دراســـات سيـــاسيـــة وثقافيـــة
ّ
فصليــــة تصــــدر عــــن مؤسســــة ميســــلون للثقافــــة والترجمــــة والنشــــر
مجلــــة
Political and Cultural Studies

الربيع العربي بعد عشر سنوات
المسارات والحصائل واآلفاق
(الجزء الثاني)

العدد الثالث  -تموز /يوليو 2021
حوار مع :جلبير األشقر

في هذا العدد

أوراق جلسات (رواق ميسلون) الحوارية حول الربيع العربي
ملف خاص؛ تجارب نسوية خالل الربيع العربي

ملف العدد
الربيع العربي بعد عشر سنوات
المسارات والحصائل واآلفاق
(الجزء الثاني)

أوراق جلسات (رواق ميسلون)
الحوارية حول ملف الربيع العربي

حامي السماء
هذه دمشق ...الذي يحمي
سماءها متعب
والذي يحمي أرضها متعب
وفي الفراغ بين هذين أرواح
وإن لم َترها  ...تتعانق
يارا وهبي

ً
ثالثــا :جلســات (رواق ميســلون) الحواريــة حــول الربيــع العربــي
(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)
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.

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

ناصر الدين باقي

تاريخ الجلسة التوقيت
(غرينتش)

الجزائر

 5نيسان /أبريل

5

2

عبد الحسين شعبان العراق

 5نيسان /أبريل

7

3

عمر التاور

المغرب

 6نيسان /أبريل

5

4

أحمد الحاقي

المغرب

 6نيسان /أبريل

7

5

سمير ساسي

تونس

 7نيسان /أبريل

5

6

أنور جمعاوي

تونس

 7نيسان /أبريل

7

7

منصور أبو كريم

فلسطين

 8نيسان /أبريل

5

8

جلبير األشقر

لبنان

 8نيسان /أبريل

7

9

جمال نصار

مصر

 10نيسان /أبريل

5

موضوع الجلسة

مدير الجلسة

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

راتب شعبو
نور حريري
خليل الحسين
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 11نيسان /أبريل

5

مهند عبد الحميد فلسطين

10

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

7
5
7

 13نيسان /أبريل
 14نيسان /أبريل

5
5

16

ساطع نور الدين

لبنان

 14نيسان /أبريل

7

17

عبد الباسط سيدا

سورية

 15نيسان /أبريل

5

18

حازم نهار

سورية

 15نيسان /أبريل

7

سورية
سورية
سورية

11
12
13

ريم تركماني
محمد العمار
بسمة قضماني

14
15

إشراق المقطري اليمن
أبو بكر عبد الرازق السودان

يوسف فخر الدين

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

التنظيم واإلدارة التقنية للجلسات الحوارية :آالن خضركي ،شادي الشحادة

ناشــط ســوري فــي الحيزيــن المدنــي والثقافــي ،مــن مواليــد  ،1979ويقيــم فــي فرنســا.
يحمــل شــهادة جامعيــة فــي التجــارة واالقتصــاد  -اختصــاص بنــوك ومصــارف ،ولديــه خبــرة
إداريــة ومصرفيــة مــدة ً 15
عامــا.

آالن خضركي

ناشــط سياســي ومدنــي ســوري ،إجــازة فــي القانــون مــن جامعــة دمشــق ،دبلــوم فــي
حــوار الحضــارات ،دبلــوم فــي األدب الفرنســي .يعمــل كمســؤول ربــط وشــراكات فــي منظمــة
غيــر ربحيــة فــي جنيــفِّ ،
مؤســس منظمــة «زيتــون» التــي تعمــل علــى التوعيــة المجتمعيــة
لمجتمــع الالجئيــن فــي القاهــرة ،عضــو فــي مجلــس إدارة منظمــة «ســلمى» لدعــم الالجئيــن
فــي سويســرا.

شادي الشحادة
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المشاركون في الجلسات واألوراق الحوارية

ناصر الدين باقي

عبد الحسين شعبان

عمر التاور

أحمد الحاقي

سمير ساسي

أنور جمعاوي

منصور أبو كريم

جلبير األشقر

جمال نصار

أبو بكر عبدالرازق

مهند عبدالحميد

ريم تركماني

محمد العمار

بسمة قضماني

إشراق المقطري

ساطع نور الدين

عبدالباسط سيدا

حازم نهار

ليث الشبيالت

نوال الراضي
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ورقة خلفية لملف العدد الثاني من مجلة (رواق ميسلون):
الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل واآلفاق
فــي  17كانــون األول /ديســمبر  ،2010قبــل نحــو عشــر ســنوات ،أضــرم التونســي محمــد البوعزيــزي
احتجاجــا علــى الظلــم الــذي تعــرض لــه ،فانفجــرت االحتجاجــات فــي تونــس ،وبعدهــا
النــار فــي جســده
ً
امتــدت إلــى مصــر ،وليبيــا ،واليمــن ،وســورية ،تطالــب بالحريــة والكرامــة ،وتصاعــد األمــل فــي أن عقــو ًدا
مــن التدهــور والدكتاتوريــة تقتــرب مــن نهايتهــا ،وأن ربي ًعــا عرب ًيــا ينتظــر شــعوب المنطقــة.

مــا الــذي تحقــق مــن أحــالم «الربيــع العربــي» بعــد مــرور عشــر ســنوات علــى انطالقــه؟ انهــار عــدد مــن
األنظمــة العربيــة ســري ًعا ،بعــد أن كان ذلــك يبــدو أمـ ًـرا مسـ ً
أيضــا أمــر واضــح جــدً ا هــو ســقوط
ـتحيا .ثمــة ً
«حاجــز الخــوف» فــي الســنوات األولــى مــن الربيــع العربــي؛ فقــد ســنحت الفرصــة لكثيــر مــن المواطنيــن في
البــاد العربيــة ،أول مــرة منــذ عقــود ،لقــول كلمتهــم واالعتــراض علــى واقعهــم ،والتفكيــر فــي مســتقبلهم،
مهمــا كونــه يفتــح أبــواب المســتقبل للتغييــر ،لكــن هــذا الحاجــز عــاد فــي
وهــذا فــي حــدِّ ذاتــه يعــدّ إنجـ ً
ـازا ً
الســنوات األخيــرة.

لــم ُيزهــر «الربيــع العربــي» كمــا توقــع كثيــرون ،بــل تحــول إلــى «شــتاء عربــي» بــدَّ د اآلمــال ،مــع
االنقســامات الداخليــة ،والتدخــات الخارجيــة ،وعســكرة الثــورات وصعــود التطــرف الدينــي ،وانــدالع
خصوصــا فــي ســورية ،لاحتفــاظ بالســلطة
الحــروب والنزاعــات ،والســلطات التــي مارســت عن ًفــا كبيـ ًـرا،
ً
والتشــبث بهــا.

رئيســا ،لكــن أداءه وبرنامجــه
بعــد مــرور عــام علــى ثــورة  25ينايــر ،انتخــب المصريــون محمــد مرســي ً
مهــد الطريــق
ومقاومــة جهــاز الدولــة القديــم قــد حرضــت مــن جديــد احتجاجــات شــعبية واســعة ،مــا ّ
النقــاب وزيــر الدفــاع عبــد الفتــاح السياســي عليــه عــام  .2013وال يــزال السيســي فــي الســلطة إلــى اليــوم،
و ُينظــر إلــى حكمــه بوصفــه أكثــر اســتبدا ًدا مــن حكــم مبــارك ،وباتــت خيبــة أمــل مــن خرجــوا إلــى الشــوارع
ـوزع الثــوار بيــن ميليشــيات كثيــرة ،وتصارعــوا ،مــا أ ّدى إلــى تفتيــت
والســاحات أكثــر مــرارة .وفــي ليبيــا ،تـ ّ
البــاد ،وتغــذى النــزاع الدامــي بتدخــات خارجيــة عديــدة .وانزلــق اليمــن بــدوره إلــى حــرب أهليــة مــع
تأثيــرات خارجيــة .أمــا فــي ســورية ،فقــد تحولــت االحتجاجــات فــي ســورية إلــى حــرب مدمــرة ،بينمــا بقــي
النظــام الســوري القمعــي فــي مكانــه.
هنــاك ســؤال مهــم ُيطــرح حــول نجــاة األنظمــة الملكيــة العربيــة الخليجيــة مــن آثــاره؛ فهــل يعــود ذلــك
إلــى تمكنهــا مــن بنــاء تحالفــات محليــة داخليــة ،خــال العقــود الماضيــة ،أم يعــود إلــى خصوصياتهــا الثقافيــة
التقليديــة ،أم إلــى الرخــاء المالــي الــذي يعيــش فــي ظلــه مواطنوهــا؟ هــل مــازال الربيــع العربــي خطـ ًـرا يهــدِّ د
هــذه األنظمــة أم أنــه تجاوزهــا نهائ ًيــا؟

أيضــا أنظمــة ملكيــة أخــرى ،لكنهــا ال تمتلــك مــوارد نفطيــة ،كمــا فــي األردن والمغــرب ،وتعانــي
هنــاك ً
ً
أحــواال اقتصاديــة مترديــة ،لكنهــا أثبتــت قــدرة علــى التكيــف إبــان الربيــع العربــي ،وأظهــرت مرونــة
نســبية فــي التعامــل مــع االحتجاجــات مقارنــة باألنظمــة الجمهوريــة؛ فقــد أجــرى الملــك المغربــي بعــض
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اإلصاحــات الدســتورية التجميليــة ،وســمح بتكويــن مجلــس نيابــي مقبــول نســب ًيا ،مــا مكنــه مــن تجــاوز
آثــار الربيــع العربــي.

هــل تتحمــل الثقافــة السياســية الســائدة بعــض المســؤولية عــن عــدم تحقيــق الربيــع العربــي ألهدافــه .ألــم
تكــن رؤيــة الشــعوب العربيــة إلــى مفهــوم التحــرر السياســي مختلفــة كثيـ ًـرا عــن رؤيــة شــعوب أخــرى فــي
أوروبــا الشــرقية مثـ ً
ـا؟ ألــم تكــن أكثــر اهتما ًمــا بعــاج مشــكاتها االجتماعيــة واالقتصاديــة عــن التأصيــل
لحقوقهــا السياســية؟

مــع الثــورات ،ظهــرت األفــكار والبنــى التقليديــة إلــى الســطح ،وبــرزت الظواهــر اإلثنيــة والطائفيــة ،ونمــت
جماعــات جهاديــة متطرفــة فــي كثيــر مــن البلــدان تعــادي الحداثــة والتقــدم ،وظهــر تنظيــم «الدولة اإلســالمية»
الــذي ســعى إلقامــة «دولــة الخافــة» علــى أراض واســعة مــن ســورية والعــراق ،وأثــار التنظيــم ذعــر الــدول
خصوصــا لناحيــة قدرتــه علــى تجنيــد آالف المقاتليــن مــن أوروبــا ومناطــق أخــرى ،مــا خ َّفــف مــن
الغربيــة
ً
حماســة تلــك الــدول تجــاه مطالــب الديمقراطيــة فــي دول «الربيــع العربــي» .وانصــب اهتمامهــا بعــد عــام
ـض النظــر عــن ممارســات األنظمــة االســتبدادية التــي
ـم غـ ّ
 2014علــى قتــال التنظيــم المتطــرف ،ومــن ثـ ّ
قدَّ مــت نفســها حصنًــا أخيـ ًـرا فــي مواجهــة الجهادييــن ،لكــن مــا لبــث التنظيــم أن أفــل نجمــه بعــد ســنوات
أثــار خالهــا الرعــب فــي العالــم.

ـتمرا؟ علــى الرغــم ممــا حــدث ،يبــدو أن روح الثــورة لــم تمــت بعــد ،إذ
هــل مــا زال «الربيــع العربــي» مسـ ً
اندلعــت موجــة ثانيــة مــن االنتفاضــات الشــعبية ،تمثلــت العــام الماضــي بتظاهــرات حاشــدة فــي الســودان
والجزائــر والعــراق ولبنــان ،رفعــت الشــعارات ذاتهــا التــي جــرى رفعهــا قبــل عشــر ســنوات ،مــا أكــد أن
شــعارات الربيــع العربــي مــا تــزال مؤثــرة بيــن الشــباب العربــي ،ويبــدو أن الموجــة الثانيــة تمايــزت عــن
األولــى باالبتعــاد عــن اللغــة الطائفيــة والعنــف.

فــي ظــل وجــود مجتمــع مدنــي ضعيــف قبــل الثــورات ،ليــس مــن المســتغرب دخــول قطــاع واســع مــن
البشــر فــي دول الربيــع العربــي فــي حالــة مــن الضيــاع .تشــكلت قــوى وأحــزاب عديــدة فــي دول الربيــع
العربــي ،لكنهــا ظلــت هشــة ،وقســم كبيــر منهــا قــد انتهــى .فــي تونــس ،كان هنــاك أكثــر مــن  80حز ًبــا سياسـ ًيا
فــي انتخابــات عــام  ،2011وكان لــدى المصرييــن أكثــر مــن  50حز ًبــا سياس ـ ًيا ،وكان لــدى الليبييــن أكثــر
مــن  100كيــان سياســي لاختيــار مــن بينهــا .فــي تونــس ،ذهبــت أغلبيــة األصــوات فــي انتخابــات المجلــس
التأسيســي إلــى مرشــحي اإلخــوان المســلمين الممثليــن لحــزب النهضــة ،وهــو مــا حــدث فــي أول انتخابــات
برلمانيــة مصريــة بعــد الثــورة.

كان حضــور اإلســالم السياســي بــارزًا طــوال الســنوات العشــر الماضيــة ،وهــذا يطــرح سـ ً
ـؤاال جوهر ًيــا:
دائمــا بالصــراع بيــن المؤسســة
هــل ســتكون النتيجــة النهائيــة للثــورات العربيــة أن تكــون المنطقــة محكومــة ً
العســكرية واإلســالم السياســي؟
تمكــن مقاربــة موضــوع الربيــع العربــي مــن زوايــا مختلفــة وبعناويــن متنوعــة؛ دور الشــباب ،دور
التكنولوجيــا ووســائل التواصــل االجتماعــي ،دور المــرأة ،أثــر التدخــات اإلقليميــة والدوليــة فــي دول
الربيــع ،سياســات إيــران وتركيــا خــال الربيــع العربــي ،الموجــة الثانيــة مــن الثــورات فــي لبنــان والعــراق
والســودان ،دور النخــب الثقافيــة والسياســية ،الحــركات اليســارية والربيــع العربــي ،المراحــل االنتقاليــة بعــد
الثــورات ،القضايــا اإلثنيــة والطائفيــة خــال الربيــع العربــي ،اإلســام السياســي والربيــع العربــي ،المؤسســة
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العســكرية والربيــع العربــي ،الثقافــة الســائدة ودورهــا فــي مــآالت الربيــع العربــي ،دول الخليــج والربيــع
العربــي ،آفــاق الثــورات ومآالتهــا« ،إســرائيل» والربيــع العربــي ،دور األحــزاب السياســية والمجتمــع المدنــي،
ثقافــة العنــف والكراهيــة ،الحــركات الجهاديــة ...إلــخ.

أي مــن الموضوعــات الســابقة علــى مســتوى دول الربيــع العربــي كافــة أو علــى مســتوى
وتمكــن مقاربــة ٍّ
إحــدى دولــه .لكــن مــن المفيــد اإلشــارة أخيـ ًـرا إلــى أن الكتابــة حــول الربيــع العربــي تبــدو ســهلة ،بحكــم
كثــرة مــا قيــل فيــه خــال الســنوات الماضيــة ،لكــن يبقــى الرهــان معقــو ًدا علــى كتابــة قـ ٍ
ـول جديــد فيــه ،ينفــع
فــي تقديــم قــراءة أكثــر موضوعيــة وعم ًقــا للظاهــرة ،ويفســح فــي المجــال لتقديــم خاصــات أو نتائــج مفيــدة
لشــعوب المنطقــة مسـ ً
ـتقبا.
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