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ملخص

ــد  ــقطت بع ــي س ــة الت ــة العربي ــي األنظم ــا ف ــس ديمقراطًي ــكرًيا ولي ــالمًيا أو عس ــل إس ــاذا كان البدي لم
ثــورات الربيــع العربــي؟ تكمــن مشــكلة البديــل الديمقراطــي، قبــل الربيــع العربــي، فــي أنــه لــم يقــدم 
ــة واتســاع النطــاق. وعلــى الرغــم مــن  ــة والمرون ــا يتصــف بالفاعلي ــا، وال انتظــم تنظيًم مشــروًعا مكتوًب
ــا  ــي، إاّل أّنه ــع العرب ــورات الربي ــد ث ــات بع ــاء التنظيم ــاريع وإنش ــة المش ــي قامــت لكتاب ــاوالت الت المح
ــعب  ــات الش ــن والءات مكون ــتقطاب بي ــدة االس ــادة ح ــة وزي ــى المرون ــا إل ــا الفتقاره ــارت تدريجيًّ انه
نفســه. مــا اســتبعد البديــل الديمقراطــي عــن المنافســة، بعدمــا طرحــت تلــك الثــورات، مشــكلة البديــل 
مــن أنظمــة االســتبداد والفســاد العربيــة. ومــع أّن الترجيحــات المتبصــرة تتوقــع أن يكــون البديل إســالمًيا 
أو عســكرًيا، إاّل أننــا ســندرس هنــا إمكانيــة انتظــام القــوى الديمقراطيــة والمدنيــة والليبراليــة والعلمانيــة 

فــي جســد سياســّي مــا؛ حتــى تطــرح تعاونهــا المنظــم بديــاًل منافًســا مــع البــدالء اآلخريــن.
ــاري  ــي واليس ــار القوم ــن التي ــف ع ــي مختل ــي ديمقراط ــار وطن ــود تي ــث وج ــرض البح ــذا يفت وهك
ــة  ــزاع الحري ــت انت ــا حاول ــر، عندم ــل تعبي ــه أفض ــي عن ــع العرب ــورات الربي ــرت ث ــد عب ــالمي. وق واإلس
والكرامــة والديمقراطيــة فــي كّل بلــد علــى حــدة. ولكنــه تيــار يتصــف بالتفــكك؛ ألنــه غيــر متعيــن فــي 
حــزب أو تنظيــم أو شــبكة تعــاون أســوًة بالتنظيمــات القوميــة واإلســالمية واليســارية. لهــذا فهــو مبعثــر 
بيــن األنظمــة العربيــة المســتبدة والفاســدة بحجــة اإلصــالح؛ وبقايــا اليســار بشــقيه القومــي واألممــي، 
واإلســالم السياســي المعــادي للتحــول الديمقراطــي؛ أو فــي المراهنــة علــى المجتمــع الدولــي للتدخــل 

ــق  ــة دمش ــفة بجامع ــم الفلس ــة اآلداب قس ــن كلي ــازة م ــل إج ــوري، يحم ــث س ــب وباح كات
عــام 2002، شــهادة دبلــوم فلســفة مــن جامعــة دمشــق عــام 2003، ماجســتير فــي الفلســفة 
اختصــاص إبيســتمولوجيا عــن أطروحــة »الفرضيــة فــي الفيزيــاء الكموميــة« عــام 2012 جامعــة 

دمشــق.

شوكت غرز الدين
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ــق مطامحــه. وهــو  ــة لتحقي ــوش العربي ــة علــى الجي ــي المراهن ــة؛ كمــا ف ــة وفــرض الديمقراطي والوصاي
ــارات  ــن التي ــا بي ــا زال ضائًع ــد، وم ــل بع ــم فاع ــى تنظي ــول إل ــم يتح ــه ل ــده؛ لكون ــره بي ــر قب ــذا يحف به

ــرى. األخ
ســيحاول البحــث دراســة مشــكلة التنظيــم هــذه علــى أنهــا واحــدة مــن مشــكالت البديــل الديمقراطــي 

الكثيــرة، ال االكتفــاء بتحليــل العقبــات التــي تقــف إزاء إنشــائه أو مــا يترتــب علــى ضعفــه مــن نتائــج.
ــع  ــاول وض ــي، وتتن ــع العرب ــل الربي ــى قب ــن؛ األول ــث طريقي ــلك البح ــكلة س ــذه المش ــة ه ولدراس
ــات  ــكيل تنظيم ــاوالت تش ــدرس مح ــي، وت ــع العرب ــد الربي ــرى بع ــي ككل. واألخ ــل الديمقراط البدي
جديــدة. عّلنــا نجــد التشــابهات والقواســم المشــتركة واالختالفــات التــي قــد تســاعد فــي إضــاءة بعــض 
جوانــب مشــكلة البديــل الديمقراطــي إلبــراز الــدور الوظيفــي الــذي يمكــن أن يؤديــه فــي عمليــة التحــول 

ــة وترســيخها فــي البلــدان العربيــة. إلــى الديمقراطي
ــداع  ــابقة، وإب ــة الس ــات الديمقراطي ــن التنظيم ــًرا م ــي كثي ــع العرب ــاوز الربي ــى تج ــارة إل ــدر اإلش وتج
أشــكال جديــدة مــن التنظيمــات. فالتنظيمــات الديمقراطيــة كانــت ضعيفــة قبــل الربيــع العربــي، وانتظمت 

بعــده فــي تشــكيالت جديــدة، لتعــود وتضعــف مــن جديــد، وتظــل المشــكلة راهنــة.

كلمــات مفتاحيــة: التعــاون الفاعــل المــرن الواســع النطــاق. البديــل الديمقراطــي. التيــار الوطنــي 
الديمقراطــي. الربيــع العربــي. انقالبــات الوصايــة العســكرّية Guardian. اإلســالم السياســي. صــراع األجنحة. 

ــة. ــة العميق الدول

ا: محاوالت تنظيم البديل الديمقراطي بعد الربيع العربي
ً
ثالث

1 - المجالس الوطنية والعسكرية في ليبيا وسورية
أ- تداخل التنظيمات في سورية

ب- المجلس االنتقالي الليبي والجيش الليبي

رابًعا: انقالبات الوصاية العسكرية
1 - موجة الربيع العربي األولى في مصر

أ- مشكلة اإلخوان المسلمين
ب- انقالب الوصاية العسكرية في مصر

2 - موجة الربيع العربي الثانية
أ- انقالب الوصاية العسكرية في الجزائر

ب- انقالب الوصاية العسكرية في السودان

خاتمة

المراجع والمصادر

المحتويات

: مقدمة
ً

أوال

ثانًيا: حالة البديل الديمقراطي قبل الربيع العربي
1 - تحديدات أولية

أ- ما البديل الديمقراطي؟
ب- لماذا المفاضلة بين البدائل؟

ت- ما مشكلة البديل الديمقراطي؟
ث- ما الربيع العربي؟

2 - ضعف البديل الديمقراطي
أ- تفسير ضعف البديل الديمقراطي

ب- مشكلة الفصل بين المفاهيم المترابطة
3 - احتكار األنظمة العربية جميع شبكات التعاون

أ- مصدر قوة األنظمة العربية
ب- نقطة ضعف األنظمة العربية

ت- حصيلة احتكار األنظمة العربية شبكات التعاون
ث- مقارنة بين البدائل

4 - في ضرورة البديل الديمقراطي
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مشكلة البديل الديمقراطي في الربيع العربي

: مقدمة
ً

أوال

تبلــورت فــي ماضــي العالــم العربــي الحديــث ثــالث نزعــات هــي، القوميــة واإلســالمية واليســارية. ولكــن 
فــي حيــن أنشــأت هــذه التيــارات تنظيماتهــا وأحزابهــا وأنظمتهــا الفاعلــة لتكــون رأس حربــة لتياراتهــا، ظــل 
تيــار رابــع هــو التيــار الديمقراطــي مــن دون مشــروع متكامــل ومكتــوب، ومــن دون تنظيــم فاعــل. ومــا زال 

منثــوًرا بيــن التيــارات. 
وبالعــودة مئــة ســنة إلــى الــوراء، نجــد أن االســتقالل هــو مــا كان علــى جــدول األعمــال فــي بداياتهــا. ومــع 
ــا  ــرح علين ــة 67 ُط ــع هزيم ــدة. ولكــن م ــى الوح ــا إل ــدول أعمالن ــول ج ــة تح ــة الثاني انتهــاء الحــرب العالمي
الجهــاد والدولــة اإلســالمية ليكونــا جــدول أعمــال الشــعوب العربيــة. أّمــا مــع بدايــة األلفيــة الثالثــة فاســتمر 

الجهــاد متحــواًل إلــى إرهــاب دولــي تنافســه مشــاريع إصــالح األنظمــة العربيــة.
غيــر أنــه مــع الربيــع العربــي أظهــرت الشــعوب العربيــة توقهــا إلــى التحــول الديمقراطــي ضمــن بلدانهــا 
ــة،  ــعوب العربي ــال الش ــدول أعم ــى ج ــي عل ــول الديمقراط ــي التح ــع العرب ــع الربي ــد أن وض ــب. وبع فحس
أعطــى زخًمــا كبيــًرا للتيــار الديمقراطــي. ولكــن لألســف لــم يكــن التيــار الديمقراطــي قــد كتــب مشــروعه 

وتحــول إلــى حــزب كبيــر بعــد! 
ــل الديمقراطــي وهــي ضعــف تنظيمــه، أو  مــن هــذا المدخــل ســنبحث فــي واحــدة مــن مشــكالت البدي
افتقــاره إلــى شــبكة تعــاون تنتظــم فيهــا قــوى المجتمــع المدنــي والمعارضــة السياســية الديمقراطيــة والليبرالية 

قبــل الربيــع العربــي وبعــده.
1 - مشكلة البحث 

تتعين مشكلة البديل الديمقراطي في غياب تنظيم له، وغياب مشروعه المكتوب أيًضا.
كان مــن الشــروط الوجوديــة الســتمرار األنظمــة العربيــة المســتبدة والفاســدة قبــل الربيــع العربــي، عــدم 
ــة تشــترط  ــة كانــت الشــروط الوجودي ــل ديمقراطــي. ولكــن فــي الجهــة المقابل إتاحــة الفرصــة لتشــكل بدي
علــى التغييــر الديمقراطــي أْن يشــكل بديــاًل مــن هــذه األنظمــة. ولهــذا رأينــا المحــاوالت الضعيفــة لتشــكيل 
بديــل ديمقراطــي. أّمــا بعــد الربيــع العربــي فاســتمرت األنظمــة فــي إضعــاف تنظيمــات البديــل الديمقراطــي، 
وســاعدها فــي ذلــك التنظيمــات اإلرهابيــة والجيــوش العربيــة والمجتمــع الدولــي. ولهــذا فشــلت الشــبكات 

الجديــدة جميعهــا التــي كان مــن المفتــرض أن تصبــح بديــاًل ديمقراطًيــا.
لمــاذا نضــع مشــكلة البحــث فــي تنظيــم التيــار الديمقراطــي ال فــي قمــع األنظمــة، وال بالتدخــل الدولــي 
ــي،  ــع الموضوع ــتوى الواق ــتويات؛ مس ــة مس ــى ثالث ــد عل ــع يمت ــا أن الواق ــا الحظن ــادة؟ ألنن ــي الع ــا ه كم
ومســتوى الواقــع الذاتــي، ومســتوى ثالــث بينهمــا يشــتبك معهمــا. فهنــاك مشــكالت موضوعيــة كاألنظمــة 
والمجتمــع الدولــي، لكــن هنــاك مشــكالت ذاتيــة أيًضــا يختــص بهــا التيــار الديمقراطــي، وهنــاك مشــكلة بيــن 
الواقعيــن هــي مشــكلة تنظيــم القــوى الديمقراطيــة. كمــا أّن إســقاط بعــض األنظمــة العربيــة ابتــداًء بالعــراق 
2003 ثــم ليبيــا واليمــن، علــى الرغــم مــن اختــالف اإلســقاط وأوضاعــه، لــم يــأت بالبديــل الديمقراطــي. 

كمــا أّن انحيــاز الجيــش التونســي والمصــري إلــى المتظاهريــن لــم يمنــع اإلســالم السياســي مــن أن يكــون 
بديــاًل، ولــم يمنــع أيًضــا أن يقــوم الجيــش بانقــالب الوصايــة علــى التحــول الديمقراطــي فــي مصــر والجزائــر 
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والســودان. كمــا أن انقســام الجيــش الليبــي واليمنــي لــم يصــّب فــي التحــول الديمقراطــي. إضافــة إلــى أن 
ــدد  ــي، ب ــوري والبحرين ــعبين الس ــى الش ــة عل ــوش خارجي ــة جي ــي بمعي ــوري والبحرين ــش الس ــوم الجي هج

إمــكان االنتقــال الديمقراطــي فــي هذيــن البلديــن.
فمــا وضــع شــبكات التعــاون قبــل الربيــع العربــي وبعــده؟ ولمــاذا كانــت بهــذا الضعــف؟ ومــا إمكانيــة بنــاء 
شــبكات تعــاون اآلن بعــد انهيــار شــبكات مــا بعــد الربيــع العربــي؟ تلــك هــي األســئلة التــي يحــاول البحــث 
اإلجابــة عنهــا؛ لجعــل وظيفــة تلــك الشــبكات متابعــة التحــول الديمقراطــي مــن جهــة، وتكويــن بديــاًل عــن 

األنظمــة األوتوقراطيــة مــن جهــة أخــرى.
2 - أهداف البحث

تقويــة البديــل الديمقراطــي بتحديــد أولوياتــه التنظيميــة وعالقاتهــا، وليــس لفهــم مشــكلته فحســب، ولكــن 
لتقديــر مــا قــد يحملــه المســتقبل لــه مــن معوقــات للمســاهمة فــي إنجــاز التحــول الديمقراطــي.

3 - أهمية البحث

ــة شــبكات التعــاون كان مــن األســباب  ــكار األنظمــة العربي ــي التقــاط أن احت ــة ف ــة المعرفي تكمــن األهمي
الرئيســة الســتمرارها، ولغيــاب البديــل الديمقراطــي حتــى اآلن. أّمــا األهميــة العمليــة فتنبــع مــن كونــه بحًثــا 
جديــًدا يؤســس النتظــام التيــار الديمقراطــي والديمقراطييــن فــي شــبكة تعــاون فاعلــة ومرنــة وواســعة النطاق. 
ــار ديمقراطــي منتشــر فــي  ويبيــن صفــات هــذه الشــبكة أو هــذا التنظيــم. ولهــذا يفتــرض البحــث وجــود تي
المجتمــع المدنــي والليبرالــي يضمــن حقــوق اإلنســان وحريــة اعتقــاده، ولكنــه غيــر متحــد أو مفــروز بعــد.

4 - فرضية البحث

إن عــدم قــدرة الديمقراطييــن علــى إنتــاج شــبكات تعــاون بديلــة أو منافســة، أو حتــى مشــاركة، أدى إلــى 
هزيمــة الربيــع العربــي هزيمــة مأســاوية.

ــا مــا دام الوضــع علــى مــا هــو عليــه مــن انحطــاط بــال قعــر.  وســيظل مشــروع إنتــاج شــبكة تعــاون راهنً
وســتتحقق هــذه الدراســة مــن فرضيــة أّن غيــاب شــبكة التعــاون الديمقراطيــة أطــال بعمــر بعــض األنظمــة، 
وســاهم فــي أْن تــؤول مقاليــد الحكــم إلــى الوصايــة العســكرية أو إلــى اإلســالم السياســي، وأن مهمــة إنتــاج 
شــبكة تعــاون ديمقراطّيــة مــا زالــت راهنــة أمــام قــوى المجتمعــات العربّيــة التــي تطمــح إلــى الحفــاظ علــى 

أوطانهــا أو بلدانهــا أرًضــا وشــعًبا، لتضعهــا فــي ســيرورة الديمقراطيــة.
5 - التصور المفاهيمي ومؤشرات البحث

ثــورات الربيــع العربــي هــي ثــورات وطنيــة ديمقراطيــة. وليســت ثــورة قوميــة ديمقراطيــة لتحقيــق الوحــدة 
ــن  ــر م ــتغلوها أكث ــالميين اس ــن واإلس ــة. إاّل أّن القوميي ــة الخالف ــق دول ــالمية لتحقي ــورة إس ــة، وال ث القومي
ــي  ــت ف ــا ضح ــة. كم ــة والديمقراطي ــة والكرام ــة بالحري ــعوب العربي ــا الش ــت فيه ــد طالب ــن. وق الديمقراطيي
ســبيل مســاواتها بالحقــوق والكرامــة. إّن انتظــام شــتات التيــارات الديمقراطيــة فــي تنظيــٍم ضمــن كل بلــد هــو 

الخطــوة األولــى إلنجــاز التحــول الديمقراطــي وترســيخه.
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مشكلة البديل الديمقراطي في الربيع العربي

تــم االعتمــاد علــى مؤشــرات البحــث التــي اســتخدمها مجموعــة مــن الباحثيــن فــي بحــث »تفســير العجــز 
الديمقراطــي فــي الوطــن العربــي«، مثــل مؤشــر »نظــام الحكــم«، ومؤشــر »دار الحريــة«.

6 - منهجية البحث

تــم تبنــي طريقــة تحليــل ثنائيــة تجمــع بيــن التحليــل الوصفــي والتحليــل البنائــي مًعــا، علــى مســتوى العالم 
ــي الديمقراطــي.  ــم الوطن ــاب التنظي ــه منفــردة خاصــة. وقــد جمــع بينهمــا مشــكلة غي ــي عامــة، وبلدان العرب
وتــم اختيــار مصــر والجزائــر والســودان النقالبــات الوصايــة العســكرية، وســورية واليمــن وليبيــا والعــراق 
الختــالف األوضــاع وتشــابه النتائــج، وتونــس ومصــر لإلســالم السياســي واإلشــارة إلــى البحريــن ولبنــان؛ 
إذ إن األولــى أفشــلتها الســعودية، والثانيــة أفشــلتها إيــران. أّمــا اإلشــارة إلــى دول الخليــج فكانــت لعــدم قيــام 
ثــورات فيهــا باســتثناء العــراق والبحريــن. وأحياًنــا ال يلتقــط النمــوذج العــام بعــض البلــدان، ومنهــا ال يشــملها 

النمــوذج الخــاص لــكل بلــد علــى انفــراد.
7 - التحليل والنتائج واالستنتاجات

كان تنظيــم البديــل الديمقراطــي ضعيًفــا قبــل الربيــع العربــي؛ بســبب عوامــل موضوعيــة تعــود إلــى اســتبداد 
األنظمــة العربيــة واحتكارهــا شــبكات التعــاون كافــة؛ وعوامــل ذاتيــة رأت فــي ضعــف التنظيــم ونســبية الثقافة 

وخصوصيتهــا ونفورهــا مــن الديمقراطيــة وغيــاب الطبقــة البرجوازيــة المعوقات األســاس.
ــة والعســكرية  ــي، كالمجالــس الوطني ــع العرب ــدة بعــد الربي ــة تنظيمــات جدي ــارات الديمقراطي خلقــت التي
ــة  ــا الفاعلي ــن هم ــات بصفتي ــذه التنظيم ــت ه ــخ، واتصف ــس المحلية...إل ــيقيات والمجال ــة والتنس واالنتقالي

ــة. ــة السياس ــا ممارس ــي تتطلبه ــة الت ــدت المرون ــا افتق ــرة، ولكنه ــداد الكبي واألع
فشــلت هــذه التنظيمــات الجديــدة لشــدة القمــع والتنكيــل، وكانــت وراء هزيمــة الربيــع العربــي. وأتاحــت 
بفشــلها الفرصــة لإلســالم السياســي أن يكــون بديــاًل مــن األنظمــة الســاقطة فــي تونــس ومصــر، وانقالبــات 
الوصايــة العســكرية فــي مصــر والســودان والجزائــر. وبمــا أن الربيــع العربي يصــب فــي التحــول الديمقراطي، 
فــإن النتائــج كانــت تعانــد وتعرقــل التحــول الديمقراطــي بغيــاب أي بديــل ديمقراطــي عــن ســاحة المنافســة. 
وبعــد البحــث فــي الواقــع الموضوعــي والذاتــي ومــا بينهمــا، تبيــن أّن تنظيــم البديــل الديمقراطــي فــي شــبكة 
تعــاون فاعلــة ومرنــة وواســعة النطــاق هــو مــا يجعــل منــه منافًســا مــع المنافســين اآلخريــن، وربمــا يجعــل 

منــه أيًضــا بديــاًل مرموًقــا مــن األنظمــة المســتبدة والفاســدة.
ثانًيا: حالة البديل الديمقراطي قبل الربيع العربي

1 - تحديدات أولّية

ــكلة  ــول مش ــث ح ــدور البح ــي ي ــاس، ولك ــل كل التب ــى نزي ــم، حت ــود بالمفاهي ــد المقص ــن تحدي ــّد م ال ب
ــة. ــة ال مجهول معلوم
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أ- ما البديل الديمقراطي؟

ُيقصــد بالبديــل الديمقراطــي التنظيــم الفاعــل، صاحــب المشــروع المكتــوب الــذي يشــكل نقيًضــا ألنظمــة 
االســتبداد والفســاد العربيــة فــي كل بلــد علــى حــدة. وهــو حصيلــة تنظيــم تعــاون قــوى المجتمــع المدنــي 
وحقــوق اإلنســان والقــوى الديمقراطيــة والعلمانيــة والليبراليــة مجتمعــة. فـ«المعضلــة المركزيــة للدمقرطــة 
فــي الوطــن العربــي تكمــن فــي متانــة األنظمــة االســتبدادية ومصــادر قوتهــا، وهــو وضــع شــاذ، إذا أخذنــا فــي 

الحســبان غربــة الدولــة والمعارضــة الواســعة لالســتبداد والســيطرة األجنبيــة«(1).
ــة الديمقراطيــة، وكذلــك الدولــة اإلســالمية  البديــل وطنــي ال قومــي؛ ألّن الوحــدة القوميــة أكلــت الوطني
ــداف  ــي األه ــابهين ف ــن متش ــاون بي ــبكة تع ــي ش ــل ف ــذا البدي ــيتعين ه ــة. وس ــة الديمقراطي ــت الوطني أكل
ومتعاونيــن فيمــا بينهــم لتحقيــق أهدافهــم، وتلقــف أي تراجــع لألنظمــة العربيــة المســتبدة. أّمــا حــدود البديــل 
الديمقراطــي الجغرافيــة فهــي حــدود دولتــه الوطنيــة. وســتكون ســيادته مــن ســيادة شــعبه فحســب، ال مــن 
ــم وال  ــم وال إثنياته ــعبه ال ثقافاته ــية ش ــي جنس ــه، ه ــه أو دولت ــتكون وطنيت ــلمين. وس ــرب والمس ــيادة الع س
طوائفهــم. )الوطنيــة الســورية هــي الجنســية الســورية، والوطنيــة المصريــة هــي الجنســية المصريــة، والوطنيــة 
الجزائريــة هــي الجنســية الجزائرية...إلــخ،(. وظيفــة البديــل الديمقراطــي هــي العمــل علــى تحقيــق المواطنــة 
ــه المشــروع القائــم  ضمــن دولــة القانــون والمؤسســات والدســتور؛ أي إقامــة دولــة لمواطنيهــا جميعهــم. إّن
ــات، وفصــل الســلطات والقضــاء المســتقل. وألّن البديــل  ــروة واالنتخاب ــداول الســلطة، وتقاســم الث علــى ت
الديمقراطــي فــي حاجــة إلــى ديمقراطييــن أفــراًدا أكانــوا أم منظمــات، فهــو حصيلــة تعــاون وتحالــف وعقــد 
ــه  ــن. وعلي ــة والعلمانيي ــة والمعارضــة السياســية الديمقراطي ــة الليبرالي ــي والنخب ــن كــوادر المجتمــع المدن بي
الحــذر مــن التحالــف مــع اإلســالم السياســي، ومــع الجيــش، ومــع الخــارج، ومــع األنظمــة، ألنهــم جميًعــا 
ــر فاعــل لمــا احتاجــت  ــل الديمقراطــي غي ــو كان البدي ــه، ويعملــون علــى تشــتيته. ول يعيشــون علــى إضعاف
ــن  ــراس اإلرهابيي ــة، واستش ــالت الدولي ــة والتدخ ــن األنظم ــع م ــذا القم ــى كل ه ــي إل ــع العرب ــورات الربي ث

ــة الجيــوش. ووصاي
ب- لماذا المفاضلة بين البدائل؟

أظهــر الواقــع أّن البديــل مــن األنظمــة العربيــة، فــي حــال اســتمرار تشــتت البديــل الديمقراطــي، ســيكون 
واحــًدا مــن أربعــة؛ إمــا األنظمــة نفســها بعــد إعــادة تدويرهــا، أو اإلســالم السياســي، أو وصايــة الجيــش، أو 

الوصايــة الدوليــة. وربمــا ســيكون البديــل هــؤالء األربعــة مجتمعيــن أو خليًطــا منهــم.
والمفاضلة هنا ألسباب عديدة:

ــي  ــي ف ــع العرب ــاق الربي ــع انبث ــة م ــعوب العربي ــاس للش ــب األس ــو المطل ــي ه ــل الديمقراط 1 - ألن البدي

ــا شــعبًيا يطالــب بالدولــة اإلســالمية، وال  الدرجــة األولــى؛ فلــم نجــد فــي موجتــي الربيــع العربــي مطلًب
ــة  ــات عســكرّية أو بوصاي ــوا بانقالب ــة، وال رأى المتظاهــرون فــي اإلســالم حــاًل، وال طالب ــة القومي بالدول
دوليــة. إنمــا اقتصــرت المطالبــات علــى إســقاط األنظمــة والحريــة والكرامــة. وظنــت الشــعوب العربيــة 

ــقاط األنظمــة.  ــد إس ــا بع ــيكون تلقائًي ــة س ــى الديمقراطي أّن التحــول إل
ــة  ــي، ترجم ــن العرب ــي الوط ــي ف ــز الديمقراط ــير العج ــرران(، تفس ــي )مح ــمير المقدس ــدوي، س ــم الب (1)  إبراهي

حســن عبداللــه بــدر، ط1، )بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2011(، ص75.
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مشكلة البديل الديمقراطي في الربيع العربي

2 - تحقــق الديمقراطيــة نمــو البــالد، إذ بينــت الدراســات »أّن األنظمــة الديمقراطيــة قــادرة أكثــر علــى معالجة 
ــاواة،  ــدم المس ــن ع ــد م ــي الح ــاهم ف ــى، وتس ــوًرا أعل ــع أج ــا تدف ــارة، وأنه ــة الض ــات االقتصادي الصدم

وتشــجع االســتثمار والتعليــم، وهــو مــا يمكــن أن يقــود إلــى تحقيــق النمــو الطويــل المــدى«(2). 
3 - تضمــن الديمقراطيــة عــدم إعــادة إنتــاج األنظمــة العربية بلبوس آخر إســالمي أو عســكري بالدرجــة الثالثة.

ت- ما مشكلة البديل الديمقراطي؟

ــف  ــاون وتحال ــم وتع ــكلة تنظي ــنختار مش ــي س ــل الديمقراط ــا البدي ــرة عاناه ــكالت كثي ــن مش ــن بي م
ــا. ــها هن ــا لندرس ــم بعًض ــن بعضه ــن بي الديمقراطيي

تفتــرض هــذه الدراســة أّن ثــورات الربيــع العربــي هــي ثــورات وطنّيــة ديمقراطّيــة، علــى الرغــم مــن التأثيــر 
ــى  ــالميين، وعل ــن واإلس ــد القوميي ــو عن ــايكس بيك ــدود س ــر ح ــل بكس ــد األم ــا، وتجدي ــا بينه ــادل فيم المتب
الرغــم مــن المشــاركة الواســعة لإلســالميين فيهــا. ومــع أن بعــض الباحثيــن مــن ذوي الميــول الديمقراطيــة 
ــع  ــة المجتم ــة، أو بأولوي ــن الديمقراطي ــة م ــة العربي ــور الثقاف ــرب، أو بنف ــط والح ــات بالنف ــددوا العقب ــد ح ق
ــاون  ــف وتع ــة تحال ــنرى أهمي ــا س ــخ، إاّل أنن ــبقة للديمقراطية...إل ــروًطا مس ــا ش ــة بوصفه ــي والليبرالي المدن

الديمقراطييــن مــع بعضهــم فــي المنافســة علــى البديــل، والمســاهمة فــي تقويــض االســتبداد والفســاد.
ث- ما الربيع العربي؟

ــر  ــنوات العش ــالل الس ــة خ ــعوب العربي ــورات الش ــات وث ــات وانتفاض ــي احتجاج ــع العرب ــد بالربي يقص
ــاز باالســتقالل، والنصــف الثانــي بالوحــدة  ــة. فــإذا كان النصــف األول مــن القــرن العشــرين قــد امت الماضي
ــن  ــالح م ــة باإلص ــة الثالث ــن األلفي ــى م ــنوات األول ــر س ــا، والعش ــالمية ثانًي ــة اإلس ــاد والدول ــم بالجه أواًل ث
جهــة، واإلرهــاب مــن جهــة ثانيــة، فــإن الربيــع العربــي يمتــاز بالوطنيــة الديمقراطيــة. أول مــرة تشــهد البلــدان 
ــا لتعــاون أعــداد كبيــرة فــي فيســبوك، لشــبان وشــابات تشــعر باالســتياء، النتــزاع االعتــراف  العربيــة، تنظيًم
بمســاواتهم فــي الحقــوق والكرامــة اإلنســانية. فالربيــع العربــي هــو تنظيــم تعــاون هــؤالء الشــابات والشــبان 

ــا لوجــه. علــى الرغــم مــن أنهــم ال يعرفــون بعضهــم بعًضــا وجًه
ــل  ــة. مث ــب العربي ــن النخ ــي ذه ــتقرة ف ــت مس ــي كان ــات الت ــن األطروح ــة م ــي مجموع ــع العرب ــّدد الربي ب
ــن  ــي م ــور العرب ــف أن النف ــا كش ــبيتها. كم ــا ونس ــة لخصوصيته ــع الديمقراطي ــة م ــة العربي ــارض الثقاف تع
الديمقراطيــة أطروحــة كاذبــة وزائفــة، وبّيــن أالعيــب األنظمــة العربيــة فــي تعزيز ودعــم مثل هــذه األطروحات 
المزيفــة لمحاربــة الديمقراطيــة وتعزيــز االســتبداد. »إّن نظــام االســتبداد فــي الوطــن العربــي ليــس انعكاًســا 
ــديد  ــف الش ــى العن ــة إل ــاك حاج ــت هن ــا كان ــك، لم ــر كذل ــو كان األم ــة«(3). فل ــة للمنطق ــالت الثقافي للتفضي
ــل علــى العكــس مــن ذلــك فقــد  ــذي تمارســه تلــك األنظمــة للمحافظــة علــى قبضتهــا علــى الســلطة. ب ال
ــزل  ــائرية لع ــة والعش ــط الطائفي ــت الرواب ــة. فجيش ــات الثقافي ــول والنزع ــدي المي ــة بتح ــك األنظم ــت تل قام

ــي. ــي والعرب ــي واإلقليم ــم الدول ــة والدع ــوارد الهائل ــتغلة الم ــتقطب، مس ــع المس ــن المجتم ــها ع نفس

(2)  البدوي، المقدسي، ص131.

(3)  البدوي، المقدسي، ص77.
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فال يفسر النفور من الديمقراطية استمرار أنظمة القمع. كما ال يفسرها غياب الطبقة البرجوازية.
3 - ضعف البديل الديمقراطي

ــة  ــا بقــوة األنظمــة العربي ــي بالضعــف قياًس ــع العرب ــل الربي ــة مــا قب ــل الديمقراطــي فــي مرحل اتســم البدي
المســتبدة والفاســدة مــن جهــة، وبقــوة بديــل اإلســالم السياســّي المنّظــم مــن جهــة أخــرى. وهمــا معاديــان 

ــة. ــان والعلماني ــوق اإلنس ــة وحق ــي والوطني ــع المدن ــة والمجتم ــة والليبرالي للديمقراطي
أ- تفسير ضعف البديل الديمقراطي

ومــن آخــر األبحــاث التــي أكــدت هــذا الضعــف، وُنِشــرت مــع بدايــة الربيــع العربــي فــي محاولــة تفســير 
عجــز الديمقراطيــة، نجــد بحــث »تفســير العجــز الديمقراطــي فــي العالــم العربــي« الــذي قــام بــه مجموعــة 
الباحثيــن. وعلــى الرغــم مــن أّن الكتــاب لــم يهتــم بمشــكلة بحثنــا هنــا؛ أي التحــول الديمقراطــي والبديــل 
ــز علــى العجــز الديمقراطــي فحســب، وعــزا أســباب هــذا العجــز مثــل فرانســيس  ــه رّك الديمقراطــي، إاّل أّن
فوكويامــا إلــى النفــط والحــروب(4) البينيــة والخارجيــة وال ســّيما »الصــراع العربــي اإلســرائيلي«(5). إذ وجــد 
ــة أو  ــة بالليبرالي ــد للديمقراطي ــغال بالتمهي ــة، وأّن االنش ــع الديمقراطي ــارض م ــث ال يتع ــون أّن التحدي الباحث

بالمجتمــع المدنــي نافــٌل.
ب- مشكلة الفصل بين المفاهيم المترابطة

ــل  ــاف البدي ــم مــن دون إعــادة الوصــل بينهــا. وهــذا ســاهم فــي إضع ــن المفاهي ــى الفصــل بي ــا عل درجن
الديمقراطــي، وجعــل الديمقراطييــن متخندقيــن ضــد بعضهــم بعًضــا. كمــا أن اشــتراطات التحــول 
الديمقراطــي كانــت كثيــرة. فمــن جهــة يحتــاج إلــى تمهيــد مــن المجتمــع المدنــي، ومــن جهــة أخــرى يحتــاج 
إلــى مكتســبات الليبراليــة؛ وهكــذا قــام الفصــل بيــن الديمقراطيــة والليبراليــة والعلمانيــة والمجتمــع المدنــي 

ــل. ــد الفص ــل بع ــن دون الوص م
إن مــن النتائــج التــي توصــل البحــث إليهــا »تفســير العجــز الديمقراطــي«، نســتنتج أن البديــل الديمقراطــي 
هــو مدنــي وليبرالــي وعلمانــي مًعــا. وهــذا ألّن تقويــض األنظمــة العربيــة األوتوقراطيــة للبديــل الديمقراطــي، 

يتضمــن حكًمــا، تقويًضــا للمجتمــع المدنــي والليبراليــة والعلمانيــة.
ــي؛ إذ  ــل الديمقراط ــور البدي ــق تبل ــة تعي ــات الغربي ــض المجتمع ــور بع ــة بتط ــبق الخاص ــات الس ففرضي
ســبق الديمقراطيــة فــي الغــرب مجتمــع مدنــي قــوي وليبراليــة قويــة. ومــا زال البديــل الديمقراطــي المدنــي 
الليبرالــي العلمانــي غيــر متبلــور فــي أحــزاب أو تنظيمــات أو شــبكة تعــاون، ألّن األنظمــة العربيــة اشــتغلت 

ــّي. ــالم السياس ــي واإلس ــع الدول ــاعدة المجتم ــه بمس ــى إضعاف عل

(4)  المرجع نفسه، ص133.
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كمــا أّن اشــتراط أســبقية الليبراليــة علــى الديمقراطيــة، وأســبقية المجتمــع المدنــي علــى الديمقراطيــة فــي 
ــة؛  ــر ذي أهمي ــتراط غي ــو اش ــأي دور، ه ــي ب ــع المدن ــة للمجتم ــا األوتوقراطي ــمح أنظمته ــي ال تس ــدول الت ال
ألّن البراهيــن التــي تؤكــد أســبقية المجتمــع المدنــي للبديــل الديمقراطــي فــي العالــم العربــي، ال تأخــذ فــي 

الحســبان أوضــاع القمــع واالحتــكار.
ــى  ــل عل ــتبداد ال العم ــك االس ــى تفكي ــل عل ــو عم ــي ه ــف الديمقراط ــكلة الضع ــل مش ــى ح ــل عل فالعم
ــة إلــى حــد بعيــد، أو  ــا للدول ــا تابًع التمهيــد للديمقراطيــة. وال ســّيما أّن القطاعــات الخاصــة مــا زالــت زبوًن
أنهــا تبقــى بخــالف ذلــك قطاعــات »غيــر رســمية«، وتعمــل فــي الخفــاء لتعانــي األمريــن مــن بطــش األنظمــة.
ولعــل اإلجابــة عــن الســؤال اآلتــي، هــل يمكــن اليــوم إقامــة الفصــل بيــن الديمقراطيــة والليبراليــة، وبيــن 
ــة؟  ــة والعلماني ــن الديمقراطي ــان، وبي ــوق اإلنس ــة وحق ــن الديمقراطي ــي، وبي ــع المدن ــة والمجتم الديمقراطي
ــي،  ــا اليوم ــى جدولن ــي عل ــول الديمقراط ــروع التح ــع مش ــل، ووض ــال للفص ــأن ال مج ــليم ب ــتكون بالتس س
والخــروج مــن الدائــرة المفرغــة المتمثلــة بأيهمــا أســبق الديمقراطيــة أم المجتمــع المدنــي؟ الديمقراطيــة أم 
الليبراليــة؟ الديمقراطيــة أم العلمانيــة؟ الديمقراطيــة أم حقــوق اإلنســان؟ إن هــذه المفاهيــم مرتبطــة ببعضهــا 
بعًضــا، ومــا الفصــل بينهــا إاّل فصــاًل إجرائًيــا، ولكــن لألســف يتــم الفصــل عندنــا بــال وصــل! ولنهتــم بإنشــاء 
ــه  ــذى ب ــا يحت ــه نموذًج ــل من ــة، فنجع ــائل ديمقراطي ــي بوس ــروع ديمقراط ــم مش ــي أو تنظي ــد ديمقراط جس
ــا. ووصــل األمــر بالفكــر السياســي العربــي إلــى حــد تخويــف العالــم مــن تحــول بلدانهــم  ومنافًســا مرموًق
ــا إذا تحولــت إلــى الديمقراطيــة.  إلــى الديمقراطيــة بحجــة خــوف الواليــات المتحــدة وإســرائيل مــن بلدانن
وكأن الديمقراطيــة مثــل اإلرهــاب، ســتهدد األمــن والســلم الدولييــن، وربمــا ســتقضي علــى العالــم. وهــذه 

كلهــا حجــج واهيــة وال تصــب فــي طاحــون التحــول الديمقراطــي.
4 - احتكار األنظمة العربية جميع شبكات التعاون

سيطرت األنظمة العربّية على شعوبها ألنها ضمنت ثالثة شروط فاعلة:
أواًل- الســيطرة علــى شــبكات التعــاون جميعهــا، مثــل الجيــش واألمــن واألحــزاب واألعمــال والنخــب 
ــن  ــك م ــخ، وذل ــادات الرياضية...إل ــات واالتح ــات والجمعي ــس والمنتدي ــات والمجال ــات والتنظيم والنقاب

خــالل تعييــن المواليــن لهــا فــي هــذه الشــبكات.
ثانًيــا- منعــت وقوّضــت إنشــاء أّي تنظيمــات للتعــاون قــد تكــون مناوئــة ومنافســة أو موازيــة أو بديلــة منهــا، 
ــات  ــيقيات وصفح ــت التنس ــد تفتي ــذا نج ــة. وله ــة أم اجتماعي ــات أم اقتصادي ــك التنظيم ــت تل ــية أكان سياس
ــا  ــخ، بوصفه ــكرّية واالئتالفات...إل ــس العس ــة والمجال ــس الوطنّي ــة والمجال ــس المحلّي ــبوك والمجال فيس

شــبكات تعــاون جديــدة.
ــراك  ــن واألت ــروس واإليرانيي ــن وال ــع األميركيي ــا م ــي أيًض ــم خارج ــبكة دع ــم ش ــدت تنظي ــا- اعتم ثالًث
ــا،  ــي فعلًي ــع العرب ــا الربي ــم يطله ــي ل ــي الت ــج العرب ــع دول الخلي ــبكات م ــن الش ــاًل ع ــرائيليين، فض واإلس

ــراق. ــن والع ــتثناء البحري باس
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ت- مصدر قوة األنظمة العربية

وبهــذا ضمنــت تلــك األنظمــة ســيطرتها علــى شــبكات التعــاون الداخلــي والخارجــي. وعلــى الرغــم مــن 
التوتــرات العرضيــة أو تلــك العميقــة جميعهــا فــي العالــم العربــي، فقــد ســاعدت هــذه الشــبكات الخارجيــة 
األنظمــة فــي أوقــات حاجتهــا لهــا، فــي تقويــض التعــاون المنــاوئ لهــا، أو علــى األقــل ضمنــت عــدم وجــود 
منافــس خارجــي يــدس أنفــه فــي مســائل األنظمــة الداخليــة، كمــا ســاعدتها شــبكات التعــاون الداخليــة فــي 

مثــل هــذه الســيطرة.
ــذه  ــاء ه ــا وحلف ــن أنظمته ــة م ــعوب العربي ــت بالش ــي لحق ــاة الت ــقة والمعان ــن كل المش ــم م ــى الرغ وعل
األنظمــة وشــبكات تعاونهــا، فقــد كان العــرب غيــر قادريــن علــى تنظيــم أي معارضــة متعاونــة وفاعلــة ترقــى 
ــذه  ــل ه ــل لمث ــاج البدي ــيكون إنت ــذات س ــروط بال ــذه الش ــن ه ــا. وم ــن أنظمته ــا م ــاًل مرموًق ــون بدي ألن تك
األنظمــة، باإلصــرار علــى إنتــاج شــبكة تعــاون بيــن المعارضــة الديمقراطيــة والمجتمــع المدنــي والليبراليــة 

ــان. ــوق اإلنس ــة وحق والعلماني
ث- نقطة ضعف األنظمة العربية

ــلطة  ــت الس ــقط وتفل ــا تس ــة. فعندم ــروط الثالث ــك الش ــى تل ــض عل ــا ال تقب ــة عندم ــقط األنظم إًذا، ستس
مــن أيــدي أحــد األنظمــة، فإنهــا لــن تذهــب إلــى الشــعوب الثائــرة علــى الرغــم مــن كثــرة عددهــا ومرونتهــا 
ــود  ــذه الحش ــر؛ ألن ه ــة النظي ــتها المنقطع ــة وحماس ــة والديمقراطي ــة والكرام ــي الحرّي ــاءة ف ــاريعها البنّ ومش
والجماهيــر لــم تكــن تعــرف كيفيــة تنظيــم تعاونهــا. وبالتالــي ســتنتقل الســلطة إلــى نخبــة مــا، أو مجموعــة 
صغيــرة مــن الالعبيــن السياســيين الذيــن كانــت مدخراتهــم الوحيــدة هــي تنظيــم التعــاون الجيــد، كمــا حــدث 
فــي مصــر إبــان الثــورة وإبــان الثــورة المضــادة. فالجماهيــر العربيــة التــي خاطــرت بأرواحهــا وممتلكاتهــا، 
ــة  ــا، وال كيفي ــا بينه ــي م ــاون ف ــم التع ــة تنظي ــرف كيفي ــم تع ــا ل ــردة، ألنه ــالت والخ ــات والفض ــتقبل بالفت س
إنشــاء منظمــة فاعلــة للعنايــة بمصالحهــا. فالقيمــة المضافــة هنــا تكمــن فــي تنظيــم الســلوك الجمعــي، وجعلــه 

ــة أو تأكيدهــا أهميتهــا. ــا، ال فــي التغنــي بالفروقــات الفردّي ســلوًكا متعاوًن
ج- نتيجة احتكار األنظمة شبكات التعاون

ــة، أْن تــؤول مقاليــد الحكــم إلــى أحــد طرفيــن  وكانــت النتيجــة، فــي حــال ســقوط أحــد األنظمــة العربي
منظميــن، همــا اإلســالم السياســي، أو المؤسســة العســكرية. وقــد قوضــت هــذه األنظمــة العربّيــة أي شــبكة 
تعــاون ديمقراطّيــة، ألنهــا تخشــى علــى نفســها مــن فقــدان الســلطة لمصلحــة شــبكات التعــاون الديمقراطيــة 
المنافســة التــي مــن المفتــرض أن تكــون نقيًضــا لألنظمــة فــي الدولــة الوطنيــة والديمقراطيــة. بينمــا غضــت 

هــذه األنظمــة النظــر عــن اإلســالم السياســي ألنــه يعيــد إنتــاج النظــام القائــم المتشــابك معــه أساًســا.
ح- مقارنة بين البدائل

ــة  ــي والمؤسس ــالم السياس ــل اإلس ــا ببدائ ــة قياًس ــي ضعيف ــل الديمقراط ــاون البدي ــبكات تع ــت ش ظل
ــار الديمقراطــي،  ــر مــن التي ــر بكثي العســكرية. وعلــى الرغــم مــن أن اإلســالم السياســي تعــرض للقمــع أكث
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غيــر أنــه اســتطاع تنظيــم نفســه بدرجــة أكبــر مــن الديمقراطييــن، لينتهــز أي فرصــة للوصايــة علــى الشــعب، 
ــا.  ــاًل منافًس ــه بدي ــرض نفس وف

ولكــن مــن جهــة ثانيــة، نجــد أّن األنظمــة العربيــة قــّوت الجيــش ووضعتــه فــي خدمتهــا ليعــود إلــى »صــراع 
األجنحــة« أو إلــى »الدولــة العميقــة« فــي اللحظــات الحاســمة، وهــذا مــا يفســر دور الجيش فــي ثــورات الربيع 
العربــي، وكيــف طــرح نفســه بديــاًل. كمــا أّنهــا حاربــت اإلســالم السياســي سياســًيا، إاّل أنهــا ثبتتــه اجتماعًيــا. 
وهــي بهــذا فعلــت كمــا فعــل نظــام جمــال عبــد الناصــر كمــا يصفــه ياســين الحافــظ: »كان يحصــد اإلخــوان 

المســلمين سياســيًّا، فــي حيــن أّن سياســته التعليمّيــة والتربوّيــة كانــت تزرعهــم ثقافيًّــا وأيديولوجّيــا«(6). 
ــَم احتفــظ اإلســالم السياســي، بــل عــزز، قــواه االجتماعيــة ومواقعــه األيديولوجيــة  ــر ل وهــذا األمــر يفسِّ
ونفــوذه فــي المجتمــع. ممــا أهلــه الحًقــا، بعــد أن تراخــى الضغــط الســلطوي عليــه، والح فــي األفــق إمــكان 
ــة  ــع أّن األنظم ــة. والواق ــة العربي ــقوط األنظم ــن س ــا م ــاًل منافًس ــه بدي ــرح نفس ــة، لط ــة العربي ــقوط األنظم س
ــالمي أو  ــي اإلس ــث الماض ــة كبع ــر األيديولوجي ــض العناص ــي بع ــالم السياس ــع اإلس ــارك م ــة تتش العربي
ــة  ــة المشــتركة للديمقراطي ــة االعتقــادات، فضــاًل عــن اإلدان ــة فــي السياســة، ودوغمائي القومــي، والالعقالني
والســخرية منهــا. ومثــل هــذه العناصــر المشــتركة، وعلــى الرغــم مــن الصــراع السياســي المريــر بيــن هــذه 
العناصــر المشــتركة، إال أنهــا تفســر تعايشــها الطفيلــي أو حتــى تصالحهــا األيديولوجــي وتحالفهــا المصلحــي. 
)توظيــف النظــام الســوري لإلســالم السياســي إبــان احتــالل العــراق 2003، دولــة العلــم واإليمــان الســاداتية 
مــع نهايــة الســبعينيات إلرســاله إلــى أفغانســتان بمعيــة الســعودية، عمــر البشــير وأســامة بــن الدن بعــد حــرب 

الخليــج الثانيــة، الســعودية والوهابيــة وأســامة بــن الدن، حمــاس وقطــر... إلــخ(.
5 - في ضرورة البديل الديمقراطي

ــا؟ نعــم. ولكــن فــي الطــرف  ــة فــي كل بلــد علــى حــدة مــا زال راهنً ــاج شــبكة تعــاون ديمقراطّي هــل إنت
المعاكــس ثمــة مــن يــرى عــدم ضــرورة إيجــاد البديــل، ألنــه سيتشــكل بالســيرورة الثورّيــة نفســها، مدعميــن 
رأيهــم بقــول ينســب إلــى ميشــيل فوكــو(7): »فــي زمــن الثــورات ال مــكان للــكالم عــن ضــرورة إيجــاد البديــل 
النظــري مــن النظــام الفاســد ألن عــدم إتاحــة الفرصــة لوجــود بديــل نظــري هــو شــرط وجــودي لفســاد هــذا 
النظــام واســتمراره. لذلــك فليــس مــن واجــب أهــل الثــورة والقائميــن عليهــا طــرح البديــل مــن النظــام، وإنما 
ــا كان«. مــا يؤكــد أن  تكفــي عمليــة هــدم نظــام فاســد لخلــق بيئــة صحيــة وبصــورة تلقائيــة لتفــرز بديلهــا أًي
األنظمــة االســتبدادية ال تســمح بوجــود بديــل منهــا. فعمليــة خلــق البديــل تحتــاج إلــى بيئــة ومنــاخ صحييــن 

كــي تتبلــور، ألنهــا تنبــع مــن رحــم هــذه الثــورات وتتشــكل فــي قلبهــا.
ياسين الحافظ، الهزيمة واإليديولوجيا المهزومة، ط1، )بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، 1979(، 186.  (6)

لــم أجــد مرجًعــا لهــذا االقتبــاس عنــد ميشــيل فوكــو علــى الرغــم مــن إعــادة نشــره علــى صفحــات فيســبوك   (7)

ــا  ــد ورد أساًس ــي. وق ــع العرب ــرة للربي ــرى العاش ــبة الذك ــل بمناس ــي والبدي ــع العرب ــورات الربي ــياق ث ــي س ف
مــن دون ذكــر المرجــع عنــد كل مــن: اعتــدال الكفيــري، »تعليــق علــى مقــال )فــي ضــوء اللحظــة الســورية-

مــدارات يكتبهــا أدونيــس(«، موقــع أســرة الشــيخ صالــح العلــي، 2011/4/4، تاريــخ الزيــارة 2021/4/2 
ــؤال  ــة الس ــي لحظ ــل ه ــة، »ه ــم صالح ــد: معتص ــا عن ــع http://salehalali.com/?p=510. وأيًض ــى موق إل
فــي عالمنــا العربــي اآلن؟«، جريــدة القــدس العربــي، عــدد 2012/5/25، تاريــخ الزيــارة 2021/4/2 إلــى 

./https://www.alquds.co.uk موقــع 

http://salehalali.com/?p=510
https://www.alquds.co.uk/
https://www.alquds.co.uk/
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ــالم  ــا إس ــو إم ــل ه ــارغ. البدي ــد ف ــذا تجري ــو. وه ــول فوك ــا يق ــا كان« كم ــل »أًي ــس البدي ــع، لي ــن الواق لك
ــم  ــي تنظي ــي ف ــل الديمقراط ــاج البدي ــن إنت ــاص م ــة. إًذا ال من ــاء األنظم ــالل أو بق ــش أو احت ــي أو جي سياس
ــع  ــّد أن يكــون المجتمــع قــد مان ــورات ال تحــدث فــي الفــراغ وإنمــا فــي مجتمــع، وال ب فاعــل. كمــا أّن الث
ــن  ــا بي ــاون م ــبكة تع ــا أو ش ــا م ــق انتظاًم ــد حق ــا كان ق ــي، وربم ــع العرب ــورات الربي ــل ث ــة قب ــد األنظم وعان
جموعــه. ولكــن فــي العالــم العربــي اقتصــرت التنظيمــات الفاعلــة علــى القومييــن أواًل ثــم اليســاريين ثانًيــا ثم 
اإلســالميين ثالًثــا. فالســؤال عــن البديــل مــن أنظمــة االســتبداد والفســاد هــو ســؤال مشــروع، ألنــه يشــير إلــى 
نــوع البديــل ال إلــى انعدامــه. والمقصــود بغيــاب البديــل هــو انعــدام البديــل الديمقراطــي الوطنــي ال انعــدام 
ــا. كمــا يحمــل الســؤال اإلشــارة إلــى ضعــف وتشــتت البديــل الديمقراطــي. فعلــى الرغــم مــن  البديــل كليًّ
االختــالف فــي إســقاط بعــض األنظمــة العربيــة، إاّل أّن النتائــج كانــت متشــابهة لغيــاب البديــل الديمقراطــي 

المنظــم.
ــل  ــم فاع ــاء تنظي ــى إنش ــه عل ــك بحّث ــي، وذل ــل الديمقراط ــن البدي ــو تمكي ــث ه ــدف البح ــا أن ه وبم
ومــرن وواســع النطــاق، فــإّن مهمــة البديــل الديمقراطــي هــي إنجــاز التحــول الديمقراطــي ومــن ثــم ترســيخ 
الديمقراطيــة. وتبــدأ اســتراتيجية تمكيــن البديــل الديمقراطــي بإقامــة تنظيــم فاعــل ومــرن وواســع النطــاق. 
والجديــر بالمالحظــة أن إنجــاز التحــول الديمقراطــي يختلــف اختالًفــا كبيــًرا عــن ممارســة السياســة فــي ظــل 
نظــام ديمقراطــي، كمــا حصــل مــع »المجلــس الوطنــي الســوري« بانتخــاب رئيــس لــه كل ثالثــة أشــهر! فهــذه 

ممارســة ديمقراطيــة زائــدة عــن اللــزوم ال تحصــل عنــد عتــاة الديمقراطيــة!
ويجــب التنويــه إلــى التوظيــف المتبــادل بيــن األنظمــة واإلســالم السياســي(8). فاألنظمــة العربيــة المســتبدة 
ــن الدعــم الدولــي والمحلــي  ــم تأمي ــم ت ــم بأنهــا أهــون الشــرين، ث ــاع العال ــل اإلســالمية إلقن وظفــت البدائ
واإلقليمــي لهــا ضــد األخطــار المحتملــة علــى األمــن واالســتقرار العالميّيــن. »وتوظــف األنظمــة المســتبدة 
القســم القــوي مــن المعارضــة الراديكاليــة إلقنــاع النخبــة بــأن اســتمرارها أهــون الشــرين، ولتأميــن الدعــم 
ــة  ــالمية األنظم ــل اإلس ــت البدائ ــا وظف ــرف والفوضى«(9).كم ــّورة لـ«التط ــدات المتص ــد التهدي ــي ض األجنب
العربيــة المســتبدة إلقنــاع العالــم بمظلوميتهــا، وبأنهــا فــي حــال اســتلمت الســلطة ســتحقق الجنــة لشــعوبها، 

فــي حيــن أنهــا عــادت التحــول الديمقراطــي.
ففــي ســورية مثــاًل كان ســقوط الرقــة بيــد أهاليهــا 4 آذار/ مــارس 2013، ومــن ثــم اســتالم جبهــة النصــرة 
ــدة، مثــل الجيــش الحــر والتنســيقيات والمجالــس  ــار شــبكات التعــاون الجدي ــة انهي وبعدهــا داعــش، بمنزل
المحليــة، ألن إدارة المناطــق المحــررة كانــت مــن اختصاصهــم. ثــم صــارت بيــد »إدارة التوحــش«، وقامــت 
فيهــا إمــارة إســالمية بــداًل مــن نــواة مدنيــة ديمقراطيــة. فقــد خطــط تنظيــم القاعــدة لجبهــة النصــرة وداعــش، 
قبــل وجودهمــا بكونهــا تنظيمــات إرهابيــة، إلدارة المناطــق الســاقطة مســبًقا واســتراتيجًيا، بينمــا كان التيــار 

الديمقراطــي يخطــط لحظًيــا وتكتيكًيــا. 
ففــي عــام 2004 نشــر »أبــو بكــر ناجــي« كتابــه »إدارة التوحــش«، وهــو بمنزلــة دليــل عمــل للمجاهديــن 
ــذه  ــد ه ــي. وع ــع الدول ــيطرة المجتم ــة أو س ــيطرة األنظم ــن س ــرج ع ــي تخ ــدول الت ــق وال إلدارة المناط

ــب،  ــام الخطي ــن، هم ــر الدي ــف فخ ــي: يوس ــس ف ــش والعك ــوري لداع ــام الس ــف النظ ــاًل توظي ــع مث راج  (8)

ص35.  ،)2020( الجمهوريــة،  مركــز  الضديــة،  الصراعــات 
(9)  البدوي، المقدسي، ص78.
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مشكلة البديل الديمقراطي في الربيع العربي

ــش«(10).  ــة »إدارة التوح ــتعقب مرحل ــالمية س ــة اإلس ــوكة، وأن الدول ــة والش ــب النكاي ــة تعق ــة مرحل المرحل
كمــا نشــر »عبداللــه بــن محمــد« كتابيــن همــا »اســتراتيجية الحــرب اإلقليميــة علــى بــالد الشــام« و«المذكــرة 
ــة  ــا الطريق د فيهم ــدِّ ــذاك(11). ويح ــدة آن ــم القاع ــوادر تنظي ــن الدن، وك ــامة ب ــة أس ــتراتيجية« لمخاطب االس
الجهاديــة لالنتقــال إلــى الخالفــة اإلســالمية، واســتغالل ثــورات الربيــع العربــي، ألن الشــعوب العربيــة فــي 
رأيــه ستســتبدل شــعار »الشــعب يريــد إســقاط النظام« بشــعار »الشــعب يريــد إعــالن الجهــاد«(12). وما هــذا إاّل 
مــن فضائــل التنظيــم واإلعــداد االســتراتيجي. بينمــا افتقــر البديــل الديمقراطــي إلــى مثل هــذه االســتراتيجيات 
بفضــل غيــاب التنظيــم الفاعــل. ال يحــد ســيرورة تقــدم البديــل الديمقراطــي أكثــر مــن النقــص الملحــوظ فــي 
ــا فشــلت »إدارة التوحــش« بإقامــة الخالفــة  ــام بعمــل مشــترك. طبًع ــم والعجــز عــن القي القــدرة علــى التنظي
بفضــل التحالــف الدولــي، وحجــزت األنظمــة العربيــة مقعــًدا لهــا فــي محاربــة اإلرهــاب كالعــادة. وســتحجز 

ــا لهــا فــي التحــول الديمقراطــي أيًضــا إْن ظــل التيــار الديمقراطــي مــن دون تنظيــم. مكاًن
وحــدث مصيــر مماثــل للثــورة المصريــة عــام 2011. ومــا فعلــه التلفزيــون فــي عــام 1989 مــع 
تشاوسيســكو/رومانيا، فعلــه الفيســبوك وتويتــر فــي عــام 2011 مــع مبارك/مصــر. ســاعدت وســائل اإلعــالم 
ــي  ــاحات ف ــوارع والس ــن الناس الش ــات اآلالف م ــر مئ ــد غم ــاطها، لق ــيق نش ــى تنس ــر عل ــدة الجماهي الجدي
ــدان  ــى مي ــخص إل ــون ش ــار ملي ــإن إحض ــك، ف ــع ذل ــارك. وم ــني مب ــام حس ــوا نظ ــة وأطاح ــة المالئم اللحظ
التحريــر شــيء، والســيطرة علــى األجهــزة السياســية شــيء آخــر، فمــن أجــل األخيــرة، عليــك إيجــاد الغرفــة 
الخلفيــة الصحيحــة وهزهــا لتتمكــن مــن قيــادة الدولــة بشــكل فاعــل. وبالتالــي، عندمــا تنحــى مبــارك، لــم 
ــة  ــة كافي ــن بدرج ــتين منظمتي ــوى مؤسس ــن س ــدى المصريي ــن ل ــم يك ــراغ. ل ــلء الف ــرون م ــتطع المتظاه يس
ــي  ــوان، وف ــن اإلخ ــورة أواًل م ــاف الث ــم اختط ــا ت ــن هن ــلمين. وم ــوان المس ــش واإلخ ــالد؛ الجي ــم الب لحك

ــش(13). ــن الجي ــة م النهاي
ــا مــن أنظمــة مســتبدة وفاســدة عليــك  ــاًل ديمقراطًي لكــي تنشــئ شــبكة تعــاون تعمــل علــى أْن تكــون بدي
بثالثــة أمــور، هــي التعــاون البنـّـاء المــرن الواســع النطــاق. إّن األنظمــة العربيــة حكمــت لســنوات طويلــة ألنها 
تعاونــت وحدهــا تعاوًنــا بنّــاًء مرًنــا. وليــس ألنهــم أنبيــاء أو مــن ذوي الحــظ الجيــد. وبالفعــل إذا كان حكــم 
الشــعوب يعــزى إلــى تعاونهــا المــرن البنـّـاء الواســع النطــاق، فهــذا يقودنــا إلــى تخفيــض المزايــا الفرديــة فــي 
ــأس مــن االســتعارة مــن  المجــال السياســي، وإعــالء شــأن التعــاون الجمعــي. ولشــرح هــذه الشــروط ال ب

»يوفــال نــوح حــراري« فــي كتابــه »اإلنســان اإللــه«.
أن تكــون شــبكة التعــاون مرنــة. لــم يكــن المجلــس العســكري المصــري والجنــراالت أكثــر ذكاًء أو رشــاقة 
مــن الطغــاة القدامــى أو المتظاهريــن فــي ميــدان التحريــر. ميزتهــم تكمــن فــي التعــاون المــرن. تعاونوا بشــكل 

أبــي بكــر ناجــي، إدارة التوحــش: أخطــر مرحلــة ســتمر بهــا األمــة، مــن دون طبعــة، )مــن دون مكتــن نشــر:   (10)

ــر(، ص7. ــام نش ــن دون ع ــالمية، م ــوث اإلس ــات والبح ــز الدراس مرك
ــدة  ــة المأس ــر: مؤسس ــكان نش ــن دون م ــة، )م ــن دون طبع ــتراتيجية، م ــرة االس ــد، المذك ــن محم ــه ب عبدالل  (11)

ص4.  ،)2011 اإلســالمية، 
عبدالله بن محمد، استراتيجية الحرب اإلقليمية على أرض الشام، ورقة إلكترونية، من دون صفحات.  (12)

يوفال نوح حراري، اإلنسان اإلله تاريخ موجز للغد، ترجمة غير منشورة لعمر السعدي، ص135.  (13)
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أفضــل مــن الحشــود، وكانــوا علــى اســتعداد إلظهــار مرونــة أكبــر بكثير مــن مبــارك البليــد(14).
ــاون  ــمة للتع ــة الحاس ــى األهمي ــرة عل ــة واف ــخ أدل ــدم التاري ــاق. يق ــعة النط ــاون واس ــبكة التع ــون ش أْن تك
علــى نطــاق واســع. وقــد ذهــب النصــر بشــكل ثابــت تقريًبــا إلــى أولئــك الذيــن تعاونــوا بشــكل أفضــل فــي 
الصراعــات بيــن المجموعــات البشــرية المختلفــة. لقــد قهــرت رومــا اليونــان ليــس ألن الرومــان كان لديهــم 
ــر  ــكل أكث ــاون بش ــى التع ــن عل ــوا قادري ــم كان ــن ألنه ــع األدوات، ولك ــل لصن ــات أفض ــر أو تقني ــة أكب أدمغ
فاعليــة. علــى مــر التاريــخ، دحــرت الجيــوش المنضبطــة بســهولة الجحافــل غيــر المنظمــة، وســيطرت النخب 
الموحــدة علــى الجماهيــر غيــر المنظمــة. فــي عــام 1914، علــى ســبيل المثــال، تحكــم ثالثــة مالييــن مــن 
النبــالء والمســؤولين ورجــال األعمــال الروس بأكثــر مــن 180 مليــون مــن الفالحيــن والعمــال. لقــد عرفــت 
النخبــة الروســية كيفيــة التعــاون فــي الدفــاع عــن مصالحهــا المشــتركة، فــي حيــن أن الـــ 180 مليــون مــن عامة 
ــان أن  ــى ضم ــز عل ــة رك ــد النخب ــن جه ــًرا م ــع أن كثي ــة. والواق ــة الفاعل ــن التعبئ ــن ع ــوا عاجزي ــعب كان الش

الـــ180 مليــون شــخص فــي القــاع لــن يتعلمــوا التعــاون.
مــن أجــل القيــام بثــورة، األعــداد وحدهــا ليســت كافيــة أبــًدا. فعــادة مــن يقــوم بالثــورات هــي شــبكات 
صغيــرة مــن المحرضيــن بــداًل مــن الجماهيــر. وإذا كنــت ترغــب فــي إطــالق ثــورة، ال تســأل نفســك، »كــم 
مــن النــاس يدعمــون أفــكاري؟«، بــل اســأل نفســك، »كــم عــدد المؤيديــن القادريــن علــى التعــاون الفاعــل 
ــدة  ــلطة لم ــي الس ــل ف ــم الفاع ــم التنظي ــد أبقاه ــس. لق ــن تون ــم ع ــالميون قبضته ــت اإلس ــم يفل ــرن؟«. ل الم
عشــرة أعــوام، ولــن يســقطوا فــي نهايــة المطــاف إاّل بســبب التنظيــم المختــل. لقــد ســقط نظــام زيــن العابديــن 
بــن علــي فــي تونــس، ولــم تذهــب الســلطة إلــى بديــٍل ديمقراطــي منظــم وفاعــل. وإنمــا ذهبــت إلــى حركــة 
النهضــة. كذلــك ســقط نظــام حســني مبــارك ولــم تذهــب الســلطة إلــى الشــعب المصــري بــل إلــى الجيــش 
ــو  ــي ه ــع العرب ــى الربي ــه عل ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال ــش. والس ــى الجي ــم إل ــلمين ث ــوان المس ــى اإلخ ــم إل ث
ــرة جــًدا، ولكــن ضعــف شــبكات التعــاون أو ضعــف  ــا األســباب كثي لمــاذا؟ أي لمــاذا حــدث ذلــك؟ طبًع
ــة  شــبكة البديــل الديمقراطــي هــي الســبب. ولذلــك ذهبــت الســلطة إلــى اإلســالم السياســي أو إلــى وصاي

الجيــش فيمــا بعــد.
ــه أو  ــا أو تعطيل ــاوئ له ــاون المن ــض التع ــة لتقوي ــاوالت حثيث ــا بمح ــتبدة جميعه ــة المس ــت األنظم قام
ــة  ــتقبل أواًل، وألهمي ــر والمس ــي الحاض ــم بف ــي التحك ــاون ف ــم التع ــة تنظي ــك ألهمي ــه، وذل ــل علي التحاي
ــد أن  ــا نج ــن هن ــا. وم ــاًء ثالًث ــا وبنّ ــاون مرًن ــل التع ــة جع ــا، وألهمي ــم ثانًي ــن وعدده ــاق المتعاوني ــيع نط توس
ــا عليهــم ومســتمًرا حتــى اآلن. ففــي  النظــام الســوري قــّوض التعــاون بيــن الســوريين؛ لذلــك مــا زال متفوًق
الصراعــات البشــرية والثــورات كمــا فــي التقــدم والتحكــم، يذهــب النصــر إلــى الذيــن لديهــم قــدرة علــى 
التعــاون المــرن البنـّـاء الواســع النطــاق. فعلــى مــر التاريــخ، دحــرت الجيــوش المنضبطــة والمتعاونــة بســهولة 
ــر  ــر غي ــى الجماهي ــة عل ــدة المتعاون ــب الموح ــيطرت النخ ــة، وس ــر المتعاون ــة وغي ــر المنظم ــل غي الجحاف
المنظمــة وغيــر المتعاونــة. ومــن هنــا كان ضمــاُن عــدم التعــاون بيــن اآلخريــن هــو طريــق النصــر واالســتمرار 
ــاء الواســع النطــاق  ــم علــى التعــاون المــرن البنّ ــم الفاعــل القائ ــا أيًضــا كان التنظي ــد منافســيهم. ومــن هن عن

ــة. ضــد التنظيــم المختــل هــو الــذي ينتصــر فــي النهاي

حراري، ص136-135.  (14)
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ملف العدد: الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق - أول

مشكلة البديل الديمقراطي في الربيع العربي

قبــل الربيــع العربــي ُأســقط نظــام صــدام حســين علــى يــد التحالــف الدولــي بقيــادة الواليــات المتحــدة 
األميركيــة، ولكــن الســلطة لــم تذهــب إلــى الشــعب العراقــي بــل إلــى معارضــة نظمتهــا الواليــات المتحــدة 
األميركيــة. وُأســقط نظــام معمــر القذافــي بيــد المجتمــع الدولــي بقيــادة فرنســا بعــد الربيــع العربــي، ولكــن 
الحــرب مــا زالــت قائمــة ولــم تذهــب الســلطة إلــى المجلــس االنتقالــي الليبــي. وكذلــك ُأســقط نظــام علــي 
عبداللــه صالــح ومــا زالــت الحــرب قائمــة. ومــن الجهــة األخــرى لــم يســقط نظــام األســدين، وعلــى الرغــم 
مــن ذلــك لــم تــزل الحــرب قائمــة. وفــي موجــة الربيــع العربــي الثانيــة ســقط النظامــان الجزائــري والســوداني 

ولــم تذهــب الســلطة إلــى شــعبيهما، بــل إلــى انقالبــات الوصايــة العســكرية.
ثانًيا: محاوالت تنظيم البديل الديمقراطي بعد الربيع العربي

حاولــت المعارضــات الوطنّيــة الديمقراطّيــة بعــد الربيــع العربــي تشــكيل شــبكات تعــاون تتصــف بالفاعليــة 
والنطــاق الواســع مثــل التنســيقيات والمجالــس المحليــة والمجالــس الوطنية وهيئــات التنســيق واالئتالفات...

إلــخ، ولكنهــا كانــت عبــارة عــن تجــاوب مــع الحــدث تكتيكًيــا وليــس اســتراتيجًيا، ولــم تتصــف بالمرونــة مع 
النظــام وال المجتمــع الدولــي وال بيــن بعضهــا بعًضــا. وســيبحث هــذ الفصــل في مشــكالتها.

1 - المجالس الوطنية والعسكرية في ليبيا وسورّية

أ- تداخل التنظيمات وكثرتها في سورية

بــدأ تنظيــم التعــاون فــي ســورية بوســاطة صفحــات فيســبوك أواًل ثــم انتقــل إلــى التنســيقيات ثانًيــا. ولكنهــا 
انقســمت فــوًرا إلــى؛ »اتحــاد تنســيقيات الثــورة الســورية«(15) وإلــى »لجــان التنســيق المحليــة في ســورية«(16). 
ــادة  ــر« بقي ــش الح ــم »الجي ــوش ث ــين هرم ــق حس ــط المنش ــادة الضاب ــرار« بقي ــاط األح ــم »الضب ــر تنظي وظه
الضابــط المنشــق ريــاض األســعد، و«المجلــس الوطنــي«، و«هيئــة التنســيق الوطنيــة«، وائتــالف قــوى الثــورة 

والمعارضة«...إلــخ.
ــداف  ــي األه ــا ف ــا وتداخله ــن كثرته ــم م ــى الرغ ــن عل ــاق، ولك ــعة النط ــة وواس ــات فاعل ــي تنظيم وه
والوظائــف واألشــخاص وطــرق العمــل، إاّل أنهــا لــم تنســق جهدهــا ولــم تتوحــد فــي تنظيــم واحــد بحكــم 
الضــرورة. بــل علــى العكــس شــتتوا جهــد الســوريين للتحــول الديمقراطــي. وهــذه هــي المشــكلة نفســها فــي 
عــدم اتحــاد شــتات البديــل الديمقراطــي. وســرعان مــا تحولــت التنســيقيات والمجالــس المحليــة إلــى رديف 
للجيــش الحــر والمجلــس الوطنــي فــي البدايــة، ثــم ترادفــوا علــى االئتــالف الحًقــا، ثــم انهــاروا تدريجًيــا مــن 

جــراء حــرب النظــام وروســيا وإيــران عليهــم؛ بمعنــى فقــدوا التعــاون الفاعــل المــرن الواســع النطــاق.
ب- المجلس الوطني االنتقالي الليبي والجيش الليبي

تألــف المجلــس الوطنــي االنتقالــي فــي ليبيــا بتوافــق مجالــس البلديــة وممثلــي المناطــق المحــررة فــي 5 
نيســان/ أبريــل/2011 بقيــادة وزيــر العــدل المنشــق عــن نظــام معمــر القذافــي مصطفــى عبــد الجليــل. ونــال 

راجع اتحاد التنسيقيات https://ar.wikipedia.org/wiki/ تاريخ الزيارة 2021/4/9.  (15)

راجع لجان التنسيق المحلية https://ar.wikipedia.org/wiki/ تاريخ الزيارة 2021/4/9.  (16)

https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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اعتراًفــا دولًيــا بالتتابــع بوصفــه الممثــل الشــرعي والوحيــد لقــوى الثــورة الليبيــة. وحــدد مهماتــه فيما يأتــي(17): 
ضمان سالمة التراب الوطني والمواطنين.  .1

تنسيق الجهد الوطني لتحرير بقية ربوع الوطن.  .2

تنسيق جهد المجالس المحلية للعمل على عودة الحياة المدنية.  .3

اإلشــراف علــى المجلــس العســكري بمــا يضمــن تحقيــق العقيــدة الجديــدة للجيــش الوطنــي الليبــي فــي   .4

الدفــاع عــن الشــعب وحمايــة حــدود ليبيــا.
اإلشراف على انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبالد يطرح لالستفتاء الشعبي.  .5

تشكيل حكومة انتقالية تمهد إلجراء انتخابات حرة.  .6

تســيير وتوجيــه السياســة الخارجيــة وتنظيــم العالقــات مــع الــدول األخــرى والمنظمــات الدوليــة   .7

واإلقليميــة وتمثيــل الشــعب الليبــي أمامهــا.
اتخــذ ثالثــة مواقــف؛ فدعــا إلــى ضربــة جويــة ضــد قــوات القذافــي ومرتزقتــه مــع رفــض نشــر قــوات أجنبية 
بذريعــة أن الثــوار يغطــون مســاحة واســعة، وعندهــم مــا يكفــي لتحريــر البــالد مــن ســلطة القذافــي. ورفــض 
عــرض القذافــي بتخليــه عــن الســلطة فــي مقابــل النجــاة بنفســه مــع أفــراد عائلتــه وثروتــه مــن دون محاكمــة. 

وتعهــد باحتــرام الحقــوق الشــرعية للشــركات األجنبيــة العاملــة فــي ليبيــا وصــون اســتثماراتهم. 
كان المجلــس االنتقالــي الليبــي فاعــاًل واســع النطــاق، ولكنــه لــم يكــن مرًنــا عندمــا رفــض عــرض القذافــي. 
ــهدت  ــا ش ــا، كم ــي ليبي ــع ف ــار الوض ــع انهي ــراض، ومن ــوال واألع ــاء واألم ــظ الدم ــا حف ــتطاع وقته ــا اس فربم
األعــوام العشــرة علــى تداعــي الوضــع كلًيــا. وكان المجلــس اســتجابة لحظيــة تكتيكيــة للثــورة مــن دون عمــق 
ــة،  ــة إرهابي ــرب أهلي ــي ح ــا ف ــرعيته، ودخلن ــس ش ــد المجل ــي فق ــل القذاف ــم قت ــرد أن ت ــتراتيجي، وبمج اس

حاولــت فيهــا بقايــا الجيــش بقيــادة »حفتــر« الســيطرة علــى الوضــع ضــد الشــرعية.
ــا  ــن، وبضمه ــن الديمقراطيي ــئة بي ــات ناش ــرزت تحالف ــد ب ــل. »وق ــيكون البدي ــًدا س ــر توح ــار األكث فالتي
اإلســالميين المعتدليــن، أثبتــت أنهــا مصممــة علــى تحــدي األنظمــة االســتبدادية. وعلــى الرغــم مــن القمــع 
الوحشــي، ومحــاوالت زرع التفرقــة، فــإّن هــذه الحــركات تــزداد قــوة، وهنــاك كثيــرون يحــذون حذوهــا. وفــي 

هــذا يكمــن مســتقبل الوطــن العربــي«(18).
رابًعا: انقالبات الوصاية العسكرّية

ــل  ــي يجع ــكرّية الت ــات العس ــواع االنقالب ــن أن ــدة م ــي واح ــكرية ه ــة Guardian العس ــات الوصاي إن انقالب
الجيــش فيهــا نفســه وصًيــا علــى الشــعب وثورتــه بوصفــه قاصــًرا، لتعــود وتســتقر ســلطة الدولــة التســلطّية فــي 
يــد واحــد مــن قــادة هــذا الجيــش، كمــا حــدث فــي مصــر فــي الموجــة األولــى مــن الربيــع العربــي، والســودان 

والجزائــر فــي الموجــة الثانيــة مــن الربيــع العربــي.

(17)   راجع المجلس الوطني االنتقالي الليبي https://ar.wikipedia.org/، تاريخ الزيارة 2021/4/7.

(18)  البدوي، المقدسي، ص78.

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
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ملف العدد: الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل واآلفاق - أول

مشكلة البديل الديمقراطي في الربيع العربي

وغالًبــا مــا تعيــق هــذه الوصايــة عمليــة التحــول الديمقراطــي والسياســّي والتوجــه إلــى الحيــاة الدســتورّية 
ــاب  ــاد واالنتخ ــر واالعتق ــة التعبي ــق حري ــا تعي ــه؛ أي إنه ــعب لممثلي ــض الش ــن تفوي ــة م ــة الناتج والبرلمانّي
والتظاهــر وحكــم األغلبيــة وحــق محاســبة الحــكام، والضمانــات الدســتورية كتحديــد الحقــوق والواجبــات 
ــوم.  ــم والمحك ــى الحاك ــون عل ــيادة القان ــون وس ــام القان ــاواة أم ــلطات والمس ــل الس ــات، وفص والصالحي
ويكــرس انقــالب الوصايــة قيــم الجيــش؛ فإضافــة إلــى البيروقراطّيــة واالنضبــاط والطاعــة والــوالء للجماعــة 
ــة، تجــدر اإلشــارة إلــى  والدولــة التســلطّية واحتقــار الفرديــة فــي الجيــش، أي مــا يعــادي القيــم الديمقراطّي
ــى  ــن أفــراده، حت ــرام التضامــن الداخلــي بي ــرام القــوة بمــا هــي قــوة، واحت ــل احت ــة أيًضــا مث ــر مدنّي ــم غي قي
عنــد ارتــكاب جريمــة مــا، وكذلــك الذكوريــة واحتقــار المــرأة، والتعامــل بلغــة األوامــر، واالســتخفاف بغيــر 

العســكريين مــن المدنييــن والمثقفيــن.
والسؤال هنا هو، هل تساعد انقالبات الوصاية العسكرية في عملية التحول الديمقراطي؟

ســأل خلــدون النقيــب فــي كتابة »الدولــة التســلطية«(19) أســئلة عديــدة المتحان جــدوى وجــدارة االنقالبات 
العســكرية عموًمــا، فــي ظــل مــا ســماه »األمــن األميركــي«، بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ولكنهــا أســئلة مــا 
زالــت راهنــة لنســتلهمها فــي امتحــان جــدوى هــذا النــوع مــن انقالبــات الوصايــة العســكرية، وفيمــا إذا كانــت 

ســتصب فــي التحــول الديمقراطــي أم ال. 
أي كفــة كانــت مرجحــة قبــل انقالبــات الوصايــة العســكرية فــي مصــر والســودان والجزائــر؛ كفــة البديــل 
الديمقراطــي أم كفــة اإلســالم السياســي؟ بالتأكيــد كفــة البديــل الديمقراطــي. وربمــا يعــود الســبب لكــون نظام 
البشــير/الترابي قــّدم نفســه بديــاًل إســالمًيا قبــل الثــورة الســودانية لــوال انقــالب الجيــش عليــه. وفــي مصــر 
ــم  ــر حليفه ــوان، وكان النص ــب واإلخ ــي المنتخ ــد مرس ــس محم ــة الرئي ــد ممارس ــون ض ــر الديمقراطي تظاه
لــوال تدخــل انقــالب الوصايــة العســكري بقيــادة الجنــرال عبــد الفتــاح السيســي. وفــي الجزائــر أيًضــا كانــت 
كفــة المتظاهريــن غالبــة لــوال انقــالب الوصايــة الــذي قــام بــه الجنــرال قايــد صالــح. تبــدو انقالبــات الوصاية 

إلعاقــة عمليــة التحــول الديمقراطــي بحجــة األمــن القومــي واإلســالم السياســي والجهــادي. 
فهــل كانــت انقالبــات الوصايــة حتميــة وضروريــة لمنــع البــالد مــن الدخــول فــي المجهــول أم لمنــع البديل 
الديمقراطــي مــن الوصــول إلــى الســلطة؟ ولــو لــم يحــدث انقــالب الوصايــة العســكري مــاذا كان يمكــن أن 
يحــدث؟ هــل كان بإمــكان البديــل الوطنــي الديمقراطــي أن يصــل إلــى الســلطة بعــد حســم الصــراع لمصلحــة 
الديمقراطيــة؟ أو إلنقــاذ البــالد مــن حــرب أهليــة أو مــن كارثــة اقتصاديــة أو لحــل مــأزق عمليــة التنميــة؟ مــا 
ــا؟ ومــا عالقــة السيســي بالســعودية واإلمــارات،  ــا وإقليمًي ــة بالــدول الكبــرى دولًي ــات الوصاي عالقــة انقالب
وغــض النظــر األميركــي عــن اجتيــاح ســاحة رابعــة العدويــة؟ أو عالقــة عــوض بــن عــوف أو خليفتــه عبــد 
الفتــاح البرهــان بالســعودية واإلمــارات وإســرائيل وأميــركا؟ أو عالقــة أحمــد قايــد صالــح بالدولــة العميقــة 
وصــراع األجنحــة؟ مــا المصالــح التــي تحافــظ عليهــا انقالبــات الوصايــة العســكرية؟ طبًعــا ال نملــك أجوبــة 
عــن كل هــذه األســئلة التــي تحتــاج إلــى تفاصيــل وبحــث تفصيلــي. لكــن إثارتهــا ربمــا تجعلنــا نفكــر فــي مــا 

هــو غيــر مفكــر فيــه.

خلــدون النقيــب، الدولــة التســلطية فــي المشــرق العربــي، ط1، )بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،   (19)

ــا. ــا بعده 1991(، ص109 وم



52

الـعـدد الثـالـث
تمـوز / يوليـو 2021

1 - موجة الربيع العربي األولى في مصر

أ- مشكلة اإلخوان المسلمين في مصر

ــاز بهــا اإلخــوان. لكــن  ــات ف ــم مهــد النتخاب ــة. ث ــي البداي ــن ف ــى المتظاهري انحــاز الجيــش المصــري إل
مشــكلة اإلخــوان المســلمين تكمــن فــي االلتفــاف علــى المبــادئ الديمقراطيــة. فقالــوا بالدولــة المدنيــة أي 
ليســت علمانيــة وال عســكرية وأصــّروا علــى أّن »اإلســالم هــو الحــل« ال »الديمقراطيــة هــي الحــل«. فبعــد 
أّن وصــل اإلخــوان المســلمون إلــى الســلطة فــي مصــر بانتخابــات نزيهــة وبفــارق قليــل، ســرعان مــا فرضــوا 
ــاء  ــش والقض ــل الجي ــم، مث ــن جميعه ــون للمصريي ــرض أْن تك ــن المفت ــي م ــات الت ــى المؤسس ــم عل رؤيته

والدبلوماســية، وتناســوا الدعــم الــذي قدمــه الديمقراطيــون لهــم فــي االنتخابــات.
ب- انقالب الوصاية العسكرية في مصر

فــي 3 تمــوز/ يوليــو 2013 قــام وزيــر الدفــاع المصــري عبد الفتــاح السيســي بانقــالب الوصاية العســكرية. 
فوضــع الرئيــس محمــد مرســي فــي الســجن بذريعــة تحقيــق مطالــب المتظاهريــن. وعطــل العمــل بالدســتور. 

وعيــن رئيــس المحكمــة الدســتورية العليــا رئيًســا للبالد.
ــه مــن األفضــل  ــة »صــراع األجنحــة«(20)، أن ــى البراغماتــي وضمــن نظري ــار الديمقراطــي بالمعن ــرى التي ي
انحيــاز الجيــش إلــى المتظاهريــن، بــل طالبــوا بــه ورحبــوا بــه إن حصــل. لكــن بمعنــى التحــول الديمقراطــي 
وضمــن نظريــة »الدولــة العميقــة«(21)، خــاف التيــار الديمقراطــي والمتظاهــرون مــن الجيــش وحــذروا منــه. 
ــل أن  ــن األفض ــا م ــس. كم ــر وتون ــي مص ــا ف ــعبية كم ــب الش ــى المطال ــش إل ــاز الجي ــل أْن ينح ــن األفض فم
تحــدث انقالبــات الوصايــة فــي مصــر والجزائــر والســودان مقارنــة بويــالت انقســام الجيــش كاليمــن وليبيــا، 

أو بويــالت هجــوم الجيــش علــى المتظاهريــن كمــا فــي ســورية والبحريــن.
2 - موجة الربيع العربي الثانية في الجزائر والسودان

أ- انقالب الوصاية العسكرية في الجزائر.

فــي 2 نيســان/ أبريــل 2019 أنهــى رئيــس أركان الجيــش الجزائــري، أحمــد قايــد صالــح، مماطلــة الرئيــس 
عبــد العزيــز بــو تفليقــة بتنحيتــه اســتناًدا إلــى تظاهــرات شــعبية ونصــوص دســتورية. ثــم أجــرى انتخابــات فــي 
كانــون األول/ديســمبر 2019 وفــاز فيهــا عبــد المجيــد تبــون وهــو غيــر عســكري، ولكــن الجيــش يرضــى 

عنــه فقــد شــغل وزارات عديــدة، كمــا شــغل منصــب الوزيــر األول 2017 أيــام بــو تفليقــة.
ويحمــل انقــالب الوصايــة فــي طياتــه إمــكان قيــام ثــورة مضــادة علــى الشــعب الجزائــرّي. كمــا يحمــل 

وال سّيما صراع المؤسسة العسكرية مع مؤسسة الرئاسة، وصراع المؤسسة العسكرية فيما بينها.  (20)

ــة  ــزى الدول ــا تع ــم. وأحياًن ــش ويخلعه ــادة الجي ــاء وق ــع الرؤس ــذي يض ــي ال ــب المخف ــاس الصل أي األس  (21)

ــرائيل. ــركا وإس ــى أمي ــي إل ــم العرب ــي العال ــة ف العميق
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مشكلة البديل الديمقراطي في الربيع العربي

معنــى الوصايــة فــي هــذا االنقــالب معنييــن:
ــري لعــده الشــعب  ــد صالــح علــى الشــعب الجزائ ــة رئيــس األركان أحمــد قاي ــى األول، هــو وصاي المعن

قاصــًرا. 
المعنى الثاني، هو وصايته على الرئيس الجزائري بوصفه مريًضا.

ــوارع  ــي الش ــري ف ــعب الجزائ ــت الش ــن أثب ــي حي ــى ف ــذا أت ــة ه ــالب الوصاي ــي أّن انق ــا ه ــة هن والمفارق
ــه  ــق مطلب ــن تحقي ــرب م ــد اقت ــر، وق ــد ال قاص ــعب راش ــه ش ــابيع، أن ــبعة أس ــدار س ــى م ــاحات وعل والس
األســاس فــي عــدم ترشــح بوتفليقــة لواليــة خامســة، لتبــدأ بعدهــا عمليــة التحــول الديمقراطــي التــي ســتطال 
الجيــش نفســه لتحالفــه مــع القومييــن المتطرفيــن، ومــع التكنوقــراط، وذهابــه بعيــًدا فــي الفســاد واالحتــكار 

ــا. ــس ودعمه ــح الرئي ــل مصال وتمثي
فلمــاذا الوصايــة علــى الشــعب إًذا؟! وهــل ســيعود الجيــش الجزائــري إلــى ثكناتــه مشــكوًرا؟! وهــل علــى 
غيــر العــادة ســيدعم الجيــش الجزائــري التحــوالت الديمقراطيــة؟! إّن هــذه التســاؤالت تســتمد مشــروعيتها 
ــم  ــش، وكان أغلبه ــن الجي ــم م ــتقالل ه ــذ االس ــبعة من ــر الس ــاء الجزائ ــياق أن رؤس ــي س ــي ف ــا تأت ــن كونه م
ــر )ســتة منهــم( انتهــوا علــى  ــة رؤســاء الجزائ ــح اآلن. كمــا أّن أغلبي ــد صال رؤســاء أركان كحــال أحمــد قاي
يــد الجيــش الجزائــري غيلــة أو تنحيــة وانقالًبــا، وكان الجيــش هــو الــذي قــد دعمهــم فــي البدايــة ليصبحــوا 

رؤســاء. 
إًذا، يتدخــل الجيــش ليــس خوًفــا علــى عمليــة الديمقراطيــة المرتقبــة، بــل خوًفــا منهــا! وإذ ينــال انقــالب 
ــا لكســر حالــة الجمــود وقطــع الطريــق علــى تداعــي األمــور باتجــاه حــرب  ــا جماهيرًي الوصايــة هــذا ترحيًب
ــرة  ــه نظ ــر إلي ــا، والنظ ــعب أساًس ــة بالش ــدام الثق ــد انع ــه، يؤك ــت ذات ــي الوق ــه ف ــلطة، فإن ــى الس ــة عل أهلّي
ــه ال  ــى مــن يقــوده أو أّن ــداب أو إل ــى وصــيٍّ أو انت ــاج إل ــة تؤكــد أن الشــعب قاصــر، ويحت استشــراقّية متعالي

ــه. ــه بنفس ــادة نفس ــؤولية قي ــل مس ــتطيع تحم يس
فالجيــش تاريخًيــا يــرى أن فقــدان األمــن واألمــان وانعــدام االســتقرار ال يأتــي مــن الدولــة التســلطّية التــي 
يشــكل هــو أحــد أهــم أركانهــا، بــل يأتــي مــن الشــعب والتظاهــرات وتعــدد اآلراء واألحــزاب والتنظيمــات، 
فلكــي يتحقــق األمــن واالســتقرار، مــن منظــور الجيــش، ال بــد مــن وضــع الشــعب تحــت الوصايــة وتعطيــل 
التظاهــرات الحاشــدة. ثــم يقــوم بإشــاعة أّن هــذه الحريــات تنافــي الديــن اإلســالمي، أو أنهــا مفاهيــم غربيــة 
إمبرياليــة ورأســمالية ال تصلــح للمجتمــع العربي...إلــخ. ومــا هــذا إاّل للتأكيــد علــى جهــل الشــعب، ودس 
المغرضيــن بيــن صفوفــه؛ لتبقــى الدولــة التســلطية ونظــام حكمهــا فــي مكانــة الدولــة االجتماعّيــة والشــعبّية 

والجماهيرّيــة.
فــي الواقــع، لــم تتحــدد العالقــات المدنية-العســكرية فــي الجزائــر علــى الرغــم مــن أّنهــا تكتســب أهمّيــة 
كبيــرة. فالظاهــرة العســكرتارية ترتبــط بظهــور الجيــش المحتــرف خالًفــا لــكل األشــكال التاريخّيــة للجيــوش 
ــد  ــن ض ــن الوط ــاع ع ــألة الدف ــش بمس ــص الجي ــن يخت ــي حي ــا. وف ــيا وغيره ــة وميلش ــة ومرتزق ــن متطوع م
المحتــل الخارجــي، وال يتدخــل فــي الشــؤون المدنّيــة الداخلّيــة للبلــد فــي الغــرب، نجــد أن جيــوش المنطقــة 
علــى العكــس مــن ذلــك، تتدخــل دائًمــا فــي الشــؤون المدنّيــة الداخلّيــة، وتحــارب شــعبها بــداًل مــن محاربــة 
العــدو الخارجــي. وبــداًل مــن اإلجابــة عــن ســؤال مــا شــكل العالقــات المدنّية-العســكرّية الــذي يتوافــق مــع 
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نظــام ديمقراطــّي؟ نجــد اإلجابــات عــن ســؤال مــا شــكل العالقــات المدنّية-العســكرّية التــي تحافــظ علــى 
األمــن واالســتقرار؟ والمشــروع هنــا يكمــن فــي مطابقــة الديمقراطيــة مــع األمــن واالســتقرار.

ــم  ــع القي ــتقرار، وم ــن واالس ــم األم ــع قي ــة م ــن متوافق ــى المدنيي ــش عل ــن الجي ــة م ــات الوصائّي إّن العالق
ــن  ــتفادته م ــري واس ــعب الجزائ ــي وإرادة الش ــى وع ــان عل ــى الره ــك يبق ــلطّية. ولذل ــة التس ــة والدول القومّي
التجــارب، فــي أن يحــذر مــن انقــالب الوصايــة، وأن يقيــم عالقــات مــع الجيــش تصــب فــي مصلحــة التحول 

الديمقراطــّي.
ب- انقالب الوصاية العسكرية في السودان.

فــي 11 نيســان/ أبريــل 2019 أعلــن وزيــر الدفــاع الســوداني عــوض بــن عــوف تحــت وطــأة التظاهــرات 
الســودانية، اعتقــال البشــير، وفــرض حالــة الطــوارئ لمــدة ثالثــة أشــهر، وفتــرة انتقاليــة لمــدة عاميــن، كمــا 
شــكل مجلًســا عســكرًيا مــع ضبــاط آخريــن إلدارة البــالد. وبعــد يــوم واحــد اســتقال ليعهــد برئاســة المجلــس 
العســكري إلــى الجنــرال عبــد الفتــاح برهــان الــذي عــاد وشــكل المجلــس الســيادي الســوداني فــي المرحلــة 

االنتقاليــة وترأســه حتــى اآلن.
ليــس انقــالب الوصايــة هنــا بالمعنــى المألــوف للتخلــص مــن الحكــم القائــم بقــدر مــا هــو مخــرج. فقــد 
ــد.  ــم واح ــان رق ــدر البي ــكري يص ــس العس ــم، وإذ بالمجل ــي بيوته ــاس ف ــون الن ــات يك ــى انقالب ــا عل تعودن

ــا. ــة بالقــوى والمتظاهريــن فــإّن االنقــالب عنــده يكــون مختلًف ولكــن عندمــا تكــون الســاحات مليئ
فــي البدايــة ينظــر المتظاهــرون بعيــن الريبــة لتدخــل الجيــش، علــى الرغــم مــن أن الحســابات البراغماتيــة 
تشــجع عليــه. ولكــن اســتراتيجًيا لــم يســتبق انقــالب الوصايــة مطالب الشــعب فــي التحــول إلــى الديمقراطية. 
ــادة  ــورة مض ــس ث ــدم تكري ــي ع ــن الوع ــل يضم ــعب، فه ــي الش ــى وع ــة عل ــى المراهن ــطون إل ــل الناش ويمي

للشــعب؟ وهــل تضمــن االســتفادة مــن تجــارب الشــعوب األخــرى تعزيــز الجيــش للتحــول الديمقراطــي؟
ــة بنعــم تأتــي مــن  ــة العســكرية تحــول شــعوبها إلــى الديمقراطيــة؟ اإلجاب هــل أعاقــت انقالبــات الوصاي
الوقائــع فــي مصــر بعــد نحــو ثمانــي ســنوات علــى انقــالب الوصايــة العســكرية، ومــن الوقائــع فــي الجزائــر 

والســودان بعــد مــرور ثــالث ســنوات تقريًبــا. اللوحــة الكلّيــة هــي إعــادة إنتــاج األنظمــة القديمــة.
خاتمة

اآلن، مــا إمــكان تعــاون الديمقراطييــن تعاوًنــا فاعــاًل ومرًنــا وواســع النطــاق لمتابعــة التحــول الديمقراطــي 
بالتضــاد مــع مــا تبقــى مــن أنظمــة لــم تســقط، وأخــرى صــارت تحــت وصايــة الجيــش، وثالثــة لــم يطلهــا 

الربيــع العربــي؟
عملــت أنظمــة االســتبداد والفســاد علــى محاصــرة البديــل الوطنــي الديمقراطــي والتنكيــل بــه قبــل الربيــع 
ــا واســع النطــاق. ثــم أتاحــت لــه ثــورات الربيــع  العربــي. ولذلــك لــم يســتطع أن يشــكل تنظيًمــا فاعــاًل مرًن
العربــي أْن يشــكل تنظيمــات فاعلــة ومرنــة وواســعة النطــاق. ولكــن الخــذالن الدولــي واإلقليمــي مــن جهــة، 
والحــرب الدوليــة واإلقليميــة مــن جهــة أخــرى، إضافــة إلــى بطــش األنظمــة وبطــش التنظيمــات اإلرهابيــة، 
ــن  ــة م ــات الوصاي ــه بانقالب ــش علي ــاف الجي ــي، والتف ــول الديمقراط ــى التح ــي عل ــالم السياس ــاق اإلس ونف
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جهــة ثالثــة، كل هــذا حــال دون إنجــاز مهمــة البديــل الديمقراطــي فــي التحــول الديمقراطــي بوصفــه اســتجابة 
لفحــوى الربيــع العربــي، ومطالــب الشــعوب العربيــة فــي الكرامــة والحريــة والديمقراطيــة.

وبعــد أن أثبتنــا أهميــة تنظيــم البديــل الديمقراطــي، علينــا مقارنــة محــاوالت البديــل الديمقراطــي 
ــي  ــل الديمقراط ــم البدي ــنجد أّن تنظي ــي. وس ــع العرب ــد الربي ــه بع ــع محاوالت ــي م ــع العرب ــل الربي ــم قب للتنظي
قبــل الربيــع العربــي كان غيــر فاعــل وغيــر واســع النطــاق، ولكنــه يتصــف بالمرونــة مــع األنظمــة واإلســالم 
ــع  ــاًل وواس ــار فاع ــي ص ــع العرب ــد الربي ــا بع ــس. بينم ــى النف ــة عل ــة للمحافظ ــة الضروري ــي؛ المرون السياس
ــازل عــن  ــر مــرن. رفــض »المجلــس االنتقالــي الليبــي« عــرض القذافــي بالتن ــه غي النطــاق واالنتشــار، ولكن
الســلطة، وربمــا لــو تعامــل بمرونــة لــكان وضــع ليبيــا أفضــل ممــا صــار عليــه فيمــا بعــد. رفــض المجلــس 
الوطنــي الســوري بيــان جنيــف الداعــي إلــى تأليــف هيئــة حكــم انتقالــي، كمــا رفــض »ائتــالف قــوى الثــورة 
ــيقيات  ــت التنس ــي، ورفض ــل السياس ــى الح ــي إل ــن 2254 الداع ــس األم ــرار مجل ــورية« ق ــة الس والمعارض
الســورية الحــوار مــع النظــام أيًضــا، ورفضــت هيئــة التفــاوض تهدئــة األوضــاع فــي الغوطــة الشــرقية...إلخ، 
ــا عمــا هــو اآلن.  وربمــا لــو أبــدت هــذه التنظيمــات اســتعداًدا للتفــاوض مبكــًرا لــكان حــال ســورية مختلًف
كمــا رفــض اإلخــوان المســلمون فــي مصــر بزعامــة مرســي التفــاوض مــع الكتلــة الكبيــرة المعترضــة علــى 
أســلمة الدولــة والقضــاء والجيــش والدبلوماســية، حتــى تدخــل الجيــش بانقــالب الوصايــة 2014، ووضــع 

مرســي فــي الســجن، وأفــرج عــن مبــارك.
وهكذا، فإن تنظيم التعاون البنّاء المرن الواسع النطاق بين الديمقراطيين له أهداف ثالثة: 

1 - إنتاج البديل الديمقراطي المنافس لألنظمة الحالية.
2 - تمثيل مصلحة الشعوب العربية كما أظهرها الربيع العربي، وليس تمثياًل لنخبة من نخبه فحسب.

3 - ضمان عدم استمرار األنظمة بواقعها الحالي والتصدي للبدائل غير الديمقراطية.
ــة وكفاءتهــا ومســاواتها لغيرهــا مــن الشــعوب،  وهــذا هــو التعــاون الــذي يثبــت جــدارة الشــعوب العربي

وينجــز لهــا حلمهــا بالتحــول الديمقراطــي.
المراجع والمصادر
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