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عبد الوهاب األفندي

*

كتابة وقائع الثورة المتلفزة:
حضور البصر وغياب البصيرة في قراءة وقائع ثورات الربيع العربي

تلقــي هــذه المراجعــة نظرة عامة على طائفــ ٍة من أهم األدبيات التي تناولــت الربيع العربي
خالل الخمس سنوات الماضية.
*

رئيس برنامج العلوم السياسية يف معهد الدوحة للدراسات العليا.
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يف عام  ،1970أطلق الشاعر ومغ ّني الجاز األمريييك جيل سكوت -
هريون قصيدته الشهرية" :الثورة لن تكون متلفزة" ،والتي أصبحت
إحدى أشهر األغاين السياسية يف القرن العرشين .تتناول األغنية
بالسخرية عد ًدا من الربامج التلفزيونية والشعارات الدعائية يف
اإلعالنات ،بوصفها تلهي املناضلني عن مواجهة الواقع وتغيريه.
وتدعو األغنية الشعب (والسود يف أمريكا بخاصة) ،إىل ّأل يجلسوا
عىل أرائكهم ،يحتسون املرشوب ،وينتظرون أن ينقل لهم التلفزيون
وقائع الثورة .بل ال بد أن يخرجوا إىل الشارع لتغيري واقعهم.
ويف أيار  /مايو من عام  2011رحل سكوت  -هريون عن الدار الفانية.
ولكن ليس قبل أن يرى الثورة املتلفزة حقيق ًة واقعة .فقد كانت
أ ّم الثورات يف الربيع العريب يف ميدان التحرير يف قلب مرص ،ثور ًة
متلفزة بالكامل ،بفضل قناة الجزيرة ومن لحق بركبها فيام بعد .وقد
طرح هذا سؤالً محوريًا :ماذا يكتب الكتاب فيام بعد بخصوص هذه
الكل شاه ًدا عليها ،بل شارك فيها ،عىل األقل بحبس
الثورة التي أصبح ّ
األنفاس ،وهو يتابع هذه الدراما املتعددة األبعاد ،حتى انترص البطل
وقهر عد ّوه الرشير؟ هل غادر التلفاز من مرت ّدم؟

هذا مل مينع أطنانًا من الكتابات من التدفّق من املطابع والفضاء
اإللكرتوين ،حتى كاد تسونامي الكتابات عن الربيع العريب يُغرق العامل يف
تغي الواقع العريب فقط ،بل ألهمت
الورق والحرب اإللكرتوين؛ فالثورة مل ّ
العامل كلّه ،حتى أ ّن حركة "احتلوا وول سرتيت" استلهمتها مبارشة .وكانت
هذه أول مرة يف تاريخنا منذ أيام صالح الدين األيويب وعرص األندلس
ملهم الغرب ،وليس العكس .وكانت
الذهبي ،يصبح فيها الرشق العريب ً
ثورة العرب فوق ذلك إعصا ًرا من نو ٍع آخر ،اجتاح األبراج العاجية
يف الرصوح األكادميية يف الرشق والغرب ،بعد أن ظلت لعقود ،بل
لقرون ،تر ّوج ملقوالت نسجتها حول ثقافة العرب وسياستهم ،وركونهم
لالستبداد ،ورضاهم بالذل والخنوع والخضوع ،وعدم صالحيتهم للحرية
والدميقراطية .وكان من شأن هذا التسونامي الطامح من مطالب الحرية
ورفض القمع أن يجعل كث ًريا من تلك املقوالت هباء منثو ًرا .ال عجب
إذن أن يعرتف أهل تلك األبراج بأ ّن الربيع العريب فاجأهم وأذهلهم ،ومل
يكن يف حسبانهم وال يف أحالمهم (أو كوابيسهم) ،وأن يشقوا الجيوب
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كل منهم إىل كراساته
ويلطموا الخدود حرس ًة عىل ما فات ،قبل أن يعود ٌ
يراجع مغال ًبا الذهول ،فيعتذر أو يربر ،أو يعود إىل نقطة البداية.
ويكشف بحثٌ أ ّويل يف محرك "غوغل" عن عبارة "الربيع العريب" أكرث
من تسعة ماليني نتيجة ،وحواىل أكرث من أربعة آالف نتيجة إذا حرصنا
ذلك يف الكتب .ويف محرك "غوغل سكوالر" ،كانت النتيجة  .19.700أ ّما
إذا أجرينا بحثًا عا ًما ،فإ ّن النتيجة تكون  ،976.000وتهبط إىل 114.000
إذا حرصنا البحث يف الكتب .وليست هذه نتيجة علمية ،ولك ّنها تعطي
فكرة عامة عن حجم ما جرى ضخّه من مواد حتى اللحظة تحت هذا
العنوان فقط ،دون إضافة عناوين أخرى ،مثل الثورات العربية ،إلخ.
كل هذا يجعل من العسري إنجاز املهمة التي نتصدى لها هنا .وهي
ّ
إجراء مسح نقدي أله ّم ما كتبه األكادمييون والخرباء عن ربيع
العرب خالل الخمسة أعوام املاضية ،بخاصة أ ّن كث ًريا من الكتابات
عب األكرثية يف صدر الثورات عن الذهول واإلعجاب،
متضارب .فقد ّ
وعضّ وا أصابع الندم عىل ما كانوا سادرين فيه من وهم ،بينام كابر
آخرون وأنكروا .ولكن ّ
تعث الثورات دفع كثريين فيام بعد إىل مراجعة
مراجعاتهم ،والعودة إىل شأنهم القديم يف اليأس من حال العرب
الذين ما زال بينهم وبني فجر الدميقراطية بعد املرشقني .وهكذا أصبح
عص ًيا أن يثبت املراجع املقوالت ألصحابها ،كون الواحد منهم قد مييس
مبقولة ويصبح بأخرى .ولكن ما نسعى إليه هو النظرة العامة عىل
اتجاهات الكتابة حول الربيع العريب وعواقبه .وكيف أث ّرت الثورات يف
الفكر السيايس والتنظري بخصوص حال السياسة العربية ودينامياتها.
ولعل ما يس ّهل األمر ،هو أنّه عىل الرغم من الحجم الضخم من
ّ
الكتابات التي صدرت وال تزال تصدر عن الثورات العربية ،فإ ّن ما
ق َّدم منها إضافة حقيقية للمعرفة يف هذا املجال ،ميكن أن يع ّد عىل
أصابع اليدين .فكثري من الكتابات مل يزد عىل أن أعاد تدوير بعض
مقوالت كتّابها ،أو سعى إىل االستدراك عليها ،أو قام بوصف الثورات
(وهو ما أغنت عنه التلفزة الح ّية كام أرشنا) .كثري من الكتابات
العربية أيضً ا تكفي قراءة عناوينه؛ من قبيل "املؤامرة الكربى :فوىض
الربيع العريب وحقيقة الحرب عىل ليبيا" ،أو "الربيع العريب ثورات
ملغومة" ،أو "الفوىض الخالّقة :الربيع العريب بني الثورة والفوىض" ،أو
"أوهام الربيع العريب" ،أو "ربيع املغفلني" ،وقس عىل ذلك.
ما إن أفاق "الخرباء" من حالة الذهول واالندهاش التي واكبت
متابعتهم املراحل األوىل يف الثورات العربية ،حتى ركضوا يلهثون
ملواكبتها والتعامل مع حالة اإلفالس املفاجئ لذخريتهم من "الخربة"
جسدت كتاباتهم حالة االرتباك
بسبب هذه األحداث املفاجئة .وقد ّ
هذه .وأل ّن إعــداد الكتب ونرشها يستغرق وقتًا ،فإ ّن الكتابات
يف املرحلة اتخذت شكل املدونات واملقاالت يف الدوريات .وقد
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استفادت دورياتٌ مثل "فورين أفريز"  ، Foreign Affairsو"فورين
بولييس" Foreign Policyمن موقعيهام املتميزين ،والبنية التحتية
كل منهام بنرش
للنرش اإللكرتوين ملالحقة الثورات عرب املدونات ،وثنت ٌ
كتاب إلكرتوين ،تض ّمن يف حالة أوىل مجموعة مقاالت سابقة تناولت
الدميقراطية يف العامل العريب واإلسالمي ،إضاف ًة إىل "مدونات" أع ّدت
عىل عجل ،ثم مراجعات واستدراكات الحقة(((.

عرب ًيا ،كان املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات س ّباقًا يف محاوالت
مواكبة الثورات العربية فكريًا ،كام ظهر من منشوراته املبكرة ،ومن أبرزها
كتابَا عزمي بشارة؛ "الثورة والقابلية للثورة" ،و"الثورة التونسية املجيدة".
ولعلّها مفارقة ذات مغزى أ ّن املركز كان قيد التأسيس عند اندالع الثورات،
ومن هنا ،تزامن الحراك الفكري الذي ابتدره مع هذا الحراك الثوري الذي
وعبت الكتابات عن
أخذ يسترصخ الفكر العريب ويدينه يف الوقت نفسهّ .
الثورة التونسية عن تزامن الوالدتني مبحاولة من الفكر اللحاق بالفعل،
بداية بسؤال عن حقيقة الطبيعة الثورية للفعل .وكان كتاب "الثورة
التونسية املجيدة" مزي ًجا من التوثيق العلمي للثورة وأحداثها (مبا يف ذلك
إدراج نصوص البيانات والخطابات املفصلية ضمن امللحق) ،وطرح السؤال
عن املغزى .ويشري الكتاب إىل أ ّن الثورة التونسية (ومعها املرصية) نتجت
من وضع وصلت فيه األنظمة "الجمهوكية" إىل طريق مسدود وإفالس
سيايس وأخالقي أصبح واض ًحا للجميع ،وانطلقت من رشارة مطلبية قبل أن
تتحول إىل شعبية .ونتجت القابلية للثورة من وحدة الشعب من جهة ،ومن
ويبش بـ "تونسة" بقية العرب.
انضباط الجيش من جهة أخرىّ .
موضوع القابلية للثورة كان محور النص الثاين لعزمي بشارة .وهو معالجة
نظرية ملفهوم الثورة ورشوطها ومآالتها .يع ّرف الثورة من منطلق التغيري
الجذري يف النظام املقبل ،ومن تعلّقها بالحرية وإرصارها عىل خلق واقع
جديد (ولعلّه من املفيد مراجعة هذا النص يف إطار الجدال املحتدم يف
1 Council on Foreign Relations, The New Arab Revolt: What Happened,
What It Means, and What Comes Next (New York: Council on Foreign
Relations/Foreign Affairs, 2011).

مرص حول "انقالب" السييس أو "ثورته") .ويطبق هذا الكتاب الصغري
الحجم هذه التأمالت النظرية (الذي يرفض مع ذلك فكرة طرح نظرية
للثورة) لإلجابة عن عنارص قابلية الثورة يف املجتمعات العربية املعارصة.
ويتحدث عن فرص انتشارها .وقد كانت األبعاد النظرية ماثلة أيضً ا يف
كتاب "االنفجار العريب الكبري يف األبعاد الثقافية والسياسية" ،الذي أصدره
املركز يف الوقت نفسه (من تحرير كامل عبد اللطيف ،ووليد عبد الحي).
ولعلّه الفتًا أ ّن الكتاب مل يستخدم مصطلح "الربيع العريب" يف عنوانه ،كام
أنّه ركّز عىل األبعاد الثقافية للثورات العربية ،سواء يف عوامل تفجريها أو
نتائجها .كام تناول قضايا الهويات الثقافية والسياسية والدينية ،وتفاعالتها
يف الحقبة الثورية وما بعدها.
من جانب آخر ،سارع مركز دراسات الوحدة العربية بإخراج إصدارات كان
معظمها نتاج ندوات؛ مثل كتاب "رياح التغيري يف الوطن العريب" (ترشين
الثاين/نوفمرب  ،)2011وكان فيه مداوالت فيها كثري من العمق ،وكتابات
ذات رؤية ثاقبة ،مثل ورقة ميشيل كيلو التي تن ّبأ فيها بدق ٍة مبآالت الثورة
السورية عىل ضوء إرصار النظام عىل دفعها إىل العنف ،إذ حذّر من أ ّن
استمرار سياسة حافة الهاوية التي يتبعها النظام سيؤدي إىل "خروج قيادة
الشارع من يد الذين تغلب عليهم صفة الحداثة" (مبن فيهم من وصفوهم
بـ "بؤر اإلصالح" داخل النظام) ما سيؤدي إىل التطرف والقتال املذهبي
وانهيار الدولة .وهو ما حدث بالفعل .باملقابل ،نجد بعض أوراق الكتّاب
تص ّور الثورة املرصية عىل أنّها ثأر للنظام النارصي م ّمن انقلبوا عليه .وهو
وهم كبري .وقد أصدر املركز تبا ًعا بعد ذلك عد ًدا من الكتب (معظمها نتاج
مؤمترات ،ومن تحرير عبد اإلله بلقزيز) ،يحمد لها أنّها تناولت بصورة ب ّناءة
بعض القضايا الشائكة ،مثل دور اإلسالميني يف الثورات وما بعدها.
ولكن املالحظ أ ّن أكرث كتابات األكادمييني العرب عن الثورات كانت باللغة
اإلنكليزية .وسنعرض بعضً ا منها يف السياقات التالية.

مرحلة الصدمة :بين الذهول
واإلنكار
عند التأمل يف الكتابات التي تدفقت يف األشهر األوىل بعد الربيع
العريب ،مل تكن املالحظة األوىل الذهول واالستغراب فقط ،والذي
يكشف بدوره الغفلة عن التيارات التي كانت تدفع يف ذاك االتجاه،
فقد يعتذر األكادمييون بأنّهم ليسوا مبن ّجمني وال ضاريب رمل ،وأ ّن
رجم بالغيب ،ويستعيدون مقولة إخوة يوسف" :ما شهدنا
العلم ليس ً
إال مبا علمنا وما كنا للغيب حافظني" .وإذا عذرناهم يف هذا (وهم
سنبي) ،فمن الصعب إيجاد عذ ٍر لحالة اإلنكار
ليسوا مبعذورين كام ّ
واملكابرة التي استمرت حتى بعد اندالع الثورات وتتابعها .عىل سبيل
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املثال ،نجد يف كتاب "فورين أفريز" املشار إليه أعاله ،والذي نُرش
عىل عجل (أيار/مايو  ،)2011عد ًدا من املقاالت التي نرشها كتّاب
الدورية يف السنوات السابقة ،إضاف ًة إىل مدونات ومقاالت أخرى
بعد الثورة ،فكانت املصيبة مصيبتني؛ فاملقاالت التي نُرشت قدميًا
كانت يف بعض الحاالت أقرب إىل الفضيحة منها إىل العلم ،مثل مقالة
برنارد لويس التي تعود إىل عام  ،2005وأفتى فيها بأ ّن مفهوم الحرية
مبعناه الحديث ال وجود له يف اللغة العربية ،وهكذا ّ
يدل عىل أ ّن
العرب مل يعرفوا الحرية إال عرب األوروبيني .أ ّما اإلسالميون ،فهم عند
لويس يع ّدون الدميقراطية من "الوسواس الخناس" .تأمل أن ينرش
هذا واإلسالميون وقتها يف الخطوط األمامية دفا ًعا عن الدميقراطية
يف أكرث من ساحة .ولكن مل تكن هذه هي نهاية املسألة ،أل ّن العديد
م ّمن كتبوا هنا (ويف كتيب "فورين بولييس" الذي سبقه يف شباط/
فرباير  ،((()2011كانوا يف حالة إنكار تجاه ما تراه أعينهم؛ فخالل
تلك األسابيع الحاسمة ،كان هناك من أعلن "فشل الثورة املرصية" يف
مطلع شباط  /فرباير .ثم جاء من يعلن فشلها بعد رحيل مبارك .كان
هناك من يردد كذلك أ ّن سورية لن تشهد ثورة أب ًدا.

بعد أن تتابعت الثورات ،مل يبق هناك مف ٌر من طرح األسئلة .وكان
أ ّولها :ملاذا كان الفشل يف التنبؤ بها؟ وقد أريق ح ٌرب كثري يف املقاالت
والكتب .وجاءت الدعوة ملراجعة مسلّامت فروع العلوم السياسية
املتخصصة يف دراسات الرشق األوسط ،وهو سجال سنعود إليه.
ولكن ،كام أسلفنا ،فإ ّن املشكلة مل تكن فشل التنبؤ باملستقبل ،بل
صعوبة يف قراءة الحارض .لقد كان هناك ميل مستمر لرؤية األمور من
جانب واحد :الجانب الذي يتوافق مع املصالح والتحيزات والهوى.
ٍ
وهكذا ،فإ ّن أنظمة القمع الوحشية يف مرص وتونس كان يُنظر إليها
ٍ
محيط مضطرب (التعبري نفسه الذي
عىل أنّها "واحات هدوء" يف
2 Marc Lynch & Susan Glasser & Blake Hounshell (eds), Revolution in the
Arab World: Tunisia, Egypt, And the Unmaking of an Era (Washington, DC:
Foreign Policy eBook, 2011).
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استخدمه الرئيس األسبق جيمي كارتر عن نظام الشاه يف إيران عشية
سقوطه املد ّوي).
ليست الصورة كلّها قامتة بالطبع .وهناك بعض الكتّاب يف بعض
هذه املجموعات ق ّدم رؤية ثاقبة لبعض األمور ،بخاصة يف ما يتعلق
بالرواية امليدانية ألحداث الثورات ،وبعض املالحظات املهمة حول
أسباب فشل أساليب القمع ضدها .ويف ما يتعلق مبزج الرواية
بالتحليل ،فإ ّن تقرير فورين بولييس (ونخص بالذكر هنا مارك
لينش ،أحد محرريه) ق ّدم مساهامت جيدة ،وكذلك تقرير فورين
أفريز .وكان لعدد خاص من تقارير "مرشوع الرشق األوسط للبحث
واملعلومات"((( أيضً ا مساهامت مهمة يف توضيح مسار الثورة ،بخاصة
مقالة منى غبايش بعنوان "مامرسات الثورة املرصية" التي مزجت
بني دقة الوصف وعمق التحليل لعوامل انهيار النظام املباريك ،عىل
رصفه ،أل ّن قوة الشعب
الرغم من القوة الهائلة التي كانت تحت ت ّ
كانت أكرب .ويجب أن ندرك يف هذا الصدد أيضً ا كتاب وائل غنيم،
"الثورة  "2.0الذي ركّز عىل سرية صاحبه ودوره يف إنشاء صفحة "كلنا
خالد سعيد" ،ثم استخدام أدوات التواصل االجتامعي يف الدعوة إىل
تظاهرة  25كانون الثاين  /يناير(((.
خالل الفرتة التي سبقت الثورة ،كانت الكتابات حول املنطقة العربية
وعم أصبح يوصف بـ
تتحدث باستمرار عن غياب الدميقراطيةّ ،
"التسلط املستدام" ،أو "االستبداد املطور" ،يف إشارة إىل ما كان يوصف
بنجاح األنظمة االستبدادية يف البلدان العربية يف امتصاص التحديات
الشعبية سطوتها عرب اتخاذ تدابري شكلية من انتخابات وغريها ،ورشاء
قطاعات املعارضة أو تحييدها ،وتكريس نظام التوريث والتحالف مع
قطاعات األعامل يف إطار الليربالية الجديدة .وقد طفقت األدبيات
تصف األوضاع القامئة يف تلك الدولة بأنّها مساومة أو تسوية بني
النظام والرعايا ،يتنازل مبوجبها الشعب عن حقوقه السياسية
وحرياته ،مقابل أن تؤ ّمن له الدولة بعض الخدمات والضامنات
االجتامعية .وال شك يف أ ّن وصف ما كان يحدث يف دول مثل العراق
وسورية وليبيا وتونس الجزائر وغريها ،بأنّه "صفقة" تنازل فيها الناس
عن حقوقهم مقابل خدمات هي واجب الدولة يف األساس يع ّد تعسفًا
عىل اللغة وافرتا ًء عىل الواقع .إال أ ّن العديد من البحوث التي نُرشت
بعد الثورات اتخذ من هذه النظرية /الفرية نقطة انطالق ،واصفًا
الثورات بأنّها عالمة عىل انهيار هذه "الصفقة".
وهذه كانت تحدي ًدا منطلق كتاب مهران كامرافا وزمالئه بعنوان "ما
بعد الربيع العريب" ( )2014الذي رأى أ ّن "الصفقة" استندت من جهة
3 People Power, MERIP 258, Vol 41, (spring 2011).
4 Wael Ghonim, Revolution 2.0: The power of the people is greater than the
people in power (New York: Hougthon Milfflin Harcourt, 2012).

مراجعات و عروض كتب
كتابة وقائع الثورة المتلفزة :حضور البصر وغياب البصيرة في قراءة وقائع ثورات الربيع العربي

عىل التخويف والقمع ،ومن جهة أخرى عىل الدفاع عن "املصالح
الوطنية" ،وتقديم الخدمات االجتامعية؛ من مجانية التعليم والعالج،
والتوظيف يف الدولة ،ودعم السلع ،إلخ .ولكن األنظمة تخلّت تبا ًعا
عن هذه االلتزامات ،وأصبحت تعتمد اعتام ًدا متزاي ًدا عىل القمع.
ولكن األمر بلغ مرحلة مل يعد القمع مجديًا ،ومل تعد السلطة تخيف
الناس ،فكانت الثورات((( .ويتخذ ريكس برينن وزمــاؤه تو ّج ًها
مامثل (والعنوان نفسه) ،فهم يع ّدون االستبداد املتجذر هو الطبيعة
ً
الغالبة عىل املنطقة ،ويتناولون األسباب التي جعلتها تقاوم الضغوط
الداخلية والخارجية من أجل التغيري ،ويرون أ ّن طبيعة األنظمة هي
التي حكمت مسار الثورات(((.

باملقابل ،فإ ّن مارك لينش اتخذ من ًحى مختلفًا نو ًعا ما يف كتابه "الربيع
العريب" ( ،2012مع طبعة ثانية  )2013الذي لقي الكثري من املدح
والرتحاب ،حتى إ ّن أحد املعلقني قال إ ّن بإمكان من يقرأه أن يكتفي
به عن غريه((( .ويتميز لينش أولً بأنّه خبري يف شؤون العامل العريب،
بخاصة مجال اإلعالم ،إذ كان من أوائل من كتب بعمق عن دور
اإلعالم الجديد يف إعادة صوغ الفضاء السيايس العريب .وهو مق ّرب
من الرئيس أوباما وكان أحد أقطاب حملته االنتخابية ،كام أنّه كان
عىل األرض يف ميدان التحرير وغريه ،عىل صلة مبارشة بالثوار .إضاف ًة
عب بدقة
إىل رصد التغيريات ،تكمن أهمية مساهمة لينش يف أنّه ّ
عن منظور إدارة أوباما للثورات العربية ،بخاصة يف ملحقٍ أضافه
يف طبعة ثانية لكتابه تقوم عىل التفريق بني الربيع العريب (الذي
يرى أنّه امتد من كانون األول/ديسمرب  2010إىل آذار/مارس )2011
بوصفه لحظة ثورية نادرة ،و"االنتفاضة العربية" ،وهي تغيري هيكيل
5 Mehran Kamrava (ed.,), Beyond the Arab Spring: The evolving ruling
bargain in the Middle East (Oxford: Oxford University Press, 2014).
6 Rex Brynen (ed.,), Beyond the Arab Spring: Authoritarianism and
Democratization in the Arab World (Boulder, CO: Lynne Rienner, 2012).
7 Marc Lynch, The Arab Uprising: The Unfinished Revolutions of the New
Middle East (New York: Public Affairs, 2012).
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يف قدرات القوى السياسية الشعبية يف املنطقة العربية وتوقعاتها،
أجيال
خلقتها التغريات االجتامعية واملعلوماتية والتقنية التي شكّلت ً
جديدة من الناشطني .ويؤكد لينش أ ّن هذه التغيريات ليست شأنًا
أمريك ًيا ،ومل يكن بإمكان أمريكا إيقافها لو شاءت .وعليه ،مل يكن أمامها
سوى التعامل مع الواقع الذي أفرزته لخدمة مصالح أمريكا .وكان
لينش قد تنبّأ يف الطبعة األوىل بأ ّن الهبّة الثورية ستكون عابرة ،وأ ّن
النظام العريب سيستعيد توازنه وقدراته القمعية ،ويتعلم من أخطاء
املايض ،ولكن التغريات الهيكلية لن تسمح بعود ٍة إىل املايض كام كان.
ويو ّجه لينش بعض االنتقادات لسياسات أوباما تجاه الربيع العريب
(لعل أبرزها عدم التحرك ضد قمع الثورة البحرينية ،أو االجتهاد
ّ
بقوة لتحقيق السالم يف فلسطني ،إضاف ًة إىل عدم بذل ما يكفي لدعم
اإلصالح السيايس واالقتصادي يف دول الربيع العريب .وانتقد لينش
أيضً ا استمرار استخدام الطائرات من دون طيار لتنفيذ اغتياالت،
بخاصة يف اليمن) .إال أنّه يحاول إيجاد العذر له يف معظم هذه
األمور .عىل سبيل املثال يعرتف لينش بأ ّن إدارة أوباما كانت تفضّ ل
قائل إنّه
األنظمة املستقرة عىل إشعال الثورات ،ويؤيد هذا املوقفً ،
ليس بوسع رئيس أمرييك مسؤول أن يش ّجع تقويض الدول القامئة ،أو
يرهن سياسات أمريكا ملجموعات من الناشطني ال تعرف اإلدارة عنها
شيئًا .وميتدح "حكمة" أوباما و"اتزانه" وتقديره األمور حق قدرها.
فهو مل يترسع يف اتخاذ القرار ،عىل الرغم من تعاطفه مع مطالب
معاريض الدكتاتورية ،كام أنّه مل يجزع عندما صعد اإلسالميون إىل
السلطة ويدعم سياسات قمعية كام حدث يف الجزائر من قبل ،بل
قرر مواصلة دعم الدميقراطية ،ومل يتبع سياسة بوش الذي تراجع عن
شعاراته عندما نجحت "حامس" يف انتخابات  .2006ويرى لينش أ ّن
اإلدارة اتبعت سياسة "النأي بالنفس" يف ما يتعلق بدعم قوى سياسية
رصت عىل إمتام االنتقال الدميقراطي.
أو مرشحني بعينهم ،ولك ّنها أ ّ
ويعرتف لينش بأ ّن أوباما ضغط عىل مبارك للتن ّحي ،وإن كان هذا
مل يكن العامل الحاسم يف سقوط نظامه .واكتفت أمريكا بالتدخالت
عندما بدا االنتقال الدميقراطي يف خطر ،كام حدث عندما قام النظام
العسكري بقمع املتظاهرين يف أحداث محمد محمود ،أو عندما
سعت بعض الجهات للتالعب باالنتخابات الرئاسية ،أو عندما رفض
مريس إدانة الهجامت عىل السفارة األمريكية عقب أحداث الفلْم
امليسء لإلسالم(((.
كتاب آخر نال استحسان النقاد الواسع نفسه ،وهو كتاب
هناك ٌ
حميد دبايش بعنوان "الربيع العريب :نهاية عرص ما بعد الكولونيالية".
 8ملناقشة أوسع لكتاب لينش ،انظر :عبد الوهاب األفندي" ،تفاصيل 'مؤامرة أوباما' عىل
الربيع العريب (بحسب مارك لينش)" 10 ،شباط/فرباير  ،2014يف:
http://www.alquds.co.uk/?p=132361.
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كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

ويجمع هذا الكتاب بني الرصد ألحداث الربيع العريب ،والتعليقات

وبالرثوات النفطية يف تلك الدول ،إضاف ًة إىل تعاملها الذيك مع األوضاع
عرب مزيج من اإلصالحات واالستيعاب والتدخّل الحاسم(.((1

رفيعة .ينطلق دبايش ،وهو أستاذ الدراسات اإليرانية يف جامعة

نظر البعض بصور ٍة أوسع إىل تركيبة املؤسسات يف األنظمة ،بخاصة
دور الجيوش .ويف هذا املجال ،حازت األكادميية األمريكية إيفا بيلني
قصب السبق ،ألنّها كانت نرشت يف عام  2004دراس ًة رفضت فيها
الحجج السائدة التي تشرتط مقدمات معينة للدميقراطية ،وفرست
استدامة االستبداد يف املنطقة بسطوة األجهزة القمعية وإمكانياتها
التي تعتمد بدورها عىل مصادر اقتصادية قد تكون خارجية يف
الغالب .وقد ميزت بني املؤسسات األمنية الزبائنية التي تعتمد
عىل الوالء الشخيص للزعيم ،كام يف سورية وليبيا ،وتلك التي تتمتع
مبؤسسية أكرث ،كام يف مرص وتونس ،وتنبّأت بأ ّن األخرية ستتخىل عن
الدكتاتور بسهولة لضامن وحدتها ،بينام ستقاتل األوىل برشاسة دفا ًعا
عنه( .((1وبالفعل ،صدق الربيع العريب توقعاتها كام هو معروف ،إذ
وردت استشهادات مبقاالتها يف معظم الكتب التي صدرت بعد الربيع
العريب ،بخاصة مقالتها التي نُرشت استدراكًا بعد الثورات(.((1

الفلسفية العميقة حول مغزاها ومآالتها ،كام أنّه كُتب بلغة أدبية
كولومبيا ،كام أنّه حاليًا أستاذ زائر يف معهد الدوحة للدراسات العليا،
من توصيف الثورات العربية بأنّها حدث عاملي ،أكرث من كونه عربيًا.

غرب ورشق ،كام أنّه يعني
فهو يتجاوز التقسيامت التقليدية إىل ٍ
نهاية عرص ما بعد الكولونيالية الذي يرى دبايش أنّه كان بدوره
امتدا ًدا للحقبة االستعامرية .ويرى دبايش فرادة الثورات العربية يف
طابعها السلمي ،ويف أنّها ألهمت العامل كلّه وأث ّرت فيه ،كام يف حركة
احتالل وول سرتيت ،بل إ ّن قطاعات إرسائيلية تأث ّرت بها .ويربط
بني الثورات العربية والثورة الخرضاء يف إيران عام  ،2009ويرى أ ّن
جذورهام واحدة يف رفض االستبداد واالنفتاح عىل اآلخر .وبحسب
دبايش ،فإ ّن هذه الثورات أوجدت "جغرافيا تحرير" جديدة ،وأنّها
تركت وراءها التقوقع اإلقليمي والثقايف واإلثني ،كام أنّها تجاوزت
اإلسالميني وتركتهم خلفها.

قضية شكل األنظمة
انشغل كثري من الكتابات عن اختالف مسار الثورات باختالف األنظمة،
واجتهد يف تحليل أسباب هذا التفاوت((( .وكانت أوىل املالحظات هي
تأث ّر األنظمة امللكية الخفيف نسب ًيا بالثورات ،حتى إ ّن أنظمة الخليج
العريب مل تتجنب ما تع ّرضت له األنظمة الجمهورية فقط ،بل تولّت
أدوا ًرا يف قيادة مسار الثورات ،بخاصة يف اليمن ،حيث قادت الحوار

توصل إىل انتقال سلمي للسلطة (قبل أن ينهار التوافق بتدخّل
الذي ّ
الحوثيني) ،ويف ليبيا ،حيث ساهمت يف بناء اإلجامع العريب الذي دعم

التدخّل األممي ،وأخ ًريا يف سورية ،حيث ال تزال تقوم بدور محوري.
ليس هذا فقط ،بل إ ّن امللكيات األفقر يف األردن واملغرب صمدت

فست الكتابات هذا الصمود املدهش بطبيعة املجتمعات
أيضً ا .وقد ّ
الخليجية وما تتمتع به األنظمة من رشعية تاريخية ودينية وقبلية،

9 Jason Brownlee, et. al., The Arab Spring: Pathways of Repression and
Reform (Oxford: Oxford University Press, 2015).

إال أ ّن بعض املحللني انتقد الرتكيز عىل شكل األنظمة ،إذ يراه بهجت
لب اإلشكالية
قرين ورباب املهدي (يف كتابهام "الربيع العريب يف مرص") ّ
يف الدراسات السابقة للواقع العريب .ذلك أ ّن الرتكيز عىل السياسة من
أعىل (شخص الحاكم وحاشيته ،وطبيعة النظام ووسائله الستدامة
بدل من تأ ّمل السياسة من أسفل ،بحسب الكاتبني ،يتحول إىل
نفسه) ً
خلل منهجي ومعريف حني يغيب بقية الصورة .وملعالجة هذا القصور،
أساسا لتحليل
يدعو املؤلفان إىل استخدام منظور "السياسة الرصاعية" ً
 10انظر :غريغوري غوسٌ ،
"ملوك لجميع الفصول :كيف اجتازت األنظمة امللكية يف الرشق
األوسط عاصفة الربيع العريب" ،مركز بروكنجز 24 ،أيلول/سبتمرب  ،2013يف:
http://www.brookings.edu/ar/research/papers/2013/09/24-resilience-arabmonarchies-gause.
انظر أيضً ا :مارينا أوتاوي ومروان املعرش" ،األنظمة امللكية :فرصة لإلصالح مل ّا تتحقق بعد"،
مؤسسة كارنيغي للسالم الدويل ،كانون األول/ديسمرب ،2011يف:
_http://carnegieendowment.org/files/monarchiesAR.full_and
final17-12-2011.pdf
وانظر أيضً ا:
Zoltan Barany, “The Arab Spring in the Kingdoms”, Arab Centre for Research
and Policy Studies, (Sept 2012).
11 Eva Bellin, “The Robustness of Authoritarianism in the Middle East:
Exceptionalism in Comparative Perspective”, Comparative Politics, Vol. 36,
No. 2 (Jan., 2004), pp. 139 - 157.
12 Eva Bellin, "The Robustness of Authoritarianism Reconsidered: Lessons
of the Arab Spring", Comparative Politics 44. 2 (2012), pp. 127 - 149.
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السياسة العربية ،وذلك بعد تطويره وإثرائه نظريًا ،من أجل إيجاد
مقاربة نظرية أفضل لفهم األوضاع عىل حقيقتها(.((1

اإلسالميون والربيع العربي
كانت القضية األخرى التي مألت الدنيا وشغلت الناس هي دور
اإلسالميني ومصريهم بعد الربيع العريب ،وهو دور شغل الناس أكرث
كل جبار عنيد من املستبدين العرب كان يس ّوق
خصوصا أل ّن ّ
قبله،
ً
نفسه عىل أنّه البديل الوحيد لإلسالميني "املتطرفني" .ومع أول رشارة
من الثورات ،تصايح الحكام من بن عيل إىل مبارك فالقذايف فصالح
فاألسد بصوت واحد :هذه الثورات من صنيع اإلسالميني .وقد كانت
كل من هؤالء كان يزعم أنّه أباد
هذه بالطبع مبالغة ،بخاصة أ ّن ً
اإلسالميني واستأصلهم وقلّص حجمهم .ولعلّه تناقض مدهش مع
الذات أن يتوسل الزعيم اإلبقاء عليه ألنّه خط الدفاع األخري ضد
اإلسالميني ،ثم يرصخ يف الوقت نفسه بأ ّن اإلسالميني ،عىل الرغم
من اجتهاده يف استئصالهم لعقود ،ما زالوا القوة الوحيدة القادرة
عىل إطاحته.
مهام يكن ،فإ ّن الكتابات عن اإلسالميني تدفقت كالسيل العارم بعد
وكل يغ ّني فيها عىل لياله .وقد تركّز الحوار يف املراحل
الربيع العريبٌ ،
األوىل عىل مشاركة اإلسالميني يف الثورات (كان الحكم بأ ّن املشاركة
إما معدومة أو ضعيفة) ،ثم قيل إ ّن الثورات مثّلت صفعة للقاعدة
واإلسالميني املتشددين ،أل ّن املتظاهرين مل يؤيدوا العنف ومل يكونوا
مشغولني بلعن الغرب .أكد كثري من الكتابات أ ّن اإلسالميني شاركوا
بفعالية يف الثورة يف مرص وبلدان أخرى ،وإن كانت املشاركة جاءت
متأخرة ،وبضغط من فئة الشباب يف الحركة ،ولك ّنهم مل يصبغوها
بشعاراتهم( .((1ورأى كثريون أ ّن هذه الحالة ينطبق عليها مفهوم "ما
بعد اإلسالمية" الذي اشتقّه آصف بيات (وهو رأي أيّده بيات نفسه)،
مبعنى أ ّن هناك تيارات إسالمية أصبحت ذات توجهات دميقراطية
متسكها مبنطلقاتها اإلسالمية(.((1
تعددية ،عىل الرغم من ّ
13 Bahgat Korany & Rabab El-Mahdi (eds.), Arab Spring in Egypt.
Revolution and Beyond (Cairo/ New York: The American University in Cairo
Press, 2012).
 14انظر الفصل السابع من كتاب دان تشريغي وزمالئه:
Dan Tschirgi et. al. (eds.), Egypt's Tahrir Revolution (Boulder, CO: Lynne
Rienner, 2013).
15 Olivier Roy, “The Transformation of the Arab World”, Journal of
Democracy, 23: 3, (July 2012), pp. 5-18; Asef Bayat, “The Arab Spring and its
Surprises”, Development and Change, 44 (3), pp. 587–601; Asef Bayat, (ed.),
Post-Islamism: The Many Faces of Political Islam (Oxford: Oxford University
Press, 2013).
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ولكن بعد أن بدأ تق ّدم اإلسالميني يف االنتخابات وهيمنتهم عىل
الشارع ،تغريت النغمة ،فأصبح اإلسالميون هم الخطر ،كام جاء يف
كتاب الصحفي الربيطاين جون براديل" :كيف اختطف اإلسالميون
الربيع العريب" ( .)2012جاء يف الكتاب أ ّن العرب مل يثوروا من أجل
مطالب اقتصادية وضد الفساد ،وأنّهم ال
الدميقراطية ،إمنا من أجل
َ
يفهمون الدميقراطية وال يريدونها .وعنون براديل الفصل األول من
كتابه "موت العلامنية يف تونس" ،واصفًا فوز اإلسالميني بأنّه فشل
لالنتقال الدميقراطي يف تونس ،ومتنبئًا بأ ّن األمر نفسه سيتكرر يف
قائل
كل من تفاءل بالثورات العربيةً ،
مرص وسورية وليبيا ،وهاجم ّ
إ ّن األوضاع يف عهد مبارك وبن عيل كانت أفضل من حيث األمن
والحريات والرخاء االقتصادي( .((1ويؤيد شادي حامد يف كتابه
ٍ
بحامس أقل ،هذه املقولة
"إغواءات السلطة" ( ،)2014وإن كان
باستحالة التعايش بني اإلسالميني والدميقراطية الليربالية ،حتى يف بال ٍد
مثل تونس وتركيا .وبحسب حامد ،فإ ّن اإلخوان يف مرص يؤيدون
الدميقراطية ،وهم صادقون يف ذلك ،ألنّهم عىل ثقة بأ ّن الغالبية
ستنتخبهم ،ولك ّنهم ال يريدونها دميقراطية ليربالية .وعليه ،يعلن
حامد برصاحة تراجعه عن اعتقاده السابق "الساذج" بأ ّن الدميقراطية
ستكون خ ًريا كلّها ،ويقبل عىل مضض بأ ّن الشعوب العربية ليست
جاهزة للدميقراطية( .((1وال يذكر حامد شيئًا عن املخرج من هذه
علم بأ ّن الحركات اإلسالمية نشأت وازدهرت يف ظل أنظمة
املعضلةً ،
صمم األمان ضد مثل هذه
تؤمن متا ًما برأيه يف أ ّن الدكتاتورية هي ّ
الحركات ،كام أسلفنا.
باملقابل ،فإ ّن جون اسبوزيتو وزمالءه يرفضون يف كتابهم (اإلسالم
والدميقراطية بعد الربيع العريب) مثل هذه التحليالت التي ترى يف
صعود اإلسالميني تهدي ًدا للدميقراطية .ففي هذا الكتاب ،الذي بنى
عىل كتاب سابق إلسبوزيتو بعنوان "اإلسالم والدميقراطية" ،يؤكد
املؤلفون أ ّن موجة الحراك الدميقراطي يف العامل اإلسالمي بدأت قبل
الربيع العريب بعقود ،وأ ّن اإلسالميني كانوا دامئًا مشاركني فيها .ورضبوا
مثل بدو ٍل مثل السنغال وتركيا وماليزيا وتونس ،وهي دول إسالمية
ً
تقدمت عىل طريق الدميقراطية ،وكانت لإلسالميني فيها مساهامت
يف هذا املجال .ويرفض املؤلفون كذلك مقوالت هنتنغتون ومدارس
"نظرية التحديث" التي ترى العلامنية رضورية للدميقراطية (ويف
حالة هنتنغتون ،تحكم بالتعارض بني اإلسالم والدميقراطية) ،داعمني
هذا الرأي باألرقام ودراســات سابقة ،إضاف ًة إىل دراسات حاالت
16 John R. Bradley, After the Arab Spring: How Islamists Hijacked The
Middle East Revolts (London: Palgrave Macmillan, 2012).
17 Shadi Hamid, Temptations of Power: Islamists and Illiberal Democracy
in a New Middle East (Oxfrod: Oxford University Press, 2014).
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يف كتابهم شملت تركيا وماليزيا والسنغال وإندونيسيا وباكستان
وتونس ومرص(.((1
عربيًا ،كان هناك أيضً ا طوفان من الكتابات التي تناولت واقع
لعل أبرزها الكتاب الذي أصدره املركز
اإلسالميني بعد الربيع العريبّ ،
العريب لألبحاث ودراسة السياسات عام  2013بعنوان "اإلسالميون
ونظام الحكم الدميقراطي :اتجاهات وتجارب"( .((1ميكن ع ّد هذا
الكتاب (وكان حصيلة مؤمتر عقده املركز يف عام  )2012مبنزلة حوار
بني آراء مختلفة حول دور اإلسالميني يف التحول الدميقراطي؛ إذ
شاركت يف املؤمتر قيادات إسالمية من معظم البلدان العربية .وتناول
الكتاب تجارب اإلسالميني السياسية يف عدة دول عربية ،من أبرزها
مرص والسودان والعراق ولبنان وتونس واملغرب .وراوح التناول بني
معالجات نظرية ملواقف اإلسالميني من قضايا ،مثل املرأة والتعايش
الدميقراطي والدولة ،والتمييز بني التيارات اإلسالمية ،وتقييم تجارب
اإلسالميني يف العمل السيايس والحكم قبل الربيع العريب وبعده.
وغلب عىل التناول التفاؤل بدور إيجايب لإلسالميني والقوى السياسية
األخرى يف إنجاح االنتقال الدميقراطي ،مع اعرتاف بوجود مشاكل يف
املامرسة والتنظري م ًعا.
ويف حقيقة األمر ،نجد أ ّن السجال حول الظاهرة اإلسالمية يجسد أزمة
املنهج ،وهي بدورها امتداد لألزمات السياسية وتجسيد لها .وكنت
قد اختلفت مع بيات (عىل الرغم من أنّني من املساهمني يف كتابه
املذكور) و َمن سار عىل نهجه يف إطالق وصف "ما بعد اإلسالمية" عىل
الحالة الثورية ،وفضّ لت باملقابل وصفها بالثورة "العابرة لإلسالميات"؛
وذلك استنا ًدا عىل أ ّن معظم شعارات اإلسالميني ومطالبهم تجاوزها
التخل عنها ،بل ألنّها أصبحت واق ًعا
الزمن ليس ألنّها تغريت أو جرى ّ
جسده حال ميدان التحرير الذي كان غالب من فيه ينخرط يف صالة
ّ
الجامعة .باملقابل ،فإ ّن األزمة السياسية املتعلقة بدور اإلسالميني هي
أزمة مزدوجة ،تتعلق باألداء السيايس للجامعات اإلسالمية من جهة،
البي يف التيارات الليربالية التي مالت إىل تعويض عجزها
وبالضعف ّ
عن التمدد الجامهريي باالستعانة إما بالخارج أو بالدكتاتوريات،
وغالبًا بالطرفني م ًعا(.((2
18 John L. Esposito & Tamara Sonn & John O. Voll, Islam and Democracy
after the Arab Spring (Oxford: Oxford University Press, 2015).
 19مجموعة من املؤلفني ،اإلسالميون ونظام الحكم الدميقراطي :اتجاهات وتجارب
(الدوحة /بريوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات.)2013 ،
20 Abdelwahab El-Affendi, “A Trans-Islamic Revolution?” Critical Muslim,
1: 1 (2012), pp. 61 - 84.
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المجاالت اإلقليمية والدولية
تحيل قضية االستقطاب بني اإلسالميني وخصومهم إىل استقطاب آخر
تع َّزز مع انفجار الربيع العريب ،وهو االستقطاب الطائفي .فإذا كان
الكثريون ينسبون إىل الثورة اإلسالمية يف إيران عام  1979كونها قاطرة
ما س ّمي بالصحوة اإلسالمية ،فإ ّن املالحظ أ ّن تلك الثورة تجاوزت
يف أول أمرها االستقطاب الطائفي .فقد هللت الحركات اإلسالمية
الس ّنية لتلك الثورة ،وع ّدتها فت ًحا مبي ًنا ،ودحضً ا قاط ًعا لحجج من
زعموا أ ّن اإلسالم السيايس ال يصلح لحكم الدولة الحديثة .ولكن هذا
التقارب تع ّرض لهزة مع تفاقم الحرب العراقية  -اإليرانية ،والتشدد
اإليراين ضد من طالبوا بوقفها ،ومنهم الحركات اإلسالمية ذات النفوذ.
وتزايد االستقطاب الطائفي مع غزو أمريكا العراق عام  ،2003وانحياز
إيران وقطاعات من التيارات الشيعية ،بخاصة "حزب الله" يف لبنان،
إىل الحكومات ذات القيادة "الشيعية" يف العراق .وقد تعزز هذا
االستقطاب مع عملية اغتيال الحريري يف لبنان ،واستمرار انحياز
"حزب الله" هناك إىل النظام السوري املنهزم ،من لبنان.
ويف كتابه بعنوان "الخليج الطائفي" (وهو لعب عىل التعبري اإلنكليزي
الذي يعني "الخليج" و"الفجوة" يف الوقت نفسه) ،يرشح تويب
ماتيسون كيف عرقل االستقطاب الطائفي االنتفاضة يف البحرين،
وإىل ٍ
حد ما يف الكويت ،ورمبا منعها يف بقية دول الخليج .ولكن
ماتيسون يذكّرنا كذلك بأ ّن جذور االستقطاب تعود إىل الحرب األهلية
يف العراق ،بحيث يحيك كيف أ ّن الشعور الطائفي تف ّجر يف إصفهان
حيث كان يدرس ،عقب الهجوم عىل رضيح اإلمام العسكري يف .2006
وقد تبع هذا استقطاب إقليمي بني السعودية وحلفائها من جهة،
وبني إيران والجهات الدائرة يف فلكها من جهة أخرى .ويتكون كتاب
ماتيسون يف مجمله من انطباعات الكاتب (وهو صحفي بريطاين)
ومالحظاته خالل زياراته للبحرين والكويت والسعودية وإيران قبل
أحداث الربيع العريب وبعدها .وتعبري "انطباعات" يصدق عىل معظم
الكتاب ،ألنّه ال يخفي ميول الكاتب وهواه وتحيزاته الشخصية(.((2
وال شك يف أ ّن االستقطاب اإلقليمي مل يبدأ مع الربيع العريب ،وإمنا
سبقه كام يبني روبرت ميسون يف كتابه" :السياسة الدولية للربيع
العريب"( .((2فبحسب ميسون ،ميكن النظر إىل مجريات الربيع بد ًءا
من تدخالت واشنطن وحلفائها يف املنطقة ،بخاصة بعد غزو العراق،
وحملة بوش لـ "نرش الدميقراطية" يف املنطقة ،والتي يتهمها البعض
21 Sectarian Gulf: Bahrain, Saudi Arabia, and the Arab Spring That Wasn't
(Stanford: Stanford University Press, 2013).
22 Robert Mason, The International Politics of the Arab Spring: Popular
Unrest and Foreign Policy (London: Palgrave Macmillan, 2014).
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بأنّها كانت أحد أه ّم أسباب انفجار الثورات .ويشري الكاتب إىل زيادة
نفوذ دول الخليج العريب بعد الثورات ،بخاصة يف التأثري يف املواقف
الدولية تجاه ليبيا وسورية واليمن ،ولك ّنه يالحظ أيضً ا ظهور الصني
وروسيا (ومعهام دول "الربيكس") قطبًا جدي ًدا يف الساحة الدولية،
وتدخّلهام بصورة حاسمة ألول مرة باستخدام الفيتو ضد عدد من
القرارات التي تعلقت بسورية .وقد خلق هذا حلفًا موضوعيًا بني
هذه الدول وإيران.
تناول ميسون أيضً ا دور تركيا التي بدت يف أول األمر بوصفها النموذج
الذي تسعى ثــورات الربيع العريب (بخاصة مركباتها اإلسالمية)
تغي برسعة ،بخاصة بعد
ملضاهاته .ولكن دور تركيا يف الربيع العريب ّ
اندالع األزمة السورية ،وهو ما يركّز عليه غراهام فولر يف كتابه" :تركيا
والربيع العريب :القيادة يف الرشق األوسط"( .((2فقد كانت تركيا يف
الحقبة األوىل من عهد رجب طيب أردوغان ،أقرب إىل "دول الضد"
منها إىل الغرب ،عىل الرغم من عالقاتها الوثيقة مع الغرب ،وحتى مع
إرسائيل .هكذا ،نجدها سعت إىل التقارب مع دول الربيكس ،وروسيا
وإيران ،وكانت عالقاتها وثيقة حتى مع نظام األسد يف سورية .ولك ّنها
بعد تفاقم األزمة يف سورية ،ابتعدت نو ًعا ما عن إيران واألقطاب
األخرى التي عارضت التدخّل الحاسم يف سورية .وعىل الرغم من
أ ّن تركيا عانت األزمة واالستقطاب اللذيْن دارا حولها ،ففولر يرى أ ّن
دورها القيادي ال يزال محوريًا يف الرشق األوسط ما بعد الربيع العريب.
بنية "الرشق األوسط الجديد" هي أيضً ا محور كتاب بول داناهار
بالعنوان نفسه( .((2وبحسب داناهار ،فإ ّن الرشق األوسط الجديد ظل
يتشكّل يف غفل ٍة من الكثريين يف الغرب ،مبن فيهم الواليات املتحدة
التي بدأت تكتشف ضعفها وهامشيتها مع تف ّجر الثورات ،ألنّها مل
تدرك أ ّن األنظمة التي كانت تعتمد عليها قد فقدت صالحيتها منذ
فرتة طويلة .ويرى الكاتب أ ّن مالمح االستقطاب بني أمريكا وحلفائها
من جهة ،وروسيا وإيران وحلفائهام من جهة أخرى ،قد كشفت
محدودية إمكانيات الواليات املتحدة بوصفها الع ًبا ،بخاصة مع ظهور
القاعدة وتنظيم الدولة اإلسالمية .فقد وضعت هذه التطورات أمريكا
يف حر ٍج كبري ،بسبب ضيق خياراتها .وال ينىس داناهار إرسائيل التي
قال إنّها كانت أ ّول من عادى الربيع العريب وأش ّد من فعل ،عىل الرغم
من أنّها كانت تفخر بأنّها الدميقراطية األوحد يف املنطقة .وقد أ ّدى
هذا املوقف املعادي للدميقراطية إىل خلق فجوة بني إرسائيل وإدارة
رصح بأ ّن إرسائيل
أوباما التي أيّدت الثورات ،ما أ ّدى بأوباما إىل أن ي ّ
23 Graham E. Fuller, Turkey and the Arab Spring: Leadership in the Middle
East (Lexington, KY: Bozorg Press, 2014).
24 Paul Danahar, The New Middle East: The World After the Arab Spring
(New York: Bloomsbury, 2013).

ال تعرف مصلحتها .ولكن ،يرى القادة اإلرسائيليون باملقابل أ ّن "صوت
الشارع العريب" هو صوتٌ معا ٍد إلرسائيل وكاره لها ،وأنّهم يفضّ لون
الدكتاتورية عىل الدميقراطية عربيًا ،عىل األقل عىل املدى القصري.
ولكن الكاتب يخلص إىل أ ّن الدميقراطية حتمية يف املنطقة ،وأ ّن عىل
اآلخرين ،وعىل رأسهم الواليات املتحدة ،السعي إىل تف ّهم املنطقة
وشعوبها بصورة أفضل.

التحديات المنهجية
لعل اإلشكالية املحورية التي واجهت الكتابات حول ثورات الربيع
ّ
العريب كانت التحدي املنهجي ،بداي ًة من الصدمة واملفاجأة أمام
الحدث كام أرشنا أعاله ،مرو ًرا بطرح األسئلة حول مصدر الخلل .وكان
غريغوري غوس من أوائل من طرح هذه املعضلة يف مقالة نرشت
مفسا لها بانشغال
يف متوز  /يوليو  2011يف دورية "فورين أفريز"ً ّ ،
الخرباء بتعليل ظاهرة "االستبداد املستدام" ،وعدم االلتفات إىل
التطورات يف الشارع العريب ،ودور املؤسسات مثل الجيش .وقد تناول
كل حال.
هذه املسألة آخرون ،ركّزوا عىل صعوبة التنبؤ بالثورات عىل ّ
وقد اتخذ عدد من املؤلفات هذه املعضلة نقطة انطالق ملراجعة
مقوالت العلوم السياسية حول األوضاع العربية .وهكذا نجد مهران
كامرافا وزمالءه يرون أ ّن مصدر هذه األزمة كان تركيز الباحثني عىل
مصادر قوة األنظمة العربية ،وقدرتها عىل الصمود يف وجه التحديات،
وإهامل العوامل التي كانت تنخر يف هذه البنية السياسية بعي ًدا
عن أعني الخرباء .وقد رأينا كيف طرح كامرافا ومجموعته محورية
ما س ّمي باهتزاز "الصفقة االستبدادية" ،ذلك التوافق املتخ َّيل بني
الرعية والحكام ،يتنازل األوائل مبوجبه عن حقوقهم مقابل بعض
الرفاه .وميثّل هذا موقفًا وسطًا بني الرتكيز عىل السياسة من أعىل
وقدرات األنظمة ،والسياسة من أسفل ،أي دور الشعوب ومنظامتها.
فهو يتحدث عن "صفق ٍة" لها طرفان.
باملقابل ،نجد براونيل وزمالءه ينتقدون تركيز التناول ألوضاع ما
بعد الربيع العريب عىل العوامل القصرية األمد ،مثل دور الشباب
واإلعالم الجديد وحامس الثوار ،ويدعون باملقابل إىل التدقيق يف
التطورات الطويلة األمد ،مثل التوجهات الثقافية ،وتأثري التقنيات،
وبنية االقتصاد وقدرة األنظمة القمعية( .((2من منطلقٍ مقارب ،نجد
دوناتيال ديال بورتا ركّزت بدورها عىل البعد البنيوي يف الثورات،
فقد أجرت دراسة مقارنة بني ثورات الربيع العريب وثورات أوروبا
25 Jason Brownlee et. al., The Arab Spring: Pathways of Repression and
Reform (Oxford: Oxford University Press, 2015).
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الرشقية عام  ،1989ساعي ًة لدمج نظريات التحول الدميقراطي مع
نظريات الحركات االجتامعية من أجل إيجاد إطار نظري جديد
يفس التغريات(.((2
ّ
بلغ الرتكيز عىل اإلشكالية املنهجية مداه يف العدد الخاص من دورية
 Democratizationالذي صدر يف ربيع  ،((2( 2015بخاصة يف مقالتَي
راميوند هينيبوش ومورتن فالبيورن .هنا طرح السجال حول الربيع
العريب بني املنظّرين عىل أنّه صدام بني فئتني؛ واحدة كانت ترى يف
التطورات السابقة للربيع العريب بصيص ضوء دميقراطي (أو كانت
بحسب خصومها "مهووسة" بآيات تطور دميقراطي متو َّهم ترى
كل خطوة أو تح ّرك( ،واألخرى كانت بدورها مهووسة عند
أثرها يف ّ
خصومها باستجالء آيات منوذج استبدادي محسن ،ال يبدو أنّه إىل
ترسخًا وهيمنة .وبحسب فالبيورن ،فإ ّن الفئة
زوال قريب ،بل يزداد ّ
رصا مبي ًنا ألطروحاتها،
األوىل احتفلت بالربيع العريب ،ورأت فيه ن ً
وكب بعد أن رأى يف انهيار
إال أ ّن الفريق اآلخر ما لبث أن هلّل ّ
الثورات وعودة االستبداد انتصا ًرا ألطروحته .ويختم فالبيورن بأ ّن
هذا االستقطاب ينبغي تجاوزه نحو نظرة نقدية تعيد االعتبار للعلوم
"علم للسياسة" .ويلفت النظر إىل تيا ٍر ثالث بني
السياسية بوصفها ً
التيارين املتنافسني ،مثّلته يف السابق ليزا أندرسون وأمثالها ،إذ نادت
بتجاوز الرتكيز الضيّق عىل موضوعة الدميقراطية واملركزية الغربية
باتجاه تف ّهمٍ متعمق لتعقيدات السياسة العربية .وقد سعى بقية
املشاركني يف العدد الخاص إىل إعادة البحث يف الجوانب البنيوية
والهيكلية للمجتمعات العربية ،بخاصة النواحي املؤسسية ومركبات
االقتصاد السيايس والتوازن والتنازع بني مركبات املجتمع.

26 Donatella della Porta, Mobilizing for Democracy: Comparing 1989 and
;)2011 (Oxford: Oxford University Press, 2015
انظر كذلك:
Abdelwahab El-Affendi, “Constituting Liberty, Healing the Nation:
revolutionary identity creation in the Arab world's delayed 1989”, Third
World Quarterly, Vol 32, Issue 7, (August 2011), pp. 1255 - 1271.
27 Democratization, Vol. 22: No. 2 (2015): 1131 - 1153.
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خاتمة :إحياء السياسة وعلمها
ينطلق معظم املعالجات الجادة لظاهرة الربيع العريب من اعرت ٍ
اف
مسبق بأ ّن انفجار الثورات العربية قد كشف عن أزم ٍة عميقة يف
مساق العلوم السياسية ،بخاصة األقسام التي انشغلت منها باملنطقة
وقضاياها وأزماتها .وقد دار سجال مامثل يف أعقاب أحداث الحادي
سجال أيديولوج ًيا أكرث منه
ً
عرش من أيلول  /سبتمرب ،ولك ّنه كان
علم ًيا ،حاولت فيه قطاعات من املدرسة االسترشاقية املندحرة كسب
ما فقدته عرب تشويه سمعة منتقدي االسترشاق .ولكن يف هذه املرة،
كان هناك إدراك بأ ّن املسألة ليست جزئية ،تتصل بهذه املدرسة أو
تلك ،وإمنا هناك خلل منهجي ومعريف ّبي يف العلوم السياسية بوصفها
إطا ًرا معرف ًيا.
إال أ ّن هذا االعرتاف مل يتجاوز يف معظم األحوال ح ّد "إعالن مبادئ"،
ودعوة إىل مراجعات تبقى يف مجال األماين والتطلعات .فاألزمة
متثّل "تحديًا للعلوم السياسية (ميسون ومجموعته) ،أو هي "فرص
جديدة" للعلوم السياسية ،بحسب لينش ورشكائه ،وهكذا( .((2ويف
األحيان القليلة التي جرت فيها محاوالت عملية ملعالجة املسألة ،إما
باستخدام املنهج املقارن والجمع بني إطارين نظريني (ديال بورتا)،
أي من
أو باستخدام املنهج التاريخي (أحمد وكابوشيا)( ،((2أو عرب ٍ
اإلسرتاتيجيات التي أرشنا إليها أعاله ،فإ ّن األمر مل يأت بفت ٍح مبني ،وإمنا
إضافات متواضعة يف هذا املجال.
وبحسب نظرنا ،فإ ّن الكتابات مل تتناول جذور املشكلة التي تتجاوز
الغفلة املنهجية إىل ما هو أعمق .عىل سبيل املثال ،يعرتف غوس
يف مقالته التي طرحت سؤال الفشل يف التنبؤ بأنّه كتب يف عام
 2005يحذر إدارة بوش من تشجيع الدميقراطية يف العامل العريب،
أل ّن الدكتاتورية الحليفة يف املنطقة هي ضامن الستقرار املنطقة
ومصالح أمريكا .وهو يعرتف بخطئه فقط أل ّن األنظمة الدكتاتورية مل
تضمن االستقرار (وهو تحدي ًدا السبب الذي أوردته كوندوليزا رايس
يف تربيرها دعم الدميقراطية) .فالدعوة إىل استدامة الدكتاتوريات
(وليس فقط البحث "الــريء" يف أسباب استدامتها) ،هي دعوة
الستمرار املجازر ،وإذالل البرش ،وملء السجون وإغالق فضاء الحوار،
وعمو ًما تحويل حياة البرش إىل جحيم مستدام .فاألمر هو غفلة عن
إنسانية اإلنسان العريب ،وهو ما أشارت إليه واحدة من الدراسات
28 “Arab Uprisings: New Opportunities for Political Science”, Middle East
Political Science, (June 12, 2012), at:
http://pomeps.org/2012/06/12/arab-uprisings-new-opportunities-forpolitical-science/
29 Amel Ahmed & Giovanni Capoccia, “The Study of Democratization
and the Arab Spring”, Middle East Law and Governance, 6, (2014), pp. 1 - 31.
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التي تناولناها أعاله ،حني قال كاتبها" :لقد اكتشفنا بعد الربيع العريب
أ ّن العرب هم برش مثلنا" .وياله من اكتشاف عظيم ملن يس ّمون
أنفسهم "علامء سياسة"! تراجع عنه بعضهم رسي ًعا ،ومل يبلغه كثري
منهم كام رأينا يف بعض الدراسات أعاله.
لعل أبرز املسكوت عنها منه هو تداخل
فاألمر له جوانب متشعبةّ ،
سلطة املعرفة مع معارف السلطة ،وهي مسألة ن ّوه بها ميشيل فوكو،
واعتمدها إدوارد سعيد إىل ٍ
حد ما يف تفكيك مناهج االسترشاق.
ويبدأ األمر من سؤال فشل "الخرباء" يف التنبؤ بالحدث :فمن أعطى
هؤالء الخرباء السلطة والحق يف التنبؤ دون غريهم وقبل غريهم؟
هل هم ك ّهان املعبد؟ وقد أشار ماجد شحادة إىل هذه املسألة يف
ورقة مهمة ،حذّر فيها من أ ّن تناول الشأن العريب ال يزال أسري منهج
استرشاقي أو استرشاقي جديد أو مبطن ،يتناول العامل العريب دامئًا
عىل أنّه مصدر خطر وفوىض ،ويرى أ ّن الغرب وحده مصدر العلم
واالستنارة والعقالنية .وربط شحادة بني التدخالت الغربية "الفكرية"
والعسكرية واالقتصادية ،وزاد فزعم أ ّن كث ًريا من املفكرين العرب
استبطنها وجعلها من املسلّامت(.((3

جانب فقط من املشكلة ،أل ّن األزمة أعمق .فالعلم هو
ولك ّن هذا
ٌ
سلطة حقيقية ،و"الروايات" اآلرسة لها سلطانها ،متا ًما كام أ ّن الدولة
لها سلطانها .ومتا ًما كام أ ّن الطريق إىل األمام يف إصالح السلطة
السياسية ال يكون بتدمري الدولة وإسقاطها ،وإمنا بإصالح هياكلها
وضامن مشاركة أكرب يف إدارتها ،كذلك فإ ّن املشاركة يف سلطان العلم
الحديث ال تكون بإلغائه والبداية من الصفر ،أو بضامن "أسلمة
املعرفة" كام كانت حال بعض املشاريع .وعليه ،فإ ّن الحل ملعضلة
العلوم السياسية ال يكون بإلغائها وإنشاء "علوم سياسية عربية" أو
عامل  -ثالثية ،وإمنا بجعلها علمية أكرث ،واملشاركة يف ساحتها وميدانها
30 Magid Shihade, “On the Difficulty in Predicting and Understanding
the Arab Spring: Orientalism, Euro-Centrism, and Modernity”, International
Journal of Peace Studies, 17: 2, (Winter 2012), pp. 57 - 69.
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عىل قدم املساواة ،بتقديم مساهامت حقيقية ،عىل األقل مساهامت
ال تنىس أ ّن العرب برش (وهو إثم يقع فيه كثري من "املفكرين"
العرب ،قبل نظرائهم الغربيني).
ورمبا يكون اإلشكال األعمق يف الكتابات الناقدة للمركزية الغربية،
هو فشلها يف إدراك طبيعتها بوصفها مركزية معرفية  -روائية يف
األساس .فقد سبق االستعامر الفعيل تف ّوق معريف  -تقني يف مجاالت
التسليح واملالحة والجغرافيا واإلدارة .ونحن ال نزال حتى اليوم ال نرى
علم إال ما ص ّدقت
صورتنا إال يف اإلعالم الغريب وأفالم هوليود ،وال نرى ً
عليه املؤسسات الغربية أو املؤسسات الدولية املهيمن عليها غربيًا.
وإذا كان إشكال النهضة العربية ال يزال قامئًا بسبب عدم تحقق
أهدافه يف االستقالل املعريف واالقتصادي والسيايس ،فإ ّن ذلك يعود
إىل أسباب تتعلق بالتخلف العلمي ،وهو تخلف ينعكس حتى يف
الرصاع بني الفئات املهمشة والنخب ،وبني الحداثيني والتقليديني (مبن
قليل من
فيهم اإلسالميون) .فالطبقات املهيمنة هي تلك التي نهلت ً
املعرفة يكفي لتح ّولها إىل مستعمر داخيل ،ولك ّنه ال يكفي لجعلها
عض ًوا كامل العضوية يف مجتمع النخب املركزي .وبالقدر نفسه ،إ ّن
اإلسالميني يف الجزائر ومرص وغريها ،مل ميكنهم أن يصبحوا حكّا ًما عىل
الرغم من أغلبيتهم الشعبية ألنّهم مل يتمكنوا من دخول عامل املعرفة
الحداثية بصورة كافية.
وهذه مسألة تحتاج إىل تفكري متعمق ،أل ّن "الحداثة املعرفية النسبية"
التي تتمتع بها النخب الحاكمة قد تكفي لقمع الغالبية واستعامرها،
ولك ّنها ال تكفي للخروج باملجتمعات من وهدة التخلف ،بل إنّها قد
تفرض استدامة التخلف حتى ال يتطور املجتمع مبا يكفي إلزاحتها.
ٌ
تفوق نسبي عىل
فقد كان ملحمد عيل (عىل الرغم من أميته)،
املامليك ودولة سنار يف السودان وبعض دويالت الجزيرة العربية
والشام ،ولك ّنه مل يكن ن ًدا حتى لروسيا املتخلفة .ويبدو أنّنا من جهة
ال نزال نعيش حقبة محمد عيل معرف ًيا وفكريًا.
من جهة أخرى ،ميكن استلهام مقوالت دبايش حول سقوط الجدران
تحت زلزال الربيع العريب وطوفانه ،وبزوغ فج ٍر جديد ال يكون فيه
سؤال "اللحاق" بهذا الجانب أو ذاك ،ذا موضوع .ولكن هذه املقولة
قد تبدو متفائلة أكرث من الالزم ببزوغ فجر كوزموبوليتانية جديدة،
وهو أمر يتعارض مع مقوالت شانتال موف ،استنا ًدا إىل كارل شميت،
بأ ّن التعارض واالنقسام هو أصل "السيايس" ،وأ ّن أوهام ما بعد
السياسة هي من قبيل األيديولوجية املسوغة للنيوليرباليات الجديدة.
وهو مبحث يحتاج إىل ح ٍرب آخر كثري.

