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The Eastern European countries, some Latin American countries,
the republics of the Soviet Union, and some Arab countries have
been knew a deep change shock politically, economically and
socially. It has been called the third wave of democratization . At
the same time, theoretical proposals to explain it, represented in
the modernizing approach - the transitional approach - the
structural approach - the cultural approach.
Also, the western mind was the first who theorize about the
recent events in our Arab region. Eastern explanations have been
given with different descriptions, it employed terms such as (the
Arab Spring, the Arab revolutions, the Arab uprisings, the political
movement), As concepts that reflect Western perceptions.
Although some Arab researchers have against these description.
Key words: Democratization, Social Movement, Arab Spring,
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دراسة نقدية لطروحات سيدريك دوابن  Cedric Douponفـ ــلورنس ابسي &Florance Passy
حول اجتاهات احلركيات اجملتمعية العربية
نعيمة صادقي

3

إيهاب عبد الرزاق النعاس
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امللخص:

شهدت دول أورواب الشرقية ،و بعض دول أمريكا الالتينية ،و مجهورايت االحتاد السوفيايت ،و بعض
اقتصاداي و اجتماعيًا مت
الدول العربية يف هناية الثمانينات وبداية التسعينات صدمة تغيري عميقة سياسيًا و
ً
اصطالحها ابملوجة الثالثة للتحول الدميقراطي ،تزامنت معها طروحات تنظريية لتفسريها متثلت يف املدخل
أيضا يف
التحديثي -املدخل االنتقايل -املدخل البنيوي – املدخل الثقايف ،كما كان العقل الغريب سباقًا ً
التنظري لألحداث اليت حدثت يف السنوات األخرية يف منطقتنا العربية ،و قد قُدمت تفسريات غربية
بتوصيفات خمتلفة ،حيث وظفت مصطلحات مثل (الربيع العريب ،الثورات العربية ،االنتفاضات العربية،
احلراك السياسي) كمفاهيم تعكس التصورات الغربية رغم حتفظ بعض الباحثني العرب على هذه
املسميات.
الكلمات املفتاحية :الدمقرطة ،احلركيات اجملتمعية ،الربيع العريب ،اإلجتاهات ،الدول العربية.
املقدمة:

إن الطبيعة ال حتتمل الفراغ ،فرتاجع العقل العريب أو مبعىن أدق " تغييه" يف املسائل التنظريية ذات الطبيعة االجتماعية
اسعا للطروحات الغربية إلعطاء تفسريات ومنظورات حول هذا الواقع وبكل
السياسية حول الواقع اجملتمعي العريب ،فسح اجملال و ً
عناصره السياسية ،اجملتمعي ة ،االقتصادية ،الثقافية و الدينية .يف مقابل بقاء التنظري العلمي العريب أسريا لألنظمة السياسية ذات
موضوعا دمسًا يشتهيه التنظري الغريب ،وجماال حبثيا
النمط التقليدي ،إذ كانت وال تزال التحوالت اليت تعرتي البيئة العربية
ً
ألكادمييات غربية متخصصة يف األنثروبولوجيا ،اجملتمع ،اإلعالم ،الدراسات املقارنة و املستقبليات.
إشكالية الدراسة :لقد شكلت مسألة الدمقرطة ،و احلراك اجملتمعي أو ما اصطلحت عليه األدبيات الغربية "الربيع العريب "،
موضوعا مهما للدراسات األكادميية السوسيو سياسية و اإلعالمية على حد سواء  .غري أن نصيب الواقع العريب من التنظري و
التفسري فيما خيص مداخل الدمقرطة كان حمدودا و مل حيظى أبمهية العتبارات عديدة منها ماهو سياسي سنأيت على ذكره ،خالفًا
ملا قٌ َدم من مقارابت تنظريية تستهدف فهم احلراك االجتماعي يف دول عربية خالل العقد األخري ،و يف هذا السياق قدم الباحثان
سيدريك دوابن  &Cedric Douponفـ ــلورنس ابسي Florance Passy
)(Graduate Institute of International and Development Studiesدراسة حول نظرايت احلركيات
اجملتمعية وحاوال إسقاطها على بعض مناذج الثورات العربية

اجلزائرnaimasadk@gmail.com ،

 2د ،عضو خمرب احلقوق واحلرايت ،جامعة بسكرة،
4
د ،املركز اللييب ملكافحة اإلرهاب ،إدارة البحوث والدراسات ،ليبياalnaass.en@gmail.com ،
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ما مدى جناح نظرايت احلركيات اجملتمعية يف تفسري ظاهرة احلراك االجتماعي يف الواقع العريب؟

Volume: 4

أهداف الدراسة:
 تبيان مواطن الضعف يف املداخل التقليدية الغربية املفسرة للدمقرطة وكيف عجزت عن استيعاب الواقع العريب. -عرض لفرضيات و مضامني دراسة سيدريك دوابن

 &Cedric Douponفـ ــلورنس ابسي Florance

(Passy, 2011) Passyاملعنونة ب " نقاش :الربيع العريب وكيف ميكن شرح تلك احللقات الثورية ؟
 إبراز االنتقادات املوجهة لنظرايت احلركيات اجملتمعية ل سيدريك دوابنFlorance Passy.

 &Cedric Douponفـ ــلورنس ابسي

حماور الدراسة:
 احملور األول :أوجه القصور يف النظرايت الغربية املفسرة للدمقرطة يف البينة العربية -احملور الثاين :مضامني دراسة سيدريك دوابن

 &Cedric Douponفـ ــلورنس ابسي

Florance Passy

املعنونة ب " نقاش :الربيع العريب و كيف ميكن شرح تلك احللقات الثورية؟

 احملور الثالث :مقاربة حتليلية نقدية لنظرايت احلركيات اجملتمعية ل سيدريك دوابن  &Cedric Douponفـ ــلورنسابسي Florance Passy.
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احملور األول :أوجه القصور يف النظرايت الغربية املفسرة للدمقرطة يف البينة العربية.
يتأسس الطرح النظري للدمقرطة وفق التصور الغريب على فكرة املركزية األثينية نسبة إىل أثينا ،حيث ينسب الغرب لنفسه
اجلذور التارخيية للحكم الدميقراطي منذ احلضارة اليواننية ،خمتزالً ادوار احلضارات اإلنسانية األخرى كاحلضارة البابلية – اآلشورية –
املصرية.
كما قرن صاموي ل هنتنجتون يف تصوره للدمقرطة بني التحول من نظام استبدادي إىل نظام دميقراطي .غري أن مصطلح
الشورى يف الفكر اإلسالمي الذي كان سباقًا يف إعطاء تصور عن تداولية السلطة للخليفة احلاكم ابستشارة جملس لألعيان أو
الشيوخ منذ قرابة ستة عشر قران.
افرتاضات املداخل النظرية للمقرطة:
بداية البد من التطرق يف البداية ملداخل الدمقرطة الغربية اليت قدمت لتفسري ظاهرة التحول الدميقراطي والذي شهدته
بعض النظم السياسية العربية يف إطار املوجة الثالثة للتحول الدميقراطي:
 املدخل التحديثي :يفرتض وجود عالئقية بني الدمقرطة ومستوايت التمدن ،التعليم ،التنمية االقتصادية ،التنميةاالجتماعية (مهنا.)2004 ،
 كلما توافرت شروط و مؤشرات اجتماعية و اقتصادية للتمدن و التحضر  ،كلما ساعدت يف إرساء الدميقراطية املدخل االنتقايل :وضع روستو مراحل االنتقال من اجملتمع التقليدي االستبدادي إىل اجملتمع الدميقراطي ،تبدأ من خلفيةاألحداث و حتقيق الوحدة الوطنية  ،مث مرحلة القرار وأخريا مرحلة التعود (خبوش. )2007/2006 ،
 املدخل البنيوي :ترتبط الدمقرطة ابلتحوالت يف البىن اجملتمعية أو الصراع بني الطبقات املتنافسة للوصول إىل السلطة . مواطن الضعف يف املداخل املفسرة للدمقرطة العربية: غري تعميمية :أن الفروض النظرية اليت قدمتها مداخل التحول مل يكن ابإلمكان إسقاطها على مناذج التحول يف أقطارالربيع العريب ،فهي اختزلت متغريات الواقع العريب ،فمثال املدخل التحديثي يفتقر الواقع العريب يف جممله على مؤشرات
تقليداي.
جمتمعا
التحديث والتمدن واليزال ً
ً
 نظرا لغياب املوضوع يف الواقع العريب أي ما اصطلح عليه الدراسات ما بعد احلداثية " الدمقرطة" ،فقد مت هتميش هذااألخري مما جعل هذه املداخل النظرية حتمل خاصية عدم التعميم ،بينما كان من املفرتض أن تستحوذ األحباث العربية على
الطروحات املعرفية العاملية حول هذا املوضوع ألن العقل العريب هو األدرى مبا حيدث بشرط أن يلتزم عنصر املوضوعية.
 غري مالئمة :مل يكن مبقدور هذه املداخل أن تستوعب الواقع العريب ألن فروضها مت بناءها وجتريبها واستنباطها من بيئة غريالبيئة العربية.
 خلل منهجي :إذ أن متظهرات احلراك االجتماعي الراهن تتطابق مع فرتة اترخيية سابقة للمجتمعات احلداثية مبعىن حننالزلنا يف مرحلة الزرع بينما اآلخر هو يف مرحلة قطف الثمار ،وابلتايل فاستخدام نفس شبكة التحليل والقراءة جملتمعني
متباينني تعسف.
 نظرايت استعالئية عنصرية  :تعترب نفسها جوهر احلضارة ،بينما اجملتمعات األخرى بربرية ،كما أهنا منوذج كامل جيب أنيهتدى به وأن الواقع العريب استثناء.
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انطلق الربيع العريب من تونس مع حادثة االنتحار املأساوي حملمد بوعزيزي يف ديسمرب 2010م ،بوعزيزي كان ابئعا
متجوال ،عندما أقدم ضابط شرطة مبصادرة منتجاته بشكل تعسفي ،و كرد فعل عن هذا اإلجراء ،وأيضا حمتمل أن يكون كرد فعل
عن ظروف املعيشة البائسة والفقر ،هذه العوامل دفعت  -شاب متعلم كان يبيع الفواكه يف الشارع ويصارع من اجل البقاء يف
تونس بن علي  -أن ينتحر يف ساحة عامة.
هذا احلدث املأساوي جعل املتظاهرين يف األايم املوالية يغزون الساحات املركزية يف أغلب املدن التونسية ،وانتشر
االحتجاج بسرعة يف كل مكان ،و حتركت ماليني البشر حىت دفعت بن علي للفرار إىل املنفى يف  14جانفي 2011م ،وبذلك
ينتهي حكم دام  23سنة.
كان ميكن للقصة أن تنتهي هنا لكنها مل تنته ،ففي  25جانفي خرج املتظاهرون يف شوارع القاهرة لتنحية مبارك من
يوما ،رغم القمع العنيف واجه املتظاهرون عنف الشرطة وواجهوا كذلك خوفهم
السلطة ،واستمرت هذه االحتجاجات ملدة ً 18
الداخلي ،تدرجييا اقتضت احلشود يف ميدان التحرير .بتاريخ  11فيفري تنحى مبارك عن السلطة وسلمها للجيش ،لكن موجة
االحتجاج استمرت ،وتطورت يف دائرة الشرق األوسط بعد تونس ومصر ،حيث جتددت يف البحرين ،اجلزائر ،ليبيا ،املغرب،
اليمن ،األردن ،سوراي وكذلك لبنان ،عمان ،والعربية السعودية ،والزالت مستمرة يف بعض الدول إىل حني كتابة هذه األسطر.
لقد فاجأت أحداث الربيع العريب معظم اخلرباء واحملللني ،ومن بينهم مدارس احلركيات اجملتمعية حيث بدت هذه األحداث
وفق تصورها غري قابلة للتنبؤ  ، unpredecableوانه قد غلب عليها عنصر املفاجئة ،تلتها عملية انتشار مست أغلب دول

حيزا يف مقولة ميدغال جوال Midgal Joel
املنطقة ،عالوة على ذلك فتسلسل حلقات الثورة غري التنبئية أخذت ً
1988م وفق تسمية " :دول قوية و جمتمعات ضعيفة " .فغالبا ما حتدث هذه اخلالفات يف أكثر األنظمة االستبدادية يف العامل،
من حيث ارتفاع درجة القمع والسيطرة على اجملتمع ،وقد خرج املتظاهرون من جمتمع مدين ضعيف ،وغري مؤطر ومن املؤكد أن
اجملتمعات املدنية يف النظم االستبدادية تعرف درجة عالية من القمع ،وتتميز اغلب جمتمعات الشرق األوسط اليت خرج فيها
املتظاهرون للتعبري عن مطالبهم ابالنقسام ،كما أن توجهاهتم غري توافقية ،وتعرب عن انشقاقات ابرزة يف املواقف والقناعات.
ابحملصلة فاألنظمة االستبدادية يف املنطقة استفادت من القوى السياسية و االقتصادية والعسكرية املدعمة هلا ابلتحالف مع أطراف
دولية ،واملتمثلة يف الوالايت املتحدة األمريكية ،بعض الدول األوروبية ،روسيا ،الصني.
يف هذا السياق السياسي واالجتماعي اخلاص كيف ميكننا شرح هذا االندفاع بقوة وثبات يف مقاومة الدمقرطة من
قبل هذه األنظمة التسلطية ؟
السؤال الصعب ابلنسبة الجتاهات أو مدارس احلركيات اجملتمعية..
كيف ميكننا أن نضع تفسريا لالحتجاج ،ومسارات الثورة واليت يبدو أهنا غري مرغوبة كي حتدث داخل هذه الدول القوية
مبجتمعات ضعيفة؟ السؤال حيمل شقني:
▪ أوالً :كيف ميكننا شرح هذه األحداث وفق األطر املعرفية الراهنة املرتبطة بسياقات االحتجاج ،حيث طورت يف هذا السياق
مدارس احلركيات اجملتمعية ثالث سبل رئيسية لفهم االحتجاج وهي كاآليت:
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 .1نظرية الفرصة السياسية Political opportunity theory:اليت تؤكد على أمهية العوامل
السياسية اليت تعرتض أو تسهل ظهور و تطور االحتجاج.
 .2نظرية تعبئة املواردThe resource mobilisation approch :تؤكد على أمهية هيكل أو
تنظيم االحتجاج ،خاصة من خالل وبواسطة الشبكات والعالقات بني خمتلف شرائح وفئات الشعب.
 .3نظرية التأطري Framing theory:واليت تدافع على فكرة أمهية اإلدراك ابلثورة ،والتحول يف الوعي
لدى األفراد واجلماعات ،لتحويلها من جمرد مظامل إىل احتجاج هبدف بلوغ املطالب وحتقيقها على أرض
الواقع.
مالئما لكيف وملاذا خرجت
هل توفر هذه النظرايت واملدارس أبدواهتا التحليلية تفسريا للتوجهات االجتماعية وتقدم ً
شرحا ً
اجلماهري للشوارع واإلطاحة ابألنظمة االستبدادية؟ مبعىن آخر االستعانة ابلتيارات املعرفية ألن مدارس احلركيات اجملتمعية تزودان
إبستبصارات لفهم الربيع العريب.
▪ اثنيًا :هل هذه األحداث هي حتدي للنماذج النظرية وبذلك تفرض علينا مراجعة األطر النظرية السائدة ،وإذا كان كذلك،
فإىل أي مدى وماهي النقاط احملددة يف هذا السياق؟
إن أحداث الربيع العريب تضع املدارس حتت االختبار كما أهنا مكنت من مراجعة النظرايت اليت تطورت بصورة خاصة
يف العامل العريب وقضاايه ،على غرار بعض األعمال البحثية اليت ظهرت يف غضون العشرية األخرية يف جمتمعات شهدت نفس
التحوالت ،مثال على ذلك يف أمريكا الالتينية :شنايدر 1995E.G.Schneiderم ،وود 2003 Woodم ،يف إيران:
كورزمان 2004 Kurzmanم ،يف الصني كاهلون 1997E.G.Calhounم ،بريو2001 Perryم.
الربيع العريب هو حقل رائع لتحسني معارفنا ،من حيث أنه أضاف سياق سياسي واجتماعي جديد لدراسة سياسات
االحتجاج .عالوة على أن الربيع العريب يبدو متفردا على مستوى انتشار االحتجاج العابر حلدود الدول .ابلعودة إىل اجلذور
التارخيية للسياسات االحتجاج فإن العدوة النزاعية Contentious Contagionsليست ظاهرة جديدة ،فالطالب اثروا
ومتردوا سنة 1960م مبا يعرف بثورات شرق أورواب اليت تبقى شاهدة عليها ،لكن لدينا فهم حمدود حلد اآلن حول موجات
االحتجاج هذه .كما أن آاثر االنتشار ما تزال حلد اآلن قيد الدراسة والبحث وغري متأصلة نظراي .يقدم لنا الربيع العريب ميدان
حبث خصب ومن خالله تتم معاجلة هذه والتغريات.
أسئلة حمددة ملدارس احلركيات اجملتمعية:
إن تتابع وسرعة تطور وانتشار االحتجاجات يف الدول العربية أاثر مجلة من التساؤالت ابلنسبة ملفكري السياسة وعلم
االجتماع.
 أوال :محل يف طياته وعلى نطاق واسع شعور املفاجئة بني احملللني واملالحظني .فهل كانت هذه االحتجاجات يف
احلقيقة أحدااث غري قابلة للتنبؤ؟ هل كانت غري متوقعة؟ على اعتبار أن قلة املعرفة واملعلومات حول هذه األنظمة املغلقة والتسلطية
قاد اخلرباء لالعتقاد أن الربيع العريب كان غري وارد فكرًاي ،وقد شهدت أورواب الشرقية أحدااث مشاهبة عندما بدأت هذه األخرية
التخلص من قادهتا الدكتاتوريني .الكثري من احملللني تفاجئوا لرؤية مظاهرات الشوارع يف أملانيا الشرقية وزايدة درجات التعبئة الشعبية
يوما بعد يوم.
والغضب ً
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افرتاضات علماء االجتماع يف السابق مل تكن ابملستوى املتوقع للتنبؤ بتوقيت وقوع الظاهرة االجتماعية املتمثلة يف
االحتجاج ،أما حاليا فأصبح إبمكاهنم حتديد سياقات الثورة جزئيا وبشكل تقرييب ،بعد أن أصبحت لديهم معلومات كافية حوهلا،
هل هي قضية أن الربيع العريب ختتلف عنها و أهنا مل تكن قابلة للتنبؤ الرتباط الثورة ومساراهتا ابلعناصر التالية :الشبكات املوجودة
مسب ًقا – تكسري القوة -حتالف الطبقات والفئات ،لكن هذه العناصر مل تكن حاضرة يف أحداث الربيع العريب.
 اثنيا :هل كانت االحتجاجات مفاجئة وتلقائية؟ ختربان مدارس احلركيات اجملتمعية أن االحتجاجات ال تظهر بصورة
تلقائية وبدون أدوات تنظيمية عميقة ،لكن كيف كانت وضعية هذه الدول اليت جمتمعاهتا املدنية ضعيفة وغري متطورة؟
هل كانت شبكات إاثرة الشغب موجودة مسب ًقا قبل خروج اجلماهري إىل الشارع؟ فيما كانت تتمثل هذه الشبكات؟
كيف متكنت شبكات منقسمة على ذاهتا وخمتلفة إيديولوجيا أن تتوحد وجتتمع على هدف واحد وهو إسقاط نظام فاقد
للمصداقية؟ مثال كيف ميكن للشبكات اإلسالمية أن تتحد وتتشارك مع اجلماعات العلمانية يف رفض بن علي؟ مبارك والقذايف؟
كيف متكنت اجلماهري اليت تدفعها وحتركها قيم خمتلفة ويف كثري من األحيان متناقضة أن جتتمع على نفس األهداف ويف
فرتة وجيزة؟ هل األنرتنيت والتكنولوجيا الرقمية سهلت الرتابط بني فئات منقسمة من الشعب؟ هل مثلت مواقع التواصل
االجتماعي عامل أساسي النتشار االنتفاضات العربية أم أن دورها كان تسهيل ذلك؟ ( بواسطة سرعة انتقال املعلومات –
بواسطة تقليص دور الدولة يف قمع احملتجني الذين كانوا يف املقابل ميتازون ابلتأطري والتحالف ) ،أم أهنا لآلن مل تلعب األدوار
كلها؟
هل كان الدعم الدويل عامل مهم يف أتطري االحتجاجات للمحتجني يف املنفى بعد أن كانوا يقبعون حتت رمحة دول
تسلطية؟ مثال يف أواخر أكتوبر2011م شكلت املعارضة السورية جملس وطين مجع كل األطياف والقوى اجملتمعية املعارضة لنظام
حافظ األسد الذي ال يرحم ،يتكون نصف اجمللس من منشقني يعيشون خارج سوراي.
 اثلثا :هل هي بوادر الوعي ابحلرية يف عقول الشعوب املقموعة واملظلومة؟ وهل إبمكان ذلك أن يشرح ملاذا توقف
الربيع العريب؟ راهنت النظرايت املفسرة على فرضية متغري وعي الشعوب كعنصر مهم أو عامل من عوامل االحتجاج من أجل فهم
تلك التحوالت العميقة ،وقد قٌدمت يف الوالايت املتحدة األمريكية دراسة حول تغريات لشعوب الفقرية ل بيفن  ، Pivenو
كلوارد 1979 Clowardم ،انقشت الفرضية التالية:
ظهور االحتجاج مقرتن ابلتحول يف كال من الوعي والسلوك ،فاألفراد مييلون لرفع حالة السخط من أجل كرامتهم ،وتقاسم
هوية مشرتكة بني املتنازعني إىل جانب شعورهم أهنم ميكنهم حتقيق التغري االجتماعي و السياسي ،وأغلب املظامل مل خترج عن:
ظروف املعيشة السيئة والفقر– ارتفاع مستوايت البطالة -وحشية الشرطة – احلد من حرية التعبري– تعسف الدولة .لكن كيف
هلذا اإلطار اإلدراكي للفعل أن يتطور لدى شعوب حتكمها أنظمة متعسفة ومستبدة؟
هل كان سحب الشعب الشرعية من سلطاهتم مبجرد وقوع األحداث األوىل مفاجئا؟ وهل كان خمطط افتكاك السلطة
واردا فعال؟ كيف ميكن ألفراد ينتمون إىل شرائح جمتمعية خمتلفة أتسيس كتلة النحن كمتظاهرين وتطوير هوية مشرتكة كمنافسني؟
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من هذه املنطلقات اإلمربيقية هناك عوامل رئيسية ساعدت مدارس احلركيات اجملتمعية لتفسري مسارات الثورات وحصيلتها
يف أورواب الشرقية .فهل حنن بصدد وضعية مشاهبة مع االنتفاضات العربية؟
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بعد سقوط النظام الدكتاتوري القائم ،فاملدارس اليت درست حصيلة الثورة أكدت وجود شبكات نشطة وسرية للمنشقني
خصوصا أمام غياب السوفيات احلليف التقليدي للدكتاتورايت يف قضية أعمال الشغب و اهنيار
قامت بتقسيم النخب احلاكمة،
ً
النظم التسلطية.

Naima SADKI & Ehab A. NAAS

كيف ميكن للعمال ،الطلبة ،الدميقراطيني ،العلمانيني ،املدافعني عن حقوق اإلنسان ،القانونيني ،املتظاهرين اإلسالميني،
املطالبة اباللتفاف يف ميدان حترير مبصر هاتفني ":نريد مبارك خارج السلطة "؟ يف األخري كيف قرر الشعب فجأة اخلروج للشارع
واإلعالن عن ال شرعية الرئيس؟ ما الذي جعلهم يشعرون أبن الوقت قد حان لتغيري البالد وختليد التضحيات يف اتريخ األمة؟
درسنا كارل ماركس يف القرن املاضي ،لكن أمام التحدايت والقيود الثقيلة،
 رابعا :الشعوب تصنع اترخيها بنفسها مثلما َ

حىت أن نظرية الفرصة السياسية سلطت الضوء على أمهية الرقابة على الدولة حبذر ،ابإلضافة إىل التحدايت اليت تواجه النخب
احلاكمة.
واجهت احتجاجات الربيع العريب أنظمة تسلطية مل تستجب ملطالب شعوهبا غري الرفع من درجات حيازهتا للرقابة
واستعمال القوة ،ابإلضافة إىل ذلك فأغلب القادة الدكتاتوريني استفادوا كثريا من قوة دعم حلفائهم من البيئة السياسية الدولية.
كيف ميكن للشعب أن ينخرط يف سياسات االحتجاج أمام تلك القيود السياسية املفروضة؟ ملاذا خاطر احملتجون أمام التعذيب
إىل حد املوت وجماهبة النظام بينما كانت حظوظ هذه اجلماهري يف قلب املوازين ضئيلة؟
أم أنه مت إاتحة الفرصة أمام الشعوب املظلومة؟ هل لعبت النخب احلاكمة دورا حامسا يف هذا االنفتاح ومنح هذه الفرصة؟
هل انقسمت النخب احلاكمة إىل فصائل متنافسة مثلما كان عليه احلال يف احتاد أملانيا الشرقية؟ مثال هل أسست تونس ،مصر،
ليبيا لعملية انتقال السلطة ملرحلة ما بعد الثورات؟
إن ما حدث يف هذه الدول أن الذين يتحكمون يف السلطة والقوة والثروة عملوا على إعداد خطة لتوريث احلكم حبيث :مت
إعداد "صخر مطري" أبن بن علي قانونيا يف تونس ،و مجال أصغر جنلي الرئيس مبارك ،و سيف اإلسالم أبن القذايف.
هل خطط توريث السلطة أدت إىل شق وحدة أصحاب النفوذ والسلطة وفتح اجملال الخرتاق اجلماهري املعارضة؟ و ماهو
أخريا
دور اجلهاز العسكري يف هذه الدول التسلطية؟ هل العسكر ً
أيضا انقسم وتراجع ليميل والءه للطرف القوي يف السلطة؟ و ً
هل بنية التحالف السياسي الدويل دعمت أم أعاقت قدرة املتظاهرين جملاهبة أنظمة أصبحت فاقدة للمصداقية؟ السؤال األخري
يرتبط ارتباطًا وثي ًقا بنظرايت احلركيات اجملتمعية ( نظرية الفرصة السياسية – نظرية التعبئة – نظرية التأطري) .نود أن نضيف سؤالني
يف هذا السياق إبمكاهنما دعوة مدارس احلركيات اجملتمعية لتوسع إطار حبثها و افرتاضاهتا.
▪ أوال :يبدو أن الربيع العريب أصبح عبارة عن مجلة من األحداث اليت انتشرت كالنار يف اهلشيم عابرة احلدود إىل كل دول
الشرق األوسط فهل هذه األحداث تشبه بعضها البعض إما بشكل موضوعي أو ذايت؟ هل هذا احلدث الثوري يعترب من أمناط
االنتشار على شكل متتالية؟ و إذا كانت هذه القضية صحيحة ماهي قنوات هذا االنتشار؟
إن الشبكات والروابط االفرتاضية أجربت املظاهرات واالحتجاجات لعبور الدول ،اإلعالم التقليدي املتمثل يف اجلزيرة،
الشبكات االجتماعية االفرتاضية متمثلة يف الفيس بوك و تويرت أم انه توجد قنوات أخرى مسحت للمتظاهرين ابالنتشار يف
املنطقة؟ مث ماذا مت نشره؟ خطط اسرتاتيجية؟ تكتيكات لتجنب القمع ،مناذج للتأطري والتنظيم أم أن هناك عناصر أخرى؟
▪ اثنيا :كانت والزالت منطقة الشرق األوسط مشهدا ملخاض الثورات واحتجاج مذهل ومتفرد ،لكن توجد متغريات فارقة
وجلية بني هذه الثورات كون أن بعضها حدثت مساراهتا بسلمية مثل تونس و مصر ،بينما أخرى واجهت صرامة النظام بعنف
ومقاومة مثل احلرب األهلية يف ليبيا وسوراي واليمن .إن كناية مصطلح الربيع العريب قد توحي ابنطباع خاطئ أبن املظاهرات املتفردة
واالحتجاجات الثورية أمران متجانسان ،لذلك فإن فهم العناصر املشرتكة ونقاط االختالف هو التحدي الذي ستجتهد حوله
االجتاهات النظرية السائدة مستقبال.
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نود أن نشكر وبعمق كل هؤالء املؤلفني الذين شاركوا يف هذا النقاش ،واملسامهة ابلكتابة يف مثل هذه الندوة ليس ابألمر
السهل أو اهلني لسببني:
األول :أن أحداث االحتجاج وحلقات الثورة يف الشرق األوسط متغرية الزالت حلد اآلن يف حركة ،أما الثاين :فالبياانت
واملعلومات حول هذه الظاهرة مل يتم مجعها وهي قليلة وشحيحة ابلنسبة للباحثني .و كالمها قيود جتعل التطبيق حمفوفًا ابملخاطر.
يركز النقاش بصورة جمردة على فهم حلقات تاليف الثورة الراهنة يف العامل العريب ،وكيف تتحدى هذه األحداث التيارات
والنماذج النظرية.
إن حمصلة هذه العمليات غري مؤكدة إىل حد كبري ،كما أن انعكاساهتا كانت على املستوى الوطين و الدويل :على املستوى
الوطين ميكننا توقع احتمال أن تطرأ حتوالت على مستوى الدولة ،وتباشر دول أخرى اإلصالحات .أما على املستوى الدويل
واإلقليمي ميكننا توقع إعادة توزيع القوة و السلطة واليت سيكون هلا أتثري على االستقرار اإلقليمي.
أخريا نريد جيال اثنيا من املدارس والنظرايت ،لتقدمي وجهات نظرهم حول تداعيات عملية االحتجاج ،وسنقوم مستقبال
بنشر إسهاماهتا يف قضااي ومواضيع . SPSR
جممل القول أن دراسة الباحثان أغرقت يف اإلجيابية يف تفسريها للحركيات اجملتمعية يف دول الربيع العريب– وفق تعبريهم،
حيث ساد االعتقاد بنتحيه اجلوانب االستبدادية يف هذه الدول غري أن كال من النموذج التونسي والسوري عادت زمام األمور يف
يد الرئيس من جديد .كما استعملت الدراسة مفهومي االحتجاج والتظاهر كمرادفني ،ومل يتم إعطاء ضبط لتصورات الدراسة
لذلك تداخلت تلك املصطلحات مع مفاهيم مشاهبة كالثورة واالنتفاضة.
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قمنا بدعوة متميزة ملدارس احلركيات اجملتمعية لتعرض لنا بعض التبصرات حول األسئلة الرئيسية اليت مت طرحها أعاله.
طبعا قُدمت سبع مسامهات ضمن هذا النقاش الفكري حول الربيع العريب لكنها مل تكن شاملة لتغطي جل األسئلة اليت طُرحت،
ً
ورغم أن بعضها ميتلك نظرة اثقبة إال انه يقر بصعوبة التنبؤ وتوقع مستقبل هذا احلدث و مآالته ،وقد مثَل هذا االجتاه (غودوين
 " ،) Goodwinأمهية عنصر التحالفات عرب الطبقات " ( غولدستون  " ،) Goldstoneأطر العمل اجلماعي " (
غامسون  ،)Gamsonدور الشبكة العنكبوتية (  Dianiدايين ) ،بنية الفرصة السياسية ( Alimi and Mayer
أليمي و ماير ) ،عنف السلطة و قمعها (  ،) Schneidarدور العسكر (  Nepstadانبستاد ).
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نقاش قصري لكن حديث طويل األمد:

Naima SADKI & Ehab A. NAAS

احملور الثالث :مقاربة حتليلية نقدية لنظرايت احلركيات اجملتمعية ل سيدريك دوابن  & Cedric Douponفـ ــلورنس
ابسي Florance Passy.
إن السؤال اجلوهري الذي يطرح نفسه عندما يكون موضوع قراءات ورؤى حتليلية حول منظورات غربية أتخذ من متغريات
النسق اجملتمعي السياسي العريب صلبا لطروحاهتا هو:
ملاذا تعثرت الدميقراطية واحلراك اجملتمعي يف حتقيق التغيري املنشود للمجتمعات العربية؟ أم أهنا تُشكل استثناًء؟
نفرتض أن مرد ذلك لعدة عوامل أبرزها:
العامل السياسي املتمثل يف غياب خنب وطنية هلا مشروع سياسي و إرادة جدية للتغيري ،فمعظم النخب القدمية الزالت
تقاوم التغيري للمحافظة على الوضع القائم ،وحىت اليت مت زحزحتها تريد إجياد آليات العودة للحكم ،إضافة إىل العامل اجملتمعي
النفسي املتمثل يف العنف اجملتمع ي الكامن يف اجملتمعات العربية بسبب عاملي األبوية والقبلية .هذا ونضيف العامل اخلارجي الذي
يدعم النخب احمللية بغض النظر عن أيديولوجياهتا حىت وإن كانت تسلطية ،مشولية راديكالية ،املهم يف األخري أن تتوافق مع مصاحل
تلك القوى الغربية اللربالية الرباغماتية.
إن مدارس احلركيات اجملتمعية اليت قُدمت لتفسري أحداث دول الربيع العريب حاولت استيعاب متغريات هذا الواقع بكل
جتلياهتا و أبعادها السياسية ،االقتصادية ،الدينية ،االجتماعية.
غري أننا جند بعض الثغرات يف طروحات "سيدريك دوابن" و " فـ ــلورنس ابسي "نذكر منها:
نظرا ألنه
أن مصطلح الربيع العريب يف مضامينه عبارة عن تسويق إعالمي ،وكان من املفرتض أن ترفضه األدبيات العربية ً
حصيلة مراكز حبث غربية الدوائر .فالربيع الغريب متخضت عنه الورود على شاكلة الدميقراطية االجتماعية واالستقرار ،بينما يف
الربيع العريب مل ينتج عنه سوى اآلالم و االضطراب ،وبذلك مل حتقق هذه الطفرة اجملتمعية أي الصراع اجملتمعي ما كانت أتمله
اجلماهري اليت خرجت مناهضة للواقع املتزمت وعمق املعاانة.
كما جند أن الباحثان أخلطا بني مصطلحي االحتجاج واملظاهرات ،بينما لكل مفهوم تعريف حمدد .على اعتبار أن دائرة
االحتجاج ضيقة وإذا اتسعت تصبح عبارة عن مظاهرات.
الفرص التارخيية الضائعة ففي ظل هذا الزخم الفكري الذي شهدته مرحلة هناية الصراع االيديولوجي ،مل يربز الفكر العريب
التنظريي ،بينما كان البد أن يقدم نفسه كبديل للطروحات الغربية.
عملية انتشار األحداث كانت وفق نظرية الدومينو تعترب األقرب للتفسري.
تعميم فكرة القمع وهي مسة غالبة للنظم الشمولية ،بينما مثلت احلالة اجلزائرية استثناء ،وحراك  23فيفري 2019م كان
سلميا ومل حتدث أي خروقات .
القرائن اليت قدمها الباحثان للدفاع عن فرضية قدم ظاهرة االحتجاج أخذها من منوذج شرق أورواب ،بينما البيئة العربية مل
تشهد هذه الدول احتجاجات الشعوب ضد أنظمتها الراديكالية آنفا.
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لذلك البد من وضع مراكز مؤسسات البحوث think thanksو اليت من شأهنا أن ترفع من مستوى البحث
العلمي األكادميي املتخصص يف علم االجتماع السياسي ،كما ستسمح إبعطاء تبصرات لصانع القرار وفق التقارير والدراسات اليت
يقدمها هؤالء الدارسني لظاهرة التحول يف البيئات العربية ،وحىت ال تبقى البحوث العلمية يف هذا الصدد حبيسة الدوائر البحثية
يتعني على صناع القرار تشجيع الباحث للمكوث يف الدولة اليت تكون منوذج لدراسته .من أجل استيفاء فروضهم العلمية من
مهدها من أجل بلوغ احلقيقة.
اقرتاح مقاربة حل لتحفيز املنتوج العلمي العريب بشقيه النظري وامليداين املرتبط ابلتحوالت العربية الراهنة واملستقبلية.
إن النظرية هي نظارة لتقريب الظواهر املدروسة للعقل وإخضاعها للمنطق وابلتايل وضعها حتت التحليل والتفسري والتنبؤ.
إن الواقع بدون نظرية اختالل والنظرية بدون واقع إعاقة.
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قدمت أطروحة ل سيدريك دوابن  &Cedric Douponفـ ــلورنس ابسي Florance Passyاملعنونة
ب " نقاش :الربيع العريب وكيف ميكن شرح تلك احللقات الثورية؟ مجلة من فروض دراسة احلالة متضمنة تفسريات نظرية ومنهجية
مؤخرا .فالواقع العريب مل يكن مبنأى عن تبدالت القرية الكونية ،لكن ملاذا تباينت
حول احلركيات اجملتمعية يف الدول العربية ً
تباعا يف مساراهتا وتفاعالهتا؟ وبدى جليا أهنا موجهة ،حىت أن اآلخر كان
الدميقراطية بني اجملتمعات العربية مثلما تباينت الثورات ً
يوما أن تثور الشعوب ضد دكتاتوريها ،بينما يف احلقيقة
سباقًا لدراسة الظاهرة على أساس أهنا غري مسبوقة ،ومل يكن يف احلسبان ً
كان اآلخر سباقًا لكتابة مرحلة اترخيية من مراحل تبدالت النسق اإلقليمي العريب ،وهو امتداد لضعفنا يف فرض منطقنا ،وخري
دليل توصيف " الدول العربية "  " ،الوطن العريب " ،كلها مصطلحات امربايلية تعكس نوااي استعمارية الستمرار تقسيم أوصال
هذا اإلقليم اجلغرايف منذ األزل ،بينما يف األصل تتشكل الرتكيبة السوسيولوجية للجسم اجلغرايف العريب عرقيات غري عربية.
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