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 معهد عصام فارس للسياسات العاّمة والشؤون الدولية

 ودراسة السياسات والمركز العربّي لألبحاث 

 بعنوان مؤتمًرايعقدان 

 "خمس سنوات على الثورات العربية: ُعسر التحّول الديموقراطّي ومآالته"

في الجامعة األميركيّة في بيروت يعقد معهد عصام فارس للسياسات العاّمة والشؤون الدولية 

سر ة: ع  بعنوان "خمس سنوات على الثورات العربيّ  امؤتمر   ودراسة السياسات لألبحاث والمركز العربيّ 

كانون الثاني يناير  ٢١/٢٣في الجامعة األميركية في بيروت خالل الفترة  ." وذلكالتحّول الديمقراطي ومآالته

٢٠١٦. 

الورقة انطالق ا من ة أوراق بحثيّ بلمشاركة المجال أمام الباحثين ل مؤتمرللتفتح اللّجنة التحضيريّة و

ا أنّ  ومحاوره. لموضوع المؤتمرة الخلفيّ     :أساسيّة أربعة موضوعات يتناول مؤتمرال علم 

 .سر التحّول الديموقراطيالدولة: بنية الدولة وتأثيرها في ع  . ١

 .المنظّمةالديموقراطية: عفويّة الثورات والقوى . ٢

 .المجتمعحركيّات . ٣

 . االستقطابات اإلقليميّة والدوليّة وانعكاساتها على الثورات.٤

ورقة الخلفيّة تجدون ال المؤتمر والموضوعات التي يبحث فيها، طرحهايلالطاّلع على األسئلة الرئيسة التي * 

 ٣على صفحة رقم 

 

 



2 

 

 سس المشاركةأُ 

   لجدول الزمني التاليَين:وفق اإلجراءات وا للمشاركة في المؤتمرتستقبل اللجنة المقترحات البحثية 

 700 - 500أ. على الراغبين في المشاركة أن يوافوا لجنة المؤتمر بملّخص عن البحث يتراوح حجمه بين 

 كلمة، ويشمل فرضية البحث وإشكاليّاته الرئيسة.

العنوانين ب. ي رَسل الملّخص مع نسخة من السيرة الّذاتية إلى كال من 

 30في موعٍد أقصاه  nerouz.satik@dohainstitute.orgو ne70@aub.edu.lb اإللكترونيين:

 .٢٠١5حزيران 

المبدئية، على أن يتم استقبال األبحاث مكتملة ج. تقوم اللّجنة العلميّة بتحكيم الملّخصات وإقرار مشاركتها 

في المركز العربي معهد عصام فارس و قابلة للتحكيم، ومراعية لمواصفات الورقة البحثية التي يعتمدها 

  .٢٠١5تشرين األول  ٣٠، وذلك في موعد أقصاه ماإصداراته

األخير )موافقة على التقديم والنشر، موافقة على  د. تلتزم اللجنة بإعالم الباحث بعد إنجاز آلية التحكيم بالقرار

 .٢٠١5التقديم دون النشر، موافقة مع تعديالت، اعتذار( في موعد أقصاه أواخر تشرين الثاني 

 ه. تعتمد الندوة اللّغتين العربية واإلنكليزية.

 ام(.أيّ  ٤تحّمل الجهة المنظّمة نفقات اإلقامة والسفر بدرجة سياسحية مّدة الندوة )و. ت

 لمزيد من المعلومات نرجو االتصال بـ: نارمين الحر

 ٣٣٢٣+، وصلة:9٦١–(٠)١–٣5٠٠٠٠تلفون: 

 ne70@aub.edu.lbالبريد اإللكتروني: 

 

 يسّرنا حضوركم ومشاركتكم

 .اضغط هنا، عصام فارس للسياسات العاّمة والشؤون الدوليةمعهد  لمزيد من المعلومات عن* 

 .اضغط هنا، ودراسة السياسات المركز العربّي لألبحاثلمزيد من المعلومات عن * 

 

mailto:ne70@aub.edu.lb
mailto:nerouz.satik@dohainstitute.org
http://www.aub.edu.lb/ifi/Pages/index.aspx
http://www.dohainstitute.org/content/2ca2d3ca-725f-4293-a4b4-2a11acc450ea
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 الورقة الخلفيّة

 

 خمس سنوات على الثورات العربية: عسر التحّول الديموقراطّي ومآالته

 أّوال: أسئلة الندوة وموضوعاتها

لخمس سنوات خلت، انفجَرت الثورات وبدا التحّول الجذري، غير المسبوق، ممكن ا. جاء التغيير حامال  لوعود 

كثيرة  تتجاوز ما سبق أن وعدنا به الدارسون والمناضلون. تعب البعض من انتظار التغيير وشّك في قدرته 

موضوعيّة. لم يختلف الناس في األسباب على إحداثه. وافترَضت قلّة أنه آٍت ال محالة بعد نضوج الظروف ال

ا في فهم محركاتها القريبة أو في تحديد القوى الجديدة التي قامت بها  البعيدة للثورات ولكنهم لم يتفقوا دائم 

 وعالقاتها بغيرها من الحركات السياسيّة المعروفة. 

حثين، لم ير في سلوك األنظمة صحيح أّن األعّم األغلب من الناس، من عامة المواطنين أو من خاّصة البا

نفجار. غير أّن ذلك الميل لم يحجب عن األنظار اإلستبدادية وال في حالة الترّدي واإلهتراء ما ي نذر باال

تحّركات ومبادرات محدودة في الزمن، كما في التأثير، ومحصورة في المكان. ولعلّها فتحت أبواب ا كانت 

ة أو تقاوم القمع الذي كان يترّصد كّل من يجرأ على مجّرد التفكير موصدة من غير أن تسلك في طريق الثور

 بها. 

تِب عنه في الغرب. ورأى فيها بعٌض من  من جهة أخرى، راَجت بين العرب أنفسهم فكرة االستثناء الذي ك 

عالمية أهل األصالة عندنا والخصوصيّة فرادة ثقافية تقاوم العولمة، المعتبرة صنو الهيمنة الغربية، ومعها 

ا عن اللّحاق بمناطق في العالم عديدة انتقلت  النظم والقيم المسّماة كونية. وحسبها اآلخرون اختالف ا يخفي تأّخر 

إلى الديموقراطيّة، ويوحي بمشكالت بنيويّة في اإلجتماع والثقافة يتسبّب بها تميّز لإلسالم عن سواه من 

ة اشترك هؤالء وأولئك، رغم التعارض بينهم، في رؤية الديانات والحضارات. وكما في غير مناسبة وقضيّ 

للعالم وللعالقات فيه ت علي من شأن اآلخريّة الدينيّة والحضاريّة على حساب المشتركات والخبرات والتطلّعات 

 اإلنسانيّة، وتقع في ثقافويّة تنفي قّوة المبادئ التي باتت كونيّة بمقدار كبير. 

ألفكار، ال المشاعر فقط، بمرارة اإلخفاقات الكثيرة وما بدا أنّه انسداد لآلفاق، في باإلضافة الى ذلك، انطبَعت ا

المدى المنظور على األقل. وهذا ما ضاعف الشّك في قدرات مشاريع التغيير السياسّي وفي احتماالت التأثير 
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اوة بتحديده التي تستطيعه منظّمات درج الكثيرون على نسبتها الى "مجتمع مدني،" والذي تحيط الغش

 وبالتمييز بين معيارية القول به وإطالق اسمه على ألوان النشاط غير الحكومّي المنظّم كافة.  

وهكذا امتحنت الصعوبات، والشكوك، وتراجع الهمم، وغياب التوقعات، عقول الناس وعواطفهم لفترة 

الثورات وعمقها واتساعها  طويلة، مّما ضاعف من عمق الذهول الذي اعترى الكثيرين أمام سرعة انطالق

وعزيمة القائمين بها. ولهذا السبب، وبفعل تسارع الزمن، والسيّما في بدايات الثورات، عظ مت الثقة بالتغيير 

ا لعقود طويلة لجهة إحساس المواطنين بتأكيد كرامتهم  الجذرّي الذي يضع بمتناول الناس ما كان متعّذر 

 كة في صنع مصائرهم. وتمكينهم من ممارسة الحريّة والمشار

لم تكن معرفة المجتمعات، والقوى الحيّة فيها، بالقدر الذي يسمح بالقياسات المناسبة والتقييمات الراجحة. ذلك 

أن األنظمة المتسلّطة فرضت شروط ا على الباحثين، وقيّدت حريّات الذين يتفّكرون ويتناقشون في شؤون 

الناس ألحوال مجتمعاتهم يّسهل عمل األجهزة األمنية التي  مجتمعاتهم. وفي حقيقة األمر، رأت أن جهل

ا من المعرفة مّما يديم سيطرتها. وفي إخفائها الكثير دفعت األنظمة الناس إلى اإلكثار من الهمس  تحتكر أنواع 

وتناقل اإلشاعات، وحثّت فئات منهم على الوشاية، وهو ما زاد من الحذر في تبادل المعلومات واآلراء . 

 ت الدراسات الجاّدة عن أحوال المجتمع قليلة في عدد من البلدان. وظلّ 

وحرنا منذ األيام األولى في أمر التسميات. لم يكن بين المهتمين والمتابعين إجماع على أن ما نشهده هو 

احتجاج أو اعتراض أو انتفاضة أو ثورة. ثم شاع استخدام مصطلح الحراك، وهو مستعار بال تدقيق من 

لعلوم االجتماعية االصطالحي في دراسة تحّوالت الزمن الطويل. غير أّن كناية "الربيع العربي" معجم ا

سرعان ما طغت على ما عداها. صحيٌح أنّها توحي بما يشبه تفتح األزهار. لكنّه صحيٌح أيضا أنها تطلق على 

دِخل الى السجن عدد كبير لم يدم وتبّددت وعوده بسرعة كبيرة، وأ   ٢٠٠١فصل ال يطول. فربيع دمشق عام 

من الشخصيات التي أسهمت في استدعائه. وقبله كان "ربيع براغ" الذي استمّر من كانون الثاني الى آب 

وانتهى بدخول الدبابات السوفياتية. كما تحيل اإلشارة الى الربيع العربي، في كتابات أوروبيّة  ١9٦8

،" حين قامت ثورات متزامنة في بلدان عّدة ورفعت ١8٤8لمؤرخين أو سواهم من المعلّقين، إلى "ربيع 

 سدود ا وعوائق كثيرة من أمامها وبسرعة فائقة حتى انتهت إلى الفشل وبسرعة أيضا. 

وبقطع النظر عن المقارنة بربيع أو آخر في أزمنة أخرى وأماكن قريبة أو بعيدة، وأي ا كان من مقدار العلم 

ا غير  قليل من معتمدي الكناية المتحّمسين سرعان ما أبدوا خشية من الفصول بهذا الربيع أو ذاك، فإن نفر 

اآلتية مشيرين إلى الخريف مّرة وإلى الشتاء مّرة أخرى. وأّكدوا على النحو، ال فرق اذا األمر كان واعي ا أم 
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ا. وربما كان اللجوء الى وصف "الربيع العربي" يخفى ق ا وافتراض  ليال نصف واع، أن في التشبيه تفسير 

 الترّدد في االعتراف أننا إزاء ثورات حقيقية، يراها القائمون بها كذلك. 

ا قيمي ا، فال ت طلَق إالّ على وقائع وظواهر يرضون بها،  والثورة عند البعض تضمر بطبيعة الحال حكم 

نه على ويحددون شروط ا ينبغي توفّرها، كاعتماد نظريّة ثوريّة، حتى يستحق أصحابها اإلسم الذي يطلقو

ا إلى معيار يضعونه أعلى من التوق  أفعالهم. حسبنا أن نشير إلى الذين ال يؤيّدون الثورات أو بعضها استناد 

 الواسع النطاق إلى الحرية والمطالبة الشعبية بزوال االستبداد وبالمشاركة الديموقراطية.    

ستبداديّة ال يشغلها شيء أكثر من بقائها. وحجبت النظرة اإليديولوجية حقيقة بسيطة مفادها أّن األنظمة اإل

فالذي سقط منها أو بات على طريق السقوط، وهو في الحالتين إرثّي، يعّوض عن النقص في شرعيته من 

خالل المزج بين االّدعاءات الوطنيّة أو القومية والعنف التسلّطي. وال تميِّز هذه األنظمة إاّل قليال  بين الخاص 

ا للحكام. كما تفترض أّن الوالء لها والعام فيكاد يكون  ا وشعب ا وأجهزة  وفضاء  سياسي ا، ملكا خاص  العام، أرض 

 فوق الوالء للدولة أو أنه شرط له، وأّن إرادة الحاكم أسمى من كّل القوانين. 

تشابهت  ولعّل اشتراك األنظمة اإلستبداديّة بخصائص عديدة ال ي لغي فرادة كلٍّ منها. لذلك فإن الثورات مهما

ا وطنيّ ا عن ظاهرة عربية. لكنها متقاربة في الشكاوى والمطالب وأساليب االعتراض رغم  ليست مجّرد تعبير 

أّن المجتمعات الوطنية ظهرت مهتمة بقضاياها، أكثر من التطلّعات القومية. وهذا ما دفع بالبعض، في الغرب 

ي ا محض، أي عادت إلى حيث يجب أن تكون، وأّن وعندنا، إلى استعجال القول إن السياسة باتت شأن ا وطن

قضايا الحرية والديموقراطية وكرامة الفرد والعدالة اإلجتماعية صارت تعلو، في سلم األوليّات، على قضايا 

األّمة ومكانها في العالم ونهضتها وتحّررها من الهيمنة الخارجية. وتجاهل هؤالء تأثير المشتركات الوجدانيّة 

واإلحساس بترابط المصائر الوطنيّة، فيما قلّل آخرون من شأن الفوارق بين المجتمعات وتواريخها والثقافيّة 

 وتنّوع المشارب التي أتى المعارضون والثوار منها. 

، والخائفة حين ا آخر، عن كل حديث في مآل الثورات العربية. غير أّن ثقل حين ا األسئلة القلقة واليوم، ال تغيب

غالب ا ما تكون مهندسة، شيء آخر. لذا  وم، وهو متفاوت، شيء، وتأجيج المخاوف، وهو عمليةاألسئلة والهم

قلق القلقين من احتماالت المستقبل، وتأثير مهندسي التخويف من وراءهم، والذين يترتّب علينا التفّكر في 

ة خيبتان. خيبة صنعتها يدفعان البعض إلى الخيبة المستعجلة من وعود "الربيع العربي." والخيبة المستعجل

اللّحظة الواقعية، بعد غلّو في الحماسة أو تعلّق بسحر الثورة التي فاجأت أنظمة اإلستبداد وجاءت، في عمقها 

وسرعتها، أعلى من توقّعات رافضي الطغيان أنفسهم. أّما الخيبة األخرى فهي التي اصطنعتها مبالغة أنصار 
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بّث ا ببقائه، في تضخيم مشكالت المراحل االنتقاليّة، وتقبيح وجوه المستبّدين، من رحل منهم ومن زال متش

 قادتها، وشيطنة اإلسالميين منهم، وفي مقارنات بين أوضاع ال تحتمل المقارنة. 

بطبيعة الحال ليس من غرابة في الخيبتين. لكن احترام األولى ووعي مخاطر الثانية يدعواننا الى تجديد 

ْي أّن القلق يصيب الجميع في مراحل تغيير السلطة واالنتقال إلى نظام جديد. االعتراف بما هو معروف، أ

ألن اآلتي ليس جليّا. والثورات محاطة بالمحاذير وحبلى بالفرص المتعارضة، وموازين القوى التي تظهر 

ق المشروع عن فيها متبّدلة وال تستقر على حال، قبل قيام النظم الديموقراطية وبعده. وال يغني االعتراف بالقل

النظر النقدّي فيما يثيره أو يغّذيه، عنيت به التفسير التعميمي و"النهائّي" لبعض الوقائع ذات السياقات 

 المختلفة. 

إن سؤال ندوتنا الذي تنبثق منه الموضوعات التي سنتدارسها، يدور حول ما تحقّق في السنوات الخمس، وما 

عات الممكنة للمرحلة اآلتية ومعها االفتراضات الممكنة. ويسمح ذلك تعّذر تحقيقه، وأسباب ذلك، وحول التوقّ 

بإعادة قراءة الثورات وحركات االحتجاج العربيّة، وربما تنميطها في إطار المشترك والمختلف فيما بينها، 

ومقاربة سؤال كبير عّما إذا ما كانت ثورات واحتجاجات موجة "الربيع العربي" قد انتهت وتالشت في 

هها العام إلى عكسها؟ أم أنّه يجب مقاربة هذه القضيّة في ضوء مفهوم عمليّة التغيّر االجتماعي الطويلة اتجا

المدى، أو الحراك بالمصطلح السوسيولوجي الذي يرتبط بالضرورة بتحّوالت الزمن الطويل، وبالتالي أيجب 

ارتباط مضمونه الداللّي المحّدد  أن يحضر لدينا، في حال استخدام مصطلح الحراك في األبحاث واألوراق،

بمفهوم العمليّة أو السيرورة التاريخيّة طويلة المدى المنفتحة على احتماالت ومسارات معقدة متعّددة؟ وليس 

 بمتن محدود من السنوات؟

وبطبيعة الحال، لن تقيّدنا في مداوالت الندوة، أيّة أفكار مسبقة، أو نظريات خاصة بالتحّول الديموقراطي.  

ولن نصرف، من جهة ثانية، الكثير من الجهود لدحضها. وسوف نعالج المسائل بحسب المواضيع من دون أن 

قشة. ورغم أهميّة المقارنات وفوائدها يأتي ذلك على حساب إيفاء خصوصيّة البلدان حقّها في الدراسة والمنا

ا للمقاربات التي تتناول بلدان ا عدة. وفي هذا اإلطار تضع الندوة  وإمكانية اللجوء إليها، فإنها ليست شرط ا الزم 

 أربعة موضوعات أساسيّة وإن كانت متداخلة بالضرورة لمقاربة إشكاليّاتها وقضاياها، وهي:  

يقارب هذا المحور طائفة من القضايا  ثيرها في عسر التحّول الديموقراطي:الدولة: بنية الدولة وتأ -١ 

واإلشكاليات حول ما يلي: نشوء ظاهرة الجمروكيات )الجمهوريّات الوراثية(، التماهي بين السلطة وبين 

ثة بين الدولة، الدولة العربيّة الحدي-الدولة في الثورات، تأثير الثورات في السلطة -الدولة، تأثير السلطة

الهشاشة المؤسسيّة والقوة األمنيّة، إخفاقات الدولة العربيّة الحديثة وإخفاقات الثورات. عنف الدولة المفرط في 
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مواجهة الثورات وحركات االحتجاج، وأدوار المؤّسسات العسكرية واألمنية، وإعادة تعريف هذه األدوار في 

ندالع الثورات. ما دور طبيعة الدولة وعالقتها مع السلطة في بنية النظام السياسي، والسيّما في العام األّول ال

 تعّدد أنماط الثورات العربية؟

: هل يتوفّر بديل ديمقراطّي عربّي منظَّم يتمتّع بقاعدة الديموقراطية: عفويّة الثورات والقوى المنظّمة -٢

االنتقالية كشعار وهدف،  اجتماعية حقيقية؟ هل هناك طلب اجتماعي حقيقي على الديموقراطية؟ العدالة

وأدوار مؤسسات القانون والقضاء في صياغة عمليّة التحّول الديموقراطي أو إعاقتها أو حتى الرجوع عنها، 

وهل هذه األدوار المحققة ) كما هي في واقع الممارسة التاريخية الملموسة( تعبيرية تشرعن أدوار الالعبين 

عملية االنتقال الديموقراطي؟ أّي دور لإلعالم والسيّما الفضائيات  المسيطرين أم تكوينية في مأسسة وترسيخ

 في ذلك؟

ما إشكاليّات العالقة ما بين األهلّي )التقليدي( وبين المدنّي )الحديث( في تجربة السنوات المجتمع:   -٣

دت هذه الب نى في الخمس؟ وما الدافع وراء انبعاث العالقات والبنى األهلية العضويّة أو اإلرثيّة؟ أم هل تجدّ 

شروط مختلفة؟ أم هل استدعاؤها والنفخ فيها هو لغايات استخداميّة ووظيفيّة تعبوية واصطفافيّة أداتيّة؟ وهل 

اجتماعية هوياتيّة تحكم فهم الجماعات ألدوارها  -هذا االستدعاء، أداتيّ ا كان أم بنيويّ ا، من طبيعة فكرية

لة في " كعكة" السلطة أو السلطات؟ وما حّصة أفكار الفدرلة وحكم االجتماعية، وحصصها المحتم-السياسية

المجتمعات المحليّة لنفسها، تحت اسم الفدرلة أو نظم المناطق أو األقاليم... إلخ، في إنعاش وبلورة االستدعاء 

غها أو الحضور الجديد لتلك الجماعات في شكل جماعات مسيَّسة تنطق باسم مصالحها واّدعاءاتها التي تصو

مقاوالت نخبها السياسية، التي تتنطّع لقيادتها؟ وهل يشكل العنف المجتمعي المندلق في إطار العنف السياسّي 

خاّصة بنيوية من خصائص المعاد األهلي اإلرثي، والسيّما في المجتمعات العربيّة مرّكبة الهويّة؟ ما أثر 

موقراطي، وتعزيز ديناميات التفّكك االجتماعي، االستقطاب العلماني/اإلسالمي في عسر عملية التحّول الدي

وتمييع الوفاق االجتماعّي العام في مراحل التحّول؟ أيّة علمانية وإسالمية في هذا االستقطاب؟ وباألحرى أّي 

علمانيّين وإسالميّين؟ ما آثار وسائل التواصل االجتماعي وحدودها؟ هل هناك مبالغة مفرطة في أدوار هذه 

السياسية الحقيقيّة في اندالع حركات االحتجاج -غَدت وكأنّها بديل العوامل االجتماعيةالوسائل بحيث 

والثورات، أم أّن دورها تقنّي تكميلّي في تبادل األفكار وتواصلها وتسهيل عمليّات التجّمع بالمعنى السياسّي 

 للتجمع؟ أم أّن هذا الدور يتخطّى حدود الوساطة التقنية؟

إشكاليّات العالقة ما بين الداخل وبين الخارج  قليميّة والدوليّة وانعكاساتها على الثورات:االستقطابات اإل -٤

سياسي مضطرب بين شبكة المصالح و"لعبة األمم" والقانون الدولي اإلنساني؟ وما تداعيات -في محيط جيو
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لة باستخدام العنف العاري تآكل المفهوم التقليدي "الوستفالي" للسيادة، والسيّما في مرحلة إفراط سلطة الدو

والغليظ حتى خارج معايير وضوابط القوانين الوطنية؟ ما آثار التدّخل الميداني المباشر ألجهزة الدول ذات 

المصالح في تطورات ومآالت عملية التغيّر االجتماعي أو الثورات؟ وكيف تتمظهر مصالح الدول بين 

دولية عديدة، بشكل مباشر أو شبه مباشر، تعبير عن المشترك والمختلف؟ هل انخراط أطراف إقليمية و

احتمال تحّوالت بنيويّة في الوحدة البنيويّة األساسيّة  للنظام اإلقليمي، وهي الدولة، من نمط الدولة البسيطة 

 ؟إلى نمط الدولة المركبة، بالمعنى القانونّي الدستورّي، بأشكالها المفدرلة والمناطقية والجماعاتية المدْستِرة

 

 ٢٠. على أن يكون الوصول يوم ٢٠١٦كانون الثاني/ يناير  ٢٣و ٢٢و ٢١مدة المؤتمر ثالثة أيام خالل  

 .٢٤والمغادرة يوم 


