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بالتعاون مع معهد عصام فارس للسياسات العامة والعالقات الدولية
يف الجامعة األمريكية يف بريوت ،عقد املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات مؤمت ًرا بعنوان "خمس سنوات عىل الثورات العربية :عرس
التح ّول الدميقراطي ومآالته" ،وذلك يف مقر الجامعة األمريكية يف
بريوت خالل الفرتة الواقعة بني  21و 23كانون الثاين /يناير .2016
وجاء انعقاد هذا املؤمتر انطالقًا من األهمية التي ميثّلها اندالع ثورات
الربيع العريب منذ خمس سنوات؛ وهو ال ّ
شك يع ّد حدث ًا مفصل ًيا يف
عب فيه املواطنون عرب تظاهر ٍ
ات سلمية عن حقّهم
تاريخ املنطقة؛ إذ ّ
يف بناء مجتمعات تقوم عىل الدميقراطية والعدل واملساواة واملواطنة.
لقد ّأسست هذه الثورات وما تبعها من تطورات مرحل ًة جديد ًة
يف املنطقة ،وضعت الباحثني واألكادمييني يف العلوم االجتامعية
واإلنسانية أمام مهمة مناقشة دالالتها ودراسة العوامل االقتصادية
واالجتامعية والسياسية التي أ ّدت إىل تباين مساراتها.
ٍ
أبحاث مع ّمق ٍة تُعيد القراءة
ويف هذا السياق ،سعى املؤمتر إىل تقديم
يف صريورة الثورات وتشكّلها ،ويف تفكيك بنى الدولة والسلطة يف
البلدان العربية وتحليلها ،وأثر ذلك كلّه يف الثورات .كام سعى إىل
دراسة العوامل املع ّوقة واملثبطة التي حالت دون تحقيق هذه
الثورات األهداف التي رفعتها عام .2011
تفاعل كب ًريا من الباحثني الشبان
ً
وجدير بالذكر أ ّن املؤمتر القى
وأصحاب الخربات البحثية خالل فرتة التحضري له؛ إذ استقبلت
اللجنة أكرث من  250مقرت ًحا بحثيًا عن طريق الربيد اإللكرتوين،
وأق ّرت املقرتحات املتميزة منها؛ من أجل تقدميها يف أوراق بحثية.
كام استقبلت اللجنة أكرث من  110بحوث جرى إنجازها؛ فخضعت
جميعها للتحكيم ،وجرت إجازة  57بحثًا للمشاركة يف املؤمتر.
افتتح املؤمتر يوم الخميس  21كانون الثاين  /يناير  ،2016بكلمتني؛
ألقى األوىل طارق مرتي عن معهد عصام فارس ،وألقى األخرى
محمد املرصي عن املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات .أشار
مرتي إىل أهمية نقاش تعريفات التحول الدميقراطي والتباساته
وسياقاته يف بلدان متميزة ،وصفها بأنّها تضفي صفة املوروث عىل
الحديث .كام أوضح سعي املؤمتر إىل تعزيز روح التأمل الهادئ يف
دوافع التحول والعوائق التي وضعت يف طريقه ،والحظ أ ّن األوراق مل
تجازف يف الحديث عن املآالت وحاذرت أن تقع يف "القراءة القيامية"
الضطرابات مل ينجلِ غبارها ،عىل الرغم من أ ّن هذه األوراق مل تخف
انحيازها للثورات .ون ّبه مرتي إىل ما يف برنامج املؤمتر من أولوية
للداخيل واإلقليمي عىل الدويل ،دحضً ا للمزاعم بأ ّن مصائرنا يصنعها
ينكب عىل فهم أوضاع بلداننا يف جوانب
اآلخرون" ،فمعظم األوراق ّ

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

ثالثة ،هي :ما خلّفه االستبداد من خراب وعنف ،واملشكالت البنيوية
خصوصا تأجيج العصبيات دون الوطنية ،وإدارة املرحلة
يف بلداننا
ً
االنتقالية نفسها" .أ ّما املرصي فقال إ ّن عام  2011كان تاريخ ًيا" ،إذ
أطاح مقوالت الركود واالستثناء وعدم انخراط األجيال الجديدة
وسواها الكثري من املوروثات واملسلامت" .كام أشار إىل أ ّن الثورات
العربية أذهلت العامل واملراقبني والسياسيني يف رق ّيها ونجاح سلميتها
 يف أكرث من موضع  -يف إدخال األنظمة يف مأزق وتحقيق أهدافاملواطنني ،عىل الرغم من بعض الفشل الناجم عن عنف األنظمة
املفرط .ورأى أ ّن عقد املؤمتر يؤكد أ ّن مرحلة تاريخية جديدة يف طور
التأسيس من منطلق االنحياز لإلنسان ورق ّيه وسيادته ،ومن منطلق
دولة املواطنة وحق املواطن يف الحرية والرفاه واالستقرار.
ثم ق ّدم املرصي عرضً ا رسي ًعا عن نتائج املؤرش العريب لعام .2015
وكشف أ ّن أغلبية الرأي العامل العريب ال تزال تؤيد الثورة عىل الرغم
تدن نسبة التأييد مع مرور األعوام ،وأ ّن الرأي العام العريب يرى
من ّ
تدن نسبة
أسبابًا متعددة للثورات ،بتعدد املستجيبني .ولفت إىل أ ّن ّ
تأييد الثورة بعد مرور خمس سنوات يتّصف برتكّز هذا التقويم
السلبي عند الفئات العمرية املتقدمة ،يف حني يرتكز التقويم اإليجايب
قياسا باملدن .ولفت أيضً ا إىل أ ّن هذا
بازدياد التعليم ويف الريف ً
التقويم السلبي مل مينع املواطنني من أن يكونوا متفائلني ،ويروا أ ّن
الربيع العريب مي ّر بحالة ّ
تعث ،وأنّه سيحقق أهدافه يف نهاية املطاف.

الثورات العربية :إعادة قراءة
خصص لهذا املحور جلستان منفصلتان ،إلعادة قراءة الثورات العربية
يف دول الربيع العريب الرئيسة .ترأّس الجلسة األوىل وجيه كوثراين،
وق ّدم فيها الباحث مولدي األحمر دراسة بعنوان "الثورة التونسية
والتح ّول اآلخر :املــوارد واالعتبارات والقيم" ،ناقش فيها مفهوم
"الحالة االنتقالية" أو "التح ّول الدميقراطي" الذي ط ّورته بالخصوص
النظرية السياسية األنجلوسكسونية ،واألمريكية ،وسلّط الباحث الضوء
عىل الحالة التونسية بقصد تف ّحص جوانب التحول الدميقراطي بصفة
عامة وتعميمها عىل مجمل تجربة ما يس ّمى "الربيع العريب" ،وخلص
إىل أ ّن مثة رصا ًعا اجتامع ًيا ورمزيًا ومعرف ًيا محتد ًما عىل ما يحدد
املواقع االجتامعية  -الثقافية املواتية إلنجاز االنتقال اآلخر الذي
نادى به املتظاهرون أثناء الثورة ،وهو إعادة النظر يف "قواعد لعبة"
الوصول إىل املوارد ،وكيفية الحصول عىل االعتبارات االجتامعية،
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والحق يف إعادة الصوغ األيديولوجي للقيم التي تربر مضمون هذه
ّ
"املرحلة االنتقالية" وتؤسس ملا سيصبح "عه ًدا جدي ًدا".
أ ّما الورقة الثانية فهي لِلباحثة دينا الرشنويب من مرص ،بعنوان
"ثورة مرص وأثرها يف تكوين ذوات شابة جديدة" .وعرضت فيها
مراحل استيقاظ الشباب عىل السياسة يف مرص ،وبداية أ ّول حركة
شبابية مستقلة يف  ،2008بينام كانوا قبل ذلك يلتحقون بأحزاب
فاصل مؤقتًا يف تاريخ
الكهول .ورأت الباحثة أ ّن ثورة  2011شكّلت ً
القمع والركود السيايس لألنظمة التسلطية التي حكمت مرص منذ
أساسا ،ولها تأثري مه ّم يف
االستقالل .وهي ثورة قامت بها فئة الشباب ً
تصور التغيري الذي طرأ عىل شخصية الشباب الجديدة ،وأسهمت يف
انبثاق شخصية شبابية جديدة أث ّرت يف املشاركة السياسية للشباب
ويف تص ّورهم للتغيري يف الفرتة بني عا َمي  2011و.2013
وعرض مصطفى التري من ليبيا يف املداخلة الثالثة ورقة بعنوان "الربيع
العريب والتحول الدميقراطي :مالحظات حول التجربة الليبية" ،تناول
فيها تطورات ما جرى يف ليبيا من خروج الشباب ثم الكبار ،ور ّد
النظام العنيف عىل نح ٍو يختلف عن تونس ومرص ،مع إشارة إىل
أ ّن الثورة الليبية مل تكن صناعة ليبية خالصة .ورصد التري الحراك
موسع ضمن نشاط غري
االجتامعي بعد انتصار الثورة الليبية وبروز ّ
مسبوق عىل مستوى املجتمع املدين ،والحرية اإلعالمية ،قبل أن تأخذ
هذه الظاهرة منحى نكوصيًا نهاية عام .2014
خامتة هذه الجلسة كانت مع حمزة املصطفى ،مبداخلة عنوانها
"الثورة السورية من املدنية إىل النزاع املسلح" ،أشار فيها إىل حرية
املراقب يف توصيف حصيلة خمس سنوات من الثورة السورية،
وكل له ما يربره.
إذ نجد أنفسنا أمام نظرات عديدة إىل الحدثٌ ،
وتساءل املصطفى :ما العوامل التي أوصلت الثورة إىل هنا وجعلتها
ثورة بال منجز ،عىل الرغم من استمرارها؟ مبعنى آخر ،كيف نوصف
انتقال الثورة السورية من السلمية إىل املسلحة؟ ودحض املحاولة
األنرثوبولوجية التي تجد الثورة السورية ثورة أرياف وفقراء مهمشني،
تقطع الطريق عىل املدينة بالعنف ،ما يجعل التمرد سب ًبا للعنف
والسالح ،وع ّد الثورة السورية ثورة مراكز األطراف التي أطّرها شباب
مؤمن بالدميقراطية .وتط ّرق إىل إشكالية عنف النظام الذي مياهي
بينه وبني الدولة ،وبينه وبني فئات من املجتمع ،ما يجعل إسقاطه
يعني تفكيكًا للمجتمع وإسقاطًا للدولة.
أ ّما الجلسة الثانية فقد ترأستها مهى يحيى .وتناول فيها حفيظ
هروس يف مداخلته "سجال الهوية وأثره يف عرس االنتقال الدميقراطي
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يف املرحلة االنتقالية  -حالتا مرص وتونس :دراسة مقارنة" ،مآالت
الحراك العريب بعد مرور خمس سنوات عىل انطالقه ،فوجدها
محية ،إذ آل بعضها إىل رصاعات داخلية أهلية ،أو قبلية ،أو طائفية،
ِّ
"بينام نجحت التجربة التونسية يف تحقيق قد ٍر من االنفراج نحو
تحقيق التحول الدميقراطي ،وانتهى الوضع يف التجربة املرصية إىل
االنقالب عىل التجربة الدميقراطية الوليدة والتقهقر إىل عهد التسلط
واالستبداد" .وتح ّدث هروس عن تأثري التوافق الوطني أو غيابه يف
نجاح املرحلة االنتقالية أو فشلها من خالل الرتكيز عىل قضية سجال
الهوية العلامين /اإلسالمي عن طريق املقارنة بني تجربتني مختلفتني،
شهدت إحداهام انفرا ًجا نسب ًيا نحو االستقرار والتحول الدميقراطي،
انتكاسا مري ًرا
وهي التجربة التونسية ،بينام عرفت التجربة األخرى
ً
نحو االستبداد والتسلط ،وهي التجربة املرصية.
وق ّدمت ليندا مطر ورقة بعنوان "سورية :السياسات االقتصادية يف
زمن الرصاعات" ،رأت فيها أ ّن الحرب م ّزقت االقتصاد السوري من
أي بوادر لحلٍ سيايس ،مع عدوانية عسكرية متصاعدة .وأ ّدت
دون ّ
املخاطر العالية وعدم اليقني اللذان يرخيان بظاللهام عىل االقتصاد
أي نشاط أو تعامل
السوري إىل صعوبة تنفيذ الحكومة السورية ّ
اقتصادي بيرس وعىل نحو ٍ
مجد كام يف الظروف الطبيعية .وقالت
إ ّن النزاع السوري يحتاج إىل تفاهم دويل قبل التفاهم املحيل ،وقد
أجربت الحكومة السورية عىل االعتامد عىل التجار املحليني يف مجال
النفط يف العامني األ ّولني ،ما أدى إىل ضغط عىل العملة املحلية مقابل
ارتفاع الطلب عىل العملة األجنبية ،ال سيام يف األسواق السوداء.
ويف مداخلتها التي حملت عنوان "ثورة ووالدة جديدة يف سورية"،
قالت ويندي بريملان إ ّن التعريفات التقليدية بني الثورة واستبدال
الشعب تساوي نظا ًما سياسيًا معيّ ًنا بآخر ،لكن هذا املنظور قلّل من
قيمة ركائز الهيمنة النفسية والثقافية والعاطفية .وأضافت" :عاىن
الكثري من السوريني نظا َمي حافظ وبشار األسد مام دفعهم نحو
الخوف .وكانت أوىل الخطوات التي قام بها املواطنون السوريون
هي كرس حاجز الخوف ،واملشاركة يف التظاهرات جعلت السوريني
يشعرون بأنّه ال ميكن كتم أفواههم بعد اآلن ومتكنت كلامتهم من
نقل أفكار ومشاعر تصف هذه الوالدة الجديدة" .وحلّلت بريملان
مقابالت أجريت مع سوريني يصفون التغلّب عىل الخوف واملشاركة
يف االحتجاج بأنّهام نوع من الوالدة الجديدة ،فرتى أ ّن االحتجاج
الجامهريي يف سورية كان ثوريًا ،ألنّه م ّيز رفض الشعب أداء دور
املواطنني الخانعني الذي ر ّوج له النظام االستبدادي وطالب به.
ويواجه هذا التحليل اإلنساين لالنتفاضات العربية أولئك الذين

226
يقيسون نجاحها يف املقام األول بدرجة إرساء الدميقراطية" ،فحتى
لو استمرت مظاهر االستبداد ،فإ ّن توقّعات املواطنني ملا يعني أن
تغيت جذريًّا ،ويجب أن نهت ّم ،أثناء إجراء جرد حساب
يُحكموا ّ
لهذه الثورات ،بالتحوالت يف العنرص املجتمعي للعالقات بني الدولة
واملجتمع" ،كام قالت.

احتجاجات في سياق الثورات
عرف الربيع العريب من خالل دوله الرئيسة؛ تونس ،ومرص ،واليمن،
وليبيا .ولكن موجاته المست مختلف الدول العربية ،جمهوريات
وملكيات؛ إذ انطلقت حركات احتجاجية مبطالب مختلفة تتواءم
كل بلد وطبيعة نظامه وأوضاعه السياسية .وقد خصص
وخصوصية ّ
املؤمتر جلسة لبحث أبرز املوجات االحتجاجية خارج دول الربيع
العريب وتفكيكها .تح ّدث حيدر سعيد عن "حركات االحتجاج يف
عراق ما بعد االستبداد :تح ّدي الدولتية" متاب ًعا املوجات االحتجاجية
التي اندلعت يف العراق ما بعد االحتالل األمرييك للبالد سنة .2003
وبحسب سعيد ،مثة سمتان أساسيتان لهذه الحركات :قيادة املثقفني
والناشطني املدنيني للحركة ،وكونها تتزامن مع االحتجاجات املطلبية
التي كانت تستهدف فشل الدولة يف أداء الخدمات العامة .وقد
كانت رشارة االحتجاج تأيت ،يف الغالب ،من دوافع مطلبية .ودامئًا ما
كانت تتح ّول إىل فضاء يعمل مك ّون املثقفني واملدنيني داخله عىل
قيادة األهداف املطلبية وتحويلها إىل حركة احتجاج حقوقي وإصالح
دميقراطي .ويف العادة ،بحسب سعيد ،تنجح حركاتُ االحتجاج يف
إحداث تغيري ،أو قطع سيايس ،يف حال نجح املك ِّو ُن السيايس للحركة
الذي ينادي عاد ًة بالحريات السياسية والدميقراطية وتداول السلطة،
بدمج املك ّون املطلبي داخله .ونجاح ثوريت تونس ومرص ،برأيه ،إنّ ا
تحقَّق بسبب النجاح يف دمج هذين املك ّونني .وهو ما مل ينجح فيه
ناشطو املك ِّون السيايس يف الحركة االحتجاجية يف العراق ،يف تجاربها
السابقة ،فمع انحسار املك ّون املطلبي ،مل يستطع املكو ُن السيايس
الثباتَ وإدامة الحركة .وخلص سعيد إىل أ ّن الحركة االحتجاجية يف
العراق تنهض يف حاالت ضعف الدولة عن أداء مهامتها ،ضعف
رعويتها وحضانتها للمجتمع .إنّها واحدة من تجلّيات الدولتية ،ثقاف ًة
ونزعة سياسية .وما إن تستعيد الدولة قدراتها ،حتى تضعف الحرك ُة
االحتجاجية ،وتخمد إمكانية تحويلها إىل مطالب إصالح دميقراطي.
ويف دراسة "الخوف من التغيري السيايس يف الجزائر" ،حاول عبد
النارص جايب معرفة الصعوبات التي تواجه التغيري السيايس يف الحالة
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الجزائرية التي عرفت كيف تتج ّنب موجات التغيري العريب العاتية
سنة " ،2011وهي الصعوبات التي كانت حارضة كذلك قبل هذا
التاريخ مبناسبة أحداث أكتوبر  ،1988والتي أنتجت نو ًعا من التغيري
املس بالدولة العميقة التي بقيت
يف واجهة النظام السيايس ،من دون ّ
بعيد ًة عن تأثري هذه األحداث التي أنجزت ،عىل الرغم من ذلك ،نو ًعا
من التعددية الحزبية واإلعالمية ،وفتحت مجال العمل االقتصادي
متس
الح ّر بدل الخيار 'االش ـرايك' الذي كان سائ ًدا ،من دون أن ّ
أساسيات قواعد اللعبة السياسية التي بقيت من دون تغيري ،ما جعل
الحالة الجزائرية تبدو حالة مستعصية مقارن ًة مع محيطها املغاريب،
حالة مل تفلح معها األدوات املعروفة للتغيري؛ كاالنتخابات واله ّزات
القوية نسبيًا التي كانت وراءها الحركات االجتامعية االحتجاجية".
وتناول عبد الهادي العجمي يف ورقته "الحراك الكويتي والربيع
العريب :ديناميك اإليحاء الجمعي والخروج من الرباغامتية" ،مدى تأث ّر
الكويت باإليحاء الجمعي لحراك دول الربيع العريب ،وأسبقية الحراك
الكويتي عىل حالة الربيع العريب .انطلق الباحث من فرضية مفادها
أ ّن الحراك السيايس يف الكويت خرس الكثري عىل املستوى الفعيل
والواقعي ،نتيجة آلثار الربيع العريب اإليحائية التي قادت إىل ارتفاع
سقف املطالب مدعومة يف فرتة بالنجاحات التي حقّقها الربيع العريب
يف بدايته .لك ّنها اليوم ومع ما تعانيه دول الربيع ،وجدت نفسها يف
مواجهة أمام ما متلكه من قدرات واقعية؛ فقوة السلطة ،وموجة
الثورة املضادة للربيع العريب يف العامل العريب ،أنتجتا مشه ًدا بدت فيه
املعارضة عاجزة عن خلق واقعٍ جديد أو بديل يعيد إليها ما فقدته.
ويف ختام الجلسة ،ع ّرجت كارمن جحا يف ورقتها "أخطبوط الطائفية:
ديناميكيات التعبئة والرشذمة يف نظام تقاسم املحاصصة الطائفية
اللبناين" ،عىل التحديات التي تعرتض التعبئة الجامهريية يف مواجهة
حركات االحتجاج غري الحزبية؛ أي الحركات التي ال تقودها أو تنظّمها
األحزاب أو االئتالفات السياسية .وبحسب الباحثة ،جرت الحالة األوىل
عام  ،2011واستمرت ثالثة أيام يف شهري شباط /فرباير وآذار /مارس،
وتب ّنت شعار إسقاط النظام الطائفي .وشكّلت الحالة الثانية أحدث
محاوالت مجموعات املواطنني تنظيم احتجاجات تتذ ّمر من أزمة
القاممة وتطالب باإلصالح السيايس الفوري ،قادتها حركة "طلعت
ريحتكن" .وقالت جحا إ ّن القادة السياسيني يف لبنان يستخدمون
نظام تقاسم السلطة للحيلولة دون تعبئة الجامهري خارج األطر
الحزبية ،وإ ّن املؤسسات الرسمية اللبنانية ضعيفة نتيجة غياب سلطة
القوي.
القضاء واملحاسبة وحضور الزعامء
ّ

تقارير
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تقرير مؤتمر "خمس سنوات على الثورات العربية :عسر التحوّ ل الديمقراطي ومآالته"

اإلعالم والثورات

ديمقراطية يتيمة

خصص املؤمتر جلس ًة لـ "اإلعالم والثورات" ،ترأّسها وليد نويهض،
ّ
"أي دور للعلوم
وشارك فيها عمر البزري مبداخلة تحت عنوان ّ
أي ملجأ بعد فشل
والتكنولوجيا واالبتكار يف بلدان الربيع العريب؟ ّ
الخطط القدمية؟" ،رأى فيها أ ّن السبب الرئيس لسوء أوضاع بلدان
املنطقة هو الفشل الفادح يف نقل املعارف واستخدامها وتوطينها،
خصوصا املعارف العلمية والتكنولوجية .وبرهن عىل هذا بأ ّن
ً
االحتجاجات يف سورية بدأت يف منطقة الجزيرة ،بعد الجفاف الشديد
عىل مدى سنوات ،والذي رافقته ملوحة األرض ،ما أ ّدى إىل تعطيل
عدد كبري من املرشوعات الزراعية ،وهجرة أبناء املنطقة إىل حوايش
املدن الكبرية وانهيار شبكة الدعم االجتامعي ،ما أ ّدى إىل زيادة
استعداد الشباب للتسلّح مقابل املال .يكشف هذا ،بحسب البزري،
صل ًة متينة بني املعرفة وما نعانيه اليوم؛ أي تالزم الفقر املعريف مع
تنامي االقتصاد والثقافة الريع َيني وسياسات التنمية العاجزة عن
التاميش مع العوملة ،واسترشائها.

يف مساء اليوم األول من املؤمتر ،خ ُّصصت جلسة ملحارضة بعنوان
"دميقراطية يتيمة" ،ق ّدمها غسان سالمة الذي مل يتمكن من الحضور،
و ُعرضت املحارضة عرب فيديو مص ّور .أشار سالمة إىل أ ّن هنالك شعو ًرا
يف بالد العرب بأ ّن الدميقراطية يتيمة ،تكاد تكون بال أهل ،عىل الرغم
فصيل بعد فصيل ،إىل الدعوة إليها وإدخالها يف صلب
من اتجاههمً ،
إعالناتهم ،سواء أكانوا شيوعيني أم قوميني أم من اإلسالم السيايس.
لك ّن قصة الدميقراطية ،كام يوضح ،ليست قصة ت ٍّنب شكيل ،بل قصة
إقامة مؤسسات دميقراطية ،وليست طريقة وصول إىل السلطة
بل هي إرصا ٌر عىل العيش يف الرشعية الدستورية وتداول السلطة
وضامن الحريات .وبذلك تكون هدفًا ال وسيلة ،ويكون أهلها قليلني
وهامشيني .أهل الدميقراطية ،بحسب سالمة ،كانوا أقل ّية بخالف أهل
القومية أو اإلسالم أو االشرتاكية ،فام بالك بأهلها يف عهد الجمهوريات
الوراثية ونُخبها الجديدة باستحواذها الفئوي عىل الدولة التي باتت
خاصا يُو َّرث ،بحسب تعبريه .ويضيف سالمة أ ّن الدميقراطية
إرث ًا ًّ
محل ٍ
ومحل إرجا ٍء لها ،بدل أن يكون
ّ
خوف من اإلسالميني،
بقيت ّ
اإللحاح عليها أه ّم من املخاوف التي قد تأيت باإلسالميني إىل س ّدة
السلطة .ويرى سالمة أ ّن ّ
رسا
تعث الثورات العربية قد ال يكون ع ً
يف التح ّول الدميقراطي ،بل اختناق دامٍ  ،له آالف األسباب من املال
الريعي والطبقة الوسطى وهوية املحت ّجني إىل مسلك النخب .لك ّن
كل ما جرى يع ّزز تشديد سالمة عىل أهمية الدميقراطية مبعناها
ّ
العميق ،معنى الهدف ال الوسيلة .ولذلك نراه يق ّدم ما يشبه النصائح
إلنجاح الدميقراطية وترسيخها واحرتامها يف سياق ما يجري اآلن،
خصوصا بعدم الخلط بني املراحل وعدم سلقها يف صوغ الدستور
ً
تحدي ًدا ،ويف إطار التمييز بني النظام والدولة ،ومن ناحية اإلعالء من
شأن أخالق القادة االنتقاليني نقيضً ا للفساد واالستبداد الخاويَني من
الرشعية ،األمر الذي يك ّرس الدميقراطية هدفًا لذاته وبذاته.

ق ّدمت بييل جني براونيل املداخلة الثانية تحت عنوان "تطور اإلعالم
حول سورية :الوجه املزدوج للمساعدات الخارجية" .تناولت فيها
ما يعنيه التطور اإلعالمي ،وكيف جرت مساعدة التطور اإلعالمي يف
الرشق األوسط من الخارج ،وبنية املعونة اإلعالمية التي قدمت يف
سورية وبخصوصها؛ وذلك يف محاول ٍة لإلجابة عن أسئلة تتعلق مبا
جرى يف سورية من تحوالت ،وإذا ما كانت املساعدة الخارجية يف
املجال اإلعالمي ساعدت يف صناعة االنتفاضة يف سورية.
وق ّدمت سايل حامرنة مداخلة بعنوان "ظاهرة التواصل الجامهريي
يف الحوارض العربية :الوسائل والتحديات" ،تناولت فيها الربيع العريب
بوصفه ظاهرة تواصل جامهريي متبادلة ،مثّلها نزول الشباب إىل
الشوارع بأعداد كبرية .وعرضت لدور اإلعالم يف نحت البيئة املدينية
خصوصا دور الصحافة والبثّ يف خلق الصالونات
يف التاريخ الحديث،
ً
واملقاهي وإغناء الحياة االجتامعية العامة ،ونشوء األيديولوجيات
الحرضية ،واختطاف الحياة االجتامعية من خالل ظواهر مثل
األوتوسرتاد وسواه ،تلغي الفراغات يف املدينة .وتناولت أيضً ا اإلنرتنت
وأثرها يف العمران واملدينة ،كام وصفت خصائص الحياة االجتامعية
الحديثة يف الوطن العريب بوصفها حياة أفراد بجغرافيات منفصلة،
إىل درجة أ ّن الرصيف يكاد يكون الفراغ الوحيد املرتوك بوصفه مكانًا
عا ًما .وع ّدت حامرنة الربيع العريب مرحلة مرتبطة بانتهاء مرحلة
سيطرة اإلعالم األحادي الجانب.

إسالميو تونس بين الثورة والدولة
أعقبت محارضة سالمة محارضة للشيخ عبد الفتاح مــورو ،أحد
أبرز وجوه الحركة اإلسالمية التونسية ،وبها اختتم اليوم األول من
املؤمتر .حملت املحارضة عنوان "من إطاحة االستبداد إىل حامية
التحول الدميقراطي :قراءات يف النموذج التونيس" ،رأى فيها مورو أ ّن
اإلسالميني هم أ ّول متّهمٍ بالسعي إىل نقل الحراك الشعبي إىل العامل
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العريب بعد الثورة يف إيران ،لذا عطّل حراكهم ،وما حصل يف الجزائر
يف التسعينيات خ ّوف الناس منهم .وع ّرج مورو عىل حقبة الحبيب
بورقيبة يف تونس؛ فذكر أنّه هيّأ البلد ليتقدم" ،لكن حزبه أصبح
فيام بعد حزبًا أحاديًا بعد إقصائه اليساريني ،وتضاءل تأثريه بظهور
طبقة من الشغيلة والطلبة ،أظهرها النظام الرأساميل" .وهنا ،بدأت
الحركة اإلسالمية يف تونس  -بحسب مورو  -تأخذ موقفًا من القضايا
االجتامعية بعي ًدا عن األمناط العقدية فقط ،وصارت القوة األوىل يف
الجامعة التي مل يستطع بورقيبة أن يص ّد أبوابها .وقال مورو" :من
إيجابيات حكم بورقيبة أنّه استبعد العسكر من الحكم وهو ما أث ّر
يف قيام الثورة ،ومن إيجابياته أنّه استبعد التوريث" .وختم محارضته
قائل" :يا ص ّناع العقول اصنعوا العقول يف أمة العرب،
بصيحة مؤث ّرةً ،
فالتطور ال يأيت باألطباء واملهندسني بل بأصحاب الفكر والعلوم
يغي اإلسالميون الواقع بعلوم الرشع بل بعلوم الفكر".
اإلنسانية ،ولن ّ

التيارات السياسية والثورات
العربية :أدوار ٌ واتجاهات
بدأ اليوم الثاين من املؤمتر بجلستني متوازيتني؛ األوىل تحت عنوان
"التيارات السياسية والثورات العربية :أدوا ٌر واتجاهات" ترأّسها جهاد
الزين ،وشارك فيها سالمة كيلة الذي ق ّدم ورقة حملت عنوان "اليسار
العريب يف الثورات العربية وتطوراتها"ّ ،بي فيها أنّه كان مثة تيا ٌر
قوي داخل اليسار العريب ،قبل الثورات ،تح َّول إىل الليربالية وتب ّنى
ّ
الدميقراطية .وتناول كيلة أسباب الثورات ،وموقع "العامل االقتصادي"
فيها؛ إذ ظهر منذ البدء يف تونس أ ّن الشعارات املطروحة تتعلق
بالعمل واألجر ،وبتحقيق الكرامة عرب تحسني الوضع االقتصادي.
والهدف هنا هو اإلشارة إىل التفارق بني مسار الواقع الذي كان يطرح
التغيري الجذري ،أي الذي يتعلق بتغيري النمط االقتصادي ،بينام
كان اليسار يركّز عىل تغيري "شكل السلطة" من سلطة دكتاتورية
استبدادية شمولية إىل سلطة "دميقراطية" .ورأى كيلة أ ّن هذا اليسار
فوجئ بالثورات نظ ًرا إىل عدم ارتباطه بالبنى املجتمعية .وتح ّولت
توسعت الثورات.
املفاجأة إىل ارتباك حني ّ
جاءت املداخلة الثانية بعنوان "حركات اإلسالم السيايس والعملية
الدميقراطية" ،ألقتها نجوان األشول التي تناولت "الجامعة اإلسالمية"
يف مرص ،منطلق ًة من سؤال :كيف أث ّر التفاعل مع املجال السيايس
يف أيديولوجيا الجامعة اإلسالمية وقراراتها وأفعالها؟ وبَ َنت الباحثة
إجابتها عن هذا السؤال من خالل مقابالت مع أعضاء الجامعة
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وتحليل بياناتها ووثائقها وبحث مفاهيمها لتكتشف أ ّن الجامعة
اإلسالمية يف مرص تط ّورت خالل التاريخ وتن ّوعت بسبب تفاعلها مع
الواقع؛ ففي سبعينيات القرن العرشين انفصلت عن اإلخوان وم ّرت
بفرتة عمل اجتامعي دعوي داخل املجتمع ،ثم راحت تع ّد لالنقالب
وتخطّط له ،ثم جاء اغتيال السادات والبدء يف استخدام السالح يف
تغيري النظام ،ثم االعتقال والسجون ،تلتها درجة كبرية من العنف
بينها وبني النظام ،أتت بعدها مرحلة املراجعات ووقف العنف من
جانب واحد ،ومع ثورة يناير كانت مرحلة العمل السيايس التي
تناولت فيها الباحثة مواقف للجامعة من الثورة واالنتخابات الربملانية
والرئاسية ومن العلامنيني واملسيحيني.
وألقى خليل العناين املداخلة الثالثة بعنوان "مح ّددات نجاح
الحركات اإلسالمية يف الثورات العربية" ،التي سعى فيها إىل اختبار
ردة فعل اإلسالميني العرب تجاه الثورات العربية ،وكيف تعاطوا
معها سياس ًيا وفكريًا وأيديولوج ًيا .وتعقد ورقته مقارن ًة بني حالتَي
جامعة "اإلخوان املسلمني" يف مرص وحركة "النهضة" يف تونس .كام
تجادل بأ ّن محددات النجاح أو الفشل (أو الصعود ،والهبوط) بني
الحالتني مرتبطة بثالثة عوامل أو محددات رئيسة :أ ّولها السياق
السيايس والثوري واالجتامعي يف كال البلدين .وثانيها ،التطور الفكري
فضل عن دور القيادة ىف التعاطي مع
واأليديولوجي لكال الحركتنيً ،
الثورة .وثالثها ،السياقان اإلقليمي والدويل ودورهام يف رسم مسارات
النجاح والفشل يف كال الحالتني.
أما الجلسة املوازية فكانت يف هذا املحور ،وأدارها ريان األمني .ق ّدم
الورقة األوىل فيها زولتان بال بعنوان "كيف يؤسس سلفيو لبنان
سيطرتهم الدينية يف مرحلة ما بعد الثورات العربية؟" .جاء يف الورقة
أ ّن بعض الدراسات الذي يتناول موضوع الحركة السلفية يف سياقات
وطنية مختلفة يعلّل نجاح الحركة السلفية يف قدرتها عىل استقطاب
أفرا ٍد ينتمون إىل فئة شبابية نسب ًيا ،يواجهون أزمة هوية ترتبط
بالحداثة .وأضاف الباحث" :يف لبنان ،السلفيون يستقطبون الس ّنة
ٍ
بجامعات أخرى".
الذين يشعرون بالحرمان والقهر مقارن ًة
وتح ّدث أحمد عبد الحميد حسني من مرص عن "التحول الدميقراطي
بني االستقطاب الثنايئ وأزمة غياب البديل :دراسة حالة "حزب
مرص القوية" ،فقال إنّه عند انفجار الثورات العربية ،مل يتصدرها
أي تشكيالت لتنظيامت حزبية أو حركية لتيارات دميقراطية أو غري
ّ
دميقراطية .وتح ّدث الباحث عن أزمة تبلور البديل الدميقراطي يف
الحالة املرصية بعد الثورة ،راص ًدا التحوالت التي م َّرت بالحزب منذ
نشأته يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،2012من خالل تحليل دور التعبئة
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للمجموعة والعقبات التي قابلت الحزب بفعل أسباب مختلفة ،أه ّمها
خصوصا حالة
األزمات التي م َّر بها مسار التحول الدميقراطي يف مرص،
ً
االستقطاب الشديدة التي هيمنت عىل املجالني السيايس والعا ّم
بعد انقالب متوز /يوليو  .2013ورصد الباحث دور النشأة القدمية،
وتأثريها يف الخطاب السيايس ،وبناء التحالفات والجبهات ،وكيفية
بناء التنظيم الجديد ،والقضايا التي يجري االهتامم بها دون قضايا
أقل أولوية .وعالج يف دراسته إشكالية أساسية ،وهي تأثري
أخرى ّ
القمع يف تط ّور الحزب ،وتأثري اإلحباط الذي لحق بأفراده نتاج أسباب
مختلفة ،ما أ ّدى إىل دخول بعض أفراد املجموعة يف حالة انسحاب
بدرجات مختلفة.
ثم ق ّدم الباحث محمد عيل عدراوي ورقة عن "السياسات الخارجية
للحركات اإلسالمية" ،تشكّلت بنيتها عىل مجموعة من األسئلة :كيف
أي
تفهم الحركات اإلسالمية العالقات الدولية؟ وكيف متارسها؟ وإىل ّ
ٍ
حد نستطيع أن نع ّد اإلسالميني مختلفني يف مناطقهم من العامل عن
األطراف السياسية غري الدينية؟ وهل يشجع اإلسالميون رؤية معينة
للعامل من ناحية أجندتهم الخارجية؟ وماذا كتب مثقفوهم وقادتهم
عن هذا املوضوع عىل م ّر السنني؟ وكيف حرصوا الحركة اإلسالمية يف
حقل العالقات الدولية يف الدفاع عن "هويتهم الدينية" و"املصلحة
اإلسالمية واألطر الجيوسياسية اإلسالمية" (عىل سبيل املثال البحث عن
الخالفة) كام ورد يف األيديولوجية اإلسالمية؟ وكيف وصلت األحزاب
اإلسالمية إىل السلطة منفذ ًة "خصوصيتها" السياسية يف حقل الشؤون
الخارجية؟ وهل أث ّرت الوقائع السياسية يف سياستها الحالية؟ وإذا كان
األمر كذلك ،فكيف؟ أخ ًريا ،هل السياسة الخارجية حقل مالئم لعلامء
السياسة الذين يرغبون يف دراسة السامت الدامئة لإلسالم السيايس ،أو
لنم ّوه طوال السنوات القليلة املاضية ،ال سيام بعد وصول عدد من
ممثّليه إىل السلطة؟

الدولة والثورات :مواجهة واحتواء
أعقبت هاتني الجلستني املتوازيتني جلستان متوازيتان أخريانُ ،عقدتا
تحت عنوان "الدولة والثورات" ،ترأّس األوىل بشار حيدر ،وألقى فيها
مهدي مربوك ورقة بعنوان "الدولة العميقة والتح ّول الدميقراطي يف
تونس :افرتاضات أول ّية" ،تناول فيها مصطلح الدولة العميقة ،وذلك
يف طمو ٍح إىل كشف اإلسرتاتيجيات الخطابية التي أ ّدت إىل والدة
هذا املصطلح الذي اختفى اآلن بسبب إسرتاتيجيات أخرى كشفت
انتهاء قيمته الداللية .تت ّبع الباحث ظهور هذا املصطلح يف تسعينيات
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القرن املايض مقولة وصفية بعيدة عن التحليل لوصف النظام
السيايس الرتيك ،ثم ظهوره يف موجة ثانية من استعامله لوصف الحالة
الباكستانية وصولً إىل املوجة الثالثة يف دول الربيع العريب ،حيث
يشري هذا املصطلح إىل أهمية املؤسسة العسكرية يف إدارة الحكم
من خالل مراكز نفوذ وجملة أجهزة تُ يل القرارات السياسية أو تؤث ّر
فيها .ورأى الباحث أ ّن مث ّة مفارقة يف استخدام هذا املصطلح يف تونس
التي ات ّخذ فيها الجيش دور الحياد اإليجايب .ومع ذلك فقد استُخدم
الظل ثم بقايا النظام القديم
املصطلح مبعانٍ متعاقبة؛ ف َعنى حكومة ّ
ثم قوى الثورة املضا ّدة إىل أن استق ّر عىل الدولة العميقة .واملضمون
يف هذه االستخدامات كلّها هو حكومة تقف بعي ًدا أو يف رساديب
حكومة الواجهة ،ولوبيات مال وأعامل مسترتة.
بعد ذلك ،ألقى ولد باهي بون مداخلة بعنوان "محنة الربيع العريب:
الدولة ضد التغيري" ،رأى فيها أ ّن موجة التغيري ات ّسمت بفروقات
وتفاوت من دولة إىل أخرى بحسب مستوى قوة الدولة وقدرتها
عىل املقاومة؛ إذ كان مث ّة دول قاومت التغيري وأجهضتهٌ ،
ودول أخرى
قامت بإصالحات ،ودول عرفت التغيري واستق ّرت بعده أو تراجعت
عنه .وبتنا اآلن يف مرحلة ما بعد الربيع العريب التي يجب التساؤل
أي ح ّد ميكن ع ّد الدولة
فيها أين يكمن العطل يف هذه التجربة؟ وإىل ّ
العربية ض ّد التغيري .وناقش الباحث ذلك من خالل ع ّدة محاور؛
هي أزمة مفهوم الدولة العربية وأزمة منوذجها والخلط بني مفهوم
النظام ومفهوم الدولة .وأكّد ثالثة مسلّامت بعد الربيع العريب؛ هي
أ ّن االستثناء العريب مل يعد وار ًدا ،وأ ّن الشعوب باتت حارضة سياسيًا،
يتغي بيد املجتمع.
وأ ّن العامل العريب ّ
جاءت بعد ذلك مداخلة محمد العجايت "بنية الدولة العربية والتحول
الدميقراطي :مناذج تونس ومرص واملغرب" التي رأى فيها أ ّن املطالب
يف جميع دول الربيع العريب كانت واحدة لكن املسارات اختلفت،
ما أ ّدى إىل اختالف النهايات .وأشار الباحث إىل أ ّن تقييم املسار بعد
خمس سنوات يؤكد أ ّن هذه الثورات مل تحقّق ما كان مأمولً  .وتح ّدث
عن الشبكات املعوقة للتح ّول ،ويف صدارتها بنية الدولة ذاتها؛ إذ يظهر
بوضوح أ ّن الحاالت التي يغيب فيها حارس لبنية الدولة التقليدية
مثل الحالة التونسية ،فإ ّن ذلك ليس مدعاة كام ي ّدعي البعض إىل
هدم الدولة ،وإنّ ا فرصة لتطوير هذه البنية لتالئم العرص وتفتح أفقًا
للمواطنني إلعادة صوغ بنية الدولة العربية املتكلسة ،لتكون أكرث
قابلية لنموذج دميقراطي يحكمه عقد اجتامعي ،وليس عقد اإلذعان
املفروض عىل دولنا منذ نشأة الدولة الحديثة فيها.
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وألقت مليكة الزخنيني املداخلة األخرية يف هذه الجلسة ،والتي
حملت عنوان "أزمة الدولة الوطنية ومآزق الدميقراطية يف تجارب
ما بعد الحراك :الدول املغاربية منوذ ًجا" ،انطلقت فيها من فرضية
مفادها أ ّن الحراك الشعبي ع ّرى واقع الدول الوطنية املأزوم ،وأ ّن
هذا العجز وليد اختالالت يف بناء الدولة الوطنية منذ االستقالل؛
تفس العجز أو ّ
التعث يف بناء الدولة الوطنية،
بحيث نجد تجاذبات ّ
كالتجاذب بني الديني والعلامين ،والتجاذب بني املدين والعسكري،
فضل عن البنية االستعامرية التي
والتجاذب بني الدويل واإلقليميً ،
تتم ّيز بالعجز عن بناء الدميقراطية.
ترأّست منى حرب الجلسة املوازية .وبدأها مايكل هدسون الذي
ق ّدم ورقة بعنوان "هل تصمد الدولة العربية بعد الثورات؟ بحث يف
أزمة الدولة" ،قال فيها إ ّن انتفاضات  2011كشفت بصورة دراماتيكية
ضعف الدولة العربية .وال يزال الزلزال والهزات االرتدادية التي
أعقبتها مستمرةً ،وتزعزع استقرار الدولة والنخب الحاكمة ،حتى يف
الدول التي مل تشهد احتجاجات شديدة .لكن النتائج التي أسفرت
عن تلك االحتجاجات ،كشفت أيضً ا عن ضعف املجتمعات العربية.
وفشلت املعارضة ،يف جميع الحاالت تقري ًبا ،يف تحقيق متاسك ف ّعال.
ث ّم نجد ورقة لكليمنت هرني تحت عنوان "الدولة الراسخة والثورة يف
بدل منه ،بسبب عدم متكّنه
العامل العريب" ،ق ّدمها محمد عيل عدراوي ً
من الحضور .ربط الباحث بني تعاليم لينني يف كتابه "الدولة والثورة"
واالنتفاضات العربية .وخلص يف الورقة إىل أ ّن القطاع الخاص يف
الدول العربية كان محرك الثورات والدعوات إىل التحول االجتامعي.
وتكلّم محمد الشيوي عن "مرص والتحول من داخل االستبداد"،
را ًدا عىل االدعاء بأ ّن تنفيذ العدالة االنتقالية يساعد بالفعل يف
تطوير املؤسسات الدميقراطية .ورأى الباحث أ ّن العدالة االنتقالية
فشلت يف معالجة التحوالت وتوقّع تطوراتها ضمن هياكل الدولة
االستبدادية ،ويفضّ ل بدلً من ذلك مفهوم "التح ّوالت الفاشلة" ،أل ّن
تحل
العدالة االنتقالية برأيه تعيد إنتاج أنظمة توتاليتارية ،كام أنّها ال ّ
القضايا الكبرية.
أي ٍ
حد تستطيع
وختم دانييل براون الجلسة بورقة تحت عنوان" :إىل ّ
امللكيات العربية النأي بنفسها عن الثورات؟" ،رأى فيها أ ّن الرؤساء
ال يبنون عالقات مع املواطنني ،وأ ّن البعض يظن أ ّن األنظمة امللكية
أفضل من أنظمة أخرى؛ فاألردنيون يفضلون بقاء امللكية عىل أن
تتحول بالدهم إىل سورية جديدة .وقال إ ّن النظامني الجمهوري
واملليك يكشفان عن مناذج متشابهة من آليات التعبئة الشعبية،

العدد ١٨
كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

تبي لنا عىل عجل هو أ ّن
أو املؤسسية أو الثقافية ،والنموذج الذي ّ
العمل الجامعي املشاكس يف األردن ،عىل الرغم من أنّه مل يؤ ّد إىل
تغيري النظام ،فإنّه أكرث استدامةً ،ويستند إىل شبكات ناشطني أكرث
مم كانت عليه الحال يف عا َمي  2010و 2011يف تونس.
كثاف ًة ّ

الجيش والثورات :إعادة رسم األدوار
تناولت الجلسة الالحقة موضوع "الجيش والثورات" .وقد رأسها سامر
فرنجية .ق ّدم الورقة األوىل فيها هاين عواد ،وجاءت بعنوان "التطور
التاريخي لـ 'الالسياسية' يف مرص" ،تناول فيها خصوصية البريوقراطية
املرصية التي تكمن ،بحسب الباحث ،يف أ َّن تشكّلها التاريخي جعلها
غري قادرة عىل استيعاب الرشاكة مع الكيانات الجمعية pluralist
 groupsالخارجة عنها ،فالبريوقراطية املرصيّة تشكّلت تاريخ ًيا عىل
بديل عن األحزاب السياسية وال
هيئة "جامعة سياسية" ترى يف نفسها ً
تقبل احتواء كيانات جمعية أو إدماجها ،والتي من شأنها – إن ُدمجت
 أن تؤدي إىل انهيار املنطق الذي تعمل أجهزة الدولة مبوجبه .وقدُص ّممت البريوقراطية املرصيّة سياسيًا واجتامعيًا عىل هيئة الجامعة
التي تعزل نفسها عن املجتمع وتطالب الوافد إليها بوال ٍء أشبه بوالء
األفراد لحزب سيايس .وأملح عواد إىل أ َّن صريورة العالقة بني الدولة
واملجتمع يف مرص أفضت إىل نتيجة تعقّد مسألة توسيع املشاركة
السياسية يف املشهد السيايس املعارص ،فوجود قطاعات شعبية واسعة
من امله ّمشني تتأث ّر يوميًا بسياسات الدولة ولك ّنها يف اآلن نفسه
عازفة عن االنخراط يف أُط ٍر سياسية متثّلها ،يعطي ائتالف الحاكمني يف
مرص هامشً ا أوسع لتج ّنب االنتقال نحو الدميقراطية ،ويعطي الدولة
العميقة أيضً ا جميع الذرائع ملحارصة املعارضة السياسية التي غال ًبا ما
تجد نفسها بال ظهري سيايس وال حاضنة اجتامعية تحتمي بها.
وق ّدم حسن الحاج عيل أحمد ورقة بعنوان "تأثري املهنية العسكرية
الجديدة يف الثورات العربية" ،منطلقًا من فرضية تباين تعامل
املؤسسة العسكرية من بلد إىل بلد؛ إذ قارن بني املهنية القدمية (حني
كان الدور املحوري للجيوش هو الرصاع العريب اإلرسائييل) واملهنية
الجديدة (حني تح ّول اهتامم هذه املؤسسات إىل الداخل بعد السالم
أعامل أمنية وسياسية واقتصادية
ً
وباتت املؤسسة العسكرية تتوىل
أمني
أكرب بالقياس إىل القدمية) .وهكذا بتنا أمام مج ّمع عسكري ّ
يف مرص ،وجيش عقائدي يف سورية ،ومج ّمع عسكري تجاري قبيل
يف اليمن.
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تال ذلك مداخلة ق ّدمتها كارال عيىس بعنوان "اإلخــوان املسلمون
والجيش املرصي :تاريخ من العنف من عام  1954حتى اليوم"،
تبي كيف أعاقت الدولة العميقة يف مرص والعنف
حاولت فيها أن ّ
املفرط الذي ميارسه النظام عملي َة االنتقال الدميقراطي التي أطلقتها
ثورة يناير .وبتنا أمام تهديد يواجه النظام الحايل من جهتني ،عىل
الرغم من حمالته القمعية العسكرية :شبكات اإلرهاب املتنامية،
واالحتجاجات املتواصلة.
وجاءت املداخلة األخرية يف هذه الجلسة بعنوان "سلطة الدولة ما بني
التح ّول واالستمرار :أمننة الدميقراطية يف مرص وتونس" ألقاها أرنود
كورز ،وتناول فيها مسألة تعزيز إسرتاتيجيات األمن القومي يف الرشق
األوسط وشامل أفريقيا يف مواجهة التهديدات املتزايدة لتنظيم الدولة
اإلسالمية .وحلل الباحث العالقات بني الدولة واملجتمع يف مرحلة
ما بعد الربيع العريب ،انطالقًا من دراسات عيانية يف تونس ومرص؛
حيث يخضع املجتمع املدين يف كال البلدين لترشيعات قمعية باسم
األمن القومي ،األمر الذي يطرح السؤال التايل :ملاذا متثّل إسرتاتيجية
أمننة عمليات االنتقال الدميقراطي رض ًرا عىل تعزيز االستقرار والسالم
املستدام؟ يناقش الكاتب باإلحالة إىل مفهوم املرونة؛ أي مفهوم
التعايف الرسيع من الصعوبات ،ال سيام املستخدم يف دراسات التنمية
املرتبطة بالكوارث الطبيعية ،عواقب السياسات القمعية التي متارسها
الحكومات التونسية واملرصية عىل املجتمع املدين .وبنا ًء عىل تحليل
املحتوى اإلخباري لوسائل اإلعالم اإللكرتونية الذي يتناول رسدية
يتوصل الباحث إىل أنّه عىل الرغم
االنتقال الرسمية يف مرص وتونسّ ،
من كون تلك السياسات تهدف إىل السيطرة عىل املجتمع عن طريق
زرع الخوف داخله ،فإنّها تشكّل أيضً ا عامل استقطاب للفعاليات
االجتامعية املختلفة.

التحول الديمقراطي :مقاربات
وأسئلة
ناقشت الجلسة الالحقة "التحول الدميقراطي :مقاربات وأسئلة"،
ورأسها باسل صلوخ .ق ّدم محمد باسك منار الورقة األوىل فيها بعنوان
"قراءة يف التجربة الدستورية والسياسية يف املغرب :بعد خمس
سنوات عىل الثورات العربية" .تناول فيها الباحث التجربة الدستورية
والسياسية يف املغرب بعد الثورات ،وبحث ما عرفه املغرب من
أحداث دستورية وسياسية بعد احتجاجات حركة  20فرباير ،وقال إ ّن
يغي القواعد الرئيسة يف النسق ،ما يؤدي إىل تغيري يف
التغيري البنيوي ّ
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النسق ،أو تغيري النسق نفسه .لكن الحراك املغريب مل يصل إىل ح ّد
التغيري البنيوي ،وما تحقق ال يخرج عن دائرة التغيري يف التوازنات
الذي قد يتضمن بعض التحوالت يف مواقع الفاعلني من دون املساس
بالقواعد الجوهرية الشتغال النسق ،ما يصب يف نهاية املطاف يف
استمرار النسق وتج ّدده.
ثم ق ّدم سيدي موالي أحمد عيالل ورقة تحت عنوان "العملية
الدميقراطية يف املغرب وإشكالية الفاعلية :حركة شباب  20فرباير
منوذ ًجا" ،قال فيها " :لقد تطلّب التحقيق السوسيولوجي للحركة
االحتجاجية املوسومة :حركة شباب  20فرباير التمييز بني أربع مراحل؛
انطلقت األوىل من "مرحلة املجهولية" التي اتسمت بربوز أسامء
مستعارة يف صفحات فيسبوكية جذبت فئة الشباب للتوقيع عىل
جدرانها بني ٍ
مؤيد ومعارض ،وانتقلت من ثم إىل "مرحلة االنتشارية"
التي دعمت الحركة بأتبا ٍع مؤيدين من مختلف فئات املجتمع
املغريب وتوجهاته السياسية ،متهي ًدا ملحاوالت االحتضان والتضامن ،بل
وحتى االستغالل يف بعض األحيان .أ ّدت هذه الجدلية إىل "مرحلة
فضل
انقسامية" ظهرت فيها حركات متعددة األبعاد واالنتامءات ً
عن الحركة األصل التي مل تتوقف عن املرور إىل "مرحلة املواقف
واملواقف املضادة".
وتح ّدث جــورج فهمي عن "األزهــر ودعــم الدميقراطية يف مرص
( ")2015-2011ساعيًا إىل اإلجابة عن سؤال" :هل يتوافق اإلسالم
والدميقراطية" ،من خالل الرتكيز عىل مؤسسة األزهر األعرق يف مرص
للتعليم الديني ،وتحليل مواقف األزهر من الدميقراطية.
ختم هذه الجلسة أنطونيو مارتني بوراس-غوميز بورقة عنوانها
"القانون الدستوري لالنتفاضة العربية" ،قال فيها إ ّن الثورات العربية
نجحت يف إطالق عملية تغيري الدساتري وإصالحها ،عىل الرغم من أ ّن
ذلك استغرق وقتًا طويال ،مالحظًا تشاب ًها كب ًريا يف العديد من بنود
دساتري مرص وتونس واملغرب ،ما يعني أ ّن استلها ًما حصل ما بني
تلك الدول .وحاول الباحث توضيح مدى تأثري املواقف األيديولوجية
السائدة والقوى التاريخية يف صوغ فقرات دستورية محددة (مثل
االعرتاف بدستورية دولة الرفاه االجتامعي ،أو إعالن اإلسالم بوصفه
أحد املكونات البارزة للهوية الوطنية واملصدر األول للترشيع) .كام
أملح إىل الخصائص اإلقليمية التي تشري إىل إمكانية قيام منوذج تو ّجه
دستوري عريب ملا بعد الثورات.

العدد ١٨
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تجارب النشطاء
يف مساء اليوم الثاين ،وعىل هامش أعامل املؤمتر ،وبخالف باقي
الجلسات ،شهد املؤمتر جلسة ض ّمت نشطاء شاركوا يف الثورات
العربية يف دول الربيع العريب املختلفة ،ق ّدموا تجاربهم ونجاحاتهم
وإخفاقاتهم .وقد أدار الجلسة فواز طرابليس .بدأ عبد الرحمن منصور
من مرص الذي قال إنّه شارك يف الثورة أل ّن ذلك كان ال بد منه وكانت
هناك فرصة تاريخية وحاسمة للخروج عىل نظام مبارك ،ورأى أ ّن
الثورة نجحت يف إدخال مواطنني عاديني غري فاعلني وفئات مهمشة
إىل املعادلة السياسية ،ومع الوقت سيُنتج ذلك حركة دميقراطية .أ ّما
الناشط التونيس األمني بوعزيزي ،فلم يوافق عىل القول إ ّن الثورة
كانت ثورة شباب ،بل الفئة األكرب عىل األرض كانت من الشباب،
واملدينة التي انطلقت منها الثورة هي مدينة فالحني ،وحرق
البوعزيزي نفسه مل يكن معجزة ،إنّ ا كان هناك مشهد سيايس شبه
محطم ينظّم عرشات االعتصامات يف الواليات واملحافظات ،وكانت
أجهزة األمن ال تتحرك ألنّها تعرف أ ّن هناك احتقانًا .وقال الناشط
السوري الوليد يحيى الذي كان صحفيًا يف العراق ،إ ّن الشعارات
بدأت مطلبية وكان صوغها راق ًيا ج ًدا ،وتسيست بالتدريج تحت وطأة
عنف النظام الذي أسهم يف تحويلها إىل مسلّحة .أ ّما الناشط اليمني
بشعب مكث أكرث من عام يطالب بالحرية
جامل امللييك فلم يسمع
ٍ
والكرامة والعيش الكريم وبطريقة سلمية كام فعل الشعب اليمني.
ور َوت مجد الرشبجي تجربة اعتقالها يف سورية ،وتع ّرضها للتعذيب
من دون استجواب ،وأكّدت أ ّن السلطة يف املعتقل تخاف الناشطني
السلميني أكرث بكثري من الناشطني املسلحني .بينام قال الناشط املرصي
محمد شمس إ ّن الثورة يف مرص مل يكن فيها إسرتاتيجية عنفية أو
تفكري يف العنف عىل الرغم من وجود بعض العنف عىل هامش
حوادث الثورة .يف املقابل ،قالت الناشطة والصحافية السورية دميا
ونوس إنّه يجب تفكيك أجهزة النظام السوري بالكامل مبا فيها
الجيش واملخابرات ،وليس األسد فقط.

هل يمكن إسقاط النظام
والدولة ال تزال قائمة؟
كان ختام اليوم الثاين من املؤمتر مع جلبري األشقر الذي ق ّدم محارضة
بعنوان" :هل يستطيع الشعب إسقاط النظام والدولة ال تزال قامئة؟
تأمل يف املعضلة الرئيسة لالنتفاضة العربية" ،استعاد فيها التمييز

كانون الثاني  /يناير ٢٠١٦

الفيربي بني الدولة املرياثية والدولة الحديثة ،ورأى أ ّن هذه األخرية
تفصل بني األجهزة واألشخاص الذين ميارسون السلطة يف حني تع ّد
خاصا للحكام .وأشار األشقر إىل أ ّن يف منطقتنا من العامل
األوىل ملكًا ً
أكرب تركّز للدول املرياثية سواء يف امللكيات أو يف الجمهوريات التي
تح ّولت إىل "جملك ّيات" .وميزة الدولة املرياثية هي بناء أجهزة موالية
أي محاولة إلسقاط النظام تؤدي إىل صدام دموي.
والء ً
كامل ،ما يجعل ّ
وأشار األشقر إىل أ ّن االنتفاضات مل تنطلق يف هذا النوع من البلدان،
بل يف مرص وتونس ،وميزتاهام أنّهام بلَدان "نيو مرياثيني" يقعان
يف منزلة بني املنزلتني ،فال هام دولتان مرياثيتان ،وال هام حديثتان
باملعنى القانوين والدميقراطي ،لك ّنهام تتميزان عن سورية وليبيا بأ ّن
لجهاز الدولة استمرارية ،ومل يقم الحكام بإعادة تركيبه عن بكرة أبيه
كام حدث يف سورية وليبيا .وهذا ما سمح يف مرص وتونس بإسقاط
النظام وبتمييز هذا النظام عن الدولة ،األمر الذي مل يكن ممك ًنا يف
سورية وليبيا بطريقة سلمية .وإلسقاط النظام من دون انهيار الدولة،
اقرتح األشقر إسرتاتيجية تقوم عىل الهيمنة املضادة من داخل جهاز
الدولة بهدف تغيري النظام من دون انهيار الدولة .وهو يرى أ ّن هذا
وتشخيصا آلليات
وتكنيسا لألوهام،
تشخيصا دقيقًا للنظام،
يتطلّب
ً
ً
ً
النظام وأدواته داخل الدولة ،وتوحيد القاعدة االجتامعية من أجل
عدم ذهاب القوى املرشحة للثورة إىل الطائفية والقبلية.

تحديات الربيع
بدأ اليوم الثالث مبحارضتني عامتني؛ ألقى األوىل الناشط املرصي خالد
العيل من مرص ،وحملت محارضته عنوان "التحديات التي تواجه
الربيع العريب" ،وقال فيها إ ّن املنطقة مت ّر بوضع إنساين عبثي ومرعب
ليس له ما يربره" ،فأطراف الرصاع انجروا إىل ما أنتج موجة من
اللجوء علينا البحث يف حلول جذرية لها ،ومعالجة تداعياتها" .وأكّد
العيل انحيازه إىل الرأي القائل إ ّن الثورات مل تتوقف ،وإ ّن التحركات
الجامهرية ستنفجر ثانية .وقال العيل إ ّن تسمية "املرحلة االنتقالية"
خاطئة ألنّها مرحلة تأسيسية تنقل البالد من مرحلة الثورة إىل مرحلة
تثبيت الشعارات ،بينام رأيناها مرحلة وأد لشعارات الثورة.
أ ّما املحارضة الثانية فق ّدمها أحمد دالل ،بعنوان "الالهوت السيايس
محل األمل يف ثورات
حل ّ
لتنظيم داعش" ،بدأها بالقول إ ّن الخوف ّ
جسد هذا الخوف بوصفه قوة ثورة
الربيع العريب ،وإ َّن داعش ّ
مضادة ،وتط ّرق إىل عدم دقة ترجمة "ثيولوجيا" بـ "الهوت" يف
السياق اإلسالمي .ورأى أ ّن لدى داعش رسدياته الثيولوجية السياسية

تقارير
تقرير مؤتمر "خمس سنوات على الثورات العربية :عسر التحوّ ل الديمقراطي ومآالته"

دلل بعد ذلك إسالمية
التي تبني وتشكّل تدخالته يف العامل .وتناول ّ
داعش وأشار إىل أنّه ال ميكن إنكارها ،مبيّ ًنا يف الوقت ذاته أ ّن االنتامء
يجسده
إىل اإلسالم هو أم ٌر ّ
محل جدال ونزاع ،وأ ّن إسالم داعش ّ
مسلمون مح ّددون ال يشاركهم جميع املسلمني ِق َيمهم وفهمهم.
والتفت الباحث بعد ذلك إىل الطرائق واملفاهيم التي يستخدمها
داعش :مامرساته النوعية أيديولوج ًيا وسياس ًيا وعسكريًا ،واقتصاداته،
وعالقاته مع املجموعات األخرى ،واستخدامه التقنية ومنتجات
الحداثة ،واستخدامه العنف .وحاول أن يستشف مرشوع داعش من
مرجعياته وإصداراته مثل أعامل أيب مصعب السوري ولسان حاله
وتوصل
"دابق" ،وكتب مثل "إدارة التوحش" و"املذكرة اإلسرتاتيجية"ّ .
يف النهاية إىل أ ّن لداعش مرشو ًعا ،نقده ليس يس ًريا ،إذ ال يكفي نقد
تبي الثيولوجيا السياسية التي أقامتها
العنف والقسوة ،وال ب ّد من ّ
معي.
ول َوتها باتجاه ّ

مأزق التحول الديمقراطي
أعقب هاتني املحارضتني جلستان متوازيتان؛ ُعقدت أوالهام تحت
عنوان "من الثورة إىل مأزق التح ّول الدميقراطي" ،وترأّسها سعود
املوىل .ق ّدم رميوند هينيبوش الورقة األوىل فيها ،وكانت بعنوان "يف
تفسري املسارات والتطورات املتباينة لالنتفاضات العربية وفهمها يف
سورية ومرص وتونس" .وقد حاول فيها الباحث مقاربة التن ّوع ما
بعد الثورات العربية سوسيولوج ًيا تاريخ ًيا ،حيث قال إ ّن االنتفاضات
العربية متخضت عن مسارات متباينة .وميكن للمرء ،من حيث
املبدأ ،متييز الدول وفقًا لبعدين .1 :مستوى متاسك الدولة ،وقد أ ّدت
االنتفاضات يف هذا املنحى إىل إضعاف دو ٍل عديدة ،أسفرت يف حاالت
عدة منها عن "دولة فاشلة" (ليبيا ،واليمن ،وسورية) .2 .ميكن متييز
الدول املتامسكة وفقًا للحكم ،والذي بدوره يختلف وفقًا لبعدين:
مستوى نزاع النخبة ،ومستوى اندماج الجامهري ،مع وجود أربعة
مناذج ممكنة لنظام الحكم :مستوى متدنٍ من نزاع النخبة واالندماج
الجامهريي (استبدادي)؛ ومستوى عا ٍل يف كليهام (حكم تعددي)؛
وتدن االندماج الجامهريي
وحالتني هجينتني :متاسك شديد للنخبة ّ
(حكم أقلية ليربالية)؛ ومتاسك ضعيف للنخبة وارتفاع االندماج
الجامهريي (استبدادي تعددي) .وقد أ ّدت االنتفاضة يف تونس فقط
إىل حكمٍ تعددي .واتّبعت مرص صيغة هجينة لكن يف مسا ٍر متغريٍ،
أول نحو حكم تعددي ،لك ّنها عكست االتجاه يف استعادة
فاتجهت ً
كبرية للنظام القديم يف ظل نظام السييس ترافقت مع تقلّص النزاع
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(وزيادة القمع مقارنة حتى بفرتة مبارك) ،متضم ًنا ذلك جز ًءا كب ًريا
من الشعبية يف قاعدة مؤيديه .وعليه ،متثّلت املسارات املختلفة
الثالثة يف كلٍ من سورية (دولة فاشلة) ،ومرص (نظام هجني) ،وتونس
(حكم تعددي).
جاءت املداخلة الثانية ملراد املهني ،وحملت عنوان "القوى الثورية
يف مواجهة التح ّول الدميقراطي :قراءة سوسيو  -سياسية للمثال
وتبي أ ّن
التونيس" ،تتبّع فيها تط ّور الثورة التونسية ولحظاتها البارزةَ َّ .
رصا عىل الدستور والربملان ج ّراء
التح ّول الدميقراطي كان شكل ًّيا مقت ً
توافقات جرت عىل حساب الثورة.
ألقى بعده أحمد إدعيل من املغرب مداخلة بعنوان "التحول
الدميقراطي يف اليمن وليبيا :بحثٌ يف أسباب اإلعاقة" ،رأى فيها أ ّن يف
البلدين مسرية ّ
متعثة مل تؤسس ملرحلة جديدة أفقها الحرية.
وأخ ًريا ألقى محمد عزت رحيّم من مرص مداخلة عنوانها "خمس
سنوات عىل الثورةٌ :
مجال عا ّم جديد يف مرص؟" ،تساءل فيها أين نقف
اآلن من النقطة التي بدأت منها الثورة؟ وقد حاول الباحث اإلجابة
من خالل أربعة موضوعات :عالقة الدولة  -املجتمع قبل الثورة
وبعدها وانتقالها من دولة فوق املجتمع إىل الحرية التامة والسيولة
البالغة طيلة  ،2011ثم العودة إىل محاولة السيطرة عىل املجتمع
والرجوع إىل البداية؛ واملجال العام يف فرتات التحول والثورات الذي
يحدث فيه الرصاع بني الدولة واملجتمع ويختلف باختالف األنظمة
السياسية سلطويّ ًة كانت أو شموليّ ًة أو دميقراطية؛ ورمزية البعد
املكاين وعالقة املكان بالهوية؛ واملجال العام االفرتايض وتجلّياته وأثره،
خصوصا اإلنرتنت بوصفها وسيلة للحشد والتعبئة ومصد ًرا لألخبار
ً
وفضا ًء للنقاش وتبادل الخربات.
ترأّس حازم األمني الجلسة املوازية ،وكانت املداخلة األوىل فيها لكلٍ
من ليىل قبالن وعمرو قطب اللذين ق ّدما ورقة مشرتكة حملت
عنوان "التحالف بني القوى العلامنية واإلسالمية يف مرحلة ما بعد
الثورة :حالتا مرص وتونس" ،وحاوال فيها التع ّرف إىل التعاون والتفاعل
بني قوى املعارضة العلامنية واإلسالمية ،يف كلٍ من مرص وتونس يف
مرحلة الثورة وما بعدها ،وإجراء مقارنات ومفاضالت بينهام .وخلص
تقييم الباحثَني للخيارات التي اعتمدها اإلخوان املسلمون يف مرص
والنهضة يف تونس إىل أنّها كانت مرتبطة ارتباطًا عميقًا بعوامل
تاريخية واجتامعية وسياسية وفروق دقيقة يف املشهد السيايس لكال
وبي منوذج التحالفات بني هاتني املجموعتني أنّها تتوقف
البلدينّ .
عىل عالقتهام السابقة مع الدولة العميقة والتهديد املحسوس من
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زمر مختلفة ،والهوية االجتامعية والسياسية لكال البلدين .ولقد
أ ْملت هذه العوامل عملية انتقالية لتونس أعطت طاب ًعا مؤسسيًا
ملستنقعات املعارضة من خالل تعددية ميّالة إىل الرصاع ،عىل العكس
أي فرصة للتعبري الدستوري ،ما
من مرص التي مل تُ نح الخالفات فيها ّ
أ ّدى إىل األزمة السياسية التي ما زلنا نشهدها اليوم.
ثم ق ّدم عبد الوهاب األفندي ورقة بعنوان "حالة مناعة مرت ّدة:
تجليات املرض العريب يف تنازعات ما بعد الربيع العريب" ،قال فيها
إنّه مع اندالع ثورات الربيع العريب ،مل تكن الضحية هي األنظمة
املتداعية وحدها التي انهارت مثل بيوت العنكبوت ،بل كذلك كثري
من النظريات السياسية التي ق ّدمت لتفسري الواقع السيايس العريب،
بخاصة "التفسري الثقايف" للتخلف الدميقراطي الذي ارتفعت أسهم
املر ّوجني له بعد سقوط جدار برلني .وقد خلف هذا التفسري التعليل
التنموي الذي ساد يف إطار نظرية التحديث ومشتقاتها يف الفرتات
السابقة ،وكان أكرث من ر ّوج له املسترشقون ،وتابعهم يف ذلك مفكرون
فسوا التخلّف الدميقراطي العريب بالدين ،أو يف أضعف
عرب كرثّ ،
ٌ
اإلميان بـ "الثقافة السياسية العربية" املشبعة عند البعض بـ "األبوية"
أو "القبلية" .وسعى األفندي إىل تقديم إجابة أولية عن هذا السؤال؛
بطرح فرضية إصابة الجسم السيايس العريب مبرض "املناعة املرتدة".
وق ّدم الحسن بن النجيم "قراءة حول عرس التغيري داخل الفضاء
العريب" ،تضمنت تأمالت نقدية – تاريخية يف عرس التح ّول داخل
الفضاء العريب .وقف الباحث عىل طبيعة العالقة الرابطة بني اآلمال
املعلّقة عىل هذا الحراك والواقع التاريخي الذي فرض متثّالته عىل
األفراد والجامعات ،بعد خمس سنوات من انطالق الحراك ،وناقش
أه ّم العراقيل التي تقف أمام التغيري والتح ّول .وهي عوامل تاريخية،
يف رأيه ،تتلخص يف ما يس ّميه "إشكالية الفهم التاريخي"؛ انطالقًا من
اإلشكالية املركزية التالية :كيف انعكس سوء الفهم واإلدراك العقيل
للثورة عىل جغرافية العقل العريب؟ عالج الباحث هذه اإلشكالية
مبقاربة تاريخانية ومن أربعة محاور رئيسة ومتكاملة؛ األ ّول ق ّدم
من خالله أوليات الفهم التاريخي للفضاء العريب .والثاين توقّف من
خالله عىل متثّالت الثورة يف الثقافة العربية  -اإلسالمية بحيث ناقش
املفهوم وتط ّوره ،ثم كيف استوعبت الذهنية العربية مفهوم الثورة.
ويف املحور الثالث ،حلّل الواقع العريب من خالل منطقني :أيديولوجية
الثورة ،وآفاق التغيري .وانتقل يف املحور الرابع واألخري ملناقشة مسألة
الطائفية بوصفها أيديولوجيا للراهن العريب مع إرهاصاتها التاريخية.
ثم ق ّدم جوهر الجمويس ورقة بعنوان "العنف السيايس املمنهج عرب
الشبكات اإللكرتونية ومعوقات التحول الدميقراطي يف بلدان الثورات
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العربية" ،ض ّمنها التساؤالت التالية :هل يشكِّل العنف املجتمعي
املندلع يف إطار العنف السيايس خاصية بنيوية من خصائص امل ُعاد
األهيل اإلريث ،وال س ّيام يف املجتمعات العربية املركَّبة الهويّة؟ وما أَثر
االستقطاب العلامين  -اإلسالمي يف عرس عملية التحول الدميقراطي،
وتعزيز ديناميات التفكك االجتامعي ،ومتييع الوفاق االجتامعي العام
أي علامنيني وإسالميني يكمنون
وأي علامنية أو ّ
يف مراحل التحول؟ ّ
يف هذا االستقطاب؟ وما آثار وسائل التواصل االجتامعي وحدودها؟
وهل هناك مبالغة مفرطة يف أدوار هذه الوسائل بحيث غدت كأنّها
بديل من العوامل االجتامعية  -السياسية الحقيقية يف اندالع حركات
االحتجاج والثورات؟ أم أ ّن دورها تقني تكمييل يف تبادل األفكار
وتواصلها وتسهيل عمليات التج ّمع؛ باملعنى السيايس للتجمع؟ وهل
يتخطّى هذا الدور حدود الوساطة التقنية؟

البنى التقليدية والتحول
الديمقراطي
الحقًا ،انعقدت جلستان متوازيتان أخريان ،تحت عنوان "البنى
التقليدية والتحول الدميقراطي"؛ ترأّس األوىل نارص ياسني .وق ّدمت
هبة رؤوف عزت الورقة األوىل فيها ،وكانت بعنوان "بني صحوة القبيلة
وسطوة املدينة :قراءة يف مشهد القرون الوسطى الجديدة" ،رصدت
فيها التحوالت التي قادت إليها إخفاقات الدولة يف العامل العريب،
وعجزها عن تحقيق مرشوع االستقالل ،وكيف أدى عجز الدولة عن
الوفاء ملنطقها وتحقيق السيادة الحقيقية عىل مناطقها ،إىل دميومة
منطق القبيلة حتى داخل مؤسساتها ،بل وداخل التنظيامت التي
نشأت ملعارضة الدولة ذاتها ،حتى يف الدول التي ال تعرف ظاهرة
القبلية السافرة .وبحسب عزت ،فإ ّن منطق القبيلة تسلل إىل
املؤسسات التي نوت الدولة بناءها عىل املسؤولية والال شخصنة.
ثم ق ّدم مازيار غيايب ورقة بعنوان "دول بال شعوب :الحرب األهلية
ونزوح السكان يف الرشق األوسط" ،درس فيها الحرب األهلية بوصفها
محاول إضافة مجموعة جديدة من مناذج التحليل
ً
مناذج للحكم،
إىل ميدان أدبيات ما بعد الربيع العريب التي تستهدف إعادة ترتيب
بدل من إضافتها.
التفاصيل يف قاعدة البيانات العلميةً ،
وق ّدمت ريهام خفاجي ورقة بعنوان "الهويات الفرعية يف املجتمعات
العربية ،الغياب املتوهم والحضور املؤمل" ،رأت فيها أ ّن ميالد الدولة
العربية عىل يد االستعامر جلب واق ًعا مشو ًها وسياسات كسيحة.

تقارير
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تقرير مؤتمر "خمس سنوات على الثورات العربية :عسر التحوّ ل الديمقراطي ومآالته"

وحلّت محلّها تحوالت حالية عسرية ميكن االنطالق منها نحو تغيريات
عميقة يف كنه العالقة بني الهوية والدولة العربية .وال تكاد تتعدد
السيناريوهات املتاحة للعالقة املرتبكة واملركّبة بني الطرفني؛ فإ ّما
التشظي /االنهيار أو التغيري /الدميقراطية .ويعني سيناريو التشظي/
االنهيار سيطرة الهويات الفرعية عىل مساحات سيادة الدول ،واخرتاق
حدودها باتجاه إعادة ترسيم قامئة عىل الرسدية الهوياتية .وبقدر
ما تفكك دولً  ،فمن املشكوك فيه إقامة بناء سليم عىل أنقاضها.
فالهويات بصورتها الحالية إقصائية ،وال ترنو نحو تعايش ب ّناء مع
محيطها الخارجي أو الداخيل .كام أ ّن سيطرة الدولة "املتوحشة" عىل
تصب يف السيناريو ذاته؛ فالنتيجة استقرار هش،
جامعاتها املحلية ّ
ورمبا حرب بال غالب ،كام ذكرت أ ّن سيناريو التغيري باتجاه دميقراطية
تشاركية هو وحده الذي يق ّدم محاولة لرأب صدع العالقة التاريخية
بني الهويات الفرعية والدولة.

املميزة ،ما يعني أن يكون لها دو ٌر حاسم يف تشكيل املشهد االجتامعي
والسيايس يف سورية ما بعد الرصاع.
بعد ذلك ،ق ّدمت رباب املهدي ورقة بعنوان "االنتقال الدميقراطي
وخواص الطبقة الوسطى العربية" ،رأت فيها أ ّن امله ّمشني هم الذين
ح ّولوا الحراك إىل ثورة ،وأ ّن "التح ّول الدميقراطي" ليس سوى منظور
ض ّيق َخطّي يتص ّور أ ّن املجتمعات تنشد الدميقراطية غاية مت ّر إليها
مبراحل مح ّددة .وتشبّه الباحثة ،يف ٍ
نقد لفكرة التحول الدميقراطي،
هذا األخري بأنّه ،حني يُتَّخذ منظو ًرا يُنظر منه إىل الثورات العربية،
أشبه بخرم إبرة ننظر منه إىل زلزال كبري .فالتح ّول الدميقراطي مل
يكن هدف الثورات ،ومن خرجوا يطالبون بالحرية والكرامة والعدالة
كانت الدميقراطية بوصفها نظا ًما بالنسبة إليهم أداة وليست غاية.
قـ ّدم عــادل الرشجبي الورقة األخــرة يف هذه الجلسة ،وحملت
عنوان "التكوينات االجتامعية وتداعياتها عىل الثورة اليمنية:
القبيلة والطائفة".

ترأّس الجلسة األخرى شارل حرب .وشارك فيها نعيم شلغوم بورقة
حملت عنوان "تأثري السياق االجتامعي يف مسار التحول الدميقراطي
ظل تحوالت الحراك العريب الراهن :قراءة سوسيولوجية يف واقع
يف ّ
التجربة الجزائرية" ،تساءل فيها عن األسباب التي أبقت الجزائر
ميسه الربيع العريب ،إذ أوضح أ ّن عرس التح ّول الدميقراطي
استثنا ًء مل ّ
يف الجزائر يف ظل فشل الربيع العريب يف إحداثه ،له تفسريات
سوسيولوجية؛ منها أ ّن هذا الربيع مل يصل إىل درجة املطالبة باالنتقال
الدميقراطي ،بحسب الباحث .وهذا ما يظهر يف طغيان الطابع
املطلبي وغياب الشعارات والرموز السياسية عنه ،ما أ ّدى إىل سهولة
احتوائه من جانب النظام السيايس منته ًجا بذلك سياسة رشاء السلم
االجتامعي ،وباعتامده خطابًا زاوج بني الشعبوية والتخويف ،قام من
خالله بتقديم صورة منطية حول سلبية التغيري والتحول الدميقراطي
الذي ال ينتج إال الفوىض وعدم االستقرار ،ما جعل املجتمع يتخوف
من اللجوء إىل التغيري خشية تكرار سيناريو العرشية السوداء.

كانت الجلسة األخرية للمؤمتر تحت عنوان "مسارات الثورات العربية:
االستقطابات اإلقليمية والدولية" ،وترأّسها رامي خوري .ق ّدم يارس
جزائريل الورقة األوىل فيها بعنوان "احتواء الثورات العربية والحفاظ
عىل النظام الدويل" ،تح ّدث فيها عن سياسة االحتواء التي تب ّناها
بعض القوى الدولية تجاه الثورات العربية ،والتي كث ًريا ما تؤدي إىل
نتائج عكسية؛ بحسب الباحث الذي رأى أ ّن سياسة االحتواء قادت
إىل إفشال الثورات العربية ،غري أ ّن هذه السياسة ولّدت فراغًا استغلّه
داعش ليؤسس كيانًا ميثّل خط ًرا عىل الجميع.

ق ّدم عصام الخفاجي الورقة الثانية تحت عنوان "مدن وبلدات
ومه ّمشون يف السباق إىل دمشق" .وقد حاول فيها الخفاجي تجاوز
ثنائية س ّني  -علوي ،وكذلك التفسري الطبقوي ،ليسلط الضوء عىل
الطريقة التي تفاعلت بها الجامعات االجتامعية /املحلية املختلفة
داخل سورية مع الثورة .ورأى الباحث أنّه مع تزايد عسكرة الحرب
اضطلعت مجموعة قوية بدو ٍر قيادي يف الرصاع ،وهي الطبقات
امله ّمشة وامله ّجرون الجدد الذين يعيشون يف األحياء الفقرية عىل
كل واحــدة من هذه الجامعات
أط ـراف املــدن الكربى .وتتميز ّ
بدينامياتها وتصوراتها الخاصة عن األزمة ،ولدى كلٍ منها أهدافها

ثم ق ّدمت فيليسيا براتو وفؤاد بوزين الدين مداخلة مشرتكة بعنوان
"التهديدات الخارجية لالنتفاضات العربية :مفارقات بني رؤى العامل
املستقر وغري املستقر" ،قاما فيها بدراسة األوضاع االجتامعية والسياسية
املوضوعية للدول العربية ،ثم ناقشا عىل ضوئها املعتقدات واملواقف
السياسية للجامهري العربية .وباستخدام املؤرشات الوطنية لتوضيح
النقاط املطروحة ،اتفق الباحثان عىل أ ّن الدول الهشّ ة هي ظاهرة
معقدة ،ترتافق مع وجود العديد من الجهات السياسية الفاعلة يف
مستويات عدة ،وتقيّد محدود بالقانون واملامرسات الرسمية ،وفرص
اقتصادية ضحلة ،وبنية تحتية غري مؤهلة ،وتدخّل خارجي واسع

الربيع العربي واالستقطاب
اإلقليمي والدولي
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النطاق .وتؤدي هذه العوامل إىل انعدام الثقة النفسية والشعور
بالتهديد وعدم اليقني والنفور من التدخّل الخارجي ونشوء مشاعر
معقدة حيال االنتفاضات العربية ،أوضحت عن طريق البيانات
املستمدة من عدة مسوحات أجريت مؤخ ًرا يف بعض الدول العربية.
أتت بعد ذلك مداخلة مورييل أوزبورغ "االتحاد األورويب يف الرشق
األوسط وشامل أفريقيا :املتف ّرج العاجز والدور غري الف ّعال يف نرش
الدميقراطية أو تحقيق االستقرار" التي رأى فيها أنّه يف عام 2011
تب ّنى سياسيون ودبلوماسيون ووسائل إعالم ورأي عام يف أوروبا
سخي
بحامس ما س ّمي بالربيع العريب .وتع ّهد االتحاد األورويب بدعمٍ
ّ
لعمليات التحول التي بدأت يف املنطقة عرب نهج ثاليث األبعاد يجمع
بني الدعم املايل ،وقابلية الوصول إىل األســواق ،وتزايد يف سهولة
الحركة ،ومن خالل تفعيل سياسة الجوار األوروبية أيضً ا .ومع ذلك،
فإ ّن األوروبيني ،مثل أطراف أخرى ،مل يرقوا إىل مستوى وعودهم.
فعىل خلفية انحدار الرشق األوسط وشامل أفريقيا إىل مستويات غري
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مسبوقة من الفوىض والعنف ،تضاءل دور االتحاد األورويب ودوله
بدل
األعضاء إىل ح ّد أن تصبح متفرجة ،متعاملة مع أعراض األزمات ً
فضل عن تشكيلها.
من التأثري يف مسار التطوراتً ،
أ ّما املداخلة األخرية يف الجلسة ويف املؤمتر ،فكانت لناتاليا برنكوفا،
تحت عنوان "املقاربة الروسية للفاعلني غري الحكوميني يف املرشق
العريب خالل الربيع العريب" ،قالت فيها إنّه عىل الرغم من الشكوك
األولية تجاه الربيع العريب يف بداية االنتفاضات ،فإ ّن روسيا مل تر
أي تهديد ملصالحها ،بيد أ ّن سياستها يف ذلك الوقت كانت منفعلة
ّ
أكرث منها فاعلة .ومع ذلك ،فإ ّن تخ ّوف روسيا من إمكانية تكرار
السيناريو الليبي يف جميع أنحاء العامل العريب وضعها يف طرف اإلبقاء
عىل الوضع الراهن عىل الساحة الدولية .وتناولت الباحثة نهج روسيا
وتغي سياسة
حيال منظامت غري دولتية ،مثل حزب الله وحامسّ ،
روسيا يف الرشق األوسط وموقفها من الربيع العريب ،مع اإلشارة إىل
أ ّن موسكو ت ُبدي ارتيا ًحا أكرب عند التعامل مع الدول والحكومات.

يعلن معهد الدوحة للدراسات العليا عن
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علم االجتماع واألنثروبولوجيا
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ماجستير تنفيذي في اإلدارة العامة
السياسات العامة
اقتصاديات التنمية
ماجستير تنفيذي في اإلدارة العامة والسياسات
مركز دراسات النزاع والعمل اإلنساني
إدارة النزاع والعمل اإلنساني
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صـدر حديـ ًثا

المؤلف :مجموعة مؤلفين.

األزمة األوكرانية وصراع الشرق والغرب:
جذور المسألة ومآالتها

ً
صفحة من القطع
يضم كتاب "عشر سنوات هزّت العالم :عقد على احتالل العراق 784( "2013-2003
الكبير) الصادر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،خالصة األوراق والشهادات التي
ُق ّدمت للمؤتمر الذي عقده المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات على مدى يومين في العاشر

والحادي عشر من نيسان /أبريل  ،2013وقد تضمن جدول أعماله شهادات شخصيات ساهمت ،على
يقدمها هذا الكتاب في القسم
نحو أو آخر ،في الح َدث من مواقعها المختلفة ،منها
ّ
ست شهادات ّ
ً
عالوة على ً
ً
باحثا بحثوا في الخلفيات والتداعيات
قدمها أربعة وعشرون
الرابع،
رؤى أكاديمية بحثية ّ
َ
ّ
انطلقا
تمخض عنها الغزو واالحتالل اللذان
الداخلية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية التي
ِّ
تم التخطيط لها في وقت مبكر.
لينفذا سياسات َّ

دعوة للكتابة
تدعو دورية "سياسات عربية" األكاديميين والباحثين وسائر الكتّاب المهتمين بشؤون
السياسات للكتابة على صفحاتها .تقبل الدورية األبحاث النظرية والتطبيقية
المكتوبة باللغة العربية ،كما تفتح صفحاتها ً
أيضا لمراجعات الكتب ،وللحوار الجاد
حول ما ينشر فيها من موضوعات .تخضع كل المواد التي تصل إلى "سياسات
عربية" للتحكيم من جانب مختصين من األكاديميين .ولذلك تتوقع هذه الدورية ممن
ّ
المحكمون من مالحظات .فاتباع التقاليد
يكتبون إليها االلتزام بمعاييرها ،وبما يبديه
المؤسسيّة ،على محدوديتها ،هو الذي يسمح بتراكم التّجربة واحترام
العلمية
ّ
المعايير العلميّة ،وضمان جودة المادة التي تصل إلى القراء .تهدف هذه الدورية إلى
التضحية
أن تكون طيّعة الفهم لدى المختصين وغير المختصين من القراء ،من دون
ِ
برصانة المضمون.

ترسل كل األوراق الموجهة للنشر باسم رئيس التحرير على العنوان اإللكتروني الخاص بالمجلة

siyasat.arabia@dohainstitute.org

قسيمة االشتراك

االسم
العنوان البريدي
البريد اإللكتروني
عدد النسخ المطلوبة
طريقة الدفع

تحويل بنيك
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