول الشــرق األخــرى، ســعى المســؤولون الجــدد 
ــة  ــا الجه ــلطة كونه ــى الس ــكرية عل ــوة العس ــتولي الق ــث تس ــوة، حي ــع بالق ــيادة المجتم ــن س ــل مضامي لتنزي
ــارة  ــح المشــاركة السياســية عب ــدة فــي المجتمــع القــادرة علــى إدارة الحكومــة، حينمــا تصب المنظمــة الوحي
عــن إضرابــات وتظاهــرات، فلــم تحصــل أي تنميــة سياســية معبــرة ذات معنــى، ألن ازدهــار أي مؤسســات 

حديثــة مــن شــأنه اســتيعاب مشــاركة المواطنيــن بســالم.(7)
وبهذا تكون نهاية الربيع وتحوله إلى نكسة من نكسات تاريخ الشعوب العربية المستبدة.

ــا، مؤسســة  ــة وحقيقــة الحــرب علــى ليبي ــع العربي فريحــة عــوض الترهونــي، المؤامــرة الكبــرى فوضــى الربي  (6)

165 و166. 2014، ص  نيولينــك، )القاهرة-مصــر(، الطبعــة األولــى 
ــار،  ــازم نه ــة ح ــادة، ترجم ــوان زي ــوار رض ــي، ح ــع العرب ــة والربي ــالم والحداث ــا، اإلس ــو يام ــيس فوك فرانس  (7)

.257-255 ص   ،2015 األولــى  الطبعــة  البيضاء-المغــرب(،  )الــدار  العربــي،  الثقافــي  المركــز 
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق( )الجزء الثاني(

خاتمة

تأسيًســا علــى مــا ســبق، يمكــن القــول: إن الثــورات العربيــة كشــفت عــورة الشــعوب العربيــة، وأظهــرت 
ــدة  ــاء أعم ــي إرس ــا ف ــة وتأخره ــؤونها الداخلي ــر ش ــي تدبي ــلها ف ــي، وفش ــال السياس ــي المج ــا ف جهله
ــق  ــي طري ــير ف ــة، والس ــة العام ــة والمصلح ــدة الوطني ــى الوح ــا لمعن ــدم إدراكه ــن ع ــاًل ع ــة، فض الديمقراطي

ــة. ــى الهوي ــة عل ــارة والمحافظ ــظ الحض ــل حف ــن أج ــة م التنمي
فمتى تزرع بذور ربيع عربي يزهر عداًل وحرية ومساواة في الحقوق والواجبات؟!
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