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حول مؤمتر “خمس سنوات عىل 
الثورات العربية” )الورقة المرجعية(

لخمـس سـنوات خلـت، انفجـرَت الثـورات وبـدا التحـّول الجـذري، غـر املسـبوق، ممكًنـا. جـاء 

التغيـر حامـًا لوعـود كثـرة  تتجـاوز مـا سـبق أن وعدنـا بـه الدارسـون واملناضلـون. تعـب 

البعـض مـن انتظـار التغيـر وشـّك يف قدرتـه عـى إحداثـه. وافرتَضـت قلّـة أنـه آٍت ال محالـة 

بعـد نضـوج الظـروف املوضوعيّـة. مل يختلف النـاس يف األسـباب البعيدة للثـورات ولكنهم 

مل يتفقـوا دامئًـا يف فهـم محركاتهـا القريبـة أو يف تحديـد القـوى الجديـدة التـي قامت 

بهـا وعاقاتهـا بغرهـا مـن الحـركات السياسـيّة املعروفـة. 

صحيـح أّن األعـّم األغلـب مـن النـاس، مـن عامـة املواطنـن أو مـن خاّصـة الباحثـن، مل يـر 

يف سـلوك األنظمـة اإلسـتبدادية وال يف حالـة الـرتّدي واإلهـرتاء ما يُنـذر باالنفجـار. غر أّن 

ذلـك امليـل مل يحجـب عـن األنظـار تحـرّكات ومبـادرات محـدودة يف الزمـن، كـا يف التأثـر، 

ومحصـورة يف املـكان. ولعلّهـا فتحـت أبوابًـا كانـت موصـدة مـن غـر أن تسـلك يف طريـق 

الثـورة أو تقـاوم القمـع الـذي كان يرتّصـد كّل مـن يجـرأ عـى مجـرّد التفكـر بهـا. 

مـن جهـة أخـرى، راَجـت بـن العـرب أنفسـهم فكـرة االسـتثناء الـذي كُِتـب عنـه يف الغـرب. 

ورأى فيهـا بعـٌض مـن أهـل األصالـة عندنـا والخصوصيّـة فـرادة ثقافيـة تقـاوم العوملـة، 

كونيـة.  املسـّاة  والقيـم  النظـم  عامليـة  ومعهـا  الغربيـة،  الهيمنـة  صنـو  املعتـرة 

وحسـبها اآلخـرون اختافًـا يخفـي تأّخـرًا عـن اللّحـاق مبناطق يف العـامل عديـدة انتقلت إىل 

الدميوقراطيّـة، ويوحـي مبشـكات بنيويّة يف اإلجتاع والثقافة يتسـبّب بها متيّز لإلسـام 

عـن سـواه مـن الديانـات والحضـارات. وكـا يف غر مناسـبة وقضيّة اشـرتك هـؤالء وأولئك، 

رغـم التعـارض بينهـم، يف رؤيـة للعـامل وللعاقـات فيـه تُعـي مـن شـأن اآلخريّـة الدينيّـة 

والحضاريّـة عـى حسـاب املشـرتكات والخـرات والتطلّعـات اإلنسـانيّة، وتقـع يف ثقافويّـة 

تنفـي قـّوة املبـادئ التـي باتـت كونيّـة مبقـدار كبـر. 

باإلضافـة اىل ذلـك، انطبَعـت األفـكار، ال املشـاعر فقـط، مبـرارة اإلخفاقـات الكثـرة ومـا بـدا 

أنّـه انسـداد لآلفـاق، يف املـدى املنظـور عـى األقـل. وهـذا مـا ضاعـف الشـّك يف قدرات 

مشـاريع التغيـر السـيايّس ويف احتـاالت التأثـر التـي تسـتطيعه منظّـات درج الكثرون 

بـن  وبالتمييـز  بتحديـده  الغشـاوة  تحيـط  والـذي  مـدين،”  “مجتمـع  اىل  نسـبتها  عـى 

معياريـة القـول بـه وإطـاق اسـمه عـى ألـوان النشـاط غـر الحكومـّي املنظّـم كافـة.  

وهكـذا امتحنـت الصعوبـات، والشـكوك، وتراجـع الهمـم، وغيـاب التوقعـات، عقـول النـاس 

وعواطفهـم لفـرتة طويلـة، مـّا ضاعـف مـن عمـق الذهـول الـذي اعـرتى الكثريـن أمـام 

رسعـة انطـاق الثـورات وعمقهـا واتسـاعها وعزميـة القامئـن بها. ولهـذا السـبب، وبفعل 
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تسـارع الزمـن، والسـيّا يف بدايـات الثـورات، عظُمـت الثقـة بالتغيـر الجـذرّي الـذي يضـع 

مبتنـاول النـاس مـا كان متعـّذًرا لعقـود طويلـة لجهة إحسـاس املواطنـن بتأكيـد كرامتهم 

ومتكينهـم مـن مارسـة الحريّـة واملشـاركة يف صنـع مصائرهـم. 

بالقياسـات  يسـمح  الـذي  بالقـدر  فيهـا،  الحيّـة  والقـوى  املجتمعـات،  معرفـة  تكـن  مل 

املناسـبة والتقييـات الراجحـة. ذلـك أن األنظمـة املتسـلّطة فرضـت رشوطًا عـى الباحثن، 

وقيّـدت حريّـات الذيـن يتفّكـرون ويتناقشـون يف شـؤون مجتمعاتهـم. ويف حقيقـة األمر، 

رأت أن جهـل النـاس ألحـوال مجتمعاتهـم يّسـهل عمـل األجهـزة األمنيـة التـي تحتكـر أنواًعا 

مـن املعرفـة مـّا يديـم سـيطرتها. ويف إخفائها الكثر دفعـت األنظمة النـاس إىل اإلكثار 

مـن الهمـس وتناقـل اإلشـاعات، وحثّـت فئـات منهـم عـى الوشـاية، وهو مـا زاد مـن الحذر 

يف تبـادل املعلومـات واآلراء . وظلّـت الدراسـات الجاّدة عن أحـوال املجتمع قليلة يف عدد 

البلدان.  مـن 

وحرنـا منـذ األيـام األوىل يف أمـر التسـميات. مل يكـن بـن املهتمـن واملتابعـن إجـاع 

عـى أن مـا نشـهده هـو احتجـاج أو اعـرتاض أو انتفاضـة أو ثورة. ثم شـاع اسـتخدام مصطلح 

الحـراك، وهـو مسـتعار بـا تدقيـق مـن معجـم العلـوم االجتاعيـة االصطاحي يف دراسـة 

تحـّوالت الزمـن الطويـل. غـر أّن كنايـة “الربيـع العـريب” رسعـان مـا طغـت عـى مـا عداهـا. 

صحيـٌح أنّهـا توحـي مبا يشـبه تفتح األزهـار. لكّنه صحيٌح أيضـا أنها تطلق عـى فصل ال يطول. 

فربيـع دمشـق عـام 2001 مل يـدم وتبـّددت وعـوده برسعـة كبـرة، وأُدِخل اىل السـجن عدد 

كبر من الشـخصيات التي أسـهمت يف اسـتدعائه. وقبله كان “ربيع براغ” الذي اسـتمّر من 

كانـون الثـاين اىل آب 1968 وانتهـى بدخـول الدبابـات السـوفياتية. كـا تحيـل اإلشـارة اىل 

الربيـع العـريب، يف كتابـات أوروبيّة ملؤرخن أو سـواهم من املعلّقـن، إىل “ربيع 1848،” 

حـن قامـت ثـورات متزامنـة يف بلـدان عـّدة ورفعـت سـدوًدا وعوائـق كثـرة مـن أمامهـا 

وبرسعـة فائقـة حتـى انتهـت إىل الفشـل وبرسعـة أيضا. 

وبقطـع النظـر عـن املقارنـة بربيـع أو آخـر يف أزمنـة أخـرى وأماكـن قريبـة أو بعيـدة، وأيًـا 

الكنايـة  نفـرًا غـر قليـل مـن معتمـدي  أو ذاك، فـإن  الربيـع  بهـذا  العلـم  كان مـن مقـدار 

املتحّمسـن رسعـان مـا أبـدوا خشـية مـن الفصـول اآلتيـة مشـرين إىل الخريـف مـرّة وإىل 

الشـتاء مـرّة أخـرى. وأكّـدوا عـى النحـو، ال فـرق اذا األمـر كان واعيًـا أم نصـف واع، أن يف 

التشـبيه تفسـرًا وافرتاًضـا. ورمبـا كان اللجـوء اىل وصـف “الربيـع العـريب” يخفـى قليـا 

الـرتّدد يف االعـرتاف أننـا إزاء ثـورات حقيقيـة، يراهـا القامئـون بهـا كذلـك. 

والثـورة عنـد البعـض تضمـر بطبيعـة الحـال حكـًا قيميًـا، فـا تُطلَـق إالّ عى وقائـع وظواهر 

يسـتحق  حتـى  ثوريّـة،  نظريّـة  كاعتـاد  توفّرهـا،  ينبغـي  رشوطًـا  ويحـددون  بهـا،  يرضـون 

أصحابهـا اإلسـم الـذي يطلقونـه عـى أفعالهـم. حسـبنا أن نشـر إىل الذيـن ال يؤيّـدون 
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النطـاق إىل  التـوق الواسـع  الثـورات أو بعضهـا اسـتناًدا إىل معيـار يضعونـه أعـى مـن 

الدميوقراطيـة.     وباملشـاركة  االسـتبداد  بـزوال  الشـعبية  واملطالبـة  الحريـة 

وحجبـت النظـرة اإليديولوجيـة حقيقـة بسـيطة مفادهـا أّن األنظمة اإلسـتبداديّة ال يشـغلها 

يشء أكـر مـن بقائها. فالذي سـقط منهـا أو بات عى طريق السـقوط، وهو يف الحالتن 

إريّث، يعـّوض عـن النقـص يف رشعيتـه مـن خـال املزج بـن االّدعـاءات الوطنيّـة أو القومية 

والعنـف التسـلّطي. وال متيِّـز هـذه األنظمـة إاّل قلياً بن الخـاص والعام فيكاد يكـون العام، 

أرًضـا وشـعبًا وأجهـزًة وفضـاًء سياسـيًا، ملـكا خاًصـا للحـكام. كـا تفـرتض أّن الـوالء لها فوق 

الـوالء للدولـة أو أنـه رشط لـه، وأّن إرادة الحاكم أسـمى مـن كّل القوانن. 

ولعـّل اشـرتاك األنظمـة اإلسـتبداديّة بخصائـص عديـدة ال يُلغـي فـرادة كلٍّ منهـا. لذلـك فإن 

الثـورات مهـا تشـابهت ليسـت مجـرّد تعبـرًا وطنيًّـا عـن ظاهـرة عربيـة. لكنهـا متقاربة يف 

مهتمـة  ظهـرت  الوطنيـة  املجتمعـات  أّن  رغـم  االعـرتاض  وأسـاليب  واملطالـب  الشـكاوى 

بقضاياهـا، أكـر مـن التطلّعـات القوميـة. وهـذا مـا دفـع بالبعـض، يف الغـرب وعندنـا، إىل 

اسـتعجال القـول إن السياسـة باتـت شـأنًا وطنيًـا محـض، أي عـادت إىل حيـث يجـب أن تكـون، 

وأّن قضايـا الحريـة والدميوقراطيـة وكرامـة الفـرد والعدالـة اإلجتاعيـة صـارت تعلـو، يف 

سـلم األوليّـات، عـى قضايـا األّمـة ومكانهـا يف العـامل ونهضتهـا وتحّررهـا مـن الهيمنـة 

الخارجيـة. وتجاهـل هؤالء تأثر املشـرتكات الوجدانيّـة والثقافيّة واإلحسـاس برتابط املصائر 

الوطنيّـة، فيـا قلّـل آخرون من شـأن الفـوارق بـن املجتمعـات وتواريخها وتنّوع املشـارب 

التـي أىت املعارضـون والثـوار منهـا. 

واليـوم، ال تغيـب األسـئلة القلقـة حيًنـا، والخائفـة حيًنـا آخـر، عـن كل حديـث يف مـآل الثورات 

العربيـة. غـر أّن ثقـل األسـئلة والهمـوم، وهـو متفـاوت، يشء، وتأجيـج املخـاوف، وهـو 

عمليـة غالبًـا مـا تكـون مهندسـة، يشء آخـر. لـذا يرتتّـب علينـا التفّكـر يف قلـق القلقن من 

احتـاالت املسـتقبل، وتأثـر مهنـديس التخويف من وراءهـم، والذين يدفعـان البعض إىل 

الخيبـة املسـتعجلة مـن وعود “الربيـع العريب.” والخيبة املسـتعجلة خيبتـان. خيبة صنعتها 

اللّحظـة الواقعيـة، بعـد غلـّو يف الحاسـة أو تعلّـق بسـحر الثـورة التـي فاجـأت أنظمـة 

اإلسـتبداد وجـاءت، يف عمقهـا ورسعتهـا، أعـى مـن توقّعات رافـي الطغيان أنفسـهم. 

التـي اصطنعتهـا مبالغـة أنصـار املسـتبّدين، مـن رحـل منهـم  أّمـا الخيبـة األخـرى فهـي 

ومـن زال متشـبّثًا ببقائـه، يف تضخيـم مشـكات املراحـل االنتقاليّـة، وتقبيـح وجـوه قادتها، 

وشـيطنة اإلسـامين منهـم، ويف مقارنـات بـن أوضـاع ال تحتمـل املقارنـة. 

بطبيعـة الحـال ليـس مـن غرابـة يف الخيبتـن. لكـن احـرتام األوىل ووعـي مخاطـر الثانيـة 

يدعواننـا اىل تجديـد االعـرتاف مبـا هـو معـروف، أْي أّن القلـق يصيـب الجميـع يف مراحـل 

تغيـر السـلطة واالنتقـال إىل نظام جديـد. ألن اآليت ليس جليّـا. والثورات محاطـة باملحاذير 

وحبـى بالفـرص املتعارضـة، وموازيـن القـوى التـي تظهـر فيهـا متبّدلـة وال تسـتقر عـى 
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حـال، قبـل قيـام النظـم الدميوقراطيـة وبعـده. وال يغنـي االعـرتاف بالقلـق املـروع عـن 

النظـر النقـدّي فيـا يثـره أو يغّذيـه، عنيـت بـه التفسـر التعميمـي و”النهـايّئ” لبعـض 

الوقائـع ذات السـياقات املختلفـة. 

إن سـؤال املؤمتـر الـذي تنبثـق منـه املوضوعـات التـي سنتدارسـها، يـدور حـول مـا تحّقق 

املمكنـة  التوقّعـات  وحـول  ذلـك،  وأسـباب  تحقيقـه،  تعـّذر  ومـا  الخمـس،  السـنوات  يف 

للمرحلـة اآلتيـة ومعهـا االفرتاضـات املمكنـة. ويسـمح ذلـك بإعـادة قـراءة الثـورات وحركات 

االحتجـاج العربيّـة، ورمبـا تنميطهـا يف إطـار املشـرتك واملختلـف فيـا بينهـا، ومقاربـة 

سـؤال كبـر عـّا إذا مـا كانـت ثـورات واحتجاجـات موجـة “الربيع العـريب” قد انتهت وتاشـت 

يف اتجاههـا العـام إىل عكسـها؟ أم أنّـه يجـب مقاربـة هـذه القضيّـة يف ضـوء مفهـوم 

عمليّـة التغـّر االجتاعـي الطويلـة املـدى، أو الحـراك باملصطلـح السوسـيولوجي الـذي 

يرتبـط بالـرورة بتحـّوالت الزمـن الطويـل، وبالتـايل أيجب أن يحـر لدينا، يف حال اسـتخدام 

مصطلـح الحـراك يف األبحـاث واألوراق، ارتباط مضمونـه الداليّل املحّدد مبفهـوم العمليّة 

معقـدة  ومسـارات  احتـاالت  عـى  املنفتحـة  املـدى  طويلـة  التاريخيّـة  السـرورة  أو 

متعـّددة؟ وليـس مبـن محـدود مـن السـنوات؟

 وبطبيعـة الحـال، لـن تقيّدنـا يف مـداوالت املؤمتـر، أيّـة أفـكار مسـبقة، أو نظريـات خاصـة 

بالتحـّول الدميوقراطـي. ولـن نـرف، مـن جهـة ثانية، الكثـر من الجهـود لدحضها. وسـوف 

نعالـج املسـائل بحسـب املواضيـع مـن دون أن يـأيت ذلـك عـى حسـاب إيفـاء خصوصيّـة 

الدراسـة واملناقشـة. ورغـم أهميّـة املقارنـات وفوائدهـا وإمكانيـة  البلـدان حّقهـا يف 

اللجـوء إليهـا، فإنها ليسـت رشطًـا الزًما للمقاربات التـي تتناول بلدانًا عـدة. ويف هذا اإلطار 

تضـع املؤمتـر أربعـة موضوعات أساسـيّة وإن كانـت متداخلة بالـرورة ملقاربة إشـكاليّاتها 

وقضاياهـا، وهـي:  

 1 - الدولـة: بنيـة الدولـة وتأثرهـا يف عـرس التحـّول الدميوقراطـي: يقـارب هـذا املحـور 

طائفـة مـن القضايـا واإلشـكاليات حـول مـا يـي: نشـوء ظاهـرة الجمروكيـات )الجمهوريّـات 

الوراثيـة(، التاهـي بـن السـلطة وبـن الدولـة، تأثـر السـلطة- الدولـة يف الثـورات، تأثـر 

الثـورات يف السـلطة-الدولة، الدولـة العربيّـة الحديثـة بن الهشاشـة املؤسسـيّة والقوة 

األمنيّـة، إخفاقـات الدولـة العربيّـة الحديثـة وإخفاقـات الثـورات. عنـف الدولـة املفـرط يف 

وإعـادة  واألمنيـة،  العسـكرية  املؤّسسـات  وأدوار  االحتجـاج،  وحـركات  الثـورات  مواجهـة 

تعريـف هـذه األدوار يف بنية النظام السـيايس، والسـيّا يف العـام األّول الندالع الثورات. 

مـا دور طبيعـة الدولـة وعاقتهـا مـع السـلطة يف تعـّدد أمنـاط الثـورات العربيـة؟

فهـل  لهـا.  املنظّمـة  والقـوى  الثـورات  عفويّـة  املحـور  هـذا  يعالـج  الدميوقراطيـة:   -  2

هنـاك  هـل  حقيقيـة؟  اجتاعيـة  بقاعـدة  يتمتّـع  م  منظَـّ عـريّب  دميقراطـّي  بديـل  يتوفّـر 

طلـب اجتاعـي حقيقـي عـى الدميوقراطيـة؟ العدالـة االنتقاليـة كشـعار وهـدف، وأدوار 

أو  إعاقتهـا  أو  الدميوقراطـي  التحـّول  عمليّـة  صياغـة  يف  والقضـاء  القانـون  مؤسسـات 
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حتـى الرجـوع عنهـا، وهل هـذه األدوار املحققـة ) كا هـي يف واقع املارسـة التاريخية 

امللموسـة( تعبريـة ترعـن أدوار الاعبن املسـيطرين أم تكوينية يف مأسسـة وترسـيخ 

عمليـة االنتقـال الدميوقراطـي؟ أّي دور لإلعـام والسـيّا الفضائيـات يف ذلـك؟

3 -  املجتمـع: مـا إشـكاليّات العاقـة مـا بـن األهـّي )التقليـدي( وبـن املـديّن )الحديـث( 

األهليـة  والبنـى  العاقـات  انبعـاث  وراء  الدافـع  ومـا  الخمـس؟  السـنوات  تجربـة  يف 

العضويّـة أو اإلرثيّـة؟ أم هـل تجـّددت هـذه البُنـى يف رشوط مختلفـة؟ أم هـل اسـتدعاؤها 

والنفـخ فيهـا هـو لغايـات اسـتخداميّة ووظيفيّـة تعبويـة واصطفافيّـة أداتيّـة؟ وهـل هـذا 

فهـم  تحكـم  هوياتيّـة  اجتاعيـة  فكريـة-  طبيعـة  مـن  ا،  بنيويًـّ أم  كان  أداتيًّـا  االسـتدعاء، 

السـلطة  كعكـة”   “ يف  املحتملـة  وحصصهـا  السياسـية-االجتاعية،  ألدوارهـا  الجاعـات 

أو السـلطات؟ ومـا حّصـة أفـكار الفدرلـة وحكـم املجتمعـات املحليّـة لنفسـها، تحـت اسـم 

الفدرلـة أو نظـم املناطـق أو األقاليـم... إلـخ، يف إنعـاش وبلـورة االسـتدعاء أو الحضـور 

الجديـد لتلـك الجاعـات يف شـكل جاعـات مسيَّسـة تنطـق باسـم مصالحهـا واّدعاءاتهـا 

التـي تصوغهـا مقـاوالت نخبهـا السياسـية، التـي تتنطّـع لقيادتهـا؟ وهـل يشـكل العنـف 

املجتمعـي املندلـق يف إطار العنف السـيايّس خاّصـة بنيوية من خصائـص املعاد األهي 

اإلريث، والسـيّا يف املجتمعـات العربيّـة مركّبـة الهويّـة؟ مـا أثـر االسـتقطاب العلـاين/

اإلسـامي يف عـرس عمليـة التحـّول الدميوقراطـي، وتعزيز ديناميـات التفـّكك االجتاعي، 

ومتييـع الوفـاق االجتاعـّي العـام يف مراحـل التحـّول؟ أيّـة علانيـة وإسـامية يف هـذا 

االجتاعـي  التواصـل  وسـائل  آثـار  مـا  وإسـاميّن؟  علانيّـن  أّي  وباألحـرى  االسـتقطاب؟ 

وحدودهـا؟ هـل هنـاك مبالغـة مفرطـة يف أدوار هـذه الوسـائل بحيـث غـَدت وكأنّهـا بديـل 

أّن  أم  والثـورات،  االحتجـاج  حـركات  انـدالع  يف  الحقيقيّـة  االجتاعية-السياسـية  العوامـل 

دورهـا تقنـّي تكميـّي يف تبـادل األفـكار وتواصلهـا وتسـهيل عمليّـات التجّمـع باملعنـى 

السـيايّس للتجمـع؟ أم أّن هـذا الـدور يتخطّـى حـدود الوسـاطة التقنيـة؟

4 - االسـتقطابات اإلقليميّـة والدوليّـة وانعكاسـاتها عـىل الثـورات: يتنـاول هـذا املحـور 

بـن  مضطـرب  جيو-سـيايس  محيـط  يف  الخـارج  وبـن  الداخـل  بـن  مـا  العاقـة  إشـكاليّات 

تـآكل  تداعيـات  هـي  فـا  اإلنسـاين.  الـدويل  والقانـون  األمـم”  و”لعبـة  املصالـح  شـبكة 

املفهـوم التقليـدي “الوسـتفايل” للسـيادة، والسـيّا يف مرحلـة إفـراط سـلطة الدولـة 

باسـتخدام العنـف العـاري والغليـظ حتـى خـارج معاير وضوابـط القوانـن الوطنية؟ مـا آثار 

التدّخـل امليـداين املبـارش ألجهـزة الـدول ذات املصالـح يف تطـورات ومآالت عمليـة التغّر 

االجتاعـي أو الثـورات؟ وكيـف تتمظهـر مصالح الدول بن املشـرتك واملختلـف؟ هل انخراط 

أطـراف إقليميـة ودوليـة عديـدة، بشـكل مبـارش أو شـبه مبـارش، تعبـر عـن احتـال تحـّوالت 

بنيويّـة يف الوحـدة البنيويّـة األساسـيّة  للنظـام اإلقليمـي، وهي الدولة، مـن منط الدولة 

البسـيطة إىل منـط الدولـة املركبـة، باملعنـى القانـويّن الدسـتورّي، بأشـكالها املفدرلـة 

واملناطقيـة والجاعاتيـة املدْسـرِتة؟
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امللخصات

الثورة التونسية والتحّول اآلخر: املوارد واالعتبارات والقيم

مولدي األحمر

انطاقًـا مـن حالـة الثـورة التونسـية، واعتـاًدا عـى دراسـات ميدانيـة، يناقـش هـذا البحـث 

مفهـوم “الحالـة االنتقاليـة” أو “التحـّول الدميقراطـي” الـذي طّورتـه بالخصـوص النظريـة 

السياسـية األنجلوسكسـونية، واألمركيـة تحديـًدا، بهـدف “مرافقـة” التحـوالت السياسـية 

الرقيـة،  أوروبـا   - آخـر  سـياق  يف   – وبعدهـا  الاتينيـة  أمـركا  عرفتهـا  التـي  الكـرى 

و”معالجـة” تأثراتهـا يف مصالـح الـدول الغربيـة. وقـد ترتّـب عـى ذلـك بنـاء مفهـوم ذي 

قيمـة عمليـة أكـر منهـا معرفيـة.

وانطاقًـا   - التونسـية  الحالـة  عـى  الضـوء  تسـليط  عـى  البحـث  يف  التوّجـه  هـذا  سيسـاعد 

منهـا عـى مجمـل تجربـة مـا يسـّمى “الربيـع العـريب” - وذلـك قصـد تفّحـص جوانـب مل تهتّم 

بهـا نظريـة “الحالـة االنتقاليـة” أو “التحـول الدميقراطـي” بصفـة عامـة، عـى الرغـم مـن أنّها 

متثّـل موضـوع الثـورة بحـّد ذاتـه. والوسـيلة املنهجيـة التي سـيعتمدها هذا العمـل هي نقل 

موضـوع املشـاهدة مـن الحلبـة السياسـية واإلعاميـة املبـارشة، حيـث يجـري الرتكيـز عـى 

املسـائل القانونيـة وإعـادة بنـاء مؤسسـات الدولـة واملجتمـع املـدين، إىل مـا يجـري يف 

مجـاٍل آخـر أكـر كثافـة، لكّنـه ال يرتكـز يف بـؤرة وّهاجـة كـا هـي الحـال يف الشـأن السـيايس 

عـى الرغـم مـن أنّـه عـى عاقـة وثيقـة مبا يجـري يف سـطح األحـداث. ويتشـّكل هـذا املجال 

مـن الـراع االجتاعـي والرمـزي واملعـريف املحتـدم عـى مـا يحـدد املواقـع االجتاعيـة - 

الثقافيـة املواتيـة إلنجـاز االنتقـال اآلخـر الـذي نـادى به املتظاهـرون أثنـاء الثورة، وهـو إعادة 

النظـر يف “قواعـد لعبـة” الوصـول إىل املـوارد، وكيفية الحصـول عى االعتبـارات االجتاعية، 

والحـّق يف إعـادة الصـوغ األيديولوجـي للقيـم التـي تـرر مضمون هـذه “املرحلـة االنتقالية” 

وتؤسـس ملـا سـيصبح “عهـًدا جديـًدا”.

الثورة السورية: من املدنية إىل النزاع املسلح

حمزة املصطفى

ترصـد هـذه الورقـة سـرورة انتقـال الثـورة السـورية مـن املرحلـة السـلمية املدنيـة، والتـي 

اسـتمرت زهاء عام، إىل مرحلة النزاع املسـلح، والذي تشـّعب وتعّمق وغَدا يف بعض جوانبه 
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حربًـا أهليّـة، وطائفيـة، ويف الوقـت ذاتـه رصاًعـا إقليميـا ونزاًعـا دوليًـا معقـًدا. لقـد تعـرّض 

الشـعب السـورّي منـذ بدايـة الثـورة إىل سياسـة قمـعٍ أمنـّي شـامل تجلّـت يف إطـاق الّنـار 

عـى املتظاهريـن بشـكٍل منهجـّي ومثابـر، وبالتعذيب، ثـّم بقصف املـدن واألحيـاء املأهولة 

والتدمـر والتهجـر. وال يجـوز ألّي تحليـٍل يتنـاول النـزاع املسـلح أن يغفـل الحقيقـة األسـاس، 

وهـي عنـف الّنظـام ضـّد املجتمـع واإلنسـان، وهو عنف شـامل وغر محـدود بقوانـن أو قيم 

أو روادع. لقد تحّول الراع يف سـورية إىل رصاعٍ مسـلّح نتيجًة إلرصار النظام عى خيار القمع 

املسـلّح طـوال أكـر مـن عـاٍم ونصـف، وإّن انتشـار الظواهـر العنفيّـة عـى هامـش الراعـات 

املسـلّحة ليـس باألمـر الشـاذّ، ال سـيّا حـن يتسـلّح الشـعب ذاتـه، مبـا يف ذلـك قطاعاتـه 

االجتاعيـة املهّمشـة أيًضـا. وعليـه، باإلمـكان القـول إّن الثـورة السـوريّة هـي ثـورة شـعبية 

وطنيـة قادتهـا عواصـم املحافظـات، درعـا، وحمـص، وحـاة، وإدلـب، وديـر الـزّور، والاذقيّـة، 

وأحياء رئيسـة يف مدينة دمشـق، ومدن ريف دمشـق التي يضلّل اسـمها، فهي ليسـت ريًفا 

بـل هـي مـدن مهّمشـة مثـل عواصـم املحافظـات. مـن ثـّم انتقلـت املبـادرة إىل الريـف حـن 

تحّولـت الثـورة إىل حمل السـاح بفعل إرصار النظـام ومثابرته عى الحـّل األمني وعى إطاق 

النـار عـى التظاهـرات السـلمية، لكـن املـدن بقيـت حتّـى بعـد االنتقـال إىل الكفـاح املسـلّح 

مشـاركة بقـّوة، وقـد قادتـه يف حـاالت عينيّـة هـي حمـص وديـر الـزّور ودومـا. وانطاقًـا مـن 

“مدنيّـة الثـورة” ووجـود رشيحـة شـابّة عريـة تفاعلت مع الثـورات العربيّـة، وال سـيّا الثورة 

املريّـة والتونسـيّة، بإمكاننـا تفسـر الظاهـرة السـلمية يف الثـوة السـوريّة التـي متيّزهـا 

عـن الثـورات الريفيـة تلـك التـي ال تعّد ثورات احتجاج يف شـكل تظاهـرات وتجّمعـات مدنيّة، بل 

غالبًـا مـا تكـون ثـورات راديكالية، ليس ألنّها تحمـل طابًعا عنيًفا يعكس واقـع البنى االجتاعية 

التقليديـة الـذي تنشـأ ضمنـه بـل لكونها تفتقـد إمكانيـة التأثر يف املجـال السـيايس العاّم 

مـن دون تنبيـه العاصمـة أو مـدن األقاليم لوجـوده بقطـع املواصـات أو باإلغـارة واقتحـام 

املـدن بالسـاح أو غـره. وإضافـًة إىل ذلـك، فا شـّك يف أّن الثورة السـوريّة قـد انترت يف 

األريـاف بقـّوة بعـد عواصـم املحافظـات واملـدن والبلـدات الصغرة.

الربيع العريب والتحّول الدميقراطي: مالحظات حول التجربة الليبية

مصطفى عمر التري

انبهـر كّل مـن تابـع أحـداث انتفاضـة 17 فرايـر بشـدة الحـاس الـذي مـأ الشـارع الليبـي، 

خصوًصـا وأّن هـذا الشـعب عـاش يف سـباٍت كامـل ملـدٍة تجـاوزت األربعـة عقـود. الشـعارات 

مهـا بنـاء الدولـة املدنيـة ونـر الدميقراطيـة قيـًا  التـي رفعهـا املنتفضـون كثـرة تقدَّ

ومارسـة. والذيـن فّجـروا االنتفاضـة هـم الشـباب. وهـم مـن رفـع الشـعارات ومـن تـرّب 

يف ظـل نظـاٍم دكتاتـوري صـاَدر جميـع الحريات باسـتثناء حرية النفـاق. فمن أين أتـوا  بهذه  

الشـعارات؟ وهـل كانـوا مقلّديـن فقـط؟
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انتـرت االنتفاضـة. وشـهدت املـدن والقـرى نوًعـا مـن الحـراك االجتاعـي؛ اندفـع النـاس 

رجـااًل ونسـاًء نحـو الشـارع يف احتفـاالٍت ومسـرات، وبـإرادة شـعبية عـى عكس مـا تعّودوا 

عليه من أنشـطة تسـّرها السـلطة الرسـمية، نشـاط يف مجـال املجتمع املـدين؛ جمعيات 

املقـروء  اإلعـام  وسـائل  يف  وانفجـار  سياسـية،  ومكّونـات  وأحـزاب  األهـداف  مبختلـف 

واملسـموع واملشـاهد، والـكّل يتكلـم ويناقـش ويكتـب بحّريـة.

مل تـدم هـذه الحـال طويـًا. وقبـل أن ينتهـي عـام 2014 رجـع الليبيـون إىل الحالـة التـي 

سـبقت االنتفاضـة، واختفـت الشـعارات. فهـل يعني هـذا أنّهم غـر مؤهلن لبداية مسـرة 

التحـّول الدميقراطـي؟

أّن  ينـّص عـى  التحديـث. وتنطلـق مـن فـرض  تنتسـب إىل مدرسـة  الورقـة مبفاهيـَم  كتبـت 

التحديـث مبؤرشاتـه املاديـة يقـود إىل التحديـث عـى مسـتوى الشـخصية أي الحداثـة، وأّن 

الحداثـة متّهـد إىل التحـّول  الدميقراطي. من السـهل ماحظة املـؤرشات املادية التي تؤكد 

أّن املجتمـع قطَـع مسـافة ال بـأس بهـا عى مسـرة التحديث. لكـّن توقُّف ما بَدا كمسـرة نحو 

الدميقراطيـة بهـذه الرسعـة، قـد يعنـي أّن التحديـث يف املجتمع مل يؤّد إىل انتشـاٍر واسـع 

للحداثـة. فـا هـي األسـباب وراء هـذه النتيجـة؟ وهـل عوامـل القـوة يف انتفاضـة أطاحـت 

نظاًمـا بـدا كأنّـه سـيبقى إىل األبـد، مل تقـَو عـى إزالـة تلـك املعوقـات التـي وقفـت يف 

طريـق التحـّول نحـو الحداثة؟ وعليه، إىل متى سـينتظر الليبيـون ليك ينزلوا بالشـعارات التي 

رفعوهـا إىل أرض الواقـع؟ أم أّن مقولـة “اسـتعىص العـرب عـى الدميقراطيـة” لهـا درجـة 

عاليـة مـن الصدقيـة؟ هـذه عيّنـة مـن األسـئلة التـي سـتحاول الورقـة أن تقـّدم لهـا إجابات.

تأثري الثورة املرصية يف تشكيل شخصية ذاتية جديدة للشباب

دينا الرشنويب

شـّكلت أيـام االنتفاضـة الجاهريـة الثانيـة عـر مـن عـام 2011 فاصـًا مؤقتًـا يف تاريـخ 

التـي حكمـت مـر منـذ االسـتقال. وكان  التسـلطية  السـيايس لأنظمـة  القمـع والركـود 

لثـورة عـام 2011 التـي قـام بهـا الشـباب أساًسـا، تأثـر مهـّم يف تصـور التغيـر الـذي طـرأ 

عـى شـخصية الشـباب الجديـدة. وعولجت الثـورة بوصفها مدخـًا إلمكانيات جديـدة للتغير، 

وفًقـا لرؤيـة آالن باديـو Alain Badiou لهـا. إذ تسـعى هـذه الدراسـة بسـؤالها عـّا حـدث 

لشـباب الثورة، إىل تسـليط الضوء عى انبثاق شـخصية شـبابية جديدة تؤثّر يف املشـاركة 

السياسـية للشـباب ويف تصّورهـم للتغيـر. وينصـّب تركيـز هـذه الدراسـة باألسـاس عـى 

السـيايس،  املجـال  إىل  للشـباب  عابـرًا  مدخـًا  بوصفهـا  و2013،   2011 عاَمـي  بـن  الفـرتة 

إضافـًة إىل بحـوث إثنوغرافيـة أُجريـت يف األعـوام 2011 و2014 و2015.
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حركات االحتجاج يف عراق ما بعد االستبداد: تحّدي الدولتية

حيـدر سعيـد

يتابـع البحـث موجـات الحركة االحتجاجيـة التي اندلعـت يف العراق ما بعـد االحتال األمريك 
للبـاد وسـقوط نظـام صـدام حسـن سـنة 2003. وميكـن التأريـخ لبـدء هـذه الحركـة بسـنة 
2009، إال أّن أهـّم موجتـن فيهـا هـا التظاهـرات التـي انطلقـت يف 17 و25 شـباط/ فرايـر 
2011، يف السـليانية وبغـداد، عـى التوايل، ثم يف عدد كبر من مدن البـاد، تأثّرًا بالربيع 
النظـام”، و”إنهـاء املحاصصـة”،  التظاهـرات شـعارات “إصـاح  العـريب. وقـد رفعـت هـذه 
و”القضـاء عـى الفسـاد”، والتظاهـرات التي اندلعت يف بغـداد ومدن الجنـوب صيف 2015، 

وطالبـت باإلصاح السـيايس.

هاتـان املوجتـان هـا األهـّم؛ ألّن باقـي املوجـات غلـب عليهـا الطابـع املطلبـي، وحركـة 
2013( كانـت - مـع أنّهـا رفعـت شـعارات اإلصـاح  االحتجـاج يف املحافظـات السـّنية )2012، 

السـيايس - جـزًءا مـن سـجال الهويـات يف مجتمـعٍ متعـدد ومنقسـم.

لتحليـل موجـة 2015، بإمكاننـا أن نعتمـد عـى مثال مختري عـن بنية الحركـة االحتجاجية يف 
عـراق مـا بعـد االسـتبداد ومصادرهـا، أو مصـادر هـذه الحركـة يف بلـٍد كالعـراق، مـن حيـث 

ثقافتـه السياسـية، ونظامـه االقتصـادي، والعاقـة بـن الفـرد والدولـة.

الخدمـات،  تـرّدي  عـى  يحتـّج  مطلبـي  مكـّون  مكـّون:  مـن  أكـرَ  األخـرة  املوجـة  ضّمـت 
وضّمـت أيًضـا مجموعـة مـن املثقفـن والناشـطن املدنيـن، وبعـض الناشـطن اليسـارين 
والليراليـن الذيـن طـّوروا االحتجـاج عـى تأّخر الرواتـب وانقطـاع الكهربـاء إىل مطالب تخّص 

الفسـاد وفشـل الدولـة وترّهلهـا.

ويف العـادة، تنجـح حـركات االحتجـاج يف إحـداث تغيـر، أو قطـع سـيايس، يف حـال نجـح 
املكـوِّن السـيايس للحركـة الـذي ينادي عـادًة بالحريـات السياسـية والدميقراطيـة وتداول 
السـلطة، بدمـج املكـّون املطلبـي داخلـه. ولعـّل “نجـاح” ثـوريَت تونـس ومـر إمّنـا تحّقـق 

بسـبب النجـاح يف دمـج هذيـن املكّونـن.

وهـذا مـا مل ينجح فيه ناشـطو املكوِّن السـيايس يف الحركة االحتجاجيـة يف العراق، يف 
تجاربهـا السـابقة، فمـع انحسـار املكـّون املطلبـي، مل يسـتطع املكـّوُن السـيايس الثبـاَت 

وإدامـة الحركة.

وعـى نحـو عـام، ميكـن القـول إّن الحركـة االحتجاجيـة يف العـراق تنهـض يف حـاالت ضعـف 
الدولـة عـن أداء مهاتهـا، أو - بتعبـر أكـر نظريـة - ضعـف رعويتهـا وحضانتهـا املجتمـع.

وهـذا يعنـي أّن جوهـر الحركـة االحتجاجيـة ال يرتبـط بأزمـة النظـام السـيايس، أو االبتعاد عن 
أركان املارسـة الدميقراطية.

الحركـة االحتجاجيـة هـي محاولـة السـتعادة الدولـة، أشـبه برخـة فقـدان األب. واحـدة مـن 
تجلّيـات الدولتيـة، ثقافـًة ونزعـة سياسـية. ومـا إن تسـتعيد الدولـة قدراتهـا )حتـى لـو يف 
املجـال املطلبـي الخدمـايت، أو املـايل(، حتـى تضعـف الحركـة االحتجاجية، وتخمـد إمكانية 

تحويلهـا إىل مطالـب إصـاح دميقراطـي.
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الجزائر: الخوف من التغيري السيايس

عبد النارص الجايب

يحـاول موضـوع البحـث الـذي نقرتحـه للنقـاش ضمـن هـذه الورقـة، معرفـة تلـك الصعوبـات 

التـي تواجـه التغيـر السـيايس يف الحالة الجزائريـة التي عرفت كيف تتجّنـب موجات التغير 

العـريب العاتيـة يف سـنة 2011. وهـي الصعوبـات التـي كانـت حـارضة كذلك قبل هـذا التاريخ 

مبناسـبة أحـداث أكتوبـر 1988، والتـي أنتجت نوًعا مـن التغير يف واجهة النظام السـيايس، 

مـن دون املـّس بالدولـة العميقة التي بقيت بعيدًة عن تأثر هذه األحـداث التي أنجزت، عى 

الرغـم مـن ذلك نوًعا مـن التعددية الحزبيـة واإلعامية، وفتحت مجال العمـل االقتصادي الحّر 

بـدل الخيـار “االشـرتايك” الذي كان سـائًدا؛ دون أن متّس أساسـيات قواعد اللعبة السياسـية 

األساسـية التـي بقيـت مـن دون تغير، ما جعل الحالـة الجزائرية تبدو حالة مسـتعصية مقارنًة 

مـع محيطهـا املغاريب. حالة مل تفلح معهـا األدوات املعروفة للتغير؛ كاالنتخابات والهزّات 

القويـة نسـبيًا التـي كانت وراءها الحركات االجتاعية االحتجاجية. وملناقشـة هذه اإلشـكالية 

والتحقـق منهـا، سـنحاول أن ننطلق مـن ثاث فرضيات أساسـية نعتقد أنّها ميكن أن تسـاعدنا 

عـى فتـح النقـاش حـول هـذه اإلشـكالية العامـة وفهـم ظاهـرة تعـّر التغيـر السـيايس 

يف الحالـة الجزائريـة؛ فرضيـات ذات عاقـة مبسـتويات سياسـية مؤسسـاتية متيـز الدولـة 

الوطنية يف الجزائر يف عاقاتها مبسـتويات سوسـيو - سياسـية مرتبطة بالنخب السياسية 

والثقافيـة، وأخـرًا بالتجربـة السياسـية املتعـرة يف التغيـر عنـد الجزائريـن ومـا ولّدته من 

خـوٍف مـن املطالبـة بـه. خـوف أصاب املؤسسـات واألفـراد وجـزًءا كبـرًا من املجتمـع، بخاصة 

الفئـات الكبـرة يف السـّن التي اكتـوت بنار الحرب األهلية التي عاشـتها الجزائـر، بعد محاولة 

التغيـر األوىل يف نهايـة الثانينيات وبداية التسـعينيات.

 الحراك الكويتي والربيع العريب

دينمك اإليحاء الجمعي، والخروج من الرباغامتية

عبد الهادي نارص العجمي

لعـّل أهـم األسـئلة التي ميكن طرحها يف سـياق الحديث عـن حالة الكويـت والربيع العريب 

باإليحـاء  الكويـت  تأثّـر  الكويتيـة، ومـدى  للحالـة  العـريب  الربيـع  مـا قّدمـه  يتعلـق مبـدى 

الجمعـي لحـراك دول الربيـع العـريب. وكذلـك مـدى أسـبقية الحـراك الكويتـي عـى حالـة 

الربيـع العـريب.

السـلطة  بـن  الـراع  مـن  سـنوات  نتـاج  هـو  أم  عموًمـا؟  العـريب  للربيـع  نتاًجـا  هـذا  كان  وهـل 

واملعارضـة يف الكويـت دفع بها فشـل ثـورات الربيع العـريب إىل هذا املوقف الحـاّد والعنيف؟
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يف 2011 وقبيـل البدايـات األوىل لثـورات الربيـع، والتأثّـر مبوجـة االحتجاجات الشـعبية التي 

اندلعـت يف هـذه الـدول، أظهـرت السـلطة الكويتيـة درجـة عاليـة مـن املرونـة، وتـّوج هـذا 

النـر الشـعبي بعـد ذلـك بالقيـام بإجـراء انتخابـات برملانية اسـتطاعت املعارضة السـيطرة 

فيهـا عـى معظـم مقاعـد الرملـان. كـا لجـأت السـلطة لتعطيـل الرملـان، وبـرزت مواقـع 

إىل  الكويتيـون  دعـا  إذ  الحـراك؛  هـذا  يف  ومسـاعًدا  فاعـًا  عامـًا  االجتاعـي  التواصـل 

االحتشـاد يف تظاهـرات مسـتمرة خـرج يف أّولهـا نحـو 150 ألـف متظاهـر يف مشـهٍد بـدا 

وكأنّـه مـن مشـاهد الربيـع العـريب، وتكـررت هـذه املسـرات.

مـن هـذا املنطلـق، تقـّدم هـذه الورقـة فرضيتهـا يف أّن الحـراك السـيايس يف الكويـت 

خـرس الكثـر عـى املسـتوى الفعـي والواقعي نتيجـة آلثار الربيـع العـريب اإليحائية التي 

قـادت إىل ارتفـاع سـقف املطالب مدعومـة يف فرتة من الفـرتات بالنجاحات التـي يحّققها 

الربيـع العـريب. لكّنهـا اليـوم ومع ما تعانيـه دول الربيع، وجدت نفسـها يف مواجهة أمام 

مـا متلكـه من قـدرات واقعية؛ فقوة السـلطة، وموجة الثـورة املضادة للربيـع العريب يف 

العـامل العـريب، أنتجتـا مشـهًدا بـدت فيـه املعارضـة عاجـزة عـن خلـق واقـعٍ جديـد أو بديـل 

يعيـد إليها مـا فقدته.

وتـرى الورقـة أيًضـا أّن غيـاب الراغاتيـة يف حراك املعارضة يف املشـهد الحـايل لفائدة 

تصـّدر فئـة الشـباب أرّض كثـرًا بالطرفـن، بـل أنتـج واقًعـا جديـًدا، قـد يكـون أعـاد الكويت إىل 

عـرات السـنن مـن حيـث مقاييـس القـدرات السياسـية مقابل سـلطة الحكم.

 أخطبوط الطائفية: ديناميكيات التعبئة والرشذمة

يف نظام تقاسم املحاصصة الطائفية اللبناين

كارمن جحا

تتنـاول الدراسـة التحديـات التـي تعـرتض التعبئـة الجاهريـة يف مواجهة حـركات االحتجاج 

أو االئتافـات السياسـية.  أو تنظمهـا األحـزاب  التـي ال تقودهـا  الحـركات  الحزبيـة؛ أي  غـر 

وتقـوم مـن خـال ذلـك بعـرض نتائـج دراسـتن لحالتـن عيانيتـن. جـرت الحالـة األوىل يف 

عـام 2011، واسـتمرت ثاثـة أيـام يف شـهري شـباط/ فرايـر وآذار/ مـارس، وتبّنـت شـعار 

إسـقاط النظـام الطائفـي. وشـّكلت الحالـة الثانيـة أحـدث محـاوالت مجموعـات املواطنـن 

تنظيـم احتجاجـات تتذّمـر مـن أزمـة القامـة وتطالـب باإلصـاح السـيايس الفـوري، قادتهـا 

حركـة “طلعـت ريحتكـون”. وتُسـتخدم الدراسـتان يف رشح مثـاين آليات توصف بأنّهـا الراثن 

الثانيـة لأخطبـوط الطائفـي، مبا يفيد القول إّن القادة السياسـين يف لبنان يسـتخدمون 

الحزبيـة.  الجاهريـة خـارج األطـر  التعبئـة  إمكانيـة  للحـؤول دون  السـلطة  نظـام تقاسـم 

ويخلـص البحـث إىل طـرح ثـاث مسـاهات معرفيـة رئيسـة.
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 السلوك االحتجاجي للربيع العريب:

قراءة يف إمكانيات التغيري السيايس وحدوده يف أفق الدولة املدنية

خالد فريد

لقـد سـمح الربيـع العـريب بالتشـكيك جديًـا يف هويـة الدولـة االسـتبدادية العربيـة السـائدة 

عـى األقـّل منذ االسـتقال إىل اليـوم، وكذا بتقييم أدائها السـيايس واالقتصـادي، وما نجم 

عنـه مـن اختـاالت اجتاعية، مرتبطة أساًسـا بغياب حٍد أدىن من رشوط املشـاركة السياسـية.

وهكـذا يبـدو مطلـب الدولـة املدنيـة ممكًنـا، بوصفـه أفًقـا مسـتقبليًا للنقـاش السـيايس 

العـريب إذا مـا متّعنـا يف خصائـص السـلوك االحتجاجـي للربيـع العـريب والقيمـة املضافـة 

التـي حملهـا شعار”الشـعب يريد إسـقاط النظـام”؛ ذلك أّن أهميـة هذا الشـعار تحديًدا وما 

رافقـه مـن آليـات احتجاجيـة حداثيـة، تكمـن يف كونـه يؤسـس رمبـا لقطيعـة تاريخيـة يف 

عاقـة الدولـة العربيـة السـائدة بالديناميـة االجتاعيـة الحاليـة واملسـتقبلية. فالخطـاب 

السـيايس الرسـمي وكـذا أمنـاط املروعيـة املهيمنـة قـد اسـتنزفت إىل حـٍد كبـر، أمام 

مجتمعـاٍت أصبحـت الفئـات االجتاعيـة الشـابة واملتعلمـة النابـذة للطائفيـة، ويف الوقـت 

نفسـه املنفتحـة كذلـك عـى تكنولوجيـا االتصـال املعوملـة، قـادرة عـى محاسـبة الحّكام 

وتجـاوز قدسـيتهم، عـر فـرض االحتـكام لقواعـد املشـاركة السياسـية.

ومـع ذلـك، فقـد تضافـرت العديـد مـن العوامـل الداخليـة والخارجية لكبـح جاح هـذا التحّول 

هـذا  ثقـل  مـن  الرغـم  وعـى  لكـن،  العربيـة.  السياسـية  الثقافـة  يف  النوعـي  التاريخـي 

الضغـط، فإنّـه يبقـى مرحليًـا ومحـدوًدا يف األفـق املتوسـط والبعيـد مقارنـًة مـع مطلـب 

إسـقاط الفسـاد واالسـتبداد الذي شـّكل املرجعية الرئيسـة للربيع العريب الحايل؛ مقدمة 

للدولـة املدنيـة أي الدولـة الاطائفيـة والاعسـكرية.

 سجال الهوية وأثره يف عرس االنتقال الدميقراطي يف املرحلة االنتقالية

حالتا مرص وتونس: دراسة مقارنة

حفيظ هروس

إذا كان الحـراك العـريب قـد فاجـأ أغلب الدارسـن وعلـاء السياسـة واالجتاع، نظـرًا لرسعة 

ثـم عمـق شـعاراته ومطالبـه، فـإّن مـآالت  انبثاقـه وتوّهجـه وكـذا قـوة تدفّقـه ومتـدده 

ة بالنظـر  هـذا الحـراك بعـد مـرور خمـس سـنوات عـى انطاقـه تبقـى هـي األخـرى محـرِّ

قبليـة،  أو  أهليـة،  داخليـة:  رصاعـات  إىل  آل  قـد  منهـا  فالبعـض  واختافهـا.  تعددهـا  إىل 

تحقيـق  نحـو  االنفـراج  مـن  قـدٍر  تحقيـق  يف  التونسـية  التجربـة  نجحـت  بينـا  طائفيـة،  أو 
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التحـول الدميقراطـي. وانتهـى الوضـع يف التجربـة املريـة إىل االنقـاب عـى التجربـة 

واالسـتبداد. التسـلط  عهـد  إىل  والتقهقـر  الوليـدة  الدميقراطيـة 

ولعـّل األسـباب التـي أّدت إىل اختـاف مـآالت الحـراك متعـددة. لكـّن هـذه الورقـة سـتعنى 

بخاصـة بدراسـة قضيـة بعينهـا، وهـي: مـدى تأثـر التوافـق الوطنـي أو غيابـه يف نجـاح 

املرحلـة االنتقاليـة أو فشـلها مـن خـال الرتكيـز عـى قضيـة سـجال الهويـة العلـاين/ 

اإلسـامي عـن طريـق املقارنـة بـن تجربتـن مختلفتـن، شـهدت إحداهـا انفراًجـا نسـبيًا 

التجربـة  عرفـت  بينـا  التونسـية،  التجربـة  وهـي  الدميقراطـي،  والتحـول  االسـتقرار  نحـو 

األخـرى انتكاًسـا مريـرًا نحـو االسـتبداد والتسـلط، وهـي التجربـة املريـة. ذلـك أنّـه عقـب 

الحـراك الكبـر الـذي شـهده العديد من الـدول العربية واملتمثل أساًسـا بالخـروج للمطالبة 

بالحريـة والعدالـة والكرامـة اإلنسـانية، فـإّن قـدرة هـذا الحـراك عـى إسـقاط رؤوس الكثـر 

اللحمـة  تفتـق  أّدت إىل  انفراجـات سياسـية مهمـة  األنظمـة املسـتبدة أسـفرت عـن  مـن 

الوطنيـة وانقسـام “الكتلـة التاريخيـة” عـى أسـس أيديولوجيـة خلقـت اسـتقطابات حـادة، 

خصوًصـا بـن األطـراف العلانيـة واألطـراف اإلسـامية. وكان نتيجـة ذلـك هو خلخلـة املرحلة 

االنتقاليـة ودحرجـة كـرة الثلـج باتجاه انتكاسـات مريـرة نحو االسـتبداد والتسـلط خصوًصا يف 

التجربـة املريـة. بينا اسـتطاعت التجربة التونسـية أن تنجـو بصعوبة من الفّخ، وأن ترسـم 

لنفسـها مسـاًرا متميـزًا بّوأهـا مكانـة متميـزة بـن تجـارب االنتقـال الدميقراطـي عقـب مـا 

ُعـرف بـ”الربيـع العـريب”، وقـد جـرى تتويـج هذه التجربـة مؤخرًا بحصـول الرباعـي الذي قاد 

عمليـة الوسـاطة التاريخيـة بـن جناَحـي الجاعـة الوطنيـة، عـى جائـزة نوبـل للسـام.

ثورة ووالدة جديدة من  سورية

ويندي بريملان

تسـاوي التعريفـات التقليديـة بـن الثـورة واسـتبدال الشـعب نظاًمـا سياسـيًا معيًّنـا بآخـر. 

لكننـا مـع التأكيـد عـى دور مؤسسـات الدولـة عـى صعيـد الخـرات املجتمعيـة، نجـد أّن هذا 

املنظـور قـد قلـل مـن قيمـة ركائـز الهيمنـة النفسـية والثقافيـة والعاطفيـة. وتبحـث هـذه 

الورقـة يف هـذه الحجـة، مـن خال تحليـل مقابـات أجريت مع سـورين يصفـون التغلب عى 

الخـوف واملشـاركة يف االحتجـاج نوًعـا مـن الـوالدة الجديـدة. وتـرى أّن االحتجـاج الجاهري 

يف سـورية كان ثوريًـا، ألنـه ميّـز رفـض الشـعب ألداء دور املواطنـن الخانعـن الـذي رّوج له 

النظـام االسـتبدادي وطالـب بـه. ويواجـه هـذا التحليـل اإلنسـاين لانتفاضـات العربيـة أولئـك 

الذيـن يقيسـون نجاحهـا يف املقـام األول بدرجـة إرسـاء الدميقراطيـة. فحتـى لـو اسـتمرت 

ا. ويجـب أن  مظاهـر االسـتبداد، فـإّن توقّعـات املواطنـن ملـا يعنـي أن يُحكمـوا تغـّرت جذريًـّ

نهتـّم، أثنـاء إجـراء جردة حسـاب لهـذه الثـورات، بالتحـوالت يف العنر املجتمعـي للعاقات 

بـن الدولـة واملجتمع.
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سورية: السياسات االقتصادية يف زمن الرصاعات

ليندا مطر

تحـّول االقتصـاد السـوري إىل اقتصـاد مزقتـه الحـرب مـن دون أن يلـوح يف األفـق أي حـل 

سـيايس، ومـع عدوانيـة عسـكرية متصاعـدة. وأدت املخاطـر العاليـة وعـدم اليقـن اللـذان 

يرخيـان بظالهـا عـى االقتصـاد السـوري إىل صعوبـة تنفيـذ الحكومـة السـورية أي نشـاط 

أو تعامـل اقتصـادي بيـرس وعـى نحـو مجـٍد كـا يف الظـروف الطبيعيـة. وسـتدرس هـذه 

الورقـة االقتصـاد السـوري يف ظـل األزمـة، وتبحـث يف السياسـات االقتصاديـة الكليـة يف 

أوقـات الـراع. ونظرًا لأزمة اإلنسـانية الهائلة التـي تعّد رمبا إحدى أسـوأ األزمات يف التاريخ 

الحديـث، تـّم تكريـس أولويـات الحكومـة طـوال السـنوات الخمـس املاضيـة، لضـان إمـدادات 

الغـذاء والـدواء وغرهـا مـن الروريـات للمواطنـن الذين يقيمـون يف مناطق مـا زالت تحت 

سـيطرة نظـام األسـد. ولقـد اتخـذت حكومـة األسـد، منـذ بدايـة االنتفاضـة السـورية يف عـام 

2011، خطوات السـتئناف مشـاريعها يف السـوق ليك تضمن عدم تفاقم االنهيار االقتصادي 

واملعانـاة االجتاعيـة. وتبـّن الورقـة أّن التحـّوالت الجديـدة يف التدابر االقتصاديـة الهادفة 

إىل اسـتعادة نـوع مـن الحالة الطبيعية للنشـاط االقتصادي، وضان مزيد مـن النتائج النافعة 

اجتاعيًـا، ال ميكنهـا تقويـم املسـار املميـت لأحـداث الذي رسـت عليه سـورية، لكنها عملت 

يف حـدود معينـة عـى تعبئـة املزيـد مـن املـوارد الوطنيـة لدعـم النظام.

أي دور للعلوم و التكنلوجيا و االبتكار يف بلدان الربيع العريب ؟ أي 

ملجأ بعد فشل الخطط القدمية ؟

عمر البزري

صاغـت الـدول العربيـة عـى مـدى أكر من أربعـة عقود، ونّفـذت بدرجة أو بأخرى، سياسـات 

النمـو  تحقيـق  إىل  الراميـة  جهودهـا  مـن  جـزًءا   )STI( واالبتـكار  والتكنولوجيـا  العلـوم 

والتنميـة. ولكّنهـا عـى الرغـم مـن التقـّدم املحـدود الـذي شـهدته مجـاالت معينـة، فـإّن 

جهودهـا بـاءت بالفشـل عى جبهـات كثرة، بحسـب معاير األداء الشـائعة. وعليـه، انطاقًا 

العلـوم والتكنولوجيـا  تبقـى قدراتهـا يف مجـال  إنجـازات ونتائـج ملموسـة،  مـن تحقيـق 

واالبتـكار أقـّل بكثـر مـن مثياتهـا يف العديـد مـن دول العـامل الناميـة األخـرى. وليـس مثة 

مجـال كبـر للتفـاؤل عنـد دراسـة الوضـع الراهـن ملؤسسـات العلـوم والتكنولوجيـا واالبتكار 

يف كثـر مـن الـدول العربيـة، وال تـزال مخرجاتهـا مـن الكـوادر املؤهلـة واإلبـداع املعـريف 

واملكاسـب املتحققـة عـى صعيـد اإلنتاجيـة متخلفـًة عـن سـواها يف الكثـر مـن البلـدان 

الناميـة األخـرى.
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يتصـّدر هـذه الدراسـة االفـرتاض القائـل بـأّن تخلّـف أداء الـدول العربيـة ناجـم باألسـاس عـن 

املارسـات الريعيـة املنتـرة يف جميـع مجـاالت السياسـات واتخـاذ القـرارات. ويجـب أن 

تسـتهدف السياسـات الجديـدة وأسـاليب التنفيـذ املرتبطـة بهـا، تفكيـك األنظمـة الريعيـة 

السـائدة، وأن تعـزز يف الوقت نفسـه بناء قـدرات العلوم والتكنولوجيـا واالبتكار يف جميع 

مجـاالت النشـاط االجتاعـي واالقتصادي، وأن تـويل اهتاًما خاًصا بالتعليـم وحاية البيئة 

واالسـتخدام الرشـيد للمـوارد الطبيعيـة، فضـًا عـن إنشـاء مشـاريع وخلـق فـرص عمل ضمن 

أطـر تضـع يف مركـز اهتامهـا دعم حقوق اإلنسـان وحايتهـا لدى جميع رشائـح املجتمع 

ويف جميـع األوقات.

تطور اإلعالم حول سورية: الوجه املزدوج للمساعدات الخارجية

بييل جني براونيل

ترمـي هـذه املقالـة إىل تقديـم إجابـات عـن بعض التسـاؤالت العديـدة الباقيـة و العالقة من 

جـواب عـن التحـول وصناعـة االنتفاضـة يف سـورية، عـر استكشـاف مجـال جديـد للبحـث، وهو 

مسـاعدات تطويـر وسـائل اإلعـام. فقـد انصـب جـل االهتـام األكادميـي عـى الـدور الـذي 

اضطلـع بـه اإلعـام الجديد يف زمـن االنتفاضة، يف حـن مل يوجه اهتـام كاٍف لتطور القطاع 

يف السـنوات التي سـبقت ذلك. وما تبّن لنا هو أّن املشـهد اإلعامي السـوري تلّقى دعًا 

قويًا عر مسـاعدات دولية يف السـنوات السـابقة النتفاضة عام 2011. وعر معاينة الهيكلية 

بعـض  نّفذهـا  التـي  والرامـج  املارسـات  ودراسـة  اإلعاميـة  املسـاعدات  لبنيـة  املعقـدة 

ا يف حقـل تطويـر اإلعـام أسـلوب عمـل جديـد للغـرب  املنظـات، تتأمـل هـذه الدراسـة مليًـّ

)وخصوًصـا االتحـاد األورويب والواليـات املتحـدة(، يف تشـجيع الدميقراطية عـر دعم بديل با 

ضانـات مـن األسـفل إىل األعى.

ظاهرة التواصل الجامهريي يف الحوارض العربية : الوسائل والتحديات

سايل حامرنة

وإدارة  املعاريـة  الهندسـة  مـن  التخصصـات،  متعـددة  ملقاربـة  وفًقـا  الدراسـة  تتابـع 

املناطـق الحريـة وعلـوم االتصـاالت، تأثـر وسـائل اإلعـام الناشـئة يف الحيـاة االجتاعية 

تُعـاود تشـكيل  الصحافـة املطبوعـة، مل  اإلعـام مـع  القائـم، ألّن والدة وسـائل  والنسـيج 

العـادات والسـات االجتاعيـة الحريـة فحسـب، بل شـّكلت أيًضا املعايـر البيئيـة القامئة.

أضافـت التكنولوجيـا الرقميـة يف القـرن الحـادي والعريـن بعـًدا تواصليًـا جديـًدا، يحقـق 

تواصـًا اجتاعيًـا لجميـع مواطنـي العـامل.
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تقـرتح هـذه الدراسـة التعامـل مـع الربيـع العـريب بوصفـه إحـدى ظواهـر وسـائل التواصـل 
الجاهـري، وتتابـع الوسـائل املبـارشة وغـر املبـارشة التـي تسـتخدمها الجاهـر يف 

التواصـل، وتخلُـص إىل الكشـف عـن األخطـاء يف البنيـة التحتيـة العامـة يف املنطقـة.

ميثّـل الربيـع العـريب عـًرا جديـًدا مـن التواصـل بـن جمـوع مـن املواطنـن، يف منطقـٍة 
تجمعهـم فيهـا لغـة واحـدة ويتبعـرون فيهـا يف وحـدات جغرافيـة صغـرة، ليـس بسـبب 
أيًضـا  الرسيعـة  الطـرق  قلـة  بسـبب  بـل  وحسـب،  والتأشـرات  والحـدود  والحـروب  االحتـال 

واألماكـن العامـة ووسـائل النقـل.

بعـد قرابـة الخمـس سـنوات عى انـدالع الربيـع العريب، ومـع االعـرتاف أّن من السـابق ألوانه 
معرفـة مـا سـيتمخض عنـه زوال العهـد السـابق، تؤكـد ظواهـر عديـدة أهميـة الـروع يف 
مناقشـة علميـة بخصـوص أهمية األماكـن العامة من أجـل تحقيق الدميقراطية املسـتدامة.

اليسار العريب يف الثورات العربية و تطوراتها

سالمة كيلة

يتنـاول املدخـل تحديـد معنـى اليسـار منـذ أواسـط القـرن العريـن؛ التحديـد الـذي ينطلـق 
مـن الربـط مبسـألة التقـّدم والتطـور. لكـن ركّـز البحـث عـى القـوى الشـيوعية واملاركسـية 
فقـط، عـى الرغـم مـن أّن اليسـار كان يشـمل اتجاهـاٍت قومية وتقدميـة. يتناول الجـزء األول 
وضـع هـذا اليسـار ومنظوراتـه قبـل الثـورات، حيـث كان يعـاين التهميـش بعـد انتصـار النظم 
القوميـة، وتحالـف بعضـه مـع هـذه النظـم، وتحّمل وزرهـا. ومن ثـم، ملس التحـّول الليرايل 
لـدى جـزء كبـر منـه بعـد انهيـار االشـرتاكية وانخراطـه يف العوملـة، وبالتـايل سـره مـع 
املوجـة التـي كانـت تركّـز عـى الدميقراطيـة والحريات عـى الرغم مـن أّن اللرلـة التي كانت 
قـد بـدأت، فرضـت تصاعـد اإلفقـار والبطالـة والتهميـش لـدى قطـاٍع كبـر مـن الشـعب. بهذا، 
)العـراق، وسـورية، وتونـس، واملغـرب(،  النظـم  إّمـا متحالًفـا مـع  الثـورات واليسـار،  بـدأت 
أو يتمحـور نشـاطه حـول الدميقراطيـة مـن طـرف، أو “معـاداة اإلمرياليـة” مـن طـرف آخـر. 

مبعنـى أنّـه مل يكـن يتلّمـس وضـع الطبقـات الشـعبية التـي يّدعـي أنّـه يدافـع عنهـا.

أّمـا الجـزء الثـاين، فيتنـاول أسـباب الثـورات، وموقـع “العامـل االقتصـادي” فيهـا؛ إذ ظهر منذ 
البـدء يف تونـس أّن الشـعارات املطروحة تتعلق بالعمل واألجر، وبتحقيق الكرامة عر تحسـن 
الوضـع االقتصـادي. والهـدف هنـا هو اإلشـارة إىل التفـارق بن مسـار الواقع الـذي كان يطرح 
التغيـر الجـذري، أي الـذي يتعلق بتغيـر النمط االقتصـادي، بينا كان اليسـار يركّز عى تغير 

“شـكل السـلطة” من سـلطة دكتاتورية اسـتبدادية شمولية إىل سـلطة “دميقراطية”.

يتعلّـق الجـزء الثالـث بـدور اليسـار يف الثـورات، وال شـك يف أّن التقدميـن السـابقن يقـوالن 
إنّـه كان خـارج معادلـة الـراع الطبقي، ومن هنا، مل يكن مؤثّرًا يف مسـار الثـورات وليس فقط 
يف انفجارهـا؛ الثـورات التـي ظهـر أّن مـن حـاول قيادتهـا هـم شـباب، وانخـرط فيهـا كـّم هائل 
مـن الشـباب والفئـات الشـعبية دون معرفـة سياسـية. شـارك البعـض كأّي “مواطـن”، وسـارع 
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البعـض للقفـز إىل السـلطة، لكـن حـن تجـاوزت الثـورات تونـس ومر نشـأ االرتباك، بحيـث أصبح 
هنـاك مـن ينطلـق مـن أّن مـا يجـري هـو “مؤامـرة”، خصوًصـا حـن وصلـت الثـورات إىل سـورية 

)وقبلهـا ليبيـا، ورمبـا اليمن بعـض اليشء(.

حركات اإلسالم السيايس والعملية الدميقراطية

نجوان سليامن األشول

بعـد انـدالع االحتجاجـات يف الكثـر مـن الـدول العربية يف عـام 2011 وتأثرها يف املشـهد 
السـيايس تأثـرًا كبـرًا، دخلـت العديـد مـن الحـركات االجتاعيـة إىل العملية السياسـية من 
خـال إنشـائها ألول مـرة أحزابًـا سياسـية، وتعـّد الحـركات اإلسـامية من أهـّم هـذه الحركات، 
إذ كان لـدى بعضهـا مـن ذوي التوّجـه السـلفي قبـل الثـورات موقـٌف مناهـٌض للمشـاركة 

السياسـية والدميقراطيـة بصـورة جذرية.

تسـعى الورقـة إىل تقديـم وصـٍف وتحليـل ألداء حركـة الجاعـة اإلسـامية وحزبهـا “البنـاء 
 2013 2011 وحتـى انقـاب متوز/ يوليـو  والتنميـة” خـال الفـرتة املمتـدة مـن آذار/ مـارس 

الـذي أّدى إىل توقّـف العمليـة الدميقراطيـة يف مـر.

سـيتّم الرتكيز عى أداء هذه الحركة يف ثاث قضايا رئيسـة، وهي: قضية العدالة االنتقالية، 
والعاقـة مـع األطـراف السياسـية األخرى يف العملية السياسـية، سـواء مّمـن ينتمون إىل 
التيـار اإلسـامي أو التيـار العلـاين، وقضية التعدديـة الدينية يف املجتمع. وسـيتّم تحليل 
موقـف هـذه الحركـة يف ثاثة أحداث رئيسـة، وهـي: االنتخابـات الرملانيـة 2012، واالنتخابات 

الرئاسـية، واالنقاب العسـكري يف صيف 2013.

محددات نجاح الحركات اإلسالمية يف الثورات العربية

خليل العناين

تسـعى هـذه الدراسـة إىل اختبـار ردة فعل اإلسـامين العـرب تجاه الثـورات العربية، وكيف 
تعاطـوا معهـا سياسـيًا وفكريًـا وأيديولوجيًـا. وتعقـد الدراسـة مقارنـة بـن حالتَـي جاعـة 
“اإلخـوان املسـلمن” يف مـر وحركـة “النهضـة” يف تونـس. وتركّـز عـى عمليـة االنتقال 

مـن املعارضـة إىل السـلطة، والعكـس؛ أي العـودة إىل مقاعـد املعارضـة مـرًة أخـرى.

تجـادل الدراسـة بـأّن محددات النجاح أو الفشـل )أو الصعـود، والهبوط( بـن الحالتن مرتبطة 
بثاثـة عوامـل أو محـددات رئيسـة: أّولها السـياق السـيايس والثـوري واالجتاعي يف كا 
البلديـن. وثانيهـا، التطـور الفكـري واأليديولوجـي لكا الحركتـن، فضًا عـن دور القيادة ىف 
التعاطـي مـع الثـورة. وثالثهـا، السـياقان اإلقليمي والدويل ودورها يف رسـم مسـارات 

النجـاح والفشـل يف كا الحالتن.

ال تتبّنـى الدراسـة أّي أحـكام مسـبقة. وإمّنـا تحـاول بحـث العاقـة املركّبـة بـن العوامـل 
الداخليـة والخارجيـة وتأثرهـا يف طريقة تعاطـي جاعة اإلخوان وحركـة النهضة مع البيئة 
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السياسـية الجديـدة يف كا البلديـن. وعـى عكـس الدراسـات السـابقة التـي تعلّـق أسـباب 
النجـاح والفشـل عـى عوامـل ذاتيـة متعلقـة بهاتـن الحركتـن فحسـب )دور األيديولوجيـا، 
الجغرايف...إلـخ(،  والجـوار  اإلقليمـي،  )كالـدور  خارجيـة  عوامـل  أو  والقيـادة(،  والتنظيـم، 
فـإّن هـذه الدراسـة تحـاول الربـط بن هـذه العوامـل املختلفـة من أجـل التوّصـل إىل صورة 

شـاملة ميكـن مـن خالهـا معرفـة الفـروق بـن الحالتـن.

كيف يؤسس سلفيو لبنان سيطرتهم الدينية يف مرحلة ما بعد 

الثورات العربية؟

زولتان بال

تعلّـل بعـض الدراسـات التـي تتنـاول موضوع الحركة السـلفية يف سـياقات وطنيـة مختلفة، 
نجـاح الحركـة السـلفية يف قدرتهـا عـى اسـتقطاب أفـراٍد ينتمـون إىل فئـة شـبابية نسـبيًا 
يواجهـون أزمـة هويـة ترتبـط بالحداثة. أّما يف لبنـان، فالوضع مختلف إىل حّد ما. فالشـيوخ 
السـلفيون يسـتقطبون املؤمنن السـّنة الذين يشـعرون بالحرمان والقهر مقارنًة بجاعاٍت 
أخـرى تنعـم بأوضـاٍع أفضل ضمـن متاهة الطوائف فيه. وقد شـهد شـال لبنـان ذو األغلبية 
السـّنية تنامـي نفـوذ الحركـة السـلفية يف الفـرتة التـي أعقبـت الثـورات العربية. وقـد أّدت 
تداعيـات النـزاع السـوري الحـايل عـى لبنـان إىل ارتفـاع وتـرة التوتر بن السـّنة والشـيعة. 
ويف خضـّم تفاقـم االنقسـام املذهبـي السـّني - الشـيعي، يواجـه السـّنة أزمـة قيـادة. 
إذ يؤمـن عـدد مـن املؤمنـن السـّنة العاديـن بأنّهـم ال يسـتطيعون اللجـوء إىل قيادتهـم 

السياسـية والدينيـة الحاليـة لتحميهـم من “خطر” الشـيعة.

ويحـاول الشـيوخ السـلفيون اسـتغال هـذا الوضـع، وجعـل املؤمنـن العاديـن يصّدقـون 
روايتهـم عـى أنّهـا الطريق املؤديـة إىل الراط املسـتقيم، متحّدين املؤسسـة الدينية 
السـنية الرسـمية، وأعنـي بهـا “دار الفتـوى”. وهنـا ال بـد مـن طـرح السـؤال التـايل: كيـف 
اسـتطاع السـلفيون اكتسـاب النفـوذ الـكايف الـذي يؤهلهـم للقيـام بذلـك؟ وكيـف أّدى 
للحركـة  الجوهريـة  والسـات  السـيايس  االجتاعـي  بالسـياق  الخاصـة  السـات  تفاعـل 

السـلفية، إىل تنامـي نفـوذ السـلفين؟

تعتمد هذه الورقة عى عمل ميداين واسع جرى تنفيذه بن عامي 2009 و2012.

السياسات الخارجية للحركات اإلسالمية

محمد عيل عدراوي

كيف تفهم الحركات اإلسـامية العاقات الدولية وكيف متارسـها؟ إّن واقعة اسـتياء ممثّلن 
عـن اإلسـام السـيايس عـى السـلطة يف أكر مـن دولة يف السـنوات القليلـة املاضية قد 
أثـارت السـؤال: كيـف يترفـون يف حقـل السياسـة الخارجيـة؟ وكيـف تـدرك هـذه األطـراف 
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العـامل، والشـؤون الدوليـة، والطريقـة التـي ينبغـي لها أن تنخـرط بها الدول اإلسـامية يف 
النظـام الـدويل؟ وبكلـات أخـرى، إىل أي حـد نسـتطيع أن نعـّد اإلسـامين مختلفـن يف 

مناطقهـم مـن العـامل عن األطـراف السياسـية غـر الدينية؟

ولهـذه الغايـة هنـاك ثاثـة أسـئلة أساسـية تسـتحق االهتـام. أواًل، هل يشـجع اإلسـاميون 
رؤيـة معينـة للعـامل مـن ناحيـة أجندتهـم الخارجيـة؟ ومـاذا كتـب مثقفوهـم وقادتهـم عـن 
هـذا املوضـوع عـى مّر السـنن؟ وكيف حروا الحركة اإلسـامية يف حقل العاقـات الدولية 
يف الدفـاع عن “هويتهم الدينية” و”املصلحة اإلسـامية واألطر الجيوسياسـية اإلسـامية” 
)عـى سـبيل املثـال البحـث عـن الخافـة( كـا ورد يف األيديولوجيـة اإلسـامية؟ ثانيًـا، كيـف 
وصلـت األحـزاب اإلسـامية إىل السـلطة منفـذة “خصوصيتها” السياسـية يف حقل الشـؤون 
األمـر كذلـك،  الحاليـة؟ وإذا كان  السياسـية يف سياسـتها  الوقائـع  أثّـرت  الخارجيـة؟ وهـل 
فكيـف؟ أخـرًا، هـل السياسـة الخارجيـة حقـل مناسـب لعلـاء السياسـة الذيـن يرغبـون يف 
دراسـة السـات الدامئـة لإلسـام السـيايس، أو لنمـوه طـوال السـنوات القليلـة املاضيـة، 

السـيا بعـد وصـول عدد مـن ممثّليـه إىل السـلطة؟

اسـتخدمت البنائيـة إطـارًا نظريًـا لهـذه الدراسـة، بسـبب ماءمتها عنـد تقييم الطريقـة التي 
تحـدد بهـا األطـراف املصلحـة الوطنيـة وتدافع عنها وعـن أفكارهـا ومعايرهـا يف العاقات 

الدوليـة، والتـي شـّكلت العنـارص املفاهيمية األساسـية الداخلة يف الدراسـة.

أجريـت هـذه الدراسـة عـن آراء اإلسـامين ومارسـاتهم يف العاقـات الدوليـة يف سـياق 
اإلعـداد لكتـاب سـينر يف عـام 2015 باللغـة الفرنسـية، بعنـوان “اإلسـاميون والعـامل. أو 

اإلسـام السـيايس والعاقـات الدوليـة” مـع مقدمـة بقلـم أوليفـر روي.

 التحّول الدميقراطي بني االستقطاب الثنايئ وأزمة غياب البديل

دراسة حالة “حزب مرص القوية”

أحمد عبد الحميد حسني

عنـد انفجـار الثـورات العربيـة مل يتصّدرهـا أّي تشـكيات لتنظيـات حزبيـة أو حركيـة لتيـارات 

دميقراطيـة أو غـر دميقراطيـة. وظلّـت الجاهـر مندفعـة بحكـم الدفـع الـذايت املرتكـز 

وحـده عـى غضـٍب واسـع ضـد األوضـاع االقتصاديـة واالجتاعيـة والسياسـية التـي خلقـت 

احتقانًـا كبـرًا يف الشـارع العـريب. كانـت رشوط االنفجـارات الثوريـة يف البلـدان العربيـة 

البديـل “الدميقراطـي” كانـت غائبـة؛ إذ عجـزت املجموعـات والقـوى  حـارضة، لكـن رشوط 

الثوريـة الجديـدة عـن إنتـاج بديـل مـا.

يف مـر، ظهـر هـذا األمـر مـن بعـد تنّحـي مبـارك مبـارشًة عـن الحكـم، وتـويلِّ املؤسسـة 
وعـودة  إطاحتهـم،  قبـل  املشـهد  املسـلمن  اإلخـوان  ر  تصـدُّ ثـم  السـلطة،  العسـكرية 
املؤسسـة العسـكرية إىل صـدارة املشـهد السـيايس املـري مـرًة أخـرى بعـد إطاحـة 

.2013 متوز/ يوليـو   3 يف  مـريس  محمـد  املعـزول  الرئيـس 
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تطـرح الدراسـة أزمـة تبلـور البديـل الدميقراطـي يف الحالـة املريـة بعـد الثـورة. وتأخـذ 

الدراسـة منوذًجـا وهـو “حـزب مر القويـة”؛ فرتصد التحـوالت التي مـرَّت بالحزب منذ نشـأته 

يف تريـن الثـاين/ نوفمـر 2012، مـن خـال تحليـل دورة التعبئـة للمجموعـة، والعقبـات 

التحـول  مسـار  بهـا  مـرَّ  التـي  األزمـات  أهّمهـا  مختلفـة  أسـباب  نتـاج  الحـزب  قابلـت  التـي 

الدميقراطـي يف مـر، خصوًصـا حالـة االسـتقطاب الشـديدة التـي هيمنـت عـى املجالن 

السـيايس والعـاّم بعـد أحـداث 30 حزيران/ يونيـو 2013، وتحـرّك الجيـش يف 3 متوز/ يوليو 

2013 إلطاحـة الرئيـس املعـزول محمـد مـريس.

وبنـاء  السـيايس،  الخطـاب  يف  وتأثرهـا  القدميـة،  النشـأة  دور  أيًضـا  الدراسـة  ترصـد 

التحالفـات والجبهـات، وكيفيـة بنـاء التنظيـم الجديـد، والقضايـا التـي يجـري االهتـام بهـا 

دون قضايـا أخـرى أقـّل أولويـة. وتعالج الدراسـة إشـكالية أساسـية، وهي تأثـر القمع يف 

تطـّور الحـزب، وتأثـر اإلحبـاط الـذي لحـق بأفـراده نتـاج أسـباب مختلفـة، مـا أّدى إىل دخـول 

بعـض أفـراد املجموعـة يف حالـة انسـحاب بدرجـات مختلفـة.

الدولة العميقة والتحول الدميقراطي يف تونس: افرتاضات أولية

مهدي مربوك

منـذ قيـام الثـورة وإطاحتهـا نظام بـن عي وتحـّول السـلطة إىل حكومات مؤقتـة، تعاقبت 

يف مرحلـة أوىل وهـي ناجمـة عـن توافقات هّشـة، عرفت تونس ظهـور مصطلحات جديدة 

غـّذت الحقـل السـيايس عى األقل يف مسـتواه التـداويل. ولعّل من أهّم املفـردات التي 

جـرت وال تـزال مفـردة “الدولـة العميقـة”. ومل تفلـح انتخابـات 2011 مـن رواج هـذا املصطلـح 

وتحّولـه إىل “مفـردة حقيبـة” بهـا يفـرّس قسـم مهـّم مـن الـرأي العـام والنخـب مـا يحـدث 

خـال مرحلـة االنتقـال الدميقراطـي الصعب الذي تعرفه البـاد، وخصوًصا االنتكاسـات الحاّدة 

عـى غـرار موجـة االغتيـاالت، وتصاعد أعـال العنف واإلرهـاب، واسـتضعاف الدولة.

لذلـك تسـعى هـذه الورقـة إىل تحليـل مصطلـح الدولـة العميقـة وتفكيكـه كـا راج يف 

األدبيـات ومختلـف السـياقات التداوليـة األخـرى خصوًصـا وأّن ذلـك االسـتعال ارتبـط بتعـّر 

بآخـر.  أو  بشـكل  القديـم  النظـام  وعـودة  عديـدة،  مناسـبات  يف  الدميقراطـي  التحـول 

فالدولـة العميقـة بقطـع النظـر عـن إثبات وجودهـا بوصفها “مؤسسـة موازية غـر مرئية” 

السـتحالة ذلـك، مـا دامـت تشـرتط الخفـاء، هـي حقيقـة ذهنيـة تحيـل إىل قـوى سياسـية 

موازيـة وخفيّـة تتحّكـم بأشـكال مختلفـة يف أجهـزة الدولـة الرسـمية، فضـًا عـن توجيهها 

القـرار السـيايس وصناعـة أهـّم األحـداث.

ينصـّب البحـث عـى ثاثـة مجـاالت: األّول، تتبّـع نشـأة مصطلـح الدولـة العميقـة يف الحقل 

الحافّـة  السـياقات  مابسـات  كشـف  إىل  فيسـعى  الثـاين  أّمـا  التونـي.  السـيايس 



21 خمس سنوات عىل الثورات العربية

مبصطلـح الدولـة العميقـة ومختلف منعطفاته. وأّمـا املجال الثالث واألخـر فهو الرهانات 

واإلسـرتاتيجية الثاويـة وراء هـذا املصطلـح وتداعياتـه عـى مرحلة االنتقـال الدميقراطي.

محنة الربيع العريب : الدولة ضد التغيري

ولد باهي بون

يف ظـل التطـورات املتسـارعة يف العـامل العـريب وتراجع موجـات الربيع العـريب وتحّوله 

يف بعـض الـدول إىل ردات معاكسـة، مل تكـن متوقعة لدى الكثر من الباحثن والدارسـن، 

وحتـى لـدى الشـعوب العربيـة نفسـها، تـأيت هـذه الدراسـة لتسـائل الدولـة العربيـة عـّا 

حصـل. هـل تعـود أسـباب ذلـك إىل الدولـة وأجهزتهـا العسـكرية والبروقراطيـة وفلـول 

الثـورة التـي تدعمهـا وتشـّجعها، أم إىل فراغ يف قوة التغير، هذه القـوة التي أّدت إىل 

إسـقاط بعـض األنظمـة؟ ومـن هنـا، ميكـن القـول إّن الربيـع العـريب ُولـد ميتًـا أو يحمـل يف 

داخلـه أسـباب موتـه. وتذهب الدراسـة يف اتجاه تبّنـي مقولة الدولة ضـد التغير التي ترى 

مسـؤولية الدولـة وأجهزتهـا العميقة عن جميع محن الشـعوب العربية، ابتـداًء بالدولة ضد 

األمـة والدولـة ضـد الشـعب، وانتهـاًء مبحنـة الربيـع العـريب. مبـا يجعل مـن األهميـة مبكان 

إعـادة االعتبـار للـدور الـذي تقـوم بـه الدولـة يف مقاومة التغيـر، وباألسـاس أثنـاء الربيع 

العـريب، وبعـده. وهـذا مـا تسـعى هذه الدراسـة للبحـث فيه، يف ظـل التطـورات املذهلة 

واملدهشـة لرتاجـع جاذبيـة “ربيع العرب”، وتحّولـه يف معظم البلدان العربية إىل عكسـه.

 بنية الدولة العربية والتحول الدميقراطي:

 مناذج مرص وتونس واملغرب

محمد العجايت

يرجـع البعـض السـبب يف الثـورات العربيـة ومـا سـبقها من سـياق اجتاعـي إىل أّن الفعل 

السـيايس مل يعـد مقصـوًرا عـى نخبـة أو قـادة رأي عـام أو صفـوف معارضـة؛ فالحـركات 

االحتجاجيـة أثّـرت تأثـرًا بليًغـا يف الشـارع السـيايس، وهـذه الحـركات أخـذت املبـادرات مـن 

أربكـت  معهـودة  غـر  بإسـرتاتيجيات  تتحـرك  أنهـا  الحـركات  هـذه  وسـاعد  والقـادة  النخبـة 

السـلطة، وخلقـت مسـاحات جديـدة للحركـة أمثـرت يف النهاية الثـورة. إاّل أّن تقييم املسـار 

الثـورات مل تحقـق مـا كان مأمـواًل بدرجـات متفاوتـة  أّن هـذه  بعـد خمـس سـنوات، يؤكـد 

ومنـاذج مـر وتونـس واملغرب مل تسـقط يف فـخ االنهيار، ولكـن اتخذت مسـارات مختلفة، 

خـر دليـل عـى ذلـك. وعندمـا نتحـدث عـن الشـبكات املعوقـة للتحـول ال ميكـن قرها عى 

شـبكات الفسـاد، إمنـا ال بـد مـن النظـر إىل شـبكات املصالـح بإجالهـا التـي تحـاول الحفـاظ 
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عـى مكتسـباتها وتقـاوم التغيـر. بل لعلنـا يجب أن نذهب أبعـد يف ما يتعلـق ببنية الدولة 

ذاتهـا، إذ يظهـر بوضـوح أّن الحـاالت التـي يغيـب فيهـا حـارس لبنيـة الدولـة التقليديـة مثـل 

الحالـة التونسـية، فـإّن ذلـك ليس مدعاة كـا يّدعي البعـض إىل هدم الدولـة، وإمّنا فرصة 

لتطويـر هـذه البنيـة لتائـم العـر وتفتح أفًقـا للمواطنن إلعادة صـوغ بنية الدولـة العربية 

املتكلسـة، لتكـون أكـر قابليـة لنمـوذج دميقراطـي يحكمـه عقـد اجتاعـي، وليـس عقـد 

اإلذعـان املفـروض عـى دولنـا منـذ نشـأة الدولـة الحديثـة فيها.

 أزمة الدولة الوطنية ومآزق الدميقراطية يف تجارب ما بعد الحراك

الدول املغاربية منوذًجا

مليكة الزخنيني

الثانيـة مـن هـذا القـرن، الـرارة األوىل  احتضـن الفضـاء املغـاريب، مـع بدايـة العريـة 

لحـراٍك مـن نـوع خـاص كانـت لـه تداعيـات عميقة عـى املنطقـة؛ إذ أّسـس ملعـادالٍت جديدة 

يف رصاع القـوة والنفـوذ عـى السـلطة. وميكـن أن نزعـم أّن أكـر متأثّـر بهـذا الحـراك، كان 

هـو مفهـوم الدولـة كـا عرفتـه املنطقـة لعقـود، نظـرًا لاهتـزاز الكبـر الـذي تعـرّض لـه، 

والـذي كشـف بامللمـوس مجموع االختـاالت التي رافقت إرسـاء الدولـة الوطنية يف هذه 

البلـدان، كـا مّكـن مـن رصـد الطلـب املجتمعـي عـى منـوذج الدولـة الوطنيـة ومفارقاتـه.

وأخـًذا يف الحسـبان أّن مطلبَـي الدميقراطيـة والعدالـة االجتاعيـة شـّكا النـواة الصلبـة 

ملطالـب الحـراك، تنطلـق هـذه الورقـة مـن فرضيـة مفادهـا أّن مـا تعرفـه الـدول املغاربيـة 

مـن عـرس االنتقـال إىل الدولـة الحديثـة إمّنـا هـو انعـكاس الختـاالت نشـأة الدولـة الوطنيـة 

ملـا بعـد االسـتقال نتيجـة عوامـل داخليـة وأخـرى خارجيـة، يف محاولـٍة ملقاربة اإلشـكالية 

التاليـة: مـا مـدى قـدرة الحـراك عـى الدفـع باملطلـب الدميقراطـي إىل الواجهـة؟ ومـا 

تداعيـات ذلـك عـى الدولـة الوطنيـة يف كّل قطـر؟

هل تصمد الدولة العربية بعد الثورات ؟ بحث يف أزمة الدولة

مايكل هدسون

الزلـزال  يـزال  وال  العربيـة.  الدولـة  ضعـف  دراماتيـيك  بشـكل   2011 عـام  انتفاضـات  كشـفت 

والهـزات االرتداديـة التـي أعقبتهـا مسـتمرًة، وتزعـزع اسـتقرار الدولـة والنخـب الحاكمـة، 

حتـى يف الـدول التـي مل تشـهد احتجاجـات شـديدة. ولكـن النتائـج التـي أسـفرت عـن تلـك 

االحتجاجـات، كشـفت أيًضـا عـن ضعـف املجتمعـات العربيـة. وفشـلت املعارضـة، يف جميـع 
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نزيـه  املـري  السياسـة  عـامل  قـال  وكـا  فّعـال.  متاسـك  تحقيـق  يف  تقريبًـا،  الحـاالت 

األيـويب، إّن الـدول العربيـة قـد ال تكـون قويـة، ولكّنهـا ال تـزال رشسـة.

تسـتعرض الدراسـة بعـض األعـال البحثيـة عـن الدولـة العربيـة، وتقـّدم أطروحـة تفيـد بـأّن 

“فـراغ الرعيـة” يُفـرّس إىل حـٍد كبـر االضطـراب السـيايس الحـايل يف املنطقـة.

الدولة الراسخة والثورة يف العامل العريب

كليمنت هرني

تربـط هـذه الورقـة بـن تعاليـم لينـن يف كتابـه “الدولـة والثـورة”، الـذي أنجـزه عشـية 

كانـون   14 ثـوريت  أّن  والحقيقـة   .2011 عـام  العربيـة  واالنتفاضـات  البلشـفية  الثـورة 

الدولـة،  مؤسسـات  عـى  اتكأتـا  )مـر(  الثاين / ينايـر  كانـون  و25  )تونـس(  الثاين / ينايـر 

وبيّنتـا كيـف أّن أي تغيـر مـن نظـام إىل آخـر يتطّلـب بنيـة تحتيـة كامنـة. فعـى الرغـم مـن 

ـن لينـن يف الواقـع هذه النقطـة األكر  خطابـه يف شـأن تحطيـم الدولـة الرجوازيـة، يُضمِّ

عموميـة يف مناقشـته عـن االنتقـال السـيايس مـن الحكـم البورجـوازي إىل دكتاتوريـة 

الروليتاريـا. وسـتقارن هـذه الورقـة، عـر قـراءة متأنيـة أخرى لكتابـه الكاسـييك، بن قوة 

البنيـة التحتيـة يف املنطقـة العربيـة لتوضـح يف اسـتعادة ألحـداث املـايض، املسـارات 

املختلفـة متاًمـا لانتفاضـات العربيـة املتعـددة، وملـاذا ميكن أن ينتـج عن التحطيـم الكامل 

للـدول الضعيفـة حصيلـة مـن شـأنها أن تهـّز لينـن يف قـره.

مرص و التحول من داخل اإلستبداد

محمد الشيوي

تهـدف هـذه الورقـة إىل الـرد عـى االدعـاء بأّن تنفيـذ العدالـة االنتقاليـة سيسـاعد بالفعل 
يف تطويـر املؤسسـات الدميقراطيـة. ويـرى املؤلـف أّن العدالـة االنتقاليـة فشـلت يف 
معالجـة التحـوالت وتوقـع تطوراتهـا ضمن هياكل الدولة االسـتبدادية، ويفضـل بداًل من ذلك 
مفهـوم “التحـّوالت الفاشـلة”. وهـو يؤكـد أّن مـر مـا بعـد عـام 2013، متثّـل أكر مـن مجرد 
انتقـال فاشـل، بـل إّن الطريقـة التـي حافظت بهـا الدولة عى نفسـها تثر تسـاؤالت مهمة 

عـن دراسـات إقامـة الدميقراطية.

“االنتقـال  منـوذج  ذلـك  يف  مبـا  االنتقاليـة،  العدالـة  مليـدان  نقديـة  قـراءة  الورقـة  وقّدمـت 
الفاشـل”، إضافـة إىل فهـم “االنتقـال” يف حـد ذاتـه. فهـي تعـرض أصـل العدالـة االنتقاليـة، 
إىل  الديكتاتوريـة  مـن  انتقـال  إىل  أوتوماتيكيًـا  يرتجـم  االنتقـال  بـأّن  القائـل  الـرأي  وتنتقـد 
الدميقراطيـة الليراليـة. وتسـتخدم تجربـة مـر مـا بعـد 2011، لتوضيـح ذلـك، ولتدلـل عـى أّن 
الدولـة هناك اسـتطاعت االسـتفادة من اآلليات املصاحبة لانتقـال الليرايل يف توطيد حكمها.
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إىل أّي حد تستطيع امللكيات العربية النأي بنفسها عن الثورات ؟ 

تحليل آليات ميزت امللكيات

دانييل براون

كيـف نجـت األنظمـة امللكيـة يف الـرق األوسـط وشـال أفريقيـا مـن االندفـاع الثـوري 

للربيـع العـريب؟ فعـى الرغـم مـن تشـابه الشـعارات والتكتيـكات والصـور عندمـا أطيحـت 

األنظمـة، فـإّن حقيقـة واحـدة بقيـت بـارزة: نجـاة األنظمـة امللكيـة جميعهـا. وتُعـّد “ميـزة 

لغـز  ملعالجـة  الورقـة  هـذه  وتسـعى  االختـاف.  لهـذا  أنيًقـا  تفسـرًا  املطلقـة”  امللكيـة 

ُوضـع مبـارشة يف موضـوع “الدولـة: هيكلهـا وطريقة تأثرهـا يف االنتقـال الصعب”؛ وما 

هـي بالضبـط آثـار النظـام امللـيك بصفته منوذج حكـم يف التعبئة الشـعبية؟ وبـأي آليات 

تعمـل ميـزة امللكيـة املطلقـة؟ وهـل تجنبت امللكيـات التعبئـة الجاهرية التي أسـقطت 

الجاهريـة؟  االحتجاجـات  مواجهـة  يف  مرونـة  أكـر  ببسـاطة  أنهـا  أم  الجمهوريـات، 

بقاءهـا  يفـرس  مـا  مختلـف  ثقـايف  أو  مؤسـي  مـا  بـيشٍء  امللكيـات  قامـت  وهـل 

عـى قيـد الحيـاة عنـد مواجهـة انتفاضـات شـعبية؟ سـتقدم هـذه الورقـة دراسـة أوليـة 

لهـذه األسـئلة، عـر البحـث يف امليـزة امللكيـة بإجـراء مقارنـة بـن تونـس واألردن. وقـد 

اسـتخدمت مقاربـة مؤسسـية تقـارن ترتيبـات املحسـوبية للنظامـن، وآليـة ثقافيـة تدرس 

دت وأبطـل مفعولهـا يف األردن عـى عكـس ما حصـل يف تونس.  إن كانـت التعبئـة قـد ُحيِـّ

آليـات  النظامـن تكّشـف عـن منـاذج متشـابهة مـن  أّن كا  وتظهـر هـذه اإلجابـات األوليـة 

التعبئـة الشـعبية، أو املؤسسـية أو الثقافيـة. والنمـوذج الـذي تبـّن لنـا عـى عجـل هـو 

أّن العمـل الجاعـي املشـاكس يف األردن، عـى الرغـم مـن أنـه مل يـؤد لتغيـر النظـام، 

فإنـه أكـر اسـتدامًة، ويسـتند إىل شـبكات ناشـطن أكـر كثافًة مـّا كانت عليـه الحالة يف 

2010 و2011 يف تونـس. عامـي 

 التطّور التاريخّي لـ”الال-سياسة” يف مرص

دراسة يف خصوصيّة البريوقراطيّة املرصيّة )مع اإلشارة إىل الحالة التايلنديّة(

هاين عّواد

تكمـن خصوصيـة البروقراطيـة املريّـة يف أنَّ تشـّكلها التاريخـي جعلهـا غر قـادرة عى 

اسـتيعاب الراكـة مع الكيانـات املتعددة والخارجـة عنها، فالبروقراطية املريّة تشـّكلت 

السياسـية،  بديـًا عـن األحـزاب  تـرى يف نفسـها  تاريخيًـا عـى هيئـة “جاعـة سياسـية” 

وال تقبـل احتـواء كيانـات جمعيـة أو إدماجهـا، والتـي مـن شـأنها – إن ُدمجـت - أن تـؤدي 

إىل انهيـار املنطـق الـذي تعمـل أجهـزة الدولـة مبوجبـه. ويف حـن كانـت البروقراطيـة 
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عـى  االنفتـاح  عـى  قـادرًة  العريـن  القـرن  مطلـع  يف  امللـيك  العهـد  منـذ  التايلنديـة 

الكيانـات الجمعيـة يف الريـف التايلندي، ُصّممت البروقراطية املريّة سياسـيًا واجتاعيًا 

عـى هيئـة الجاعـة التـي تعـزل نفسـها عـن املجتمـع وتطالـب الوافـد إليهـا بـوالٍء أشـبه 

بـوالء األفـراد لحـزب سـيايس.

إنَّ صـرورة العاقـة بـن الدولـة واملجتمـع يف مـر أفضـت إىل نتيجـة تعّقـد مـن مسـألة 

توسـيع املشـاركة السياسـية يف املشـهد السـيايس املعـارص، فوجود قطاعات شـعبية 

واسـعة مـن املهّمشـن تتأثّـر يوميًـا بسياسـات الدولـة ولكّنهـا يف اآلن نفسـه عازفـة عـن 

أوسـع  هامًشـا  مـر  يف  الحاكمـن  ائتـاف  يعطـي  ميثّلهـا،  سياسـية  أُطـٍر  يف  االنخـراط 

لتجّنـب االنتقـال نحـو الدميقراطيـة، ويعطـي أيًضـا جميـع الذرائـع للدولة العميقـة ملحارصة 

املعارضـة السياسـية التـي غالبًـا مـا تجـد نفسـها بـا ظهـر سـيايس وال حاضنـة اجتاعيـة 

مؤسسـات  عـر  السياسـة  تتجّنـب  واسـعة  قطاعـاٍت  وجـود  أّن  يف  شـكَّ  وال  بهـا.  تحتمـي 

اإلعـام  وسـائل  متارسـها  التـي  الشـعبوية  للتعبئـة  فريسـًة  بعـد  فيـا  سـتقع  متثّلهـا 

والشـللية السياسـية التـي تشـّكل العـاد األسـايس للدولـة العميقـة.

تأثري املهنية العسكرية الجديدة يف الثورات العربيّة

حسن الحاج عيل أحمد

هيمنت املؤسسـة العسـكرية عى عدٍد من الدول العربية التي شـهدت ثوراٍت وانتفاضات 

– مر واليمن وسـورية - وبرزت فاعًا أساسـيًا يف الحياة السياسـية واالقتصادية. ونسـبة 

للـدور الـذي قامـت بـه يف الراع العـريب - اإلرسائيي عـى مدى ثاثة عقود ومشـاركتها 

وسـورية  مـر  يف  املؤسسـة  لتلـك  املركـزي  الوضـع  تكـرّس  املختلفـة،  الحـروب  يف 

ومتـددت اقتصاديًـا وسياسـيًا يف املجتمـع. وكانـت املهمـة األساسـية للجيـوش العربيـة 

مجابهـة األخطـار الخارجيـة املتمثّلـة بإرسائيـل. ومع انحسـار الراع العسـكري مـع إرسائيل 

وتوقيـع دول عربيـة معاهـدات سـام مـع إرسائيـل، حـدث تحـّوٌل يف إدارك النخـب الحاكمـة 

األخطـار التـي تحـدق بأنظمتهـا، فا عاد العـدّو الخارجـي يف نظرها هو من يرتبـص بالباد، 

بـل حـّل محلّـه قـوى وتنظيات سياسـية داخليـة. وكانت املؤسسـات األمنيـة الداخليـة إبّان 

الحـروب مـع إرسائيـل قادرة عـى التعامل مع هـذه “األخطـار” الداخلية. ومـع تنامي العنف 

إبّـان  التسـعينيات  بدايـة  اليمـن يف  الثانينيـات، ويف  بدايـة  الداخـي يف سـورية يف 

معـارك الوحـدة، ويف مـر يف التسـعينيات، تطـّور دور الجيـش باتجـاه املهنيـة الجديدة، 

وهـي أن تضطلع املؤسسـة العسـكرية مبهـات أمنية داخليـة مع القيام بأدوار سياسـية 

واقتصاديـة أكـر مـّا كانـت تقـوم بـه يف السـابق. ونجـم عـن هـذا التطـّور دخـول الجيوش 

يف تحالفـاٍت مـع قـوى مدنيـة. تباينـت أمنـاط تحالفـات املؤسسـة العسـكرية يف الـدول 
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الثـاث مـا بـن تحالفـات مـع أحـزاب أيديولوجية ومؤسسـات أمنية )سـورية( أو مـع تنظيات 

عشـائرية )اليمـن( أو مـع مصالـح أعـال ومؤسسـات أمنيـة وبروقراطيـة )مـر(. وعندمـا 

قامـت االنتفاضـات العربيـة يف الدول الثاث، أثّـرت طبيعة العاقات العسـكرية املدنية يف 

كنـه تلـك االنتفاضـات ومخرجاتهـا. حلّلـت الورقـة أثـر أمنـاط تحالفـات املؤسسـة العسـكرية 

يف مـر وسـورية واليمـن يف طبيعـة االنتفاضـات يف الـدول الثـاث ومخرجاتهـا.

 اإلخوان املسلمون والجيش املرصي:

 “تاريخ من العنف من عام 1954 حتى اليوم”

كارال عيىس

واجهـت مـر عـدًدا مـن التحديـات منـذ االنتفاضـات العربيـة يف عـام 2011. فعـى الرغـم 

مـن حمـات القمـع العسـكرية الهادفـة لفـرض النظـام، فـإّن التهديـد ال يـزال جليًـا مـن كا 

الحاليـة.  السـلطة  ضـد  املسـتمرة  واالحتجاجـات  املتناميـة،  اإلرهـاب  شـبكات  االتجاهـن: 

 2011 عـام  ثـورة  منـذ  واألمنيـة  العسـكرية  املؤسسـتن  مـن  املفـرط  العنـف  أدى  فلقـد 

واالنقـاب العسـكري يف عـام 2013، إىل جعـل املواطنن املرين يتمتعـون بدرجة أقل 

مـن الحريـات والفـرص االقتصاديـة مـا كانـوا عليـه يف ظـل السـلطة التي سـعى الشـعب 

تجـاه دميقراطيـة  إيجـايب  انتقـال  حـال هـذا دون حـدوث أي  األصـل إلطاحتهـا. وقـد  يف 

كاملـة وشـاملة.

وبـدأت   ،1922 عـام  يف  العثانيـة  الدولـة  عـن  اسـتقالها  تنـال  دولـة  أول  مـر  كانـت 

بإحـراز تقـّدم عسـكري عـّزز موقعهـا يف املنطقـة. وكان املريـون يف منتصـف القـرن 

التاسـع عـر بـن عاملـن، الفلـك اإلسـامي والنفـوذ الغـريب. فتصاعـدت النقاشـات عـى 

مسـتقبل مـر يف قضايـا دينيـة واقتصاديـة وسياسـية واجتاعيـة وثقافيـة. وتأسسـت 

جاعـة اإلخـوان املسـلمن عـام 1928. وسـعت، بصفتهـا منظمـة شـعبية مؤمنـة بتعاليـم 

اإلسـام، إلصـاح مـر مـن القاعـدة إىل القمـة. وتحـّدت املجموعـة، منـذ لحظـة تأسيسـها، 

املؤسسـات األمنيـة املريـة والحكم العسـكري. وتصاعـد بصفة كبرة العنـف املرتكب ضد 

التنظيـم وكل عضـو فيـه، عقـب إطاحـة الرئيـس اإلسـامي محمـد مـريس.

والهـدف مـن هـذه الورقـة هـو تبيـان كيـف أعاقـت “الدولـة العميقـة” يف مـر، والعنـف 

شـاملة  سياسـية  عمليـة  إىل  اإل  االنتقـال  القومـي،  األمـن  باسـم  النظـام  يرتكبـه  الـذي 

ودميقراطيـة. وستستكشـف أسـئلة بحثـي كيف أّن العنـف ال يكمن يف حـوادث املوت التي 

تحـدث يف مواجهـة تغيـر السياسـات فقـط، ولكـن أيًضـا يف الطـرق التـي يسـتطيع بهـا 

نظـام مـا التاعـب بالعنـف وإثـارة املخـاوف حيـث نشـهدواقًعا محتمـًا لثـورة مسـتمرة.
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 سلطة الدولة ما بني التحول و االستمرار :

أمننة الدميقراطية -مرص و تونس

آرنود كورز

يتنـاول هـذا البحـث مسـألة تعزيـز إسـرتاتيجيات األمـن القومـي يف الـرق األوسـط وشـال 
أفريقيـا يف مواجهـة التهديـدات املتزايـدة لتنظيـم الدولـة اإلسـامية، عـى خلفيـة تعزيـز 
عمليـات االنتقـال الدميقراطـي. ويحلّـل العاقـات بـن الدولـة واملجتمـع يف مرحلـة مـا بعـد 
الربيـع العـريب، انطاقًـا مـن دراسـة حالتـي تونـس ومـر؛ حيـث يخضـع املجتمـع املـدين يف 
كا البلديـن لتريعـات قمعيـة باسـم األمـن القومـي، وهـي ظاهـرة تُسـمى أيًضـا الرهـن ؛ 
تصـف اإلجـراءات التـي تتخذهـا الجهـات الحكوميـة الفاعلـة يف تحويـل العديـد مـن القضايـا 
إىل مسـائل أمنيّـة. األمـر الـذي يطـرح السـؤال التـايل: ملـاذا تشـّكل إسـرتاتيجية رهـن عمليات 
االنتقـال الدميقراطي رضرًا عى تعزيز االسـتقرار والسـام املسـتدام؟ يناقـش الكاتب باإلحالة 
إىل مفهـوم املرونـة؛ أي مفهوم التعايف الرسيع من الصعوبات، ال سـيا املسـتخدم يف 
دراسـات التنميـة املرتبطـة بالكـوارث الطبيعيـة، عواقـب السياسـات القمعيـة التـي متارسـها 
الحكومـات التونسـية واملريـة عـى املجتمـع املـدين. بنـاًء عى تحليـل املحتـوى اإلخباري 
لوسـائل اإلعـام اإللكرتونيـة الـذي يتنـاول رسديـة االنتقـال الرسـمية يف مر وتونـس، توّصل 
املؤلـف إىل أنّـه عـى الرغـم من كون تلك السياسـات تهدف إىل السـيطرة عى املجتمع عن 
طريـق زرع الخـوف داخلـه، فإنّها تشـّكل أيًضا عامل اسـتقطاب للفعاليـات االجتاعية املختلفة.

القانون الدستوري لالنتفاضة العربية

أنطونيو مارتني بوراس-غوميز

تهـدف هذه الدراسـة إىل البحـث يف إعادة الصياغات التي طرأت عى القانون الدسـتوري 
يف بلـدان “الربيـع العـريب”. وقـد نجحـت االنتفاضـات العربيـة يف إطـاق عمليـات وضـع 
الدسـاتر واإلصاحـات الدسـتورية. وتسـتطلع هـذه الدراسـة السـات املشـرتكة لاتجاهـات 
حيـث  مـن  الدسـتوري  للصـوغ  الجاريـة  اإلعـادة  مسـتخدمًة  الجديـدة،  العربيـة  الدسـتورية 
الشـكل واملضمـون كمنطلـق تجريبـي، وتُناقـش إمكانيـة تأطـر ذلـك ضمـن مرجعيـة نظرية 
مقاربـة  وتقـّدم  عامليـة.  دسـتورية  ومنـاذج  تطـوري  دسـتوري  منظـور  مـن  مسـتمدة 
دسـتورية -قانونيـة لهـذا املوضـوع، تركّـز عـى االعـرتاف بالقواعـد واملبـادئ الدسـتورية 
الجديـدة وحايتهـا. وينصـّب االهتـام بخاصـة عـى املغـرب وتونـس ومـر، ألنّهـا الـدول 

التـي أنجـزت القسـط األكـر مـن التحـوالت الدسـتورية.

تتنـاول هـذه الدراسـة األبعـاد الوصفيـة، التحليليـة التفسـرية، والنظريـة. ويتمحـور الجـزء 
الوصفـي عـى تغيـرات معينـة طـرأت عـى الدسـاتر العربيـة الجديـدة، ويقـارن املواثيق 
خـال  مـن  الدسـتورية  األطـر  توصيفـات  تحليـل  ويجـري  سـلفها.  مـع  الحاليّـة  الدسـتورية 
املفهـوم النظـري للنظريـة القانونيـة املقارنـة التـي تقّدم منـاذج تفسـرية وتكنولوجية 
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أو  الدسـتورية،  الرقابـة  أو  الحكومـة،  شـكل  )مثـل  معينـة  دسـتورية  مؤسسـات  لفهـم 
اإلصـاح الدسـتوري، أو االعـرتاف بالحقوق األساسـية وحايتهـا( بوصفها آليـات تلبّي بعض 
املتطلبـات االجتاعية والسياسـية. ونحـاول أيًضا توضيح مدى تأثـر املواقف األيديولوجية 
السـائدة والقـوى التاريخيـة يف صـوغ فقـرات دسـتورية محـددة )مثل االعرتاف بدسـتورية 
دولـة الرفـاه االجتاعـي، أو إعـان اإلسـام بوصفـه أحـد املكونات البـارزة للهويـة الوطنية 
واملصـدر األول للتريـع(. ويتمثـل الهـدف النهايئ يف وضـع األحكام الدسـتورية الجديدة 
إىل  تشـر  التـي  اإلقليميـة  الخصائـص  وتحديـد  الدسـتورية،  للنـاذج  األوسـع  اإلطـار  يف 

إمكانيـة قيـام منـوذج توّجـه دسـتوري عـريب ملـا بعـد الثـورات.

 قراءة يف التجربة الدستورية والسياسية يف املغرب

بعد خمس سنوات عىل الثورات العربية

محمد باسك منار

تتنـاول هـذه الورقـة بالتحليـل التجربـة الدسـتورية والسياسـية يف املغـرب بعـد خمـس 
سـنوات مـن الثـورات العربيـة، من خال تحديـد بعض خصائص هـذه التجربة وحدودها، سـواء 
من حيث سـياقها أو مسـارها، والبحث يف ما عرفه املغرب من أحداث دسـتورية وسياسـية 
بعـد احتجاجـات حركـة 20 فرايـر التـي كان لهـا الفضـل يف إحـداث ديناميـة سياسـية، وإن 
يف  بنيـوي  تغيـر  فعـًا  تحقـق  هـل  ملعرفـة  وذلـك  مطالبهـا.  كّل  تحقيـق  تسـتطع  مل 
النسـق الدسـتوري والسـيايس املغـريب، أم أّن كّل مـا تحقـق ال يخـرج عـن دائـرة التغيـر 
يف التوازنـات الـذي قـد يتضمـن بعـض التحـوالت يف مواقـع الفاعلـن، لكـن دون مسـاس 
بالقواعـد الجوهريـة الشـتغال النسـق، مـا يصـب يف نهايـة املطـاف يف اسـتمرار هـذا 
النسـق وتجـدده. وقـد جرى االنطـاق يف البحث من فرضيـة مفادها أّن التجربة الدسـتورية 
والسياسـية املغربيـة، عـى الرغـم من متيزهـا بالنظر إىل مـا تعرفه بعض البلـدان العربية 
مـن فـوىض واضطـراب، تبقى محـارصة بالعديد من املعوقـات البنيوية التي تحـّد من عمق 
التغيـر وتؤثّـر سـلبيًا يف مآالتـه. وذلـك مـا تأكَّـد إىل حـٍد بعيـد مـن خـال البحث يف دسـتور 
2011، واالنتخابـات التريعيـة واملحليـة، والتجربـة الحكومية بقيادة حـزب العدالة والتنمية.

 العملية الدميقراطية يف املغرب وإشكالية الفاعلية:

حركة شباب 20 فرباير منوذًجا

سيدي موالي أحمد عيالل

لقـد تطلّـب التحقيق السوسـيولوجي للحركة االحتجاجية املوسـومة: حركة شـباب 20 فرباير 
التمييـز بـن أربـع مراحـل؛ انطلقـت األوىل مـن “مرحلـة املجهوليـة” التـي اتسـمت بـروز 
جدرانهـا  عـى  للتوقيـع  الشـباب  فئـة  جذبـت  فيسـبوكية  صفحـات  يف  مسـتعارة  أسـاء 
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بـن مؤيـٍد ومعـارض، وانتقلـت مـن ثـم إىل “مرحلـة االنتشـارية” التـي دعمـت الحركـة بأتبـاٍع 
مؤيديـن مـن مختلـف فئـات املجتمـع املغـريب وتوجهاتـه السياسـية، متهيـًدا ملحـاوالت 
االحتضـان والتضامـن، بـل وحتى االسـتغال يف بعـض األحيـان. أّدت هذه الجدليـة إىل “مرحلة 
انقسـامية” ظهـرت فيهـا حـركات متعـددة األبعـاد واالنتـاءات فضًا عـن الحركة األصـل التي 

مل تتوقـف عـن املـرور إىل “مرحلة املواقف واملواقف املضادة”، بحيـث توزعت االتهامات 
مقابـل الرتاجع عن املشـاركة. لكن يبقى أسـاس فاعليـة الحركة، أنّه يف أعقاب مسـرات 20 
شـباط/ فراير، عـّد الجميـع خطـاب امللـك محمـد السـادس ليـوم 9 آذار/ مـارس 2011 مبنزلـة 
تفاعـٍل رسيـع مـع مطالب الحركة. واسـتبر النـاس باإلصاحات الدسـتورية، اعتقـاًدا منهم أّن 
دسـتور 2011 سـيمثّل مدخًا لتأسـيس ملكية برملانية مامئة البيئة املغربية، تكرّس امللَكية 
التنفيذيـة يف العديـد مـن املقتضيـات الدسـتورية والحقـول السياسـية، بخاصـة إذا جـرى 
اللجـوء إليها يف املارسـة، وفًقا لردة فعل نشـطاء الحركة والهيئـات الداعمة لهم، الذين 
مـا زالـوا متمسـكن مبطلـب رضورة اعتـاد دسـتور دميقراطـي، تصـوغ مضامينـه لجنـة تضـع 
كّل الفعاليـات السياسـية واملدنيـة والحقوقيـة واالقتصادية، لإلسـهام يف إرسـاء القواعد 
الصلبـة لنظـام امللكيـة الرملانية التي تحظـى فيها الحكومة والرملان بصاحيات وسـلطات 
قويـة متّكنهـا مـن القيـام مبسـؤوليتها يف اتخـاذ القـرارات بـكّل حريـة، ليك يتـأىّت يف 

األخـر محاسـبتها دسـتوريًا وقانونيًا.

األزهر ودعم الدميقراطية يف مرص )2011 - 2015(

جورج فهمي

أصبحـت املؤسسـات واألفـكار الدينيـة يف النصـف الثـاين مـن القـرن العرين، قـوى ترّوج 
لعمليـة التحـول الدميقراطـي يف مناطـق شاسـعة املسـاحات يف الكـرة األرضيـة تشـمل 

تقاليـد ومجتمعـات متنّوعـة، مـا أثـار االسـتغراب عنـد عـدد مـن الباحثن.

تسـعى هـذه الورقـة لإلجابـة عـن السـؤال حـول املؤسسـات واألفـكار الدينيّـة مـن حيـث 
املؤسسـة  وهـي  األزهـر،  مؤسسـة  حالـة  عنـد  وتتوقـف  الدميقراطـي  بالتحـول  عاقتهـا 
األعـرق يف مـر للتعليـم الدينـي. فتحلّـل مواقـف األزهر مـن الدميقراطية يف إثـر إطاحة 
الرئيـس األسـبق مبـارك يف شـباط/ فرايـر 2011، ويف املراحل املختلفة للفـرتة االنتقالية: 
يف ظـل حكـم املجلـس األعـى للقـوات املسـلحة واإلخـوان املسـلمن وصـواًل إىل نظـام 

السـيي الحـايل.

ولفهـم مواقـف األزهـر مـن الدميقراطيـة، يطـرح البحـث مقاربة مؤسسـاتية جديدة تشـّدد 
عـى الطـرق التـي تعتمدهـا بيئـة املؤسسـة بجميـع أبعادهـا، مبـا فيهـا بعدهـا الثقايف، 
و هـذا بغيـة صياغـة إسـرتاتيجياتها. وتخلـص الورقـة إىل أّن القواعـد املؤسسـية املتغـرة 
بـن  االنتقاليـة  للفـرتة  املختلفـة  املراحـل  يف  السـيايس  املجـال  عـى  سـيطرت  التـي 
2011 و2015 جعلـت مؤسسـة األزهـر تتبّنـى مواقـف متباينـة مـن الدميقراطيـة،  السـنوات 

علـًا أّن مصالحـه السياسـية والعقائديـة بقيـت عـى حالهـا.
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يف تفسري املسارات و التطورات املتباينة لالنتفاضات العربية و 

فهمها يف سورية و مرص و تونس

رميوند هينبوش

متخضـت االنتفاضـات العربيـة يف الـدول العربيـة املختلفـة عـن مسـارات متباينـة. وميكـن 

متاسـك الدولـة، وقـد  1( مسـتوى  للمـرء، مـن حيـث املبـدأ، متييـز الـدول وفًقـا لبعديـن: 

أدت االنتفاضـات يف هـذا املنحـى إىل إضعـاف دوٍل عديـدة، أسـفرت يف حـاالت عـدة منها 

عـن “دولـة فاشـلة” )ليبيـا، واليمـن، وسـورية( تزاحـم فيهـا حـركات منافسـة فلـول النظـام 

عـى قيـادة إعـادة تشـكيل الدولـة. 2( ميكـن متييـز الـدول املتاسـكة وفًقا للحكـم والذي 

بـدوره يختلـف وفًقـا لبعدين: مسـتوى نـزاع النخبة، ومسـتوى اندمـاج الجاهـر، مع وجود 

أربعـة منـاذج ممكنـة لنظـام الحكـم: مسـتوى متدٍن من نـزاع النخبـة واالندمـاج الجاهري 

متاسـك  هجينتـني:  وحالتـن  تعـددي(؛  )حكـم  كليهـا  يف  عـال  ومسـتوى  )اسـتبدادي(؛ 

شـديد للنخبـة وتـديّن االندمـاج الجاهـري )حكم أقليـة ليرالية(؛ ومتاسـك ضعيـف للنخبة 

وارتفـاع االندمـاج الجاهـري )اسـتبدادي تعـددي(. وقـد أّدت االنتفاضـة يف تونـس فقـط 

إىل حكـٍم تعـددي. واتّبعـت مـر صيغـة هجينـة لكـن يف مسـاٍر متغـرٍ، فاتجهـت أواًل نحـو 

حكـم تعـددي، لكّنهـا عكسـت االتجـاه يف اسـتعادة كبـرة للنظـام القديـم يف ظـل نظـام 

السـيي ترافقـت مـع تقلّص النزاع )وزيـادة القمع مقارنة حتى بفرتة مبـارك(، متضمًنا ذلك 

حتـى اآلن جـزًءا كبـرًا من الشـعبية يف قاعـدة مؤيديه. وعليـه، متثّلت املسـارات املختلفة 

الثاثـة يف كٍل مـن سـورية )دولـة فاشـلة(، ومـر )نظـام هجـن(، وتونـس )حكـم تعددي(. 

وسـتدرس الورقـة القـوى التـي دفعـت هـذه الـدول وفًقـا ملسـارات متباينـة، أي سـتدرس 

مسـتوى التعبئـة املعـادي للنظـام، والنظـام املختلـط مـن سـلطة موروثـة وبروقراطية، 

والتـوازن يف التمثيـل بـن القـوى االجتاعيـة )املواليـة للنظـام، واإلسـامية، والطبقـة 

ومسـتوى  السـيايس،  االقتصـاد  وتشـكيلة  املنظمـن(،  والعـال  العلانيـة،  الوسـطى 

املنافسـة يف التدّخـل الخارجـي.

 “القوى الثورية” يف مواجهة التحّول الدميقراطي

 قراءة سوسيو _ سياسية للمثال التونيس

مراد املهني

يُعـّد الحـراك الثـوري التونـي حـراكًا تأسيسـيًّا بالنسـبة إىل مجمـل التحرّكات التـي عرفتها 

الدميقراطـي”  “التحـّول  مسـار  أّن  غـر   .2011 سـنة  أوائـل  مـن  بدايـًة  العربيـة  املنطقـة 

كان متأثّـرا إىل حـدٍّ مـا بالتجـارب السـابقة التـي عرفتهـا الـدول التـي مـرّت بتحـّوالت ثوريـة 



31 خمس سنوات عىل الثورات العربية

مشـابهة، والتـي أصبحـت مبنزلـة اإلطـار املرجعـي لانتقـال الدميقراطـي يف العـامل. غـر 

أّن بعـض القـوى االجتاعيـة والسياسـية املسـاهمة بصورة مبـارشة يف “الحـراك الثوري 

التونـي”، مـارس ضغوطًـا متفاوتـة تهـدف إىل فـرض منـوذج آخـر لانتقـال الدميقراطـي 

توّجهـه أساًسـا شـعارات الثـورة وأهدافهـا كـا يتصّورهـا.

مل يكـن “املـروع الثـوري” الـذي نـادى بـه هـؤالء النشـطاء دامئًـا متناقًضـا مـع املـروع 

الّـذي قادتـه الدولـة؛ إذ كان متوامئًـا حيًنا، ومضـادًّا أحيانًا إلرادة السـلطة القامئة؛ وذلك بحسـب 

مخرجات االنتخابات وطبيعة “اإلصاحات”. يف هذا السـياق، عملنا عى تشـخيص هذه التفاعات 

املعّقـدة نسـبيًا عـى أسـاس مخرجـات االسـتحقاقن االنتخابيَـن اللَذيـن شـّكا إىل حـدٍّ بعيـد 

املشـهد السـيايس التونـي؛ وهـا انتخاب أعضاء املجلـس الوطني التأسـيي يف ترين 

األول/ أكتوبـر 2011، وانتخـاب أعضـاء مجلـس نـّواب الشـعب يف تريـن األول/ أكتوبـر 2014.

التحول الدميقراطي يف اليمن وليبيا و مرص

أحمد إدعيل

تعكـف هـذه الورقـة عـى دراسـة تجـارب التحـول الدميقراطـي يف اليمـن وليبيـا. وتطـرح 

الثـورة إىل مبـادئ دسـتورية  اسـتفهامات بشـأن مـدى نجـاح الفاعلـن يف ترجمـة روح 

متوافـق بشـأنها. وكيـف جـرى تدبـر منـاخ الـرتدد والايقـن املـازم لفـرتات االنتقـال. هـل 

اسـتطاع الفاعلـون تدبـر وضعيـات السـيولة السياسـية وتطويـق أمـداء الغمـوض وتهيئـة 

املنـاخ امليـرس لانفـكاك مـن أحابيـل النظـام القديـم؟ ومـا هـي املـوارد التـي توّسـل بهـا 

مختلـف الفرقـاء يف رصاعاتهـم؟ هـل سـعى الفاعلـون لجعـل اللحظـة االنتخابيـة، لحظـة 

تولـد دياناميـات تحريريـة؟ وهـل تنبـئ اختياراتهـم عـن انشـغال مبأسسـة الايقـن؟ أم أّن 

االندفـاع الثـوري بلـغ درجـة جعلتـه عصيًـا عـى املأسسـة؟ وملـاذا؟

تتصـور الورقـة أّن مسـرة االنتقال يف اليمن وليبيا مرتبكة ومتعرة؛ فاملشـهد السـيايس 

يف تلـك البـاد يـيش مبـؤرشات تعضد احتـاالت التعّر. فلنئ كانـت الثورات قـد أوجت اآلمال 

وكانـت املخاضـات عسـرة، فإنّـه ال يلـوح يف األفـق ما يعـد باسـتثار الفاعلن أجنـة التغير 

املتخلقـة يف رحـم تلـك املخاضـات، مـن أجـل تعبيد مسـارات سياسـية تنتشـل اليمـن وليبيا 

مـن درك اإلذالل وجحيـم االحـرتاب، إىل سـدرة الكرامـة والدميقراطيـة. يطـرح هـذا الوضـع 

اسـتفهامات عن أسـباب ذلـك التعّر.

يبـدو أّن املشـهد املعّقد يف اليمن وليبيا، يعزى إىل شـبكة عوامـل مختلفة. ولعّل أبرزها 

يتمثـل بانزيـاح الفاعلـن عن مقتىض التوافـق حول النواظم امليرسة لعبـور مرحلة االنتقال 

مبـا هـي لحظـة سـيولة حرجـة، إىل منطـق الـراع املدمـر. ينضـاف إىل ذلـك، االسـتثار 

السـيايس للبنـى القبليـة والعشـائرية، والتمسـح بهويـات قاتلـة، وطفـح شـهوة التنافس 
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عـى املغانـم السياسـية، وضغـط العوامل الجيوسـرتاتيجية. تغـّذي هـذه العوامل منطق 

املناكفـات وتسـهم يف تسـعر الخافـات وتصلّب املواقـف، عى نحٍو ييرّس إمسـاك قوى 

النظـام القديـم بأزمـة األمـور؛ ويقـّوض فـرص االنفـكاك مـن رشاك االسـتبداد، ويعّمـق يف 

املقابـل رشوخ املجتمـع، ويكـرّس إحباط الشـعوب.

املجال العام بعد خمس سنوات من الثورات: مرص دراسة حالة )2011-2015(

محمـد عـزت رُحـيـّم

عـىل الرغـم مـن محوريـة مفهـوم الدولـة يف علـم السياسـة، وعـى الرغـم مـن أّن أحـد 

أرشس الجـداالت التي دارت بن فاسـفة السياسـة محـوره الدولة باألسـاس تعريًفا وتوصيًفا 

وتحديـًدا ملجـاالت تدّخلها ووظائفها، فالثورات التي اجتاحت املنطقة العربية يف السـنوات 

الخمـس األخـرة أعادت تشـكيل أولويـات البحث ليتحـّول االهتام بصورة كبـرة إىل املجتمع 

الثائـر عـى الدولـة بشـكلها التقليـدي. وكذلـك، فـإّن واقـع ثـورات الربيـع العـريب قـد أفـرز 

دور  ومتـدد  حـاالت(،  )يف  وانحسـارها  الدولـة  انكـاش  بخصـوص  للغايـة  مهّمـة  تسـاؤالت 

الدولـة وطغيانهـا عى املجال العـام )يف حاالٍت أخرى(، أو اإلثنـن مًعا عر مراحل متعاقبة. 

وأفـرز أيًضـا تسـاؤالٍت محورية عن شـكل املجـال العام ومسـاحاته بعد انقضـاء قرابة الخمس 

سـنوات عـى بـدء تلـك الثـورات، وعـن تحـوالت عاقـة الدولـة واملجتمـع. ويف هـذا اإلطـار، 

تسـعى هـذه الورقـة إلعـادة “تأطـر” Re-framing مفهـوم املجـال العـام يف املجتمعات 

العربيـة مـا بعـد الثـورات، وإعادة ترسـيم خرائط التأثـر والتأثّر يف مـا بن الدولـة واملجتمع، 

وتحـاول دراسـة التحـوالت املفصليـة يف عاقـة الدولـة باملجتمـع، والتـي ظهـرت تجلياتهـا 

يف السـنوات األخـرة، وكيـف أثّـر ذلـك يف قـوة الدولـة وبنية السـلطة؛ وذلـك بالرتكيز عى 

مـر كدراسـة حالـة بعـد مـرور خمس سـنوات عـى الثورة.

حالة مناعة مرتّدة: تجليات املرض العريب يف تنازعات ما بعد الربيع 

العريب

عبد الوهاب األفندي

مـع انـدالع ثـورات الربيـع العـريب، مل تكـن الضحيـة هـي األنظمـة املتداعيـة وحدهـا التـي 

انهـارت مثـل بيـوت العنكبـوت، بـل كذلك كثـر من النظريـات السياسـية التي قّدمت لتفسـر 

الـذي  الدميقراطـي  للتخلـف  الثقـايف”  “التفسـر  بخاصـة  العـريب،  السـيايس  الواقـع 

ارتفعـت أسـهم املرّوجـن لـه بعـد سـقوط جـدار برلـن. وقـد خلـف هـذا التفسـر التعليـل 

التنمـوي الـذي سـاد يف إطـار نظريـة التحديـث ومشـتقاتها يف الفـرتات السـابقة، وكان 
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أكـر مـن رّوج لـه املسـترقون، وتابعهـم يف ذلـك مفكـرون عـرٌب كـر، فـرّسوا التخلّـف 

العربيـة”  السياسـية  “الثقافـة  بــ  اإلميـان  أضعـف  يف  أو  بالديـن،  العـريب  الدميقراطـي 

املشـبعة عنـد البعـض بــ “األبويـة” أو “القبليـة”.

ولكـن طوفـان الربيـع العريب أغـرق كّل هذه التحليـات يف املّد الجاهري الذي شـهدته 

السـاحات مـن صنعـاء إىل املوصـل، ومـن بغـداد إىل الربـاط. ولكـّن هـذا االزدهـار املدهش 

لـورود الحريـة وأزهارهـا يف السـاحات العربية ما لبـث أن أغرق يف جحيم مـن النار والدماء 

واالحـرتاب الداخـي، وهبّـت عليـه ريـاح سـموم أعـادت املنطقـة إىل عهـوٍد أشـّد ظاًمـا 

وتخلًّفـا مـن تلـك التـي أخرجهـا منهـا فجـر الربيـع العـريب. فعـاد السـؤال مـرًة أخـرى، ومل 

ف العـرب وتقـدَّم غرهـم، بـل ملـاذا كلّـا تقـّدم العـرب ارتـّدوا  يكـن هـذه املـرة ملـاذا تخلَـّ

عـى أعقابهـم خارسيـن؟

يف هـذه الورقـة، نسـعى لتقديـم إجابة أولية عن هذا السـؤال؛ بطرح فرضية إصابة الجسـم 

لعبـارة  األصـّح  الرتجمـة  نظرنـا  يف  )وهـي  املرتـدة”  “املناعـة  مبـرض  العـريب  السـيايس 

autoimmune، وليـس “املناعـة الذاتيـة” كـا هـو شـائع(. مـن هـذا املنطلـق، تطـّور الورقة 

املفهـوم مـن الواقـع العـريب، وتخلـص إىل أّن حالة املناعة املرتّدة تشـّكل تشـخيًصا دقيًقا 

ومثمـرًا للحالـة العربيـة، الـذي تحـّول جهاز مناعتـه )ممثًّا باألنظمـة وحتى حـركات املقاومة 

املزعومـة(، إىل أكـر خطـر عـى هذا الكيان. وتذهـب أبعد من ذلك إىل محاولة تفسـر لهذا 

التطـور املهلـك، وطـرح مقرتحـات عاج.

 التحالف بني القوى العلامنية و اإلسالمية يف مرحلة ما بعد الثورة:

حالتا مرص و تونس

ليىل قبالن وعمرو قطب

حاولنـا يف هـذه الورقـة التعـرّف إىل التعـاون والتفاعـل بـن قـوى املعارضـة العلانيـة 
مقارنـات  وإجـراء  بعدهـا،  ومـا  الثـورة  مرحلـة  يف  وتونـس  مـر  مـن  كٍل  يف  واإلسـامية، 
ومفاضـات بينهـا. وخلـص تقييمنـا للخيـارات التـي اعتمدهـا اإلخـوان املسـلمون يف مـر 
والنهضـة يف تونـس إىل أنّهـا كانـت مرتبطـة ارتباطًـا عميًقـا بعوامـل تاريخيـة واجتاعيـة 
وسياسـية وفروق دقيقة يف املشـهد السـيايس لـكا البلدين. وبّن منـوذج التحالفات بن 
هاتـن املجموعتـن أنّها تتوقف عى عاقتها السـابقة مـع “الدولة العميقـة”، والتهديد 
وقامـت  البلديـن.  لـكا  والسياسـية  االجتاعيـة  والهويـة  مختلفـة،  زمـر  مـن  املحسـوس 
الديناميـات الداخليـة للمجموعتـن والتفاعـل بينهـا بـدور يف تقويـة التعـاون بينهـا أو 
إضعافـه. ولقـد أْملـت هـذه العوامـل عمليـة انتقاليـة لتونـس متيـزت املعارضة فيـه بالطابع 
املؤّسـي وبتبعيّـة ميّالـة إىل الراع، عـى العكس من مر التي مل مُتنـح الخافات فيها 
أّي فرصـة للتعبـر الدسـتوري، مـا أدى إىل األزمـة السياسـية التي مـا زلنا نشـهدها اليوم.
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قراءة حول عرس التغيري داخل الفضاء العريب

الحسن بن النجيم

مـن خـال هـذه الورقـة البحثيـة، قّدمـت تأمـات نقديـة – تاريخيـة حـول عـرس التحـّول داخـل 

الفضـاء العـريب. ووقفـت عـى طبيعـة العاقـة الرابطـة بـن اآلمـال املعلّقـة عـى هـذا 

الحـراك والواقـع التاريخـي الـذي فرض متثّاته عـى األفراد والجاعات، بعد خمس سـنوات 

مـن انطـاق الحـراك، ومـن ثـم ناقشـت أهـّم العراقيـل التـي تقـف أمـام التغيـر والتحـّول. 

وهـي عوامـل تاريخيـة أجملتهـا يف مـا سـّميته إشـكالية الفهـم التاريخـي؛ وذلـك انطاقًا 

مـن اإلشـكالية املركزيـة التاليـة: كيـف انعكـس سـوء الفهـم واإلدراك العقي للثـورة عى 

أربعـة  ومـن  تاريخانيـة  مبقاربـة  اإلشـكالية  هـذه  عالجـت  وقـد  العـريب؟  العقـل  جغرافيـة 

محـاور رئيسـة ومتكاملـة؛ األّول قّدمـت من خالـه أوليات الفهـم التاريخي للفضـاء العريب، 

وهـي أولويـات مّكنتنـا مـن إدراك األبعـاد التاريخية للفضـاء. والثاين توقّفت مـن خاله عى 

متثّـات الثـورة يف الثقافـة العربية - اإلسـامية بحيث ناقشـت املفهوم وتطـّوره، ثم كيف 

اسـتوعبت الذهنيـة العربيـة مفهـوم الثـورة. ويف املحـور الثالـث، حلّلـت الواقـع العـريب 

مـن خـال منطقـن: أيديولوجيـة الثـورة وآفاق التغيـر. وانتقلـت يف املحور الرابـع واألخر 

ملناقشـة مسـألة الطائفيـة بوصفهـا أيديولوجيـا للراهن العريب مـع إرهاصاتهـا التاريخية، 

ألختـم برتكيبـة لّخصـت فيهـا أبـرز النقـاط التـي وقفـت يف وجـه التحّول.

 العنف السيايس املمنهج عرب الشبكات اإللكرتونية

ومعوقات التحول الدميقراطي يف بلدان الثورات العربية

جوهر الجمويس

تتنـزّل ورقِتـي البحثيـة عن “العنف السـيايس املمنهج عـر الشـبكات اإللكرتونية ومعوقات 

التحـول الدميقراطـي يف بلـدان الثورات العربية” ضمن التسـاؤالت الـواردة يف ورقة هذه 

النـدوة الدوليـة حـول “خمـس سـنوات عـى الثـورات العربيّـة: عـرس التحـول الدميقراطـي 

ومآالتـه”. ومـن بـن هـذه التسـاؤالت: هـل يشـكِّل العنـف املجتمعـي املندلـع يف إطـار 

يف  سـيّا  وال  اإلريث،  األهـي  املُعـاد  خصائـص  مـن  بنيويـة  خاصيـة  السـيايس  العنـف 

يف  اإلسـامي   - العلـاين  االسـتقطاب  أَثـر  ومـا  الهويّـة؟  املركَّبـة  العربيّـة  املجتمعـات 

عـرس عمليـة التحـول الدميقراطـي، وتعزيـز ديناميـات التفـكك االجتاعي، ومتييـع الوفاق 

االجتاعـي العـام يف مراحـل التحـول؟ وأّي علانيـة أو أّي علانيـن وإسـامين يكمنـون 

يف هـذا االسـتقطاب؟ ومـا آثـار وسـائل التواصـل االجتامعـي سـاملية وحدودهـا؟ وهـل 

هنـاك مبالغـة مفرطـة يف أدوار هـذه الوسـائل بحيـث غـدت كأنّهـا بديـل مـن العوامـل 
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االجتاعيـة - السياسـية الحقيقيـة يف اندالع حـركات االحتجاج والثـورات؟ أم أّن دورها تقني 

السـيايس  باملعنـى  التجّمـع؛  عمليـات  وتسـهيل  وتواصلهـا  األفـكار  تبـادل  يف  تكميـي 

للتجمـع؟ وهـل يتخطّـى هـذا الـدور حـدود الوسـاطة التقنية؟.

دول بال شعوب: الحرب األهلية ونزوح السكان يف الرشق األوسط

مازيار غيايب

بعـد  أدبيـات مـا  التحليـل إىل ميـدان  تُضيـف هـذه املقالـة مجموعـة جديـدة مـن منـاذج 

العلميـة،  البيانـات  قاعـدة  يف  التفاصيـل  ترتيـب  إعـادة  تسـتهدف  التـي  العـريب،  الربيـع 

الحـرب  تفسـر  وتتنـاول  نظريـة.  خطـوات  ببضـع  املقالـة  تبـدأ  ولذلـك  إضافتهـا.  مـن  بـداًل 

اسـم  تحـت  اندرجـت  التـي  الشـعبية  بالثـورات  بارتباطهـا  األوسـط  الـرق  يف  األهليـة 

“الربيـع العـريب”، مسـتخدمًة املسـاهمة األخـرة للفيلسـوف اإليطـايل جورجيـو أغامبن 

)Giorgio Agamben( وحقـل علـم األحـزاب السياسـية الناشـئ )stasiology(، الـذي أعلـن 

عنـه أغامبـن بنفسـه، ودراسـة “الحـرب األهليـة بوصفهـا منـاذج للحكـم”. ثـم يناقش كيف 

تشـّكل هـذه الفئـة جـزًءا ال يتجـزأ مـن إدارة الـراع يف الـرق األوسـط، مـن خـال تريـح 

سياسـة التكفـر واسـتحضار التهجـر يف مسـتويات تجلّيـه املتعـددة. مـا يـؤدي باملـآل 

نشـوء  جّسـدها  والتـي  شـعب،  بـا  دولـة  والدة  أي  )ademia(؛  “األرمـل”  مفهـوم  إىل 

وتوّسـعها. اإلسـامية”  “الدولـة 

بني صحوة القبيلة وسطوة املدينة: قراءة يف مشهد القرون 

الوسطى الجديدة

هبة عبد الرؤوف

يبـدو أّن املشـهد العـريب قـد تجـاوز يف أعـواٍم قليلـة قدرتنـا عـى “التخيّـل”؛ فأدواتنـا 

بـات  حتـى  املتسـارعة،  املسـتجدات  ماحقـة  عـن  عجـزت  التفسـرية  ومناذجنـا  التحليليـة 

املنظّـر واملفّكـر واملراقـب مـرتدًدا يف القول، مرتبـًكا يف الفعل مبا ينذر بسـؤال وجودي 

يراجـع جـدوى دائـرة العلـوم االجتاعيـة يف العـامل العـريب.

ترصـد هـذه الورقـة عـى املسـارين؛ صعـود القبيلـة وسـطوة املدينـة التحوالت التـي قادت 

إليهـا إخفاقـات الدولـة يف العـامل العـريب، وعجزهـا عـن تحقيق مـروع االسـتقال، وكيف 

أّن عجـز الدولـة بوصفهـا فكـرة وكيانًـا، عـن الوفـاء ملنطقهـا وتحقيـق السـيادة الحقيقيـة 

عـى مناطقهـا، قـد أّدى إىل دميومـة منطـق القبيلـة حتـى داخـل مؤسسـاتها، بـل وداخـل 

التنظيـات التـي نشـأت ملعارضـة الدولـة ذاتهـا، حتـى يف الـدول التـي ال تعـرف القبليـة 
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الظاهـرة السـافرة. وترصـد الورقـة أيًضا تحـوالت الحداثـة يف املدن؛ فالقبيلـة يف املنطلق 

الخلـدوين هـي حاضنـة القيـم، واملدينة حاضنة الحضـارة بدوراتهـا. لكّن متازًجا يحـدث اليوم 

بـن منطقـن يسـتلزم فهـًا ويسـتدعي اجتهـاًدا. وسـتبدأ الورقة مبراجعـة مركزيـة الدولة 

يف الواقـع ويف النظريـة والفكـر، وملـاذا حجبـت عّنـا فهم منطـق القبيلة هـذا عى الرغم 

مـن أنّـه األكـر تركيبيـة وتفسـرية. ثـم تنظـر الورقـة يف الربيـع العـريب هـل غـّر بالفعـل 

وطبائـع  تحليـل،  وحـدة  بوصفهـا  القبيلـة  وطبيعـة  األساسـية،  املعطيـات  تلـك  مـن  شـيئًا 

الدولـة بوصفهـا منهـَج تفسـر. ثـم تسـتعرض الشـتات املفاهيمـي القائـم موازيًـا الشـتات 

الدميغـرايف. وكيـف سـيؤدي إىل تحّوالت يف مشـهد الهوية وأسـئلة الوعـي العريب عن 

الـذات والعـامل، بـل كيـف َسـيَِكر ذلـك بالبطـان عـى بعـض املسـلّات التـي حكمـت تفكرنـا 

لعقـود. ثـم تنتقـل إىل سـؤال العوملـة واالجتيـاح وكيـف سـيؤدي صعـود الحـرب إىل تغيـر 

سـاحة الجغرافيـا والدميوغرافيـا، والسوسـيولوجيا واألنروبولوجيـا يف املنطقـة العربيـة، 

فضـًا عـن مركزيـة فهـم الدميوغرافيـا بـكّل أبعادهـا بوصفهـا عامـًا حاسـًا يف مشـهد 

األيديولوجيـا كذلـك الـذي تفككـت خرائطـه، وليسـت خرائـط الديـن عـن ذلـك ببعيـدة.

 مأزق األقليات: بني قمع ما قبل “الربيع”

وتهديد الوجود ما بعد “الربيع”

مي مجيب

هنـاك وجهـة نظـر تقـول إّن مـا بـات يُعـرف بـ”الربيع العـريب” قد انعكسـت آثاره سـلبيًا عى 
اختافاتهـا  عـى  األقليـات  هـذه  أّن  تـرى  معاكسـة  نظـر  وجهـة  وهنـاك  األقليـات.  أوضـاع 
املذهبيـة واإلثنيـة والعرقيـة ال ميكـن إال أن تتحّسـن أوضاعهـا سياسـيًا واجتاعيًا يف ضوء 
مكتسـبات “الربيـع”. فـأّي االدعاءيـن هـو الصحيـح؟ بخاصـة أّن نواتـج “الربيـع” سـواء التـي 
أطاحـت أنظمـة أو أبقـت عـى أخـرى، قـد هـددت يف كّل األحـوال التاسـك االجتاعـي، 

وصـواًل إىل حـّد تهديـد بقـاء الدولـة يف بعـض الحـاالت.

نقـاش  يـدور  بحيـث  لهـا؛  مـررة  أسـباب  فهنـاك  فـراغ؛  مـن  األقليـات  مخـاوف  تنطلـق  وال 
يتمحـور حـول إذا مـا كانـت النظـم القمعية قبـل “الربيـع” تشـّكل الضانة لحايـة األقليات 
هـذه  إقصـاء  يف  بـدور  قامـت  األنظمـة  تلـك  أّن  أم  املنطقـة،  يف  وجودهـا  ومسـتقبل 
األقليـات التـي تركـت بصـات واضحـة عى تاريـخ دولها. واكتسـب هذا النقاش حـرارة زائدة 
يف ظـل انفجـار العنـف الطائفي يف العـراق، واملواجهات السياسـية يف مر، وصعود 
التنظيـات املتطرفـة يف سـورية، ومـا قـد ميثّلـه كّل هـذا مـن مخـاوف حـول مسـتقبل 

األقليـات يف املنطقـة.

وعليـه، تتصاعـد التسـاؤالت املتعلقة بأوضاع األقليـات بعد “الربيع”: كيـف كان وضع األقليات 

تحـت حكـم نظـم مـا قبل “الربيـع”؟ هل تحّسـن وضـع األقليات بعد الثـورات؟ كيف اسـتخدمت 
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ملصلحـة  الثـورات  اسـتغال  جـرى  ضّدها؟ هـل  الثـورات  ملواجهـة  األقليـات  ورقـة  النظـم 

أو دوليـة؟  أو دينيـة معيّنـة أو ملصلحـة قـوى خارجيـة إقليميـة  إثنيـة  فئـات أو جاعـات 

مـا هـو مسـتقبل األقليـات يف ضـوء التحـوالت التـي حدثـت يف مـر بعـد تراجـع الصعـود 

اإلسـامي، ويف سـورية إثـر قـوة شـوكة التنظيـات الدينيـة املتطرفـة، ويف اليمـن بعـد 

صعـود الحوثيـن؟ تتطلّـب اإلجابـة عـن هـذه التسـاؤالت أواًل الوقـوف عـى معطيـات عـدة – 

تاريخيًـا وسياسـيًا – تتنـاول وضـع األقليـات يف عدٍد مـن الـدول العربية التي شـهدت ثوراٍت 

“ربيعيـة”، ثـم الكشـف عـن مسـتقبل “أقلياتهـا” يف ضـوء تحـوالت مـا بعـد “الربيـع”.

 الهويات الفرعية يف املجتمعات العربية

الغياب املتوهم والحضور املؤمل

ريهام أحمد خفاجي

تبـدو محاوالت اسـتراف مسـتقبل الهويـات الفرعية عصيّـًة بالنظر إىل ارتباطها مبسـتقبل 

الدولـة العربيـة الحديثـة ذاتهـا. فقـد زالـت دهشـة والدة الدولـة العربيـة دون مخـاض عى 

يـد االسـتعار، والتـي جلبت واقًعا مشـوًها وسياسـات كسـيحة. وحلّت محلّها تحـوالت حالية 

عسـرة ميكـن االنطـاق منهـا نحـو تغيـرات عميقـة يف كنـه العاقة بـن الهويـة والدولة 

العربيـة. وال تـكاد تتعـدد السـيناريوهات املتاحـة للعاقـة املرتبكـة واملركّبـة بـن الطرفن؛ 

فإّمـا التشـظي/ االنهيـار أو التغيـر/ الدميقراطيـة. ويعنـي سـيناريو التشـظي/ االنهيـار 

سـيطرة الهويـات الفرعيـة عـى مسـاحات سـيادة الـدول، واخـرتاق حدودهـا باتجـاه إعـادة 

ترسـيم قائـم عـى الرسديـة الهوياتيـة. وبقدر ما تفـكك دواًل، فمن املشـكوك فيـه إقامة 

بنـاء سـليم عـى أنقاضهـا. فالهويـات بصورتهـا الحاليـة إقصائيـة، وال ترنو نحو تعايـش بّناء 

مـع محيطهـا الخارجـي أو الداخـي. وليسـت حـاالت التطهـر العرقـي للسـّنة يف األقاليـم 

الكرديـة ببعيـدة، والعكـس بالعكـس. كـا أّن سـيطرة الدولـة “املتوحشـة” عـى جاعاتهـا 

املحليـة تصـّب يف السـيناريو ذاتـه؛ فالنتيجـة اسـتقرار هـش، ورمبـا حـرب با غالـب، ويقّدم 

سـيناريو التغيـر باتجـاه دميقراطيـة تشـاركية محاولـة لـرأب صـدع العاقـة التاريخيـة بـن 

الهويـات الفرعيـة والدولـة، فعنـد تعديـل البدايـات تتغـر املـآالت. وتسـمح الدميقراطيـة 

الحـّكام واملحكومـن، وتوسـيع  بـن  الحقـوق والواجبـات  باسـتقرار مفاهيـم  املنشـودة 

دائـرة املشـاركة السياسـية واملجتمعيـة، وتنويـع الفاعلـن غـر املمثلـن لهوياتهـم أو 

املرتبطـن بهـا. وبقـدر مـا الحـت فرص بلـورة هـذه الدميقراطيـة عر ثـورات الربيـع العريب، 

فـإّن انتكاسـة األخـر خلّفـت إحباطًـا ويأًسـا مـن التفـات النخـب العربيـة ملحكوميهـا طواعية. 

فهـل تحتّـم أن تخـوض املجتمعـات العربيـة مخاًضـا صعبًـا كالـذي مـرّت بـه أوروبـا للوصـول 

إىل دميقراطيـة عربيـة؟
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تأثري السياق االجتامعي يف مسار التحول الدميقراطي يف ظل 

تحوالت الحراك العريب الراهن

قراءة سوسيولوجية يف واقع التجربة الجزائرية

نعيم شلغوم

إّن عـرس التحـّول الدميقراطـي يف الجزائـر يف ظـل فشـل الربيـع العـريب يف إحداثـه، لـه 
إضفـاء خصوصيـة  العـريب يف  الربيـع  نجـاح  الرغـم مـن  تفسـرات سوسـيولوجية؛ فعـى 
عـى الحـراك االجتاعـي لسـنة 2011 بإحداثـه حركيـة سياسـية ومطلبيـة ظرفيـة، مل يصـل 
هـذا الحـراك إىل درجـة املطالبـة باالنتقـال الدميقراطي. وهـذا ما يظهر يف طغيـان الطابع 
املطلبـي وغيـاب الشـعارات والرمـوز السياسـية عنـه، مـا أّدى إىل سـهولة احتوائـه مـن 
جانـب النظـام السـيايس منتهًجـا بذلـك سياسـة رشاء السـلم االجتاعـي، وباعتـاده خطابًا 
زاوج بـن الشـعبوية والتخويـف، قـام مـن خالـه بتقديـم صـورة منطيـة حـول سـلبية التغير 
والتحـول الدميقراطـي الـذي ال ينتـج إال الفوىض وعدم االسـتقرار، ما جعـل املجتمع يتخوف 
مـن اللجـوء إىل التغيـر خشـية تكـرار سـيناريو العريـة السـوداء. ومـا زاد من تعميـق أزمة 
التحـول الدميقراطـي، هو فشـل ثورات الربيع العـريب يف تحقيق أهدافهـا وتراجع زخمها، 
الـذي أفـرز تحوالت سـلبية خلقت حالة مـن الحساسـية والفوبيا املجتمعيـة يف الجزائر تجاه 
هـذا الربيـع، والـذي يشـر إىل غيـاب بيئـة مجتمعيـة إلحـداث التحـول الدميقراطـي، وتجـاوز 
الوطنيـة نحـو تحقيـق الدميقراطيـة بوصفهـا  الوضـع يتطلـب توجيـه عنـارص الهويـة  هـذا 
مصـدرًا لـروح التاحـم الوطنـي وبوجود ثقافة سياسـية متشـبعة بقيم الدميقراطيـة، وذلك 
لدحـر الـوالءات التقليديـة بوصفهـا تعرقل انتشـار الثقافـة الدميقراطيـة، وبعقلنـة العاقات 

االجتاعيـة مبـا يؤسـس لدميقراطيـة تحـرتم الخصوصيـة الجزائريـة.

مدن وبلدات وقبائل يف السباق إىل دمشق

عصام الخفاجي

تحـاول هذه الورقة تسـليط الضوء عى الطريقة التي تفاعلـت بها الفئات االجتاعية / املحلية 
املختلفـة داخـل سـورية مـع الثـورة. وارتأيـت النظـر إىل منـاذج عـدة مـن تـداول الحـرب الجاريـة، 
قبليـة وحريـة وريفيـة. لكـن مـع تزايـد عسـكرة الحـرب اضطلعـت مجموعـة قويـة رابعـة بـدور 
يف  يعيشـون  الذيـن  الجـدد  واملهّجريـن  املهّمشـة  الطبقـات  وأعنـي  الـراع،  يف  قيـادي 
األحيـاء الفقـرة عـى أطراف املـدن الكرى. وتتميـز كّل واحدة مـن هذه الجاعـات بدينامياتها 

وتصوراتهـا الخاصـة عـن األزمـة، ولـدى كٍل منهـا أهدافهـا املميـزة.

وهـا هـي االحتـكاكات والراعـات التـي ولدتهـا هـذه الديناميـات املختلفة تـرتك آثارها يف 
مجـرى األحـداث، وسـيكون لهـا دور حاسـم يف تشـكيل املشـهد االجتاعـي والسـيايس 

يف سـورية مـا بعـد الراع.
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ويبـدو أّن املناطـق القبليـة انخرطـت يف رصاعـات منفصلـة عـن بقيـة البـاد. وُحِجـب أيًضـا 
دور املناطـق الحريـة إىل حـٍد كبـر. ويهـدد صعـود الجهاديـن بالتسـبّب يف انقسـامات 
واسـعة للشـعب السـوري الـذي ال ميلـك أّي خيـار سـوى اإلذعـان لديكتاتوريـة األسـد أو 

الرحيـل إىل املنفـى.

االنتقال الدميقراطي وخواص الطبقة الوسطى العربية

رباب املهدي

تركّـز هـذه الورقـة عى تفكيـك االفرتاضات املتعلقة بـدور “الطبقة الوسـطى” يف العامل 
العـريب. وتعالـج أواًل إشـكالية الفكـرة املفرتضـة عـن الطبقـة الوسـطى عـى أنّهـا بنيـة 
مفـردة موّحـدة )monolithic(، مبينـًة أنّـه ال ميكننـا الحديـث عـن طبقة وسـطى موّحدة يف 
صيغـة املفـرد، ألسـباٍب تعـود للنمـو االقتصـادي يف املنطقـة. وتـدرس ثانيًـا حالـة مـر، 
فتجـد أّن كتلـة كبـرة مـن الطبقـات الوسـطى، ألسـباب عائـدة لتشـّكلها التاريخـي، نـارصت 
املشـاريع السياسـية املحافظـة املعاديـة للدميقراطيـة سـواء كانـت يف صيغـة الدولـة 

العسـكرية أم يف صيغتهـا اإلسـامية.

وتفـرّس الورقـة، بعيـًدا عـن الثنائيـة التبسـيطية إلسـامين مقابـل علانين، التحالـف الذي 
امتـد عامـن بـن اإلخـوان املسـلمن والجهـاز العسـكري، وانتهـى إىل مواجهـات داميـة 
ويف  املـري،  الجمهـور  أّن  كيـف  محـرًا  أمـرًا  كان  وقـد   .2013 عـام  صيـف  يف  بينهـا 
مناسـبتن يفصـل بينهـا أقـّل مـن عامـن، ومن خـال احتجاجـات جاهريـة تلتهـا انتخابات، 
عدّويـن  يبـدوان  كانـا  حـن  يف  الحكـم  إىل  العسـكر  وبعدئـذ  املسـلمن  اإلخـوان  أوصـل 
لدوديـن، ومـا األسـباب الكامنـة وراء ذلـك. وتـورد الورقـة أّن مـا يظهـر لغـزًا تفـرّسه هيمنـة 
الطبقـات الوسـطى عـى العمليـة االنتخابيـة. فتبـن أّن اإلخـوان املسـلمن والجيـش قّدما 
مروعـن سياسـين متاثلـن يف الجوهـر، كٌل منهـا يلبّـي مصالـح الطبقـة الوسـطى 

يف املـدن وميثّلهـا.

وقّدمـت الورقـة بعدئـٍذ تحليًا للتطور التاريخي للطبقة الوسـطى يف مر، وملاذا تسـبغ عى 
نفسـها صبغـة مـروع محافظ يف هيئاتـه املختلفة، مبا يتناقض مع االفرتاضـات التقليدية عن 

دور الطبقـة الوسـطى بوصفها أداة للتحول التقدمي كا تظهـر التجربة األوروبية.

احتواء الثورات العربية والحفاظ عىل النظام الدويل

يارس جزائريل

تشـّكل هـذه الدراسـة فصـًا مـن سياسـة احتـواء الثـورات العربيـة؛ فدراسـة هذه السياسـة 
ال تكتمـل دون تحليـل العوامـل التـي أّدت إىل نجاحهـا؛ وهـي: الـدور الـذي قامـت بـه الدول 
العربيـة يف هـذه السياسـة، والتحـارب األيديولوجـي بـن مختلـف أنـواع املعارضـة الـذي 
مّكـن الـدول العميقـة مـن العـودة بعـد سـنتن فقـط مـن انطـاق الثـورات، وظهـور تنظيـم 
أبـرز  الجزيـرة للدراسـات قـال ميشـيل كيلـو، أحـد  الدولـة. يف حلقـة نقـاش عقدهـا مركـز 



خمس سنوات عىل الثورات العربية40

شـخصيات املعارضـة السـوريّة: “هنـاك خيارات عربيـة وإقليميـة ودولية ال تريد لسـورية أن 
تذهـب ال إىل الدميقراطيـة وال إىل نظام إسـامي. وهي تفّضل أن تبقى سـورية يف حالة 
فـوىض لفـرتة طويلـة إىل أن يـأيت الوقـت الـذي تتبلـور فيـه حلـول. وأنـا أعتقـد أّن العـامل 
العـريب سـينهار كلّـه إذا اسـتمر يف هـذه السياسـة”. وأضـاف أّن “العـامل العـريب يلعـب 

اللعبـة التـي تريدهـا الواليـات املتحـدة األمركيـة”.

كثـرًا مـا تـؤدي سياسـة االحتـواء إىل نتائـج عكسـية؛ فبـدل إخـاد الثـورة الفرنسـية دخلـت 
الثـورات  إفشـال  يف  االحتـواء  سياسـة  نجحـت  األوروبيـة.  العواصـم  أكـر  فرنسـا  جيـوش 
العربيـة، إال أّن هـذه السياسـة أتـت بنتائـج مدّمـرة سـتؤدي إىل فشـلها واملزيـد مـن الدمـار 
لأمـة العربيـة. فقـد ولّـدت هذه السياسـة فراًغا اسـتغلّه تنظيـم الدولة ليؤسـس كيانًا ميثّل 
خطـرًا عـى الجميـع. مـن أجـل إعطـاء األسـد الوقـت إلنهـاء الثـورة السـورية )ومعهـا الثورات 
العربيـة(، اتخـذت أوروبـا موقف املتفرج مّا يحدث يف سـورية، وهو موقـف ال يختلف كثرًا 
عـن سياسـة الواليـات املتحـدة. وهـا هـي أوروبـا اليوم تواجـه أكر أزمـة هجـرة يف تاريخها 
سـيكون لهـا انعكاسـات عـى مسـتقبل أوروبـا، خصوًصـا أملانيـا التـي عارضـت مـرارًا تسـليح 
الجيـش الحـر. وسـوف تـؤدي الهجـات اإلرهابيـة يف باريـس يف الثالـث عـر مـن تريـن 
الثاين/ نوفمـر إىل رفـع أوروبـا، خصوًصـا فرنسـا، مـن مسـتوى عملياتهـا العسـكرية مـن 
العـراق وسـورية. مل ميـض عـى بـدء قصـف روسـيا سـورية شـهر واحـد حتـى قتـل 224 مـن 
مواطنيهـا إثر سـقوط إحـدى طائراتها املدنية، بعمل قام به فرع تنظيم الدولة يف سـيناء.

التهديدات الخارجية لالنتفاضات العربية ، مفارقات بني رؤى العامل 

املستقر و غري املستقر

فيليسيا براتو وفؤاد بو زين الدين

تـدرس فيليسـيا براتو وفـؤاد بو زين الديـن الظروف االجتاعيـة والسياسـية املوضوعية للدول 
العربيـة.  للجاهـر  السياسـية  واملواقـف  املعتقـدات  ضوئهـا  عـى  يناقشـان  ثـم  العربيـة. 
وباسـتخدام املـؤرشات الوطنيـة لتوضيـح النقـاط املطروحـة، يتفـق الكاتبـان عـى أّن الـدول 
الهّشـة هـي ظاهـرة معقـدة، ترتافـق مـع وجـود العديـد مـن الجهـات السياسـية الفاعلة يف 
ضحلـة،  اقتصاديـة  وفـرص  الرسـمية،  واملارسـات  بالقانـون  محـدود  وتقيّـد  عـدة،  مسـتويات 
وبنيـة تحتيـة غـر مؤهلـة، وتدخـل خارجـي واسـع النطـاق. وتـؤدي هـذه الظـروف إىل انعـدم 
الثقـة النفسـية والشـعور بالتهديد وعـدم اليقن والنفور من التدخل الخارجي ونشـوء مشـاعر 
معقـدة حيـال االنتفاضـات العربيـة، أوضحـت عـن طريـق البيانـات املسـتمدة مـن عدة مسـوحات 
أجريـت مؤخـرًا يف بعـض الـدول العربيـة. واسـتخدم الباحثـان كذلك بيانـات املسـوحات ملعاينة 
صفـات بـارزة، و منطيـة، أعطُيت للعرب لتريـر تأّخرهم عن ركب الدميقراطيـة، وتوّصا إىل رضورة 
تلـك التوضيحات. وباسـتخدام إطار الظروف السـابقة الذكر، اقرتح الباحثـان العمليات التي تجعل 

الدميقراطيـة أكـر رسـوًخا يف املجتمعـات العربيـة.
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االتحاد األورويب يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا: املتفرج العاجز 

و الدور غري الفعال يف نرش الدميقراطية أو تحقيق اإلستقرار

موريل أوزبورغ

أوروبـا  يف  عـام  ورأي  إعـام  ووسـائل  ودبلوماسـيون  سياسـيون  تبّنـى   ،2011 عـام  يف 

بحـاس مـا سـّمي بالربيع العـريب. وتعّهد االتحـاد األورويب بدعٍم سـخّي لعمليات التحول 

وقابليـة  املـايل،  الدعـم  بـن  يجمـع  األبعـاد  ثـايث  نهـج  عـر  املنطقـة  يف  بـدأت  التـي 

سياسـة  تفعيـل  خـال  مـن  وكذلـك  الحركـة،  سـهولة  يف  وتزايـد  األسـواق،  إىل  الوصـول 

الجـوار األوروبيـة. ومـع ذلـك، فـإّن األوروبيـن، مثـل أطـراف أخـرى، مل يرقـوا إىل مسـتوى 

غـر  مسـتويات  إىل  أفريقيـا  وشـال  األوسـط  الـرق  انحـدار  خلفيـة  فعـى  وعودهـم. 

مسـبوقة مـن الفـوىض والعنـف، تضـاءل دور االتحـاد األورويب ودولـه األعضـاء إىل حـّد أن 

تصبـح متفرجـة، متعاملـة مـع أعـراض األزمـات بـداًل مـن التأثـر يف مسـار التطـورات، فضـًا 

عـن تشـكيلها. وسـتوجز الورقـة مقاربـات االتحـاد األورويب، وأطـر عمـل سياسـته، وأدواتـه، 

وتحلـل األسـباب التـي أدت إىل ضآلـة تأثـر األوروبيـن يف منطقـة مضطربـة مجـاورة لهم.

 املقاربة الروسية للفاعلني غري الحكوميني يف املرشق العريب

خالل الربيع العريب

ناتاليا برينكوفا

تبحـث هـذه الورقـة يف الخلفيـة النظريـة لنهج روسـيا تجـاه أطـراف غر حكوميـة يف منطقة 

املـرق العـريب، واآلثـار املرتـدة للربيـع العـريب، وتدهـور العاقـات الروسـية الغربيـة التـي 

أدت إىل تغيـرات يف سياسـة روسـيا يف الـرق األوسـط. وعى الرغم من الشـكوك األولية 

تجـاه الربيـع العـريب يف بدايـة االنتفاضـات، فـإن روسـيا مل تـر أي تهديـد ملصالحهـا، بيـد أّن 

سياسـتها يف ذلـك الوقـت كانـت منفعلـة أكـر منها فاعلـة. ومع ذلك، فـإّن تخوف روسـيا من 

إمكانيـة تكـرار السـيناريو الليبـي يف جميـع أنحـاء العـامل العـريب وضعهـا يف طـرف اإلبقـاء 

عـى الوضـع الراهـن عـى السـاحة الدولية.

ويف أعقـاب أحـداث الربيـع العريب تزايـد وزن منظات املجتمع املدين، وجهات مسـلحة غر 

حكوميـة لهـا دوافـع سياسـية بأجنـدات وطنية أو عابرة للحدود. وتشـعر موسـكو مـع التزامها 

نهًجـا واقعيًـا يف السياسـة الدوليـة بارتيـاح أكـر عنـد التعامـل مـع دول وحكومات. ومـع ذلك، 

أصبـح رضورة سياسـية راهنـة إيـاء اهتام أقرب بالحـركات العابرة للحـدود، والجاعات الدينية 

واألثنيـة املوحـدة وتحالفاتهـا املؤقتـة. ويبحـث املقـال بالتفصيـل االتصـاالت مـع حـزب اللـه 

وحـاس، وعـرض دواعيهـا ومرراتها، فضًا عـن العاقات مع الكنائس املسـة. وأصبح البعد 

األخـر الـذي يعكـس الخـط املحافـظ املحي جـزًءا ال يتجـزأ من السياسـة الخارجية الروسـية.








