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 إخالء مسؤولية

تعكس هذه الورقة تحليالت المؤلف وآراءه، وال ينبغي أن ُتنسب وجهات النظر  واآلراء الواردة 
فيها  إلى مركز الُمجدد للبحوث والدراسات، ويعد المؤلف وحده مسؤواًل عن أي أخطاء ترد 

فيها.



4

تاريخ  النشر 

2021

المراجعة والتدقيق اللغوي

وسام قدور

مركز المجدد للبحوث والدراسات

بشاك شهير – إسطنبول – تركيا 
 https://almojaded.com/

الناشر 

مركز المجدد للبحوث والدراسات

المؤلف 

د.عـبد الـحق دحمــان

عنوان الدراسة بالعربية 

االستبداد الدائم في العالم العربي:

بين القابلية للثورة والقابلية 
لالستدامة



5

 مقدمة
 أوجــدت التحــوالت السياســية العربيــة تحديــا للعلــوم االجتماعيــة بأدواهتــا ومناهجهــا 
وتفرعاهتــا، خاصــة علــم األنثروبولوجيــا، وعلــم اجتمــاع الثــورة، التي درســت المجتمعــات العربية، 
وخلصــت إلــى أهنــا مجتمعــات تقليديــة ولها مناعــة من الثــورات، بالتالي فهــي بعيدة عــن أي احتمال 
للتغييــر. وطــرح يف هــذا المقــام العديــد مــن األســئلة حــول االســتعصاء الديمقراطــي مــن قبيــل؛ لماذا 
انتقــل اآلخــرون إلــى الديمقراطيــة، وتأخــر العــرب))). إلــى أن جــاء االنفجــار الكبير)))، والــذي أثبت 
حجــة إلدوارد ســعيد عندمــا حاجــج بأنــه ال توجــد حضــارة أو ثقافــة بــدون ميكانيزمــات اإلصــاح 
الداخلــي التــي يمكــن أن توفــر للنــاس خيــارات بديلــة عــن الواقــع الســلطوي. هــذا ما دفــع غريغوري 
غوز الثالث يف دراســته إلى طرح ســؤال:   “لماذا أغفلت دراســات الشــرق األوســط الربيع العربي؟”)))
كانــت حالــة الركــود االســتبدادي الطويــل الــذي عاشــته المنطقــة العربيــة منــذ فــرة طويلــة، بحاجــة 
ــق  ــبات العمي ــة الس ــن حال ــة م ــعوب العربي ــاظ الش ــة، إليق ــا الحاج ــة تقتضيه ــرارة أو صدم ــى ش إل
واالرهتــان إلــى الوضــع القائــم، فكانــت اللحظــة التــي قــام فيهــا البائــع المتجــول محمــد البوعزيــزي 
ــب  ــه فحس ــادرة عربت ــبب مص ــس بس ــن، لي ــارورة بنزي ــده بق ــراق جس ــد بإح ــيدي بوزي يف شــوارع س
ــا  ــكل خط ــة تش ــإن األنف ــرقيا، ف ــاً ش ــه رج ــرطية، فلكون ــد ش ــى ي ــا عل ــي تلقاه ــة الت ــا الصفع وإنم
ــاين ))0)  ــون الث ــوم 4 كان ــه ي ــاة. وبوفات ــى الحي ــوت عل ــه الم ــى لنفس ــه، فارتض ــبة ل ــرًا بالنس أحم
دشــن موجــة مــن المظاهــرات الثوريــة بــدأت بتونــس رافعــة الشــعارات المطالبــة بالعدالة والمســاواة 
ــت  ــى أن وصل ــئ إل ــي ومفاج ــكل راديكال ــعارات بش ــورت الش ــا )تط ــعت أفقي ــة، وتوس االجتماعي
إلــى المطالبــة بإســقاط النظــام( وعموديــا )شــملت أغلــب الــدول العربيــة(، لتبيــن أنــه ليــس هنــاك 
ضميــر جمعــي عربــي وحســب، وإنمــا هنــاك مشــرك ســائد بيــن العالــم العربــي؛ وهــو االســتبداد، 
فمقتضــى ذلــك أن الموجــة البــد أن تكــون عابــرة للحــدود الوطنيــة. لتدحــض بذلــك الحجــة التــي 
رفعتهــا األنظمــة يف تلــك اللحظــة، مفادهــا أن مصــر ليســت تونــس، وأن ليبيــا ليســت مصــر أو تونــس، 
وأن ســوريا ليســت اليمــن أو مصــر أو تونــس وهكــذا، فلــم تســتثني الموجــة أي مــن هــذه األنظمــة؛ 
لتبيــن االفــراء الزائــف بشــأن خصوصيــة كل نظــام؛ بــأن أســقطت أربعــة أنظمــة، مــع هتديدهــا 

))) أمحمد مالكي وآخرون، لماذا انتقل اآلخرون إلى الديمقراطية وتأخر العرب، )بيروت: مركز الدراسات الوحدة العربية، 009)(.
))) أمحمد مالكي، االنفجار العربي الكبير يف األبعاد الثقافية والسياسية، )الدوحة: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، ))0)(.

(3) F. Gregory Gause3, “ Why Middle East Studies Missed the Arab Spring: The Myth of Authoritar-
ian Stability”, Foreign Affairs, Vol. 90, no. 4, (July- August 2011).
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لمســتقبل أنظمــة أخــرى ال زالــت مســيطرة علــى مقاليــد الحكــم.   إال أنــه وبعــد عشــر ســنوات عمــا 
ســّمي بـــ »الربيــع العربــي«، يبــدو أن المنطقــة العربيــة ال زالــت تــراوح مكاهنــا، مــن حيــث أن نفــس 
الممارســات ونفــس الثقافــة السياســية ال زالــت ســائدة إلــى يومنــا، ممــا يقتضــي فتــح النقــاش بشــأهنا 
ــة  ــه ينطلــق البحــث مــن فرضي ــر المنشــود.    وعلي والبحــث عــن األســباب التــي حالــت دون التغيي
ــر المكتملــة. وبالتالــي فــإن  ــة غي ــة الثوري مفادهــا أن القابليــة الســتدامة الســلطوية كان نتيجــة للحال
اســراتيجية تفكيــك االســتبداد تقتضــي مأسســة الثــورة كمرحلــة ثانيــة، هــذه األخيــرة تعتــر بمثابــة 

الحلقــة المفقــودة يف عمليــة التغييــر الثــوري التــي البــد منهــا.

 أوال: »القابلية للثورة« كمقاربة للتفكيك 
ــي تحــاول  ــة، الت ــم النظري ــخ تطــورت أيضــا المفاهي ــورات علــى مــر التاري مثلمــا تطــورت الث
تفســير قيــام الثــورة، واحتمــال التنبــؤ هبــا يف توقيــت معيــن ومحــدد؛ يف محاولــة اإلجابــة عــن ســؤال 
لمــاذا تحــدث الثــورات؟. بحســب أدبيــات علــم االجتمــاع فــإن الثــورة هــي ذلــك التغييــر الفجائــي 
والجــذري والعنيــف يف النظــام االجتماعــي ككل، والمؤســس لنظــام مغايــر عــن النظــام الســابق يف 
مختلــف أشــكاله، حيــث تعرفهــا »ثيــدا ســكوكبول Skocpol Theda« بأهنــا تحــول ســريع وأساســي يف 
بنيــة المجتمــع وطبقاتــه، مرفقــا بحــركات تمــرد طبقيــة مــن أدنــى المســتويات، وهــي التــي تــؤدي 

جزئيــا إلــى هــذا التحــول))). 
ــذا  ــق يف ه ــو يتواف ــوة)))، وه ــا بالق ــة م ــلطة يف دول ــال للس ــا »انتق ــا بأهن ــي فيعرفه ــالز تيل ــا تش أم
ــف والمفاجــئ  ــك االســتبدال العني ــورة بأهنــا ذل ــذي عــرف الث ــون Brinton .K«، ال ــن برينت مــع »كري
ــك  ــى ذل ــم تكــن حت ــان سياســي إقليمــي بمجموعــة أخــرى ل ــا مســؤولة عــن إدارة كي لمجموعــة م
ــل يف  ــص تتمث ــا خصائ ــورة له ــف أن الث ــذه التعاري ــن ه ــتنتج م ــة))). نس ــك الحكوم ــر تل ــن تدي الحي
التغييــر الجــذري والعميــق، والعنــف المصاحــب لهــا، كمــا أهنــا ثــورات طبقيــة؛ وهــي الخصائــص 
ــن  ــدءًا م ــرى، ب ــة الك ــاذج الثوري ــه النم ــذي تمثل ــورة، ال ــدي للث ــوم التقلي ــى المفه ــق عل ــي تنطب الت

ــة.  ــورة اإليراني ــة الث ــى غاي ــفية إل ــية والبلش ــورة الفرنس الث
 أمــا الثــورات بمفهومهــا الحديــث فهــي ال هتــدف بالضــرورة لتغييــر شــكل النظــام االجتماعــي 

(1) Theda Skocpol, State and social Revolutions, ( London: Cambridge University Press, 1979), P. 04.
))) جون فوران، » مستقبل الثورات إعادة التفكير بالتغير الجذري يف عصر العولمة، تر: تانيا بشارة، )بيروت: دار الفارابي، 007)(، ص 0).

))) كرين برينتون، تشريح الثورة، تر: سمير الجلبي، )أبوظبي: دار الفارابي وكلمة، 009)(، ص 4).
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وعاقــات القــوى والتوازنــات الداخليــة، كمــا ال تكــون بالضــرورة عنيفــة، حيــث أن هنــاك العديــد 
مــن الثــورات الســلمية حققــت أهدافــا عــن طريــق المظاهــرات واالحتجاجــات )الثــورات الملونة(. 
 Old مــن هنــا نقــرأ عــن أعمــال كارل ماركــس وأنجلــز مقولــة: »أن كل ثــورة تلغــي المجتمــع القديــم
society ثــورة اجتماعيــة، وكل ثــورة تلغــي الســلطة القديمــة، تعــد ثــورة سياســية«، وانطاقــا مــن هــذا 

المفهــوم يمكننــا الحديــث عــن ثــورات ديمقراطيــة مســت رأس النظــام القائــم دون إحــداث تغييــر 
يف األبنيــة االجتماعيــة.  كانــت الثــورات محــور اهتمــام لعلمــاء االجتمــاع  والسياســة  يف الفــرة 
الماضيــة، إال أن هــذا االهتمــام قــد تراجــع؛ حيــث شــهد االتجــاه الســائد ضعفــا يف دراســة الثــورات، 
ــاع  ــاء االجتم ــن علم ــظ م ــار المحاف ــاء التي ــي، وإع ــول الديمقراط ــات التح ــد موج ــا بع خصوص
والسياســة ) تالكــوت بارســونز، دايفيــد اســتون، جراييــل المونــد( لعوامــل االســتقرار والمحافظــة 

علــى الوضــع القائــم بــداًل مــن عوامــل التغييــر. 
لــذا اعتــر القــرن العشــرين والحــادي والعشــرين العصــران اللــذان ظهــر فيهمــا مصطلــح 
 Snyder و« ســنايدر« S. Robertالنهايــات«، وقــد نّظــر الكثيــر لهــذه النهايــة، فكتــب »روبــرت.س«
 Michel999)«عــن »هنايــة عصــر الثــورات«)))، حيــث قــال الفيلســوف الفرنســي »ميشــال فوكــو
ــل  ــا، ونق ــورة هنائي ــق الث ــن أف ــرج م ــر خ ــم المعاص ــي إن العال ــرن الماض ــات الق Foucault »يف ثمانين

عنــه قولــه إن الثــورة اإليرانيــة هــي آخــر ثــورات مــا بعــد الحداثــة))). وهنــاك مــن قــال »بنهايــة عصــر 
 اإليديولوجيا«)ريمــون آرونRaymon Aron ))))، أمــا »زكــي لعايــدي  Laïdi Zaki »  ؛ فتكلــم عــن 
Democratique Moment du fin La،)4) وآخرهم »فرانسيس فوكوياما Fukuyama francis«، الذي تحدث 

عــن »هنايــة التاريــخ »، وكل هــذه األطروحــات تــرى أن التطــور البشــري وصــل إلــى هنايتــه بانتصــار 
المشــروع الليرالــي، والــذي تعتــره »مارغريــت تاتشــر Margaret Thatcher« يف مقولتهــا الشــهيرة 
ــا  ــول للقضاي ــة أن الحل ــاة السياســية تعكــس حقيق ــرات يف الحي ــذا فالتغي »alternative no is There«؛ ل
الرئيســية يف الثــورة الصناعيــة قــد تــم حســمها، وبالتالــي ال داعــي للثــورة للمطالبــة بالحقــوق؛ فقــد 

حصــل أغلــب العمــال علــى حقوقهــم السياســية والصناعيــة))).
(1) .Neil Davidson, « Is Social Revolution Still Possible in the Twenty-First Century? », Journal of 

Contemporary Central and Eastern Europe, Vol. 23, Iss 2-3. (21 Dec, 2015), P P. 105- 150.
االسامي،  الفكر  لتنمية  الحضارة  مركز  )بيروت:  العربي،  للحراك  مقاربات سوسيواسراتيجية  قلقة  ثورات  وآخرون،  ))) محمود حيدر 

))0)(، ص. 09. 
))) ريمون آرون، أفيون المثقفين، تر: قدري قلعجي ، )بيروت: دار الكتاب العربي(، ص )))

(4) Zaki Laidi, « La fin du moment démocratique ? », Il exist sur le lien : www.laidi.com/papiers/
ledebat_0508.pdf

)))  جاكوبي راسل، هناية اليوتوبيا، تر: فاروق عبد القادر، )الكويت:  المجلس الوطني للثقافة  والفنون، )سلسلة عالم المعرفة )00)(، 
ص ))- 4).
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مــن هنــا نســتنتج أن الثــورة والديمقراطيــة متناقضتــان، ذلــك أن الديمقراطيــة بمفهومهــا 
المعاصــر تعنــي إدارة أوجــه االختــاف يف اآلراء وتبايــن المصالــح بشــكل ســلمي، بحيــث تمكــن 
المجتمــع مــن الســيطرة علــى مصــادر العنــف، وبالتالــي ال مجــال الســتخدامه، والــذي يعتــر 
جوهــر الثــورة بمفهومهــا التقليــدي، ومنــه فقــد اتفقــت الــدول الغربيــة علــى طبيعــة النظــم السياســية 
ــأن النظــم السياســية  ــي ب ــك طبيعــة النظــام االجتماعــي، وهــذا يعن ــة فيهــا وكذل ــا الجوهري والقضاي
يف الغــرب تحظــى بقبــول مــن جميــع األحــزاب والشــعوب دون أي تعــارض حــول شــكل وطبيعــة 
النظــام السياســي. وبنظــرة متفحصــة لهــذه األطروحــات نجــد أهنــا وقعــت يف ثنائيــة مانويــة تجســدها 
ــة التــي تعتــر أحــد  ــة »)))، فحصرهتــا يف فــرة مــا بعــد الحداث فكــرة نيــل فرغيســون: »الغــرب والبقي
تجليــات الحضــارة الغربيــة، التــي وصلــت إلــى هنايــة معدومــة، فأصبــح الحديــث عــن هنايــة التاريــخ،  
وأهملــت احتمــال وجــود نمــاذج ثوريــة خــارج المركزيــة الغربيــة، بــل إهنــا اســتبعدت حتــى احتمــال 
ــه الحــركات المناهضــة للعولمــة يف  ــام ثــورة داخــل النظــام الرأســمالي الغربــي)))، هــذا مــا فندت لقي
ســياتل، أو حركــة احتلــوا وول ســريت، وإن كانــت ال تطــرح بديــاً عــن اإليديولوجيــة الغربيــة 
الرأســمالية إال أهنــا تطــرح جــداًل قويــا حــول مســتقبل الثــورة واحتمالهــا يف الديمقراطيــات الغربيــة.
كمــا طرحــت الثــورات الملونــة يف الــدول الشــيوعية الســابقة نمطــا جديــدًا مــن التغييــر خــارج 
ــارب(  ــن ش ــلمية يف التغيير)جي ــاليب الس ــى األس ــد عل ــذي اعتم ــي، وال ــي اللينين ــوذج الماركس النم
كالعصيــان المــدين، والحشــد، والمظاهــرات واســتخدام التكنولوجيــا، أو مــا يســميها »جــون فوران« 
بالثقافــة الســيرنيتية)Cybernetics)   كأحــد األدوات الثوريــة الجديــدة)))؛ كمــا أهنــا غيــر إديولوجيــة، 
وال طبقيــة عكــس النمــاذج الكاســيكية. وبالتالــي فبــدل الحديــث عــن أفــول عصــر الثــورات مــن 

األفضــل دراســتها  يف ضــوء هــذه الحقائــق الجديــدة.
ــة علــى التســاؤل التالــي: هــل مــا حــدث يف المنطقــة  ــد مــن اإلجاب يف ضــوء كل مــا ســبق، الب
العربيــة يف غضــون عشــر الســنوات الماضيــة ينــدرج ضمــن القابليــة للثــورة أم للتحــول ؟. اختلفــت 
الــرؤى العلميــة يف النظــر إلــى التحــوالت السياســية العربيــة، فيمــا يتعلــق بإشــكالية قابليتهــا للثــورة، 

(1) Bernard Porter, «  Civilization : The West and the Rest byNiall Ferguson- review “, the guard-
ian, 25 Mar, 2011, available from: https://www.theguardian.com/books/2011/mar/25/civiliza-
tion-west-rest-niall-ferguson-review ( 04.001.2018)

(2) Patrick M. Regan, « On the Prospects for Social Revolution in the Industrialized Democracies of 
the West », )Departement of Political Science, Binghamton University(, p. 02- 03.

))). جون فوران وآخرون مرجع سبق ذكره، ص ))- )).
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ــرف؛  ــة كل ط ــى أدل ــارة إل ــن اإلش ــد م ــك الب ــأن ذل ــكوك بش ــد الش ــن؛ ولتبدي ــى فريقي ــمت إل وانقس
وعلــى أي أســاس تــم اطــاق صفــة الثــورة،  وعلــى أي اســاس تــم نفيهــا.

ــد  ــوم الجدي ــوء المفه ــى ض ــورة عل ــة للث ــات العربي ــة المجتمع ــن لقابلي ــق المؤيدي ــتند فري يس
للثــورة، بأهنــا ال تعنــي ذلــك التغييــر العميــق يف البنيــة االجتماعيــة، والسياســية، واالقتصاديــة؛ حيــث 
يــرى »جــاك غولدســتون  Goldstone jack «، أننــا بحاجــة إلــى تجــاوز األســطورة التــي نــادرًا مــا يدركها 
النــاس، وهــي  أن الثــورات تحــدث تحــواًل مفاجئــا مــن نــوع نظــام سياســي مــا إلــى آخــر مختلــف 
تمامــا)))، فحســبه أن التحــوالت العربيــة تعتــر ثــورة بامتيــاز، بالنظــر إلــى المرحلــة األولــى للثــورة، 

وهــي ســقوط النظــام القديــم، بغــض النظــر عــن المــآالت.
يعتــر »علــي حــرب« أيضــا مــن مؤيــدي هــذا الطــرح؛ فحســبه أن مــا نشــهده هــو نمــط جديــد 
يطــوي حقبــة بنماذجهــا الســابقة؛ كالثــورة الروســية أو الصينيــة، أو الكوبيــة  أو اإليرانيــة؛ فالفاعلــون 
ــة يقدمــون نموذجــا ال يشــبه النمــاذج التــي جســدها لينيــن، أو ماوتســي  الجــدد يف الثــورات الراهن

تونــغ، أو كاســرو  وال يشــبه أيضــا النمــوذج الــذي جســده الخمينــي))). 
ــا  ــي أنتجه ــية الت ــوالت التأسيس ــة المق ــوالت العربي ــاوزت التح ــد؛ تج ــوذج الجدي ــذا النم فبه
الفكــر السياســي الغربــي خصوصــا اشــراط وجــود طليعــة، وتنظيــم ســري، وإيديولوجيــة، وقيــادة 
كاريزميــة)))، حيــث قدمــت التحــوالت العربيــة يف تونــس ومصــر وليبيــا واليمــن، نموذجــا جديــدًا 
ال يقــوم علــى العناصــر التــي تقــوم عليهــا الثــورة بمفهومهــا التقليــدي، وخاصــة المفهــوم الماركســي 
ــة  ــد لينيني ــا بع ــورات م ــي ث ــا ه ــات، وإنم ــن الطبق ــوى بي ــن الق ــر موازي ــرط تغي ــذي يش ــي ال اللينين
حســب »برترانــد بــاديBertrand Baddy«)))، يعنــي أهنــا غيــر إيديولوجيــة، كمــا أهنــا غيــر عنيفــة، تقــوم 
علــى مفهــوم  »الحشــد« الــذي تحــدث عنــه )جيــن شــارب(؛ مــن خــال المظاهــرات واالعتصامــات 
ــم الملهــم)))، هــذا مــا يفســر اصطفــاف  ــة والجمهــور، أو الزعي ــة النخب الســلمية، كمــا كســرت ثنائي

جميــع األطيــاف، والتوجهــات الحزبيــة، والدينيــة إلــى جانــب الشــعب يف مواجهــة النظــام.
 ،)(0(( فراير   9( للدراسات،  الجزيرة  مركز   ،»(0(4-(0(0 العربي  العالم  يف  التحوالت  متحركة  »ثورات  غولدستون،  جاك    (((

htm.201529102010298210/02/2015/studies.aljazeera.net/reports،  ) )) مارس ))0)(.
))) على حرب، ثورات القوة الناعمة يف العالم العربي، )بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، ))0)( ، ص. 44)

))) سلمان بونعمان، فلسفة الثورات العربية، )الرياض: مركز نماء للبحوث والدراسات، ))0)(، ص. )8.
(4) Bertrand Badie, « La revanche des sociétés arabes », Le Monde.fr, 24.2.2011, http://www.le-

monde.fr/idees/article/2011/02/24/bertrand-badie-les-societes-prennent-leur-revanche-en-tunisie-
egypte-et-libye_1484863_3232.html (consulté 03 Avril 2015).

))) علي حرب، مرجع سبق ذكره، ص. 70.
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   إن الداعيــن إلــى هــذا الطــرح؛ اســتندوا إلــى المفهــوم الحديث للثــورة الذي ال يشــرط التغيير 
العميــق يف البنيــة االجتماعيــة، وهــو مفهــوم الثــورة يف المدرســة األمريكيــة؛ فقــد ركــز »تشــارلز تيللــي 
charles tilly« علــى انشــقاق النخــب علــى مســتوى النظــام)))، وهــو مــا بــدا جليــا بشــكل أساســي يف 
ــة والليبيــة، حيــث شــكل انشــقاق الجيــش كنخبــة عســكرية عــن النظــام السياســي،  الحالــة المصري
الفيصــل الحاســم يف ترجيــح الكفــة لصالــح الثــورة، مــا أدى يف األخيــر إلــى اســتبدال النخــب القديمة 

بأخــرى جديــدة ولــو شــكليا  لفــرة لــم تــدم طويــاً.
تعــد هــذه اللحظــة القصيــرة، التــي يمكنهــا وصــف مــا حــدث فيهــا بالثــورة؛ وتشــبيهها 
بلحظــة اقتحــام »ســجن الباســتيل« وســقوط النظــام الملكــي، أو اقتحــام قصــر الشــتوي يف ســانت 
 بيــر ســبورغ إبــان الثــورة البلشــفية. إلــى أن تحــول دور الجيــش بعدهــا مــن حامــي للثــورة)))
 وبالتالــي حامــي لتطلعــات »الشــعب«، إلــى تدخلــه يف العمليــة السياســية، وتوجيــه مســارات 
ــا  ــؤدي بن ــذا ي ــي«، ه ــد مرس ــس محم ــى »الرئي ــاب عل ــب االنق ــاً عق ــم فع ــا ت ــو م ــداث، وه األح
إلــى نفــي صفــة للثــورة أصــاً مــن أساســها، فهنــا تناقــض دور الجيــش مــع الشــعارات التــي رفعتهــا 
مياديــن التحريــر »كالحريــة، والعدالــة...« فأمكننــا الحديــث هنــا عــن »ســرقة الثــورة«، التــي تدحــض 
ــن  ــدرج ضم ــي؛ ين ــس مرس ــى الرئي ــاب عل ــا أن االنق ــش؛ مفاده ــويغها الجي ــي أراد تس ــرة الت الفك

ــارها. ــح مس ــورة، أو تصحي ــتعادة الث اس
وبحكــم تاريــخ االنقابــات العســكرية يف مصــر منــذ انقــاب جمــال عبــد الناصــر، والضبــاط 
األحــرار يف )) يوليــو ))9)، ويف غيرهــا مــن البلــدان العربيــة؛ كســوريا، والعــراق، والجزائــر، 
ــإن تكــرار هــذه الظاهــرة السياســية عــر  ــورة، ف ــات بالث ــم فيهــا نعــت هــذه االنقاب ــي ت ــا، والت وليبي
ــه  ــه »أندري ــا إلي ــا دع ــو م ــم البيطار«؛، وه ــب »ندي ــي حس ــون العلم ــة القان ــبها صف ــد يكس ــخ ق التاري
اليبــش AndreIbish«  إلــى تأســيس »علــم اجتمــاع ســرقة الثــورة«)))، كمضــادة »لعلــم الثــورة«. 
لكــن مقابــل ذلــك يــرى  »جــاك غولدســتون jack Goldstone« أن الثــورات بطبيعتهــا قــد تــأيت بأعتــى 
ــية  ــية والروس ــان الفرنس ــر، فالثورت ــدى القصي ــى الم ــة عل ــج أولي ــى كنتائ ــات أو بالفوض الدكتاتوري
جلبتــا معــا ســنوات مــن الحــرب األهليــة، باإلضافــة إلــى أن الكثيــر مــن الثــورات أعقبتهــا ثــورات 

))) تشـارلـز تيـللـي، الديمقراطية، تر: محمد فاضل طباخ، )بيروت: المنظمة العربية للرجمة، 0)0)(، ص ص 76- )7.
))) بشير عبد الفتاح، »االدوار المتغيرة للجبوش ف مرحلة الثورات العربية«، السياسة الدولية،  )).4.))0))

))) رياض الصيداوي، » أروين ثورة واحدة لم تسرق؟ ثورات يقوم هبا أبطال مضحون ويقطف ثمارها االنتهازيون والوصوليون«، الحوار 
((0((.(.(( (،986(4=http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid ((007.6.4( ،(9(6:المتمدن، العدد
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مضــادة وديكتاتوريــات، ولكــن هــذا ال يعنــي بــأي حــال مــن االحــوال أهنــا لــم تكــن وقائــع ثوريــة))).
يســتلزم النظــر لانقــاب يف مصــر، والصــراع يف ليبيــا وســوريا واليمــن، يف ضــوء المســارات العاديــة 
التــي تتخذهــا الثــورة )Brinton.K ،Goldstone.J (، كازديــاد العنــف، واإلرهــاب، وصــراع النخــب...
الــخ، باإلضافــة إلــى المــدة الزمنيــة التــي تأخذهــا الثــورة، لــذا فــإن الحــذر  يف هــذه الحالــة هــو عيــن 
الحكمــة فيمــا يخــص القابليــة للثــورة، بحكــم أننــا ال زلنــا نعيــش الحــدث، فاالضطرابــات عــادة مــا 

تســتغرق ســنوات بــل عقــودًا حتــى تــؤيت نتائجهــا.
ــن  ــي يمك ــة الت ــن األدل ــة م ــى مجموع ــتند إل ــه يس ــورة؛ فإن ــرة الث ــض لفك ــاين الراف ــرأي الث ال

حصرهــا علــى النحــو التالــي:
- أن الثــورة مفهــوم سوســيولوجي محــدد مســبقا)))، هــذا حســب المفهــوم الماركســي للثورة، 

وال يقتصــر علــى اســتبدال النخــب حســب المفهــوم األمريكي. 
  - الماحظ غياب القائد، واإليديولوجيا، والحزب القائد يف هذه الثورات.

  - الثــورة إذا بــدأت البــد أن تصــل إلــى أهدافهــا، فأمكــن الحديــث يف هــذه الحالــة عــن ثــورات غيــر 
مكتملــة. الثــورة مرتبطــة هبــدم مــا هــو قائــم، وبنــاء مــا هــو جديــد، بالتالــي مثَّــل غيــاب برنامــج مــا بعــد 
ســقوط النظــام فجــوًة كبيــرة يف جميــع الحــاالت العربيــة، مــا ســهل علــى االنتهازييــن االلتفــاف إليهــا 

وإفراغهــا مــن محتواهــا وبالتالــي عــودة النظــام الســابق يف صــور أكثــر تجــددًا. 
  - العنــف والمظاهــرات والحشــود، وحتــى النوايــا ال تكفــي لوصــف الثــورة، بــل النتائــج والتغييــر 

هــو الوصــف األجــدر هبــا))).
- البعــض ينفــي صفــة الثــورة، ويســتبدلها بمفاهيــم الفوضــى)4) )ليبيــا، اليمــن، ســوريا(، كــون 
الثــورات التــي شــهدهتا البلــدان المذكــورة غيــر قــادرة علــى حــل األســباب العميقــة والجذريــة 
لانفجــار، والتــي يقتضــي حلهــا تغييــرات اجتماعيــة واقتصاديــة عميقــة)))، فــا يمكــن الحديــث عــن 

ــة. ــم والثقاف ــة القي ــاماً يف منظوم ــا وش ــرًا جذري ــدث تغيي ــن دون أن يح ــورة م الث

))) جاك غولدستون، مرجع سبق ذكره.
))) عزمي بشارة، يف الثورة والقابلية للثورة، ط)، )الدوحة: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 4)0)(، ص )).

))) جون آربرادلي، ما بعد الربيع العربي، تر: شيماء عبد الحكيم طه، )القاهرة: كلمات عربية للرجمة والنشر، ))0)(، ص )).
https://www. :4) محمد حسنين هيكل، » مع هيكل- الثورات العربية ج)«، قناة الجزيرة، )7).0).))0)(، موجود على الرابط(

.)(0((.0(.(( ( ،youtube.com/watch?v=ZUj9dfDA6jI
))) جلبير أشقر، الشعب يريد، بحث جذري يف االنتفاضة العربية، تر: عمر الشافعي، )بيروت: دار الساقي، ))0)( ،  ص4).
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  - الثــورة الفرنســية كانــت نتــاج فاســفة عصــر التنوير، الذيــن أحدثوا قطيعة من فكر القروســطي)))، 
عكــس الثــورات العربيــة التــي لم تســبقها ثورة فكرية، هــذا ما أدى إلى عــودة الدكتاتوريــة الجديدة.   

ــدة، كاســتخدام األدوات  ــق الجدي ــة يف ضــوء الحقائ ــا إلــى األحــداث العربي ــإذا نظرن ــه ف وعلي
الســيرانية، ومــن خــال الحشــد، وباالســتناد علــى مفهــوم المدرســة األمريكيــة للثــورة، وكــذا 
لحظــة هــروب بــن علــي مــن تونــس، وتنــازل مبــارك عــن الحكــم يف مصــر ثــم انطــاق محاكمــة أبنائــه 
ــد اهلل صالــح عــن الســلطة،  ــد علــي عب وبعــض رمــوز نظامه، ومقتــل القــذايف واعتقــال أبنائه،وتحيي
كل هــذه التطــورات تؤشــر إلــى أننــا أمــام واقــع ثــورة حقيقيــة، لكــن الثــورة ال تقــاس بنســبة الحشــود 
والمظاهــرات، أو بلحظــة خــروج الشــعب لمختلــف المياديــن )يمكــن اعتبارهــا المرحلــة األولــى 

للثــورة حســب ج. غولدســتون(.
ــر  ــي التغيي ــا ه ــراد هب ــورة الم ــآالت، الث ــات والم ــا بالنهاي ــات، وإنم ــاس بالبداي ــورة ال تق فالث
الــذي تحدثــه، وبعبــارة أخــرى األهــداف والنتائــج التــي وصلــت إليهــا، وبالتالــي فــإن الركيــز علــى 
اللحظــة الثوريــة فقــط مــع إهمــال المراحــل التــي بعدهــا، نكــون هبــذه الحالــة أمــام حالــة ثوريــة غيــر 
مكتملــة أو أشــبه باالنتفاضــة، أو أقــل مــا تكــون تمــردًا وفوضــى. لــذا فالتحــوالت السياســية العربيــة 
بحاجــة إلــى مســافة زمنيــة طويلــة للوقــوف علــى العناصــر التفســيرية والســببية الجامعــة لهــا كمــا هــو 

الحــال بالنســبة للثــورات التاريخيــة.

 ثانيا: القابلية لالستدامة السلطوية
ــورات المضــادة عقــب اإلنقــاب علــى الرئيــس مرســي، قــد وضــع يف صــدارة    إن عــودة الث
النقــاش مســألة أساســية، وهــي قــدرة األنظمــة السياســية العربيــة وزعاماهتــا علــى االســتدامة، وإعــادة 
إنتــاج نفســها يف صــور أكثــر تصلبــا واســتبدادية، مــا مكــن هــذه األنظمــة مــن الوقــوف يف وجــه القــوى 

المطالبــة بالتغييــر. 
فمــع مــرور عشــر ســنوات علــى التحــوالت العربيــة، يبــدو أن الممالــك الخليجيــة أكــدت مــرة 
أخــرى أهنــا مركــز االســتقرار الوحيــد يف العالــم العربــي مقارنــة بالجمهوريــات العربيــة. لكــن بنظــرة 
نقديــة يبــدو أن هــذا االســتقرار لــم يقــم علــى دعامــة مــن الشــرعية الشــعبية، ممــا يبقــى أنظمــة الخليــج 
أنظمــة هشــة ومعرضة يف أي وقــت ألي عامــل يــؤدي هبــا إلــى خطــر الســقوط. وهــو مــا أشــار إليــه 

))) هاشم صالح،  االنتفاضات العربية على ضوء فلسفة التاريخ،) بيروت: دار الساقي، ))0)(، ص ص )8)- 88).
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ــار  ــون »مابعــد الشــيوخ: االهني ــه المعن »كريســتوفر م. ديفيدســونChristopher M. Davidson» يف كتاب
المقبــل للممالــك الخليجيــة 4)0)« الــذي رأى أن الضغــوط الداخليــة والخارجيــة علــى الممالــك 
ــا االتصــاالت ســتعجل باهنيارهــا  ــة، وكــذا المعارضــة الناشــئة، واســتفادهتا مــن تكنولوجي الخليجي
علــى األقــل يف شــكلها الحالــي يف اتجــاه ممالــك برلمانيــة)))، لــذا فــإن مســألة ســقوط هــذه الممالــك 

مرتبــط بعامــل الزمــن؛ بمعنــى أن الســؤال بشــاهنا هــو »متــى ستســقط؟« وليــس »هــل ستســقط؟ »
ــدارة  ــع يف الص ــد وض ــام ))0) ق ــية لع ــوالت السياس ــال التح ــات خ ــة ملكي ــاء ثماني  إن بق
مســألة أساســية، وهــي اســتثنائية هــذا النــوع مــن األنظمــة السياســية، يف هــذا الجانــب شــكلت 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي مجــااًل خصبــا لدراســة عوامــل االســتمرار أكثــر مــن عوامــل 
المنطقــة مــن وجهــة نظــر  اســتثنائية  القيــام بمعالجــة  السياســية  التغييــر؛ حيــث حــاول علمــاء 
ــة  ــي تحــول دون الممارســة الديمقراطي ــة الت متنوعــة؛ فالبعــض فســرها مــن خــال العوامــل الثقافي
El� ــت ــن لونس ــاتية )ايلي ــاكل المؤسس ــال الهي ــن خ ــرها م ــض فس 988)(. والبع ــرابي ــام ش  )هش
Lust len )00)، براونلــي جاســون Jason Brownlee (009  )))، أو مــن خــال توافــر اإليجــارات 
(((((00(  Ross  .L  Michael روس  مايــكل   ،(987  Lotshiano لوتشــيانو   الببــاوي،   ( النفطيــة 
وتشــير الدراســات الســابقة إلــى أن الذيــن تناولــوا المنطقــة ركــزوا يف تنظيرهــم علــى نمــوذج 
»االســتبداد الدائــم« )ســكوت ويليامســون)Williamson Scoot (4، نتيجــة ذلــك طــرح »غريغــوري 

غــوز«؛ تســاؤاًل مفــاده لمــاذا أغفلــت دراســات الشــرق األوســط الربيــع العربــي ؟))).
 تــرى بعــض الدراســات أن فشــل النمــوذج الثــوري يف األنظمــة الملكيــة راجــع لكــون الملــك 
يمتلــك تنظيمــا فــوق السياســة اليوميــة، بحيــث يــأيت علــى رأس اإلصاحــات التــي يســيطر عليهــا، 
والتــي يمكــن أن تخفــف مــن الســخط العــام. فحســب إليــن لوســت Lost Elin؛ فــإن الهيــكل السياســي 

))) كريستوفر م. ديفيدسون، ما بعد الشيوخ اإلهنيار المقبل للممالك الخليجية، )بيروت: مركز أوال للدراسات والتوثيق، 4)0)(،  ص. 09
(2) Ellen Lust, Structuring Conflict in the Arab World :In cumbents, Opponents, and Institutions, ( 

Cambridge : Cambridge university Press, 2005). BrownleeJason, “ Portents of Pluralism/ How-
Hybrid Regimes Affect Democratic Transitions”, American Journal of political Science, (2009).

(3)  Bellin, Eva, «  The Robustiness of Authoritarianism in the Middle East”, Comparative politics, 
(26 jan 2004), 139- 157. Michael L. Ross, “ Does Resource Wealth Cause Authritarian Rule ?”, 
University of Michigan (2000), P. 07.

(4) Scoot Williamson, Divided We stand- The Resilience by Monarchies in the Arab Spring, Indiana 
University Bloomington, ( May 2012), P.03.

(5) F. Gregory Gause 3, Op. cit,  PP. 81- 90.
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يمكــن التاعــب بــه للســيطرة علــى رغبــة المعارضــة يف التعبئــة ضــد النظــام))). لــذا فــإن فشــل نمــوذج 
الثــوري يف األنظمــة الملكيــة راجــع لكــون المعارضــة السياســية المجــزأة، واالنقســامات االجتماعية 

العميقــة جعــل قدرهتــا علــى تقديــم بديــل واضــح أو إحــداث تغييــر يجعلهــا غيــر ذي جــدوى))).
ــقط  ــاذا س ــا لم ــار مجادلته ــون Lawrence Andria  »يف إط ــا ويليامس ــرى »أندري ــك ت ــا لذل خاف
ــر  ــار تغيي ــاف مس ــى اخت ــك إل ــت ذل ــة، أرجع ــم الملكي ــقط النظ ــم تس ــن ل ــري يف حي ــام المص النظ
النظــام يف النظــام الملكــي، فحســبها أن ملــوك العــرب لــم ينجــوا ألهنــم كانــوا أكثــر شــرعية أو أكثــر 
ذكاء، أو ألهنــا قدمــت إصاحــات جديــة، لكــن الملــوك هــم أقــل عرضــة لمواجهــة االحتجاجــات 
الثوريــة مقارنــة باألنظمــة الجمهوريــة))). ففــي حالــة األنظمــة الجمهوريــة، فــإن ســقف المعارضــة يف 
حالــة رفــع عتبتهــا يكــون بتفضيــل إســقاط النظــام علــى النتائــج المحتملــة األخــرى، لذا يشــكل وضع 
رئيــس الدولــة يف مجــال التنافــس السياســي أحــد تفضيــات الفاعليــن السياســيين يف الدولــة. كــون 
منصــب الرئيــس يتطلــب تحمــل المســؤولية المباشــرة عــن النتائــج السياســية والحكوميــة، يف حيــن 
ــة مــن السياســيين  ــة أن تعطــي للملــك مســافة كافي يمكــن للرتيبــات المؤسســية يف األنظمــة الملكي
المنتخبيــن والبيروقراطييــن المعنييــن لتحويــل المســؤولية بشــكل فعــال بعيــدًا عــن المؤسســة 

الملكيــة كــون الملــك نظريــا فــوق المعركــة السياســية)4). 
ــق مــن عــدم  ــي تنطل ــة عــن الدراســات الســابقة الت ــة مختلف ــرى بعــض الدراســات مــن زاوي ت
ــة  ــة وخاص ــة الملكي ــر األنظم ــول عم ــى ط ــة إل ــة راجع ــد القضي ــي تع ــة فه ــة الملكي ــرعية األنظم ش
خــال »الربيــع العربــي«، وذلــك راجــع إلــى االســراتيجيات التــي اتبعتهــا هــذه األنظمــة للبقــاء يف 
الســلطة. ومعــدل البقــاء النســبي للملكيــات العربيــة خــال االنتفاضــات العربيــة هــو بالتأكيــد مؤشــر 
علــى شــيء مــا؛ فوفقــا »لغريغــوري غــوز« إنــه يجــدر بنــا أن نفهــم األنظمــة الملكيــة، خاصــة يف ظــل 
االضطرابــات اإلقليميــة كعاقــة تــدل علــى القــوة ال علــى الضعــف. أهــم األدلــة التــي قدمهــا يف هــذا 

الصــدد هــي أداء هــذه األنظمــة المتفــوق، وهــو مــا يشــير إليــه بـــ »التفــوق الوظيفــي«))). 
(1) Ellen, Lust, Op. Cit.
(2) Zolatan Barany, “ Revolts and resilience in the Arab Kingdoms”, Parameters 43, ( Summer 2013), 

PP 89-101.
(3) Andria Lawrence, Collective Protest and International Promise of Monarchy, Yale University, 

Departement of Political Science, ( March 21, 2014), PP. 01- 36.
(4) Scott Williamson, Op. Cit, P.12.
بروكنجز  مركز  العري«،  الربيع  عاصفة  األوسط  الشرق  يف  الملكية  األنظمة  اجتازت  كيف  الفصول:  لجميع  ملوك   « غوز،  غريغوري   (((

الدوحة، رقم 08، )سبتمر ))0)(، ص ص )0- )0.
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 »Anderson Lisa حجــة التفــوق الوظيفــي تعتــر أحــد الفرضيــات التــي قدمتهــا »ليــزا اندرســون
قبــل عشــرين ســنة؛ مفادهــا أن النظــام الملكــي يتناســب وظيفيــا وبنــاء الدولــة، الــذي يتطلــب ســلطة 
شــخصية مركزيــة، لــذا فمطالــب الملــك بالحكــم ال ترتبــط بمفهــوم الهويــة الوظيفيــة الضيــق، بــل 
يعتــر الملــوك مائميــن أكثــر إلدارة مجتمــع يضــم مجموعــة متنوعــة مــن المجتمــع كــون الملــك لــه 

مكانــة أعلــى منهــم جميعــا))). 
مــن الجديــر بالذكــر بوجــه خــاص قــدرة الملــوك علــى الصمــود بالمقارنــة مــع نظرائهــم 
الرئاســيين؛ حيــث تــرى »ماريــا أوتــاواي Ottaway Marina« أن ردود فعــل الملكيــات والعائــات 
الحاكمــة يف الــدول العربيــة علــى االضطرابــات التــي هــزت المنطقــة يف عــام ))0) يــدل علــى أن 

ــعوهبم))).  ــر ش ــرعية يف نظ ــن الش ــة م ــر عادي ــة غي ــون بدرج ــون يتمتع ــوك ال يزال المل
وســع »مايــكل هيــرب Herb Michael« حجــة أندرســون الخاصــة بالتفــوق الوظيفــي، مــن خــال 
قــدرة الملــوك علــى الســماح بمنافســة سياســية قــد تكــون حتــى ديمقراطيــة، حيــث يشــير أن الملــوك 
العــرب أكثــر رغبــة وكذلــك قــدرة مــن الرؤســاء علــى المباشــرة بإصــاح سياســي ألهنــم ال يواجهــون 
خطــر االنتخابــات الحقيقيــة، كالتــي يواجههــا الرؤســاء الذيــن يعتمــدون علــى واجهــة الســيادة 

الشــعبية، بالتالــي فانتصــار أو فشــل أي انتخابــات لــن يؤثــر علــى منصــب الملــك))).  
ــة؛  ــوالت العربي ــوء التح ــى ض ــة عل ــة الملكي ــة األنظم ــى مرون ــات إل ــض الدراس ــت بع تعرض
حيــث ركــز »آالن قريــن green Alan« علــى مرونــة الملــوك الخليجييــن الــذي ســمحت ثروهتــم 
الواســعة باســتباق االضطرابــات االجتماعيــة الكــرى)4).  مــع ذلــك فــإن توافــر المــوارد الماليــة ال 
يمكــن أن تفســر بقــاء الملكيــات بأكملهــا، ألن نجــاح الملــوك يف المغــرب واألردن ال يــزال محيــرًا 
إلــى حــد مــا، حيــث أن هــذه البلــدان تفتقــر إلــى مــوارد الخليــج بــل تشــرك يف العديــد مــن التحديــات 
ــة  ــا األنظم ــي واجهته ــاكل الت ــن المش ــر م ــببت يف الكثي ــي تس ــها، الت ــة نفس ــة واالجتماعي االقتصادي
يف تونــس، مصــر، وليبيــا، ســوريا، واليمــن، لــذا وحســب مــروان معشــر مــن مركــز كارنيجــي يقــدم 
(1) Lisa Anderson, «  Absolution and the Resilience of Monarchy in the Middle East », Political Sci-

ence Quartly, 106, (1991 Spring), PP. 01- 15.
(2) Marina Otaway and Marwan Muashar, «  Arab Monarchies Chance For Reform, Yet unmet »,  The 

carnegie Papers, ( december 2011), PP 01- 34.
(3) Michael Herb, «  Monarchies Matters », Foreign Policy, ( November 26, 2012), available from: 

http://foreignpolicy.com/2012/11/26/monarchism-matters/
(4) Alan Green Blatt, ‘ In arab States it’s Good to be King », Foreign Dispatch, ( November 12, 2011), 

Available from: http://www.npr.org/2011/11/10/142218146/in-arab-states-its-good-to-be-the-king
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ــك Bank Andre« يف  ــدري بان ــن »آن ــوك. لك ــة المل ــادة مرون ــواًل لزي ــيرًا معق ــي تفس ــن المؤسس التباي
إطــار مجادلتــه حــول ماهــي الشــروط المحــددة لبقــاء هــذا النــوع الفرعــي مــن النظــام االســتبدادي، 
ــة  ــر؛ بســبب الشــرعية التاريخي ــاح التغيي ــا مــن ري يــرى أن النظــام الملكــي يف المغــرب واألردن نجي

ــة التــي يســتندون إليهــا ))).  والديني
ــة، ركــزت بعــض الدراســات علــى اســراتيجية األنظمــة  ــة األنظمــة الملكي ــب مرون ــى جان إل
الملكيــة يف تعزيــز بقائهــا؛ فعندمــا يخلــق النظــام انقســامات بيــن حركــة المعارضــة مــن خــال إضفــاء 
الشــرعية علــى بعــض، وجعــل البعــض منهــا غيــر قانــوين، فــإن المعارضــة القانونيــة يف هــذه الحالــة 
أقــل احتمــااًل بكثيــر لمعارضــة الحكومــة، هــذا مــا يحقــق هــدف النظــام والمتمثــل يف تقويــض قــدرة 

المعارضــة علــى التوحــد، والتحــدي الفعــال للنظــام))). 
يف هــذا الصــدد؛ أشــار »صامويــل هنتغتــون 968Samuel Huntington)« يف كتابــه   »النظــام 
ــهد  ــي تش ــة الت ــات التقليدي ــا المجتمع ــع فيه ــة تق ــى معضل ــرة« إل ــات المتغي ــي يف المجتمع السياس
تحديثــا؛ حيــث تصبــح مركزيــة الســلطة يف الملكيــة ضروريــة لتعزيــز التنميــة، هــذه المركزيــة جعلــت 
مــن الصعــب بــل مــن المســتحيل توزيــع رقعــة الســلطة يف النظــام التقليــدي الســتيعاب الجماعــات 

  .« The King Dilemma ــك ــة الملل ــا يســميه  »بمعضل ــة)))؛ وهــو م ــا العصرن ــي انتجته ــدة الت الجدي
فلــم تكــن الملكيــات أفضــل حــال مــن الجمهوريــات فيمــا يتعلــق بمؤشــرات، إال أنــه ال يمكــن 
إنــكار النجاحــات التــي حققتهــا األنظمــة الملكيــة علــى صعيــد مؤشــرات التنميــة االجتماعيــة، هــذا 
النجــاح مرهــون ببقــاء األنظمــة الملكيــة التــي ال يجــب أن تشــملها عمليــة التحديــث )النجــاح مقابــل 
البقــاء(. علــى عكــس األنظمــة الجمهوريــة التــي أنتجــت خياريــن: إمــا منطــق بقــاء النظــام أو الثــورة 

. عليه
وعليــه فــإن »معضلــة الملــك« ال تســاعد علــى قيــام أي تحــول علــى شــاكلة مــا عرفتــه الــدول 
ــادي  ــاه االقتص ــية بالرف ــوق السياس ــة الحق ــن مقايض ــة م ــات الحاكم ــت الطبق ــا تمكن ــة طالم العربي

(1) Andre Bank, thomas Richter and Anna Sunik, Long- Term Monarchical Survival in the Middle 
East: A Configurational Comarison, 1945-2012, German Institute of Global and Area Studies, ( 
February 2013), P. 06.

(2) Langohr Vickie, «  Too Much Civil Societ, Too Little Policies : Egypt and Liberalizing Arab Re-
gimes. » Comparative Politics, ( 36 Jan 2004), PP. 181- 204.

))) صامويل هنتغتون، النظام السياسي يف المجتمعات المتغيرة، تر: سمية فلو عبود،)لبنان: دار الساقي، )99)(، ص. 96).
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)الحقــوق االقتصاديــة())). لكــن هــذه »الحقــوق«  التــي يتحصــل عليهــا المواطــن الخليجــي، مرتبطة 
بشــرطين))):

  - استمرارية الفائض المالي الذي يسمح بشراء الرضى العام.  
  - خضــوع المواطــن الخليجــي إلرادة الســلطة المطلقــة، والتخلــي الكلــي عــن حقــوق المواطنــة 

السياســية.
وهكــذا أصبحــت وظيفــة النظــام األساســية هــي توزيــع المنافــع علــى أفــراد المجتمــع)))، ومــن 

هنــا فالمواطــن أمــام خيــار القبــول بالحقــوق االقتصاديــة مقابــل االنصيــاع المطلــق للســلطة. 
ــى  ــد عل ــي تعتم ــكندنافية الت ــدول اإلس ــاه يف ال ــراتيجية الرف ــن اس ــق بي ــن التفري ــا يمك ــن هن م
أســاس هيــكل إنتاجــي متنــوع، مــع مشــاركة واســعة للمواطنيــن يف هــذا الجانــب، مــن حيــث ارتفــاع 
معــدالت التوظيــف يف القطــاع اإلنتاجــي الــذي يرتــب عليــه مســاهمة معتــرة يف الضرائــب مقابــل 
االســتفادة مــن نظــم الرعايــة. علــى عكــس دول الخليــج التــي اعتمــدت علــى توزيــع المــوارد النفطية 
لدعــم نظــم الرعايــة، وبالتالــي لــم تعــد يف حاجــة ماســة إلــى المواطنيــن يف تحصيــل الضرائــب، بــل 
ــا  ــذه العطاي ــتمرارية ه ــان اس ــي لضم ــام السياس ــى النظ ــة إل ــم يف حاج ــن ه ــإن المواطني ــس؛ ف بالعك

بــدال مــن ســيناريوهات غيــر متوقعــة. 
هــذا مــا انعكــس يف األخيــر علــى المطالبــة بالمشــاركة السياســية يف هــذه الــدول، فليــس مــن 
حــق المواطــن الخليجــي أن يطالــب بالحقــوق السياســية، طالمــا أن الدولــة قامــت بتوزيــع جــزء مــن 
ــول بحقــوق  ــار القب ــو وضــع المواطــن الخليجــي أمــام خي ــع علــى رعاياهــا بشــكل مباشــر. ول الري
المواطنــة الكاملــة مقابــل دفــع الضرائــب، فإنــه يكتفــي بالعطايــا التــي تمنحهــا الدولــة مقابــل التنــازل 
عــن حــق المشــاركة السياســية، لــذا فــإن فرضيــات دولــة الرفــاه علــى شــاكلة الــدول االســكندنافية ال 

تســاعد علــى التحــرر السياســي يف الحالــة الخليجيــة.
ويف الســياق نفســه؛ يجــادل »تومــاس فريدمــان Friedman Thomas؛ يف دراســته بعنــوان »القانــون 
األول للسياســات النفطيــة« بــأن هنــاك ترابــط بيــن ســعر النفــط وعمليــة اســتدامة الحريــات السياســية 
واالقتصاديــة، حيــث يفــرض هــذا القانــون بــأن ســعر النفــط، واســتدامة الحريــة تتجــه نحــو خطيــن 
))) إبراهيم البدوي، سمير المقدسي، تفسير العجز الديمقراطي يف الوطن العربي، تر: حسن عبد اهلل بدر، )بيروت: مركز الدراسات الوحدة 

العربية، ))0)(، ص. ))).
))) علي خليفة الكواري، ، تنمية الضياع أم ضياع لفرص التنمية؟ محصلة التغيرات المصاحبة للنفط يف دول مجلس التعاون الخليجي، ط)، 

)بيروت: مركز الدراسات الوحدة العربية، 996)(، ص ، ص. 49.
))) حازم البباوي، » الدولة الريعية يف الوطن العربي«، المستقبل العربي، السنة 0)، بيروت: العدد )0)، )أيلول/ سبتمر 987)(، ص. 70.
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 Richad ــغ ــارد يون ــرى »ريتش ــرة ي ــذه الفك ــدًا له ــة))).  تأيي ــوارد النفطي ــدول ذات الم ــين يف ال متعاكس
Young، أن ارتفــاع أســعار النفــط والغــاز علــى مــا يبــدو ســاعد يف دعــم االســتبداد)))، لــذا تتناســب 

العاقــة بيــن العمليــة الديمقراطيــة عكســيا مــع ازديــاد صــادرات النفــط، أي أنــه كلمــا ازدادت 
بالخلــل وتراجــع  الديمقراطيــة  العمليــة  تصــاب  للنفــط،  المنتجــة  للــدول  النفطيــة  المداخيــل 
الحريــات السياســية))). لــذا تشــكل »لعنــة المــوارد« أحــد الفرضيــات المعتمــدة يف تفســير بقــاء النظــم 

ــلطوية)4). الس
يحاجــج البعــض أن اســتدامة االســتبداد وفشــل عمليــات التحــول الديمقراطــي يف نظــر البعض 
لــم يكــن نتيجــة لعوامــل محليــة كمــا تــم ذكــره، يف الواقع يمكــن إرجــاع التجاهــل العمــدي لحركيات 
ــث  ــن حي ــة م ــة العربي ــا للمنطق ــرب ورؤيته ــر الغ ــة الفك ــز صناع ــور مراك ــي، يف منظ ــارع العرب الش
ــى ســلبية الشــارع  ــذا ال يمكــن النظــر إل ــر، ل ــج التغيي ــن مــن نتائ ــة االســتقرار علــى عــدم اليقي أولوي
ــة،  ــح أجنبي ــدات لمصال ــع أجن ــذا م ــل ه ــا يتداخ ــت، وإنم ــى ثاب ــة كمعط ــاه الديمقراطي ــي تج العرب
فالقــوى الغربيــة وســعيها لتحقيــق األهــداف المتناقضــة مــن حيــت تدعيــم الديمقراطيــة قــد تنقصــه 
المصداقيــة، وذلــك لضمــان اســتمرار العقــود الطاقويــة، فنظــرًا لعــدم اليقيــن مــن نتائــج االنتخابــات، 

فإهنــا تفضــل الحفــاظ علــى الوضــع القائــم والــذي باإلمــكان تقدمــه نظــم أقــل ديمقراطيــة.  

 أمننة خطابات الدمقرطة والتحول 
ــتخدامها  ــص اس ــا يخ ــن فيم ــة كوبنهاج ــه مدرس ــذي أحدثت ــري ال ــكار النظ ــى االبت ــر إل بالنظ
ــر  ــة. يعت ــة النقدي ــات األمني ــة يف الدراس ــد األدوات التحليلي ــة Securitization »كأح ــوم »األمنن لمفه
»أولــي ويفــرOle Weaver »أول مــن تنــاول يف دراســته »األمننــة ونــزع األمننــة 996) » لمفهــوم األمننــة 
التــي تشــير إلــى البنيــة الخطابيــة للتهديــد مــن خــال فعــل الــكام)))  وبالتالــي أمكننــا اســتخدام هــذا 

(1) Thomas L. Friedman, “ The First Law of Petro Politics”, Foreign Policy, ( Oct 09. 2009), available 
from: http://foreignpolicy.com/2009/10/16/the-first-law-of-petropolitics/

(2) Richard Young, Energy A Reinforced obstacle to democracy ?, Center For European Policy Stud-
ies, C.E.P.S working document, ( July 2008, P. 0&), P. 01.

(3)  ibid., p. 3.
(4) Michael L.Ross, Does Resource Wealth Cause Authoritarian Rule?, University of Michigan, 

)2000(, p. 07.
(5) Ole waever, «  Securitization a,d Desecuritization », in Barry Buzan and Lene Hansen (eds), “ 

International Security Studies, Sage library of international Relations, Volume 3, )2007(,  P. 63.
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االبتــكار لتقديــم صعــود الجماعــات المناديــة بالتغييــر إلــى المجــال السياســي واحتمــال انتشــارهم 
إقليميــا كتهديــد يف منظــور الســلطة الحاكمــة، هــذا مــا اســتلزم إجــراءات فــوق السياســة العاديــة مــن 
خــال الفعــل االســتثنائي الــذي ال يمكــن إيجــاده يف مبــادئ القانــون العــادي بــل مــن خــال كســر 
اإلجــراءات العاديــة وخلــق إجــراء قانــوين جديــد أو بعبــارة كارل شــميث »الســيادة هــي التــي تقــرأ 
ــة  ــمى بعملي ــا يس ــن أو م ــي لألم ــييس التدريج ــال التس ــن خ ــك م ــتثناء«))). وذل ــة االس ــأن حال بش

»األمننــة«.
  لهــذا ففــي إجابتــه علــى إشــكالية أمــن مــاذا؟ أجــاب بــوزان أمــن الدولــة بــداًل مــن أمــن األفــراد 
ــات. كوهنــا الوكيــل المهيمــن والمخــول لتخفيــف حــاالت الاأمــن))). وانطاقــا مــن  والجماع
الركيــز الــدواليت لألمــن هبــدف البقــاء حســب بيــوزان، فــإن األمننــة يف هــذه الحالــة هــي تبنــي الدولــة 
كوهنــا صاحبــة الحــق لقضيــة معينــة بأهنــا تشــكل هتديــدا أمنيــا، هــذا مــا يخــول لهــا القيــام بإجــراءات 
ــى لغــة  ــي فإهنــا تتحــول بذلــك إل ــة اللغــة كفعــل خطاب اســتثنائية اســتجابة لذلــك. وبمســاعدة نظري
أمنيــة تدعــي الدولــة مــن خالهــا حــق اســتخدام أي وســيلة ضروريــة لمنــع التهديــد))).  وعليــه فــإن 
مــا يمثــل مشــكلة أمنيــة هــو مــا تصــرح بــه النخــب أنــه كذلــك حتــى ولــو لــم يكــن كذلــك، بمعنــى 
آخــر أن أمننــة قضيــة معينــة ليســت بالضــرورة بســبب وجــود هتديــد موضوعــي ولكــن بســبب تقديــم 

القضيــة كتهديــد أمنــي.
 »Ole Weaverــر ــي ويف ــوزان Buzan Barry« و »اول ــاري ب ــه »ب ــذي قدم ــري ال ــار النظ ــي اإلط   تبن
يوضــح أن االلتــزام التوســعي، خاصــة عنــد تنــاول عمليــة التفاعــل بيــن السياســات المحليــة وأبعادها 
ــدات  ــود هتدي ــل وج ــدول يف ظ ــة لل ــية الداخلي ــة السياس ــر البني ــة تغيي ــود احتمالي ــة وج ــة نتيج األمني

خارجيــة.    
ــى حســاب الحكومــات،  ــي أكســبت جماعــات المعارضــة شــعبية عل  يف ظــل  التطــورات الت
ــذه  ــود ه ــراء صع ــن ج ــا م ــدق هب ــي تح ــر الت ــى درء المخاط ــدرة عل ــى الق ــة ال ــرة بحاج ــدو األخي تب
الجماعــات )اإلخــوان المســلمين( واحتمــال انتشــارهم إقليميــا والرهانــات المتتابعــة لهــا؛ فثنائيــة 

(1) Carl Schmitt, Political Theology : Four Chapters on the Concept of Sovereignty, )Boston : MIT 
Press, 1985(, P. 01.

(2) Barry Buzzan, The National Security Problem in International Relations, )London : Harverster: 
Wheatshea, 1983(, P. 57.

(3) Ole Waever, Op Cit, P. 74.



20

الصداقــة والعــداوة توفــر البنيــة األساســية للــوالء والتضامــن التــي تدعــم القــدرة علــى اتخــاذ قــرار 
ــرعية  ــوة الش ــا الق ــيادة باعتباره ــري للس ــوم الوي ــن المفه ــا م ــل انطاق ــدو المحتم ــأن الع ــال بش فع
ــز  ــن الحي ــة م ــال بالقضي ــابقا يف االنتق ــا س ــا أكدن ــة كم ــذه الحال ــة يف ه ــة األمنن ــم عملي ــم. وتت للحك
السياســي العــام )أي اعتبارهــا قضيــة عاديــة ال تثيــر أي هتديــد أمنــي( إلــى قضيــة فــوق االعتبــارات 
السياســية )أي اعتبارهــا كجــزء مــن السياســة العامــة(، ثــم إلــى أمننتهــا )باعتبارهــا قضيــة أمنيــة تتطلب 

إجــراءات اســتثنائية(. 
 بالنسب ألمننة مجاعات التغيري فقد مرت مبراحل ثالثة: 

  المرحلــة األولــى: اعتبــار القــوى الصاعــدة غيــر مسيســة، لــم يطــرح تواجدهــا كجماعــات 
للتغييــر كقضيــة للنقــاش األمنــي، حيــث يشــكلون شــريحة مــن المجتمــع، لهــم كل الحــق يف التظاهر. 
  المرحلــة الثانيــة: تحويــل جماعــات المطالبــة بالتغييــر إلــى قضيــة ضمــن القضايــا السياســة 
العامــة التــي تقتضــي اتخــاذ قــرارات بشــأهنا. فبعــد أن تبنــت القــوى الصاعدة أســلوب التغييــر كمنهج 

لهــا، فقــد تبيــن حجــم التناقــض بينهــا وبيــن النظــام الحاكــم
  المرحلــة الثالثــة: يف ظــل هــذه المعطيــات تبنــت الــدول العربيــة مقاربــة ألمننــة صعــود قــوى 
التغييــر داخليــا وخارجيــا باعتبــاره يعمــل علــى إســكات المعارضــة ويتيــح لمــن يف الســلطة كســر 
اإلجــراءات العاديــة لتأســيس الحــدود بيــن الصديــق والعــدو، وذلــك لتحقيــق أهــداف محليــة يف ظــل 

مراقبــة وقيــود ديمقراطيــة أقــل. 
 لكــن التســاؤل الــذي يبقــى مطروحــا فيمــا يخــص أمننــة قــوى التغييــر هــو أن اتخــاذ إجــراءات 
ــاء بالمفهــوم الموســع، أي  ــدة نظــم الحكــم وهــو البق ــر أجن فــوق السياســة ضدهــا يخــدم يف األخي
ــن  ــي م ــد حقيق ــود هتدي ــة وج ــرورة نتيج ــس بالض ــر لي ــوى التغيي ــى ق ــي عل ــع األمن ــاء الطاب ان إضف
ــن  ــى أم ــز عل ــي فبالركي ــد، بالتال ــم كتهدي ــلطة إليه ــر الس ــبب نظ ــن بس ــات، ولك ــذه الجماع ــل ه قب
الدولــة مــع إهمــال أمــن األفــراد وتوجهاهتــم السياســية، تصبــح يف هــذه الحالــة ازدواجيــة يف األمــن 
ــة  ــة الجماعي ــة »الهوي ــال لدراس ــح المج ــة تفت ــذه االزدواجي ــع، ه ــن المجتم ــة وأم ــن الدول ــن أم بي
والفرديــة« كقيمــة معرضــة للتهديــد نتيجــة تناقــض المصالــح بيــن الدولــة والمجتمــع. يف هــذه الحالــة 
تصبــح المجتمعــات حقائــق سياســية مهمــة فيمــا يتعلــق بــردود أفعالهــا التــي ســتكون ذات دالالت 

سياســية))). 

(1) Paul Roe, Ethnic Violence and the Social Security Dilemma, )London and New York : Routledge, 
2005),  P 43.
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ــا  ــة وإخراجه ــرة األمنن ــن دائ ــر ضم ــات التغيي ــع جماع ــه وض ــم في ــذي ت ــاش ال ــار النق  ويف إط
مــن حيــز السياســة العاديــة إلــى السياســة االســتثنائية، ســمح هــذا بربــط بعــض الجماعــات بظواهــر 
أخــرى يف إشــارة إلــى ربــط اإلخــوان باإلرهــاب علــى ســبيل المثــال، ســواًء مــن خــال اإلجــراءات 
الفعليــة أو مــن خــال فعــل الــكام، وهــو مــا أثــار إشــكالية مهمــة فيمــا يخــص عاقــة هــذه 
ــادل  ــار، ج ــذ اإلط ــام. يف ه ــة والنظ ــرعية الدول ــاس ش ــر أس ــي تعت ــم الت ــام الحاك ــات بالنظ الجماع
»كيــن بــوث« أحــد مؤسســي مدرســة ويلــز بــأن مدرســة كوبنهاجــن لــم تتحــرك بشــكل كايف باتجــاه 
أنــاس حقيقييــن يف أماكــن حقيقيــة، فتــم ربــط األمــن بالبقاء ـــــ الركيز الــدواليت ـــ تشــكلت من خاله 
ــوات  ــر األص ــن مصي ــن Hansen .L«؛ ع ــن هانس ــك »لي ــائلت بذل ــلطوي، فتس ــاب الس ــة الخط هيمن
المهشــمة مــن النقاشــات األمنيــة التــي ال صــوت سياســي لهــا وال تملــك مؤسســات تمثيــل رســمية 
للدفــاع عــن وجهــة نظرهــم. وبالتالــي، فــإن أمننــة الجماعــات المطالبــة بالتغييــر أوجــدت مــا يســمى 
»معضلــة أمنيــة صامتــة« حســب ليــن هانســن)))، والتــي يمكــن لهــذه الجماعــات أن تقــدم بــداًل مــن 
ذلــك شــبكة آمنــة كإكســاب النظــام شــرعية داخليــة وخارجيــة. لــذا، فــإن إعــادة الجماعــات مــن حيــز 
السياســة االســتثنائية والعــودة هبــم إلــى منطــق السياســة العاديــة يقتضــي نــزع األمننــة عنهــم ليتحقــق 

 .(((« Brian Martinــان مارتــن بذلــك »الدفــاع المجتمعــي Defence Social »حســب مــا يســميه »براي

 ثالثا: رؤية بديلة لتفكيك االستبداد
   يمكــن اإلشــارة يف هــذا الصــدد أن بعــض الباحثيــن يطلقــون صفــة الثــورة علــى التحــوالت 
العربيــة انطاقــا مــن اللحظــة الثوريــة التــي تميــزت بالهيجــان، واقتحــام الفضــاء العــام، فيشــبهونه 
باقتحــام ســجن الباســتيل إبــان الثــورة الفرنســية، وطريقــة ســقوط النظــام الملكــي آنــذاك، رغــم أن 
ــا  ــن مراحله ــث ع ــي الحدي ــورة يقتض ــن الث ــث ع ــى أن الحدي ــة إل ــض الصح ــب بع ــرأي جان ــذا ال ه
Rev� إلــى الخطــوات العمليــة للثــورة ،origins Revolutionary بــدءًا مــن مرحلــة قيــام الثــورة .((( ةالثاثــ

.Outcome Revolutionary  ــورة ــج الث ــب أو نتائ ــر عواق ــم يف األخي Processes olutionary، ث

(1) Lene Hansen, «  The little Mermaid’s Silent Security Dilemma and the Absence of Gender in the 
Cope,hagen School “, Millennium: Journal of International Studies, (June 01, 2000), available 
from: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/03058298000290020501?journalCode=mila , 
( 24.04.2017).

(2) Brian Martin, Social Defence : Social Change, (London : Freedom Press,1993), P. 04 .
(3) Jack A. Goldstone, «  Rethinking: Integrating Origins, Processes, and Outcomes », Comparative 

Studies of Asia, Africa and the Middle East, Volume 29, (November 1, 2009), PP. 18-32. 
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يركــز أغلــب الباحثيــن علــى المرحلــة األولــى مــع إهمــال مقصــود أو عــدم متابعــة لبقيــة 
ــون  ــي يك ــة الت ــورة المكتمل ــي الث ــورة ه ــراد بالث ــأن الم ــول ب ــى الق ــا إل ــؤدي بن ــا ي ــذا م ــا، ه أطواره
هدفهــا الحريــة حســب تعبيــر كوندرســيه)))، الثــورة التــي تنهــي قصــة قديمــة، وتبــدأ قصــة جديــدة لــم 
تــرو ســابقا، فهــي علــى وشــك أن تظهــر))). الثــورة التــي تنقلنــا فجــأة إلــى كوكــب آخــر حيــث تبــدو 
ــر  ــرى غي ــات أخ ــه بموضوع ــت ذات ــت يف الوق ــد ارتبط ــر وق ــوء مغاي ــة يف ض ــات التقليدي الموضوع
مألوفــة)))، أي الخــروج مــن الوضــع القائــم نحــو وضــع أفضــل منــه، فمــا فائــدة إطــاق صفــة الثــورة 
علــى تحــول معيــن أدى إلــى وضــع أســوأ مــن الوضــع الــذي تــم االنقــاب عليــه، ففــي هــذه الحالــة 

يصبــح الوضــع القائــم حتــى ولــو كان ســيئا أفضــل مــن الثــورة عليــه. 
لــذا يميــل الكثيــر مــن الباحثيــن إلــى اعتبــار أن مــا يميــز الثــورات عــن مجــرد التغييــر الحكومــي 
ــث  ــد البح ــن تقالي ــذا م ــرأي ه ــل، وال ــادي بدي ــام اقتص ــأة نظ ــط بنش ــي المرتب ــا االجتماع ــو بعده ه
ــورة  ــورة الفرنســية 789)، والث ــى؛ وهــي ث ــن فقــط هبــذا المعن ــرى إال ثورتي الماركســي، الــذي ال ي

البلشــفيى)4)7)9).
إال ان انتفــاء التغييــر االجتماعــي ال ينفــي صفــة الثــورة، ذلــك أن ثــورات القــرن الواحــد 
والعشــرين تختلــف عــن مثياهتــا يف القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين، فالثــورات الكــرى يف القرنيــن 
ــن  ــال م ــي، كاالنتق ــام السياس ــكل النظ ــل لش ــذري، والكام ــر الج ــب التغيي ــة بمطال ــابقين مرتبط الس

ــة.  ــورة الفرنســية واإليراني ــة، كمــا هــو الحــال بالنســبة للث ــى الجمهوري ــة ال الملكي
أمــا ثــورات القــرن الواحــد والعشــرين فهــي ال تــؤدي بالضــرورة إلــى إحــداث تغييــر جــذري، 
ــد  ــذي ق ــر االجتماعــي، ال ــى مــن التغيي ــرًا محــدودًا يكــون علــى مســتوى أدن ــد تحــدث تغيي فهــي ق
يصيــب رأس النظــام الحاكــم، والــذي بــدوره قــد يــؤدي إلــى التغييــر علــى المــدى البعيــد، ومنــه فــإن 
الثــورة هــي صيــرورة طويلــة ال تقتصــر علــى المرحلــة األولــى منهــا، وإنمــا تتجاذهبــا صراعــات بيــن 
النخــب التقليديــة، التــي تســتند علــى إرث طويــل مــن الممارســة السياســية، وبيــن النخــب الجديــدة 
ــة  ــى غاي ــورة إل ــل الث ــر مراح ــاذب ع ــوار التج ــتمر أط ــام. وتس ــة النظ ــر يف بني ــى التغيي ــة إل المتطلع
إحــداث التغييــر االجتماعــي، وبالتالــي فالمفهــوم الماركســي الــذي ال يــرى ســوى الثــورة الفرنســية 

))) حنة ارندت، يف الثورة، تر: عطا عبد الوهاب، )بيروت: المنظمة العربية للرجمة، 008)(.، ص.  8) .
))) المرجع نفسه.

))) توماس كون، بنية الثورات العلمية، تر: شوقي جال، ) الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب( )99)(، ص ))).
)4) عزمي بشارة، مرجع سبق ذكره،  ص )4.
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والبلشــفية، تقابلــه أطروحــات ثوريــة أكثــر داللــة وتطــورًا مــن نمــوذج الثــورة الفرنســية والبلشــفية، 
حيــث أن هنــاك اجتهــادات كثيــرة ومتضاربــة تشــكل مواضيــع اختــاف عميقــة بيــن أصحاهبــا، كلهــا 

اهتمــت بجانــب معيــن مــن جوانــب الثــورة.
ومــن نافلــة القــول أن الثــورات ال هتــدف كلهــا إلــى تحقيــق الديمقراطيــة لكــن »ثــورات الربيــع 
ــكان  ــة، ف ــعار الديمقراطي ــا ش ــت جميعه ــة ))0) رفع ــر 0)0) وبداي ــبت أواخ ــي نش ــي« الت العرب
بالتالــي هــدف الربيــع العربــي هــو التــوق إلــى الديمقراطيــة))). مــن هنــا يبقــى اإلشــكال المطــروح 
هــو هــل حقــق ســقوط األنظمــة يف بعــض البلــدان العربيــة، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن نتائــج إلــى 

يومنــا هــذا؛ هــل انــدرج ذلــك ضمــن المســار الصحيــح لانتقــال الديمقراطــي ؟ 
ــة علــى  ــاين«)))، كناي ــع الفكــر اليون ــوان »ربي ــد الرحمــن البــدوي كتابيــن؛ األول بعن   كتــب عب
االزدهــار وســطوع نجــم الحضــارة اليونانيــة، والثــاين بعنــوان »خريــف الفكــر اليونــاين«)))،  كداللــة 
علــى ذبــول وأفــول هــذه الحضــارة. وال شــك أن الربيــع ينطــوي علــى شــاعرية تخّيليــة تحمــل 
دالالت إيجابيــة، فالربيــع بالمفهــوم الموســمي يعنــي تفتــح الزهــور بعــد موســم كئيــب. فمــا داللــة 

ــد الحديــث عــن الربيــع بالمفهــوم السياســي ؟ ذلــك عن
كتــب »بــن زيمــر  Zimmer Ben »، »أن الربيــع وفصــل الربيــع كان لهــا تاريــخ طويــل مــن 
اســتخدام لإلشــارة إلــى فــرات متفائلــة مــن التحــول السياســي«)4)، فمصطلــح الربيــع غالبــا مــا يعــر 
عــن التــوق إلــى الحريــة السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة يف بلــدان قضــت فــرات طويلــة مــن 
ــه  ــه وروح ــة يف زخم ــياق، خاص ــذا الس ــن ه ــرج ع ــي ال يخ ــع العرب ــتبدادي)))، والربي ــم االس الحك
ــي  ــر السياس ــزًا للتغيي ــاً محف ــا كان عام ــن؛ كم ــع الراه ــر الواق ــااًل يف تغيي ــت آم ــي أعط ــبابية الت الش
الجــذري)6)، ذلــك أنــه انــدرج ضمــن »التوقعــات المأمولــة« حــول مــا ســتؤول إليــه األحــداث مــن 
بنــاء أنظمــة ديمقراطيــة وشــفافة، مــن هنــا نجــد أن إبراهيــم أبــو شــريف يــدرج الربيــع العربــي باعتبــاره 

ــة يف المنطقــة)7).  ــى حركــة تؤســس للديمقراطي ــي لتحــول تلــك االنتفاضــات إل ــرًا بالتمن تفكي

))) بشارة عزمي، مرجع سبق ذكره، ص. )9.
))) عبد الرحمن البدوي، ربيع الفكر اليوناين، )القاهرة: مكتبة النهضة  المصرية، ط)، ب.س.ن(.

)))  ----------، -------، خريف الفكر اليوناين، )القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ط)، 979)(.
(4) Ben Zimmer, “The ‘Arab Spring’ Has Sprung.” Visual Thesaurus, )May 20, 2011( , http://www.

visualthesaurus.com/cm/wordroutes/the-arab-spring-has-sprung/,September 15, 2013
(5) Ibrahim N. Abusharif, parsing: Arab spring , Qatar, Northwestern University, )February 2014(, p. I.
)6) لوريل إي ميلن جيفري مارتيني، »التحول الديمقراطي يف العالم العربي: توقعات ودروس مستفادة من حول العالم«، )معهد أبحاث 

الدفاع الوطني راند RAND ، ))0)(، ص )0.
(7) Ibrahim N. Abusharif, Op Cit.
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حققــت التحــوالت السياســية العربيــة مجموعــة مــن النتائــج اإليجابيــة التــي ال يمكــن إنكارهــا 
ــال  ــي انتق ــعوب، وه ــي الش ــتوى وع ــة يف مس ــة نوعي ــدوث نقل ــي ح ــوال، وه ــن األح ــال م ــأي ح ب
ــى  ــي عل ــى بالتال ــي، فقض ــام السياس ــى النظ ــلبية إل ــف بالس ــذي كان يوص ــعب ال ــن الش ــوف م الخ
ــرض  ــا يف ف ــح أيض ــا نج ــي، كم ــي عرب ــام سياس ــن نظ ــر م ــدف أكث ــذي كان ه ــث ال ــروع التوري مش
واقــع جديــد علــى المشــهد السياســي العربــي، مــا اضطــر باألنظمــة لفتــح ملفــات اإلصــاح المغيبــة 
والمؤجلــة لعقــود مــن الزمــن، مــا ســاهم يف دفــع عجلــة الحريــات، ومــن ثــم إجــراء أول انتخابــات 
علــى قــدر كبيــر مــن الشــفافية كمــا هــو الحــال يف مصــر وتونــس، لتفتــح بذلــك مرحلــة جديــدة مــن 
ــد، النقابــات  ــدة )الــرأي العــام، اإلعــام الجدي ــة التــي أدخلــت فواعــل جدي الممارســة الديمقراطي

المســتقلة، التنظيمــات الشــبابية( علــى خــط التمــاس مــع النظــام السياســي. 
إال أن الديمقراطيــة، ال تقتصــر علــى اإلجــراءات الشــكلية، وبالتالــي هــي عمليــة معقــدة 
تســتلزم مرحلــة انتقاليــة. مــن هنــا نجــد الفــرق بيــن الديمقراطيــة وبيــن التحــول الديمقراطــي، ذلــك 
أن هــذا األخيــر هــو مســار يضــم مجموعــة مــن المراحــل مــن بينهــا االنتقــال الديمقراطــي للوصــول 
إلــى المحطــة األخيــرة المتمثلــة يف الرســيخ الديمقراطــي. وترافــق كل عمليــة نحــو التحــول للمســار 
الديمقراطــي، وضــع خارطــة تفضــي إلــى عقــد اجتماعــي، يحقــق الممارســة الديمقراطيــة ويحفــظ 
ــة التحــول كل  ــه بالحقــوق السياســية للمواطنيــن، تراعــي مــن خالــه عملي مــا أصبــح يصطلــح علي
الخطــوط االجتماعيــة ومــا تحتويــه مــن خصوصيــات ثقافيــة ودينيــة وتاريخيــة، إضافــة إلــى الخــط 
ــاون  ــة التع ــا منظم ــا حددهت ــة كم ــه المختلف ــي ومراحل ــاء الديمقراط ــة البن ــن لعملي ــي الضام السياس

.(((  OECDــة ــادي والتنمي االقتص

ــة  ــم، والثاني ــام القدي ــقاط النظ ــي إس ــى ه ــن؛ األول ــيرورتين متازمتي ــا س ــورة له ــا أن أي ث كم
بنــاء بديــل جديــد، وبيــن المرحلــة األولــى والثانيــة هنــاك مرحلــة انتقاليــة تقتضــي نوعــا مــن الوحــدة 
الوطنيــة وإحــداث نــوع مــن التوافــق حــول المبــادئ الديمقراطيــة، ممــا يعنــي علــى األحــزاب 
ــؤدي  ــد ت ــة ق ــرة حرج ــي يف ف ــام السياس ــا لانقس ــة تجنب ــاريعها األيديولوجي ــل مش ــية تأجي السياس
إلــى ســيناريوهات خطيــرة. كمــا قــد تــؤدي إلــى االرتــداد للوضــع الســابق. ويف حــاالت معينــة 
(1) OECD, Concepts and Dilemmas of State Building in Fragile Situations: From fragility to resil-

ience, OECD/DAC Discussion Paper,( 2008, Vol 9, No.3). P.01.
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كمصــر مثــاً؛ احتــدم الصــراع بيــن األحــزاب قبــل االتفــاق علــى مبــادئ الديمقراطيــة وقبــل التــزام 
ــة))). ــة االنتقالي ــاح المرحل ــن إنج ــة ع ــؤولية الجماعي المس

 نتيجــة لذلــك بــدأت المنافســة المبكــرة بيــن قــوى المعارضــة، فتحــول خصــم الرئيــس إلــى 
الحــزب المنافــس وليــس النظــام القديــم)))، فاســتغل هــذا األخيــر الفرصــة ليســتميل المعارضــة إلــى 
صفوفــه ليجــد نفســه يف ثــوب جديــد، لينقلــب يف األخيــر علــى نظــام منتخــب ديمقراطيــا، فأصبــح 
الحديــث يف هــذه الحالــة عــن إرادتيــن؛ إرادة شــعبية مجســدة يف حكــم اإلخــوان الذيــن جــاؤوا عــن 
طريــق انتخابــات ديمقراطيــة، وبيــن انقــاب عســكري يّدعــي أنــه ممثــل لــإلرادة الشــعبية، وال يوجــد 

توصيــف محــدد لهــذا االنقــاب إال وصــف الثــورة المضــادة ضــد ثــورة ديمقراطيــة يف مهدهــا. 
بالتالــي إن إســقاط النظــام هــو شــرط مســبق للتوجه نحو مســارات البنــاء الصحيحــة، لكنه ليس 
 ضمانــا للديمقراطيــة؛ وبالتالــي فــإن االنتقــال مــن القابلية للثــورة إلى القابليــة للتطبيــق الديمقراطي)))
 يقتضــي التــدرج يف مراحــل البنــاء الديمقراطــي الــذي يعتــر آخــر مرحلــة مــن مراحــل البنــاء الشــاملة. 
وبالنظــر الــى تطــورات األحــداث يف الســنوات الخمســة األخيــرة نجــد أنــه لــم يتــم احــرام المســار 
ــاء، خاصــة يف الــدول التــي تعــاين هشاشــة يف أدائهــا الوظيفــي، حيــث لــم تأخــذ  المتــدرج لهــذا البن
بعيــن االعتبــار  بنيــة المجتمــع وخطــر تفككــه يف حــال انتقــل إلــى التعدديــة السياســية قبــل اكتمــال 
ــي  ــم. فف ــي ناظ ــي اجتماع ــياق سياس ــة يف س ــات المجتمعي ــاج كل الفئ ــة)4)، واندم ــاء األم ــة بن عملي
الحالــة الليبيــة علــى ســبيل المثــال، نجــد الواقــع أكثــر تعقيــدًا ممــا يتصــور؛ فعقــب ســقوط النظــام 
ــة عكــس  ــر عــداًل، ومشــاركة سياســية حقيقي القــذايف اتجهــت أنظــار الــكل نحــو نظــام سياســي أكث
طروحــات النظــام الســابق )فكــرة المؤتمــرات الشــعبية(، التــي كانــت نتائجهــا وضــع شــبيه بالادولــة 

والانظــام.
بالتالــي فبــدل الحفــاظ علــى الحــد األدنــى مــن مؤسســات الجيــش ومختلــف الفــروع األمنيــة 
ودمجهــا يف ســياق جديــد، لتكــون دعامــة الســلطة الجديــدة، فقــد تــم تدميرهــا وتفكيكهــا، هــذا مــا 
جعــل الســلطة المنتخبــة منكشــفة تمامــا أمــام مختلــف الجماعــات والميليشــيات)))، والتــي فرضــت 

))) عزمي بشارة ، مرجع سبق ذكره، ص 0)).
))) المرجع نفسه، ص ))).

السياسات  العربي لألبحاث ودراسات  المركز  بيروت:   ( العربية،  الثورات  الحراك  المفاهيم االيديولوجية يف مجرى  الحبيب،  ))) سهيل 
4)0)(، ص ص 68).69).

)4)  عزمي بشارة، مرجع سبق ذكره، ص 07).
https://www. الرابط:   اغسطس 4)0))، موجود على  الجديد،  09(  العربي   ،  « اسراتيجية  ليبيا، خطايا   « بن عنر،  النور  ))) عبد 
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منطقهــا علــى الجميــع مــا أدخــل ليبيــا يف احــراب مناطقــي أكثــر تعقيــدًا؛ والــذي تعمــق أكثــر باتجــاه 
أطرافــه نحــو مأسســته تشــريعيا وتنفيذيــا وعســكريا. 

ويف ظــل واقــع مجتمعــي يتســم باالنتمــاءات األوليــة، وهتديــد التنظيمــات المســلحة. كل 
ــال يف ظــل واقــع صعــب يتطلــب توافــق  ــد المن ــدة أصبــح أمــل بعي ــا الجدي ــاء ليبي ذلــك يؤشــر أن بن
ووحــدة مشــركة للوصــول بالمرحلــة االنتقاليــة إلــى نــوع مــن االســتقرار، لذلــك فــإن طريــق االنتقال 
األفضــل إلــى الديمقراطيــة يف مثــل هــذه الــدول هــو اإلصــاح المتــدرج، فالثــورة تحمــل يف ثنايــاه 
مخاطــر تحــول مفهــوم حكــم األكثريــة إلــى حكــم الطائفــة الكــرى أو األثنيــة المحرومــة أو األكثريــة 
المظلومــة األمــر الــذي يهددهــا هــي ذاهتــا باالنقســام ألن الهويــة إذا أصبحــت هــي معيــار الحقــوق 

السياســية ال تبقــى جماعــة واحــدة غيــر مهــددة باالنقســام))).
ــع  ــه يف وض ــراوح مكان ــذي الزال ي ــر ال ــو اآلخ ــن ه ــى اليم ــري عل ــا يس ــى ليبي ــق عل ــا ينطب وم
أقــل مــا يقــال عنــه أنــه انحــدار يف اتجــاه فشــل الدولــة، فالســلطة مقســمة واللجــان الشــعبية موازيــة 
للجيــش المتعــدد الــوالءات، وكــذا دعــوات االنفصــال الجنوبيــة القديمــة والمتجــددة، والــذي أزم 
ذلــك صعــود الحوثييــن يف المشــهد السياســي، وفــرض منطقهــم علــى الســلطة الحاكمــة التــي بــدت 
ســاكنة أمــام الصعــود المفاجــئ لهــم، مــع هتديــدات تنظيــم القاعــدة، وكل ذلــك يف ظــل علــو منطــق 

القبيلــة علــى منطــق الدولــة. 
ــن  ــا م ــر عنف ــة األكث ــا الحال ــول أهن ــن الق ــع، يمك ــا التاس ــت عامه ــي دخل ــوريا الت ــبة لس بالنس
حــاالت الــدول التــي شــهدت تحــوالت سياســية؛ باتجــاه الفوضــى العامــة التــي بــدأت ســليمة لكنهــا 
تحولــت فتــكا بــاألرواح، تميزهــا حــرب أهليــة، وصعوبــة الحســم بيــن أطــراف الصــراع، ومــع تفاقم 
األزمــة، كل ذلــك يف ظــل فشــل مبــادرات الحــل السياســي، فأصبــح الســاح والقــوة همــا الحاســم 
ــا  ــذا م ــل، ه ــا للح ــة يف مقاربته ــة واإلقليمي ــوى الدولي ــن الق ــح بي ــض المصال ــام تناق ــدان أم يف المي
أطــال أمــد األزمــة، ونجــاح النظــام الســوري يف تغييــر أولويــات القــوى الدوليــة واإلقليميــة وخاصــة 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن إســقاط النظــام إلــى مكافحــة اإلرهــاب خاصــة مــع صعــود تنظيــم 
الدولــة ثــم تراجعــه، فأصبــح نظــام األســد وفــق هــذا المنظــور يشــكل دعامــة لاســتقرار وحافظــا لــه 

بــدل مــن إســقاطه الــذي قــد يشــكل ســيناريوهات خطيــرة علــى المنطقــة.
ــية،  ــوالت السياس ــرارة للتح ــا؛ كأول ش ــا م ــتثناء نوع ــكلت االس ــد ش ــس فق ــبة لتون ــا بالنس أم

.)(0(4.07.((( alaraby.co.uk/opinion
)))  عزمي بشارة، مرجع سبق ذكره، ص ص.  08)- 09).
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وأيضــا االســتثناء بــأن أوجــدت يف النهايــة مســارًا ديمقراطيــا بعيــدًا عــن تدخــل الجيش الــذي انقلب 
علــى الديمقراطيــة؛ كمــا هــو الحــال بالنســبة لمصــر، وانحــراف مســار األحــداث نحــو الفوضــى كمــا 

هــو الحــال يف ســوريا، أو االســتقطاب القلبــي والطائفــي كمــا هــو الحــال بالنســبة لليبيــا واليمــن.  
ــى  ــر إل ــي والنظ ــع العرب ــمّي بالربي ــا س ــة م ــاح يف حوصل ــل والنج ــة الفش ــن ثنائي ــاد ع وباالبتع
وقائــع األحــداث يف ســوريا واليمــن وليبيــا؛ يمكــن القــول بــأن الربيــع العربــي تحــول إلــى شــتاء عربي 
عاصــف، وأن الحلــم العربــي بالتــوق إلــى الديمقراطيــة أصبــح يف حكــم المؤجــل، مــا يــؤدي إلــى 
التســاؤل؛ هــل كان الوضــع أفضــل يف ظــل األنظمــة االســتبدادية لــو لــم تحصــل هــذه التحــوالت.

  تؤشــر التطــورات التــي شــهدهتا المنطقــة العربيــة خــال عشــر ســنوات إلــى أننــا أمــام واقــع 
ــروج  ــة خ ــرات أو بلحظ ــود والمظاه ــاس بالحش ــا ال تق ــا قلن ــورة كم ــذه الث ــة، إال أن ه ــورة حقيقي ث
الشــعب لمختلــف المياديــن، بعبــارة أخــرى أن الثــورة ال تقــاس بالبدايــات وإنما بالنهايــات ومآالهتا. 
بالتالــي يمكــن القــول أن القابليــة للثــورة يف الحالــة العربيــة أحدثــت حالــة ثوريــة غيــر مكتملــة. ذلــك 
أن »ثــورات الربيــع العربــي« رفعــت جميعهــا شــعار التغييــر، فــكان الربيــع العربــي هــو التــوق إلــى 
الديمقراطيــة؛ ورغــم أن إســقاط النظــام القديــم كان بمثابــة توجــه نحــو مســار البنــاء الصحيــح إال أن 

الحلــم العربــي بالوصــول إلــى الديمقراطيــة تأجــل مــرة أخــرى.
ــن  ــة بي ــة التاريخي ــكيل العاق ــادة تش ــر إع ــيا ع ــي سياس ــراك االجتماع ــيس الح ــل تأس  وألج
النظــام والحكــم يســتلزم هــذا انتقــال الحــركات الثوريــة ذات الطابــع العفــوي والغيــر المنظــم نحــو 
هيكليــة مؤسســية، هــذه األخيــرة تعتــر بمثابــة الفجــوة المفقــودة يف عمليــة التحــول السياســي التــي 
ــع المؤسســي )Institutionalization) علــى الحــركات  ــة، أي ان إضفــاء الطاب شــهدهتا المنطقــة العربي
االجتماعيــة بعــد ســقوط النظــام القديــم، يعنــي تقليديــا تحويــل زخــم الحــركات االجتماعيــة 

ــة. ــدًا عــن جذورهــا الراديكالي ــه نحــو تنظيــم رســمي بعي ــة في والشــبكات الفاعل
ومــن أجــل ترســيخ أفضــل لتأثيــر الحــركات االجتماعيــة، يقتضــي كمرحلة الحقة جعــل عملية 
المأسســة هــي األخــرى بمثابــة حركــة اجتماعيــة؛ أي تصبــح كظاهــرة، ويكــون ذلــك بالركيــز علــى 
المؤسســات ليــس كمعطــى ثابــت، بــل باعتبارهــا كعمليــة تتطــور باســتمرار )التســييس التدريجــي(، 

يف اتجــاه إعــادة الرتيــب المســتمر للمؤسســات نحــو تركيــز سياســي معيــن.   
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 ويف خضــم عمليــة التســييس التدريجــي للحــركات االجتماعيــة، عــادة مــا تشــهد عمليــة 
التحــول يف بدايتهــا حــاالت مــن الصــراع وعــدم االســتقرار كنــوع مــن »الثــورة المضــادة« الهادفــة إلى 
تعطيــل نســق التغييــر وواقــع مــا بعــد الثــورة، واســتعادته نحــو واقــع مــا قبــل الثــورة، ذلــك لمــا يشــكله 
الوضــع الجديــد مــن هتديــد لمصالحهــا وضبــط مجــاالت نفوذهــا))). والحديــث هنــا عــن الصــراع 
بيــن النخــب القديمــة المواليــة للنظــام الســابق والنخــب الجديــدة. هــذا مــن جهــة، ومن جهــة أخرى؛ 
فمــن غيــر المســتبعد أيضــا ظهــور نضــاالت وصراعــات اجتماعيــة موازيــة وهــي حالــة طبيعيــة؛ كون 
أن الحركــة االجتماعيــة الصاعــدة لــم يتــم تأسيســها بالكامــل وهــي دائمــا مفتوحــة أمــام صراعــات 
ســواء بيــن أعضائهــا أو بيــن جماعــات أخــرى. بالتالــي فألجــل الدفــع بالمســار الديمقراطــي إلــى 
حــدوده القصــوى، فــإن علــى الحركــة االجتماعيــة مســؤولية تاريخيــة لتكــون مركــز جــذب جديــد؛ 
وبالتالــي هــي أمــام خياريــن؛ إمــا تقديــم تنــازالت للحــركات االجتماعية والجهــات الفاعلــة التــي 
 Shaping ــات ــر لأليديولوجي ــي عاب ــف أخاق ــدف إســقاط النظــام وتكــون يف شــكل تحال ــا ه يربطه
movement ideological-cross، وإمــا الســعي نحــو المنافســة األيديولوجيــة المبكــرة ألجــل كســب 

الهيمنــة ممــا يــؤدي إلــى إنتــاج الممارســات االســتبدادية الســابقة كنمــط جديــد. وبالتالــي ال يجــب 
أن تنحصــر عمليــة المأسســة ضــد المؤسســات والهيــاكل القائمــة فقــط، بــل يجــب أن تشــمل أيضــا 
الحــركات االجتماعيــة الجديــدة )التــي ظهــرت هــي األخــرى يف خضــم الثــورة(، بعبــارة أخــرى فــإن 
مســؤولية الحركــة االجتماعيــة المهيمنــة هــي، أواًل؛ العمــل علــى تفكيــك الممارســات االســتبدادية 
الســابقة مــن خــال إنتــاج ممارســات مؤسســية جديــدة، ومــن جهــة ثانيــة الســعي  إلــى تشــكيل كتلــة 
حرجــة عــر توحيــد باقــي الحــركات االجتماعيــة التــي أفرزهتــا الثــورة مــن خــال مشــروع سياســي 
مشــرك، تتــم فيــه مأسســة االختافــات يف الــرؤى والمشــاريع السياســية األخــرى باعتبارهــا روافــد 

نضاليــة مختلفــة. 

ودراسة  لألبحاث  العربي  المركز  )بيروت:  وتحديات،  اتجاهات  الديمقراطي:  الحكم  ونظام  اإلساميون  وآخرون،  جمعاوي  أنور   (((
السياسات، ))0)(، ص  ص 496. 497.
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 خامتة
ــد المؤسســات التــي كان  ــة يف اســراتيجية األنظمــة المســتبدة هــي تحيي ــا المركزي مــن القضاي
يعتقــد أهنــا اقــوى األســلحة ضــد االســتبداد المتجــدد. إلــى جانــب ذلــك االســتياء التدريجــي علــى 
ــة  ــلطة التنفيذي ــى الس ــط عل ــس فق ــة لي ــدف الهيمن ــية، هب ــة السياس ــم التعددي ــي تدع ــات الت المؤسس
والتشــريعية، بــل تشــمل أيضــا الســلطة القضائيــة، ووســائل االعــام، والمجتمــع المــدين، باإلضافــة 
ــة للنظــام  ــة. بالتالــي فمــع وجــود كل هــذه المؤسســات تحــت الســيطرة الفعلي إلــى األجهــزة األمني
ــم  ــرات يف الحك ــا أن التغيي ــي، كم ــقاق داخل ــدوث انش ــة ح ــتبعد احتمالي ــن المس ــه م ــم، فإن الحاك
ــو  ــلطوية، ه ــراءات الس ــدف اإلج ــك أن ه ــتحيلة. ذل ــبه مس ــح ش ــة تصب ــات نزيه ــال انتخاب ــن خ م
ــن  ــن بي ــه م ــك، فإن ــى ذل ــاء عل ــتقباً. بن ــة مس ــن الهزيم ــم م ــزب الحاك ــم أو الح ــام الحاك ــع النظ من
ــار بالنســبة للتســييس التدريجــي للحــركات  ــن االعتب ــدة التــي يجــب أخذهــا بعي التكتيــكات الجدي
االجتماعيــة كنمــوذج بديــل هــو االســتفادة مــن اســراتيجية االســتدامة التــي انتهجتهــا األنظمــة 
ــا(.  ــض أهدافه ــن بنقي ــة )ولك ــلطوية المتآكل ــل الس ــل مح ــوازي يح ــوري م ــط ث ــر نم ــتبدة ع المس
ليصبــح التحــول بمفهومــه البســيط هــو االنتقــال مــن نظــام سياســي يتميــز بخصوصيــات ومميــزات 
ــزه عــن النظــام الســابق،  ــات تمي ــم سياســية وآلي ــز بأســس وقي ــة نحــو نظــام سياســي آخــر يتمي معين
والتحــول هبــذا المعنــى يطــرح تســاؤاًل مهمــا  وهــو التحــول مــن مــاذا ؟ وإلــى مــاذا؟ بالتالــي فــإن 
البــدء يف إحــداث تحــول سياســي مــن خــال ســقوط شــرعية األنظمــة التســلطية ال يعنــي بالضــرورة 
بــروز الشــرعية الديمقراطيــة، بــل يعنــي االنفتــاح علــى تغييــر قواعــد العمــل السياســي. كمــا تعنــي 
تحــوالت يف االتجــاه المضــاد لذلــك. بالتالــي فــإن مأسســة الثــورة هــي الحلقــة األكثــر أهميــة والتــي 

ــوري. ــة التحــول الث ــار يف عملي ــن االعتب يجــب أخذهــا يف عي



30

 قائمة املرجع
1. أمحمــد مالكــي وآخــرون، لمــاذا انتقــل اآلخــرون إلــى الديمقراطيــة وتأخــر العــرب، 

العربيــة، 2009(. الوحــدة  الدراســات  )بيــروت: مركــز 
2. أمحمــد مالكــي، االنفجــار العربــي الكبيــر يف األبعــاد الثقافية والسياســية، )الدوحــة: المركز 

العربي لألبحاث ودراســة السياســات، 2012(.
3. جــون فــوران، »مســتقبل الثــورات إعــادة التفكيــر بالتغيــر الجــذري يف عصــر العولمــة، تــر: 

تانيــا بشــارة، )بيــروت: دار الفارابــي، 2007(.
4. كرين برينتون، تشريح الثورة، تر: سمير الجلبي، )أبوظبي: دار الفارابي وكلمة، 2009(.

5. صامويــل هنتغتــون، النظــام السياســي يف المجتمعــات متغيــرة، تــر: ســمية فلــو عبود،)لينان: 
دار الساقي، 1993(.

6. حنة ارندت، يف الثورة، تر: عطا عبد الوهاب، )بيروت: المنظمة العربية للرتجمة، 2008(.
ــي،  ــراك العرب ــرتاتيجية للح ــات سوسيواس ــة مقارب ــورات قلق ــرون، ث ــدر وآخ ــود حي 7. محم

ــامي، 2012(. ــر االس ــة الفك ــارة لتنمي ــز الحض ــروت: مرك )بي
8. ريمون آرون، أفيون المثقفين، تر: قدري قلعجي، )بيروت: دار الكتاب العربي(.

9. جاكوبــي راســل، هنايــة اليوتوبيــا، تــر: فــاروق عبــد القــادر، )الكويــت:  المجلــس الوطنــي 
للثقافــة  والفنــون، )سلســلة عالــم المعرفــة 2001(.

10.  علــى حــرب، ثــورات القــوة الناعمــة يف العالــم العربــي، )بيــروت: الــدار العربيــة للعلــوم 
ناشــرون، 2012(.

ــة  ــاخ، )بيــروت: المنظمــة العربي ــر: محمــد فاضــل طب ــة، ت ــي، الديمقراطي ــز تيـللـ 11. تشـارلـ
للرتجمــة، 2010(.

ــي لألبحــاث  ــورة، ط2، )الدوحــة: المركــز العرب ــة للث ــورة والقابلي 12. عزمــي بشــارة، يف الث
ــات، 2014(. ــة السياس ودراس

13. جــون آربرادلــي، مــا بعــد الربيــع العربــي، تــر: شــيماء عبــد الحكيــم طــه، )القاهــرة: كلمات 
عربيــة للرتجمة والنشــر، 2013(.

14. جلبيــر أشــقر، الشــعب يريــد، بحــث جــذري يف االنتفاضــة العربيــة، تــر: عمــر الشــافعي، 
ــروت: دار الســاقي، 2013(. )بي



31

15.  كريســتوفر م. ديفيدســون، مــا بعــد الشــيوخ اإلهنيــار المقبــل للممالــك الخليجيــة، 
.)2014 والتوثيــق،  للدراســات  أوال  مركــز  )بيــروت: 

16.  هاشــم صالــح،  االنتفاضــات العربيــة علــى ضــوء فلســفة التاريــخ،) بيــروت: دار الســاقي، 
.)2013

17.  لوريــل إي ميلــن جيفــري مارتينــي، »التحــول الديمقراطــي يف العالــم العربــي: توقعــات 
.)2013 ،RAND ودروس مســتفادة مــن حــول العالــم«، )معهــد أبحــث الدفــاع الوطنــي رانــد

18.  إبراهيــم البــدوي، ســمير المقدســي، تفســير العجــز الديمقراطــي يف الوطــن العربــي، تــر: 
حســن عبــد اهلل بــدر، )بيــروت: مركــز الدراســات الوحــدة العربيــة، 2011(.

ــرات  ــة التغي ــة؟ محصل ــرص التنمي ــاع لف ــاع أم ضي ــة الضي ــواري،، تنمي ــة الك ــي خليف 19.  عل
ــروت: مركــز الدراســات الوحــدة  ــة للنفــط يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي، ط2، )بي المصاحب

العربيــة، 1996(.
20.   حــازم الببــاوي، »الدولــة الريعيــة يف الوطــن العربــي«، المســتقبل العربــي، الســنة 10، 

بيــروت: العــدد 103، )أيلــول/ ســبتمرب 1987(.
21. تومــاس كــون، بنيــة الثــورات العلميــة، تــر: شــوقي جــال، ) الكويــت: المجلــس الوطنــي 

للثقافــة والفنــون واآلداب( 1992(.
22. عبــد الرحمــن البــدوي، ربيــع الفكــر اليونــاين، )القاهــرة: مكتبــة النهضــة  المصريــة، ط3، 

ب.س.ن(.
اليونــاين، )القاهــرة: مكتبــة النهضــة  23.  ----------، -------، خريــف الفكــر 

.)1979 ط5،  المصريــة، 
اتجاهــات  الديمقراطــي:  الحكــم  ونظــام  اإلســاميون  وآخــرون،  جمعــاوي  أنــور   .24

.)2013 السياســات،  ودراســة  لألبحــاث  العربــي  المركــز  )بيــروت:  وتحديــات، 
25. ســهيل الحبيــب، المفاهيــم االيديولوجيــة يف مجــرى الحــراك الثــورات العربيــة، ) بيروت: 

المركــز العربــي لألبحاث ودراســات السياســات 2014(.
-2010 العربــي  العالــم  يف  التحــوالت  متحركــة  »ثــورات  غولدســتون،  جــاك   .26
studies.aljazeera.net/repor  ،)2015 فربايــر   9( للدراســات،  الجزيــرة  مركــز   ،»2014

 .)2015 مــارس   22  (   ،htm.201529102010298210/02/2015/ts



32

27. سلمان بونعمان، فلسفة الثورات العربية، )الرياض: مركز نماء للبحوث والدراسات، 2012(.
28. ريــاض الصيــداوي، »أروين ثــورة واحــدة لــم تســرق؟ ثــورات يقــوم هبــا أبطــال مضحــون 
ــون«، الحــوار المتمــدن، العــدد:1936، )2007.6.4(  ــون والوصولي ويقطــف ثمارهــا االنتهازي

)2015.1.15  (،98634=http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid

29.  بشــير عبــد الفتــاح، »االدوار المتغيــرة للجبــوش ف مرحلــة الثــورات العربيــة«، السياســة 
الدوليــة،  )2015.4.3(

 ( الجزيــرة،  قنــاة  ج1«،  العربيــة  الثــورات  هيــكل-  »مــع  هيــكل،  حســنين  محمــد    .30
 ،https://www.youtube.com/watch?v=ZUj9dfDA6jI :ــط ــى الراب ــود عل 2011.10.27(، موج

.)2013.02.13  (
31.  غريغــوري غــوز، »ملــوك لجميــع الفصــول: كيــف اجتــازت األنظمــة الملكيــة يف الشــرق 

األوســط عاصفــة الربيــع العــري«، مركــز بروكنجــز الدوحــة، رقــم 08، )ســبتمرب 2013(.
ــطس  ــد،  09( اغس ــي الجدي ــرتاتيجية »، العرب ــا اس ــا، خطاي ــرت، »ليبي ــن عن ــور ب ــد الن 32.  عب

 .)2014.07.22(  https://www.alaraby.co.uk/opinion الرابــط:   علــى  موجــود   ،(2014
33.  F. Gregory Gause3, “ Why Middle East Studies Missed the Arab 

Spring: The Myth of Authoritarian Stability”, Foreign Affairs, Vol. 90, 
no. 4, (July- August 2011).

34.  Theda Skocpol, State and social Revolutions, (London: Cam-
bridge University Press, 1979.

35.  Jack Goldstone, « Rethinking: Integrating Origins, Processes, 
and Outcomes », Comparative Studies of Asia, Africa and the Middle 
East, Volum 29, ( November1, 2009).

36.  Patrick M. Regan, « On the Prospects for Social Revolution in 
the Industrialized Democracies of the West », )Departement of Political 
Science, Binghamton University(.

37. Ellen Lust, Structuring Conflict in the Arab World :In cumbents, 
Opponents, and Institutions, ( Cambridge : Cambridge university Press, 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=98634
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=98634
https://www.youtube.com/watch?v=ZUj9dfDA6jI
https://www.alaraby.co.uk/opinion/2014/8/9/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9


33

2005). BrownleeJason, “ Portents of Pluralism/ HowHybrid Regimes 
Affect Democratic Transitions”, American Journal of political Science, 
(2009).

38. Bellin, Eva, «  The Robustiness of Authoritarianism in the Mid-
dle East”, Comparative politics, (26 jan 2004), 139- 157. Michael L. 
Ross, “ Does Resource Wealth Cause Authritarian Rule ?”, University 
of Michigan (2000).

39. Scoot Williamson, Divided We stand- The Resilience by Mon-
archies in the Arab Spring, Indiana University Bloomington, ( May 
2012). 

40. Zolatan Barany, “ Revolts and resilience in the Arab Kingdoms”, 
Parameters 43, ( Summer 2013). 

41. Andria Lawrence, Collective Protest and International Prom-
ise of Monarchy, Yale University, Departement of Political Science, ( 
March 21, 2014).

42.  Lisa Anderson, «  Absolution and the Resilience of Monarchy 
in the Middle East », Political Science Quartly, 106, (1991 Spring).

43. Andre Bank, thomas Richter and Anna Sunik, Long- Term Mo-
narchical Survival in the Middle East: A Configurational Comarison, 
1945-2012, German Institute of Global and Area Studies, ( February 
2013). 

44. Langohr Vickie, «  Too Much Civil Societ, Too Little Policies : Egypt 
and Liberalizing Arab Regimes. » Comparative Politics, ( 36 Jan 2004). 

45. Michael L.Ross, Does Resource Wealth Cause Authoritarian 
Rule?, University of Michigan, )2000(.

46. Richard Young, Energy A Reinforced obstacle to democracy ?, 



34

Center For European Policy Studies, C.E.P.S working document, ( July 
2008, P. 0&). 

47.  Ole waever, «  Securitization a,d Desecuritization », in Barry 
Buzan and Lene Hansen (eds), “ International Security Studies, Sage 
library of international Relations, Volume 3, )2007(.

48. Barry Buzzan, The National Security Problem in International 
Relations, )London : Harverster: Wheatshea, 1983(.

49. Carl Schmitt, Political Theology : Four Chapters on the Con-
cept of Sovereignty, )Boston : MIT Press, 1985(.

50.  Paul Roe, Ethnic Violence and the Social Security Dilemma, )
London and New York : Routledge, 2005).

51.  Brian Martin, Social Defence : Social Change, (London : Free-
dom Press,1993).

52. Jack A. Goldstone, «  Rethinking: Integrating Origins, Process-
es, and Outcomes », Comparative Studies of Asia, Africa and the Mid-
dle East, Volume 29, (November 1, 2009)..  

53. Marina Otaway and Marwan Muashar, «  Arab Monarchies 
Chance For Reform, Yet unmet »,  The carnegie Papers, ( december 
2011), PP 01- 34. 

54. OECD, Concepts and Dilemmas of State Building in Fragile 
Situations: From fragility to resilience, OECD/DAC Discussion Paper,( 
2008, Vol 9, No.3). 

55. Ibrahim N. Abusharif, parsing: Arab spring , Qatar, Northwest-
ern University, )February 2014(.

56.  Bertrand Badie, « La revanche des sociétés arabes », Le 
Monde.fr, 24.2.2011, http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/02/24/

http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/02/24/bertrand-badie-les-societes-prennent-leur-revanche-en-tunisie-egypte-et-libye_1484863_3232.html


35

bertrand-badie-les-societes-prennent-leur-revanche-en-tunisie-egypte-
et-libye_1484863_3232.html (consulté 03 Avril 2015).
  57. Neil Davidson, « Is Social Revolution Still Possible in the Twen-
ty-First Century? », Journal of Contemporary Central and Eastern Eu-
rope, Vol. 23, Iss 2-3. (21 Dec, 2015).

58. Zaki Laidi, « La fin du moment démocratique ?», Il exist sur le 
lien : www.laidi.com/papiers/ledebat_0508.pdf

59. 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/02/24/bertrand-badie-les-societes-prennent-leur-revanche-en-tunisie-egypte-et-libye_1484863_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/02/24/bertrand-badie-les-societes-prennent-leur-revanche-en-tunisie-egypte-et-libye_1484863_3232.html
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0965156X.2015.1116787
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0965156X.2015.1116787
http://www.laidi.com/papiers/ledebat_0508.pdf


36

60. Bernard Porter, «  Civilization : The West and the Rest byN-
iall Ferguson- review “, the guardian, 25 Mar, 2011, available 
from: https://www.theguardian.com/books/2011/mar/25/civiliza-
tion-west-rest-niall-ferguson-review ( 04.001.2018) 

61.  Michael Herb, «  Monarchies Matters », Foreign Policy, ( No-
vember 26, 2012), available from: http://foreignpolicy.com/2012/11/26/
monarchism-matters/

62. Alan Green Blatt, ‘ In arab States it’s Good to be King », For-
eign Dispatch, ( November 12, 2011), Available from: http://www.npr.
org/2011/11/10/142218146/in-arab-states-its-good-to-be-the-king 

63. Thomas L. Friedman, “ The First Law of Petro Politics”, For-
eign Policy, ( Oct 09. 2009), available from: http://foreignpolicy.
com/2009/10/16/the-first-law-of-petropolitics/ 

64. Lene Hansen, «  The little Mermaid’s Silent Security Dilemma 
and the Absence of Gender in the Cope,hagen School “, Millennium: 
Journal of International Studies, (June 01, 2000), available from: http://
journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/03058298000290020501?jour-
nalCode=mila , ( 24.04.2017).
  65.  Ben Zimmer, “The ‘Arab Spring’ Has Sprung.” Visual Thesaurus, 
)May 20, 2011( , http://www.visualthesaurus.com/cm/wordroutes/the-
arab-spring-has-sprung/,September

https://www.theguardian.com/books/2011/mar/25/civilization-west-rest-niall-ferguson-review
https://www.theguardian.com/books/2011/mar/25/civilization-west-rest-niall-ferguson-review
http://foreignpolicy.com/2012/11/26/monarchism-matters/
http://foreignpolicy.com/2012/11/26/monarchism-matters/
http://www.npr.org/2011/11/10/142218146/in-arab-states-its-good-to-be-the-king
http://www.npr.org/2011/11/10/142218146/in-arab-states-its-good-to-be-the-king
http://foreignpolicy.com/2009/10/16/the-first-law-of-petropolitics/
http://foreignpolicy.com/2009/10/16/the-first-law-of-petropolitics/
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/03058298000290020501?journalCode=mila
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/03058298000290020501?journalCode=mila
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/03058298000290020501?journalCode=mila
http://www.visualthesaurus.com/cm/wordroutes/the-arab-spring-has-sprung/
http://www.visualthesaurus.com/cm/wordroutes/the-arab-spring-has-sprung/


37

 

مؤلف املقال 
ــد احلــق دمحــان يشــغل منصــب مســؤول الوحــدة السياســية يف مركــز اجملــدد للبحــوث  عب

والدراســات، وهــو حاصــل علــى شــهادة دكتــوراه يف العلــوم السياســية والعالقــات الدوليــة 

جبامعة اجلزائر 03، ويعد دكتوراه أخرى يف االقتصاد السياســي للشــرق األوســط جبامعة 

مرمرة – تركيا. يرتكز جمال حبثه على مواضيع احلوكمة واالقتصاد السياسي، وكذا 

الديناميــات السياســية واالمنيــة يف دول الشــرق األوســط ومشــال افريقيــا.
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