الندوة السنوية لدورية “عمران”

موجة «الربيع العريب» الثانية :ضد

الطائفية واملذهبية والتمييز العرقي؟
 31آذار /مارس و  1نيسان /أبريل 2023

ورقة مرجعية

”نارمع“ ةيرودل ةيونسلا ةودنلا  31 -سرام /راذآ  331سرام /راذآ 31آ 31

خالل السنوات العرش األخرية ،شهد العامل العريب موجتني مام أصبح يعرف بـ «الربيع العريب» ،متشابهتني
يف أفق مطلبهام الرئيس ،وهو وضع ٍ
حد للنظم االستبدادية  -برصف النظر عن النجاح أو الفشل يف تحقيق
وخصوصا أبعاده الثقافية وآليات إنتاجها واستخداماتها.
ذلك  -ومختلفتني يف متثلهام ألسس هذا االستبداد،
ً
فخالل املوجة األوىل ،كان عنوان الثورات رفض الفساد والالعدالة يف توزيع الرثوة والقمع واحتكار السلطة،
من دون طرح جامهريي نقدي لثقافة النخب السياسية التي مارست االستبداد ،وامتداداتها داخل النسيج
املجتمعي .فكانت النتائج مختلفة بحسب الخصائص االجتامعية وتاريخ الدولة يف كل بلد :يف بعض الحاالت
(تونس ،ومرص) ساعدت عراقة الدولة ومركزيتها والتجانس الثقايف مع حيوية املجتمع املدين يف تشكّل
قوى استهدفت األنظمة السياسية ،وليس الدولة .ويف حاالت أخرى ،أدت هشاشة الدولة وتعدد أمناط
العيش واالنتامء والتدخل الخارجي املبارش إىل تحول الثورات إىل حروب أهلية طاحنة ،برزت خاللها بوضوح
األسس الثقافية لالستبداد وتشابكاتها الدفينة مع االقتصاد والسياسة ،وقد استغلتها النظم السياسية
املستبدة ،وليدة تلك الثقافة ،لخلق أسباب التناحر األفقي بني الثائرين ،مدعومة يف ذلك أحيانًا من الخارج.
وإضافة إىل كل هذه القضايا ،ع ّرت أحداث الربيع العريب ما ميكن أن نسميه «الشوارع الخلفية» لهذه األحداث؛
وهي التحوالت العميقة التي عرفتها األرياف يف العامل العريب يف كل املجاالت (االجتامعية ،والتنموية،
والغذائية ،والبيئية) ،واخرتقت نسيج املدن وأحياءها الشعبية التي كانت مرسح االحتجاجات الكربى.
ما لدى الثائرين
خالل املوجة الثانية من الربيع العريب ،برزت ظاهرة جديدة الفتة لالنتباه ،تعكس وعيًا أكرث تقد ً
جا أكرب يف استخالص بعض دروس املوجة األوىل ،سواء من جانب الثائرين ضد
بأصول ظاهرة االستبداد ،ونض ً
االستبداد أم من جانب ممثليه :لقد أضيفت إىل مطالب العدالة يف توزيع الرثوة والقطع مع الفساد واحتكار
السلطة عناوين جديدة واضحة ،تتمثل يف رفض التصنيفات الذهنية السياسية والثقافية التي تستخدم العرق
واملذهب والطائفة والقرابة يف متثّل املرتكزات االجتامعية للسلطة بصفة عامة ،وتبني عليها مفهومها
حا لبناء السلطة والقوة وتوزيع االستحقاقات املعنوية واملادية
للرشعية السياسية ،وتجعل منها مفتا ً
(لبنان ،والعراق) .ومن املثري أن هذا التحول النوعي يف تفكيك آليات االستبداد قد أدى إىل نوع من الكبت
السيايس ،أو من اإلمساك الظاهري ،من جانب بعض النظم السياسية موضوع الثورة ،عن استخدام مثل هذه
التصنيفات إلحداث انقسامات يف صفوف املتظاهرين؛ ما جعل الحراك الجزائري ،عىل سبيل املثال ،يحتفظ
بتامسكه طوال قرابة سنة كاملة من املظاهرات األسبوعية من دون تفكك ،والحراك السوداين يحافظ عىل
وحدته إىل الحد الذي ساعده ،جزئيًا عىل األقل ،عىل إسقاط النظام الذي حكمه حواىل ثالثني سنة .بل هناك
رمبا ما هو أهم :لقد قبلت بعض حركات هذه املوجة التنوع املجتمعي الذي كانت النظم االستبدادية ترفض
االعرتاف به أو تتلكأ يف ذلك ،رغم استخدامها السيايس له ،ال بوصفه عنرص تفرقة ،بل عنرص ثراء للوحدة
الرضورية ملقاومة االستبداد الجاثم عىل الجميع (الحالة الجزائرية ،ورمبا اللبنانية والعراقية ،وكذلك التوجه
العام للفكر السيايس يف املغرب).
وعت مداخل البحث يف أسباب موجة الربيع العريب األوىل ومسبباتها ،فجرى استخدام مفاهيم/
معرفيًا ،تن ّ
فرضيات الطبقة الوسطى ،والطفرة الدميوغرافية الشبابية ،واملجتمع املدين ،وشبكات التواصل االجتامعي،
وأساليب املقاومة اليومية غري املرئية (والقامئات الببليوغرافية يف ذلك طويلة) ،لتفسري هذه الظاهرة
وفهمها ،مع الرتكيز عىل فشل مناويل التنمية والحكم .لكن األبعاد الثقافية  -السياسية العميقة التي سمح
لها السياق الجديد بالتبلور ،ببطء وبيشء من الغموض ،مل تح َ
ظ باالهتامم الذي تستحقه ،إىل أن سحبها إىل
واجهة األحداث املتظاهرون أنفسهم .ومن املهم مالحظة أن هذا التطور رافقه تطور يف األدبيات العربية
التي بدأت بإعادة النظر جديًا يف األسس املتخيلة للتصنيفات الذهنية السياسية والهوياتية وتجسداتها
املؤسساتية والبنيوية ،تلك التي بنت عليها املراكز البحثية العاملية تحليالتها للحالة «الرشق أوسطية».
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محاور الندوة
تخصص دورية عمران ندوتها لسنة  2023للخوض يف مجمل أسئلة هذا البعد الشائك واملعقد ،ذي الدالالت
السوسيولوجية واألنرثوبولوجية العميقة ،يف املسارات املتعرجة والاليقينية لثورات الربيع العريب ،وتأمل
من املشاركني فيها طرح قضايا ميكن جمعها ،من دون أن يكون ذلك حرصيًا ،يف املحاور البحثية التالية ،مع
تشجيع خاص عىل البحوث املقارنة يف الزمان واملكان:
•األصول االجتامعية للحراك الثوري يف موجة الربيع العريب الثانية.
•سوسيولوجيا مطالب الحراك الثوري وشعاراته يف هذه املوجة.
•أسئلة الطائفة واملذهب والعرق والقرابة يف موجة الربيع العريب الثانية.
•وسائل التواصل االجتامعي والتفاعل األفقي خارج الهرميات «التقليدية».
•إبستيمولوجيا عالقة املعرفة بالحراك الثوري والسلطة.
•موجة الربيع العريب الثانية والتدخل الدويل.
•موجة الربيع العريب الثانية يف سياق النزاعات الدولية الراهنة.
•موجتا الربيع العريب األوىل والثانية :أوجه التشابه واالختالف.
•أسئلة التنظيم يف املوجة الثانية من الربيع العريب.
•قراءة جندرية للموجة الثانية من الربيع العريب.
تبقى الدورية مفتوحة أيضً ا عىل كل املقرتحات التي تندرج يف إطار اإلجابة عن األسئلة التي تطرحها اإلشكالية
العامة لهذه الورقة الخلفية للندوة.

نواظم املشاركة يف الندوة
ٍ
موعد
•تستقبل هيئة تحرير دورية عمران املقرتحات البحثية ( 500-250كلمة) للمشاركة يف الندوة يف
أقصاه  20أيلول /سبتمرب  ،2022عىل أن يشمل املقرتح عنوان البحث وإشكاليته األساسية ومنهجيته
املتّبعة.
•يُرسل املقرتح البحثي مع نسخة من السرية العلمية عرب الربيد اإللكرتوينomran@dohainstitute.org:
•ت ُقبل األوراق األصيلة فحسب ،أي تلك التي مل يسبق لها أن نُرشت أو قُبلت للتحكيم والنرش.
•تستقبل عمران البحوث الكاملة ( 10000-6000كلمة) التي وافقت عىل مقرتحاتها امللتزمة مبواصفات
ٍ
موعد أقصاه
البحث الشكلية واملوضوعية التي يعتمدها املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،يف
 30كانون الثاين /يناير .2023
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ة للتحكيم ،وال تعني املوافقة عىل املقرتح البحثي موافق ً
•تخضع البحوث املنجزة كاف ً
ة تلقائية عىل
مشاركة البحث يف حال مل يق ّر التحكيم العلمي الورقة البحثية كامل ً
ة بعد إنجازها.
•يتوىل املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات تغطية نفقات االنتقال واإلقامة للباحثات والباحثني الذين
قُبلت بحوثهم للمشاركة يف الندوة ،وال مينح أي مكافأة عن أي بحث يُقدّم يف الندوة .وتنرش األوراق
املقبولة بعد تحكيمها باسم أصحابها يف دوريات املركز و /أو يف كتاب الندوة.
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