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 مقدمة

نثروبولوجيا، وعلم       
أ

دوأتها ومناهجها وتفرعاتها، خاصة علم أال
أ

وجدت ألتحوالت ألسياسية ألعربية تحديًا للعلوم أالجتماعية با أأ
نها مجتمعات تقليدية ولها مناعة من  أجتماع ألثورة، ألتي درست ألمجتمعات ألعربية، ألثورأت، بالتالي فهي بعيدة وخلصت إلى أأ

خرون إلى 
آ

سئلة حول أالستعصاء ألديمقرأطي من قبيل؛ لماذأ أنتقل أال
أ

ي أحتمال للتغيير. وطرح في هذأ ألمقام ألعديد من أال عن أأ
خر ألعرب

أ
ن جاء أالنفجار ألكبير1ألديمقرأطية، وتا نه ال توجد حضار 2. إلى أأ

أ
ثبت حجة إلدوأرد سعيد عندما حاجج با و ، وألذي أأ ة أأ

ن توفر للناس خيارأت بديلة عن ألوأقع ألسلطوي. هذأ ما دفع غريغوري غوز  ثقافة بدون ميكانيزمات أإلصالح ألدأخلي ألتي يمكن أأ
وسط ألربيع ألعربي؟ "ألثالث في درأسته إلى طرح سؤأل : 

أ
غفلت درأسات ألشرق أال  "3لماذأ أأ

و صدمة تقتضيها كانت حالة ألركود أالستبدأدي ألطويل ألذي عاشته ألمنط قة ألعربية منذ فترة طويلة، بحاجة إلى شرأرة أأ
ألحاجة، إليقاظ ألشعوب ألعربية من حالة ألسبات ألعميق وأالرتهان إلى ألوضع ألقائم، فكانت أللحظة ألتي قام فيها ألبائع 

رة عربته فحسب وإنما ألصفعة ألمتجول محمد ألبوعزيزي في شوأرع سيدي بوزيد بإحرأق جسده بقارورة بنزين، ليس بسبب مصاد
حمرًأ بالنسبة له،  نفة تشكل خطًا أأ

أ
فارتضى لنفسه ألموت على ألحياة. ألتي تلقاها على يد شرطية، فلكونه رجاًل شرقيًا، فإن أال

ت بتونس رأفعة ألشعارأت ألمطالبة بالعدألة وألمساوأة  2011كانون ألثاني  4وبوفاته يوم  دشن موجة من ألمظاهرأت ألثورية بدأأ
ن وصلت إلى ألمطالبة بإسقاط ألنظام( وعموديًا  فقيًا )تطورت ألشعارأت بشكل رأديكالي ومفاجئ إلى أأ أالجتماعية، وتوسعت أأ

غلب ألدول ألعربية(، ل نه ليس هناك ضمير جمعي عربي وحسب، وإنما هناك مشترك سائد بين ألعالم ألعربي؛ )شملت أأ تبين أأ
نظمة في تلك 

أ
ن تكون عابرة للحدود ألوطنية. لتدحض بذلك ألحجة ألتي رفعتها أال ن ألموجة البد أأ وهو أالستبدأد، فمقتضى ذلك أأ

و تونس،  ن ليبيا ليست مصر أأ ن مصر ليست تونس، وأأ و تونس وهكذأ، فلم أللحظة، مفادها أأ و مصر أأ ن سوريا ليست أليمن أأ وأأ
نظمة، مع تهديدها  ربعة أأ سقطت أأ ن أأ

أ
ن خصوصية كل نظام؛ با

أ
نظمة؛ لتبين أالفترأء ألزأئ ف بشا

أ
ي من هذه أال تستثني ألموجة أأ

خرى ال زألت مسيطرة على مقاليد ألحكم.   نظمة أأ نه وبعد عشر سنوأت عما سّمي ب  " ألربيع أ لمستقبل أأ ن إال أأ لعربي"، يبدو أأ
ن نفس ألممارسات ونفس ألثقافة ألسياسية ال زألت سائدة إلى يومنا، مما يقتضي  ألمنطقة ألعربية ال زألت ترأوح مكانها، من حيث أأ

سباب ألتي حالت دون ألتغيير ألمنشود.  
أ

نها وألبحث عن أال
أ

ن ألقابلية   فتح ألنقاش بشا وعليه ينطلق ألبحث من فرضية مفادها أأ
سسة ألثورة الستد

أ
أمة ألسلطوية كان نتيجة للحالة ألثورية غير ألمك تملة. وبالتالي فإن أسترأتيجية تفكيك أالستبدأد تقتضي ما

خيرة تعتبر بمثابة ألحلقة ألمفقودة في عملية ألتغيير ألثوري 
أ

 ألتي البد منها. كمرحلة ثانية، هذه أال

وال: " ألقابلية للثورة" كمقاربة للتفكيك 
 
 أ

يضا ألمفاهيم ألنظرية، ألتي تحاول تفسير قيام ألثورة، وأحتمال ألتنبؤ بها في توقيت مثلما تط ورت ألثورأت على مر ألتاريخ تطورت أأ
دبيات علم أالجتماع فإن ألثورة هي ذلك ألتغيير . بة عن سؤأل لماذأ تحدث ألثورأت؟ معين ومحدد؛ في محاولة أإلجا بحسب أأ

شكاله، حيث ألفجائي وألجذري وألعنيف في ألنظ ام أالجتماعي ككل، وألمؤسس لنظام مغاير عن ألنظام ألسابق في مختلف أأ

                                                             

خر ألعرب، . 1
أ

خرون إلى ألديمقرأطية وتا
آ

خرون، لماذأ أنتقل أال
آ

محمد مالكي وأ
أ

  (.2009مركز ألدرأسات ألوحدة ألعربية، : بيروت)أ

بعاد ألثقافية وألسياسية، 2
أ

محمد مالكي، أالنفجار ألعربي ألكبير في أال
أ

بحاث ودرأسة ألسياسات، : ألدوحة). أ
أ

 .(2012ألمركز ألعربي لال
3 . 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). 
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ساسي في بنية ألمجتمع وطبقاته، مرفقًا بحركات تمرد طبقية من Theda Skocpolتعرفها " ثيدأ سكوكبول  نها تحول سريع وأأ
أ

" با
دنى ألمستويات، وهي ألتي تؤدي جزئيًا إلى هذأ ألتحول  . 4أأ

ما تش       نها " أنتقال للسلطة في دولة ما بالقوةأأ
أ

"، K. Brinton، وهو يتوأفق في هذأ مع "   كرين برينتون 5الز تيلي فيعرفها با
خرى لم  نها ذلك أالستبدأل ألعنيف وألمفاجئ لمجموعة ما مسؤولة عن إدأرة كيان سياسي إقليمي بمجموعة أأ

أ
ألذي عرف ألثورة با

ن ألثورة لها خصائص تتمثل في ألتغيير ألجذري وألعميق، 6ةتكن حتى ذلك ألحين تدير تلك ألحكوم . نستنتج من هذه ألتعاريف أأ
نها ثورأت طبقية؛ وهي ألخصائص ألتي تنطبق على ألمفهوم ألتقليدي للثورة، ألذي تمثله ألنماذج  وألعنف ألمصاحب لها، كما أأ

 ورة أإليرأنية. ألثورية ألكبرى، بدءًأ من ألثورة ألفرنسية وألبلشفية إلى غاية ألث

ما ألثورأت بمفهومها ألحديث فهي ال تهدف بالضرورة لتغيير شكل ألنظام أالجتماعي وعالقات ألقوى وألتوأزنات ألدأخلية، كما        أأ
هدأفًا عن طريق ألمظاهرأت وأالحتجاجات )ألثورأت  ن هناك ألعديد من ألثورأت ألسلمية حققت أأ ال تكون بالضرورة عنيفة، حيث أأ

ن كل ثورة تلغي ألمجتمع ألقديم ألمل نجلز مقولة: " أأ عمال كارل ماركس وأأ ثورة أجتماعية، وكل  Old societyونة(. من هنا نقرأأ عن أأ
س ألنظام  ثورة تلغي ألسلطة ألقديمة، تعد ثورة سياسية"، وأنطالقًا من هذأ ألمفهوم يمكننا ألحديث عن ثورأت ديمقرأطية مست رأأ

بنية أالجتماعية.ألقائم دون إحدأث تغيير 
أ

في ألفترة ألماضية، إال  وألسياسة   كانت ألثورأت محور أهتمام لعلماء أالجتماع  في أال
ن هذأ أالهتمام قد ترأجع؛ حيث شهد أالتجاه ألسائد ضعفًا في درأسة ألثورأت، خصوصًا بعد موجات ألتحول ألديمقرأطي، وإعالء  أأ
ألتيار ألمحافظ من علماء أالجتماع وألسياسة ) تالكوت بارسونز، دأيفيد أستون، جبرأييل ألموند( لعوأمل أالستقرأر وألمحافظة 

 على ألوضع ألقائم بداًل من عوأمل ألتغيير. 

عتبر ألقرن ألعشرين وألحادي وألعشرين ألعصرأن أللذأن ظهر فيهما مصطلح "ألنهايات" ، وقد نّظر ألك ثير لهذه ألنهاية، لذأ أ
ميشال ، حيث قال ألفيلسوف ألفرنسي "7""عن " نهاية عصر ألثورأتSnyder1999 " و" سنايدر S. Robert روبرت.سفك تب "

فق ألثورة نهائيًا، ونقل عنه قوله إن ألثورة  Michel Foucaultفوكو "في ثمانينات ألقرن ألماضي إن ألعالم ألمعاصر خرج من أأ
خر ثورأت ما بعد ألحدأثة رون"وهناك من قال " بنهاية عصر أإليديولوجيا .8أإليرأنية هي أآ ما " زكي  9(Raymon Aron )ريمون أآ ، أأ

خرهم "فرأنسيس فوكوياما 10La fin du Moment Democratique؛ فتكلم عن   "  Zaki Laïdiي لعايد  francis، وأآ
Fukuyama ن ألتطور ألبشري وصل إلى نهايته بانتصار ألمشروع طروحات ترى أأ

أ
" ، ألذي تحدث عن " نهاية ألتاريخ "، وكل هذه أال

"؛ لذأ There is no alternativeقولتها ألشهيرة "" في مMargaret Thatcher ألليبرألي، وألذي تعتبره "مارغريت تاتشر

                                                             

4 . Theda Skocpol, State and social Revolutions, ( London: Cambridge University Press, 1979), P. 04.  

 . 30، ص (2007. جون فورأن، " مستقبل ألثورأت إعادة ألتفكير بالتغير ألجذري في عصر ألعولمة، تر: تانيا بشارة، )بيروت: دأر ألفارأبي،  5

بوظبي: دأر ألفارأبي وكلمة،  6
أ

 . 24(، ص 2009. كرين برينتون، تشريح ألثورة، تر: سمير ألجلبي، )أ

7.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 

خرون، ثورأت قلقة مقاربات سوسيوأسترأتيجية للحرأك ألعربي، . 8
آ

   .09. ، ص(2012مركز ألحضارة لتنمية ألفكر أالسالمي، : بيروت)محمود حيدر وأ

فيون ألمثقفين، تر. 9
أ

رون، أ
آ

 222، ص (دأر ألك تاب ألعربي: بيروت)قدري قلعجي ، : ريمون أ

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

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0965156X.2015.1116787
http://www.laidi.com/papiers/ledebat_0508.pdf
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ن ألحلول للقضايا ألرئيسية في ألثورة ألصناعية قد تم حسمها، وبالتالي ال دأعي  فالتغيرأت في ألحياة ألسياسية تعكس حقيقة أأ
غلب ألعمال على حقوقهم ألسياسية وألصناعية  .11للثورة للمطالبة بالحقوق؛ فقد حصل أأ

رأء  من هنا نستنتج    
آ

وجه أالختالف في أال ن ألديمقرأطية بمفهومها ألمعاصر تعني إدأرة أأ ن ألثورة وألديمقرأطية متناقضتان، ذلك أأ أأ
وتباين ألمصالح بشكل سلمي، بحيث تمكن ألمجتمع من ألسيطرة على مصادر ألعنف، وبالتالي ال مجال الستخدأمه، وألذي 

د أتفقت ألدول ألغربية على طبيعة ألنظم ألسياسية وألقضايا ألجوهرية فيها وكذلك يعتبر جوهر ألثورة بمفهومها ألتقليدي، ومنه فق
ي تعارض  حزأب وألشعوب دون أأ

أ
ن ألنظم ألسياسية في ألغرب تحظى بقبول من جميع أال

أ
طبيعة ألنظام أالجتماعي، وهذأ يعني با

نها و حول شكل وطبيعة ألنظام ألسياسي. طروحات نجد أأ
أ

قعت في ثنائية مانوية تجسدها فكرة نيل وبنظرة متفحصة لهذه أال
حد تجليات ألحضارة ألغربية، ألتي وصلت إلى نهاية 12فرغيسون: " ألغرب وألبقية " ، فحصرتها في فترة ما بعد ألحدأثة ألتي تعتبر أأ

هملت أحتمال وجود نماذج ثورية خارج ألمركزية ألغربية، بل إنه صبح ألحديث عن نهاية ألتاريخ،  وأأ
أ

ا أستبعدت حتى معدومة، فا
سمالي ألغربي و حركة أحتلوأ وول 13أحتمال لقيام ثورة دأخل ألنظام ألرأأ ، هذأ ما فندته ألحركات ألمناهضة للعولمة في سياتل، أأ

نها تطرح جداًل قويًا حول مستقبل ألثورة وأحتمالها في  سمالية إال أأ ستريت، وإن كانت ال تطرح بدياًل عن أإليديولوجية ألغربية ألرأأ
 يمقرأطيات ألغربية.ألد

كما طرحت ألثورأت ألملونة في ألدول ألشيوعية ألسابقة نمطًا جديدًأ من ألتغيير خارج ألنموذج ألماركسي أللينيني، وألذي 
و ما  ساليب ألسلمية في ألتغيير)جين شارب( كالعصيان ألمدني، وألحشد، وألمظاهرأت وأستخدأم ألتكنولوجيا، أأ

أ
أعتمد على أال

دوأت ألثورية ألجديدة  )Cybernetics (فورأن" بالثقافة ألسيبرنيتيةيسميها "جون 
أ

حد أال
أ

نها غير إديولوجية، وال طبقية 14كا ؛ كما أأ
فضل درأستها  في ضوء هذه ألحقائق ألجديدة.

أ
فول عصر ألثورأت من أال  عكس ألنماذج ألكالسيكية. وبالتالي فبدل ألحديث عن أأ

ى ألتساؤل ألتالي: هل ما حدث في ألمنطقة ألعربية في غضون عشر ألسنوأت في ضوء كل ما سبق، البد من أإلجابة عل
م للتحول ؟ألماضية يندرج  أختلفت ألرؤى ألعلمية في ألنظر إلى ألتحوالت ألسياسية ألعربية، فيما يتعلق . ضمن ألقابلية للثورة أأ

ن ذلك
أ

ساس  بإشكالية قابليتها للثورة ، وأنقسمت إلى فريقين؛ ولتبديد ألشكوك بشا ي أأ دلة كل طرف؛ وعلى أأ البد من أإلشارة إلى أأ
ي أساس تم نفيها.  تم أطالق صفة ألثورة،  وعلى أأ

نها ال تعني ذلك ألتغيير ألعميق في 
أ

يستند فريق ألمؤيدين لقابلية ألمجتمعات ألعربية للثورة على ضوء ألمفهوم ألجديد للثورة، با
سطورة  jack Goldstone ألبنية أالجتماعية، وألسياسية، وأالقتصادية؛ حيث يرى "جاك غولدستون 

أ
ننا بحاجة إلى تجاوز أال "، أأ

                                                             

 . 14 -13، ص (2001سلسلة عالم ألمعرفة )ألمجلس ألوطني للثقافة  وألفنون، :  ألكويت)فاروق عبد ألقادر، : جاكوبي رأسل، نهاية أليوتوبيا، تر. 11

12. Bernard Porter, «  Civilization : The West and the Rest byNiall Ferguson- review “, the guardian, 25 Mar, 2011, available from: 

https://www.theguardian.com/books/2011/mar/25/civilization-west-rest-niall-ferguson-review ( 04.001.2018)  

13. 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.  

خرون مرجع سبق ذكره، ص . 14
آ

 .21 -22جون فورأن وأ

https://www.theguardian.com/books/2011/mar/25/civilization-west-rest-niall-ferguson-review
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خر مختلف تماماً ألتي نادرًأ ما يدركها  ن ألثورأت تحدث تحواًل مفاجاًئ من نوع نظام سياسي ما إلى أآ ن 15ألناس، وهي  أأ ، فحسبه أأ
الت.

آ
ولى للثورة، وهي سقوط ألنظام ألقديم، بغض ألنظر عن ألما

أ
 ألتحوالت ألعربية تعتبر ثورة بامتياز، بالنظر إلى ألمرحلة أال

يضا من مؤيدي هذأ ألطرح؛ فح ن ما نشهده هو نمط جديد يطوي حقبة بنماذجها ألسابقة؛ كالثورة يعتبر "علي حرب" أأ سبه أأ
و أإليرأنية؛ فالفاعلون ألجدد في ألثورأت ألرأهنة يقدمون نموذجًا ال يشبه ألنماذج ألتي جسدها  و ألكوبية  أأ و ألصينية، أأ ألروسية أأ

يضا ألنموذج ألذي جسده ألخ و كاسترو  وال يشبه أأ و ماوتسي تونغ، أأ  . 16مينيلينين، أأ

نتجها ألفكر ألسياسي ألغربي خصوصًا أشترأط  سيسية ألتي أأ
أ

فبهذأ ألنموذج ألجديد؛ تجاوزت ألتحوالت ألعربية ألمقوالت ألتا
، حيث قدمت ألتحوالت ألعربية في تونس ومصر وليبيا وأليمن، 17وجود طليعة، وتنظيم سري، وإيديولوجية، وقيادة كاريزمية

ألعناصر ألتي تقوم عليها ألثورة بمفهومها ألتقليدي، وخاصة ألمفهوم ألماركسي أللينيني ألذي يشترط نموذجًا جديدًأ ال يقوم على 
نها غير  ،Bertrand Baddy"18تغير موأزين ألقوى بين ألطبقات، وإنما هي ثورأت ما بعد لينينية حسب "برترأند بادي يعني أأ

نها غير عنيفة، تقوم على مفهوم   "ألحشد" ألذي تحدث عنه )جين شارب(؛ من خالل ألمظاهرأت وأالعتصامات إيديولوجية، كما أأ
و ألزعيم ألملهم طياف، وألتوجهات ألحزبية، 19ألسلمية، كما كسرت ثنائية ألنخبة وألجمهور، أأ

أ
، هذأ ما يفسر أصطفاف جميع أال

 وألدينية إلى جانب ألشعب في موأجهة ألنظام.

ندوأ إلى ألمفهوم ألحديث للثورة ألذي ال يشترط ألتغيير ألعميق في ألبنية أالجتماعية، وهو إن ألدأعين إلى هذأ ألطرح؛ أست        
مريكية؛ فقد ركز "تشارلز تيللي

أ
، وهو ما بدأ 20" على أنشقاق ألنخب على مستوى ألنظام charles tillyمفهوم ألثورة في ألمدرسة أال

ساسي في ألحالة ألمصرية وألليبية، حيث شك ل أنشقاق ألجيش كنخبة عسكرية عن ألنظام ألسياسي، ألفيصل جليًا بشكل أأ
خرى جديدة ولو شكليًا  لفترة لم تدم 

أ
خير إلى أستبدأل ألنخب ألقديمة با

أ
دى في أال ألحاسم في ترجيح ألك فة لصالح ألثورة، ما أأ

 طوياًل.

تحام "سجن ألباستيل" وسقوط تعد هذه أللحظة ألقصيرة، ألتي يمكنها وصف ما حدث فيها بالثورة؛ وتشبيهها بلحظة أق
ن تحول دور ألجيش بعدها من حامي  و أقتحام قصر ألشتوي في سانت بيتر سبورغ إبان ألثورة ألبلشفية. إلى أأ ألنظام ألملكي، أأ

حدأث، وهو ما تم فعاًل عقب  21للثورة
أ

وبالتالي حامي لتطلعات "ألشعب"، إلى تدخله في ألعملية ألسياسية، وتوجيه مسارأت أال
ساسها، فهنا تناقض دور ألجيش مع ألشعارأت أالن صاًل من أأ قالب على "ألرئيس محمد مرسي"، هذأ يؤدي بنا إلى نفي صفة للثورة أأ

                                                             

، (2015فبرأير  9)، مركز ألجزيرة للدرأسات، "2010-2014ثورأت متحركة ألتحوالت في ألعالم ألعربي "غولدستون، جاك . 15

studies.aljazeera.net/reports/2015/02/201529102010298210.htm  ، (22  2015مارس .) 

 144. ، ص( 2012لعلوم ناشرون، ألدأر ألعربية ل: بيروت)على حرب، ثورأت ألقوة ألناعمة في ألعالم ألعربي، . 16

 .83. ، ص(2012مركز نماء للبحوث وألدرأسات، : ألرياض)سلمان بونعمان، فلسفة ألثورأت ألعربية، . 17

18. Bertrand Badie, « La revanche des sociétés arabes », Le Monde.fr, 24.2.2011, http://www.lemonde.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). 

 .70. علي حرب، مرجع سبق ذكره، ص. 19

 .75 -76. ، ص ص (2010ألمنظمة ألعربية للترجمة، : بيروت)محمد فاضل طباخ، : تش ارل ز تي لل ي، ألديمقرأطية، تر. 20
 (2015.4.3) ، ألسياسة ألدولية، "ف مرحلة ألثورأت ألعربية أالدوأر ألمتغيرة للجبوش"بشير عبد ألفتاح، . 21

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
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رأد تسويغها  مكننا ألحديث هنا عن "سرقة ألثورة"، ألتي تدحض ألفكرة ألتي أأ
أ

ألتي رفعتها ميادين ألتحرير "كالحرية، وألعدألة ..." فا
ن أالنق و تصحيح مسارها.ألجيش؛ مفادها أأ  الب على ألرئيس مرسي؛ يندرج ضمن أستعادة ألثورة، أأ

حرأر في 
أ

، وفي غيرها 1952يوليو  23وبحكم تاريخ أالنقالبات ألعسكرية في مصر منذ أنقالب جمال عبد ألناصر، وألضباط أال
قالبات بالثورة، فإن تكرأر هذه ألظاهرة من ألبلدأن ألعربية؛ كسوريا، وألعرأق، وألجزأئر، وليبيا، وألتي تم فيها نعت هذه أالن

ندريه اليبش  ألسياسية عبر ألتاريخ قد يكسبها صفة ألقانون ألعلمي حسب "نديم ألبيطار"؛ ، "  AndreIbishوهو ما دعا إليه "أأ
سيس "علم أجتماع سرقة ألثورة"

أ
ن  " onejack Goldst، كمضادة "لعلم ألثورة". لكن مقابل ذلك يرى  "جاك غولدستون22إلى تا أأ

ولية على ألمدى ألقصير و بالفوضى كنتائج أأ عتى ألدك تاتوريات أأ
أ

تي با
أ

فالثورتان ألفرنسية وألروسية جلبتا معًا ، ألثورأت بطبيعتها قد تا
ي حال 

أ
عقبتها ثورأت مضادة وديك تاتوريات، ولكن هذأ ال يعني با ن ألك ثير من ألثورأت أأ هلية، باإلضافة إلى أأ

أ
سنوأت من ألحرب أال

نها لم تكن وقائع ثوريةمن أال .يستلزم ألنظر لالنقالب في مصر، وألصرأع في ليبيا وسوريا وأليمن، في ضوء ألمسارأت 23حوأل أأ
(، كازدياد ألعنف، وأإلرهاب، وصرأع ألنخب...ألخ، باإلضافة إلى ألمدة  J.Goldstone، K.Brintonألعادية ألتي تتخذها ألثورة )

خذها ألثورة، لذأ
أ

ننا ال زلنا نعيش  ألزمنية ألتي تا فإن ألحذر  في هذه ألحالة هو عين ألحكمة فيما يخص ألقابلية للثورة، بحكم أأ
 ألحدث، فاالضطرأبات عادة ما تستغرق سنوأت بل عقودًأ حتى تؤتي نتائجها.

دلة ألتي يمكن حصرها على ألنحو ألتالي:
أ

ي ألثاني ألرأفض لفكرة ألثورة؛ فإنه يستند إلى مجموعة من أال  ألرأأ

ن ألثورة مفهوم سوسيولوجي محدد مسبقاً  - ، هذأ حسب ألمفهوم ألماركسي للثورة، وال يقتصر على أستبدأل ألنخب حسب 24أأ
مريكي. 

أ
 ألمفهوم أال

 ألمالحظ غياب ألقائد، وأإليديولوجيا، وألحزب ألقائد في هذه ألثورأت. -

مكن ألحديث في هذه ألحا -
أ

هدأفها، فا ن تصل إلى أأ ت البد أأ لة عن ثورأت غير مك تملة. ألثورة مرتبطة بهدم ما هو ألثورة إذأ بدأأ
ل غياب برنامج ما بعد سقوط ألنظام فجوًة كبيرة في جميع ألحاالت ألعربية، ما سهل على  قائم، وبناء ما هو جديد، بالتالي مثَّ

ك ثر تجد لتفاف إليها وإفرأغها من محتوأها وبالتالي عودة ألنظام ألسابق في صور أأ  دًأ. أالنتهازيين أال

جدر بها -
أ

 .25ألعنف وألمظاهرأت وألحشود، وحتى ألنوأيا ال تك في لوصف ألثورة، بل ألنتائج وألتغيير هو ألوصف أال

كون ألثورأت ألتي شهدتها ألبلدأن ألمذكورة ، )ليبيا، أليمن، سوريا( 26ألبعض ينفي صفة ألثورة، ويستبدلها بمفاهيم ألفوضى -
سباب ألعميقة وأ

أ
، فال يمكن 27لجذرية لالنفجار، وألتي يقتضي حلها تغييرأت أجتماعية وأقتصادية عميقةغير قادرة على حل أال

ن يحدث تغييرًأ جذريًا وشاماًل في منظومة ألقيم وألثقافة.  ألحديث عن ألثورة من دون أأ

                                                             

بطال مضحون ويقطف ثمارها أالنتهازيون وألوصوليون" . رياض ألصيدأوي، 22
أ

روني ثورة وأحدة لم تسرق؟ ثورأت يقوم بها أ
أ

( 2007.6.4)، 1936:، ألحوأر ألمتمدن، ألعدد"أ

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

  .جاك غولدستون، مرجع سبق ذكره. 23
ب: ألدوحة)، 2عزمي بشارة، في ألثورة وألقابلية للثورة، ط. 24

أ
 .21، ص (2014حاث ودرأسة ألسياسات، ألمركز ألعربي لال

ربرأدلي، ما بعد ألربيع ألعربي، تر. 25
آ

 .12، ص (2013كلمات عربية للترجمة وألنشر، : ألقاهرة)شيماء عبد ألحكيم طه، : جون أ

 https://www.youtube.com/watch?v=ZUj9dfDA6jI ، (2013.02.13.): ، موجود على ألرأبط(2011.10.27)، قناة ألجزيرة، "1ألثورأت ألعربية ج -مع هيكل" محمد حسنين هيكل، . 26

شقر، ألشعب يريد، بحث جذري في أالنتفاضة ألعربية، تر. 27
أ

 .14،  ص( 2013دأر ألساقي، : بيروت)عمر ألشافعي، : جلبير أ

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=98634
https://www.youtube.com/watch?v=ZUj9dfDA6jI
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حدثوأ قطيعة من فكر ألقروسطي - عربية ألتي لم ، عكس ألثورأت أل28ألثورة ألفرنسية كانت نتاج فالسفة عصر ألتنوير، ألذين أأ
دى إلى عودة ألدك تاتورية ألجديدة.     تسبقها ثورة فكرية، هذأ ما أأ

حدأث ألعربية 
أ

دوأت ألسيبرأنية، ومن خالل ألحشد،  فيوعليه فإذأ نظرنا إلى أال
أ

ضوء ألحقائق ألجديدة، كاستخدأم أال
مريكية للثورة، وكذأ لحظة هروب بن علي من ت

أ
ونس، وتنازل مبارك عن ألحكم في مصر ثم وباالستناد على مفهوم ألمدرسة أال

بنائه وبعض رموز نظامه، بنائه ،وتحييد علي عبد هللا صالح عن ألسلطة، كل هذه  أنطالق محاكمة أأ ومقتل ألقذأفي وأعتقال أأ
و بلحظة خروج ألشع مام وأقع ثورة حقيقية، لكن ألثورة ال تقاس بنسبة ألحشود وألمظاهرأت، أأ ننا أأ ب لمختلف ألتطورأت تؤشر إلى أأ

ولى للثورة حسب ج. غولدستون(.
أ

 ألميادين )يمكن أعتبارها ألمرحلة أال

هدأف 
أ

خرى أال الت، ألثورة ألمرأد بها هي ألتغيير ألذي تحدثه، وبعبارة أأ
آ

فالثورة ال تقاس بالبدأيات، وإنما بالنهايات وألما
مام وألنتائج ألتي وصلت إليها، وبالتالي فإن ألتركيز على أللحظة ألثورية فق ط مع إهمال ألمرأحل ألتي بعدها، نكون بهذه ألحالة أأ

قل ما تكون تمردًأ وفوضى. لذأ فالتحوالت ألسياسية ألعربية بحاجة إلى مسافة  و أأ شبه باالنتفاضة، أأ و أأ حالة ثورية غير مك تملة أأ
 ثورأت ألتاريخية.زمنية طويلة للوقوف على ألعناصر ألتفسيرية وألسببية ألجامعة لها كما هو ألحال بالنسبة لل

 ثانيا: ألقابلية لالستدأمة ألسلطوية

نظمة  إن عودة ألثورأت ألمضادة عقب أإلنقالب       
أ

ساسية، وهي قدرة أال لة أأ
أ

على ألرئيس مرسي، قد وضع في صدأرة ألنقاش مسا
نظمة من ألوقوف 

أ
ك ثر تصلبًا وأستبدأدية، ما مكن هذه أال ألسياسية ألعربية وزعاماتها على أالستدأمة، وإعادة إنتاج نفسها في صور أأ

 في وجه ألقوى ألمطالبة بالتغيير. 

نها مركز أالستقرأر ألوحيد في مرور عشر سنوأت على ألتحوال فمع خرى أأ كدت مرة أأ ن ألممالك ألخليجية أأ ت ألعربية، يبدو أأ
ن هذأ أالستقرأر لم يقم على دعامة من ألشرعية ألشعبية، مما  ألعالم ألعربي مقارنة بالجمهوريات ألعربية. لكن بنظرة نقدية يبدو أأ

نظمة هشة نظمة ألخليج أأ ي عامل يو يبقى أأ
أ

ي وقت ال شار إليه "كريستوفر م. معرضة في أأ ؤدي بها إلى خطر ألسقوط. وهو ما أأ
" ألذي 2014" في ك تابه ألمعنون "مابعد ألشيوخ: أالنهيار ألمقبل للممالك ألخليجية  Christopher M. Davidsonديفيدسون

ن ألضغوط ألدأخلية وألخارجية على ألممالك ألخليجية، وكذأ ألمعارضة ألناشئة، وأستفادتها من  ى أأ تكنولوجيا أالتصاالت رأأ
قل في شكلها ألحالي في أتجاه ممالك برلمانية

أ
لة سقوط هذه ألممالك مرتبط بعامل ألزمن؛ 29ستعجل بانهيارها على أال

أ
، لذأ فإن مسا

ن ألسؤأل بشانها هو " متى ستسقط؟" وليس "هل ستسقط؟ "   بمعنى أأ

ساسية، وهي أستثنائية هذأ ألنوع  2011إن بقاء ثمانية ملكيات خالل ألتحوالت ألسياسية لعام        لة أأ
أ

قد وضع في ألصدأرة مسا
ك ثر من عوأمل  نظمة ألسياسية، في هذأ ألجانب شكلت دول مجلس ألتعاون ألخليجي مجااًل خصبا لدرأسة عوأمل أالستمرأر أأ

أ
من أال

؛ فالبعض فسرها من خالل ألعوأمل ألتغيير؛ حيث حاول علماء ألسياسية ألقيام بمعالجة أستثنائية ألمنطقة من وجهة نظر متنوعة
(. وألبعض فسرها من خالل ألهياكل ألمؤسساتية )أيلين 1988ألثقافية ألتي تحول دون ألممارسة ألديمقرأطية )هشام شرأبي 

                                                             

  .188 -185(، ص ص 2013هاشم صالح،  أالنتفاضات ألعربية على ضوء فلسفة ألتاريخ،) بيروت: دأر ألساقي، . 28
وأل للدرأسات وألتوثيق، : بيروت)ديفيدسون، ما بعد ألشيوخ أإلنهيار ألمقبل للممالك ألخليجية، . كريستوفر م. 29

أ
 09. ،  ص(2014مركز أ
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و من خالل توأفر أإليجارأت ألنفطية ) ألببالوي،  Brownlee Jason 2009 30، برأونلي جاسون Ellen Lust 2005لونست  ، أأ
ن ألذين تناولوأ ألمنطقة   Michael L. Ross 2001)31، مايكل روس Lotshiano  1987ولوتشيان وتشير ألدرأسات ألسابقة إلى أأ

، نتيجة ذلك طرح " غريغوري 32Scoot Williamsonركزوأ في تنظيرهم على نموذج "أالستبدأد ألدأئم" )سكوت ويليامسون 
غفلت درأسات ألشرق  وسط ألربيع ألعربي ؟غوز"؛ تساؤاًل مفاده لماذأ أأ

أ
 .33أال

نظمة ألملكية رأجع لكون ألملك يمتلك تنظيمًا فوق ألسياسة أليومية،       
أ

ن فشل ألنموذج ألثوري في أال ترى بعض ألدرأسات أأ
ن تخفف من ألسخط ألعام. فحسب إلين لوست  س أإلصالحات ألتي يسيطر عليها، وألتي يمكن أأ تي على رأأ

أ
؛ Elin Lostبحيث يا

. لذأ فإن فشل نموذج ألثوري في 34ل ألسياسي يمكن ألتالعب به للسيطرة على رغبة ألمعارضة في ألتعبئة ضد ألنظامفإن ألهيك
ة، وأالنقسامات أالجتماعية ألعميقة جعل قدرتها على تقديم بديل وأضح  نظمة ألملكية رأجع لكون ألمعارضة ألسياسية ألمجزأأ

أ
أال

و إحدأث تغيير يجعلها غير ذي جدوى    .   35أأ

ندريا ويليامسون       " في إطار مجادلتها لماذأ سقط ألنظام ألمصري في حين لم تسقط   Andria Lawrenceخالفًا لذلك ترى " أأ
نهم كانوأ 

أ
ن ملوك ألعرب لم ينجوأ ال رجعت ذلك إلى أختالف مسار تغيير ألنظام في ألنظام ألملكي، فحسبها أأ ألنظم ألملكية، أأ

قل عرضة لموأجهة نها قدمت إصالحات جدية، لكن ألملوك هم أأ
أ

و ال ك ثر ذكاء، أأ و أأ ك ثر شرعية أأ أالحتجاجات ألثورية مقارنة  أأ
نظمة ألجمهورية

أ
نظمة ألجمهورية، فإن سقف ألمعارضة في حالة رفع عتبتها يكون بتفضيل إسقاط ألنظام على 36باال

أ
. ففي حالة أال

حد تفضيالت ألفاعلين ألسياسيين في ألدولة. خرى، لذأ يشكل وضع رئيس ألدولة في مجال ألتنافس ألسياسي أأ
أ

 ألنتائج ألمحتملة أال
كون منصب ألرئيس يتطلب تحمل ألمسؤولية ألمباشرة عن ألنتائج ألسياسية وألحكومية، في حين يمكن للترتيبات ألمؤسسية 
ن تعطي للملك مسافة كافية من ألسياسيين ألمنتخبين وألبيروقرأطيين ألمعنيين لتحويل ألمسؤولية بشكل  نظمة ألملكية أأ

أ
في أال

 . 37ن ألملك نظريًا فوق ألمعركة ألسياسيةفعال بعيدًأ عن ألمؤسسة ألملكية كو

نظمة ألملكية فهي تعد ألقضية رأجعة 
أ

ترى بعض ألدرأسات من زأوية مختلفة عن ألدرأسات ألسابقة ألتي تنطلق من عدم شرعية أال
 
أ

نظمة ألملكية وخاصة خالل "ألربيع ألعربي"، وذلك رأجع إلى أالسترأتيجيات ألتي أتبعتها هذه أال
أ

نظمة للبقاء في إلى طول عمر أال
كيد مؤشر على شيء ما؛ فوفقا "لغريغوري غوز" 

أ
ألسلطة. ومعدل ألبقاء ألنسبي للملكيات ألعربية خالل أالنتفاضات ألعربية هو بالتا

                                                             

30 . Ellen Lust, Structuring Conflict in the Arab World :In cumbents, Opponents, and Institutions, ( Cambridge : Cambridge university Press, 2005). 

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

31 .  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.  
32 . Scoot Williamson, Divided We stand- The Resilience by Monarchies in the Arab Spring, Indiana University Bloomington, ( May 2012), P.03.  

33 . F. Gregory Gause 3, Op. cit,  PP. 81- 90.  

34 . Ellen, Lust, Op. Cit.  

35 . Zolatan Barany, “ Revolts and resilience in the Arab Kingdoms”, Parameters 43, ( Summer 2013), PP 89-101.  

36 . Andria Lawrence, Collective Protest and International Promise of Monarchy, Yale University, Departement of Political Science, ( March 21, 2014), PP. 01- 36.  

37 . Scott Williamson, Op. Cit, P.12. 
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نظمة ألملكية، خاصة في
أ

ن نفهم أال دلة ألتي  ظل إنه يجدر بنا أأ
أ

هم أال أالضطرأبات أإلقليمية كعالقة تدل على ألقوة ال على ألضعف. أأ
نظمة ألمتفوق، وهو ما يشير إليه ب  " ألتفوق ألوظيفي"

أ
دأء هذه أال  . 38قدمها في هذأ ألصدد هي أأ

حد ألفرضيات ألتي قدمتها "ليزأ أندرسون       ن ألنظام Lisa Andersonحجة ألتفوق ألوظيفي تعتبر أأ " قبل عشرين سنة؛ مفادها أأ
شخصية مركزية، لذأ فمطالب ألملك بالحكم ال ترتبط بمفهوم ألهوية  ألملكي يتناسب وظيفيًا وبناء ألدولة، ألذي يتطلب سلطة

على  ك ثر إلدأرة مجتمع يضم مجموعة متنوعة من ألمجتمع كون ألملك له مكانة أأ ئمين أأ ألوظيفية ألضيق، بل يعتبر ألملوك مال
 . 39منهم جميعاً 

وتاوأي        Marinaمن ألجدير بالذكر بوجه خاص قدرة ألملوك على ألصمود بالمقارنة مع نظرأئهم ألرائسيين؛ حيث ترى " ماريا أأ
Ottaway ن ردود فعل ألملكيات وألعائالت ألحاكمة في ألدول ألعربية على أالضطرأبات ألتي هزت ألمنطقة في عام يدل  2011" أأ

ن ألملوك ال يزألون يت  . 40متعون بدرجة غير عادية من ألشرعية في نظر شعوبهمعلى أأ

ندرسون ألخاصة بالتفوق ألوظيفي، من خالل قدرة ألملوك على ألسماح بمنافسة Michael Herbوسع " مايكل هيرب       " حجة أأ
ك ثر رغبة وكذلك قدرة من ألرؤساء على ألمب ن ألملوك ألعرب أأ اشرة بإصالح سياسي سياسية قد تكون حتى ديمقرأطية، حيث يشير أأ

نهم ال يوأجهون خطر أالنتخابات ألحقيقية، كالتي يوأجهها ألرؤساء ألذين يعتمدون على وأجهة ألسيادة ألشعبية، بالتالي فانتصار 
أ

ال
ي أنتخابات لن يؤثر على منصب ألملك و فشل أأ  .  41أأ

نظمة ألملكية على ضوء ألتحوالت ألعر     
أ

الن قرين تعرضت بعض ألدرأسات إلى مرونة أال على  "Alan greenبية؛ حيث ركز " أآ
مع ذلك فإن توأفر ألموأرد   .42مرونة ألملوك ألخليجيين ألذي سمحت ثروتهم ألوأسعة باستباق أالضطرأبات أالجتماعية ألكبرى 

ردن ال يزأل محيرًأ إلى حد
أ

ن نجاح ألملوك في ألمغرب وأال
أ

كملها، ال
أ

ن تفسر بقاء ألملكيات با ن هذه  ألمالية ال يمكن أأ ما، حيث أأ
ألبلدأن تفتقر إلى موأرد ألخليج بل تشترك في ألعديد من ألتحديات أالقتصادية وأالجتماعية نفسها، ألتي تسببت في ألك ثير من 
نظمة في تونس، مصر، وليبيا، سوريا، وأليمن، لذأ وحسب مروأن معشر من مركز كارنيجي يقدم ألتباين 

أ
ألمشاكل ألتي وأجهتها أال

ندري بانك ألمؤسسي ت " في إطار مجادلته حول ماهي ألشروط ألمحددة Andre Bankفسيرًأ معقواًل لزيادة مرونة ألملوك. لكن " أآ
ردن نجيا من رياح ألتغيير؛ بسبب ألشرعية 

أ
ن ألنظام ألملكي في ألمغرب وأال لبقاء هذأ ألنوع ألفرعي من ألنظام أالستبدأدي، يرى أأ

 . 43إليها ألتاريخية وألدينية ألتي يستندون 

نظمة ألملكية في تعزيز بقائها؛ فعندما يخلق ألنظام      
أ

نظمة ألملكية، ركزت بعض ألدرأسات على أسترأتيجية أال
أ

إلى جانب مرونة أال
أنقسامات بين حركة ألمعارضة من خالل إضفاء ألشرعية على بعض، وجعل ألبعض منها غير قانوني، فإن ألمعارضة ألقانونية في 

                                                             

وسط عاصفة ألربيع ألعري"، مركز بروكنجز ألدوحة، رقم  38
أ

نظمة ألملكية في ألشرق أال
أ

 .02 -01(، ص ص 2013، )سبتمبر 08. غريغوري غوز، " ملوك لجميع ألفصول: كيف أجتازت أال

39 . Lisa Anderson, «  Absolution and the Resilience of Monarchy in the Middle East », Political Science Quartly, 106, (1991 Spring), PP. 01- 15.  

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

41 . Michael Herb, «  Monarchies Matters », Foreign Policy, ( November 26, 2012), available from: http://foreignpolicy.com/2012/11/26/monarchism-matters/ 

42 . 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  
43 . 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.  

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
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قل أحتمااًل بك ثير لمعارضة ألحكومة، هذأ ما يحقق هدف ألنظام وألمتمثل في تقويض قدرة ألمعارضة على ألتوحد، هذه ألحالة أأ 
 . 44وألتحدي ألفعال للنظام

شار "صامويل هنتغتون " في ك تابه   "ألنظام ألسياسي في ألمجتمعات 1968Samuel Huntington في هذأ ألصدد؛ أأ
ألمجتمعات ألتقليدية ألتي تشهد تحديثًا؛ حيث تصبح مركزية ألسلطة في ألملكية ضرورية لتعزيز ألمتغيرة" إلى معضلة تقع فيها 

ألتنمية، هذه ألمركزية جعلت من ألصعب بل من ألمستحيل توزيع رقعة ألسلطة في ألنظام ألتقليدي الستيعاب ألجماعات ألجديدة 
 ".   King Dilemma The ؛ وهو ما يسميه  "بمعضلة ألمللك45ألتي أنتجتها ألعصرنة

نظمة 
أ

نه ال يمكن إنكار ألنجاحات ألتي حققتها أال فضل حال من ألجمهوريات فيما يتعلق بمؤشرأت، إال أأ فلم تكن ألملكيات أأ
ن تشملها عملية ألتحديث  نظمة ألملكية ألتي ال يجب أأ

أ
ألملكية على صعيد مؤشرأت ألتنمية أالجتماعية، هذأ ألنجاح مرهون ببقاء أال

و ألثورة عليه )ألنجاح نتجت خيارين: إما منطق بقاء ألنظام أأ نظمة ألجمهورية ألتي أأ
أ

 .مقابل ألبقاء(. على عكس أال

ي تحول على شاكلة ما عرفته ألدول ألعربية طالما تمكنت ألطبقات ألحاكمة  وعليه فإن "معضلة ألملك" ال تساعد على قيام أأ
. لكن هذه "ألحقوق"  ألتي يتحصل عليها ألموأطن 46حقوق أالقتصادية(من مقايضة ألحقوق ألسياسية بالرفاه أالقتصادي )أل

 : 47ألخليجي، مرتبطة بشرطين

 أستمرأرية ألفائض ألمالي ألذي يسمح بشرأء ألرضى ألعام.   -

 خضوع ألموأطن ألخليجي إلرأدة ألسلطة ألمطلقة، وألتخلي ألكلي عن حقوق ألموأطنة ألسياسية.     -
صبحت وظيفة ألنظام فرأد ألمجتمع وهكذأ أأ ساسية هي توزيع ألمنافع على أأ

أ
مام خيار ألقبول 48أال ، ومن هنا فالموأطن أأ

 بالحقوق أالقتصادية مقابل أالنصياع ألمطلق للسلطة. 

ساس هيكل إنتاجي متنوع، مع مشاركة         من هنا يمكن ألتفريق بين أسترأتيجية ألرفاه في ألدول أإلسكندنافية ألتي تعتمد على أأ
للموأطنين في هذأ ألجانب، من حيث أرتفاع معدالت ألتوظيف في ألقطاع أإلنتاجي ألذي يترتب عليه مساهمة معتبرة في  وأسعة

ألضرأئب مقابل أالستفادة من نظم ألرعاية. على عكس دول ألخليج ألتي أعتمدت على توزيع ألموأرد ألنفطية لدعم نظم ألرعاية، 
لموأطنين في تحصيل ألضرأئب، بل بالعكس؛ فإن ألموأطنين هم في حاجة إلى ألنظام وبالتالي لم تعد في حاجة ماسة إلى أ

 ألسياسي لضمان أستمرأرية هذه ألعطايا بدال من سيناريوهات غير متوقعة. 

ن يطالب       خير على ألمطالبة بالمشاركة ألسياسية في هذه ألدول، فليس من حق ألموأطن ألخليجي أأ
أ

هذأ ما أنعكس في أال
مام خيار بالح ن ألدولة قامت بتوزيع جزء من ألريع على رعاياها بشكل مباشر. ولو وضع ألموأطن ألخليجي أأ قوق ألسياسية، طالما أأ

                                                             

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

 . 196، ص. (1993دأر ألساقي، : لبنان)سمية فلو عبود،: . صامويل هنتغتون، ألنظام ألسياسي في ألمجتمعات ألمتغيرة، تر45

 .252. ، ص(2011مركز ألدرأسات ألوحدة ألعربية، : بيروت)حسن عبد هللا بدر، : طي في ألوطن ألعربي، ترإبرأهيم ألبدوي، سمير ألمقدسي، تفسير ألعجز ألديمقرأ. 46

م ضياع لفرص ألتنمية؟ محصلة ألتغيرأت ألمصاحبة للنفط في دول مجلس ألتعاون ألخليجي، ط. 47
أ

(، ص 1996، )بيروت: مركز ألدرأسات ألوحدة ألعربية، 2علي خليفة ألكوأري، ، تنمية ألضياع أ

 .49. ، ص
يلول103، بيروت: ألعدد 10حازم ألببالوي، " ألدولة ألريعية في ألوطن ألعربي"، ألمستقبل ألعربي، ألسنة .  48

أ
 .70. (، ص1987سبتمبر  /، )أ
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ألقبول بحقوق ألموأطنة ألكاملة مقابل دفع ألضرأئب، فإنه يك تفي بالعطايا ألتي تمنحها ألدولة مقابل ألتنازل عن حق ألمشاركة 
     ولة ألرفاه على شاكلة ألدول أالسكندنافية ال تساعد على ألتحرر ألسياسي في ألحالة ألخليجية. ألسياسية، لذأ فإن فرضيات د

ول للسياسات ألنفطية" Thomas Friedmanيجادل " توماس فريدمان  وفي ألسياق نفسه؛     
أ

؛ في درأسته بعنوأن "ألقانون أال
ن هناك ترأبط بين سعر ألنفط وعملية أستدأمة ألحريات 

أ
ن سعر ألنفط، با

أ
ألسياسية وأالقتصادية، حيث يفترض هذأ ألقانون با

ييدًأ لهذه ألفكرة يرى " ريتشارد يونغ   49 .وأستدأمة ألحرية تتجه نحو خطين متعاكسين في ألدول ذأت ألموأرد ألنفطية
أ

 Richadتا
Youngسعار ألنفط وألغاز على ما يبدو ساعد في دعم أالستبدأد ن أرتفاع أأ اسب ألعالقة بين ألعملية ألديمقرأطية ، لذأ تتن50، أأ

نه كلما أزدأدت ألمدأخيل ألنفطية للدول ألمنتجة للنفط، تصاب ألعملية ألديمقرأطية  ي أأ عكسيًا مع أزدياد صادرأت ألنفط، أأ
حد ألفرضيات ألمعتمدة . 51 بالخلل وتترأجع ألحريات ألسياسية  . 52ألنظم ألسلطوية ءتفسير بقافي لذأ تشكل "لعنة ألموأرد" أأ

ن أستدأمة أالستبدأد وفشل عمليات ألتحول ألديمقرأطي في نظر ألبعض لم يكن نتيجة لعوأمل محلية كما تم       يحاجج ألبعض أأ
ذكره، في ألوأقع يمكن إرجاع ألتجاهل ألعمدي لحركيات ألشارع ألعربي، في منظور مرأكز صناعة ألفكر ألغرب ورؤيتها للمنطقة 

ولوية أالستقرأر على عدم أليقين من نتائج ألتغيير، لذأ ال يمكن ألنظر إلى سلبية ألشارع ألعربي تجاه ألديمقرأطية ألعربية م ن حيث أأ
هدأف ألمتناقضة من حيت 

أ
جنبية، فالقوى ألغربية وسعيها لتحقيق أال جندأت لمصالح أأ كمعطى ثابت، وإنما يتدأخل هذأ مع أأ

قية، وذلك لضمان أستمرأر ألعقود ألطاقوية، فنظرًأ لعدم أليقين من نتائج أالنتخابات، فإنها تدعيم ألديمقرأطية قد تنقصه ألمصدأ
قل ديمقرأطية.    تفضل ألحفاظ على ألوضع ألقائم وألذي باإلمكان تقدمه نظم أأ

مننة خطابات ألدمقرطة وألتحول                          
 
 أ

حدثت      مننة بالنظر إلى أالبتكار ألنظري ألذي أأ
أ

حد  Securitizationه مدرسة كوبنهاجن فيما يخص أستخدأمها لمفهوم " أال
أ

" كا
ولي ويفر منية ألنقدية. يعتبر "أأ

أ
دوأت ألتحليلية في ألدرأسات أال

أ
مننة  Ole Weaverأال

أ
مننة ونزع أال

أ
ول من تناول في درأسته "أال " أأ

مننة 1996
أ

مكننا أستخدأم هذأ أالبتكار 53ألتي تشير إلى ألبنية ألخطابية للتهديد من خالل فعل ألكالم  "  لمفهوم أال .  وبالتالي أأ
ألسياسي وأحتمال أنتشارهم إقليميًا ك تهديد في منظور ألسلطة ألحاكمة، صعود ألجماعات ألمنادية بالتغيير إلى ألمجال لتقديم 

من خالل ألفعل أالستثنائي ألذي ال يمكن إيجاده في مبادئ ألقانون ألعادي بل من  هذأ ما أستلزم إجرأءأت فوق ألسياسة ألعادية
ن حالة أالستثناء"

أ
و بعبارة كارل شميث " ألسيادة هي ألتي تقرأأ بشا  .54خالل كسر أإلجرأءأت ألعادية وخلق إجرأء قانوني جديد أأ

مننة" 
أ

و ما يسمى بعملية "أال من أأ
أ

 .وذلك من خالل ألتسييس ألتدريجي لال

                                                             

49 . 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/  

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

51. ibid., p. 3. 
52 . Michael L.Ross, Does Resource Wealth Cause Authoritarian Rule?, University of Michigan, )2000(, p. 07. 
53 . 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.  

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

http://foreignpolicy.com/2009/10/16/the-first-law-of-petropolitics/
http://foreignpolicy.com/2009/10/16/the-first-law-of-petropolitics/
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فرأد وألجماعات. كونها ألوكيل ألمهيمن وألمخول   
أ

من أال من ألدولة بداًل من أأ جاب بوزأن أأ من ماذأ؟ أأ لهذأ ففي إجابته على إشكالية أأ
من مننة في هذه ألحالة هي تبني  .55لتخفيف حاالت ألالأأ

أ
من بهدف ألبقاء حسب بيوزأن، فإن أال

أ
وأنطالقًا من ألتركيز ألدوالتي لال

منيًا، هذأ ما يخول لها ألقيام بإجرأءأت أستثنائية أستجابة لذلك. ألدولة كونها ص نها تشكل تهديدأ أأ
أ

احبة ألحق لقضية معينة با
ي وسيلة ضرورية  لها حق أستخدأم أأ منية تدعي ألدولة من خال وبمساعدة نظرية أللغة ك فعل خطابي فإنها تتحول بذلك إلى لغة أأ

مننة وعليه فإن ما يمثل مشكلة  . 56لمنع ألتهديد ن أأ خر أأ نه كذلك حتى ولو لم يكن كذلك، بمعنى أآ منية هو ما تصرح به ألنخب أأ أأ
مني.  قضية معينة ليست بالضرورة بسبب وجود تهديد موضوعي ولكن بسبب تقديم ألقضية ك تهديد أأ

ن أال Ole Weaver" أولي ويفر " وBarry Buzanتبني أإلطار ألنظري ألذي قدمه " باري بوزأن        لتزأم ألتوسعي، خاصة " يوضح أأ
منية نتيجة وجود أحتمالية تغيير ألبنية ألسياسية ألدأخلية للدول 

أ
بعادها أال عند تناول عملية ألتفاعل بين ألسياسات ألمحلية وأأ

 في ظل وجود تهديدأت خارجية.    

خيرة بحاجة ألى ألقدرة على درء       
أ

كسبت جماعات ألمعارضة شعبية على حساب ألحكومات، تبدو أال في ظل  ألتطورأت ألتي أأ
ألمخاطر ألتي تحدق بها من جرأء صعود هذه ألجماعات )أإلخوأن ألمسلمين( وأحتمال أنتشارهم إقليميًا وألرهانات ألمتتابعة لها؛ 

ن ألعدو ألمحتمل فثنائية ألصدأقة وألعدأوة ت
أ

ساسية للوالء وألتضامن ألتي تدعم ألقدرة على أتخاذ قرأر فعال بشا
أ

وفر ألبنية أال
كدنا سابقًا في أالنت مننة في هذه ألحالة كما أأ

أ
قال أنطالقًا من ألمفهوم ألويبري للسيادة باعتبارها ألقوة ألشرعية للحكم. وتتم عملية أال

ي  ي أعتبارها بالقضية من ألحيز ألسياسي ألعام )أأ مني( إلى قضية فوق أالعتبارأت ألسياسية )أأ ي تهديد أأ أعتبارها قضية عادية ال تثير أأ
منية تتطلب إجرأءأت أستثنائية(.  مننتها )باعتبارها قضية أأ  كجزء من ألسياسة ألعامة(، ثم إلى أأ

مننة جماعات ألتغيير فقد مرت بمرأحل ثالثة:      
أ

 بالنسب ال

 ولى: أعتبا
أ

مني، حيث ألمرحلة أال
أ

ر ألقوى ألصاعدة غير مسيسة، لم يطرح توأجدها كجماعات للتغيير ك قضية للنقاش أال
 يشكلون شريحة من ألمجتمع، لهم كل ألحق في ألتظاهر. 

  ألمرحلة ألثانية: تحويل جماعات ألمطالبة بالتغيير إلى قضية ضمن ألقضايا ألسياسة ألعامة ألتي تقتضي أتخاذ قرأرأت
نها. فبعد أأ 

أ
سلوب ألتغيير كمنهج لها، فقد تبين حجم ألتناقض بينها وبين ألنظام ألحاكمبشا  ن تبنت ألقوى ألصاعدة أأ
  مننة صعود قوى ألتغيير دأخليًا وخارجيًا باعتباره

أ
ألمرحلة ألثالثة: في ظل هذه ألمعطيات تبنت ألدول ألعربية مقاربة ال

سيس ألحدود بين ألصديق وألعدو، يعمل على إسكات ألمعارضة ويتيح لمن في ألسلطة كسر أإلج
أ

رأءأت ألعادية لتا
قل.  هدأف محلية في ظل مرأقبة وقيود ديمقرأطية أأ  وذلك لتحقيق أأ

 
مننة       خير  لكن ألتساؤل ألذي يبقى مطروحًا فيما يخص أأ

أ
ن أتخاذ إجرأءأت فوق ألسياسة ضدها يخدم في أال قوى ألتغيير هو أأ

مني على قوى ألتغيير ليس بالضرورة نتيجة وجود تهديد 
أ

ي أن إضفاء ألطابع أال جندة نظم ألحكم وهو ألبقاء بالمفهوم ألموسع، أأ أأ
فرأد حقيقي من قبل هذه ألجماعات، ولكن بسبب نظر ألسلطة إليهم ك تهديد، بالتالي فبالت

أ
من أال من ألدولة مع إهمال أأ ركيز على أأ

من ألمجتمع، هذه أالزدوأجية تفتح ألمجال  من ألدولة وأأ من بين أأ
أ

وتوجهاتهم ألسياسية، تصبح في هذه ألحالة أزدوأجية في أال

                                                             

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

56 . Ole Waever, Op Cit, P. 74.  
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ألحالة تصبح لدرأسة "ألهوية ألجماعية وألفردية" ك قيمة معرضة للتهديد نتيجة تناقض ألمصالح بين ألدولة وألمجتمع. في هذه 
الت سياسية فعالها ألتي ستكون ذأت دال  . 57ألمجتمعات حقائق سياسية مهمة فيما يتعلق بردود أأ

مننة وإخرأجها من حيز ألسياسة ألعادية إلى ألسياسة       
أ

وفي إطار ألنقاش ألذي تم فيه وضع جماعات ألتغيير ضمن دأئرة أال
خرى في إشارة إلى ربط أإلخوأن باإلرهاب على سبيل ألمثال، سوأًء من أالستثنائية، سمح هذأ بربط بعض ألجماعات بظوأه ر أأ

ثار إشكالية مهمة فيما يخص عالقة هذه ألجماعات بالنظام ألحاكم  و من خالل فعل ألكالم، وهو ما أأ خالل أإلجرأءأت ألفعلية أأ
حد مؤسس ساس شرعية ألدولة وألنظام. في هذ أإلطار، جادل "كين بوث" أأ ن مدرسة كوبنهاجن لم ألتي تعتبر أأ

أ
ي مدرسة ويلز با

له هيمنة  من بالبقاء     ألتركيز ألدوالتي     تشكلت من خال
أ

ماكن حقيقية، فتم ربط أال ناس حقيقيين في أأ تتحرك بشكل كافي باتجاه أأ
منية ألتL. Hansenألخطاب ألسلطوي، فتسائلت بذلك " لين هانسن 

أ
صوأت ألمهشمة من ألنقاشات أال

أ
ي ال صوت "؛ عن مصير أال

وجدت  مننة ألجماعات ألمطالبة بالتغيير أأ سياسي لها وال تملك مؤسسات تمثيل رسمية للدفاع عن وجهة نظرهم. وبالتالي، فإن أأ
منية صامتة" حسب لين هانسن منة كإكساب 58ما يسمى "معضلة أأ ن تقدم بداًل من ذلك شبكة أآ ، وألتي يمكن لهذه ألجماعات أأ

. لذأ، فإن إعادة ألجماعات من حيز ألسياسة أالستثنائية وألعودة بهم إلى منطق ألسياسة ألعادية ألنظام شرعية دأخلية وخارجية
مننة عنهم ليتحقق بذلك "ألدفاع ألمجتمعي 

أ
 "Brian Martin حسب ما يسميه "برأيان مارتن " Social Defenceيقتضي نزع أال

. 59 

 ثالثا: رؤية بديلة لتفكيك أالستبدأد

ن بعض ألباحثين يطلقون صفة ألثورة على ألتحوالت ألعربية أنطالقًا من أللحظة ألثورية ألتي يمكن أإلش         ارة في هذأ ألصدد أأ
تميزت بالهيجان، وأقتحام ألفضاء ألعام، فيشبهونه باقتحام سجن ألباستيل إبان ألثورة ألفرنسية، وطريقة سقوط ألنظام ألملكي 

ي جانب بعض ألص ن هذأ ألرأأ نذأك، رغم أأ ن ألحديث عن ألثورة يقتضي ألحديث عن مرأحلها ألثالثةأآ . بدءًأ من مرحلة 60حة إلى أأ
و نتائج  Revolutionary Processes، إلى ألخطوأت ألعملية للثورة Revolutionary originsقيام ألثورة  خير عوأقب أأ

أ
، ثم في أال

 .Revolutionary Outcome ألثورة 

 
أ

غلب ألباحثين على ألمرحلة أال ن ألمرأد يركز أأ
أ

طوأرها، هذأ ما يؤدي بنا إلى ألقول با و عدم متابعة لبقية أأ ولى مع إهمال مقصود أأ
، ألثورة ألتي تنهي قصة قديمة، وتبدأأ قصة جديدة 61بالثورة هي ألثورة ألمك تملة ألتي يكون هدفها ألحرية حسب تعبير كوندرسيه

ن تظهر خر حيث تبدو ألموضوعات ألتقليدية في ضوء مغاير 62لم ترو سابقًا، فهي على وشك أأ ة إلى كوكب أآ
أ

. ألثورة ألتي تنقلنا فجا

                                                             

57 . Paul Roe, Ethnic Violence and the Social Security Dilemma, )London and New York : Routledge, 2005),  P . 43. 

58 . 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). 

59. Brian Martin, Social Defence : Social Change, (London : Freedom Press,1993), P. 04 . 
60 . 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.   

 . 38 . ، ص(.2008ألمنظمة ألعربية للترجمة، : بيروت)عطا عبد ألوهاب، : . حنة أرندت، في ألثورة، تر 61

 . ألمرجع نفسه. 62

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/03058298000290020501?journalCode=mila
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لوفة
أ

خرى غير ما فضل منه، فما فائدة إطالق 63وقد أرتبطت في ألوقت ذأته بموضوعات أأ ي ألخروج من ألوضع ألقائم نحو وضع أأ ، أأ
سوأأ من ألوضع ألذي تم أالن دى إلى وضع أأ قالب عليه، ففي هذه ألحالة يصبح ألوضع ألقائم حتى ولو صفة ألثورة على تحول معين أأ

فضل من ألثورة عليه.   كان سياًئ أأ

ة      
أ

ن ما يميز ألثورأت عن مجرد ألتغيير ألحكومي هو بعدها أالجتماعي ألمرتبط بنشا لذأ يميل ألك ثير من ألباحثين إلى أعتبار أأ
ي هذأ من تقاليد ألبحث ألمارك ، 1789سي، ألذي ال يرى إال ثورتين فقط بهذأ ألمعنى؛ وهي ثورة ألفرنسية نظام أقتصادي بديل، وألرأأ

 .191764وألثورة ألبلشفي  ى

ن ثورأت ألقرن ألوأحد وألعشرين تختلف عن مثيالتها في ألقرنين       إال أن أنتفاء ألتغيير أالجتماعي ال ينفي صفة ألثورة، ذلك أأ
نين ألسابقين مرتبطة بمطالب ألتغيير ألجذري، وألكامل لشكل ألنظام ألتاسع عشر وألعشرين، فالثورأت ألكبرى في ألقر 

 ألسياسي، كاالنتقال من ألملكية ألى ألجمهورية، كما هو ألحال بالنسبة للثورة ألفرنسية وأإليرأنية. 

ما ثورأت ألقرن ألوأحد وألعشرين فهي ال تؤدي بالضرورة إلى إحدأث تغيير جذري، فهي قد تحدث تغييرأً        محدودًأ يكون على أأ
س ألنظام ألحاكم، وألذي بدوره قد يؤدي إلى ألتغيير على ألمدى ألبعيد،  دنى من ألتغيير أالجتماعي، ألذي قد يصيب رأأ مستوى أأ
ولى منها، وإنما تتجاذبها صرأعات بين ألنخب ألتقليدية، ألتي تستند 

أ
ومنه فإن ألثورة هي صيرورة طويلة ال تقتصر على ألمرحلة أال

طوأر ألتجاذب عبر عل ى إرث طويل من ألممارسة ألسياسية، وبين ألنخب ألجديدة ألمتطلعة إلى ألتغيير في بنية ألنظام. وتستمر أأ
مرأحل ألثورة إلى غاية إحدأث ألتغيير أالجتماعي، وبالتالي فالمفهوم ألماركسي ألذي ال يرى سوى ألثورة ألفرنسية وألبلشفية، تقابله 

ك ثر طروحات ثورية أأ ن هناك أجتهادأت ك ثيرة ومتضاربة تشكل  أأ لة وتطورًأ من نموذج ألثورة ألفرنسية وألبلشفية، حيث أأ دال
صحابها، كلها أهتمت بجانب معين من جوأنب ألثورة.  موأضيع أختالف عميقة بين أأ

ن ألثورأت ال تهدف كلها إلى تحقيق ألديمقرأطية لكن " ثورأت ألربيع ألعربي" ألت وأخر ومن نافلة ألقول أأ  2010ي نشبت أأ
. من هنا يبقى 65فكان بالتالي هدف ألربيع ألعربي هو ألتوق إلى ألديمقرأطية ،رفعت جميعها شعار ألديمقرأطية 2011وبدأية 

نظمة في بعض ألبلدأن ألعربية، وما ترتب على ذلك من نتائج إلى يومنا هذأ؛ هل أندرج 
أ

أإلشكال ألمطروح هو هل حقق سقوط أال
 ر ألصحيح لالنتقال ألديمقرأطي ؟ ذلك ضمن ألمسا

ول بعنوأن " ربيع ألفكر أليوناني"       
أ

، كناية على أالزدهار وسطوع نجم ألحضارة 66ك تب عبد ألرحمن ألبدوي ك تابين؛ أال
ن ألربيع ينطوي عل ، 67أليونانية، وألثاني بعنوأن " خريف ألفكر أليوناني" فول هذه ألحضارة. وال شك أأ لة على ذبول وأأ ى كدال

لة ذلك عند ألحديث  الت إيجابية، فالربيع بالمفهوم ألموسمي يعني تفتح ألزهور بعد موسم ك ئيب. فما دال شاعرية تخّيلية تحمل دال
 عن ألربيع بالمفهوم ألسياسي ؟

                                                             

دأب(  63
آ

ل، ) ألكويت: ألمجلس ألوطني للثقافة وألفنون وأال  .151(، ص 1992. توماس كون، بنية ألثورأت ألعلمية، تر: شوقي جال

 . 45. عزمي بشارة، مرجع سبق ذكره،  ص  64

 .91. بشارة عزمي، مرجع سبق ذكره، ص. 65
 ، ب.س.ن(.3. عبد ألرحمن ألبدوي، ربيع ألفكر أليوناني، )ألقاهرة: مك تبة ألنهضة  ألمصرية، ط66

 (.1979، 5، خريف ألفكر أليوناني، )ألقاهرة: مك تبة ألنهضة ألمصرية، ط-------، ----------.  67
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ن ألربيع وفصل ألربيع كان لها تاريخ طويل من أستخدأم لإلشارة إلى فترأت متفائلة  Ben Zimmer ك تب "بن زيمر  "، "أأ
، فمصطلح ألربيع غالبًا ما يعبر عن ألتوق إلى ألحرية ألسياسية وأالجتماعية وأالقتصادية في بلدأن قضت 68من ألتحول ألسياسي"

عطت ، وألربيع ألعربي ال يخرج 69فترأت طويلة من ألحكم أالستبدأدي عن هذأ ألسياق، خاصة في زخمه وروحه ألشبابية ألتي أأ
مااًل في تغيير ألوأقع ألرأهن؛ كما كان عاماًل محفزًأ للتغيير ألسياسي ألجذري  مولة" حول 70أآ

أ
نه أندرج ضمن "ألتوقعات ألما ، ذلك أأ

بو شري ن إبرأهيم أأ نظمة ديمقرأطية وشفافة، من هنا نجد أأ حدأث من بناء أأ
أ

ف يدرج ألربيع ألعربي باعتباره تفكيرًأ ما ستؤول إليه أال
 . 71بالتمني لتحول تلك أالنتفاضات إلى حركة تؤسس للديمقرأطية في ألمنطقة

حوأل، وهي حدوث 
أ

ي حال من أال
أ

حققت ألتحوالت ألسياسية ألعربية مجموعة من ألنتائج أإليجابية ألتي ال يمكن إنكارها با
ال ألخوف من ألشعب ألذي كان يوصف بالسلبية إلى ألنظام ألسياسي، فقضى نقلة نوعية في مستوى وعي ألشعوب، وهي أنتق

يضًا في فرض وأقع جديد على ألمشهد ألسياسي  ك ثر من نظام سياسي عربي، كما نجح أأ بالتالي على مشروع ألتوريث ألذي كان هدف أأ
نظمة لفتح ملفات أإلصالح ألمغيبة وألمؤجلة لعقود من ألزمن،

أ
ما ساهم في دفع عجلة ألحريات، ومن ثم  ألعربي، ما أضطر باال

ول أنتخابات على قدر كبير من ألشفافية كما هو ألحال في مصر وتونس، لتفتح بذلك مرحلة جديدة من ألممارسة ألديمقرأطية  إجرأء أأ
ي ألعام، أإلعالم ألجديد، ألنقابات ألمستقلة، ألتنظيمات ألشبابية( على خط أل دخلت فوأعل جديدة )ألرأأ تماس مع ألنظام ألتي أأ

 ألسياسي. 

ن ألديمقرأطية، ال تقتصر على أإلجرأءأت ألشكلية، وبالتالي هي عملية معقدة تستلزم مرحلة أنتقالية. من هنا نجد ألفرق  إال أأ
خير هو مسار يضم مجموعة من ألمرأحل من بينها أالنتقال ألديمقرأط

أ
ن هذأ أال ي بين ألديمقرأطية وبين ألتحول ألديمقرأطي، ذلك أأ

خيرة ألمتمثلة في ألترسيخ ألديمقرأطي. وترأفق كل عملية نحو ألتحول للمسار ألديمقرأطي، وضع خارطة 
أ

للوصول إلى ألمحطة أال
صبح يصطلح عليه بالحقوق ألسياسية للموأطنين، ترأعي من  تفضي إلى عقد أجتماعي، يحقق ألممارسة ألديمقرأطية ويحفظ ما أأ

له عملية ألتحول كل ألخطوط أ الجتماعية وما تحتويه من خصوصيات ثقافية ودينية وتاريخية، إضافة إلى ألخط ألسياسي خال
 . OECD 72ألضامن لعملية ألبناء ألديمقرأطي ومرأحله ألمختلفة كما حددتها منظمة ألتعاون أالقتصادي وألتنمية

 
ولى 

أ
ولى هي إسقاط ألنظام ألقديم، وألثانية بناء بديل جديد، وبين ألمرحلة أال

أ
ي ثورة لها سيرورتين متالزمتين؛ أال ن أأ كما أأ

وألثانية هناك مرحلة أنتقالية تقتضي نوعًا من ألوحدة ألوطنية وإحدأث نوع من ألتوأفق حول ألمبادئ ألديمقرأطية، مما يعني على 
جيل

أ
حزأب ألسياسية تا

أ
يديولوجية تجنبًا لالنقسام ألسياسي في فترة حرجة قد تؤدي إلى سيناريوهات خطيرة. كما  أال

أ
مشاريعها أال

                                                             

68. 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  

69. Ibrahim N. Abusharif, parsing: Arab spring , Qatar, Northwestern University, )February 2014(, p. I. 

بحاث ألدفاع ألوطني رأند )، "توقعات ودروس مستفادة من حول ألعالم: ألتحول ألديمقرأطي في ألعالم ألعربي"لوريل إي ميلن جيفري مارتيني، . 70
أ

 . 05، ص (RAND  ،2013معهد أ

71.Ibrahim N. Abusharif, Op Cit.  

72. OECD, Concepts and Dilemmas of State Building in Fragile Situations: From fragility to resilience, OECD/DAC Discussion Paper,( 2008, Vol 9, No.3).  .P.01 

http://www.visualthesaurus.com/cm/wordroutes/the-arab-spring-has-sprung/
http://www.visualthesaurus.com/cm/wordroutes/the-arab-spring-has-sprung/
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حزأب قبل أالتفاق على مبادئ 
أ

قد تؤدي إلى أالرتدأد للوضع ألسابق. وفي حاالت معينة كمصر مثاًل؛ أحتدم ألصرأع بين أال
 .73ألمرحلة أالنتقاليةألديمقرأطية وقبل ألتزأم ألمسؤولية ألجماعية عن إنجاح 

ت ألمنافسة ألمبكرة بين قوى ألمعارضة، فتحول خصم ألرئيس إلى ألحزب ألمنافس وليس ألنظام ألقديم  ، 74نتيجة لذلك بدأأ
خير على نظام منتخب 

أ
خير ألفرصة ليستميل ألمعارضة إلى صفوفه ليجد نفسه في ثوب جديد، لينقلب في أال

أ
فاستغل هذأ أال

صبح أل
أ

حديث في هذه ألحالة عن إرأدتين؛ إرأدة شعبية مجسدة في حكم أإلخوأن ألذين جاؤوأ عن طريق أنتخابات ديمقرأطيًا، فا
نه ممثل لإلرأدة ألشعبية، وال يوجد توصيف محدد لهذأ أالنقالب إال وصف ألثورة ألمضادة  ديمقرأطية، وبين أنقالب عسكري يّدعي أأ

 ضد ثورة ديمقرأطية في مهدها. 

ن ألنظام هو شرط مسبق للتوجه نحو مسارأت ألبناء ألصحيحة، لكنه ليس ضمانًا للديمقرأطية؛  بالتالي إن إسقاط وبالتالي فا 
لى ألقابلية للتطبيق ألديمقرأطي خر  يقتضي ألتدرج في مرأحل ألبناء ألديمقرأطي 75أالنتقال من ألقابلية للثورة أ  ألذي يعتبر أآ

نه لم يتم أحترأم ألمسار ألمتدرج  خيرة نجد أأ
أ

حدأث في ألسنوأت ألخمسة أال
أ

مرحلة من مرأحل ألبناء ألشاملة. وبالنظر ألى تطورأت أال
خذ بعين أالعتبار  بنية ألمجتمع وخطر تفككه في 

أ
دأئها ألوظيفي، حيث لم تا لهذأ ألبناء، خاصة في ألدول ألتي تعاني هشاشة في أأ

مةحا
أ

وأندماج كل ألفائت ألمجتمعية في سياق سياسي أجتماعي  ،76ل أنتقل إلى ألتعددية ألسياسية قبل أك تمال عملية بناء أال
نظار ألكل  ك ثر تعقيدًأ مما يتصور؛ فعقب سقوط ألنظام ألقذأفي أتجهت أأ ناظم. ففي ألحالة ألليبية على سبيل ألمثال، نجد ألوأقع أأ

ك ثر عداًل،  ومشاركة سياسية حقيقية عكس طروحات ألنظام ألسابق )فكرة ألمؤتمرأت ألشعبية(، ألتي كانت نحو نظام سياسي أأ
 نتائجها وضع شبيه بالالدولة وألالنظام.                    

منية ودمجها في سياق جديد، لتكون دعامة      
أ

دنى من مؤسسات ألجيش ومختلف ألفروع أال
أ

بالتالي فبدل ألحفاظ على ألحد أال
مام مختلف ألجماعات وألميليشياتألس ، 77لطة ألجديدة، فقد تم تدميرها وتفكيكها، هذأ ما جعل ألسلطة ألمنتخبة منكشفة تمامًا أأ

سسته 
أ

طرأفه نحو ما ك ثر باتجاه أأ ك ثر تعقيدًأ؛ وألذي تعمق أأ دخل ليبيا في أحترأب مناطقي أأ وألتي فرضت منطقها على ألجميع ما أأ
  تشريعيًا وتنفيذيًا وعسكريًا.

مل       صبح أأ ن بناء ليبيا ألجديدة أأ ولية، وتهديد ألتنظيمات ألمسلحة. كل ذلك يؤشر أأ
أ

وفي ظل وأقع مجتمعي يتسم باالنتماءأت أال
بعيد ألمنال في ظل وأقع صعب يتطلب توأفق ووحدة مشتركة للوصول بالمرحلة أالنتقالية إلى نوع من أالستقرأر، لذلك فإن 

فضل إلى 
أ

ألديمقرأطية في مثل هذه ألدول هو أإلصالح ألمتدرج، فالثورة تحمل في ثناياه مخاطر تحول مفهوم طريق أالنتقال أال
ن ألهوية 

أ
مر ألذي يهددها هي ذأتها باالنقسام ال

أ
ك ثرية ألمظلومة أال

أ
و أال ثنية ألمحرومة أأ

أ
و أال ك ثرية إلى حكم ألطائ فة ألكبرى أأ

أ
حكم أال

صبحت هي معيار ألحقوق ألسياسية ال تبقى  .78جماعة وأحدة غير مهددة باالنقسام إذأ أأ

                                                             

 .210.  عزمي بشارة ، مرجع سبق ذكره، ص 73

  .211 .  ألمرجع نفسه، ص74
بحاث ودرأسات ألسياسات : بيروت) سهيل ألحبيب، ألمفاهيم أاليديولوجية في مجرى ألحرأك ألثورأت ألعربية، . 75

أ
 . 169.168، ص ص (2014ألمركز ألعربي لال

 .207. عزمي بشارة، مرجع سبق ذكره، ص 76

 https://www.alaraby.co.uk/opinion (2014.07.22 .):  ، موجود على ألرأبط)2014أغسطس ( 09، ألعربي ألجديد،  " ليبيا، خطايا أسترأتيجية " عبد ألنور بن عنتر، . 77

 .209 -208.  ص. عزمي بشارة، مرجع سبق ذكره، ص  .78

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
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نه أنحدأر في أتجاه فشل  قل ما يقال عنه أأ خر ألذي الزأل يرأوح مكانه في وضع أأ
آ

وما ينطبق على ليبيا يسري على أليمن هو أال
ألمتجددة، ألدولة، فالسلطة مقسمة وأللجان ألشعبية موأزية للجيش ألمتعدد ألوالءأت، وكذأ دعوأت أالنفصال ألجنوبية ألقديمة و

مام ألصعود ألمفاجئ  زم ذلك صعود ألحوثيين في ألمشهد ألسياسي، وفرض منطقهم على ألسلطة ألحاكمة ألتي بدت ساكنة أأ وألذي أأ
 لهم، مع تهديدأت تنظيم ألقاعدة، وكل ذلك في ظل علو منطق ألقبيلة على منطق ألدولة. 

نه ك ثر عنفًا من حاالت ألدول ألتي شهدت تحوالت بالنسبة لسوريا ألتي دخلت عامها ألتاسع، يمكن ألقول أأ
أ

ا ألحالة أال
طرأف  هلية، وصعوبة ألحسم بين أأ روأح، تميزها حرب أأ

أ
ت سليمة لكنها تحولت فتكًا باال سياسية؛ باتجاه ألفوضى ألعامة ألتي بدأأ

صبح ألسالح وألقوة هما
أ

زمة، كل ذلك في ظل فشل مبادرأت ألحل ألسياسي، فا
أ

مام  ألصرأع، ومع تفاقم أال ألحاسم في ألميدأن أأ
ولويات  زمة، ونجاح ألنظام ألسوري في تغيير أأ

أ
مد أال طال أأ تناقض ألمصالح بين ألقوى ألدولية وأإلقليمية في مقاربتها للحل، هذأ ما أأ

مريكية من إسقاط ألنظام إلى مكافحة أإلرهاب خاصة مع صعود تنظي
أ

م ألدولة ألقوى ألدولية وأإلقليمية وخاصة ألواليات ألمتحدة أال
سد وفق هذأ ألمنظور يشكل دعامة لالستقرأر وحافظًا له بدل من إسقاطه ألذي قد يشكل سيناريوهات 

أ
صبح نظام أال

أ
ثم ترأجعه، فا

 خطيرة على ألمنطقة.

وجدت في ألنهاية ن أأ
أ

يضًا أالستثناء با ول شرأرة للتحوالت ألسياسية، وأأ
أ

ما بالنسبة لتونس فقد شكلت أالستثناء نوعًا ما؛ كا  أأ
حدأث 

أ
مسارًأ ديمقرأطيًا بعيدًأ عن تدخل ألجيش ألذي أنقلب على ألديمقرأطية؛ كما هو ألحال بالنسبة لمصر، وأنحرأف مسار أال

و أالستقطاب ألقلبي وألطائ في كما هو ألحال بالنسبة لليبيا وأليمن.    نحو ألفوضى كما هو ألحال في سوريا، أأ

حدأث في سوريا وأليمن وليبيا؛ وباالبتعاد عن ثنائية ألفشل وألنجاح في ح
أ

وصلة ما سمّي بالربيع ألعربي وألنظر إلى وقائع أال
صبح في حكم ألمؤجل،  ن ألحلم ألعربي بالتوق إلى ألديمقرأطية أأ ن ألربيع ألعربي تحول إلى شتاء عربي عاصف، وأأ

أ
يمكن ألقول با

نظمة أالستبدأدية 
أ

فضل في ظل أال  لو لم تحصل هذه ألتحوالت.ما يؤدي إلى ألتساؤل؛ هل كان ألوضع أأ

ن هذه ألثورة كما قلنا ال         مام وأقع ثورة حقيقية، إال أأ ننا أأ ل عشر سنوأت إلى أأ تؤشر ألتطورأت ألتي شهدتها ألمنطقة ألعربية خال
ن ألثورة ال تقاس بالبدأيات وإنم خرى أأ و بلحظة خروج ألشعب لمختلف ألميادين، بعبارة أأ ا بالنهايات تقاس بالحشود وألمظاهرأت أأ

التها
آ

ن " ثورأت ألربيع ألعربي"  بالتالي .وما حدثت حالة ثورية غير مك تملة. ذلك أأ ن ألقابلية للثورة في ألحالة ألعربية أأ يمكن ألقول أأ
ن إسقاط ألنظام ألقديم كان بمثابة توجه نحو  رفعت جميعها شعار ألتغيير، فكان ألربيع ألعربي هو ألتوق إلى ألديمقرأطية؛ ورغم أأ

خرى. جل مرة أأ
أ

ن ألحلم ألعربي بالوصول إلى ألديمقرأطية تا  مسار ألبناء ألصحيح إال أأ

سيس ألحرأك أالجتماعي سياسيًا عبر إعادة تشكيل ألعالقة ألتاريخية بين ألنظام وألحكم يستلزم هذأ أنتقال ألحركات       
أ

جل تا
أ

وال
خيرة تعتبر بمثابة ألفجوة ألمفقودة في عملية ألتحول نحو هيكلية مؤسسيةألثورية ذأت ألطابع ألعفوي وألغير ألمنظم 

أ
، هذه أال

ي أن إضفاء ألطابع ألمؤسسي  على ألحركات أالجتماعية بعد  (Institutionalization)ألسياسي ألتي شهدتها ألمنطقة ألعربية، أأ
نحو تنظيم رسمي بعيدًأ عن جذورها  سقوط ألنظام ألقديم، يعني تقليديًا تحويل زخم ألحركات أالجتماعية وألشبكات ألفاعلة فيه

 ألرأديكالية.

ثير ألحركات أالجتماعية، يقتضي كمرحلة الحقة      
أ

فضل لتا جل ترسيخ أأ خرى بمثابة حركة ومن أأ
 
سسة هي أال

 
جعل عملية ألما

ي تصبح كظاهرة، ويكون ذلك بالتركيز على ألمؤسسات ليس كمعطى ثابت، بل باعتبارها كعملية تتطور أجتماعية باستمرأر ؛ أأ
 )ألتسييس ألتدريجي(، في أتجاه إعادة ألترتيب ألمستمر للمؤسسات نحو تركيز سياسي معين.   
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وفي خضم عملية ألتسييس ألتدريجي للحركات أالجتماعية، عادة ما تشهد عملية ألتحول في بدأيتها حاالت من ألصرأع وعدم       
إلى تعطيل نسق ألتغيير ووأقع ما بعد ألثورة، وأستعادته نحو وأقع ما قبل ألثورة، أالستقرأر كنوع من " ألثورة ألمضادة" ألهادفة 

. وألحديث هنا عن ألصرأع بين ألنخب ألقديمة ألموألية 79ذلك لما يشكله ألوضع ألجديد من تهديد لمصالحها وضبط مجاالت نفوذها
خرى؛ فمن غير  يضًا ظهور نضاالت وصرأعات أجتماعية للنظام ألسابق وألنخب ألجديدة. هذأ من جهة، ومن جهة أأ ألمستبعد أأ

مام صرأعات سوأء  سيسها بالكامل وهي دأئمًا مفتوحة أأ
أ

ن ألحركة أالجتماعية ألصاعدة لم يتم تا موأزية وهي حالة طبيعية؛ كون أأ
جل ألدفع بالمسار ألديمقرأطي إلى حدوده ألقصوى، فإن على 

أ
خرى. بالتالي فال و بين جماعات أأ عضائها أأ ألحركة أالجتماعية بين أأ

مام خيارين؛ إما تقديم تنازالت للحركات أالجتماعية وألجهات ألفاعلة  مسؤولية تاريخية لتكون مركز جذب جديد؛ وبالتالي هي أأ
يديولوجيات 

أ
خالقي عابر لال  Shaping cross-ideologicalألتي يربطها هدف إسقاط ألنظام وتكون في شكل تحالف أأ

movementجل كسب ألهيمنة مما يؤدي إلى إنتاج ألممارسات أالستبدأدية ، وإما ألسعي نح
أ

يديولوجية ألمبكرة ال
أ

و ألمنافسة أال
يضا  ن تشمل أأ سسة ضد ألمؤسسات وألهياكل ألقائمة فقط، بل يجب أأ

أ
ن تنحصر عملية ألما ألسابقة كنمط جديد. وبالتالي ال يجب أأ

خرى في خضم
أ

خرى فإن مسؤولية ألحركة أالجتماعية ألمهيمنة  ألحركات أالجتماعية ألجديدة )ألتي ظهرت هي أال ألثورة(، بعبارة أأ
واًل؛ ألعمل على تفكيك ألممارسات أالستبدأدية ألسابقة من خالل إنتاج ممارسات مؤسسية جديدة، ومن جهة ثانية ألسعي   هي، أأ

فرزتها ألثورة من خالل سسة  إلى تشكيل ك تلة حرجة عبر توحيد باقي ألحركات أالجتماعية ألتي أأ
أ

مشروع سياسي مشترك، تتم فيه ما
خرى باعتبارها روأفد نضالية مختلفة. 

أ
 أالختالفات في ألرؤى وألمشاريع ألسياسية أال

 خاتمة

سلحة ضد أالستبدأد      
أ

نها أقوى أال نظمة ألمستبدة هي تحييد ألمؤسسات ألتي كان يعتقد أأ
أ

من ألقضايا ألمركزية في أسترأتيجية أال
إلى جانب ذلك أالستيالء ألتدريجي على ألمؤسسات ألتي تدعم ألتعددية ألسياسية، بهدف ألهيمنة ليس فقط على ألسلطة  ألمتجدد.

منية. 
أ

جهزة أال
أ

يضا ألسلطة ألقضائية، ووسائل أالعالم، وألمجتمع ألمدني، باإلضافة إلى أال ألتنفيذية وألتشريعية، بل تشمل أأ
ت ألسيطرة ألفعلية للنظام ألحاكم، فإنه من ألمستبعد أحتمالية حدوث أنشقاق دأخلي، بالتالي فمع وجود كل هذه ألمؤسسات تح

ن هدف أإلجرأءأت ألسلطوية، هو منع ألنظام  ن ألتغييرأت في ألحكم من خالل أنتخابات نزيهة تصبح شبه مستحيلة. ذلك أأ كما أأ
و ألحزب ألحاكم من ألهزيمة مستقباًل. بناء على ذلك، فإنه من  خذها بعين أالعتبار ألحاكم أأ بين ألتك تيكات ألجديدة ألتي يجب أأ

نظمة 
أ

بالنسبة للتسييس ألتدريجي للحركات أالجتماعية كنموذج بديل هو أالستفادة من أسترأتيجية أالستدأمة ألتي أنتهجتها أال
هدأفها(. ليصبح كلة )ولكن بنقيض أأ

آ
مفهومه ألبسيط هو أالنتقال ألتحول ب ألمستبدة عبر نمط ثوري موأزي يحل محل ألسلطوية ألمتا

ليات تميزه عن ألنظام  سس وقيم سياسية وأآ
أ

خر يتميز با من نظام سياسي يتميز بخصوصيات ومميزأت معينة نحو نظام سياسي أآ
ألسابق، وألتحول بهذأ ألمعنى يطرح تساؤاًل مهمًا  وهو ألتحول من ماذأ ؟ وإلى ماذأ؟ بالتالي فإن ألبدء في إحدأث تحول سياسي 

نظمة ألتسلطية ال يعني بالضرورة بروز ألشرعية ألديمقرأطية، بل يعني أالنفتاح على تغيير قوأعد ألعمل من خ
أ

الل سقوط شرعية أال

                                                             

بحاث ودرأسة ألسياسات،  79
أ

خرون، أإلسالميون ونظام ألحكم ألديمقرأطي: أتجاهات وتحديات، )بيروت: ألمركز ألعربي لال
آ

نور جمعاوي وأ
أ

 .497. 496(، ص  ص 2013. أ
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خذها في  همية وألتي يجب أأ ك ثر أأ
أ

سسة ألثورة هي ألحلقة أال
أ

ألسياسي. كما تعني تحوالت في أالتجاه ألمضاد لذلك. بالتالي فإن ما
 ول ألثوري.عين أالعتبار في عملية ألتح

 قائمة ألمرجع

خر ألعرب،  .1
أ

خرون إلى ألديمقرأطية وتا
آ

خرون، لماذأ أنتقل أال محمد مالكي وأآ  (.2009مركز ألدرأسات ألوحدة ألعربية، : بيروت)أأ
بعاد ألثقافية وألسياسية،  .2

أ
محمد مالكي، أالنفجار ألعربي ألكبير في أال بحاث ودرأسة ألسياسات، : ألدوحة)أأ
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