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باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.
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عم قبلها من احتجاجات وتظاهرات،
الثورة هي صريورة ناجمة ّ
تعب
مبا تحمله من مظامل ومطالب سياسية واقتصادية واجتامعية ِّ
بها عن نفسها يف شكل ه َّبات شعبية وفئوية ملجموعات منظمة
السياق تأيت أهمية
تناضل من أجل تحصيل حقوقها .ويف هذا ِّ
هذا الكتاب ،لكونه يرصد األشكال االحتجاجية ويحللها ويوث ِّقها
عشية الثورات العربية؛ وذلك من خالل أربع دول عربية ،هي:
مرص ،ولبنان ،واملغرب ،والبحرين.
يُق ِّدم الباحث ربيع وهبة يف الفصل األول مس ًحا تاريخيا متعلقًا
بظاهرة الحركات االجتامعية ،ونشأتها ،وتطورها يف العامل ،ويعود
ويبي أنها
إىل تاريخ الحركات االجتامعية يف التاريخ الحديثِّ ،
بدأت يف أوروبا ،وتطورت يف األمريكيتني الشاملية والجنوبية.
ويخلص من دروس التاريخ إىل أنّ فاعلية الحركات االحتجاجية
ترتكز عىل املقومات واالبتكارات املنبثقة من الواقع املحيل
للشعوب والفئات التي ترزح تحت االستغالل ،والقهر ،والظلم.
كل ذلك ال ميكنه أن يصمد يف وجه من يعرف حقوقه
ولكن ّ
ويختار السبل الفعالة لنجاحه.
أ ّما يف الفصل الثاين ،فقد تناول الباحث فارس أشتي تاريخية
محاول التعريف بجذورها وركائزها.
ً
الظاهرة يف املنطقة العربية،
فهو يُق ِّدم هذا الفصل متاب ًعا االحتجاجات منذ أواخر القرن
الثامن عرش حتى نهاية القرن العرشين ،ويوث ِّق أه ّم االنتفاضات
والثورات واالحتجاجات يف الوطن العريب.
وأ ّمــا الفصل الثالث ،فيعالج فيه الباحث عبد الرحيم منار
السليمي الحركات االحتجاجية يف املغرب ومساراتها ومآالتها .وقد
أ َّرخ الحركات االجتامعية يف املغرب منذ منتصف التسعينيَّات،
وتح ّولها إىل احتجاجات سلمية غري عنيفة ،عىل عكس ما كانت
عليه سابقًا .ويُعزى ذلك إىل تح ُّو ٍل يف بنية النظام السيايس
املغريب من نظام مغلق إىل نظام مفتوح نسبيًّا .ويف عام 2000
ظهرت نوعية جديدة من الحركات االحتجاجية متمثّلة بالحركتني
اإلسالمية واألمازيغية.
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بدأت الحركات واألح ـزاب اإلسالمية نشاطها بحلقات الوعظ
األخالقي يف املساجد ،ومن مث ّة انتقلت إىل االحتجاج عىل
األحوال املعيشية واالقتصادية ،فوجدت أنّ النظام يقارعهم يف
ذلك ،وانتهت باالحتجاجات السياسية واألخالقية .أ ّما الحركات
األمازيغية ذات التاريخ الطويل من العزلة ،فقد تحولت من
االحتجاجي إىل الشارع،
حركات احتجاجية ثقافية إىل النزول
ّ
املعبة عن الهوية الثقافية .ويبني الباحث
مع بعض املظاهر
ِّ
أنّ النظام املغريب حاول أن يكبح تلك االحتجاجات ،وأنه عمل
عىل التدخل يف جغرافية األماكن العمومية .فلقد قلَّل الكثافة
أي احتجاج
السكانية وأقام الطرق الواسعة حتى تسهل متابعة ّ
أو إرضاب.
وبالنسبة إىل الحركات االحتجاجية يف الحالة اللبنانية ،وضّ ح
الباحث فارس أشتي يف الفصل الرابع أنّ الحركات االجتامعية
تأثرت بطبيعة نظامها السيايس منذ بدء التأريخ ملرحلة جديدة
من الحركات االحتجاجية ،ومن جهة نوعية هذه الحركات وتأث ّرها
بالقوى السياسية اللبنانية .وميكن تقسيم االحتجاجات االجتامعية
تنظيم قانونيًّا ،وأخرى غري
يف لبنان إىل حركات رشعية منظمة
ً
رشعية ،عىل أنّ االحتجاجات الوطنية التي تنطلق من املصلحة
العا َّمة مل تسلَم من التسييس الطائفي ،وقد أورد الباحث أمثل ًة
كثري ًة متعلقة بذلك .وتخلص الدراسة إىل أنّ الحركات االجتامعية
انعكاس لرصاع سيايس يدور بني تحالفي  8آذار و 14آذار ،ولكن
قد تخرج الحساسيات الدينية العابرة للتيارين بني املسلمني
واملسيحيني وطوائفهام ،يف بعض الحاالت ،حتى لو كانوا منضوين
تحت تحالف سيايس واحد.
ويف الفصل الخامس الذي ورد تحت عنوان "الحركات االحتجاجية
يف مرص :املراحل والتطور" ،يذكر الباحث محمد العجايت أنّ
االحتجاجات السياسية يف مرص بدأت مع االنتفاضة الفلسطينية
الثانية عام  ،2000ويُرجع الفضل يف ذلك إىل حركة كفاية التي
أُ ِّسست عــام 2004؛ وذلك بنقلها مسار الحركة االحتجاجية
من الرتكيز عىل القضايا القومية إىل القضايا السياسية املحلية،
ورضورة اإلصالح السيايس يف البالد .كام يذكر أنّ فئات املجتمع
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سمه "مــردود االحتجاج" الذي تزامن مع
املرصي تعرفت ما َّ
إرضاب موظفي الرضائب العقارية .فنجاح اإلرضاب امت ّد تأثريه
إىل مساحة أخرى متثّلت بتشكيل أ ّول نقابة مستقلة زادتها
االعتصامات واإلرضابات العاملية املتتالية ق َّوةً ،وجعلت مردودها
إيجاب ًّيا .ولعل ما م ّيز مطالب الجيل الثاين من االحتجاجات أنها
جزئية ،أو فئوية ،وقابلة للتحقّق؛ مبعنى أنها تركّز عىل مطالب
تخص مصالح رشيحة من املجتمع املرصي؛ كأنْ تكون رشكةً ،أو
نقابةً ،أو غري ذلك.
يف الفصل األخري من الكتاب رأت الباحثة هبة رؤوف عزت،
ضمن عنوان "الحركات االحتجاجية يف البحرين :الجديد يف حركة
املجتمع السيايس يف البحرين ،التنازع عىل حدود املكان واملكانة"،
أنّ معادلة االحتجاجات االجتامعية يف البحرين تدور عىل ثنائية
الرصاع بني أقلية مذهبية مسيطرة عىل مقاليد الحكم والسلطة،
وأغلبية مستبعدة منهام .وعىل الرغم من أنّ املعادلة ليست
صفرية ،ومن وجود التنوع املذهبي يف الحكومة واملعارضة ،فإنّ
جانبًا كب ًريا من الرصاع يقوم بني سلطة متتلك وتجنس ،وأخرى
تحتج عىل هذه السياسات وترفضها.
وتحيص الباحثة بني عامي  2001و 2004خمس عرشة جمعي ًة
غري مرخص لها جرى تأسيسها ،وتذكر أنّ هذه الجمعيات قد
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بديل من األحزاب التي ليس لها وجود يف النظام
طرحت نفسها ً
البحريني .وتطرح الدراسة مشكلتني أساسيتني يف البحرين،
مر ّدهام إىل طبيعة النظام البحريني؛ هام "الدفان" و"التجنيس".
فـ "الدفان" هو ردم البحر ،عىل أنّ توزيع األرايض يجري وفقًا
إلرادة امللك .وأ ّما "التجنيس" ،فهو إعطاء الجنسية لوافدين من
دول أخرى  -عىل أن يكونوا من السنة – وم ْنحهم مزايا عديد ًة
ال يحصل عليها البحرينيون أنفسهم ،وتخصيص ٍ
أراض لهم من
كل ذلك أ َّدى إىل ظهور حركات احتجاجية عديدة بأشكال
الدفانّ .
ووسائل مختلفة (عرائض ،وشكاوى ،وتظاهرات ،وأعامل شغب).
ات وإرض ٍ
وتوث ِّق الباحثة تظاهر ٍ
ابات كثريةً ،احتجا ًجا عىل مطالب
فئوية متع ّددة أهمها؛ مسرية لقمة العيش بسبب االعرتاض عىل
رفع أسعار البنزين ،واحتجاجات حركة الصيادين ر ًّدا عىل أعامل
الدفان.
لقد أفضت الدراسات املذكورة إىل أنّ الحركات االحتجاجية يف
الوطن العريب غري قادرة يف أوضاعها تلك عىل أن تقود عملية
إصالح أو تغيري واسع ،لك ّنها ستمثّل جامعات ضغط وتص ّدع
آجل ،إصالحات ليست
عاجل أو ً
للنظم الحاكمة ،وستفرض عليهاً ،
جذري ًة إال يف الحالة املرصية؛ بسبب شدة الضغوط االجتامعية
والفئوية املتزايدة فيها.

