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مركز تطوير للدراسات
مالمح وإشكاليات الحالة املرصية
يف إطارها الوطني واإلقليمي والدويل
يف سياق تح ّوالت «الربيع العريب»

حتديات الربيع العربي
ّ
والتعميم
لبنان و املنطقة العربية
 - Iغاية الندوة ومنهجية النقاش يف
نقا�ش)سياق تح ّوالت «الربيع العريب» ،بتاريخ  2013/9/5يف
املرصية يف
عقد «مركز تطوير للدراسات» حلقة نقاش حول الحالة
(حلقة
وانطالقاً من «ورقة نقاش» قدمها الباحث محمد حسني شمس
مق ّر املركز؛ وذلك مبشاركة عدد من الباحثني واإلعالميني) I (،
الدين.
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ومنهجية
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حول
َّ
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َّ
مقدمة التحرير
التايل:
يف �سل�سلة حلقات النقا�ش التي ّ
ينظمها «مركز تطوير للدرا�سات»  ،ا�ستقبل املركز يف مق ّره عدد ًا من النا�شطني الثقافيني و الإعالميني لال�ستماع
الندوة ،من بني ندوات وحلقات نقاش أخرى الحقة ومتنوعة،
ترمي هذه
اىل الباحث الدكتور بهاء �أبو ك ّروم و حماورته حول امل�سائل التي طرحتها �أحداث «الربيع العربي» و تط ُّوراتها يف املنطقة منذ العام 2011
ومتخصصني،
ومتابعني
املشرتك بني
النظر
راهنة
م�ستويني:حيوية
علىمسألة
حتى الآن؛ وإىلذلكطرح
اختالط بني ّ
الداخلي مهت ّ
مطلبي �شعبي
م�سارين :م�سار
هناكمنيت�ساوق و
امل�ستوى
بساطفعلى
عىل -دويل.
اقليمي
داخلي و
ّ
مبنهجية حوارية
عنفي طغى على معظم امل�شهد ج ّراء
الدميقراطي و �إقامة
يتط ّلع اىل التغيري
تبادلية،الدولة املدنية على �أنقا�ض �أنظمة الف�ساد و اال�ستبداد ،و م�سار ّ
�ضدَّولية،
واستنتاجات أ
أنظمة شأنها
مبادرة ال من
�شعبها ،بكل �أ�سلحتها املع َّدة �أ�ص ًال  -بح�سب الأطروحة املعلنة   -ملواجهة
معاينات«عنف الدولة»
إىل ا�ستخدام
ُفيض اىل
أن تالقائمة
ال�سيا�سية
أنواع الع�صبيات الطائفية و املذهبية و العرقية،
ا�ستثارة كل �
عن ٌرجلوء
بحثٌف�ض ًال
ال�شعب،
الوطن و
وبحسبه،..
اىلغَب
نف�سها ير
أنظمةبل من
هذه المن ِق
الحقان
وتطوي
عليها
دفاع ًاأنعنيُبنى
عد ّو خارجيميكن
بني الدولية
إقليمية و
أجندات
فقدنمت ّثل
والخالصاتامل�ستوى ال
األفكاراال�صالح� .أما
ت�شويه ًا ملطلب
تعومي ًا لواقعها
املر ا َّجلح –
بدخول–البل
املحتمل
إقليمي -يف ذلك
األساسية ،مبا
طي وصياغة
الت�سلُّإىل
الفئويصار
الدويل,التّبايُ
عىل أن يُ
العربية و عليها ،من دون وجود
عىلاملنطقة
حرب يف
جديد:
عاملية من نوع
سمحرب
أ�صبحنا �يتأمام
حماور ال�صراع يف
املهتمني.
ويع َّمم
واملوضوع ّية
بالدقّة
بحيث �نأمل أن
واالجتهادات،كليفبلد،تقري ٍر
املختلفة علىالرؤى
ًّ
مع�سكرات تقليدية وا�ضحة املعامل و املواقع املتقابلة ،و �إمنا هناك اختالط و تقاطع يف ال�سيا�سات و املحاور و الأدوات ،حتت مظ ّلة «�إجبارية»
واحدة (الواليات املتحدة االمريكية)  ،ال ت�سعى الأطراف املختلفة اىل مغادرتها مبقدار ما يحاول ك ٌل منها ا�ستقطاع م�ساحة خا�صة به حتتها
�أو يف كنفها.
التحرير
هذه اللوحة املعقَّدة بواقعها و طبيعتها ،يزيدها تعقيد ًا �أنها لوح ٌة قيد الت�ش ُّكل ب�صورة متوا�صلة .و هذا مما يلقي على الباحث اجلا ّد عبئ ًا �أ�ضافي ًا
قد يدفعه اىل االحجام عن مغامرة اال�ستنتاج َخ ْ�شي َة ال َّرجم يف الغيب ،نظر ًا لعدم كفاية املعطيات الناجزة ،خالف ًا حلال الباحث يف و�ضعيات
اكتملت ف�صو ًالَ .ب ْيدَ  �أن البحث يف هذا املقام لي�س ترف ًا ثقافي ًا ،و امنا تفر�ضه وقائع و �أحداث على الأر�ض �أق ُّل ما ُيقال فيها �أنها حتدّد معامل
امل�ستقبل ل�شعوب و بلدان ب�أ�سرها� ،أكانت ل�صاحلها �أو لغري �صاحلها .من هنا فانّ املثقَّف امللتزم ق�ضايا بيئته الوطنية يجد نف�سه مدعو ًا باحلاح
�إىل فهم ما يجري و �إىل حماولة الإ�ست�شراف ،رغم �صعوبة املحاولة .و احل ُّق ُيقال ان الذين تن ّكبوا هذه املهمة الثقيلة من املثقَّفني العرب هم
ق َّلة حتى الآن .و مما ال �شك فيه ان بهاء �أبو كروم واح ٌد من هذه الكوكبة ال�شجاعة يف كتابه «املمانعة و حتدّي الربيع» ال�صادر عن دار ال�ساقي،
بريوت .2013
أعدّه املحا�ضر و َّ
ا�ستند النقا�ش ف�ض ًال عن الكتاب امل�شار �إليه� ،إىل َّ
تول مركز تطوير �إر�ساله �إىل ال�سادة امل�شاركني
ملخ�ص بحثي مكتوبَ � ،
قبل احللقة ب�أيام .ن�شري �إىل �أن هذا التقرير ،على ال�صورة التي بني �أيديكم ،هو العا�شر يف �سل�سلة تقارير حلقات النقا�ش التي ينظمها املركز.
�أما التقرير التاسع (بعنوان :مدخل اىل قراءة نظام امل�صلحة العربية امل�شرتكة ،بني الأحادية القطبية و �صراع �أنظمة امل�صالح الإقليمية)
فقد �صدر يف �آب � /أغ�سط�س  2015ب�صورة ك ّرا�سة مطبوعة و ّزع منها على املعن ّيني نحو �ألف ن�سخة باملرا�سلة العادية ،بالإ�ضافة �إىل التوزيع
باملرا�سلة االلكرتونية .و يف �إطار اهتمام املركز بتحدّيات « الربيع العربي» جتدر الإ�شارة �أي�ض ًا �إىل حلقتي نقا�ش �سابقتني ،تناولت الأوىل
تطورات احلالة امل�صرية ،و تناولت الثانية ال�سيا�سات االيرانية يف املنطقة العربية.
سبتمرب/نقاش
العربية| | حلقة
حتدّيات الربيع العربي يف لبنان و
املنطقة األوىل
حلقة النقاش
أيلول 2 2 2013

مركز تطوير للدراسات
مالمح وإشكاليات الحالة املرصية
يف إطارها الوطني واإلقليمي والدويل
(«)IIالربيع العريب»
يف سياق تح ّوالت

َّ
ملخ�ص بحثي  -للم�ؤلف بهاء ابو كروم :
التيوالتعميم
النقاش
 - Iغاية الندوة ومنهجية
طرحها الربيع العربي يف لبنان و املنطقة العربية
التحديات
عقد «مركز تطوير للدراسات» حلقة نقاش حول الحالة املرصية يف سياق تح ّوالت «الربيع العريب» ،بتاريخ  2013/9/5يف
مق ّر املركز؛ وذلك مبشاركة عدد من الباحثني واإلعالميني ،وانطالقاً من «ورقة نقاش» قدمها الباحث محمد حسني شمس
الدين.
الرتاكمرتاحاً
النحو
فيهيفوإقراره
التدقيق
يحملت َّم
هشاموهذادبيس اق
والتعميم ،قبدءَّد ًاممنمدير
الندوة
فر�ضتغاية
حول
عىلت�أخذ
التحول التي
الرغبة
املركز ذلك.
العام يف
النقاشالعامل العربي
ومنهجيةمكانها يف
التي �أخذت
التحوالت
تعبري ًا عن ُ
 2011نف�سها على البنية االجتماعية وال�سيا�سية يف املنطقة ،و�أرخت مداها على امل�ستوى الزمني املفتوح .وقليلو اخلربة ّ
واالطالع هم
التايل:
بظاللها على دول العامل بحيث فر�ضت عليها مراجعة ل�سيا�ساتها الذين يت�سرعون يف �أحكامهم وي�ستعجلون النتائج النهائية ويفرت�ضون
ومتنوعة،
أخرى
هذه الندوة،
التقليدية و ّ
يكون حتت ال�سيطرة.
الحقةيجب �أن
كل �شيء
نقاش �أن
وحلقاتالر�أي
ندواتإىل تطلعات
ال�سيا�ساتمنالتيبنيتلتفت �
ترميعندها
منت
الت�سا�ؤل والبحث عما �إذا
النظرمل ثالث ًا
بساطالت�أثري
م�ستويات من
حيويةالعربية
للمجتمعات
إىلأيقنت
العام ،بعدما �
دائرةصني،
ومتخص
حانمنيوقتومتابعني
املشرتك :بني
راهنة عىل
طرحب�أنمسألة
اخلروج من ّ
رمبامهت ّ
ال�سيا�سات مبعزل عن التوجهات كان هذا الذي يجري ربيع ًا ام ال ،والدخول �إىل دائرة الفعل والت�أثري.
�صياغة
جتاهلها ،و�أن
تبادلية،
حوارية
يعد بالإمكانمبنهجية
ال�شعبية بات � ً
�صعب ًا.أن ت ُفيض إىل معاينات واستنتاجات أولية،فعندما حتمل تلك التحوالت قيم ًا تتعلق بال�سالم والتنوع واحلريات
منأمراشأنها
َّ
وعلى هذا امل�ستوى ف�إن لتلك التحوالت تداعيات كبرية؛ يف الداخل والدميقراطية والإن�سانية وال�شفافية واملحا�سبة واالنتخابات ،فذلك
ميكن أن يبنى عليها بحثٌ
وتطوي ٌر الحقان من ِقبل من يرغَب وبحسبه،..
للمجتمعات العربية يكون ربيع ًا .ون�ضيف ب�أنه حتى لو مل يكن ربيع ًا فلنجعله كذلك .ونحن
العربي كما يف العالقة ُ مع اخلارج؛ ولطاملا كان
املحتمل –منبل
لدينامبا يف
األساسية،
األفكار
م�صلحةذلكيف التّبايُ
عرب التاريخعىل أن يُ
املر وَّج�أنح –يكونبنيله ت�أثري
املعاين
حتميلهن هذا الكم
والخالصاتلأفكار
والدولية ومع ا
صياغةإقليمية
تفاعالتهاصارمع إىلالقوى ال
كبريّ   .ية ويع َّمم عىل املهتمني.
واملوضوع
عابرةتقري ٍر
واالجتهادات ،يف
نأمل أن يتًّسم بالدقّةثقايف
للحدود.
الرؤىالتي تتخذ مناحي
والإيديولوجيات

الربيع العربي:
يف التقدمي للحديث عن التحديات التي طرحها الربيع العربي يف
لبنان واملنطقة العربية ال  بد من التوقف عند م�شهدية ما يجري
حولنا من ت�صاعد للعنف واحلروب وظهور كل التناق�ضات املجتمعية
والع�صبيات ب�أ�شكالها البدائية ،ويف ظل حملة الت�شكيك التي ت�ستهدف
تعبري �أو و�صف «الربيع» ب�إطالقه على الظاهرة التي تعي�شها املنطقة
هذه الأيام.
فعل منهج ت�سلكه القوى التي
�أو ًال� :ضرب التعبري (الربيع) هو
ُ
واقع قيد الزوال .و هي قوى ال�سلطة باملعنى التقليدي �أو
تنتمي �إىل ٍ
املحافظون باملعنى ال�سيا�سي .ويهدف بالدرجة الأوىل �إىل عزل هذا
احلراك وو�ضعه يف �إطا ٍر تخريبي وذلك تربير ًا ملا كان �سائد ًا يف
ال�سابق وتخويف ًا مما قد ي�أتي �أو من ال�صيغة الغام�ضة التي قد ت�أتي
بالتغيري ،طبع ًا على امل�ستويات الثقافية وال�سيا�سية.
ثاني ًا� :إن حتوالت بهذا احلجم وهذا االمتداد ال ت�أتي وليدة اللحظة وال 
تكون �شرارتها هي ال�سبب الكامل حل�صولها �إمنا الرتاكم هو الأ�سا�س 

مناذج خمتلفة للتحوالت:
التحريرواال�ستنتاجات على كل
يف احلقيقة ال  ميكن تعميم اخلال�صات
الأو�ضاع يف العامل العربي على املدى الق�صري لأن الأمور يف امل�شرق
العربي تختلف ع ّما هي عليه يف املغرب العربي ،وحتى �أن هناك
اختالف ًا يف النموذج بني دولة و اخرى .لكن هذا التمايز �أواالختالف
يتبدد كلما ات�سعت وتقدمت الف�سحة الزمنية .فعلى املدى البعيد
ميكن تعميم النتائج واخلال�صات وميكن القول ب�أن التغيري يح�صل
ويحمل معه معامل ثقافية جديدة وهو ال �شك يتطور �إىل الأمام.
واحدة من الوقائع الأهم التي ح�صلت هي �أن التحوالت �أعادت خلط
العالقات بني الفئات االجتماعية .و قد ح�صل ذلك عند انهيار احلكم
املركزي كنموذج وانك�شاف الأو�ضاع �أمام توازنات داخلية جديدة ،و
تر�سيم جديد للحدود فيما بني الفئات .يف امل�شرق العربي ح�صل ذلك
بني املذاهب اال�سالمية والفئات والأحزاب والقوميات (الأكراد)
والطوائف ،ويف املغرب العربي بني الإ�سالميني والعلمانيني ،وبني
الع�سكر واملدنيني ،وبني الأحزاب والفئات املختلفة .تر�سيم ،كان ال 
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مركز تطوير للدراسات
مالمح وإشكاليات الحالة املرصية
يف إطارها الوطني واإلقليمي والدويل

العريب»
مب�ستوياتتح ّو
والعالقات سياق
بد منه ،يعيد �صياغة الوقائع والثوابت يف
واللبنانيني واليمنيني معارك �إلزامية .ف ُهم �أمام
«الربيعوالعراقيني
الت ال�سوريني
خمتلفة.
ّ
الت�سلطية حتديات �إ�ضافية تُعيق التقدم على م�ستوى الداخل ،وبالتايل ف�إنهم
يف تون�س كانت ثقافة ال�سالم غالبة وتف ّوقت على النزعة
التي برزت عند حزب النه�ضة نتيجة االنتخابات الأوىل ،وبذلك ظهر ملزمون بالتعاطي املتوازي مع هذه التحديات من زاوية الت�صدي
والتعميمالتح ّول ب�سالم .وتبديد الدور التخريبي والتفتيتي الذي تقوم به �إيران و�أدواتها لكي
ك�شرط م�ساعد على
الدميقراطي
التما�سك
 - Iغايةنوع من
النقاش
ومنهجية
الندوة
ويف اجلزائر واملغرب حدد ال�شعب خياراته ب�سال�سة وكان اخلوف من يت�سنى الحق ًا بناء امل�شروع ال�سيا�سي الذي يج�سد التحوالت.
االنزالق �إىل العنف هو املحفز للتما�سك املجتمعي .ويف م�صر �أُحبطت
والتدويل:العريب» ،بتاريخ  2013/9/5يف
الت «الربيع
سياق تح ّو
وت�سوياتاملرصية يف
إجرءاتالحالة
نقاش � حول
اسات»أمرحلقة
الثورةللدر
م�صادرةتطوير
عملية«مركز
عقد
اخلارجية
املداخالت
بحاجة �إىل
وال يزال ال
حسني تتبنى
محمد البداية
إ�سالمي يف
للنموذج ال
«ورقةللتحول
التي هللت
أولوية �
م�صر ت�شكل �
التنمية يف
وذلكأكرث فعالية.
املركز؛نظام �
تتيح �إقامة
وانطالقاً
شمس
الباحث
نقاش»وفق ًاقدمها
إيران من
واإلعالميني،
الباحثني
فق�ضايامن
مبشاركة عدد
مق ّر
اليوم املوقف الذي يريد �إجها�ض الربيع العربي يف مهده قبل �أن ي�صل
الدين .الكثافة ال�سكانية الكبرية.
يف ظل
ينطبع يف
التي
مديرأن �
الطبيعي �
املركزية وكان
ال�سلطة
الندوة �سقطت
غايةو�سوريا،
حولالعراق
يف
احا ً ت ِ
النحو
ومل عىل
العربيراره
الربيعفيه وإق
التدقيق
ورو�سيااقرت
طهران.دبيس
املركزإىل هشام
والتعميم،منق َّدم
النقاش
ومنهجية
�سخ َّمرت ًمن ُ
ً
يعاد تركيب العالقات ال�سيا�سية واملجتمعية .بطبيعة احلال ف�إن ذهنها �إال النموذج الليبي ،تلعب دورا معرقال للتحوالت وال ترى منها
التايل:
حجم املداخالت اخلارجية مل يتح لل�سوريني تقرير ال�شكل اجلديد �إال  امل�شهد الإ�سالمي .وهذان الالعبان يعمالن على �إطالة الأزمة
ومتنوعة ،جتري.
للتحوالت التي
ويت�صدّيان
املجتمع ،قوى
هذهقوى
ترميبرزت
للعالقات .وقد
الحقة
نقاش أخرى
قطاعاتوحلقات
جديدةمنيفبنيكل ندوات
الندوة،
مدنية و�شبابية وع�سكرية ودينية �أو متطرفة ،واتخذ ال�صراع منحى و لكن ثمة �إ�شكالية رئي�سية ال  بد من بحثها �أي�ض ًا ،وهي :هل �أن
ً إىل ًطرح مسألة حيوية راهنة عىل بساط النظر املشرتك بني مهت ّمني ومتابعني ومتخصصني،
حكمها اال�ستبداد لعقود ّمن الزمن ت�ستطيع التحرر من
عنفيا وع�سكريا ،لكن بغ�ض  النظر عن الوقت الالزم للتو�صل �إىل ال�شعوب التي
االعرتافحوارية
ت�سوية ت�ش ّرعمبنهجية
ً
تبادلية،لأوزان اجلديدة وعلى الوقائع دون م�ساعدة دولية بطريقة من الطرق ؟ .مثال ا�ستطاع  لبنان التحرر
والتوافق على ا
واستنتاجات أ َّو
معاينات
أنإنت ُفيض
الدميغرافيةمن شأنها
علىلية،من الو�صاية عام  2005بقواه الداخلية �إمنا �أي�ض ًا �صدرت قرارات
�سيا�سية �أو طائفية
إىل �أقلية
ا�ستحواذ
اجلديدة ،ف�
املا�ضي.بحثٌ
وبحسبه،..
دوليةيرغ
�سيكونبل من
الحقان من ِق
وتطوي ٌر
من عليها
أمر ًابنى
ميكن
الداخلي وا�ستندت �إىل القيم واملبادئ االن�سانية
َب حراكه
واكبت
البديلة مهما
وال�صيغة
كامل البالد �
أ�صبح �أن يُ
املدنيني يف
ؤ�س�ساتنالدولية
حتتميفعلى
والخالصات�ستكون
ال �أنها ال �شك
بداياتها �إ
دميقراطية من
ال�سكانبني
حلماية َّجح –
التدخلبل املر
املحتمل –
التي مبا
األساسية،
األفكار
صياغة
وقد ال تكون يُصار إىل
�شكلها ،عىل أن
ذلكامل�التّبايُ
الدويل و�إن�شاء املحكمة الدولية
عىلالتحقيق
إ�ضافةم �إىل
بالدقّةحاالت
النا�س والهيئات
قطاعات
من قبل
الرؤى توزعية ومراقبة
�أقل مركزي ًة و�أكرث
املهتمني.
م�شابهة� ،ويع َّم
واملوضوع ّية
نأمل أن يتًّسم
تقري ٍر
واالجتهادات ،يف
التي �أتت انعكا�س ًا لغياب العدالة وال�سلطة الق�ضائية يف الدول العربية
املدنية والإعالمية.
وتبع ّيتها للنظام ال�سيا�سي ولل�سيطرة من قبل القوى النافذة و كذلك
التحرير�سحب جي�شه من لبنان.
القرار  1559الذي �ألزم النظام ال�سوري
ماذا يعني التوجه �إىل الداخل:
من املالحظ �أن التحوالت التي جتري يف العامل ت�أخذ منحى داخلي ًا فعندما ال تتوقف معركة ال�شعب على القوى الداخلية ال بد من اعتماد
وفق �أولوية العودة �إىل الربامج الداخلية .ف�سيا�سة الواليات املتحدة مبد�أ التدويل لكي يكون هناك توازن يف القوى ولكي ت�سري الأمور وفق ًا
اخلارجية يف عهد الرئي�س �أوباما وقدرته على النجاح يف فرتة لل�شرعية الدولية ولي�س تبع ًا للقوى املتطرفة.
رئا�سية ثانية �إمنا تتعلقان بربامج داخلية او ًال .الثورة اخل�ضراء عام
 2009يف �إيران تتعلق ب�أولويات داخلية وترف�ض هدر الإمكانات يف جتربة �أوروبا بعد ال�شيوعية:
اخلارج .ثورة � 14آذار يف لبنان ارتكزت �إىل �أولويات داخلية واالبتعاد يف �أوروبا مت تدويل م�س�ألة الأقليات بعد انهيار ال�شيوعية لأنها كانت
عن الربامج اخلارجية التي ا�ستباحت توظيف ال�ساحة الداخلية يف م�س�ألة تتعدى �إمكانيات بلد بذاته .و�أوجه املقارنة جتوز بني و�ضعي
هذا ال�ش�أن .ال�سوريون يف بداية ثورتهم �أرادوا التطلع �إىل الداخل� .أوروبا ما بعد ال�شيوعية وال�شرق الأو�سط بعد� ،أو يف ظل ،الربيع
العراقيون يتوجهون �إىل ال�ش�أن املعي�شي الداخلي ...وبالتايل ف�إن العربي.
التوجه �إىل الداخل يعطي الق�ضايا التنموية واملعي�شية وتلك املتعلقة فمع بداية الت�سعينيات �شعرت �أوروبا ب�أنها �أمام منعطف خطري ب�سبب
باحلريات و�صيغة التعاي�ش بني الفئات ،يعطي كل ذلك الأولوية ،النزاعات املخيفة التي تقوم على �أ�سا�س القوميات يف البلقان ودول
�أوروبا ال�شرقية فقررت �أن تقوم بتدويل معاجلة م�شكلة الأقليات يف
ويقل�ص من حجم الت�أثريات اخلارجية.
ُ
باملعطى العام هذا الأمر �صحيح� ،إمنا يف الواقع فلقد �ألقي على عاتق مرحلة ما بعد ال�شيوعية ،و�صدر �إعالن منظمة الأمن والتعاون يف
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«الربيع
سياق تح ّو
�أوروبا عام  1990وجاء فيه �أن « حالة ال يف
العريب»ال�صراع الذي تقوده �إيران يف املنطقة.
ودخل يف حلقة
الت اجنازه
ومعاجلتها
أقليات القومية
تدخالن �ضمن االهتمامات الدولية امل�شروعة وبالتايل ف�إنها ال ت�شكل ا�صالح اخلطاب الديني:
م�س�ألة داخلية ح�صري ًا عند الدول املعنية» .قبل ذلك مل يتطرق �أي�ض ًا ال بد من التطرق �إىل التحدي الذي تواجهه امل�ؤ�س�سة الدينية
وثائقه ،واملعروف ب�شكل عام .وال �شك يف �أن �أي حتول على امل�ستوى الثقايف ال يطال هذه
النقاش يف �أي من
ومنهجية�ألة الأقليات
الندوةأوروبي �إىل م�س
 - Iغايةاالحتاد ال
والتعميم
ً
ً
�أن مو�ضوع الأقليات كان �سببا حلروب كبرية يف �أوروبا منها احلرب امل�ؤ�س�سة �إمنا يبقى منتق�صا .والوا�ضح �أن امل�ؤ�س�سة الإ�سالمية ب�شقيها
العاملية الثانية التي ارتكزت على ذرائع �أملانية يف التدخل حلماية ال�شيعي وال�سني هي يف حالة م�أزومة نتيجة و�صول امل�شاريع املذهبية
م�سدود.تح ّوالت «الربيع العريب» ،بتاريخ  2013/9/5يف
إىل �يفأفقسياق
املرصية
املعاهداتالحالة
نقاش حول
اسات»
تطوير للدر
املعقودة �
حلقة من
وكان كثري
املجاورة،
«مركز الدول
عقدأقليات يف
ال
بح�سب ما
قدمهاًا �أن
نقاش» وا�ضح
ال�سني كان
امل�ستوى
الباحثني ًال جماورة.
التي تتبع دو
الدول حماية
يت�ضمن
شمس
الدينيةحسني
التعبئةمحمد
الباحث
«ورقة
فعلىاً من
وقادوانطالق
واإلعالميني،
أقلياتمن
مبشاركةالعدد
التزاموذلك
املركز؛
مق ّر
الدين�.شمال الأطل�سي بالتعاون مع الواليات املتحدة حترك ًا ع�سكري ًا كانت عليه  �سابق ًا �إمنا تُف�ضي �إىل حاالت تطرف ال ميكن ال�سيطرة
حلف
عىلركائز
ركيزة من
املعتدل
والتعميم ،قدم مدير عليها و�أن التحول �إىل
ل
النحو
فيه هووإقراره
التدقيق
القوميات النقاش
معادلةومنهجية
ت�شكيلالندوة
إعادةغاية
حول
وال�صيغ الفدرالية َّ
اخلطابم الديني ُ
وفر�ض ال�سالماملركز هشام دبيس اقرتاحاً ت َّ
اال�ستقرار .وبالتايل فامل�ؤ�س�سة الدينية يف اململكة العربية ال�سعودية
بني االحتادات والدول.
التايل:
تدخل �إيران بهدف تعزيز �أو�ضاع ويف الأزهر �أخذت تعي �ضرورة التحول �إىل االعتدال يف تلقني املبادئ
وجه ال�شبه موجود �أي�ض ًا لناحية ّ
ومتنوعة،لأمر ال يرقى �إىل حد التكلم عن �إ�صالح على
الدينية .طبع ًا ا
هذه ّ
وحلقات�سوريا.
ندواتلأقليات يف
بني حماية ا
رو�سيامنبحجة
وتدخل
املنطقة
ال�شيعة يف دول
والتعاليمالحقة
نقاش أخرى
الندوة،
ترمي
نحن علينا �أن ن�س�أل :ما هي امل�س�ألة اجلوهرية التي ن�ش�أت عندنا امل�ستوى الديني يف امل�ؤ�س�سة ال�سنية �إمنا هذا تعبري عن امل�أزق الذي
ومتخصصني،
إىل طرح مسألة حيوية راهنة عىل بساط النظر املشرتك بني مهت ّمني ومتابعني
ّ
بعد كل هذه التحوالت؟ هل هي م�س�ألة قوميات� ،أقليات ،مذاهب ،و�صل �إليه امل�شروع الديني.
تبادلية،
حوارية
حماور �سيا�سية ،ا�ستبداد ،حريات وعلى امل�ستوى ال�شيعي ف�إن الرهان على الإ�صالحيني يف �إيران ال 
�صراع
مبنهجيةدولية،
�صراعات �إقليمية �أو
لية،
و
أ
واستنتاجات
معاينات
إىل
ُفيض
ت
أن
شأنها
َّ بد �أن يكون يف مكانه ملا لتوجهات الإ�صالح الديني يف �إيران من
منهذه امل�سائل جمتمعة؟   
وعدالة� ،أم كل
م�ستوياتغَب
�ستفر�ض نف�سهابل من ير
قومي ٌر الحقان من ِق
بحثٌطابعوتطوي
ربط ًا بهذا ميكن
وبحسبه،..بع�ضها �إىل املطالبة بف�صل الأمور الدينية
متقدمة يذهب
عليهاذات
بنىم�س�ألة
هناك
النقا�شأن يُ
الدينية� .بنيأ�ضف �إىل
للممار�سة
باعتباره
والخالصاتوتتعلق عن
األفكاريف املنطقة
البحث عنها
م�سقبلية
على �أي �صيغة
املر َّجح –
تنزيه ًا – بل
املحتمل
ال�سيا�سيةبايُن
األساسية ،مبا
يجريصياغة
صار إىل
احلياةيف ذلك التّ
عىل أن يُ
املهتمني.يف �إيران و�صل بدوره �إىل �أفق
للمحافظني
بالدقّةذلك �أن
سم�صيغ
الالمركزية �أو
الرؤى الكردية التي
مب�ستقبل الق�ضية
ال�سيا�سيعىل
امل�شروعويع َّمم
واملوضوع ّية
واالجتهادات ،يف تقري ٍر
�ستكر�س مبد�أنأمل أن يتًّ
احلكم الذاتي الإداري� ،أو �صيغة احتادية للمحافظات واملناطق م�سدود وكانت حم�صلته ن�شر التوتر واحلروب يف املنطقة والتعر�ض 
والتق�سيمات الإدارية .وهناك النموذج اللبناين الذي يعطي امتيازات �إىل �أزمات اقت�صادية خانقة والذهاب �إىل ت�سوية مع الواليات املتحدة
�أو �ضمانات للطوائف والتي قد ت�صبح مطلب ًا للأقليات يف �سوريا كمخرج من هذا امل�أزق  .
التحرير
وخا�صة العلويني .وقد وردت ت�صريحات مل�س�ؤولني �إيرانيني يطالبون الوا�ضح حلد الآن �أن التناحر املذهبي والطائفي من جهة� ،إ�ضافة
فيها ب�صيغة ت�شبه النموذج اللبناين يف حال مل ينجح م�شروع حماية �إىل العنف واحلروب يف امل�شرق العربي من جهة �أخرى ،مل يتيحا
قيام توجهات علمانية ترف�ض امل�شروع الديني برمته وتطرح م�شروع ًا
كيان علوي يف ال�ساحل.
ً
وال بد من ال�س�ؤال عما �سيطال لبنان يف حال �صيغت �أي امتيازات بدي ًال ي�شكل قفزة ح�ضارية نوعية� .إمنا من الوا�ضح �أي�ضا �أن هناك
للعلويني يف �سوريا ،امتيازات ميثاقية ترد يف الد�ستور �أو جغرافية توجهات مدنية تتخذ من م�س�ألة احلريات والق�ضايا احلياتية عنوان ًا
تتعلق بن�ش�أة كيان ما ،وذلك بعدما جرى ربط وثيق بني �شيعة لبنان لن�شاطها وترف�ض الطوباويات والق�ضايا اجلامدة �أو املع ّلبة ،وبالتايل
وعلويي �سوريا ،وكيف �سينعك�س ذلك على اجلغرافيا اللبنانية وعلى ف�إن مرحلة �سالم تلي تلك احلروب �ستكون كفيلة بف�سح املجال �أمام
�صياغة امل�شاريع ال�سيا�سية والثقافية يف امل�ستقبل    .
العقد الوطني القائم �أي اتفاق الطائف.
لبنان خا�ض  جتربة الربيع يف العام  2005وكانت ق�ضيته تتعلق عندما يحل ال�سالم يبد�أ التقييم اجلدي للتحوالت التي ال بد �أن ت�أتي
باحلريات والعدالة وال�سيادة ،والحق ًا انق�ض  حمور املمانعة على بجديد ميكن تلم�سه على كافة الأ�صعدة.
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(«)IIIالربيع العريب»
يف سياق تح ّوالت

كلمة ترحيب و تقدمي
قدمه بهذه الكلمات:
ومنهجية مدير
رحب
املركزه�شام دب�سي باملحا�ضر و ّ
النقاش والتعميم
 - Iغاية الندوة
َّ
عقد «مركز تطوير للدراسات» حلقة نقاش حول الحالة املرصية يف سياق تح ّوالت «الربيع العريب» ،بتاريخ  2013/9/5يف
حسنيهو يعم
محمدأ�سود و
الدخان ال
قدمهال�سحب
نقاش» جميل
«ورقة اخرتاق
امل�ستقبلية ..وهذا
أعرف �أنه منا�ضل
من كنت �
عدد و ملا
مالقاته،
املن�شورة قبل
شمس
الباحث
واإلعالميني،يفوانطالقاً من
الباحثني
مبشاركة
أفكاره وذلك
مققر�ّرأتُ  �املركز؛
الدين.طاملا تطلعت كوادره �إىل الأمام ،دخلت يف حرية و جتاذبتني املناخ الإقليمي كما يع ّمم الكثري من الر�ؤو�س  و الأدمغة يف حلظة
حزب
ممتدة زمني ّا على �سيولة جغرافية �إن جاز القول.
نزعة التخمني و ال�س�ؤال:
التدقيق فيه وإقراره عىل النحو
حول غاية الندوة ومنهجية النقاش والتعميم ،ق َّدم مدير املركز هشام دبيس اقرتاحاً ت ً َّم
ُ
هل ينتمي هذا الكاتب ال�سيا�سي �صاحب القلم الر�شيق  �إىل جيل �أما الآن فقد ات�ضح امل�شهد قليال ،و بد�أت مالحمه ترت�سم و بات لدينا:
التايل:
املنا�ضلني الكال�سيكيني الذين �أحبهم و �إن اختلفت معهم؟ �أم �إىل �أو ًال� :شعب خرج من �أجل الكرامة و احلرية ،ال ميلك �إال احزاب ًا هرمة
ح ّولها الإ�ستبداد �إىل ظالل باهتة اخلطاب و النفوذ.
جيل احلداثة الذين اتّبعتهم و �إن ت�أخرت عنهم؟
أخرى الحقة ومتنوعة،
نقاش
وحلقات
ندوات
ترمي هذه الندوة ،من بني
ثاني ًا� :سلطة كتبت على اجلدران «اما الأ�سد �أو حرق البلد» و نف ّذت ما
يف نهاية �أول حديث مبا�شر ،قلت ل�صديقي  و �أخي فوزي:
ومتخصصني،
ومتابعني
بنيإ�سممهت ّمني
املشرتك
راهنة
حيوية
طرحأن مسألة
املقاومة»ّ .
إىل �إ ّ
«املمانعة و
أعلنت ب�
النظر �
بساطخمتلفة!
عىلإ�ستماع
خا�صية �
ميتلك
الدكتور بهاء
يل �
�أتدري؟! يخ ّيل
تبادلية،
حوارية
مبنهجية
ثالث ًا� :إدارة يف وا�شنطن ال  ت�ستعجل �سقوط «الأ�سد» لأنها ال متلك
قال �صديقي :كيف؟
واستنتاجات أ
معاينات
أن ًالتُ،فيض
ي�سمعشأنها
�أجبت� ،إنه من
حروفهَّوا  لية،البديل املنا�سب لها  و لأن تل ابيب ال تريد ذلك.
الكلمات ،يق ّلب
وجدتهإىلي�شاهد
بعينه �أو
وبحسبه،..فكرة الدفاع عن النظام �إىل م�صاف الدفاع
َبالتي �ص ّعدت
إيران
من � ِقأنهبل رابع
املراقب
يعتقدر معه
بحثٌبتمهل
ي�ستمع
بنى ،ثم
ب�صر ّي ًا
من ًا� :يرغ
الحقان
عليها
و معانيها وميكن
دالالتهاأن يُ
وتطوي ٌ
الرو�سي ليعلن
ؤخر ًا–وزير
حلق بها م�
والخالصاتيتكلم .عن
�صياغة موقفه ،ثم
لال�شتغال
أن يُبعينيه
عىليعود
ن�سي �شيئ ًا ،ثم
َ
اخلارجية – بني
بل املر َّجح
املحتمل
إ�سالميةتّ وبايُن
الثورةيفالذلك ال
األساسية ،مبا
صياغةعلىاألفكار
صار إىل
دم�شقةمن �
واالجتهادات ،يف تقري ٍر نأمل أن يتسم بالدقّةان �أمن
كعادته.
ابت�سم �صديقي
مو�سكو.املهتمني.
أمنم عىل
ويع َّم
واملوضوع ّي
الرؤى
ًّ
لكن من يومها �أقول احلق ..اين �أحببته ،ف�ض ًال عن �إعجابي ب�آرائه .ما تقدم يندرج �ضمن مفهوم و نظرية «التقا�سم الوظيفي» بني»الرباعية
عندما قر�أت كتابه «املمانعة و حتدي الربيع»  قبل �سنتني و �شهرين   ،ال�سورية»  :وا�شنطن و تل �أبيب من جهة ،و طهران و مو�سكو من جهة
وقتذاك مل يكن العمل البحثي الذي قدمه د .ابو كروم �إال مغامرة ،اخرى .رباعية تتحرك وفق تناغم يف فهم نظام امل�صلحة اخلا�ص بكل
التحرير
حيث ا�شتبكت عنا�صر الأزمة و �أ�صبحت كرة متدحرجة ،ما يجعل طرف ي�ؤدي �إىل ن�شوء م�ساحات عمل حرة لكل طرف،ال حتتاج حتى
لتواط�ؤ ا�ستخباري ،لأنها تعك�س وعي ًا عميق ًا لإدارة امل�صالح املتناق�ضة
الكتابة تنطوي على جمازفة البناء على املتحرك.
لكن يف بحثه املت�شعب الذي يكت�سب الآن �أهمية �أكرب .ح�سبي القول ان �شك ًال و املت�ساندة م�ضمون ًا� .إنه «التقا�سم الوظيفي» الذي يدفع ثمنه
الدكتور بهاء جنح �أو ًال يف املقاربة القيم ّية للحدث الكبري وامل�ستمر ،ال�شعب ال�سوري �أرواح ًا مل يعد يح�صيها �أحد ف�ض ًال عن املفقودين و
و برهن على ان�سجام �أخالقي من بداية الن�ص حتى نهايته ..و هذا املهجرين.
هذا التعقيد كله �أمامك �أيها ال�صديق العزيز  د .بهاء ابو كروم تف�ضل
مما ي�شهد له.
كذلك جنح يف املقاربة ال�سيا�سية  -التاريخية مت�سلح ًا باملو�ضوعية املنرب لك.
و االتزان ،ف�ض ًال عن قوة َ
احل ْد�س  ال�سيا�سي و �شفافية الر�ؤية

سبتمرب/نقاش
العربية| | حلقة
حتدّيات الربيع العربي يف لبنان و
املنطقة األوىل
حلقة النقاش
أيلول 2 6 2013

مركز تطوير للدراسات
مالمح وإشكاليات الحالة املرصية
يف إطارها الوطني واإلقليمي والدويل
(«)IVالربيع العريب»
يف سياق تح ّوالت

مداخلة الدكتور بهاء �أبو كروم
 - Iغاية الندوة ومنهجية النقاش والتعميم
عقد «مركز تطوير للدراسات» حلقة نقاش حول الحالة املرصية يف سياق تح ّوالت «الربيع العريب» ،بتاريخ  2013/9/5يف
مق ّر املركز؛ وذلك مبشاركة عدد من الباحثني واإلعالميني ،وانطالقاً من «ورقة نقاش» قدمها الباحث محمد حسني شمس
الدين� .أ�شكر مدير «مركز تطوير للدرا�سات» ال�صديق ه�شام دب�سي� ،أما حني و�صل الأمر �إىل �سوريا (القاعدة الأمامية جلبهة املمانعة يف
• �أو ًال
املايل �إىل
الع�سكري
ال�سيا�سي و
نظرها)،
لهذه احللقة...
ا�ست�ضافتي
على
النحو
ارهوعىل
فيه وإقر
التدقيق
رمت �اقرت
هشامفقددبيس
ومنهجية النقاش والتعميم ،ق َّدم مدير املركز
الندوة
حول غاية
إيراناحاًبكلت َّمثقلها ُ
• و اعرتف بداي ًة �أنني يف هذا الكتاب �أقدمتُ على ما ي�شبه «املغامرة» .جانب النظام �ضد �شعبه ،م�ستخدمة كل �أذرعها يف املنطقة ،دفاع ًا
التايل:
ً
لي�س  ذلك ب�إقدامي على التنويه بواقع و حقيقة «الربيع العربي» و عن قاعدتها الأ�سا�سية يف املنطقة العربية و منعا من انتقال «الربيع»
ومتنوعة،فلم َت َر من الربيع العربي �سوى النموذج
الحقة �أما رو�سيا
أخرىطهران.
نقاش �إىل
خ�صو�ص ًا
ندوات �أي�ض ًا و
فح�سب ،و �إمنا
حماولتي تفنيد �
وحلقات
«املمانعة»من بني
أطروحة الندوة،
ترمي هذه
كنتُ على
�سيا�سية و
ومتخصصني،
الليبي ....مهت ّمني ومتابعني
وثيقةاملشرتك بني
بساط�صل ٍةالنظر
لطاملاعىل
ثقافيةراهنة
حيوية
عك�س تياراتمسألة
بال�سباحة إىل طرح
ّ
بها ،و لطاملا كانت هي معجبة ب�شعارات «املمانعة» تردّدها ن�شيد ًا • نعم كان هناك �أ�صوات داعمة لهذا الربيع و لفكرة التحرر التي
مبنهجية حوارية تبادلية،
�أممي ًا .فعندما �شرعتُ يف الكتابة عاهدت نف�سي �أن �أكتب بحرية ،و حملته و رافقته ،و بالتايل كان من مهمات املثقفني التحرريني يف
من شأنها
أن.ت ُفيض إىل معاينات واستنتاجات أ َّولية،العامل العربي �أن ي�شريوا �إىل عالمات التح ُّول الثقايف الذي يحدث يف
�إال فال داعي للكتابة �أ�ص ًال
عليهاهوبحثٌ
املنطقةيرغوَب
املمانعةبل من
الحقان من ِق
منبنى
• الهدف ميكن
الرئي�س أن يُ
وبحسبه،..الربيع العربي .و �أنا �أعترب �أن كل التحوالت
يرافق �أحداث
وتطوي ٌرمنظومة
ك�شف زيف
الكتاب
حتملبنيم�ضامني
ربيع ًا �
ال�سيا�سيةيفو ال
املرإذ َّجملح –
املجتمعية ال تكون بل
ذلكأمنيةالتّوبايُن املحتمل –
صياغة األفكار والخالصات األساسية ،مبا
قوى،أن يُصار
ك�شعارات وعىل
إىلر�أيي:
باعتبارها يف
كان بحثي عن هذه املكونات
�سبق .لذلك
أبيده؛أن يتًّسم بالدقّةثقافية
الرؤىإىل نظام عربي
منظومة تنتمي �
املهتمني.
على َّممام عىل
متقدمة ويع
واملوضوع ّية
حتاول ت�نأمل
قدمي،يف وتقري ٍر
واالجتهادات،
َ
يتم تكري�سها يف �س ّلة معطيات
لكي
نظري
وجهة
من
ا
�ضروري
الثقافية
ّ
تعمل �ضد تقدّم املجتمعات العربية ،و حتول بالتايل دون حتقيق �أي
الربيع التح ّولية ...و حتى لو مل يكن ما يجري ربيع ًا وا�ضح ًا و مكتمالً،
قفزة ثقافية يف هذه املجتمعات؛
التحريرجعل هذا التحول ربيعاً
فلدينا حاجة ق�صوى و م�صلحة �أكيدة يف
حتارب الداخل �أكرث مما تواجه اخلارج ،خالف ًا ملزاعمها.
ً
• و عليه �أردت القول ب�أن معركة التغيري الدميقراطي املدين يف �إطار عربيا ،لكي ننتقل من دائرة التحليل و اال�ست�شراف �إىل دائرة الت�أثري
«الربيع العربي» ال تنف�صل عن معركتنا الفكرية و الثقافية يف مواجهة و الفعل.
منظومة املمانعة التي هي يف الواقع و احلقيقة منظومة ا�ستبدادية • ما يحدث يف العامل العربي لي�س خارج ًا عن نطاق تطور املجتمعات
�إمنا بعباءات وطنية �أو قومية �أو ثورية �أو جهادية� ...أو ما �شئتم من الأخرى ،و �إنْ على �شكل حت ّول مفاجئ بعد مرحلة طويلة من ال�سبات
العميق .كذلك ال  يكون التحول كام ًال و ناجز ًا بال�ضرورة ،بل قد
مفردات هذا القامو�س ال�شهري.
• لفت نظري حجم الهجوم الذي تع َّر�ض  له م�صطلح «الربيع تعرت�ضه مراوحة و انتكا�سات .فالثورة الفرن�سية التي ت�أ�س�ست بع�صر
العربي» .هناك قوى �سيا�سية كثرية و ايديولوجيات دينية �أو «علمانية» ثقايف جديد يف كل �أوروبا ،انتك�ست بعد انت�صارها بخم�س �سنوات و
(اجتمعت على رف�ض كل ما يحدث و نعتته بالفو�ضى و الإرهاب و عادت امللكية �إىل فرن�سا لتحكم نخو مائة �سنة �إ�ضافية قبل �أن يتكر�س 
امل�ؤامرة اخلارجية ،مفتّ�شة ً عن �أي خلل �أو �ضغف لإدانة احلراك انت�صار الثورة النهائي .ما حدث يف تون�س مع «ثورة اليا�سمني» كان
املجتمعي القائم .ف�إيران مث ًال حاولت يف البداية ركوب املوجة ،و �أ�شبه ب�سقوط جدار برلني ،و كانت له تداعيات يف املنطقة العربية
زعمت �أن ما يحدث يف املنطقة العربية هو ثورة �إ�سالمية تتماهى �شبيهة بتداعيات �سقوط اجلدار يف �أوروبا ال�شرقية� .صحيح �أي�ض ًا �أن
مع الثورة الإيرانية  ...كان ذلك عندما ا�ستهدف احلراك ال�شعبي لعبة الأمم تكالبت على ال�شعب ال�سوري و انت�صبت حتى الآن جدار ًا
نظامني (تون�س و م�صر) تعتربهما �إيران يف «مع�سكراال�ست�سالم»! دون حتقيق حلمه يف احلرية و الكرامة و العدالة ،و لكن �شعب ًا قدّم
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العريب»
«الربيع
تح ّو
حتى الآن �أكرث من � 300ألف �ضحية علىيفمذبحسياق
باعتبارها ( �أي الدولة) حافظة لالنتظام العام
أ�س اجلميع،
الت على ر�
ميكن
حريته ال 
�أن ي�صمد �أمامه �أي جدار .لقد انك�سر حاجز اخلوف �أمام �شعوب ب�صرف النظر عن طبيعة النظام ال�سيا�سي الذي يحكمها .و هذه
املنطقة العربية ،و هذا الأمر كفيل ب�أن ينتج وقائع و معطيات جديدة م�س�ألة �أ�سا�سية مطروحة امام العقل العربي اليوم.
• و لكن امل�س�ألة تزداد تعقيد ًا عندما نرى دخول الع�صبيات الدينية
الندوة املنطقة
 - Iغايةعلى م�ستوى
بكاملها.النقاش والتعميم
ومنهجية
ً
• فيما يتعلق باملعطى الثقايف كثريا ما يذهب الإ�سالميون �إىل واملذهبية و القومية على خط املواجهات القائمة.
االعتقاد ب�أن املجتمعات الإ�سالمية خمتلفة جذري ًا عن املجتمعات ي�أتي يف طليعتها املواجهات ال�سنية – ال�شيعية و ق�ضايا الأكراد ما بني
–2013/9/5يف
تركيا وتح ّو
العراق وسياق
دعوتهماملرصية يف
حولهناالحالة
تطوير للد
عقد
بتاريخالنزاع ال�س ّني
العريب»،من �ش�أن
«الربيع �إذا كان
التو �إيران .و
�سوريا
نقاش و من
حلقةللتغيري.
اسات»خمتلفة
بالتايلرقوانني
«مركزحتكمها
الغربية ،و
حسنيأكراد يف
محمدواقع ال
�سعودي ،ف�إن
إيراين –
«ورقةن�سبي ًا
منأن يهد�أ
ال�شيعي �
الباحثني اقرتاح
إ�سالميةمنو�صو ًال �إىل
وذلكاجتماعية
املركز؛علوم
�مقإىل ّر بلورة
«�شرعةوانطالقاً
شمس
الباحث
بتوافق �قدمها
نقاش»
واإلعالميني،
مبشاركة � عدد
ٌ
حمافظ»  من املنطقة ذاهب على ما يبدو �إىل �أعطائهم «مكاف�أ ًة ما» جراء تقدميهم
إ�سالمية حلقوق الإن�سان»  .باملعنى ال�سيا�سي هذا «عق ٌل
�الدين.
عىلإ�ضافة
البرتول� ،
ا�ستثمار
العمراناحوا ًا تلمإدارة الذاتية
ناجحة يف
مناذج
املنطقة العربية له
الندوةأن ما يجري
غايةالقول ب�
م�صلحته
النحو
وإقراره
التدقيقوفيه
دبيس اقرت
هشام
خا�ص واملركز
طابعم مدير
والتعميم ،ق َّد
ومنهجيةيفالنقاش
حول
ُ
َّ
مو�ضعي ،و هو ال ي�شبه تلك التحوالت التي حدثت يف �أوروبا ،ال �سيما �إىل حماربة الف�ساد و مواجهة داع�ش� .إذا ح�صل ذلك للأكراد ،فلماذا
التايل:
على �صعيد احلداثة و ثورة العلم مبا �أدى �إىل العلمانية .نظرتي �إىل ال يح�صل مث ًال للعلويني �أو الدروز او غريهم؟ ..هذه امل�س�ألة حتتاج
ومتنوعة،بعيد ًا عن «نظرية امل�ؤامرة» .و لكنها تنقلنا
الحقة التدقيق ،و
أخرىمزيد من
نقاش �إىل
وحلقاتحركة
العربية ال تنف�صل عن
هذهحركة
ترميهي �أن
الأمر خمتلفة ،و
جمتمعاتنابني ندوات
الندوة ،من
املجتمعات يف كل العامل ،و بالتايل نحن ملزمون ب�أن ن�صل �إىل مرحلة يف الوقت نف�سه �إىل طبيعة الدولة املن�شودة يف �أعقاب االنهيارات
إىل طرح مسألة حيوية راهنة عىل بساط النظر املشرتك بني مهتمني ومتابعني ومتخصصني،
من التطور كتلك التي و�صلت �إليها �أوروبا و غري �أوروبا .لذلك �ش ّبهتُ القائمة و�سط ّ«�سيولة جيوبولوتيكية» ّا�ستثنائية يف املنطقة :هل هي
تبادلية،يف �أوروبا ال�شرقية بعد �سقوط دولة مدنية؟ تعددية؟ فدرالية؟ دينية مذهبية؟...
حواريةمبا ح�صل
مبنهجيةمنطقتنا
ما يح�صل اليوم يف
لية،
و
أ
واستنتاجات
معاينات
إىل
ُفيض
ت
أن
شأنها
َّ • يف تقديري �أن امل�شاريع الدينية _ املذهبية ف�شلت يف املنطقة
نظام االحتادمنال�سوفياتي.
العربية:غَب
إىلبل من ير
من ِق
«الدولةعليها
�سقوط يُبنى
• والواقع �أنميكن أن
وبحسبه،..يف �سوريا و العراق فا�شل ،و كذلك امل�شروع
امل�شروع ال�شيعي
الحقانؤدي �
وتطوي ٌراملركز» ي�
بحثٌ «النظام
املركز» �أو
املنطقة فما
ال�س�نؤال� :إذا
ال�س ّنيمبا .ويفعليه
أ�سا�سية
األفكار املراكز ال
أطراف .و من
الديني –يف بني
امل�شروعاملر َّجح
ف�شل – بل
املحتمل
ذلك ال
األساسية،
والخالصات
جمملإىلالصياغة
أ�سا�سيةأنيفيُصار
تغيريات � عىل
يكونتّبايُ
كل من
ال�شرق ا
يف يف
خا�صة
عامل اليوم ،و
لال�ستبداد يف
البديل؟...ة ويع َّمم عىل املهتمني.
بالدقّةهوواملوضوع ّي
أو�سط،سم
تقري ٍر
واالجتهادات،
الرؤى
نأمللأن يتًّ
�إيران و �سوريا و العراق ،و �إ�سرائيل بطبيعة احلال ،تدعمهم رو�سيا •على امل�ستوى الثقايف� ،أعتقد �أن على البيئات االجتماعية التي
(القي�صرية اجلديدة) .لذلك ف�إن �سقوط �أي من هذه املراكز ي�ؤدي حتكمها الثقافة الدينية �أن تكون �أكرث حترر ًا ،لي�س مبعنى �أن تذهب
بع�ض املبادئ التي من �ش�أنها
�إىل تداعيات على نطاق وا�سع ،و لذلك �سمعنا « �شعار املمانعة» القائل �إىل علمانية نقي�ضة ،و �إمنا �أن تعتمدالتحرير
ب�أن معركة دم�شق هي ذاتها معركة طهران و مو�سكو و �ضاحية بريوت ف�صل الدين عن الدولة و ف�صل ال�سيا�سة عن الدين.
• �أما على ال�صعيد ال�سيا�سي فقد بات وا�ضح ًا �أن عملية التغيري و
اجلنوبية يف حمور واحد.
يف املقابل ،ف�إن معركة احلرية واحدة� ،أو يجب �أن تكون كذلك� ،سواء اال�ستقرار يف املنطقة العربية متالزمة مع الت�صدّي مل�شروع الهيمنة
يف فل�سطني �أو �سوريا �أو العراق �أو اليمن �أو لبنان .بيد �أن قدرة احلراك الإيراين و �إجبار �إيران على �إقامة عالقات ح�سن جوار مع حميطها
ال�شعبي �ضد �أنظمة �إقليمية مركزية ،متمكنة و معزَّزة بو�سائل مادية العربي يف �إطار من االحرتام املتبادل و امل�صالح امل�شرتكة.
• �أخري ًا  ،و مبنا�سبة يوم ال�سالم العاملي ،نحن مدع ّوون جميع ًا �إىل نبذ
كثرية ،هي قدرة حمدودة.
و مثال فل�سطني وا�ضح كل الو�ضوح ،وكذلك �سوريا .من هنا ال بد ثقافة العنف و الإرهاب ،كي ُيتاح ملنطقتنا ان تتقدم نحو اال�ستقرار
تدخل دويل ي�أخذ على عاتقه م َّد يد امل�ساعدة �إىل والبدائل العقالنية ...و عندها ميكن القول �أن الربيع العربي قد بد�أ
ان يكون هناك ّ
ال�شعوب كي تبلغ �شاطئ حريتها و ا�ستقرارها ،من دون �إ�سقاط الدولة يطرح ثماره الفعلية.
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يف سياق تح ّوالت

مداخالت امل�شاركني و تعقيب املحا�ضر
 - Iغاية الندوة ومنهجية النقاش والتعميم
عقد «مركز تطوير للدراسات» حلقة نقاش حول الحالة املرصية يف سياق تح ّوالت «الربيع العريب» ،بتاريخ  2013/9/5يف
حسنيإقليمي ًا و
محمدالقائم �
الباحثالتداخل
قدمهايف �إطار
نقاش»التدقيق
«ورقةكثري من
حتتاج �إىل
مبشاركة عدد من الباحثني واإلعالميني ،م�س
م�صطفى
املركز؛ح�سن
مداخلة
شمس
وانطالق�اًألةمن
وذلك
مق ّر
ً
ً
•  لي�س بيننا ما يقول ب�أن ما ح�صل يف املنطقة العربية لي�س ربيعا .دوليا ،و بالنظر �إىل ما طر�أ على مفهوم «ال�سيادة» من متغريات بفعل
الدين.
و هذا الربيع ارتبط بحركة �شبابية تن�شدالتغيري ،و امتلكت �شرعية العوملة و الأحادية القطبية و �ضعف م�ؤ�س�سة الأمم املتحدة...
النقاطاقرتاحاً
النحو
التدقيق فيه وإقراره عىل
�ضمندبيس
هشام
حول غاية الندوة ومنهجية النقاش والتعميم ،ق َّدم مدير املركز
امللخ ُ
الواردةت َّميف َّ
�ص البحثي الذي اطلعنا عليه
احلديث �إذ ًا حول •  من
م�ستمدة من جمموعة من القيم .يجب �أن يدور
التايلُ :ح�سن �أو �سوء �إدارة هذه احلركة� .صحيح �أن القوى الأ�صولية قبل هذه احللقة ،دور �إيران يف املنطقة العربية و �سعيها �إىل تعزيز
مدى
ا�ستولت على امل�شهد يف كثري من من املواقع و الأوقات ،باعتبارها و�ضع ال�شيعة العرب� .أرى ان �إيران ال تريد تعزيز و�ضع ال�شيعة العرب
ترمي هذه الندوة ،من بني ندوات وحلقات نقاش أخرى الحقة ومتنوعة،
�أكرث تنظيم ًا و خربة يف املجال ال�سيا�سي ،و لكن ال�س�ؤال :ملاذا و كيف مبقدارما ت�سعى �إىل ب�سط �سيطرتها على املنطقة ،م�ستخدمة يف ذلك
ومتابعني
الوجودبني مهت
النظر واملشرتك
راهنة
حيوية
املدنية ومسألة
القوى طرح
تراجعت إىل
يدها .و ال�س ّ
صني،إىل متى ت�ستطيع �إيران
ومتخص�ؤال� :
نيأداة يف
ال�شيعي ّم ك�
بساطاحلركة،
عىل �أ�صل
كانت يف
بعد �أن
ال�شبابية
حوارية
مبنهجية
تبادلية،الن�ضالية؟ ...يف تقديري �أن اال�ستمرار يف حماية ملحقاتها ال�شيعية يف بحر عربي غالبيته العظمى
أدواتها و بنيتها
تطوير �
ملاذا مل ت�ستطع
الفجة؟!...
واستنتاجات أ َّو
إىل ومعاينات
لتحديدأن اتلُفيض
املراجعة،شأنها
عملية من
املتابعة،لية،من ال�س َّنة الذين ت�ستفزّهم �إيران يومي ًا ب�أ�صولياتها َّ
ال�سلبيات و كيفية
إيجابيات
الثقافية املعن َّية
أو�ساط
عليها بحثٌ
بتطويربل من يرغَب وبحسبه،..
الحقان من ِق
ال�سيا�سية ووتطوي ٌر
جد َاأنيف يُالبنى
كانت �ضعيفةميكن
مداخلةيفغابي
والخالصات و يف
اال�ستفادة منها،
صياغةميكن
إىل مناذج
العربي...صارهناك
اجل ّمبايُالن املحتمل – بل املر َّجح – بني
األساسية ،مبا
األفكار
ذلك التّ
حركة الربيععىل أن يُ
مقدمتها التجربة التون�سية .فقد متكنت هذه التجربة من �إجراء •  بالفعل هي مغامرة كبرية �أن ُيقدم الباحث على اخلو�ض يف مو�ضوع
الرؤى واالجتهادات ،يف تقري ٍر نأمل أن يتًّسم بالدقّة واملوضوع ّية ويع َّمم عىل املهتمني.
تعقيداته .منذ البداية هناك كثريون رحبوا بالربيع
م�صاحلة جمتمعية بالدميوقراطية ،و بالتايل انتقلت �إىل مرحلة « الربيع العربي» و
جديدة رغم وجود خالفات كثرية بني الأطراف امل�شاركة يف عملية العربي ثم �سرعان ما لعنوه! ...و الواقع �أن �أحد ًا مل يقر�أ هذه احلركة
التغيري ..ما يح�صل يف لبنان اليوم ،على �صعيد احلراك ال�شعبي ،قراءة نقدية ،متام ًا مثلما ح�صل مع حركة املقاومة الفل�سطينية.
التحرير
لي�س ثورة يف ر�أيي ،و امنا هو حركة احتجاجية قد تتطور اىل حركة  .هناك �أطراف دولية و �إقليمية ،و منها « �أنظمة املمانعة» � ،ساعدت
�إ�صالحية �إذا توفرت لها مقدّمات احلماية و التوازن و اال�ستمرار .على خلق ذلك الوح�ش امل�سمى « الإرهاب الإ�سالمي» كي ن�صل �إىل
�أما �إذا ف�شلت و تراجعت ف�أعتقد �أن �أحد ًا لن يفكر يف �إعادة التجربة مرحلة نق ّر فيها ب�أن االنظمة القائمة هي االف�ضل و هي احل ّل.
ل�سنوات عديدة ...و �أ�سباب احتماالت الف�شل وا�ضحة جد ًا :انق�سام • بع�ض ما ورد يف كتاب ابو كروم ،و هناك افكار جديدة و جيدة.
املجتمع اللبناين طائفي ًا و مذهبي ًا و حتى مناطقي ًا؛ ترهّ ل الأحزاب على �سبيل املثال �إ�شارته �إىل اخل�صو�صية اللبنانية يف امل�شرق العربي،
ال�سيا�سية و انكفا�ؤها على ح�سابات �صغرية؛ �ضعف احلركة النقابية و باعتبار �أن لبنان حالة توافقية حتظى برعاية دولية و عربية� ...أما
الأكراد فهم مك ّون غري عربي و ي�ستح ّقون يف نظري دولة م�ستقلة حتى
م�صادرة حريتها من قبل االحزاب و الزعامات الطائفية...
باخت�صار �ضعف املجتمع املدين اللبناين يف مواجهة خمتلف لو كان الأمر على ح�ساب �أجزاء عربية..
التوح�ش الإيراين،
الأ�صوليات .هذا خالف ًا للتجربة التون�سية التي متكنت من عبور •  و �أما الظاهرة الداع�شية يف العراق فهي ر ٌّد على ّ
امتحان التغيري ب�سالم� ،أو ب�أق ّل اخل�سائر ،بف�ضل قوة جمتمعها املدين من جن�سه و بالت�صادم معه ،كما هي م�ؤ�ش ٌر على احتمال دخول املنطقة
يف حرب �سنية�-شيعية �أ�شبه ما تكون بحرب املائة عام الدينية يف
و جت ُّذر م�ؤ�س�ساته...
•  هناك م�س�ألة �أخرى �أ�سا�سية طرحتها �أحداث الربيع العربي يف �إطار �أوروبا �إبان القرن ال�سابع ع�شر.
النظام العاملي اجلديد ،و هي �أولوية الدولة و ال�سيادة الوطنية .و هذه •  رمبا تكون احلالة التون�سية هي الوحيدة التي �أجنزت ربيع ًا فعلي ًا،
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العريب»
تح ّو
سياق
رغم ا�ستمرار اخلطر .كذلك ميكن القول �أنيف
أ�سقط
امل�صري �
ال�شعب
االقت�صاد العاملي كل امل�ساحات و د ّمر كل اجلدران
«الربيعاخرتق
الت •  عندما
نظامني ا�ستبداديني يف �سنوات قليلة ،بف�ضل دعم اجلي�ش الذي حمى ا�صطدم بواقع منطقتنا التي بدت �سوق موارد و يد عاملة و ا�ستهالك
املجتمع من حرب �أهلية و �س ّهل عملية التح ّول  ،رغم التحفظات من دون انتاج ُيذكر ،مع ف�شل ذريع يف �أداء وظائف الدولة الأ�سا�سية.
أمر ال ينطبق على
ومنهجيةو هذا ال
على دور الع�سكر.
 - Iغايةاملعلومة
والتعميماحلالة ال�سورية .و بح�سب تقرير الأمم املتحدة عام  ،2003ف�إن دو ًال �أ�سا�سية يف
النقاش
الندوة
•  الرتكيز على �أطروحة « املمانعة» و ك�شف زيفها نقطة مهمة جد ًا يف املنطقة ،مثل ال�سعودية و �سوريا و �إيران و تركيا و م�صر و ال�سودان،
الكتاب .ف�أنا واح ٌد من الذين اجتذبتهم فكرة املمانعة يف البداية ثم �أظهرت ف�ش ًال يف جماالت التنمية و امل�ساواة و حقوق املر�أة و امل�شاركة
املدنيةيف
2013/9/5
العريب»،عليهابتاريخ
«الربيع
هذه ّوالت
سياق تح
ي�ستخفوناملرصية يف
حولوالحالة
يريدوننقاش
اسات»إمناحلقة
عقد
ا�ستغاللنا
للدروراءها �
تطويريقفون
«مركزالذين
اكت�شفت �أن
فكرة الدولة
أ�سا�سية تقوم
العنا�صر �
املجتمعية ...و
الباحثني م�شروع ًا �
عددامل�س�منألة �أن هناك
مبشاركةهذه
وذلكالقول يف
املركز؛خال�صة
بعقولنا .و
إيراني ًاوانطالقاً
شمس
و�صلتمحمد
الباحث
نقاش»
«ورقة
واإلعالميني،
مق ّر
حسني طريق
املنطقة �إىل
قدمهابالتايل
الدولية .و
املعايري
من وفق
امل�ستدامة
لل�سيطرة على املنطقة العربية و لي�س لل�شيعة العرب م�صلحة حقيقية م�سدود ،و �أ�صبح هذا البناء القائم معر�ض ًا للتفكيك من داخله و
الدين.
ً
ً
ً
النقاش �شيعيا قويا
ومنهجيةاحتجاجا
نرى يف العراق
غايةبد�أنا
حول و قد
فيه.
إىل �إعادة
بحاجة �
التدقيق فيه وإقراره عىل النحو
تركيب.احاً ت َّم
دبيس اقرت
هشام
اال�ستغاللاملركز
على َّدم مدير
والتعميم ،ق
الندوة
ُ
الإيراين.
•  يف تون�س كان هناك �إمكانية لإعادة الرتكيب ب�صورة �أكرث �سهولة
التايل:
•  �أعتقد �أن انتظام الو�ضع يف �سوريا مل�صلحة كل ال�شعب ال�سوري من الدول الأخرى و ال �سيما دول املمانعة .و ذلك لأن احلراك املدين
املنطقة� .أما
التغيري يف
إيجابية على
نظرية القرب من الغرب بالتفكري و الرتبية و
قائم على
ومتنوعة،
التون�سيالحقة
نقاش أخرى
وحلقات
حركةندوات
جممل بني
الندوة ،من
تداعيات �هذه
�سيكون له ترمي
ا�ستمرار الو�ضع يف االجتاه الذي نراه فمن �ش�أنه �أن ي�ستج ّر لبنان �إىل
صني 2011،دخلت املنطقة
ومتخصالعام
االقت�صاد
ومتابعني
االتكالبنيعلىمهت ّمني
بساط النظر املشرتك
إىل طرح ّمسألة حيوية راهنة عىل
الداخلي .بعد ّ
حرب �أهلية جديدة.
مزيدٍ من الفو�ضى امل�سلحة ،و رمبا �إىل ٍ
طور التفكيك من الداخل ،الأمر الذي يتطلب �إعادة تركيب كل عن�صر
مبنهجية حوارية تبادلية،
وفق مقوماته الأ�سا�سية .من املمكن �أن تقوم كيانات اجتماعية على
شأنها أن
مداخلة من
فوزي �أبو
ديابت ُفيض إىل معاينات واستنتاجات أ َّولية�،شكل واليات كما كانت احلال �أيام الدولة العثمانية .مث ًال ،يف بداية
هذهبحثٌ
احلربيرغَب
�سياقبل من
الحقانيف من ِق
عليها
أن يُبنى
•  �أريد ميكن
وتطوي � ٌرأ�سا�سية
على م�س�ألة
مداخلتي
الرتكيز يف
وبحسبه،..أواخر الدولة العثمانية ح�صل تفتيت و �إعادة
العاملية الأوىل و �
والخالصاتألة على
�صوغ هذه امل�س�
صياغة ميكن
املنطقةإىلالعربية .و
ن�شهد– بني
املر َّجح
اتفاقيةالتّبايُن املحتمل
وفق ذلك
تركيبمبا يف
األساسية،
األفكار
اجلاريةأنيف يُصار
املتغريات عىل
حالة تفتيت
�سايك�س بيكو– ...نحنبلاليوم
الوظائف
ان تعيد
اجلارية
الرؤىميكن للمتغريات
النحو التايل :هل
املهتمني.إعادة بناء فمن املفرت�ض �أن
عىلمن عملية �
كان ال بد
الداخلّ ،يوة �إذاويع َّمم
بالدقّةمنواملوضوع
تركيبتًّسم
نأمل أن ي
تقري ٍر
واالجتهادات ،يف
ً
االجتماعية و االقت�صادية و ال�سيا�سية للدولة يف منطقتنا؟ علما �أن يكون الفرد.
عملية �إعادة الرتكيب �أو �إعادة البناء حمكومة ل�سياق فر�ضته العوملة •  �إن املواطن الفرد يبحث عن الكرامة و امل�ساواة و امل�شاركة .هو
التي  -عندما بلغت مداها الأق�صى َّ -
حياته املقاومة ،و ي�شارك يف
تك�شفت عن ف�شل املنظومة ي�شارك يف املقاومة ،ولكن لي�س عنوان
التحرير
الدولية يف �إدارة النزاعات الراهنة على قاعدة قدمية ،هي قاعدة التحرير ولكن هدفه لي�س فقط التحرير ...كل الأنظمة القائمة ف�شلت
احلرب الباردة ،مثلما َّ
تك�شفت عن ف�شل الأنظمة العربية الراهنة يف يف توفري االحتياجات �أو احلقوق الأ�سا�سية للمواطن ،و لذلك ف�إن هذا
تطوير وظائف دولها مبا ُيل ّبي االحتياجات الفعلية ملجتمعاتها .هذا املواطن �سيبحث حتم ًا عن منوذج جديد ي�أتيه من الغرب ،على قاعدة
فيما تقوم العوملة نف�سها على جملة مبادئ من بينها حتجيم دور جمتمع املواطنني و الأفراد.
الدولة و تخفي�ض م�ساحة فعلها و تدخلها .كذلك ال بد من القول �أن
اجلمود الكبري و امل�ستمر يف ح ّل م�س�ألة النزاع العربي-اال�سرائيلي مداخلة ه�شام دب�سي
بعد حماولة الرئي�س كلينتون ال�شهرية مل يع ّلق فقط م�شروع الدولة • �أو ّد الإ�شارة �إىل ثالث ّ
حمطات يف تاريخنا العربي احلديث و
الفل�سطينية امل�ستقلة ،بل انعك�س �أي�ض ًا على �أو�ضاع كثري من الدول املعا�صر ،اقرتنت بتحوالت كربى و كان لكل حمطة عالقة على نح ٍو
القائمة مبا جعلها بعيدة عن اال�ستقرار و �شبه مع َّلقة .بعبارة �أخرى ال  ما ب�سابقتها. 2011 ،1967 ،1948 :
بد للباحث املد ّقق �أن يالحظ العالقة ال�سببية  -و لو غري املبا�شرة  -نكبة فل�سطني و ن�شوء دولة ا�سرائيل عام � 1948أحدثا حتو ًال �شام ًال
القائمة بني العنف الذي اندلع يف املنطقة العربية مع �أحداث الربيع يف املنطقة العربية ،اتّ�سم بقيام �أنظمة �سيا�سية حممولة على ت�شدّد
العربي وبني امل�صادرة اال�سرائيلية امل�ستمرة واملتفاقمة حلقوق ال�شعب قومي.
الفل�سطيني.
( راديكالية قومية) و على رافعات ع�سكرية انقالبية.
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العريب»
سياق تح ّو
الكويت و البحرين؟؟ جواب ًا على هذا ال�س�ؤال
«الربيعال�سعودية و
الت الأردن و
الفل�سطينية
يف املقاومة
هزمية العرب عام � 1967أدّت �إىل �صعود تيار
ً
�أالحظ �أن ر ّد فعل هذه الأنظمة و املجتمعات كان خمتلفا عما ر�أيناه
امل�سلحة على ح�ساب ال�شرعيات الدولية ال�سابقة.
عام  2011ح�صل انفجار « الربيع العربي» يف وجه الأنظمة القائمة يف البلدان الأخرى .و ذلك لأن منطق ال�شرعية يف هذه املمالك
تكن ع�سكرية �أمام خمتلف جد ًا عن منطق املمانعة و  ....و املواجهة الذي كان �سائد ًا
النقاشهذه املرة مل
ومنهجيةلكن الهزمية
هزميتها �أي�ض ًا ..و
 - Iغايةنتيجة
والتعميم
الندوة
يف البلدان االخرى .مبعنى �أن جمتمعات هذه املمالك مل تتع ّر�ض 
عدو خارجي،
و�إمنا كانت �أمام مطلب التنمية الب�شرية ال�شاملة مب�ضامينها الأ�سا�سية خلديعة ال�شعارات الكاذبة التي كانت تطلقها �أنظمة اال�ستبداد
عاليةيف
2013/9/5
هذهبتاريخ
العريب»،
ا�ستبدادهاّ .والت
لت�سويغ سياق تح
الحالة املرصية يف
نقاش حول
تطوير
املتعلقة«مركز
عقد
املمالك بدرجة
«الربيعحكومات
لذلك حت ّلت
امل�ستويات.
حلقةعلى كافة
اسات»العي�ش
إن�سانللديفركرامة
بحقوق ال
حسني خالل
جمتمعاتها من
قدمهات�سويات مع
نقاش» �إجراء
«ورقةأتاح لها
املرونة ،مبا �
إثارة من
الباحثنيانها جت ّنبت �
منلأ�سا�سية
العربي ا
�شعارات
املالحظ يف
•
شمس
الباحث محمد
وانطالقاً من
واإلعالميني،
الربيععدد
مبشاركة
وذلك
مق وّر املركز؛
الغريزتني القومية و الدينية ،و �شدّدت على مطلب الدولة املدنية .جرعات �إ�صالحية معتربة .و يف تقديري �أن هذه الإ�صالحات  ،على
الدين.
عىل �أو يف
خارجه
العربي و
حمدوديتها ،هي
يعني �أنها
النقاش و الدين،
ومنهجية فل�سطني
النا�س  ن�سيت
يعني ان
دبيسمناقرتاحاً
النحو
لي�ستراره
فيه وإق
التدقيق
مديرملاملركز هشام
والتعميم،بل ق َّدم
الندوة
هذا ال غاية
حول
ثمراتت َّمالربيع ُ
تعد م�أخوذة بالدمياغوجيا القومية و الدينية التي طاملا تاجرت بها مواجهته.
التايل:
تيارات الهزائم .و بهذا املعنى ف�إن �إ�سقاط النا�س لل�شرعيات احلاكمة • �أخري ًا �أعتقد �أن تطورات الربيع العربي و ما �أثارته من هواج�س 
�إمنا كان �إ�سقاط ً
ومتنوعة،القومي و الوطني ،و ال  �س ّيما على �صعيد
الحقةال�صعيدين
أخرى على
نقاش جدّية
كثري ًا ما
الدينية اللتني
القومية
وحلقات
بني وندوات
للدمياغوجيتني من
ترميا هذه الندوة،
حتالفتا �ضد النا�س  و كثري ًا ما ت�صارعتا على اقت�سام رزق النا�س  الهوية احل�ضارية و الثقافية ملنطقتنا ،قد �أتاحت ت�شكيل قاعدة قوية
حيوية راهنة عىل بساط النظر املشرتك بني مهت ّمني ومتابعني ومتخصصني،
إىل طرح مسألة
العربي ،اقت�صادي ًا و �سيا�سي ًا ّو دميوغرافي ًا  ،متثلت باللقاء
و كرامتهم ...و هذا ما يطرح �س�ؤا ًال يف العمق حول طبيعة العقد لالعتدال
مبنهجية حوارية تبادلية،
قطيع و م�ستبدّ� ،أم ال�سعودي  -امل�صري (ال�سعودية معها اخلليج ،و م�صر و من حولها
االجتماعي بني ال�شعب و احلكم :هل هو عق ٌد بني ٍ
راعأن ت
اجتماع �من
معاينات واستنتاجات أ َّولية،املغرب و الأردن و فل�سطني) الذي �أتاح بدوره « ممانعة حقيقية و
ُفيضهذاإىلاالجتماع؟
حلقوق
إن�ساين و
بني
شأنها ٍ
ٍ
وبحسبه،..
فعلية»يريفغَب
االحالمبل من
الحقان من ِق
وتطوي
الربيعأن يُبنى
• مع تطوراتميكن
العام ،و يف وجه « لعبة �أمم» هي من �أ�ش ّد ما
وجه االنهيار
الورد ٌربالدم ،و
بحثٌفيها
عليهااختلط
العربي ،التي
لقاء احلزم
مما ال �شك
كليُنتاريخها  .و
منطقتنا
واجهته
هائل من
األفكاروجه تراكم
انفجاريف
إىل �أمام
صارنحن
الكوا�سر،
الزاهية بوحول
املر َّجفيهح �أن– بني
املحتمل – بل
ذلك يفالتّبا
مبا يف
األساسية،
والخالصات
صياغة
عىل أن يُ
م�شروعيتو ح ّ
املحددة
بت�شكيل �أكرث من
بالدقّةو االعتدال
سمقاين.
انفجا ٌر
يف�أكيد
واالجتهادات،بالت
الرؤىلإحباط ،و لكنه
ا�سباب اخليبة و ا
املهتمني 60% .من القوى ٍّ
كفيلمم عىل
واملوضوع ّية
تقري ٍر
نأمل أن ًّ
هذاويع َّ
عفوي �إىل ح ّد بعيد ال حتكمه للم�سار  ...ذلك كله ال  يحجب امل�شكالت الكثرية داخل منظومة
غري ان �أبرز �سمات هذا االنفجار �أنه ّ
قوة ّ
منظمة واحدة �أو منظورة ،فهو بالتايل ال  يخ�ضع لرت�سيمات االعتدال ،التي �أ�شار �إليها بع�ض املداخلني ،و التي حتتاج فع ًال �إىل
نظرية اعتدنا �سماعها من �أ�ساتذة مدار�س  الكوادر يف الثورات �شجاعة يف مقاربتها.
التحرير
احلديثة .بطبيعة احلال ،و رغم مالحظتي حول العفوية التي تقرتب
من الفو�ضى ،هناك م�س�ألتان �أ�سا�سيتان �أ�شار �إليهما بع�ض الأ�صدقاء   تعقيب املحا�ضر الدكتور �أبو كروم:
• يتحدّث علم االجتماع عن فكرة متا�سك املجتمعات الذي ي�شكل
املداخلني:
الأوىل تتعلق ب�ضرورة البحث يف �إدارة « الربيع العربي» الننا ل�سنا يف �ضمانة لعدم الذهاب �إىل الال ا�ستقرار عند التحديات الكربى
�صدد اخلالف حول م�شروعيته ،و الثانية �أن تكون هناك قراءة نقدية التي تواجهها ال�شعوب .مبعنى �أن هناك �شيئ ًا ي�سمى» التما�سك
تبي �سلبيات و �إيجابيات احلراك القائم كي ُي�صار �إىل الدميوقراطي» يف الدول الأوروبية على �سبيل املثال ي�شكل عام ًال
مو�ضوعية ّ
ا�ستنتاجات �سليمة .و هذه املهمة -املغامرة بر�سم العقول ال�سيا�سية �أ�سا�سي ًا يف املحافظة على الأمن و اال�ستقرار عند �أي حت ّول �سيا�سي
و الثقافية ذات ال�صلة الفعلية بوعود « الربيع العربي « من �أمثال كبري.
• يف منطقتنا العربية ر�أينا مثل هذا التما�سك يف تون�س �أثناء و بعد
�صديقنا الدكتور بهاء �أبو كروم.
• �أرى �أن هناك معامل �أ�سا�سية و خمائر مهمة للربيع العربي ،بنماذج عملية التغيري .كذلك الأمر يف املغرب حتت ظل امللكية ،بف�ضل قوة
خمتلفة ،يف �أماكن كثرية :من تون�س �إىل م�صر �إىل �سوريا و اليمن و الأحزاب الإ�صالحية و مرونة احلكم.
ليبيا و العراق و فل�سطني و لبنان ...و ال�س�ؤال :ما مدى ت�أ ّثر املجتمعات • يف لبنان هناك متا�سك من نوع خمتلف .ثمة متا�سك يف هذه
و الأنظمة امللكية العربية ب�أحداث الربيع العربي ،من مثل املغرب و املرحلة داخل الطوائف :الدروز ،ال�شيعة ،ال�س ّنة ،املوارنة ...و لكن
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سياق
العريب»الطم�أنينة للأقليات� ...أعتقد �أن �إيران حتاول
«الربيعاللبناين تو ّفر
الت بالنموذج
يتفو ّكك
يفلأهم.
لي�س هناك متا�سك وطني عام ...و هذا هو ا
فعندماتح ّ
التما�سك الوطني ُيخ�شى الذهاب �إىل احلرب الأهلية  ،ف�ض ًال عن �صرف نفوذها يف لبنان و �سوريا و العراق ،لتعزيز و�ضع حلفائها
بتغي املعادالت ...و مثل هذا
عدم وجود ا�ستقرار ب�صورة ثابتة و فعلية.
ومتا�سكهم ،قبل �أن «ي�سرقها» الزمن ُّ
�أوردت هذه املالحظة لأُ
التوجه ال يخدم اال�ستقرار.
إيران تريد تعزيز
الدور الإيراين� .
�شري �إىل
ُّ
والتعميم
النقاش
ومنهجية
 - Iغاية الندوة
و�ضع ال�شيعة يف لبنان و املحافظة على متا�سكهم الطائفي .ل�ست �ض ّد • هناك نقطة �أخرية �أو ّد التعقيب عليها ،و هي دور و مكانة م�صر.
هذا الأمر ،و لكن ما العمل �إذا �أرادت ال�سعودية تعزيز و�ضع ال�س ّنة و �أنا مع الر�أي القائل ب�أن م�صر ركيزة من ركائز امل�ستقبل يف �سيا�سات
زاليف
2013/9/5
امل�صريالعريب»،
«الربيع
لكنالت
العربي .وتح ّو
العامليف سياق
الحالةعلىاملرصية
�سياقنقاش
اسات» يفحلقة
«مركزعلىتطوير
عقد
بتاريخيف �سوريا ما
بالن�سبة للثورة
النظام
حول �إيران
ال�صراع مع
للدرالطائفي،
متا�سكهم
املحافظة
حسني ُير�سل
محمدم�صري
عن �سالح
قدمها ُيحكى
امل�سلمني ...و
عقدة ال
مبشاركة عدد من الباحثني واإلعالميني� ،
إ�سالمي؟؟
قيادة العامل
وانطالقاً
شمس
الباحث
إخواننقاش»
«ورقة
أ�سري من
املركز؛ الوذلك
مق ّر
الدين.ؤمتر احلوار يف �سان كلو عام  2007طرح اجلانب الإيراين �صيغة �إىل النظام ال�سوري  ...ينبغي جتاوز هذه اال�شكاليات ؛ و يف مطلق
يف م�
امل�صلحةعىلالعربية
ي�صب
أحوال ال غنى
مدير -ال
املنا�صفةقادلمإ�سالمية
النقاش ًال من
امل�سيحية بد
الندوةال�سنية -
ال�شيعية -
التدقيق ّ
النحو
فيه يفوإقراره
الدوراحاً ت َّم
دبيسعناقرت
املركز هشام
ومنهجية
املثالثةغاية
حول
والتعميمَّ ،
امل�صري طاملا ُ
امل�سيحية املعمول بها مبوجب اتفاق الطائف .و يف احلديث الإيراين امل�شرتكة...
التايل:
عن �سوريا ،يقولون �إن املخرج املمكن هو التو�صل �إىل �صيغة �شبيهة
ترمي هذه الندوة ،من بني ندوات وحلقات نقاش أخرى الحقة ومتنوعة،
ومتخصصني،
إىل طرح مسألة حيوية راهنة عىل بساط النظر املشرتك بني مهت ّمني ومتابعني
ّ
مبنهجية حوارية تبادلية،
من شأنها أن ت ُفيض إىل معاينات واستنتاجات أ َّولية،
ميكن أن يُبنى عليها بحثٌ وتطوي ٌر الحقان من ِقبل من يرغَب وبحسبه،..
عىل أن يُصار إىل صياغة األفكار والخالصات األساسية ،مبا يف ذلك التّبايُن املحتمل – بل املر َّجح – بني
الرؤى واالجتهادات ،يف تقري ٍر نأمل أن يتًّسم بالدقّة واملوضوع ّية ويع َّمم عىل املهتمني.
التحرير
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