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كلمة رئي�س موؤ�ّس�سة الفكر العربّي
يسـّر »مؤّسسـة الفكـر العربـّي« أن تقـّدم للعـام السـابع علـى التوالـي تقريرهـا العربـي للتنميـة الثقافيـة، 
انطالقـاً مـن أهـداف المؤّسسـة الثابتـة التـي أعلّناهـا في مسـتهّل إنشـائها، وفي مقّدمهـا االنفتاح علـى العلوم 
والمعـارف وتنميـة االعتـزاز بثوابـت األّمـة، وهـي أهـداٌف تحتـاج اليـوم، أكثـر مـن أّي وقـٍت مضـى، إلـى 
التشـّبث بهـا، والعمـل بمقتضاهـا، وتفعيلهـا بهّمـة وتصميم حّي، وذلـك في ضوء الواقع الذي يعيشـه العرب 
منـذ مـا ينيـف علـى أربـع سـنوات. وال ريـب أّن األحداث المأسـوّية التي تلـّم بوطننا العربي هـي مدعاة إلى 

اسـتنهاض الِهمـم لتـدارك األخطـار الفادحـة الناجمة عنها. 

تتها،  دت مسـار أحداثه وشـتَّ إّن العواصـف الدولّيـة واإلقليمّيـة التـي هّبت على بلدان »الربيع العربي« بدَّ
إالّ أّنـه ال يمكـن تجاهـل الُمكتسـبات التـي أضافتهـا هـذه األحـداث إلـى وعـي النـاس، أو اسـتبطنتها فـي 
الوعيهـم، كمـا ال يمكـن االسـتهانة بهـذه الُمكتسـبات؛ فالتاريـخ ال يعـود إلى الـوراء، وكّل خطـوة إلى األمام 

فـي اتجـاه المسـتقبل هـي مكسـٌب وإنجاز. 

وألّن »مؤّسسـة الفكـر العربـّي« تؤمـن بـأّن ليـس هنـاك أسـمى مـن العمـل علـى خدمـة قضايـا األّمـة 
ومسـتقبلها - وهـي الغايـُة التـي تصبـو إليهـا مبادرة التضامـن بين الفكر والمـال التي قامت عليها المؤّسسـة - 
يّتضـح اآلن أنـه ال يوجـد مـا هـو أكثر أهمّيـًة وضرورًة وإلحاحاً اليوم، وقد بات مسـتقبل العرب هو مصيرهم 

بالـذات، مـن العكـوف علـى دراسـة األوضـاع الناِشـئة عن تحـّوالت أحـداث »الربيـع العربي«. 

انطالقـاً مـن الغايـة الجليلـة هـذه، ومـن خطـورة هذه األوضـاع وضرورة التسـلُّح بفهـم تعقيداتها، كي ال 
تأخـذ باألّمـة إلـى مهـاوي التجزئـة والتفتُّـت، ولكـي ُيسـِهم ذلـك الَفهم فـي دفع ُعقالِئهـا في اّتجـاه تحقيق حلم 
الوحـدة الممتـّد علـى مـدى القـرن الفائـت، حرصـت »المؤّسسـة« علـى أن يكـون تقريرهـا السـابع للتنميـة 
ـر فـي  سـاً لمعضـالت »الربيـع العربـي«، وقـد انبـرى لمعالجتهـا، بتفكيكهـا وتحليلهـا والتبصُّ الثقافيـة مكرَّ
مآالتهـا، لفيـٌف مـن البّحاثـة والمفّكريـن العـرب، أولـي الخبـرة واالختصـاص فـي مختلف معـارج »الربيع 

العربـّي« ومجاالتـه وميادينه. 

فتحّيًة لجميع الذين أسـهموا في إنجاز »أربع سـنوات من الربيع العربي«، مفّكرين وخبراء وأكاديمّيين 
وهيئـة استشـارّيين، مـن داخـل »المؤّسسـة« وخارجهـا، وعامليـن فيهـا، آمليـن أن يكـون هـذا التقريـر لُبنًة 
فـي جسـر التواصـل بيـن »مؤّسسـة الفكر العربّي« وصّنـاع القرار العـرب، كما بين »المؤّسسـة« وقّرائها 

ومتابعيهـا، لمـا فيـه خير هـذا الوطن العربـي الكبير. 
خالد الفي�سل





»العـرب بيـن مآسـي الحاضـر وأحـام التغييـر: أربع سـنوات من الربيـع العربّي«، هو عنـوان التقرير 
السـابع مـن سلسـلة »تقاريـر التنميـة الثقافيـة« التـي َدأبـت مؤّسسـة الفكـر العربـّي علـى إصدارهـا سـنوياً، 
والتـي غّطـت فـي األعـوام الماضيـة جوانـب مختلفـة مـن الثقافـة العربّيـة، بـدءاً بأوضـاع التعليـم، وحركـة 
الترجمـة والنشـر، وملّفـات المعلوماتّيـة، واإلعالم...، وليس انتهـاًء باقتصاد المعرفـة، ومعطيات التوظيف 
وسـوق العمـل.... وقـد يبـدو للقـارئ أّن موضـوع »الربيـع العربـّي« بعيٌد إلى حـدٍّ ما عن روحّيـة التقارير 
السـابقة، وأّن ماّدتـه أقـرب إلـى السياسـة منها إلـى الثقافة. غيـر أّن الحقيقة التي ُيظهرهـا مضمون التقرير، 
هي أّن المسـألَة الثقافّية حاضرةٌ بقّوٍة في مقاربة هذا الموضوع، سـواء ألبسـت لبوسـاً سياسـّياً أم اسـتراتيجّياً 

أم اقتصادّيـاً أم فكرّيـاً أم فّنّيـاً أم أدبّياً.

في المسّوغات
أّمـا اختيـار هـذا الموضـوع بالـذات، فمرّده إلى أّن مؤّسسـة الفكر العربّي آلت على نفسـها، منذ إنشـائها، 
أن تكـون قطبـاً لنقـل المعرفـة ونقدهـا وتوليدهـا ونشـرها، وأداًة إلثـارة الوعـي بالقضايا المصيرّيـة الكبرى 
التـي تعيشـها مجتمعاُتنـا ودولُنـا. وفـي الواقـع، عاشـت المنطقـُة العربّيـُة كلّهـا منـذ الرابـع عشـر مـن شـهر 
ينايـر )كانـون الثانـي( 2011، تاريـخ مغـادرة الرئيـس السـابق زين العابديـن بن علي تونس، أحداثاً جسـاماً 
وتحـّوالٍت عميقـة، لـم يشـهد العالـم العربـّي مثيـالً لها في تاريخه الحديث. وباسـتثناء سـوريا التـي تعاني ما 
تعانيـه، تهـاوت أربعـة أنظمـة، بـدءاً مـن تونـس فمصـر ثـّم اليمـن فليبيـا، تحت صرخـات الجمـوع الهادرة 
كأمـواج البحـر، صرخـات لـم تـكّل الحناجـر التـي أطلقتهـا عـن المنـاداة بمطلب واحد شـّكل أولوّيـة مطلقة: 
»الشـعب يريـد إسـقاط النظـام!« وبقـدر مـا جّيشـت هذه األحـداُث حمـاَس شـعوب المنطقة، وفتحـت أمامها 
أبـواب األمـل علـى مصاريعهـا، ارتسـمت كذلـك علـى طريقهـا مسـاراٌت مخيِّبة حّولـت »الربيـع العربّي« 

إلـى »خريـف«، بـل إلى مأسـاٍة عاصفـٍة ومظلمـٍة ودامية.  

هـذا الحـدث الجلـل، َشـَغل، ولّمـا يزل، العالم بأسـره، فأقبل الباحثون والمفّكـرون والخبراء من كّل حدٍب 
وصـوب، فـي مشـارق األرض ومغاربهـا، وعلـى اختـالف تخّصصاتهـم وتوّجهاتهـم ومجـاالت اهتمامهم، 
يدرسـون هذه الظاهرة وتطّوراتها، والسـّيما بعدما أسـفرت األحداث، في ظّل التحّوالت اإلقليمّية والدولّية، 

عـن انحرافـات خطيـرة تنـذر كلّها بمسـتقبٍل قاتٍم قـد يطاول الوجوَد العربّي نفَسـه. 

في دواعي هذا التقرير وم�سامينه ومراميه
اأ. د. هرني الَعويط 

املدير العام ملوؤ�ّس�سة الفكر العربي



فكيـف والحالـة هـذه ال تـرى مؤّسسـُة الفكـر العربـي أّن مـن واجبهـا القيـام بمراجعـٍة نقدّيـٍة شـاملة لهـذه 
الظاهرة االسـتثنائّية، وهي المعنّيُة إلى أبعد الحدود بأوضاع الدول العربّية وأحوال شـعوبها، والسـاعيُة دوماً 
إلـى البحـث عـن أنجـع السـبل التي تمّكنها مـن التصّدي للتحّديـات الكبرى التـي تواجهها، والملتزمـُة بالتوعية 

علـى مـا يرّتبـه علينـا جميعـاً، حّكامـاً ومواطنيـن، بناُء المسـتقبل الـذي نطمح إليه مـن تبعاٍت ومسـؤولّيات؟

في بنية التقرير وأبوابه
جعلنـا هـذا التقريـر مـن سـّتِة أبـواٍب مسـتقلّة، لكّنهـا متكاملـة. وال يتجلّى اسـتقاللها فـي الحّريـة المعطاة 
للقـارئ للشـروع فـي قـراءة البـاب الـذي يختـاره مـن غيـر أن يكون مضطـّراً إلى احتـرام تسلسـل األبواب 
فحسـب، بـل أيضـاً لالقتصـار علـى مطالعـة واحـٍد أو أكثـر مـن هـذه األبـواب مـن غيـر أن يكـون ملَزمـاً 
بمطالعِتهـا كلّهـا. ال بـل يمكنـه أن يقـّرر، فـي ضـوء اهتماماتـه، االكتفـاء بقـراءة بحـٍث واحـٍد مـن األبحـاث 
التـي يتضّمنهـا هـذا البـاب أو ذاك. ومـن زاويـة النظـر هـذه، يبـدو »التقريـُر العربـيُّ السـابع للتنميـة 
الثقافّيـة« وكأّنـه مجموعـٌة مـن التقاريـر التـي يـوازي عدُدهـا عـدَد الكّتـاب المشـاركين فيـه. لكّن مـا تتمّتع 
بـه األبـواُب واألبحـاُث مـن اسـتقاللّيٍة ذاتّيـٍة ال ُيلغـي مـا بينها مـن ترابٍط وتكامـٍل يحّثان الراغـَب في تكويِن 

فكـرٍة شـاملة عـن ظاهـرة »الربيـع العربـّي« علـى قـراءة التقريـر بكامله. 

يتيـح البـاب األّول مـن التقريـر، بقراءتـه لألحـداث فـي كلِّ بلـٍد مـن بلـدان »الربيـع العربـّي« )تونـس، 
مصـر، ليبيـا، اليمـن، سـوريا(، اإلطاللـة علـى المشـكالت البنيوّيـة التـي تواجههـا هـذه البلـدان وخلفّياتهـا 
الثقافّيـة: االسـتبداد، والديكتاتورّيـة، والفسـاد، والفقـر، والبطالـة، والقمـع، والطائفّيـة، والمذهبّية..إلـخ. فلقـد 
أجمعـت األبحـاث التـي تضّمنهـا هـذا الباب علـى أّن هذه المشـكالت أو بعضها، التي كانـت حاضرًة بدرجٍة 
أو بأخـرى فـي هـذا البلـد أو ذاك مـن بلـدان »الربيـع العربـّي«، لم تكـن معزولـًة البّتَة عن إطارهـا الثقاقي. 

أّمـا البـاب الثانـي الـذي قـرأ هـذا »الربيـع« قـراءًة أفقّيـة، فقـد وازن فيهـا بيـن القـراءات القطاعّيـة، من 
مجتمعّيـة وقانونّيـة واقتصادّيـة وتكنولوجّيـة وعسـكرّية وسياسـّية...، والقـراءات المعرفّيـة المتخّصصـة، 
مـن أنثروبولوجّيـة وسوسـيولوجّية وفلسـفّية ودينّيـة، فأتـاح الكشـف ال عـن الموروثـات التـي تحملهـا بلدان 
»الربيـع« فحسـب، بـل عـن موروثاتنـا كعـرب، القديـم منهـا والجديـد، تلـك المتلّبسـة بالثقافـة والتـراث، 
أو تلـك المتداخلـة بالحداثـة ومـا بعدهـا. فالتقـت مضاميـن هـذا البـاب تـارًة، أو تقاطعـت تـارًة أخـرى، أو 
افتـرق بعُضهـا عـن اآلخـر طـوراً، فـي مـا يخـّص »ثـورات الربيـع العربـّي«: سـواء لجهـة التسـمية )هل 
شـهدت البلـدان المعنّيـة ثـوراٍت أم انتقاضـاٍت...؛ وهـل مـا جـرى هـو ربيـع حّقـاً أم خريف؟...إلـخ(، أم 
لجهـة األسـباب)ما هـو دور البطالـة، والوضـع االقتصادي ككّل، ووسـائل التواصل االجتماعي، والشـباب، 
والمرأة...فـي مـا جـرى؟ وهـل ثّمة مؤامرة حيكت اسـتكماالً لمشـروع المحافظين الجـدد األميركّيين وإدارة 
الرئيـس بـوش االبـن فـي مـا ُعرف بمشـروع »الشـرق األوسـط الكبيـر«؟ وهل كانـت األحـداُث ُمفاِجئًة أو 
ُمتوقََّعـًة؟ إلـخ...(، أم لجهـة المنطلقـات النظرّية والمنهجّيـة لقراءة األحداث )قراءة عقالنّيـة، أو اجتماعّية، 



أو اقتصادّيـة، أو باالسـتناد إلـى حتمّيـة تاريخّيـة، أو سـواها مـن المقاربـات والقـراءات(. 

ـص البابـان الثالـث والرابـع لألبحاث التي تستشـرف مآالت هـذا »الربيع« وتتبّصـر في تحّوالته  وُخصِّ
المسـتقبلّية، وفـي انعكاسـاته علـى دول مجلـس التعـاون الخليجـي. فعلـى اختـالف التوّجهـات السياسـّية 
واأليديولوجّيـة لألبحـاث التـي يتضّمنانهـا، خلُـص البابـان هـذان إلـى أن ثـورات »الربيـع العربـّي«، التـي 
شـارف بعضهـا نهايـة المرحلـة األولـى، وبـدأ بعضهـا اآلخـر بالمرحلـة الثانيـة، هـي، وبغـّض النظـر عـن 
مواقفنـا منهـا، دروٌس أو دعـوةٌ لنـا لـدرء المخاطـر، فـي مرحلـة ينتشـر فيهـا اإلرهـاب في المنطقـة، ويبلغ 
أعلـى درجـات العنـف والوحشـّية. ولئـن كانـت دول مجلس التعاون قـد بادرت إلى إصالحات لتنأى بنفسـها 
عـن تداعيـات هـذه الثـورات، فألّنهـا أدركـت أّن مـن شـأن تأجيل العمـل على مقّومـات النهضـة العربّية أن 
يسـمح ألحـالم برنـارد لويـس وبرنـار هنـري ليفـي ومخّططاتهمـا بـأن تشـّق دربهـا إلـى التحقيـق، وألّنهـا 
أدركـت أيضـاً أّن جنـوح اإليديولوجيـا الدينّيـة المتشـّددة نحو المزيد مـن التصلّب لن يحمـَل بالتأكيد أّي خير 

لهـا ولمجتمعاتهـا ومواطنيها.

ويتبّيـن أيضـاً لقـارئ البابيـن الثالـث والرابـع أّن هـذا الوعـي ال يقتصـر علـى دول مجلـس التعـاون 
الخليجـي، بـل يعـّم  سـائر الـدول العربّيـة التي باتـت مدعّوة إلى االلتزام بمبادئ الحكم الرشـيد وإلى السـعي 
الجـاّد لبنـاء الدولـة الحديثـة القائمـة على أسـس المواطنـة والديمقراطّيـة. وهنا تحديـداً، يتجلّى البعـد الثقافي 

لثـورات »الربيـع«، مـن حيـث دورهـا فـي ارتفـاع منسـوب الوعـي بضـرورة التغيير.

هـذه األبـواب األربعـة، والتـي تراوحـت مضامينهـا بيـن التوصيـف والتحليـل واالستشـراف لظاهـرٍة 
للعـرب بأسـرهم، هـذه األبـواب األربعـة، بثـراء مضامينهـا وتنّوعهـا، جـاءت  تاريخيـاً  شـّكلت مفصـالً 
بمثابـة التمهيـد لمـا حملـه مـن بعدهـا البابـان الخامـس والسـادس. فقـد احتـوى هـذان البابان علـى األبحاث 
والدراسـات التـي تناولـت »الربيـع العربّي« في مـرآة الخارج اإلقليمـي )تركيا، إيران، إسـرائيل( والدولي 
)الواليـات المتحـدة، روسـيا، بريطانيـا، فرنسـا، ألمانيـا، اليابـان، الهنـد( ومـا ظهـر فـي اإلعـالم وُنشـر في 
الصحافـة علـى أنواعهـا، وفـي المجـاّلت األكاديمّيـة، ومـا صـدر مـن كتٍب عن دور النشـر، ومن دراسـاٍت 
عـن مراكـز البحـوث، سـواء العربّيـة منهـا أو األجنبّيـة، ومـا أُنِتج من أعمـاٍل توثيقّيـة وتحليلّية. هـذا النتاُج 
الغزيـُر والمتنـّوُع شـّكل مـادًة ثرّيـًة لبيبليوغرافيـا موّسـعة، راِصـدة وشـارحة ألهـّم األعمـال الفكرّيـة التـي 
صـدرت باللغـات الثـالث العربّيـة والفرنسـّية واإلنجليزّيـة، هذا فضالً عـن قراءة معّمقة فـي النتاجات الفّنية 
واألدبّيـة المرتبطـة بـ»الربيـع العربـّي«، سـواء مـن خالل الرواية، أو الشـعر، أو المسـرح، أو السـينما، أو 

فـّن الغرافيتـي، أو الشـعار السياسـّي، أو الموسـيقى.

»الربيع العربّي« في مرآة الوعي
لقـد طـرح ترابـط أبـواب »التقريـر العربـّي السـابع للتنميـة الثقافّيـة« وتكاملهـا، علـى الرغـم مـن 
االسـتقاللّية الباديـة لـكّل بـاب، أسـئلة كثيـرة صـّب كّل واحـد منهـا فـي مجرى التقريـر بكاملـه. وتولّدت من 



هـذه األسـئلة  خالصـاٌت تؤّكـد هـذا الترابـط. فلئـن بّينـت قـراءة النتـاج الفكـري لظاهـرة »الربيـع العربّي« 
مثـالً، تحـّول موضوعـات الكتابـة عـن هـذا »الربيـع العربـّي« بوصفـه ثـورًة، إلـى الكتابـة عنـه بوصفـه 
سـاحة صراعـاٍت وحـروٍب طغـت عليهـا مصالـح الـدول الخارجّية، فإّن قـراءة »الربيع العربـّي« في مرآة 
الخـارج اإلقليمـي والدولـي تتصـادى مـع تلـك القـراءة، وذلك حيـن يظهر أن الغـرب ليس كتلًة واحـدًة، ألّن 
ثّمـة مفّكريـن وفالسـفة وعلمـاء اجتمـاع وسياسـة غربّيين عملوا فـي نصوصهم على تعرية خطـاب الهيمنة 
سـة فـي نصـوص كبـار المحلّليـن  الغربّيـة، فـي حيـن أّن ثّمـة نظـرة مغايـرة استشـراقّية واسـتعالئّية، مكرَّ
االسـتراتيجّيين فـي الدوائـر الغربيـة الرسـمّية ومراكز بحوثها تلتقـي بخطابات الشـخصّيات اليهودّية النافذة 

فـي الـدول الغربّيـة، األكثـر تأييـداً وخدمـًة للكيـان الصهيونـي من اإلسـرائيلّيين أنفسـهم. 

العربّيـة لمعانـي  المفّكـرون والكّتـاب فـي قـراءة االنتفاضـاِت والثـوراِت  التـي طرحهـا  أّمـا األسـئلة 
الديموقراطّيـة والتحـّول الديموقراطـّي وتـداول السـلطة والعدالـة االجتماعّيـة والكرامـة اإلنسـانّية وحّريـة 
الفكـر واالعتقـاد، والعبـور نحـو فضـاء سياسـّي واجتماعـّي وفكرّي يحترم حقـوق الفرد والجماعة ويرّسـخ 
مفهـوم المواطنـة ومدنّيـة الدولـة...، فقـد وجـدت مثـالً مـا يقابلهـا فـي قـراءات النتـاج الفكـري الخالـص 
لـ»الربيـع العربـّي«، بقـدر مـا وجـدت مـا يقابلهـا أو مـا يوازيهـا فـي النتـاج الفّنـي. فحيـن بّيـن فيلـم سـمير 
عبـد هللا »Gaza- strophe« الصـادر فـي العـام 2011 - علـى سـبيل المثـال ال الحصـر- كيف أّن »وسـائل 
اإلعـالم الغربّيـة تنقـل روايـات ُمغِرضـة، وغيـر دقيقـة، عّمـا يجـري فـي بالدنا«، لـم تكن تعريـة الخطاب 
االستشـراقي فـي هـذه المـاّدة الفّنيـة ببعيـدة عن القـراءات والتحليالت األخرى فـي أبواب التقريـر المختلفة، 
التـي مّثلـت رّداً علـى التحليـل الثقافي االستشـراقي الـذي يعتبر الصراعـات في المنطقـة العربّية صراعات 
قائمـة علـى الهوّيـة والديـن العـرق، فـي إطـار تغييـٍب ممنهـٍج لآلليـات التـي تحـّول الصـراع السياسـي إلى 
صـراع بيـن هوّيـات وحضـارات وأعـراق وديانـات. فـي حيـن أّن كّل مسـألة مـن هـذه المسـائل تتحّكـم بها 
عوامـل سياسـّية واقتصادّيـة وجيوسياسـّية وتاريخّيـة عـّدة، غالبـاً مـا يجـري تجاهلهـا. ولعّل الخيـط الجامع 
بيـن أبـواب التقريـر كلِّهـا يتمّثـل أيضـاً فـي اإلجمـاع علـى خالصـٍة أساسـّيٍة مفادهـا أن ثـورات »الربيـع 
العربـّي«، وعلـى اختـالف تجلّياتهـا الفكرّيـة والفّنيـة، ال بـّد لهـا أن تجتـاز النفـق المظلـم الـذي غرقت فيه، 
ألّن »الربيـع العربـي« شـّكل انعطافـًة نوعّيـًة تخّولنـا االعتقـاد أّن أحـوال العالـم العربـّي لـن تعـوَد بعـده 

وبفضلـه إلـى مـا كانـت عليه سـابقاً. 

في أهداف التقرير ومآالته
يجـيء هـذا التقريـر فـي نهايـة المطـاف، اسـتكماالً لتقاريـر مؤّسسـة الفكـر العربـّي السـّتة السـابقة فـي 
رصـد مكامـن الخلـل فـي الِبنـى الثقافّيـة العربّيـة، وتسـليط الضـوء علـى الوقائـع والظواهـر والمعطيـات 

اإليجابّيـة التـي مـن شـأنها إعـادة تصويـب الـرؤى فـي القضايـا المصيرّيـة التـي تواجههـا أوطاُننـا. 

وغنـيٌّ عـن البيـان أّن هـذا التقريـر ال يّدعـي أّن مـا اشـتمل عليه من أبحاٍث يشـّكل إحاطًة وافيـًة بظاهرِة 
»الربيـع العربـّي«، سـواء علـى صعيـد تحـّري أسـبابها ودواعيهـا ومنطلقاتهـا، أو لجهـة عـرض أحداثهـا 



ومسـاراتها وتطّوراتهـا، أو فـي السـعي إلـى اسـتخالص نتائجهـا واسـتجالء مآالتهـا. وهو ال يّدعـي أّنه قّدم 
األجوبـَة القاطعـَة والشـافيَة عـن األسـئلة والتسـاؤالت الجّمـة التـي طرحهـا، وال باألحـرى عن تلـك التي ال 
بـّد لـه أن يثيرهـا لـدى قّرائـه. وكيـف يسـعه ذلـك فـي بضـِع مئاٍت مـن الصفحات، وقـد عجزت عـن تحقيقه 
مئـاُت المؤلّفـات باللغـات العربّيـة والفرنسـّية واإلنكليزّيـة التـي يفتخـر بأّنـه أّول َمـن قـام برصدهـا وبإعداد 
قائمـة بيبليوغرافّيـة بهـا، وبالتعريـف بإيجـاٍز بمحتـوى كّل واحـٍد منهـا فـي بابـه السـادس األخيـر؟ بل كيف 
يسـعه أن يـورَد القـوَل الفصـل فـي ظاهـرٍة يرى الكثيرون أّنها مـا زالت في بداياتهـا، وأّن فصوَلها لم تكتمل 
بعـد، وأّن موجاتهـا االرتدادّيـة ستسـتمّر طويـالً؟ وكيـف يسـعه علـى كّل حـال الحسـم في شـأن قضايـا تحّتم 

طبيعُتهـا وتفاعالُتهـا وتداعياُتهـا أن يبقـى النقاش حولهـا مفتوحاً؟

غيـر أّن مـن أبـرز الخصائـص التـي يمتـاز بهـا هـذا التقريـر عـن غيـره مـن اإلصـدارات الكثيـرة التـي 
تناولـت »الربيـع العربـّي«، نجاحـه فـي جمـع مـا يتعلّق بمجمـل عناصِر هـذا »الربيع«  وجوانِبـه المختلفة 
فـي ملـفٍّ واحـٍد. ويمكننـا الجـزم أّن مـا مـن وثيقـٍة نشـرّيٍة واحـدٍة، أعربّيـًة كانـت أم أجنبّيـًة، قـد أحاطـت 
بالموضوع على هذه الصورة من التنّوع والشـمول حتى اآلن. ويسـتطيع واحُدنا وهو يسـتعرض فهرسـت 
المحتويـات أن يتبّيـَن هـذا المنحى البانورامّي الذي َيسـم التقريَر بميسـِمه الطاغـي، فضالً عن تنّوع مجاالت 
االختصـاص لـدى الُنخبـِة مـن الكّتـاب الذيـن تّم اسـتقطاُبهم للمسـاهمة فيه، وقـد روعي فـي اختيارهم معياُر 
الكفـاءة، والرصانـة العلمّيـة، وتعـّدُد مذاهِبهـم الفكرّيـِة، فضـالً عـن توّزعهم علـى مختلف البلـدان العربّية. 

ويجـيء التقريـر أيضـاً محّمـالً بآمـال المؤّسسـة بـأن يغـدَو مرجعـاً ومنهـالً لـكلِّ المعنّييـن فـي عالمنـا 
العربـّي وخارجـه، بـدءاً مـن أصحاب القرار السياسـّي، مـروراً بالكّتـاب والباحثين والمثّقفيـن واألكاديمّيين 

واإلعالمّييـن، وصـوالً إلـى شـرائح الطلبـة، بـل إلـى المهتّميـن كاّفـًة بحاضـِر العالـم العربـّي ومسـتقبلِه.
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»ربيع تونس«: التأرجح 
بين األمل والخوف

تونس: الموقع والسياق
تونـس بلـد صغيـر، يحتـّل موقعـاً اسـتراتيجياً جعل منه 
أرض تواصل بين المشـرق والمغرب للوطن العربي، 
ويعتبـر أحـد المفاصـل األساسـية الرابطـة بيـن أوروبا 
وإفريقيـا، وكذلـك جسـراً ممتـّداً نحـو الجهـات األربـع 
فـي قلـب جنوب البحر األبيض المتوّسـط. وبسـبب هذا 
الموقع كانت تونس، وال تزال، حاضرة باسـتمرار في 
تاريـخ المنطقـة، كما بقيت منذ سـّتة آالف سـنة عرضًة 
للهيمنـة مـن قبل إمبراطوريـات قديمة أو صاعدة، وهو 
مـا سـاعد علـى نحت شـخصية شـعبها، وأعطـى أهمية 
كبـرى لنخبهـا التـي كانـت باسـتمرار صاحبـة األدوار 

الرئيسـة فـي صنع األحـداث، أو فـي توجيهها. 
نجـح الزعيـم بورقيبـة فـي بنـاء الدولـة الوطنيـة علـى 
أنقـاض النظـام الملكـي السـابق، لكـّن ذلـك ال يعنـي أنـه 
قـد وجـد البـاد بـا تاريـخ، أو مـن دون بنيـة سياسـية 
واجتماعيـة مثلمـا كان الرئيـس يفتـرض1. فالدولـة فـي 
تونـس لهـا عمـق تاريخـي معـروف، كمـا لهـا حركـة 
أكثـر  يتجـاوز عمرهـا  توّجـه تحديثـي  إصاحيـة ذات 

ــام بصهرهــم  ــراد فق ــس ذّرات مــن األف ــه وجــد تون ــة أن ــب بورقيب 1 زعــم الحبي
ــى أمــة.  وحّولهــم إل

تراكمـات  وّفـر  مـا  وهـو  القـرن،  ونصـف  قـرن  مـن 
ثريـة مّكنـت مـن تحّقـق بعض شـروط النجاح لمشـروع 
الدولـة الحديثـة. لكـن هـذه الدولة ُولـدت مصابة بمرض 
التشـخيص المفـرط لمؤّسسـها، الـذي لـم يفّكـر كثيراً في 
مسـتقبلها بعـد أن يفـارق الحيـاة عندمـا قـّرر التنصيـص 
فـي الدسـتور علـى أن تكـون رئاسـته مدى الحيـاة، وهو 
مـا أوقع الباد في سلسـلة من األزمـات، أّدت إلى إبعاده 
عـن الحكـم، وتولّـي الجنـرال بـن علي السـلطة على إثر 
انقـاب أبيـض. ومع هـذا األخير تعاظم الحكـم الفردي، 
واسـتمّر احتـكار سـاكن قصـر قرطـاج كّل القـرارات، 
وهـو مـا عّمق الفـوارق االجتماعية، وولّد لدى الشـرائح 
باالضطهـاد  اإلحسـاس  المهَمَلـة  والمناطـق  شـة  المهمَّ
واالسـتغال، ودفـع بالنخب الُمبَعدة عـن مراكز صناعة 
السياسـات إلـى تشـجيع حالـة التمـّرد واالحتجـاج، وقـد 
تسـبَّب هـذا الواقـع أخيـراً فـي انهيـار الحكـم الفـردي، 
حـول  الفـراغ  عّمقـت  التـي  الجشـعة  األسـرة  وهيمنـة 
السـلطة، وخّربت أسـس االسـتقرار السياسـي الذي كان 
في مرحلة بن علي قائماً على حسـاب الحّريات وحقوق 
اإلنسـان والمشـاركة الشـعبية. فالتحالـف الـذي قام حول 
بـن علـي، ضّم األجهـزة األمنية، وطبقـة رجال األعمال 

مــع نشــر هــذه الورقــة، تكــون تونــس قــد قاربــت الذكــرى الرابعــة لثورتهــا التــي غّيــرت المشــهد السياســي 
ــي  ــدول الت ــة برّمتهــا، وبخاصــة ال ــى المنطق ــر عل ــر الكبي ــي كان لهــا األث ــاً، والت ــاً وإقليمي واالجتماعــي محّلي

ــرت بهــا، وقامــت هــي أيضــاً بالتخّلــص مــن رؤســائها الســابقين. تأّث
عاشــت البــاد منــذ الرابــع عشــر مــن شــهر يناير)كانــون الثانــي( 2011 ، تاريــخ مغــادرة الرئيــس الســابق 
زيــن العابديــن بــن علــي تونــس، أحداثــاً كبــرى، ســيكون لهــا تداعيــات عميقــة علــى التونســّيين، كمــا  فتحــت 
المجــال أمــام تحّديــات غيــر مســبوقة فــي تاريخهــم المعاصــر. وهــو مــا ســيتّم رصــده فــي هــذه الورقــة التــي 
ــي  ــن ف ــن المختّصي ــن والمراقبي ــزال، الباحثي ــغلت، وال ت ــي ش ــة، الت ــذه التجرب ــح ه ــد مام ــى تحدي ــي إل ترم
شــؤون المنطقــة العربيــة، بخاصــة أن هــذه التجربــة أصبحــت أشــبه بســفينة صغيــرة تســبح فــي محيــط إقليمــي 
هائــج، وال ُيعــرف مــدى قدرتهــا علــى الصمــود وعلــى الوصــول إلــى بــّر األمــان مــن دون أن تحّطمهــا هــذه 

األمــواج المتاطمــة، والُمنــذِرة بمســتقبل قاتــم. 

»ربيع تون�س«: التاأرجح بني 
الأمل واخلوف

اأ. �سالح الدين اجلور�سي
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الدسـتوري  الحاكـم:  »التجّمـع  والحـزب  المسـتفيدين، 
والجامعييـن  السياسـيين  مـن  وشـرائح  الديمقراطـي«، 
علـى  المضروبـة  النقابـات  جانـب  إلـى  والتكنوقـراط، 
المصالـح  الـدول ذات  يدهـا، وكذلـك 
مقّدمتهـا  وفـي  تونـس،  فـي  الكبـرى 
فرنسـا، فضـاً عـن عـدد مـن الـدول 
األوروبيـة التي كانـت تقّدم دعماً غير 
مشـروط للنظام السـابق. هذا التحالف 
الموضوعـي بيـن كّل هـذه األطراف، 
تأميـن  علـى  كثيـراً  سـاعد  والـذي 
اسـتمرار بـن علـي فـي الحكـم، أخـذ 
الفسـاد  موجـة  بفعـل  تدريجـاً  يتفـّكك 
التـي اكتسـحت البـاد، وجعلـت الثقـة 
شـيئاً  تتراجـع  السياسـي  النظـام  فـي 
فشـيئاً إلـى أن اندلعـت االحتجاجـات، 
معظـم  شـملت  مـا  سـرعان  التـي 
المـدن والقـرى، وتطـّورت وفّجـرت 
األطـراف  مختلـف  بيـن  التناقضـات 
علـي  بـن  الجنـرال  فبـدا  واألجهـزة. 
معـزوالً ومرتبكاً، وال يزال الغموض 
البـاد  مغـادرة  إلـى  دفعتـه  التـي  الظـروف  يكتنـف 
واالستسـام لمصيـره، والخـروج مـن دائـرة الحكـم بـا 

صديـق وال نصيـر2. 

خصائص االنتقال السياسي في تونس
فـي  أسـرته  نحـو وضـع  تتجـه  علـي  بـن  نّيـة  كانـت 
ثـم  ومـن  مؤّقـت،  بشـكل  السـعودية  العربيـة  المملكـة 
العـودة إلـى تونـس مباشـرة للبحـث عـن حـّل لألزمـة، 
يمّكنـه االحتفـاظ بالسـلطة، لكـن حسـاباته سـرعان مـا 
سـقطت جميعهـا فـي المـاء، حيـث إن الجميـع أداروا 
لـه الظهـر، بمـن فيهـم الذيـن كانـوا قريبيـن منـه خوفـاً 
وطمعـاً، بعدمـا اضطرتهـم األحـداث المتسـارعة إلـى 
التخلّـي عنـه، واالنخـراط فـي مسـار انتقالـي سـيطوي 

نهائيـاً مرحلـة حكـم الجنـرال.
ميَّـزت  التـي  الرئيسـة  الخصائـص  بحثنـا  سـيتناول 
ربطهـا  مـع  تونـس،  فـي  السياسـي  االنتقـال  تجربـة 
فـي  تحّكمـت  التـي  واإلقليميـة  الداخليـة  بالديناميكيـة 

العـام.  المشـهد 

2 أنظــر: عبــد العزيــز بلخوجــة وطــارق شــيخ روحــه، 14 جانفــي - التحقيــق  
ــا للنشــر، 2014(. )تونــس: دار أبولوني

بين القطع مع النظام القديم والتواصل معه
عـادًة مـا ُتطـَرح إشـكالية العاقـة مـع النظـام القديم في 
ظـّل األحـداث والمنعرجـات الكبـرى التـي تـؤّدي إلـى 
قيـام ثـورة، أو احتجاجـات ضخمـة فـي بلد ما، وتسـفر 
عـن تغييـر موازيـن القوى لمصلحة طـرف أو أطراف 
جديـدة. إذ غالبـاً مـا تعمـل القوى الصاعـدة على القطع 
مـع المرحلـة السـابقة، برموزهـا وشـخوصها والقـوى 
التـي كانـت تسـتند إليها، والعمـل في المقابـل على بناء 
مرحلـة جديـدة ومختلفـة تؤّسسـها القـوى االجتماعيـة 
بهـا  ارتبطـت  أو  بالثـورة،  قامـت  التـي  والسياسـية، 
واسـتفادت منهـا. هـذه المسـألة ُطرحـت فـي تونس منذ 
لمـا حـدث فـي  مغايـراً  اّتخـذت شـكاً  البدايـة، لكّنهـا 
دول أخـرى، وترتبـت عـن ذلـك نتائج مختلفـة، حّددت 
مصيـر القـوى القديمـة و»الجديدة«. لمـاذا حدث ذلك؟ 

ومـا هـي تداعياته؟
مـع رحيـل بـن علـي، حصـلْ فـراغ علـى مسـتوى َمـن 
بجميـع  ويمسـك  الدولـة  مؤّسسـات  بـكّل  يمسـك  كان 
خيـوط اللعبـة. لـم تكـن المعارضـة مهّيـأة لمـلء هـذا 
الفـراغ، إذ فاجأتهـا الثـورة وتداعياتهـا، وهـو مـا دفـع 
بأحـد الفاعليـن داخـل األجهـزة األمنيـة والسياسـية إلى 
كيفّيـة  حـّددت  التـي  الدسـتورية  الصيغـة  نحـو  الميـل 
تحقيـق انتقـال السـلطة فـي حـاالت الشـغور بمنصـب 
إلـى  االسـتناد  تـّم  البدايـة  فـي  الجمهوريـة.  رئاسـة 
الفصـل 56 مـن الدسـتور، لكـّن هـذا الفصـل من شـأنه 
أن يفتـح المجـال لعـودة بـن علـي إلـى الحكـم عندمـا 
تسـتقّر األوضـاع، وهـو مـا تفّطـن لـه فقهـاء القانـون 
الدسـتوري، وقامـت المعارضـة بممارسـة ضغوطهـا، 
واألخـذ   56 الفصـل  عـن  التراجـع  تـّم  ذلـك  وبفضـل 
بالصيغـة الثانيـة، التي يحّددها الفصل 57 من الدسـتور 
القديـم. وكان هـذا التمشـي مؤّشـراً علـى قبـول النخـب 
السياسـية، والـرأي العام، اآللية الدسـتورية التي مكّنت 
مـن ضمـان اسـتمرارية الدولـة، والحيلولـة دون األخـذ 
الثوريـة علـى  الشـرعية  تقـّدم  التـي  القطيعـة  بمنطـق 
األخيـرة  هـذه  أن  إلـى  نظـراً  اإلصاحيـة،  اآلليـات 
علـى  العمـل  مـع  القائمـة  المؤّسسـات  علـى  تحافـظ 
ولمصالـح  الجديـدة  للمتغّيـرات  وتطويعهـا  إصاحهـا 

الصاعـدة. القـوى 
طالبـت أحـزاب أقصـى اليسـار فـي البدايـة بحـّل جميع 
المؤّسسـات القائمـة، بمـا فـي ذلـك رئاسـة الجمهوريـة 
الدولـة،  هيـاكل  وباقـي  الحاكـم  والحـزب  والحكومـة 

تفاجأ المجتمع 
التونسي بالصعود 

القوي لتيارات 
السلفية المتشّددة، 
وخصوصاً أنها لم 

تولد من رحم الثقافة 
الدينية التقليدية في 
الباد، ولم تستند 
في مرجعيتها إلى 
»التراث الزيتوني«
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مثلمـا حصـل علـى سـبيل المثـال فـي الثـورة البلشـفية 
بقيـادة لينيـن، ودعـت هـذه األطراف إلى إنشـاء مجلس 
أعلـى لحمايـة الثـورة يتشـّكل مـن األحـزاب ومنّظمات 
المجتمـع المدنـي الكبـرى، ويصبح هـذا المجلس الجهة 

الوحيـدة التـي تتولّـى إدارة المرحلـة االنتقاليـة. 
لـم يحَظ هـذا المقترح بموافقة باقي األطراف السياسـية 
ومنّظمـات المجتمـع المدنـي التـي دافعـت عن ضرورة 
علـى  جديـد  سياسـي  نظـام  بنـاء  عمليـة  فـي  التـدّرج 
أنقـاض النظـام القديـم، وبالتالي رضيـت هذه األطراف 
فـي البدايـة باسـتمرار آخـر حكومـة فـي عهـد الرئيـس 
بـن علـي، والتـي التحـق بهـا حزبـان مـن المعارضـة. 
واعُتبـرت هـذه الحكومـة مؤّقتـة تكون مهّمتها الرئيسـة 
تهيئـة شـروط صـوغ دسـتور جديـد بعدمـا تـّم تعليـق 
انتخابـات  لتنظيـم  القديـم، واإلعـداد  بالدسـتور  العمـل 

رئاسـية وبرلمانيـة سـابقة ألوانهـا.
هـذه التسـوية السياسـية لـم تدم طوياً، حيـث تصاعدت 
محمـد  حكومـة  علـى  والضغـط  االحتجـاج  وتيـرة 
بعـد  ذلـك  حـدث  لاسـتقالة.  اضطـر  الـذي  الغنوشـي 
اعتصاميـن متتاليـن نّظمهما الشـباب الثائر الذين قدموا 
مـن معظـم الواليـات، وقامـوا بمحاصـرة مبنى رئاسـة 
الحكومـة، وبذلـك انطلـق الشـوط الثانـي مـن المرحلـة 

االنتقاليـة.
السـابقة  المرحلـة  مـع  التاّمـة  القطيعـة  تحصـل  لـم 
عندمـا  واألولوّيـات  اآلليـات  تغّيـرت  وإنمـا  للثـورة، 
فكـرة  إلـى  واألطـراف  األحـزاب  معظـم  اسـتجابت 
وضـع  يتولّـى  تأسيسـي،  وطنـي  مجلـس  انتخـاب 
دسـتور جديـد ويقطـع مـع أدوات الحكـم السـابق بعـد 
كانـا  اللذيـن  المستشـارين  ومجلـس  البرلمـان  حـّل 
يقومـان بـأدوار صَورّيـة. كمـا تـّم ترحيـل االنتخابـات 
التشـريعية والرئاسـية إلـى مـا بعـد صياغـة الدسـتور.
لعبـت  مؤّقتـة  هيئـة  تشـكيل  التوافـق حـول  تـّم  كذلـك 
دوراً مهّمـاً، علـى الرغـم مـن االنتقـادات التـي ُوّجهـت 
أهـداف  لتحقيـق  العليـا  »الهيئـة  عليهـا  أُطلـق  إليهـا، 
الثـورة واإلصـاح السياسـي واالنتقـال الديمقراطي«. 
وتشـّكلت هـذه الهيئـة مـن شـخصيات حزبيـة وأخـرى 
مسـتقلّة أو ممّثلـة ألهـّم منّظمـات المجتمـع المدنـي. تـّم 
اختيـار األعضـاء بشـكل توافقـي، حيـث كان معظمهـم 
بـن  نظـام  مـع  المواجهـة  مرحلـة  فـي  بـرزوا  مّمـن 
علـي. وقـد اضطلعـت هـذه الهيئـة بشـكل مؤّقـت بـدور 
البرلمـان، حيـث قامـت بمراقبـة الحكومـة، وأصـدرت 
مجموعـة مـن القوانيـن التـي سـّدت الفـراغ، واعُتمدت 

لتنظيـم المرحلـة االنتقاليـة الثانيـة. 
هـذا المسـار، وعلـى الرغـم مـن كونـه قـد أخـذ بعيـن 
االعتبـار الرغبـة فـي تغييـر المشـهد السياسـي بشـكل 
واسـع، إاّل أّنـه فـي العمـق كان بمثابـة المؤّشـر القـوي 
علـى غلبـة البعـد اإلصاحـي علـى المنطـق الثـوري، 
السياسـّيين  الفاعليـن  لـدى  كثيـراً  يترّسـخ  لـم  الـذي 
واالجتماعّييـن، علـى الرغـم مـن الجهـود التـي بذلهـا 

واألحـزاب. األطـراف  بعـض 
اسـتمّر التوّتـر بيـن القـوى السياسـية التـي ناضلت ضّد 
بـن علـي ورمـوز الحـزب الحاكـم السـابق وأعضائـه، 
الـذي تـّم حلّـه عبـر القضـاء، والـذي تفـّرق أنصـاره، 
حيـث أّسـس الكثيـر منهـم أحزابـاً صغيـرة ومتوّسـطة، 

فيمـا  التوّحـد  إلـى  حاليـاً  تسـعى 
آخـرون  انسـحب  حيـن  فـي  بينهـا، 
مـن المجـال السياسـي بشـكل نهائـي. 
أجـل  مـن  المحـاوالت  توالـت  وقـد 
رجـال  عـودة  أمـام  الطريـق  قطـع 
المرحلـة السـابقة ونسـائها، المّتهمين 
بتغذيـة الثـورة المضـادة. وكاد يمـّر 
الـذي  السياسـي،  اإلقصـاء  قانـون 
كان يهـدف إلـى منـع قيادّيـي حـزب 
التجّمـع الدسـتوري الديمقراطـي مـن 
الرئاسـية  االنتخابـات  فـي  الترّشـح  
بصـوت  الفـارق  لكـن  والبرلمانيـة، 
التصويـت  عنـد  كافيـاً  كان  واحـد 
لسـقوط هـذا المشـروع فـي المجلـس 

الوطنـي التأسيسـي، وبالتالـي فـإن مـا حدث فـي ليبيا لم 
تونـس. فـي  يتكـّرر 

والجديـدة  القديمـة  القـوى  بيـن  الصـراع  أن  المؤّكـد 
بقـي مرّشـحاً لاسـتمرار خـال المرحلـة المقبلـة، لكن 
عـن  بعيـداً  سـيبقى  الطرفيـن  بيـن  الصـراع  أسـلوب 
مظاهـر العنـف واللجـوء إلـى الوسـائل غيـر القانونية، 
السياسـي.  والتنافـس  بالمؤّسسـات  محكومـاً  وسـيكون 

بين اإلسامّيين والعلمانّيين: صراع تحت 
السيطرة

الحركـة اإلسـامية فـي تونـس ليسـت جديـدة، إذ تعـود 
والدتهـا إلـى بدايـة السـبعينّيات مـن القـرن الماضـي. 
منظومـة  مـن  جـزءاً  كانـت  أنهـا  مـن  الرغـم  وعلـى 
اإلخـوان المسـلمين، فكريـاً وتنظيميـاً، إالّ أنها سـرعان 
بعـد  المحلّـي،  واقعهـا  مـع  تدريجـاً  تتأقلـم  أخـذت  مـا 

التيارات السلفية 
في تونس ليست 
متجانسة وإنما 
يشّقها تناقض 

يقسّمها بين »سلفية 
علمية« و »سلفية 
جهادية«، واألخيرة 

هي التي يتطّور 
نزاعها مع الدولة 
والمجتمع بسرعة

»ربيع تونس«: التأرجح 
بين األمل والخوف
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سلسـلة مـن األزمـات الداخليـة. وعلـى هـذا األسـاس 
تبّنت حركة االتجاه اإلسـامي )النهضة حالياً(  - على 
مسـتوى الخطـاب - التوّجـه الديمقراطـي التعـّددي منـذ 
وقـت مبكـر3، وهـو ما سـاعدها علـى إدارة حـوارات، 
وأحيانـا بنـاء أشـكال مـن التنسـيق أو تحالفـات مع عدٍد 
مـن األحـزاب والتيـارات العلمانيـة. حـدث ذلـك قبـل 

الثـورة، واسـتمر بعدهـا. 
ُتعتبـر حركـة 18 أكتوبر من أهّم التجارب التي توّصل 
إليهـا اإلسـاميون وجزء مـن العائلة العلمانيـة، بما في 
ذلـك أبـرز فصيـل مـن أقصـى اليسـار4. حصـل هـذا 
التحالـف خـال السـنوات األخيرة من حكـم الرئيس بن 
علـي، وارتكـز على توحيد المطالـب الخاصة: حّريات 
ثـاث، هـي: حّريـة التعبيـر، وحّرية 
العـام،  التشـريعي  والعفـو  التنظيـم، 
وأسـهم فـي تعميـق النقـاش الفكـري 
حـول أبـرز المسـائل الخافيـة ذات 

الطابـع السياسـي واأليديولوجـي.
بعد الثورة، هيمنت وتيرة االستقطاب 
الثنائـي بين الطرفيـن، لكّن العلمانيين 
مـع  التعامـل  كيفيـة  حـول  انقسـموا 
»حركـة النهضـة« التـي نجحـت فـي 
فـي  المقاعـد  أكثـر  علـى  الحصـول 
المجلـس الوطنـي التأسيسـي. لقـد قبل 
بكونهمـا  وصفهمـا  يمكـن   - حزبـان 
ينتسـبان إلـى التيار العلمانـي المعتدل 
- بتشـكيل حكومـة ائتافيـة قادتهـا »حركـة النهضـة« 
التـي تولّـت رئاسـة الحكومـة، وتعييـن أغلـب الـوزراء 
مـن صفوفهـا، مقابل تولّـي د. منصـف المرزوقي- عن 
حـزب المؤتمـر- رئاسـة الجمهوريـة، ود. مصطفى بن 

جعفـر رئاسـة المجلـس التأسيسـي.
الصيغـة  بهـذه  وغيرهـا  الغربيـة  الـدول  رّحبـت 
االئتافيـة، بعدمـا سـاد تخـوف مـن صعود اإلسـاميين 
فـي بلـد كان يحكمـه الرئيـس بورقيبـة. وعلـى الرغـم 
وقفـت  قـد  العلمانيـة  السياسـية  القـوى  أن معظـم  مـن 
ضـّد هـذا التحالـف، إالّ أن ذلـك لـم يمنع من أن تسـتمّر 

3  تــّم بتاريــخ 6 يونيو)حزيــران( 1981 اإلعــان عــن تأســيس حركــة االتجــاه 
اإلســامي، وجــاء فــي وثيقــة التأســيس أن الحركــة تتبّنــى الديمقراطيــة والتعّدديــة 

الحزبيــة، وتؤمــن بالســيادة للشــعب.

ــن  ــر م ــزب المؤتم ــة النهضــة وح ــن حرك ــادرة كلٌّ م ــذه المب ــي ه ــارك ف 4  ش
أجــل الجمهوريــة والحــزب الديمقراطــي التقّدمــي وحــزب التكّتــل مــن أجــل 
العمــل والحّريــات، وحــزب العّمــال الشــيوعي التونســي، وعــدد مــن الشــخصيات 

ــتقلّة. المس

الترويـكا لمـّدة سـنتين قبل أن ُتصـاب بالتصّدع، وتقّرر 
التخلّـي عـن الحكومـة علـى إثـر أزمـة سياسـية خانقة، 

كادت تعصـف بالمسـار االنتقالـي فـي تونـس.
ُيعتبـر الصـراع ضـّد »حركـة النهضـة«، أو التحالـف 
معهـا، مـن أبرز القضايا التي مّيزت المشـهد السياسـي 
فـي تونـس مـا بعـد الثـورة، لكـن مـع ذلك، عّبـرت هذه 
التجربـة عـن قـدرة النخـب التونسـية، أو جـزء منهـا، 
علـى تجـاوز خافاتهـا والجلوس إلى مائـدة الحوار في 
اللحظـات الحرجـة التـي يمكـن أن تهـّدد البـاد، وتدفـع 
بهـا نحـو المجهـول. أي أنـه، علـى الرغـم مـن حالـة 
االنقسـام الحـاّد أحيانـاً، بيـن العلمانّييـن واإلسـامّيين، 
إالّ أن هـذه النزاعـات بقيـت تحـت السـيطرة، ولـم تـؤدِّ 
إلـى الدخـول فـي حـرب أهليـة، أو جّر البـاد إلى حالة 
متواصلـة مـن عدم االسـتقرار، كما هو الشـأن في دول 

أخرى.    

من ديمقراطية األغلبية إلى الديمقراطية 
التوافقية

أحـزاب  بجنـوح  األولـى  االنتقاليـة  المرحلـة  اّتسـمت 
الترويـكا، بقيـادة »حركـة النهضـة«، والتـي فازت في 
انتخابـات المجلـس الوطنـي التأسيسـي يـوم 23 أكتوبر 
)تشـرين األّول( 2011، نحـو االنفـراد بقيـادة البـاد، 
والعمـل علـى تهميـش المعارضة وحشـرها فـي زاوية 
ضّيقـة، مـا أّدى إلـى تجّدد حاالت االحتقـان والتصادم، 
حّتـى حصلـت القطيعـة بيـن األغلبية التي حكمـت لمّدة 
سـنتين واألقلّيـة المعارضـة. هـذا التصادم فتـح المجال 
للوحـدة الوطنيـة  للبحـث عـن صيغـة توافقيـة، حفظـاً 
والحيلولـة دون انهيـار التجربة برّمتها بالطريقة نفسـها 

التـي حدثـت فـي مصر.
الهّيـن.  باألمـر  النتيجـة  هـذه  إلـى  التوّصـل  يكـن  لـم 
فالتيـارات السياسـية واأليديولوجيـة لـم تتعـّود فـي تونـس 
الغلبـة  وبقيـت روح  المشـترك.  والعمـل  التعـاون  علـى 
والمغالبـة سـائدة بيـن المتنافسـين، وذلـك بتأثيٍر مـن ثقافة 
الحـزب الواحـد، التـي اسـتمّرت أكثـر مـن نصـف قـرن، 
الـى جانـب عامليـن آخريـن ال يمكـن التقليـل مـن أثرهمـا 
فـي تفسـير هـذه الرغبـة  فـي االنفـراد بالسـلطة. يتعلّـق 
العامـل األول بطبيعـة الثقافـة السياسـية والفكريـة التـي 
ترّبـت عليهـا النخـب بمختلـف تّياراتها. وهـي ثقافة قائمة 
علـى الصـراع، بهـدف إظهار التفـّوق العـددي أو المادي 
الـذي يفتـح المجـال نحـو احتـكار الحكـم من قبـل الطرف 
تبّنـي  إلـى  الغالـب  فـي  تـؤّدي  الثقافـة  وهـذه  األقـوى. 

إذا كانت مراكز 
القّوة في الغرب 
قد شكّكت بتحقيق 

التوافق بين اإلسام 
والديمقراطية، فإن 
التجربة التونسية 

دفعت بهذه األطراف 
الغربية إلى تعديل 
موقفها وإن بشكل 

مؤقت
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اسـتراتيجّيات تبّرر إقصاء اآلخر المنافس على السـلطة.
المفاجـئ، مـن  باالنتقـال  فيتعلّـق  الثانـي،  العامـل  أمـا 
الكبيـرة  التغييـرات  بفضـل  التعّدديـة،  إلـى  االسـتبداد 
التـي حدثـت بعـد الثـورة، وألقـت بالجميـع فـي تجربـة 
جديـدة وغيـر مسـبوقة. ولهذا ظّن السياسـيون بأن حكم 
األغلبيـة هـو النظـام الطبيعـي واألفضـل للبـاد. وعلى 
هـذا األسـاس تجّنـد الجميـع مـن أجـل الحصـول علـى 
أعلـى نسـبة أصـوات فـي االنتخابـات، ما يسـمح للفائز 
بتشـكيل الحكومـة واالنفراد بـإدارة المرحلـة االنتقالية.
لـم تكـن صيغـة الحكومـة االئتافيـة اختياراً مسـبقاً من 
األحـزاب الفائـزة، وإنمـا جـاءت نتيجـة عامليـن اثنين. 
واضعـوه  حـاول  الـذي  االنتخابـي،  القانـون  أولهمـا 
تقليـص احتمـال تحّقـق فـوز سـاحق لحـزب كبيـر، مـا 
السـلطتين  المطلقـة علـى  الهيمنـة  أمـام  المجـال  يفتـح 
التشـريعية والتنفيذيـة، فيعود بذلـك نظام الحزب الواحد 
المهيمـن. وقـد سـيطر يومهـا خـوف لـدى الجميـع مـن 
احتمـال صعـود قـوي لحركـة النهضـة، مـن شـأنه أن 
الصعـب  مـن  يكـون  قـد  مخاطـر  أمـام  البـاد  يضـع 

التحّكـم فـي تداعياتهـا.
»حركـة  مقّدمتهـا  وفـي  األحـزاب،  وجـدت  وثانيـاً، 
لهـا  للبحـث عـن حلفـاء  نفسـها مضطـرة  النهضـة«، 
فـي  أغلبيـة  ذات  حكومـة  تشـكيل  علـى  يسـاعدونها 
المجلـس الوطنـي التأسيسـي، ألنهـا وإن حصـدت 91 
مقعـداً، إالّ أنهـا لـم تكـن قـادرة علـى الحكـم لوحدهـا، 
وهـو مـا دفعهـا نحو التحالف مع حزبيـن تختلف معهما 
فـي المرجعيـة األيديولوجيـة، وهمـا »حـزب المؤتمـر 
مـن أجـل الجمهوريـة« بميولـه الليبراليـة والعروبيـة، 
و»حـزب التكّتـل مـن أجـل العمل والحّريـات«، وبذلك 

ُولـدت حكومـة الترويـكا.
هـذا االئتـاف لـم يضـع حـّداً لانقسـام داخـل النخـب 
السياسـية والمجتمـع المدنـي، بـل كانـت مـن نتائجه أن 
انتقـل االنقسـام إلـى داخـل أوسـاط العلمانّييـن أنفسـهم، 
يعتبـران  اللذيـن  الحزبيـن  المعارضـة  اتهمـت  حيـث 
جـزءاً مـن األحـزاب العلمانيـة، بكونهمـا قـد خضعـا 
هـذه  بـأن  اعتقـاد  وسـاد  النهضـة«.  لهيمنـة »حركـة 
فـت حليفيهـا لتمريـر أجندتهـا الخاصة.  األخيـرة قـد وظَّ
لكـن مـع ذلـك، فـإن مجـّرد قبـول اإلسـاميين بالحكـم 
التونسـية  السياسـية  التجربـة  أعطـى  علمانّييـن،  مـع 
الجديـدة نكهـة خاصـة، وجعـل الـرأي العـام العربـي 
والدولـي يعتقـد بـأن المسـار االنتقالـي فـي تونـس يّتجه 
نحـو صيغـة أكثـر نضجـاً، مقارنـًة بتجـارب أخرى في 

المنطقـة، وأنهـا تبّشـر بوعـي قـد يجّنبهـا الوقـوع فـي 
أخطـاء قاتلـة.

القـّوة فـي  السـياق إن مراكـز  القـول فـي هـذا  يمكـن 
الغـرب، وبخاصـة اإلدارة األميركية، كانت قد شـّككت 
فـي إمكانيـة التوّصـل إلـى معادلـة ترتكـز علـى تحقيق 
التوافـق بيـن اإلسـام والديمقراطيـة، إلـى أن جـاءت 
التجربـة التونسـية لتدفـع بهـذه األطـراف الدوليـة إلـى 

تعديـل موقفهـا، وإن بشـكل مؤّقـت وبراغماتـي.
كانـت المفاجـأة الثانيـة عندمـا قبلـت »حركـة النهضة« 
مـع حليفيها مغادرة الحكومة وتسـليمها إلى التكنوقراط. 
صحيـح لـم يـأِت ذلك بشـكل طوعي، وإنمـا حصل على 
إثـر أزمـة سياسـية عاصفـة كادت أن تدفـع بالبـاد نحـو 
المجهـول، بعـد أن نجحـت المعارضـة فـي تعبئـة جـزء 
ال يسـتهان بـه مـن الشـارع، وبعـد أن أخـذت حكومـة 
الترويـكا تترّنـح نتيجـة الخافـات التـي تصاعـدت بيـن 
مكّوناتهـا، إلـى جانـب أدائهـا الضعيف وتراكم الشـكوك 
حـول قدرتهـا علـى إكمـال المشـوار. لكن مع ذلـك، فإن 
حركـة النهضـة كان بإمكانهـا أن تماطـل وتسـتمّر فـي 
قيادتهـا للحكومـة إلـى حيـن تنظيـم االنتخابات غيـر أّنها 
قبلـت بالتخلّـي عـن السـلطة5، فغّيرت مـن صورتها في 
الداخـل، وبخاصـة فـي الخـارج الـذي أصبـح يـرى فيها 
حزباً مؤمناً بالتداول السـلمي على الحكم، خافاً لحركة 
اإلخوان المسـلمين التي أصّرت على التمّسـك بالسلطة، 
علـى الرغم من اّتسـاع رقعـة االحتجاجات ضّدها وضّد 
الرئيس محمد مرسـي. بل يمكن القول إن قيادة »حركة 
الـدرس المصـري بسـرعة،  النهضـة« قـد اسـتوعبت 
وهـو مـا دفعهـا إلـى القيـام بتغيير مسـارها بنسـبة 180 
درجـة، فأثبتـت بذلك حسـن قراءتها للمتغّيـرات المحلّية 
واإلقليميـة والدوليـة، والتـي حصلـت فـي أعقـاب فشـل 
الحـركات اإلسـامية، بخاصـة فـي مصر، في اسـتثمار 
الفرصـة التاريخيـة التي توافرت لهـا إلدارة الحكم ألّول 

مـّرة فـي العالـم العربي.

الحوار الوطني نجح في تونس وفشل في 
غيرها

جـاء هـذا التغييـر فـي اسـتراتيجية »حركـة النهضة«، 
التـي  والقـرارات  النتائـج  مـن  حزمـة  ضمـن  مـن 
توّصلـت إليهـا جلسـات الحـوار الوطنـي. وُيعتبـر هـذا 

ــم  ــت عــن الحكومــة ول ــأن الحركــة »تنازل ــا ب ح راشــد الغنوشــي يومه 5  صــرَّ
ــي  ــس الوطن ــد المجل ــة بي ــلطة الفعلي ــة أن الس ــك بحّج ــم« وذل ــن الحك ــازل ع تتن

ــة. ــد الحكوم ــس بي التأسيســي ولي

»ربيع تونس«: التأرجح 
بين األمل والخوف
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الحـوار إحـدى الخصائـص التـي مّيـزت، وال تـزال، 
تجربـة االنتقـال الديمقراطـي فـي تونس. فهـو من جهة 
كان بمبـادرة مـن كبـرى منّظمـات المجتمـع المدنـي، 
و»اتحـاد  للشـغل«  التونسـي  العـام  »االتحـاد  وهـي 
الصناعـة والتجـارة« و»الرابطـة التونسـية للدفاع عن 
حقـوق اإلنسـان« و»الهيئة الوطنيـة للمحامين«. وهذه 
المبـادرة أحدثـت نقلـة نوعيـة للمجتمـع المدنـي، الـذي 
تحـّول مـن مجـّرد طـرف يسـعى إلـى حمايـة وجـوده، 
معنويـة  سـلطة  إلـى  واسـتقالّيته،  بقائـه  وضمـان 
السياسـيين  مـن  المبـادرة  انتزعـت 
إدارة خافاتهـم  الذيـن عجـزوا عـن 
مـا  وهـو  وتوافقـي.  بشـكل جماعـي 
النهضـة«  »حركـة  برئيـس  دفـع 
للمـّرة  بأنـه  للقـول  الغنوشـي  راشـد 
األولـى منذ االسـتقال يقـوم المجتمع 

السياسـية. الطبقـة  بقيـادة  المدنـي 
أمـا الميـزة الثانيـة للحـوار الوطنـي، 
فهـي فـي إسـهامه بقـّوة فـي ترسـيخ 
التـي  التوافقيـة  الديمقراطيـة  صيغـة 
أن  بـدل  إذ  اللعبـة.  قواعـد  غّيـرت 
تسـتند األحـزاب إلـى حجمهـا وإلـى 
عـدد أنصارها فقط، أصبحت مطاَلبة 
بـأن تراهـن علـى الشـراكة بيـن الجميـع. وبدل التسـليم 
ة أيضـاً للبحـث عن  بنتائـج االنتخابـات أصبحـت مدعـوَّ
اعتمـاد صيغـة مؤّقتـة قائمة علـى إدارة الحـوار للبحث 

عـن التوافـق.
علـى الرغـم مـن صعوبـة هذه الصيغـة، وعـدم توافقها 
مـع أصـول اللعبـة الديمقراطيـة التـي تؤّكـد علـى حـّق 
األغلبيـة فـي تنفيـذ إرادتهـا وسياسـاتها، إالّ أن اآلليـة 
الحـال  إلـى  بالنسـبة  جـدوى  أكثـر  بـدت  التوافقيـة 
التونسـية، بخاصـة خـال المراحل االنتقالية التي تّتسـم 
حمايـة  بالخصـوص  وتفتـرض  والتعقيـد  بالصعوبـة 

الوطنيـة. الوحـدة 
لـم يقـف الحـوار الوطنـي عنـد تحقيـق االنتقال السـلمي 
والهادئ للحكومة، وإنما اسـتمّر بعد ذلك ليسـاعد على 
تحقيـق شـبه إجمـاع حول الدسـتور الجديد الـذي حالت 
اإلسـاميين  بيـن  األحـزاب وبخاصـة  بيـن  الخافـات 
لقـد  المحـّدد6.  الوقـت  فـي  إنجـازه  دون  وخصومهـم 
ــى  ــرة عل ــة مبك ــي حمل ــد السبس ــي قاي ــس الباج ــداء تون ــزب ن ــس ح ــّن رئي 6 ش
المجلــس الوطنــي التأسيســي بحجــة أن شــرعّيته انتهــت بعــد ســنة مــن انتخابــه، 
وذلــك انطاقــاً مــن وثيقــة وّقــع عليهــا أحــد عشــر حزبــاً، وتــّم االلتــزام فيهــا بــأن 

ســنة واحــدة كافيــة لصياغــة الدســتور الجديــد.

أسـهمت الصيغـة التوافقيـة فـي تقريـب وجهـات النظر 
بيـن األحـزاب والتيارات. وبعد صراعات قوّية وعنيفة 
أحيانـاً اسـتمّرت إلـى آخـر لحظـة، تـّم التوصـل إلـى 
دسـتور متقـّدم فـي ما احتوى عليه مـن حقوق وحريات 
أساسـية، مـا جعـل الـدول الديمقراطيـة العريقـة ترّحب 
بـه، ويعتبـره الكثيرون فـي العالم العربـي وغيره مثاالً 
ناجحـاً فـي تحقيـق التوافـق وحمايـة االنتقـال السياسـي 

فـي تونـس مـن التراجع واالنتكاسـة.

صعود السلفية الجهادّية وتكلفة العنف 
السياسي

القـوّي  بالصعـود  ونخبتـه  التونسـي  المجتمـع  تفاجـأ 
لتّيـارات سـلفّية متشـّددة فـي فهمهمـا لإلسـام، وتعمـل 
هـذه  والسياسـي.  الدينـي  العـام  المشـهد  تغييـر  علـى 
التيـارات لـم تولـد مـن رحـم الثقافـة الدينيـة التقليديـة 
التـراث  إلـى  فـي تونـس، ولـم تسـتند فـي مرجعّيتهـا 
وإنمـا  التونسـية،  اإلصاحيـة  الحركـة  أو  الزيتونـي، 
بـدت هـذه التيارات مواليـة لنماذج وقـوى متناقضة مع 

التونسـية.  للخصوصيـة  عـّدة  مقّومـات 
فـي البدايـة تمتعـت هـذه التّيـارات بعـد الثـورة بسـقف 
عـاٍل مـن الحريـة قبـل أن تدخـل فـي حـاالت اشـتباك 
منـذ  تجلّـى  وقـد  بالخصـوص.  العلمانيـة  النخـب  مـع 
متجانسـة  ليسـت  الجديـدة  الظاهـرة  هـذه  أن  البدايـة 
قّسـمها  رئيـس،  تناقـٌض  يشـّقها  وإنمـا  داخلهـا،  فـي 
بيـن سـلفية يصطلـح عليهـا بكونهـا »سـلفية علميـة« 
وأخـرى يصفهـا أنصارهـا بكونهـا »سـلفية جهاديـة«. 
وهـذه األخيـرة بالتحديـد هـي التـي سـيتطّور نزاعهـا 
إلـى صـدام  ليتحـّول  بسـرعة،  والمجتمـع  الدولـة  مـع 
كاملـة  قطيعـة  إلـى  ويفضـي  مفتـوح وشـامل،  مسـلّح 
خطيـرة،  مرحلـة  فـي  التونسـية  التجربـة  أدخلـت 
وجعلتهـا عرضـة لتداعيـات الحـرب علـى اإلرهـاب. 
حـدث ذلـك بالخصـوص علـى إثـر اغتيـال المعـارض 
اليسـاري شـكري بلعيـد، ثـم المناضل الناصـري محمد 
البراهمـي، قبـل أن تتسـع رقعـة المواجهـة بيـن تنظيـم 
»أنصـار الشـريعة« وحلفائـه اإلقليمّييـن والمؤّسسـتين 

 . والعسـكرية  األمنيـة 
التـي  المخاطـر  حجـم  النهضـة«  »حركـة  تـدرك  لـم 
يمكـن أن تترّتـب عـن هـذه الظاهـرة، ولهـذا تعاملـت 
الترويـكا،  حكـم  مـن  األولـى  المرحلـة  خـال  معهـا 
بمنطـق االحتـواء الدينـي والسياسـي. وعلـى الرغم من 
تعـّدد المؤّشـرات عـن جنـوح التيـار السـلفي الجهـادي 

رّسخ الحوار الوطني 
في تونس صيغة 

الديمقراطية التوافقية 
التي غّيرت قواعد 

اللعبة، فبدل أن تستند 
األحزاب الى حجمها 
وعدد أنصارها فقط، 
أصبحت مطاَلبة بأن 
تراهن على الشراكة 

مع الجميع
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قـادة حركـة  تصريحـات  تواتـرت  فقـد  العنـف،  نحـو 
النهضـة، التـي قلّلت من احتمال هذا السـيناريو، ورأت 
فيـه »فّزاعة« يسـتخدمها العلمانيـون إلثارة المخاوف، 

وتكـرار تجربـة بـن علـي القمعيـة مـع اإلسـامّيين.
هـذا المنهـج فـي التعامـل، وهـذه التصريحـات المدافعة 
عـن كّل السـلفّيين دونمـا اسـتثناء، كّثفـت مـن شـكوك 
الديمقراطـي  الخطـاب  فـي صدقيـة  السياسـية  الطبقـة 
بالتواطـؤ  يتهمهـا  البعـض  النهضـة، وجعلـت  لحركـة 
علـى  للضغـط  سياسـية  كورقـة  واسـتعمالهم  معهـم، 
الخصـوم والمنافسـين. لكـن فـي لحظـة مـن اللحظـات، 
تراكمـت المخاطـر، حيـث رفـض »أنصار الشـريعة«  
بـل وانقلبـوا  النهضـة«،  لنصائـح »حركـة  االسـتماع 
عليهـا عندمـا اتهموهـا بخيانـة المشـروع اإلسـامي، 
راشـد  أن  واعتبـروا  الغـرب،  لهيمنـة  والخضـوع 
وسـلوكه  علمـه  فـي  موثوقـاً  مرجعـاً  ليـس  الغنوشـي 
السياسـي، ورأوا فـي خطابـه جـزءاً مّمـا يسـّميه هؤالء 

األميركـي«7. بـ»اإلسـام 
كبيـرة،  بسـرعة  الشـريعة«  »أنصـار  تنظيـم  تطـّور 
حيـث تمّكـن خـال سـنتين ونصـف السـنة فقـط، مـن 
فـي  المنتشـرين  األتبـاع  مـن  واسـعة  شـبكة  تأسـيس 
علـى  وموّزعيـن  التونسـية،  البـاد  مناطـق  كامـل 
أقسـاٍم واختصاصـات متعـّددة. كمـا نجـح هـذا التنظيـم 
فـي إخفـاء جناحـه العسـكري، الـذي تمّكـن فـي ظـرف 
وجيـز مـن أن يؤّسـس خايـاه النائمـة فـي كّل مـكان، 
وأن ُيحسـن تدريـب عناصـره علـى اسـتعمال السـاح، 
مسـتفيداً مـن العاقـات السـّرية والوثيقـة التـي أقامهـا 
مـع أبـرز شـبكات مـا ُيسـّمى بالتنظيمـات الجهاديـة في 
الجزائـر وليبيـا وأفغانسـتان واليمن وغيرهـا من الدول 

التـي تغلغلـت فيهـا هـذه الظاهـرة.
األطـراف  جميـع  ُتَطْمِئـن  أن  الجماعـة  هـذه  حاولـت 
عندمـا رفعـت شـعارين مركزّييـن، أّولهمـا »اسـمعوا 
مّنـا وال تسـمعوا عّنـا« فـي رّد منهـا علـى المخـاوف 
التـي أثارتهـا فـي صفـوف الـرأي العـام. أمـا شـعارها 
الثانـي فهـو قولهـا إن تونـس »أرض دعـوة وليسـت 
أرض جهـاد«. لكـن توالـت األحـداث بسـرعة لتكشـف 
حجـم المخاطـر الفعلية التـي أصبحت تمّثلهـا الجماعة، 
السـاحة  فـي  الجـدد  الاعبيـن  مختلـف  علـى  ليـس 

7 حصلــت حــرب كاميــة حيــن اّتهــم أيمــن الظواهــري حركــَة النهضــة بالتنــازل 
عــن الشــريعة إلرضــاء العلمانّييــن وقــام بتحريــض التونســّيين لقلــب النظــام، فــي 
ــام  ــى اإلس ــة عل ــدة بالكارث ــَم القاع ــة النهضــة تنظي ــُس حرك ــن وصــف رئي حي
ــامي«..  ــّرف اإلس ــوذج للتط ــه » نم ــري بأن ــا وصــف الظواه ــلمين، كم والمس

أنظــر علــى ســبيل المثــال موقــع الجزيرة.نــت.

السياسـية، بمـا فـي ذلك »حركـة النهضة« فقـط، وإنما 
أيضـاً علـى المسـار االنتقالـي، وعلـى اسـتقرار الدولـة 

ومسـتقبلها. الوطنيـة 
والءهـم  وأنصارهـم  الشـريعة«  »أنصـار  يخـِف  لـم 
السـابقة، ممثلـة فـي أسـامة  القاعـدة، وقيادتـه  لتنظيـم 
كمـا  الظواهـري.  أيمـن  الحاليـة  وقيادتـه  الدن  بـن 
الشـريعة«  »أنصـار  مـع  العضـوي  تشـابكه  تجلّـى 
فـي ليبيـا، وعاقتـه الوثيقـة مـع »تنظيـم القاعـدة فـي 
حركـَة  التنظيـُم  هاجـم  وقـد  اإلسـامي«.  المغـرب 
النهضـة بشـّدة، وانتقـد حركـة اإلخـوان المسـلمين فـي 
مصـر، واعتبرهمـا حركتيـن فاشـلتين وغيـر قادرتيـن 
علـى تحّمـل »رسـالة اإلسـام«. ومّمـا زاد فـي إثـارة 

حـرق  هـو  الجماعـة  حـول  الجـدل 
العشـرات مـن الزوايـا واألضرحـة. 
السـيطرة  مـن  آخـرون  تمّكـن  كمـا 
علـى عـدد واسـع مـن المسـاجد فـي 
وحّولوهـا  البـاد،  أنحـاء  مختلـف 
إلـى قـاع محّصنة للترويـج لخطاب 
تحريضـي علـى الجهـاد، ومتناقـض 
مـع الثقافـة الدينية السـائدة في تونس 
منـذ قـرون. وعـّززوا ذلـك بتأسـيس 
الدينيـة  الجمعيـات  مـن  واسـع  عـدد 
والخيريـة واالجتماعيـة مّكنتهـم مـن 
مـن  واسـعة  شـرائح  مـع  التواصـل 

التونسـّيين.
كّل ذلـك وغيره، أشـعر قيادتهم بأّنهم 

أصبحـوا يشـّكلون القـّوة الضاربة في البـاد، لكّنهم مع 
ذلـك رفضـوا االنخـراط فـي االنتخابـات، ولـم يكتفـوا 
بمقاطعتهـا، وإنمـا رفضـوا االعتـراف بمشـروعّيتها، 
انطاقـاً مـن اعتقادهـم بـأن الديمقراطيـة كفـر، وأنهـا 
نظام مسـتوَرد من الغرب، وأن االنتخابات مجّرد لعبة 
إلبعـاد التونسـيين عـن الحكم اإلسـامي، وأن الدسـتور 
الذي انتهى إليه المجلس الوطني التأسيسـي ال شـرعية 
لـه، بحّجـة أنـه مخالف لإلسـام وأحكامه. وهكـذا تبّين 
أن »أنصـار الشـريعة« ليـس تنظيمـاً سياسـياً تونسـياً 
قابـاً لاندمـاج فـي المرحلة الجديدة التـي دخلتها الباد 
بعـد الرابع عشـر من يناير)كانـون الثاني(2011، وإنما 
إقليميـة  امتـدادات  لهـا  هـو جـزء مـن ظاهـرة معّقـدة 
ودوليـة، تسـعى إلـى اإلطاحـة بأنظمـة الحكـم القائمـة، 
كانـوا  لـو  يديرونهـا، حتـى  الذيـن  النظـر عـن  بقطـع 
إسـامّيين علـى غيـر منهج »السـلفية الجهاديـة«. وأن 

 الحركة اإلسامية 
في تونس ليست 
جديدة، بل هي 

جزء من منظومة 
اإلخوان المسلمين 
فكراً وتنظيماً، لكّنها 
سرعان ما أخذت 
تتأقلم مع واقعها 
الوطني وتتبّنى 

التوّجه الديمقراطي 
التعّددي

»ربيع تونس«: التأرجح 
بين األمل والخوف
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الهـدف مـن كّل ذلـك هـو إقامـة مـا يعتبرونـه »الخافة 
وإزالـة  الوطنيـة،  الـدول  تفكيـك  بعـد  اإلسـامية«، 
الحـدود التـي أقامتهـا اتفاقيـات »سـايكس بيكـو«. وأن 
تحقيـق ذلـك ال يتـّم إالّ بتكسـير اآلليـات والمؤّسسـات 
ه. القائمـة مـن خـال اللجوء إلى العنـف المنّظم والموجَّ
كانـت نقطـة البدايـة في انطـاق المواجهـة عندما وّجه 
شـاّبان رصاصـات عـّدة نحـو زعيم »حـزب الوطنيين 
الناشـط  هـذا  بلعيـد،  الموّحـد« شـكري  الديمقراطييـن 
السياسـي الماركسـي الـذي ُعـرف بصوتـه العالـي فـي 
نقـد اإلسـاميين. كاد يومهـا المسـار االنتقالـي يتوّقـف، 
وتدخـل البـاد فـي الفوضـى. وتوّجهـت الشـكوك نحـو 
أصيبـت  التـي  النهضـة«،  »حركـة 
الجنـازة  وجـاءت  قوّيـة.  بصدمـة 
الشـعبية والضخمـة والرهيبة لتعكس 
حجـم الكارثـة التـي حصلـت. ولـوال 
والحكمـة،  العقـل  صـوت  تغلّـب 
قضـت  أهليـة  حربـاً  تونـس  لدخلـت 
علـى األخضـر واليابـس فيهـا. ولـم 
يمِض على تلك الحادثة سـوى أشـهر 
قليلـة، حتـى أقدمت المجموعة نفسـها 
الناصـري  المعـارض  اغتيـال  علـى 
نفسـها  بالطريقـة  البراهمـي  محمـد 

وبالسـاح نفسـه.
فـي تلـك األجـواء المتوّترة السـاخنة، 
أصبحـت  المواجهـة  بـأن  التنظيـم  قيـادة  مـن  وإدراكاً 
الخطـاب  الشـريعة« تصعيـد  قـّرر »أنصـار  حتميـة، 
والدخـول فـي تحـدٍّ علنـّي وسـافر. فمـا أن تـّم منـع عقد 
التـراث  ذات  القيـروان  مدينـة  فـي  الثانـي  مؤتمرهـم 
الدينـي، التـي ُبني فيها مسـجد عقبة بـن نافع، وهو أول 
مسـجد فـي بـاد المغـرب، حّتـى تجّمعت أعـداد غفيرة 
مـن مؤّيـدي الجماعـة فـي تحدٍّ لقـّوات األمـن، واصفين 
إياهـم بالطاغـوت. وكانـت تلك بمثابة انطاق الشـرارة 
بتكفيـر األمنييـن والعسـكريين، والدعـوة لقتالهـم. وهـو 
مـا تـّم فعـاً من خـال العمليـات الكثيرة التـي أّدت إلى 
قتـل العشـرات منهـم فـي حـوادث بـدأت متفّرقـة، ثـم 

أخـذت تتسـارع وتيرتهـا.
فـي المقابـل، وّسـعت األجهـزة األمنيـة مـن عملياتهـا 
لتنظيـم  العسـكري  الجنـاح  عـن  وكشـفت  االسـتباقية، 
»أنصـار الشـريعة«، وقـّررت حكومـة علـي العريض 
فـي عهـد الترويـكا تصنيـف الجماعـة بكونهـا »حركـة 
إرهابيـة«. وبذلـك دخلـت البـاد مرحلـة جديـدة هـي 

مرحلـة »الحـرب علـى اإلرهاب«، التي مـن عناوينها 
االنخـراط فـي تحالـف دولـي تقـوده الواليـات المتحـدة 
األميركيـة. وفـي هـذا السـياق، عملـت حركـة النهضـة 
التقديـر  أسـاءت  عندمـا  الكبيـر  تـدارك خطئهـا  علـى 
والتعامـل، وقـّررت تأييـد هـذه الحـرب وتبريـر هـذه 
المواجهـة الداميـة، ووضعـت يدهـا فـي أيـدي كّل َمـن 
هـو معـاٍد لتنظيـم القاعـدة وتفريعاتـه. وقـد شـّكل ذلـك 
جـزءاً حيويـاً مـن التحـّول الذي طـرأ على اسـتراتيجية 
الحركـة بعدمـا تأّكـدت قيادتهـا بـأن الخـاف مـع تيـار 
»السـلفية الجهاديـة« ليـس جزئيـاً، وإنمـا هـو خـاف 
جوهـري بحكـم اختـاف المنهج واألهداف والمشـروع 
الحركـي برّمتـه، بـل إن الغنوشـي اعتبـر بـأن مـا يقوم 
»مضـاد  والعـراق  وسـوريا  تونـس  فـي  هـؤالء  بـه 

لإلسـام«.
بـات اإلرهـاب ُيعتبـر التهديـد األّول للدولـة التونسـية 
اليـوم، ولمسـارها االنتقالي نحو إقامـة نظام ديمقراطي 
عوامـل  بسـبب  ذلـك  والبقـاء. حصـل  للصمـود  قابـل 
ثاثـة تشـابكت وتعـّززت خـال األشـهر األخيـرة مـن 
سـنة 2014. أّولهـا اسـتفحال الظاهـرة علـى الصعيـد 
المحلّـي، حيـث ُيقـّدر عـدد المؤهليـن للقتـال بمـا ال يقّل 
عـن عشـرة آالف عنصـر. وهـو رقـم ليـس بالهّيـن، 
بخاصـة أن جـزءاً كبيـراً منهـم يقاتـل حاليـاً في سـوريا 
والعـراق وليبيـا، إلـى جانـب جيوب أخـرى عديدة. ولم 
إاّل مـن اعتقـال حوالـى 1200  تتمّكـن السـلطة حاليـاً 

. منهم
مـن جهـة أخـرى، حصـل تغييـر نوعـي فـي بنيـة هذه 
الجماعـة خـال سـنة واحـدة مـن الصـراع الميدانـي. 
ففـي سـنة 2013، كانـت السـلطة تواجه تنظيمـاً يقوده 
تونسـيون فـي األسـاس. ومهمـا كانـت خبرتهـم فـي 
مجـال العنـف المسـلّح، فإنهـا تبقـى محـدودة وقابلـة 
كـوادر  مـن  مهـّم  قتـل عـدد  نتيجـة  لكـن  للمواجهـة. 
التنظيـم أو اعتقالهـم، واضطـرار الكثيـر منهـم إلـى 
التونسـية والمشـاركة فـي  الفـرار خـارج األراضـي 
القتـال فـي سـوريا والعـراق، َضُعـف التنظيـم، وبدأت 
تنتقـل قيادتـه إلـى عناصـر جزائريـة متمّرسـة. وهـي 
وأكثـر  الصـراع،  إدارة  علـى  قـدرة  أكثـر  عناصـر 
شراسـة فـي القتـال. وقـد ترّتـب عـن ذلـك حصـول 
تحـّوالت نوعيـة في تكتيـكات هذه الجماعـات، وجعل 
القليلـة  األشـهر  خـال  بهـا  قامـت  التـي  العمليـات 
الماضيـة، أكثـر حرفّيـة وجرأة. لقد انتقلـت من الدفاع 
إلـى الهجـوم، ونجحـت علـى سـبيل المثـال فـي فتـرة 

على الرغم من 
االنقسامات الحاّدة 

في تونس بين 
العلمانيين واإلسام 

السياسي، بقيت 
النزاعات بينهما 

تحت السيطرة ولم 
تقْد إلى الحرب 

األهلية والااستقرار
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وجيـزة فـي قتـل خمسـة عشـر عسـكرياً فـي منطقـة 
علـى  الهجـوم  مـن  تمّكنـت  كمـا  معزولـة.  عسـكرية 
مقـّر إقامـة وزيـر الداخليـة، واسـتهدفت أحد السـجون 
الرئيسـة التـي تضّم قسـماً مهّماً من معتقليهـم، وأخيراً 
تـّم التخطيـط والشـروع فـي تنفيـذ هجـوم علـى إحـدى 

كبريـات الثكنـات العسـكرية.
أمـا العامـل الثالـث الـذي عـّزز مـن حجـم التهديـدات 
المسـتقبلية، فيتمّثـل بانهيـار الوضـع األمنـي فـي ليبيـا، 
التـي تربطهـا حـدود مشـتركة مـع تونـس، إلـى جانـب 
التداخـل االجتماعـي والتشـابك الشـديد فـي المصالـح. 
األمنيـة  التداعيـات  مـن  اليـوم  يخشـون  فالتونسـيون 
المحتملـة للحـرب األهليـة التـي انطلقـت فـي ليبيا على 
فـي  الشـريعة«  »أنصـار  قـادة  أن  بخاصـة  بادهـم، 
تونـس هـم فـي ليبيـا، تحـت حمايـة حلفائهم. كمـا أثبتت 
المجـاور  البلـد  هـذا  أن  األمنيـة  والتحّريـات  الوقائـع 
ُيعتَبـر المصـدر الوحيـد تقريبـاً لتهريـب السـاح نحـو 
األراضـي التونسـية، وهـو مـا أصبـح يشـّكل الهاجـس 

المركـزي لـدى دوائـر القـرار.   

العاقة بين االقتصاد والسياسة وتعّقد العامل 
الخارجي

خضعـت المرحلـة االنتقالية في تونس إلى حالة تجاذب 
وتأثيـر متبـادل بيـن الُبعديـن السياسـي واالقتصـادي. 
التهميـش  بسـبب  اندلعـت  االحتجاجيـة  فالحركـة 
االجتماعـي الـذي أصـاب جـزءاً واسـعاً مـن المجتمـع 
التونسـي. لكـن مع تصّدع النظام الحاكـم، دفعت القوى 
الحزبيـة والمدنيـة المسـار العـام نحـو العمل علـى بناء 
نظـام سياسـي جديـد يسـتند إلـى الديمقراطيـة، وهـو ما 
هيمـن علـى مبـادرات األحـزاب واهتماماتهـا. لكـن مع 
واالقتصـادي  االجتماعـي  العامـل  كان  ذلـك،  أهميـة 

يفـرض نفسـه بقـّوة علـى الجميـع.
كانـت تونـس قبـل الثـورة محكومـة بسـلطة مركزيـة 
تصاعـد  علـي  بـن  الرئيـس  عهـد  وفـي  نسـبياً.  قويـة 
دور أسـرته، وبخاصـة أصهـاره، مـا فتح المجـال أمام 
تشـّكل مراكـز قـوى ماليـة وسياسـية اسـتثَمرت بشـكل 
ونسـجت عاقـات  الدولـة،  مؤّسسـات  مشـروع  غيـر 
قوّيـة ونفعّيـة مـع كبار رجـال األعمال. وقـد أنتج ذلك، 
بعـد فتـرة مـن الزمـن، جماعـات ضغـط قائمـة علـى 
الفسـاد وبنـاء اقتصاد مواٍز، ومنافع شـخصية وعائلية، 
وهـو ما سـاعد على انتشـار الظاهـرة الزبائنية وحصر 
سـّماه  مـا  وقيـام  ضّيـق،  نطـاق  فـي  الماليـة  الـدورة 

اإلحسـاس  وتعميـق  الغنائميـة«8،  بـ»الدولـة  البعـض 
بالتهميـش لـدى شـريحة الشـباب العاطـل عـن العمـل، 
وخصوصـاّ فـي صفـوف حاملـي الشـهادات الجامعيـة.

أجنـدة  علـى  مطروحـاً  احتمـاالً  الثـورة  تكـن  لـم 
المعارضـة، حيـث كان النظـام يبـدو قويـاً ومتماسـكاً 
إلـى آخـر أيامـه، غيـر أن األحـداث انفجـرت بشـكل 
فجائـي، وتطـّورت قبـل أن تتسـع رقعتهـا وتفضـي إلى 
مغـادرة بـن علي البلـد دونما رجعة. بعد ذلك مباشـرة، 
اجتاحـت التونسـيين حالـة مـن الحلـم الطوبـاوي، وظّن 
الكثيـر منهـم بأن الباد مقبلة علـى تحقيق كّل الرغبات 
والطموحـات فـي وقت وجيـز، وبطريقة سـحرية. لكن 
مـع كّل حكومـة تتضّخـم الصعوبات، وتتعـّدد الخيبات، 

وتتصاعـد النبـرة االحتجاجيـة. ولـم 
تسـلم مـن ذلـك الحكومـات الخمـس 
البـاد  إدارة  علـى  تعاقبـت  التـي 
منـذ الثـورة، بمـا فـي ذلـك حكومـة 
التكنوقـراط. وقد تعّددت المؤّشـرات 
علـى ذلـك، ومـن بينهـا ارتفاع نسـق 
اإلضرابـات واالعتصامـات المرفقة 

بحـراك مطلبـي واسـع النطـاق.
كما أخذ الحنين إلى المرحلة السـابقة 
يجتـاح أوسـاطاً اجتماعيـة سـبق لهـا 
لكّنهـا  الثـورة،  فـي  انخرطـت  أن 
شـعرت بـأن أوضاعهـا االجتماعيـة 

لـم تتحّسـن، بـل تراجعـت عّمـا كانـت عليـه مـن قبـل9. 
وبـدأ بعـض المثّقفيـن وجـزء مـن النخـب يشـّككون في 
أن مـا حصـل ليـس ثـورة10، وإنمـا انتفاضـة، وذلـك 
بحّجـة أن القطيعـة مـع المرحلـة السـابقة لـم تتـّم، وأن 
علـى  بالقـدرة  تتمّتـع  تـزال  مـا  القديـم  النظـام  رمـوز 

التأثيـر وحمايـة مصالحهـا الحيويـة.  
الدولـي  التمويـل  السـياق تدّخلـت مؤّسسـات  فـي هـذا 
وذلـك  المتجـّددة،  القديمـة  ورؤيتهـا  إرادتهـا  لتفـرض 
التنميـة  أنمـوذج  تغييـر  المطالبـة بضـرورة  فـي ظـّل 
االحتقـان  إلـى  أّدى  الـذي  األنمـوذج  وهـو  السـابق، 
االجتماعـي، وقلـب األوضـاع رأسـاً على عقـب. جزء 
مهـّم مـن الطبقـة السياسـية التـي تشـّكلت فـي مرحلة ما 
ــي،  ــروت:  دار الفراب ــي )بي ــع العرب ــة والربي ــة الغنائمي ــة، الدول ــب نعم 8  أدي

 .)  2014

9  يمكــن الرجــوع إلــى العديــد مــن عمليــات ســبر اآلراء التــي نّظمــت مــا بيــن 
2012 و 2014.

10 مرشــد القبــي »قــراءة فــي قــراءات الثــورة التونســية«، متــاح علــى:  
www.dohainstitutute.org

لم يقف الحوار 
الوطني عند تحقيق 

االنتقال السلمي 
والهادئ للحكومة 

وإنما استمّر بعد ذلك 
ليساعد على تحقيق 
شبه إجماع حول 
الدستور الجديد

»ربيع تونس«: التأرجح 
بين األمل والخوف
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بعـد الثـورة، أصبـح يطالـب بضـرورة تعديـل أو تغيير 
النمـط التنمـوي الـذي كان سـائداً مـن قبـل11، فـي حين 
ترفـض مؤّسسـات التمويـل الدوليـة ذلـك، وتعتبـر بـأن 
الـذي أّدى إلـى الفشـل، ليـس االختيـارات االقتصاديـة 
االقتصـادي  بيـن  الفصـل  أو  بالنيوليبراليـة  المرتبطـة 
فـي  التصـّرف  سـوء  هـو  وإنمـا  واالجتماعـي، 
النزاهـة، وضعـف الشـفافية. أي أن  المـوارد، وعـدم 
المشـكلة ال تكمـن فـي األنمـوذج التنمـوي الـذي قامـت 
الصعيـد  علـى  وتعميمـه  بتصديـره  المؤّسسـات  هـذه 
وجـدت  وهكـذا  التنفيـذ.  وسـائل  فـي  وإنمـا  الدولـي، 
تحـت  نفسـها  المتعاقبـة  الحكومـات 
مـن  الخارجيـة  الضغـوط  رحمـة 
جهـة، والمطالـب الضاغطـة للفئـات 
جهـة  مـن  المختلفـة  االجتماعيـة 
السياسـات  أصبحـت  وبذلـك  ثانيـة. 
االقتصاديـة هـي التـي تحـّدد مصيـر 
التحـّوالت السياسـية، فـي ظـّل أزمـة 
مـا  دول  مختلـف  داخـل  متصاعـدة 

العربـي. بالربيـع  ُسـّمي 

الخاتمة والخاصات
هـذا هـو السـياق العـام الـذي تنزلّـت 
فيـه التجربـة التونسـية. وهـو سـياق 
تشـّقه  المتواصـل،  بالحـراك  يّتسـم 
تناقضـات عديـدة بيـن القـوى الجديدة 
والقديمـة، ويهيمـن عليـه البحـث عن 
اآلليـات القـادرة علـى حمايـة الوحدة 
اإلسـاميين  بيـن  السـلمي  التعايـش  وتحقيـق  الوطنيـة 

والعلمانييـن.
يمّثلهـا  التـي  الكبـرى  المخاطـر  مـن  الرغـم  علـى 
اإلرهـاب المحلّـي واإلقليمي، إاّل أن التونسـيين تمّكنوا، 
إلـى تاريـخ كتابـة هـذه السـطور، مـن قطـع شـوط مهّم 
فـي مسـارهم االنتقالـي دونمـا حصـول نكسـة قاصمـة 

للظهـر. ويعـود ذلـك إلـى عوامـل أساسـية عـّدة: 
صّحـة األجنـدة التـي وضعهـا الفاعلون السياسـيون  •

وتوافقـوا عليهـا، والتـي تمّثلـت تحديـداً فـي ضمان 
انتقـال دسـتوري ومؤّسسـاتي للسـلطة بعـد مغـادرة 

بـن علـي للباد.
تنظيـم انتخابـات أفـرزت مجلسـاً تأسيسـياً ُعهـدت  •

www.  :  2014 )آذار(  مــارس     20 بتاريــخ  الصبــاح  صحيفــة    11
assabah.com.tn

إليـه مهّمـة صـوغ دسـتور جديـد.
والحرجـة،  • الدقيقـة  المراحـل  فـي  الحـوار  تغليـب 

بيـن  الكاملـة  القطيعـة  حصـول  دون  والحيلولـة 
أطـراف الصـراع، وهو ما تعّزز مـع نجاح الحوار 

الوطنـي.
قبـول »حركـة النهضـة« بتغليـب مصلحـة البـاد  •

علـى حسـاباتها الحزبيـة، وهـو مـا تجلّـى بوضوح 
فـي تخلّيهـا عـن الحكومـة، على الرغم مـن أن ذلك 
حصـل نتيجـة ضغـوط شـديدة مارسـتها المعارضة 

المدني. والمجتمـع 
التوّصـل إلـى توافـق عريـض حـول دسـتور جّيـد،  •

الهويـة  حمـى  األساسـية،  الحريـات  ضمـن  مـن 
الدولـة  إلنقـاذ  مناسـبة  أرضيـة  ووّفـر  التونسـية، 

فيهـا. والتشـكيك  التنـازع  مـن خطـر  الوطنيـة 
مازمة المؤّسسـة العسـكرية الحيـاد، وعدم التدّخل  •

فـي الشـأن السياسـي الوطنـي، والتمسـك بالحفـاظ 
األطـراف  جميـع  تجـاه  نفسـها  المسـافة  علـى 

المتصارعـة.
فـي مقابـل ذلـك، مـا تـزال الحـال التونسـية معّرضـة 

لمخاطـر عديـدة، مـن أهّمهـا:
تعاظـم التهديـدات األمنية، بسـبب الحرب المفتوحة  •

ضـّد الشـبكات المحلّيـة واإلقليميـة، وذلـك فـي بلـد 
ليسـت فيـه تقاليـد قديمـة في مجـال مواجهـة العنف 
بعدمـا  التهديـدات  هـذه  تفاقمـت  وقـد  السياسـي. 
انفجـرت المواجهات العسـكرية بيـن الكتائب الليبية 

. لمسلّحة ا
بقـاء المشـكلة االقتصاديـة مـن دون معالجـة عميقة  •

وهيكليـة، وهـو ما من شـأنه أن يوّفـر مناخاً مائماً 
لاحتجـاج على السياسـات المتبعـة من قبل مختلف 
المجتمـع  داخـل  الشـرخ  يعّمـق  وأن  الحكومـات، 
الواحـد، ويفتـح المجـال أمام سـحب الثقة مـن القادة 

السياسيين.
تمـّر التعّدديـة الحزبيـة بمرحلـة اختبـار فـي تونـس  •

التـي انتقلـت مـن نظـام الحـزب الواحـد إلـى نظـام 
متعـّدد األحـزاب. ونظراً ألن هـذه التجربة ما تزال 
حديثـة العهـد، فقـد تعـّددت المظاهـر السـلبية التـي 
يخشـى أن تضعـف ثقـة التونسـيين فـي األحـزاب، 
معالجـة  عـن  األخيـرة  هـذه  عجـزت  حـال  فـي 
واالجتماعيـة،  واالقتصاديـة  األمنيـة  المشـكات 
المصلحـة  علـى  الضّيقـة  مصالحهـا  وغلّبـت 
الوطنيـة. وإذا مـا ضعفـت الثقة في األحـزاب، فإن 

  تنظيم »أنصار 
الشريعة« تطّور 
بسرعة كبيرة في 
تونس حيث تمّكن 
من تأسيس شبكة 
واسعة من األتباع 
الموّزعين على 

أقسام واختصاصات 
عّدة... كما نجح 
التنظيم في إخفاء 
جناحه العسكري 

وتشكيل خايا نائمة 
في كلّ مكان
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ذلـك مـن شـأنه أن يؤّثـر سـلباً علـى عمليـة االنتقال 
الديمقراطـي، وقـد يـؤّدي إلـى قيـام نظـام سياسـي 

هـّش وغيـر مسـتقّر.
باتـت تونـس اليـوم أكثـر عرضـة للتأّثـر بمحيطهـا  •

حجمهـا  بحكـم صغـر  وذلـك  والدولـي،  اإلقليمـي 
وحساسـية موقعهـا الجغرافـي والسياسـي، وضعف 
بنيتهـا االقتصاديـة، وعدم امتاك الخبـرات الكافية 
الزمـن.  فـي  الممتـّدة  النزاعـات  إدارة  فـي مجـال 
وبنـاًء علـى هـذه االعتبـارات وغيرهـا، ثّمة خشـية 
البـاد  تتعـّرض  أن  احتمـال  مـن  الكثيريـن  لـدى 
وإقليميـة  دوليـة  أطـراف  مـن  شـديدة  لضغـوط 
السياسـي  القـرار  علـى  التأثيـر  فـي  رغبـة  لهـا 
واالقتصـادي الداخلـي. فتونـس اليـوم بلـد مفتـوح، 
وإن كان ال يـزال قـادراً علـى الدفاع عن اسـتقالية 

قـراره وحمايـة سـيادته.
العـام  • نهايـة  قبـل  سـتجري  التـي  االنتخابـات  إن 

2014، سـتكون حاسـمة ومهّمة بالنسبة إلى تجربة 
االنتقـال الديمقراطـي فـي تونـس. هـذه االنتخابـات 
للمـّرة األولـى  تعّدديـاً، وسـتؤّدي  سـتفرز برلمانـاً 
إلـى انتخـاب رئيـٍس للدولـة مـن الشـعب مباشـرًة، 
قبـل االنتقـال إلـى انتخـاب البلديـات التـي سـتتمّتع 
نحـو  نوعيـة  خطـوة  تشـّكل  واسـعة  بصاحيـات 
ترسـيخ ال مركزيـة السـلطة، ودعـم الديمقراطيـة 
المحلّيـة. ونظـراً لألهميـة االسـتراتيجية التي تّتسـم 
بهـا هذه المحّطات السياسـية المتتاليـة، فإن مختلف 
مـن  ليـس  التـي  واإلقليميـة  الداخليـة  األطـراف 
مصلحتهـا أن تتحـّول تونـس إلـى بلـد ديمقراطـي 
حقيقـي - ألن تؤّسـس حالـة اسـتثنائية فـي محيـط 
مضطـرب - سـتكّثف مـن محاوالتهـا إلفشـال هـذه 
أجـل  مـن  المبذولـة  الجهـود  وإجهـاض  التجربـة 
إنهـاء الوضـع المؤّقـت فـي البـاد، والوصـول الى 

بنـاء مؤّسسـات قوّيـة، دائمـة ومسـتقّرة.           

»ربيع تونس«: التأرجح 
بين األمل والخوف
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»ربيع مصر «:بين ثورتي 
25 يناير و 30 يونيو

1 - الجذور واإلرهاصات
ــع ثــورة ينايــر المصريــة فجــأة وإنمــا ســبقتها  ــم تندل ل
مقّدمــات وإرهاصــات تعــود إلــى منتصــف تســعينيات 
القــرن الماضــي أو، بشــكل أكثــر تحديــداً، إلــى نهايــة 
ــى  ــد تولّ ــارك. فق ــم مب ــرة حك ــن فت ــة م ــة الثاني الوالي
مبــارك مقاليــد الحكــم فــي مصــر نهايــة العــام 1981، 
فــي ظــّل ظــروف داخليــة وخارجيــة بالغــة الصعوبــة. 
ــة  ــّر بحال ــر تم ــت مص ــي: كان ــد الداخل ــى الصعي فعل
مــن عــدم االســتقرار بســبب السياســات التــي انتهجهــا 
ت إلــى اغتيالــه فــي واحــداً  الرئيــس الســادات، والتــي أدَّ
مــن أكبــر مشــاهد العنــف السياســي فــي تاريــخ مصــر 
الحديــث عقــب قــراره باعتقــال جميــع رمــوز الحركــة 
ــى أقصــى  ــن إل ــن أقصــى اليمي ــة م ــة المصري الوطني

اليســار. وعلــى الصعيــد الخارجــي: كانــت مصــر 
تمــّر بحالــة غيــر مســبوقة مــن العزلــة السياســية، عقب 
قــرار الــدول العربيــة قطــع العاقــات الدبلوماســية 
معهــا ونقــل مقــّر الجامعــة العربيــة إلــى تونــس. وعلــى 
ــمات  ــن س ــك م ــن يمل ــم يك ــارك ل ــن أن مب ــم م الرغ
ــي  ــاد ف ــادة الب ــه لقي ــادة أو مــن اإلنجــازات لتأهيل القي
تلــك الظــروف الصعبــة، إالّ أن الشــعب المصــري بــدا 
علــى اســتعداٍد لمنحــه الفرصــة كاملــة، وربمــا أحــّس 
بالحاجــة إلــى قيــادة مــن نــوع مختلــف عــن تلــك التــي 
خبرهــا مــع عبــد الناصــر الــذي وقعــت هزيمــة 67 فــي 
عهــده، علــى الرغــم مــن  كّل مــا حققــه مــن إنجــازات، 
أو مــع الســادات، الــذي أقــدم علــى زيــارة القــدس بعــد 

ــه لحــرب 1973 الناجحــة.  قيادت

بــدأت أحــداث »الربيــع العربــي« فــي مصــر العــام 2011، بدعــوة انطلقــت مــن  موقــع »كّلنــا خالــد ســعيد«على 
شــبكة التواصــل االجتماعــي، تحــثُّ جماهيــر الشــعب المصــري علــى النــزول إلــى الشــوارع يــوم 25 ينايــر، 
ــة. وألن  ــارك القمعّي ــد الشــرطة«، للتعبيــر عــن رفضهــا لممارســات نظــام مب ــذي يتوافــق مــع ذكــرى »عي ال
ــاً،  ــاً فوري توقيتهــا كان مائمــاً وجــاء فــي ظــلّ أوضــاع محّليــة وإقليميــة متفّجــرة، فقــد القــت الدعــوة تجاوب
وبخاصــة فــي أوســاط الشــباب، وهــو مــا بــدا واضحــاً مــن كثافــة التفاعــات التــي شــهدتها شــبكة التواصــل 
االجتماعــي قبيــل الحــدث. وعلــى الرغــم مــن  اعتقــاد معظــم المراقبيــن بــأن »الوقفــة االحتجاجيــة« المزمــع 
تنظيمهــا فــي ذلــك اليــوم ربمــا تكــون مختلفــة نوعيــاً عّمــا اعتــاده المصريــون فــي مثــل هــذه المناســبات، إالّ أن 
أحــداً لــم يتوّقــع قــّط أن تشــعل شــرارة ثــورة كبــرى، تتواصــل أحداثهــا علــى مــدى ثمانيــة عشــر يومــاً، يقــّرر 

مبــارك فــي نهايتهــا تخّليــه عــن الحكــم وتســليم الســلطة إلــى المجلــس األعلــى للقــّوات المســلحة.
والواقــع أن »ثــورة الربيــع العربــي المصريــة« لــم تبــدأ فــي 25 ينايــر )كانــون الثانــي( مــن العــام 2011 ولــم 
تنتــِه فــي 11 فبرايــر )شــباط( مــن العــام نفســه. فلهــذه الثــورة جــذور وإرهاصــات تعــود إلــى مــا قبــل انطاقتهــا 
الرســمية بســنوات. وألنهــا ثــورة لــم تكتمــل ولــم تحّقــق أهدافهــا بعــد، مــا تــزال فصولهــا وموجاتهــا المتاحقــة 
تتابــع أمــام أعيننــا دونمــا توقــف. وقــد مــّرت هــذه الثــورة حتــى اآلن بأربــع مراحــل مختلفــة، يمكــن اعتبارهــا 
ل رئيــس  دهــا الجيــش وقــام علــى إثرهــا بعــزل أوَّ جميعــاً مراحــل انتقاليــة، وتخلَّلتهــا »انتفاضــة شــعبية« أيَّ
منتخــب للبــاد. وألنــه يصعــب الجــزم بــأن المرحلــة الحاليــة ســتنجح فــي اســتكمال بنــاء المؤّسســات السياســية 
الازمــة لقيــام نظــام قابــل للــدوام واالســتقرار، مــا يــزال مســتقبل »ثــورة الربيــع العربــي المصريــة« محفوفــاً 

بالمخاطــر ومحاطــاً بالغمــوض.

»ربيع م�سر «:بني ثورتي 
25 يناير و 30 يونيو

د. ح�سن نافعة
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لقـد بـدا مبـارك فـي بدايـة عهـده شـخصاً متواضعـاً، 
زاهـداً فـي السـلطة، ومتعّففاً، واشـتهر بتصريحات من 
نـوع: »الكفـن ليـس له جيـوب« و»مّدة رئاسـية واحدة 
تكفي«..إلـخ. وألن الشـعب المصـري كان يـدرك دّقـة 
فقـد  الحكـم وحساسـّيتها،  فيهـا  تولّـى  التـي  الظـروف 
بـدا علـى اسـتعداد لمنـح الرئيـس الجديـد كّل مـا يحتاج 
مـن وقـت لوضـع مصـر علـى الطريـق الصحيـح. وقد 
فتـرة  نهايـة  حتـى  المنـوال  هـذا  علـى  الحـال  اسـتمّر 
واليتـه الثانيـة فـي العـام 1993، والتـي تحّققـت فيهـا 
إنجـازات ملموسـة: كسـب معركـة طابـا بالتحكيـم، فّك 
العزلـة الدبلوماسـية وعـودة مقـّر الجامعـة العربيـة إلى 
القاهـرة، إلغـاء 20 مليـاراً مـن ديون 
»حـرب  عقـب  المتراكمـة  مصـر 
تحريـر الكويت«..إلـخ. وعلى الرغم 
مـن  عـدم تحّمـس الشـعب المصـري 
واليتـه  تجديـد  علـى  مبـارك  إلقـدام 
تمّنـى  أنـه  إالّ  ثالثـة،  لفتـرة رئاسـية 
أن تكـون األخيـرة وأن تشـهد عمليـة 
الديمقراطيـة،  نحـو  حقيقـي  تحـّول 
سـارت  بـل  يحـدث،  لـم  مـا  وهـو 
تمامـاً. االتجـاه  عكـس  فـي  األمـور 
فقـد اسـتمّر فـي الحكـم لمـا يقرب من 
ثاثيـن عامـاً، ورفـض تعييـن نائـب 
لـه، بـل راح ُيعـّد نجلـه جمـال لتسـلّم 

السـلطة مـن بعـده. 
كان يفتــرض أن تحّقــق مصــر خــال فتــرة حكــم 
مبــارك الطويلــة نهضــة كبــرى تضعهــا فــي مصــاف 
النمــور االقتصاديــة والــدول اإلقليميــة المؤّثــرة، وذلــك 
ــة حــروب،  ــن أي ــرة م ــك الفت ــّو تل لســببين: األّول، خل
بعكــس مــا كان عليــه الحــال قبــل ذلــك؛ والثانــي، 
حصولهــا علــى مــوارد ومعونــات خارجيــة غيــر 
مســبوقة، وهــي معونــة أميركيــة ســنوية بلغــت2,1 
مليــار دوالر، وعوائــد متزايــدة مــن قنــاة الســويس 
وتحويــات  الفتــرة،  هــذه  طــوال  تغلــق  لــم  التــي 
ــى  ــراد إل ــدت باّط ــي تزاي ــي الخــارج الت ــن ف المصريي
أن وصلــت إلــى أكثــر مــن إجمالــي العوائــد المتحّصلــة 
مــن المعونــة ومــن قنــاة الســويس معاً..إلــخ. غيــر أن 
السياســات التــي انتهجهــا مبــارك، بخاصــة خــال 
ــار  ــى إفق ــة، أّدت إل ــة والخامس ــه الرابع ــْي واليت فترَت
مصــر وانهيــار مؤّسســاتها علــى نحــو غيــر مســبوق. 
فمــع نهايــة حكمــه كان مــا يقــرب مــن 40 % مــن 

ــا ال  ــكن م ــر، ويس ــط الفق ــت خ ــون تح ــّكان يعيش الس
ــون  ــوائية أو يعيش ــق عش ــاً مناط ــن 20 مليون ــّل ع يق
فــي القبــور، وتدهــورت منظومــات التعليــم والصّحــة 
والنقــل إلــى درجــة يرثــى لهــا، وازدادت الفــوارق بيــن 
ــية  ــاة السياس ــهدت الحي ــش، وش ــكل فاح ــات بش الطبق
واإلنهــاك، وظهــرت  التجريــف  مــن  بائســة  حالــة 
مجموعــة مــن رجــال األعمــال الفاســدين التّفــت حــول 
ــة  ــي وراث ــه ف ــّذي طموح ــت تغ ــارك وراح ــال مب جم

ــه.  الســلطة عــن أبي
كان مــن الطبيعــي، فــي ســياق هــذا التدهــور الشــامل، 
ــة  أن يشــتّد عــود المعارضــة السياســية وأن تنشــأ حال
ــب باإلصــاح الشــامل، راحــت  حــراك سياســي يطال
تأخــذ شــكل األمــواج المتتابعــة. ويمكــن التمييــز بيــن 

موجتيــن رئيســيتين مــن هــذا الحــراك:
الموجــة األولــى: بــدأت بظهــور حركــة »كفايــة« فــي 
نهايــة العــام 2004 وبدايــة العــام 2005، وأحدثــت نقلــة 
نوعيــة فــي أســلوب العمــل السياســي فــي مصــر. فقــد 
تكّونــت هــذه الحركــة مــن نشــطاء ينتمــون إلــى تيارات 
ــون  ــم يرفض ــة لكّنه ــية مختلف ــزاب سياس ــة وأح فكري
األحــزاب  تنتهجهــا  التــي  المهادنــة  السياســيات 
التقليديــة ويطالبــون بمعارضــة أكثــر راديكاليــة. وقــد 
ــد«،  ــث.. ال للتمدي ــة شــعار »ال للتوري ــت الحرك رفع
وحّثــت الجماهيــر علــى النــزول إلــى الشــارع وتنظيــم 
مظاهــرات تعّبــر عــن رفضهــا ليــس مشــروع توريــث 
الســلطة فقــط ولكــن أيضــاً ترّشــح مبــارك لفتــرة واليــة 
ــم  ــام الحاك ــوء النظ ــن  لج ــم م ــى الرغ ــة. وعل خامس
ــة  ــة لقمــع هــذه الحركــة االحتجاجي ــى أســاليب عنيف إل
ــقف  ــاوز س ــعه تج ــن بوس ــم يك ــه ل ــد، إاّل أن ــي المه ف
معّيــن بســبب ظــروف وأوضــاع دوليــة مســتجّدة، 
ــة فــي عهــد  ــي اإلدارة األميركي وخصوصــاً عقــب تبّن
ــز  ــدة ترتك ــطية جدي ــرق أوس ــة ش ــن سياس ــوش االب ب
علــى تشــجيع التحــّول الديمقراطــي فــي هــذه المنطقــة 
ــب  ــي لع ــل الخارج ــذا العام ــدو أن ه ــم. ويب ــن العال م
الــدور األكثــر حســماً فــي إقنــاع الحــزب الحاكــم فــي 
مصــر بضــرورة العمــل علــى احتــواء حالــة الحــراك 
ــة بأســاليب ووســائل أخــرى، وهــو  السياســي المتنامي
ــى  ــام 2005 عل ــارك الع ــس مب ــدام الرئي ــر إق ــا يفّس م
رئيــس  ليصبــح  الدســتور  مــن   76 المــادة  تعديــل 
الجمهوريــة باالنتخــاب، بــدالً مــن االســتفتاء علــى 
وهكــذا  الشــعب.  مجلــس  يرّشــحه  وحيــد  شــخص 
جــرت، وللمــّرة األولــى فــي تاريــخ مصــر، انتخابــات 

لم تبدأ ثورة »الربيع 
العربي« المصرية 
في 25 يناير من 
العام 2011 ولم 

تنتِه في 11 فبراير 
من العام نفسه، 

فلهذه الثورة جذور 
وإرهاصات تعود 

الى ما قبل انطاقتها 
بسنوات
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ـــ مرشــحون عــّدة، كمــا  ـــ شــكاـً  رئاســية تنافــس فيهــاـ 
ــادها  ــريعية س ــات تش ــه انتخاب ــام نفس ــي الع ــرت ف ج
جــّو أكبــر مــن الحريــة فــازت فيهــا جماعــة اإلخــوان 
المســلمين ــــ وللمــّرة األولــى أيضــاً ــــ بمــا يقــرب مــن 

ــس الشــعب.  ــس مقاعــد مجل ُخم
الموجــة الثانيــة: بــدأت مــع ظهــور حركــة 6 إبريــل 
شــبابية  عناصــر  مــن  نــت  تكوَّ التــي   2008 العــام 
فقــط، وبمناســبة حــدث اجتماعــي وسياســي كبيــر 
ــة. وبــدت هــذه الحركــة،  ــال المحلّ وهــو إضــراب عّم
ســواء بحكــم تكوينهــا الشــبابي أم مابســات ظهورهــا 
ــة،  ــة واالجتماعي ــب الفئوي ــد المطال ــة بتصاع المرتبط
السياســية  الحــركات  زخــم  راح  ثــم  نوعيــة.  نقلــًة 
واالجتماعيــة يتصاعــد مــع اقتــراب موعــد االنتخابــات 
ــات  ــام 2010 واالنتخاب ــا الع ــّرر عقده التشــريعية المق
الرئاســية المقــّرر عقدهــا العــام 2011 والتــي كان 
يعتقــد علــى نطــاق واســع أن جمــال مبارك ســيخوضها 
ــن  ــادة 76 م ــّم للم ــذي ت ــل ال ــا وأن التعدي وســيفوز به
الغايــة. فظهــرت  الدســتور اســتهدف تحقيــق هــذه 
»الحملــة المصريــة ضــّد التوريــث« العــام 2009 ثــم 
»الجمعيــة الوطنيــة للتغييــر« التــي تأّسســت عقــب 
عــودة البرادعــي إلــى مصــر فــي فبرايــر )شــباط(  

العــام 2010.
لوضــع القــارئ فــي أجــواء تلــك المرحلــة المهّمــة مــن 
ــرة  ــاس فق ــي اقتب ــتأِذنه ف ــي، أس ــر السياس ــخ مص تاري
لــة مــن مقــال لــي نشــر فــي صحيفــة الشــروق يــوم  مطوَّ
16/ 11 /2009 تحــت عنــوان: »حــراك واعــد هــذه 
المــّرة أم أعــراض حمــل كاذب جديــد«. تقــول الفقــرة:

»يشـعر المصريـون ـــ مـع اقتـراب موعـد انتخابـات 
تشـريعية ورئاسـية تبـدو حاسـمة فـي تقريـر مصيرهـم 
ـــ بقلـق مـن المسـتقبل، يعّبـرون عنـه من خـال عملية 
حـراك سياسـي جديـد تسـتهدف الخـروج بمصـر مـن 
أن  فـي  جـدال  وال  فيـه.  دخلـت  الـذي  المظلـم  النفـق 
االنتخابـات التشـريعية تحتـّل أهميـة خاصة هـذه المّرة، 
ألنهـا قـد تفتح ثغـرة في جدار الحصـار المفروض على 
نـزول مرّشـحين مسـتقلّين حلبـة االنتخابـات الرئاسـية. 
أمـا االنتخابات الرئاسـية فسـتظّل في النهايـة هي األكثر 
أهمية وحسماً، بالنظر إلى حجم الصاحيات والسلطات 
محـور  منـه  تجعـل  والتـي  الدولـة  لرئيـس  الضخمـة 
النظـام السياسـي كلّـه والشـخصية المهيمنـة فيـه. وألن 
لـدى الشـعب المصـري قناعة تاّمـة بأن مرّشـح الحزب 
الوطنـي فـي االنتخابـات الرئاسـية القادمـة سـيكون هـو 

الرئيـس الفعلـي لمصر إذا اسـتمّرت األوضـاع كما هي 
عليـه وفشـلت حالـة الحـراك السياسـي التـي بـدأت منـذ 
أسـابيع فـي حلحلـة األوضـاع وفتـح أفـق التغييـر، فمـن 
الطبيعـي أن يتابـع كثيـرون سـلوك الحـزب الحاكـم فـي 
المرحلـة المقبلـة بكثيـر من الريبـة والتوّجـس. فالحزب 
الوطنـي يبـدو مصّممـاً على خـوض انتخابات تشـريعية 
ال تتوافـر لهـا أّي ضمانـات للنزاهـة وفـي وضـع يتيـح 
لـه التحّكـم فـي كّل مـا يتعلّق بنزول مرّشـحين مسـتقلّين 
إلـى حلبـة االنتخابـات الرئاسـية. وتشـير الدالئـل إلـى 
أن الحـزب الوطنـي يرغـب فـي ترشـيح مبـارك االبـن 
لمنصـب الرئاسـة فـي االنتخابـات القادمـة. ومـع ذلـك 
فليـس مـن المسـتبعد كلّيـاً أن يقـّرر الرئيـس األب إعادة 

سادسـة  واليـة  لفتـرة  نفسـه  ترشـيح 
ليسـت  الظـروف  أن  وجـد  مـا  إذا 
مـن  خطـوة  علـى  لإلقـدام  مائمـة 
هـذا النـوع ألّي سـبب مـن األسـباب. 
وعلـى الرغـم مـن أن الخيـار الثانـي 
هـو األسـوأ، إالّ أن كليهمـا سـّيئ فـي 
الواقـع. فالتجديـد للرئيـس األب معناه 
نفسـه  الرجـل  سـيحكمها  مصـر  أن 
الـذي حكمهـا لمـّدة ثاثيـن عامـاً قـد 
تمتـّد إلـى سـتٍّ وثاثيـن عامـاً، يكون 
إلـى  نهايتهـا  فـي  وصـل  قـد  عمـره 
مـن  أمـر  وهـو  التسـعين،  مشـارف 

شـأنه أن يضعـف هيبـة الحكـم. أمـا إفسـاح الطريق أمام 
شـاب فـي منتصـف األربعينيـات، هـو فـي الوقت نفسـه 
ابـن الرئيـس السـابق، فيحمـل معـه مخاطر أكبـر وأبعد 
مـدًى، ألنـه ترّبـى فـي أجـواء مختلفـة عـن تلـك التـي 
ترّبـى فيهـا والده وتبدو بعيـدة كّل البعد عن نبض مصر 
العميـق، وألنـه شـديد االرتبـاط أيديولوجيـاً ومصلحيـاً 
بمجموعـة رجـال األعمـال الجـدد الذيـن تحـوم حولهـم 
شـبهة فساد برائحة نّفــاذة؛ وألنه سـيقود نظاماً استبدادياً 
ال يقّيـد فتـرات الرئاسـة، وبالتالـي سـيغلق بـاب التحّول 
الديمقراطـي في مصر ألربعين سـنة أخرى. والسـؤال: 
هـل سـيتمّكن الحـزب الحاكم من إجهـاض حالة الحراك 
السياسـي الراهنة مثلما نجح في إجهاض سـابقتها؟.. قد 
ال يكون بمقدور أحد أن ينكر أن بوسـع الحزب الوطني 
تسـخير إمكانـات الدولـة المصريـة لصالحـه، وأن قـوى 
ــتة، وأنـه من غير  المعارضـة فـي مصـر ضعيفـة ومفتَّ
المحتمـل أن تمـارس الواليـات المتحـدة ضغوطـاً علـى 
الحـزب الحاكم لفتـح الطريق أمام التحـّول الديمقراطي. 

نجاح الشعب 
التونسي في إسقاط 

نظام بن علي 
شّكل عاماً ملهماً 
ضاعف من حماسة 
الشباب المصري 

وإصراره على تحّدي 
النظام مهما بلغت 

التضحيات

»ربيع مصر «:بين ثورتي 
25 يناير و 30 يونيو
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ومـع ذلـك فـإن االعتقـاد بـأن األمـور يمكـن أن تسـتمّر 
فـي السـير علـى النهـج المعتـاد نفسـه والمجـّرب علـى 
علـى  ينطـوي ضمنـاً  طويلـة،  وعقـود  سـنوات  مـدى 
افتـراض غيـر واقعـي. فانتقـال السـلطة مـن األب إلـى 
االبـن مباشـرًة فـي نظـام جمهـوري لدولـة بحجـم مصر 
ليـس حدثـاً عادّياً وال هـو باألمر الروتينـي، وخصوصاً 
أن لـدى الغالبيـة العظمـى من الشـعب 
المصري إحساسـاً متزايـداً بأن عملية 
بالدسـتور  وعبـث  يليـق  ال  تاعـب 
ال يصـّح اسـتمّرت وتواصلـت علـى 
مـدى عقـد كامل فـي جّو مـن الخديعة 
والتآمـر، وبطريقـة ال جـدال فـي أنهـا 
بـذكاء شـعب  بالغـة  تعكـس اسـتهانة 
اشـتهر بأنه »يفهمها وهي طايرة!«.. 
الحـراك  يكـون  أن  أسـتبعد  ال  لـذا 
السياسـي واعداً هـذه المّرة وأن يحمل 
فـي طّياتـه جنينـاً حقيقيـاً.. أرفـض أن 
ق أن مـا يجـرى فـي مصر اآلن  أصـدِّ
جديـد  كاذب  حمـل  أعـراض  مجـّرد 

وأتمّنـى أن ال يكـون كذلـك«.
نشــر  علــى  عــام  مــن  أقــّل  بعــد 
االنتخابــات  جــرت  المقــال،  هــذا 
ورفضــت  المنتَظــَرة،  التشــريعية 
معظــم القــوى السياســية خوضهــا، 
فيمــا عــدا حــزب الوفــد وجماعــة 
كافيــة  ضمانــات  وجــود  عــدم  بســبب  اإلخــوان، 
بالنزاهــة، بــل إن القــوى التــي غامــرت بخوضهــا 
ــا  ــا بســبب م ــم تواصــل واضطــرت لانســحاب منه ل
ــر فاضــح وشــامل  ــن تزوي ــى م ــا األول شــهدته جولته
مّكــن الحــزب الحاكــم مــن الفــوز فــي جولتهــا الثانيــة 
االنتخابــات  أمــا  الشــعب.  مجلــس  مقاعــد  بجميــع 
الرئاســية التــي كان يفتــرض أن تجــري فــي العــام 
ــر  ــد انفج ــركان كان ق ــاً ألن الب ــّم أص ــم تت ــي فل التال

قبــل أن تبــدأ.

2 - من »الوقفة االحتجاجية« إلى »الثورة 
الشعبية«

ــاً  ــة اجتماعي ــي أن النخــب الشــبابية المنتمي ال جــدال ف
للشــرائح العليــا مــن الطبقــة المتوّســطة هــي التــي قادت 
ــرت  ــي ج ــة« الت ــة االحتجاجي ــم »الوقف ــوة لتنظي الدع
يــوم 25 ينايــر )كانــون الثانــي( مــن العــام 2011، وقــد 

ــي  ــع االســتعدادات الت ــكّل مــن كان يتاب ــدا واضحــاً ل ب
تجــري لتنظيمهــا أنهــا ســتكون مختلفــة نوعيــاً عــن كّل 
ــاً أن  ــد أحــد مطلق ــُدر بخل ــم ي ــك ل مــا ســبقها. ومــع ذل
هــذا اليــوم ســيكون بدايــة لثــورة شــعبية كبــرى تنجــح 
ــح  ــا كان يطم ــارك، وأقصــى م ــام مب ــقاط نظ ــي إس ف
إليــه منّظموهــا أن ينجحــوا فــي إقالــة وزيــر داخليــة.

أســباب عديــدة، محلّيــة وإقليميــة ســاعدت فــي ســرعة 
تحــّول هــذه الوقفــة االحتجاجيــة إلــى ثــورة: فعلــى 
الحاكــم  النظــام  كراهيــة  كانــت  المحلّــي،  الصعيــد 
وسياســاته قــد وصلــت مســتويات غيــر مســبوقة. وعلى 
ــي  ــدا نجــاح الشــعب التونســي ف ــي، ب ــد اإلقليم الصعي
إســقاط نظــام بــن علــي قبــل أســابيع قليلــة عامــاً ُملِهمــاً 
ــباب المصــري وإصــراره  ــاس الش ــن حم ضاعــف م
علــى تحــّدي النظــام مهمــا بلغــت التضحيــات، وشــّجع 
ــك  ــع ذل ــب. وم ــاق بالرك ــى االلتح ــدة عل ــرائح عدي ش
ــه فلــوال أخطــاء قاتلــة ارتكبهــا نظــام مبــارك إبــان  كلّ
إدارتــه لألزمــة لمــا تحّولــت وقفــة 25 ينايــر )كانــون 

ــورة شــعبية كبــرى. ــى ث ــة إل ــي( االحتجاجي الثان
لــم يكــن مــن قبيــل المصادفــة أن يطلــق المتظاهــرون 
علــى 25 ينايــر »يــوم الغضــب«، وكان كذلــك بالفعل. 
ففــي هــذا اليــوم خــرج آالف المواطنيــن إلــى الشــوارع 
المياديــن  فــي  تقريبــاً  متزامــن  بشــكل  عــوا  وتجمَّ
ــة  ــاط، وأســيوط، والمحلّ الرئيســية فــي القاهــرة، ودمي
والســويس  والمنصــورة  واإلســكندرية  الكبــرى، 
واإلســماعيلية وطنطــا، وانطلقــت هتافــات تشــكو مــن 
ت لهــا قــّوات األمــن  الفقــر والجهــل والبطالــة. وتصــدَّ
المركــزي، ولكــن بقســوة أكبــر مــن المعتــاد هــذه 
ــي  ــرات ف ــب العش ــى وأُصي ــة قتل ــقط ثاث ــّرة، فس الم
مدينــة الســويس، وحيــن قــّرر المتظاهــرون االعتصــام 
ــي  ــن ف ــّوات األم ــرّدد ق ــم تت ــر، ل ــدان التحري ــي مي ف
إطــاق قنابــل مســّيلة للدمــوع وقامــت بمطاردتهــم 
ــى  ــى إل ــدد القتل ــع ع ــة، فارتف ــوارع الجانبي ــر الش عب
ــتمّر  ــاً أن تس ــن غريب ــم يك ــذا ل ــوم. ل ــك الي ــي ذل 7 ف
ــداء  ــة وأن تشــهد نقطــة تحــّول ابت الحركــة االحتجاجي
مــن يــوم الجمعــة الموافــق 28 ينايــر )كانــون الثانــي(. 
ففــي ذلــك اليــوم توّجــه الماييــن عقــب صــاة الجمعــة 
ــك  ــي ذل ــر، وف ــدان التحري ــي مي ــن ف ــم المعتصمي لدع
اليــوم ُســِمع ألّول مــّرة شــعار »يســقط حســني مبارك« 
قــّوات  والمياديــن. وألن  الشــوارع  كّل  فــي  يتــرّدد 
األمــن لــم تســتطع احتــواء الموقــف واضطــرت لتــرك 
أماكنهــا، بعدمــا أدّى إفراطهــا فــي اســتخدام القــّوة إلــى 

بعد أسبوع من 
انتخاب مرسي 

رئيساً، قّرر إلغاء 
حكم المحكمة 

الدستورية العليا 
وعودة مجلس 
الشعب المنحلّ 

لانعقاد، وهو ما 
اعتبرته المحكمة 

استهانة بها 
وبالسلطة القضائية 
ككلّ، لذا رفضته 

على الفور، ورضخ 
مرسي لقرارها
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ــّرات  ــن مق ــد م ــرق العدي ــى ح ــن عل ــدام المتظاهري إق
ــتدعاء  ــارك اس ــّرر مب ــم، ق ــزب الحاك ــرطة والح الش
الجيــش وفــرض حظــر التجّول.فــي هــذه اللحظــة 
تحديــداً بــدأت الوقفــة االحتجاجيــة تتحــّول إلــى ثــورة 
حقيقيــة، وخصوصــاً بعدمــا عجــز النظــام الحاكــم عــن 

ــا يجــري واســتيعابه. ــم م فه
لــم يكــن األداء السياســي للرئيــس مبــارك وحزبــه 
بأفضــل مــن أداء أجهزتــه األمنيــة. حيــث جــاء رّد 
انتظــر  فقــد  ومراوغــاً.  وعاجــزاً  متأّخــراً  فعلهمــا 
مبــارك حتــى مســاء الســبت 29 ينايــر )كانــون الثانــي( 
ــه،  ــداً كعادت ــدا عني ــن تحــّرك ب ــل أن يتحــّرك، وحي قب
ــة  ــود هامي ــوى وع ــه األّول س ــي خطاب ــّدم ف ــم يق ول
المتراكمــة، واكتفــى  االقتصاديــة  المشــكات  بحــّل 
ــليمان  ــر س ــن عم ــف وتعيي ــد نظي ــة أحم ــة حكوم بإقال
بتشــكيل  شــفيق  أحمــد  الفريــق  وتكليــف  لــه  نائبــاً 
حكومــة جديــدة، لكّنــه لــم يشــرمن قريــب أو بعيــد 
إلــى االنتخابــات الرئاســية القادمــة. وألن مــا قّدمــه 
بــدا أقــلَّ بكثيــر مّمــا تطلّبــه الموقــف، وخصوصــاً بعــد 
28 ينايــر )كانــون الثانــي(، فقــد رفضــه المتظاهــرون 

ــم. ــي مطالبه ــّددون ف ــدأوا يتش ــور وب ــى الف عل
اســتمّرت حالــة التظاهــر وانتشــرت الفوضــى فــي 
غيــاب األمــن، وجــرت مهاجمــة ســجن وادي النطرون 
الــذي كان يــأوي عــدداً من قيــادات اإلخــوان، من بينهم 
ــور مرســي، فضــاً عــن مجموعــة أخــرى مــن  الدكت
الســجون، وفــّر  آالف الســجناء. لم تتوّقــف المظاهرات 
وســائل  قطــع  مــن   الرغــم  علــى  واالعتصامــات 
االتصــال اإللكترونــي وتوّقــف حركــة القطــارات. 
ــن  ــرار حظــر التجــّول رافعي وتحــّدى المتظاهــرون ق
ــر أســلوبه  ــارك تغيي ــّرر مب ــا ق شــعار: »ارحــل«. هن
ــه إلــى شــعبه يــوم 1 فبرايــر  فــي إدارة األزمــة وتوجَّ
)شــباط( بخطــاب عاطفــي ضّمنــه تنــازالت جديــدة لــم 
تــْرَق أيضــاً إلــى مســتوى الحــدث، أشــار فيــه إلــى أنــه 
قــّرر أال يرّشــح نفســه فــي انتخابــات الرئاســة القادمــة 
ولــم يعــد لديــه ســوى أُمنيــة واحــدة وهــي أن ُيدفــن فــي 
تــراب مصــر الغاليــة. كان لهــذا الخطاب بعــض التأثير 
علــى المتظاهريــن، لكّنــه لــم يــدم طويــاً، ففــي اليــوم 
نفســه قامــت جحافــل مــن »البلطجيــة« باقتحــام ميــدان 
التحريــر علــى ظهــور الجمــال والبغــال والخيــول، فــي 
محاولــة لتفريــق المتظاهريــن بالقــّوة، وبــدأ »أنصــار 
مبــارك« يتجّمعــون فــي ميــدان »مصطفــى محمــود«، 
ــة  ــة مــن البلطجي ــاك انطلقــت موجــات متتالي ومــن هن

وقامــت باعتــاء كوبــري 6 أكتوبــر المطــّل علــى 
ميــدان التحريــر وراحــت تطلــق النــار عشــوائياً علــى 
ــح.  ــل وجري ــن قتي ــرات بي ــقط العش ــن، فس المعتصمي
غيــر أن المعتصميــن صمــدوا وأّكــدوا تمّســكهم برحيل 

مبــارك. 
ــى  ــق عل ــذا، أن يطل ــياق كه ــي س ــاً، ف ــن غريب ــم يك ل
جمعــة 4 فبرايــر )شــباط(  »جمعــة الرحيــل« وأن 
ــر  ــى القص ــف عل ــن بالزح ــض المتظاهري ــب بع يطال
بعــد  إيجابيــاً  مــا وجــد صــدًى  الجمهــوري، وهــو 
ــي  ــر ف ــر تقري ــع نش ــن م ــه تزام ــك، وخصوصــاً أن ذل
صحيفــة الجارديــان البريطانيــة يؤّكــد أن ثــروة مبــارك 
مليــار   70 بلغــت  الخــارج  فــي  المهّربــة  وعائلتــه 

فــي  النظــام  حــاول  وقــد  دوالر. 
اللحظــات األخيــرة اقتــراح بعــض 
شــملت:  اإلصاحيــة،  اإلجــراءات 
ــدأه  ــن، ب ــع المتظاهري ــح حــوار م فت
ــه  عمــر ســليمان بالفعــل وشــارك في
ــية  ــوى السياس ــوز الق ــن رم ــدد م ع
مــن بينهــا جماعــة اإلخــوان، تشــكيل 
لجنــة لتعديــل المادتيــن 76 و 77 مــن 
الدســتور، ُشــّكلت الحقــاً وضّمــت 11 
شــخصية قانونيــة وقضائيــة بــارزة، 
القيــادات  مــن  التخلّــص  وأخيــراً 
ــي  ــا ف ــم، بم ــة للحــزب الحاك التقليدي
ــن  ــه، بتعيي ــارك نفس ــال مب ــك جم ذل
ــداً  ــاً جدي ــاً عام ــدراوي أمين ــام ب حس

وأمينــاً للسياســات، بــل وصــل األمــر إلــى حــّد اإلعــان 
عــن إلقــاء القبــض علــى بعضهــم تمهيــداً لتقديمهــم 
للمحاكمــة. غيــر أن هــذه اإلجــراءات جميعهــا لــم ُتـــفلح 
ــة  ــا صرخ ــدت وكأنه ــداً وب ــرة ج ــاءت متأّخ ــا ج ألنه

ــس. اليائ
عندمــا أدركــت قيــادة الجيــش أن الوضــع األمنــي 
والسياســي واالجتماعــي بــدأ يخــرج بالفعــل عــن نطاق 
الســيطرة، وباتــت مقتنعــة  بــأن رحيــل مبــارك لــم يعــد 
أمــراً يمكــن تجّنبــه، قــّررت أن تأخــذ بزمــام المبــادرة 
فــي يدهــا، فاجتمــع المجلــس األعلــى للقــّوات المســلّحة 
ألّول مــّرة مــن دون رئيســه، وأصــدر بيانــاً أطلــق 
عليــه »البيــان رقــم واحــد« جــاء نّصــه كالتالــي: 
ــّوات المســلّحة، والتزامــاً  ــاً مــن مســؤولية الق »انطاق
ــه، وحرصــاً  ــة مصالحــه وأمن ــة الشــعب ورعاي بحماي
علــى ســامة الوطــن والمواطنيــن ومكتســبات شــعب 

على الرغم من 
الضربات التي تلّقتها 

من طرف أجهزة 
مبارك األمنية، إالّ 

أن حركة اإلخوان لم 
تقطع صلتها بنظامه 
ولم تترّدد في عقد 

صفقات سياسية معه 
مكنّتها من أن تصبح 

قّوة أساسية في 
الباد

»ربيع مصر «:بين ثورتي 
25 يناير و 30 يونيو
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ــب الشــعب  ــداً لمطال ــه، وتأيي ــم وممتلكات مصــر العظي
ــر  ــق العاش ــس المواف ــوم الخمي ــد ي ــروعة.. انعق المش
مــن فبرايــر )شــباط( 2011 المجلــس األعلــى للقــّوات 
ــه.  ــى تاريخ ــف حت ــّورات الموق ــث تط ــلّحة لبح المس
بشــكل  االنعقــاد  فــي  االســتمرار  المجلــس  وقــّرر 
متواصــل لبحــث مــا يمكــن اتخــاذه مــن إجــراءات 
وتدابيــر للحفــاظ علــى الوطــن ومكتســبات شــعب 

ــه«. ــم وطموحات ــر العظي مص
نهايـة  أن  كثيـرون  أدرك  تحديـداً،  اللحظـة  تلـك  فـي 
مبـارك كحاكـم لمصـر باتـت وشـيكة. وألن الجماهيـر 
كانـت تسـتعّد فـي اليـوم التالـي، 11 فبرايـر )شـباط( ، 
مسـّميات  وقتهـا  حملـت  لمظاهـرت 
و»جمعـة  الزحـف«  عـّدة: »جمعـة 
الخـاص« و»جمعـة النصـر«، لـم 
يسـتبعد البعض وقـوع حدٍث جلل في 
نهايـة ذلـك اليـوم، سـرعان مـا جـاء 
علـى شـكل بيـان مقتضب ألقـاه عمر 
سـليمان، كان نّصـه كالتالـي: »قـّرر 
حسـني  محمـد  الجمهوريـة  رئيـس 
مبـارك تخلّيـه عـن منصبـه وتسـليم 
إدارة شـؤون البـاد للمجلـس األعلـى للقـّوات المسـلّحة 
المصريـة«. وهكـذا ُطِوَيـت صفحـة مـن تاريـخ مصر 

الحديـث وبـدأت صفحـة جديـدة.
ــدى  ــى م ــّزت مصــر عل ــي ه ــدت األحــداث الت ــد أّك لق
ثمانيــة عشــر يومــاً متواصلــة، اعتبــاراً مــن صبــاح يوم 
ــر  ــاء 11 فبراي ــى مس ــي( وحت ــون الثان ــر )كان 25 يناي
ــو  ــر جوهــري وه ــى أم ــام 2011، عل ــن ع )شــباط( م
ــام  ــة نظ ــيِّ صفح ــى ط ــعب المصــري عل ــاع الش إجم
مبــارك إلــى األبــد وفتــح صفحــة جديــدة. غيــر أن 
ــدت أيضــاً علــى أن وحــدة الشــعب  األحــداث الاحقــة أكَّ
المصــري فــي مواجهــة نظــام مبــارك ورغبتــه العارمــة 
فــي طــّي صفحتــه كانــت ُتخفــي وراءهــا انقســاماً عميقــاً 
ــن أن يحــلَّ محلـّـه، ومــا  حــول طبيعــة النظــام الــذي يتعيَّ
َره فــي الصفحة  يتعّيــن علــى الشــعب المصري أن يســطِّ

التاليــة مــن صفحــات تاريخــه المديــد.

3 - مسار متعّرج ومراحل انتقالية متعّددة
تشــير األحــداث التــي تعاقبــت علــى مصــر منــذ تنّحــي 
مبــارك وحتــى اآلن إلــى أن مســتقبل النظــام السياســي 
المصــري بــات متوّقـــفاً علــى محصلــة التفاعــات 
بيــن ثــاث قــوى أوثاثــة تيــارات أساســية: تيــار 

»اإلســام السياســي«، وفــي القلــب منــه »جماعــة 
اإلخــوان«، التيــارات السياســية األخــرى، وفــي القلــب 
منهــا مجموعــات الشــباب التــي أشــعلت فتيــل الثــورة، 
المؤّسســة العســكرية المصريــة، وفــي القلــب منهــا 
المجلــس األعلــى للقــّوات المســلحة. وقــد أســفرت 
ــى اآلن عــن  ــاث حت ــوى الث ــن هــذه الق التفاعــات بي
مراحــل انتقاليــة عــّدة: األولــى أدارهــا المجلــس األعلى 
للقــّوات المســلّحة، والثانيــة أدارتهــا جماعــة اإلخــوان، 
والثالثــة أدارهــا المستشــار عدلــي منصــور عقــب 
»ثــورة 30 يونيــو«. وتمــّر مصــر حاليــاً بمرحلــة 
رابعــة بــدأت مــع انتخــاب السيســي رئيســاً، وليــس مــن 
الواضــح بعــد مــا إذا كانــت ســتنجح فــي اســتكمال بنــاء 
المؤّسســات لنظــاٍم قابــل للــدوام، أم ســتتحّول بدورهــا 

ــدة. ــة جدي ــة انتقالي ــى مرحل إل

ــة  ــة االنتقالي ــس العســكري للمرحل أوالً: إدارة المجل
ــو 2012( ــر 2011 - 30 يوني ــى )11 فبراي األول

ال نملــك صــورة دقيقــة لمــا جــرى داخــل أروقة الســلطة 
خــال الســاعات التــي ســبقت قــرار مبــارك بالتنّحــي. 
ــى اآلن  ــاح حت ــو مت ــا ه ــي ضــوء م ــول، ف ــن الق ويمك
مــن معلومــات موّثقــة، إن مبــارك ظــّل متمســكاً بالبقــاء 
فــي الســلطة حتــى اللحظــة األخيــرة، ولــم يقــّرر التخلـّـي 
عنهــا إالّ بعدمــا طلبــت منــه المؤّسســة العســكرية ذلــك 
واألرجــح أن يكــون هــذا األمــر قــد نوقش فــي االجتماع 
ــوم  ــلحة ي ــّوات المس ــى للق ــس األعل ــده المجل ــذي عق ال
ــذا  ــه. ل ــارة إلي ــبقت اإلش ــذي س ــباط( ال ــر )ش 10 فبراي
أرّجــح فرضيــة أن المؤّسســة العســكرية لــم تكــن جاهزة 
لَتولـّـي الســلطة بشــكل مباشــر فــي تلــك اللحظــة، وأنهــا 
اضطــرت لقبــول هــذه المســؤولية تحــت ضغط الشــارع 
الثائــر ضــّد نظــام مبــارك. وفــي غيــاب قيــادة سياســية 
موّحــدة تســتطيع التحــّدث باســم الثــورة، أو تنظيــم قــادر 
علــى ضبــط حركــة الجماهيــر الثائــرة وتوجيههــا، بــدت 
المؤّسســة العســكرية هــي الجهــة الوحيــدة المقبولــة 
شــعبياً لتولـّـي مســؤولية إدارة المرحلــة االنتقاليــة. وكان 
قــد شــاع قبــل الثــورة عــدم ارتيــاح المؤّسســة العســكرية 
رجــال  فــي  وارتيابهــا  الســلطة  توريــث  لمشــروع 
ــارك،  ــال مب ــول جم ــن ح ــدين المتحلّقي ــال الفاس األعم
ــد  ــورة ق ــون الث ــتبعد أن تك ــن المس ــس م ــم فلي ــن ث وم
ــث.  ــروع التوري ــقاط مش ــة إلس ــا فرص ــت أمامه أتاح
ــر أن عــدم حمــاس المؤّسســة العســكرية لمشــروع  غي
التوريــث ال يعنــي بالضــرورة تأييدها لمشــروع الثورة. 

سيظلّ ما حدث في 
مصر يومي 30 
يونيو و3 يوليو 

مثار جدل حاد أظّن 
أنه سيستمّر لفترة 

طويلة مقبلة
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ــذا يمكــن القــول باطمئنــان إنهــا افتقــرت منــذ البدايــة  ل
لرؤيــة واضحــة حــول كيفيــة إدارة المرحلــة االنتقاليــة.
حيــن صــدرت تصريحــات تؤّكــد عــزم المؤّسســة 
العســكرية تســليم الســلطة إلــى مؤّسســات منتخبــة 
فــي موعــد غايتــه ســتة أشــهر، بــدا هــذا التقديــر 
مــع  مشــاوراتها  بــدأت  وحيــن  جزافيــاً،  الزمنــي 
الشــباب  جماعــات  أن  اكتشــفت  السياســية،  القــوى 
ــك إطــاراً  ــن تمل ــم تك ــورة ل ــي أشــعلت شــرارة الث الت
السياســية  القــوى  وأن  ــداً،  موحَّ فكريــاً  أو  تنظيميــاً 
ــدت  ــع وغيرهــا، فق ــد والتجّم ــة، كأحــزاب الوف التقليدي
جــزءاً كبيــراً مــن رصيدهــا الجماهيــري، وبالتالــي لــم 
يبــَق ســوى »جماعــة اإلخــوان« كقــّوة منّظمــة يمكــن 
ــذا ال أســتبعد، شــخصياً، أن  التعامــل معهــا سياســياً. ل
تكــون المؤّسســة العســكرية قــد اقتنعــت بفكــرة اقتســام 
الســلطة مــع الجماعــة، وفــق قاعــدة لكــم البرلمــان ولنــا 
ــى  ــذي أدل ــهير ال ــح الش ــون التصري ــة، وأن يك الرئاس
بــه الدكتــور ســعد الكتاتنــي يــوم 10 فبرايــر )شــباط(، 
ــر فيــه عــن التــزام الجماعــة بعــدم التقــّدم بمرّشــح  وعبَّ
فــي االنتخابــات الرئاســية القادمــة، قــد عكــس تفاهمــاً 
ــن  ــر، فم ــاً كان األم ــة. وأي ــذه الصيغ ــى ه ــاً عل ضمني
الواضــح أن العاقــة الطّيبــة بيــن المجلــس العســكري 
ــك  ــاً واســتمّرت كذل ــوى تدريجي والجماعــة راحــت تق
حتــى مــا بعــد االنتخابــات البرلمانيــة فــي نهايــة العــام 
2011 وبدايــة العــام 2012، لكّنهــا ســرعان مــا بــدأت 
تشــهد توتــراً متصاعــداً منــذ اللحظــة التــي قــّررت فيها 
ــة  ــا عاق ــية. أم ــات الرئاس ــوض االنتخاب ــة خ الجماع
ــد  ــوى السياســية األخــرى فق المؤّسســة العســكرية بالق
بــدأت تتدهــور بعــد أســابيع قليلــة مــن بدايــة المرحلــة 

ــة.  االنتقالي
أهــّم  التاليــة رْصــَد  الســطور  فــي  نحــاول  ســوف 
الخطــوات التــي بذلــت لبنــاء مؤّسســات النظــام الجديــد 

ــدل. ــن ج ــه م ــا أثارت ــَع م ــة، وتتبُّ ــك المرحل ــي تل ف

إشكالية بناء المؤّسسات
مــاَرس المجلــس العســكري برئاســة المشــير طنطــاوي 
ــه ســلطة  ــي تخّول ــة، الت ــس الجمهوري ــات رئي صاحي
ــات  ــن الصاحي ــاً ع ــا، فض ــة وإقالته ــن الحكوم تعيي
ة مــن الثــورة، كإصــدار  االســتثنائية األخــرى المســتمدَّ
»إعانــات دســتورية« وتشــريعات لهــا قــّوة القانــون.
وفــي مــا يتعلّــق بالحكومــة، ياحــظ أن هــذه المرحلــة 
شــهدت تكليــف ثــاث شــخصيات بتشــكيل الحكومــة: 

ــزوري،  أحمــد شــفيق، وعصــام شــرف، وكمــال الجن
ــي عهــد النظــام  ــة ف وجميعهــم شــغلوا مناصــب تنفيذي
الــذي أســقطته الثــورة. كان أحمــد شــفيق هــو الشــخص 
ــة  ــة الحكوم ــارك لرئاس ــار مب ــه اختي ــع علي ــذي وق ال

ــح  ــه المترّن ــاذ نظام ــا بإنق ــي كلّفه الت
تحــت ضربــات الثــورة. لــذا بــدا 
ــى  ــكري عل ــس العس ــرار المجل إص
التمّســك بــه رئيســاً ألول حكومــة 
ل بعــد تنحيــة مبــارك، أمــراً  تشــكَّ
ــاً  ــه البعــض دلي مســتهَجناً ورأى في
علــى أن المجلــس العســكري يعتبــر 
القديــم  النظــام  مــن  جــزءاً  نفســه 
ــى  ــورة. وعل ــن الث ــاً ع ــس وكي ولي
المجلــس  رضــوخ  مــن  الرغــم 
الراميــة  للضغــوط  العســكري 
ــات  ــكيل الحكوم ــره، إالّ أن تش لتغيي
ــرة،  ــك الفت ــال تل ــت خ التــي تعاقب
ســواء تلــك التــي رأســها عصــام 
شــرف أم كمــال الجنــزوري، عكــس 
ــر  ــتمرارية بأكث ــى االس ــاً عل حرص
إحــداث  فــي  رغبــة  عكــس  مّمــا 

التغييــر المنشــود. فلــم تضــّم أيٌّ مــن هــذه الحكومــات 
ــراً فــي  شــخصية واحــدة لعبــت دوراً مباشــراً أو مؤّثـ
الثــورة. وربمــا كان هــذا أحــد أهــّم األســباب التــي أّدت 
ــّببت  ــات وتس ــرات واالعتصام ــتمرار المظاه ــى اس إل
ــي مناســبات  ــى وجرحــى ف ــي اســتمرار ســقوط  قتل ف
ــون  ــة ومســرح البال ــداث: إمباب ــة )أح ــداث مختلف وأح
وماســبيرو ومحمــد محمــود ومجلــس الــوزراء وســتاد 
بورســعيد(. وباســتثناء القبــض علــى عــدد مــن رمــوز 
النظــام وتقديمهــم للمحاكمــة )والتــي بــدت لكثيريــن 
أقــرب لمحاكمــة صوريــة منهــا إلــى محاكمــة حقيقيــة(، 
األجــور  هيــكل  علــى  طفيفــة  تحســينات  وإدخــال 
والمرتبــات فــي الدولــة، لــم تّتخــذ هــذه الحكومــات 
إجــراءات حقيقيــة لتحقيــق أهــداف الثــورة، وخصوصاً 
فــي الملّفــات المتعلّقــة بإعــادة هيكلــة أجهــزة األمــن، أو 
مكافحــة الفســاد، أو تقريــب حــّدة الفــوارق االجتماعيــة 

ــخ. ــن الطبقات..إل بي
ــس  ــتور، فياحــظ أن المجل ــق بالدس ــا يتعل ــي م ــا ف أم
العســكرى تبّنــى منــذ البدايــة فكــرة تعديــل دســتور 
1971، وليــس صياغــة دســتور جديــد كمــا كانــت 
النهــج  علــى  وســار  الثوريــة،  القــوى  تطالــب 

كان لقرار السيسي 
بالترّشح لانتخابات 

تأثيرات بعيدة 
المدى على عملية 

االنتخابات الرئاسية، 
فما أن أعلن هذا 

القرار حتى قّرر كلّ 
المرّشحين الجاّدين 
المحتملين انسحابهم 
من السباق ما عدا 

حمدين صباحي

»ربيع مصر «:بين ثورتي 
25 يناير و 30 يونيو
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اإلصاحــي نفســه الــذي ســلكه مبــارك قبيــل ســقوطه، 
ــكري  ــس العس ــو أن المجل ــّم وه ــارق مه ــع ف ــن م لك
ــد  ــي كان ق ــك الت ــن تل ــة ع ــة مختلف ــكيل لجن ــام بتش ق
شــّكلها مبــارك. ويعتقــد علــى نطــاق واســع أن اللجنــة 
ــي،  ــع المهن ــا الطاب ــب عليه ــارك غل ــّكلها مب ــي ش الت
بينمــا غلــب الطابــع السياســي علــى اللجنــة التــي 
شــّكلها المجلــس العســكري برئاســة المستشــار طــارق 
البشــري وضّمــت أحــد األعضــاء القيادييــن فــي تنظيــم 
ــات  ــدت التعدي ــد وج ــر، فق ــاً كان األم ــوان. وأي اإلخ
ــة البشــري معارضــة  ــا لجن ــي اقترحته الدســتورية الت
فــي  دارت  الليبرالــي،  التيــار  جانــب  مــن  شــديدة 

معظمهــا حــول نقطتيــن رئيســيتين:
بنـاء  لخطـوات  الزمنـي  بالترتيـب  تتعلّـق  األولـى: 
المؤّسسـات، حيـث أصـّرت لجنة البشـري علـى إجراء 
االنتخابـات التشـريعية أوالً، بينمـا رأى التيار الليبرالي 
أن المنطـق يقضـي بضـرورة االتفـاق علـى صياغـة 
أو  برلمانيـة  انتخابـات  أّي  إجـراء  قبـل  دائـم  دسـتور 
يحـّدد صاحيـات  الـذي  هـو  الدسـتور  ألن  رئاسـية، 
المؤّسسـات المنتخبـة ويوضح طبيعة 

العاقـة بينهـا.
اختيــار  بكيفيــة  تتعلّــق  والثانيــة: 
بهــا  المنــوط  التأسيســية  الجمعيــة 
فقــد  الجديــد.  الدســتور  صياغــة 
ــى  ــري أن يتولّ ــة البش ــت لجن اقترح
ــار أعضــاء  البرلمــان المنتخــب اختي
التيــار  بينمــا رأى  هــذه الجمعيــة، 
الليبرالــي أن منــح البرلمــان هــذه 
الســلطة يتيــح للحــزب الحاصــل على 
المقاعــد فرصــة لصياغــة  أغلبيــة 
ــا  ــة، وربم ــة أيديولوجي دســتور بنكه
ــية  ــة السياس ــم فــي إدارة اللعب التحّك
ــام عــودة  ــق أم ــد الطري ــد يمّه ــا ق بم

االســتبداد َعْبــر آليــات ديمقراطيــة.
وألن أّي نظــام ديمقراطــي ال يســتقيم إالّ فــي ظــّل 
ــن  ــة، فم ــة واألقلي ــوق األغلبي ــن حق ــق بي ــوازن دقي ت
ــاق يــد األغلبيــة فــي وضــع  الطبيعــي أن يثيــر إط
الدســتور مخــاوف مشــروعة ومبــّررة مــن جانــب 

التيــارات التــي تمّثــل أقليــة سياســية أو فكريــة.
حيــن أقــّر المجلــس العســكري التعديــات الدســتورية 
المقترحــة وطرحهــا لاســتفتاء العــام، تحّمــس لهــا 
ــة  ــم حمل ــي تنظي ــرع ف ــي، وش ــام السياس ــار اإلس تي

بالتصويــت عليهــا  أتباعــه  ترويــج هائلــة، مطالبــاً 
بـ»نعــم« باعتبــاره واجبــاً دينيــاً ودفاعــاً عــن اإلســام 
ذاتــه، ووصــل الحمــاس ببعــض الدعــاة ورجــال الديــن 
إلــى حــدِّ إطــاق مصطلــح »غــزوة الصناديــق« علــى 
ــن  ــارس )آذار( م ــوم 19 م ــرى ي ــذي ج ــتفتاء ال االس
العــام 2011. أمــا أغلبيــة التيــارات والقــوى السياســية 
األخــرى فقــد رفضــت التعديــات المقترحــة، وطالبــت 
المواطنيــن بالتصويــت عليهــا بـــ»ال«، وحــّذرت مــن 
ــة اآلثــار التــي قــد تنجــم عنهــا والتــي قــد تــؤّدي إلى  مغبَّ
ــرت  ــن أظه ــا. وحي ته ــة برمَّ ــة االنتقالي ــاك المرحل إرب
نتيجــة االســتفتاء أن نســبة تقــارب 78 % مــن إجمالــي 
ــدا  ــة، ب ــات المقترح ــى التعدي ــوا عل ــاركين وافق المش
واضحــاً أن كّفــة تيــار اإلســام السياســي هــي األرجــح 
ــا  ــة، م ــات التشــريعية المقبل ــد يكتســح االنتخاب ــه ق وأن
ــى  ــه عل ــال هيمنت ــن احتم ــاوف م ــن المخ ــف م ضاع
الجمعيــة التأسيســية، ومــن خالهــا، علــى عمليــة كتابــة 
الدســتور، وبــدأت تطفــو فــوق ســطح الحيــاة السياســية 
حالــة اســتقطاب سياســي راحــت الفجــوة بيــن طرفيهــا 

تتَّســع باّطــراد.
المخــاوف  البرلمانيــة  االنتخابــات  نتائــج  أّكــدت 
المتوّقعــة. فقــد فــازت األحــزاب والقــوى المنتميــة لتيار 
ــرب مــن  ــا يق ــى م »اإلســام السياســي« مجتمعــة عل
77 % مــن مقاعــد البرلمــان. ومــا إن انتهــت انتخابــات 
مجلــس الشــورى حتــى عقــد البرلمــان بمجلَســْيه، 
ــي 3  الشــعب والشــورى، ثــاث جلســات مشــتركة، ف
صــت  و 17 و 24 مــن مــارس )آذار(  2012، ُخصَّ
لبحــث تشــكيل الجمعيــة التأسيســية وانتهــت بالموافقــة 
علــى اختيــار أعضائهــا المائــة. غيــر أن هــذا التشــكيل 
ُووِجــه بانتقــادات شــديدة، مــن منطلــق أن معاييــر 
االختيــار ليســت واضحــة، وأنــه لــم يــراِع اعتبــارات 
ــع،  ــات المجتم ــكّل فئ ــوازن ل ــل المت ــاءة أو التمثي الكف
وأنــه يعكــس هيمنــة تيــار بعينــه ويســتبعد تيــارات 
أخرى..إلــخ. وتــمَّ الطعــن بهــذا التشــكيل أمــام محكمــة 
إبريــل   10 فــي  أصــدرت  التــي  اإلداري  القضــاء 
)نيســان( حكمــاً بحــّل الجمعيــة التأسيســية ألن تشــكيلها 
يضــمُّ أعضــاء مــن مجلســي الشــعب والشــورى وهــو 
مــا يخالــف، وفقــاً  لمنطــوق الحكــم،  نــّص المــادة 
ــة  ــن المعالج ــدالً م ــتوري. وب ــان الدس ــن اإلع 60 م
السياســية لجوهــر الخــاف وتشــكيل جمعيــة تأسيســية 
ــأ  ــية، لج ــوى السياس ــف الق ــن مختل ــام بي ــق الع بالتواف
البرلمــان إلــى حيــل قانونيــة لقطــع الطريــق أمــام 

ثّمة احتمال أن يكون 
الجيش واألجهزة 

األمنية قد شّجعا سّراً 
أو عانية خروج 
الجماهير في 30 

يونيو، غير أن هذا 
ال يعني بالضرورة 
أن الجيش كان هو 
العنصر المبادر 

والمخّطط لما حدث
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المعارضــة. فأصــدر قانونــاً بمعاييــر تشــكيل الجمعيــة، 
ــة مــن  ــى أن يكــون نصــف أعضــاء الجمعي ينــّص عل
األعضــاء المنتخبيــن فــي مجلســْي الشــعب والشــورى، 
ــذا  ــى ه ــتناداً إل ــا. واس ــن خارجه ــر م والنصــف اآلخ
ــّم تشــكيل جمعيــة تأسيســية جديــدة بتاريــخ  القانــون، ت
13 يونيــو )حزيــران( عقــدت أولــى جلســاتها فــي 
18 يونيــو )حزيــران( واختــارت المستشــار حســام 
الغريانــي، الرئيــس الســابق لمجلــس القضــاء األعلــى، 
رئيســاً لهــا. غيــر أنــه تــمَّ رفــع دعــوى أمــام القضــاء 
للجمعيــة  الثانــي  التشــكيل  بحــلِّ  تطالــب  اإلداري 
التأسيســية. ثــم  قضــت المحكمــة فــي 23 أكتوبــر 
ــّرة »ألن  ــذه الم ــاص ه ــدم االختص ــرين أول( بع )تش
ــه ليــس مــن اختصــاص  التشــكيل صــدر بقانــون وألن
القضــاء اإلداري النظــر فــي دســتورية القوانيــن«. لــذا 
ــا،  ــي أداء عمله ــية ف ــة التأسيس ــتمّرت الجمعي ــد اس فق
لكــن ســيف عــدم دســتورية القانــون الــذي اســتند إليــه 

ــا. ــى رقبته ــاالً مســلطاً عل تشــكيلها ظــلَّ احتم
كان يفتــرض أن تكــون الخطــوة التاليــة قيــام المجلــس 
العســكري بإعــان عــودة دســتور 1971 بعــد تعديلــه، 
ــاً دســتورياً مــن  ــدالً مــن ذلــك أصــدر »إعان ــه  ب لكّن
ــا  ــتفتاء عليه ــّم االس ــي ت ــواد الت ــه الم ن ــادة ضمَّ 63 م
ــي مصــر  ــح ف ــض التصــّرف، فأصب ــع بع ــل، م بالفع
ــي  ــاً مــن مــواده ف ــّر الشــعب جانب »شــبه دســتور« أق
اســتفتاء عــام، أّمــا أغلبيتهــا فلــم تعــرض علــى الشــعب 
مــن  بمزيــد  الدســتورية  الحيــاة  فأُصيبــت  أصــاً، 
االرتبــاك، واســتمّر الحــال علــى هــذا المنــوال طــوال 
ــات  ــداد لانتخاب ــة اإلع ــتغرقتها عملي ــي اس ــرة الت الفت

ــر مــن ســتة أشــهر. ت ألكث ــدَّ ــي امت ــة والت البرلماني

االنتخابات البرلمانية
ســلطة  تأســيس  إلــى  الراميــة  الجهــود  اســتغرقت 
ــة  ــرة الزمني ــن الفت ــراً م ــاً كبي ــة جانب ــريعية منتَخب تش
األولــى.  االنتقاليــة  المرحلــة  اســتغرقتها  التــي 
النظــام نفســه  أبقــت علــى  فالتعديــات الدســتورية 
الــذي كان معمــوالً بــه فــي دســتور 1971: أي برلمــان 
مشــّكل مــن غرفتيــن، مجلــس للشــعب وآخر للشــورى، 
ــل عــن 50 %  ــال والفاحــون نســبة ال تق يشــغل العّم
مــن مقاعدهمــا، بعكــس مــا كانــت تأمــل قــوى سياســية 
عديــدة طالبــت باالكتفــاء ببرلمــان مــن غرفــة واحــدة 
والفاحيــن.  للعّمــال  صــة  المخصَّ النســبة  وبإلغــاء 
ــكت بنظــام  كانــت معظــم القــوى السياســية قــد تمسَّ

ــر  ــا، غي ــبية وحده ــم النس ــى القوائ ــوم عل ــي يق انتخاب
ــوع  ــذا الموض ــول ه ــرت ح ــي ج ــاورات الت أن المش
أفضــت إلــى اعتمــاد نظــام تــوّزع فيــه المقاعــد بنســبة 
الثلثيــن للقوائــم النســبية، ويخّصــص الثلــث الباقــي 
االنتخابــات  إجــراء  تقــّرر  كمــا  الفرديــة،  للدوائــر 
علــى ثــاث مراحــل، بــدأت فــي 28 نوفمبــر )تشــرين 
الثانــي( 2011 واســتمّرت حتــى 11 ينايــر )كانــون 
الثانــي( 2012، بالنســبة إلــى مجلــس الشــعب. أمــا 
ــدأت  ــد ب ــورى فق ــس الش ــات مجل ــى انتخاب ــبة إل بالنس
فــي 29 ينايــر )كانــون الثانــي( 2012 واســتمّرت حتــى 
11 مــارس )آذار(، أي أن عمليــة انتخابــات البرلمــان 

ــهر.  ــتة أش ــن س ــر م ــتغرقت أكث ــا اس ته بُرمَّ
البرلمانيــة  االنتخابــات  أتاحــت 
فرصــة ذهبيــة أمــام النخب السياســية 
ينايــر  ثــورة  فــي  شــاركت  التــي 
للتنســيق فيمــا بينهــا على نحو يســمح 
قــادرة  تشــريعية  ســلطة  بتشــكيل 
علــى النهــوض بأعبــاء المرحلــة، 
األمــل،  هــذا  تغذيــة  ســاعد علــى 
ــي  ــم قضائ ــة، صــدور حك ــن ناحي م
ــل )نيســان( مــن العــام  ــي 16 إبري ف
2011 بحــّل الحــزب الوطنــي الــذي 
ــه،  ــاعد علي ــا س ــارك، كم ــه مب رأس
مــن ناحيــة أخــرى، إطــاق جماعــة 
ال  »مشــاركة  لشــعار  اإلخــوان 
مغالبــة«. وبــدأت مشــاورات مكّثفــة 
ــن  ــة، وأعل ــات انتخابي لتشــكيل تحالف
ــي  ــف ديمقراط ــيس »تحال ــن تاس ع
مــن أجــل مصــر«، بدعــوة مشــتركة 

مــن حزبــْي »الوفــد« و»الحريــة والعدالــة«، انضّمــت 
إليــه أحــزاب وحــركات سياســية عديــدة، لكنــه مــا 
لبــث أن انهــار بعــد انســحاب حــزب الوفــد وأحــزاب 
أخــرى منــه، وراح يتقلّــص إلــى أن أصبــح مقتصــراً 
علــى حــزب الحريــة والعدالــة بمشــاركة محــدودة 
مــن أحــزاب صغيــرة كالكرامــة والحضــارة وغــد 
ــات أخــرى، كان  ــه تحالف ــى جانب ــورة. وظهــرت إل الث
الــذي ضــمَّ  تحالــف »الكتلــة االســامية«،  أهّمهــا 
أحــزاب النــور والبنــاء والتنميــة واألصالــة، وتحالــف 
»الكتلــة المصريــة« الــذي ضــّم الحــزب الديمقراطــي 
والتجّمــع،  األحــرار  والمصرّييــن  االجتماعــي« 
ــة  ــّم مجموع ــذي ض ــتمّرة« ال ــورة مس ــف »الث وتحال

بعدما كانت وسائل 
اإلعام تتغّنى بثورة 
30 يونيو باعتبارها 
مكّملة لثورة 25 
يناير ومصّححة 
لمسارها، مالت 
النغمة السائدة 
تدريجاً، ال إلى 

الفصل بين الثورتين 
فقط، بل ذهبت إلى 
حّد اعتبار حراك 

30 يونيو ثورة على 
ثورة 25 يناير
وبدياً منها

»ربيع مصر «:بين ثورتي 
25 يناير و 30 يونيو
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ــار. ــوى اليس ــن ق م
ــورة  ــد ث ــرى بع ــة ُتج ــات برلماني ــفرت أول انتخاب اس
ــزب  ــل ح ــد حص ــر. فق ــة للنظ ــج الفت ــن نتائ ــر ع يناي
الحريــة والعدالــة وحــده علــى حوالــى 43 % مــن 
ــن  ــن 50 % م ــر م ــى أكث ــس الشــعب وعل مقاعــد مجل
المقاعــد المنتخبــة فــي مجلــس الشــورى، كمــا حصــل 
ــى 22 % مــن مقاعــد  حــزب النــور وحــده علــى حوال
مجلــس الشــعب وعلــى أكثــر مــن 25 % مــن المقاعــد 
المنتَخبــة فــي مجلــس الشــورى. وبينمــا تجــاوزت 
نســبة المشــاركة فــي انتخابــات مجلــس الشــعب 54 % 
مــن إجمالــي المســّجلين علــى القوائــم 
االنتخابيــة، فــإن نســبة المشــاركة فــي 
انتخابــات مجلــس الشــورى كانــت 

ــن 8 %. ــّل م أق
ــاته  ــى جلس ــعب أول ــس الش ــدأ مجل ب
الثانــي(  )كانــون  ينايــر   23 فــي 
الديــن  ســعد  الدكتــور  واختــار 
الحريــة  حــزب  رئيــس  الكتاتنــي، 
والعدالــة والــذراع السياســي لجماعــة 
مجلــس  أمــا  رئيســاً.  اإلخــوان، 
الشــورى فلــم يعقــد أولــى جلســاته إالّ 
فــي 28 فبرايــر )شــباط(  واختــار 
الدكتــور أحمــد فهمــي، أحــد قيــادات 
ايضــاً،  والعدالــة  الحريــة  حــزب 
ــامي  ــار اإلس ــيطر التي ــاً، وس رئيس
علــى  اإلخــوان  جماعــة  بقيــادة 
ــي  ــان ف ــن اللج ــاحقة م ــة الس األغلبي
مجلســْي الشــعب والشــورى وبالتالــي 
وعلــى  بمجلَســْيه  البرلمــان  علــى 
العمليــة التشــريعية برمتهــا. وتــدّل 
جــرت  التــي  التفاعــات  محصلــة 
الســلطة  ممارســة  بدايــة  عقــب 
ــى  ــا عل ــة لمهامه ــريعية المنتخب التش
أن التحالفــات االنتخابيــة التــي جــرت لــم يكــن لهــا أّي 
تاثيــر الحــق ال علــى تشــكيل الكتــل البرلمانيــة وال 
ــذه  ــة ه ــدّل محصل ــا ت ــة، كم ــف التصويتي ــى المواق عل
التفاعــات أيضــاً علــى أن ســلطة التشــريع التــي هيمــن 
عليهــا التيــار اإلســامي راحــت تحــارب علــى جبهتيــن 

ــد: ــت واح ــي وق ف
الجبهــة األولــى: فــي مواجهــة فلــول النظــام الســابق 
وأجهــزة »الدولــة العميقــة« المتعاونــة معــه. فقــد 

أحــّس التّيــار اإلســامي بالخطــر مــن احتمــال عــودة 
النظــام القديــم للهيمنــة علــى الســلطة، وخصوصــاً 
بعدمــا قــّرر عــدد مــن رمــوز الحــزب الوطنــي، 
فــي  الترّشــح  شــفيق،  وأحمــد  ســليمان  كعمــر 
االنتخابــات الرئاســية، ومــن هنــا مســارعته بإصــدار 
قانــون »تنظيــم مباشــرة الحقــوق السياســية« فــي 
21 إبريــل )نيســان( العــام 2012، ُعــِرف إعاميــاً 
بقانــون »العــزل السياســي« ونــّص علــى حرمــان كّل 
ــد  ــي عه ــية ف ــاة السياس ــاد الحي ــي إفس ــارك ف ــن ش َم
السياســية. غيــر أن  مبــارك مــن مباشــرة حقوقــه 
التيــار اإلســامي خســر المعركــة علــى هــذا الصعيــد 
حيــن قضــت المحكمــة الدســتورية فــي 14 يونيــو 

)حزيــران(  بعــدم دســتوريته.
الجبهــة الثانيــة: فــي مواجهــة التيــار الليبرالــي علــى 
خلفيــة معركــة تشــكيل الجمعيــة التأسيســّية. وقــد نجــح 
ــن  ــى، حي ــا األول ــب جولته ــي كس ــي ف ــار الليبرال التّي
ــة،  ــّل الجمعي ــاً بح ــة حكم ــة اإلداري ــدرت المحكم أص
التيــار  تكّتــل  حيــن  الثانيــة،  جولتهــا  خســر  لكّنــه 
ــي إعــادة  ــه ف ــاً نجــح بموجب اإلســامي وأصــدر قانون
ــد. لكــن  ــذي يري ــى النحــو ال تشــكيلها مــّرة أخــرى عل
المعركــة علــى هــذه الجبهــة ظلّــت معلّقــة، ألّنهــا 
ارتبطــت بمعرفــة موقــف المحكمــة الدســتورية العليــا 
مــن قانــون تشــكيل الجمعيــة، وبالتالــي تأّجلــت إلــى مــا 

ــية. ــات الرئاس ــد االنتخاب بع
ــة،  ــي النهاي ــل ف ــا طائ ــا ب ــارك كلّه ــذه المع ــدت ه ب
فســرعان مــا تلّقى مجلس الشــعب نفســه ضربــة قاضية 
حيــن أصــدرت المحكمــة الدســتورية العليــا حكمــاً فــي 
ــي  ــة اإلعــادة ف ــط مــن جول ــن فق ــل يومي 6/14، أي قب
االنتخابــات الرئاســية، يقضــي بعــدم دســتورية قانــون 
االنتخــاب. وعلــى الرغــم مــن  أن لهــذا الحكــم مــا 
يبــّرره ويســتند إلــى ســوابق كثيــرة، إالّ أن توقيتــه بــدا 
ــى  ــاً عل ــاً دامغ ــه البعــض دلي ــد في ــاً للنظــر ووج الفت
ــل الســلطة التنفيذيــة فــي شــؤون القضــاء )أو علــى  تدخُّ
اصطفــاف الســلطة القضائيــة مــع المجلــس العســكري 
فــي جبهــة واحــدة ضــّد تيــار اإلســام السياســي(. 
ــاعد  ــة تس ــم بطريق ــذا الحك ــير ه ــض تفس ــاول البع ح
علــى تجّنــب حــّل مجلــس الشــعب كامــاً وقصــر 
البطــان علــى الثلــث الفــردي، لكــن المحاولــة بــاءت 
بالفشــل. وبحــلِّ مجلــس الشــعب، ســقطت لبنــة أساســية 
ــت بعــد،  ــد اكتمل ــم تكــن أضاعــه ق ــة نظــام ل ــي بني ف

ــس الشــورى مســألة وقــت.  ــح حــّل مجل وأصب

ُيعزى نجاح مرسي 
إلى أصوات حصل 
عليها من خارج 
التيار اإلسامي، 
فحتى بافتراض 
توّجه األصوات 

التي حصل عليها 
كلّ من أبو الفتوح 

والعّوا بالكامل 
لمرسي، فالمؤّكد 
أنها لم تكن كافية 
إلنجاحه. غير أن 

الجماعة لم تستِطع 
فهم داللة هذه 

النتيجة واستخاص 
دروسها الصحيحة
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االنتخابات الرئاسية
ــح  ــاب الترّش ــح ب ــل فت ــى قبي ــائد حت ــاد الس كان االعتق
رســمياً لانتخابــات الرئاســية أن جماعــة اإلخــوان لــن 
ــا وأن  ــن عنده ــح م ــات بمرّش ــذه االنتخاب ــوض ه تخ
المشــاورات تجــري مــع المجلــس العســكري لاتفــاق 
علــى مرّشــح مشــترك. وعندمــا اختيــر منصــور حســن 
رئيســاً لمجلــس استشــاري عّينــه المجلــس العســكري، 
تــرّدد بقــّوة أنــه ســيكون المرّشــح التوافقــي. غيــر 
ــا  ــر موقفه ــع بتغيي أن جماعــة اإلخــوان فاجــأت الجمي
وقــّررت التقــّدم بمرشــَحْين، أحدهمــا أصلــي )خيــرت 
الشــاطر( واآلخــر احتياطــي )محمــد مرســي(. وهنــاك 
تفســيران لهــذا القــرار المفاجــئ. األول، مفــاده أن 
ــس  الجماعــة خشــيت مــن نجــاح محــاوالت حــّل مجل
الشــعب عقــب التقــّدم بدعــوى لهــذا الغــرض أمــام 
ــد  ــي أرادت تعويــض مــا ق ــة، وبالتال المحكمــة اإلداري

ــد. ــده مــن نفــوذ علــى هــذا الصعي تفق
والثانــي، مفــاده أن النجــاح الســاحق الــذي حّققتــه 
ــة  ــا بتكمل ــة أغراه ــات البرلماني ــي االنتخاب الجماعــة ف
ــن  ــن م ــي تتمّك ــر ك ــع التأثي ــة مواق ــى بقي الزحــف عل

الهيمنــة المنفــردة علــى كّل مفاتيــح الســلطة.  
وأيــاً كان األمــر، فقــد كان لهــذا القــرار تأثيــرات بعيــدة 
المــدى وجعــل مــن االنتخابــات الرئاســية معركــة 
حاميــة الوطيــس، وربمــا معركــة حيــاة أو مــوت. فقــد 
ــحاً، قُبلــت أوراق ثاثــة  تقــّدم لهــا رســمياً 23 مرشَّ
عشــر منهــم، وُرفضــت أوراق عشــرة آخريــن كان 
ــرت  ــال: خي ــارزون، مــن أمث مــن بينهــم مرشــحون ب
إســماعيل  أبــو  وحــازم  ســليمان  وعمــر  الشــاطر 

وغيرهــم.
ــي  ــى الت ــة األول ــي الجول ــوات ف ــت األص ــد توّزع وق
جــرت يومــْي 23 و 24 مايــو )أيــار( علــى خمســة 
مرشــحين: حيــث حصــل محمــد مرســي علــى حوالــى 
25 %  مــن إجمالــي أصــوات المشــاركين، وأحمــد 
شــفيق علــى حوالــى 24 % و حمديــن صباحــي علــى 
حوالــى 21 % وعبــد المنعــم أبــو الفتــوح علــى حوالــى 
17 % وعمــرو موســى علــى حوالــى 11 % ؛ أمــا 
ــن  ــوا مجتمعي ــد حصل ــون فق ــة الباق ــحون الثماني المرّش
علــى أقــّل مــن 2 %. وفــي جولــة اإلعــادة التــي 
جــرت يومــْي 16 و 17 مايــو )أيــار(، بيــن محمــد 
ــى 51,7 %  مرســي وأحمــد شــفيق، حصــل األول عل
)13230131 صوتــاً(، بينمــا حصــل الثانــي علــى 
ــن  ــلُّ ع ــارق يق ــاً( أي بف 48,3 % )12743380 صوت

تســعمائة ألــف صــوت. وياَحــظ علــى هــذه االنتخابات 
مــا يلــي:

فَشــل كل مــن التياريــن اإلســامي والعلمانــي . 1
فــي االتفــاق علــى مرشــح يخــوض االنتخابــات 
نيابــة عنهمــا، فالتيــار اإلســامي خاضهــا بثاثــة 
ــم  ــد المنع ــي وعب ــد مرس ــم: محم ــحين، ه مرش
وحــاول  العــوا،  ســليم  ومحمــد  الفتــوح  أبــو 
ــار  ــه اســتبعد. أمــا التي ــو إســماعيل لكّن حــازم أب
العلمانــي فقــد خاضهــا بمرشــحين، كان أبرزهــم: 

ــي. ــفيق وصباح ش

جــرت محاولــة لتوحيــد قــوى الثــورة وتقديــم . 2
مرشــح توافقــي يمّثلهــا فــي مواجهــة مرّشــح 
»اإلخــوان«، مــن ناحيــة، ومرّشــح »الفلــول«، 
مــن ناحيــة أخــرى. وقــد انحصــر االختيــار بيــن 
ــاءت  ــة ب ــن المحاول ــوح، لك ــو الفت صباحــي وأب
جولــة  جــاءت  أن  النتيجــة  وكانــت  بالفشــل، 
اإلعــادة بيــن مرّشــح اإلخــوان ومرّشــح الفلــول، 

ــداً! ــاً ج ــاراً صعب وكان خي

ُيعــزى نجــاح مرســي إلــى أصــوات حصــل . 3
عليهــا مــن خــارج التيــار اإلســامي، فحتــى 
بافتــراض توّجــه األصــوات التــي حصــل عليهــا 
ــّوا بالكامــل لمرســي،  ــوح والع ــو الفت كّل مــن أب
فالمؤّكــد أنهــا لــم تكــن كافيــة إلنجاحــه. غيــر أن 
ــة  ــذه النتيج ــة ه ــم دالل ــتِطع فه ــم تس ــة ل الجماع

ــة. ــها الصحيح ــتخاص دروس واس

ــاً، ســرت . 4 ــر إعــان النتيجــة أســبوعاً كام تأّخ
خالــه إشــاعات تؤّكــد فــوز شــفيق، وحيــن 
أعلــن فــوز مرســي ســرت شــائعات أخــرى 
تؤّكــد أن الجماعــة هــّددت بحــرق مصــر. غيــر 
أن هــذه الروايــة تطعــن ليــس فــي نزاهــة لجنــة 
انتخابــات مشــّكلة مــن كبــار القضــاة فقــط، لكّنها 
ــوف  ــن والخ ــكري بالجب ــس العس ــر المجل تظه
ــا. ــور يصعــب تصديقه ــا أم ــن اإلخــوان، وكلّه م

جماعــة . 5 علــى  تمامــاً  واضحــاً  القلــق  بــدا 
اإلخــوان، بدليــل إقــدام محمــد مرســي علــى 
إبــرام صفقــة مــع بعــض القــوى الليبراليــة، 
ــت  ــى اإلطــاق، عرف ــي صالحــه عل ــم تكــن ف ل
بصفقــة »فيرمونــت«، إشــارة إلــى اســم الفنــدق 

الــذي جــرت فيــه المفاوضــات.

»ربيع مصر «:بين ثورتي 
25 يناير و 30 يونيو
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ثانيــاً: إدارة اإلخــوان للمرحلــة االنتقاليــة الثانيــة 
)30 يونيــو 2012 - 30 يونيــو 2013(

بإعــان فــوز مرســي بأعلــى منصــب تنفيــذي فــي 
ــة حــّرة ونزيهــة  ــات تعّددي ــر انتخاب ــاد، ولكــن عب الب
هــذه المــّرة، دخلــت مصــر مرحلــة غيــر مســبوقة مــن 
تاريخهــا. فالجماعــة التــي خــرج الرئيــس الجديــد مــن 
رحمهــا، تأّسســت العــام 1928 كجماعــة دعويــة قبــل 
ــر،  ــي المباش ــل السياس ــي العم ــرعة ف ــرط بس أن تنخ
وأصبــح لهــا جهــاز ســّري أوكلــت إليــه مهّمــة تصفيــة 
الخصــوم إذا اقتضــى األمــر، وبســبب بنيتهــا التنظيميــة 
الخاصــة وخلطهــا المتعّمــد بيــن الديــن والسياســة، 
دخلــت الجماعــة فــي صــدام دمــوي مــع كّل األنظمــة 
ــى  ــم مصــر أّدى إل ــى ُحك ــت عل ــي تعاقب السياســية الت
نشــاطها  لممارســة  ودفعهــا  حلهــا 
تحــت األرض فــي مراحــل متباينــة. 
ــدى  ــّكل ل ــي أن تتش ــن الطبيع كان م
صــورة  النــوع  هــذا  مــن  تنظيــم 
والمجتمــع،  الســلطة  عــن  ذهنيــة 
ليســت بالضــرورة دقيقــة أو إيجابيــة، 
انعكســت علــى تصرفــات أعضائهــا، 
كمــا كان مــن الطبيعــي أن تتولَّــد لدى 
أجهــزة الدولــة وشــرائح مجتمعيــة 
ــة  ــذه الجماع ــن ه ــاوف م ــّدة، مخ ع
وشــكوك إزاء انتماءاتهــا الوطنيــة. 
ُوضعــت  فقــد  األمــر،  كان  وأيــاً 
وصولهــا  عقــب  الجماعــة  هــذه 
ــّرة  ــات ح ــر انتخاب ــلطة عب ــى الس إل
أمــام اختبــار صعــب تعّيــن عليهــا 
اجتيــازه. ضاعــف مــن هــذا التحــّدي أن وصولهــا 
ــة تحــّول ديمقراطــي  ــر عملي ــّم عب ــم يت ــى الســلطة ل إل
ــم تكــن مــن  ــورة ل ــة ومتدّرجــة، وإنمــا عقــب ث طبيعي
ــذي  ــت كان المواطــن البســيط، وال ــي وق ــا، وف صنعه
كانــت أحامــه قــد وصلــت إلــى عنــان الســماء عقــب 
ــاق،  ــاط واإلره ــدأ يشــعر باإلحب ــد ب ــورة، ق نجــاح الث
بســبب غيــاب األمــن والتدهــور المســتمّر فــي أحوالــه 
المعيشــية واســتمرار حالــة عــدم االســتقرار علــى 
ــر أن أداء  ــة. غي ــهراً متواصل ــر ش ــة عش ــدى ثماني م
الجماعــة بعــد فــوز مرســي بالمقعــد الرئاســي لــم يكــن 
علــى مســتوى التوّقعــات، وأثــار مــن المخــاوف بأكثــر 

ــال وطموحــات. ــر مــن آم ـ ــا فجَّ مّم
تصرفــات  باهتمــام  المصريــة  الجماهيــر  تابعــت 

ــي  ــك الت ــاً تل ــى، وخصوص ــه األول ــس وخطوات الرئي
وشــعرت  رمزيــة،  دالالت  ثناياهــا  فــي  حملــت 
ــق إزاء البعــض اآلخــر.  ــا وبالقل ــرة إزاء بعضه بالحي
ــوالء  ــن ال ــة ألداء يمي ــي البداي ــرّدده ف ــد رصــدت ت فق
ــه  ــن أن ــا أيق ــا، وعندم ــة الدســتورية العلي ــام المحكم أم
ــة،  ــة تجاهــل المحكم ــة القانوني ــن الناحي ال يســتطيع م
ميــدان  إلــى  بالتوّجــه  قــراره  داللــة  فهــم  حاولــت 
ــى جامعــة القاهــرة مــّرة أخــرى  ــم إل ــّرة ث ــر م التحري
للقيــام بــذات المهّمة،ولفــت نظرهــا إقدامــه علــى كشــف 
صــدره أمــام الجماهيــر المحتشــدة فــي ميــدان التحرير، 
فــي حركــة بــدت متحّديــة وواضحــة الداللــة. غيــر أن 
الجماهيــر لــم تتســّرع فــي إصــدار حكــم نهائــي علــى 
الرئيــس مــن خــال تصرفاتــه فــي تلــك األيــام المبكــرة 
مــن حكمــه، وبــدت علــى اســتعداد لمنحــه مــا يحتــاج 

ــه. ــات جدارت ــت إلثب ــن الوق م

حكومة الرئيس المنتخب
أبقــى الرئيــس المنتخــب علــى حكومــة الجنــزوري 
ــدأ  ــا ب ــاً. وعندم ــا كان متوقَّع ــر مّم ــت بأكث ــرة طال لفت
ــى  ــاره عل يتســلّل شــعور بالتملمــل والقلــق، وقــع اختي
الحكومــة  بتشــكيل  لتكليفــه  قنديــل  هشــام  الدكتــور 
ــه  ــول ألن ــّد الذه ــت ح ــة بلغ ــرون بدهش ــب كثي فأُصي
لــم ُيعــَرف عــن رئيــس الــوزراء المكلّــف مــن جانــب 
أول رئيــس منتخــب  فــي مصــر عقــب ثــورة شــعبية 
كبــرى أّي اهتمــام مســبق بالسياســة. صحيــح أنــه 
ــرّي  ــة وال ــوارد المائي ــر الم ــغل منصــب وزي كان يش
ــه  ــر علي ــم تظه ــن ل ــرف، لك ــة عصــام ش ــذ حكوم من
خالهــا أعــراض التمّيــز ال فــي مجــال تخّصصــه وال 
ــذا  ــرون ه ــر كثي ــذا فسَّ ــادة واإلدارة. ل ــي مجــال القي ف
االختيــار بأنــه اســتجابة لرغبــة دفينــة فــي البحــث عــن 
واجهــة ســهلة االنقيــاد تســمح لمكتــب اإلرشــاد بــإدارة 
الدولــة مــن وراء ســتار، وحيــن أعلــن قنديــل تشــكيل 
حكومتــه، لــم يلحــظ أحــد اختافــاً فــي معاييــر اختيــار 
ــم  ــل، ول ــن قب ــدث م ــا كان يح ــة بم ــا، مقارن أعضائه
تقــّدم هــذه الحكومــة علــى مــدى عــام كامــل مــا يمكــن 
ــي  ــة، وبالتال ــي األداء الحكوم ــة ف ــة نوعي ــاره نقل اعتب
لــم تكــن علــى مســتوى التحّديــات التــي فرضتهــا تلــك 
المرحلــة البالغــة الحساســية. وألن الرئيــس كان قــد 
ــز  ــات الخب ــّل أزم ــي بح ــه االنتخاب ــي برنامج ــد ف وع
والقمامــة والوقــود والمــرور خــال فتــرة لــن تتجــاوز 
المائــة يــوم، وهــو مــا لــم تتمّكــن حكومــة قنديــل مــن 

صحيح أن في مصر 
دستوراً تّم االستفتاء 

عليه ويقف على 
رأس السلطة 

التنفيذية رئيس 
منتخب وفقاً ألحكام 
هذا الدستور إالّ أّن 

الباد تخلو في الوقت 
نفسه من برلمان 
منتخب يمارس 
سلطة التشريع
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ــا  ــف عجزه ــد انكش ــة، فق ــبة معقول ــو بنس ــازه ول إنج
بســرعة، وأصبحــت بالتالــي عرضــة النتقــادات أكثــر 

ــاد. حــّدة مــن المعت
ــّدم  ــب أن يق ــس المنتخ ــر، أراد الرئي ــد آخ ــى صعي عل
نفســه فــي صــورة الحريــص علــى عــدم االنفــراد 
رأســها  وعلــى  المؤّسســات،  دور  وتقويــة  بالــرأي 
مؤّسســة الرئاســة. فأقــدم علــى تعييــن نائــب لــه، ثاثــة 
مســاعدين، مــن بينهــم مســيحيٌّ وســيدة، و17 مستشــاراً 
أن  غيــر  متعــّددة.  فكريــة  مــدارس  إلــى  ينتمــون 
الممارســة أظهــرت وجــود فجــوة كبيــرة بيــن الشــكل 
ــم يشــعر  ــن الخطــاب والممارســة. فل والمضمــون وبي
إلــى  بالفعــل  أحــد أن رئاســة الجمهوريــة تحّولــت 
ــاعدين  ــب والمس ــأن النائ ــد ب ــع أح ــم يقتن ــة، ول مؤّسس
والمستشــارين يقومــون بــأدوار حقيقيــة فــي عمليــة 
ــور  ــق باألم ــا يتعلّ ــي م ــرار، وخصوصــاً ف ــع الق صن
ــو  ــاد ه ــب اإلرش ــن أن مكت ــة. وتبّي ــة والحساس المهمَّ
الهيــكل الرئيســي لعمليــة اتخــاذ القــرارات وصنــع 
السياســات، وأن عناصــر إخوانيــة نشــطة أحاطــت 
بالرئيــس فــي قصــر االتحاديــة وكانــت هــي حلقــة 
الوصــل بينــه وبيــن مكتــب اإلرشــاد. تلــك هــي الحقيقــة 
التــي كشــفت عنهــا المابســات التــي أحاطــت بعمليــة 
 21 فــي  الشــهير  الدســتوري«  إصــدار »اإلعــان 
نوفمبــر )تشــرين الثانــي(، والــذي أثــار أزمــة سياســية 
ــت  ــى أن أطاح ــد إل ــا تتصاع ــت تفاعاته ــرى راح كب
ــن أن الرئيــس لــم يستشــر نائبه  بالرئيــس نفســه. فقــد تبيَّ
أو أحــداً مــن مســاعديه أو مستشــاريه قبــل إصــدار هــذا 
اإلعــان. لــذا لــم يكــن غريبــاً أن يقــّدم معظــم هــؤالء 
اســتقاالتهم تباعــاً عقــب صــدور اإلعــان الدســتوري.

إشكالية إعادة بناء المؤّسسات
ــم يكــن  حيــن وصــل مرســي إلــى كرســي الرئاســة، ل
ــد  ــعب ق ــس الش ــم، وكان مجل ــتور دائ ــي مصــر دس ف
ُحــّل بنــاًء علــى حكــم مــن المحكمــة الدســتورية العليــا، 
عــادت علــى إثــره ســلطة التشــريع إلــى المجلــس 
األعلــى للقــّوات المســلّحة، وكان كّل مــن الجمعيــة 
َضْيــن بدورهمــا  التأسيســية ومجلــس الشــورى معرَّ
للحــّل بعــد رفــع دعــاوى قضائيــة لهــذا الغــرض. لــذا 
ــم  بــدت الخيــارات المتاحــة أمــام الرئيــس محــدودة ول
ــار  ــة، ســوى االختي ــة القانوني يكــن أمامــه، مــن الناحي

ــن: ــن أحــد بديلي بي
األول، أن يحتفــظ لنفســه بســلطة التشــريع، مــن خــال 

ممارســة حّقــه فــي إصــدار قــرارات لهــا قــّوة القانــون، 
إلــى أن يتــّم االنتهــاء مــن دســتور جديــد ُتجــرى علــى 

أساســه انتخابــات برلمانيــة جديــدة.
الثانــي، الشــروع علــى الفــور فــي اّتخــاذ اإلجــراءات 
الخاصــة بالدعــوة إلــى انتخابــات برلمانيــة جديــدة مــن 

دون انتظــار االنتهــاء مــن كتابــة الدســتور الجديــد. 
غيــر أن الرئيــس لــم يأخــذ بــأّي مــن هذيــن البديليــن. 
ــّرر إلغــاء  ــه، ق ــه منصب فبعــد أســبوع واحــد مــن تولّي
العليــا وعــودة مجلــس  حكــم المحكمــة الدســتورية 
الشــعب المنحــّل لانعقــاد، وهــو مــا اعتبرتــه المحكمــة 
اســتهانة بهــا وبأحكامهــا وبالســلطة القضائيــة ككّل، لــذا 
رفضتــه علــى الفــور، وأعلنــت بطــان عــودة المجلــس 
المنحــّل لانعقــاد، فرضــخ الرئيــس وتراجــع عــن 
قــراره، لكــن بعدمــا تســّببت الخطــوة التــي أقــدم عليهــا 
ــلطة  ــن الس ــه وبي ــة بين ــي العاق ــداث شــرخ ف ــي إح ف

ــة. القضائي
بعـد أيـام عـّدة وقـع حـادث إرهابـي 
فـي سـيناء قُتـل خاله عـدد كبير من 
أثنـاء  الجنـود المصرييـن فـي رفـح 
تناولهـم طعام اإلفطـار في رمضان. 
وألن مابسـاته كشـفت عـن جوانـب 
قصـور وإهمـال، فقـد أتـاح الحـادُث 
فرصـًة، أحسـَن الرئيـس اسـتغالها، 
للتخلّـص مـن قيـادات بـدت وكأنهـا 
شـاخت فـي مواقعهـا، علـى رأسـها 
عنـان،  والفريـق  طنطـاوي  المشـير 
واسـتبدالها بقيادات بديلة أكثر شباباً، 
شـغل  الـذي  السيسـي  رأسـها  علـى 
منصـب القائـد العام للقّوات المسـلّحة 
القيـادات  وألن  الدفـاع.  ووزيـر 

المعزولـة كانـت فـي الوقت نفسـه محسـوبة علـى نظام 
مبـارك، فقـد القـت عمليـة اإلطاحـة بهـا ترحيبـاً عاّماً. 
لـذا بـدا الرئيـس وكأنه انتصـر في هذه الجولـة المبكرة 
مـن صـراع مكتـوم بيـن الجيـش والجماعـة قـد بـدأ في 

مرحلـة سـابقة.
ــس  ــد الرئي ــى وج ــة حت ــابيع قليل ــي أس ــد تمض ــم تك ل
إســرائيل  قيــام  عقــب  آخــر،  امتحــان  أمــام  نفســه 
بالتصعيــد فــي مواجهــة حمــاس، فــي محاولــة واضحــة 
مــن جانبهــا الختبــار نوايــا نظــام ُينظــر إليــه علــى أنــه 
ــق حــرب  ــي األف ــاس، فاحــت ف ــي لحم ــف طبيع حلي
جديــدة علــى قطــاع غــّزة. غيــر أن مرســي نجــح 

ألن النظام المسؤول 
عن إدارة هذه 

المرحلة في مصر 
يتمحور حول شخص 

السيسي، يصعب 
الجزم منذ اآلن 
بحتمية نجاحه، 

على الرغم من أن 
الفرصة المتاحة 

أمامه ليست ضعيفة 
أو محدودة

»ربيع مصر «:بين ثورتي 
25 يناير و 30 يونيو
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ــن مــن احتــواء  فــي هــذا االمتحــان أيضــاً، بعدمــا تمكَّ
ــا إســرائيل  ــت به ب ــة رحَّ ــرام هدن ــط إلب ــة وتوسَّ األزم
وحمــاس معــاً، مّمــا ســاعد علــى تحســين صورتــه 
فــي الداخــل والخــارج معــاً. وليــس مــن المســتبعد 
أن يكــون مرســي قــد أراد توظيــف هــذا الظــرف 
ــى  ــراق عل ــق اخت ــي، لتحقي ــي المؤات ــي واإلقليم الدول
جبهــة العمــل الداخلــي، فأقــدم علــى إصــدار »إعــان 
دســتوري« عــزل بموجبــه النائــب العــام، وحّصــن 
الجمعيــة التأسيســية ومجلــس الشــورى ضــّد احتمــاالت 
الحــّل، ومنــح مجلــس الشــورى ســلطة التشــريع كاملــة 
إلــى أن يتــّم تشــكيل مجلــس شــعب جديــد. وألن جماعة 
اإلخــوان كانــت تتمّتــع داخــل كّل 
مــن الجمعيــة التأسيســية ومجلــس 
مــن  نهــا  ُتمكِّ بأغلبيــة  الشــورى 
التشــريعية  العمليــة  علــى  الهيمنــة 
وعلــى صياغــة الدســتور فــي الوقــت 
نفســه، فقــد بــدا اإلعــان الدســتوري 
ــن الجماعــة ال  ــة لتمكي ــه محاول وكأن
مــن الســيطرة علــى جميــع مفاصــل 
الســلطة ـ بمــا فــي ذلــك الســلطة 
القضائيــة ـ فقــط، بــل لتمكينهــا أيضــاً 
مــن رســم مامــح نظــام سياســي 
جديــد علــى مقاســها والتحّكــم فــي 

مســتقبله ومصيــره.
بــدت ضربــة »اإلعان الدســتوري« 
أكبــر مّمــا يمكــن للشــعب المصــري 
احتمالــه، والســّيما أنهــا ال تســتند 
أو  قانونيــة  اعتبــارات  أّي  إلــى 
دســتورية. لــذا جــاء ردُّ فعلــه عنيفــاً؛ 
ــام قصــر  ــع اآلالف للتظاهــر واالعتصــام أم ــد اندف فق
االتحاديــة، وتدّخلــت عناصــر تابعــة لجماعــة اإلخــوان 
ــها  ــن بنفس ــام المعتصمي ــة خي ــة إلزال ــت بمحاول وقام
ــى،  ــى وجرح ــقط قتل ــة، فس ــام قصــر االتحادي ــن أم م
وبــدت معظــم القــوى السياســية تعيــد حســاباتها حــول 
الموقــف مــن الجماعة وتشــّكلت فــي مواجهتهــا »جبهة 
إنقــاذ« ضّمــت فــي صفوفهــا معظــم القــوى السياســية 
ــار اإلســام السياســي. وهكــذا تحّولــت  مــن خــارج تي
حالــة االســتقطاب السياســي التــي كانــت مظاهرهــا 
باديــة للعيــان منــذ مــا قبــل االنتخابــات الرئاســية، إلــى 
ــة والتماســك  شــرٍخ عميــق فــي جــدار الوحــدة الوطني
ــاوز، إن  ــن دون تج ــول، م ــن الق ــذا يمك ــي. ل المجتمع

ــي  ــس ف ــذي أصــدره الرئي ــتوري« ال »اإلعــان الدس
نقطــة  ل  شــكَّ  2011 الثانــي(  )تشــرين  نوفمبــر   21
التــي راحــت  العنيفــة  االنطــاق الحقيقيــة لألزمــة 
تتفاعــل إلــى أن انتهــت بتدّخــل الجيــش وعــزل مرســي 
ــن   ــم م ــى الرغ ــة ككّل. فعل ــم الجماع ــة بحك واإلطاح
ــي اإلعــان،  ــا جــاء ف تراجــع مرســي عــن بعــض م
ــي، وخصوصــاً  ــا ه ــت كم ــة ظلّ ــاره القانوني إالّ أن آث
ــية  ــة التأسيس ــام والجمعي ــب الع ــق بالنائ ــا يتعلّ ــي م ف
ــذي  ــام ال ــب الع ــتمّر النائ ــد اس ــورى؛ فق ــس الش ومجل
الرغــم  فــي ممارســة دوره، علــى  الرئيــس  نــه  عيَّ
مــن  عــدم قانونيــة إجــراءات تعيينــه وهــو مــا أّكدتــه 
محكمــة النقــض الحقــاً، واســتمّرت الجمعيــة التأسيســية 
ــى  ــل، عل ــي العم ــّل ف ــاالت الح ــة ضــّد احتم ن المحصَّ
ــة منهــا  ــي القــوى الليبرالي الرغــم مــن  انســحاب ممّثل
الحقــاً، إلــى أن انتهــت مــن صياغــة الدســتور وقّدمتــه 
وتــمَّ  الثانــي(،  )تشــرين  نوفمبــر   30 فــي  للرئيــس 
االســتفتاء عليــه بالفعــل، حيــث وافــق عليــه حوالــى 64 
% مــن جملــة المقيَّديــن علــى الجــداول االنتخابيــة. أمــا 
ــلطة  ــه كس ــارس مهّمات ــد راح يم ــورى فق ــس الش مجل
ــن  أن  ــى الرغــم م ــات، عل ــة الصاحي تشــريعية كامل
ــه. ــي انتخاب ــن شــاركوا ف ــن الناخبي ــن 8 % م ــّل م أق

فــي ســياٍق كهــذا بــدت الدولــة المصريــة، ظاهريــاً 
علــى األقــل، وكأن لديهــا المؤّسســات كافــة التــي يمكــن 
أن يتمّتــع بهــا أّي نظــام ديمقراطــي: رئيــس منتخــب، 
ودســتور أقّرتــه األغلبيــة، وهيئــة منتَخبــة ُتمــارس 
ســلطة التشــريع مؤّقتــاً. غيــر أن هــذه الهيئــات جميعهــا 
بــدت مفروضــة بحكــم األمــر الواقــع أكثــر منهــا 
ــن الشــعب  ــدة م ــدى قطاعــت متزاي ــد ل ــة، وتولّ توافقي
المصــري شــعور بــأن جماعــة اإلخــوان والقــوى 
المتطّرفــة المتحالفــة معهــا، خطفــت الدولــة المصريــة، 

ــول. ــر مجه ــاد نحــو مصي ــود الب وتق

معضلة التحالفات السياسية
السياســية  بمواقفهــا  اإلخــوان  جماعــة  اشــتهرت 
البراغماتيــة، وبهــا تمّيــزت عــن معظــم الفصائــل 
ــاً  ــر ارتباط ــي األكث ــام السياس ــار اإلس ــرى لتي األخ
بالمعطيــات األيديولوجيــة والفكريــة. فقبــل ثــورة 
ينايــر كان للجماعــة ارتباطــات وثيقــة بــكّل حــركات 
االحتجــاج السياســي التــي ظهــرت فــي مصــر، بــدءاً 
بحركــة كفايــة، وانتهــاًء بالجمعيــة الوطنيــة للتغييــر، 
ــم  ــى الرغ ــا. وعل ــل وغيره ــة 6 إبري ــروراً بحرك م

على الرئيس 
السيسي أن يدرك 
أن حجم التأييد 

الشعبي الذي حظي 
به لحظة إقدامه 

على عزل مرسي، 
ارتبط بأوضاع محلّية 

وإقليمية ودوّلية 
محدّدة، وبالتالي ال 
يمكن الركون إليه 
لضمان ما يحتاجه 
من تأييد شعبي 
لتنفيذ السياسات 

والبرامج التي يراها 
ضرورية
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مــن  الضربــات التــي تلّقتهــا مــن جانــب أجهــزة 
مبــارك األمنيــة، إالّ أنهــا لــم تقطــع صاتهــا بنظامــه، 
نتهــا،  ولــم تتــرّدد فــي عقــد صفقــات سياســية معــه مكَّ
وخصوصــاً بعــد االنتخابــات التشــريعية التــي جــرت 
ــية  ــّوة السياس ــح الق ــن أن تصب ــام 2005، م ــي الع ف
األكبــر فــي مصــر. وعلــى الرغــم مــن  تصاُعــد 
معارضتهــا لنظــام مبــارك، مــع تصاعــد المعارضــة 
ــا  ــر، إالّ أنه ــورة يناي ــّية ث ــذا النظــام عش ــعبية له الش
»شــعرة  معــه  تقطــع  أاّل  علــى  حريصــة  ـت  ظلّـَ
التشــريعية  االنتخابــات  خاضــت  لــذا  معاويــة«. 
العــام 2010، ضــّد رغبــة القــوى السياســية األخــرى 
ملتبســة  بهــا  عاقتهــا  ظلّــت  والتــي  وإرادتهــا، 
وغامضــة، وعكســت مزيجــاً مــن الشــّك والقلــق 
ــق  واألمــل والرجــاء فــي الوقــت نفســه. الشــّك والقل
مــن توّجهاتهــا األيديولوجيــة المعاديــة للديمقراطيــة، 
واألمــل والرجــاء فــي أن تصبــح شــريكاً فــي عمليــة 

التحــّول الديمقراطــي.
لــم يكــن موقــف الجماعة مــن الدعوة للتظاهــر يوم 25 
ينايــر )كانــون الثانــي( واضحــاً وبــدا ملتبســاً كالعــادة، 
ربمــا بســبب حرصهــا علــى تجّنــب مواجهــة مباشــرة 
مــع النظــام الحاكــم. وقــد صــدر عــن شــخصيات 
قياديــة فيهــا تصريحــات تؤّكــد عــدم مشــاركة الجماعة 
ــي  ــدت ف ــا أّك ــوم، لكّنه ــذا الي ــات ه ــي فعالي رســمياً ف
الوقــت نفســه علــى أنــه ليــس بمقــدور الجماعــة مْنــع 
ــى أّي  ــي المشــاركة. وعل ــن يرغــب مــن شــبابها ف َم
ــام  ــد كانــت هــذه المشــاركة محــدودة جــداً أي حــال فق
25 و26 و27، ولــم تصبــح ملموســة وفاعلــة إالّ ابتداًء 
مــن يــوم 28. وعلــى الرغــم مــن  حــرص الجماعــة 
علــى اســتمرار تاحمهــا مــع القــوى المناهضــة لنظــام 
مبــارك كافــة، إالّ أن عاقتهــا بالقــوى التــي ال تنتمــي 
ـــر تدريجيــاً،  إلــى تيــار اإلســام السياســي راحــت تتغيَّ
وراحــت  البرلمانيــة،  االنتخابــات  بعــد  بخاصــة 
مواقــف الطرفيــن تتباعــد أكثــر فأكثــر، بخاصــة بعــد 
ــة  ــى نقط ــت إل ــى أن وصل ــية، إل ــات الرئاس االنتخاب
الاعــودة عقــب صــدور »اإلعــان الدســتوري« فــي 
21 نوفمبــر )تشــرين الثانــي( ومــا أعقبــه مــن تشــكيل 
»جبهــة االنقــاذ«. لقــد بــدا واضحــاً فــي ذلــك الوقــت 
أن جماعــة اإلخــوان قــّررت االصطفــاف نهائيــاً مــع 
تيــار اإلســام السياســي بــكّل فصائلــه، بمــا فــي ذلــك 

أكثرهــا راديكاليــة. 
كان حضــور الدكتــور مرســي فــي مؤتمــر دعــت 

إليــه قــوى اإلســام السياســي وأُطلِــق عليــه »مؤتمــر 
لحالــة  العملــي  التجســيد  بمثابــة  ســوريا«  نصــرة 
ــاً فــي  ــدأت ُتـــحِدث شــرخاً طولّي اســتقطاب سياســي ب
انطلقــت  المؤتمــر  الجســد االجتماعــي؛ ففــي هــذا 
دعــوات تنــادي بالجهــاد ضــّد النظــام الســوري، وأعلن 
مرســي قطــع العاقــات الدبلوماســية مــع ســوريا مــن 
دون أّي تشــاور مســبق مــع وزيــر الخارجيــة، وتبنَّــت 
ــة  ــوان لغ ــع اإلخ ــة م ــل المتحالف ــض الفصائ ــه بع في
ــي  ــز ف ــح التميي ــذا أصب ــة. ل ــة فّج ــة وتحريضي طائفي
ــام  ــل اإلس ــر فصائ ــوان وأكث ــن اإلخ ــع بي ــذا الجم ه

ــة. ــاً للغاي ــراً صعب ــاً أم ف السياســي تطرُّ
علــى  يجــري  لمــا  مدقِّـــق  مراقــب  أّي  بوســع  كان 
ــرة  ــّيما خــال الفت ــة، والس الســاحة السياســية المصري
الواقعــة بيــن صــدور اإلعــان الدســتوري فــي 21 
نوفمبــر )تشــرين الثانــي( 2011 وخــروج المظاهــرات 
الحاشــدة فــي 30 يونيــو )حزيــران(  2012، أن يــدرك 

تفلــت  بــدأت  األوضــاع  زمــام  أن 
ــه  ــد قدرت ــا فَق ــي بعدم ــد مرس ــن ي م
علــى الســيطرة علــى أجهــزة الدولــة 
ــي الوقــت  ــى وســائل اإلعــام ف وعل
ــي  ــل ف ــد دخ ــل كان ق ــه. فالرج نفس
معركــة مــع القضــاء منــذ اللحظــة 
دفعــت  الســلطة  لتســلّمه  األولــى 
باألمــور إلــى حــدِّ إقــدام أنصــاره 
علــى محاصــرة المحكمــة الدســتورية 
مــع  معركــة  فــي  ودخــل  العليــا، 
األجهــزة اإلعاميــة تصاعــدت إلــى 
حــدِّ إقــدام أنصــاره علــى حصــار 
ولــم  اإلعامــي،  اإلنتــاج  مدينــة 
تكــن عاقتــه بالمؤّسســة األمنيــة فــي 

ــامة  ــى س ــق عل ــعور بالقل ــا، وراح ش ــل حاالته أفض
بســبب  المؤّسســة،  هــذه  ينتــاب  المصريــة  الدولــة 
سياســات داخليــة وخارجيــة بــدت مــن منظورهــا غيــر 
ــعبية  ــة الش ــك أن الحاضن ــن ذل ــّم م ــن األه ــة. لك حكيم
التــي اعتمــدت عليهــا قــوى اإلســام السياســي ومنحتهــا 
ــدأت  ــية، ب ــة والرئاس ــات البرلماني ــي االنتخاب ــا ف ثقته
ــدأت  ــد ب ــت ق ــا كان ــق كلّه ــذه الحقائ ــا، ه ــى عنه تتخلّ
تتجلّــى بوضــوح قبــل ظهــور »حركــة تمــّرد«، التــي 
أعلنــت عــن نفســها يــوم 26 إبريــل )نيســان(، ونزولهــا 
ــة  ــب بســحب الثق ــى الشــوراع لجمــع توقيعــات تطال إل
جديــدة،  رئاســية  انتخابــات  وإجــراء  مرســي  مــن 

تشير التجربة 
الفاشلة التي خاضها 

كلّ من السادات 
ومبارك إلى أن 

الرئيس الذي ُيقدم 
على تشكيل حزب 

سياسي بعد وصوله 
إلى السلطة، يخاطر 
بتحويل حزبه إلى 
مرتع للمنافقين 

واالنتهازيين

»ربيع مصر «:بين ثورتي 
25 يناير و 30 يونيو
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ولدعــوة المواطنيــن إلــى االحتشــاد يــوم 30 يونيــو 
ــرى  ــي الذك ــي ف ــقاط مرس ــة بإس ــران(  للمطالب )حزي

األولــى لتنصيبــه. 

ثالثــة )3  انتقاليــة  ثالثــاً: إدارة ملتبســة لمرحلــة 
)2014 يونيــو   7  -  2013 يوليــو 

يونيــو   30 يومــْي  مصــر  فــي  حــدث  مــا  ســيظّل 
)حزيــران( و3 يوليــو )تمــوز( 2013 َمثــار جــدل 
حــاّد، أظــنُّ أنــه سيســتمّر لفتــرة طويلــة قادمــة. فهنــاك 
َمــن يــرى أن مــا وقــع يــوم 30 يونيــو )حزيــران( 
كان ثــورة شــعبية حقيقيــة أّيدهــا الجيــش، وهنــاك 
ــراً  َمــن يــرى أنــه كان عمــاً مدبَّ
ــاب عســكري  ــد النق طــاً يمهِّ ومخطَّ
مــا لبــث أن أفصــح عــن نفســه يــوم 
3 يوليــو )تمــوز(. غيــر أن هنــاك 
ثــاث حقائــق تفــرض نفســها فــي 

ــدد:  ــذا الص ه
الحقيقــة األولــى: أن أعــداداً ضخمــة 
مــن المعارضيــن نزلــت بالفعــل إلــى 
الشــوارع يــوم 30 يونيــو )حزيــران(  
للمطالبــة برحيــل مرســي وإجــراء 
انتخابــات رئاســية مبكــرة، بصــرف 
النظــر عــن الجــدل الدائــر حــول 
ـــر شــيئاً مــن  األرقــام، والــذي لــن يغيِّ

ــة. هــذه الحقيق
أنصــار  أن  الثانيــة:  الحقيقــة 
ــاد  ــدأوا االحتش ــد ب ــوا ق ــي كان مرس
ــل  ــة والنهضــة قب ــْي رابع ــي ميدان ف
ــوا  ــي قال ــة »تجــّرد« الت ــخ، وشــكلوا حرك هــذا التاري
ــوا  ــات، وراح ــن التوقيع ــر م ــدداً أكب ــت ع ــا جمع إنه
لعــزل  المطلــق  يتحدثــون صراحــة عــن رفضهــم 
ــى  ــات رئاســية مبكــرة، حت مرســي أو إلجــراء انتخاب
ولــو كان الثمــن حمامــات دم فــي كّل مــكان.أي أن 
ــاً  ــراً محتم ــن كان أم ــن الطرفي ــات بي ــوع مصادم وق

ووارداً بالفعــل فــي ظــل هــذه األجــواء.
ممكنــاً  يكــن عــزل مرســي  لــم  الثالثــة:  الحقيقــة 
ــة  ــاف األغلبي ــوال اصطف ــش، ول ــل الجي مــن دون تدخُّ
ــة  ــية واالجتماعي ــوى السياس ــوز الق ــن رم ــاحقة م الس
كان  لمــا  مرســي  عــزل  مطلــب  وراء  والفكريــة 
ك يــوم 3 يوليــو )تمــوز( حتــى لــو  بمقــدوره أن يتحــرَّ

أراد القيــام بانقــاب عســكري. 

احتمــال  تنفــي  الثــاث ال  الحقائــق  هــذه  أن  غيــر 
أن يكــون الجيــش واألجهــزة األمنيــة قــد شــّجعا، 
ــو  ــوم 30 يوني ــر ي ــة، خــروج الجماهي ســّراً أو عاني
)حزيــران(، مــن دون أن يعنــي ذلــك بالضــرورة أن 
الجيــش كان هــو العنصــر المبــادر والمخّطــط لمــا 
حــدث. فلــوال وجــود بيئــة حاضنــة ومرّحبــة لمــا 
تحّركــت الجماهيــر فــي ذلــك اليــوم المشــهود مــن 

ــر. ــخ مص تاري
ــدة  ــة جدي ــة انتقالي ــًة لمرحل ــي بداي ــزل مرس ــّكل ع ش
ــس  ــل. فالرئي ــن مراح ــبقها م ــا س ــاً عّم ــة تمام ومختلف
المعــزول هــذه المــّرة كان منتخبــاً ولــم يمكــث فــي 
ــابق  ــس الس ــس الرئي ــد، بعك ــام واح ــوى ع ــم س الحك
ــاً  ــن عام ــم ثاثي ــي الحك ــث ف ــب ومك ــم ُينتَخ ــذي ل ال
متتاليــة، وهــو لــم يتنــحَّ طواعيــًة ويســلّم الســلطة 
للجيــش، مثلمــا فعــل الرئيــس الســابق، وإنمــا عــزل من 
ــر تدخــل  ــة إث ــه للمحاكم ــه وتقديم ــّم اعتقال ــه وت منصب
ــم يستســلم أنصــاره لألمــر الواقــع، مثلمــا  الجيــش، ول
ــْي  ــي ميداَن ــوا ف ــا اعتصم ــارك، وإنم ــل أنصــار مب فع
االعتصــام  فــضِّ  بعــد  والنهضــة، وظلّــوا،  رابعــة 
بالقــّوة، يرفضــون االعتــراف بشــرعية مــا جــرى. لــذا 
ــس  ــدة لي ــة الجدي ــة االنتقالي ــى إدارة المرحل ــن عل تعّي
معالجــة األخطــاء القديمــة المتراكمــة فقــط، وإنمــا 
أيضــاً معالجــة معضــات مســتجّدة لــم تكــن مطروحــة 
مــن قبــل، مّمــا بــّرر طــرح خارطــة جديــدة للمســتقبل، 
تضّمنهــا بيــاٌن أعلنــه السيســي يــوم 3 يوليــو )تمــوز( 
فــي حضــور ممثليــن عــن القــوى الوطنيــة، نــّص على: 
ــت، وإجــراء  ــل بالدســتور بشــكل مؤّق ــل العم » تعطي
ــة  ــس المحكم ــي رئي ــرة، وتولّ ــية مبك ــات رئاس انتخاب
الدســتورية العليــا إدارة شــؤون البــاد، بعــد تأديتــه 
قَســم اليميــن أمــام الجمعيــة العموميــة للمحكمــة، لحيــن 
انتخــاب رئيــس جديــد، وتكــون لــه ســلطة إصــدار 
إعانــات دســتورية، وتشــكيل حكومــة كفــاءات وطنيــة 
إلدارة  الصاحيــات  بجميــع  تتمّتــع  وقــادرة  قوّيــة 
جميــع  تضــّم  لجنــة  وتشــكيل  االنتقاليــة،  المرحلــة 
األطيــاف والخبــرات لمراجعــة التعديــات الدســتورية 
المقترحــة علــى الدســتور الــذي تــّم  تعطيلــه مؤقتــاً«. 
ــتورية  ــة الدس ــدة المحكم ــان: »مناش ــن البي ــا تضمَّ كم
العليــا ســرعة إقــرار مشــروع قانــون انتخابــات مجلــس 
ــات  ــداد لانتخاب ــراءات اإلع ــي إج ــدء ف ــواب، والب الن
البرلمانيــة، ووضــع ميثــاق شــرف إعامــى يكفــل 
حريــة اإلعــام، ويحّقــق القواعــد المهنيــة والمصداقيــة 

ثّمة مقترح بأن يقود 
الرئيس السيسي 
بنفسه حزباً أو 
تّياراً أو تحالفاً 

سياسياً يساعده  
في الحصول على 
أغلبية برلمانية 
مؤّيدة لسياساته 

ومتعاونة معه في كلّ 
ما تتطّلبه المرحلة 
من تشريعات، غير 
أن هذا البديل ليس 
مضموناً وال مأموناً
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ــاذ  ــا للوطــن، واتخ ــدة، وإعــاء المصلحــة العلي والحي
ــي  ــم ف ــباب ودمجه ــن الش ــة لتمكي ــراءات التنفيذي اإلج
القــرار،  فــي  ليكونــوا شــركاء  الدولــة،  مؤّسســات 
ــلطة  ــع الس ــن ومواق ــوزراء والمحافظي ــاعدين لل كمس
ــة  ــا للمصالح ــة علي ــكيل لجن ــة، وتش ــة المختلف التنفيذي
لــدى  بمصداقيــة  تتمّتــع  شــخصيات  مــن  الوطنيــة 
جميــع النخــب الوطنيــة وبقبولهــا، وتمّثــل مختلــف 

التوجهــات«.

تشكيل الحكومة
بــدا االرتبــاك واضحــاً عنــد تشــكيل الحكومــة فــي 
بدايــة هــذه المرحلــة. فالمستشــار عدلــي منصــور، 
رئيــس الدولــة المؤّقــت، يــدرك تمامــاً أن الجيــش 
أصبــح مــن جديــد مركــز الســلطة الحقيقــي، وبالتالــي 
ــم  ــلطة الحس ــه س ــة ول ــة النهائي ــو المرجعي ــيكون ه س
فــي األمــور الخافيــة، لكّنــه يــدرك فــي الوقــت نفســه 
أن توازنــات القــوى فــي المرحلــة الجديــدة تفــرض 
دور  لعبــت  التــي  السياســية  القــوى  كّفــة  ترجيــح 
يونيــو«، مثــل »جبهــة   30 فــي »ثــورة  الواجهــة 
ــرض ضــرورة  ــا تف ــّرد«، كم ــة تم ــاذ« و»حرك االنق
هــذه  تبــدو  ال  حتــى  النــور«،  »حــزب  مواقــف 
المرحلــة بنكهــة علمانيــة خالصــة. وألن التوفيــق بيــن 
ــن،  ــر الهّي ــن باألم ــم يك ــة ل ــارات المتباين ــذه االعتب ه
فقــد شــهدت عمليــة تشــكيل الحكومــة تجاذبــات ألقــت 
ضــوءاً ســاطعاً علــى صعوبــات المرحلــة. فقــد ُرّشــح 
محمــد البرادعــي لرئاســتها فــي البدايــة، لكــن اعتراض 
حــزب النــور عليــه أّدى إلــى تنحيتــه، ثــم ُرّشــح زيــاد 
ــر  ــي األم ــه، لينته ــيء نفس ــّرر الش ــن، وتك ــاء الدي به
بتكليــف حــازم الببــاوي وتعييــن بهــاء الديــن نائبــاً لــه 
ووزيــراً للتعــاون الدولــي، أمــا البرادعــي فقــد جــرت 
محاولــة لترضيتــه بتعيينــه نائبــاً لرئيــس الجمهوريــة. 
وعندمــا أعلــن الببــاوي تشــكيل حكومتــه فــي 16 
ــت عناصــر محســوية  يوليــو )تمــوز( لوحــظ أنهــا ضمَّ
ــذي  ــى، ال ــام عيس ــا حس ــن بينه ــورة، كان م ــى الث عل
ــن نائبــاً لرئيــس الــوزراء ووزيــراً للتعليــم العالــي،  عيِّ
وكمــال أبــو عيطــة، الــذي ُعّيــن وزيــراً للقــوى العاملــة 
والهجــرة، كمــا لوحــظ أنهــا كانــت منفتحــة فــي الوقــت 
نفســه علــى فكــرة المصالحــة الوطنيــة، بدليــل تعييــن 
ــة  ــة االنتقالي ــراً للعدال ــدي »وزي ــن المه المستشــار أمي

والمصالحــة الوطنيــة«.
الصيغــة  أن  أثبتــت  الاحقــة  األحــداث  أن  غيــر 

الحكوميــة التــي تــمَّ التوافــق عليهــا كانــت صيغــة أْملْتها 
ــون  ــتمرارها مره ــا، وأن اس ــة بطبيعته ــروف وقتي ظ
ــق مــن توافــق حــول السياســات التــي  بمــدى مــا يتحّق
يتعّيــن اتباعهــا فــي المرحلــة الجديــدة، وخصوصــاً فــي 
موضــوع المصالحــة الوطنيــة والعدالــة االنتقاليــة، 
وهــو مــا لــم يتحّقــق. فقــد اســتقال البرادعــي مــن 
ــوم نفســه  ــة فــي الي ــه كنائــب لرئيــس الجمهوري منصب
ــة والنهضــة  ــْي رابع ــّض اعتصاَم ــه ف ــذي جــرى في ال
بالقــّوة. وعلــى الرغــم مــن  صمــود الحكومــة لبعــض 
الوقــت إالّ أنهــا لــم تلبــث أن انهــارت بعــد شــهور قليلــة 
واضطــرت إلــى تقديــم اســتقالتها )أو باألحــرى أُقيلــت، 
بحســب تعبيــر حســام عيســى نفســه( فــي 24 فبرايــر 

إبراهيــم  تكليــف  وتــمَّ  )شــباط( 
جديــدة.  حكومــة  بتشــكيل  محلــب 
ــه  ــد أن ــى التشــكيل الجدي ولوحــظ عل
اســتبعد كّل العناصــر »المسيَّســة« 
ــكل أو  ــورة بش ــت بالث ــي ارتبط والت
بآخــر، مــن أمثــال بهــاء وعيســى 
وأبــو عيطــة، كمــا لوحــظ تغييــٌر 
شــغلها  التــي  الــوزارة  اســم  فــي 
أميــن المهــدي، والتــي أُطلــق عليهــا 
ــس  ــة ومجل ــة االنتقالي »وزارة العدال
النــواب« بــدالً مــن »وزارة العدالــة 
االنتقاليــة والمصالحــة الوطنيــة«. 
كلّهــا  المرحلــة  هــذه  أن  والواقــع 
ــد  ــى صعي ــّدم ال عل ــهد أّي تق ــم تش ل

ــة  ــد »المصالح ــى صعي ــة« وال عل ــة االنتقالي »العدال
للنــواب  هنــاك مجلــس  يكــن  لــم  كمــا  الوطنيــة«، 
ــة  ــهدته الحكوم ــذي ش ــر ال ــس التغيي ــم يعك أصــاً! ول
ــب عنصــر  ــي تغلي ــة ف ــاوي مجــّرد رغب ــل البب برحي
التكنوقــراط وإنمــا عَكــَس ـ فــي تقديــري ـ تغّيــراً 
ــة  فــي موازيــن القــوى السياســية رجحــت بموجبــه كّف
القــوى التــي ارتبطــت بنظــام مبــارك. وبعدمــا كانــت 
وســائل اإلعــام تتغّنــى بثــورة 30 يونيــو، باعتبارهــا 
حــة لمســارها، مالــت  لــة لثــورة 25 ينايــر ومصحِّ مكمِّ
النغمــة الســائدة تدريجيــاً ال إلــى الفصــل بيــن الثورتيــن 
فقــط، بــل ذهبــت إلــى حــّد اعتبارهــا ثــورة علــى ثــورة 

ــا. ــاً عنه ــر وبدي 25 يناي
بعــزل الرئيــس المنتخــب وتعطيــل الدســتور الُمســتفتى 
ــد،  عليــه، عــادت مصــر إلــى نقطــة الصفــر مــن جدي
وأصبحــت بعــد 3 يوليــو )تمــوز( مــن العــام 2013 فــي 

من المتوّقع أن تكون 
االنتخابات البرلمانية 

المقبلة هي أول 
اختبار سياسي عملي 
لمدى قدرة السيسي 
على تشكيل بيئة 

حاضنة لنظام يمكنه 
التعامل بفاعلية مع 
التحّديات الداخلية 

والخارجية

»ربيع مصر «:بين ثورتي 
25 يناير و 30 يونيو
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وضــع أشــبه بالوضــع الــذي كانــت عليــه عقــب تنّحــي 
ــام 2011.  ــن الع ــباط(  م ــر )ش ــي 11 فبراي ــارك ف مب
ـــاً منذ مــا قبل وصول  وألن البرلمــان ُحــلَّ وظــّل معطَّ
ــن علــى الرئيــس الجديــد  مرســي إلــى ســّدة الحكــم، تعيَّ
المؤّقــت، والــذي أصبــح ممســكاً بالســلطتين التشــريعية 
الً فــي الوقــت نفســه بســلطة إصــدار  والتنفيذيــة ومخــوَّ
»إعانــات دســتورية«، أن يقــوم بعمليــة متكاملــة 
ــد،  ــي جدي ــام سياس ــي نظ ــات ف ــاء المؤّسس ــادة بن إلع
تضّمنــت، وفقــاً إلعــان دســتوري أصــدره المستشــار 
تبــدأ   : متتاليــة  خطــوات  ثــاث  منصــور،  عدلــي 
ثــم  أوالً،  بصياغــة دســتور جديــد 
ُتجــرى انتخابــات برلمانيــة، وتخَتَتــم 
ر  بانتخابــات رئاســية. غيــر أن تطــوُّ
األوضــاع السياســية علــى األرض 
ــب  ــن جان ــف م ــال العن ــد أعم وتزاُي
»تحالــف دعــم الشــرعية« فــَرَض 
إعــادة النظــر فــي ترتيــب األولوّيــات 
ــية  ــات الرئاس ــم االنتخاب ــدف تقدي به

ــة. ــات البرلماني ــى االنتخاب عل

دستور جديد
بـدأت إجراءات إعداده بتشـكيل لجنة 
خبـراء فـي 20 يوليو )تموز( 2013، 
كلّفـت إدخـال مـا تـراه مـن تعديـات 
علـى دسـتور 2012. وقـد اقترحـت 
هـذه اللجنـة إدخـال تعديـات واسـعة 
النطاق على دسـتور 2012، كان من 
بينهـا إلغـاء مجلس الشـورى، وإلغاء 
النسـبة المخّصصة للعّمال والفاحين 
 219 المـادة  وإلغـاء  البرلمـان،  فـي 
المفّسـرة ألحكام الشـريعة اإلسـامية..إلخ. ثم ُعِرضت 
هـذه المقترحـات علـى »لجنـة تأسيسـية« مـن خمسـين 
عضـواً صـدر بتشـكيلها قراٌر فـي أول سـبتمبر)أيلول( 
فيـه أن تضـّم ممثليـن عـن: األزهـر  2013، روِعـَي 
والكنيسـة والشـباب واتحـادات الكّتاب والنقابـات الفّنية 
والفنـون التشـكيلة والمجلـس األعلـى للثقافـة والعّمـال 
والفاحيـن ونقابـات المحاميـن واألطبـاء والمهندسـين 
والصحافييـن والغرف السـياحية والصناعية والتجارية 
واّتحـادات الطـّاب واالتحـاد العـام للجمعيـات األهليـة 
والمجالـس القوميـة للمرأة واألمومـة والطفولة وحقوق 
اإلنسـان والمجلـس األعلى للجامعـات ومتَّحدي اإلعاقة 

وممثليـن عـن القّوات المسـلّحة والشـرطة وممثلين عن 
والليبراليـة  اإلسـامية  الرئيسـية:  السياسـية  التيـارات 
واليسـارية والقوميـة، فضـاً عن عدد من الشـخصيات 
العامـة. وعلـى الرغـم من  أن عدد أعضـاء هذه اللجنة 
لـم يتجـاوز نصـف عـدد أعضـاء اللجنـة التـي ُكلِّفـت 
بإعـداد دسـتور 2014، إالّ أنها بـدت أكثر تنّوعاً وأكثر 
تعبيـراً عـن المجتمـع المصـري بتياراتـه وتضاريسـه 

السياسـية واالجتماعيـة والفكريـة المختلفـة. 
عقــدت لجنــة الخمســين أّول اجتماعاتهــا فــي 8 ســبتمبر 
لهــا،  رئيســاً  موســى  عمــرو  واختــارت  )أيلــول( 
رت كتابــة دســتور جديــد اســتغرق إعــداده حوالــى  وقــرَّ
ــة ســهلة أمامهــا حيــث  ــم تكــن المهّم ــة أشــهر، ول ثاث
كادت تعصــف بهــا خافــات ثــارت حــول قضايــا 
عــّدة: كحصــص تمثيــل المــرأة والمســيحيين والشــباب 
والنصــوص  العســكرية  والمحاكمــات  والمعوقيــن 
أنهــا  إالّ  وغيرهــا،  اإلســامية  بالشــريعة  المتعلّقــة 
نجحــت فــي الوصــول إلــى توافــق فــي اللحظــات 
األخيــرة. وهكــذا تّمــت صياغــة مشــروع لدســتور 
ــر  ــْي 14 و 15 يناي ــد ُطــرح لاســتفتاء العــام يوَم جدي
)كانــون الثانــي(  مــن العــام 2014، وشــارك فــي 
التصويــت عليــه1, 38 % مــن إجمالــي المقّيديــن فــي 
ــى  ــه 98,1 % )حوال ــق علي ــة، واف ــداول االنتخابي الج
ــن  ــّل م ــا رفضــه 1,9 % )أق ــب( بينم ــون ناخ 19 ملي

ــب(. ــون ناخ ــف ملي نص

ورئيس جديد
ــذي  ــن اإلعــان الدســتوري ال ــادة 30 م ــّص الم جــاء ن
ــه  ــة واليت ــي بداي ــي منصــور ف أصــدره المستشــار عدل
الجمهوريــة  التالــي: »يعــرض رئيــس  النحــو  علــى 
مشــروع التعديــات الدســتورية علــى الشــعب الســتفتائه 
عليــه خــال ثاثيــن يومــاً مــن تاريــخ وروده إليــه، 
ويعمــل بالتعديــات مــن تاريــخ إعــان موافقــة الشــعب 
عليهــا فــي االســتفتاء، ويقوم رئيــس الجمهوريــة بالدعوة 
النتخــاب مجلــس النــواب خــال خمســة عشــر يومــاً مــن 
هــذا التاريــخ إلجــراء االنتخابــات خــال مــّدة ال تقــُل عن 
شــهر وال تجــاوز شــهرين، وخــال أســبوع علــى األكثر 
مــن أّول انعقــاد لمجلــس النــواب ثــم الدعــوة النتخابــات 
رئاســية«. ويــدّل هــذا النــّص علــى أن احتمــال خــوض 
السيســي غمــار االنتخابــات الرئاســية لــم يكــن أمــراً 
وارداً فــي ذلــك الوقــت، بدليــل أن المؤّسســة العســكرية 
ــع  ــاً يحّصــن موق ــن الدســتور نّص ــى تضمي أصــّرت عل

على الرئيس 
السيسي أن يدرك 

أن اإلرهاب ال يمكن 
مواجهته بالوسائل 
األمنية وحدها، 
بل إن له أبعاداً 

فكرية ال تستطيع 
الوسائل األمنية أن 
تتعامل معه وبالتالي 
يحتاج الى تعبئة كلّ 
المؤسسات الفكرية 
والتعليمية والتربوية 
وفي مقّدمها األزهر 
والجامعات والمراكز 

البحثية
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ــاره  ــر اختي ــوكل أم ــنوات وي ــّدة 8 س ــاع لم ــر الدف وزي
ــلحة  ــّوات المس ــى للق ــس األعل ــّدة للمجل ــك الم ــال تل خ

ــادة 234(. ــا )الم وحده
غيــر أن احتمــال ترّشــح السيســي راح يتزايــد مــع 
األوضــاع  تدهــور  بســبب  ربمــا  الوقــت،  مــرور 
التــي تحــّث  الشــعبية  األمنيــة وتصاعــد الضغــوط 
السيســي علــى التقــّدم لقيــادة البــاد فــي تلــك المرحلــة 
ــة  ــت لجن ــال، قام ــذا االحتم ــباً له ــة. وتحسُّ المضطرب
ــن مشــروع  ــرة بتضمي ــي اللحظــات األخي الخمســين ف
بإعــادة ترتيــب األولوّيــات  يســمح  الدســتور نّصــاً 
بحيــث يمكــن إجــراء االنتخابــات الرئاســية: »يجــري 
النــواب  مجلــس  أو  الجمهوريــة  رئيــس  انتخــاب 
ــراءات  ــدأ إج ــى أن تب ــون، عل ــه القان م ــا ينظِّ ــاً لم وفق
االنتخابــات األولــى منهــا خــال مــّدة ال تقــّل عــن 
ــخ  ــن تاري ــاً م ــعين يوم ــاوز تس ــاً، وال تج ــن يوم ثاثي
العمــل بالدســتور. وفــي جميــع األحــوال تبــدأ إجراءات 
االنتخابــات التاليــة خــال مــّدة ال تجــاوز ســتة أشــهر 
ــخ العمــل بالدســتور« )مــادة 230(. وهكــذا  مــن تاري
فُتــح الطريــق المغلــق قانونــاً أمــام احتمــال إجــراء 
ــا  ــّدل م ــّص واضــح يع ــية أوالً، بن ــات الرئاس االنتخاب

ــتوري. ــان الدس ــي اإلع ــاء ف ج
فــي يــوم 27 ينايــر )كانــون الثانــي( مــن العــام 2014 
وزيــر  السيســي،  الفتــاح  عبــد  أول  الفريــق  ُرقِّــَي 
ــى  ــي إشــارة مبكــرة عل ــة ُمشــير، ف ــى رتب ــاع، إل الدف
ــة  ــات الرئاس ــي انتخاب ــح ف ــراره بالترّش ــم ق ــه حس أن
المقبلــة ويرغــب فــي إعــادة ترتيــب البيــت العســكري 
ــاع.  ــر للدف ــه كوزي ــادر موقع ــل أن يغ ــن الداخــل قب م
وفــي 26 مــارس )آذار( أعلــن المشــير السيســي، بعــد 
اســتئذان المجلــس األعلــى للقــّوات المســلحة، اســتقالته 
ــحه فــي 1 إبريــل  مــن الجيــش وتقــّدم بــأوراق ترّش

ــان( . )نيس
كان لقــرار السيســي بالترّشــح تأثيــرات بعيــدة المدى على 
عمليــة االنتخابــات الرئاســية. فمــا إن أُعلِــن هــذا القــرار 
حتــى قــّرر كّل المرّشــحين الجاديــن المحتمليــن، مــا عــدا 
حمديــن صباحــي، انســحابهم مــن الســباق، بمــا فــي ذلــك 
بعــض قدامــى العســكريين، مــن أمثــال ســامي عنــان 
وأحمــد ســفيق، الذيــن كانــوا قــد أفصحــوا عــن نّيتهــم فــي 
الترّشــح. لــذا بــدت االنتخابات الرئاســية هذه المــّرة أقرب 
ــى  ــة. فعل ــات الحقيقي ــى االنتخاب ــا إل ــتفتاء منه ــى االس إل
ــا 13  ــس فيه ــي تناف ــام 2012، والت ــات الع ــس انتخاب عك
مرشــحاً ورفضــت اللجنــة عشــرة آخريــن، تقــّدم للترّشــح 

ــا  ــط، وبينم ــحان فق ــات )2014( مرش ــذه االنتخاب ــي ه ف
احتاجــت انتخابــات 2012 إلــى جولــة إعــادة كــي ُتحَســم 
ويتمّكــن أحــد المرّشــحين مــن الفــوز، ُحِســمت انتخابــات 
2014 مــن الجولــة األولــى، وبينمــا لــم يتمّكــن الفائــز فــي 
انتخابــات 2012 مــن الحصــول إالّ علــى أغلبيــة ضئيلــة، 
لــم تتجــاوز 51,7 % مــن األصــوات، حصــل الفائــز فــي 
انتخابــات 2014 علــى 96,1 % مــن الجولــة األولــى، 

بينمــا لــم يحصــل منافســه إالّ علــى 1,9% فقــط.
وفــي 7 يونيــو )حزيــران( مــن العــام 2014 حلــف 
السيســي يميــن الــوالء كرئيــس لجمهوريــة مصــر 
العربيــة أمــام الجمعيــة العموميــة للمحكمــة الدســتورية 

ــا. العلي

ل وبرلمان مؤجَّ
كان يفتــرض، وفقــاً لنــّص المــادة 230 مــن الدســتور، 
قبــل  النــواب  مجلــس  انتخــاب  إجــراءات  تبــدأ  أن 
ــز التنفيذ،  انقضــاء ســتة أشــهر مــن دخــول الدســتور حيِّ
أي قبــل يــوم 18 يوليــو )تمــوز( الماضــي، غيــر أنــه 
ــفة  لــم يتــّم حتــى اآلن ســوى تشــكيل اللجنــة المكلّـَ
باإلشــراف علــى االنتخابــات. ويبــدو أن هــذا اإلجــراء 

اعُتِبــر كافيــاً لإليحــاء باحتــرام النّص 
الدســتوري ووضعــه موضــع التنفيذ، 
بصــرف النظــر عــن الموعــد الــذي 
ــات  ــه إجــراء هــذه االنتخاب ــمُّ في سيتـ
بالفعــل، والــذي يبــدو أنــه رّحــل إلــى 
ــل  ــذا التأجي ــر ُمســّمى. وله أجــل غي
ــان:  ــا اثن ه ــة أهمُّ أســباب موضوعي

القــوى  مــن  العديــد  اعتــراض   -1
للمشــاركة  المتحّمســة  السياســية 
ــون  ــى القان ــات عل ــذه االنتخاب ــي ه ف
االنتخابــي الــذي صــدر فــي عهــد 
الرئيــس المؤّقــت ويقضــي بتخصيص 
ثلثــي مقاعــد البرلمــان للقوائم النســبية 

والثلــث الباقــي للدوائــر الفرديــة. 
يحــّدد  قانــون  2 - عــدوم صــدور 

الدوائــر االنتخابيــة الجديــدة وفقاً للضوابــط المنصوص 
عليهــا فــي الدســتور، مّمــا يجعــل مــن عمليــة اإلعــداد 
القــوى  جانــب  مــن  االنتخابــات  لهــذه  والتجهيــز 
واألحــزاب الراغبــة فــي المشــاركة فيهــا أمراً متعــّذراً.
وفــي تقديــري أن تأجيــل االنتخابــات البرلمانيــة ُيخفــي 
ــة  ــود معضل ــس وج ــاً، ويعك ــر عمق ــباباً أكث وراءه أس

ألن أغلبية مقاعد 
البرلمان المصري 
سيتّم شغلها عبر 
الدوائر الفردية، 

فليس من المستبعد 
أن تفرز االنتخابات 
البرلمانية المقبلة 
مجلس نواب يضّم 

قوى سياسية منّظمة 
تسمح بإدارة اللعبة 

السياسية وفق قواعد 
منضبطة

»ربيع مصر «:بين ثورتي 
25 يناير و 30 يونيو
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ــن علــى النظــام الحالــي أن يعثــر  سياســية كبيــرة يتعيَّ
لهــا علــى حــلٍّ مائــم. فالرئيــس المنتخــب ينتمــي إلــى 
المؤّسســة العســكرية، وليــس مــن ورائــه قــّوة سياســية 
ــة أخــرى  ــي أشــكال تنظيمّي ــي أحــزاب أو ف منّظمــة ف
ــة  ــة برلماني ــي تشــكيل أغلبي ــا ف ــاد عليه ــن االعتم يمك
ــد  ــم التأيي ــن حج ــاته، بصــرف النظــر ع ــاند سياس تس
الجماهيــري الــذي يحظــى بــه فــي الشــارع السياســي 
حاليــاً. وألن أغلبيــة مقاعــد البرلمــان ســيتّم شــغلها 
ــن  ــس م ــة، فلي ــر الفردي ــر الدوائ عب
االنتخابــات  تفــرز  أن  المســتبعد 
نــواب  القادمــة مجلــس  البرلمانيــة 
يضــّم قــوى سياســية منّظمــة تســمح 
وفــق  السياســية  اللعبــة  بــإدارة 
قواعــد منضبطــة. وتلــك مخاطــرة 
كبــرى ألن مجلــس النــواب يملــك 
مواجهــة  فــي  واســعة  صاحيــات 
الرئيــس. إذ ســيكون مــن الصعــب 
أّي  تكليــف  الدولــة  رئيــس  علــى 
شــخص برئاســة الحكومــة مــن دون 
يســتطيع  الــذي  البرلمــان  موافقــة 
الثقــة  ســحب  نفســه  الوقــت  فــي 
ــون  ــا تك ــه. وربم ــس نفس ــن الرئي م
ــه  ــية تواج ــة سياس ــّم معضل ــك أه تل
الحاليــة،  المرحلــة  فــي  الرئيــس 
علــى  النظــام  مســتقبل  وســيتوّقف 

طريقــة حلّهــا.

4 - مصر إلى اين؟
دخلــت مصــر منــذ انتخــاب السيســي 
تاريخيــاً.  منعطفــاً  للدولــة  رئيســاً 
ـــن منــذ اآلن بمــا إذا  ويصعــب التكهُّ
كان السيســي ســينجح فــي اســتكمال 
بنــاء المؤّسســات الازمــة إلقامــة 
واالســتقرار،  للــدوام  قابــل  نظــام 
أم أن طريقتــه فــي إدارة شــؤون الدولــة والمجتمــع 
ســتفضي، مثــل ســابقاتها، إلــى مرحلــة انتقاليــة جديــدة 
تعــود بمصــر للــدوران فــي الحلقــة الجهنميــة المفرغــة 
نفســها. وأيــاً كان األمــر، فــا جــدال فــي أن المرحلــة 
الراهنــة تحمــل، حتــى هــذه اللحظــة علــى األقــّل، 
ســمات المراحــل االنتقاليــة، ألنهــا ُتدارمــن خــال 
نظــام سياســي لــم تكتمــل مؤّسســاته الديمقراطيــة بعــد. 

ــه،  ــّم االســتفتاء علي صحيــح أن فــي مصــر دســتوراً ت
ــس منتخــب  ــة رئي ــى رأس الســلطة التنفيذي ــف عل ويق
وفقــاً ألحــكام هــذا الدســتور، إالّ أنهــا تخلــو فــي الوقــت 
نفســه مــن برلمــان منتخــب يمــارس ســلطة التشــريع. 
بيــن ســلطتْي  الحالــي يجمــع حاليــاً  الرئيــس  وألن 
ــى الرغــم مــن   ــذ ويمارســهما معــاً عل التشــريع والتنفي
كونــه رئيســاً منتَخبــاً، وتلــك إحــدى أهــّم ســمات النظــام 
االســتبداي وليــس الديمقراطــي، فمــن الصعــب التكّهــن 
منــذ اآلن بمســتقبل النظــام الــذي يقــوده ومصيــره، 
إجــراء  بعــد  مــا  إلــى  االنتظــار  ــن  يتعيَّ وبالتالــي 
ــا  ــى م ــا إل ــإذا أضفن ــة. ف ــة القادم ــات البرلماني االنتخاب
تقــّدم أنــه رئيــس ينتمــي إلــى المؤّسســة العســكرية 
ويعكــس ثقلهــا الكبيــر فــي النظــام السياســي، وأن 
قطاعــاً مــن المواطنيــن، بصــرف النظــر عــن حجمــه 
ــذي  أو وزنــه، يرفــض االعتــراف بشــرعية النظــام ال
يقــوده ويســعى إلســقاطه بــكّل الوســائل المتاحــة، 
فســوف يمكــن لنــا أن ُنــدرك خطــورة التحّديــات التــي 
تواجــه المرحلــة الراهنــة. وألن النظــام المســؤول عــن 
إدارة هــذه المرحلــة يتمحــور حــول شــخص السيســي، 
نجاحــه، علــى  بحتمّيــة  اآلن  منــذ  الجــزم  يصعــب 
الرغــم مــن أن الفرصــة المتاحــة أمامــه ليســت ضعيفــة 

أو محــدودة.
يــرى البعــض، كمــا ســبقت اإلشــارة، أن السيســي 
ــّم التخطيــط  وصــل إلــى الســلطة بانقــاب عســكري ت
ـــِره بعبــاءة الثــورة، بينمــا يرى  لــه جّيــداً مــن خــال تدثُّ
آخــرون أنــه »رئيــس ضــرورة« أفرزتــه إرادة شــعبية 
ــة  ــاراً محدق ــا أخط ــة م ــي لحظ ــعرت ف ــة استش حقيقي
فــي  الداخــل والخــارج، ورأت  فــي  الدولــة  تتهــّدد 
ــي  ــان ف ــام أم ــي يقودهــا صّم المؤّسســة العســكرية الت
مواجهــة تلــك األخطــار. غيــر أن التبايــن بيــن وجهَتــْي 
ــّررات  ــة المب ــن  وجاه ــم م ــى الرغ ــذه، عل ــر ه النظ
التــي قــد تســتند إليهــا كّل منهــا ، لــن يغّيــر مــن األمــر 
ــس السيســي  ــى الرئي ــع شــيئاً. فســوف يكــون عل الواق
ــر  ــى الســلطة عب ــع األحــوال، ســواء جــاء إل فــي جمي
ــول  ــى حل ــعبية، أن يعثرعل ــورة ش ــر ث ــاب أم عب انق
لمشــكات مصــر المتراكمــة والمســتحدثة معــاً. وأظــن 
ــه،  ــس خلف ــه ولي ــتقبله أمام ــاً أن مس ــدرك تمام ــه ي أن
ــتتوّقف  ــلطة س ــاظ بالس ــى االحتف ــه عل ــي فقدرت وبالتال
فــي نهايــة المطــاف علــى قدرتــه علــى حــّل تلــك 
ــذي  ــد الشــعبي ال ــى حجــم التأيي ــس عل المشــكات ولي
حظــي بــه فــي لحظــة مــا ودفع بــه إلــى موقع الرئاســة. 

الطريق أمام السيسي 
ليس معبّداً الختيار 

أفضل البدائل 
السياسية المتاحة 
في مرحلة تبدو 
فيها كلّ األوراق 

مختلطة، فقد شارك 
في االحتجاجات 

التي انطلقت يوم 30 
يونيو كلّ المعادين 
لجماعة اإلخوان، 
بمن فيهم »فلول« 
النظام السابق، إذ 
ليس من المستبعد 
ان تكون شبكة 

المصالح المرتبطة 
بالنظام السابق قد 
لعبت دوراً محورياً 

في تفجير تلك 
االحتجاجات وأمّدتها 

بالتمويل
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مــن خــال متابعتــي لألحاديــث التــي أدلــى بهــا الرئيس 
ــة  ــة االنتخابي ــرة المخّصصــة للحمل ــان الفت السيســي إّب
ــر  ــد أن مص ــل يعتق ــي أن الرج ــدو ل ــا، يب ــا بعده وم
ــدات  ــن مــن التهدي ــة نوعي ــة الحالي ــي المرحل تواجــه ف

ــن عليــه مواجهتهــا: التــي يتعيَّ
األول هــو اإلرهــاب: ويحتــاج إلــى معالجــة أمنيــة فــي 
األســاس، مّمــا يتطلــب حشــد أجهــزة األمن واســتنفارها 
وإعــادة تنظيمهــا، للتعامــل مــع قواعــده فــي الداخــل، 
وربمــا القــّوات المســلّحة أيضــاً، للتعامــل مــع امتداداتــه 

فــي الخــارج.
والثانــي هــو الفقــر: ويحتــاج إلــى معالجــة اقتصاديــة 
ــة  ــوارد المتاح ــد الم ــب حش ــا يتطلّ ــاس، مّم ــي األس ف
ــى  ــول عل ــا، والحص ــا وتعبئته ــا ودولي ــاً وإقليمي محلّي
ــة واســتثمارات أجنبيــة  مــا يكفــي مــن مدخــرات محلّي
إلــى ورشــة عمــل ضخمــة  لتحويــل مصــر كلّهــا 
ينخــرط فيهــا كلُّ قــادٍر علــى العمــل، من خــال إطاق 
ــة منطقــة  ــة كبــرى، كمشــروع تنمي مشــروعات تنموّي

ــذه بالفعــل. ــدأ تنفي ــذي ب ــاة الســويس ال قن
ــر أن رؤيــة السيســي للبيئــة السياســية الحاضنــة  غي
هذيــن  مواجهــة  علــى  األقــدر  السياســي  للنظــام 
التحّدييــن لــم تّتضــح، وربمــا لــم تنضــج بعــد. لــذا عليــه 
ــه  ــذي حظــى ب ــد الشــعبي ال ــدرك أن حجــم التأيي أن ي
لحظــة إقدامــه علــى عــزل مرســي، ارتبــط بأوضــاع 
ــن  ــي ال يمك ــّددة، وبالتال ــة مح ــة ودولي ــة وإقليمي محلّي
ــد شــعبي  ــا يحتاجــه مــن تأيي ــه لضمــان م الركــون إلي
ــة.  ــا ضروري ــي يراه ــج الت ــات والبرام ــذ السياس لتنفي
وعليــه أن يــدرك أيضــاً أنــه ابــن المؤّسســة العســكرية 
التــي هــي ســنده األول واألخيــر، وأن الجماهيــر التــي 
منحتــه الحــبَّ والتأييــد ليســت منّظمــة، وتحّركهــا 
يصعــب  متضاربــة  وأهــواء  وعواطــف  مصالــح 
الســيطرة عليهــا. وألّنــه ال يقــود حزبــاً أو تياراً سياســياً 
بعينــه، فســوف يكــون عليــه أن يختــار بيــن 3 بدائــل:

ــى المؤّسســتين العســكرية  ــاد عل ــل األول: االعتم البدي
واألمنيــة كوعــاء إلنتــاج النخبــة التــي يحتاجهــا إلدارة 
البــاد. وهــذا بديــل ســهل، لكّنــه محفــوف بالمخاطــر، 
ــف  ــى تجري ــش األحــزاب، وإل ــى تهمي ــؤّدي إل ــه ي ألن
والتصّحــر،  بالجفــاف  وإصابتهــا  السياســية  الحيــاة 

ــرد. ــاب واســعاً أمــام االســتبداد وحكــم الف ــح الب ويفت
البديــل الثانــي: أن يقــود بنفســه حزبــاً أو تيــاراً أو 
ــة  ــى أغلبي ــي الحصــول عل ــاعده ف ــياً يس ــاً سياس تحالف
برلمانيــة مؤّيــدة لسياســاته ومتعاونــة معــه فــي كّل مــا 

تتطلّبــه المرحلــة مــن تشــريعات. غيــر أن هــذا البديــل 
ليــس مضمونــاً وال مأمونــاً، بالنظــر إلــى حداثــة نشــأة 
األحــزاب التــي ظهــرت بعــد الثــورة وحاجــة هــذه 
األحــزاب إلــى المزيــد مــن الوقــت قبــل أن يشــتّد 
ــا  ــي أصابه ــة الت ــزاب التقليدي ــف األح ــا، وضع عوده
ـــل واالنحطــاط فــي مســتوى  قــْدٌر كبيــر مــن الترهُّ
األداء خــال فتــرة حكــم مبــارك، وصعوبــة االطمئنــان 
لجماعــة  بديــاً  تصلــح  »إســامية«  أحــزاب  إلــى 
اإلخــوان. وتشــير التجربــة الفاشــلة التــي خاضهــا 
كلٌّ مــن الســادات ومبــارك إلــى أن الرئيــس الــذي 
ــِدم علــى تشــكيل حــزب سياســي بعــد وصولــه إلــى  يْق
الســلطة يخاطــر بتحويــل حزبــه إلــى مرتــع للمنافقيــن 

واالنتهازييــن.
البديــل الثالــث: قيــادة عمليــة تحــّول 
خــال  مــن  حقيقيــة  ديمقراطــي 
صيغــة مبتكــرة تســمح لــه بإعــادة 
ــر  ــي المتحّج ــام السياس ــة النظ هندس
وتخليــص الجســد السياســي المترّهل 
مــن كّل أنــواع الفيروســات التــي 
اخترقتــه. وهــذا هــو الطريــق الــذي 
نتمّنــى أن يســير فيــه الرئيــس، لكــن 
تعبيــده يحتــاج إلــى تفصيــات ال 

ــراءة«. ــذه »الق ــا ه ــع له تّتس
ليــس  السيســي  أمــام  الطريــق 
البدائــل  أفضــل  الختيــار  معّبــداً 
الُمتاحــة فــي مرحلــة تبــدو فيهــا كّل 
ــي  ــارك ف ــد ش األوراق مختلطــة. فق
االحتجاجــات العارمــة التــي انطلقــت 

كّل   2013 العــام  مــن  )حزيــران(  يونيــو   30 يــوم 
المعاديــن لجماعــة اإلخــوان والقــوى المتحالفــة معهــا، 
ــن  ــس م ــل لي ــابق. ب ــام الس ــول« النظ ــم »فل ــن فيه بم
المســتبعد إطاقــاً أن تكــون شــبكة المصالــح المرتبطــة 
ــاً فــي تفجيــر  ــد لعبــت دوراً محوري بالنظــام الســابق ق
تهــا بالتمويــل. وألنهــا مــا تــزال  تلــك االحتجاجــات وأمدَّ
ــة وال ُيســتهان بنفوذهــا، يبــدو أن األوضــاع التــي  قوّي
َتـــلت عمليــة إزاحــة مرســي أتاحــت لهذه الشــبكة مناخاً 
مائمــاً مّكنهــا مــن إعــادة تشــكيل نفســها وتنظيمهــا مــن 
ــم، وبخاصــة داخــل كّل  ــد واســتعادة نفوذهــا القدي جدي
ــة، وهــي  ــزة األمني ــة واألجه ــة اإلعامي ــن المنظوم م
اآلن تبــدو مــن القــّوة إلــى الدرجــة التــي تدفــع ببعــض 
ــو  ــورة 30 يوني ــأن ث ــج ب ــة التروي ــى محاول رموزهــا إل

سيكون من الصعب 
على رئيس الدولة 

تكليف شخص 
برئاسة الحكومة من 
دون موافقة البرلمان 

الذي يستطيع 
سحب الثقة، حتى 
من الرئيس نفسه، 
وربما تكون تلك 

أهم معضلة سياسية 
تواجه الرئيس في 

المرحلة الحالية

»ربيع مصر «:بين ثورتي 
25 يناير و 30 يونيو
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ــم تكــن ســوى  ــر التــي ل ــى ثــورة 25 يناي هــي ثــورة عل
مؤامــرة خارجيــة دبَّرتهــا الواليــات المّتحــدة وإســرائيل! 
وألن شــبكة المصالــح هــذه تســعى لاســتحواذ علــى قلــب 
السيســي والتعامــل معــه باعتبــاره رجلهــا وتحــاول إيهامه 
ــة  ــة برلماني ــكيل أغلبي ــى تش ــادرة عل ــدة الق ــا الوحي بأنه
مســاندة لــه، فربمــا تكــون األخطــر علــى مســتقبل البــاد 

ــوده.  ــذي يق ــى النظــام ال ــي عل وبالتال
ــات  ــون االنتخاب ــع أن تك ــن المتوقَّ ــر، فم ــاًّ كان األم وأي
البرلمانيــة المقبلــة هــي أول اختبــار سياســي عملــي 
حاضنــة  بيئــة  تشــكيل  علــى  السيســي  قــدرة  لمــدى 
ــة  ــات الداخلي ــع التحّدي ــة م ــل بفاعلي ــه التعام لنظــام يمكن
والخارجيــة. وعليــه أن يــدرك أن اإلرهــاب ال يمكــن 
مواجهتــه بالوســائل األمنيــة وحدهــا، وأن الفقــر ال يمكــن 
مواجهتــه بالوســائل االقتصاديــة. فلإلرهــاب بعــد فكــري 
ال تســتطيع الوســائل األمنيــة أن تتعامــل معــه، وبالتالــي 
يحتــاج إلــى تعبئــة كّل المؤّسســات الفكريــة والثقافيــة 
ِمهــا األزهــر والجامعات  والتعليميــة والتربويــة، وفــي ُمقدَّ
والمراكــز البحثيــة، وهــو أمــر يتعــّذر تحقيقــه فــي غيــاب 
الحريــات الفرديــة والجماعيــة، بخاصــة مــا يتعلّــق منهــا 
ــي  ــٌد اجتماع ــر بع ــة. وللفق ــية والمدني ــات السياس بالحري
ــة وحدهــا أن تســتوعبه،  ال تســتطيع الوســائل االقتصادي
وبالتالــي يحتــاج إلــى تعبئــة كّل المؤّسســات الرقابيــة 
المعنّيــة  المؤّسســات  كّل  وتفعيــل  تأهيلهــا،  وإعــادة 
بالشــفافية ومكافحــة الفســاد وحريــة تــداول المعلومــات. 
والعدالــة  اإلنســانية  والكرامــة  الحريــة  غيــاب  ففــي 
ــى  ــات، حت ــة يصعــب التعامــل مــع كّل التحّدي االجتماعي
لــو تــّم اختزالهــا فــي الفقــر واإلرهــاب فقــط. ونســأل هللا 

ــة. ــار العربي ــكّل األقط ــامة لمصــر ول الس
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ول
األ

ب 
لبا

ا

»ربيع ليبيا«: ال شيء تغّير 
سوى الوجوه واألسماء فقط

يتــوّزع الليبّيــون فــي المجتمــع الــذي يتشــّكل منهــم، علــى قبائــل، يقيــم بعضهــا فــي مناطــق جغرافيــة بصــورة 
مســتقّلة؛ بمعنــى أن ثّمــة قبائــل ليبيــة تقيــم فــي مناطــق خاصــة بهــا منــذ زمــن طويــل. كانــت مناطــق االســتقرار 
هــذه عبــارة عــن قــرى، تطــّورت فيمــا بعــد إلــى بلــدات، ثــّم إلــى مــدن متوّســطة، فمــدن كبيــرة. وال يعنــي هــذا 
أن المواطــن الليبــي، الــذي ال ينتمــي إلــى القبائــل المســتوطنة فــي مدينــة بعينهــا، ال يجــوز لــه الدخــول إلــى 
هــذه المدينــة، أو تلــك، واإلقامــة فيهــا إقامــة دائمــة. لكــن الماحــظ أن القــرى والمــدن الصغيــرة، وحتــى المــدن 
المتوّســطة، الماحــظ، أن نســبة المقيميــن فيهــا، مــن غيــر المنتميــن إلــى القبائــل الرئيســة، هــي نســبة ضئيلــة، 
قــد ال تتجــاوز، فــي بعــض األحيــان، بضــع أســر. بينمــا ينتمــي ســّكان المدينــة الكبيــرة إلــى جميــع، أو غالبيــة 

القبائــل الليبّيــة، إلــى جانــب، طبعــاً، عــدد آخــر مــن غيــر الليبّييــن. 

»ربيع ليبيا«: ل �سيء تغّي 
�سوى الوجوه والأ�سماء فقط

د. م�سطفى عمر التي

أصبحــت ليبيــا دولــة مســتقلّة خــال األســبوع األخيــر 
مــن شــهر ديســمبر )كانــون األول( فــي العــام 1951، 
وذلــك تحــت مســّمى »المملكــة الليبيــة المّتحــدة«. وقــد 
ــذا  ــت مســؤولة عــن ه ــي كان ــدة الت ــم المّتح رأت األم
االســتقال، أن النظــام الفدرالــي هــو الشــكل األنســب 
للدولــة الليبّيــة الجديــدة، تحــت ســلطة ملــك يملــك 
ويحكــم. تولـّـى الملــك إدريــس األول تأليــف الحكومــات 
ــاً توزيــع المناصــب الوزاريــة، خــال ســنوات  مراعي
ــا  ــي، وحصره ــاس قبل ــى أس ــى، عل ــتقال األول االس
منتصــف  منــذ  لكــن  التقليديــة.  الزعامــات  ضمــن 
ســتينيات القــرن العشــرين، فتــح البــاب أمــام عناصــر 
تترّســخ  بــدأت  الوقــت  وبمــرور  وشــابة.  متعلّمــة 
المؤّسســات، التــي تعتبــر مــن بيــن ثوابــت بنــاء الدولــة 
ــا لقطــع  ــي طريقه ــا ف ــدت ليبي ــا ب ــة. كم ــة الحديث الليبّي
ــرض أن  ــث. ويفت ــى مســيرة التحدي ــة عل ــة مهّم مرحل
يقــود هــذا االتجــاه إلــى إضعــاف القيــم التقليديــة، بمــا 
ــة،  ــم حداثي ــا قي ــّل محلّه ــة، لتح ــوالءات القبلي ــا ال فيه

ووالءات للوطــن وللمؤّسســة. 
فــي اليــوم األول مــن شــهر ســبتمبر )أيلــول( مــن العام 
1969، قــام عــدد مــن صغــار ضّبــاط الجيــش الليبــي 
بانقــاب عســكري، أطــاح بالنظــام الملكــي الــذي 
وصفــه قــادة االنقــاب بالتخلـّـف والرجعيــة والتقليدية. 

رفــع الحــّكام الجــدد بقيــادة معّمــر القذافــي، شــعارات 
بّراقــة مثــل: التحــّرر، والوحــدة العربيــة، إلــى جانــب 
شــعارات تقــع مــن ضمــن المســار التحديثــي مــن 
الجنســين، والحريــة  بيــن  الكاملــة  المســاواة  نــوع 
للجميــع، وترســيخ القيــم الديمقراطيــة. لذلــك جــاء 
هجومهــم علــى القبليــة، كتعّصــب ووالء، منســجماً 
مــع ذلــك التوّجــه العــام. لكــن، وبعدمــا ُمنــي النظــام 
ــل  ــتويات، عم ــف المس ــى مختل ــم عل ــي بهزائ السياس
ــي  ــوالء القبل ــث ال ــى بع ــرة عل ــنواته األخي ــال س خ
مــن جديــد، عــن طريــق تقديمــه لعناصــر القبيلــة التــي 
ينتمــي إليهــا زعيــم النظــام، وبنــاء تحالفــات بيــن هــذه 
ــك  ــرى. لذل ــل األخ ــن القبائ ــدود م ــدد مح ــة وع القبيل
ــر  ــت انتفاضــة الســابع عشــر مــن فبراي عندمــا انطلق
)شــباط(، تحّصــن الليبّيــون وراء القبيلــة، طلبــاً لألمــن 
والعــون والمــاذ... وهكــذا ســتظّل القبيلــة ركنــاً مهّمــاً 
ــي  ــة، ف ــر االجتماعي ــداث والظواه ــل األح ــد تحلي عن
محاولــة لفهــم مــا حــدث، ومــا ســيحدث فــي هــذا 

ــع.  المجتم
جــاءت انتفاضــة الســابع عشــر مــن فبرايــر )شــباط(، 
مــن ضمــن سلســلة مــن االنتفاضــات ُعرفــت بثــورات 
الربيــع العربــي. وكان عــدد مــن الشــباب، مــن جميــع 
أنحــاء ليبيــا، قــد اتفقــوا منــذ مــّدة، عبــر شــبكات 
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ــوارع  ــى ش ــروج إل ــى الخ ــي عل ــل االجتماع التواص
المــدن، احتجاجــاً فــي يــوم الســابع عشــر مــن فبرايــر 
)شــباط(، إحيــاًء لذكــرى أليمــة حدثــت فــي مدينــة 
ــك ال  ــوم نفســه مــن العــام 2006. لذل ــي الي بنغــازي ف
ــع العربــي، جــاء  ــى الربي ــا إل ــأن انضمــام ليبي نقــول ب
بتأثيــر مباشــر مــن الثــورة التونســية، 
ــدث  ــا ح ــول إن م ــن الق ــه يمك إاّل أن
ومصــر،  تونــس  مــن  كّل  فــي 
ــتوى  ــع مس ــى رف ــباب عل ــّجع الش ش
بعــض  بــادر  حيــث  التطلّعــات، 
ــقاط  ــع شــعار إس ــى رف الشــباب، إل
ــى  ــتماع إل ــن االس ــدالً م ــام. وب النظ
صــوت الشــباب المنتفــض، ظهــر 
رئيــس النظــام الليبــي، العقيــد معمــر 
القذافــي علــى المــأل، فــي خطــاب 
المنتفضيــن  فيــه  توّعــد  نــاري 
بإنــزال أقســى العقوبــات بهــم، وهــو 
الخطــاب الــذي افتتحــه بتلــك العبــارة 
التــي أصبحــت مشــهورة ومتداولــة: »مــن أنتــم؟« 
وعّززهــا بــأن وصفهــم بـ»الجــرذان«. أّدى هــذا إلــى 
ــراد  ــة أف ــدى غالبي ــع درجــة الغضــب والســخط ل توّس
الشــعب، وتدافــع الشــباب فــي كّل منطقــة لتكويــن فــرق 
ــى ســاحة  ــاد إل ــت الب ــام، تحّول عســكرية، وخــال أي
ــع  ــا أفظ ــت خاله ــاً، ارُتكب ــت )246( يوم ــرب دام ح
مــا عرفتــه الحــروب مــن جرائــم حــرب، وانتهــاكاٍت 
الضحايــا  تقديــرات  وتجــاوزت  اإلنســان،  لحقــوق 
والجرحــى والمفقوديــن حاجــز الخمســين ألف شــخص.   

التدّخل الدولي
ــس  ــن تون ــي كلٍّ م ــا حــدث ف ــا لتفســير م ــي محاولته ف
ومصــر وليبيــا، أّكــدت »ليــزا أندرســون« علــى عوامل 
االختــاف بيــن الحــاالت الثــاث. ورأت أن الحالــة 
الليبيــة، انطلقــت مــن طريــق مليشــيات قبلّيــة مســلّحة1. 
لــم يكــن هــذا صحيحــاً. البدايــة كانــت مظاهــرات ليــس 
لهــا أّي وجــه قبلــي، ولــم يرفــع فيهــا المتظاهــرون حتــى 
العصــّي، لكــّن رّدة الفعــل الرســمية، هــي التــي أجبــرت 
ــد  ــك نؤّك ــى البحــث عــن الســاح. ومــع ذل الشــباب عل
علــى أن الظــروف التــي مــّرت بهــا االنتفاضــة الليبيــة 

1  Liza Anderson,” Demystifying the Arab Spring: Parsing 
the Differences Between Tunisia, Egypt, Libya” Vol.90, 
No.3 )Foreign Affairs: 2011(,p. 813.

كانــت متمّيــزة، ومــن بيــن مــا مّيزهــا مــا يلــي:  
التقليــدي  بالمعنــى  ليبيــا جيــش  فــي  يكــن  لــم  ـ   1
ــة،  ــكرية معّين ــدات عس ــاك وح ــت هن ــح؛ كان للمصطل
شــة، بينمــا اســتحوذت علــى اإلمكانــات  لكّنهــا مهمَّ
وهــي  األمنيــة،  بالكتائــب  يعــرف  كان  مــا  كافــة، 
ــي،  ــاء القذاف ــن أبن ــة م ــادة ثاث ــكرية بقي ــدات عس وح
وبعــض المقربيــن مــن أبنــاء القبيلــة، ومهّمتهــا األولــى 

حمايــة العقيــد والنظــام الرســمي. 
2 ـ توّســعت الكتائــب األمنيــة فــي مجــال التعذيــب 
والتنكيــل، وارتكــب بعــض منتســبيها أفظــع األعمــال، 
ــة. ــخصية والعائلي ــات الش ــتباحة الحرم ــا، كاس وأنذله

وكذلــك  االجتماعــي،  التواصــل  شــباب  نجــح  ـ   3
بعــض وســائل اإلعــام األجنبيــة، فــي تســريب صــور 
لألفعــال البشــعة التــي ارتكبــت إلــى الخــارج، مــا أثــار 
غضــب الكثيريــن علــى المســتويين العربــي والعالمــي، 

شــعبّياً و رســمّياً. 
4 ـ بــادر عــدد مــن المســؤولين الليبّييــن فــي الخــارج، 
وخصوصــاً منهــم أولئــك الذيــن يعملــون فــي الهيئــات 
الدوليــة والســفارات، إلــى االنشــقاق عــن النظــام، 

ــة ضــّده.  ــي حمــات الدعاي والمشــاركة ف
5 ـ تنامــت ظاهــرة االنشــقاق فــي الداخــل، وخصوصــاً 
ــرق  ــوا للف ــرطة، وانضّم ــش والش ــبي الجي ــن منتس بي

العســكرية الشــعبية. 
6 ـ تكاثــرت أعــداد منتقــدي القذافــي الســتخدامه القــّوة 
المفرطــة، مــن طيــران ومدفعيــة وصواريــخ، فــي 
ــى  ــا أّدى إل ــعبية، م ــكرية الش ــرق العس ــى الف رّده عل
اســتصدار قــرار مــن جامعــة الــدول العربيــة بتاريــخ 
ــب بفــرض  ــن هــذه األعمــال، ويطال 12\ 3\2011 يدي
ــم  ــس األمــن رق ــرار مجل ــد لصــدور ق ــات، ومّه عقوب
ــات  ــرض عقوب ــذي يف ــخ 17\3\2011، ال 1973 بتاري
علــى النظــام الليبي، ويســمح باســتخدام القــّوة لتطبيقها. 
وألن النظــام ال يتقّبــل أّي شــكل من أشــكال المعارضة، 
اســتخدم الرصــاص الحــّي لتفريــق المظاهــرات التــي 
ظهــرت فــي مدينتــْي البيضــاء وبنغــازي، مــا أّدى 
ــد  ــن وئ ــدالً م ــن ب ــى.  ولك ــى وجرح ــقوط قتل ــى س إل
ــاج،  ــرة االحتج ــعت دائ ــا، توّس ــي مهده ــة ف االنتفاض
حّمــى  ووصلــت  المتظاهريــن،  حجــم  حيــث  مــن 
ــا  ــا فيه ــدات، بم ــدن والبل ــب الم ــى أغل ــرات إل التظاه
تلــك الرابضــة فــي قلــب الصحــراء. وبــدا النظــام 
خــال األســبوعين األّوليــن، وكأنــه فقــد الســيطرة 
ــاج  ــع إنت ــا مواق ــا فيه ــاد، بم ــى معظــم أجــزاء الب عل

لم يأت انضمام ليبيا 
إلى »الربيع العربي« 

بتأثير مباشر من 
الثورة التونسية، 
لكن ما حدث في 

تونس ومصر شّجع 
الشباب الليبي على 
الحراك والمناداة 
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ــك  ــن التماس ــن م ــام تمّك ــن النظ ــره. لك ــط وتصدي النف
ــران  ــاً، مســتخدماً الطي ــاً قوي ــد، وشــّن هجوم مــن جدي
اســترّد  الصواريــخ،  وراجمــات  الدبابــات  ونيــران 
ــدأ يزحــف  ــم ب ــي، ث ــدن الغــرب الليب ــه معظــم م خال
ــى مشــارف  ــى أن وصــل إل ــّرار، إل ــش ج شــرقاً بجي
ــد  ــت بالتأكي ــا، لكان ــو دخله ــي ل ــازي، والت ــة بنغ مدين
قــد شــهدت مجــزرة داميــة كبــرى، ولُصنِّفــت كأضخــم 

ــرين.  ــادي والعش ــرن الح ــي الق ــزرة ف مج
وّجــه عــدد مــن المراقبيــن النقــد للثــّوار الليبّييــن 
نتيجــة االســتعانة بالقــّوات الدوليــة للقضــاء علــى 
ــد  ــذا الدعــم، فق ــن ه ــى الرغــم م ــن عل ــي، ولك القذاف
تمّكنــت كتائــب القذافــي مــن إطالــة مــّدة الصــدام 
المســلّح، بحيــث تجــاوزت الثمانيــة أشــهر. ومــع 
ذلــك، يحــّق للباحــث أو المراقــب، توجيــه عــدد مــن 
ــل: لمــاذا راقــب الغــرب مــا كان يجــري  األســئلة مث
فــي تونــس ومصــر مــن بعيــد؟ وهــل اعتبــر مــا كان 
ــى  ــادر إل ــا ب ــاً، بينم ــأناً داخلي ــن ش ــي البلدي يجــري ف
التدّخــل المباشــر فــي ليبيــا، بحّجــة حمايــة المدنييــن؟ 
وهــل ثّمــة أســباب غيــر معلنــة  للتدّخــل الدولــي، وإن 

ــي؟   ــا ه وجــدت، فم
ــذي ظهــر فجــأة فــي ســتة أقطــار  الحــراك الشــعبي ال
ــاب والباحثيــن يجتهــد  عربيــة، جعــل الكثيــر مــن الكّت
فــي تحديــد أســبابه، وخصوصــاً بعدمــا بــدا للمراقــب، 
وكأن العــرب اســتكانوا للحكــم الدكتاتــوري، وطــّوروا 
مــا يمكــن أن يســّمى بالقابليــة لاســتتباع أو االســتعباد. 
العوامــل االقتصاديــة مــن نــوع فشــل مشــروعات 
وارتفــاع  االقتصــادي،  الوضــع  وتدهــور  التنميــة، 
معــدالت البطالــة بيــن الشــباب، بمــن فيهــم مــن أنهــى 
مرحلــة مــن التعليــم، وانتشــار الفســاد، واتســاع الهــّوة 
بيــن األغنيــاء والفقــراء، هــي التــي يتســابق الباحثــون 
علــى ذكرهــا وإيرادهــا كأهــّم أســباب علــى تملمــل أو 

حــراك شــعبي ضــّد الســلطة.
ــام  ــع االّته ــه أصاب ــي توجي ــارع ف ــض س  إال أن البع
إلــى الغــرب، فوصــف محمــد حســنين هيــكل مــا جرى 
بأنــه نســخة جديــدة مــن ســايكس بيكــو، بهــدف إعــادة 
ــع  رســم خريطــة الشــرق األوســط2. وهــو تفســير يق
ــة«،  ــة »الفوضــى الخّاق ــف نظري ــن توظي ــن ضم م
ــا اإلدارة  ــون، وتبّنته ــون غربّي ــا باحث ــا إليه ــي دع الت
ــاث  ــادة ث ــد بقي ــو جدي ــي: ســايكس بيك ــع العرب ــكل،” الربي ــد حســنين هي 2 محم

ــى: ــاح عل ــات”، مت جه
digital.ahram.org.eg/articlesaspx?Serial=643923&e
id=3269

ــرين.  ــادي والعش ــرن الح ــع الق ــذ مطل ــة من األميركي
بينمــا يقتــرح الباحــث الليبــي يوســف الصّوانــي ســبباً 
آخــر يتعلّــق بتجاهــل األنظمــة الدكتاتوريــة لألمــن 
ــي  ــة الت ــى الوســائل التقليدي اإلنســاني، وتركيزهــا عل
تتوّجــه نحــو المحافظــة علــى الهــدوء، بغــّض النظــر 
عّمــا ترتكبــه الســلطة مــن انتهــاكات لحقــوق اإلنســان، 
وهــي سياســة ـ مهمــا حّققــت مــن نجاحــات آنيــة ـ تقود 
ــاره3.  ــام وانهي ــرعية النظ ــآكل ش ــى ت ــة إل ــي النهاي ف
ومــع هــذا كلـّـه، هــل يمكــن التفكيــر بالنســبة إلــى ليبيــا 
فــي أســباب شــخصية؟ بمعنــى هــل رغــب بعــض 
الرؤســاء، الذيــن لعبــت بلدانهــم دوراً رئيســاً فــي 
تمريــر قــرار مجلــس األمــن رقــم 1973، ومــن بعــد 

فــي الحملــة العســكرية فــي االنتقــام 
الحماســة  القذافــي شــخصياً؟  مــن 
الزائــدة عــن الحــّد، التــي أبداهــا 
لإلســراع  الــدول  رؤســاء  بعــض 
فــي التدّخــل، تســمح للباحــث فــي 
هــذه.  االنتقــام  فكــرة  يســتبعد  أاّل 
مبعثــرة  معلومــات  وجــود  ومــع 
هنــا وهنــاك، إاّل أن غيــاب الوثائــق 
تأكيــد  دون  يحــول  الرســمية، 
ــام  ــاٍت بعينهــا. وقــد تفصــح األي بيان
ــرار،  ــن األس ــر م ــن كثي ــة ع المقبل
التــي ستســاعد فــي إلقــاء مزيــد مــن 
الضــوء علــى مرحلــة مهّمــة مــن 
مراحــل انتفاضــة الســابع عشــر مــن 

ــا.     ــي ليبي ــباط( ف ــر )ش فبراي
وبغــّض النظــر عّمــا ذكــر مــن أســباب تتعلـّـق بالحــراك 
الشــعبي العربــي، وعــن مــدى إســهام بعــض الدوائــر 
الغربيــة فــي تحريــك الربيــع العربي بشــكل مباشــر، أو 
مــن وراء ســتار، فــإن الغــرب الــذي بــدا كأنــه يفّضــل 
تونــس ومصــر،  فــي حالتــْي  المتفــّرج، كمــا  دور 
ــد علــى أنــه  ــة. ونؤّك ــة الليبّي ســارع للتدخــل فــي الحال
لــوال تدّخــل المجتمــع الدولــي، الــذي أســهمت فيــه دول 
عربيــة وتركيــا، لمــا اســتمّرت االنتفاضــة الليبيــة، 
ولمــا دخلــت انتفاضــة 17 فبرايــر )شــباط( مــن ضمــن 

مــا أصبــح يعــرف بـ»ثــورات الربيــع العربــي«. 

العربــي: مــن إصــاح  للربيــع  التحّديــات األمنيــة  3 يوســف الصّوانــي، » 
المؤّسســات إلــى مقاربــة جديــدة لألمــن«،  المســتقبل العربــي، العــدد: 416 

  .23 ص   ،)2013 أكتوبــر  األول/  )تشــرين 

ما إن انتهى الصدام 
المسّلح في ليبيا 

حتى شهدت الباد 
نشاطاً جديداً تمّثل 
في تكوين بضع 

مئات من الجمعيات 
وأحزاب سياسية 
تجاوز عددها 150 

حزباً

»ربيع ليبيا«: ال شيء تغّير 
سوى الوجوه واألسماء فقط
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التقرير العربي السابع
للتنمية الثقافية

مؤّسسة الفكــر العربـي

النتائج اإليجابية النتفاضة السابع عشر من 
فبراير) شباط(

ــس  ــي )تون ــع العرب ــورات الربي ــج ث ــة نتائ ــدى مقارن ل
وليبيــا ومصــر(، يقــّرر كثيــر مــن الباحثيــن أن الثــورة 
الليبّيــة، كمــا »تفّوقــت«، مــن حيــث مــّدة الصــدام 
فــي  بالنظــام، »تفّوقــت«  اإلطاحــة  قبــل  المســلّح، 
الفوضــى أيضــاً، وفــي كــّم التداعيات 
ــي  ــتويين المحلّ ــى المس ــلبية، عل الس
ــم  ــد بعضه ــكاد ال يج ــي، وي واإلقليم
لهــا أّيــة نتيجــة إيجابيــة. فمثــاً، لــدى 
مقارنتــه بيــن مســيرات »ثــورات 
الربيــع العربــي«، اقتــرح الباحــث 
خيــر الديــن حســيب نموذجــاً لشــرح 
ــذه  ــن ه ــورة م ــل كّل ث ــاح أو فش نج
الثــورات. فحــّدد أربعــة عناصــر، 
ــاق  ــان انط ــية لضم ــا أساس اعتبره
االنتفاضــة فــي المــكان األول، ثــم 
ــذه  ــلها. وه ــا أو فش ــال نجاحه الحتم
العناصــر هــي: 1 ـ كســر حاجــز 
ســلمّية  ـ   2 الســيكولوجي  الخــوف 
الطابــع 3 ـ حــّد أدنــى مــن التماســك 
مشــتركة  ومشــاعر  االجتماعــي 
للوحــدة الوطنيــة 4ـ  موقــف الجيــش، 
ــي. ــعبي المدن ــّرد الش ــن التم ــلحة، م ــّوات المس أو الق

 وفـي رأي خيـر الديـن حسـيب، بالنسـبة إلـى مختلـف 
توافـرت  حدثـت،  التـي  العربـي  الربيـع  انتفاضـات 
العوامـل األربعـة فـي حالتـْي تونس ومصـر فقط. لذلك 
حّققـت االنتفاضتـان نتائـج موجبـة. وفي رأيـه لم يتوّفر 
لانتفاضـة الليبّيـة سـوى عامـل واحـد، وهـو العامـل 
األول، لذلـك عانـت االنتفاضـة الليبيـة مـن مشـكات 
معّقـدة، أّدت إلـى تدّخـل عوامل خارجية سـاعدت على 
إنجـاز الهـدف رقـم واحد وهـو: إسـقاط رأس النظام4 . 
 يصلــح النمــوذج التحليلــي الــذي اقترحــه الباحــث 
حســيب، للمقارنــة بيــن تجــارب مختلفــة. لكــن القــول 
بــأن الثــورة الليبيــة لــم يتوّفــر لهــا ســوى عامــل واحــد، 
ولذلــك فشــلت، قــول يختصــر المشــهد الليبــي إلــى 
ــا أن  ــك رأين ــه. لذل ــة من ــزاء مهّم ــب أج ــة تحج درج
ننظــر إليــه مــن زاويــة مختلفــة، وهــي زاويــة تســتند 

4 خيــر الديــن حســيب، » الربيــع العربــي : نحــو آليــة تحليليــة ألســباب النجــاح 
والفشــل«، المســتقبل العربــي، العــدد 398 )نيســان / أبريــل  2012(،ص ص 

8 ـ 13 .

إلــى حصــر النتائــج اإليجابيــة، والنتائــج الســلبية. 
وسنســلّط الضــوء فــي هــذا الجــزء علــى عــدد محــدود 
مّمــا رأينــاه نتائــج إيجابيــة، وتصــّب في اتجــاه األهداف 
التــي أعلنهــا الشــباب المنتفــض خــال األيــام األولــى 
ــرى  ــرة أخ ــص فق ــم الشــعبي. ثــم نخّص ــن حراكه م
لتســليط الضــوء علــى عــدد مــن النتائــج الســلبية، التــي 

ــة الســلبيات.   ــي خان تصــّب ف
أهّمهــا:  الشــعارات  مــن  مجموعــة  الشــباب  رفــع 
الحريــة، والمســاواة، والديمقراطيــة، وبنــاء الدولــة 
المدنيــة؛ دولــة المؤّسســات، واحتــرام حقــوق اإلنســان. 
ويفتــرض أن تتحــّول هــذه الشــعارات، إذاً، إلــى واقــع 

علــى األرض. 
نســتعرض فــي مــا يلــي عــدداً مــن النتائــج التــي يمكــن 
أن تصنَّــف كترجمــة عمليــة لهــذه الشــعارات نوجزهــا 
ــي،  ــع المدن ــرأة، المجتم ــة للم ــة االجتماعي ــي: المكان ف

وحريــة التعبيــر.

أ ـ المكانة االجتماعية للمرأة
احتفظــت المــرأة فــي المجتمــع الليبــي التقليــدي بمكانــة 
اجتماعيــة محــّددة، ترتبــط بهــا أدوار اجتماعيــة ال 
ــة،  ــذه المكان ــن ه ــا. لك ــن حدوده ــروج ع ــوز الخ يج
ومــا يرتبــط بهــا مــن أدوار اجتماعيــة، أخــذت تتغّيــر 
بمجــرد بــدء مســيرة التحديــث، التــي ارتبطــت بظهــور 
الدولــة الحديثــة فــي مطلــع النصــف الثانــي مــن القــرن 
العشــرين، عندمــا ضمــن الدســتور للمــرأة الحــّق فــي 
ــك،  ــع ذل ــع الرجــل. تب ــاواة م ــدم المس ــى ق ــم عل التعلي
ــل،  ــي مجــال العم ــا ف ــز ضّده ــد، عــدم التميي ــا بع فيم
ــا  ــت به ــزات تفّوق ــل مي ــون العم ــا قان ــن له ــل ضم ب
علــى الرجــل. كمــا تتابعــت التشــريعات التــي اهتّمــت 
بالتأكيــد علــى مبــدأ المســاواة، بحيــث فتحــت أمــام 
المــرأة مجــاالت، ال تــزال محتَكــرة مــن قبــل الرجــال 
فــي مجتمعــات كثيــرة، كالجيــش، والشــرطة، والنيابــة، 
والقضــاء. لكــن ال بــّد مــن التأكيــد علــى أن التشــريعات 
خطــوة مهّمــة لتغييــر مكانــة المــرأة، لكّنهــا ليســت 
كافيــة إلحــداث تغييــرات كبيــرة، ألن ذلــك يرتبــط 

ــر.  باتجاهــات الرجــل نحــو التغيي
لــم يقبــل الرجــل فــي بعــض مناطــق ليبيــا بفكــرة 
تطبيــق مبــدأ المســاواة، الــذي تبّنــاه النظــام السياســي، 
بحيــث تــوارت المــرأة داخــل البيــت، واســتمّر الرجــل 
يــزاول دوره التقليــدي، محتفظــاً لنفســه باّتخــاذ جميــع 
ــذا  ــي ه ــات ف ــك وجــدت فروق ــة. لذل ــرارات المهّم الق
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ــى  ــاً حّت ــة، وأحيان ــا المختلف ــق ليبي ــن مناط ــأن، بي الش
ــدة.  ــة الواح ــل المدين ــي داخ ــكنية ف ــاء الس ــن األحي بي
ــباط(،  ــر )ش ــت انتفاضــة 17 فبراي ــا اندلع ــن عندم لك
بــدا حضــور المــرأة واضحــاً، حّتــى فــي تلــك المناطــق 
لــم  المــرأة  أن  بالمحافظــة. صحيــح  التــي ُوســمت 
ــف  ــا قامــت بمختل ــي، لكنه ــل الحرب ــي العم تشــترك ف
األعمــال المســاعدة وراء خطــوط القتــال، لعــّل أهّمهــا 
كان إعــداد الوجبــات الغذائيــة للمنتفضيــن المحاربيــن، 
ــاً. وقــد أظهــر بعــض النســوة  ودعمهــم نفســياً ومعنوي
ــّن  ــا ك ــم، عندم ــى األل ــب عل ــى التغلّ ــة عل ــدرة فائق ق
ــد.  ــّن، بالزغاري ــّن، أو أزواجه ــث أبنائه ــتقبلن جث يتس
كمــا اندفعــت المــرأة الليبّيــة بقــّوة للمشــاركة فــي نشــاط 
الجمعيــات، ومــن بعــد فــي النشــاط السياســي، تصويتــاً 
المقابــل،  وانتخابــا5ً. لكــن ظهــرت، فــي  وترّشــحاً 
جماعــات متشــّددة تنــادي بوجــوب إبعــاد المــرأة عــن 
المشــاركة فــي الشــأن العام، بعــد وصفهــا بـ»العورة«. 
الظــّل،  منطقــة  إلــى  بالعــودة  المــرأة  ســتقبل  هــل 
ســتحارب  أنهــا  أو  واإلقصــاء،  التهميــش  منطقــة 
ــن  ــدءاً م ــدان، ب ــي المي ــها ف ــرض نفس ــراوة، وتف بض
ــد  ــب؟ لق ــي الدســتور المرتق ــة ف ــا كامل ــان حقوقه ضم
ــبة  ــام، المناس ــي الع ــر الوطن ــات المؤتم ــت انتخاب كان
األولــى لتبيــان مــدى تصميــم المــرأة علــى الوجــود فــي 
ــن  ــه م ــت علي ــا تحّصل ــى م ــة عل ــدان، والمحافظ المي
مكاســب. لكــن مــا حّققتــه فــي هــذا المجــال، ال يتناســب 
وحّصتهــا العدديــة. ثــم ال بــّد مــن التذكيــر بــأن المــرأة  
تقّدمــت للترّشــح فــي مناطــق محــدودة مــن البــاد، لــم 
تتجــاوز الســبع وعشــرين بلــدة ومدينــة. وقــد جرت في 
المــدن الكبيــرة أنشــطة توّجهــت نحــو توعيــة المــرأة، 
ودعمهــا، والدفــع بهــا نحــو المشــاركة السياســية. ومــع 
هــذا جــرت فــي هــذه المــدن أعمــال تخريــب، طاولــت 
ــات النســائية، حيــث ُحّطــم بعضهــا، وأدخلــت  الملصق
تشــويهات علــى رســوم وجــوه المترّشــحات، فُطمســت 
وجوههــّن بالكامــل فــي أكثــر مــن حالــة ومنطقــة. كمــا 
ــرأة،  ــر الم ــة تحري ــن لحرك ــض المعارضي ــر بع جاه
وخصوصــاً مــن أولئــك الموّظفيــن للديــن، لتبريــر 
مواقفهــم بالبحــث عــن فتــاوى تحــّرم تقــّدم المــرأة 
للترّشــح فــي االنتخابــات. ومــع هــذا كلّــه انتهــت 
االنتخابــات بســام، ودخلــت المــرأة المؤتمــر الوطنــي 

ــى  16.5 %.   ــت إل ــبة وصل ــام بنس الع

5 5 مصطفــى عمــر التيــر، أســئلة الحداثــة والديموقراطيــة فــي ليبيــا: المهّمــة 
العصيــة، ط1 )بيــروت: منتــدى المعــارف ، 2013(، ص ص 300-285.

المتابــع للحــراك االجتماعــي والسياســي، وخصوصــاً 
ــي النســائية فــي  فــي مجــال مؤّسســات المجتمــع المدن
أثنــاء فتــرة االنتفاضــة، وخــال األشــهر األولــى بعــد 
انتهائهــا، يجــد أن هــذا الحــراك كان بالفعــل نشــطاً 
ــائل  ــى وس ــرض نفســه عل ــد ف ــاً، وق ــاً، ومتنّوع ومكّثف
اإلعــام،  ثــم ضعفــت حّدتــه بعــض الشــيء، أي بعــد 
ــاحة، وكان  ــن الس ــة ع ــوه القيادي ــض الوج ــاء بع اختف

ــي بعــض الحــاالت.   ــاء قســرّياً ف هــذا االختف
يبقــى الســؤال األهــّم: هــل ســتتمّكن المــرأة التــي هــي 

فــي عــداد لجنــة كتابــة الدســتور، 
مــن الحفــاظ علــى الحقــوق التــي 
تحّصلــت عليهــا، وســتزيد عليهــا، 
جديــدة؟  حقوقيــة  مكاســب  ربمــا، 
أصبحــت  التــي  األصــوات  أن  أو 
ــاحة  ــي الس ــاٍل ف ــوت ع ــمع بص تس
السياســية، وتأمــرـ متســترًة باســم 
دور  بتحجيــم  ـ   الشــريعة  تطبيــق 
التيــار  دور  وتحجيــم  المــرأة، 
فــرض  فــي  ســتنجح  الليبرالــي، 
الدســتور  يكتــب  بحيــث  رؤيتهــا، 

فــي ضــوء رؤيــة تيــار واحــد، وليــس فــي ضــوء مــا 
يشــتمل عليــه المجتمــع مــن تيــارات متعــّددة؟ وكذلــك 
فــي ضــوء االنفــات األمنــي الموجــود، الــذي تــزداد 
ــي  ــك الت ــن أن تتراجــع، وخصوصــاً تل ــدالً م ــه ب حّدت
تســتهدف األصــوات المنتقــدة للجماعــات، التــي تريــد 
أن تفــرض أيديولوجّيتهــا بقــّوة الســاح، فــإن المســتقبل 
ــاّرة، وال  ــر س ــاراً غي ــرأة أخب ــل للم ــح ألن يحم مرّش

تصــّب  البّتــة فــي مصلحتهــا. 

ب ـ المجتمع المدني 
عرفــت البــاد، عندمــا كانت جــزءاً مــن اإلمبراطورية 
ــب  ــي قل ــى أشــكال »رســمية« ف ــة، بعــض بن العثماني
ــاس،  ــاجد، واألحب ــل إدارة المس ــي، مث ــع األهل المجتم
والطــرق الصوفيــة، والزوايــا. كمــا وجــدت أيضــاً 
جمعيــات أهليــة لرعايــة اليتامــى والفقــراء، وتعليــم 
الكبــار، والتعليــم الدينــي. ثــّم عرفــت البــاد، فيمــا 
بعــد، بعــض أشــكال مجتمعيــة وخدماتيــة حديثــة، مثــل 
ــات  ــى نقاب ــة، عــاوة عل ــة وثقافي ــواٍد رياضي ــة ن إقام
ــى أحــزاب سياســية،  ــة مســتقلّة، وحت ــة، وصحاف مهنّي
ــت انســحاب  ــي أعقب ــرة اإلدارة العســكرية الت ــان فت إّب
ــت األحــزاب  ــرة االســتقال، ألغي ــا. وخــال فت إيطالي

منذ األيام األولى 
النتفاضة 17 فبراير 
تكّونت ميليشيات 
ينتمي أفرادها إلى 
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السياســية، لكــن توّســع مجــال الجمعيــات والمنّظمــات 
ــر السياســية. غي

 ومــع وصــول معّمــر القذاقــي للســلطة، زالــت جميــع 
ــى  ــه عل ــم، وســيطرت دولت ــّرة قل ــات بج ــذه المنظم ه
ــي  ــك الت ــا تل ــا فيه ــات، بم ــات والمنّظم ــائر الجمعي س
ــة فــي مجــال حقــوق  يفتــرض أنهــا تراقــب أداء الدول
اإلنســان. لكــن، وكمــا هــو الحــال فــي أنحــاء أخــرى 
أو  الخارجــي  بالمظهــر  االعتنــاء  تــّم  العالــم،  مــن 
الشــكلي لألمــور، فأضيفــت عبــارة غيــر حكوميــة على 
كّل عنــوان مــن عناويــن تلــك الجمعيــات والمنّظمــات. 
ــي  ــات الت ــدد الجمعي ــر ع ــببه، كث ــك، وبس ــل ذل وألج
ترفــع شــعارات أهليــة غيــر رســمية، 
كيــف  ولكــن  حكوميــة.  غيــر  أو 
للنقابــة، أو الجمعيــة، أن تكــون غيــر 
حكوميــة، وهــي فــي كّل صغيــرة 
لنشــاط  تخضــع  منهــا  وكبيــرة 
المراقبــة الحكومــي، وتســير وفــق 

توّجهاتهــا، وتنفــّذ سياســاتها؟
ــم يعجــز  ــاً،  ل ــا آنف ــا ذكرن       وكم
الليبّيــون، فــي الســابق، عــن بنــاء 
مؤّسســات مجتمــع  مدنــي، وهــو 
ــاً فــي الحيــاة  مجــال لعــب دوراً مهّم
االجتماعيــة والسياســة واالقتصاديــة 
ــم،  ــّرة قل ــي بج ــم  ألغ ــاد، ث ــي الب ف
بقــرار فــردي محــض. وعندمــا زال 
أثــر هــذا القــرار، نشــط الليبّيــون 
مــن جديــد، وطــّوروا فــي كّل مدينــة 
ــات  ــكاالً لمؤّسس ــرة، أش ــدة كبي أو بل
الجمعيــات  مثــل  مدنــي،  مجتمــع 
ــة الصــدام  ــة خــال حقب ــي تطــّورت بســرعة هائل الت
ــم  ــي تقدي ــاطها ف ــر نش ــمي، لينحص ــام الرس ــع النظ م
مــن  المعركــة،  ميــدان  فــي  للمقاتليــن  العــون  يــد 
ــى  ــا إل ــا وتوصيله ــة وتجهيزه ــواد الغذائي ــل الم تموي
مياديــن القتــال، إلــى المســاعدة فــي األعمــال المتعلّقــة 

بالجرحــى.
ومــا إن انتهــى الصــدام المســلّح، حتــى شــهدت البــاد 
نشــاطاً جديــداً تمّثــل فــي تكويــن الجمعيــات التــي بلغــت 
بضــع مئــات، خــال فتــرة زمنيــة قصيــرة، وأحــزاب 
سياســية، تجــاوز عددهــا 150 حزبــاً. لــم يقتصــر 
وجــود هــذه الجمعيــات واألحــزاب علــى المــدن فقــط، 
ــب  ــي قل ــة ف ــات القابع ــى  الواح ــّد ليصــل، إل ــل امت ب

بانتشــارها،   الكثــرة،  هــذه  تعكــس  وال  الصحــراء. 
ظاهــرة صّحيــة أبــداً، فقــد يتــّم تكويــن مثــل تلكــم 
ــل  ــي، ومث ــائري أو قبل ــاس عش ــى أس ــات عل المؤّسس
فيهــا  تنشــط  التــي  المجتمعــات  فــي  يتوقَّــع  هــذا 
ــا فتحــت  ــك  عندم ــة. لذل ــائرية والقبلي ــوالءات العش ال
األبــواب علــى مصاريعهــا فــي البلــدان المجــاورة، 
ــت  ــكري، انطلق ــتبداد العس ــة االس ــت حقب ــي عاش والت
ــات أســرية،  ــا بعاق ــع أعضائه ــط جمي ــات يرتب جمعي
وأخــرى  ليســت لهــا مقوّمــات البقــاء فــي حــال ضللـّـت 

ــها.    ــى نفس ــدة عل معتم
 مّكــن هــذا الوضــع هيئــات أجنبيــة  لهــا أجنداتهــا 
الخاصــة مــن الدخــول، عبــر خــّط التمويــل، إلــى قلــب 
مختلــف الشــؤون المحلّيــة. ومــع أن الدولــة اســتحدثت 
الهيئــات  أن  إالّ  المدنــي،  والمجتمــع  للثقافــة  وزارة 
األجنبيــة الغربيــة تقاطــرت علــى البــاد، بدعــوى 
مســاعدة الليّبيــن فــي بنــاء مؤّسســات المجتمــع المدنــي، 
وتولـّـت هــذه المؤّسســات األجنبيــة، وخصوصــاً خــال 
أنشــطة  مــن  الكثيــر  تنظيــم  األخيرتيــن،  الســنتين 
التدريــب  برامــج  والســّيما  وتمويلهــا،  الجمعيــات 

ــة.  ــة الديمقراطي ــر ثقاف ــة بنش ــل المتعلّق والتأهي

ج ـ حرية التعبير
ــن  ــاً، لك ــك ديمقراطي ــم المل ــان حك ــن النظــام إّب ــم يك ل
مــع ذلــك، كان ثّمــة هوامــش لحريــة التعبيــر تضّمنهــا 
بعــض مــواد الدســتور. لذلــك كان مســتوى وجــود 
الصحافــة المســتقلّة يشــّكل مثــاً 63 % عندمــا قــام 
تأميــم  وبعــد  العســكري.  بانقابــه  القذافــي  معّمــر 
جميــع وســائل اإلعــام، صــّرح القذافــي فــي خطــاب 
جماهيــري )فــي 16\1\1976( قائــاً: »كّل مــن يتكلّــم 
عــن حريــة التعبيــر، فهــو رجعــي«. وخــال تلــك 
ــا  ــة، بينم ــة موجب ــة صف ــة الثوري ــت صف ــة، كان الحقب

ــالبة.  ــة س ــة صف ــة الرجعي صف
ــدالع  ــور ان ــاَ، ف ــي وصفناهــا آنف ــرت الصــورة الت تغّي
االنتفاضــة. كانــت البدايــة مــع صحافــة المدينــة، حيــن 
تولـّـى نفــٌر فــي كّل مدينــة ُصّنفــت محــّررة طــرد جميــع 
ممّثلــي النظــام، وتــّم إصــدار صحــف محلّيــة جهوّيــة. 
ــات  ــة ومحّط ــم ظهــرت اإلذاعــات والصحــف العادي ث
التلفــزة. وهنــاك اليــوم صحــف، ومحّطــات تلفــزة، 
وإذاعــات، فــي مختلــف المــدن الليبيــة الكبيــرة. وليــس 
ثّمــة أّي رقابــة تذكــر علــى مــا ُينشــر أو ُيــذاع أو ُيبــّث. 
كمــا أن هــذه الوســائل اإلعاميــة فتحــت البــاب واســعاً 

كان يفترض أن 
تسّلم الميليشيات 

التي حاربت النظام 
أسلحتها بمجّرد 

موت معمر القذافي، 
لكن »المجلس 

االنتقالي« طلب من 
بعض الميليشيات 

حفظ األمن، ومنحها 
رواتب شهرية، ما 
شّجع آخرين على 
تأليف ميليشيات 
جديدة بمن فيهم 
نزالء السجون
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أمــام الجميــع للتعبيــر عــن آرائهــم بحريــة. وفــي 
ــرء  ــة، يســمع الم ــي كّل محطــة تلفزيوني ــوم، وف كّل ي
العشــرات يوّجهــون مختلــف أنــواع النقــد للمســؤولين، 
وقــد تصــل لغــة النقــد درجــة التجريــح المباشــر. لكــن 
ــن  ــض المنتقدي ــا بع ــع فيه ــة، دف ــاالت معّين ــت ح حدث
حياتهــم، عندمــا انتقــدوا أعمــال الجماعــات الدينّيــة 

ــة. المتطّرف

النتائج السلبّية 
 نســتعرض فــي الصفحــات التاليــة عــدداً مــن أهــّم 

النتائــج الســلبية لانتفاضــة الليبيــة: 

أ ـ الجماعات الدينية المتشّددة أوالمتطّرفة
ــة  ــام األولــى لظهورهــا كدول ــذ األي ــا، من ــم تخــُل ليبي ل
ــذت  ــات اتخ ــى جماع ــون إل ــراد ينتم ــن أف ــتقلّة، م مس
لنفســها أســماء ذات دالالت دينيــة، وعرفتهــا المنطقــة 
لجماعــة  كان  تاريخيــاً،  األول،  الوجــود  العربيــة. 
البــاد  زعامــة  انتمــاء  وألن  المســلمين.  اإلخــوان 
ــه  ــم يواج ــلفّية، ل ــة س ــة دينّي ــى طائف ــو إل ــّية ه السياس
أعضــاء الجماعــة مشــكات إّبــان الحكــم الملكــي. تغّير 
ــاب العســكري،  ــوم األول لانق ــذ الي ــذا الوضــع من ه
وإن تمتعــت الجماعــة بفتــرة ســماح، امتــّدت إلــى 
يــوم مــا أصبــح يعــرف بـ»خطــاب زوارة« فــي العــام 
1973، والــذي شــّن فيــه القذافــي هجومــاً علــى كّل 
ــي، أو  ــم سياس ــّرياً ألّي تنظي ــه س ــرف بانتمائ ــن ُع م
دينــي، أو جاهــر بــرأي يخالــف رأيــه وتوّجهاتــه. 
ومنــذ ذلــك التاريــخ، عرفــت الســجون الليبيــة منتميــن 
إلــى جماعــة اإلخــوان المســلمين، كمــا عرفــت بلــدان 
أخــرى، هاربيــن ليبّييــن، بداعــي انتماءاتهــم لجماعــات 

ــلطة.   ــا الس تحاربه
ــام األولــى النتفاضــة الســابع  ــذ األي ــدا واضحــاً، ومن ب
ــيات  ــض الميليش ــباط(، أن بع ــر )ش ــن فبراي ــر م عش
تكّونــت مــن أفــراد ينتمــون لجماعــات دينيــة متطّرفــة، 
ــع،  ــا، بالطب ــارج، ولديه ــرة بالخ ــا ارتباطــات مباش له
أجنداتهــا الخاصــة بهــا. عملــت هــذه الميليشــيات، 
علــى  للحصــول  واألســاليب،  الطــرق  وبمختلــف 
ــا.  ــن خارجه ــاد أم م ــل الب ــن داخ ــواء م الســاح، س
انحيــازه  فــي  هنــا واضحــاً  الخارجــي  الدعــم  كان 
لزعامــات دينيــة بعينهــا، بالمــال والســاح، وإعاميــاً 
بواســطة قنــاة الجزيــرة، التــي لهــا نفــوذ محلـّـي متمّيــز. 
وقــد أثــار هــذا التحّيــز حفيظــة الشــارع الليبــي، حيــث 

جاهــر كثيــرون بمعارضتهــم لهــذا الدعــم في مناســبات 
ــى  ــات، إل ــذه الجماع ــض ه ــن بع ــك تمّك ــة6. لذل عام
جانــب الجماعــات المشــاركة فــي الحــرب ضــّد أجهــزة 
القذافــي األمنيــة، مــن فــرض أجنداتــه علــى األرض، 
اإلداريــة  األجهــزة  علــى  الســيطرة  بتولّــي  وذلــك 
للمــدن التــي ســّميت محــّررة. بعــض هــذه الجماعــات 
ــر  ــل نش ــزب قب ــكيل ح ــن تش ــان ع ــى اإلع ــادر إل ب
قانــون تنظيــم األحــزاب. جــرت االنتخابــات الختيــار 
ــى  ــك عل ــام، وذل ــي الع ــر الوطن ــي عضــو للمؤتم مائت
أســاس أن تتنافــس األحــزاب علــى 80 مقعــداً، وأن 
يخّصــص عــدد 120 مقعــداً لألفــراد المســتقلّين. وتبّيــن 
ــى 49 % مــن  ــاز بحوال ــة ف ــوى الوطني ــف الق أن تحال

المقاعــد المخّصصــة لألحــزاب. وقد 
تعــّرض التجّمــع إلــى حملــة شــعواء 
شــّنتها عليــه بعــض القيــادات الدينيــة 
واصفيــن  الديــار،  مفتــي  يتقّدمهــا 
ربــط  بعــد  بالعلمانيــة،  التجّمــع 
الديــن.  المصطلــح بصفــة معــاداة 
بينمــا حصــل حــزب العدالــة والبناء، 
ــى21 %،  ــوان عل ــل اإلخ ــذي يمّث ال
ــن أجــل الوطــن  ــاد م وحــزب االّتح
علــى أقــّل مــن 3 %7. لكــن تبّيــن 
الذيــن  مــن  عــدداً  أن  بعــد  فيمــا 
ــم  ــات كمســتقلّين، ل خاضــوا االنتخاب
وبــدالً  مســتقلّين.  بالفعــل  يكونــوا 
تحالــف  حــزب  ينفــرد  أن  مــن 
ــة،  ــف الحكوم ــة بتألي ــوى الوطني الق
أو أن يتعــاون مــع أحــد األحــزاب 

ــن  ــات م ــّم جماع ــي ض ــوان ف ــح اإلخ ــرة، نج الصغي
ــي  ــع عــادة ف ب ــي تتَّ ــة اإلجــراءات الت المســتقلّين لعرقل
اللعبــة الديمقراطيــة. ومــع أن االنتخابــات جــرت فــي 
ظــروف ســليمة، إاّل أن نتائجهــا لــم تكــن كذلــك، علــى 

ــس.  ــة تون ــارة دول ــي الج ــا جــرى ف خــاف م
ــوان، تضــّم  ــن اإلخ ــّدداً م ــر تش ــات أخــرى أكث جماع
فــي  الحــرب  فــي  شــاركوا  الذيــن  مــن  أعضــاء 
ــي،  ــم الليب ــلّحة العل ــا المس ــع فرقه ــتان، ال ترف أفغانس
ــي  ــيات  ف ــذه الميليش ــل ه ــدة. تتدّخ ــم القاع ــا عل وإنم
الســاح.  بقــّوة  إرادتهــا  وتفــرض  العــام،  الشــأن 

ــات وأســرار  ــر يومي ــورة 17 فبراي ــي: ث ــة القذاف ــلقم، نهاي ــن ش ــد الرحم 6 عب
وشــهادات، ط1 )طرابلــس: دار الفرجانــي، 2012(، ص ص 562-561.

7  مصطفى عمر التير،م س، ص300.

في البدء بلغ عدد 
المشاركين في 

الثورة 30 ألفاً، لكن 
هذا العدد تضاعف 
فيما بعد حتى وصل 
في العام 2014 إلى 
300,000 فارتفعت 
الميزانية من 5 
مليارات إلى 25 

مليار دينار في العام

»ربيع ليبيا«: ال شيء تغّير 
سوى الوجوه واألسماء فقط
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وتســتخدم القواعــد نفســها، التــي تعتمــد عليهــا القاعــدة، 
بيــن أعضــاء  والجمــع  بوطــن،  التقّيــد  مثــل عــدم 
ينتمــون لــدول متعــّددة، وطبيعــة تنفيــذ بعــض الجرائــم 
كالقتــل بطريقــة الذبــح، واالّدعــاء بــأن القتــل تــّم بأمــر 

ــد هللا.   ــن عن م
ُتصــدر قيــادات هــذه الميليشــيات بيــن الحيــن والحيــن 
بيانــات وتصريحــات مــن دون الرجــوع إلــى الدولــة. 
بيانــات تفصــح عــن مواقــف متشــّددة، معلنــة عــن 
نّيتهــا فــي بعــث نظــام الخافــة اإلســامية، والوقــوف 
ــة، وإعــان  ضــّد بنــاء الدولــة المدنّي
إلــى  بالمــرأة  والرجــوع  الجهــاد، 
وتخّصصــت  المنــزل8.  داخــل 
تحطيــم  فــي  مســلّحة  جماعــات 
األضرحــة، أينمــا وجــدت، بمــا فــي 
ذلــك تلــك التــي تقــع مــن ضمــن 
وقــد  اإلســامية.  األثريــة  المعالــم 
التــي  الممارســات  هــذه  أثــارت 
حدثــت فــي ليبيــا ألّول مــّرة امتعاض 
الديــن  رجــال  وكذلــك  الليبّييــن، 
التقليدّييــن، وقــد أّدى انتشــار هــذه 
األعمــال برئيســة منظمــة اليونســكو 
إلــى إصــدار نــداء بوقــف هــذه العمليــات. وطلبــت مــن 
ــة  ــع، إالّ أن الدول ــذه المواق ــة ه ــل لحماي ــة التدّخ الدول
الليبيــة أضعــف مــن أن تتصــّدى للميليشــيات المســلّحة، 
ــى  ــّررة عل ــداءات المتك ــر هــذه الجماعــات الن ــم ُتِع ول
وظلّــت  اهتمــام،  أّي  والدولــي  المحلّــي  المســتويين 

مســتمّرة فــي عمليــات الهــدم. 

ب ـ انتشار الساح وتهديد األمن المحّلي 
جــاء الذيــن شــاركوا فــي انتفاضــة الســابع عشــر مــن 
فبرايــر )شــباط( مــن مختلــف مشــارب المجتمــع الليبي 
وشــرائحه، ومــن ســائر أنحــاء البــاد، ومــن المقيميــن 
فــي الخــارج، كمعارضيــن سياســيين، أو هاربيــن مــن 
ــي  ــات القذاف ــبب سياس ــة، بس ــاة الصعب ــروف الحي ظ
المزاجيــة، ودائمــة التغّيــر والتلــّون. لذلــك هــم ينتمــون 
ــل  ــم، ويعم ــباب متعلّ ــم ش ــّددة. منه ــات متع ــى خلفي إل
فــي مهــن مختلفــة، وشــباب عاطــل، وينتمــي إلــى 
أيديولوجيــات حزبيــة منتشــرة فــي المنطقــة العربيــة، 

8 سفيان بن قمو، ”لنبني دولة اإلسام”، متاح على:
https://www.facebook.com/To.build.the 
Islamic.../286381211453327

وينتمــي كذلــك إلــى عــدد مــن الجماعــات اإلســامية. 
انتظمــت كّل جماعــة فــي فرقــة عســكرية اتخــذت لهــا 
ــن  ــر م ــابع عش ــّوار الس ــارة: ث ــب عب ــى جان ــماً إل اس
ــن  ــى تدوي ــة عل ــّرت كّل جماع ــباط(. أص ــر )ش فبراي
اســمها علــى أســلحتها وآلياتهــا، ورفعــت العلــم الليبــي 
ــذه الجماعــات  ــم االســتقال«. انتســبت ه ــم »عل القدي
تمّكنــت  مــدن.  وإلــى  قبائــل،  وإلــى  أحيــاء،  إلــى 
بعــض المــدن مــن التنســيق بيــن الجماعــات المنتميــة 
ــس  ــّمى بـ»المجل ــا يس ــت م ــها، تح ــة نفس ــى المدين إل
العســكري« للمدينــة. لكــن بعــض الجماعــات لــم تقبــل 
ــت تنشــط مســتقلّة. ونظــراً  ــذا التنســيق، وظلّ ــل ه بمث
ألن االنتفاضــة بــدأت مــن دون قيــادة، فــإن التشــكيات 
المســلّحة كانــت تتشــّكل بشــكل عفــوي، وكان الهــدف 
الــذي يجمــع الجميــع، هــو الحــرب ضــّد الكتائــب 
ــرح  ــا ف ــدر م ــام. وبق ــقاط النظ ــي، وإس ــة للقذاف األمني
الجميــع بتكاثــر الفــرق الشــعبية المســلّحة، تبّينــت 
ــي  ــة ف ــار االنتفاض ــد انتص ــع بع ــذا الوض ــر ه مخاط

ــام. ــقاط النظ ــو إس ــا األول، وه ــق هدفه تحقي
 ومّمــا زاد فــي تعقيــد هــذا المشــهد، أن النشــاط المتعلّق 
بتكويــن الميليشــيات، لــم يتوقــف عنــد ســقوط النظــام. 
ــن  ــن م ــش الكثيري ــاب الشــرطة والجي ــّجع غي ــد ش وق
الشــباب العاطــل، وأصحــاب الســوابق، الذيــن خرجــوا 
ــاً  ــدة، وخصوص ــيات جدي ــن مليش ــجن لتكوي ــن الس م
ــكّل  ــهرية ل ــآت ش ــرف مكاف ــّررت ص ــة ق أن الحكوم
ــأي  ــة، ف ــة ضعيف ــيا. وألن الحكوم ــي ميليش ــو ف عض
مجموعــة مســلّحة ال تصلهــا المكافــآت فــي الوقــت 
العامــة،  المصلحــة  يعّطــل  بفعــل  تقــوم  المناســب، 
إلجبــار الحكومــة بســرعة التســديد. وهــو أســلوب 
شــاع اســتعماله، واســتخدمته مختلــف الجماعــات التــي 
ــّث فيــه  لهــا مطالــب معّينــة. وال يــكاد يمــّر يــوم ال تب
وســائل اإلعــام مشــاهد لجماعــة قــّررت القيــام بمظهر 
احتجاجــي قــد يأخــذ شــكل مــا يســّمى بوقفــة احتجاجيــة 
ــم، وهــي  ــه مطالبه ــان يســّجلون في ــم بإصــدار بي ُتخَتَت
فــي العــادة شــروط ُتملــى وليســت مطالــب. وقــد تقــوم 
بعمليــة االحتجــاج جماعــات تعمــل فــي مجــال حيــوي، 
أو تســكن بالقــرب مــن مــكان حيــوي، فتقفــل المجــال. 
لذلــك أقفــل أعضــاء بعــض هــذه الميليشــيات تصديــر 
ــى  ــاه عل ــاز، ومصــدر المي ــط والغ ــار النف ــط، وآب النف
ــن دون  ــا م ــّكان ليبي ــث س ــي ثل ــس، وبق ــة طرابل مدين
ميــاه لمــّدة ســتة أيــام. آخــرون اكتفــوا بإقفــال الطــرق 

ــّل غيرهــم المطــار.  أمــام المــارة، بينمــا احت

ليبيا هي البلد الوحيد 
في العالم الذي يدفع 
مرتّبات لميليشيات 

خارجة على القانون، 
وبدل أن تحفظ 

الميليشيات األمن 
د  تحّولت إلى مهدِّ

مستمّر له



63 مؤّسسة الفكــر العربـي

ــام 2010   ــي الع ــد وصــل ف ــط ق ــاج النف كان معــدل إنت
إلــى  1.6 مليــون برميــل فــي اليــوم.  توقــف اإلنتــاج 
ــد  ــتؤنف بع ــم اس ــلّح، ث ــرة الصــدام المس ــاء فت ــي أثن ف
انتهائــه. كانــت البدايــة  ببضعــة مئــات مــن البراميــل، 
ــارس  ــي م ــل ف ــاع ليص ــي االرتف ــاج ف ــتمر اإلنت واس
يوميــاً.  برميــل  مليــون   1.5 إلــى   2013 )آذار( 
وبمجــرد أن بــدأ مسلســل االعتصامــات حــول حقــول 
اإلنتــاج، وحــول موانــئ التصديــر، أخــذ معــدل اإلنتــاج 
ــي  ــل ف ــى 241000 برمي ــى أن وصــل إل يتضــاءل، إل
ــه  ــد دخل ــد يعتم ــي بل ــباط( 2014. وف ــر )ش 24 فبراي
ــل  ــت طوي ــّر وق ــن يم ــام، ل ــط الخ ــات النف ــى مبيع عل

ــاس.  ــة اإلف ــة حال ــن الحكوم ــل أن تعل قب
هــذه  لوقــف  التدّخــل  الحكومــة  تســتطع  لــم  وكمــا 
ــر  ــف مظاه ــام مختل ــت عاجــزة أم ــات، بقي االعتصام
االنفــات األمنــي، الــذي أخــذ أشــكاالً لــم تعرفهــا 
أصبحــت  لذلــك  األخــرى.  العربــي  الربيــع  بلــدان 
أعمــال الخطــف والتعذيــب والقتــل أنشــطة يوميــة فــي 
أجــزاء كثيــرة مــن البــاد. المســتهدفون كانــوا رجــاالً 
ونســاء، وأطفــاالً ينتمــون إلــى الجيــش والشــرطة، 
ــن وقضــاة،  ــي، ومحامي ــع المدن ــي المجتم ــطاء ف ونش
إلــى جانــب عمليــات الخطــف علــى الهويــة بيــن 
القبائــل المتحاربــة، والخطــف مــن أجــل المــال. أعمــال 
الســلب والنهــب، هــي األخــرى، أصبحــت نشــاطاً شــبه 
يومــي، وشــملت الســيارات، واألمــوال، وســيارات 
نقــل العملــة بيــن المصــارف، والســطو المســلّح علــى 
المصــارف. وفــي يــوم 10\10\2013 وصــل االنفــات 
األمنــي إلــى الــذروة، عندمــا هاجمــت جماعــة مســلّحة 
ــة  ــة المؤّقت ــس الحكوم ــه رئي ــى في ــذي احتم ــدق ال الفن
هاربــاً مــن منزلــه، واختطفتــه وقادتــه بمابــس النــوم، 
ــا  ــس. وبعدم ــدى ضواحــي طرابل ــي إح ــكان ف ــى م إل
ــه  ــد الميليشــيا التــي اختطفت ــق ســراحه، خــرج قائ أطل
ــراً  ــه، مفاخ ــام ب ــا ق ــائل اإلعــام ليشــرح م ــى وس عل

ــاً.  ومتحّدي

ج ـ انتشــار الســاح وتوّتــر العاقــة مــع دول 
الجــوار

 انهــار النظــام الليبــي بالكامــل نتيجــة انــدالع  انتفاضــة 
17 فبرايــر )شــباط(، ولــم تســتطع الحكومــة االنتقاليــة، 
التــي  المؤّسســات  بنــاء  المؤّقتــة،  الحكومــة  وال 
تحّطمــت، ومــن بينهــا أمــن الحــدود، مــا أّدى إلــى أن 
ــح الحــدود مفتوحــة أمــام كّل مــن أراد الدخــول.  تصب

اســتفادت مــن هــذا الوضــع جماعــات يمكــن تقســيمها 
إلــى قســمين أو مجموعتيــن. تضــّم األولــى الجماعــات 
التــي تخّصصــت فــي التهريــب مثل: عصابــات تهريب 
الســاح، وعصابــات  تهريــب  البشــر، وعصابــات 
تهريــب مــواد أخــرى كالمخــدرات والخمــور وغيرهــا.
إليهــا  يشــار  مــا  الثانيــة، فتضــّم  المجموعــة  أمــا   
ــض  ــيطر بع ــة. إذ س ــة والتكفيري ــات الجهادي بالجماع
الليبّييــن، الذيــن كانــوا مــن بيــن القيــادات المعروفــة في 
تنظيــم القاعــدة، أو فــي الجماعــة الليبيــة المقاتلــة، علــى 
ــي. وســمح هــؤالء لمختلــف  ــوب الليب ــذ الجن أهــّم مناف
بالتدّفــق  الجــوار  بلــدان  مــن  الجهاديــة  الجماعــات 
ــب  ــع والتدري ــدف التجّم ــة، به ــق الجنوبي ــى المناط إل
ــاورة  ــدان المج ــادة البل ــر ق ــاح. واعتب ــزّود بالس والت
أن هــذا الواقــع يشــّكل تهديــداً لألمــن واالســتقرار فــي 
ــات  ــاء جمهوري ــة رؤس ــك صراح ــن ذل ــم9. أعل بلدانه
واألفريقيــة  العربيــة  البلــدان  جميــع  مــن  ووزراء 
ــب مســؤولين مــن كّل مــن  ــى جان ــا، إل المحيطــة بليبي

ــا.  ــا وفرنس ــا وإيطالي مالط
الميليشــيات التــي يتّزعمهــا أعضــاء فــي القاعــدة، 
ــي  ــاب ف ــا للعق ــض أعضائه ــّرض بع ــا أن يتع أزعجه
ــم ارتكبوهــا  ــات أو جرائ ــة، نتيجــة مخالف ــدان عربي بل
هنــاك، فقــّررت اتبــاع سياســة االبتــزاز. كانــت البدايــة 
فــي مصــر، عندمــا اختطــف مســلّحون فــي يومــْي 
ــّيين  ــي( 2014 دبلوماس ــون الثان ــر )كان 24 و 25 يناي
ــة  ــن المصري ــّوات األم ــاء ق ــر إلق ــى أث ــن عل مصرّيي
فــي مدينــة اإلســكندرية القبــض علــى أحــد الليبّييــن مــن 
زعمــاء القاعــدة. أعلنــت الميليشــيا الليبيــة علــى المــأل 
أنهــا علــى اســتعداد لمبادلــة الرهائــن المصريــة بعضــو 
الميليشــيا، الــذي ألقــي القبــض عليــه. رضخــت مصــر 
وتّمــت عمليــة التبــادل. وفــي الشــهر نفســه، اخُتطــف 
دبلوماســيان تونســيان، والمطلــوب هــو اإلفــراج عــن 
ــة فــي الســجن لمــّدة 20 عامــاً،  ــان عقوب ــن يقضي ليبّيي
وأفُــرج عــن الدبلوماســّيين بعــد انقضــاء ثاثــة أشــهر. 
ســفير  اخُتطــف  نفســها،  الســنة  مــن  إبريــل  وفــي 
األردن، ليتــّم اإلفــراج عنــه بعدمــا ســلّمت األردن ليبّيــاً 

ــد.   ــه بالســجن المؤّب محكومــاً علي

9  المقالــة التاليــة عبــارة عــن ملخــص ألكثــر مــن خمســين ورقــة بحثيــة تتعلّــق 
بمشــكات الحــدود الليبيــة:

Shiv it Bakrania,”Libya: Boarder Security and Regional 
Cooperation”, Available at: www.gsdrc.org/docs/open/
GSDRC_Libya.pdf

»ربيع ليبيا«: ال شيء تغّير 
سوى الوجوه واألسماء فقط
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د - ليبيا كوجهة وكممّر للهجرة غير الشرعية  
ــه،  ــر إلي ــداً يهاج ــا بل ــن ليبي ــت م ــل جعل ــة عوام ثاث
وُيعبــر مــن خالــه إلــى الشــمال وهــي: المســاحة 
والســّكان والنفــط، فالبلــد كبيــر فــي مســاحته، صغيــر 
جانــب  وإلــى  بنفطــه.  وغّنــي  ســّكانه،  حجــم  فــي 
ــداد  ــى امت ــإن الســّكان عل ــر للســّكان، ف الحجــم الصغي
حــدود البــاد الطويلــة، يشــتركون مــع ســّكان البلــدان 
ــل  ــر مــن القبائ ــة. كثي ــي األصــول العرقي المجــاورة ف
ــْي خطــوط  ــى جانب ــر عل ــل تنتش ــي قبائ ــة، ه الحدودي
الحــدود الدوليــة، مــا ســّهل عمليــة العبــور للبعــض فــي 
ــة  ــل حرك ــم تمّث ــط، ل ــل اكتشــاف النف ــن. وقب االتجاهي
الســّكان عبــر الحــدود هاجســاً، ال للنظــام الليبــي، وال 
ألنظمــة بلــدان الجــوار. فالحركــة كانــت مقصــورة 
علــى زيــارة األقــارب واإلقامــة لفتــرة قصيــرة. لكــن 
بعــد اكتشــاف النفــط، أصبحــت حركــة عبــور الحــدود 
تســير فــي اتجــاه واحــد، وال تقتصــر علــى أبنــاء القبيلة 
الواحــدة، بــل دخــل عليهــا رعايــا مــن مختلــف بلــدان 
أفريقيــا، أضيــف إليهــم خــال الســنوات األخيــرة، 
رعايــا بلــدان آســيوية مــن الراغبيــن فــي العبــور إلــى 

ــا.  أوروب
ــا  ــن بعدم ــور، لك ــد عب ــة بل ــي البداي ــا ف ــن ليبي ــم تك ل
تمّكــن االّتحــاد األوروبــي مــن عقــد اتفاقيــات مــع 
أراضيهــا  كانــت  التــي  األفريقــي،  الشــمال  بلــدان 
ــر البحــر  ــر الشــرعية، عب ــاط انطــاق للهجــرة غي نق
ــى  ــاق عل ــة الخن ــلطات المحلّي ــت الس ــط، ضّيق المتوّس
ــا  ــت ليبي ــذ أصبح ــي، عندئ ــر القانون ــاط غي ــذا النش ه
ــل للمهاجريــن غيــر الشــرعّيين. ولم يمِض  البلــد المفضَّ
وقــت طويــل، حتــى أصبحــت بلــدان االّتحــاد األوروبي 
توّجــه انتقاداتهــا للحكومــة الليبيــة، متهمــة إياهــا بأنهــا 
وراء تنظيــم هــذه التجــارة. لــم ينكــر القذافــي أنــه 
ــتكون  ــي، س ــاد األوروب ــدان االّتح ــع بل ــه م ــي خاف ف
الهجــرة غيــر الشــرعية مــن بيــن أســلحة الحــرب التــي 
يســتعملها. لذلــك اضطــّرت بلــدان الجنــوب األوروبــي 
ــم  ــي مفاوضــات، وتقدي ــي ف ــع النظــام الليب للدخــول م
تنــازالت، بهــدف أن تقــوم ليبيا بدور الحــارس. وحدث 
هــذا فعــاً، وخصوصــاً خــال الســنوات األخيــرة التــي 
شــهدت اعتــراف أوروبــا بالقذافــي ونظامــه. وبمجــّرد 
انــدالع انتفاضــة 17 فبرايــر )شــباط(، تغّيــر الوضــع، 
وأصبحــت الحــدود الليبيــة، وبخاصــة الجنوبيــة منهــا، 
مفتوحــة بالكامــل، وانتعشــت حركــة المتاجــرة فــي 
البشــر مــّرة ثانيــة، لتصبــح الشــواطئ الليبيــة أهــّم 

ــي  ــرعية ف ــر الش ــرة غي ــوارب الهج ــاق ق ــاط انط نق
ــا. اتجــاه أوروب

إلى أين تقود رياح الربيع العربي ليبيا؟  
لــم يعــد بعــض َمــن َقِبــل بمصطلــح »الربيــع« راضيــاً 
واجههــا  التــي  المشــكات  بســبب  التســمية،  عــن 
المواطــن فــي بلــدان »الربيــع العربــي«. ومــع أن 
بــروز مشــكات جديــدة ظاهــرة، تصاحــب أيــة حركــة 
تغّيــر اجتماعــي، إالّ أن المشــكات التــي اســتجّدت فــي 
المجتمــع الليبــي أكثــر كّمــاً، وأشــّد قســوة مّمــا ظهر في 
بلــدان »الربيــع العربــي« التــي اســتطاع المنتفضــون 
ــة  ــو: إزال ــد، وه ــم واح ــدف رق ــق اله ــن تحقي ــا م فيه
رأس النظــام. لذلــك فــإن الطريــق نحــو المســتقبل، 
تعترضــه مطّبــات كثيــرة، ستتســّبب فــي مشــكات 
هــي غايــة فــي التعقيــد. وعمومــاً مــا سنســتعرضه 
فــي الصفحــات التاليــة ســنحصره فــي مجاليــن: األمــن 

ــة.  ــق الديمقراطي وتحقي

أ ـ األمن  
ــم  ــة حك ــرء عــن حقب ــا ســيقوله الم ــّض النظــر عّم بغ
معّمــر القذافــي، فعنــد اإلشــارة إلــى حالــة األمــن، فإنــه 
ال يملــك إالّ أن يعتــرَف بــأن األمــن كان مســتتّباً، وأن 
البــاد كانــت ُتحكــم بقبضــة مــن حديــد. نجــح النظــام 
الســابق فــي بنــاء أجهــزة أمنيــة متنّوعــة، تمّكنــت مــن 
بنــاء قاعــدة بيانــات واســعة. وكانــت مراكــز هــذه 
األجهــزة فــي المــدن، مــن بيــن أولــى األهــداف التــي 
توّجهــت نحوهــا ضربــات المنتفضيــن، لذلــك ُدمــرت 
وبانهيــار  العاملــون.  واختفــى  البيانــات،  وأُتلفــت 

ــاً.  ــزة نهائي ــذه األجه ــع ه ــت جمي النظــام، اختف
كان يفتــرض أن يســلّم أعضــاء الميليشــيات التــي 
حاربــت النظــام أســلحتهم، بمجــّرد مــوت العقيــد 
مواقعهــم  إلــى  المحاربــون  يرجــع  وأن  القذافــي، 
األصلّيــة. إالّ أن المجلــس االنتقالــي طلــب مــن بعــض 
الميليشــيات تولّــي مهّمــة حفــظ األمــن. كمــا قــّرر 
ــح،  ــى شــكل من ــب شــهرية للمنتســبين عل ــح روات من
مــن دون المــرور باإلجــراءات الرســمية المتعلّقــة 
ــكادر الحكومــي. لكــن هــذا الترتيــب  ــن فــي ال بالتعيي
شــّجع آخريــن علــى أن يؤلّفــوا ميليشــيات جديــدة، 
بســبب وجــود عــدد كبيــر مــن الشــباب العاطــل، إلــى 
جانــب نــزالء الســجون، الذيــن غــادروا الســجون 
فــي أثنــاء الصــدام المســلح. وهكــذا تضاعــف الرقــم 
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ــر  ــى أكث ــباط(، إل ــر )ش ــّوار 17 فبراي ــى ث ــدال عل ال
مــن ثمانيــة أضعــاف. فبعدمــا  كانــت التقديــرات 
ــام  ــي الع ــدد ف ــر، وصــل الع ــى 30000 ثائ ــير إل تش
2014 إلــى 300000. لذلــك ارتفــع بنــد المرّتبــات فــي 
ــام 2010  ــي الع ــار ف ــارات دين ــن 5 ملي ــة، م الميزاني
إلــى 25 مليــار دينــار فــي العــام 2013، ولتصبــح 
ــات  ــع مرّتب ــذي يدف ــم ال ــي العال ــد ف ــد الوحي ــا البل ليبي
كان  وبعدمــا  القانــون.  علــى  خارجــة  لميليشــيات 
ــن،  ــظ األم ــاء بعــض الميليشــيات حف ــن بق ــدف م اله
تحــّول نشــاط الكثيــر منهــا إلــى تهديــد لألمــن والســلم 
ــن  ــر م ــابع عش ــّوار الس ــيات ث ــن. فميليش االجتماعّيي
فبرايــر )شــباط(، هــي التــي تقــوم بعمليــات الخطــف 
ــي أن  ــا ف ــص بعضه ــل وتخّص ــل، ب ــب والقت والتعذي
ــم  ــو أســلوب ل ــح، وه ــق الذب ــل عــن طري ــون القت يك
يعرفــه المجتمــع الليبــي مــن قبــل. وهــي الميليشــيات 
نفســها التــي تدخــل فــي صدامــات مســلّحة، بعضهــا 
القــادة، أو  ضــّد بعــض، بســبب خصومــات بيــن 
بســبب والءات قبليــة، وتزعــزع أمــن بلــدان الجــوار، 
وتخطــف الســفراء، وتحاصــر الدوائــر الحكوميــة 
ــع  ــف المؤّسســات والمواق ــق مختل ــا تغل ــا، كم وتغلقه
المهّمــة والحيوّيــة كحقــول النفــط والغــاز، وميــاه 
الشــرب، والطــرق الســريعة. وهــي نفســها التــي 
فرضــت الهجــرة القســرية علــى ســّكان قــرى ومــدن 
بالكامــل، وعرفــت البــاد للمــّرة األولــى، مــا يســّمى 
بـ»مــدن األشــباح«. حيــث تقــف ضــّد إعــادة الشــرطة 
والجيــش، وقــد تخّصــص بعضهــا فــي اصطيــاد 
ــدون  ــم المجن ــن فيه ــش، بم ــرطة والجي عناصــر الش
ــى  ــم عل ــرك جثثه ــم، وت ــم ، وقتله ــاً، واختطافه حديث

ــق.  ــة الطري قارع
ــر  ــن فبراي ــر م ــابع عش ــّوار الس ــيات ث ــع ميليش جمي
أنــواع  بمختلــف  المســلّحين،  مــن  هــم  )شــباط(، 
المــدى،  بعيــدة  المدافــع  ذلــك  فــي  بمــا  األســلحة، 
والدبابــات، وراجمــات الصواريــخ. جميعهــا يصــّر 
علــى المحافظــة علــى »ثرواتــه« مــن األســلحة، 
ــى  ــكّل الوســائل للحصــول عل ــل ب ــا يعم ــر منه والكثي
المزيــد. وهكــذا دخلــت البــاد فــي وضــع يجعــل 
ــة المدنيــة، شــأناً يــكاد يكــون  ــة إقامــة الدول معــه مهّم

مســتحياً.  
ب ـ الديمقراطية  

ــا  ــي رفعه ــعارات الت ــة الش ــعار الديمقراطي ــط ش توّس
أصواتهــم  بأعلــى  صرخــوا  الذيــن  المنتفضــون، 

ــون  ــم يطالب ــوري، وأنه ــام الديكتات ــئموا النظ ــم س بأنه
بالحريــة، وبالعــدل، وبالمســاواة، ويســعون إلــى إقامــة 
الدولــة المدنيــة؛ دولــة المؤّسســات. وفــي المقابــل كان 
ســعد الديــن إبراهيــم، عالــم االجتمــاع المصــري، قــد 
ــى  ــرب عل ــل يســتعصي الع ــوان: »ه ــاالً بعن ــر مق نش
ــّول  ــات تح ــه موج ــتعرض في ــة ؟«10، اس الديمقراطي
ــم،  ــدان العال ــر أن بل ــة. وذك ــو الديمقراطي ــدان نح البل
التــي فيهــا انتخابــات برلمانيــة ورئاســية، بلــغ عددهــا 
ثلثــي البلــدان التــي لهــا عضويــة فــي األمــم المتحــدة، 
وانتهــى إلــى أن غالبيــة البلــدان العربيــة تحكمهــا 

الديمقراطيــة  وكأن  ديكتاتوريــات، 
مــن  الكثيــر  فــي  انتشــرت  التــي 
البلــدان اآلســيوية واألفريقية، فشــلت 
ــي،  ــى الوطــن العرب ــي الدخــول إل ف
إقامــة  فــي  رؤســاؤه  نجــح  الــذي 
ــل  ــى ال تص ــة، حت ــس العالي المتاري
ريــاح الديمقراطيــة إلــى شــعوبهم.  
ــرح  ــرى، اقت ــة أخ ــن جه ــن، وم لك
بعــض الباحثيــن، أن الديمقراطيــة 
تناســب  ال  الليبرالــي،  بالمفهــوم 
البنــاء  ألن  العربيــة،  المجتمعــات 
المجتمعــات،  لهــذه  االجتماعــي 
النــاس  تقّبــل  علــى  يســاعد  ال 
ــا، وال  ــة ومبادئه ــكار الديمقراطي ألف
الشــروط والقواعــد التــي تتطلّبهــا 

ــي  ــة ه ــي أن الديمقراطي ــا يعن ــة، م ــاة الديمقراطي الحي
أســلوب حيــاة قبــل أن تـــكون نظامــاً سياســياً. وفــي هذا 
ــوي الســائد  ــام نحــو النظــام األب ــه االته الســياق، يوّج
فــي البلــدان العربيــة، باعتبــاره ينبنــي فــي المقــام األول 

ــن. 11 ــّيد وتابعي ــود س ــى وج عل
هــذا  أن  يفترضــون  الــرأي،  بهــذا  يقولــون  الذيــن 
الوضــع، هــو الــذي ســاعد علــى ظهــور الديكتاتوريات 
العربيــة، وعلــى قبــول أفــراد الشــعب بالخضــوع، 
ــم  ــدو أنه ــذي يب ــور ال ــم الديكتات ــة، لحك ــرة طويل ولفت
ينظــرون إليــه كصــورة لــرّب األســرة. ويبــدو أن 
ــات  ــور دخــول خدم ــر ف ــي التغّي ــذ ف ــذا الوضــع أخ ه
ــة  ــة القمعّي ــت األنظم ــات حاول ــي خدم ــت. وه اإلنترن

10  ســعد الديــن إبراهيــم، ” هــل اســتعصى العــرب علــى الديمقراطيــة؟ ”، 
المهاجــر)1\1\2010(. المصــري  صحيفــة 

11  هشــام شــرابي، النظــام األبــوي وإشــكالية تخلــف المجتمــع  العربــي، ط1 
ــة ، 1992(، ص ص 17-14. ــدة العربي ــز دراســات الوح ــروت: مرك )بي

بعض الباحثين يرى 
أن الديمقراطية 

بالمفهوم الليبرالي 
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العربيــة تضييــق الخنــاق عليهــا بإقامــة عــدد مــن 
ــي  ــة المتســارعة ف الحواجــز، إالّ أن التطــّورات التقني
ــع  ــم جمي ــى تحطي ــة إل ــي النهاي ــال، أّدت ف ــذا المج ه
ــن  ــن المختّصي ــه عــدد م ــع، تنّب ــي الواق الحواجــز. وف
ــذا  ــار ه ــات انتش ــى تداعي ــة إل ــوم االجتماعي ــي العل ف
ــال  ــد فــي وســائل اإلعــام وانتق التطــّور التقنــي الجدي
المعلومــات، وإلــى انعكاســاتها علــى ســلوك األفــراد، 
ــؤ بــردود أفعالهــم،  بحيــث ســيكون مــن الصعــب التنّب
التــي  ســتؤّثر فــي مجــرى األحــداث فــي الداخــل، 
وفــي العاقــة مــع الخــارج12 . لذلــك، 
االختافــات  عــن  النظــر  وبغــّض 
بيــن المنتفضيــن فــي أقطــار الربيــع 
تجــاه  توّحــدوا  انهــم  إالّ  العربــي، 
التقنيــة  هــذه  أهميــة  إلــى  التنّبــه 
بكفــاءة  اســتخدموها  ثــم  الحديثــة، 
عاليــة فــي التواصــل فــي مــا بينهــم، 
ــا  ــى أنه ــوا عل ــر، وبرهن ــع اآلخ وم
األهــداف  لتحقيــق  فّعالــة  وســيلة 
أنظمــة  تغييــر  فيهــا  بمــا  العامــة، 
الحكــم. لكــن هــل تقــود االنتفاضــات، 
ــع  ــي جمي ــة ف ــة الدكتاتوري ــى األنظم ــورات عل أو الث
الحــاالت، إلــى نظــام سياســي ديمقراطــي؟ وإذا كانــت 
ــد،  ــام الجدي ــن النظ ــن توطي ــل يمك ــم، فه ــة بنع اإلجاب
ــات العســكرية،  ــه ضــّد خطــر االنقاب ــى تحصين بمعن
ــة عــن أســئلة مــن  ــة؟ لإلجاب وضــّد عــودة الديكتاتوري

ــخ.  ــى التاري ــوع إل ــن الرج ــّد م ــوع، ال ب ــذا الن ه
شــهد العالــم خــال الربــع األخيــر مــن القرن العشــرين، 
ــاوي النظــم  ــا: ظاهــرة ته ظاهــرة تجــدر اإلشــارة إليه
الدكتاتوريــة، وتمثلــت في إقبال دول فــي كّل من أوروبا 
وآســيا وأميــركا الاتينيــة وأفريقيــا علــى األخذ بأســاليب 
الديمقراطيــة السياســية، مــن إجــراءات ومؤّسســات. 
ــى أن  ــن عل ــن والباحثي ــن المراقبي ــدداً م ــذا ع ــّجع ه ش
يصفــوا الظاهــرة بالموجــة الثالثــة للديمقراطيــة، وعلــى 
محاولــة حصــر المراحــل التــي تمــّر بهــا كّل دولــة 
ر نموذٌج  للوصــول إلــى حالــة الديمقراطيــة. وعليــه ُطــوِّ
تحليلــي )االنتقــال نحــو الديمقراطيــة( ســرعان مــا أخــذ 
شــهرة عالميــة، ووظفتــه الــدول الكبــرى، وخصوصــاً 
الواليــات المّتحــدة األميركيــة فــي رســم سياســاتها 
12  Clay Shirky,  ”The Political Power of Social Media, 
Technology, the Public Sphere, and Political Change”, 
Available at:
www.foreignaffairs.com/.../clay-shirky/the-political-po....

الخارجيــة. ولكــن تبّيــن بعــد حيــن أن متغّيــرات كثيــرة 
لــم يحســب حســابها، يمكــن أن تتدّخــل وتعرقــل مســيرة 
ــي  ــي بن ــة، وأن المراحــل الت التحــّول نحــو الديمقراطي
النمــوذج علــى أساســها، لــم تعــد تصلــح. وهكــذا ظهرت 
كتابــات أكاديميــة تشــّكك فــي قــدرة النمــوذج علــى 
التنّبــؤ13. وعليــه، بــدا للبعــض كأن »الربيــع العربــي« 
ســيقود أوتوماتيكيــاً إلــى إحــداث تغييــرات جذرّيــة فــي 
نمــط التفكيــر العربــي، وفــي أســاليب الحيــاة العربيــة، 
ــات  ــد ال يتجــاوز مســتوى التمّني ــا السياســة، ق ــا فيه بم

حتــى ال نقــول األوهــام. 
الــذي يســتعرض األدبيــات العربية حــول الديمقراطية، 
ال بــّد أن ينبهــر بالحجــم. أبحــاث كثيــرة نشــرت، 
ــن  ــم يتمّك ــاذا ل ــر: لم ــؤال الكبي ــا للس ــّرض بعضه تع
ــدو  ــية؟ وتب ــة السياس ــق الديمقراطي ــن تطبي ــرب م الع
ــماعيل  ــر المصــري إس ــا المفّك ــي اقترحه ــة الت اإلجاب
االهتمــام  مــن  الكثيــر  تســتحّق  هللا  عبــد  صبــري 
عندمــا كتــب: » أن اكتســاب الديمقراطيــة ســيكون 
ثمــرة نضــال، وأن النضــال فريضــة علــى مــن يــدرك 
الحــّق، فــإذا كّنــا نعــرف كلمــة الحــّق، فيجــب أن ندافــع 
عنــه، وأن نقــاوم الاديمقراطيــة، فــإن لــم يكــن باليــد، 
ــب  ــان فبالقلــب، وبالقل ــن باللس ــم يك فباللســان، وإذا ل
ــف  ــان  أن يزّي ــن لإلنس ــه يمك ــداً، ألن ــة ج ــذه، مهّم ه
فــي كّل شــيء إال أن يزّيــف علــى نفســه وضميــره14«.  
ــا  ــتورد، كم ــة ال تس ــب: الديمقراطي ــاه الكات ــذي عن ال
ــا ال توّطــن بالدعــاء وبالتمّنيــات، وإنمــا بوجــود  أنه
أفــراد يؤمنــون بالديمقراطيــة. وبعبــارة أخــرى، إن 
انتشــار ثقافــة الديمقراطيــة، هــي الشــرط األســاس 

ــي.  ــي ديمقراط ــام سياس ــاء نظ لبن
فبرايــر  الســابع عشــر مــن  انتفاضــة  نجــاح  فــور 
ــة،  ــدن الليبي ــض الم ــى بع ــيطرة عل ــي الس ــباط( ف )ش
اســتعاد الشــباب الرمــوز الليبيــة التــي غّيبهــا االنقــاب 
علــم  ومعــه  ليبيــا،  اســم  اســتعادوا  العســكري. 
االســتقال، وارتفعــت هتافــات تقــول: »إرفــع رأســك 
فــوق، أنــت ليبــي حــّر«. وبعدمــا ســقط النظــام الــذي 
ــي كّل  ــرّدد ف ــاف يت ــذا الهت ــح ه ــي، أصب ــه القذاف أقام
بقعــة مــن األرض الليبيــة.  وهــو شــعار يختصــر كّمــاً 
ــة  ــّزة والكرام ــل الع ــة، مث ــانية النبيل ــم اإلنس ــن القي م
13  Thomas Carothers,” The End of the Transitional Par-
adigm”, Available at: https://muse.jhu.edu/journals/...
of.../13.1carothers.html

14  إســماعيل صبــري عبــدهللا، » مســتقبل الديمقراطيــة فــي الوطــن العربــي« ، 
المســتقبل العربــي، العــدد 137 )1990(، ص 13.  

نسق القيم الذي ساد 
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إدارة المشهد الليبي 
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والحريــة والعــدل والمســاواة. وإذا فهــم الليبيــون فعــاً 
ــات  ــن مكّون ــن بي ــم م ــذه القي ــح ه ــى، تصب ــذا المعن ه
ــة  ــال أربع ــت خ ــي غّيب ــة، الت ــة الليبي ــة الوطني الهوي
قــرون، وهــي أيضــاً مــن ضمــن مكّونــات الديمقراطية. 
ــى بــه  هــل ســتبقى هــذه المكّونــات ضمــن شــعار يتغّن
فــي المناســبات، أو ســيتّم تضمينهــا لنســق قيــم الثقافــة 
الليبيــة، لتترجــم فــي برامــج عمــل، ويتشــّربها األفــراد 
ــرات  ــة؟ المؤّش ــة التنشــئة االجتماعي مــن ضمــن عملي
ــذي  ــم ال ــن أن نســق القي ــى األرض، تبّي الموجــودة عل
ســاد خــال العقــود األربعــة األخيــرة، هــو الــذي يوّجــه 
ــي؛  ــي الحال ــون إدارة المشــهد الليب ــن يتولّ ــلوك الذي س
نســق ال مــكان فيــه لقيــم الديمقراطيــة. وكأن الــذي 
ــذا الشــأن، الوجــوه واألســماء  ــي ه ــا ف ــي ليبي ــر ف تغّي
فقــط. ولتظــّل الديمقراطيــة شــعاراً يرفــع، وموضوعــاً 
يلهــو المثقفــون بنقاشــه فــي النــدوات، وورش العمــل، 

ــد. ــى صفحــات الجرائ وعل

خاتمة 
مــن  واحــدة  فبراير)شــباط(،  انتفاضــة  تكــن  لــم 
انتفاضــات أو ثــورات الجيــاع. الذيــن خّططــوا لهــا 
ــر  ــة العص ــتخدم لغ ــم، ويس ــباب متعلّ ــم ش ــا ه وقادوه
وتقنياتــه. اللغــة التــي تســّببت، علــى رأي أحــد أســاتذة 
علــم السياســة، فــي إحــداث تغييــرات هيكليــة مهّمــة فــي 
ــن أفــراد عاديــون  الفضــاء العربــي العــام، بحيــث تمّك
مــن التحــّرر مــن هيمنــة الدولــة التســلّطية العربيــة 
عبــر وســائل اإلعــام ووســائطه، وتمّكنــوا مــن تطويــر 
معارضــة سياســية بلــون جديــد. معارضــة لهــا قياداتهــا 
الخاصــة مــن الشــباب المتعلـّـم اليقــظ والحــّي، وال مكان 
فيهــا للرمــوز التقليديــة، كزعمــاء األحــزاب والقيــادات 

ــة15.  النقابي
الشــباب الــذي قــاد انتفاضــة 17 فبرايــر )شــباط(، لــم 
ــة؛ بمعنــى أن أفــراده  ــة أّولي تجمعــه عاقــات اجتماعي
ــة علــى أنمــاط  يعرفــون بعضهــم بعضــاً، معرفــة مبنّي
التفاعــل االجتماعــي، التــي تتــّم وجهــاً لوجه. لقــد بدأت 
عاقــات هــؤالء الشــباب وتطــّورت، عبــر وســائط 
ــوا  ــا تبادل شــبكات التواصــل االجتماعــي، فمــن خاله
الــرأي، واتفقــوا علــى موعــد الخــروج إلــى الشــوارع 
والمطالبــة ببعــض مــا اتفقــوا عليــه كأساســيات للحقوق 
15  Marc  Lynch,” Political Science  and  the New Arab 
Public Sphere”, Foreign Policy,)12 June,2012(,Available 
at:
http://Lynch.foreignpolicy.com/posts/201212/06//
political

فــي المجتمــع الحديــث. المصادفــة وحدهــا هــي التــي 
ــوم  ــّدده الشــباب كي ــذي ح ــد ال ــّل الموع ــت أن يح جعل
ثــورات  انــدالع  العــام 2011 عقــب  للتظاهــر فــي 
»الربيــع العربــي« فــي الجارتيــن المحيطتيــن بليبيــا، 
مــا أّدى إلــى توســيع دائــرة المطالــب، بحيــث شــملت 
شــعاراتهم بعــض الشــعارات التــي رفعــت فــي كّل مــن 

تونــس ومصــر. 
لــم يجلــس الليبيــون فــي أماكنهــم يتفّرجــون علــى فئــة 
ــة  ــوارع  مدين ــي ش ــف ف ــت تهت ــباب، خرج ــن الش م
ــم فــي مدينتهــم  ــة. لقــد انضــّم إليه لــم تكــن العاصم
العمريــة  الشــرائح  مختلــف  إلــى  انتمــوا  آخــرون، 

ــرأة  ــف الم ــم تتخلّ ــة، ول واالجتماعي
بقســوة  المســتجّد.  المشــهد  عــن 
وغاظــة طبعــاً، واجهــت أجهــزة 
النظــام المتظاهريــن، فســقط شــهداء 
وجرحــى، وبــدالً مــن القضــاء علــى 
التظاهــرة فــي مكانهــا، وبســرعة، 
انتقلــت شــرارة االنتفاضــة الشــبابية 
ــا.  ــا وبلداته ــدن ليبي ــف م ــى مختل إل
ومــا ســوى أيــام حتــى تّوحــد الليبيون 
مواجهــة  فــي  اســتماتوا  الذيــن 
ــعارات  ــت ش ــة، تح ــزة األمني األجه
تطالــب بالحريــة والعــدل والمســاواة 
والديقراطيــة وتغييــر النظــام، مــع 
علــى  المحافظــة  علــى  اإلصــرار 
شــعار:  تحــت  الوطنيــة  الوحــدة 

»ليبيــا قبيلــة واحــدة«. 
حّققــت االنتفاضــة بعــد صــدام دام طويــاً، وتدّخــات 
ــه  ــام، وتوّج ــر النظ ــو تغيي ــا األول، وه ــة، هدفه دولي
النشــاط نحــو ترميــم مــا تهــّدم وتداعــى، وبنــاء الدولــة 
الديمقراطيــة التــي تخّيلهــا المتظاهــرون. لكــن لــم يمــّر 
ــى األرض،  ــار عل ــن أن الدم ــى تبّي ــل، حت ــت طوي وق
والــذي تســّبب فيــه الصــدام المســلّح، ال يمكــن ترميمــه 
ــة النســيج  ــي بني ــذي حــدث ف ــار ال ــا الدم بســهولة. أم
فقــد كانــت فداحتــه أكبــر، وظهــرت  االجتماعــي، 
ــّكل  ــة، يش ــرة للغاي ــات خطي ــة، تداعي ــي الحقيق ــه، ف ل
بعضهــا تهديــداً حقيقيــاً للهويــة الوطنيــة، بعدمــا اختفــى 
الــذي تعالــت بــه أصــوات  الكبيــر،  ذلــك الشــعار 
ــي  ــد الشــعراء وأغان ــي قصائ ــر ف ــن، وظه المتظاهري

ــدة«.   ــة واح ــون قبيل ــن: »الليبي المغّني
وكمــا الحــظ بعــض الذين اهتمــوا بدراســة االنتفاضات 

الذي تسّبب فيه 
الصدام المسّلح 

في ليبيا، ال يمكن 
ترميمه بسهولة، 
وكذلك التدمير 
في بنية النسيج 

المجتمعي، فقد كانت 
فداحته أكبر، وبات 
يشّكل تهديداً حقيقياً 

للهوّية الوطنية

»ربيع ليبيا«: ال شيء تغّير 
سوى الوجوه واألسماء فقط
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ــورة أو االنتفاضــة  ــح الث ــرد أن تنج ــورات، فبمج والث
ــل  ــد يتمّث ــراك جدي ــدأ ح ــى يب ــام، حت ــر النظ ــي تغيي ف
ــي  ــات الت ــات أو التكت ــن الفئ ــات بي ــي ظهــور خاف ف

ــورة أو االنتفاضــة. ــي الث اشــتركت ف
 وعلــى رأي غولدســتون، فــإن هــذا الحــراك الجديــد، 
ــنوات16.  ــس س ــن خم ــّل ع ــة ال تق ــّدة زمني ــيأخذ م س
ويبــدو أن ماحظــة غولدســتون وجيهــة، وفــي الحــال 
خمــس  مــن  أطــول  مــّدة  األمــر  يتطلّــب  الليبيــة، 
الصــور،  مــن  الكثيــر  تتضــح  أن  قبــل  ســنوات، 
التــي تشــّوهت بســبب كثــرة المّدعيــن والطامعيــن 
والاهثيــن وراء المكاســب الخاصــة علــى المســتويين 
المحلّــي والدولــي. إذ تبّيــن أن بعــض الجماعــات، 
ــتركت  ــي اش ــي، والت ــي والدول ــتويين الليب ــى المس عل
ــدأت  ــك ب فــي االنتفاضــة، لهــا أجنداتهــا الخاصــة، لذل
الصدامــات المســلّحة الداميــة بيــن مختلــف الجماعــات، 
يــوم،  ذات  المشــترك  العــدو  وّحدهــا وجــود  التــي 
وتفّرقــت بعــد غيابــه. تكاثــر عــدد الحــوادث التــي 
تعكــس- علــى المســتوى الفــردي- أنماطــاً ســلوكية 
غيــر ســوّية، وتــدّل علــى التهــّور، واألنانيــة، وتقديــم 
ــام،  ــال الع ــدار الم ــام، وإه ــى الع ــاص عل ــأن الخ الش
ــال الخــاص، ونشــر  ــات والم ــى الحرم ــداء عل واالعت
ــان، واالســتعانة بالســاح لتســوية أّي  الفوضــى والفلت

ــرور.  ــادث م ــو كان ح ــاف، ول خ
ــض  ــن بع ــوم بي ــباق المحم ــن الس ــوع م ــر ن ــا ظه كم
الزعامــات الحتــال المراكــز األولــى أو المتقّدمــة. 
واســتعان بعضهــم بالفضائيــات لتســليط الضــوء علــى 
ــوه  ــور وج ــار ظه ــه، وص ــال خصوم ــن خ ــه م نفس
معّينــة علــى الشاشــات أمــراً يوميــاً، وفــي هــذا إعــادة 
كلّــه  هــذا  ارتبــط  الســابق. طبعــاً  النظــام  لسياســة 
ــم المكاســب  ــي ســباٍق لتعظي ــة دخــول ف ــط بحال ويرتب
الماديــة، والعمــل بسياســة تعظيــم القبيلــة، وتقويــة 
الشــعور القبلــي علــى مســتوى الجماعــة، بخاصــة بعــد 
ــل،  ــن القبائ ــلّحة بي ــات المس ــر الصدام ــار ظواه انتش
والتنافــس بيــن جماعــات المــدن علــى الغنائــم، والتنابــذ 

ــاب. باأللق
مــن  مزيــٍد  إلــى  شــّك،  وال  الوضــع،  هــذا  يقــود   
يصــّب  ال  وضــع  وهــو  والعــداوات،  االنقســامات 
ــم  ــد، وإجماعه ــد الواح ــاء البل ــة أبن ــي مصلح ــة  ف البّت

16 Jack A. Goldstone,  ”Understanding the Revolution 
of 2011: Weakness and Resilience in Middle Eastern 
Autocracies“, Foreign Affairs, Vol.90, No.3)2911( p.14.

ــى  ــش إل ــرد العي ــه كّل ف ــل في ــد، يقب ــى وطــن واح عل
ــها،  ــوق نفس ــدة الحق ــى قاع ــر، عل ــرد اآلخ ــب الف جان

نفســها. والمواطنــة  نفســها،  والواجبــات 
وعليـه يبـدو أن طريـق بنـاء الدولـة المدنيـة الموّحـدة؛ 
دولـة القانون والمؤّسسـات، مزروع باألشـواك، وليس 
بالـورود. وقـد تبقـى تلـك الشـعارات التـي رفعـت أثناء 
االنتفاضـة فـي ملـّف الذاكـرة الشـعبية الخاصـة بتاريخ 

بلـد كان يدعـى - فـي يـوم مـن األيـام- ليبيا.
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ول
األ

ب 
لبا

ا

»ربـيع الـيمن«: دفع الناس 
نحو كيانات ما قبل الدولة

»ربـيع الـيمن«: دفع النا�س 
نحو كيانات ما قبل الدولة

د. عبد امللك حممد عــيــ�سى

ــي  ــي ف ــي العرب ــراك االجتماع ــا أّدى الح ــرعان م س
العــام 2011 إلــى اختــال موازيــن القوى التي أرســيت 
علــى مــدى 50 عامــاً الماضيــة لمصلحــة الجيــوش 
النظاميــة التــي كانــت تتحّكــم فــي مســارات األوضــاع 
فــي العالــم العربــي وماآلتهــا. فقــد نقــل هــذا الحــراك 
موازيــن القــوى إلــى داخــل المجتمعــات نفســها، بحيــث 
القطريــة  الــدول  داخــل  مســلّحة  جماعــات  نشــأت 
مســتندة إلــى عصبويــات إثنيــة أو مناطقيــة أو مذهبيــة 
أو طائفيــة. وكان واضحــاً أن احتــال العــراق فــي 
ــن التناقضــات المجتمعيــة والمناطقيــة  العــام 2003 دشَّ
والمذهبيــة التــي انتقلــت إلــى المحيــط اإلقليمــي وإلــى 
المجتمعــات األخــرى مــن خــال التأثيــر االنتشــاري، 
إذ تســري عــدوى األحــداث مــن خــال أجهــزة اإلعام 
البيئــة  فتتأّثــر  وغيرهــا  الشــخصية  االتصــاالت  أو 
المجــاورة للبيئــة األصليــة للظاهــرة بشــيء مماثــل فــي 

ــة1. ظــّل وجــود ظــروف مماثل
ــي دول  ــع ف ــي« وق ــع العرب ــّمي بـــ »الربي ــا ُس إن م

1 Harold R. Kerbo, Foreign Involvement in the Pre-
Conditionsof Political Violence: The World System and 
the Case of Chile, Jourmal of Conflict Resolution, vol 
22, no 3 )September, 1978( p. 365.

ت إلــى  اإلصــاح الجزئــي التــي تعّرضــت لضغــوط أدَّ
قــدٍر مــن االنفتــاح الليبرالــي مــن الناحيتيــن السياســية 
ــس،  ــكلة الاتجان ــا مش ــت لديه ــة »وتفاقم واالقتصادي
فلجــأت عمومــاً إلــى وســائل قســرية لفــرض هــذا 
عــن  الناتــج  التكامــل  عــن  فاســتعاضت  التجانــس 
ووســائل  القســري  بالدمــج  الطوعيــة،  المشــاركة 
الصهــر العنيــف )الوســائل العســكرية(«2، علــى نحــو 
مــا حــدث فــي اليمــن )حــرب 1994 وحــروب صعــدة 
الســت مثــاً(. فالنظــام الــذي كان ســائداً فــي هــذه 
ــس،  ــى حــل إشــكالية الاتجان ــة إل ــود البّت ــدول ال يق ال
ــدأ حكــم  ــه يقــوم فــي صيغتــه الكاســيكية علــى مب ألن
األغلبيــة، مــا يدفــع باألقليــات الديمغرافيــة لتصبــح 
أقليــات سياســية، فينشــأ اســتبداد األكثريــة اإلثنيــة 
 )Ethnocracy( الــذي يســّميه خــوان لينــز إثنوقراطيــة
هــذه  ت  أدَّ  .)Democracy( ديمقراطيــة  وليــس 
ــي،  ــام االنتخاب ــى التاعــب بالنظ ــًة إل ــل مضاف العوام
وضعــف تطــّور االقتصــاد الحديــث فــي هــذه البلــدان، 
وحصــر المشــاركة السياســية واالقتصاديــة فــي نخــب 
ــي  ــاً - ف ــاج االجتماعــي – حضــوراً وغياب ــر االندم ــار، »أث ــد الجب ــح عب 2  فال
)نيســان/إريل   398 العــدد  العربــي،  المســتقبل  ونتائجهــا«،  الثــورة  عمليــة 

ص106.  ،)2012

مــرَّ الوطــن العربــي خــال الســنوات الثــاث الماضيــة بالكثيــر مــن األحــداث المتســارعة التــي غّيــرت الكثيــر 
مــن المفاهيــم والــرؤى التقليديــة لشــعوب دول هــذه المنطقــة وشــبابها، بمــا فــي ذلــك اليمــن. وأجدنــي متحّفظــاً 
علــى إطــاق مصطلــح »ثــورة« أو »ربيــع عربــي« علــى مــا حــدث فــي اليمــن، وأميــل إلــى تســميته بالحركــة 
االحتجاجيــة؛ فمصطلــح الثــورة يعنــي: »تغييــر جماهيــري ســريع ومفاجــئ للبنــى السياســية واالجتماعيــة«، 
“وال توصــف الثــورة بأنهــا ثــورة إاّل حيــن تنجــح فــي إحــداث تغييــر شــامل وتكويــن شــكل مختلــف للحكــم أو 
تأليــف كيــان سياســي جديــد« بحســب حّنــا أرنــدت فــي كتابهــا »فــي الثــورة«. وهــو مــا لــم يحــدث فــي اليمــن 
ألن الطبقــة السياســية التــي حكمــت قبــل العــام2011 لمــّدة 33 عامــاً مــا زالــت هــي الطبقــة السياســية الحاكمــة 
ــي أن  ــن بالتال ــا يمك ــي؛ ف ــال السياســي أو االقتصــادي أو االجتماع ــي المج ــر ف ــدث أّي تغيي ــم يح ــا، ول إياه
نســّميه »ربيعــاً« فالربيــع ينحــو منحــًى إيجابيــاً، ومــا حــدث باليمــن أخــذ المنحــى الســلبي، وأّدى إلــى تفجــر 

الحــروب المناطقيــة والمذهبيــة واالجتماعيــة.
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ــي  ــات ف ــرة االحتجاج ــروز ظاه ــى ب ت إل ــّددة، أدَّ مح
ــن؟ ــي اليم ــاذا حــدث ف ــدان3. فم ــذه البل ه

بــدأت التظاهــرات فــي اليمــن علــى نطــاق واســع فــي 
11 فبرايــر )شــباط( 2011، وتطــّورت األحــداث إلــى 
انقســام الجيــش اليمنــي بيــن راغــب فــي ســقوط نظــام 
الرئيــس الســابق علــي عبــدهللا صالــح وبيــن مؤّيــد 
لبقائــه، ثــم إلــى تســوية سياســية )المبــادرة الخليجيــة( 
وقَّعــت عليهــا األطــراف السياســية معارضــة ومــواالة، 
وقضــت بعقــد مؤتمــر الحــوار الوطنــي الــذي نتــج عنه 
وثيقــة تعالــج األوضــاع اليمنيــة كافــة ووضــع دســتور 
ــات«  ــة الضمان ــى »وثيق ــل إل ــاد، والتوّص ــد للب جدي
التــي تنــّص علــى تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة، 
نــات الوطنيــة  وتشــكيل مجلــس الشــورى إلدخــال المكوِّ
لــة فــي الســلطة، وتشــكيل هيئــة وطنيــة  غيــر الممثَّ
الحــوار  مؤتمــر  تطبيــق مخرجــات  علــى  للرقابــة 

ــات. ــا مــن الضمان ــي وغيره الوطن
لكــن اليمــن ظــّل يعانــي مــن تدهــور هــذه األوضــاع، 
ــة  ــة الهائل ــة واإلقليمي ــى الرغــم مــن الجهــود الدولي عل
ــة  ــة نتيج ــه الصعب ــن أوضاع ــاله م ــت النتش ــي ُبِذل الت
التــي  واالجتماعيــة  السياســية  المعادلــة  اختــال 
ــة  ــوى االجتماعي ــوازن الق ــال ت ــائدة، واخت ــت س كان
والعســكرية الــذي لــم يســاعد علــى حســم األمــور بيــن 
طرفــْي »االنقســام المتكافــئ« والــذي ُســّمي بـــ »ثــورة 
ــن(  ــة أنصــار هللا )أي الحوثّيي ــا حرك ــباب«، وهم الش
ــع اليمنــي لإلصــاح )حركــة اإلخــوان  وحــزب التجّم
المســلمين فــي اليمــن( وانتقــال حركــة الحوثّييــن مــن 

ــب صنعــاء. ــى قل صعــدة إل
انتهــى مــا ُســّمي »بالثــورة الشــعبية فــي اليمــن« 
بتســوية سياســية بيــن قــوى الســلطة وقــوى المعارضــة 
التقليديــة، والتوقيــع علــى المبــادرة الخليجيــة. فكانــت 
ــي  ــة ف ــة الحاكم ــوى التقليدي ــتمرار الق ــك اس ــة ذل نتيج
التأثيــر السياســي )قــوى عســكرية نافــذة كعلــي محســن 
ــد  ــد المجي ــلفية كعب ــة س ــوى ديني ــه، ق ــر وحلفائ األحم
ــعبي  ــر الش ــزب المؤتم ــية كح ــوى سياس ــي، ق الزندان
العــام برئاســة علــي عبــد هللا صالــح الرئيــس الســابق، 
قــوى قبلّيــة كأوالد الشــيخ عبــدهللا بــن حســين األحمــر 

ــة حاشــد(.  ــم قبيل زعي
كّل هــذه التأثيــرات والتداخــات وعــدم الوضــوح  دفــع 
ــادي  ــور ه ــه منص ــد رب ــي عب ــي الحال ــس اليمن الرئي
إلــى االنتقائيــة فــي تنفيــذ اتفــاق نقــل الســلطة )المبــادرة 

3  المرجع نفسه، ص110.

ــاح وحلفائــه  ــع اإلص الخليجيــة(، فانحــاز إلــى تجمُّ
ضــّد الرئيــس الســابق وحــزب المؤتمــر الشــعبي العــام 
ــظ  ــه. وُياَح ــت نفس ــي الوق ــام ف ــه الع ــو أمين ــذي ه ال
ــات واإلجــراءات  ــرارات والتعيين ــك مــن خــال الق ذل
التــي يقــوم بهــا الرئيــس الحالــي، وبخاصــة التغييــرات 
ممثليــن  وزراء  أقصــت  التــي  األخيــرة  الوزاريــة 
العــام، وأدخلــت وزراء  الشــعبي  المؤتمــر  لحــزب 
محســوبين علــى تجّمــع اإلصــاح أو قريبيــن مــن 

ــي4. ــس الحال الرئي
ــي  ــع المعيش ــة الوض ــه صعوب ــك كلّ ــى ذل ــاف إل يض
التحتيــة  والبنيــة  الخدمــات  وتدهــور  واالقتصــادي 
والمعانــاة الشــعبية فــي توفيــر المــواد الضروريــة 
للعيــش، واحتمــال عجــز الدولــة عــن دفــع المســتحّقات 

ــا. ــة عليه المترتب

اليمن عشية الربيع العربي

األوضاع االقتصادية
باألزمــات  االقتصاديــة  اليمــن  أوضــاع  تمّيــزت 
المتاحقــة، فميزانيــة الدولــة اليمنّيــة تــرزح تحــت 
ــام 2011 أثرهــا  ــد تركــت أزمــة الع ضغــط شــديد. فق
إجمالــي  هبــوط  إلــى  أّدت  حيــث  االقتصــاد  علــى 
ــة  ــا أن خدم ــاوز12 %5، كم ــا يتج ــي بم ــج المحلّ النات
مرّتبــات القطــاع العــام تصــل إلــى 11 % مــن إجمالــي 
الميزانيــة العامــة للدولــة6، ووصلــت نســبة العجــز 
ــى  ــي إل ــي اإلجمال ــج المحلّ ــى النات ــي إل ــدي الصاف النق
8,29 % فــي العــام 2014 7. ويصــف صنــدوق البنــك 
ــه وضــع  ــن بأن ــي اليم ــي الوضــع االقتصــادي ف الدول
هــّش، وأن هنــاك تحديــات اقتصاديــة جســيمة تواجهــه، 
حيــث وصــل نصيــب الفــرد مــن الناتــج اإلجمالــي إلــى 

ــراء  ــأن إج ــنة 2014 بش ــم )95( لس ــة رق ــة اليمني ــس الجمهوري ــرار رئي 4  ق
ــو2014(. ــي )11 يوني ــاق الوطن ــة الوف ــي حكوم ــات ف تعدي

ــيؤّدي  ــام س ــاق الع ــة اإلنف ــادة هيكل ــن: إع ــي، اليم ــد الدول ــدوق النق 5 نشــرة صن
لخلــق الوظائــف ومكافحــة الفقــر )صنــدوق النقــد الدولــي،2013( ، ص1. متــاح 
http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/ موقــع:  علــى 

.   survey/so/2013/car073013aa.pdf

ــام 2013  ــة لع ــادة الرابع ــم )291\13(، »مشــاورات الم ــي رق ــان صحاف 6 بي
متــاح  2013( ، ص2،  الدولــي،  النقــد  )واشــنطن: صنــدوق  اليمــن«  مــع 
http://www.imf.org/external/arabic/np/sec/ موقــع:  علــى 

.  pr/2013/pr13291a.pdf

ــدي ومصــادر  ــرات العجــز النق ــة، جــدول )خاصــة تقدي ــة اليمني 7 وزارة المالي
http://www. :التمويــل للســنة الماليــة 2014( ص1، متــاح علــى موقــع

.   mof.gov.ye/budget.html
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فقــط8. 1367 دوالراً 
الــذي يســتثني  التضّخــم األساســي  كمــا أن معــدل 
ــغ،  ــة، التب ــواد الغذائي ــة )الم ــات المتقلّب ــعار المنتج أس
)آذار(  مــارس  فــي   % 10.9 إلــى  القــات( وصــل 
ــة  ــس واألحذي ــعار الماب ــم أس ــل تضّخ 2014، ووص

إلــى 37.6 % فــي الشــهر نفســه9.
كّل هــذه األرقــام تعكــس الوضــع االقتصــادي الصعــب 
الــذي تعيشــه اليمــن، والتــي تأّزمــت بســببها األوضــاع 
2011 حــدث  السياســية واالجتماعيــة. فمنــذ أزمــة 
انفــات أمنــي أّدى إلــى تفــّكك األوضــاع األمنيــة 
قبائــل  بعــض  فقامــت  الســيطرة.  عــن  وخروجهــا 
محافظــة مــأرب بتفجيــر أنابيــب النفــط والغــاز وتفجير 
بالطاقــة  العاصمــة  د  تــزوِّ التــي  الكهربــاء  أبــراج 
الكهربائيــة، كمــا قــام عــدد مــن قبائــل طــوق صنعــاء 
ــع وصــول إمــدادات  ــي الطــرق لمن ــة ف بتقّطعــات قبلي
الغــاز المنزلــي والبنزيــن ومــادة الديــزل. كّل هــذه 
األمــور أّدت إلــى حرمــان الخزينــة العامــة للدولــة 
مــن واردات مهّمــة لميزانيتهــا، حيــث يمّثــل النفــط مــا 

ــة10. ــة الدول ــن ميزاني ــبته 75 % م نس
خــال األعــوام الثاثــة الماضيــة ارتفعــت نســبة الفقــر 
ــوع  ــي مجم ــن إجمال ــى 54.5 % م ــت إل حتــى وصل
ــة  ــدل البطال ــز مع ــة، وقف ــبة هائل ــي نس ــّكان، وه الس
ــن  ــى 60 % و 54 % بي ــى وصــل إل ــن الشــباب حت بي
النســاء علــى اعتبــار أن العمــل الزراعــي الــذي تقــوم 

ــه المــرأة عمــل منتــج11. ب
كانــت ممارســات الســلطة الحاكمــة بعــد أحــداث 2011 
هــي مــا فاقــم األوضــاع االقتصاديــة عبــر التوظيفــات 
ــي  ــدد ف ــن الج ــن المجّندي ــرات اآلالف م ــة لعش الهائل
ــد مــن  المؤّسســتين العســكرية واألمنيــة وإدخــال العدي
الكــوادر الحزبيــة فــي مناصــب عليــا فــي الدولــة مــن 
دون أن يكونــوا فــي الســلك الوظيفــي. هذه الممارســات 
ــى  ــا أّدى إل ــة مّم ــى الموازن ــل عل تســبَّبت بضغــٍط هائ
عجــٍز فــي الموازنــة وصــل إلــى 24 % العــام 2014، 
ــت  ــي ووصل ــن العــام الداخل كمــا تفاقمــت مشــكلة الدي
إلــى نســبة 120 % فــي نهايــة 2013 وهــي نســبة 

8  بيان صحافي رقم )291\13(، المرجع السابق.

http://www.albaath-as-party.org/articles. علــى:  متــاح   9
.php?id=392

10 وزارة الماليــة، البيــان المالــي لمشــاريع الموازنــات العامــة )صنعــاء: وزارة 
الماليــة، 2014(، ص6، متــاح علــى: 

http://www.mof.gov.ye

.http://www.cnbcarabia.com/?p=159956 :11 متاح على

تتجــاوز الحــّد اآلمــن12.
ــت  ــات، تراجع ــباب والتراكم ــذه األس ــكّل ه ــة ل ونتيج
جــودة الخدمــات فــي مجــال الصّحــة والكهربــاء والمياه 
والتعليــم ومناحــي الحيــاة كافــة، كمــا أّدت إلــى انهيــار 
البنيــة األساســية، إمــا نتيجــة عــدم وجــود ميزانيــة 
تشــغيلية للحفــاظ علــى مــا هــو قائــم منهــا، وإمــا 
نتيجــة الصراعــات المســلّحة بيــن الجماعــات المختلفــة 
التــي أّدت إلــى تدميــر جــزء كبيــر مــن البنيــة التحتيــة 
كالطــرق والمــدارس والجامعــات ومحّطــات الكهربــاء 

ــا.   ــع وغيره ــاه والمصان والمي
لقــد أدرك كثيــر مــن دارســي الشــرق األوســط أن 
تســّبب  كانــت  النيوليبراليــة  االقتصاديــة  البرامــج 
ــل  ــن القلي ــة، لك ــات العربي ــية للحكوم ــكات سياس مش
ــض  ــة تعري ــج لجه ــك البرام ــب تل ــن بعواق ــم تكّه منه
ــر  ــي تقدي ــون ف ــغ األكاديمي ــزاز، وبال ــة لاهت األنظم
عــن  الناجــم  االقتصــادي  للنمــّو  التحســيني  األثــر 
اإلصاحــات والنفــوذ السياســي لهــؤالء الذين اســتفادوا 
مــن مثــل هــذه السياســات، وفــي النتيجــة بّخســوا مــن 
قــدر االســتياء الشــعبي مــن الفســاد والخصخصــة التــي 

صاحبــت اإلصاحــات برفــق13.

األوضاع السياسية
الخليــج  دول  قامــت  )نيســان(2011  إبريــل   3 فــي 
ــي  ــة«14 ف ــادرة الخليجي ــمِّي بـــ »المب ــا ُس ــاق م بإط
ــت علــى  محاولــة منهــا لحــّل األزمــة اليمنّيــة، نصَّ
المعارضــة  بتكليــف  الجمهوريــة  رئيــس  يقــوم  أن 
بتشــكيل حكومــة وفــاق وطنــي بنســبة 50 فــي المائــة 
ل الحكومــة خــال مــّدة ال  لــكّل طــرف، علــى أن ُتشــكَّ
ــى  ــف، وعل ــخ التكلي ــام مــن تاري ــى ســبعة أي ــد عل تزي
أن تبــدأ هــذه الحكومــة بتوفيــر األجــواء المناســبة 
لتحقيــق الوفــاق الوطنــي وإزالــة عناصــر التوّتــر 
سياســياً وأمنيــاً. ثــم يعمــد مجلــس النــواب، بمــا فيــه من 
ــدء  ــى الب ــرور شــهر عل ــد م ــواالة ومعارضــة، وبع م
بتنفيــذ االتفــاق، إلــى ســّن قوانيــن تمنــح الحصانــة ضــّد 
الماحقــة القانونيــة والقضائيــة للرئيــس ولَمــن عملــوا 

12  وزارة الماليــة، البيــان المالــي لمشــاريع الموازنــات العامــة، المرجــع 
ص8. الســابق، 

ــط  ــرق األوس ــات الش ــت دراس ــاذا أغفل ــث، »لم ــوز الثال ــوري غ 13 ف. غريغ
ــي،  ــتبدادية«، المســتقبل العرب ــة االس ــتقرار األنظم ــة اس ــي؟ خراف ــع العرب الربي

العــدد 392 )تشــرين األول/أكتوبــر2011(، ص152.

http://www. :14 المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، متاح على
. almotamar.net/news/95152.htm 
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معــه خــال فتــرة حكمــه. ثــم يقــّدم رئيــس الجمهوريــة 
اســتقالته إلــى مجلــس النــواب ويصبــح نائــب الرئيــس 
هــو الرئيــس الشــرعي باإلنابــة بعــد مصادقــة مجلــس 
النــواب علــى االســتقالة. ثــم يدعــو هــذا الرئيــس إلــى 
انتخابــات رئاســية فــي غضــون 60 يومــاً بموجــب 
الدســتور. ويشــّكل الرئيــس الجديــد المنتَخــب بعــد ذلــك 
لجنــة دســتورية لإلشــراف علــى إعــداد دســتور جديــد 
ــز الدســتور  ــإذا أُجي ــى اســتفتاء شــعبي، ف ُيعــَرض عل
النتخابــات  زمنــي  جــدول  وضــع  يتــّم  باالســتفتاء 
برلمانيــة جديــدة، ويكلّــف الرئيــس الحــزب الفائــز 
ــى  ــة. عل ــر عــدد مــن األصــوات تشــكيل الحكوم بأكب
أن تكــون دول مجلــس التعاون والواليــات المتحــدة 
تنفيــذ  علــى  األوروبي شــهوداً  األميركية واالتحــاد 

ــاق. ــذا االتف ه
لكــّن هــذه المبــادرة لــم توّقــع إالّ فــي 
23 نوفمبــر )تشــرين الثانــي( 2011 
الرئاســة  دار  جامــع  حادثــة  بعــد 
وبعدمــا تّم وضــع آليــة تنفيذية مزمنة 
إاّل أن معظــم األطــراف  لبنودهــا. 
تعاملــت مــع هــذه المبــادرة بانتقائيــة 
ــَذ منهــا مــا يتناســب مــع  شــديدة، وُنفِّ
مصالحهــا، مــن دون النظــر إلــى 
عواقــب هــذه االنتقائيــة فــي المشــهد 
ــاً،  ــماالً وجنوب ــي، ش ــي اليمن السياس
مــا تســّبب فــي انفجــار الصــراع 
المســلّح فــي معظــم أجــزاء اليمــن؛ فعنــد تشــكيل 
ــاركة  ــوى المش ــن الق ــزل ع ــر بمع ــّم األم ــة ت الحكوم
بفعاليــة فــي الحــراك الشــعبي شــماالً وجنوبــاً كحركــة 
أنصــار هللا الحوثييــن والحــراك الجنوبــي المنــادي بفــّك 
االرتبــاط عــن دولــة الوحــدة فقامــت القــوى السياســية 
التقليديــة، ومنهــا الحــزب الحاكــم »المؤتمــر الشــعبي 
العــام«، وأحــزاب المعارضــة »اللقــاء المشــترك تحت 
قيــادة التجمــع اليمنــي لإلصــاح« بتقاســم الســلطة 
والحكومــة وهــي األطــراف نفســها التــي كانــت تحكــم 
ــي  ــول وهامش ــل خج ــع تمثي ــاً م ــذ 33 عام ــن من اليم
لبعــض أطــراف اللقــاء المشــترك )الحــزب االشــتراكي 
اليمنــي، التنظيــم الوحــدوي الشــعبي الناصــري، حــزب 
ــث  ــي الديمقراطــي(، حي ــث العرب ــزب البع ــّق، ح الح
ــاح،  ــر واإلص ــيان، المؤتم ــان األساس ــيطر الحزب س
والعســكرية.  األساســية  المناصــب  معظــم  علــى 
ــات  ــرت االنتخاب ــباط( 2012 ج ــر )ش ــي 21 فبراي وف

الرئاســية كمــا هــو مقــّرر فــي المبــادرة الخليجيــة 
بمرّشــح توافقــي وحيــد هــو الرئيــس الحالــي عبــد ربــه 
ــة  ــس الجمهوري ــاً لرئي ــذي كان نائب منصــور هــادي ال

ــح. ــد هللا صال ــي عب ــابق عل الس
كانــت المبــادرة الخليجيــة هــي َمــن يعطــي المشــروعية 
ــة  ــلطات الحاكم ــية15 للس ــرعية السياس ــة والش القانوني
ــت علــى أن »يحــّل  فــي اليمــن منــذ توقيعهــا حيــث نصَّ
تنفيذهــا  وآليــة  الخليجيــة  المبــادرة  علــى  االتفــاق 
محــلَّ أّي ترتيبــات دســتورية أو قانونيــة قائمــة وال 
يجــوز الطعــن فيهمــا أمــام مؤّسســات الدولــة«. وكان 
ــوة  ــّم الدع ــادرة أن تت ــود المب ــق بن ــرض وف ــن المفت م
ــباط(  ــر )ش ــي 21 فبراي ــدة ف ــية جدي ــات رئاس النتخاب

.2014
الفرقــاء  وتوّصــل  الوطنــي  الحــوار  مؤتمــر  ُعقــد 
ــة  ــاق يعطــي المشــروعية القانوني ــى اتف السياســيون إل
والشــرعية السياســية لســلطات الرئيــس االنتقالــي، 
ــّص  ــاً وفــق مــا تن ــه عامــاً إضافي ــد ل ــّم التمدي بحيــث ت
عليــه وثيقــة الضمانــات بيــن القــوى السياســية الموقَّعــة 
بتاريــخ 23 يناير)كانــون الثانــي( 2014، علــى أن 
ــة  ــراكة الوطني ــن الش ــا يضم ــة بم ــر الحكوم ــّم تغيي يت
ــى المســتوى  ــد عل ــم يحــدث أّي جدي ــاءة. لكــن ل والكف
السياســي، بعــد مضــي مــا يقــارب 7 أشــهر علــى 
انتهــاء أعمــال مؤتمــر الحــوار الوطنــي، ولــم يتــّم تنفيذ 
أّي مــن مخرجاتــه، علــى الرغــم مــن االتفاقــات التــي 
ــال  ــات خ ــض المخرج ــذ بع ــى تنفي ــّص عل ــت تن كان

ــر. ــال المؤتم ــاء أعم ــن انته ــهر م ش

األوضاع االجتماعية 
تدهــورت األوضــاع االجتماعيــة بشــكل كبيــر فوصلــت 
نســبة الفقــر إلــى مســتويات مخيفــة وتدهــورت العمليــة 
ب مــن التعليــم، بحســب  التعليميــة فبلغــت نســبة التســرُّ
وزيــر التربيــة والتعليــم، 55 % )نســبة تســّرب اإلنــاث 
74 % ونســبة تســّرب الذكور 36 %(، كما بلغت نســبة 
األّميــة 48 %16. القــّوة الرئيســة المحّركــة لاحتجاجــات 
ــن  ــرة م ــبة كبي ــل نس ــذي يمّث ــباب ال ــي الش ــعبية ه الش
ــة  ن ــة المكوَّ ــة االجتماعي ــك الفئ ــي تل ــكان وه ــدد الس ع

15 الشرعية فكرة أو معتقد تتعلّق بأساس السلطة وكيفية ممارستها وبالتالي 
فهي مفهوم سياسي، أّما المشروعية فهي مفهوم قانوني، حسنين توفيق إبراهيم، 

ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية )بيروت:مركز دراسات الوحدة 
العربية،1999(، ص50.

16  صحيفــة الجمهوريــة الرســمية، )األحــد 24 يونيو/حزيــران 2012(، متــاح 
.www.algomhoriah.net على: 

كشف »الربيع 
العربي« أن قلق 

دول مجلس التعاون 
الخليجي تجاه إيران 
هو الثابت الوحيد في 
التفكير االستراتيجي 

واألمني الخليجي
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مــن طــاب الجامعــات والعاطليــن عــن العمــل بســبب 
البطالــة المرتفعــة، مــا أّدى إلــى تعاظــم اإلحســاس 
بالظلــم االجتماعــي الناجــم عــن حالــة الفســاد واســتئثار 
حفنــة قليلــة مــن المســتفيدين مــن النظــام بجــزء مهــّم من 

االقتصــاد الوطنــي فــي القطاعــات المنتجــة كافــة17.
ــي اليمــن صراعــات  ــذا الوضــع وقعــت ف ــي ظــّل ه ف
عســكرية وقبليــة ومذهبيــة؛ ففــي وقــٍت كانــت فيــه قــوى 
الحــراك الشــعبي وقــوى الســلطة تعقــد مؤتمــر الحــوار 
الوطنــي فــي فنــدق »موفمبيــك« )Movenpick( كانــت 
ــري علــى أشــّدها، حيــث  ــكرية تج الصراعــات العس
فُــِرَض حصــاٌر خانــق علــى محافظــة صعــدة، المعقــل 
الرئيــس ألنصــار هللا الحوثييــن، مــن جميــع االتجاهات: 
حــرض مــن الغــرب، وكتــاف مــن الشــرق، وخمــر مــن 
الجنــوب، وأرحــب وغيرهــا مــن المناطــق، بمشــاركة 
قــوى ســلفية، وقــوى عســكرية، وقــوى قبليــة بزعامــة 
حســين بــن عبــد هللا األحمــر، األخ الشــقيق لشــيخ 
ــد هللا األحمــر.  ــن عب مشــائخ حاشــد، الشــيخ صــادق ب
إالّ أن الحوثييــن اســتطاعوا كســر الحصــار مــن جميــع 
ــايخ  ــر دار مش ــى عق ــارك إل ــوا المع ــات، ونقل االتجاه
ــران واجتاحــوا  ــل محافظــة عم ــوا كام حاشــد، واقتحم
منــازل أوالد الشــيخ عبــد هللا األحمــر وأخرجوهــم 
مــن المنطقــة، وســيطروا علــى منطقــة كتــاف )المركــز 
ــروا دار  الرئيــس للســلفيين فــي شــمال اليمــن( وفجَّ
ــن،  ــي اليم ــلفية ف ــيخ الس ــوا ش ــا، وأخرج ــث فيه الحدي
الشــيخ يحيــى الحجــوري مــن منطقــة دماج فــي محافظة 
صعــدة، ونقلــوه إلــى صنعــاء، حيــث أصبحــت الحركــة 
الحوثيــة علــى تمــاس مباشــر مــع عاصمــة البــاد. 
ــوب  ــي الجن ــع صــراع عســكري محــدود ف ــا وق ومثلم
ــي الســلمي  ــي الحــراك الجنوب ــوب مســلّحة، ف ــن جي بي
المنــادي بفــّك االرتبــاط عــن دولــة الوحــدة والعــودة إلــى 
مــا قبــل 1990، واســتعادة دولــة الجنــوب وبعــض ألويــة 
الجيــش المنتشــرة بالجنــوب، وقعــت أيضــاً صراعــات 

مســلّحة ذات طابــع قبلــي شــمال ووســط اليمــن.
ويفّســر ذلــك بــأن الاتجانــس الوطنــي بعناصــره: 
ــة  ــق أو ُيبطــئ عملي ــي ُيعي ــي والقبل ــي والمناطق المذهب
ــال  ــن مث ــي )واليم ــي دول اإلصــاح الجزئ ــال ف االنتق
علــى ذلــك( التــي تفتقــد ُبْعــَد الاتجانــس اإلثنــي ولكّنهــا 
تســتعيض عنــه بعمــق االنقســام الجهــوّي »شــمال ـ 

 17توفيق المديني، »ربيع الثورات الديمقراطية العربية«، المستقبل العربي، 
العدد 386 )نيسان/إبريل 2011(، ص118.

جنــوب« واالنقســام المذهبــي والتشــّظي القبلــي18، فهــذا 
الاتجانــس أّدى إلــى تعاظــم الميــل إلــى قــوى التماســك 
ــاق  ــن، وأع ــي اليم ــة  ف ــة والمناطقي ــة والمذهبي القرابي
تهــا، كونهــا لــم تقــم علــى أســس  العمليــة السياســية برمَّ

ــع. ــة مــن الجمي ــة مقبول ــة اجتماعي ــة وعدال وطني
خريطة محافظة صعدة 19

»الربيع« اليمني

األسباب غير المباشرة
وكان   1990 العــام  فــي  اليمنيــة  الوحــدة  تحّققــت 
الشــعب، والقــوى والنخــب السياســية كافــة، يأمــل 
وبالفعــل  ملموســاً.  تّحســناً  األوضــاع  تشــهد  بــأن 
لمــس اليمنّيــون بعــض التحّســن فــي الواقــع السياســي 
وشــعروا بنســائم الحريــة تهــبُّ عليهــم، فتأّسســت 
األحــزاب ومنّظمــات المجتمــع المدنــي، وانتشــرت 
 ،1993 العــام  حتــى  واألهليــة  الحزبيــة  الصحــف 
ــي ظــّل  ــة ف ــات برلماني ــث شــهد اليمــن أّول انتخاب حي
دولــة الوحــدة، اســتطاع فيهــا المؤتمــر الشــعبي العــام، 
ــع  الحــزب الحاكــم فــي شــمال اليمــن ســابقاً، وتجمُّ
ــى  ــر، الحصــول عل ــف حــزب المؤتم اإلصــاح، حلي
الحــزب  ثالثــاً  وحــلَّ  البرلمانيــة.  المقاعــد  أغلــب 
فــي جنــوب  الحاكــم  الحــزب  اليمنــي،  االشــتراكي 
ــى النظــام  ــك إل ــي ذل اليمــن ســابقاً. ويرجــع الســبب ف
االنتخابــي القائــم علــى الدوائــر الفرديــة وعــدم تناســب 
ســّكان اليمــن شــماالً وجنوبــاً. )فســّكان الشــمال يمّثلــون 
ــة أضعــاف ســّكان الجنــوب( كمــا يرجــع الســبب  ثاث
ــوب(  ــة )شــمال وجن ــرات المناطقي ــى اســتخدام النع إل

18  فالح عبدالجبار، المرجع السابق، ص112.

  19المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء، كتاب اإلحصاء السنوي 2013، 
http://www.cso-yemen. :نشر في )22 يوليو 2014( متاح على

.org/content.php?lng=arabic&id=661

»ربـيع الـيمن«: دفع الناس 
نحو كيانات ما قبل الدولة
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ــة )اإللحــاد واالشــتراكية وخطرهمــا(  ــاوى الديني والفت
ــنة  ــِض س ــم تم ــات. فل ــذه االنتخاب ــم ه ــل حس ــن أج م
علــى هــذه االنتخابــات حّتــى تدهــورت األوضــاع نحــو 
صــراع مســلّح بيــن الحــزب االشــتراكي، بوصفــه 
ممثــاً لجنــوب اليمــن، فــي اتفاقيــة الوحــدة، والمؤتمــر 
ْين  ــيَّ ــن الرئيس ــع اإلصــاح، أي الحزبي ــعبي وتجمُّ الش
فــي شــمال اليمــن. وانتهــى الصــراع المســلّح لمصلحــة 

ــمال. الش
بعــد هــذه الحــرب، ُرفضــت أّي مصالحــة وطنيــة، 
ــوب،  ــي الجن ــعة ف ــى أراٍض شاس ــتياء عل ــمَّ االس وت
لمــا فيــه مصلحــة مراكــز النفــوذ العســكرية والقبليــة، 
مؤّسســات  كّل  دمــج  وتــّم  الشــمالي،  المــال  ورأس 
ــمال،  ــي الش ــا ف ــا بنظيراته ــة وإلحاقه ــة الجنوبي الدول
ــن  ــراد م ــوب بأف ــي الجن ــة ف ــة الوظيفي ــتبدال البني واس
الشــمال، بــل وإخــراج العناصــر الجنوبيــة المحســوبة 
علــى الحــزب االشــتراكي اليمنــي مــن مؤّسســات 
الدولــة العســكرية واألمنيــة والمدنيــة كافــة، بمــن فيهــم 
محافظــو المحافظــات الجنوبيــة الذيــن كانــوا كلّهــم مــن 
ــي  ــة ف ــت المناصــب العســكرية واألمني الشــمال. وكان
ــى الشــماليين، وشــرعت الحكومــة  معظمهــا تذهــب إل
بنــزع ســاح الجيــش الجنوبــي20. كمــا تــّم خفــض 
ــواب، مــن  ــس الن ــي مجل ــي ف ــل الجنوب مســتوى التمثي
46 % ـ وهــي النســبة التــي حصــل عليهــا الجنوبيــون، 
فــي أّول مجلــس نيابــي انُتِخــب بعــد اتفاقيــة الوحــدة ـ 
إلــى 19 % فــي مجلــس انتخابــات العــام 2003، بنســبة 
ــك  ــّم كذل ــى 59 %21. وت ــت إل ــش وصل إقصــاٍء وتهمي
إضعــاف المجتمــع المدنــي وتهميشــه، ليحــلَّ محلّــه 
س  المجتمــع القبلــي والعشــائري والمناطقــي، وتكــرَّ
ــأّي  ــَظ ب ــم تح ــي ل ــة الت ــة الوطني ــاب الهوي ــى حس عل
ــة  ــة أو الثقافي ــج التعليمي ــي البرام ــا، ف ــد لتعزيزه جه

أو السياســية.

األسباب المباشرة
علــى الصعيــد االقتصــادي، ارتفــع ســعر الصــرف 
ليبلــغ ضعَفــْي مــا كان عليــه ســابقاً، حيــث وصــل 
ســعر صــرف الــدوالر األميركــي إلــى 12 ريــاالً يمنيــاً 
ــى  ــة حت ــنوات قليل ــز خــال س ــام 1990، وقف ــي الع ف

20  نقطــة االنهيــار؟ قضيــة اليمــن الجنوبــي، تقريــر الشــرق األوســط رقــم 114 
)مجموعــة األزمــات الدوليــة: 20 تشــرين األول/ أكتوبــر 2011 (، ص6 .

ــف  ــر موق ــن«، تقدي ــي اليم ــال ف ــدة و االنفص ــتمرار الوح ــاالت اس 21  »احتم
)الدوحــة: المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات ،2011(، ص3.

ــف  ــا ضاع ــام 1995 22، مّم ــي الع ــاالً ف ــغ 140 ري بل
ــال  ــي. خ ــع اليمن ــى المجتم ــة عل ــاء االقتصادي األعب
َي »بمجلــس التنســيق  الفتــرة نفســها، نشــأ مــا ُســمِّ
ــذي شــّكله الحــزب  ــى ألحــزاب المعارضــة« ال األعل
ــة،  ــع بعــض األحــزاب الضعيف ــي م ــتراكي اليمن االش
كاتحــاد القــوى الشــعبية، وحــزب الحــّق، والحــزب 

ــث. ــزب البع ــري، وح الناص
فــي ذلــك الحيــن، شــعر النظــام، برئاســة علــي عبــد هللا 
صالــح، بقــّوة وضعــه السياســي، فبــدأ بإلغــاء شــركاء 
حربــه فــي العــام 1994، فأخــرج التجّمــع اليمنــي 
ــي  ــات 1997 الت ــد انتخاب ــلطة، بع ــن الس لإلصــاح م
ــوق  ــا المؤتمــر مقاعــد البرلمــان بنســبة تف اكتســح فيه
ــن  ــع م ــاع التجمُّ ــج ألتب ــاٍء ممنه ــام بإقص ــن، وق الثلثي
أجهــزة الحكــم أو اســتمالة العناصــر الفاعلــة للدخــول 

ــي حــزب المؤتمــر. ف
بعــد حــرب 1994 وانهيــار التــوازن السياســي وهيمنــة 
ــد الســلطة، أنشــأت أحــزاب  ــى مقالي طــرف واحــد عل
ــس  ــم مجل ــي للمعارضــة، ث ــل الوطن المعارضــة التكت
ــع اإلصــاح مــن  التنســيق األعلــى. وعنــد خــروج تجمُّ
الســلطة التحــق بمجلــس التنســيق األعلــى الــذي تحــّول 
اســمه، فــي العــام 2003، إلــى »اللقــاء المشــترك« فــي 
محاولــٍة للحــدِّ مــن نفــوذ ســلطة الرئيــس الســابق علــي 

عبــد هللا صالــح23.
ســت  ــل كرَّ ــد، ب ــام 2003 بجدي ــات الع ــأِت انتخاب ــم ت ل
الوضــع القائــم، وعــّززت ثقــة النظــام بنفســه، فحــاول 
إلغــاء حلفائــه العســكريين والقبلييــن، لمــا فيــه مصلحــة 
ــي  ــدة أنشــأها بنفســه: الشــيخ عل ــات جدي ــوى وتحالف ق
حميــد جليــدان فــي مقابــل الشــيخ عبــد هللا األحمــر، فــي 
الجانــب القبلــي؛ وابنــه أحمــد علــي عبــد هللا صالــح فــي 
مقابــل علــي محســن األحمــر، فــي الجانــب العســكري.
كانــت حــروب صعــدة الســّتة هــي الوســيلة التــي مــن 
خالهــا أراد علــي عبــد هللا صالــح إضعــاف خصومــه 
العســكريين والقبلييــن علــى حــّد ســواء؛ فوجــد فــي 
دعــوة حســين بــدر الدين الحوثــي، زعيم حركــة أنصار 
هللا، والتــي هــي فــي منطقــة تقــع تحــت نفــوذ المنطقــة 
العســكرية   الشــمالية الغربيــة فــي محافظــة صعــدة، 
فرصــًة إلخــراج قــّوات الفرقــة األولــى المدّرعــة مــن 

22  متــاح علــى: www.ar.wikipedia.org، يبلــغ ســعر الصــرف حاليــاً 
)215 ريــاالً( مقابــل الــدوالر.

23 محمــد عبــد الملــك المتــوكل، »اآلفــاق الوطنيــة فــي الثــورة اليمنيــة«، 
ص156.  ،)2012 )أيار/مايــو   399 العــدد  العربــي،  المســتقبل 
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العاصمــة صنعــاء، التــي هــي تحــت قيــادة علي محســن 
األحمــر، وزّجهــا فــي الحــرب مــع الحوثييــن؛ وهــو فــّخ 
وقــع فيــه اللــواء محســن ألســباب اجتماعيــة ودينيــة24، 
فهــو معــروٌف بميولــه الســلفية25 فــي حيــن أن حســين 
بــدر الديــن الحوثــي يعتنــق المذهــب الزيــدي. كمــا أن 
ــد  ــة حاش ــى قبيل ــوٌب عل ــر محس ــن األحم ــواء محس الل
التــي تمســك بزمــام الســلطة فــي اليمــن، بينمــا الحركــة 
القبيلــة  الحوثيــة تنشــط فــي مناطــق بكيــل، وهــي 
ــم  ــا الشــعور بالظل ــي ال يفارقه ــن الت ــي اليم ــرى ف الكب

والقهــر واإلقصــاء عــن الســلطة.
فــي منطقــة ال  لــم يكــن ليتوّقــع أحــٌد أن صراعــاً 
تتجــاوز مســاحتها كيلومتــراً مرّبعــاً واحــداً )هــي قريــة 
ــّد ليشــمل أربــع محافظــات يمنيــة،  مــران( ســوف يمت
علــى امتــداد ســت ســنوات. تســّببت هــذه الحــرب 
فــي تمــّزق النســيج االجتماعــي والقبلــي، وخلقــت 
شــروخاً عميقــة فــي نســيج الوطــن، حيــث كانــت 
تخــاض الحــرب تحــت مســميات طائفيــة )هاشــمية 
وقبليــة( ودينيــة )شــيعة وســّنة( وسياســية )دفــاع عــن 
الجمهوريــة ضــّد عمــاء إيــران أدعيــاء اإلمامــة( 26. 
فلــم يــأِت العــام 2009، موعــد االنتخابــات البرلمانيــة، 
حتــى كانــت األجــواء مشــحونة بالقابليــة لانفجــار فــي 
أّي وقــت، يغّذيــه مــن جهــة أخــرى الحــراك الجنوبــي 
بالمظاهــرات شــبه اليوميــة منــذ العــام 2007 27، كمــا 
أن الحركــة الحوثيــة، مــن جهــة ثالثــة، اســتطاعت 
مــدَّ نفوذهــا، وهــي قــادرة علــى منــع االنتخابــات فــي 
مناطــق نفوذهــا، ومــن جهــة رابعــة رفضــت أحــزاب 
بشــروط  إالّ  االنتخابــات  إجــراء  المشــترك  اللقــاء 
رفضتهــا الســلطات الحاكمــة. فلــم يكــن هنــاك منــاٌص 
مــن تمديــد فتــرة مجلــس النــّواب القائــم لحيــن الوصول 

ــات. ــاق سياســي إلجــراء االنتخاب ــى اتف إل

الحركة االحتجاجية 
ــتيعاب  ــي اس ــام االقتصــادي/ السياس ــتِطع النظ ــم يس ل

24  أحمــد علــي األحصــب، مــا الــذي يجعــل األمــر مختلفــاً فــي ربيــع اليمــن؟ 
ــي لألبحــاث ودراســة السياســيات،2012(،  ص4. )الدوحــة: المركــز العرب

أم  صالــح  عبــدهللا  علــي  اســتبدال  اليمــن  ثــورة  القــروي،  هشــام   25
اســتبدال مؤسســات مفوتــة؟ )الدوحــة: المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة 

ص9. السياســيات،2011(، 

26 عبدالرشيد الفقيه، قضية صعدة الجذور واألبعاد والتداعيات والحلول 
)صنعاء: منتدى التنمية السياسية،2013(، ص8.

27 مجموعة األزمات الدولية، »نقطة االنهيار؟ قضية اليمن الجنوبي، مرجع 
سابق، ص6.

الحضــر  إلــى  الريــف  مــن  الجــدد  المهاجريــن 
ــرون  ــؤالء المهاج ــكان ه ــع، ف ــي المجتم ــم ف وإدماجه
أكثــر النــاس اســتعداداً لانخــراط فــي الحــراك الشــعبي 
وااللتحــاق بالحــركات المعارضــة. كمــا أن الجماعــات 
التقليديــة )األحــزاب والتنظيمــات، والمشــائخ( لــم تهتــّم 
ــد،  ــه التحدي ــى وج ــم عل ــراء منه ــاس، والفق ــة الن بعام
فتفاقمــت الضائقــة الماليــة وتضاعفــت مــع ازديــاد 
عــدد الســّكان، وضعــف المــوارد الطبيعيــة، وكّل هــذه 
ــة )2011(  ــة االحتجاجي ــي الحرك ــت ف ــعارات ُرِفع ش
واختــال  االجتماعيــة  البنــى  خلخلــة  إلــى  ت  وأدَّ
التضامــن االجتماعــي وضعــف الوجــدان الجمعــي، 
المشــتركة  الروابــط  وفُِقــدت  دوركهايــم،  بحســب 
ــا،  ــا والدني ــن المجموعــات العلي ــت ســائدة بي ــي كان الت
بحســب أوبرشــال، فــأّدى ذلــك كلّــه إلــى تســّرب 
الجديــدة ودخــول جماعــات جديــدة علــى  األفــكار 
نــت مــن خــال التأثيــر االنتشــاري  الواقــع اليمنــي، تكوَّ
مــن المجتمعــات المحيطــة28، وهكــذا نشــأت الحركــة 

االحتجاجيــة 2011 كتتويــج لهــذا الواقــع.
ــارب 75 %  ــا يق ــر م ــي توفِّـ ــة الت ــادرات النفطي الص
ــة، هــي فــي طريقهــا إلــى  ــة اليمنّي مــن إيــرادات الدول
النضــوب، بعدمــا تراجعــت ِمــن 450,000 برميــل 
يوميــاً، فــي العــام 2003، إلــى 280,000 برميــل يومياً 
ــى  ــن عل ــاد اليم ــيتزايد اعتم ــام 2009 29. وس ــي الع ف
المســاعدات الدوليــة30، إذ يعتقــد الخبــراء أن تصديــر 
ــام 2017 وأن  ــال الع ــن خ ــن اليم ــيتوّقف م ــط س النف
الحكومــة اليمنيــة لــن تكســب أّي دخــل مــادي من خال 
تصديــر النفــط وبالتالــي فاالقتصــاد اليمنــي يّتجــه نحــو 
التفــّكك باعتبــار أن اإليــرادات النفطيــة هــي األســاس 
ــاق  ــة لتمويــل اإلنف ــه الحكومــة اليمني ــذي تعتمــد علي ال

ــا يعيقهــا عــن حكــم أراضيهــا كافــة. الرســمي، مّم
وصلــت القــوى السياســية إلــى قناعــة بــأن جــذور 
االســتبدادي  الفــردي  الحكــم  هــو  األزمــات  هــذه 
المســتند إلــى عصبويــة سياســية عملــت علــى تكريــس 

28  أنظــر: عبدالملــك عيســى، حــركات اإلســام السياســي فــي اليمــن )بيــروت: 
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،2012(.

29  Country Analysis Brief: Yemen, Energy Information 
Administration, )March 2010(. http://www.eia.doe.
gov/emeu/cabs/Yemen/pdf.pdf )accessed April 
2010(, p. 2.  

30  Nicholas J. Hedberg. »The Exploitation Of A Weak 
State: Al-Qaeda In The Arabian Peninsula In Yemen« 
)California: Naval Postgraduate School Monterey, 
June 2010(, P. 53.

»ربـيع الـيمن«: دفع الناس 
نحو كيانات ما قبل الدولة



76

التقرير العربي السابع
للتنمية الثقافية

مؤّسسة الفكــر العربـي

ــلطة  ــكار الس ــدف احت ــية به ــر المؤّسس ــة غي المركزي
بالنظــام  الثقــة  نســبة  تدنَّــت  وهكــذا،  والثــروة31. 
ــون  ــن ال يثق السياســي ومؤّسســاته، فبلغــت نســبة الذي
بأجهــزة الجيــش والقضــاء والحكومــة ومجلــس النــواب 
والمخابــرات  العــام  واألمــن  السياســية  واألحــزاب 
ــراك  ــر الح ــاع انفج ــذه األوض ــّل ه ــي ظ 65 %32. ف

ــة لمعظــم هــذه المظاهــر  الشــعبي وهــي نتيجــة طبيعي
التــي مــّر بهــا المجتمــع اليمنــي واتجهــت بالتالــي 
نحــو العنــف مســتغلّة األوضــاع االقتصاديــة المترّديــة 

ــد. ــر المتزاي والفق

اليمن على المستويين اإلقليمي والدولي 
ــة  ــة اســتراتيجية وحيوي لموقــع اليمــن الجغرافــي أهمي
ــلطنة  ــرب س ــعودية وغ ــة الس ــة العربي ــوب المملك جن
ُعمــان. ويشــترك معهمــا فــي حــدود واســعة ويســيطر 
علــى مضيــق بــاب المنــدب وهــو أقصــر الطــرق 
ــي  ــى األســواق ف ــج إل ــط مــن الخلي ــل النف ــة لنق البحري
أوروبــا وأميــركا الشــمالية، مــا يدفــع هــذه الــدول 
ــة  ــى حاف ــى عــدم وصــول اليمــن إل ــى الحــرص عل إل
االنهيــار، حفاظــاً علــى أمــن الطاقــة العالمــي، ســواًء 
فــي دول اإلنتــاج )دول الخليــج( أم فــي طــرق اإلمــداد 
ــن  ــه اليم ــر في ـ ــا يؤثِّ ــدب( وكاهم ــاب المن ــق ب )مضي
ــن  ــى اليم ــيطرت عل ــو س ــا ل ــداً، فيم ــراً ج ــراً كبي تأثي
جماعــات العنــف السياســي. ولجزيــرة ســقطرى أهّميــة 
تضاهــي أهّميــة مضيــق بــاب المنــدب، فهــي تقــع 
وســط البحــر العربــي وخليــج ُعمــان وتتوّســط المســافة 
مــا بيــن القــارة األفريقيــة والقــارة اآلســيوية وبإمكانهــا 

31  محمد عبدالملك المتوكل،مرجع سابق ، ص156.

ــي  ــة لنضــوب الشــرعية السياســية ف ــذور االجتماعي ــزات، الج ــارس بري 32 ف
السياســات،2011(،  ودراســة  لألبحــاث  العربــي  المركــز  )الدوحــة:  اليمــن 

ص15.

الســيطرة علــى الماحــة البحريــة وتهديدهــا ســواء 
ــق هرمــز،  ــدب أم مضي ــاب المن ــق ب ــي مضي ــت ف كان
وهــي تمّثـّــل موقعــاً عســكرياً وســطياً مثاليــاً. وهنــاك 
ــة  ــدة األميركي ــات المتح ــعي الوالي ــن س ــات ع معلوم
لجعلهــا قاعــدة عســكرية بحريــة متقّدمــة ومهّمــة تخــدم 
أكثــر مــن غــرض عســكري فــي الشــرق األوســط  
ــل  ــي تمّثـّ ــطى الت ــيا الوس ــى آس ــا وحت ــرب أفريقي وغ
المجــال الحيــوي لاســتراتيجية األميركيــة الجديــدة33. 
عــاوًة علــى الموقــع الجغرافــي، هنــاك األوضــاع 
ــتقرار السياســي  ــدم االس ــورة، وع ــة المتده االقتصادي
والنمــّو الســّكاني األعلــى فــي الوطــن العربــي، ووزن 
اليمــن الديمغرافــي الكبيــر )25 مليــون نســمة( مقارنــة 
فاشــلة..  كدولــة  اليمــن  وتصنيــف  الخليــج،  بــدول 
وتلــك أمــور قــد تــؤّدي إلــى تحطيــم النظــام اإلقليمــي 
الخليجــي بصــورة كاملــة إن لــم تتــّم مواجهــة التهديــد 
الــذي ُيمّثلــه اليمــن ومســاعدته علــى الخــروج مــن 
معضاتــه األمنيــة والسياســية واالقتصاديــة المعّقــدة34.

خريطة الجمهورية اليمنية 35

الصراعات اإلقليمية والدولية على الساحة 
اليمنية

يبــدو أن اليمــن بحاجــة إلــى معجــزة حقيقيــة للخــروج 
ــاً، ولــوال المســاعدات الدائمــة مــن  ــا يمــّر بــه حالي مّم
قبــل مجلــس التعــاون الخليجي لدعــم الميزانيــة اليمنية، 
ــن  ــس األم ــه مجل ــذي يقّدم ــي ال ــم السياس ــوال الدع ول

http://www.alwahdawi.net/ صحافيــة:  تســريبات  بحســب   33
  news_details.php?sid=8572

ــي  ــي- الخليجــي: دراســة ف ــة األمــن اليمن ــد، »معضل ــو زي ــد أب ــد محم 34  أحم
المســّببات واالنعكاســات والمــآالت«، المســتقبل العربــي، العــدد 414 )آب/

2013(، ص71. أغســطس 

35 المصــدر: الجهــاز المركــزي لإلحصــاء، كتــاب اإلحصــاء الســنوي 2013، 
http://www.cso-yemen. :نشــر فــي )22 يوليــو 2014( متــاح علــى

.org/content.php?lng=arabic&id=661

29%

65%

6% ال یثق

یثق

ال موقف

معدل نسب الثقة بكل من الجیش، والقضاء، والحكومة، ومجلس 
النواب، واألحزاب السیاسیة، واألمن، والمخابرات
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والــدول الكبــرى وفــي مقّدمهــا الواليــات المتحــدة، 
ــة  ــتنزاف طويل ــرب اس ــى ح ــاع إل ــورت األوض لتده
بيــن األطــراف السياســية، حيــث ُتــدار اليمــن مــن قبــل 
مجموعــة العشــرة )G10( وهــم ســفراء الــدول الخمس 
ــفراء كّل  ــن، وس ــس األم ــي مجل ــة ف ــة العضوي الدائم
ــت  ــعودية والكوي ــان والس ــلطنة ُعم ــن وس ــن البحري م

ــوي.  ــر سياســي ق ــث لهــم تأثي واإلمــارات حي
خـال أحـداث 2011 طغت المخاوف األمنية ـ بالنسـبة 
إلـى أميـركا ـ علـى المخـاوف األخـرى حيـث كانت قد 
اسـتثمرت فـي الرئيـس السـابق صالح والجهـاز األمني 
تنظيـم  انتشـار  تفاقـم  ضـّد  حصنـاً  باعتبـاره  اليمنـي 
القاعـدة، وكان الخـوف األكبـر لدى الواليـات المتحدة، 

بعـد رحيـل صالـح، هـو انهيـار السـلطة وتفّككها36.
ــي  ــى الوضــع ف ــق عل ــا القل ــد أصابه ــاض فق ــا الري أّم
اليمــن وهــو مــا قادهــا إلــى إنتــاج المبــادرة الخليجيــة 
ــاون  ــس التع ــي مجل ــن ف ــع أعضــاء آخري ــاق م باالتف
األطــراف  علــى  الضغــط  واســتطاعت  الخليجــي 
السياســيين للقبــول بهــا لمــا تتمّتــع بــه مــن نفــوذ كبيــر 
والنخــب  واألحــزاب  اليمنيــة  القبائــل  أوســاط  فــي 
ــى شــفير  ــف عل ــن يق ــدرك أن اليم ــا ت السياســية، ألنه
ــق  ــي« أن قل ــع العرب ــف »الربي ــد كش ــار37. فق االنهي
هــو  إيــران  تجــاه  الخليجــي  التعــاون  دول مجلــس 
ــي  ــتراتيجي واألمن ــر االس ــي التفكي ــد ف ــت الوحي الثاب
ــى  ــاذ إل ــران النف ــكان إي ــات بإم ــا ب ــي38، بعدم الخليج
الســاحة اليمنيــة مــع انهيــار منظومــة الســلطة القائمــة 
اليمــن،  فــي  إليــران  دور  أّي  تمانــع  كانــت  التــي 
المبــادرة  ألن  أرادتــه،  مــا  تحقيــق  فــي  ونجحــت 
ــي  ــن ف ــّيين ومؤثري ــن أساس ــتثنت طرفي ــة اس الخليجي
المشــهد السياســي خــال أحــداث العــام 2011، وهمــا: 
الحــراك الجنوبــي، وحركــة أنصــار هللا، فكســبتهما 

ــا. ــى جانبه ــران إل إي
لعبــت ألمانيــا دوراً أساســياً فــي دعــم العمليــة السياســية 
االنتقاليــة فــي اليمــن، وكان لهــا دور بــارز فــي دعــم 
عمليــة الحــوار الوطنــي مــن الناحيــة الفّنيــة والماديــة، 
الخصــوم  جمــع  مؤتمــر  مــن  أكثــر  واســتضافت 
ــات  ــب وجه ــدف تقري ــا به ــى أراضيه ــيين عل السياس
ــن  ــة م ــة والدولي ــف اإلقليمي ــي والمواق ــام العرب ــتقبل النظ ــالم، »مس ــول س 36 ب
ــدد 398 ) نيســان/إبريل 2012(، ص148. ــي، الع ــورة«، المســتقبل العرب الث

37 بول سالم، مرجع سابق، ص157.

38 عبــد الخالــق عبــد هللا، انعكاســات الربيــع العربــي علــى دول مجلــس التعــاون 
ــات، 2012(،  ــة السياس ــاث ودراس ــي لألبح ــز العرب ــة: المرك الخليجــي )الدوح

ص26.

النظــر.
ــج، وبخاصــة  ــت دول الخلي ــرة جعل ــل كثي ــة عوام ثّم
العربيــة الســعودية، تشــعر بالتهديــد الشــديد. لقــد أّدى 
ــغ  ــي )تبل ــباب اليمن ــوف الش ــي صف ــة ف ــل البطال عام
نســبة الشــباب 33.8 % مــن عــدد الســّكان اإلجمالــي، 
ــاً  ــباب 60 %(، فض ــن الش ــة بي ــبة البطال ــغ نس وتبل
عــن العامــل القبلــي وقــّوة تأثيــره فــي المجتمــع، 
ــي للســلطة بعــد العــام 2011،  ــر الحقيق وانعــدام التأثي
مــن  أفــادت  شــعبياً  قويــة  جماعــات  نشــوء  إلــى 
ــزاع  ــاح  الن ــار مؤّسســات الســلطة القائمــة. إذ أت انهي
السياســي بيــن الجماعــات المتصارعــة علــى الســلطة 
وانتشــار  السياســي،  األفــق  وانســداد  والثــروة، 
الســاح، والتنــّوع المذهبــي، أتــاح لبعــض القــوى 
التــي  كإيــران  اليمنــي،  الملعــب  دخــول  اإلقليميــة 
اســتطاعت التغلغــل فــي الشــمال عبــر جماعــة أنصــار 
ــت  ــي، وبات ــر الحــراك الجنوب ــوب عب ــي الجن هللا، وف
ــدة...  ــات المتح ــى الوالي ــعودية وعل ــى الس ــر عل تؤّث
وديمغرافيــاً  جغرافيــاً  اليمــن  يشــّكل  وباختصــار، 
ــن تنظيــم القاعــدة مــن  مصــدر تهديــد لجيرانــه إذا تمكَّ
وضــع قواعــد ثابتــه لــه فــي اليمــن بعــد أن اســتطاعت 
الســعودية إرغــام تنظيــم القاعــدة علــى نقــل عملياتــه 
مــن أراضيــه39. فــي الوقــت نفســه، يشــّكل اليمــن 
ــاً لمصالــح عــدد مــن الــدول كالســعودية  مجــاالً حيوي
وإيــران والواليــات المتحــدة ومــن الممكــن دخــول 
ــا  ــد خافه ــي، بع ــى خــّط الصــراع الداخل روســيا عل
مــع أميــركا فــي أوكرانيــا فــي حــال تنســيق المواقــف 

ــران. ــن روســيا وإي ــا بي م
واليمـن  ـ  العربـي  والفعـل  اإلرادة  غيـاب  وبسـبب 
جـزء مـن هـذا الغيـاب – يصبـح التنسـيق بيـن إيـران 
األمـن  تهديـد  عوامـل  مـن  عامـاً  الدوليـة  والقـوى 
العربيـة؛  المصالـح  العربـي، وعلـى حسـاب  القومـي 
مـن هنـا أهّميـة االتفـاق علـى مبـادئ رئيسـية لمفهـوم 
عاقـة  فـي  حاضـرة  تكـون  العربـي  القومـي  األمـن 
العـرب مـع إيـران، ومـع غيرهـا مـن القـوى اإلقليمية، 
كتركيـا، والقـوى الدوليـة كالواليـات المتحـدة وغيرها. 
مبـادئ ُتحـّدد مسـار تلـك العاقـة وتطّورهـا40. فالكثير 
مـن الـدول تقـوم بدعـم جماعـات محلّيـة بالمـال: قطـر 
39  أنتونــي كوردســمان، »اســتقرار الســعودية فــي زمــن التغييــر«، المســتقبل 

العربــي، العــدد 389 )يوليــو/ تمــوز2011 (، ص126.

40 نيفيــن مســعد، »عاقــات إيــران الدوليــة واإلقليميــة وتأثيراتهــا علــى األمــن 
القومــي العربــي«، سلســلة ملفــات )الدوحــة: المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة 

السياســات، ،2011(، ص6.

»ربـيع الـيمن«: دفع الناس 
نحو كيانات ما قبل الدولة
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تدعـم جماعـات اإلخـوان المسـلمين المتمّثلة فـي تنظيم 
حـزب التجّمـع اليمنـي لإلصـاح؛ إيـران تدعـم عـدداً 
كبيـراً مـن الجماعـات المحلّيـة، وفـي مقّدمهـا حركـة 
أنصـار هللا وجبهـة إنقـاذ الثـورة والحـراك الجنوبـي؛ 
الواليـات المتحـدة تحاول تقوية مؤّسسـة الجيش اليمني 
وسـلطات عبـد ربـه منصور هادي عبر السـيطرة على 
جهـاز االسـتخبارات ووضـع رجـال قريبيـن منها على 
تنّسـق مـع قطـر لدعـم  رأس هـذه األجهـزة؛ وتركيـا 
علـى  اسـتضافت  فقـد  المسـلمين،  اإلخـوان  جماعـة 
أرضهـا الكثيـر مـن نشـاطات هذه الجماعـة وقّدمت لها 
الخبـرات الفّنيـة فـي الكثيـر مـن القضايـا؛ والسـعودية 
منهـا  األطـراف  مـن  مجموعـًة  تدعمـان  واإلمـارات 
الرئيـس السـابق علـي عبـد هللا صالح وعدد من مشـايخ 

القبائـل النافذيـن.

خاصة
يتضــح مــن العــرض الســابق مــدى هشاشــة الوضــع 
اليمنــي المفتــوح علــى مختلــف االحتمــاالت اإليجابيــة 
ــره  ــن وتأثي ــي لليم ــع الجغراف ــلبية. فالموق ــا والس منه
الهائــل علــى المحيــط الخليجــي وعلــى مصــادر إنتــاج 
الطاقــة وخطــوط نقلهــا، جعــل مــن البــاد ســاحًة 
ــا  ــة. كم ــة والدولي ــات اإلقليمي للتدّخ
أن وجــود »تنظيــم القاعــدة«  جــذب 
والســعودي  األميركــي  االهتمــام 
نحــو اليمــن منعــاً النهيــار المنظومــة 
السياســية واألمنيــة، وانهيــار الدولــة، 
مــن  يســتفيد  القاعــدة  تنظيــم  ألن 
البيئــة المضطربــة ويتغــّذى علــى 

المجتمعيــة. الصراعــات 
 - اليمنــي«  »الربيــع  يســتطع  لــم 
كمــا أســلفنا - أن يحّقــق أي تغييــر 
حقيقــي علــى األرض، وإنمــا فاقــم 
واألمنيــة  السياســية  األوضــاع 
اســتطاع  مــا  وكّل  واالقتصاديــة. 
فعلــه هــو تفكيــك البنيــة السياســية 
التــي كانــت قائمــة وجْعلهــا فــي حالــة 
صــراع دائــم، وفتــح اليمــن علــى 
ســائر التدّخــات اإلقليميــة والدوليــة 
وكْشــفها سياســياً وأمنيــاً، ولــم يــؤدِّ إلــى أّي تغييــر مــن 
ــابقة،  ز األوضــاع الس ــزَّ ــل ع ــة، ب ــة االجتماعي الناحي
ــة  ــة كالقبيل ــل الدول ــا قب ــات م ــاس نحــو كيان ــع الن ودف

والمناطقيــة. المذهبيــة  والجماعــة 
لــذا كان مــن المتوقَّــع انفجــار الصــراع السياســي القائــم 
ــلطات  ــن س ــا بي ــى صــراع عســكري م ــذ 2011 إل من
صنعــاء وتحالفاتهــا وجماعــة أنصــار هللا الحوثّييــن 
وتحالفاتهــم، والــذي كانــت عاماتــه واضحــة المعالــم 
مــن التهييــج اإلعامــي مــن قبــل كّل األطــراف ضــّد 
ــديد  ــي الش ــام االجتماع ــى االنقس ــض، إل ــا البع بعضه
أّي تغييــر سياســي  فــي إجــراء  القوّيــة  والممانعــة 
يــؤّدي إلــى انفتــاح األفــق ودخــول أطــراف هــي فــي 
عزلــٍة عــن العمــل السياســي فــي المؤّسســات الرســمية 
بســبب ممانعــة أطــراف الحكــم، وعلــى رأســها تنظيــم 
اإلخــوان المســلمين فــي اليمــن، مــن دخــول أّي طــرٍف 

ــى الســلطة وبخاصــة » أنصــار هللا«. ــد إل جدي
كمــا كانــت اإلشــارة األقــوى هــي الصــراع العســكري 
ــر  ــذ شــهر أكتوبر)تشــرين األول( 2013 عب ــم من القائ
ــدة للقضــاء  ــول محافظــة صع ــات ح ــاث جبه ــح ث فت

ــى حركــة » أنصــار هللا«. عل
كّل هــذه األحــداث أتــت فــي ظــّل وضــع إقليمــي معــاٍد 
ــة  ــي المنطق ــي ف ــام السياس ــركات اإلس ــق لح بالمطل
حيــث  المســلمين  اإلخــوان  حركــة  رأســها  وعلــى 
ــن الحــوار  تعــّددت وســائل وأســاليب احتوائهــم مــا بي
فــي تونــس والحــرب فــي ليبيــا والجيــش فــي مصــر.
المعــروف أن المبــادرة الخليجيــة ُوِضعــت وُنفِّــذت 
 2011 العــام  فــي  االحتجاجيــة  الحركــة  الحتــواء 
ــام  ــر رأس النظ ــر تغيي ــام عب ــظ النظ ــتطاعت حف واس
ــه. ــة علي ــات جوهري ــال أّي تعدي ــن دون إدخ ــه م في

لــكّل ذلــك مــن الصعوبــة االعتقــاد بــأن ســقوط صنعــاء 
ليلــة 21 ســبتمبر)أيلول( 2014 بأيــدي جماعــة أنصــار 
هللا الحوثييــن، وبســرعة قياســية لــم تتجاوز 24 ســاعة، 
حيــث تــمَّ خالهــا القضــاء علــى الفرقــة األولــى مــدّرع 
القشــيبي  اللــواء حميــد  بقيــادة  اللــواء 310  وقبلهــا 
والتــي تمّثــل 50 % مــن مــوارد وتســليح وأفــراد 
الجيــش اليمنــي وقائدهــا الُمقــال علــي محســن صالــح 
األحمــر، والــذي قــاد المعــارك شــخصياً علــى الرغــم 
مــن قــرار إقالتــه مــن قبــل الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه 
منصــور هــادي قبــل ثــاث ســنوات وتحويله لمستشــار 
ــد  ــاد أن هــذا األمــر ق عســكري، مــن الصعــب االعتق
ــن  ــرة بي ــة كالحــرب الدائ ــة بحت حــدث ألســباب داخلي
ــة  ــا )القبلي ــكّل تفّرعاته ــلمين ب ــوان المس ــة اإلخ جماع
بزعامــة أوالد الشــيخ األحمر حســين وحميــد وصادق، 
والعســكرية بزعامــة علــي محســن األحمــر، والدينيــة 

لعبت ألمانيا دوراً 
أساسياً في دعم 
العملية السياسية 

االنتقالية في اليمن 
وكان لها الدور 
األبرز في عملية 

الحوار الوطني من 
الناحيتين الفّنية 

والمادية، واستضافت 
أكثر من مؤتمر جمع 
الخصوم السياسيين 

على أرضها
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بزعامــة الشــيخ عبــد المجيــد الزندانــي( وبيــن جماعــة 
ــقة، وفــي  أنصــار هللا الحوثييــن. فالمعركــة كانــت منسَّ

أكثــر مــن منطقــة.
القبلييــن  الحلفــاء  معظــم  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 
ــد هللا  ــي عب ــابق عل ــي الس ــس اليمن ــيين للرئي والسياس
صالــح كانــوا إمــا منخرطيــن بقــّوة فــي العمليــات 
العســكرية التــي كان يقــوم بهــا أنصــار هللا الحوثّيــون 
ــع اليمنــي  ضــّد حــزب اإلخــوان فــي اليمــن )التجمُّ
الحيــاد  علــى  وواقفيــن  صامتيــن  أو  لإلصــاح( 

اإليجابــي لصالــح جماعــة أنصــار هللا.
لــذا مــن البديهــي القــول بــأن ثّمــة تواطــؤاً إقليميــاً 
ــّم.  ــا ت ــة( لم ــة ضمنّي ــر موافق ــّل تقدي ــى أق ــاً )عل ودولي
االســتراتيجية  وأهّميتــه  الجغرافــي  اليمــن  فموقــع 
والحيويــة تدفــع بالــدول لمحاولــة عــدم وصــول اليمــن 
إلــى حافــة االنهيــار الكامــل حفاظــاً علــى أمــن الطاقــة 
العالمــي ســواًء فــي دول اإلنتــاج )دول الخليــج( أم فــي 
مــا يتعلـّـق بطــرق اإلمــداد )مضيــق بــاب المنــدب( ألن 
ذلــك يؤّثــر فــي اليمــن بشــكل كبيــر فيمــا لــو ســيطرت 
عليــه جماعــات العنــف السياســي، وبخاصــة »جماعــة 
ــت  ــي كان أنصــار الشــريعة« المرتبطــة بالقاعــدة والت
منتشــرة فــي صنعــاء بكثافــة واســتطاعت تنفيــذ أكثــر 

مــن عمليــة نوعيــة فيهــا.
ــرع  ــن جماعــة اإلخــوان ف ــت األمــور بي هــذا، ووصل
ــر،  اليمــن والمملكــة العربيــة الســعودية إلــى قمــة التوتُّ
وخصوصــاً بعــد دعــم المملكــة لثــورة 30 ينايرفــي 
مصــر، حيــث هوجمــت إعاميــاً بشــكل كبيــر مــن قبــل 

وســائل إعــام اإلخــوان فــي اليمــن.
المعادلــة  تغييــر  أرادت  فقــد  إيــران  إلــى  بالنســبة 
ــر  ــراً بتغّي ــا استبشــرت خي ــن بعدم ــي اليم ــية ف السياس
ــن  ــأن القادمي ــا ُتفاجــأ ب ــإذا به ــورة شــعبية ف النظــام بث
إلــى الســلطة أكثــر عــداًء لهــا، فطــوال ثــاث ســنوات 
مــن حكــم عبدربــه منصــور هــادي وحكومــة الوفــاق 
برئاســة محمــد ســالم باســندوة، لــم تتوّقــف االتهامــات 
ــي،  ــي الداخل ــأن اليمن ــي الش ــل ف ــران بالتدّخ ــو إي نح
واتهامهــا بتهريــب األســلحة وتدريــب مقاتليــن حوثّييــن 
فــي لبنــان وإيــران والعــراق، بــل تفاقــم األمــر إلــى حــّد 
اختطــاف دبلوماســّيين إيرانّييــن فــي صنعــاء واغتيالهــم 
بمعرفــة الســلطات اليمنيــة واعتقــال آخريــن فــي مطــار 
ــة. ــاء مغادرتهــم لألراضــي اليمنّي ــي أثن صنعــاء الدول
كمــا أن الواليــات المتحــدة األميركيــة وبريطانيــا تريــد 
إخــراج اللــواء علــي محســن صالــح األحمــر مستشــار 

الرئيــس اليمنــي للشــؤون األمنيــة والعســكرية والحليف 
ــن  ــلمين م ــوان المس ــة اإلخ ــوي لجماع ــكري الق العس
المشــهد السياســي بالكامــل لمــا يمّثلــه مــن إعاقــة 
وتوّتــر فــي الوضــع السياســي القائــم وعــدم قــدرة 
الرئيــس اليمنــي علــى التخلُّــص مــن نفــوذه القــوي فــي 
المؤّسســة العســكرية، ولديهــم شــكوك قوّيــة بأنــه يدعــم 
ــي  ــم القاعــدة ف ــرع تنظي جماعــة أنصــار الشــريعة- ف
ــة  ــات ضــّد »جماع ــادة الجبه ــم ق ــن-. إذ إن معظ اليم
أنصــار هللا« هــم قــادة فعليــون فــي هــذا التنظيــم بدعــم 
ــد العســكري علــي محســن األحمــر. مباشــر مــن القائ

ــن  ــداث، ال يمك ــل األح ــال تحلي ــن خ ــه، وم ــك كلّ لذل
ــبقاً  ــق مس ــن ومنسِّ ــر معل ــف غي ــوء تحال ــتبعاد نش اس
بيــن الســعودية واإلمــارات وإيــران. فتــّم رفــع الغطــاء 
السياســي عــن جماعــة اإلخــوان المســلمين والدفــع 
بأنصــار هللا الحوثييــن نحــو االتجــاه نحــو صنعــاء 
وإســقاطها عســكرياً ومــا يمكــن تأكيــده في هــذا الجانب:
1 – لقــاء وزيــر خارجيــة إيــران والســعودية فــي 
مبنــى األمــم المتحــدة فــي نيويــورك ليلــة ســقوط 
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2 – مســارعة الســعودية وإيــران والــدول األجنبيــة 
ــب  ــى الترحي ــا( إل ــات المتحــدة وبريطاني )الوالي
ــن  ــع بي ــة الموقَّ ــاق الســلم والشــراكة الوطني باتف
الســلطات واألحــزاب السياســية وبيــن »جماعــة 

ــن. أنصــار هللا« الحوثّيي
3 – صــدور بيــان مــن مجلــس األمــن الدولــي يرّحــب 
باتفــاق الســلم والشــراكة الوطنيــة ويؤّيــده، علــى 
الرغــم مــن أنــه يتعــارض مــع المبــادرة الخليجية 
وقــرارات ســابقة لمجلــس األمــن فــي كثيــر مــن 

التفاصيــل.
هكــذا، يمكــن القــول إن اليمــن مقِبــٌل على ســيناريوهات 
ــرى. وكّل  ــّرة أخ ــط األوراق م ــد خل ــا تعي ــّدة، رّبم ع
هــذه الســيناريوهات تعتمــد علــى رّد فعــل مجلــس 
ــرز هــذه الســيناريوهات: التعــاون الخليجــي. ومــن أب
ــة  ــن ومحاول ــة جماعــة أنصــار هللا الحوثّيي 1 – مهادن
بيــن  مــا  مباشــرة  محادثــات  عبــر  احتوائهــا 
تــؤّدي  وإيــران  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
ــي،  ــي الشــأن اليمن ــا ف ــوذ بينهم ــى تقاســم النف إل
بينهمــا  وتنظيمــه  الخــاف  تنســيق  وبالتالــي 
خوفــاً مــن تقويــة تنظيــم قاعــدة الجهــاد فــي 
جزيــرة العــرب؛ وهــو الســيناريو المعمــول بــه 
فــي العــراق ولبنــان وقــد ينســحب علــى اليمــن، 

»ربـيع الـيمن«: دفع الناس 
نحو كيانات ما قبل الدولة
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ــن.  ــارة الطرفي ــى خس ــؤّدي إل ــد ي ــل ق ألن البدي
وفــي اعتقــادي أن هــذا الســيناريو هــو المرّجــح، 
والســّيما مــع عــدم اســتعداد دول كالواليــات 
المتحــدة وبريطانيــا لمواصلــة تغذيــة العنــف فــي 
ــاج  ــى إدم ــذا إل ــيناريو كه ــيؤّدي س ــن؛ وس اليم

ــي. ــل السياس ــي العم ــار هللا ف ــة أنص جماع
2 – دعــم الحــركات المطالِبــة بفــّك االرتبــاط فــي 
جنــوب اليمــن كعقــاب لقــوى الشــمال علــى عــدم 
اتفاقهــا، وإصرارهــا علــى الصــراع العســكري 
فيمــا بينهــا. وهــذا ســيكون مكلفــاً، مــن الناحيــة 
ــاون. إذ إن  ــس التع ــى مجل ــبة إل ــة، بالنس األمني
القــّوة العســكرية األبــرز فــي الجنــوب هــي 
تنظيــم  فــرع  ـ  الشــريعة«  »أنصــار  تنظيــم 

ــن. ــي اليم ــدة ف القاع
ــادي  ــه منصــور ه ــي عبدرب ــس الحال ــم الرئي 3 – دع
التحالــف  الجيــش ومحاولــة ضــرب  وتقويــة 
غيــر المعلــن مــا بيــن »أنصــار هللا« و»أنصــار 
والضغــط  العــام«  الشــعبي  المؤتمــر  حــزب 
االقتصــادي علــى حكومتهــم القادمــة، أو عرقلــة 
قيامهــا تمهيــداً إلخراجهــم مــن المعادلة السياســية 
القائمــة حاليــاً وإضعافهــم، عبــر إعــادة التواصــل 
ــور  ــه منص ــد رب ــي عب ــس الحال ــن الرئي ــا بي م
هــادي والرئيــس الســابق علــي عبــد هللا صالــح 
إلعــادة  معهمــا  المتحالفــة  القبائــل  ورجــال 
األمــور إلــى مــا قبــل العــام 2011، وإعــادة دعــم 
مشــايخ القبائــل والتيــارات الســلفية، بمــا يشــّكل 
ــراً  ــّكل حص ــن يتش ــّوة الحوثيي ــة لق ــة مقابل جبه
ــة الســعودية. إاّل أن  ــة العربي ــاء المملك ــن حلف م
هكــذا ســيناريو غيــر مضمــون النتائــج، وقــد 
ــّوة »أنصــار هللا« ودفعهــم  ــادة ق ــؤّدي إلــى زي ي
ــكان  ــن م ــر م ــي أكث ــور عكســرياً ف ــم األم لحس
ــي  ــى انقســام حــادٍّ ف ــك إل ــع، وســيؤّدي ذل وموق
البــاد، ســيكون أكثــر شــّدًة مــن االنقســام القائــم 

ــاً.  حالي
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»ربيع سورية«: الشعب ال مع 
السلطة وال مع المعارضة

1 - عن أّية ثورة نتحدث؟! 
إن المقاربـة المعرفيـة لمـا يجـري فـي بعـض الـدول 
العربيـة باسـتخدام مفهـوم »الثـورة« مـن دون تحديـد 
ضـال  إلـى  يقـود  سـوف  لـه  االصطاحيـة  الداللـة 
فـي  متـداول  هـو  كمـا  »ثـورة«  فمصطلـح  معرفـي. 
األدب السياسـي بصـورة عامـة، تحت ضغـط األدبيات 
الماركسـية المختلفة بصورة خاصـة، مملوء بالمحتوى 
االجتماعـي الطبقـي. إنـه يشـير إلـى صـراع طبقـات، 
واحـدة تهـوي فُتحجـز فـي قـاع التاريـخ مـع نظامهـا 
االجتماعـي االقتصـادي، وأخـرى تصعـد لترَفـع معهـا 
نظامـاً اجتماعيـاً اقتصاديـاً جديـداً ليبـدأ سـيرورته نحو 
التكـّون. الثـورة بالمعنـى االجتماعـي، وكمـا هـي فـي 
التعميـم النظـري لتجـارب التاريـخ الثوريـة، ال تكـون 
مـن دون رؤيـة سياسـية، ومـن دون برنامـج لتحقيقـه، 

ومـن دون قيـادة.
هكـذا كانـت الثـورات الكبـرى فـي التاريـخ، مـن ثورة 
مـروراً  البريسـترويكا،  ثـورة  وحتـى  إسـبارتاكوس 
هـذه  كّل  فـي  الفرنسـية.  والثـورة  البلشـفية،  بالثـورة 
الثـورات، الناجـح منهـا والفاشـل سياسـياً، كان الهـدف 
االقتصـادي  االجتماعـي  النظـام  تغييـر  علـى  يترّكـز 
برّمتـه، أي االنتقـال مـن تشـكيلة اجتماعيـة اقتصاديـة 

إلـى أخـرى.
النظـام  تغييـر  هدفهـا  يكـن  لـم  العربيـة  الثـورات 

االجتماعـي االقتصـادي القائـم، أي النظام الرأسـمالي، 
الاحـق،  تطـّوره  طريـق  مـن  العقبـات  إزالـة  بـل 
بالمعنـى  إنهـا  السياسـي.  الحقـل  مـن  وخصوصـاً 
المجـازي » ثـورة أسـئلة« لكونهـا قـد أخرجـت مـن 
جيـوب التاريـخ كّل األسـئلة المتعلّقـة بنظـام االسـتبداد 
المشـرقي ككّل، لتبحـث لهـا عـن أجوبـة. بهـذا المعنـى 
يصـّح تسـميتها بــ »ثـورات خريـف االسـتبداد«، ألن 
الربيـع لـم يزهـر بعـد فـي الـدول العربيـة التي شـهدت 
هـذه الثـورات. وإذا كانـت كذلك فـإن مصطلح » ثورة 
سياسـية تطّوريـة« ُيعـّد مناسـباً للقبـض عليهـا معرفياً، 
حقـل  فـي  وقائـع.  عـن  تعبيـراً  وليـس  عـام،  كاتجـاه 
الوقائـع  فـإن مصطلـح »انتفاضـة شـعبية« أكثـر دقـة 
وداللـة فـي أدائـه الوظيفـي التحليلـي لعمليـة التصعيـد 
المعرفـي لوقائـع السـاحات والمياديـن فـي بعض الدول 

العربيـة. 
ثـورة سياسـية تطّوريـة«    فهـي »  إذاً، كاتجـاه عـام، 
وضعيـة  مـن  العربيـة  المجتمعـات  نقـل  إلـى  تهـدف 
اإلدارة باالسـتبداد ومنظوماتـه وقيمـه، وفـي مقدّمتهـا 
قيـم الفسـاد وآلياتـه، إلـى وضعيـة اإلدارة بالديمقراطية 
وآلياتهـا وقيمهـا، وفي مقّدمتها قيم الحرية والمسـؤولية 
ال  الطـراز  هـذا  مـن  ثـورة  والقانـون.  والمشـاركة 
تهـدف إلـى إقصـاء أّي طبقـة أو فئـة اجتماعيـة، بـل 
علـى العكـس، فهـي تبغـي خلـق أفضـل فضاء سياسـي 

»ربيع �سورية«: ال�سعب ل 
مع ال�سلطة ول مع املعار�سة

د.منذر خّدام

مــن الفضائــل الكثيــرة لمــا ســّمي بـــ » ثــورات الربيــع العربــي« أنهــا خلقــت موضوعــات جديــدة وكبيــرة جــداً 
ــال  ــي مج ــّن، وف ــام، واألدب، والف ــال اإلع ــي مج ــن ف ــري والسياســي، وللعاملي ــل الفك ــي الحق ــتغلين ف للمش
العلــوم االجتماعيــة المختلفــة، فالثــورة ال تكــون كذلــك إذا لــم تشــغل جميــع حقــول المعرفــة والســلوك علــى 
حــّد ســواء. لكــن الثــورة وهــي تحفــر فــي الواقــع لتغييــره، فإنهــا تقــوم بعمليــة تصعيــد فكريــة كبيــرة لــه فــي 
محاولــِة خلــق صــورة ذهنيــة جديــدة عنــه وتأصيلهــا فــي الوعــي العــام، واالعتيــاد عليهــا. فــي عمليــة التصعيــد 
هــذه تصعــد ليــس الصــور الذهنيــة الصحيحــة فقــط، بــل وتلــك التــي تقــارب األوهــام. وهــذا شــيء طبيعــي ألن 
ــح  ــة، وأشــكال وجودهــا وفعالياتهــا، وتفت ــات المجتمعّي ــع المكّون ــة شــاملة تطــال جمي ــة مجتمعّي ــورة فعالي الث

أســئلتها علــى كلّ االتجاهــات.
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يسـمح لمختلـف القـوى المجتمعيـة بـأن تـؤّدي دورهـا 
فـي تطـّور المجتمـع وهي تسـعى السـتقصاء مصالحها 
الخاصـة1. بهـذا المعنـى فـإن الثـورات العربيـة أعادت 
نحـت مفهـوم »الشـعب«، ليصيـر داالً علـى الفعاليـة، 
وعلـى الحضـور، وعلـى القـدرة علـى تقريـر مصيـر 
السياسـات المختلفـة، والقائميـن عليهـا، بـدالً من كونه، 
فـي ظـّل االسـتبداد، يرمـز إلـى كتلـة هاميـة ال دور 
خـاص لهـا تؤّديه سـوى ما تريده منها القـوى الحاكمة. 
لـم يعـد مـن الممكـن اليـوم، في ظـّل الثـورات العربية، 
ألّي حاكـم عربـي أن يتجاهل شـعبه. لقـد أُعيد االعتبار 
للسـاحات والمياديـن التـي كانت حتى حيـن مكاناً ألداء 
واجبـات الخنـوع » بالـروح بالـدم نفديـك...«  لتمـأل  

أجواءهـا هتافـاُت » الشـعب يريـد..«.
جـزء  أو  يريـد...«،  »الشـعب  كّل  فعـاً  هـل  لكـن 
منـه، أقلّـه أو أغلبـه األعـّم ال فـرق؟ 
وعّبـر  الشـعب،  أراده  مـا  وهـل 
عنـه فـي هتافاتـه، ينـدرج فـي إطـار 
شـعارات  مجـّرد  كان  أو  المطالـب، 
تعبويـة ال غيـر، هدفهـا تعبئـة النـاس 
للتظاهـر وبـّث الحمـاس فيهـم؟ هـذه 
مثلهـا،  مـن  غيرهـا  وكثيـر  األسـئلة 
تكشـف عـن كثيـر مـن األوهـام التـي 
وتجلّـت  العربيـة  الثـورات  رافقـت 
والفكـري  السياسـي  الخطـاب  فـي 

. لهـا2  المصاحـب  المعـارض 
مـن هـذه األوهـام التـي تـكاد تسـيطر 
المعـارض،  السياسـي  الخطـاب  فـي 
مفهـوم  صـار  لقـد  الشـعب.  »تمثيـل«  وهـم  يتقـّدم 
اً بالطريقـة التـي ُيسـتخَدم بهـا، وقـد  »الشـعب« مضلِـّ
بلـغ حجـم الضـال فـي اسـتخدامه درجة عاليـة، بحيث 
صـار مفهومـاً غيـر معيـن، يخضـع لمزاج مسـتخدمه، 
»الشـعب«  مفهـوم  يريدهـا.  التـي  الداللـة  لـه  يضـع 
فـي اللغـة، وفـي االصطـاح، هـو مفهـوم مرّكـب ال 
اسـتخدامه  يتـّم  ولكـي  لذلـك  الداخلـي،  التماثـل  يقبـل 
يجّزئـه،  بمـا  ُيسـبق  أن  ينبغـي  صحيحـة،  بصـورة 
كأن يقـال »بعـض« الشـعب، أو »أغلـب« الشـعب، 
بحسـب الحالـة المسـتهدفة مـن الخطـاب. فعندمـا تزعم 

1  أنظــر دراســتنا »الثــورة فــي تونــس وفــي مصــر بيــن القطــع البنيــوي والقطــع 
التطّوري« )تاريــخ 2011/2/25( 

WWW.AHEWAR.ORG/M.ASP?!=230
2 أنظر مقالتنا » أوهام تعاند السقوط«، جريدة النهار اللبنانية)2013/10/29(.

السـورية،  الحالـة  فـي  كمـا  بعضهـا،  أو  المعارضـة، 
بأنهـا »الممّثـل الوحيد والشـرعي للشـعب السـوري«، 
فهـي تعّبـر عن أوهام ال عن حقيقة، فالشـعب السـوري 
ليـس كلّـه معهـا، بـل جـزء منـه. الحقيقة علـى األرض 
تقـول بـأن للسـلطة الحاكمـة مناصريهـا، وهـم ليسـوا 
أكثريـة الشـعب، وهـم موزعـون فـي مختلـف أشـكال 
الوجـود االجتماعـي، األهليـة منهـا، والمدنيـة والدينيـة 
لهـا  والمعارضـة  مختلفـة.  بدرجـات  والسياسـية 
مناصروهـا أيضـاً، وهـم أيضـاً ليسـوا أكثرية الشـعب، 
ويتوّزعـون فـي مختلـف أشـكال الوجـود االجتماعـي. 
أمـا الغالبيـة السـاحقة من الشـعب السـوري فهي ليسـت 
مع السـلطة، وليسـت مع المعارضة، بالمعنى المباشـر 
والفاعـل للموقـف السياسـي. إن اإلقـرار بهـذه الحقيقة، 
التـي لطالمـا تجاهلتها المعارضة والسـلطة الحاكمة في 
خطابهـا السياسـي، يسـاعد كثيراً على تأسـيس الواقعية 
فـي السياسـة، التـي مـن دونها ال تكـون السياسـة فاعلة 
فـي الواقـع وأداة لتغييـره باالتجـاه المسـتهدف. بالطبـع 
يمكـن تفّهـم االسـتخدام المجـازي لمفهـوم »الشـعب«، 
فـي الحـاالت التـي يعّبـر فيهـا جـزء منـه عـن مصالـح 
كلّيـة بصـورة موضوعيـة، وليـس بالمعنـى المباشـر. 
فالشـعب بأغلبيته السـاحقة مثاً، له مصلحة موضوعية 
فـي الحريـة، وفـي حكـم القانـون، وفـي أن يكـون رأيه 
مسـموعاً فـي الشـؤون التـي تخّصـه، حتـى ولـو طالب 

بذلـك جـزء منـه، أو ثـار مـن أجلـه.
ومـن األوهـام التـي سـيطرت علـى الخطـاب السياسـي 
المعـارض وهـم »إسـقاط النظام«. كثيـرون مّمن نادوا 
بإسـقاط النظـام لـم يفّرقـوا بيـن النظـام والسـلطة، وبين 
الوظيفـة التعبويـة للمصطلـح عندمـا يرفـع كشـعار فـي 
وُهـم  مباشـراً،  سياسـياً  مطلبـاً  كونـه  وبيـن  الشـارع، 
بالتالـي، ال يفّرقـون بيـن إسـقاط النظـام كعمليـة وبيـن 
إسـقاط السـلطة كحدث مباشر. إسـقاط النظام ليس حدثاً 
بـل عمليـة، وهـو ال يسـقط بسـقوط السـلطة الحاكمـة، 
السياسـي  الحقـل  فـي  موجـوداً  ليـس  االسـتبداد  ألن 
فقـط، بـل هـو فـي التشـريع وفـي العاقـات االجتماعية 
وفـي الحيـاة االقتصاديـة، وفـي منظومـة القيـم العامـة 
وآليـات التفكيـر، وفـي جميع مناحي الحيـاة االجتماعية 
األخـرى، تصونه ثقافة اسـتبدادية سـائدة وترعاه وتعيد 
إنتاجـه، وإن إزالتـه مـن هـذه الحقـول يحتـاج إلى زمن 
قـد يمتـّد إلـى عقـود مـن السـنين. المهـّم فـي األمـر هـو 
فتـح المسـار باتجـاه إزالتـه، بدءاً مـن الحقل السياسـي، 
وذلـك مـن خـال تعميـم منـاخ الحريـة فيـه، وإعـادة 

الغالبية الساحقة 
من الشعب السوري 
ليست مع السلطة، 

وليست مع 
المعارضة بالمعنى 
المباشر والفاعل 

للموقف السياسي، 
واإلقرار بهذه 

الحقيقة يساعد كثيراً 
في فهم ما يجري
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تشـغيله وفـق المبـادئ الديمقراطيـة وآلياتهـا.

2 - بحث في أسباب »الثورات العربية«
انتفاضـة  بـدء  تلـت  التـي  السـنوات  خـال  كثـرت، 
الفكريـة  القـراءات  اليـوم،  وحتـى  التونسـي  الشـعب 
والسياسـية لانتفاضـات الشـعبية فـي العديد مـن الدول 
العربيـة، وهـي ترّكـز علـى أسـبابها ونتائجهـا المحقَّقـة 
والمحتَملـة، علـى أدواتهـا وقابليتهـا للتعميم في ظروف 
أخـرى. وكانـت هـذه القـراءات متنّوعة جـداً ومختلفة، 
وتعريـف  أسـبابها،  فـي  البحـث  لجهـة  وخصوصـاً 

نتائجهـا القريبـة، وتصـّور نتائجهـا البعيـدة. 
العربيـة  الثـورات  تكشـف  أن  المبكـر  مـن  أنـه  ومـع 
المشـار إليهـا عـن  خباياهـا، وعـن ممكناتهـا النظرية، 
فهـي ليسـت حدثـاً كمـا ذكرنـا بـل عمليـة طويلـة، لذلك 
فـإن أيـة مقاربـة فكريـة لهـا ينبغـي أن تكـون مفتوحـة 

علـى أّي تعديـل يرقـى إلى مسـتوى التعميم 
هـذه  عنـه  تكشـف  أن  يمكـن  النظـري، 

الثـورات فـي سـياق تحّققهـا التاريخـي. 
حـول  الفكريـة  السـجاالت  إلـى  بالعـودة 
األسـباب الكامنـة وراء هـذه الثـورات، فقـد 
توزيـع  وسـوء  الفقـر،  فـي  البعـض  وجـد 
رئيسـة  أسـباباً  البطالـة،  الثـروة، وانتشـار 
دفعـت الجماهيـر لكـي تثـور علـى حّكامها. 
غيـر أن بعضـاً آخـر اعتبر مسـألة اسـتعادة 
الكرامـة المهـدورة هي السـبب، وفئـة ثالثة 
وجـدت فـي قضيـة فلسـطين، ومـا يتعّرض 
وإذالل  مجـازر  مـن  الفلسـطينيون  لـه 
الهيمنـة  فـي  وجـد  مـن  وهنـاك  السـبب. 
فـإن جميـع  بـا شـك  سـبباً....  األميركيـة 
هـذه القضايـا كان لهـا حضورهـا ودورهـا 
فـي االنتفاضات الشـعبية العربيـة بدرجات 
مختلفـة.  لكـن السـبب األكثـر عموميـة من 
النظـام  طبيعـة  فـي  يكمـن  نظرنـا  وجهـة 
ودخولـه  العربيـة  الـدول  فـي  السياسـي 
فـي تناقـض كارثـي مـع ضـرورة إشـباع 

حاجـات المواطنيـن فـي هـذه الـدول3.
تطـّورات  حصلـت  األخيـرة  العقـود  فـي 
نوعيـة في المجتمعات العربية، وخصوصاً 
فـي مسـتوى تطـّور قـوى اإلنتـاج، فدخلـت 

3   أنظــر دراســتنا »الثــورة فــي تونــس وفــي مصــر بيــن القطــع 
البنيــوي والقطع التطــّوري«، م س. 

كبيـرة  إزاحـة  مسـّببًة  المياديـن  جميـع  الحديثـة  اآللـة 
لقـّوة العمـل غيـر المؤّهلـة، مـا زاد في أزمة التشـغيل، 
فكثـر العاطلـون عـن العمـل. فضـاً عـن ذلـك، فـإن 
نهـج التنميـة المّتبـع، والمعتمـد أساسـاً علـى االسـتثمار 
المكّثـف لـرأس المـال ال يتيح فرصاً السـتيعاب العمالة 
فكثـرت  الجامعـات.  خّريجـي  مـن  الجديـدة  الوافـدة 
البطالـة فـي وسـط الخّريجين الذين يتمّيـزون بالنوعية، 
مـا فاقـم كثيـراً مـن أزمـة التشـغيل العامـة التـي لـم تعد 
تقتصـر علـى العمالـة غيـر المؤّهلـة بـل شـملت أيضـاً 
العمالـة المؤّهلـة. إن أولـى النتائـج المترّتبـة عـن تفاقـم 
أزمـة التشـغيل هـي تزايـد حالـة الفقـر فـي المجتمـع. 

تبّيـن معطيـات الجـدول)1( أن الفقـر فـي جميـع الـدول 
العربيـة محـّدداً بالقيـاس إلـى خطـوط الفقـر المعتمـدة 
فيهـا يمّثـل حالـة بنيويـة أكثر مـن كونه ظاهـرة عابرة، 
الكبيـرة  الثـروات  إذا أخذنـا بعيـن االعتبـار  والسـّيما 

جدول)1(: معدالت الفقر في الدول العربية في العام 2009
معدل الفقر % من السّكانخط الفقرالبلد

ًاألردن 50413.3 دينار شهريا
======اإلمارات
ًالبحرين 512 دوالرات يوميا

ًتونس 210 دوالر يوميا
14040 ديناراً يومياً)2$(الجزائر
ًجيبوتي 1.2520 دوالر يوميا

166222 رياالً شهرياً)442$(السعودية
ًالسودان 45-290 دوالر يوميا

ًسوريا 33نحو3000 ل. س شهريا
ًالصومال 275 دوالر يوميا

ًالعراق 7689640 ديناراً شهريا
32===ُعمان

ًفلسطين 75 القطاع و59 الضفة2 دوالر يوميا
===3.5-9.8 دوالرات يومياً قطر

======الكويت
ًلبنان 2.48.4 دوالر يوميا
ًليبيا 2.520 دوالر يوميا

ًمصر 16740 جنيهاً شهريا
15===المغرب

ًموريتانيا 270 دوالر يوميا
ًاليمن 245 دوالر يوميا

المصدر: الشبكة العنكبوتية، »خط الفقر في كل دولة عربية« ) تاريخ الدخول 2010/9/22-20(.

»ربيع سورية«: الشعب ال مع 
السلطة وال مع المعارضة
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التـي تمتلكهـا أغلب الدول العربيـة منفردة، وخصوصاً 
مجتمعـة، عندمـا تتكامـل فـي مـا بينهـا. والافـت أن 
مسـتوى الفقـر فـي الـدول التـي تحكمها أنظمة سياسـية 
جـاءت مـن رحـم مـا يسـّمى بالشـرعية الثوريـة هـو 
أعلـى منـه فـي األنظمـة التقليديـة. ففـي مصـر شـمل 
الفقر نحو 40 % من السـّكان، وفي سـورية شـمل نحو 
33 %، وفـي اليمـن شـمل نحـو 45 %، وفـي ليبيا التي 

تمتلـك ثـروات كبيـرة شـمل نحـو20 %.
ومّمـا يفاقـم مـن هذا الوضـع  معدالت اإلعاشـة العالية، 
التي ال تقّل عن ثاثة أشـخاص لكّل شـخص عامل، وقد 
تزيـد علـى ذلـك في بعض الـدول العربية، وذلك بسـبب 
تزايـد عـدد السـّكان الذيـن هم دون سـّن التشـغيل. وتبّين 
بعـض المعطيـات أن عـدد السـّكان فـي الـدول العربيـة 
الذيـن هـم دون سـّن العشـرين مـن العمـر يعادلـون نحو 
50 % مـن عـدد السـّكان اإلجمالـي. يعـود السـبب فـي 
ذلـك جزئيـاً إلـى المعـدالت المرتفعـة لتزايد السـّكان في 

الـدول العربية )جـدول 2(.
غيـر أن السـبب األكثـر أهمية في تفاقـم ظاهرة الفقر في 
الدول العربية يكمن في سـوء توزيع الثروة، واسـتغال 
الدولـة لتحقيـق كسـب غيـر مشـروع، مـن خـال تعميم 
ظاهـرة الفسـاد. لقـد كشـفت  الثورات العربيـة عن حجم 
األمـوال الهائلـة التـي اسـتحوذ عليها الحـّكام والملحقون 
بهـم، والتـي يمكنهـا فـي حـال اسـتثمارها فـي صالـح 
شـعوبهما أن تخّفـف مـن حـّدة ظاهـرة الفقـر، وتؤّمـن 
تشـغياً لعـدد كبيـر مـن طالبـي العمـل والباحثيـن عنـه. 
بة  ففـي سـورية على سـبيل المثال، تقـّدر األمـوال المهرَّ
إلـى الخـارج خال العقـود األربعة الماضيـة بنحو 135 

مليـار دوالر.
فـي زيـادة حـّدة  يكمـن  التناقـض  لهـذا  الوجـه اآلخـر 
االسـتقطاب فـي المجتمـع، بيـن الفقـراء واألغنياء، بين 
الذيـن يكسـبون مـن عملهـم والذيـن يكسـبون بوسـائل 
سياسـية. فعلـى سـبيل المثـال، وخـال العقـود الثاثـة 
الماضيـة، كان نحـو 60 % مـن الناتـج الوطنـي يذهـب 
كحّصـة لألربـاح والريـوع فـي سـورية )أي لــ 10 % 
مـن السـّكان( فـي حيـن يذهـب 40 % لتغطيـة حّصـة 

األجـور والرواتـب ) أي لــ 90 % مـن السـّكان(4.
مـا نـوّد قولـه إن التناقـض بيـن الحاجـة إلـى التنميـة 
المسـتدامة، وبما يوّفر فرص عمل وتشـغيل للعاطلين، 

4  المجموعــة اإلحصائيــة الســنوية، المكتــب المركــزي لإلحصــاء، أعــداد 
مختلفــة، دمشــق، ســورية.

ويخّفـف مـن حّدة ظاهـرة الفقر، وبيـن إمكانيات تحقيق 
هـذه التنميـة، أخـذ فـي ظـّل األنظمـة السياسـية القائمـة 
بعـداً كارثيـاً لـم يكـن مـن الممكـن تسـويته إاّل بإزالـة 
دون  يحـول  الـذي  السياسـي  المسـتوى  مـن  الجمـود 

تحقيـق ذلك.
عنـد هـذا المسـتوى مـن التحليـل نسـتنتج أن المطالـب 
المعيشـية علـى اختافهـا كانـت مـن األسـباب الرئيسـة 

النـدالع الثـورات فـي بعـض الـدول العربيـة.
مـن جهـة ثانيـة، ولّـدت المطالـب المعيشـية نوعاً آخر 
خيـارات  تحديـد  مثـل  بهـا،  المرتبـط  المطالـب  مـن 
تأميـن  فـي  والمشـاركة  تحقيقهـا،  وطـرق  العيـش، 
صـارت  آخـر  بـكام  إلشـباعها.  الازمـة  الظـروف 
المطالـب فـي تحسـين إدارة الدولـة، والمشـاركة فيها، 
ومحاربـة الفسـاد ملّحـة كثيراً، وخصوصـاً أن تحقيقها 
كان يصطـدم دومـاً بجمـود المسـتوى السياسـي الـذي 
يقـوم علـى رعايتـه حلـف طغموي بيـن المـال والقّوة. 
لقـد اسـتخدم نظـام الطغمـة الفسـاد كأسـلوب فـي إدارة 
الدولـة والمجتمـع، بحيـث لـم يعـد باإلمكان تسـيير أّي 
آليـات  عبـر  الدولـة والمجتمـع إالّ  شـأن مـن شـؤون 
الفسـاد، فأزيحـت القوانيـن إلـى الرفـوف، أو تقّدمـت 
المنـاخ  هـذا  فـي  الفسـاد.  آليـات  تخـدم  لهـا  قـراءات 
وحلّـت  وأخاقياتـه،  القانـون  فكـرة  غابـت  المعّمـم 
محلهـا منظومـة قيـم الفسـاد وسـلوكياته. مـن الزاويـة 
المجتمعيـة، فـإن الطبقـة الوسـطى كانـت أكثـر الفئات 
إلـى  وبالنظـر  الفسـاد،  مـن  تضـّرراً  االجتماعيـة 
شـديدة  كانـت  فقـد  نسـبياً،  المرتفـع  وعيهـا  مسـتوى 
الحساسـية تجاهـه، مـا دفعهـا إلـى مقّدمـة المطالبيـن 
بمحاربتـه، وإعـادة بنـاء الدولـة علـى أسـس القانـون 
والعدالـة. بـكام آخـر، فـإن الحاجـة إلـى بنـاء دولـة 
حـّد  إلـى  وصلـت  والعدالـة  والمؤّسسـات  القانـون 
ظـّل  فـي  تحّققهـا  ممكنـات  مـع  الكارثـي  التفـارق 
المسـتوى  طبيعـة  بسـبب  القائمـة  السياسـية  األنظمـة 
السياسـي فيهـا وجمـوده، األمـر الـذي جعل مـن مهّمة 
إزالتـه فـي مقّدمـة مطالـب الحركـة االجتماعيـة فـي 

الـدول المشـار إليهـا.
مـن جهـة أخـرى »ليس بالخبـز وحده يحيا اإلنسـان«، 
يحافـظ  ال  لكّنـه  حـّي،  ككائـن  عليـه  يحافـظ  فالخبـز 
عليـه ككائـن ثقافـي. بـكام آخـر ثّمـة حاجـات كثيـرة 
مـن طبيعـة غيـر ماديـة، مثـل الحاجـة للتقديـر، الحاجة 
الحاجـة  والمنافسـة،  الـذات  لتأكيـد  الحاجـة  للكرامـة، 
والسـعي  الحلـم  إلـى  الحاجـة  واالطمئنـان،  للسـكينة 
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المعنويـة  الحاجـات  مـن  غيرهـا  وكثيـر  سـبيله،  فـي 
والنفسـية. جميـع هـذه الحاجـات كانـت تصطـدم بعـدم 
قابليـة النظـام السياسـي القائـم لتحقيقهـا بسـبب جمـود 
المسـتوى السياسـي، وضعـف مرونـة بقّيـة مسـتويات 
البنـاء االجتماعـي بسـبب منـه. لقـد تحـّول اإلذالل إلـى 
نهـج عـام فـي المجتمـع، يمارسـه المسـؤول الحكومـي 
فـي مختلـف مسـتويات الدولة وأجهزتها، من الشـرطي 
إلـى الوزيـر وما فـوق الوزير، تجاه جميـع المواطنين، 
ويمارسـه أصحـاب رؤوس األموال تجاه مسـتخدميهم، 
بحيـث لـم يعـد ثّمـة مـن فسـحة فـي المجتمـع ال يتـّم 
فيهـا امتهـان كرامـة النـاس بدرجـات مختلفـة. ويتحّقق 

المكشـوفة  والسـرقة  الرشـوة  آليـات  عبـر  ذلـك  كّل 
إمكانيـة  أّيـة  منـع  خـال  مـن  وكذلـك  المسـتترة،  أو 
لاحتجـاج. بعبـارة أخـرى حصـل نـوع مـن التناقـض 
الكارثـي بيـن الحاجـة إلـى تأكيـد الـذات وبيـن إمكانات 
تحقيـق ذلـك فـي ظـّل األنظمـة السياسـية القائمـة، وقـد 
زاد مـن حـّدة هـذا التناقـض انتشـار التعليـم وإحسـاس 
الفئـات الوسـطى بالمهانـة، األمر الذي جعـل من مهّمة 
التغييـر قضيـة مـن قضايـا الثـورة فـي الـدول العربية.
مـا  إلـى  الفرديـة  الحـدود  تتجـاوز  حاجـات  هنـاك 
يسـّمى باإلنسـان الجمعـي، حاجـات مـن طبيعـة وطنية 
وقوميـة وإنسـانية عامـة، بعضها يتعلّـق بمصالح البلد، 

 جدول)2(: عدد السّكان في الدول العربية في العام 2008 ومعدل تزايدهم  قياساً إلى العام 2006

إجمالي عدد السّكانالبلد
السكان الريفيونمعدل الزيادة %)مليون  نسمة(

)ألف نسمة(
نسبتهم من إجمالي 

معدل زيادتهم %عدد السّكان

5.8504.461017.917.44.46األردن
5.32425.89106.982.0112.55اإلمارات
1.45495.89218.191595.81البحرين

10.4002.433624.4334.852.08تونس
34.8003.191384339.783.92الجزائر
0.7163.45287.0340.050.0جيبوتي

24.8074.044654.6418.760.01السعودية
39.1547.8724667638.82السودان
23.0279.33913339.663.69سورية

12.3684.077204.2858.252.03الصومال
31.89510.711060833.2614.68العراق
2.86712.4667.3323.270.0ُعمان

3.8251.63619.6016.243.6فلسطين
1.44338.5493.390.0قطر

3.45813.326.680.770.0الكويت
4.8122.72480.899.992.68لبنان
5.8823.69747.0412.700.0ليبيا

85.2333.664314957.353.65مصر
31.1772.201344743.130.15المغرب

3.0755.471558.2250.670.23موريتانيا
222006.221580071.176.04اليمن

343.775.83151.90644.194.45المجموع
المصدر:الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية المجلد)29( )الخرطوم: المنظمة العربية للتنمية الزراعية، 2009(.

»ربيع سورية«: الشعب ال مع 
السلطة وال مع المعارضة
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وكرامتـه، واسـتقال سياسـاته، وبعضهـا األخـر يتعلق 
بـدوره. هـذا النـوع مـن الحاجـات لعـب دوراً مهّمـاً في 
ثـورة مصـر، وكان حاضـراً أيضـاً بأشـكال مختلفة في 

بقّيـة الثـورات العربيـة. 
مـن  مصـر  المصـري  السياسـي  النظـام  حـّول  لقـد 
وعلـى  إقليمهـا،  فـي  رة  ومقـرِّ وفاعلـة،  قائـدة،  دولـة 
الصعيـد العالمـي، مـن دولـة ترعـى مصالحهـا وتدافـع 
عـن مصالـح العـرب إلـى دولـة تابعـة، منكفئـة علـى 
ذاتهـا، ال دور لهـا. وأكثـر مـن ذلـك صـارت تتلّقـى 
اإلذالل يوميـاً مـن قبـل أميـركا وإسـرائيل، مـن خـال 
توجيـه إمكانيـات مصـر وتوظيفهـا في خدمـة المصالح 
األميركيـة واإلسـرائيلية. لقد أُرغمت 
مصـر علـى التخلّـي عـن دورهـا في 
السـودان  فـي  وخصوصـاً  إفريقيـا، 
مصيريـاً  أن جانبـاً  المجـاور، علمـاً 
مـن األمـن القومـي المصـري يتقـّرر 
فـي السـودان، الذي يتعـّرض للتمّزق 
ت  تحـت أنظـار المصرّييـن. وقـد أُِذلّـَ
اتفاقيـات  خـال  مـن  أيضـاً  مصـر 
الحـدود  مـّدت  التـي  ديفيـد،  كامـب 
مشـارف   إلـى  اإلسـرائيلية  األمنيـة 
مـن  أيضـاً  ت  وأُِذلّـَ السـويس،  قنـاة 
خـال صفقـة بيـع الغـاز إلسـرائيل، ومـن خـال شـّل 
إرادتهـا تجـاه ما يتعّرض له الفلسـطينّيون في فلسـطين 

المحتلّـة، وخصوصـا فـي قطـاع غـّزة المحاصـر.
فـي سـورية بـدا ذلـك مـن خـال التناقـض بيـن فائـض 
وللسياسـات  والمقاومـة إلسـرائيل  بالممانعـة  االّدعـاء 
األميركيـة والغربيـة عمومـاً، وواقـع الحـال الذي يقول 
األمنيـة  الخدمـات  أفضـل  قـّدم  السـوري  النظـام  بـأن 
لهـا. فطيلـة أربعيـن سـنة تلـت حرب تشـرين لـم ُتطلق 
رصاصـة واحـدة مـن الجـوالن السـوري المحتـل رّداً 
علـى اعتـداءات إسـرائيل المتكـّررة التـي طالـت جميع 
مناطـق سـورية، بمـا فيهـا قصـور الرئاسـة. باختصار 
إن الحاجـة إلـى الكرامـة الوطنية، والحاجـة إلى الدفاع 
عـن المصالـح الوطنيـة وعن الدور الوطنـي دخلت في 
حالـة تناقـض كارثـي مـع إمكانيـات تحّققهـا فـي ظـّل 
األنظمـة السياسـية القائمـة مـن جـّراء جمـود المسـتوى 
السياسـي فيهـا، األمـر الـذي كان حاضراً فـي الثورتين 
المصريـة والسـورية بقـّوة، وفي بقّية الثـورات العربية 

بدرجـات مختلفـة، وكان مـن محّركاتهـا األساسـية.
ثّمـة حاجـات أخـرى مـن طبيعـة إنسـانية عامـة ناجمـة 

عـن ظـروف العولمـة وسـرعة تبـادل المعلومـات بيـن 
طريقـة  واسـتلهام  وشـعوبه،  العالـم  مناطـق  مختلـف 
عيـش اآلخريـن فـي الـدول الديمقراطيـة، أو انتفاضات 
الشـعوب التـي ثارت علـى حّكامها وانتقلـت إلى النظام 
الديمقراطـي. لـم يعد مقنعاً ما تقـول به األنظمة العربية 
مـن خصوصيـة الـدول العربيـة، ومـن أن الديمقراطية 
ال تائمهـا، أو أنهـا يمكـن أن تؤّدي إلى تفتيت الكيانات 
السياسـية إلـى قبائـل وطوائـف وجهويـات متصارعـة، 
إمكانيـات  وجـود  عـن  المسـؤولة  هـي  أنهـا  متناسـيًة 
التفّتـت فـي بعـض الدول العربية بسـبب مـن محافظتها 
بنيـة  فـي  االندماجـي،  غيـر  التركيبـي،  الطابـع  علـى 

العربية.  الشـعوب 
واحـدة،  والنتيجـة  األسـباب  تعـّددت  القـول  خاصـة 
وهـي أن الشـعوب العربيـة لـم تعـد تقبـل بـأن تعيـش 
أمنيـة  اسـتبدادية  أنظمـة  ظـّل  فـي  السـابقة  بالطريقـة 
شـديدة المحافظـة، وراحـت تتطلّـع إلـى أنظمة سياسـية 
دورهـا  لهـا  وتعيـد  حاجتهـا،  لهـا  تشـبع  ديمقراطيـة 

مصيرهـا. تقريـر  فـي  وفعاليتهـا 

3 - في خصوصية الحالة السورية
تمـّر سـورية، كغيرهـا مـن الـدول العربيـة، بمرحلـة 
تاريخيـة مـن وجدودهـا، عنوانهـا العريض أن الشـعب 
السـوري لـم يعـد يرضـى العيـش بالطريقـة السـابقة، 
إنـه يرفـض النظـام االسـتبدادي، ويتطلّع نحـو الحرية، 
نحـو بنـاء نظام سياسـي ديمقراطي، يشـّكل مدخاً لبناء 

دولـة مدنّيـة ديمقراطيـة عادلـة.
التاريـخ  يطـرح  قرنـاً  عشـر  خمسـة  منـذ  مـّرة  ألول 
الوطنيـة  السياسـية  الثـورة  مهـام  أعمالـه  جـدول  فـي 
قابلـة  كمهّمـة  العربـي،  الوطـن  فـي  الديمقراطيـة 
لإلنجـاز، بعـد كّل اإلرهاصـات الفاشـلة التـي سـبقتها 
منـذ بدايـة مـا اصُطلـح علـى تسـميته بعصـر النهضـة. 
غيـر أن مـن مفارقـات التاريـخ أنـه عندمـا يطـرح فـي 
جـدول أعمالـه الثـورة كمهّمـة قابلـة لإلنجـاز ال يهتـّم 
أبـداً بالصـدف التـي تقـود إليها)مثـاً البوعزيـزي فـي 
تونـس، وخالـد سـعيد فـي مصـر، وأطفـال درعـا فـي 
سـورية...(، ويتجاهـل فـي كثيـر مـن األحيـان طبيعـة 
القـوى االجتماعيـة التـي تشـّكل قبضتـه؛ فهـو ينشـغل 
النهائـي،  وبمآلهـا  فيهـا،  الحركـة  وباتجـاه  بالعمليـة، 
ال بتفاصيلهـا. إنـه يتـرك التفاصيـل لنـا نحـن- أدواتـه 
الفاعلـة فـي الحركـة- لنقـوم بنقلهـا من حّيـز الضرورة 
الكامنـة، إلـى حّيـز الضـرورة الفاعلـة، مـن الوجـود 

تمّثلت غاية النظام 
في سورية في بناء 
الدولة األمنية، وتّم 
تكريس كلّ الوسائل 
المتاحة لبناء نظام 

سياسي يسهر 
عليها، ويعيد إنتاجها
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فـإن  بنقلهـا،  نقـوم  وإذ  بالفعـل.  الوجـود  إلـى  بالقـّوة 
الظـروف الخاصـة بـكّل بلـد عربـي تتـرك بصماتهـا 
علـى طريقـة النقـل، وزمن اسـتغراقها، وتحـّدد كلفتها.
لقـد أسـهم وجـود مسـتوى معّيـن مـن الحيـاة السياسـية، 
واالسـتقالية النسـبّية لهيئات المجتمع المدني واألهلي، 
وميـل ميـزان القـوى المجتمعـي الفاعـل لصالـح  قـوى 
التغييـر، وكذلـك وجـود مؤّسسـة عسـكرية وطنية غير 
سياسـية، فـي تسـريع عمليـات إسـقاط السـلطة فـي كّل 
مـن تونـس ومصـر. أّمـا فـي اليمـن، فـإن وجـود حيـاة 
سياسـية نشـطة، والتـوازن النسـبي بيـن قـوى التغييـر 
للنظـام،  الداعمـة  والقـوى  والسياسـية،  المجتمعيـة 
وخصوصيـة المؤّسسـة العسـكرية التـي تدّخلـت البنـى 
األهليـة فـي تكوينهـا، جعلـت عملية التغييـر تأخذ طابع 

المسـاومة والحلـول الوسـط. 
الوضـع فـي ليبيـا يختلـف جذريـاً. هنـا لـم يسـمح نظـام 
وبالتالـي  عائليـة،  سـلطة  بـل  دولـة،  بوجـود  القذافـي 
لـم يكـن هنـاك حيـاة سياسـية، وال جيـش وطنـي، وال 
تنظيمـات مدنيـة، أو أهليـة خـارج األطـر القبليـة التـي 
ليبيـا  ثـروة  مسـتخدماً  إليـه  اسـتمالتها  القذافـي  حـاول 
الهائلـة التـي بّددهـا فـي كّل اتجـاه. ومـع أن انتفاضـة 
السـلمي،  الطابـع  البدايـة  الليبـي، أخـذت فـي  الشـعب 
وشـملت جميـع المـدن الليبيـة فـي تعبيـر واضـح عـن 
رغبـة الغالبيـة العظمـى مـن الشـعب الليبـي بضـرورة 
التغييـر، إال أن الـرّد العنفـي للنظـام الليبـي، وتدّخـل 
يأخـذ صيغـة  التغييـر  الخارجيـة جعـل مسـار  القـوى 
للتدّخـل  الحاسـم  الـدور  بـروز  مـع  األهليـة،  الحـرب 

فيهـا.  الخارجـي  العسـكري 
جّيـد  مسـتوى  يوجـد  حيـث  والمغـرب  الجزائـر  فـي 
الحريـات  ومـن  الديمقراطيـة،  السياسـية  الحيـاة  مـن 
اإلعاميـة، سـرعان مـا اسـتجابت السـلطات لمطالـب 
الجزائـر  فـي  فأُعلِـن  والسياسـية،  المجتمعيـة  التغييـر 
عـن برنامـج إصاحـي متكامـل يجـري إعـداده وتنفيذه 
فـي  والمجتمعيـة  السياسـية  القـوى  جميـع  بمشـاركة 
البـاد. وفـي المغـرب تـّم اإلعـان عـن لجنـة لتعديـل 
الدسـتور بمـا يسـتجيب لمطالـب الشـعب فـي التغييـر، 

والتحـّول إلـى مـا يشـبه الملكيـة الدسـتورية.

3-1 في طبيعة النظام السوري ونهجه السياسي
يتمّيز النظام السياسي السوري بجملة من الخصوصيات 

نذكر منها ما يأتي:
أ- اسـتطاع النظـام خـال نحـو أربعـة عقـود بنـاء دولة 

أمنّيـة جهازّيـة قـّل نظيرهـا، فـي تعميـم واسـع لمفهـوم 
األمـن، بحيـث شـمل جميـع مناحـي الحياة في سـورية.
لألجهـزة  هـي  الدولـة  هـذه  فـي  الحقيقيـة  القـّوة  ب- 
األمنيـة، فهـي المرجـع والمقـّرر فـي كّل مـا يخـّص 

والمجتمـع. والسـلطة  الدولـة 
ج- فـي سـياق الرؤيـة األمنيـة، تـّم تسـييس المؤّسسـة 
التـي  البعثّيـة  العقائديـة  مـن  غطـاٍء  تحـت  العسـكرية 
أخفـت تحتهـا اسـتخداماً واسـعاً وفّجـاً لكثيـر مـن البنـى 
األهليـة فـي بنـاء الجيـش، بـل أعـّدت قـّوات النخبة فيه 

)الحـرس الجمهـوري( لتنّفـذ مهامـاً أمنيـة صرفـة.
الدولـة  حقيقـة  إخفـاء  أجـل  مـن  د- 
تـّم  وتمويههـا،  الجهازّيـة  األمنيـة 
اسـتخدام حـزب البعـث، واألحـزاب 
المتحالفـة معـه فـي إطـار مـا ُسـّمي 
لتـؤّدي  التقدميـة  الوطنيـة  بالجبهـة 
وظيفـة الغطـاء السياسـي الديكـوري 
لهـا، بعـد قتـل روح الحزبيـة فيهـا، 
وتحويلها إلى مجرد أجهزة للسـلطة.
هــ - فـي ذات السـياق نجـح النظـام 
بتوظيـف حـزب البعـث، مـن خـال 
توسـيع إطاره وإرغام الفئات الشـابة 
علـى االنتسـاب إليـه، أو مـن خـال 

المنّظمـات التابعـة لـه، لشـّل إرادة قطاعـات مهّمـة من 
الشـعب، ومنعهـا من رؤية األسـباب الحقيقيـة لمعاناتها 
ولمـا تعانـي منـه سـورية بصـورة عامـة. ومـن أجـل 
فـي  بالمسـّجلين  السـيطرة والتحّكـم  تأميـن مزيـد مـن 
الحـزب،  أمـن  قانـون  النظـام  أصـدر  البعـث،  حـزب 
لترهيـب البعثّييـن أنفسـهم، ولقتل روح التسـاؤل لديهم. 
لقـد حـّول النظـام البعثّييـن، وقاعدتهـم االجتماعيـة إلى 
مجـّرد آذان تسـمع، وأيـاد تصّفـق، وحناجـر تصـرخ 

بالـروح بالـدم...
و - وفـي ذات السـياق، ومـن أجل الهـدف األمني ذاته، 
تـّم تحويـل جميـع التنظيمـات النقابية وهيئـات المجتمع 
المدنـي واألهلـي، بعـد القضـاء علـى الـروح النقابيـة 
فيهـا، إلـى مجـّرد أجهـزة للسـلطة تقـوم بمهـاٍم أمنيـة 

بالمعنـى الواسـع لمصطلـح أمـن.
لقد كان واضحاً منذ البداية لمؤّسـس النظام وشـركائه، 
هـو  الجهازيـة  األمنيـة  الدولـة  بنـاء  مـن  الغايـة  أن 
المحافظـة علـى السـلطة، والبقـاء فيهـا. ومـن أجل ذلك 
تـّم تكريـس كّل الوسـائل المتاحـة لبنـاء نظـام سياسـي 
يسـهر عليهـا ويعيـد إنتاجهـا. وكان واضحـاً لهـؤالء، 

سورية تقف على 
مفترق طرق اليوم، 
كلّ طريق منها يؤّدي 
إلى مشهد مختلف 
لها في المستقبل، 
يتمايز مع األسف 
عن غيره بدرجة 

السوء فقط

»ربيع سورية«: الشعب ال مع 
السلطة وال مع المعارضة
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أنـه لكـي ينجـح النظـام السياسـي المنشـود فـي مهّمتـه 
المركزيـة كان عليـه أن يعتمـد السياسـات اآلتيـة:

سياسة اإلدارة بالفساد.أ- 
 سياسة قتل الروح السياسية في المجتمع.ب- 
 إنعاش البنى األهلية وتوظيفها سياسياً.ج- 

لقـد كان مـن نتيجـة النهـج المعتمد على سياسـة اإلدارة 
أجهـزة  فـي  اللصوصيـة  الغرائـز  إنعـاش  بالفسـاد، 
الدولـة والمجتمـع واالقتصـاد، بحيـث صـارت السـرقة 
والرشـوة مـن الوسـائل األساسـية فـي اإلدارة والضبـط 
المجتمعـي. لقـد أّدت هـذه السياسـة إلـى تشـكيل تحالف 
البرجوازيـة  شـرائح  بيـن  أمنـي  طغمـوي  طابـع  ذي 
البيروقراطيـة، والكمبرادوريـة، والطفيليـة، واألجهـزة 

األمنيـة لتكويـن سـلطة سياسـية شـديدة المحافظـة.
ومـن جهـة ثانيـة، أّدت هـذه السياسـة إلـى انهيـار شـبه 
لتحـّل  المجتمـع،  فـي  الحميـدة  القيـم  لمنظومـة  كامـل 
محلّها منظومة قيم جديدة فاسـدة ُتعلي من شـأن الفاسـد 
ب ) برافـو قـد حالـو..(، ومـا تشـّكل  والسـارق والمهـرِّ
حولهـا مـن مجموعـات اسـتزالمية تحت اسـم الشـّبيحة 
فـي  شبيحته...يسـتخدمها  متنّفـذ   لـكّل  صـار  )لقـد 
تأميـن مصالحـه، وفـي الدفـاع عنهـا(. وأكثـر مـن ذلك 
اسـتخدمت الشـّبيحة فـي صيـغ مختلفـة )كتائـب عّمالية 
مسـلّحة، أو كتائـب بعثّيـة مسـلّحة، أو لجان شـعبية...( 
فـي ترهيـب النـاس، والدفاع عـن النظام فـي األزمات.
أمـا فـي مـا يخـّص سياسـة قتـل الـروح السياسـية فـي 

المجتمـع، فقـد تـّم العمـل بموجبهـا علـى جبهتيـن:
علـى جبهـة النظـام، جـرى العمـل علـى قتـل الـروح 
الحزبيـة فـي أحـزاب السـلطة، وخصوصـاً فـي حـزب 
البعـث، وإغـراق قياداتهـا فـي الفسـاد واإلثـراء غيـر 
المشـروع، وتحويلهـا إلـى مجـّرد ديكـورات سياسـية.
علـى جبهـة القـوى المعارضـة، عمل النظـام، وبكثافة، 
لمنع نمّو تيارات سياسـية معارضة فاعلة وجماهيرية، 
ألعضائهـا،  االعتقـال  حمـات  تكثيـف  خـال  مـن 
إلـى درجـة أنهـا أخـذت طابعـاً اسـتئصالّياً فـي بعـض 
المراحـل، كمـا حصـل خال أزمـة أواخر السـبعينيات 
وأوائـل الثمانينيات التي تسـّبب بها اإلخوان المسـلمون 
والنظـام ودفـع الشـعب بأسـره تكاليفهـا الباهظـة. كان 
مـن نتيجـة هـذه السياسـة مـن جهـة، إضعـاف القـوى 
السياسـية المعارضـة إلـى درجـة كبيـرة، حتـى صـار 
الكثيـر منهـا مجـرد أخوّيـات سياسـية تمارس السياسـة 
تحـت األرض كنـوع مـن الطقـوس. ومـن جهـة ثانيـة  
تـّم تعميـم الخـوف فـي المجتمـع، حتـى صـار عنوانـاً 

للسـلبية واالبتعـاد عـن الخـوض فـي القضايـا السياسـة 
الوطنيـة، وخصوصـاً مـا يتعلّـق منها بالشـأن الداخلي. 
بـل اسـتخدم النظـام بـذكاء مـا حصـل فـي العـراق مـن 
جـّراء الغـزو األميركـي لـه، وهـو يسـتخدم فـي الوقت 
الراهـن مـا يجـري فـي ليبيـا مـن أجـل تعميـق الخـوف 
مـن أّيـة مطالـب بالتغييـر. لقـد نجحـت هـذه السياسـة 
فـي تكويـن مجتمع منزوع السياسـة، منـزوع الحزبية، 
منـزوع الثقافـة السياسـية، لمصلحـة ديماغوجيـا تعظيم 

الزعيم.
األهليـة  البنـى  إنعـاش  سياسـة  يخـّص  مـا  فـي  أمـا 
وتوظيفهـا سياسـياً، فقـد  نجـح النظـام باسـتخدامها فـي 
صيـٍغ وأشـكال مختلفـة، بـدءاً مـن سياسـة التوازنـات 
الطائفيـة أو العشـائرية فـي تكويـن قياداتـه الحزبية، أو 
فـي توزيـع المناصـب فـي الدولـة وأجهزتهـا، وصـوالً 
إلـى تعزيـز دور المؤّسسـة الدينيـة الرسـمية وربطهـا 
الزعامـات  النظـام  حـّول  لقـد  واقتصاديـاً.  أمنيـاً  بـه 
خلفيـة  إلـى  والعشـائر  والقبائـل  للطوائـف  األهليـة 
اجتماعيـة لـه، يسـتدعيها عنـد الحاجـة لتمـارس دورها 
فـي الضبـط المجتمعـي. لقـد توّسـع النظـام كثيـراً فـي 
بنـاء دور العبـادة، والمـدارس الدينيـة، ومعاهـد حفـظ 
القـرآن وغيرهـا، فانتشـر مـا يسـّمى بالتدّين الطقوسـي 
علـى حسـاب تفريـغ المجتمـع مـن الخطـاب السياسـي 
العلمانـي القومـي أو اليسـاري أو الدينـي المعتـدل، مـا 
أّسـس لوعـي طائفـي خطيـر، يدفع البلـد ثمنـاً باهظاً له 

اليوم.
السـوري  النظـام  باسـتطاعة  كان  مـا  الحـال  بطبيعـة 
أن يسـتمّر فـي السـلطة لمـّدة تزيـد علـى أربعـة عقـود 
باعتمـاده علـى النهـج األمنـي فقـط، لذلـك عمـل علـى 
جبهـات أخـرى اقتصاديـة واجتماعية وثقافية وسياسـية 
تناقضـات  بـروز  إلـى  المحصلـة  فـي  أّدت  وغيرهـا، 
كارثيـة هـي مـن جملـة األسـباب التـي أّسسـت للدعـوة 
إلـى التغيير الجـذري والعميق تحت عناوين إصاحية. 
لقـد حصـل تراكـم مهـّم علـى صعيـد رسـملة المجتمع، 
ودخلت المدنية إلى الريف، وانتشـر التعليم على نطاق 
واسـع، وتوّسـعت وسـائل االتصـال بالعالـم.. كّل ذلـك 
عمل على تكوين شـخصية المواطن السـوري بصورة 
تجمـع المتناقضـات فـي داخلهـا وتتعايـش معهـا وكأنها 
مـن األمـور الطبيعيـة. فهـي مـن جهـة غيـر راضيـة 
مثاً عن طريقة إدارة المجتمع بالفسـاد الذي استشـرى 
بحيـث لـم يبـق أحـد خارجـه، لكّنهـا ال تعمـل شـيئاً مـن 
أجـل الحـّد منـه، أو محاربتـه خوفـاً مـن السـلطة. لـم 
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يعـد االقتصـاد قـادراً علـى تأمين فرص عمـل لطالبيه، 
وخصوصـاً مـن الفئـات الشـابة المتعلّمـة، مـا أّدى إلـى 
انتشـار البطالـة والفقـر فـي المجتمع، لكن ال أحد يشـير 
إلـى المتسـّبب بـه، إالّ فـي الدوائـر الضّيقـة، خوفـاً مـن 
المخبريـن أيضـاً. صـار التوظيف في جميع مسـتويات 
لموافقـة  اختافهـا خاضعـاً  الحكوميـة علـى  اإلدارات 
األجهـزة األمنيـة، وللواسـطة، وفـي بعـض المجـاالت 

صـارت الوظيفـة سـلعة خدمّيـة ُتبـاع وتشـترى. 
لقـد ورث بّشـار األسـد عـن والـده نظاماً سياسـياً شـديد 
الجمـود والمحافظـة، ومجتمعـاً خائفـاً شـديد السـلبية، 
واقتصـاداً ضعيفـاً علـى حافـة االنهيـار، لذلـك، ومنـذ 
اللحظـة األولـى، حـاول تقديـم نفسـه كمنقـذ للبـاد مـن 
بوجـود  فاعتـرف  منفتـح،  إصاحـي  خطـاب  خـال 
أخطـاء، وأعلـن عـن برنامـج لإلصـاح االقتصـادي 
الليبراليـة، لكنـه سـرعان مـا اكتشـف  علـى الطريقـة 
عمليـة  إدارة  يسـتطيع  ال  القائـم  اإلداري  الجهـاز  أن 
اإلداري،  لإلصـاح  برنامـج  عـن  فأعلـن  اإلصـاح، 
التشـريعات  مـن  العديـد  صـدور  مـع  ذلـك  وترافـق 
والقوانيـن المسـاعدة علـى ذلـك. وأكثـر من ذلـك فقد تّم 
تشـكيل العديـد مـن الفـرق البحثيـة لتقديـم رؤى لعمليـة 
اإلصـاح وأولوّياتهـا، فتشـّكل فريق عمل مهّم لدراسـة 
المسـألة السـّكانية، وآخر لدراسة مسـألة التعليم، وثالث 
العـام  حتـى  سـورية  فـي  التنميـة  مسـارات  لدراسـة 
الدراسـات  هـذه  جميـع  لكـن  كثيـر،  وغيرهـا   ،2025
التـي أنجزهـا الباحثـون ُوضعـت فـي الـدرج وأُهملـت. 
فـي حقيقـة األمـر لـم يكـن النظـام جـاداً فـي اإلصـاح 
الحقيقـي خوفـاً علـى تهديـم دعائـم سـلطته، فارتـّد على 
هامـش الحريـة النسـبي الـذي سـمح بـه في بدايـة عهده 
)ربيـع دمشـق( وأغلق جميـع المنتديـات الحوارية التي 
انتشـرت فـي جميـع المـدن السـورية فـي حينـه، والتـي 
بـدأت تشـّكل حاضنـة لتوليـد وعي سياسـي جديد، على 

الضـّد مّمـا تريـده السـلطة.

النظـام  فـي  الرئيـس  مركزيـة  خصوصيـة  فـي   2-3
السـوري السياسـي 

ليست خافية هي مركزية دور الرئيس في كّل األنظمة 
الديمقراطيـة الرئاسـية، لكّنها هنا مركزيـة قانونية، كّل 
جانـب مـن جوانبهـا يحّدده قانون، وال يسـتطيع الرئيس 
تخّطـي الحـدود التـي يرسـمها لـه، وهي قبل كّل شـيء 
ضـة من قبل الشـعب يمارسـها تكليفاً. هذه  مركزيـة مفوَّ
الحالـة تختلـف جذريـاً عنهـا فـي األنظمة االسـتبدادية، 

»الشـرعية  رحـم  مـن  اآلتيـة  تلـك  فـي  وخصوصـاً 
الثوريـة« كمـا هـو حاصـل في سـورية.

وبالفعل، منذ أن اسـتولى حافظ األسـد على السـلطة في 
سـورية فـي العـام 1970، في انقـاب أبيض كان يعّد له 
منـذ سـنتين علـى األقـل، شـرع فـي جعـل نفسـه محـور 
النظـام برمتـه، منـه وإليـه تنتهـي جميع عاقـات النظام 
الداخليـة وترابطاتـه، وحتـى أشـخاصه. فهـو لـم يسـمح 
طيلـة فتـرة حكمـه التي امتدت نحو ثاثـة عقود، ببروز 
أّيـة شـخصية مـن شـخصيات النظـام، إاّل بالقـدر الـذي 

يريـده هـو، وألداء الـدور الـذي يطلبه منه.
هـرم  فـي  محلّـه  األسـد،  بّشـار  ابنـه،  حـّل  وعندمـا 
السـلطة فـي منتصـف العـام 2000، فـي عمليـة تسـليم 
واسـتام، هـي األخـرى كان يجـري اإلعـداد لهـا منـذ 
بضـع سـنين علـى األقـل، بقي النظـام على حالـه يعمل 

موقـع  لكـن  السـابقة،  العطالـة  بقـّوة 
الرئيـس فيـه، فـي البدايـة، لـم يكـن 
محوريـاً، كمـا كان فـي عهـد والـده، 
مـن جهـة، لاختـاف الجوهري بين 
كاريزمّيـة كا الرجليـن، ومـن جهـة 
ثانيـة بالنظـر إلـى اسـتمرار وجـود 

طاقـم والـده فـي الحكـم. 
غيـر أن نمـط الحكـم الـذي بناه حافظ 
فـي  يسـتمّر  وال  يكـون،  ال  األسـد 
موقـع  محوريـة  دون  مـن  الوجـود، 
الرئيـس ودوره فيـه، وهـذا مـا عمـل 
الرئيـس االبـن على تحقيقـه في العام 
2005 بعـد أن أزاح جميـع رجـاالت 
برجالـه  وأتـى  السـلطة،  مـن  والـده 
الخاّصيـن. منـذ ذلـك التاريـخ صـار 
النظام السـوري يتحّدد بداللة رئيسـه 
فيسـّمى نظـام بّشـار األسـد، كما كان 

يسـّمى فـي حينـه نظام والده بنظام حافظ األسـد، وبذلك 
أُعيـد تطويـب البلد لرئيسـها من جديـد، أو لعائلته الدالة 

ف بـ »سـورية األسـد«.  عليـه، فاسـتمّرت ُتَعـرَّ
ركائـز  أربـع  علـى  نظامـه  األسـد  حافـظ  بنـى  لقـد 
أساسـية هـي: أوالً؛ منـع أيـة حيـاة سياسـية طبيعـة فـي 
سـورية، بمـا فـي ذلـك فـي حـزب البعـث ذاتـه، وفـي 
األحـزاب المتحالفـة معـه، إذ تـّم تحويلهـا إلـى مجـّرد 
أجهـزة للسـلطة. وثانيـاً؛ تقويـة أجهـزة األمـن والجيش 
وربطهـا به شـخصياً. وثالثـاً؛ التحالف مـع البرجوازية 
السـورية، وخصوصـاً البرجوازية الدمشـقية والحلبية. 

ثّمة أسباب كثيرة 
خارجية وداخلية 
تحول دون إسقاط 

النظام بالقّوة 
العسكرية، حتى 

لو استمّر الصراع 
المسّلح سنوات 
أخرى... وكان 
باإلمكان إسقاط 

النظام فعاً لو استمّر 
الحراك سلمياً وتطّور 
وصوالً إلى العصيان 

المدني

»ربيع سورية«: الشعب ال مع 
السلطة وال مع المعارضة



90

التقرير العربي السابع
للتنمية الثقافية

مؤّسسة الفكــر العربـي

ورابعـاً؛ التحالـف مـع رجال الديـن، وخصوصاً رجال 
الديـن السـّنة. وفـي توزيـٍع لـألدوار غيـر معلـن، لكّنـه 
معـروف، فقـد أوكل لألجهزة األمنية والعسـكرية مهّمة 
الحفـاظ علـى النظـام بالمعنى المباشـر، ومـن أجل ذلك 
فقـد منحهـا امتيـازات واسـعة، وتغاضـى عن فسـادها، 
بـل أصـدر قوانيـن تحـول دون مسـاءلتها عّمـا ترتكبـه 
مـن جرائـم، مـا سـمح لهـا بالتغلغـل فـي جميـع مفاصل 
الدولـة والمجتمـع. فضـاً عن ذلك، فقد رّكـز في بنائها 
علـى الحضـور الكثيـف والواسـع للعناصـر الموالية له 

عضوياً.
البرجوازيـة  مـع  النظـام  تحالـف  يخـّص  مـا  فـي  أمـا 
السـورية وتأميـن والئهـا لـه، فقـد أنـاط هـذه المهّمـة 
النظـام  )حيتـان  البيروقراطيـة  النظـام  ببرجوازيـة 
شـراكات  بنسـج  وذلـك  المهّمـة،  هـذه  لتولّـي  الجـدد( 
مدينيـة  برجوازيـة  وهـي  التقليديـة،  البرجوازيـة  مـع 
سـّنية االنتمـاء المذهبـي فـي غالبّيتهـا األعـّم، القتسـام 
فائـض القيمـة المنتجـة، وخصوصـاً 
مـا  االقتصاديـة،  الدولـة  قطـاع  فـي 
سـاعد فـي تحّولهـا شـيئاً فشـيئاً إلـى 
وكمبرادوريـة.  طفيليـة  برجوازيـة 
النظـام  تحالـف  تأميـن  كان  وإذا 
تطلّـب  السـورية،  البرجوازيـة  مـع 
لهـا  كثيـرة  تنـازالت  تقديـم  منـه 
فـي  االقتصـادي،  الصعيـد  علـى 
مقابـل تخلّيهـا عـن دورهـا السياسـي 
التاريخـي المفـروض أن تؤّديـه فـي 
ظـروف التحـّوالت الرأسـمالية، فـإن 
تأميـن والء فئـة رجـال الديـن لـه لـم 
يكـن يتطلّـب منه الكثير. فشـيء من تحسـين امتيازاتهم 
منحهـم  إلـى  إضافـة  الشـخصية،  والماديـة  المعنويـة 
فسـحة واسـعة نسبياً لممارسـة شـعائرهم الدينية، وبناء 
دور العبـادة، ومعاهـد تحفيـظ القـرآن، كانـت أكثـر من 
أيديولوجيـاً  غطـاًء  ومنحـه  لـه  والئهـم  لتأميـن  كافيـة 

إليـه.  بحاجـة  كان  دينيـاً، 

3-3 في خصوصية التدّخل الخارجي في سورية
مـا كان للدوائـر الغربيـة الرسـمية عمومـاً، واألميركية 
منهـا علـى وجـه الخصـوص، وكذلـك حكومـات العديد 
مـن الـدول العربيـة واإلقليميـة، أن تقبل بـدور المتفّرج 
مـن  العربيـة،  الـدول  بعـض  فـي  يحصـل  مـا  علـى 
انتفاضـات شـعبية، تطرح ألّول مّرة في التاريخ أسـئلة 

تتعلّـق باألنظمـة السياسـية المسـتبّدة الحاكمـة فيهـا، في 
منطقـة لطالمـا وصفـت مصالحهـا فيهـا بأنهـا حيويـة، 
مـن دون أن تبـدي أيـة رّدة فعـل. وإذا كانـت انتفاضـة 
الشـعب التونسـي وانتفاضة الشـعب المصري قد فاجأتا 
هـذه الدوائـر إلـى حّد كبير، ما جعلهـا تعمل الحقاً على 
احتوائهـا، فإنهـا فـي انتفاضـة الشـعب الليبـي، وكذلـك 
انتفاضـة شـعب  اليمنـي، وفـي  الشـعب  انتفاضـة  فـي 
األولـى عـن  فـي  الحاسـم.  الـدور  أّدت  قـد  البحريـن، 
طريـق التدّخـل العسـكري المباشـر، وفـي الثانيـة عـن 
طريـق فـرض ترتيبـات معّينـة، فتحـت الطريـق أمـام 
حصـول تغييـرات فـي المسـتوى السياسـي، فـي حيـن 
أنهـا فـي حـال البحرين لجأت إلى إرسـال قّوات لحماية 
النظـام الملكـي القائـم. أما في سـورية فـإن الوضع كان 
مختلفـاً منـذ البدايـة، إذ إنهـا كانـت تراقـب مـا يمكن أن 
يحصـل فـي هـذا البلـد العربي الـذي كانـت تعتبره غير 
صديـق، بدفـع من انتفاضات الشـعوب العربية بصورة 
رئيسـة، وبدفـع وتحفيـز منهـا ثانية، عن طريق وسـائل 

اإلعـام علـى األقّل. 
لكن ما إن شـرع الشـعب السـوري أخيراً بالتمّرد على 
وإقليميـة  عربيـة  عديـدة  دول  بـادرت  حتـى  حّكامـه، 
السـوري  الداخلـي  الشـأن  فـي  التدّخـل  إلـى  وبعيـدة 
تحـت عناويـن مختلفة، ظاهرها دعم الشـعب السـوري 
فـي مطالبـه العادلـة، وباطنهـا الدفـاع عـن مصالحهـا 
الخاصـة. والافـت أن التدّخـل الخارجي جـاء بدايًة من 
سـلطات الـدول التـي كانت تعّد صديقة للنظام السـوري 
مثـل قطـر وتركيـا، لتتحـّول سـورية الحقـاً، وخـال 
زمـن قصيـر، إلـى سـاحة صـراع دوليـة لـم ُيشـهد لهـا 

مثيـل منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة.
نهـج  السـورية، هـو  الظـروف  فـي  العنـف،  نهـج  إن 
قطـع مسـار تحـّول االنتفاضـة الشـعبية إلى ثـورة وفتح 
المضـادة،  الثـورة  وممكنـات  خيـارات  أمـام  الطريـق 
وهـذا كان مسـتهدفاً لذاتـه مـن قبـل السـلطة السـورية، 
لكنـه لـم يكـن بعيداً عن اسـتهداف دول عربيـة وأجنبية 

أخـرى، ولـكلٍّ أسـبابه الخاصـة.
لقـد تدّخلـت دول عربيـة وأجنبيـة فـي سـورية ألنه كان 
لهـا مصلحـة حقيقيـة فـي وقـف مـّد » ثـورات الربيـع 
العربـي« والقضـاء علـى احتمـاالت انتقالهـا إلـى دول 
أخـرى. لذلـك فهـي قد شـّجعت وسـاعدت على انتشـار 
العنـف فـي سـورية إلدراكهـا أنـه فـي ظروف سـورية 
سـوف يدفـن هـذه االحتمـاالت علـى األقـّل فـي المـدى 

المنظور. 

اليوم وبعد دخول 
انتفاضة الشعب 
السوري عامها 

الرابع، صار البلد في 
أزمة وطنية شاملة 
جّره إليها بصورة 
واعية نظاٌم مستبدٌّ 

وشديد المحافظة
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مـن جهـة أخـرى؛ فـإن دوالً عربيـة وأجنبيـة وجـدت 
سـانحة  فرصـة  سـورية  فـي  العنيـف  الصـراع  فـي 
للقضـاء علـى تحالفهـا مع روسـيا وإيـران مّما يضعف 
هـذه األخيـرة، مـن خـال اسـتنزاف قدراتهـا الماليـة 
والعسـكرية، وفضح سياسـاتها الداعمة للنظام السوري 
فـي مواجهـة شـعبه، وإبعـاد روسـيا عـن المنطقـة مـن 

خـال القضـاء علـى آخـر حليـف لهـا.
غيـر أن تدميـر سـورية، وتمزيق نسـيجها االجتماعي، 
والقضـاء علـى دورهـا الفاعل والمحوري فـي المنطقة 
لم يكن أيضاً غير ملحوظ في سياسـات كثير من الدول 
األجنبيـة، وفـي مقّدمتهـا الثاثـي األميركـي البريطاني 
الفرنسـي، وذلـك خدمـة لمصالحهـا االسـتراتيجية فـي 
المنطقـة، وفـي مقّدمتهـا مصلحتهـا فـي الحفـاظ علـى 

أمن إسـرائيل.
علـى المقلـب اآلخـر، فإن حلفـاء النظام كانـوا مدركين 
منـذ البدايـة ألهـداف تدّخـل الـدول الغربيـة فـي الشـأن 
الداخلـي السـوري، لذلـك وقفوا بقّوة إلـى جانب النظام، 
كّل  لـه  وقّدمـوا  المنطقـة،  فـي  االسـتراتيجي  حليفهـم 

الدعـم العسـكري واالقتصـادي والسياسـي.
لقـد أّدى التدّخـل الخارجـي فـي سـورية إلـى تأجيـج 
كامـل  يمـأل  صـار  بحيـث  فيهـا،  المسـلّح  الصـراع 
المجموعـات  قـوى  تصطـّف  جهـة  فـي  المشـهد. 
المعارضـة المسـلّحة التـي صـار يغلـب عليهـا الطابـع 
المقاتليـن  آالف  مـن  مدعومـة  المتطـّرف  الجهـادي 
األجانـب القادميـن إليهـا مـن أكثـر مـن ثمانيـن بلـداً، 
تسـاندها عسـكرياً وماليـاً وسياسـياً مجموعـة دول مـا 
يسـّمى بـ»أصدقـاء الشـعب السـوري«. وفـي الجهـة 
العسـكرية  قدراتـه  بـكّل  النظـام  يصطـّف  األخـرى 
واألمنيـة مدعومـاً على األرض من آالف المقاتلين من 
حـزب هللا اللبنانـي وبعـض التنظيمات شـبه العسـكرية 
الـذي  المشـهد  هـذا  وغيرهـم.  واإليرانيـة  العراقيـة، 
يتمّيـز باالسـتقطاب الحـاد سـوف يلقـي بظالـه علـى 
لجهـة  القـادم فـي سـورية، وخصوصـاً  الزمـن  آفـاق 
الحلـول المطروحـة ورسـم مامـح سـورية المسـتقبل.

4 - مقّدمات لزمن قادم
4-1 المراحل التي مّرت فيها انتفاضة الشعب السوري

مـّرت انتفاضـة الشـعب السـوري، منـذ انطاقهـا فـي 
الخامـس عشـر مـن مـارس )آذار( العـام 2011 بأربـع 
مراحـل رئيسـة متمايـزة، بـدأت فـي أّولهـا علـى شـكل 
تظاهـرات سـلمّية مدنّيـة، رّكـزت راياتها علـى الوحدة 

الشـعب  مطالـب  عـن  شـعاراتها  وعّبـرت  الوطنيـة، 
المحّقـة في الحرية والكرامة والديمقراطية، واسـتمّرت 

هـذه المرحلـة مـا يقـارب السـتة أشـهر. 
المظاهـرات  بيـن  تـزاوج  بـدأت  الثانيـة  المرحلـة  وفـي 
السـلمية والدفـاع عـن النفـس وحمايـة المتظاهريـن بقـّوة 
السـاح. فـي أواخـر هـذه المرحلـة التـي اسـتمّرت مـا 
يقارب التسـعة أشـهر، بدأت تظهر االنشـقاقات عن جيش 

النظـام لتشـّكل مـا صـار ُيعـرف بــ »الجيـش الحـّر«. 
 أمـا فـي المرحلـة الثالثـة، فـإن الصـراع المسـلّح بيـن 
قـوى النظـام العسـكرية واألمنيـة مـن جهـة، والجيـش 
مـن  وأجانـب  محلّييـن   مقاتليـن  مـن  مدعومـاً  الحـّر 
جهـة ثانيـة، صـار مسـيطراً علـى كامل مشـهد الثورة، 
لتتراجـع كثيـراً المظاهرات السـلمّية ومـا يصاحبها من 
شـعارات وطنيـة جامعـة لصالـح الشـعارات الطائفيـة. 
دور  فـي  مهـّم  تحـّول  جـرى  المرحلـة،  هـذه  خـال 
المحلّييـن فكثـرت كتائبهـم  الحـّر والمسـلّحين  الجيـش 
لتغّطـي كامـل جغرافّيـة سـورية، ولينتقلـوا من وضعية 
الدفـاع عـن النفـس وعـن المتظاهريـن السـلمّيين إلـى 
الهجـوم، هدفـه الوحيـد المعلن هو إسـقاط النظـام بالقّوة 

العسـكرية.
أمـا المرحلـة الرابعـة الجاريـة، فإنهـا تتمّيـز بتحـّوالت 

القـوى  جبهـة  صعيـد  علـى  نوعيـة 
المواجهـة  المسـلّحة  المعارضـة 
نهائيـاً  توقفـت  إذ  النظـام،  لقـّوات 
النظامـي،  الجيـش  عـن  االنشـقاقات 
واختفـى مـا يسـّمى بالجيـش الحّر أو 
كاد. وعمومـاً لـم يعـد لـه أيـة فاعليـة 
القـوى  هيمنـة  لصالـح  عسـكرية، 
الجهادية المتطّرفة على كامل مشـهد 
فـي  سـورية  فـي  المسـلّح  الصـراع 
مواجهـة قّوات النظـام، وفي مواجهة 
بعضهـا بعضاً. الشـعارات التي تعلو 
رايـات هـذه القـوى الجهاديـة اليـوم 
اإلسـامية  الخافـة  شـعارات  هـي 
ودولتهـا. لقـد تحـّول الصـراع اليـوم 
إلـى صـراٍع علـى السـلطة بيـن قوى 

النظـام.   واسـتبداد  المتطـّرف  األصولـي  االسـتبداد 
هـي  الثـورة  مسـار  فـي  التحـّوالت  هـذه  جميـع  إن   
تحـّوالت موضوعيـة فرضتهـا مجابهـة النظـام للثـورة 
الخارجيـة  والتدخـات  واألمنيـة  العسـكرية  بالقـّوة 
المشـّجعة لخيـار العنـف والداعمـة له. غيـر أن تصاعد 

اعتماد النظام للنهج 
األمني العسكري في 
الرّد على مطالب 
الشعب المشروعة 

والمحّقة، وما 
رافقه وتسّبب به 
من تعقيدات، هو 

المسؤول عن جعل 
سورية مكشوفة 

أمام كل متدّخل في 
شؤونها

»ربيع سورية«: الشعب ال مع 
السلطة وال مع المعارضة
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العنـف المتبـادل بيـن قـوى النظـام وقـوى المعارضـة 
المسـلّحة علـى األرض بـات يهـّدد بصـورة لـم يسـبق 
لهـا مثيـل وجـود الدولـة السـورية والكيـان السياسـي 

السـوري. 

4-2 نظام يجيد تفويت الفرص
ق نفسـه  مـن المعلـوم أن نظـام بّشـار األسـد الـذي سـوَّ
و»التطويـر  وعناويـن »اإلصـاح«  شـعارات  تحـت 
والتحديـث« عنـد اسـتامه السـلطة فـي عمليـة اسـتام 
وتسـليم كان والـده قـد أعّدهـا لـه مسـبقاً، سـرعان مـا 
اكتشـف أن السـير فـي هذا الطريق سـوف يـؤّدي حتماً 
إلـى اقتـاع نظامـه مـن جـذوره، ولذلـك عـاد إلـى نهج 
والـده السـابق فعمـد إلـى كـّم األفـواه من جديـد، وأغلق 
المنتديـات الحواريـة التـي كانـت قـد تكاثـرت في جميع 
المـدن السـورية، وزّج كثيـراً مـن النشـطاء في السـجن 

فيمـا صـار يعـرف بــوأد »ربيع دمشـق«.
لقـد فـّوت النظـام بـوأده لــ »ربيـع دمشـق«، والعـودة 
إلـى سياسـة القمـع وكّم األفـواه، فرصـة كبيرة إلصاح 
النظـام السياسـي فـي سـورية بصـورة »سـلمية وآمنـة 
ومتدّرجـة«، ليتتالـى بعـد ذلـك تفويتـه لفـرص أخـرى 
قـد  معارضـة  وحزبيـة  وثقافيـة  سياسـية  نخـب  كانـت 
الشـعب  انتفاضـة  سـياق  وفـي  قبيـل،  عليـه  طرحتهـا 
أصـدر   2011 فبراير)شـباط(   25 ففـي  السـوري. 
تجّمـع »إعـان دمشـق«، وكان فـي حينـه أهـّم تجّمـع 
للمعارضـة السـورية، بيانـاً مـن وحـي انتفاضـة بعـض 
الشـعوب العربيـة، وخصوصـاً في تونـس ومصر، دعا 
فيـه السـلطة إلـى المبـادرة بالدعـوة إلى »حـوار وطني 
شـامل« لرسـم معالم طريق التغييرالديمقراطي بصورة 
»سـلمية وآمنـة ومتدّرجـة«. وفـي 2011/3/22 بعدمـا 
كان الحـراك الشـعبي قـد بـدأ فـي درعا، وأخـذ يتحّضر 
فـي الاذقيـة، صـدر بيـان وّقعـه فـي حينه مباشـرة نحو 
عشـرين مـن الشـخصيات الوطنية فـي الاذقية، ليصير 
عـدد الموّقعيـن عليـه بعيـد نشـره أكثـر مـن أربعمائـة 
شـخصية وطنيـة سـورية مـن مختلـف النخـب الثقافيـة 
فيـه  يطالبـون  واالجتماعيـة،  واالقتصاديـة  والسياسـية 
السـلطة بالمبـادرة إلـى الدعـوة إلـى مؤتمـر وطنـي عام 
إلعـداد خّطـة شـاملة لإلصاح، لكن السـلطة لم تسـتمع 
لنـداء العقـل مـن جديـد، واّتهمـت معـّدي البيـان بأنهـم 
عمـاء. وفـي 2011/4/17، كنـُت شـخصياً قـد نشـرُت 
مقالـة مطّولـة نسـبياً بعنـوان » بمثابـة مبـادرة وطنيـة 
للحـّل فـي سـورية« طرحـُت فيهـا » برنامـج وطنـي 

لإلصـاح«، وجـّددت فيهـا الدعـوة مـن جديـد إلـى عقد 
مؤتمـر وطنـي عام للعمـل على إنقاذ البلد، لكّن السـلطة 
سـّدت آذانهـا أيضـاً. وفـي 2011/6/23 ، فـي مؤتمـر 
سـميراميس للمعارضيـن غيـر الحزبّييـن، الذي شـارك 
فيـه أكثـر مـن مائتين مـن الشـخصيات الوطنيـة الثقافية 
والفّنيـة ورجـال األعمـال وغيرهـم، وحظيـُت بشـرف 
ترأسـه، طرحـُت أيضاً مبادرة »خّطـة عمل« إلصاح 
النظـام فـي سـورية، تبّناهـا المؤتمـر وأشـار إليهـا فـي 
توصياتـه، لكـن السـلطة بـدالً مـن مـّد اليـد للمؤتمريـن 
واالسـتماع إلـى آرائهـم، شـّنت حملـة تخويـن ضّدهـم.

لقد كانت المبادرات إلنقاذ سـورية الشـغل الشاغل لجميع 
ترّكـز  جميعهـا  وكانـت  السـورية،  المعارضـة  أطيـاف 
فـي حينـه علـى إصـاح النظـام وليـس علـى إسـقاطه. 
فـي هـذا السـياق جـاءت مبـادرة اإلخـوان المسـلمين فـي 
بيـان أصدرتـه فـي 5 /4 /2011 تدعـو فيهـا إلـى حـوار 
وطنـي شـامل، وخلـق الظـروف المائمـة لـه. وفي ذات 
السـياق جـاءت مبـادرة األحـزاب والشـخصيات الوطنية 
السـورية فـي 2011/4/13 لكن قادة النظـام كالعادة رموا 
جميـع هـذه المبادرات في سـلّة المهمـات، لتتراكم فوقها 
الحقـاً جميـع المبـادرات التي قّدمتها حكومـات كانت ُتَعّد 

صديقـة للنظـام فـي حينه.
لمـاذا رفـض النظـام جميـع المبـادرات التـي قّدمـت لـه 
لإلصـاح؟ هـل كان ذلـك تعبيـراً عـن غبـاء سياسـي، 

كمـا يحلـو للبعـض نعـت قـادة النظـام بـه؟!!
فـي الواقـع كلمـة »غبـاء« ليسـت فـي محلّهـا، فقـادة 
النظـام يدركـون جيـداً أن نظامهـم مبنـّي بطريقة تجعله 
غيـر قابـل لإلصـاح، وأن أية عمليـة إصاحية ُتجرى 
عليـه مهمـا كانـت جزئيـة، سـوف تضعـه علـى طريق 
السـقوط، وهـذا مـا لـم يكونـوا مسـتعّدين للسـماح بـه، 

حتـى ولـو تطلّـب األمـر منهـم تدميـر البلد.

4-3 هل يقبل الشعب السوري بقاء النظام
اليوم وبعد دخول انتفاضة الشـعب السـوري في سـبيل 
الحريـة والديمقراطيـة عامهـا الرابـع، صـار البلـد فـي 
أزمـة وطنيـة شـاملة، جـّره إليهـا بصـورة واعيـة نظام 
مسـتبّد شـديد المحافظة. لقد كان باستطاعة قادة النظام، 
والبلـد هـذا  الشـعب  تجنيـب  فيـه،  بـل شـخص واحـد 
االمتحـان الرهيـب الـذي تعّرضـا لـه، بحيـث يدخلـون 
التاريـخ كمصلحيـن لكّنهـم لـم يفعلوا. لقد تسـّببت قراءة 
وعمـق  الشـعبي،  الحـراك  لطبيعـة  الخاطئـة  النظـام 
رغبتـه فـي التغييـر وأصالتهـا، وقراءتـه كذلك لسـلمّية 
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هـذا الحـراك، الـذي ال يعـدو كونـه سـؤاالً كبيـراً فـي 
التاريـخ يتعلّق أساسـاً بأزمة النظام االسـتبدادي، وليس 
إذاً  القـراءة  هـذه  تسـّببت  لقـد  بمؤامـرة كونيـة عليـه، 
فـي قيـادة  البلـد إلـى هـذه األزمـة الوطنية الشـاملة. إن 
اعتمـاد النظـام للنهـج األمنـي العسـكري في الـرّد على 
مطالـب الشـعب الثائر المشـروعة والمحّقـة، وما رافقه 
وتسـّبب بـه مـن تعقيـدات، هـو المسـؤول عـن جعـل 
سـورية مكشـوفة أمـام كّل متدّخـل فـي شـؤونها. لقـد 
حـّول عنـُف النظـام سـورية إلـى بيئـة جاذبـة للتطـّرف 
مـن كّل لـون، وخصوصـاً اللون القاعدي، وإلى سـاحة 

صـراع وتصفيـة حسـابات دوليـة. 
إن حصيلـة نحـو ثـاث سـنوات وبضعـة أشـهر مـن 
المعانـي.  بـكّل  كارثيـة  كانـت  سـورية،  فـي  العنـف 
فحسـب ما جاء في تقرير صادر عن المركز السـوري 
فـإن  خسـائر  دمشـق،  السياسـات، ومركـزه  لبحـوث 
الشـعب السـوري طيلـة أكثر من 37 شـهراً مـن النزاع 
المسـلّح قـد بلغـت أبعـاداً كارثية لم يسـبق حصولها منذ 
الحـرب العالميـة الثانيـة ولم يكـن بمقدور أحـد توّقعها. 
تحـّدث التقريـر عـن أن 4,4 ماييـن سـوري هـم تحت 
خـط الفقـر اآلن، وأن نسـبة البطالـة بلغـت نحـو 48,6 
فـي المائـة مـن مجمـوع السـّكان. كمـا أشـار المركـز 
فـي تقريـره الـذي أجرى مسـوحاته بالتعـاون مع وكالة 
غـوث الاجئيـن- األونـروا، ووكالـة التنميـة التابعتيـن 
المائـة مـن  فـي   36,9 نحـو  أن  إلـى  المتحـدة،  لألمـم 

سـّكان سـوريا قـد غـادروا سـكنهم الطبيعـي.
وأشـار التقريـر اآلنـف الذكـر أيضـاً إلـى أن الوفيـات 
المرتبطـة بالنـزاع المسـلّح ازدادت  بنسـبة 67 % فـي 
النصـف األول مـن العـام 2013، لتصل إلى زهاء 100 
ألـف حالـة وفـاة خـال فتـرة النـزاع المشـار إليهـا، كما 
يقـّدر أن مـا يقـرب مـن 400 ألـف شـخص تعّرضـوا 
لإلصابـة أو التشـويه، وتاليـاً فـإن أكثـر مـن 2 % مـن 
السـّكان قتلوا، أو أصيبوا، أو جرحوا. وقد قّدر المركز 
قيمـة الخسـائر االقتصاديـة حتـى الربع الثانـي من العام 

2013 بنحـو 103,1 مليـار دوالر5 .

www.syrianncb..5  »الكارثــة الســورية باألرقــام«، متابعة نبراس دلــول
org  أو علــى الرابــط:

http://scpr-syria.org/att/1385594916_9kzW9.pdf 
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)األونــروا( بحســب موقــع »العربيــة نــت« أن اقتصــاد ســوريا ســوف يســتغرق 
ــج  ــا النات ــف الصــراع اآلن ونم ــو توّق ــى ل ــة الحــرب ”حت ــودا الســترداد تكلف عق
المحلّــي اإلجمالــي بمعــدل 5 % ســنوياً، فــإن ذلــك ”سيســتغرق االقتصــاد 
الســوري 30 عامــاً للعــودة إلــى المســتوى الــذي كان عليــه في العــام 2010«.

مـع تحّفظنـا علـى دّقـة األرقـام التـي وردت فـي تقرير 
المركز السـوري لبحوث السياسات، والتي هي بالتأكيد 
أقـّل بكثيـر مـن واقعها الحقيقـي، ال بّد أن يضـاف إليها 
أيضـاً حرمـان أجيـال بكاملهـا مـن الدراسـة والتعليـم، 
فضـاً عـن كثيـر مـن األمـراض االجتماعية والنفسـية 
التـي تسـّبب الصـراع المسـلّح بانتشـارها فـي أوسـاط 
السـورّيين، والتـي سـوف تحتـاج إلـى عقـود لعاجها. 
السـؤال  فـإن  والظـروف،  المعطيـات  هـذه  ظـّل  فـي 

الـذي يكتسـب وجاهـة الطـرح هـو: 
السـوري  الشـعب  يقبـل  هـل سـوف 
أن يعـود إلـى حضـن االسـتبداد مـن 

ويسـتكين؟!  جديـد 
ال شـّك بأن الشـعب السوري قد تعب 
كثيـراً مـن جـّراء الصـراع المسـلّح 
الجـاري بيـن أبنائه ومـن قبل آخرين 
بالتأكيـد  يتـوق  وهـو  أرضـه،  علـى 
إلـى إيجـاد حّل لألزمـة التي تعصف 
ببلـده، لكّنـه فـي مجمـل األحـوال لـن 
يقبـل أبـداً، بإرادتـه، أن يحكمـه نظام 

مسـتبّد ظالـم، فهـو يتطلّـع إلى نظـام ديمقراطـي تعّددي 
يقـّرر فيـه َمـن يحكمـه وكيـف يحكمه.

4-4 تفكيك النظام السوري
 إن ثـاث سـنوات ونّيـف َمـن األشـهر مضـت علـى 
بـدء الصـراع المسـلّح فـي سـورية بيـن قـّوات النظـام 
والمجموعـات المعارضـة المسـلّحة قـد برهنـت علـى 
اسـتحالة إسـقاط النظـام بالعنـف. إالّ أن هـذه األعـوام 
قـد بّينـت مـن جهة أخـرى أيضـاً أنه مـن الصعب على 
النظـام أن يحسـم الصـراع لصالحـه بالقـّوة العسـكرية. 
بدايـًة ينبغـي اإلقـرار بـأن الخيـار العسـكري الخارجي 
بصـورة جّديـة، حتـى فـي  أصـاً  لـم يكـن مطروحـاً 
مـع  بالعاقـة  األخيـر،  المسـرحي  إخراجـه  ذروة 
اسـتخدام السـاح الكيمـاوي فـي الغوطـة الشـرقية فـي 
ريـف دمشـق، الـذي اّتهم بـه النظام. السـبب الجوهري 
فـي عـدم جّديـة هـذا الخيـار هـو عـدم وجـود مصلحـة 
الواليـات  أي  تنفيـذه،  تسـتطيع  التـي  للـدول  حقيقيـة 
المتحـدة األميركيـة، وبعـض الـدول الغربيـة األخـرى، 
وخصوصـاً بعـد أن وافـق النظـام علـى التخلّـص مـن 

الكيمـاوي.  سـاحه 
النظـام  إسـقاط  لعـدم  ومـن جملـة األسـباب األساسـية 
عسـكرياً من الخارج، عدم موافقة إسـرائيل على ذلك. 

حّول عنف النظام 
سورية الى بيئة 

جاذبة للتّطرف من 
كلّ لون، وخصوصاً 

اللون القاعدي، 
وإلى ساحة صراع 
وتصفية حسابات 

دولية

»ربيع سورية«: الشعب ال مع 
السلطة وال مع المعارضة
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ففـي حديـث لسـفير إحـدى الـدول الغربيـة فـي دمشـق 
لمجموعـة مـن قـادة المعارضـة السـورية فـي الداخـل، 
بنـاء علـى  فـي دمشـق  بيتـه  فـي  فـي ضيافتـه  كانـوا 
دعوتـه، قبـل أن تسـحبه دولتـه، وكنـُت واحـداً منهـم، 
قـال: » ينبغـي أن تتوّقـف المعارضة السـورية عن بيع 
األوهـام للشـعب السـوري، فالـدول الغربيـة لـن تتدّخل 
عسـكرياً في سـورية إلسـقاط النظام..«. ومن جملة ما 
قالـه أيضـاً »أنتم السـوريون ال تأخذون بعين الحسـبان 
دور إسـرائيل فـي الصـراع الجـاري في سـورية، فهي 
الاعـب الرئيـس فيـه...«. وعندمـا سـألته عـن صّحـة 
األخبـار التـي كانـت تترّدد في حينه بـأن الدول الغربية 
أسـلحة  لمقايضـة  النظـام  تفـاوض 
وخصوصـاً  االسـتراتيجّية،  سـورية 
وأسـلحتها  الصاروخيـة،  قدراتهـا 
الكيماويـة، بأمنه ، قـال: »نحن ندافع 
عـن مصالحنـا بالطريقـة التـي نراهـا 
كامـه  علـى  علّقـُت  مناسـبة..«، 
بالقـول: »إسـرائيل بالتأكيـد ال تريـد 
سـورية  تدميـر  بـل  النظـام،  إسـقاط 
وجيشـها، بحيـث تخـرج نهائيـاً مـن 
دائـرة الصـراع معهـا، ومـن دائـرة 
لعقـود  المنطقـة  فـي  والتأثيـر  الفعـل 
مـن السـنين«، ابتسـم ونقـل الحديـث 
النظـر  بغـّض  آخـر.  إلـى موضـوع 
و»جرأتـه«،  السـفير  حديـث  عـن 
ال يحتـاج المـرء لجهـد فـي التفكيـر 
إسـرائيل  أن  يـدرك  حتـى  والتحليـل 
لهـا  التـي  الـدول  مقّدمـة  فـي  تقـف 
فـي  واسـتراتيجية  مباشـرة  مصلحـة 
سـورية،  فـي  الجـاري  الصـراع 
هللا  حـزب  تـوّرط  بعـد  وخصوصـاً 
فيـه. وهـي اليـوم أشـّد تمّسـكاً ببقـاء 
قبـل،  ذي  مـن  السـوري  النظـام 
وخصوصـاً بعـد أن خرجـت سـورية مـن قائمـة الـدول 
التـي تهـّدد أمنهـا6، فهي تـدرك مدى التزامـه بتعهداته، 
وخصوصـاً فـي غيـاب بديـل موثـوق يحافـظ على أمن 

الحـدود معهـا.
روسـيا  مـن  كّل  موقـف  أيضـاً  ننسـى  ال  أن  وينبغـي 
خارجـي  عسـكري  تدّخـل  ألّي  الرافضتيـن  وإيـران 
غيـر  جـّدي  موقـف  وهـو  السـوري،  النظـام  إلسـقاط 
6 www.aljazeera.net/opinions/pages/d4b420ad-b7dd

قابـل للمسـاومة، كمـا أفصـح عن ذلـك مراراً مسـؤولو 
فـي  متوّرطـة  إيـران  فـإن  ذلـك  مـن  وأكثـر  البلديـن. 
الصـراع العسـكري المباشـر علـى األرض السـورية 

بحسـب مـا صـّرح بذلـك أحـد النـواب اإليرانّييـن.
أما في جملة األسباب الداخلية التي تحول دون إمكانية 
إسـقاط النظـام بقـّوة المواجهة العسـكرية الداخلية معه، 
تقـف فـي المقّدمـة قـّوة النظـام العسـكرية، واسـتمرار 
حصـول  وعـدم  وإيـران،  روسـيا  قبـل  مـن  تغذيتهـا 
خصومـه،  يتوّقـع  كان  كمـا  فيـه  اقتصـادي  انهيـار 
ونجاحـه فـي تحييد قسـم مهّم من الشـعب السـوري عن 
االنخـراط فـي الصـراع الجـاري. حتـى فـي المناطـق 
التـي سـيطرت عليهـا المعارضـة المسـلّحة بـدأ النـاس 
يتذّمـرون منهـا، ألنهـا لـم تقـّدم بديـاً أفضل عـن إدارة 
النظـام لهـذه المناطـق. ُيضاف إلى هذه األسـباب سـبب 
جوهـري آخـر وهـو عـدم قـدرة المعارضـة المسـلّحة 
بصـورة  العسـكرية  عملياتهـا  وإدارة  التوّحـد  علـى 
وتكتيـك عسـكرّيين  اسـتراتيجية  إلـى  تسـتند  مركزيـة 
السـلبي  األثـر  ُيخفـى  محّدديـن بصـورة مائمـة. وال 
المعارضـة  فصائـل  بعـض  بيـن  والصـراع  للتنافـس 
المسـلّحة علـى قّوة المعارضة نفسـها، األمـر الذي كان 

فـي صلـب هزائمهـا المتكـّررة.
هنـاك أسـباب كثيـرة أخـرى، خارجيـة وداخليـة تحـول 
دون إمكانيـة إسـقاط النظـام بالقـّوة العسـكرية، حتـى 
لـو اسـتمّر الصـراع المسـلّح سـنوات أخـرى. لقـد كان 
باإلمـكان إسـقاطه فعـاً لـو اسـتمّر الحـراك السـلمي، 
هـذا  لكـن  المدنـي،  العصيـان  إلـى  وصـوالً  وتطـّور 
الخيـار لـم يعـد قائمـاً اليـوم، بسـبب نجـاح النظـام فـي 
دفـع المتظاهريـن إلى حمل السـاح، وخوض الصراع 

ضـّده فـي سـاحته التـي يتفـّوق فيهـا عليهـم. 
النظـام  اليـوم إلسـقاط  المتـاح  الوحيـد  الخيـار  ويبقـى 
التفاوضـي،  السياسـي  الخيـار  هـو  تفكيكـه،  عبـر 
وصيغـة مؤتمـر جنيـف 2 المطروحـة لتنفيـذه أو فـي 
غيرهـا. فـي هـذا المؤتمر يمكن جّر النظام إلى السـاحة 
السياسـية للصـراع التـي ال يملـك فيهـا عناصـر قـّوة، 
للعمـل علـى تفكيكـه. ويبدأ التفكيـك بالمطالبة بضرورة 
االنتقـال إلـى نظـام ديمقراطـي حقيقـي، يتـّم اإلعـداد له 
مـن خـال العمـل علـى دسـتور جديـد، يحـّول سـورية 
إلـى جمهوريـة برلمانيـة، مـع جميـع القوانيـن التنفيذية 
وتشـكيل  واإلعاميـة،  العامـة  بالحريـات  المتعلّقـة 
انتخابـات محلّيـة وبرلمانيـة  إلـى  األحـزاب، وصـوالً 
ورئاسـية متزامنـة نزيهـة وشـّفافة تحـت رقابـة دوليـة. 

منذ استامه السلطة 
حاول بّشار األسد 
تقديم نفسه كمنقذ 
للباد من خال 
خطاب إصاحي 
منفتح فاعترف 

بوجود أخطاء وأعلن 
عن برنامج لإلصاح 
االقتصادي بصيغة 
ليبرالية، غير أن 
النظام لم يكن جاداً 

في اإلصاح الحقيقي 
خوفاً على تقويض 
دعائم سلطته فارّتد 
على هامش الحرية 
النسبي الذي سمح 
به في بداية عهده
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إن هزيمـة النظـام عبـر صنـدوق االقتـراع هـو الخيـار 
الوحيـد الممكـن اليـوم، لكّنه يتطلّب، لكـي ينجح، وحدة 
المعارضـة حولـه، وتخلّيهـا عـن الشـعارات التـي أفـاد 
النظـام منهـا كثيـراً مـن قبيـل التنّحـي المسـبق لألسـد، 
ولجميـع شـخصيات نظامـه، بل محاكمتهـم. وينبغي أن 
ال ننسـى أن النظـام بحاجـة إلـى مخـرج مـن الوضـع 
الحالـي الـذي قـاد نفسـه والبلـد إليـه، وهـذا مـا يمكـن 
فـي صيغتـه  حتـى  التفـاوض،  مـن خـال  لـه  تأمينـه 
بـه  القبـول  بالمعنـى األخاقـي، وهـي  إيامـاً  األكثـر 
منافسـاً أمـام صندوق االقتراع. ولتبقى للمسـتقبل مهّمة 
محاسـبة َمـن كان لـه دور فـي تدميـر سـورية، وفـي 
مقّدمتهم مسـؤولو النظام، فالشـعب السـوري لن يسامح 

أحـداً أسـاء إليـه.

4-5 سورية على مفترق طرق: مشاهد سيناريوهية
فـي ضـوء التحليـل السـابق، يمكـن القـول إن سـورية 
تقـف علـى مفتـرق طرق اليـوم، كّل طريـق منها يؤّدي 
إلـى مشـهد مختلـف لهـا فـي المسـتقبل، يتمايز لألسـف 
عـن غيـره بدرجـة السـوء فقط. في هذا المبحث سـوف 
نتوّقـف عنـد أربعـة مشـاهد سـيناريوهية محتملـة وهي 

اآلتية:
لكّنه  األسوأ،  )السيناريو  األول  المشهد  سيناريو  أ- 
األضعف احتماالً(: يقوم هذا السيناريو على الفرضيات 

اآلتية:
بالمـال -  المسـلّحة  المعارضـة  دعـم  اسـتمرار 

والسـاح، وبخاصـة النوعـي منـه، علـى الرغـم 
عليهـا. المتطّرفيـن  سـيطرة  مـن 

نجـاح المعارضـة المسـلّحة فـي إسـقاط السـلطة - 
يـد  فـي  سـواء  المطـاف،  نهايـة  فـي  الحاكمـة 

غيرهـا. أم  داعـش 
عـدم وجـود بديـل جاهـز ومنّظـم يتمّيـز بالكفـاءة - 

لتولّـي مقاليـد الحكـم بديـاً مـن النظام.
الدولـة  انهيـار  فـإن  السـيناريو،  هـذا  فرضيـات  وفـق 
تتحـّول  سـوف  وعندئـذ  حتميـاً،  يكـون  سـوف 
سـورية إلـى دولـة فاشـلة ممّزقـة يحكمهـا أمـراء 
الحـرب، ويصيـر خيار التقسـيم واقعاً، ما سـوف 

ينعكـس سـلباً علـى جميـع دول المنطقـة.
لكّنه  سيئ،  )سيناريو  الثاني  المشهد  سيناريو  ب- 
الفرضيات  على  السيناريو  هذا  يقوم  محتمل(: 

اآلتية:
استمرار الوضع الراهن لسنوات في المستقبل.- 

إدارة الصراع المسـلّح في سـورية، بحيث يعجز - 
أّي طـرف عـن هزيمة الطرف اآلخر.

فـي -  األزمـة  لحـّل  سياسـية  مبـادرة  أيـة  إفشـال 
سـورية.

وفـق فرضيـات هـذا السـيناريو، سـوف يسـتمّر تدميـر 
واسـتنزاف  االجتماعـي،  نسـيجها  وتمزيـق  سـورية، 
الدولـة  إضعـاف  وبالتالـي  قادمـة،  لسـنوات  قدراتهـا 
السـورية، وتحويلهـا إلـى كيـان صوري، بحيث يسـهل 

تقسـيمها الحقـاً.
ج- سيناريو المشهد الثالث ) سيناريو أقّل سوءاً، لكّنه 
الفرضيات  على  السيناريو  هذا  يقوم  أيضاً(:  محتمل 

اآلتية:
للنظـام -  والروسـي  اإليرانـي  الدعـم  اسـتمرار 

وتناميـه.
تراجـع دعـم المعارضـة المسـلّحة، بـل التخلّـي - 

عنهـا نهائيـاً.
المعارضـة -  هزيمـة  فـي  النظـام  قـّوات  نجـاح 

. لمسـلّحة ا
وفـق فرضيـات هـذا السـيناريو، سـوف تتـّم المحافظـة 
علـى بقـاء الدولة السـورية موّحدة، لكّنهـا ضعيفة جداً، 
ومدّمـرة، يحكمهـا نظـام معـزول، إالّ مـن أصدقائـه، 
يواجـه مشـكات كبيـرة وخطيـرة نجمت عـن الصراع 
اإلعمـار،  إعـادة  مشـكات  مقّدمتهـا  وفـي  المسـلّح، 
وإعـادة الوحـدة إلـى النسـيج االجتماعـي. فـي وضعيـة 
كهـذه، سـوف تـزداد مركزية السـلطة، علـى الرغم من 
لجوئهـا المحتمـل إلـى بعـض الديكـورات الديمقراطية، 
لهـا  الداعمـة  للـدول  سـورية  تبعيـة  تـزداد  وسـوف 

لعشـرات السـنين. 
د- سـيناريو المشـهد الرابع) سيناريو أفضل ومحتمل، 
الفرضيـات  السـيناريو علـى  هـذا  يقـوم  معقـد(:  لكّنـه 

اآلتية:
المسـلّحة -  للمعارضـة  الداعمـة  الـدول  امتنـاع 

السياسـي  السـاح والمـال والغطـاء  تقديـم  عـن 
لهـا،  بسـبب  سـيطرة القـوى الجهاديـة المتطّرفة 
السـاحتين  علـى  داعـش  نفـوذ  وتنامـي  عليهـا، 

والسـورية. العراقيـة 
الخـوف مـن تحـّول المنطقـة برّمتها إلـى مفرخة - 

لإلرهـاب الدولي.
حصـول تفاهم روسـي أميركي علـى حّل األزمة - 

السـورية فـي مؤتمـر دولـي وفـق بيـان جنيف1، 
أو أيـة مبـادرة أخـرى تتفق عليهـا الدولتان.

»ربيع سورية«: الشعب ال مع 
السلطة وال مع المعارضة
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الحـّل -  علـى  وإقليمـي  عربـي  تفاهـم  حصـول 
سـعودي  وتفاهـم  السـورية،  لألزمـة  السياسـي 

خـاص. بشـكل  إيرانـي 
اسـتمرار تـوازن القـوى علـى األرض، واقتنـاع - 

التـوازن  بـأن كسـر هـذا  المتحاربيـن  الطرفيـن 
غيـر ممكـن فـي المسـتقبل المنظـور.

اقتنـاع النظام والمعارضة بأهمية الحّل السياسـي - 
التفاوضي لألزمة السورية.

اتخـاذ قـرار فـي مجلـس األمن بوقـف العنف في - 
سـورية، وإرسـال قّوات دولية للمراقبة والفصل 
بيـن القـوى المتحاربـة، ومنـع أّي طـرف دولـي 
من التدّخل في النزاع السـوري دعماً السـتمرار 

الصراع المسـلّح.
وفـق فرضيـات هـذا السـيناريو، سـوف تتـّم المحافظـة 
علـى وحـدة الدولـة السـورية، وتشـكيل حكومـة وحـدة 
وطنيـة انتقاليـة تقـود البلـد إلـى نظـام ديمقراطـي. هـذا 
السـيناريو فـي حـال تحّققه، سـوف يمنع تحّول سـورية 
إلـى مفرخـة لإلرهـاب الدولـي، ويخلـق مناخـاً مائمـاً 
للمصالحـة الوطنيـة ولعـودة المهّجريـن، وبناء عاقات 
سياسـية جّيـدة مـع جميـع الدول، مـا يخلق تعاونـاً دولياً 

واسـعاً يسـاعد فـي إعـادة إعمـار البلد. 
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»الربيع العربي« في 
ضوء علم نفس الشعوب

»الربيع العربي« يف �ضوء 
علم نف�س ال�ضعوب

اأ. د. قا�ضم ح�ضني �ضالح

أحـُد مداخـل هذا الفهم يتحّدد هنا بالتحليل السـيكولوجي 
لآلليـات التـي عمـل بهـا الالوعـي الجمعـي والسـلوك 
الجمعـي كونهمـا المحّركيـن األساسـّيين لفهـم مـا جرى 
فـي المشـهد، وقـراءة مـا يتبـع المشـهد مـن أحـداث، 
وتفكيـك العقـل السياسـي العربـي والشـخصية العربيـة 
فـي زمَنْي االسـتبداد السياسـي واالسـتبداد االجتماعي، 
الثقافـات  تضـادُّ  فَعَلـه  ومـا  وبعـده،  »الربيـع«  قبـل 
انشـطارات  مـن  الحداثويـة..(  الغيبيـة،  )القدريـة، 
القهـر  وتصريـف  المكبوتـات  وانفـالت  وتشـّظيات 
والظلـم بالعنـف الطائفي والقبلي والثـأر الجاهلي.. وما 

أحدثـه مـن تغييـر فـي طرائـق التفكيـر. 
 COLLCTIVE( الجمعـــي  الالوعــي  يـعنــــي 
UNCONSCIOUS( ذلــك الجــزء مــن العقــل الــذي 

ــبها  ــي اكتس ــان الت ــرات اإلنس ــوز وخب ــن الرم يتضّم
عبــر األجيــال وأســاليب التعبيــر عنهــا، والتــي يشــترك 
بهــا كّل البشــر وُتشــكِّل مصــدراً لألديــان واألســاطير 
والفنــون التــي تتشــابه عبــر الحضــارات المختلفــة. 

ومــع أن يونــغ )الــذي اكتشــف الالوعــي الجمعــي( 
اتفــق مــع فرويــد علــى أن الجانــب األكثــر أهميــة فــي 
ســيكولوجيا اإلنســان هــو ليــس العمليــات العقليــة، 
ــو  ــل ه ــه، ب ــة ب ــى دراي ــون عل ــذي نك ــلوك ال أو الس
ــا،  ــة به ــى دراي ــون عل ــي ال نك ــة الت ــات العقلي العملي
ــّده  ــي وع ــي الجمع ــوم الالوع ــر مفه ــغ ابتك ــإن يون ف
أكثــر أهميــًة فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع مــن الالوعــي 

ــد. ــفه فروي ــذي اكتش ــرد ال ــاص بالف الخ
مـن هنـا جـاءت أهميـة الالوعـي الجمعي بكونـه يحمل 
خبرات أو معتقدات مشـتركة لدى شـعوب أو جماعات 
داخـل شـعب معّيـن.. تحّدد سـلوكها أو تصرفاتها أو ما 
تقـوم بـه مـن أفعـال. ومـن هـذا المفهـوم ظهـر مفهـوم 
 COLLCTIVE( الجمعـي السـلوك  هـو  نسـبياً  حديـث 
BEHAVIOR( وُيقَصـد به السـلوك غيـر المنّظم، الذي 
ينشـأ تلقائياً، وال تكون له خطٌة تْحكم مسـاَره، فيصعب 
التنّبــؤ بتطّوراتـه، ويعتمـد علـى التأثيـر المتبـاَدل بيـن 
األفـراد المشـاركين فيـه، ومـن أنواعه: إجمـاع جماعة 

أغـرب ظاهـرة فـي التاريـخ هـي انتحـار شـخص ُيشـعل ثورة فـي وطنه، وفـي أوطان أخـرى، وُيطيـح أنظمتها! 
ففـي يـوم الجمعـة الواقـع فـي 17 ديسـمبر )كانـون األول( 2010، صفعـت الشـرطية فادية حمدي الشـاب محمد 
البوعزيـزي أمـام النـاس وصـادرت بلديـة سـيدي بـو زيـد عربتـه التـي تقتـات منهـا عائلتـه، مـن بيـع الفاكهـة 

والخضـار.. فأضـرم النـار فـي نفسـه واحتـرق أمـام المأل.
كان المشـهد تراجيديـا سـيكولوجية خالصـة: إهانـة كرامـة رجـل ُيصَفـع مـن امـرأة، واحتجـاج ضـّد ظلـم بقطـع 
الـرزق، وشـعور بالعجـز، تفاعلـت فـي لحظـة انفعـال ليقـدم علـى أقسـى مـا يفعلـه إنسـان: قتـل نفسـه، ولكـن 
بإحراقهـا أمـام شـباب يعيشـون الحـال ذاتهـا، فاشـتعلوا مـن الداخـل وكان مـا كان.. صـار الحـدث ثـورة، بـل 
ثـورات.. والمفارقـة هـي أن نـار مشـهد اإلحـراق لـم تخّلـف رمـاداً.. بـل أزهـرت »ربيعـاً«! والمدهـش فـي هذا 
الربيـع أن أحداثـه تحّكمـت بهـا سـيكولوجيا السـرعة، تمامـاً كتلـك التـي تحدث بين جيشـين، حيث ُتحتِّم سـرعُة 
انتصـار المنتصـر سـرعَة اندحـار المندِحـر؛ فبعـد هـرب زيـن العابديـن بـن علـي بتسـعة أيـام، اندلعت ثـورة 25 
ينايـر المصريـة، وأجبـرت محمـد حسـني مبـارك علـى التنّحـي، ثـم تلتها بعـد أيام الثـورةُ اليمنيـة وأجبرت علي 

عبـد هللا صالـح علـى التنّحـي، ثـم الثـورة الليبيـة التـي انتهـت بمقتـل معمـر القذافي.
إن فْهَم الحدث يتطّلب معرفًة بخلفّياته وخصائص بيئته التاريخية واالجتماعية والثقافية.
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»بعد الربيع العربي« 
انحسر دور القوى 
العلمانّية عّما كان 
عليه قبل نصف 
قرن، ما يعني أن 
مكانة العلم ودوره 

يتراجعان حين يسود 
المجتمعات مناخ 
»ديني« وعنف 

مجتمعي يتعارض مع 
التطّور

نـة مـن دون تمحيـص،  نـة علـى وجهـة نظـر معيَّ معيَّ
وسـلوك أوغريـزة القطيـع الـذي يشـيع فـي المجتمعات 
المتخلّفـة، وسـلوك الغوغـاء التـي تسـتهدف جموُعهـا 
القيـاَم بأعمـاٍل عدوانيـة، مثـل تخريـب الممتلـكات، أو 
نهبهـا، أو إشـعال النـار فيها، كالذي حصـل في العراق 
فـي إبريـل )نيسـان( 2003، حيث أسـهم العراقيون في 

نهـب وطنهـم.. وحتـى ذاكرتهـم التاريخية!
وقـد يبـدو الالوعـي الجمعـي لكثيريـن أشـبه بشـخص 
)فاقـد الوعـي(، غيـر أنـه يعمـل بآليـات توحـي بعكـس 

ذلـك؛ وأهمهـا:
ـ يتعامـل الالوعـي الجمعـي مـع ُبْعـٍد زمنـي واحـد هـو 
الماضـي، وُيحيـط نفسـه بجـدار كونكريتـي يصـدُّ كّل 

مؤثـرات الحاضـر.
ـ يغلّـُب العقـَل االنفعالـي علـى العقـل 
المنطقـي في سـلوك الفرد والجماعة، 
ويعّطـل العقـَل المنطقـي فـي أوقـات 

األزمات.
مجموعتيـن  فـي  النـاَس  يسـتقطب  ـ 
متضادتيـن: الـ»نحـن« أي الجماعـة 
أي  والـ»هـم«  إليهـا،  ينتمـي  التـي 

األخـرى. الجماعـة 
ـ يتَّصـف بأنـه »أحـول العقـل« يرى 
فـي الـ»نحـن« اإليجابيـات وال يـرى 
فيهـا السـلبيات، ويـرى فـي الـ»هـم« 
اإليجابيـات.  يـرى  وال  السـلبيات 
ويخـرج بتعميمـات خاطئة مؤّداها أن 
جماعتـه هـي األفضل في كّل شـيء.
ـ يفهـم الصـراع علـى أنـه »أكـون أو ال أكـون«، أي 
إمـا غالـٌب أو مغلـوب، وال يرى الجوانـب األخرى في 

الصراع.
والمدهـش أن أفـكاره هـذه تتحـّول إلـى آليـات سـلوكية 
 Gustave لوبـون  غوسـتاف  توّصـل  فقـد  جمعيـة. 
العقـل  فـي  كتابـه »الجمـوع.. دراسـة  فـي   Bon Le
مثقفـاً  يكـون  قـد  الفـرد  اإلنسـان  أن  إلـى  الشـعبي« 
بربريـاً،  يصبـح  الجمـوع  وسـط  ولكّنـه  ومتحضـراً، 
وأن سـلوك الجمـع هـو اسـتجابة العقالنيـة إلغـراءات 
تحكمهـا  فيـه،  نفسـها  الجماعـة  تجـد  الـذي  الموقـف 
عمليـات نفسـّية تأخـذ مجراهـا عنـد تشـّكل الجمـوع، 
وتؤّثـر فـي سـلوك الفرد، عبـر عمليتين نفسـّيتين: تقبل 
اإليحـاء )Suggestability( حيث تسـارع الجموع إلى 
التصـّرف وفقـاً لِما يوحى إليها به، وتتراجع الشـخصية 

الواعيـة ليتولّـى »الالوعـي الجمعي« توجيه سـلوكها، 
والعـدوى االجتماعيـة )Social Contagion(، وفيهـا 
يؤّثـر األفـراد نفسـياً بعضهـم فـي بعض أثنـاء وجودهم 
فـي جماعـة ُتسـتثار، فتتصاعـد حـّدة انفعاالتهـا المنفلتة 
لتْفِرَغهـا، عبـر السـلوك الذي يوحى إليها به، والمتَّسـق 

مـع دوافعهـا.
ولقـد أسـهم الالوعـي الجمعـي بخلـق عقـد نفسـية فـي 
العنـاد  البارانويـا،  أخطرهـا:  العربيـة،  الشـخصية 
العصابـي فـي االختـالف مـع اآلخر، االسـتهداف، أخذ 
الثـأر، التصلّـب الثقافـي، تقديـس الشـخصيات. ونقصد 
بالعقـد النفسـية هنـا، حالـة عصابيـة مـن خصائصهـا: 
شـعور صاحبهـا بالقلق والخوف مـن اآلخر، والضعف 
أو العجـز، وسـوء التوافـق مـع نفسـه ومـع اآلخريـن، 
والالواقعيـة فـي تقييـم األمـور، وصعوبـة إيجـاد حلول 
عقالنيـة لمشـكالته، والميـل إلـى االسـتمرار علـى هـذا 

السـلوك، علـى الرغـم مـن إدراكـه أنـه ُيتِعبـه.
فـإن   )Evolutionary( التطّوريـة  النظريـة  وبحسـب 
لقانـون  تخضـع  السـلوكية  )»الجينـات«(  الموّرثـات 
االنتخـاب الطبيعـي فتعمـل - عْبـر التاريـخ التطـّوري 
لإلنسـان ـ علـى تقويـة موّرثات أي »جينات« سـلوكية 
نـة، وإضعـاف موّرثـات أخـرى )مقـارب لقانـون  معيَّ
دارون: البقـاء لألصلـح(. وهذا يعنـي أن األحداث التي 
عاشـها اإلنسـان، عْبـر تاريخـه التطـّوري، تدّخلـت في 
عمـل الموّرثـات، بثـالث ِصَيغ: تقوية موّرثـات معّينة، 

وإضعـاف أخـرى، ونسـف موّرثـات أخـرى. 
تأسيسـاً علـى ذلـك فإننـا، نحن العرب، نتـاج ما صنعته 
األحـداث مـن تأثيـر في موّرثات )»جينات«( أسـالفنا. 
وَلـَك أن تقـول: إن »جيناتنـا« الحاليـة »مشـفَّرة« )أو 
فـي  أجدادنـا  عاشـها  التـي  األحـداث(  عليهـا  مسـّجل 
الوعينـا الجمعـي، وإننـا نقـرأ عناويـن هـذه األحـداث 
ونـرى صـوراً منهـا، عْبـَر سـلوكنا وتصرفاتنـا. ولـك 
أن تقـرأ أيضـاً تاريـخ الخالفتين األموية والعباسـية، ثم 
العثمانيـة، والدمـاء التـي أُريقـت علـى أرض العـرب، 
فـي عنـٍف شـِرٍس ُتَحـزُّ فيـه الـرؤوس وُتـداس جثـث 
القتلـى بحوافـر الخيـل، ومـا نجـم عـن ذلك مـن توارث 
الحقـد الـذي ُيفضـي بالضرورة إلى االنتقـام حين تحين 

الفرصة.
حدثـت  العربيـة  للشـخصية  النفسـية  التركيبـة  بهـذه 
غيـر  مختلّـة،  وألنهـا  العربـي«.  »الربيـع  ثـورات 
أن  للمجتمـع  يمكـن  )وال  بالقهـر  مشـحونة  متوازنـة، 
يكـون سـليماً نفسـياً إاّل باختفاء مخلفـات القهر( فقد كان 
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أسهم الالوعي 
الجمعي بخلق 
عقد نفسية في 

الشخصية العربية 
أخطرها: البارانويا، 

العناد العصابي 
في االختالف مع 

اآلخر، االستهداف، 
أخذ الثأر، التصّلب 
الثقافي، تقديس 

الشخصيات

للعقـل االنفعالـي الدور الرئيس في تحديد مسـارها نحو 
تحقيـق أهدافهـا المشـروعة: الحرية والكرامـة والعدالة 
االجتماعية.. التي لم َتــَنْلها ألسـباب تلت ذلك المشـهد.

سيكولوجيا الحاكم العربي
ثّمـة مـرض سـيكولوجي ُمصـاٌب بـه الحاكـم العربـي، 
وهـو أنـه يعـدُّ السـلطَة مْلـكاً خاصـاً بـه وحقـاً أبدّيـاً له، 
صـدام  ذلـك:  علـى  )مثـال  ُيـزاح  أو  يمـوت  أن  إلـى 
حسـين، معمـر القذافي، حسـني مبـارك، بن علي، علي 
عبـد هللا صالـح..( وأنـه يعمـل على ديمومتهـا باعتماده 
ثالثـة أسـاليب: تشـكيل جهـاز أمني خاص بـه، وتأليف 

حـزب سياسـي يتزّعمـه، وتدجيـن شـعبه للقبـول بـه.
هنا، ال بّد من طرح السؤالين التاليين:

ـ هـل هـذا المـرض وراثـي، بمعنـى أن الحاكـم العربي 
َيِرُثـه مـع السـلطة، وذلك منذ انتهاء الخالفة الراشـدية؟
ـ هـل الحاكـم العربـي ـ بعـد التغييـر الديمقراطـي، فـي 
العـراق وبلـدان »الربيـع العربي« ـ مصـاٌب بالمرض 

؟ نفسه
 لنبدأ بالسلطة.

اإلنجليزيـة  باللغتيـن  السـلطة  لمفهـوم  لـدى مراجعتنـا 
والفرنسـية، وجدنـا فرقـاً مدهشـاً لـدى مقارنتـه بمفهوم 
السـلطة في اللغة العربية. إذ تعني السـلطة في قاموس 
»الروس« الفرنسـي: »القـدرة علـى التحّكـم، واّتخـاذ 
الحـّق، ويضـرب  قيمـة  القـرارات«، ويضفـي عليهـا 
ويفـّرق  المدرسـة..  مديـر  بسـلطة  تربويـاً  مثـالً  لهـا 
بيـن السـلطة والقـوة، إذ تعنـي القـّوة إرغـام اآلخريـن 
ه  علـى طاعتـك، فيمـا تعنـي السـلطة الحـق فـي أن توجِّ
اآلخريـن، أو أن تأمرهـم باالسـتماع اليـك وطاعتـك.

»السـلطة«  بيـن  اإلنجليـزي  القامـوس  ويفـّرق 
اجتماعيـة  ضـرورة  السـلطة  يعـّد  إذ  و»التلّسـط«، 
العدالـة  ولتحقيـق  المجتمـع  أمـور  لتنظيـم  وأخالقيـة 
معانـي:  التسـلّط  مفهـوم  يتضّمـن  فيمـا  االجتماعيـة، 
العنـف.  التشـّدد،  اإلكـراه،  اإلرهـاب،  القهـر،  الظلـم، 
ومع أن السـلطة، في القواميس اإلنجليزية والفرنسـية، 
تتطلّـب القـّوة، غيـر أنها تشـّدد على أن القّوة بال سـلطة 
ظلـم واسـتبداد. وبهـذا الفهـم يكـون مفهوم السـلطة، في 
هاتيـن اللغتيـن، بمعنـى الحّق وشـرعية اسـتخدام القّوة.
مفهـوم  َيـِرد  اذ  العربيـة،  اللغـة  فـي  مختلـف  األمـر 
السـلطة في »لسـان العرب« بأنها: »القهر«: »سـلَّطه 
»الهـادي«  قامـوس  فـي  وَتـِرُد  عليهـم«.  فتسـلَّط  هللا 
لحسـن سـعيد الكرمي، بأنها »القدرة والملك«. وُيشـير 

الفعـل بهـا إلـى التسـلّط: »تسـلّط األميـر علـى البـالد، 
حكمهـا وسـيطر عليهـا، وتسـلَّط القوّي علـى الضعفاء، 
ـن وتحّكم«. وألن  تغلّـب عليهـم وقهرهم.. وتسـلَّط، تمكَّ
اللغـة، فـي جانب منها تعكـس المضمون السـيكولوجي 
أخـذت  العربيـة  اللغـة  فـإن  بهـا،  الناطقيـن  لشـخصية 
بالعنـف  المشـحون  التسـلّطي  بمعنـاه  السـلطة  مفهـوم 
مـن  الرغـم  وعلـى  والتغلّـب.  والسـطوة  والجبـروت 
ظهـور محـاوالت تطويريـة فـي قواميـس أكثـر حداثًة، 
فـإن مفهـوم السـلطة فـي اللغـة العربيـة بقـي مشـحوناً 
بالعنف والقوة ودالالت التسـلّط، التي تتبّدى بالعقوبات 
والتهديـدات، وتتجلّـى فـي غايـات الطاعـة والخضـوع 

واالمتثـال لقـوة قـادرة قاهـرة.
العربـي  الحاكـم  فـإن  ذلـك  ولتأميـن 
يقـوم بتشـكيل أجهـزة أمنيـة خاصـة 
أسـلوب  بممارسـة  يأمرهـا  بـه، 
المواطـن  فـي  لتشـيع  االسـتبداد، 
بطـش  مـن  الخـوف  سـيكولوْجيا 
سياسـياً  بـه، ويـرأس حزبـاً  الحاكـم 
يمـارس مـن خاللـه السـيطرة علـى 
تضـّم  واسـعة  اجتماعيـة  شـرائح 
مرتزقـة ومنافقيـن، وبعض الكفاءات 
للتغطيـة..  االجتماعيـة  والوجـوه 
»الثقـة«  فيهـم  تتوافـر  َمـن  ويضـع 
بالحكومـة،  المؤّثـرة  المراكـز  فـي 
حتـى وإن كانـوا ال يمتلكـون الخبـرة 

سـيكولوِجّياً  الشـعب  تدجيـن  إلـى  وُيصـار  والكفـاءة. 
بالعجـز  النـاس  إشـعار  رئيسـة:  أسـاليب  ثالثـة  عبـر 
عـن التغييـر، بإعـادة انتخابـه لـدورات انتخابيـة عـّدة؛ 
واإلداري  المالـي  الفسـاد  بإشـاعة  القيـم،  وتخريـب 
والسياسـي؛ وتقديـس نفسـه بإضافة صفـات خاصة إلى 
اسـمه، ونشـر صـَوَره فـي األماكـن العامـة والدوائـر 

الحكومية والبيوت.    
هـو  خطيـر  بمفهـوم  العربـي  الحاكـم  سـلطة  تقتـرن 
القهـر  العربيـة  لغتنـا  فـي  تعنـي  التـي  »السـطوة«، 
السياسـي،  االجتمـاع  علـم  لتحليـل  ووفقـاً  والبطـش. 
هنالـك أربعـة مصـادر للسـطوة: المنصـب، والثـروة، 
سـطوة  وأخطرهـا،  أّولهـا  والعالقـات.  والخبـرة، 
المنصـب التـي تعتمـد علـى السـلطة الرسـمية. فعبـر 
دراسـة نمـاذج ألسـوأ طغـاة العالـم )هتلـر، موسـليني، 
حسـين،  صـدام  أميـن،  عيـدي  بـوت،  بـول  سـتالين، 
أسـلوباً  يّتبعـون  جميعهـم  أن  تبيَّـن  القذافـي..(  معمـر 

»الربيع العربي« في 
ضوء علم نفس الشعوب
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»مسـرحياً« فـي بنـاء سـطوتهم، يمـّر بأربـع مراحـل: 
فـي األولـى، يبـدأ الدكتاتـور المتوّقـع بتشـكيل عالقـات 
مـع أنـاس لديهـم نوايـا أو مطامـح نحو سـلطة مـن نوٍع 
مـا. وفـي المرحلـة الثانيـة ينتقـل مـن مرحلـة التعـرف 
إلـى النـاس إلـى تكويـن التحالفات، بأن يسـتغلَّ صاحُب 
وأنمـاَط  تأثيـٍر  اجتماعيـة  المنصـب مهـاراٍت  سـطوة 
وتفكيـر  السياسـي،  اإلقنـاع  علـى  وقـدرًة  مراوغـة، 
سياسـي ذي وجاهـة، ووعـٍد بتحسـين األوضـاع بعمـل 
مشـترك، رسـمي وشـعبي، فيعمـد إلـى اسـتيعاب َمـن 
يطمـح لـدور قيـادي، ويضعـه فـي مركـز يرضـى بـه، 
فرصـة  لحيـن  منافسـيه  مـن  التخلّـص  علـى  ويصبـر 
مالئمـة، ليصـل إلى المرحلـة الثالثة، 
مرحلة السـيطرة بطريقـة »ناعمة«؛ 
فهتلـر جـاء إلـى السـلطة بانتخابـات 
صـار  إن  مـا  ولكـن  ديمقراطيـة، 
زعيمـاً للحـزب القومـي االشـتراكي 
الحاكـم، حتـى أسـرع بتثبيـت أركان 
علـى  كبيـرة  قـدرًة  مكتسـباً  الحكـم، 
التأثيـر فـي النـاس تخّولـه أن يقـّرر 
ويعاقـب  ويكافـئ  ويوّجـه  ويسـيطر 
هـي  وكذلـك  ويميـت«!  و»ُيحيـي 

الحـال مـع عتـاة الحـّكام العـرب. 
سـطوة  صاحـب  يصـل  حيـن  أمـا 
فإنـه  الرابعـة،  المرحلـَة  المنصـب 
يتوّجـه نحـو التخلّـص مـن منافسـيه 
السياسـّيين، ووضـع المواليـن لـه في 
مناصـب سـلطوية، وبنـاء آليـة تمّكنه 
مـن بـّث الخـوف والهيبـة فيهـم وفـي 

لدعـم سـطوته.  بأكملـه،  الشـعب 
َيشـي المشـهُد السياسـي فـي المجتمعـات العربيـة التـي 
قـادة  بوجـود  يشـي  الدكتاتوريـة،  أنظمُتهـا  أُطيحـت 
سياسـّيين يبـدون في ظاهرهـم ديمقراطّيين، فيما تعتمل 
في دواخلهم شـهوة السـطوة والسـيطرة. وكما أن الليل 
السـطوة  أيضـاً  كـذاك  يجتمعـا،  أن  اليمكـن  والنهـار 
والديمقراطيـة. ولهـذا فإن هؤالء يعيشـون حالة تناقض 
اتجاهيـن  جمـع  يحاولـون  ألنهـم  وسـلوكي،  وجدانـي 
متعاكسـين، ال بـدَّ أن يتغلـب أحدهمـا علـى اآلخر: فإما 
السـطوة أو الديمقراطيـة. ومـا نخشـاه أن هـذا الصنـف 
)وبعضهـم عبـر المرحلـة الثانيـة فـي بلـدان »الربيـع 
الثالثـة  السـطوة  مصـادر  مـن  اسـتمكن  العربـي«( 
الذهبيـة  القاعـدة  بحيازتـه  الثـروة،  سـطوة  األخـرى: 

علـى وضـع  القـادر  هـو  يكـون  الذهـب  يمتلـك  )َمـن 
القواعـد(، وسـطوة الخبـرة بامتالكـه درايـًة ومعلوماٍت 
ُتكِسـُبه التأثيـَر فـي العامة، وسـطوة العالقات باكتسـابه 
قبـول أنـاس يمتلكـون سـطوة عشـائرية، أو اجتماعيـة، 
أودينيـة، أو حتـى ثقافيـة أيضاً، تنذر بخطـر كبير على 
النـاس والوطن، وعلى أنفسـهم أيضـاً، وبطبيعة الحال!

الحاكم والشعب.. معادلة نفسية
والنـاس  العربـي  الحاكـم  أن  الصـواب  إلـى  األقـرب 
كالهمـا ُمصـاٌب بأمـراض نفسـية فـي صيغـة ضِمَنـت 
بيـن  بالعالقـة  وشـبيهة  بينهمـا،  العالقـة  ديمومـَة 
»سـي السـيد« وزوجتـه المصابيـن كليهمـا بعصاَبـْي 
أن  هـو  األصـوب،  والتحليـل  والخضـوع.  التسـلّط 
»االضطرابـات العصابيـة« التي تشـكو منها الشـعوب 
فـي وطننـا العربي ناجمة عن أن التسـلّط في مجتمعاتنا 
تحكمـه عالقـة هرميـة ثابتة، بمعنى أن األعلى يسـيطر 
علـى األدنـى، واألدنـى يتماهى باألعلى ويسـيطر على 
األدنـى منـه.. وأن الالواقعية فـي تقييم األحداث ُتفضي 
إلـى الشـعور باليـأس واالستسـالم لواقـع ضاغط، وإلى 
اإليمـان بالقدريـة والطلـب مـن الخالـق أن ينتقـم مـن 
الحاكـم الظالـم، والدعـاء فـي أضرحة األئمـة والرجال 
الصالحيـن أن يخلّـص النـاس من الطاغية الـذي أذلّهم. 
فـي  تكمـن  العربيـة  السياسـية  األنظمـة  فـي  والعلّـة 
شـعوبها قبـل حكامهـا؛ فهـي مأزومـة بأمـراض نفسـية 
أخـرى أقبحهـا عـدم قبـول اآلخـر المختلـف فـي الرأي 
والعـرق والديـن والمذهـب والعشـيرة. وتلـك أمـراٌض 
متأّصلـة فـي الشـخصية العربيـة بفعـل حروب سـخيفة 
وعنـف  ونـزاع  وتنافـس  مثـالً..(  والغبـراء  )داحـس 
ألكثـر مـن ألـف عـام، ودافـع قسـري نحـو أخـذ الحيف 
باالنتقـام، علـى الرغـم من وجـود أقلّية واعية متمّسـكة 
بالمسـتقبل تعانـي فـي الزمـن الديمقراطـي مـا كانـت 
تعانيـه فـي الزمـن الدكتاتـوري، وربمـا أكثـر.. وقـد ال 
تتمّكـن األجيـال العربيـة الحاليـة مـن الوصـول إلـى ما 
وصلـت إليـه جنـوب أفريقيـا مـن تسـامح، حيـث بـات 
اليـوم مـن كانـا الجـالّد والضحيـة يصطحبـان السـواح 
الجـالّد  كان  كيـف  لهـم  فيشـرحان  السـجون،  لزيـارة 
يعـّذب الضحّيـة فـي الزنزانـة، ويرويـان لهـم معـاً مـا 

كان يحـدث!
مصابـون  العـرب  الحـّكام  فـإن  المقابـل،  فـي 
بـ»اضطرابـات الشـخصية« التـي تعنـي نمطـاً ثابتـاً 
مـن السـلوك غيـر المـرن، والمفـرط فـي التصلّـب؛ 

قد ال تتمّكن األجيال 
العربية الحالية من 
الوصول إلى ما 

وصلت إليه جنوب 
أفريقيا من تسامح، 
حيث بات اليوم َمن 
كانا الجالّد والضحية 
يصطحبان السّواح 
لزيارة السجون 

فيشرحان لهم كيف 
كان الجالّد يعّذب 

الضحّية في الزنزانة 
ويرويان لهم معاً ما 

كان يحدث!
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ثالثـة  فـي  االضطرابـات  هـذه  أعـراض  وتتجّسـد 
والسـيكوباثية،  النرجسـية،  الشـخصية:  مـن  أنـواع 
الـذي  حسـين  صـدام  جميعـاً  ومثالهـا  والبرانويـة.. 
أخـذ مـن نمـط الشـخصية النرجسـية شـعارها »أنـا 
ممّيـز«، مـا يعنـي أنـه علـى يقيـن تـام بأنـه يمتلـك 
قـدرات اسـتثنائية أو خارقـة، وأنه أكثر فهمـاً ووعياً 
مـن اآلخريـن، وأرقى منهـم جميعاً، وأن حْسـَبهم أن 
ينّفـذوا أوامـره؛ وأخـذ مـن الشـخصية السـيكوباثيِة 
َة العنَف والقسـوة مع الخصوم وعدم الشـعور  السـاديَّ
بالذنـب حيـن يعـّذب اآلخريـن أو يصّفيهـم جسـدياً 
ويتلـّذذ بآالمهـم. وأخـذ مـن  الشـخصية البارانويـة 
فـي  واالنشـغال  كافيـة،  أِدلّـة  غيـر  مـن  الشـكوَك 
بـه  المحيطيـن  نوايـا  فـي  مبـّررة،  غيـر  ارتيابـات 
الضغينـة  السـتبطان  دائمـة  ونزعـة  لـه،  ووالئهـم 
ورفـض التسـامح مـع مـن أسـاء إليـه.. علـى أن هذه 
الحـّكام  معظـم  بهـا  يتَّصـف  »المرضيـة«  المزايـا 
حّدتهـا  درجـة  فـي  إال  بينهـم  فـرق  فـال  العـرب، 
وبروزهـا. وتفـّرد معمـر القذافـي علـى سـواه مـن 
الحـّكام العـرب، بأنـه أضـاف إلى تلـك الصفات، في 

الـذات والزهـّو بهـا. شـخصه، صفـة اسـتعراض 
كانـت انتفاضـات الشـعوب العربيـة بمثابـة صحـوة من 
ــَل فـي الخضوع  اإلدمـان علـى تكّيف حياتي سـلبي َتمثَّ
واالسـتكانة واليـأس والقدريـة والقبـول بمقولـة »مثلمـا 
تكونـون يولّـى عليكـم«، وتلك كلّها أعـراض عصابية؛ 
وقـد سـاعد علـى هـذه الصحـوة تكنولوجيـا االتصاالت 
عبـر القـارات، التـي أسـهمت فـي تفتُّـح جيـل جديـد، 
وبخاصـة  االجتماعـي،  التواصـل  شـبكات  عبـر 
الفيسـبوك. وكان الفيسـبوك قـد نشـأ أصـالً مـن ظاهرة 
سـيكولوجية شـعر بها مبتكـُره الشـاب األميركي مارك 
زوكربيـرج، )مواليـد العـام 1984(، وهـي  أن النـاس 
شـغلتهم منّغصـات الحضـارة ومتطلّبـات العمـل عـن 
التواصـل االجتماعـي وجهـاً لوجـه، وافتقـدوا الحاجـة 
أو  لصديـق  الهمـوم  وشـكوى  الـذات  لكشـف  النفسـية 
شـعور  حالـة  لمعالجـة  الوسـيلة  هـذه  فابتكـر  حبيـب، 
الفـرد بالضيـاع النفسـي فـي المجتمعـات المعاصرة. ثم 
ر األمـُر إلـى أن أصبـح الفيسـبوك أحـد محـّركات  تطـوَّ
»الربيـع العربـي«؛ إذ يمكـن القـول بأنـه شـّكل تيـاراـً  
ل من متنّفس للشـباب الى  هـو »تيـار الفيسـبوك«ـ  تحوَّ
ـٍه لسـبب معاناتهـم مـن ضغـوط الحيـاة واألزمـات  منبِّ
التـي تعيشـها بلدانهـم، ثـم إلـى محـّرض للتمـّرد علـى 
السـلطة النظـام. والمدهـش فـي األمـر، أنه خلـق عالماً 

خشـٍن  واقـع  مواجهـة  فـي  وجميـالً  وديعـاً  افتراضيـاً 
قبيـٍح، وصـار هنالـك جمهـوران مختلفان سـيكولوجّياً: 
أحدهمـا تجَمُعـه المحبـُة والشـعور المشـترك بالحيـف 
كريمـة  حيـاة  فـي  المشـروع  حّقـه  علـى  والتحريـض 
كالتـي يعيشـها أقرانهم في األنظمـة الديمقراطية، وآخر 
تسـوده الوصوليـة وحبُّ السـلطة والكراهية وممارسـة 
العنـف والدفـاع عـن النظـام. مـن هنـا نشـأت مقارنات 
شـين فـي بلدانهـم،  كثيـرة: بيـن واقـع يعيشـون فيـه مهمَّ
وواقـع يعيـش فيـه أقرانهـم في بلـدان الغـرب، موفورو 

الكرامـة واالعتبـار؛ بيـن الفقـر الذي 
يعيشـونه، والثـروة الهائلـة المسـلوبة 
التـي  الخياليـة  والرفاهيـة  منهـم 
يعيشـها أصحـاب السـلطة. فنجم عن 
ٍر جديـد  تلـك المقارنـات نشـوء تصـوُّ
شـكل  تمامـاً  يناقـض  الدولـة  لشـكل 
التـي رأوا أنهـا قائمـة علـى  الدولـة 
االسـتبداد والفسـاد المالي والسياسي.  

الهوّيات الفرعية
تنطبـق  نظريـًة  يشـبه  مـا  لدينـا    
علـى واقـع مـا حصـل فـي »الربيـع 
العربـي«، وهـي التاليـة: إذا انهارت 
وصـارت  القانـون  وتعّطـل  الدولـة 
الحيـاة فوضـى، شـاع الخـوف بيـن 
وأفـراداً  جماعـاٍت  وتفّرقـوا  النـاس 
تتحّكـم بسـلوكهم الحاجـُة إلـى البقاء، 
فيلجـأون إلـى مصدر قـّوة أو جماعة 
تحميهـم، ويحصـل بيـن الطرفيـن ما 
يشـبه العقـد القائـم على مبـدأ الحماية 
فـي  حصـل  مـا  وهـذا  المتبادلـة. 

المجتمعـات العربيـة التـي أُطيح بأنظمتهـا الدكتاتورية، 
خالفـاً لمـا وصفـه محلّلـون بـأن مـا حصل هـو فوضى 
سياسـية واجتماعيـة؛ فمـا جـرى كانـت تحكمـه آليـات 
نفسـية فـي أربـع مراحل رئيسـة مهَّـدت كّل واحدة منها 

لألخـرى، علـى النحـو اآلتـي:
1 ـ االحتماء من أجل البقاء،

2 ـ الوالء لهوية فرعية،
3 ـ شيوع الكراهية،

4 ـ الصراع والعنف بمختلف ألوانهما.
وألن السياسـّيين يتداولـون مفـردة »الهويـة«، كمـا لـو 
أن لديهم مفهوماً للهوية محّدداً ومشـتركاً، وألن للهوية 

»الربيع العربي« في 
ضوء علم نفس الشعوب

من بين األسئلة 
التي أثارها »الربيع 
العربي«: هل يجب 
على المختّصين بعلم 
النفس أن يكون لهم 
موقٌف من األحداث 
التي شهدتها تونس 

ومصر والبلدان 
العربية األخرى 
من خالل تحليلها 

بقراءات سيكولوجية 
أو عليهم أن ينأوا 

بأنفسهم  بعيداً عنها 
وأن ينصرفوا إلى 

اختصاصاتهم المهنية 
واألكاديمية؟
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الـدور األكبـر فـي تحديد أهـداف الفرد وتوجيه سـلوكه 
ونـوع العالقـة التـي تربطـه بجماعـة اجتماعيـة معّينة، 
أو جماعـات، والسـّيما فـي أوقـات الشـّدة واألزمـات، 
فـإن األمـر يسـتوجب توضيـح هـذا المفهـوم وتوظيفـه 
فـي المشـروعات الهادفـة إلـى إشـاعة ثقافـة السـالم، 
وبخاصـة الثقافـة التي تتبّناها مراكز دراسـات معتبرة.
يشـير علمـاء النفـس االجتماعـي إلـى وجـود أكثـر مـن 
فـي  فاعليـة  أكثرهـا  أن  غيـر  للهويـة،  أنـواع  عشـرة 

أوقـات األزمـات تتحـّدد بأربـع:
1 ـ الهويـة الشـخصية: وتعنـي ماهيـة األفـكار والقيـم 
نفسـه  بخصـوص  الفـرد  يحملهـا  التـي  نسـبياً  الثابتـة 
ودوره وفئته االجتماعية واإلحسـاس 

بكينونتـه وصفاتـه الفرديـة.
الفئويـة:  االجتماعيـة  الهويـة  ـ   2
إلـى  الفـرد  بانتمـاء  الشـعور  وتعنـي 
جماعـة اجتماعيـة معّينـة، ذات تقاليد 
علـى  وهـي  بهـا.  خاصـة  ومشـاعر 
ثالثـة أنواع: الهويـة الدينية، والهوية 
والهويـة  )الطائفيـة(،  المذهبيـة 

العشـائرية.
3ـ  الهويـة القوميـة: وتعنـي إحسـاس 
كبيـرة  جماعـة  إلـى  بانتمائـه  الفـرد 
أو شـعب، يشـترك فـي تاريـخ واحـد 
وقيـم وعـادات وفولكلـور ومشـاعر 

وعواطـف.
4 ـ الهويـة الوطنيـة: وتعني إحسـاس 
واحـد  وطـن  إلـى  بانتمائـه  الفـرد 
تعيـش فيه مكّونـات اجتماعية متعّددة 
شـعباً  مجتمعـًة  تشـّكل  الهويـات، 
يجمعه جميعاً شـعوٌر مشـترك باالعتزاز بوطن عاشـوا 
علـى أرضـه لتاريـخ طويـل، وتحـّول إلـى دولـة تحمل 
اسـماً ولهـا عَلـٌم يمّيزهـا بيـن أعـالم الـدول األخـرى.
والـذي حصـل هـو أن الشـعور بالهويـة الوطنية تراجع 
بعيـد إطاحـة األنظمـة الدكتاتوريـة، وتصاعـد الشـعور 
نمـّو  ذلـك  عـن  فنجـم  والقوميـة،  الفرعيـة  بالهويـات 
الجماعـة حيـن  لـدى  الـذي يشـيع  بالكراهيـة  الشـعور 
تشـعر بأنهـا كانـت مغبونـًة أو محرومـًة، أو كان ُيحال 
بينها وبين تحقيقها لحاجاتها واسـتحقاقاتها المشـروعة. 
ـل دوره فـي مجـال التحّكـم بانفعـال  وألن العقـل يتعطَّ
الكراهيـة بيـن الفئـات االجتماعيـة، التي يكون مسـتوى 
الوعـي لديهـا متدنيـاً، وألن هيبـة السـلطة تضاءلت بعد 

إطاحـة األنظمـة الدكتاتوريـة، فإنـه جـرى التعبيـر عن 
الكراهيـة بيـن الفئـات االجتماعيـة المتعـّددة الهويـات، 
بأسـاليب العنـف والعدوان واالنتقام البشـع، في العراق 

تحديـداً، بالنظـر إلـى تعـّدد الهويـات الفرعيـة فيه.

ما قبل المشهد وبعده
 كانـت المفاجـأة التـي تلت المشـهد أن »ثمرة« ثورات 
العـرب قطفهـا اإلسـالم السياسـي مـع أنـه لـم يكـن هـو 
مفّجرهـا، وال المتصـّدر ألحداثهـا. فلمـاذا حصـل هـذا 
الـذي يبـدو غيـر منطقي؟ وكيـف حدثت هـذه المفارقة: 
إن الذيـن بـدأوا الثورة، ونزلوا إلى الشـارع، وضّحوا، 
وأسـقطوا أنظمـة حكـم قوّيـة، خرجـوا منهـا، فـي حيـن 

أن الذيـن كانـوا يتفّرجـون أمسـكوا بزمام السـلطة؟!
يقّدمـان  السياسـي  النفـس  وعلـم  االجتماعـي  التحليـل 

اآلتيـة: اإلجابـات 
1ـ  إن األحـداث التـي بـدأت فـي ينايـر )كانـون الثاني( 
ليبيـا..(  مصـر،  )تونـس،   2011 )شـباط(  وفبرايـر 
منتظميـن  غيـر  أفـراد  بهـا  قـام  تلقائيـة  ثـورة  كانـت 
إيديولوجـي،  قيـادة ذات فكـر  أو  تاريـخ،  بحـزب ذي 
إنمـا كان يجمعهـم اإلحسـاس بأنهـم مضطهـدون مـن 
لكرامـة  ُتقيـم وزنـاً  اجتماعيـاً، وال  سـلطة غيرعادلـة 
اإلنسـان. وكان الشـعور بالحيـف والمهانـة قـد عمـل 
علـى تحريـر »أنـا« الكرامـة والحريـة المكبـوت فـي 
إلـى  صداهـا  وصـل  صرخـٍة  فـي  لينفجـر  الداخـل، 
مكبـوت آخـر، فعملـت محّرضـاً ألن يصـرخ.. لتتحّول 
الصرخة بين المكبوتين إلى ما يشـبه عود ثقاب أشـعل 
عيدانـاً يابسـًة فـي بيـدر ليتوّهـج البيـدر كلّـه، فتكاثــفت 
صرخـات األفـراد فـي صرخـِة جمـوٍع وصـل صداهـا 
إلـى مكبوتيـن كانـت أصواتهـم مخنوقـًة فـي حناجرهم، 
فأطلقوهـا، لتتوّحـد فـي صرخـة أرعبـت السـلطة التـي 

كانـت تخـرس األصـوات.
هـذا يعنـي أن المحـّرك األسـاس لثورات العـرب كانت 
»انفعـاالٍت أكثـر منهـا »فكـراً«، بمعنـى أن المشـاعر 
الشـعبية المشـتركة التـي تحـّررت من كْبتهـا، هي التي 
بقيـادة  المتمّثـل  الفكـر  الثـورات، وليـس  وّحـدت تلـك 
موّحـدة، تمتلـك خبـرًة فـي بنـاء دولـة جديـدة. والنتيجة 
المنطقيـة هـي أن أّيـة انتفاضـة شـعبية مـن هـذا النوع، 
ينتهـي دور القائميـن بهـا، أو يضعـف، بانتهـاء مشـهد 
تنظيـٌم  يجمعهـا  أخـرى  قـوٍة  دوُر  ليبـدأ  االنتفاضـة، 
ر المشـهد وتقطـف الثمرة وتفوز  ويوّحدهـا فكـر، تتصدَّ

لغنيمة. با

الشعور بالهوّية 
الوطنّية تراجع ُبعيد 

اإلطاحة ببعض 
األنظمة الديكتاتورية 
العربية، فنجم عن 
ذلك نمّو الشعور 
بالكراهية الذي 

يشيع لدى الجماعة 
حين تشعر بأنها 
كانت مغبونة أو 
محرومة أو كان 
ُيحال بينها وبين 

تحقيقها ألغراضها 
واستحقاقاتها 

المشروعة
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2 ـ إن مناصـرة أميـركا إلسـرائيل، ودعمهـا ألنظمـة 
الشـرطي  الربـط  ومحاولتهـا  مسـتبّدة،  عربيـة  حكـم 
مـن  هـي  )إسـالموفوبيا(،  واإلرهـاب  اإلسـالم  بيـن 
السياسـي  اإلسـالم  قـوى  جعلـت  التـي  األسـباب  أهـّم 
تحظـى بتأييـد واسـع بيـن الفئـات االجتماعيـة الفقيـرة 
والمتوسـطة، التي تؤلّف النسـبة األكبر في المجتمعات 
العربيـة، فـي تحديـد الفائـز فـي االنتخابات التشـريعية.
3 ـ إن القوى اليسـارية واألحزاب الشـيوعية في العالم 
العربـي، لـم يعـد لهـا الرصيـد الجماهيـري الـذي كانت 
تتمّتـع بـه فـي خمسـينيات وسـتينيات القـرن الماضـي، 

لألسـباب اآلتية:
أ ـ تعـّرض أقـوى حزبين شـيوعّيين فـي العالم العربي: 
العراقـي  والسـوداني، إلـى كارثتيـن تـّم فيهمـا تصفيـة 
قياداتـه وكـواداره الفاعلـة، نجـم عنهمـا انكسـار نفسـي 
خفـت فيـه أمـُل جماهيـر كانت تـرى في هـذه األحزاب 

ومخلّصاً. منقـذاً 
ب ـ انقسـام القـوى اليسـارية والتقدميـة علـى نفسـها، 
و»تضّخـم األنـا« لـدى قيـادات فصائلهـا، فحـاَل ذلـك 
ِدهـا، ما أفضـى إلى إضعاف نفوذها وضمور  دون توحُّ
التأييـد لهـا فـي االنتخابـات العامة، لسـبٍب سـيكولوجيٍّ 
يعتمـل فـي ذات الناخـب العربـي، وهو أن القـوى التي 
ال تسـتطيع أن تصـل إلـى صيغـة توافقية فيمـا بينها، ال 

يمكـن لهـا أن تبنـي دولـة وتسـّيرها وتقودها.
ف العامـة مـن النـاس وخشـيتهم من أن تعمد    جـ  تخـوُّ
القـوى العلمانيـة، إن هي أمسـكت بالسـلطة، إلى العمل 
األخالقيـة  والقيـم  التقاليـد  تشـويه  وإلـى  الديـن،  ضـّد 

والمقدسـات، وفـرض دكتاتوريـة مـن نـوع جديـد.
  د ـ تولّـد مـا يشـبه اليقيـن لـدى السـواد األعظـم فـي 
المجتمعـات العربيـة، بـأن القـوى اليسـارية واألحزاب 
الشـيوعية لـن يسـمح لهـا »أصحـاب الثـروات« )فـي 
إلـى  بالوصـول  الخـارج(  )فـي  وأميـركا  الداخـل( 
السـلطة، وال حتـى بـأن يكـون لهـا دور فاعـل فيهـا، ما 
أفضـى سـيكولوجّياً إلـى البحـث عـن بديـل مقبـول فـي 
نظرهـا، وجدتـه فـي قوى اإلسـالم السياسـي، ليـس لِما 
يتمّتـع بـه مـن أهلّيـة فـي اسـتالم الحكم، ولكـن لضعف 
إعـالم القـوى التقدمية، واسـتعمالها أسـاليب تقليدية في 
والمثاليـات،  كاإليديولوجيـات  الجماهيـري،  التثقيـف 

علـى أنواعهـا.
4 ـ إن تصاعـد اسـتبداد أنظمـة الحكـم العربيـة، وعـدم 
فـي جبهـة  فاعلـة  تقدميـة وتكنوقراطيـة  قـوى  وجـود 
إلـى  االلتجـاء  إلـى  بالمظلوميـن  دفـع  المعارضـة، 

الجوامـع ودور العبـادة التـي تمّثـل مراكـز اسـتقطاب 
لقـوى اإلسـالم السياسـي. فضالً عـن »اطمئنانهم« إلى 
أن اإلسـالميين يخافـون هللا ويقيمـون العـدل بين الناس 
أفضـل مـن غيرهـم، لسـبٍب سـيكولوجي محـض، وهو 
أن العربـي بعامـة، َيميـل إلـى الركـون إلى رجـل الدين 
أكثـر مـن رجـل العلـم، وألنـه مـا يـزال تحكمـه سـلطُة 
الجماعـة القائمـة علـى مبدأ المسـايرة، ويتصـّرف طبقاً 
للمعاييـر والقيـم التقليديـة واألسـرية، ولـم تتبلـور لديـه 
بعـد »ذاتـه« الشـخصية المسـتقلّة فـي الـرأي والقرار. 
ومـن ذلـك السـبب السـيكولوجي أيضـاً أن الشـخصية 
م بها  العربيـة ـ وفقـاً لنظرية »مركز السـيطرة« ـ يتحكَّ
مركـز السـيطرة الخارجـي الـذي يعـزو ما يقـع لها من 

أحـداث إلـى الحـظ، والقـدر، والنـاس األقويـاء.
 

المختّصون النفسّيون وثورات »ربيع« 
العرب )دراسة تطبيقية(

 أثار »الربيع العربي« تساؤلين:
1 ـ هـل يجـب علـى األطبـاء النفسـانّيين والمختصيـن 
بعلـم النفـس، أن يكـون لهـم موقـٌف مـن األحـداث التـي 
األخـرى،  العربيـة  والبلـدان  ومصـر  تونـس  شـهدتها 
مـن خـالل تحليلهـا بقـراءات سـيكولوجية، أو عليهـم 
إلـى  عنهـا، وأن ينصرفـوا  بعيـداً  بأنفسـهم   ينـأوا  أن 

واألكاديميـة؟ المهنيـة  اختصاصاتهـم 
دور  بشـأن  والمثقفيـن  المفكريـن  رأُي  هـو  مـا  ـ   2
المختّصيـن بالعلـوم النفسـانية، في تحليل هـذه الثورات 

مـن منظـور العلـوم النفسـانية؟
تعـّدد اآلراء وتبايـن المواقـف وصل إلـى حّد التعارض 
والتناقـض، فقـد أسـفرت المناقشـات بيـن كبـار األطباء 
والمختّصيـن بالعلـوم النفسـانية فـي العالـم العربي، عن 

ثالثـة مواقف:
الموقـف األول ضـرورة أن يكـون لهـم دور  ـ يـرى 
منطلـق  مـن  »الثـورات«  األحـداث  هـذه  تحليـل  فـي 

اختصاصهـم.
ـ ويـرى الموقـف الثانـي ضـرورة االبتعـاد عّمـا جرى 

ويجـري مـن أحـداث سياسـية فـي العالـم العربي.
ـ فـي حيـن يـرى الموقـف الثالـث أن دورهـم ال بـّد أن 

يكـون مقّيـداً بشـروط.
يـرى الدكتـور قـدري حفنـي )مصـر( أن علـم النفـس 
ـداً متسـقاً مـن القضايـا ذات  ال يمّثـل موقفـاً فكريـاً موحَّ
الطابـع السياسـي كالعنـف والحـرب والديـن والجنس.. 
يتباينـون مـن حيـث توجهاتهـم  النفـس  بـل إن علمـاء 

»الربيع العربي« في 
ضوء علم نفس الشعوب



108

التقرير العربي السابع
للتنمية الثقافية

مؤّسسة الفكــر العربـي

الفكريـة ومصالحهـم االقتصاديـة، ومـن ثـم توظيفهـم 
لعلمهـم؛ فمنهـم مـن يكـّرس نفسـه لخدمـة قـوى الشـّر 
خدمـة  فـي  علمـه  فيوظـف  والعـدوان،  والتعّصـب 
النازيـة، أو المكارثيـة، أو السـتالينية، أو الصهيونيـة، 
وهلـّم جـّراً.. ومنهـم مـن يدفـع مـن رزقه وراحتـه، بل 
ويبـذل حياتـه استشـهاداً في سـبيل قـوى الخيـر والعدل 
والحريـة، فيوّظـف علمـه فـي خدمـة حـركات التحـّرر 

أينمـا كانـت فـي العالم. 
السـيكولوجيا  أن  )المغـرب(  أحرشـاو  الغالـي  ويـرى 
خدمـة  يسـتهدف  الـذي  تشـّكل العلم  تـزال  ومـا  كانـت 
اإلنسـان وتحقيـق آمالـه ومطامحه فـي التكّيـف والحيـاة 
تسـعى  وهـي  السـوية؛  الكريمـة 
وتأهيـل  المجتمـع  تحديـث  إلـى 
اإلنسان عبر دراسـة أفـكاره وتمثالته 
ومقاربـة سـلوكاته وتصرفاتـه وتحليل 
ميولـه ومطامحـه وتشـخيص أزماتـه 
صميـم  مـن  أن  ويـرى  وصراعاتـه. 
االهتمامـات السـيكولوجية أن تتنـاول 
اإلنسـان  مطامـح  والتقّصـي  بالبحـث 
والحيـاة  العيش الكريـم  فـي  العربـي 

المطمئنـة.  الحـّرة 
أّمـا يحيـى الرخـاوي )مصـر( فيرى 
أن ُيتـَرك البـاُب مفتوحاً لكّل اآلراء، 
مـع توّخي الحذر. فيما يرى الدكتور 
ضـرورة  )مصـر(  عكاشـه  أحمـد 
فـي  اإلنسـاني  السـلوك  نختـزل  أال 
نفسـياً  وعالجهـا  السـلبية  النواحـي 
تنميـة  ولكن نحـاول  ودوائيـاً، 
المشـاعر والسـلوك اإليجابـي، وهـو 
النفسـية  والصّحـة  الحيـاة  جـودة 

السـوية. 
عشـوي  مصطفـى  الدكتـور  ويلفـت 
)الجزائـر( االنتبـاه إلـى أن علـم النفـس السياسـي ليـس 
فرعـاً أو مجـاالً جديـداً فـي علم النفس، راجياً أن ُيسـهم 
علمـاء النفـس فـي البلـدان العربيـة، إسـهاماً كبيـراً فـي 
فهـم مـا يجـري، وفي توعيـة المجتمـع بعوامـل التغيُّـر 
قـدر  وإرشـاد عملياتها  توجيههـا  وفـي  والتغييـر، 

اإلمـكان.
)لبنـان(  النابلسـي  أحمـد  محمـد  الدكتـور  ويـرى   
أن مـن حـق النفسـانيين فـي كّل بلـد عايـش الثـورة ـ 
ِبَغـضِّ النظـر عـن مصداقيتهـا وتصنيفهـاـ  أن ُيظهروا 

عواطفهـم وتأييدهـم لألجـواء الصّحيـة الموعـودة فـي 
ليقـول: »لكـن وبعـد أن  أنـه يسـتدرك  بلدانهـم. غيـر 
وينّصبهـا  تحـّركات  ليؤّيـد  العربـي  االنقسـام  انطلـق 
فإّنـي  تمـّرداً،  ويسـّميها  أخـرى  ويعـارض  ثـورات، 
أرى أن علينـا أن ننسـحب كـي ال نكـون طرفـاً في هذه 
االنقسـامات؛ ولنترك للسياسـة حـّل هـذه األمور، بعدما 
تمّكنـت مـن تحويـل رغبات الشـعوب العربية إلى رأي 
نسـبي تكمـن خلفـه الصراعـات السياسـية التـي أفّضـل 

االبتعـاد عـن التـوّرط فيهـا«.
غيـر أن الدكتـور عبد المناف الجـادري )العراق( يرى 
أن مـا يحصـل حولنـا ليـس لـه عالقـة بالطـّب النفسـي، 
أو بعلـم النفـس السـريري، بل قـد يثير اهتمـام المعنّيين 
بعلـم النفـس السياسـي، وأن العنـف الـذي يصاحب هذه 
االنتفاضـات والتغيُّـرات، لـه انعكاسـاته علـى الصّحـة 
النفسـية ؛وهـذا مـا يسـتوجب البحث والتقّصـي من قبل 
المعنّييـن بالطـّب النفسـي وعلـم النفـس، بغيـة التعـّرف 
وكيفيـة  تخلّفهـا،  التـي  النفسـية،  اآلثـار  طبيعـة  إلـى 
بمهنيـة  معهـا  للتعامـل  الطاقـات  وحشـد  مواجهتهـا، 

وواقعيـة عاليـة. 
ومـع أن الدكتـور سـداد جـواد التميمـي )عراقـي مقيم 
فـي بريطانيـا( يـرى أن هذه االنتفاضـات هي جزء ال 
يتجـّزأ مـن التطـّور االجتماعـي  تاريخياً، ومفارقات 
يظـّن  ال  فإنـه  السـنين،  مئـات  مـدى  علـى  التخلّـف 
أن الطـّب النفسـاني أو علـم النفـس يمكـن أن يلعـب 
فيهـا دوراً، وأن طـرح اآلراء النفسـانية يـؤّدي إلـى 
بذلـك  وهـو  االجتماعيـة.  الظواهـر  تلـك  تهميـش 
يقـف علـى النقيـض مّمـا يذهـب إليـه الدكتـور جمـال 
الصّحـي  المنـاخ  توفيـر  أن  مـن  )تونـس(  التركـي 
السـليم إلنسـاننا العربي »جسـمياً ونفسـياً واجتماعيـاً 
ليتمّتـع  أساسـياً  شـرطاً  نعـّده  واقتصاديـاً«  وسياسـياً 
إنسـاننا العربـي بلياقـة نفسـية تسـمح لـه باالنخـراط 
المنشـود.  العربـي  المجتمـع  بنـاء  فـي  اإليجابـي 
خليـل  الدكتـور  يـراه  مّمـا  النقيـض  علـى  أنـه  كمـا 
األطروحـات  بـكّل  يرّحـب  الـذي  )مصـر(  فاضـل 
حتـى لـو بـدت سـخيفة، والدكتـور بوفولـة بوخميـس 
)الجزائـر( الـذي يـرى أن الطـّب العقلـي وعلم النفس 
ونظريـاً  وتاريخيـاً  ومنهجيـاً  إبيسـتيمولوجياً  همـا، 
وتطبيقيـاً، تطبيـٌق للسياسـة، وأن مـا حـدث في تونس 
السـيكولوجية  الدراسـة  أمـر عظيم يسـتحق  ومصـر 
والسوسـيولوجية واألنتروبولوجيـة. وهـو قريـب مـن 
الـذي  )المغـرب(  العزيـز سـليم  الدكتـور عبـد  رأي 

ثورات العرب كانت 
»انفعاالٍت أكثر 
منها »فكراً«، 

بمعنى أن المشاعر 
الشعبية المشتركة 
التي تحّررت من 
كْبتها هي التي 

وّحدت تلك الثورات 
وليس الفكر المتمّثل 
بقيادة موّحدة تمتلك 
خبرًة في بناء دولة 
جديدة.. والنتيجة 

هي أن أي انتفاضة 
شعبية من هذا النوع 
ينتهي دور القائمين 

بها أو يضعف 
بانتهاء مشهد 
االنتفاضة عينها
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يـرى أن المختـّص فـي النفسـانيات ال بـّد لـه مـن أن 
يتفاعـل مـع المتغّيـرات المحيطة بـه، وأن يعايش هذه 
الخبـرات. لكنـه فـي تفاعله ومعايشـته يجـب أن يحلّل 
هـذا الموقـف ويخرج باسـتنتاجات تفيـد َمن هم حوله. 
الصنيـع   إبراهيـم  بـن  الدكتـور صالـح  يقتـرح  فيمـا 
ـط القائـم علـى عـدم إغفـال  )السـعودية( موقـف التوسُّ

الواقـع السياسـي المزلـزل الجديـد. 
فـي ضـوء ذلـك يتبّيـن أن المواقـف النظريـة الثالثـة، 
المؤّيـدة والمحايـدة والمعارضة، تطـرح تبريرات تبدو 
منطقيـة ومْقنعـة، مـن وجهـة نظـر كّل موقـف؛ األمـر 
الـذي يقتضـي معرفـة حجـم أو قـوة كّل موقـف عبـر 
دراسـة ميدانيـة. وهـذا مـا قمنـا بـه، ونوجـزه بمـا يلي: 
تـّم تصميـم اسـتبانة من 25 فقـرة، بين إيجابية وسـلبية، 
روِعـَي فـي صياغتهـا أن تكون بصيغـة المتكلّم، وقابلة 
لتفسـير واحـد، بثالثـة بدائـل )موافـق، غيـر موافـق، 
ال رأي لـي(. وتألَّفـت عيِّنـة الدراسـة مـن 103 أفـراد، 
بواقـع 27 طبيبـاً نفسـانياً، و46 خبيراً بعلم النفس، و30 
مفّكـراً ومثّقفـاً مـن بلـدان عربيـة وأجنبية. وفـي ما يلي 

موجـز بأهـّم النتائج:
النفسـانيين  األطبـاء  مـن  لـكّل  العـام  االتجـاه  إن  ـ   1
يكـون  أن  يؤيِّـد  عـاٍل  إيجابـي  النفـس  علـم  وأسـاتذة 
للمتخّصصيـن فـي العلـوم النفسـانّية دوٌر فـي ثـورات 

تحليلهـا. وفـي  العـرب،  ربيـع 
2ـ  إن هـذا االتجـاه أعلـى لـدى أسـاتذة علـم النفس، في 
مـوازاة األطبـاء النفسـانّيين، إذ بلغـت النسـبتان، علـى 

التوالـي: 88 % و 76 %.
3ـ  أعلـى نسـب اتفـاق بين الفريقيـن تراوحت بين 82 % 

و 94 %، وكانت بشـأن اآلتي:
                                                                                                                                             
أ ـ األحـداث التـي شـهدتها السـاحة العربيـة لهـا أبعـاد 

نفسـانية واجتماعيـة.
بـ  مـن اختصـاص العالم النفسـاني تحليل سـيكولوجيا 

الشـعوب عند قيامهـا بثورات.      
فـي  النفسـانّيون  المختّصـون  يسـهم  أن  مطلـوب  ـ  ج 
التغييـر  بعوامـل  المجتمـع  بتوعيـة  العربيـة  البلـدان 

التغييـر.                 عمليـات  وإرشـاد 
إن االتجـاه العـام لـدى الفئـات الثـالث )أطبـاء،  •

هـو  مفّكـرون(  النفـس،  علـم  فـي  خبـراء 
لألطبـاء  يكـون  أن  يـرى  الـذي  الموقـف  مـع 
النفسـانّيين والمختّصيـن فـي علـم النفـس  دوٌر 
فـي تحليـل ثـورات ربيـع العـرب  مـن منطلـق 

اختصاصهـم. غيـر أن نسـبته كانـت أقـّل لـدى 
األطباء النفسـانّيين )76 %( فيما كانت النسـبتان 
 )%  89( النفـس  علـم  أسـاتذة  لـدى  متقاربتيـن 
والمفكريـن والمثقفيـن )90 %(. وقـد يكـون مرّد 
ذلك إلى أن األطباء النفسـانّيين هم أكثر انشـغاالً 
بمهنتهـم، وأكثـر ابتعـاداً عـن السياسـة، فـي حين 
أن المختّصيـن النفسـانّيين، وبخاصـة المهتمـون 
منهـم بعلـم النفـس السياسـي واالجتماعي وتحليل 
الشـخصية، هـم أكثر انشـغاالً بالسياسـة، وأقرب 
إلـى المفّكريـن والمثقفيـن الذيـن يعـّدون السياسـة 

األول. ميدانهـم 
تقاربـت مواقـف الفئـات الثـالث، وبنسـب عاليـة  •

أن  حـول   )%  92 و   %  82 بيـن  )تراوحـت 
األحـداث التي شـهدتها السـاحة العربيـة لها أبعاد 
نفسـانية واجتماعيـة، وأن مـن اختصـاص العالـم 
النفسـاني تحليل سـيكولوجيا الشـعوب عند قيامها 
النفسـاني/ الطبيـب  وأن  وثـورات،  بانتفاضـات 
العالـم النفسـاني قـادر علـى تحليـل مـا يجـري، 
بموضوعيـة، مـن منطلَقْي الطّب النفسـاني وعلم 
النفس، وأن المشـكالت السياسـية هي من صميم 
االهتمامـات السـيكولوجية، ألنهـا تخـّص همـوم 
أن  ذلـك  ويعنـي  اليوميـة.  وانشـغاالته  اإلنسـان 
ثـورات ربيـع العـرب فيهـا جانـب سـيكولوجي، 
وعلـم  النفسـاني  بالطـّب  المختصيـن  علـى  وأن 
النفـس تحليـل تلـك الثـورات انطالقـاً مـن ذلـك 

الجانـب.
على الرغم من أن 59 % من األطباء النفسانّيين  •

وأسـاتذة علـم النفـس اتفقـوا علـى أن لهـم الحـق 
وفقـاً  السياسـة،  فـي  اختصاصهـم  بتوظيـف 
لقناعاتهـم الشـخصية، فـإن 85 % مـن المفّكريـن 
ذلـك  ويعنـي  الحـق.  هـذا  يؤيـدون  والمثقفيـن  
لـون علـى المختّصيـن  أن المثقفيـن، بعاّمـة، يعوِّ
بالعلـوم النفسـانية فـي تفسـير أألحـداث السياسـية.

رأى 94 % من المختّصين بعلم النفس أننا بحاجة  •
إلـى ثـورات نفسـية لها قـدرات التغيير الحضاري 
لوضـع مجتمعاتنـا على طريـق التقـّدم واالزدهار 
مقابـل 82 % لـدى األطباء و69 % لدى المفكرين 
والمثقفيـن؛ وهـذا اعتراف مـن المختّصين بالعلوم 

النفسـانية بدورهم في التغيير.
مـع أن موقـف المفكريـن والمثقفيـن  إيجابي، إاّل  •

أن نظرتهـم إلى األطباء النفسـانيين وأسـاتذة علم 

»الربيع العربي« في 
ضوء علم نفس الشعوب
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النفـس كانت دون ذلـك، فهم ال يرون، باإليجابية 
نفسـها، أن الطبيب النفسـاني /عالـم النفس مؤّهل 
فـي  تجـري  التـي  السياسـية،  األحـداث  لتحليـل 
السـاحة العربيـة، وأن مـن الضـروري أن ُيسـهم 
العربيـة،  البلـدان  فـي  النفسـانّيون،  المختّصـون 
التغييـر وإرشـاد  بعوامـل  المجتمـع  توعيـة  فـي 
عملياتـه؛ مـا يعني أن المثقفيـن والمفّكرين يرون 
أنفسـهم أشـّد كفـاءًة فـي القضايـا السياسـية مـن 

المختّصيـن بالعلـوم النفسـانية. 

خرجت الدراسة بالتوصيات التالية:
النفسـانّيين  • األطبـاء  بيـن  إجمـاع  لوجـود  نظـراً 

والمختّصيـن بعلـم النفـس والمفّكريـن والمثقفين، 
علـى أن بيـن الحـّكام العـرب مـن هـو مصـاٌب 
الشـخصية،  فـي  أو اضطـراب  نفسـاني،  بخلـل 
نفسـاني  فحـص  إجـراء  بوجـوب  نوصـي  فإننـا 
لكّل مرشـح لرئاسـة الدولة، أو رئاسـة الحكومة، 
يضمـن اآلتـي: قـوة ضميـره األخالقـي، تمتعـه 
مواجهـة  مـن  ـن  التمكُّ عاليـة،  عقليـة  بقـدرات 
الضغـوط واألزمـات، تحّمـل وطـأة اإلخفاقـات 
والفشـل، المحافظـة علـى االسـتقرار االنفعالـي 
والوجدانـي، تحّمـل المسـؤولية، النظـرة الواقعية 
علـى  الذهنـي  االنفتـاح  الحيـاة،  تحديـات  إلـى 
النزعـات  مـن  اإلنسـانية، وسـالمته  المشـكالت 

العدوانيـة.
البرلمانـات  • تتولّـى  أن  يجـب  ذلـك  ولتحقيـق   

العربيـة وضـع هـذه التوصيـة في صيغـة قانونية 
ملِزمـة فـي دسـاتير بلدانهـا، وتفـرض أن تكـون 
أطّبـاء  مـن  الفحـص  بهـذا  تقـوم  التـي  الجهـة 
نفسـانّيين ومختّصيـن بعلـم النفـس، شـريطة أن 

سياسـياً. مسـتقلين  يكونـوا 
المختّصيـن  • بيـن  إجمـاع  شـبه  لوجـود  نظـراً 

النفسـانّيين والمفّكرين على أن مشـكالت السياسة 
هـي مـن صميـم االهتمامـات السـيكولوجية، وأن 
األحـداث التي شـهدتها السـاحة العربيـة لها أبعاد 
نفسـانية، وأن الطبيب النفسـاني والعالم النفسـاني 
بموضوعيـة  يجـري  مـا  تحليـل  علـى  قـادران 
مـن منطلـق الطـّب النفسـاني وعلـم النفـس، فإننا 
نوصـي بأن تحظى الكتابات التحليلية للمختّصين 
بالعلـوم النفسـانية بشـأن االنتفاضـات والثـورات 
العربيـة،  الدراسـات  مراكـز  باهتمـام  العربيـة، 

بغَيـَة  اإللكترونيـة،  ووسـائل اإلعـالم والمواقـع 
إشـاعة الثقافـة النفسـانية بيـن النـاس فـي القضايا 

السياسـية.

استنتاجات ختامية
 في ختام هذه الرؤية السيكولوجية نستنتج اآلتي:

أنهـا »ماضويـة«،  • العربيـة  يغلـب علـى األمـة 
تسـتعيد الماضـي وتحتمـي بـه، وتضفـي على ما 
تسـتدعيه منـه صفـات الزهـو والعظمـة، وأنهـا 
سـتر  إلـى  عليهـا  القائمـون  يعمـد  »نكوصيـة« 
عورتهـم بجالبيـب األجـداد متباهيـن بنجاحاتهـم 
بالنقـص وهشاشـة  لتغطيـة خيباتهـم وشـعورهم 
األنـا، وأن مـوروث الماضي )الفكـري، الثقافي، 
ويسـحبها  حاضرهـا  بصنـع  يتحّكـم  العقائـدي( 
حاضـٍر  مواجهـَة  يعاكـس  مسـاٍر  فـي  إليـه، 
فـي  وتوّظـف  التقـّدم،  منجـزات  فيـه  تتسـارع 
عنـد  التوقـف  أن  تـدرك  وال  المسـتقبل،  صنـع 
الماضـي يفضـي بحتميـة سـيكولوجية إلـى إثـارة 
»االنفعاالت«، في حين أن استشـراف المسـتقبل 

»الفكـر«. يسـتثير 
بأزمـة،  • يمـّرون  حيـن  بكونهـم  العـرب  ينفـرد 

الديـن، ألسـباب  إلـى  فـي معظمهـم،  يتوّجهـون 
نصوغهـا فـي مـا يشـبه النظريـة: حيـن ال يقـّدم 
الواقـع )النظـام، السـلطة، الحكومـة..( حلوالً لما 
يعانيـه النـاس مـن مشـكالت تؤّمـن احتياجاتهـم 
قلـٍق وتوّتـر ال  فإنهـم يعيشـون حالـة  الحياتيـة، 
تتحّملهـا أجهزتهـم العصبيـة إلـى مـا ال نهايـة؛ 
بأنفسـهم  القيـام  عـن  بالعجـز  يشـعرون  وألنهـم 
بإصـالح الحـال، وألن »القدريـة« تشـّفرت فـي 
عقلهـم الجمعـي، واسـتقّرت فيـه، حيـن تضيـق 
بهـم األمـور، فإنهـم يلجـأون إلـى الديـن لتخفيـف 
حـّدة التوتـر، ألنهـم يجـدون فيـه األمـل وتمّنـي 

الفـرج الـذي يعيـد إليهـم توازنهـم النفسـاني.
هنالـك عالقـة طردّية بين إفراط النظام السياسـي  •

فـي اسـتخدام القسـوة، وبيـن العنـف المجتمعـي 
الـذي ينشـأ بعـد اإلطاحـة به، يأخذ شـكل حروب 
أهليـة وصراعـات واغتياالت. ويّتخـذ مظهرين: 
عنـف طائفـي، ومثالـه العـراق، وعنـف قبلـي، 
ومثالـه ليبيـا. فينجـم عـن ذلـك اسـتبدال اسـتبداد 

سياسـي باسـتبداد اجتماعـي.
فـي  • بـارزة  سـيكولوجية  أربعـة عوالـم  هنالـك   
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عالـم  العربـي«:  »الربيـع  مجتمعـات  جمهـور 
الوصوليـة  سـيكولوجيا  علـى  القائـم  السـلطة 
إشـاعٍة  مـن  عنهـا  ينجـم  ومـا  )الميكافيليـة( 
للفسـاد السياسـي والمالـي واإلداري، وزعزعـة 
ظاهـرة  وعـودة  للمجتمـع،  القَيمّيـة  المنظومـة 
الحـزب الواحـد المتنّكـر بجلبـاب الديمقراطيـة، 
وسـيكولوجيا اإلسـالم السياسـي ، القائمـة علـى 
اسـترداد  فـي  والحـق  بالمظلوميـة  الشـعور 
علـى  القائـم  الفيسـبوك  وسـيكولوجيا  السـلطة، 
الحميميـة واالنفتـاح علـى التغييـر، وسـيكولوجيا 
العجـز القائـم علـى الشـعور باليـأس مـن إصالح  

الحـال.  سـوء 
علـى الرغـم من وجـود اختالفات إثنيـة ومذهبية  •

وثقافيـة فـي مكّونـات المجتمعـات العربيـة التـي 
أُطيح بأنظمتها االسـتبدادية، فإنها شـهدت حروباً 
أهليـة واضطرابـات وصدامـات راح ضحيتهـا 
وجـود  يعنـي  مـا  النـاس؛  مـن  اآلالف  مئـات 
أسـباب سـيكولوجية مشـتركة، بين مـا يزيد على 
مائـة وخمسـين مليـون عربـي. ويتحـّدد أهـّم تلك 
األسـباب فـي تشـابه محتـوى الالوعـي الجمعي، 
الـذي يعمـل لديهـم محّرضـاً فّعـاالً إلثـارة الفتنـة.

القـوى  • دور  انحسـر  العربـي«،  »الربيـع  بعـد 
العلمانيـة، عّمـا كان عليـه قبـل نصـف قـرن، مـا 
حيـن  يتراجعـان  ودوره  العلـم  مكانـة  أن  يعنـي 
يسـود المجتمعـات منـاخ ديني وعنـف مجتمعي، 

يتعـارض مـع منطـق التطـور.
فـي  • أحدثـت ثـورات »الربيـع العربـي« تغّيـراً 

طريقـة تفكير العقـل العربي، وأقنعته بأن التغيير 
الكبيـران  فاإلنجـازان  حتميـة.  ضـرورة  بـات 
اللـذان حّققتهمـا ثـورات »الربيع العربـي« هما: 
الوعـي االنتخابـي وإحيـاء الشـعور بالمواطنـة. 
فقـد بـات الناخـب العربـي يـدرك أن لـه دوراً في 
العمليـة السياسـية، وأنـه يمتلـك إرادة حـّرة فـي 
تقريـر شـكل الحكـم، مـا كان يمتلكهـا طيلـة قرن 
مـن الزمـن تقريبـاً، وأن وعيـه االنتخابـي هـذا 
ُيـدرك،  جعـل الحاكـم يخشـى المحكـوم. وبـات 
وللمـّرة األولى، أن الشـعب سـيكون هـو الحاكم، 
صـار  الـذي  بالحاكـم  يطيـح  أن  بإمكانـه  وأن 
يخشـى شـعار »الشـعب يريـد إسـقاط النظـام« 
ويرعبـه هتـاف »ارحل«، وأن وعيـه االنتخابي 
حجمـه،  سيّتسـع  إذ  ونوعـاً،  كّمـاً  سـيتطور 

لمـا  الفرعيـة،  للهويـات  التصويـت  وسـيضعف 
فيـه مصلحـة هويـة وطنيـة مشـتركة، فـي عالقة 
االجتماعيـة،  المكّونـات  خصوصيـات  تتجـاوز 
السياسـية،  الشـرعية  أسـاس  الفـرد  وتعتمـد 
وتجعـل السياسـة موضوعـاً مشـتركاً فـي تحقيـق 
تدعـو  حالـة  وتلـك  المدنيـة.  المؤّسسـات  دولـة 
إلـى التفـاؤل بالمسـتقبل الـذي نرجـو أال يتعـّدى 
العقديـن المقبَلْيـن؛ فحينمـا ُسـئل الحكيـم السـابق 
سـيليفيو بـروكان الـذي أسـهم فـي خلـع دكتاتـور 
رومانيـا تشاويشيسـكو عـن مسـتقبل الديمقراطية 
فيهـا، قـال: »سـوف يحتاج مواطنـو رومانيا إلى 
عشـرين عاماً كي يتعلّموا ما هي الديمقراطية«. 
ـراً علـى ذلـك،  وقـد علّقـت صحيفـة التايمـز مؤخَّ
بقولهـا: »لكـن العشـرين عامـاً قـد انقضـت ومـا 
يـزال مواطنـو رومانيا يتعلّمون«.. فكم سـيحتاج 

العـرب ليتعلّمـوا الديمقراطيـة قيمـاً وسـلوكاًّ؟!

»الربيع العربي« في 
ضوء علم نفس الشعوب
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الربيع العربي بين نظرية المؤامرة 
ونظرية قوس الثورة المشدود

كان لهـذا التعبيـر مـا سـبقه مـن تعبيـرات نّظـر لهـا، 
بخاّصـة، بـول ولفوفيتـز1 فـي العـام 1979 بحسـب مـا 
يذكـر بيـرت2  وألْفـِرد فوهولسـتر3 فـي العـام 1981. 
أقتنـع  ولـم  تشـخيصهم  أبـداً  أشـاطرهم  ال  كنـت  وإذا 
والـذي  إليـه  يدعـون  الـذي  السياسـي  الحـّل  بشـرعية 
يقـوم علـى فـرض الديمقراطيـة علـى هـذه المجتمعـات 
بطريقـة إمبرياليـة، ومن فـوق، وبمنطق القّوة، إاّل أنني 
أعتـرف أن نظرتهـم تنطـوي علـى شـيء مـن الحقيقـة 

يمكـن اسـتخراجه مـن غالفهـم األيديولوجـي.
 أقتـرح فـي هـذا البحـث، أن نسـتخلص بعـض عناصر 
اإلجابـة عـن األسـئلة التـي نطرحها علـى أنفسـنا ِحياَل 
العربـي. سـأتفّحص  العالـم  تهـّز  التـي  هـذه األحـداث 
أوالً، وبشـكل أساسـي، مـدى تشـابه نظريـة المؤامـرة 
1 Wolfowitz, P. )1979( Capabilities for Limited 
Contingencies in the Persian Gulf , cité par Burt )1980(.

2  Burt »Study says a soviet move in Iran might require 
U.S.  atom arms«, The New York Times ) 2 /21980/(.

3 Wohlstetter, A » Les Etats-Unis et la sécurité dans le 
Golfe «, Politique étrangère ,Vol. 46, n. 1)1981( pp. 75-
88. Cherkaoui, M, Le Sahara. Liens sociaux et enjeux 
géostratégiques )Oxford: Bardwell Press, 2007(.

مـع الواقـع، وهـو تشـابه جـرى عرضـه لشـرح هـذه 
القيـام  عـن  ههنـا  سـأُعِرض  ولـذا،  االضطرابـات؛ 
مـّرة ثانيـة بتوصيـف الخصوصيـة الجيوسياسـية لهـذه 
المنطقـة بعدمـا اسـتعرضت هـذا التشـابه فـي مؤلّفاتـي 
السـابقة4. ثـم إّننـي سـأُخِضع للتحليـل النقـدي المقالـة 
الوحيـدة الرصينـة التـي توقَّعـت االنتفاضـات العربيـة، 
األمبيريقيـة  المعطيـات  تحليـل  إلـى  تسـتند  وهـي 
سـأصوغ  الثالـث  القسـم  وفـي  العربيـة.  للمجتمعـات 
التـي  الثـورات  نظريـات  مـن  اسـتنتجتها  اقتراحـات 
تسـلّط علـى هـذه الثـورات الضـوء بأفضـل مّمـا فعلـت 
الخطابـات التـي عهدناهـا حتـى اآلن، وذلـك باالسـتناد 

إلـى تحليـل وقائـع المجتمعـات العربيـة ومعطياتهـا.

4 Cherkaoui, M,»Démocratie régionale et problèmes 
internationaux «, Le Soir ) 17 - 18/ )20103/.
Cherkaoui, M,  Conséquences probables et effets induits 
de la régionalisation au Maroc, in Saint-Prot ) 2010(. 
Cherkaoui, M, » Stratégies du conflit et ellipse des 
crises : un point de vue sociologique et géopolitique «, 
Annuaire Marocain de la Stratégie et des Relations 
Internationales) 2012(.
Cherkaoui, M, » Incertitude et ellipse des crises «, in 
Vrancken, D.) 2014(.
Cherkaoui, M, » Esquisse d’une sociologie du Maroc «, in 
Dupret, B )2014(. 

»الربيع العربي « بني نظرية املوؤامرة 
ونظرية قو�س الثورة امل�ضدود

اأ. د. حممد �ضرقاوي
)ترجمه عن الفرن�ضية اأ. �ضالح العبد اهلل(

قيـل إن األحـداث التـي هـّزت العالـم العربـي منـذ العـام 2010 لـم تكن متوقَّعـة. لكّني أرى أن هذا القول ال يسـتند 
إلـى أسـاٍس مـن الصّحـة. فمنـذ نهايـة السـبعينّيات كان هنـاك َمن يتمّنى حصـول هذه األحداث، بـل ويعمل جاهداً 
مـن أجـل حصولهـا فعـالً، ألسـباب إيديولوجيـة وجغراسـية )جيوسياسـية(. علـى أن آخرين، مـن دون أن تكون 
لديهـم موهبـة التنّبـؤ، كانـوا يجهـدون أنفسـهم بحثاً عن تباشـيرها النـادرة ليسـتجوبوها. أما أنا فقد اسـتخدمُت 

منـذ عقـد تقريبـاً عبـارة »قـوس األزمـات« لشـرح وجهة نظري حول هـذه المنطقة ومسـتقبلها.
وكنـت أعنـي بـ»قـوس األزمـات« تلـك المسـاحة الجغراسـية التـي تبـدأ من سـاحل األطلسـي في المغـرب وتمتّد 
حتـى جبـال األنديـز مـروراً بتركيـاً وإيران وهي تضّم القسـم األكبر من كتلـة البلدان العربية والمسـلمة، وتغّطي 
فـي جـزء منهـا مـا كان المحافظـون الجـدد األميركيون وإدارة الرئيس بوش االبن قد أسـموه »الشـرق األوسـط 

الكبيـر«، والذيـن كانـوا يتمّنون أن يشـّكلوه بحسـب تصوّرهم الطوباوي المسـيحاني.
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يحـّق لنـا أاّل نكتفي بقراءة هـذا القْدر الهائل من الكتابات 
األربـع  السـنوات  خـالل  عجـل  علـى  ُنشـرت  التـي 
المنصرمـة، وأن يظـّل الشـّك والقلـق يسـاورنا حيالهـا، 
وهـي كتابـة مناسـبات، وتقارير إعالمية تفتقـر إلى الجّد 
والدّقـة، فـال تبقـى صالحـة وال مطاِبقـة للواقـع لمجـّرد 
أن يتخّطاهـا الحـدث اليومـي، وهـي فـي أغلـب األحيان 
توصيفهـا  تّدعـي  التـي  الظواهـر  توضـح  ال  سـطحية 
وشـرحها، فضـالً عـن أنهـا تعّبـر عـن أمانـي مؤلّفيهـا 
بـأن  ومخاوفهـم. ولكّننـي مـن جهـة أخـرى، أعتـرف 
تفكيـري الخـاص، كمـا تفكيـر العديـد مـن المحلّليـن، لم 
يبلـغ درجـة نضـج كافيـة لإلجابة عن 
التسـاؤالت المشـروعة. وإّننـا فضـالً 
عـن ذلـك، نفتقـر افتقـاراً شـديداً إلـى 
معطيـات دقيقة للوصـول، ولو مؤقتاً، 
إلـى ترسـيمة إجماليـة لتفسـيٍر مقبول. 
دخـل  التـي  الدّوامـة  فـإن  وأخيـراً، 
فيهـا العالـم العربـي مـا زالـت بعيـدة 
عـن بلـوغ نهايتهـا. وأفضل مـا يمكن 
أن أقّدمـه هـو أن أضـع أمـام القـارئ 
مجموعـة مـن المقتَرحات المتماسـكة 
نسـبياً تكون بمثابة فرضيـات تأويلية. 
وسيتَّضح ترّددي من خالل المفردات 
التـي أسـتخدمها، إذ إننـي أتكلّـم مـّرًة 
عـن انتفاضـة أو عصيـان، ومرًة عن 
ثـورة، ومـرًة ثالثة عن حـراك اجتماعي أو هيجان. ذلك 
أن المجتمـع العربـي هو هذا كلّـه، في آن معاً، فهو يأخذ 
تارًة هذا الشـكل وتارًة أخرى ذاك الشـكل، بحسـب البلد 
المعنـي. وعبـارة »الربيـع العربـي« هـي عنـوان أحـد 
مؤلّفـات جـاك بنـوا مشـين5 الصـادر فـي العـام 1959، 
وقـد جـاء كتابـه ثمـرة رحلـة كان قـد قام بها في الشـرق 
األوسـط. كمـا ُتحيـل عبـارة »الربيـع العربـي« أيضـاً، 
بالنسبة إلى المؤّرخين، أو على األقّل بالنسبة إلى علماء 
االجتمـاع المختّصيـن بدراسـة الثورات، إلـى الحركات 
الثوريـة األوروبيـة التـي وقعـت فـي العـام 1848. وهذا 
يعنـي أنهـا تغّطـي حقائـق اجتماعيـة وسياسـية مختلفـة 
نضعهـا مـن ضمـن هـذه الفئـة ألسـباب تتعلّـق بسـهولة 
االسـتخدام. وحيـث إنـه يصعـب اآلن وضـع تصنيـف 
لالنتفاضـات والثـورات، فإّننـي سـأحرص على تعريف 

هـذه المفـردات واسـتخدامها علـى نحـو دقيـق.

5 Benoist-Méchin, J , Un printemps arabe ) Paris: Albin 
Michel ,1959(.

I - نظرية المؤامرة والبعد الجيوسياسي 
العالمي

إن نظريـة المؤامـرة التي قال بها مسـؤولون سياسـيون 
وصحافيـون ومثقفـون تشـرح االضطرابـات السياسـية 
التـي شـهدتها البلـدان العربيـة منـذ نهايـة العـام 2010. 
لـم تكـن هـذه الثورات بحسـب تلك النظريـة إاّل حصيلة 
أصحـاب  القـرار  صّنـاع  حصولهـا  أراد  مخّططـات 
هـؤالء  األميركيـون  األولمـب  فآلهـة  الكلّيـة؛  القـدرة 
تآمروا إلسـقاط طواغيت مصـر وتونس وليبيا واليمن. 
فقـد خّططـوا أيضـاً بهدوء فـي مكاتبهـم المخملية، وفي 
مراكـز أبحاثهـم إلحـداث زالزل في سـورية والبحرين 
والسـودان...إلخ. وآفـاق قدرتهـم وسـطوتهم تمتـّد إلـى 

أبعـد مـن ذلـك بكثير.

أ- اسـتراتيجية المحافظيـن الجـدد السياسـية العالميـة 
الداعيـة إلـى الخالص 

مـن بين اسـتراتيجّيي هـذه االضطرابـات اإلقليمية يجب 
أن نذكر في المقام األول، بشكل رئيس المحافظين الجدد 
الذيـن هـم ـ وهـذا مـا يدعـو إلـى االسـتغراب- بأغلبيتهم 
السـاحقة متخّصصـون فـي العلـوم االجتماعيـة6. فبعـد 
للواليـات المتحـدة األميركيـة  انتخـاب كلينتـون رئيسـاً 
فـي العـام 1993 وإبعاده لدوائر اسـتراتيجية عن اإلدارة 
الجديـدة، تجمـع أعضاؤهـا فـي مركـز بحـوث وتفكيـر 
 Williamكريسـتول ويليـام   1997 العـام  فـي  أّسسـه 
Kristol  وروبيـر كاغـن Robert Kagan وأطلـق عليه 
 The project( الجديـد«  األميركـي  القـرن  »مشـروع 
أصـدر  وقـد   )for the Now American Century
هـذا المركـز فـي العـام 2000 وثيقـة بعنـوان »إعـادة 
 Rebuilding America’s( أميـركا«  دفاعـات  بنـاء 
Defenses( متوّقعـاً أن يحظـى أصحابـه بالمجد عندما 
هـو  كمـا  لهـم،  وكان  االبـن...  بـوش  إعجـاب  سـينال 
معـروف، تأثيـر حاسـم علـى السياسـة العالميـة إلدارة 

بـوش االبـن.
وكثيـراً مـا طـرح جـورج دبليـو بـوش فكـرة الشـرق 
األوسـط الكبيـر وضـرورة إعـادة تشـكيله، وخصوصاً 
الجـدد  المحافظيـن  أمـام  ألقـاه  الـذي  الخطـاب  خـالل 
األميركيـة«  المشـاريع  »معهـد  فـي  المنضويـن 
)American Entreprise Institute( إحـدى الدوائـر 

6 Vaisse J, Histoire du néoconservatisme aux États-
Unis : Le triomphe de l’idéologie ) Paris: Odile 
Jacob,2008(. 

من الخطأ التكّلم على 
عدوى االنتفاضات 
العربية، واألنَسب 
الكالم على التعلُّم، 
فإذا نجح شعٌب 
بمقتضى نظرية 
التعلُّم في إسقاط 

حاكمه، فإن الشعوب 
األخرى تدِرك 

بسرعة أن مثل هذه 
العملية أمٌر ممكن



115 مؤّسسة الفكــر العربـي

األكثـر تأثيـراً في واشـنطن ذات األعمـال التي غالباً ما 
ة بدءاً  تكـون مبتكـرة وأحيانـاً ناقـدة وتغطـي ميادين عـدَّ
مـن الجيـو سياسـي، مـروراً بمشـكالت التنظيـم المدني 

والديمقراطيـة. والجريمـة  والتربيـة 
رين   الفكـرة ليسـت للرئيـس األميركي، إنها تعـود لمنظِّ
مثـل ويليام كريسـتول، روبرت كاغن، بـول ولفوفيتز، 
Richard Perle، جوشـوا مورافشـيك  بيـرل  ريشـار 
 Michael ليديـن  مايـكل   ،Joshua Muravchik
ليرمـان Lewis Lehrman. شـغل  لويـس   ،Ledeen
هـؤالء المثّقفـون مناصب عالية فـي البنتاغون ووزارة 
الخارجيـة األميركيـة. وكانـوا قد تأّثروا كثيـراً بالثالثي 
خ  مـؤرِّ  Leo Strauss سـتروس  ليـو  مـن  المؤلّـف 
عالـم   Bernard Lewis لويـس  وبرنـارد  األفـكار، 
العثمانيـة  باإلمبراطوريـة  المتخّصـص  اإلسـالميات 
والـذي كان أّول َمـن اسـتخدم عبارة صـدام الحضارات 
 Samuelهانتنغتـون وصموئيـل   ،1964 العـام  فـي 
Huntington  الخبيـر السياسـي الـذي عـرض رؤيتـه 

العالميـة فـي مؤلّفـه صـدام الحضـارات.
فوكويامـا  وفرنسـيس  وهانتنغتـون  لويـس  كان  كمـا 
ُيفتـرض  نشـيداً  التاريـخ  نهايـة  مؤلّفـه  يعتبـر  الـذي 
لبعـض مزايـاه أن تكـون عالميـة، خبـراء فـي وزارة 
الخارجيـة. لقـد قـال الرئيـس بـوش ذات مـّرة: » إذا 
أردتـم تكويـن فكـرة عـن سياسـتي الخارجيـة، اقـرأوا 
كتـاب ناتان شارانسـكي«، مضيفاً أن ذلك » يسـاعدكم 
علـى فهـم الكثيـر مـن القـرارات التـي سـتّتخذ أو التـي 

تـمَّ اّتخاذهـا«.
كتـاب المنشـّق السـوفياتي السـابق قضيـة الديمقراطيـة  
The Case For Democracy هـو بمثابـة مرافعـة 
كشـرط  العربـي  للعالـم  عاجلـة  دمقرطـة  أجـل  مـن 
الشـرق  فـي  معاهـدة سـالم شـامل  لتوقيـع  ضـروري 
الواليـات  تتـرّدد  العالمـي. ولـم  األوسـط ولالسـتقرار 
المتحـدة األميركيـة، لتحقيـق هـذا الهـدف، فـي إعـادة 
النظـر بالوضـع السـائد في الشـرق األوسـط منـذ عقود 
عـّدة »مهمـا كانـت المخاطـر التـي ال بـّد مـن التعّرض 
األميركيـة  الخارجيـة  وزيـرة  عبـارة  بحسـب  لهـا«، 

السـابقة كوندوليـزا رايـس.
الرؤيـة بشـكل أساسـي علـى أطروحـات  تعتمـد هـذه 
بعـض المستشـرقين الذيـن يصـّورون العالـم العربـي 
كخليـط مـن األقليـات الدينية واإلثنية غيـر القادرة على 

العيـش معـاً فـي كيانـات دول - قوميـة.
والحلـول المقترحـة، لتحقيـق الديمقراطيـة والمصالـح 

األميركيـة فـي آن معـاً، والمفتـرض أنهمـا مترابطـان، 
إطـار  فـي  الطائفيـة  النعـرات  إثـارة  علـى  تعتمـد 
وضـع  الخالّقـة«  بـ»الفوضـى  ُتسـمى  اسـتراتيجية 
وقـد  الجـدد.  والمحافظـون  لويـس  برنـارد  نظرّيتهـا 
رأى ملِهمـو الرئيـس بـوش آمالهـم تخيـب، إذ إن العالم 
العربـي الـذي سـّموه »الرجـل المريـض.. لـم يعـرف 
مصيـراً شـبيهاً بمصيـر الرجـل المريـض فـي القـرن 
التـي  العثمانيـة  اإلمبراطوريـة  أي  عشـر،  التاسـع 

الثانيـة. العالميـة  الحـرب  بعـد  أوصالهـا  تقّطعـت 
بـأن  المناسـبة  هـذه  فـي  التذكيـر  القـول  نافـل  ومـن 
األوسـط  الشـرق  فـي  راهنـاً  جـرت  التـي  األحـداث 
هـي جزئيـاً حصيلـة تقسـيم المنطقـة مـن قبـل القّوتيـن 

العظمييـن حينذاك، إنكلترا وفرنسـا، 
غيـر  اصطناعيـة  وحـدات  إلـى 

كبيـر. حـًدّ  إلـى  متجانسـة 
إذا كانـت نظريـة المحافظيـن الجـدد 
بضـرورة قيام ديمقراطيـة مفروضة 
مـا،  حـدٍّ  إلـى  فـوق، صحيحـة  مـن 
ُمنتَظـر علـى  تأثيـر  أو إذا كان لهـا 
ت، علـى األقـل جزئيـاً،  الواقـع، ألدَّ
مؤّسسـيها  مـن  مرجـّوة  نتائـج  إلـى 
السياسـي  القـرار  أصحـاب  ومـن 
التطبيـق  موضـع  وضعوهـا  الذيـن 
أنهـا  والحـال،  العربـي.  العالـم  فـي 
أّدت إلـى نتائـج غيـر منتَظـرة وغير 

مرجـّوة مـن قبـل هـؤالء السـحرة الذيـن انقلـب السـحر 
عليهـم. وفـي الواقـع، فإنهـا أّدت إلى سـيطرة الحركات 
اإلسـالمية فـي كّل العالـم العربـي تقريبـاً، انسـجاماً مع 
مـا أودُّ أن أصفـه بـ«النظريـة السوسـيولوجية« التـي 
بمقتضاهـا، سـتفوز األحـزاب اإلسـالمّية فـي انتخابات 
حـّرة، حيثمـا تجـري هذه االنتخابـات. هل اسـتراتيجّيو 
الدينيـة  القاعـدة  تقديـر  أسـاؤوا  الجـدد  المحافظيـن 
للمجتمعـات العربيـة إلـى هذا الحّد؟ علـى أنه كان يكفي 
للتأّكـد مـن ذلك تحليـل التحقيقات الكبيـرة التي تضّمنها 
كتـاب World Value Survey )دراسـة اسـتقصائية 

العالميـة(7. للقيمـة 
بيـن  الشـبه  وجـوه  حـول  نتسـاءل  أن  إذاً  لنـا  يحـّق 

7 Cherkaoui, M , » Incertitude et ellipse des crises «, op.cit.
Cherkaoui, M. » Esquisse d’une sociologie du Maroc «, op.cit.
Inglehart, R. and Norris, P. Sacred and Secular: Religion 
and Politics Worldwide )Cambridge: Cambridge University 
Press, 2004(.
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ما يفّسر االنتفاضات 
الثورية، لكن هذا 
االعتقاد الراسخ 
والذي نتج عن 

نمط تفكير سطحي 
أثبَت خطَله وبطالنه 

الباحثون مّرات 
ومّرات
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ونظرية قوس الثورة المشدود
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المؤّكـد، وألسـباب  ومـن  والواقـع.  المؤامـرة  نظريـة 
أيديولوجيـة مختلفـة، وانسـجاماً مـع معتقدات راسـخة، 
القـرار  أصحـاب  ومـن  المثّقفيـن  مـن  مجموعـة  أن 
السياسـي كانـوا يتمّنـون ظهـور الديمقراطيـة، ال فـي 
العالـم العربـي فقـط، بـل فـي كّل أنحـاء العالـم أيضـاً. 
كانـوا يـرون بأنـه يعود إذاً، بشـكل خـاص، لحامل هذه 
القيـم المعتبـرة عالمية، أي الواليـات المتحدة األميركية 
أن تسـاعد علـى تحقيقهـا. وهـم لـم يخفـوا أبـداً نواياهـم 
ليـس  المـأل. ولكـن  إشـاعتها علـى  َيحولـوا دون  ولـم 
ألنـه كانـت مصالحهـم تقضـي بـأن تتحقـق هـذه القيـم 
قـد  كانـوا  العالـم،  أرجـاء  كّل  وتعـّم 
تسـّببوا بمـا عرفـه العالـم العربـي في 
2010. وعليـه، فمهمـا كانـت  العـام 
والعسـكرية  السياسـية  قّوتهـم  عليـه 
بمقدورهـم  يكـن  لـم  فإنـه  والماليـة، 
برمجـة هـذا الحـراك والتوصـل إلـى 
كان  وقـد  يأملونهـا.  التـي  النتائـج 
كارل بوبـر لَحـَظ فـي مؤلّفه المجتمع 
 La Societé وأعـداؤه  المنفتـح 
أن   ouverte et ses ennemis
كمـا   ، المسـيحانية  العقائـد  أنصـار 
نقادهـم فـي الجهـة المقابلـة، يبررون 
المؤامـرة، واألمثلـة  فشـلهم بنظريـة 
علـى ذلـك كثيـرة فـي التاريـخ: فثّمـة 
َمـن زعـم أن الثـورة الفرنسـية كانـت 
المسـيحيين  ضـّد  مؤامـرة  نتيجـة 
حـراك  نتيجـة  تكـون  أن  مـن  بـدالً 
فـي  الشـيوعيون  وكان  اجتماعـي. 
التاسـع عشـر والعشـرين،  القرنيـن، 
إرسـاء  فـي  الفشـل  أن  حِسـبوا 
االشـتراكية يعـود إلـى المؤامـرة المدبَّـرة علـى الـدوام 
البلـدان  بعـض  وكان زعمـاء  الرأسـماليين.  قبـل  مـن 
إلـى  وسياسـاتهم  اقتصادهـم  إفـالس  سـبب  يعـزون 
مكائـد المسـتثمرين. وكذلـك األمـر، فقـد كانـت بعـض 
غ كرههـا ورفضهـا لآلخـر بالمؤامـرة  الحـركات تسـوِّ

اليهـود. أو  للماسـونّيين  الخياليـة 

ب - هل يمكن تزوير نظرية المؤامرة ؟
تكمـن الحقيقـة فـي أحـد األمريـن: إّما أن تكـون نظرية 
المؤامـرة غيـر صحيحة، ألّنهـا كنظرية علمية تتناقض 
ل  نتائجهـا مـع الواقـع، وإّمـا أن تكـون غير قابلـة للتَّحوُّ

إلـى قـرار، مـا دامـت غيـر قـادرة علـى الصمـود أمـام 
فـي  ُتسـتثمر  معلومـة  وكّل  معطـى  كّل  وأن  الواقـع، 

إثبـات صّحـة النظرية.
عّمـا  السـؤال  طـرح  المشـروع  مـن  أن  المؤّكـد  مـن 
إذا كانـت الحـركات المفاجئـة فـي العالـم العربـي هـي 
نتيجـة تطـور فريد في نوعـه )Sui generis( لألنظمة 
السياسـية والمجتمعـات أم إنها، علـى النقيض من ذلك، 

نتيجـة تدبيـر ُمرتجـى ومبرمـج نّفـذه مهندسـو العالـم؟
ثّمة َمن أوضح أن توالي حركات االحتجاج في البلدان 
العربيـة، وأن التغّيـرات السياسـية التـي أعقبتهـا، هـي 
دليـل علـى صحـة نظرية المؤامـرة. وسـألَحُظ، والحال 
هـذه، علـى نحـو مـا تعلَّمنـا من الفيلسـوف االسـكتلندي 
ديفيـد هيـوم، أن تعاقـب األحـداث أو تالزمهـا ال يعنـي 
أن  ذلـك  وُمَسـبَّب،  سـبٍب  أو عالقـة  ترابـط  بينهـا  أن 
كثيـراً مـن الظواهـر المتتاليـة، التـي تبـدو فـي الظاهـر 
مترابطـة، ال توجـد بينهـا فـي الواقـع أية عالقـة، وذلك 
ألنهـا تنتمـي إلـى دوائر نشـاط مختلفـة، وألن كّل دائرة 
منهـا تمتلـك منطقـاً جّوانيـاً مختلفـاً جذريـاً، وألن كالً 
المتبادلـة  العالقـة  نعـرف  إننـا  بذاتهـا.  مسـتقلٌة  منهـا 
الشـهيرة والخادعـة بيـن تعـداد الوالدات وتعـداد طيور 
اللقلـق، كمـا أننـا نعرف بالتالي أن هـذه الطيور الجميلة 

ليسـت هـي التـي تِهُبنـا مواليد جـدداً.
مـن المؤّكـد، أن مـا حصـل فـي تونـس سـبق األحـداث 
التـي حصلـت فـي بلـدان عربية أخـرى، ولكّننـا نالحظ 
فـي  أيضـاً  حصلـت  مشـابهة  احتجـاج  ظاهـرات  أن 
أماكـن أخـرى، فـي الواليـات المتحـدة أو فـي إسـبانيا، 
علـى سـبيل المثـال ال الحصر. ومع ذلـك، ليس ثّمة أّية 
عالقـة فيمـا بينهـا؛ فـكل حركة مـن حـركات االحتجاج 
هـذه مسـتقلّة نسـبياً بذاتهـا، وتنـدرج فـي خصوصّياتهـا 

الوطنيـة، وتعـود أحيانـاً إلـى أسـباب مختلفـة.
لنـدْع جانبـاً دفعـة واحـدة أّي شـرح يسـتند إلـى نظريـة 
العـدوى التي تـزاوج، من دون وجه حق، بين الظاهرة 
االجتماعيـة وبيـن أحـداث طبيعية من النـوع الذي يولِّد 
انتشـار أمـراض علـى نطـاق واسـع. ولنسـتبعد أيضـاً 
نظريـة الدومينـو التـي تـرى أن أّي تغييـر فـي بلـٍد مـا 
سـوف ُيحـدث بشـكل آلي نتائج مماثلة فـي بلدان أخرى 
مجـاورة. وعليـه فـإن هـذه الفكـرة المبّسـطة، العزيـزة 
علـى قلوب االسـتراتيجيين الجيوسياسـيين األميركيين، 
منـذ الحـرب البـاردة، وحتى االضطرابـات الراهنة في 
العالـم العربـي، والتـي ظلّـوا يتمّنـون حصولهـا، ُتحيـل 
تعقيـد العالـم االجتماعـي إلـى مجـّرد حركـة ميكانيكيـة 

لم يستطع قادة 
»الحزب الوطني« 

في مصر فهَم الحراك 
االجتماعي المصري 
فهماً صحيحاً، وكانوا 

ضحايا النظرة 
الخاطئة للمنّظمات 

الدولية التي كانت قد 
طْمأنتهم بأن نتائج 
االقتصاد الوطني 
دة  المصري المؤكَّ

ستكون لها انعكاسات 
إيجابية وسريعة على 

المجتمع
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تقودهـا قـوى عميـاء. ولكـن العاَلـم االجتماعـي، ليـس 
المجـاز،  سـبيل  علـى  إاّل  وليـس  فيزيائّيـاً،  عاَلمـاً 
النمـاذج  مـن  نسـتلهم  أحيانـاً،  تربويـة  وألغـراض 
واألمثلـة الفيزيائيـة الديناميـة والحراريـة - الدينامية أو 
البيولوجيـة إليضـاح تعقيـدات الظاهـرات االجتماعيـة.
لنأخـذ فـي الحسـبان المثل التالي لتوضيـح هذه األفكار: 
كّل ثـورة سياسـية تفترض، كمـا نعلم، عدم قدرة النظام 
القائم على اسـتخدام وسـائل قمع أو إقناع، وكل ثورة ال 
تحصـل عمومـاً أيضاً إاّل بعد خسـارة النظام لشـرعيته. 
مراقبـة  يسـتطيعون  السياسـيين  القـادة  أن  والحـال، 
أفعـال المواطنيـن ودفعهـم إلـى احتـرام التعليمـات التي 
يصدرونهـا، بفضـل هـذه الشـرعية التـي هـي بمثابـة 
عمليـٍة تنقُــل إليهـم السـيادة الشـعبية. ومـن الواضح أن 
هـذه المفاهيـم األساسـية التـي مـن دونهـا ال نسـتطيع 
بالنظريـات  تتعلّـق  ال  ونتفّكرهـا،  الثـورة  نتعقَّـل  أن 
الفيزيائيـة وإنمـا بالمجال السياسـي. وعليه سـيكون من 
السـهل مضاعفـة األمثلـة، إذا لـزم األمـر، لنبرهـن أنـه 
ال يمكـن اختـزال العالـم السياسـي بالعالـم الفيزيائـي. 
بينمـا يمكـن لنـا، فـي المقابل، أن نشـرح منطقيـاً توالي 
األحـداث المفاجئة وتسلسـلها في بعـض البلدان العربية 
مـن خالل »قاعدة رياضية« )Théorème( مسـتنَبطة 
لـدى  بمقتضاهـا سـيكون  التـي  الثـورات  نظريـة  مـن 
المتمّرديـن فـي مجتمـع معيَّـن ميـٌل لمتابعـة عصيانهـم 
إذا أظهـر قـادة النظـام المسـتبّد عجزهـم عـن اسـتخدام 
المتمرديـن مـا إن  لقمـع  القـّوة أو أي وسـائل أخـرى 
يبـدأوا انتفاضتهـم األولى. وسيسـتمّر العصيان بحسـب 
آليـة االرتـداد اإليجابـي. ولغيـاب ضوابـط سـلبية قـد 
تـؤّدي إلـى توافق أو حّل وسـط  بين مطالب المتمّردين 
ل الذي  وإرادة اإلدارة السياسـية القائمة، فإن هذا التشـكُّ
ينتـج نفسـه بنفِسـه يسـّرع الحـراك االجتماعـي حتـى 
يصـل إلـى الثـورة وُيفـكِّك النظـام السياسـي. ومـن هنـا 
نفهـم لمـاذا سـيكون لـدى المتمّرديـن فـي مجتمـع آخـر 
مشـابه للمجتمـع السـابق ميـٌل إلـى اسـتخالص دروس 

النجـاح مـن متمـّردي المجتمـع المذكـور.
لقـد بّينـُت8 أن ألِكسـي دو توكيفيـل9 كان قـد عـرض 
 ،Théorème الرياضيـة النظريـة  لهـذه  أول صياغـة 

8  Cherkaoui, M , Invisible Codes .Essays on Generative 
Mechanisms )Oxford: Bardwell-Press, 2005(.

9 Tocqueville A, L’Ancien Régime et la Révolution, in 
ŒuvresComplètes )Paris: Gallimard, 1852(. 

وليـس  عارضوهـا10.  آخريـن  سوسـيولوجيين  أن  إاّل 
ـًة من اسـتخالص الـدرس من  ثّمـة مـا هـو أكثـر عقالنيَّ
ثـورة الياسـمين. بْيـَد أن نجـاح الَحـراكات االجتماعيـة 
الالحقـة لـم يكـن مضمونـاً َقـّط. إذ علينـا أاّل ننسـى أبداً 
قاعـدة ال  أن كل نظريـة رياضيـة Théorème وكل 
يمكـن أبـداً أن تكـون صالحـة علـى الـدوام، وفـي كل 

مـرة وبـال قيـد وال شـرط.
كانـت  عربيـة  بلـدان  ثّمـة  وأخيـراً، 
معدومـة؛  شـبه  فيهـا  االحتجاجـات 
فالجزائـر والمغـرب مثـالً لـم يعرفـا 
المتفّرقـة  التظاهـرات  بعـض  إاّل 
نظريـة  يتبّنـى  ولمـن  والمحـدودة. 
ـر لنـا  المؤامـرة ويقـول بهـا أن يفسِّ
لمـاذا لـم يحصـل فـي هذيـن البلديـن 

سياسـية؟ وثـورات  انتفاضـات 
عـالوًة علـى ذلـك، قلنـا أيضـاً بـأن 
حركـة االحتجـاج التونسـية حِظَيـت 
بدعـم  األولـى،  إرهاصاتهـا  منـذ 

البلـدان الغربيـة ووسـائل إعالمهـا. وبحسـب المتبّنيـن 
لمقولـة المؤامـرة، يشـّكل هـذا الدعـم برهانـاً إضافيـاً 
ضـت عليهـا ودعمتهـا دول  علـى وجـود مؤامـرة حرَّ
أمـام  يصمـد  ال  التأكيـد  هـذا  إن  والحـال،  أجنبيـة. 
التحليـل، فمنـذ بدايـة المسـار الثـوري، وأمـام الخطـر 
التونسـية،  السـلطة  يتهـدد  أنـه  واضحـاً  كان  الـذي 
وحيـن لـم يكـن أحـد يراهـن بمنطـق عقالنـّي علـى أن 
النجـاح سـيكون إلى جانب حركة االحتجاج التونسـية، 
وبخاصـة  األجنبيـة،  الحكومـات  بعـض  عَرَضـت 
فرنسـا علـى لسـان وزيـرة الدفـاع الفرنسـية مـاري ـ 
إليـوت، عَرضـت علـى الحكومـة التونسـية المسـاعدة 
لقمـع الحركـة. ولـم نلحظ تغيُّـراً في سـلوك الحكومات 
الغربيـة إاّل بعـد حيـن، عندما أظهر الحّكام التونسـيون 
عـدم القـدرة على اسـتخدام القّوة لكسـر شـوكة الحركة 

الشـعبية.
هـل نحتـاج إلـى التذكيـر بـأن ثـورة الياسـمين لـم توَلـد 
مـن إرادة أجنبيـة، وإنمـا مـن عجـز السـلطة التونسـية 
عـن الفهـم واالسـتجابة إلضرابـات قفصـة، فـي منطقة 

10 Coleman, J.S, Foundations of Social Theory 
)Cambridge: Belknap Press of  Harvard University 
Press,1990(.
Coleman, J.S, Foundations of Social Theory 
)Cambridge: Belknap Press of  Harvard University 
Press,1990(.

كيف نفّسر أن 
المنتفضين العرب 
وصلوا إلى نهاية 
سعيدة، بحسب كلّ 
بلد، بالوصول إلى 

تغييرات سياسية ذات 
شأن، في حين أنه لم 
يكن لديهم أّي بنية 
سياسية مهّمة؟ 

الربيع العربي بين نظرية المؤامرة 
ونظرية قوس الثورة المشدود
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المناجـم فـي جنـوب غـرب تونـس، وانتفاضات سـيدي 
بوزيـد ضـد األوضـاع االقتصاديـة والبطالـة المزمنـة 
للشـباب؟ والسـلطة التونسـية التـي كانـت تعتمـد علـى 
أجهزتهـا االسـتخبارية - وهـي فـي ذلـك تشـبه النخـب 
علـى  ردود  إليجـاد   - أخـرى  بلـدان  فـي  الحاكمـة 
بشـيء  تشـعر  ولـم  عميـاء  صّمـاء  غـَدت  األحـداث، 
إزاء إرهاصـات االنتفاضـة. وال أحسـب أننـي أجافـي 
الحقيقـة بإعالنـي هذه القاعـدة العامة: تحليـالت أجهزة 
شـرحها،  يسـهل  وألسـباب  البلـدان،  كل  اسـتخبارات 
تسـتطيع  وال  منهجـي  نحـو  علـى  عمومـاً  تنحـرف 
م المسـاعدة في اّتخاذ القرار السياسـي  بمفردهـا، أن تقدِّ
الـذي عليـه أن يمتلـك المعلومـات، وأن يكـون عقالنيـاً 

وفّعـاالً.
هـذا الحـراك االجتماعـي التونسـي، الـذي كان مناسـبًة 
لسـقوط ضحايـا وعمليـات قمـع وأحـكام جائـرة نتيجـة 
العمـى التـاّم والجهـل بأبسـط فهـٍم آلليـة االنتفاضـات، 
كان أيضـاً بمثابـة »بروفـة« عاّمـة لمـا سـيحصل ُبعيد 

ذلك.
التواصـل  اإلنترنـت وشـبكات  إلـى دور  بالنسـبة  أمـا 
رو المؤامـرة كحّجة تؤّيد  مهـا منظِّ االجتماعـي التـي يقدِّ
وجهـة نظرهـم، فإننـي سـأعرض له الحقاً. فهـذا الدور 
الحـال،  فـي  نعتقدهـا. وأضيـف  التـي  باألهميـة  ليـس 
أن اإلنترنـت وشـبكات التواصـل االجتماعيـة كان قـد 
اسـتخدمها المحتّجـون أنفسـهم لغايـاٍت تعبويـة، كشـرط 
نشـطاء  بـه  يقـوم  جماعـي  عمـل  لنجـاح  ضـروري 
اجتماعيون ال يملكون تنظيماً. وهذا يعتبر سـبباً جوانياً 
وليـس برانيـاً، وهو ليس وسـيلة اسـتخدمها المتآمرون، 
فضـالً عـن أن التحريـض بواسـطة اإلنترنت وشـبكات 

التواصـل االجتماعـي يتعلـق بالمتخيَّـل. 
ـر فـي مـا يلـي لمـاذا نجـح المتمـّردون في  وأودُّ أن أفسِّ
بعـض البلـدان ألسـباب خاصـة فـي كّل منهـا، حتـى لو 
اسـتطعنا أن نلحـظ هنـا وهنـاك بعـض أوجـه الشـَبه. 
ولئـن كان بعـض أصحـاب القـرار األجانـب قـد لعبـوا 
إنمـا  فذلـك  الثوريـة،  مـا فـي مجـرى األحـداث  دوراً 
يعـود بشـكل أساسـي إلـى كونهـم مقّدمي نصائـح ودعٍم 
مالـّي لبعـض المجموعـات التـي تشـّكلت فـي فتـرٍة من 
ـص حالتيـن مـن هـذا  المرحلـة الثوريـة.  وسـوف نتفحَّ
النـوع. كمـا أودُّ فـي القسـم التالـي مـن هـذا البحـث أن 
لضيـق  المالحظـات  بعـض  شـديد  باختصـار  أطـرح 
المجـال، مكتفيـاً بعـرض توليفـٍة ألفـكار آمـل توسـعَتها 

فـي بحـٍث آخر.

II - هل كان ممكناً توقُّع االنتفاضات العربية؟

أذكـر أن المعطيـات الوحيـدة التـي نمتلكهـا تنـدرج فـي 
طبيعـة  ذات  أكانـت  سـواء  العـام  المنطقـي  المسـتوى 

اقتصاديـة. أم ذات طبيعـة  سوسـيولوجية 

أ- بحث لتوّقع الحق
بحسـب علمـي، فـإن الدراسـة الوحيدة الشـاملة الجديرة 
باالهتمـام حـول العالـم العربـي هـي تلـك التـي قـام بهـا 
أعضـاء وحـدة األبحـاث فـي الصحيفـة البريطانيـة ذا 
إيكونوميسـت11 الذيـن كانـوا قـد حاولـوا إنشـاء نمـوذج 
Shoe-( »الحـذاء قـاذف  بـ«مؤّشـر  قطيعـة وصفـوه 
العراقـي  للصحافـي  كتحّيـة   )thrower’s index
منتصـر الزبيـدي الـذي كان قـد قـذف حـذاءه فـي وجـه 
الرئيـس بـوش، أثنـاء مؤتمر صحافي في بغـداد. وكان 
هـؤالء الباحثـون قـد اختـاروا المتغّيـرات التاليـة: عـدد 
السـنوات فـي السـلطة، النسـبة المئوية للسـّكان ما دون 
سـّن الخامسـة والعشرين، مجموع السـّكان ما دون سّن 
الخامسـة والعشـرين، حّصـة الفرد من الدخـل القومي، 
مرتبـة البلـد فـي سـلّم الديمقراطيـة، مرتبـة البلـد فـي 
البلـد بمقيـاس حّريـة الصحافـة،  الفسـاد، مرتبـة  سـلَّم 
كّل  اإلنترنـت.  مسـتخدمي  نسـبة  الراشـدين،  أمّيـة 
هـذه المعطيـات متوافـرة وتشـّكل العناصـر األساسـية 
فـي معلومـات المؤّسسـات العالميـة والمنّظمـات غيـر 

الحكوميـة.
الرسم البياني األّول)1(: مؤّشر االضطرابات في البلدان العربية

11 «Unrest in the Arab World: The Shoe-Thrower’s 
Index«, The Economist )The Economist Intelligence 
Unit: February 2011(. 
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إحـدى ميـزات هـذا المؤّشـر هـو أنـه تفاعلـي، إذ إّننـا 
بمقتضـى  المتغّيـرات  قيـاس  أردنـا،  إذا  نسـتطيع، 
الفرضيـات التـي نمتلكهـا حول مؤّشـرات البلـدان التي 
تّمـت دراسـتها. وكان علـى الباحثيـن أن يأخـذوا فـي 
الحسـبان بعـض العوامـل التـي يصعـب قياسـها رقميـاً 
وبعـض البلدان التي ليسـت لديهم فـي صددها معطيات 

موثوقـة.

الرسم البياني الثاني)2(: المؤّشر المرّجح لالضطرابات  

هذا الرسم البياني الثاني هو نتيجة القياسات التالية:
35 % لفئة السـّكان الذين هم دون الخامسـة والعشـرين 
من العمر، 15 % لتعداد السنوات التي ظّل فيها الحّكام 
فـي السـلطة، 15 % للفسـاد وانعـدام الديمقراطيـة. كمـا 
تـمَّ القيـاس من خالل مؤّشـرات متوافـرة، 10 % للناتج 
القومـي العـام للفـرد الواحـد، 5 % كمؤّشـر للرقابة و5 

% لألشـخاص ما دون سـن الخامسـة والعشرين.

ب- فوائد المراجعة وحدودها 
يونيـت أنتليجنـس  إيكونومسـت  »ذا  دراسـة 
Economist Intelligence Unit » تسـتحّق الثنـاء، 
فهـي تـؤّدي إلـى نتيجتيـن شـّيقتين، فـي آن معـاً، ولكّنها 
أيضاً تبقى محدودًة. وهكذا، فإن المؤّشـر يسـمح بإنشـاء 
مقياس لقّوة االحتجاجات، ويحّدد نظاماً شـامالً لمختلف 
البلـدان موضـوع البحـث الـذي هـو فـي واقـع األمـر 
ة تتعلّـق بقيـم  عبـارة عـن تجميـع مـن أنظمـة شـاملة عـدَّ
المتغّيـرات المختـارة. وعليـه، فـإن هـذا التجميـع المفيد 
علـى المسـتوى العملـي بمقـدار مـا يقـّدم مقياسـاً وحيداً، 
يختـزل البنيـة الحقيقيـة لسـلّم القيـاس، سـُيلِزمنا إلزامـاً 
ال مفـرَّ منـه، بالوصـول إلـى أنظمـة جزئيـة، أو إلـى ما 
يسـّميه الرياضيـون الشـبكات التـي يقّدمونهـا مـن خالل 
 .)diagrammes de Hasse( البيانيـة  رسـوم هـاس 

 نالحـظ مثـالً أن اليمـن يأتـي في المقّدمـة، تلحقه ومن 
بعيـد، ليبيـا، ثـم مصـر فسـورية فالعراق فُعمـان. على 
والبحريـن  لتونـس  مريبـاً  تصنيفـاً  أيضـاً  نلَحـُظ  أّننـا 
الجامعـة  بلـدان  بيـن  هشاشـة  األقـّل  المعتبَرتيـن 
العربيـة، إلـى جانـب لبنـان والمغـرب، في حيـن أنهما 
عرفتـا حـراكاً اجتماعيـاً يعتبـر األكثـر عنفاً بين سـائر 
التونسـيون فـي قلـب نظـام بـن  البلـدان. ولئـن نجـح 
علـي االسـتبدادي، فإن تظاهـرات البحريـن الضخمة، 
وبخاصـة تظاهـرات األغلبيـة الشـيعية لـم تسـتِطع أن 
ثـوري.  تغييـر  إلـى أي  ُتفضـي 
وهـذا الفشـل يجـد تفسـيره ـ فـي 
تدّخـل  فـي  ـ  منـه  كبيـر  جـزء 
بلـدان مجلـس التعـاون الخليجـي 
الـذي  الملكـي  النظـام  لدعـم 
يقـوده الملـك حمد بن عيسـى آل 

خليفـة.
قيمـة المؤّشـر األكثـر انخفاضـاً 
اإلمـارات  دولـة  إلـى  تعـود 
قطـر،  ودولـة  الكويـت  ودولـة 
وهي دوٌل ال يتجاوز تعداد سـّكانها األصليين مليوَنْي 
ألـف فقـط( وهـم فـي معظمهـم  نسـمة )قطـر: 300 
موِسـرين، ويمكـن لزعمائهـا السياسـيين أن يضّخـوا 
الـدوالرات لكـي  المجـال االجتماعـي مليـارات  فـي 
ينعموا بسـالم مدني، ويعّززوا اسـتقرار النظام. ومع 
ذلـك، فهـذه الدول ليسـت فـي منأى عـن االحتجاجات 

الشـعبية، كمـا رأينـا فـي حـال الكويـت، مثـالً.
 The إيكونومسـت  »ذا  باحثـي  أن  المؤّكـد  مـن 
التنبـؤ  أو  الواقـع  تفسـير  يّدعـون  ال   »Economist
بمـآالت االنتفاضـات العربية بفضل هذا المؤّشـر، فهذا 
القيـاس، كمـا يبدو، هو وصفي بشـكل أساسـي. وفضالً 
عـن ذلـك، مهما كانت أهمية المؤّشـرات التـي اختارها 
إلـى  هـؤالء الباحثـون، فإنـه ال يمكـن الوصـول أبـداً 
إعـادة إنتـاج الواقـع الـذي نعيشـه منـذ ثـالث سـنوات.
لالنتفاضـات  شـامل  بشـرٍح  تتكّفـل  ترسـيمة  ولوضـع 
العربيـة، سـيكون وال ريـب، مفيداً وضرورياً اسـتخدام 
نظريـات الثـورات والَحـراك االجتماعـي، والحصـول 
أيضـاً علـى معطيـات مبنّيـة علـى قاعـدة المقترحـات 
التـي تتيـح لنـا اسـتنتاجها. ومثـل هـذا العمـل الجّبـار 
لـم ُينِجـز، ولـن يتـّم إنجـازه فـي وقـت قريـب، إاّل أن 
المعلومـات التـي توّفرهـا التحقيقـات المحلّيـة يمكن لها 

أن تحـدَّ مـن هـذا النقـص.
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هكـذا، يّتضـح أن الهـدف الـذي أتابعـه فـي بقيـة هـذا 
فـي  ينحصـر  إنـه  متواضـع:  هـدٌف  هـو  البحـث، 
النظريـات  مـن  اسـتنتجتها  عامـة  مالحظـات  اقتـراح 
السوسـيولوجية للثورات ومن خالل بعض المشـاهدات 

العينّيـة.

III - نظرية الثورات والمتمّردون العرب
التنّبـؤ باالنتفاضـات العربيـة؟ ثّمـة،  هـل كان ممكنـاً 
علـى األقـّل، مسـألة ضرورّيـة وإن كانـت، بالتأكيـد، 
المسـتقبلية  بالحـاالت  التنّبـؤ  أن  وهـي  كافيـة،  غيـر 
لهـذه الظاهـرة البسـيطة، ال بـّد مـن الحصـول علـى 
المكتملـة  اإلحصائيـة  المجموعـة 
إلـى أقصـى حـدٍّ ممكن، علـى المدى 
البعيـد، أو علـى األقـّل علـى المـدى 
ـف الظاهـرة  المتوّسـط، والتـي تَوصِّ
وتحـّدد نمـوذج تطّورهـا الرياضـي. 
عموميـة  األكثـر  التنّبـؤ  أن  كمـا 
للحالـة المسـتقبلية للظاهـرة، والـذي 
يقـوم على اإلسـقاط اآللـي للماضي، 
ويـرى أن وجهتها ال تتغّير، يقتضي 

تحليـالً ديناميـاً. 
أما التنّبؤ بنظام سياسـي اقتصادي أو 
اجتماعـي هـو أيضـاً أكثـر تعقيـداً، إذ 
إنـه يقضـي بأن يكـون الشـرط األول 
إنشـاء  ممكنـاً  يكـون  وأن  ُمتوافـراً، 
فرضيـات  علـى  تقـوم  سـيناريوهات 
المسـتقبلية  الحـاالت  حـول  واقعيـة 
للنظـام االجتماعـي الـذي ال يسـتطيع 
وحدهـم.  الخبـراء  إاّل  صياغتـه 
وإذاً، فـإن التحليـل األفقـي الـذي قـام 
 The إيكونومسـت  »ذا  باحثـو  بـه 
كاٍف.  غيـر  هـو   »Economist
وعلـى سـبيل المثـال، ال يكفي معرفة 
قيمـة مؤشـر دمقرطـة بلـد فـي لحظة 
معينـة؛ بـل يجـب أيضـاً معرفة كيف 
تغيَّـر مـع الوقـت. إن هـذا التغيُّـر هـو الـذي ُيفيدنا على 
نحـو غيـر مباشـر بدرجـة اإلصالحـات السياسـية التي 
يقـوم بهـا حـّكام البلـد موضـوع البحـث. وهـذا ينطبـق 
أيضـاً علـى المقاييـس األخـرى المسـتخدمة فـي وضـع 

الشـامل.  المؤّشـر 

أ- ضـد األيديولوجيـا االقتصاديـة: االسـتقالل الذاتـي 
والمنطـق الجّوانـي للمجـال السياسـي

العربيـة  االنتفاضـات  إّن  بديهـي:  هـو  مـا  إلـى  لَنُعـد 
التـي تهّمنـا ههنـا، تنتمـي قبـل كّل شـيء إلـى المجـال 
فهمهـا  عـاء  إدِّ نسـتطيع  ال  فإننـا  وعليـه،  السياسـي، 
الطبيعـة  المتغّيـرات ذات  الحسـبان  نأخـذ فـي  لـم  إذا 
السياسـية. ولكـن باحثـي »ذا إيكونومسـت لـم يأخـذوا 
فـي الحسـبان، فـي تحليالتهـم، إاّل عـدد السـنوات التي 
مكـث فيهـا الحاكـم فـي السـلطة، ومؤّشـر الديمقراطية 
ومؤّشـرات الفسـاد وحّريـة الصحافة، وهي مؤّشـرات 
الخيـار  هـذا  نتفهَّـم  ونحـن  وثيقـاً.  ترابطـاً  مترابطـة 
هـي  العوامـل  هـذه  كـون  فـي  تبريـره  يجـد  الـذي 
قياسـها. ولكّننـا ال  اليـد ويمكـن  متنـاَول  فـي  وحدهـا 
نسـتطيع تسـويغها، وال االكتفـاء بهـا لإلضـاءة علـى 
حـركات التمـّرد العربيـة، بوصفهـا حـركات سياسـية. 
أساسـيًة  متغّيـراٍت  الباحثـون  هـؤالء  اسـتبَعد  فلمـاذا 
مثـل درجـة شـرعية أو مشـروعية السـلطة، وطـرق 
اختيـار النخـب السياسـية وشـفافيتها واإليديولوجيـات 
السياسـية  العوامـل  وهـذه  والتجميعيـة؟  التخصيصيـة 
هـي ذات طبيعـة نوعيـة، ويصُعـب بالتالـي دمجها في 
أن  لنـا  يمكـن  كان  ولكـن  بسـيطة.  إحصائيـة  نمـاذج 
نكـون أكثـر قـدرة علـى اسـتلهامها لـو أننـا قّيمناهـا، 
بـدالً  الحسـبان  فـي  أخذناهـا  أننـا  ولـو  تقريبيـاً،  ولـو 
مـن اسـتبعادها مـن الترسـيمة المسـتخَدمة فـي تحليـل 

العربيـة. االنتفاضـات 
وإذا مـا قِبلنـا بالفكـرة القائلـة إن هذه الثـورات هي ذات 
طبيعـة سياسـية، فـإن الدولـة يجب أن تكـون في مركز 
تفكيرنـا وتحليالتنا للمعطيات األمبيريقيـة )التجريبية(. 
وكّل الدراسـات التـي تتنـاول الظاهـرات الثورية تشـّدد 
علـى ذلـك. ولئـن لبـس المتمردون َلبـوَس الديـن أو أية 
أيديولوجيـا، فليـس ثّمـة أدنـى شـّك فـي هدفهـم: فهـم 
يسـعون إلـى قلـب النظـام السياسـي واسـتبداله بنظـام 

آخر.
ماكـس  قّدمـه  الـذي  بالـدرس  ـر  نذكِّ أن  يجـب  هـل 
د عليـه مـراراً وتكـراراً، وهـو أن السياسـة  فيبـر وشـدَّ
تتمّتـع باسـتقالل ذاتـي بالنسـبة إلـى مجـاالت األنشـطة 
تتمّتـع بمنطـٍق خـاص بهـا؟ وإذا كان  األخـرى، كمـا 
األمـر كذلـك، أال ينبغـي أن نسـتخلص نتيجـة منطقيـة 
ال ُتدحـض، وبموجبهـا ال يمكن للمتغّيـرات االقتصادية 
والديموغرافيـة أن ُتِسـهم إاّل بمقـدار ضعيف في شـرح 
االنتفاضـات العربيـة التي تعانـي من أوضاع اقتصادي 
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صعبـة، أي فـي موريتانيـا والمغـرب وفـي األردن قبل 
سـائر البلـدان العربيـة.

والمثـال المضـاد المعّبر والّداّل في هذا السـياق، والذي 
َيحـول دون أّي شـرح مـن خـالل النمـوذج االقتصـادي 
حـركات  شـهدت  البلـدان  بعـض  أن  هـو  البسـيط، 
إلـى  تنتمـي  أنهـا  فـي حيـن  األكثـر عنفـاً،  االحتجـاج 
طرَفـْي منحنـى توزيـع الناتـج القومـي للبلـدان العربية؛ 
ففـي البحريـن وليبيـا يتخّطـى الناتـج القومـي للفرد 20 
ألـف دوالر و11 ألـف دوالر، علـى التوالـي، فـي حيـن 
مصـر،  وفـي  تونـس  فـي  للفـرد،  القومـي  الناتـج  أن 
منخفض نسبياً )4500 دوالر( و)2900 دوالر(. وتدلُّ 
هـذه المعطيـات داللـًة واضحـة علـى غيـاب العالقـة 
المهّمـة بيـن المؤّشـرات االقتصاديـة وقـّوة االنتفاضـة. 
مـا  تأثيـراً  االقتصاديـة  للمتغيـرات  أن  افترضنـا  وإذا 
التأثيـر ال يكـون مباشـراً،  الثـورات، فـإن هـذا  علـى 
بـل يكـون فـي أفضـل الحـاالت، مسـتثَمراً إعالميـاً من 
وقـد  ـيكولوجية.  السَّ أو  السياسـية  المتغّيـرات  خـالل 
أثبتـت دراسـات سوسـيولوجية واقتصادّيـة عـّدة12 أن 
الالمسـاواة فـي حـّد ذاتهـا بين األفراد ليسـت لهـا أهمية 
بقـْدر مـا للوعـي بهذه الالمسـاواة من أهميـة ُتبِرز مدى 
لِهـم النظـام االجتماعـي القائـم أو مـدى رفضهـم لـه  تقبُّ

وانتفاضهـم ضـّده. 
نحـن نعلـم أن ثّمة اعتقاداً شـائعاً يرى أن الفقر والبؤس 
همـا مـا يفّسـر االنتفاضـات الثوريـة. لكن هـذا االعتقاد 
الراسـخ، هـذه العقيـدة التـي ال يمكـن فصلهـا عـن نمـط 
تفكيـر سـطحي يتبّنـى اآلراء السـائدة والشـائعة أثبـت 
خَطَلهـا وبطالنهـا الباحثـون مـّرات ومـّرات. فقـد أثبت 
توكيفيـل Toqueville13 أن الثـورة ال تقـع حيـن ينتقـل 
البلـد، علـى الصعيـد االقتصـادي، من سـيئ إلى أسـوأ، 
وأنـه خالفـاً لالعتقـاد السـائد، كانـت فرنسـا قـد عرفـت 
إّبـان السـنوات العشـرين التـي  نمـّواً اقتصاديـاً باهـراً 
سـبقت الثـورة الفرنسـية. ثـم جـاءت األبحـاث الالحقـة 

12 Merton, R.K, Social Theory and Social Structure 
)New York: Free Press of Glencoe, 1968(.
Easterlin, R , »Relative economic status and the 
American fertility swing« In Sheldon E B Family 
Economic Behavior ) Lippincott Philadelphia, 1973(.
Hirschman, A.O, Essays in Trespassing: Economics 
to Politics and Beyond )Cambridge: University Press, 
1981(.
 Cherkaoui, M, »Mobilité sociale et équité«, Revue 
Française de Sociologie, vol. 29, 2, )1988( p.p.622-.

13 Tocqueville A, L’Ancien Régime et la Révolution, 
op.cit. 

بعـد، وبخاصـة  فيمـا  الفرنسـية  الثـورة  التـي درسـت 
دراسـات دافيس وبرنتون وسـكوكبول14 لتعّزز نظرية 
والميدانـي،  األمبيريقـي  بالبحـث  وتدحـض،  توكفيـل 
صّحـَة الفرضية الماركسـية حول الحتميـة االقتصادية. 
ونعلـم جميعـاً أنه لم تقع، منذ العام 1930، أّي ثورة في 
المجتمعـات الخاضعـة ألنظمة شـمولية، حيث المجاعة 
هـي السـبب فـي مـوت عشـرات مالييـن األشـخاص، 
وحيـث ارُتِكبـت أعمـال بربرية كما حصـل في االتحاد 
السـوفياتي فـي عهـد سـتالين، وأوروبـا الشـرقية فـي 
زمـن هتلـر، والصيـن فـي ظـّل مـاو، وكذلـك، وعلـى 
نحـو أقـّل حـدَة، فـي كوريا الشـمالية في عهـد كيم يونغ 

الثاني.
ومـع ذلـك، مـا أكثـر القـرارات السياسـية التـي يتَّخذهـا 

زعمـاء عرب وغربيون، وتقوم على 
اعتبـار األولويـة للعامـل االقتصادي. 
وهكـذا، فإن سياسـة الواليات المتحدة 
األميركيـة، التـي قامت طيلـة الحرب 
مسـاعدات  تقديـم  علـى  البـاردة، 
ضخمة لبعض البلـدان، للحؤول دون 
وقـوع هـذه البلدان تحت تأثير االتحاد 
السـوفياتي السـابق ودون الدخول في 
دائـرة نفـوذه، هـي خيـر مثـال علـى 
االعتقـاد الماركسـي بأولوّيـة العامـل 
االقتصـادي وتأثيـره علـى التوّجهات 
والمجتمعـات.  لألفـراد  السياسـية 
إاّل أّننـا أثبتنـا أن مثـل تلـك السياسـة 
فـي  بالنجـاح  تتكلّـل  لـم  الخارجيـة 

أغلـب األحيـان15.
عشـّية ثـورة الياسـمين كان فـي تونـس طبقـة متوسـطة 
هـي األكثـر نمـواً وتطـّوراً بيـن البلـدان العربيـة. وهذا 
عملـت  التـي  األساسـية  األهـداف  مـن  كان  الوضـع 
أّن  المعـروف  ومـن  تحقيقهـا.  علـى  بورقيبـة  سياسـة 
كثيـراً مـن السياسـات الحكوميـة تسـتند إلـى فرضيـة 
أن الطبقـة المتوسـطة إذا كانـت كبيـرة عدديـاً ومنفتحـة 

14 Davies, J. C, »Towards a Theory of Revolution«, in 
American Sociological Review 27)1962(,pp.5–19. 
Brinton, C, The Anatomy of Revolution )Prentice Hall, 
Englewood Cliffs, 1965(. 
Skocpol, T,States and Social Revolutions )Cambridge: 
Cambridge University Press, 1979(. 

15 Olson, M, The Logic of Collective Action, tr.fr. 
La logique de l’action collective ) Paris:Presses 
Universitaires de France, 1965(.
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وقوّيـة ومرّفهـة وتتمّتـع بمداخيـل مرتفعـة وبمسـتوى 
رفيـع نسـبياً مـن اسـتهالك السـلع الماديـة والمعنويـة، 
يمكـن لهـا أن ال تكـون رافعـة لالقتصـاد فحسـب، أو 
نموذجـاً للنجاح والترّقـي االجتماعي تقتدي به الطبقات 
الشـعبية فحسـب، بـل يمكـن لهـا أن تكـون أيضاً أساسـاً 

لالسـتقرار السياسـي للمجتمـع. 
السوسـيولوجية  األبحـاث  مـن  كبيـراً  عـدداً  إّن  ثـم 
والسياسـية أظهر بوضوح أن السـلوك السياسـي للطبقة 
المتوسـطة هـو على النقيض مـن االحتجاجات الجذرية 
يتـوق،  وبأنـه  االجتماعـي،  النظـام  ضـّد  الموجّهـة 
باألحـرى إلـى تغييـر لطيـف فـي شـروط حياتـه. ومـع 
ذلـك، علينـا أن نوضـح مـّرة أخـرى، أن هـذا القانـون 
السوسـيولوجية  القوانيـن  شـأن  شـأنه  األمبيريقـي، 
جميعـاً، ليس مطلقاً، بل هو مشـروٌط 
بشـروط كثيـرة، وال يكـون صحيحـاً 
فـي كّل السـياقات، وال صالحـاً لـكّل 

المجتمعـات.
ثّمـة مثـاٌل آخر ينـدرج خطأً في صّف 
التفسـير االقتصادي المحض للثورات 
العربيـة، وهـو ليبيـا؛ فقـد كان القذافي 
في غاية السـخاء على مواطنيه، على 
الرغـم مـن اقتطـاع جـزٍء كبيـر مـن 
أمـوال النفط له ولقبيلته، وعلى الرغم 
مـن أمـور كثيـرة أخـرى.. فضالً عن 
ذلـك، عرفـت بلـدان الشـرق األوسـط 
َل نمـّو اقتصادي  وشـمال أفريقيـا معـدَّ
مرتفعـاً نسـبياً، خـالل أكثـر مـن عقـد 
وتجـاوز   ،% 5 قـاَرَب  الزمـن،  مـن 
أحيانـاً 7 %. وعليـه، فـإن النمـّو االقتصـادي وحـده ال 

يشـّكل بالضـرورة إذاً حصنـاً لصـّد االنتفاضـات.
ال تسـمح معطيـات تطـّور اقتصـادات البلـدان العربيـة 
بتوقُّـع االنتفاضـات التي شـهدتها هذه البلـدان منذ نهاية 
العـام 2010. ال بـل إنهـا تميـل باألحـرى إلـى الطعـن 
بالفرضية االقتصادية. فالمكتسـبات االجتماعية، كمحو 
األميـة فـي بعـض البلـدان العربيـة، والتعميـم الشـامل 
السياسـية  والليبراليـة  الصّحـي،  والضمـان  للتعليـم، 
البدايـة-  فـي  خجولـة  كانـت  ولـو  حتـى   - التدريجيـة 
والَحـراك االجتماعـي النِشـط الذي أعقبه هبوط نسـبي، 
المتزايـد  المركـزي  والـدور  جديـدة،  نَخـٍب  وصعـود 
كّل  واالقتصـاد،  المجتمـع  فـي  المـرأة  تلعبـه  الـذي 
ذلـك مؤّشـرات للرفاهيـة التـي تتناقـض مـع النظريـة 

االقتصاديـة التقليدية. فلئـن كان على نظريات الثورات 
أن تدمـج المتغّيـرات االقتصاديـة في نماذجهـا، فإّنها ال 
ـطت محـّددات بسـيكولوجية  إذا وسَّ إاّل  تسـتطيع ذلـك 
)أي اتَّخـذت منهـا واسـطة ووسـيلة( مثـل اإلحبـاط 16، 

أو عوامـل سياسـية سـآتي علـى ذكرهـا الحقـاً.
الثـروات فـي كّل  إلـى مـا سـبق، أن توزيـع  أُضيـُف 
هـذه البلـدان هـو مـن الالمسـاواة بحيـث إنـه يزيـد مـن 
مرتفعـة.  ويجعلهـا  اإلحبـاط  حـاالت  ظهـور  مخاطـر 
وهـي جديـرة بـأن تؤخذ في الحسـبان في تفسـير شـامل 
ة  لتلـك االنتفاضـات، علـى نحـو مـا فعلـت أبحـاث عـدَّ

قمـُت بتنسـيقها فـي توليفـة واحـدة17.

ب- اختالف النخب وتفّككها وعدم تنظيمها
لشـرح هـذه االنتفاضـات، ثّمـة ظاهـرة أساسـية لـم تعـَط 
األهميـة التـي تسـتحّقها، ولـم ينصـرف إليهـا االهتمـام 
الكافـي،  أال وهـي الصراعـات التـي نشـبت شـيئاً فشـيئاً 
داخـل النخـب االقتصاديـة والسياسـية أو العسـكرية فـي 
السـلطة  االنتفاضـة  هـذه  فيهـا  أطاحـت  التـي  البلـدان 
القائمـة. ولقد شـّددت أبحاث عـّدة تناولت الثورات، على 
التراخـي المتزايـد لحالـة التضامـن التـي كانـت تمّيزها، 
وعلى ضعف اإلحسـاس بمصالحها المشـتركة، وظهور 
دراسـات  )راجـع  تفّككهـا  علـى  وبالتالـي  نابـذة،  قـوى 

برنتـون واكامسـتو وأوبـر وفاسـيليفكي والن(18.
لنتفّحـص حالـة الثـورة فـي مصـر، حيث كانت أشـكال 
نتيجـَة  الحاكمـة،  النخبـة  أعقبهـا خلخلـُة  التـي  التوّتـر 
العقـد 2000 - 2010  إّبـان  ممارسـات نظـام مبـارك 
ة الرئاسـة إلـى  وبخاّصـًة خّطـة التحضيـر النتقـال سـدَّ
جمـال مبـارك. ومـن المعـروف أن الجيـش كان ضـد 
انتقـال الرئاسـة إلـى جمـال مبـارك. فهذا االنتقـال- كما 
الحيوّيـة.  الجيـش  يهـّدد مصالـح  البعـض-  يـرى  كان 
فـي  الدخـول  دون  مـن  الوقائـع  بعـض  هنـا  ولنذكـر 

16 Cherkaoui, M.  Invisible Codes.Essays on 
Generative Mechanisms, op.cit. 

17 Cherkaoui, M, »Relative Deprivatio«, in International 
Encyclopedia for Social and Behavioral Sciences 
)Amsterdam: Elsevier, 2002(. 

18 Brinton, C, The Anatomy of Revolution, op.cit.
Akamatsu, P, Meiji 1868. Révolution et contre-révolu-
tion au Japon ) Paris: Calman-Lévy, 1968(.
Ober, J. Mass and Elite in Democratic Athens: Rheto-
ric, Ideology, and the Power of the People )Princeton: 
Princeton University Press,1995(.
Lane, D, »The transformation of Russia: The role of the 
political Élite«, Europe Asia Studies, vol. 48, n 4 )1996(. 
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تفاصيلهـا؛ فأحـداث ينايـر )كانـون الثانـي( 2011 التي 
َيت بـ»الثـورة المصريـة« حصلـت فـي لحظة كان  ُسـمِّ
فيهـا نظـام مبـارك قـد أصبـح ضعيفـاً إلـى حـّد بعيـد. 
والحـّق  المصـري،  النظـام  كان  ُيَظـّن،  لمـا  وخالفـاً 
ُيقـال، أبعـد مـا يكـون عن التحّجـر والتعنُّـت، بعدما قام 
بإصالحات كثيرة. كما أن المجتمع والسـلطة السياسـية 
ت بتحـوالت مهّمة  والحـزب الوطنـي الديمقراطـي مـرَّ
إبـان العقـد 2000 - 2010، فالرئيـس مبـارك حاول أن 
يكّيفهـا مـع أجـواء مضطربـة ُحبلـى بالتحـّوالت، وأن 

يجـّدد النخـب الحاكمـة. 
فـي  ينجـح  أن  يأمـل  كان  خالفتـه،  عنـى  مـا  وفـي 
عمليـة انتقـال مقبولـة معتمـداً علـى الحـزب الوطنـي 
الديمقراطـي ومراهنـاً علـى ابنـه جمـال الـذي عهد إليه 
بمسـؤوليات متزايـدة. وفضـالً عـن ذلـك كان علـى كّل 
َمـن يرغـب بمسـتقبل سياسـي أن ينتسـَب إلـى الحـزب 
الوطنـي الحاكـم، وأن ينـال رضى جمـال مبارك؛ فكان 
بيـن مـن  عـدد كبيـٌر مـن رجـال المـال واألعمـال المقرَّ

جمـال يشـغلون مناصـب فـي مسـتويات رفيعـة. 
للنظـام حتـى  السياسـية  األزمـة  إن وقعـت  مـا  ولكـن 
تكوينهـم  بسـبب  إدارتهـا  بمقدورهـم  ليـس  أن  اّتضـح 
هـم لمثل هـذا العمل، كمـا أن قادة  الـذي لـم يكـن قـد أعدَّ
الحـزب الوطنـي لم يسـتطيعوا فْهَم الحـراك االجتماعي 
إذ  الفهـم،  هـذا  وفـق  معـه  والتعامـل  صحيحـاً،  فهمـاً 
كانـوا وال ريـب، ضحيـَة النظـرة الخاطئـة للمنّظمـات 
الدوليـة التـي كانـت قـد طمأنتهـم، مؤّكـدًة لهـم أن النمّو 
بلـغ  قـد  كان  الـذي  لمصـر  االسـتثنائي  االقتصـادي 
%7، ونتائـج االقتصـاد الوطنـي المؤكـدة سـتكون لهـا 
انعكاسـات إيجابيـة سـريعة علـى المجتمـع المصـري. 
وأخيـراً، لـم يكـن الجيـش ينظـر بعيـن الرضـى إلـى 
جمـال مبـارك. والحـّق، إن الخالفـات بينهمـا نجمـت 
والخصخصـة  الليبراليـة  االقتصاديـة  هـات  التوجُّ عـن 
التـي كان جمـال يدعمهـا، والتي كان الجيـش يرى أنها 
مسـألة ُتلِحـق ضـرراً اسـتراتيجياً بالمصالـح الوطنيـة.
وكان يّتضـح أكثـر فأكثـر أن خّطـة انتقال السـلطة التي 
وضعهـا مبـارك ودائـرة المقّربيـن المحيطـة بـه، يجب 
أال تذهـب إلـى أبعد مـن حدودها، وأنها أحدثت خالفات 
داخـل النظـام، مـا لبثـت أن تفاقمت تدريجيـاً، وكان لها 
دوٌر أساسـي واضح في سـقوطه. لقد كان توكفيل ُمِحّقاً 
فـي تشـديده علـى أّن ثمـن اإلصالحات السياسـية باهٌظ 
أحيانـاً وقـد يصـل إلى حـّد أن ُتفضـي اإلصالحات إلى 
الثـورة، إلـى أن يجد المواطنـون أن وضعهم الذي كان 

ال يطـاق قـد أصبـح أفضـل، فتكـون المفارقـة عندئـٍذ 
فـي أن الحكومـة اإلصالحيـة هـي التـي حفـرت قبَرهـا 

بيدهـا، مـن خـالل التربية الثورية للشـعب!
ليبيـا واليمـن همـا أيضـاً حالتـان ُتفِصحـان عـن ذلـك 
إفصاحـاً بليغـاً؛ فالقذافـي لـم ينجـح أبـداً فـي أن يوفِّـق 
ويوائـم بيـن مختلف النخب التي كانـت تدعم نظامه، إذ 
د ابنـه سـيف اإلسـالم واإلصالحييـن المحيطين  إن تـردُّ

الصحافييـن  وخصوصـاً  بـه، 
الدمقرطـة،  مسـألة  فـي  والمثقفيـن، 
الذيـن  النظـام  ــلها محافظـو  قـد عطَّ
علـى  الحفـاظ  إلـى  إاّل  يطمحـوا  لـم 
يخـدم  كان  الـذي  القائـم  الوضـع 
مصالحهـم. وتعـود األحـداث األكثـر 
أهميـة فـي هـذه المعركـة إلـى العـام 
بمثابـة  كانـت  أحـداٌث  فهـي   .2009
إلـى  النظـام.  إلفـالس  إرهاصـات 
ذلـك يجـب أن نضيـف مسـألة خالفة 

القذافـي والصعـود القـوي البنه الذي قلَّمـا كانت الدائرة 
التـي  الدائـرة  وهـي  عنـه،  راضيـة  للسـلطة  األولـى 
تضـّم المقربيـن مـن القذافـي، وُيطَلـق عليهـم »رجـال 

الخيمـة«.

ج- موقع الجندي: ال تقوم ثورة ضّد الجيش 
قيـام الثـورات يسـتوجب أن نأخـذ فـي الحسـبان دور 
قـّوات حفـظ األمـن والنظـام، وبخاصـة دور الجيش19. 
كان لينيـن يقـول إنـه ال يمكـن القيـام بثـورة تقـف فـي 
وجـه الجيـش وضـّده. وقبـل لينيـن، كان توكفيـل يشـّدد 
علـى أن السـلطة السياسـية حينمـا ال تكـون، فـي بعض 
الظـروف، قـادرة علـى إثبـات قوتهـا، فـإن أدنـى خطر 
يجعلهـا سـريعة العطـب. فالجيش كان قـد رفض حماية 
بـن علـي وحسـني مبـارك ألسـباب مختلفـة: ففـي حالة 
بن علي كان أحد التفسـيرات يقول إن قيادَتْي الجيشـين 
متـا، في بداية انتفاضة الشـعب  الفرنسـي واألميركـي قدَّ
بوجـوب  التونسـي  الجيـش  لقيـادة  النصـح  التونسـي، 
لـزوم الحـذر. أمـا سـبب القطيعة بين الجيـش المصري 
وحسـني مبـارك فعائـٌد إلـى عـزم جمـال مبـارك علـى 
19 Bourrat, F, )dir(, La place et le rôle des armées 
dans le monde arabe contemporain, n°23 ) Paris: 
La Documentation Française, coll. »Les Champs de 
Mars«,2012(.
Coustillère, J.F, » Les forces armées dans les révolt-
es arabes «, in Confluences méditerranéennes, 
)1911(,p.179.

اتَّضح أكثر فأكثر أن 
ة انتقال السلطة التي  خطَّ
وضعها الرئيس مبارك 
ودائرة المقّربين منه 
في مصر ما لبثت أن 

تفاقمت وكان لها الدور 
األساس في سقوطه

الربيع العربي بين نظرية المؤامرة 
ونظرية قوس الثورة المشدود
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المصـري  الجيـش  كان  مـا  وهـو  والـده،  يخلـف  أن 
يرفضـه. فـي مـا عـدا ذلك، ثّمـة إشـاعات راجت حول 
انقـالب عسـكري يجـري التحضير له، مـن قبل أن تبدأ 

تظاهـرات سـاحة التحرير. 
أمـا فـي اليمـن، فقـد كان الجيـش منقسـماً إلـى فريقيـن، 
علـى األقـل، تبعـاً للـوالء القبلـي. هـذا االنقسـام يوضح 
أسـباب االشـتباكات التـي عرفتهـا البـالد. أّمـا فـي ليبيا 
فلـم يكـن فيهـا جيـش وطنـي بالمعنـى التقليـدي للكلمـة، 
إذ كان فـي قيادتـه زعمـاء يتحـّدرون من قبائـل موالية. 
وألن القذافـي لـم يكـن يثـق بجيشـه، فقـد أنشـأ فرقـة 
لحمايتـه الشـخصية، كانـت تتفانـى فـي اإلخـالص لـه. 
وظهـر أن حسـاباته كانـت صحيحـة، إذ لوحظ انشـقاق 
عـدد كبيـر مـن الضّبـاط ذوي الرتب العالية من جيشـه 
فـي بدايـة االنتفاضـة. أمـا الميليشـيات والمرتزقـة فلـم 
يكـن بمقدورهـم المقاومـة أمام اآللة العسـكرية للتحالف 
الفرنسـي – البريطانـي الـذي لـواله لـكان المتمـّردون 
علـى القذافـي ونظامـه تعّرضـوا لإلبـادة فـي بنغـازي.

وُيالَحــظ أخيــراً، أن دعــم الجيــش للنظــام، فــي كلٍّ 
والمســألة  حاســماً.  كان  وســورية،  البحريــن  مــن 
علــى  شــك،  دونمــا  ســتطرح، 
فــي  الهاشــمية  األردنيــة  المملكــة 
حالــة حصــول صراعــات اجتماعيــة 
ــة.  - سياســية باتــت إرهاصاتهــا بادي
أمــا الجيــش الســوري، فعلــى الرغــم 
ــة ســنّية،  ــه يتألــف مــن أكثري مــن أن
فــإن قيادتــه مــن الطائفــة العلويــة 
األســد.  بشــار  إليهــا  ينتمــي  التــي 
وهــذا الجيــش يتألــف مــن 70 % مــن 
ــر مــن  ــن، وأكث العســكريين النظاميي
80 % مــن ضّباطــه مــن العلوييــن 
مــن   %  12 إاّل  يمّثلــون  ال  الذيــن 
لنظــام  كان  ومــا  ســورية.  ســّكان 
بّشــار األســد أن يصمــد وقتــاً طويــالً 
تحــت الضغــط المتعاظــم للعســكريين 
المتمّرديــن، لــو لــم يكونــوا مدعوميــن بقــّوة المــال 
قطــر  وبخاّصــة  خارجيــة،  جهــاٍت  مــن  والســالح 

األميركيــة. المّتحــدة  والواليــات 
حالة األردن تسـتحّق المتابعة بكّل اهتمام بسـبب بنيتها 
االجتماعيـة غيـر المتجانسـة المؤلّفـة مـن فلسـطينيين 
لون أكثـر مـن نصـف سـّكان البلـد، ومـن قبائـل  يشـكِّ
بدويـة هـي العمود الفقـري الحقيقي للجيـش، وقد أدرك 

الملـك عبـد هللا أهميتهـا، ولكـن كان عليـه أن يأخـذ فـي 
الحسـبان االنتقـادات غيـر المباشـرة وبعـض المطالـب 

الشـعبية، وإاّل فـإن نظامـه يصبـح عرضـًة للسـقوط.

د- عمل جماعي، تنظيم وتقانات التواصل
تتوّقـع نظريـات الثـورات فشـالً محقَّقـاً لـكّل تمـّرد ال 
تدعمـه هيئـٌة بيروقراطية كشـرط ضـروري لكّل عمل 
ناجـح وقـادر، بخاصـة علـى تعبئـة األكثريـة الصامتـة 
كبيـرة  قطاعـات  األقـّل تحريـك  علـى  أو  وتحريكهـا، 
مـن السـّكان. يقـول ماكـس فيبيـر، فـي مؤلَّفـه العالِـم 
والسياسـة: » كل َمـن يريد إرسـاء العدالـة االجتماعية 
علـى األرض بالقـّوة يحتـاج إلـى مناصريـن، أي إلـى 
مـا  أن  موِضحـاً  فيبيـر  ويضيـف  بشـري20«.  جهـاز 
يحـدث للسياسـيين يشـبه مـا يحـدث لألنبيـاء؛ ذلـك أنـه 
فقـط فـي بدايـة رسـالة الزعيـم الدينـي ذي الكاريزمـا، 
يعيـش أنصـاره فـي قلـب مجتمـع إيمـان وذلـك بفضـل 
مواهبـه. ولكـن بعـد حيـن، إن لـم يَشـأْ هـذا الزعيـم أن 
يـزول، بـل شـاء دوام البقـاء علـى هـذه الفانيـة، فـإن 
علـى الكاريزمـا أن تصبـح عندئـٍذ دائمـة، وأن تتولّـى 
االقتصاديـة،  المكاسـب  وتمتلـك  السياسـية،  السـلطة 
وتمأِسـَس الوظائـف جميعـاً. ديمومـة الكاريزمـا هـذه 
ورتابتهـا تنـال جزئيـاً مـن الزعيـم السياسـي للثـورة. 
فهـذه الرتابـة الكاريزماتية »الدينية« والسياسـية تؤّدي 
وأحيانـاً  األول،  اتجاههـا  »النبـّوة« عـن  حـرف  إلـى 
طابعهـا  وإسـقاط  محتواهـا  مـن  إفراغهـا  إلـى  تـؤّدي 
تكـون  ال  الحالتيـن،  فـي  الثوريـة،  والنبـوة  الثـوري. 
وحدهـا كافيـة لتغييـر العاَلـم. ولـذا، فهـي تحتـاج إلـى 

ومناصريـن.   تنظيـٍم 
نهايـة  بلغـوا  العـرب  المنتفضيـن  أن  إذاً  نفّسـر  كيـف 
سعيدة، إلى هذا الحّد أو ذاك، بحسب كّل بلد، بالوصول 
إلـى تغييـرات سياسـية ذات شـأن، فـي حيـن أنـه لـم 
يكـن لديهـم أي بنيـة سياسـية مهّمـة؟ كيـف نفّسـر تعبئة 
جـزء مـن مجتمعـات قّسـمتها وذّررتهـا أنظمة مسـتبّدة 
كان مـن همومهـا األساسـية الحيلولـة دون ظهـور أّي 
ـع سياسـي معـارض، أو نـزع األهليـة عنـه إذا مـا  تجمُّ
كان موجـوداً؟ وأسـباب ذلـك متعـّددة، بطبيعـة الحـال. 
لنصـرف النظـر أوالً، عن اآلراء السـاذجة التي يقّدمها 
محلّلـون مبتدئـون أغواهـم زلـزال األحـداث العاصـف 
أفضـل  فـي  فعمـدوا،  يتوّقعونـه،  يكونـوا  لـم  الـذي 

20 Weber,M, Le savant et le politique, tr.fr)Paris: 
Plon,1919(,p.20. 

ثّمة ظاهرة أساسية 
لم ُتعَط األهمية 

التي تستحّق بشأن 
االنتفاضات العربية، 
أال وهي الصراعات 
التي نشبت شيئاً 

فشيئاً داخل النخب 
االقتصادية والسياسية 
والعسكرية في البلدان 
التي أطاحت فيها هذه 
االنتفاضاُت السلطات 

القائمة
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األحـوال، إلـى توصيـف مسـارات األحـداث، ونـادراً 
مـا تخّطـوا الثرثـرة. ولنلتفـت باألحـرى، إلـى أولئـك 
المراقبيـن والمحلليـن الذيـن يحاولـون تفسـير »الربيـع 
العربـي« اسـتناداً إلـى فرضيـات مشـروعة إلـى حـّد 
مـوا فـي أغلـب األحيـان بفكـرة مفاُدهـا  مـا. فهـؤالء تقدَّ
أن شـبكات التواصـل االجتماعـي قـد لعبـت دوراً كان 
بمثابـة األداة أو الوسـيلة التعبويـة. وإنـه ألمـر منطقـي 
حقـاً أن نفّكـر في بعـض االسـتخدامات لتقانات اإلعالم 
ميـن  والتواصـل الحديثـة التـي تسـمح ألفـراد غيـر منظَّ
بإقامـة عالقـات، وبالتالـي حـّل إحـدى مشـكالت العمل 
الجماعـي الذي كان قد طرحه بشـكل خاص أولسـن21. 
وهنـا تكمـن إحـدى »مفارقـات النتائـج«، وفقـاً لعبـارة 
ماكـس فيبيـر، أي أن نتائـج غيـر متوقَّعـة وال منَتَظـرة 
ُيسـِفر عنهـا اسـتخدام تقانـات، كان ُيَظـنُّ أنهـا تتسـّبب 

بتذريـر المجتمـع ال بتجميعـه وتكثيفـه. 
ة تؤّكـد هـذه المقولـة. والمثـل  وثّمـة أمثلـة تاريخيـة عـدَّ
األكثـر بالغـة هو بال جدال نشـُر مقـوالت مارتن لوثر 
والثـورة اإلصالحيـة فـي نهايـة القـرن السـادس وبداية 
القـرن السـابع عشـر. ومـن المعـروف أن المقـوالت 
الخمـس والتسـعين حـول قـّوة الغفـران كان لوثـر قـد 
كتبهـا أول األمـر بالالتينيـة وعلَّقهـا علـى بـاب كنيسـة 
ويتنبـرغ فـي أكتوبـر )تشـرين األول( 1517. وعليـه، 
كان وحدهم المتعلّمون يسـتطيعون قراءتها ومناقشـتها.
كيـف نفّسـر إذاً أنهـا أحدثـت تأثيـراً كبيـراً وواسـعاً فـي 
الدوائـر األكاديميـة أوالً، ثـم فـي العامـة، الحقـاً؟ لمـاذا 
خـالل فتـرة قصيـرة جـداً – ال تتجـاوز الشـهر الواحـد، 
وسـائل  فيـه  كانـت  عصـر  وفـي  المؤّرخيـن-  بحسـب 
التواصـل والنشـر بدائيـة ومتلعثمـة، انتشـرت مقـوالت 
الراهـب األلماني، أسـتاذ الالهوت فـي جامعة ويتنبرغ، 
تها؟ كيف  ال فـي ألمانيـا وحدهـا، وإنمـا فـي أوروبـا برمَّ
نحـلُّ لغـز أن كتّيبـاً صعباً وجافاً القى مثـل هذا الرواج؟ 
ذلـك أن تقانـة جديـدة وخطـة تجاريـة مسـتحدثة كان قـد 
تـّم اسـتخدامها لترويـج كتاباته: هـذه التقانـة الجديدة هي 
المطبعـة، والخّطـة التجاريـة هـي الباعـة الجّوالـة الذين 
يطرقون أبواب البيوت بيتاً بيتاً، بأسـلوب يشـبه أسـلوب 
توزيـع التـوراة وتوزيـع القـرآن، والـذي يعتمـده أنصار 
بعـض المذاهـب فـي أيامنـا الراهنـة. ومـن المعـروف 
أن غوتنبـرغ اختـرع تقانـة الطباعـة الجديـدة فـي العـام 

1454، أي قبـل والدة لوثـر فـي العـام 1483. 

21 Olson, M, »Rapid Growth as a Destabilizing Force«, 
Journal of Economic History, vol. 23, )1963(,pp. 529- 552. 

شـكل  علـى  لوثـر  مقـوالت  ُطِبَعـت  العـام 1517  فـي 
كراريـس وصحـف فـي ليبـزغ ونورمبـرغ وبـال فـي 
وقـت واحـد، وقـام بتغطية نفقـات الطبع أصدقـاء للوثر 
كان قـد أرسـل إليهـم نسـخًة منهـا. وكانـت ترجمتهـا 
إلـى األلمانيـة التـي صـدرت بعـد ذلـك، وصلـت هـذه 
المـّرة إلـى جمهور من القّراء أكثر اّتسـاعاً، وانتشـرت 
بسـرعة في كّل المناطق الناطقة باأللمانية، ثم انتشـرت 

طبعـات عديـدة بلغـات محلّيـة فـي كّل أنحـاء أوروبـا.
أدهـش االنتشـار السـريع للمقـوالت الخمـس والتسـعين 
لوثـر نفسـه. واعتقـاده بـأن اللغـة الالتينيـة وترجمتهـا 
لمخاطبـة  المثلـى  الطريقـة  ليسـتا  األلمانيـة،  إلـى 
الجمهـور العريـض جعلـه يلجـأ إلـى طريقـة أخـرى، 
فنشـر كتابـه عظـٌة فـي الغفـران والرحمـة فـي إبريـل 
ـطة وسـهلة، تتجنَّـب  )نيسـان( 1518 بلغـة ألمانيـة ُمبسَّ
اللغـة العلميـة واللهجـة المحلّيـة، فـي آن معـاً. وُيعتَبـر 
هـذا الكـّراس المنشـور الـذي القى نجاحاً فورّيـاً النقطة 
الحقيقيـة إلنطـالق حركة اإلصالح الدينـي في أوروبا. 
وقـد ُوِصـَف هـذا الكتـاب بأنـه أول الكتب األكثـر مبيعاً 
فـي تاريـخ اإلنسـانية. وفـي هـذا الوصـف قسـٌط كبيـر 
مـن الصّحة، شـريطة أن نوضح أن تعـداد القّراء الذين 
كانـوا يتسـلّون بقـراءة الروايـات الخالعّيـة والجنسـية 
فـي الفتـرة نفسـها، كانـت يتجـاوز تعـداد قـّراء العظـة 

والمقـوالت الخمـس والتسـعين.
وكمـا يذكـر ديكنـز، مـؤّرخ الحركة اإلصالحيـة22: »لقد 
بيـع، علـى األرجح، ما بين العاميـن 1517 و1520 أكثر 
مـن 300 ألـف نسـخة مـن مؤلّفـات لوثر... وال نسـتطيع 
أن نقـّدر بالتحديـد الـدور الـذي لعبتـه المطبعـة فـي نشـر 
األفـكار الدينيـة، ولكـن كان مـن النـادر أن تحـّدث مـن 
دونهـا ثـورة بمثـل هذا االتسـاع. وعلى عكـس هرطقات 
فيكليـف Wyclif، وفالـدن Walden، كانـت اللوثريـة فـي 
األسـاس، نتـاج الكتـاب المطبـوع، وقـد اسـتطاع لوثـر 
بفضل هذه الوسـيلة الجديدة الناقلة للفكر، أن َيِسـَم العقلية 
األوروبيـة بميَسـم محـّدد وموّحد وراسـخ، فللمّرة األولى 
فـي تاريـخ البشـرية، اسـتطاع جمهور واسـع مـن القّراء 
أن يحكـم بصـدد صالحيـة أفـكار ثوريـة بفضـل طريقـة 
تواصـل تتوّجـه للجماهيـر، وكانت تسـتخدم لغـات محلّية 

مسـتعينة بفـّن الصحافـة كما بفـّن الكاريكاتـور...«.
 وكثيـرةٌ هـي األمثلـة الحديثـة أيضاً، حيث لعبـت تقانات 
االجتماعيـة  التواصـل  وشـبكات  الحديثـة  التواصـل 

22 Dickens, A.G, Reformation and Society in Sixteenth 
Century Europe )New York: 1964(. 
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التغييـر  فـي  حاسـماً  دوراً  للتعبئـة  وأدوات  كوسـائل 
السياسـي لبعـض البلـدان؛ فقـد كانـت السـبب فـي سـقوط 
العديـد مـن الرجـال أو األحـزاب السياسـية، كمـا حصـل 
مع جوزيف اسـترادا، رئيس الفيليبين، وحكومة خوسـيه 
العـام 2004، والحـزب  فـي  إسـبانيا  فـي  أزنـار  ماريـا 
الشـيوعي المولدافـي فـي العـام 2009. والبعـض يقـول 
مـن  العربـي«  »الربيـع  قـدوم  فهـم  يصعـب  كان  أنـه 
كان  دونهـا  االجتماعيـة، ومـن  التواصـل  شـبكات  دون 
يصعـب أكثـر بكثيـر اسـتيعاب نجـاح المتمّرديـن ونهايـة 
األنظمـة السياسـية المسـتبّدة. وقـد كان اسـترادا في العام 
موضوعـاً  فسـاد،  قضيـة  فـي  توّرطـه  بسـبب   ،2001
قـراراً  أن  إاّل  الشـيوخ،  مجلـس  أمـام  عـزل  لدعـوى 
بإيقـاف الدعـوى ومحـاوالت إخفـاء األدلّـة التـي تدينـه 
ـرت الموقـف. وقبـل أن تنقضـي سـاعتان علـى هـذا  فجَّ
القـرار، كان المناضلـون قـد نجحـوا، بواسـطة نصوص 
رسـائل منقولـة عبـر اإلنترنـت، فـي تنظيـم تظاهـرة فـي 
وسـط مانيـال، وقـد اشـترك أكثـر مـن مليون شـخص في 
عمليـة االحتجـاج خـالل األيـام القليلـة التاليـة. وعليـه، 
اسـتنتج الباحـث األميركـي كالي شـيركي23 بصـدد هـذا 
الموضـوع، فـي مقالة جّيدة التوثيق، أن قدرات الجمهور 
والسـريعة  الشـاملة  االسـتجابة  هـذه  مثـل  تنظيـم  فـي 

شـّكلت حدثـاً اسـتثنائياً، إذ أرسـلت أكثـر 
 )sms( مـن سـبعة ماليين رسـالة قصيـرة
عبـر اإلنترنـت خـالل أسـبوع، وتلـك هي 
المـّرة األولـى التـي سـاعدت فيهـا وسـائل 
التواصـل االجتماعـي، فـي إجبـار حاكـم 

علـى االسـتقالة.
دون  ومـن  نوضـح،  أن  بـّد  ال  أنـه  بْيـَد 
التشـكيك فـي مالحظة األسـتاذ في جامعة 
تأثيـر  حـول  شـيركي  كالي  نيويـورك 
تقنيـات اإلنترنـت، أن الجيـش دافـع عـن 
المتظاهريـن، وفّضل دعـم نائبة الرئيس، 
أوّرويو كخليفة دستورية ألسترادا. وال بّد 
أيضاً أن ُنشـير إلى أن النخب االقتصادية 
كانـت قد اعتبرتـه غير ُكـْفء، واعتبرت 
نزعتـه الشـعبوية خِطـَرًة. ونشـير أخيـراً 
إلـى أن  الكنيسـة الكاثوليكيـة الفيليبينيـة 
ذات النفـوذ، لـم تغفـر لـه سـلوكه المنحـّل 
23 Shirky, C , »The Political Power of 
Social Media: Technology, The Public 
Sphere and Political Change«, Foreign 
Affairs)January/February2011(. 

والعدوانـي تجـاه القيـم المسـيحية. 
ع قد  مـع ذلـك، ال بـّد من أن نحاذر من أّي تعميم متسـرِّ
يؤّدي إلى احتقار شـديد للنتائج االجتماعية والسياسـية. 
ة التي  فمـن األفضـل أاّل تغيـب عن بالنا األمثلـة المضادَّ
تعـارض مقولـة التأثيـرات اإليجابيـة للتعبئـة من خالل 
شـبكات التواصـل االجتماعـي؛ ومـن هذه األمثلة فشـل 
فشـل  وكذلـك   ،2006 العـام  فـي  بيالروسـيا  نشـطاء 
اإليرانييـن الذيـن كانـوا يدعمـون حسـين مير موسـوي 
فـي  الحمـر  القمصـان  اندحـار  أو   ،2009 العـام  فـي 
تايالنـد فـي العـام 2010.. وعليـه فإن تأثيرات شـبكات 
التواصـل االجتماعـي ليسـت وحيـدة االتجـاه، وليسـت 

متحـررة مـن أي سـياق.
حالـة المغـرب معّبرة، وتفسـير الفشـل النسـبي للحركة 
فبرايـر«  عشـرين  بـ»حركـة  المسـّماة  االحتجاجيـة 
الهواتـف  أو  اإلنترنـت  اسـتخدام  نسـبة  إلـى  يعـود  ال 

المحمولـة فـي ذلـك البلـد.
نسـبة  تطـّور  أن   3 رقـم  البيانّيـان  الرسـمان  ُيظهـر 
اسـتخدام الهواتـف المحمولـة هـي أكبـر فـي المغـرب 

تونـس. مـع  متسـاوية  مصـر، وتقريبـاً  فـي  منهـا 

الرسم البياني الثالث)3(: يبّين نسبة استعمال الهاتف الّنّقال وشبكة اإلنترنت 
+ الهاتف الثابت
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كمـا أن تطـّور نسـب الدخـول إلـى اإلنترنـت الثابـت 
والمتحـرك هـي، مـن جهتهـا، أكثـر أهميـة فـي مصـر 
عليـه  هـي  لمـا  وتونـس. وخالفـاً  المغـرب  فـي  منهـا 
بلـدان  فـي  التعبئـة  فـإن  وتونـس،  مصـر  فـي  الحـال 
»الربيـع العربـي« األخـرى لـم تحصـل عْبـَر شـبكات 
التواصـل االجتماعـي، كما كان ينتظـر البعض؛ وليس 
النـادرة  الحـراك  هـذا  نجاحـات  إن  فحسـب، بـل  هـذا 
التصرفـات  إلـى  إاّل  رأيـي،  تعـود، فـي  ال  والظرفيـة 
فـي  النظـام  وقـّوات  القـرار  لصانعـي  المضطربـة 
مواجهـة هـذا النـوع من الظاهـرات االجتماعيـة، وإلى 
يوفِّـر  أن  يمكـن  كان  الـذي  المقـاَرن  التحليـل  غيـاب 
قصـور  وإلـى  الحـراك،  ألهّميـة  صحيحـاً  فهمـاً  لهـم 
اسـتعدادهم الـذي أمكـن للبعـض اعتبـاره ال يغتفـر، إذ 
إنهـم لـم يسـتخلصوا أّي درس مـن النار التي شـبَّت منذ 

أشـهر فـي البلـدان العربيـة.
اإلعـالم  حـول  االجتماعيـة  الدراسـات  فـإن  وهكـذا، 
تعلِّمنـا أن تأثيرهـا غير مباشـر، وأحياناً أقـلَّ أهمية من 
وسـائل التواصـل المباشـر كالنقـاش والحـوار مثـالً.. 
وعلـى أيـة حـال، ُيستحَسـن كمـا يبـدو لـي، تلخيـص 

والزارسـفيلد24. كاتـز  أبحـاث 
ال يسـتوي القـول بـأن وسـائل اإلعـالم االجتماعـي لـم 
تلعـب إاّل دور واسـطة التواصـل بيـن بعـض النخـب 
مـن  رفيعـاً  مسـتوى  بلغـوا  الذيـن  الشـباب  وبخاصـة 
التعليـم، والذيـن عاشـوا تجربـة هـذه البطالـة المزمنـة 
التـي أصابتهـم بنسـبة مئويـة مرتفعـة تصـل إلـى 50 
%، ولخبرتهـم العميقـة باسـتخدام اإلنترنـت واإلعـالم 
وأخبـار  التطـّورات  آخـر  علـى  للوقـوف  االجتماعـي 
السـاعة وتبادلهـا فيمـا بينهـم، والحصـول منهـا علـى 
واإلذاعـة  الصحـف  مـن  ال  الصحيحـة،  األخبـار 

والتلفزيـون.
هكـذا نفهـم لمـاذا، منـذ السـاعات األولـى لالنتفاضـة 
العربيـة، سـيطر الشـباب علـى المشـهد الشـعبي سـواء 
فـي سـاحة التحريـر فـي القاهـرة أم فـي سـاحة األمـم 
المّتحـدة فـي الـدار البيضـاء، أم فـي أماكن أخـرى. ولم 
ينضـم إليهـم المتظاهـرون اآلخـرون إاّل الحقـاً، وقد تّم 
التواصـل مـن األعلى إلى األسـفل، من هـذه النخبة إلى 

الطبقـات االجتماعيـة المتوسـطة والدنيـا.
هـ- تعبئة القطاعات المتنّوعة والخيارات المنطقية

ليـس ثّمـة مـا يدعو إلـى العجب أن نرى ظاهرة اّتسـاع 

24 Katz, E. and Lazarsfeld, P, Personal Influence ) New 
York: The Free Press, 1955(. 

التعبئة لتشـمل قطاعات متعّددة في المجتمعات العربية 
التـي تعيـش أزمـة تمّرد، كمـا فـي كّل المجتمعات التي 
عرفـت انتفاضـات أو ثـورات. هـذه الظاهـرة تنـدرج 
ضمـن نمـوذج كرة الثلـج المتدحرجة الـذي يتطابق مع 
مفهـوم » تعبئـة القطاعـات المتعـّددة » التـي عرضهـا 
أن  بسـهولة  ونسـتطيع   .1992 العـام  25فـي  دوبـري 
نعـرض اّتسـاع مـدى التعبئـة مـن خالل نظريـة الخيار 
المنطقـي. فحينمـا يـرى الناشـطون أن حظـوظ نجـاح 
االحتجـاج هـي أكثـر وأكبـر مـن تدابيـر القمـع التـي 
يمكـن أن يواجههـم بهـا النظـام القائـم الـذي يتوّقعـون 
سـقوطه، فإنهـم ينخرطون بمحض إرادتهـم مع الثّوار، 

ألنهـم يـرون أن هناك احتمـاالً كبيراً 
لنجاحهم26.

فـي النهايـة، ينطبـق علـى الثـورات 
العربّيـة مـا ينطبـق علـى أيـة ثـورة 
اسـتراتيجة  أن  نلحـظ  إذ  أخـرى، 
علـى  بالضـرورة  تقـوم  ال  الثـوار 
الصامتـة،  األكثريـة  دعـم  كسـب 
فـوراً، وإنمـا تعمـل بحيـث أن تلـك 
بهـا.  تـرى قوتهـم وتقتنـع  األكثريـة 
فـإذا نجـح الناشـطون الثوريـون فـي 
سـلطًة  يمّثلـون  إنمـا  بأنهـم  إقناعهـا 
عليهـم أن يحسـبوا لهـا حسـاباً، فـال 
إعـالن  إلـى  عندئـذ  يدفعهـا  شـيء 
تضامنهـا مـع النظـام القائـم، كـي ال 
تواجـه فيمـا بعد سـخط الثـوار عليها 
حينمـا يصلـون إلـى السـلطة. ولهـذه 
ـعة تفسـير جزئـي آخر  التعبئـة الموسَّ

هـو امتنـاع قـوى األمـن، وبخاصـة الجيـش، عـن دعـم 
القائـم.   النظـام 

إن قـّوة هـذه التعبئـة الناجحـة إلـى هـذا الحـّد أو ذاك، 
والسـيكولوجية  السياسـية  العوامـل  نتائـج  إحـدى  هـي 
األساسـية. فهـي، فـي المقـام األول، ناتجـة جزئيـاً عـن 
درجـة الشـرعية التـي يحظـى بهـا النظـام القائـم، فـإذا 

25 Dobry, M, Sociologie des Crises Politiques: la 
Dynamique des Mobilisations Multisectorielles 
)Paris: Presses de la Fondation Nationale des Sciences 
politiques,1992(. 

26 Obershall, A, Social Conflict and Social 
M o v e m e n t s , o p . c i t .
Tilly, C, From Mobilization to Revolution ,op.cit.
Goldstone, J.A, Revolutions: Theoretical, Comparative, 
and Historical Studies )Orlando: Harcourt Brace, 1986(. 

الجيش المصري 
لم يكن ينظر بعين 
الرضا إلى جمال 
مبارك، فالخالفات 

بينهما نجمت 
عن التوّجهات 

االقتصادية الليبرالية 
والخصخصة التي 
كان جمال يدعمها 
والتي كان الجيش 
يرى أنها ُتلِحق 

ضرراً استراتيجياً 
بالمصالح الوطنية 

الربيع العربي بين نظرية المؤامرة 
ونظرية قوس الثورة المشدود
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كان النظـام يتمتَّـع بشـرعية شـعبية قويـة، فمـن شـأن 
مهمـا  التعبئـة،  نجـاح  احتمـاالت  مـن  يحـدَّ  أن  ذلـك 
كان أصلهـا. وفضـالً عـن المظاهـر المؤسسـاتية لهـذه 
الشـرعية، يجـب اإلشـارة إلـى أبعادهـا األخـرى، مثـل 
الثقـة التـي يحظـى بهـا الُمْمِسـكون بالسـلطة السياسـية، 
ودرجـة الحاكميـة أو الفعالية في تسـيير شـؤون الدولة، 
االقتصاديـة  للمطالـب  الحاكمـة  النخـب  واسـتجابات 
واالجتماعيـة التـي يْلَهـُج بهـا المواطنـون بمـلء الفـم 
أو بصـوت خفيـض؛ إذ ال يكفـي أن يعـرض النظـام 
علـى  ليحـوز  والقمـع  والتسـلية  الخبـز  الشـعب  علـى 
ثقتـه وعلـى إذعانـه، أو علـى األقـل 
كان  كمـا  المتسـامح،  حيـاده  علـى 
بـّد  ال  بـل  الحـكام،  بعـض  يظـّن 
مـن أن يكـون المواطـن مـع النظـام 
بعقلـه وقلبـه، وهـذا يعنـي أيضـاً أن 
)العقالنيـة  الثالثـة  الشـرعية  أشـكال 
التـي  والتقليديـة(  والكارزميـة 
أوضحهـا فيبيـر27 وهي متسـاوية من 
حيـث األهميـة، وال يمكن إلحداها أن 

تحـلَّ محـلَّ األخـرى.
ويبـدو لـي أن مـن الخطـأ أن نتكلـم 
العربيـة،  علـى عـدوى االنتفاضـات 
وأنَّ مـن األنسـب الكالم علـى التعلّم، 
فـإذا ما نجح شـعٌب، بمقتضى نظرية 
التعلّـم، فـي إسـقاط سـّيده أو حّكامـه، 
ُتـدِرك  األخـرى  الشـعوب  فـإن 
أمـٌر ممكـن، ويمكـن  العمليـة  بسـرعة، أن مثـل هـذه 
أن تـؤّدي إلـى النجـاح. بيـد أن ال بـّد مـن الحـذر هنـا، 
كمـا فـي أّي مـكان آخـر؛ فـإذا لـم نأخـذ فـي الحسـبان 
خصوصيـة نجـاح كل انتفاضـة، أي إذا مـا اعتبرنـا أن 
النجاح غير مشـروط بشـروط، فإننا نحُكم على أنفسـنا 
بالفشـل. فنجـاح التونسـيين أعطـى درسـاً للمصرييـن 
الذيـن كانـوا قـد وجـدوا أنفسـهم فـي الظـروف نفسـها 
تقريبـاً، مـا سـاعد علـى نجـاح االنتفاضـة المصريـة. 
أمـا  والمغـرب.  األردن  حـال  تلـك  تكـن  لـم  ولكـن 
المثـالن الليبـي والبحرينـي فإنهمـا مختلفـان: فـي ليبيـا 
لـم تنجـح االنتفاضة ضـد القذافـي إال بالتدخل األجنبي، 
بينمـا نالحـظ فـي البحريـن نتيجـة عكسـّية: لـم تنجـح 

ـل قـّوات درع الجزيـرة. االنتفاضـة بسـبب تدخُّ

27 Weber, M, Wirstschaft und Gesellschaft ) Tübingen, 
Mohr, 1921(.

أخيـراً يحـّق لنـا أن نتسـاءل عّما إذا كانـت االنتفاضات 
العربية تتكّون من الحدث نفسـه أو من سلسـلة األحداث 
نفسـها التـي تحصـل في كل بلد من البلـدان العربية. أال 
نـرى أن األحـداث فـي البلـدان العربية متشـابهة، ولكن 
لـكلٍّ منهـا خصوصيتـه وفرادتـه؟ أال يحـّق لنـا الجـزُم 
منطَلـق  مـن  تنطلـق  كانـت  األحـداث، وإن  هـذه  بـأن 
واحد )األنظمة االسـتبدادية، غياب الشـرعية الشـعبية، 
الصراعـات الداميـة بيـن النخـب الحاكمة، بطالـة حَمَلة 
الشـهادات العاليـة، فـي حيـن أننـا نمـّر فـي مرحلة نمو 
قـوي، الـخ.( فـإن لـكل منهـا فرادتـه، ألنـه يحصـل في 

سـياق خاص؟
ثّمة زعٌم بأن الثورة 

الفرنسية كانت 
نتيجة مؤامرة ضّد 
المسيحيين بدالً 

من أن تكون نتيجة 
َحراٍك اجتماعي، 

وكان الشيوعيون في 
القرنين التاسع عشر 
والعشرين حسبوا 

أن الفشل في إرساء 
االشتراكية يعود إلى 
المؤامرة على الدوام 
من قَِبل الرأسماليين
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»ربيع العرب« وتأثيراته
على سياسات التخطيط

أوالً - صفات التخطيط في الوطن العربي.. 
هياكله ومؤّسساته 

)وبخاصـة  العربيـة  الـدول  فـي  التخطيـط  لسياسـات 
دول »الربيـع«( صفـات متباينـة، إاّل أنهـا بشـكل عـام 
تتقـارب فـي نقـاط القـّوة والضعـف، وفـي تعاملهـا مـع 
التحّديـات والفـرص سـواًء كانـت داخليـة أم خارجيـة. 
هـذه  أوجـه  مختلـف  فـي  النظـر  الضـروري  فمـن 

مثـل:  الصفـات 
تنظيـم مؤّسسـات التخطيـط وتبعّيتهـا اإلداريـة:  •

سـلطة  أعلـى  تتبـع  ال  الـدول  معظـم  فـي  فهـي 
تنفيذيـة، بـل إّنهـا مجـّرد وزارة علـى مسـتوى 
تنفيـذ  تفـرض  ال  وبالتالـي  الـوزارات،  سـائر 

الخطـط.
نوعيـة التخطيـط مـن حيـث كونـه يرتكـز علـى  •

ُيسـّمى  مـا  علـى  أو  خمسـية  تنمويـة  خطـط 
بالتخطيط المتدحرج Rolling Plan  أو التخطيط 
المبنـي علـى األداء: فنوعيـة الخطط السـائدة في 
الـدول العربيـة تسـتند إلى خطط خمسـية للتنمية، 
السـريعة  التغّيـرات  تتابـع  ال  فإّنهـا  وبالتالـي 

عالميـاً، وال بـّد مـن تطويـر هـذه المنهجيـة.
مـدى التنسـيق بين األهداف والسياسـات الوطنية  •

تحقيـق  فـي  بينهمـا  والترابـط  القطاعيـة  وتلـك 
عـدم  ثّمـة  الحـاالت  معظـم  ففـي  المسـتهدفات: 
د مـن قبـل الخطـط القطاعيـة  التـزام رقمـي محـدَّ
الوطنـي. المسـتوى  دة علـى  المحـدَّ بالمسـتهدفات 

معظـم  • إن  مركزّيتـه:  وال  التخطيـط  مركزّيـة   
التخطيـط السـائد هـو ذو طبيعـة مركزّيـة، وليس 

قائمـاً بحسـب المناطـق والمحافظـات. 
يخـّص  • مـا  فـي  السياسـات:  واضعـي  طبيعـة 

وأعدادهـم،  ومؤّسسـاتهم  السياسـات  واضعـي 
ُتقتـَرح السياسـات فـي العديـد مـن الحـاالت مـن 
وشـركات  مؤّسسـات  أو  دوليـة  منّظمـات  قبـل 
استشـارية، ويندر وجود معاهد بحوث سياسـات 

عريقـة. وطنيـة 
هـذا  • علـى  ومتابعتهـا:  الخطـط  تنفيـذ  آليـات   

الصعيـد، أي آلّيـة التنفيـذ ومتابعتهـا، فضـالً عن 
المحاسـبة علـى األداء، تبـدو هـذه اآلليـات غيـر 

األداء ضعيفـة. علـى  والمحاسـبة  مترابطـة 
إذا  • مـا  حـول  عمقـه:  أو  التخطيـط  مـدى   

أو  متوسـط  أو  المـدى  قصيـر  التخطيـط  كان 
بعيـد أو بعيـد جـداً، يفتقـد التخطيـط إلـى البعـد 
االسـتراتيجي بعيـد المـدى المـدروس رقمياً وفق 

»ربيع العرب« وتاأثرياته
على �ضيا�ضات التخطيط

اأ . د. حممد مراياتي

يسـتعرض هـذا المبحـث موضوعـاً مهّمـاً هـو نتـاج الفكـر التخطيطـي في الـدول العربية وإسـهامه فـي »الربيع 
العربـي« وفـي تعقيداتـه مـن جهـة، وتأثيـر هـذا الربيع علـى الفكر التخطيطي مـن جهة أخرى. كمـا يتطّرق إلى 
التخطيـط للتنميـة المسـتدامة فـي هـذه الـدول والتأثيـر المتبادل بينـه وبين »الربيـع العربي«. فلعمليـة التخطيط 
والفكـر التخطيطـي فـي الـدول العربيـة صفـات وهيـاكل ومؤّسسـات ال بـّد مـن تقييمهـا والبحـث فـي ما أسـفرت 
عنـه فـي عمليـة التنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة والثقافية والسياسـية واألمنية. كما أن اسـتدامة هـذه التنمية 
تأّثـرت بشـكل كبيـر بهـذه الصفـات. وعانـت عمليـة التخطيـط مـن قضايـا وتحّديـات قبـل »الربيـع العربـي« وال 
تـزال، ومـن المهـّم إعـادة النظـر في منهجيـات هذه العمليـة لحلّ القضايا وتغيير سياسـات التخطيط، مسـتفيدين 
مـن الـدروس التـي كشـفها »الربيـع العربـي«، وهـي دروس بالغـة األهّميـة، وقد كشـفت عن ثغـرات في وضع 

سياسـات التخطيـط وفـي تنفيذها وتقييـم أدائها.
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حاسـوبّية.  علمّيـة  اقتصاديـة  نمـاذج 
مـن جهـة أخـرى هنـاك موضـوع تنسـيق العمـل بيـن 
مجـاالت التخطيـط المختلفـة، وإيجاد الهيكليـة اإلدارية 
األهـداف،  تحقيـق  يمكـن  فـال  التنسـيق،  هـذا  لتنفيـذ 
بيـن  محكـم  تنسـيق  هنـاك  يكـن  لـم  إن  كانـت،  أيـاً 
واالجتماعيـة  واالقتصاديـة  السياسـية  االسـتراتيجيات 

واألمنيـة. والدفاعيـة  والثقافيـة 

ثانياً - التنمية المستدامة في البالد العربية ما 
قبل »الربيع العربي«  

باحتياجـات  الوفـاء  إلـى »  المسـتدامة  التنميـة  تهـدف 
الحاضـر من دون المسـاس بقـدرة األجيال القادمة على 
الوفـاء باحتياجاتهـم 1«. إن تحقيق هذا الهدف يمكن أن 
يبـدو غايـة بعيـدة المنـال أكثر منـه حقيقـة، بخاّصة في 
عصر يتسـم بنمّو اقتصادي لم تشـهد البشـرية مثله من 
قبـل. فمـع انخـراط األنظمـة االقتصاديـة فـي العولمـة، 
تلـوح فـي األفـق العديد من الفرص الجديـدة التي تؤّدي 
إلـى الرخـاء ورغـد العيـش مـن خـالل التجـارة وتبادل 
المعرفة واسـتخدام وسـائل التكنولوجيـا الحديثة. وعلى 
الرغـم مـن ذلـك، فمثل هـذه الفرص ال تتوّفـر دائماً في 
ظـّل النمـّو السـّكاني المتزايـد، ودائمـاً مـا يصحـب تلك 

الفـرص مخاطـر جديدة تهـّدد اسـتقرار البيئة. 
العـام  منـذ  المسـتدامة  التنميـة  مفهـوم  تطـّور  لقـد 
1972، بحيـث أّكـد مؤتمـر سـتوكهولم لألمـم المتحـدة 
علـى أهميـة حمايـة البيئـة، ثـّم مؤتمـر ريـو دوجانيـرو 
UNCED الـذي ُعقـد فـي العـام 1992 علـى » ارتبـاط 
واعُتمـد  البيئـة«،  علـى  بالحفـاظ  االقتصاديـة  التنميـة 
مـا ُيسـّمى بـ»األجنـدة 21«؛ وفـي العـام 2002 جـاءت 
التنميـة  ربطـت  التـي   WSSD جوهانسـبورغ  قّمـة 
االجتماعيـة بالتنميـة االقتصادية وبالحفـاظ على البيئة. 
علـى  أّكـد  فقـد   ،)2012( »ريـو+20«  مؤتمـر  أمـا 
مفهـوم »االقتصـاد األخضـر«. ويوضـح الشـكل )1( 
تطـّور هـذا المفهـوم العالمـي للتنميـة المسـتدامة الـذي 
صـّوره »مخّطـط  فين« بأنه عبارة عن تقاطع مصالح 
التنميـة االقتصاديـة واالجتماعية والبيئية وتناسـقها معاً 

)الشـكل2(.
المسـتدامة،  التنميـة  تواجـه  التـي  التحّديـات  أهـّم  مـن 
احتياجهـا إلـى خيارات وطـرق تفكير جديـدة ومبتَكرة. 
تسـهم  التـي  والتكنولوجيـا  المعرفـة  فـي  فالتطـّورات 

1 مسـتقبلنا المشـترك، الهيئـة العالميـة للبيئـة والتنميـة ) أكسـفورد: مطبعـة جامعة 
أكسـفورد، 1987 (، ص 43.

التنميـة االقتصاديـة يمكـن لهـا أن تسـاعد أيضـاً  فـي 
فـي مواجهـة المخاطـر التـي تهـّدد اسـتدامة عالقاتنـا 
التنميـة  واسـتمرار  البيئـة  واسـتدامة  االجتماعيـة 
واالبتـكارات  الجديـدة  المعرفـة  إن  إذ  االقتصاديـة. 
التكنولوجيـة واإلداريـة، وكذلـك ابتـكارات السياسـات 
العامـة، تمّثـل فرصـاً وتحّديـات مهّمة في هـذا اإلطار. 

الشكل 1  والشكل 2

تجابههـا  التـي  القضايـا  أهـّم   )1( رقـم  اإلطـار  يبّيـن 
عمليـة التخطيـط فـي الـدول العربية في سـعيها لتحقيق 
وعلـى  الثالثـة.  محاورهـا  فـي  المسـتدامة  التنميـة 
بعضهـا  حـّل  فـي  نسـبياً  المحـَرز  التقـّدم  مـن  الرغـم 
التقـّدم  هـذا  توزيـع  أن  إاّل  العربـي«،  »الربيـع  قبـل 
علـى مختلـف شـرائح المجتمـع وعلـى مختلـف مناطق 
الدولـة لـم يكـن محقَّقـاً، كمـا يختلـف مـدى هـذا التقـّدم 
مـن دولـة إلـى أخـرى. ويبّيـن الجـدول رقـم )1( مثـالً، 
مؤّشـرات األّميـة والبطالـة والفقـر فـي البلـدان العربية 
قبـل »الربيـع العربـي« ومعّدالتهـا كنسـبة مئويـة مـن 
السـّكان. كمـا يبّيـن الجدول رقـم )2( قيمة دليـل التنمية 
التقـّدم فـي مؤّشـرات متوّسـط  الـذي يعكـس  البشـرية 
واألميـة  التعليـم  ومسـتوى  للمواطـن  المتوقَّـع  العمـر 
والمسـتوى المعيشـي. ومـن الواضـح أن الـدول األكثر 
تأّثـراً  بمجريـات » الربيـع العربـي« هـي تلـك التـي 
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ذلـك  ويعـود  المؤّشـرات.  هـذه  قيمـة  فيهـا  تنخفـض 
بالطبـع إلـى إخفاق عمليـة التخطيط وسياسـاتها الرامية 
إلـى تحقيـق التنميـة المسـتدامة علـى مـدار عقـود عّدة.

اإلطار رقم 1

الجدول رقم )1(
معّدالت األمية والبطالة والفقر في البلدان العربية قبل »الربيع العربي« )نسبة 

مئوية من السّكان(

الجدول رقم )2( 
ترتيب دليل التنمية البشرية للدول العربية لعام 2010

يحتـاج تحقيق التنمية المسـتدامة في الـدول العربية إلى 
نظرة جديدة للسـيادة واألمن وعالقتها بالعلوم والتقنية. 
يجـب أن تجّنـد العلـوم والتقنية في كافة حقولها لمعالجة 
القضايـا المسـتجدة اجتماعيـاً واقتصاديـاً وثقافيـاً وأمنياً 
وبيئيـاً. إن النظـرة التقليديـة فـي هـذا المجـال لـم تعـد 
صالحـة للقـرن الحـادي والعشـرين. فاألمـن يجـب أن 
ُيعنـى، فضـالً عـن المسـتجّدات األمنية، بعدم المسـاواة 
وحمايـة  البيئـي  والتدهـور  والفقـر،  االجتماعيـة، 
المـوارد الطبيعيـة )وبخاصـة المائيـة( وغيرهـا. وهـذا 
كلّـه يتطلّـب إعـادة النظـر فـي أولوّيـة العلـوم والتقنيـة 

اكتسـاباً واسـتثماراً.

البلد
متوّسط معدل األمية

)15 سنة وما فوق( %
معدل 

البطالة %

نسبة السّكان 
تحت خّط الفقر 

الوطني %
200720092006

7.912.813األردن
-10.213.8اإلمارات
11.2411البحرين
19.413.33.8تونس
24.610.25.7الجزائر
-29.750.0جيبوتي

-12.410.5السعودية

36.919.750السودان
15.59.212.3سورية

43.2--الصومال
58.914.722.9العراق
-15.66.7ُعمان
-5.32.3قطر

-65.7الكويت
10.4158لبنان
-13.218.2ليبيا
33.69.419.6مصر

44.29.19المغرب
37.53046.7موريتانيا

41.11534.8اليمن

خّط الفقر 1.25 دوالر في اليوم بناًء على المكافئ الشرائية للعام 2005.
المصدر: التقرير االقتصادي العربي الموحد للعام 2010.

الترتيب الدول العربية
العربي

الترتيب 
العالمي

دليل التنمية 
البشرية

01300.846اإلمارات العربية

02370.831قطر

03420.806البحرين

المملكة العربية 
04560.770السعودية

05630.760الكويت

06640.760ليبيا

07710.739لبنان

08890.705عمان

09940.698تونس

10950.698األردن

11960.698الجزائر

121130.644مصر

األراضي الفلسطينية 
131140.641المحتلة

141190.632سوريا

151300.582المغرب

161320.573العراق

171540.462اليمن

181590.453موريتانيا

191690.408السودان

 المصدر: تقرير التنمية البشرية 2011

»ربيع العرب« وتأثيراته
على سياسات التخطيط
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ثالثاً – قضايا سياسات التخطيط في الدول 
العربية قبل »الربيع« 

 تواجـه عمليـة التخطيـط فـي الوطن العربـي العديد من 
القضايـا والتحّديـات التـي أسـهمت فـي قيـام »الربيـع 
العربـي« وفـي مـا يرافقـه مـن تطـّورات ونتائـج أو 
إخفاقـات، والسـّيما أن العديـد مـن هذه القضايا مسـتمّر 
مـن دون حـّل. وهنـاك قضايـا لـم تراعيهـا الخطـط، 
أو أخطـأت فـي التخطيـط لهـا، أو لـم ُتنفَّـذ ولـم تحقِّـق 
أهـداف هـذه الخطـط. سنسـتعرض في ما يلـي أهّم هذه 

القضايا:

أ - خطط التنمية االجتماعية وتحقيق التالحم 
االجتماعي

لـم تنتبـه مرجعيـات التخطيـط فـي الـدول العربيـة إلـى 
األهّميـة القصـوى لوجود اسـتراتيجية وخطـط تنفيذية، 
ُيسـّمى  مـا  لضمـان  ومشـروعات  برامـج  وجـود  أي 
بالتالحـم االجتماعـي أو اإللفـة االجتماعيـة أو االندماج 
فقـد  االجتماعـي.  واالنسـجام  الترابـط  أو  االجتماعـي 
رافقـت هـذا » الربيـع« - وال تـزال - ظواهر في غاية 
الخطـورة فـي هذا المجـال في كّل الدول العربية تشـير 
إلـى فشـل كبيـر فـي التخطيـط العربـي. كمـا بـرزت 
بشـكل غيـر مقبـول ظواهـر عـدم التالحـم االجتماعـي 
بأبعـاده الدينيـة والطائفيـة والعرقيـة والقبليـة والفكريـة 
والطبقيـة والجهويـة )مدنيـة/ ريفيـة( و اإلقليميـة )بيـن 

الـدول المتجـاورة( و...!!!
هـذا، ولـم تعتـِن هـذه المرجعيـات برصـد المؤّشـرات 
مهّمـة  أداة  وهـي  وتقييمهـا،  ومتابعتهـا  االجتماعيـة 
لمتابعـة الوضـع االجتماعـي– االقتصـادي فـي الدولة: 
فهـي تقيـس هـذا الوضـع باسـتعمال مؤّشـرات رقميـة 
معتَمـدة دوليـاً، وذلك من خالل جمـع المتوّفر منها لدى 
الجهـات المختّصـة وإجراء المسـوحات الالزمة لقياس 
غيـر المتوّفـر، كمـا قصـرت مؤّسسـات التخطيـط فـي 
إجـراء بحـوث السياسـات االجتماعيـة الالزمـة لمّتخـذ 
القـرار فـي عملية التنمية االجتماعيـة وعملية »معالجة 
»المسـتقبل«  استشـراف  وفـي  المهّمـة«،  القضايـا 
المخاطـر  و»تجّنـب  يلـزم،  مـا  التخـاذ  االجتماعـي 
االستشـارة  و»تقديـم  حدوثهـا،  قبـل  االجتماعيـة« 
ونشـر  القـرار«،  لمّتخـذي  والخبـرة  واالقتراحـات 
والتجـارب  الخبـرات  المجتمعـي، و»نقـل  »الوعـي« 
الدوليـة المناسـبة«. ومـن أبـرز السـمات والمالحظات 
حـول خطـط العمـل العربـي فـي المجـال االجتماعـي: 

بيـن  • والتعـاون  للتنسـيق  تكامليـة  غيـاب خطـط 
الجهـات المعنّيـة بالمجـال االجتماعـي، وغيـاب 
وضعـف  الخطـط،  لهـذه  المشـترك  الفكـر 
والبرامـج  والسياسـات  األهـداف  فـي  التناسـق 
والمؤّشـرات. ومـن المهـّم تحديـد هـذه الجهـات 
ومهـام كّل منهـا، بمـا فيهـا المؤّسسـات البحثيـة 

.)Social Platform(
تمّيـز العديـد من الخطـط في المجـال االجتماعي  •

بأنهـا ذات مـدى قصيـر، وترّكـز علـى قضايـا 
آنيـة، وبالتالـي فهـي أنشـطة غيـر مسـتدامة. 

التنميـة االجتماعيـة  • تنفيـذ خطـط  فـي  األنشـطة 
محـّددة،  مناسـبات  فـي  وتنشـط  موسـمية، 
واإلقليميـة  الوطنيـة  بالمناسـبات  كاالحتفـاالت 
االجتماعـي.  بالمجـال  العالقـة  ذات  والدوليـة 

القضايـا  • عـن  واإلعـالم  التوعيـة  محدوديـة 
االجتماعيـة  بالتنميـة  العالقـة  ذات  والفعاليـات 

االجتماعـي.  والتالحـم 
التـي  • والشـراكة  التعاونيـة  العالقـات  محدوديـة 

تربـط بين المؤّسسـات البحثيـة والتعليمية العاملة 
فـي المجـال االجتماعـي مـن جهـة، ومؤّسسـات 
القطـاع العـام والخـاص المسـتفيدة مـن منتجـات 

البحـوث االجتماعيـة مـن جهـة ثانيـة.
كامـل  • لجمـع  مسـتدام  نظـام  إلـى  االفتقـار 

المؤّشـرات الرقمية الخاصة بالمجال االجتماعي 
الدوليـة  المنظومـات  وقضايـاه، والمتوافقـة مـع 
فـي هـذا المجـال، وبخاصـة »جـودة الخدمـات 

االجتماعيـة«.
تعاُظـم دور البعـد االجتماعـي فـي عمليـة التنمية  •

فمؤتمـرات  مؤّخـراً.  واألمـن  االسـتقرار  وفـي 
القّمـة العالميـة للتنميـة المسـتدامة أضافـت، كمـا 
أسـلفنا أعـاله، هـذا الـدور المهـّم لالسـتدامة إلـى 
دوَرْي االقتصـاد والبيئـة، فلـم تعـد هنـاك إمكانية 
ببعدهـا  االهتمـام  عـدم  مـع  التنميـة  السـتدامة 

االجتماعـي.
مجتمـع  نحـو  التوّجـه  مـع  العالميـة  التغّيـرات  إن 
وتطـّور  االجتماعيـة،  وآثارهـا  والعولمـة  المعرفـة، 
تكنولوجيـا االتصـاالت والمعلومـات، وبخاّصـة توّسـع 
تكنولوجيـات التواصـل االجتماعـي وتنّوعهـا، واألبعاد 
األمنيـة للقضايـا واألزمات االجتماعية، هـذه التغّيرات 

جعلـت قضيـة التالحـم االجتماعـي مهمـًة للغايـة.
مـن جهـة أخرى تدّل تجارب الدول علـى توّجه المتقّدم 
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منها لالهتمام أكثر بالبعد االجتماعي وإنشـاء المراصد 
االجتماعيـة كأداة ال بـّد منهـا، فمـا ال يقـاس ال يمكـن 
فـي  االجتماعيـة  المراكز/المراصـد  وتنتشـر  تحقيقـه. 
العديـد مـن الـدول مثـل فرنسـا، وألمانيـا، واألرجنتين، 
وموزامبيـق، وبنيـن، وسـكوتلندا.  كمـا توجـد مراصـد 
إقليميـة يتّم إنشـاؤها بالشـراكة بيـن مجموعة من الدول 
كالمراصـد االجتماعيـة العالميـة وكالمرصـد فـي كّل 
مـن أوروبـا، وأميـركا الالتينيـة، وأفريقيـا )أنظر قائمة 
المراجـع فـي نهايـة هـذا البحـث(.  ومـن أهـّم القضايـا 
فـي خطـط التنميـة االجتماعيـة العربيـة ذات العالقـة 

العربي«: »بالربيـع 
التالحم واالندماج المجتمعي •
مشـكالت الشـباب وتوجيه اندفاعاتهم، خصوصاً  •

مـع مـرور معظـم الـدول العربيـة فـي ما يسـّمى 
بالنافـذة السـّكانية )أو النافـذة الديمغرافية(

منعكسـات البطالـة وآثارهـا علـى المجتمع وأمنه  •
وبخاصـة لدى الشـباب

المخاطر االجتماعية المستجّدة •
اإلنترنـت  • علـى  االجتماعـي  التواصـل  شـبكات 

المختلفـة وآثارهـا  والجـّوال 
االجتماعـي  • واالنعـزال  والضعـف  الحرمـان 

 Deprivation, vulnerability, Social(
 )Exclusion

استدامة التنمية االجتماعية •
مقارنـًة  • االجتماعيـة  الخدمـات  جـودة  قضايـا 

الدوليـة بالمعاييـر 
)المخـّدرات،  • الصّحيـة  االجتماعيـة  القضايـا 

)... الصّحـي  الضمـان 
القضايا االجتماعية في مجال التعليم  •
قضايا التغّير الديمغرافي   •
•  Social Dialogue قضايا التواصل االجتماعي
توزيع الدخل والشروط المعيشية  •
المسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص •
سوق العمل والسياسات االجتماعية •

ب- ضعف ربط األهداف القطاعية باألهداف الوطنية
ثّمـة  الـدول العربيـة،  مـن بيـن قضايـا التخطيـط فـي 
ضعـف الربـط بيـن األهـداف المطلـوب تحقيقهـا علـى 
المسـتوى الوطنـي واألهـداف التـي تحّققهـا القطاعـات 
فـي  وضعهـا  أهدافـاً  يحّقـق  قطـاع  فـكّل  المختلفـة. 
اسـترايجّيته وخّطتـه ولكّنهـا ال ترتبـط بمؤّشـرات أداء 

رقميـة مـع األهـداف الوطنيـة. فمثـالً فـي معظـم خطط 
الـدول العربيـة هنـاك هـدف وطنـي لتوفيـر عـدد مـن 
فـي  نجـد  ال  أّننـا  إاّل  سـنوياً،  للشـباب  العمـل  فـرص 
الخطـط القطاعيـة أهدافـاً ُملِزمـة لـكّل قطـاع لتحقيـق 
عـدد محـّدد مـن فـرص العمـل للشـباب، وبالتالـي يبقى 
الهـدف الوطنـي غيـر مضمـون التحقيـق. وقد أسـهمت 
هـذه القضيـة فـي قيـام »الربيـع العربـي«، وتسـهم بعد 
قيامـه فـي اإلخفـاق فـي تحقيـق غاياتـه.  تحتـاج معظـم 
آليـات  إليجـاد  العربيـة  الـدول  فـي  التنمويـة  الخطـط 
لربـط هذيـن المسـتويين مـن األهـداف. ويبّيـن الشـكل 

رقـم )3( توضيحـاً لهـذه القضيـة.

الشكل)3( 
خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية في معظم الدول العربية

ال تربط رقمياً بين األهداف الوطنية وتلك القطاعية

ج- عدم التخطيط لحلّ مشكلة فوائض البترودوالر 
يعّرف صندوق النقد الدولي مشكلة فائض البترودوالر 
الـدول،  للنفـط، وبخـالف كّل  المنتجـة  الـدول  فـي أن 
لديهـا إيـراد مالـي أكبر من اسـتهالكها، ما يولّـد فائضاً 
ماليـاً قـد يخـّل بالتـوازن المالـي العالمـي وباقتصـادات 
»المجتمـع الدولـي« إذا لـم ُيسـتهلك. والحـّل المقتـَرح 
والمعلـن هـو إعـادة تدوير هـذا الفائـض2. إاّل أن حقيقة 
الحـّل غيـر المعلـن هـي غيـر ذلـك، فتدويـر الفائـض، 
أي اسـتثماره فـي االقتصـادات العالميـة خـارج الـدول 
النفطيـة ُيبقـي هـذا الفائض ملكاً للـدول النفطية ويتراكم 
2 http://www.imf.org/external/np/exr/center/mm/eng/
rs_sub_3.htm

»ربيع العرب« وتأثيراته
على سياسات التخطيط
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ببـطء لصالحهـا. لذلـك فـال بّد مـن حلول )غيـر معلنة( 
تسـتهلك هـذا الفائض. 3

إن التخطيـط االقتصادي والسياسـي والدفاعي واألمني 
للـدول العربيـة ال يأخـذ مشـكلة البتـرودوالر هـذه فـي 
أفريقيـا  وشـمال  األوسـط  الشـرق  منطقـة  االعتبـار. 
تنتـج يوميـاً مـا يقـارب 30 مليـون برميـل؛ وبحسـب 
السـعر الحالـي للبرميـل تكون إيراداتهـا حوالى ترليون 
دوالر سـنوياً. واقتصـادات هـذه المنطقـة ليـس لديهـا 
المقدرة االسـتهالكية لهـذه اإليـرادات، وبالتالي فتدوير 
فوائضهـا فـي اقتصـادات »المجتمـع الدولي« سـتؤّدي 
»المجتمـع  هـذا  مـن  مقبولـة  غيـر  اختـالالت  إلـى 
الدولـي« الـذي قـد يقبل بحـدوث اضطرابات محسـوبة 
فـي المنطقـة تـؤّدي السـتهالك هـذه الفوائـض. وهـذا 
قـد يشـرح بعـض مـا يخالـط »الربيـع العربـي« مـن 
وسياسـات  التخطيطـي  الفكـر  أخفـق  لقـد  تعقيـدات. 
التنميـة فـي الـدول العربيـة فـي معالجـة هـذه المشـكلة 
والتعامـل السـليم مـع »المجتمـع الدولـي« فـي حلّهـا.

رة  أعلـن األميـن العـام لمنّظمـة الـدول العربيـة المصـدِّ
للبتـرول »أوابـك«4 أن االحتياطيـات المؤّكـدة مـن النفط 
الخام لدول »األوابك« العشر وصلت إلى 703 مليارات 
برميـل مـن النفط الخـام في العام 2013 مسـتأثرًة بحّصة 
55 % مـن اإلجمالـي العالمـي الـذي بلـغ 1277.7 مليـار 
إلـى اسـتحواذ المملكـة  برميـل فـي ذات العـام، مشـيراً 
العربيـة السـعودية والعـراق والكويـت واإلمـارات وليبيا 
المؤّكـدة  العالـم  احتياطيـات  مـن   %  53 حوالـى  علـى 
مـن النفـط. وقـال األميـن العـام » إن احتياطيـات دول 
 53 نحـو  إلـى  وصلـت  الطبيعـي  الغـاز  مـن  األوابـك 
لًة حّصـة 26.6  تريليـون متـر مكعـب العـام 2013 مشـكِّ
% مـن اإلجمالـي العالمي الذي بلـغ 198.8 تريليون متر 
مكعـب«. وأوضـح أن إنتـاج الـدول األعضاء مـن النفط 
الخـام وسـوائل الغـاز الطبيعـي وصلـت في العـام 2013 
العالمـي  إلـى مـا يعـادل حوالـى 29 % مـن اإلجمالـي 
البالـغ 85.6  مليـون برميـل يوميـاً، الفتـاً االنتبـاه إلى أن 
إنتـاج دول أوابـك مـن الغـاز الطبيعـي المسـّوق الـذي ال 
يشـمل الكّميـات الُمعـاد حقنهـا والمحروقة بلـغ نحو 566 
مليـار متـر مكعـب. وأشـار األميـن العـام لمنّظمـة الدول 

3 David E. Spiro,  The Hidden Hand of American 
Hegemony: Petrodollar Recycling and International 
Markets )Cornell University Press, 1999(.

4   كلمــة األميــن العــام عــن الوضــع الحالــي والمســتقبلي لصناعــة البتــرول فــي 
الــدول األعضــاء باألوابــك أمــام المؤتمــر الدولــي الـــ17 عــن البتــرول والثــروة 

المعدنيــة الــذي عقــد فــي القاهــرة بتاريــخ 9 فبراير)شــباط( 2014 . 

العربيـة المصـّدرة للبتـرول )أوابـك( إلـى أن الصادرات 
حوالـى20.6   إلـى   2012 العـام  فـي  وصلـت  النفطيـة 
مليـون برميـل يوميـاً مشـّكلًة حوالـى 32 % مـن إجمالـي 
الصـادرات النفطيـة العالميـة التـي بلغت نحـو 64 مليون 
برميـل يوميـاً، منّوهـاً إلـى أن صـادرات دول أوابـك من 
مجمـل الكّميـات المصـّدرة مـن الغـاز الطبيعـي، بنوعيه 
المسـيل والغـازي، بلغـت نحـو 21 %، أي حوالـى 213 

مليـار متـر مكعب.
إن حاجـة »المجتمـع الدولـي« إلـى الطاقـة مسـتمّرة، 
وهـي فـي تزايـد مـع ارتفاع عدد سـّكان العالـم وازدياد 
رفاهيـة اإلنسـان، وبالتالي فإن فائـض البترودوالر في 
المنطقـة قائـم وفـي ازديـاد. وتشـهد المنطقـة ظواهـر 
تـؤّدي إلى اسـتهالك كبيـر لهذا الفائـض5 وهي ظواهر 
سـبقت ورافقـت »الربيـع العربـي« وسـتعقبه، في حال 
لـم تعالـج انعكاسـات هـذا الربيـع سياسـات التخطيـط 

العربـي فـي هـذا المجـال، ومـن هـذه الظواهر: 
)هجـرة  • إنتاجيـة،  غيـر  اسـتهالكية  اقتصـادات 

)  .... معرفـي،  حصـار  العقـول، 
دمـار وإعـادة إعمـار: )العراق، الكويـت، لبنان،  •

ليبيـا، غّزة، سـوريا، اليمن، الصومـال .......(
حروب مباشـرة: الحـروب العربية اإلسـرائيلية،  •

الحـرب العراقيـة اإليرانيـة، حـرب الخليج  ....
حـروب بـاردة: بيـن العديـد مـن دول المنطقـة،  •

وبالتالـي بيـع سـالح لـكّل األطـراف .....
آمنـة،  • غيـر  وحـدود  األمنـي  االسـتقرار  عـدم 

اإلرهـاب  التنميـة:  عمليـة  إعاقـة  وبالتالـي 
)العـراق، سـوريا، مصـر، اليمـن، ليبيـا، جنوب 

  )... الجزائـر،  السـودان، 
األزمـات الماليـة العالميـة وخسـارة بعـض دول  •

لنفط ا
تفتيت الدول النفطية: )العراق، السودان...(  •
مشروعات كبرى غير منتجة أو فاشلة  •
معونات دولية خارج الشرق األوسط  •

إن مـا يخالـط » الربيـع العربـي« مـن تعقيـدات قـد 
يـؤّدي إلـى تسـليط الضـوء علـى حلول أفضل لمشـكلة 
نفـط  البتـرودوالر، وإلـى خطـط وسياسـات  فوائـض 
وإلـى  الحاليـة،  السياسـات  مـن  توازنـاً  أكثـر  وغـاز 

الدولـي«. عالقـة سـليمة مـع »المجتمـع 

5 Jonathan Lynn, Conflict has cost Middle East $12 
trillion )Reuters: 23 - January - 2009(.
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د- التنمية المتوازنة بين المناطق والمدن واألرياف
خطـط  أن  العربـي«  »الربيـع  مجريـات  أوضحـت 
التنميـة قـد أخفقـت فـي تحقيـق التنميـة المتوازنـة بيـن 
المناطـق أو بيـن المحافظـات أو بيـن الريـف والمدينة. 
كمـا بّينـت أن هنـاك إفراطـاً فـي التخطيـط المركـزي، 
وأن هنـاك حاجـة ماسـة لالهتمـام بالتنميـة المتوازنـة 

مكانيـاً) أنظـر اإلطـار حـول مثـال تونـس(.

 Think( الفكـر  مراكـز  أو  مؤّسسـات  غيـاب   - هــ 
االسـتراتيجي التنمـوي  التخطيـط  فـي   )Tanks

مـن بيـن مشـكالت قضايـا التخطيـط في الـدول العربية 
ثّمـة نـدرة وجـود لمراكـز فكـر مسـتقلّة، سـواء كانـت 
مثـل  المدنـي،  المجتمـع  مـن  أم  الدولـة  مـن  لـة  مموَّ
المتخّصصـة فـي »بحـوث  المنظمـات غيـر الربحيـة 
السياسـات«. توجـد فـي الـدول العربيـة مراكـز للبحث 
العلمـي في شـّتى االختصاصـات، إاّل أن مراكز بحوث 
وإن  الوجـود،  نـادرة  اختصـاص  كّل  فـي  السياسـات 
وجـدت فهـي غيـر مسـتقلّة. يوجـد فـي الـدول المتقّدمة 
وفـي  المسـتقلّة  الفكـر  مراكـز  مئـات  الناشـئة  وحتـى 
كّل المجـاالت. وبالتالـي، تحتـاج الـدول العربيـة إلـى 
مراكـز بحوث في سياسـات التعليم وسياسـات التصنيع 
وسياسـات الزراعـة والطّب واإلعـالم والطاقة والثقافة 
واللغـة والبنـاء والتشـييد والبيئـة ..إلـخ. فـي المقابـل، 
نالحـظ أن لـدى كوريـا الجنوبيـة مثـالً 23 معهـداً فـي 
بحوث السياسـات، تتمّتع باسـتقاللية إدارية، يعمل فيها 
أكثـر مـن سـتة آالف باحـث فـي السياسـات يقترحـون 
سياسـات التنميـة لمختلـف القطاعـات، ويتابعـون قياس 

مؤّشـرات األداء فـي تنفيـذ هـذه السياسـات. 
لقـد عكـس »الربيـع العربـي« وجـود تخّبط فـي وضع 
سياسـات التنميـة فـي مختلـف المجـاالت، وعـدم تقييـم 
تنفيـذ هـذه السياسـات، فضـالً عـن أن هـذه السياسـات 
بحـوث  فـي  نتـاج مراكـز وطنيـة متخّصصـة  ليسـت 

السياسـات. 

و - عـدم وجـود أو عـدم إتاحـة وجـود معارضـة لهـا 
خطـط واضحـة

 إن معظـم الـدول التـي نجحـت فـي التخطيـط للتنميـة 
والرفاهية المسـتدامة لشـعوبها يكون فيها حزب حاكم 
ومعارضـة واحـدة على األقّل، واضحـة وذات برامج 
عمـل مفّصلـة وخبـرات فـي شـؤون الدولـة وخطـط 
عـن  فضـالً  كافـة،  الدولـة  قطاعـات  فـي  تفصيليـة 

خبـراء متابعيـن لعمليـة التنميـة في الدولـة وقضاياها، 
السياسـات.  بحـوث  فـي  تتخّصـص  فكـر  ومراكـز 
إن غيـاب مثـل هـذه المعارضـة يـؤّدي عنـد انهيـار 
الحكومـة إلـى انهيـار الدولـة وانهيار عمليـة التخطيط 
والتنفيـذ وتخّبطهـا.  وهـذا مـا حـدث عنـد وقـوع » 

الربيـع العربـي«.

ز - التخطيـط للنافـذة الديمغرافيـة، إيجـاد فرص العمل 
وبخاّصة للشـباب

لـم يتعامـل الفكـر التخطيطـي فـي الـدول العربيـة مـع 
واسـتثمارها،  اندفاعاتهـم  وتوجيـه  الشـباب  مشـكالت 
وبخاّصـة مـع مـرور معظـم الـدول العربيـة فـي مـا 
ُيسـّمى بمرحلـة النافـذة الديمغرافيـة )السـّكانية( التـي 
تتصـف بتضّخـم شـريحة السـّكان فـي سـّن الشـباب. 
ف هـذه المرحلـة الديمغرافيـة بأنهـا تلـك التـي  وُتَعـرَّ
يبلـغ فيهـا مجتمـع ما الذروة في حجم السـّكان في سـّن 
العمل مقابل أدنى نسـبة للسـّكان الُمعالين )أي األطفال 
والمسـّنين(؛ وهـي مرحلـة تـدوم فتـرة معّينـة حّددهـا 
البعـض بجيـل واحـد يختـّل بعدهـا التـوازن اإليجابـي 
بيـن الفئـات النشـيطة والسـّكان الُمعاليـن، وخصوصـاً 

المسـّنين. 
ويوّفـر االنتقـال الديمغرافـي عالمة رئيسـة فـي العملية 
معّينـة  وظـروف  خطـط  توّفـرت  مـا  إذا  التنمويـة 
وتوّجهـات وخيـارات سياسـية مالئمـة. ويبّيـن الشـكل 
لهـذه الحالـة فـي تونـس.  رقـم )4( أنموذجـاً واضحـاً 
وتمـّر معظـم الـدول العربيـة في هـذه المرحـة المهّمة، 
فـي الوقـت الذي لم ينتبـه فيه الفكـر التخطيطي العربي 
فـرص  مـن  تقـّدم  مـا  وإلـى  المرحلـة  هـذه  دّقـة  إلـى 
ولـم  للشـباب.  وبخاصـة  عمـل،  وفـرص  وتحّديـات 
تنجـح خطـط التنميـة فـي التعامـل مـع هـذه المرحلـة 
مـن التطـّور السـّكاني. وقـد أظهـر »الربيـع العربـي« 
هـذه القضيـة بوضوح وألقى بانعكاسـاته على سياسـات 

التخطيـط للتعامـل بجّديـة معهـا. 

ح – الحوكمـة ومتابعـة التنفيـذ والمحاسـبة ومحاربة 
الفساد

تعكـس مختلـف الدراسـات والتقاريـر هـذه القضيـة في 
تنفيـذ خطـط التنمية فـي الدول العربيـة، ويبّين »الربيع 
ومـن  القضيـة.  هـذه  عمـق  بالـٍغ  بوضـوح  العربـي« 
المراجـع التـي يمكن االسـتناد إليها فـي هذا الخصوص 
ثّمـة تقاريـر مؤّشـر مـدركات الفسـاد التـي ُتظهـر أن 

»ربيع العرب« وتأثيراته
على سياسات التخطيط
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الـدول العربيـة تحتـّل ترتيبـاً غيـر مقبـول فيهـا6. وفـي 
 fragile( »المؤّشـرات السنوية للدول غير »المتماسكة
States( تتصـّدر البلـدان العربيـة القائمـة7. ومن أبرز 

المعاييـر المعتمـدة فـي تصنيـف هـذه البلدان:
عـدم قـدرة الحكومـة المركزيـة فـي الدولـة علـى  •

فـرض سـلطتها علـى ترابهـا الوطنـي.
حمايـة  • علـى  المركزيـة  الحكومـة  قـدرة  عـدم 

سـواء  الخارجيـة،  االختراقـات  مـن  حدودهـا 
حدودهـا البّريـة أم حدودهـا فـي الميـاه اإلقليمية، 

الجـّوي. مجالهـا  أم 
عدم تمّتعها بالشرعية الالزمة للحكم. •
الدولـة  • أجهـزة  فـي  اإلداري  الفسـاد  تفّشـي 

. تها ّسسـا مؤ و
انعدام تداول السلطة. •
غياب أو ضعف النظم القانونية. •
الدينيـة  • ة الصراعـات  االنقسـام المجتمعـي وحـدَّ

الوطنيـة. دة لوحدتهـا  المهـدِّ والعرقيـة 
والتـي  الـدول،  هـذه  فـي تصنيـف  المعتمـدة  المعاييـر 
هـي  متماسـكة،  غيـر  أو  متماسـكة  بيـن  مـا  تتـراوح 
عبـارة عـن مؤّشـرات اجتماعيـة واقتصاديـة وسياسـية 

وعسـكرية.

الشكل رقم )4( النافذة الديمغرافية – حالة تونس

6 التقاريــر الســنوية لهــذا المؤشــر )مؤشــر مــدركات الفســاد: الفســاد حــول 
Transparency International  : عــن  تصــدر  العالــم(  

7 التقاريــر الســنوية لهــذا المؤشــر الصــادرة عــن صنــدوق الســالم العالمــي 
Fund For Peace

ط - ضعـف خطـط االسـتثمار فـي المعرفـة وتحويـل 
المعرفـة إلـى ثـروة 

العربيـة  الـدول  فـي  التخطيطـي  الفكـر  يـوِل  لـم 
المعرفـة  فـي  لالسـتثمار  الالزمـة  والجّديـة  االهتمـام 
فـي كّل القطاعـات، وال للتحـّول إلـى مجتمـع المعرفـة 
واالقتصـاد القائـم علـى المعرفـة فـي كّل القطاعـات. 
فـي  جزئيـاً  نجحـت  العربيـة  الـدول  بعـض  ولكـن 
التخطيـط والتوّجـه نحـو مفهـوم آخـر هـو التحـّول إلى 
مجتمـع المعلومـات واالقتصـاد المعرفـي، أي اقتصـاد 
المفهومـان  وهـذان  واالتصـاالت؛  المعلومـات  تقنيـة 
مختلفـان. لقـد شـهدت معظـم دول العالم المتقـّدم تحواّلً 
اجتماعيـاً واقتصاديـاً واضحـاً نحـو مـا ُيسـّمى بمجتمع 
ذلـك   « بأنـه  المعرفـة  مجتمـع  وُيعـرف  المعرفـة. 
ويسـتثمرها  وينشـرها  المعرفـة  يولّـد  الـذي  المجتمـع 
ونوعيـة  والمعيشـة  اإلنتاجيـة  مسـتوى  لتحسـين 
الحيـاة لمواطنيـه بشـكل مسـتدام«. وينطـوي التحـّول 
إلـى مجتمـع المعرفـة علـى أبعـاد اجتماعيـة وثقافيـة 
تشـمل  ثـم،  ومـن  ومؤّسسـية،  وسياسـية  واقتصاديـة 
المعرفـة فـي هـذا السـياق معـارف فـي كّل القطاعـات 
المعرفـة  علـى  القائـم  االقتصـاد  ويمّثـل  واألنشـطة. 
شـرطاً للتحـّول إلـى مجتمـع معرفـي مسـتدام. » وهـو 
االقتصـاد الـذي تسـهم فيـه المعرفـة إسـهاماً واضحـاً 
فـي النمـّو االقتصـادي وتكويـن الثـروة، وتمّثـل تقنيـة 
المعلومـات أداتـه الرئيسـة، ويكـون فيهـا رأس المـال 
البشـري النواة، من خالل قدرة اإلنسـان على االبتكار 
واإلبـداع والتوليـد واالسـتثمار لألفـكار الجديـدة، مـع 
الحديثـة واكتسـاب مهـارات جديـدة  التقنيـات  تطبيـق 
االقتصـاد  خصائـص  أبـرز  ومـن  وممارسـتها«. 
القائـم علـى المعرفـة اعتمـاده علـى قـوى عاملـة ذات 
نصيـب  وارتفـاع  رفيـع،  تعليمـي  ومسـتوى  إنتاجيـة 
اجتماعيـة  بيئـة  الوطنـي، وتوافـر  الدخـل  الفـرد مـن 
جاذبـة للمواهـب العلميـة، وارتباطـه الوثيـق بمصـادر 
المعرفـة العالميـة. فـي ضـوء ذلـك، أصبحـت العوامل 
المحّركـة للنمـّو االقتصـادي مختلفـة عّمـا كانـت عليـه 
فـي السـابق. وعليـه ال بـّد أن يصحـب هـذا التحـّول 
ومنهـا  االقتصاديـة،  السياسـات  بعـض  فـي  تغييـراً 
إيـالء اهتمـام أكبـر لالبتكار واسـتثماره فـي القطاعات 
كافـة، وإبـراز دور جديـد للتقنية واسـتثمارها، ونشـاط 
ريـادة األعمـال، والتعليـم، والتعلّـم مدى الحيـاة، وبناء 
مهـارات القـوى العاملـة علـى أسـس حديثـة ومتقّدمـة. 
وهـذا فضـالً عـن انتقـال اإلدارة مـن الهيـاكل الهرميـة 
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إلـى النوافـذ األفقيـة سـريعة التفاعـل.
 إن تبّنـي هـذه السياسـات يؤّدي إلى إحـداث نقلة كبرى 
علـى صعيـد القـدرات التنافسـية واإلنتاجيـة لالقتصـاد 
الوطنـي، تتسـارع على إثرها وتيـرة النمّو االقتصادي. 
إذ يرتفـع معـدل النمـّو بشـكل ملحوظ، بحيـث ينتقل من 
المعـّدالت السـائدة لـدى الـدول الناميـة إلـى المعـدالت 
السـائدة فـي الـدول المتقّدمـة التـي تحّولـت إلـى مجتمع 
المعرفـة. ومـن أمثلـة الـدول الناميـة التـي شـهدت هـذا 

التغّيـر كوريـا الجنوبية وسـنغافورة.
لـم تنجـح الـدول العربيـة فـي التخطيـط للتحـّول إلـى 
مجتمـع المعرفـة ومـن المتوقَّـع والمأمـول أن تكـون لــ 
»الربيـع العربي« انعكاسـاته علـى عملية التخطيط في 
الـدول العربيـة فـي هـذا المجـال، إذ إن هـذا التحـّول 
يمكـن أن يحـّل العديـد مـن القضايـا كمـا ذكـر أعـاله. 
ويتطلّـب هـذا التحـّول أيضـاً اعتمـاد سياسـات تنمويـة 
فـي مجـاالت: نشـر المعرفـة واالرتقـاء بجـودة التعليم، 
ونقـل المحتـوى المعرفـي وتوطينـه، وإنتـاج المعرفـة 
بالبحـث والتطويـر، واسـتثمار المعرفـة بتحويلهـا إلـى 
علـى  المجتمـع  وتوعيـة  المعرفـة،  وإدارة  منتجـات، 
أهّميـة المعرفـة ودورهـا. ومـن السياسـات المهّمـة فـي 

هـذا المجـال:
االهتمـام بالموهبـة واإلبـداع واالبتـكار وريـادة  •

األعمـال
االعتـراف بأهّميـة الـدور الحّسـاس الـذي تلعبـه  •

العلـوم والتقنيـة فـي التنميـة واألمن، الشـكل رقم 
)5(

ضـرورة إعـادة النظر في تمويل العلـوم والتقنية  •
أجـل  مـن  واسـتثمارها  وإدارتهـا  وتطويرهـا 

التنميـة واألمـن
•  S&T“ أهّميـة قيـام مجتمعـات العلـوم والتقنيـة و

”Communities of Practice

الشكل رقم )5(

والتكامـل  والتنسـيق  للتعـاون  التخطيـط  ضعـف  ي- 
والعربـي اإلقليمـي  المسـتوى  علـى 

تحتـاج هـذه القضيـة إلى إعادة االعتبار على المسـتوى 
العربـي. فـكّل سياسـات التخطيـط علـى مسـتوى العالم 
للتنسـيق والتعـاون واالتحـاد علـى  تتجـه بشـكل جـاد 
المسـتوى اإلقليمـي إاّل المنطقـة العربية. إن هذا التوّجه 
إلـى  بحاجـة  العربيـة  والـدول   .)Win-Win( ترابحـي 
تبّنـي هـذا النهـج بصفـة ترابحيـة تعيـد للـدول العربيـة 
قرارهـا للدفـاع عـن مصالحهـا تجـاه المجتمـع الدولي. 

وبالتالـي ليـس ثّمـة بديـل عنه. 

ك – سياسـات اإلعـالم واالنفـالت األخالقـي والمهنـي 
فيه 

تفتقـد الـدول العربيـة بشـكل عـام إلـى خطـط إعالميـة 
وتنميـة  المواطـن  حاجـات  تلبيـة  إلـى  تهـدف  علميـة 
الموثوقـة  بالمعلومـات  وتزويـده  المنتجـة،  معارفـه 
تخّبـط  العربـي«  »الربيـع  عكـس  وقـد  والموثَّقـة، 
اإلعـالم العربـي وأخطـاء كثيـرة فيـه تبّيـن عـدم وجود 
سياسـات إعالميـة مبنّيـة علـى الحفـاظ علـى مصالـح 
شـعوب المنطقـة. ويبّين اإلطار رقـم )2( تقييماً لإلعالم 

اإلطار رقم ) 2 ( مقتطفات من تقرير هيئة تقييم اإلعالم في لبنان

»سـاعات طويلـة مـن البـّث المباشـر لمجـّرد اإلثـارة، تنافـٌس للحصـول 
عامـة  شـخصيات  إبـراز  فـي  اإلعـالم  إسـهام  سـبق صحافـي«؛  علـى 
والترويـج لهـا، والتركيز بشـكل أساسـي على الشـخصيات الدينية، الكثير 
مـن المعلومـات مـن دون أّي تأثيـر. هكـذا لّخـص أعضـاء هيئـة التقريـر 
المشـهد اإلعالمـي خـالل العـام 2012: إعـالم يرتكـز علـى االسـتعراض 
والفضيحـة ويرّكـز اهتمامـه علـى مـا ُيحـدث ضّجـة أكبـر، فضـالً عـن 
نقـص فـي الصحافة االسـتقصائية التي تلّبي احتياجات المواطن. فوسـائل 

اإلعـالم ليسـت سـوى انعـكاس لنظـام منقسـم.
اتفـق أعضـاء هيئـة التقرير على أن الخصائص الرئيسـة لوسـائل اإلعالم 
اللبنانيـة هـي انعـدام المسـؤولية وغيـاب المعاييـر األخالقيـة والمهنيـة. 
كمـا أن البـّث المباشـر الفوضـوي تحـّول إلى وسـيلة إلطـالق التهديدات، 
يكونـوا مصـدراً  أن  مـن  بـدالً  اسـتفزاز  أداة  إلـى  الصحافيـون  وتحـّول 
للمعلومـات، فضـالً عـن أنهـم يعملـون دائماً تحت الضغـط للحصول على 

سـبق صحافـي ويتنافسـون بهـدف اسـتقطاب الجمهـور.
وكان واضحـاً مـن خـالل حلقة النقـاش أن أعضاء هيئـة التقرير يعتبرون 

أن اإلعـالم يرّوج للمجموعات المسـلّحة وشـخصيات جدلية ومتطّرفة.
وبصـرف النظـر عـن التغطية اإلعالميـة غير المسـؤولة، خلص أعضاء 
الهيئـة إلـى أنـه علـى الرغـم مـن أن اإلعـالم يقـّدم وفـرة فـي المعلومـات 
واالنتقـادات، إاّل أن تأثيـره يبقـى بسـيطاً لناحيـة تغييـر السياسـات العامـة 

ومسـاءلة السياسـّيين وتحريـك الـرأي العام.
  IREX،المصدر:مؤّشـر اسـتدامة اإلعالم 2013، تنمية إعالم مسـتقلّ ومسـتدام في لبنان

.USAIDو
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اللبنانـي فـي العـام 2012 مـن ِقبـل هيئـة تقييـم وضعت 
تقريـر »مؤشـر اسـتدامة اإلعـالم« وهـو مؤّشـر يقّيـم 
اإلعـالم فـي العديـد مـن دول العالـم. والجديـر بالذكـر 
أن اإلعـالم اللبنانـي ُيعـّد نموذجـاً يحتـذى به فـي العديد 
مـن دول المنطقـة. لقـد كان مـن انعكاسـات »الربيـع 
السياسـات  مثالـب  مـن  الكثيـر  توضيـح  العربـي« 

العربيـة. اإلعالميـة 

رابعاً - أثر الربيع على عملية التخطيط 
والتنمية

العربـي« علـى عمليـة  انعكاسـات »الربيـع  تتلّخـص 
أفعـال كان أهّمهـا: التخطيـط فـي ردود 

تغييـر أهـداف الخطـط وسياسـاتها وبرامجها في  •
بعـض الدول

 انهيار التخطيط في دول أخرى •
تبّني سياسات وبرامج الريعية والنفعية •
 تغييـر سياسـات التنميـة وخططهـا فـي عمليـة  •

واالجتماعيـة  )االقتصاديـة  المسـتدامة  التنميـة 
والبيئيـة(

تخّبط اإلعالم •

ة للتخطيط بعد  خامساً - السياسات المرجوَّ
»الربيع«، الدروس المستفادة

التخطيـط القتصـادات دول » الربيـع العربـي«  •
ال يحتمـل التأجيـل

الحاجة إلى أهداف قريبة ومتوّسـطة األجل لوضع  •
سياسـات تخـّص مسـتقبل هـذه الـدول االقتصـادي 
واالجتماعـي والبيئـي والسياسـي والثقافـي وآليـات 

التمويـل واإلدارة، فضـالً عـن البرامج
التخطيط إلدارة المخاطر االجتماعية والسياسـية،  •

التالحـم  أجـل  مـن  االسـتراتيجي  والتخطيـط 
االجتماعـي والتماسـك 

األمـن والتنميـة والمعرفـة: هنـاك حاجـة ماسـة  •
لترابط وتناسـق وتكامل سياسات واستراتيجيات: 
والتقنيـة  والعلـوم  والتنميـة،  والدفـاع،  األمـن 
واالبتـكار، ووضـع إطـار عمل جديـد لذلك. كما 
أن هنـاك حاجـة إلـى ترابط إدارة العلـوم والتقنية 
مـع إدارة التنميـة وإدارة األمـن والدفاع- الشـكل 

رقـم )6( والشـكل رقـم )7(
التحـّول إلـى مجتمـع المعرفـة هو الحـّل للخروج  •

مـن األزمة

جديـدة  • وسياسـات  أهـداف  وضـع  ضـرورة 
الدولـي« »المجتمـع  مـع  للتعامـل 

التخطيـط وتبّنـي سياسـات جديـدة لحـّل مشـكلة  •
السياسـات  عـن  مختلفـة  تكـون  البتـرودوالر 

الحاليـة
قبـل مراكـز  • مـن  التنميـة  أجـل  مـن  التخطيـط   

Think Tank الفكـر 
التعليـــــم .. وآفـــــاق مــا بـعــد » الربيع« •
فهـم أعمـق لمصالـح المجتمـع الدولـي والبحـث  •

عـن حلـول مناسـبة للتعامـل معهـا
الشكل رقم )6(

الشكل رقم )7(

وضـع اسـتراتيجيات قريبـة ومتوسـطة وطويلـة  •
وإعالميـة  وعلميـة  واقتصاديـة  سياسـية  األمـد: 

وأمنيـة وثقافيـة ودينية..إلـخ
السياسـات  • بحـوث  مؤّسسـات  بإيجـاد  االهتمـام 

المتخّصصـة علـى غـرار معهـد التنميـة الكوري 
KDI  ًمثـال

االهتمـام بمؤسسـات الفكـر وبناؤهـا لتشـمل كّل  •
االختصاصـات

بناء مؤّسسات المجتمع المدني •
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سادساً - خاتمة وتوصيات 
ثّمـة ضـرورة ماّسـة إليـالء خطـط التنميـة وسياسـاتها 
األهّميـة الالزمـة فـي كّل الحقـول بغيـة إيجـاد حلـول 
لقضايـا التنمية المسـتدامة، وقضيـة التالحم االجتماعي 
الناظـم لحـّل هـذه  البترودوالر..أمـا اإلطـار  ومشـكلة 
القضايـا، فهـو هـو التوّجـه نحـو مجتمـع المعرفـة نقـالً 
والتقنيـة  العلـوم  وإيـالء  واسـتثماراً،  وتوليـداً  ونشـراً 

اهتمامـاً كبيـراً جـداً، واألخـذ فـي االعتبـار:
االستفادة من إيجابيات »الربيع« . 1
»الربيـع« بـريء من االنهيار االقتصـادي لُِدَولِِه . 2

وقضايا التخطيط ومشـكالته هي المسـؤولة
أهّمية أن ترتبط سياسـات التخطيط بمدى إجابتها . 3

يتمّثـل  المسـائل األكثـر راهنيـة، وبالتالـي  عـن 
مواجهـة  فـي  اآلن،  العربيـة  الحالـة  فـي  األهـّم 
فشـل هـذه السياسـات فـي تحقيـق إيجابيـات على 
الصعيـد العربـي، كما ينبغي، أن تكـون األولوية 

اآلن إلصـالح مؤّسسـات القطـاع العـام
بيـن . 4 والتنسـيق  التعـاون  مـن  إلـى مزيـد  الحاجـة 

واالقتصاديـة  المدنيـة  الحقـول  فـي  المؤّسسـات 
واالجتماعيـة من جهـة، و الحقل الدفاعي واألمني 

مـن جهـة أخـرى
ضرورة إيجاد نظرة شـمولية في االستراتيجيات . 5

وفـي التنفيـذ تأخـذ فـي االعتبـار الـدور الجديـد 
للتقنية 

إيجـاد حلقـات ربـط بيـت التقنية والتنميـة واألمن . 6
)عاملون، مؤّسسـات، تمويل، تشـريعات(

تهيئـة جيل قادم يشـارك فـي التنمية ) في مراحل . 7
التعليم كافة(

زيادة عدد المتخّصصين وتعديل المناهج. 8
زيـادة اإلنفـاق علـى البحـث والتطويـر واالبتكار . 9

)GERD(
زيادة البحث والتطوير في الشؤون األمنية:. 10
ذاتيـاً . 11 واألدوات  والوسـائل  المعلومـات  امتـالك 

ووطنيـأ
)بدائـل . 12 أمنـي  وخدمـي  إنتاجـي  قطـاع  إيجـاد 

التصديـر( ثـم  االسـتيراد 
إلـى . 13 تدريجيـاً  التسـليح  علـى  اإلنفـاق  تحويـل 

واألمـن الدفـاع  وصناعـات  بحـوث  فـي  اسـتثمار 
بهـدف . 14 التقنيـة  لدعـم  وأنظمـة  قوانيـن  وضـع 

واألمـن التنميـة 

المحلّيـة، . 15 االستشـارية  الشـركات  قيـام  دعـم 
والتقنيـة  واألمـن  الدفـاع  قطـاع  فـي  وبخاصـة 

لتنميـة ا و
تحفيز عمل المنّظمات األهلية في هذا المجال. 16
برامج توعية )الثقافة العلمية، نشر المعرفة...(. 17
مبـادرة إنشـاء مؤّسسـات جديـدة في هـذا المجال . 18

)معاهـد بحـوث السياسـات، مجموعات ومجالس 
دراسـات وعصف فكـري، حاضنـات تقنية..(

»ربيع العرب« وتأثيراته
على سياسات التخطيط
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اإلسالم السياسي ومأزقه
في حقبة »الربيع العربي«

الإ�ضالم ال�ضيا�ضي وماأزقه
يف حقبة »الربيع العربي«

د. حممد اأبو رّمان

ربمـا تقودنـا هـذه اإلشـكالية إلـى فرضيـة هـذه الدراسـة 
التـي تتمّثـل فـي أّن المـأزق الرئيـس للحـركات اإلسـالمية 
يكمـن فـي أّن أغلبها بنى رؤيته المتعلّقة بالعمل السياسـي، 
عمومـاً، عْبـَر منظـور الحفـاظ علـى هويـة المجتمعـات، 
وصـاغ مقاربتـه األيديولوجيـة، فـي سـياق الصـراع مـع 
األنظمـة العربيـة الحاكمـة، بينمـا أتـت الثـورات العربيـة 
بتحّديـات مختلفـة فـي جوهرهـا عـن المرحلة السـابقة، ما 
يطـرح تسـاؤالت جوهرية على جملة مهّمـة من مقارباتها 
بنيتهـا  فـي  وحتـى  الحركيـة،  وأدواتهـا  األيديولوجيـة 
المؤّسسـية )التـي تقـوم علـى المـزج بيـن العمـل الدعـوي 
نفسـها  تجـاوز  علـى  قدرتهـا  مـدى  وعلـى  والسياسـي(، 
والعبـور نحـو صيغـة مختلفة تمامـاً من الخطـاب والعمل.     
تسـتند فرضيـة الدراسـة إلـى منظـور منهجـي مرّكـب 
دراسـات  مجـال  فـي  بارزيـن،  إسـهامين  مـن  مسـتَمّد 

السياسـي1: اإلسـالم 

1  لمزيد من التفصيل حول هذا المنظور المنهجي راجع: محمد أبو رمان، الدولة 
واإلخوان في األردن: بين السياسات شبه السلطوية وحقبة »الربيع العربي«، ورقة 

مت في مؤتمر »حركات اإلسالم السياسي في الوطن العربي، التحديات  عمل قُدِّ
واآلفاق«، الذي عقده مركز دراسات الشرق األوسط في عّمان، بتاريخ 17، 

.2013-11-18

اإلسـهام األّول للدكتـور رضـوان السـّيد، ويتمّثـل فـي 
تقسـيمه مراحـل تطـّور الحـركات اإلسـالمية الحديثـة 
والمعاصـرة، وتمييـزه بيـن االتجـاه اإلصالحـي، فـي 
بدايـات القرن العشـرين، واالتجـاه اإلحيائي المعاصر، 
الـذي بـدأ في الصعـود بعد انهيار الخالفـة العثمانية في 
العقـد الثانـي مـن القـرن العشـرين، وهو االتجـاه، الذي 
تنتمـي إليـه األغلبيـة العظمـى من الحركات اإلسـالمية 
اليـوم.  فهـي ذات صيغـة إحيائيـة، قامـت رّداً على نمّو 
تيـار التغريـب والعلمنـة وصعـوده منـذ العقـود األولـى 
السـلطة  بمقاليـد  إمسـاكه  ثـم  العشـرين،  القـرن  مـن 
مرحلـة  فـي  العربيـة  األنظمـة  أغلـب  فـي  السياسـية 
أغلـب جهودهـا  الحـركات  تلـك  االسـتقالل، فكّرسـت 
فـي التأكيـد علـى ثيمـة الهويـة اإلسـالمية فـي مواجهـة 
الحـّل  نجاعـة  وعلـى  األخـرى،  العلمانيـة  التيـارات 
األيديولوجيـة  الحلـول  مقابـل  وضرورتـه  اإلسـالمي 
هـذه  تصـرف  أن  دون  مـن  األخـرى،  والسياسـية 
الحـركات جهـوداً موازيـة، أو حتـى أدنـى، فـي التفكير 
فـي »اليـوم التالـي« للوصـول إلـى السـلطة، أو حتـى 
فـي تطويـر منظومتهـا الفكريـة والفقهيـة، بمـا يتناسـب 

 داهمـت الثـورات الشـعبية المتتاليـة الحـركات اإلسـالمية، كمـا داهمـت األنظمـة العربيـة. فقـد مّثلـت هـذه »اللحظـة 
التاريخيـة« منعطفـاً يفصـل بين حقبتين سياسـّيتين متباينتيـن، من ناحية طبيعة التحّديات واالسـتحقاقات التي تواجه 
اإلسـالميين. ففـي العقـود السـابقة، خـالل حقبـة الحـرب الباردة التـي أعقبت »ما بعـد المرحلة االسـتعمارية«، كانت 
أغلب الحركات والجماعات اإلسـالمية السياسـية تقع في خندق المواجهة مع األنظمة العربية، سـواء اتخذت صيغة 
الصـراع طابعـاً دمويـاً أم سياسـياً صداميـاً، أم حتـى »ِحَيلّيـاً« )عبـر لعبـة سياسـية ذات فـرص محـدودة فـي التغييـر 
النوعـي، وهـي لعبـة أشـبه مـا تكـون بلعبـة القـّط والفـأر(، مـا أسـهم فـي تحديـد طبيعـة هـذه الحـركات وتوّجهاتهـا 

وتصّوراتهـا عبـر »ردودهـا« واسـتجاباتها لطبيعـة األنظمـة شـبه السـلطوية التـي تفاعلت معها تلـك الحركات.
ثـّم أتـت الثـورات العربيـة بمتغّيـر جديـد، فـي عـدٍد مـن هذه الـدول، كان يـؤذن بانهيار تلـك األنظمة التي شـّكلت على 
الـدوام الخصـم والجـدار الصلـب والعـدو اللـدود لتلك الحـركات، ما يحـول دون وصولها إلى السـلطة والحكم وتحقيق 
أهدافهـا السياسـية. إالّ أّن تخّلـص هـذه الحـركات مـن خصمهـا اللدود لم يكـن نهاية المطاف، بل ولـج بها إلى مرحلة 

أكثـر صعوبة وتعقيداً من السـابقة.
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مـع الشـروط الواقعيـة والتحـواّلت االجتماعيـة2.
أما اإلسـهام الثاني، فهو للدكتور ناثان براون3، إذ طّور 
مقاربـة تختلـف عّمـا درجـت عليـه، تقليديـاً، األبحـاث 
والدراسـات العربيـة والغربيـة، التـي تتنـاول الحـركات 
اإلسـالمية، عبر تحليل الخطاب األيديولوجي، باعتباره 
متغّيـراً مسـتقاّلً فـي دراسـة تطـّور هـذه الحـركات فـي 
طـرح  إذ  السياسـية.  والتعّدديـة  الديمقراطيـة  قضايـا 
الحـركات  وتطـّور  األيديولوجيـة  المقاربـة  )بـراون( 
اإلسـالمية بوصفهمـا متغّيـراً تابعاً، بينما تمّثل سياسـات 
األنظمـة العربيـة »شـبه السـلطوية« المتغّيـر المسـتقّل 
وتطّورهـا  الحـركات  هـذه  أيديولوجيـا  علـى  المؤّثـر 

التنظيمـي.
مفهوميـن  علـى  بـراون  رؤيـة  تقـوم 
شـبه  األنظمـة  األول:  رئيسـين؛ 
مـن  بقـدر  تسـمح  )التـي  السـلطوية 
االنفتـاح السياسـي بما ال يغّيـر قواعد 
اللعبة السياسـية، وال يؤّدي إلى تداول 
حقيقي للسلطة، كما كانت عليه الحال 
قبـل  المغـرب واألردن ومصـر  فـي 
حقبـة الثـورات العربيـة(4، والثانـي: 
الحـركات شـبه السياسـية، والمقصود 
هنـا هـي الحـركات اإلسـالمية التـي 
ال تقـف أدواتهـا وأهدافهـا عنـد حـدود 
إلـى  والوصـول  السياسـي  العمـل 
العمـل  إلـى  تتجاوزهـا  بـل  السـلطة، 

الدينـي5. والوعـظ  االجتماعـي 
أغلـب  فـإّن  المقاربـة،  لهـذه  وفقـاً 
أّطـرت  اإلسـالمية  الحـركات 
مقارباتهـا وأطروحاتها بما يسـتجيب 
لطبيعـة الصـراع مـع األنظمـة شـبه 
السـلطوية. فهنالـك أحـزاب وحـركات فّضلـت الدخول 
أهـداف  تحقيـق  دون  مـن  الديمقراطيـة،  اللعبـة  فـي 
جوهريـة، فقط السـتثمار المسـاحة المتاحـة، وحركات 
عملـت علـى إنجـاز التغييـر مـن خـارج قواعـد اللعبة، 

2  أنظـر: رضـوان السـّيد، سياسـّيات اإلسـالم المعاصـر: متابعـات ومراجعـات، 
ط1 ) بيـروت: دار الكتـاب العربـي، 1997(، ص ص170-157 .

3 أنظـر معالـم هـذه المقاربـة األيديولوجيـة والمفاهيـم الرئيسـة لهـا فـي: ناثـان 
بـراون، المشـاركة ال المغالبـة: الحركات اإلسـالمية والسياسـة فـي العالم العربي، 
ترجمـة سـعد محيـو، ط1 )بيـروت: الشـبكة العربيـة لألبحـاث والنشـر 2012( 

مرجـع سـابق، ص ص 13 - 31. 

4 المرجع السابق نفسه، ص 13، 15.

5 المرجع السابق نفسه، ص ص18-15.

فيمـا لجأت حركات أخرى للتغيير عبر العمل المسـلّح.
هـو  المنهجيـة،  بـراون  مقاربـة  فـي  هنـا،  يعنينـا،  مـا 
ذلـك الشـّق المتعلّـق بالحـركات اإلسـالمية التـي قبلـت 
بالدخـول فـي اللعبة السياسـية واالنتخابـات، من دون أن 
تمـّر بمرحلـة تحـّول كاملـة نحـو الديمقراطية، والسـبب 
أّنـه ال توجـد انتخابـات حقيقيـة، فبقـي إعـالن القبـول 
بالديمقراطيـة مرتبطـاً بطبيعـة األنظمـة شـبه السـلطوية 

وسياسـاتها، والمواجهـة معهـا6.
فـي الخالصـة، الحركات اإلسـالمية وصلت إلى مرحلة 
الثـورات العربيـة وهي متلبسـة أوالً: بطابعها اإلحيائي، 
ومتلّبسـة  وحمايتهـا،  الهويـة  شـأن  مـن  ُيعلـي  الـذي 
ثانيـاً: بجدليـة الصـراع مـع السـلطات الحاكمـة. فهـذان 
فـي صـوغ  كبيـرة وفاعلـة  بدرجـة  أسـهما  المتغّيـران 
المقاربـات األيديولوجية للحركات اإلسـالمية وخياراتها 
االسـتراتيجية فـي التغييـر وأدواتهـا فـي العمـل خـالل 

الحقبـة الماضيـة.
وألننـا ال نتحـّدث عـن نمـط واحـد موّحـد مـن الحركات 
اإلسـالمية، بـل عـن خارطـة متشـّعبة ومتنّوعـة تتبايـن 
فـي مقاربتهـا للواقـع والتغييـر واألهداف7، فإّننا سـنمّيز 

6 المرجع السابق نفسه، ص ص56-33.

7  تنقسـم هـذه االتجاهـات والحـركات والجماعـات اإلسـالمية على أسـاس التباين 
فـي موقفهـا من ثـالث قضايـا جوهرية:

   القضيـة األولـى- توصيـف الواقـع وتأصيلـه فكريـاً، هـل هـو واقـع مّكـي أم 
مدنـي )فالمّكـي- تشـبيه بوضـع المسـلمين قبـل إقامـة الدولة اإلسـالمية فـي المدينة 
المنـّورة، أي أن تعتبـر هـذه الجماعـات الـدول أو المجتمعـات كافـرة، أو فـي الحّد 
الواقـع  ُيعتبـر  بـأن  المدنـي-  أّمـا  بالكفـر؛  والدسـاتير  القوانيـن  األدنـى توصيـف 
السياسـي إسـالمياً والمجتمعـات مسـلمة، وال توصـف الـدول واألنظمة والدسـاتير 
بالكفـر(، وبالضـرورة يترتـب عـن هـذه التعريفـات والتوصيفـات جملـة متباينـة 
ومختلفـة مـن األحـكام الفقهيـة والـرؤى الفكريـة، وينبنـي عليهـا تحديـد كّل جماعة 

أو حركـة لطبيعـة منهـج التغييـر وأدواتـه.    
القضيـة الثانيـة- منهـج التغييـر وأدواتـه، فهنالـك جماعـات تتبّنـى العمل السياسـي 
التربـوي  العمـل  وثالثـة  المسـلّح،  العمـل  منهـج  تتبّنـى  وأخـرى  الديمقراطـي، 

الثقافـي اإلصالحـي.    العمـل  وأخـرى  والتعليمـي،  والدعـوي 
الحـركات،  إليهـا كّل مـن هـذه  التـي يسـعى  الثالثـة- طبيعـة األهـداف،  القضيـة 
العمـل  فـي  اإلسـالمي  البعـد  أو  المنشـودة؛  اإلسـالمية  الدولـة  مفهـوم  وتحديـداً، 
هـذه  أدبيـات  بيـن  تختلـف  اإلسـالمية  للدولـة  المطروحـة  فالنمـاذج  السياسـي، 
الحـركات والجماعـات، مـا بيـن نمـوذج الخالفـة الراشـدة أو الصيغـة التاريخيـة 
إسـالمية  سـمات  بيـن  تقـع  التـي  الهجينـة  الصيغـة  حتـى  أو  اإلسـالمية  للدولـة 

أخـرى. حـركات  لـدى  وديمقراطيـة 
تخّصصـت كتـب متعـّددة في ترسـيم خارطة المقاربات اإلسـالمية في التغيير وفي 
تأصيـل الفروقـات بينهـا: أنظـر، لمزيـد مـن التفصيـل، محمد أبو رمـان، اإلصالح 
األولويـات،  القـوى،  المقاربـات،  المعاصـر،  اإلسـالمي  الفكـر  فـي  السياسـي 
االسـتراتيجيات، الصـادر عـن الشـبكة العربيـة لألبحـاث والنشـر، بيـروت، ط1، 
2010، وكذلـك: منيـر شـفيق، فـي نظريـات التغييـر، المركـز الثقافـي العربـي، 
المعاصـر: دراسـة  الفكـر اإلسـالمي  التوبـة،  2005؛ وغـازي  المغـرب، ط2، 
مـن  ومجموعـة  2004؛  ط4،  الكويـت،  الراشـدون،  الخلفـاء  مكتبـة  وتقويـم، 
الباحثيـن، مناهـج التغييـر فـي الفكر اإلسـالمي المعاصـر »بحوث النـدوة المنعقدة 
فـي الكويـت فـي الفتـرة مـن 24-26 ينايـر 1994، وزارة األوقـاف والشـؤون 

والمقّدسـات اإلسـالمية فـي الكويـت، ط1، 1995. 

في مصر وقع 
اإلخوان في فّخ 
االستقطاب مع 

التيارات العلمانية 
وتغليب االعتبارات 

التنظيمية على 
المشتركات 

السياسية، بينما في 
تونس قّدم »حزب 
النهضة« تنازالت 
كبيرة للوصول إلى 
تفاهم مع الشركاء 
اآلخرين وتجّنب 
المنزلق المصري
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بيـن ثالثـة اتجاهات رئيسـة:8
االتجـاه األول، وهـو اإلسـالم السياسـي السـلمي، الـذي 
بالديمقراطيـة،  قبولـه  ويعلـن  السياسـي  العمـل  يتبّنـى 
والحديث هنا عن جماعة اإلخوان المسـلمين واألحزاب 
المنبثقـة عنهـا )مثل جبهة العمل اإلسـالمي في األردن، 
حـزب النهضـة فـي تونـس، حـزب اإلصالح فـي اليمن 
وغيرهـا( أو تلـك التـي تتماثـل مـع منهـج اإلخـوان فـي 
القبـول باللعبـة السياسـية، مثـل حـزب العدالـة والتنميـة 

المغرب. فـي 
االتجـاه الثانـي، هـو االتجـاه السـلفي العـام، الـذي كان 
يعلـن اسـتنكافه عـن المشـاركة السياسـية وتأخـذ أغلـب 
موقفـاً  إليـه،  تنتمـي  التـي  والمجموعـات،  الجماعـات 
بالديمقراطيـة، لكنهـا  القبـول  مـن  او متحّفظـاً  رافضـاً 
غالبـاً، علـى  وترّكـز،  التغييـر،  فـي  العنـف  تتبّنـى  ال 
العمـل الدعوي والتعليم واألنشـطة الوعظيـة والخيرية، 
ولدينـا فـي هـذا المضمـار أمثلة متعـّددة ومتنّوعـة، مثل 
الصحـوة  اإلسـكندرية، ومدرسـة  فـي  السـلفية  الدعـوة 
فـي السـعودية، وأتبـاع الشـيخ ناصـر الديـن األلباني في 
األردن، فيما نجد داخل هذا االتجاه تقسيمات وتفريعات 

عديـدة مثـل السـلفية الحركيـة والجاميـة والتقليديـة.
أمـا االتجـاه الثالـث، فهـو المسـّمى بـ«الجهـادي«، الذي 
شـهد تحـّوالت ومراحـل متعـّددة فـي مرحلـة مـا قبـل 
»الربيـع العربـي«، ووصلـت أغلب أطيافـه إلى نظرية 
اسـتخدام العنف أو العمل المسـلّح في التغيير، ودمج بين 
مواجهـة األنظمـة العربية والواليات المتحـدة األميركية 
)العـدو القريـب والعـدو البعيـد(، ويتمّثل بدرجة رئيسـة 

فـي شـبكة القاعدة.
سـنقتصر فـي هـذه الدراسـة علـى تتّبـع الحـركات التـي 
تمـارس العمـل السياسـي، كمـا هو حـال االتجـاه األول، 
والحـركات التـي أعـادت النظـر فـي مواقفها مـن العمل 
السياسـي بعد الثورات العربية، فخاضت غمار التجربة 

الحزبيـة والسياسـية، مثـل حـزب النور فـي مصر. 
 علـى هـذا األسـاس سنقسـم الدراسـة إلـى ثالثـة أجـزاء 
الرئيسـة  المتغّيـرات  يتنـاول  األول  الجـزء  رئيسـة؛ 
التـي أّثـرت علـى مسـار الحـركات اإلسـالمية خـالل 
حقبـة الحـرب البـاردة، وأسـهمت فـي صـوغ مواقفهـا 
األيديولوجيـة وبنيتهـا التنظيميـة، وهمـا سـؤال الهويـة 

8  ثّمـة خارطـة متشـّعبة من الحـركات واالتجاهات اإلسـالمية، ومقاربات متعّددة 
فـي التغييـر السياسـي، لكـن قيمـة االتجاهـات الثالثـة المذكـورة أّنهـا تحظـى اليوم 
بفعاليـة وحضـور أكبـر مـن االتجاهـات اإلسـالمية األخـرى، لمزيـد مـن التفصيل 
حـول هـذه الحـركات: أنظـر: محمـد أبـو رمـان، اإلصـالح السياسـي فـي الفكـر 

اإلسـالمي، مرجـع سـابق، ص ص175- 181.

الجـزء  أّمـا  العربيـة.  األنظمـة  مـع  الصـدام  وهاجـس 
الثانـي فيتنـاول حـركات »اإلسـالم الديمقراطـي« فـي 
حقبـة الثـورات العربيـة، ونرّكز فيه علـى مأزق جماعة 
اإلخـوان المسـلمين فـي مصـر بعدما حّققـت انتصارات 
الرئاسـة.  وانتخابـات  الشـعب  مجلـس  انتخابـات  فـي 
وتحديـداً  السـلفي،  التيـار  فيتنـاول  الثالـث  الجـزء  أمـا 
السـلفية  االسـتجابة  مّثـل  الـذي  النـور،  تجربـة حـزب 
الحزبيـة لحقبـة الثـورات العربيـة، وسـنقف عنـد رؤيته 
للديمقراطيـة، التي تكشـف، بحّد ذاتهـا عن حجم المأزق 
السـلفي، فيمـا نخّصـص الخاتمـة لالسـتنتاجات وآفـاق 

المسـتقبل.

1- عشية الثورات: أّولوّية الهوية وهاجس 
الصدام

تتبايـن الحـركات اإلسـالمية المعاصرة فـي طروحاتها 
األيديولوجيـة، لكّنهـا تتوافـق علـى طابعهـا اإلحيائـي، 
فهـي جميعـاً تـدور حـول القلق علـى الهوية اإلسـالمية 
المحافظـة  وضـرورة  المسـلمة،  العربيـة  للمجتمعـات 
التغريـب والعلمنـة، وفـي  تيـار  فـي مواجهـة  عليهـا، 
مقارعـة األيديولوجيات السياسـية األخرى، كاليسـارية 

والقوميـة والليبراليـة وغيرهـا.
وإذا كان مفهـوم الهويـة فضفاضـاً، إذ 
يشمل حتى تلك االتجاهات والحركات 
اإلصالحيـة النهضوية اإلسـالمية في 
نهايـة القـرن التاسـع عشـر وبدايـات 
محمـد  كمدرسـة  العشـرين،  القـرن 
عبـده واألفغانـي ورفاعـة الطهطاوي 
الجوهـري  الفـرق  أّن  إالّ  وغيرهـم، 
بيـن اإلسـالمية المعاصـرة اإلحيائيـة 
واإلسـالمية الحديثة النهضوية، يتمثل 
»الحفـاظ  حـول  تـدور  األولـى  بـأّن 
التحـّدي  بوصفهـا  الهويـة«،  علـى 
الجوهـري والرئيـس، بينمـا ال تمّثـل 
الدينـي  واإلصـالح  االجتهـاد  قضايـا 
والتنويـر هاجسـاً أساسـياً لها، بخالف 
النهضوّييـن، الذيـن كانـوا يـرون بـأّن 

التحّدي الحقيقي يكمن في إشـكالية التقّدم ــ التأخر، وفي 
موضوعـة التخلّـف والجمود الديني والفجـوة الحضارية 

مـع الغـرب9.

9 أنظـر: محمـد أبـو رمـان، اإلصـالح السياسـي فـي الفكـر اإلسـالمي المعاصـر، 
مرجـع سـابق، ص ص 181-175.

السلفيون يقبلون 
بالديمقراطية 

بوصفها »نظاماً 
انتقالياً« وليس 
نهائياً، فُهم ال 

يتخّلون عن حلمهم 
بإقامة الدولة 

اإلسالمية، لكّنهم 
يفضلون الديمقراطية 

على النظام 
الديكتاتوري من باب 
» أخّف الضررين«

اإلسالم السياسي ومأزقه
في حقبة »الربيع العربي«
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الطابـع اإلحيائـي لهـذه الحـركات تـزاوج، أيضـاً، مـع 
حتـى  أو  العسـكري  أو  السياسـي  الصـدام  ديناميكيـة 
األيديولوجـي والرمـزي مـع األنظمـة السـلطوية وشـبه 
السـلطوية العربيـة، وهـو التـزاوج الـذي شـّكل المتغّير 
الرئيـس والفاعـل فـي التأثير على الحركات اإلسـالمية 
وصـوغ أيديولوجياتهـا وسـماتها التنظيميـة والحركيـة.
يكفـي إلقـاء نظـرة فاحصـة علـى أبـرز األدبيـات التـي 
الفكريـة  المراجـع  أغلـب  مّثلـت 
واأليديولوجيـة للحـركات اإلسـالمية 
)منـذ  السـابقة  الثالثـة  واالتجاهـات 
بدايـة  حتـى  الخمسـينّيات  عقـد 
موجـة  بـدأت  عندمـا  التسـعينّيات، 
تجتـاح  محـدود  ديمقراطـي  تحـّول 
أّن  لنجـد  العربيـة(  الـدول  بعـض 
أغلبهـا محكـوٌم بمنطـق الدفـاع عـن 
والـرّد  جهـة  مـن  وحمايتهـا  الهويـة 
واأليديولوجيـات  المذاهـب  علـى 
مـع  الصـراع  منطـق  أو  األخـرى، 
األنظمـة العربيـة السـلطوية من جهة 

أخـرى.10
ال يخـرج عـن تلـك القاعـدة، كذلـك، التيـارات التـي لـم 
تّتخـذ مسـار الصدام المباشـر مع الحكومـات واألنظمة 
العربيـة، مثـل تيـار السـلفية التقليديـة، الـذي يرفـض 
العمـل السياسـي والحزبـي ويصـّر علـى منهـج تعليمي 
ودعـوي وتربـوي، وبعـض أطيافـه يؤّكـد علـى مبـدأ 
طاعـة ولـي األمـر فـي عالقتـه بالحكومـات العربيـة؛ 
إالّ أّن أغلـب كتبـه ومؤلّفاتـه ومواقـف منّظريـه اتخذت 
الهويـة  عـن  دفاعـاً  األيديولوجـي«،  »الصـدام  طابـع 
اإلسـالمية، في مواجهة المذاهـب واألفكار المعاصرة. 
حتـى تلـك التـي قبلـت بهـا حـركات إسـالمية أخـرى، 
مثـل الديمقراطيـة، فنجد أّن شـيوخ هـذا التيار يصّرون 

10 مثـل كتـاب سـّيد قطـب معالـم في الطريـق )الذي ولّد ما سـّمي بالتيـار القطبي 
الممتـّد مـن جماعـة اإلخـوان المسـلمين إلى التيـارات الجهادية وصـوالً إلى بعض 
تـدّرس  كانـت  )التـي  قطـب  محمـد  شـقيقه  كتـب  أو  الحركيـة(،  السـلفية  روافـد 
فـي كليـات الشـريعة؛ مثـل مذاهـب فكريـة معاصـرة، أو اإلنسـان بيـن الماديـة 
واإلسـالم، أو حتـى واقعنـا المعاصـر(، أو كتـب فتحـي يكـن )مثـل: مـاذا يعنـي 
انتمائـي لإلسـالم؟(، أو كتـب د. يوسـف القرضـاوي، الـذي يوصـف باالعتـدال 
فـي أروقـة جماعـة اإلخـوان المسـلمين، لكـّن كتبـه ال تخـرج عمومـاً عـن الطابـع 
اإلحيائـي، مثـل كتـاب الحلـول المسـتوردة وكيـف جنت علـى أُّمتنا، وكتـب التيار 
الجهـادي، مثـل محمـد عبـد السـالم فـرج الفريضـة الغائبـة، وأبـو محمد المقدسـي 
ملـة إبراهيـم وأسـاليب الطغاة فـي تمييعها، وحزب التحرير اإلسـالمي، مثل كتاب 

الخالفـة اإلسـالمية لتقـي الديـن النبهانـي وغيرهـا.
 لمزيـد مـن التفصيـل: أنظـر: السـيد ولـد أبـاه، الديـن والهوية: إشـكاالت الصدام 
والحـوار والسـلطة، ط1 )بيـروت: جـداول للنشـر والتوزيـع، بيـروت، 2010(، 

ص ص11- 20. 

علـى رفضهـا والتمّسـك بنظـام الحكـم اإلسـالمي فـي 
صيغتـه التاريخيـة والموروثـة من كتب التـراث والفقه 

اإلسـالمي11.
هاجسـا الهوية والصدام مع األنظمة العربية المعاصرة 
همـا بمثابـة »المتغّيـر المرّكـب« الـذي حكـم تحـّوالت 
الحـركات اإلسـالمية ومسـاراتها، عمومـاً، على الرغم 
مـن اختالفاتهـا وتنّوعاتهـا وتفريعاتهـا المختلفـة. وفـي 
لهـذه  اإلحيائـي  الطابـع  وانتشـر  سـاد  الـذي  الوقـت 
الحـركات، فـإّن النـزوع النهضـوي واإلصالحـي، فـي 
الحقبـة السـابقة، قبل اسـتقالل الدولة القطريـة العربية، 
تراجـع كثيـراً وذوت فتيلتـه، علـى الرغـم مـن وجـود 
مفّكريـن لهـم إسـهاماتهم الكبيـرة فـي هذا المجـال، مثل 
مالـك بـن نبي، الـذي يتبّنى قضية اإلصـالح والنهضة. 
محـدوداً  بقـي  وتأثيرهـا  المدرسـة  هـذه  نفـوذ  أّن  إالّ 
ونخبويـاً، وبعيـداً حتـى مـن االتجـاه العـام للحـركات 
واالتجاهـات اإلسـالمية المعاصـرة وأبنائهـا ومؤّيديهـا 

وخطابهـا الفكـري واإلصالحـي.
مثل هذا التفريق بين المدرستين اإلحيائية واإلصالحية 
هـو بمثابـة »مفتـاح أساسـي« فـي هـذه الدراسـة، إذ 
يضعنـا أمام الطبيعة واألولويـات والقضايا التي احتلّت 
اهتمام الحركات اإلسـالمية المتنّوعة والمختلفة، خالل 
حقبـة الحـرب البـاردة، وفـي اللحظـة التاريخيـة التـي 
سـبقت الثـورات الديمقراطيـة العربيـة، بحيـث كانـت 
أطروحـة اإلصالحييـن والنهضويين تتمّثـل بأّننا تخلّفنا 
وتأّخرنـا عـن ركـب الحضـارة، ألّننـا ضعفـاء، وذلـك 
يعـود إلـى أّننـا لـم نطـّور ثقافتنـا االجتماعيـة والدينيـة، 
وابُتلينـا بالجمـود الفكـري والفقهي، وعليه فـإّن أولوّيتنا 
تتمّثـل بالتجديـد الدينـي وتطويـر خطابنا ورؤيتنـا لذاتنا 
وتحريـك الميـاه االجتماعيـة الراكـدة عبر خلـق معادلة 
مـا بين الديـن والنهضة والتقدم. أّما المدرسـة اإلحيائية 
والحركيـة  والسـلفية  اإلخوانيـة  )بألوانهـا  المعاصـرة 
المتعـّددة( فكانـت أطروحتهـا بأّن المشـكلة في األنظمة 
ابتعـدت عـن اإلسـالم وعـن  التـي  العربيـة  السياسـية 
المجتمعـات التـي انحرفـت عـن طريـق الديـن، وبـأّن 
الحـّل يكمـن بااللتزام باإلسـالم في الحكم والتشـريعات 

والسـلوك االجتماعـي واألخالقـي12.
المعاصـرة  اإلسـالمية  الحـركات  إذاً،  تصـرف،  لـم 

11 أنظـر: محمـد أبـو رّمـان، أنا سـلفي، بحث في الهوية الواقعيـة والمتخيلة لدى 
السـلفّيين، ط1 ) عّمان: مؤّسسـة فريدريش أيبرت، 2014( ص  ص61-51. 

12 أنظـر: مقالـة رضـوان السـيد، » الدين والدولة واإلسـالم السياسـي«، صحيفة 
الشـرق األوسط )2014-2-21(.

وصلت الحركات 
اإلسالمية إلى مرحلة 

الثورات العربية 
وهي متلبسة أوالً، 
بطابعها اإلحيائي 

الذي ُيعلي من شأن 
الهوية وحمايتها 
وثانياً، بجدلية 

الصراع مع السلطات 
الحاكمة
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وقتـاً وال جهـداً كبيريـن فـي موضوعـة التجديـد الفقهي 
والدينـي والفكـري، ولـم تسـَع إلـى تطويـر منظوماتهـا 
الفقهيـة واأليديولوجيـة، ولـم تعِط اهتمامـاً كبيراً لقضية 
اإلصـالح الدينـي أو التجديـد الفقهـي، بـل أحدثـت حالة 
أشـبه بـ»القطيعـة المعرفيـة« مـع األفـكار اإلسـالمية 
النهضويـة. ففـي حيـن دار اإلنتـاج الفكـري لجماعـة 
كالتأكيـد  المسـلمين حـول قضايـا مركزيـة،  اإلخـوان 
علـى شـمولية اإلسـالم، رفـض البدائـل األيديولوجيـة 
األخـرى، تربيـة جيل جديـد على أيديولوجيـا الجماعة، 
فـإّن الحـركات السـلفية عـادت إلـى تـراث ابـن تيميـة 
ومحمـد بـن عبـد الوهـاب وأحمـد بـن حنبـل، وانغلقـت 
على هذا التراث، على النقيض من السـلفية اإلصالحية 
الحديثـة )محمـد رشـيد رضـا، بهجـت البيطـار، عبـد 
الحميـد بـن باديـس( التـي حاولت اإلفادة مـن الحضارة 

الغربيـة ومنتجاتهـا الفكريـة والمعرفيـة13.
خطـاب  علـى  الهويـة  هاجـس  غلبـة  مـع  بالتـوازي 
صدامهـا  احتـّل  وأولوّياتهـا  اإلسـالمية  الحـركات 
)السياسـي أو العسـكري أو الرمـزي أو األيديولوجـي( 
مـع األنظمـة العربيـة مسـاحًة واسـعة مـن اهتماماتهـا، 
وانعكـس، ذلـك، علـى بنيتهـا األيديولوجيـة والحركيـة. 
فالمواجهـة مـع األنظمـة البعثيـة والقوميـة فـي العـراق 
جماعـة  لـدى  الهويـة  نـزوع  مـن  عـّززت  وسـورية 
بينمـا  القطبـي،  التيـار  وأنتجـت  المسـلمين،  اإلخـوان 
المسـلمين،  اإلخـوان  جماعـة  فـي  آخـر  تيـار  اختـار 
الثمانينّيـات  فـي  واالنتشـار  الصعـود  فـي  بـدأ  الـذي 
كلٍّ  فـي  المحـدود  االنفتـاح  درجـة  مـع  والتسـعينّيات 
مـن مصـر واألردن والسـودان، المقاربـة البراغماتية، 
وعمـل علـى تطويـر خطـاب الحركـة للتخلّـص تمامـاً 
مـن ميـراث سـّيد قطـب وإعـالن القبـول بالديمقراطيـة 

والحزبيـة14. السياسـية  والتعّدديـة 
لكـن، مـن جهـٍة أخـرى، أّدت المواجهـة مـع األنظمـة 
حـول  تـدور  )التـي  القطبيـة«  »األفـكار  تفريـخ  إلـى 
األنظمـة  مـع  المواجهـة  وحتميـة  والمحنـة  الحاكميـة 
عقـَدْي  فـي  الجهـادي،  التيـار  أليديولوجيـا  العربيـة( 
السـبعينّيات والثمانينّيـات، فبـرزت جماعـات: الجهـاد، 
والجماعـة اإلسـالمية، وجماعـة التكفيـر والهجـرة فـي 

13 أنظـر: السـيد ولـد ابـاه، الديـن والهوية: إشـكالية الصدام والحوار والسـلطة، 
مرجع سـابق، ص ص11- 20.

14 أنظـر: قـراءة طـارق البشـري بعنـوان »سـيد قطـب قـراءة تاريخيـة«، فـي: 
ط1  قـّراء؟،  مشـكلة  أم  أفـكار  أزمـة  والتكفيـر:  قطـب  سـّيد  الخطيـب،  معتـز 

ص21-17. 2009(،ص  مدبولـي،  مكتبـة  )القاهـرة: 

مصـر، والطليعـة المقاتلـة فـي سـورية15.
أّمـا علـى صعيد التيار السـلفي، فتشـّقق التيـار التقليدي 
الراكـد المسـالم للسـلطة، الـذي ُيعنـى بقضايـا العقيـدة 
والتربيـة، عـن تيـارات صاعـدة جديـدة فـي الثمانينّيات 
السـلفية  مثـل  العشـرين،  القـرن  مـن  والتسـعينّيات 

الحركيـة )أو مدرسـة الصحـوة فـي 
السـعودية(، والسـلفية الجهاديـة فـي 
التـزاوج  عـن  )نجمـت  التسـعينّيات 
والجماعـات  السـلفي  االتجـاه  بيـن 

الجهاديـة(16.
بيـت القصيد أّن أيديولوجيا الحركات 
اإلسـالمية كانت انعكاسـاً واستجابة، 
الصـدام  لطبيعـة  كبيـرة،  بدرجـة 
وسياسـاتها،  الحاكمـة  األنظمـة  مـع 
التغييـر  فـي  مقارباتهـا  وتأّسسـت 
علـى هـذا األسـاس، بـل وتكّيفت هذه 
الحـركات مـع تلـك الحقبـة التاريخية 

والسياسـية بشـروطها السـابقة، لكّنها وجدت نفسـها في 
لحظـة الثـورات الديمقراطيـة العربية أمـام واقع متغّير 
فـي طبيعتـه وشـروطه وتحّدياتـه، بينمـا »حمولتهـا« 
األيديولوجيـة والتنظيميـة مرتبطـة بالمرحلـة السـابقة، 
مـن دون مقّدمـات تمّهـد الطريـق للمرحلـة الجديـدة..

2- أزمة اإلسالميين في الحكم
روافـد  أهـّم  أحـد  المسـلمين  اإلخـوان  جماعـة  تمثِّـل 
حـركات اإلسـالم السياسـي فـي المنطقـة العربيـة، ولهـا 
حضـور سياسـي وشـعبي كبير نسـبياً فـي كلٍّ من مصر 
ولبنـان،  واليمـن  العربـي  والمغـرب  وتونـس  واألردن 
المشـهد  الجماعـة فـي  تمّثـل  وهنالـك أحـزاب سياسـية 
السياسـي. ففـي األردن هنالـك جبهـة العمـل اإلسـالمي، 
وفـي تونـس حـزب النهضـة، أمـا فـي المغـرب فحـزب 
العدالـة والتنميـة، وفـي اليمـن حزب اإلصالح. وتأّسـس 
فـي  والعدالـة  الحريـة  حـزب  المصريـة  الثـورة  بعـد 
بعـد  الحـزب اإلسـالمي  تأّسـس  العـراق  مصـر، وفـي 
االحتـالل العـام 2003، وشـارك فـي العمليـة السياسـية 

خـالل السـنوات الماضيـة.

15 لمزيـد مـن التفصيـل حـول هـذه الحقبـة والتوّجـه، أنظـر: رفعـت سـّيد أحمـد، 
تنظيمـات الغضـب اإلسـالمي فـي السـبعينات ) القاهرة: مكتبة مدبولـي، 1989(.

16 لمزيـد مـن التفصيـل حـول االنقسـامات والتحـّوالت داخـل التيـار السـلفي، 
أنظـر: محمـد أبـو رمـان، وحسـن أبـو هنّيـة، السـلفية المحافظـة: اسـتراتيجية 
أسـلمة المجتمـع، وسـؤال العالقـة الملتبسـة مـع الدولـة، ط1 )األردن: مؤسسـة 

.) إيبـرت،2010  فريدريـش 

ال يمكن إجمال 
التجارب اإلسالمية 
الجديدة في الحكم 

في حزمة واحدة، إالّ 
أّن التجربة المصرية 
لإلخوان تبقى أكثر 
أهمية في تأثيراتها 

وتجّلياتها بخاصة في 
المشرق العربي

اإلسالم السياسي ومأزقه
في حقبة »الربيع العربي«
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مؤّسسة الفكــر العربـي

علـى الرغـم مـن أّن األعـوام السـابقة للثـورات العربية 
العـام 2004، شـهدت إعالنـاً واضحـاً  األخيـرة، منـذ 
مـن قبـل أبـرز الجماعات اإلخوانيـة في العالـم العربي 
وتـداول  والتعّدديـة  بالديمقراطيـة  والقبـول  بااللتـزام 
السـلطة، عبـر مبـادرات تـّم إعالنهـا مـن قبـل اإلخوان 
المصرييـن واألردنييـن والسـوريين، أو عبـر البرامـج 
االنتخابيـة واألوراق الفكريـة لحزبـْي النهضة والعدالة 
والتنميـة المغربـي، مـا يشـي بوجـود توافـق وتواطـؤ 
فـوق قطـري بيـن هـذه الجماعـات علـى هـذا الموقـف، 
إالّ أّن هـذه المواقـف والتأكيـدات بقيت أشـبه بـ»إعالن 
حسـن نوايـا«، إذ لـم تدخـل االختبـار الحقيقـي إالّ بعـد 

انـدالع الثـورات الديمقراطيـة العربيـة17.
إالّ أّنـه، وعلـى الرغم من أّن هـذا اإلعالن أصبح بمثابة 
الموقـف الرسـمي لإلخـوان، ُمْنِهيـاً بذلك حقبـة تاريخية 
ممتـّدة ومسـاحة رماديـة واسـعة مـن التـرّدد فـي القبول 
الصريـح بالديمقراطيـة واسـتحقاقاتها، إالّ أّن الجماعـة 
بقيت في كثير من الدول العربية منقسمة داخلياً وواقعياً 
بيـن التيـار البراغماتـي، الـذي يدفـع 
بالديمقراطيـة،  الكامـل  القبـول  نحـو 
وتيـار آخـر مـا يـزال يحمـل رائحـة 
»الميراث القطبي«، ومسكون بالحلم 
التاريخـي ألبنـاء الجماعة بإقامة دولة 
إسـالمية، عبر الماكينـة الديمقراطية، 
عميقـة  شـكوٌك  خطابـه  جعبـة  وفـي 
األخـرى،  السياسـية  التيـارات  فـي 
ذات الطابـع العلمانـي، سـواء كانـت 
يسـارية أم قوميـة أم ليبراليـة، وتجلّت 
المفارقـة بـأّن التيـار »المحافظ«، هو 
الـذي يمتلك القـّوة الحقيقية والحضور 
التنظيمـات  أروقـة  فـي  الفاعـل 
مثـل  الـدول،  بعـض  فـي  اإلخوانيـة 

واألردن. مصـر 
األمـر األكثـر أهميـة يتمّثـل فـي أّن 
قبـول  مـع  تعاملـت  الحـركات  تلـك 
الديمقراطيـة بوصفهـا »إعـالن نوايـا« لطمأنـة الغرب 
والنخـب السياسـية األخـرى بـأّن الجماعـة تسـعى إلـى 
البقـاء فـي ظـّل نظـام ديمقراطـي، وال تريـد االنقـالب 
عليـه إلقامـة »حكـم إسـالمي«؛ لكـّن هـذا »اإلعالن« 
17 أنظـر: محمـد الحـداد، التنوير والثورة: دمقرطة الحداثـة أم أخونة المجتمع؟ 
ط1) بيـروت: دار التنويـر، 2013( ص ص 66-68؛ وكذلـك: محمد أبو رّمان، 
اإلصـالح السياسـي فـي الفكـر اإلسـالمي المعاصر، مرجع سـابق، ص ص205-
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لـم تتـم ترجمتـه عبـر مخاض داخلـي عميق فـي أروقة 
والدعويـة،  والتربويـة  الفكريـة  ومؤّسسـاته  التنظيـم 
وضمـن أدبيـات التنشـئة والتربيـة الداخليـة، لترسـيخ 
لـدى  واسـتحقاقاتها  ودالالتهـا  الديمقراطيـة  مفهـوم 
أبنـاء الجماعـة، ورفـع التناقضـات أو التحّفظـات عنهـا 
مـن الناحيـة الفقهيـة واأليديولوجيـة اإلسـالمية، فبقـي 
هنالـك تبايـن وتفـاوت فـي داخـل تلـك التنظيمـات فـي 
مـدى القبـول الجوهـري بالديمقراطيـة وقيمهـا وثقافتها 

وأفكارهـا18.
األحـوال  وتغيُّـر  الديمقراطيـة،  الثـورات  بـروز  مـع 
ولجـوء  الجمهوريـة،  األنظمـة  وانهيـار  السياسـية، 
الحتـواء  إصالحـات  إلـى  الملكيـة  األنظمـة  بعـض 
حركـة الشـارع، بـدت تلـك »اللحظـة« بمثابـة »الحلـم 
الجماعـة،  أبنـاء  لـدى  التحّقـق  وشـيك  التاريخـي« 
باالنتقـال مـن موقـع المعارضـة والمالحقـة واالعتقـال 
سياسـية  »لعبـة  مـع  السياسـية  المراوغـة  حتـى  أو 
محـدودة اآلفـاق«، إلى مواقع التأثير والسـلطة وتحقيق 
األغلبيـات. فأصبـح ذلـك الحلم مشـروعاً ومعلناً بعد أن 
كان شـعار الجماعة خالل العقود الماضية »المشـاركة 
ال المغالبـة«، لطْمأنـة الحكومـات واألنظمـة العربيـة 
واالنقضـاض  الحكـم  باسـتالم  الجماعـة  رغبـة  بعـدم 
العقـود عـن  تلـك  الجماعـة خـالل  تتخـّل  فلـم  عليهـا، 
بـل  فحسـب،  منـه  السـلمي  حتـى  الثـوري،  النـزوع 
حّجمـت طموحهـا اإلصالحي المعلـن للتعايش مع لعبة 

مسـبقا19ً. محسـومة  نتائجهـا  ديمقراطيـة 
الحـركات  اعتبرتـه  مـا  الثـورات  لحظـة  إذاً،  مّثلـت، 
اإلسـالمية بمثابـة »الفرصـة السـانحة«، فالتحقـت فـي 
كلٍّ مـن مصـر وتونس بالحراك الجماهيري والشـعبي، 
السياسـية  ثـم انخرطـت فـي عمليـة تأسـيس األنظمـة 
الجديـدة بعـد الثـورات، بالتزامـن مـع مشـاركتها فـي 
بعدمـا  جـاءت  التـي  المغربيـة،  النيابيـة  االنتخابـات 
قـام العاهـل المغربـي بإصالحـات دسـتورية وسياسـية 

المحيطـة. التحـّوالت  لمواكبـة 
نجـح اإلخـوان فـي التجارب االنتخابية الثالث الرئيسـة 
والمغـرب  )مصـر  الديمقراطيـة  الثـورات  حقبـة  فـي 
وتونـس( بالوصـول إلـى »قُمـرة القيـادة«، أي مواقـع 
مهّمـة فـي السـلطة )وفشـلوا فـي االنتخابـات الليبيـة(، 
بينمـا دخـل كلٌّ مـن حزبـْي النهضـة والعدالـة والتنميـة 

18 محمـد أبـو رّمـان، اإلصـالح السياسـي في الفكـر اإلسـالمي المعاصر، مرجع 
سـابق، ص ص205- 212 .

19أنظر: محمد الحداد، التنوير والثورة، مرجع سابق، ص ص78-77.

وجدت الحركات 
اإلسالمية نفسها 
لحظَة الثورات 
الديمقراطية 

العربية أمام واقع 
متغّير في طبيعته 

وشروطه وتحّدياته، 
بينما »حمولتها« 

األيديولوجية 
والتنظيمية مرتبطة 

بالمرحلة السابقة
من دون مقّدمات 

تمّهد الطريق 
للمرحلة الجديدة
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في تونس والمغرب في تحالفات سياسـية مع األحزاب 
السياسـية األخرى في عملية تشـكيل الحكومات. وبينما 
عقـد اإلسـالميون صفقـات فـي التعديـالت الدسـتورية 
الجديـدة، سـواء فـي تونـس مع القـوى األخـرى، أم في 
المغـرب بقبولهـم باإلصالح الدسـتوري الملكـي، فإّنهم 
فـي مصـر وجـدوا أنفسـهم في موقـع األغلبيـة المريحة 
الملعـب  فـي  الجديـدة  اإلسـالمية  القـوى  مـع  تمامـاً، 
اإلخـوان  فحّقـق  السـلفي،  بالتيـار  المتمّثلـة  السياسـي 
 ،2011 البرلمانيـة  االنتخابـات  فـي  كبيـراً  انتصـاراً 
وفـي االنتخابات الرئاسـية، وفي االسـتفتاءات الشـعبية 
المرتبطـة بالعمليـة الدسـتورية، لكّنهـم دخلـوا فـي حالة 

صـدام واسـتقطاب مـع القـوى العلمانيـة األخـرى.
لـدى  النشـوة  مـن  حالـة  خلقـت  االنتصـارات  هـذه 
اإلخـوان فـي تلك الدول، وفتحت شـهّيتهم للسـلطة التي 
ُحرمـوا منهـا عبـر العقـود السـابقة، لكـّن تلـك اللحظـة 
لـم تسـتمّر طويـالً فـي مصـر )بعـد اإلطاحـة بمرسـي، 
المحـن  تجـاوزت  محنـة  إلـى  الجماعـة  تعّرضـت  إذ 
وتصنيفهـا  حظرهـا  وتـّم  لهـا،  المشـهودة  التاريخيـة 
عنيفـة  الهتـزازات  وتعّرضـت  إرهابيـة(،  كحركـة 
فـي تونـس )فاضّطـر حـزب النهضـة إلـى التضحيـة 
بالحكومـة وإبـداء قـدر كبيـر مـن المرونـة فـي صـوغ 
السـلفي  التيـار  مـع  االشـتباك  وإلـى  الجديـد  الدسـتور 
الجهـادي(، وألسـئلة متعـّددة فـي المغـرب العربـي )إذ 
تواجـه الحكومـة التـي يقودهـا حـزب العدالـة والتنميـة 
فـي  كبيـرة  ومصاعـب  عميقـة  اقتصاديـة  مشـكالت 

االنتخابيـة(. وعـوده  تحقيـق 
اإلسـالمية  التجـارب  إجمـال  نسـتطيع  ال  بالضـرورة 
الجديـدة فـي الحكـم فـي حزمـة واحـدة، ففيمـا خسـر 
»المحنـة  مربـع  إلـى  وعـادوا  الحكـم  اإلخـوان 
التاريخيـة«، فإنهـم مـا يزالـون فـي المغـرب وتونـس 
ينـاورون ويكافحـون مـن أجـل االسـتمرار والنجـاح، 
وإبـداء قـدر أكبـر مـن المرونـة مـع األلـوان السياسـية 
تبقـى  لإلخـوان  المصريـة  التجربـة  أّن  إالّ  األخـرى، 
فـي  بخاصـة  وتجلّياتهـا،  تأثيراتهـا  فـي  أهميـة  أكثـر 
المشـرق العربـي، لطبيعـة التأثيـر اإلقليمـي التاريخـي 
لمصـر مـن زاويـة، وللدور األبـوي والقيـادي للجماعة 
فـي مصـر ثانيـاً، وألّن تداعيـات ما حدث انعكسـت في 
المنطقـة عبـر إقـدام دول عربيـة أخـرى بعـد أحداث 3 
تمـوز )يوليـو( 2013 )إعـالن تدخـل الجيـش وعـزل 
مـن  مماثلـة  علـى خطـوات  مرسـي(  محمـد  الرئيـس 

ثالثـاً. حظـر الجماعـة واعتبارهـا إرهابيـة 

ُيِصـّر »اإلخـوان« فـي مصـر علـى تحميـل ما ُيسـّمى 
»الثـورة المضـادة« مسـؤولية إفشـالهم فـي الحكـم فـي 
الـذي  البيروقراطـي،  المركـز األمنـي-  مصـر، عبـر 
عمـل ضـّد الرئيـس المنتخـب محمـد مرسـي، وليـس 
هـذا  وربمـا  المحـدودة.  حكمـه  أشـهر  خـالل  معـه، 
النسـق مـن التبريـر يمّثـل جـزءاً مهّمـاً مـن الحقيقـة، 
لكـن الجـزء اآلخـر، الذي تسـكت عنه الجماعـة، يتمّثل 
تعليـل  النتائـج، حتـى  تلـك  فـي مسـؤوليتها هـي عـن 
الفشـل بـدور المركـز األمنـي - البيروقراطي يسـتبطن 
الموقـف  تقديـر  فـي سـوء  نفسـها  الجماعـة  مسـؤولية 
ومكاسـرة  األغلبيـات  لتحقيـق  ومسـارعتها  السياسـي 
القـوى العلمانيـة والهيمنـة علـى مقاليـد السـلطة، عبـر 
قانـون االنتخـاب، مـن دون إدراك خصوصية المرحلة 

فالخطـأ  وحساسـّيتها،  االنتقاليـة 
بمثابـة  التاريخيـة  اللحظـة  هـذه  فـي 
يجـرف  أن  ويمكـن  »خطايـا«، 
المسـار كامـالً إلـى اتجاهـات أخرى 
غيـر النظـام الديمقراطـي، وهـذا مـا 

فعـال20ً! حـدث 
رؤيـة  تطـّور  لـم  الجماعـة  ألّن 
التـي  والقيـم  للديمقراطيـة  عميقـة 
تتأّسـس عليهـا، وألنهـا وقفـت عنـد 
المذكـور،  النوايـا«  »إعـالن  حـدود 
فـي  الديمقراطيـة  اختزلـت  فإّنهـا 
وأصبحـت  االقتـراع«،  »صنـدوق 
بمثابـة  العددّيـة،  بالنسـبة  األغلبيـة، 
أّن  تـدرك  السياسـية، ولـم  الشـرعية 
بنجـاح  االنتقاليـة  المرحلـة  عبـور 
ذلـك  فـي  بمـا  الديمقراطيـة،  نحـو 
عمليـة بناء الدسـاتير، يتطلّب مسـاراً 
توافقيـاً عامـاً، بخاصـة فـي اإلجابـة 
بيـن  بالعالقـة  متعلّقـة  أسـئلة  عـن 
الديـن والدولـة، ومسـألة الديمقراطية 

والطائفيـة  والفكريـة  السياسـية  التعّدديـة  وضمانـات 
والدينيـة. فالديمقراطيـة ليسـت حكـم األغلبيـة فقـط، بل 
هـي، أيضـاً، حمايـة حقـوق األقليات وضمـان الحريات 
وهـذه  الفرديـة،  والحريـات  اإلنسـان  وحقـوق  العامـة 
اإلخـوان  جماعـة  فيهـا  تقـّدم  لـم  التـي  الجوانـب  هـي 
فـي مصـر رسـائل طْمأنـة شـبيهة، فانتقـل القلـق لـدى 
العلمانييـن واألقلّيـات المسـيحية من مجـّرد التخّوف من 

20 قارن ذلك بالمرجع السابق، ص ص170-168.

على قوى اإلسالم 
السياسي أن تتخّلى 
عملياً وضمنياً عن 

أهدافها األيديولوجية 
وحلمها التاريخي 

بإقامة الدولة 
اإلسالمية في 

مواجهة األنظمة 
العلمانية، وأن 

تحتفظ بصيغة ذات 
طابع ديني محافظ 
على غرار تجربة 
الحزب التركي 

واألحزاب المسيحية 
الديمقراطية في 

أوروبا

اإلسالم السياسي ومأزقه
في حقبة »الربيع العربي«
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التقرير العربي السابع
للتنمية الثقافية

مؤّسسة الفكــر العربـي

برنامـج الجماعـة السياسـي إلـى رهـاب مـن برنامجهـا 
االجتماعي، والخشـية في التخلّص من اسـتبداٍد سياسـي 

الدينـي! فـّخ االسـتبداد  فـي  للوقـوع 
لـم تقـّدم جماعـة اإلخـوان فـي مصـر رسـائل طْمأنـة، 
المسـيحية  واألقلّيـات  العلمانييـن  لـدى  القلـق  فانتقـل 
مـن مجـّرد التخـّوف مـن برنامـج الجماعـة السياسـي 
إلـى رهـاب مـن برنامجهـا االجتماعـي، والخشـية فـي 
التخلّص من اسـتبداٍد سياسـي للوقوع في فّخ االسـتبداد 

الدينـي!
للثـورات  األولـى  اللحظـة  ومنـذ  ذلـك،  نتيجـة  كانـت 
العربية، أن هذه الحركات اإلسـالمية التي تعلن القبول 
بالديمقراطيـة، وجـدت نفسـها في تناقضـات ومفارقات 
جوهريـة أبرُزهـا التناقـض مـا بيـن 
اإلحيائـي«،  »مشـروعها  جوهـر 
مفهـوم  مركزّيـة  علـى  يقـوم  الـذي 
التيـارات  مواجهـة  فـي  الهويـة 
العلمانيـة، وبيـن اسـتحقاقات قبولهـا 
السياسـية  والتعّدديـة  بالديمقراطيـة 
وتـداول السـلطة، ومـا يسـتدعيه ذلك 
مـن إعـادة هيَكلـة جوهرية فـي رؤية 
الحركـة ألبعـاد الهويـة ومتطلّباتهـا.
أخـرى  ومفارقـات  تناقضـات  ثّمـة 
المفارقـة  علـى  تأّسسـت  عديـدة 
أّن  مقّدمتهـا  فـي  السـابقة  الجوهريـة 
للسـلطة  اإلسـالمية  الحركـة  رؤيـة 
بعيـن  تأخـذ  لـم  السياسـي  والعمـل 
السياسـية  التعّدديـة  منطـق  االعتبـار 
فـي  الفشـل  واحتمـاالت  والفكريـة 
تحقيـق األهـداف؛ إذ بـدالً مـن ذلـك 
التاريخيـة  الحتميـة  عليهـا  هيمنـت 
يتناقـض  بمـا  واالنتصـار،  بالنجـاح 
النسـبية  علـى  تقـوم  التـي  الديمقراطيـة،  فلسـفة  مـع 
شـؤون  إدارة  فـي  النجـاح  وأّن  والصـواب،  والخطـأ 
لـة ومحتِرفـة، تخرج  الحكـم يتطلّـب نخبـة سياسـية مؤهَّ
مـن منطـق التنظيـم وحسـاباته إلـى أفق العمـل الوطني 
العـام، وهـذا مـا لـم يحـدث بطبيعـة الحـال، فـي مرحلة 
مـا بعـد الثـورة المصريـة، بـل علـى النقيـض مـن ذلك 
فيهـا  أدارت  التـي  بالعقليـة  محكومـة  الجماعـة  بقيـت 

الثـورات! قبـل  العربيـة،  األنظمـة  مـع  معركتهـا 
فـي  للجماعـة،  الرومانسـي  التاريخـي  الحلـم  تبـّدد 
شـأن قدرتهـا علـى إدارة الحكـم عبـر مـا تحملـه مـن 

أمـام  أوهاُمهـا  وتالشـت  متكامـل،  إسـالمي  مشـروع 
واقـع معّقـد يحتـاج إلى عمل دؤوب وجهـود متواصلة؛ 
ب قبـل هـذا وذاك، نخبـة سياسـية محّنكـة تـدرك  ويتطلَـّ
حجـم التحّديـات واألزمـات، وتبرمـج وعـود الجماعـة 
عبـر أولويـات فـي الحكـم وإدارة الشـأن العـام يمكـن 
مالحظتهـا واإلمسـاك بها من قبل الـرأي العام؛ وخالل 
ذلـك عقـد صفقـات سياسـية مـع أطـراف وقـوى أخرى 
تسـاعد الجماعـة علـى اجتيـاز »حقـل ألغـام« المرحلة 

االنتقاليـة!
فـي عقـود سـابقة، عندمـا كانـت الجماعـة فـي موقـع 
»مشـروعها  عـن  والدفـاع  والمعارضـة  المحنـة 
اإلسـالمي« كانـت أدواتهـا الفاعلـة تتمّثـل فـي القـدرة 
شـعار  وتوظيـف  العاطفيـة  والتعبئـة  التحشـيد  علـى 
الهويـة لمواجهـة التيـارات األخـرى، واالعتمـاد علـى 
بنـاء شـبكة خدماتية اجتماعية وخطـاب ديني يعّزز هذا 
الحضـور، عْبـَر اسـتثمار أخطاء األنظمـة والحكومات 
وفشـلها فـي تحقيـق المطالـب الشـعبية؛ لكـن الجماعـة 
وجـدت نفسـها بعـد »الربيـع العربـي«، فـي كلٍّ مـن 
مصـر والمغـرب وتونـس، فـي الموقع اآلخـر؛ أي أّنها 
هـي المطالبـة بترجمـة وعودهـا إلـى إنجـازات علـى 
وتقديـم  االقتصاديـة  التنميـة  وتحقيـق  الواقـع،  أرض 
البرامـج والخطـط والتعامـل مـع األزمـات االقتصاديـة 
واليوميـة ومواجهـة ماكنة إعالمية تنهش بها بقسـوة21.

تلـك مرحلـة لـم تكـن الجماعـة مسـتعّدة لهـا، ال عْبـر 
بأدواتهـا  وال  األيديولوجـي،  ببنائهـا  وال  خطابهـا، 
والحشـد  بالمسـيرات  المسـيرات  فواجهـت  الحركيـة، 
بالحشـد، وخسـرت فـي األشـهر األولـى مـن وصولهـا 
إلـى مؤّسسـات الحكم رصيداً شـعبياً، وطفـت خالفاتها 

بوضـوح. الداخليـة 
العلمانيـة  النخبـة  عـن  الجماعـة  تبحـث  أن  مـن  بـدالً 
المعتدلـة لعقـد الصفقـة التاريخية معهـا إلدارة المرحلة 
فقـد  والمغـرب،  تونـس  فـي  حـدث  كمـا  االنتقاليـة22، 
تحالفـت مع حزب النور السـلفي فـي مصر، الذي بلور 
خطابـه األيديولوجـي والسياسـي علـى مفهـوم »حمايـة 
الهويـة«، ولـم يلتـزم منـذ البدايـة بالقيـم الديمقراطيـة، 

جمـال  مصـر:  فـي  الحكـم  فـي  اإلخوانيـة  التجربـة  أخطـاء  حـول  21أنظـر 
نّصـار،  »المشـروع السياسـي لحـركات اإلسـالم السياسـي: عناصـره، قضايـاه، 
الوطـن  فـي  اإلسـالمية  »الحـركات  لمؤتمـر  قُّدمـت  عمـل  ورقـة  أطروحاتـه«، 
العربـي، التحّديـات واألفـاق« الـذي عقـده مركـز دراسـات الشـرق األوسـط فـي 

.2013-11-18  ،17 بتاريـخ  عّمـان، 

22 أنظـر حـول فكـرة الصفقـة التاريخيـة بيـن اإلسـالميين والعلمانييـن، محمـد 
التنويـر والثـورة، مرجـع سـابق، ص ص130-129. الحـّداد، 

المفارقة تكمن 
في أّن قدرة 

األحزاب والحركات 
اإلسالمية على 

استكمال التحّوالت 
واالنتقال إلى أحزاب 

برامجّية ملتزمة 
تماماً بالمنظومة 
الديمقراطية يعني 
عملياً تحّولها إلى 
أحزاب علمانية 

محافظة، كما هي 
حال حزب العدالة 
والتنمية التركي، 
وتلك مغامرة كبيرة
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وجـّر الجماعـَة، هـو وأطياٌف أخرى من التيار السـلفي 
معـه، إلـى حالـة مـن االسـتقطاب والتجـاذب والصـدام 
مـع القـوى العلمانية واألقلّية المسـيحية والفئـات النافذة 
والفّنانيـن  اإلعالمّييـن  مـن  المصـري  المجتمـع  فـي 
واألدبـاء، فخسـرت الجماعـة هـذا التيـار الواسـع، ولـم 
تكسـب فـي المقابـل حـزب النـور، الـذي تخلّـى عـن 

الجماعـة بمجـّرد أن أطـاح الجيـش بهـا!
تجّنبـا  قـد  والتنميـة  والعدالـة  النهضـة  حزبـا  كان  إذا 
»الفـخ« الذي وقع فيه أشـّقاؤهم مـن »إخوان« مصر، 
فـإّن التجربـة أمامهمـا مـا تـزال ممتـّدة ومفتوحـة علـى 
احتمـاالت واسـعة، وإن كانـت التجربتـان متباينتين في 
المعضلـة  أّن  إالّ  وتفاصيلهمـا،  مـن شـروطهما  كثيـر 
الكبـرى التـي تجمعهمـا، وُتمّثـل السـؤال المفتـاح فـي 
قـراءة مسـتقبل الحـركات اإلسـالمية السـلمية، تكمـن 
باالنتقـال مـن األحـزاب األيديولوجيـة التـي تتكـىء في 
خطابهـا علـى دعـوى الدفـاع عـن الهويـة اإلسـالمية 
برامجيـة  أحـزاب  إلـى  اإلسـالمية  الشـريعة  وتطبيـق 
وموضوعيـاً،  منطقيـاً  يعنـي،  وذلـك  الدسـم،  كاملـة 
التخلّـي عـن حلمهـا التاريخي بإقامة الدولة اإلسـالمية، 
والتنـازل عـن إحـدى أبرز مصادر قـّوة هذه الجماعات 
وحيوّيتهـا فـي العقـود السـابقة، وهي الشـعارات الدينية 
البّراقـة عبـر توظيـف العواطـف الدينيـة للمجتمعـات.

بذلـك ينتقـل »الحلـم اإلسـالمي« مـن مسـتوى متعـاٍل 
والحتميـة  العالـم  علـى  األسـتاذية  بمنطـق  محكـوم 
التاريخيـة واالسـتثنائية والتفـّوق إلـى مسـتوى واقعـي 
مسـكون بالمشـكالت اليوميـة، وتحّديـات مختلفـة مثـل 
فـي  القمامـة  ومشـكلة  المـرور  أزمـة  مـن  التخلّـص 
الشـوارع ورْفـع الحـّد األدنـى لألجور، وهي مشـكالت 
تسـتنزف األحـزاب واألنظمـة، وتتطلّـب نسـقاً مغايـراً 
ومختلفـاً عـن ذلك الـذي يسـّير الحركات اإلسـالمية23.

المفارقـة تكمن، هنـا، في أّن قدرة األحزاب والحركات 
إلـى  واالنتقـال  التحـّوالت  اسـتكمال  علـى  اإلسـالمية 
أحـزاب برامجية ملتزمة تمامـاً بالمنظومة الديمقراطية 
يعنـي عمليـاً تحّولهـا إلـى أحـزاب علمانيـة محافظـة، 
كمـا هـي حـال حـزب العدالـة والتنميـة التركـي، وهـي 
مغامـرة كبيـرة. إذ مـا تـزال قواعد هذه الحـركات غير 
جاهـزة تمامـاً لهـذه الخطـوة، ومـا تـزال الثقافـة الدينية 
األخـرى،  اإلسـالمية  األفـكار  تتقّبـل  المجتمعـات  فـي 
التـي تتمركـز حـول الهوية. ما يعني أّن هـذه الحركات 

23 أنظـر مقالـة سـعد الديـن إبراهيـم،« فـردوس اإلخـوان الموعـود فـي صندوق 
القمامـة«، صحيفـة المصـري اليـوم ) 11-9- 2012( .

قـد تخسـر جـزءاً كبيـراً مـن قاعدتهـا الشـعبية لصالـح 
القـوى اإلسـالمية األخـرى، وتصبـح رهينـة بنجاحهـا 
العملـي والواقعـي بـدالً مـن خطابهـا وشـعاراتها، وهو 
امتحـان أكثـر صعوبـة بكثير من التحـّدي الذي فرضته 

العقـود السـابقة، وهنـا يكمـن مـأزق هذه الحـركات.

3- التيار السلفي وأزمة الديمقراطية
إذا كانـت جماعـة اإلخـوان المسـلمين ومـا يـدور فـي 
فلكهـا األيديولوجـي والحركـي من جماعـات وأحزاب، 
وهـي التـي تمتلك خبرة طويلة من الممارسـة السياسـية 

وتعلـن القبـول باللعبـة الديمقراطيـة، 
الشـعبية  بالثـورات  تفاجـأت  قـد 
مـع  التكّيـف  فـي  معانـاة  ووجـدت 
المرحلـة الجديـدة واسـتحقاقاتها، فإّن 
حجـم »المفاجـأة«، بـل بعبـارٍة أدّق 
»الصدمـة« لـدى التيار السـلفي كان 

بالضـرورة. أكبـر 
ومع أّن السـلفيين ليسـوا علـى صعيٍد 
واحد سـواء فـي الموقف من األنظمة 
أم  الثـورات(  لحظـة  )قبـل  العربيـة 
أّن  إالّ  التغييـر،  مناهـج  فـي  حتـى 
يفّضـل  كان  السـلفي  الطيـف  أغلـب 
وال  السياسـية،  اللعبـة  عـن  االبتعـاد 
يعترف بالديمقراطيـة بوصفها نظاماً 
بـأّن  ويعلـن  للحكـم،  نهائيـاً  سياسـياً 
نظـام  بإقامـة  يتمثـل  النهائـي  هدفـه 
وأسـلمة  المعالـم،  واضـح  إسـالمي 
وال  والثقافيـة،  االجتماعيـة  الحيـاة 
السياسـية  التعّدديـة  بقبـول  يلتـزم 

والفكريـة والدينيـة واالعتـراف بهـا، ولـه مواقـف أكثر 
تحّفظاً وتشـّدداً تجاه الفّن والسـياحة واألدب من جماعة 

اإلخـوان.
ينقسـم السـلفيون، عمومـاً، إلـى خارطـة متشـّعبة مـن 
الثـورات  قبـل  يكونـوا  فلـم  والتيـارات،  االتجاهـات 
هيراركيـة،  تنظيمـات  أو  مؤّسسـية  أحزابـاً  العربيـة 
هـذه  لكـن ضمـن  المسـلمين،  اإلخـوان  جماعـة  مثـل 
الغابـة المتشـّعبة يمكـن التمييـز بيـن أربعـة اتجاهـات 
رئيسـة: األول هـو التقليدي، وتقـوم رؤيته للتغيير على 
مبـدأ التصفيـة والتربيـة، بمعنـى التركيـز علـى العمـل 
التعليمـي والدعـوي والتربـوي واالبتعـاد عـن الشـأن 
السياسـي، وعلـى يمينـه ما ُيسـّمى بالتيـار الجامي وهو 

في العمل السياسي 
ال بّد من أن تكون 

هنالك قواعد 
ثابتة يحترمها 

الجميع، إسالميون 
وعلمانيون، وتمّثل 

إطاراً ال يجوز 
الخروج عليه لضمان 
» العيش المشترك« 
واحترام التعّددية، 
فالديمقراطية لم 

تعد تعني اليوم حكم 
األكثرية بقدر ما 

أصبحت تهتّم بضمان 
حقوق األفراد

اإلسالم السياسي ومأزقه
في حقبة »الربيع العربي«
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باإلضافـة إلـى رفضه العمل السياسـي، فإّنه يتشـّدد في 
موقفه من األحزاب اإلسـالمية وحتى التيارات السـلفية 
األخـرى، ويرفـض مفهـوم التنظيـم والعمـل الحزبـي 
بنـد  تحـت  للحكومـات  تأييـده  ويعلـن  مطلقـاً،  رفضـاً 
طاعـة »أوليـاء األمور«، والثالث هـو التيار الحركي، 
الـذي ينقسـم بـدوره إلى اتجاهـات رئيسـة، لكّنه يختلف 
السياسـي  العمـل  بأهميـة  بإيمانـه  السـابق  التيـار  عـن 
المجـال،  والحركـي، ولـه تجـارب محـدودة فـي هـذا 
أمـا التيـار الرابـع واألخيـر فهـو التيار الجهـادي، الذي 
يتبّنـى أيديولوجيـا تقـوم على مفهـوم الحاكمية واإليمان 
بالعمـل المسـلّح وتكفيـر األنظمـة العربيـة والمواجهـة 

معهـا24.
لهـا فـي أغلـب  األلـوان السـلفية السـابقة تجـد امتـداداً 
لكـّن  متفاوتـة،  بدرجـات  اليـوم،  العربيـة  المجتمعـات 
النمـوذج المصـري هـو األكثـر أهميـة لدراسـة تأثيـر 
الثـورات العربيـة علـى هـذا التيـار، 
إذ وجـد نفسـه أمـام اسـتحقاق الثـورة 
لوجـه، وانقلـب علـى مواقفـه  وجهـاً 
السـابقة من العمل السياسـي والحزبي 
أبنـاؤه  فقـام  الديمقراطيـة،  واللعبـة 
متعـّددة،  سياسـية  أحـزاب  بتأسـيس 
أبرزهـا  كان  التيـار،  لهـذا  تنتمـي 
الدعـوة  يمّثـل  الـذي  النـور،  حـزب 
السـلفية فـي اإلسـكندرية، وقـد حصل 
علـى المرتبـة الثانيـة فـي االنتخابـات 
دوراً  ولعـب  المصريـة،  البرلمانيـة 
واضحـاً خالل المرحلـة التالية للثورة 
المصريـة، وسـوف نقـف عنـد معالـم 
لهـذا  تجربتـه بوصفـه ممّثـالً رئيسـاً 

االتجـاه.
لــم يكــن موقــف الدعــوة الســلفية فــي 
اإلســكندرية يختلــف عــن الطيــف 
العمــل  مــن  الواســع  السياســي 
السياســي والحزبــي، إذ كان يصــّر 
االبتعــاد  علــى  الحركــة  منّظــرو 
ــرة،  ــازالت كبي ــى تن ــؤّدي إل ــاً ي ــه منزلق ــه، بوصف عن
كالقبــول بالديمقراطيــة والدســاتير الوضعيــة، وهــي 
التــي تخالــف الشــريعة اإلســالمية. وتــرّددت الحركــة 

و«الربيـع  السـلفيون  رمـان،  أبـو  محمـد  السـلفية:  الخارطـة  حـول  24أنظـر 
العربـي«: سـؤال الديـن والديمقراطيـة فـي السياسـة العربية، ط1)بيـروت: مركز 

ص17-16. ص   ،)2013 العربيـة،  الوحـدة  دراسـات 

كثيــراً فــي تأييــد الثــورة الشــعبية، ففــي البدايــة وقفــت 
ضّدهــا، ثــم طــّورت موقفــاً متحّفظــاً، لكّنهــا مــع نجــاح 
الثــورة بإســقاط الرئيــس األســبق محمــد حســني مبارك 

ــا. ــا ونتائجه ــّي مخرجاته ــى تبن ــوراً إل ــارعت ف س
وجـد السـلفّيون، عمومـاً، وقـادة الدعـوة السـلفية فـي 
مفتـرق  علـى  أنفسـهم  خاصـة،  بصـورة  اإلسـكندرية 
طـرق غـداة الثـورة المصريـة، فإّمـا اإلصـرار علـى 
موقفهـم الرافـض للعمـل السياسـي والحزبـي، مـا يعني 
أّنهـم سـيقفون خـارج سـياق النظـام السياسـي الجديـد 
الـذي يتشـّكل، وإمـا تأسـيس أحـزاب سياسـية تعّبر عن 
هـذا التيـار في المشـهد السياسـي، وإما اجتراح أشـكال 
أخرى من التأثير السياسـي، من دون الدخول المباشـر 
إلـى العمـل السياسـي، فانتهـت النقاشـات الداخليـة إلـى 
تأسـيس حزب النور من قبل الدعوة السـلفية، وأحزاب 
تعكـس جماعـات  ذات طابـع سـلفي  أخـرى  إسـالمية 

سـلفية أخـرى25.
مـن  تعقيـداً  وأكثـر  حجمـاً  أكبـر  السـلفّيين  معضلـة 
اإلخـوان المسـلمين. فالمـوروث السـلفي عمومـاً قائـم 
علـى عـدم االعتـراف بالديمقراطيـة وإنـكار التعّدديـة 
الدينيـة والسياسـية وتحجيـم الحريـات العامـة والفرديـة 
وبالتأكيـد علـى محوريـة الهويـة اإلسـالمية ووجـوب 
تطبيـق الشـريعة اإلسـالمية، فكيـف يمكـن تكييـف هذه 
المفاهيـم األساسـية فـي خطـاب السـلفّيين مـع التوّجـه 
للمشـاركة السياسـية والحزبيـة، ما يعنـي، بالضرورة، 
تعديـل ذلـك الخطاب نحو إعالن القبـول بالديمقراطية؟
الثـورة المصريـة، مباشـرًة،  اسـتثمر السـلفيون غـداة 
التعديـالت  حـول  المطروحـة  والجـداالت  السـجاالت 
السياسـي عبـر عربـة  المشـهد  ليقتحمـوا  الدسـتورية، 
الجديـد،  المصـري  الدسـتور  فـي  الهويـة«  »حمايـة 
وأسـهموا بفعاليـة فـي الحشـد لتأييـد التعديـالت األولـى 
علـى الدسـتور فـي اسـتفتاء مـارس )آذار( 2011، ثـم 
فـي االسـتفتاء علـى دسـتور الرئيـس محمد مرسـي، ثم 
عـادوا ودفعـوا باتجـاه القبول بالدسـتور الجديد الحالي، 
أي مـا بعـد مرسـي، علـى الرغم مـن أّن النـّص الجديد 
تراجـع عـن جملـة مـن المـواد الدسـتورية التـي أصـّر 
عليهـا ممّثلـو حـزب النـور فـي اللجنـة التـي وضعـت 

الدسـتور السـابق.
علـى الرغـم مـن إعـالن حـزب النـور قبولـه باللعبـة 
النيابيـة  االنتخابـات  فـي  وانخراطـه  الديمقراطيـة 
وتفاعلـه مـع الحيـاة السياسـية، إالّ أّن رؤيتـه تصـل بنـا 

25المرجع نفسه، ص116-113.

معضلة السلفّيين 
أكبر حجماً وأكثر 
تعقيداً من معضلة 
اإلخوان المسلمين، 
فالموروث السلفي 
عموماً قائم على 
عدم االعتراف 
بالديمقراطية، 
وإنكار التعّددية 

الدينية والسياسية 
وتحجيم الحريات 
العامة والفردية؛ 
فكيف يستقيم ذلك 
مع إعالن »حزب 
النور« القبول 
بالديمقراطية؟
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إلـى مـا يمكـن أن نطلـق عليـه مصطلـح »الديمقراطية 
المقّيـدة«، التـي تتأّسـس علـى ثالثـة أضالع رئيسـة26:
الديمقراطيـة  مـن  الفلسـفي  الجانـب  بيـن  الفصـل  ـ 
الفلسـفة  ورفـض  اآلليـات  قبـول  بدعـوى  واآلليـات، 
الغربيـة  الثقافـة  عـن  تعبيـراً  بوصفهـا  الديمقراطيـة 
بصنـدوق  يقبلـون  فالسـلفيون  هـذا  وعلـى  الليبراليـة. 
االقتـراع كــ»أداة« للوصـول إلـى السـلطة وتداولهـا، 
يقبلـون  ال  لكّنهـم  والحزبيـة،  السياسـية  وبالتعّدديـة 
لنجـاح  كـ»شـرط«  العلمانيـة  أو  المدنيـة  بالدولـة 

الديمقراطيـة. الممارسـة 
»نظامـاً  بوصفهـا  بالديمقراطيـة  يقبلـون  السـلفيون  ـ 
انتقاليـاً« وليـس نهائيـاً، فهـم ال يتخلّـون عـن حلمهـم 
يفّضلـون  لكّنهـم  اإلسـالمية«،  الدولـة  بـ»إقامـة 
بـاب  مـن  الديكتاتـوري،  النظـام  علـى  الديمقراطيـة 

الضرريـن«. »أخـّف 
لنيـل  األكثريـة«  »حكـم  إلـى  السـلفيون  يسـتند  ـ 
المشـروعية فـي مشـروعهم نحـو »أسـلمة« المجتمـع 
المصـري، فالجمهـور، وفقـاً لهـذه الفرضيـة، هـو مـن 
أم  باإلسـالم  ُيحَكـم  أن  يريـد  إذا كان  يحـّدد خياراتـه، 
بغيـره، فهـو الحكـم بيـن القـوى واألحـزاب السياسـية، 
وقـد عّبـر عـن هـذه المعادلـة بوضـوح الشـيخ السـلفي 
محمـد حسـين يعقـوب عندما خاطـب العلمانييـن بالقول 

االقتـراع«. وبينكـم صناديـق  »بيننـا 
 تلـك الفرضيـات وما ينبني عليها من نتائج وخالصات 
دة عنوانهـا »الديمقراطيـة فـي  ترسـم لنـا قـراءة محـدَّ
بمعنـى  الديمقراطيـة«!  فـي  »الديـن  وليـس  الديـن«، 
أّن السـلفّيين يريـدون إدمـاج الديمقراطيـة فـي خطابهـم 
اإلسـالمي أو توظيـف آلياتهـا لتصبح جـزءاً من أدوات 
اإلسـالمية«  »الدولـة  السياسـي  مشـروعهم  تحقيـق 
اللعبـة  فـي  يندمجـوا  بـأن  العكـس،  وليـس  ووسـائله، 
الديمقراطيـة، ويصبحـوا جـزءاً منها، بمـا يقتضيه ذلك 
أو، علـى  الدينيـة  أفكارهـم وتصّوراتهـم  تطويـر  مـن 

األقـّل، لـدور الديـن فـي الحيـاة السياسـية.
يكمن مأزق السـلفيين في قبولهم بالديمقراطية بصعوبة 
الفصـل بيـن الفلسـفة واآلليات فـي الديمقراطية. فهنالك 
أسـس وقواعـد ومنظومـة متكاملـة تحكـم نجـاح عمـل 
اآلليـات، وهـذا ال يعنـي بالضـرورة أّن هـذه األسـس 
فهنالـك  عالميـاً.  تمامـاً  مسـتقّرة  أو  ثابتـة  أو  جامـدة 
اختالفـات وتباينـات بيـن الديمقراطيـات نفسـها، وحتى 
والدولـة  الديـن  بيـن  العالقـة  طبيعـة  توصيـف  فـي 

26 المرجع السابق نفسه، ص ص205-203.

والمجتمـع، إالّ إّنـه ال يمكـن انتـزاع اآلليـات لوحدهـا 
فهـذا  فقـط؛  الديمقراطيـة  مـن  أقبلـه  مـا  هـذا  بالقـول: 
يعيدنـا إلـى المربـع األول، ويؤّجج الصـراع بين القوى 
السياسـية والحزبيـة المتنافسـة على »كعكعة السـلطة« 
فـي العالـم العربـي، وتتقّوض مهّمة اللعبـة الديمقراطية 

وجدواهـا العمليـة.
ال بـّد أن تكـون هنالـك قواعـد ثابتـة يحترمهـا الجميـع، 
يجـوز  ال  إطـاراً  وتمّثـل  وعلمانيـون،  إسـالميون 
الخـروج عليـه، لضمـان »العيش المشـترك« واحترام 
وفقـاً  اليـوم،  تعنـي  تعـد  لـم  فالديمقراطيـة  التعّدديـة. 

األكثريـة،  لمارسـيل غوشـيه، حكـم 
مـع االعتـراف بأهميـة ذلـك الجانـب 
السياسـية،  المعادلـة  مـن  التمثيلـي 
بدرجـة  تهتـّم  أصبحـت  مـا  بقـدر 
رئيسـة بـ»ضمـان حقـوق األفراد«، 
إذ يوّضـح ذلـك قائـالً » بـدأ االهتمام 
حمايـة  بوسـائل  فشـيئاً  شـيئاً  يـزداد 
األقليـات أكثـر مـن االهتمام بوسـائل 
حكـم األكثريـة، وأبعـد مـن التفكيـر 
واألكثـر  مباشـرة  األكثـر  بالطـرق 
ثقـة بتحقيـق األهـداف التـي تضعهـا 
فـي  التفكيـر  ظهـر  العامـة،  اإلرادة 
الطـرق التـي ُتمـاَرس فيهـا الرقابـة 
علـى  حتـى  بـل  الشـرعية،  علـى 
لقـرارات  الدسـتورية  الشـرعية 

المشـّرع«27.
ثـم يصل غوشـيه إلـى النتيجة المهّمة 
مفهـوم  تطـّور  رصـد  فـي  التاليـة 
الديمقراطيـة » انتقلـت األولوّيـة إلى 

صـون الحريـات الشـخصية الخارجيـة إزاء السـلطة. 
مـا العمـل كـي يبقى الصـوت الفريد للمواطن مسـموعاً 
الخيـارات  عـن  بعيـداً  السياسـية  المعزوفـة  خـارج 
الجماعيـة؟ كيـف باإلمـكان المحافظة علـى تمايز الفرد 
الجانـب  تقـّدم  لقـد  لالختـزال؟  قابليتـه  عـدم  فـي ظـّل 
الجانـب  علـى  الليبراليـة  الديمقراطيـة  فـي  الليبرالـي 
الديمقراطـي- التمثيلـي فيهـا )وهـذا ال يقلّـل أبـداً مـن 
وجـود هـذا األخيـر فـي التطبيـق(. هذا صحيـح لدرجة 
أن معنـى الكلمـة قـد تغّيـر. بالنسـبة إلينـا يعـّد تحقيقـاً 

27 أنظـر: مارسـيل غوشـيه، الديـن فـي الديمقراطيـة: مسـار العلمنـة، ترجمـة 
وتقديـم شـفيق محسـن، مراجعـة بسـام بركة ) بيـروت: المنظمة العربيـة للترجمة، 

2007(، ص ص 92 - 93.

لم تأخذ رؤية الحركة 
اإلسالمية للسلطة 
والعمل السياسي 

بعين االعتبار منطق 
التعّددية السياسية 

والفكرية واحتماالت 
الفشل في تحقيق 

األهداف؛ إذ بدالً من 
ذلك هيمنت عليها 
الحتمية التاريخية 
بالنجاح واالنتصار 
بما يتناقض مع 

فلسفة الديمقراطية 
التي تقوم على 
النسبية والخطأ 

والصواب

اإلسالم السياسي ومأزقه
في حقبة »الربيع العربي«
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»للديمقراطيـة« كّل مـا يمكـن أن يسـاعد فـي التحذيـر 
مـن هـذا الدمج للفردانية في أحاديـة أو وحدانية اإلرادة 

المشـتركة«28. العامـة 
والحريـات  الفرديـة  الحقـوق  حمايـة  النتيجـة،  فـي 
مفهـوم  فـي  تـوازي  األفـراد  واسـتقاللية  الخاصـة 
صناديـق  ودور  األكثريـة  حكـم  أهميـة  الديمقراطيـة 
االقتـراع فـي تـداول السـلطة، وال يمكـن االنفـكاك عن 
ذلـك، فهـي جـزء ال يتجـّزأ مـن القبـول بالديمقراطيـة 

مخرجاتهـا. علـى  والموافقـة 

الخاتمة
يكمـن جوهـر مـأزق حـركات اإلسـالم السياسـي، التي 
اختـارت القبـول بالديمقراطيـة واللعبـة السياسـية، فـي 
حقبـة »الربيـع العربي«، فـي أن تلتزم بقبـول التعّددية 
السياسـية والدينيـة والثقافية وتداول السـلطة، وباحترام 
حقـوق اإلنسـان والحريـات العامـة وحريـات األفـراد 
وهـي قيـم تمّثـل ركائـز رئيسـة وأساسـية للديمقراطية.
يترتـب عـن هـذا االلتـزام، فـي الوقت نفسـه، أن تتخلّى 
وحلمهـا  األيديولوجيـة  أهدافهـا  عـن  وضمنّيـاً  عمليـاً 
مواجهـة  فـي  اإلسـالمية  الدولـة  بإقامـة  التاريخـي، 
األنظمـة العلمانيـة، وأن تحتفظ بصيغة ذات طابع ديني 
محافـظ، كمـا هـي الحـال فـي حـزب العدالـة والتنميـة 
التركـي أو تجربـة األحزاب المسـيحية الديمقراطية في 
أوروبـا، أي أّنهـا في نهاية المطـاف تخرج عن النطاق 
التقليدي لتعريف »اإلسـالم السياسـي«، وهو ما يطلق 
عليـه باحثـون ومراقبون »ما بعد اإلسـالم السياسـي«، 
فيتحـّول خطابهـا، فـي جوهـره، مـن التمحـور حـول 
الهويـة والصـدام مـع األنظمـة السـلطوية إلـى برامـج 
سياسـية واقتصاديـة، وتعيـد هيكلـة أهدافهـا وأحالمهـا 

لتّتسـق مـع التحـّوالت الجوهريـة الجديـدة.
بطبيعة الحال مثل هذه التحّوالت، إن حدثت، ستسـّجل 
معضلـة كبيـرة لهـذه الحـركات، إذ إّنهـا سـتتنازل عـن 
أحـد مصـادر قّوتهـا الشـعبية وهـو قدرتها على الحشـد 
والتعبئـة على أسـاس العاطفة الدينيـة المرتبطة بمفهوم 
الصـدام مـع الطـرف اآلخـر، وربمـا تخلـي المسـاحة 
التـي تحتلّهـا فـي المشـهد العـام لقـوى وحـركات تعلـن 
تمّسـكها بحلـم الدولـة اإلسـالمية وإقامـة الخالفـة، مثـل 
حـركات السـلفية الجهاديـة، التـي ما تـزال تعلن رفض 
الديمقراطيـة وتصـّر على تطبيق الشـريعة اإلسـالمية.

اإلسـالم السياسـي أمـام خياريـن: األول هـو أن يقطـع 
28 المرجع السابق نفسه، ص93.

المتبّقـي مـن الطريق نحو الديمقراطيـة والتعّددية وإعادة 
هيكلـة الشـعارات واألولويـات، وعندهـا سـيضّطر إلـى 
الجانـب  بيـن  الفصـل  فـي  موازيـة  خطـوات  المضـّي 
الدعـوي أو المدنـي من جهة والسياسـي من جهة أخرى، 
بالثـوب اإلسـالمي  ليتمّسـك  أدراجـه  يعـود  أن  والثانـي 
ومحـّددات دينيـة فـي قبولـه بالديمقراطيـة، وسـيعّزز من 
عالمات االسـتفهام والشـكوك في مدى التزامه باإلعالن 
الديمقراطـي، ويؤّكـد هواجـس التيـارات األخـرى منـه.

السـنوات  خـالل  القصيـرة  الخبـرة  إلـى  نظرنـا  إذا 
الثـالث الماضيـة مـن عمر الثـورات العربية سـنجد أّن 
هـذه الحـركات انقسـمت بيـن هـذه الخيـارات بدرجـات 
متباينـة. ففـي التجربـة المصريـة وقـع اإلخـوان في فّخ 
االسـتقطاب مع التيارات العلمانيـة وتغليب االعتبارات 
التنظيميـة علـى المشـتركات السياسـية، بينما في تونس 
قـّدم حـزب النهضة تنازالت كبيـرة للوصول إلى تفاهم 
مـع الشـركاء اآلخريـن، وتجّنـب المنزلـق المصـري، 
بينمـا فـي الحالـة المغربية يقفـز حزب العدالـة والتنمية 
عـن  الدعـوّي  بفصـل  الكامـل  بالتزامـه  أبعـد  مسـافة 
السياسـي وبقبولـه بالملكيـة الدسـتورية وبمبـدأ الصفقـة 
مـع الملـك، فيمـا ما يـزال إخـوان األردن عاجزين عن 
إحـداث فـارق فـي نمـط عالقتهـم بالنظـام الملكـي، مـا 
بيـن شـّد وجـذب، واسـتنزاف داخلـي في الصـراع بين 

التّياريـن المتشـّدد والبراغماتـي.
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لماذا تغّلب الطابع »الديني« 
على أحداث »الربيع العربي«؟

ملاذا تغّلب الطابع »الديني« 
على اأحداث »الربيع العربي«؟

د. عبد الإله بلقزيز

لـم تكن هذه حـاَل االنتفاضات والحـركات االجتماعية، 
العقـود  فـي  العربيـة،  البـالد  األعـّم مـن  المعظـم  فـي 
الثمانيـة الماضيـة من ميالد »الدولـة الوطنية« الحديثة 
فيهـا؛ فلقـد كان للقـوى غيـر اإلسـالمية الـدور الرئيـس 
إلـى  يحتـاج  لسـبٍب ال  تلـك،  االحتجـاج  فـي حـركات 
كبيـِر شـرٍح لبيانـه، وهـو أن إيديولوجياتهـا السياسـية 
ظلّـت، وإلـى حـدود نهايـة سـبعينيات القـرن الماضـي، 
السياسـي  المجاليـن  فـي  المهيِمنـة  اإليديولوجيـات 
والثقافـي العربـي، ناهيـك بأنهـا كانـت تسـيطر - فـي 
قسـم كبيـر مـن البـالد العربيـة - على األطـر التنظيمية 
ومهنيـة  عّماليـة  نقابـات  مـن  االجتماعيـة،  للحـركات 
وطالبيـة، ومـن منّظمـات شـعبية، وجمعيـات وروابـط 
أهليـة: اجتماعيـة وثقافيـة، ومنابر فكريـة وصحافية...
إلـخ. وهـذه جميُعهـا كانـت بمنزلـة بنيـات تحتّيـة لنفـوذ 
خطابها السياسـي، واألدوات المادية اإلجرائية لتحريك 
سـي )اإلضرابـات  طاقـة االحتجـاج االجتماعـي المؤسَّ

النقابيـة والمهنيـة(، والسياسـي العـاّم )مـن المظاهرات 
والمسـيرات حتـى االنتفاضـات(.

ومـع أن بدايـة المـّد التراجعـي للقـوى غيـر اإلسـالمية 
يعـود إلـى نهاية السـبعينيات، وتكّرسـت ظواهـره أثناء 
عقـد الثمانينيـات، إالّ أن هـذه القـوى ظلّـت قـادرة على 
اإلمسـاك ببعـض مفاتيـح الحركة االجتماعيـة، وأطرها 
المؤّسسـية، فـي البلـدان العربية التـي كان لها فيها نفوٌذ 
ملحـوظ فـي أوسـاط تلـك الحـركات ومؤّسسـاتها. وَمن 
يلقـي نظـراً اسـترجاعياً، أو اسـتذكارياً، علـى مجمـل 
العربـي،  الوطـن  فـي  االجتماعـي،  الحـراك  ظواهـر 
خـالل العقـود األخيرة، يْلحظ أن للقوى غير اإلسـالمية 

أثـراً عظيمـاً فيها: فكـراً، وشـعاراٍت، وقيـادًة وإدارة.
وال يتعلّـق األمـر فـي هـذا بمـا كان لقـوى اليسـار مـن 
قيـادة  فـي  دور  ومـن  النقابيـة،  الحـركات  فـي  نفـوذ 
معاركهـا االجتماعيـة وإضراباتهـا )مصـر، المغـرب، 
وإنمـا  األردن...(،  اليمـن،  السـودان،  لبنـان،  تونـس، 

مـن أظهـر الظواهـر التـي أفصحـت عنهـا الحـركات االحتجاجيـة التـي اندلعـت، فـي قسـٍم مـن البلـدان العربيـة، 
منـذ النصـف الثانـي مـن ديسـمبر )كانـون األول( 2010، وُعِرفـت - فـي االصطـالح الغربـي - باسـم »الربيـع 
العربـي«، غلبـة الطابـع »الدينـي« علـى قواهـا الرئيـس، وشـعاراتها السياسـية، وبرامـج تلـك القـوى لمرحلة 
مـا بعـد نجـاح »الثـورة« أو سـقوط النظـام. وهـي غلبـة تعّززت، بنسـبة أكبـر، بعدما انحسـرت الموجـة األولى 
لالنتفاضـات، فأسـفرت إمـا عـن مشـهٍد سياسـي احتّلتـه القـوى اإلسـالمية، كمـا فـي مصـر وتونـس، وإمـا عـن 
مـة واالقتتـال، كمـا فـي سـورية وليبيـا، وإمـا أيضـاً عن مشـهٍد مزيـٍج من »االسـتقرار«  مشـهد الفوضـى المعمَّ

والفوضـى، كمـا فـي اليمن.
فـي مقابـل هـذه الغلبـة الواضحـة للطابـع »الديني« على الحـركات االحتجاجية تلـك، وما َنَجم منهـا من حقائق، 
َبـَدِت القـوى المسـّماة علمانيـة، بروافدهـا الثالثـة )الليبراليـة والقومية واليسـارية(، ضعيفَة الشـكيمة، ضامرَة 
النفـوذ، وَبـَدْت شـعاراُتها المدنيـة والديمقراطيـة أْخَفـَت وأدنى في السـماع، وأقلَّ كثافًة ونفاذاً مـن نظيرتها عند 
اإلسـالمّيين، مثلمـا َبـَدت قـدرةُ العلمانّييـن على مخاطبة الوجدان العـاّم للجمهور وَمَطالِبِه أقـلَّ بكثيٍر، في ميزان 
ْعـف والوْهـن علـى الرغـم مـن أنهـم  النتائـج، مّمـا لـدى اآلخريـن. والمفارقـُة أنهـم ظهـروا بهـذا القـدر مـن الضَّ
كانـوا المبادريـن إلـى إشـعال فتائـل االنتفاضات، وقيادتها فـي المراحل األولى منها، قبل أن يمتطَي اإلسـالميون 

ـة األمـور، فـي فترات الحقة مـن تطّورها. صهوتهـا وُيْمِسـكوا أِزمَّ
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يّتصـل - أيضـاً - بـأدوار تلـك القـوى فـي انتفاضـات 
اجتماعيـة عـّدة، فـي غضـون السـبعة والثالثيـن عامـاً 
األخيـرة: انتفاضـة 18 - 19 ينايـر )1977( في مصر؛ 
و«انتفاضـة الخبـز« فـي تونـس )1978(؛ وانتفاضات 
ديسـمبر  )1984(، و14  وينايـر   ،)1981( يونيـو   20
ضـّد  السـودان  وانتفاضـة  المغـرب؛  فـي   )1990(
نظـام نميـري )1985(؛ وانتفاضـة معـان فـي األردن 
 )1987( األولـى  الفلسـطينية  واالنتفاضـة  )1989(؛ 
أكتوبـر  فـي  الجزائـر  وانتفاضـة  )2000(؛  والثانيـة 
الماضـي  القـرن  تسـعينيات  أن  غيـر  )1988(...إلـخ. 
رسـمت خّطـاً فاصـالً بيـن الـ»ماقبـل« والــ »مابعد«، 
جعبـة  فـي  يعـد  لـم  حينهـا  ومـن 
القـوى غيـر اإلسـالمية مـا تقّدمـه إالّ 
القليـل )فـي مجـال حقـوق اإلنسـان، 
اللحظـة  ضـت  تمخَّ فيمـا  بخاصـة(، 
السياسـية الجديـدة عـن صعـود التيار 
اإلسـالمي العـام صعـوداً كدنـا معـه 
أن ننسـى أن كائنات سياسـية أخرى، 
فـي ديارنـا العربيـة، كانـت موجـودة 
قبلـه لـوال أن ذّكرتنـا بهـا الحـركات 
فـي  الشـبابية  المدنيـة  االحتجاجيـة 

الهزيـع األخيـر مـن العـام 2010.
سـرعان ما أمسـكت القوى اإلسالمية 
التحـّوالت، ودخلـت معتـرك  بزمـام 
المنافسـات االنتخابيـة قويـَة الشـكيمة 
أن  أمكنهـا  بمـا  فظفـرت  والتمثيـل، 
ومقاعـد،  أصـوات  مـن  بـه  تظفـر 
ووجـدت لهـا َمـن يرعاها فـي اإلقليم 
وفـي العالـم ويمّكـن لهـا ُسـُبَل حكـم 
بعـِض هـذه الديـار. ثـم لـم تلبـث جماعـات »دينيـة« 
أخـرى، ال تؤمـن بالديمقراطيـة )ألن الديمقراطيـة، في 
نظرهـا، هـي كفـٌر(، أن تدّفقـت علـى السـاحة حاملـًة 
سـالحها، نـاذرًة نفَسـها لـِ»الجهـاد«، ولكن هـذه المّرة، 
»الجهـاد« فـي »دار اإلسـالم«، وفي دماء المسـلمين، 

وليـس الجهـاد فـي »دار الحـرب«.
»المعتدلـة«  اإلسـالمية،  القـوى  لهـذه  أمكـن  كيـف 
و»المتطّرفـة« و»الجهاديـة« أن تصعـد إلـى مسـرح 
مشـهداً  تحتـّل  وأن  القياسـية،  السـرعة  بهـذه  تاريخنـا 
سياسـياً كانت على هامشـه زمناً طويالً؟ وكيف نجحت 
فـي أن تسـتوعب الحـركات االحتجاجيـة واالنتفاضات 
ههـا  المدنيـة، التـي اندلعـت مـن خـارج رحابهـا، وُتوجِّ

وجهـَة خدمـِة مشـروعها السياسـي؟
ليسـت غايـة هذا النـّص التأريخ للحركات اإلسـالمية، 
وإنمـا غايُتـه أن َيفهـم ظاهـرة غْلبـة الطابـع »الديني« 
طريـق  مـن  العربـي«،  بـ»الربيـع  سـمِّي  مـا  علـى 
هـذه  أن  علـى  السياسـية.  ومقّدماتهـا  أحداثـه  تحليـل 
التاريـخ  معطيـات  بعـض  ـل  توسُّ تفـرض  المهّمـة 
المعاصـر لتلـك الحركات، ولخصومها من المنتسـبين 
إلـى القـوى السياسـية العلمانيـة أو غيـر اإلسـالمية. 
لذلـك سـنعمد إلـى محاولـة فهـم أسـباب هـذه الظاهـرة 
وجوههـا  فـي  والدافعـة،  سـة  المؤسِّ وعواملهـا 
االجتماعيـة والسياسـية والثقافيـة، مَتـَقــّصين سـياقات 
تطّورهـا، وأشـكال آثارهـا، وصـوالً إلـى صيرورتهـا 
السياسـي  المجـال  علـى  غالَّبـة  أو  غالبـًة  ظاهـرًة 
علـى  سـُنِطل  المسـعى،  ذلـك  فـي  ونحـن،  العربـي. 
سـّتِة عوامـل كان لهـا أبلـغ التأثيـر فـي صيـرورة تلك 
الغلبـة إلـى مـا أَْصَبَحْتـُه اليـوم، مـع التشـديد علـى أن 
هـذه العوامـل السـتة ليسـت كّل العوامـل، التـي يمكـن 
ـلُها لتفسـير الظاهـرة موضوع الـدرس، وإنما هي  توسُّ

الرئيـس. بعضهـا 

1 ـ االستبداد
مـن  الظلمـاء  الحقبـة  أن  فـي  لدينـا  شـّك  مـن  ليـس 
ـرت طويـالً فـي تاريخنـا العربـي  االسـتبداد، وقـد ُعمِّ
باهظـًة،  غرامـات  مجتمعاتنـا،  مـت  غرَّ المعاصـر، 
مسـتقبل  بنـاء  فُـرص  ومـن  شـعوبها  حريـات  مـن 
والكرامـة  الحريـة  فـي  لطموحاتهـا  مطاِبـٍق  سياسـي 
أنهـا  والديمقراطيـة والعدالـة االجتماعيـة. ومـن ذلـك 
ولـم  السياسـية، وأقحلْتهـا  الحيـاة  بكلكلهـا علـى  ألقـت 
ـًة لقيـاٍم أو كينونـة. ومـن نافلـة القـول  تتـرك فيهـا بقيَّ
إن اإلتيـان علـى البيئـة السياسـية بالتدميـر والَمْحـو ال 
وإنمـا  طبيعيـة،  اجتماعيـة  كفاعليـة  السياسـة،  ُينهـي 
التعبيرعـن  إلـى  ويدفعهـا  ومرسـاها،  ُمْجراهـا  ُيْفِسـد 
نفسـها فـي صـورة غيـر سياسـية وال مدنيـة، وُيدِخـل 
التدافُـع بيـن المصالـح - وهـو مـا يبـّرر السياسـة - فـي 
نفـٍق كالـٍح مـن المواجهـات َتْهبـط بمعّدل األمن والّسـلم 
ح بهما.  االجتماعيْيـن إلـى الـّدْرك األسـفل، إن لـم ُتطـوِّ
وذلـك، بالـذات، مـا أخذْتنـا إليه حقبـُة االسـتبداد المديدة 
تلـك قبـل أن تقـع الواقعة )»الربيع العربي«( فنكتشـف 
- متأخريـن - الثمـن الفـادح لذلـك االسـتبداد فـي حياتنـا 
االجتماعيـة والسياسـية والثقافية، وفـي توازنات القوى 

مع أن بداية المّد 
التراجعي للقوى غير 
اإلسالمية يعود إلى 
نهاية السبعينيات 
وتكّرست ظواهره 

أثناء عقد الثمانينيات، 
إالّ أن هذه القوى 
ظّلت قادرة على 
اإلمساك ببعض 
مفاتيح الحركة 

االجتماعية وأطرها 
المؤّسسية في البلدان 
العربية التي كان لها 

فيها نفوٌذ ملحوٌظ
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بيـن األطـراف الفاعلـة فـي المجتمـع.
فـي  تاريخيـة  إن لالسـتبداد جـذوراً  القـول  نافلـة  مـن 
تجربـة االجتمـاع السياسـي العربـي اإلسـالمي1، قبـل 
إلـى  مفعـوالً  امتـّدت  مواريثـه  وأن  الحديثـة،  الحقبـة 
الحقبـة هـذه، وكان لهـا األثـر الكبيـر فـي تشـكيل كيـان 
»الدولـة الوطنيـة« التـي قامـت فـي القـرن العشـرين. 
ولكـن هـذا االسـتبداد لـم يكـن قـدراً محتومـاً ال راّد له، 
ولـم يكـن َيْعُسـُر دْفُعـه؛ فلقـد أدركـه َمـن أدركُه-مبّكراً-

مـن المثّقفيـن التنويرّييـن )مـن ليبرالّييـن وإصالحّييـن( 
منـذ القـرن التاسـع عشـر، وقبـل قيـام الدولـة الحديثـة 
بنحـو مائـة عـام، وشـّنعوا عليـه فـي حينـه2، ورأوا فيه 
َمْهَلَكـًة للسـلطنة العثمانيـة وللممالـك العربيـة األخـرى 
الجيـل  َفَعـَل  وكذلـك  نفوذهـا.  تحـت  تكـن  لـم  التـي 
الليبرالـي الثانـي فـي مصـر والشـام3 - مطالـع القـرن 
العشـرين وفـي مـا بيـن الحربيـن - ورّدد أفـكاَره لفيـٌف 
مـن السياسـّيين. لكن سـوء الصدف سـاقت إلـى الوطن 
العربـي هندسـة كولونياليـة لِــ »الدولـة الوطنيـة« فيـه 
قضـت بصياغـة نظـاٍم سياسـّي مزيـج مـن »الحداثـة« 
االقتصاديـة والتقليـد السياسـي، هـو النظـام الـذي نشـأ 

آنـذاك واسـتمّر حتـى يـوم النـاس هـذا.
وسـواء تعلّـق األمـر بالبلـدان العربيـة التـي تقـوم فيهـا 
قامـت  التـي  بالبلـدان  أم  أو محافظـة،  أنظمـٌة معتدلـة 
فيهـا أنظمـة »تقّدميـة« - أتـت إلـى السـلطة بالثـورة أو 
باالنقـالب - فـإن تلـك الصيغـة التلفيقّيـة، بيـن الحداثـة 
الكيميـاء  تشـّكل  اسـتمّرت  العميـق،  والتقليـد  الشـكلية 
وإن  العربيـة،  البـالد  فـي  للسـلطة  الرئيـس  السياسـية 
تفاوَتـِت المقاديـر، ولـم تسـتطع شـعوب هـذه البـالد أن 
تظفـر بنمـوذٍج آخر للحكم ُيسـاوق نمـاذج الحكم القائمة 
فـي البلـدان اآلخـذة بخيـار التطـّور الديمقراطـي، ولـو 
أنهـا ظلّـت تكافـح - بصـور شـّتى - مـن أجـل تحقيـق 
مطالبهـا العادلـة فـي الحريـة والديمقراطيـة، منـذ قيـام 
تلـك الصيغـة مـن »الدولـة الوطنيـة« وحتـى اندالع ما 

ُعـِرف باسـم »الربيـع العربـي«.
ولّمـا كان االسـتبداد، اصطالحـاً، هـو االنفـراد بالحكم، 

1 Karl Witfogel, Le Despotisme oriental )Paris : Les 
Editions de Minuit, 1977( & Bertrand Badie, Les deux 
états : Pouvoir et société en terre de l’Islam )Paris : 
Fayard, 1986(.

2 عبـد اإللـه بلقزيـز، الدولـة فـي الفكـر اإلسـالمي المعاصـر )بيـروت: مركـز 
 .  .)2011 العربيـة،  الوحـدة  دراسـات 

3 عبـد اإللـه بلقزيـز، العـرب والحداثة - دراسـة في مقـاالت الحداثيين ) بيروت: 
مركز دراسـات الوحـدة العربية، 2007(. 

ومدافعـة  حصريـة،  حيـازة  الدولـة  سـلطة  وحيـازة 
المطالبيـن بالشـراكة فيهـا ودفعهـم عـن الطلـب، فلقـد 
البـالد  فـي  قـام  الـذي  السياسـي  النظـام  نـوُع  أفصـح 
عـن  االسـتعمارية،  الـدول  عـن  المسـتقلّة  العربيـة، 
أشـكال شـّتى مـن ذلـك االسـتبداد؛ إذ سـيطرت نخـٌب 
سياسـية ضّيقـة علـى السـلطة، وصمَّمت نظاماً سياسـياً 
علـى مقاسـها، ال مـكان فيـه لغيرهـا، نظـام ينعـدم فيـه 
وجـوٌد ألّي مجـاٍل سياسـي4، أو-فـي أحسـن األحـوال- 
فيـه  ُتْمَنـح  صـوري،  سياسـي«  »مجـال  فيـه  يقـوم 
ر فيـه االنتخابات، وُتْرَسـم فيه خطوٌط  الدسـاتير، وُتـَزوَّ

والمعارضـات  لألحـزاب  حمـٌر 
وفـي  المكتوبـة.  غيـر  والصحافـة 
 - السياسـُة  فيـه  تنعـدم  كهـذا  منـاخ 
كفاعليـة اجتماعيـة طبيعيـة - وتنعدُم 
السياسـُة  تميـل  ُتَسـّد،  أو  قنواُتهـا 
التعبيـر  إلـى   - اجتماعـي  -كتدافـع 
غيـر  أخـرى  بطريقـٍة  نفسـها  عـن 
غيـر  أخـرى  وبمفـردات  سياسـية، 
عليهـا  والغالـب  السياسـة،  مفـردات 
تميـل  أن   - العربيـة  حالتنـا  فـي   -
بمفـردات  نفسـها  عـن  التعبيـر  إلـى 
اإلسـالميَة  االحتجاجيـَة  إن  الديـن. 
المعاصرة ليسـت أكثر مـن وليٍد لهذا 
النظـام السياسـي الُمغلـق؛ فهـي تدفع 
إلـى التعويـض عـن غيـاب السياسـة 
باستثمار الرأسـمال الديني والتعبير، 
مـن خاللهـا، عـن مطالـب ال ُيْسـَمح 

سياسـياً. عنهـا  باإلفصـاح 
مـن  مضـى  مـا  فـي  السياسـي،  الصـراع  كان  ولّمـا 
بيـن النخـب الحاكمـة والمعارضـات  عقـود، صراعـاً 
اليسـارية والقوميـة علـى السـلطة، أو علـى الخيـارات 
الحاكمـة  النخـب  كانـت  ولّمـا  الحكـم؛  فـي  السياسـية 
العلمانّييـن،  مـع  صراعهـا  فـي  اإلسـالمّيين  ـلت  توسَّ
نـت لهم مادياً  وأوسـعت لهـم أبـواب النفـوذ والنفاذ، ومكَّ
وسياسـياً؛ ولمـا كانـِت المعركـة -غيـر المتكافئـة - بين 
ُحِسـمت،  قـد  العلمانيـة  والمعارضـات  السـلطة  نخـب 
منـذ مطالـع الثمانينيـات، لصالـح األولـى، فقـد وجـدت 
األخيـرة نفَسـها أمـام مـارٍد خارٍج مـن القمقـم، يتعّصى 
علـى االحتـواء واالسـتيعاب. وهـو خـرج مـن  أمـرهُ 

4 عبـد اإللـه بلقزيـز، السـلطة والمعارضـة- المجـال السياسـي العربـي المعاصـر 
) الـدار البيضـاء- بيـروت: المركـز الثقافـي العربـي، 2007(، ص ص 9 - 73.

لحظة صعود 
»اإلسالم الحزبي« 
ونزعته االحتجاجية 
هي عينها لحظة 
التجّول في البنى 

االجتماعية - 
االقتصادية نحو 
توليد ظاهرة 

التهميش المعّمم 
للقوى االجتماعية 
المنتجة، أو التي 

هي في حكم القوى 
القابلة لإلدماج في 

النظام اإلنتاجي

لماذا تغّلب الطابع »الديني« 
على أحداث »الربيع العربي«؟
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قمقمـه ليمـأل فراغاً سياسـياً أْحدثُه خـروج المعارضات 
االسـتبداد  بفعـل  السياسـي  المشـهد  مـن  الدينيـة  غيـر 

وِحْلفـه، غيـر المحسـوب، مـع خصومهـم.

2 ـ »عودة المقّدس« وانهيار التعليم
منذ سـقوط نظام الشـاه وقيام »الجمهورية اإلسـالمية« 
فـي إيـران )1979(، درَج الدارسـون الغربيـون علـى 
الحديـث عـن »عـودة المقـدَّس«، و»عـودة التقليـد«، 
و»عـودة الديـن«، وانبعـاث النْزعـات اإلحيائيـة مـن 
رقادهـا المديد...إلـخ. وكان الظّن، حينها، أّن ما حصل 
ٍل مفاجـئ، أتـى بالمؤّسسـة الدينية  فـي إيـران مـن تحـوُّ
إلـى السـلطة، ليـس حالـة موضعيـة 
هـي  وإنمـا  للتكـرار،  قابلـة  غيـر 
مقّدمـة ُمْرهصـة بنظائـَر فـي المحيط 
المقابـل،  فـي  والعربـي.  اإلسـالمي 
حـول   - الحديثـة  األفـكار  كانـت 
 - والفـّن  والثقافـة  والدولـة  المجتمـع 
تدخـل موجـة انحسـارها فـي امتـداد 
تراُجـع نفوذ قواهـا وتّياراتها الفكرية 
والثقافيـة، ونفـوذ تعبيراتها السياسـية 
)الحزبيـة والتنظيمية(، فيما تعاظمت 
مـن   - ومتفاوتـة   - مختلفـة  أشـكال 
التناغـم بين السـلطة السياسـية وقوى 
ال  متباينـة؛  ودواٍع  ألسـباٍب  التقليـد 
اسـتخدامها ضـّد  إلـى  بالحاجـة  تبـدأ 
والقوميـة  )اليسـارية  المعارضـات 
بمهادنتهـا  تنتهـي  وال  والليبراليـة(، 

للمواجهـة. وشـراء وّدهـا اجتنابـاً 
الغربّييـن- ومـن شـاطرهم  الدارسـين  تقديـر  يكـن  لـم 
التحليـل والتقديـر مـن الدارسـين العـرب - مخِطئـاً أو 
مبالِغـاً فـي التوّقعـات؛ فلقـد أثبتـت العقـود الثالثـة التـي 
تلـت حـدث »الثـورة« اإليرانيـة، أن الَمْلَمـح الرئيـس 
لتطـّور األوضـاع فـي البـالد العربيـة هو رجحـان كّفة 
قـوى التقليـد علـى قـوى التحديـث، وأن العامـل الدينـي 
أصبـح ينهـض بـأدواٍر مؤّثـرة فـي عالقـات االجتمـاع 
الدينـي  للرأسـمال  المسـتخدمة  القـوى  وأن  السياسـي، 
باتـت األعلـى صوتـاً، واألوسـع تمثيـالً، واألبلـغ تأثيراً 
ونفـوذاً فـي الجمهـور. والحـّق أن هـذا االنقـالب فـي 
التوازنـات والوجهـة، فـي األغلـب األعـّم مـن البـالد 
العربيـة، لـم يكـن نتيجـة موضوعيـة لمـا جـرى فـي 
إيـران، وإنمـا لـه عواملـه وأسـبابه الداخليـة التي هيأت 

لـه الشـروط وصنعْتهـا. وهـي عوامـل وأسـباب عـّدة 
سـنكتفي باإلشـارة إلـى ثالثـٍة منهـا قـد تكـون األهـّم:

تجـارب  بهـا  منيـت  التـي  العديـدة،  اإلخفاقـات  أّولهـا 
»الدولـة الوطنيـة« فـي البـالد العربيـة المعاصرة، في 
والتوزيـع  واالجتماعيـة،  االقتصاديـة  التنميـة  مياديـن 
للمناطـق،  المتـوازن  واإلنمـاء  للثـروات،  العـادل 
والحقـوق المدنيـة والسياسـية، والمواجهـة مـع العـدّو 
وهـي  إلـخ.  والقومـي...  الوطنـي  األمـن  وحمايـة 
إخفاقـات طالـت البلـدان التـي تقـوم فيهـا أنظمـُة حكـٍم 
التـي تحكمهـا  »تقّدميـة« مثلمـا طالـت نظيرتهـا مـن 
اإلسـالمية  الحـركات  كانـت  وكمـا  محافظـة.  أنظمـة 
وموجـات التقليـد ثمـرة لهـذا المسلسـل مـن اإلخفاقات، 
كانـت - فـي الوقـت عينـه - رّد فعـل عليـه؛ بخاصًة أن 
النخـب التـي أدارت سـلطة الدولـة فـي البـالد العربيـة، 
منذ نشـأة دولها أو حصولها على االسـتقالل السياسـي، 
تنتسـب - فـي أعّمهـا األغلب - إلى القـوى غير الدينية؛ 
إلـى القـوى الليبراليـة )بيـن الحربيـن( والُمَتَلْبرلـة )منذ 
واليسـارية،  والقوميـة  العشـرين(،  القـرن  سـبعينيات 
ن اعتقـاٌد لـدى مشـايخ الجماعـات اإلسـالمية  ولقـد تكـوَّ
مفـاده أن »اإلسـالم هـو الحـّل«5، وأن ما جـرى تعبير 

عـن إفـالس اإليديولوجيـات السياسـية العلمانيـة.
النظـام  فـي  حصـل  الـذي  المـرّوع  االنهيـار  وثانيهـا 
نتيجـة  األخيـرة،  عامـاً  الثالثيـن  خـالل  التعليمـي، 
والمناهـج  البرامـج  مسـتوى  فـي  المسـتمّر  التراجـع 
الدراسـية، وفـي مسـتوى تأهيـل المدّرسـين واألسـاتذة، 
وفـي مسـتوى نظـام المراقبـة البيداغوجيـة المسـتمّرة 
والتقييـم التربـوي. وقـد زاد من ضيق أفـق نظام التعليم 
التّمسـك األعمـى بالمناهـج التقليديـة فـي تدريـس مـواد 
العلـوم اإلسـالمية، القائمـة علـى الحفـظ واالسـتظهار 
واجتـرار المقـوالت القديمـة، األمـر الـذي ينجـم منـه 
َقْتـُل الحاّسـة النقديـة والتحليليـة، وتجهيُز وعـي المتعلّم 
بيقينيـات فقهيـة وكالميـة وكأنهـا يقينيـات دينيـة: مـن 
نصـوص الديـن ال مـن اجتهـادات البشـر! ولقـد أنجـب 
خـراب التعليـم أجيـاالً من أنصـاف المتعلّمين اليائسـين 
مـن العالـم، والحانقيـن عليـه، والجاهزيـن للسـقوط في 

حبائـل الشـعبوية االحتجاجيـة اإلسـالمية.
مْتـه السـلطة، فـي دول عربيـة عـّدة،  أّمـا ثالثهـا فمـا قدَّ
والدعويـة  اإلسـالمية  للجمعيـات  وتشـجيع  دعـٍم  مـن 
وللجماعـات الصوفية، منذ دّشـن الرئيس السـادات هذه 

ــائل حســن  ــن مصــادر إســالمية معاصــرة. أنظــر: رس ــدة م ــذه العقي ــل ه 5 تنه
ــف القرضــاوي. ــات يوس ــا، وكتاب البّن

لماذا التشديد على 
أخطاء القوى 

المدنّية، من قومية 
ويسارية وليبرالية 

ومستقّلة؟ ألن 
هذه القوى بكلّ 

بساطة كانت تمسك 
بزمام المبادرة 
منذ اللحظات 

األولى التي اندلعت 
فيها االنتفاضات 
والتظاهرات في 

تونس ومصر
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السياسـة، قبـل أربعيـن عامـاً، لتصفية نفـوذ الناصرّيين 
واليسـار فـي مصـر، قبـل أن يحـذَو حـذوهُ الكثيـرون 
مّمـن باتـوا اليوم يضيقـون ذرعاً بهذا الجيـش العرمرم 
الدولـة  نسـيج  فـي  المنتشـرة  »الدينيـة«  القـوى  مـن 
نـت هذه القوى من أسـباب االنتشـار  والمجتمـع! لقـد ُمكِّ
وقصيـرة  خاطئـة  سياسـية  حسـابات  نتيجـة  والنفـوذ 
النظـر. وهـو تمكيـن َتَرافـق مـع سياسـِة تضييـٍق شـديد 
على القوى المدنية، وتنظيماتها السياسـية، ومؤّسسـاتها 
الثقافيـة ومنابرهـا اإلعالميـة، إلى حدِّ تجفيـف الينابيع. 
وقـد تغـّذت منهـا )مـن سياسـة التضييـق( القـوى التـي 
تصـف نفسـها باإلسـالمية كي تبني لنفسـها موقعـاً نافذاً 

فـي االجتمـاع السياسـي.

3 ـ التهميش االجتماعي ورأسمال 
»المظلومّية«

المـدّوي  صعودهـا  الحزبيـة«  »اإلسـالميُة  صعـدِت 
فـي سـنوات الثمانينيـات بوصفهـا احتجاجيـًة سياسـية 
وأخـذت  سـابقة،  يسـارية  احتجاجيـًة  ورثـت  جديـدة 
عنهـا بعـض تقاليدهـا فـي العمـل السياسـي: النْزعـات 
المطالـب  والرفضويـة،  والتجييشـية  التحريضيـة 
...Maximaliste االسـتراتيجية، المواقـف القصوويـة

إلـخ. لكـن هـذه االحتجاجيـة أطلّت من خالل لغـة دينية 
تخاطـب وجدانـاً مؤمنـاً بفكـرة الخـالص )أو النجـاة(، 
ومجهَّـزاً بعقيـدة الوعـد اإللهـي الحـّق، ولكّنـه وجـدان 
ـأ للخـوض فـي أمـور الدنيـا إذا كان وراء ذلـك أمٌر  مهيَّ
مـن نـصٍّ أو تعليـٌم مـن أصـوِل الديـن. ولقـد كان علـى 
االحتجاجيـة اإلسـالمية أن تخلـع الشـرعية الدينية على 
آرائهـا السياسـية، فُتقّدمهـا للجمهـور وكأنهـا من صميم 
تعاليـم الديـن! وكان فـي ذلـك منتهـى الِحـذق والكفـاءة 
عندهـا فـي اسـتثمار الوجـدان الدينـي الجْمعي سياسـّيًا، 
فـي نظـر البعـض، بينمـا كان ذلـك منهـا - فـي نظـر 
وعـن  والريـاء،  النفـاق  عـن  تعبيـراً   - آخـر  بعـٍض 

استسـهال المتاجـرة بالديـن.
ومّمـا سـاعد هـذه االحتجاجيـة الحزبيـة اإلسـالمية فـي 
االجتماعيـة  البيئـات  إلـى  والنفـاذ  والتوّسـع  االنتشـار 
التهميـش  وتائـر  ازديـاد  اثنـان:  أمـران  الهامشـية، 
االجتماعـي فـي المجتمـع، وتحويـل مظلومّيتهـا )هـي( 
إلـى رأسـمال قابـل لالسـتثمار سياسـياً مـن أجـل تعظيم 

مكانتهـا فـي المجتمـع والحيـاة السياسـية.
صعـود  لحظـة  أن  إلـى  ُيشـار  األولـى  المسـألة  فـي 
»اإلسـالم الحزبـي«، ونزعته االحتجاجيـة، هي عيُنها 

االقتصاديـة  االجتماعيـة-  البنـى  فـي  التحـّول  لحظـة 
م للقـوى االجتماعية  نحـو توليـد ظاهرة التهميـش المعمَّ
المنتجـة، أو التـي هـي فـي حكم القـوى القابلـة لإلدماج 
الصناعـة  انهيـار  لحظـة  إنهـا  اإلنتاجـي.  النظـام  فـي 
وتبديـد قواهـا العاملـة التـي لَفَظْتهـا مؤّسسـات اإلنتاج؛ 
ولحظـة انهيـار الزراعـة وهجـرة المزارعيـن وصغار 
الفالحيـن وسـكان األريـاف إلـى المـدن، واالسـتيطان 

فـي الضواحي ولحظـة انهيار النظام 
التعليمـي وعجـز النظـام االقتصادي 
مـن  اآلالف  مئـات  اسـتيعاب  عـن 
عالـم  إلـى  بهـا  والقـذف  خّريجيـه، 
البطالة...إلـخ ! وبقـدر مـا ولَّدْت هذه 
نتائـج اجتماعيـة فـي غايـة  اللحظـة 
الِحْنـق  مـن  حـاالً  دْت  ولَـّ البـؤس، 
الهامشـي،  المجتمـع  بيئـات  ـت  عمَّ
الحرمـان،  وطـأة  تحـت  الـرازح 
وشـّكل ذلك ما يشـبه البيئة الجاهزة، 
مختلفـة  أشـكال  القابلة،السـتقبال  أو 
ومتفاوتة مـن الحركات االحتجاجية، 
والصيـرورة وقـوًدا لهـا. وفـي مثـل 
الحانقـة  الهامشـية  البيئـات  هـذه 
ة  عـدَّ إسـالمية  احتجاجـات  انتعشـت 

بـدًءا بـ»اإلخـوان المسـلمين« فـي مصـر، و»الجبهـة 
إلـى  وصـوالً  الجزائـر،  فـي  لإلنقـاذ«  اإلسـالمية 

العربيـة. البـالد  السـلفيات »الجهاديـة« فـي معظـم 
أما في المسـألة الثانية فكانت محنة التيارات اإلسـالمية 
مع السـلطات العربية )بعد انقضاء شـهر العسل بينهما( 
اعتقـاٍل،  مـن  وأتباُعهـا  محازبوهـا  لـه  ض  تعـرَّ ومـا 
وتنكيـل، ومحاكمـات وأحـكام، ومالحقـات...، مناسـبًة 
لتنميـة رأسـماٍل سياسـيٍّ لديها، عند جمهورها المباشـر 
والجمهـور االجتماعـي العام، هو رأسـمال المظلومية؛ 
فلقـد أصبحـت - ومنـذ ثالثيـن عامـاً - تحتكـر، أو تـكاد 
أن تحتكـر، رأسـمال الضحّية، صاحـب الحّق، وتحتكر 
حْمـالت  قـاوم  الـذي  الوحيـد  الفريـق  صـورة  معـه 
االسـتبداد )الطاغـوت فـي لغتهـا(، ودافع عـن الحرية، 
حيـن تخلّـى عـن المعركـة كثيـرون آثـروا الصمـت أو 
رأسـمال  أن  يخفـى  وليـس  القائمـة.  األنظمـة  محالفـة 
المظلوميـة - المسـتعار مـن التقاليـد التاريخيـة الشـيعية 
-جزيـل الفوائد في االسـتثمار السياسـي لـدى مجتمعات 
ترفـض الظلـم وتأبـاهُ ثقافُتهـا وقيُمهـا، مثـل المجتمعات 
العربيـة، لكنـه بـات أجـزل عائـداً بعـد أن بـدأت أنظمٌة 

أثبتت العقود الثالثة 
الفائتة أن الَمْلَمح 
الرئيس لتطّور 

األوضاع في البالد 
العربية هو رجحان 

كّفة قوى التقليد على 
قوى التحديث، وأن 
العامل الديني أصبح 
ينهض بأدواٍر مؤّثرة 
في عالقات االجتماع 

السياسي 

لماذا تغّلب الطابع »الديني« 
على أحداث »الربيع العربي«؟
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مسـتبّدة في التسـاقط في انتفاضـات »الربيع العربي«، 
ثـم مـا لبـث موسـم االقتراعات أن بـدأ لُيَخيَّـر الجمهوُر 
بيـن زيـٍد وعمـرو. ولمـا كان الجمهـور الناخـب فقيـراً 
إلـى ثقافـٍة سياسـية ُترِشـدهُ إلـى معرفـة أّي المتنافسـين 
يعّبـر عـن مصالحـه، اكتفـى بتحكيـم المعيـار األخالقي 
الـذي لديـه، فاختـار المظلـوم، أو من 
م نفسـه بوصفـه كذلـك، ُمْنَتِصًفا له  قـدَّ

ضـدَّ َتحيُّـٍف َحـاَق بـه فـي الماضي.
وما كان يمكن االحتجاجيَة اإلسـالميَة 
التهميـش  عاملـْي  اسـتثمار  ُتْتِقـن  أن 
ـا  حّظً إصابتهـا  لـوال  والمظلوميـة، 
مـن النجـاح كبيـراً فـي إنتـاج خطـاب 
شـعبوّي Populiste نافـِذ األثـر فـي 
الجمهـور المخاَطـب بـه. وإذا كانـت 
مالزمـًة  ظاهـرًة  بعاّمـة،  الشـعبوية 
ِة  للعمـل السياسـي الَحَركـي ومـن عـدَّ
االشـتغال فيـه، ولّمـا كان حـزٌب أو 
والنَِّحـل  الملـل  )مـن  تنظيـم سياسـّي 
كافة( ال َيْعرى منها: »دينّيًا« كان أو 
علمانًيـا، يمينّيًـا أو يسـارًيا، معتدالً أو 
متطّرفـاً...، فإن الشـعبوية اإلسـالمية 
جميعـاً  الشـعبويات  علـى  زادت 
تركيـب  فـي  جديـد  عامـٍل  بإدخـال 
بّطاريتهـا السياسـية هـو العامـل الدينـي. وهكـذا لـم تعد 
تكتفي، شـأن باقي الشـعبويات، بمخاطبة حال الحرمان 
االجتماعـي وآثارهـا العميقـة فـي النفـوس، ومخاطبـة 
الوجـدان الحانـق الناقـم علـى أوضـاع البـؤس فحسـب، 
ضـًة  محرِّ للظاهـرة  دينـي  بتعليـل  ذلـك  أْتَبَعـْت  وإنمـا 

المخاطبيـن علـى القيـام بتغييـر الُمْنَكـر.

4 ـ الخبرة التنظيمية والتعبوية
وّفـرِت الحـركات اإلسـالميُة لنفسـها األطـر التنظيميـة 
السياسـي، مسـتفيدًة مـن  للعمـل  المناسـبة  والمؤّسسـية 
الدينيـة  البيئـات  توّفرهـا  التـي  التواُصـل  إمكانيـات 
الجْمعية )المسـاجد والجوامع والحسينّيات وُدور القرآن 
والزوايـا الصوفيـة...(، ومـن خبـرٍة عريقة فـي التنظيم 
السـرّي تعـود إلـى عقـوٍد مـن الزمـن، ومسـتفيدًة -قطعاً 
- مـن أخطائهـا فـي الماضـي، ومـن أخطـاء الحـركات 
القوميـة واليسـارية فـي مجـال التنظيـم والتعبئـة. ولقـد 
يكون مّما سـاعدها على النجاح في التنظيم الجماهيري 
والسياسـي خبرُتهـا المكَتسـَبة في العمل الدعـوي، الذي 

جّرَبْتـه فـي مراحـل مختلفـة من تاريخهـا، وبخاصة في 
مراحل النشـأة والتأسـيس، وُيْسـُر التواُصل مع جمهوٍر 
القيـم  مـن  بعضـاً  أو  عيَنهـا،  الدينيـة  الثقافـَة  يقاسـمها 
الدينيـة، ويشـترك معهـا فـي موقـف االحتجـاج - بلغـٍة 
دينيـة -علـى األوضـاع االجتماعيـة والسياسـية القائمة؛ 
وهـو الجمهـور الـذي لقيـت أفكاُرهـا ومواقفُهـا صـدًى 
فـي بيئاتـه واسـتقبلها االسـتقبال الَحَسـن، وانخرط قسـٌم 
منـه فـي مؤّسسـاتها الدعويـة والسياسـية واالجتماعيـة، 
وكان قاعـدًة انتخابيـًة عريضـًة لهـا - أو لبعضها - حين 
الرسـمية،  السياسـية  المؤّسسـات  فـي  للعمـل  جنحـت 

وشـاركت فـي االنتخابـات.
وإذا كانـت تجربُتهـا الطويلـة فـي العمـل السـرّي قـد 
الظـروف  فـي  التنظيـم،  فـي  غنيـًة  خبـرًة  أكسـَبْتها 
حْمـالت  مواجهـة  فـي  ِمْنَعـًة  وأكسـبْتها  الصعبـة، 
ب علـى حـاالت  نتهـا مـن التغلُـّ التصفيـة األمنيـة، ومكَّ
الفـراغ القيـادي، التـي تصـاب بها-عـادًة- التنظيمـات 
فهـي  األمنـي...،  العقـاب  يطالهـا  التـي  المكشـوفة 
أمـاٍن  بشـبكِة  عيِنـه-  الوقـت  فـي   - نفسـها  أحاطـت 
اجتماعـي وّفْـرت لهـا مـا يشـبه الحاضنـة االجتماعيـة، 
والذخيرة )البشـرية( للمشـروع السياسـي. شبكة األمان 
التـي نعنـي كنايـة عن ذلك الكـّم الهائل مـن المجتمعات 
والمؤّسسـات األهليـة التـي أقامتهـا حـركات »اإلسـالم 
الحزبـي« منـذ عقـود: جمعيـات دعوة، مـدارس دينية، 
جمعيـات خيريـة )للبّر واإلحسـان(، مؤّسسـات تجارية 
مستشـفيات6،...إلخ.  إسـالمية،  بنـوك  واسـتثمارية، 
لقـد وّفـرت لهـا هـذه المؤّسسـات الجمهـوَر المحـازب، 
الماليـة،  والمـوارد  واالجتماعيـة،  السياسـية  واألطـر 
أي جميـع مسـتلزمات العمـل السياسـي التـي ال يكـون 
هـذا، وال يسـتمّر ويسـتقيم لـه أمـٌر، مـن دونهـا. ولقـد 
أثبتـت التجريـة أن هـذه الشـبكة مـن المؤّسسـات- التـي 
ضمنـت لإلسـالميين التواصـل مـع الناس-كشـفت عـن 
المقـدار الهائـل مـن منفعتهـا فـي الظـروف االسـتثنائية 
والصعبـة التـي كان علـى »اإلسـالم الحزبـي« أن يمّر 
بهـا أحيانـاً؛ فـكان حصـار التنظيـم السياسـي ُيَفّك،علـى 
نحٍو غيِر مباشـر، من طريق اشـتغال تلك المؤّسسـات: 

ٌل قانونيـاً. ومعظُمهـا مسـجَّ
ولقـد يكـون َمْوطـُن القـّوة فـي تجربـة قـوى »اإلسـالم 
تنميـة  فـي  المسـاعد  الكبيـر  والعامـل  الحزبـي«، 

6 أنظـر تشـخيصاً لهـذه المؤّسسـات ووظائفهـا لـدى حـزب إسـالمي مثـل »حزب 
هللا« اللبنانـي فـي: وّضـاح شـرارة، دولـة حـزب هللا - لبنـان مجتمًعـا إسـالمياً 

)بيـروت: دار النهـار، 1998(.

غير مفهوم أن 
يصيب القوى 

الليبرالية العربية 
ما أصاب قوى 

اليسار )االشتراكي 
والقومي(؛ فهي 
ن كان ُيْفَترض  ممَّ
أن تستفيد من 
كبوة اليسارّيين 
والقومّيين فتعيد 
تجديد خطابها 

متفاعلًة مع ازدهار 
فكرة حقوق اإلنسان 
وازدهار جمعّياتها 
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شـعبيتها وقاعدتهـا الحزبيـة، ممثَّـالً فـي عملهـا طويـِل 
األمـد علـى جبهـة المؤّسسـات األهليـة، وبخاصـة فـي 
نشـاطها الخيـري الـذي قامـت بـه علـى صعيـد األفراد 
ومحاميـن...(،  وصيادلـة،  وأطبـاء،  مدّرسـين،  )مـن 
أو علـى صعيـد المؤّسسـات التضامنيـة الكافلـة لبعـض 
احتياجـات الفقـراء مـن تلك التي أّسسـْتها لغرض تنمية 
صورتهـا فـي األوسـاط الشـعبية. ولـم يكـن مسـتغَرًبا، 
فـي هـذا اإلطـار، أن تسـتطيع هـذه القـوى اسـتقطاب 
جمهـور عريـض مـن المتبّطليـن والهامشـّيين، الذيـن 
سـحقهم نمـوذج التنميـة المطّبـق في األعـّم األغلب من 
البـالد العربيـة، وأن يجـد هـؤالء مكاَنهم في مؤّسسـات 
»اإلسـالم الحزبي«، بل أن يصبح عدٌد وفيٌر منهم في 
جملـة »ُجند« الحـركات اإلسـالمية وأحزمتها األمنية، 
علـى مـا الحظنـاه فـي تجربـة »الربيـع العربـي«: فـي 
حقبتْيـه المدنيـة والمسـلّحة! لقـد كانـت هذه المؤّسسـات 
األهليـة، الخيريـة والتضامنيـة، اسـتثماراً طويـَل األمـد 
في شـعبية الحركات اإلسـالمية ورصيدهـا االجتماعي 

والسياسـي.
علـى أنـه ال ينبغـي أن يفوتنا، في معرض بيان أسـباب 
انتشـارها،  وسـعة  اإلسـالمية  الحـركات  نفـوذ  قـّوة 
عليـه  الحصـول  الحـركات  لهـذه  أمكـن  بمـا  التذكيـر 
مـن دعـٍم سياسـي ومالـي عالمـي، أتـاح لهـا إمكانيـة 
االسـتفادة مـن مـوارَد غيـر محلّيـة فـي غايـة األهّميـة.

ال يمكـن، مثـالً، أن ُنغِفـل - فـي هـذا اإلطـار الشـبكات 
اإلسـالمية،  للحـركات  الدوليـة  التنظيميـة   / السياسـية 
علـى شـاكلة التنظيـم الدولـي لِـ»اإلخـوان المسـلمين« 
العالمـي«  »االتحـاد  مثـل  »الفقهيـة«،  وواجهاتـه 
لعلمـاء المسـلمين، ومـا كان لهـا مـن دور فـي التنسـيق 
توجيـه  وفـي  اإلسـالمية،  الحزبيـة  الجماعـات  بيـن 
مؤّسسـاتها، وجْمـع التبّرعـات والمـوارد لهـا. وبالمثـل 
ليـس َيَسـع الـدارس أن ُيْغفـل األثر الكبيـر للدعم المالي 
الجماعـات مـن دول عربيـة، علـى  تلّقتـه هـذه  الـذي 
شـاكلة دعـم قطـر لجماعـة »اإلخوان المسـلمين« )قبل 
»الربيـع العربـي« وأثنـاءه وبعـده( وتكرسـيها برامـج 
قنـاة »الجزيـرة« لمصلحة الجماعة - وللدعم السياسـي 
واللوجيسـتي الـذي وّفرْتـه تركيـا »العدالـة والتنميـة« 
لجماعـة »اإلخـوان«، إلـى درجـة أن الدولتيـن المومـأ 
إليهمـا برمَجَتـا موجتهمـا السياسـية فـي المنطقـة علـى 
موقـع اإلرسـال اإلخواني، ولـم َتْلحظا التبعـات الكبيرة 
لذلـك االصطفـاف وراء »اإلخـوان« علـى عالقتهمـا 

بـدول الجـوار العربيـة.

5 ـ اضمحالل نفوذ اليسار والقوى المدنية
تزامنـْت حالـة صعـود التيـارات »الدينيـة«، الحزبيـة 
والدعويـة والصوفيـة، مع حـال االنحسـار والَجْزر في 
مسـيرة القـوى المدنيـة المعارضـة، القومية واليسـارية 
مـن  الداللـة  شـديدة  اقتـراٍن  لحظـِة  فـي  والليبراليـة، 
ذلـك  بـدأت مالمـح  والسياسـية.  التاريخيـة  الوجهتيـن 
تتضـح، علـى نحـٍو من الجالء والتبّيـن، في مطالع عقد 
الثمانينيـات مـن القـرن العشـرين، وكانـت إرهاصـات 
ذلـك قـد أفصحـت عـن نفسـها قبـل ذلـك بسـنوات. إنها 
عيُنهـا اللحظـة التـي أنضج فيها االسـتبداُد حالـَة الفراغ 
السياسـي، وانتهـى إلـى إنتاجها؛ واللحظـة التي أثمرت 
وكانـت   ، ثمارهـا  »الدينيـة«  للقـوى  محالفُتـه  فيهـا 
فيهـا أزمـُة »الدولـة الوطنيـة« قـد أفصحـت عـن حـاِل 
اإلخفـاق المجتمعـي الذريـع ، فيمـا كان النظام التعليمي 
قـد َشـَرَع فـي مسلسـٍل انحـداري أوصلـه، اليـوم، إلـى 

الهاوية.
ميـالد  تاريـخ  يكـون  لكـي  إًذا،  األسـباب،  اجتمعـت 
»اإلسـالم الحزبـي« هو عيُنه تاريخ دخول اليسـار في 

موجـِة مرٍض سـريري مديد اشـتّدت 
»المعسـكر  انهيـار  بعـد  وطأُتـه 
االتحـاد  وانفـراط  االشـتراكي« 
قـوى  حـظ  سـوء  ومـن  السـوفييتي. 
اليسـار والقـوى المدنيـة أنهـا ظلّـت 
منغلقـة علـى يقينّياتهـا اإليديولوجيـة 
والسياسـية السـابقة، حتـى فـي عـّز 
أزمتهـا وتضـاؤل حجمهـا في سـاحة 
السياسـة والتمثيـل، أي حتـى حينمـا 
كانـت تدعوهـا ظـروف اإلخفاق إلى 
النظـر  وإعـادة  تجربتهـا،  مراجعـة 
فـي الكثيـر مّمـا درجـْت عليـه، فـي 
وخيـارات  أفـكار  مـن  مضـى،  مـا 
الواقـع  مـن  َيقُـم  لـم  وسياسـات 
أو  دليـٌل علـى صّحتهـا  االجتماعـي 
علـى وجاهة األخـذ بها. وليس معنى 
الفكريـة-  المراجعـة  تلـك  أن  ذلـك 

السياسـة كانـت سـتكون، في مـا لو حدثـت، دواًء ناجعاً 
ألزمـة تلـك القـوى ُيخرُجهـا مّمـا هـي فيه، ويعيـد إليها 
عنفوانهـا الـذي كان قْبـالً، لكنهـا- قطعاً-كانـت سـتؤّدي 
وظيفـة إحيـاء بعـض البقايا القابلة فيهـا لإلحياء، وربما 
َتُضـخُّ فـي جسـمها المتهالـك بعـَض حيويـٍة تسـمح لهـا 
اإلسـالمية  السياسـية  الكيانـات  مـع  الّنـدّي  بالتنافـس 

انساقت القوى 
القومية واليسارية 

إلى الدعوة 
»اإلخوانية« الخفّية 
النتخاب »جمعية 
تأسيسية« وترك 
األخوان محازبيهم 

يرفعون المطلب نيابة 
عنهم وانساق الجميع 
إلى صدام سياسي مع 
الجيش وُرفع شعار 
إخواني المصدر 

والغاية: »يسقط.. 
يسقط حكم العسكر«

لماذا تغّلب الطابع »الديني« 
على أحداث »الربيع العربي«؟
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والزاحفـة. الصاعـدة 
ولعـّل أكثـر مـا كان يفـرض نفسـه، للمراجعـة وإعـادة 
النظـر، علـى تلـك القـوى مسـائَل ثـالث: مفهـوم العمل 
فـي  االجتماعيـة  المسـألة  مكانـة  وتجربتـه،  السياسـي 

العمـل السياسـي، ثـم الموقـف مـن الديـن:
السياسـي  العمـل  كان  الزمـن  مـن  طويـل  رْدح  بعـد 
الوعـي«، وكان مربـط فرسـه  لِــ »نشـر  فيـه رديًفـا 
كسـب األتبـاع وتنميـة الحـزب أو التنظيـم بالمنتسـبين 
الدعايـة  وسـائل  عبـر  مخاطبتهـم  خـالل  مـن  إليـه، 
كان  الحزبـي(،  )الصحيفة،المجلة،المنشـور  النخبويـة 
النظـر  تعيـد  أن  المدنيـة  والقـوى  اليسـار  قـوى  علـى 
هـل  واألدوات:  هـذا  مفهومهـا  فـي 
واكتسـاب  الوعـي«  »نشـر  كان 
بهـم  الصفـوف  وتعظيـم  المحازبيـن 
أولئـك  ُهـم  وَمـن  المطلـوب؟  كلَّ 
الذيـن يتوّجـه إليهـم الخطـاب؛ عامـة 
وَمـن  المتعلّمـة؟  النخـب  أِم  النـاس 
ِمـن تلـك النخـب المتعلّمـة يخاطبهـا 
العمـل السياسـي؛ المتعلمـون إجمـاالً 
لـم  »الحداثيـون«؟  المتعلمـون  أم 
ُتطـرح هـذه األسـئلة حيـن كان ينبغي 
أن ُتْطـَرح، فكانـت النتيجـة أن القوى 
المدنيـة َصَحـْت علـى وهـٍن أصـاب 
سياسـَتها بعـد تراجـع الفكـرة الحديثة 

والتعليـم.  المجتمـع  فـي  وقواهـا 
وفيمـا كان علـى هـذه القـوى - ثانياً - 
أن تنتبـه إلـى أن جوهـر السياسـة هو 
المسـألة االجتماعيـة - واليسـار منهـا 
كان يعتقـد ذلـك فـي مـا مضـى - َمالـْت إلـى حسـبان 
المسـألة الديمقراطيـة هـي ذلـك الجوهـر، مـع اختزالها 
إلـى انتخابات واقتراع وحصص في السـلطة، وتجاُهٍل 
تـام لشـروطها االجتماعيـة والثقافيـة )مـا سـيتبيَّن أمُره 
بعـد مـا سـّمي بـ»الربيـع العربـي«(، وكانـت النتيجـة 
منفـردًة،  تنشـغل،  »الدينيـة«  القـوى  تركـت  أنهـا 
مشـاعر  النـاس  فـي  وتخاطـب  االجتماعيـة  بالمسـألة 
الغبـن والحرمـان، بـل وتدخـل معتـرك المشـاركة فـي 
مـن خـالل مشـروعات  التهميـش عنهـم  بعـض  رفـع 
تعظيـم  فـي  مفعـول  ذات  ولكـن  متواضعـة،  ِخدميـة 
الوقـت  فـي  اليسـار،  يراجـع  لـم  التمثيليـة.  صورتهـا 
المناسـب، انزياحه البرنامجي عن المسـألة االجتماعية 
لفائـدة »المسـألة الديمقراطيـة«، ولـم ينتبه إلى تسـّرب 

التأثيـر الليبرالـي إليـه فـي هـذه المسـألة، بمقـدار مـا لم 
ينتبـه إلـى أن سـجنه بيـن أسـوار الطبقـة الوسـطى كان 

يحكـم عليـه بالفنـاء.
أمـا مـا َخـصَّ موقفـه مـن الديـن - وهـو عيُنـه موقـف 
الليبرالييـن مـع اختـالف فـي التفاصيـل ـ فـكان أكثـر 
مـا احتـاج عنـده إلـى مراجعـٍة وإعـادِة نظـر. ولـم يكن 
ذلك بسـبب كونه َجاَهر بمواقف حّساسـة تجاه مشـاعر 
اإلسـالميين  مـن  خصوُمـه  عـي  يدَّ مثلمـا  المؤمنيـن، 
)وهـو مـا ال نجـد دليـالً واحـداً عليـه فـي تـراث القـوى 
يجـوز  ال  الكّتـاب  لبعـض  كتابـاٍت  خـال  مـا  المدنيـة، 
نسـبُتها إلـى تيـارات سياسـية(، وإنمـا كان ذلـك بسـبب 
إهمالـه المسـألَة الدينية، واإلعـراض الكامل عن أخذها 
البرنامجيـة،  سياسـاته  وفـي  السياسـي  حسـبانه  فـي 
بمـا  الدينـي،  الرأسـمال  تـرك  خطـورة  إدراك  وعـدم 
هـو رأسـماٌل عـاّم أو جمعـّي، فـي أيـدي قـًوى بعينهـا 

تسـتثمره سياسـياً وكأنـه ملـك خـاّص لهـا. 7
ال عجـب، أمـام إحجـام اليسـار والقـوى المدنيـة عـن 
إِن  وأخطائـه،  ويقينياتـه  الماضـي  خيـارات  مراجعـة 
)أو  اإلسـالمية  غيـر  السياسـية  التنظيمـات  انتهـت 
العلمانيـة( إلـى مـا انتهـت إليـه مـن انفـراٍط، فـي البنية 
عقـد  مـن  بـدءاً  القـّوة  فـي  ومـن ضمـوٍر  والتركيبـة، 
الثمانينيـات الماضـي. على أنه إذا كان مفهوماً أن قوى 
اليسـار تأّثـرت سـلباً بمـا حصـل مـن انهيـاٍر للمعسـكر 
»االشـتراكي« واالّتحـاد السـوفياتي، فـي مطالـع العقد 
األخيـر مـن القـرن العشـرين، فقـد ال يكـون مفهومـاً 
أن يصيـب القـوى الليبراليـة العربيـة مـا أصـاب قـوى 
ن كان ُيْفَترض  اليسـار )االشـتراكي والقومي(؛ فهي ممَّ
أن تسـتفيد مـن كبـوة اليسـارّيين والقومّييـن )خصومهـا 
السـابقين(، فتعيـد تجديد خطابها، متفاعلـًة، مع ازدهار 
فكـرة حقـوق اإلنسـان، وازدهـار جمعّياتهـا، وتعيـد - 
فـي الوقـت عينـه - تنظيم صفوفهـا وإحياء مؤّسسـاتها. 
لـم يحصـل ذلـك لسـبب معلـوم: كانـت موجـة اإلحيائية 
اإلسـالمية قـد بلغـت ذراهـا، في ذلك الحيـن، في امتداد 
طفُـّو ثقافـٍة تقليديـة، وانهيـاٍر لنظـام التعليـم، ولـم يكـن 
لِلّيبرالّييـن العـرب - علـى قلّتهـم وربمـا بسـبب قلّتهـم - 
إال أن يْنضّمـوا إلـى تحالـف األقليـات السياسـية، الـذي 
جمعهـم باليسـار والقومّييـن، فـي مواجهـة »الطوفـان 
األصولـي« الـذي غمـر االجتماع السياسـي فـي معظم 

البـالد العربيـة.

7 أنظـر : عبـد اإللـه بلقزيز، اإلسـالم والسياسـة )بيروت/ الـدار البيضاء: المركز 
الثقافـي العربي، 2001(.

في سورية التي ال 
تختلف أوضاعها 
عّما في اليمن من 

انقساٍم وتشرذم، فلم 
تكن قد بدأت ُتطلّ 
على األحداث حتى 
طفا جموح التيارات 
اإلسالمية، فصادرت 

الَحَراك المدني 
وأخذت األمور نحو 
الخيار العسكري من 

دون أن تكون موازين 
القوى مناِسبة
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6 ـ أخطاء القوى المدنية )أثناء أحداث 
»الثورة« وما بعدها(

ـا تُكِن األسـباب الذاتية - الدعويـة والتنظيمية والمالية  أّيً
ل الحـركات اإلسـالمية إلى  - التـي هّيـأْت شـروط تحـوُّ
قوٍة سياسـيٍة رئيس في البالد العربية؛ وأّيًا كان لعوامل 
االسـتبداد - ومحالفِتـِه »اإلسـالَم الحزبـي« - والنهيـار 
النظـام التعليمـي، وإخفـاق برامـج التنميـة، وآثـار ذلـك 
االجتماعـي(،  والتهميـش  )الفقـر  اجتماعيـاً  اإلخفـاق 
الشـعبوية  لنمـّو  الخصبـة  البيئـة  تهيئـة  فـي  دوٍر  مـن 
العاليـة  وقدرتهـا  وانتعاشـها،  اإلسـالمية  االحتجاجيـة 
فـإن  بالحرمـان...،  الجْمعـي  الشـعور  مخاطبـة  علـى 
مـا ال مـراء فيـه هـو أن صعـود »اإلسـالم الحزبـي«، 
فـي  السياسـية  التيـارات  مـن  غيـره  علـى  وظهـوَرهُ 
أحـداث »الربيـع العربـي«، تغـّذى - إلـى حـدٍّ كبيـر - 
مـن أخطـاء القوى المدنية واليسـارية أثنـاء أحداث ذلك  

»الربيـع العربـي« وبعدهـا.
لمـاذا التشـديد، هنـا، علـى أخطـاء هـذه القـوى المدنيـة 
والليبراليـة  واليسـارية  )القوميـة  »الدينيـة«  غيـر  أو 

والمسـتقلّة عـن أّي انتمـاٍء حزبـي أو إيديولوجـي(؟
ألن هـذه القـوى، بـكّل بسـاطة، كانـت تمسـك بزمـام 
فيهـا  اندلعـت  التـي  األولـى  اللْحظـات  فـي  المبـادرة 
االنتفاضـات والتظاهـرات في تونس، ومصـر، وليبيا، 
وُعَمـان،  والمغـرب،  والبحريـن،  وسـورية،  واليمـن، 
الحـركات  وكانـت  والعـراق.  ولبنـان،  واألردن، 
الشـبابية المدنيـة )»6 أبريـل«، »17 فبرايـر«، »20 
بإطـالق  المبـاِدرة  هـي  »التنسـيقّيات«...(  فبرايـر«، 
حالـة الَحـَراك االجتماعـي العـارم، لتنخـرط فيـه القوى 
مـة حزبياً، مـن دون أن نتجاهل حقيقَة أن  المدنيـة المنظَّ
القـوى الشـبابية كانـت قريبة من أجواء اليسـار والقوى 
وتوّجهاتـه  منهـا  الكثيـر  بأفـكار  ومتأثـرًة  المدنيـة، 
تبـّدى،  القائمـة، وهـو مـا  الحكـم  المعارضـة ألنظمـة 
علـى نحـٍو مـن الوضـوح شـديٍد، فـي نـوع الشـعارات 
السياسـية التـي حملتهـا )الحريـة، الديمقراطيـة، الدولـة 
المدنيـة، العدالـة االجتماعيـة، الـَمــلكية البرلمانيـة...(.

وفـي أخطـاء اليسـار والقـوى المدنيـة، التـي ارُتكبـت 
أثنـاء االنتفاضـات وبعدهـا، الكثيـر مّمـا يمكـن ذكـُره 
والحديـث فيـه. لكـن أكثـر تلـك األخطـاء فداحـًة كان 
تعـاون تلـك القـوى مع الحـركات اإلسـالمية تعاوناًغير 
محسـوب؛ وهـو أّدى إلـى ركـوب اإلسـالمّيين موجـة 
ذلـك التحالـف ألخـذ الَحـراك االجتماعـي إلـى ضفـاف 
ِضفافـه.  سـتكون  أنهـا  ر  قُـدِّ التـي  تلـك  غيـر  أخـرى 

وليسـت المشـكلة فـي أن تلـك القـوى )المدنيـة( مـّدت 
َيـَد التعـاون مـع الحـركات اإلسـالمية، فذلـك مما كانت 
اللحظة السياسـية والضـرورة التاريخية تقتضيانه، بعد 

إعـادة  فـي  والشـروع  نظـاٍم  سـقوط 
بنـاء سـلطة جديـدة ونشـوء الحاجـة 
الموضوعيـة إلـى اجتـراح سياسـات 
عـدم  فـي  المشـكلة  إنمـا  توافقيـة، 
بنـاء التحالـف علـى قواعـد صحيحة 
وشـّفافة؛ أي على تعاقٍُد يترجم نفَسـه 
دسـتور(  )مواثيـق،  نصـوٍص  فـي 
سـي  ومؤسَّ سياسـي  سـلوٍك  وفـي 
انتقاليـة(.  وطنـي  وفـاق  )حكومـات 
والحـّق أن الَخَلل في هذا »التعاون« 
قديـٌم، ويعـود تاريُخـه إلـى مـا قبـل 
عـّدة.  العربي«بسـنوات  »الربيـع 
قبـل  انكشـف حتـى  الخلـل  ومـع أن 
و«الثـورات«،  االنتفاضـات  موسـم 
إالّ أن قـوى اليسـار والقـوى المدنيـة 
لـم تحـاول تصحيحـه، وال مراجعـة 
تجربتـه، إلـى أن فاجأتهـا األحـداث 

فـي تونـس ومصـر.
لُِنْلـِق نظـرة سـريعة علـى تاريخ ذلك 
»التحالـف«، وعلـى َمَواطـن الخلـل 

فيـه التـي لـم يقـع تصحيُحهـا، ثـم انتقلـت مفاعيلُهـا إلى 
»الثورة«. حقبـة 

يشـكل قيـام »المؤتمـر القومـي اإلسـالمي«، وانعقـاد 
دورته التأسيسّية في العام 1994، اإلعالن الرسمي عن 
»حلـٍف« بيـن التيارات اإلسـالمية والتيـارات العلمانية 
)القوميـة واليسـارية والليبراليـة(، كان قـد بدأ التحضير 
الدينـي«  القومـي/  »الحـوار  نـدوة  فـي  فكرًيـا،  لـه، 
)التـي عقدهـا »مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة« فـي 
القاهـرة: سـبتمبر/ أيلـول 1989(، وسياسـياً مـن خـالل 
»المؤتمـر القومـي العربـي« )تأّسـس فـي ربيـع العـام 
1990(، الـذي أوصـت أمانُتـه العامـة، فـي اجتماعهـا 
فـي عّمـان صيـف العـام 1991، لتأسيسـه إطـاراً جامعاً 
لتّيارْيـن. وقـد هيمـن تيـار »اإلخـوان المسـلمين« فـي 
المؤتمـر )مـع حضـوٍر شـبه رمـزي لـ»حـزب هللا«(، 
كة ومتنّوعة  فيمـا كانـت التيارات العلمانية األخـرى مفكَّ
الـرؤى والخيـارات. ومـع أن »لجنـة المتابعـة« )الهيئة 
وبالتوافـق،  مناصفـًة  تشـّكلت  المؤتمـر(  فـي  العليـا 
وأُْسـِند منصـب المنّسـق العـام للمؤتمـر إلى شـخصيات 

صعدت »اإلسالميُة 
الحزبية« صعودها 
المدّوي في سنوات 
الثمانينيات بوصفها 
احتجاجيًة سياسية 

جديدة ورثت 
احتجاجيًة يسارية 

سابقة، وأخذت عنها 
بعض تقاليدها في 
العمل السياسي: 

النْزعات التحريضية 
والتجييشية 

والرفضوية، المطالب 
االستراتيجية، 

المواقف 
القصووية...إلخ

لماذا تغّلب الطابع »الديني« 
على أحداث »الربيع العربي«؟
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متعاقبة ليسـت محسـوبة على التيار اإلسـالمي بالمعنى 
التنظيمـي )أحمـد صدقـي الدجانـي، محمـد عبـد الملـك 
المتـوّكل، منير شـفيق(، إالّ أن دّفـة األمور في المؤتمر 
أُديـرت علـى النحـو الذي اسـتفاد منه 
التيـار اإلسـالمي و»اإلخـوان« على 
وجـه التخصيـص. تحاشـى المؤتمـر 
الدخـول فـي جـدل »فكـري« حـول 
اإلسـالمية،  والشـريعة  العلمانيـة 
وحقـوق المـرأة والمواطنـة، ومفهـوم 
النظـام الديمقراطـي وموقـع الدين من 
الدولـة...، لمـا فيهـا مـن تباينـات فـي 
الـرأي ليسـت موطـَن اتفـاق، مرّكـزاً 
المسـائل  علـى   - ذلـك  مـن  بـدالً   -
السياسـية المباشرة، وبخاصة على ما 
اعتبـره »قضايـا جامعة«: فلسـطين، 
والمقاومة، وحقوق اإلنسـان، واألمن 

القومي...إلـخ.
عـن  »التحالـف«  هـذا  صمـُت  كان 
القضايـا الفكريـة السياسـية الخالفيـة، 
بنـاء  أسـاس  فـي  إليهـا،  الُمشـار 
ِغـشٍّ  علـى  الفريقْيـن  بيـن  المحالَفـة 
متبـاَدل. وقـد اسـتمّرت لعبـة الصمت 
المتبـاَدل عـن قضايـا الخـالف إلى أن 
اندلعـت أحـداث مـا ُسـّميت بـ»الربيع 
العربي«، فيما جرت التغطية عليها بشـعارات المصير 
وبتسـليف  اإلسـالمي،  القومـي/  والجامـع  المشـترك، 
القوّمييـن حلفاَءهـم اإلسـالمّيين الثقـة الكاملـة عسـى أن 
يكـون فـي ذلـك كسـباً لـوّد الحليـف، وطمأنًة له لسـالمِة 
طوّيـِة القومّييـن. ولقد كانت الترجمة السياسـية لذلك كلّه 
أَْن نزل القومّيون )الناصريون( والليبراليون على قوائم 
»اإلخـوان المسـلمين« فـي انتخابـات مجلـس الشـعب 
المصـري بعـد »الثـورة«، قبل أن ينفـرط التحالف قبيل 

االسـتفتاء علـى دسـتور »الجمعيـة التأسيسـية«.
سـياق  فـي   - المدنيـة  والقـوى  اليسـار  ارتكـب  لقـد 
وطيلـة  قاتلـة،  بـل  فادحـة،  أخطـاء   - التحالـف  هـذا 
الدعـوة  إلـى  انسـاق  االنتقاليـة«:  »المرحلـة  فتـرة 
»اإلخوانيـة« الخفّيـة إلـى انتخـاب »جمعية تأسيسـّية« 
وَتـَرَك »اإلخواُن« شـباَبُه يرفعـون المطلب نيابًة عنهم 
)وهـو انسـاق إلـى ذلـك مـن دون أن يكـون وضُعـه في 
التمثيلـي مناسـباً ألن يكـون لـه موقـع  القـوى  ميـزان 
إلـى  وانسـاق  التأسيسـّية«(.  »الجمعيـة  فـي  حقيقـي 

صـداٍم سياسـي مـع الجيـش، ورفعـت جماهيُره شـعاراً 
« المصـدر والغايـة )»يسـقط.. يسـقط حكـم  »إخوانـيَّ
العسـكر«(، كان لـه أثـٌر فـي إضعـاف الجيـش معنويـاً 
مرشـح  وراء  واصطـفَّ  »اإلخـوان«؛  مواجهـة  فـي 
»اإلخـوان«، محمـد مرسـي، فـي الجولـة الثانيـة مـن 
انتخابـات الرئاسـة، معتبـًرا إيـاهُ »مرّشـح الثـورة« في 
شـفيق(؛  أحمـد  )الفريـق  الفلـول«  »مرّشـح  مواجهـة 
وتغاضـى، طـوال األحداث الفاصلة بين سـقوط حسـني 
مبـارك وعـزل محمـد مرسـي، عـن الحاجـة الماّسـة 
إلـى إجبـار »اإلخـوان« علـى وفـاٍق وتعاقُـٍد وطنيَّيـن: 
ْيـن مـن مؤّسسـة الجيـش، ذاهبـاً نحـو  مكتوبْيـن ومحميَّ
منافسـٍة مبّكـرة مـن دون االتفـاق علـى ثوابـت النظـام 
فـي  أداُؤهُ  كان  وبالجملـة،  وقواعده...إلـخ8.  السياسـي 
األمـر  الفداحـة،  غايـة  فـي  وأخطـاُؤه  السـوء،  غايـة 
الـذي أتقـن التيار اإلسـالمي االسـتفادة منه، واإلمسـاك 

باألوضـاع فـي مصـر.
رّكزنـا علـى الحالـة المصرية ألنها تمثيليـة ونموذجية، 
)عـدم  تونـس  حالـة   - عـّدة  مـن وجـوه   - ُتشـبه  وقـد 
السياسـي  النظـام  قواعـد  علـى  التعاقـد  أو  االتفـاق 
المرجـّو والذهـاب، سـريعاً، إلـى المنافسـة االنتخابيـة؛ 
إسـقاط صيغة »لجنة التعديالت الدسـتورية« وانتخاب 
تحالـف  جديـد؛  دسـتور  لوضـع  تأسيسـي«  »مجلـس 
التكتلّييـن والجمهورييـن مـع »حـزب حركـة النهضة« 
ذيلّيـة  مـع  الترويـكا«،  »حكومـة  لتشـكيل  اإلسـالمي 
الحزبيـن العلمانّيْيـن لـِ»حركـة النهضـة«(. ولقـد بقـي 
اليسـار والقـوى المدنيـة، فـي كلٍّ مـن مصـر وتونـس، 
فـي حـاٍل مـن االنقسـام والتشـرذم حـاّدة لـم يكـن لهـم، 
أمـام مفاعيلهـا، مـن كبيـر حيلـة السـتعادة االنتفاضتين 
الجيـش  بـه  نهـض  الـذي  الـدور  المسـروقتين. ولـوال 
والقضـاء، فـي مصـر، ونقابـة »االتحـاد العمالـي العام 
فـي مضمـار تصحيـح مسـار  تونـس،  فـي  للشـغل«، 
التغييـر، لمـا أمكـن للقـوى العلمانيـة أن تشـهد تصويبـاً 
لمجـرى التطـّور الـذي كان أفلـت مـن يدهـا منذ صيف 

.2011 العـام 
غيـر  القـوى  أوضـاع  تكـن  لـم  واليمـن،  ليبيـا  فـي 
اإلسـالمية علـى نحـو مـن االنتظـام يسـمح لهـا بالقيـام 
بـأّي دوٍر فـي مواجهـة انفـراد التيـار اإلسـالمي بإدارة 
وشـبه  اليمـن  فـي  هزيلـة  كانـت  »التغييـر«؛  عمليـة 
منعدمـة فـي ليبيـا. أمـا فـي سـورية، حيـث أوضاعهـا 

8 أنظـر تفاصيـل ذلـك، مـن وجهـة نظـر نقديـة، فـي: عبـد اإللـه بلقزيـز، ثـْورات 
وخيبـات فـي التغييـر الـذي لـم يكتمـل )بيـروت: منتـدى المعـارف، 2012(.

وّفرِت الحركات 
اإلسالميُة لنفسها 
األطر التنظيمية 

والمؤّسسية المناسبة 
للعمل السياسي 
مستفيدًة من 

إمكانيات التواُصل 
التي توّفرها البيئات 

الدينية الجْمعية 
ومن خبرٍة عريقة 
في التنظيم السرّي، 

ومستفيدًة من 
أخطائها في الماضي 
أيضاً، ومن أخطاء 
الحركات القومية 

واليسارية في مجال 
التعبئة والتنظيم 
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ال تختلـف عّمـا فـي اليمـن مـن انقسـاٍم وتشـرذم، فلـم 
تكـن قـد بـدأت ُتطـّل علـى األحـداث حتـى طفـا جمـوح 
التيـارات اإلسـالمية التـي صـادرت الَحـَراك المدنـي، 
وأخـذت األمـور نحـو الخيـار العسـكري مـن دون أن 
تكـون موازيـن القوى مناِسـبة. وإذا كان الجيش اليمني 
- مدعومـاً مـن »المبـادرة الخليجيـة« - هو من أمسـك 
مة - بعد  باألوضـاع نسـبّياً وأوقف حالة الفوضـى المعمَّ
إزاحـة الرئيس - وقفاً نسـبّياً وهّشـاً، فـإن حال الفوضى 
هـذه مسـتمّرة فـي سـورية، وتوِشـك أن تأخـذ ليبيـا إلى 

المجهـول.
أّمـا فـي المغـرب، الـذي شـِهد حـراكاً شـعبّياً ولم يشـهد 
»ثـورة«، فقـد بـدأت فيـه »حركـة 20 فبرايـر« حركة 
شـبابية مدنيـة قريبـة من أجواء اليسـار، بـل كان للقوى 
اليسـارية واالشتراكية )»الحزب االشتراكي الموّحد«، 
»النهـج الديمقراطـي«، »حـزب الطليعـة«، »االتحـاد 
االشـتراكي للقـوات الشـعبية«( دوٌر كبيـر األثـر فـي 
دعـم الحركـة ومشـاركة محازيبهـا فـي مسـيرتها، فـي 
المرحلـة األولـى منهـا بيـن قيامهـا )فـي 20 فبرايـر( 
والتصويـت على الدسـتور المعدل )يوليـو2011(. غير 
فبرايـر،   20 لحركـة  الجماهيـري  النطـاق  اتِّسـاع  أن 
بـدأ حيـن شـاركت فيهـا »جماعـة العـدل واإلحسـان« 
اإلسـالمية، بمقـدار ما كان أفـول الحركة نتيجة خروج 
الجماعـة منهـا. وفـي األحـوال كافـة، بـدأت الحركـة 
االحتجاجيـة فـي المغـرب مدنيـًة ويسـاريًة بامتياز، فما 
لبثـت، فـي النهايـة، أن انتهت إلى سـيطرة اإلسـالميين 
علـى شـارعها - ال علـى قرارهـا - ثـم كانـت النتيجـة 
أن انتخابـات نوفمبـر2011 أتت بحكومـٍة يقودها حزب 

إسـالمي هـو »حـزب العدالـة والتنمية«.
هكـذا كانـت أخطـاء اليسـار والقـوى المدنيـة، معطوفة 
علـى َضعفهـا السياسـي وتشـرذمها التنظيمـي، عامـالً 
حاسـماً فـي فقدانهـا زمـام المبـادرة، ونجـاح التيـارات 
اإلسـالمية - مسـتفيدًة من أخطاء األولى - في اإلمسـاك 

بمقاليـد األحـداث وتطـّورات األمور.
  

    

لماذا تغّلب الطابع »الديني« 
على أحداث »الربيع العربي«؟
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هل من مهّمات »الربيع العربي« 
شطب القضّية الفلسطينّية؟

هل من مهّمات »الربيع العربي« 
�ضطب الق�ضّية الفل�ضطينّية؟

د. اأ�ضامة عثمان

أمـا الدافـع الديمقراطـي فـال نسـتطيع اسـتبعاَده بالكلّية، 
واضحـة  أغلبيـة  لـدى  عميقـاً  عامـالً  يكـن  لـم  لكنـه 
لـم  الذيـن  المثقفيـن  مـن  فئـة  غيـر  المنتفضيـن،  مـن 
ُيعـرف عنهـم قيـادةُ الجماهيـر، أو حتـى  النجـاح فـي 
التواصـل الحيـوي معهـم، وال يخفى أن هـذا يولّد أزمة 
لـدى المثقـف العربـي، عمومـاً، ولـدى المثقـف ثقافـة 

الخصـوص. وجـه  علـى  ديمقراطيـة 
إن مفهـوم الديمقراطيـة كان يعكـس تأثيراً غربياً سـلبياً 
مـن الـدول المعروفـة بالديمقراطيـة، أو المناديـة بهـا، 
وعلـى رأسـها الواليـات المتحـدة، التـي ظلّـت تتأرجـح 
خطاباُتهـا ومواقفهـا العملية بين أولويـات الديمقراطية، 
وأولويـات »االسـتقرار« التـي كانت كثيـراً ما تتناقض 
وحقـوق  الديمقراطيـة  القيـم  مـع  محـرج،  نحـو  علـى 
وسـائله  وتنـّوع  اإلعالمـي  االنتشـار  ومـع  اإلنسـان؛ 
للمواطـن  أمكـن  والسـيطرة،  الضبـط  عـن  الخارجـة 
الغربيـة  واالزدواجيـة  االنفصـام  يـرى  أن  العربـي 

واألميركيـة.
ثـّم إن طريقـة الترويج للديمقراطيـة، أو لنقل محاوالت 
فرضهـا بالقـّوة، )كمـا فعلـت إدارة بـوش االبـن، مـع 

المحافظيـن الجـدد( كانـت مـن عوامـل التنفيـر منهـا؛ 
إذ عمـوم النـاس لـم يتعرفـوا علـى الديمقراطيـة علـى 
شـعاراتها،  علـى  تعّرفهـم  بقـدر  النظـري،  الصعيـد 

المشـفوعة باإلكـراه، أو التـي تتقّدمهـا الحـروب. 
هنـا يتقـّدم العامـل الكيانـي العربي أو الوجـدان الجمعي 
بمـا  الديمقراطيـة، شـبيهاً  النظريـة  علـى االعتبـارات 
حصـل فـي ألمانيـا، كمـا يقـول الدكتـور محمـد عابـد 
الجابـري: » كمـا أن التسـوية السـلمية التـي فرضهـا 
عادلـة  تكـن  لـم  ألمانيـا  علـى  الديمقراطيـون  الحلفـاء 
فـي نظـر الشـعب األلمانـي معنويـاً وماديـاً؛ مـا جعـل 
القوميـة  للهزيمـة  رديفـاً  ألمانيـا  فـي  الديمقراطيـة 
مـذاق  كان  بذلـك  وشـبيهاً  االقتصـادي.  واالنهيـار 
»الديمقراطيـة« المفروضـة مـن فـوق بحسـب خطـط 
الحلفـاء علـى المشـرق العربـي المهـزوم والمسـتعمر 
أ. وجـاءت الـرّدة ضـّد الديمقراطيـة- والفلسـفة  والمجـزَّ
الليبراليـة بعامـة- سـريعة متطّرفـة عنيفـة مزدوجـة، 

األزمـة...«1 وامتـّدت 
1  محمـد جابـر األنصـاري،  تحـّوالت الفكـر والسياسـة فـي االشـرق العربـي:، 
عالـم المعرفـة ) الكويـت: المجلـس الوطنـي للثقافـة والفنـون واآلداب، 1980(، 

ص55.

هـذا السـؤال مهـّم؛ للبنـاء علـى إجابتـه، فهل هـذا »الربيع« تحّرك من أجـل الديمقراطية، أو إّنـه تحّرك ممزوٌج  
بشـعوٍر قُطـرّي ضّيـق؟ أو هـو مطلبـيٌّ عام وطبيعـي من أجل العدالـة والعيش الكريم؟

قـد يكـون مـن الصعـب حصـُر األسـباب التي أّدت إلـى »الربيع العربي« في نـوع واحد. فقد تكّشـفت تلك الهّباُت 
الشـعبية التـي نجحـت فـي اإلطاحـة بحـّكام تونـس ومصر وليبيـا واليمن، عـن تناقضات فكرية وسياسـية عديدة 
وعميقـة، ولكـن مـن شـبه المؤّكـد أن منطقـة وسـطى صلحـت أن تكـون بـؤرًة مركزيـة تتقاطـع عليهـا الفئـات 
المتنّوعـة التـي اندفعـت إلـى المياديـن والشـوارع تنـادي بـ«إسـقاط النظـام«. هـذه المنطقـة هـي علـى األرجـح 

منطقـة مطلبّيـة مشـدودة إلـى تطّلعات قيمّيـة عامة. 
ـة مـن قبيـل:« حريـة خبـز عدالـة  ليَّ ـح أن الدوافـع كانـت داخليـة، أعلـت مـن الشـعارات المحّليـة األوَّ فالمرجَّ
اجتماعيـة«. وغابـت عـن »الربيـع العربـي« الشـعارات القوميـة الجامعـة، أو الهمـوم القوميـة الكبـرى، وفـي 
مركزهـا القضيـة الفلسـطينية. فلـم نسـمع شـعارات ضـّد االحتـالل اإلسـرائيلي، ومناصـرة للقضية الفلسـطينية، 

اللهـم إال بعـض الحـوادث النـادرة.
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لكّننـا مـع اإلقـرار بتواضـع أثـر الديمقراطيـة فـي هـذه 
تأثيـر  نغّيـب  ال  فإننـا  الواسـعة،  الشـعبية  التحـّركات 
الحريـة، فالحريـة أبسـط مـن الديمقراطيـة، وال تتطلّب 
إليهـا،  تفضـي  تاريخيـة  سـيرورًة  الديمقراطيـة  كمـا 
ففـي ثقافـة الشـعوب العربيـة موقـع للحريـة، نقيضـة 
االسـتبداد الداخلـي، أو نقيضـة االسـتعمار الخارجـي. 
ويكفـي قـول عمر بـن الخطاب: »متى اسـتعبدتم الناس 
وقـد ولدتهـم أمهاتـم أحـراراً؟!« الـذي يعّبـر عـن تـوق 
طبيعـي أصيـل في النفس البشـرية إلـى الحرية، وكتاب 
»طبائع االسـتبداد ومصارع االستعباد« لــعبد الرحمن 
الكواكبـي الـذي قـال فيهـا: »المسـتبّد عدّو الحـّق، عدّو 
الحريـة وقاتلهمـا، والحـّق أبو البشـر 

والحريـة أّمهـم« 2
الحريــة،  يســتدعي  فاالســتبداد 
ــعٌب  ــل ش ــب أن يتقّب ــاً، ويصع طبيعي
ــا  مصــادرَة حريتــه طويــالً، فمــا بالن
ــام،  ــي الع ــوب الوع ــادة منس ــع زي م
بعــد ثــورة االتصــاالت، واإلعــالم 

الجديــد«؟ وتوّفــر »اإلعــالم 
وجـودي  شـرط  »الحريـة  أن  ومـع 
لتكويـن  إمكانيـة  توفيـر  أجـل  مـن 
ل فكٍر  نظـام ديمقراطـي للحكـم وتشـكُّ
ديمقراطيـة  روح  بـل  ديمقراطـي- 
فـي نسـيج المجتمـع«3، إاّل أن مجرد 
التـوق إلـى الحريـة ال يكفـي إلحداث 
تغييـر اجتماعـي يسـتجيب لهـا، فهـي 
شـعور عـام، ال تشـتمل علـى رؤيـة 

دة. واضحـة وبرامـج محـدَّ
العربـي  الحـراك  هـذا  فـي  جوهريـة  نواقـص  فثّمـة 
تعّرضـه لإلجهـاض أو لنتائـج مخيِّبـة، لعـّل مـن أهمها 

المشـتركة.  الفكريـة  المرجعيـة  غيـاب 

الفوضى الخاّلقة والبعد الخارجي
العربـي«،  »الربيـع  عليهـا  كان  التـي  الطبيعـة  هـذه 
حيـث االجتماع علـى أهداف مطلبّية، وشـعارات عامة 
كالعدالـة والحريـة والكرامـة، أكثـر مـن التحـّرك َوفـق 
دة، فضالً عن غياب  مرجعيـات فكريـة، أو بأفكار محـدَّ
سـة، هـذه السـمات، أو لنقـل  القيـادات السياسـية المكرَّ

2 عبد  الرحمن الكواكبي، طبائع االسـتبداد ومصارع االسـتعباد،  تقديم ودراسـة 
د. أسعد السحمراني)دمشق:  دار النفائس، 2006( ص43“.

3 كمال أبو ديب، كتاب الحرية )عمان: دار فضاءات،2012(، ص 68.

العيـوب والنواقـص جعلت هذا الحـراك قابالً للتوظيف 
أو التوجيـه، أو اإلجهـاض فـي تحقيـق واقـع عربي، أو 

حتـى قُطـري أفضل.
بخدمـة  القائلـة  الدعـاوى  بعـُض  وجـدت  هنـا  ومـن 
»الربيـع العربـي« لمخّطـط الفوضـى الخالقـة، القائمة 
منزلقـات  فـي  التـوّرط  أو  البنـاء،  ثـم  التفتيـت  علـى 
الدعـاوى  تلـك  وجـدت  والطائفـي،  العرقـي  التقسـيم 

الوجاهـة. بعـَض 
وال يعـدم أصحـاُب هـذا الـرأي قرائـن مؤّيـدة مـن قبيل 
أفـكار برنـارد لويـس الـذي نظـر إلـى العالـم العربـي 
مـن منطلـق التناقضـات الطائفيـة. وال يعـوز الباحـث 
العثـور علـى توّجهـات فـي بعـض التيـارات واألجنحة 
السياسـية األميركيـة تصـّرح بهـذه األهـداف مـن قبيـل 
مايـكل ليـدن أحد أعـالم المحافظيـن الجدد الـذي يقول: 
»إن التدميـر هـو وصفتنـا المركزيـة، وإن الوقـت قـد 
حـان لكـي يتـّم تصديـر الثـورة االجتماعيـة مـن أجـل 
صوغ شـرق أوسـط جديـد عبر تغيير ليـس النظم فقط، 

بـل الجغرافيـا السياسـية.« 4

الحالة العربّية والفلسطينّية قُبيل »الربيع 
العربي«

داخليـاً، انطـوت أقطـار »الربيع العربي« على أسـباٍب 
تضافـرت مـن أجـل هـذه التحـّركات الشـعبية الواسـعة 
القومـي العربـي،  النطـاق. وأمـا علـى صعيـد األمـن 
إلـى  العربـي  العالـم  فـي  أطـراف  ض  تعـرُّ أّدى  فقـد 
االنتقـاص إلـى مفاقمـة مخاطـر التهديـد لألمـن القومي 
العربـي، واألمـن المائـي، كمـا شـأن  مصـر والنـزاع 
حـول الحصـص فـي مياه النيـل بيـن دول المنبع ودول 
المصـّب، وعـزم أثيوبيـا على إنشـاء سـّد النهضة الذي 
سـينتقص مـن حّصـة مصـر والسـودان من ميـاه النيل.
وال تـزال اسـتراتيجية: »شـّد األطـراف« فّعالـة لـدى 
ُصّنـاع القـرار فـي إسـرائيل، مثـاالً علـى ذلـك، الدعـم 
اإلسـرائيلي الممّيـز لدولـة جنـوب السـودان، ومحاولـة 
مجمـل  فـي  علـى مصـر  التأثيـر  أجـل  مـن  توظيفهـا 
سياسـتها الخارجيـة، ومـن أجـل الضغـط عليهـا، لمـدِّ 

إسـرائيل بميـاه مـن النيـل. 
بيـرز  شـميعون  اإلسـرائيلي  الرئيـس  وصـف  فقـد 
ميارديـت  السودان سـلفاكير  زيـارة  رئيس جنـوب 
 2011 نهايـة ديسـمبر )كانـون األول(  إلسـرائيل فـي 

4  ياسـين الحاج صالح، “السياسـة األميركية في الشـرق األوسـط من االستقرار إلى 
الفوضى الخالقة“،  مجلة حوار العرب، العدد 12  السـنة 1 )2005(، ص 7. 

تفّرق الكيانات 
العربية وارتباكها 
البنيوي الراهن 

يترك أثراً سلبياً في 
نفوس الفلسطينّيين 
والسّيما في األقطار 
العربية التي تقترب 

من التحّلل أو 
االنقسام، كما هو 
حال سوريا وليبيا 
واليمن ومن قبل 
ومن بعد العراق
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والدة  أن  موضحـاً  المؤّثـرة«  التاريخيـة  بـ»اللحظـة 
جنـوب السـودان جـاءت عكـس كلِّ التوقعـات، وأنهـا 
وفـي  األوسـط،  الشـرق  مسـيرة  فـي  فارقـة  عالمـة 
رعاية قيم المسـاواة والحرية والسـالم وحسـن الجوار. 
ووفـق بيـان بيريـز، فقد عّبر سـلفاكير عن تأّثـره البالغ 
لزيارتـه »األرض الموعـودة« وشـكر دعـم إسـرائيل 
لـه قائـالً: »إن جنـوب السـودان مـا  كانـت لتقـوم لـوال 
لـوزارة  العـام  وصّرح المديـر  اإلسـرائيلي.  الدعـم 
الخارجية اإلسـرائيلية السـابق ألون ليئيل بأن إسـرائيل 
سـعت لتأسـيس دولـة صديقـة لهـا فـي جنوب السـودان 
لزيـادة نفوذهـا فـي القـارة والسـتخدامها ورقـة ضغـط 
ضـّد مصـر التـي تعـّد منابـع النيل بالنسـبة إليها مسـألة 

اسـتراتيجية.«5 
هـذه التهديدات الخارجيـة اللصيقة تضافرت وتزايدت، 
بعـد أن تراجـع التأثيُر العربي في اإلقليم، وعّززت هذا 
التراجـَع األزمـاُت الداخليـة االقتصاديـة واالجتماعيـة 

لـدول »الربيـع العربي«، و معظم األقطـار العربية.

ما أسباب غياب المشهد الفلسطيني عن 
»الربيع العربي«؟ 

قـد يسـتدعي التفكيـر فـي أسـباب التحـّول العربـي نحو 
الداخـل البحـَث عـن العامـل المهيمـن، إن ُوِجـد، فـي 
تشـكيل وعـي الشـعوب العربيـة، إجمـاالً، ووجدانهـا؟

ال تـزال المجتمعـات العربيـة، والعـرب كأمـة تعانـي 
جـّراء  والنتائـج،  األوجـه  متعـّددة  حضاريـة  أزمـة 
اسـتمرار اإلخفـاق فـي تحقيـق التنميـة الكافيـة والتأثير 
الحضـاري، وهـم فـي حالـة سـعي دائـم، أو ضـروري 
المحـّرك  إلـى  مرتّديـن  والتقديـر،  االعتـراف  لنيـل 

بّيـن هيجـل. اإلنسـاني، كمـا  للسـلوك  األصيـل 
هـذه الرغبـة فـي االعتـراف والتقديـر تصبـح أعلـى 
صوتـاً، وأوقـع أثـراً، كلّمـا وقعـت المقارنـة، الفكريـة 
أو  الناهضـة،  الـدول  مـع  والحضاريـة  والعلميـة 
الغربيـة، فـي تكراٍر  للسـؤال الجوهري: لمـاذا تقّدموا 

وتأخرنـا؟
أمـا حيـن يقـع الصـدام العسـكري، كمـا تجلّـى ذلـك فـي 
وقـوع بلـدان عربيـة تحت االسـتعمار الغربي المباشـر، 
أو فـي خالصـة هـذه المواجهـة الخاسـرة، حين أسـفرت 

5  وديـع عـواودة، » سـر تعـاون إسـرائيل وجنـوب السـودان«، الجزيـرة نـت، 
متـاح علـى:  

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/
201122/12//%D8%B3%D8%B1

النكبـُة عن قيام إسـرائيل، ثم فـي الصدمة الكبرى، وهي 
نكسـة حزيران التي أجهزت على ما تبّقى من فلسـطين 
الصدمـة  تلـك  تقـع  حيـن  أخـرى،  أراٍض عربيـة  مـع 
العسـكرية والحضارية التي آلت، بحسـب تعبير جورج 
طرابيشـي، إلـى رّضـة6 ، فـإن رّدات فعل سـلبية أعنف 

قـد تسـتقّر فـي الوعي الراهـن للشـعوب العربية. 
متغالبـة  ثنائيـات  بيـن  واقعـاً  يـزال  العربـي ال  العالـم 
الديـن  والحداثـة،  الماضوّيـة  قبيـل:  مـن  تتجاذبـه، 
الَقَدرّيـة والَعمالنّيـة،  القوميـة والقُطريـة،  والَعلمانيـة، 
جيـة«.  التدرُّ و»اإلصالحيـة  االنقالبيـة«  »الثوريـة 
منطقـة  فـي  السياسـية  الكيانـات  مـن  كثيـر  وتتموضـع 
غالبـاً،  )وهـو  الديـن  بيـن  والسـّيما  توفيقيـة،  وسـطى 

إفرازاتهـا.  أو  الغربيـة،  والحضـارة   ) اإلسـالم 
1 - أزمـة المجتمـع العربـي: المجتمـع العربـي ال يـزال 
مضطرب القيم والشـخصية، وال تزال الشـعوب مّيالة إلى 
االنفعـال العاطفـي، فليس ثّمـة إقرار ِجّدي بضـرورة النقد 
الموضوعي، وترقية البناء االجتماعي السـتيفاء متطلّبات 

النهوض. 
المجتمـع  أزمـة  مـع  متعانقـة  عربيـة  نظـم  أفضـت  فقـد 
إلـى  تجميـد الحـراك الفكـري الضـروري نحـو اسـتكمال 
النهضـة؛ بسـبب هـذا  النهـوض، بعـد مـا ُعـرف بعصـر 
والخطـط  الكلّيـة  الرؤيـة  وافتقـاد  واالزدواجيـة  التأرجـح 
اإلسـتراتيجية الجادة، وبسـبب من نظم عسـكرية »ثورية« 
منعـت اسـتمرار المخـاض الفكري بين تيـارات فكرية بدت 
حائـرة أو متصادمـة تجـاه شـروط النهضـة والعالقـة مـع 

اآلخـر، والغـرب. 
فال يخفى أن األزمة أزمة مجتمع قبل أن تكون أزمة نظم 
سياسـية؛ فالنظم السياسـية ال يمكن أن تسـتمّر لو لم تكن 
مسـتندة إلـى قاعـدة كافية تجاِنُسـها، يقول ياسـين الحافظ: 
»وفـي كّل هـذه » الثـورة« التـي بهـا آمّنـا، بقي المجتمع 
بَمنجـاة مـن النقـد، إذ أُديـن السـطح السياسـي للمجتمـع 
وُتركـت كلُّ حّيزاتـه األخرى التي َتصنع وتصوغ الحيِّز 

السياسـي، بمنجاة من التشـكيك والتساؤل.«7 
فـكان مـن غيـر المسـتغرب أن يـزداد انجـذاب أغلبيـة 
علـى  المزمنـة  الداخليـة  أزماتهـم  إلـى  العـرب  مـن 
حسـاب أزمـة ال يصطدمـون بآثارهـا مباشـرة، وهـي 

لفلسـطينية. ا

6  ينظـر: جـورج طرابيشـي، المثقفـون العرب والتراث )بيـروت: رياض الريس 
للكتب والنشر، 1991 (، ص ص 19-18.

7  ياسـين الحافـظ،  الهزيمـة واأليديولوجيـا المهزومـة )بيـروت:  دار الطليعـة، 
1978 (،  ص8.

هل من مهّمات »الربيع العربي« 
شطب القضّية الفلسطينّية؟
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الدافـع أن يكـون  العدالـة: لعـّل هـذا  إلـى  التـوق   - 2
الواسـعة  االحتجاجـات  أو  »الثـورة«  نحـو  األكبـر 
الغاضبـة، وهـو دافـع تمتـزج فيـه األسـباب المعنويـة 
مـن الشـعور بالكرامـة والتقديـر فـي مـكان أثيـر هـو 
الوطـن، مـع األسـباب الماديـة القاسـية مـن فقـر وجوع 

بالمهانـة. الشـعور  يكّرسـان 
وليســت الشــعوب العربيــة خارجــًة عــن الشــعوب 
المشــترك  هــذا  فــي  األخــرى 
الثــورة  فـــ  »لــم تكــن  اإلنســاني، 
األميركيــة وانشــغالها بكيــان سياســي  
جديــد وبشــكل جديــد مــن أشــكال 
الحكومــة، وإنمــا أميــركا »القــارة 
»اإلنســان  واألميركــي  الجديــدة« 
الجديــد« و»المســاواة الرائعــة التــي 
ــع بهــا الفقيــر مــع الغنــي« كمــا  يتمّت
كتــب جفرســون، هــي التــي أشــعلت 
الــروح الثوريــة فــي النــاس، أوالً في 
أوروبــا ومــن َثــمَّ فــي أرجــاء العالــم، 
وجــرى هــذا اعتبــاراً مــن المراحــل 
ــى  ــية، وحت ــورة الفرنس ــرة للث األخي

عصرنــا«.8 ثــورات 
هـذه المعانـي التـي صـار اإلحسـاس 
بافتقادهـا يتنامـى مـع زيـادة الوعـي، 
بفضـل التعليم واإلعـالم، األمر الذي 
فـي  األخـرى  الشـعوب  مـع  بـال شـّك،  المقارنـة  ولّـد 

ثوراتهـا.
الطبقـات  معانـاة  بزيـادة  اعتـرك  الـذي  الوعـي  هـذا 
الفقيـرة وتـآُكل الطبقـة المتوسـطة خـّزن طاقـة ظلّـت 
كامنـة إلـى أن صادفـت الشـرارة التـي أشـعلتها.  فقـد 
آثـاراً  بلـدان الجنـوب  العولمـة الجديـدة فـي  »أنتجـت 
مدّمرة، فاسـتولت رأسـمالية متوّحشـة تحتكر المصادر 
مـن  واسـعة  بطبقـات  وتدفـع  واإلرادات،  واالقتصـاد 

الشـعب إلـى البطالـة والهجـرة والجـوع«.9
ولذلـك فـإن الفقـر الـذي تعانـي منـه قطاعـاٌت واسـعة 
مـن المجتمعـات العربيـة خلـق حالـة مـن القلـق الدائـم 
بحثـاً عـن الحاجـات األساسـية. » وكذلـك أزمـة الغذاء 
التـي ألّمـت بالعالـم فـي العـام 2006 و2007، عانـت 

الوهـاب )بيـروت: مركـز  الثـورة، ترجمـة عطـا عبـد  فـي  أرنـدت،   8  حنـة 
.33 ص   ،)  2008 العربيـة،  الوحـدة  دراسـات 

9  فيصـل دراج، »عـودة الدينـي: سـيناريوهات العولمـة الثقافية / مناقشـة لكتاب: 
»أندريـه توزيـل«، مجلة المسـتقبل العربـي ، العدد 423، )مايـو/ أيار2014(.

منهـا جميـع الـدول العربية، ولألسـف مـا زالت األزمة 
قائمـة، حيـث وصلـت الفجـوة العربية في الغذاء سـنوياً 
لنحـو أربعيـن مليـار دوالر«10. إال أن الفقـر ال يمّثـل 
فـي  الفقـر  فنسـبة  للثـورة،  الدافـع  نحـو مسـتقّل  علـى 
تونـس، مثـالً، لـم تكـن مرتفعـة كمـا فـي دول عربيـة 
أخـرى، ومـع ذلـك كانـت تونس التـي أيقظـت »الربيع 
العربـي«. لكـن الفقـر مـع عوامـل أخـرى، كالشـعور 
بالكرامـة واألهميـة والعدالـة ) وهنا نسـتذكر في تونس 
مثـالً نسـبة البطالـة المرتفعـة التـي كانـت فـي أوسـاط 
الخّريجيـن الجامعّييـن، عشـّية الثـورة(، وهـي أمور قد 
يصعـب ضبطهـا، أو الحكم عليها بدّقـة، يمكن أن تمّثل 

للثورة.  الدافـع 
3- تراجـع الشـعور القومـي مقابـل القُطريـة الضّيقـة: 
فقـد فُهـم شـعار » بلـدي أوالً« أحياناً على نحو سـلبي، 
الوطنيـة عـن  القضايـا  باإلمـكان عـزل  أنـه  َيفتـرض 

األمـن القومـي العربـي.
صحيـح أن ذلـك لـم يصـل عنـد العـرب إلـى مـا وصل 
الفكـر  زمـن  فـي  األوروّبيـة  الشـعوب  بعـض  عنـد 
القومـي العنصـري، عندمـا ترّددت شـعارات: » روما 
للرومانّييـن« و »ألمانيـا فـوق الجميـع«.  إال أن هـذه 
الشـعارات هّيـأت أجـواء مناسـبة للراغبيـن والسـاعين 
إلـى تكريـس االنهماك فـي القضايا الداخليـة واالنعزال 
بعـض  وانتـاب  المتشـابكة،  العربيـة  القضايـا  عـن 

التوجهـات لألسـف مشـاعر قُطرّيـة ُمغاليـة. 
» يقـول روجـر جريفيـن إن الفاشـية شـكل مـن أشـكال 
»التعّصـب القومـي الشـعبوي« يهـدف إلـى إعـادة بناء 
الدولـة فـي أعقـاب أزمـة وتدهـور كبيريـن. ويسـتخدم 
»اإلحيـاء«  الفيكتـوري  المصطلـح  الفاشـية  لوصـف 
ومحاولـة  الرمـاد«  تحـت  مـن  »البعـث  يعنـي  الـذي 
إحيـاء القوميـة هـذه شـمولية فـي طموحهـا إن لـم يكـن 
فـي تحقيقهـا. فـي ذلك الوقـت، أحيا مايـكل بيرلي فكرة 

النازيـة لتكـون بديـالً للديـن« 11
يبلـغ  لـم  وإن  المـأزوم،  القطـري  الوعـي  هـذا  مثـل 
الفاشـية، لم يكن لصالح اسـتحضار المشهد الفلسطيني، 
بوصفـه جـزءاً ال يتجـّزأ مـن األمـن القومـي العربـي، 
وهـذه المشـاعر مـن طبيعتهـا أنهـا تتنامـى تدريجيـاً، 
ومـن دون وعـي دقيـق بها فـي ظّل األزمـات الداخلية، 
CNBC 10 »الفجـوة الغذائيـة وصلـت إلى أربعين مليار دوالر سـنوياً«، موقع

عربيـة ، متاح على:
http://www.cnbcarabia.com/?p=155282

11 كيفيـن باسـمور،  الفاشـية- مقدمـة قصيـرة جـداً، ترجمـة رحب صـالح الدين 
)القاهـرة: مؤّسسـة هنـداوي للتعليم والثقافـة، 2014(، ص24.

نتيجة تكّرر المشاهد 
العدوانّية الصارخة 

على الشعب 
الفلسطيني، صار 
يغلب على أكثرية 
العرب التعاطف 
الوقتي أو غير 

المترجم إلى فعل 
سياسي يظلّ في 
النتيجة رمزياً 

ومحدوداً وال ينتج 
بالتالي تحّركات 

عربية جماهيرية أو 
فاعليات تأييد واسعة



169 مؤّسسة الفكــر العربـي

للتفاقـم،  عرضـًة  وتكـون  واالجتماعيـة،  االقتصاديـة 
كلّمـا تفاقمـت األزمـات الداخليـة تلـك، مـع أن التواشـج 
العربـي ال يعنـي إلغـاء التنـّوع في مالمح الشـخصيات 

الوطنيـة الُمثريـة.
4 - التـوق إلـى الحريـة والكرامـة: تقـول حّنـة أرندت: 
»لـم تعـد هنـاك مـن قضيـة سـوى القضيـة األقـدم، أال 
وهـي قضيـة الحرية إزاء االسـتبداد، تلـك القضية التي 
تشـّكل فـي حقيقـة األمـر وجود السياسـة ذاته منـذ بداية 
تاريخنـا« 12. مـا يعنـي أن الحريـة قـد تكـون األسـبق 
مـن المحـّركات والدوافـع التـي تدفـع الشـعوب طبيعيـاً 

إلـى الثورة.
وقـد أذكـت مواقـع التواصـل االجتماعـي االفتراضيـة 
هـذه الحاجـة الكامنـة، والسـّيما فـي جيـل الشـباب، بعد 
أن منحتهـم  شـعوراً أكبـر باألهّمية والقـدرة على الفعل 
والتنظيـم، كمـا يقـول كمـال أبـو ديـب. 13هـذه الحريـة 
المسـتجيبة إلـى دوافـع اجتماعيـة داخلية مدنّيـة الطابع، 
غيـر مشـتبكة مع القضايا الخارجيـة، في هذه المرحلة، 

أو الصراعـات القومية. 
حيـث  الفلسـطينية:  للقضيـة  السياسـي  التوظيـف   -  5
ارتَضـْت بعـض النظـم العربيـة أن تّتخذ، علـى الدوام، 
االسـتحقاقات  لـ)تأجيـل(  فلسـطين ذريعـًة  مـن قضيـة 
المحلّيـة الضروريـة، والتي ال تتوقف على حّل القضية 
وتمكيـن  الوطنيـة  التنميـة  هـذه  إن  وبـل  الفلسـطينية، 
المواطنيـن مـن حقوقهـم الطبيعيـة وإتاحـة الفرصة لهم 
بالمشـاركة السياسـية الحقيقية، وما إلى ذلك من حقوق 
المواطنـة، كلُّ ذلـك مـن شـأنه تمتيـن البنيـة الداخليـة 
فـي وجـه أّي اعتـداء خارجـي. ولـم تتـواَن تلـك النظـم 
عـن اتهـام َمـن يسـتدعي تلـك االسـتحقاقات المجتمعيـة 
البنيويـة، تجسـيداً منهـا لشـعار:« ال صـوت يعلـو فوق 
صـوت المعركـة«؛ مـا كان لـه تأثيٌر سـلبّي، ليس على 
مكانـة القضيـة الفلسـطينية عنـد الشـعوب العربيـة، أو 
بعضهـا، ولكـن علـى ابتـذال هذه الشـعارات المسـتمّرة 
المناديـة بأولويـة فلسـطين، مـن دون أن ُتحقَّـق أهـداٌف 

ملموسـة علـى صعيـد فلسـطين. 
6 - العامـل الفلسـطيني والتمثيـل المسـتقّل: التوظيـف 
الزائـد عـن الحـّد لفكـرة اسـتقاللية القـرار الفلسـطيني، 
وأنَّ منظمـة التحريـر هـي الممّثـل الشـرعي والوحيـد 
للشـعب الفلسـطيني، وبعد ذلك تباُعد المسار الفلسطيني 
عـن المسـارات العربيـة، فـي التفـاوض، والسـّيما منـذ 

12 في الثورة، مرجع سابق، ص14.

13 ينظر: كتاب الحرية، م س، ص 35.

الفلسـطيني  واإلخفـاق   .1993 أوسـلو  اتفـاق  توقيـع 
فـي تحقيـق نتائـج ملموسـة تشـّجع الشـعوب العربيـة، 
وحتـى النخـب، علـى مزيـد مـن االنخـراط  والدعـم، 
وطبيعة الممثلين السياسـّيين للفلسـطينّيين واالنقسـامات 
ع  تـوزُّ وأحيانـا  والتنازعـات،  الداخليـة  الفلسـطينية 

التحالفـات فيمـا بينهـم مـع هـذا المحـور أو ذاك.
7- التراجعات والخيبات العربية والفلسطينية، وتراجع 
انخفـاض  إلـى  أّديـا  فلسـطين  بشـأن  الشـعبية  التعبئـة 
العـام فـي الصـراع مـع إسـرائيل  العربـي  االنخـراط 
مـن أجـل اسـترداد أدنى الحقـوق العربية والفلسـطينية. 

يقـول فّواز طرابلسـي:« وترافق هذا 
االتجاه )التمحور الذاتي الفلسـطيني( 
وهـٍن  مـع  الثـورات  انـدالع  عشـية 
بّيـٍن أصـاب التعبئـة الشـعبية بشـأن 
فلسـطين، والتـي بلغت أدنى درجاتها 
لـدى الجماهيـر العربيـة التـي جـرى 
يكفـي  الصـراع...  مـن  تسـريحها 
هـذه،  التسـريح  عمليـة  علـى  دليـالً 
أو  عشـرات  بضـع  بيـن  المقارنـُة 
مئـات مـن المتظاهريـن المصرّييـن 
لغـزة  تأييـداً  التحريـر  ميـدان  فـي 
يطّوقهـم ألـوف مـن عناصـر األمـن 
المركزي، قياسـاً بمئـات األلوف من 
المصرّييـن الذيـن اجتاحـوا الميـدان 
ذاتـه، وقـد انفجـرت ثورتهم إلسـقاط 
العمـل  أجـل  ومـن  القائـم،  النظـام 
واالجتماعيـة  والعدالـة  والحريـة 

اإلنسـانية.«14 والكرامـة 
وصـار يغلـب علـى أكثريـة العـرب 

نتيجة تكّرر المشـاهد العدوانية الصارخة على الشـعب 
الفلسـطيني التعاطـُف الوقتـي، أو غيـُر المترَجـم إلـى 
فعـل سياسـي، يظـّل في النتيجة محـدوداً أو رمزياً؛ وال 
ينتـج بالتالـي تحـركات عربيـة جماهيريـة أو فاعليـات 

تأييد واسـعة. 
انبثـاق  فـي  أثـٌر  للديـن  يكـون  أن  ُينكـر  ال  8-الديـن: 
هـذا الحـراك، علـى فئـات اجتماعيـة معّينـة، غيـر أنـه 
بتعـّدد فهمـه، وبانتقائيـة هـذا الفهم أحيانـاً، أنتج مظاهر 
مجـزوءة. »المـؤّرخ برنـارد لويـس يالحـظ إن جميـع 
» الثـورات« منـذ عهـود اإلسـالم األولـى كانـت تأخـذ 

14 فـواز طرابلسـي، “مناقشـة تطبيقـات النموذج الجنوب إفريقي على فلسـطين“، 
مجلة الدراسـات الفلسـطينية، العدد 98 )ربيع 2014(،  ص21.

نتيجة الوهن العربي 
غير المسبوق 

يتسارع مشروع 
تهويد القدس 

والمسّمى »مخّطط 
2020«، والذي 
ستضّم إسرائيل 
بموجبه الكتل 

االستيطانية المحيطة 
بالقدس إلى المدينة 

في حدود العام 
2020 لتقّلل بذلك 
من عدد العرب 
وتزيد من عدد 

اليهود

هل من مهّمات »الربيع العربي« 
شطب القضّية الفلسطينّية؟



170

التقرير العربي السابع
للتنمية الثقافية

مؤّسسة الفكــر العربـي

طابعـاً دينيـاً صريحاً، وتلجأ إلى المفهومات اإلسـالمية 
الحاكمـة  األولـى ذاتهـا فـي تبريـر رفضهـا لألنظمـة 
الممّثلـة لإلسـالم الرسـمي«15. وفـي هـذه اآلونـة ثّمـة 
رأي بـأن الديـن هـو الـذي يتسـّيد، فهذا عصـر حضور 

الديـن سياسـياً واجتماعيـا16ً.
لكّننـا ال نـرى للديـن ولإلسـالم تأثيراً 
واعيـاً وكلّيـاً على الشـعوب العربية، 
مـع  العربـي«  »الربيـع  شـعوب  أو 
بفاعليـة  الطائفـي  الصـوت  حضـور 
متزايـدة وممتـّدة. ومـن الزاوية محّل 
البحـث هنا، فإن القضية الفلسـطينية، 
وفـق الدين، تحظى بمكانـة مركزية، 
حضـوراً  ُيترجـم  لـم  ذلـك  أن  غيـر 
الشـعوب   لهـا فـي »ثـورات«  الفتـاً 
المـرء،  ليتسـاءل  حّتـى  العربيـة، 
هـل مـن مهّمـات »الربيـع العربـي« 

الفلسـطينية؟ شـطب القضيـة 
القضيـة  فـي  التطـّور  منحـى  أثبـت 
الفلسـطينية أن االقتصـار علـى البعـد 
الفلسـطيني، أو حتـى تضخيمـه، مـن 
دون التعانـق مـع البعـد العربـي واإلسـالمي، ال يسـاعد 
علـى تعزيـز فـرص التحرير، والتخلّـص من االحتالل. 
يقـول ياسـين الحافـظ: »إن مهّمـة المقاومـة الفلسـطينية 
فيـه،  تذّوبـه وتـذوب  العربـي،  الواقـع  تعانـق  أن  هـي 
تصهـره قوميـاً ووحدويـاً وتنصهـر فيـه. إن العنصـر 
الفلسـطيني أمـام خيـار واضـح: إمـا أن يصبـح عنصـر 
توحيـد ودمـج، وإمـا أن يصبـح عنصـر تكليـس للواقـع 
المجـّزأ وقطرنتـه نهائيـاً، وقطرنة الواقـع إنما تعني في 

النتيجـة بقـاء إسـرائيل.«17
وإن هـذا التمحـور الفلسـطيني، وهـذا االنكفـاء العربـي 
أن  تبلـغ  ال  التـي  التحـّوالت  عـن  الناتـج  القُطـري، 
تكـون ثـورة كاملـة، وال تقتصـر علـى تغييـر الحـّكام 
الجـدل حـول  إلـى  يتعـّدى نطاقُهـا  بـل  الحكومـات  أو 
المرجعيـات الفكريـة، وحـول نطاق الكيانات السياسـية 
المـرادة، هـل دولـة أمميـة؟ أو دولـة قوميـة؟ أو دول 
هـذا  وعرقيـة؟  طائفيـة  تشـكالت  أو  إقليميـاً،  ـدة  موحَّ

15 محمـد جابـر األنصـاري »تحـّوالت الفكـر والسياسـة فـي االشـرق العربـي« 
عالـم المعرفـة )1980(، ص ص 74- 75.

16 ينظـر: علـي أحمـد سـعيد إسـبر ) أدونيـس(، “القنبلـة برتقالـة والرصاصـُة 
زهـرة »، جريـدة الحيـاة، مـدارات، )24 أبريـل/ نيسـان2014 (. 

17 الهزيمة واأليديولوجيا المهزومة، م س، ص 184.

التمحـور واالنكفـاء ال يجعـل إسـرائيل تبقـى فقـط، بـل 
الصهيونـي. التغـّول  بأسـباب  هـا  َيمدُّ

ً النتائج المؤسفة راهنا
القضيـة  تظـّل  والفكـري  الوجدانـي  الصعيـد  علـى 
الفلسـطينية مهّمـًة لـدى الشـعوب العربيـة. تـدّل نتائـج 
إحصائيـة علـى »أن 84 % مـن الـرأي العـام العربـي 
يـرى فـي القضيـة الفلسـطينية قضيـة العـرب جميعـاً، 
وليسـت قضيـة الفلسـطينّيين وحدهـم، وأن 51 % مـن 
الـرأي العـام العربـي يـرى أن إسـرائيل هـي األكثـر 
االسـتنزاف  حالـة  لكـن  العربيـة«18.  للـدول  تهديـداً 
السياسـية  الحيـاة  وتراُجـع  واالقتصـادي،  االجتماعـي 
منحـى  تنحـو  صـارت  التـي  الصراعـات  ظـّل  فـي 
تصادميـاً، أو قتاليـاً، وازديـاد التناحـر علـى السـلطة، 
حالـة مفتوحـة علـى الالاسـتقرار. فليـس من الميسـور، 
إذا اسـتثيرت التصّدعـات االجتماعيـة، رأُبها، من دون 

وانتكاسـات.  خسـائر 
مصـر،  مثـالً  أخذنـا  لـو  االقتصـادي،  الصعيـد  فعلـى 
فإّنهـا تواجـه أزمـة اقتصادية صعبة، إذ يشـير  التقرير 
الـذي ينشـره مجلس العالقـات الخارجية األميركي عن 
الوضـع فـي مصـر تحـت عنوان«أزمة المـالءة المالية 
فـي مصـر« إلـى« أن مصـر تعانـي أزمـة اقتصاديـة 
عميقـة، إذ تراجعـت احتياطـات النقـد األجنبـي لديهـا 
إلـى أقـّل مـن نصف ما كانـت عليه قبل »ثـورة يناير« 
2011، مـا يهـّدد قـدرة مصـر علـى دفـع ثمـن الغـذاء 
والوقـود، كمـا أن عجـز الموازنـة فـي مصـر بلـغ 14 
فـي المائـة مـن الناتـج المحلّـي اإلجمالـي، وبلـغ دينهـا 
الناتـج  الناجـم عـن العجـز المتراكـم أكثـر مـن  العـام 
االقتصـادي  المنـاخ  هـذا  وفـي  للبـالد.  االقتصـادي 
الصعـب يعيـش أكثـر من 45 في المائة مـن المصرّيين 

علـى أقـّل مـن دوالريـن يوميـاً... 
هـذه األوضـاع الصعبـة التـي ال تقبل التأجيل، وليسـت 
خاصة بمصر، بل تشـمل سـائر دول »الربيع العربي« 
االنتقاليـة،  المرحلـة  عبـور  محـاوالت  تخـوض  التـي 
تشـّظياً،  األشـد  وسـورية  وتونـس،  وليبيـا  كاليمـن 
بـع لهـا، ومـن َقبلهـا، العـراق، هـذه األوضـاع ال  وبالتَّ
لالهتمامـات األخـرى، ولكـن  تـدع مسـاحاٍت واسـعًة 
العربـي«  »الربيـع  عـن  الفلسـطينية  القضيـة  غيـاب 
والتناقضـات الداخليـة المتزايـدة، بقـدر مـا هي عالمة، 

بيـروت:   ( العربيـة  والثـورات  الجيوسـتراتيجية  والتفاعـالت  التوازنـات   18
المركـز العربـي لألبحـاث ودراسـة السياسـات- وحـدة تحليـل السياسـات، إبريـل 

.21 ص   ،)2012

التراجعات والخيبات 
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علـى تراجـع فـي الشـعور الجمعـي والكيانّيـة العربيـة، 
فإنهـا سـبب السـتمرار هـذا الضعف فـي الروابط؛ ذلك 
أن فلسـطين لطالمـا كانت العنصـر األهّم واألكثر جمعاً 

للعـرب؛ فهـي تجمعهـم مـن خـالل رؤيـة مسـتقبلية.
ق الكيانـات العربيـة وارتباكهـا  فـي المقابـل فـإن تفـرُّ
نفـوس  فـي  سـلبياً  أثـراً  يتـرك  الراهـن  البنيـوي 
وجـّراء  الداخلـي،  التناحـر  هـذا  جـّراء  الفلسـطينّيين، 
هـذا االنكفـاء واالنكمـاش، والسـّيما فـي تلـك األقطـار 
العربيـة التـي تقتـرب مـن التحلّـل، أو االنقسـام، كمـا 
هـو حـال سـورية وليبيـا واليمـن، ومـن قبـل ومـن بعـد 
العـراق. وليـس مـا جـرى فـي مصـر مـن اسـتقطابات 
الفلسـطينّيين،  علـى  سـلبي  أثـر  بـال  مريـرة  سياسـية 
العربـي  تمّثلـه مصـر مـن مكانـة بِحكـم موقعهـا  بمـا 

وحجمهـا.  وموضعهـا  واإلقليمـي 

االستغالل اإلسرائيلي
وعلـى أطـراف العالـم العربـي حـاالت انفصاليـة، كمـا 
كان مـن دولـة جنـوب السـودان، ومسـاٍع كرديـة نحـو 
بعـد  لكـن  العـراق،  فـي شـمال  مزيـد مـن االسـتقالل 
»الربيـع العربـي« أضحـت االحتماالت مشـّرعًة أكثر 
لحـاالت انفصاليـة طائفيـة، داخـل وفـي قلـب األقطـار 
العربيـة، كمـا فـي سـورية واليمـن، وفـي ليبيـا، بعـد 
هـذه  للتقسـيم.  تعّرضـاً  األكثـر  هـو  العـراق  كان  أن 
التطـّورات علـى صعيـد البنـى االجتماعيـة والسياسـية 
التـي ال يقتصـر خطُرها علـى دول »الربيع العربي«، 
بـل يهـّز، أو يتسـّرب، بحسـب قّوة النسـيج االجتماعي، 

إلـى الـدول والمجتمعـات العربيـة كافـة. 
وهـذا الخطـر ال شـّك سيسـتقطب معظـم جهـود النظـم 
طبيعتهـا،  كانـت  أيـاً  السياسـية،  والقـوى  الحاكمـة، 
للتعامـل مـع هـذه العواصـف العميقـة، والخطـرة، وهو 
األمـر الـذي يخّفـف من جّدية أو قّوة السياسـات العربية 
لمواجهـة، أو درء المشـروع الصهيونـي االسـتيطاني 

التوّسـعي التهويـدي.  
االسـتغالل  علـى  المؤّشـرات  نلحـظ  أن  ويمكـن 
أو  الراهـن،  العربـي  الضعـف  لهـذا  اإلسـرائيلي 
االسـتنزاف العربـي الُمشـغل، بارتفاع وتيـرة المطالب 
أو االشـتراطات الصهيونيـة، لقبـول السـير نحـو حـّل 
تلـك  أول  ولعـّل  االحتـالل،  ينهـي  للصـراع  نهائـي 
الفلسـطيني  االعتـراف  التعجيزيـة:  االشـتراطات 
 « فـي  للسـير  مسـبق  كشـرط  الدولـة،  بيهوديـة 
اسـتحقاقات السـالم« المطلوبـة مـن إسـرائيل، وكذلـك 

رفـض االنسـحاب مـن منطقـة األغـوار التي أعلنتهـا 
سـلطات االحتـالل اإلسـرائيلي منطقـة عسـكرية مغلقة 
علـى كامـل امتدادهـا مـع ضّفـة نهـر األردن، وبعمـق 
الحكومـة  رئيـس  يـرى  التـي   كلـم،   15 إلـى  يصـل 
اإلسـرائيلية، بنياميـن نتنياهـو، فـي اسـتمرار سـيطرة 
حكومتـه عليهـا – أي علـى المنطقـة الحدوديـة - هدًفـا 

أمنّيًـا. وبعـًدا  ـا،  مهّمً اسـتراتيجّيًا 
وأّمـا القـدس فقـد تسـارع تهويُدهـا، وأشـارت وسـائل 
تهويـد  مخّطـط  إلـى  المختلفـة  اإلسـرائيلية  اإلعـالم 
للقـدس ُسـميَّ بمخطـط 2020. هـذا المخّطـط بـدأت بـه 

إسـرائيل منـذ سـنوات يقـول رئيـس 
مركز الخرائط في مركز الدراسـات 
التفكجـي:«إن  خليـل  العربيـة 
إسـرائيل بهذا المخّطط سـتضّم الكتل 
إلـى  بالقـدس  المحيطـة  االسـتيطانية 
 ،2020 العـام  حـدود  فـي  المدينـة 
لتقلّـل مـن عـدد العـرب فيهـا، وتزيد 
إلـى  باإلضافـة  اليهـود،  عـدد  مـن 
الجـدار  وسـيتكّفل  أخـرى.  غايـات 
بإخـراج مزيـٍد مـن الفلسـطينّيين مـن 
نسـبة  تهبـط  حتـى  المدينـة،  محيـط 
العـرب فيهـا إلـى 12 % مقابـل 88 
% مـن اليهـود، ويضيـف بـأن هـذا 
المخّطـط سـيتضّمن بنـاء مـا ال يقـّل 

ألـف وحـدة سـكنية«19  50 عـن 
ويهـدف هـذا المخّطـط وفقـاً لتقريـر 
»بعـد  الفلسـطينية  العمـل   وزارة 

االنتهـاء منـه إلـى ضـرب إمكانية قيـام دولة فلسـطينية 
وعاصمتهـا القـدس الشـرقية. وفـي نهاية العـام 2012، 
يسـكنها  مسـتوطنة   37 الكبـرى  القـدس  قطـاع  ضـّم 
343740 مسـتوطناً، يشـّكلون نحـو 61 % مـن إجمالي 

المسـتوطنين فـي الضّفـة الغربيـة«20.
ويشـير تقريـر الـوزارة ، نقـالً عـن الجهـاز المركـزي 
نهايـة  حتـى  االسـتيطان  عـن  الفلسـطيني  لإلحصـاء 
2012 إلـى أن » أكثـر مـن 80 % مـن المسـتوطنين 
يتمركـزون فـي محافظـة القـدس والمحافظتيـن اللتيـن 

19 » مخّطـط 2020 يكـّرس »القـدس عاصمة موّحدة أبدية إلسـرائيل«، جريدة 
القدس،)30- أغسطس/ آب 2009(.

20 وحدة السياسـات والمشـاريع، المسـتوطنات اإلسـرائيلية وآثارهـا االقتصادية 
واالجتماعيـة علـى األراضـي الفلسـطينية وقطـاع العمـل،) رام هللا-  فلسـطين: 

وزارة العمـل، ينايـر/ كنـون الثانـي2014(، ص 15.
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على أن 84 % 
من الرأي العام 
العربي يرى في 

القضية الفلسطينية 
قضية العرب 
جميعاً وليست 

قضية الفلسطينّيين 
وحدهم، وأن 51 
% من الرأي العام 
العربي يرى أن 

إسرائيل هي األكثر 
تهديداً للدول العربية

هل من مهّمات »الربيع العربي« 
شطب القضّية الفلسطينّية؟



172

التقرير العربي السابع
للتنمية الثقافية

مؤّسسة الفكــر العربـي

بجوارهمـا، رام هللا وبيـت لحـم جنوبـاً«21.
ولـم يعـد العـدوان االحتاللـي  يقتصـر علـى اإلصـرار 
علـى القـدس عاصمـًة موّحـدة وأبديـة إلسـرائيل، بـل 
تفاقـم الخطـر والعـدوان، ليصـل إلـى خطـوات عملّيـة 
نحـو التحجيم اإلسـالمي والعربي في المسـجد األقصى 

تمهيـداً لتقسـيمه زمنيـاً، ومـن ثـّم التقسـيم المكانـي. 
أّمـا قضيـة الالجئيـن فـال تـزال إسـرائيل علـى موقفهـا 
الرافـض مطلقـاً لـ«حّق العـودة« إاّل ألعداد رمزّية من 
الفلسـطينّيين )ومن السياسّيين اإلسـرائيلّيين كـ أفيغدور 
ليبرمـان زعيـم حـزب »إسـرائيل بيتنـا« َمـن يرفـض 
عـودة حّتـى فلسـطينّي واحـد(.  وال ُيخفي بعـض القادة 
الحزبّيين اإلسـرائيلّيين، )ومنهـم  ليبرمان( رغبتهم في 
التخلّـص مـن العـرب الفلسـطينّيين فـي منطقـة المثلث، 
إلـى  الحـدود لضّمهـم  بتحريـك  ووادي عـارة، وذلـك 
»الدولـة الفلسـطينية« مـن ضمـن اتفاق الحـّل النهائي. 
وعلـى الصعيـد الفعلـي كذلـك ترتفـع 
الـذي  )وهـو  االسـتيطان،  وتيـرة 
الوجـود  عناصـر  أهـّم  يسـتهدف 
األرض(،  وهـي  الفلسـطيني، 
بالمطالـب  اسـتخفافاً  ليعكـس  ال 
الفلسـطينّية، التـي ترفـض اسـتمرار 
التفـاوض مـع االسـتيطان، فحسـب، 
بالوضـع  اسـتخفافاً  ليعكـس  ولكـن 
أن  بعـد  عامـة،  بصفـة  العربـي 
أدركـت إسـرائيل أن العالـم العربـي 
ـح أن تطـول،  دخـل فـي مرحلـة ُيرجَّ
ل في ظّل  مـن محـاوالت إعادة التشـكُّ
نقـٍص بّيٍن فـي العوامـل الموضوعية 

المحـاوالت.  هـذه  مثـل  لنجـاح 
فبعـد »الربيع العربي« فّعلت حكومة 
إسـرائيل خططها االسـتيطانية فشـهد 
فـي  كبيـراً  ارتفاعـاً   2012 العـام 
وزارة  لتقريـر  فوفقـاً   : االسـتيطان 
هـذه  اسـتغلّت  الفلسـطينية:  العمـل 
الحكومـة )حكومـة نتنياهـو( انشـغال 
العالـم بتداعيـات »الربيـع العربي«، وضعـف الموقف 
خطـوة  أّي  اتخـاذ  اتجـاه  فـي  الرسـمي  الفلسـطيني 
نضاليـة، فقامـت بتنفيـذ موجـة اسـتيطانية اسـتعمارية، 
هـي األكثـر قسـوة تاريخياً على الشـعب الفلسـطيني في 
الضفـة الغربيـة، بما في ذلك القدس الشـرقية. فقد شـهد 

21 المرجع السابق نفسه، ص 13.

العـام 2011 ارتفاعـاً فـي بنـاء الوحـدات السـكنّية فـي 
المسـتوطنات اإلسـرائيلية فـي الضّفـة الغربيـة بنسـبة 
الهجـوم  تسـارع  واشـتّد   ...2010 العـام  عـن   20%
االسـتيطاني خـالل العـام 2012، وتصاعـد االسـتيطان 
إحصـاءات  »كشـفت  فقـد   ،2013 العـام  فـي  أكثـر 
إسـرائيلية أن »البنـاء فـي المسـتوطنات ارتفـع بنسـبة 
123 فـي المائـة، خـالل السـنة الماضيـة، مع اإلشـارة، 
تشـير  المركزيـة  اإلحصـاء  دائـرة  معطيـات  أن  إلـى 
إلـى البنـاء الرسـمي فقـط، الـذي يجري وفـق تصاريح 
الوحـدات  بنـاء  يتواصـل  المقابـل  فـي  لكّنـه  رسـمية، 
االسـتيطانية مـن دون تصاريـح علـى امتـداد الضفـة 

الغربيـة.«22
أبحـاث  مركـز  مديـر  العملـة،  طلـب  جمـال  وصـّرح 
األرض واإلنسـان فـي مؤتمـر صحافـي عقدتـه وزارة 
عـام  يعتبـر   2013 »العـام  بـأن  الفلسـطينية  اإلعـالم 
االنتهـاكات  خـالل  مـن  االسـتيطان  وطغيـان  تغـّول 
فـي  المتكـّررة والمتصاعـدة بحـّق األرض واإلنسـان 
ضاعفـت  االسـتيطان،  تجميـد  مـن  وبـدالً  فلسـطين. 
صـة لـه مـن 58  حكومـة نتنياهـو الموازنـات المخصَّ
مليون شـيكل، خالل شـهر  آب )أغسـطس( 2013 إلى 
614 مليونـاً، خـالل شـهر تشـرين الثانـي )نوفمبر( من 

العـام نفسـه«23.
 % 40 مـن  أكثـر  يؤّثـر علـى  الـذي  االسـتيطان  هـذا 
مـن مسـاحة الضّفـة الغربيـة، عمـل علـى تقطيعهـا إلى 
كنتونـات صغيـرة يسـتحيل معهـا التواصـل الجغرافي، 
وبالتالـي يسـتحيل معـه أّي فرصـة للتطويـر، أو إقامـة 

دولـة فلسـطينية مسـتقلّة ومتواصلـة.

األثر االستراتيجي على مستقبل القضية 
الفلسطينّية

علـى الرغـم مـن القلـق الـذي يسـاور إسـرائيل بقيـادة 
اليميـن واليميـن المتطـّرف، جـّراء التغّيـرات فـي الدول 
العربيـة المجـاورة لهـا، ومـن احتماليـة حـدوث تغّيرات 
جيوسـتراتيجية عقـب تراخـي قبضـة النظـم المركزيـة، 
كما حال نظام بشـار األسـد في سورية، وزيادة األخطار 
مـن شـبه جزيـرة سـيناء، وانعكاسـات ذلك علـى الوضع 

22 آمـال شـحادة، “ارتفـاع البنـاء فـي المسـتوطنات بنسـبة 123 فـي المئـة«،  
جريـدة الحيـاة )4 إبريـل/ نيسـان 2014(.

وطغيـان  تغـّول  عـام   2013( بعنـوان  مؤتمـراً  تعقـد  اإلعـالم  وزارة   «  23
علـى: متـاح  اإلخباريـة،  معـاً  وكالـة  االسـتيطان(، 

http//:maannews.net/arb/ViewDetails 
aspx?ID662790= 

تتذّرع إسرائيل 
بأن الوضع العربي 

غير المستقّر 
وغير المعروفة 

اتجاهاته مستقبالً، 
ال يشّجعها على 

إبرام اتفاقات دائمة 
حتى لو استمّرت 
الدول العربية في 
عرض المبادرة 

العربية القائمة على 
التطبيع الكامل، 

مقابل انسحابها من 
األراضي العربية 
التي احتّلتها بعد 
حرب يونيو 1967
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األمنـي والسياسـي فـي لبنـان واألردن... فإنهـا تسـارع 
إلـى تكريـس واقـع احتاللـي يسـتفيد مـن انهمـاك مصـر 
وسـورية واالرتبـاك العربـي عمومـاً، كمـا أنهـا تسـارع 
إلـى االسـتفادة مـن التجاذبـات الدوليـة وحالـة الالوفـاق 
الدولـي والالقـدرة علـى الحسـم لمصلحـة دولـة عالميـة 
ضـّد أخـرى، متذّرعـة بذلـك للتنّصـل مـن »اسـتحقاقات 
السـالم« باالنسـحاب من األراضـي الفلسـطينية المحتلّة 
العـام 1967 والتوّصـل إلـى حلـول عادلـة بخصـوص 
والمسـتوطنات  القـدس  وهـي  النهائـي  الوضـع  قضايـا 

والالجئيـن والميـاه، باإلضافـة إلـى الحـدود. 
تتـذّرع إسـرائيل بـأن الوضـع العربـي غيـر المسـتقّر 
وغيـر المعروفـة اّتجاهاتـه مسـتقبالً،ال يشـّجعها علـى 
إبـرام اتفاقـات دائمة، حّتى لو اسـتمّرت الـدول العربية 
التطبيـع  القائمـة علـى  العربيـة  المبـادرة  فـي عـرض 
الكامـل معهـا مقابـل انسـحابها مـن األراضـي العربيـة 
)حزيـران(1967،  يونيـو  حـرب  بعـد  احتلّتهـا  التـي 
والتوّصـل إلـى حـّل عادل لمشـكلة الالجئيـن؛ فهي- أي 
الفلسـطيني، وبأنـه  بالوضـع  تتـذّرع كذلـك  إسـرائيل- 
ال شـريَك فلسـطينياً جديـاً للسـالم، والمقصـود محمـود 
عبـاس رئيـس السـلطة الفلسـطينية ومنظمـة التحريـر 
الفلسـطينية، والـذي ال يملـك القـّوة الكافيـة علـى قيـادة 

الفلسـطينّيين نحـو اتفاقيـة سـالم نهائيـة.
لذلـك تترّجـح الكّفـة عنـد رئيـس الـوزراء اإلسـرائيلي 
بنياميـن نتنياهـو وغيـره من القـادة اليمينيـن المتطّرفين 
اليهـودي«  »البيـت  حـزب  وزعيـم  ليبرمـان،  أمثـال 
نحـو  بينـت،  نفتالـي  اإلسـرائيلي،  االقتصـاد  ووزيـر 
رفـض الحلـول النهائيـة فـي هـذه المرحلة علـى األقّل، 
واالسـتعاضة عنهـا بحلـول مرحلية لّما تتبلـور بعد، قد 
تكـون ذات طابـع اقتصادي، أو بضّم »مناطق ج« من 
الضّفة الغربية إلى إسرائيل، أو باالنسحاب اإلسرائيلي 
مـن طـرف واحـد، على غـرار ما فعل رئيـس الوزراء 
األسـبق، أرئيل شـارون، حين انسـحب من قطاع غّزة 
مـن طـرف واحـد فـي أغسـطس )آب( 2005. بحيـث 
تكـّرس بـدالً مـن ذلـك مبـدأ »السـالم مقابـل السـالم«، 
بعـد أن كانـت مطالبـة بــ »األرض مقابـل السـالم«، 
وذلـك تماشـياً مـع مقترحـات مجموعـة مـن المحافظين 
العـام  القـدس  فـي  نتنياهـو  نّظمـه  مؤتمـر  فـي  الجـدد 
1996 24. وهـذا مـا يسـمح إلسـرائيل بالعمـل  وفـق 
سياسـة التـدّرج التـي نهجهـا بن غوريـون، على ابتالع 

نبيـل صبحـي  تفتيـت الشـرق األوسـط، ترجمـة  24  ينظـر: جيرمـي سـولت، 
الطويـل ) دمشـق: دار النفائـس للطباعـة والنشـر والتوزيـع، 2011(، ص 408.

السـيطرة  اسـتمرار  خـالل  مـن  الفلسـطيني،  الوطـن 
علـى المـوارد وقضـم األرض، وخلـق ظـروف تدفـع 
الفلسـطينّيين إلـى الهجرة، مـن دون التوّرط بالضرورة 
بالتهجير السـافر، أو »الترانسـفير« كما قال  شـارون، 
فـي أغسـطس )آب( 1988: »إنـك ببسـاطة ال تحمـل 

بهـم  وتذهـب  شـاحنات  فـي  النـاس 
بعيـداً، إّنني أفّضل التوصية بسياسـة 
إيجابيـة: أن نخلـق فـي الواقع وضعاً 

يدفـع النـاس إلـى أن يغـادروا«. 
علـى  التخطيـط  هـذا  يقتصـر  ال 
الغربيـة  الضّفـة  فـي  الفلسـطينّيين 
أيضـاً  يشـمل  ولكّنـه  وقطـاع غـّزة، 
الفلسـطينّيين فـي الداخـل، انصياعـا 
إذ  الدولـة«،  »يهوديـة  لفكـرة 
السـافر  النهـج  هـذا  إسـرائيل  تنهـج 
فلسـطينية  بمقاومـة  ُجوبَهـت  كلّمـا 
شـعبية وحزبيـة قويـة، أو بضغـوط 

عـرف  فيمـا  نتنياهـو  حكومـة  فعلـت  كمـا  خارجيـة، 
بمخّطـط برافـر، وهو قانون إسـرائيلي أقّرته الكنيسـت 
بالقـراءة األولـى فـي 24 حزيران )يونيـو( العام 2013 
بنـاًء علـى توصيـة مـن وزيـر التخطيـط اإلسـرائيلي 
إيهـود برافـر العام 2011 لتهجير سـّكان عشـرات قرى 
البـدو فـي النقـب جنـوب إسـرائيل، وتجميعهـم فـي مـا 
يسـّمى »بلديـات التركيز، وتّم تشـكيل لجنـة برافر لهذا 

25 الغـرض«. 
المعلـن هـو )تجميـد التقّدم( في مشـروع القانـون، »فقد 
نقـل الموقـع اإللكترونـي لصحيفة )هآرتـس( عن بيغن، 
قولـه: »إن رئيـس الـوزراء َقِبـل توصيته بتجميـد التقّدم 
فـي مشـروع القانـون، مـن دون أن يعـرف مـا إذا تـّم 
التخلّـي عـن المشـروع نهائيـاً أو تّم تأجيلـه مؤقتاً، حيث 
أقدمـت آليـات االحتـالل بتاريـخ 18- 5- 2014 بهـدم 
منـازل فـي قريـة وادي النعـم البدويـة غيـر المعتـرف 
بهـا فـي النقـب. وأّكد شـهود عيـان أن عمليـة الهدم هذه 
إنمـا هـي جريمـة حـرب... وأن قـرار الهـدم هـو تنفيـذ 
لخّطـة برافـر الهادفـة إلـى تهجيـر األهالـي ومصـادرة 

25 أسـعد تلحمـي، » مـا هـو مخطـط برافـر؟«،  جريـدة الحيـاة، ) 30 نوفمبـر/ 
تشـرين الثانـي2013(. 

ليس ما جرى في 
مصر من استقطابات 

سياسية مريرة 
بال أثر سلبي على 

الفلسطينّيين، نظراً لما 
تمّثله مصر من مكانة 
وازنة بحكم موقعها 
العربي واإلقليمي 
وموضعها وحجمها

هل من مهّمات »الربيع العربي« 
شطب القضّية الفلسطينّية؟
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آالف الدونمـات“26.
وحـّذرت لجنـة المتابعـة العليـا لشـؤون عـرب الداخـل 
المحتـّل مـن أن أهـداف مخّطـط »برافـر« االقتالعـي 

الـذي أعلـن االحتـالل إلغـاءه ال تـزال قائمـة.27
ب  يغلِـّ الـذي  النهـج  هـذا  نتنياهـو  حكومـة  وتعتمـد   
االعتبـارات  علـى  والفعليـة  الواقعيـة  االعتبـارات 
األخيـرة  تلـك  تصبـح  حيـن  والمعنويـة،  اإلعالميـة 
سـبباً فـي تعويـق التنفيـذ الفعلـي. هـذا المخّطـط أعلنـت 
علـى  العمـل  ولكـن  تجميـده،  اإلسـرائيلية  الحكومـة 

لتنفيـذه. مسـتمراً  يـزال  ال  األرض 
هـذه السياسـات اإلسـرائيلية في داخل فلسـطين المحتلة 
العـام 1948 والعـام 1967 تهـدف إلـى تحقيـق يهوديـة 
الدولـة التـي تعنـي جلـب كلِّ يهـودي فـي العالـم إليهـا، 
غيـر  العناصـر  مـن   واالنتقـاص 
اليهوديـة منهـا،  لتأجيـج الصراعات 

الدينيـة. 
الموقـف  أنَّ  البـال  عـن  يغـرب  وال 
العربي المنشـغل بـ»الربيع العربي« 
الضغـط  غيـاب  باسـتمرار  يسـمح 
الدولـي، واألميركـي تحديداً، في ظّل 
قيـادة أميركيـة، أو وضـع أميركـي، 
أقـّل توّرطـاً فـي القضايـا الخارجيـة، 
وأكثـر تـرّدداً، والسـّيما مع إسـرائيل 
وحكومـة اليميـن واليميـن المتطـّرف 
أوبامـا  إدارة  شـهدت  حيـث  فيهـا، 
المطالبـة  مـن  واضحـة  تراجعـاٍت 
المطالبـة  إلـى  االسـتيطان  بوقـف 
بتجميـده إلـى سـعي وزيـر الخارجية 
لـم  إطـار  اتفـاق  إلـى  كيـري  جـون 

ينجـح فـي إنجـازه. 
وهـو اتفـاق ال ُيتوقـع أن يبتعد  كثيراً 
وهـو  اإلسـرائيلية،  المواقـف  عـن 
وفـق تسـريبات صحافيـة  يحـّدد العناويـن العريضـة 
بشـأنها  للتفـاوض  تمهيـداً  النهائـي،  الوضـع  لقضايـا 

26  نسـرين الرمـالوي، » أهالـي وادي النعيـم بالنقـب لــ PNN: اسـتمرار هـدم 
المنـازل يعنـي أن مخّطـط برافـر لم ينته«،  شـبكة فلسـطين اإلخبارية، متاح على:  
http //:arabic.pnn.ps /index.php /pnn-select-89822 /
%D8%A7%D987%%D8%A7%D984%%D98%A-    
%D2014  -5  -18    

27 » لجنـة المتابعـة تحـّذر مـن اسـتمرار أهـداف »برافـر« وتدعـو للتظاهـر«، 
وكالـة الصحافـة الفلسـطينية »صفـا«، متـاح علـى: 

http://safa.ps/details/news/118414 )18 ديسـمبر / كانـون األول، 
 .)2013

لمـّدة عاميـن، وذلـك قبـل االنتقـال إلـى خطـوة تفاوض 
الطرفيـن خـالل خمـس سـنوات أخـرى، قابلـة للتمديـد 
غيـر المحـّدد بسـقف زمنـي، وفـق متطلّبـات الحاجـة، 
حـول كيفيـة التنفيـذ. ويشـمل الموافقـة على بقـاء جيش 
ة فـي منطقـة األغـوار، وضـّم  االحتـالل لسـنوات ممتـدَّ
الكتـل االسـتيطانية الكبـرى التـي تقتطـع نحـو 12 % 
مـن مسـاحة الضّفـة الغربيـة المحتلّـة، وبقـاء السـيطرة 
اإلسـرائيلية علـى المعابـر والحـدود والمواقـع األمنيـة 
فـي الضّفـة الغربية، واسـتثناء القـدس المحتلّة من الحّل 

النهائـي..
يكـون  فحلُّهـا  الفلسـطينّيين،  الالجئيـن  قضيـة  أمـا 
فيهـا،  والعيـش  كنـدا،  إلـى  االنتقـال  بيـن  بتخييرهـم  
أو  الفلسـطينية »المسـتقبلية«،  الدولـة  فـي  العيـش  أو 
الـذي  فـي األردن،  يوجـدون، والسـّيما  البقـاء حيثمـا 
يسـتضيف أكثـر مـن 42 % مـن إجمالـي سـتة مالييـن 
لين لدى وكالـة غوث الدوليـة »األونروا«  الجـئ مسـجَّ
بينمـا سـيتّم إعطـاء وضـع الالجئيـن فـي لبنـان أولوّيـة 

إلحاحـاً. األكثـر  المسـألة  بحسـبانها  المعالجـة 
وربمـا كان األهـّم، أميركيـاً، فـي هـذه المرحلة هو منع 
إسـرائيل مـن فـرض أمـر واقـع، أو حلـول مـن طـرف 
الضّفـة  مـن  قسـم  مـن  األحـادي  كاالنسـحاب  واحـد، 
الغربيـة، مع االحتفاظ بمناطق المسـتوطنات واألغوار 
مـن  اسـتراتيجياً،  مهّمـة  تراهـا  أخـرى  مناطـق  وأيـة 

حيـث المـوارد أو األمـن.
توّجهـات،  المتحـدة  الواليـات  تعـارض  اآلن  وحتـى 
نتنياهـو نحـو حـلٍّ أحـادي تنسـحب إسـرائيل بموجبـه 
بالمسـتوطنات  االحتفـاظ  مـع  الغربيـة،  الضفـة  مـن 
واألغـوار والقـدس. )صـّرح نتنياهو في حديـث لوكالة 
األنبـاء األميركيـة » بلومبـرغ« بـ»وجود شـبه إجماع 
فـي إسـرائيل بضرورة اتخاذ خطـوات أحادية الجانب، 
اليسـار  لـدى  الموقـف  هـذا  يتعاظـم  يـوم  بعـد  ويومـاً 
مـن  باالنسـحاب  ِجدّيـا  للتفكيـر  يدفعنـا  مـا  واليميـن؛ 

بعـض المناطـق فـي الضّفـة الغربيـة«28.
  وتلـّوح إدارة أوبامـا إلسـرائيل، للقبول بحلِّ الدولتين، 
كمـا جـاء علـى لسـان وزيـر الخارجيـة جـون كيـري، 
بأنهـا  بيسـت«،  ديلـي  »ذي  موقـع  أورد  مـا  بحسـب 
دة بالتحـّول إلى دولة فصـل عنصري، أو أن تدمِّر  مهـدَّ

قدرتهـا علـى أن تكـون دولـة يهوديـة.«29

28 “ نتنياهـو يـدرس االنسـحاب مـن بعـض المناطـق فـي الضفـة“ وكالـة معـاً 
 .2014  -5  -23 المسـتقلة، 

29  جريدة الشرق األوسط، العدد12936 ) 29 إبريل/ نيسان 2014(.

 حلّ قضية الالجئين 
الفلسطينّيين يكون 

بتخييرهم بين 
االنتقال إلى كندا 
والعيش فيها، 
أو العيش في 

الدولة الفلسطينّية 
المستقبلية، أو البقاء 

حيثما يوجدون 
والسّيما في األردن 

الذي يستضيف 
42 % من إجمالي  

6 ماليين الجىء 
مسّجلين لدى 

األونروا
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بعـض وسـائل الضغـط  وقـد تسـتخدم واشـنطن فعـالً 
غيـر المباشـر علـى حكومـة نتنياهـو بتخفيـف الغطـاء 
عنهـا فـي المحافـل الدوليـة والمحاكـم الدوليـة. كما أنها 
نتنياهـو  ال يتطابـق مـع موقـف حكومـة  تتخـذ موقفـاً 
مـن »حكومـة الوفـاق الوطنـي« بيـن منظمـة التحرير 
وحركـة حمـاس تحـت قيـادة الرئيـس محمـود عبـاس 

التـي تشـّكلت فـي 2 يونيـو) حزيـران( 2014.
لكـن إسـرائيل، بحكـم سـيطرتها الفعلّيـة علـى األرض 
تمعـن فـي فـرض وقائع اسـتيطانية واحتالليـة بالتدريج 
ونتنياهـو  تـارًة،  والهـادىء  تـارًة  المرتفـع  المسـتمّر 
بمـا يملـك مـن قـدرة علـى التملّـص والمراوغـة، وبمـا 
يسـتند إليـه مـن تأييـد عميـق إلسـرائيل فـي الكونغرس 
األميركـي، وفـي مراكـز القـّوة والضغـط في واشـنطن 
والسـّيما  جّديـة،  ضغوطـاً  األقـّل  علـى  يواِجـه  لـن 
مـن  تحـدُّ  العربـي،  الضعـف  مـن  المرحلـة  هـذه  فـي 
قـوى  بتضافـر  المتصاعـدة  االحتالليـة  مشـروعاته 

والمسـتوطنين. اليميـن 
وبيـن الغيـاب العربي، أو شـبه الغيـاب، وإدارة األزمة 
أو  الظـروف،  )تنضـج  حتـى   التأجيـل  أو  أميركيـاً، 
يتوّفـر الزعمـاء( والتغـّول االحتاللي الـذي يزيد الحالة 
الفلسـطينية احتقانـاً، تبقـى االحتمـاالت مفتوحـة علـى 

ـر؛ فقـد يصعـب إبقاؤهـا تحـت السـيطرة.  التفجُّ

هل من مهّمات »الربيع العربي« 
شطب القضّية الفلسطينّية؟
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»ربيع مصر«.. هل أعاد
األقباط إلى مرّبع الذّمية؟

»ربيع م�ضر«.. هل اأعاد
الأقباط اإىل مرّبع الذّمية؟

اأ. كمال زاخر

ال أزعـم أّننـي أملـك إجابـة قاطعـة، وإن كانـت وقائـع 
وأحـداث أربع سـنوات وتداعياتها، تجعلنا نتشـّكك في 

مالءمـة المصطلـح  للتعبيـر عنها.
حـدث  مـا  اعتبـار  يمكـن  هـل  ذاتـه،  السـياق  وفـي 
علـى  نقـف  أن  دون  مـن  »ثـورات«  أو  »ثـورة« 
تفاصيـل كّل حالـة، أسـباباً ونتائـج؟ وهـل نملـك مـن 
الشـعبوية والنخبويـة  الحالـة  مـن  بعيـداً  المعلومـات، 

يمّكننـا مـن هـذا؟ الحادثـة، مـا 
 ظّنـي أّننـا بحاجـة الـى مزيـٍد مـن الوقـت، حتـى يهـدأ 
الغليـان ونتمّكـن مـن قـراءة مـا حدث بعقل بـارد يملك 
مـن الموضوعيـة مـا يجّنبه التأّثر بانحيـازات اللحظة، 
مع وضّد، لنقف على الدوافع والمالبسـات وتشـابكات 
وإخفاقـات  السياسـية،  القـوى  وتصادمـات  المصالـح 
النظـم الحاكمـة، واختـالالت العقـد االجتماعـي بينهـا 
وبيـن شـعوبها، وهـل يحّق لنـا أن نقترب مـن فرضّية 
وقعنـا  وهـل  وأطرافهـا؟  واحتماالتهـا  »المؤامـرة« 
فـى براثنهـا أو كّنـا مشـاركين وضالعيـن فيهـا؟، أو 
المرتبكـة  حالتنـا  أنتجتهـا  افتـراءات  محـّض  هـي 
والمنبّتـة الصلة بالشـفافية والمعلوماتيـة، وأيضاً موقع 

الصراعـات الدوليـة والعالميـة فيمـا بينهـا، وفـي مـا 
وثرواتهـا  لموقعهـا  المنطقـة  علـى  بالسـيطرة  يتعلّـق 
الطبيعيـة، بخاصـة في ما يتعلّق بالطاقـة ومصادرها، 
هـذا،  كّل  فـي  االسـتخباراتية  األجهـزة  ودور 
ومخّططـات إعـادة رسـم خارطة الشـرق األوسـط بما 

يتفـق ومصالـح القـوى العظمـى؟

األقباط والثورة بين 25 يناير و30 يونيو
أقليـة  إلـى  عندمـا تحـّول األقبـاط )مسـيحّيو مصـر( 
الميـالدي،  عشـر  الثانـي  القـرن  مطَلـع  فـي  عدديـة 
ة، تبّنـى الحـّكام التعامـل معهـم  ألسـباب تاريخيـة ِعـدَّ
والطوائـف  الملـل  دولـة  سـياق  فـي  دينيـة،  كطائفـة 
والنَِّحـل، وصـار التعامـل معهـم يتـّم عبـر المؤّسسـة 
بعدمـا  كثيـراً  األمـر  يتغّيـر  ولـم  )الكنيسـة(.  الدينيـة 
عرفـت مصـر نسـق الدولـة الحديثة، مع ريـاح الحملة 
للغـرب؛  وبعثاتـه  علـي  محمـد  وتجربـة  الفرنسـية، 
فـي تحجيـم  راٍت عميقـة  حتـى أن األمـر شـهد تطـوُّ
المشـاركة القبطيـة فـي الشـأن العـام، وخصوصـاً بعد 
ثـورة / انقـالب يوليـو )تموز( 1952. ثم إن السـادات 

نحتـاج بدايـة إلـى ضبـط »المصطلحـات / التعبيـرات«، وخصوصـاً تلـك التـي شـاعت فـي الفضـاء العربـي، 
والمصـري منـه بخاصـة، علـى مـدى أربع سـنوات، ويتـّم التعامل معها، باعتبارها مسـّلمات، تحّصنـت بالتداول 
والنقـل، بـل واقتربـت مـن حالـة التقديـس، وتشـّكلت لهـا كتائـب مـن المدافعيـن، تترّبص بـكلّ َمن يقتـرب منها، 

أو يطرحهـا علـى بسـاط البحـث والتدقيـق، تحّسـباً لرفضهـا، وقـد صـارت عنـوان مرحلـة.
لعـلّ أهمهـا تعبيـر »الربيـع العربـي«، فهـل مـن ضمـن فصـول السـنة، بحسـب مناخنا، ثّمـة محلّ للربيـع، الذي 
تتمّيـز شـهوره، وفـق الواقـع عندنـا، بالريـاح المحّملـة باألتربـة والطقس غير المسـتقّر؟ ويمتد السـؤال ليقتحم 
فصـول المنـاخ السياسـي، فـي المطلـق؛ هـل صادفنـا عبـر تاريخنـا الحديـث، بعدمـا عرفنا شـكل الدولـة بمعناها 
الـذي اسـتقّر بيننـا مـع إرهاصـات التنويـر، بانتصـاف القـرن التاسـع عشـر، وعلـى امتـداد القرن العشـرين بكلّ 

تقّلباتـه، هـل صادفنا ربيعاً سياسـياً؟!
وإذا انتقلنـا مـن العـام إلـى الخـاص، هـل مـا حـدث فـي منطقتنـا، انطالقـاً مـن تونـس وعبـوراً بمصـر واليمـن 

ووصـوالً إلـى ليبيـا سـوريا والعـراق، يمكـن أن يّتسـق مـع تعبيـر »الربيـع العربـي«؟
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مـوروث  علـى  انقلـب  الحكـم،  إلـى  وصولـه  بعـد 
النظـام الناصـري، وبالتحالـف مـع القـوى والتيـارات 
اإلسـالمية الراديكاليـة، اسـتقرَّ فـي المشـهد المصـري 
التعامـل مـع األقبـاط  كأقلّيـة، ومـن  السياسـي مبـدأ 
خـالل مؤّسسـة الكنيسـة. ويوجـز الدكتور ميـالد حّنا1 
هـذا فـي جملـة معبِّـرة: »إن الدولـة اختزلـت األقبـاط 
اإلكليـروس  فـي  الكنيسـة  واختزلـت  الكنيسـة  فـي 
)رجـال الديـن( واختزلـت اإلكليـروس فـي البابـا2«. 
وفـي كّل مـّرة يتعـّرض فيهـا األقبـاط لعمـل إرهابـي، 
تسـارع الدولـة إلـى البابـا البطريـرك، اسـترضاء أو 
ضغطـاً، فيبـادر بـدوره درءاً لمخاطـر التصعيـد، إلى 
واعتبـار  الهـدوء،  رعّيتـه  مناشـدة 
فـي  إيمانيـاً،  اختبـاراً  بهـم  حـّل  مـا 
محاولـة المتصـاص الغضـب. وقـد 
التعامـل  مـن  النسـق  هـذا  اسـتمّر 
 ،1972 الخانكـة  أحـداث  عقـب 
وحتـى أحـداث كنيسـة القّديسـين فـي 
 ،2010 العـام  نهايـة  اإلسـكندرية 
ومـع لحظـات بـزوغ السـنة الجديـدة 
2011، قبيـل أيـام مـن اندالع أحداث 

الثانـي(. )كانـون  ينايـر   25
االسـتهدافات  مـن  األقبـاط  عانـى 
الدمويـة المتكـّررة والمتصاعـدة من 
الراديكاليـة  اإلسـالموية  اإلرهابيـة  الجماعـات  قبـل 
التـي دعمهـا نظـام الرئيـس أنـور السـادات واسـتعان 
بهـا، والتـي ُدّشـنت بحادثة الخانكة 1972، واسـتمّرت 
مدعومة من نظام الرئيس مبارك في مواجهة التيارات 
الناصريـة واليسـارية، بالتـوازي مـع مسـاومة القـوى 
الغربيـة، وبخاصـة الواليات المتحـدة األميركية، بغية 
الحصـول علـى دعمهـا، حتـى ال تقفـز هـذه التيـارات 
الغربيـة  المصالـح  وتهـّدد  الحكـم،  إلـى  المتشـّددة 
واألميركيـة، باعتبارهـا البديـل المتـاح، ويـكاد يكـون 
الوحيد، في مناورات اّمتدت لسـنوات. وزاد من عناء 
األقبـاط حالـة التواطـؤ مـن قبـل النظـام الحاكـم، إزاء 
هـذه األعمـال اإلجرامية، وتعطيل القانـون. وبدالً من 
1 أحـد أهـّم الرمـوز القبطيـة السياسـية، عضـو مؤّسـس لحـزب التجّمـع المصرى 
)اليسـاري(. رصـد تجربـة الكنيسـة مـع الرئيـس السـادات والتـي وصلـت الـى 
ذروتهـا فـي اعتقـاالت سـبتمبر 1981، وقـد شـملته شـخصياً، فـي كتابـه ساسـة 

ورهبـان خلـف القضبـان، )القاهـرة: حـزب التجمـع، فبرايـر 1997(.   

2 البابـا هـو الرئيـس الدينـي للكنيسـة وهـو رئيـس األسـاقفة فيهـا، ويلقـب بابـا 
باسـيليوس  األب  ذلـك  فـي  راجـع  المرقسـية،  الكـرازة  وبطريـرك  اإلسـكندرية 
المقـاري، السـلطان الروحـي في الكنيسـة، ط1 )القاهـرة: دار المؤلف، 1998(، 
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توصيفهـا باألعمـال اإلجراميـة، ابتدعـوا لهـا مسـّمى 
مخاتـالً ومراوغـاً: »الفتنة الطائفيـة« األمر الذي تتوه 
فللفتنـة أطـراف متعـّددة،  الجنائيـة،  معـه المسـؤولية 
وفيهـا يتحـّول األقبـاط إلـى فاعـل وطـرف، وينتهـي 
األمـر إلـى عقد جلسـة صلح عرفيـة، برعاية األجهزة 
األمنيـة، يجبـر فيهـا األقباط على قبول الصلح عــْنوة، 
ويفلـت الجانـي بجريمتـه، فـي رسـالة لغيـره بتكـرار 
مـا حـدث، وكان لمحافظـات الصعيـد النصيب األوفر 
مـن هـذه الجرائـم، وقـد رصدهـا الصحافـي والباحـث 
سـليمان شـفيق3، ووصلـت إلى إحدى ذراهـا في العام 
2000 فيمـا عـرف بـ»مذبحـة الكشـح« فـي محافظـة 
سـوهاج، والتـي تناولهـا بالتحليـل الصحافـي والباحث 
د. وليـم ويصـا فـي كتاب تحليلي توثيقـي يقع في 700 
صفحـة مـن القطع الكبيـر، تحتّل الوثائق والمسـتندات 
والشـهادات المصريـة واألجنبيـة، أكثـر مـن نصفـه4.

عبـر هـذه السـنوات الممتـّدة، ولـد جيـل قبطـي جديـد، 
السـابقة،  األجيـال  بـأدوات  يتعامـل  أو  يتعاطـى  ال 
بفعـل ثـورة االتصـاالت والمعلوماتيـة العابـرة للحدود 
األقبـاط  معانـاة  عـن  فضـالً  ويعانـي،  والثقافـات، 
التقليديـة، مـن ضغـوط اقتصاديـة، تتجلّـى فـي البطالة 
وغيـاب األمـل، فضـالً عـن ضبابية المرحلـة، فعرف 
داخـل  بـدأت  والتـي  اإلحتجـاج،  آليـات  إلـى  طريقـه 
أسـوار الكنيسـة، وفـي باحـة الكاتدرائيـة، تسـتنهض 
الكنيسـة، باعتبارهـا الوسـيطة المعتمـدة لـدى الدولـة، 
للمطالبـة بحقـوق األقبـاط. ولـم تكـن األجهـزة األمنية 
تملك جرأة اقتحام أسـوار الكنيسـة، لكّنها كانت تشـّدد 
الحصـار حولهـا، حتى ال يخرج الشـباب باحتجاجاتهم 
إلـى الشـارع، وعلـى الجانب األخر من النهر، شـباب 
مسـلم، متحّفـز ومحتقـن، فـي اتجاهيـن، إحداهمـا ضّد 
األقبـاط بفعـل ماكينـة الحشـد، التـي تديرهـا التيـارات 
متحّفـز  وثانيهمـا  المتشـّددة،  اإلسـالموية  الراديكاليـة 
ومحتقن ضّد نظام و«سـلطة شـاخت فوق مقاعدها«، 
بحسـب تعبير الكاتب الصحافي محمد حسـنين هيكل5. 
وكان التقديـر األمنـي مصيبـاً، فخروج شـباب األقباط 
إلـى الشـارع، كان مؤذنـاً بانطالق شـرارة الصدام مع 
بعـض شـباب الجماعـات اإلسـالمية، والتحالـف مـع 

ط1  التحريـر،  ميـدان  إلـى  التحريـر  الهـوت  مـن  األقبـاط  شـفيق،  سـليمان   3
.)2014 المحروسـة،  مركـز  )القاهـرة: 

4 وليم ويصا، الكشح الحقيقة الغائبة، ط1)القاهرة: لوجوس سنتر، 2004(. 

5 وردت فــي كلمــة أرســلها هيــكل إلــى اجتمــاع الجمعيــة العموميــة لنقابــة 
.1997 العــام  الصحافييــن 

أحداث 30 يونيو 
هي استرداد لوطن 
اخُتِطف في لحظة 
غائمة وملتبسة 
وتحتاج ليقظة 

تتناسب والمخاطر 
المحيطة في الدوائر 
المحّلية واإلقليمية  

والعالمية
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اآلخريـن ضـّد النظـام الحاكـم، وكالهما محّمـل بنتائج 
النظام.  يتحاشـاها 

كان مـن أبـرز المواجهات »أحـداث العمرانية« - 19 
يناير)كانـون الثانـي( 2011 -  والتي شـهدت  مواجهة 
هـي األولـى مـن نوعهـا بيـن أجهـزة األمـن واألقباط، 
الُعـّزل وغيـر المسيَّسـين، لمنـع األقبـاط من اسـتكمال 
بنـاء كنيسـة شـرعوا فـي بنائهـا، بحّجة عدم اسـتكمال 
فـي  الدخـول  وبغيـر  لذلـك.  المطلوبـة  التراخيـص 
تفاصيـل، فقـد كانـت هـذه المواجهـات بمثابـة »بروفة 
جنـرال«، بلغـة أهـل المسـرح، بيـن مواطنيـن عـّزل 
واألجهـزة األمنيـة، أُعيـد إنتاجهـا بعد أيام فـي أحداث 

25 ينايـر )كانـون الثانـي( ومـا بعدهـا.

خروج األقباط بالكنيسة الى الوطن
عندمـا تنـادى الشـباب المصـري عبر شـبكة التواصل 
ميـدان  فـي  للتجّمـع  )الفيسـبوك(،  االجتماعـي، 
 ،2011 الثانـي(  )كانـون  ينايـر   25 يـوم  التحريـر 
الشـباب  جمـوع  زحفـت  حتـى  النهـار،  ينتصـف  لـم 
إلـى الميـدان، علـى الرغـم مـن محاولـة األمـن قطـع 
الطـرق والمداخـل المؤّديـة إلـى الميـدان. ويتصاعـد 
األمـر إلـى قـرار بالبقـاء فـي الميـدان، ويتصـّدى لهـم 
األمـن، لكّنهـم يعـاودون المحاولـة مجـّدداً فـي األيـام 
الميـدان،  إلـى  الشـبابي  الزحـف  ويتنامـى  التاليـة، 
وتتجلّـى فيـه آيـات االندمـاج المصري، ويبدأ الشـباب 
القبطـي فـي المشـاركة الواضحـة، علـى الرغـم مـن 
الموقـف الرسـمي للكنيسـة وقتهـا، الرافـض للخـروج 
إلـى الميـدان، أو الخـروج علـى الحاكـم، ويشـاطرها 
األزهر الموقف نفسـه، رّبما بسـبب مخزون الخبرات 
السـلطة  وبيـن  التقليديتيـن، وبينهـا  المؤّسسـتين  لـدى 
الحاكمـة، وهـو موقـف متواتـر عبر التاريـخ. فالحاكم 
عنـد األولـى معّيـن مـن قبـل الـرب، والخـروج عليـه 
عنـد الثانيـة معصيـة، لكـن الشـباب لـم يصـغ لهمـا، 
فتّضطـر المؤّسسـتان للرضـوخ إلـى صوت الشـارع، 
ويتراجـع البابـا شـنودة الثالـث عـن موقفـه الرافـض، 

ويتحـّول إلـى موقـف يبـارك إرادة الشـعب. 
وهكـذا فعـل األزهـر، ويتحـّول ميـدان التحريـر إلـى 
أيقونـة مصريـة وطنيـة بامتيـاز، وتتعانـق الصلـوات 
المسـلمون  ويقيـم  القبطيـة،  بالتراتيـل  اإلسـالمية 
الصـالة فـي الميـدان، ويشـّكل الشـباب القبطي سـياجاً 
بشـرياً حولهـم، ويتبادلـون المواقـع يـوم األحـد، فيقيـم 
األقبـاط صلواتهـم، ويحميهـم الشـباب المسـلم، ويقـف 

العالـم منبهـراً من الدرس المصـري، ويخرج الرئيس 
مبـارك ببيـان يعلـن فيـه أنه قّرر أن يعيـش في مصر، 
ويمـوت فيهـا، مـن دون أن يحـّدد موقفـه مـن مطالـب 
الميـدان بالرحيـل، وتفعل النبـرة العاطفية في الخطاب 
دالالت  األفـق  فـي  الميـدان، وتلـوح  فعلهـا، وينقسـم 
فتباغتنـا  الرئيـس،  اتجـاه  فـي  وانعطـاف  تراجـع، 
وتتـوّزع  الجمـل«،  بـ«موقعـة  عـرف  مـا  أحـداث 
االتهامـات، ويتـّم الترويـج لتحميـل الحـزب الوطني - 
حـزب الرئيـس - المسـؤولية، ليتوّحـد الميـدان مجـّدداً 

فـي مطالبـة الرئيـس ونظامـه بالرحيـل، وقـد كان.

بدايات معاناة األقباط: أطفيح 
ولحـق  الميـدان،  فـي  المجتمعـة  األطيـاف  تزايـدت 
بهـا تيـار اإلخـوان المسـلمين -ـ فـي اليـوم الثالـث -ـ 
بعدمـا الحـت مؤّشـرات التصعيـد ليتحـّول مـن مجّرد 
يـوم  اختـارت  األمـن،  قمـع  ضـّد  احتجاجيـة  وقفـات 
عيـد الشـرطة لالحتجـاج، إلـى احتجـاج ضـّد النظـام، 

ليلهـب هـذا التيار مشـاعر الجماهير 
بإسـقاط  للمطالبـة  مجـّدداً  للتصعيـد 
النظـام. ولـم تكتـف برباعيـة شـعار 
عدالـة  حريـة،  »عيـش،  التحريـر: 
اجتماعيـة، كرامة إنسـانية« ليصير 
الهتـاف المـدّوي »إرحل.. إرحل«.
 كانت لحظة تجّمعت فيها اإلرادات، 
كان  وقليلهـا  تلقائيـاً،  كان  كثيرهـا 
إن  فمـا  ومدّققـاً.  ومحسـوباً  مرّتبـاً 
اسـتجاب الرئيس لمطالب الجماهير، 
وأعلـن عبـر بيان مقتضب ألقاه نائب 
الرئيـس آنـذاكـ  ورئيـس المخابرات 
عمـر  اللـواء   - بأيـام  قبلهـا  العامـة 
 2011 فبراير)شـباط(   11 سـليمان، 

- بنبـرة يعتريهـا الحـزن، ومحّملـة برسـائل مـا زالـت 
تحتـاج لفـّك شـفرتها، حتـى انصـرف المحتشـدون فـي 
ميـدان التحريـر، فـي نشـوة وزهو في غيـر انتباهة لما 

األيام.     تخّبئـه 
ويعلـن عـن تولّـي المجلـس األعلـى للقـّوات المسـلّحة 
مسـؤولية إدارة البـالد، وفقـاً لبيـان التخلّـي، وتتشـّكل 
جبهـات وائتالفات شـبابية عديدة، وتـدور الصراعات 
رمـوز  وتبـدأ  اللحظـة،  وفرقـاء  األمـس  رفقـاء  بيـن 
اإلسـالم  رمـوز  مـن  وغيرهـم  والسـلفيين  اإلخـوان 
السياسـي في الظهور على الفضائيات، تطرح رؤاها، 

اختار »اإلخوان« 
السير ضّد حركة 

التاريخ ولم يقّدموا 
حلوالً لتشابكات 
اللحظة وأزماتها 
وتمّلكتهم شهوة 
االستئثار فأزاحوا 
حّتى شركاءهم في 
معسكر اإلسالم 

السياسي

»ربيع مصر«.. هل أعاد
األقباط إلى مرّبع الذّمية؟
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الدينـي،  للحـّس  مغازلـة  فـي  الجماهيـر  لهـا  وتحشـد 
والتبشـير بعـودة دولـة الخالفـة، حلمهـم األثيـر، بعـد 
سـقوط الخالفـة العثمانيـة الحلقـة األخيـرة فـي سلسـلة 
دول الخالفـة6، العـام 1923، وأعقبها تأسـيس جماعة 
اإلخـوان المسـلمين فـي العام 1928 بدعـم من »إدارة 
شـركة قنـاة السـويس« اإلنجليزيـة فـي اإلسـماعيلية.

ويقـع حـادث االعتداء على كنيسـة فـي قرية »صول« 
التابعـة لمركـز أطفيـح مـن أعمـال محافظـة الجيـزة 
المتاخمـة للعاصمـة »القاهـرة« مـن الجهـة الجنوبيـة، 
وحرقهـا تمامـاً فـي 5 مـارس )آذار( 2011. ويقابلهـا 
شـباب األقبـاط بمظاهـرات عارمـة أمام مبنـى اإلذاعة 
والتلفزيـون )ماسـبيرو( في كورنيش 
المسـلمين،  شـباب  النيـل، يؤازرهـم 
فـي  يجـري  أخـر  شـيء  كان  بينمـا 
القريـة  أهـل  تـّم حشـد  فقـد  القريـة، 
للتنكيـل بعائلـة قبطيـة، ينسـب ألحـد 
شـبابها بالتغرير بفتاة مسلمة. وكانت 
المفاجأة، أن يدعو المجلس العسكري 
الحاكـم، إلـى مؤتمـر شـعبي للصلح، 
المجلـس  لـواءات  أحـد  ويحضـر 
وبصحبتـه الداعيـة اإلسـالمي محمـد 
النـاس،  فـي  يخطـب  الـذي  حّسـان، 
يفتقـر  خطيـر  تلميـح  فـي  مؤّكـداً 
المسـلمين،  وجمـوع  السـلفية،  الدعـوة  أن  للصدقيـة، 
يرفضـون لجـوء »النصارى« إلـى دول الخارج، وفي 
الغـرب تحديـداً، للضغـط علـى الدولة لتحقيق مكاسـب 
لهم، وأن مصر لن ُتحكم بغير شرع هللا. ثم يسهب في 
الحديـث عن سـماحة اإلسـالم، ورفقه بأهـل الكتاب، ثم 
يعلـن عضـو المجلس العسـكري قرار المجلـس بإعادة 

بنـاء الكنيسـة علـى نفقـة القـّوات المسـلّحة.
هـذا  أشـهد  أن  لـي  الالفتـة، وقُـّدر  المالحظـة  كانـت 
المؤتمـر برفقـة وفـد التلفزيـون المصـري، أن الـذي 
يقـود المفاوضـات قبـل المؤتمـر هـو الشـيخ حسـان، 
مـن  المنطقـة  أهالـي  كبـار  مـع  التفـاوض  وينحصـر 
المسـلمين فـي غيـر التفـات إلـى أقبـاط القريـة، وفـي 
دون  مـن  االحتفالـي،  الكنيسـة،  قساوسـة  وجـود 
االلتفـات إليهـم، وكأننـا إزاء عقـد إذعـان مفـروض 
علـى األقبـاط، فضـالً عن غيـاب الدور القيـادي للواء 

ميريـت  ط1)القاهـرة:  اإلسـالمية،  للخالفـة  اآلخـر  الوجـه  فيـاض،  سـليمان   6
للنشـر،1999( ص 5 ؛ كانـت رابعـة دول الخالفـة الكبـرى بعـد خالفـة الخلفـاء 

الراشـدين، إذ سـبقها خالفـة األموييـن والعباسـيين والفاطمييـن.

منـدوب المجلـس الحاكـم وتأمينـه علـى طـرح الشـيخ 
حّسـان.

كانـت واقعـة »أطفيـح« رسـالة بفـّك االرتبـاط الـذي 
أحدثـه ميـدان التحريـر، وعـودة األقبـاط إلـى مرّبـع 
»الذميـة« ومـوت المواطنـة، بحسـب سـعي التيارات 

الراديكاليـة تلـك.
الالفـت هنـا هـو أن هـذا المؤتمـر كان بمثابـة إعـالن 
صالحيـة وإطـالق يـد تلـك التيـارات فـي إدارة البـالد 
لـدى  تأثيـر  ذات  باعتبارهـا  للجماهيـر،  وتقديمهـا 
السـلطة الحاكمـة الجديدة، ومنها تنطلـق هذه التيارات 
للقفـز علـى ثورة ينايـر )كانون الثانـي(، والتي انتهت 
بالوصـول إلـى السـلطة وإلـى مقعد الرئاسـة في قصر 

االتحاديـة7 فـي يونيـو )حزيـران( 2012.

أيقونتا الثورة المصرية
لـم تكـن أحـداث »ماسـبيرو8« بغير جـذور، فقد بدأت 
بموقـف احتجاجـي مـن الشـباب القبطـي علـى جريمة 
هدم كنيسـة في قرية »الماريناب« التابعة لمدينة إدفو 
فـي محافظة »أسـوان«، والتي تقـع في اقصى جنوب 
مصـر »الصعيـد«، والتي كانـت التصعيد األخير بعد 
رفض مسـلمي القرية اسـتكمال األعمال اإلنشـائية في 
كنيسـة القريـة، والقائمـة قبـل ثمانين عامـاً، بحّجة أنها 
مضيفـة يسـعى أقبـاط القريـة لتحويلهـا إلـى كنيسـة، 
عقـب  القريـة  أهالـي  حشـود  بتوّجـه  األمـر  لينتهـي 
صـالة الجمعـة - 30 سـبتمبر )أيلـول( 2011 - إلـى 
المبنـى وحرقـه، ومنع سـيارات اإلطفـاء من الوصول 
إلـى موقـع األحـداث، علـى الرغـم من رضـوخ أقباط 
القريـة لمطالـب مسـلميها وشـروطهم. وشـرعوا فـي 
إزالـة القبـاب، وعقـد جلسـة صلـح )عرفيـة( بحضور 
مأمـور المركـز ورئيـس المباحـث، وكهنـة الكنيسـة، 
ومـع التصعيـد المدفـوع  يحتـّج األقبـاط ويتظاهـرون 

أمـام مبنـى محافظـة أسـوان، وال يحسـم األمر9.
البـالد  بطـول  معتـاداً  أمـراً  صـار  السـيناريو  هـذا 
وعرضهـا، يسـعى أقبـاط قريـة مـا إلقامـة كنيسـة أو 

7 عبـد الرحيـم علـي، الطريـق إلـى االتحاديـة، ط1 )القاهـرة: المركـز العربـي 
 .)2013 للبحـوث، 

ــوات الرســمية  ــون، ويضــّم كّل القن ــى اإلذاعــة والتلفزي 8 »ماســبيرو« هــو مبن
الحكوميــة المصريــة، فضــالً عــن اإلذاعــات المســموعة الحكوميــة، وملحــق بــه 
مبنــى وزارة اإلعــالم، ويقــع علــى كورنيــش النيــل فــي القاهــرة علــى بعــد أمتــار 

مــن مبنــى وزارة الخارجيــة. 

9 هانـي سـمير، مذبحـة ماسـبيروـ  أسـرار وكواليس، ط1 )القاهـرة: دار ومكتبة 
الحريـة، 2013(، ص 415.

عندما ُسِئل البابا 
تواضروس عن 
موقفه من بناء 
الكنائس وما 

تواجهه من عقبات 
أجاب:»وطن بال 
كنائس أفضل من 
كنائس بال وطن«
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ترميمهـا أو توسـيعها وفقـاً لمقتضى الحـال، فيطرقون 
أبـواب المسـؤولين حامليـن كّل مـا اشـترطه القانـون 
مـن مسـتندات ووثائـق، ليبتلعهـم الـدوالب الحكومي، 
أو  الطلـب،  فـي  البـّت  تسـويف  الـى  األمـر  وينتهـي 
اإلمعـان فـي التعويـق. وإذا كلّلـت مسـاعيهم بصـدور 
التراخيـص الالزمـة، والتـي ترّتـب لصـدور القـرار 
الجمهـوري، الـذي يـؤذن بالشـروع في العمـل، يمكن 
أن يوقـف العمـل ألن جهاز أمـن الدولة يرى أن البناء 
األوراق  وتحمـل  العـام،  األمـن  علـى  خطـراً  يمثِّــل 
اعتـراض الجهـاز »لـدواٍع أمنيـة«، فيضطـر األقباط 
إلـى التحايـل للبنـاء، واسـتكمال مـا هـو قائـم. وفـي 
أحيـان كثيرة كانت اإلدارة المحلّية تغّض الطرف عن 
هـذا وتتركهـم يسـتكِملون العمـل، حتى استشـرى نفوذ 
التيـارات الراديكاليـة، واخترقت العديـد من األجهزة، 
بخاصـة فـي دائـرة اإلدارة المحلّيـة )محافظـات ومدن 
وقـرى ونجـوع(، فصـار المنـع والتعّقـب والمالحقـة 
واإلحالـة إلـى المحاكمـة أمـراً شـائعاً وقاعدة مسـتقّرة 

فـي التعامـل مـع األقبـاط.
وعندمـا ال تتوافـر أسـباب للمنـع، يتـّم حشـد البسـطاء 
والعامـة مـن مسـلمي القريـة، بـل والقـرى المجاورة، 
لمنـع البنـاء أو الترميـم بالقـوة الهادرة، تحـت تأثير ما 
يبّثـه خطبـاء الزوايا والمسـاجد مـن تعاليم تحّض على 
كراهيـة األقبـاط. واسـتفحل هـذا األمـر بعـد الضـوء 
األخضـر الـذي أعطـى- بغيـر سـند مـن قانـون - لهذه 
الشـارع،  علـى  سـّطوتهم  فـرض  فـي  الحـّق  القـوى 
وتشـكيل الفكـر الجمعـي والذهنيـة الشـعبية، وقـد تأّكد 
الشـيخ  وتقـّدم  »أطفيـح«  أحـداث  فـي  االتجـاه  هـذا 
تخّطـي  فـي  لألحـداث  وقيادتـه  الصفـوف،  السـلفي 

لعضـو المجلـس العسـكري الحاكـم كمـا أسـلفنا.
اسـتنفر هـذا األمر شـباب القاهـرة، فدعوا إلى مسـيرة 
سـلمية تنطلـق، يـوم 9 أكتوبـر )تشـرين األول( 2011 
»ماسـبيرو«،  مبنـى  قاصـدة  »شـبرا«  حـي  مـن 
فـي  والمتوّرطيـن  المسـؤولين  بمحاكمـة  مطالبيـن 
جريمـة »المارينـاب«، تأسيسـاً علـى الواقـع الجديـد 
الـذي شـّكلته »ثـورة ينايـر«: »عيـش، حريـة، عدالة 
اجتماعيـة، كرامـة إنسـانية«، يحدوهـم حلـم تكريـس 
وكفالـة  والمسـاواة،  العدالـة،  وقيـم  القانـون،  دولـة 
الشـعائر  ممارسـة  حـّق  ومنهـا  األساسـية،  الحقـوق 
اآلالف  المسـيرة  االعتقـاد. ضّمـت  الدينيـة، وحريـة 
أبنـاء  والمسـلمين،  األقبـاط  مـن  المصرييـن،  مـن 
هـذا الحـّي القاهـري العتيـد، والـذي يمّثـل االندمـاج 

الوطنـي والتآخـي فـي أبهـى صـوره، لكّنهـم فوجئـوا 
بَمـن يعترضهـم، مـن البلطجيـة، وهـم علـى مشـارف 
بالطـوب  ويقذفهـم  لمقصدهـم،  المـؤّدي  الشـارع 
والزجاجـات الفارغـة، لكّنهـم يصلـون بعـد عنـاء إلـى 
المـكان  اختيـار  وكان  والتلفزيـون،  اإلذاعـة  مبنـى 
يحمـل إشـارة مهّمـة، ألنـه رمـز اإلعـالم المصـري 
الرسـمي والوطنـي، وكان علـى بعـد نحـو 200 متـر 
تقـع اسـتديوهات بعـض القنـوات الفضائيـة العربيـة، 
وفـي مقّدمتها قنـاة »الجزيرة« القطرية، لكن الشـباب 

أمامهـا.  االعتصـام  التظاهـر، أو  امتنعـوا عـن 
تحّركـت  حيـن  األولـى  مزدوجـة،  الصدمـة  كانـت 
مدّرعـات األمـن العسـكرية المرابطة أمـام المبنى تجاه 

فيهـا،  الُمشـاِركين  لتدهـس  المسـيرة 
بعد إطـالق وابل من األعيرة النارية 
مـن القّوات العسـكرية تجاه الشـباب، 
بحسـب العديد من شـهادات الشـهود، 
ــقها الصحافي هاني سـمير  والتـي وثَّ
في كتابه: مذبحة ماسـبيرو.. أسـرار 
الشـباب  مـن  ويسـقط  وكواليـس10، 
أيقونتـا  ومنهـم  شـهيداً،  القبطـي 24 
دانيـال«  »مينـا  المصريـة:  الثـورة 

و«مايـكل مسـعد«.
بطلتهـا  الثانيـة  الصدمـة  وكانـت    

التـي  المصـري،  التلفزيـون  مذيعـات  مـن  واحـدة 
خرجـت عبـر الفضائيـة المصريـة الحكوميـة لتناشـد 
المصرّييـن أن يهّبـوا لنجـدة جيشـهم، الـذي يتعـّرض 
لهجـوم عنيـف مـن األقبـاط)!!(. واألعجـب أن تـدرج 
المّتهميـن  قائمـة  ضمـن  مـن  استشـهدوا  َمـن  أسـماء 
وتتوالـى  معهـم11،  التحقيـق  النيابـة  تتولّـى  الذيـن 
بيانـات التّنديـد مـن المراكـز الحقوقيـة ومنّظمـة العفو 
الدوليـة، والكاتدرائـة، بالتـوازي مـع بيانـات التبرير، 
وعلـى رأسـها بيـان رئيـس الـوزراء آنـذاك - الدكتور 
عصـام شـرف- ويصـدر المجلـس العسـكري الحاكـم 
بيانـاً، يسترسـل فـي تأكيـد وطنيـة القـّوات المسـلّحة، 
وأنهـا ال تفـّرق بيـن المصرييـن علـى أسـاس الديـن، 
أو اللـون، أو الجنـس، وعلـى أن األقبـاط ليسـوا فئـة 
نسـيجه،  مـن  جـزء  لكّنهـم  المجتمـع،  علـى  طارئـة 
ويسـتدعي نمـاذج  مـن شـهداء القـّوات المسـلّحة مـن 
األقبـاط، وعلـى رأسـهم الشـهيد لـواء أركان حـرب 

10  هاني سمير، مرجع سابق، ص 373 وما بعدها. 

11  هاني سمير، مرجع سابق، ص 180.

كسر إرادة األقباط لم 
يتحّقق للمخّططين 
والمنّفذين، بل تأّكد 
أّنهم ما زالوا رقماً 
صعباً في المعادلة 
المصرّية التي ال 

يمكن أن تستقيم من 
دونهم

»ربيع مصر«.. هل أعاد
األقباط إلى مرّبع الذّمية؟
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شـفيق متـري سـدراك، أول شـهيد مصـري في حرب 
أكتوبـر المجيـدة، ويسـتعرض صور التالحـم الوطني 
في مشـاهد 25 يناير وما تالها. ثم يسـتعرض أحداث 
يـوم ماسـبيرو، ويحملها بتلميحات غامضة تشـّكك في 
وجـود »طـرف ثالـث« )مجهـول( اقتحـم المشـهد، ثم 
يعـود ليحّمـل الشـباب المتظاهـر مسـؤولية مـا حـدث 
بتصّرفـات أربكـت الجنـود الذيـن انطلقـوا مذعورين، 
ويغسـل اللـواء يديه من دم الشـهداء، بـل ويحّولهم إلى 

مّتهميـن12.
وينتهي كّل هذا، وأكثر، إلى ال شيء.

وتتوالـى االسـتهدافات الطائفيـة لألقبـاط، وال يختلـف 
المجلـس  مرحلـة  إلـى  مبـارك  مرحلـة  مـن  األمـر 
لـم  التـي  اإلخـوان،  حكـم  مرحلـة  فإلـى  العسـكري 
تـزد عـن سـنة واحـدة )30 يونيـو 2012 - 30 يونيـو 

.)2013

سنة اإلخوان الكبيسة 
األحـداث  فـي  والبحـث  بالتوّقـف  جديـرة  مالحظـة 
حكـم  سـنة  فـي  األقبـاط  اسـتهدفت  التـي  اإلجراميـة 
بشـكل  تتـّم  كانـت  أنهـا   ،2013  /  2012 اإلخـوان 
نمطـي، ولـم تكـن فـي أغلبهـا مـن صنـع الجماعـات 
الراديكاليـة المتطّرفـة. فقـد وصـل الحال إلـى اختراق 
هـذه الجماعـات لمنظومـة قيـم ومعتقـدات، ومـن ثـّم 
سـلوكيات المواطـن العـادي، والـذي تحـّول إلـى قنبلة 
أّي  عقـب  لالنفجـار  قابلـة  موقوتـة 
أحدهمـا  طرفـاه،  يكـون  احتـكاك 
بخاصـة  مسـلم،  واآلخـر  مسـيحي 
العشـوائية،  والمناطـق  القـرى  فـي 
تبـدو  قـد  أسـباب  علـى  وتأسيسـاً 
عـن  بعيـدة  أنهـا  العابـرة،  للنظـرة 
الشـأن الديني، بينمـا هي في حقيقتها 
تعّبـر عـن حالـة مـا بعـد التشـّبع من 
علـى  تحـرص  التـي  الكراهيـة، 
لعـزل  سـعياً  الجماعـات  هـذه  بّثهـا 
األقبـاط مجتمعيـاً أو إجبارهـم علـى 
الهجـرة المؤقتـة أو الدائمـة، داخـل الوطـن أو خارجه 
والتصعيـد الـذي يليها يخضع لحـراك هذه الجماعات، 
كمـا حـدث مؤّخـراً فـي أحـداث قريـة »الخصوص«، 
وتطـّور إلـى االعتـداء على الكاتدرائية المرقسـية مقّر 
رئاسـة الكنيسـة األرثوذكسـية العتيدة، فـي واقعة غير 

12 هانب سمير، مرجع سابق، ص 191.

مسـبوقة علـى امتـداد تاريـخ الكنيسـة لقـرون.
بـل وبـدأت موجـة جديـدة لتعّقـب األقبـاط تحـت مظلّة 
القانـون، وهـي االتهـام بـازدراء األديـان، وتسـتهدف 
المعلِّميـن والمعلِّمـات باألكثـر، وَتْنُشـط فيهـا أجهـزة 
الضبـط، وُتحـال إلـى التحقيـق، ثم المحكمـة، ويصدر 
فيهـا حكـم باإلدانة، ويأتي بالحـّد األقصى من العقوبة، 
المسـيحية،  مـن  ينالـون  مّمـن  أحـد  يقتـرب  ال  فيمـا 
والتجريـح  بالنقـد  وكّتابهـا  معتقداتهـا  ويتناولـون 
والسـّب، علـى الرغـم مـن أنهـم يمارسـون هـذا علـى 

رؤوس األشـهاد، وعبـر الفضائيـات المختلفـة.
• دهشـور، أغسـطس)آب(2012: تقـع مشـاجرة بيـن 
»مكوجـي« مسـيحي وأحـد زبائنه المسـلمين، تتطّور 
إلـى معركـة، تنتهـي إلـى مقتـل الشـاب المسـلم، لتقوم 
األقبـاط  منـازل  بمهاجمـة  أبيهـا  بكـرة  عـن  القريـة 
ومحالّهـم وتخريبهـا ونهبهـا، ومحاولـة اقتحـام كنيسـة 
القريـة، لـوال مسـارعة قـّوات األمـن إلـى محاصرتها 
وحمايتها، وإن لم تسـلم أبوابها ونوافذها من الحريق، 
المسـيحية  العائـالت  تهجيـر  إلـى  األمـن  ويضطـر 
المتصاص غضب المسـلمين، بفعل سـعي الجماعات 
لألجهـزة  دور  أّي  وغيـاب  وتحريضهـا،  المتطّرفـة 

المحلّيـة.
• اقتحـام مبنـى خدمـات فـي مطرانيـة شـبرا الخيمـة، 
مـن قبـل جماعـة متطّرفـة سـلفية، وتعليـق الفتـة بأنها 
مسـجد تحت اإلنشـاء. وكان للتحّرك السـريع لمطران 
عـدم  فـي  دوره  األرض  لهـا  التابعـة  اإليبارشـية 
التصعيـد، وضبـط انفعـاالت األقبـاط، حتـى تدّخلـت 
قـّوات األمـن، وقامت بإجـالء المتطّرفين المقيمين في 
األرض، علمـاً بأنها مسـّجلة رسـمياً باسـم المطرانية.
فـي  مختلفـة  بتنويعـات  نفسـها  األحـداث  وتتكـّرر   •
قـرى المنيا وأسـيوط بشـكل متواتـر، لتصل إلى وادي 
الريـان فـي الفيـوم، وفيـه ديـر حاصـل علـى تصريـح 
لهجـوم  يتعـّرض  لكّنـه  البيئـة،  وزارة  مـن  خـاص 

البلطجيـة مـن دون التفـات األمـن أو المحلّيـات. 

»الخصوص« جريمة نظام 
نحـن اآلن نقـف علـى اعتـاب شـهر إبريـل )نيسـان( 
2013 فـي قريـة فقيـرة تشـبه آالف القـرى المصرية، 
القليوبيـة،  لمحافظـة  تابعـة  »الخصـوص«  اسـمها 
والتـي  الشـمالية،  الجهـة  مـن  للعاصمـة  المتاخمـة 
تصحـو علـى كتابـات ورسـومات كتبـت ليـالً، علـى 
جدران معهد ديني إسـالمي، تحمل إسـاءة له. يعقبها، 

البابا تواضروس: 
»لو كان حرق 

الكنائس وتدميرها 
هو الثمن مقابل 

استرداد حّرية الوطن 
وكرامته، فنحن 
ندفعه عن طيب 

خاطر«
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بحسـب شـهود عيـان، نـداءات عبر مكّبـرات الصوت 
كرامـة  عـن  للدفـاع  تدعـو  المعهـد  شـيوخ  أحـد  مـن 
المعهـد، ليتحـّول األمـر إلى أعمال عنـف تتراوح بين 
الفعـل، ورّد الفعـل. وقـد أسـفرت األحـداث، بحسـب 
بيـان رسـمي صـادر عـن المحافظـة، عـن مصـرع 3 

مسـيحيين ومسـلم، وإصابـة  6 مسـلمين ومسـيحي.
وبعـد يوميـن - 7 إبريل)نيسـان( - وألسـباب أمنيـة، 
فـي  المتوّفيـن  جثاميـن  علـى  الصـالة  إقامـة  تتقـّرر 
الُمْلتهـب،  األحـداث  مسـرح  مـن  بعيـداً  الكاتدرائيـة، 
وعقـب الصـالة يفاجأ المشـيِّعون بهجوم مـن البلطجية 
مـن فـوق أسـطح المنـازل المحيطـة، ومّمـن اعتلـوا 
بهتافـات  مصحوبـة  الكاتدرائيـة،  مدخـل  بوابـات 
تكفيريـة ونـداءات لصيقة الصلة بالجماعات اإلرهابية 
واإلخـوان، ولـم يحّرك األمن سـاكناً، إاّل بعدما انتقلت 
األحـداث إلـى العالـم عبـر شاشـات الفضائيـات التـي 

كانـت تغّطـي حـدث الصـالة.  
وال  منطقيـاً،  النحـو  هـذا  علـى  التصعيـد  يكـن  لـم 
يمكـن فصلـه عـن مواقـف الكاتدرائيـة، التـي رفضت 
وإعالنهـا  الدسـتور،  صياغـة  لجنـة  فـي  االسـتمرار 
عـدم الموافقـة علـى نهـج إدارة البـالد. أصبحنـا بعـد 
نحـو أربعـة عقـود مـن ابتعـاث التنظيمـات اإلرهابية، 
علـى يـد الرئيـس الراحـل أنور السـادات، أمـام تطّور 
جديـد، وقـد تزايـدت وتيـرة العنـف؛ فبعدمـا كّنا نشـهد 
حادثـاً كارثيـاً بنكهـة طائفيـة بشـكل متباعـد، صرنـا 
نترّقبـه، ويقـع بمعـدل مـّرة، علـى األقـل، كّل شـهر 
النتائـج  نفسـها،  المنطلقـات  وإصـرار.  تواصـل  فـي 
نفسـها،   والتبريـرات  نفسـها،  المعالجـات  نفسـها، 
تسـهم  بمسـّكنات  الزمـن  إلـى  اإلحالـة  كلهـا  تجمعهـا 
فـي اسـتفحالها. وصـارت رائحـة التواطؤ مـن الحّكام 

الجـدد )اإلخـوان( تمـأل األجـواء.
الجديـد أننـا نعبـر مرحلـة مختلفـة ومرتبكـة تضاربت 
فيهـا مفـردات الواقـع مـع تغريـدات مطالـب الشـباب 
وتوّهماتهـم فـي بواكيـر انتفاضتهـم، وهـو تضـارب 
تـّم بحرفيـة واصطنـاع ممنهـج، وال يمكـن أن نقـرأ 
األعمـال اإلجراميـة التـي تقـع علـى أرضيـة دينيـة، 
طائفيـة«  »فتنـة  الحقيقـة:  غيـر  علـى  والمسـّماة 
متها أنظمـُة ما قبل وصول  بالتفسـيرات نفسـها التـي قدَّ
الحـّكام الجـدد بمشـروعهم الـذي سـمعنا عنـه، والـذي 
بّشـَرنا بحلـم نهضـة وحلـول عبقريـة لـكّل معاناتنـا، 

فصرنـا كمـن يسـمع ضجيجـاً وال يـرى طحنـاً.
وال يمكـن قـراءة أحـداث »الخصـوص« بمعـزل عن 

المـواالة  عبـر  النيرانـي  والتحضيـر  العـام  المشـهد 
وإعالمهـم، فبينمـا تنقـل عيـون الفضائيـات الرسـوم 
النازيـة  رمـز  تمّثـل  والتـي  المنطقـة،  ـرت  فجَّ التـي 
العتيـد: »صليـب هتلـر المعقوف«، والـذي ال يقبله أو 
يسـتخدمه األقبـاط، يتهمـون الشـباب القبطـي برسـمه 
علـى جـدران المعهـد الديني هناك، ويهملـون تأكيدات 
مديـر أمـن القليوبيـة بـأن َمـن رسـمه هـم صبيـة مـن 

المسـلمين.
هل يمكن أن نفهم ما حدث من دون 
أن نشـير إلى السـعي الحميم لخلخلة 
منظومـة األمـن الرسـمية، لحسـاب 
الميليشـيات  وتنظيـم  إنشـاء  تقنيـن 
المسـلّحة، وطلـب تسـليح آالف مـن 
شـباب اإلخوان؟ أو بعيداً من تمرير 
قانـون يسـمح باسـتخدام الشـعارات 
اإلنتخابيـة؟  الدعايـة  فـي  الدينيـة 
هـل مـا وقـع منقطـع الصلـة بإعالن 
الكنيسـة بحسـم أنهـا لـم تعـد العبـاً 

مسـؤولية  لتحّمـل  األقبـاط  دعـوة  ثـم  ومـن  سياسـياً، 
المشـاركة المجتمعية والسياسـية دونمـا وصاية؟ وهل 
يفهـم بعيـداً عن تحّرك األقباط اإليجابي للمشـاركة في 
الـذود عـن مؤّسسـة األزهر ضّد مخّطط إزاحة شـيخه 
الجليـل فضيلـة اإلمـام األكبـر د. أحمـد الطيـب؟.. هل 
يمكـن إغفـال االحتمـال بـأن يكـون هـذا جـزءاً مـن 
الجثاميـن  ومالحقـة  الخصـوص«  »مذبحـة  دوافـع 
ومشـّيعيها حتـى الكاتدرائيـة، وحصارهـا، واالعتـداء 

عليهـا بالمولوتـوف؟
فـي  المشـّيعين  علـى  الهجـوم  نقـرأ  أن  يمكـن  هـل 
الكاتدرائيـة بغيـر أن نقـّدر الصدمـة التـي أصابـت من 
حـّرك الصبيـة والملّثميـن منّفـذي الهجـوم بعدما هّزت 
المقاطعـة  القبطـي  الشـباب  هتافـات  الكنيسـة  أرجـاء 
اختطـاف  المرشـد، ورفـض  حكـم  للصـالة، بسـقوط 
الوطـن لحسـاب جماعـة، في تأكيد جديـد على صحوة 

وطنيـة خرجـت عـن السـيطرة؟
هـل يمكـن أالّ نعقـد مقارنـة بيـن رّد الفعـل الرسـمي 
المسـَتّفز والفـوري على حصار مقـّر جماعة اإلخوان 
المواجهـة،  أدوات  كّل  واسـتنفار  »المقّطـم«،  فـي 
اإلعالمييـن  وإحضـار  ضبـط  قـرارات  وتالحـق 
بكفـاالت  عنهـم،  اإلفـراج  أو  وحبسـهم  والنشـطاء، 
كبيـرة تمهيـداً إلحالتهـم للمحاكمات، وسـيل التهديدات 
بالتصـّدي  للتـو،  متلّفـزة  خطابـات  عبـر  السـيادية 

أحداث »العمرانية« 
هي المواجهات 

األولى من نوعها 
بين أجهزة األمن 

واألقباط الُعّزل غير 
المسيَّسين.. والسبب 
منعهم من استكمال 

بناء كنيسة

»ربيع مصر«.. هل أعاد
األقباط إلى مرّبع الذّمية؟
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حتـى  المفتقـر  الكيـان  بهـذا  المسـاس  لمحـاوالت 
المسـلمين(،  اإلخـوان  )تنظيـم  للمشـروعية  اللحظـة، 
وبيـن الصمـت شـبه الكامـل مـن الجهـات نفسـها، ثـم 
بيـان  إلـى  انحسـر  والـذي  اسـتحياء،  علـى  تحّركهـا 
باهـت لـم يحمـل مجـرد إشـارة إلـى 
الجرائـم  لجسـامة  مناسـبة  إدانـة 
المرّكبـة والمتالحقـة وكارثّيتهـا فـي 
والكاتدرائيـة؟ الخصـوص  أحـداث 
لجريمـة  الموضوعيـة  القـراءة 
بعيـداً  الكاتدرائيـة«  »الخصـوص/ 
مـن انفعاالت اللحظـة وضغوطاتها، 
ـد أنهـا لم تأِت عفـو الخاطر، وال  تؤكِّ
يمكـن أن تكـون بعيدة عـن التخطيط 

الُمْحَكـم.  المشـْيِطن 
المشـهد  قتامـة  مـن  الرغـم  وعلـى 
)وقتهـا(، يمكـن أن نرصـد إيجابيات 
أّكدتها األحداث، منها أن كسر إرادة 
األقبـاط لـم يتحّقـق للمخّططيـن والمنّفذيـن، بـل تأكـد 
أنهـم مـا زالـوا رقمـاً صعبـاً فـي المعادلـة المصريـة، 
التـي ال يمكـن أن تسـتقيم مـن دونهـم. وقـد ترجمـت 
»الخصـوص«،  شـهداء  جنـازة  فـي  المعنـى،  هـذا 
كلمـُة سـكرتير المجّمـع المقـدس األنبـا رافائيـل، حين 
وّجـه عبرهـا ثـالث رسـائل: رسـالة إلـى هللا تطالبـه 
بالتدّخـل ليجري عدله وينتقم لدماء الشـهداء، ورسـالة 
إلـى الوطـن، تؤّكـد أن وطنيـة األقبـاط ال يمكـن أن 
تكـون تحـت الفحص أو التشـكيك، وأنهم فـداء له، كما 
كانـوا علـى امتـداد التاريـخ، ورسـالة إلـى المصريين 
المسـيحيين )األقبـاط( تدعـم تمّسـكهم بقيمهم وأخالقهم 
سـة علـى المحّبـة، وصّيـة المسـيح المحوريـة،  المؤسَّ
يبغضونهـم  لَِمـن  حتـى  ولهـا،  بهـا  يعيشـون  التـي 

ويطاردونهـم.
لشـباب  الشـعبي  التحـّرك  ذلـك  اإليجابيـات،  ومـن 
المتاخـم  النـور  مسـجد  مـن  انطلـق  مسـلم،  مصـري 
ورّد  لحمايتهـا،  للكاتدرائيـة  متوّجهـاً  للكاتدرائيـة، 
الهجمـة الشرسـة عليهـا مـن فلـول أعـداء الحضـارة، 
وبـات  وجدانهـم،  يبـس  مّمـن  الـّردة،  لـواء  وحاملـي 
جحافـل  تسـتطع  ولـم  الحميمـة.  للمصريـة  مفارقـاً 
الشـّر أن تمنـع شـباب مصـر الواحـد المّتحـد من شـّق 
عنـان السـماء، بهتافـه: »مسـلم مسـيحي إيـد واحدة«، 
لتؤّكـد أن وحـدة المصرييـن عصّيـة علـى المؤامرات 

والكسـر.

فـي كّل األحـوال، كانـت األحـداث اإلجراميـة التـي 
وقعـت فـي محـور »الخصـوص« الكاتدرائيـة، نقطة 
قليلـة  أيـام  تمـِض  ولـم  اإلرهـاب،  سـطر  نهايـة  فـي 
حتـى انفجـر الشـارع ليطيـح بنظام اإلخـوان، وينطبق 
عليهـم القـول القرآنـي الكريـم أّيمـا انطبـاق )وسـيرى 

الذيـن ظلمـوا أّي منقلـب ينقلبـون(.

سقوط اإلخوان واالنتقام من األقباط
كانـت كّل المؤشـرات تؤّكـد أن سـقوط اإلخـوان بـات 
وشـيكاً. فقـد اختاروا أن يسـيروا ضّد حركـة التاريخ، 
وأزماتهـا،  اللحظـة  لتشـابكات  حلـوالً  مـوا  يقدِّ ولـم 
وتملّكتهـم شـهوة االسـتئثار، فأزاحـوا حتى شـركاءهم 
في معسـكر اإلسـالم السياسـي، وتعّجلوا جْنَي الثمار، 
واصطدموا بالمؤّسسـة العسـكرية التي صارت واحدة 
مـن ثوابـت الحكـم فـي مصـر، بخاصـة بعـد يوليـو 
)تمـوز( 1952، وهي مؤّسسـة منضبطـة تملك أجهزة 
معلومـات اسـتخباراتية ال يسـتهان بهـا، بـل أن جهـاز 
المخابـرات العامـة، يعود للقّوات المسـلّحة الفضل في 
تأسيسـه، وجـرى العـرف السياسـي أن يترأسـه كادر 

الجيش. مـن 
وأسـهم فـي تعجيـل السـقوط ارتبـاكات اتخـاذ القـرار، 
والرجـوع عنـه فـي فتـرات وجيـزة، وجـاء بعضهـا 
عكسـّياً، وبخطـأ مبـارك نفسـه جـاء خطـأ اإلخـوان، 
للخبـرات  الفاقـد  البرلمـان،  علـى  اسـتحوذوا  حيـن 
البرلمانيـة، والمصبـوغ، مـواالة ومعارضـة، بصبغـة 
اإلخـوان وَمـن واالهم، وحتى فـي اختياراتهم للرموز 
القبطيـة فيـه. كان أغلبهم مـن المهادنين، وبعضهم من 
المواليـن لهـم مـن مسـيحّيي السـلطة. والصدمـة التـي 
شـرخت الحـس الشـعبي، كانـت فـي احتفـال النظـام 
اإلخوانـي بذكـرى نصـر أكتوبـر )تشـرين األول(، إذ 
بقتلة الرئيس السـادات - في الذكرى نفسـها - يحتلّون 
صـدارة االحتفـال، ووصـل األمـر إلـى ذروتـه، فـي 
خطـاب الرئيـس األسـبق محمـد مرسـي األخيـر قبـل 
اإلطاحـة بـه، والذي جاء مشـّتتاً ومحتشـداً باالتهامات 
التـي وّزعها بسـخاء على كّل القوى السياسـية، فضالً 
بانتهـاء  والتلويـح  صبـره،  نفـِا  إلـى  تْلميحـاٍت  عـن 
المهادنـة مـع مـن يعارضـه، علـى الرغـم مّما كشـفت 
عنـه األيـام فيمـا بعـد مـن اتفـاق مسـّبق مـع وزيـر 
الدفـاع بأن يكـون الخطاب للتهدئة، وقبولـه بانتخابات 

مبّكـرة لموقـع الرئاسـة، لكّنـه نكـص اتفاقـه.
كانـت األمـور تتصاعد بتصرفات متوالية ومتسـارعة 

ما زال السؤال عن 
توصيف ما حدث في 
25 يناير قائماً: هل 
هو ثورة أو حراك 
مرّتب؟ أم توافقات 

بين أثقاٍل في الداخل 
والخارج؟ أم هي 
لحظة تجّمعت فيها 

إرادات، وإن اختلفت 
األسباب واألهداف؟
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مـن الرئيـس األسـبق مرسـي، بهـدف إحـكام سـيطرة 
القـّوات  وكانـت  الدولـة13،  مفاصـل  علـى  الجماعـة 
أالّ  علـى  وتعمـل  التطـّورات،  هـذه  ترقـب  المسـلّحة 

ينفجـر الموقـف بمـا يضـّر بسـالمة الوطـن وأمنـه.
فـي غضـون ذلـك، تظهـر علـى السـطح جماعـة مـن 
الشـباب باسـم »حركـة تمـّرد« تدعـو الشـعب للتوقيع 
على اسـتمارات لسـحب الثقة من محمد مرسي العّياط 
رئيسـاً، وتتطايـر االسـتمارات وتتجّمـع التوقيعات في 
وقـت قياسـي، مـن أقصـى البالد إلى أقصاهـا، وتدخل 
الكفـور والنجـوع والقـرى، فـي مشـهد غيـر مسـبوق؛ 
فبحسـب »تمـّرد« يصـل مجمـل التوقيعـات إلـى 22 
مليونـاً. ثـم تدعـو الشـعب لالحتشـاد يـوم 30 يونيـو - 
الذكـرى األولـى لتولّي مرسـي الحكـم - لالعتصام في 
المياديـن: »التحريـر« و«االتحاديـة« فـي العاصمـة 
علـى  للتأكيـد  المحافظـات،  مقـار  وأمـام  القاهـرة، 

. مطلبهم
فـى هـذه األثنـاء يخـرج وزير الدفـاع- آنـذاك- الفريق 
للقـوى  نـداء  ويوّجـه  السيسـي،  الفّتـاح  عبـد  أول 
علـى  لالتفـاق  كافـة،  المسـتويات  علـى  السياسـية 
مخـرج صحيـح مـن األزمـة، التـي يعانيهـا الوطـن، 
وخصوصـاً بعدمـا وصـل الصـدام والرفـض الشـعبي 

13 دكتـور عبـد المجيـد فريـد، »مقّدمـات ثـورة 30 يونيـوـ  دراسـة«، مجلة أحـوال مصرية 
)القاهـرة: مؤّسسـة األهـرام( ويرصد فيها: 

ـ أغسـطس 2012 تشـكيل حكومـة هشـام قنديـل التـي انفـرد بها اإلخـوان ومشـايعيهم نكوصاً 
علـى وعـد مرسـى تشـكيل حكومـة وحدة وطنيـة تضّم األطيـاف السياسـية كافة.

ـ أغسـطس 2012 اسـتبعاد المجلـس األعلـى للقـّوات المسـلّحة وإلغـاء اإلعـالن الدسـتوري 
الـذي يعطـي المجلـس حـّق التشـريع حتـى انتخـاب البرلمـان.

القضائيـة ومحصنـاً  السـلطة  إعـالن دسـتوري معيـب متجـاوزاً  2012 إصـدار  نوفمبـر  ـ 
قراراتـه مـن الطعـن عليهـا ليصبـح مرسـي حاكمـاً مطلقـاً.

ـ رفضـه مبـادرات حـزب النـور حليفـه السـابق لتصحيح المسـار، وإعالن الحزب أن مرسـى 
يقـود البالد إلـى كارثة.

ـ رفضـه اقتـراح مبعـوث االتحـاد األوروبـي »برنادرينـو ليـون« تضّمـن تغييـراً محـدوداً في 
حكومـة قنديـل يشـمل رئيسـها وخمسـة أو سـتة مـن الـوزراء الذيـن تقـوم وزاراتهـم بـأدوار 
مباشـرة فـى العمليـة االنتخابيـة، واتخـاذ عـدد مـن اإلجـراءات الالزمـة لنزاهـة هـذه العمليـة 
بمـا فـي ذلـك التوافـق علـى قانـون انتخـاب مجلـس النـواب، وتعييـن نائـب عـام جديد .وقـد 
وافقـت أغلبيـة األحـزاب الوطنيـة الديمقراطيـة )المدنيـة( المنضوية تحت لـواء »جبهة االنقاذ 

عليه. الوطنـي« 
ـ شّن هجوم كاسح على السلطة القضائية عبر مجلس الشورى الذي تسيطر عليه جماعته. 

بـدور  تقـوم  التـي  والـوزارات  واألجهـزة  المؤّسسـات  فـى  وتعيينـات  تعديـالت  أجـرى  ـ 
ووزارة  التمويـن  ووزارة  المحلّيـة  التنميـة  وزارة  وبخاصـة  االنتخابـات،  فـي  جوهـري 
الحـال.  بطبيعـة  الداخليـة  وزارة  عـن  فضـالً  االجتماعيـة،  التأمينـات  ووزارة  الزراعـة 
وهنـاك أيضـاً األجهـزة المحليـة التـي تديـر حيـاة النـاس اليوميـة وتؤثِّـر فيهـا أشـدَّ التأثيـر، 
أصبـح  حيـث  معظمهـا  »اإلخـوان«  جماعـة  التهمـت  التـي  المحافظـات  وبخاصـة 
عليـه  حصـل  مـا  أقصـى  أي ضعـف  محافظـة،   17 فـى  إليهـا  ينتمـون  محافظـون  هنـاك 
وتتضّمـن  الوطنـى(  )الحـزب  مبـارك  حسـني  الرئيـس  عهـد  فـي  األسـبق  الحاكـم  الحـزب 
»اإلخـوان«  جماعـة  اسـتولت  التـي  والقـرى  واألحيـاء  المـدن  مجالـس  أيضـا  المحلّيـات 
 عليهـا سـواء بشـكل مباشـر أم عـن طريـق ضمـان تحـّول والء رؤسـاء سـابقين لهـا إليهـا.

ت هـذه الهيمنـة على المؤّسسـات واألجهـزة المؤثِّرة على العمليـة االنتخابية إلى امتالك  وقـد أدَّ
جماعـة »اإلخـوان« القدرة على تحديد نتائـج االنتخابات البرلمانية.

ـ  رفـض مرسـي تعييـن نائـب عـام مسـتقل يرشِّـحه المجلـس األعلـى للقضـاء بدالً مـن النائب 
العـام الـذي اختـاره هـو بقـرار رئاسـي مسـتغالً الصالحيـات التـي منحهـا لنفسـه بموجـب مـا 
أسـماه »إعالناً دسـتورياً« في 26 نوفمبر)تشـرين الثاني( 2012، لكي ال تقوم النيابة العامة 
بدورهـا فـي التحقيـق فـي االنتهـاكات التـى كانـت جماعته تخّطـط للتحّكم من خاللهـا في نتائج 
االنتخابـات. وقـل مثـل ذلـك عـن قانون االنتخابات الـذي انفردت جماعة »اإلخـوان« بوضعه 

علـى مقاسـها وبمـا يضمـن لهـا أغلبية مريحة فـي البرلمـان القادم.

وتنتهـي  أسـبوعاً  ويمهلهـا  مـدى،  أقصـى  لإلخـوان 
الفتـرة المحـّددة التـي حملتهـا كلمـات وبيـان القـّوات 
النظـام  ويمهـل  مجـّدداً  السيسـي  ليخـرج  المسـلّحة، 
وباقـي القـوى السياسـية، وبلهجـة حاسـمة، 48 سـاعة 

الصـدع. لـرأب  أخيـرة  كفرصـة 
يأتـي 30 يونيـو )حزيـران( لتتحـّول مياديـن العاصمة 
تصويرهـا  يتـّم  بشـرية  كتـل  إلـى  والمحافظـات 
بالطائـرات، وتتجـاوز أعدادهـا 30 مليون مواطن من 
الفئـات واألعمـار والمسـتويات كافـة، وفـي 3 يوليـو 
)تمـوز( تجتمـع الرمـوز الوطنية في مؤتمـر يعلن من 
خالله السيسـي عزل مرسـي، وتعيين رئيس المحكمة 
الدسـتورية رئيسـاً مؤقتـاً للبـالد، ويعلـن توافـق القوى 
بتوقيتـات  للمسـتقبل  طريـق  خارطـة  علـى  الوطنيـة 

محـاور:  ثالثـة  تشـمل  محـّددة 
تعديـل الدسـتور، انتخـاب البرلمان، 

للجمهوريـة. رئيـس  انتخـاب 
»تمـّرد«  حركـة  إعـالن  بيـن  مـا 
الدعـوة لالكتتاب في اسـتمارة عزل 
مرسـي، وتفويـض القّوات المسـلّحة 
من الحراك الشـعبي لإلمساك بزمام 
)تمـوز(،  يوليـو   24 فـي  األمـور 
تتحـّرك جماعـة اإلخـوان المسـلمين 
لمواجهـة هـذا الحـراك وإجهاضـه، 
»ميـدان  فـي  عناصرهـا  فتحشـد 

رابعـة العدويـة«، علـى طريـق النصر في حـّي مدينة 
نصر شـرق العاصمة. لكن الخروج الكاسح للجماهير 
ال يْعَبـأ بتحّركهـم، ويتـّم عـزل مرسـي والتحّفظ عليه، 
المستشـار  ويتولّـى  العسـكرية،  المخابـرات  بمعرفـة 
عدلـي منصـور السـلطة، لتبـدأ مرحلة انتقاليـة جديدة.

لحظة االنتقام 
»ميـدان  فـي  حشـدوهم  ومـن  اإلخـوان،  يرفـض 
رابعـة«، من موالين ومرتزقة، في »ميدان النهضة« 
علـى مرمـى البصـر مـن جامعـة القاهرة فـي الجيزة، 
ويحّولـون  اعتصاميهمـا،  فـّض  لنـداءات  االسـتجابة 
المنطقتيـن إلـى مناطـق مسـتقلّة عـن الدولـة محاَطـة 
بالمتاريـس، ومجّهـزة بالميكروفونـات، تتوافـد إليهـا 
قيـادات اإلخـوان، ويقطعـون الطريـق علـى الدخـول 
إليهـا، أو الخـروج منهـا، وتتوالـى تصريحاتهـم التـي 
تربـط بيـن فـّض االعتصام وعـودة الرئيـس المعزول 
األعمـال  وقـف  أن  وتعلـن  منصبـه،  إلـى  مرسـي 

الصدمة التي شرخت 
الحّس الشعبي كانت 
في احتفال النظام 
اإلخواني بذكرى 

نصر أكتوبر وظهور 
قتلة السادات وُهم 
يحتّلون صدارة 

االحتفال

»ربيع مصر«.. هل أعاد
األقباط إلى مرّبع الذّمية؟
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فـي  سـتتوّقف  سـيناء،  فـي  تتوالـى  التـي  اإلرهابيـة 
اللحظـة التـي يعـود فيهـا مرسـي إلـى »االتحاديـة«، 
وبعـده توالـت التهديـدات التـي اسـتهدفت األقبـاط مـن 
تحميلهـم  بعـد  وذلـك  اإلرهابيـة،  الجماعـة  قيـادات 

مسـؤولية االحتشـاد أمـام » قصـر االتحاديـة«.
يأتـي يـوم 14 أغسـطس )آب( لتتحّرك قّوات الشـرطة 
محـاوالت  كّل  اسـتنفاذ  بعـد  االعتصاميـن  لفـّض 
اإلقنـاع، وفشـل الوسـاطات المتعـّددة، وتـدور معركة 
أخـرى علـى المسـتوى اإلعالمـي تحفـل بالعديـد مـن 
فـي  أسـقط  وقـد  اإلخـوان،  جانـب  مـن  اإلدعـاءات، 
أيديهـم، وتتسـاقط قياداتهـم المحّرضـة فـي يـد العدالة، 

وهـم اآلن رهـن التحقيـق والمحاكمـة.
تنجـح قـّوات األمن في فـّض االعتصامين، واسـترداد 
منطقتـْي  وقاطنـي  سـّكان  أسـر  وفـّك  الدولـة،  هيبـة 
الجيـش  قـّوات  وتقـوم  االعتصـام، 
بإغـالق »ميـدان رابعـة  والشـرطة 
المـرور،  حركـة  أمـام  العدويـة« 
حتـى تتمّكـن اآلليـات العسـكرية من 
الطيـران«  »شـارع  إلـى  التوّجـه 
و«طريق النصر«، وقيامها بإغالق 
الشـارَعْين فـي االتجـاه المـؤّدي إلى 
ليتسـّنى  العدويـة«  رابعـة  »ميـدان 
لهيئـة نظافة القاهـرة وتجميلها القيام 
الناجمـة  المخلفـات  رفـع  بمهّمـة 
عـن االعتصـام، وإزالـة األحجـار، ورفـع السـيارات 

الميـدان. أرصفـة  وترميـم  المحروقـة، 
فـي اللحظـة نفسـها، وعلـى مـدى أربعـة أيـام، من 14 
ض  إلـى 17 أغسـطس )آب(، وبشـكل متزامـن، تتعـرَّ
كنائـس مصـر ومؤّسسـات الكنيسـة وممتلـكات كثيـر 
مـن أقبـاط محافظات الصعيد )جنوب مصر( لهجمات 
شرسـة، فـي ترجمـة فوريـة للتهديـدات التـي انطلقـت 
مـن فـوق منّصـات االعتصاميـن، والمنشـورات التـي 
سـبق توزيعهـا من قبـل الجماعـات اإلرهابية، وتحمل 
والمؤّسسـة  األقبـاط  باسـتهداف  صريحـة  تهديـدات 
العسـكرية. وجـاء التنفيـذ ليؤّكـد أنـه وفـق خطـة معّدة 
سـلفاً، ولـدى منّفذيهـا تعليمـات بالشـروع فـي التنفيـذ 
مـع لحظـة فـّض االعتصاميـن، وعلى الرغـم من علم 
قـّوات األمـن بهـذه التهديـدات، لـم يتـّم التعامـل معهـا 
بجّديـة، أو بإجـراءات اسـتباقية، مّمـا أتـاح للمعتديـن 
المسـتهَدفة  المواقـع  محتويـات  كّل  ونهـب  تنفيذهـا، 
بحّريـة، وعلـى مهـل، بـل ووصـل بهـم الحـال إلـى 

الطريـق،  قارعـة  علـى  بينهـم  فيمـا  الغنائـم  اقتسـام 
واسـتحضار سـيارات نقـل لتحمـل الممتلـكات وتبيعها 

بشـكل علنـي14.
وتراوحـت االعتـداءات بيـن تحطيم األبـواب والنوافذ، 
وحرق المباني، باستخدام أنابيب البوتاغاز، وزجاجات 
المولوتـوف، ونهـب المحتويات، تحـت تغطية نيرانية، 
ونهـب المحـاّلت وسـرقة سـيارات أصحابهـا، واقتحام 
َمـن يتصـّدى  الشـقق وتدميرهـا بعـد نهبهـا، وترويـع 

لهـم، واالعتـداء عليهـم بوحشـية مفرطة.
سـوهاج«،  »إيبارشـية  االعتـداءات  وشـملت 
»إيبارشـيات  أسـيوط،  محافظـة  وفـي  و«المنشـاة«؛ 
أبنـوب« و«الفتـح«، و«القوصيـة« و«ميـر«؛ وفـي 
مـواس«  ديـر  »إيبارشـية  إلـى  ت  امتـدَّ »المنيـا«، 
و«إيبارشـية المنيا« و«أبو قرقاص«، و«سمالوط«، 

و«مغاغـة«. مـزار«  و«بنـي 
االعتـداءات خمـس  شـملت  الفيـوم،  محافظـة  وفـى   
وفـي  المقـدس،  الكتـاب  أصدقـاء  وجمعيـة  كنائـس 
والنهـب  التخريـب  يـد  طالـت  الجيـزة،  محافظـة 
الجيـزة«  و«شـمال  أطفيـح«  »ايبارشـية  والتدميـر 
و«6 اكتوبـر« و«أوسـيم«، وفـي تزامـن تصـل يـد 

الشـمالية«. سـيناء  »إيبارشـية  إلـى  التخريـب 
ولـم تنـُج القاهـرة واإلسـكندرية مـن االسـتهداف وفـق 
رصـد كتاب: »رحيق االستشـهاد«15 وتوثيقه. ويورد 
الكتـاب تفصيالت تسـتحّق أن تجـد طريقها إلى مكتب 
النائـب العـام للتحقيـق في ما تكشـفه مـن تواطؤ بعض 
األجهـزة األمنيـة، بخاصـة فـي المواقـع التـي تالصق 
فيهـا مقّراتهـا الكنائـس والمنشـآت المعتـدى عليهـا في 
هـذه الهجمـة. وعلـى الرغم مـن االسـتغاثات، ووقوع 
الهجمـات، تحـت بصرهـا، وعلـى مرمى مسـامعها لم 

تحّرك سـاكناً.
المجلـس  تصريـح  هـي  المضيئـة  النقطـة  أن  علـى 
العسـكري بقيـادة الفريـق أّول عبـد الفتـاح السيسـي،  
بإعـادة بنـاء جامـع رابعـة العدويـة، والـذي تعـّرض 
للتخريـب، ثـم ألحقـه بتصريـح بأنـه سـيتّم إعـادة بنـاء 

الكنائـس التـي كانـت محـّل اعتـداء وتخريـب.16
ثابتـاً،  المراحـل  األقبـاط عبـر كّل هـذه  كان موقـف 

14 األنبـا مكاريـوسـ  األسـقف العـام لكنائـس المنيـا، رحيـق االستشـهاد، أحداث 
األربعـاء الدامـي 14 أغسـطس 2013، ط1 )المنيـا: إيبارشـية المنيـا،2013( 

ص 13.

15 األنبا مكاريوس، م س، ص ص 14 - 23.

16 المرجع السابق نفسه، ص 34.

لم تستطع جحافل 
الشّر أن تمنع 

شباب مصر من 
شّق عنان السماء 
بهتافهم:»مسلم 

مسيحي إيد واحدة«
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وكانـت تصريحـات البابـا تواضـروس الثانـي، األكثر 
تعبيـراً وتحديـداً لهـذا الموقف. فعقب موجـات التدمير 
إْثـر فـّض اعتصامـْي رابعـة  بالكنائـس  التـي لحقـت 
والنهضـة، قـال بوضـوح: » لـو كان حـرق الكنائـس 
وتدميرهـا هـو الثمـن مقابـل اسـترداد حّريـة الوطـن 
وكرامتـه، فنحـن ندفعـه عـن طيـب خاطـر«. وعندما 
ُسـئل عـن موقفـه مـن بنـاء الكنائـس، ومـا تواجهه من 
معوقـات وعقبـات، قـال: » وطـن بـال كنائـس أفضـل 

مـن كنائـس بـال وطـن«.

وماذا بعُد؟
 25 فـى  حـدث  مـا  توصيـف  عـن  السـؤال  زال  مـا 
ينايـر )كانـون الثانـي( 2011 قائمـاً، هـل هـو ثـورة 
أو حـراك مرّتـب مـن قـوى بعينهـا، أو توافقـات بيـن 
أثقـال فـي الداخـل والخـارج، أو هـي لحظـة تجّمعـت 
فيهـا إرادات، وإن اختلفـت األسـباب واألهـداف، أو 
هـي لحظـة انفجـار شـعبية بعدمـا تجـاوزت ضغـوط 
السـلطة الحاكمـة إمكانـات االحتمـال، فـى تـواٍز مـع 
تحلّلهـا وتفّككهـا، وكان االنفجار يحمـل من الطوباوية 
مـة القفـز عليها بعدمـا  رصدت  مـا أتـاح للقـوى المنظَّ

سـقوط الثمـرة، فتلّقفتهـا لحسـابها؟ 
أكثـر  )حزيـران(  يونيـو   30 أحـداث  تكـون  ربمـا 
وضوحـاً، بحسـب الرصـد الموضوعـي، فهـي عنـدي 
اسـترداد لوطـن اخُتطـف فـي لحظـة غائمة وملتبسـة، 
وتحتـاج ليقظـة تتناسـب مـع المخاطـر المحيطـة فـي 

المحلّيـة واإلقليميـة والعالميـة. الدوائـر 
يبقـى أن حاجتنـا باتـت واضحة لقراءة المسـتقبل بعيداً 
مـن الصراعـات السياسـية الضّيقـة، ووضـع تصـّور 
قومـي للخـروج مـن نفـق التخلّـف المظلـم والطويـل، 
عبـر خطـط تنمويـة حقيقيـة، ورؤيـة تنويريـة تحـّرر 
العقـل المصـري – والعربـي - مـن قيـود المـوروث 
ثـورة  بعـد  مـا  معطيـات  مـع  والتعامـل  الثقيلـة، 
اآلليـات  هيكلـة  وإعـادة  والمعلوماتيـة،  االتصـاالت 
التـي تشـّكل العقل الجمعي، التعليـم واإلعالم والثقافة، 
حتـى ال نقـع في براثن االسـتهدافات والترّبصات التي 

تـوارت، لكّنهـا لـم تختـِف.

 

»ربيع مصر«.. هل أعاد
األقباط إلى مرّبع الذّمية؟
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قراءة في الدساتير الجديدة 
لدول »الربيع العربي«

قراءة يف الد�ضاتري اجلديدة 
لدول »الربيع العربي«

اأ. د. حممد مالكي

ّثّمـة دول أخـرى كان تجاوبهـا الداخلـي محـدوداً مـع 
بأوضاعهـا  خاصـة  العتبـارات  الحـراك،  دينامّيـات 
السياسـية واالقتصاديـة واالجتماعيـة، كمـا حصـل فـي 

الخليجـي.1 التعـاون  عمـوم دول مجلـس 
 شـّبه الفقيـه الدسـتوري الفرنسـي، العميـد » أندريـه 
هوريـو« André Hauriou، الـدوَل التـي ليسـت لهـا 
سـاهراً  حفـالً  يحضـر  الـذي  بـ»الشـخص  دسـاتير،  
بثيـاب الحّمـام«.. وهـو بهـذا الوصـف السـاخر، أراد 
 Constitutionnalisation أهّميـة  »الّدسـترة«  تأكيـد 
بالنسـبة إلـى النظـم السياسـية المعاصـرة، وضرورتهـا 
فـي عمليـة التحـّول الديمقراطـي. لذلك، بوجـد في عالم 
اليـوم حوالـى مائتـي دسـتور مكتـوب، ُوِضـع معظمها 
خالل الثالثين سـنة األخيرة من القرن  المنصرم2، أي 
الحقبـة الموسـومة فـي كتابـات » صمويـل هنتغتـون« 

   3Third Wave. الموجـة الثالثـة
1  باســتثناء مملكــة البحريــن، لــم تعــرف دول مجلــس التعــاون الخليجــي األخــرى 
تفاعــالت بــارزة مــع الحــراك  العربــي، اللهــم التعديــل الحكومــي الــذي أقدمــت 
عليــه ســلطنة ُعمــان فــي ربيــع 2011، واالســتجابة لجملــة مــن المطالــب فــي 

مجــال التشــغيل أساســاً .

2 أنظـر  بيـل كيسـان، الدسـاتير وعمليـات التحـّول الديمقراطـي )أوراق منتـدى 
www.  . 3البدائـل العربـي للدراسـات، روافـد للنشـر والتوزيـع، 2011(،ص

afaegypt.org

3  Voir, Samuel Huntington, Troisième vague : les 
démocratisations de la fin du 
XXe siècle, traduit par Françoise Burgess)Paris: Ed. 
Nouveaux horizons, 1996(,P.339.  

  وإذا كانـت البلـدان العربيـة وّدعـت القـرن العشـرين 
المسـألة  فقـد تصـّدرت  الموجـة،  هـذه  خـارج كوكبـة 
الدسـتورية مطالـَب الحراك الـذي طال بلدانها مع نهاية 
الُعشـرية األولـى مـن األلفية الجديدة. لذلـك، اعُتِبر بناُء 
دسـاتير جديـدة، بفلسـفة دسـتورية مغايـرة، تقطـع مـع 
التجـارب السـابقة، مدخالً لتفكيك البنية السـلطوية التي 
حكمـت البلـدان العربية لعقود عديدة، ووسـيلًة لصياغة 
ـن،  تعاقـد جديـد، يؤّسـس شـرعيًة سياسـيًة جديـدة، تمكِّ
بديلـة،  التوافـق علـى نظـم سياسـية   مـن جهـة، مـن 
ز، مـن جهـة ثانية، فـرَص التحـّول الديمقراطي. وتعـزِّ

الديمقراطـي  التحـّول  تجـارب  خبـرات  كشـفت   
الناجحـة حقيقـَة أن الدسـاتير يمكـن أن ُتشـّكل بدايـات 
جديـدة، أي مداخـل لتعاقـد سياسـي واجتماعـي جديـد، 
مـن  أوالً  تختـزن  بمـا  معنييـن:  عبـر  األقـّل  علـى 
»عالمـات رمزيـة« علـى تحـّول جوهـري فـي حيـاة 
األمـم، وثانيـاً، مـن حيـث كونهـا تدّشـن بـدَء »أنظمـة 
جديـدة«، تـروم إعـادة تنظيـم  السـلطة بشـكل مغايـر 
عّمـا كان سـائداً فـي السـابق.4 فعلـى سـبيل المثـال، 
علـى  الشـرقية  أوروبـا  مجتمعـات  كثيـراً  حّفـز  مـا 
صياغـة دسـاتير جديـدة، خوفهـا مـن األنظمة السـابقة 
وأملهـا فـي القطـع معها مسـتقبالً. بيد أن الدسـتورانية 

4 See, Ackerman, B, “  The rise of world constitutionalism“, 
Virginia Law Review 83 )University of Virginia School of 
Law: 1997(,p. 713.

أطلـق الحـراك العربـي، الـذي انطلـق مـن تونـس، وامتـّد إلـى أقطـار عربيـة عديـدة، ديناميـات اجتماعيـة، 
وسياسـية، ودسـتورية، تراوحـت نتائجهـا بيـن نمطيـن بارزيـن مـن التحـّوالت:  تغّيـرات فـي رأس السـلطة 
أعقبها بناء دسـاتير، وإقامة مؤّسسـات جديدة )تونس ومصر، ونسـبياً اليمن(، أو اعتماد إصالحات دسـتورية 
وسياسـية سـلمّية، تنُشـد التطويـر ضمـن االسـتمرارية )المغـرب، األردن، وإلـى حـّد مـا البحريـن(. وإلى جانب 
هذيـن المسـارين، ثّمـة دول تفاعلـت مـع تأثيـرات الحـراك، فاسـتجابت لمطلـب اإلصـالح بتشـكيل لجـاٍن لتعديـل 
الدسـاتير وتنقيحهـا مـن دون الذهـاب بعيـداً  فـي إنجـاز هـذه المهّمـة، كمـا هو حـال الجزائر، وليبيا على سـبيل 

المثال.
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أو الدسـترة الجديـدة، ال تكفـي وحدهـا لميـالد تعاقـد 
جديـد بشـرعية سياسـية جديـدة، مـا لـم تتضافـر معهـا 
متغّيـرات أخـرى بالغة األهّمية، وفـي صدارتها وعي 
النخب السياسـية أدواَرها في مرحلة البناء الدسـتوري 
السياسـية  الثقافـة  وطبيعـة  الديمقراطـي،  والتحـّول 
للمجتمـع ومنّظماتـه المدنيـة، وحـال 
والسـياق  أدائـه،  وكفـاءة  االقتصـاد 
اإلقليمـي والدولـي وطبيعـة تأثيراتـه 

علـى عمليـة التحـّول. 
 ُيذكـر أن البلـدان العربيـة لـم تكـن 
التـي  الّدسـترة  موجـات  عـن  بعيـدة 
العالـم،  مناطـق  تدريجـاً  عرفتهـا 
وإن  لهـا،  واسـتجابت  واكبتهـا،  بـل 
بدرجـات مختلفـة مـن بلـد إلـى آخر. 
أّول  صـدر  المثـال،  سـبيل  فعلـى 
 1861- العـام  تونـس  فـي  دسـتور 
حكـم »محمـد  ُسـّمي خـالل  مـا  أي 
 )1882  -  1859( بـاي«  الصـادق 
»عهـد األمـان« - أقـّر مبـدأ فصـل 
تدّخـل  مجـاالت  وقّيـد  السـلطات، 
البـاي، وجعله مسـؤوالً أمام المجلس 
األكبـر.5 وقـد حاولت النخبـة العالِمة 
نفسـه،  المنحـى  اعتمـاد  المغربيـة 
حيـن وضعـت مشـروع دسـتور 11 
علـى  واشـترطت   ،6  1908 األول(   أكتوبر)تشـرين 
لتجديـد  الموافقـة عليـه  الحفيـظ وقتئـذ  السـلطان عبـد 
مبايعتـه، وقـد تضّمـن هـو اآلخـر مقتضيـات وأحكامـاً 
متقّدمـة فـي مجاالت تنظيـم السـلطات، والفصل بينها، 
وإقـرار الحقـوق والحّريـات، وبّث مبـادئ المراقبة في 
تدبيـر المـال العـام. والحقيقـة أن جيـالً مـن الدسـاتير 
ذات المنحـى التحـّرري و»الليبرالـي« شـهدتها بعض 
البلـدان العربيـة مـا بيـن الحربيـن العالمّيتيـن، أي قبـل 
صعـود »العسـكر« إلـى السـلطة، كما هـو حال مصر 
)دسـتور1923(، والعراق )1925 (، ولبنان )1926(، 

5  أنظـر د. عـز الديـن عبـد المولى، »أضـواء على التجربة التونسـية في االنتقال 
الديمقراطـي«، فـي ملـف االنتقـال الديمقراطـي فـي العالـم العربـي فـي ضـوء 
التجـارب العالميـة )الدوحة:مركـز الجزيـرة للدراسـات، فبراير2013(.لالطـالع 

علـى الموقـع، راجع:
)Studies.aljazeera.net/files/arabworlddemocracy/201
31248244214545)22Aout2014(

6  ُنشــير إلــى أن الدســتور المغربــي لعــام 1908 ظــّل مشــروعاً ولــم يدخــل حّيــز 
التنفيــذ بســبب اســتعمار المغــرب بعــد التوقيــع علــى عقــد الحمايــة مــع فرنســا فــي 

30 مايــو) أيــار( 1912.

وسـوريا )1950(7. عـالوة علـى ذلـك، عـرف العالـم 
األمـم  إنشـاء  بعـد   مـا  دسـتورية  سـيرورة  العربـي 
تأّخـرت  التـي  وحتـى  أقطـاره،  واسـتقالل  المتحـدة، 
منهـا، كمـا هـو حـال » المملكـة العربيـة السـعودية« 
)1992(، وإلـى حـّد مـا » سـلطنة ُعمـان« )1996(، 
القـرن  مـن  األخيـرة  العشـرية  فـي  بالركـب  التحقـت 

العشـرين.   
تنقصهـا  ال  العربيـة  البلـدان  أن  إذن  الخالصـة   
يعوقهـا  بـل  الدسـتوري«،  و»اإلرث  »الدسـترة« 
ة لمسـيرتها  الطابع التحّكمي للفلسـفة الدسـتورية المميزِّ
أسـلفنا  كمـا  مفاجئـاً،  يكـن  لـم  لذلـك،  الدسـتورية. 
اإلشـارة، أن تتصّدر المسـألة الدسـتورية قائمة مطالب 
الحـراك العربـي، وأن يكتسـي الصـراع على الدسـاتير 
الجديـدة درجـات مـن التوّتـر بيـن الفاعليـن السياسـّيين 
هـؤالء  بيـن  الرهانـات  تتبايـن  وأن  واالجتماعّييـن، 
بخصـوص الفلسـفة الدسـتورية الجديدة التـي يجب بّثها 
فـي نصـوص الوثائـق الُمصاَغـة فـي سـياق التحـّوالت 

التـي عرفتهـا المنطقـة العربيـة.

أوالً: دينامّيات الّدسترة في بعض بلدان 
»الربيع العربي«

  لم يصمد َوسـُم ما جرى في البلدان العربية بـ»الربيع 
العربـي« كثيـراً، إذ سـرعان ما أخـذت األحداث منحى 
جديـداً، أقـّل مـا ُيقـال عنه إنـه وضع مرتبـك، غامض، 
وغيـر مسـتقّل بذاتـه. فالشـعارات التي فّجرتهـا حناجر 
النـاس ضـّد »السـلطوية السياسـية«، وفجـوات العدالة 
مـا  اإلنسـان، سـرعان  وامتهـان كرامـة  االجتماعيـة، 
بـدأت تفقـد طريقهـا إلى االعتـراف واإلنجـاز تدريجياً. 
السـاحات  وّحدتهـا  التـي  البشـرية  الطاقـات  أن  كمـا 
العموميـة، وعـّززت آمالهـا فـي االنعتـاق مـن هيمنـة 
النظـم، وجـدت نفسـها أمـام فاعليـن سياسـيين، لـم يكـن 
النطـالق  األولـى  اللحظـات  فـي  بـارز  نصيـب  لهـم 

الحـراك، وال فـي تحّمـل ُكلفـة قيادتـه. 
يمكـن القول إن ثّمة قاَسـماً مشـتركاً بيـن مجمل البلدان 
العربيـة بخصـوص رهـان المدخـل الدسـتوري إلعادة 
ُبغيـة  توزيعهـا،  وطبيعـة  السـلطة،  بنيـة  فـي  النظـر 
تفكيـك حكـم السـلطوية والقطع مع ممارسـاته السـابقة. 
بيـد أن هنـاك مقاربـات مختلفـة إلدراك هـذا المقَصـد، 
7  وضــع هــذا الدســتور بعــد انقــالب  » أديــب الشيشــكلي«، وقــد تــّم إقــراره فــي 

العــام 1950. لذلــك، ُيســّمى فــي التاريــخ الدســتوري 
» الدســتور الدائــم«، علمــاً أن دســاتير كثيــرة سبقته،ســواء فــي العهــد الملكــي أم 

خــالل االنتــداب الفرنســي. 

تمّثل الحال التونسية 
فرادة متمّيزة في 
مسار الدسترة في 

الوطن العربي، ليس 
ألن سؤال الهوية 

واإلشكاالت المرتبطة 
به لم ينفجر في هذا 
البلد، بل ألّن النخبة 

التونسية، خالفاً 
لمصر، تمّكنت من 
تدبير اختالفاتها 
ونجحت في بناء 
التأييد وتحقيق 

التوافق حول الوثيقة 
الدستورية
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وتحقيقـه فعليـاً. ففـي الـدول الخمـس، موضـوع هـذه 
الورقـة، نالحـظ حصـول مسـارات مختلفـة مـن قطـر 
إلـى  دولـة  مـن  متباينـة  نتائـج   وتحّقـق  آخـر،  إلـى 
أخـرى، حيـث يمكننـا التمييـز داخـل دائـرة االختـالف 
والتبايـن بيـن أكثـر مـن منطـق ناِظـم لعملية الدسـترة، 
كمـا يمكننـا الفـرز بيـن أنمـاط الكتابـة الدسـتورية التي 

عرفتهـا المنطقـة العربيـة.8
1ـ ففـي الحالـة المصريـة، وهـي األكثـر بـروزاً إلـى 
جانـب تونـس، تأرجحت سـيرورة الّدسـترة منذ سـقوط 
النظـام، فـي 11 فبرايـر )شـباط( 2011، وحتـى العـام 
بـ»منطـق  وسـمهما  يمكـن  منطقيـن،  بيـن   ،2013
الهيمنـة«، وهـو الـذي سـاد خـالل حكـم  اإلخـوان«، 
فأنتـج دسـتور 2012، ليعقبـه »منطـق الَغلبـة«، علـى 
عهـد » عبـد الفّتـاح السيسـي«، وتولّـي العسـكر زمـاَم 
األمـور، وقـد أّدى إلـى االسـتفتاء علـى دسـتور لجنـة 
البنـاء  ظـّل  معـاً  الحالتيـن  وفـي   .)2013( الخمسـين 
لصياغـة  اسـتراتيجياً  مدخـالً  بوصفـه  الدسـتوري، 
فلسـفة التحـّول الديمقراطـي وضبـط قواعـده، سـجيَن 
مصـر،  فـي  األساسـية  األطـراف  بيـن  حـاد  تجـاذب 
وتحديـداً بيـن » القوى اإلسـالمية« مـن جهة، والجيش 
العلمانييـن«،   « فيهـا  بمـا  المجتمـع،  تيـارات  وباقـي 

أخـرى. و»القومييـن« و»اليسـاريين«، مـن جهـة  
كتابـة  أن  علـى  التأكيـد  إلـى  أعـاله  التمييـز  يقـود    
الدسـتور فـي الحالـة المصريـة لـم تتأّسـس علـى توافق 
سياسـي بيـن مكّونـات المجتمـع وتعبيراتـه األساسـية، 
الفاعليـن  بيـن  القـوى  لميـزان  خضعـت  مـا  بقـدر 
المتاِبـع  يجعـل  مـا  وهـو  واالجتماعييـن.  السياسـيين 
الدقيـق والموضوعـي للشـأن المصـري، يخلُـص إلـى 
أن الدسـترة -بحسـبها عمليـة اسـتراتيجية تسـمو علـى 
تتخلّـص  لـم   -9 السياسـية  للعمليـة  اليوميـة  التحـّوالت 
لبنـاء  وتنتصـر  الحـاّدة،  التجاذبـات  هـذه  مـن ضغـط 
التأييـد المجتمعـي العـام والشـامل، حـول صناعة وثيقة 
دسـتورية، تعكـس روح ثـورة الخامـس والعشـرين من 
يناير)كانـون الثانـي(2011  وتعّبـر عن تطلّعـات ُبناتها 
مـن الشـباب، والنسـاء، والفئـات التّواقـة إلـى الحريـة 

والكرامـة.

8  ثّمـة َمـن مّيـز بيـن أربعـة  أصنـاف مـن الكتابة الدسـتورية ، مّيزت دسـتورانية 
الحقوقـي،  والدسـتور  السياسـي،  الدسـتور  تحديـداً:  هـي  العربـي«،  »الربيـع 
الثقافـي، ودسـتور السـلط. أنظـر ، حسـن طـارق، مـن الثـورة إلـى  والدسـتور 
الدسـتور، الهويـة والديمقراطيـة في دسـتورانية الربيع، ط1) الرباط:منشـورات 

سلسـلة الحـوار العمومـي، تمـوز 2014(، ص 26.

9  حسن طارق، من الثورة إلى الدستور...م.س، ص 27.

العمليـة  إلكراهـات  خضعـت  الجديـدة  الدسـترة  وألن 
السياسـية اليوميـة، ولـم تكـن ُمحّصلـة حـوار وتوافـق 
فقـد  المصـري،  للمجتمـع  األساسـية  األطـراف  بيـن 
فرضـت نظـام أولوّيات ال يتناغم مـع روح الثورة. ذلك 
أن الطـرف المهيمـن إبـان صياغـة دسـتور 2012، أي 

»اإلخـوان المسـلمون«، وشـركاؤهم 
اختيارهـم  حصـروا  السـلفيين،  مـن 
الدولـة  بمقّومـات  صلـة  لـه  مـا  فـي 
والمجتمـع، أي الهويـة المصريـة في 
وثيقـة  فنسـجوا  العامـة10،  أبعادهـا 
عمومهـا  فـي  تسـتجيب  دسـتورية، 
هـذه  عليـه  تكـون  أن  يجـب  لكيـف 
الهوية، في شـّقيها الديني والسياسـي، 
لعلّهـم  أو  المقابـل،  فـي  ونسـوا، 
همـا:  مركزييـن  معطييـن  تناسـوا، 
ومتنـّوع  مرّكـب  مجتمـع  مصـر  أن 
فـي أديانـه ومعتقداتـه، وفـي نسـيجه 
االجتماعـي والسياسـي. ثـم ثانيـاً، أن 
المرحلـة التـي تعقـب »الثـورة«، أو 
عاليـة  درجـة  تتطلّـب  »التغييـر«، 
مـن الحـوار والتوافـق مـن أجـل بناء 

المسـتقبل، وتسـتلزم تاليـاً اقتسـام السـلطة والمسـؤولية. 
والواقـع أن َمـن قـرأ  دسـتور 2012 يلمـس ، مـن دون 
بـ»اإلخـوان«  اسـتبّدت  التـي  الهواجـس  عنـاء،  أدنـى 
ُحبلـى  ومقتضيـات  بأحـكام  الوثيقـة  ُيثقلـون  فجعلتهـم 
ذات  بالقيـود  وُيكّبلونهـا  اإليديولوجيـة،  بالمضاميـن 

الهوّياتيـة.11 واإلحـاالت  األخالقيـة  المعانـي 
 والواقـع أن دسـتور 2014  لـم ينـُج هـو اآلخـر مـن 
هـذه النزعـة، العتبـار موضوعـي هـو أن »الدسـاتير 
غالبـاً مـا يكتبهـا المنتصـرون«. لذلـك، سـمح ميـزان 
يونيو)حزيـران(  ثالثيـن  »ثـورة«  بعـد  مـا  القـوى 
الجيـش  أخـذ  مـن   2013 يوليو)تمـوز(  مـن  والثالـث 
زمـام األمـور مـن جديـد، بعدمـا أعلـن »حيـاده« ُحيال 
العمليـة السياسـية التـي قادت »اإلخوان« إلى السـلطة. 
القـادة  علـى  »الغلبـة«  منطـق  اسـتبّد  كيـف  وسـنرى 
العسـكريين، فصاغـوا دسـتوراً مـن خالل لجنـة مكوّنة 
مـن خمسـين عضـواً، تـّم انتقاؤهـم بعنايـة مـن مجمـل 

10  ياسـمين فـارق، صنـع  دسـتور الثـورة المصريـة بيـن العقـد االجتماعـي 
 .2 ، ص   )2013 العربـي)  اإلصـالح  مبـادرة  السياسـي،  والتعاقـد 

11  ُتراَجـع علـى سـبيل المثـال ال الحصـر  المـواد التاليـة مـن دسـتور 2012: 
.219/11/10  /4/1

ثّمة قاسم مشترك 
بين مجمل البلدان 

العربية »الربيعّية« 
الخمسة بخصوص 

رهان المدخل 
الدستوري إلعادة 
النظر في بنية 

السلطة، وطبيعة 
توزيعها بغية تفكيك 

حكم السلطوية 
السابق والقطع مع 

ممارساته 

قراءة في الدساتير الجديدة 
لدول »الربيع العربي«
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مكّونات الطيف السياسـي والمدني المصري، باسـتثناء 
لهـا خّطـة زمنيـة،  ُرسـمت  كمـا  »اإلخـوان« طبعـاً. 
وآليـات عمـل، من دون أن ُيسـمح لها بـأن تكون إطاراً 
كامـل الشـفافية، ومفتوحـاً علـى الحـوار الوطني، وهي 
ُتعيـُد صياغة الوثيقة الدسـتورية الجديدة، أي ما أسـمته 
مـا  أّمـا جوهـر  الَغلبـة«.12  عديـدة »دسـتور  أدبيـات 
انطـوت عليـه كتابـة الدسـتور الجديـد )2014(، فيمكن 
شـملت  التـي  العميقـة  التغييـرات  فـي  أساسـاً  تحديـده 
بـ»الهويـة«،  الصلـة  ذات  والمقتضيـات  األحـكام  كّل 
ومـا يتصـل بهـا،13 أي نـزع الطابـع 
و»الدينـي«،  واألخالقـي،  الثقافـي، 
قيمـاً، و  عـن دسـتور »اإلخـوان«، 
لغـًة، وصياغـًة.14 فهـل  ننحو منحى 
مـا ذهبـت إليـه بعـض الكتابـات مـن  
أن  »دسـتور الغلبـة« »كافـأ الجيـش  

القضائيـة«؟15  والسـلطة 
  2 ـ تمّثـل الحالـة التونسـية فُـرادة 
متمّيـزة في مسـار الّدسـترة في العالم 
الهويـة،  سـؤال  ألن  ليـس  العربـي، 
لـم  بـه،  المرتبطـة  واإلشـكاليات 
ينفجـر فـي هـذا البلـد، بـل ألن النخبة 
التونسـية، خالفـاً لمصـر،  تمّكنـت، 
إلـى حـّد بعيد، مـن تدبيـر اختالفاتها، 
ونجحـت تاليـاً فـي بنـاء التأييـد، وتحقيـق التوافق حول 
أن  والحقيقـة  الجديـدة)2014(.  الدسـتورية  الوثيقـة 
إدراَك هـذا الَمقصـد لـم يكـن يسـيراً، فـي بلـد انطلقـت 
شـرارة الحـراك مـن ربوعـه، وُحِكـم، هـو اآلخـر، من 
قبـل نظـام سـلطوي، عّمـر بيـن)1987- 2011( أقـّل 
بقليـل مّمـا عّمـر نظيـره علـى عهـد مبـارك فـي مصـر 

.)2011  -  1981(
  اختلـف سـياق الدسـترة فـي تونـس عـن نظيـره فـي 
الجيـش  التـزم  جهـة،  فمـن  عـّدة.  زوايـا  مـن  مصـر 
»الحيـاد« ولـم ُيقِحم نفسـه طرفاً في العملية السياسـية، 
12  أنظــر، المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات، وحــدة تحليــل 

يعــّد ولإلشــارة  الثانــي2014(.  يناير/كانــون   15 الدوحــة:  السياســات) 
الباحــث المصــري » ســمير ُمرقــص« أّول مــن اســتعمل مصطلــح الغلبــة، للداللــة 

علــى اســتفراد تيــار سياســي بوضع الدســتور.

13  من قبيل الفصول التالية على سبيل المثال:219/6/1/

14  حــرّرت لجنــة الخمســين دســتور 2012 ، أثنــاء قيامهــا بإعــداد بديلــه 
ــة،  ــة والتراثي ــة واألخالقي ــر ذات الحمــوالت الديني للعــام 2014، مــن كّل التعابي

ــه. ــه ومفردات ــه ومصطلحات ــى مفاهيم ــاً عل ــاً ومدني ــاً عصري ــت طابع وأضف

15  قـارن: ناتـان ج.بـراون: »مشـروع الدسـتور المصـري يكافـئ الجيـش والسـلطة 
القضائية« )مركز كارنجي للشـرق األوسـط: 04 يناير/كانون الثاني 2013(، ص 2.

بـه،  »يسـتغيثوا«  لـم  أنفسـهم،  المواطنيـن  أن  كمـا 
ويقّدمـوه ضامنـاً لالسـتقرار واالسـتمرار فـي التحـّول. 
والواقـع، يوعـُز ذلـك إلـى طبيعـة المؤّسسـة العسـكرية 
فـي المنظومـة الدسـتورية والسياسـية التونسـية. كمـا 
أن المرحلـة التـي أعقبـت سـقوط النظـام مباشـرة تّمـت 
إدارتهـا بقـدر كبيـر مـن السالسـة، حيـث شـاركت فيها 
بالشـرعية  وتـّم االحتمـاء  القديـم،  النظـام  رمـوز مـن 
الدسـتورية، أي إعمـال الفصـل السـادس والخمسـين 
السـابع  نظيـره  واعتمـاد  اسـتبعاده  قبـل  أوالً،   )56(
والخمسـين )57( الحقـاً، والـذي سـمح لرئيـس مجلس 
النـواب وقتئـذ، فـؤاد المبـزع ، بتولّـي منصـب رئيـس 
الجمهوريـة.16 كما تعاقبـت على تدبير العمل الحكومي 
أسـماء مـن داخـل النظـام المنهـار نفسـه، أي كّل مـن 
»محمـد الغنوشـي«، و»الباجـي قايـد السبسـي«، قبـل 
إجـراء انتخابـات المجلـس الوطنـي التأسيسـي فـي 23 
كامـل  سـيقود  الـذي   ،2011 األول(  تشـرين  أكتوبـر) 

العمليـة االنتقاليـة.
فـي  نظيـره  عـن  تونـس  فـي  الدسـترة  سـياق  تمّيـز 
مصـر  بتضافـر متغّيـرات أخرى من طبيعة دسـتورية 
الـذي  الدسـتوري،  فالمـوروث  وسياسـية واجتماعيـة. 
يرجع  إلى سـتينّيات القرن التاسـع عشـر، ظّل حاضراً 
فـي المخيـال الجماعـي Imaginaire collectif   للنخبة 
السياسـية التونسـية، كمـا ظلّـت فكـرة المحافظـة علـى 
كيـان الدولـة واالحتمـاء بمؤّسسـاتها ورموزهـا نِاِظمـة 
لسـلوك الفاعليـن، علـى الرغـم مـن اليقظـة المتجـّددة 
المدنـي.  المجتمـع  للشـارع، أي منّظمـات  والمنتظمـة 
بيـن  وتناغـم  تعايـش  بحصـول  القـول  يمكـن  لذلـك، 
شـرعّيتين في إدارة المرحلة االنتقالية وكتابة الدسـتور 
فـي تونـس: الشـرعية العقالنية، بتعبيـر »م.فيبر«، أي 
أي  الثوريـة«،  »والشـرعية  والمؤّسسـات،  الدسـتور 
ضغـط الشـارع وإسـهامه المباشـر وغيـر المباشـر فـي 

التوافـق حـول الدسـتور.
  ُيقـال دائمـاً » المقّدمات ُترهن الخواتم«. والحقيقة أن 
المقّدمـات المفّكـر فيهـا، والمتحاَور حولهـا، تتحّكم إلى 
حـّد بعيـد فـي سـالمة النتائـج ونجاعتهـا. وفـي الحالـة 
التونسـية، شـّكلت الحلقـة األسـاس التي وضعـت معالم 
المرحلـة االنتقاليـة لبنة قوّية فـي بناء التوافق، الُمفضي 
تجربـة  السـتكمال  واالسـتعداد  الدسـتور،  كتابـة  إلـى 
16  تـمَّ ترجيـح قـراءة اعتمـاد الفصـل 57 مـن الدسـتور، عـوض الفصـل 56، 
الـذي كان يسـمح لرئيـس الـوزراء بتولّـي منصب الرئيس في حالة شـغوره لسـبب 
مـا. أمـا الفصـل 57، فيسـند رئاسـة الجمهوريـة إلـى رئيـس مجلس النـّواب، على 

اعتبـار أن فـرار رئيـس الجمهوريـة  مّثـل شـغوراً كامـالً لمنصبه.

كتابة  الدستور في 
الحال المصرية 
لم تتأّسس على 

توافق سياسي بين 
مكّونات المجتمع 

وتعبيراته األساسية 
بقدر ما خضعت 

لميزان القوى بين 
الفاعلين السياسّيين 

واالجتماعّيين
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االنتقـال الديمقراطـي بتنظيم االنتخابات التشـريعية في 
26 أكتوبر) تشـرين األول( 2014، والرئاسـية في 23 
نوفمبر)تشـرين الثانـي( 2014. ونعنـي بذلـك إحـداث 
هيئـة بالغـة األهميـة فـي إنجـاح سـيرورة الدسـترة فـي 
تونس، وهي: » الهيئة العليا إلنجاح الثورة واإلصالح 
السياسـي واالنتقـال الديمقراطـي«، التي شـّكلت - على 
الرغـم مـن كّل االنتقـادات التـي طالـت طريقـة تكوينها 
ونطـاق صالحّياتهـا- إطـاراً حقيقيـاً لحـوارات النخبـة 
الفضـل  يعـود  ومفاوضاتها.17فإليهـا  ومشـاوراتها 
فـي وضـع اللبنـات القانونيـة والسياسـية لفتـح طريـق 
فـي  الديمقراطـي  االنتقـال  أساسـيات  حـول  التوافـق 

تونـس، ورسـم مراحلـه، وتحديـد آلياتـه.
أعـاله،  إليهـا  المشـار  األسـاس  الحلقـة  ثمـرات  مـن   
انتخـاب »المجلـس الوطني التأسيسـي« في 23 أكتوبر 
)تشـرين األول(2011، الذي شـّكل، عبـر آلية االقتراع 
والتوافـق  الشـرعية،  لتجسـيد  إطـاراً  الديمقراطـي، 
،بواسـطة الحـوار، حـول لبنـات االنتقـال، ومـن ثّمـة 
التهّيـؤ للتشـريعيات والرئاسـيات فـي الخريـف المقبـل.
 3ـ  ال يبـدو الوضـع مكتمـالً وقـاراً فـي الـدول الثـالث 
وليبيـا،  اليمـن،  أي  الدراسـة،  موضـوع  األخـرى 
وإن  البلـدان،  هـذه  فـي  الدسـترة  فسـيرورة  وسـوريا. 
تباينـت سـياقات حلقاتهـا، ما زالت صعبـة ومعّقدة، وال  
تظهـر علـى وجـه اليقيـن المـآالت التي سترسـو عليها.
  أ ـ  تشـترك الحالـة الليبيـة مـع نظيرتيهـا فـي كّل مـن 
اليمـن وسـوريا، مـن حيـث خضوُعها ألكثـر من أربعة 
عقـود )1969 - 2011( لحكـم تسـلّطي، حجـب ميـالد 
فكـرة » المؤّسسـية«Institutionnalisation ، وأعـاق 
 ،Organes de médiation الوسـاطة ميـالد أجهـزة 
وأضعـف توطيـن مفهـوم الدولـة فـي الثقافـة السياسـية 
للمواطنيـن. ُيذكـر أن ليبيـا، بعـد صعـود العسـكر إلـى 
السـلطة العـام 1969، أصـدرت » إعالنـاً دسـتورياً« 
)1971( 18ظـّل ميتاً، وسـِخَر قادُتها من فكرة الدسـتور 
فـي ذاتهـا، واعتبروهـا تدجينـاً وتدجيـالً. لذلـك، حيـن 
سـقط النظـام فـي 20 أكتوبـر )تشـرين األول 2011(، 
وتفّككـت دعائمـه، وجـد الليبيـون أنفسـهم أمـام فـراغ 
الهيئـات  تتمّكـن  ولـم  مهـول،  ومؤّسسـاتي  دسـتوري 
االنتقاليـة الثـالث، أي » المجلـس الوطنـي االنتقالـي 
ــي  ــية ف ــة التونس ــى التجرب ــى، »أضــواء عل ــد المول ــن عب ــز الدي ــارن: ع 17  ق

االنتقــال الديمقراطــي«، م.س.

18 علماً أن ليبيا،وفور اإلعالن عن اسـتقاللها في العام 1951،  شـهدت إحداث 
» جمعيـة تأسيسـية«، أسـندت لهـا مهّمـة وضـع دسـتور 1951، وهـو الدسـتور 

األول فـي المنطقـة المغاربيـة بعد اسـتقالل أقطارها.

المنتخـب«،  العـام  الوطنـي  و»المؤتمـر  التوافقـي«، 
25 يونيو)حزيـران(  المنتخـب فـي  البرلمـان  وأخيـراً 
2014، مـن كتابـة دسـتور جديـد، بـل لـم تتمّكـن بعـد 
»لجنـة السـّتين«19- المنتخبـة فـي 20 فبراير)شـباط( 
المصـادق  التأسيسـية«،  الهيئـة  »قانـون  وفـق   2014
عليـه فـي اجتمـاع مدينـة البيضاء ، بتاريـخ 20 يوليو ) 
تمـوز2013 (- مـن إعـداد الوثيقة الدسـتورية المرتقبة.  
 مـن السـابق ألوانـه الحكـم علـى طبيعـة النتائـج التـي 
ستسـفر عنهـا أعمـال لجنـة السـّتين، ونوعيـة الفلسـفة 
الدسـتورية التـي سـتؤّطر الوثيقـة الدسـتورية الجديـدة 
فـي ليبيـا. غيـر أن قـراءة خريطـة عضوية هـذه الهيئة 
التأسيسـية، ترّجـح أفـق عـدم تكـرار  تجربـة »دسـتور 
الهيمنـة« علـى عهد »اإلخـوان« في مصـر )2012(، 
بُبعـد  مهـووس  إيديولوجـي  منحـى  ذات  دسـترة  أي 

ويرتبـط  إليهـا  يرمـز  ومـا  الهويـة، 
ميـزان  أن  ذلـك،  فـي  دليلُنـا  بهـا. 
القوى داخل »لجنة السـّتين« لصالح 
األعضـاء المنحدريـن مـن األوسـاط 
 ،» ليـة ا لليبر ا « و ،» يمية د ألكا »ا
و»المدنيـة«، نظيـر تمثيليـة محدودة  
أن  كمـا  »اإلسـالمية«.  للقيـادات 
اللجنـة  أشـغال  انطـالق  لمقّدمـات 
رمزيـات ذات داللـة خاصـة، حيـث 
افتتحـت أعمالهـا في مقـّر »البرلمان 
البيضـاء،  مدينـة  فـي  الملكـي« 
وكان المـوروث الدسـتوري الليبـي، 
حاضـراً   ،1951 دسـتور  وتحديـداً 
فـي مناقشـات وأحاديـث هـذه الهيئـة 

أيضـاً.20    فيهـا  وفاعـالً 
عـن  اليمنيـة  الحالـة  تشـّذ  ال  ـ  ب   
العربيـة  البلـدان  فـي  نظيراتهـا 

األخـرى، مـن حيـث آليـة وضع الدسـتور الجديـد. ففي 
ربـه  عبـد  الرئيـس  أصـدر   2013 مـارس)آذار(   18
منصـور قـراراً بتشـكيل »لجنـة صياغـة الدسـتور«، 
مختلـف  يمّثلـون  عضـواً  عشـر  سـبعة  مـن  مكّونـة 
األحـزاب والمنّظمـات السياسـية،  برئاسـة إسـماعيل 

ــن  ــتين )60( الموّزعي ــا الس ــدد أعضائه ــى  ع ــبًة إل ــّتين نس ــة الس ــّميت لجن 19  س
الشــرق،  فــي  »برقــة«  أي  لليبيــا،  المكوّنــة  الثالثــة   األقاليــم  بيــن  مناصفــة 
ــي 20  ــا ف ــّم انتخابه ــد ت ــي الجنوب. وق ــزان« ف ــرب، و»ف ــي الغ ــس« ف و«طرابل
فبراير)شــباط( 2014 ، ويــرأس أشــغالها األكاديمــي الليرالــي »علــي الترهونــي«.

20 أنظر، على سبيل المثال: 
)2014www.alquds.co.uk/?p=159420/8/22(
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الوزيـر.21 بيـد أن الحالـة اليمنيـة تختلف عـن نظيراتها 
العربيـة، مـن حيث طبيعة الحـراك الذي طال ربوعها، 
والنتائـج األوليـة التـي أفضـى إليهـا، بإزاحـة الرئيـس 
علـي عبـد هللا صالـح، وتنصيـب عبـد رّبـه منصـور، 
بمقتضـى رؤيـة و ُخّطـة خليجّيتيـن للحـّل االنتقالـي في 
اليمـن. لذلـك، ُيعتبـر تعييـن » لجنة صياغة الدسـتور« 
قـراراً تنفيذيـاً لنتائـج الحـوار الوطنـي ليـس إاّل. ُيشـار 
إلـى أن اللجنـة وضعـت نهايـة شـهر 
تموز)يوليـو( 2014 حـّداً أدنى لتقديم 
إلـى  طريقهـا  تأخـذ  كـي  المسـوّدة، 
قبـل  والتعديـل،  والتنقيـح  الحـوار، 
التصديـق عليهـا بواسـطة االسـتفتاء. 
غيـر أن هـذا لـم يحصـل، ويبـدو أن 
وقتـاً،  سيسـتغرق  الدسـترة  مسـار 
بسـبب طبيعة التعقيدات واالختالفات 
وبالنظـر  اليمنـي،  للسـياق  الممّيـزة 
تعتـرض  التـي  الكبيـرة  للمخاطـر 
الحـوار الوطنـي نفسـه، والسـّيما من 
فـي  الجهويـة  االرتـدادات  زاويـة  
االنشـقاق  عـن  الُمعانـة  المحافظـات 
عـن دولـة الوحدة، والتهديـد المذهبي 
بانتظـام   الـذي ُيضِعـف  )الحوثيـون( 
نسـيج االندمـاج الوطنـي فـي اليمـن، 
الـذي يعانـي بـدوره مـن العديـد مـن 

والفجـوات. االختـالالت 
الليبيـة  نظيرتيهـا  عـن  السـورية  الحالـة  تختلـف  ـ  ج 
واليمنية، من حيث سـرعة إيقاع اإلصالح الدسـتوري، 
أو الدسـترة الجديـدة التـي أعقبـت انطـالق الحـراك في 
مـارس )آذار(2011. ففـي15 أكتوبـر )تشـرين األول( 
2011، انطلقـت عمليـة إصـالح الدسـتور التـي تولّتهـا 
مظهـر  بإشـراف »  الرئيـس،  قبـل  مـن  نـة  معيَّ لجنـة 
 .2012 15 فبرايـر) شـباط(  لتنتهـي فـي  العنبـري«، 
نـّص  علـى  ُصـّوت   2012 )شـباط(  فبرايـر  وفـي26 
الدسـتور الجديـد بواسـطة االسـتفتاء، قبـل أن ُيصـّدق 
عليـه فـي اليـوم الموالـي-27 فبراير)شـباط( 2012-، 
وقـد  جـاء مـن ضمـن »حزمـة إصالحـات«، وعـد 
بهـا الرئيـس » بشـار األسـد«، للخـروج مـن األزمـة 
التـي  قّسـمت البلـدان، علماً أن سـوريا شـهدت موروثاً 
دسـتورياً تراكمـت مصـادره منذ ميالد الدولة السـورية 

21 Voir,)www.alhayat.com/articles/1512719.
2014/8/22(

اإلصـالح  مضمـون  أمـا   22.1920 العـام  الحديثـة 
وتـّم  المعارضـة،  قاطعتـه  الـذي  الجديـد،  الدسـتوري 
االسـتفتاء عليـه فـي سـياق موسـوم بالعنـف والصراع، 
فقـد سـعى إلـى إدخـال تعديـالت علـى دسـتور 1973، 
السياسـية  بالتعّدديـة  االعتـراف  زاويـة  مـن  والسـّيما 
واالقتصاديـة واإلثنيـة، وفصـل السـلطات، على الرغم 
وإقـرار  الرئيـس،  بيـد  منهـا  األسـاس  احتـكار  مـن 

مصفوفـة مـن الحّريـات العامـة

ثانياً: مضامين الدسترة في بعض بلدان 
»الربيع العربي« ورهاناتها

لـم تـأِت نتائـج الدسـترة فـي البلـدان الخمسـة المعنّيـة 
واحـدًة وموّحـدة، بـل تباينـت بسـبب سـياقتها الداخليـة، 
وموازين القوى بين فاعليها السياسـيين واالجتماعيين، 
وطبيعـة العالقـات بيـن النظـم السياسـية والمجتمعـات. 
العربيـة  البلـدان  كّل  فـي  األسـاس  الرهـان  كان  وإذا 
المعنّية بالحراك، وتحديداً في الدول المعنّية بالدراسـة، 
يـروم إعـادة بنـاء شـرعية السـلطة علـى أسـس جديدة، 
تلعـب الدسـترة فـي نطاقهـا دوراً مفصليـاً، مـن حيـث 
تكريـس التوافـق حول القيم الجديدة التي سـتحكم الدولة 
والمجتمـع معـاً، فـإن إدراك هـذا المقصـد لـم يكن على 
قـدر واحـد من التيسـير والنجـاح. لذلك، تقتـرح الورقة 
التركيـز بشـكل أساسـي علـى حالتـْي تونـس ومصـر، 
بسـبب وضـوح األولـى نسـبياً، وَتـوق الثانيـة إلى ذلك، 
مـن دون نسـيان اإلشـارة إلـى بعض هـذه الرهانات في 
الحـاالت الثـالث األخـرى) ليبيا، اليمن ، سـوريا(، مع 
اسـتحضار ما حصل في دول  شـهدت إصالحاً سلِسـاً، 
أي تعديـالت دسـتورية مـن ضمـن اسـتمرارية النظـام 

)المغـرب، األردن وإلـى حـّد مـا الجزائـر(.
 تسـتبعد الورقـة، العتبـارات منهجّيـة، االسـتغراق في 
فـي  وترّكـز،  الجديـدة،  الدسـاتير  مضاميـن  تفاصيـل 
المقابـل، علـى مـا تعتبـره مفاصل في البناء الدسـتوري 
الجديـد الحاصـل فـي بعض بلـدان » الربيـع العربي«. 
كمـا  تنظـر، عـالوة علـى ذلـك، فـي الرهانـات التـي 
تحّكمت في مواقف الفاعلين السياسـّيين واالجتماعّيين، 
لذلـك،  الّدسـترة.  سـيرورات  إبـاَن  مواقَفهـم  وحـّددت 
تتوّقـف الورقـة عنـد مفاصـل تخالُهـا اسـتراتيجيًة فـي 
الهندسـة الدسـتورية الجديـدة، وبالغـَة التأثيـر بالنسـبة 
إلـى العمليـة السياسـية، ومـآالت التحـّول الديمقراطـي 

22  يمكــن اإلشــارة إلــى أبــرز دســاتير ســوريا منــذ 1920 فــي التالــي: دســتور 
1920/ دســتور 1930/ دســتور 1950/ دســتور 1973/ ثــم دســتور 2012.

َمن يقرأ دستور 
2012 يلمس 
الهواجس التي 

استبّدت بـ»اإلخوان« 
فجعلتهم يثقلون 
الوثيقة بأحكام 

ومقتضيات حبلى 
بالمضامين 
اإليديولوجية 

ويكّبلونها بالقيود 
ذات المعاني 

األخالقية واإلحاالت 
الهوّياتية
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فـي البلـدان ذات العالقـة.

1 ـ رهان  الهوية ، والدولة والدين
 شـّكلت  الهويـة في كّل بلـدان »الربيع العربي« قضية 
مفصلّيـة، وأحـد الرهانـات المتنـاَزع حولهـا بامتيـاز، 
ليـس لكونهـا تنـدرج مـن ضمـن مـا أعيـَد اكتشـافُه فـي 
سـياق الدسـترة الجديـدة، وإنما بحسـبها مجـاالً لصراع 
ر،  المرجعيـات بـكّل داللتهـا الماديـة والرمزيـة. وُنقـدِّ
قـّوة »اإلسـالميين«،  تنامـي  أن  التشـديد،  بكثيـر مـن 
واسـتثمارهم األمثـل لسـياق الحـراك العربـي مـن أجل  
د  قطـف ثمـار هـذا األخيـر، عـّزز بشـكل الِفـت تجـدُّ
إشـكالية الهويـة، وصيرورتهـا ُبعـداً مركزياً فـي البناء 

الدسـتوري والسياسـي الجديـد.  
أ ـ ففـي تونـس، حيـث فـاز حـزب »النهضـة« بــ 89 
مقعداً من إجمالي مقاعد »المجلس الوطني التأسيسـي« 
)217( في انتخابات 23 أكتوبر )تشـرين األول( 2011 
كان الحـذر والتخـّوف مـن هيمنـة االدعـاءات الهوياتية 
لإلسـالميين واضَحين منذ النقاشـات األولى حول إعداد 
والمؤّسسـاتي  الدسـتوري  اإلرث  أن  غيـر  الدسـتور. 
الفّعـال  واإلسـهام  المدنـي،  مجتمعهـا  ويقظـة  لتونـس، 
للنخبـة األكاديميـة والحقوقيـة منـذ انفجار »ثـورة« 14 
ينايـر )كانـون الثانـي( 2011، فضـالً عـن »وسـطية« 
لصالـح  لعبـت   كلّهـا عوامـل  نفسـه،  النهضـة  حـزب 
ترجيـح منطـق التسـوية علـى  منطـق الهيمنـة والغلبـة. 
•  نلمـس، فـي الواقـع، الـروَح التوافقيـة حـول الهويـة 
فـي توطئـة  الدسـتور التونسـي الجديـد - 26 ينايـر) 
كانـون الثانـي( 2014-التـي اعتبـرت جـزءاً ال يتّجـزأ 
المبـادئ   « بــ  الخـاص  األول،  البـاب  وفـي  منـه.23 
العامـة«، وفـي عديـد األحـكام المتناثـرة علـى امتـداد 
فصـول 146. فهكـذا، اعتبـر الفصل األول اإلسـالم » 
ديـن الدولـة، والعربية لغتهـا، والجمهوريـة نظامها«. 
وأّكـد الفصـل الثانـي بـأن » تونـس دولـة مدنّيـة تقـوم 
القانـون«.  الشـعب وُعلويـة  المواطنـة، وإرادة  علـى 
كمـا اعتبـر الفصـل الثالث » الشـعب صاحب السـيادة 
ومصـدر السـلطات«. أمـا صياغـة الفصـل السـادس 
فجاءت أدّق وأعمق، حين قضت بأن » الدولة راعية 
وممارسـة  والضميـر  الُمعتقـد  لحريـة  كاِفلـة  الديـن، 

23   نـّص الفصـل 145 مـن الدسـتور التونسـي الجديـد علـى مـا يلـي: » توطئـة 
هـذا الدسـتور جـزء ال يتجـزأ منـه«. لالطـالع علـى الوثيقـة الكاملـة للدسـتور، 

التالي: أنظـر 
www.marsad.tn /uploads /documents /TnConstit_
final.1_pdf )21- 8 - 2014(

الشـعائر الدينيـة، ضاِمنـة حياد المسـاجد ودور العبادة 
عـن التوظيـف الحزبـي«. لتضيـف الفقـرة الثانيـة منه 
والتسـامح  االعتـدال  قيـم  بنشـر  الدولـة  »تلتـزم  بـأن 
منهـا،  النيـل  ومنـع  المقّدسـات  وبحمايـة  والحريـة 
كمـا تلتـزم بمنـع دعـوات التكفيـر والتحريـض علـى 

الكراهيـة والعنـف وبالتصـدي لهـا«.
لهويـة  الممّيـزة  والمبـادئ  القيـم  هـذه  علـى  عـالوة 
التونسـيين والناِظمة ألحوالهم، حّددت الوثيقة التونسـية 
دوائـر انتسـاب الهويـة الجماعيـة لتونـس، فـي اعتبـار 
هـذه األخيـرة »ذات هويـة عربيـة إسـالمية،24  وهـي  
جـزء  مـن المغرب العربـي، )ف.5(، داِعمـة لوحدته، 
باعتبارهـا خطـوًة نحـو الوحـدة العربيـة، والتكامـل مع 
الشـعوب اإلسـالمية و الشـعوب اإلفريقيـة  والتعـاون 

مـع شـعوب العالـم.«25
• أّمـا علـى صعيـد رهان الدولـة والدين، فنلمـس الّنفس 
وِحـرص  الجديـدة،  الدسـتورية  الوثيقـة  فـي  التوافقـي 

الفاعليـن علـى عـدم  تأثيـر التجـاذب 
الّدسـترة،  مسـار  علـى  السياسـي 
ُمثمـرة  بتوافقـات  الظفـر  وتعطيـل 
التحـّول  عمليـة  لتيسـير  وناجعـة 
الديمقراطـي في تونس. فهكذا، سـتقع 
المحافظـة على ما أسـماه التونسـيون 
الفصـل  أي  المقـدس«،  »الفصـل 
األول مـن دسـتور 1959، القاضـي 
بكـون »اإلسـالم دين الدولـة«. ُيذكر 
أن هذا الفصل بالذات شّكل موضوع 
وضـع  قبـل  حـاد  محـوري  نقـاش 
الدسـتور التونسي األول لعام 1959، 

بيـن مختلـف مكّونات »المجلس القومي التأسيسـي« ما 
بيـن 1956 و1959. ووعيـاً السـتراتيجية هـذا الفصـل 
وخطورتـه فـي اآلن معـاً، ودرءاً لالنقسـام المحتمل من 
مناقشـته، تـّم اإلبقـاء عليـه واعتمـاده حرفيـاً، وهـو فـي 
كّل األحـوال مـن الفصـول التـي تّمـت المحافظـة عليها 
حرفياً.علمـاً أن الدسـاتير العربيـة المقارنـة  تعتمـد فـي 
مجملهـا مثـل هذه الصياغـة. ومن زاويـة أخرى، يمكن 
إضافـة شـرط أن يكـون ديـن الرئيـس اإلسـالم لتصـّح 
رئاسـته، وهـي الصيغة المعتمدة بدورهـا في العديد من 

دسـاتير البلـدان العربيـة.
 ب ـ كما أسـلفنا اإلشـارة، تأرجحت سـيرورة الدسـترة 

24  أنظر توطئة الدستور التونسي الجديد)2014(،م.س.

25  راجع التوطئة، المصدر نفسه.

من السابق ألوانه 
الحكم على طبيعة 

النتائج التي ستسفر 
عنها أعمال لجنة 
السّتين، ونوعية 

الفلسفة الدستورية 
التي ستؤّطر الوثيقة 
الدستورية الجديدة 

في ليبيا 

قراءة في الدساتير الجديدة 
لدول »الربيع العربي«
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التصـّورات  فـي  مختلفيـن  منطقيـن  بيـن  مصـر  فـي 
الُمحّصلـة  فـي  متكامليـن موضوعيـاً  لكـن  واآلليـات، 
العامـة، ونعنـي بذلـك »منطـق الهيمنـة«، الـذي َحَكـَم 
الـذي  الغلبـة«،  و»منطـق  دسـتور2012،  صياغـة 
تحّكـم فـي وثيقـة 2014. أمـا المشـترك فـي المحّصلـة 
العاّمـة، فكالهمـا لـم ينجحـا فـي بنـاء التأييـد والتوافـق 
حـول الدسـترة الجديـدة، وتحويلهـا إلـى لحظـة تعاقـد 
ولعـّل  جديـد.  واجتماعـي  سياسـي 
الواقـع مـا يشـّكل معضلـة  هـذا فـي 
مصـر، وعقبتهـا الـكأداء فـي إنجـاز 
لمـا  المنشـود  الديمقراطـي  التحـّول 
بعـد ثـورة الخامـس والعشـرين مـن 

الثانـي(2011. )كانـون  ينايـر 
 • شـّكلت اإلدعـاءات الهوياتيـة أحـد 
أبـرز مظاهـر الصـراع فـي مصـر 
إبان مسـار الّدسـترة الجديدة. فسـواء 
الهيمنـة«  بـ»دسـتور  األمـر  تعلّـق 
أثنـاء  أو  »اإلخـوان«،  عهـد  علـى 
»دسـتور الغلبة«، بعـد تولّي الجيش 
زمام السـلطة، اكتسـت الهوية طابعاً 
مكّونـات  تجاذبـات  فـي  محوريـاً 
المشـهد السياسـي المصـري. فهكذا، 
وبدرجـة  »اإلخـوان«،  أبـدى  
وحرصهـم  اهتمامهـم  أقصـى  »السـلفيون«  أساسـية 
العالقـة  ذات  األحـكام  صياغـة  فـي  التحّكـم  علـى 
مضاميـن  وإعطائهـا  والمجتمـع26،  الدولـة  بمقّومـات 
تتناغـم مـع تصّوراتهـم لمـا يجب أن تكـون عليه هوية 
المجتمـع المصـري. وألن ميـزان القـوى كان راجحـاً 
اإلسـالمية  التيـارات  مـن  ناصرهـم  وَمـن  لإلخـوان 
ألمحنـا  كمـا  الدسـتور،  علـى  طغـت  فقـد  األخـرى، 
سـابقاً، صياغـات إيديولوجيـة في مبناهـا ومعناها، من 
قبيـل مـا جـاء فـي تعريـف المـادة األولـى من دسـتور 
مـن  »جـزءاً  بكونـه  المصـري   للشـعب   27  2012
األّمتيـن العربيـة واإلسـالمية«، و تسـجيلها »اعتزازه 
بانتمائـه لحـوض النيـل والقـارة اإلفريقيـة وبامتـداده 
التـي  الرابعـة،  المـادة  فـي  ورد  مـا  أو  اآلسـيوي«. 

26  مــن أصــل 236 فصــاًل المكّونــة لدســتور مصــر لعــام 2012، حظــي البــاب 
األول الخــاص بمقّومــات الدولــة والمجتمــع بثالثيــن فصــالً، تبتــدئ  مــن األول، 

وتنتهــي فــي الثالثيــن منــه. 

2012، كمـا  نـّص دسـتور  27  مـن مصـادر ومواقـع كثيـرة لالطـالع علـى 
egelections2011.appspot.com/:أقرته الجمعيـة التأسيسـية، أنظـر

 referendum2012/dc

قَضـت  بـأن »األزهر الشـريف هيئة إسـالمية مسـتقلّة 
جامعـة.. يتولّـى نشـر الدعوة اإلسـالمية وعلـوم الدين 
واللغـة العربيـة فـي مصـر والعالم، ويؤخـذ رأي كبار 
المتعلّقـة  الشـؤون  فـي  الشـريف   باألزهـر  العلمـاء 
بالشـريعة اإلسـالمية«. وكذلـك، مـا جـاء فـي المـادة 
)المصـري(  السياسـي  »النظـام  أن  مـن  الخامسـة، 
يقـوم علـى مبـادئ الديمقراطيـة والشـورى«. ويلمـس 
قارئ الدسـتور، والسـّيما في فصلـه الثاني، الحضور 
الكثيـف لالّدعـاءات األخالقية وشـبه الدينية في مجمل 
األحـكام المتضّمنـة فيـه )م/8 ـ 13(. فقـد ورد علـى 
سـبيل المثـال فـي المـادة 11، التالـي: »ترعـى الدولة 
األخـالق واآلداب والنظـام العـام، والمسـتوى الرفيـع 
للتربيـة، والقيـم الدينيـة والوطنيـة، والحقائـق العلمية، 
والحضـاري  التاريخـي  والتـراث  العربيـة،  والثقافـة 

للشـعب، وذلـك وفقـاً لمـا ينّظمـه القانـون«.
وفـي مـوازاة مـا جـاء في دسـتور 2012، لـم تكن مهام 
»لجنـة الخمسـين«، برئاسـة عمـرو موسـى، تعطيـل 
مسـؤوليتها  كانـت  بـل  فحسـب،  دسـتور »اإلخـوان« 
إعـداد آخـر بديـل عنـه، والسـّيما فـي المفاصـل ذات 
والمجتمـع.  الدولـة  ومقّومـات  بالهويـة،  العالقـة 
بنـاء  هندسـة  أعـادت  اللجنـة  أن  شـكلياً  والمالحـظ 
الدسـتور الجديد، الُمسـتفتى حوله يومي 14 و15 يناير 
)كانـون الثانـي( 2014، في الكثير مـن مقاطعه لَيصير 
متناغمـاً مـع تصّورات الوضـع الجديد الموسـوم بقيادة 
األول  البـاب  تخصيـص  تـّم  فهكـذا  للبـالد.  الجيـش 
لــ »الدولـة« )م 1 ـ 6(، بينمـا تنـاول نظيـره الثانـي 
»المقّومـات األساسـية للمجتمـع« )م 7ـ  26(. وبذلـك، 
أبـرزوا  قـد   )2014( الغلبـة  دسـتور  واضعـو  يكـون 
اّدعاءاتهـم  مـع  انسـجاماً  للدولـة،  القصـوى  األهميـة 
كّرسـت  »اإلخـوان«  دسـتور  أحـكام  بـأن  القاضيـة 
المجتمـع  وبيـن  بينهـا  وفصلـوا  الدولـة«،  »أسـلمة 
فـي بـاب المقّومـات والمبـادئ العامـة. وفـي المنحـى 
فـي صياغـة مصفوفـة  النظـر جذريـاً  أعـادوا  نفسـه، 
بمرتكـزات  الصلـة  ذات  الدسـتورية  المقتضيـات  مـن 
الهويـة المصريـة. فعلـى سـبيل المثـال، ألغـوا صياغـة 
الفقـرة األولـى مـن المـادة الرابعـة مـن دسـتور2012، 
لتصبـح صياغتهـا، كمـا جـاءت فـي المـادة السـابعة، 
علميـة  إسـالمية  هيئـة  الشـريف  »األزهـر  كالتالـي: 
مسـتقلّة، يختـّص دون غيـره بالقيام على كافة شـؤونه، 
وهـو المرجـع األساسـي فـي العلـوم الدينيـة والشـؤون 
علـوم  ونشـر  الدعـوة  مسـؤولية  ويتولّـى  اإلسـالمية، 

كان لمقّدمات انطالق 
أشغال اللجنة الليبّية 

الخاّصة بإعداد 
الدستور رمزّيات 
ذات داللة خاصة 
عندما افتتحت 

أعمالها في مقّر 
البرلمان الملكي في 
مدينة البيضاء التي 
كانت مقّراً مفّضالً 
لملك ليبيا إدريس 

السنوسي
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الديـن واللغـة العربيـة فـي مصـر والعالـم«.28 وبهـذا، 
تكـون الصياغـة الجديـدة قد أدخلت تغييـرات على دور 
هيئة األزهر في الشـؤون الدينية واإلسـالمية.29واألمر 
نفسـه ينطبـق على المادة األولى، التـي اعتبرت فقرتها 
الثانيـة »الشـعب المصـري جزءاً من األمـة العربية«، 
األمـة  عـوض  اإلسـالمي«،  »العالـم  مـن  وجـزءاً 
العربيـة واإلسـالمية الـواردة فـي دسـتور 2012. أمـا 
مصطلحـا الديمقراطيـة والشـورى الواردان فـي المادة 
االسـتغناء  فتـّم  »اإلخـوان«،  دسـتور  مـن  السادسـة 
عنهمـا بصياغـة جديـدة ، قضـت فـي المـادة الخامسـة 
مـن دسـتور 2014، بالتالـي: »يقـوم النظـام السياسـي 
علـى أسـاس التعّدديـة السياسـية والحزبيـة، والتـداول 
السـلمي للسـلطة والفصل بين السـلطات«. عالوة على 
ذلـك،  طالـت الصياغـة الدسـتورية الجديدة سلسـلة من 
التغييـرات والتنقيحـات، مقارنة بدسـتور2012 ، بل تّم 
االسـتغناء عـن بعـض األحـكام بكاملهـا، كمـا هـو حال 

المادتـان 11 و 219 علـى سـبيل المثـال.30
حيـث  ومصـر،  تونـس  مـن  كّل  جانـب  إلـى  ـ   ج 
نتائُجهـا،  تباينـت  وإن  أطواَرهـا،  الدسـترة  اسـتكملت 
هنـاك بلـد عربـي آخـر لـم َتخـُل الدسـترة الجديـدة فـي 
موضـوع  حـول  ومفاوضـات  نقاشـات  مـن  ربوعـه 
الهويـة، وعالقـة الديـن بالدولـة، وإن ظـّل بعيـداً عـن 
التوتـرات التـي طالـت حالتـْي كّل مـن تونـس  ومصـر 
.. إنـه المغـرب األقصى، الذي تقتـرح الورقة اإلطاللة 
عليـه، بقـدر كبيـر مـن االقتصـاد والتركيـز، ألهميـة 
حالتـه، كعّينـة لتوسـيع دائرة المقارنـة والفهم، وإلجازة 

البنـود المرجعيـة لخطـاب التكليـف لهـذا االقتـراح.
 • فمـن جهـة الهويـة، شـهد المغـرب كثافـة َخطابيـة  
وتضخمـاً مطلبيـاً، إبـان  إعـداد وثيقـة الدسـتور الجديـد 
في 29 يوليو )تموز(201131. وإذا كان في ُمكِن الورقة 
تلخيـص مضاميـن هذه النقاشـات، ُبغية فـرز اتجاهاتها، 

basmagm.:28  لالطـالع علـى نـّص دسـتور 2014، أنظـر الرابـط التالـي
)2014  8--20(  2012/worldpress.com/2013

29  ورد فـي المـادة الرابعـة مـن دسـتور 2012، مـا يلـي »األزهـر الشـريف 
هيئـة إسـالمية مسـتقلّة جامعـة، يختـّص دون غيـره بالقيـام علـى كافـة شـؤونه، 
ويتولّـى نشـر الدعـوة اإلسـالمية وعلـوم الديـن واللغـة العربيـة في مصـر والعالم. 
ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء باألزهر الشـريف في الشـؤون  المتعلقة بالشـريعة 

اإلسالمية«.

والنظـام  واآلداب  األخـالق  حمايـة  فـي  الدولـة  بـدور  الخاصـة   11 المـادة   30
اإلسـالمية.  الشـريعة  مبـادئ  بمشـموالت  الصلـة  ذات   ،219 العام...ونظيرتهـا 

31  لالطـالع علـى نـّص الدسـتور المغربـي الجديد لعام 2011، أنظر: الدسـتور 
)الـدار  ط3   ،53 عـدد  محّينـة،  قانونيـة  نصـوص  المغربيـة،  للمملكـة  الجديـد 

البيضـاء: مطبعـة النجـاح الجديـدة، 2013(.     

فيمكنهـا التمييـز مـن خاللها بين مقاربتيـن اثنتين: مّثلت 
األولـى رأي مجمـل منّظمات المجتمع المدني وجمعّياته 
وروابطـه32، وشـّددت علـى تكريـس مشـروع الدسـتور 
الطابـع  وتأكيـد  المغربيـة،  الهويـة  مكّونـات  تنـّوع  
المدنـي للدولـة ومؤّسسـاتها، وكفالة الحقـوق والحريات 
المدنيـة، وفـي مقّدمتهـا حريـة المعتقـد والضميـر. أمـا 
المقاربـة الثانيـة، فدافع عنها »حـزب العدالة والتنمية«، 
عـوي »حركة التوحيد واإلصـالح«33، وقد  وذراعـه الدَّ
قَضـت بعـدم المـّس بــ » المقتضيـات الدسـتورية ذات 
الصلـة بالهويـة المغربيـة والمرجعيـة اإلسـالمية للدولة 
د أمينـه العـام بـ«مقاطعـة حزبه  والمجتمـع«.34 بـل  هـدَّ

فـي التصويـت علـى الدسـتور إذا تـّم 
ومرجعيتـه  المغـرب  بهويـة  المـّس 

اإلسـالمية«.35  
 يمكـن القـول إن الصياغـة الجديـدة 
فـي  اعتمـدت  المغربـي  للدسـتور 
النهايـة حـالّ وسـطاً بيـن المقاربتين، 
فاسـتجابت لبعـض مطالـب المقاربـة 
األولـى، دون التبّني الصريح لصيغة 
الدولـة المدنيـة، ولّبـت، فـي المقابل، 
بعضـاً مّمـا طالـب بـه حـزب العدالة 
والتنميـة، وإن بصياغـة جديـدة مـن 
حيـث مصطلحـات اللغـة ومفرداتها. 
والحقيقـة أن القارئ اللبيب للدسـتور 

طابعـه  عنـاء،  دون  مـن  يلمـس،  الجديـد،  المغربـي 
الدسـتور  كـّرس  حّتى.36فهكـذا،  والتوفيقـي  التوافقـي، 
المغربـي الجديـد التنـّوع الثقافـي، وصـدارة اإلسـالم، 
العناصـر،  مـن  مصفوفـة  خـالل  مـن  الهويـة  ُمعّرفـاً 

ــة  ــة المغربي ــة: المنّظم ــات التالي ــى المنّظم ــال، إل ــبيل المث ــى س ــير ، عل 32  ُنش
لحقــوق اإلنســان، الجمعيــة المغربيــة للتبــادل والبحــث، المرصــد األمازيغــي 
لحقــوق  الديمقراطيــة  الرابطــة  النســائي،  العمــل  اتحــاد  للحقــوق،  جســور، 

اإلنســان..إلخ.

 11 بتاريـخ  صـادر  لهـا،  بـالغ  فـي  واإلصـالح  التوحيـد  حركـة  دعـت   33
يونيو)حزيـران( 2011 إلـى ضـرورة » التصـّدي لمحـاوالت التشـويش علـى   
هويـة المغـرب ومرجعّيتـه والعمـل من أجل دسـتور يحّقـق الديمقراطيـة والكرامة 
مـع تعزيـز المرجعيـة اإلسـالمية وتقويـة الهويـة الوطنيـة« لالطـالع علـى نـّص 

البـالغ، أنظـر، جريـدة التجديـد، ع 2660) 13 /6 / 2011(.

34 قارن: مصطفى الخلفي، افتتاحية التجديد، عدد 2660 ) 13 /6 / 2011(.

35 عبـد اإللـه بنكيـران »إذا تـّم المـّس بهويـة المغـرب ومرجعيتـه اإلسـالمية«، 
جريـدة التجديـد، ع 2660 )13 /6 / 2011(.

36  لالطـالع علـى قـراءة دسـتورية للوثيقـة المغربيـة الجديـدة، أنظـر محمـد 
مالكـي، » قـراءة فـي الهندسـة العامـة للدسـتور المغربي الجديـد، 2011«، مجلة  
تبيـن عـدد 4 ) الدوحـة: المركـز العربـي لألبحـاث ودراسـة السياسـات، ربيـع 

2013(، ص ص 85  ـ 108.  

يبدو أن مسار 
الدسترة سيستغرق 
وقتاً طويالً بسبب 
طبيعة التعقيدات 

واالختالفات الممّيزة 
للسياق اليمني، 
وبالنظر للمخاطر 

الكبيرة التي تعترض 
الحوار الوطني نفسه

قراءة في الدساتير الجديدة 
لدول »الربيع العربي«
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وردت واضحـة في التصديـر )ديباجة(، وفي نصوص 
متناثـرة فـي المتـن العـام )الفقـرة الثالثـة مـن الفصـل 
إسـالمية  علـى  التأكيـد  ذلـك،  مـن  تحديـداً(.37  األول 
الدولـة، مـن خـالل اإلقـرار بـأن »المملكـة المغربيـة 
بوحدتهـا  متشـّبثة  كاملـة،  سـيادة  ذات  إسـالمية  دولـة 
الوطنيـة والترابيـة«. اإلقـرار بوحـدة الهويـة الوطنيـة 
مـن خـالل انصهـار مكّوناتها الثالثـة: المكـّون العربي 
اإلسـالمي، المكـّون األمازيغي، والمكـّون الصحراوي 
الحسـاني. فضـالً عن االعتـراف بِغنى الهويـة الوطنية 
مـن خـالل روافدهـا األربعة:الرافـد اإلفريقـي، الرافـد 
األندلسـي، الرافـد العبـري، والرافـد المتوّسـطي، مـع 
اإلقـرار بتمّيـز الهوية المغربية  بتبّوء الدين اإلسـالمي 

مكانـة الصـدارة فيهـا.38 
• تضّمـن الدسـتور المغربي الجديـد أحكاماً ومقتضيات 
إلـى  سبقته،39بالنسـبة  التـي  للدسـاتير  قياسـاً  متقّدمـة 
موضـوع الدولـة والديـن والعالقـة بينهمـا. والمالحـظ 
علـى الوثيقـة الجديـدة )2011(، اسـتجابتها الواضحـة 
بخصـوص  المجتمـع  مـن  واسـعة  قطاعـات  لمطالـب 
الغمـوض الـذي اسـتبّد لعقـود بلقب«إمـارة المؤمنين«، 
وطابـع » التقديـس« لشـخص الملـك. فتجربـة قرابـة 
نصـف قـرن من الممارسـة الدسـتورية أثبتـت انحراف 
إياهـا  منحهـا  التـي  المعانـي  عـن  الدسـتور  تطبيقـات 
واضعو الدسـتور التأسيسـي )1962(، بالنسب لوظيفة 
الملـك  شـخص  نعـت  وداللـة  المؤمنيـن«40،  »إمـارة 
بـ»المقّدس«.41 لذلك، فصلت الوثيقة الدستورية الجديدة 
بيـن المكانـة الدينية للملك، بوصفـه »أميراً للمؤمنين«، 
وأفـردت لهـا الفصل الحـادي واألربعيـن)41(، ومكانته 
الدسـتورية، كباقـي رؤسـاء الدول فـي العالم، من خالل 
الفصـل الثانـي واألربعيـن)42(. وقـد اعتبرنـا في أكثر 

37 ورد في الفقرة الثالثة من الفصل األول من دسـتور 2011، التالي :« تسـتند 
األمـة فـي حياتهـا العامـة إلـى ثوابـت جامعـة، تتمّثـل فـي الديـن = =   اإلسـالمي 
والوحـدة الوطنيـة متعّددة الروافد، والملكية الدسـتورية، واالختيـار الديمقراطي«.

38  ُيراجـع تصديـر الدسـتور المغربـي الجديـد فـي : الدسـتور الجديـد للمملكـة 
 .20  -19 المغربيـة..م.س، ص ص 

39  شـهد المغـرب تطبيـق العديـد مـن الدسـاتير، بـدءاً مـن الدسـتور التأسيسـي 
بدسـاتير:1970 /1992/1972  1996، وهـو  لعـام 1962، مـروراً  األول 

األخيـر قبـل صياغـة الدسـتور الجديـد لعـام 2011.

40  َيذُكـر » جـاك روبيـر«، مؤلـف كتـاب » الملكيـة المغربيـة« سـنة 1963، أن 
» عبـد الكريـم الخطيـب« هـو مـن طلـب ، بإيحـاء مـن عـالل الفاسـي، مـن مجلـس 
 Jacques ،الدسـتور تضميـن لقـب » أمير المؤمنين« في نـّص الفصل 19 .أنظر

.Robert, la Monarchie Marocaine, LGDJ, 1963

41  نشـير إلـى أن الفصـل 23 مـن دسـتور 1996 نـّص علـى القداسـة، حيـن 
قضـى بـأن » شـخص الملـك مقـدس ال ُتنتهـك حرمتـه«، وهـي العبـارات نفسـها 

التـي نصـت عليهـا الدسـاتير السـابقة منـذ العـام 1962.

مـن عمـل علمـي،42 هـذا التمييـز خطـوة إيجابيـة، مـن 
الوضـع  إلـى  المؤمنيـن«  »أميـر  لقـب  أعـادة  شـأنها 
األول،  الدسـتور  واضعـو  لـه  حـّدده  الـذي  الطبيعـي 
الطابـع التشـريفي والبروتوكولـي للقـب ليـس إاّل. أمـا 
صفـة »  »الَقداسـة«  Sacralité  فقـد تـّم اسـتبدالها 
بــ » التوقيـر واالحتـرام، حيـث نـّص الفصل السـادس 
واألربعـون)46( على التالي: »شـخص الملك ال ُتنتَهك 

حرمتـه، وللملـك واجـب التوقيـر واالحتـرام«.

ودسـترة   والحريـات  الحقـوق  تكريـس  رهـان  ـ   2
تهـا نا ضما

احتلّـت قضيـة الحقـوق والحريـات مكانـة مركزيـة فـي 
سـيرورة الدسـترة في بلدان »الربيع العربي«، ألسـباب 
موضوعيـة، أبرزهـا أن منسـوب احتـرام هـذه الحقـوق 
والحريـات المعتـرف بهـا فـي مجمـل الدسـاتير العربيـة 
ظـّل ضعيفـاً علـى صعيـد الممارسـة. وليـس مفاجئـاً إن 
اسـتمرت البلـدان العربيـة متصـّدرًة ذيـل الترتيـب فـي 
مجمـل التقاريـر الدوليـة ذات العالقـة. ُيذكـر فقـط أن 
تقريـر التنميـة اإلنسـانية العربيـة األول 2002، حَصـر 
النقائـص الكبرى للمنطقة في ثالث: المعرفة، والحرية، 
والمـرأة. وقـد وقفـت صياغـة التقريـر الخـاص بالحرية 
)2004( عنـد حقائق الِفتة بالنسـبة إلـى أوضاع الحقوق 
والحريـات فـي المجـال السياسـي والحقوقـي العربي.43 
ونزيـد فـي القـول إن الحـراك العربـي انطلق فـي أصله 
الالزمـة  والضمانـات  والحريـات  الحقـوق  أجـل  مـن 

لفـرض احترامهـا في الممارسـة.
أ ـ  ففـي الحالـة التونسـية، شـّكلت المرجعيـة الخاصـة 
بالحقـوق والحريـات، وبحقـوق اإلنسـان عمومـاً قضيـة 
ِخالفيـة داخل مكّونات » المجلس الوطني التأسيسـي«، 
والمشـهد الحزبـي والسياسـي التونسـي عمومـاً. وألن 
ظـّل  و»العلمانييـن«  »اإلسـالميين«  بيـن  التنـازع 
واضحـاً وثابتـاً، فقد تأّثرت عملية الدسـترة بهذا المعطى 
فـي كّل حلقـات صياغـة الدسـتور. مـع اإلشـارة إلـى أن 
التوافـق بيـن المتصارعيـن أفضـى فـي المحّصلـة إلـى 
اعتمـاد صياغـة » توفيقية«، كّرسـها الفصل العشـرون 
)20( مـن الدسـتور الجديـد )2014(، حيـن قضـى  بـأن 
»المعاهـدات المواَفـق عليهـا مـن قبـل المجلـس النيابـي 
المغربـي  للدسـتور  العامـة  الهندسـة  فـي  »قـراءة  مالكـي،  محمـد  يراجـع    42

م.س.  ،2011 الجديـد«، 

43  أنظـر محمـد متاكـي، » البنيـة القانونيـة للحريـة فـي البلـدان العربية«، ورقة 
خلفيـة لتقريـر التنميـة اإلنسـانية العربيـة الثالـث حـول الحريـة 2004 ،  برنامـج 

األمـم المتحـدة اإلنمائـي UNDP )غير منشـورة(.
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مـن  وأدنـى  القوانيـن  مـن  أعلـى  عليهـا،  والمصـادق 
الدسـتور«. مـا يعنـي أن مكّونـات » المرجعيـة الدوليـة 
لحقـوق اإلنسـان«)االتفاقيات األربـع األساسـية لحقـوق 
اإلنسـان(، تتبـّوأ منزلة ُوسـطى بين القانون والدسـتور، 
وال تسـمو علـى هـذا األخيـر كما أخذت بذلـك العديد من 
دسـاتير البلـدان التي شـهدت انتقـاالً ديمقراطياً في الربع 

األخيـر مـن القرن العشـرين.
 فهكـذا، جـاءت قائمـة الحقوق والحّريـات المتضّمنة في 
الباب الثاني) ف/21ـ  49(، منسجمًة مع  روح   »التوافق 
والَوّسـطية« الثاويـة فـي متـن الوثيقة الدسـتورية، حيث 
نلمـس إقـراراً باألجيـال الثالثة للحقـوق والحريات، من 
دون الذهـاب بعيـداً فـي االعتـراف  ببعـض الحقوق، أو 
إلغـاء بعـض العقوبـات، أو تدقيـق الضمانـات الالزمـة 
والواجبـة لممارسـة بعـض الحقوق. فعلى سـبيل المثال، 
ألـزم الفصـل السـادس مـن الدسـتور الدولـة بــ »كفالـة 
حريـة المعتقـد والضميـر وممارسـة الشـعائر الدينيـة«، 
لـم  كمـا  العبـادة«،  ودور  المسـاجد  »حيـاد  وضمـان 
يتـّم إلغـاء عقوبـة اإلعـدام، علـى الرغـم مـن تنصيـص 
الفصـل الثانـي والعشـرون)22(، علـى أن » الحـّق فـي 
الحيـاة مقـّدس«. أمـا على مسـتوى الحقـوق االقتصادية 
واالجتماعيـة والثقافيـة والبيئية، فلم ينطِو الدسـتور على 
تدقيقـات تنظيمّيـة وضمانـات مـن شـأنها كفالـة حسـن 
ممارسـة هـذه الحقـوق. ومـع ذلـك، ال بـّد مـن التأكيـد 
علـى أمريـن أثنيـن في بـاب الحقـوق والحريـات. يتعلّق 
األول بتكريس الدسـتور الجديد إلزامية الدولة التونسـية 
برعايـة الحقوق وحمايتها وضمان ممارسـتها، في حين 
يُخـّص األمـر الثانـي منـع تعديـل األحـكام والمقتضيات 
الدسـتورية ذات الصلـة بالحقـوق والحريـات، وهـو مـا 

ورد واضحـاً فـي الفصـل التاسـع واألربعيـن.44
فأفـرد  الجديـد)2013(،  المصـري  الدسـتور  أمـا  ـ  ب 
بابـه الثالـث، المكـّون مـن اثنتيـن وأربعيـن مـادة )م51  
ـ  م93(، للحقـوق والحريـات والواجبـات العامـة، وألزم 
بنظيـره  أسـوة  ممارسـتها،  وحمايـة  برعايتهـا  الدولـة 
سـيرورة  إن  عامـة  بصفـة  القـول  ويمكـن  التونسـي. 
الدسـترة في مصر غّطت أجيال حقوق اإلنسـان الثالثة. 
فمـن جهـة الحقـوق المدنيـة والسياسـية، أقـّر الدسـتور 
المبـادئ  مـن  مصفوفـة  التونسـي  كنظيـره  المصـري 
والحقـوق المتضّمنـة في العهد الدولـي للحقوق المدنية 

44  تضّمنـت الفقـرة األخيـرة من الفصل 49 من دسـتور تونس الجديد)2014(، 
مـا يلـي: » ال يجـوز ألّي تعديـل أن ينـال مـن مكتسـبات حقـوق اإلنسـان وحرياته 

المضمونـة في هذا الدسـتور«.

والسياسـية )1966(، مـن قبيـل »مبـدأ عـدم التمييـز«، 
فـي  المسـاواة  مبـدأ  الدسـتور  توطئـة  أقـّرت  حيـث  
الحقـوق والواجبـات مـن دون أّي تمييـز، وهو مـا أّكدته 
المـادة الرابعـة، حيـن اعتبـرت أن »الوحـدة الوطنيـة 
تقـوم علـى مبـادئ المسـاواة والعـدل وتكافـؤ الفـرص  
بيـن جميـع المواطنيـن«. واألمـر نفسـه، أّكدتـه المـادة 
التاسـعة، حيـن »ألزمـت الدولـة بتحقيـق تكافـؤ الفرص 
بيـن جميـع المواطنيـن دون تمييـز«. والمـادة الثالثـة 
متسـاوين  »المواطنيـن  اعتبـرت  التـي  والخمسـون، 
فـي الحقـوق والحريـات والواجبـات العامـة...«45. أمـا 

تعدادهـا  فيمكـن  األخـرى،  المبـادئ 
بشـكل مقتضـب، كالتالـي: المسـاواة 
تدبيـر  مبـدأ  والمـرأة/  الرجـل  بيـن 
حـاالت الطـوارئ واالسـتثناء/ الحـّق 
فـي الحيـاة/ تجريـم التعذيـب/ الحـّق 
فـي الحريـة واألمـن واحتـرام قرينـة 
دين  البـراءة/ حقـوق السـجناء والمجرَّ
حريـة  التنّقـل/  حريـة  الحريـة/  مـن 
الفكـر والضميـر/ حظـر التحريـض 
علـى الكراهيـة أو العنصريـة/ حقوق 
بتكريـس  ناهيـك  الدينيـة.  األقليـات 
واالجتماعيـة  االقتصاديـة  الحقـوق 

والثقافيـة والبيئيـة.
 ج ـ  وقـد اعتمـد الدسـتور المغربـي 
الجديـد )2011( النهـج نفسـه،  قبـل 

فـي  شـّدد  حيـن  ومصـر،  تونـس  دسـتورْي  صـدور 
اإلنسـان  حقـوق  »منظومتـْي  حمايـة  علـى  التصديـر 
والقانـون الدولـي اإلنسـاني، والنهـوض بهمـا واإلسـهام 
فـي تطويرهما، مـع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق  
وعـدم قابليتهـا للتجـزيء«.46 أمـا مـن حيـث التفصيـل 
والتدقيـق، فقـد أُفـِرَد البـاب الثانـي بكاملـه لـ»الحريـات 
والحقوق األساسـية« )ف 21 ـ ف 40(. وتسـمح قراءة 
والحريـات،  الحقـوق  منظومـة  إن  بالقـول  البـاب  هـذا 
بأجيالهـا الثالثـة، تـّم تكريسـها فـي الوثيقـة الدسـتورية 
الجديـدة، كمـا وقـع تضميـن جملة من المبـادئ والقواعد 
زة لها، سـواء في  سـة لهـذه الحقوق والمعزِّ العامـة المكرِّ
التصديـر، أم فـي نصـوص متناثـرة فـي متن الدسـتور.

45 لالطالع على نّص الدستور، أنظر الرابط التالي:
elections-2011.appspot.com/Dostour 
Dostourupdate20132013.pdf

46 أنظر، الدستور الجديد للمملكة المغربية...م.س، ص20.
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»ربيع العرب« ورؤية 
األنثروبولوجّية الوحشّية

»ربيع العرب« وروؤية 
الأنرثوبولوجّية الوح�ضّية

د. عي�ضاين بلقا�ضم

باألنثروبولوجيـا  المشـتغلين  المفّكريـن  أولئـك  مـن 
َمـن اهتـّم بالـدور الفاعـل وغيـر التقليـدي للمـرأة فـي 
»الربيـع العربـي«، مـا يعكـس حركيـة اجتماعيـة غير 
معهـودة فـي هـذه البلـدان ذات الثقافة الشـرقية المتَرَعة 
Alain Bertho«  بالذكـورة، ونجـد منهم »آالن بيرتـو
وآخـرون كتبـوا عـن األنثروبولوجيا المتحققـة المتمثلة 
فـي العامـل القبلي ودوره اإليجابي أو السـلبي في سـير 
األحـداث فـي كلٍّ مـن ليبيـا واليمـن، مثـل » مانويل دو 
دييغيـز Manuel de Dieguez« و »بـول غوسـالن 
Paul Gosselin«. غير أن نهايات »الربيع العربي« 
ووأده في سـوريا كّرس رؤية األنثروبولوجيا الوحشـية 
الملـيء  المـدى  هـذا  فـي  اإلنسـان  لمـوت  الراصـدة 
بالمجـازر، ومـوت الضميـر العالمـي، ومحاولـة تحليل 
تلـك القـدرة علـى عدم االحتفـال بالحيـاة والركض نحو 
المـوت عبـر خلق رصيد كاذب مـن المبّررات الوطنية 
والدينيـة، أي تحليـل المعلـن والخفـي فـي اسـتراتيجية 
الخطـاب ومعرفـة العوامـل الخالقـة والدافعـة نحو ذاك 
الواقـع المتـرّدي. وهـذا القلـق الفكـري يحملـه عـدد من 
المفّكريـن أمثـال »إريـك ليـزرEric Leser« وغيـره.

اسـتفادت الفئـات الشـاّبة فـي المجتمعـات العربيـة مـن 
التواصـل  شـبكات  فـي  ودوره  التكنولوجـي  التطـّور 
االجتماعـي فنشـأ مـن ذلـك مسـافة فارقـة بينهـا وبيـن 
األجيـال السـابقة التـي ألِفـت الـوالء األعمـى للسـلطات 
الحاكمـة، مـا دفـع إلـى التسـاؤل عّمـا إذا أحدثـت تلـك 

المسـافة، فـي العالـم العربـي، تغيُّـراً فـي القيـم؟ ذلـك 
مـا يطرحـه »ميشـال أونفـراي Michel Onfray« فـي 
متابعتـه ألوضـاع البيئة العربية حيـث يعتبر أن العرب 
دخلـوا فـي مخـاض حضـاري يدفعهم نحـو التحّرر من 
ربقـة الماضـي، ويدنيهـم من ميكانيزمـات التفكير الحّر 
والمنهجـي فـي تشـكيل واقع سياسـي جديـد يمتاز بحّس 
مدنـي كان الغـرب يظّن أّنه حكـٌر عليه، وقد تجلّى ذلك 
الحـّس بخاصـة فـي مصـر واليمـن مـن خـالل تظاهـر 
الشـباب سـلمياً فـي البدايـات األولـى للربيـع العربـي، 
توافـره  مـن  الرغـم  علـى  السـالح،  حمـل  ورفضهـم 
وانتشـاره. ولـم يتّم حمل السـالح إال بتدّخـل الغرب في 
»الربيـع العربـي« )النموذج الليبـي(، وقد وقف بعض 
 Tzfetan المفّكريـن الكبار أمثال »تزفيتـان تودوروف
Todorov« ضـّد هـذا التدّخـل، انطالقـاً مـن أن التطّور 
السياسـي يجـب أن يكـون وليـد الظـروف المحلّيـة لكي 

يعـرف طريقـه إلـى النجاح.
فـي األسـباب  البحـث  عكـف االنثروبولوجيـون علـى 
المجتمعـات  فـي  الجاريـة  لألحـداث  والمعلنـة  الخفّيـة 
العربيـة والشـروط المتحّكمـة فيهـا على صُعــٍد مختلفة 
كالتاريـخ واالجتماع والعرق والديـن والبيئة وغيرها.. 
ويمكـن أن نصّنف فئة من األنثروبولوجّيين الفرنسـّيين 
والديـن  كالهويـة  االجتماعيـة  التحاليـل  فـي  اختّصـت 
واللغـة مـن منظـور تأّملـي متعـاٍل عـام، ولكّنـه ينطلـق 
مـن أحـداث »الربيـع العربـي«، ولـو علـى نحـو غيـر 

اهتـّم الفكـر األوروبـي الغربـي بعامـة، والفكـر الفرنسـي بخاصـة، بـ»الربيـع العربـي« كثـورات شـعبية غّيـرت 
ًة شـديدة الصعوبة، والسـّيما  مجـرى التاريـخ واألفـكار، ومـا زالـت أحداثه سـارية، ما يجعـل التنّبؤ بعواقبه َمهمَّ
ـم مقاربـة سوسـيولوجية حينـاً وأنثروبولوجية  بعـد التعّثـر الـذي تعـّرض لـه فـي بعـض البلـدان العربيـة.. ويحتِّ
ــ للحفاظ  ــ باعتبار أهميـة المنطقة فـي ثرواتها الطبيعيةـ  حينـاً آخـر. ومـرّد هـذا االهتمـام إلـى دواٍع اقتصاديـةـ 
علـى المصالـح الغربيـة، وإلـى دواٍع فكريـة علـى مسـتوى القيـم التـي يحملهـا »الربيـع العربـي« فـي تطلُّباته، 

كالديمقراطيـة، والعدالـة االجتماعيـة، والتـداول علـى السـلطة، وحريـة التعبيـر، والعـدل في تقسـيم الثروة..
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مباشـر. وهـذا مـا ُيفِسـح فـي المجـال أمـام نظـرة نقدية 
لنتائـج أعمالهم، التـي يتجلّى فيها االنحياز إلى قيم دون 
أخـرى، والعجـز عـن فهـم عـدٍد مـن العوامـل النفسـية 
كة والمهيِّجة لسـلوكات الجماهير. وفي  والعقديـة المحرِّ
هـذا البحـث سـنعمد إلـى إثـارة بعـض األسـئلة ونعمـل 
علـى تقديـم إجابـاٍت عنهـا مـن منظـور أنثروبولوجـي.

»ارحل!« كان الشعار األبرز للحراك الثوري الشعبي 
السـلمي الـذي سـاد المنطقـة العربيـة 
2010 و2014، والـذي عـِرف  بيـن 
تنّوعـاً فـي الشـّدة والكيفيـة باختـالف 
الـدول التي تعّرض لها، وكان تتابعياً 
البيئـات  بيـن  والتأّثـر  التأثيـر  بحكـم 
بتغييـر  للمطالبـة  المتقاربـة  العربيـة 
الحاكـم المسـتبد وحريـة التعبير وحّل 
مشـكلة البطالـة.. غيـر أن ارتـدادات 
والتشـاؤم  التفـاؤل  بيـن  األحـداث 
والخـوف واليـأس كانـت لهـا دالالت 
الفتـة فـي إطـار التجّمعـات السـّكانية 
ذي  اجتماعـي  بتنظيـم  المطبوعـة 
سـياقات قبليـة عـّدة في أغلـب البلدان 
العربيـة؛ غيـر أن التكاتـف والتعاون 
الموجـود بيـن القبائـل سـابقاً كان قـد 
توّقـف فـي التجّمعـات الحديثـة بحكـم 
االختـالط بيـن النـاس فـي المدن، من 
ض فـي المدينة بتضامن  دون أن ُيعـوَّ
آخـر يمكـن لـه أن يلعـب دوراً مخفِّفاً 
مـن الصدمـات االقتصاديـة، فسـاد شـعور بعـدم القدرة 
علـى الخـروج من األزمة. وقد قامـت الثورات العربية 
علـى سـواعد الشـباب الذيـن يربـو عددهم فـي المنطقة 
العربيـة، علـى مائـة مليون. وهـم نتاج بيئـة مخالفة لما 
سـبقها، إذ إن أبنـاء اليـوم ذاقـوا طعـم المعرفـة وتبـادل 
ر بـ 50 % في  الـرأي.. وقـد عرفـت هذه الفئة نمـّواً ُيقدَّ
العشـرين سـنة األخيـرة، فكانت مشـكلة البطالـة الدائمة 

عنـد هـؤالء بمثابـة قنبلـة موقوتـة تهـّدد األنظمـة. 
مشـروطاً  كان  وإن  ـ  العربـي«  الربيـع   « فـإن  لـذا، 
بالبعـد السياسـي ومحاولـة اسـتبدال األنظمـة والتدّخـل 
المجتمـع كانـت  فئـات واسـعة مـن  أن  إاّل  ـ  األجنبـي 
تّواقـًة إلـى االنخـراط فيـه. وقـد ظهـر ذلـك فـي تونـس 
مـن خـالل تحـّرك منّظمـات المجتمع المدنـي والنقابات 
اإلطاحـة  فـي  دور  للشـغل  العـام  لالّتحـاد  كان  حيـث 
بالنظـام السـابق، ومـا ُيسـّمى أيضـاً بالطبقة المتوسـطة 

والتـي تتمّيـز بدخـل اقتصـادي محدود، ووعي سياسـي 
حـاّد. غيـر أن التحليـل االقتصادي يعجـز عن أن يكون 
بمفـرده تفسـيراً وحيداً الندالع األحـداث؛ فالثورة ـ كما 
يـرى الباحـث الفرنكوفونـي منـذر الكيالنـي ـ هي نتاج 
مجموعـة وقائـع صغيـرة، لكّنهـا حيـن تجتمـع تؤلّـف 
تسـونامي، فعـالوًة علـى االقتصـاد، يدخـل فـي صنـع 
البيئـة االجتماعيـة عوامـل أخـرى، أهمها كيفيـة النظر 
ة مـن  إلـى العالـم ورؤيتـه، والتركيبـة النفسـية المسـتمدَّ
ـب  ثقافـة معّينـة، فيتحّصـل مـن ذلـك كلّـه واقـٌع مركَّ
يحتـاج تفكيكـه إلى تعـاون الباحثين فـي ميادين معرفية 
شـّتى كاألنثروبولوجيا وسوسـيولوجيا األديان والتاريخ 
والتحليـل النفسـي والرمـوز االجتماعية واللسـانيات1..

الظاهرة الدينية في »الربيع العربي« 
والمشاركة في جني ثمار 

 »Manuel de Diéguez يـرى »مانوييـل دو دييغيـز
بالعـرب  األيـام  مقبـل  فـي  األوروبـي  الفكـر  لقـاء  أن 
العالـم  علـى  سـتؤّثر  حضاريـة  كفعاليـة  والمسـلمين 
الجانـب  تعميـق  فـي  والسـّيما  تأثيـر،  أيَّمـا  أجمـع 
اإلنسـاني فيـه، حيـث سـتتعّرف اإلنسـانية إلـى الكثيـر 
مـن األسـرار التـي تشـرق بهـا آثـار اآلخـر المختلـف 
هـذا  لـدى  معهـودة،  غيـر  تفكيـر  وطرائـق  كـرؤى 
الكائـن، اإلنسـان، الـذي يؤّكـد مـّرة أخـرى أنـه ينتمـي 
 )l’espèce simiohumaine( »إلـى فئـة »القرديـات
جلدتـه.  بنـي  مـع  تعاملـه  وجبروتـه وصعوبـة  بعنفـه 
الدائمـة  الثابتـة  هـي  والمنازعـات  والفتـن  فالحـروب 
علـى امتـداد التطـّور البشـري عبر العصـور المختلفة، 
بمـا فيهـا عصرنـا هـذا الـذي يحتـاج إلـى تحليـل عميق 
 Anthropologie( نقديـة  أنثروبولوجيـا  بـه  تضطلـع 
تفكيـر  إلـى  النفـاذ  خاللهـا  مـن  يمكـن   )critique
سياسـي منتـج، ُيتيـح للديمقراطيـة العربيـة أن تتبلـور 
إرهاصاتهـا لتصنـع التـوازن فـي هـذا الفكـر المشـتَّت 
فـي هذا القسـم مـن العالم. ويرى دو دييغيـز أن التحليل 
األنثروبولوجـي ُيتيـح مسـحاً شـامالً وثوريـاً للمعـارف 
واألحـالم التـي ظهـرت فـي خضـم »الربيـع العربـي« 
وذو  أيضـاً،  فئـوي  لكّنـه  شـعبي،  حـراك  هـو  الـذي 
أهـداف مرحليـة متناقضـة أحيانـاً، كمـا يـرى أن الفكـر 
األنثروبولوجـي الكالسـيكي يبقـى عاجـزاً عـن تحليـل 
هـذه الظاهـرة المعاصـرة إذا لـم يعتمـد أنثروبولوجيـا 

1 KILANI Mondher, Introduction à l’anthropologie)Lausanne: 
Payot 1992(, p. 214. 

لم يتّم حمل السالح 
في »ثورات الربيع 
العربي« إاّل بتدّخل 
الغرب، والبداية 

كانت في ليبيا؛ وقد 
وقف بعض مفّكري 
الغرب الكبار أمثال 
تزفيتان تودوروف 
ضّد هذا التدّخل 
انطالقاً من أن 

التطّور السياسي 
يجب أن يكون وليد 
الظروف المحّلية 
لكي يعرف طريقه 

إلى النجاح
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كلـود ليفـي سـتروس البنيويـة الوصفيـة وعلـم اجتمـاع 
األديـان لفهـم دور الظاهـرة الدينيـة في قيـادة المجتمع، 
سـواًء كان ذلـك علـى نحـو واٍع أم غيـر واع. ويقـول 
سـتروس إن »البحـث األنثروبولوجـي يـرى األديـان 
سـجالً واسـعاً ومتنّوعـاً لمجموعـة تجلّيـات تتمّثـل فـي 
أسـاطير أو طقوس، ولكنها تتجّسـد في سـلوكات عملية 
عنـد المعتقديـن بهـا، حتـى ولـو كانـت غيـر معقولـة 

 . وعبثّيـة«2 
فـي »الربيـع العربـي« لـم تكـن الظاهرة الدينيـة مجّرد 
طقـوس ولكّنهـا كانـت موضـع حـراك لرؤيـة سياسـية 
تصطـدم مـع الـذوق العـام، لكّنهـا تالقـي فيـه تجاوبـاً 
أحيانـاً، فمـا هـي آفـاق هـذه الظاهـرة؟ وإلـى أيـن يمكن 
لهـا أن تصـل؟ هـل تتصالـح مـع الديمقراطيـة، أو أن 
االصطـدام سـيبقى إلـى األبـد بيـن  العلمانـي والدينـي، 
بين الوضعي والسـماوي؟ هل هي صادقة في محتواها 
القيمـي أو أنهـا تعّصـب أعمـى هنـا وذكوريـة مفِرطـة 
هنـاك، أو هـي مجـّرد وسـيلة للوصـول إلـى السـلطة 
األنثروبولوجيـا  ألن  مشـروعة  أسـئلة  فيهـا؟  والبقـاء 
تمتلـك رؤيـة تحليليـة  المعاصـرة ال  البنيويـة  الثقافيـة 
نفسـية  ظاهـرة  فالتعّصـب  للديـن،  النفسـي  للتقّمـص 
اإليمانيـة،  بالعقيـدة  نفسـها  تسـّوغ  األول،  المقـام  فـي 
 la( »وتسـتدعي مـا ُيمكـن أن ُيسـّمى بـ»علـم المقـّدس
science du sacré(، ليكـون أوسـع مـن علـم األديـان 
كونـه يتطـّرق إلـى مـا يتجـاوز أبعـاد المشـكلة ويتناول 
الفضـاءات التـي تسـبح فيهـا العقائـد والنزعـات ذات 
الطابـع الروحانـي، والسـّيما أن الظاهـرة الدينيـة فـي 
»الربيـع العربـي« يمكـن أن يكـون لهـا طابـع مختلـف 
تمامـاً عـن التدّيـن بمعنى اإليمان بعقيدة مـا، وأن تكون 
تعبيـراً ـــ قـد يكـون عنيفـاً ـــ عـن مجمـل المشـكالت 
التـي يعانيهـا الشـباب العربـي كالخـوف مـن المسـتقبل 
وعـدم اإلحسـاس باألمـان.. فيّتخـذ الديـن مطيـًة إليهـام 
االلتـزام  أساسـها  مثاليـة  بحلـوٍل  واآلخريـن  الـذات 
واألخـالق، فـي حيـن أن المطلوب هو حلـوٌل حضارية 
ال ترقـى إلـى تجسـيدها الظاهـرة الدينيـة، بـل مسـتمّدة 
مـن طاقـات النـاس وتعاونهـم واسـتخالص النافـع مـن 
والعمـل  التعبيـر  تتيـح  آليـات  عْبـر  آرائهـم،  تفاعـل 
بحريـة للجميـع. فاألحـالم تـراود البشـر جميعـاً، وكّل 
إنسـان يجـري وراء حلمـه، لكـن التمييـز بيـن األحـالم 

2 Claude Lévi-Strauss, L’anthropologie face aux 
problèmes du monde moderne)Paris: éd Seuil, 
2011(,P. 96.

وتبّيـن أفضلهـا والعمـل علـى تحقيقـه يجـب أن يكـون 
المحـور المفصلـي فـي النقـاش. أّمـا التديُّـن فقـد غـدا 
تعّصبـاً يسـعى إلـى فـرض نفسـه فـي الحيـاة العامـة، 
مـن خـالل تصويـره بأنـه مثالـي خالص من الشـوائب، 
وتلـك هـي النزعـة العنصريـة ذاتهـا التـي أراد الجنـس 
اآلري فرضهـا بدعـوى نقائـه وتفّوقـه وتمّيزه الخاص، 
إلـى فرضهـا  اليـوم  بدورهـا  الصهيونيـة  تسـعى  ومـا 
تحملـه  الـذي  الفـرض  هـذا  العربـي.  محيطهـا  علـى 
النزعـة الدينيـة المتعّصبـة )األصوليـة( ُيرضي الرغبة 
فـي االنتقـام بحّجـة تغييـر الواقـع البائـس الـذي يـرزح 
تحتـه الواقـع العربـي مـن فقـر وقمـع وتسـيُّب. غير أن 
النمـوذج السـلوكي للحـركات اإلسـالمية جـاء مغايـراً 
ل المجتمع  للمثـل المعَلنـة، بارتكابه أفظع الجرائم، ليحوِّ
مـن دكتاتوريـة الفـرد إلـى دكتاتوريـة الجماعـة، بحيث 
يغـرق المجتمـع فـي فوضـى عارمـة وال يخـرج مـن 

أبداً. تخلّفـه 
كيــف يمكــن فهــم التعّصــب اإليمانــي 
وهــل مــن ســبيل لعالجه؟ يقــول ليفي 
شــتراوس: »هــل المســألة المركزيــة 
فــي توصيــف المجتمــع أثنــاء وقــوع 
التــي  واالضطرابــات  األحــداث 
تعــّرض لهــا، أو فــي الذهــاب مــا 
الظاهريــة  الفوضــى  وراء  هــو 
ــدة المســيِّرة والســلوكات  ــن العقي لتبّي
المترّتبــة عنهــا والعــادات الــي يمكــن 
أن تنشــأ مــن الطــارئ لتتحــّول إلــى 

ــة؟«3. ــكام قيم أح
إن مـا يوقـف الفوضـى هـو وجـود 
الدولـة التـي َتحـول دون ذهـاب أيـة 
المجتمـع.  علـى  السـيطرة  إلـى  فئـة 
بمجموعـة  الدولـة  تتسـلّح  ولـذا 
مؤّسسـات أمنيـة وقضائيـة وإعالمية 
تتحّكـم في الرأي العـام وتوّجهه، فما 
هـي العالقـة العضويـة بيـن انحراف 
المؤّسسـات فـي العالـم العربـي عـن 

مهّمتهـا األسـاس وصعـود التيـارات الدينيـة بخاصـة، 
والشـبابية بعامـة، لكي تسـعى، في »الربيـع العربي«، 
يعلـم  الجميـع  أن  مـع  المؤّسسـات؟  هـذه  تحطيـم  إلـى 
أن التغييـر السـلس للسـلطة هـو خيـر للجميـع، للحاكـم 
والمحكـوم معـاً: األول يحفظ حياتـه من غضبة الجنون 
3  idem. P. 96.

مّرة أخرى يؤّكد 
اإلنسان أنه ينتمي 

إلى فئة »القرديات« 
بعنفه وجبروته 

وصعوبة تعامله مع 
بني جلدته، فالحروب 
والفتن والمنازعات 
هي الثابتة  الدائمة 
على امتداد التطّور 

البشري عبر 
العصور، بما فيها 
عصرنا هذا الذي 
يحتاج إلى تحليل 
عميق تضطلع به 

أنثروبولوجيا نقدية 

»ربيع العرب« ورؤية 
األنثروبولوجّية الوحشّية
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الجماهيـري، ويمكـن لـه أن يعيـش محفـوظ الكرامـة 
فـي أحضـان المجتمـع، والثانـي يتجنَّـب الدخـول فـي 
أتـون عنـف ال ينتهـي، وسـيكون هـو أداتـه وضحّيتـه 
فـي الوقـت نفسـه. والحـّق، أن التيـار الدينـي يسـتخدم 
المقـّدس ويتحّمـس لـه ويدعـو لـه ألنـه يجعـل المجتمـع 
ينقـاد للفكـرة مـن دون التفكيـر فـي َمـن ينّفذهـا، وهنـا 
يصبـح معنـى مقولـة »اإلسـالم هـو الحـّل« وصـول 
مهّمتهـم  السـلطة  إلـى  أشـخاص 
بينمـا  الشـريعة،  تطبيـق  األسـاس 
فئـة  اسـتبدال  هـي  األمـر  حقيقـة 
شـاً للسـلطة  حاكمـة بأخرى أكثر تعطُّ
وللسـيطرة الدائمـة باسـم الدين. ولذا، 
مـن  نشـاطه  الدينـي  التيـار  كثَّـف 
العربـي«  »الربيـع  فعالّيـات  ضمـن 
وآلـت إليـه السـلطة فـي أقطـار عـّدة 

مثـل تونـس وليبيـا ومصـر... 
ال  الدينـي  الطابـع  ذا  العنـف  لكـن 
يفّسـره الدفـاع عـن المقـّدس والغيرة 
فالمسـتوى  فقـط،  تجسـيده  علـى 
الثقافـي الضحل وانحسـار قيم الدولة 
الغـّر  الشـباب  أذهـان  فـي  المدنّيـة 
هـا  بخاصـة، وعـدم إيمانـه بهـا لخلوِّ
أحيانـاً  لكونهـا  بـل  المقـّدس،  مـن 
علـى النقيـض منـه، كّل ذلـك يجعـل 
إليهـا غيـر ذات موضـوع،  الدعـوة 
مـع أن القيـم الحضارية هي الضامن 
الوحيـد الرتقـاء سياسـي يحـول دون 
وصـول ديكتاتورية جديدة. إن سـبب 
تهافـت الحمـاس للدولة المدنيـة تحكمه رؤية مفادها أن 
الديمقراطيـة ذات أصـل غربـي، بينمـا تعـود األصالـة 
تتمّيـز  التـي  الشـورى  هـذه  بالشـورى،  الحكـم  إلـى 
د  بالغمـوض حتـى عنـد َمـن يدعو إليهـا، ولكّنهـا لمجرَّ
أنهـا ُمسـّمى موجـود في الكتـاب المقّدس )القـرآن( فقد 
صـارت ذات شـأن غالـب، علـى الرغـم مـن أنهـا قـد 
تكـون مقتصـَرًة، عنـد أصحـاب الحكـم المطلـق، علـى 
الخاصـة الحاكمـة، وقـد تكـون، عند دعـاة التوفيق بين 
فـي  وتتمّثـل  ـة  العامَّ تشـمل  والمدنـي،  الدينـي  الحكـم 
البرلمـان، ولكّنهـا فـي كّل األحـوال، تفتقد إلى تأسـيس 

واضـح لكيفيـة تجسـيدها الفعلـي. 
مـن عالمـات انحـراف المؤّسسـات األمنيـة فـي بلـدان 
»الربيـع العربـي« أّنهـا أصبحـت أداة قمـع شـخصي 

ـ  ــ فقـطـ  وجماعـي لعمـوم الفئـات الشـعبية التـي تريـدـ 
أن ُتسـِمع صوتهـا، مثـل النقابـات واالحتجاجات ودعاة 
حريـة التعبيـر... إلـخ، بـل إن الحاكـم العربـي يسـّيرها 
بحسـب هـواه، مـن هنـا نشـأ ذلـك الحقـد الدفيـن، وبقـي 
يترّصـد الفرصـة لالنتقـام ويترقَّب فسـحة حريـة ليلتقط 

أنفاسه. 
إن العنـف دمـار لـكّل ما هـو قائم من موجـودات تؤّثث 
التـي  والمقّومـات  والمـادي،  المعنـوي  العيـش  فضـاء 
دعـت إليـه، فـي حالـة »الربيـع العربـي«، كانـت قـد 
نضجـت فـي المجتمعـات وحـان قطافهـا: فاألوضـاع 
رهـا  تتصدَّ المجتمعـات  تلـك  فـي  تحليلهـا  يجـب  التـي 
َعـة  نسـبة أميـة رفيعـة، سـواء الصريحـة منهـا أم المقنَّ
التـي تتمّثـل فـي الحصـول علـى قـدر مـن التعليـم مـن 
دون الحصـول علـى مـا يوازيـه مـن الوعـي السياسـي 
النـوع  إلـى  المنتميـة  الشـعبية  والفئـات  واالجتماعـي. 
الثانـي كثيـرة، وهـي ال تعـي أبـداً مـا معنـى اسـتقاللية 
مـن  أن  أبـداً  ر  تتصـوَّ وال  مثـالً،  واإلعـالم  القضـاء 
واجبهـا الدفـاع عنهمـا. مـن هنـا كان عنـف االحتجـاج 
فـي »الربيـع العربـي« الـذي أراد أن يحّطـم كّل شـيء 
مـن دون تمييـز، بينمـا كان باإلمـكان تحديـد المطالـب 
بصياغـات معّينـة ترتقـي بأنظمـة الحكـم وُتصلِحها من 
لكـن ذلـك يتطلّـب اإلصـرار والثبـات علـى  الداخـل. 
الموقـف والنفـس الطويـل الذي كان الكثير من الشـباب 
العربـي يفتقـد إليـه، ولـذا وجدناه يسـارع إلـى المطالبة 
التصـّور  لديـه  يكـون  أن  دون  مـن  النظـام،  بإسـقاط 
الكافـي لكيفيـة تنظيـم المجتمـع والدولـة والعيـش بعـد 
ذلـك، فـكان ذلـك نقطـة الضعـف الكبـرى فـي مسـار 

العربـي«4. »الربيـع 
هـذا الفـراغ فـي التصّور سـارع التّيار الدينـي إلى ملئه 
بنمـوذج دولـة وهمّيـة )العدل المطلق( من دون أن يعي 
أنـه حتـى هـذا النوع من الحكم اإلسـالمي كان اسـتثناًء 
مقارنـًة  قليلـة  يـُدْم سـوى سـنوات  ولـم  التاريـخ،  فـي 
بمسـار طويـل مـن الحكـم الوراثـي المطلـق.. حيـث ال 
توجـد آليـات محـّددة فـي الشـرع تضمن تداول السـلطة 
وحسـن سـير المؤّسسـات سـوى االتـكال علـى قناعات 
شـخصية، وهـي الشـعور بالتقـوى الذي قـد َيحول دون 
الفسـاد، لكّنـه يظـّل علـى الدوام قابـالً للتحـّول والتكّيف 
فـي كّل حيـن، بـل ويصبـح أداة تضليـل بامتيـاز حيـن 

يّدعيـه ويتقّمصـه سياسـيون محترفون.

4 Frédéric Brun, » La révolution en Tunisie« , in Multitudes, 
Vol. 1, N° 44, 2011, pp. 22- 25.

ما يوقف الفوضى 
هو الدولة بمجموعة 

مؤّسساتها 
األمنية والقضائية 
واإلعالمية التي 
تتحّكم في الرأي 

العام وتوّجهه، فما 
هي يا ترى العالقة 

العضوية بين 
انحراف المؤّسسات 
في العالم العربي 

عن مهّمتها األساس 
وصعود التيارات 
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»الربيع العربي« 
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غياب دور المثقفين العرب في الحراك 
العربي

تعريـة  إلـى  المعاصـرة  األنثروبولوجيـا  تطمـح 
الالعقالنـي فـي الدعـوة المحمومـة إلـى حكـم المقّدس، 
ألن العقالنيـة تـؤّدي إلـى النقـد، والنقـد يظهـر حـدود 
ل  التأويـل والشـطط فـي الدعـوة إلـى أفـكاٍر حيـن نحلِـّ
أي  مسـتحيالً،  أو  صعبـاً  ذلـك  نجـد  تطبيقهـا  آفـاق 
بيـن  والعمـل،  القـول  بيـن  الفاصلـة  المسـافة  قيـاس 
المثاليـة والواقعيـة. وهـذا مـا يقـع فيـه العالـم العربـي 
أنثروبولوجـي  حكـم  إطـالق  يمكـن  فهـل  باسـتمرار، 
بامتيـاز والقـول بـأن العـرب كائنـات لغويـة أكثـر منها 
واقعيـة؟ مـا يذّكرنـا بمقولـة عبـد هللا القصيمي«العرب 
ظاهـرة صوتيـة« المتمّثلـة فـي خطابـات أحمـد سـعيد 
إّبـان حـرب »األيـام السـتة« )1967(، علماً بـأن اللغة 
هنـا نعنـي بهـا نصوصـاً تراهـا تلـك الشـعوب مقّدسـة، 
وتطمـح إلـى تجسـيدها، مـن دون أن تعـرف الكيفيـة، 
علـى الرغـم مـن أن مـا أسـهم فـي األصـل في تأسـيس 
تلـك النصـوص هـو واقـع سوسـيولوجي مختلـف تماماً 

عـن الواقـع الحالـي.
مـن هنـا نفهـم الغيـاب الكبيـر لألنتليجينسـيا العربية في 
تسـيير »الربيـع العربـي« أو توجيهـه، أي أن المثقـف 
العربـي لـم يسـتطع إثبـات وجـوده فـي هـذا الحـراك، 
ولذلـك أسـباب ِعـّدة، أولهـا غيـاب الُعـّدة المعرفيـة عند 
فئـات واسـعة مـن الشـعب تجعلهـا ُتـدِرك مـا تفعل، من 
خـالل المناقشـات وتبـادل اآلراء في ترسـيم غايات هذا 
الحـراك الكبيـر، واستشـراف مآالتـه. والسـبب الثانـي 
هـو أن الكثيـر مـن هـؤالء المثّقفين اسـتقطبتهم األنظمة 
بمناصـب فـي نظـام يسـتخدمهم للزينة أكثر مّما يسـمح 
لهـم بالتأثيـر في مجريـات األحـداث، فتقوّقعوا ورضوا 
مـن الهزيمـة باإليـاب ولـم تعـد لهـم أّيـة مصداقيـة أمام 

فئـات عريضـة مّمـن أشـعلت الحراك. 
هـذا التوّجـه فـي رصـد عدم فاعليـة المثّقفين فـي أحداث 
»الربيـع العربـي« يذّكرنـا بما كان الفيلسـوف الفرنسـي 
علـى  دائمـاً  »الشـعب  أن  مـن  يقولـه  باسـكال  الشـهير 
خطـأ، وحيـن يقتنـع أنـه علـى حـّق ال يعـرف ال كيـف 
وال لمـاذا«، كمـا يذّكرنـا بمقولـة نيتشـه مـن أن »عقـالً 
واحـداً بيـن كّل ألـف عقـل يتسـاءل عـن جـدوى الطريق 
وعّمـا إذا كان فـي االتجـاه الصحيـح أم اإلتجاه الخطأ«، 
ذلـك أن العامـة ستسـلّم ذاتهـا فـي مثل هذه األحـداث إلى 
الغوغـاء القـادرة علـى دفـع الجماهيـر نحـو الفوضـى، 
لكّنهـا مـن دون توجيـٍه فكـري يشـّكل مرجعيـة للحركة، 

فإنهـا لـن تصـل إلـى شـيء، بـل إن الوضع السياسـي قد 
يعـود إلـى مـا كان عليـه سـابقاً، مـع بعـض التغييـرات 
مـن عمـق  اإلصـالح  يكـون  أن  دون  مـن  المظهريـة، 
المؤّسسـات5، بـل إن المنتفعيـن بريـع الدولـة السـابقين 
قـد يسـتفيدون مـن رّد الفعـل الشـعبي كنوع مـن التطعيم 
والتجربـة لكيفيـة التصـّرف في أّية حركة في المسـتقبل. 
وسـبب ذلـك كلّـه غياب سـلطة فكريـة مرجعيـة عقالنية 
الثـوري،  المـوروث  كّل  بالحسـبان  تأخـذ  وعلمانيـة، 
ومنـذ عصـر األنـوار.. فهـذا الغيـاب ُيفِسـح فـي المجـال 
أمـام المرجعيـات الدينيـة ويمنحهـا الفرصـة لكـي تلعـب 

دوراً هـو ليـس دورهـا فـي األصـل، 
بـل هـو دوٌر منـوٌط بغيرهـا.. من هنا 
يصبـح الديـن الخلفية الوحيدة إلنشـاء 
دولـة شـبه مدنّيـة تتحّكـم فيهـا أنسـاق 
تسـمح  لـن  أنسـاق  وهـي  الماضـي، 
التحديـث  فـي  بعيـداً  بالذهـاب  لهـا 
حتـى ولـو اسـتعارت بعـض منقوالت 
إلـى  بالدعـوة  وتلّبسـت  الحضـارة، 
أسـهل طريـق  أن  المعاصـرة، علمـاً 
اإلديولوجيـا  هـو  الدوغمائيـة  نحـو 
الحاضـر  خطـأً  ُتقيـس  التـي  الدينيـة 
علـى الماضي، وتغيِّـب الصواب عن 

الفعـل الحاضـر. 
يـرى األنثروبولوجـي مـارك أوجيـه 
Marc Augé أن الديـن، فـي الواقـع 
قناعـة  كونـه  يتعـّدى  ال  الغربـي، 
شـخصية وال أثـر لـه على المسـتوى 
ال  الواقـع  هـذا  وأن  الجماعـي، 
سـوى  للتغييـر  ممكنـة  أسـباباً  يـرى 
السياسـية،  أو  االقتصاديـة  األسـباب 
فـال ُيعيـر الغربيـون للديـن دوراً فـي 
التغييـر، علـى نحـو مـا يجـري فـي 

بلـدان »الربيـع العربـي«، سـواء أكانت النغمـة الدينية 
قناعـة صادقـة عنـد معتنقيهـا، وبخاصة عنـد الجماهير 
الُمنسـاقة ولـو إلـى حتفهـا، أم مجـّرد تمظهـر عنـد قادة 
التيـارات الدينيـة والذين هم ساسـة أكثـر منهم مفّكرون 
فهـم  أن  إلـى  أوجيـه  مـارك  ينّبـه  هنـا  مـن  مؤمنـون. 
بعـض الوقائـع االجتماعيـة ال يكـون ممكنـاً باسـتخدام 

5 Francois Bernard-Huygues, Une géopolitique sous 
influence )Paris: Observatoire géostratégique de
l’information. IRIS, 5 juillet 2011(, p 1.

تيار اإلسالم 
السياسي يستخدم 
المقّدس ويتحّمس 

له، ألنه يجعل 
المجتمع ينقاد للفكرة 
من دون التفكير في 
َمن ينّفذها، وهنا 

يصبح معنى مقولة 
»اإلسالم هو الحلّ« 

وصول أشخاص 
إلى السلطة مهّمتهم 

األساس تطبيق 
الشريعة، بينما 
حقيقة األمر هي 

استبدال فئة حاكمة 
بأخرى أكثر تعّطشاً 
للسلطة وللسيطرة 

باسم الدين

»ربيع العرب« ورؤية 
األنثروبولوجّية الوحشّية
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منـوال الفهـم نفسـه، ويـرى هـذا األنثروبولوجـي أنه » 
يمكـن اعتبـار الثقافـة، عنـد بعـض الشـعوب، منظومـة 
تفكيـر ذات أسـاس دينـي، ولكّنـه خفي يوّجـه رؤى تلك 
الشـعوب إلـى العالم، إلى الذات واآلخـر، عبر توليفات 
رمزيـة يجـب تحليلهـا فـي بعدهـا الواقعـي، كمـا فـي 
بعدهـا االفتراضـي )الميتافيزيقـي فـي علـوم األديـان( 
طبيعـة  حـول  قناعـات  مجموعـة  هـو  فالديـن  أيضـاً؛ 
التأويليـة  للقـراءة  بـّد  وال  الحقيقـة، 
أن تأخـذ هـذه المعطيـات مأخـذ الجـّد 
لـدى  الكبيـر  الحمـاس  ذلـك  لتفهـم 
الجماعـات الدينيـة فـي اإلقبـال علـى 
مـات  َمـن  أكثـر  ومـا  المـوت«6، 
فـي »الربيـع العربـي« فـي تصّديـه 
جنـى  بينمـا  ظالـم،  حاكـم  السـتبداد 
الشـعور وسـّيروه  هـذا  االنتهازيـون 
لمـا فيـه مصلحتهم هم، و«ما يحسـبه 
اإلنسـان الغربـي أوهامـاً هـي حقيقـة 
المختلـف«،  العربـي  اآلخـر  عنـد 
بحسـب مـا يقـول »ريجيـس ديبـري 
واجـب  ومـن   ،7»Regis Debray
الّنخـب  تفكيـر  كيفّيـات  تتنـاول  أن  األنثروبولوجيـا 

التاريـخ. لمسـارات  الصانعـة 
أداة تحليـل  أّمـا األنثروبولوجيـا األميركيـة، بوصفهـا 
منهجي، فهي ُتعيد تفسـير كّل شـيء إلى تبيان أسـبابه، 
سـيكولوجية كانـت أم اجتماعيـة، كمـا نجـد مثالً،عنـد 
»كليفـور غيرتـز Clifford Geertz«8، فـال يسـتطيع 
المنطـق أن يفّسـر جميـع المظاهـر الثقافيـة التـي تصنع 
واقعـاً معّينـاً قـد يـراه البعـض شـاذاً ولكّنـه فـي حقيقتـه 
متطابـق مـع المسـار اإلثنـي الـذي نقـرأ بـه األمزجـة 
العـادات  مـن  مـوروث  فالثقافـة  األفـكار؛  وتوّجهـات 
والمعتقـدات ونظـام فكـري منقـول مـن جيـل إلـى جيل 
وحامـل  الكـون  ومبتـدأ  األصـول  عـن  رؤى  يحمـل 
وشـكل  والملبـس  والفعـل  القـول  فـي  تمّثليـة  لقواعـد 
البيئيـة  العوامـل  بيـن  التجـاذب  نتـاج  إنهـا  المجتمـع، 
االجتماعيـة،  والروابـط  البيولوجيـة  الصبغـة  ذات 
تنتـج  الخفّيـة،  محموالتهـا  عـن  تعبيراتهـا  فـي  وهـي 
6  Marc Aug, Génie du paganisme)Paris, Ed Gallimard, 
1982(,p. 320.

7Regis Debray,«Du surnaturel à la télévision«,Le 
Nouvel Observateur ) Jeudi 27 mai 2004(.

8 Clifford Geertz, Savoir local, savoir global. Les lieux 
du savoir )Paris: PUF,2012  (, p .54 .

مجموعـة طقـوس وأسـاطير وفنون ونظاماً مـن القيم9. 
ولكـي نصـل إلـى لمحـات تغّيـر فـي البنيـة المهيِمنـة 
للمجتمـع والتـي مـن شـأن حركية نشـطة مثـل »الربيع 
العربـي« أن ُتحـِدث فيهـا اختـالالً يمكـن أن نسـتعين 
باألنثروبولوجيـا التطّوريـة10 التي تعّيـن تغّير المجتمع 
مـن فتـرة إلـى أخـرى ليتكّيـف مـع األنسـب واألرقـى 
فـي مسـار طويـل. وال يشـّذ اكتشـاف الديمقراطيـة عند 
شـعب مـن الشـعوب، عـن هـذا المسـعى، لتبقـى مآالت 
»الربيـع العربـي« ونجاحاتـه هـي المحـّك فـي عمليـة 
التحـّول واالنسـالخ عـن القيـم القديمـة أو البقـاء فـي 

أطرهـا. 
خالفـاً لذلـك، نجـد لـدى الباحـث األنثروبولوجي »بول 
تعانـي  تشـاؤمية  رؤيـة   »Paul Gosselin غوسـالن 
رهـاب  أو   ،islamophobie اإلسـالم  رهـاب  مـن 
العربـي arabophobie، وتجعـل موقفـه غيـر متوازن 
حيـن يقـول إن »الربيـع العربـي« لـن يحالفـه النجـاح 
إلـى فوضـى عارمـة، جازمـاً  وأنـه سـينتهي  مطلقـاً، 
بـأن األحـداث التـي مـا زالـت سـارية، ال يمكـن معرفة 
مآالتهـا. وعلـى الرغـم مـن اعترافـه بنبـل المسـعى في 
» ثـورات الربيـع«، إاّل أنـه ُيشـهد التاريـخ علـى أن 
النوايـا الطّيبـة ال ُيسـعفها الواقـع دائمـاً، والطريـق إلـى 
ٌط بالنوايـا الحسـنة ومفـروش بالورود.  جهّنـم دائمـاً مبلَـّ
وعلـى الرغـم مـن أن غوسـالن يتمّنـى أن تكـون نهاية 
المسـار الثـوري عبارة عـن ديمقراطيـة وحرية ونهاية 
الرقابـة واحتـرام حقـوق اإلنسـان، غيـر أن التشـاؤمية 
تتمّثـل فـي جزمـه بـأن ليـس كّل من ثـار إنمـا فعل ذلك 
بحثـاً عـن تجسـيد تلـك القيـم سـالفة الذكـر، فقـد تعّددت 
مشـارب الثـوار وتمّيـزت أهدافهـم إلـى حـّد التناقـض، 
الحـراك  روافـد  إحـدى  الشـخصية  المصلحـة  لتبقـى 
لتحقيـق الـذات فـي طمـوح سياسـي أو مالـي أو غيـره، 
وال تهّمهـم تلـك العناويـن الكبـرى بحـال مـن األحوال.

وأولـى اعتراضـات النجـاح فـي هـذا المسـار الثـوري 
تهافـت المسـتوى الثقافـي واختـالف الوعـي السياسـي 
بيـن بلـد عربـي وآخـر، ومـا نجـح جزئيـاً في هـذا البلد 
قـد يفشـل فشـالً ذريعـاً فـي ذاك البلـد، وهـذا يعنـي أن 
البلدان العربية ليسـت سـّيان وال هي نسـيج واحد، كما 
أن الوضـع يختلـف وفـق واقـع كّل دولـة عربيـة، تبعـاً 

9 Clifford Geertz ,The Interpretation of Cultures)New 
York :Basic Books, 1973(, p. 83.

10 Lewis Henry Morgan, Social Evolutionist. Bernhard 
J. Stern ) University of Chicago Press, 1978(, pp. 1314-.

ما يجعل »الربيع 
العربي« آيالً إلى 
الفشل هو فقدان 
الثقة في سياسّيي 

الغد، ثّوار اليوم، أياً 
كانت الصيغة التي 
يخاطبون بها الناس 

من إسالمية أو 
علمانية
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لدرجـة القمـع وكـمِّ األفـواه فيهـا، فهنـاك شـعب لـم يعد 
ـَل القمـع، بينمـا شـعب آخـر ال زال قـادراً  يطيـق تحمُّ
لـه، وقـد يكـون لمسـتوى المعيشـة دور فـي  علـى تحمُّ
تسـريع الحـراك، فاألكثـر فقـراً هـم األكثـر اسـتعداداً 
للثـورة مـن غيرهـم، ولكّنهـم ليسـوا بالضـرورة األكثر 
قـدرًة علـى النجـاح فـي مسـعاهم، ألن الفقـر يسـتدعي 
بالضـرورة أخويـه المالزَمْيـن لـه: المـرض والجهـل، 
وهـذا األخيـر ُيغّيـب الوعي ويفـّوت التنّبـه إلى أالعيب 

الساسـة وتظاهراألنظمـة باإلصـالح الشـكلي.
ومّمـا يجعـل »الربيـع العربـي« آيـالً إلـى الفشـل هـو 
فقـدان الثقـة فـي سياسـيي الغـد، ثـّوار اليـوم، أيـاً كانت 
الصبغـة التـي يخاطبـون بهـا النـاس، مـن إسـالمية أو 
علمانيـة. ففقـدان الثقـة فـي التغييـر مـن خالل السياسـة 
نفسـها يومـاً،  أعلنـت عـن  التـي  الطموحـات  سـيحبط 
وذلـك بسـبب الفسـاد الـذي استشـرى والمـالزم للتخيُّـل 
بأنـه سـيظّل يستشـري. فحّب السـلطة والمـال وضعف 
باتـت  صفـات  القانونـي  الـوازع  وانعـدام  التكويـن 
مالزمـة لعقليـة العربـي وإنسـان العالـم الثالـث عموماً، 
ر كيف تكون السياسـة، في هذه األجواء  ولنـا أن نتصـوَّ
الملّبـدة، مرتعـاً خصبـاً لشـراء الذمـم، حيـث ال يكـون 
ُتفقـد  الثقـة، وبالتالـي  أحـد، وتنعـدم  أفضـل مـن  أحـد 
االنتخابـات دورهـا وأهّميتها، فتموت السياسـة ويسـود 
العنـف وتزدهـر العشـائرية والقبليـة بـل ويزدهـر كّل 
انتمـاء غيـر صّحـي ألنـه سـيصبح اآلليـة الوحيـدة فـي 

صـراع البقـاء. 
ثّمـة َمـن يـرى أن أفضل ما فـي »الربيـع العربي« هو 
بقـاء األمـل فـي التغييـر مـن أجـل مسـتقبل أفضـل11، 
ولكـن هـذا األمـل سـرعان مـا يتهافـت بحـّب السـلطة 
ودوغمائيـة العقليـة العربيـة التـي ال يحتـّل فيهـا احترام 
القانـون مرتبـة الصـدارة، بـل يأتـي هـذا االحتـرام فـي 
مرتبـة الديكـور الـذي ُيسـتخَدم أحيانـاً للزينـة، وليـس 
اجتماعـي  لتفاهـم  ضامنـاً  حضاريـاً  رصيـداً  بوصفـه 
فيمـا  والجماعـات  األفـراد  لعالقـات  مؤّسـس  عميـق 
بينهـم، وكذلـك فيمـا بينهـم وبيـن الدولـة، فينشـأ عـن 
ذلـك انحسـار قوانيـن الدولة عن العالقـات االجتماعية، 
ليمـأل الفـراغ قانـون الغـاب الذي يسـود في ظـّل غياب 
الدولـة. وسـيمّر وقـت طويـل قبـل أن تسـتعيد الحيـاة 

الصّحيـة أنفاسـها فـي المجتمـع كلّـه.
النـاس  ضّحـى  هـذا  أجـل  أمـن  يتسـاءل:  َمـن  وثّمـة 

11 Kepel. G, » Où  vont les revolutions arabes ? «, Le 
nouvel observateur ) n° 2417(,p 41 .

بحياتهـم؟ وعلـى قـدر التضحيـة سيسـود اإلحبـاط غداً. 
والتاريـخ األوروبـي شـاهد علـى مـا فعلـه الشـيوعيون 
حيـن أرادوا اسـتبدال األنظمـة بأخـرى أفضـل منهـا، 
ولكـن المذابـح التـي ارتكبوهـا والتضييـق الـذي عرفته 
ألحـداث  المتفّحـص  يجعـل  أيديهـم  علـى  الشـعوب 
النوايـا  حسـن  مـن  كثيـراً  يحـذر  العربـي«  »الربيـع 
والحديـث عـن الُمُثــل التـي ال تسـمن وال تغنـي مـن 
جـوع. بيـد أن مـا يسـتحّق التقديـر والتنويـه هـو تلـك 
أبناؤهـا  تظاهـر  التـي  العربيـة  البلـدان  فـي  الشـجاعة 
ووقفـوا فـي وجـه السـلطات القامعـة، فالتظاهـرات في 
نمـط حيـاة المواطـن األوروبـي هـي أقـرب إلـى عمـل 
التسـلية واالحتفـال والترويـح عـن النفـس، منهـا إلـى 
المخاطـرة بالـروح، أّمـا فـي البلـدان العربيـة فقد يكون 
مآلهـا السـجن أو القتل أو علـى األقل الطرد من العمل.

اإلسالم والديمقراطية
يبالـغ  »بـول غوسـالن Paul Gosselin« فـي البحث 
عـن أوجـه الخالف والتنافر بين اإلسـالم والديمقراطية 

حيـن يزعم أنهمـا ال يلتقيان12، ومرّد 
هـذا الزعـم إلـى اسـتحالة الوصـول 
إلـى التداول على السـلطة في البلدان 
العربيـة، مـا دام لـم يحصـل اجتهـاد 
توفيقـي مـن داخل التعاليم اإلسـالمية 
ذاتهـا، مـع أن األنتلجسـيا العربيـة لم 
تقّصـر بتاتـاً فـي هذا المجـال )نظرياً 
علـى األقـل(، ولكـن الواقـع العربـي 
إلـى  بالنظـر  أقـوى،  كان  المتخلـف 
وتدّنـي  المتـردي  الواقـع  حيثيـات 
نسـبة الوعـي المتوّفـر. أمـا تزفيتـان 
 Tzfetan Todorov تـودوروف 
األحـداث  عـن  االبتعـاد  أن  فيـرى 
منهـا  فالقـرُب  عليهـا،  للحكـم  مفيـد 
يقتـرن باالنفعـال والحكـم المتسـّرع. 

فالحـرص علـى وجـود مسـافة مـا لمقاربـة مجتمـع مـا 
حقائـق،  النـاس  يحسـبها  أوهـام  مـن  الباحـث  يحـّرر 
فالتحليـل األنثروبولوجـي ال يتوّقـف عنـد األحـداث في 
راهنّيتهـا، بـل يحفـر فـي متاهاتهـا ليستشـف مسـتقبلها، 
والفلسـفي  الوصفـي  األنثروبولوجـي  الفكـر  أن  ذلـك 
السـتخالص  الظاهـرة  الحـدث  وراء  مـا  إلـى  يذهـب 

12 GOSSELIN. P, La définition de la religion en 
anthropologie sociale)Paris: puf, 2011(,p.211.

في رأي »أونفراي« 
أخطأ الغرب حينما 
ساند الحّكام العرب 
المستبّدين، ثم كّرر 
الخطأ نفسه حينما 
ساند الجماعات 
المتسّلطة بعد 

الثورة، وفي رأيه أن 
من األفضل أن ُتترك 
هذه الشعوب تتبع 
مسارها التطّوري 

الطبيعي

»ربيع العرب« ورؤية 
األنثروبولوجّية الوحشّية
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مسـبباته وعوامل نشـوئه ومآالته. فلكل مجتمع تسـارع 
معّيـن يتحـّرك ضمنـه، فالنظـام الـذي يسـمح بالتملمـل 
ويفتـح نوافـذ لحريـة التعبيـر ولو محدودة، وال يسـرف 
فـي القتـل وال فـي التعذيـب المعنـوي والمادي سـيكون 
انفجـاره أكثـر رزانـًة وأقـّل عنفـاً، وليـس كالنـار التـي 

تأتـي علـى األخضـر واليابـس. 
فاسـد  نظـام  إسـقاط  العربـي«  »الربيـع  غايـة  كانـت 
مـن أجـل حيـاة أفضـل، طلبـاً للحرية 
الغربـي  عنـد  وللحريـة  والكرامـة. 
معنـًى ال يتـردد هـو نفسـه فـي ذهـن 
العربـي الفقيـر الخائف من المسـتقبل 
هـو  والُملِـّح  المباشـر  هّمـه  والـذي 
وظيفـة  أو  منصـب  علـى  الحصـول 
أو عمـل والعيـش فـي أمـن وسـالم. 
هـذه هـي خلفّيـة الرؤيـة فـي بعـض 
البلـدان العربيـة التي تفـادت »الربيع 
العربـي« )كالجزائـر مثـالً..( والتـي 
التـرّدي  مـن  اإلفـادة  علـى  عملـت 
ليبيـا  فـي  الربيـع  خلّفـه  الـذي  العـام 
وسـوريا حتـى بلـغ هـذا التـرّدي حـّد 
التدميـر والتهجيـر والخـراب التـاّم.. 
الديمقراطيـة  القيـم  تتوّقـف  حيـث 
الغربيـة عـن التأثيـر وتصبـح كأنهـا 
صيحـة فـي واٍد، ال يمكـن أن تتحـّول 

إلـى واقـع.
قـد يكـون للحداثـة فـي العالـم العربي 
كالحصـول  المـادي،  التشـّيؤ  معنـى 
علـى التكنولوجيـا الماديـة مـن سـيارة وهاتـف متطـّور 
وسـكن علـى قـدٍر مـا مـن الرفاهيـة.. فال يكـون جوهر 
التمثيـل  وديمقراطيـة  التعبيـر  حّريـة  المعنـى  ذلـك 
ُيشـترط  وال  السـلطة..  وتـداول  القضـاء  واسـتقالل 
بالثـورات أن تقـوم علـى قيـم متعاليـة ذات بعـد ثقافـي 
مـن  كثيـر  تظاهـر  كيـف  نفهـم  هنـا  مـن  ومفاهيمـي؛ 
المصرّييـن بعـد الثـورة علـى الرئيـس المنتَخـب ألّنـه 
البنزيـن  ونـدرة  الكهربـاء  انقطـاع  مشـكلة  يحـّل  لـم 
)السـوالر(، من دون أن يعني ذلك أن ثورات »الربيع 
العربـي« خلـت مـن القيـم كالتضحيـة بالذات في سـبيل 
حيـاة اآلخريـن، وشـجاعة الشـباب المذهلـة فـي تحـّدي 
القبضـة الحديديـة، والسـلمية التـي بـدأت وانتهـت بهـا 

بعـض ثـورات الربيـع )تونـس، مصـر، اليمـن(.
إن كّل اقتـراب مـن الحـدث يـؤّدي إلـى تأّثـر مباشـر 

اكتسـب  وقـد  مضلِّلـة.  وضعيـة  وإلـى  بحيثّياتـه، 
تـودوروف هـذه الحكمة في تشـكيل الرؤيـة من هجرته 
مـن بلغاريـا إلـى باريس سـنة 1963، فكان ذلـك انتقاالً 
مـن نظـام قمعـي إلـى نظـام ديمقراطي. وحيـن نعلم أن 
النظـام القـدوة فـي البلـدان العربيـة هو النظام اليسـاري 
كمـا ُعـِرف أثنـاء الحـرب البـاردة، وكمـا عرفتـه ليبيـا 
وسـوريا ومصـر واليمـن والجزائـر، نـدرك أهمية هذه 
التجربـة علـى مسـتوى إمكانيـة التنظيـر لالنتقـال إلـى 
والنفسـية  التنظيميـة  التغييـرات  الديمقراطيـة ومجمـل 

والسوسـيولوجية المترّتبـة عـن ذلـك. 
المعسـكر  فـي  الربيـع  جـّرب  مـن  أول  بـراغ  كانـت 
السـوفياتي، وقـد تـّم قمعـه بوحشـية، فبقـي ذلـك الربيع 
مرجعيـة ثوريـة للنضـال إلـى أن حصل التغييـر الكبير 
إلـى  الشـرقية  أوروبـا  وتحـّول  برليـن  بسـقوط جـدار 
كيفيـة  تمّثـل  تجربـة  وتلـك   .13 الغربيـة  الديمقراطيـة 
انتصـار التطلّعات اإلنسـانية، وأمثولـة تاريخية مؤّداها 
أن ال فائـدة مـن القمـع وأن التغييـر حاصـٌل ال محالـة، 
ال  بالعنـف.  أو  بالسـلم  اإلصـالح،  عـن  مندوحـة  وال 
شـّك أن ثّمـة اختالفـات ثقافيـة بيـن الشـعوب المختلفة، 
قيـم  مـن  اإلنسـانية  تتقاسـمه  مـا  إلـى  التطـّرق  ولكـن 
كتابـه »األعـداء  ففـي  بينهـا،  مشـتركاً  قاسـماً  يشـّكل 
 les ennemis intimes( »الحميميـون للديمقراطية
de la démocratie(14 يـرى تـودوروف أن النظـام 
الديمقراطـي ذاتـه يغـري باختراقـه اللتبـاس الجوانـب 
الشـكلية بعمـق العمليـة االنتخابيـة وصدقّيتهـا إذ أغلـب 
تتوافـر علـى أحـزاب شـكلية  الحديثـة  الديكتاتوريـات 
ولكّنهـا مدّجنـة، واقتراع سـري ولكّنه مـزّور، وتمويل 
مالـي مقنَّـن ولكّنـه وحشـي وغيـر متكافئ. وهـذا يعني 
بيئـة  فـي  ولـو  ُتسـتوَردان  والديمقراطيـة  الحريـة  أن 
معاديـة )البيئـة العربيـة مثـالً( وحيـن نتذّكـر أن غاندي 
بريطانيـا،  يـزور  وهـو  الهنـد  تحريـر  فكـرة  تقّمـص 
نعـرف أن الكثيـر مـن مواطنـي الشـعوب التـي تسـافر 
إلـى الـدول الغربيـة وتـرى إيجابيـات ديمقراطياتها في 
حسـن تسـيير شـؤون األمـة ال بـّد أن يقترحـوا النموذج 

لشـعوبهم. الديمقراطـي 
بـدأ تـودوروف فـي تحليله ألحـداث »الربيـع العربي« 
مـن تونـس لينّبـه إلـى معطى جديـد بالغ األهميـة، وهو 

13 - Tzvetan Todorov, Le Nouveau Désordre mondial 
)Paris: Robert  Laffont, 2003(, p. 108.

14 - Tzvetan Todorov, Les ennemis intimes de la 
démocratie )Paris: Robert  Laffont, 2012(, p. 35.

المجتمعات العربية 
اليوم في خّضم تحّول 
هائل تتقاسمه قوى 
متضاربة الغايات، 

فنجد المثّقفين 
والشباب منهم 

بخاّصة يحدوهم حلم 
التغيير وتغريهم 

التكنولوجيا والتقّدم 
وتخّطي جميع 
العقبات، وهناك 
الجماعات الدينية 
التي تطارد أوهاماً 
أكثر منها حقائق 
تعيش في الماضي 

وتحلم باستعادته
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داخلهـا  مـن  اآلن  هـو  الديمقراطيـة  علـى  الخطـر  أن 
وليـس مـن خارجهـا. ولكي يكـون تـودوروف دقيقاً في 
توصيـف مـا يسـّميه »النجـاح الذاتـي للديموقراطيـة« 
فإنـه يديـن كّل أنـواع التدخـل الخارجـي لفـرض نظـام 
سياسـي ُيعتقـد أنـه األفضـل. ولذلـك عـارض وبشـّدة 
إن  حيـث  أميركـي،  بدعـم  ليبيـا،  فـي  فرنسـا  تدخـل 
البنيـة االجتماعيـة الليبيـة القائمـة علـى االنتمـاء القبلي 
النظـام  تمّثـل  فـي  الخاصـة  طريقتهـا  لهـا  يكـون  قـد 
الديمقراطـي، وإن التدّخـل الخارجي أّسـس قّوة مضادة 
للمفهـوم الغربـي داخـل ليبيـا نشـأت أساسـاً مـن القـّوة 
المقاتلـة لنظـام القذافـي. وعلـى الرغـم مـن أن الغـرب 
ُيعتبـر ـــ نظريـاً ـــ حليـف هـذه القـّوة إال أن األحـداث 
التـي تلـت ـ وكان أبرزهـا اغتيـال السـفير األميركـي 
علـى  عزمهـا  بوضـوح  مسـلّحة  جماعـات  وإعـالن 
إقامـة نظـام إسـالميـ  أظهـر بوضـوح أن لـكّل مجتمع 
آلياتـه الخاصـة فـي إصـالح منظومـة الفكـر. وهكـذا، 
اجتاحـت ليبيـا حـرب أهليـة توّزعتهـا مجموعـات قبلية 
تحتكـر مسـاحات أرضيـة معّينة وتتصـارع على الريع 
البترولـي، مـن دون أّي حـّس بالمصلحـة العامـة. فـإذا 
توافـرت فـي ليبيـا القـّوة التـي طـردت القذافـي بوصفه 
حاكمـاً مطلقـاً، فأيـن هي القـّوة التي يمكن لهـا أن توّحد 
والتـداول  بالحريـة  يتمّتـع  نظـام حكـم  وتجّسـد  البـالد 
علـى مناصـب السـلطة من خـالل عملية سـلمية؟ كانت 
ثـورة فبرايـر ردَّ فعـل عنيفـاً ضـّد نظـام مسـتبّد، مـن 
دون التفكيـر فـي آليـات الحكـم من بعـده، فتـّم االحتكام 
بعـد سـقوطه إلـى منطـق القـّوة عـوض االحتـكام إلـى 
قـّوة القانـون، فتحـّول بالتالـي قـادة الفيالـق الثورية إلى 
زعمـاء عصابات، أضعفوا المؤّسسـات الناشـئة حديثاً، 
التـي مـا زالـت  الديمقراطيـة  للقـوى  إحباطـاً  وسـّببوا 
تؤمـن بالقيـم السـلمية فـي كيفّيـة إدارة الدولـة. بـل إن 
رّد فعـل عكسـياً قـد يـدور باألذهـان وهـو الرجـوع ـــ 
أو الحنيـن علـى األقـّل ـــ إلى حكـم عسـكري يلجم هذه 
الفوضـى فـي ليبيـا. أّمـا النمـوذج التونسـي فقـد يحالفـه 

النجـاح، ألنـه لـم يحصـل فيهـا تدّخـٌل خارجـي. 
فالمجتمعـات العربيـة اليـوم فـي خضـم تحـّول هائـل، 
وتتقاسـم هـذ التحـّول قـوى متضاربـة الغايـات بحكـم 
المثّقفيـن  فنجـد  المـوروث،  الواقـع  وبحكـم  التكويـن 
والشـباب منهـم بخاصة، وهـؤالء يحدوهم حلـم التغيير 
األمـام،  إلـى  والسـير  والتقـّدم  التكنولوجيـا  وُتغريهـم 
الدينيـة  الجماعـات  وهنـاك  العقبـات.  وتخّطـي جميـع 
أكثـر منهـا حقائـق، تعيـش فـي  التـي تطـارد أوهامـاً 

الماضـي وتحلـم باسـتعادته، وبإحيـاء ما تسـّميه العقيدة 
الصحيحـة، والهادفـة إلـى الفـوز فـي اآلخـرة أكثـر من 
فـي  العيـش  تنظيـم  أي  األولـى،  بنـاء  حرصهـا علـى 
الدنيـا، فيصعـب عليهـا لذلـك أن تقّدم أرضيـة تفاهم مع 
َمـن ال هـّم لهـم سـوى إصـالح دنياهـم وعالمهـم القائم. 
وهنـاك فئـة ثالثـة ترّبـت فـي أحضـان النظـم السـابقة، 
وال تـرى أفضـل منهـا، لذلـك عميـت عن رؤيـة الواقع 
وتحّوالته الراهنة، فأّي تغيير تعتبره مؤامرة على البلد 
شـة أخـرى ولكّنها غير  وعليهـا. وثّمـة أيضـاً فئات مهمَّ
مؤثِّـرة.  ويتوّقـف تقـّدم النظـام االجتماعـي والسياسـي 

أو تأّخـره، علـى غلبـة هـذه الفئـة أو 
المذكـورة.. علمـاً  الفئـات  بيـن  تلـك 
بـأن التغييـر سـيطال مفهـوم األسـرة 
وكّل أنـواع االنتمـاء االجتماعـي في 
ظـّل العولمـة وتدّفـق األفـكار في كّل 
االتجاهـات عبـر اإلعـالم واإلنترنت 

وانتقـال األشـخاص.
وحينمـا نصـف الصـراع االجتماعي 
إلـى سـلوك كلٍّ مـن  بـّد أن ننفـذ  ال 
التـي  الشـعارات  إلـى  ال  الفئـات، 
بهـا  ينـادي  مثـالً  فالحريـة  ترفعهـا، 
الجميـع، لكـن معناهـا الـذي يتجّسـد 
سـلوك  مـن  يختلـف  السـلوك  فـي 
فـي  المحافظـة  فالفئـة  آخـر:  إلـى 
نفسـها  بهـا  تعنـي  العربـي  العالـم 
باعتبارهـا الجيـل الـذي حصـل على 
الحارسـة  العيـن  وهـي  االسـتقالل 
للمحافظـة عليـه، وكان لهـا دور فـي 
باعتبـار  العربـي«  رفـض »الربيـع 
العمالـة(  التعامـل )أو  نتـاج  األخيـر 

مـع الـدول الغربيـة االسـتعمارية و اإلمبرياليـة )كمـا 
نجـد ذلـك واضحـا فـي الجزائـر مثـالً(. والجماعـات 
الدينيـة المتطّرفـة تفهـم الحريـة في االسـتقالل التام عن 
الغـرب، وبخاصـة فـي مجـال األفـكار واإليديولوجيـا، 
بـل إن الحريـة تكمـن فـي االسـتقالل عـن كّل أنـواع 
الشـهوات والبحـث عـن مفهـوم متعـاٍل مـن العيـش فـي 
الحريـات  فتلغـى  المنشـود،  اإللهـي  الرضـا  رحـاب 
الخاصـة وفـق هـذا المبـدأ ويخضـع الجميـع إلـى قانون 
سـلوكي وأخالقـي موّحـد وصـارم، ومنـه يتـّم االنتقـال 
إلـى هيمنـة سياسـية واجتماعيـة ال تعـرف االسـتثناء، 
فيحتكـر حقيقـة األشـياء والكـون، وال يعود قـادراً على 

بدأ تودوروف في 
تحليله ألحداث 

»الربيع العربي« 
من تونس لينّبه 
إلى معطى جديد 
بالغ األهمّية وهو 
أن الخطر على 

الديمقراطية هو اآلن 
من داخلها وليس من 
خارجها، ولكي يكون 
دقيقاً في توصيف 
ما يسّميه »النجاح 

الذاتي للديمقراطية« 
فإنه يدين كلّ أنواع 
التدّخل الخارجي 

لفرض نظام سياسي 
ُيعتقد أنه األفضل

»ربيع العرب« ورؤية 
األنثروبولوجّية الوحشّية
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التسـامح مـع أّي رؤيـة تخالفـه. أّمـا الفئـة الثالثـة وهـي 
الشـبابية المثّقفـة فـال يفترق مفهومهـا للحرية كثيراً عن 
المفهـوم الغربـي، وإن كان ال يصـل إلى مداه األقصى، 

أي تحييـد الديـن مـن الحيـاة العامـة.
الثـورات  نجـاح  مـدى  فـي  السـوداوية  الرؤيـة  هـذه 
العربيـة المتتاليـة يتقاسـمها مفّكـرون ُكٌثـر؛ فالمـؤّرخ 
 »Pierre Piccinin Da Prata بيار بيسينين دا براتا«
كان  إذا  عربـي  ربيـع  وجـود  ينفـي 
الربيـع فـي بلـٍد مـا يعنـي ثـورًة تقـوم 
فـي هـذا البلـد وتقـوده نحـو دمقرطـة 
نظامـه السياسـي. إذ إن هـذا المـؤّرخ 
سـرعان مـا الحـظ أن االتجـاه العـام 
الربيـع هـو  فيهـا  التـي حـلَّ  للبلـدان 
كان  فهـل  »األسـلمة«.  نحـو  اتجـاهٌ 
هـذا االتجـاه ناجمـاً عـن توافقـه مـع 
االجتماعيـة  النظـم  ومجمـل  التقاليـد 
يشـّكل  مـا  القبليـة،  مثـل  الموروثـة 
الماضـي؟  نحـو  صريحـاً  انكفـاًء 
سـلفاً  ُمَعـداً  االتجـاه كان  إن هـذا  أو 
بعـد  البلـدان،  تلـك  علـى  لينقـّض 
انفـراط عقـد الدولة فيهـا، فباتت لقمة 
والقناعـات  المغامـرات  أمـام  سـائغة 
مصدرهـا  كان  سـواء  اإليديولوجيـة 
الديـن أم أفـكار أخـرى؟ فقـد مهَّـدت 
التـي ُترضـي  الخاّلقـًة«  »الفوضـى 
الغـرَب الـذي خّطـط لهـا، وإن لم ُيقر 
بذلـك، انطالقـاً مـن أن العالـم العربي 
هـو غيـر العالـم الغربـي، فهـو يفّكـر 
النظـام  إسـقاط  ويصعـب  بعواطفـه 
إاّل بأسـلوب يعتمـد علـى العائلـة والعشـيرة والطائفـة، 
فـإذا كان التمذهـب الطائفـي غير متـوازن وقضى على 
طويلـة  أهليـة  حـرب  إلـى  فسـيؤّدي  الفـرص،  تكافـؤ 
األمـد؛ وهـذا تمامـاً مـا يجـري فـي سـوريا. وإذا أضفنا 
المعادلـة  فـإن  الدوليـة  والظـروف  الجغرافـي  الموقـع 

تصبـح فـي غايـة الصعوبـة. 
فـي هـذا اإلطـار، يمكـن طـرح أسـئلة محوريـة ذات 
إن  حيـث  معـاً،  دينيـة  واجتماعيـة  سياسـية  صبغـة 
توصيـف هـذه الخصوصية ينطلق مـن اعتبار المجتمع 
التـي مـّر بهـا  التاريخيـة  بالمراحـل  لـم يمـّر  العربـي 
الغـرب، وبخاصـة مرحلـة الثورة الصناعيـة في القرن 
التاسـع عشـر، فبقـي بدويـاً علـى الرغـم مـن المسـحة 

التمّدنيـة، وبقيـت المـدن تتحّكـم فيهـا األصـول العرقيـة 
العربيـة  المـدن  سـّكان  أغلـب  أن  حتـى  والعشـائرية، 
يتعارفـون مـن خـالل أصولهـم الريفيـة، أو الجهوية أو 
المذهبيـة. لـم تعـرف المـدن العربيـة أدبيـات سياسـية 
/ اجتماعيـة كتلـك التـي صـدرت، مثـالً، عـن اليعاقبـة 
خـالل الثـورة الفرنسـية )1789( والتـفَّ حولهـا النـاس 
الدولـة  أخـالق  إلـى  يدعـو  موّحـد  كفكـر  بهـا  وآمنـوا 
والـوالء لهـا بالتجـّرد مـن أّي والء ألّي انتمـاء آخـر، 
لمـا فيـه خيـر الجميـع والمصلحـة العامـة. هـذا المبـدأ 
بقـي  اإلنسـانية،  فيـه  تتشـارك  مبـدأ عامـاً  الـذي غـدا 
ذاكرتهـم  فـي  المعاصريـن وبقـي  العـرب  عـن  غائبـاً 
الجماعيـة مبـدأ المغالبة السياسـية العنيفـة الدموية، فكّل 
الـدول اإلسـالمية القديمـة بـدءأ مـن الخالفتيـن األموية 
مـروراً  العثمانيـة،  السـلطنة  إلـى  والعباسـية وصـوالً 
بالفاطمييـن والمماليـك وعصـر الدويـالت المذهبيـة... 
قامـت بالعنـف والقـّوة وأقامـت ملـكاً يتوارثـه األبنـاء. 
ـن فـي الوقـت نفسـه، فـي  هـذه الصـورة نفسـها تتضمَّ
أذهـان المسـلمين والعـرب المعاصريـن، صـورة هـي 
أقـرب إلـى الوهـم عـن العدل المطلـق في عهـد الخلفاء 
الراشـدين الـذي لـم يـدم سـوى سـنوات قليلـة. ثـم كانت 
الفتـرة االسـتعمارية التي عرفتها البلـدان العربية والتي 
جـّردت األذهـان العربيـة مـن قيـم الدولة، عـالوًة على 
أنـه لـم تقُـم في البلـدان العربية بعد انحسـار االسـتعمار 
عنهـاـ  دولـة بالمعنـى الدقيـق للكلمـة، بـل كانـت هنـاك 
عائـالت أو قبائـل أو طوائـف تحكـم  باسـم الدولـة، فلـم 
يخـرج التفكيـر االجتماعي/ السياسـي عـن هذا اإلطار.  
عندمـا يثـور العـرب فـإن ذلـك ال يعنـي أنهـم ينحـون 
بالضـرورة نحـو حكـم ديمقراطـي، بـل يعنـي المطالبة 
بلقمـة عيـش أفضـل وكرامـة أوفـر، فـي ظـّل روابـط 
تاريخيـة مـن جهة أولى، ودواعـي العصر وضروراته 
مـن جهـة ثانيـة15. فقـد تكـون أسـباب فشـل »الربيـع 

العربـي« عائـدًة إلـى معطيـات موضوعيـة منهـا:
- العقليـة القبليـة، التـي انتقلـت إلـى مؤّسسـات تحتكـر 
المصالـح، كالسـلطات العسـكرية ذات التأثيـر الواسـع، 
والتـي  قدسـية،  تكـون  تـكاد  بهالـة  ذاتهـا  تحيـط  التـي 
مثـالً، حيـث  فـي مصـر  كمـا  كاألخطبـوط،  توّسـعت 
أصبحـت تسـيطر علـى نسـبة كبيـرة مـن أنشـطة البلـد 
االقتصاديـة، مـا يمنحهـا آليـة للسـيطرة علـى أّي تحول 
مهمـا كان نوعـه حفاظـاً علـى مصالحهـا. فـي الوقـت 

15 Mattelart Tristan, »Monde arabe:les révolutions n’ont 
pas eu lieu«, Médias) N 30 automne 2011(, p. 15.

»الربيع العربي« 
لم يكن قفزة نحو 

الديمقراطية بل كان 
تحّوالً نحو سيطرة 
»الدين« على الحال 
السياسية، والتدّخل 
الغربي الذي يّدعي 
مساعدة »الربيع 
العربي« والذي 
ُيخفي الرغبة في 

التحّكم بمصير الذين 
يّدعي مساعدتهم 

سوف يسفر 
بالضرورة عن طبقة 
سياسية تحكم الناس 
بمنطق آخر، ورؤية 
مغايرة لما ينتظره 

الغرب
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تتجـاوز  السـتقطابات  االحتـكار  هـذا  يشـّرع  نفسـه، 
سـلطة العائـالت الموروثـة واإلثنيـات بـل تسـتوعبها، 
معّينـة  إثنيـة  أو  جهـة  إلـى  المنتمـون  يشـجع  حيـث 
الجيـش  داخـل مؤّسسـة  البعـض ويتسـاندون  بعضهـم 
ذاتـه، لتحييـد فئـات أخـرى فـي داخـل المؤّسسـة ذاتها، 
أصحـاب  وبيـن  بينهـا  كبيـر  شـبه  وجـه  يقـوم  بحيـث 
الذيـن  الغـرب  فـي  الكبـرى  الرأسـمالية  الشـركات 

تهـّدد مصالحهـم. حينمـا  الديمقراطيـة  يناوئـون 
- الديـن ال بوصفـه طقوسـاً، بـل بوصفـه رؤيـة تؤّطـر 
السـلوك وَتحـول دون تجـّدد المجتمـع وتكويـن آليـات 
عالئقيـة جديـدة، حيـث يصبـح للمقـّدس دور فـي وقـف 
أّي حـراك يسـتهدف السـلطة القائمـة، أو فـي تحويلـه 
عـن مسـاره. مـن هنـا تسـعى الفئـة الحاكمـة لتطويـع 
الدينيـة  المنتديـات  علـى  والسـيطرة  الدينيـة  السـلطة 
)المسـاجد( لبـّث خطـاب يعتمـد علـى تحليـل مـا فيـه 
مصلحـة الحاكـم، وتحريـم مـا يناقـض تلـك المصلحـة. 
وتلـك هـي آليـات المجتمعـات البدائية نفسـها في تقديس 
الطوطـم وَمـن يقـوم علـى خدمتـه. ولكـن هـذه السـلطة 
الدينيـة حيـن ُترفـع عنهـا يـد السـلطة وال تجـد بعد ذلك 
علـى  السـيطرة  محالـة  ال  سـتحاول  يردعهـا  رادعـاً 
السـلطة لحسـابها الخـاص. وهـذا بالضبـط مـا حصـل 
فـي ثـورات »الربيـع العربـي«، حيـث دّبـت الخالفات 

وعّمـت الفوضـى.
- الكاريزمـا، وهـي عبـادة الفـرد حيث يترّبـى المواطن 
علـى فكـرة األب الحامـي والدكتاتـور العادل، فيسـتقيل 
عقـل المواطـن مـن االهتمـام بالشـأن العـام وال يعتبـر 
ذلـك مـن مهامـه، فيقتصـر دوره علـى السـمع والطاعة 
والعبـادة )أي تمجيـد فردانيـة السـلطة( كمـا رأينـا فـي 
مصـر وليبيـا وغيرهـا... فلّما حـان »الربيـع العربي« 
سـادت  المسـيطرة  الكاريزماتيـة  الشـخصية  وسـقطت 
يحـّن  الفوضـى،  هـذه  أمـد  يطـول  الفوضـى. وحينمـا 
النـاس إلـى الكاريزمـا مـّرة أخـرى، وتعـود لهم شـهوة 
القبـول بدكتاتـور جديـد، ولـو تحت مسـّمى ديمقراطي.
- ازدواجيـة الخطـاب فـي المجتمـع العربـي، فقـد بقيت 
االنسـان  ذهـن  فـي  مسـيطرًة  والتقاليـد  الديـن  سـلطة 
عـن  ويعّبـر  منهـا  يتحـرر  أن  يسـتطع  فلـم  العربـي، 
وحريـة  جنسـية  وحريـة  سياسـية  بحريـة  هواجسـه 
اعتقاديـة... مـا أدخلـه فـي إشـكالية الظاهـر والباطـن، 
التـي تجعـل للنـاس وضعيـن: المعلـن والخفـّي، وهـذا 
يشـّكل شـيزوفرينيا تعّم كّل سـلوكات المجتمع: دسـتور 
)تنفيذيـة  مؤّسسـات  دومـاً،  مخترقـة  ولكـن  وقوانيـن 

بيـد  جميعـاً  ولكّنهـا  مسـتقلّة  وقضائيـة..(  وتشـريعية 
صاحـب األمر بشـكل مطلق، انتخابـات ولكن مزّورة..

إلخ.
- ثقـل المـوروث، حيـث خرجـت البلـدان العربيـة مـن 
أن يخـرج هـذا األخيـر منهـا،  االسـتعمار، مـن دون 
بـل بقـي فيهـا ولكـن بمسـّميات وأشـكال أخـرى، وعْبَر 
فئـات تمّثلـه وتمـأل الفـراغ الـذي تركـه، علـى الرغـم 
مـن انضـواء الجميـع تحـت رايـة وطنيـة واحـدة. غيـر 

أن مـا يبقى مسـكوتاً عنـه هو أن هذه 
عـن  مسـتقالً  نسـيجاً  تشـّكل  الفئـات 
النسـيج االجتماعـي العـام، أو كيانـاً 
سياسـياً خاصـاً، فهي بحكـم تكوينها، 
عـن  المختلفـة  مصالحهـا  تراعـي 
الباحـث  ويقـول  األغلبيـة.  مصلحـة 
األنثروبولوجي عبد الملك علوي في 
مقالـة لـه بعنـوان: »الربيبـع العربي 
إن  السياسـية«16  النخـب  وصـراع 
»الربيـع  جعـل  مـا  بالضبـط  هـذا 
العربـي« يـراوح مكانـه فـي تحقيـق 

االجتماعيـة.  العدالـة 
»ميشـال  ينطلـق  النقطـة  هـذه  مـن 
»فـي   Michel Onfray أونفـراي 
العربـي«  »الربيـع  ثـورات  تحليـل 
ليسـّميه الربيـع اإلسـالمي، وأسـباب 
إن  حيـث  واضحـة  عنـده  ذلـك 
األنظمـة العربيـة بقيـت خدماتيـاً فـي 
مصلحـة الـدول الغربيـة، إذ ُيحصـي 
مـن  محـدود  غيـر  عـدداً  أونفـراي 
السياسـية والفكريـة  الطبقـات  أفـراد 
واألوروبيـة  الفرنسـية  الفـّن  وأهـل 
الذيـن كانـت تجمعهـم صداقـات مـع 
حيـث  المسـتبدين،  العـرب  حـّكام 
كانـت تمّثـل لهم هذه البلـدان ما كانوا 

عاليـة  وفنـادق  مشمسـة  شـواطئ  فقـط:  منهـا  ينالـون 
مشـبوهة،  مشـروعات  لتمريـر  خدمتهـم  فـي  الجـودة 
بينمـا لـم تكن للشـعوب العربية سـوى جمعيات بسـيطة 
ذات طابـع دينـي ـــ والكثيـر منهـا غيـر معتـرف بـه ــ 
تقـّدم لهـا خدمـات صّحيـة واجتماعيـة. علـى أن هـذه 
األخيـرة تشـّكلت لهـا أجنحـة سياسـية، فـكان طبيعياً أن 

16 Abdelmalek Alaoui, » Printemps arabe: la lutte entre 
les élites politiques «, Le Monde )18. 07. 2013(,  p. 5.

المثّقف العربي لم 
يستطع إثبات وجوده 
في حراك » الربيع 
العربي« ألسباب 
عّدة، أولها غياب 
العّدة المعرفية عند 
فئات واسعة من 

الشعب تجعلها تدرك 
ما تفعل من خالل 
المناقشات وتبادل 
اآلراء في ترسيم 
غايات هذا الحراك 
واستشراف مآالته، 
والسبب الثاني هو 
أن الكثير من هؤالء 
المثّقفين استقطبتهم 
األنظمة بمناصب 

في نظام يستخدمهم 
للزينة أكثر مّما 

يسمح لهم في فهم 
مجريات األحداث

»ربيع العرب« ورؤية 
األنثروبولوجّية الوحشّية
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ينتخبهـا النـاس باعتبارهـا قريبـة منهـم، فليـس ثّمـة مـا 
ُيثير االسـتغراب إذا سـيطر اإلسـالميون على السـلطة 
بعـد الثـورة، ألن الشـعوب العربيـة وهـي تفعـل ذلـك 
كانـت تسـتبدل نظامـاً كولونياليـاً وأذنابـه فـي الداخـل 
أبعـاد  بوضـوح  تتبّيـن  لـم  ولـو  حتـى  مخالـف  بنظـام 
فـي  ـ  أونفـراي  بحسـب  ـ  المشـكلة  فكانـت  تطبيقاتـه. 
عـدم القـدرة علـى تحويـل سـلبيات اإلقالـة والخلـع إلـى 
إيجابيـات البنـاء، فـكأن »الربيع العربـي« كان محاولة 
اسـتبداٍل لقيـٍم معّينـة )ربحية المال الربويـة ــ االحتكار 
ــ االسـتهالك النهمي - التحالفات الفوقية ذات األسـاس 
الصفقـي( بأخـرى مغايـرة )الشـريعة – الثيوقراطيـة- 
فـي  االحتشـام  الذكوريـة-  السـيطرة  الديـن،  شـيوخ 
اللبـاس- الزهد..إلـخ( فلـم يكـن »الربيـع العربي« قفزة 
نحـو الديمقراطيـة بـل كان تحـّوالً نحـو سـيطرة الديـن 
عـي  علـى الحالـة السياسـية. والتدّخـل الغربـي الـذي يدَّ
مسـاعدة »الربيـع العربـي«، والـذي ُيخفـي الرغبة في 
التحّكـم فـي مصيـر الذيـن يّدعـي مسـاعدتهم، سـوف 
النـاس  تحكـم  سياسـية  طبقـة  عـن  بالضـرورة  يسـفر 
بمنطـق آخـر ورؤيـة مغايـرة لمـا ينتظـره الغـرب. فقد 
أخطـأ الغـرب ـ فـي رأي أونفراي ـ حينما سـاند الحّكام 
العـرب المسـتبّدين، ثـم كـّرر الخطـأ نفسـه حينما سـاند 
الجماعـات المتسـلّطة بعـد الثـورة. ويـرى أونفـراي أن 
مـن األفضـل أن ُتتـرك هـذه الشـعوب تتّبـع مسـارها 
التطـّوري الطبيعـي، وأن تدّخـل الغـرب عسـكرياً فـي 
بلـدان »الربيـع العربـي«، كمـا فـي العـراق وليبيـا، لم 

يجلـب عليهـا إاّل الخـراب والكـوارث17.

17 Michel Onfray, » Les printemps Musulmans «,La 
chronique mensuelle, no101)octobre 2013(. 
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جدل فلسفي حول »الربيع العربي«
حدٌث عاٍر ووعٌد بما لم يقع

جدل فل�ضفي حول »الربيع العربي«
حدٌث عاٍر ووعٌد مبا مل يقع

د. فتحي امل�ضكيني

المعاصريـن  العـرب  زاويـة  مـن  إثـارة  األكثـر  لكـّن 
الظهـور  هـو  الحديثـة،  بالدولـة  عالقتهـم  وطبيعـة 
مقّدسـات  جديـد،  نـوع  مـن  لـ»مقّدسـات«  المفاجـئ 
»غيـر دينيـة« علـى وجـه التحديـد مـن قبيـل: حرمـة 
القانـون، هيبـة الدولـة، قداسـة الوطن، سـيادة الشـعب، 
الحيـاة العموميـة، الحيـاة الخاصـة، حريـة المواطـن، 
حقـوق اإلنسـان...الخ. مـا وقع في الحقيقـة هو تنصيب 
حقـل قداسـة جديـد ال يختلـف فـي ماهيتـه عـن عقليـة 
الوسـطى  القـرون  بنـت عليهـا  التـي  الدينيـة  التقديـس 
النطـاق  واسـع  فهـم  خـالف  وعلـى  الدولـة.  شـكل 
لمصطلـح الدولـة العلمانيـة، فإن »العلمانيـة«، كما بّين 
ذلـك بشـكل رشـيق الفيلسـوف الكنـدي تشـارلز تايلور، 
فـي كتابـه العصـر العلمانـي، )L’Âge séculier( ُتقال 
علـى معـان عـّدة: معنـى فـراغ السـاحة العموميـة مـن 
الديـن، ثـّم معنـى الفصـل بيـن الديـن والدولـة، وأخيـرا 
معنـى مسـتحدث، أال وهـو معنـى أن نقـول إّننـا نعيـش 
فـي عصـر علمانـي، وبالتخصيص من حيث »شـروط 
اإليمـان« الجديدة التي فرضتهـا نماذج العيش الحديثة. 
مـا وقـع فـي أفـق العـرب منـذ أقـّل مـن قـرن، أي منـذ 
ظهـور »الدولـة الحديثة« على أراضيهـم، هو الدخول 
فـي »عصـر علماني« مـن دون أّي نوع من التحضير 

األخالقـي أو الوجـودي لذواتهـم الجديـدة. 
وعلـى الرغـم مـن صخـب »الثورييـن العـرب«، ومن 
منـذ  الثقافـي  أفقهـم  فـي  »الثـورة«  نظريـات  تتالـي 
خمسـينيات القـرن الماضـي، فـإّن أكبـر إسـاءة فلسـفية 
حصلـت تجـاه عقولنـا هـي الخلـط المزمن بيـن حروب 
التحريـر »الوطنـي« للشـعوب وفكـرة الثـورة الحديثـة 
فـي أفـق األفـراد/ المواطنيـن. مـا عاشـته أوروبـا فـي 
ثوراتهـا اإلنجليزيـة واألميركية والفرنسـية...إلخ، كان 
شـيئاً مختلفـاً تماماً عـن كّل مؤلّفات العرب المعاصرين 
للدولـة  اإليديولوجـي  البنـاء  تـّم  حيـث  الثـورة،  عـن 
ويمكـن  األساسـي.  شـكلها  أو  الثـورة  أداة  باعتبارهـا 
كانـت حقبـة  أّن كّل حقبـة دول االسـتقالل  أن نزعـم 
ثوريـة بـال ثـورة. ونعنـي بذلـك أّنها كانت حقبـة الدولة 
الهووّية، تلك التي اسـتولت على حدث »االسـتقالل«، 
ذلـك الوعـد مـا بعـد الكولونيالـي بحريـة الشـعوب غير 
الغربيـة، وحّولتـه إلـى جهـاز هوّيـة مـن نـوع محـّدد 
أّول سـرقة  أو »األّمـة«.  »القوميـة«  الهويـة  تمامـاً: 
فلسـفية وقعـت فـي أفـق الفكـر العربـي المعاصـر هـي 
إلـى  وتحويلهـا  االسـتقالل،  جيـل  مـن  الدولـة  سـرقة 
كان  قريـب  عهـد  وإلـى  للهوّيـة.  إيديولوجـي  معمـل 
الخلـط الرسـمي بيـن الهوّيـة والدولـة، ومـن ثـّم بيـن 

منـذ أن فصـل تومـاس هوبـز بيـن مفهوَمـْي »الجمهـور« و«الشـعب«، صـار الفاصـل بيـن القـرون الوسـطى 
والدولـة الحديثـة واضحـاً: إّنـه الفاصـل المعيـاري بيـن المّلـة والمجتمـع المدنـي. لكـّن »المعيـاري« فـي ثقافـٍة 
مـا ليـس واضحـاً إلـى هـذا الحـّد، فكثيـراً مـا يؤَخـذ باعتبـاره مجـّرد »قيمـة« هووّية مـن خلق شـعب دون آخر. 
وحيـن أخـذت »الثـورات« الحديثـة فـي الحـدوث بشـكل »مـا بعـد قروسـطي«، ظهـر التبـاس مـن نـوع غيـر 
مسـبوق فـي الوعـي التاريخـي بالدولـة: هل هي جهـاز »قانون طبيعي« يمكن أن نؤّسسـه »معيارّياً«، أي بناًء 
علـى »سـيادة« محضـة، عقليـة، ال تنقسـم وغيـر قابلـة لالسـتالب، ألّنهـا صادرة مـن »إرادة شـعب« بعينه، أم 
أّنهـا ال تعـدو أن تكـون »وسـيلة« للسـلطة علـى جمهـور أو جمـوع مـن األجسـام الطّيعـة، كمـا وصفها ميشـال 
فوكـو فـي كتابـه »المراقبـة والمعاقبـة« )Surveiller et punir(، وبالتالـي هـي في سـّرها ال يمكن أن تنفصل 

عـن “القيمـة” الهووّيـة التـي يّكنهـا شـعب ما لَمـن يحكمه؟ 
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الدولـة والثـورة، لياقـة وطنيـة ال منـاص منهـا. 
حركـة  شـكل  فـي  أّوالً  اإلسـالميون،  أتـى  وحيـن 
»إخوانيـة«، سـّرية ومضـاّدة للدولة الحديثـة، ثّم راهناً 
فـي شـكل شـركاء »انتخابّييـن« فـي إدارة مرحلـة »ما 
بعـد الثـورة« الراهنـة، هـم لـم يضيفـوا إلـى المشـهد 
األخالقـي ألنفسـنا المعاصـرة أّي مفهـوم فلسـفي ُيذكر. 
لقـد اصطدمـوا أّوالً مـع نـوع »جديـد« مـن المقّدسـات 
غير الدينية للمواطن الحديث: حقوقه 
المدنّيـة وحياتـه الخاصـة وفردانّيتـه 
الجماليـة  وقيمـه  الفكـري  واسـتقالله 
وأعـادوا  ضميره...إلـخ،  وحرّيـة 
»االسـتقالل  فكـرة  علـى  االسـتيالء 
الخلـط  خّطـة  بواسـطة  الوطنـي« 
الرسـمية نفسـها بين الدولـة والهوية، 
مـع تغييـر مضمونهـا االنفعالـي: من 
الدينيـة.  األّمـة  إلـى  القوميـة  األّمـة 
وأخيـراً، امتصـاص فكـرة »الثورة« 
واختصارهـا فـي جهـاز »الدولـة«، 
الوجوديـة  السـلطة  حقـل  باعتبـاره 

للشـعب/ األّمـة الدينيـة. 
هـل تغّيـر معنـى »الشـعب«؟ وكيف 
عـاش العـرب ذلك التمييـز الذي أقّره 
هوبـز وفالسـفة الدولـة الحديثـة بيـن 
»الشـعب«1 )مـادة القانـون الحديث( 
الالهـوت  )مـادة  و»الجمهـور«2 

السياسـي(؟ 
يجـب التسـاؤل عـن »الـذات« التـي »ثـارت« وكانـت 
وراء هـذه »األحـداث« التـي ُسـّميت مـن »خـارج« 
منطقها الخاص »ثورات الربيع العربي«: من المعلوم 
أّن عبـارة »الربيـع العربـي« قـد ُنسـجت علـى منـوال 
»ربيـع الشـعوب« أو»ربيـع الثـورات« التـي عرفتهـا 
أوروبـا فـي سـنة 1848، ومن المعلـوم أيضاً أّنها كانت 
ثورات »مقموعة«، وإن كانت قد أّدت في بعض منها 
علـى األقـّل إلـى توحيـد ألمانيـا مثـالً سـنة 1871. نحن 
نتحـّدث فـي حقيقـة األمـر عـن »ثـورات« مقموعـة أو 
فاشـلة. وعلينـا أن نسـأل: ألّي سـبب تـّم اختيـار نموذج 
الثـورات الفاشـلة أو المقموعـة لتوصيـف ما حصل في 
أفـق العـرب فـي العشـرية األولـى مـن القـرن الحـادي 
والعشـرين؟ أليـس فـي هـذه التسـمية نوعـاً مـن اليـأس 
1 peuple

2  multitude

المفهومـي مـن هـذه الشـعوب التـي لـم تثبـت جدارتهـا 
فـي إنجـاز مـا وعـدت بـه حـركات التحريـر الوطنـي: 
أي إنجـاز دولـة التقـّدم والديمقراطيـة؟ ثـّم فيـَم يكمـن 
وجـه الشـبه بيـن شـعوب أوروبـا الثائـرة سـنة 1848 
مـن دون تحقيـق أّي ثـورة ناجحـة )في إيطاليا وفرنسـا 
وألمانيـا والنمسـا والمجـر ورومانيا وبولونيـا...( وبين 
ليبيـا،  مصـر،  )تونـس،  العربـي«  »الربيـع  شـعوب 
اليمـن، سـوريا...(، التـي ال زالـت مصـّرة علـى أّن ما 
قامـت بـه هـو »ثـورة« حقيقية وليس »ربيـع ثورات« 

فاشل؟ 
ربيـع  أو  الشـعوب«  »ربيـع  بيـن  مثيـر  فـرق  ثّمـة 
»ثـورات  وبيـن   1848 سـنة  األوروبـي  الثـورات« 
الربيـع العربـي« سـنة 2011، مـن شـأنه أن يجعل هذه 
االسـتعارة أو التسـمية مـن »خـارج«، أو بشـكل »مـا 
بعـد تاريخـي« مهزلـة فلسـفية: إّن مـا وقـع فـي أوروبا 
فـي العـام 1848 هـو جـزء ال يتجـّزأ من تاريـخ مفهوم 
الدولـة - األمـة، دولـة الهوّية الوطنية، حيث إّن مطالب 
»ربيـع الشـعوب« إّنمـا كانت تدور فـي جوهرها حول 
هـذه العناصـر: مبـدأ السـيادة القوميـة، وإرادة الوحـدة 
الوطنيـة، واالسـتقالل الوطنـي، وخلـق دولـة قوميـة، 
وتقريـر المصيـر. وإذا كانـت ال تخلـو مـن اسـتحقاقات 
ليبراليـة، مـن قبيل المسـاواة بين المواطنيـن والحّق في 
االقتـراع الحـّر والكوني...إلـخ، فإّن الجهـاز المعياري 
هووّيـاً  جهـازاً  كان  إّنمـا  االسـتحقاقات  هـذه  لتبريـر 
بامتيـاز: إّنـه يّتخـذ مـن »ماهيـة« شـعب بعينـه )ألمانيا 
الكبـرى، إيطاليـا الموّحدة،...إلـخ( أصالً »رومانسـياً« 
للدولـة، وذلـك بنـاًء علـى خلط نسـقي بيـن »الموطن« 
)Heimat, patrie( وبيـن »الوطـن« )nation(، بيـن 

»المواطنـة« وبيـن »الوعـي القومي«،...إلـخ.
أّمـا »ثـورات الربيـع العربـي«، فهـي مـن جنـس آخـر 
تمامـاً. إّنهـا فـي األسـاس ثـورات مـا بعد الدولـة/ األّمة 
يورغـن  الكبيـر  األلمانـي  الفيلسـوف  وكان  بامتيـاز. 
هابرمـاس3 قـد أّرخ بشـكل مبّكـر لحـدث فلسـفي حاسـم 
فـي تاريـخ مفهـوم الدولـة الحديثـة: »إّن سـيادة الدولة/ 
األمـة قـد تزعزعـت على نطاق واسـع، بسـبب حدوث 
العولمـة«. ووصـل إلـى أّن »الوحـدة األوروبيـة« لـم 
تنجـح فـي خلـق »مواطنـة« موّحـدة، وإّنما في إرسـاء 

3 J. Habermas, Die postnationale Konstellation. 
Politische Essays ) Frankfurt am Main 1998(. 

وقد ُترجم إلى الفرنسية تحت هذا العنوان الالفت:
Après l’Etat-nation. Une nouvelle constellation 
politique)Paris: Fayard, 2000(.
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فقـط«.  الحكوميـة  بيـن  مـا  األسـواق  مـن  »تشـكيلة 
ورأى أّن الحـّل ال يمكـن أن يكـون فـي فـرض »دولـة 
اإلنسـان  وحقـوق  الدولـي  القانـون  تفـرض  عالميـة« 
والديمقراطية...إلـخ، بـل فـي تطويـر »مجتمـع مدنـي 
عالمـي« هدفـه البعيـد هـو إرسـاء »ديمقراطية كسـمو 
- سياسـية« فقـط، أي قائمـة علـى نـوع مـن »المواطنة 

العالميـة«. 
العربـي«  الربيـع  أُطلـق عليـه اسـم »ثـورات  إّن مـا 
هـي أحـداث وقعـت وتقـع »مـا بعـد الدولـة/ األمـة«، 
وليـس فـي أوروبـا القرن التاسـع عشـر، حيـث ال تزال 
»الشـعوب« تثور باسـم المشـاعر القومية. وهذا وضع 
فلسـفي بكر، وليس فسـحة إيديولوجيـة للتعبئة الهووّية. 
وهـو وضـع بكـر فـي معنـى مفهومـي أيضـاَ. وثّمـة 
شـكوى فلسـفية متواتـرة من عـدم توّفـر أدوات التحليل 
المناسـبة، أو مـن الراهنيـة المزعجة التـي تمنع التفكير 
الفلسـفي مـن االشـتغال البعيـد المدى. وهذا فـي الحقيقة 
ليـس خّصيصـًة فلسـفية فـي معنـى »الربيـع العربي«، 
بـل فـي كّل أحـداث هاتيـن العشـريَّتين األّولييـن مـن 

القـرن الحـادي والعشـرين. قـرن »المـا بعـد«. 
الفالسـفة  عديـد  أّن  لالسـتغراب  المثيـر  مـن  وإّنـه 
الغربّييـن المعاصريـن، مـن قبيـل الفيلسـوف الفرنسـي 
السـلوفيني  والفيلسـوف   Alain Badiou باديـو  آالن 
سـالفوي جيجيك Slavoj Zizek والفيلسـوف اإليطالي 
أنطونيـو نيغـري Antonio Negri، لـم يفهموا ما حدث 
لنـا، ووقفـت تعليقاتهـم علـى »ثورات الربيـع العربي« 
عنـد محـاكاة متـرّددة وملتبسـة للنمـاذج األوروبيـة عن 

»الثـورة«. 
يقـول، مثـالً، آالن باديـو: »إّن االنتفاضـات فـي العالـم 
مـن  ومضمونـاً،  شـكالً  جـّداً،  قريبـة  هـي  العربـي 
االنتفاضـات التـي حصلت في العالـم األوروبي حوالى 
العـام 1848. وفـي كلتـا الحالتين، يتعلّق األمر بإسـقاط 
بثمـن  صيانتهـا  أو  إرسـاؤها  تـّم  اسـتبدادية  صـروح 
باهـٍظ مـن طرف الحلـف المقّدس للقـوى الكبرى. وفي 
الملكيـة  )الـدول  المقـّدس  الحلـف  الحالتيـن، كان هـذا 
فـي 1848 و»الديمقراطيـات« فـي 2011( يتخـذ هدفـاً 
لـه أن يفـرض بشـكل كونـي السـلطة غيـر المحـدودة 
هـذا  كان  الحالتيـن،  وفـي  الماليـة.  لألوليغارشـيات 
الهـدف هـو ضبط حالة اسـتقرار مانعة للثورات بشـكل 

نهائـي، تكـون بالفعـل نحـواً مـن »نهايـة التاريـخ«.
مـاذا يفيدنـا هـذا القـول الفلسـفي فـي فهـم ما وقـع تحت 

اسـم »ثـورات الربيـع العربي«؟

»االنتفاضـات«  مصطلـح  علـى  نرّكـز  أن  علينـا 
)soulèvements(: فهـو يعنـي حركـة تمـّرد واسـعة 
ضـّد معتـٍد أو ظالـم أو مضطهد. وفـي موضع آخر من 
كتابـه »يقظـة التاريـخ«4، يسـّمي آالن باديـو مـا وقـع 
باسـم »الفتنة« أو »القالقـل« )émeutes(، أي حركة 
هيجـان واسـعة، عفوية وغير منّظمـة، تقف عند مجّرد 
والصراخـات  األصـوات  فيـه  تختلـط  ضخـم  تجّمـع 
والهتافـات واالصطدامـات. وفـي تقديـر باديـو أّن مـا 

تنطـوي  »اضطرابـات«  هـو  وقـع 
بعـُد  تصبـح  لـم  »وعـود«  علـى 
»ثـورة«. وبالطبـع ال يقصـد بذلـك 
سـوى القالـب المفهومي الذي ترّسـخ 
عـن فكـرة الثـورة منـذ كانـط. وعلى 
الرغـم مـن أّن باديـو يصوغ السـؤال 
»هـل  قائـالً:  المناسـبة،  بالطريقـة 
سياسـي  لحـدث  معاصـرون  نحـن 
مـكان  فـي  وقـع  كونـي  مـدى  ذي 
العربـي؟«،  العالـم  مخصـوص هـو 
فـإّن إجابتـه جـاءت مخّيبـة لآلمـال.
بقي أّن علينا اإلقرار بأّن هدف باديو 
التهّجـم  الثـورات أو  ليـس نقـد هـذه 
األخالقـي عليهـا. ومـن الممكـن جّداً 
أن نقـرأ كالمـه عـن »االنتفاضات« 
وليـس عـن »الثـورات«، باعتبـاره 
وغيـر  جديـد  لنـوع  فلسـفّياً  تأصيـالً 

مسـبوق مـن »األحـداث السياسـية« فـي زمـن العولمة 
أو مـا بعـد الدولة/األمـة. هـذا النوع من قلـب الحكم هو 
»انتفاضـة« أو »هيجـان«، وليـس »ثـورة«، بمعنـى 
أّنـه ال  أال وهـو  وبسـيط،  منهجـي  وتاريخـي  نظـري 
يتطابـق مـع فكـرة الثـورة األوروبيـة، ال أكثـر. لكـّن 
عـدم المطابقـة يمكـن أن يكـون أهـّم مـا ينطـوي عليـه 
هـذا الـذي »حـدث« خـارج فكـرة الثـورة الحديثة، من 

طرافـٍة وخطـورة فلسـفية. 
التحريـر.  ميـدان  مثـالً،  »مـكان،  باديـو:  يقـول 
المجموعـات المعارضـة )شـباب بـال شـهادات وطلبة، 
عّمـال ومثّقفـون، دينّيـون والئكـّيــون( يتوّحـدون مـن 
ولكـن  السـلطة.  قلـب  الهـدف:  سـوّية.  النضـال  أجـل 
الهيجـان ال ينتظـر أن »نعطيـه«  مـن دون برنامـج: 
مـا )الخبـز، الحقـوق(، بـل هـو يفتـح إمكانـات  شـيئاً 

4 Alain Badiou, Le réveil de l’Histoire)Paris: Editions 
lignes, 2001(.
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غيـر مسـبوقة. وفـي كبريائـه، يعتقـد الغـرب أّنـه يلّبـي 
»مطلـب« الديمقراطيـة. لكـّن الهيجـان ال يطالِـب، بـل 
ـس. هـو يختـرع واقعـه الخـاص. هـو خـالّق«. يؤسِّ

والـدرس الفلسـفي هنـا هـو أّنـه بـدالً من هجـاء مواقف 
الفالسـفة الغربييـن مـن ثـورات العـرب، علـى العـرب 
أن يتفلسـفوا مـن الجهـة التـي تركهـا الغرب لهـم، نعني 
مـن جهة عجزه عن مسـاعدتهم فلسـفياً. ومـن المهّم أن 
نقـّر بـأّن َمـن ال يسـاعدنا فـي معنـى 
أّنـه يكتفـي بالتنبيـه على عـدم مطابقة 
مـا يقـع لنا مع فكـرة الثـورة الحديثة، 
هو أكثر نبالً فلسـفياً من أّي مسـاعدة 
أداتيـة فاقـدة األهليـة، أو أخالقيـة أو 
العتـاب  لنـا أّن هـذا  جماليـة. ويبـدو 
إلـى  بـه  نتوّجـه  أن  يمكـن  الفلسـفي 
قبيـل  مـن  ُكـُثــر  فالسـفة  محـاوالت 

نيغـري وجيجيـك وتشومسـكي. 
يقـول نيغـري فـي رسـالة عـن تونس 
بعث بها إلى صديق )طالب سـابق له 
قبـل عشـرين سـنة(: »إّن االنتفاضـة 
قـد خلقـت قـوى جديـدة: كيـف يمكـن 
إّنـه  أ.،  عزيـزي   )...( اسـتعمالها؟ 
وعلـى  مشـترك  هـو  مـا  علـى  فقـط 
تدبيـر المشـترك إّنمـا يرتكز منذ اآلن 
مسـتقبُل جيلِــك ومسـتقبل أبنائك. بال 
شـّك، إّن الكارثـة التـي ورثتموهـا لن تسـقط في ضربة 
واحـدة، فمـا إن تّمحـي غيـوم االنتفاضـة، حتـى تصبـح 
كلّـه.  ذلـك  تقـّرروا حـول  وأن  تفّكـروا  أن  أولوّياتكـم 
سـة )constituant( ال يمكـن  لكـّن جهـاز حكومـة مؤسِّ
تتركـوا مشـروع  بمـا هـو مشـترك. ال  إالّ  يتعلّـق  أن 
المشـترك )هـذا أيضـاً هـو مـن مهاّمـك، أّيهـا الرفيـق 
الدعائـي،  بالترويـج  ُهـم  فإّنمـا  اإلسـالميين.  إلـى  أ.( 

الـ«بروباغنـدا« قامـوا بتطويـر نشـاطاتهم«. 
ال يختلـف نيغـري، فيلسـوف األمبراطوريـة، مـا بعـد 
الماركسـي، فـي توصيفـه لماهيـة الثـورة التـي تجّرأت 
الشـيوعي  زميلـه  عـن  العربيـة،  الشـعوب  عليهـا 
ق بضـرب مـن »االنتفاضـة«  يتعلَـّ األمـر  إّن  باديـو. 
)insurrection( وليـس بالثـورة. ومـع ذلك، فهو ُيـِقــرُّ 
بـأّن »قـوى جديـدة« قـد نجمـت عـن هـذه االنتفاضـة. 
نـرى  أن  علينـا  »اسـتعمالها«؟  كيـف  هـو:  والسـؤال 
إلـى مـا فـي مصطلـح »االسـتعمال« مـن طابـع أداتـي 
وخارجـي. يفتـرض نيغـري أّن »المناضـل« هنـا هـو 

الـذي يعـرف »كيـف يسـتعمل« القـوى الجديـدة التـي 
أفرزتهـا هـذه »االنتفاضـة«. وهـذا يعنـي أمريـن على 
األقـل: مـن جهـة أولـى، أّنهـا حـدث ال يملـك تأويله في 
ذاتـه أو مـن داخلـه؛ ومـن جهـة أخـرى، أّنهـا أنتجـت 
الفهـم  يتمّثـل  وهكـذا  »مشـروع«.  بـال  جديـدة  قـوى 
الفلسـفي للثـورة التونسـية هنـا، الـذي يقترحـه نغـري 
علـى »الرفيـق«/ الصديـق غيـر الغربي، في مسـاعدة 
مفهوميـة صريحـة، هي فلسـفة السـلطة التأسيسـية التي 

تقـوم علـى »مشـروع المشـترك«. 
ومـن المفيـد أن نعـرف هنـا أّن نيغـري يمّيز بيـن ثنائية 
»العمومـي / الخـاص« )public / privé(، الليبراليـة، 
 commun /( المفـرد«   / »المشـترك  ثنائيـة  وبيـن 
المناسـبة،  النظريـة  الصيغـة  هـي  التـي   ،)singulier
بحسـب رأيـه، للتفكيـر فـي العيـش معـاً تحـت ضغـط 
المعولمـة. كل مناضـل هـو »مفـرد«  األمبراطوريـة 
عليـه أن يناضـل مـن أجـل إرسـاء »مشـترك« حـّر 
و»تأسيسـي«، وذلـك فـي مقابـل الفـرد الليبرالـي الذي 
ال يؤمـن بمـا هـو عمومي إاّل بقدر مـا يؤّمن له ويحمي 

لـه حقوقـه وحياتـه الخاصـة. 
ليسـت  الفلسـفية  نيغـري  فـإّن نصيحـة  المعنـى،  بهـذا 
بعـد  مـا  اليسـاري«  »المناضـل  إلـى  إاّل  موّجهـة 
وليـس  العولمـة،  أّن  يعتبـر  والـذي  الماركسـي، 
الدولـة/ األمـة، هـي اإلطـار الجديـد للنضـال. وتتمّثـل 
الجديـدة  القـوى  »اسـتعمال«  فـي  النصيحـة  هـذه 
أجـل  مـن  تونـس  فـي  »االنتفاضـة«  أفرزتهـا  التـي 
وفجـأة  والمعولـم.  العالمـي  المشـترك«  »مشـروع 
تبـدو ثـورات »الربيـع العربـي« حدثـاً جانبّيـاً ومحلّياً، 
أداتّيـاً  يسـتعملوه  أن  العولمـة  ضـّد  المناضليـن  علـى 
لمصلحـة قضيـة أكبـر، وهـي فـي آخر المطـاف قضية 

»الغـرب«. 
وال يبـدو أّن جيجيـك يختلـف عـن نيغـري إالّ في نبرته 
الخطابيـة ومفرداتـه، فهـو يقول: »مـا يحدث في مصر 
هـو الدليـل األقصـى علـى أّن الفكـرة الكلبّيـة5 القاضيـة 
بـأّن الشـعوب المسـلمة تفّضـل الدكتاتوريـة واألصولية 
الدينيـة علـى الديمقراطيـة هي خاطئـة تماماً. وما حدث 
فـي تونـس، وما يحـدث في مصر اآلن، هـو على وجه 
التحديـد، الثـورة الكونيـة مـن أجـل الكرامـة وحقـوق 
الكونيـة  النزعـة  إّنهـا  االقتصاديـة.  اإلنسـان والعدالـة 

وقد سـلكت طريقهـا !..«.

5   الكلبّيــة cinisme مذهــب فلســفي يــرى أن ســلوك اإلنســان ال ُتمليــه المبــادئ 
أو األفــكار، بــل تحكمــه المصالــح، بحيــث أن معنــى الكلبّيــة ُيقــارب االنتهازيــة.  

من المثير لالستغراب 
أن رهطاً من 

الفالسفة الغربيين 
من قبيل آالن باديو، 

سالفوي جيجيك 
وانطونيو نغري لم 
يفهموا ما حدث لنا 
ووقفت تعليقاتهم 

على ثورات »الربيع 
العربي« عند محاكاة 

مترّددة وملتبسة 
للنماذج األوروبية 

عن الثورة
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قـد ينـّم هـذا القول عن اهتمام فالسـفة الغرب بما يحدث 
فـي أفـق شـعوبنا. وهـذا ربمـا كان مكسـباً فلسـفياً بحـّد 
ذاتـه. ومـع ذلـك، فهـذا النـوع مـن األقـوال ال يعـدو أن 
يكـون تعليقـاً معولمـاً عّما يحدث خـارج »العالم«، كما 
سـّطرته الفلسـفة الغربيـة تحـت الفتة عصـر التنوير أو 
حـدث األنـوار. والمفهـوم المركـزي في هـذه التنويرية 
مـن  ولكـن  »الكونيـة«.  النزعـة  هـو  الشـعوب  لبقيـة 
قـال إّن الكونـي، كمـا قّدمتـه فلسـفة األنـوار، هـو نـوع 
»الكلّـي« الوحيـد المناسـب لجميع الشـعوب، والسـّيما 
فـي لحظـات »الثـورة« علـى نمـط االسـتبداد الخـاص 
بهـا؟ مـا يريـد جيجيـك قولـه هـو أّن »ثـورات الربيـع 
العربـي« هـي، مـن الناحية الفلسـفية، ال يمكـن التفكير 
فيهـا، أو ال يمكـن فهمهـا، إالّ مـن داخـل معجم الفلسـفة 
السياسـية الغربية، منذ كانط: »الثورة الكونية من أجل 
الكرامـة وحقـوق اإلنسـان والعدالـة االقتصاديـة«. هذا 
التأويـل »الكونـوي« )universaliste أو »الجامـع«( 
ليـس بريئـاً فـي شـيء، بـل هـو جـزء ال يتجـّزأ مـن 
تصـّور العالقة الغربية مع الشـعوب »غيـر الغربية«، 
وبالتالـي مـع مـا »يحـدث« فـي أفقها. ال يجـد جيجيك، 
وهـو مفّكـر ذو شـطحات تخريبّية وتفكيكّيـة رائعة، أّي 
حـرج ُيذَكـر فـي أن يعتنـق النزعـة الكونيـة، وينقلـب 
فجـأة مـن مناضـل ماركسـي مـا بعـد حديـث إلـى مفّكر 
أنواري وأوروبي حداثوي تقليدي. وعلينا أن نتسـاءل: 
لمـاذا يفتـرض جيجيـك أّن »ثـورات الربيـع العربـي« 
يجـب أن تأخـذ »طريقها نحـو النزعة الكونيـة«؟ لماذا 
كمـا  الكونـي،  الُبعـد  أّن  وبصمـت،  ضمنـاً  يفتـرض 
ضبطـه الغـرب، هو األفق األخالقـي الوحيد ألّي ثورة 

سياسـية يقـوم بهـا شـعب غيـر غربي؟ 
بقـي أّن علينـا أن ُنقـّر بـأّن قصـد جيجيـك ليـس عدائّيـاً 
فـي شـيء، بـل هـو فقـط ال يملـك أّي عـّدة مفهوميـة 
أخـرى لتقييـم مـا وقـع خـارج الغـرب. وعلـى الرغـم 
مـن كّل شـيء، فـإن ثّمـة مكسـباً أخالقيـاً مهّمـاً تنطوي 
عليـه كتابـات جيجيـك حول الثـورات العربية، أال وهو 
جرأتـه علـى فضـح »ِنفـاق« الغـرب فـي تعاملـه مـع 
هـي  العولمـة  بـأّن  وعيـه  وبخاصـة  الثـورات6،  هـذه 
المسـؤولة عـن المـآل األصولي للدول اإلسـالمية؛ فهو 
يقـول: »قبـل ثالثيـن عامـاً، كانـت أفغانسـتان إحـدى 
أكثـر الـدول علمنة فـي العالم اإلسـالمي. وبدخولها في 

السياسـة المعوَلمـة فقـط صـارت دولـًة أصوليـة«. 

6 Zizek, Slavoi, » L’hypocrisie de l’Occident quand les 
peuples arabes se soulèvent «, Libération) 03/02/2011(.

ومـن الغريـب أّن نعوم شومسـكي ال يختلـف كثيراً عن 
زمالئـه الغربييـن، وإن كان أشـّدهم صراحـة »نقدية« 
إزاء مواقـف الغـرب مـن ثـورات »الربيـع العربـي«. 
فهـو مـا فتـئ ينّبـه إلـى أّن عواصـم الغـرب ال يهّمهـا 
مـن تلـك الثـورات إالّ أن »تسـتوعبها« وتحّولهـا مـن 
»ثـورات شـعوب« إلـى »مجـّرد ثـورات بالطـات« 
وضعيـة  إرسـاء  »إعـادة  علـى  العمـل  وخصوصـاً 
مطابقة تقريباً للوضعية السـابقة«، والسـّيما أّن الغرب 
مرعـوب مـن إمكانيـة ظهـور ديمقراطيـات عربيـة ال 
تديـن لـه بشـيء فـي شـرعية سـلطتها أو فـي اسـتقاللها 
االقتصـادي، وأّن اإلسـالم الراديكالـي ال ُيقلِـق الغـرب 
وديمقراطيـة  علمانيـة  دول  ظهـور  يقلقـه  مـا  بقـدر 
مسـتقلّة. يقـول تشومسـكي: »إّن التهديـد الحقيقـي هـو 
االسـتقالل، وإّن الواليـات المتحـدة وحلفاءهـا سـاندوا 
اإلسـالميين الراديكالييـن بشـكل منتظـم، وفـي بعـض 
األحيـان مـن أجـل إزالـة خطـر نزعـة قوميـة الئكية«. 
مقـاالت  مـن  بـه  االحتفـاظ  يجـب  مـا  أهـّم  أّن  بيـد 
تشومسـكي عـن ثـورات »الربيـع العربـي« هـو وعيه 
الصريـح بـأّن مـا وقـع هـو »غيـر قابـل للمقارنـة مـع 

أّن  والسـّيما  آخـر«،  شـيء  أّي 
العنـوان األكبـر لهذه الثـورات، الذي 
تحقيـق  هـو  فعـالً،  الغـرب  ُيخيـف 
»االسـتقالل« بجميع معانيه. وتكمن 
المسـاعدة الفلسـفية هنـا فـي أمريـن: 
مـن جهـة، »أصالـة« ال جـدال فيهـا 
فـي هـذه الثـورات؛ ومـن جهـة، أّن 
العنـوان األخالقـي األكبـر فيهـا هـو 

»االسـتقالل«. 
 بيـد أّن هـذا التعليـق ال يرتقـي إلـى 
وقـع،  لمـا  النظـري  التأسـيس  رتبـة 
الفلسـفي  التأويـل  رتبـة  إلـى  وال 
الـذي يمكـن أن يسـاعدنا مـن الداخل 

علـى التفكيـر فـي مسـتقبلنا. مكاسـب نقديـة وأخالقيـة 
تبقـى أداتيـة وغيـر مسـتعّدة للتعـرف إلى«هويـة« تلك 
األصالـة المشـار إليهـا، وال هـي قـادرة علـى فهم داللة 
ذلـك »االسـتقالل« غيـر الغربـي وعن الغـرب في آن. 
علينـا أن نذّكـر بـأّن فالسـفة الغـرب قد التقوا باإلسـالم 
فـي سـياقات شـّتى، مـن كانـط إلـى نيتشـه، ومـن هيغل 
إلـى فوكـو ودريـدا، ومـن فيبيـر إلـى هابرمـاس. وهـم 
يملكـون تراثـاً تأويليـاً وتاريخيـاً ضخمـاً حولـه. لكّنهـم 
سـارع  العربـي«،  الربيـع  »ثـورات  وقعـت  حينمـا 

هل تغّير معنى 
الشعب؟ وكيف 

عاش العرب ذلك 
التمييز الذي أقّره 
»هوبز« وفالسفة 
الدولة الحديثة بين 
»الشعب«.. مادة 
القانون الحديث 

و»الجمهور« مادة 
الالهوت السياسي؟

جدل فلسفي حول »الربيع العربي«
حدٌث عاٍر ووعٌد بما لم يقع
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بشـكل  تسـميتها  إلـى  عندهـم  والمثّقفـون  المتفلسـفة 
»أوروبـي«، ولـم يكلّفـوا أنفسـهم أّي جهـد لإلنصـات 
إلـى النبـرة »العربيـة« أو »اإلسـالمية« للحـدث. ال 
وتأويلـي  اسـتراتيجي  دور  لـه  االسـم  أّن  فـي  جـدال 
حاسـم. وصـار مـن الممكـن أن نزعـم أّن هـذه التسـمية 
جسـيماً  تأويليـاً  ضـرراً  ألحقـت  قـد 
بالثـورات العربيـة الراهنة. بل صار 
دون  يحـول  إيبسـتيمولوجيا  عائقـاً 

فهمهـا. وعلينـا أن نسـأل: لمـاذا؟ 
حيـن سـقط جـدار برليـن فـي نوفمبر 
»جـدار   ،1989 الثانـي(  )تشـرين 
الفضيحة« مـن جهة »العالم الحر«، 
و«جـدار الحمايـة من الفاشـية«، من 
الجهـة األخـرى، انطلقـت كّل أنـواع 
نـزع االعتـراف من عقالهـا، أو هكذا 
فوكويامـا،  فرنسـيس  وكان  يبـدو. 
قـد  الجديـدة،  الليبراليـة  الباحـث فـي 
اقتنـص تلـك اللحظـة التأّمليـة الفارقة 
أّوالً فـي مقـال طريـف أخـذ عنوانـاً 
التاريـخ؟«،  »نهايـة  هـو  رؤيوّيـاً 
 The National مجلـة  فـي  ظهـر 
القوميـة«(  )»المصلحـة   Interest
كتـاب  فـي  ثـّم   ،19897 فـي صيـف 
تحـت   1992 منـذ  صيتـه  ذاع 
واإلنسـان  التاريـخ  عنـوان »نهايـة 
فـي  تجميعهـا  محـاوالً  األخيـر«8، 
اسـتنتاج كبير يشـبه السـرقة الميتافيزيقية: »إّن صراع 
قـد حصـل  وإّن اإلجمـاع  انتهـى،  قـد  اإليديولوجيـات 
نهايـة  هـي  باعتبارهـا  الليبراليـة  الديمقراطيـة  حـول 
التاريـخ. ومـا علـى باقـي الشـعوب سـوى التخلّـي عـن 
ثقافاتهـا غيـر القـادرة علـى تأميـن مسـارات االعتراف 
الالزمـة ألفرادهـا، وااللتحـاق بركب العالـم الحّر الذي 

أخـذ طريقـه نحـو مسـتقبل اإلنسـانية«. 
ال شـّك أّن فوكويامـا قـد غّيـر رأيـه فيمـا بعـد9. ألّن 
»مـا بعـد« فتـرة المحافظيـن الجـدد لم تكـن ديمقراطية 

7  F. Fukuyama,  ‘’The End of History ?’’, in: The National 
Interest) Summer 1989(.

8  F. Fukuyama, The End of History and the Last Man) 
Free Press, 1992(.

9  F. Fuluyama, ‘’Why shouldn’t change my mind ?’’, Los 
Angeles Times) April 9, 2006(.

نفسـها  أميـركا«11  »سـقوط  فكـرة  وألّن  جـّدا10ً، 
أصبحـت واردة، وألّنـه لـم يعـد يمكـن تجّنـب السـؤال 
كانـت  إذا  وعّمـا  الغربـي،  التاريـخ«  »مسـتقبل  عـن 
الديمقراطيـة الليبراليـة قـادرة علـى النجاة هـي بدورها 

الخاصة12...إلـخ.  أزمتهـا  مـن 
لكـّن مـا يهّمنـا نحـن في هـذا البحث هـو بلورة السـؤال 
المعاصـر،  العالـم  بنيـة  فـي  حـدث  الـذي  مـا  التالـي: 
الدولـة/  وجـه  فـي  الشـعوب  ثـوراُن  اسـتجّد  بحيـث 
حـروب  فرضيـة  عـن  تمّخضـت  التـي  تلـك  األمـة، 
الكولونيالـي،  بعـد  مـا  االسـتقالل  عـن  أو  التحريـر، 
وفـرض نفسـه كأفـق لتجـارب المعنـى التـي يسـتحّق 
أن يعيشـها أفـراد »مـا بعـد جـدار برليـن«؟ هـل هـو 
فشـل وعـود الشـيوعية؟ أم هـي مـا سـّماه نيتشـه ذات 
مـّرة »غريـزة الحريـة«، وهـو مـا يعنـي صراحـة في 
مصطلحـه »إرادة االقتـدار«13 الثاويـة فـي كّل نموذج 
عيـش؟ كيـف انقلبـت نهايـة القـرن العشـرين المبّكـرة 
مـن بشـارة فوكويامـا بحاجـة الشـعوب )غيـر الغربية( 
إلـى خـوض نزاعـات االعتراف بذاتهـا، إلى إعالن بن 
الدن الحـرب الدينيـة علـى الحداثـة الغربية؟ أال يشـّكل 
الديـن هـو بـدوره ضرباً من نزاع االعتـراف، وبالتالي 
أفقـاً مناسـباً للثـورات الراهنـة؟ أم أّن األديـان ال يجـوز 
لهـا مـن ذات نفسـها أن تؤّدي إاّل إلـى نزاعات اعتراف 

بـال ذات؟ 
نحـن نفتـرض أّن مـا وقـع فـي أفـق العـرب منـذ العـام 
2011 هـو ثـورة بالمعنـى األصيـل، وأكثـر مـن ذلـك، 
هـو ثـورة فـي معنـى غيـر مسـبوق. وال نسـتطيع أن 
ننظـر إلـى االرتبـاك الفلسـفي الفاضـح الـذي ترجـرج 
تحـت تعليقـات الفالسـفة الغربييـن، مـن أمثـال باديـو 
ونغـري وجيجيـك، علـى »ثورات الربيـع العربي« إالّ 
علـى أّنـه إمـارة مؤّكـدة علـى الطابـع االسـتثنائي لهـذه 
الثـورات، وعـدم تطابقهـا مـع أّي نمـوذج جاهـز عـن 

فكـرة الثـورة فـي تقليـد الفلسـفة الغربيـة. 
إلـى ضـرورة  هابرمـاس  بإشـارة  فقـط  نحتفـظ  نحـن 

10  F. Fukuyama, ‘’After neo-conservatism’’, The New 
York Times Magazine) February 19, 2006(.

11  F. Fukuyama, ‘’The Fall of America, Inc.’’, Newsweek) 
October 13, 2008(.

12 F. Fukuyama, ‘’The Future of History. Can Liberal 
Democracy Survive the Decline of the Middle Class ?’’, 
in: Foreign Affairs) January L February 2012(.

 13- نيتشـه، فـي جنيالوجيـا األخـالق، ترجمـة فتحي المسـكيني )تونـس: المركز 
الوطنـي للترجمة، 2010( 

الغرب مرعوب 
من إمكانية ظهور 
ديمقراطيات عربية 
ال تدين له بشيء 

في شرعية سلطتها 
أو في استقاللها 

االقتصادي، واإلسالم 
الراديكالي ال يقلق 

الغرب بقدر ما 
يقلقه ظهور دول 

علمانية وديمقراطية 
مستقّلة.. وألجل 

ذلك ساندت 
أميركا اإلسالميين 
الراديكاليين بشكل 
منتظم وهاجسها 
إزالة خطر نزعة 

قومية الئكية
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اإلقـرار بـأّن العولمـة قد وضعـت مفهوم الدولـة/ األمة 
فـي وضـع »مـا بعـد سـيادي« وبالتالي فتحـت الطريق 
للوجـود  قوميـة«  بعـد  مـا  »ترسـيمة  ظهـور  أمـام 
السياسـي للشـعوب، وبأّنـه بهـذا المعنـى الدقيـق يمكـن 
لنـا أن نتـأّول الثـورات العربيـة، باعتبارهـا »ترسـيمة 
مـا بعـد قومية« لشـكل الدولـة، قرأها العـرب الحاليون 
أنفسـهم، باعتبارهـا شـكالً »مـا بعـد ديكتاتـوري« مـن 

 . لحكم ا
فـي  أو  تونـس  فـي  اإلسـالميين  دخـول  أّن  صحيـح 
مصـر فـي مجـرى األحـداث مـا بعـد الهووّيـة قـد خلق 
وضعـاً جديـداً: االسـتيالء االنتخابـي علـى الثـورات ما 
بنـاء مشـترك  إلـى مشـروع  القوميـة، وتحويلهـا  بعـد 
سياسـي مـن نـوع آخـر، لكـْن صحيـٌح أيضـاً أّن الخلـط 
اإلسـالموي المتعّمـد بين »المدنـي« و»العلماني« إّنما 
يسـير فـي الخّطـة عينها: إعـادة صياغة هووّيـة للثورة 
وربطهـا بحركـة »تأصيليـة« سـابقة عليهـا تجـد فـي 
المفهـوم الدينـي »لألمـة« سـندها المعيـاري العميـق. 
وفجـأة دخـل المثقفـون والساسـة فـي نقاشـات ُمريبـة 
ُتسـتثَمر فـي الخلـط المتعّمـد بيـن الحريـة والهوّية، بين 
النضـال والجهـاد، بيـن الدولـة واألمـة. والحـال أّنه آن 
األوان إلعـادة النقـاش الفكـري حـول الثـورات العربية 
إلـى إطارهـا الفلسـفي الصـارم: أّنهـا ثـورات »مـا بعد 
يجـوز  يمكـن وال  ماهّيتهـا، وال  فـي  األمـة«  الدولـة/ 
أبـداً ألّي مفّكـر أو منّظـر أو مـؤّرخ أن يسـرقها مـن 
أصحابهـا باسـم أّي نـوع من الصالحية أو المشـروعية 

أو األصالـة.
يمكـن  وال  حريـة،  بثـورات  فلسـفّيًا  األمـر  يتعلّـق 
تحويلهـا إلـى ثـورات انتمـاء إاّل بمغالطـة. لقـد تـّم فجأة 
إلـى نزاعـات هووّيـة حـول  الحريـة  ثـورات  تحويـل 
حرمـة المقّدسـات أو حـدود الحيـاة الخاصـة أو اإللحـاد 
الشـخصي...إلخ. كان القصـد هـو إفراغهـا مـن ُبعدهـا 
المدنـي »مـا بعـد القومـي« و»مـا بعـد الدكتاتـوري« 
واختزالهـا فـي معادلـة مزّيفـة عـن رسـالة »األّمـة«. 
صحيـح أّن المثقـف الهـووّي للدولـة األمـة )في العصر 
انتهـى،  قـد  للشـعوب(  الهووّيـة  الدكتاتـوري والتعبئـة 
وتحـّول فـي بعض السـاحات إلـى مهّرج سياسـي، لكّن 
تعويضـه بالمثقـف اإلسـالموي لمـا بعـد الدولـة/ األمـة 
كان كارثـة أخالقيـة أفرغـت هـذه الثورات مـن طاقتها 
التحّرريـة، وحّولتهـا إلـى محـاكاة سـّيئة وغير مباشـرة 

لنمـوذج الحكـم الهـووّي الـذي تـّم إسـقاطه.
مـا أّدى إلـى انـدالع الثـورات العربيـة ليـس الهواجـس 

الدينيـة، بل فشـل الحاكم الهووّي )حاكـم الدولة/ األمة( 
فـي التعويـل علـى النمـوذج اإليديولوجـي )الخلـط بيـن 
المواطنـة والهويـة وبيـن الدولـة و»الثـورة القوميـة«( 
الجميـع  وكان  المدنيـة.  الحريـة  معـارك  تأجيـل  فـي 
)مـن يسـارّيين وليبرالّييـن( يراهـن علـى نجـاح هـذه 
الثـورات، وعلـى إمكانية مرور العـرب إلى طور آخر 
مـن تاريخ أنفسـهم. وفجـأة وقع انزالق اسـتراتيجي في 
حصـاد نتائـج الثـورة واسـتحقاقاتها: فقـد تحّولـت مـن 

ثـورة مدنّيـة إلـى ثـورة هووّيـة. وقد 
بسـبب  حـّد خطيـر  إلـى  ذلـك  نجـح 
المحـاكاة السـّيئة بيـن نمـوذج الدولة/ 
األمـة القوميـة الـذي ال يـزال تحـت 
الرمـاد، وبيـن نمـوذج الدولـة الدينية 
وراء  مـن  برأسـه  يطـّل  أخـذ  الـذي 
األحداث. وهـي في جوهرها محاكاة 
نفسـه  »األمـة«  فمفهـوم  هووّيـة: 
يعـود إلى االشـتغال بمضمون أوسـع 
وأكثـر جـرأة علـى التعْولـم. وبكلمـة 
واحـدة: كانـت دعـوى »األمة« أكبر 
مـن أفـق الدولة القوميـة، ولذلك حين 
)اإلخوانيـون  اإلسـالميون  زاحمهـا 
األفـق  ذلـك  علـى  الجهاديـون(  ثـم 

بسـط  علـى  منهـا  أقـدر  أنفسـهم  وجـدوا  »األممـي«، 
صالحية هذا المفهوم، لما يتوّفر عليه الدين اإلسـالمي 
مـن قيـم أو أفكار أو انفعاالت »العالمية«. ومن عالمية 
الديـن تـّم االنتقـال بسالسـة ُمريبة نحـو »التعولم«، أي 
مجـاراة العولمـة واالسـتثمار »الهـووّي« فيهـا بشـكل 
أداتـي محـض، مـن دون أّي اعتنـاق حقيقـي للنزعـة 

»الكونيـة« التـي تنطـوي عليهـا، أو تأّتـت منهـا. 
المعنـى يمكـن الحديـث عـن سـرقة أخالقيـة أو  بهـذا 
الدكتاتوريـة(  بعـد  )مـا  الثـورة  لــ»حـدث«  هووّيـة 
وتحويلهـا بسـرعة معولمـة إلـى »مشـكلة إسـالمية«. 
اإلرهـاب(  )أو  اإلسـالمية«  »المشـكلة  هـذه  أّن  مـع 
إّنمـا تعانـي منهـا كّل الـدول الكبـرى المعاصـرة، وال 
عالقـة لها بالثـورات العربية منذ العـام2011. والنتيجة 
المزعجـة هـي تحّول »الثورات« إلـى »اضطرابات« 
طـور  فـي  شـعوب  تعيشـها  أهليـة،  »حـروب«  أو 
االنتقـال مـن العصـر الدكتاتـوري إلى مرحلـة مدنّية ما 
بعـد دكتاتوريـة. والمثّقـف مـا بعـد الدكتاتـوري، لم يعد 
يجـوز لـه االنخـراط فـي أّي نـزاع هـووّي سـواء أكان 
قوميـاً أم دينيـاً أم إيديولوجياً. وذلك أّن الوضع اآلن هو 

ظهور اإلسالموّيين 
دفع بالتفكير في 
الثورة نحو جهة 
تبدو فيها أحداث 
الحاضر وكأّنها 

أحداث في الماضي، 
وأكبر اعتداء أخالقي 
أو فكري على هذه 

الثورات هو تجريدها 
من قدرتها على 

المستقبل

جدل فلسفي حول »الربيع العربي«
حدٌث عاٍر ووعٌد بما لم يقع
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»فوضـى« حريـات أو »اضطرابـات« و»حـروب« 
اعتـراف مـا بعـد هووّيـة، ال نجـد لهـا أّي سـند فكـري 

قـوّي إالّ علـى صعيـد براغماتـي فقـط. 
ارتـّدت الثـورات إلـى »أحـداث«، وليـس إلـى عملّيات 
لفهمهـا  المسـتعمل  المعجـم  وإّن  ديمقراطيـة.  انتقـال 
هـو فـي الغالـب معجـم »إيديولوجـي« سـابق عليهـا. 
إلـى  عـادت  نفسـها  اإليديولوجـي  العصـر  تصنيفـات 
الخدمـة. والحـال، إّن تلـك الثـورات 
لـم تقـع تحـت اسـم الدولـة / األمـة، 
وال هـي حـروب تحريـر. وال معنـى 
فـي  الدينـي  أو  القومـي  لالسـتقالل 
أفقهـا. ربمـا يـرى البعـض هشاشـتها 
فـي كونهـا ثـورات بـال أبـّوة قوميـة 
الفلسـفي  السـؤال  لكـّن  مناسـبة. 
األجـدر بالطـرح إّنمـا هـو هـذا: إلـى 
الثـورات  هـذه  تسـتطيع  مـدى  أّي 
مـا بعـد الدكتاتوريـة أن تنفتـح علـى 
جديـد؟  نـوع  مـن  مدنـي  مسـتقبل 
وبخاّصـة لشـعوب مثقلـة أّيمـا إثقـال 
األمـد؟  طويلـة  الهوويـة  باألعبـاء 
وربمـا يسـأل أحدنا: هل أسـاءت هذه 
الشـعوب طـرح مسـألة االنتقـال إلـى 
مـا بعـد نطـاق الدولـة / األمـة؟ هـل 
تعّجلـت فـي خـوض معـارك الحريـة 
المدنيـة، والحـال أّنهـا لـم تْشـَف مـن معـارك الهويـة؟ 
بعـد  اإلرهـاب،  عـن  حـوار  سـياق  فـي  دريـدا  يقـول 
اإلسـالم،  ُيدعـى  مـا  مسـاعدة  »يجـب  العـام2001: 
ومـا ُيدعـى »العـرب«، علـى تجـاوز هـذه النزعـات 
الذيـن  أولئـك  مسـاعدة  يجـب  العنيفـة.  الدوغمائيـة 
يكافحـون ببطولـة فـي هـذا االتجـاه نحو الداخـل. يمكن 
أن يعنـي ذلـك السياسـة بالمعنـى الضّيق للعبـارة، بقدر 

مـا يعنـي ذلـك تأويـل القـرآن«14. 
مسـاعدة  فعـالً  يمكـن  هـل  هـو:  المقابـل  والسـؤال 
»ثـورة« مـن خارجهـا؟ مـن أفـق »ثـورات« أخـرى؟ 
اليـوم قـد صرنـا نتكلّـم بأكثـر مـن لغـة  أّننـا  صحيـح 
واحـدٍة حـول أنفسـنا. ولكـن هـل يعنـي ذلـك أّننـا فـي 
حاجـة إلـى »مسـاعدة« فلسـفية مـن الغـرب حتـى نفهم 

الجديـدة؟  أنفسـنا 

 14 جيوفانـا بـورادوري، الفلسـفة فـي زمـن اإلرهـاب. حـوارات مـع يورغـن 
المركـز  )بيـروت:  النبوانـي  خلـدون  وتقديـم  ترجمـة  دريـدا.  وجـاك  هابرمـاس 

.184 2013( ص  السياسـات،  ودراسـة  لألبحـاث  العربـي 

علينـا أن نسـتحضر هنـا قـوالً مقابـالً يعـود إلى مصدر 
إلهـام دريـدا الدائـم، نعنـي مارتـن هيدغـر الـذي قـال 
فـي مقابلـة ُنشـرت بعـد موتـه، فـي مجلـة ديـر شـبيغل 
يمكـن  هـل  ُسـئل  حيـن   ،1966 العـام  فـي  األلمانيـة، 
»مسـاعدة أوروبـا« مـن طـرف ثقافات »الشـرق« في 

السـيطرة علـى الماهيـة التدميريـة للتكنولوجيـا: 
»أنـا علـى قناعـة مـن أّن تغييـراً مـا ال يمكـن أن يتهّيـأ 
إاّل مـن الموقـع نفسـه مـن العالـم الذي منه صـدر العالم 
التكنولوجـي الحديـث. ال يمكـن أن يأتـي هـذا التغييـر 
مـن اعتنـاق بوذيـة الـزن )zen(، أو تجـارب شـرقية 
األوروبـي  التـراث  مسـاعدة  إّن  العالـم.  مـن  أخـرى 
وحـدوث تملّـك جديـد لهذا التراث، همـا ضروريان من 
أجـل حصـول تغييـر فـي ماهيـة التفكيـر. لكـّن التفكيـر 
لـن يحصـل فيـه أّي تحـّول عميق إالّ بواسـطة تفكير له 

األصـل نفسـه والقـدر نفسـه«. 
هـذا الموقـف الفلسـفي ينطبـق بشـّدة علـى عالقتنـا بأّية 
»مسـاعدة« فلسـفية تأتـي مـن فالسـفة الغـرب حـول 
تأويـل الثـورات العربية منذ العـام 2011. ال يمكن ألّي 
جهـة فلسـفية غريبـة عـن تراثنا العميق أن تفّسـر معنى 

مـا حـدث لنـا إلى حـّد اآلن. 
ويبـدو أّن الحاجـة إلـى المسـاعدة المفهوميـة متأّتية من 
اإلحسـاس المزعـج بأّننـا ال نمتلـك األفاهيـم )المفاهيـم( 
المناسـبة للتفكيـر فـي مـا »حـدث«. لكـّن واقـع األمـر 
هـو أّن فالسـفة الغـرب أنفسـهم لـم يتوّفـروا علـى هـذا 
النـوع مـن المفاهيـم المناسـبة حينمـا اصطدمـوا فجـأة 
أو حيـن فاجأتهـم »أحـداث سـبتمبر )أيلـول( 2001«. 
وبودريـار  وهابرمـاس  دريـدا  نصـوص  يقـرأ  ومـن 
وسـلوتردايك وغيرهـم حول »اإلرهـاب« يتفّطن بجهد 
وبخاّصـة  أطروحاتهـم،  فـي  شـديد  إبهـاٍم  إلـى  يسـير 
إلـى عـوز مفهومـي فظيـع منَعهـم مـن مسـاعدة فهمهـم 

ألنفسـهم مـن الداخـل. 
ولـو أخذنـا فـي الحسـبان أفضَلهـم وأكثرهـم جاهزيـة 
للتفكيـر فـي هـذا الـذي »ال يمكن التفكير فيـه«، ونعني 
بالطبـع جـاك دريـدا، لعثرنـا على هذا اإلقرار الفلسـفي 
الموِجـع؛ يقـول دريـدا: »يبـدو لي أّن محنـة الحدث، أو 
مـا هـو فـي صميـم المحنـة، أو مـا ينفتـح علـى التجربة 
ويقاومهـا، فـي آن معـاً، هو شـكٌل من عـدم القدرة على 
فهـم مـا يحـدث. الحـدث هـو مـا يأتـي، وبمجيئـه يقـوم 
بمفاجأتـي، بمفاجـأة الفهـم وتعليقه: فالحـدث هو أّوالً ما 
ال أفهمـه أّوالً. وبشـكل أفضـل أقـول: الحـدث أّوالً مـا 
ال أفهمـه. إّنـه يتألّـف مّمـا ال أفهمـه. ومـا ال أفهمـه هـو 

للمّرة األولى في أفق 
العرب المعاصرين، 
الثورة ال تنتمي إلى 
الدولة، والشعوب ال 
تنتمي إلى الهوية، 
ودور الفلسفة هنا 

هو أن تحّرر األحداث 
غير المسبوقة 

من جملة المفاهيم 
السابقة عليها، أن 

تكشف عن الهوّيتها 
وعّما هو مزعج 
وغير مفهوم فيها
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أّننـي ال أفهـم أّوالً حقيقـة عـدم فهمـي. هذه هـي الحدود 
الداخليـة والخارجيـة فـي آن، التي أحـاول تأكيدها هنا، 
علـى الرغـم مـن أّن تجربة الحدث تسـتدعي مّنا حركة 
اسـتيعاب وتملّـك )أي فهم واعتـراف ومطابقة ووصف 
وتحديـد ومعرفـة وتسـمية وتأويـل، انطالقـاً مـن أفـق 
التوّقع...إلـخ.(، فإّنـه ال يوجـد حدث جدير بهذا االسـم، 
إالّ حيـث يفشـل )échoue( هـذا التملّـك فـوق حـّد مـا. 
فـوق حـّد بـال جبهـة وبـال مواجهـة، حـّد ال يصطـدم به 
عـدم الفهـم مجابهـًة؛ إذ ليـس له جبهـة صلبة: إّنـه يفّر، 
يظـّل مراوغـاً، مفتوحـاً، ملتبسـاً، غيـر قابـل للتحديـد. 
مـن هنـا يكـون عـدم القـدرة على التملّـك، عـدم التوّقع، 
المفاجـأة المطلقـة، عـدم الفهـم، خطر سـوء الفهـم، جّدة 

عـدم التوّقـع، الفـرادة الخالصـة، وغيـاب األفق«15.
كّل مواصفات »الحدث« الذي فّكر به هيدغر وشرحه 
دريـدا هنـا، إّنمـا هـي متوافـرة فـي »حـدث« الثورات 
العربيـة منـذ العـام2011: هـي تجربـة، وليسـت نظرية 
جاهـزة حـول مسـتقبلنا. وهـي تفـرض علينـا وضعـاً 
مزدوجـاً ومفارقـاً: أن ننفتـح علـى أفقهـا، وأن نقاومهـا 
هيدغـر  بحسـب  يعنـي،  االنفتـاح  عينـه.  الوقـت  فـي 
ودريـدا، نمـط التفكيـر الـذي يفـّكك كينونـة »الحدث«، 
بحيـث يعثـر علـى الشـيفرة الفاصلة بين مـا نقوله عنه، 
ومـا يقولـه لنـا بشـكل مسـكوت عنـه أو ال مفّكـر فيـه. 
وهـو حـدٌث عـدُم فهمـه جـزٌء من ماهيتـه. وعـدم الفهم 
هنـا ال يمكـن لنـا تحديـده إاّل مـن خـالل تمييـز كالـذي 
اقترحـه فرويـد فـي كتابـه مسـتقبل وهـم، بيـن الوهـم 
والخطـأ: إّن الثـورة وهـٌم، لكّنهـا ليسـت خطـأ. وبهـذا 
المعنـى فالثـّوار »يفشـلون« ولكّنهم ال »يخطئون« ) ! 
(. ليـس عـدم فهـم الثـورة مشـكالً؛ بـل كوننـا ال نفهـم 
»عـدم فهمنـا لها« هـو »نكتة اإلشـكال«16 التي أثارها 
دريـدا. وهـذا النـوع مـن التخريـج الفلسـفي مـن شـأنه 
أن يضـع كّل تأويليـات المعنـى الدارجـة فـي الفلسـفة 

الغربيـة موضـع تسـاؤل. 
األغلـب أّن ثّمـة مسـحة صوفّيـة تصاحـب كّل حديـث 
عـن الثـورة. وهـو مـا يبـرز كبديـل مزعـج عـن غياب 
حركـة  مّنـا  تسـتدعي  والثـورة  المناسـبة.  المفاهيـم 
»تملّـك« نظـري لوقائعهـا؛ لكّن االّطالع علـى الوقائع 
الفهـم،  أسـئلة  نطـرح  عندمـا  شـيء،  فـي  يغنـي  ال 

15  المرجع السابق نفسه، ص ص 154-153.

  )point du problème ــى ــة اإلشــكال )بمعن 16 أو »نقطــة اإلشــكال« ونكت
هــي عبــارة اســتخدمها التوحيــدي. ومعنــى نكتــة القضيــة الشــائكة، وإنمــا صــار 

لهــا معنــى »مزحــة« بالعاميــة فقــط. 

وبخاّصـة عـدم الفهـم كموقـف إيجابـي وعنيـد في قّصة 
أنفسـنا الجديـدة، وليـس كمجـّرد خطـأ منهجـي. 

هنـا نصـل إلـى بيت القصيد في تحليل دريدا: ال ُيسـّمى 
»حدثـاً« إالّ مـا فشـلنا فـي تملّكـه، مـن دون أن نواجهه 

حّقـا. ال يطـرح حـدث الثورة مشـكالً 
سوسـيولوجّياً يمكن لنـا أن نجتهد في 
دراسـته والسـيطرة عليـه مـن خـالل 
ال  هـو  واالسـتبيانات.  اإلحصـاءات 
حـدث  إّن  يرانـا.  ال  ألّنـه  يواجهنـا، 
الثـورة ملتفـٌت نحو المسـتقبل. ونحن 
مـن  نحاصـره  األحـوال  أكثـر  فـي 
ناحيـة التغييـرات التـي فرضها على 
نمط عالقتنا بأنفسـنا الجديدة، أي بعد 
تخلخـل نمـوذج الدولـة األمـة. »عدم 
التوّقـع،  التملّـك، عـدم  القـدرة علـى 
المفاجـأة المطلقـة، عـدم الفهم، خطر 
التوّقـع،  عـدم  جـّدة  الفهـم،  سـوء 
الفـرادة الخالصـة، وغيـاب األفق«.. 
الفينومينولوجيـة  السـمات  هـذه  كّل 
التـي تؤّثـث »معنـى« الحـدث هـي 
فـي الحقيقـة ال تقـّدم لنـا »مفهومـاً« 
عـن الثـورة، بـل فقط طريقة مناسـبة 

إلـى »هويـة قصصيـة« جديـدة  فـي سـرده وتحويلـه 
ألنفسـنا المعاصـرة.   

ثّمـة ما يشـبه »الحـدث العاري« )بحسـب عبـارة دريدا 
عـن اإلرهـاب( يواجهنا من دون أن نراه. ونسـأل: كيف 
يمكـن لنـا التفكيـر فـي حـدث »عـار«.. عاٍر مـن جميع 
األقنعـة المفهوميـة التـي كّرسـها العصـر اإليديولوجـي 
للدولة/األمـة. وحيـن يغيـب »المفهـوم« نحصـل بشـكل 
رسـمي ومزعج على »حدث«. لكّن باب األسـئلة يجب 
أاّل ُيغلـق حـول أنفسـنا الجديـدة: هـل أنتـج »الربيـع« ما 
بعـد الدكتاتـوري »فكـرة« جديـدة حـول أنفسـنا؟ هـل 
يحـّق للشـعوب أن تدخـل فـي مرحلـة »تجريبيـة« مـن 
إلثبـات  األخالقـي،  التأجيـل  أنـواع  كّل  بعـد  حياتهـا، 
نفسـها بوسـائلها الخاصـة منـذ ظهـور الديـن التوحيـدي 
فـي أفقهـا؟ »ثـورات الربيـع العربـي« هي أيضـاً حدث 
تأويلـي أّدى إلـى إسـقاط أفق مفهومي أو فلسـفي بأكمله. 
إّنـه أفـق المثّقـف القومـي وفلسـفته. أجـل: إّن الشـعوب 
تفّضـل  الهووّييـن، وصـارت  »تخلّـت« عـن حّكامهـا 
الدخـول في المسـتقبل من دونهم، نعنـي من دون أجهزة 

»الزعامـة« التـي فرضوهـا ألجيـال عديـدة. 

باإلمكان الحديث عن 
سرقة أخالقية لحدث 

الثورات العربية ما بعد 
الديكتاتورية، وتحويلها 
بسرعة معولمة إلى 
»مشكلة إسالمية«، 
والنتيجة المزعجة 

هي تحّول »الثورات« 
إلى »اضطرابات« 

أو »حروب أهلية«، 
وبات المعجم المستعمل 
لفهمها هو في الغالب 

معجم إيديولوجي 
سابق عليها

جدل فلسفي حول »الربيع العربي«
حدٌث عاٍر ووعٌد بما لم يقع
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لكـّن ظهـور اإلسـالميين دفـع بالتفكيـر في الثـورة نحو 
جهـة تبـدو فيهـا أحـداث الحاضـر وكأّنهـا أحـداث فـي 
الماضـي. وإّن أكبـر اعتـداء أخالقـي أو فكـري علـى 
هـذه الثـورات هـو تجريدها من قدرتها على المسـتقبل. 
لهـا هـو ذاك  المناسـب  الفلسـفي  التنـاول  فـإّن  ولذلـك 
الـذي يكـّف عـن التشـريع الهـووّي لمعناها في مسـاحة 
مـا يفهمـه فقـط. ومـن ثـّم هـو ذاك الـذي يتفـّرغ أيضـاً 
لمسـاءلة مـا ال يمكـن فهمـه بوصفـه 
أكثـر ما يدعونا إلـى التفكير بإطالق. 
وإّن أكثـر مـا ال يمكـن فهمـه - مـع 
أّنـه أكثـر ما يدعونا إلـى التفكير- هو 
بالتحديـد ذاك الـذي يحـدث مـن دون 
أّي هويـة جاهـزة عنـه تسـمح بضبط 

طبيعـة العالقـة المعياريـة معـه.
فـي  التفكيـر  مـن  خـوف  ثّمـة  نعـم، 
علـى  يظهـر  أخـذ  »الاّلهويـة« 
السـطح، وقـد صـارت سـمة ممّيـزة 
األمـة.   / الدولـة  بعـد  مـا  لمرحلـة 
العـرب  أفـق  فـي  األولـى  للمـّرة 
المعاصريـن، الثـورة ال تنتمـي إلـى 
إلـى  تنتمـي  ال  والشـعوب  الدولـة. 
أن  هنـا  هـو  الفلسـفة  ودور  الهويـة. 
تحـّرر األحـداث غيـر المسـبوقة مـن 
أن  عليهـا.  السـابقة  المفاهيـم  جملـة 
تكشـف عـن ال هوّيتهـا، وعّمـا هـو 
فرّبمـا  فيهـا.  مفهـوم  وغيـر  مزعـج 
كان ذلـك هـو مـا هـو مسـتقبليٌّ فينـا. 
علـى التفكيـر أاّل يدّمـر الحـدث وأاّل 
يعوّضـه بـأّي فرضيـة مهمـا كانـت مريحـة. فلطالمـا 
كانـت التعبئـة اإليديولوجية للحاكم الهـووّي تعّول على 
المثّقـف »اإلخصائـي« )وهي عبارة مسـتخَدمة بمعنى 
المختـّص أو صاحـب االختصـاص( باألحـداث غيـر 
المسـبوقة أو غيـر الهووّيـة: وبعـض التفكيـر ال يـزال 
نوعـاً مـن اإلخصـاء )بمعنـى castration( المنهجـي 
نطـاق  فـي  للفهـم  القابلـة  غيـر  لألحـداث  والمفهومـي 
األدوات النظريـة لحقبـة الدولـة / األمـة. علـى الفلسـفة 
أن تتـرك الحـدث يتدّفـق فـي وتيرتـه الخاصـة من دون 

عليـه.  مفهومـي  تسـارع  أّي  فـرض 
ثّمـة شـيء قـادم فـي هـذه الثـورات، لكّننـا ال نـراه: إّنـه 
أّن الهويـة أو دولـة الهويـة قـد  »اإلنسـان« فقـط. إالّ 
منعتـه إلـى حـّد اآلن مـن الوصـول إلينا. طبعـاً، ال أحد 

يثـور إاّل مـن داخل تاريخ أخالقي طويل األمد لغضبه. 
كمعاصريـن  بنـا،  الثـورات  فعلتـه  مـا  أفضـل  ربمـا 
إجبارّييـن لهـا، هـو أّنهـا قذفـت بنـا فـي قلـب مسـتقبلنا، 
إاّل أّننـا ال نـزال نعـّول فـي التفكيـر فيهـا علـى وسـائل 
الحاضـر. ومعضلـة الثـورة أّنها في دفعـٍة واحدة حدٌث 
»عـاٍر« ووعـٌد بـ»مـا لـم يقـع«. األّول صـار جـزءاً 
مـن آالمنـا العميقـة، والثانـي أفقاً تشـكيلياً ما فتـئ يبتعد 
باسـتمرار. الثـورات الراهنـة وعـود رائعـة بشـيء ال 
يصـل لألجيـال الحاليـة. وفـي مـا مضـى، قـال محمود 
درويـش  فـي ذات قصيـٍد: »طوبى لشـيء لـم يصل«.

ال نستطيع أن 
ننظر إلى االرتباك 
الفلسفي الفاضح 
الذي ترجرج تحت 
تعليقات الفالسفة 
الغربّيين أمثال: 

»باديو« و»نغري« 
و»جيجيك« على 
»ثورات الربيع 
العربي« إاّل أنه 

عالمة مؤّكدة على 
الطابع االستثنائي 

لهذه الثورات وعدم 
تطابقها مع أّي 

نموذج جاهز عن 
فكرة الثورة في تقليد 

الفلسفة الغربية
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أحوال النفط والغاز
في زمن »الربيع العربي«

اأحوال النفط والغاز
يف زمن »الربيع العربي«

د. وليد خّدوري

أّدى غيـاب تنظيـم واضـح وقـوّي فـي بدايـات عمليـات 
التغييـر إلـى حـاٍل مـن الفوضـى الحقـاً، وبخاّصـة بعـد 
بـروز ميليشـيات متطّرفـة تنّفـذ أجنـدات أوسـع بكثيـر 
مـن مجـّرد تغييـر سـّدة الحكـم، أو تغييـر النظـام فـي 
اّتجـاه مجتمـع تعـّددي ديمقراطـي، علـى نحـو مـا كان 
الـرأي العـام يتوّقـع مـن »الربيع العربـي«. إذ، عوضاً 
الجهاديـة  المنّظمـات  شـعاراُت  تصـّدرت  ذلـك،  عـن 
أولوّيـاِت أجنـدة »الربيـع العربـي«، وتبّنـت المنّظمات 
المتطّرفـة هـذه وسـائل إرهابيـة لمقارعة أنظمـة الحكم 

الشـمولية، األمـر الـذي أرعـب أغلبيـة المواطنيـن1.
 حصـدت هـذه المنّظمات الجهادية دعماً مادياً وسياسـياً 
إقليميـة، وسـاد االنطبـاع  بـادئ األمـر مـن دول  فـي 
لـدى الـرأي العـام العربـي بـأن هـذه الـدول هـي حليفـة 
الواليـات المّتحـدة، على الرغم من الخالفات السياسـية 
القائمة بينها، نظراً لمسـاندة بعضها لإلخوان المسـلمين 
)تركيـا وقطـر( أو للخـالف الحـاّد لبعضهـا اآلخـر مـع 
حركـة اإلخـوان )السـعودية ودولة اإلمارات(. وسـبب 

 1 أنظـر: بـول سـالم، األنظمـة المتكّسـرة. دوافـع »الربيـع العربـي« وتداعياتـه 
اإلقليميـة والدوليـة ) بيـروت: دار النهـار، 2013(.  

هـذا االنطبـاع هـو أن واشـنطن كانـت قـد لعبـت دوراً 
مهّمـاً، مـع بعـض هـذه الـدول، فـي نشـوء الحـركات 
القـرن  مـن  الثمانينّيـات  عقـد  أوائـل  فـي  المسـلّحة، 
الماضـي بغيـة المشـاركة فـي الحـرب ضـّد االحتـالل 
السـوفياتي ألفغانسـتان. كما أّنها - أي واشـنطن - لعبت 
مـّرة أخـرى دوراً مهّمـاً فـي بروز الحركات المسـلّحة. 
ومـا عـّزز مـن هـذه الظاهـرة هـو مسـاندة واشـنطن 

العلنّيـة لإلخـوان المسـلمين فـي مصـر.
تجـاه  حاسـمة  قـرارات  اّتخـاذ  فـي  واشـنطن  تـرّددت 
بعـد  سـوريا  )وبخاّصـة  الشـمولية  األنظمـة  بعـض 
اسـتعمال السـالح الكيمـاوي ضـّد المواطنيـن العـّزل( 
وضـّد الحـركات الجهاديـة، كدولة اإلسـالم فـي العراق 
وبـالد الشـام »داعـش«، والسـّيما بعد ارتكابهـا أعماالً 
والعـراق.  سـوريا  مـن  كلٍّ  فـي  وهمجّيـة  إرهابيـة 
السياسـة  فـي  المهـّم  بالتغييـر  التـرّدد  هـذا  تفسـير  تـّم 
الخارجيـة األميركيـة مـا بيـن إدارة جـورج بوش االبن 
التـي احتلّـت العـراق وغّيـرت نظـام الحكـم فيـه -   -
إرسـال  رفـض  الـذي  أوبامـا  بـاراك  الرئيـس  وإدارة 
قـّوات أميركيـة إلـى الشـرق األوسـط بسـبب التـوّرط 

بعـد عقـوٍد مـن الخمـول السياسـي الداخلـي، اجتاح الوطـن العربي إعصاٌر ضخـٌم، تداعت على أثـره أنظمة حكم 
شـمولية بقيـت قابعـة علـى سـّدة الحكـم، فـي بعض الحـاالت واألنظمـة، لسـنوات وعقـوٍد. فبعد أسـابيع معدودة 
علـى حادثـة محمـد بـو عزيزي في تونس في 17 ديسـمبر )كانـون األّول( 2010، اجتاحـت الثورات ومظاهرات 
االحتجـاج السياسـي كاّلً مـن تونـس وليبيـا ومصـر واليمـن وسـوريا. وطالبـت أغلبّيـة هـذه الحـركات بتغييـر 
أنظمـة الحكـم وبإبعـاد القـادة الحـّكام، كما تمحورت شـعاراتها حـول إصالحات اقتصاديـة واجتماعية ذات عالقة 

مباشـرة بحقـوق اإلنسـان وتحسـين االقتصاد والقضـاء على البطالة والفسـاد. 
لـدى انطالقهـا، تمّيـزت هـذه االنتفاضـات عـن غيرهـا من حـركات التغييـر السياسـي العربية بعدم بـروز أحزاب 
جماهيريـة تقـود عمليـة التغييـر، أو بعـدم صعـود زعامـات قيادّية معروفة، والسـّيما في سـوريا وليبيـا واليمن. 
كان االسـتثناء تجربـة تونـس، حيـث  بـرزت “حركـة النهضـة اإلسـالمية” بقيـادة زعيمهـا راشـد الغنوشـي. 
وفـي مصـر، فشـلت حركـة اإلخـوان المسـلمين في قيـادة عملية التغييـر بعدما عارضتهـا الجماهير والمؤّسسـة 

العسـكرية، فكانـت الغلبـة للجيـش في نهايـة المطاف. 
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األميركـي فـي العـراق وقبله في أفغانسـتان، وإصراره 
علـى مشـاركة دوليـة وإقليميـة فـي أّي عمـل عسـكري 
فـي المنطقـة بعـد التشـاور مـع حلفائـه األوروبّييـن في 
مسـاندة  فـي  بتـرّدده  ناهيـك  هـذا،  األطلسـي.  الحلـف 
وتسـليحها،  المعتدلـة  السـورية  المعارضـة  حـركات 
هـذا  علـى  المتزّمتـة  المنّظمـات  اسـتيالء  مـن  خوفـاً 

السـالح الحقـاً.

»الربيع العربي« وأثره على الصناعة 
اإلقليمّية

األوسـط  الشـرق  فـي  السياسـية  االضطرابـات  تتـرك 
اإلقليميـة  النفـط،  صناعـة  علـى  بصماتهـا  عـادًة 
والدوليـة، نظـراً إلـى أهّميـة دول المنطقـة فـي صناعة 
النفـط العالميـة، وإلـى الحجـم الكبيـر 
المتوّفـرة  النفطيـة  االحتياطـات  مـن 
فـي الشـرق األوسـط، مقارنـًة ببقّيـة 
االحتياطـات العالميـة. علـى الصعيـد 
عولمـة  مـع  أنـه  ُيالحـظ  الدولـي، 
عـّدة  عوامـل  ثّمـة  النفـط،  صناعـة 
األسـواق  علـى  للتأثيـر  تتداخـل 
واألسـعار، فضـالً عن أهميـة العامل 
يشـّكل  الـذي  أوسـطي،  الشـرق 
عنصـراً محورّيـاً فـي صناعـة النفـط 
يمكـن  ال  عنصـر  وهـو  العالميـة. 
علـى  حولـه.  االلتفـاف  أو  تفاديـه 
سـبيل المثـال، يختلف التأثير بحسـب 
علـى  االنقـالب  أو  الثـورة  طريقـة 
العربيـة  التغييـرات  فمعظـم  الحكـم. 
بدايـة  فـي  تعلـن  كانـت  السـابقة، 
انقالبهـا علـى نظـام الحكـم، تمّسـكها 
كمـا  الدوليـة.  والمواثيـق  بالعهـود 
أن حاجتهـا إلـى الريـع النفطـي مـن 
أجـل إدارة دّفـة الدولـة، كان يفـرض 
عليهـا عمليـاً المحافظـة علـى سـالمة 
فـي  واالسـتمرار  النفطيـة  الصناعـة 
سياسـة إنتاجيـة عاليـة. لكـن التنافـس 
مـا بيـن القـوى الجهاديـة والوطنيـة مـن جهـة ومقاومة 
بعـض أنظمـة الحكـم الشـمولية فـي الدفـاع عـن نفسـها 
إلـى فوضـى عارمـة، أفضـت  أّدى  ثانيـة،  مـن جهـة 
إلـى خسـائر بشـرية جسـيمة ودمـار واسـع. كمـا أّدت 
الفوضـى إلـى بـادرة جديـدة فـي سياسـات المنطقـة ال 

الميليشـيات  فـي سـيطرة  تتمّثـل  مـن خطـورة،  تخلـو 
الجهاديـة علـى المنشـآت النفطيـة واسـتغاللها )فـي كّل 
مـن سـوريا وليبيـا(. حيـث تـّم االسـتيالء علـى بعـض 
الحقـول وقامـت تجـارة التهريـب عبر وسـطاء محلّيين 
أو دولّييـن. وعلـى الرغـم مـن إخفـاق هـذا النـوع مـن 
تجـارة النفـط وعـدم قدرتـه علـى التوّسـع، كمـا حصـل 
أّن  إاّل  بنغـازي،  مـن  التهريـب  عمليـة  محاولـة  فـي 
التهريـب ظـّل مسـتمّراً، ولـو علـى نطـاٍق ضّيق نسـبّياً 
فـي سـوريا، ثـم توّسـع بعد سـيطرة داعش علـى حقول 
نفطيـة فـي واليـة الموصـل بعـد غزوهـا العـراق فـي 

.  2014 يونيـو )حزيـران(  أوائـل شـهر 
بيـن  مـا  األربـاح  وتقاسـم  التهريـب  أعمـال  سـاعدت 
فـي  والمصافـي  والوسـطاء  المسـلّحة  المنّظمـات 
أّدى  مـا  األسـعار،  فـي  بحسـومات عاليـة  النفـط  بيـع 
عاليـة،  أربـاح  جنـي  إلـى  اسـتلمتها  التـي  بالمصافـي 
وبخاصـة فـي تركيـا. كما اسـتفادت مؤّسسـات حكومية 
المتنـاَزع  المناطـق  فـي  وخصوصـاً  التهريـب،  مـن 
حيـن  وذلـك  والمسـلّحين،  الحكومـات  بيـن  عليهـا 
بالوقـود  المناطـق  السـلطات فـي تزويـد هـذه  أخفقـت 
الـالزم لحاجتهـا. ونظـراً إلـى حاجـة داعـش للتمويـل، 
فقـد باعـت بعـض الوقـود للقـّوات العسـكرية السـورية 
فـي محافظـة الرّقـة التـي كانـت بحاجـة ماّسـة للوقـود، 
إثـر انقطـاع االمـدادات عنهـا. وزّودت داعـش كذلـك 
مؤّسسـات عراقيـة خاصـة موجودة في محـاذاة الحدود 
السـورية - العراقية. وشـهدت عمليات التهريب نشـاطاً 
واسـعاً مـن ليبيـا إلـى تونـس، نظـراً للفارق في أسـعار 

المحلّيـة. المحروقـات 

التأثير على األسعار العالمّية
لـم َتِعـر الصناعـة النفطيـة الدولية أهّمية لهـذه العمليات 
المحلّيـة التـي ال تؤّثر البّتة على مصالحها أو عملّياتها، 
فـي  وتحديـداً  ذلـك،  عـن  اهتمامهـا عوضـاً  وانصـّب 
إمكانيـة  علـى  العربـي«،  »الربيـع  انتفاضـات  بدايـة 
امتـداد االنتفاضـات إلـى دول الخليـج العربـي المنِتجـة 
الكبـرى. اسـتقّرت األسـعار نسـبياً عندمـا انحصـرت 
اضطرابـات »الربيـع العربـي« ضمـن تونـس، وليبيا، 
ومصـر، وسـوريا، واليمـن. وهـذه جميعهـا، باسـتثناء 
وُيالحـظ  محـدودة.  نفطّيـة  إمكانـات  ذات  دوٌل  ليبيـا، 
مـن ثـّم حصـول ارتفـاع فـي األسـعار ُبعيـد انطـالق 
األسـعار  لكـن   .)2011 العـام  العربي«)فـي  »الربيـع 
اسـتقّرت بعد ذلك على مسـتوى أعلى، بسـبب التراجع 

رافق ظاهرة »الربيع 
العربي« منذ 

انطالقتها تغّيرات 
جيوسياسية عالمية 
واكبت أسواق النفط 
والغاز.. كما برزت 

وبشكل متزايد 
األهّمية البعيدة 

المدى لالكتشافات 
الضخمة للنفط 

والغاز الصخري في 
الواليات المتحدة، 
األمر الذي جعل 

أوروبا تدرس جدّياً 
مسألة تقليص 

االعتماد على الغاز 
الروسي وتنويع 
مصادر استيرادها 

لهذه الطاقة الحيوّية 
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الملحـوظ فـي إنتـاج النفـط الليبـي. لكـن المخـاوف مـن 
امتـداد تظاهـرات العّمـال في مصر ومـن اعتصاماتهم 
اسـتمّرت، ورافقهـا تخـّوٌف مـن إغـالق خطـوط مرور 
ناقـالت النفـط فـي قنـاة السـويس. ففـي حـال إغـالق 
الخليـج  المّتجهـة مـن  الناقـالت  يتوّجـب علـى  القنـاة، 
إلـى أوروبـا، أو بالعكـس، اإلبحـار حـول رأس الرجاء 
نحـو  سـيضيف  مّمـا  أفريقيـا،  جنـوب  فـي  الصالـح 
الشـحن  تكلفـة  ويزيـد  الناقلـة  رحلـة  إلـى  أسـبوعين 
وبالتالـي أسـعار النفـط. لكـن تـّم تفـادي إغـالق القنـاة 
علـى الرغم مـن اعتصامات الحركـة النقابية المصرية 
المؤّسسـات األخـرى  العديـد مـن  أعمـال  التـي شـلّت 
فـي الدولـة، وعلـى الرغـم مـن ارتفـاع عـدد العمليـات 
اإلرهابيـة ضّد المؤّسسـة العسـكرية واألمنية المصرية 

فـي شـمال سـيناء. 
الفوريـة لسـلّة خامـات أوبـك   بلـغ متوّسـط األسـعار 

التالـي2: 
في العام 2010 )77.4 دوالرات للبرميل(

 في العام 2011 )107.5 دوالرات للبرميل(
 في العام 2012 )109.5 دوالرات للبرميل( 
 في العام 2013 )105.9 دوالرات للبرميل(. 

األبعاد الجيوسياسّية
رافـق ظاهـرة »الربيع العربي« منـذ انطالقها تغّيرات 
والغـاز.  النفـط  أسـواق  واكبـت  عالميـة  جيوسياسـية 
كمـا بـرزت فـي هـذه الفتـرة أيضـاً، وبشـكل متزايـد، 
للنفـط  الضخمـة  لالكتشـافات  المـدى  البعيـدة  األهميـة 
والغـاز الصخـري فـي الواليات المّتحدة. وأّدى نشـوب 
الخـالف الروسـي- األوكراني إلى زيـادة مخاوف دول 
االّتحـاد األوروبـي مـن االعتمـاد المفرط على اسـتيراد 
الغاز الروسـي، والسـّيما أن معظمه يصل إلى أوروبا 
عبـر أوكرانيـا. مـن ثم، بـادرت السـوق األوروبية إلى 
دراسـة مسـألة تقليـص االعتمـاد علـى الغـاز الروسـي 
أمـا  جـّدي.  بشـكل  الغـاز  اسـتيراد  مصـادر  وتنويـع 
علـى الصعيـد اإلقليمـي، فقـد أثـارت المفاوضات حول 
الملـّف النـووي اإليرانـي التوّقعـات بزيـادة الصادرات 
النفطيـة اإليرانيـة فـي المسـتقبل المنظـور، ذلـك فـي 
حـال نجـاح المفاوضات، واّتخـاذ الخطـوات التدريجية 
لرفـع العقوبـات الغربيـة علـى صناعة النفـط اإليرانية. 
واسـتمّرت التسـاؤالت والشـكوك حـول طاقـة العـراق 

2 تقريـر األميـن العـام السـنوي األربعـون لعام 2013 )الكويـت: منّظمة األقطار 
العربيـة المصـّدرة للبتـرول - أوابك(، الجـدول رقم 1-9 ، ص 86.

الفعليـة فـي زيادة الصادرات النفطيـة في ظّل األزمات 
والخالفـات السياسـية التـي عصفـت بالبالد خـالل فترة 
حكومـة نـوري المالكـي الثانية. هذه األسـئلة والعناوين 
مـن  لـكلٍّ  الطاقويـة  االهتمامـات  علـى  اسـتحوذت 
حكومـات الـدول المنِتجة والمسـتهلِكة وشـركاتها كافة، 
هـذا فضـالً عـن المخاطـر والمتغّيـرات الناجمـة عـن 

اضطرابـات »الربيـع العربـي«.

دور دول الخليج العربي النفطّية
مـن نافـل القـول، إن الخطر األسـاس الذي خشـيت منه 
صناعـة النفـط العالميـة هـو اختـالل ميـزان العـرض 
امتـداد  حـال  فـي  وذلـك  للنفـط،  العالمـي  والطلـب 
التظاهـرات وقـوى التغييـر إلـى دول الخليـج العربـي. 
فمـن الواضح أنه بامـكان صناعة النفط والغاز العالمية 
التعامـل مـع معظـم العوامـل المذكـورة أعـاله. وهـي 
تعاملـت بالفعـل مـع الكثير مـن مثل هـذه التحّديات. إاّل 
أن عرقلـة اإلنتـاج أو تهديـد الصناعـة النفطيـة في دول 
الخليـج هـو أمـر مـن الصعـب علـى الصناعـة التعامـل 
آثـاره مدّمـرة لالقتصـاد  معـه بسـهولة، وبخاصـة أن 
العالمـي. يعـود سـبب هـذا التخـّوف إلـى عـدم إمكانيـة 
الـدول المنِتجـة األخـرى تعويـض إمـدادات نفـط دول 
الخليـج العربيـة، مـا سـيؤّدي إلـى شـّح فـي األسـواق 
وإلـى زيـادة سـريعة جّداً وعالية ألسـعار النفـط الخام .

االنعكاسات على الصناعة اإلقليمّية
كان ال بـّد ان تنعكـس الفوضـى التـي واكبـت »الربيـع 
العربـي« علـى قطـاع النفـط، بوصفـه أكبـر صناعـة 
مـع  التعامـل  طـرق  تعـّددت  وقـد  وأهّمهـا.  إقليميـة 
هـذا القطـاع بنـاًء علـى األهـداف المرحلّيـة للحـركات 
سـبيل  علـى  العربـي«.  »الربيـع  دول  فـي  المسـلّحة 
المثـال، حاولـت مجموعـات مشـتركة مـن الحـركات 
إمـدادات  تهريـب  المحلّيـة  والعصابـات  اإلسـالموّية 
ضخمـة مـن النفـط الخـام الليبـي عبـر مينـاء بنغـازي 
فـي شـرق ليبيـا. وأعلنـت السـلطات الليبيـة أّنهـا تعتبر 
بـة. وعلـى الرغـم من الحسـومات  هـذه اإلمـدادات مهرَّ
التّجـار  أخفـق  المهّربـون،  اقترحهـا  التـي  المغريـة 
بـة لـكلٍّ مـن  الوسـطاء فـي بيـع الشـحنة النفطيـة المهرَّ
مصـر  إّن  بـل  إلسـرائيل.  وحتـى  ومصـر،  قبـرص 
منعـت الناقلـة التـي كانـت تحمـل علم جمهوريـة كوريا 
الشـمالية مـن عبـور قنـاة السـويس لبيـع النفـط لـدول 
اسـتطاعت  اآلسـيوية.  األسـواق  أو  أفريقيـا  شـرق 

أحوال النفط والغاز
في زمن »الربيع العربي«
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الواليـات المّتحـدة اسـتصدار قـرار مـن مجلـس األمـن 
بة،  فـي األمـم المّتحـدة يمنـع التعامل مـع الشـحنة المهرَّ
والسـبب الرئيـس لهذه المبادرة األميركيـة هو أن النفط 
ب تـّم إنتاجـه من حقول شـركة الواحة في شـرق  المهـرَّ
ليبيـا التابعـة لشـركات أميركيـة )كونوكـو وماراثون(.
أّدت حـال الفوضـى فـي ليبيـا إلـى اسـتغالل الحـركات 
العسـكرية واألمنيـة  المؤّسسـات  والعصابـات ضعـف 
الحكوميـة، بعـد اغتيـال العقيد معمر القذافي، للسـيطرة 
علـى حقـول اإلنتـاج فـي الشـرق والغـرب، فضـالً عن 
السـيطرة علـى موانـئ التصديـر، ما قلّـص الصادرات 
إلـى نحـو 200,000 برميـل يوميـاً 
نحـو  مـن  بـدالً  الخـام،  النفـط  مـن 
1.2 مليـون برميـل يوميـاً كمـا كان 
الثـورة.  بـدء  قبـل  عليـه  الوضـع 
وبمـا أن ليبيـا هي أكبـر دولة نفطية 
مـن ضمـن مجموعـة دول »الربيـع 
العضـو  أنهـا  وبمـا  العربـي«، 
الوحيـد مـن ضمـن هـذه المجموعـة 
المصـّدرة  أالقطـار  منّظمـة  فـي 
للنفـط »أوبـك«، فقـد تـرك تقليـص 
علـى  أثـره  النفطّيـة  صادراتهـا 
والسـّيما  العالميـة،  األسـواق 
يّتجـه  حيـث  األوروبيـة،  األسـواق 
معظـم الصـادرات النفطيـة الليبيـة. 
اسـتطاعت  فقـد  سـوريا،  فـي  أّمـا 
المعارضـة  القـوى  ميليشـيات 
الحقـول  معظـم  علـى  االسـتيالء 
لكّنهـا  البـالد.  شـرق  فـي  النفطيـة 
تسـتطع  لـم  الميليشـيات-  أي   –
ألنهـا  بسـهولة  النفـط  تصديـر 
بعيـدة عـن موانـئ التصديـر، وألن الحكومـة تسـيطر 
علـى منظومـة األنابيـب. مـن ثـم، أخـذت الميليشـيات 
تنتـج كّميـات قليلـة جـداً مـن الحقـول الموجـودة تحـت 
سـيطرتها، وذلـك بطـرق بدائيـة. كمـا أنها بـادرت إلى 
تسـليم هـذه الكّميـات الضئيلـة لتّجـار محلّيين ووسـطاء 
ومهّربيـن بغيـة تصديرهـا إلى العـراق أو تركيا أو إلى 

القريبـة.  السـورية  المناطـق 
مـن  الدوليـة  األسـواق  تخّوفـت  نفسـه،  الوقـت  فـي 
مجموعة تطّورات نفطية سـلبية ذات عالقة ب«الربيع 
مسـتوى  انخفـاض  التطـّورات،  هـذه  مـن  العربـي«. 
الحصـار  عـن  فضـالً  الليبيـة،  والصـادرات  اإلنتـاج 

الغربـي الـذي فُرض على الصادرات النفطية السـورية 
التـي كان معظمهـا يتوّجه إلى السـوق األوروبية، شـأن 
الصـادرات الليبيـة. بحيـث انخفـض اإلنتـاج السـوري 
مـن نحـو 380 ألـف برميـل يوميـاً إلـى أقـّل مـن 200 
النفـط  صـادرات  تذبذبـت  كمـا  يوميـاً.  برميـل  ألـف 
اليمنـي، نتيجـة بعـض التفجيـرات التـي طالـت خطوط 
أنابيـب النفـط فـي فتـرة معّينـة. وتقلصـت علـى أثـر 
ذلـك الصـادرات النفطيـة، مـا تـرك آثـاراً سـلبية علـى 
حجـم الريـع النفطـي للبـالد أكثـر مّمـا تركـه االنقطـاع 
عـن السـوق الدوليـة، وذلـك لقلّـة حجـم الصـادرات. إذ 
خلّـف ذلـك تأثيـراً سـلبياً علـى موازنة الحكومـة وعلى 
إمكانّياتهـا فـي تلبيـة مطالـب المواطنيـن مـن خدمـات 
السـلع  ودعـم  والميـاه  كالكهربـاء  أساسـية،  وحاجـات 
اتجهـت معظـم  المحلّـي.  الوقـود  وتحديـداً  األساسـية، 
الصـادرات اليمنيـة إلـى األسـواق اآلسـيوية. وبمـا أن 
حجمهـا لـم يتجـاوز بضعة مئات اآلالف مـن البراميل، 
فـإن آثارهـا لـم تكـن كبيـرة علـى األسـواق. وتـّم تالفي 
انخفـاض  مـع  تزامنـت  التـي  االنخفاضـات،  هـذه 
صـادرات النفـط النيجيرية بسـبب األزمـات األمنية في 

مناطـق اإلنتـاج فـي دلتـا النيجـر. 
وعلـى الرغـم مـن نقص اإلمـدادات مـن دول مجموعة 
»الربيـع العربـي«، ازداد معـدل إنتـاج النفـط العالمي. 
إذ تـّم تعويـض النقـص فـي اإلمـدادات بزيـادة إنتـاج 
كلٍّ مـن المملكـة العربيـة السـعودية ودولـة اإلمـارات 
تحديـداً(  )السـعودية  الـدول  فهـذه  الكويـت.  ودولـة 
تحتفـظ بطاقـة إنتاجيـة فائضـة السـتخدامها فـي أوقـات 
األزمـات السياسـية والطبيعيـة والصناعيـة بغيـة تأمين 
أثنـاء  العالمـي  والطلـب  العـرض  ميـزان  اسـتقرار 
األسـواق،  فـي  الصدمـات  تالفـي  وكذلـك  األزمـات، 
والتـي تـؤّدي إلـى انخفـاض اإلمـدادات العالميـة التـي 
تقـود بدورهـا إلـى ارتفـاع عاٍل وسـريع لألسـعار. كما 
سـاعدت زيـادة إنتـاج النفـط الصخـري األميركي على 
تقليـص الصـادرات إلـى الواليـات المّتحـدة، وتحديـداً 
النفـط  مـن  نفسـها  النوعيـة  تنتـج  التـي  نيجيريـا  مـن 
الصخـري األميركـي. وقـد أتـاح ذلـك لنيجيريـا توجيـه 
كّميـات ضخمـة مـن صادراتهـا نحو السـوق اآلسـيوية 

بعـد اكتفـاء السـوق األميركيـة. 
وكان مـن الالفـت االرتفـاع الملحـوظ فـي اإلمـدادات 
النفطيـة العالميـة )نفـط خـام وسـوائل الغـاز الطبيعـي( 
ارتفعـت  بحيـث  العربـي«.  »الربيـع  فتـرة  خـالل 
اإلمـدادات العالميـة مـن نفـط وسـوائل الغـاز الطبيعـي 

عندما حاولت 
ميليشيات ليبّية 
تهريب كّميات 

ضخمة من النفط، 
تصّدت لها سلطات 
بالدها باإلعالن عن 
أن هذه الشحنات 
بة، ما أربك  مهرَّ
التجار الوسطاء 
وجعلهم يخفقون 
في بيعها  لكلّ من 
قبرص ومصر، بل 

إّن مصر هّددت سلفاً 
بمنع الناقلة المهّربة 
للنفط من عبور قناة 

السويس
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مـن نحـو 86.5 مليـون برميل يومياً خـالل العام 2010 
العـام  خـالل  يوميـاً  برميـل  مليـون   90.1 نحـو  إلـى 
منّظمـة  فـي  األعضـاء  الـدول  إنتـاج  وازداد   .2013
»أوبـك« مـن نحـو 34.2 مليـون برميـل يوميـاً خـالل 
العـام 2010 إلـى 36.0 مليـون برميـل يوميـاً فـي العام 

 .20133

زيادة اإلنتاج من خارج أوبك
تشـير المعلومـات إلـى أن زيادة اإلنتـاج حصلت خالل 
فتـرة »الربيـع العربـي« مـن دول غيـر أعضـاء فـي 
منظمـة أوبـك أيضـاً، وتحديـداً مـن الواليـات المّتحـدة 
األميركيـة، وذلـك بفضـل االرتفـاع المتزايـد فـي إنتاج 
النفـط الصخـري. فقـد ارتفـع إنتـاج الـدول مـن خـارج 
أوبـك مـن 52.3 مليـون برميـل يوميـاً في العـام 2010 
إلـى 54.1 مليـون برميـل يومياً في العام 2013. ويعود 
السـبب الرئيـس فـي زيادة إنتـاج الدول غيـر األعضاء 
فـي أوبـك إلـى ارتفـاع إنتـاج الواليـات المّتحـدة مـن 
النفـط الصخـري بنحـو 1.1 مليـون برميـل يومياً خالل 
العـام 2013. كمـا ارتفـع اإلنتـاج فـي كنـدا إلـى نحـو 
200 ألـف برميـل يومياً فـي العـام 2013 مقارنًة بالعام 
2012، نتيجـة إنتـاج  النفط الصخري أيضاً. وأسـهمت 
الزيـادة فـي إنتـاج دول االّتحـاد السـوفياتي السـابق فـي 
هـذه الزيـادات لكن بشـكل محـدود. فارتفع إنتـاج النفط 
التقليـدي إلـى نحـو 140 ألـف برميـل يوميـاً فـي العـام 
وأسـهمت   .2012 العـام  فـي  عليـه  كان  عّمـا   2013
هـذه الزيـادات- وإن كانـت قليلـة الحجـم نسـبياً مقارنـًة 
بالزيـادات فـي إنتـاج دول أوبـك- في اسـتقرار موازين 
العـرض والطلـب فـي األسـواق، ومـن ثم في اسـتقرار 
األسـعار، وذلـك على الرغم مـن االضطرابات الناتجة 
اإلنتـاج  معـدل  أن  نجـد  إذ  العربـي«.  »الربيـع  عـن 
العالمـي قـد ارتفـع مـن 86.5 مليـون برميـل يوميـاً في 
العـام 2010 إلـى نحـو 90.1 مليـون برميـل يوميـاً فـي 
العـام 20134. مـن ثـّم، فإن تأثير اضطرابـات »الربيع 
العربـي« علـى إمـدادات النفـط العالمية كانـت محدودة 
جـّداً. حيـث تـّم تعويـض النقـص الحاصـل مـن الشـرق 
األوسـط، بـل حصلت زيـادة في اإلنتـاج العالمي خالل 
اإلنتاجيـة  الطاقـات  السـتعمال  نظـراً  نفسـها   الفتـرة 

اإلضافيـة المتوّفـرة عالمّيـاً. 
ُيالحـظ فـي مـا يتعلّـق بالطلـب، أّنـه مـع انخفـاض حّدة 

3  المصدر السابق نفسه، الجدول 1-1، ص 78.

4  المصدر السابق نفسه، ص ص 37-35

كلٍّ  تحّسـن  وبـدء  األوروبيـة  السـيادية  الديـون  أزمـة 
مـن اقتصاديـات الواليـات المتحـدة والسـوق األوروبية 
وتقلّـص مخاطـر التضّخـم فـي االقتصـادات الناشـئة، 
أخـذ الطلـب العالمـي علـى النفـط الخـام فـي االرتفـاع 
يوميـاً،  برميـل  مليـون  بواقـع   2013 العـام  خـالل 
العـام  إلـى  العائـدة  تلـك  قليـالً  تفـوق  نمـّو  وبمعـّدالت 
2012. فبالنسـبة إلـى معـّدل النمـّو االقتصـادي للـدول 
الصناعيـة األعضـاء فـي منّظمـة التعـاون االقتصـادي 

والتنميـة التي تسـتحوذ على نحو 51 
فـي المائـة مـن االسـتهالك العالمـي 
للنفـط، انخفض معـدل النمّو من 1.5 
فـي المائة العـام 2012 إلى نحو 1.2 
فـي المائـة فـي العـام 2013. ويعـود 
سـبب هذا االنخفاض إلى أن السـوق 
األوروبيـة والواليـات المّتحـدة همـا 
السـبب الرئيـس فـي األزمـة، وإلـى 
عاصفـة  عيـن  فـي  تواجـدا  أنهمـا 
فـي  العالميـة  االقتصاديـة  األزمـة 
حينـه. فقـد شـهد االقتصـاد األميركي 
انخفاضـاً فـي معـّدل النمـّو السـنوي 
العـام  خـالل  المائـة  فـي   2.8 مـن 
المائـة  فـي   1.6 إلـى  ليصـل   2012
خالل العـام 2013. وحافظت اليابان 
علـى معـدل النمـّو االقتصادي نفسـه 
خـالل العاميـن 2012 و2013 بواقع 
نفسـه،  الوقـت  فـي  المائـة.  فـي   2
اليـورو  منطقـة  اقتصـادات  شـهدت 

نمـّواً مـن معـدل )سـالب 0.6 فـي المائـة( خـالل العـام 
2012 إلـى )سـالب 0.4 فـي المائة( خالل العام 2013.  
مـن جانبهـا، شـهدت أسـواق الـدول الناميـة اآلسـيوية، 
وهـي أهـّم منطقـة عالمية يزداد فيها الطلـب على النفط 
خـالل األعـوام األخيـرة، شـهدت انخفاضـاً متواضعـاً 
خـالل العـام 2013  لتصـل إلى 6.3 فـي المائة، مقارنًة 
بــ 6.4 فـي المائـة خـالل العـام 2013. أمـا الصيـن، 
العضـو األسـاس فـي هـذه المجموعـة، فشـهدت تباطؤاً 
نسـبياً فـي نمّوهـا االقتصادي وصل إلـى 7.6 في المائة 
لعـام 2013 مقارنـة بــ 7.7 فـي المائة لعـام 2012. أما 
بالنسـبة إلـى دول أميـركا الالتينيـة ومنطقـة الكاريبـي، 
فقـد انخفـض معـدل النمـّو االقتصـادي مـن 2.9 فـي 
المائـة العـام 2012 إلـى 2.7 فـي المائـة العـام 2013. 
كمـا انخفـض معـدل النمـّو االقتصادي في دول الشـرق 

ساعدت زيادة إنتاج 
النفط الصخري 
األميركي على 

تقليص الصادرات 
إلى الواليات 

المتحدة، وتحديداً من 
نيجيريا التي تنتج 
النوعّية نفسها من 

النفط الصخري، وقد 
أتاح ذلك لنيجيريا 

توجيه كّميات ضخمة 
من صادراتها نحو 
السوق اآلسيوية 
بعد اكتفاء السوق 

األميركية

أحوال النفط والغاز
في زمن »الربيع العربي«
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العـام  المائـة  فـي   4.6 مـن  أفريقيـا  وشـمال  األوسـط 
2012 إلـى 2.1 فـي المائـة العـام 2013. فـي المقابـل، 
جنـوب  اإلفريقيـة  الـدول  سـّجلت 
الصحـراء ارتفاعـاً ضئيـالً في نمّوها 
االقتصـادي وصـل إلـى 5 فـي المائة 
خـالل العـام 2013 مقارنة بنحو 4.9 

فـي المائـة خـالل العـام 2012.
تكمـن أهّميـة هذه األرقـام والمعّدالت 
فـي  اآلسـيوية  الكتلـة  ريـادة  فـي 
األّول  ومركزهـا  االقتصـادي  النمـّو 
واألسـاس فـي زيـادة الطلـب العالمي 
مـن  ذلـك  ويتبّيـن  النفـط.  علـى 
االقتصـادي  النمـّو  معـّدالت  خـالل 
تعنـي  والتـي  والمسـتمّرة،  العاليـة 
ازديـاد الطلـب علـى النفـط مـن هـذه 
المجموعـة؛ مـا يعنـي بـدوره حفـاظ 
مسـتويات  علـى  األسـعار  اسـتقرار 
علـى  الطلـب  أخـذ  وبهـذا،  عاليـة. 
النفـط فـي الـدول اآلسـيوية يتفـّوق مؤّخراً علـى الطلب 

الغربيـة5. الصناعيـة  الـدول  فـي 

تحّول الخيار ما بين الحكم التسّلطي أو 
التكفيرّي والفوضى

العـام  الـرأي  إلـى تخويـف  الغوغائيـة  العمليـات  أّدت 
العربـي والدولـي وترهيبـه وتغييـر توّقعاتـه اإليجابيـة 
المحتَملـة مـن »الربيـع العربي«، والسـّيما عندما تبّين 
أن الخطـف والقتـل علـى الهويـة الطائفيـة والمذهبيـة 
واإلثنيـة والعشـائرية همـا الدافـع الرئيسـي وراء هـذه 
العمليـات. وقـد زادت المخـاوف عندما بـدأت العمليات 
مألوفـة  وغيـر  ومقـّززة  خطـرة  جديـدة  أوجهـاً  تأخـذ 
ترفضهـا الغالبيـة الصامتـة في المجتمـع العربي، نظراً 
للتفرقـة والشـروخات االجتماعيـة التـي أخـذت ُتحِدثهـا 
فـي المجتمعـات المحلّيـة، وذلـك بعـد السـلم االجتماعي 
العربيـة طـوال  الـذي ترّسـخ فـي معظـم المجتمعـات 
النصـف الثانـي مـن القـرن العشـرين، علـى الرغم من 
األنظمـة التسـلّطية. أّدى بـروز مثـل هـذه الممارسـات 
المرفوضـة وغيـر المألوفـة إلـى اسـتنكاف المواطنيـن 
عـن هذه الثورات. فانحسـرت الخيـارات بين الرضوخ 
للحاكـم التسـلّطي أو »للتكفيرييـن«. ومـن ثـّم، تغّيـرت 
طبيعـة االنتفاضـات من »ربيع« إلى حـاٍل من الخوف 

5 المصدر السابق نفسه، الجدول 1-5 ، ص 82 والجدول 1-6 ص 83 .   

والهجـرة الجماعيـة )لـدى األقليـات بشـكل خـاص( أو 
الفوضـى العارمـة التـي أّدت إلى حـروب أهلية وقبلّية، 

مثـل مـا حـدث فـي سـوريا وليبيـا واليمن. 
مـن نافـل القول إن النتائـج المترّتبة عن هذه التطّورات 
المفتوحـة، مـا تـزال غيـر معروفـة إلـى يومنـا هـذا. 
ومـن الواضـح أيضـاً أن تجـارب التعامل مـع ما جرت 
تسـميته بــ »الربيـع العربي«قـد اختلفـت مـن دولة إلى 
أخرى، وبحسـب تطّور األحداث. فبدالً من » »الربيع 
العربـي««، أخذنـا نتعـّود على تسـميات متشـائمة مثل 
»الشـتاء العربـي المظلـم«. وتباينـت ردود فعـل الدول 
العربيـة أو الـدول اإلقليميـة تجـاه »الربيـع العربـي«، 
مـا أضفـى نوعـاً مـن الغمـوض وولّـد صـورة مرّكبـة 

غيـر موّحـدة تجـاه هـذا »الربيع«. 
اختلفـت ردود الفعـل بيـن تخلّـي بعـض الحـّكام عـن 
الشـعبية  االنتفاضـات  بسـبب  بسـرعة  الحكـم  كرسـي 
علـى  للحفـاظ  عليهـم  الضّبـاط  بالدهـم، وضغـط  فـي 
الحكـم وعلـى صالحيات المؤّسسـة العسـكرية واألمنية 
وامتيازاتهـا مثـل مـا حصل في كلٍّ مـن تونس ومصر، 
أو التنّحـي نتيجـة ضغـوط إقليميـة، كمـا هـو الحـال في 
اليمـن، حيـث وافـق الرئيـس علـي عبـد هللا صالح على 
المشـروع التوافقـي المقتـرح مـن قبـل مجلـس التعـاون 
مـن  الحكـم  فـي  باالسـتمرار  القـرار  أو  الخليجـي، 
خـالل مقارعـة المظاهـرات واالعتمـاد علـى األجهـزة 
العسـكرية واألمنيـة المحلّيـة، فضالً عن قّوات مسـلّحة 
عربيـة وإقليميـة )الحرس الثـوري اإليراني وحزب هللا 
والميليشـيات الشـيعية العراقيـة المرتبطة بإيـران( مثل 
تجربـة سـوريا، أو اعتمـاد قـوى التغييـر علـى جيـوش 
دول أجنبيـة كبـرى )وبخاصـة األوروبيـة منهـا( فـي 
دعـم الثـورة كمـا حـدث فـي ليبيـا. والالفـت أن بعـض 
فتـرة  قبـل  َقمعـت  التـي  ايـران  اإلقليميـة مثـل  الـدول 
فـي بالدهـا،  الخضـراء«  قصيـرة ظاهـرة  »الثـورة 
بـادرت إلـى تشـجيع حـركات التغيير في بعـض البلدان 
العربيـة ومسـاندتها. ثـّم غّيرت سياسـتها بشـكل مفاجئ 
مـا إن اندلعـت مظاهـرات »الربيـع العربي«فـي بلـد 
صديـق لهـا، مثـل سـوريا. فـإذا بطهـران تقـّدم مختلف 
أنواع الدعم السياسـي والمسـاعدات العسكرية والمادية 
لدمشـق لمسـاعدتها فـي سـحق »الربيـع العربـي« فـي 

أراضيهـا.
عالقـات  علـى  المحافظـة  حاولـت  التـي  تركيـا  أمـا 
جّيـدة مـع معظـم الـدول العربيـة قبـل نشـوب »الربيـع 
نشـوب  مـع  فجـأة  سياسـتها  غّيـرت  فقـد  العربـي«، 

عّبرت سياسة دول 
الخليج النفطية عن 
المصلحة المشتركة 
القائمة بين كلٍّ من 

المنتجين الكبار الذين 
يهّمهم إطالة عمر 
النفط في الصناعة 

الدولية، والمستهلكين 
الذين يستفيدون من 
استقرار األسعار 
وتأمين اإلمدادات 
النفطية ألسواقهم 

دونما انقطاع
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العلنيـة  بالمسـاندة  بـدءاً  العربـي«،  »الربيـع  ظاهـرة 
لحركة اإلخوان المسـلمين في كلٍّ من مصر وسـوريا، 
الجهادّييـن  المتطّوعيـن  إلـى تسـهيلها عبـور  وصـوالً 

اتجـاه سـوريا. العـرب واألجانـب أراضيهـا فـي 

بروز الحركات اإلسالمية
ُيعتبـر البـروز القـوي للحـركات اإلسـالمية وتزّعمهـا 
أهـّم  مـن  انطالقهـا  العربي«ُبَعْيـد  »الربيـع  مسـيرات 
العامـل  أمـا  التغييـر.  عمليـة  فـي  المفاِجئـة  العوامـل 
بـه هـذه  الـذي حظيـت  الدعـم  فهـو  الثانـي،  المفاجـئ 
المنّظمـات الجهاديـة مـن قبـل دول كبـرى أو إقليميـة. 
العسـكرية  القـّوة  فـي  الثالثـة  المفاجئـة  تكمـن  فيمـا 
والعددّيـة لهـذه الحـركات التـي اسـتطاعت أن تقـارع 
جيـوش دول عربيـة عـّدة، وعلـى جبهـات متعـّددة فـي 

واحـد.  آن 
لقـد اختلفـت ممارسـات الحركات اإلسـالمية في سـياق 
»الربيـع العربي«، إذ إنها لم تنحصر بعمليات إرهابية 
فقـط، مـن تفجيـٍر للسـيارات واغتيـاالت وخطـف، بـل 
تعّدتهـا لتشـمل احتـالالً لمحافظـات وعواصـم إقليميـة، 
فضـالً عـن عمليـات إبـادة وتهجير جماعي للمسـيحّيين 
واألقليـات األخـرى، ومـا رافـق ذلـك كلّـه مـن سـبي 
للنسـاء وتدميـٍر للمسـاجد والكنائـس، وقتـل للمسـلمين، 
سـّنة أو شـيعة. وقـد ارُتكبـت هـذه الجرائـم كلّهـا باسـم 
الدين اإلسـالمي، ما ولّد اسـتياًء شـديداً على الصعيدين 
العربـي والعالمـي نتيجـة زّج الديـن فـي هـذا الصـراع 
هـذه  اسـتولت  وقـد  السـيف(.  )حـّد  الطريقـة  وبهـذه 
الميليشـيات علـى حقـول نفـط وعلـى منشـآت نفطيـة 
وسـدود ميـاه، كما مارسـت الخطف مـن أجل الحصول 
العامـة  المصـارف  سـرقاتها  وطالـت  الفديـة،  علـى 
والخاصـة، وذلـك كلّـه بحّجـة جمـع األمـوال لتمويـل 
الخالفـة اإلسـالمية. حاولـت هـذه الميليشـيات الجهادية 
اسـتغالل حـاالت الوهـن واالنقسـام والتشـرذم المذهبي 
الدينـي السـائدة فـي الـدول العربيـة، وركـوب موجـة  
»الربيـع العربـي« ومـا رافقهـا مـن فوضـى إقليميـة 
اإلقليميـة  الـدول  مصالـح  تضـارب  أّججهـا  وقطريـة 

والكبـرى وسياسـاتها. 
هنـاك أسـباب عّدة وراء انتفاضـات »الربيع العربي«، 
المواطنيـن  حقـوق  علـى  الحكومـات  تسـلّط  منهـا، 
وحرّياتهـم مـن دون رادع احتـرام الدسـاتير والقوانيـن 
المرعيـة. هـذا فضـالً عـن سـوء إدارة اقتصـاد البـالد 
وشـيوع ثقافة الفسـاد وسياسـات القمع والبطش، بحيث 

أصبحـت الـدول عبئـاً علـى المواطـن، بـدالً مـن توفير 
متطلّباتـه األساسـية والروتينيـة وتسـييرها. وخير دليل 
علـى ذلـك هـو ظاهـرة االنقطـاع المسـتمّر أو المتكـّرر 
لالنقطـاع الكهربائـي فـي العديـد مـن الـدول العربيـة، 
الحكوميـة  اإلدارات  بسـوء  ناهيـك  الميـاه،  وانقطـاع 
وتفّشـي  وعرقلتهـا،  المواطنيـن  معامـالت  وتعطيلهـا 
الفسـاد فـي مختلف درجـات الهرم الوظيفـي الحكومي. 
وذلك من دون إهمال اإلشـارة إلى التدخالت األجنبية، 
مـن إقليميـة ودوليـة، التـي سـاندت االنتفاضـات بشـكل 

علنـي، ومـن دون مواربـة. 

مالحظات ختامية
 هنـاك أسـباب عـّدة سـاعدت علـى قيـام االنتفاضـات. 
أّولهـا، التغييـر الـذي طـرأ على ميـزان القـوى العربي 
بعـد احتـالل العـراق فـي العـام 2003، وبـروز القـوى 
مسـلّحة  ميليشـيات  خـالل  مـن  الجهاديـة  اإلسـالمية 
الشـباب  مـن  المتطّوعيـن  وبـآالف  والذخيـرة  بالعتـاد 

مـا  وأجانـب(،  )عربـاً  المتـدّرب 
دوليـة  تنظيمـات  وجـود  علـى  يـدّل 
السـتقطاب هـؤالء الشـباب وتحّمـل 
فـي  ومشـاركتهم  سـفرهم  نفقـات 
عسـكرياً  بتدريبهـم  ناهيـك  القتـال، 
وتأهيلهـم أيديولوجيـاً، وتوفيـر البيئة 
الحاضنـة لهـم محلّيـاً وإقليميـاً. وقـد 
بـرزت هـذه الظاهـرة السياسـية بقّوة 
بعـد احتـالل العراق واختـالل ميزان 

العربـي.  المشـرق  فـي  القـوى 
»الربيـع  ظاهـرة  بـروز  أسـهم 
العربـي« في تعرية ضعف األحزاب 
الليبراليـة والقوميـة العربيـة، نتيجـة 
القهـر الـذي مـوِرس عليهـا مـن ِقبـل 
فـي  إخفاقهـا  و  الحاكمـة  السـلطات 
العقـود  خـالل  مسـيرتها  اسـتكمال 
القليلـة الماضيـة. بحيـث تـرك غيـاب 
الحضـور القـوي لألحـزاب القوميـة 
والليبراليـة فراغـاً كبيـراً فـي السـاحة 

العربيـة، تمّثـل فـي ضعـف الموقـف الرسـمي العربـي 
عمومـاً، وهيمنـة القـوى اإلسـالمية المتزّمتـة على قوى 

االنتفاضـات.  بـروز  ُبعيـد  المعارضـة 
تعـّددت تجـارب »الربيـع العربي« مع القطـاع النفطي 
»الربيـع  أن  الواضـح  مـن  لكـن  دولـة.  كّل  بحسـب 

على الرغم من 
نقص اإلمدادات من 
بعض دول »الربيع 
العربي« ازداد معّدل 
إنتاج كلٍّ من المملكة 
العربية السعودية 

واإلمارات والكويت، 
فهذه الدول تحتفظ 

بطاقة إنتاجية 
فائضة الستخدامها 
في أوقات األزمات 
بغية تأمين استقرار 

ميزان العرض 
والطلب على 
مستوى عالمي

أحوال النفط والغاز
في زمن »الربيع العربي«
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التقرير العربي السابع
للتنمية الثقافية

مؤّسسة الفكــر العربـي

الحتـالل حقـول  بابـاً  المسـلّحين  أمـام  فتـح  العربـي« 
النفـط والسـيطرة عليهـا، نظراً إلـى الفائـدة المالّية التي 
يمكـن أن يؤّمنهـا إنتـاج النفـط وإن بالطـرق البدائيـة، 
وبالتالـي حرمـان الحكومـات المعنّية مـن الريع النفطي 
بإحراجهـا  فتـرة حرجـة مـن صراعاتهـا، وذلـك  فـي 
أمـام مواطنيهـا ومنعهـا مـن تلبية احتياجاتهم من السـلع 
األساسـية. وهـذا ماحـدث فـي ليبيـا واليمن. أما سـوريا 
فقـد تفـادت مثـل هـذه األزمـة بسـبب الدعميـن المالـي 
والمـادي اللذيـن حصلـت عليهمـا من 

إيـران وروسـيا. 
الحـركات  بعـض  احتـالل  أّدى 
اإلسـالموّية المتطّرفـة حقـوالً نفطّيـة 
فـي بعـض دول »الربيـع العربـي« 
حيـن  إلـى  الشـركات  انسـحاب  إلـى 
انتهـاء األخطـار التـي تتهّددهـا. كمـا 
تنّوعـت طـرق التعامـل مع المنشـآت 
النفطيـة فـي دول »الربيـع العربي«. 
محلّيـة  عصابـات  احتلّـت  فقـد 
دون  للحـؤول  الكبـرى  المؤّسسـات 
إنتـاج النفـط وتصديـره ألشـهر عّدة. 
ففـي ليبيـا تمّثـل الهـدف البـارز مـن 
وراء احتالل المؤّسسـات النفطية في  
إبـراز قـّوة المسـلّحين المحلّييـن فـي 
المركزيـة  الحكومـة  مـع  صراعهـم 
نظـام  إلـى  البـالد  تحويـل  ومحاولـة 
عـن  النفطـي  الريـع  ومنـع  فدرالـي 
الحكومـة. أمـا فـي اليمن، فقد نسـفت 
العشـائر المعاديـة للحكومـة وحـركات جهاديـة أنابيـب 
النفـط مـّرات عـّدة. والهـدف مـن ذلـك تبيـان غضبهـم 
مـن بعـض السياسـات المحلّيـة. وفي سـوريا، اسـتغلّت 
الحـركات المسـلّحة المعارضـة سـيطرتها على الحقول 
النفطيـة فـي شـرق البالد من أجل الحصـول على دخل 

مالـي إضافـي والضغـط علـى الحكومـة.
فـكان هجـوم  نفطـي  أمـا االعتـداء األهـّم علـى حقـل 
مجموعـات جهاديـة ليبيـة - جزائريـة مشـتركة علـى 
ينايـر  أمينـاس الجزائريـة فـي منتصـف  منشـأة عيـن 
)كانـون الثانـي( 2013 ، والتـي تقـع فـي جنوب شـرق 
الجزائـر علـى الحـدود الليبيـة - الجزائريـة. وقـد تـّم 
نسـف مواقـع صناعيـة عـّدة في المنشـأة وقتـل وخطف 
واألجانـب  الجزائرييـن  والعّمـال  الفّنييـن  مـن  العديـد 
الجزائريـة  الوطنيـة  الشـركة  باشـرت  وقـد  فيهـا. 

)سـوناتراك( العمـل فـي الحقـل مـا إن اسـتتّب األمـن 
بعـد فتـرة طويلـة. أمـا شـركاؤها األجانـب، وبخاصـة 
شـركة بـي بـي البريطانيـة وسـتاتويل النروجيـة، فقـد 
سـحبتا موظفيهمـا ألشـهر عـّدة ولـم تسـتأنفا العمـل إاّل 
بعـد فتـرة طويلـة. ومـن نافل القول إن عمليـة التخريب 
هـذه أّثـرت سـلباً على االسـتثمارات الدولية في صناعة 
النفـط والغـاز الجزائريـة، مـا أّدى إلى ترّدد الشـركات 
السـلطات  واضّطـرار  البـالد،  فـي  االسـتثمار  فـي 
البتروليـة لتقديـم حوافـز ماليـة كبيـرة بغّيـة اسـتقطابها 

مـّرة أخـرى. 
ولعلّـه مـن السـابق ألوانـه إصـدار أحـكام قطعّيـة علـى 
مسـتقبل مسـيرة »الربيـع العربـي«. لقد نشـبت فوضى 
عارمـة فـي عـدد مـن دول المجموعـة، طالـت كذلـك 
السياسـية  التغييـرات  نتيجـة  لهـا  المجـاورة  الـدول 
إلـى  العـراق  مـن  داعـش  توّسـعت  بحيـث  العاصفـة. 
سـوريا ولبنـان فـي صيـف 2014. وجـرت مواجهـة 
خطـرة فـي اليمـن بعـد فشـل المفاوضات مـع الحوثيين 
فـي  أمـا  صنعـاء.  فـي  مهّمـة  مناطـق  احتلّـوا  الذيـن 
ليبيـا، فـال تـزال الفوضـى مسـتمّرة مـع توّقـع المزيـد 
مـن الصراعـات مـا بيـن قـوى قبليـة شـرقية وغربيـة، 
اإلسـالمية  القـوى  بيـن  مـا  الصـراع  عـن   فضـالً 
حيـث  والقوميـة،  الليبراليـة  والمجموعـات  الجهاديـة 
بـرزت حكومتـان وبرلمانـان )أحدهمـا تعـود الغالبيـة 

الوطنيـة(.  للقـوى  واآلخـر  لإلسـالميين  فيـه 
لتشـمل  العربـي«  »الربيـع  تـرّددات  امتـّدت  لقـد 
أوائـل  فـي  داعـش  هاجمـت  فقـد  المجـاورة.  الـدول 
شـهر يونيـو )حزيـران( 2014 واليـة نينـوى واحتلّـت 
الموصـل وأجـزاء كبيـرة مـن مناطـق العراق الشـمالية 
األقلّيـات،  ضـّد  مجـازر  ارتكبـت  كمـا  والوسـطى. 
كالمسـيحّيين واأليزيدّييـن، وهّجـرت آالف المواطنيـن 
وصـادرت مسـاكنهم. ولـم يتـّم االكتفـاء بذلـك، بـل قـام 
الداعشـّيون  بوضـع عالمـات علـى البيـوت تشـير إلى 
الممارسـات  هـذه  فكانـت  سـّكانها ومذاهبهـم.  ديانـات 
شـبيهة بمـا فعلـه النازّيـون باليهـود األوروبّييـن خـالل 

الثانيـة.  العالميـة  الحـرب 
أثـارت ممارسـات داعـش الهمجيـة ردود فعـل عربيـة 
مسـتنكرة ومخـاوف ذات أصـداء بعيـدة المـدى علـى 
األعمـال  هـذه  وأّدت  العربيـة.  الـدول  فـي  األقليـات 
الـدول الكبـرى عسـكرياً  إلـى تدّخـل  الوحشـية أيضـاً 
فـي العـراق مـّرة أخـرى بعـد حـرب 2003 ، ولـو مـن 

طريـق القصـف الجـّوي هـذه المـّرة. 

شّكلت عمليات 
تهريب النفط مصدر 
دخل مالي مهّم نسبياً 
للمنّظمات المسّلحة، 
وهذه سابقة خطرة 

في ما يتعّلق 
بالسياسات المحّلية 

وصناعة النفط 
العربية، وقد اختلفت 
التقديرات الصحافية 
حول المبالغ التي 

تّم جنيها جراء هذه 
العمليات، وذلك بين 

مليون ومليوَنْي 
دوالر يومياً
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القطـاع  علـى  العربـي«  »الربيـع  انعكاسـات  تباينـت 
بسـبب جملـة عوامـل: إذاً، وذلـك  النفطـي 

وآفاقهـا  النفطيـة  الصناعـة  عولمـة  سـاعدت  أوالً:   
الدوليـة في توفير العوامل الالزمة السـتقرار األسـواق 
الدوليـة، علـى الرغـم مـن االضطرابـات فـي الشـرق 
األوسـط. وسـاعدت الزيـادة الملحوظـة في إنتـاج النفط 
الصخري األميركي في اسـتقرار األسـعار واألسـواق، 
ناهيـك بالـدور المهـّم الـذي لعبتـه دول الخليـج النفطيـة 
اإلنتاجيـة  طاقتهـا  اسـتخدامها  خـالل  مـن  الكبـرى 
الفائضـة. وهـذا مـا برهـن مـّرة أخـرى علـى الـدور 
األسـاس لـدول الخليـج فـي اسـتقرار ميـزان العـرض 
السياسـة  بهـذه  والتزامهـا  العالمـي،  النفطـي  والطلـب 
علـى الرغـم مـن التحّديات الكثيـرة، ومـن أهّمها تحّمل 
اإلنتاجيـة  الطاقـة  علـى  للمحافظـة  العاليـة  النفقـات 
هـذه  السـتعمال  السياسـية  اإلرادة  وتوفيـر  الفائضـة، 

الطاقـة مـن أجـل اسـتقرار األسـواق. 
لقـد عّبـرت سياسـة دول الخليـج النفطية عـن المصلحة 
المشـتركة القائمـة بيـن كلٍّ مـن المنتجيـن الكبـار الذيـن 
الدوليـة،  الصناعـة  فـي  النفـط  عمـر  إطالـة  يهّمهـم 
والمسـتهلكين الذيـن يسـتفيدون مـن اسـتقرار األسـعار 
وتأميـن اإلمـدادات النفطية ألسـواقهم دونما انقطاع، ما 
يدفعهـم فـي الوقـت نفسـه إلـى مواصلـة االعتمـاد على 

النفـط بشـكل كبيـر. 
ثانياً: من المالحظ أن معظم الشركات النفطية واصلت 
العربـي«.  »الربيـع  مجموعـة  دول  فـي  اسـتثماراتها 
ولئـن اضطرت شـركات أخرى تجميـد أعمالها، فألّنها 
رضخـت لقوانيـن المقاطعـة التـي فرضتهـا حكوماتها، 
وبخاصـة فـي  سـوريا. وبالفعـل فقـد أوقفـت كلٌّ مـن 
شـركة شـل وتوتال األوروبّيتين نشـاطهما في سـوريا، 
لكـن لـم تتنـازال عـن اسـتثماراتهما، األمـر الـذي يعني 
إمكانيـة العـودة إلـى اإلنتـاج النفطـي مـن سـوريا ما إن 
تتوّقـف العقوبـات الغربيـة علـى النظـام السـوري، وما 
إن يسـتتّب األمـن فـي المناطـق الشـرقية مـن سـوريا، 

حيـث الحقـول النفطية. 
أمـا فـي ليبيـا، فقـد اضطّرت الشـركات إلى االنسـحاب 
فـي  األميركـي  السـفير  اغتيـال  بعـد  وتحديـداً  مؤقتـاً، 
بنغـازي. ولـم تعـد هـذه الشـركات إلـى ليبيـا إاّل بعدمـا 

اطمأّنـت علـى سـالمة موّظفيهـا. 
ظاهـرة  العربـي«  »الربيـع  انتفاضـة  شـّكلت  ثالثـاً: 
نفطيـة جديـدة لـم تشـهدها المنطقـة العربيـة سـابقاً، أال 
وهـي اسـتيالء العصابـات المسـلّحة علـى حقـول النفط 

واإلنتـاج مـن هـذه الحقـول بطـرق بدائيـة، دّرت لهـا 
المالييـن مـن الـدوالرات مـن خـالل أعمـال التهريـب 
التـي قامـت بها هـذه العصابات المسـلّحة عبر وسـطاء 
محلّييـن أو دولّييـن. ومـن المرجـح أن تشـّكل سـيطرة 
الميليشـيات علـى الحقـول النفطيـة ورقـة رابحـة بأيدي 
المسـلّحين فـي التفـاوض مـع الحكومـات المعنّيـة فـي 
كّل مـن سـوريا وليبيـا واليمـن. وهـو مـا سـوف يشـّكل 
عقبـة أمـام جيوش هـذه الحكومـات في إعادة السـيطرة 
علـى الحقـول مـن دون إلحاق أضرار كبيرة بالمنشـآت 

األرضيـة. 
شـّكلت عمليـات تهريـب النفـط مصـدر دخـل مالي مهّم 
للمنّظمـات المسـلّحة. وهـذه سـابقة خطـرة فـي  نسـبياً 
مـا يتعلّـق بـكلٍّ مـن  السياسـة المحلّيـة وصناعـة النفـط 
العربيـة. وبمـا أن عمليـات التهريب سـّرية، نظـراً إلى 
طبيعـة العمـل فيهـا، فقـد اختلفـت التقاريـر الصحافيـة 
العمليـات.  هـذه  مـن  جنيهـا  تـّم  التـي  المبالـغ  حـول 
وتتـراوح التقديـرات بحسـب وسـائل اإلعـالم مـا بيـن 
مليـون ومليونـْي دوالر يوميـاً . لكـن ال بـّد مـن الحـذر 
مـن تبّنـي هـذه األرقـام ألنهـا مبنّيـة علـى معلومـات تّم 
تسـريبها من المنّظمات الجهادية نفسـها ومن المشـكوك 
فيـه أن تـزّود هـذه المنظمـات وسـائل اإلعـالم بأرقـام 
حـول  المتداَولـة  المعلومـات  أن  وخصوصـاً  دقيقـة، 
المبالـغ تضفـي األهّميـة على قدرة المنّظمـات الجهادية 
الماليـة. وحتـى لـو كان يمكـن تقييـم سـعر المبيعـات 
)نحـو 30 دوالراً للبرميـل( فمـن الصعـب معرفة كمية 

بـة وتخمينهـا.  اإلمـدادات المهرَّ

أحوال النفط والغاز
في زمن »الربيع العربي«
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المشهد االقتصادي العربي
في ضوء الحراك الشعبي

امل�صهد االقت�صادي العربي
يف �صوء احلراك ال�صعبي

د. عبد اهلل الدردري
مايا رم�صان

1 - االقتصاد العربي قبل االنفجار الكبير: 
اعتمـد االقتصـاد العربـي خـال العقـود الماضيـة على 
حيـن  ففـي  النفـط.  علـى  المرتكـز  الريعـي  النمـّوذج 
عائـدات  مـن  مباشـر  بشـكل  الخليـج  دول  اسـتفادت 
النفـط، انتقـل مـردود النفـط إلـى الـدول غيـر النفطيـة 
العامليـن واالسـتثمار  العمـل وتحويـات  عبـر سـوق 
والسـياحة2،1. وكان القيـاس الُمعتمـد للنمـّو فـي الـدول 
العربيـة هـو نمـّو نصيـب الفـرد مـن الدخـل، ولكّنـه ال 
يأخـذ بعيـن االعتبـار الجانـب المعيشـي مثـل حصـول 
اإلنسـان على التسـهيات االجتماعية األساسية )التعليم 
أو  الائـق،  العمـل  والصّحـة ...(، أو حصولـه علـى 
بعـد  المحتمـة  النتيجـة  وكانـت  الفقـر.   تفّشـي  مـدى 
سـنوات من سـيطرة االقتصاد الريعي أن تتولّى النخب 
القليلـة السـيطرة على القرارات السياسـية واالقتصادية 
واالجتماعيـة، وأن يتـّم تهميـش األغلبيـة السـاحقة مـن 
المواطنيـن وتحييدهـم عـن اّتخاذ أبسـط القـرارات التي 

تتعلّـق بحياتهـم اليوميـة 3 .
1 Ibrahim A. Elbadawi,  Alan H. Gelb, ERF Policy 
Research Report Oil, Economic Diversification 
and Development  in the Arab World ,  PRR No. 35 
December 2010. 

2 تقريـر التنميـة االنسـانية العربيـة للعـام 2009: تحّديات أمن اإلنسـان في البلدان 
العربيـة )برنامـج األمـم المتحـدة اإلنمائي: المكتب اإلقليمي للـدول العربية(. 

3 ERF Policy Research Report Oil, op.cit.

• نبذة عن تفاوت النمّو في مصر
ارتفـع معـدل النمـّو الفعلـي فـي مصـر في العقـد األول 
لأللفيـة ليصـل إلـى 5 فـي المائـة، ولكـن لـم ينعكـس 
ذلـك علـى مسـتويات االسـتهاك التي انخفضت بشـكل 
ملحـوظ. وتفاوتـت نسـب الفقـر البشـري والمـادي بيـن 
األريـاف ذات الطابـع الزراعـي والمـدن، فانخفضـت 
القاهـرة  مثـل  الكبـرى  المـدن  فـي  الفقـر  معـدالت 
واإلسـكندرية، فـي حيـن أّدى إهمال التنميـة في الريف 
إلـى ازديـاد الفقـر بوجوهـه كافـة. وبالتالـي انخفضـت 
نسـبة الناتـج الزراعـي  إلـى الناتـج المحلّـي اإلجمالي، 
وزادت البطالـة فـي المناطـق الريفيـة وتقلّـص دخـل 

الفرد.  

• نبذة عن الوضع في سوريا
ارتفـع  معـدل النمـّو الحقيقـي فـي سـوريا مـن 4.3  في 
لعـام 2009،  المائـة  فـي  لعـام 2008 و 5.9   المائـة 
ليصـل إلـى 6.2 فـي المائـة لعـام 2010. وانخفضـت 
لعـام 2004  المائـة  فـي   12.3 مـن  البطالـة  معـدالت 
 .2009 خـال  المائـة  فـي   8.3 معـدل  إلـى  لتصـل 
وحّققـت سـوريا الهـدف المنشـود للحـّد مـن الفقر حيث 
انخفـض معـدل الفقـر المدقـع مـن 7.9 فـي المائـة لعـام 
1997 إلـى 0.3 فـي المائـة لعـام 2007. وعلـى الرغـم 

منـذ أواخـر العـام 2010 والمنطقـة العربيـة تمـّر في موجـاٍت من الثورات، تشـتّد حيناً وتهدأ حينـاً وتتنقل أحياناً 
كثيـرة حّتـى يصعـب علـى المواطـن العربـي مالحقـة أبـرز تطّوراتهـا.  ويعجز المحّللـون عن تنّبؤ زمـن نهايتها 
أو تحديـد الصـورة النهائيـة للمنطقـة بعـد صهرهـا فـي أتـون النزاعـات وتقّلبـات الحكـم والتيـارات السياسـية. 
المنطقـة العربيـة غنّيـة بالمـوارد الطبيعيـة والبشـرية، فلمـاذا بـدأت الثـورات المطالِبة بلقمة العيـش؟ والمنطقة 

العربيـة ذات تاريـخ حضـاري عريـق فلمـاذا تشـعر األغلبيـة مـن المواطنين بـأن صوتها غير مسـموع؟ 
تسـّلط هـذه الدراسـة الضـوء علـى الخلفيـة االقتصاديـة واالجتماعية فـي المنطقـة العربية قبل حصـول الثورات 
وتناقـش وضـع اإلنسـان العربـي وإمكانـات المنطقـة في تفعيـل التنمية االقتصادية والبشـرية، والشـروط الالزم 

توفيرهـا إلحـداث نقلـة نوعية تليـق بطموحات الشـعوب العربية.
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مـن هـذه اإلنجـازات، يـدّل انخفـاض نسـبة اسـتهالك 
بتقديـرات  المعيشـية مقارنـة  الفـرد فـي مسـح األسـر 
الحسـابات القوميـة لعـام 2009 علـى ارتفـاع معـدالت 

عـدم المسـاواة فـي سـوريا.  

• نبذة عن الوضع في تونس
بلـغ معـدل النمـّو فـي الثالثـة عقـود السـابقة للحـراك 
الشـعبي 5 فـي المائـة. ووفقـاً للبيانـات الرسـمية لألمـم  
المتحـدة بلغت نسـبة البطالة 14 فـي المائة لعام 2010.  
الشـعبي  للحـراك  السـابق  العقـد  فـي  تونـس  وقامـت 
وزارة  التقاعـد ووضعـت  نظـام  لتغطيـة  بإصالحـات 
الشـؤون االجتماعيـة برنامجـاً لتقديـم تحويـالت نقديـة 
سـريعة لألسـر الفقيـرة.  وُيعتبـر اإلنفـاق علـى التعليـم 
والخدمـات العامـة أعلـى بكثيـر مـن اإلنفـاق المماثـل 
فـي الـدول العربية المتوسـطة الدخـل. فوضع الخدمات 
االجتماعيـة كان جيـداًّ قُبيـل االنتفاضـات الشـعبية، ولم 
يكـن متوقَّعـاً حصولهـا . ويشـير عالم االقتصـاد الحائز 
علـى جائـزة نوبـل، جوزيف سـتيغليتز، فـي حديثه عن 
تونـس إلـى أن التقديمـات االجتماعيـة ال تعـّوض عـن 

ارتفـاع معـدالت البطالـة وتفّشـي الفسـاد4.

نمّو غير عادل 
النمـّو العـادل هـو النمـّو االقتصـادي واالجتماعي الذي 
يصـل إلـى جميع فئـات المجتمع بطريقة متسـاوية ومن 
أهـّم أهدافـه القضـاء علـى الفقـر، مـع االهتمـام بتمكين 
األفـراد والمجتمعـات فـي مختلـف المناطـق واألقاليـم5 
و6.  وعنـد مراقبـة تغّيـر معامـل جينـي لعـدم المسـاواة 
فـي الدخـل خـالل السـنوات السـابقة لألزمـة نجـد أن 
التغّيـر لـم يكن نحو األسـوأ على الرغـم من تراجع نمّو 
دخـل األسـرة فـي المنطقـة، فالالمسـاواة وفقـاً لجينـي 
هـي معتدلـة مقارنـة بالمعـدالت فـي مختلـف مناطـق 
العالـم7. وتوضـح الدراسـات فـي المنطقـة العربية عدم 
نمـّو نسـبة االسـتهالك إلـى الناتج المحلّـي اإلجمالي في 
المنطقـة العربيـة، ولكـن تتناقـض هـذه المعطيـات مـع 
مصـادر الحسـابات القوميـة التـي تثبـت نسـب زيـادة 
4 Arab development challenges report, 2011.

5 تقريـر تحّديـات التنميـة فـي الـدول العربيـة: نحـو دولـة تنمويـة فـي المنطقـة 
العربيـة، 2011 

6 Macroeconomic stability, inclusive growth and 
employment Thematic Think Piece )ILO, UNCTAD, 
UNDESA, WTO, May 2012(.

7 تقرير التنمية االنسانية العربية للعام 2009، م س.

االسـتهالك. ويعـود هـذا التناقـض إلـى انحصـار زيادة 
االسـتهالك بالطبقـات الثرّيـة والتـي تسـتهلك منتجـات 
وخدمـات أكثـر كلفـة.  كمـا يـدل ذلـك علـى ضعـف 

الوضـع التنمـوي لـدى باقـي الطبقـات8. 
 وفـي مقابـل ذلـك نالحـظ تأّخـر الوضـع التعليمـي فـي 
المنطقـة العربيـة مقارنـًة بباقـي الـدول الناميـة. فخالل 
األعـوام السـابقة للحـراك لـم يتجـاوز معـدل االلتحـاق 
مـن  الرغـم  وعلـى  المائـة،  فـي   23 نسـبة  الجامعـي 
التحّسـن فـي معـدالت إتمـام المرحلـة االبتدائيـة لبلـوغ 
الهـدف اإلنمائـي الثانـي لأللفيـة، إاّل أن معـدالت  إتمام 
المرحلـة الثانويـة ال تـزال دون المسـتوى المطلـوب9.  
حاجـة  مـع  تتوافـق  فـال  الجامعيـة  التخصصـات  أّمـا 
وذلـك  سـريع،  بشـكل  يتطـّور  الـذي  العمـل  سـوق 
يـؤّدي إلـى زيـادة البطالـة بيـن الشـباب حيـث وصلـت 
نسـبة بطالـة الشـباب فـي المنطقـة إلـى ثالثـة أضعـاف 
لالهتمـام  المثيـر  ومـن  للبطالـة10.  اإلجمالـي  المعـدل 
أن مجانيـة التعليـم لـم تـؤدِّ إلـى زيـادة المسـاواة بيـن 
بقدرتهـم  األثريـاء  يتمّيـز  حيـث  واألغنيـاء،  الفقـراء 
علـى توفيـر الدعـم األكاديمي والمـادي ألوالدهم خالل 
مراحـل التعليـم، وهـذا ليـس وارداً بين الفئـات الفقيرة، 
وبالتالـي أصبحـت الفئـات الثرّيـة هـي المسـتفيدة مـن 
التعليـم المّجانـي. كمـا ينطبـق هـذا األمـر علـى الدعـم 
هـة في األسـاس للفقراء ولكن يسـتفيد  واإلعانـات الموجَّ

غيـر الفقـراء مـن جـزء كبيـر مـن الدعـم 12،11.
وسـّجل اإلنفـاق الحكومـي علـى الصّحـة )كنسـبة مـن 
إجمالـي اإلنفـاق الحكومـي( في المنطقـة العربية خالل 
العالمـي.   باإلنفـاق  مقارنـًة  المسـتويات  أدنـى   2008
فمثـالً، بلغـت نسـبة اإلنفـاق الحكومـي في سـوريا 1.6 
فـي المائـة وفـي اليمـن 1.5 فـي المائـة، وفي السـودان 
1.3 فـي المائـة، في حين يعتبر مؤّشـر التنمية البشـرية 
أن نسـبة 1.8 فـي المائـة أو أقـّل بأّنهـا تنميـة منخفضة. 
أّمـا األردن فحّقـق نسـبة إنفـاق قدرهـا 5.4 فـي المائـة 
وهـي األعلـى بيـن الـدول العربيـة. وال يتعـّدى إنفـاق 
دول الخليـج علـى الصّحـة نسـبة 3 فـي المائـة.  وتحتّل 
8 Arab development challenges report, op.cit.

9 مسح التطّورات االقتصادية واالجتماعية في منطقة اإلسكوا 2011-2010 

10 المرجع السابق نفسه.

11  المرجع السابق نفسه.

12 Ragui Assaad, Egyality for all? Egypt’s free 
public higher education policy breeds inequality 
of oportunity Policy Perspective, No.2 ) Economic 
Research Forum December 30, 2010(.
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بعـض دول المنطقـة العربية الصفـوف األمامية مقارنًة 
بـدول العالـم فـي إنفاقهـا علـى التسـلّح. باإلضافـة إلـى 
ذلـك تشـهد المنطقـة تفاوتـاً فـي فـرص الحصـول على 
الرعايـة الصّحيـة بسـبب ضعف الضمـان االجتماعي، 
وبالتالـي تلجـأ الطبقات غير الميسـورة إلـى اإلنفاق من 
أموالهـا الخاصـة لتغطيـة التكاليـف العالجيـة، وتصبح 
أكثـر هشاشـة عنـد مواجهة الحـاالت المرضيـة13، 14.  
فـي الحصـول علـى  وتشـهد المناطـق الريفيـة تفاوتـاً 
والحمايـة  والتعليـم  )الصّحـة  االجتماعيـة  الخدمـات 
االجتماعيـة(  مقارنـًة بالمـدن، ويعـود السـبب فـي ذلك 
إلـى ضعـف البنيـة التحتيـة وعوامـل تهميـش المناطـق 
الريفيـة. ففـي مصـر بلـغ معدل التعليم فـي الريف أربع 
سـنوات، فـي حيـن بلـغ المعـدل الوطنـي 10 سـنوات.  
كمـا نجـد تفاوتـاً كبيـراً فـي الحصـول علـى الخدمـات 
االجتماعيـة بيـن الرجـال والنسـاء، وبيـن المواطنيـن 
والعّمـال المهاجرين وبين الفقـراء واألغنياء15.  وعلى 
الرغـم من الخدمـات االجتماعية مثـل التغطية الصّحية 
التـي يتمّتـع بهـا سـّكان دول الخليـج، إاّل أّنهـا ال تشـمل 

العّمـال المهاجريـن. 

نمّو غير شامل 
يهـدف النمـّو الشـامل إلـى إيجـاد فـرص عمـل لجميـع 
النمـّو  فـي  المشـاركة  مـن  تمكينهـم  وإلـى  المواطنيـن 
االقتصـادي وكذلـك االسـتفادة منـه. ومـن أهـّم ميـزات 
بحيـث  المنِتجـة،  العمالـة  تحفيـز  هـو  الشـامل  النمـّو 
يعمـل  َمـن  كّل  ومـردود  الموظـف  أجـر  يتضاعـف 
الشـامل  النمـّو  خصائـص  ومـن  الخـاص.  لحسـابه 
القطاعـات  يشـمل  أن  يجـب  وبالتالـي  مسـتدام،  أنـه 
مظاهـر  ومـن  النمـّو16.   فـي  ويشـركها  االقتصاديـة 
النمـّو الشـامل توّسـع الطبقـة الوسـطى وزيـادة تمثيلهـا 
فـي المجتمـع.17 أّمـا المنطقـة العربيـة فتشـكو مـن عدم 
شـمولية النمّو حيث البطالـة مرتفعة، وصعوبة وصول 
ــكوا2010- ــة اإلس ــي منطق ــة ف ــة واالجتماعي ــّورات االقتصادي ــح التط 13 مس

س.  2011،م 

14 Fiscal Space For Social Protection In The Arab 
Region )ESCWA: Working Paper Series , Office of the 
Executive Secretary, 2013(.

ــكوا2010- ــة اإلس ــي منطق ــة ف ــة واالجتماعي ــّورات االقتصادي ــح التط 15 مس
س.  2011،م 

16 Elena Ianchovichina, Susanna Lundstrom, What is 
Inclusive Growth?  )February 10, 2009(.

17 Arab Middle Class: A force for change ) ESCWA: 
2014(. )forthcoming(

رأس المـال االجتماعـي إلـى المناطـق وفئـات المجتمع 
كافـة، وتقتصـر الحمايـة االجتماعيـة على فئـة صغيرة 
مـن المواطنيـن مـع إهمـال كبـار السـّن والخارجين من 

سـوق العمـل.
فـي العقديـن السـابقين للثـورات اّتجهـت الـدول العربية 
تحريـر  علـى  قائمـة  اقتصاديـة  اسـتراتيجيات  نحـو 
التجـارة واألسـوق الماليـة واالتجـاه نحـو خصخصـة 
مـن  وكان   . للدولـة18  التابعـة  والخدمـات  المنشـآت 
المفتـرض أن يصاحـب هـذا التوّجـه معالجـة السياسـة 
االجتماعيـة وآليـات الحمايـة والتأميـن، ولكـّن الـدول 
السـلطوية أهملـت معالجـة األمور االجتماعيـة فتدهور 
وضـع التعليـم العـام، والضمـان الوظيفـي، وارتفعـت 
نسـب البطالـة والفقـر،  وباتـت التحويـالت االجتماعية 
أشـبه بالحسـنة إلسـكات الشـعوب عن مظاهر التسـلّط. 
وعلـى الرغـم من ضآلـة الرعايـة االجتماعيـة عموماً، 
فهـي أكثر شـّحاً فـي المناطـق النائية والمناطـق الفقيرة 
حيـث ال تتوّفـر المـدارس أو يصعـب الوصـول إليهـا. 
أّمـا تأمينـات البطالـة فشـبه معدومـة، وقـد تقتصر على 
بعـض فئـة محـدودة مـن الموّظفيـن الذين أسـهموا مالياً 
علـى مدى سـنوات طويلـة، وهذا يتناقض مـع المجتمع 
مرونـة  أكثـر  تكـون  القوانيـن  حيـث  الديمقراطـي 

وشـمولية19.
تشـكيل مالمـح سـوق  فـي  لعبـت عوامـل عـّدة دوراً 
العمـل وديناميكيتهـا فـي المنطقـة العربيـة، حيـث أّدى 
تركيـز النمـّو فـي القطاعـات النفطية وسـوق العقارات 
حيـن  فـي  العمـل20،  سـوق  فـي  التنـّوع  تقليـص  إلـى 
شـهدت المنطقـة نمـّواً سـّكانياً وبالتالـي زيـادة القـوى 
العاملـة، وارتفعـت مشـاركة المـرأة ، وأصبـح القطـاع 
بيـن  المالءمـة  انعـدام  مـع  بالموظفيـن،  مشـبعاً  العـام 
تلـك  كّل  أّدت  الجامعيـة.  واالختصاصـات  الوظائـف 
العوامـل المذكـورة إلـى نمـّو كبيـر فـي سـوق العمـل 
الشـباب  البطالـة، وبخاصـة بيـن صفـوف  مـع زيـادة 

والنسـاء21.
كمـا أّدى االعتمـاد االقتصـادي على النفط فـي المنطقة 
والصناعـي،  الزراعـي  اإلنتـاج  تراجـع  إلـى  العربيـة 

ــة اإلســكوا 2009- ــي منطق ــة ف ــة واالجتماعي 18 مســح التطــّورات االقتصادي
2010، م س. 

19  المرجع السابق نفسه. 

20 ERF Policy Research Report Oil, op.cit.

ــة اإلســكوا 2007- ــي منطق ــة ف ــة واالجتماعي 21 مســح التطــّورات االقتصادي
.2011-2010 و   2008
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وخلـق فجـوة اقتصاديـة واجتماعيـة بين الـدول وضمن 
كّل دولـة، فأصبحـت التنميـة محصـورة فـي المناطـق 
الفقـر  وطـأة  تحـت  الريـف  سـّكان  ورزح  الحضريـة 
وصعوبـة الخـالص منـه. فمثـالً، فـي حيـن يقطـن 50 
فـي المائـة مـن السـّكان فـي المناطـق الريفيـة، تسـهم 
الزراعـة بحوالـى 15 فـي المائـة مـن إجمالـي الناتـج 
المحلّـي العربـي، وبالتالـي أصبحـت المنطقـة العربيـة 
وأّدى  الغذائيـة.  حاجاتهـا  ثلثـْي  مـن  أكثـر  تسـتورد 
االعتمـاد علـى الـواردات لتأميـن حاجـة السـوق إلـى 

زيـادة البطالـة، وبخاصـة بيـن فئـات الشـباب 23،22.

نمّو غير مستدام  
النمـّو المسـتدام هـو نمـّو اقتصـادي قائـم علـى وجـود 
طلـب داخلـي علـى إنتاجه من دون اإلضرار باسـتدامة 
الموارد الطبيعية. وبذلك يحّقق هذا االقتصاد التنافسـية 
خارجيـاً واالسـتدامة داخليـاً مـع زيـادة النمّو فـي القيمة 
لزيـادة  االبتـكار كوسـيلة  واالعتمـاد علـى  المضافـة، 
الدولـي  للبنـك  اإلنتـاج. وتشـير األبحـاث االقتصاديـة 
إلـى أنَّ الـدول تبـدأ مسـارها التجـاري عبـر االعتمـاد 
علـى مواردهـا الطبيعيـة، وعندمـا تصبح أكثـر تطّوراً 
يصبـح االعتمـاد األكبـر علـى االبتـكار واإلبـداع فـي 

تحريـك االقتصـاد والتبـادل التجـاري24.
علـى  العربيـة  المنطقـة  فـي  اإلنتـاج  تنافسـية  ترتكـز 
عامليـن: اليـد العاملـة الرخيصـة، والطاقـة الرخيصة. 
العمالـة  علـى  العربيـة  الـدول  اقتصـادات  اعتمـدت 
الرخيصـة ولكـن تبّيـن أنهـا غيـر ثابتـة، حيـث يلجـأ 
وهـذا  أكبـر،  مكاسـب  لتحقيـق  االنتقـال  إلـى  العامـل 
نمـّو  يكـون  وبالتالـي  النمـّو.  تذبـذب  إلـى  يـؤّدي 
االقتصـاد غيـر مسـتدام وسـريع العطـب. كمـا أن اليـد 
العاملـة الرخيصـة تتعـارض مع تفعيل عامـل االبتكار 
لنمـّو اقتصـادي مسـتدام، وذلـك ألن هـذه العمالـة غير 
لـة لالبتـكار. وفـي نظـام اقتصـادي معتمـد علـى  مؤهَّ
العمالـة الرخيصـة يكـون النمـّو مرتكزاً علـى تخفيض 
العامـل  فيصبـح  االبتـكار،  وليـس  اإلنتـاج  تكاليـف 

22 تقريـر التنميـة االنسـانية العربيـة للعـام 2009:  تحديـات أمـن اإلنسـان في 
البلـدان العربيـة، م س.  

 23 تقريـر تحّديـات التنميـة فـي الـدول العربيـة، نحـو دولة تنموية فـي المنطقة 
العربيـة، 2011 .

24 Walid Abdmoulah, Belkacem Laabas, Assessment 
of Arab Export Competitiveness in International 
Markets using Trade Indicators, API/WPS 1010)Arab 
planning institute(. 

الحلقـة الضعيفـة األكثـر تأّثراً بالصدمـات االقتصادية، 
وبالتالـي مسـتعّداً دائمـاً لالنتقـال لوظيفـة ذات مدخـول 

أفضـل فـي مـكان آخـر25. 
الطلـب  انخفـاض  إلـى  الرخيصـة  العمالـة  وتـؤّدي 
داخليـاً  الداخلـي فـي حيـن تسـتوجب االسـتدامة طلبـاً 
فـي  الطلـب  نمـّو  أّمـا  المنتجـات.  لتصريـف  مرتفعـاً 
الـدول العربيـة فيعـود فـي أغلـب األحيـان إلـى تلبيـة 
إلـى  الـدول  تلـك  تلجـأ  الثرّيـة حيـث  الطبقـات  حاجـة 
اسـتيراد سـلع باهظـة الثمن مّمـا يعطي انطباعـاَ خاطئاً 

. النمـّو26  بزيـادة 
وتؤّكـد األبحـاث العالميـة حـول الـدول الناميـة العالقـة 
القوّيـة بيـن التصنيـع والقـدرة علـى إيجـاد فـرص عمـل 
فـي المـدى القصيـر وعلـى زيـادة األجـور فـي المـدى 
يخلـق  التصنيـع  أن  لالهتمـام  المثيـر  ومـن  الطويـل.  
فرص عمل متسـاوية للرجال وللنسـاء، وبالتالي بإمكان 
ذلـك أن يكـون بـاب خـالص مـن العمالة غيـر النظامّية 

التـي تفّشـت فـي الـدول العربيـة غيـر النفطيـة27.
ومـن المتوقَّـع أن تكـون  الطاقة الرخيصـة في المنطقة 
دول  جميـع  فـي  النمـّو  اسـتدامة  لعـدم  سـبباً  العربيـة 
أّدت األسـعار  للنفـط  المنتجـة  الـدول  ففـي  المنطقـة.  
إهمـال  إلـى  عليـه  المرتفـع  والطلـب  للطاقـة  الزهيـدة 
الزراعـة والصناعـة وانخفـاض اإلنتاجيـة فـي المنطقة 
ككّل. كمـا أّدى ارتفـاع سـعر النفـط إلـى تلبيـة الطلـب 
الداخلـي عبـر اسـتيراد السـلع. وُتشـير التقديـرات إلـى 
أن المـّدة الباقيـة قبـل أن ينضـب النفـط فـي المنطقـة 
العربيـة هـي جيـل أو جيليـن علـى أبعد تقديـر، وعندما 
يصبـح النفـط شـحيحاً ويرتفـع سـعره سـتعاني الـدول 
رة للنفـط مـن عـدم اسـتدامة النمـّو االقتصـادي  المصـدِّ
ومـن إنتاجيـة وتنافسـية منخفضـة فـي آن. أّمـا الـدول 
دعـم  علـى  تعتمـد  والتـي  للنفـط  المسـتوردة  العربيـة 
األسـعار فسـتعاني فـي المسـتقبل المنظـور مـن عـبء 
علـى  سـلباً  ذلـك  وسـيؤّثر  الطاقـة  دعـم  جـّراء  مالـي 

و29.  ونمّوهـا28  ميزانّيتهـا 
تبّيـن تحاليـل السالسـل الزمنية لوضع التجـارة العربية 
25 التقريـر العربـي لألهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة: مواجهـة التحّديـات ونظـرة لمـا 
بعـد العـام 2015 )جامعـة الـدول العربية: اللجنة االقتصاديـة واالجتماعية لغربي 

.)2013 آسيا، 

26 المرجع السابق نفسه.

27 ERF Policy Research Report Oil, op.cit.

28 Ali Abdel Gadir Ali,A Note on Economic Insecurity 
in the Arab Countries,  API/WPS 0902.

29 التكامل العربي: سبياًل لنهضة إنسانية، )اإلسكوا، )2014.  
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أن نتيجـة ازديـاد تصديـر المـواد الخـام والنفـط هـي 
تقليـص حجـم غيرهـا مـن الصـادرات، وذلـك ينطبـق 
علـى التجـارة بيـن الـدول العربيـة، وبيـن تلـك الـدول 
التحاليـل علـى ضعـف  وتتفـق معظـم  العالـم.  وباقـي 
التجارة في المنطقة وعلى أن مسـتوى التبادل التجاري 
مـع باقـي العالم في الفترة السـابقة لالنتفاضات الشـعبية 

هـو ثلـث اإلمكانـات الفعليـة فـي الـدول العربيـة30.
يـدّل مؤّشـر تركيـز الصـادرات )هيرشـمان( علـى أن 
الـدول العربيـة تعتمـد تصدير عدٍد محـدود ومرّكز من 
المنتجـات، وهـي تحديـداً المواد الخام والنفـط33،32،31. 
وفـي حيـن أّدى اعتمـاد دول الخليـج علـى صـادرات 
النفـط ومشـتّقاته إلى زيادة التنمية فـي العقود الماضية، 
نمـّو  كمصـدر  غيـره  دون  النفـط  تكريـس  سـيؤّدي 
لالقتصـاد إلـى عـدم اسـتدامة اقتصـادات تلـك الـدول. 
وحّققـت الـدول العربيـة غيـر المصّدرة للنفـط تقّدماً في 
تنويـع صادراتهـا مـن المـواد المصنَّعة، ولكـن ال يزال 
مسـتوى الصناعـة ونوعيتهـا دون المسـتوى المطلـوب 
لتحريـك عجلـة النمـّو واسـتيعاب الزيـادة فـي القـوى 
العاملـة34. وتتشـارك الـدول العربيـة علـى حـّد سـواء 
بضعـف الصناعـات التحويلية وبتصديـر منتجات ذات 

قيمـة مضافـة منخفضـة35. 
أّمـا المؤّشـر الـذي يـدّل علـى مـدى اعتمـاد صـادرات 
المنطقـة العربيـة علـى النفـط فهـو نسـبة الصـادرات 
المصنَّعـة إلـى إجمالي الصـادرات، ويبلغ هذا المؤّشـر 
لجنـوب  بــ62 %  مقارنـًة  العربيـة  للمنطقـة    % 23
 %  63 آسـيا،  لجنـوب   %  86 اإلفريقيـة،  الصحـراء 
لمنطقـة أميـركا الالتينيـة، 92 % لمنطقة شـرقي آسـيا، 
وبالتالـي عنـد اسـتبعاد النفـط مـن الصـادرات نـرى أن 
المنطقـة العربيـة هـي األسـوأ بيـن المناطـق النامية من 

حيـث تصديـر المنتجـات المصنَّعـة36.
30 Alberto Behar and Caroline Freund,The Trade 
Performance of the Middle East and  North Africa 
)July 2011(.

31 Ibid. 

32 ERF Policy Research Report Oil, op.cit.

33 Assessment of Arab Export Competitiveness in 
International Markets using Trade Indicators, op.cit.

34 Walid Abdmoulah, Belkacem Laabas, Assessment 
of Arab Export Competitiveness in International 
Markets using Trade Indicators, op.cit.

 35 التقريـر العربـي لألهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة: مواجهـة التحّديـات ونظـرة لمـا 
بعـد العـام 2015، م س.  

36 ERF Policy Research Report Oil, op.cit.
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السـابقة  السـنوات  خـالل  العربيـة  المنطقـة  شـهدت 
للحـراك الشـعبي معـّدالت نمـّو مرتفعـة بمتوسـط بلـغ 
أسـعار  تضّخـم  معـدالت  وانخفضـت  المائـة.  فـي   5
االسـتهالك مـن 11 فـي المائـة العـام 2008 إلـى 5 فـي 
المائـة العـام 2010. وعلـى الرغـم مـن ارتفـاع نصيب 
سـنة   2005( اإلجمالـي  المحلّـي  الناتـج  مـن  الفـرد 
األسـاس( مـن 3936 دوالراً/السـنة للعـام 2008 إلـى 
أن  إاّل   ،  201037 لعـام  دوالراً/السـنة   4014 حوالـى 
المعـّدالت التاريخيـة لهذا المؤّشـر فـي المنطقة العربية 
تظهـر تقلّبـات كثيـرة بسـبب ارتباطـه بأسـعار النفط38.
وأسـهم االرتفـاع فـي أسـعار النفـط خـالل العقـد 2000 
فـي خلـق فـرص عمـل وزيـادة النمـّو، وبخاصـة فـي 
أن  إلـى  الصناعـة  تراجـع  وفـي  الخدمـات،  قطـاع 
أصبحـت المنطقـة العربيـة األقـّل تصنيعـاً بيـن الـدول 
الناميـة39. كمـا أّدى االعتمـاد علـى مـردود النفـط إلـى 
انحصـار االسـتثمار فـي القطاعيـن المالـي والتأميـن. 
مـن  الشـعبي حالـة  للحـراك  السـابقة  الفتـرة  وشـهدت 
عـدم األمـان االقتصـادي الـذي انعكـس عبـر هـروب 
رأس المـال إلـى الدول الغربية مثـل الواليات المتحدة، 
وذلـك كان واضحـاً فـي الـدول النفطية بمسـتوى كبير، 
وبشـكل محـدود فـي الـدول العربيـة غيـر النفطيـة40. 
وأّدى ذلـك إلـى ضعف االسـتثمار في المنطقـة العربية 
ككّل. وعلـى الرغـم مـن اسـتقطاب الدول غيـر النفطية 
قـدراً كبيـراً من االسـتثمار األجنبـي، إال أن ذلك لم يؤدِّ 

إلـى رفـع المسـتوى العـام لالسـتثمار41.  
وتمّكنـت الـدول العربية ذات القـدرات المالية المرتفعة 
مـن اسـتيعاب وقـع األزمـة االقتصاديـة العالميـة فـي 
العام 2008 عبر سياسـات معاكسـة لألزمة االقتصادية 
مثـل إجـراءات الدفـع المالي، ما أّدى إلـى زيادة الطلب 
الكلّـي. فـزادت الكويت اإلنفـاق الحكومي بحوالى 104 
مليـار دوالر خـالل 2010-2014.  كمـا قّدمـت مصـر 

37 تقديرات اإلسكوا، يوليو )تموز( 2014 

38 تقريـر التنميـة اإلنسـانية العربيـة للعـام 2009: تحديـات أمـن االنسـان فـي 
البلـدان العربيـة، م س.

39 تقريـر تحديـات التنميـة فـي الـدول العربيـة، نحـو دولـة تنموية فـي المنطقة 
العربيـة، م س.

40  المرجع السابق نفسه. 

 41 مسـح التطـّورات االقتصاديـة واالجتماعيـة فـي منطقـة اإلسـكوا 2007-
م س.  ،2008
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خـالل العـام 2009 مجموعـة مـن الحوافـز بلغـت 30 
مليـار جنيـه.  أمـا الـدول التـي ال تمتلـك القـّوة الماليـة 
األردن  مثـل  بعضهـا،  فأصبـح  الكلّـي  الطلـب  لرفـع 
للصدمـات  واليمن،عرضـة  والعـراق  والسـودان 

الخارجيـة 42.  
وتتمّيـز الـدول النفطيـة بمسـتوى أعلـى لمؤّشـر تركيز 
الصـادرات مقارنـًة ببعـض الـدول غيـر النفطيـة، مّمـا 
يدّل على أن صادراتها محصورة بعدد قليل من السلع. 
وفـي اإلجمـال تّتجـه المنطقـة العربية نحو زيـادة تنّوع 
الصـادرات  الصـادرات حيـث يسـّجل مؤّشـر تركيـز 
انخفاضـاً فـي معظـم الـدول العربيـة بيـن عامـي2000 
و2010، فيمـا عـدا األردن وجيبوتـي. وعلـى الرغـم 
مـن هـذا التّحسـن فـي تنّوع الصـادرات، ال تزال نسـبة 

التركيـز فـي معظـم الـدول العربيـة مرتفعة.
علـى الرغـم مـن انخفـاض البطالـة خـالل الفترة السـابقة 
للحراك الشـعبي، عانى سـوق العمل من تحّديات أخرى. 
ففـي حيـن كانـت معظـم الوظائـف خـالل العقـود السـابقة 
محصـورة فـي القطـاع العـام، كانـت الزيـادة خـالل عقـد 
2000-2010 محصـورة فـي العمالة غيـر النظامية وهي 
فـي معظمها عمالة هّشـة وال تقـّدم الحماية االجتماعية43. 
وعانـت فئـة الشـباب من بطالة مرتفعـة، وبخاصة حاملي 

الشـهادات العليـا من الشـباب مقارنًة 
بالشـباب الـذي يمـارس حرفاً ال تتطلّب تعليمـاً جامعياً.  
وبقيـت مشـاركة المـرأة العربية فـي العمالة هي األدنى 
فـي العالـم. ولم تكـن الوظائف الجديدة كافية السـتيعاب 
النمـّو فـي القـوى العاملـة بمـا فيهـا الشـباب ومشـاركة  

المرأة.44 

 42 مسـح التطـّورات االقتصاديـة واالجتماعيـة فـي منطقـة اإلسـكوا 2009-
م س.  ،2010

 43 تقريرالتنميـة االنسـانية العربيـة للعـام 2009:  تحديـات أمـن اإلنسـان فـي 
البلـدان العربيـة، م س. 

44  المرجع السابق نفسه.

المنطقـة  فـي  الجـوع  مـن  يعانـون  الذيـن  عـدد  وبلـغ 
العربّيـة العـام 2011 حوالـى 40 مليون نسـمة ، مقارنة 
بنحـو 24 مليونـاً للعـام 2000. وعلـى الرغـم مـن أن 
مـن  بغيرهـا  مقارنـًة  منخفضـة  ُتعتبـر  الجـوع  نسـبة 
الـدول الناميـة، إال أن االتجـاه هـو نحـو االرتفـاع، مّما 

الخطـر45. ناقـوس  دّق 
أّمـا الفقـر المدقـع مـا دون 1.25 دوالر/ اليوم، فتسـّجل 
المنطقـة العربيـة معـدالً منخفضـاً ال يزيـد علـى 5 فـي 
القيـاس  المائـة للعـام 2010، ولكـن تبّيـن أن أسـلوب 
عبـر »1.25 دوالر فـي اليـوم« غيـر مناسـب للـدول 
العربيـة. فـإذا قسـنا الفقـر فـي المنطقـة العربيـة بنـاًء 
علـى خـط  3.6 دوالر/ اليـوم كمعـادل القـّوة الشـرائية 
للعـام 2005 نجـد أن نسـبة الفقـر ترتفـع إلـى 70 فـي 
المائـة مقارنـًة بنسـبة 5 فـي المائـة )بنـاًء علـى 1.25 

دوالر/اليـوم(46.
وتجـدر اإلشـارة إلـى أن قيـاس الفقـر المـادي ال يعكس 
جوانبـه  بتعـّدد  يتمّيـز  الفقـر  ألن  المعيشـي  الوضـع 
وأوجهـه، وللوصـول إلـى صـورة دقيقـة عـن الوضـع 
الشـامل لألسـرة وألفرادها ينبغي قياس مسـتوى التعليم 
والصّحـة والوضـع المعيشـي، فضـالً عـن غيرهـا مـن 
الجوانـب اإلنسـانية المتعلّقـة بكفـاءة اإلنسـان وبقدرتـه 
علـى تحقيـق أهدافـه فـي الحيـاة. وعنـد اسـتخدام هـذه 
المعاييـر يتبّيـن أن الفقـر متعـّدد الجوانـب فـي المنطقـة 

العربيـة أكثـر وطـأًة مـن الفقـر المـادي47. 
ُتظهـر الحسـابات القوميـة خـالل العقد السـابق للحراك 
الشـعبي انخفـاض نسـبة األجـور إلـى الناتـج المحلّـي 
اإلجمالـي. فالمنطقـة العربيـة هـي الوحيـدة بيـن باقـي 
الفعليـة  القيمـة  فيهـا  انخفضـت  التـي  العالـم  مناطـق 

لألجـور خـالل السـنوات األخيـرة السـابقة للحـراك.
وفـي حيـن اتسـم واقـع االقتصـاد العربـي قبـل بدايـة 
والسياسـات  االقتصـادي  األداء  بتحّسـن  الثـورات 
االقتصاديـة الكلّيـة، وانخفاض الفقـر وانخفاض البطالة 
) سـوريا 8.6 %48، مصـر 8.9 %49(، وعلـى الرغـم 

45  المرجع السابق نفسه.

46  المرجع السابق نفسه.

47 Alkire, S, “Choosing dimensions: The capability 
approach and multidimensional poverty.“ In
The Many Dimensions of Poverty, eds., N. Kakwani 
and J. Silber) Basingstoke: Palgrave Macmillan, . 2008(.

48 The Syrian Crisis: Political, Economic and Social 
Impact and Responses )December, 2012(. 

49 تحّديات التنمية في الدول العربية، نحو دولة تنموية في المنطقة العربية، م س .
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مـن أن معـدالت البطالـة لـم تكـن مرتفعـة بنحـو ُينبـئ 
بالثـورات، إاّل أن الشـعور بالهشاشـة قد يكون السـبب. 
فالعمـل بأجـر زهيـد والعمل الموسـمي والعمل الجزئي 
الـدول  فـي  نسـُبها  ترتفـع  هّشـة  عمالـة  حـاالت  هـي 
العربيـة حيـث وصلـت فـي سـوريا إلى 22 فـي المائة، 
وذلـك يشـّكل ثقـالً معيشـياً ونفسـياً علـى المواطـن قـد 

يـؤّدي إلـى الثـورات50.
وتنعـدم الحمايـة االجتماعية في سـوق العمل في مصر 
وسـوريا وبالتالـي يوجـد نسـبة عالية من القـوى العاملة 
ضمانـات،  لديهـا  ليـس  ولكـن  وظائـف  تمتلـك  التـي 
وتصبـح بالتالـي عرضـة لخسـارة الوظيفـة مـن دون 
التطـورات  وتبّيـن  تعويضـات.  أيـة  علـى  الحصـول 
فـي تحقيـق األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة أن الـدول التـي 
العربيـة  الـدول  مقّدمـة  فـي  كانـت  الثـورات  شـهدت 
علـى طريـق بلـوغ األهـداف. وتشـير إحـدى التقاريـر 
التـي ُنشـرت بعـد الثـورة فـي سـوريا إلـى أن المشـكلة 
األساسـية هـي فـي إدارة الحكـم وخـوف المواطـن مـن 
نظـام  يوجـد  ال  حيـث  عمومـاً  المجهـول  أو  البطالـة 

البطالـة53،52،51. ضمـان 
وأّدى االعتمـاد علـى النفـط إلى هيكلية اقتصادية  قائمة 
علـى االسـتيراد والخدمـات وهـي  تتسـم بعـدم التنـّوع 
مضافـة  قيمـة  ذات  وهـي  اإلنتاجيـة  التنافسـية  وعـدم 
منخفضـة54. وترتفـع كلفـة التعامـالت في سـوق العمل 
العامـل  إيجـاد  الصعـب  فمـن  العربيـة،  المنطقـة  فـي 
المالئـم للوظيفة بسـبب غيـاب بيانات العمالـة المتوّفرة 
وربطهـا بفـرص العمـل؛ وبالتالـي فـإن إيجـاد العامـل 
أمـر مكلـف علـى رّب العمـل، كمـا أن إيجـاد فرصـة 
العمـل مكلفـة للـذي يبحـث عـن عمـل. وهذا يـؤّدي إلى 
البطالـة االحتكاكيـة حيث ينعدم االحتـكاك بين العرض 
والطلـب. كمـا ترتفـع كلفـة طـرد الموّظـف مـن العمـل 
مّمـا يـؤّدي إلـى اإلبقـاء علـى الموّظـف غيـر الكفـؤ، 
وبالتالـي تدّنـي اإلنتاجيـة، مـع زيـادة بطالـة الشـباب. 
وأّدت قوانيـن العمـل المذكـورة أعـاله إلـى وصول مّدة 
بحـث الشـباب حديـث التخـّرج عـن عمـل إلـى أربـع 

50ا لتكامل العربي: سبياًل لنهضة إنسانية، م س.

 51 التقريـر العربـي لألهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة مواجهـة التحّديـات ونظـرة لمـا 
بعـد عـام 2015، م س.

52 The Syrian Crisis: Political, Economic and Social 
Impact and Responses,op.cit.

53 التكامل العربي: سبياًل لنهضة إنسانية، م س. 

54 تقريـر التنميـة اإلنسـانية العربيـة للعـام 2009:  تحّديـات أمـن اإلنسـان في 
البلـدان العربيـة، م س. 

سـنوات، فـي حيـن يبلـغ المعـدل العالمـي 3- 6 أشـهر. 
وهـذه المظاهـر قـد تـؤّدي إلى ثورات مثلمـا حصل في 

سـوريا ومصـر وتونـس.  
وفـي مقابـل بطالـة الشـباب، شـهدت المنطقـة ظاهـرة 
تجميـع الثـروات مـن قبل المقّربين مـن النظام، بخاصة 
فـي قطاعـات غير إنتاجية وقطاعـات ال تتطلّب توظيفاً 
واسـعاً مثـل قطـاع الهواتـف الخليويـة، وأّدى ذلـك إلى 
السـلطة  مـن  المقّربيـن  األثريـاء  بيـن  الفجـوة  تعميـق 

والشـباب الباحـث عـن عمل55.
وخـالل السـنوات العشـر السـابقة لبداية الثـورات، كان 
اإلصـالح محصـوراً في المجال االقتصـادي، في حين 
أهملـت الـدول إدخـال اإلصالحـات السياسـية لتمكيـن 
المواطـن مـن التعبير عن أفـكاره ومعاناته؛ وبالتالي لم 
تتوّفـر إجـراءات المقايضـة المجتمعيـة بيـن الخاسـرين 
مـن جـّراء اإلصالح والمسـتفيدين منـه، وأّدى ذلك إلى 

احتقان شـعبي واسـع.    

3 - االقتصاد العربي: وسيلة للتحّول 
الديمقراطي؟

قامـت  تونـس،  فـي  العربـي“  “الربيـع  ثـورات  بدايـة  فـي 
الحكومـات المتعاقبـة بإجـراءات شـعبية مثـل زيـادة الدعـم 
علـى الطاقـة وزيادة األجور في القطاع العام بهدف احتواء 
الغضـب العـام لـدى المواطنين. وأّدت هـذه اإلجراءات إلى 
خلق مجال تنفيس شـعبي وسياسـي، وتمهيد المجال للسـير 
قدمـاً نحـو مرحلـة انتقاليـة باتجـاه الديمقراطيـة. فـي بدايـة 
األمـر كانـت اإلجـراءات الشـعبوية مفيـدة للتهدئـة، ولكـن 
تبّيـن بعـد مضـي عام أنها غير مسـتدامة وتسـتنفذ الميزانية 
العامـة للدولـة. وبالتالـي أّدى تدهـور الوضـع االقتصـادي 
حكومـة  وتشـكيل  النهضـة  حركـة  حـزب  انسـحاب  إلـى 
ترويـكا توافقيـة وإقرار الدسـتور ووضع خّطـة عمل للفترة 

الالحقـة النتخابـات ديسـمبر)كانون األّول( 201456.  
تظهـر التجربة التونسـية أن نجـاح االنتقال الديمقراطي 
الحـركات  أوالً،  همـا:  أساسـّيين  عامليـن  إلـى  يعـود 
النقابيـة، وثانيـاً، التفاهـم بيـن تجّمعـات أربـاب العمـل 
والعّمـال. فالحركـة النقابيـة فـي تونـس قوّيـة وفّعالـة، 
وتشـمل معظـم العّمال، كما أنها منّظمة وعلى اسـتعداد 

55 The Arab governance Report: how and why. The 
Governance Challenges of Countries Undergoing 
Democratic Transition )ESCWA, 2014(.

 56خولـة العشـي،  تونـس: حليفـا »النهضـة« نادمـان بعـد حـّل »الترويـكا«... 
لكّنهمـا فخـوران بالمنجـزات، جريـدة الحيـاة )2/17 /2014 (.

http://www.alhayat.com
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ألن تتحـاور وتعّبـر عـن مطالـب العّمـال. وفـي موازاة  
ذلـك لعـب االتحـاد العـام التونسـي للشـغل، الـذي يضّم 
حيـث  الثـورة،  خـالل  مهّمـاً  دوراً  كافـة،  االتحـادات 
تسـكين  مقـّره وحـرص علـى  الثـورات مـن  انطلقـت 
الخالفـات بيـن األحـزاب لتجّنـب أعمـال العنـف58،57. 
واسـتطاع أربـاب العمل في االتحاد التونسـي للصناعة 
والتجـارة التفاهـم مـع العّمـال علـى مكّونـات الدسـتور 
الجديـد للبـالد، وفرضـوا بذلـك قراراتهـم علـى حـزب 
حركـة النهضـة. وكانت نتائج إقرار الدسـتور ملموسـة 
الدينـار  صـرف  سـعر  ارتفـع  حيـث  يوميـن،  خـالل 
التونسـي مقابـل اليـورو والـدوالر بنسـبة 2 إلـى 5 فـي 
حجـم  أن  التونسـي  النمـوذج  مـن  ونسـتنتج  المائـة59. 
إلـى  تدفـع  أن  بإمكانهـا  وقّوتهـا  الشـعبية  التنظيمـات 

التحـّول نحـو النظـام الديمقراطـي.
الحكومـة  اعتمـدت  حيـث  مصـر  فـي  األمـر  وكذلـك 
الَمنتخبـة العـام 2012 علـى دعم السـلع الغذائية وزيادة 
األجـور وغيرهـا مـن أدوات الدعـم الَمسـتخدمة بعـد 
ثـورة تونـس، ولكـن لـم يكـن الوضـع الشـعبوي فـي 
ـالً لفـرض التحـّول الديمقراطـي، وتطلّـب  مصـر مؤهَّ
األمـر حكومـة عسـكرية إلنقـاذ االقتصـاد المصـري.  
ونتسـاءل هـل يسـتطيع الوضـع االقتصـادي فـي مصر 

أن يـؤّدي إلـى تحـّول ديمقراطـي ؟
أمـا سـوريا، فـكان الوضـع االقتصـادي واالجتماعـي 
خـالل بدايـة األزمـة أفضـل مـن وضـع مصـر حيـث 
تعـادل نسـبة الفقـراء دون الخـّط األدنـى للفقـر نصـف 
النسـبة فـي مصـر أثنـاء بـدء الحـراك، فـي حيـن كان 
فـي  مثيلـه  يسـاوي  للفـرد  اإلجمالـي  المحلّـي  الناتـج 
مصـر، مّمـا يـدّل علـى عدالة النمـّو في سـوريا مقارنة 
اتخـذت  سـوريا  فـي  الثـورة  انـدالع  وعنـد  بمصـر.  
الحكومـة اإلجـراءات الداعمة لألجور والعمالة نفسـها. 
ولكـن أّدى امتـداد األزمـة لفتـرة طالـت عـن السـنتين 
إلـى تدهـور الوضـع االقتصـادي فـي سـوريا. وبالتالي 
تلعـب العوامـل االقتصاديـة أدواراً مختلفـة باختـالف 
يمكـن  وال  للدولـة،  والسياسـية  االجتماعيـة  الهيكليـة 
تحميـل االقتصـاد المسـؤولية الكاملـة للحراك الشـعبي. 

 57 » الحـركات العّماليـة تاريـخ مـن النضـال ضـّد األنظمـة الديكتاتوريـة«، 
 .)  2014 /4/17 )الخميـس   9531 العـدد   ،36 السـنة  العـرب،  صحيفـة 

الية في دعم الديمقراطية لممدوح مبروك. راجع أيضاً كتاب دور الحركات العمَّ

58“اتحاد الشغل التونسي على باب نوبل«، العربي الجديد ) 13 /4 / 2014(.

59 Abdallah Al Dardari, Ratification of the Tunisian 
constitution and the nomination of a new government 
)UN-ESCWA :4 Februuary 2014(.

وأصبحـت األدلّـة تشـير بشـكل قاطـع إلـى أن األزمات 
الشـعبية فـي الـدول العربية هـي ذات طابـع اجتماعي-

سياسـي  واجتماعـي- اقتصـادي.
إلـى  الوسـطى  الطبقـة  تقريـر اإلسـكوا حـول  ويشـير 
أن الحـراك الشـعبي المطالـب بالديمقراطيـة أّدى إلـى 
نحـو  انزلقـت  بحيـث  الوسـطى  الطبقـة  حجـم  تقلّـص 
الفقـر أو الهشاشـة.  ففـي العـام 2007 شـّكلت الطبقـة 
مـن  المائـة  فـي   56.5 نسـبة  سـوريا  فـي  الوسـطى  
السـّكان، وتقلّصـت هـذه النسـبة لتصـل إلـى 26.1 فـي 
المائـة فـي العـام 2013.  أمـا فـي اليمـن فقـد تقلّصـت 
الطبقـة الوسـطى مـن 26.1 فـي المائـة إلـى 8.4 فـي 
كان  الدولتيـن  كلتـا  فـي  أن  التحاليـل  وتبّيـن  المائـة. 
انحسـار الطبقة الوسـطى مربوطاً بتوّسـع الفئـة الفقيرة 
والهّشـة. وبالتالـي فـإن الحـراك الذي بدأ بهدف تحّسـن 
أوضـاع الشـعوب العربيـة كان لـه نتيجـة عكسـية أّدت 
إلـى المزيـد مـن المعانـاة االجتماعيـة االقتصاديـة.60  

4 - المنطقة في مواجهة استحقاق ثالثي 
األبعاد: اإلصالح االقتصادي، الحكم الصالح، 

التكامل االقليمي
تواجـه المنطقـة العربيـة ثالثة تحّديـات ينبغي تجاوزها 
لبلـوغ التنميـة المتكاملـة والعادلـة والشـاملة، وسـتكون 
ركائـز المرحلـة المقبلـة، وهـي اإلصـالح االقتصـادي 

والحكـم الصالـح والتكامـل اإلقليمي.
يرتكـز اإلصـالح الهيكلـي االقتصـادي علـى العوامـل 
وبنـاء  والتنافسـية،  االقتصـادي،  التنويـع  التاليـة: 
يسـاعد  االقتصـادي  فالتنويـع  المعرفـة.  اقتصاديـات 
علـى خلـق فـرص عمـل وزيـادة الدخـل وعلـى تمتيـن 
االقتصـاد الوطنـي بحيث يصبـح منيعاً أمام الصدمات. 
علـى  االقتصـاد  اعتمـاد  أن  تبّيـن  الدراسـات  ولكـّن 
60 Arab Middle Class: A force for change, op.cit. 
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النفـط يؤّثـر سـلباً عـل التنـّوع االقتصـادي61. ويظهـر 
الشـكل حـول مؤّشـر تركيـز الصـادرات أن التركيـز 
المرتفـع فـي الـدول العربيـة وانخفـاض المؤّشـر فـي 
الـدول غيـر النفطيـة بيـن عامـي 2000 و2010 يـدّل 
علـى تنويـٍع فـي الصـادرات، ولكـن نالحـظ أن الـدول 
فـي  الصـادرات  تركيـز  زيـادة  مـن  تعانـي  النفطيـة 
العـام 2010 مقارنـًة بالعـام 200062. وتشـير التحاليـل 
إلـى أن صـادرات السـلع غيـر النفطيـة فـي المنطقـة 
العربيـة أدنـى مـن إمكاناتهـا بحوالى 30 فـي المائة63.  
لذلـك، وعلـى سـبيل المثـال، يجـب أن يكـون التنويـع 
مـن  انطالقـاً  للنفـط  المنتجـة  الـدول  فـي  االقتصـادي 
منتجـات الطاقـة وتشـجيع االسـتثمار األجنبي المباشـر 
نحـو هـذه القطاعـات. أمـا فـي دول المغـرب فالتنـّوع 
االقتصـادي يجـب أن يكـون علـى صعيـدْي الشـركاء 

االقتصاديـة64.    والقطاعـات 

ويلعـب تعزيـز القدرة التنافسـية في الدول العربية دوراً 
مهّمـاً ألسـباب عـّدة، منهـا زيـادة الصـادرات وآثارهـا 
اإليجابيـة علـى الوضـع المالـي، وزيادة فـرص العمل. 
ولتعزيـز التنافسـية ينبغـي على الـدول أن تولي اهتماماً 

61 ERF Policy Research Report Oil, op.cit. 

62ا لتكامل العربي: سبياًل لنهضة إنسانية، م س.

63 The Trade Performance of the Middle East and North 
Africa, op.cit.

64 مسح التطّورات االقتصادية واالجتماعية في المنطقة العربية 2013-2012، م س.

كافيـاً ومتوازيـاً بجميـع القطاعات اإلنتاجيـة، وبخاصة 
القطاعـات الحقيقيـة )مثـل الزراعـة والصناعـة(.  كما 
أن تشـجيع القطـاع الخـاص يزيـد من القدرة التنافسـية. 
وفي هذ السـياق نشـير إلى أن التكامل اإلقليمي يشـّجع 

علـى تبـادل الخبـرات ويـؤّدي إلى زيادة التنافسـية65.
كانـت  تونـس  أن  العالمـي  التنافسـية  مؤّشـر  وُيظهـر 
فـي طليعـة الـدول العربيـة، حيـث احتلّـت المرتبـة 36 
مـن أصـل 134 دولـة خـالل 2008- 2009، ولكّنهـا 
تراجعـت إلـى المرتبـة 83 بعـد الثـورات. وتراجعـت 
مصـر مـن المرتبـة 81 إلـى المرتبـة 118 بعد حصول 
الثـورات. وتظهـر تفاصيـل مؤّشـر التنافسـية المرتكـز 
علـى 12 جانبـاً )المؤّسسـات، البنية التحتيـة،  الصّحة، 
االبتـكار...(. وعلـى الرغـم مـن عـدم تراجـع مراتـب 
الـدول المصـّدرة للنفـط إاّل أنهـا تعانـي مـن تأّخـر فـي 

جـودة التعليـم واالبتـكار فـي كلتـا الفترتيـن67،66.

وعلـى الرغـم مـن سـعي الـدول العربيـة إلـى اقتصـاٍد 
دولنـا  فـي  اإلنتاجيـة  تـزال  ال  المعرفـة،  علـى  مبنـي 
منخفضـة مـع االعتمـاد علـى اليـد العاملـة الرخيصـة، 
مّمـا يؤّكـد علـى ضـرورة إصـالح االقتصـاد الحالـي 
65 Arab Middle Class: A force for change, op.cit.

66 Michael E. Porter, Klaus Schwab, The Global  
Competitiveness Report 2008–2009 )World Economic 
Forum(.

67 Klaus Schwab ,The Global   Competitiveness 
Report 2013–2014 )World Economic Forum(.
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إذا  ولكـن  المعرفـة.  القتصـاد  الدقيقـة  للمعاييـر  وفقـاَ 
أكبـر ببنـاء المعرفـة والتحليـل  أولـت الـدول اهتمامـاً 
االقتصـادي إلنتـاج القطاعـات المختلفـة، سـتتمّكن مـن 
توجيـه النشـاط االقتصـادي والسياسـات واليـد العاملـة 
ونمـّو  المرتفعـة68.   اإلنتاجيـة  ذات  القطاعـات  نحـو 
اإلنتاجيـة بيـن عامـي 2000 و2010 كان األعلـى فـي 
الـدول العربيـة األقـل نمـّواً حيـث بلـغ معـدل 2.5 فـي 
المائـة، فـي حيـن كان النمـّو 0.4 فـي المائـة فـي الدول 

النفطيـة69.  
أمـا فـي بدايـة األزمـة فـي سـوريا فقـد انخفـض معـدل 
ليصـل  السـورية  العامـل عقـب األزمـة  إنتاجيـة  نمـّو 
فـي العـام 2012 إلـى ناقـص 28.2 فـي المائـة، ولكـن 
فـي العـام 2013 كان النمـّو ناقـص 16.7 فـي المائـة، 
وهـذا تحّسـن بنسـبة 12 فـي المائـة، ويعـود سـببه إلـى 
سـرعة انكمـاش القوى العاملة مقارنـة بانخفاض الناتج 

المحلّـي اإلجمالـي70.

أمـا الحكـم الصالح فينقسـم إلى ثالثة أقسـام: أوالً الحكم 
السياسـي وهـو مسـؤولية الدولـة ويشـمل إدارة سـليمة 
للقطـاع العـام وتمكيـن المؤّسسـات، فضـالً عـن دعـم 
المجتمـع المدنـي بهـدف تنظيـم أمـور المجتمـع ككّل، 
ويتشـارك  االقتصـادي،  الحكـم  ثانيـاَ  األمـن؛  وتوفيـر 
ويتعلّـق  الخـاص،  والقطـاع  الدولـة  مـن  كّل  إدارتـه 
بوضـع السياسـات واإلجـراءات الالزمـة إلنتاج السـلع 
والخدمـات وتوفيرهـا؛ ثالثاً، الحكـم االجتماعي ويحّدده 
المجتمـع المدنـي ويشـمل القيـم األساسـية مثـل حقـوق 
اإلنسـان والعقـد االجتماعـي إلنشـاء مجتمـع مترابـط 

68  المرجغ السابق نفسه.

69 التقريـر العربـي لألهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة: مواجهـة التحّديـات ونظـرة لمـا 
بعدعـام 2015، م س.

70 تكلفـة النـزاع فـي سـورية: األثـر علـى االقتصـاد الكّلـي واألهـداف اإلنمائيـة 
لأللفيـة )اإلسـكوا: 2014(.

ومسـؤول عـن اتخـاذ قراراتـه. 
هيكليـة  عليهـا  ليبنـي  ركائـز  الصالـح  الحكـم  يتطلّـب 
الدولـة والمجتمـع.  وتشـمل هـذه الركائـز: مؤّسسـات 
والتحـّول  اإلنسـان،  وحقـوق  المـرأة،  دور  فّعالـة، 
العامـة،  السـلع والخدمـات  السـليم، وتوفيـر  السياسـي 
واألمن واالسـتقرار، والحكم االقتصادي. فالمؤّسسـات 
والمؤّسسـات  القضـاء  وتشـمل  الدولـة  ركيـزة  هـي 
اإلداريـة والسياسـية. غيـر أن الـدول العربيـة تتفـاوت 

فـي هـذا المجـال. 
والمؤّسسـات القضائيـة فـي المنطقة العربيـة بطيئة وال 
تتمّتـع بالكفـاءة الالزمـة. وتـدّل مؤّشـرات الفسـاد فـي 
المنطقـة علـى انتشـاره، مـا يسـتدعي معالجـة الوضـع 
بالفسـاد.  للمتوّرطيـن  المنِصفـة  والمحاسـبة  بالشـفافية 
ويجـب إجـراء إصالحـات جذريـة لمؤّسسـات اإلدارة، 
وبخاصـة تلـك المعنّيـة بالتخطيـط والتنظيم على أسـس 
التنسـيق  يشـمل  أن  المهـّم  ومـن  وتشـاركّية.  شـّفافة 
السياسـات االقتصاديـة والقطاعات الماليـة والمصرفية 
والقطاعـات الحقيقية والجهات المعنّية باالسـتثمار وأن 

يتـّم التوافـق بينهـا قبـل تنفيـذ المشـروعات.
بفعاليـة  وثيـق  بشـكل  االقتصـادي  الحكـم  ويرتبـط 
المؤّسسـات وهدفـه النهائـي تحقيـق التنميـة الشـاملة71. 
عقبـات،  وتخّطـي  عـّدة  مراحـل  يتطلّـب  ذلـك  ولكـن 
ومـن أهّمهـا إحيـاء العقـد االجتماعـي وإضافـة الصبغة 
المسـتدامة عليـه. ففـي الماضـي كان العقـد االجتماعـي 
التسـلّط  المواطـن عـن  عبـارة عـن أسـلوب إلسـكات 
المسـتقبل  يحمـل  أن  ينبغـي  لكـن  القائـم.  السياسـي 
أمـالً جديـداً. ولتحقيـق ذلـك تحتـاج الدولـة إلـى توسـيع 
المنطقـة  القـراءات حـول  أثبتـت  المالـي. وقـد  الحّيـز 
العربيـة وغيرهـا مـن المناطـق أن أفضل وسـيلة لخلق 
الحّيـز المالـي هـي مـن الداخـل مثـل زيـادة مداخيـل 
الضرائـب. وتختلـف أنـواع الضرائـب، فمنها المباشـر 
مثـل ضريبـة الدخـل، وغيـر المباشـر مثـل الضريبـة 
علـى القيمـة المضافـة، فضـالً عـن الضرائـب العالمية 
اسـتمرار  ولضمـان  والتصديـر.  باالسـتيراد  المتعلّقـة 
تمويـل الحمايـة االجتماعيـة يجـب تنويـع الضرائـب. 
فـإذا تعّرضـت إحـدى الضرائـب إلى صدمـة اقتصادية 
اسـتدامة  علـى  الحفـاظ  مـن  الضرائـب  باقـي  تتمّكـن 
التمويـل المالـي لتغطيـة الحمايـة االجتماعيـة. ونسـبة 
فـي  اإلجمالـي  المحلّـي  للناتـج  الضريبيـة  الـواردات 
الـدول العربيـة هـي منخفضـة مقارنـًة بـدول مشـابهة 
71 The Arab governance Report: how and why, op.cit. 
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فـي العالـم. وبالتالـي يجب زيادة مدخـول الضرائب مع 
توسـيع نسـبة ضريبـة الدخـل ألّنهـا ُتنصف الفقـراء72.
 ومـن أهـّم الخطـوات العمليـة التـي تـؤّدي إلـى بنـاء 
العقـد االجتماعـي الحديـث، خفـض النفقـات الحربيـة 
وإلغـاء  اجتماعـي،  ضمـان  نفقـات  إلـى  وتحويلهـا 
نفقـات الدعـم المّتبعـة فـي الماضـي لتأثيرهـا السـلبي 
علـى الكفـاءة ولعـدم اسـتدامتها، وزيـادة اإلنفـاق علـى 
التنميـة، واعتمـاد ضريبـة الدخـل التصاعديـة، وتأمين 
الدعـم للذيـن يعملـون لحسـابهم وتنظيـم القطـاع غيـر 
سياسـات  وضـع  وجـوب  هـي  والخالصـة  النظامـي. 
تأميـن  بهـدف  المداخيـل  توزيـع  إعـادة  علـى  تسـاعد 
الخدمـات االجتماعيـة األساسـية مع الحفـاظ على جودة 

المواطنيـن74،73. بيـن  والمسـاواة  الخدمـات 

والـدول التـي تتمّتـع بالحكـم الصالح  تتمّيـز فيها المرأة 
بحقوقهـا وأدائهـا علـى مختلف المسـتويات، وذلك عبر 
إنصـاف المـرأة وعـدم معاملتهـا كمواطـن مـن الدرجة 
الثانيـة. وعلـى الرغـم مـن مشـاركة المـرأة العربية في 
الحـراك الشـعبي بشـكل واسـع، فقـد تّمـت تنحيتهـا فـي 
الفتـرات الالحقـة، أو تّمـت اإلسـاءة لهـا لترهيبهـا مـن 

المشـاركة في النشـاط السياسـي75.
ويتطلّـب التحـّول السياسـي نحـو الديمقراطيـة عوامـل 
عـّدة مـن أهّمها: إصالح القطـاع األمني للدولة وإحالل 
العدالـة بيـن األفرقـاء كافـة والمصالحـة بينهـم، وذلـك 
عبـر االعتمـاد علـى مشـاركة المواطنيـن فـي مختلـف 
التخطيـط  مراحـل  مـن  ابتـداًء  الدولـة  بنـاء  مراحـل 
الديمقراطـي  الحكـم  ولتحقيـق  التنفيـذ.  إلـى  وصـوالً 
الخارجّييـن  والشـركاء  الدولـة  علـى  ينبغـي  الصالـح 
72 Manuel Büsser, Fiscal space provided by tax 
revenue in the ESCWA region )ESCWA:2014(. 

73 Fiscal space for social protection in the Arab 
region, Working Paper Series  )ESCWA:Office of the 
Executive Secretary, 2013(.

74 التكامل العربي: سبياًل لنهضة إنسانية، م س. 

75 The Arab governance Report: how and why, op.cit.

مراقبـة التقـّدم نحـو الهـدف، وذلـك عبر جمـع البيانات 
الخاصـة بمؤّشـرات الحكـم وتحليلهـا، وهـذا مـا تقـوم 
الـدول  مـع  بالتنسـيق  تطويـره  علـى  حاليـاً  اإلسـكوا 

76 العربيـة. 
 Computable( وتقوم نماذج التوازن العام المحسـوب
تقييـم  علـى   )General Equilibrium models
اإلصالحـات االقتصاديـة بناًء على فرضيات اقتصادية 
يتحّكـم بهـا الباحـث، وبالتالـي تهـدف إلـى التنّبـؤ بنتائج 
مـا.   دولـة  فـي  تطبيقهـا عمليـاً  الفرضيـات عنـد  هـذه 
فمثـالً، توّصلـت هـذه النمـاذج المحسـوبة علـى مصـر 
إلـى نتائـج قـد تكـون كارثيـة أو مثالية، وفقاً للسياسـات 
االقتصاديـة المعتمـدة واألوضـاع األمنيـة التي ستنشـأ. 
وتبّيـن أن النمـوذج األفضـل هـو المبنـي على اسـتقرار 
سياسـي يتبعـه إصـالح سياسـات دعـم الطاقـة وتحويل 
المـردود اإلضافـي من الطاقة لتأمين احتياجات األسـر 
األكثـر هشاشـة فـي مصـر. أمـا السـيناريو األسـوأ فهو 
اسـتقرار  بعـدم  المصحوبـة  الدعـم  سياسـات  إصـالح 
سياسـي. ويبـدو تبايـن تطبيـق هـذه اإلصالحـات علـى 
مجـاالت حيويـة عـّدة مثـل نسـبة البطالة، حيـث تصبح 
8.3 فـي المائـة مقارنـًة بنسـبة 20 في المائة للسـيناريو 
يتطلّـب  االقتصـادي  اإلصـالح  أن  ونسـتنتج  األسـوأ، 

اسـتقرار الوضـع السياسـي واألمنـي77.
ومثلمـا تقـوم أكبر الـدول في العالم علـى االنضمام إلى 
مجموعـات أخـرى لتعزيـز اقتصادها وتنافسـّيتها، نجد 
أن الـدول العربيـة تمتلـك أسـباباً كثيرة لتقـوم بخطوات 
نحـو التكامـل اإلقليمـي. فنحـن نتشـارك اللغـة والخلفية 
الثقافيـة والطمـوح اإلنسـاني لالرتقـاء إلـى األفضـل. 
تعزيـز  عبـر  اإلقليمـي  التكامـل  تعزيـز  يجـب  لذلـك 
التجـارة الحـّرة والحـّد مـن تكاليف المعامـالت وخفض 
نهـج متكامـل  بلـورة  الضـروري  النقـل، ومـن  تكلفـة 
يأخـذ بعيـن االعتبـار التبعـات البيئّية، ومسـتوى الفقر، 

وانعـدام الالمسـاواة. 
أن  رياضيـة  معـادالت  علـى  المبنّيـة  النمـاذج  وتبيـن 
تأثيـر التكامـل االقتصـادي علـى الناتـج المحلّـي يتعّدى 
1 فـي المائـة لمعظـم الـدول العربيـة كمـا يؤّثـر إبجابـاً 
علـى مسـتوى الرفـاه بنسـبة تفـوق 10 فـي المائـة فـي 

 . مصر
فالـدول العربيـة مترابطـة تاريخيـاً وأصبـح ذلـك جليـاً 

76 المرجع السابق نفسه.

77 Socio-economic trajectories for Egypt 
)UNESCWA, 2013(.
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نتيجـة الثـورات، حيـث اهتـّز الوضـع االقتصـادي فـي 
الـدول المجـاورة للثـورات. فانخفضـت الـواردات مـن 
سـوريا إلـى لبنـان خـالل الفتـرة بيـن 2010 و2012، 
ولكـن ارتفعـت  الـواردات مـن العـراق، وعنـد مراقبـة 
نوعيـة السـلع المسـتوَردة تبّيـن أنهـا السـلع نفسـها التي 

كانـت تأتـي من سـوريا، مثل الملـح والكبريت وغيرها 
مـن السـلع. وبالتالي فالدول العربيـة المجاورة حدودها 
وغيـر المجـاورة تنّسـق فـي مـا بينهـا لقضـاء حاجاتهـا 
أن  نفسـها  الدراسـة  وتتوقـع  والمعيشـّية.  االقتصاديـة 
تؤّثـر الحـرب فـي سـوريا سـلباً علـى لبنـان بخفـض 
السـياحة بنسـبة 15 فـي المائة سـنوياً، وخفـض إنتاجية 
العوامـل الكلّيـة بنسـبة 20 فـي المائـة، وزيـادة الطلـب 
علـى العمـل بنسـبة تتخّطـى 30 فـي المائـة ما سـيؤدي 

إلـى خفـض األجـور فـي الوظائـف كافـة.  
أّمـا األردن فـأّدت األزمـة فـي سـوريا إلـى عجـز فـي 
واردات  انخفضـت  حيـث  فيهـا،  التجـاري  الميـزان 
األردن مـن الـدول العربية الرئيسـية للتبـادل التجاري، 
وهي سـوريا ولبنان والعراق والسـعودية، ما عدا دولة 
اإلمـارات العربيـة حيـث زادت الـواردات منها. وعلى 
العكـس مـن لبنـان الـذي لـم تتأثر نسـبة الديـن العام إلى 
إجمالـي الناتـج المحلّي اإلجمالي، شـهد األردن ارتفاعاً 

ملحوظـأً لنسـبة الديـن خالل العـام2011 78.
تدهـور  تأثيـرات  بتحليـل  مؤّخـراً  اإلسـكوا  وقامـت 
علـى  يوليو)تمـوز(2014،  فـي  ليبيـا،  فـي  الوضـع 
دولتيـن مجاورتيـن هما تونس ومصر. وتبّين الدراسـة 
أن األزمـة سـتطال تونـس ومصـر عبـر قنـوات عـّدة 
وتوّقـف  الالجئيـن  ونـزوح  والسـياحة  التجـارة  مثـل 
تحويـالت العامليـن بسـبب العـودة إلـى ديارهـم. وتبّين 
ليبيـا  فـي  الوضـع  فـي  اهتـزاز  أبسـط  أن  التحاليـل 

78 Sandra El-Saghir Sinno, Report: Impact of the 
Syrian Crisis on Lebanon and Jordan )ESCWA: 
December 2013(.

سـيكون لـه انعكاسـات سـلبية علـى ميـزان المدفوعـات 
فـي مصـر وتونـس. ولكـّن لهـذه الصـورة وجهـاً آخر. 
حيـث تبّيـن التحاليـل الزمنيـة أن االنتعـاش االقتصادي 
ينعكـس بـدوره علـى الـدول المجـاورة ذات العالقـات 
الوطيـدة، ويخلـق بالتالـي حلقـة حميـدة مـن االزدهـار.
حسـابية  معـادالت  علـى  مبّينـة  سـيناريوات  وتشـير 
وأحـدث المؤّشـرات االقتصاديـة لدراسـة سـبل تعزيـز 
الـدول  بيـن  االقتصاديـة  والشـراكة  التجـاري  التبـادل 
العربيـة إلـى عـدم وجـود سـيناريو واحد يحّقـق أقصى 
األربـاح للجميـع. وخلصـت التحليـالت إلـى ضـرورة 
االتفـاق علـى آليـات لتوزيـع المداخيـل الجمركيـة بيـن 
الجمركـي  االتحـاد  إنشـاء  حـال  فـي  العربيـة  البلـدان 
وإنشـاء صنـدوٍق لتعويـض الـدول األقـّل اسـتفادة مـن 

االتحـاد.
الشـروط  العربيـة كافـة  الـدول  لـم تطّبـق  وفـي حيـن 
المتعلّقـة باتفـاق تحريـر السـلع ذات المنشـأ العربي من 
الجمـرك، تبّيـن التحليـالت بـأن تنفيذ إجراءات بسـيطة 
يشـمل  واجتماعـي  اقتصـادي  تحسـن  إلـى  سـيؤّدي 
جميـع الـدول العربيـة.  فمثـالً تبّيـن حسـابات نمـاذج 
التـوازن العـام أن تخفيـض تكلفـة النقـل بنسـبة 5 فـي 
المائـة سـنوياً واسـتبدال 20 فـي المائـة من اليـد العاملة 
األجنبيـة بعّمـال عـرب سـيضاعف نسـبة الزيـادة فـي 
الدخـل مقارنـًة باالكتفـاء بتطبيـق تحرير التجـارة، كما 
ص البطالـة فـي الـدول العربيـة جميعـاً بمعـدل عام  يقلِـّ
يبلـغ 4 فـي المائـة. ومـن شـأن ذلـك أن يعّمـق االندماج 
االقتصـادي فـي المـدى المتوسـط والطويـل. وسـيؤّدي 
اإلنتاجيـة  القـدرات  زيـادة  إلـى  االقتصـادي  التكامـل 
وتنافسـية الـدول العربيـة داخـل المنطقة وفي األسـواق 

العالميـة.79  

الخالصة
سـتنتهي النزاعـات فـي الدول العربية فـي نهاية األمر. 
وقـد تكـون هـذه المحنـة فرصـة إلعـادة النظر فـي أداء 
المقبلـة  المرحلـة  أولوّيـات  وتحديـد  العربيـة  األنظمـة 
وإيجـاد الوسـائل األقّل كلفة واألكبر مـردوداً للمواطن. 
فـإذا كان الهـدف النهائـي تحقيق كرامة اإلنسـان، علينا 
التطـّور  مجـاراة  مـن  ليتمّكـن  قدراتـه  ببنـاء  نبـدأ  أن 
السـريع فـي جوانـب الحيـاة كافـة، وبخاصـة في سـوق 
العمـل، مع توفير حاجاته األساسـية مـن تعليم وصّحة. 
ولبلـوغ هـذه األهـداف، يتوّجـب علـى الـدول أن تبـدأ 
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بإصـالح أنظمـة الحكـم فيهـا كاإلصـالح االقتصـادي 
واالجتماعـي وتوفيـر األمـن.  

أمـا الدولـة فيكمـن نجاحهـا في إثبـات قدرتها التنافسـية 
علـى الصعيديـن العربـي والعالمـي، وهذه حلقـة حميدة 
إذ إن تفعيـل التبـادل وتعزيـز التكامـل اإلقليمـي يـؤّدي 

بـدوره إلـى رفع مسـتوى التنافسـية. 
علـى  المبنـي  الديمقراطـي  السياسـي  اإلصـالح  أمـا 
الخطـوة  يشـّكل  فهـو  القـرارت،  اتخـاذ  فـي  التشـارك 
األولـى لبنـاء دولـة المؤّسسـات. وبالتالـي فـإن الحكـم 

العربيـة. الـدول  لبنـاء  الوحيـد  السـبيل  الصالـح هـو 

المشهد االقتصادي العربي
في ضوء الحراك الشعبي
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الجيوش العربية وأدوارها 
في دول »الربيع العربي«

اجليو�س العربية واأدوارها 
يف دول »الربيع العربي«

العميد الركن. اإليا�س فرحات

لـم يغّيـر »الربيـع العربـي« مـن وضعيـة الشـعوب العربيـة فقـط، بـل غّيـر كذلـك مـن وضعيـة الجيـوش العربية 
نفسـها، بجعلهـا »تتمـّرد«، مثـالً، علـى رأس السـلطة السياسـية العربيـة الحاكمة فـي دول بعينها لم يسـبق لها 
دت« بسـهولة عليهـا )تونـس ومصـر(، وذلـك بداعـي حفـظ وحـدة الوطن، ومنـع انزالقها إلـى هاوية  أن »تمـرَّ
االقتتـال األهلـي، واسـتفحال الفوضـى، وتمزيـق عـرى النسـيج المجتمعـي والثقافـي الواحـد. وقـد  فعـل بعـض 
الجيـوش العربيـة ذلـك برضـًى شـعبيٍّ ملحـوظ، إن لـم نقـل بدفـٍع وتشـجيٍع شـعبّيين منقطَعْي النظيـر )في مصر، 
بخاصـة( إنقـاذاً لكيـان الدولـة العميقـة، والحـؤول دون تفّككهـا، فـي الوقـت الـذي كانـت فيـه شـرائح سياسـية 
تتحّفـظ علـى هـذا األمـر، وتدعـو إلـى عـدم زّج العسـكر بالسياسـة، ألن ذلـك من شـأنه )بحسـب وجهـة نظرها( 
تحويـل مجـرى الثـورات عـن أهدافهـا، والعـود بهـا من جديد إلـى حكم األجهـزة األمنية والمخابرات العسـكرية. 
وكان شـعار هذه الشـرائح: »ال لحكم العسـكر«، ترّدده باسـتمرار، مع فئات أخرى متضّررة من التغيير العارم 
المفاجـئ، غيـر عابئـة بالمخاطـر التـي تهـّدد فعـالً، وحـدة األرض والشـعب، وبخاصـة فـي بلدان ما يزال شـعار 
الديمقراطيـة فيهـا هّشـاً وملتبسـاً، ويحتـاج بالتالـي إلـى تراكـم معرفـي ومفهومـي، كـي ال تأتـي األمـور بنتائـج 
ـرة.. كتلـك التـي تحـدث فـي ليبيـا حاليـاً، حيـث الثـورة تحّولـت إلى بـؤر سـوداء مخيفة،  عكسـية، كارثيـة ومدمِّ
والثـّوار صـاروا كائنـات ميليشـياوية بغيضـة يأكل بعضها بعضاً، والشـعب ضحّية تهيم علـى وجهها في أرضها 

نفسـها، وكذلـك في أرض هللا الواسـعة.
هكـذا إذن، فالجيـوش العربيـة دخلـت علـى خّط بعـض »الثورات العربيـة« في الصميم، وأسـهمت في حمايتها، 
وإنجاحهـا، ووضـع حـّد لمسـار »انفـالت التغييـر العشـوائي« علـى األرض مـن حولهـا؛ فقـد اتضحـت، وإلـى 
حـّد كبيـر، أهميـة األدوار التـي اضطلـع بهـا، ومـا يـزال يضطلـع، الجيشـان المصـري والتونسـي، فـي حمايـة 
األرض والشـعب والدولـة بمؤّسسـاتها، وكذلـك فـي التصـّدي الجـّدي لإلرهـاب الـذي ما زال يسـتنزف اسـتقرار 
البـالد ووحدتهـا ونماءهـا واقتصادهـا.. بينمـا فـي المقابـل، أّدى انفراط عقـد الجيش الليبـي )وإن كانت تركيبته 
التنظيميـة فـي األسـاس ضعيفـة، مفّككـة وغير فاعلة بسياسـة متقّصدة من رأس سـلطتها المسـتبّد( إلى ما أّدى 
إليـه مـن تحـّول ليبيـا، ليـس إلـى دولـة فاشـلة فقـط، وإنمـا إلـى أرض بـال دولـة، وال مجتمـع، أو حتـى عالقـات 

اجتماعيـة ووطنيـة طبيعيـة فـي حّدهـا األدنى.

أسئلة من دون أجوبة 
 أطـّل العـام 2011، وبـدا الوطـن العربـي كأنـه علـى 
مرجـل يغلـي، هكـذا دونمـا سـابق إنـذار. فلقـد اندلعـت 
تظاهـرات هائلـة العـدد فـي بـالد لـم تعتـد مشـاهد كهذه 
مـن قبل. كانت التظاهـرات مجّرد حركات محدودة في 
الشـارع، سـرعان مـا تفّرقهـا قـّوات األمـن، وتقمعهـا، 
ولـو بالقـّوة. كانـت التظاهـرات والحشـود سـابقاً حكـراً 
على السـلطة وجمهورها. أما المعارضة، أو ما شـابه، 

فلـم يـُك يفسـح لهـا أّي مجـال للحـراك. وقبـَل ذلك، عن 
أّي معارضـة نتحـّدث هنـا؟ لـم نشـهد فـي غالبيـة دول 
الربيـع«،  »دول  فـي  وخصوصـاً  العربـي،  الوطـن 
معارضـة منّظمـة، لهـا قيـادة واضحة، وأجنـدة محّددة. 
بلـى، ثّمـة معارضون متعـّددون، ثّمة فئـات معارضة، 
بحكـم االنتمـاء الجغرافـي أو المذهبـي، لكّنهـا لـم تنتظم 

أبـداً فـي إطـار واضح. 
أنهـا  المفتـرض  الجيـوش  كانـت  أيـن  حـدث؟  مـاذا 
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تحـرس اسـتقرار األنظمـة وثباتهـا طـوال عقـود؟ مـا 
كان دور هـذه الجيـوش فـي قلـب معمعـة الثـورات، أو 
االنتفاضـات الشـعبية، كمـا يحـّب أن يسـّميها البعـض، 

وهـي تسـمية أقـرب مـن غيرهـا إلـى الموضوعيـة؟
 مـن المّتفـق عليـه أن جـدار الخـوف الـذي كان قائمـاً 
بيـن السـلطة والشـعب قـد تهـّدم، ولـم يـدِر أحـد كيـف 
تهـّدم. المهـّم أنـه تهـّدم، وتسـّربت الجماهيـر العربيـة 
المعالـم  واضحـة  قيـادة  دون  مـن  السـاحات  إلـى 
واألهـداف، لكّنهـا اجتمعـت حول مطلـب واحد صاغته 
يريـد  »الشـعب  التونسـية:  الحناجـر 
تغييـر النظـام«. مـا هـي طبيعـة هـذا 
وهـل  المطـروح؟  الجديـد  النظـام 
التغييـر المنشـود فيـه سـيكون جذرياً 
أو سـطحياً؟ ومـا هـو دور الجيـوش 
والقـوى األمنيـة فيـه؟.. أسـئلة بقيـت 
مـن دون إجابـات واضحة، أو جاءت 
بإجابـات ظلّـت جزئيـة، وتختلف بين 

بلـد وآخـر.
األول(  )كانـون  ديسـمبر   17 فـي 
2010 صـادرت بلديـة سـيدي بوزيـد 
التـي  الخضـار  عربـة  تونـس  فـي 
ولمـا  البوعزيـزي،  محمـد  يملكهـا 
تونسـية  شـرطية  صفعتـه  احتـّج، 
تدعـى فاديـة حمـدي صارخـًة بـه : 
البوعزيـزي  ينتظـر  لـم  »إرحـل«. 
فـي  النـار  أضـرم  حتـى  طويـالً، 
نفسـه واشـتعل، وأشـعل معـه غضب 
الشـعب التونسـي الـذي نـزل فجـأة، 
وبإعداد غفيرة إلى الشوارع، صارخاً بعفوية مدوزنة: 
»الشـعب يريـد تغييـر النظـام«. جـاء الرّد متأّخـراً من 
فهمتكـم«.  »اآلن  علـي:  بـن  العابديـن  زيـن  الرئيـس 
اتخـذ بـن علـي قراره، وفـي 14 ينايـر )كانـون الثاني( 
2011 اسـتقّل طائـرة وغادر تونـس، ولجأ إلى  المملكة 
العربيـة السـعودية. تعـّددت الروايـات حـول ظـروف 
مغـادرة بـن علـي، جـاء فـي بعضهـا أن قيـادة الجيـش 
التونسـي حّذرته من هجوم شـعبي وشـيك على القصر 
الجمهـوري. وذهبـت روايـات أخرى للقـول إن الجيش 
ألمـح لبـن علـي بالمغـادرة. لـم ُيعـرف مـا إذا كان بـن 
علـي يظـّن أنـه سـيعود إلـى تونـس، أم أنـه أدرك أنـه 
يغادرهـا نهائيـاً. المهـّم أن كالمـاً قيـل همسـاً أو علنـاً، 
عـن دور الجيـش التونسـي فـي السـماح بالتظاهـر، أو 

غـّض النظـر عنـه، وتحذيـر الرئيـس، أو دفعـه إلـى 
المغـادرة. 

بعـد أقـّل مـن أسـبوعين وصلـت الشـرارة إلـى ميـدان 
التحريـر فـي القاهـرة، حيـث نزلـت جماهيـر مصريـة 
غفيـرة إلـى السـاحات، وهتفـت تطالـب بتغييـر النظام. 
امتـّدت التظاهـرات الكبيـرة إلـى اإلسـكندرية، والدلتـا، 
خجولـة  محـاوالت  وسـط  والصعيـد،  القنـاة،  ومـدن 
بعـد  فيمـا  سـّمي  لمـا  وتدّخـل  لقمعهـا،  الشـرطة  مـن 
بـ«الفلـول«، وحـدوث أعمـال عنـف »يـوم الجمـل«، 
إلـى  مبـارك  الرئيـس  مؤّيـدو  فيـه  نـزل  يـوم  وهـو 
الشـوارع إلظهـار القـّوة، ومحاولـة إحداث تـوازن بين 
الفريقيـن: المؤّيـد لمبـارك والمعـارض لـه، وأحضروا 
التـوازن  لكـن  المتظاهريـن.  إلرهـاب  جمـاالً  معهـم 
كان لمصلحـة المعارضـة بشـكل واضـح، واسـتمّرت 
التظاهـرات، علـى الرغـم مـن سـقوط ضحايا. لـم تنفع 
كلمـة الرئيـس مبـارك فـي تهدئـة المتظاهريـن، إلى أن 
أعلـن نائبـه المعّيـن حديثـاً اللـواء عمـر سـليمان تخلّيـه 
المجلـس  وتكليـف  الجمهوريـة،  رئاسـة  منصـب  عـن 

األعلـى للقـّوات المسـلّحة بـإدارة شـؤون البـالد.
في ليبيا، وفي 17 فبراير )شـباط(، اندلعت تظاهرات، 
فـي العاصمـة طرابلس ومدينة بنغـازي، تطالب بتغيير 
»الكتائـب  أي  والجيـش،  األمـن  قـّوات  لكـن  النظـام، 
فيمـا  طرابلـس،  فـي  قمعهـا  مـن  تمّكنـت  األمنيـة«، 
اسـتمّرت فـي بنغـازي وباقـي المـدن الليبيـة. توّجهـت 
أرتـال مـن الجيـش، أو الكتائـب األمنيـة إلـى مدينتـْي 
مصراتـة، وأجدابيـا، وقمعـت التظاهـرات، ثـم توّجهت 
األمـن  مجلـس  اتخـذ  وصولهـا،  قبيـل  بنغـازي.  إلـى 
فـي األمـم المّتحـدة  قـراراً بحمايـة المدنّييـن الليبّييـن 
مـن الهجمـات العسـكرية للنظـام. بـدأ التدّخـل األجنبـي 
)قـّوات جّويـة أميركيـة ثـم أطلسـية فرنسـية وإيطاليـة، 
وبمشـاركة قـّوات جّويـة قطرية( بشـكل هجمـات جّوية 
علـى قوافـل القـّوات المتوّجهـة إلـى بنغـازي، مـا أنقـذ 
المدينـة مـن قـّوات القذافـي، التـي كانـت علـى وشـك 
الدخـول إليهـا. اسـتمّرت الغـارات علـى مواقـع القّوات 
أن  إلـى  البـالد،  أنحـاء  فـي مختلـف  الليبيـة  المسـلّحة 
هاجـم الثـّوار، بدعـم مـن األطلسـي، مدينـة طرابلـس، 
وسـيطروا عليهـا فـي 27 أغسـطس )آب( 2011، ثـم 
تابعـوا  معاركهـم مـع القذافـي وقّواتـه إلـى أن تمّكنـوا 
مـن قتلـه بالقـرب مـن مدينة »سـرت« فـي 20 أكتوبر 

.2011 األول(  )تشـرين 
فـي اليمـن، وفـي اليـوم نفسـه الـذي أعلـن فيـه الرئيـس 

ليس سّراً القول 
إن التنظيم الدولي 
لجماعة اإلخوان 

المسلمين هو الذي 
يقف وراء الهجمات 

اإلرهابية على 
الجيش المصري، 
سواء في سيناء أم 
في سائر األراضي 
المصرية، وهذه 
المعلومة أّكدها 
مؤّخراً كمال 

الهلباوي، القيادي 
السابق المنشّق عن 
 الجماعة المذكورة
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المصـري حسـني مبـارك تخلّيه عن منصبه الرئاسـي، 
شـباب  تحـّرك   ،2011 )شـباط(  فبرايـر   11 فـي  أي 
يمنّيـون وأحـزاب معارضـة فـي يـوم ُسـّمي بـ«جمعـة 
الغضـب«، وسـارت تظاهـرات حاشـدة فـي صنعـاء، 
تطالـب بتغييـر نظام الرئيس علي عبد هللا صالح، الذي 
يحكـم البـالد منـذ نحـو 33 سـنة. طالـب المتظاهـرون 
بإجـراء إصالحـات في النظـام السياسـي واالقتصادي. 
اليمـن، حيـث سـارت  الشـعبي فـي  الغليـان   وتطـّور 
أكثـر  تظاهـرات   2011 )آذار(  مـارس   18 بتاريـخ 
مـن  نـار  إلطـالق  تعّرضـت  صنعـاء،  فـي  احتشـاداً 
قـّوات الحـرس الجمهـوري وعناصـر الحـزب الحاكم، 
أّدت إلـى سـقوط 52 قتيـالً ونحـو 700 جريـح. عـرف 
هـذا اليـوم بـ«جمعـة الكرامـة«، وعلـى أثـره، أعلـن 
اللـواء علـي محسـن األحمر انشـقاقه علـى رأس الفرقة 
المدّرعة األولى التي يقودها. وفي أّول تمّرد عسـكري 
واضـح، أعلـن األحمـر دعمـه لثـورة الشـباب اليمنـي، 
هـو وعناصـر فرقتـه. وفـي 4 يونيو )حزيـران( 2011 
وقـع انفجـار فـي مسـجد في المجمـع الرئاسـي، أصيب 
فيـه الرئيـس علـي عبـد هللا صالـح بجـراح ُنِقـل علـى 
أثرهـا إلـى المملكـة العربيـة السـعودية للمعالجة، وعاد 
إلـى اليمـن فـي 23 سـبتمبر )أيلـول(. وفـي 23 نوفمبر 
)تشـرين الثانـي( 2011، وّقـع صالـح علـى المبـادرة 
الخليجيـة للحـّل فـي اليمن، وبموجبها سـلّم سـلطاته إلى 
نائبـه عبـد ربـه منصور هادي، في 23 فبراير )شـباط( 

2011، أي بعـد نحـو سـنة علـى انـدالع الثـورة.
فـي سـوريا، وفـي مدينـة درعـا الجنوبيـة، اندلعـت في 
15 مـارس )آذار( 2011 تظاهـرات احتجاجيـة علـى 
سـوء معاملـة جهـاز األمـن ألطفـال معتقليـن. تدّخلـت 
قـّوات األمـن وقمعـت التظاهـرات بالقـّوة، مـا أّدى إلى 
مقتـل عدد مـن المتظاهرين وإصابة عـدد آخر بجراح. 
امتـدت التظاهـرات إلـى مدينـة دومـا، قـرب العاصمـة 
دمشـق، وهـي مقـّر محافظـة ريـف دمشـق، ثـم إلـى 
الوسـط فـي مدينة حمـص، حيث توّسـعت التظاهرات، 
ارتبطـت  والالذقيـة.  الـزور  وديـر  حمـاه  وفـي 
تنطلـق  كانـت  حيـث  الجمعـة،  بصـالة  التظاهـرات 
الصـالة، وظهـرت  مـن  االنتهـاء  لـدى  المسـاجد  مـن 
تسـميات لـكّل جمعـة، مثـل: »جمعـة العـّزة«، »جمعة 
الشـهداء«، »جمعـة حماة الديار«، »جمعـة الحراير« 
أعلـن   ،2011 )حزيـران(  يونيـو   10 فـي  وغيرهـا. 
م حسـين هرمـوش انشـقاقه عن الجيش السـوري،  المقـدَّ
ومعـه عشـرات العسـكريين، لكـن السـلطات السـورية 

اعتقلتـه وأُعـِدم. فـي 29 يوليـو ) تمـوز( 2011 أعلـن 
»الجيـش  وتأسـيس  انشـقاقه،  األسـعد  ريـاض  العقيـد 
السـوري الحـّر«، للدفـاع عـن المتظاهريـن. فـي هـذه 
األثنـاء، تحّولـت التظاهـرات إلى مواجهـات دموّية بين 
قـّوات األمـن والمتظاهريـن. كمـا بـدأت القـوى المؤّيدة 

للنظـام بتسـيير تظاهـرات فـي جميع 
ظهـر  فيمـا  السـورية،  المحافظـات 
بأنـه مبـارزة فـي الحشـد والتظاهـر 

بيـن النظـام والمعارضـة. 
أكثـر  مـرور  مـن  الرغـم  علـى 
األزمـة  علـى  سـنوات  ثـالث  مـن 
قائمـة  الحـرب  تـزال  مـا  السـورية، 
فـي معظـم المناطـق السـورية، وهي 
االحتمـاالت،  جميـع  علـى  مفتوحـة 
لتسـوية  أفـق  أّي  يظهـر  ولـم 
سياسـية، بـل إن التطـّورات، تشـير 
إلـى صعوبـة بالغـة فـي إجـراء أّي 
تسـوية، يقابلهـا صعوبـة فـي الحسـم 
العسـكري جّراء االسـتقطاب الدولي 
بيـن الواليـات المتحـدة وأوروبـا من 
جهـة، وروسـيا والصيـن مـن جهـة 
بيـن  إقليمـي  واسـتقطاب  أخـرى، 

إيـران وسـوريا من جهـة، وتركيا وبعـض دول مجلس 
أخـرى. جهـة  مـن  الخليجـي  التعـاون 

الجيوش العربية في ظلّ »الربيع العربي«
ال نقـول جديـداً إن قلنـا إن ظـروف »الربيـع العربـي« 
وتطّوراتهـا، كانـت، ومـا تزال، تختلف بيـن بلد عربي 
وآخـر، وبيـن جيـش عربـي وآخـر، فلـكّل جيـش عقيدة 
قتاليـة تختلـف عـن عقيدة الجيش اآلخر، ونظام أسـلحة 
وتسـليح يختلـف عـن النظـام اآلخـر، وارتبـاط سياسـي 

بعينـه مختلـف أيضـاً عن النظـام اآلخر.

1 ـ تونس
 65 نحـو  يبلـغ عديـده  الـذي  التونسـي،  بالجيـش  نبـدأ 
ألفـاً، ويتألّـف، طبعاً، مـن قّوات بّريـة وبحرية وجّوية. 
تنتشـر قواعـد هـذا الجيـش فـي معظـم أنحـاء البـالد، 
وهـي فـي العادة، ال تشـارك فـي مهّمات أمنيـة داخلية، 
وتبقـى احتياطـاً بيـد الرئيـس. مـن المعـروف أن النظام 
التونسـي كان رئاسـياً، وكّل السـلطات، بما فيها السلطة 
علـى الجيـش، والقـوى األمنيـة  هـي بيـد الرئيـس، فـي 

ظروف »الربيع 
العربي« وتطّوراتها 
تختلف بين بلد عربي 
وآخر، وبين جيش 
عربي وآخر، فلكلّ 
جيش عقيدة قتالية 
تختلف عن عقيدة 

الجيش اآلخر، ونظام 
أسلحة وتسليح 

يختلف عن النظام 
اآلخر، وارتباط 

سياسي بعينه مختلف 
أيضاً عن النظام 

اآلخر

الجيوش العربية وأدوارها 
في دول »الربيع العربي«
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عهـد بورقيبـة، كمـا فـي عهـد بـن علي.
 إلـى جانـب الجيـش، هناك القـوى األمنية، التـي تتألّف 
مـن شـرطة، وقـّوات شـبه عسـكرية، وأمـن رئاسـي، 
التونسـي،  للجيـش  العسـكري  التنظيـم  ومخابـرات. 
فرنسـي النهـج، باعتبـار أن تونـس كانـت تحـت الحكـم 
الفرنسـي، وتأثـرت تنظيمـات الدولة، بمـا فيها الجيش، 
بالتنظيـم الدولتـي الفرنسـي. كمـا أن ُجّل تسـليح الجيش 
يتدربـون  التونسـيون  والضّبـاط  المصـدر،  فرنسـي 
فـي فرنسـا والواليـات المتحـدة األميركيـة. وقـد سـبق 
بحفـظ  التونسـي  الجيـش  ـَف  ُكـلِـّ أن 
األمـن الداخلـي مّرتيـن، األولـى فـي 
 ،1978 األول(  )كانـون  ديسـمبر 
احتجاجـات،  اندلعـت حركـة  عندمـا 
للشـغل«  التونسـي  »االتحـاد  بقيـادة 
تأّسسـت  تونسـية  نقابيـة  )منظمـة 
قـّوات  وعجـزت   )1946 العـام  فـي 
ومخابـرات،  شـرطة  مـن  األمـن، 
تتمّكـن  ولـم  معهـا،  التعامـل  عـن 
الجيـش  تـّم اسـتدعاء  مـن إخمادهـا. 
الرغـم  علـى  المحتّجيـن،  لمواجهـة 
مـن أن هـذا الجيـش لـم ُيعـّد أصـالً 
الحـركات  هـذه  مثـل  مـع  للتعامـل 
الشـعبية. أّدى ذلـك إلـى سـقوط عـدد 
فيمـا  والجرحـى  القتلـى  مـن  كبيـر 
عرف بـ»الخميس األسـود«. والمّرة 
الثانـي(  )كانـون  ينايـر  فـي  الثانيـة 
بعـد  الجيـش  تدّخـل  حيـث   ،1984
عجـز القـّوات األمنيـة عـن التعامـل 
مـع التظاهـرات. وهنـا ظهـر اسـتياء 
القيـادات العسـكرية فـي الجيـش مـن 
ومـن  الداخلـي،  األمـن  أداء  سـوء 
القـادة  وشـعر  الداخليـة.  وزارة  بمفاصـل  المتحّكميـن 
الداخليـة  وزارة  إلدارة  االرتيـاح  بعـدم  العسـكريون 
ألزمـات ذات طابـع اجتماعـي، وتوّجـس الجيـش خيفة 
مـن محـاوالت توريطـه واسـتنزاف قدراته فـي معارك 
لـم ُيعـّد لهـا أصـالً، ووقعـت نتيجـة أخطـاء سياسـية، 

وفشـل أمنـي ذريـع.
بعـد التظاهرات التي تلت حادثة البوعزيزي، انتشـرت 
فـي 9 ينايـر )كانـون الثانـي( 2011 وحـدات الجيـش 
فـي محافظَتـْي سـيدي بوزيد والقصريـن، بهدف حماية 
المؤّسسـات العامـة، مثـل مقـاّر المحافظـات والبلديات. 

أّدى األسـلوب القمعـي، الـذي اعتمدتـه قـّوات األمـن، 
وقـّوات مكافحـة الشـغب إلى حصول مناوشـات، للمّرة 
األولـى، بيـن الجيـش وقّوات مكافحة الشـغب في مدينة 
هـّددت  بوزيـد، حيـث  سـيدي  فـي محافظـة  الرقـاب، 
وحـدات الجيـش بإطـالق النـار على وحدات الشـرطة، 

ل.  التـي كانـت تطـارد المواطنيـن الُعزَّ
توّسـع انتشـار الجيش فـي العاصمة تونـس، وحرصت 
ال  كـي  عـة  مدرَّ بوحـدات  الـزّج  عـدم  علـى  القيـادة 
يحصـل إطـالق نـار وإصابات. بدا واضحـاً أن الجيش 
التونسـي رفـض االنحيـاز إلـى جانـب النظـام الممّثـل 
بقـّوات الشـرطة، والتـزم الحيـاد حفاظـاً علـى تماسـكه 
وعلـى اسـتقرار البـالد. أّدى فشـل قـوى األمـن بضبـط 
االحتجاجـات، ورفـض الجيـش االنـزالق إلـى معركـة 
مـع المتظاهريـن، إلـى مغـادرة الرئيـس زيـن العابديـن 
بـن علـي البـالد، علـى الرغـم مـن أن سـلطته كانـت 
قويـة علـى الجيـش، لكن قـرار القيادة في هـذه المرحلة 
المفصليـة الحرجـة، جعلـه يـدرك أن ال خيـار أمامـه 

سـوى الرحيـل.
لـم يتسـلم العسـكريون فـي تونـس أّي منصب سياسـي، 
البـالد، وتركـوا  فـي   يكونـوا مرجعيـة سياسـية  ولـم 
العمليـة السياسـية تأخـذ مجراهـا مـن دون تدّخـل. ال 
شـّك أن غيـاب بـن علـي أحـدث فراغـاً، ولـم تكـن أّيـة 
قـّوة سياسـية تتحّضـر السـتالم السـلطة. أمـا »حركـة 
النهضـة«، وهـي أحـد فـروع اإلخـوان المسـلمين، فقد 
حّققت غالبية في االنتخابات النيابية، وشـّكلت حكومة، 
لكّنهـا سـرعان مـا أدركـت أن مـن الصعـب جـداً أن 
تتولّـى السـلطة، وخصوصـاً بعـد اغتيـال المعارَضْيـن 
ل  اليسـارّيين: شـكري بلعيـد ومحمـد براهمـي. وُيسـجَّ
الصـراع  يسـتغلّوا  لـم  أنهـم  التونسـّيين،  للعسـكرّيين 
اسـتالم  أجـل  مـن  السـلطة  فـي  والفـراغ  السياسـي، 
الحكـم، علـى الرغـم مـن قدرتهـم األكيـدة علـى ذلـك. 

وانحصـر دور الجيـش فـي مكافحـة اإلرهـاب.

2 ـ مصر
 الجيـش المصـري جيـش عريـق، جـذوره ضاربـة في 
التاريـخ، وذو بنيـة تنظيميـة ُيعتّد بها بيـن جيوش العالم 
االعتباريـة. يعـود إنشـاؤه إلـى عهـد محمـد علـي باشـا 
فـي القـرن التاسـع عشـر، حيـث كادت مصـر تصبـح 
دولـة كبـرى، بعدمـا احتـّل جيشـها سـوريا فـي أكتوبـر 
)تشـرين األول( 1831، بقيادة إبراهيم باشـا، ووصلت 
السـلطنة  عاصمـة  اآلسـتانة  مشـارف  إلـى  طالئعـه 

ثّمة َمن ينصح قوى 
التغيير السائرة في 
مّد موجات »الربيع 

العربي« بالتنّبه 
الشديد إلى مسألة 
الجيوش العربّية 

وضرورة حفظ بناها 
التي يجري فرطها 
وتحطيمها بذريعة 
أنها »جيوش قمع 
واستبداد وعداوة 

للديمقراطية 
الناشئة«، ففي هذا 
األمر تضليل كبير 
وتخريب لألوطان 
بكسر أعمدتها 

الفقرية وتسهيل 
تقسيمها وتذريرها
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العثمانيـة، التـي أنقذهـا أعداؤها األوروبيـون، ال محّبًة 
فيهـا، بـل خوفـاً مـن أن يعود إرثهـا بكاملـه إلى مصر. 
أمـا تاريـخ 23 يوليـو )تمـوز( 1952 فُيعتبـر مفصليـاً 
فـي تاريـخ مصـر والجيـش المصـري، حيـث سـيطر 
»الضّبـاط األحـرار« على السـلطة فـي انقالب أبيض، 
الرئيـس  عهـد  وفـي  مصـر.  فـاروق  الملـك  وغـادر 
مـن  المصـري،  الجيـش  انتقـل  الناصـر،  عبـد  جمـال 
العقيـدة البريطانيـة فـي التنظيم والعمليات، إلـى العقيدة 
السـوفياتية، وتحـّول التسـليح إلـى االتحـاد السـوفياتي، 
المعاهـد  فـي  يتدّربـون  المصريـون  الضّبـاط  وبـات 
العسـكرية السـوفياتية، كمـا كان خبـراء سـوفيات كثـر 
يشـرفون  المصـري،  الجيـش  صفـوف  فـي  ينغلـون 
علـى التدريـب والتنظيـم واإلدارة التقنيـة، فـي أسـلحة 

الطيـران والدفـاع الجـوي والبحريـة... إلـخ. 
 فـي العـام 1958، أُعلنـت الوحـدة بين مصر وسـوريا، 
وباتـت القـّوات السـورية تابعـة للقيـادة العامـة للقـّوات 
المسـلّحة فـي القاهـرة. وصـل عـدد مـن الضّبـاط إلـى 
اإلقليـم السـوري، وعلـى رأسـهم المشـير عبـد الحكيـم 
السـورية.  القـّوات  قيـادة  علـى  وأشـرفوا  عامـر، 
الضّبـاط  مـن  مجموعـة  أعلنـت   1961 العـام  فـي 
السـوريين االنفصـال عـن مصـر، وعاد المشـير عامر 
والعسـكريون المصريـون إلى القاهرة، وفشـلت تجربة 

االندمـاج بيـن الجيشـين، وبيـن البلديـن.
الثانـي( 1962، تدّخـل الجيـش  فـي نوفمبـر )تشـرين 
الجمهـوري  النظـام  وحمـى  اليمـن،  فـي  المصـري 
)المملكـة  فيهـا  الملكـي  النظـام  أطـاح  الـذي  الجديـد، 
مأسـاوية  اليمـن  حـرب  كانـت  اليمنيـة(.  المتوكلّيـة 
بالنسـبة إلـى مصـر، فقـد كانـت أحـد أسـباب هزيمـة 5 
يونيـو )حزيـران( 1967، وغـادر المصريـون اليمـن 
خـالل السـنوات 1968ـ  1971، تحـت ضربات القبائل 
الشـمالية المواليـة لإلمـام المخلـوع محمـد البـدر حميـد 

الديـن.   
بعـد هزيمـة العـام 1967، جـرت إعـادة بنـاء سـريعة 
للجيـش المصـري بمعونـة سـوفياتية، وخـاض الجيـش 
السـويس. علـى  قنـاة  حـرب االسـتنزاف علـى جبهـة 
الرغـم مـن التصاقهـم بالضّبـاط المصرييـن، فـي أثنـاء 
خـرق  أّي  ُيسـّجل  لـم  التقنيـة،  واألعمـال  التدريـب 
المصـري،  للجيـش  أو سياسـي سـوفياتي  إيديولوجـي 
الـذي بقـي مواليـاً للرئيـس، انطالقـاً مـن تـراث عريـق 
فـي الـوالء للوطنيـة المصريـة الراسـخة فـي الشـعب 
بالتحديـد،  المصـري  الجيـش  كتلـة  وفـي  المصـري، 

خالفـاً لباقـي الـدول العربيـة، والسـّيما فـي المشـرق، 
حيـث تعـّددت االنتمـاءات السياسـية الحزبيـة والدينيـة 
والطائفيـة والعرقيـة، وتجلّـت فـي أحاييـن كثيـرة فـي 

المسـلّحة ووالءاتهـا. القـّوات  صفـوف 
بعـد رحيـل الرئيـس عبـد الناصـر فـي العـام 1970، 
أنـور  الرئيـس  السـلطة فـي مصـر  تولّـى رأس هـرم 
العسـكرية، طـرد  أهـّم قراراتـه  السـادات، وكان مـن 
مايـو   15 فـي  النيـل.  بـالد  مـن  السـوفييات  الخبـراء 
)أيـار( 1971، قـام الرئيـس السـادات بتصفية ما سـّماه 
أكتوبر)تشـرين  فـي  مصـر.  فـي  القـوى«  »مراكـز 
والسـوري  المصـري  الجيشـان  شـّن   ،1973 األول( 
المصريـة  القـّوات  وعبـرت  إسـرائيل،  علـى  حربـاً 
بنجـاح قنـاة السـويس، واسـتعادت هيبتهـا واحترامهـا 
المحلّـي والعربـي والدولـي. وفـي العـام 1975، كشـف 

النقـاب عـن عمليـة تمـّرد، كان يعـّد 
العسـكرية،  الفّنيـة  الكليـة  فـي  لهـا 
وهـي أّول مـّرة توّجـه فيهـا اتهامـات 
بعمـل  بالقيـام  وعسـكريين  لضّبـاط 
ضّد السـلطة. في 6 أكتوبر )تشـرين 
إقامـة  أثنـاء   وفـي  األول(1981، 
ذكـرى  فـي  عسـكري،   عـرض 
»حـرب أكتوبـر«، تعـّرض الرئيس 
مـن ضابـط  نـار  السـادات إلطـالق 
مشـارك فـي العـرض، ترّجـل فجأة، 
وأردى  المنّصـة،  اتجـاه  فـي  وتقـّدم 
الضابـط:  هـذا  أن  تبّيـن  السـادات. 
ومجموعـة  اإلسـالمبولي،  خالـد 
أخـرى مـن العسـكريين، ينتمون إلى 
تنظيـم إسـالمي متفّرع عـن اإلخوان 
»الجماعـة  تنظيـم  هـو  المسـلمين، 
اإلسـالمية« )نشـأ أوائل السـبعينيات 
فـي الجامعـات المصريـة(. أصابـت 
هـذه الحادثـة االسـتثنائية االنضّبـاط 
فـي  المصـري  التقليـدي  العسـكري 

الصميـم، إذ للمـّرة األولـى ُيقـِدم جنـدي مصـري علـى 
قتل مسـؤول مصري رفيع، بسـبب خالف إيديولوجي.
 منـذ ذلـك الحيـن، بـات كّل مـن يدخـل الكلّيـة الحربية، 
يخضـع لتدقيق أمني يطاوله، ويطـاول عائلته وأقرباءه 
أيضـاً، وهـذا مـا حـّد كثيـراً من وجـود مؤّيديـن لحركة 

اإلخـوان المسـلمين داخـل الجيش.
علـى الرغـم مـن اغتيـال الرئيـس السـادات، والضّجـة 

الجيش المصري 
حامي مصر الكيان 
والدولة منذ عهد 
الفرعون »مينا« 
موّحد القطرين، 

مروراً بأحمد عرابي 
وجمال عبد الناصر 
ووصوالً إلى عبد 
الفتاح السيسي، 

يتعّرض اليوم لحزمة 
من المؤامرات 

الهادفة إلى تفكيكه 
على مستوى بعيد 
المدى، من طرف 
اإلرهاب المتجلبب 

بالدين

الجيوش العربية وأدوارها 
في دول »الربيع العربي«
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التـي رافقـت هـذا الحدث، جـرت عملية انتقال السـلطة 
هـادئ.  نحـٍو سـلس  علـى  مبـارك  نائبـه حسـني  إلـى 
بقـي الجيـش مواليـاً، منضبطـاً وملتزمـاً قـرار رئيـس 

الجمهوريـة، القائـد األعلـى للقـّوات المسـلحة. 
الجمهوريـة  رئيـس  كان  التنظيمـي،  الصعيـد  علـى 
يتـرأس المجلـس األعلـى للقـّوات المسـلّحة، لكـن فـي 
العـام 2014، وطبقـاً للدسـتور الجديـد، ُحـذف النـّص 
القائـد  الجمهوريـة  رئيـس  يعتبـر  الـذي  الدسـتوري 
األعلـى للقـّوات المسـلحة، وأصبـح وزيـر الدفـاع هـو 

المجلـس. رئيـس 
منـذ معاهـدة السـالم المصرية – اإلسـرائيلية، في العام 
الواليـات  باتجـاه  المسـلحة  القـّوات  توّجهـت   ،1979
المتحـدة فـي التسـليح والتجهيـز والتدريـب، وتغّيـرت 
غربّيـة  إلـى  سـوفياتية  شـرقية  مـن  القتاليـة،  العقيـدة 
فـي  المصريـة  المسـلّحة  القـّوات  وشـاركت  أطلسـية، 
المسـلّحة  القـّوات  مـع  منـاورات 
األميركيـة  ودول أطلسـية، أبرزهـا 

السـاطع.  النجـم  منـاورات 
مـن  بعيـداً  المصـري  الجيـش  بقـي 
السياسـية  القيـادة  لكـن  السياسـة، 
الجمهوريـة، كانـت  لـة برئيـس  الممثَّ
وزيـر  بواسـطة  بالجيـش،  ُتمسـك 
ومديـر  األركان،  ورئيـس  الدفـاع، 
أن  وبمـا  العسـكرية.  المخابـرات 
الجويـة،  للقـّوات  قائـداً  كان  مبـارك 
بعنايـة الفتـة. أي  فقـد كان يحيطهـا 
بمعنـى آخـر، كان الرئيـس بعيـداً من 
تفاصيـل الجيـش، التـي تركهـا للقيادة 
وللضّبـاط المسـؤولين. لكـن مبـارك، 
بابنـه  دفـع  األخيـرة،  سـنواته  فـي 
النخـب  وأعـادت  لوراثتـه،  جمـال 
ترتيـَب  المتحلِّقـة حولـه  االقتصاديـة 
المشـهد االقتصـادي، بمـا يتوافـق مع 
مصالحهـا، ويتعـارض مـع مصالـح 
الجيـش، مـا سـّبب فتـوراً بيـن الرئيـس والجيـش، بقـي 
مكتومـاً ليعـود ويظهـر إثـر أحـداث ثـورة 25 ينايـر ) 

الشـهيرة.   2011  ) الثانـي  كانـون 
اسـتناداً إلـى معاهـدة السـالم المصريـة – اإلسـرائيلية، 
صـار الوجود العسـكري المصري محدوداً في سـيناء، 
وكذلـك األمـر بالنسـبة إلـى قـّوات الشـرطة المصرية، 
التـي تتولّـى مهـام حفـظ األمـن، وإن كان عديدهـا قـد 

تجـاوز هنـا عديـد الجيـش بالتأكيد.
بشـكل عـام، وقبـل ثـورة 25 ينايـر، لـم تشـهد مصـر 
تظاهـرات بحجـم كبيـر لـه ثقلـه االحتجاجـي المؤثـر. 
المعارضـة  الحركـة  هـي  »كفايـة«،  حركـة  كانـت 
األساسـية، وقامـت بتظاهـرات عـّدة، لـم تجمـع  فـي 
كبراهـا أكثـر مـن ألفْي شـخص، وكانت قوى الشـرطة 
تتكّفـل بسـرعة بهـا إذا ما تجـاوزت الحدود المرسـومة 

. لها
لكـن عندمـا انطلقـت تظاهرات يـوم 25 ينايـر ) كانون 
الثانـي( 2011 مدفوعـة باإلنجاز التونسـي، الذي أطاح 
الرئيـس زيـن العابديـن بـن علـي، فوجـئ المراقبـون، 
الغفيـرة  باألعـداد  التظاهـرة،  منّظمـو  فيهـم  بَمـن 
المشـاركة، فقـد كانـوا يتوّقعـون، فـي أحسـن األحوال، 
مشـاركة ألفـي شـخص، فجـاء الرقـم األول 60 ألفـاً، 
وهـذا مـا دفع سـيالً مـن المتظاهريـن إلـى االنفجار في 
األيـام المتواليـة، حيـث تصاعد الرقم علـى نحو مفاجئ 

ليبلـغ المالييـن فـي كّل المحافظـات.
لفـت االنتبـاه االنضباط الشـديد في الجيـش على صعيد 
جميـع الوحـدات، وقـد جاء هـذا االنضباط ثمـرة تراكم 
خبـرات فـي تحصين المؤّسسـة العسـكرية من الخروق 
الخالفـات  عـن  الجيـش  وإبعـاد  والسياسـية،  األمنيـة 

السياسـية، فـكان الجيـش كتلـة واحـدة وقـراراً واحداً.
وجـد الرئيـس مبـارك نفسـه فـي زاويـة حـادة: دعوات 
عربـي،  ذهـول  للتنّحـي.  أميركيـة  وتحديـداً  دوليـة، 
الخليجـي.  التعـاون  مجلـس  دول  مـن  وخصوصـاً 
تظاهـرات متزايـدة، عجـز ظاهـر لألجهـزة األمنيـة، 
بمـا فيهـا المخابـرات العامـة، عـن التقـاط أّي إشـارة 
حمـالت  الحقيقييـن،  التظاهـرات  منّظمـي  علـى  تـدّل 
إعالميـة فضائيـة شـديدة ومنّظمـة. اختلـط األمـر علـى 
المتابعيـن، هـل مـا حصـل محـض مصادفـة، أو أنـه 
انفجـار اجتماعـي سياسـي يعصـف مدوّيـاً بالبـالد مـن 

أقصاهـا؟ إلـى  أقصاهـا 
المتظاهريـن، وتحـّول  لقمـع  الجيـش وسـيلة  يكـن  لـم 
إلـى وسـيلة للحـّل. لذلـك قـّرر مبـارك تكليـف المجلـس 
األعلى للقّوات المسـلّحة بإدارة شـؤون البالد، في حين 
أن الدسـتور ينـّص علـى تولّـي رئيـس مجلـس الشـعب 
الرئاسـة.  عنـد شـغور  باإلنابـة،  الجمهوريـة،  رئاسـة 
لكـن مبـارك اسـتخدم تعبير التخلّي عن منصب رئاسـة 
الجمهوريـة، ال االسـتقالة، واألرجـح كـي يبـّرر تكليف 
القـّوات المسـلحة بـإدارة شـؤون البالد. علـى أّي حال، 
لـم  يحتمـل الوضـع أن يتولّـى أّي مـن رئيـس مجلـس 

لم يكن الجيش 
المصري وسيلة 

لقمع المتظاهرين، 
بل على العكس 

تحّول إلى وسيلة 
للحلّ، حيث قّرر مثالً 
الرئيس مبارك تكليف 

المجلس األعلى 
للقّوات المسّلحة 

بإدارة شؤون البالد، 
في حين أن الدستور 

ينّص على توّلي 
رئيس مجلس الشعب 
رئاسة الجمهورية 
باإلنابة عند شغور 

الرئاسة



253 مؤّسسة الفكــر العربـي

الشـعب، أو نائـب رئيـس الجمهوريـة الصالحيات. إنه 
الجيـش، والجيـش وحـده، َمـن يمكنـه السـيطرة علـى 

األوضـاع، ويمنـع التدهـور، وانهيـار المؤّسسـات. 
إجـراء  تولّـت  حكومـة  العسـكري  المجلـس  عّيـن 
انتخابـات لمجلـس الشـعب. أحرز اإلخوان المسـلمون، 
وحزب النور السـلفي، الغالبية السـاحقة من األعضاء، 
لكـن المحكمـة الدسـتورية العليـا اتخـذت قـراراً بإلغـاء 
اعُتِقـل  شـابتها.  التـي  العيـوب  بسـبب  االنتخابـات، 
الرئيـس مبـارك وأوالده، وبعض أعوانـه، وأحيلوا إلى 
المحاكمـة، بتهمـة الفسـاد، وإسـاءة اسـتعمال السـلطة. 
فـي دورة  فيهـا  فـاز  انتخابـات رئاسـية  أجريـت  كمـا 
مرسـي،  محمـد  المسـلمين  اإلخـوان  مرشـح  اإلعـادة 
بغالبيـة ضئيلـة، علـى الفريـق أحمـد شـفيق، وهـو آخر 

رئيـس وزراء فـي عهـد مبـارك. 
فـي خطـوة مفاجئـة، عّيـن محمـد مرسـي الفريـق عبـد 
المشـير  مـن  بـدالً  للدفـاع،  وزيـراً  السيسـي  الفتـاح 
طنطـاوي، الـذي أدار البـالد مـّدة سـنة. وقعـت مصـر 
تحـت حكـم اإلخـوان المسـلمين.. ومـا هـي إال بضعـة 
أشـهر، حتـى ظهـرت حركات احتجاج  ضـّد اإلخوان، 
ثـم تفاقمـت االحتجاجـات أكثـر عندمـا أصـدر الرئيـس 
مرسـي إعالنـاً دسـتورياً يعطيـه الحصانـة فـي أمـور 
كثيرة. وشـيئاً فشـيئاً، ازداد الغضب الشعبي المصري، 
وتوّسـعت مدوّيـة حركته علـى األرض، وفي 30 يونيو 
رت  )حزيران( 2012، وبعد موجات بشـرية عارمة قُدِّ
بــ 33 مليونـاً، تدخلـت القـّوات المسـلّحة، وأصـدرت 
خارطـة طريـق، باالشـتراك مـع شـيخ األزهـر، وبابـا 
األقبـاط ، وحـزب النـور، وحركـة تمـّرد، التـي نّظمت 
التظاهـرات. فـي هـذه الخارطـة، تـّم تعليـق الدسـتور، 
عدلـي  العليـا  الدسـتورية  المحكمـة  رئيـس  وتكليـف 
منصـور برئاسـة الجمهورية. اعتقـل الجيش المصري 
الرئيـس محمـد مرسـي، وأحيـل إلـى المحاكمـة. وبذلك 
تاريخهـا كدولـة،  تكـون مصـر، وللمـّرة األولـى فـي 
تحاكـم رئيسـين سـابقين لهـا دفعـة واحدة، فـي مفارقة، 
هـي األولـى أيضاً، حتـى على مسـتوى دول العالم. في 
25 مايـو )أيـار( 2014 جـرت انتخابـات رئاسـية، فـاز 
فيهـا وزيـر الدفـاع المسـتقيل عبـد الفتاح السيسـي على 

منافسـه الوحيـد حمديـن صباحـي.
بيـن  الحـاّد  التنافـر  ظهـر  السياسـي،  الصعيـد  علـى 
الجيـش واإلخـوان المسـلمين؛ وبـدا الجيـش المصـري 
حريصـاً علـى خلّـو صفوفه من اإلخوان المسـلمين، أو 
مـن المتعاطفيـن معهـم. وفـي المقابـل، صّعـد اإلخـوان 

المسـلمون، ومؤّيدوهم، حملَتهم ضّد الجيش المصري، 
واتهمـوه باغتصـاب السـلطة، وأّيدتهـم فـي ذلـك تركيـا 
وقطـر. وال تـزال الّهوة واسـعة جـداً، ويصعب ردُمها، 
بيـن الجيـش واإلخـوان المسـلمين، كما قامـت الحكومة 
المصريـة فـي مـا بعـد ) بتاريـخ 9 – 8 – 2014( بحّل 
»حـزب الحريـة والعدالة«، الـذراع السياسـية لجماعة 
اإلخـوان المسـلمين، ومصـادرة كّل مقـاّره، وتصفيـة 
ممتلكاتـه المنقولـة وغيـر المنقولـة كافـة، وحظـر أّي 

نشـاط ألفـراده تحـت طائلـة االعتقـال والسـجن.
تجـدر اإلشـارة إلى أن الجيش المصـري، حامي مصر 
الكيـان والدولة، منـذ الفرعون »مينا« موّحد القطرين، 
مـروراً بأحمـد عرابـي وجمـال عبـد الناصـر ووصوالً 
إلـى عبـد الفتـاح السيسـي، يتعـّرض اليـوم لحزمـة مـن 
المؤامـرات الهادفـة إلـى تفكيكـه علـى مسـتوى يومـي، 

وبعيـد المـدى، مـن طـرف اإلرهاب 
المتجلبـب بالديـن. لـكأن هـذه القـوى 
حلـم  التـي  نفسـها  هـي  اإلرهابيـة، 
بهـا بـن غوريـون فـي العـام 1957 
كواحـدة مـن العوامـل  المؤّديـة إلـى 
تدميـر هـذا الجيـش مع الوقـت، حين 
قـال ذات يـوم فـي أنقـرة: »إن قـّوة 
إسـرائيل تكمـن فـي تدميـر جيـوش 
مصـر  هـي  عربيـة  دول  ثـالث 
وسـوريا والعـراق«. )حسـني محلّي 
جريـدة   – تركـي  سياسـي  كاتـب   -
األخبار اللبنانية – 23 /6/  2014(. 
ثـم إن تأسـيس مـا يسـّمى »الجيـش 
المصـري الحـّر« فـي ليبيا فـي العام 
2013، هـو أيضـاً خطـوة أوضح في 
اتجـاه التآمـر المكشـوف على الجيش 
وبعثـرة  قدراتـه،  وشـّل  المصـري، 
النتيجـة،  فـي  وتدميـره  جهـوده، 

إسـرائيل.  لمصلحـة 
لإلخـوان  الدولـي  التنظيـم  إن  القـول  سـّراً  وليـس 
المسـلمين، هوالـذي يقـف وراء هجمـات  الجماعـات 
المسـلّحة المتطّرفـة علـى الجيـش المصري، سـواء في 
شبه جزيرة سيناء أم  في مختلف األراضي المصرية. 
السـابق  القيـادي  الهلبـاوي،  كمـال  د.  يؤّكـده  مـا  هـذا 
لجماعـة اإلخـوان، والخبيـر بشـؤون هـذه الجماعـات 
فـي حديثـه لفضائيـة »صـدى البلد« المصريـة )أجرته 
 –  8  -  11 بتاريـخ  مصطفـى  عـّزة  اإلعالميـة  معـه 

ال يشبه الجيش 
الليبي أياً من 

الجيشين التونسي 
والمصري، وال أّي 

جيش آخر في العالم، 
إذ يبلغ عديده نحو 
76 ألفاً، ويتأّلف 
من أربع مناطق 
عسكرية ولواء 

قّوات النخبة )قّوة 
أمن النظام( وعشر 
كتائب مشاة مؤّللة 

وثماني عشرة كتيبة 
مشاة وست كتائب 

مظّليين

الجيوش العربية وأدوارها 
في دول »الربيع العربي«
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2013( »إن التنظيـم الدولـي لإلخـوان يديـر المعركـة 
ضـّد الشـعب والجيـش والدولـة المصريـة تخّوفـاً مـن 
سـقوط حلـم التنظيـم بالسـيطرة والتمكيـن الحقـاً علـى 
مصـر، فهـم مـا يزالـون يمّنـون أنفسـهم بالسـيطرة هذه 
مـا  كّل  مـن  الرغـم  علـى  مجـّدداً، 
حـدث لهـم«. ويـرى د. الهلبـاوي أن 
اإلخـوان، وفـي السـنة التي سـيطروا 
فيهـا علـى السـلطة فـي مصـر كانـوا 
يفّكـرون فـي إنشـاء »حـرس ثـوري 
مصـري« يكـون بديـالً مـن الجيـش 
وكان  الحالـي،  الوطنـي  المصـري 
محمـد مرسـي قـد صـّرح أكثـر مـن 
مـّرة بـأن  إإلخوان سـيحكمون مصر 

500 سـنة مقبلـة.
مصـر  أعـداء  سـيتمّكن  هـل  لكـن 
مـن  ضـرب جيشـها وتفكيكـه بهـذه 
الكيفيـة أو تلـك؟ يجـزم كثيـرون بـأن 
هـذا األمـر لـم ولـن يتحّقـق، ال فـي 
ظـّل فوضـى الربيع العربـي، وال في 
غيرهـا مـن محن وخطـوب مقيمة أو 
جّوالـة، والسـبب األسـاس فـي ذلـك 
يعـود إلـى تكّتـل الشـعب المصـري، 
تاريخيـاً، حـول مؤّسسـته العسـكرية، 
وخصوصـاً عندمـا تتهـّدد وحـدة الشـعب والدولـة، مـن 
داخـل البـالد وخارجهـا. مصر دولة مركزيـة منذ فجر 
التاريـخ الدولتـي فـي العالـم كلّـه، وخصوصيـة الوحدة 
نجـد  ال  نـكاد  وشـعبها،  جيشـها  بيـن  القائمـة  العميقـة 

نظيـراً لهـا فـي دول العالـم أجمـع. 

3 ـ ليبيا
الجماهيـر  هتـاف  البلـد  هـذا  شـعب  سـمع  ليبيـا،  فـي 
اآلتـي، غربـاً مـن تونـس، وشـرقاً مـن مصـر، تطالـب 
بتغييـر النظـام، وكان لهـا مـا أرادت، فقـد غـادر بـن 
علـي تونـس إلـى الخـارج، وتخلّـى مبـارك عن رئاسـة 
هـذه  بتأثيـر  الليبيـون،  اندفـع  وهكـذا  الجمهوريـة. 
النـداءات الهـادرة مـن حولهـم، إلـى التظاهـر مطالبيـن 
أيضـاً بتغييـر النظـام. كان ذلك في 17 فبراير )شـباط( 
2011، حيـث بـدأت التظاهـرات الحاشـدة فـي طرابلس 
وبنغـازي. وقـد فوجـئ القذافـي وأركان نظامـه، بهـذه 
التظاهـرات الهـادرة فـي البـالد، ولـم يكونوا متّحسـبين 
لهـا. لـم يتنحَّ القذافي ولم يغـادر البالد، وقّرر المواجهة 

ر األمـر إلـى قتـال مفتـوح بيـن قّواتـه  الناريـة. وتطـوَّ
والمعارضيـن،  ثـم تدّخلـت قـّوات األطلسـي فحسـمت 

الموقـف ووضعـت حـداً لحيـاة القذافـي ونظامـه.
كيف كان موقف الجيش الليبي تجاه ما حصل؟ ال يشبه 
الجيـش الليبـي أيـاً مـن الجيشـين التونسـي والمصري، 
وال أّي جيـش آخـر فـي العالـم. يبلـغ عديـده نحـو 76 
ألفـاً، ويتألّـف مـن أربع مناطق عسـكرية، ولـواء قّوات 
النخبـة )قـّوة أمـن النظـام( وعشـر كتائب مشـاة مؤلّلة، 
وثمانـي عشـرة كتيبـة مشـاة، وسـت كتائـب مظلّييـن، 
واثنتـي  أرض،   - أرض  صواريـخ  ألويـة  وأربعـة 
وعشـرين كتيبـة مدفعيـة. يمتلـك الجيـش الليبـي أكثـر 
مـن ألفـي دبابـة، ومئات قطع المدفعيـة والصواريخ. لم 
يعـد قسـم كبيـر من هـذه األسـلحة صالحـاً لالسـتعمال، 
بسـبب إهمـال التعّهـد والصيانـة. كمـا تبّيـن أن مئـات 
بطاريـات صواريـخ دفـاع جـّو، وأجهـزة رادار، كانت 
مخّزنـة فـي »هنغـارات« عسـكرية، ويعلوهـا الصـدأ 

جـّراء عـدم االسـتعمال والصيانـة والتعّهـد.
تتألّـف القـّوة الجويـة الليبيـة مـن 273 طائـرة مقاتلـة، 
طائـرات  وتضـّم  مسـلّحة،  هليكوبتـر  طائـرة  و41 
هجوميـة سـوخوي ـ 22، وقاذفـات قنابـل سـوخوي ـ 
24، وقاذفـات مقاتلـة ميـغـ  21، وطائـرات تدريب من 
طـراز الــ 39، وطائـرات نقل فالكـون 20. ويبلغ عديد 
سـالح الجّو الليبي 23 ألف عسـكري. وعلى الرغم من 
ضخامـة عـدد الطائـرات الليبيـة، فإن معظمهـا معّطل، 
نظـراً للنقـص فـي قطـع التبديـل بسـبب العقوبـات التي 
كانـت مفروضـة علـى ليبيـا لفتـرة طويلـة، مـن جانـب 

الغربية. الـدول 
أّمـا البحريـة الليبيـة، فهـي قـّوة صغيـرة نسـبياً، مقارنة 
كإيطاليـا  المتوسـط  البحـر  فـي  أخـرى  دول  بقـّوات 
مـن  محـدود  عـدد  مـن  وتتألّـف  واليونـان،  ومصـر 
الفرقاطـات ذات الصواريـخ، ومجموعـة مـن زوارق 
الدوريـات لحمايـة السـواحل الليبيـة، ويبلـغ عـدد أفراد 

جنـدي.  8000 قرابـة  اإلجمالـي  البحريـة 
ال ينتظـم الجيـش الليبـي فـي هيكليـة قياديـة تراتبية، بل 
يعمل بوضعية »الشـعب المسـلّح«، وهـي أحد المبادئ 
الرئيسـة فـي »السـلطة الشـعبية«، وفـق مـا جـاء فـي 
»الكتـاب األخضـر«، الـذي اعتمـده القذافـي دسـتوراً 
ونظامـاً للدولـة، ويعنـي أن جميع فئات الشـعب تتدّرب 

على اسـتعمال السـالح.
والعشـائري  القبائلـي  االنتمـاء  يتغلّـب  ليبيـا  فـي 
والمناطقـي علـى االنتمـاء إلـى الدولـة الليبيـة، وينطبق 

ال ينتظم الجيش 
الليبي في هيكلية 
قيادية تراتبية، 

بل يعمل بوضعية 
»الشعب المسّلح« 
وهي أحد المبادئ 

الرئيسة في 
»السلطة الشعبية« 
وفق ما جاء في 

»الكتاب األخضر« 
الذي اعتمده القذافي 

دستوراً للدولة 
ويعني أن جميع 

فئات الشعب تتدّرب 
على استعمال السالح
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ذلـك علـى العسـكريين أيضـاً، الذيـن مـا إن تهـّدم جدار 
الخـوف فيهـم، ومـن حولهـم، حتـى عـاد والء كّل منهم 

إلـى عشـيرته وقبيلتـه.  
لـم يقـم الجيـش الليبـي بـدور حاسـم ضـّد »االنتفاضـة 
الربيعيـة«، علـى الرغـم مـن محـاوالت النظـام الـزّج 
بـه للصـدام مـع المتظاهريـن، وهـو مـا حـدث بالفعـل 
فـي مـدن مثـل بنغـازي ودرنـة والبيضـاء فـي المنطقة 
الشـرقية، المنافسـة لمـدن الوسـط والمنطقـة الغربيـة، 
وطرابلـس،  سـرت،  أي  القذافـي،  منهـا  يتحـّدر  التـي 
الجيـش،  وحـدات  داخـل  الـوالء  انقسـم  وليـد.  وبنـي 
تبعـاً للتركيبـة العشـائرية والقبليـة والمناطقيـة. حصلت 
حـاالت تمـّرد علـى مسـتوى الجيـش، وانشـقاقات على 
مسـتوى رئيـس األركان عبـد الفتـاح يونـس، وانهـار 
التنظيـم العام للجيش، ووحداته، وتصّرف العسـكريون 
والضّبـاط مـن منطلقـات ذاتيـة محـض، أمالهـا عليهـم 
االنتمـاء القبلـي، فأّيد قسـم منهم االنتفاضـة، وعارضها 
دّمـر  األطلسـي،  طيـران  تدخـل  عندمـا  آخـر.  قسـم 
قـّوات الدفـاع الجـوي والمخـازن والطائـرات الحربيـة 
والهليكوبتـر وطائـرات النقـل. كما دّمـر معظم الثكنات 
الغربيـة، وبعـض  المنطقـة  فـي  العسـكرية  والمراكـز 

المنطقـة الجنوبيـة مـن ليبيـا.
القذافـي  يهتـم  لـم  معمـر:  وأبنـاء  األمنيـة  الكتائـب 
كثيـراً بالجيـش. تركـه كهيئـة بيروقراطيـة عاجزة عن 
التدّخـل، مؤّسسـاً الكتائب األمنية لحماية سـلطة حكمه، 
ويبلـغ عددهـا 12، وغالبيتهـا مسـّماة بأسـماء أبنائـه، 
ورفـاق عمـر المختـار، وهـي ال ترتبط بقيـادة الجيش، 
وهـي  الجيـش،  تسـليح  مـن  تطـّوراً  أكثـر  وتسـليحها 
مواليـة بقـّوة للقذافـي ونظامـه، وتأتمـر بأوامـر أبنائـه، 
بيـن منـه. لـم تقـف هـذه الكتائـب مكتوفـة األيدي  والمقرَّ
الجيـش،  انهيـار  بعـد  المسـلّح، والسـّيما  التمـّرد  إزاء 
وهـي التـي خاضـت المعـارك ضـّد الثوار لـدى اندالع 
الثـورة، مسـتفيدة من الدعـم الجوي للطائـرات الحربية 
التـي طـردت  وهـي  األميركـي،  التدّخـل  قبـل  الليبيـة 
ووصلـت  عليهـا،  سـيطروا  التـي  المـدن  مـن  الثـّوار 
تدُخلُهـا  وكادت  بنغـازي،  مداخـل  إلـى  طالئعهـا 
وتسـيطر عليهـا وُتنهـي التمّرد، لـوال التّدخل األميركي 
ـه لهـا ضربـات قوّيـة، حملتهـا  واألطلسـي، الـذي وجَّ
علـى االنسـحاب مـن محيـط  بنغـازي، وصـوالً إلـى 
مدينـة أجدابيـا وغيرهـا. حظـي الثـّوار بغطـاء جـّوي 
مـن طائـرات حلف األطلسـي المتطـّورة، وذات القدرة 
التدميريـة الهائلـة، التي قصفـت مواقع الكتائب األمنية، 

وأرغمتهـا علـى مغـادرة مراكزها لتتقّدم قـّوات الثوار، 
وتحـّل مكانهـا لحيـن الدخـول إلـى طرابلـس، ومالحقة 

القذافـي إلـى مدينـة سـرت وقتلـه.
ليبيـا،  فـي  الالجيـش  الجيـش  النظـام، وانتهـى  انتهـى 
ومعـه انتهـت الكتائـب األمنيـة، ودخلـت ليبيـا مرحلـة 
مخـاض صعبـة، ويبـدو أنهـا طويلـة ومعّقـدة للغايـة، 
بدليـل تفشـي الميليشـيات القبائليـة كالفطـر، واقتتالهـا 
الدمـوي الـذي تتوّسـع دوائـره يومـاً عـن يـوم، وتعـّذر 

بنـاء جيـش ليبـي جديـد.

4 ـ اليمن
فـي العـام 1918، وبعـد هزيمـة الدولـة العثمانيـة فـي 
الحـرب العالميـة األولـى، غـادر مـن تبقـى مـن القّوات 
العثمانيـة اليمـن، فأعلـن اإلمـام يحيـى بـن محمـد حميد 
بتدريبـه  وعهـد  المظفَّـر«،  »الجيـش  تأسـيس  الديـن، 
وتنظيمـه إلـى مجموعة مـن الضّباط العثمانييـن، الذين 
بقـوا فـي اليمـن بعـد رحيـل زمالئهـم، وهـم سـوريون، 

وكانـت  ومصريـون.  وعراقيـون 
القيـادات العليـا فـي معظمهـا تتألـف 
مـن رجـال القبائل غير العسـكريين، 
ألن اإلمـام كان يثق بهم، على الرغم 
مـن عدم حرفيتهم العسـكرية. خاض 
الجيـش المظفَّـر حربيـن: األولـى مع 
جنـوب  فيهـا  خسـر  البريطانييـن، 
اليمـن، والثانيـة مع الدولة السـعودية 
خسـر فيها نجران وجيزان وعسـير. 
قـّرر  الهزيمتيـن،  هاتيـن  وإثـر 
اإلمـام يحيـى حميـد الديـن فـي العـام 
الدفاعـي«،  »الجيـش  إنشـاء   1937
وارتكـز علـى التجنيـد اإللزامي، مع 
اسـتمرار االعتماد علـى القبائل، وقد 
القبائـل،  محاربـة  فـي  اإلمـام  نجـح 
وإخضاعهـا لسـلطته، باالعتماد على 

الجيـش الدفاعـي.
بقـي اليمـن متخلفـاً عـن ركـب التقّدم 

األخـرى،  العربيـة  الـدول  شـهدته  الـذي  والتحديـث، 
مـن  اسـتفادت  التـي  العـرب،  دول جزيـرة  وبخاصـة 
اإلنمـاء  مسـيرة  لتحقيـق  والغازّيـة  النفطيـة  الثـروة 
والتقـّدم، فيمـا سـاد الفقـر اليمـن، وعـاش سـّكانه علـى 

مـوارد محـدودة مـن زراعـة وصيـد.
ضّبـاط  علـى  والعشـائرية  القبليـة  النزعـة  سـيطرت 

سياسياً  سرعان ما 
ظهر التنافر الحاّد 

بين الجيش المصري 
واإلخوان، وبدا 

الجيش حريصاً على 
خّلو صفوفه من 

اإلخوان المسلمين 
والمتعاطفين معهم.. 
في المقابل، صّعد 

اإلخوان حملتهم ضّد 
الجيش المصري 

واتهموه باغتصاب 
السلطة، وكانت تركيا 

أبرز المؤّيدين

الجيوش العربية وأدوارها 
في دول »الربيع العربي«
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علـى  منهـم  عـدد  انفتـاح  مـن  الرغـم  علـى  الجيـش، 
الضّبـاط  تنظيـم  لكـن  العربيـة،  السياسـية  األحـزاب 
األحـرار اسـتطاع أن يسـيطر علـى السـلطة فـي 26 
سـبتمبر )أيلـول( 1962 ويحـّول اليمـن مـن مملكـة إلى 
جمهوريـة. تسـّببت هـذه الثـورة بحـرب أهليـة يمنيـة، 
شـهدت تدخالً عسـكرياً مصرياً لمصلحة الجمهوريين، 
ودعمـاً سـعودياً للملكييـن، الذيـن تحّصنـوا فـي الجبـال 
الشـمالية والشـمالية الغربيـة، واسـتمّرت الحـرب منـذ  
العـام 1962 وحتـى العـام 1970 لتنتهـي بعقـد اتفـاق 
مصري - سـعودي يقضي بانسـحاب القّوات المصرية 

مـن اليمـن، وبقـاء النظـام الجمهـوري.
انسـحبت   1967 الثانـي(  )تشـرين  نوفمبـر   30 فـي 
بريطانيـا مـن جنـوب اليمـن وأعلنـت والدة جمهوريـة 
دولتـان  اليمـن  فـي  أصبـح  وبذلـك  الجنوبيـة،  اليمـن 
وعـدم  االنقالبـات  مـن  الشـمال  وجيشـان.عانى 
االسـتقرار السياسـي، ومثله الجنوب، الذي شـهد أيضاً 
صراعـاً علـى السـلطة فـي ظـّل تراجع اقتصـادي ناجم 
عـن الخـروج البريطانـي، وإقفـال قنـاة السـويس منـذ 

.1975 العـام  وإلـى   1967 العـام 
فـي العـام 1978 تولّـى الرئيـس علي 
اليمـن  فـي  السـلطة  عبـد هللا صالـح 
إثـر انقـالب عسـكري، واسـتمّر فـي 
سياسـياً  اسـتقراراً  وحقـق  الحكـم، 
 1990 العـام  وفـي  هنـاك.  ملحوظـاَ 
أعلنـت الوحـدة بيـن شـطري اليمـن، 
وأعلـن علـي عبـد هللا صالـح رئيسـاً، 
وعلـي سـالم البيـض نائبـاً للرئيـس.

لالنفصـال  الجنـوب  محاولـة  فشـلت 
عن الشـمال في العام 1994، واستقّر 
حكـم علـي عبـد هللا صالـح، بالتعاون 
مـع شـيخ قبائل حاشـد، رئيس مجلس 
النـواب عبـد هللا األحمـر ولم يهتز إاّل 
عندمـا لفحتـه ريـاح الربيـع العربـي، 

وكان عبـد هللا األحمـر قـد توفي.
اليمنـي  الجيـش  بنـاء  فـي  صالـح  الرئيـس  اعتمـد 
الحـرس  علـى تسـليم الوحـدات ألقاربـه، وخصوصـاً 
وحـدات  كثيراً، وأنشـأ  تضّخـم  الـذي  الجمهـوري، 
جديـدة تابعـة له، أطلق عليها اسـم »الحـرس الخاص« 
أميركـي،  بدعـم  وحظيـت  الخاصـة«،  و«القـّوات 
وتوّسـعت فـي مختلـف أنحـاء البـالد، وُجِمعـت كلّهـا 
تحـت قيـادة واحـدة، أسـندها الرئيـس صالـح مؤّخـراً 

إلـى نجلـه أحمـد، بعد عزل علـي صالح األحمر. تسـلّم 
قيـادة القـّوات الجّويـة ابـن أخيـه محمد صالـح األحمر، 
والدفـاع الجـوي قريبـه، محمـد علـي محسـن األحمـر 
وباقـي الوحـدات ضّبـاط مـن قبيلـة صالـح المواليـة له.
لم تحّقق التراتبية العسـكرية، والنظام العسـكري انتقاالً 
مـن وضعيـة القبائـل إلى وضعية الجيـش والدولة، ذلك 
أن رجـال القبائـل كانـوا يتقّدمـون للتطـّوع فـي الجيش، 
للجيـش  القبلـي  الطابـع  تكريـس  وتـّم  هـم وشـيوخهم، 
والدولـة، خصوصـاً عندمـا أنشـأ علـي عبـد هللا صالـح 
وزارة  مـكان  حلّـت  التـي  القبائـل،  شـؤون  مصلحـة 
شـؤون القبائـل، التـي ألغاهـا الرئيـس السـابق إبراهيـم 
الحمـدي. لعبـت اللجـان الشـعبية المشـّكلة مـن القبائـل 
دور الداعـم للجيـش فـي معاركـه ضـّد االنفصاليين في 
الجنـوب، حيـث أنشـأوا فروعـاً لمصلحـة القبائـل فـي 
المـدن الجنوبيـة، كمـا سـاعدوا الجيش فـي حروبه ضّد 

الحوثييـن في الشـمال.

الرئيس عبد ربه وإصالحاته
اندلعـت تظاهـرات فـي اليمـن فـي 11 فبرايـر )شـباط( 
هللا  عبـد  علـي  الرئيـس  حكـم  بإنهـاء  تطالـب   2011
صالـح، وإجـراء إصالحـات فـي بنية النظام السياسـي، 
وتحقيـق الديمقراطية. تصّدت قـّوات األمن للتظاهرات 
التي توّسـعت وشـملت معظم مدن اليمن، وفي »جمعة 
وجرحـوا،  المتظاهريـن،  مـن  عـدد  قتـل  الغضـب« 
لقـّوات  يتصـّدوا  ولـم  يحملـون سـالحاً  وقتهـا  وكانـوا 
األمـن. فـي الجنـوب اختلـف الوضـع، فقد ظهـر تنظيم 
الحـراك الجنوبـي وطالب بانفصـال الجنوب عن الدولة 
المركزيـة، منـّدداً بسـيطرة قبائل الشـمال والجيش على 

الجنوب.
خلـف الشـيخ صـادق األحمـر والـده فـي زعامـة قبيلـة 
حاشـد، ووقـف إلـى جانـب المعارضـة، وبذلـك تفـّكك 
لفتـرة طويلـة مـع  الـذي كان  الرئيـس صالـح،  حلـف 
والـده عبـد هللا األحمـر، ثـم أعلـن اللـواء علـي محسـن 
األحمـر قائـد الفرقـة المدرعـة األولـى انشـقاقه علـى 
فـي  الحوثّيـون  اتخـذ  فيمـا  العسـكرية،  الفرقـة  رأس 
الشـمال، وخصوصـاً فـي محافظَتـْي صعـدة وعمـران، 
موقفـاً مؤيـداً ومشـاركاً لالنتفاضـة الشـعبية. تضعضـع 
الحلـف القبلـي العسـكري الـذي كان يحكم البـالد بقيادة 

علـي عبـد هللا صالـح.
لـم تفلـح عمليـة بنـاء جيـش يقـوده األهـل واألقـارب 
والحلفـاء فـي القبائل والعشـائر في مسـاعدة نظام علي 

في اليمن لم تحّقق 
التراتبّية العسكرّية 
أو النظام العسكري 
انتقاالً من وضعية 
القبائل إلى وضعية 
الجيش والدولة، 

ذلك أن رجال القبائل 
كانوا يتقّدمون 

للتطّوع في الجيش، 
هم وشيوخهم، وتّم 

تكريس الطابع القبلي 
للجيش والدولة
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عبـد هللا صالـح علـى البقـاء والصمـود، والسـيما أمـام 
لفحـات ريـاح  الربيـع العربـي العاتيـة. و هكـذا عنـد 
أول خـالف مـع آل األحمـر، انشـقت الفرقـة المدرعـة 
للقبائـل،  التابعـة  الشـعبية  اللجـان  وتمـّردت  األولـى، 
ووجـد الرئيـس صالـح، وقـّوات الحـرس الجمهـوري 
التابعـة لـه أنفسـهم وحيديـن فـي مواجهة هـذه الهجمة. 
وبعـد محاولـة اغتيالـه وإصابتـه، اختـار صالح العالج 
يسـتطع  لـم  لكّنـه  السـعودية،  العربيـة  المملكـة  فـي 
اسـتمالة المملكـة إلـى جانبـه، بل اضّطـر مرغماً تحت 
الشـيخ  علـى  القضـاء  فـي  وفشـله  الظـروف  ضغـط 
صـادق األحمـر إلى القبـول بالمبادرة الخليجية، وسـلّم 
الرئاسـة إلـى نائبـه عبد ربـه منصور هـادي، وهو من 

الجنـوب.
ـداً نظريـاً، لكّنـه كان منقسـماً  بقـي الجيـش اليمنـي موحَّ
عمليـاً. كان الحـرس الجمهـوري تحـت سـيطرة نجـل 
الرئيـس علـي عبـدهللا صالـح  لحيـن عزلـه، وبقيـت 
الفرقـة األولـى بقيـادة علـي محسـن األحمـر المتحالـف 
مـع آل األحمـر. حـاول الجيـش اليمنـي، وتحديـداً لـواء 
مـن الفرقـة األولـى، بقيـادة العميـد القشـيبي، مدعومـاً 
مـن رجـال القبائـل، مهاجمـة الحوثّييـن فـي الشـمال، 
ونشـبت معـارك فـي عقـر دار الحوثّييـن، بينهـم وبيـن 
حـزب اإلصـالح السـلفي، مدعوميـن مـن الجيـش وآل 
األحمـر، لكـن الحوثّيين وّجهـوا ضربة آلل األحمر في 
منطقـة عمـران، تالها احتالل مواقـع اللواء الذي يقوده 
القشـيبي. لـم يتمّكن الجيـش اليمني من التدّخل لمسـاندة 
إحـدى وحداتـه، ألن الوالء عاد بصـورة نهائية للقبيلة، 

وليـس للقيادة السياسـية.
حـاول الرئيـس عبـد ربه إجـراء إصالحـات وتغييرات 
فـي الجيـش، لكـن المـّد القبلـي كان أقوى. دفـع الرئيس 
عبـد رّبـه الجيـش إلـى الجنـوب لقتـال تنظيـم القاعـدة، 
الـذي توّسـع نفـوذه ووصل إلى سـاحل اليمـن في مدينة 
المـكال. تعاونـت الواليـات المتحـدة مـع الجيـش اليمني 
المعلومـات  القاعـدة، مـن خـالل  تنظيـم  فـي محاربـة 
االسـتخبارية، وضربـات الطائـرات مـن دون طيـار، 
ومـا زالـت المعـارك قائمـة بيـن الفتـرة واألخـرى مـن 

دون حسـم.
االنضّبـاط  علـى  القبيلـة  وتغلّبـت  الجيـش،  فشـل 
دولـة  إلـى  تتحـّول  اليمنيـة  الدولـة  وتـكاد  العسـكري، 
فاشـلة لغيـاب التوافـق السياسـي، ولتشـّعب المشـكالت 
أن  وخصوصـاً  والوسـط،  والجنـوب  الشـمال  فـي 
المرحلـة الحاليـة هـي انتقاليـة، والحـوار السياسـي لـم 

يتوّصـل إلـى نتائـج حاسـمة علـى صعيـد إنتـاج سـلطة 
االنقسـامات. تنهـي  قويـة  مركزيـة  سياسـية 

5 ـ سوريا
  شـهدت الفتـرة الممتـّدة مـن العـام 1945 إلـى العـام 
سـوريا  فـي  السياسـي  النظـام  اسـتقرار  عـدم   ،1970
وصراعـات علـى السـلطة وانقالبـات عسـكرية، بدأهـا 
العـام  فـي  وانتهـت   1949 العـام  فـي  الزعيـم  حسـني 
1970 بالحركـة التصحيحّيـة التـي أطـاح فيهـا وزيـر 
الديـن  نـور  الزعيميـن  تحالـف  األسـد  حافـظ  الدفـاع 

جديـد. وصـالح  األتاسـي 
كان الجيـش محـور السـلطة والحيـاة 
السياسـية فـي سـوريا. وكان الضّباط 
السياسـية.  بانتماءاتهـم  يجهـرون 
طبعـت  التـي  األحـداث  أهـم  ومـن 
هـذه المرحلـة، اغتيـال العقيـد عدنان 
واتهـام  بعثـي،  وهـو  المالكـي، 
الحـزب  إلـى  ينتمـي  صـّف  ضابـط 
السـوري القومـي باغتيالـه، ما سـّبب 
السـوريين  دمويـة علـى  فعـل  ردود 
القومييـن فـي سـوريا. كانـت الوحدة 
بيـن سـوريا ومصـر مـا بيـن 1958 
تاريـخ  فـي  مهّمـة  مرحلـة  و1961 
الجيـش السـوري. وكمـا ذكرنـا فـي 
المصـري،  الجيـش  علـى  الـكالم 
الجيشـين  دمـج  محاولـة  تنجـح  لـم 

واسـتطاعت  سـوريا،  داخـل  والمصـري  السـوري 
مجموعـة مـن الضّبـاط إعـالن االنفصـال عـن مصـر. 
المشـير  وغـادر  سـوريا،  فـي  المصريـون  يقـاوم  لـم 
عامـر، والعسـكريون المصريـون سـوريا إلى بالدهم .
فـي 8 مـارس )آذار( 1963، وإثـر انقـالب عسـكري، 
علـى  االشـتراكي  العربـي  البعـث  حـزب  سـيطر 
بوجـود  المرحلـة  تمّيـزت هـذه  فـي سـوريا.  السـلطة 
ضّبـاط وعسـكريين فـي الجيـش ينتمون إلـى األحزاب 
السياسـية المنتشـرة فـي البـالد، وهـي حـزب البعـث، 
القومـي  السـوري  والحـزب  الشـيوعي،  والحـزب 
المسـلمون.  واإلخـوان  والناصريـون  االجتماعـي، 
المناطقيـة  والزعامـات  اإلقطاعيـة  القيـادات  كانـت 
ضعيفـة التأثيـر فـي الجيـش. كمـا أن عـدم االسـتقرار 
السياسـي، وتغييـر سـلطة الحكـم ثمانـي مـّرات خـالل 
فتـرة 25 سـنة، منـع وجـود سـلطة حكـم قويـة تمسـك 

الجيوش العربية وأدوارها 
في دول »الربيع العربي«

حاول الرئيس عبد 
ربه منصور إجراء 
إصالحات وتغييرات 
في الجيش اليمني، 
لكن المّد القبلي كان 
أقوى وتغّلبت في 

المحصلة القبيلة على 
االنضباط العسكري 
وتكاد الدولة اليمنّية 
نتيجة ذلك تتحّول 

إلى دولة فاشلة
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بالجيـش. كان االنتمـاء الحزبـي يعلـو علـى االنتمـاء 
والبـالد  الجيـش  فـي  والمناطقـي  والطائفـي  الدينـي 
بعامـة. فقـد كان قـادة األحـزاب ينتمـون إلـى معظـم 
الطائفـة  أي  بينهـا،  األكبـر  وخصوصـاً  الطوائـف، 
اإلسـالمية السـّنية. وبـرز قـادة تاريخيون مثل ميشـال 
البيطـار  الديـن  الحورانـي، وصـالح  وأكـرم  عفلـق، 
عـن حـزب البعـث، وجـورج عبـد المسـيح وعصـام 
السـوري  الحـزب  مـن  المحايـري 
القومـي االجتماعـي، وخالـد بكـداش 
مـن الحـزب الشـيوعي، ومصطفـى 
المسـلمين.  اإلخـوان  مـن  السـباعي 
تمّيـزت جماعـة اإلخـوان المسـلمين 
الطائفـة  علـى  أعضائهـا  باقتصـار 
اإلسـالمية السـّنية، فيمـا ضمَّت باقي 
األحـزاب، عـالوًة علـى أكثريـة مـن 
كبيـرة  مجموعـات  الطائفـة،  هـذه 
مـن المسـيحّيين والعلوييـن والدروز 
االسـتقطاب  كان  واإلسـماعيلّيين. 
فهـو  البـالد،  فـي  مختلفـاً  السياسـي 
فـي الشـمال نـزاع ريـف – مدينـة، 
حتـى  حمـاه  إلـى  حمـص  مـن  أي 
الشـرقية  المنطقـة  حلـب، وكان فـي 
تّجـار  كان  دمشـق  فـي  عشـائرياً. 
المدينـة يمتلكـون سـلطة قوّيـة علـى الحيـاة السياسـية، 
ومثلهـا أيضـاً مدينـة حلـب، حيـث كانت لطبقـة التّجار 

االعتبـاري. السياسـي  نفوذهـا 
ودرعـا  القنيطـرة  فـي  الجنـوب،  محافظـات  أمـا 
والسـويداء، فقـد كانـت تلتحـق بالقـرار المركـزي، مـع 
تمّيـز واضـح لدرعـا )ناصريـون وبعثيـون(. في جميع 
األحـوال كان النـزاع مـع إسـرائيل هـو المهيمـن علـى 
عقيـدة الجيـش السـوري، ولـم يختلف اثنان فـي الجيش 
علـى النظـرة  العدائيـة إلـى إسـرائيل، وعلـى نصـرة 
الشـعب الفلسـطيني، وتحريـر فلسـطين مـن االحتـالل 
اإلسـرائيلي. خـاض الجيش السـوري خالل هـذه الفترة 
وخسـر   ،1967 العـام  وحـرب   1948 العـام  حـرب 
هضبـة الجـوالن، وأصبـح لديـه قضيـة أرض سـورية 

محتلّـة، باإلضافـة إلـى تحريـر فلسـطين.
انتقـل تسـلّح الجيـش السـوري من فرنسـا إلـى االتحاد 
السـوفييتي، وقـد انعكـس ذلـك علـى تنظيـم الوحـدات 
والقيـادات العسـكرية وعلـى العقيـدة القتاليـة للجيـش 

التـي أصبحـت شـبيهة بالعقيـدة الشـرقية السـوفياتية.

الجنديان المصري والسوري
فـي الفتـرة الممتـّدة مـن العـام 1970 إلى العـام 2000، 
حكـم سـوريا خـالل هـذه الفتـرة الرئيـس حافظ األسـد، 
والتجاذبـات  االسـتقرار  عـدم  مرحلـة  مـن  ونقلهـا 
السياسـية الحـادة، إلـى مرحلـة اسـتقرار سياسـي. فـي 
العـام 1973 خـاض الجيـش السـوري، باالشـتراك مـع 
الجيـش المصـري »حـرب أكتوبر«، وظهـرت جدارة 
الجنـدي المصـري والجنـدي السـوري وكفاءتهمـا فـي 
الطيـران  تقنيـات  فـي  وخصوصـاً  القتاليـة،  األعمـال 
والدفـاع الجـّوي، مـا رفـع الثقـة بالنفـس لـدى جميـع 

العسـكريين.
بعدمـا وافـق الرئيـس السـادات علـى وقـف إطـالق نار 
منفـرد مـع إسـرائيل، توّصلت سـوريا إلى وقف إطالق 
نـار بعـد أيـام، لكـن بعـد أقـّل مـن شـهر، وفي ديسـمبر 
)كانـون األول( 1973، نشـبت حـرب اسـتنزاف بيـن 
سـوريا وإسـرائيل، اسـتمّرت حتـى مايو )أيـار( 1974 
هنـري  األميركـي  الخارجيـة  وزيـر  توّصـل  عندمـا 
سـوريا  بيـن  القـّوات   فصـل  اتفاقيـة  إلـى  كيسـنجر 

وإسـرائيل، وهـدأت الجبهـة العسـكرية.

الجيش السوري و»الربيع العربي« 
اندلعـت أحـداث الربيع العربي فـي تونس فجأة، ثم امتّد 
لهيبهـا إلـى مصـر، وسـقط النظامـان بسـرعة قياسـية، 
وبـدأت انتفاضـات شـعبية فـي ليبيـا واليمـن. كان رأي 
القريبين من القيادة، أن سـوريا لن تتأثر بتلك األحداث 
السـاخنة. لكـن فـي 15 مـارس )آذار( 2011، اندلعـت 
احتجاجـاً  فـي حـوران،  درعـا  مدينـة  فـي  تظاهـرات 
علـى توقيـف أجهـزة األمـن لمجموعـة مـن األطفـال 
وتعذيبهـم، ومـا قيـل أيضـاً عن إهانـات لذويهم. تدخلت 
قـّوات األمـن لتفريـق التظاهـرات، وسـقط أربعـة مـن 
انطلقـت  شـرارة  درعـا  أحـداث  كانـت  المتظاهريـن. 
بعدهـا تظاهـرات فـي دومـا، عاصمـة ريـف دمشـق، 
ثـم امتـّدت إلـى حمـص ومحافظـات أخـرى. ترافقـت 
التظاهـرات مـع تغطيـة إعالميـة غيـر مسـبوقة  هـذه 
مـن فضائيـات عربيـة وأجنبيـة كانـت سـوريا تحسـبها 
صديقـة أو محايـدة. فوجـئ الحكـم السـوري وأجهزتـه 
بالمواقـف العربيـة والدولية المسـتجّدة، وبتوسـيع دائرة 
التظاهـرات فـي المحافظـات السـورية. تدّخـل الجيـش 
والشـرطة واألجهـزة األمنية في التصـّدي للتظاهرات، 
التـي باتـت تنطلـق بعـد صـالة كّل يـوم جمعـة بجمـوع 
المصلّيـن الخارجين من المسـاجد، وتنضـّم إليهم أعداد 

تاريخياً انتقل تسّلح 
الجيش السوري من 
فرنسا إلى االتحاد 
السوفييتي، وقد 
انعكس ذلك على 
تنظيم الوحدات 

والقيادات العسكرية 
وعلى العقيدة القتالية 
للجيش التي أصبحت 

شبيهة بالعقيدة 
الشرقية السوفييتية
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أخـرى. ال شـّك أن األجهـزة األمنيـة السـورية فوجئـت 
بحجـم التظاهـرات، واتسـاعها، ولـم تكـن تتحّسـب لها، 

ولـم ُتِعـّد خططـاً أمنيـة لمواجهتهـا أو اسـتيعابها .
انقسـم السـوريون إلـى رأييـن: األول يقـول إن النظـام 
سـوف يسـقط خالل فتـرة قصيـرة، كما سـقط النظامان 
التونسـي والمصـري. والثانـي يقـول إن النظـام سـوف 
يحسـم الوضـع خـالل فتـرة قصيـرة أيضـاً. واسـتمّرت 
التظاهـرات، والتظاهـرات المضـادة المؤّيـدة للنظـام، 
لـم  القتلـى.  عـدد  وارتفـع  األمنيـة،  القـوى  وتدخلـت 
فـي  اإلصـالح  ووعـود  السياسـية  االتصـاالت  تنفـع 
لجـم االحتجاجـات، التـي كانـت تتوّسـع يومـاً بعـد يوم. 
هـذا وقـد كان أحـد أيـام التظاهـرات السـاخنة قـد سـّمي 
بـ«جمعـة حمـاة الديـار«، فـي تحّيـة مـن المتظاهريـن 
للجيـش السـوري ومحاولـة اسـتمالته، أو تحييـده، كمـا 
حصـل فـي تونس ومصر. لكن الجيش اسـتمّر بالتدخل 
دفاعـاً عـن النظـام، واّتسـعت دائـرة المواجهـات. فـي 
مـا بقيـت محافظـات كبـرى كالرّقـة وحلـب والسـويداء 
خـارج دائـرة التظاهـرات. أما مدينة بانياس السـاحلية، 
القـوى  مـع  سـاخنة  واشـتباكات  تظاهـرات  فشـهدت 
األمنيـة، وكذلـك مدينـة الالذقيـة، وسـرعان مـا ُحِسـم 
الوضـع علـى السـاحل لينفجـر فـي جبـال السـاحل فـي 

»الحّفـة« و»سـلمى« وغيرهمـا.
فـي 11 يونيـو )حزيـران( 2011، انشـّق المقـّدم حسـين 
عـن  والعسـكريين  الضّبـاط  بعـض  مـع  هرمـوش 
قيـادة الجيـش السـوري، وتوّجهـوا إلـى جبـل الزاويـة 
األجهـزة  مالحقـة  وبعـد  تركيـا.  إلـى  ثـم  إدلـب،  فـي 
األمنيـة العسـكرية لهـم، تـّم اعتقال هرموش، ونشـرت 
ضابـط  أول  هرمـوش  كان  إعدامـه.  عـن  معلومـات 
يتمـّرد علـى القيـادة العسـكرية السـورية، ويظهـر فـي 
اإلعـالم، وُيدلـي ببيانـات ضـّد النظـام. فـي 29 يوليـو 
)تمـوز( 2011، أعلـن العقيـد رياض األسـعد انشـقاقه، 
وتشـكيل »الجيـش السـوري الحـّر«، وفـّر إلـى تركيا، 
مـن  العسـكريين  فـرار  إلدارة  قيـادة  مركـز  وشـّكل 
الحـّر. علـى عكـس  الجيـش  الجيـش واسـتيعابهم فـي 
حركـة هرمـوش، تلّقـى األسـعد تسـهيالت مـن تركيـا 
ودول أخـرى، وباإلضافـة إلـى دعـم سياسـي وإعالمي 
ومالـي. اعتبـرت قـوى عّدة أن الجيش الحـّر هو البديل 
للجيـش السـوري، وهـو الـذي يحمـي المواطنيـن مـن 
قمـع الجيـش والقـوى األمنيـة. كان المثـالن التونسـي 
القيـادات  نصحـت  حيـن  حاضريـن  والمصـري 
العسـكرية، وبأشـكال مختلفـة، تلميحـاً أو تصريحاً، بن 

علـي ومبـارك بالتنحـي. أمـا فـي سـوريا، فلـم يحصـل 
مثـل ذلـك. فلمـاذا؟ مـع أن كاّلً مـن الرؤسـاء بـن علـي 
المسـلحة  للقـّوات  عامـاً  قائـداً  كان  ومبـارك واألسـد، 
فـي بلـده، إاّل أن مبـارك وبـن علـي كانـا يعتمـدان على 
إدارة المخابـرات، وقيـادة األركان، فيمـا كان الوضـع 
فـي سـوريا مختلفـاَ. الرئيـس األسـد كان يمـارس عمله 
بشـكل يومـي كقائـد عـام للجيـش والقـّوات المسـلحة، 
ويلـّم بـكّل تفاصيـل الجيـش، ويعاونـه مكتـب عسـكري 
فـي الرئاسـة يترأسـه شـقيقه العميـد ماهـر األسـد. كمـا 
كان علـى اتصـال دائـم بـأركان القيادة وأجهـزة األمن، 
وهـذا مـا حـاَل دون تكـرار سـيناريو تونـس أو مصـر. 
توّجهـت أنظـار المعارضيـن نحـو السـيناريو الليبـي، 
أي إسـقاط النظـام بقـّوة خارجيـة، باالسـتناد إلـى قـرار 
دولـي، لكـن مجلـس األمن، الـذي كان قد أصـدر قراراً 
بحمايـة المدنييـن فـي ليبيـا، فشـل فـي إصـدار قـرار 

اسـتخدام  بسـبب  لسـوريا،  مماثـل 
روسـيا والصيـن حـّق الفيتـو. 

الرئيـس  أعلـن   2013 العـام  فـي 
نّيتـه  أوبامـا عـن  بـاراك  األميركـي 
توجيه ضربة عسـكرية إلى سـوريا، 
لكّنـه تراجـع فـي اللحظـات األخيـرة 
األسـلحة  إزالـة  اتفـاق  لمصلحـة 

السـورية. الكيماويـة 
مواقـع  السـوري  الجيـش  خسـر 
عديـدة، أّولهـا جسـر الشـغور، حيـث 
للشـرطة  مركـزاً  مسـلّحون  هاجـم 
واألمـن، وقتلـوا عناصـره، وعددهـم 
ذلـك  شـّكل  المائـة.  علـى  يزيـد 
ضربـة قويـة لهيبـة األجهـزة األمنية 
السـورية، التي تحّكمـت لفترة طويلة 

سـوريا. فـي  والسياسـة  باألمـن 
الثانـي(  )كانـون  ينايـر   9 فـي 
المتطّرفـة  المنّظمـات  بـدأت   2012
»جبهـة  تشـكيل  وأعلـن  بالظهـور، 
عملياتهـا  وباشـرت  النصـرة«، 
دمشـق  فـي  االنتحاريـة  بالسـيارات 

وحلـب ومـدن أخـرى، وعلى مراكز الجيش والشـرطة 
واألمـن. ووجهـت ضربـات قويـة وموجعـة للنظـام في 
القومـي«،  األمـن  »مبنـى  تفجيـر  أشـهرها  بعـد،  مـا 
واغتيـال أعضـاء خليـة األزمـة فـي 18 يوليـو )تموز( 
ونائبـه  راجحـة،  داود  الدفـاع   وزيـر  وهـم:   ،2012

لم يغّير »الربيع 
العربي« من وضعية 

الشعوب العربية 
فقط، بل غّير كذلك 

من وضعية الجيوش 
العربية نفسها، 

بجعلها »تتمّرد«، 
مثالً، على رأس 
السلطة السياسية 

العربية الحاكمة في 
دول بعينها لم يسبق 
دت«  لها أن »تمرَّ

بسهولة عليها وذلك 
بداعي حفظ وحدة 

الوطن ومنع اإلنزالق 
إلى هاوية االقتتال 

األهلي

الجيوش العربية وأدوارها 
في دول »الربيع العربي«
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آصـف شـوكت، ورئيـس خلية األزمة حسـن تركماني، 
ورئيـس مكتـب األمـن القومـي هشـام بختيـار، وإصابة 
وزيـر الداخلية محمد الشـعار. انتشـرت جبهـة النصرة 
علـى حسـاب الجيـش الحّر، فقـّررت الواليـات المّتحدة 
وضعها علـى الئحة اإلرهاب، األمر 

السـورية. المعارضـة  الـذي صـدم 
وقـع الكثير من عتـاد الجيش وآلياته، 
فـي  المطـارات  وبعـض  ومراكـزه، 
مـن  المعارضـة،  مسـلحي  أيـدي 
النصـرة.  وجماعـة  الحـّر  الجيـش 
والالفـت أن الجيـش الحّر، لم يقتصر 
علـى العسـكريين المنشـّقين، بـل ضّم 
فـي صفوفـه عناصـر مدنّيـة انضوت 
فـي ألويـة تحمـل أسـماء دينيـة، مثـل 
و»لـواء  الرسـول«  أحفـاد  »لـواء 
تنفـع  لـم  وغيرهمـا.  الفـاروق« 
محـاوالت الدول الداعمـة للمعارضة 
فـي تقويـة الجيش الحـّر، وخصوصاً 
إدريـس  سـليم  اللـواء  ُعّيـن  بعدمـا 
بأسـلحة  وُزّود  لـألركان،  رئيسـاً 
النصـرة«  »جبهـة  لكـن  وعتـاد، 
األسـلحة،  مخـازن  علـى  اسـتولت 
وأُقيـل إدريـس، وسـيطرت »النصـرة« علـى الوضع، 
والشـام«  العـراق  فـي  اإلسـالم  »دولـة  قـدوم  حتـى 
المعروفـة بـ«داعـش«. نشـبت حـرب بيـن »داعـش« 
و»النصـرة« أّدت إلـى سـقوط أكثـر مـن سـبعة آالف 

قتيـل.
 فـي 30 يونيـو )حزيـران( 2012، ُعقـد مؤتمـر جنيف 
األول، وصـدر بنتيجتـه تفاهـم أميركـي ـ روسـي، ثـم 
اسـتؤنف المؤتمـر فـي 22 يناير )كانـون الثاني( 2014 
فـي مدينـة مونـرو السويسـرية. لم يتوّصـل المؤتمرون 
اسـتمّرت  بـل  تهدئـة،  أو  لتسـوية،  صيغـة  أي  إلـى 
الحـرب بيـن الجيـش السـوري، وجماعـات المعارضة 

المسـلحة، فـي كـّر وفـّر.
أعلـن »حـزب هللا«   ،2013 يونيـو )حزيـران(  فـي   
اللبنانـي مشـاركته القتـال إلـى جانب الجيش السـوري، 
وسـيطر علـى مدينـة القصير غـرب حمص، ثم توّسـع 
لتتـّم  السـوري،  الجيـش  جانـب  إلـى  الحـزب  تدخـل 
السـيطرة علـى منطقـة جبـال القلمـون، غرب سـوريا، 
سـيطرة  تحـت  السـورية  اللبنانيـة  الحـدود  ولتصبـح 

الجيـش السـوري وحـزب هللا. 

تراجعـت القـدرات القتاليـة لوحـدات الجيش السـوري، 
الجمهـوري،  الحـرس  مـن  النخبـة  وحـدات  وتدخلـت 
والفرقـة الرابعـة فـي المعارك، وكذلك القـّوات الجوية. 
فـي المقابـل حافـظ الجيش على حّد مقبول من التماسـك 
والوحـدة، علـى الرغـم مـن الخسـائر التـي لحقـت فـي 
صفوفـه، والتـي قُـّدرت بأكثـر مـن خمسـة وعشـرين 

ألـف قتيـل، وفـرار عشـرات اآلالف.
مـا زال الجيـش السـوري يتلقـى التسـليح مـن روسـيا، 
والدعـم بالمقاتليـن مـن حـزب هللا، والدعـم مـن خبـراء 
الحـرب  زالـت  مـا  عراقيـة.  ومجموعـات  إيرانييـن، 
مسـتعّرة فـي سـوريا ومفتوحة علـى احتمـاالت عديدة. 
أسـهم الجيـش بشـكل فعـال فـي الحفـاظ علـى النظـام 
السياسـي، ألن الجيش في سـوريا هو النظام، والرئيس 

هـو القائـد الفعلـي للجيـش والنظـام فـي آن معـاً.
المأهولـة،  بالمناطـق  التمّسـك  خّطـة  الجيـش  اعتمـد 
وخصوصـاً مراكـز المحافظات، وخسـر مدينـة الرقة، 
وقسـماً مـن حلب.. علـى عكس الثمانينيـات، حيث كان 
الريـف هـو الداعـم األكبـر للنظـام، فقـد أصبـح الريـف 
فـي هـذه األزمـة، المشـكلة األكبـر للنظـام، وأضحـت 

المـدن الكبـرى هـي المؤّيـدة لـه.
الجيـش  يتألّـف  والعرقـي،  الطائفـي  الصعيديـن  علـى 
السـوري من عسـكريين من جميع الطوائف والمناطق 
يتابـع  حيـث  اإللزامـي،  التجنيـد  بسـبب  واإلثنيـات 
المواطن السـوري خدمة عسـكرية لمّدة ثالثين شـهراً، 
السـّنية  اإلسـالمية  الطائفـة  تكـون  أن  الطبيعـي  ومـن 
هـي الغالبـة. أمـا علـى صعيد الضّبـاط، فيغلـب الطابع 
الريفـي علـى ضّبـاط  الجيـش، وهـذا مـا يفّسـر وجـود 
والدرزيـة  والعلويـة  المسـيحية  الطائفـة  مـن  ضّبـاط 
واإلسـماعيلية فـي مراكـز قياديـة، مـن دون أن يمـّس 
ذلـك بالغالبيـة اإلسـالمية السـّنية، وخصوصـاً الضّبـاط 
القادميـن مـن محافظـات إدلـب ودرعـا وديـر الـزور، 
حيـث هنـاك إقبـال علـى التطـّوع فـي الجيـش بصفـة 

ضابـط، علـى عكـس محافظتـْي دمشـق وحلـب.
 علـى الرغـم مـن وقـوع مجـازر طائفيـة فـي بعـض 
علـى  السـوري  الجيـش  حافـظ  السـورية،  المناطـق 
تماسـكه وتنّوعـه، وهـذا مـا أّدى إلـى صمـود النظـام، 
علـى الرغـم مـن الخسـائر البشـرية الكبيـرة والدمـار 
الهائـل فـي البنـى التحتيـة والخسـارة الكبيرة فـي العتاد 

العسـكري.
فـي  المعارضـة  المتطّرفـة علـى  القـوى  أّدت سـيطرة 
النصـرة«  و»جبهـة  »داعـش«  وخصوصـاً  الداخـل، 

اختلفت وضعية 
الجيوش العربية بين 
بلد وآخر من بلدان 
»الربيع العربي«، 
منها َمن تفّكك مثل 
ليبيا، أو أصيب 

بالشلل مثل اليمن، 
أو تسّلم السلطة مثل 
مصر، أو بقي خارج 
السلطة وقام بحراسة 
الديموقراطية مثل 
تونس، أو ما يزال 
يقاتل دفاعاً عن 

النظام، كما هو الحال 
في سوريا
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و»الجيش اإلسـالمي« إلى خسـارة سياسية للمعارضة، 
وخصوصـاً بعدما وضعت الواليـات المتحدة، والمملكة 
العربية السـعودية هذه المنظمـات على لوائح اإلرهاب.
يونيـو   3 وفـي  الوضـع،  هـذا  مـن  النظـام  اسـتفاد 
)حزيـران(، جـرت انتخابـات رئاسـية سـورية، ترّشـح 
فيهـا الرئيـس بشـار األسـد، ونافسـه اثنـان همـا: ماهـر 
الحّجـار عضـو مجلـس الشـعب مـن حلـب، وحّسـان 
النوري، وزير سـابق من دمشـق، وأُعلن بنتيجتها فوز 
األسـد بنسـبة 88 % مـن المقترعيـن، وأُعلـن أن نسـبة 
االقتـراع بلغـت 73 %. لـم تعتـرف الواليـات المتحـدة 
والـدول الغربيـة والعربيـة الداعمـة للمعارضـة بنتيجـة 

االنتخابـات، لكّنهـا أظهـرت فتـوراً فـي معارضتهـا.
أّدت األحـداث السـورية إلـى مقتـل نحـو مائتـي ألـف 
مواطـن، بين عسـكري ومدنـي حتى اآلن، وإلى إصابة 
مئـات اآلالف بجـراح، وإلـى تهجيـر نحـو 6 مالييـن 
مواطـن داخـل البـالد وخارجها. تـوّزع النازحون على 
للنازحيـن  مخيمـات  أُنشـئت  المجـاورة، حيـث  الـدول 
فـي األردن وتركيـا، فيمـا زاد عددهـم فـي لبنـان عـن 
المليـون ونصـف المليـون نـازح، مؤّثريـن بذلـك علـى 

النسـيج االجتماعـي للبلـد الصغيـر.
تعـّرض االقتصاد السـوري لخسـائر جسـيمة، وُدّمرت 
دمشـق،  وريـف  حلـب  فـي  الكبيـرة  المصانـع  آالف 
كمـا ُدّمـر جـزء كبيـر مـن البنيـة التحتيـة، وخصوصـاً 
محّطـات الكهربـاء وخطوط سـكك الحديـد، ونقل النفط 

والغـاز وباصـات النقـل العـام وغيرهـا.
مـا تـزال األزمة السـورية قائمـة، والبالد تشـهد حروباً 
متنّقلـة وعنيفـة. فـي المقابـل، مـا زال الجيش السـوري 
فـي  الحاصـل  اإلنهـاك  مـن  الرغـم  علـى  متماسـكاً، 
صفوفـه.. وبعـد أكثـر مـن ثـالث سـنوات، انشـّق َمـن 
يريـد االنشـقاق عـن هذا الجيـش، وبقي َمن يريـد البقاء 
فيـه، والنتيجـة أن الجيـش بـات هـو عمليـاً َمـن يحفـظ 

النظـام، ويدافـع عنـه.
وكمـا اختلـف »الربيع العربي« بين بلد وآخر، اختلفت 
وضعيـة الجيـوش العربيـة أيضـاً، منهـا َمن تفـّكك مثل 
ليبيـا، أو أصيـب بالشـلل مثـل اليمـن، أو تسـلّم السـلطة 
مثـل مصـر، أو بقـي خـارج السـلطة، وقـام بحراسـة 
الديموقراطيـة مثـل تونـس، أو مـا يـزال يقاتـل دفاعـاً 

عـن النظـام، كمـا هـو الحـال في سـوريا.
العربيـة،  الجيـوش  أن  إليـه  اإلشـارة  يجـب  مـا  لكـن 
والسـّيما المركزيـة منهـا، أُريـد لهـا التفـّكك والتبعثـر، 
وإشـغالها بحـروب داخليـة مفتوحـة، كـي تنحـرف عن 

الماضيـة  العبريـة،  الدولـة  مـع  المركـزي  صراعهـا 
فـي توّسـعها الجغرافـي، وبنـاء المسـتوطنات الجديـدة، 

والمضـي  الدولـي،  للقانـون  خالفـاً 
بمفاوضـات شـكلية مـع الفلسـطينيين 
سـوى  منهـا  طائـل  ال  هللا  رام  فـي 
لتمريـر  بالمفاوضـات،  التظاهـر 
المشـروعات االسـتيطانية، التـي بلغ 
عدد المسـتوطنون اليهـود الجدد فيها 

مـا يقـارب 600 ألـف مسـتوطن.
التغييـر  قـوى  ينصـح  َمـن  وثّمـة 
الربيـع  موجـات  مـّد  فـي  السـائرة 
العربـي، بالتنّبـه الشـديد إلـى مسـألة 
الجيـوش العربيـة وحفظ بناهـا، التي 
يجـري فرطهـا وتحطيمهـا )بموافقـة 
ضمنّيـة مـن هـذه القوى أو فـي غفلة 
أو  الزمـة،  تحـت  فـرق(  ال  عنهـا، 
خدعـة أنهـا »جيـوش قمـع واسـتبداد 
وعـداوة للديمقراطية الناشـئة«، ففي 
األمـر تضليـل كبيـر بالفعـل، وُيـراد 
أوطاننـا..  األوطـان،  تخريـب  منـه 
وتقسـيمها  الفقريـة  أعمدتهـا  بكسـر 
حمـى  َمـن  ونسـأل:  وتذريرهـا. 
الثـورة فـي مصر من الذيـن حّرفوها 
أو أخذوهـا باتجـاه التدّيـن السياسـي، 

والدخـول فـي مشـروعات مشـبوهة ُتفضـي إلى تقسـيم 
مصـر، انطالقـاً مـن سـيناء؟ َمـن حسـم الموقـف فـي 
كلٍّ مـن مصـر وتونـس باتجـاه مصلحـة قـوى التغييـر 
علـى األرض، ووضـع حـدٍّ فعلـيٍّ للفوضـى والحروب 

الداخليـة؟ األهليـة 

العسكر والديمقراطية
ثـم َمـن قـال إن العسـكر ليسـوا أهـالً للديمقراطيـة، بـل 
رمـوزاً عليـا لهـا، وبخاصة فـي قلب بـالد الديمقراطية 
عينهـا؟ األميركـي دوايت آيزنهـاور )1890 – 1969( 
مثـالً، القائـد األعلـى للقـّوات المسـلّحة األميركيـة فـي 
العـام  فـي  ترومـان  هـاري  األميركـي  الرئيـس  عهـد 
ليتولّـى  المذكـور  انتقـل مـن منصبـه  1951، وبعدمـا 
الحزبـان  شـرع  باريـس،  فـي  الناتـو  حلـف  قيـادة 
األميركيان: »الديمقراطي« و«الجمهوري« يتنافسـان 
إلقناعـه بالترّشـح عنهمـا معـاً للوصول إلى سـّدة البيت 
األبيـض، باعتبـاره حامـي الديمقراطيـة وحـارس دولة 

الجيوش العربية وأدوارها 
في دول »الربيع العربي«

تراجعت القدرات 
القتالية لوحدات 
الجيش السوري، 
وتدّخلت وحدات 

النخبة من الحرس 
الجمهوري، والفرقة 
الرابعة في المعارك، 

وكذلك القّوات 
الجّوية.. في المقابل 
حافظ الجيش على 

حّد مقبول من 
التماسك والوحدة 
على الرغم من 

الخسائر التي لحقت 
في صفوقه والتي 

قُّدرت بأكثر من 25 
ألف قتيل وفرار 
عشرات اآلالف
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المؤّسسـات والقوانيـن والقضـاء في الواليـات المتحدة. 
لكّنـه ترشـح عـن الحزب الجمهـوري، وحصد أصوات 
الديمقراطييـن أكثـر من أصوات الذين ترّشـح باسـمهم.
 –  1890( ديغـول  شـارل  الفرنسـي  الجنـرال  أمـا 
1970(، الـذي تزّعـم حركـة التحـّرر الوطنـي لبـالده 
مـن االحتـالل النـازي، وتمّكـن في العـام 1944 من أن 
يتحـّول إلـى رمز سياسـي عالمي، دخـل بعدها عاصمة 
بـالده باريـس فـي 25 أغسـطس )آب( مـن العـام نفسـه 
كزعيـم شـعبي منتصـر، فقـد تحـّول هـو اآلخـر إلـى 
أّسـس  بعدمـا  بخاصـة  عريـض،  ديمقراطـي  عنـوان 
حزبـاً سياسـياً سـّماه »االتحـاد مـن أجـل الجمهوريـة 
الجديـدة«. وقـد اسـتجاب ديغـول الحقـاً لمطلٍب شـعبي 
فرنسـي للترّشـح للرئاسـة األولى، وصار رئيسـاً للبالد 
فـي ديسـمبر )كانـون األول( مـن العـام 1958، وحصد 
تأييـداً  شـعبياً كاسـحاً أّسـس لمـا عـرف بـ»الجمهورية 

الفرنسـية الخامسـة«.
الشـفافية  فـي  غايـة  شـخصية  عـن  كشـف  أنـه  غيـر 
والديمقراطيـة فـي العـام 1968 حيـن أجـرى اسـتفتاًء 
حـول سياسـة تطبيـق مزيد مـن الالمركزية فـي البالد، 
مشـترطاً قبلها التنّحي عن السـلطة الرئاسية في حال لم 
توافق نسـبة كبيرة من الشـعب الفرنسـي على اقتراحه. 
وبعدمـا جـاءت نتيجـة االسـتفتاء غير مرضيـة له، وإن 
كانـت نسـبتها أقّل بقليل من النسـبة التـي كان قد حّددها 
سـلفاً، فقـد اتخـذ قـراراً جريئـاً بالتنّحـي عـن السـلطة. 
كان ذلـك يـوم 28  إبريـل )نيسـان( مـن العـام 1969، 
وهـو يـوم اعتبـره األعـّم األغلـب مـن الفرنسـيين يومـاً 
حزينـاً للغايـة فـي تاريـخ فرنسـا الحديثـة. أمـا ديغـول 
فقـال عبارته الشـهيرة بعد ذلك:«رجل السياسـة الحّق، 
هـو ذاك الـذي يعلـن دوماً عـن اسـتعداده للمخاطرة. ما 

الحكـم، يـا سـادة، سـوى االختيـار بيـن العيوب«.
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أدوار النساء في أحداث 
»الربيع العربي«

اأدوار الن�ضاء يف اأحداث 
»الربيع العربي«

اأ. د. اآمال قرامي

مـا أكثـر المقـاالت التـي تناولـت »دور المـرأة« في أحداث ما سـّمي بـ»الربيع العربي«. ولكن هل يمكن اسـتعمال 
صيغـة المفـرد ) دور( عنـد الحديـث عّمـا اضطلعـت بـه المـرأة مـن أنشـطة أو نحـن إزاء تعـّدد األدوار وتنّوعهـا؟ 
وهـل يتسـّنى لنـا الحديـث عـن المـرأة أو عن نسـاء أبـرزن التعّدد واالختالف، إن كان ذلك على مسـتوى السـّن أو 

الطبقـة أو الديـن أو العنصـر أو االنتمـاء الثقافـي أو األيديولوجـي أو التجربة؟
إّن المسـار الثوري الذي تمّر به الشـعوب يفرض تغيير عدد من »البراديغمات« التي اعتاد الدارسـون اعتمادها 
فـي بحوثهـم، وتجديـد المنظـورات والمفاهيـم، فضالً عن تغيير اللغة، والسـّيما أّنها مؤّسسـة تتمّتع بسـلطة فاعلة 

علـى مسـتوى البنـى الذهنّيـة والرمزّية، وكذلك على مسـتوى بناء العالقات بيـن مختلف المتلّفظين.

مـا عـاد باإلمـكان الحديث عن » المـرأة العربية«1 لما 
لهـذا االسـتعمال مـن عالقـة بنسـق التنميـط ذي النفـس 
االستشـراقي و»الكولونيالـي«2، والـذي يتعامـى عـن 
رؤيـة الواقـع المرّكـب. فالنسـاء ال يمّثلـن طبقـة، وهـّن 
مختلفـات مـن حيـث رؤيتهـّن لذاواتهـّن، وأحالمهـّن، 
وتصّوراتهـن وفاعليتهـّن. إّن أداء السـوريات مختلـف 
المصريـات... أو  اليمنيـات  أو  التونسـيات  أداء  عـن 
الرتبـاط األدوار بالتركيبـة الشـخصّية، وبما حصل من 
تراكمـات تاريخّيـة، مـن جهـة، وبالخصوصيـات التـي 

1 في سياق المقاالت الكثيرة التي تناولت »دور المرأة« في »الربيع العربي« يمكن أن 
نشير على سبيل الذكر ال الحصر إلى: رياض البياتي، »دور المرأة في ثورات »الربيع 

http://www.  :العربي«، الحوار المتمّدن، العدد 3655 )  2-3-2012(، متاح على
ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=2974

مايـو   27( حـواء،  مجلـة  موقـع  العربيـة«،  الثـورات  الدربي، »دور المرأة فـى  إيمـان 
علـى: متـاح   ،)2011

267114/posts/com.hawaamagazine//:http
عـادل حبـة، »الربيـع العربـي وتنامي دور المرأة السياسـي واالجتماعـي والعلمي«، )2011 

/ 10 / 29،(، مركـز مسـاواة المـرأة، متـاح على:
 http://www.c-we.org/ar/show.art.asp?aid=281513

»دور المرأة العربية ما بعد الثورات«، ) 30-12-2011(، متاح على: أماني الشوبكي،
http://www.middle-east-online.com/?id=12295

نبراس المعموري،المرأة والربيع العربي ) القاهرة : دار العربي للنشر والتوزيع،2013(.

»الشـرق  فـي  النسـاء  واقـع  بتحليـل  المهتّمـات  النسـويات  دارسـات  اعتـادت   2
القرابـة  وبنـى  الديـن  بمقولتـْي  النسـاء  واقـع  ربـط  إفريقيـا«  وشـمال  األوسـط 
وإرجـاع كّل االنتهـاكات إلـى اإلسـالم والعائلـة والتأكيـد علـى التشـابه بيـن جميـع 

االطـالع: مـن  لمزيـد  النسـاء)sameness(؛ 
 Chandra Talpade Mohanty, Under Western
 Eyes:Feminist Scholarship and Colonial Discourse,
 in  Third World Women and the Politics of Feminism,
 Edited by Chandra Talpade Mohanty, Ann Russo, Lourdes

.Torres, )Indiana University Press, 1991( , pp 50 -80

يتمّتـع بهـا كّل بلـد مـن جهـة أخـرى، والتـي أسـهمت 
فـي انبثـاق وعـي نسـائّي اختلفـت درجاتـه ومسـاراته 
مـن مجتمـع إلـى آخـر، مـن دون أن نغفـل الظـروف 
االقتصاديـة، والسياسـية واالجتماعيـة، والثقافيـة التـي 

كانـت لهـا انعكاسـات علـى حيـوات النسـاء.
»المـرأة«،  عبـارة  الباحثيـن  اسـتعمال  شـاع  ولئـن 
وإشـادتهم بإنجازاتهـا، فإّننـا نشـير إلـى أّن هـذا الحكـم 
التعميمـّي ُيسـِقط مـن اعتبـاره فئة مـن النسـاء الغائبات 
عـن الفعـل في الواقـع، وهّن اللواتي رفضن المشـاركة 
فـي الثـورة العتبـارات مختلفـة )السـّن، عـدم االقتناع، 
مناصـرات  كـّن  أو  الخـوف...(   اإلعاقـة،  المـرض، 
لألنظمـة المهـّددة باإلسـقاط أو اختـرن حلـوالً أخـرى 
كاالنتحـار أو الهجـرة المنّظمـة أو الهجـرة السـرّية أو 
االنتمـاء إلـى شـبكات اإلرهاب...وهو أمـر يؤّكد أهمّية 

اعتمـاد مبـدأ التنسـيب.
إلـى  نشـير  المنهجّيـة  المالحظـات  هـذه  مـن  وانطالقـاً 
أّننـا سـندرس أدوار النسـاء مهتّميـن بإسـهامات الشـاّبات 
والكهـالت والمسـّنات، واألمهات والعازبـات... ومتتّبعين 
نضـال المنتميات إلى مختلف التيـارات، وكذلك المنتميات 
إلـى الفضـاء الَبيِني3. كمـا أنّنا نروم التركيـز على األدوار 
التعميـم،  اإلمـكان  قـدر  متجّنبيـن  اإليجابّيـة دون سـواها 

3 البيــن بيــن: نعنــي بهــا بقــاء المــرأة متأرجحــة غيــر قــادرة علــى االنتمــاء إلــى 
هــذا الفريــق أو ذاك فهــي فــي »منزلــة بيــن منزلتيــن“.
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واالنسـياق وراء النزعـة االنطباعّيـة المغرقـة فـي الذاتّية. 
يجـد  النسـاء  أدوار  إلـى  التطـّرق  اختيـار  أّن  والمالحـظ 

مبـّرره فـي قلّـة البحـوث التـي تناولـت هـذا الموضـوع.4

1 - حضور النساء في األحداث:التنويه 
واالعتراف

إلـى  تطّرقـت  التـي  الكتابـات  أهـّم  اسـتقصاء  يقودنـا 
حضـور النسـاء فـي الحـراك العربـي إلـى تبّيـن مـدى 
وتعـّدد  وفاعليتهـّن،  النسـاء،  بجهـد  الدارسـين  إشـادة 
أدوارهـّن وتنّوعهـا، ومـدى نزوعهم إلـى التنميط الذي 
يمكـن  مـدى  أّي  إلـى  ولكـن  النظـرة.  أحاديـة  يعكـس 
اعتبـار اإلسـهام النسـائّي حدثـاً طارئـاً بالفعـل قـد فاجـأ 

العالـم؟5
أّن  إلـى  ننتبـه  النسـاء،  تاريـخ  أدبيـات  فـي  فبالتأّمـل 
هـؤالء كـّن دائمـاً فاعـالت، ولكـّن عيـون المؤّرخيـن 
إلـى  المنتميـات  أسـماء  إالّ  ترصـد  ال  كليلـة  كانـت 
الخاّصـة، وإلـى الثقافـة الرسـمّية مّمـن امتلكـن سـلطة 
معرفّية أو سياسـّية أو اجتماعّية. ففاعلّية النسـاء إذن ال 
تقتصـر علـى زمـن دون آخر أو علـى مكان دون آخر، 
وهـي وليسـت صفـة جديـدة ُتنعـت بهـا النسـاء فـي هذا 
القـرن. ولكـّن الذاكـرة الجمعّيـة لـم تحتفـظ إالّ ببعـض 
النمـاذج التـي احتلّـت دوائـر المركز، وأقصـت من كّن 
فـي الهامـش. وهـو مـا يجعلنـا أْمَيـل إلـى اعتبـار أّن ما 
يمّيـز مشـاركة النسـاء هـو العـدد. فاللواتـي خرجن إلى 
المياديـن العاّمـة كان عددهّن بالفعل الفتاً، والسـّيما بعد 
أن قامـت وسـائل اإلعـالم بالتركيـز علـى هـذا المشـهد 
الجديـد، وتوثيقـه في عصر هيمنت فيـه ثقافة الصورة. 
ثـّم إّن مـا يمّيـز هـذه المشـاركة هـو الحمـاس والجرأة، 

4 تهميـش دراسـة المشـاركة النسـائية ظاهـرة عابـرة للثقافـات. فعلـى الرغـم مـن 
كثـرة المؤلّفـات حـول ثـورات العالـم، فـإّن مـا كتـب حـول تحليـل أدوار النسـاء 
واعتمـاد مقولـة الجنـدر يعـّد قليـالً. ولـم نعثـر فـي مـا اّطلعنـا عليـه من كتـب على 
مؤلـف أفـرد لهـذا الموضـوع ولكـن هنـاك بعـض المقـاالت المبثوثـة فـي بعـض 
الكتـب نذكـر على سـبيل المثـال: مجموعة مـن المؤلفين، كتاب »الربيـع العربي« 
ثـورات الخـالص مـن االسـتبداد: دراسـة حاالت،بيروت، شـرق الكتـاب،2013، 
خّصـص مقاليـن: »دور المـرأة فـي الثـورات العربيـة« لمائلـة بخـاش، و»نسـاء 
مصـر: مـن الثـورة إلـى العـورة« لشـيرين أبـو النجـا، وأصـدر مركـز دراسـات 
الوحـدة العربيـة كتابـاً جماعيـاً تحـت عنوان:»الربيـع العربي« في مصـر: الثورة 
ومـا بعدهـا، تضّمـن فصـالً بعنـوان: »النسـاء أيضـاً جـزء ال يتجّزأ مـن الثورة«، 
)ص ص 191- 214( كتبتـه هانيـة شـلقامي، بيـروت، مركـز دراسـات الوحـدة 

العربية،2012.وعالـج حميـد الدباشـي أدوار النسـاء فـي كتابـه:
Hamid Dabashi,The Arab Spring: The End of Post 
colonialism )Zed: UK,2012(.

5 يرجــع اســتغراب الدارســين مــن تمّيــز أدوار النســاء إلــى تركيزهــم علــى 
تقّصــي سياســية األنظمــة الثيوقراطيــة الشــمولية وإهمــال تحليــل الديناميكيــة 
ــراد . فالنســاء خضــن معركــة مــع النظــام مــن أجــل  ــي مســيرة األف ــجلة ف المّس
التغييــر االجتماعــي ولكــن النتائــج المتوصــل إليهــا ال تعّبــر عــن جميــع تطلعاتهّن.

واإلقـدام علـى الفعـل، وإحداث » الضجيـج«، وغيرها 
مـن الصفـات التـي ينسـبها المجتمع في »العـادة«، إلى 

الرجال.
ويعـزى فضـل إبـراز المشـاركة النسـائية إلـى وسـائل 
اإلعـالم العربيـة والعالمية التي رصدت فاعلّية النسـاء 
مـن مختلـف الشـرائح العمرّيـة والطبقّيـة، والدينّيـة ... 
وسـّجلت صورهـّن وهـّن فـي الصفـوف األمامّيـة، مّما 
يجعلنـا نعتبـر أّن التشـكيك في مشـاركة النسـاء مغالطة 
الذكـوري،  التحّيـز  فـي ضـوء  إالّ  تفّسـر  تاريخيـة ال 

والرغبـة فـي ممارسـة اإلقصـاء. 
ولكـن مـا الـذي دفـع النسـاء إلـى الخـروج، واإلصرار 

علـى المشـاركة في الثـورات؟

2 - أسباب اضطالع النساء بأدوار مهّمة
ال مـراء فـي أّن تعليـم النسـاء كان وراء انبثـاق وعـي 
سـاعد فئة منهّن على االنخراط في الحركات النسـائية. 
وقـد نجـم عـن ذلـك تحـّول بعضهّن إلـى نمـاذج قيادّية. 
واضطلعـت المؤّسسـات التعليمّية، والثقافّيـة في العقود 
األخيـرة، بـدور توعـوّي مهـّم حين اختارت نشـر ثقافة 
بمنظومـة  والتعريـف  اإلنسـان،  التربيـة علـى حقـوق 
القيـم الكونيـة، وثقافـة المواطنـة. وقـد ترّتـب عـن ذلك 
التوّجـه ازديـاد عـدد الناشـطات الحقوقيـات، وحـرص 
اسـتلهام  علـى  والفّنانـات  والروائيـات،  الكاتبـات، 
رت أعمـال فنّيـة تعـّرف  النمـاذج مـن التاريـخ، فُصـوِّ
بهـدى الشـعراوي، وجميلة بوحيـدر وغيرهما، وُكتبت 
وُنشـرت  التاريـخ،  فـي  بالفاعـالت  تعـّرف  نصـوص 
سـير ذاتيـة تسـرد أشـكال التـزام النسـاء)فريدة النّقاش، 

نـوال السـعداوي، فاطمـة المرنيسـي...(6.
ثقافـة  علـى  النسـاء  اّطـالع  إلـى  العولمـة  وأفضـت 
المقاومـة فـي فلسـطين، والجنـوب اللبنانـي، وجنـوب 

6 تذكر نوال السـعداوي في كتابها الثورات العربية )بيروت: شـركة المطبوعات 
للتوزيـع والنشـر،2013(، أّنهـا خرجـت فـي 21 فبرايـر )شـباط( 1946 فـي 
تظاهـرة ضـّد اإلنجليـز فـي أيـام وزيـر الداخليـة محمود النقراشـي، وكانت تمشـي 

وسـط التظاهـرة وتهتـف: يسـقط الظلـم يسـقط اإلنجليز،
)القاهرة:مركـز  اإلصـرار  سـبق  مـع  أنثـى  خيـر،  فاطمـة  مؤلّـف  فـي  وجـاء 
المحروسـة، 2012 ( أن شـاهندة مقلـد التـي اعتقلـت أكثـر مـن مـّرة انتقـدت العام 
2008 نظـام مبـارك بوضـوح وعلنيـة واتهمتـه بغيـاب العدالـة وأّكـدت ثقتهـا فـي 
انتفاضـة قريبـة للشـعب المصـري تتمثـل فـي » ثـورة شـعبية« فـي نـّص كالمهـا 
قبـل ثـالث سـنوات على االنتفاضة الشـعبية التـي أنهت حكـم مبارك.وقد تعّرضت 
شـاهندة لـألذى علـى يـد متشـّدد إسـالمي عنـد القصـر الجمهـوري فيمـا يعـرف 
بأحـداث قصـر االتحاديـة في ديسـمبر )كانـون األّول( 2012.وتقـول الكاتبة »فال 
ألـف رجـل يسـاوي فـي الحـّق »شـاهندة«، وتـورد مـا كتبـه عنهـا الشـاعر أحمـد 
فـؤاد نجـم حيـن اعتقلـت فـي عهـد السـادات لرفضهـا معاهـدة السـالم بيـن مصـر 
وإسـرائيل..فيا شـاهندة وخبرينـا يـا أم الصـوت الحزيـن- أم العيـون جنايـن يرمـح 
فيهـا الهجين.إيـش لـون سـجن القناطـر إيـش لـون السـجانين- إيـش لـون الصحبـة 

معاكـي نـوار البسـاتين.
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مـن  وغيرهـا  الالتينيـة،  وأميـركا  وإيـران،  إفريقيـا، 
االسـتراتيجيات،  وبنـاء  الخبـرات  وتبـادل  البلـدان، 
فضـالً عـن اإلفـادة مـن وسـائل اإلعـالم الجديـدة لبـّث 
المعلومـة،  علـى  والحصـول  الخبـر  ونشـر  التوعيـة، 

الصفـوف. وتنظيـم 
وال يمكـن التغاضـي عـن اضّطـالع النسـاء فـي العقـود 
األخيـرة، بمهـام مختلفـة مّكنتهـن مـن خبـرات تراكمـت 
علـى امتـداد الزمـن، ورّسـخت لديهـّن الثقـة فـي النفـس، 
والسـّيما بعـد أن احتلّـت فئـة مـن النسـاء مواضـع صنـع 
القـرار، وامتهنـت أخريـات مهنـاً ُيفتـرض أّنهـا ذكورّيـة 
كقيادة الطائرات أو تولّي القضاء أو الحصول على رتبة 
جنـرال فـي المؤّسسـة العسـكرّية أو عالمـة فـي الـذّرة... 
ويّتضـح أّن مشـاركة النسـاء فـي المجـال االقتصـادّي قد 
ضمنـت ألغلبهّن االسـتقاللّية، وجعلت فئـة منهّن تنخرط 

فـي العمـل النقابـّي، وتدافـع عـن حقوقها.7
مـن  النسـاء  اإلسـالمّية  التيـارات  بعـض  ومّكنـت 
االضّطـالع بـأدوار تعبوّيـة. فتراكمت لديهـّن الخبرات 
فـي المجـال الدعـوّي االجتماعـّي، وبرزت إسـهاماتهّن 
هبـة  كاظـم،  الدينّي)صافينـاز  المعرفـّي  المجـال  فـي 
رؤوف عـّزت، ناديـة ياسـين،...(. ونجـم عـن عولمـة 
النسـاء  قـدرات  بنـاء  الدينّيـة  النسـائية  الحـركات 
الفقـر  مـن  تعانـي  اجتماعيـة  شـرائح  إلـى  المنتميـات 
والتهميـش، وتغّيـر بنيتهـّن النفسـّية، وتشـّكل هويتهـّن 

نحـو مغايـر8. علـى 
ولئـن قيـل إّن الرغبـة فـي التحـّرر مـن القهـر هـي مـا 
حّفـز النـاس علـى الخروج إلى الشـوارع، فـإّن حرص 
النسـاء على المشـاركة عكـس حاجة مضاعفـة للتحّرر 
مـن الهيمنـة9: هيمنـة الدولة، وهيمنـة المجتمع األبوّي. 

7 نشــير علــى ســبيل المثــال إلــى تحــركات عّماليــة فــي مصر)عامــالت المحلّــة 
الكبــرى فــي اإلســكندرية 2008( وفــي تونس)نســاء الحــوض المنجمــي( وكذلــك 

فــي البحريــن.
اللــة خليلــي، »النســاء فــي االنتفاضــات العربيــة وبعدهــا«، مجلــة الثــورة 

الدائمة،عدد4)ينايــر2014(،ص35.
 Hossam El-Hamalawy, 2008. “Revolt in Mahalla“ in
International Socialist Review 59.http://www.isreview.

.org/issues/59/rep-mahalla.shtml

8 R. Ray and A. C. Korteweg, “Women.s Movements In 
The Third World: Identity,  Mobilization, and Autonomy“, 
Annual Review of Sociology, 1999. 25:pp47.71.
Julie Elisabeth Pruzan-Jørgensen,Islamic Women’s Ac-
tivism Inthe Arab World Potentials And Challenges For 
External Actors,Diis Report 2012:02,Diis .
Danish Institute For International Studies,25,Pp1-75.

9 Najwa Sahloul,“La Femme Et La Revolution Syrienne«, 
11 juillet 2014, http://souriahouria.com/la-femme-et-
la-revolution-syrienne-par-najwa-sahloul/

فالشـعور بالغبن المتولّد عن ممارسـة العنف، والتمييز 
ضـّد النسـاء، وانتشـار ثقافـة اإلفتـاء التـي تسـتهدفهّن، 
والتعـّدي  النسـاء،  دونّيـة  تكـّرس  ممارسـات  وذيـوع 
علـى حقوقهـّن، كّل هـذه العوامـل أفضـت إلـى وعـي 
هـؤالء بضـرورة التعبيـر عـن ذواتهـّن، وتصّوراتهـن 
للمسـتقبل. ومـا دامـت السياسـة تختـرق كّل شـيء فمـا 

يحـدث للنسـاء فـي فضائهـّن الخاّص 
يجعلهـّن  بامتيـاز،  سياسـّي  هـو 
عـن   والتعبيـر  للفعـل  تحّمسـاً  أكثـر 

الكاملـة. مواطنيتهـّن 
إّن كّل هـذه التغييـرات قـد أسـهمت 
إلـى حـّد مـا فـي جعـل أغلـب النسـاء 
مسـتعّدات للمشـاركة في األحداث ال 
مـن منطلـق أيديولوجـّي أو دينـّي أو 
سياسـّي بـل مـن منطلـق المواطنـة. 
الحاصـل  التغييـر  يثبـت  أمـر  وهـو 
فالنسـاء  الوعـي.  مسـتوى  علـى 
يتموقعـن فـي المجـال الحقوقـّي الذي 
ينشـد تمكيـن اإلنسـان مـن الحـّق في 
جنسـه  عـن  النظـر  بقطـع  السـعادة 

ودينـه... وعرقـه 
بيـد أّن هـذا التحـّول سـرعان مـا تـّم 

التحّكـم بـه بعـد الثـورة إذ عـادت آليات الحـّد من مرئية 
يطالـب  الـذي  الذكـوري  الخطـاب  وهيمـن  النسـاء،  
النسـاء باالمتثـال لعـرف المجتمـع وتقاليـده، وعـادت 
أيضـاً العالقـات األسـرية المتسـلّطة مـن جديـد )العائل
ة،القبيلة،العشـيرة...(.ونقّدر أّن هامـش تحـّرر النسـاء 
بـات مشـروطاً بمـدى قدرتهـّن علـى التفـاوض مع هذه 

المؤّسسـات.

3 - في تصنيف األدوار 
والمـكان  الزمـان  وفـق  األدوار  هـذه  تصنيـف  يمكـن 
والنوعّيـة. فهنـاك أدوار اضطلعـت بهـا النسـاء أثنـاء 
الثـورة، وأخـرى أثناء المسـار االنتقالـّي، وهناك أدوار 
تقليدّيـة، وأخـرى جديـدة ومبتكـرة ال عهـد للنسـاء بها، 
وهنـاك أدوار جماعّيـة، وأخـرى فردّيـة، وثّمـة أدوار 
بسـيطة، وأخـرى مزدوجـة أو معّقـدة، وهنـاك أدوار 
قامـت بهـا النسـاء فـي الداخـل وأخـرى فـي الخـارج، 
قامـت  النسـاء، وأخـرى  بهـا  اختّصـت  أدوار  وهنـاك 
بهـا النسـاء مـع الرجال. وهـذا التصنيـف إجرائّي إذ ال 

يمكـن الفصـل بيـن هـذه األدوار ألّنهـا مركّبـة. 

كان عدد النساء 
اللواتي خرجن إلى 
الميادين العاّمة 
الفتاً، كما تمّيزت 

مشاركتهّن بالحماسة 
والجرأة واإلقدام 

على الفعل وإحداث 
»الضجيج« وغيرها 

من الصفات التي 
ينسبها المجتمع في 
»العادة« إلى الرجال

أدوار النساء في أحداث 
»الربيع العربي«
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فـإذا نظرنـا فـي أدوار النسـاء أثنـاء األحـداث، تبّيـن 
لنـا أّنهـا تنـوس بيـن المحافظـة علـى األدوار التقليدّيـة، 
وابتـكار أدوار جديـدة. فشـحذ الهمـم هـو أسـلوب قديـم 
نهضـت بـه النسـاء في الغـزوات والحـروب، وهو قائم 
بالصفـات  الرجـال  وتذكيـر  المشـاعر،  تحريـك  علـى 
النمطّيـة  الصـور  وفـق  النسـاء  عـن  تمّيزهـم  التـي 
ولكـّن  جبـن...(.  شـجاعة/  / ضعـف،  المتضادة)قـّوة 
هـدف شـحذ همـم الرجـال يتجـاوز التشـجيع إلـى توّعد 
الجبنـاء منهـم بمـا سـيلحقهم مـن خـزي، وعـار، وذّل، 
وفقـدان لالمتيـازات الذكورّية إن هـم غادروا المعركة. 
أّمهـات  خـروج  نسـتغرب  ال  التصـّور  هـذا  وفـق 
فـي  القذافـي  بمظالـم  منـّددات  المسـاجين، وزوجاتهـم 
ليبيـا، واّتخـاذ أسـماء محفـوظ زمـام المبـادرة بإطـالق 
دعـوات للخـروج منـذ 18 ينايـر2011 علـى صفحتهـا 
بأّنهـّن  الرجـال  الفتيـات  وتهديـد  الفايسـبوك،  علـى 
سـيخرجن بمفردهـّن إن عـّن لهـؤالء 
القـرار بالبيـوت. وقد قامت الشـابات 
متوّسـالت  المشـهد  تحريـك  بـدور 
فاسـتمعنا  الخطابـة  بفـّن  ذلـك  فـي 
إلـى هتافاتهـّن باألبـواق: »لـو رجاله 
الـذل،  عيشـة  بقـى  كفايـه  انزلـوا 
»ارحـل مـن أجـل حقوقنـا الضائعـة 

وأسـماء«.10 أروى  حفيـدات  نحـن 
نهضـت  التحفيـز،  جانـب  وإلـى 
النسـاء بـاألدوار الجندريـة التي ُتلقى 
واألخـوات  األّمهـات  عاتـق  علـى 
والطبـخ  كالرعايـة  والزوجـات، 
والغسـل وتوزيـع األكل والغطـاء واألدويـة والمؤازرة 
والتطبيـب، ووجدنـا أيضـاً أخريـات يحملـن السـالح) 

سـوريا11(  ليبيـا- 
 « اسـتعمال  فـي  تمّثلـت  فقـد  الجديـدة  األدوار  أّمـا 
وكتابـة  والشـهادات،  الصـور،  لتوثيـق  الميديـا« 
الشـعارات، والمشـاركة فـي حماية األحيـاء، والتنظيم، 
وابتـكار االسـتراتيجيات لمواجهـة النظـام، فضـالً عـن 
اعتمـاد »سياسـة األجسـاد«. فخـروج النسـاء في اليمن 

http://  :10 يمكـن مشـاهدة فيديـو الجـدع جـدع والجبـان جبـان المتـاح علـى
www.youtube.com/watch?v=cUYi18XRcQA

11 يمكن مشاهدة الفيديو التالي:
a5pJJaGxPNs=v?watch/com.youtube.www//:http

ــش الحــّر ضــّد  ــود معــارك الجي ــواء تق ــدة ل ــرال ســوري أّول امــرأة قائ ــة جن ابن
ــو( األســد )فيدي

92242/com.an7a.www//:http

بهـا  يرسـمن  بأياديهـّن  والحّنـاء  بالنقـاب،  ملتحفـات 
شـعارات ثوريـة يكسـر الصـور النمطّيـة التـي تـرّوج 
حكمـاً مفـاده أّن المسـلمات، وبخاّصـة منهـّن المنّقبـات 
مّمـا  منزلتهـّن  تغييـر  علـى  قـادرات  غيـر  خانعـات، 
يبـّرر تدّخـل اآلخـر/ الخارجـي لحمايتهّن. ولعـّل كتابة 
الشـعارات علـى األيـادي أو األوجـه، خيـر دليـل علـى 
قـدرة النسـاء علـى التصّرف فـي أجسـادهّن، وتحويلها 

إلـى مسـاحات للكتابـة، بـل المواجهـة.12
ولئـن هّمـش اإلعـالم التركيـز علـى عـدد الشـهيدات، 
والجريحـات، والمعتقـالت، والمغتصبـات، فـإّن وعـي 
تزييـف  وخطـورة  الذاكـرة،  حفـظ  بضـرورة  النسـاء 
الوعـي الجمعـي حّفزهـّن على تسـجيل شـهاداتهّن عبر 
الفيديـو أو المحمـول. كمـا أّن انتباه النسـاء إلى خطورة 
الموقـف جعلهـّن يشـاركن فـي حمايـة المياديـن بالتثّبت 
فـي هّويـة الداخليـن، أو جمـع التبرعات إلـى غير ذلك.

أبانـت  الديمقراطـي  االنتقـال  أّن مرحلـة  إلـى  ونظـراً 
عـن رغبـة واضحـة فـي إقصـاء النسـاء من المشـاركة 
الثـوري  المسـار  أّن  أدركـن  النسـاء  فـإّن  السياسـّية، 
الجمعيـات،  تأسـيس  بضـرورة  واقتنعـن  مسـتمّر، 
وتنظيـم  النسـائية،  التحالفـات  وعقـد  والتشـبيك، 
بتنفيـذ   المطالبـة  أجـل  مـن  والمسـيرات  االحتجاجـات 
 ، والمسـاواة  االجتماعّيـة،  العدالـة   : الثـورة  أهـداف 

والحرّيـة.  والكرامـة، 
وتأتـي التحـركات مـن أجـل دسـترة الحقـوق فـي سـلّم 
األولويـات الملقـاة علـى عاتـق النسـاء. ويمكـن القـول 
إّن إسـهام الحقوقيـات فـي بّث الوعي، وحفـز الريفّيات 
والقروّيـات علـى وجـه الخصـوص، علـى المشـاركة 
فـي االنتخـاب واالسـتفتاء، وإبـداء الـرأي... أتى أكله. 
إذ تحّمسـت النسـاء للمشـاركة في كّل نشـاط سياسـّي، 
للرئاسـة 13، وإن كان  النسـوة  إّن ترّشـح بعـض  بـل 
رمزّيـاً، يثبـت أّنـه مـا عـاد باإلمـكان احتـكار السـلطة 

السياسّية.
للكاتبـات  التعبيـر  حّريـة  هامـش  اّتسـاع  سـمح  لقـد 
بالتعبيـر  سـبق،  عّمـا  فضـالً  وغيرهـّن،  والمثّقفـات 
عـن مواقفهـّن، وفضـح محـاوالت االرتـداد؛ فانطلقـن 
فـي مواجهـة الفكـر المنغلـق. ولـم تتخلّـف الجامعّيـات 
والقاضيـات  والمحاميـات،  القانـون،  فـي  المختّصـات 
ــة  ــي مصــر 2011،وآمن ــة ف ــدي عاري ــاء المه ــور علي ــى ظه ــا إل ــير هن 12 نش
الســبوعي المنتميــة إلــى حركــة الفيمــان فــي تونــس، والتــي كتبــت علــى صدرهــا 

›جســدي هــو ملكــي«.

ــة  ــس آمن ــي تون ــس، وف ــى برن ــي، من ــى الزين ــل، نه ــة كام ــي مصــر بثين 13 ف
ــي. ــى الهمام ــو، وليل ــوم كن ــول، وكلث ــدرة قعل ــروي وب ــور الق منص

لئن قيل إّن الرغبة 
في التحّرر من 

القهر هي ما حّفز 
الناس على الخروج 
إلى الشوارع، فإّن 
حرص النساء على 
المشاركة عكس 
حاجة مضاعفة 

للتحّرر من الهيمنة
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الواجـب  عـن  وغيرهـّن  والفّنانـات  واإلعالميـات، 
المنّظمـة  الحـوارات  فـي  أنفسـهّن  ففرضـن  الوطنـّي، 
التراجـع،  بمظاهـر  ونـّددن  المرحلـة،  إدارة  بشـأن 
وانتقـدن االنزيـاح عـن المسـار الثـوري، وأَدنَّ تعّمـد 
الجهـاز األمنـّي انتهـاك حرمـة أجسـاد النسـاء، وإذالل 
أو  العذرّية)مصـر(  كشـوف  خـالل  مـن  الشـاّبات 

سـوريا..(. ليبيـا،  اغتصابهّن)تونـس، 
الثـورة  لحمايـة  العليـا  اللجنـة  النسـاء  دخـول  ويعتبـر 
والمجلـس التأسيسـي)تونس( أو في اللجان التشـريعية، 
)ليبيـا(  االنتقالـي  والمجلـس  )مصـر(،  الــ50  كلجنـة 
مـن  وغيرهـا  )اليمـن(  للثـورة  التنسـيقية  والمجالـس 
األطـر، عالمـة ممّيـزة علـى الـدور الـذي نهضـت بـه 
فئـة مـن النسـاء. ولئـن تفاوتـت أدوارهـّن مـن حيـث 
حسـن األداء، وخدمـة مصالـح النسـاء، ووّجهـت لهـّن 
االنتقـادات، فإّننـا نذهـب إلـى أّن المشـاركة تعـّد خطوة 
قدراتهـّن،  اختبـار  مـن  النائبـات  مّكنـت  ألّنهـا  مهّمـة 
والتـدّرب علـى مهارات فّن التفـاوض، وكيفّية مواجهة 
اإلعـالم ، وحفـزت فـي الوقـت عينه، بقية النسـاء على 

دخـول معتـرك العمـل السياسـّي.
وقيـادة  االحتجاجـات،  بتنظيـم  النسـاء  تكتـِف  ولـم 
التظاهـرات، بـل إّنهـن تقّدمـن بعرائـض إلـى القضـاء 
يطالبـن فيهـا بتتّبع َمن خـرق القانون أو من انتقص من 
كرامـة النسـاء. كمـا أسـهمت النسـاء أيضـاً فـي صـوغ 
النصـوص التـي تعّبر عن رؤيتهّن لكتابة الدسـتور. فقد 
تقّدمـت جمعّيات كثيرة بمقترحات ومشـروعات تخّص 
الدسـتور، وأدلـت النسـاء بآرائهـّن، ومكـّن المشـرفين 
علـى العملّيـة السياسـّية مـن االّطـالع علـى مطالبهـّن، 

ولـم يتوانْيـَن عـن ممارسـة الضغـط.
اللغـة  بجنـدرة  المطالبـة  أّن  لبعضهـم  بـدا  ولئـن 
وفـي  اليمـن(،  مصـر،  الدسـاتير)تونس،  كتابـة  فـي 
الخطابيـن السياسـي واإلعالمـي، هي مطالـب فئوية، 
وال تمّثـل أولوّية، فإّن النسـاء تشـّبثن بإحـداث التغيير 
علـى مسـتوى البنـى الذهنّيـة إيمانـاً منهّن بـأّن للوعي 
خـالل  فمـن  والمعرفـة.  والسـلطة،  باللغـة،  صلـة 
لغـة القانـون، ولغـة المتلّفظيـن يتحّقـق نصيـب مـن 
بـؤرة  مـن  فيخرجـَن  النسـاء  بمواطنيـة  االعتـراف 

التعتيـم. 

4 - تقييم األدوار
أدبيـات  مـن  تيّسـر  مـا  اسـتقصاء  خـالل  مـن  يلـوح 
الثـورات العربيـة أّن اإلضافـة تكمـن فـي اّتخـاذ عـدد 

مـن النسـاء زمـام المبـادرة، وابتـكار األفـكار، وإنتـاج 
أزالـت  أنشـطة  وهـي  والتصـّورات؛  المقترحـات 
الحجـب، وصّححـت الصـورة. فالنسـاء يمتلكـن إرادة، 
ووعيـاً، وعزماً، وقدرة على اإلسـهام فـي تغيير الواقع 

واالقتصـادي. والسياسـي،  االجتماعـي، 

أ- قراءة األدوار في بعدها الخصوصّي
اضطلعـت النسـاء بمجموعـة أدوار كانـت متفاوتـة من 
البحـث عـن  إلـى آخـر، ومتنّوعـة، مـا يسـتدعي  بلـد 
فـي  التمحيـص  إغفـال  مـن دون  المشـترك،  الرصيـد 
والعـادات  التقاليـد  فسـلطة  حـراك.  كّل  خصوصّيـات 
تسـير  النسـاء  أدوار  جعلـت  اليمـن  فـي  واألعـراف 

عندمـا  النظـام  مواجهـة  بالتـوازي: 
الجنسـين،  بيـن  باالختـالط  شـّهر 
النسـاء،  سـمعة  تشـويه  إلـى  وعمـد 
وفـي الوقت نفسـه، التصـّدي للهيمنة 
الذكوريـة. وهـو أمـر يشـبه ما حدث 
االنتقالّيـة.  المرحلـة  فـي  ليبيـا  فـي 
حادثـة  عنـد  نتوّقـف  أن  ويكفـي 
اغتيـال الحقوقّيـة سـلوى بوقعيقيـص 
لنقـّر بـأّن مصيـر كّل مـن تحّدت هذه 

المادّيـة. التصفيـة  هـو  القـوى 
أّما السـياق التونسـي فقـد كان مختلفاً 
بحكـم توّفـر مكتسـبات ضّمنتها مجلّة 
اللحظـة  فمنـذ  الشـخصّية.  األحـوال 
إلـى  التونسـيات  فيهـا  انتبهـت  التـي 
الجماعـات  مـن  المتأّتيـة  التهديـدات 
المتشـّددة، قـّررت هـؤالء التحـّرك، 
الضغـط  بممارسـة  يكتفيـن  ولـم 
بدسـترة  المطالبـة  إلـى  عمـدن  بـل 

حقوقهـّن، وفـرض مبـدأ التناصـف14، هـذا فضـاًل عـن 
تصّديهـن لمحاولـة التراجـع عـن المسـاواة واسـتبدالها 

بالتكامـل.
وإذا نظرنـا فـي التجربـة السـورية، تبّيـن لنا أّن النسـاء 
يتحّركـن وفـق نسـبة الخطـر. فقـد أجبرن مؤّخـراً على 
االعتـكاف فـي البيـوت، واالنشـغال بأعمـال اإلغاثـة، 
وبـّث التوعيـة، والتمريـض، والطبـخ، وذلـك علـى إثر 

14 تــّم  إقــرار التناصــف بيــن الرجــل والمــرأة عنــد تقديــم الترّشــحات النتخابــات 
المجلس التأسيســي فــي تونــس ســنة 2011 ومــن ضمــن الدســتور الجديــد 
وســيطّبق هــذا المبــدأ فــي الترّشــح للبرلمــان القــادم وفــي المجالــس النيابيــة فــي 
ــل  ــين: رج ــن الجنس ــاوب بي ــة بالتن ــد موّزع ــون المقاع ــث تك ــات، بحي المحافظ

ــرأة. وام

أدوار النساء في أحداث 
»الربيع العربي«

لم تكتِف النساء 
بتنظيم االحتجاجات 

وقيادة التظاهرات بل 
إّنهن تقّدمن بعرائض 
إلى القضاء يطالبن 
فيها بتتّبع َمن خرق 

القانون أو من 
انتقص من كرامة 

النساء.. كما أسهمت 
النساء أيضاً في 

صوغ النصوص التي 
تعّبر عن رؤيتهّن 

لكتابة الدستور
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انـدالع المواجهـات العنيفـة15. أّمـا ما يسـترعي االنتباه 
فـي التجربـة النسـائية المصريـة فهـو كثـرة المبـادرات 
مشـاركة  ذلـك  مـن  الحقـوق؛  عـن  للدفـاع  المعتمـدة 
فّنانـات الغرافيتـي، وعـدد مـن الجمعيـات فـي التصّدي 

للتحـّرش، والنتهـاك كرامتهـّن.

ب- قراءة الثورات: الرصيد المشترك
بقطـع النظـر عـن مـدى نجـاح النسـاء في إربـاك البنى 
الذهنيـة، وخلخلـة منظومـة التنميـط، فإّن بروز النسـاء 
فـي الفضـاء العمومـّي أثبـت تجـاوزاً للحـدود: السـّن، 
الطبقـي،  واالنتمـاء  الثقافـي،  والمسـتوى  والمعتقـد، 
كسـر  النسـاء  اسـتطاعت  وقـد  الجغرافـي.  واالنتمـاء 
جـدار الخوف وتجاوز منظومـة القيم: الطاعة، الحياء، 
نشـير  أن  يكفـي  بالعـار...  الشـعور 
إلـى خـروج المغتصبـات والمتحّرش 
رفـع  إلـى  الصمـت  حالـة  مـن  بهـّن 
فـي  بشـهادتهّن  واإلدالء  القضايـا، 
الليبيـة  كتحـّدي  اإلعـالم  وسـائل 
إيمـان العبيـدي قانون العـار، وتجّرؤ 
المصريـات علـى مقاضـاة المؤّسسـة 

العسـكرية.
مـا من شـّك فـي أّن منظومـة األدوار 
هّوامـات  عـن  المعّبـرة  التقليدّيـة 
فئـة مـن الرجـال المتشـّبثين بالـدور 
والحريصيـن  للمـرأة،  »الطبيعـي« 
فـي   التصـّور  هـذا  تثبيـت  علـى 
تخلخلـت  قـد  الدسـتورية  النصـوص 
سـواء فـي بلـدان عاشـت التحـّوالت السياسـية أم فـي 
غيرهـا. فأصـوات الشـابات فـي حركـة 20 فبرايـر في 
المغـرب، أو الناشـطات البحرينيـات أو األردنيـات أو 
السـعوديات أو السـودانيات تؤّكـد مـدى تأثيـر الحـراك 

إلـى نفسـها.16 النسـائّي فـي تغييـر نظـرة المـرأة 
ولعلّنا ال نبالغ إذا اعتبرنا أّن اضّطالع النساء بمجموعة 

15باســتثناء القّناصــات والجهاديــات اللواتــي شــاركن وال زلــن فــي الحــرب 
ــة. القائم

ــد  ــن عب ــد هللا ب ــك عب ــل الســعودي المل ــال أّن العاه ــى ســبيل المث ــر عل 16  نذك
العزيــز، أصــدر فــي 11 ينايــر )كانــون الثانــي( 2013، مرســوًما يقضــي بتعييــن 
ثالثيــن امــرأة فــي مجلــس الشــورى، وهــي النســبة التــي تمثــل 20 % مــن 
إجمالــي عــدد المقاعــد فــي المجلــس. كمــا حصلــت المــرأة الجزائريــة علــى نســبة 
غيــر مســبوقة مــن التمثيــل النســائي، وهــي 146 مقعــًدا، مــا يمثــل حوالــى 31.6 
ــى 4 مقاعــد فــي  ــة عل ــت المــرأة الُعماني ــي عــدد المقاعــد. وحصل % مــن إجمال
المجلــس البلــدي، فــي حيــن لــم تتحّســن أوضــاع المــرأة فــي النظــم الجديــدة التــي 

وصلــت إلــى الســلطة بعــد الثــورات، مثــل مصــر وتونــس وليبيــا واليمــن.

من األدوار له أثر داخل األحزاب السياسـّية اإلسـالمّية 
باعتبـار أّنـه سـيحّد من هيمنـة نمـوذج األدوار األنثوّية 
التقليدّيـة: دور األم، الزوجـة واألخـت أو الشـهيدة فـي 
سـبيل الوطـن، وسـيفرض علـى القيـادات الحزبّية التي 
تعتبر أّن المشـاركة السياسـية للنسـاء اسـتثنائّية يحّددها 
الرجـال، مواجهـة هـذه  التحّديـات. فبعـد أن اعتـرف 
العالـم أجمعـه بقـدرة النسـاء علـى تغييـر األوضـاع، 
مـا عـاد باإلمـكان الحـّد مـن طموحاتهـّن والتشـكيك في 
قدراتهـّن، وعـدم تمكينهـّن مـن اعتـالء مناصـب قيادّية 
داخـل مختلـف الهيـاكل، وبعدمـا التحمـت النسـاء مـن 
جميـع الطبقات واالنتماءات يصعـب لجمهّن وإعادتهّن 

إلـى فضـاء البيتوتة.
إّن هـذه السـمات تمّثـل الرصيـد المشـترك فـي الحراك 
الوعـي،   تطـّور  بحكـم  متوّقـع  أمـر  وهـو   ، النسـائّي 
المحلـّي،  حـدود  وكسـر  التمكيـن،  آليـات  واسـتيعاب 
وعولمـة الحـركات النسـائية، مّما يجعـل تغيير األدوار 
ظاهـرة عابـرة للحـدود. فمـا نالحظـه فـي تونـس مـن 
إصـراٍر علـى تجـاوز طـرح حقـوق النسـاء مـن موقـع 
نسـوّي إلـى الدفـاع عـن الحقـوق مـن موقـع المواطنـة 
ال شـّك أّنـه ألهـم حـركات نسـائية أخـرى فـي المغـرب 
وليبيا ومصر وغيرها، والسـّيما بعد أن أدركت النسـاء 
أّن مكتسـباتهّن ليسـت خالـدة. إذ مـا إن تتغّيـر الطبقـة 
أليديولوجيـا  حاملـة  أخـرى  محلّهـا  وتحـّل  الحاكمـة، 

ذكوريـة حتـى تتراجـع منـازل النسـاء.17
وال يمكـن التغافـل أيضـاً عـن الـدور الـذي اضطلعـت 
بـه منظّمـات وهيئـات حقوقّيـة عالمية عـّدة منذ عقدين، 
لتحفيـز النسـاء، وتمكينهـّن في جميـع المجاالت، فضالً 
فـي  أسـهمت  التـي  العالميـة  المناصـرة  شـبكات  عـن 
تشـجيع النسـاء على االسـتمرار في المقاومة متسلّحات 
باسـتراتيجات اسـتعملتها اإليرانيـات أو األفغانيـات أو 

األميركيات.
نخلـص إلـى القـول إّن هـذه األدوار ديناميكّيـة تتجـّدد 
مـن خـالل تفاعلهـا مع األحـداث، وهي أيضـاً وظيفّية، 

ومرّكبة، ومستمّرة ال تعرف االستقرار. 

ج-النتائـج الناجمـة عـن اضطـالع النسـاء بمجموعـة 
مـن األدوار

أّدت فاعلّية النساء إلى نتائج على المستوى العاّم منها: 

17 أحمـد زكريـا الباسوسـي، »معضلـة التهميـش :لمـاذا تراجـع الـدور السياسـي 
http://(2013 :متـاح على ،)للمـرأة بعـد الثـورات العربي« )09 مارس- آذار

www.rcssmideast.org/%D8

ما يسترعي االنتباه 
في التجربة النسائية 
المصرية هو كثرة 
المبادرات المعتمدة 
للدفاع عن الحقوق؛ 

من ذلك مشاركة 
فّنانات الغرافيتي 

وعدد من الجمعيات 
في التصّدي للتحّرش 

والنتهاك كرامتهّن
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إحيـاء الفكر النسـوّي، وخـروج الحركات النسـائية من 
وضـع سـكوني إلـى الفاعلّيـة، ومفارقـة حالـة »نسـوية 
الدولـة«، ونعنـي بذلـك ضـرب الدولـة الوصايـة علـى 
المـّن. وتكمـن  النسـاء، ومنحهـّن الحقـوق مـن موقـع 
نتيجـة أخـرى فـي التحـام النسـاء مـن مختلـف الطبقات 
ووعيهـّن  واالنتمـاءات...  والجهـات،  االجتماعيـة، 
فـي  النسـائّي،  النشـاط  تمّكـن  فقـد  التضامـن.  بأهمّيـة 
والعاّمـة،  النخبـة  بيـن  الفجـوة  كسـر  مـن  الغالـب، 
واالصطفـاف  الضّيقـة،  االنتمـاءات  عقبـة  وتجـاوز 
الحزبـّي، وإن بدرجـة محتشـمة، ومتفاوتـة مـن بلد إلى 
آخـر. أّمـا تجربـة توحيـد الصـّف النسـائي فقـد نجحـت 
فـي المغـرب، وفـي مصر بيـن النسـويات، والمنتميات 
إلـى النسـوية اإلسـالمية ولكّنهـا فشـلت فـي تونـس إذ 
عجـزت العلمانيـات والنهضوّيـات عـن تكويـن جبهـة 

قوّية.
ومهمـا يكـن األمـر، فـإّن تعـّدد األصـوات أتـاح إعـادة 
النظـر فـي مسـألة التمثيلّيـة. فما عـاد بإمـكان أّي فريق 
اّدعـاء الـكالم باسـم جميع النسـاء؛ ذلـك أّن الفاعلّية في 
الفضـاءات العاّمـة ال ُتنسـب إلـى القـوى الديمقراطيـة 
إلـى  المنتميـات  النسـاء  أيضـاً  تشـمل  إّنهـا  بـل  فقـط، 

التيـارات اإلسـالمية. 
وقـد نتـج عـن فاعلّيـة النسـاء تحـّول فـي بنيـة العالقـة 
بيـن الجنسـين ظهـر فـي مسـتويين: أّولهمـا اعتـراف 
عـدد مـن الرجـال بقـّوة اإلرادة النسـائية، وانضمامهـم 
تنّظمهـا  التـي  واالحتجاجـات  التحـّركات  إلـى 
النضـال.  بمشـروعّية  اقتناعـاً  النسـائّية  الجمعّيـات 
يكسـر  النسـائي  التحـّرك  بعدالـة  االعتـراف  وهـذا 
التأكيـد  باإلمـكان  ليـس  إذ  الذكـوري.  التنميـط  نسـق 
أّن كّل الرجـال هـم ضـّد حصـول النسـاء علـى مزيـد 
فـي مسـتوى  تغييـر حاصـل  إذن  ثّمـة  الحقـوق.  مـن 
الوعـي الذكـوري والعقليـات يسـمح لبعـض الرجـال 
الجمعّيـات  إلـى  واالنضمـام  المؤتمـرات،  بحضـور 
النسـائّية، فضـالً عـن اقتنـاع فئـة مـن الرجـال بتطبيق 
سياسـات تنصـف النسـاء. فـإذا كانـت المـرأة شـريكة 
فـي النضـال فإّنـه يحـّق لهـا أن تطالـب بـأن ُتعاَمل من 

الكاملـة. المواطنيـة  موقـع 
بيـن  وطيـدة  عالقـة  وجـود  إلـى  اإلشـارة  وتجـدر 
فاعلّيـة النسـاء، واستشـراء العنـف ضّدهـّن. فترهيـب 
المحتّجـات فـي المياديـن، والتحـّرش بهـّن، وضربهّن، 
وتشـويه سـمعة الناشـطات، بل تصفيتهـّن مادّيـاً )ليبيا، 
للمـرأة،  معاديـة  ثقافـة  نشـر  عـن  فضـالً  سـوريا..(، 

قلّصـت حجـم المكتسـبات18... نرّجـح أّنهـا ردود فعـل 
بلغتـه  الرجـال مّمـا  معّبـرة عـن خـوف شـريحة مـن 
والوعـي  المعرفـة  مسـتوى  علـى  تطـّور  مـن  النسـاء 
مـن  بعـدد  النسـاء  نهـوض  فليـس  الوجـود.  وإثبـات 
األدوار إالّ عالمـة علـى خروجهـّن عـن النسـق، وهـو 
مـا يهـّدد الثقافـة المهيمنـة التـي تختـزل أدوار النسـاء 

فـي األمومـة.
فاعلّيـة  عـن  الناجمـة  النتائـج  أمـا 
النسـاء على المسـتوى الفردّي، فإّنها 
تجمـع فـي تعزيـز الثقـة فـي النفـس، 
والعمـل مـن موقـع المواطنيـة. ومـا 
إصـرار العازبات والمتزوجات على 
المشـاركة من دون اسـتئذان األولياء 
إالّ مؤّشـر علـى وعـي هـؤالء بحـّق 
الفـرد فـي تقريـر مصيره وممارسـة 
حـّق االختيـار: أن تكـون مـع الثـورة 

أو ضّدهـا.
ويومئ خروج النسـاء إلى السـاحات 
عالقـة  مسـتوى  علـى  تطـّور  إلـى 
فعـل  إزاء  فنحـن  بالمـكان.  الفـرد 

تحـّرري ينـزع عـن صاحبتـه مشـاعر التـرّدد، والريبة 
والحيـرة لبنـاء عالقـة جديـدة بالفضـاء، فيغـدو فضـاء 
لقـد  الهويـات.  وتشـّكل  والخبـرات،  اآلراء،  تبـادل 
مّكنـت االعتصامـات واالحتجاجـات النسـاء مـن كسـر 
بأّنهـّن  وأشـعرتهّن  الخـوف،  عقبـة  وتجـاوز  العزلـة، 
يمتلكـن الفضـاء العـام، وجعلتهـّن يدخلـن فـي معتـرك 
الفعـل التاريخـي فُيثريـن بذلـك تاريـخ النسـاء بنمـاذج 
قيادّيـة جديـدة. وال بـّد من اإلقرار بأّن النسـاء وّفقن في 
»فـّن تسـجيل الحضـور« فـي الفضـاء العـام من خالل 
أشـكال اللبـاس، واختيـار األلـوان، وكتابـة الشـعارات، 

واألغاني..إّنـه » كرنفـال« االحتفـاء بالحيـاة.
وبقطـع النظـر عن اإلقرار بأّن هـذا الحراك هو عالمة 
18 يمكـن االطـالع علـى: “الحـركات النسـوية تعـّد لثـورة نسـائية عربيـة كبـرى“، موقـع 

صحيفـة العـرب ) 2013-5-3(،)مـن دون ذكـر اسـم صاحـب المقـال(، متـاح علـى:
http//:www.alarab.co.uk?/p33440=
Denize Kandiyoti,«Fear and fury: women and post-revolution-
ary violence«. Open Democracy)14 January,2013(, Available 
from: http://www.opendemocracy.net/5050/deniz-kandiyoti/
fear-and-fury-women-and-post-revolutionary-violence.
W.Ben Hassine, »Opinion: Tunisia’s response to police rape puts 
human rights to shame«, CNN, Inside the Middle East,)4 Oc-
tober 2012(, Available from http://edition.cnn.com/2012/10/04/
opinion/ben-hassine-tunisia-human-rights/index.html .
E.Marcus,«Rape and the Arab Spring: The dark side of the pop-
ular uprisings in the Middle East«,Center for American Prog-
ress, )2011( p. 3. Available from: http://www.americanprog-
ress.org/issues/2011/12/pdf/arab_spring_women.pdf.  

لم يعد بإمكان أّي 
فريق اّدعاء الكالم 
باسم جميع النساء؛ 
ذلك أّن الفاعلّية في 
الفضاءات العاّمة 

ال ُتنسب إلى القوى 
الديمقراطية فقط، 

بل إّنها تشمل أيضاً 
النساء المنتميات إلى 

التيارات اإلسالمية

أدوار النساء في أحداث 
»الربيع العربي«
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علـى إحيـاء الفكـر النسـوي أو مـن عدمـه، فإّننـا نرّجح 
أّن اّتسـاع شـبكة األدوار مـا كان باإلمـكان أن يتحّقـق 
لوال هذه المرجعّية النسـوية،19 والوعي الجندري الذي 
تشـّكل مـن خـالل عقود مـن اإلنتاج الفكـرّي، والنضال 
التدريبّيـة.  والحلقـات  الحقوقـّي، 
ترجـع  الفاعلّيـة  هـذه  أّن  ونقـّدر 
باألسـاس إلـى هـذه العالقة الوشـيجة 
التـي تصـل الحقـوق بحركـة تحـّرر 
النسـاء. فكلّمـا تحّصلـت المـرأة على 
فـي  رغبـًة  ازدادت  جديـدة  حقـوق 

النضـال. مواصلـة 
الجماعـات  بعـض  واجهـت  ولئـن 
العـاّم  الفضـاء  فـي  النسـاء  حضـور 
األجسـاد،  علـى  الممـارس  بالعنـف 
هـؤالء  دفـع   حـدث  مـا  هـول  فـإّن 
فـألّول  موقـف جـريء.  اّتخـاذ  إلـى 
مـّرة تنطـق الضحايـا: ال خـوف بعـد 
اليـوم، ويتحّديـن منطـق اإلكراه على 
الصمت، ومشـاعر الخجل، واإلحساس بالعار. ونذهب 
إلـى أّن هـذه اللحظـة المفصلّيـة فـي التاريـخ النضالـي 
النسـائي تبّشـر بعهـد جديـد تختـرق فيـه »التابوهات«، 
النسـاء،  انتهـاك حرمـة أجسـاد  فيـه حـاالت  وتفضـح 
مطالبـة بالتنقيـح السـريع لقوانيـن األحـوال الشـخصية، 

ومواجهـة العنـف ضـّد النسـاء.
أّمـا انعكاسـات هـذا الحـراك النسـائي علـى المسـتوى 
التنميـط  نظـام  خلخلـة  فـي  تتمّثـل  فإّنهـا  المعرفـّي، 
قضّيـة  علـى  يرّكـزون  أنصـاره  كان  الـذي  الغربـي 
بيـن  المسـلّمات، والفصـل  النقـاب، وتبعّيـة  الحجـاب/ 
تدّخـل  مبّرريـن  العـام،  والفضـاء  الخـاص  الفضـاء 
القـوى اإلمبرياليـة بأّنـه تحـّرك من أجل تحرير النسـاء 

تمييزّيـة. أنظمـة قهريـة  مـن 
20علـى  الغربيـة  الدراسـات  مختلـف  رّكـزت  ولئـن 

19 نســتعمل النســوية باعتبارهــا مجموعــة مــن اآلليــات التــي تســاعد علــى 
التحليــل والفهــم وبــّث الوعــي فــي صفــوف النســاء حتــى يتمكــّن مــن التعبيــر عــن 

ــر االجتماعــي. ــّن وإحــداث التغيي ذواته

20 Sahar Khamis and Katherine Vaughn ,“Cyberactivism 
in the Egyptian Revolution: How Civic Engagement and 
Citizen Journalism Tilted the Balance“, published in Issue 
13 of Arab Media and Society, )Summer 2011(,pp1-37.
Nathan Beriro,  From Tahrir to Independence Square: 
The Evolution of Digitally Mediated Protest Move-
ments 2009 – 2013 )Montreal, Quebec, Canada: De-
partment of Political Science, Concordia University, 
Montreal, Quebec, Canada,April 2014(,pp1-117.

شـابات الميديـا الجديـدة بخاّصـة، فإّننـا نذهـب إلـى أّن 
فـي  النسـاء  يختـزل مشـاركة  االنتقائـي  المسـلك  هـذا 
ويتغافـل عـن  الشـابات،  فئـة  بـه  قامـت  الـذي  الـدور 
رصـد المشـهد الواقعـي. إّن إدراج مقولـة السـّن فـي 
تحليـل الحـراك النسـائي أضحـت، فـي تقديرنـا، مهّمة، 
ظاهـرة  والمسـّنات  الكهـالت  مشـاركة  أّن  والسـّيما 

والتحليـل.  بالدراسـة  جديـرة  وأنهـا  الفتـة، 
ويلـوح أّنـه آن أوان قيـام الحـركات النسـائية وكذلـك 
رؤيـة  وصياغـة  النقديـة،  بالمراجعـة  المنّظـرات 
مسـتقبلّية للعمـل، والسـّيما بعـد بـروز تحديـات جديدة. 
القيـود  الغالـب مواجهـة  النسـاء فـي  فلئـن اسـتطاعت 
آخـر،  إلـى  بلـد  مـن  والمتفاوتـة  عليهـّن،  المفروضـة 
فإّنهـن عجـزن عن تثوير العقليات. فالمسـموح به زمن 
الثـورة، وهـو زمـن خلخلـة المعاييـر وكسـر الحواجز، 
مـا عـاد مقبـوالً زمـن االسـتقرار. يكفـي أن نشـير مثالً 
إلـى االختـالط بيـن الجنسـين فـي الشـوارع، وإصـرار 
الفتيـات علـى المبيـت فـي السـاحات، والمشـاركة فـي 

المواجهـات فـي الصفـوف األماميـة...
سـعى  مـا  سـرعان  الحـدود  النسـاء  اختـراق  أّن  بيـد 
المجتمـع األبـوي إلـى التحّكـم بـه. فوجدنا عـودة العمل 
بنظـام الفصـل بيـن الجنسـين، والتشـجيع علـى زواج 
القاصـرات، وصـدور فتاوى تبخيس المـرأة، ودعوات 
إلـى الـزواج العرفـي، أو رفـع الحظـر عـن منـع تعـّدد 
الزوجـات، وتراجعـاً علـى مسـتوى المكتسـبات، وغير 
ذلـك مـن المظاهـر التـي تؤّكـد التعاضـد الحاصـل بيـن 
الدينـّي  والفكـر  جهـة،  مـن  الذكوريـة  األيديولوجيـا 
المتشـّدد مـن جهـة أخـرى، وهـو أمـر يسـتدعي مـن 
األكاديميـات البحـث فـي طبيعـة النظـام األبـوّي الـذي 
بـرز بعـد الثورات، والنظر في انعكاسـات هذه الفاعلّية 
علـى مقولتـْي األنوثـة والذكـورة، وعلى مسـتوى قدرة 

المـرأة علـى التفـاوض مـع المؤّسسـات األبوّيـة.

الخاتمة 
تقودنا دراسـة مختلف أدوار النسـاء إلى تبّين المسـتوى 
الـذي بلغـه الوعـي النسـائّي. فقد أثبتت المشـاركات في 
حقوقهـّن،  بممارسـة  تشـّبثهّن  مـدى  الثـورّي  المسـار 
كحـّق اّتخـاذ القـرار بعيـداً عـن التبعّيـة، والضغط الذي 
يمارسـه المجتمـع، وحـّق التنّقـل، وحـّق إبـداء الـرأي 
فـي الشـأن السياسـّي، فضـالً عـن الحـّق فـي الكرامـة، 
يتحّركـن  إذ  والنسـاء  والحّريـة وغيرهـا.  والمسـاواة، 
واالندمـاج  الـذات،  إثبـات  فـي  رغبـة  بذلـك  يقمـن 

اإلصرار على تجاوز 
طرح حقوق النساء 
في تونس من موقع 
نسوّي إلى الدفاع عن 

الحقوق من موقع 
المواطنة قد ألهم 

حركات نسائية أخرى 
في المغرب وليبيا 
ومصر وغيرها، 

والسّيما بعدما أدركت 
النساء أّن مكتسباتهّن 

ليست خالدة
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الكلـّي فـي الحيـاة العاّمـة، والقطـع مـع أسـطورة األب 
الزعيـم  الحـداد.../  الطاهـر  أميـن،  المؤّسس)قاسـم 
المحـّرر) بورقيبـة(21، وهـو مـا يفّسـر بـروز صـور 
الشـهيدات، أو الرائدات كهدى الشـعراوي، وأّم كلثوم، 
وسـعاد حسـني، وغيرهـّن فـي المظاهـرات، وإشـارة 
وأروى)اليمـن(  بلقيـس  إلـى  الناشـطات  مـن  عـدد 
هـذا  أّن  إلـى  ...ونذهـب  )تونـس(  وعليسـة  والكاهنـة 
النسـائّي هـو فعـل  الثقافـّي  المخـزون  االعتمـاد علـى 
بقيـت طيلـة  التـي  النسـائّية  الجمعّيـة  للذاكـرة  تحريـٍر 

عقـود تحـت هيمنـة سـلطة األب. 
مـن خـالل تقديـم البدائـل، وعـرض المقترحـات، أمكن 
النسـاء،  إلـى أصـوات  للمجتمـع وللقيـادات اإلصغـاء 
ورؤيتهـّن  العـاّم،  للشـأن  تصّوراتهـّن  إلـى  واالنتبـاه 
ولشـكل  الدسـتور،  ولصياغـة  االنتقالـي،  للمسـار 
الحكـم... مّمـا يفّنـد زعم من يعتقد أّن النسـاء كائنات ال 
سياسـّية بالفطـرة، يجـب عزلهـّن عـن الشـأن السياسـّي 

لنقصـان العقـل والديـن. 
التجـارب  الملحـوظ علـى مسـتوى تراكـم  التطـّور  وهـذا 
يفـرض نمطـاً جديـداً مـن التعامـل مـع النسـاء، ويفضـي 
وإلـى  االعتبـار،  بعيـن  خبراتهـّن  أخـذ  إلـى  بالضـرورة 
تجـاوز » البراديغـم« الـذي  يقيـم المسـاواة علـى أسـاس 
ربطها باالختالف بين الجنسـين سـعياً إلى الحّد من فاعلّية 

النسـاء وإقصائهـّن مـن الفضـاء العـام، والشـأن العـام.
لـه  سـيكون  مرّكبـة  بـأدوار  النسـاء  اضطـالع  إّن  ثـّم 
فـي تقديرنـا تأثيـر علـى مسـتوى اإلنتـاج اإلبداعـّي22. 
فسـردّيات النسـاء، وتأريخهـن لتجارب الثورة سـتوّضح 
مـدى التغييـر الحاصـل علـى  منزلـة النسـاء، ورؤيتهـن 
لذواتهـن، وسـتفضي إلـى انتـزاع االعتـراف المحلـّي، 
والعالمـّي فضـالً عـن خلخلـة نظـام الثنائيـات المتضـادة 
الـذي أسـر المـرأة العربيـة )الداخل/الخـارج، العاطفيـة/
العقالنية، الثقافة العالمة/ الشعبية...( وستسّد هذه الفاعلية 
الفجوة الحاصلة بين ما عكسـته وسـائل اإلعالم، والواقع 
النسـائّي المعيـش. ولئـن عيب على الحركة النسـائية أّنها 
نخبويـة فـإّن األحداث األخيرة أثبتت تحّوال نوعّيا يسـمح 

21 Hatem Mervat,“ What do women want? A critical 
mapping of future directions for Arab Feminisms“,in  
Contemporary Arab Affairs, Published online: 28 Jan 
2013 , pp112-,http://www.tandfonline.com/loi/rcaa20.

22 مــن الروايــات النســائية الحديثــة  عــن الثــورة: ربــاب كساب،«فســتان 
ــا  ــرى“، مه ــك لت ــي أحّدث ــة “إّنن ــورة“، ورواي ــمي ث ــس، “اس ــى برن ــرح«، من ف
حســن، “طبــول الحــّب“، . ..فضــالً عــن تمّيــز فّنانــات الغرافيتــي، وبــروز 

شــاعرات شــابات، ورّســامات ...

بسـّد الفجـوة بيـن النخبة والنسـاء العاديـات.23
زمـن   : جديـدة  دينامّيـة  علـى  مؤّشـرات  إزاء  إّننـا 
 / مرئيـة   ، فـّر   / كـّر  االسـتقرار،  زمـن   / الثـورات 
حجـب، اعتـراف / تنّكـر، إدمـاج/ إقصـاء، ومـع هـذه 
الديناميـة تحـدث خلخلـة األنظمـة المعرفّيـة ألّننا نشـهد 
تجربـة تعـّدد األصـوات النسـائية ، وهـو أمـر يقـّوض 
خطـاب التمركـز، واحتكار الفاعليـة، وادعاء تمثيليتها. 

تفاعـل  مـدى  يؤّكـد  التطـّور  وهـذا 
مختلـف األجيال،والحاجـة إلـى مزيد 
مـن الدراسـات التحليلّيـة التـي ُتعنـى 
بنسـق التمثيـل. فالـذات غـدت قـادرة 
علـى تمثيل ذاتهـا، وانتـزاع التقدير، 

وفـرض االحتـرام.
مراجعـة  عنـد  األمـر  يتوّقـف  وال 
وتغييـر  المعتمـدة،  المناهـج 
المنظـورات لحفـظ الذاكـرة النسـائّية 
الجمعّية.فالمشـاركة النسـائية عـّرت 
القصـور المعرفّي في مجال البحوث 
الميدانيـة. فطريقـة بناء العالقات بين 
والرجـال،  النسـاء  بيـن  أو  النسـاء، 
وبيـن النسـاء والدولـة، وبيـن النسـاء 
والمجتمـع ككّل، كّل هـذه العالقـات 
لـم تخضـع في اعتقادنـا لعملّية تفكيك 

فـي ضـوء هـذا الحـراك. 
بآليـات  وتمّرسـهّن  الصـوت،  النسـاء  امتـالك  إّن 
التفـاوض، وتطويـر خطاباتهـّن، وإلحاحهـّن على أن ال 
ديمقراطيـة مـن دون االعتـراف بحقـوق النسـاء كلّهـا، 
هـي عوامـل تبـّث األمـل فـي نفـوس النسـاء اللواتـي 
يْسـعين إلـى تغيير أوضاعهّن فـي مجتمعات ال تعترف 
بمواطنيتهـّن،  وُتثبـت فـي الوقـت نفسـه وعـي هـؤالء 
بوجـوب االسـتمرار فـي النضـال والمقاومة نظـراً إلى 
اّتسـاع دائـرة المخـاوف، وتفّشـي اإلرهـاب، والعنـف 

الوحشـي. 
ولئـن ُنظـر إلـى أّن شـرعّية هـذا الحـراك تسـتند إلـى 

23 قالـت نهـاد أبـو القمصـان، رئيسـة المركز المصري لحقوق المـرأة، إن حقوق 
المـرأة كانـت دومـاً شـاغل »النخبـة المثّقفـة« فـي مصـر حيـث يعانـي أكثـر مـن 
نصـف السـّكان مـن األميـة ويعيشـون تحـت خـّط الفقـر. وقالـت لـ»رويتـرز«: 
»اعتدنـا حقيقـة أن الحديـث عـن حقـوق المـرأة كان مقصـوراً على سـيدات النخبة 
فـي المجتمـع، لكـن التحـّدي الكبير الذي واجهتـه المرأة جعل قضاياهـا محّل نقاش 
فـي الشـارع بيـن النسـاء العاديـات وغيـر المتعلمـات«: ».حقـوق المـرأة في دول 
»الربيـع العربـي« تحّطمـت على »صخـرة الذكورية«،الثالثـاء 2013-11-12 

موقـع المصـري اليـوم. متـاح على:
http://m.almasryalyoum.com/news/details/338780

مّكنت االعتصامات 
واالحتجاجات 

النساء من كسر 
العزلة وتجاوز 
عقبة الخوف، 

وأشعرتهّن بأّنهّن 
يمتلكن الفضاء العام 

وجعلتهّن يدخلن 
في معترك الفعل 
التاريخي فُيثرين 

بذلك تاريخ النساء 
بنماذج قيادّية جديدة

أدوار النساء في أحداث 
»الربيع العربي«
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السـلم،  بقيمـة  الحيـاة، وتشـّبثها  بثقافـة  المـرأة  عالقـة 
فإّننـا نذهـب إلـى أّن أنسـنة اإلنسـان، وربـط السياسـة 
باألخـالق مطلـب جامـع يلتقـي حولـه الجميـع: الرجال 
والنسـاء. وفـق هـذا الطـرح يغـدو تحـّرر النسـاء وثيق 

والديمقراطيـة. بالمسـاواة  الصلـة 
لقـد ارتفـع سـقف مطالـب النسـاء، وبـرزت تطلّعـات 
والمشـاركة  العلمّيـة  المشـاركة  فبعـد  متنّوعـة. 
االقتصاديـة، آن أوان تفعيـل حّق المشـاركة السياسـّية، 
فـي  الحاصـل  التغييـر  تجاهـل  طـور  مـن  واالنتقـال 
هوّيـات النسـاء إلـى مرحلـة اإلقـرار بأهمّيـة صياغـة 
فـي جميـع  النسـاء  بإسـهامات  االعتـراف24  سياسـات 
المجـاالت. وال غـرو أّن  االعتراف بالقدرات النسـائّية 
سـينجم عنـه تغّيـرات فـي بنيـة النظـام الجنـدري، وفي 
المنزلـة االجتماعّيـة، وفـي نمط العالقـات، وفي الثقافة 
إّنـه  المؤّسسـات االجتماعيـة:  السـائدة، وفـي مختلـف 
ف بغيـره«  االعتـراف بتحـّول المـرأة مـن »كائـن ُيعـرَّ
إلـى كائـن مسـتقّل، شـريك فـي عملّيـة البنـاء، والتغيير 
االجتماعـي، وفـي النضـال مـن أجـل إقامـة العدالـة، 

التشـاركية. الديمقراطيـة  ممارسـات  وتكريـس 
ولعـّل األسـئلة المطروحـة فـي هذا السـياق: هـل تخّول 
لنـا دراسـة مختلـف أدوار النسـاء الزعـم بأّننـا نشـهد 
النضـال؟  مـن  قُـّدت  جديـدة  أنثوّيـة  هّويـات  تشـّكل 
وهـل يمكـن أن نعتبـر أن فاعلّيـة النسـاء دليـل عملـّي 
علـى المواطنـة، وانبثـاق وعـي نسـائي جديـد بأهمّيـة 
التحـّرك ال مـن أجـل حقـوق النسـاء بالمفهـوم الخاّص، 
بـل مـن أجـل الكرامـة، والعدالـة االجتماعيـة، والحـّق 
فـي التنميـة، ونعنـي بذلـك التحـام الحـركات النسـائّية 
بالحـركات االجتماعّيـة؟ هـل حصـل تغييـر لألولّويات 
والمطالـب فـي الحركة النسـائية العربيـة؟ ثّم هل تجوز 
دراسـة أدوار النسـاء فـي الثورات العربيـة بمعزل عن 
اسـتقصاء مختلـف األدوار التـي نهـض بهـا الرجـال؟ 
ألـم يحـن الوقـت لتطبيـق منهـج مقارنـّي جامـع يسـمح 
بالوقـوف عنـد خصوصيـات تجارب الرجـال وتجارب 

النسـاء فـي أحـداث »الربيـع«؟

24 Nancy Fraser,“ Feminist Politics in The Age of Recog-
nition :A Two Dimensional Approach to Gender Justice“, 
in Studies in social Justice, Vol1, Number1 )Winter 
2007(, pp23-35.
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تطورات المعلوماتية الفورية 
ودورها في »الربيع العربي«

فـي بدايـة ينايـر )كانـون الثاني( اشـتعل الفيس بوك في 
تونـس والعالـم العربـي بسـبب الشـاب البائـع المتجـّول 
الـذى أحـرق نفسـه اعتراضـاً علـى صفعة علـى الوجه 
غـادر  بثـورة  األمـر  وانتهـى  تونسـية،  شـرطية  مـن 
علـى إثرهـا بـن علـي تونـس يـوم 14 ينايـر )كانـون 
الثانـي(. وفـي يـوم 11 ينايـر )كانون الثانـي( 2011، 
علـى  ومجموعـة مصريـة  30 صفحـة  هنـاك  كانـت 
الفيـس بـوك تدعـو للتظاهر يـوم 25 يناير فـي القاهرة 
ومختلـف المـدن المصريـة. وفـي يـوم 24 مـن الشـهر 
نفسـه، انضّمـت 126 مجموعـة وصفحـة جديدة لقائمة 
فبراير)شـباط(   11 يـوم  وفـي  للتظاهـرات،  الّداعيـن 
الـذي تنّحـى فيـه الرئيـس السـابق مبارك، وصـل العدد 
اإلجمالـي للصفحـات التـي لهـا عالقـة باألحـداث إلـى 

2313 صفحـة.1
واآلن  .. ُيعـّد الفيـس بـوك وتويتـر وشـبكات التواصل 
ممارسـة  فضـاءات  أهـّم  مـن  األَخـر  االجتماعـي 
الديمقراطيـة فـي العالـم العربي، سـواء في الـدول التي 

1  األرقــام وردت فــي دراســة أعّدهــا المؤلـّـف بالمشــاركة مــع د. خالــد الغمــري 
األســتاذ فــي جامعــة عيــن شــمس حــول دور اإلنترنــت فــي ثــورة ينايــر، وُنشــرت 
فــي عــدد مــارس 2011 مــن مجلــة لغــة العصــر الصــادرة عــن مؤّسســة األهرام.

التـي  تلـك  فـي  العربـي«أم  »الربيـع  أحـداث  شـهدت 
لـم تشـهده. فكيـف تبـّوأت شـبكات التواصـل مكانتهـا 
كفضـاٍء جديـٍد للديمقراطيـة يلعـب فيـه الشـباب الـدور 

األسـاس؟

ظاهرة التوظيف السياسي لإلنترنت
االجتماعـي  التواصـل  وشـبكات  اإلنترنـت  دخـول  إن 
معتـرك السياسـة والممارسـة الديمقراطيـة ليـس ظاهـرة 
منفـردة مسـتقلّة بذاتهـا، بـل إّنهـا جـزٌء - ورّبمـا الجـزء 
»التواصـل  ظاهـرة  هـي  أكبـر  ظاهـرة  مـن   - األهـّم 
اإلنسـاني الرقمـي«، وُيقصـد بهـا: قـدرة اإلنسـان علـى 
التواصـل مـع إنسـان آخـر والتفاعـل معـه عبـر وسـيط 
إلكترونـي«. وطبقـاً لما يعرضـه الجدول رقم »1«، فإن 
جـذور التواصـل اإلنسـاني الرقمـي تعـود إلـى النصـف 
الثانـي مـن سـتينّيات القـرن الماضي، حينمـا نجح بعض 
األدوات والتكنولوجيـات المختلفـة علـى الشـبكة فـي أن 
تحّقـق شـكالً محـدوداً مـن تبـادل البيانـات بيـن طرفيـن 
مؤّسسـي،  إطـار  وفـق  تعمـل  عـّدة،  أطـراف  بيـن  أو 
داخـل منشـأة أو هيئـة أو أكثـر، مغلـق علـى أصحابـه 

ومسـتخدميه، ويحـّدد لـكلٍّ منهـم صالحيـات بعينهـا.

تطورات املعلوماتية الفورية 
ودورها يف »الربيع العربي«

د. جمال غيطا�س

فـي 6 إبريـل )نيسـان(2008، شـهدت مصـر إضرابـاً واسـعاً، كانـت مصانـع مدينـة المحّلـة الصناعيـة شـمال 
دلتـا النيـل معقلـه األساسـي. وفـي 4 مايـو )أيـار( مـن العـام نفسـه تكـّرر األمـر ولكن بصـورة أقلّ، وفـي إبريل 
)نيسـان(2008 عـاش لبنـان أسـبوعاً مـن الصـراع المسـّلح المكشـوف، ولـم تمـِض فتـرة طويلة حتى شـهدت 
انتخابـات البحريـن أحداثـاً سـاخنة. فـي كلّ هـذه الحاالت كانت اإلنترنت ومجموعات الشـباب على شـبكة »فيس 
بـوك« االجتماعيـة ويوتيـوب وغيرهـا حاضـرة بصـورة أو بأخـرى. ففـي مصـر كانـت مجموعات الشـباب على 
الفيـس بـوك هـي المحـّرك األساسـي لإلضـراب، ومـن رحـم هـذه المجموعـات ولـدت »حركـة 6 إبريـل«. وفي 
لبنـان  نقلـت اإلنترنـت حـرب شـوارع بيـروت إلى مواقعها وُمدّوناتهـا، وظهر موقع »يوتيـوب« كوعاء يختزن 
رعـب األحـداث فـي أشـرطة تـدوم طويـالً بحسـب تعبير جريـدة »الحيـاة« اللندنّية الصـادرة فـي 18 أيار)مايو( 

مـن العـام نفسـه. وفـي البحريـن لعـب يوتيـوب دوراً مؤّثـراً في األحـداث المصاحبـة لالنتخابات.
كانـت هـذه الحـوادث مجـّرد إرهاصـة مبكـرة، أو »بروفـة صغيـرة« ألحـداث كبرى شـهدها العالـم العربي مطلع 

.2011 العام 
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ُتنشـئ  األدوات  هـذه  راحـت  الحقـة  مرحلـة  وفـي 
قنـوات لتبـادل معلومـاٍت وأفـكاٍر وآراٍء بيـن أطـراف 
ال يحكمهـا إطـاٌر مؤّسسـي، وليـس بينهـا مـن عالقـة 
سـوى االسـتخدام المشترك للشـبكة ومواردها المفتوحة 

للجميـع. 
مـن  متتاليـة  أشـكاٌل  تظهـر  وبـدأت  التطـّور  اسـتمّر 
التواصـل اإلنسـاني، كان مـن بينهـا تبـادل المعلومـات 
والـرأي والنقاشـات على فترات متباعـدة زمنياً، بمعنى 
أن األدوات والتكنولوجيـات المسـتخدمة كانـت تجعـل 
مـن المحّتـم علـى َمـن يطـرح رأيـاً أو علـى َمـن يبعـث 
بمعلومـٍة أو بمشـاركٍة فـي قضيـة يحتـِدم حولها الجدل، 
أن ينتظـَر لفتـرٍة، ربمـا تطـول لسـاعاٍت أو أيـام، حتـى 
يتعـّرف إلـى ردود اآلخريـن ومالحظاتهـم واتجاهاتهـم 
حيـال مـا يطرحـه. وبالتالـي كان التواصـل فـي مجمله 
يجـري ببـطء وبصعوبـة واضحة. وبالتزامـن مع ذلك، 

علمـي  طابـع  ذا  اإلنسـاني  التواصـل  موضـوع  كان 
تقنـي متخّصـص، يـكاد أن يكـون مغلقـاً علـى قضايـا 

المعلوماتيـة بفروعهـا المختلفـة.
والتكنولوجيـات  األدوات  هـذه  بـدأت  الوقـت  بمـرور 
تتطـّور وتّتسـع. فمـن الناحيـة األدائيـة بـدأت تنتقـل من 
األدوات  إلـى  بطيئـاً،  تواصـالً  تحّقـق  التـي  األدوات 
التـي تحّقـق تواصـالً سـريعاً، وصـل اآلن إلـى ذروتـه 
بحـدوث التواصـل اللحظـي أو الفـوري، كمـا أصبحت 
تّتسـم بمزيـٍد من السـهولة في االسـتخدام والرخص في 
التكلفـة. ومـن ناحيـة االنتشـار والجماهيريـة، انفتحـت 
األدوات والتكنولوجيـات علـى مجـاالت جديدة وانتقلت 
مـن التخّصصيـة إلى العمـوم، ومن دائـرة المعلوماتية، 
المنغلقـة علـى أصحابهـا والمهتميـن بهـا، إلـى رحابـة 
واالجتمـاع  والفـّن  والثقافـة  واألدب  السياسـة  عالـم 

والترفيـه والعقيـدة وغيرهـا.

جدول رقم »1« مراحل تطّور ظاهرة التواصل اإلنساني اللحظي عبر اإلنترنت

أدوات التواصل اإلتاحةالبنية التحتية والبرمجية“مراحل التطّور
حالة التواصلاإلنساني

األولى: الستينيات والنصف 
األول من السبعينيات

شبكة معلومات من بضعة 
حاسبات خادمة

مجتمع عسكري 
غير موجودغير موجودمغلق

الثانية: حتى مطلع 
الثمانينيات

شبكة معلومات من بضعة 
مئات من الحاسبات 

الخادمة
األكاديمية المقيدة

»البريد اإللكتروني ـ 
نقل الملّفات ـ المواقع 
الثابتة والكتالوجات«

جامدة أحادية الوسائط 
»نّصية«  الالاهتمام

الثالثة: التسعينيات

بنية تحتية معلوماتية  
دخلت فيها الحاسبات 
الشخصية وحاسبات 

االفراد

مجتمع تجاري 
خدمي محدود

التواصل البطيء : 
مجموعات النقاش 

ومجموعات األخبار ـ 
المواقع ذات التحديث 

الدوري

ديناميكية من طرف واحد: 
حّق المصدر أو مرسل 

الرسالة في أن يقول ويحدث 
ويعرض

الرابعة: العقد األول من 
القرن 21

بنية تحتية عالمية بدأت 
تسمح بانفتاح االتصاالت 
على االعالم، واالنترنت 

على الثابت والمحمول

مجتمع تجاري 
خدمي مفتوح

شبه اللحظي : 
المنتديات ـ المواقع 

التفاعلية

تفاعلية متعّددة الوسائط : حّق 
المتلقي في أن يعلّق ويطلب 

ويختار

الخامسة: من 2009 وحتى 
اآلن

بنية تحتية عالمية تمازجت 
مع االتصاالت واإلعالم 
وحديث عن تدويل إدارة 

اإلنترنت

المجتمع العالمي 
العام

اللحظي والفوري 
: غرف الدردشة ـ 
المدّونات ـ الشبكات 
االجتماعية ـ األجهزة 

اليدوية

لحظية شبكية جماعية متعّددة 
الوسائط: حّق المتلّقي فى 
أن يشارك ويصنع الرأي 

والقضية بمفرده أو بمشاركة 
آخرين
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البشـر  مـن  هائلـة  أعـداٍد  تحفيـز  إلـى  كلّـه  ذلـك  أّدى 
حـول العالـم لدخـول مجـال التواصـل اإلنسـاني عبـر 
اإلنترنـت وفضائهـا اإللكترونـي، وبالطبع فـإن الزيادة 
الرهيبـة فـي أعداد المسـتخدمين كانت تعنـي في الوقت 
نفسـه تنّوعـاً وانفتاحاً واسـعاً في االهتمامـات والقضايا 
المطروحـة للنقـاش مـن ِقبل المشـاركين الذين أصبحوا 
يعّبـرون بصـورة متزايدة عن المجتمع اإلنسـاني بفئاته 
كافـة. ومـن ثـّم دخلـت قضايـا الديمقراطيـة والسياسـة 
واالجتمـاع والثقافـة والقانـون والشـؤون الدوليـة علـى 

الخـّط، ومـا لبثـت أن احتلّـت الواجهـة. 

أوضاع اإلنترنت والشبكات االجتماعية في 
دول »الربيع العربي«

عشـية أحـداث »الربيـع العربـي« أواخـر العـام 2010 
فـي  اإلنترنـت  أوضـاع  كانـت  العـام2011،  ومطلـع 
تونـس،   ( األحـداث  شـهدت  التـي  األربعـة  البلـدان 
مصـر، اليمـن، ليبيـا( تشـهد تفاوتـاً واضحـاً مـن حيـث 
مـن  واالسـتخدام  االنتشـار  ومعـدالت  التحتّيـة  البنـى 
والمهاراتّيـة  التعليمّيـة  القـدرات  حيـث  ومـن  جهـة، 
المتاحـة لـدى الشـرائح  العمريـة التـي تسـتخدم الشـبكة 

مـن جهـة ثانيـة. 
يقـّدم الجـدول رقـم »2« صـورة شـاملة عـن أوضـاع 
اإلنترنـت في البلـدان األربعة، طبقـاً لمجموعة مختارة 
بيانـات  قاعـدة  فـي  الـواردة  واألرقـام  المقاييـس  مـن 
واإلنترنـت  المعلومـات  لتكنولوجيـا  العالمـي  التقريـر 
الصـادر عـن منتـدى دافـوس االقتصـادي عـن العـام 
2011 2. ويضـّم التقريـر 146 مؤّشـراً مـن مؤّشـرات 
قيـاس حالـة تكنولوجيـا المعلومـات واإلنترنـت فـي كّل 
بلـدان العالـم. وقـد اختـار الباحـث 17 مؤّشـراً فقـط، تّم 
انتقاؤهـا بحيـث تغّطـي الجوانب األساسـية ذات العالقة 
المباشـرة باإلنترنـت والشـباب وباألحـداث التي جرت. 
ثـالث  إلـى  عشـر  السـبعة  المؤّشـرات  هـذه  وتنقسـم 
مجموعـات: األولـى تتعلّـق بأوضـاع التعليـم باعتبـاره 
الخلفيـة األساسـية التـي ُتمّكـن الجمهـور - من الشـباب 
أو غيـره - مـن اكتسـاب المهـارات الالزمـة السـتخدام 
اإلنترنـت والوعـي بـأدوات هـذا االسـتخدام وأسـاليبه 
ومجـاالت توظيفـه؛ المجموعة الثانية عبارة عن رزمة 
والتكنولوجيـة  التحتّيـة  البنـى  أوضـاع  تقيـس  معاييـر 
للبـالد، باعتبـار أن هـذه البنـى هـي الحاضـن األسـاس 

2  http://www.weforum.org/reports/global-
information-technology-report-2014.

أمـا  والعملّيـة.  التقنّيـة  الناحيتيـن  مـن  لإلنترنـت 
المجموعـة الثالثـة، فهـي درجـة االسـتعداد التكنولوجي 
تكنولوجيـا  اسـتيعاب  علـى  وقدرتهـا  ككّل،  للبلـدان 
المعلومـات واالتصـاالت واإلنترنـت وتوظيفها. وتمّثل 
مـع  التعليـم  أوضـاع  دمـج  حاصـل  المجموعـة  هـذه 
أوضـاع البنيـة التحتّيـة معـاً، فضالً عـن عوامل أخرى 
ال مجـال لتناولهـا، كاألوضـاع القانونيـة واالقتصاديـة 
والسياسـات العامـة واألوضـاع السياسـية. وفـي ما يلي 
أوضـاع كّل دولـة مـن دول »الربيـع العربـي« وفقـاً 

لهـذه المجموعـات مـن المقاييـس.

تونس
طبقـاً لألرقـام الـواردة في قاعدة بيانـات تقرير دافوس، 
فـإن تونـس كانـت أكثـر دول »الربيع العربـي« نضجاً 
واالتصـاالت  المعلومـات  لتكنولوجيـا  واسـتخداماً 
واإلنترنـت، وذلـك عشـّية انـدالع األحـداث فـي مطلـع 
البنيـة  مسـتوى  فعلـى  الثاني)ينايـر(2011.  كانـون 
فـي  اإلنترنـت  مسـتخدمي  بـأن  األرقـام  تفيـد  التحتّيـة 
تونـس فـي ذلـك الوقـت شـّكلوا 34 % مـن إجمالي عدد 
السـكان، وبـأن مـن بين كّل مائة مواطن تونسـي ثّمة 4 
علـى اتصـال باإلنترنـت بخـّط اتصـال عالي السـرعة، 
و95 مـن بيـن كّل 100 مواطـن تونسـي كان لديهم خّط 
هاتـف محمـول، و13 مـن بيـن كّل مائـة مواطـن كان 
لديهـم خـّط هاتـف أرضـي. أمـا االتصـال باإلنترنـت 
فـي المـدارس فحّقـق جـودة قدرهـا 4.5 درجـة مـن 7 
درجـات، ووصلـت جـودة البنيـة التحتّيـة لالتصـاالت 

والكهربـاء عمومـاً إلـى 4.5 درجـة مـن 7 درجـات.
فـي مـوازاة البنيـة التحتّيـة الجّيـدة واالنتشـار الواسـع 
لالتصـاالت واإلنترنـت داخـل المجتمع التونسـي، بدت 
األوضـاع التعليمّيـة أفضل مقارنًة ببقّيـة بلدان »الربيع 
العربـي«. فالتعليـم األساسـي مـا قبـل الجامعـي حّقـق 
مسـتوى جـودة وصـل إلـى 5 درجـات مـن 7 درجات، 
ووصلـت نسـبة االلتحـاق بالتعليـم األساسـي مّمـن هـم 
فـي سـّن االلتحـاق إلـى 98 %. كمـا وصل معـدل النمّو 
إلـى 34 %، وحّقـق  بالتعليـم الجامعـي  فـي االلتحـاق 
درجـات   5 قـدره  جـودة  مسـتوى  ككّل  التعليـم  نظـام 
مـن 7 درجـات، فيمـا وصلـت الفعاليـة فـي اسـتخدام 

المواهـب إلـى 3.7 درجـة مـن 7 درجـات.
بقـدرة  يتعلّـق  مـا  فـي  كثيـراً  الصـورة  تختلـف  لـم 
تكنولوجيـا  اسـتيعاب  علـى  التونسـي  المجتمـع 
المعلومـات وتوظيفهـا، فقـد بلـغ مسـتوى إتاحـة أحـدث 

تطورات المعلوماتية الفورية 
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 جدول رقم »2« أوضاع البنية المعلوماتية واإلنترنت في بلدان الربيع العربي »مصر ـ تونس ـ اليمن ـ ليبيا« في العام 2011 
) المصدر : قاعدة بيانات التقرير العالمي لحالة تكنولوجيا المعلومات في العالم ـ منتدى دافوس االقتصادي(

معيار القياس
ليبيااليمنتونسمصر

الترتيب 
العالمي

الترتيب الدرجة
العالمي

الترتيب الدرجة
العالمي

الترتيب الدرجة
العالمي

الدرجة

تعليم

مستوى اإلبداع »الدرجة من 1 
832.97313.851421.681292.5إلى 7«

فعالية استخدام المواهب »الدرجة من 
11322.971073.711422.221392.83 إلى 7«

جودة التعليم األساسي »الدرجة من 
11262.47225.011411.711342.23 إلى 7«

نسبة االلتحاق بالتعليم األساسي نسبة 
7393.623397.7113372.6800مئوية مّمن هم في سّن االلتحاق

معدل النمو في االلتحاق بالتعليم 
7828.456933.710710.234654.35الجامعي

جودة النظام التعليمي ككّل »الدرجة 
1312.47204.951421.721422.05من 1 إلى 7«

انترنت

نسبة السّكان المشتركين فى التليفون 
10266.697094.9612846.0910155.7المحمول لكّل 100 من السّكان

نسبة السكان المشتركين في التليفون 
8712.428612.451104.357915.57األرضي لكّل 100 من السّكان

جودة االتصال باإانترنت فب 
963.27474.551411.51342.21المدارس 1الى 7

نسبة المواطنين المستخدمين 
9020.046734.0711110.8510317لإلنترنت من إجمالي عدد السّكان

نسبة المشتركين فى اإلنترنت عالي 
911.3743.631100.331001.09السرعة بين كّل 100 شخص

جودة البنية التحتية للكهرباء 
763.97554.541341.78704.36واالتصاالت »الدرجة من 1 إلى 7«

تكنولجوجيا

إتاحة أحدث التكنولوجيات »الدرجة 
914.59425.571393.471253.91من 1 إلى 7«

مستوى استيعاب التكنولوجيا على 
المستوى المؤّسسي »الدرجة من 1 

إلى 7«
584.99335.421233.991084.3

فعالية تطبيق التكنولوجيا وتوظيفها 
684.83365.441403.381273.93»الدرجة من 1 إلى 7«

معدل استخدام تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت ككّل »الدرجة من 1 

إلى 7«
931.81772.271191.44872.28

مستوى االستعداد التكنولوجي  
873.32553.861392.411103.11»الدرجة من 1 إلى 7«

92155419129109716المتوسط العام  في هذه المعايير فقط
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التكنولوجيـات فـي تونـس 5.5 درجـة مـن 7 درجـات، 
7 درجـات،  5.5 درجـة مـن  التكنولوجيـا  واسـتيعاب 
والفعاليـة فـي تطبيـق تكنولوجيـا المعلومـات وتوظيفها 
اسـتخدام  معـدل  وبلـغ  درجـات.   7 مـن  درجـة   5.4
تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت ككّل 2.5 درجـة 
مـن 7 درجـات، واالسـتعداد التكنولوجـي 3.9 درجـة 

7 درجـات. مـن 
وقـد َضَمنـت األرقـام السـابقة لتونـس ترتيبـاً عالمياً في 
مجـال تكنولوجيـا المعلومات واالتصـاالت واإلنترنت. 
حيـث احتلّـت بفعـل هـذه المقاييـس المرتبـة 54 علـى 
مسـتوى العالـم، بمتوسـط درجـات قـدره 19 درجة، ما 
جعلهـا فـي المرتبـة األولى بيـن دول »الربيع العربي« 

األربع.

مصر
ينايـر2011  مـن  والعشـرين  الخامـس  أحـداث  عشـية 
كانـت أوضـاع البنية التحتّيـة المعلوماتية لمصر تشـير 
إلى أن 20.4 % من المواطنين المصرّيين يسـتخدمون 
اإلنترنـت، أي مـا يـوازي خمـس عـدد السـكان، فيمـا 
كان لشـخصين مـن بيـن كّل مائـة شـخص خـّط اتصال 
باإلنترنـت مـن النوعيـة عاليـة السـرعة، أّمـا خطـوط 
االتصـال بشـبكات الهاتـف المحمـول فوصلـت إلى 67 
خّطـاً لـكّل مائـة شـخص، وخطـوط الهاتـف األرضيـة 
13 خّطـاً لـكّل مائـة شـخص، ووصلت جـودة االتصال 
 7 مـن  درجـة   3.2 إلـى  المـدارس  فـي  باإلنترنـت 
درجـات، فيمـا وصلت جودة البنيـة التحتية لالتصاالت 

والكهربـاء عمومـاً إلـى 3.9 درجـة مـن 7 درجـات.
وفـي مـا يتعلّـق بأوضـاع التعليـم واإلبـداع فـي البالد - 
وخصوصـاً بالنسـبة إلـى األجيـال الشـابة األكثـر إقباالً 
علـى اإلنترنـت واسـتخداماً لـه- تقول األرقـام إن جودة 
التعليـم األساسـي قبـل الجامعـي فـي مصـر حّققت 2.5 
درجـة مـن 7 درجـات، وإن معـّدل النمـّو فـي االلتحاق 
نظـام  وإن جـودة   ،% 28.5 حّقـق  الجامعـي  بالتعليـم 
التعليـم ككّل حّققـت 2.5 درجـة مـن 7 درجـات، فيمـا 
درجـات،   7 مـن  درجـات   3 اإلبـداع  مسـتوى  حّقـق 
ووصلـت قـدرة البـالد علـى اسـتخدام المواهـب بفعالية 

إلـى 3 درجـات مـن 7 درجـات.
وعلـى مسـتوى اسـتيعاب تكنولوجيـا المعلومـات فـي 
المجتمـع المصـري وتوظيفهـا، أشـارت األرقـام إلـى 
أن مسـتوى إتاحـة أحـدث تكنولوجيـات المعلومـات في 
مصـر وصـل إلـى 4.5 درجـة مـن 7 درجـات، فيمـا 

وصـل اسـتيعاب التكنولوجيـا وأدواتهـا إلـى 5 درجات 
مـن 7؛ أمـا الفعاليـة فـي التطبيـق والتوظيـف فكانـت 
منخفضـة عـن ذلـك انخفاضـاً طفيفـاً، بحيـث وصلـت 
إلـى 4.8 درجـة مـن 7 درجـات. فقـد  بلغـت درجـة 
االسـتعداد التكنولوجـي فـي مصـر عمومـاً 3.3 درجـة 

مـن 7 درجـات.
بهـذه األرقـام حّققـت مصـر مرتبـة عالميـة فـي هـذه 
المسـتوى  92 علـى  بلغـت  المقاييـس  مـن  المجموعـة 
العالـم، وبدرجـة تقييـم بلغـت 15 درجـة في المتوّسـط، 
انتشـار  حيـث  مـن  الثانيـة  المرتبـة  فـي  جعلهـا  مـا 
تكنولوجيـا المعلومـات واإلنترنت واسـتخدامها من بين 

األربـع. العربـي«  »الربيـع  دول 

ليبيا
نسـبة  كانـت  فيمـا  القذافـي  علـى  الليبـي  الشـعب  ثـار 
الليبّييـن المشـتركين فـي اإلنترنـت تعـادل 17 % مـن 
إجمالـي عـدد السـكان، ونسـبة المشـتركين فـي الهاتف 
أي  شـخص،   100 كّل  بيـن  شـخصاً   155 المحمـول 
الليبـي  أن خطـوط الهاتـف المحمـول غّطـت الشـعب 
بكاملـه، فضـالً عـن أن نصـف الشـعب تقريبـاً يملـك 

أكثـر مـن خـّط. 
مـن ناحيـة أخـرى كان 15 مـن كّل 100 لديهـم خـّط 
هاتـف أرضـي، وواحـد مـن بيـن كّل 100 لديـه خـّط 
اتصـال باإلنترنـت عالـي السـرعة، وكان فـي ليبيا بنية 
تحتيـة للكهربـاء واالتصـاالت وتكنولوجيـا المعلومـات 
بدرجـة جـودة 4.3 درجـة مـن 7 درجـات. أمـا اتصال 
المـدارس باإلنترنـت فـكان بمسـتوى جـودة بلـغ 2.2 

درجـة مـن 7 درجـات.
فـي التوقيـت نفسـه كانـت جـودة التعليـم األساسـي فـي 
ليبيـا تحّقـق 2.2 درجـة مـن 7 درجـات، وبلـغ معـدل 
االلتحـاق بالتعليـم الجامعـي 54 %. أمـا وجـودة نظـام 
التعليـم ككّل فبلغـت درجتيـن مـن 7 درجـات، وحّقـق 
اإلبـداع لدى الشـعب الليبـي 2.5 درجة من 7 درجات، 
فيمـا وصـل مسـتوى الفعالية في اسـتخدام المواهب إلى 

2.8 درجـة مـن 7 درجـات.
االسـتعداد  مسـتوى  نفسـها  األرقـام  هـذه  عكسـت 
ليبيـا،  فـي  ككّل  التكنولوجيـا  واسـتيعاب  التكنولوجـي 
 3.9 التكنولوجيـات  أحـدث  إتاحـة  معـدل  بلـغ  حيـث 
درجـة مـن 7 درجات، ومسـتوى اسـتيعاب التكنولوجيا 
توظيـف  فـي  والفعاليـة  درجـات،   7 مـن  درجـة   4.3
درجـات،   7 مـن  درجـة   3.9 وتطبيقهـا  التكنلوجيـا 
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ومعـدل اسـتخدام تكنولوجيا المعلومـات 2.2 درجة من 
7 درجات، ومسـتوى االسـتعداد التكنولوجي ككّل 3.1  

درجـة مـن 7 درجـات.
مـن  97 عالميـاً  المرتبـة  ليبيـا  وبهـذه األرقـام حّققـت 
خـالل تلـك المقاييـس، كمـا حّققـت درجـة قدرهـا 16 
كمتوّسـط عـام، واحتلـت بذلـك المرتبة الثالثـة بين دول 

العربـي«. »الربيـع 

اليمن
المتعلّقـة  التحتّيـة  البنيـة  تواضـع  إلـى  األرقـام  تشـير 
باالتصـاالت وتكنولوجيـا المعلومـات واإلنترنـت فـي 
اليمـن. إذ إن نسـبة المواطنيـن المسـتخدمين لإلنترنـت 
بلغت 10.8 % فقط من السـكان، وبلغ عدد المشـتركين 
كّل  بيـن  مـن  مشـتركاً   46 المحمولـة  الهواتـف  فـي 
100 مواطـن يمنـي، وعـدد المشـتركين فـي الهواتـف 
وكانـت  مواطـن.   100 كّل  بيـن  مـن   4.3 األرضيـة 
بصـورة  منخفضـة  المـدارس  فـي  اإلنترنـت  جـودة 
الفتـة، ولـم تحّقـق سـوى 1.5 درجـة مـن 7 درجـات. 
هـذا فـي الوقـت الـذي انخفضت فيـه أيضاً جـودة البنية 
التحتيـة لالتصـاالت وتكنولوجيـا المعلومات والكهرباء 

كّكل إلـى 1.7 درجـة مـن 7 درجـات.
فـي مـوازاة ذلـك، بـدت أحـوال التعليم علـى درجة من 
التواضـع. فالتعليـم األساسـي قبـل الجامعـي حّقق جودة 
مقدارهـا 1.7 درجـة مـن 7 درجـات، وبلغـت نسـب 
االلتحـاق بالتعليـم األساسـي 72 % مـن إجمالـي َمـن 
هـم فـي سـّن االلتحـاق، وبلغ معـّدل النمّو فـي االلتحاق 
بالتعليـم الجامعـي 10.2 %، فيمـا انخفضت جودة نظام 

التعليـم ككّل إلـى 1.7 درجـة مـن 7 درجـات.
البنيـة  انتشـار  معـدالت  فـي  التواضـع  حالـة  انتقلـت 
التحتّيـة المعلوماتيـة ومسـتوى التعليـم إلـى المجموعـة 
الثالثـة مـن المقاييـس، حيـث انخفضـت درجـة إتاحـة 
التكنولوجيـات الحديثـة إلى 3.4 درجـة من 7 درجات، 
ووصـل مسـتوى اسـتيعاب التكنولوجيا إلـى 3.9 درجة 
التكنولوجيـا  تطبيـق  فعاليـة  وبلغـت  درجـات،   7 مـن 
7 درجـات، وبلـغ معـّدل  3.3 درجـة مـن  وتوظيفهـا 
اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات واالتصاالت ككّل 1.4 
درجة من 7 درجات، ومسـتوى االسـتعداد التكنولوجي 

ككّل 2.4 درجـة مـن 7.
إن هـذه األرقـام جعلـت اليمن فـي المرتبـة 129 عالمياً 
بذلـك  ُمحّقَقـًة  المقاييـس،  مـن  المجموعـات  هـذه  فـي 
بحيـث  عـام،  كمتوّسـط  درجـات   10 قدرهـا  درجـة 

بلـدان  بيـن  واألخيـرة  الرابعـة  المرتبـة  فـي  جـاءت 
العربـي«. »الربيـع 

سمات مجتمع الشباب العربي على شبكات 
التواصل االجتماعي وخصائصه

إذا كان لـكّل مجتمـع خصوصّيتـه وتفـّرده فـي حراكـه 
السياسـي واالجتماعي الناجـم عن التفاعل مع منجزات 
ثـورة االتصـاالت وتكنولوجيـا المعلومـات، فـإن أبـرز 
مـا يمّيـز حالـة المجتمعـات العربيـة فـي هـذا الصـدد 
هـو الصـراع المسـتمّر بيـن آلـة التكنولوجيـا الغازيـة 
التـي تعصـف بهـذه المجتمعـات، وآلـة القمـع المتجّذرة 
المعلومـات  ثـورة  تحملـه  مـا  والتـي ال تهضـم  فيهـا، 
وممارسـة  التعبيـر  حريـة  فـي  جديـدة  إمكانـات  مـن 

الديمقراطيـة.
وحينمـا نقتـرب مـن المشـهد القائـم فـي السـاحة، نجـد 
شـرائح  ثـالث  إلـى  منقسـمة  العربيـة  المجتمعـات  أن 
اجتماعيـة: األولـى تضـّم عشـرات وربمـا مالييـن مـن 
البشـر الذيـن يئّنـون تحت وطـأة الفجـوة الرقمية. حيث 
ثّمة تضاؤل في معدالت انتشـار الحاسـبات واإلنترنت 
اإلنترنـت  علـى  المحلّـي  والمحتـوى  والهواتـف 
ل تدهوٌر تعليمـي وافتقاٌر إلى  وقصورهـا، وحيـث ُيسـجَّ
مهـارات التعامـل مـع التكنولوجيا. أّما الشـريحة الثانية 
فهـي ضّيقـة وقويـة ونافـذة، لكّنهـا الهيـة وال يعنيهـا 
مـن ثـورة المعلومات سـوى اسـتهالك منجزاتهـا بَنَهٍم، 
ومـن ثـّم فهي تعـبُّ من منتجـات هذه الثـورة وخدماتها 
بـأّي  تأبـه  تسـتطيع، إلشـباع رغبـات ال  مـا  بأقصـى 
حـراك اجتماعـي سياسـي رشـيد يقـود إلـى مزيـد مـن 
التنميـة والنضج المجتمعي. فيما تّتسـم الشـريحة الثالثة 
بـروح المبـادرة، والوعـي بطبيعـة هـذه الثـورة وحدود 
تتغلغـل  تغييـرات عميقـة  مـن  تنجـزه  وبمـا  تأثيرهـا، 
فـي جسـد المجتمعـات الحديثـة. وتّتسـم هـذه الشـريحة 
أيضـاً بالجـرأة في ممارسـة حّقها الطبيعـي في توظيف 
هـذه الثـورة ومنجزاتهـا توظيفـاً سياسـياً وديمقراطيـاً، 
حتـى وإن أّدى األمـر إلـى تضحيـات مريـرة فـي كثيـر 
مـن األحيـان، تبـدأ بالحرمـان مـن التعبيـر عـن الـرأي 
وتصـل رّبمـا إلـى السـجن والتعذيب. ويمكـن القول إن 
هـذه الشـريحة هـي )بيـت القصيـد(، لكونهـا الطـرف 
الـذي يحـاول اإلمسـاك بآلـة التكنولوجيـا ليصـارع بهـا 

القمع. آلـة 
 يشـّكل الشـباب الغالبية السـاحقة من هذه الشـريحة في 
العالـم العربـي، وذلـك بعدمـا انخـرط عشـرات ومئـات 
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اآلالف من الشـباب العربي المسـتخدم لإلنترنت في ما 
يسـّمى ببيئـة »الويكـي« العالميـة، أو األنشـطة القائمـة 
علـى التعـاون والعمـل المشـترك والبنـاء من أسـفل. إذ 
تمّكـن هـذه البيئُة اإلنسـاَن الفرد من أن ينخرط بسـهولة 
فـي سلسـلة أفقيـة مـن أقرانـه تمتـّد كالخـّط المسـتقيم، 
مدّببـة  وقّمـة  قاعـدة عريضـة  ذي  هـرم  ِوْفـق  وليـس 
تّتسـع لفـرٍد واحـٍد. ففـي هـذه السلسـلة األفقيـة يتسـاوى 
الجميـع ويتشـابكون،  ال بـل ينتظمـون جنبـاً إلى جنب- 
ومـن دون أّي تراتبّيـة طبقّيـة - فـي امتـداد النهائي من 
األفـراد. فيتناغمـون ويقـوم تعـاوٌن بينهـم للوصول إلى 
فعـٍل مشـترك، وذلـك عبر أداء سـريع يعمـل من خالله 

الجميع. 
ولقـد تشـّرب الشـباب العربـي علـى اإلنترنـت - كغيره 
مـن الشـباب حـول العالـم -  قيـم هـذه الثقافة، واكتسـب 
عصريـة  مختلفـة،  بدولـة  يحلـم  وبـات  سـلوكّياتها، 
والعدالـة  والحريـة  العـدل  قوامهـا  وديمقراطيـة، 
االجتماعيـة والكرامـة اإلنسـانية. هذا واسـتقطبت ثقافة 
»الويكي«علـى الشـبكة الشـباَب مـن الشـرائح العمرية 
األصغـر، بخاصـة أولئـك الذيـن تتـراوح أعمارهـم مـا 
بيـن 15 و30 عامـاً، وأكسـبتهم سـمات ذهنيـة فكريـة 
ونفسـية وسـلوكية جديـدة، لهـا تأثيراتهـا القوّيـة علـى 
عالقتهـم بالمجتمـع والدولـة، بخاصة فـي ما يصدر من 
قـرارات وتشـريعات. فظهـرت اإلرهاصـات األولـى 
العربـي مـع  الشـباب  الشـريحة مـن  لممارسـات هـذه 
بدايـات العـام 2008، وذلـك في أحـداث بيروت ومدينة 
البحرينّيـة،  االنتخابـات  وفعالّيـات  المصريـة،  المحلّـة 
فضـالً عـن أنشـطة فرديـة ظهـرت لـدى مدّونيـن فـي 
العـام  وبحلـول  وغيرهـا.  والمغـرب  وتونـس  األردن 
2010 كانـت هـذه الفئة من الشـباب قـد طّورت الحراك 
السياسـي االجتماعـي المسـتند إلـى آلـة التكنولوجيا في 
العالـم العربـي، وذلـك إلـى حـدٍّ بـات فـي اإلمـكان معه 
علـى  واالتصـاالت  المعلومـات  تكنولوجيـا  اسـتخدام 
نطـاق واسـع، واتخاذهـا واحـدة مـن األدوات المهّمـة 
حاشـدة  ومظاهـرات  جماهيريـاَ  تحـّركاَ  تصنـع  التـى 
متصلـة وعامـة تنتهـي بإقالة حاكم أو التأثير في مسـار 

ثورة.
اإلنترنـت  اسـتخدم  الـذي  الشـباب  إن  القـول  يمكـن 
بكثافـة فـي أحـداث »الربيـع العربـي« تأّثـر إلـى حـّد 
أو  ثقافـة  فـي  بـرزت  التـي  القيـم  بمجموعـة  كبيـر  
»بيئـة الويكـي« السـائدة علـى الشـبكة، والتـي كان 

أبرزهـا:  مـن 

إيمـان شـبه مطلـق بأهّميـة التحـّرر مـن أّي قيود  •
علـى حريـة التعبير.

انعـدام أّي شـروط لالنضمـام فـي أّي نشـاط أو  •
مغادرتهـا  أو  صفحـة  أو  تنظيـم  أو  مجموعـة 

عنهـا. واالنفصـال 
انعـدام أّي قيـود وأّي شـروط على مسـتوى حجم  •

المشـاركة ونوعّيته.
اللحظـي  • التواصـل  آليـات  علـى  تـام  اعتمـاد   

اإللكترونيـة  الـرأي  كاسـتطالعات   - الجماعـي 
أّي  اعتمـاد  بغيـة  وذلـك  الفـوري-  والتصويـت 
قـرارات أو خطـوات فـي أّي قضيـة في أّي وقت 

الجميـع.  وبمشـاركة  السـرعة  وبمنتهـى 
فـي  • مسـاواة  وجـود  بحتميـة  راسـخة  قناعـة 

بالنسـبة  األدوار  وتوزيـع  والواجبـات  الحقـوق 
إلـى الجميـع، بـدءاً مـن مجّرد التعبيـر عن الرأي 

والقـرارات. المواقـف  باتخـاذ  وانتهـاًء 
 اعتماد مطلق على التنظيم الشـبكي األفقي الذي  •

يوّفـر شـعوراً بالنّديـة والمسـاواة واالحتـرام بين 
كّل األعضـاء المشـاركين، سـواء أمـام الدولـة أم 

أّي تنظيـم أو مؤّسسـة فـي المجتمع.
 الحريـة الكاملـة فـي كشـف أو إخفـاء شـخصية  •

العضـو أو المشـارك فـي بيئة التواصـل اللحظي 
أم  كلّيـة  بصـورة  سـواء  الويكـي،  علـى  القائـم 
جزئيـة، ومـن دون أن يترّتـب عـن ذلـك أّي نوع 
مـن التأثيـر علـى فعالّيـة العضـو أو علـى مكانتـه.

 تقديـر واحتـرام كامـالن ألّي إسـهام أو جهـد،  •
أم متقّطعـاً. أم كبيـراً، متتاليـاً  سـواء أكان صغيـراً 

وروح  • واإلبـداع  والقيمـة  الفكـرة  شـأن  إعـالء 
الجماعـة علـى األشـخاص، حتـى لـو كانـوا هـم 
ُمنشـئي المجموعـة أو النشـاط أو مـن منظميـه. 
فاألفـراد هـم في النهاية متسـاوون مـع اآلخرين، 
وبالتالـي، فإنهـم فـي غالبيتهم السـاحقة يتحّركون 
فـي التنظيمـات بشـكل أفقـي يغيـب معـه القائد أو 

الزعيم.
وقـد زرعـت قيـم ثقافة الويكـي مجموعة من السـمات 
الذهنيـة والقناعـات الفكريـة لدى جيل شـباب الويكي، 

وجعلت منه شـباباً:
مؤمنـاً بالحريـة ويمـارس االنفتـاح والعطـاء مـع  •

اآلخرين. 
يمتلك ذهناً مبدعاً ال تابعاً. •

تطورات المعلوماتية الفورية 
ودورها في »الربيع العربي«
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يقبل بالمخاطرة ويستطيع المثابرة.  •
يسعى لتحقيق قيمة مضافة حقيقّية. •
 يفضل التعامل بنّدية واستقالل مع اآلخرين.  •
ويرفـض  • واإلضافـة  الفعـل  علـى  يحـرص   

والمالحقـة  االنصيـاع 
ينطلق من االنتصار للذات والثقة بالنفس.  •
االستسـالم  • اإليجابيـة ال  المقاومـة  ثقافـة  يمتلـك 

أمـام عقـل اآلخريـن. 
وحينمـا نضـع قيم بيئـة التواصل اللحظي، مع السـمات 
التـي أَْضَفْتهـا علـى جيـل الشـباب المنخـرط فيهـا جنبـاً 
تتيحهـا  التـي  واإلمكانـات  القـدرات  مـع  جنـب  إلـى 
شـبكات التواصـل االجتماعـي، نجـد أنفسـنا أمـام جيـل 
تولّـد لديه شـكٌل من أشـكال أو مالمـح الدولة والمجتمع 
الـذي يحلـم بـه ويقتنـع بأنـه األصلـح. وفي هذا السـياق 
يمكـن تلخيـص سـمات الدولة التي يسـعى إليها الشـباب 

فـي أنهـا دولة:
 تعاونية شـبكّية البناء، وتعتبر أن مهّمتها األولى  •

تقديـم الخدمـات ويقـوم عملهـا علـى التعـاون في 
العمـل بيـن كّل النظـم القائمـة ومشـاركة الخبراء 

مـن الخارج.
ترّكـز علـى تحقيـق األهـداف المتعلّقـة بأصحاب  •

تحسـين  عـن  الجمهـور، فضـالً  مـن  المصلحـة 
عمليـة تقديـم الخدمـات.

ذات تفاعـل عـاٍل مـع مواطنيهـا، وتهتـّم برصـد  •
ردود أفعالهـم، وترّكز على أهدافهم ومتطلّباتهم، 
وتتعامـل مع األحداث قبل وقوعها بشـكل يشـّجع 

على المشـاركة النشـطة والتواصـل الفّعال.
لمواطنيهـا،  • االسـتماع  تجيـد  »ُمنِصتـة«، 

إرضائهـم،  علـى  وتركـّز  األسـاس  وتعتبرهـم 
وتسـمح لهـم بـإدارة عالقتهـم مـع الحكومـة بنّدية 

وعـدل.
المعلومـات  • حريـة  فـي  الحـّق  بيـن  ُتـواِزن 

وتداولهـا، ومقتضيات أمـن البيانات والمعلومات 
وصيانتهـا.

نمـوذج  • علـى  وحداتهـا  بيـن  التواصـل  يقـوم 
المشـاركة  قيـم  إلـى  يسـتند  متكامـٍل  اتصـاالت 
وأخالقياتهـا. والمبـادرة  العمـل  فـي  والتعـاون 

تتعامـل مـع الحـدث قبـل وقوعـه، وتبحـث عـن  •
وتقديـم  األعمـال  ألداء  جديـدة  طـرق  ابتـكار 
إحـداث  فـي  وتبـادر  أفضـل،  بشـكل  الخدمـات 
التغييـر واسـتيعابه بـدالً مـن انتظـار حدوثـه ثـم 

لـه. االسـتجابة 
طـرق  • امتـالك  هـو  القـّوة  مصـدر  أن  تـرى 

بالمرونـة وسـرعة  تّتسـم  عمـل وبنيـة تنظيمّيـة 
االسـتجابة، فضـالً عـن امتـالك شـكل مؤّسسـي 
يسـمح بالتكّيف مع التغييرات الشـاملة والرئيسـة 
واسـتيعابها بسـهولة، وبأقّل قدر من تعطيل سـير 

العمـل.
مفتوحـة وقائمـة علـى التعّددية والتنـّوع، وتعتمد  •

علـى اآلخريـن كـي يقّدمـوا العـون فـي عمليـة 
تقديـم الخدمـات.

تعتمـد علـى رأس المـال الفكـري وعلـى خبـرة  •
الموظفيـن، كمـا تعتمـد على أسـاليب عمـل مرنة 

كنظـام العمـل عـن بعد.
تقبـل بفكـرة المخاطرة، وتدعم تحّمل المسـؤولية  •

والعمـل وفقـاً ألسـاليب تقديم المكافـآت والحوافز 
للموظفيـن، وتطبيـق طرق عمل جديـدة ومبتكرة 

تتيـح التعامل مـع المخاطر بشـكل فّعال.
ل مزيٌج ثالثّي مـن القيم في »بيئة الويكي«،  هكـذا تشـكَّ
مـن حيـث السـلوكيات والقناعـات الفكريـة، ومن حيث 
العادلـة  بالدولـة  والحلـم  وأذهانهـم،  الشـباب  عقـول 
المسـتقبل،  إلـى  النظـرة  فـي  الديمقراطيـة  العصريـة 
ليصبـح هـذا المزيـج هو األرضيـة التي نبـت فيها دور 
الشـباب ونمـا فـي أحـداث »الربيـع العربـي«، وذلـك 
باسـتخدام اإلنترنت كوسـيلة للتفكير والمعرفة والحشـد 

والحركـة والحلـم.

الشباب المصري واستخدام اإلنترنت  في 
الثورة

ثّمة مرحلتان تمّيزان الطريقة التي اسـتخدم بها الشـباب 
المصـري اإلنترنت وشـبكات التواصـل االجتماعي في 
الثـورة المصريـة: المرحلـة األولـى حدثت عنـد اندالع 
الثـورة فـي 25 ينايـر، وفي هذه الفتـرة كانت اإلنترنت 
وشـبكات التواصـل أقـرب إلى رأس الحربـة في العمل 
الجماهيـري والفعالّيـات التـي جرت هنـا وهناك، والتي 
الحشـد والتنظيـم  علـى مسـتوى  شـّكلت مجـاالً رحبـاً 
فبـدأت  الثانيـة  أمـا  وإدارتهـا.  للمظاهـرات  والدعـوة 
فـي النصـف الثانـي مـن حكـم اإلخـوان المسـلمين، أي 
مـع بدايـة العـام 2013، وبلغـت ذروتهـا فـي أحـداث 
30 يونيـو )حزيـران( 2013، و3 يوليـو )تمـوز( مـع 
عـزل مرسـي وخـروج اإلخـوان مـن الحكـم، ثـم بدأت 
تخفـت بعـد ذلـك تدريجيـاً. وفـي هـذه الفتـرة تغّيـرت 
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ممارسـات الشـباب وأدوارهـم، ولم يعد الحشـد والعمل 
أصبحـت  بـل  األول،  هدفهـا  الميدانـي  الجماهيـري 
والالذعـة  الحـاّدة  السياسـية  والتجاذبـات  المعارضـة 

علـى السـاحة هـي األكثـر بـروزاً.

استخدام الشباب المصري لإلنترنت في بداية 
الثورة 

وصـف الكثيـرون ثـورة 25 ينايـر فـي مصـر ـــ حـال 
ــ بأنهـا ثـورة اإلنترنـت وثـورة الفيـس بـوك  اندالعهـاـ 
وثـورة الشـباب الـذي خـرج بهـا مـن اإلنترنـت إلـى 
المياديـن. فهـل كانـت هـذه المقـوالت صحيحـة؟ وإلـى 
فـي  اإلنترنـت  المصـري  الشـباب  اسـتخدم  مـدى  أّي 

ثـورة 25 ينايـر؟
لإلجابـة عـن هـذا التسـاؤل أجـرى كاتب هذه السـطور 
والدكتـور خالـد الغمـري، أسـتاذ لغويـات الحاسـب فـي 
مشـهد  علـى  مسـحّية3  دراسـة  شـمس،  عيـن  جامعـة 
اإلنترنـت المصـري خـالل الفتـرة من 9 ينايـر )كانون 
الثانـي( إلـى 11 فبرايـر )شـباط(2011، وغّطـت هـذه 
فـي  نشـرت  مشـاركة   9815 قوامهـا  عّينـة  الدراسـة 
2313 صفحـة ومجموعـة علـى الفيس بـوك، و12039 
تغريـدة علـى تويتـر أرسـلها 2789 شـخصاً، و1064 
تدوينـة  و1129  يوتيـوب،  علـى  نشـر  فيديـو  مقطـع 
نشـرت فـي 98 مدّونـة. وفـي مـا يلـي بعـض التفاصيل 

التـي كشـفت عنهـا الدراسـة:
الفيـس بـوك: أوضحـت الدراسـة أن عـدد األعضـاء 
المشـتركين فـي الصفحـات والمجموعـات ذات العالقة 
عـدد  وبلـغ  مليـون شـخٍص،   34 الــ  تجـاوز  بالثـورة 
الصفحـات 2313 صفحـة، وعـدد المشـاركات 9815 
مشـاركة، وعـدد التعليقـات461 ألفـاً. ويعـرض الشـكل 
رقـم »1« التطـّور فـي أعـداد صفحـات الفيـس بـوك 
أعمـال  فـي  انخرطـت  التـي  ومجموعاتـه  المصريـة 

3  مرجــع  ســابق،  دراســة للمؤلــف مــع د. خالــد الغمــري نشــرت فــي مجلــة لغــة 
العصــر الصــادرة عــن مؤّسســة األهرام.

الثـورة خـالل فتـرة الدراسـة.
علـى صعيـد األحـداث وتتابعهـا، مـّرت الطريقـة التـي 
أنشـطة  إدارة  فـي  بـوك  الفيـس  الشـباب  بهـا  اسـتخدم 

الثـورة عبـر سـتة مسـارات.
االسـتهزاء«،  مقابـل  »التخطيـط  هـو  األول  المسـار 
اسـتمّر مـن 10 إلـى 25 ينايـر )كانـون الثانـي(. وفـي 
هـذا المسـار لعـب الفيس بـوك دور الحاضنة الرئيسـية 
شـعاراتها  ووضـع  لهـا،  والتخطيـط  الثـورة  لفكـرة 
وأسـلوب تنفيذهـا، واالسـتعداد إلطـالق شـرارتها، وقد 
تبلـور هـذا األمـر فـي مجموعة مـن التعليقات الشـهيرة 
التـي تـرّددت بكثـرة خـالل هـذه الفتـرة. وفـي المقابـل 
كان نظـام مبـارك يتعامـل مـع األمـور فـي هـذه الفتـرة 

باسـتهزاء وال مبـاالة.
فـي المسـار الثانـي رفـع مسـتخدمو الفيـس بوك شـعار 
»الغضـب المسـالم« كوسـيلة لمواجهـة العنـف من قبل 
األمـن، وسـادت هـذه الشـعارات صفحـات الفيـس بوك 
ومجموعاتـه خـالل  الفتـرة مـن 25 إلـى 28 كانـون 
الثاني ) يناير(، واتسـع مضمون الرسائل والمشاركات 
والشـجاعة  التضحيـة  روح  بـّث  ليشـمل  والتعليقـات 
والثبـات علـى الموقـف، كمـا تكّثفـت المعلومـات ونقـل 
الخبـرات والتعليمات التي تشـرح تكتيـكات التعامل مع 

األمـن إذا مـا حدثـت االشـتباكات.
علـى  بـوك  الفيـس  شـباب  رّكـز  الثالـث  المسـار  فـي 
»عدالـة القضيـة فـي مواجهـة الهجوم العنيـف لإلعالم 
الرسـمي«، وبـرز هـذا المسـار خـالل الفتـرة مـن 21 
ينايـر )كانـون الثانـي( إلـى 3 فبرايـر )شـباط(، حيـث 
والتعليقـات  الرسـائل والمشـاركات  ظهـرت عشـرات 
التـي تؤّكـد علـى »عدالـة القضيـة وسـالمة القصـد«، 
وذلـك كنـوٍع مـن الـرّد علـى اإلعـالم الرسـمي، ومـا 
سـاقه مـن اتهامـات وأكاذيـب وتشـويه متعّمـد لـكّل من 
لـه عالقـة بالثـورة، بـدءاً مـن »وجبـات الكنتاكـي«، 
وانتهـاًء بإيـواء إيرانّييـن وأعضـاء فـي 
حـزب هللا اللبنانـي ومشـاركتهم وغيـر 

ذلك. 
فـي المسـار الرابـع اهتـّم شـباب الفيـس 
والتذكيـر«  »التوثيـق  بفكـرة  بـوك 
بمـا يجـري. وقـد انتشـر هـذا المسـار 
بوضـوح خـالل الفتـرة مـن 28 ينايـر 
)كانـون الثاني( إلى 3 فبراير )شـباط(. 
اإلنترنـت  انقطـاع  ظـروف  وبسـبب 
خـالل هـذه األيـام الداميـة، فـإن ناشـطي الفيـس بـوك 

تطورات المعلوماتية الفورية 
ودورها في »الربيع العربي«
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سـرعان مـا عمـدوا إلـى فكـرة توثيـق هـذه األحـداث 
هـذه  واسـتخدام  الخدمـة،  عـودة  فـور  بهـا  والتذكيـر 
اإلعـالم  تشـويه  مقاومـة  جهـود  تدعيـم  فـي  الذاكـرة 

الرسـمي.
المسـار الخامـس بـدأ علـى الفيـس بـوك مسـاء الجمعـة 
حـول  خطـاب  أّول  مـع  الثانـي(  )كانـون  ينايـر   28
األزمـة ألقـاه الرئيـس المخلـوع. وتمّثـل هـذا المسـار 
فـي لجـوء شـباب الفيـس بـوك إلـى تكتيـك »التركيـز 
علـى الهـدف«، وهـو إٍسـقاط النظـام، في مقابـل عملية 
التفـاوض التـي أطلقهـا نظـام مبـارك وأدارهـا رئيـس 

المخابـرات الراحـل عمـر سـليمان.
مـع وصـول المفاوضـات إلـى 
علـى  ظهـر  مسـدود،  طريـق 
أداء شـباب الفيس بوك المسار 
اإلصـرار   « وهـو  السـادس 
ظهـر  وقـد  التحـّدي«،  علـى 
هذا المسـار بوضـوح عقب ما 
عـرف بجمعـة الرحيـل، يـوم 
واسـتمر  )شـباط(  فبرايـر   4
نفسـه،  الشـهر  مـن   11 حتـى 
المشـاركات  تمحـورت  وقـد 
تحـت  المسـار  بهـذا  الخاصـة 

فكـرة »جمعـة التحـّدي والزحـف علـى القصـر«، يـوم 
11 فبرايـر )شـباط(الذي انتهـت عنـده فتـرة الرصـد.

المدّونـات: لـم تكـن المدّونـات »أداة السـاعة« خـالل 
ثـورة 25 ينايـر حسـبما كشـفت الدراسـة، بـل تراجعت 
علـى  يجـري  مـا  هامـش  علـى  تعمـل  وأصبحـت 
الفيـس بـوك وتويتـر ويوتيـوب. لكـن تحليـل مضمـون 
فـي  توجـد  ال  للتدويـن  ميـزة  عـن  كشـف  المدّونـات 
الشـبكات االجتماعيـة، وهـي أن المدّونـات وإن كانـت 
لـم تتفـّوق فـي تلبيـة احتياجـات الفعـل الثـوري وقـت 
حدوثـه، فإنهـا تفّوقـت فـي التفكيـر فيـه، وفـي مناقشـته 
قبـل أو بعـد حدوثـه، علـى اعتبـار أنهـا تتيـح مجـاالً 
أعمـق للمناقشـة والحـوار والفهـم القائـم علـى اإليقـاع 
أدوات  فيـه  تتفـّوق  مـا؛  وهـو مـا ال  الهـادىء نوعـاً 
التواصـل الجماعـي التعاونـي اللحظـي التـي تسـتطيع 
التوّجـه نحـو  الهـادر وقـت  العقـل الجمعـي  اسـتيعاب 
الثـورة. وهـذه السـمة فـي المدّونـات هي مـا تدفعنا إلى 
القـول إنهـا عملـت » كمركز تفكير« فرعـي أو ثانوي 
صغيـر لحركـة الشـباب المشـارك فـي الثـورة للثـورة.
والـذي مّيـز المدّونيـن عـن غيرهـم هـو أن اسـتخدام 

والوصفـي  السـردي  والقالـب  الطويلـة،  النصـوص 
أن  للمـدّون  أتـاح  التدويـن،  فـي  والمقـاالت  للتقاريـر 
يسـتخدم العديـد مـن المضاميـن واألهداف فـي التدوينة 
الواحـدة، فنـراه وهـو يـدّون تدوينة واحدة يشـرح أفكار 
الثـورة ويحـّض علـى االنضمـام إليهـا، وفـي الوقـت 
نفسـه ينقـل جانبـاً مـن أحداثهـا، ويكشـف صـورة مـن 
صـور تجـاوز األمـن لحـّق الثـّوار. وهـذا ما لـم يحدث 
األخـرى.  التواصـل  قنـوات  فـي  نفسـها  بالصـورة 
ويعـرض »شـكل رقـم 2« توزيـع انتشـار المضاميـن 
التـي  المصريـة  المدّونـات  فـي  المختلفـة  واألفـكار 

انخرطـت فـي أعمـال ثـورة ينايـر ومعدالتـه.

تويتر: لعب موقع تويتر - كما سـبقت اإلشـارة - دوراً 
أقـرب إلـى جهـاز االتصـاالت الرقمـي لشـباب الثورة. 
فقـد كشـفت الدراسـة أن الموقـع سـّهل إنتـاج وإرسـال 
واسـتقبال وتـداول 12 ألفـاً و39 رسـالة، بمعـدل يومـي 
وصـل فـي المتوسـط العـام إلـى 364.82 رسـالة فـي 
اليـوم، و15.2 رسـالة فـي السـاعة، ورسـالة كّل ثـالث 
دقائـق وتسـع ثـواٍن، وذلـك خـالل فتـرة الرصـد مـن 9 
كانـون الثانـي ) ينايـر( إلى 11 فبراير )شـباط( 2011. 
وطبقـاً للتحليـالت، فقد اشـترك فـي إنتاج هذه الرسـائل 
إلـى  بهـا  بالدفـع  قامـوا  ثـم  جهـة،  أو  شـخصاً   2789
األعضـاء المسـّجلين فـي قائمـة متابعيهـم أو المهتميـن 
بمتابعـة رسـائلهم عبر تويتر. وتقـول إحصاءات تويتر 
إن عـدد النسـخ التـي أُنتجـت مـن هـذه الرسـائل والتـي 
فـي  مشـتركين  آخريـن  أشـخاص  إلـى  بهـا  الدفـع  تـّم 
الموقـع وصـل إلى 93 مليوناً و963 ألفاً و229 نسـخة، 
بمتوسـط عـام بلـغ 28 مليونـاً و473 ألفـاً و370 نسـخة 
مـن الرسـائل فـي اليـوم، و118 ألفـاً و460 نسـخة مـن 
الرسـائل في السـاعة، و1977 نسـخة من الرسـائل كّل 
دقيقـة. وقـد عملـت هـذه الرسـائل - سـواء األصليـة أو 
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شكل رقم «2» توزیع ومعدل انتشار المضامین واألفكار التي انتشرت بالمدونات المصریة
المنخرطة في الثورة خالل الفترة من 9 ینایر إلى 11 فبرایر 2011
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المعـاد إرسـالها-  كقنـاة لنقل األفـكار وتوفير معلومات 
وتسـيير  أمورهـا  لتدبيـر  فيهـا  للمشـاركين  وبيانـات 
 »3« رقـم  الشـكل  ويعـرض  الميـدان.  فـي  فعالّياتهـا 
تغريـدات  فـي  المختلفـة  واألفـكار  المضاميـن  توزيـع 

شـباب تويتـر المصرّييـن ومعـدل انتشـارها. 

يوتيـوب: تـّم فـي الدراسـة تحليـل 1064 مقطـع فيديـو 
قـام  فيديـو،  سـاعة   95 تعـادل  دقيقـة   5700 مدتهـا 
ألفـاً  والتعليـق عليهـا سـّتة مالييـن و257  بمشـاهدتها 
تعليقـاً، خـالل   7627 عليهـا  وكتبـوا  و391 شـخصاً، 
فتـرة الرصـد. وقد ظهـر أّول فيديو يوم الخامس عشـر 
مـن كانـون الثانـي ) ينايـر( وهـو اليـوم التالـي لهروب 
الرئيـس التونسـي بـن علـي مـن تونـس، وكان الفيديـو 
بعنـوان »25 ينايـر يـوم الثـورة علـى التعذيـب والفقـر 
والفسـاد«، ومّدتـه 2.3 دقيقـة، وشـوهد 52 ألفـاً و938 

مـّرة )مشـاهدة(.
وِبـْدءاً مـن يـوم 21 ينايـر )كانون الثانـي( مال حضور 
الثـورة علـى يوتيـوب إلى االتسـاع، حيـث ارتفع معدل 
تحميـل مقاطـع الفيديـو مـن مقطعيـن في يـوم 20 يناير 
إلـى 10 مقاطـع يـوم21، وكانـت مّدتهـا 46.6 دقيقـة، 
و174  آالف   208 بلغـت  مشـاهدة  بمـّرات  وحظيـت 
مـّرة، وتالحقـت األمـور بعد ذلك. ويوضح الشـكل رقم 
»4« المعـدل اليومـي لنشـر مقاطـع الفيديـو الخاصـة 

بالثـورة علـى يوتيـوب خـالل فترة الدراسـة.

لهـذا  مـا  نوعـاً  المرتفـع  المشـاهدة  مسـتوى  أن  يبـدو 
أكثـر  لالنتبـاه  الثـّوار  بعـض  أغـرى  قـد  المقطـع 
ينايـر   16 التالـي أي  اليـوم  إذ توالـى، منـذ  ليوتـوب. 
تسـتهدف  التـي  األفـالم  ظهـور  الثانـي(،   )كانـون 
الدعـوة والتخطيط والحشـد، واسـتمّر ذلـك حتى ما بعد 
الثانـي( )كانـون  ينايـر   25 يـوم 
فيلمـاً،   24 عددهـا  بلـغ  أن  إلـى 
مدّتهـا اإلجماليـة 115.26 دقيقـة، 
وشـوهدت 172 ألفـاً و715 مـّرة.
 25 يـوم  األحـداث  انـدالع  ومـع 
ينايـر )كانـون الثانـي(، اسـتخدم 
كتلفزيـون  يوتيـوب  الشـباب 
علـى  ورّكـزوا  للثـورة،  مسـتقّل 
األّول  الفيديوهـات،  مـن  نوعيـن 
اهتـّم بنقـل وقائع الثـورة وتقديمها 
األحـداث، وبصـورة  قلـب  مـن  بـأّول  أّوالً  للجماهيـر 
الـروح  حفـظ  علـى  رّكـز  والثانـي  للغايـة،  مؤّثـرة 
المعنوّيـة للثـوار والجماهيـر عبـر أحاديـث الدعاة وبّث 
األغانـي والقصائد والشـعر، بخاصة فـي األوقات التي 
اشـتّد فيهـا كلٌّ  مـن عنـاد النظـام ومراوغتـه وهجمـة 
اإلعـالم الرسـمي. وتقـول األرقـام فـي هـذا الصـدد إن 
األفـالم التـي حاولـت حفظ الروح المعنوية وشـحذ ِهَمم 
الثـّوار بلغـت إجمـاالً 75 فيلمـاً، مّدتهـا 387.6 دقيقـة،  
كان نصيـب األغانـي منهـا 34 فيلماً مّدتهـا 214 دقيقة، 
وأحاديـث الدعـاة 26 فيلمـاً مّدتها 81.4 دقيقة، والشـعر 
والقصائـد 15 فيلمـاً مّدتهـا 91.65 دقيقـة، تضـّم كلّهـا 
لقطـات لقصائـد ُتلقـى مصحوبـة بصـَور متحّركـة إمـا 
مـن المياديـن أثنـاء المظاهـرات، وإمـا مـن أصحابهـا 

وهـم يلقونهـا عبـر الفضائيـات.

مشهد الفيس بوك المصري العام 2013
مـن أجـل التعّرف إلى مشـهد الفيس بـوك المصري في 
العـام 2013 ودور الشـباب فيـه، قـام الباحـث  بثالثـة 
بـوك  الفيـس  لمجموعـات  مسـوحات 
المصريـة وصفحاتـه خـالل الفترة من 
أّول ينايـر )كانـون الثانـي( وحتـى 9 
أغسـطس )آب(2013، تـّم خاللها تتّبع 
أنمـاط اسـتخدام الفيـس بـوك كفضـاء 
قبـل  مـن  الديمقراطيـة  للممارسـة 
الشـباب المصري. غّطى المسح األّول 
الفتـرة مـن1 يناير )كانـون الثاني( إلى 
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الفتـرة  الثانـي  والمسـح   ،2013 )نيسـان(  إبريـل   15
مـن أّول نيسـان ) إبريـل( إلـى 14 حزيـران )يونيـو( 
2013، والمسـح الثالـث مـن 3 يونيـو )حزيران( إلى 9 

.2013 )آب(  أغسـطس 
فـي المسـح األّول بـرزت ظاهـرة  »الكوميكـس« أو 
رة القصيـرة كأبـرز أداة مـن أدوات  القصـص المصـوَّ
ممارسـة الديمقراطيـة والتعبيـر عـن الـرأي السياسـي 
عبـر الصفحـات المصريـة. وفـي المسـح الثانـي شـّكل 
الصـراع بيـن حركـة » تمـّرد » المعارضة لنظام حكم 
اإلخـوان المسـلمين، وحركـة » تجـّرد« التـي أطلقهـا 
اإلخـوان وحلفاؤهـم الظاهـرة األبـرز علـى صفحـات 
الفيـس بـوك المصريـة واألكثـر وضوحاً. وفي المسـح 
الثالـث كان الوضـع السياسـي قد تغّيـر وأُزيح اإلخوان 
اإلخـوان  صفحـات  شـّكلت  ثـم  ومـن  السـلطة،  عـن 
الظاهـرة  االنتقاليـة  للسـلطة  المناوئـة  ومجموعاتهـم 
بـوك  الفيـس  فضـاءات  بيـن  وتأثيـراً  نشـاطاً  األكثـر 

المصـري. 
لقـد شـّكل ظهـور أدوات التواصـل اإلنسـاني اللحظـي 
)أي الشـبكات االجتماعية(  بشكل أكثر انتشاراً وتأثيراً 
فـي السـنوات األخيـرة، ومـن ذلـك الفيـس بـوك الـذي 
ُيعـّد امتـداداً لفكـرة المنتديـات وتطويـراً لهـا، وموقـع 
لعالـم المدّونـات،  تويتـر الـذي ُيعـّد امتـداداً وتطويـراً 
وشـبكات الفيديـو التـي ُتعـّد أكبـر تلفزيـون تفاعلـي حّر 
عرفتـه البشـرية، فضـالً عن دخـول األدوات المحمولة 
أو »المتنّقلـة« كالهواتـف الذكّيـة والحاسـبات اللوحيـة 
اليدويـة وغيرهـا، وسـيلة للربـط بيـن المواقـع التقليدية 
والمدّونـات وحسـابات تويتـر وصفحـات الفيـس بـوك 
وعشـرات المالييـن مـن األشـخاص الذيـن يتحّركـون 
علـى األرض. فـكان مـن الطبيعـي، بـل ومـن الحتمّي، 
أن ُتحـِدث ثـورة المعلومـات تغييـراً جذريـاً وجوهريـاً 
فـي القناعـات واألفـكار والرؤى واآلمـال والطموحات 
التـي يعتنقهـا المواطـن فـي العصـر الحالـي، والسـّيما 
الشـباب،  والتـي تجعـل منـه مواطنـاً لـه تأثيـر مختلف 
علـى مجمـل ما يجـري في مجتمعه ودولتـه من أحداٍث 

وتوّجهات.
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المسار اإلصالحي في 
المغرب وحركة 20 فبراير

امل�ضار الإ�ضالحي يف املغرب 
وحركة 20 فرباير

اأ. د. حممد احلبيب طالب

تحـاول هـذه الورقة/الدراسـة أن تجيـب عـن سـؤال محـّدد ومرّكـب: مـا هـي أهّم المعطيـات التي جعلـت المغرب 
ينفـرد باختيـاره اإلصالحـي؟ وبالتالـي، لمـاذا لـم تنجـب حركـة 20 فبرايـر، خيـاراً آخـر، كمثيالتهـا فـي بعـض 

البلـدان العربيـة، ولمـاذا لـم تكـن ذات شـعبية أعمـق وأوسـع، أو لمـاذا خبـت وانطفـأت؟
أرى مـن واجبـي، أن أقـول فـي البـدء، إن مـا سـأقّدمه مـن أفـكار فـي الموضـوع، هـي اسـتخالصات عامـة مـن 
قـراءات مختلفـة فـي كلّ الجوانـب التـي تطّرقـت وألمحـت إليهـا، والعديد منها آتيـة أيضاً من تجربتي المباشـرة 
فـي المسـؤوليات القياديـة الحزبيـة المختلفـة، ومـا جـرى خاللهـا مـن مناقشـات وإشـكاالت وأجوبـة... قصـدت 
مـن ذلـك كّلـه، أن األفـكار المطروحـة بقيـت علـى حالهـا كمـواد خـام، تحتـاج إلـى شـغل وتوّسـع وتدقيـق فـي 

التفاصيـل... ومـع ذلـك أحسـبها تفـي بالسـيمات العامـة فـي مـا أردنـاه إجابـة عـن سـؤالنا المرّكب.
وعلـى هـذا النحـو، تناولـُت الموضـوع فـي محوريـن: األول، يحـدد اإلطـار العـام الختيـار مسـار اإلصـالح، بين 
الحكـم والمعارضـة. والثانـي انصـّب علـى تجربـة حركـة 20 فبرايـر ومـدى تجاوبهـا مع اإلطـار العام الـذي ُيعّد 

شـرطها الموضوعـي والـذي َحَكمهـا فـي النهاية.

المحور األول: اإلطار العام للمسار اإلصالحي
أوالً: لعـّل أول خاصيـة تطبـع المجتمـع المغربـي، هـي 
أنـه يّتسـم بوحدتـه الدينيـة والمذهبيـة )إسـالم / مالكـي/
أشـعري(، والتـي نأت بـه عن إمكان حـدوث تناقضات 
مـن هـذا النـوع، قـد تأتـي بها ظـروف مرحليـة عجاف 
فـي مسـار التطـّور، كمـا يجـري اليـوم فـي العديـد مـن 
الـدول العربيـة. وهـذا فـي حـّد ذاتـه، وبمعـزل عن كّل 
العوامـل الضروريـة األخـرى، قـد يسـّهل أكثـر عمليـة 
ـل كالمنا هذا  االنتقـال الديمقراطـي. ومـن دون أن نحمِّ
أّي حكـم قيمـة تفضيلـي بيـن المجتمـع المتعـّدد واآلخر 
الواحـد الطبيعـي. فلـكلٍّ إيجابياتـه وسـلبياته فـي نهايـة 

لتحليل. ا
وال أعتقـد أن ثنائيـة المغـرب »العربيـة /األمازيغيـة« 
دة لوحـدة  مـن شـأنها أن تلعـب أدواراً معيقـة أو مهـدِّ
هـذه  علـى  التاريـخ  عبـر  تأّسـس  الـذي  وهـو  الكيـان 
زمـن  أّي  مـن  وأكثـر  واليـوم،  المندمجـة.  الثنائيـة 
تاريخـي مضـى، قطـع االندمـاج الثقافـي واالجتماعي، 
وحتـى اللغـوي )مـا يزيد علـى 70 % يتحّدثون العربية 
الدارجـة(، مسـافات بعيـدة كّل البعـد عـن هـذا الخطـر 

المفتـرض. ومـن الشـواهد التاريخيـة الدالـة علـى هـذا 
الكبـرى  األمازيغيـة  الـدول  أن  االندماجـي،  المسـار 
التوالـي،  وَحَكمتـه علـى  الكيـان وعَمرتـه  بنـت  التـي 
َمـن  هـم  المرينيـون،  ثـم  الموّحـدون  ثـم  المرابطـون 
القبائـل  الموّحـدون  )واسـتجلب  فيـه  العربيـة  نشـروا 
لغـة  العربيـة  اللغـة  جعلـوا  َمـن  وهـم  إليـه(  العربيـة 
الدولـة1. واسـتمّر الحـال مـع الدولتيـن »الشـريفتين« 
السـعدّيين والعلوّييـن. ثـم كان للحركـة الوطنيـة الفضل 
الكبيـر فـي إعـادة بنـاء اللحمـة الوطنيـة فـي مواجهـة 
السياسـة االسـتعمارية التـي حاولـت بـّث التفرقـة بيـن 
العـرب واألمازيـغ، وكانـت هـذه المواجهـة كما عرف 
بمناهضـة »الظهير البربري« االسـتعماري )1936(، 
الحـدث التاريخـي التأسيسـي لظهـور الحركـة الوطنيـة 

الحديثـة، وكان لألمازيـغ فيهـا البـاع الطويـل.
فـي العقـود األخيرة، ظهـرت تيـارات أمازيغية تطالب 
بالحقـوق الثقافيـة والمسـاواة اللغويـة. وكان مـن بينهـا 
اتجاهـات متطّرفـة ضـد العروبـة، ولكّنهـا أقليـة قليلـة 

)المغـرب:   مسـتديرة(  )مائـدة  القانـون  ولغـة  الحـّق  لغـة  القبلـي،  محمـد    1
منشـورات معهـد الدراسـات واألبحـاث للتعريـب. جامعـة محمـد الخامـس الجـزء 

مـارس2004(. الثالـث، 
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ال شـعبية لهـا.
ولقـد اسـتطاع المغـرب بإجماع قواه الوطنيـة أن يحّقق 
خطـوات مهّمـة نحـو توسـيع مجـاالت الحقـوق الثقافية 
اللغويـة علـى قاعـّدة وحـدة الهوية الحضاريـة المغربية 
اإلسـالمية العروبيـة األمازيغيـة. ومـن ذلـك البـدء فـي 
تعميـم تدريـس اللغـة األمازيغيـة فـي األسـالك األولى. 
ونـّص الدسـتور الجديـد علـى رسـمية اللغـة األمازيغية 
دسـتورية  هيئـة  إلـى  وأوكل  العربيـة.  اللغـة  بجانـب 
الترسـيم،  لهـذا  التنظيمـي  القانـون  مشـروع  وضـع 
ووضـع السياسـة العامـة لمسـألة اللغـات فـي المغـرب.
وفـي تقديـري، أن المسـألة اللغويـة هـي أعقـد قضايـا 
االنتقـال الديمقراطـي. صحيـح، أنـه 
تـّم اإلجمـاع الوطنـي علـى الحقـوق 
اللغويـة الدسـتورية المرشـدة، وهـذه 
احتـواء  فـي  خطـوة سياسـية كبـرى 
خلـق  وفـي  الممكنـة،  التوّتـرات 
العقالنـي  للنظـر  الممّهـدة  األجـواء 
مـن  عنهـا  سـيترّتب  لمـا  الهـادئ 
ماديـة  وتكلفـة  وإجـراءات  أولويـات 
التعليـم  فـي  عمليـة  وسياسـات 
والمجـاالت كافـة... إاّل أن ذلـك ليس 
إاّل بدايـة فـي ولـوج الطريـق الوعـر 
هيمنـة  مـع  العمـل  فمـا  والملغـوم: 
اللغـة الفرنسـية فـي مجـاالت اإلدارة 
واالقتصـاد والتعليـم... وغيرهـا؟ في 
صمتـاً  نالحـظ  مثـالً،  القضيـة  هـذه 
األحـزاب  برامـج  كّل  فـي  مريبـاً 
السياسـية ومـن النخبـة بعامـة. وفـي 
وتسـابق  تشـديد  هنـاك  المقابـل، 
علـى المطالبـة بتأهيـل األمازيغيـة وتعميمهـا فـي كّل 
المرافـق. وهـذا جّيـد، ولكـن لمـاذا الصمـت المخيـف 
عـن محـن العربيـة ومتاعبهـا، وهـي لغـة رسـمية فـي 

الدسـاتير2؟! كّل 
هـذه الصـورة المرتبكـة والغامضـة ُتنبـئ بـأن النخبـة 
تملـك  وال  بـل  مهّيـأة،  غيـر  زالـت  مـا  المغربيـة 
الشـجاعة، لحسـم التحّديـات التـي تطرحهـا اإلشـكالية 
اللغويـة ومواجهتهـا. وقـد أضاف البعض مشـكالً آخر، 
زاد الطيـن بلـة، بدعوتـه إلى تعليـم اللهجة الدارجة بدل 

2  الودغيـري عبـد العالـي، اللغـة العربيـة فـي مراحل الضعـف والتبعية ) بيـروت: الدار 
العربية للعلوم- ناشـرون(.

- اتحاد كتاب المغرب- ملف سياسة أم سياسات لغوية- مجلة آفاق عدد مارس 2006.

العربيـة الفصحـى! اآلتـي إذن سـيغلب عليـه ال محالـة 
االرتجـال والتـرّدد والحسـابات القصيـرة.

ولكـي ال نخـرج بعيـداً عـن الحـدود التـي خّصصناهـا 
لهـذه الفقـرة، نعيـد القـول إن وحـدة المجتمـع المغربـي 
انتقالـه  تسـهيل  فـي  فاعـل  عنصـر  ومذهبيـاً،  دينيـاً 
الديمقراطـي، بـال خّضـات خطيـرة تهـّدد وحـدة كيانه. 
وأن المشـكل اللغـوي المزمـن الـذي مـا زال المجتمـع 
عليـه  الـذي  بالقـدر  المغـرب  اسـتطاع  فيـه،  يتخّبـط 
اليـوم، أن يتخـذ، فـي وقفـة جماعيـة واحـدة، الخطوات 
الديمقراطيـة األولـى، دسـتورياً ومؤّسسـاتيا وإجرائيـاً، 
عقالنيـة  لغويـة  لسياسـة  تمّهـد  أن  شـأنها  مـن  والتـي 
ووطنيـة متفتحـة، إن اسـتدركت النخبـة المغربية بوجه 

عـام تأّخرهـا وتهّيبهـا مـن حسـم اختياراتهـا.
ثانيـاً: وقـد انفـرد المغـرب، كمـا يقـول مفّكرنـا الراحل 
هـو  كان  لربمـا  ]بأنـه  دراسـته3  فـي  الجابـري  عابـد 
الوحيـد بيـن الـدول العربيـة واإلسـالمية الـذي ظـّل فيه 
المجـال السياسـي اإلسـالمي التقليـدي قائمـاً منـذ أن بدأ 
تقنيـن هـذا المجـال فـي التجربـة الحضاريـة العربيـة 
فيـه  قامـت  الـذي  العصـر  نفسـه  وهـو  اإلسـالمية. 
بالمغـرب دولـة مسـتقلّة عـن الخالفـة العباسـية، دولـة 
األدارسـة... ومنـذ ذلـك الوقـت، والدولـة فـي المغـرب 
تلتمـس الشـرعية لنفسـها مـن خـالل نظـام البيعـة فـي 
صورتـه اإلسـالمية، والـذي يهّمنـي فـي هذه الدراسـة، 
كيـف ارتبطت البيعة بشـرط الجهـاد ومقاومة االحتالل 
األجنبـي منـذ بـات المغرب مهـّدداً من قبل االسـتعمار، 

وذلـك ابتـداًء مـن القـرن السـادس عشـر.
الملـك  »ثـورة  كانـت  التاريخـي،  السـياق  هـذا  فـي 
وكان   ،1953 آب(  أغسـطس)   20 فـي  والشـعب« 
وأسـرته  ونفيـه  االحتـالل،  الخامـس  محمـد  لرفـض 
خـارج الوطـن، والتحامه مع الحركـة الوطنية، الفضل 
الـذي  اإلسـالمي  التقليـدي  المجـال  إحيـاء  إعـادة  فـي 
تحـّدث عنـه عابد الجابـري، بعد أن انهـارت اعتبارّيته 
الوطنيـة خـالل االحتـالل، وإن احتفـظ االسـتعمار بـه 

لخدمتـه.
شـرعيتها  إلـى  الملكيـة  المؤّسسـة  سـتضيف  وهكـذا، 
هـي  أخـرى  شـرعية  التقليـدي،  مجالهـا  فـي  الدينيـة 

الوطنيـة. الشـرعية 
تفّسـر لنا الموضوعة السـابقة بشـطريها )عراقة الدولة 
ومـوارد الشـرعية( مـدى تجـّذر المؤّسسـة الملكيـة فـي 

3  عابـد الجابـري ، الدولـة المغربيـة المعاصـرة ومسـألة الحداثـة السياسـية ، 
سلسـلة مواقـف )42(.

حركة 20 فبراير 
اعتمدت في هيكلّيتها 

على التنسيقّيات 
الوطنية والمحّلية 
والجموع العامة 
وتتخذ قراراتها 

بالحوار والتوافق ما 
أمكن، وبعد أيام من 
انطالقتها تّم تشكيل 
مجلس وطني دائم 
للحركة من دون أن 
تكون هي  عضو 
مباشر فيه، وذلك 
حفظاً الستقاللّيتها
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المجتمـع المغربـي. لكّنهـا ال تنيـر لنـا بعـد، لمـاذا سـار 
المغـرب فـي الطريـق اإلصالحـي الـذي تمّيـز بـه عـن 
سـواه. التقـّدم فـي توضيـح ذلـك، سـيتطلّب فـي حـدود 
هـذه الموضوعـة، اإلجابـة عـن سـؤال فكـري سياسـي 
مـا زال إلـى اليـوم مـدار نقاشـات فـي أوسـاط النخبـة 

المغربيـة والفاعليـن السياسـيين بعاّمـة.
مـن االسـتنتاجات التـي توصـل إليهـا عابـد الجابـري، 
أن التطـّور التاريخـي للدولـة المغربيـة أورث نظاَمهـا 
أحدهمـا  سياسـيين:  مجاليـن  مـن  تركيبـة  السياسـي 
تقليـدي وثانيهمـا، مؤّسسـي ناشـئ وحديـث. وقد الحظ 
فـي ذلـك، أن القضايـا السياسـية الكبـرى فـي مراحـل 
اشـتداد األزمـة بوجـه خـاص، كان يتـّم بحثهـا، ال فـي 
والبرلمـان(،  )الحكومـة  الحديـث  المؤّسسـي  المجـال 
بـل فـي المجـال التقليـدي عبـر الحـوار المباشـر )أو 
المفاوضـات( بيـن الملـك والمعارضـة الوطنيـة. ُيثـار 
إذن السـؤال: مـا العالقـة بيـن المجاليـن، وأيهمـا يتحّكم 

فـي اآلخـر ويحكـم اتجـاه التطـّور بعاّمـة؟
يطلـق المغاربة علـى المجال التقليدي النظام المخزني- 
والمخـزن فـي مفهومـه اللغوي األصلـي، كان يقصد به 
بيـت تخزيـن مال المسـلمين الذي تسـتخلصه الدولة من 
جباياتهـا المختلفـة- ولمركزيـة هـذه العالقة بيـن الدولة 
والمجتمع، اكتسـب المعنى شـموالً أوسـع، فصار كناية 
علـى منظومة السـلطة بكّل مراتبهـا وفئاتها االجتماعية 
الُمسـهمة بشـكل مـا فـي الحكـم. وغالبـاً مـا تضّمـن في 
الوجـدان الشـعبي أيضـاً كّل السـلوكات القهريـة التـي 

طبعـت تاريخ السـلطات المخزنية.
لسـنوات خلـت، لـم يكـن هـذا التعبيـر- ولـو أنـه دارج 
ومتـداول لـدى عامة الناس- مسـتعمالً بكثرة في أدبيات 
الصـراع السياسـي، حيـث كانـت القـوى الديمقراطيـة 
المعارضـة تسـتعمل، عوضـاً عنـه، »الحكـم المطلق« 
اإلقطاعـي«،  »الحكـم  وحتـى  الفـردي«  »الحكـم  أو 
وجميعهـا مصطلحـات مشـتقَّة مـن القامـوس السياسـي 
الحديـث. لكـن مـع تطـّور البحـث فـي ماهيـة الدولـة 
الوطنيـة،  الخصوصيـات  علـى  واالنكبـاب  المغربيـة 
اسـتعاد مصطلـح المخـزن رواجه في األدبيـات الثقافية 

والسياسـية.
وسواء استعملنا اصطالح المخزن أو المجال التقليدي، 
فالسـؤال المركـزي يظّل هو نفسـه: مـا العالقة الحاكمة 
بيـن هـذا أو ذاك وبيـن المجـال الحديـث؟ هـل المجـال 
التقليـدي )أو المخـزن( يلتهـم كّل الخطوات اإلصالحية 
لصالحـه، وبالتالـي، هل اإلصالح ليـس إاّل وهماً يغّذي 

المخـزن ويزيـد مـن قوتـه وهيمنتـه ومناعتـه؟ فثمة من 
يعتقـد ذلـك، ومـن يـروج لهـذه الرؤيـة وينظـر لهـا4. 
ولذلـك سـيكون مـن المفيد هنا، وفي حـدود الممكن، أن 
نقـّدم بعـض المالحظـات المنهجية، ألنها، فـي المقابل، 
ُتلقـي بعـض الضـوء علـى المسـار اإلصالحـي الـذي 

سـار عليـه المغرب:
أ- قـد يصلـح مفهـوم المخزن في إبـراز »خصوصية« 
الدولـة المغربيـة فـي المراحل السـابقة علـى االحتالل، 
إذا أخذنـا بـه )مـن بيـن توصيفـات أخرى عديـدة للدولة 
أساسـها  متكاملـة:  مجتمعيـة  كمنظومـة  والمجتمـع( 
والمجتمـع5.  الدولـة  تركيبـة  فـي  وتحالفاتهـا،  القبيلـة 
بأشـكاله:  الديـن،  الوحيـد،  اإليديولوجـي  وفضاؤهـا 
الرسـمي والشـعبي والزوايـا في مرحلة أخـرى6. وبنية 
السـلطة فيهـا كّل ما يدخل في »أهـل الحّل والعقد« من 
عصبيـة قبليـة وفقهـاء وعلمـاء وأعيـان وتجـار وقـّواد 
الدولة...إلـخ، ويميـل اقتصادهـا فـي األغلـب القتصـاد 
كفـاف، وفوائضـه مـن الفتوحـات والوسـاطة التجاريـة 
فـي مراحـل االزدهار. وفي الجملـة يصعب أن نتحّدث 
عـن مؤّسسـات للدولـة قـاّرة ومتحّكمـة فـي كّل التـراب 
الوطنـي، تقيـم الفصـل النسـبي ولكّنـه بكينونـة فعليـة 
و«النظـام  المؤّسسـات  دولـة  بيـن  ومسـتقّرة  مهيكلـة 
السياسـي«7. أمـا بعدمـا انهـارت هـذه المنظومـة فـي 
كّل أركانهـا، وبخاصـة جذرهـا االجتماعـي/ السياسـي 
مهيمنـة(8،  سياسـية  اجتماعيـة  كوظيفـة  )القبيلـة 
وقوانينـه،  مجموعـه  فـي  االقتصـادي  النظـام  وتغّيـر 
فـي  والقـاّرة  المهيكلـة  مؤّسسـاتها  للدولـة  وأضحـت 
مجمـوع الوطـن، بيروقراطيـة وجيـش محتـرف وأمـن 
داخلـي وقضـاء عصـري وقانـون وضعـي يحكـم جـّل 
المؤّسسـات القائمـة فـي المجتمـع... فـإن الحديـث عـن 
النظـام المخزنـي يفقـد موجباته، وال يعـدو أن يكون في 
أدّق تعبيـر بقايـا منـه، ثقافـة وتقاليـد، وبعـض جوانـب 

4   وجهــة نظــر )المغربيــة(، مجلــة محترمــة يكتــب فيهــا أســاتذة باحثــون، ولهــا 
توّجــه ينحــو فــي هــذا االتجــاه. مــن عناوينهــا مثــالً: المخــزن العتيــق وامتداداتــه 
فــي الدولــة المعاصــرة، الالهتــون وراء الســراب، مملكــة الســرك، الطبقــة 

ــي المغــرب أو المفعــول بهــم وفيهــم سياســيا. ــة ف القيادي

5   محمد شقير، تطّلع الدولة في المغرب ) المغرب:  إفريقيا الشرق، 2006(.
  ال يتفـق شـقير مـع تسـمية الدولـة المغربـي بأسـماء األسـر، الدولـة اإلدريسـية 
والموحديـة والمرينيـة.. إلـخ. والحقيقـة أن هـذا النسـب يعكـس واقعاً لـم تتاميز فيه 

بعـد مؤّسسـات الدولـة عن السـلطة.

6  عبد الغني منديب، الدين والمجتمع ) المغرب: إفريقيا الشرق، 2006(.

القبيلــة فــي المغــرب العربــي  7  محمــد نجيــب بوطالــب،  سوســيولوجيا 
.)  2002 العربيــة،  الوحــدة  دراســات  مركــز  )بيــروت:  

8  المرجع السابق نفسه: ص ص 95-91.

المسار اإلصالحي في 
المغرب وحركة 20 فبراير
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العالقـات االجتماعيـة، ونظـام البيعـة بحمولتـه الدينية. 
تقليدانيـة،  أو  تقليديـة  مظاهـر  عـن  الحديـث  ويغـدو 
وعـن حكـم فـردي أو مطلـق، أو عن شـكل من أشـكال 
االسـتبداد، أكثـر صوابـا لمواكبتهـا جميعـاً االنقالبـات 
الكبـرى فـي المجتمـع المغربـي. وعـدا أنهـا تشـركنا 
فـي ذات العوائـق التـي يمـّر منهـا مجتمعنـا فـي عصر 
التطـّور  العولمـة مـع مجتمعـات عديـدة وفـي درجـة 
نفسـه معنـا، وال تغرقنـا فـي خصوصيـة محلّيـة مطلقة 

كالتـي يوحـي بهـا مصطلـح »المخـزن«.
ثالثـاً: إن معظـم التجلّيـات التقليديـة التـي ُيبرهـن بهـا 
فـي  هـي،  المخـزن  لهيمنـة  المسـتمّر  التجديـد  علـى 
الجوهـر، تـكاد تكـون اآلليات نفسـها 
المجتمعـات  فـي  اسـُتعملت  التـي 
تعانـي  والتـي  األخـرى،  العربيـة 
مـن اإلعاقـات نفسـها فـي صيـرورة 
الديـن  اسـتعمال  الجاريـة:  التحديـث 
كرافعـة سياسـية إيديولوجيـة لتأميـن 
السـلطة  شـخصنة  النظـام،  شـرعية 
فـي الرئيـس أو الملـك، التداخـل بيـن 
االرتقـاء  واالقتصـادي،  السياسـي 
االجتماعـي عبر التقّرب من السـلطة 
والـوالء لهـا، ومـا يترّتـب عـن ذلـك 
فاسـدة  اجتماعيـة  لبثـور  بـروز  مـن 
للديمقراطيـة،  ومعاديـة  وطفيليـة 
المجتمـع،  علـى  األمنيـة  الهيمنـة 
والتدّخـل أو التحكـم فـي القضـاء... إلـخ. هـذه اآلليـات 
عربيـة  أنظمـة  بيـن  مشـترك  قاسـم  هـي  وغيرهـا، 
عديـدة خـالل األربعيـن سـنة المنصرمـة قبـل الحـراك 
قائمـة  تاريخيـة  مرحلـة  فـي  أي،  األخيـر.  العربـي 
أوجـه  فـي  وتقاربـت  األنظمـة  فيهـا  تشـابهت  بذاتهـا، 
تقليديـة رئيسـة لتجديـد السـيطرة وإدامتها. أليـس مثيراً 
لالنتبـاه والعجـب، كيـف بلـغ التشـابه والتقارب حـّداً لم 
يعـد فيـه مـن فاصـل بيـن الجمهوريـة والملكيـة، ال من 
حيـث الصالحيـات، وال مـن حيـث الواليـة المفتوحـة 
علـى مـدى الحيـاة، بـل والمفتوحـة علـى »الجمهوريـة 

مـا حـدث وكان! لـوال  الوراثيـة«، 
فـي  الغارقـة  الرؤيـة  هـذه  فـي  األكبـر  الخطـأ 
الخصوصيـات المطلقـة، والتي ال ترى فـي التطّور إاّل 
عـودة نكوصيـة لزمن مضى، تبسـيطها الشـديد للعالقة 
المعّقـدة بين التحديث )والحداثـة( والتقليد )والتقليدانية( 
العلمـي  البحـث  يعـد  لـم  المجتمعيـة.  الصيـرورة  فـي 

فـي ميادينـه المعرفيـة بالمجتمعـات يقيـم تلـك القطيعـة 
الصلبـة بيـن التقليد والحداثة9 فـي تطّورهما وعالقتهما 
توّغلـت  التـي  المجتمعـات  فيهـم  وبمـا  التاريخييـن، 
تاريخيـاً فـي الحداثة واسـتوطنتها على قواعد راسـخة. 
العالقـة بيـن التقليـد والحداثـة أضحـت فـي المسـتوى 
المعرفـي أكثـر تعقيـداً وتداخـالً وبأشـكال مختلفـة مـن 

وااللتفـاف. التكّيـف 
لنأخـذ علـى سـبيل المثـال ثـالث قضايـا فـي المغـرب 
مـن أخطـر القضايا فـي االنتقال الديمقراطـي، نوجزها 

التالي: فـي 
• موقـف المؤّسسـة الملكيـة )وبالذات إمـارة المؤمنين( 
المجتمـع  تشـّق  أن  كادت  التـي  األسـرة  مدّونـة  مـن 
عموديـاً، واألرجـح أن الغلبـة كانـت للقـوى المحافظة. 
تحكيـم إمـارة المؤمنيـن لصالـح توافـق متقـّدم هـو مـا 
أخـرج المجتمـع مـن ذلـك المأزق الفتنوي الـذي كاد أن 
ينحشـر فيـه المجتمـع. وألّول مـّرة، بعـد أن تـّم تجـاوز 
أفخـاخ المتعارضيـن علـى الشـريعة فـي المدّونـة، دفع 
الملـك بالمدّونـة ليقّرهـا البرلمـان، وفتـح بذلـك أفـق أن 

تكـون قانونـاً مدنيـاً وضعيـاً.
• عالقة البيعة ألمير المؤمنين، كانت الحيثية الرئيسـة 
التـي انتزعهـا المغـرب مـن طـرح قضيـة الصحـراء 
علـى محكمـة الهـاي، وبهـا »شـرعن« دولياً للمسـيرة 
الخضـراء، وبهـا أيضـاً أعـاد اسـترجاع وادي الذهب، 
بعدمـا عجـزت موريتانيـا عـن الوفـاء بالتزاماتهـا مـع 
المغـرب، وكان ذلـك مشـفوعاً بتجديـد البيعـة مـن قبـل 

المنطقة. مواطنـي 
• الـدالالت التـي يحملهـا الدسـتور الجديـد بفصلـه التام 
)علـى غير الدسـاتير السـابقة( بين الصالحيـات الدينية 
إلمـارة المؤمنيـن، وبيـن صالحياتـه المحـّددة كرئيـس 
للدولـة. وداللـة أاّل يتضّمـن الدسـتور تنصيصـاً علـى 
مصـادر(  أحـد  )أو  الرئيسـي  المصـدر  الشـريعة  أن 
السـمحاء،  اإلسـالم  قيـم  علـى  تأكيـده  مـع  للتشـريع، 
إمرتـه،  تحـت  )وفروعـه(  العلمـي  المجلـس  ودسـترة 
وال يفتـي إاّل فـي القضايـا التـي يطرحهـا عليـه »أميـر 

المؤمنيـن«.
إذا كان مـا طرحُتـه مـن مالحظـات نقديـة صائبـاً فمـا 
الـذي يحكـم فـي النهايـة المجـال التقليـدي أو المجـال 

الحديـث؟
لـم أكـن أسـعى فـي المالحظـات السـابقة ألن أتجاهـل 

9  محمــد ســبيال ، النزاعــات األصوليــة والحداثــة، العدد 13 )السلســلة الشــهرية- 
المعرفــة للجميــع،  فبراير- مــارس2000(.

من الوجهة الميدانية 
اعتمدت الحركة 

وداعموها أسلوب 
التظاهرات الدورية 
والمتتالية في حشد 

جماهيرها، من 
االعتصام في أّية ساحة 

من ساحات المدن 
الكبرى، وهذا في حّد 
ذاته يشير إلى نقص 

في العمق الشعبي
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الخصوصية البارزة للنظام السياسـي المغربي. وأعني 
»إمـارة المؤمنيـن« بحموالتها التقليديـة، وآثارها على 
للنظـام  واإليديولوجيـة  والسياسـية  الدسـتورية  البنيـة 
المغربـي. فهـذا مـن بـاب السـماء فوقنـا. إنمـا قصـدت 
التخفيـف مـن هـذه الخصوصيـة، ألن قوانيـن التبعيـة 
والعولمـة أقـوى مـن كّل خصوصيـة محلّيـة. وليس من 
التبسـيط إن قلـت إن إمارة المؤمنيـن ال تؤِكل خبزاً وال 
ُتطعـم أّي جوعـان. ومـن خـداع البصـر، أن نتصـّور 
الهـرم االجتماعـي يقـف على رأسـه بـدل قاعدته. إذن، 
أخـرى:  مجتمعـات  كأّي  المسـار،  فـي  يتحّكـم  فالـذي 
اإلنتـاج ومـا يقوم عليـه من بنية اقتصاديـة وقوى إنتاج 
وفـي شـروطه التاريخيـة المحـّددة. وأمـا كّل مـا يدخـل 
المؤمنيـن،   إمـارة  ومنهـا  الفوقيـة،  البنيـة  مقولـة  فـي 
فليـس لهـا سـوى أن تسـّرع وتعّجـل أو تؤّخـر تطـّور 

اإلنتـاج وبنيتـه وقـواه المنتجـة.
هـو  يكـون  أن  تقليـدي  لمـوروث  إطالقـاً  يمكـن  ال 
والعولمـة  والتكنولوجيـا  العلـم  عصـر  فـي  المسـتقبل 
الكاسـحة إاّل بفرضيـة فنـاء المجتمع المغربي. إذن، كّل 
تكّيـف إيجابـي مـن التقليد ليس احتواًء لقوى المسـتقبل، 
بـل العكـس هـو الصحيـح. وغيـره وهـٌم مضاعـف ال 
يـدرك خطـوات التقّدم. هكـذا يكون الفهم االسـتراتيجي 
لعمليـات التداخـل والتكّيـف بيـن التقليـد والحداثـة. أمـا 
علـى المسـتوى »التكتيكـي« وإن صـّح التعبيـر،  فقـد 
يلجـأ التقليـد إلـى تكّيـف سـلبي، بإجـراءات أو خطوات 
أو رّدات صريحـة دفاعـاً عـن اسـتمراره وحفاظـاً على 
توازنـات تخدمـه. وفـي هـذه الحالـة، فـإن الموقـف من 
ذلـك واضـح وضـوح الشـمس لـدى أّي حداثـي. لنأخـذ 
مثـاالً مـن السياسـة التعليميـة10: فقد رأينا بعـد انتفاضة 
الشـبابي  المـّد  1965، وخـالل تصاعـد  مـارس)آذار( 
اإليديولوجيـة  الوظيفـة  تعـّززت  كيـف   « اليسـاري، 
مـن  التعليميـة  المؤّسسـات  تطهيـر  مسـتهدفًة  للتعليـم 
األفـكار »العلمانيـة » )...( عبـر الدعـوة إلـى إجبارية 
المـدارس والجامعـات، وإطـالق عمليـة  فـي  الصـالة 
»المدرسـة القرآنيـة« العـام 1968، مـروراً باإلعـالن 
 1974 العـام  فـي  الدراسـية  البرامـج  مراجعـة  عـن 
ومراجعـة الكتـب المدرسـية، ووصوالً إلى إلغاء شـعبة 
الفلسـفة وعلـم االجتمـاع وعلـم النفـس مـن الجامعـات 
فـي العـام 1979... وفـي السـياق نفسـه عمدت السـلطة 
إلـى إغـالق معهـد العلـوم االجتماعيـة  وإخضـاع كليـة 

10   محمـد بوشـيخي، »التعليـم الدينـي فـي المغـرب: المفارقـات والتوّقعـات«، 
المسـتقبل العربـي) مـارس/ آذار 2013(.

الهندسـة إلـى نظـام عسـكري«.
حكمتهـا  التـي  االرتداديـة  اإلجـراءات  هـذه  كّل  لكـن 
ظـروف الصـراع مع المّد اليسـاري، حالمـا تّم التراجع 
عنهـا، بتوافـق الدولـة مـع البنـك الدولـي علـى تقريـر 
العام 1995، من أجل أن يصبح التعلّم » فاعالً نشـيطاً 
فـي االقتصـاد العالمـي، ولبلـوغ نمـّو اقتصـادي سـريع 
ويدمـج أغلبيـة سـّكانه فـي مسلسـل التنميـة » بحسـب 
الوطنـي  للميثـاق   « مّهـد  والـذي  التقريـر،  عبـارات 
للتربيـة والتكويـن«. هـذا مثـال حـّي علـى قصـر نفس 
للضـرورات  التقليـد  وامتثـال  السـلبية،  االرتـدادات 

االقتصاديـة ولشـرطها العالمـي المعاصـر.
وفـي الخالصـة، يبـدو أن الدولـة المغربيـة تسـير ببطء 
نحـو الحداثـة، ولكّنهـا تتقـّدم. وموقـف إمـارة المؤمنين 
اليـوم، هـو ضبـط التـوازن بيـن قـّوة الحداثـة الناميـة 
وقـوى التقليـد القوّيـة. وتبـدو الصـورة، وكأن المغـرب 
يشـّق طريقـه إلى الحداثة، عبـر »تأميم الدين« من قبل 

الدولـة، ومنـع كّل القـوى المجتمعيـة 
معادلـة  للسياسـة.  الديـن  تسـّخر  أن 
نسـبياً،  وإرغاميـة  مقلوبـة  تبـدو 
ولكّنهـا ضروريـة لسـّد المنافـذ علـى 
فـي  المعاكـس  الطريـق  الفتنـة. ألن 
المجتمعيـة  الثقافـة  تناقضـات  واقـع 

اليـوم هـو الفتنـة بعينهـا.
ومـع ذلـك، تـزداد الحاجـة تعاظمـاً، 
بعـد هـذا المخاض العنيف في الوطن 
العربـي، إلـى تحديـث جـذري للثقافة 
الدينيـة للمجتمع، من قبل الدولة وكّل 
القـوى الحداثيـة. ال يجـوز للدولـة أن 
تظـّل  فـي حـدود ما تقـول عنه »أمناً 

بينمـا هـو  روحيـاً«، وبخطـاب دينـي تعتبـره معتـدالً 
مـوروث تقليـدي خـاٍل مـن الـروح التجديديـة العقالنيـة 
المعاصـرة. وال يجـوز للحداثييـن أن يتركوا كّل الشـأن 
الدينـي للدولـة، كمـا هم صامتـون اليوم، ومـن دون أن 
يكـون لهـم تصـّور تجديـدي للثقافـة الدينيـة. فالتجـارب 
العربيـة تؤّكـد، بعـد هذا الزلزال العنيـف، أن المراوحة 
اإليديولوجيـة فـي المـوروث نفسـه مآلهـا الـدوران فـي 
التناقضـات نفسـها وفـي اإلشـكالية نفسـها التـي طـال 

أمدهـا بيـن التقليـد والحداثة.
رابعـاً: قـد ال ُتفهم التجربـة المغربية بعمـق )وبخاّصة، 
مـن زاوية مسـارها اإلصالحي الجـاري(، إاّل إذا تعّقلنا 
جيـداً األزمـة المرّكبـة التـي مـّر بها الصراع السياسـي 

لم يكن مصادفة أن 
تخبو حيوّية حركة 
20 فبراير وتتجّمد 
ما إن تّم االستفتاء 
على الدستور، وما 

إن أُجريت االنتخابات 
التشريعية، وتشّكلت 
الحكومة الجديدة 

بقيادة حزٍب إسالمّي 
المرجعّية

المسار اإلصالحي في 
المغرب وحركة 20 فبراير
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بيـن الحكم والمعارضة، واليسـارية منهـا بالتحديد.
مسـتوى  علـى  المظاهـر  جلّيـة  األزمـة  كانـت  فـإذا 
 1971 فـي  انقالبيتـان  محاولتـان  السياسـي:  النظـام 
و1972، وتفّشـي السـخط الشـعبي والغليان االجتماعي 
فـي  النظـام  وفشـل  والسياسـي، 
حديثـة  اجتماعيـة  قواعـد  اسـتمالة 
االعتـراف  إلـى  وصـوالً  إليـه... 
الرسـمي مـن الملـك الحسـن الثانـي 
بوشـك وقـوع المغـرب في مـا أطلق 
عليـه »السـكتة القلبيـة« فـي ضـوء 
االسـتخالصات التـي قّدمها لـه البنك 
الوضعيـة  حصيلـة  عـن  العالمـي 
االقتصاديـة واالجتماعيـة فـي بدايـة 
التسـعينّيات من القرن الماضي... إذا 
كانـت أزمـة النظـام علـى هـذا القـدر 
البديـل  أزمـة  فـإن  الوضـوح،  مـن 
الديمقراطيـة  وقـواه  االجتماعـي 
كانـت  ربمـا  خاصـة(،  )اليسـارية 
خفّيـة الظهـور، تغّطـي عليهـا أزمـة 
بقـّوة  والظاهـرة  المتفاقمـة  النظـام 

السياسـي.  السـطح  علـى 
األنظمـة  معظـم  أن  فـي  ريـب  ال 
العربيـة كانـت هـي األخـرى تمـّر فـي أزمـات بنيويـة، 
غيـر أن الـذي كان يمّيـز التجربة المغربية عن غيرها، 

يلي: مـا 
مـوارد  عـدا  المغربيـة،  التجربـة  خاصيـات  مـن  أ( 
الحركـة  أن  الملكيـة،  للمؤّسسـة  الراسـخة  الشـرعية 
الوطنية التي أتت باالسـتقالل عن االسـتعمار التقليدي، 
لـم تسـتلم السـلطة، كمـا كان متوّقعـاً لهـا، بـل وجـدت 
نفسـها بعـد السـنوات األولـى القليلـة لالسـتقالل خـارج 
للقـّوات  الوطنـي  )االتحـاد  المعارضـة  وفـي  الحكـم 
 ،1962 1960، وحـزب االسـتقالل فـي  الشـعبية فـي 
والحـزب الشـيوعي الـذي لـم يشـارك أصـالً فـي تلـك 

األولـى(. الحكومـات 
وهـذه الواقعـة تبّيـن، أنـه فـي الوقـت الـذي سـاد فـي 
العربيـة األساسـية نظـام الحـزب  البلـدان  العديـد مـن 
بمعارضـة  يتمّتـع  المغـرب  ظـّل  لعقـود،  الواحـد 
امتداداتهـا  الدولـة، ولهـا  وطنيـة شـعبية مسـتقلّة عـن 
فـي »مجتمـع مدنـي« يتمّتـع هـو اآلخـر باالسـتقاللية 
نفسـها، وبخاصـة مـا كانـت ُتمّثلـُه التنظيمـات النقابيـة 
والتّجـار  العالـي  التعليـم  ورجـال  والطلبـة  للشـّغيلة 

الصغـار والمتوّسـطين والمنّظمـات المهنيـة كالمحامين 
والمهندسـين، ومـا كان »التحـاد الكّتـاب« مـن اعتبـار 
معنـوي قـوي فـي الصراع السياسـي. المفارقـة في هذا 
الموضـوع، أن االعتـراف الرسـمي بالتعدديـة الحزبية 
والنقابيـة والجمعويـة، ومنـع الحـزب الواحـد فـي أول 
دسـتور لسـنة 1962، كانـت خلفيـة الحكـم منه إضعاف 
حركـة المعارضـة الوطنيـة الديمقراطيـة المسـتقلّة، لما 
كان يعمـل عليه الحكم من تأسـيس ألحـزاب ومنّظمات 
منافسـة لهـا... وعلـى الرغـم مـن هـذا الدافع السياسـي 
مكسـباً  التعـّدد  حـّق  صـار  فلقـد  والخفـي،  الرجعـي 

للجميـع. ديمقراطيـاً 
وقـوى  المدنـي  المجتمـع  السـتقاللية  إضافـة  ب( 
السياسـية،  الحيـاة  فـي  الفعـال  ولتأثيرهـم  المعارضـة 
وعلى الرغم من الصراعات الضارية مع الحكم، ومن 
كّل أشـكال القمـع المتتاليـة والمتنّوعـة، والتـي غّطـت 
مـا يسـّميه المغاربـة اليـوم بــ »سـنوات الرصـاص«، 
فـإن العالقـة بيـن الحكـم والمعارضـة حافظـت علـى 
المرونـة  مـن  قـدر  علـى  الحكـم  طـرف  مـن  الـدوام 
الحكـم  يذهـب  لـم  ولذلـك  البعيـد.  المسـتقبل  وحسـاب 
المعارضـة  النهائـي لصـوت  إلـى حـّد االجتثـاث  قـّط 
مـن  العديـد  فـي  يبحـث  وظـّل  والمدنيـة.  السياسـية 
المحّطـات الفاصلـة علـى مسـاومٍة مـا، ُتنهـي صراعـه 
الوطنـي  االتحـاد  ومـع  المعارضـة  مـع  التناحـري 
خصوصـاً. وكان ذلـك فـي محّطـات مختلفـة وفاصلـة، 
فـي العـام1961 فـور تسـلّمه )الحسـن الثانـي( العرش، 
مـارس)آذار(،   23 انتفاضـة  بعـد   1965 العـام  وفـي 
الفاشـلين، وفـي  االنقالبيـن  بعـد  1971 و1972  وفـي 
1974 علـى إثـر انطـالق معركـة اسـترجاع الصحراء 
تغـب  لـم  والتـي  التسـعينّيات،  بدايـة  وفـي  المغربيـة، 
عنهـا التحـّوالت الدوليـة ومـرض الحسـن الثانـي، ثـم 
األخيـرة التـي أتـت بحكومـة التنـاوب التوافقي برئاسـة 
المعـارض االتحـادي عبد الرحمان اليوسـفي، وشـارك 
الوطنـي  االتحـاد  )سـليل  االشـتراكي  االتحـاد  فيهـا 
للقـّوات الشـعبية( وحـزب االسـتقالل )الحـزب الوطني 
األصلـي( وحـزب التقـّدم واالشـتراكية )سـليل الحـزب 
الشـيوعي( والحزب االشـتراكي الديمقراطي )المنشـّق 
الحركـة  يمينهـم،  وعلـى  واالشـتراكية(،  التقـّدم  عـن 

التجّمـع. الشـعبية وحـزب 
مـا ينبغـي التشـديد عليـه فـي هـذه التجربـة التوافقيـة، 
أنهـا أّول تجربـة حكوميـة عربيـة مـن هـذا الطـراز. 
مرحلـة  مـع  أنهـت  الوطنـي،  المسـتوى  علـى  وهـي 

كيفما كانت 
التجاوزات والعيوب 
فعملّيتا االستفتاء 
على الدستور 
واالنتخابات 

التشريعية أظهرتا 
بوضوح أن ميزان 
القوى العام هو في 
مصلحة االستمرار 
في مسار اإلصالح 
الذي ولجه المغرب 
منذ حكومة التوافق 
التناوبي بقيادة عبد 

الرحمن اليوسفي
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تاريخيـة كاملـة دامـت قرابة أربعين سـنة مـن الصراع 
والالثقـة، أي معظـم ما حكمه الحسـن الثاني. وبالتالي، 
دّشـنت مرحلـة جديـدة، قوامهـا ثقافـة سياسـية توافقيـة 

مـع المؤّسسـة الملكيـة.
ُيعـاب علـى أحزاب المعارضة التي تحّملت المسـؤولية 
التـي  األخـرى  اليسـار  قـوى  طـرف  مـن  الحكوميـة 
لـم تؤّيـد هـذا الخيـار، أنهـا قبلـت بتحّمـل المسـؤولية 
الحكوميـة مـن دون أن يقـّدم الحكـم تنـازالت كبـرى 
دسـتورية ومؤّسسـاتية عامـة، فال دسـتور العـام 1996 
الـذي أجمعـت عليـه كان فـي مسـتوى ما كانـت ُتطالِب 
بـه فـي برامجهـا )ناهيـك بـأن يقـارن بمطلـب الملكيـة 
والتشـكيلة  التشـريعية  االنتخابـات  وال  البرلمانيـة(، 
معاييـر  فيهـا  توّفـرت  عنهـا،  الناجمـة  البرلمانيـة 
المصداقيـة الضروريـة لتحّمل المسـؤولية الحكومية أو 

حتـى المشـاركة فيهـا.
لـم يكـن الغـرض من هذه الفقـرة تقييم الجـدل الذي دار 
فـي هـذا الموضـوع وعرضـه، وإنمـا كان إلبـراز هذه 
الفاصلـة بيـن مرحلتيـن مختلفتيـن  التاريخيـة  اللحظـة 
نوعيـاً، بمـا أّسسـت لـه حكومـة التنـاوب التوافقـي، من 
ثقافـة سياسـية توافقيـة جديـدة مـع المؤّسسـة الملكيـة، 
بعـد سلسـلة مـن الصراعـات والبحـث عن المسـاومات 
)وهـي بذاتهـا خاصيـة مغربيـة(. ثقافة سياسـية توافقية 
سـتظّل هـي السـائدة، قبـل وبعـد وخـالل مـا ُسـّمي بــ 

»الربيـع العربـي«.
ج( ال يمكـن عـزل المسـار اإلصالحـي الجـاري عـن 
مـا تحّقـق مـن إجمـاع وطنـي بيـن الدولـة والمعارضـة 
والشـعب المغربـي كافـة في المسـألة الوطنيـة الخاصة 
بتحريـر الصحـراء المغربيـة مـن االحتـالل اإلسـباني 
واسـترجاعها إلـى وحـدة الوطـن، ثـم االسـتمرار فـي 
الدفـاع عـن هـذا الموقـف طيلـة األربعيـن سـنة التـي 
شـغلتها هـذه القضيـة )مع الجزائر والبوليسـاريو(، وما 

زالت.
لقـد لعـب هـذا اإلجمـاع الوطنـي، بخاّصـة فـي مراحل 
الصـراع السـاخنة، أدواراً كبرى فـي إنضاج التوافقات 

الالحقة.
ال بـّد مـن اإلشـارة هنـا إلـى الوضـع المـأزوم الـذي 
كان عليـه النظـام والمعارضـة فـي بـدء هـذه المعركة. 
االنقالبيـن  آثـار  مـن  يعانـي  يـزال  ال  كان  فالنظـام 
الفاشـلين، كمـا واجـه للتّو حركة مسـلّحة قادها تيار في 
االتحـاد الوطنـي للقـّوات الشـعبية )االتحاد االشـتراكي 
حاليـاً(، وُعرفـت بحركـة 3 مـارس )1973(، خلّفـت 

وأطـره  الحـزب  لقيـادات  واسـعة  اعتقـاالت  وراءهـا 
ومناضليـه، وعـاش الحـزب علـى إثرهـا فـي وضعيـة 
شـبه المحظـور، وطـاول الوضع القمعي نفسـه الحركة 
الطاّلبيـة، وهي من أشـّد المنّظمـات المعارضة للنظام، 
كمـا طاولـت االعتقـاالت حركـة اليسـار الجديـد الوليدة 
والتـي  األمـام(،  إلـى  ومنّظمـة  مـارس   23 )منّظمـة 
ظهـر نشـاطها المسـتقّل بعـد الهزيمة 1967، وتأّسسـت 

تنظيميـاً فـي األشـهر األولـى مـن 1970.
هـذه اللوحـة المقتَضبـة تبّيـن إلـى أّي حـّد كان الوضـع 
البـدء فـي معركـة  قبيـل  ومتفّجـراً،  الداخلـي مأزومـاً 

واالسـترجاع. التحريـر 
وهكـذا، فرضـت الحاجـة المشـتركة إلى إجمـاع وطني 

لمواجهـة تحّديـات المعركة الوطنية، 
الداخليـة،  السياسـية  الحيـاة  إنعـاش 
لـه  أُريـد  سياسـي  انفـراج  وإحـداث 
ومتصاعـداً،  متواتـراً  يكـون  أن 
»بالمسلسـل  عنـه  عّبـر  فيمـا 
الديمقراطـي«. وبالفعل أُعيد تنشـيط 
إيجابيـة  بخطـوات  السياسـية  الحيـاة 
مهّمـة، مـن بينهـا: اسـتعادة االتحـاد 
وضعـه  الشـعبية  للقـّوات  الوطنـي 
الطبيعـي بعـد إطـالق سـراح قيادّييه 
مؤتمـره  وعقـد  ومناضليـه،  وأطـره 
الوطنـي االسـتثنائي الـذي تبّنـى فيـه 
الديمقراطـي،  االشـتراكي  الخيـار 
اللذيـن  النهجيـن  مـع  فيـه  وقطـع 
واختياراتـه  تركيبتـه  مـع  اختلطـا 

)النهـج النقابـوي االنتظـاري الـذي كانـت تمّثلـه قيـادة 
الراديكالـي  العنفـي  للشـغل والنهـج  المغربـي  االتحـاد 
الـذي مّثلـه تّيـار حركـة 3 مـارس( وعلى هذا األسـاس 
غّيـر الحـزب اسـمه إلـى )االتحـاد االشـتراكي للقـّوات 
الترخيـص  ُمنـح  نفسـها،  المرحلـة  وفـي  الشـعبية(. 
القانونـي للحـزب الشـيوعي الـذي اتخـذ له اسـماً جديداً 
عـن  الحظـر  وُرفـع  واالشـتراكية(.  التحـّرر  )حـزب 
االتحـاد الوطنـي لطلبـة المغـرب الذي لم يسـتطع بفعل 
تناقضاتـه الداخليـة االسـتمرار بالقـّوة نفسـها وبالوحـدة 

كان. كمـا  والتنظيميـة  النقابيـة 
)القريبـة  للشـغل  الديمقراطيـة  الكنفيدراليـة  وتأّسسـت 
نضـاالت  قـادت  والتـي  االشـتراكي(  االتحـاد  مـن 
النضـال  بيـن  االرتبـاط  أعـادت  كبـرى  اجتماعيـة 
النقابـي والنضـال الديمقراطـي العـام مـع قـوى التقـّدم. 

تقديس العفوية 
الجماهيرية في ما 
ُسّمي بـ»الربيع 

العربي« هو جزء 
أساسي في كلّ ثورة 
لكّن نجاح الثورة 

في استكمال مهامها 
التغييرية يتوّقف 

على مدى توافرها 
على قيادة حزبية 

متجّذرة وذات وعي 
مستقبلي

المسار اإلصالحي في 
المغرب وحركة 20 فبراير
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وهـي القضيـة الرئيسـة فـي الخـالف مـع قيـادة االتحاد 
بالمؤّسسـات  العمـل  وأعيـد  للشـغل11.  المغربـي 
المنتَخبة وبالدسـتور، وشـارك االتحاد وحـزب التحّرر 
واالشـتراكية وحـزب االسـتقالل، بعـد مقاطعة سـابقة، 
وحصـل فيهـا االتحـاد االشـتراكي وحـزب االسـتقالل 

علـى قيـادة جماعـات حضريـة عّدة.
واسـتمّر إطالق سراح المعتقلين السياسّيين في دفعات، 
والمنفّييـن  المتابعيـن  عـن  التدريجـي  العفـو  تـّم  كمـا 
قسـراً... وتأّسسـت منّظمـة العمل الديمقراطي الشـعبي 

قانونيـاً كامتـداد لليسـار السـبعيني.
كانـت تلـك عّينـات كبـرى اسـتوجبها 
بيـن  خصوصـاً  الوطنـي  اإلجمـاع 
1975 إلـى 1983، أي فـي المراحـل 
التـي مـّرت بهـا  العسـيرة والحاميـة 

الصحـراء. قضيـة 
»بالمسلســل  ُســّمي  مــا  يكــن  لــم 
الديمقراطــي« فــي إطــار اإلجمــاع 
فلقــد  هادئــاً.  وال  سلســاً  الوطنــي 
وانكســارات،  انقطاعــات  تخلَّلتــه 
وصراعــات حاميــة بلغــت أوجهــا 
ــاد  ــا االتح ــرى قاده ــة كب ــي معرك ف
ــي الواجهــات الثــالث،  االشــتراكي ف
الديمقراطيــة  الكنفيدراليــة  )دعــوة 
 20 فــي  عــام  إلضــراب  للشــغل 
يونيــو )حزيــران( 1981، وتــاله  قــرار االتحاد بســحب 
برلمانّييــه رّداً علــى قــرار إضافــة ســنتين للبرلمــان بعــد 
نهايــة واليتــه التشــريعية الدســتورية. وإعــالن االتحــاد 
لموقــف معتــرض وقــوّي ضــّد مبــادرة الملــك فــي قّمــة 
ــراء  ــرب بإج ــول المغ ــه قب ــة بإعالن ــي اإلفريقي نيروب
اســتفتاء تقريــر المصيــر فــي الصحــراء(. وترّتــب عــن 
ــي  ــات، والت ــة الحلق ــة المتصل ــة االتحادي ــذه المعرك ه
أثــارت حفيظــة الملــك وشــكوكه فــي أهدافهــا، اعتقاالت 
لقيــادة الكنفيدراليــة وأطرهــا، والتهديــد بالزجــر تحــت 
ــن  ــحبوا م ــا انس ــاد إذا م ــي االتح ــل 19 لبرلمانّي الفص
البرلمــان، واعتقــال عبــد الرحيــم بوعبيــد وبعــض قــادة 
ــي بخطــاب  ــادرة نيروب ــى مب ــم عل االتحــاد العتراضه

ــن. ــن التخوي ــب م قري
أُطلـق  وعندمـا هـدأت األوضـاع وانفرجـت، وبعدمـا 
سـراح المعتقليـن النقابييـن وعبـد الرحيـم ورفاقه، كان 

13 ســنة  بعــد  العاملــة  الطبقــات  الشــعبية،  للقــّوات  الوطنــي  االتحــاد    11
.)1967 (

الالفـت أن االتحـاد خطـا خطـوة مفاِجئـة قـّرر خاللهـا 
مشـاركة جزئيـة فـي الحكومـة بوزيـَرْي دولـة لمتابعـة 
القضيـة الوطنيـة بعـد نيروبـي، وأعلـن الحـزب أنـه ال 
يتحّمـل فـي هـذه المشـاركة أّية مسـؤولية فـي ما يخّص 

السياسـة العامـة للحكومـة.
الجزئيـة  الحكوميـة  »التخريجـة«  هـذه  أن  والحقيقـة 
واالسـتثنائية، كانـت، مـن زاويـة أخـرى، خطـوة فـي 
تكسـير الحاجز النفسـي بيـن الطرفين، الحكـم واالتحاد 
)وجماهيـره( فـي أفـق إمكانيـة مشـاركة أوسـع وتوافق 

سياسـي أشـمل.
مسـألة  حـول  الوطنـي  اإلجمـاع  أن  إذن،  خالصتنـا 
إلـى توافـق سياسـي  الصحـراء المغربّيـة كان معبـراً 
وطنيـة  سياسـية  ثقافـة  لنضـوج  وأرضيـة  أشـمل. 
ديمقراطيـة إصالحيـة تطـّورت لـدى فئـات واسـعة من 
شـباب هـذه المرحلـة في خضّم هـذا اإلجمـاع الوطني.
للنظـام  المرّكبـة  األزمـة  إلـى  البـدء  فـي  ألمحـُت  د( 
كانـت  إذا  وقلـُت،  بخاصـة.  اليسـارية  والمعارضـة 
أزمـة النظـام واضحـة علـى السـطح، فإن أزمـة البديل 
االجتماعـي كانـت بشـكل مـا كامنـة ومتواريـة. وبّينـُت 
فـي الفقـرات السـابقة، كيـف اجتمعـت بعـض السـيمات 
الخاصـة فـي عالقـة الحكـم بالمعارضـة، ثـم اإلجمـاع 
الوطنـي الـذي فرضتـه قضية الصحـراء، وكيف حافظ 
كّل ذلـك علـى حضور شـعبي فّعال للقـوى الديمقراطية 

ج بحكومـة التنـاوب التوافقـي. ُتـوِّ
واآلن، علينـا أن نمسـك أكثـر بالشـّق الثانـي في األزمة 
المرّكبـة، لكـي نلقـي المزيـد مـن األضـواء علـى هـذا 
الخيـار اإلصالحـي الـذي نهجتـه القـوى الديمقراطيـة، 

وباألخـّص منهـا القـوى اليسـارية.
إذا مـا تفّحصنـا »بمفعـول رجعـي« تاريـخ الصـراع 
السياسـي بيـن الحكـم والمعارضـة اليسـارية، فإّننـا ال 
محالـة سـنجد أن قـوى اليسـار، في العديد مـن محّطات 
مـن  تتـرك وراءهـا جـزءاً  أو  تفقـد  كانـت  الصـراع، 
قاعدتهـا االجتماعيـة فـي منحـى انحـداري اسـتمّر إلـى 
اليـوم. وسـأكتفي هنـا ببعـض المحطـات المعروفة لدى 
القليـل  ولكـن  وغيرهـم،  السياسـيين،  الفاعليـن  جميـع 

منهـم مـن يخـرج باالسـتخالص نفسـه منهـا:
• فـور حصـول المغـرب علـى اسـتقالله السياسـي، في 
حمـأة الصـراع على السـلطة في السـنوات األولى، نجح 
الحكـم فـي حـّل جيـش التحريـر النابـع مـن الفاّلحيـن 
والمعّبـر عـن المجتمـع القـروي. ومـن البدايـة، تـّم نهج 
وعزلـه  الفاّلحـي  المجتمـع  لتطويـق  ممنهجـة  سياسـة 

ُيالحظ في كلّ الدول 
العربية التي طالها 
الحراك الشعبي، 
تواري القوى 

الشبابية التي بادرت 
بإطالق هذا الحراك، 
وذلك أمام األحزاب 
والقوى السياسية 

المنّظمة حيث 
استدعت المرحلة 
بناء المؤّسسات 

وقيادة الدولة
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عـن تأثيـرات الحركـة التقّدميـة. وصارت هـذه األخيرة 
أكثـر فأكثـر حركـة مدينيـة. المفارقـة اليـوم، أن االتحاد 
االشـتراكي مثـالً ينتقـل انتخابيـاً إلـى المجتمـع القروي، 
بينمـا يتراجع نفـوذه االنتخابي في المدن. ومع ذلك، فإن 
هـذا االمتـداد القروي النسـبي فـي االنتخابـات الجماعية 
يظـّل سـطحياً والثابت فيه هو عالقـات األعيان التقليدية 

. نفسها
• في الستينيات وبداية السبعينيات، وبعد وحدة وطالق 
ووحـدة عابـرة، ُحسـم فـي التناقـض الـذي كان ينخـر 
جسـم االتحـاد الوطنـي للقّوات الشـعبية بيـن الجناحين، 
بيـن مـا ُسـّمي بالجناح السياسـي وبيـن الجنـاح النقابي. 
وأفضـى هـذا التناقـض إلـى انشـقاق االتحـاد المغربـي 
للشـغل وتأسـيس الكنفيدرالية الديمقراطية للشـغل لتعيد 
االعتبـار بيـن النضـال النقابـي والنضـال الديمقراطـي 
العـام مـع قـوى التقـّدم، وكبديـل عـن سياسـة االتحـاد 
االتحـاد  احتفـظ  الضّيقـة.  النقابويـة  للشـغل  المغربـي 
المغربـي للشـغل علـى تمثيليـة نقابيـة أكبـر، وحـازت 
الكنفيدراليـة علـى نفـوذ أوسـع فـي مؤّسسـات القطـاع 
العـام. وكان لهـا فعـل أقـوى فـي السـاحة االجتماعيـة 
والسياسـية معـاً. غيـر أن التناقضـات ستسـتفحل داخـل 
وسـتنتقل  االشـتراكي(،  االتحـاد  )أي  أوالً  الحـزب 
وبفعـل  ثانيـاً،  )الكنفيدراليـة(.  النقابيـة  المنّظمـة  إلـى 
أزمـة الديمقراطيـة داخـل النقابـة، سـيقع انشـقاق آخـر 
الفيدراليـة  تأسـيس  عـن  وسـيعَلن  الكنفيدراليـة  داخـل 
والحداثـة  الديمقراطيـة  بـوازع  للشـغل  الديمقراطيـة 
النقابـة  فـي  آخـر  انشـقاق  يختمـر  واليـوم  التنظيميـة. 

نفسـها.
• وفـي بدايـة السـبعينيات ثـم فـي النصـف األول مـن 
الثمانينيـات، سـتتفاقم التناقضـات فـي الفترتيـن داخـل 
االتحـاد الوطنـي لطلبـة المغـرب، وسـتضيع المنّظمـة، 
وينتهـي دور الحركـة الطالبية. وسـتفقد القوى التقّدمية 
مخزونهـا االسـتراتيجي وموردهـا الدائـم مـن األطـر.

وسـيصطحب هـذه الفتـرة انعـزال جـّل المثقفيـن عـن 
العمـل السياسـي الحزبـي فـي نعي جماعي لــ »المثّقف 
العضـوي« تحـت عناويـن اسـتقاللية المثّقـف عـن أيـة 
سـلطة، حكـم أو أحـزاب معارضـة. وبالتالـي، انطفأت 
كقـّوة  المثّقفيـن  تشـّكل  فـي  البـارزة  الظاهـرة  تلـك 

اجتماعيـة.
فئـات  علـى  سـينطبق  نفسـهما  والتراجـع  الضمـور 
وأدواراً  مكّونـات  شـّكلت  مختلفـة  أخـرى  اجتماعيـة 
مؤّثـرة فـي تطّور القاعدة االجتماعيـة لقوى المعارضة 

التقّدميـة، مـن بينهـا نقابـة التعليـم العالـي والمهندسـين 
الكّتـاب...  واتحـاد  والمتوّسـطين  الصغـار  والتّجـار 

وغيرهـم.
إذن ال يمكـن التغاضـي عـن هـذا المسـار االجتماعـي 
االنحـداري فـي فهـم واقـع الحركـة الديمقراطيـة، وفي 
فهـم »المسـاومات« التـي اتخذهـا المسـار اإلصالحـي 

المغرب. فـي 
وسـيضاف إلـى ذلـك أو سـيتراكب معه عوامـل أخرى 

أربكـت القـوى االشـتراكية بوجه خاص:
• مـن جهـة أولـى، االرتبـاك اإليديولوجي الـذي أحدثه 
االشـتراكي«،  »بالمعسـكر  ُيعـرف  كان  مـا  سـقوط 
سـواء كان االتفـاق مـع منظوراتـه االشـتراكية أم كان 
كّل  فـي  واحـدة  فالنتيجـة  عنهـا،  يتمايـز  أو  يخالفهـا 
الحـاالت: تراجـع الفكـر االشـتراكي عالميـاً، وفقدانـه 
نسـقه وانسـجامه الداخلييـن. وسـواء كان هـذا التطـّور 
فهـو  ال،  أم  المعاصـرة  األحـزاب  برغماتيـة  يناسـب 
بـال تـرّدد فـي الحالـة الحزبيـة المغربيـة، لـم ينجـب إاّل 
اإلفقـار الفكري واالرتباك االسـتراتيجي في المشـروع 

المجتمعـي.
اإلفقـار  وتنامـي  االشـتراكية  اإليديولوجيـة  بتراجـع 
يلحـم  فقـدت األحـزاب االشـتراكية مـا كان  الفكـري، 
مجتمعيـة  وتصـّورات  قيـم  مـن  الداخلـي  بناءهـا 
المواقـع  وحـروب  الفردانيـة  فسـيطرت  مشـتركة، 
الداخليـة المصلحّيـة. وإذا كانـت الفردانيـة في الماضي 
بالنضـال مـن أجـل مجتمـع  ترتبـط أخالقيـاً وسياسـياً 
جديـد، ديمقراطي واشـتراكي، فبتراجـع اإليديولوجية، 
المصلحـة  غـدت  نظريـاً،  تعويضهـا  عـن  والعجـز 
نفسـها  تفـرض  وآنّيـة،  عاريـة  والجماعيـة  الفرديـة 
بإلحـاح وبأولوّيـة بمعـزل عـن كّل مـا هـو مجتمعـي 

المـدى. بعيـد 
وبعبـارة أخـرى، لم تسـتطع األحـزاب االشـتراكية  أن 
توّطـن الحداثـة التـي غـّذت مـن ركائزهـا المفاهيميـة 
مـع  يلحمهـا  ُممغـرب  بتنظيـر  الجديـدة،  الشـعاراتية 
مصالـح اجتماعيـة محـّددة، ويؤسـس لقـوى اجتماعيـة 

متراّصـة.
فـي  الضاغـط  المصلحـي  الفـردواي  المنـاخ  هـذا  فـي 
جهـة اليسـار، ظهـر بالتـوازي النمـّو السـريع للحركات 
اإلسـالمية في التسـعينيات من القرن الماضي. الظاهرة 
وبدايـة  السـتينيات  أواخـر  إلـى  وتعـود  أقـدم  نفسـها 
السـبعينيات، لكـن اتسـاعها وتضّخمهـا سـيترافقان مـع 
تراجع اإليديولوجية االشـتراكية والتحلّل الذي ظهر في 

المسار اإلصالحي في 
المغرب وحركة 20 فبراير
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القواعد االجتماعية لليسـار. ولذلك، كان تمّدد الحركات 
اإلسـالمية يـأكل مـن القواعد االجتماعية لليسـار نفسـها 
)طلبـة، رجـال التعليـم، مهندسـون، تعليـم عـاٍل، تّجـار، 
شـة  المـدن بوجـه عـام( ويتفـّوق عليـه فـي الفئـات المهمَّ
والنسـاء. عناصـر القـّوة هاتـه أتـت الحركـة اإلسـالمية 
مـن اسـتثمارها للديـن لصالحهـا، في مرحلـة كان يعاني 
فيهـا المجتمـع )كالمجتمعـات العربية األخـرى( من قلق 
»وجـودي« )إن صـّح التعبيـر( فـي هويتـه، ولعوامـل 
عـّدة منهـا، النكسـات التـي تعـّرض لهـا الوطـن العربي 
وأبقـى  فاحشـاً،  ثـراًء  البعـض  أثـرى  فوقـي  وتحديـث 
اإليديولوجيـة  تلعـب  هنـا،  الحضيـض.  فـي  األكثريـة 
كاملـة،  التعويضيـة  أدوارهـا  الدينيـة 
والسـّيما فـي تموضعهـا االحتجاجـي 
النمـّو  هـذا  أن  المهـّم  المعـارض. 
المتسـارع للحـركات اإلسـالمية على 
األرض نفسـها التي كان اليسـار يقف 
أو  ضمنيـاً   - محّرضـاً  كان  عليهـا 
موضوعيـاً- إليجاد تسـوية بين الحكم 
والمعارضة. فالحكم - أيضاً- كان قلقاً 
مـن تصاعد نفوذ الحركة اإلسـالمية، 
السياسـة  مسـؤولية  يتحّمـل  أنـه  مـع 
الدينيـة التـي اتبعهـا فـي السـبعينيات 
ولكنـه  اليسـار،  لمحاربـة  )وقبلهـا( 
اضطـر، لوقف تمّددها، إلى اسـتعمال 
كّل وسـائل القمـع واالحتـواء، سـواء 
ضـّد حـزب العدالة والتنميـة، الحزب 
الـذي يقـود الحكومـة اليـوم، والقابـل 
السياسـي  النظـام  إطـار  فـي  بالعمـل 
القائم. أو ضّد الجماعة األقدم، جماعة العدل واإلحسـان 
المحظـورة، واألكبـر قـّوة، والرافضة للنظـام و»إلمارة 

المؤمنيـن«12.
•  ومـن جهـة ثانيـة: فرضـت العولمـة الجاريـة علـى 
برامجهـا  مفـردات  تراجـع  أن  الديمقراطيـة  القـوى 
»اشـتراكياً«  تحـّوالً  تعتبـره  كانـت  مـا  فـي  األصليـة 
أو »ثـورة وطنيـة ديمقراطيـة« »أو تعادليـة« )عنـد 
واالشـتراكية  التقـّدم  وحـزب  االشـتراكي  االتحـاد 
وحـزب االسـتقالل(. والمشـترك بينها جميعـاً، كان في 
تمكيـن الدولـة مـن قيـادة االقتصـاد، بإجـراء تحـّوالت 
اقتصاديـة اجتماعيـة كبـرى، تقـوم علـى تأميـم التجارة 

 25 العــدد  المغــرب،  فــي  الملكيــة واإلســالميون  اإللــه ســطي،  12  عبــد 
.)2012 نوفمبــر  نظــر،  وجهــة  دفاتــر  )المغــرب: 

الزراعـي  اإلصـالح  وعلـى  والبنـوك...  الخارجيـة 
فـي صالـح الملكيـات الصغـرى والفالحيـن مـن دون 
أرض...إلـخ. هـذا التحـّول في البرنامـج كان ضرورياً 
لنجـاح  مّهـد  ولعلّـه  العالميـة...  التحـّوالت  لمواكبـة 
التسـوية القادمـة، بيـن الحكـم والمعارضـة. إذ، وعلـى 
بيـن  أصبـح  السـابقة،  التسـويات  كّل محـاوالت  غيـر 
مشـروع  علـى  للتفاهـم  ممكنـات  والمعارضـة  الحكـم 
التوّجـه فـي األسـاس،  ليبرالـّي  اقتصـادي- اجتماعـي 
بينمـا لـم يكـن النظـام إطالقـاً يّتسـع للبرامـج السـابقة 

الديمقراطيـة. للقـوى 
لكـن هـذا التغّيـر سـُيربك، مـن جانـب آخـر، المشـروع 
علـى  تشـديده  مـن  الرغـم  علـى  لليسـار،  المجتمعـي 
تمّسـكه الدائـم بمنظور العدالـة االجتماعية والذي يحفظ 
تحّمـل  بـأن  ناهيـك  االشـتراكّيتين.  وهويتـه  نفسـه  لـه 
المسـؤولية الحكوميـة مـن اليسـار فـي حكومـة التناوب 
التوافقـي الناجمـة عـن تلـك التسـوية مـع الحكـم، كانت 
فـي ظـروف اقتصاديـة- اجتماعيـة متدهـورة، بحيـث 
إن السياسـة الحكوميـة مـا كان بوسـعها إاّل أن تعطـي 
األولويـة لمهّمـة اإلنقـاذ قبـل أو علـى حسـاب الواجهـة 
اإلمـكان.  قـدر  تحسـينها  حاولـت  ومهمـا  االجتماعيـة 
ويحـدث هـذا فـي وقـت ارتفـع فيـه الطلـب االجتماعـي 
تفـاؤالً بمجـيء حكومـة تقودهـا المعارضة التـي طالما 
سـالفة.  لعقـود  الرسـمية  االجتماعيـة  السياسـة  أدانـت 
النتيجـة المنطقيـة بالضرورة، سـتكون خيبة أمل كبرى 
تدبيـر حكومـة  يرِضهـا  لـم  واسـعة  خيبـة  لجماهيرنـا 
التوافـق والتـي تلتهـا وشـاركت فيهـا القـوى المعارضة 
سـابقاً )حكومـة إدريـس جطـو الوزيـر األول وحكومـة 
عبـاس الفاسـي مـن حـزب االسـتقالل(. وسـيظهر ذلك 
جلّيـاً في االنتخابات التشـريعية للعـام2007. نّوهُت في 
البـدء، كيـف كان اليسـار يضعف كقـّوة اجتماعية، لكّنه 
حافـظ مـع ذلـك علـى مصداقّيتـه وفاعلّيتـه السياسـية، 
التاريخـي  لرصيـده  بالنظـر  المعارضـة،  فـي  وهـو 
النضالـي ولتضحياتـه الكبـرى في الصراع مـع الحكم. 
وبـدءاً مـن انتخابـات العـام2007 سـتعلو أزمـة قـوى 
علـى  التاريخيـة،  الديمقراطيـة  القـوى  وكّل  اليسـار، 

سـطح الوضـع السياسـي الجـاري...
علـى  سـريعة  بوقفـة  المحـور  هـذا  نختـم  خامسـاً: 
المعضالت االجتماعية العميقة التي حّركت شـباب 20 
فبرايـر وجماهيرهـا بعـد أن تحدثنـا بقدر مـن التوضيح 
عـن اإلطـار العـام الذي حكـم المسـار اإلصالحي الذي 

سـار عليـه المغرب.

 في المغرب ال أحد 
يجادل سياسياً في 
شرعية المؤّسسة 
الملكية، لكّن مطلب 
»الملكية البرلمانية« 

يحتاج بالضرورة 
أيضاً إلى التخاطب 
مع هذه المؤّسسة 
بتصّورات معّينة 
حول الدستور 

الُمبتغى، والذي ال 
تستنفده جملة من 
المبادىء يعلن عنها
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فـي  للخـوض  ضـرورة  نـرى  ال  السـياق  هـذا  فـي 
اإلصالحـات كافـة التـي أُنجـزت خـالل المـّدة الفاصلة 
بيـن حكومـة التنـاوب و20 فبرايـر. سـواء تلـك التـي 
تحققـت فـي مجـال الحريـات والمسـاواة بين الجنسـين، 
أم تلـك التـي توّجهـت إلـى تقوية البنيات التحتية ورسـم 
والفالحـة  السـياحة  فـي  القطاعيـة  االسـتراتيجيات 
والصناعـة والصيـد البحـري، وقبلها، تقويـم التوازنات 
واألخـرى  المديونيـة،  وتقليـص  اقتصاديـة  الماكـرو- 
التـي انصّبـت علـى محاربـة الفقـر وتحسـين ظـروف 

الشـغل...إلخ. األجـراء وعالـم 
الـذي يرتبـط بحركـة 20 فبرايـر، أن كّل أوجـه هـذا 
النمـّو األفقـي إن صـّح التعبيـر، لم يغّير عميقاً في أشـّد 
المطالب حيوية: محاربة الفسـاد، والتشـغيل، والتوزيع 
العـادل للثـروة الوطنيـة. فـي هـذه القضايـا الثـالث مـا 

زال الوضـع يترّنـح أو يزيـد تفاقمـاً.
جميـع  وفـي  سـابقة،  مراحـل  فـي  الفسـاد  استشـراء 
المرافـق العامـة والخاصـة، لـم يـزد إاّل تفاقمـاً وبكثافـة 
الدولـة  تعجـز  لمـاذا  والسـؤال:  ومسـتفّزة.  مقلقـة 
والمجتمـع علـى الحـّد مـن هـذا المـرض السـرطاني؟
ال شـّك أن المسـألة أكبـر مـن هيـاكل الحكامـة، القديمة 
مقّدمتهـا  وفـي  الـوزارات  )مفتشـيات  والجديـدة  منهـا 
وزارة الماليـة + المجلـس األعلـى للحسـابات + الهيئـة 
المركزية لمحاربة الرشـوة + مجلس المنافسـة(، فضالً 

عـن المراقبـة البرلمانيـة وهيئـات المجتمـع المدني. 
لقـد صـار الفسـاد بأشـكاله المختلفـة )الرشـوة، نهـب أو 
تبذيـر المـال العام، التملّـص الضريبي وتهريب رؤوس 
األمـوال، االمتيـازات الريعيـة واالحتـكار، الغـّش فـي 
الفسـاد  الزبونيـة،  والفاتـورات،  والبضائـع  السـلع 
االنتخابي...إلـخ( عنصـراً بنيويـاً فـي المنظومـة القيمّية 
للنظـام وللمجتمـع. وهـذا يجعلنـا أمـام مفارقـة أخـرى، 
كيـف يـزداد المجتمـع تمّسـكاً بالشـعائر الدينيـة، ويزداد 
فـي اآلن نفسـه فسـاداً فـي معامالتـه البينّية؟ كّل أشـكال 
الفسـاد صـارت عالقـات صارخـة »ومعمـوالً بها« في 

الحيـاة العامـة وفـي المرافـق العاّمـة والخاّصـة كافـة.
الشـعبية،  الفئـات  وسـيكون مـن اإلجحـاف أن نحّمـل 
المجـّردة مـن كّل وسـائل السـلطة والنفـوذ والحظـوة، 
المسـؤولية نفسـها التـي يتحّملهـا َمـن لهـم تلـك المواقـع 
وتلـك الوسـائل. بـل إن هـذه الفئـات ليسـت فـي الحقيقة 

إاّل الضحّيـة الكبـرى لفسـاد اآلخريـن.
مـا نريـده مـن تلـك التعميمـات، أن محاربـة الفسـاد، 
بجانـب كّل األدوار التـي ينبغـي أن تقـوم بهـا هيئـات 

الحكامـة القديمة والجديـدة، وبجانب المراقبة البرلمانية 
ومنّظمـات المجتمـع المدنـي، ترتبط عضويـاً واطرادياً 
بنهـوض ديمقراطي عام، يشـمل العالقات المؤّسسـاتية 
للدولة في اتجاه قيامها على قواعد الشـفافية والمحاسـبة 
علـى المسـؤولية ومعاييـر الكفاءة، كما يشـمل منظومة 
القيـم، وأساسـها، سـمّو القيمتين: العمـل والقانون. ومن 
أولـى ذلـك، إحـداث تغييـر جـذري فـي الثقافـة الدينيـة 
مـن فقـه النصـوص الماضـوي والشـعائري إلـى ثقافـة 

الفكـر العقالنـي والروحية اإلنسـانية.
ولعـّل التركيـز علـى أوضـاع الطبقة الوسـطى، يكشـف 
العـادل  والتوزيـع  الشـغل  فـي  اآلخريـن  الجانبيـن  لنـا 
للثـروة الوطنيـة. ولقـد وجـدت أن قراءة هـذه األوضاع 
مـن خـالل واقـع التعليـم، البـؤرة األفضـل التـي تعطينـا 

صـورة حّيـة عـن هـذه الطبقـة االسـتراتيجية13.
وقبـل ذلـك، ال بـّد أن أنـّوه بـأن الملـك محمـد السـادس 
قـد تطـرق لهـذا فـي خطاب له يـوم )30 يوليـو2003(. 
وعلـى إثـره سـارعت »المندوبيـة السـامية للتخطيـط« 
تحليليـة إحصائيـة ألوضـاع هـذه  إنجـاز دراسـة  فـي 
ومسـتوى  الدخـل  معيـاَرْي  علـى  اعتمـادا  »الطبقـة« 
المعيشـة أو اإلنفـاق. ومـن بيـن خالصاتهـا » أن حجـم 
الطبقات الوسطى قد ارتفع بين 2001 و2007 إلى 1.6 
مليـون فـرد، 62 % منهـم كانـوا ينتمـون إلـى الطبقـات 
الميسـورة.  الطبقـات  إلـى   %  38.1 و  المتواضعـة 
الوسـطى  الطبقـات  توسـيع  اقتـرن  أخـرى،  وبعبـارة 
فـي جـزء كبيـر منـه، بحركّيـة االرتقـاء االجتماعـي 
ومـن  سـنوات2000«.  خـالل  المتواضعـة  للطبقـات 
حيـث وزن الطبقـات الوسـطى فـي االسـتهالك، تقـول 
الدراسة: » بعد تراجع بـ 4.4 % خالل العامين 1985 
و2001، ارتفـع الـوزن الديمغرافـي للطبقات الوسـطى 
بــنسبة 3.8 % بيـن عامـْي 2001 و2007 وخـالل هذه 
الفتـرة األخيـرة، ارتفـع وزن الطبقـات الوسـطى فـي 
االسـتهالك اإلجمالـي للسـلع والخدمـات بنسـبة 1.9 % 

مقابـل تراجـع بنسـبة 5.5 خـالل الفتـرة األولـى«.
التركيبـة  حـول  تفصيليـة  لوحـة  الدراسـة  وترسـم 
وزنهـا  وحـول  الوسـطى،  للطبقـات  المتجانسـة  غيـر 

13  التركيـز علـى هـذه الطبقـة الوسـطى، ينبغي أاّل ينسـينا طبقـة المقاولين الكبار 
المهيِمنـة والمسـتفيدة أكثـر مـن الثـروة الوطنيـة، وفـي كّل المراحـل. وهـي التـي 
يتوّقـف عليهـا المصيـر االقتصـادي للمغـرب، لمركزّيتهـا فيـه. لقـد أُعيـد لهـذه 
الطبقـة اعتبارهـا الوطنـي بعدمـا كانـت مدانـة فـي كّل المراحـل السـابقة لتداعياتها 
الخارجيـة لألجنبـي وللدولـة، ولجشـعها واعتمادهـا علـى الربـح السـريع، ولجبنها 

السياسـي وتواطئاتهـا ضـّد الديمقراطيـة... فهـل تغّيـرت؟ 
النخبـة  فـي  الديـن  نـور  وأفايـا  إدريـس  الكـراوي  د.  يتناولهـا  اإلشـكالية  هـذه 

المقاوليـن. مـن  الجديـد  الجيـل  حـول  دراسـة  المغربيـة-  االقتصاديـة 

المسار اإلصالحي في 
المغرب وحركة 20 فبراير
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االقتصـادي من حيث الدخل واالسـتهالك، ومسـتويات 
نفقـات  وتطـّور  ومصادرهـا،  وأغراضهـا  مديونّياتهـا 
الديموغرافـي  والتوزيـع  وأنواعهـا،  االسـتهالك 

الجغرافي...إلـخ.
مع كّل هذا المجهود التحليلي اإلحصائي، تنتابنا بعض 
الشـكوك فـي مـدى تعبيـره عـن حقيقـة الوضـع الـذي 
تعيشـه هـذه »الطبقـات«، وذلـك بصـرف النظـر عـن 
محدوديـة المعاييـر المسـتعملة فـي التصنيـف الطبقـي، 
والتـي جمعـت خليطـاً واسـعاً مـن المصالـح والثقافـات 
واألدوار التـي تقـوم بهـا تجـاه التحّديـات التـي تواجـه 
المجتمـع. إنـه تحليـل كّمـي وضعـي وصفـي لمسـتوى 
الدخـل واإلنفـاق، وهـذا مفيـد فـي حـدود معّينـة، ولكـن 
األهميـة االسـتراتيجية للطبقة أو »الطبقات« الوسـطى 
ليـس فـي أنهـا قاعـدة حسـابية لتوسـيع اإلنتاج والسـوق 
واالسـتهالك، بـل فـي تـالزم أوضاعهـا االجتماعية مع 
إمـكان قيامهـا بالـدور الثقافـي والسياسـي الريـادي فـي 
المجتمـع مـن أجـل التقـّدم والديمقراطيـة. وهـذا ليـس 
بديهيـاً وال إفـرازاً تلقائيـاً لمعطياتهـا الرقمية. ما تقّدمت 
أّمـة إذا لـم يقـع ذاك التالزم بيـن الواقع واإلمكان، حتى 
ولـو توّسـعت الطبقـة الوسـطى بأضعـاف، إن كان ذلك 
ممكنـاً فـي األصـل، مـن دون أدوارها تلـك. وإاّل كانت 
كّل تلـك المعطيـات مجـّرد مـاّدة عجينية تتصـّرف فيها 
قـوى رأسـمالية أكبـر محلّيـة ومتعـّددة الجنسـية. هـذا 
المنظـور اسـتبعد تمامـاً فـي معاييـر الدراسـة السـابقة. 

ومـا كان مطلوبـاً منهـا أكثـر مـن ذلك.
ومـع هـذا، يبـدو لـي أن تنـاول الطبقـة الوسـطى مـن 
زاويـة التعليـم، سـتكون علـى األرجح، أكثـر مصداقية 
الطبقـة  عليهـا  التـي  الوضعيـة  الحالـة  تشـخيص  فـي 
الوسـطى، لسـببين على األقل: من جهة، ألن في التعليم 
نفسـها وتوسـيع  تجديـد  مـن  الوسـطى  الطبقـة  تتمّكـن 
قاعدتهـا وفتـح إمـكان ترّقـي بعضهـا. ومن جهـة ثانية، 
ألنهـا أشـّد الطبقـات حساسـية لتعليم أبنائهـا، وهو أكبر 
كلفـة تتحّملهـا الطبقـة الوسـطى اليـوم ومصـدر قلقهـا 
التعليـم فـي الصـراع االجتماعـي  ومتاعبهـا. ومكانـة 

خـالل العقـود السـالفة تؤّكـد ذلـك.
فـي هـذا السـياق، ليـس بوسـعي سـوى أن أضـع بعض 
رؤوس األقـالم، معتمـداً علـى دراسـة موجـزة ومكّثفـة 

مغربي14: لباحـث 
• مـع بدايـة الثمانينيـات، انتهـت مرحلـة التوّسـع فـي 
14  محمــد بوشــيخي ، »التعليــم الدينــي فــي المغــرب- المفارقــات والتوّقعــات«، 

مجلــة المســتقبل العربــي، العــدد 409 )مــارس 2013 (.

التعليـم وفي مناصب الشـغل، والتـي صاحبت حاجيات 
الدولـة الناشـئة بعـد االسـتقالل إلى األطر مـن موظفين 
ومهندسـين ومدّرسـين وغيرهـم. وبدأ تفاقـم األزمة مع 
مـا ُعـرف بسياسـة »التقويـم الهيكلـي« لعشـر سـنوات 
الخارجيـة  الديـون  لتسـديد   )1993-1983( متصلـة 
وضبـط التوازنـات الماكـرو- اقتصاديـة. هـذه الخّطـة 
التـي أمالهـا الصنـدوق الدولـي، فرضـت علـى الدولـة 
سياسـة تقّشـفية عّمقت الفروقات االجتماعية والجهوّية، 
وكان تقليـص نفقـات التعليـم وتأجيـل تطويـر التعليـم 
العالـي والحـّد المتزايـد مـن االلتحـاق بالتعليـم الثانـوي 
والعالـي، ومنـع الموظفيـن مـن اسـتكمال دراسـاتهم... 
مـن اإلجـراءات التـي سـّطرتها السياسـة التقّشـفية لهذه 

العشرية.
• ستسـتفحل األزمـة وصـوالً إلـى سـنة 1995، ومـّرة 
أخـرى علـى ضـوء التقريـر الـذي أعـّده البنـك الدولـي 
طالـب  والـذي  الملـك،  مـن  وبطلـب  الشـأن  هـذا  فـي 
وإخضاعـه  والتكويـن  التربيـة  نظـام  هيكلـة  بإعـادة 
لنظـام السـوق، كمـا تّمـت اإلشـارة فـي فقرة سـابقة، تّم 
التهيـيء ووضـع »ميثـاق التربيـة والتكوين« لعشـرية 
قادمـة. ونـال الميثـاق إجماعـاً واسـعاً لكّنـه تعّثـر فـي 
اسـتدراكه  وتـّم  أهدافـه  إنجـاز  فـي  وأخفـق  التطبيـق 
.)2009-2012( آخـر  اسـتعدالي  إصالحـي  ببرنامـج 
• خـالل مخلفـات سياسـية التقويـم وارتبـاكات الفتـرة 
الالحقـة، بـدأ زحـف التعليـم الخـاص بخطـى سـريعة، 
»فارضـاً نفسـه كبديـل« مغـٍر بجودتـه وفعاليتـه. وفـي 
مقابلـه، انخفضـت قيمة المدرسـة الوطنيـة »وأصبحت 
التأطيـر  ضعـف  بسـبب  الجـودة«  النعـدام  مرادفـة 
واالكتظـاظ وانعـدام الحوافـز. وتمـدد التعليـم الخـاص 
مسـتلزماته  تتجـاوز  التعليميـة،  األسـالك  كل  فـي 
وتكلفتـه شـرائح مـن الطبقـة الوسـطى. واألمـر نفسـه 
»نخبـوي  تعليـم  ببـروز  الجامعـي،  المسـتوى  علـى 
انتقائـي ودي الولـوج المشـروط« )الهندسـة واألقسـام 
التحضيريـة(، فضـالً عن تعليم خاص عـاٍل ومطلوب، 
أّديـا بدورهمـا إلـى تفاوت آخر داخل الطبقة المتوّسـطة 
مواقـع  احتـالل  تكوينهـا  يؤّهلهـا  قليلـة  لفائـدة شـرائح 
معتَبـرة فـي االقتصـاد ومؤّسسـات الدولـة بينمـا يتلّقـى 

الباقـي تعليمـاً أقـّل حظوظـاً.
• وإذا أخذنـا بعيـن االعتبـار دالالت المعطيات التالية: 
للمتخّرجيـن الجامعييـن مـن  المئويـة الضئيلـة  النسـبة 
العـدد اإلجمالـي الـذي يدخل الجامعة، وقبلـه التصفيات 
واإلعـدادي  األساسـي  التعليـم  أسـالك  فـي  المتواليـة 
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والثانـوي؛ ومتوّسـط مـا تنفقـه األسـرة علـى تدريـس 
تلميـذ واحـد مـن المرحلـة االبتدائيـة إلـى حصوله على 
بــ749600  يقـّدر  بمـا  تكـرار،  دون  ومـن  اإلجـازة، 
درهم في الوسـط الحضري و11379.200 في الوسـط 
الشـهادات  علـى  الحاصليـن  عـدد  وتكاثـر  القـروي؛ 
العليـا مـن دون عمـل، والـذي وصـل فـي العـام 2002 
إلـى 250.000 عاطـل... إذا مـا أخذنـا كّل ذلـك بعيـن 
ترضـى  الوسـطى  الطبقـة  أن  والسـّيما  االعتبـار، 
بالمجازفـة فـي هـذا الميـدان حتـى ولو كان ذلـك بتكلفة 
ماليـة مرهقـة، نـدرك الواقـع الفعلـي الذي تـرزح تحت 
االسـتقرار  فـي  عليهـا  ل  يعـوَّ التـي  الطبقـة  ضغوطـه 

والتقـّدم.
فـي الذكـرى الخامسـة عشـرة لتولّـي الملـك العـرش، 
ألقـى خطابـاً تضّمـن رؤيـة نقديـة لمـا تـّم إنجـازه فـي 
ميـدان التقريـب بيـن الفـوارق االجتماعيـة. وتعـود هذه 
الرؤيـة إلـى إطالعـه علـى دراسـتين أنجزهمـا البنـك 
الدولـي مؤّخـراً، وعلـى ضوئهمـا تسـاءل الملـك: مـاذا 
زيـادة  فـي  أسـهم  هـل  تقـّدم؟  مـن  حّققنـاه  بمـا  فعلنـا 
الرخـاء  تحقيـق  فـي  ذلـك  وّظفنـا  أننـا  أو  االسـتهالك 
المشـترك لـكّل المغاربـة؟ إلـى أيـة درجـة انعكـس هـذا 
التقـّدم علـى تحسـين مسـتوى عيـش المواطـن... أيـن 

هـي الثـروة التـي تحـّدث التقريـر األخيـر عنهـا؟ 
االقتصـادي  »المجلـس  الخطـاب  فـي  وطالـب 
االجتماعـي« و»بنـك المغـرب« بإنجاز دراسـة لقياس 
علـى  القـوى  كّل  وحـّث  للمغـرب  اإلجماليـة  القيمـة 
مناقشـة التوصيـات واالسـتخالصات التي سـتخرج بها 

الهيئتـان. 
لـن نسـتبق النتائـج، ولكـن الواجب يفرض علينـا القول 
إن الملـك فتـح ورشـاً جديـدة أخـرى، ال يخالجنـا شـّك 
همـوم  علـى  اسـتحواذاً  واألكثـر  شـعبية  األكثـر  أنهـا 
األغلبيـة السـاحقة مـن المواطنيـن. إنـه الوجـه اآلخـر 

للعملـة الدسـتورية والسياسـية والمؤّسسـاتية نفسـها.
مـا يثيـر االنتبـاه، كيف يتـالءم هذا الخطـاب مع توقيت 
تّتجـه فيـه الحكومـة ذات القيـادة اإلسـالمية إلـى تبّنـي 
سياسـة تقّشـفية، سـتتخذ خاللهـا إجـراءات غير شـعبية 
بغيـة اسـتعادة التـوازن المالـي لميزانيـة الدولـة )رفـع 
الدعـم عـن بعـض المـواد المدعومـة، سـّن نظـام جديـد 
للتقاعـد، تعديـل نسـبة الضريبـة علـى  القيمـة المضافة 
علـى بعـض المنتوجـات والخدمـات، تخفيـض النفقـات 

العموميـة واالسـتثمار العمومـي...(.
وانتظـاراً لمـا سـيأتي بالملمـوس، أُنهـي هـذه الفقـرة، 

وهـذا المحـور بتشـديدي علـى أن االنتقـال الديمقراطي 
يحـدث  أن  إلـى  وسـتظّل  مفتوحـة،  تاريخيـة  مرحلـة 
المسـتويات، االقتصـادي  التناسـب اإليجابـي بيـن كّل 
واالجتماعي والسياسـي والثقافي، لالسـتقرار وترسـيخ 

الديمقراطـي. النظـام 

المحور الثاني: انحباسات حركة 20 فبراير
الضخـم،  العربـي  الشـعبي  الحـراك  مخـاض  فـي 
حركـة  تأسـيس  عـن  أُعلـن  التداعيـات،  والمجهـول 
20 فبرايـر )2011(، نظيـراً لمثيالتهـا مـن الحـركات 
الشـبابية العربيـة التـي لعبـت أدواراً رياديـة في إطالق 

هديـر االنتفاضـات الشـعبية. لكـن ما 
مّيـز التجربة المغربية عن شـقيقاتها، 
أن الملـك بـادر فـوراً بخطـوة جريئة 
فـي  خاللهـا  عـرض  واسـتباقية 
خطاب رسـمي يـوم )9 مارس- آذار 
بإصـالح  القيـام  ضـرورة   )2011
دسـتوري جديـد، يواكـب التطلّعـات 
الشـعبية فـي الديمقراطيـة والمسـاواة 
لذلـك  وحـّدد  االجتماعيـة.  والعدالـة 
سـبعة مبـادئ موّجهـة نالـت رضـى 

الجميـع. واستحسـان 
ليـس  الورقـة،  هـذه  فـي  يهمنـا  مـا 
تحليـل تتابـع األحـداث وتمفصالتها، 
بـه  جـاء  مـا  علـى  الوقـوف  وال 
الدسـتور الجديـد، إيجابـاً وسـلباً، وما 
تـاله مـن انتخابـات تشـريعية سـابقة 
ألوانهـا، وتشـكيل للحكومـة القائمـة 
ذي  والتنميـة  العدالـة  حـزب  بقيـادة 
يهّمنـا،  مـا  اإلسـالمية.  المرجعيـة 
بوجـه خـاص، الوقـوف مـن جديـد، 

ومـن خـالل تقييـم حركـة 20 فبرايـر، علـى العناصـر 
الكامنـة التـي مّكنـت المغرب، وفي محّطـة فاصلة، من 
أن ينفرد ويسـتمّر على المسـار اإلصالحي نفسـه الذي 
أوضحنـا كوامنـه التاريخيـة، وبّينـا مجمـل الظـروف 
أو الدوافـع التـي اجتمعـت، بيـن المعارضـة والحكـم، 
لتثمـر حكومـة التنـاوب التوافقي كبدايـة فاصلة في هذا 

المسـتمّر. التوافقـي  المسـار 
لنبـدأ بظاهـرة إيديولوجيـة بـارزة فـي تحاليـل المثّقفيـن 
والفاعليـن بعامـة. فـإذا ما عدنـا إلى الخطابـات العربية 
الفكرية والسياسـية التي كانت سـائدة، وال زالت، حول 

من حيث المضمون 
يبدو الدستور 
المغربي الجديد 

أقرب إلى المشاركة 
في الحكم منه إلى 
الملكية البرلمانية، 
وفي هذه الحيثّية 

خصوصاً، تحّقق تقّدم 
كبير عن الدساتير 

السابقة ومنها 
دستور العام 1996 
والذي صّوتت له 
المعارضة بهدف 

الخروج من المأزق 
الذي كان عليه 
المجتمع المغربي

المسار اإلصالحي في 
المغرب وحركة 20 فبراير
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»الجماهيـر والشـعب والمجتمـع« وكّل المقـوالت التي 
تدخـل فـي نطاقاتهـا كالطبقـات الشـعبية، فإّننـا سـنجد 
يتحـّدث  أحدهمـا،  ثالثـة:  أو  الخطابـات  مـن  نوعيـن 
بخطـاب نخبـوي تكنوقراطـي صـرف، ال تشـّكل تلـك 
المقـوالت بدالالتهـا التاريخيـة عناصر فاعلـة في بنيته 
الفكريـة، سـوى مـا اقتضته االسـتعماالت الرائجة على 
أطـراف اللسـان من مصطلحات معولمـة كالديمقراطية 
وسياسـة  الجيـدة  والحكامـة  والتشـاركية  واالنتخابـات 
القـرب وتقنياتهـا جميعـاً. وثانيهمـا، يتحـّدث بخطـاب 
شـعبوي يرفـع إلـى السـماء الوعـي الشـعبي جاعالً من 
تلـك المقـوالت أصناماً جديدة ال صيرورة تاريخية لها، 
وتفـوق بعقالنيتهـا ووعيها واسـتعداداتها الذاتية األبدية 
السياسـية  القـوى  وبخاصـة  والمثّقفيـن،  الفاعليـن  كّل 
الديمقراطيـة المنّظمـة كلّهـا. وثالثهـا، يتحـّدث بخطـاب 
علـى النقيـض مـن السـابقين حيـث العقـل والوعـي هما 
حصـراً مـن نصـاب القـوى المنّظمـة، والباقي الشـعبي 

مجـّرد مـادة عجينيـة يشـّكلها أولئـك بما يشـاؤون.
القليـل  أو  السـابقة،  الخطابـات  بيـن  الدائـم  الغائـب 
لتطـّور  الدقيقـة  الموضوعيـة  المتابعـة  الحضـور، 
تهويـن  بـال  بعامـة(  )والمجتمـع  الشـعبية  الحركـة 
وبـال تضخيـم، وانطالقـاً مـن قناعـة مبدئيـة ثابتـة بـأن 
الجماهيـر الشـعبية، وبـأّي تعبيـر وصفناهـا بـه، عليهـا 
مسـؤوليتها المسـتقلّة فـي ديناميـة التغييـر واإلصـالح 
والتقـّدم، فـال شـيء يتحّقـق مـن ذلـك مـن دون فاعلّيتها 

المسـتقلّة. الذاتيـة 
قـد يظهـر أن ما أتينا على ذكره، ليس سـوى عموميات 
السـاحة  فـي  مـا يجـري  فـي  تأثيـر  لهـا  يكـون  قـد ال 
العربيـة والوطنيـة، لكّنـي أزعـم أن مـا حملـه الحـراك 
الشـعبي الجاري من تناقضات فكرية وسياسـية يعطينا 

مـادة غنّيـة لدراسـتها مـن هـذه الزاويـة بالتحديد.
لـم يخـرج اسـتقبال حركة 20 فبراير، إعالمياً وسياسـياً 
وفكرياً وموقفاً، عن الخطابات الثالثة15 السـابقة. وكان 
مـن الطبيعـي أن يغلـب علـى هـذا االسـتقبال خطابـان: 
الذيـن  أمـا  المنافقـة.  والمجاملـة  الشـعبوي،  التضخيـم 
عـادوا الحركـة، وكرهوهـا، فما كان بوسـعهم، في مثل 

هـذه األجـواء، أن تعلـو أصواتهـم علـى اآلخرين.
الحركـة  الصـادق،  عبـد  توفيـق  منهـا:  اإلنشـائية  غيـر  الدراسـات  قليلـة    15
االحتجاجيـة فـي المغـرب، إعـادة التقويم، مجلة المسـتقبل العربيـة، العدد 426 ) 

بيـروت: مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، أغسـطس/ آب 2014 (.
حسـني عبـد اللطيـف، حركـة 20 فبرايـر )الجـذور، المسـار- اآلفـاق(،  مجلـة 

العـدد 50 ) 2011(. وجهـة نظـر، 
محمـد شـقير، حركـة 20 فبرايـر بيـن مواجهـة  االسـتبداد وإسـقاط الفسـاد، مجلـة 

وجهـة نظـر، العـدد 51) 2012(.

ـد، تنـاول الحركـة بانبهـار مـا فوقـه  ـم ومجَّ َمـْن ضخَّ
انبهـار، وكأّنهـا قـدر مـن السـماء، وانبعـاث إعجـازي 
فـي مجتمـع األمـوات، وال صلـة لهـا بـكّل التراكمـات 
لألحـزاب  وبخاصـة  الوطنيـة،  والثقافيـة  النضاليـة 

التقّدميـة.
فكانـت الحركـة عندهـم قـّوة نقيضـة جبَّـت كّل مـا قبلها 
مـن أحـزاب وجميـع »النخـب« أطنبـت فـي المـدح، 

وعجـزت عـن استشـفاف المسـتقبل األكثـر رجحانـاً.
إلـى  نفاقـاً، مـدح لفظيـاً، والذ  وَمـْن اسـتهان وجامـل 
الصمـت. مـا مـن موقـف إذن جاهـر بالمسـاندة والنقـد 
الموضوعـي لجوانـب األخطـاء والقصور واستكشـاف 
الموضوعيـة  الصيـرورة  مـع  الممكنـة  المواءمـات 

العامـة.
دعنا نرى ذلك في الفقرات التالية: 

فبرايـر،   20 لحركـة  المبـادرة  الشـبكة  تشـّكلت  أوالً: 
شـباب  مـن  األخـرى،  العربيـة  البلـدان  فـي  كغيرهـا 
بالمسـؤولية  اإلحسـاس   وذي  المتعلّـم،  »اإلنترنـت« 
الوطنيـة، ولـه خلفيـة ثقافيـة حقوقية ديمقراطيـة مناِوئة 
للرواسـب التقليديـة فـي المجتمـع بعاّمـة وفـي المجـال 
السياسـي بخاّصـة. وبـال شـك، كان لوسـائط االتصـال 
الحديثـة أدوارهـا فـي تسـهيل تشـّكل الشـبكة فـي تنظيم 
تأثيراتهـا  لإلنترنـت  كان  كمـا  وإطالقهـا،  حركتهـا 
الثقافيـة فـي االطـالع علـى عالـم اليـوم، وفـي صـوغ 
صـورة المجتمـع المغربـي المسـتقبلي منه. لكـن، كيفما 
بلغـت هـذه األدوار القيمّيـة، فـال ينبغـي أن يوقعنـا ذلك 
فـي اسـتالب للتكنولوجيا، ينسـب أبـّوة كّل ما حدث من 
حـراك شـعبي فـي المغـرب، أو في غيره، إلى وسـائط 
ممكنـة  االنتفاضـة  يجعـل  مـا  إن  الحديثـة.  االتصـال 
خاللهـا  الجديـدة  للوسـائط  يكـن  لـم  التـي  )كسـوابقها 
وجـود(، حالـة الـذروة التـي يصلهـا تطـّور التناقضات 
االجتماعيـة وحاجياتهـا في لحظة مـا. وغير ذلك يكون 
للحقيقـة والتاريـخ. وعلـى المنـوال  اختـزاالً وتحريفـاً 
الشـبابية  الظاهـرة  تضخيـم  جـرى  نفسـه،  االختزالـي 
وكأنهـا وضعيـة اسـتثنائية وفريـدة فـي تاريـخ النضـال 
الوطنـي والديمقراطـي، وفـي االنتفاضـات االجتماعية 
التـي عرفهـا هـذا التاريـخ، بينمـا كان للشـباب دائمـاً 
أدوارهـم الرياديـة فـي قيـادة حـركات التحـّرر والتقّدم، 

بخاّصـة فـي المنعطفـات الكبـرى. 
وال أدّل علـى ذلـك مـن مـا شـهده العالـم فـي الغـرب، 
وفـي غيـره، مـن حـركات شـبابية، ُعرفـت فـي إبانهـا  
»بانتفاضات الشـباب« في السـتينيات والسبعينيات من 
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القـرن الماضـي. وكان مـن بينهـا حركـة جيـل الشـباب 
مـارس)آذار(   23 انتـــفاضة  عـن  تمّخضـت  التـي 
1965 فـي المغـرب، وشـبيهاتها فـي الوطـن العربـي. 
بيـن  سـريعة  مقارنـة  فـي   قـول  هنـا  لـي  كان  وإذا 
السـياقات  - الختـالف  لشـّددت خصوصـاً  الجيليـن،  
العنصـر  تضّخـم  علـى  والوطنيـة-  والعربيـة  الدوليـة 
اإليديولوجـي الماركسـي/ االشـتراكي اإلرادوي، عنـد 
الجيـل السـابق، وعلـى تـواري اإليديولوجيـة وتفّككها، 
عنـد الجيـل الحالـي، إاّل مـا يحملـه ضمنيـاً انتشـار قيـم 
فـي األسـاس، وبالنـزوع  ثقافيـة )معولمـة( وليبراليـة 

اإلرادوي نفسـه، المشـترك بيـن الجيليـن.
ثانيـاً: أعلنـت الحركـة عـن توّجهاتها، وجاء فـي بيانها 

التأسيسـي األهـداف التالية16:
الظـروف النتخـاب  إلغـاء دسـتور1996، وتهيـيء   •
ُتنـاط بهـا مهـام  هيئـة تأسيسـية مـن طـرف الشـعب، 
إعـداد دسـتور ُيعـرض لالسـتفتاء، )نقتـرح( أن يقـوم 
علـى أسـس حديثـة تأخـذ فيـه الملكيـة شـكلها الحديـث 
كرمـز لوحـدة األمـة مـن دون صالحيـات تنفيذيـة أو 

قضائيـة. أو  تشـريعية 
• إقالة الحكومة وحّل البرلمان بمجلسيه.

اّتخـاذ  مهـام  بهـا  ُتنـاط  انتقاليـة،  حكومـة  تعييـن   •
مبـادرات عاجلـة مـن أجـل التخفيـف مـن حـّدة األزمـة 
االجتماعيـة، بخفـض األسـعار والزيـادة فـي األجـور 
وفتـح صنـدوق عاجـل للتعويض عـن البطالة وتشـغيل 
جميـع حاملـي الشـهادات العاطليـن عـن العمـل فـوراً، 

ومـن دون قيـد أو شـرط.
َمـن  كّل  بمحاكمـة  الجميـع،  علـى  القانـون  تطبيـق   •
ثبـت توّرطـه مـن المسـؤولين فـي جرائـم ضـّد الشـعب 

المغربـي.
• إطالق سراح المعتقلين السياسيين كافة.

لقـد بـات هـذا البيـان التأسيسـي شـهادة تاريخيـة عـن 
الحركـة. وليـس وارداً لـدّي القيـام بنقـد تفصيلـي لـكّل 
فقـرات البيـان بقصـد تقييـم مـدى الوضـوح السياسـي 
والبرنامجـي الـذي يتضّمنـه. فمـن المفـروغ منـه أنهـا 
حركـة تضـّم اتجاهـات متعـّددة، وهـي باألحـرى ذات 
بتقديـم  طبيعـة عفويـة احتجاجيـة غيـر مطالبـة فـوراً 
تصـّور منسـجم وبرنامـج للتغييـر دقيـق وشـامل. ومـع 
ذلـك، فالبيـان يعطـي صـورة نسـبية عّمـا اسـتطاعت 
وبهـذا  عامـة.  أهـداف  مـن  إليـه  الوصـول  الحركـة 
القـدر، أثـار انتباهـي أن البيـان تجّنـب ذكـر »الملكيـة 

16  وجهة نظر، العدد 50، م س.

البرلمانيـة«، مـع أنـه أشـار إلـى محتواها فـي »ودون 
صالحيـات تنفيذيـة أو تشـريعية أو قضائيـة«. التنبيـه 
هنـا لهـذه المسـألة ضـروري، ألنها ستشـّكل فيمـا بعد، 
أي بعـد أن ذاع الشـعار فـي العديـد مـن التظاهـرات 
وبـات يرمـز إلـى هويـة الحركـة، محـّط خالفـات بيـن 
مكّونات الحركة وداعميها. ولذلك، سـيتدحرج الشـعار 
ضُه بـ »دسـتور ديمقراطي شـعبي«. بل  إلـى آخـر عوَّ
ح بـه، إلى تأسـيس  سـيدفع هـذا الخـالف، غيـر المصـرَّ
موازيـة  جديـدة  هيئـة  أيـار2011(  مايـو/   29( يـوم 
اسـم »االئتـالف  تحـت  فبرايـر،   20 لحركـة  وداعمـة 
اآلن«،  برلمانيـة  ملكيـة  تحقيـق  أجـل  مـن  المغربـي 

تلتـّف حولـه كّل  و»ليشـّكل محـوراً 
اإلرادات الحـّرة العازمـة على العمل 
بجانـب حركـة 20 فبرايـر« ويتكّون 
عـن  الصـادر  التأسيسـي  البيـان 
»إعـالن  عنـوان  والحامـل  الهيئـة، 
دسـتوري مـن أجـل ملكيـة برلمانيـة 
ال  كبـرى  »مبـادئ  مـن  اآلن«17، 
يمكـن الحديـث عـن ملكيـة برلمانيـة 
إقـراراً صريحـاً  إقرارهـا  مـن دون 
البيـان  فـي  التشـديد  فيـه«.  لبـس  ال 
علـى )إقـراراً صريحـاً ال لبـس فيـه( 
الخالفـات  بتلـك  طّياتـه  فـي  يشـي 
هـذا  وفـي  الحلفـاء.  بيـن  القائمـة 
أوفـر  عـدداً  البيـان  طـرح  السـياق، 
السياسـية  المبدئّيـة  التدقيقـات  مـن 
التـي  والدسـتورية  والحقوقيـة 
الفعلـي  التطبيـق  نظـره  فـي  تضبـط 
لكّنـه  اآلن«.  البرلمانيـة  للملكيـة   «
»المجلـس  إلـى  صراحـة  يشـر  لـم 

التأسيسـي«، وإنمـا ألـّح علـى »تنظيـم حـوار وطنـي 
جـّدي وواسـع حـول مشـروع الدسـتور، وقبـل عرضه 
علـى االسـتفتاء«. والالفـت أيضاً أن هـذا البيان وقَّعت 
عليـه المركزيـات النقابيـة األساسـية )االتحـاد المغربي 
للشـغل والكنفيدراليـة الديمقراطيـة للشـغل والفيدراليـة 
الديمقراطيـة للشـغل( فضـالً عن بعض أحزاب اليسـار 
)حـزب الطليعـة والمؤتمر الوطني االتحادي، والحزب 
االشـتراكي الموّحد، ومن الحركات اإلسـالمية الحزب 
الحضـاري وحزب األمة( ثم شـباب األحـزاب التقّدمية 
وبعـض الجمعيـات الحقوقيـة وفاعليـن مـن توجهـات 

17  المرجع السابق نفسه.

بعد مرور سنة ونّيف 
على انطالق حركة 
20 أكتوبر تنّبه 
المجلس الوطني 

إلى ضرورة تطوير 
أساليب العمل 

وخياراتها وتنويعها 
وإبداع الهياكل 

التي تستجيب لها، 
وفي هذه الفترة 

بات الشعار األكثر 
استحواذاً على 
مجموع أنشطة 

الحركة: »إسقاط 
الفساد واالستبداد«

المسار اإلصالحي في 
المغرب وحركة 20 فبراير
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مختلفـة. لـم يسـتثَن إذن مـن األحـزاب الداعمـة لحركـة 
20 فبرايـر، والمنضويـة جميعـاً فـي المجلـس الوطني، 
»النهـج«  حـزب  سـوى  الداعـم،  التنظيمـي  الـذراع 
الماركسـي وريـث »منّظمـة إلـى األمـام«، و«جماعـة 
العدل واإلحسـان«، اإلسـالمية المرجـع، والقّوة األكبر 
مسـألة  فـي  ينهجـان  وكالهمـا  الداعـم.  التحالـف  فـي 
»الملكيـة البرلمانيـة« تكتيـك اإلدغـام والغمـوض، كّل 
مـن موقعـه اإليديولوجـي واسـتراتيجيته السياسـية. وال 
ِمـراء فـي أنهما كانـا خلف صيغة »دسـتور ديمقراطي 
التناقضـات  تسـتوعب  ألنهـا  اإلنشـائية  شـعبي«، 

المخالفيـن والداعميـن. بيـن  االسـتراتيجية كافـة 
موضـوع الملكيـة البرلمانيـة والمجلس التأسيسـي إذن، 
الصرامـة  مـن  نفسـه  القـدر  علـى  ليسـا  موضوعـان 
ومـن  فبرايـر   20 حركـة  مكّونـات  لـدى  والوضـوح 
داعميهـا ومبادريهـا. وليـس بخـاٍف أيضـاً، أن توقيـع 
إعـالن  علـى  النقابيـة  المركزيـات 
»الملكيـة البرلمانيـة اآلن« هـو مـن 
قبيـل الدعـم الرمـزي المعنـوي أكثـر 
بالهـدف  سياسـي  التـزام  هـو  مّمـا 
بالمشـاركة  حتـى  وال  »اآلن«، 
التعبويـة الجماهيريـة الكثيفة والفعلّية 

الحركـة عمومـاً. فـي دعـم 
تبقـى المسـألة األخـرى فـي مطالـب 
إلـى  الداعيـة  فبرايـر   20 حركـة 
البرلمـان  وحـّل  الحكومـة  »إقالـة 
»حكومـة  وتشـكيل  بمجلسـيه«، 
اإلجـراءات  بتلـك  للقيـام  انتقاليـة« 
االجتماعيـة العاجلة. في هـذه الفترة، 
كانـت الحكومـة القائمـة والمعنّيـة باإلقالة بقيـادة حزب 
األخـرى  الديمقراطيـة  القـوى  مـن  ومعـه  االسـتقالل 
االتحـاد االشـتراكي وحـزب التقـّدم واالشـتراكية. وهم 
بدرجـة أو بأخـرى، وإن لـم يعلنـوا رسـمياً عـن دعمهم 
مطلبهـا  وفـي  وجودهـا  فـي  مصلحـة  لهـم  للحركـة، 
باإلصـالح الدسـتوري. والكثيـر مـن شـبيبتهم وأطرهم 

ويدعمونهـا. الحركـة  فـي  يشـاركون  ومناضليهـم 
وفـي الحقيقـة، مـن يفّكـر فـي المصلحـة السياسـية لهذا 
المطلـب، وفـي أهّميتـه، ال يجد له مسـوغاً اضطرارياً، 
حسـبانه  يمكـن  مـا  أو  أخـرى،  تجـارب  نسـخ  سـوى 
مجـّرد تـداٍع سياسـي غيـر مفّكـر فيـه، ولـه أضـرار 
معنويـة جانبيـة علـى أحـزاب هـي مـع كّل االنتقـادات 
أقـرب إلـى مطالـب التقـّدم الديمقراطـي... بينمـا كان 

االكتفـاء بوضـع جدولـة زمنيـة »لخريطـة  باإلمـكان 
طريـق« تبـدأ بالدسـتور ومـا ينبغـي أن يتضّمنـه مـن 
موّجهـات رئيسـية، ومـا يتطلّبـه الحـوار الوطنـي قبـل 
عرضـه علـى االسـتفتاء. وتليـه االنتخابـات التشـريعية 
والجماعيـة والجهويـة، وشـروط إجرائها. ثـّم الحكومة 
التـي سـتنبثق بعـد االنتخابـات التشـريعية، وبمـا يعنـي 
رسـم المعالـم األساسـية لبرنامـج االنتقـال الـذي يوجـه 
ِقْبليـاً طبيعتها ويؤّسـس لموقف الحركـة الالحق منها... 
وأمـا المطالبـة الفوريـة بإقالـة الحكومـة وتعيين أخرى 
انتقاليـة، قبـل الدسـتور واالنتخابـات التشـريعية، فهمـا 
كانـت  ـن  ممَّ وإاّل  أكثـر.  ال  والتخّبـط  االرتبـاك  عيـن 
سـتتكّون هـذه »الحكومـة االنتقاليـة«؟ هل هـي ائتالف 
وطنـي ُيعيـد خلـط األوراق الحزبيـة فـي لحظـة فـرز 
حاسـمة، أو هـي حكومـة تكنوقراط ُتمنح لهـا مصداقية 
ُمسـبقة ال تناسـب الطموحـات الديمقراطيـة الراديكاليـة 
للحركـة؟ وهـل فكـرت الحركـة أصـالً كيـف سـُيغّطى 

الفـراغ التشـريعي إلـى أن تتـّم االنتخابـات الجديـدة؟
وداعميهـا،  الحركـة  تخّبطـات  مـن  فقـط  جانـب  هـذا 

األهـم. للباقـي  وسـنعود 
فالحركـة  العامـة،  الممارسـة  حيـث  مـن  أمـا  ثالثـاً: 
الوطنيـة  التنسـيقيات  علـى  هيكلتهـا  فـي  اعتمـدت 
والمحلّيـة والجمـوع العامـة. وتتخـذ قراراتهـا بالحـوار 
والتوافـق مـا أمكـن. وبعـد أيـام قليلـة علـى انطالقهـا، 
تشـّكل مجلـس وطنـي )ومجالـس فرعيـة محلّيـة( داعم 
للحركـة، ومـن دون أن تكـون الحركـة عضواً مباشـراً 
معهـا  التنسـيق  ويتـّم  اسـتقالليتها.  علـى  حفاظـاً  فيـه، 
مـن خـارج هيكليـة المجلـس. ويضـّم المجلـس أحزابـاً 
ونقابـات ومنّظمات شـبابية ومنّظمات حقوقية ونسـائية 
األمازيغيـة.  الحركـة  وفعاليـات  مسـتقلّة  وشـخصيات 
ولقد ذكرنا سـابقاً أسـماء األحزاب والنقابات المركزية 
األعضـاء فـي المجلـس والموقِّعـة علـى بيـان االئتالف 
مـن أجـل الملكيـة البرلمانيـة اآلن، كمـا ُذكـرت جماعة 
المجلـس  فـي  العضـوان  والنهـج  واإلحسـان  العـدل 

واللـذان لـم يوّقعـا علـى بيـان االئتـالف.
الالفـت، أن مشـروع »مرتكـزات العمل« الذي صادق 
عليـه الجمـع العـام للمجلـس فـي 11 يونيـو )حزيـران( 
مكّونـات  كّل  التـزام  »علـى  يؤّكـد:  أن  بعـد   ،2011
تظاهـرات  كّل  فـي  الميدانيـة  بالمشـاركة  المجلـس 
الحركـة. وقبـول المكّونـات وطنيـاً ومحليـاً بالعمـل من 
داخـل حركـة 20 فبرايـر مـن أجـل التغييـر الدسـتوري 
والسياسـي واالجتماعـي واالقتصـادي والثقافي والبيئي 

إنها لمفارقة في 
غاية الجالء أن 
المغرب يستقّر 

والمسار اإلصالحي 
فيه يتقّدم ولو ببطء، 
والقوى الديمقراطية 
التي كان لها الفضل 
التاريخي في هذا 

التقّدم تتقهقر 
وتضعف شعبياً
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الحـّق  دولـة  وإقـرار  الشـعب  لسـيادة  يؤّسـس  بشـكل 
والقانـون بعيـداً عـن كّل قداسـة، وقطعـاً لـكّل منطـق 
يسـمح بالجمع بين المسـؤولية وعدم المحاسبة )ويسمح 
بالجمـع بيـن مراكمـة الثـروة وممارسـة المسـؤولية في 

الدولـة«(...
بعـد تأكيـده علـى هـذه الخيـارات يزيد عليهـا »مقاطعة 
المجلـس الوطني والمجالس المحّليـة لآللية المخزنّية 
]لتغييـر[  لتعديـل  الديمقراطيـة  غيـر  مخزنيـة(  )آليـة 
الدسـتور ]وإقـرار اإلصالحـات[ وعلـى رأسـها لجنـة 
المنونـي )وهـو رئيـس لجنـة وضـع الدسـتور( ورفض 
كّل مـا يمكـن أن ينجـم عنهـا. وكّل َمـن تعامـل مـع هذه 
اآلليـة فهـو ال يمّثـل إاّل نفسـه، وال يجـوز لـه أن يتحّمل 
أيـة مسـؤولية ذات طبيعـة تمثيلية فـي المجلس الوطني 

المحلّية. والمجالـس 
لكـّن المجلـس لـم يسـتطع ضبـط سـلوك مكّوناتـه تجـاه 
الرسـمّيين  اإلطاريـن  فـي  الحـوار  مقاطعـة  قـرار 
المخّصصيـن لذلـك. فلقـد شـارك فـي هـذا الحـوار ولو 
منـه  وانسـحبا  والمؤتمـر،  الطليعـة  حيـن حـزب  إلـى 
بذريعـة شـكلّيته وعـدم جّديتـه. مّرة أخـرى إذن، يظهر 
االضطـراب بيـن مكّونـات المجلـس الوطنـي، كمـا في 
المشـاركة  عـدا  مـا  األخـرى،  السياسـية  القضايـا  كّل 
الميدانيـة فـي التظاهـرات وبتفـاوت كبيـر بيـن الفرقـاء 

الداعميـن.
ومـن الوجهـة الميدانيـة، اعتمـدت الحركـة وداعموهـا 
فـي  والمتتاليـة  الدوريـة  التظاهـرات  أسـلوب  علـى 
حشـد جماهيرهـا )بيـن 50 إلـى 70 موقعـاً جـرى فيهـا 
الحـراك بيـن مدن كبرى وصغرى وقـرى(، ومن دون 
االعتصـام فـي أيـة سـاحة من سـاحات المـدن الكبرى. 
وهـذا فـي حّد ذاته يشـير إلى نقص في العمق الشـعبي. 
الشـعبية  األحيـاء  إلـى  الحركـة  توّجهـت  فتـرة  وبعـد 
إلطـالق تظاهراتهـا، وإلدمـاج الفئـات الشـعبية الفقيرة 
بعـض  وتقـّدر  العصريـة.  المـدن  سـاحات  مـن  بـدالً 
التظاهـرات  فـي  المشـاركين  مجمـوع  أن  األوسـاط 
قـد يصـل إلـى مائـة ألـف متظاهـر، وتتحـّدث أوسـاط 

الحركـة عـن ثـالث مائـة ألـف متظاهـر.
وبعـد مـرور سـنة ونّيـف علـى انطـالق الحركـة، تنّبـه 
المجلـس الوطنـي إلـى ضرورة تطوير وتنويع أسـاليب 
العمـل وخياراتهـا وإبـداع الهيـاكل التـي تسـتجيب لهـا. 
فـي هـذه الفتـرة بـات الشـعار األكثـر اسـتحواذاً علـى 
مجموع أنشـطة الحركة »إسـقاط الفسـاد واالسـتبداد«. 
ومـن التوّجهـات الجديـدة التـي سـّطرها المجلـس لنقـل 

االرتبـاط  جماهيريـة:  شـعبية  حركـة  إلـى  الحركـة 
نضـاالت  ودعـم  ومحليـاً.  وطنيـاً  المعّطليـن،  بحركـة 
الحركـة النسـائية بانفتـاح أكبـر علـى الحركـة النسـائية 
النسـائية.  فبرايـر   20 شـبكة  وبتشـكيل  الديمقراطيـة، 
ارتبـاط الحركـة بالعّمال وسـائر األجراء، عبر تشـكيل 
شـبكات نقابّيـي 20 فبرايـر داخـل مختلـف المركزيـات 
النقابيـة المناضلـة. تكثيف كّل الجهود السياسـية لتوطيد 
العالقـة بيـن الحركـة الطاّلبيـة والتالميذيـة وحركة 20 
فبرايـر، ومـا يقتضـي ذلك مـن ربط احتجاجـات الطلبة 
والتالميـذ بحركـة 20 فبرايـر ]وكمالحظـة مّنـي، فإنـه 
علـى الرغـم مـن أن 20 فبرايـر حركـة شـبابية، فـإن 
الجسـم الطاّلبـي فيهـا ضعيـف نسـبًة إلى ضخامـة الكّم 
داخـل  ناجعـة  قـرب  سياسـة  ونهـج  للطلبـة[.  الكبيـر 
األحيـاء الشـعبية مـن خـالل حمـالت تواصـل مباشـرة 
نشـاطات  مـع  واحتجاجاتهـم  مشـكالتهم  واسـتدماج 
الحركـة. ووضـع خّطـة مـن أجـل التواجـد اإلعالمـي 
للحركـة وتسـويق صـورة موضوعيـة عـن نضاالتهـا 
ضّد حمالت القمع والتشـويه واالفتراء التي تسـتهدفها.

مـن الواضـح أن المشـروع السـالف كان ينـّم عن عقلية 
جديـدة بـدأت تتخلّـص مـن أسـر »اللحظـة الثوريـة«، 
وفـي  مـدى.  أبعـد  اسـتراتيجي  أفـق  إلـى  وتتطلّـع 
تقديـري، أن تلـك الرؤيـة وتلـك الهيكلـة كانتا سـتمّكنان 
الحركـة من التجّذر واالسـتمرارية والخـروج المتنامي 
مـن شـرنقة العفويـة السياسـية إلـى التموضع السياسـي 
األخطـاء  لـوال  وديمومـة،  فاعليـة  األكثـر  الذكـي 
السياسـية االنعزاليـة التـي وقعـت فيهـا الحركـة، ولوال 
مكّوناتهـا  بيـن  القائمـة  العميقـة  الخالفيـة  العوائـق 
الحزبيـة. وجديـر بنـا هنـا أن نسـّجل انسـحاب جماعـة 
العـدل واإلحسـان اإلسـالمية مـن الحركة، مباشـرة بعد 
تشـّكل الحكومـة الجديـدة بقيادة حـزب العدالـة والتنمية 
اإلسـالمي، مبـّررة انسـحابها، وهـي كانـت أكبـر قـّوة 

داعمـة للحركـة، باسـتنفاذ الحركـة ألغراضهـا!!
لـم يكـن صدفـة، أن تخبـو حيويـة الحركـة وتتجّمـد، 
مـا إن تـّم االسـتفتاء علـى الدسـتور ومـا إن أُجريـت 
انتخابـات تشـريعية، سـابقة ألوانهـا، تشـّكلت حكومـة 
جديـدة علـى إثرها، وبقيـادة حزب إسـالمي المرجعية.
عمليـة  فـي  والعيـوب  التجـاوزات  كانـت  مهمـا  إذ 
االسـتفتاء واالنتخابات التشـريعية، والتي أسـاءت بقدر 
أو بآخـر إلـى مصداقيـة العملّيتيـن، فمـن المفروض أن 
الحاصـل هـو بمثابـة معركـة وصـراع، المهـّم خاللهما 
أن يتعّقـل المـرء بدّقـة مـا ُيحَسـب لـه وما ُيحَسـب عليه 

المسار اإلصالحي في 
المغرب وحركة 20 فبراير
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الرغبـات  تختلـط  العـام، حتـى ال  القـوى  ميـزان  فـي 
واألمانـي الذاتيـة بحقائـق الوضـع الميدانـي.

فعمليتـا  والعيـوب،  التجـاوزات  كانـت  كيفمـا  إذن، 
التشـريعية  واالنتخابـات  الدسـتور  علـى  االسـتفتاء 
فـي  هـو  العـام  القـوى  ميـزان  أن  بوضـوح  أظهرتـا 
صالـح االسـتمرار فـي مسـار اإلصـالح الـذي بـدأ فيـه 
عبـد  بقيـادة  التناوبـي  التوافـق  حكومـة  منـذ  المغـرب 
الرحمـان اليوسـفي. وهكـذا، وجـدت حركـة 20 فبراير 
نفسـها سـجينة ألخطائها السياسـية ولتناقضاتها الداخلية 
التـي كّبلتهـا وجعلتهـا غير قـادرة على التكّيف السـريع 
والمـرن مـع الوضـع السياسـي المائـل إلـى اإلصـالح 

واالسـتقرار.
تخّيلتهـا  الثوريـة« كمـا  ولعـّل سـيكولوجية »اللحظـة 
قـوى الحركـة، كانـت لها انعكاسـات سـلبية بعدما تبّخر 
سـرابها، وكشـف الوضـع عـن الحاجة إلى اسـتراتيجية 
نضاليـة أبعـد مـدى فـي الزمـن واألسـاليب، وإلى قوى 

أوسـع مّمـا كان فـي تصـّور الحركـة وقدرتها.
رابعـاً: جديـر بنـا قبـل إغـالق هـذه الفقـرة، أن نتنـاول 
باقتضـاب شـديد تلـك األخطـاء السياسـية التـي أعاقـت 

تطـّور الحركـة واسـتمرارها.
»تقديـس  غازلـت  التـي  التنظيـرات  كّل  علـى عكـس 
العفويـة« فـي مـا ُسـّمي بـ«الربيـع العربـي«، تمّدنـا 
الثـورات العربيـة بخالصـة جوهريـة مشـتركة بينهـا 
جميعـاً: ال تحصـد الثـورة مـن مكاسـب ونجاحـات إاّل 
علـى قـدر مـا لهـا مـن تنظيمـات حزبيـة شـعبية حديثـة 
وذات برامـج مرحليـة واضحـة. العفويـة الجماهيريـة 
جـزء أساسـي فـي كّل ثـورة، بـل ال ثـورة أو نهـوض 
مـن دونهـا. لكـن نجـاح الثـورة فـي اسـتكمال مهامهـا 
التغييريـة يتوقـف )في الثـورات المعاصرة على األقّل( 
علـى مـدى توفرهـا علـى قيـادة حزبيـة متجـّذرة وذات 
وعـي مسـتقبلي. ولذلـك الحظنا في كّل البلـدان العربية 
التـي طاولهـا الحـراك الشـعبي، تـواري القـّوة الشـبابية 
التـي بـادرت بإطالقـه أمـام األحـزاب المنّظمـة حيثمـا 
الدولـة.  وقيـادة  المؤّسسـات  بنـاء  المرحلـة  اسـتدعت 
وفـي البلـدان التـي كانـت فيهـا الحيـاة الحزبيـة منعدمـة 
أو شـبه منعدمـة تهـاوت إلـى فتنة أهلية مديـدة، وبتكلفة 
اجتماعيـة واقتصادية وبشـرية وثقافيـة باهظة، يصعب 

تصـّور مخاضاتهـا الداميـة بعـد.
لقـد كان بإمـكان شـبيبة تونـس ومصـر وليبيـا واليمـن 
أن تسـتقطب حولهـا الطاقـات الشـعبية كافـة مـن أجـل 
هدف مركزي أال وهو »إسـقاط النظام«. الشـعار بحّد 

ذاتـه مـا كان يشـترط فوراً برامج دسـتورية واقتصادية 
وغيـر ذلـك... ألنـه مهّمـة مّوحـدة وقائمـة بذاتهـا. فـال 
تراجـع عنهـا، وال حـوار وال مسـاومات ظرفيـة مـع 
السـلطة القائمـة. بينمـا الواقـع المغربـي، حيـث ال أحـد 
كان  الملكيـة،  المؤّسسـة  فـي شـرعية  يجـادل سياسـياً 
مطلـب »الملكيـة البرلمانية«، يحتـاج بالضرورة أيضاً 
إلـى التخاطـب مع هذه المؤّسسـة بتصّورات معينة لهذا 
الدسـتور الُمبتغى، والذي ال تسـتنفذه جملة من المبادئ 
يعلن عنها. مسـاران وتكتيـكان مختلفان كّل االختالف. 
وهنـا كان العائـق البنيـوي األول، كمـا سـبق أن بّينـت 
فـي الفقـرات السـابقة وهـذا مـا أبقى الحركـة تتقلب بين 

شـعارات مختلفـة، وأبقاهـا سـجينة للعفوية السياسـية.
المطالبـة  بيـن  مراوحتهـا  الحركـة  أخطـاء  ومـن  ب( 
وبيـن  الدسـتور،  لوضـع  منتخـب  تأسيسـي  بمجلـس 
أن  دون  ومـن  الملـك.  عينهـا  التـي  للهيئـة  مقاطعتهـا 
تقـّدم بديـالً عـن أّي منهمـا. لـم تعـر الحركـة اهتمامـاً 
أعضـاء  معظمهـا  علـى  غلـب  والتـي  المعينـة  للهيئـة 
إلـى  التفتـت  وال  حداثيـة.  ديمقراطيـة  انتمـاءات  مـن 
هـذه التشـكيلة وبهـذه المهّمـة الدسـتورية هـي األولـى 
مـن نوعهـا ولـم يسـبق لهـا مثيـل فـي وضـع الدسـاتير 
السـابقة، تشـكيلًة وأسـلوباً في الحوار مع كّل األحزاب 

األساسـية. المدنـي  المجتمـع  ومنّظمـات 
المجلـس التأسيسـي فـي نهايـة المطـاف وسـيلة، حتـى 
ولـو كان أكثـر الوسـائل الديمقراطيـة، غيـر أن وظيفته 
الجـذري.  الديمقراطـي  التغييـر  إنجـاز  التاريخيـة، 
وإذا سـقطت عنـه هـذه الوظيفـة، فقـد داللتـه التاريخيـة 
األصليـة. وألّنـه مجـّرد وسـيلة إلنجاز وظيفـة تاريخية 
محـددة، يمكـن في ظروف سياسـية معّينة غير مالئمة، 
االسـتعاضة عنـه بهيئـة متوافـق عليهـا، ال تقـّل عنـه 
ديمقراطيـة، لمـا يعّبـر عنـه التوافـق مـن غالبية شـعبية 
الحركـة  غّيبـت  البسـاطة،  وبمنتهـى  عليهـا.  مؤتمـن 
وداعموهـا )فـي أغلبهـم علـى األقل( السـؤال الذي كان 
ينبغـي أن يكـون موجها لها: هل إذا أجريت االنتخابات 
سـتكون  المرحلـة،  هـذه  فـي  التأسيسـية  التشـريعية 
نتيجتهـا لصالـح »الملكيـة البرلمانيـة«، أو باألحـرى 

سـتكون لصالـح أحـكام دسـتورية أشـّد تقليديـة؟!
ُيطالـب  َمـن  أن  الثوريـة،  التجـارب  علّمتنـا  قديمـاً، 
»قـّوة  لديـه  تكـون  أن  ينبغـي  تأسيسـي  بمجلـس 
التأسـيس«. وكمـا نعلم، كان المجلس التأسيسـي عنواناً 
بـارزاً فـي مرحلـة نهـوض الحركـة التقّدميـة المغربيـة 
فـي أواخـر الخمسـينيات إلـى منتصـف السـتينيات، ثـم 
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تـوارى فـي المراحل الالحقـة لتغّير معطيـات الصراع 
الحركـة  بـه  تأبـه  لـم  درس  وذلـك  قـواه.  وموازيـن 

مكّوناتهـا. وأغلبيـة 
ج- ومـن األخطـاء السياسـية أخيـراً، مقاطعـة الحركـة 

لعمليـة انتخـاب مجلـس النـّواب.
لـم يكـن مطلوبـاً مـن الحركـة أاّل تقاطع االسـتفتاء على 
دسـتور 2011، وال كان مطلوبـاً منهـا أن تغّيـر موقفها 
مـن »الملكيـة البرلمانيـة اآلن«، مـا دام الموقـف يمّثـل 
هويتهـا األسـاس علـى الرغـم مّمـا شـابه مـن غمـوض 

واضطراب.
االسـتفتاء،  مقاطعـة  مـع  حتـى  يلغـي،  ال  ذلـك  لكـن 
التقييـم الموضوعـي لما جاء به الدسـتور مـن إيجابيات 
ال ُتنكـر وعلـى الرغـم مـن حفاظـه علـى دور كبيـر 
الحركـة  يمّكـن  تقييـم  هكـذا  ألن  الملكيـة.  للمؤّسسـة 
مـن رؤيـة أكثـر صوابـاً لتطـّورات الصـراع السياسـي 
الدسـتوري فـي توازناتـه الحقيقيـة، ومن ثـم يمّكنها من 
وضـع اليـد علـى المواطـن الدسـتورية الرخـوة التـي 

ستشـهد ال محالـة صراعـات مباشـرة منظـورة.
هـذه المنهجيـة العقالنيـة المفيـدة للممارسـة المسـتقبلية 
انتهـت  التـي  الدائمـة  الصفريـة  المعادلـة  مـع  تتنافـى 
إليهـا الحركـة ومكّوناتها: » كّل شـيء ليـس إاّل مناورة 

وخـداع مـن قبـل الحكـم، وال شـيء يتغّيـر«!!
فـي  كبـرى  ومكاسـب  إيجابيـات  ثّمـة  تقديـري،  فـي 
القـوى  أغلـب  لـدى  التقديـر  وهـو  الجديـد.  الدسـتور 
الديمقراطيـة التـي صّوتت لصالح الدسـتور. وألّخصها 

التاليتيـن: السـمتين  فـي 
• من حيث الشـكل، هو أول دسـتور تعّده هيئة وسـيطة 
)خالفـاً لمـا كان يجـري فـي الدسـاتير السـابقة(، لقيـت 
ومنّظمـات  السياسـية  القـوى  أغلـب  تشـكيلتها رضـى 
وجمـع  التشـاور  تـّم  كمـا  الرئيسـة.  المدنـي  المجتمـع 
مقترحـات  الزمـن(  ضغـط  حسـاب  )مـع  واسـتدماج 
أوسـع مروحيـة مـن فاعلـي المجتمـع المغربـي، وقـد 
لـم  الديمقراطيـة  القـوى  بـأن  التذكيـر  مفيـداً  يكـون 
تباغـت بالشـأن الدسـتوري، فلها من الخبـرة والتجارب 
مـن  راكمتـه  مّمـا  الكثيـر  الشـيء  الوافـر  والرصيـد 
الصراعـات  فـي  ووثائـق  ومناقشـات  مذّكـرات 

فـي محّطـات مختلفـة. الحكـم  مـع  والحـوارات 
فـي  الجديـد  فالدسـتور  المضمـون،  حيـث  ومـن   •
المشـاركة  إلـى  أقـرب  ونصوصـه  ومبادئـه  معمـاره 
هـذه  وفـي  البرلمانيـة.  الملكيـة  إلـى  منـه  الحكـم  فـي 
الحيثيـة خصوصـاً تحّقـق تقـّدم كبير على كّل الدسـاتير 

السـابقة، ومنهـا دسـتور 1996، الـذي قلنـا عنـه، إن 
للخـروج  قـوى المعارضـة صّوتـت لصالحـه سياسـياً 
مـن المـأزق الـذي كان عليـه المجتمـع المغربـي، ولـم 
تصـّوت علـى كّل محتوياتـه األساسـية. التقـّدم الكبيـر، 
والفـروق النوعيـة، واضحـة في كّل صالحيـات النظام 
ورئيسـها،  ]الحكومـة  ومؤّسسـاته  الرئيسـية  السياسـي 
البرلمـان، صالحيـات الملـك، القضـاء[ عـدا القضايـا 
األخـرى: الحّريـات العامـة وحقـوق المواطنـة الشـاملة 
والمسـاواة بيـن الجنسـين، وإقـرار اللغـة األمازيغيـة، 
الحكامة..إلـخ. ومؤّسسـات  الترابيـة،  اإلدارة  وتنظيـم 

يمكـن لقـراءة أخـرى نقيضـة أن تعـّدد العشـرات مـن 
و»األلغـام«  واألحـكام  الثغـرات 
لنسـتخلص مـن ذلـك، أن المؤّسسـة 
الملكيـة مـا زالـت هـي الماسـكة بكل 
فـي  اللعبـة  وبخيـوط  المؤّسسـات 
مـن  العشـرات  وثمـة  مجموعهـا. 
التحاليـل الدسـتورية اللواتـي ينحـون 
هـذا المنحـى. وما يقـع إغفاله أن هذا 
التناقـض بيـن القـراءات الدسـتورية 
المختلفـة، ولنفس النص الدسـتوري، 
لطبيعـة  انعـكاس  ذاتهـا  بحـد  هـي 
فالدسـتور  االنتقاليـة.  المرحلـة 
مـرآة  إاّل  ليـس  المطـاف  نهايـة  فـي 
ثـم  للمجتمـع.  التاريخيـة  للوضعيـة 
إن النصـوص ثابتـة، بينمـا المجتمـع 

الـدوام. علـى  متحـّرك 
بحكـم  الدسـتوري،  المحلـل  يسـقط  مـا  غالبـا  ولذلـك، 
االختصـاص األكاديمـي، الفاعليـة السياسـية الذاتيـة في 
قـراءة النصـوص وتأويلهـا وتوظيفهـا لصالـح التقـدم. 
هنـاك إذن قراءات أكاديميـة مختلفة، ضرورية ومفيدة، 
وهنـاك قـراءات قانونيـة/ سياسـية للنصـوص نفسـها18.
ولعـل الحـدث الدسـتوري الكبيـر الـذي مررنـا بـه فـي 
بدايـة الثمانينيـات، عندمـا أشـهر الحسـن الثانـي سـيف 
الفصـل 19 مـن الدسـتور، بقصد ردع انسـحاب النواب 

18  بلقزيــز عبــد اإللــه – المغــرب واالنتقــال الديمقراطــي – قــراءة فــي 
ــاح التغييــر فــي  ــة )ري التعديــالت الدســتورية – مركــز دراســات الوحــدة العربي

ــية( ــة نقاش ــي – حلق ــن العرب الوط
الساســي محمــد- رقيــة المصــدق- محمــد مدنــي- عمــر بنــدورو )الدســتور الجديــد 

ووهــم التغييــر( دفاتــر وجهــة نظــر )العــدد 24(.
بالمغــرب-  والشــرعية  للســلطة  اإلصــالح  الدســتور-  روح  ســعيد-  خمــري 

منشــورات دفاتــر سياســية سلســلة نقــد السياســة.
ثالثــة نمــاذج لقــراءات مختلفــة بيــن قــراءة دســتورية للنــص وقــراءة دســتورية 

للنــص فــي ضــوء السياســة والمجتمــع.

استطاع المغرب 
بإجماع قواه الوطنية 
أن يحّقق خطوات 
مهّمة نحو توسيع 
مجاالت الحقوق 

الثقافية اللغوية على 
قاعدة وحدة الهوية 
الحضارية المغربية 
اإلسالمية العروبية 

األمازيغية

المسار اإلصالحي في 
المغرب وحركة 20 فبراير
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االتحادييـن مـن البرلمـان احتجاجـا على إضافة سـنتين 
لواليتـه، خـارج مـا كان ينص عليه الدسـتور صراحة، 
خيـر مثـال علـى ذلـك. فتراجـع النـواب عـن قرارهـم 
فـي خضـم تلـك المعركة الديمقراطية التـي كان االتحاد 
يخوضهـا، لـم يكن بسـبب أحقية الملك فـي الفصل 19، 
وإنمـا ألنـه أراد نقـل المعركـة مـن مطالـب ديمقراطية 
عاديـة إلـى مواجهة مباشـرة معـه. وكان لنواب االتحاد 
كل األسـلحة الدسـتورية والقانونيـة للدفاع عـن موقفهم 
وعـن أنفسـهم، ولكنهـم فّضلـوا التراجع لتهدئـة الوضع 
بـدل االسـتمرار علـى موقفهـم فـي موازيـن قـوى غير 
متكافئـة ظاهـرة التأويـل الدسـتوري إذن سـتظل قائمـة 
ومسـتمرة ولصيقـة بالمراحـل االنتقاليـة، مـا دامـت لـم 
تصل بعد إلى إرسـاء نظام ديمقراطي مسـتقر وراسـخ.
ولذلـك كان جديـراً بالحركـة وأحزابهـا الموّقعـة علـى 
بيـان »االئتـالف من أجـل الملكيـة البرلمانية اآلن« أن 
يشـاركوا إيجابـا فـي االنتخابـات التشـريعية، حتى وهم 
قاطعـوا االسـتفتاء علـى الدسـتور. كان علـى الحركـة، 
األسـاليب  تبـدع  أن  الحزبيـة،  غيـر  طبيعتهـا  بحكـم 
التـي تـالءم طبيعتهـا لقطـع الطريـق علـى المفسـدين 
لفكرتيـن  وذلـك  االنتخابـات.  وسماسـرة  والرجعييـن 

مرجعيتيـن:
• مـن جهـة، ليس جديـدا على المعارضـة الديمقراطية 
والتقدميـة فـي مراحـل سـابقة، المزاوجـة بيـن مقاطعـة 
والمؤّسسـات   )1962 )دسـتور  رفضـه  أو  الدسـتور 
المنتخبـة المنبثقـة عنـه وبين المشـاركة في المؤّسسـات 
أن  المؤّسسـاتية  التجربـة  دلـت  ولقـد  المنتخبـة. 
المشـاركة، رغم كل أشـكال القمع والتطويق والتزوير 
والتزييـف واإلفسـاد، قامـت بـأدوار كبـرى فـي تنميـة 
الوعـي الديمقراطـي لدى قطاعات واسـعة في المجتمع 
وكل  وضـع  كل  خصوصيـات  وبحسـب  المغربـي، 
مرحلـة. وممـا ال جـدال فيـه، أنهـا كانـت مراسـا مجديا 
لمناضلـي وأطـر القـوى السياسـية ذاتهـا فـي اكتسـاب 
وتدبيـر  معرفـة  وفـي  والدسـتورية  القانونيـة  الخبـرة 

الشـؤون العامـة.
• ومـن جهـة ثانيـة: فمـن عوائق االنتقـال الديمقراطي 
أن  العربيـة،  البلـدان  مـن  غيرهـا  وفـي  بلدنـا،  فـي 
تمركـز  بـؤرة  بعـد  تصـر  لـم  المنتخبـة  المؤّسسـات 
البلـدان  فـي  فعليـا  كانـت  كمـا  االجتماعـي،  الصـراع 
األصـل التـي انتصـرت فيهـا الديمقراطيـة وترسـخت. 
فألسـباب ثقافيـة واجتماعية، عدا إفسـاد األنظمة للحياة 
وجـدت،  إن  المنتخبـة،  المؤّسسـات  بقيـت  السياسـية، 

هامشـية فـي الوعـي الشـعبي. ولذلـك، ال نأخـذ األرقام 
العاليـة لمـا يسـمى »باألغلبيـة الصامتة« دليـال إيجابيا 
علـى تقـدم الوعـي الديمقراطـي، حتـى ولـو كانـت هذه 
األغلبية سـاخطة على الوضع. ألن السـخط وحده، بال 
فاعليـة ذاتيـة، ليـس كافيـا فـي معركـة الحريـة والتقدم.

على سبيل الختم
فهـل الحصيلـة مـن كل تلـك التقييمات واالنتقـادات، أن 
حركـة 20 فبرايـر لـم تكـن سـوى فقاعـة فـي الصـراع 

انطفـأت بـال جـدوى وال أثر؟
أبـداً، لـم يكن هـذا هو الهدف. وإنما كانـت الغاية ضبط 
األسـباب الكامنـة، الذاتيـة والموضوعيـة، خلـف هـذا 
الخفـوت الـذي ذهبت إليـه، ومن دون أن ننسـى للحظة 
أنهـا كانـت عفويـة. والعفويـة، مهمـا اختلفنـا معهـا فـي 
للتراكـم  إضافـة  البعيـد  الحسـاب  فـي  تظـل  المواقـف 
الديمقراطـي. ومـع العلـم أن العفويـة في تجـارب األمم 
ومكوناتهـا االجتماعيـة ال تتسـاوى فـي درجات الوعي 
وحداقـة المبـادرات الذاتيـة، بـل ال تتسـاوى حتى داخل 
الجيـل  ربمـا  وأخـرى.  مرحلـة  بيـن  الواحـد  الشـعب 
نفسـه الـذي أخـذ زمـام المبـادرة سـيعاود النظـر فـي 
الصيـغ والتكتيـكات التـي اتبعهـا لنهـوض جديـد طويل 
النفـس، فالحاجـة ماسـة إلعادة صياغة قـوى التقدم كي 
تسـترجع مصداقيتهـا وأدوارهـا الرياديـة فـي السـاحة 
غايـة  فـي  اليـوم  أضحـت  لمفارقـة  وإنهـا  الوطنيـة. 
الجـالء: المغـرب يسـتقر والمسـار اإلصالحـي يتقـدم، 
ولـو ببـطء وثقالـة، والقـوى الديمقراطيـة التـي كان لها 
الفضـل التاريخـي فـي هـذا التقـدم، تتقهقـر وتضعـف 

. شعبياً
وربمـا سـتنطلق مبـادرة أخـرى، فـي لحظـة مـا مـن 
االنتقـال  فـي  الـواردة  أو  البينـة  التعثـرات  لحظـات 
الديمقراطـي... مـا دامـت دوافعها كامنة فـي هذا البطء 
الـذي يخفـي تحته تناقضـات اجتماعية كبيـرة ومتعددة. 
فالـدرس الـذي علمتنا إياه حركـة 20 فبراير، حتى وإن 
َكَبـْت أن »الملكيـة البرلمانيـة اآلن« ليسـت هدفـا فـي 
أفـق بعيـد وبالـكاد ُيـرى، بـل هـي واردة »اآلن« فـي 
أيـة فرصـة لنهـوض شـعبي ديمقراطـي أعمـق تجـّذراً 

وتنظيمـاً ووعيـاً.
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قراءة في تعّثر مسار
»الربيع العربي« في الجزائر

قراءة يف تعرّث م�ضار
»الربيع العربي« يف اجلزائر

اأ. وفاء مرزوق

العربيـة«  »الثـورات  تبـدو  الظاهـرة،  األسـباب  فـي 
مـرآة عاكسـة لحـراك وغضـب شـعبي عارميـن عّمـا 
فّجَرتهـا  التـي  العربيـة،  والشـوارع  المـدن  سـاحات 
عواصـف »الربيـع العربـي«، لتخرجهـا جميعـاً عـن 
صمتهـا الثقيـل، الـذي ران عقـوداً طويلـة، رّكـز فيهـا 
معظـم النظـام السياسـي العربـي على احتكار السـلطة، 
واسـتخدامها ضـّد شـعوبه، التـي كان مـن المفترض أن 
تكـون المحـّرك الديمقراطي الرئيس ألّي فعل سياسـي.

 غيـر أن خبايـا التجربـة، وبعـد تحليـل معّمـق، تؤكـد 
أن العمليـة تّمـت بفواعـل مدروسـة، وفقـاً لمخّططـات 
قـد  شـرارتها  كانـت  وإن  بفتـرة،  ذلـك  قبـل  أنجـزت 
انتحـار  إثـر  تونـس،  فـي  عفـوي  بشـكل  انطلقـت 
ضـّد  التونسـي  الشـعب  وثـورة  حرقـاً،  البوعزيـزي 
الظلم والعّسـف في اسـتخدام السـلطة، واالنحراف بها، 
وتجاوزهـا أحيانـاً أخـرى، كما حدث فـي قضية امتهان 
كرامة البوعزيزي نفسـه. غير أنها، ولألسـف، ُوّظفت 
الحقـاً لخدمـة مصالح وأجندات أجنبيـة معادية للعرب، 
وتّمـت إدارتهـا من أطراف خارجية بسـواعد وعناصر 
داخليـة، وهـو االتجـاه األرجـح المفّسـر ألصـل نشـوء 
التـي  النظريـات  تعـّددت  وإن  العربيـة«،  »الثـورات 
أنهـا  يـرى  َمـن  بيـن  أيضـاً،  نشـأتها  دواعـي  تناولـت 

ثـورات عفويـة، جـاءت بـإرادة و«إدارة » شـعبيتين، 
تـّم  العربـي،  الوطـن  مؤامـرة ضـّد  أنهـا  يـرى  وَمـن 
رسـمها مسـّبقاً، وَمـن اعتبرهـا قفـزة لنهضـة عربيـة 
سـانحة، وفرصـة لتجديـد أسـئلة قضايا الوحـدة العربية 

علـى أسـس مـن الدمقرطـة الحديثـة.
 فيمـا رأى البعـض اآلخـر أنهـا جـاءت نتيجـة لتفّشـي 
قيـم العولمـة )تلقفناهـا نحـن متأخرين بعدمـا بارت عند 
غيرنـا( التـي أّدت إلـى يقظـة الفـرد الليبرالـي العربي، 
خـالل  مـن  لـه  تّسـببت  وقـد  ظاهرتـه،  و«انفجـار« 
متواليـات »الربيـع العربـي« بنـوع من التفكيـر الجّدي 
بحـدوث ثـورة داخـل الثـورة يترجم خاللهـا أحالمه في 
كسـر المألـوف السياسـي وترجمـة التغييـر الـذي طـال 

انتظاره.
 أمـا االتجـاه األخيـر، فيـرى أصحابـه أن »الثـورات 
تقاسـم  بهـدف  خارجيـة،  بـإرادة  تّمـت  العربيـة« 
والعسـكرية  والسياسـية  االقتصاديـة  والمواقـع  النفـوذ 
والجيوسـتراتيجية، وهـو مـا لـن يتـّم إال عـن طريـق 
تقسـيم دول الوطـن العربـي الراهنـة إلـى دويـالت، يتّم 

التحّكـم فيهـا عـن بعـد بـأدوات محلّيـة.
أيـاً كانـت تلـك البواعـث واألسـباب، فالـكّل يـكاد يجمع 
اليـوم علـى غـرق دول »الربيـع العربـي« فـي دّوامـة 

 تذهـب الكاتبـة فـي مبحثهـا هـذا إلـى خالصـة مفادهـا أن الجزائـر، وعلـى مـدى سـنوات االضطرابـات التـي 
عاشـتها وتعيشـها المنطقـة العربيـة، وبالتحديـد منـذ العـام 2011 وحتـى اليـوم، لـم يضربهـا إعصـار »الربيـع 
العربـي«، ولـن يضربهـا البّتـة، ال لشـيء إالّ ألن الشـعب الجزائـري عـاش محنـة »العشـرية السـوداء« إّبـان 
التسـعينّيات مـن القـرن الفائـت، ودخـل خاللهـا دّوامـة العنف واإلرهاب والـدم التي راح ضحّيتهـا أكثر من 200 

ألـف قتيـل، عـالوة علـى آالف المفقوديـن والمغّيبيـن والقابعيـن فـي السـجون. 
هكـذا إذن، فهـذه التجربـة التـي مـّرت بهـا البالد، شـّكلت كابوسـاً أسـود ال يرغب األغلـب األعّم مـن الجزائريين 
فـي العـودة إليـه، أو إلـى مـا يفاقمـه مـن فظاعـات وأهـوال، وذلـك مهمـا تعاظمـت الخالفـات واالختالفـات، 
وتفاقمـت االحتجاجـات والصدامـات فـي مـا بينهـم. وبالتالـي فإنـه ال مـكان لتلـك الخرافـة التـي تدعـى الربيـع 

العربـي فـي ديـار الجزائرييـن بعـد اليـوم، وكّلـه بحسـب تعبيـر تعبيـر الكاتبـة نفسـها.
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مـن العنـف والتدميـر، ومضّيهـا فـي طـرق مجهولـة، 
النظـري  التنّبـؤ  حتـى  أو  معالمهـا،  قـراءة  تصعـب 
مـن  جملـة  فـي  األرض  علـى  بتخّبطهـا  ناهيـك  بهـا، 
األزمـات التـي أرهقـت كاهلهـا، وحّرفتهـا بالتالـي عن 
مـا عكـس  شـعوبها،  سـّطرته  الـذي  الثـوري  المسـار 
صـورة يائسـة بائسـة لـ«ربيـع عربـي«، أقـّل مـا يقـال 
فيـه، إنـه فشـل فشـالً ذريعـاً فـي تحقيـق أهدافـه، فيمـا 
وصفـه البعـض بالخريـف، أو الشـتاء العربـي، كنايـة 
عـن النتائـج العكسـية التـي آل إليها حـال دولنـا المعنّية 

بسـببه.
 وفشـل »الربيـع العربـي«، ال يعـود فـي حقيقـة األمـر 
إلـى فشـل الحـراك الشـعبي العربـي بذاتـه. فلقـد أثبـت 
هـذا األخيـر تصميمـاً غير مسـبوق علـى التغيير، حتى 
ولـو فـي مقابـل التضحيـة بالنفـس وبـكّل نفيـس، لكـن 
الفشـل فـي تقديرنـا هو فشـل التسـمية 
معّقـدة  عمليـة  علـى  أطلقـت  التـي 
يصعـب فّك رموزها، بـدأت بعنفوان 
مقيـم  عنـف  إلـى  وانتهـت  الثـورة، 
فـي المشـهد العربـي علـى مسـتوياته 
كافـة، وهـو مـا ال يعّبـر عنـه مفهـوم 
»الربيـع العربي«، الـذي كان ينبغي 
األدنـى،  الحـّد  فـي  ولـو  يلّبـي،  أن 
المطالب الشـعبية التـي رافقت الثورة 

والزمتهـا منـذ فجـر انبعاثهـا.
عمليـا،ً حملـت الثورات العربية اسـم 
الرغـم  علـى  العربـي«،  »الربيـع 
مـن االختـالف البائـن حـول التسـمية 
المسـتورَدة، والتـي ظهـرت فـي أّول 
أسـبوع مـن اشـتعال فتيـل الثـورة في 
للباحـث  مقالـة  فـي  تونس، وذلـك 
واألكاديمـي األميركـي مـارك لينـش 
تحـت عنـوان: »الربيـع العربي األوبامي«. وسـرعان 
مـا طغـت مفردة »الربيع العربـي« أو »ثورات الربيع 
العربـي« علـى لغـة السياسـة األميركيـة، التـي وجدت 
فيهـا عنوانـاً ممّوهـاً لمشـروع الشـرق األوسـط الكبير، 
الـذي سـعت الواليـات المتحـدة إلـى تنفيذه فـي المنطقة 

منـذ مـا يزيـد عـن عقـد مـن السـنوات.
 وقيـل إن هـذه المفـردة لهـا جـذور تاريخيـة تمتـد إلـى 
علـى  الغربيـة  بالمسـارات  ارتبطـت  سـابقة،  ثـورات 
أرض التحـّول نحـو الديمقراطيـة، ابتـداء مـن »ربيـع 
األوطـان« األوروبيـة فـي العـام 1848، إلـى »ربيـع 

بـراغ« فـي تشيكوسـلوفاكيا فـي العـام 1968، وصـوالً 
إلـى ربيـع »أوروبـا الشـرقية« فـي العـام 1989.

 وقد أطلق أيضاً اسـم »ربيع دمشـق« على التحّركات 
المعارضـة لنظـام الحكـم فـي سـوريا في الفتـرة ما بين 
2000 و2005. غيـر أن كثيـراً من البّحاثة لفتوا إلى أن 
مفـردة »الربيـع«، وإن كانـت مسـتوحاة مـن األحـداث 
التـي جـرت في أوروبا الشـرقية سـابقاً، إال أنها مّتصلة 
فـي حقيقتهـا بالمشـروع األميركـي فـي المنطقـة، وهـو 
مـا يقودنـا إلى تصّور ذي وجهين أو خّطين متنافسـين: 
أوالً، الخـّط الجماهيـري العربـي، الـذي اّنتفـض ضـد 
الظلـم واالسـتبداد واحتـكار السـلطة، وهـو يسـعى إلـى 
إرسـاء قواعـد العدالـة والديمقراطيـة في بلدانـه، وثانياً 
الخـّط األميركـي والدولـي، وهـو الذي يحاول اسـتخدام 
لمصالحـه  وفقـاً  تحريكهـا  أو  العربيـة«  »الثـورات 

وأهدافه. 
أوالً،  العربـي«،  »الربيـع  قـراءةُ  تسـتوجب  لذلـك،   
العربيـة،  المنطقـة  فـي  األميركـي  المشـروع  قـراءَة 
ومجمـل التحـّركات األميركيـة والدوليـة المتعلّقـة بـه، 
ثـم قـراءَة األحـداث والتحـركات العربية، منـذ بداياتها، 
غيـر  كان  وإن  العربـي،  المشـروع  يشـّكل  مـا  وهـو 
مخّطـط لـه مثل سـابقه، وهو ما يقودنـا أيضاً إلى القول 
بـأن »الربيـع العربـي« لم يحسـم بعد، طالمـا أن هنالك 
تنافسـاً متزامنـاً بيـن كال المشـروعين. وفـي رأينـا لـن 
يكون »الربيع« ربيعاً إال إذا ُحسـم لمصلحة المشـروع 
العربـي، الـذي ينبغـي أن يأتي نتيجة لـدرس أكثر وعياً 
بظـروف مجتمعاتنـا وواقعهـا التاريخـي والحضـاري 
فـي الزمـن الراهـن، كـي ال نفقـد فـي النتيجة السـيطرة 
علـى اتجاهـات األحـداث والتطـورات، تمامـاً كمـا هـو 
حاصـل اليـوم، حيث يتحّكم اآلخـرون بحاضرنا وحتى 

كعرب.  بمسـتقبلنا 
مـن هنـا، وفي ظـّل التطورات المأسـوية المتدافعة التي 
تعيشـها منطقتنـا العربيـة، يبـرز تسـاؤل نـراه مهمـاً، 
وهـو يتعلـق بالجزائـر، وفـي مـا إذا كان هـذا البلـد قـد 
اسـتثناء  أنـه شـّكل  أم  عربيـاً«،  عـاش فعـالً »ربيعـاً 
وسـط »ربيـع االضطرابـات« هـذا. وبالتالـي سـيكون 
عاشـتها  التـي  لألحـداث  التطـرق  أيضـاً  المفيـد  مـن 
الجزائـر قبـل »الربيـع العربـي« وبعـده، وانعكاسـاتها 
علـى البـالد، وكيـف واجهت بالد المليون شـهيد موجة 
االحتجاجـات التـي اجتاحـت المنطقـة؟ ثـم كيـف يمكـن 
قـراءة مسـتقبل الجزائـر فـي ظـل »الربيـع العربـي« 

ومآالتـه؟

يرجع كثير من 
الخبراء والمحّللين 

أسباب تجّنب الجزائر 
جائحات »الربيع 

العربي« إلى الفترة 
العصيبة التي مّرت 
بها إّبان التسعينّيات 
من القرن الفائت، 
وجاءت كنتيجة 
مباشرة ألحداث 

أكتوبر 1988 التي 
أُطلق عليها الحقاً 
تسمية: »ربيع 
الجزائر المبكر«
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في دواعي عدم تدحرج الجزائر إلى مهاوي 
»الربيع العربي«

بـدت الجزائـر فـي خضـّم األحـداث المضطربـة التـي 
وحتـى   2011 العـام  منـذ  العربيـة  المنطقـة  عاشـتها 
اليـوم،  كنهـر هـادئ الجريـان، وسـط إعصـار هائـل 
ضـرب دول »الربيـع العربـي«، وأتـى علـى األخضر 
واليابـس فيهـا، ولـم ُتصّنـف الجزائـر مـن ضمـن دول 
»الربيـع العربـي«، ال ألنهـا لـم تتأثـر بـه، ولكـن ألنها 
بقيـت علـى حاّفـة أحداثـه الخطيـرة، والمرشَّـح األكبر، 
ربمـا، للثـورة. فجغرافياً تقع الجزائـر في قلب المغرب 
العربـي علـى خطـوط التمـاس بيـن تونـس وليبيـا. كما 
أنهـا قريبـة مـن مصـر، وهـي بذلـك تكون وجهـاً لوجه 
بـإزاء دول »الربيـع العربـي«. ومن جهـة أخرى، هي 
أيضـاّ علـى حـدود األزمـة الصحراويـة بيـن المغـرب 
والصحـراء الغربيـة، وكذلـك الجزائـر متاخمـة لدولـة 

مالـي والحـرب األهليـة فيهـا.
 أما سياسـياً، وبعد انشـغال مصـر بأوضاعها الداخلية، 
ومكافحتهـا اليوميـة لإلرهـاب، أصبـح للجزائـر الـدور 
العربـي،  الوطـن  مسـتوى  علـى  مـا،  نوعـاً  األكبـر، 
وخصوصـاً تجـاه القضايـا األكثـر إلحاحـاً. فهـي تـكاد 
إطـار  خـارج  المعافـى  الوحيـد  العربـي  البلـد  تكـون 
دول الخليـج العربـي )باسـتثناء البحريـن(، خصوصـاً 
بعـد دخـول سـوريا واليمـن المعتـرك الدمـوي، ناهيـك 
عـن غـرق باقـي الـدول العربيـة فـي أزماتهـا الداخلية، 
لمكانتهـا  وأصبـح ُيعـّول علـى الجزائـر أكثـر، نظـراً 

السياسـية واالقتصاديـة المتناميـة أيضـاً.
واعتبـر المسـؤولون الجزائريـون أن الجزائـر أغلقـت 
أبوابهـا بإحـكام فـي وجـه »الربيع العربـي«، ما جعلها 
ويجعلهـا بعيـدة عن أي مشـروع للعنـف أو الفوضى أو 
الحـراك الهبائـي الال مجـدي. فإلى جانـب اإلصالحات 
التـي أطلقهـا الرئيـس عبـد العزيز بوتفليقـة، في أعقاب 
الربيـع العربـي العـام 2011، أّكـد الوزيـر األول عبـد 
فـي  يحـّل  لـن  العربـي  الربيـع  بـأن »  المالـك سـالل 
إلـى أن » بالدنـا أغلقـت أبوابهـا  الجزائـر«، مشـيراً 

ونوافذهـا فـي وجهه«. 
كما اعتبر وزير الخارجية السـابق مراد مدلسـي » أن 
الجزائـر عاشـت ربيعهـا منـذ أكثـر من عشـرين عاماً، 
واقتصاديـة  سياسـية  بإصالحـات  إثـره  علـى  وقامـت 
مشـهودة، وهـي اآلن بصـدد تقييـم تجربتهـا وترقيتهـا 
»، مؤّكـداً فـي الوقـت ذاتـه » أن الوضـع فـي الجزائر 
مختلـف عـن باقـي الـدول العربيـة، وهـي تقريبـاً خالية 

مـن مختلـف دواعـي هـذا »الربيـع« ومحّرضاتـه«.   
حاولـت الجزائـر إذاً تجّنـب اإلعصـار الـذي ضـرب 
المنطقـة، فـي خطوة اسـتباقية ارتأت مـن خاللها قطف 
ثمـار » أمانـي الربيـع العربـي«، مـن دون الدخـول 
فـي دّوامـة العنـف والـدم، وتكـرار تجربـة الثمانينيـات 
حزمـة  فأطلقـت  أعقبتهـا،  التـي  الداميـة  والتطـّورات 
مـن اإلصالحـات الحتـواء الوضـع، وتهدئـة الشـارع 
»الربيـع  عـدوى  انتقـال  دون  والحيلولـة  الجزائـري، 
العربـي« إليـه. والحقيقـة أّن ثّمـة أسـباباً جعلـت مـن 
العربـي«  »الربيـع  ألحـداث  طـارداً  بلـداً  الجزائـر 

وجنونـه، ومـن أبرزهـا:

أحداث أكتوبر 1988 أو »ربيع الجزائر 
المبّكر«

الخبـراء والمحلّليـن أسـباب تجّنـب  ُيرِجـع كثيـٌر مـن 
الفتـرة  إلـى  العربـي«  »الربيـع  جائحـات  الجزائـر 
السـوداء«  التـي عاشـتها خـالل »العشـرية  العصيبـة 
إّبـان التسـعينيات مـن القـرن الفائـت، وجـاءت كنتيجـة 
مباشـرة ألحـداث أكتوبـر )تشـرين األول( 1988، أو 

»ثـورة الحريـة« كما سـمّيت، والتي 
أطلـق عليهـا الحقاً: »ربيـع الجزائر 
الجزائريـون علـى  تمـّرد  المبّكـر«. 
إلـى  فخرجـوا  آنـذاك،  السـلطة 
سياسـة  بتغييـر  مطالبيـن  الشـوارع 
الفسـاد  عهـود  وإنهـاء  البـالد، 
قمـع  النتيجـة:  فكانـت  واالسـتبداد، 
واعتقـال  الشـوارع  فـي  ودم  وقتـل 
لكـن  بالمئـات،  بـل  بالعشـرات، 
السـلطة تنازلـت فـي نهايـة المطاف، 
وأقـّرت مبـدأ إنشـاء أحزاب سياسـية 
الحـزب  جانـب  إلـى  البـالد،  فـي 
خطـوة  فـي  وذلـك  الحاكـم،  الوحيـد 
هـي األولـى مـن نوعهـا فـي تاريـخ 
الجزائـر المسـتقلّة، حيـث تثّبت نظام 
التعّدديـة الحزبيـة فـي دسـتور العـام 

.1989
 وكانـت المفاجـأة بعـد أكثـر مـن سـنة واحدة مـن حرية 
»الجبهـة  بهـا حـزب  قـام  التـي  الجماهيريـة،  التعبئـة 
وعلـي  مدنـي  عباسـي  أّسسـه   - لإلنقـاذ«  اإلسـالمية 
بلحـاج فـي مـارس )آذار( 1989 -، حيـث تمّكـن مـن 
التـي  التشـريعية  تحقيـق فـوز كاسـح فـي االنتخابـات 

بعد مرور أربع 
سنوات على أحداث 
»الربيع العربي«، 

باتت األمور مكشوفة 
أكثر للعيان وإن 

كانت تصعب قراءة 
السيناريوهات 

المستقبلية، غير 
أن ما حدث حتى 

اللحظة يكفي للقول 
بأن معادلة »الربيع 
العربي« لم تكن 

عادلة البّتة

قراءة في تعّثر مسار
»الربيع العربي« في الجزائر
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جـرت فـي العـام 1991، وهـو مـا لـم تتقّبلـه السـلطة 
برموزهـا المسـيطرة، فقامـت بإلغـاء نتائـج االنتخابات 
عـن طريـق تدّخـل الجيـش الوطنـي. تبـع ذلـك اسـتقالة 
الرئيس الشـاذلي بن جديد في 11 يناير )كانون الثاني( 
1992، وإعـالن حـال الطـوارئ فـي 
البـالد، فعّمـت الفوضـى، واحتدمـت 
الخالفـات علـى نحـو غيـر مسـبوق، 
مـن  دّوامـة  فـي  الجزائـر  ُمّدخلـة 
العنـف الدمـوي واإلرهـاب، امتـّدت 
عشـر سـنوات، وراح ضحيتهـا أكثر 
مـن مائتـي ألـف قتيـل، عـالوة علـى 
آالف المفقوديـن والمغّيبيـن والقابعين 

فـي السـجون.
 هـذه التجربـة المريـرة التـي مـّرت 
بها الجزائر، حكومًة وشـعباً، شـّكلت 
أسـود، ال يرغـب أحـد فـي  كابوسـاً 
العـودة إليه، أو إلـى ما يفاقمه فظاعة 
إنـذار  جـرس  شـّكل  مـا  وهـوالً، 
يقضـي  الجزائرييـن،  معظـم  لوعـي 
بعـدم السـماح بتكـرار التجربـة مـّرة 
الخالفـات  تعاظمـت  مهمـا  أخـرى، 
واالختالفـات، وتفاقمت االحتجاجات 
والصدامـات وبالتالـي فـإن ال مـكان 
لتلـك الخرافـة التـي ُتدعـى »الربيـع العربـي« في ديار 

الجزائرييـن بعـد اآلن. 

معادلة »الربيع العربي« غير العادلة 
اآلن، وبعـد مـرور أربع سـنوات على أحـداث »الربيع 
العربـي«، باتـت األمـور مكشـوفة أكثـر للعيـان، وإن 
كانـت تصعـب قـراءة السـيناريوهات المسـتقبلية. غيـر 
أن مـا حـدث حتـى اللحظـة يكفـي للقـول بـأن معادلـة 
»الربيـع العربـي« لـم تكـن عادلـة البّتـة. فبعـد سـقوط  
أنظمـة عربيـة عـدة، انكشـف الغطـاء عّمـا لـم يكـن في 
الحسـبان، ومـا كانـت تحلم بـه الشـعوب العربية، لجهة 
السـلبي  الجـذري سـلمياً، ظهـر علـى وجهـه  التغييـر 
المعاكـس تمامـاً لملحمـة التغييـر المنشـودة. فقـد دخلت 
وحـروب  صراعـات  أتـون  العربـي«  »الربيـع  دول 
مضطربـة  السـاحات  وباتـت  السـلطة،  علـى  داميـة 
بمشـاهد العنـف والقتـل والتدميـر، ولـم يجـد، بالتالـي، 
الثـوار الجّديـون مكانهـم، وال ثورتهـم، واختلـط الحابل 
بالنابـل، لتظهـر بدايـات الترجمـة العمليـة لمخّططـات 

أجنبيـة مشـبوهة علـى األرض، تسـتهدف تقسـيم بلداننا 
العربيـة، وتفكيـك نسـيج مجتمعاتنـا، األمـر الـذي بـدأ 
يتـرك آثـاره المخيفـة علـى باقـي الـدول العربيـة غيـر 
الممسوسـة بوهـم الربيـع، ومنهـا الجزائـر، التي أدرك 
شـعبها جيـداً عواقـب األمور علـى حاضره ومسـتقبله، 
وقـّرر بالصمـت والعلـن، النـأي بالنفـس عـن رياح هذا 
»الربيـع«، بـل سـّد منافذهـا ومحاربة كل ما قد يتسـلل 

منهـا، وبمختلـف الوسـائل المتاحـة.  

اختالل موازين القوى السياسية الداخلية
عمليـاً لـم يـدم االنفتـاح السياسـي فـي الجزائـر سـوى 
بتأسـيس  البـدء  تاريـخ  بيـن  امتـّدت  وجيـزة،  فتـرة 
أحـزاب سياسـية فـي العام 1989 وتاريخ وقف المسـار 
اإلسـالمية  »الجبهـة  حـزب  فـوز  ُبعيـد  االنتخابـي، 
ونائبـه  مدنـي،  عباسـي  الشـيخ  برئاسـة  لإلنقـاذ« 
الشـيخ علـي بلحـاج، بنتيجـة كاسـحة فـي انتخابـات 26 
ديسـمبر)كانون األول( 1991. )188 مقعـداً مـن أصـل 

المائـة(. فـي   82 أي   ،231
وقائـع إلغاء نتائـج تلك االنتخابـات البرلمانية المذكورة 
جـرت فـي 12 ديسـمبر )كانـون األول( العـام 1992، 
بعـد اجتمـاع »المجلس األعلى للدولة«، برئاسـة وزير 
الدفـاع الجزائـري خالـد نزار، وإعالنه حـال الطوارئ 
لإلنقـاذ«،  اإلسـالمية  »الجبهـة  وحـّل  البـالد،  فـي 
باعتبارهـا ُتشـّكل تهديـداً للتجربـة الديمقراطيـة الفتّيـة 
تعديـالت جذريـة  إدخالهـا  الجزائـر، ومحـاوالت  فـي 
اإلسـالموية  الرؤيـة  ليوائـم  المدنـي،  الدسـتور  علـى 
السياسـية للحـزب، بخاصـة بعـد انضمـام رمـوز مـن 
»العـرب األفغـان« الجزائريين إلـى حزب »الجبهة«، 
والتطلّـع اسـتطراداً، لتحويـل الجزائـر إلـى أفغانسـتان 
أخـرى، وكّل ذلك  بحسـب »المجلـس األعلى الدولة«. 
وهكـذا شـّنت السـلطة العسـكرية حمـالت واسـعة على 
نشـطاء الجبهـة اإلسـالمية ومؤازريهـم، بلغـت في أيام 
معـدودات أكثـر مـن عشـرين ألـف معتقل، األمـر الذي 
أّدى إلـى تفاقـم األوضـاع األمنيـة فـي البـالد، وإعـالن 
»الجبهـة« الجهـاد ضـّد العسـكر، مـن خـالل تشـكيلها 
فـي الجبـال الجزائريـة جيشـاً موازيـاً أسـمته: »الجيش 
فـي  البـالد  لدخـول  مّهـد  مـا  لإلنقـاذ«،  اإلسـالمي 
حمامـات دم متواصلـة، وكان قد اعتقل رئيسـها الشـيخ 
عباسـي مدنـي ونائبه الشـيخ علي بلحـاج قبل ذلك على 
خلفيـة المقترحـات التـي تقّدموا بها إلى حزب السـلطة، 
فـي مقابـل اسـتياء أحـزاب المعارضـة المكّونـة حديثـاً 

بعدما دخلت دول 
»الربيع العربي« 
أتون صراعات 

وحروب دامية على 
السلطة، لم يجد 
الثّوار الجّديون 

مكانهم، وال ثورتهم، 
واختلط الحابل 

بالنابل لتظهر بدايات 
الترجمة العملية 
لمخّططات أجنبية 
مشبوهة تستهدف 

تقسيم بلداننا العربية 
وتفكيك نسيج 

مجتمعاتنا
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آنـذاك، والتـي قوبلـت بضربـة قاسـية نتيجة لمـا حدث. 
وقـد اجتمعـت أحزاب المعارضة فـي 13 يناير )كانون 
الثانـي( العـام 1995 فـي مؤتمر »سـانت إيجيديو« في 
رومـا بهـدف التوّصـل إلـى حـل سـلمي ُيفضـي إلـى 
الخـروج مـن األزمـة، حيـث أّكـدت فـي »وثيقـة العقـد 
الوطنـي« الصـادرة عنهـا: » أن الشـعب الجزائـري 
لـه، تزيـده  الرعـب ال نظيـر  مـن  اليـوم جـواً  يعيـش 
خطـورة األوضـاع االجتماعيـة واالقتصاديـة الخانقـة. 
ففي هذه الحرب غير المنظورة، أصبحت االعتقاالت، 
واالغتيـاالت، والتعذيـب المقّنـن، والتشـويه، واالنتقام، 

قوتـاً يوميـاً للجزائريـات والجزائرييـن«.
وتابعـت الوثيقـة تقول، » إن انقالبـْي يونيو )حزيران( 
وإيقـاف   ،1992 الثانـي(  )كانـون  ينايـر  1991، و11 
السياسـية،  السـاحة  وإغـالق  االنتخابيـة،  المسـارات 
حالـة  وإعـالن  لإلنقـاذ«،  اإلسـالمية  »الجبهـة  وحـّل 
الطـوارئ، واإلجـراءات القمعيـة، وردود الفعـل التـي 
أثارهـا، قـد ولّـدت كلّهـا منطـق المواجهـة. ومـا فتـئ 
العنـف منـذ تلـك الفتـرة، يشـتّد ويمتـّد. وكانـت محاولة 
النظـام تكويـن ميليشـيات مسـلّحة وسـط السـّكان، تمّثل 
مرحلـة جديـدة هـي األسـوأ فـي تاريـخ الجزائـر منـذ 
باتـت  األهليـة  الحـرب  أخطـار  إن  اسـتقاللها.  نيلهـا 
حقيقيـة فـي البلـد، وهـي تهـّدد سـالمة الشـعب، ووحدة 

البـالد، وسـيادتها الوطنيـة«.
 ونقـرأ بعـد فـي الوثيقـة » إن الحاجـة العاجلـة إلى حّل 
سياسـي سـلمي شـامل ديمقراطـي وعـادل، تفرض فتح 
آفاق أخرى للشـعب، الذي يتوق إلى السـلم واالسـتقرار 
بحـوارات  إال  تقـم  لـم  فالسـلطة  الشـعبية،  والشـرعية 
مزّيفة، اسـتخدمت غطاء للقرارات االنفرادية وسياسـة 
األمـر الواقـع. وعليـه فـإن المفاوضـات الحقيقيـة تبقـى 
وديمقراطـي  سـلمي  لمخـرج  الوحيـدة  الوسـيلة  هـي 

لألزمـة ».
جديـر بالذكـر انـه في العام التالي لمؤتمر سـان إيجيديو 
فـي رومـا )1996( تـّم فـي الجزائـر حظـر األحـزاب 
القائمـة علـى أسـس دينيـة وجهويـة ولغويـة دسـتورياً. 
كمـا تـّم تعديل اإلجـراءات المتعلّقة بالعمليـة االنتخابية.

انسحاب وتزكية لبوتفليقة
مـن  األولـى  هـي  خطـوة  وفـي   ،1999 العـام  فـي 
المرّشـحون  انسـحب  الحديثـة،  الجزائـر  فـي  نوعهـا 
الجزائريـون السـّتة مـن سـباق الرئاسـة، قبيـل اإلعالن 
عـن نتائـج االنتخابـات، ُمجمعيـن علـى ضـرورة حقـن 

الدمـاء عـن طريـق منـح تزكيـة جماعّيـة للمرّشـح عبد 
العزيز بوتفليقة ومشـروعه المتجّسـد في طرح سياسـة 
»الوئـام المدنـي«، والـذي تـّم إطالقـه بعـد سـتة أشـهر 
الصلـح،  لمبـادرة  اسـتكماالً  وذلـك  الرئاسـيات،  مـن 
فـي  زروال  اليميـن  السـابق،  الرئيـس  بهـا  قـام  التـي 
العـام 1994، حيـث عقـد اجتماعـات عـّدة مـع القـادة 
اإلسـالميين، أسـفرت عن موافقتهم على نزع السـالح، 

مقابـل العفـو الشـامل.
 ومنـذ تلـك الفتـرة، والمعارضـة تلعـب دوراً ثانويـاً ال 
قيمـة لـه تقريبـاً، فـي مقابـل سـيطرة »جبهـة التحريـر 
الوطنـي« علـى مقاليـد السـلطة. وهـذا مؤّشـر واضـح 
لمصلحـة  الجزائـر  فـي  القـوى  ميـزان  اختـالل  علـى 
السـلطة، وبخاصـة فـي حـال انـدالع أّي فتيـل شـعبي 
اليائسـة  المعارضـة  تداعياتـه  يمكـن أن تراهـن علـى 

كـ«ــتسونامي ربيعـي« علـى األرض.

اإلسالميون مبعدون بالقانون 
 جـاءت المـادة 42 من الدسـتور الجزائري لعام 1996 
بمثابة قاعدة شـرط أساسـية لتشـكيل أّي حزب سياسـي 
فـي البـالد، فمـن خاللهـا كقانـون » ال يجـوز تأسـيس 
لغـوي،  أو  دينـي،  أسـاس  علـى  السياسـية  األحـزاب 
أو عرقـي، أو جنسـي، أو مهنـي، أو جهـوي«. كمـا 
»يحّظـر علـى األحـزاب كّل شـكل مـن أشـكال التبعّيـة 

األجنبيـة«.  الجهـات  أو  للمصالـح 
كمـا » ال يجـوز أن يلجـأ أي حـزب 
أو  العنـف،  اسـتعمال  إلـى  سياسـي 
اإلكـراه، مهمـا كانـت طبيعتهمـا أو 

شكلهما«.   
أحـزاب  قيـام  لمنـع  كان  إذاً،  هكـذا 
سياسـية على أسـاس دينـي، وبالتالي 
اإلسـالمية  »الجبهـة  حـزب  حظـر 
لإلنقـاذ«، بموجـب القانـون الجديـد، 
وحلّـه فـي العـام 1992، األثر الكبير 
على السـاحة السياسـية فـي الجزائر، 
أحـزاب  مـن  غيـره  أُقصـي  حيـث 

السياسـي. اإلسـالم 
 وحتـى التشـكيالت اإلسـالمية التـي 

عليهـا،  لزامـاً  كان  الجزائريـة،  السـاحة  علـى  ظلّـت 
ومنطلـق  عناوينهـا  تغّيـر  أن   ،42 المـادة  وبموجـب 
عملهـا. فمثـالً، اسـم »حمـاس« أو »حركـة المجتمـع 
اإلسـالمي«، وهـي أكبـر حـزب إسـالمي فـي الجزائر 

لم يعد لألحزاب 
اإلسالمية التأثير 
الطاغي ذاته الذي 
كان لها في السابق 
إذ تفّطن الشعب 
الجزائري لها 

وللعملية السياسية 
في البالد ككلّ، فصار 
أكثر وعياً وعقالنية 

في اختيار ممّثليه

قراءة في تعّثر مسار
»الربيع العربي« في الجزائر
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بعـد حـزب »الجبهـة اإلسـالمية لإلنقـاذ« تحـّول إلـى 
حركـة مجتمـع السـلم: »حمـس«.

 كمـا اختـزل اسـم »حـزب النهضـة اإلسـالمية« إلـى 
»حـزب النهضة«...إلـخ. وحتى األحزاب التي نشـأت 
فيمـا بعـد، لـم يحمـل أّي منهـا عنوانـاً أو شـعاراً دينيـاً.

 هكـذا تـّم التخلّـص مـن الشـعارات والهتافـات الدينيـة، 
صـدور  منـذ  تعمـل  السياسـية  األحـزاب  وأصبحـت 
دسـتور 1996 وفقـاً لبرامـج سياسـية بحتـة، ال مجـال 
فيهـا لتوظيـف الديـن فـي أغـراض ليسـت لـه، فركـن 
وبرامـج  بشـعاراته  السياسـي   العمـل  إلـى  الجميـع 

فيـه. المتناوبـة  المنافسـات 
تشـّكل  السياسـي  اإلسـالم  أحـزاب  كانـت  وبعدمـا   
القـرن  مـن  التسـعينيات  فـي  السـلطة  علـى  خطـراً 
الفائـت، باتـت فـي العـام 2004 حليفـة لهـا، بخاصـة 
بعـد تشـكيل حكومـة ائتـالف وطنـي 
تضـّم حزبـي السـلطة )حـزب جبهـة 
التجمـع  الوطنـي، وحـزب  التحريـر 
حركـة  مـع  الديمقراطـي(  الوطنـي 
علـى  ُتحسـب  التـي  السـلم،  مجتمـع 
برنامـج  لتنفيـذ  وذلـك  اإلسـالميين، 
المصالحـة الوطنيـة، وإعطاء فرصة 
إلتمام المشـروعات اإلصالحية. وقد 
دام التحالف الرئاسـي تسـع سـنوات، 
مجتمـع  »حركـة  بعدهـا  قـّررت 
اإلسـالميين  إلـى  االنضمـام  السـلم« 
فـي تكّتـل واحد، هو »تكّتـل الجزائر 
أيضـاً  ضـّم  الـذي  الخضـراء«، 
الوطنـي«. اإلصـالح  و«حركـة  النهضـة«  »حركـة 
 2012 انتخابـات  ميـدان  دخـول  الجميـع  وقـّرر   
البرلمانيـة بقوائـم انتخابيـة موّحـدة،  لكن مـع ذلك، فإّن 
مـا حصـده »التكتـل األخضر«، كان أقّل مـن المتوّقع، 
فلـم يحصـل إال علـى 48 مقعـداً  برلمانيـاً مـن أصـل 
462، فـي مقابـل 220 مقعـداً لحـزب »جبهـة التحريـر 
الوطنـي« )األفـالن( و68 مقعـداً  لـ«التجمـع الوطنـي 
سـيطرة  هنـا  يعنـي  مـا  )األرنـدي(،  الديمقراطـي« 
بالكامـل،  التشـريعية  السـلطة  علـى  التنفيذيـة  السـلطة 
ومـا يعنـي أيضـاً ضعـف الـدور الـذي يمكـن أن تلعبـه 

السياسـي. أحـزاب اإلسـالم 
مـن جهـة ثانيـة، لـم يعـد لألحـزاب اإلسـالمية التأثيـر 
تفّطـن  إذ  السـابق،  لهـا فـي  الـذي كان  الطاغـي ذاتـه 
فـي  السياسـية  وللعمليـة  لهـا،  الجزائـري  الشـعب 

البـالد ككّل، فصـار أكثـر وعيـاً وعقالنيـة فـي اختيـار 
ممثليـه. يؤّكـد ذلـك مثـالً، مـا ترجمتـه مقاطعة الشـعب 
والرئاسـية   ،2012 العـام  فـي  التشـريعية  لالنتخابـات 
فـي العـام 2014، بنسـب تقـارب الخمسـين فـي المائة، 
التالعـب بصندوقـة االقتـراع،  قاطـع لرفضـه  كدليـل 
وتشـكيكه أصـالً فـي نزاهـة االنتخابـات نفسـها، وعـدم 

رضـاه حتـى عـن األداء السياسـي للحكومـة. 
هكـذا، فكمـا لـم يعـد لإلسـالم السياسـي القـدرة علـى 
بمقـدور  يعـد كذلـك  لـم  الجزائـري،  الشـارع  تحريـك 
الحكومـة أيضـاً أن تقنـع الشـعب بأّي شـيء كان، اللهم 

إال بصعوبـة بالغـة. 
يتقـن  الجزائـري  الشـعب  أصبـح  العبـارة،  بوجيـز   
لغـة  لغـة الرفـض بطريقتـه الخاصـة، ويعـرف جيـداً 
التمـّرد، وكيـف ُتصـرف، مـن دون اللجـوء إلـى عنـف 
الشـارع، وال إلـى قـّوة السـالح، وال حتـى إلـى ألـف 
»ربيـع عربـي« آخـر يمكن أن يجرجـره إلى الفوضى 

السـوداء. الفانتازيـا  وتداعيـات  والعنـف 

اإلصالح عالجاً ألّي »غضب ربيعي« عارم
علـى وقـع ازديـاد وتيرة الضغـط االجتماعـي، وإلحاح 
باتخـاذ  التعجيـل  ضـرورة  علـى  الجزائـري  الشـارع 
وفّعالـة،  نافعـة  سـلمية  تغييـر  أسـاليب  و  قـرارات 
سـارعت الحكومـة الجزائريـة إلى رفـع حالة الطوارئ 
فـي البـالد )دامت ما يقارب 19 عامـاً )2011/1992(، 
عبـر  أوالهـا  جـاءت  إصالحـات،  حزمـة  وأطلقـت 
اإلعـالن الحكومـي عن تسـقيف أسـعار المـواد الغذائية 
األكثـر اسـتهالكاً، وإدراج لوائـح جديـدة للسـوق منهـا: 
إعفـاءات مؤقتـة واسـتثنائية علـى رسـوم االسـتيراد، 
وضريبـة القيمـة المضافـة، والضريبـة على الشـركات 
بالنسـبة إلى السـلع األساسـية ذات االحتياجات اليومية.
الجزائـري  الشـباب  مـن  ثالثمائـة  اسـتدعاء  تـّم  كمـا   
الجديـد، بهـدف التعبيـر عـن آرائهـم ورغباتهـم خـالل 
)حزيـران(  يونيـو   19 فـي  عقـدت  برلمانيـة  جلسـة 
الشـباب  شـكاوى  أغلـب  أن  الالفـت  وكان   .2011
انصّبـت علـى ضـرورة توفيـر فـرص عمـل، ومـن ثّم 
توفيـر المسـكن الالئق، فضـالً عن التصّدي لمشـكالت 
ارتفـاع  احتلّـت قضيـة  بينمـا  والمحسـوبية،  التهميـش 

أسـعار المـواد الغذائيـة ذيـل قائمـة المطاليـب.
وتمثلـت الخطـوة الحكوميـة الثانيـة فـي ضـّخ رؤوس 
أمـوال هائلـة في مجال اسـتكمال مشـروعات التوظيف 
واإلسـكان، وذلـك إنفـاذاً لوعـد الرئيـس بوتفليقـة الـذي 

بات الشعب 
الجزائري ُيتقن لغة 
الرفض بطريقته 
الخاصة، ويعرف 
جيداً لغة التمّرد 

وكيف ُتصرف من 
دون اللجوء إلى 

عنف الشارع وال إلى 
قّوة السالح
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كان أطلقـه فـي خطـاب له ألقاه يوم 15 أبريل )نيسـان( 
فـوري ألزمـة  بإيجـاد حـّل عملـي  والقاضـي   ،2011
السـكن المستشـرية، وتوفير فرص عمل للشـباب على 

نطاق واسـع. 
 كمـا أعلـن الرئيـس عـن تغييـرات لقوانيـن تنتهي حتى 
بتعديـل الدسـتور ذاتـه. طـرح مثـالً نسـخة جديـدة مـن 
قانـون الجماعـات المحليـة )الواليـة والبلديـة(. أتبعهـا 
فـي العـام 2012 بتعديل قانون االنتخابات، واألحزاب، 
وقانـون حـاالت التنافـي مـع العهـدة البرلمانيـة، وكذلك 
المجالـس  فـي  المـرأة  تمثيـل  حظـوظ  توسـيع  قانـون 

المنتخبـة، وقانـون الجمعيـات، وقانـون اإلعـالم.
 وعلـى الرغـم مـن أن هذه اإلصالحات جـاءت كنتيجة 
لمشـاورات سياسـية، غيـر أنـه ُيعـاب عليهـا أن لجنـة 
المشـاورات فيها، تخّطت أّي مناقشـة شـعبية تشـاركية 
حول طبيعة اإلصالحات ذاتها، وفلسـفتها وإشـكاالتها. 
وكانـت أيضـاً تنقصهـا الصدقيـة وكفـاءة الخبـرة فـي 

تعييـن األفـراد موضع التشـاور أنفسـهم.
 كمـا تأّكـدت عدم فعالية قانوني االنتخابات واألحزاب، 
حيـث تـّم إغـراق السـاح السياسـية باألحـزاب الجديـدة 
دون  مـن  جديـداً(  حزبـاً   21 علـى  المصادقـة  )تّمـت 
دور  تمييـع  إلـى  أّدى  مـا  وجاذبـة،  رائـدة  أجنـدات 
السياسـي،  اإلسـالم  أحـزاب  وتهميـش  المعارضـة، 
فـي مقابـل خدمـة حـزب السـلطة العتيـد، فتـّم تشـتيت 
األصـوات عبـر القوائـم المرّشـحة، والتـي زادت عـن 
القوائـم،  نظـام  السـلطة  اسـتخدمت  فيمـا  الخمسـين، 
المائـة  فـي  الخمسـة  ونظـام  األقـوى،  الباقـي  وقاعـدة 

بالبرلمـان. وتفّردهـا  األحـزاب،  باقـي  إلقصـاء 
 وهكـذا، كلّمـا ُهّمشـت أحـزاب المعارضـة، وبخاصـة 
اإلسـالمية منهـا، تراجـع الغضـب واالحتقـان السـاخن 
وابتعـدت  األرض،  علـى  السـريع  لالنفجـار  المؤّهـل 
بالتالـي االنتفاضـات الربيعيـة الشـعبوية عـن الظهور، 
وبـات مجـّرد حتـى التفكير فيها ضـرب من الالعقالنية 

السياسية. 
 

خدمة شريحة معّينة من النساء
 علـى الرغـم مـن إحـراز المـرأة مكانـة متقّدمـة فـي 
البرلمـان الجديـد )145 عضـواً من أصل 462(، إال أن 
قانـون توسـيع حظـوظ المـرأة فـي المجالـس المنتخبـة، 
لـم يخـدم سـوى شـريحة معّينـة مـن النسـاء، هـّن نسـاء 
حزبـْي السـلطة )»جبهة التحرير الوطنـي« و«التجّمع 
البرلمـان  بمقاعـد  الفائـزات  الديمقراطـي«(  الوطنـي 

بطبيعـة الحـال. فاألمـر إذاً لم يتّعـد تغيير بعض الوجوه 
مـن ذكوريـة إلـى أنثويـة، لكـّن الحكـم ظـّل بيـد حـزب 

واحد. 
أما بالنسـبة إلى التعديل الدسـتوري، فالحكومة رفضت 
لمناقشـة  تأسيسـية  جمعيـة  إلنشـاء  المعارضـة  دعـوة 
الدسـتور الجديـد، وصياغـة نّصه. وربما سـيتّم التعديل 
عـن طريـق التصويـت فـي البرلمان، وهو مـا يعني أن 
النّص الدسـتوري سـيكون برؤية واحـدة ال أكثر، وهذا 

مـا لـن يغّير فـي الوضـع القائم.
 لكـن تبقـى ثّمـة إيجابيـات معّينـة لـكّل هـذا الحـراك 
البرلمانـي واالنتهـاج القوانينـي اإلداري، لعـّل أهمهـا 
هـي أنهما أسـهما فـي وضع البالد، وأكثـر فأكثر، على 
سـّكة التعاطـي بثقافـة الدولـة الحديثـة واإلدارة فيهـا، 
والجـدل الواسـع لتدارك األخطـاء، وتصويب التجربة، 
عـن  المحّصلـة  فـي  يبعـد  مّمـا  وهـو  بهـا.  واالرتقـاء 
آفـة التطـّرف والغلـّو باللجـوء إلـى الشـارع والفوضـى 
ربيـع  »ثـورات  الجزائـر  ُيجّنـب  وبالتالـي  والدمـاء، 
عربـي« لـم تجـن منها شـعوبنا العربيـة، أقلّـه مرحلياً، 
المسـتويات  والمعنـوي علـى  المـادي  الخـراب  سـوى 

فة. كا

ترحيب وتعاون على مستوى دولي
فـي  العربـي«  ريـاح »الربيـع  مكافحـة  إطـار  وفـي   
أطلقتهـا  التـي  اإلصـالح  مبـادرات  القـت  الجزائـر، 
الحكومـة الجزائريـة فـي العـام 2011، ترحيبـاً محليـاً 
وإقليميـاً ودوليـاً كبيـراً. فعلـى الصعيد الوطني أسـهمت 
هـذه المبـادرة في امتصـاص الغضب الشـعبي، وتهدئة 
الشـارع، دافعـة إياه، عبـر ممّثليه، إلـى المطالبة بمزيد 
من اإلصالحات، واسـتكمال المشـروعات العالقة. كما 
دخلـت األحـزاب علـى خـّط  نقـد اإلصالحـات القائمة، 
وتلـك التـي لـم تباشـر بعد، سـعياً منهـا للتغيير السـلمي 

الناجع.
العـام   علـى الصعيـد العربـي، جـاءت تهنئـة األميـن 
لجامعة الدول العربية نبيل العربي للرئيس عبد العزيز 
للجمهوريـة  بوتفليقـة، بمناسـبة إعـادة انتخابـه رئيسـاً 
لعهـدة رابعـة، لتدعـم مسـار اإلصالحـات الـذي بـدأه 
الديمقراطـي،  النهـج  ترسـيخ  طريـق  علـى  الرئيـس 
وتحقيـق مزيـد مـن اإلنجـازات والمشـروعات التنموية 

لبنـاء الدولـة الجزائريـة العادلـة.
أمـا علـى الصعيـد الدولـي، فقـد رّحـب كّل مـن االتحاد 
وفرنسـا،  المتحـدة، وروسـيا،  والواليـات  األوروبـي، 

قراءة في تعّثر مسار
»الربيع العربي« في الجزائر
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وبريطانيـا والعديـد مـن دول العالـم بهـذه اإلصالحات، 
وبإلغـاء قانـون الطـوارئ. 

واعتبـر االتحـاد األوروبـي االنتخابات التشـريعية لعام 
إلـى األمـام فـي مسـار اإلصالحـات  2012 »خطـوة 
فـي الجزائـر«. وعّبـرت مسـؤولة السياسـة الخارجيـة 
لالتحـاد كاتريـن أشـتون، والمحافـظ المكلّـف بسياسـة 
الجـوار سـتيفان فيـول، عـن أمل االتحـاد األوروبي في 
أن يدفـع البرلمـان الجديـد بمسـار اإلصالحـات القائمـة 
علـى مبـادئ الديمقراطيـة، واحتـرام حقـوق اإلنسـان.

بـاراك  للرئيـس األميركـي  بيـان رسـمي  فيمـا صـدر 
حالـة  برفـع  فيـه  رّحـب   2011/02/25 فـي  أوبامـا 
الطـورائ فـي الجزائـر. وقـال إن الحكومـة األميركيـة 
فـي  سـتتخذ  التـي  اإلجـراءات  رؤيـة  تسـتعجل   «
المسـتقبل، بمـا يسـمح  للجزائرييـن بالممارسـة الكاملة 
حـّق  منهـا  وخصوصـاً  لحقوقهـم، 
حريـة التعبيـر وإنــــشاء جمعيات«. 
كمـا حـّث الحكومـة الجزائريـة علـى 
»فعـل المزيـد لتلبيـة مطالـب شـعبها 
بالحصـول على مزيـد من الحقوق«. 
اعتبـرت  فقـد  روسـيا،  فيدراليـة  أمـا 
»جّنبـت   2012 انتخابـات  نتائـج  أن 
العربـي«،  الجزائـر صـدام »الربيـع 
التـي  التوّقعـات،  سـائر  ودحضـّت 
كانـت تتنّبـأ بعـدم قدرتهـا علـى تفـادي 
انعكاساته«. واعتبر المبعوث الخاص 
إفريقيـا  أجـل  مـن  الروسـي  للرئيـس 
ميخائيـل مارغيلـوف في هـذا الصدد، 
التشـريعية  االنتخابـات  نتائـج  أن 
أظهرت أن » التطّرف اإلسـالموي ال 
يحظـى بـأّي دعـم لـدى الجزائريين«، 
نظـراً للتجربـة التـي عاشـها الشـعب 
القـرن  تسـعينيات  فـي  الجزائـري 

الماضـي.
الفرنسـية  الخارجيـة  وزارة  اعتبـرت  جهتهـا  مـن 
أن قـرار رفـع حالـة الطـوارئ فـي الجزائـر، يشـّكل 
»مرحلـة سياسـية مهّمـة« فـي تاريخ البـالد. ورأت أن 
ذلـك سـيقود إلى إمكانية تحقيق ممارسـة حريـة التعبير 
والنقـاش الديمقراطـي. وقـال الناطـق باسـم الخارجيـة 
كانـت  الطـوارئ  »حالـة  فاليـرو:  برنـار  الفرنسـية 
سـارية منـذ 19 سـنة، لكـن بعيـداً مـن الرمزيـة التـي 
يحملهـا قـرار إلغائهـا، فإن هـذا القانون ال بّد أن يسـّهل 

ممارسـة حريـة التعبيـر، وكذلـك النقـاش الديمقراطـي 
المجـدي، ويجّنـب البالد خّضات شـعبية كالتي حصلت 

فـي دول الربيـع العربـي«.
واعتبـر رئيـس وزراء بريطانيـا السـابق تونـي بليـر 
ألنهـا  العربـي«،  »الربيـع  عـن  منـأى  فـي  الجزائـر 
عاشـت نزاعـاً مريـراً خلّـف آالف الضحايـا، » كان 
سـببه اإلسـالم المتطـّرف« علـى حّد قوله. وقـال » إن 
اإلسـالم المتطـّرف هـو أكبـر تهديـد فـي بدايـة القـرن 
الــ21، والتفسـير المتطـّرف والسياسـي لإلسـالم، الذي 
يحـّرف الوجـه الحقيقـي لهـذا الديـن، هـو السـبب فـي 
المسـلمة  البلـدان  مـع  التعـاون  إلـى  ودعـا  العنـف«. 
اإلنسـان،  حقـوق  وثقافـة  التعليـم،  برامـج  لتعميـق 

واالنفتـاح علـى اآلخـر.
تثميـن  علـى  الجزائـر  حصلـت  آخـر،  صعيـد  علـى 
إلصالحاتهـا السياسـية واالقتصاديـة مـن جانـب آليـة 
فـي »مجلـس حقـوق  الشـامل  الـدوري  االسـتعراض 
اإلنسـان« فـي جنيـف، وذلـك في أثنـاء تقديـم تقريرها 
الثانـي حـول أوضـاع حقـوق اإلنسـان فـي البـالد. فلقد 
تـرأس وزيـر الخارجيـة الجزائري مراد مدلسـي وفداً 
ضـّم 28 عضـواً لمناقشـة هـذا التقرير فـي مقّر مجلس 
حقوق اإلنسـان في جنيف يوم 29 مايو )أيار( 2012، 
وتدّخلـت فـي هـذا النقـاش 77 دولـة، من بينهـا 33 من 
البلـدان األعضـاء فـي المجلـس، و44 مـن المراقبيـن.

وتتويجـاً لمجهوداتهـا، انتخبـت الجزائـر فـي مـا بعـد 
لألمـم  التابـع  اإلنسـان  حقـوق  مجلـس  عضوا فـي 
المتحـدة لعهـدة مّدتهـا ثـالث سـنوات، وذلـك بأغلبيـة 
سـاحقة خـالل جلسـة التصويت فـي الجمعيـة العامـة 
بتاريـخ  نيويـورك  فـي  المنعقـدة  المتحـدة  لألمـم 

.2013/11/12
ُيعـّد هـذا االنتخـاب، بحسـب موقـع وزارة الخارجيـة 
الجزائريـة، » شـهادة مـن المجتمع الدولي على إسـهام 
الجزائـر فـي الدفـاع عـن حقـوق اإلنسـان فـي جميـع 
أنحـاء العالـم، وفـي كّل الظروف، وكـذا دورهـا فـي 

تعزيـز صدقّيـة اآلليـات األمميـة لحقـوق اإلنسـان«.

»الربيـع  كبـح  فـي  ودوره  الجزائـري  النفـط 
العربـي«

أكثـر مـن باحـث جزائـري رأى أن النظـام الجزائـري 
نجـا مـن تسـونامي » الربيـع العربـي« بفضـل توزيـع 
علـى  والنفـط  الغـاز  مـن  الضخمـة  البـالد  عائـدات 
مشـروعات كبـرى فـي البالد تتعلّق بالسـكن، والتخّفف 

تستوجب قراءة 
»الربيع العربي« 

أوالً، قراءة 
المشروع األميركي 
في المنطقة العربية 
ومجمل التحّركات 
األميركية والدولّية 
المتعّلقة به، ثم 
قراءة األحداث 

والتحّركات العربية 
منذ بداياتها، وهو 
ما يشّكل المشروع 

العربي المقابل 
الذي لم ُيحسم أمره 

كمشروع بعد
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مـن عـبء البطالـة فـي صفـوف الشـباب، ومحـاوالت 
إيجـاد بيئـة سياسـية واقتصاديـة مـن شـأنها اسـتيعاب 
المبـادرة  روح  مـع  والتجـاوب  الجزائـري،  الشـباب 
واالسـتثمار لديـه، وإن بشـكل خجول وغيـر كاٍف حتى 
الجزائـر تحّديـات كبـرى وفعليـة  إذ تواجـه  اللحظـة، 
وزيـادة  فيهـا  السـريع  السـّكاني  النمـّو  مسـتوى  علـى 
مّطـردة فـي عـدد العاطلين عن العمـل، وخصوصاً من 
خّريجـي الجامعـات. لكـن المحـاوالت الجّديـة جاريـة 
لتـدارك األمـور، يسـاعد فـي ذلك عجـز محـدود للغاية 
فـي الميزانيـة العامـة للدولة، وانخفـاض كبير في الدين 
الخارجـي، وبخاصـة منـذ العـام 2011، حيـث حّققـت 
الجزائـر دخـالً تجـاوز الــ70 مليار دوالر مـن عائدات 
النفـط والغـاز. وفـي العـام 2010 كانـت الجزائـر رابع 
نيجيريـا  بعـد  إفريقيـا  فـي  الخـام  للنفـط  منتـج  أكبـر 

وأنغـوال وليبيـا.
كمـا تعتبـر الجزائـر رابـع ُمصـّدر للغـاز فـي العالـم بعـد 
روسـيا وقطـر وإيـران. لكـن ال يمكـن البتـة لهـذا العائـد 
المالي أن يسـتمر إلى ما ال نهاية، بخاصة وأنه ال يجري 
العمـل علـى إيجـاد مصـادر بديلـة وجديـدة لـه، فالجزائر 
مهـّددة بالشـح النفطـي أيضـاً خـالل أقل من عقـد. والغاز 

مهـّدد كذلـك بالنضـوب فيهـا بحلول العـام 2034.
حـول  المتزايـدة  االعتراضـات  مـن  الرغـم  وعلـى 
التوزيـع غيـر العادل لعائـدات النفط والغـاز في البالد، 
وعلـى الرغـم مـن الفسـاد المـدّوي الـذي شـمل حّتـى 
شـركة النفـط الجزائريـة المملوكـة مـن الدولـة )سـونا 
تـراك(، حيـث كان الرئيـس بوتفليقـة قـد أمـر بتجميـد 
العقـود البالـغ عددهـا 275 عقـداً، والتي كانت الشـركة 
قد وّقعتها في الفترة الممتدة من 2009 و2010 الشتباه 
بعمليـات غـّش واحتيـال فيهـا، وسـجن بموجبهـا الحقـاً 
الرئيـس التنفيـذي لسـوناتراك.. علـى الرغـم مـن ذلـك 
كلّـه، فـإن الرئيـس بوتفليقـة جـاد، علـى مـا يبـدو، فـي 
تحقيـق مـا أمكنـه مـن إصالحـات جذريـة وتحّوليـة في 
الجزائـر، تعـود بالفائـدة علـى الجزائرييـن ومسـتقبلهم. 
شـرائح  ثقـة  محـّط  عامـاً،   77 الــ  ابـن  وهـو  وألنـه 
عريضـة مـن الجزائريـن، علـى األقـّل الذيـن اقترعـوا 
لـه فـي االنتخابـات األخيـرة، وعلـى قاعدة أنـه العنوان 
الرئيـس للوئـام الوطنـي فـي البـالد، وعنـوان لصالبـة 
خـالل  مـن  الديـن،  باسـم  األسـود  اإلرهـاب  مواجهـة 
بنـاء الدولـة  القوّيـة، والجيـش الوطنـي القـوي، الـذي 
تصـّدى ويتصـّدى بـال هـوادة لإلرهـاب علـى أنواعـه، 
وخصوصـاً منـه ذاك القـادم مـن الخـارج، كمـا عرفناه 

فـي أثنـاء الهجـوم علـى محطـة الغـاز فـي الصحـراء 
الكبـرى الجزائريـة )محّطـة عيـن أمينـاس( فـي العـام 
للتفـاوض  2013، حيـث احتفـظ اإلرهابيـون برهائـن 
عليهـا، فمـا كان مـن القـّوات الخاصـة التابعـة للجيـش 
الجزائـري إالّ أن حسـمت الموقـف علـى الفور، وقتلت 
وإفريقيـة  لـدول عربيـة  ينتمـون  إرهابيـاً  متشـّدداً   32
هولنـدي،  وآخـر  كنـدي،  إرهابـي  عـن  فضـالً  عـّدة، 
وحـّررت 685 موظفـاً جزائريـاً و107 أجانـب. واليوم 
يـذّر اإلرهـاب بقرنـه من جديد فـي الجزائر، من خالل 
تنظيم داعشـي سـّمى نفسـه »جند الخالفـة«، أقدم على 
إعدام رهينة فرنسـي اسـمه: هيرفييـه غوريل، وينتظر 
هـؤالء إنـزال القصاص المالئم بجريمتهـم من الجهات 

األمنيـة الجزائريـة، ولـو بعـد حيـن.
إن أخطـر إرهـاب هـو ذاك اإلرهاب 
المتجلّبـب بالديـن اإلسـالمي، ألنـه، 
باسـم  ويرعـب  وُيفّظـع  يقتـل  أوالً، 
والعـدل  الرحمـة  ديـن  اإلسـالم، 
واإلنسانية، فيشوهه في أذهان البشر 
شـّر تشـويه، وثانياً يزيد من الّسـخط 
علـى العـرب والمسـلمين، ليـس فـي 
فـي  وإنمـا  فقـط،  والغـرب  أوروبـا 
العالـم قاطبـة. وذاك هو ديـدن أولئك 
اإلرهابييـن الذيـن هـم أدوات ومطايا 
سياسـة شـيطانية وجهّنميـة تسـتهدف 
العـرب بحاضرهـم وماضيهم لتدمير 
مسـتقبلهم، وتشـتيتهم كأمـة تضحـى 
ومـن  نفسـها  مـن  حتـى  مكروهـة 

اآلخريـن علـى السـواء. 
أنهـا طويلـة  يبـدو  الشـريرة  السياسـة مـا فـوق  وهـذه 
األمـد، وال تطـال دول »الربيـع العربـي« فقـط، وإنمـا 
الوطـن العربـي برمتـه.. تسـتهدفه فـي كّل جهـة مـن 
مـن  ناحيـة  وكّل  مناطقـه،  مـن  منطقـة  وكل  جهاتـه، 
نواحيـه، بحيـث يبقـى هكـذا معلّقـاً فـًي دّوامـة التفـّكك 
والتفّتـت والتدميـر إلـى مـا ال نهايـة، وذلـك كلّـه كرمى 
أعتـى أعـداء العـرب المعروفيـن، وفـي الطليعـة بينهـم 
والتنكيـل  التشـويه  لهـا سـوى  هـّم  التـي ال  إسـرائيل، 
ورميهـم  والمسـلمين،  بالعـرب  والممنهـج  المبرمـج 
بمـا تصنعـه هـي مـن حـروب إرهـاب وإجرام، سـّرية 
ومكشـوفة، وبأدوات من داخـل أبناء جلدتنا وحضارتنا 

مـع األسـف الشـديد.
ومهمـا يكـن مـن أمـر، فلـن أتـرّدد فـي القـول إنـه لـن 

على الرغم من 
إحراز المرأة مكانة 
متقّدمة في البرلمان 
الجديد، إاّل أن قانون 

توسيع حظوظ 
المرأة في المجالس 
المنتَخبة لم يخدم 

سوى شريحة معّينة 
من النساء هّن نساء 

حزَبْي السلطة

قراءة في تعّثر مسار
»الربيع العربي« في الجزائر
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يطـال أّي »ربيـع عربـي« الجزائـر بعـد اليـوم، وذلـك 
بالدنـا،  نخـب  مـن  الكثيـر  تشـاؤم  مـن  الرغـم  علـى 
ومعهـم بعـض البّحاثـة األجانـب المختّصيـن بالشـؤون 
الشـعبي  الحـّس  ألن  بعامـة،  والمغاربيـة  الجزائريـة 
المباشـر عندنـا »التقـط سـّر اللحظـة » كمـا يقولـون، 
ومـا عـاد بمقدور المتاجرين بالدين الحنيف، ومسـتغلّيه 
الشـارع  قلـب معـادالت  لجهـة  ينجحـوا،  أن  سياسـياً، 
جذريـاً، وخصوصـاً أن درس الجـارة ليبيـا ُيتلـى أمامنا 
يوميـاً، ومعه سـائر الـدروس »الربيعيـة« األخرى في 

مشـرق الوطـن العربـي ومغربـه. 
لكـن تشـاؤم مفّكرينـا مـن جهـة أخـرى، ومهما بلـغ مداه 
أيضـاً، ال يمكـن أن يصـل أفـق أن الجزائـر ذاهبـة إلـى 
مناطـق تذبـذب ينتـج عنها انفـالت »ربيعـي« فوضوي 

جديد. 
ومـا دمنـا عّرجنـا على ذكر الباحثيـن األجانب المهتّمين 
الباحثـة  قالتـه  مـا  ذكـر  مـن  هنـا  بـّد  فـال  بالجزائـر، 
االسـتراتيجية السويسـرية إيزابيل وينفرالس، التي ترى 
وأن  الجزائـر،  فـي  قاتمـة  آفـاق اإلصـالح سـتظّل  أن 
النـاس تفّضـل الالاسـتقرار على الديمقراطية المنشـودة.
كارنيجـي  مؤّسسـة  لهـا أصدرتـه  أخيـر  مبحـث  وفـي 
األميركيـة فـي مـارس )آذار( الماضـي 2014، قالـت 
إيزابيـل )تشـغل أيضـاً منصـب رئيسـة قسـم األبحـاث 
األلمانـي  المعهـد  فـي  وإفريقيـا  األوسـط  الشـرق  عـن 
سـوى  تتوّقـع  ال   « إنهـا  واألمنيـة(  الدوليـة  للشـؤون 
حـدوث تعديـالت ضئيلـة في الواليـة الرابعـة لبوتفليقة، 
اسـتحداث  علـى  ينـّص  دسـتوري  تعديـل  إقـرار  مثـل 
منصـب نائـب الرئيـس، مـن أجـل حـدوث انتقال سـلس 
للسـلطة فـي حـال وفـاة الرئيـس فجـأة«. وهـي تـرى » 
وخصومـه  بوتفليقـة  بيـن  واالنقسـامات  الخالفـات  أن 
واإلداريـة  والعسـكرية  السياسـية  النخـب  أوسـاط  فـي 
واالقتصاديـة، وخصوصاً في صفـوف »جبهة التحرير 
فلكهـا، سـتزداد  فـي  الدائـرة  الوطنـي« والمجموعـات 
حّدتهـا وتتعّمـق، مـا سـيعني أن صّنـاع القـرار الكبـار 
فـي الجزائـر، ليسـوا علـى اسـتعداد للمجازفـة بإجـراء 
إصالحـات حقيقيـة«. وخيـر دليـل على ذلـك، كما تقول 
إيزابيـل وينفرالـس » إنهـم لـم يدعمـوا رئيـس الـوزراء 
السـابق مولـود حمـروش«، والـذي يعتبـر )مـن وجهـة 
نظرهـا( » األكثـر كفـاءة علـى مسـتوى  بنـاء إجمـاع 
سياسـي، وقيـادة الجزائر نحو انتقـال ديمقراطي حقيقي. 
فقـد أّدى دوراً أساسـياً فـي »الربيـع الجزائـري« قبـل 
25 عامـاً، ويحظـى باحتـرام واسـع فـي وسـط الفرقـاء 

المعّسـكر  مـن  األكبـر  والجـزء  لإلصـالح،  المؤيديـن 
المنقسـم«. اإلسـالمي 

أي  للجزائـر،  الفقـري  العمـود  حـول  لهـا  كالم  وفـي 
المؤّسسـة العسـكرية، القلعـة األخيرة لحفـظ وحدة البالد 
والعبـاد فـي الجزائـر، تقـول إيزابيـل وينفرالـس: » إنها 
الحظـت وبعد معاينة دقيقة لصـورة الوضع الجزائري، 
أن الطبقة السياسـية، وشـرائح مهّمة جداً من المواطنين 
الجزائرييـن، تقبـل علـى نطاق واسـع بأن يكـون الجيش 
هـو العمود الفقري للنظـام، وبخاصة عندما وّجه األمين 
العـام لجبهـة التحرير الوطنـي عمار سـعداني، انتقادات 
الذعـة في فبراير )شـباط( الماضـي 2014 لدائرة األمن 
واالسـتعالم على وجودها الطاغي في السياسـة، وفشلها 
فـي ردع الهجمـات اإلرهابية الكبـرى. فلقد جوبه كالمه 
وقتهـا بموجـة واسـعة مـن التنديـد، علـى الرغم مـن أنه 
عّبـر فـي العلـن عما يـرّدده عـدد كبير من نخـب الطبقة 

السياسـية الجزائرية«.
وكانـت الباحثـة إيزابيـل كذلـك علـى الضـّد مـن كالم 
العمليـة  أن   « فيـه  أوضـح  الـذي  حمـروش  مولـود 
االنتقاليـة ال يمكـن أن تنجـح إاّل بدعـم قـوي مـن الجيـل 
ليـس   « أنـه  إلـى  مشـيرة  الجنـراالت«،  مـن  الجديـد 
صحيحـاً علـى اإلطـالق، مـا إذا كان هـذا الجيل سـيدفع 
فـي اتجـاه انتقـال ديمقراطـي. فالجهـود الواضحـة التـي 
بذلهـا الرئيـس بوتفليقـة لدفـع الجنـراالت المتقّدميـن فـي 
السـّن نحـو التقاعـد، تكشـف عـن يقيـن لديـه بـأن الجيل 
الشـاب من القادة العسـكريين، لن يتآمر ضّده، أو يعمل 

علـى  إضعـاف شـوكة النظـام القائـم«.
المـالذ  هـي  الجزائريـة  العسـكرية  فالمؤّسسـة  هكـذا، 
األخيـر للجزائرييـن، علـى الرغـم مـن كّل النقـد الـذي 
كان يلحـق بكبـار ضّبـاط قياداتهـا سـابقاً، وأنهـم، مثالً، 
تجاريـة  احتـكارات  فـي  السياسـيين  لبعـض  شـركاء 
واقتصاديـة معّينـة فـي البـالد، وربمـا ال يـزال بعـض 
هـذا النقـد قائماً، وإن بنسـبة ضئيلة للغاية حتى اللحظة، 
فـإن الجيـش الجزائـري على مـا يبدو »مغفـورة له كّل 
خطايـاه«، طالمـا أنه حافـظ لوحدة التـراب الجزائري، 
ووحـدة الشـعب الجزائـري، وهـو علـى جهوزيـة تاّمـة 
لمواجهـة كّل إرهـاب إقليمـي أو دولي يسـتهدف سـيادة 
هـذا البلـد العربـي المحـوري الكبيـر، مهمـا اتخـذ مـن 
التدّيـن  مـن  بوجـه  تزّيـا  أو  لـه،  ربيعـي«  »لبـوس 

السياسـي المكشـوف. 
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من» ربيع عربي« 
إلى»ثورة«عربية

من» ربيع عربي« 
اإىل»ثورة«عربية

اأ. روجيه نبعة

»العـرب«1  هّبـة  الحـَدُث:  حـَدَث  أولـى  جهــٍة  مـن 
الجماهيريـة أو»َقــْوَمُتهم«، كمــا ُيقـال بلهجـة المغـرب 
الكبيـر؛ وهنـاك، مـن جهـة ثانيـة، صياغـُة الحـدث فـي 
خطـاٍب ووْضُعـه فـي ُمقــال... إذ مـن دون ذلـك مــا 
كان لــه أن يكـون. والحــال أنــه مــا إن حـدث الحـدث 
تـه روايتـان، واسـتولى عليـه خّطـان ســردّيان  حتـى تبنَّ
لضبـط صياغتـه فـي خطـاب: خـٌط غربٌي2 راح يسـعى 
فـي عرضـه لمــا كان، إلى تحجيم المجهـول من الحدث 
بعـد  تاريخـه،  مـن  معـروٌف  هـو  مــا  إلـى  واختزالـه 
تحويلـه بهـذه المناسـبة إلى تاريخ كلّي جامـع )كوني(... 
فأعـرب عن الحدث بمصطلحات غربيـة هي »ثورة«، 
»شــعب«، »ديمقراطيـة«، »ال- سـلطوي أو مناهـض 
ـم  للتسـلط«، إلـخ. وإذا كان هـذا الخـّط الســردي يحجِّ

1اســـتخدام المـــزدوجين يهــدف إلــى التأكيــد علــى الريبــة التــي يثيرهــا مصطلــح 
ــورة  ــم العربــي«، »الشــعب العربــي«، »الث ــل »العال ــر مث ــي تعابي ــي« ف »عرب
العـــربية«، إلــخ.. فهــي خادعــة مــن حيــث إنهـــا توحــي بــأن شــعوب هــذه المنطقة 
ــح لمــن  ــه يتي ــا أنـ ــر دقيــق مــن جهــة، كمـ ــة هــم مــن العــرب وهــو كالم غي كاف
يشــاء مــن العــرب، تغييــب اآلخريــن: الكــرد، واألرمــن، والشــركس، والتركمـــان 
ــون  ــن دون أن يك ــم، م ــان المعّم ــذا العصي ــي ه ــاركون ف ــن يش ــغ، الذي واألمازي

انتماؤهــم القومــي انتمـــاًء واحــداً وحيــداً.

2 أو آخــذة بالنحـــو الغـــربي. وهــذا هـــو حـــال وســـائل اإلعــالم العـــربية كافــة، 
التــي تابعــت قنــاة الجـــزيرة التــي أطلقــت الكلمــة وفرضتهــا وأعربــت عــن الحدث 
ــورة«،  ــل »ث ــذ عصــر النهضــة ـ مث ــا من ــة ـ جــرى تعريبه ــاٍت غربي بمصطلح
»شـــعب«، إلــخ. متوّجهــة إلــى جمهــور مــن القـــّراء بــات ذا طابــع غربــي 

ــى أن يفهــم هــذا المنحــى الســردي. ــادر عل ــّل قـ ــى األق ــاً( أو عل )جزئيـ

َزه  المجهول ويختزله بالمعلوم، فإنـه كان يفقده بذلك تميُّ
الكلّـي  خانـة  تحـت  الحـدث  فتصنيـف  وخصوصّيتـه. 
الجامـع الغربـي، أو الكونـي الجامـع الغربـي، كان يفقده 

مذاقـه الخـاص. 
أمـّـا الخـّط اآلخــر فإنــه تكّون، فـي رّد فعـٍل على الخّط 
األول بالرجـوع إلـى سـجلَّْين واإلحالـة علـى مرجعيـن: 
»المـؤامــرة« المقرونـة بـ»الفتنة«؛ ولكـن الغائية تظّل 
فـي هـذا كلّـه غايـة واحـدة: رّد الحـدث وإنكــاره. فهناك 
مـن جهـٍة ســرد مضـاد وروايٌة معاكسـة ُتــْدلي بنظرية 
»مؤامـرة« يفضـي مؤّداهــا إلـى جعـل فكـرة التمـّرد، 
وبـل حتـى فكـرة الثـَوران والعصيـان، أو مجـّرد فكـرة 
د وهـم ال أكثـر، وتجعـل مـن الحـدث  االســتياء، مجـرَّ
د عمـل شـّرير قـام بـه عـدّو أجنبـي يريـد القضـاء  مجـرَّ
علـى الممانعـة وخـّط الدفـاع الجيـو- اسـتراتيجي. ومـن 
اعة،  جهـة أخـرى، كان السـرد يلجـأ إلـى روايـة – فــزَّ
وضـرٍب مـن حديـث رعـب يسـتخدم ِذْكــر الفتنـة ليثير 
عبـر هـذا المصطلح ذكـرى »الفتنة الكبـرى« والحرب 
لـة الجماعية  األهليـة األولـى التـي ال تـزال تتحّكم بالمخيَّ
اإلسـالمية، منـذ مطالـع الزمـن اإلسـالمي )خـّط دفـاع 

الــذاكرة( وبداياته.
معـارك أسـماء وتسـميات وال ريـب، ولكّنهــا معـارك 
أساسـية ألن التسـمية تفسير، والتفسـير رواية، والرواية 

»ثــورات« عربيــة، أم »ربيــع« عربــي« ؟ ثــورات »عربيــة« أم ربيــع »عربــي«؟ أم أحــداث تســودها 
الفوضــى ويغيــب عنهــا منطــٌق قميــٌن بتفســيرها يبــدأ قبــل كل شــيء بالتســمية الصحيحــة المطابقــة لوقائــع 
األمــور؟ أم أيضــاً هــي مجــّرد معــارك بــال تســميات، ومعلــوٌم أن التســمية هــي قبــل أي شــيء آخــر مــا يمنــح 
الذهــن قــدرًة علــى تعّقــل األشــياء وتفّكرهــا، بعدمــا بــدأت المعرفــة عنــد آدم بـ«تعلُّــم األســماء كّلهــا«. فقــد بلــغ 
مــن اختــالط التســميات وتشــابك مدلوالتهــا ومعانيهــا حــداً بــات يمكــن معــه القــول بــأن الفوضــى »الخاّلقــة« 
ــى تفســير  ــي ال تســتند إل ــة والمبهمــة، والت ــة، مــن خــالل األحــداث المتنقل ــة العربي ــّم المنطق ــي نراهــا تع الت
ــى  ــة لتكــون »اســماً عل ــاّم لتســمية األحــداث بأســمائها الفعلي ــاب ت ــى مــا يدعمهــا مــن غي معقــول، تســتند إل

مســّمى« كمــا يقــال، وبحــق.

)ترجمه عن الفرن�ضية اأ. ن�ضري مرّوة(
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هـي التحّكـم بالمعلومات حـول ما يجب أن يقال وفرضه 
جـرى  اللتيـن  التسـميتين  كال  أن  والحـال  كمسـلمة. 
اعتمادهمــا تتنـاوالن الحـدث مـن »خـارج« الحـدث. 
وعلـى هـذا فـإن أثر الصياغتين والخطابين هو تشـويش 
َع بين الواقع  ــَم وتـوزَّ المعنـى )معنـى الحـدث( الذي َتًقسَّ
بيـن  فتـاه وضـاع  الخطابـي،  انعكاسـه  وبيـن  العيانـي 
خطاب/ سرٍد، أو ُمَقــاٍل/ رواية، هــو الخطاب الغربي، 
هه منهجيـاً، وآخــر، هـو خطـاب السـلطان  الـذي يشـوِّ
هه  العربـي، أو السـلطات العربيـة القائمـة، الـذي يشـوِّ

عامـداً متعّمـداً.
غيـر أن الوهـم لـن يدفـع بنـا إلـى االعتقـاد بـأن ثّمـة 
إمكانـاً لوجـود خطـاب كامـٍل يسـتنفد 
الموضـوع ويســتنقذ الحـدث ويعيـده 
سـيرته األولى، بنقاء عذرّيته األولى، 
وجمـاع داللتـه وكامل معنـاه! محضاً 
خالصـاً بالكمـال والتمـام! لكّننـا نـرى 
ـ أو لنقل ما  أن مــا هـو أكثر مواءمـةـ 
هو أقل تعســـفاً ــ لمسـعى َمن يسـعى 
إلى اكتناه المعنى، إنمــا يكون بتناوله 
مـن »داخـل« الحـدث، عبـر عالماته 
وآياتـه ومؤّشــراته الخاصـة التي هي 
بمثابـة حيثيـات الحـدث نفسـه. وعلـى 
سـردي  خـطٍّ  مـن  ليـس  فإنــه  هـذا، 
جديـد، والسـّيما أنـه ال بـّد مـن مرور 
بعـض الزمـن، ال بل مـن مرور كثير 
منـه، لكـي تتبّين داللُة حـدٍث كالذي نحن بصدده، والذي 
ا يكتمـل بعـد، والذي  ال يـزال قيـد االكتمــال، ولكّنـه لمـَـّ
ال يمكـن أن تتجلّـى بداهُة داللته فيمــا ُيكتـب هنا واآلن: 
إذ كيـف إلـى اكتنـاه داللة حـدٍث ال تـزال خواتيمه معلّقة 

إلـى أجـٍل يعصـى على الحسـبان؟
لكـن ربمــا كان يحسـن بنا قبل أن نتصـّدى للحدث على 
نحــٍو جــاّد، القيـام باسـتدارة أو بالتفاف حـول المقصود 
صقـل  ذلـك  شــأن  فمـن  »الخــارج«؛  خطـاب  عبـر 
المفاهيـم وتنقيُتهـا مـن الشـوائب التـي تعتِوُرهـا. ومـن 
شــأن المقارنـة بين األضداد أن تفضـي إلى فهم أفضل، 

ربمــا، للتاريـخ الوطنـي والمحلّي.
ـ الســردية الغربية/ أو اآلخذة بالمنحى الغربي 

مـن بيـن األســماء التـي جـاد بهــا الخطاب اآلِخــُذ بسـنن 
ــْتها الشعوب  الغرب، على »القومة« الجماهيرية التي هبَّ
»العربيـة«: أي تسـميات »الربيـع العربـي«، »اليقظـة 
»عصيـان«،  دات«،  »تمـرُّ »قومـة«،  اليقظـات«،  أو 

ألنهمــا  اثنيـن،  اســمين  أســتبقي  أن  أوّد  »ثـورات«3، 
ــَي به معنى الحدث،  يكشـفان الخلل والتشـّويَش الذي ُغـشِّ
أمــا  العربيـة«.  و»الثـورة  العربـي«  »الربيـع  وهمــا: 
األســماء األخــرى فإننــا تركنــاها لكونهــا »توصيفية« 
وألن شـحنتها األيديولوجيـة ليسـت بـذات بـال. واختيـار 
االسـم األول مثيـر لالهتمـام مـن حيـث أنــه تســميٌة ال 
بلعبـة  القيـام  تتيـح  البالغيـة  فاالسـتعارة  شــيئاً؛  تسـمي 
بهلوانيـة قوامهـا، هنــا، التسـمية من دون تسـمية، األمــر 
الـذي يبـدو وكأنــه بمثابـة اعتـراف بالعجز والفشـل. ذلك 
أن لهـذه التسـمية، فيمــا يتعـدى »ربيـع الشـعوب« الـذي 
د  أراد القـوم مقارنـة الحـدث به، وفيمــا وراءه، داللة تتردَّ
فـي آذان »العـرب« كصـدًى لتسـمية أخـرى، ظهرت في 
نهاية القرن التاسـع عشـر وبداية القرن العشـرين، وسـبق 
لهــا هي األخرى أن أعلنت نهضة العرب وبعثهم، بعدما 
أعلنـت انبعـاث الغـرب و»نهضتـه«. لـذا تبـدو معـاودة 
التسـمية علـى بدئهـا بعـد قرن مـن الزمـان، إعالناً بفشـل 

األّول. »الربيـع« 
فأمــا فـي مــا عنـى التسـمية الثانيـة، أي »الثـورة« ـ 
بالمعنـى الـذي أعطـاه اآلخـذون بالسـنن الغربيـة لهـذه 
الكلمـة ـ فـإن الحـدث يشـتمل علـى اآليـات والسـمات 
الصوريـة أو الشـكلية كافـة للمسـّمى الغربـي بالنظـر 
والعنـف  والمباغتـة  الفجـاءة  العناصـر:  داللـة  إلـى 
وإرادة التغييـر، وعمـق التحـّرك والوثبـة أو »القْوَمـة« 
الجمــاهيرية..إلخ. وعلى هذا، فإن كّل شـيء كان يسـهم 
فـي تقديـم الحـدث »صوريـاً«4 كثـورة، أو فـي صـورة 
ثـورة. غيـر أن الســمات واآليـات »الصورية« ال تأخذ 
بعيـن االعتبـار حقيقــة الحدث العيانية، هنــا واآلن، وال 
يمكـن لهــا بالتالـي إال أن تضلّـل المتاِبـع، وأن ُتــفسد 
المالحظـات؛ ذلـك أننـا نقــارن مــا يحـدث هنــا واآلن، 
مـع مــا حـدث في زمٍن آخــر أو مـكاٍن آخــر مغاير في 
ــٌط  أوروبـا. والحـّق، إن تقديـم الحـدث كثـورٍة، هـو تبسُّ
لسـاني وتيسـير لغوي، ولكنه تبّسط يشـّوش المعنى بدالً 
مـن أن يفّسـره، والسـّيما أن المقارنـة التـي تنتهـي فـي 

مـاً يشـير أكثـر مـن أّي شـيٍء آخــر  3 تسـمية الحـدث شـهدت تـرّدداً دالليـاً معمَّ
»الـذي  هـو ظهـوره  ومـرّده  مرجعـه  بلبـال  وهـو  اسـتثاره؛  الـذي  البلبـال  إلـى 
الُيعقـل« كـدوّي رعــٍد فـي ســماٍء صافية، والـذي جاء موازيـاً للبلبـال الذي رافق 
 ، Averroès،Avicenne ،Esprit تسـميته. وهكذا فإنــه في مجالت مثل
لومونــد ديبلوماتيـك، وصحـف يومية مثل لوموند، هيرالــد تريبيـون، لوفيغارو، 
هــافينغتون بوسـط، ليبراسـيون، وكذلك كثير من المحلّلين والباحثين والكّتاب... 
فهـم يكتبـون بـدون تمييـز وكيفمـا اتفـق، وأحيانـاً تحـت ذات التوقيـع »ربيـع«، 
لـدى  ذلـك  يسـتعرض  َمـن  ويسـتطيع   . »ثـورات«، »عصيـان«  دات«،  »تمـرُّ

غوغـل، أن يـرى المـدى الـذي بلغـه ويبلغـه هـذا الخلـط.

 Logique formelle :4 صورية كمـا في قولنا منطق صوري

ال بّد من مرور بعض 
الزمن لكي تتبّين 
داللُة حدٍث كالذي 
نحن في صدده، 

والذي ال يزال قيد 
االكتمـال، وال يمكن 

أن تتجّلى بداهُة 
داللته فيمـا ُيكتب هنا 
واآلن؛ إذ كيف لنا 
اكتناه حدٍث ال تزال 

خواتيمه معّلقة؟
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اسـتعارة ُتَغيِّـب تحديداَ مــا هــو »وقٌف« علـى الحدث، 
أي آنــه وُهنــاه، أو مــا ينتمـي فيـه إلـى »هنــا واآلن«: 
خصوصياته التي هي األمور التي تتمايز بهــا األشـياء 
فـي العالـم بعضها عن بعض، والتـي تجعل أن األحداث 

تتســّمى علـى نحــٍو مختلف.
إمــارات وعالمـات »غَلَبـُة الغرب الحديـث الصورية« 
وسـيطرةُ أشـكاله وصوره على العالم )أي بمــا في ذلك 
عالمنـا(، ليسـت عالمـات وإمــارات خاطئـة، ولكّنهــا 
آيـاٌت وعالمــات مـن »خـارج« الحـدث، فـال تســتقيم 
يمكـن  نفسـها  العالمـات  أن  والسـّيما  ة:  وأدلَـّ براهيـَن 
د.  أن تكـون شـاهداً علـى ثـورة، أو علـى مجــّرد تمــرُّ
فاألمــر األساس، في هذا الصدد، ليس مــا ُتبِرزه هــذه 
المؤشــرات »الفخمـة المتباهيـة« للعيـان، وإنمــا مــا 

ُتخفيـه عنـه، ومــا تتكتـم عليه،عبـر هـذه التسـمية. 
ـَم عليـه، إنمــا ينتمـي إلـى  والحــال، إن المخفـيَّ والمتكتَّ
دات المــاضي التـي  ذاكـرة هـذه األرض، أي إلـى تمــرُّ
واكبـت التاريـخ العربـي اإلسـالمي. ولهـذا فإننــا حيـن 
ُنبـِرز الحـدَث تحـت ســمة »ثـورة« وعالماتهـا، فإننــا 
الحداثـة  التـي دمغتهـا  السـمات  كّل  نلغـي  نزيـح وبـل 
الغربيـة بهـا، والسـّيما لجهـة أن الثـورة يَسـُعها ـ فيمــا 
يتعـّدى التعريفـات التـي يمكـن لنـا أن نحّددهـا بهـا مـن 
حيـث إن الثـورة ليسـت تعريفـاً، وإنمــا هـي عبـور إلى 
الفعل: إنها الفعل الذي يخترع بــه شـعب نفسـه كشعب، 
ويؤّسـس نفسـه كشـعب، ويقيـم سـيادته المطلقـة؛ إذ ال 
إذا  إال  الغربيـة،  الحداثـة  تشـاء  كمــا  للشـعب،  وجـود 
ـم سياسـياً حـول فكرتـه الخاصـة  تسـّمى كشـعب، وتنظَّ
هو: فتاريخه هــو تاريخ فكرته؛ وكمــا يقول الفيلسوف 
األلماني عمـانوئيل كـانـط، بصدد الثورة الفرنسية، فإن 
الثـورة ال تبحـث »ال فـي السـماء وال علـى األرض، 
عـن نقطـة اسـتناد أو نقطـة ارتبـاط«5. ومّذاك، مــا من 
شـعب بـدون ثـورة، ألنـه مــا مـن ثـورة بـدون شـعب. 
الحديـث  السياسـي  المعنـى  اسـتخالص  جـرى  وإنمــا 
القطيعـة  هـذه  خلفيـة  علـى  وصياغتـه  ثـورة6  لكلمـة 
األنثروبولوجيـة: حركـة شـعبية ولكن سياسـية، فجــائية 
ولكن ذات ديمومة، تهدف إلى تغيير في البنية السياسية 
واالجتماعيـة للسـلطان، أو كمــا كان يمكـن لجـان جـاك 
روسـو أن يقول تهـدف إلى تغيير لـ»العقد االجتماعي« 
ــذي  ــال المرمــوق ال ــد، وأنظــر المق ــا العوائ ــل كانــط، أســس ميتافيزيق 5 عمانوئي
كتبــه Jean-Marie Domenach تحــت عنــوان« ثــورة وحـــداثة« الذي ُنِشـــر 

فــي مجلــة Esprit ، ) يونيــو - حزيــران 1988 (، ص ص 25 - 36.

ــّرة  ــاً، للمـ ــائد حالي ــاها السـ 6 اســتخِدمت كلمــة  »révolution«( ثــورة) بمعنـ
ــره. ــى إنجلت ــة إل ــودة الملكي ــدى ع ــام 1660 ل ــى الع األول

الـذي يحكـم العالقـات بيـن الحاكميـن والمحكوميـن.
فأمــا معرفـة السـبب الذي جعـل كلمة »ثـورة« تفرض 
نفسـها علـى الكافـة لـدى الكالم علـى األحـداث العربية، 
فـإن مــرّد ذلـك ليـس كمــا يشـاء التفسـير »الحكواتي« 
الـذي يعـود تعميمـه وفرضـه علـى األذهـان إلـى قنـاة 
»الجزيرة«، وإنمــا، لكي نقول ذلك موجزين، )طالمــا 
أن هـذه المسـألة ليسـت فـي صلـب موضوعنـا(، هـو 

واقـع أن الحداثـة الغربيـة ال تعـرف 
أن  تريـد،  ال  ولعلّهــا  تسـتطيع،  وال 
تـرى اآلخــر فـي غيرّيته، حتـى ولو 
عكـس  المؤّسسـي  خطاُبهـا  عـى  ادَّ
ذلـك. وإذ ينسـى الغـرب الحديـث أن 
تاريـخ  نتـاج  هـي  مفاهيمـه ورؤيتـه 
وأنــه  خاصـة،  وجغرافيـا  خـاص 
صاغهـا إّبان مرحلـة صعوده ليصير 
جبـاراً عالميـاً، فإنــه جعلهـا مفاهيـم 
كلّيـة شـاملة، ورؤيـة جامعـة تغّطـي 

المعمـورة كلّهـا، وفـرض ذلك على الجميع، واســتولى، 
بذلك، على مـا يجري في الحـيِّزات واألماكن األخرى؛ 
ومـذ ذاك، باتت كلماٌت ومفاهيـم مثل »دول« و»أمم«، 
و»دول - أمـم«، و»شــعوب«، و»طبقـات«... تلِزمـه 
هـو مثلمــا ُتلـِزم المقهوريـن على قـراءة واقعهـم وواقع 

آخريـن عبرهـا.

2ـ  الســـرد المضاد للسلطات 
وإذا كانت السردية الغربية / أو الرواية اآلخـذة بالمنحى 
الغربـي، تزعـم التفسـير عبـر التسـمية، وأنهــا تشـرح 
ة ــ أي الديكتاتوريات  حين تسّمي، فإن السـردية المضادَّ
»العربية« ــ تريد الترهيب عبر التســمية. وقد حسـبت 
ـل جهودها حين  أن التوفيق سيحالفها وأن النجاح سُيَكـلِـّ
تتسـلّل وتولـج نفسـها فـي مشـهدية »المؤامـرة/ الفتنـة« 

التي كانت تعتقد أنهــا توّفر لهــا مكَسَبــين حاسمين.
اختيـار الكلمـات ليـس بريئـاً، وال هـو محـض مصادفة. 
فإذا كانت الفتنة ال تزال هاجسـاً مسـتحوذاً على خواطر 
العـرب المسـلمين، منـذ الجـرح القديـم الـذي يعـود إلـى 
األول  القـرن  فـي  افتتحـت  التـي  الكبـرى«7  »الفتنـة 
وال  اإلسـالمي،  العصـر  الميـالدي(  )السـابع  للهجـرة 
زالـت تالحق، ليس ذاكرة المسـلمين الجماعية فحسـب، 

7 التعبيــر الــذي اســـتخدمه د. طـــه حســين لتســمية الحــروب األهليــة األولــى التــي 
نشــبت فــي القــرن األول للهجــرة والتــي دارت حــول أيلولــة خالفــة النبــي )ص(. 

وقـــد كان الحـــدث وال يــزال صادمــاً للوعــي، مْدِميــاً للوجدان.

إذا كان ما شهدناه 
ليس بـ»ثورة«من 
وجهة نظر الحداثة 
الغربية، فماذا تراه 
يكون في منظور 
تاريخ الشعوب 

األهلية أو المحلّية؟

من» ربيع عربي« 
إلى»ثورة«عربية
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وإنمـا »تمثلهم للماضي« بقّضه وقضيضه، وللمسـتقبل 
أيضـاً، فـإن المؤامـرة - علـى الرغـم من أنهــا تعود إلى 
إلـى ذاكـرة اسـتعمارية ومـا  تأخـراً، أي  أكثـر  ذاكـرة 
بعـد اسـتعمارية ـــ تالحـق هـي األخـرى ذاكـرة العرب 
المسـلمين الحديثـة بالمقـدار نفسـه الـذي تفعلـه الفتنـة، 
وذلـك منـذ اتفاقيـة سـايكس- بيكـو )1916(8 التـي ُينَظر 
إليهـا كأول حدث كبير في تأريخ العرب للمـؤامرة، من 
حيث إنهــا ُعِقــدت بين فرنسـا وبريطانيا، بينمــا كانت 
هـذه األخيرة تخـوض مفاوضاٍت مع العرب لحّثهم على 
التمـّرد علـى اإلمبراطوريـة العثمانيـة مقابـل االعتراف 
باســتقاللهم وبحّقهـم فـي »مملكـة عربية كبـرى«. ومذ 
ذاك، والمؤامـرة هـي الرحـم الذي يولد فيـه ويخرج منه 

كّل مــا يـدور فـي المنطقة.
لكن هذا الســرد يتبّدى كذلك كخطاب 
أسـباب  يحـّدد  ألنــه  وذلـك  حـرب، 
الشـّر الواقـع، ويجعـل أنهـا تقتصـر، 
عمـالء  علـى  بديهـة،  لـكّل  خالفـاً 
النظـام،  ضـّد  »يتــآمرون«  أجانـب 
إمكانيـة  مجـرد  إمكانيـة،  ويرفـض 
بالداخـل،  صلـٌة  للشـّر  يكـون  أن 
ويعـزو »االضطرابـات« تبعـاً لذلك، 
مأجوريـن  عصـاة  مشـاغبين  إلـى 
ُيخِرجهـم  الـذي  األمــر  وِفـْتـَنــِوّيين، 
بصفتهـم هـذه، ولصفتهـم هـذه، مـن 
يصيـب  بهـذا  االجتماعـي.  الجسـم 
القـوم عصفورين بحجر واحد، كمــا يقـال: فهم يعيِّنون، 
بذلـك، العـدوَّ الخارجـي )الواليـات المتحـدة، إســرائيل، 
الغـرب…( عبـر المؤامـرة، ويحـّددون العـدو الداخلـي 
عبـر المؤامـرة وعبـر الفتنة )الســلفيون، اإلســالميون، 
العصائـب اإلرهابيـة األخـرى(، حتـى أن حابـل هـؤالء 

يختلـط بنابـل أولئـك.
وقـد يَســُع المــرء أن يقَنـَع بهـذه الروايـات، وأن يكتفـي 
بهـذه السـرديات، لكـن مـن شــأن هـذه القناعـة وذلـك 
مـن  شـيئاً  يفهـم  أن  ودون  دونـه  يحـول  أن  االكتفـاء 
الحـدث، أو ينتهـي بـه إلـى أن يفهمـه عوجـاً. والمشـكلة 
ـا كانا  مع كلتا الروايتين، أو السـردّيتين، هي أنهمــا لمـَـّ
ـالن َسـَلــفاً بالمعنـى الغربـي، فإنهمــا لـم  كالهمــا محمَّ
ُيـفلِحــا فـي شـيٍء، اللهـم إاّل فـي تهجيـر معنـى الحـدث 
كمــا هو، هنــا واآلن . فلنعد إلى الحدث إذن. لكن كيف 
إلـى الحديـث عنـه بصيغة المفـرد وكـ»حـدث عربي«، 

8 ناهيك بـوعـد بلفور، العام 1917.

ــات« جميعـاً   كمــا يوحـي التزامـُن المرمـوُق فـي »الهبَّ
و»القومـات« كافـة؟ ذلـك أن األمــر لـم يحتـْج في نهاية 
التحليـل، إلـى أكثـر مـن ثالثـة أشـهر )هـي تلـك الواقعة 
بيـن منتصـف كانـون أول )ديسـمبر( 2011 ومنتصـف 
مـارس - آذار 2012( لكـي تدخـل الشـعوب »العربية« 
دات، إن بسـبب العدوى  بجملتها تقريباً، في موجة التمرُّ
أو بفضـل األصـداء )ولـو بدرجـات متنّوعـة وأشـكال 
مختلفـة(؟ أنتحـّدث إذن مســـتخدمين صيغـة الجمـع عن 
»أحـداث عربيـة«، أي تونسـية، مصريـة، بحرينيـة، 
ليبيـة، يمنيـة، سورية،إلــخ، كمــا يوحـي بذلـك تعاقبهـا 
بـأن  يقضـي  المنطـق  أن  والحـّق  المكانـي؟  وتوّزعهـا 
نتحـّدث عنهـا بالمنظاريـن كليهمـا والصيغتيـن كلتيهما: 
المفـرد للحديـث عـن النظـام المحلّـي، والجمـع للحديـث 
عـن األفقـي أو »المتعـّدي«، إذا جـاز لنـا اسـتعارة هـذه 
الكلمـة مـن النحويين.. وبمــا أنــه يصعب علينــا تغطية 
ـز كلّه في هذه المقالة، لذلك فإننــا  المنطقـة كلّهـا والحـيـِـّ

سـنقنع بتفّحـص بعـض المؤشـرات األفقيـة.
والحــال، أنــه إذا كان مـن غيـر المشــروع مقارنـة مــا 
يجــري هنــا واآلن، مـع مــا جـرى فـي الغـرب أثنـاء 
عبـوره إلـى الحــداثة، فإنــه يبـدو لنــا أن من المشـروع 
دات المــاضي العربية اإلسـالمية، التي ال  مقارنتـه بتمرُّ

تـزال ذاكـرة هـذه األصقـاع واألماكـن تتغـّذى منهـا.

3 ـ المحن في »تمـّردات« الزمن الماضي: 
الدعوة والفتنة

و»المحن«، هي الكلمة الحــّق! وتاريخ اإلسـالم - شـأن 
تاريـخ أيـّـة إمبراطوريـة متعـّددة األعـراق واألجنـاس 
واألديـان، ومـّر عليهـا العديـد مـن القـرون - هـو تاريـٌخ 
متَرٌع بضروب »التمـّردات« كافة9؛ غير أن في ُوْسعنا 
ـ إذا تابعنـا المؤّرخيـن واإلخبارّييـن وُكّتـاب الحوليـات 
العـرب المسـلمين10 الذيـن كتبـوا حـول الموضـوع ـ أن 
نمّيـز بيـن نوعيـن كبيريـن: نـوع أول خــاٌص بـ»َمن هم 
فوق«، ويضع شرعية / أو مشروعية السلطان الساللي 
révoltes« 9« الكلمــات التــي تشــير إليهـــا كثيــرة فتنــة، دعــوة، محنــة، ثــورة، 
تمـــّرد، حـــركة، عصيــان، شــغب... وهــذا مــن دون أن ننســـى األفعــال مثل خرج 
علــى، ووقــع )فــي قولــه وقعــت الكارثــة أو وقعــت الواقعــة أو الموقعــة(... 
وعلــى الرغــم مــن أن معنــى هــذه المصطلحــات متقــارب كثيــراً، إاّل أنهـــا تنطبــق 
علــى أوضــاع مختلفــة تدخــل التالويــن علــى معنــى هــذه الكلمــات ... فــي نظمــة 

ـــا تســتخلص بعــد. تصنيفيــة لمَّ

ــع  ــاب الوقائ ــة أصح ــل، دراس ــل المكتم ــّق، أي التدلي ــة الح ــي البرهن 10 تقتض
والحوليــات وقـــد قنعنــا فــي مــا عنــى هــذا الحــدث بمتابعــة متواضعــة » لعبــرة » 
ابــن خلــدون وبمواكبــة الطبــري بصفتــه أّول المؤّرخيــن وأحـــد كبارهــم، مكتفيــن 
ببعــض التجــوال لــدى اآلخـــرين. وعلــى هــذا فإنـــه ال بـــّد لقــارئ كالمنــا هنــا مــن 

قراءتــه بتحّفــظ وبشــرط إجــراء الجــردة والتحّقــق.

الجديد اآلن هو 
أن السجاالت التي 
تجتاح مجتمعاتنا لم 
تعد وقفاً على النخب 
من أهل المعرفة، أو 
من أصحاب القرار 
السياسي، كما كان 
الحال في عصر 

النهضة
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اإلرثي موضع المراجعة وإعادة النظر، ولكّنها مراجعة 
وإعادة نظر مسبوكة متجّسدة في رؤيٍة / تأويٍل لإلسـالم 
الـذي يعطيهـا المشـروعية؛ وأّمــا النوع الثانـي، فخاصٌّ 
بـ»َمـن هـم تحـت« ويتنـاول الحيـاة اليوميـة للنـاس ضّد 
ظلم السلطان حين يتصّدى لألشــخاص ولألرزاق ولقيم 

الكــرامة أو العدالة االجتماعية.
علـى  »الدعـوة«11  تسـمية  أطلقـوا  تقريبـاً  كلّهـم 
هــو  خلـدون  وابـن  األول،  النـوع  مـن  دات«  »التمـرُّ
الوحيـد الـذي فّكـر حـول الموضـوع ليسـتخلص منـه 
هـذه  معطيـاً  يقـول،  كان  كمــا  العبـر12  أو  األمثولـة، 
الدعـوة الـدور المركـزي فـي االسـتيالء علـى السـلطة، 
بمجـّرد أن تميـل عصبيٌة و»حـزبهــا« بالمعنى الواسـع 
ـع المحازبيـن )األقـارب،  لهـذه الكلمـة، أي بمعنـى تجمُّ
ــة(ـ  ال بمعنـى الحـزب  والزبائـن، والمدينـون لهـم بـِمـنَّ
علـى المذهـب الغربـي ـ لكـي يسـتطيع الطعن بالسـاللة 
الحاكمـة، وأن ينطلـق فـي سـعيه إلـى غـزو السـلطان 
سـاً شـرعّيته علـى الدعـوة، وبالدعـوة.  وغنيمتـه، مؤسِّ
ونحـن مـوِردون هنا بعـَض العناصـر الموائمة المالئمة 

م : التـي تسـمح بتوضيـح المقصـود ممـّـا تقـدَّ
- تطلق الدعوة أبـداً باســم اإلســالم ــ من أجل انتصار 
قضّيتـه )وشــاهدها فـي ذلـك، ومرجعّيتهـا من ثــمَّ، هي 
الدعـوة النبويـة(، أو مـن أجـل اإلطاحـة بأُسـرة حاكمة، 

بحّجـة انحيازهـا إلى البغي والفسـق؛
- الغالب في الدعوة وعليها، أن يكون صاحبها من أهل 
البيـت. وكان لورانـس يجــد حـاّلً للتنافـس القبلـي علـى 

الرئاسـة، فـي إيالء رئاسـة »الدعوة« إلى هاشـمي13؛
رهـا  أطَّ ولـو  حتـى  ـ  شـعبي  أسـاس  ذات  الدعـوة   -
محازبـون وأنصـار، وكان لهــا قيـادة ـــ وهـي تتعّبـأ 
وتســتنفر لنصرة قضية الداعي ومــا ُيفترض أنه يمّثله 
11 الدعـوة كلمــٌة لهــا معنـى دينـي شـائع أشـاعه القرآن الكــريم. إنها دعوة اللــه 
ورســله للنـاس إلـى ديـن اللــه، أي إلـى اإلسـالم ]ربنــا أخرنـا ... نجـب دعوتـك 
ونتبـع الرسـل، إبراهيـم، )آيـة 44([. لكـن ليـس هـذا هـو المعنـى الـذي نقصـد 
إليـه، وإنمـا الداللـة السياسـية التـي كّرسـها لهـا ابـن خلـدون فـي الكتـاب الثالـث 
مـن المقدمـة )ص ص 277-284 مـن طبعـة دار الكتـاب اللبنانـي/ دار الكتـاب 

المصـري، القاهـرة 1999، أربعـة فصـول مـن البـاب الثالـث«.

ــائع  ــر الش ــول التعبي ــا يق ــة، أو كمـ ــى األمثولـ ــرة، بمعن ــا عب ــر ومفرده 12 العب
»عبــرة لَمــن يعتبــر«. وغائّيــة العبــرة ليســت فــي ذاتهــا وإنمـــا فــي الــدرس الــذي 
ــوان  ــي، عن ــدو ل ــا يب ــي مـ ــم، ف ــى ينبغــي أن نفه ــذا المعن ــا. وبه ــتخلصه منه نسـ

ــدون. ــن خل ــاب اب كت

13 أو يرقــى بنســبه إلــى قريــش، شـــأن الخلفــاء األموييــن والعباســيين والفاطميين 
كافــة؛ وكمـــا يريـــد الحديــث الشــريف الــذي يجعــل أن »الخالفــة فــي قريــش«. 
وقــد ظلـّـت الخالفــة »قرشـــية« حتــى القرن الحـــادي عشــر الميالدي. غير أنـــه ال 
يســّمي فــي المقابــل دعــوة اســـتيالء المماليــك الســلجوقيين والعثمانييــن اآلخريــن، 
دعــوة؛ مثلمـــا أن المعاصريــن ال ُيْطلقــون تســمية الدعــوة علــى انقــالب الضبــاط 
األحـــرار فــي مصــر أو االنقالبــات البعثيــة وســواها مــن االنقالبــات الوطنيــة أو 

القوميــة األخــرى فــي ســوريا والعــراق واليمــن وليبيــا أو الســودان.

اإلسـالم.؛  أي  عـن حوزتـه،  ويدافـع 
مـن  ضـرٍب  علـى  تشـتمل  أخيـراً،  والدعـوة،   -
»الُمْضـَمــر« ، أو مـن المعلـوم الـذي ُيعَلــُم وال حاجـة 
ألن ُيقــال، وهــو أن الدعوة تشــترط أن تتكلَّل بالنجاح، 
أي أن تظفر بالســلطان، لتجــاوز زمن الفتنة/ القطيعة، 
وتثبـت بالتالـي أن وحـدة األمــة لـم ُتــَمّس ألّنهــا باتـت 
العباسـية  الدعـوة  مـع  الحــال  كان  فكذلـك  ُمســتعادة. 

الفاطمية..إلـخ.14 والدعـوة 
وإذا شـئنا ترجمـة كلمـة الدعـوة إلـى مصطلـح غربـي، 
  sédition لـم نجــد مـن مقابـل صـوري لــه خيـراً مـن
لكـن هـذه تضع لهـا القواميـس: عصيان، تمّرد، شـغب، 
ـٍع  وربمــا هيـاج، وهـي غيـر  émeute التـي تبـدأ بتجمُّ
أو  مرسـوم  رسـم  وبـال  رئيـس،  بـال  وجمهـرٍة  َغَفـٍل 

خّطـة موضوعـة )سـلفاً(؛ فالعصيـان 
قريـب مـن المؤامرة من حيث أنــهما 
ـَفــق عليهمـا مـن قيـادة  ُمدبَّـران ومتَّ
البيـت  أهـل  مـن  المتحّدريـن  )أحــد 
فـي حـال الدعـوة( وتخضعان لشـعار 
السـلطة  علـى  )االسـتيالء  مطلبـي 
ـران  باسـم »اإلسـالم الحـّق«( ومؤطَّ
كيـن )المحازبـون  ضيـن ومحرِّ بمحرِّ
واألنصـار(. بيـد أن العصيـان خالفـاً 
للمؤامـرة، وهـي بطبيعتها ذات رسـم 
»سـّري« )يتوافـق عليها عدد محدود 
جــداً مـن األشــخاص( و»نخبـوي« 
)مـن حيـث إنهــا ال تهـدف إلـى تعبئة 

»الشـعب« واسـتنفاره( هو »تمــرٌد« شـعبي، من حيث 
إنــه يجعـل مـن »الشــعب« )مـن »المجتمـع«؟( فاعالً 
أو ممّثالً على المسـرح السياسـي، حتى ولو كان تمثيالً 
تحـت الرقابـة. وعلى هـذا، فإن العصيـان والخروج هو 
مـن قبيـل مـا يسـّميه البالغيـون إرداف خلفـي15: فهــو 
مؤامـرة ولكّنهــا ذات أسـاس شـعبي أو قاعـدة شـعبية. 
غيـر أن الصلـة هنـا تظـّل »صوريـة«، مـن حيـث إن 
14 كثيــرون أطلقــوا علــى تمـــّرد عبــد اللـــه ابــن الزبيــر )60-63 هـــ / 680 ـ 
683 م( اســم فتنــة، وأطلقــوا تســمية »خــروج« علــى تمــّرد ابــن األشـــعث )80 
هـــ./701 م(، حتــى ولــو كان االثنــان يســتجيبان لمعاييــر الدعــوة كمـــا يضعهــا 
ابــن خلــدون، مـــا خــال واحــدة هــي المضمــر المســكوت عــن قولــه والمشــار إليــه: 
ــب  ــرء يذه ــل المـ ــا يجع ــاح. مّم ــه بالنج ــدم تكلل ــّرد وع ــذي لحــق بالتم الفشــل ال
ــه حيــن تنقلــب الدعــوة فشــالً علــى مــن دعــا إليهــا، وال تفلــح  ــاد بأنـ إلــى االعتق
فــي إعــادة الوحــدة المفقــودة لصالحهــا... فإنـــه ُينظــر إليهــا كمحنــة وأمـــر ســوء، 

ــة. أي كفتن

15 التناقــض الظاهــري بيــن عبارتيــن، مثــل قولهــم صديقــان لــدودان، إمـــا بهدف 
إثــارة اإلعجــاب، وإمـــا بهــدف البرهنــة علــى أن للتناقــض الظاهــري حقيقــة أعمق 

ُيــراد التدليــل عليهــا بهــذا األســلوب البالغــي.

إحراق »البوعزيزي« 
نفسه ليس فعالَ من 
المألوف السياسي 
اإلسالمي أو السنن 
المألوفة في الدين 
الحنيف وال حتى 
بالمعنى السياسي 

الحديث، من حيث إنه 
لم تسبقه أّية مطالب 

سياسية

من» ربيع عربي« 
إلى»ثورة«عربية
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ــ أي بلغـة الغربيين  العصيـان تعـوزه الشـرعية الدينيـةـ 
وتعبيرهم: تلك اإليديولوجيا التي توحـّـد وتوّطد وترّسخ 
ــ والتـي ال دعوة من دونهــا، وإنمــا مجــّرد...  اللحمـةـ 

عصيـان وخـروج.
وعلى أّي حاٍل، فإنــه ليس للدعوة وال يَسُعها وال ينبغي 
لهــا أن تختلـط »بالثـورة« بالمعنى الذي توليه الحــداثة 
الغــربية لهــذه الكلــمة، على األقّل بسـبب أن الدعوة ال 
تسـعى فـي نهــاية التحليـل، إال إلـى تصحيـح التصويب 
واالسـتهدافـ  وهنــا، أي فـي ما نحـن بصدده، تصحيح 
ممارسـة السـلطان واتِّبـاع اإلسـالم ـــ ولكّنهــا لـم تسـع 
إلـى »تثويـره«، ناهيـك بالخـروج عـن السـنة  يـومــاً 
آخــر،  السـلطاٍن، وخطـاٍب  مـن  آخــر  نظـاٍم  لعـرض 

و»إيــديولوجيا« أخـرى16.
غيـر أن »التمــّردات« لم تكن مـن هذا الضرب. حدثت 
)مدينيـة  شـعبيتها  فـي  نموذجيـة  »شـعبية«  دات  تمــرُّ
يطلقـون  المؤّرخـون  كان  أدنـى(  بقـدر  بكثـرة، ريفيـة 
عليهـا حيـن يعرضـون لهــا، اســم فتنـة17 للتأكيـد علـى 

الطابـع السـلبي الـذي كان َيِسـُمها أصـالً بميسـمه. 
ذلك أنــه إذا كانت الفتنة في مــا يقال18 »محنة« َيمتِحُن 
ـن توشـك  اللــه بهــا العبـاد، ويـراود بهـا الضعفـاء ممَّ
المـراودة أن تـْفـَتـِتــَنهم، فإنهــا أصبحـت، بعـد »الفتنـة 
داتها« و»حروبها  الكبـرى« و»اضطراباتها« و»تمــرُّ
للهجـرة،  الثانـي  القـرن  فـي  وقعـت  التـي  األهليـة« 
مصطلحـاً )أي الفتنـة( قرآنـي المصـدر )َتـِرُد فـي أكثـر 
مـن ثالثيـن آيـة( ُيطلـق، بسـبب سـلبية داللتـه القرآنيـة، 
ــي  ــران، ه ــي إي ــام 1979 ف ــالمية للع ــورة« اإلسـ ــإن »الث ــى ف ــذا المعن 16وبه
ــا  دعــوة بأكثــر منهــا ثــورة: دعــوة دعــا إليهــا الخمينــي، وهــو مــن الســادة، مّمـ
ــتبداله  ــاهي واس ــق الشاهنش ــالم الفس ــّد إس ــت، ض ــل البي ــى أه ــي إل ــه ينتم يجعل
ــة الشــعب  ــي تعبئ ــله هــو، ونجــح ف ـ ــذي يمثِّ ــح« ال ــالم الحــّق أو الصحي بـ«اإلسـ
اإليرانــي، أو غالبيتــه علــى األقــّل، واإلطاحــة بالشـــاه واالســتيالء علــى الســلطة. 
لكّنــه لــم يدّشــن نظامــاً آخــر للســلطة يختلــف عــن ذلــك الــذي كان الشــاه يمارســه؛ 
فالنظــام هــو نفســه ويتبــع االتجــاه نفســه مــن الحاكــم باتجــاه المحكوميــن المطلــوب 
منهــم أن ينّفــذوا بصمــت مــا ُيطَلــب منهــم. مــع فــارق أن ذلــك يتــّم بحســب قواعــد 
إيديولوجيــة مختلفــة: فهــي فــي عهــد الشــاه كانــت إمبرياليــة، وفــي عهــد الخمينــي 
إســالمية / شــيعية )واليــة الفقيــه(. فهــي إذاً »ثــورة« بمعنــى ضعيــف، و«ثــورة 

سياســية«، بمعنــى أنهــا نقلــت النظــام مــن إمبريالــي إلــى إســالمي.  

17 أنظــر: Vanessa Van RenteRghem، »فتنة، التمّردات الشـعبية في 
بغـداد فـي القـرون الوسـطى«، Les carnets de l’Ifpo وهـي موجـودة 
علـى الموقـع: org.hypotheses.ifpo//:http/1765 ؛ مقالـة تنقب فيها 
ـاء )471هــ /  الكاتبـة فـي المصـادر العربيـة التابعـة لتلـك الحقبـة، أي ابـن البنَّ
1079م( Journal ، ط. جـورج مقدسـي BSOAS 1956 -1956؛ ابـن 
الجـوزي )1201/1116( كتـاب المنَتَظـم، بيـروت دار الكتـب العلميـة،1992، 
مجلـد 15 - 18؛ ابـن األثيـر )1232/1160(، الكامـل في التاريخ) بيروت: دار 
صـادر، 1966( جـزء 9 - 12؛ وكذلـك سـبط ابـن الجـوزي )1256-1185( 

مـرآة الزمــان ، ط. حيـدر أبـاد 1955.

18 القـرآن الكريـم فـي أكثـر من موضع، لسـان العـرب، مقاييس اللغـة، الصحاح 
 Encyclopédie فـي اللغـة، القامـوس المحيـط ودائـرة المعـارف اإلسـالمية

de l’Islam. إليــدن.

على كّل »شـقاق« أو خالف من شـأنه أن يقسـم األمــة 
عهـا وُيبـِرز مشـهد تفكُّك الجسـم االجتماعي على  ويتوزَّ

العيان.
وإنمــا تهيكل الفتنة الكبرى خيال المسـلمين أو متخّيلهم 
ـٌس للقطيعـة؛  السياسـي والدينـي، بمــا هـي حـدٌث مؤسِّ
لغـة  فـي  العاديـة  اللغويـة  االسـتعماالت  فـإن  وهكـذا، 
أملـت  )المؤّرخـون(،  العلمـاء  لغـة  فـي  كمــا  العامـة، 
وفرضـت ربطهـا بفكرة العنـف، الذي هو سـلبي حكماً: 
فهي تظّل حبلى أبــداً بحرٍب أهليٍة حاضرٍة أبــداً وسلفاً، 
تشــقُّ وحدَة األمــة، ثم ال تـولِّد إال الفوضى، وال يترّتب 
عنهـا سـوى الخـراب »مـن دون أن تنجـب دولة« كمــا 
يالحـظ ابـن خلـدون19. وباســتثناء الفتنـة الكبـرى التـي 
دارت ُرحاهـا علـى الصعيـد السياسـي ـ عبـر حـرب 
شــاقٍة وطويلة من أجل السـلطان ــ فإن مــا ُيشــار إليه 
بمصطلح فتنة ـ منذ حقبة القرون الوسـطى ـ هو فتراٌت 
مـن البلبلـة الشـعبية والفوضـى العمومية واالشـتجارات 
واالضطرابـات أو الخالفـات المــذهبية، التـي يتواجـه 
فيهـا المسـلمون فـي اقتتـال أخـوي. وباختصـار، فـإن 
اسـم فتنـة20 سـيطلق علـى كّل حـدٍث عنيـف يشـَرُع بــه 
»َمـن هـم تحت« )»الشـعب« أو »المجتمع«(، وُيظِهر 
وُيبِرز اضطرابا يتبّدى من داخل »المجتمع المسـلم«21 
ويكـون مجابهـًة بيـن »َمـن هم تحـت« وبين السـلطان، 

أو بيـن »َمـن هـم تحـت« فيمــا بينهم.
غير أن الفتنة، خالفاً للدعوة، ال تسـعى إلى االســـتيالء 
علـى الســلطة، وال حتـى إلـى وضـع ركائـز السـلطة 
موضع تســاؤل. عصيان أو »قومة« ال يطول أمــُدها، 
كأنــها َسْوَرةُ غضب ال عاقبَة لها، فتظل ضمن المحلي 
النوعـي والخصوصـي، وضمن »القطاعي« كمــا يقال 
فـي تعابيـر هـذه األيـام. فأمــا إذا مــا ُترِجــَم بكلمـات 
ومصطلحـاٍت غربيـة، فـإن معنـى فتنـة هـذا، يمكـن أن 

مقالتيـن  كذلـك  وأنظـر  ذكـره.  أسـلف  مرجـع  المقّدمـة،  مـن  مشـتّقة   19
»مدخـل   Gabriel Martinez Gros غـرو  مارتينيـز  لغبـلا  مرموقتيـن 
إلـى الفتنـة، مقاربـة لتعريـف ابـن خلـدون«، ص ص 7 – 16 ، وكذلـك مقالـة 
Emmanuelle Tixier du Mesnil »الفتنـة األنــدلسية فـي القـرن الحــادي 
عشـر«، ص ص 17 - 28 فـي العـدد 60 مـن Médiévales الصـادر فـي 
1/2011. وكذلـك » فتنـة الفوضـى السياسـية فـي إسـالم القـرون الوسـطى«، 
http://www.ويجـده القـارئ علـى موقع Press Univ. de Vincennes
cairn.info/no.php&? Revue=medivales&annee=2011

&numero=1

20 مــع ثالثــة اســتثناءات: تمــّرد ابــن الزبيــر وابــن األشــعث، وقــد أســلفت 
اإلشــارة إليهمــا فــي هامــش رقــم 13، وبخاصــة، فتنــة قرطبــة الكبــرى )1009(.

21 نفهــم لمـــاذا تســارع الســلطات الحاكمــة إلــى توصيــف كّل احتجــاج بوصــف 
الفتنــة: فالداللــة الســلبية لهــذه التســمية مثقلــة بالذكريــات المؤلمــة، بحيــث إن مــن 

يوَصــف بهــا يشــعر بالعــار.
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 riot الفرنسـية ، و émeute يصيـر معنـًى معـادالً لكلمة
أو كلمـة disturbance اإلنجليزيـة، ]التـي يضـع لهـا 
قامـوس الكامـل مقابـالً هـو مصطلـح فتنة تحديـدا[ فهي 
تسـتعير من هذه المصطلحات جميعاً سـماتها الصورية 

أو الشـكلية كافَّة.
لكـن بمــاذا تـرى يفيـد هـذا كلـه مــا نحـن بصـدده؟ ذلك 
أن الحقبـة المعاصـرة تسـتعيد لحسـابها هـي، معطيـات 
هـذه التمـردات، بحسـب الحـاالت والخطابـات، وتعيـد 

تنشـيطها فـي صـرٍف ونحــٍو حديثيـن أو قديميـن.

4 ـ في تمـّردات الزمن الحـاضـر: تمـّرد أم 
ثــورة ؟

دات،  ومــا يلفت النظَر، بـادئــاً، في هذا الدفق من التمـرُّ
هـو تفاهـة البدايـات. فقد كانـت البداية في الحـاالت كافة 
أحداثـاً مـن النـوع الـذي تطلِـق عليـه الصحافـة المحلّيـة 
عـادة تسـمية »أخبـار متفّرقـة«، أي مـن ذلـك الضـرب 
مـن األخبـار التـي تسـتثير الحشـرية، ولكّنهـا تظـّل فـي 
حـدود مــا ال يؤبـه لهــا عـادًة، مثـل مصـادرة عربـة 
ُخضـار لبائـع متجـّول فـي تونـس، أو حـادٌث ال يؤبـه 
لــه عـادة مثـل مسـيرات احتجاج لم يشـارك فيها سـوى 
حفنـة مـن األشــخاص فـي مصـر، أو ليبيـا أو البحريـن 
ر بـه عـادًة، كـ»نـادرة«  أو اليمـن؛أو واقعـة مّمـا ُيتنـدَّ
مراهقي مدينة درعــا الذين كانوا يتسـلّون بكتابة شـعار 
الربيع »العربي« على جدران المدينة: »الشـعب يريــد 
إسـقاط النظـام«. كانـت كلّهــا واقعاٍت طفيفـًة وأحداثاً ال 
تكاد ُتذَكــر، ستنتهي بأن تســتثير موجات من األعماق، 
بمعنـى أن هـذه »التمـّردات« كانـت أقـرب إلـى الفتنـة 
منهـا ألن تنتسـب إلـى الدعـوة. غيـر أن »تمـّردات« 
انتشــاراً  للفتنـة،  خالفـاً  عرفـت،  الحــاضر،  الزمـن 
يتجـاوز المحلّـي، ويتعـّدى الوطنـي، ليصبـح ذا مـدى 
إقليمـي وشـامل، أي معولـم. ثـم إن هذه القطيعـة األولى 
تتضاعـف بقطيعـة ثانيـة ال سـابقة لهــا، تتَّصـل بزمـن 
التمـّرد، ثــم، وفي السـياق ذاته، تتصـل برهانه وغائيته 
بخاصـة. وسـرعان مــا اندرجـت هذه »التمـّردات« في 
الديمومة، إذ لم يستغرق األمـر أكثر من أسبوعين ـ في 
حين أن تمّردات الماضي، التي كانت ســورات غضٍب 
فجــائية، كات تشــتهر بقصرهـا، إذ كانـت سـرعان مــا 
تشـتعل وسريعاً مـا تنطفئ، من دون أن يكون لهـا رسـٌم 
مرسـوٌم تحـاول بلوغه، مثلمـا فعلت »تمّردات« الزمن 
الحاضـر، حين سارعت ووضعت لنفسها هدفاً )إسـقاط 
النظـام(، األمــر الذي يقّربها من الدعـوة، التي يجب أن 

نقول إنهــا ُتباينها من حيث إن الرسـم الراهن أو الهدف 
الحـاضر يتبّدى دالليـاً عْبر مصطلحاٍت سـلبية )إسـقاط 
النظـام، ارحـل ...(، فـي حيـن أن هـدف الدعـوة يترجم 

تقليـداً، إلى شـعارات وأفعاٍل إيجــابية. 
وإنمــا هو ردُّ فعٍل مــفرٌط من جانب الســلطات القائمة، 
مــا جعل الحدث التافه يســتحيل حدثاً مأســـوياً، وجعل 
فتـن البـدء تسـتحيل شـيئاً آخــر مختلفـاً نوعاً، وتقــترب 
مـن نـوع الدعـوة. والـرأي عندنـا أن معنـى الحـدث، أو 
َنت في هذه  أكثـر معانيـه ودالالته مواءمة، دارت وتكــوَّ
المواجهـة االبتدائيـة بيـن المتمّرديـن المتظاهريـن وبين 

سـلطات القمع.
يســترعي  الـذي  الثانـي  واألمــر 
االنتباه، هــو انبثاق الشـبيبة المفـاجئ 
ك  ومحـرِّ لـيٍّ  أوَّ كفاعـل  السـاحق 
مـن  »داعيـة  وليـس  فهـي،  ل.  أوَّ
النــداء  أطلـق  َمـن  البيـت«،  أهـل 
األولـي للتمـرد، الـذي ينــّدد بالدولــة 
كدولـة، وبعْجزهـا وانعـدام فعاليتهـا. 
ففـي تونـس، كمــا فـي مصـر أو فـي 
مـن  سـواها  أو  اليمـن،  أو  ســوريا 
البلـدان، نـزل الشـّبان إلـى الشــارع، 
وكانـوا رأس حربة االحتجــاج، على 
الكــرامة،  مطالـب:  ثالثـة  أسـاس 
»المجتمـع«  »الشــعب«/  الســتنقاذ 
الـذي  »وضـع الصعلكـة«  مـن 

تكّرســه السلطات فيه، وبنــاء حــيٍِّز عمومي ]أو فضاٍء 
التعبيـر، وإلـى  إلـى حــرية  عمومـي[ حقيقـي ُيفضـي 
تعّددية سياسـية، واســتخالص سياسـة أو وضع سياسـة 
ض »جدار  عدالـة اجتمــاعية. وبفضـل ذلك النــداء تقـوَّ
الخوف«، وبهذا كانت الشـبيبة تخترع نفســها كشـبيبة ، 

جديـدة22.  اجتمــاعية  كفئـة  أي 
وهكـذا، فـإن القـراءة الالحقـة المتأّخـرة للحـدث الـذي 
أطلق مــا شاهدناه، ُتظِهُر أنــه يندرج في نسيج سياسي 

22 قبـل انـدالع هـذه الثـورة كان هنـاك شـّبان عـرب، وليـس شـبيبة »عربيـة«. 
لنأخـذ المثـال الـذي يسـوقه باتريـك هينـي  Patrick haenni فـي المقابلـة التـي 
أجرتهـا معه مجلة Esprit )ديسـمبر - كانـون األول2011( »التمردات العربية 
بعـد سـنة«.«محمد البرادعـي وضـع، متحالفـاً مـع اإلخـوان المسـلمين، برنامجـاً 
فـي خريـف العـام 2010 ]أي قبـل التغّير الكبير ببضعة أشـهر[ أطلق عليه اسـم« 
نقـاط اإلصـالح السـبع«، وهـو ضـرب مـن عريضـة ُظالمـة أو ظالمـات، مؤّيـدة 
بحملـة تواقيـع. وكان أن خـاض اإلخـوان المسـلمون المعركـة مـع تنظيمهـم كلّـه، 
وتمّكنـوا مـن جمـع 700.000 توقيـع. أمـّـا الشـّبان الذيـن تحّركـوا كمسـتقلّين في 
معركـة دعـم البرادعـي هـذه، فجمعـوا منفردين، وهـم الذين لم يكن لهـم وجود قبل 
ذلك بسـتة أشـهر، 160.000 توقيع». نالحظ إذن، في رأي باتريك هايني، «أن 
ثمـّـة قدرة جديدة على التعبئة واالســتنفار لدى الشـّبان لم تكن متوّفرة قبل ذلك.»

إذا كانت المجتمعات 
العربية تستحّق أن 
تعتبر العنصر الذي 
أطلق مساراً ثورياً 
فليس ألن بعض 

الديكتاتوريات سقط، 
فحدث كهذا ال يسعه 
أن يفضي إاّل إلى 

تغيير في األشخاص 
أو إلى عملية تزيين 

للنظام ال أكثر

من» ربيع عربي« 
إلى»ثورة«عربية
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الوعـي  أو  اإلسـالمي  السياسـي  الوجـدان  عـن  بعيـد 
السياسـي اإلسـالمي: فإحـراق البوعزيـزي نفســه ليـس 
فعالً من المــألوف السياسي اإلسالمي والسنن المــألوفة 
في اإلسالم ــ وال حتى بالمعنى الحديث، من حيث إنــه 
لم تســبقه أّيُة مطلبية سياسية23. إنــه فعل ظالمة َيــتَّخذ 
داللتـه ومعنـاه فـي الطلـب أو المطالبـة بـ«االعتـراف« 
االجتماعي والسياسـي، مطالبٌة سارع اإلسالم وحركاته 
المختلفـة إلـى تبّنيها وركـوب قطارها 
فـور انطالقـه. فالدعوة إلـى التمّرد لم 
يجـِر إطالقها باسـم اإلســالم، وال من 
أجل تطبيقه على نحــٍو أفضل وسبيل 
أصـّح، وإن كان هـذا »التمــّرد« قـد 
»اســـُتِرد« وجرت »ســرقته« أو » 
مصادرتـه«24 علـى يـد اإلســالميين. 
بعدمـا  بالتمــّرد  اإلســالم  لحـق  فقـد 
فـي  يكـن  لـم  وهـو  التمـّرد،  انطلـق 
أصلـه قـّط، وال فـي منطلقـه. بعـٌض 
قليـل مـن الحداثة في نسـيج التمّردات 
التـي هـي ليسـت حديثـة بالضـرورة: 
يتعّبـأوا  أن  المسـلمين  بُوسـع  بـات 
ويسـتنفروا ويتمـّردوا مـن أجل شـيٍء 
أشــياء اإلسـالم، وليـس  آخــر غيـر 
باسـم اإلسـالم وحـده. دنيويـة النـداء، 
وقطيعتـه مـع الماضـي ومـع الذاكـرة 
ومـع التاريـخ، يمكـن أن تـؤّدي إلـى 
تهميـش اإلسـالم من حيـث هو »ملهم 
تمــّرد«، الـدور الـذي اضطلـع بـه إلى حيـن قيام عصر 
القوميـة العربيـة، الـذي هـو عصـر النهضـة : النهضـة 
التـي أخـذت منـه هـذا الـدور، مـن دون أن تأخـذه حقـاً.
غير أن القطيعة لحقت بالسـنن في نقطة رئيسـة أخرى: 
الـدور النسـائي الفريـد غيـر المسـبوق، ولكـن الفاضـح 
فـي رأي كثيريـن، حيـث إن النسـاء ظهـرن ألّول مـّرة 
فـي التاريـخ العربـي اإلسـالمي علـى مقّدمـة المسـرح 
ًة وتقليـداً، وقفـاً علـى  العمومـي الـذي طالمــا كان، ُســـنَّ
دات العربية« خرجن  الرجـال، بحيث إن نســاء »التمـرُّ
علـى وضعهـّن، وضـع المـرأة الخــادم، وتظاَهْرن على 
ْعَن المنشورات، وِنْمَن في الخيم،  نحـٍو جماهيري، ووزَّ
وخَطْبـَن في الجمهور، وواجْهَن القنابل المسـيلة للدموع 

23 كما كان حال الرهبان البوذّيين في حرب فيتنام.

ــى أســلمة  ــا عــودة إل ــا مطلقيهــا، وســتكون لن ــة تكشــف نواي 24 اســتعارة مجازي
هــذا التمــّرد.

والهـراوات والمـوت، وفتحـن الطــريق أمـام صـراٍع 
طويـل النفـس من أجل تأكيد منزلتِهـنَّ في الحياة العامة.
ومــا زاد مـن نقمـة المسـتنكرين وشـعورهم بالفضيحة، 
هـو أن »دور النسـاء القـوي الـذي ال ُينَكـر، لـم يقتصـر 
بالتكنولوجيـات  الشـغوفات  المثقفـات  الشـابات  علـى 
الجــديدة، بـل شــمل كذلـك، واألتـي، النسـاء الوافـدات 
وذوات  الشــعبية،  والضواحـي  الريفيـة  المناطـق  مـن 
األوضـاع المتواضعـة، والالتـي لِعْبَن دوراً حاســماً في 
انـدالع التعبئـات وكذلـك فـي هيكلتهـا: لـم يْقــَنْعَن بـدور 
إنسـاني أو منزلـي )أو َخــدَمي( بـل ُكنَّ وسـائل تسـييس 
»الشـعب«، ُيســِهمن فـي تعميـم الشــعور االحتجاجـي 

علـى مجمـل الطبقـات االجتماعيـة«.
غير أن هذه »التمّردات« تطعن كذلك في ُســـَنن تغيير 
الســالالت الحاكمـة ـــ ولكـن ليـس فـي تغييـر طبيعـة 
السـلطان ـــ التـي بـدأت بهــا القبائل غيـر العربية عنــد 
منعطـف القرنيـن الثانـي عشـر والثالث عشـر، عنـدمــا 
الشـوكة فتنطلـق فـي  كانـت تعـوز إحـدى العصبيـات 
الهجوم عليها. وهي تشـهد أخيراً ضـّد الذاكرة المتـأّخرة 
لصراعـات االســتقالل الوطنيـة التـي كانت عمل جسـم 
م،  ٍن خـارج »المجتمع«، كالجيـش أو كحزب منظَّ متكـوِّ
علـى غـرار مـا حـدث فـي الحقبـة االسـتعمارية  ومـا 
بعـد االسـتعمارية، فـي تركيـا مصطفـى كمـال أتاتورك 
ومصر أحمــد عرابي )1841-1911( وصوالً إلى دول 
الشـرق األوسـط »الراديكاليـة« لمــا بعد هزيمـة 1948 
)الـدول الناصريـة، البعثية، القومية...( التي لجــأت إلى 

االنقالبـات العسـكرية بـدالً من أّي شـيٍء آخــر.
تفتتـح »التمـّردات العــربية« الراهــنة، بنمـط تعبئتهـا 
الجــديد، وبفعالياتهـا الجديـدة وممثليها الُجدد )والســّيما 
المــاضي  مـع  قطيعـًة  وبغائّيتهـا،  والنســاء(  الشــّبان 

والبعيـد. القريـب 
غيـر أن القطيعـة ليسـت ثـورة. ولكـن دورة التظاهـر 
الحـوادث  إلـى  المقموعـة  المظاهـرات  مـن  القمـع،   –
الدمــوية، ومن أيام الغضب إلى إطالق الشـرطة النار، 
ومـن القتلـى بالعيـارات النارية إلى أيام الحــداد الوطنية 
المعجــزة؛  وحدثـت  االنطـالق.  باشـرت  القوميـة،  أو 
فالنــداء الذي أطلقته الشــبيبة تجّســد اجتمــاعياً، بحيث 
إن »الشــعب« تمــّرد! لكن َمن ذا الذي تمــّرد؟ مــا هذا 
»الشــعب« الذي يريــد وفاقاً لشــعاره، إســقاط النظام؟ 
كيـف يكـون االنتقـال مـن »الشـعب الصعلـوك« إلـى 
الحـركات  كانـت  إذا  أنـّـه  ذلـك  الثـوري«؟  »الشـعب 
النضاليـة هنــا وهنـاك، والشــّبان المنتشـرون فـي كّل 

لم تكن التمّردات 
في أساس الدينامية 
اإلسالمية وال كانت 
مصدرها، ذلك أن 
هذه الدينامية كانت 
قد بدأت قبل ذلك، 
أي مـا بين العامين 
1967 و1979 

أي بين نكسة العام 
1967 و»ثورة« 
إيران اإلسالمية، 

وهي لم تكّف مّذاك 
عن التغلغل في 
شعوب المنطقة 
وتطال مجتمعاتها
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مـكان تقريبـاً، قــد لعبوا دوراً حاســماً، إاّل أنـّـه يظّل أن 
»الشـعب« هـو َمـن قام بالثورة، فإنمــا هو نهوضه مــا 

وضـع أسـس النظـام موضـع تســاؤل.
ونســـتطيع القـول، إذا مــا تطلَّعنــا إلـى الطريـق الـذي 
نوا كشـعب  قطعه المتظاهرون، عْبر مطالبهم، أنهم تكوَّ
وصـاروا شـعباً عْبـر انفراجيـن مختلفيـن نوعيـاً. ففـي 
األيـام األولـى للعصيـان اقتصـرت مطالـب التظاهرات 
التـي كانـت التـزال تحـت تأثيـر »عصــر الخـوف«، 
جـرأًة  أكثرهـا  إن  بـل  بإصالحـات،  المطالبـة  علـى 
وصـل إلـى حـّد المطالبـة بإنهــاء حالـة الطـوارئ. لكن 
سـرعان مـا تلـى ذلك العصـر، وفي أقّل من أسـبوعين، 
وكـرّد فعـل علـى رّد األنظمـة المفـرط، ثـم وبخاصـة، 
بسـبب االحتقـار الـذي تكنُّه هـذه األنظمة لشــعبها، تاله 
إذن عصـٌر آخــر هـو »عصــُر مــا بعد الخــوف«: لم 
تعــد المطالـب تصخـب بالصــراخ، وإنمــا تنّدد أساسـاً 
بإنـكار واقـع الجـور االجتماعـي ووجـوده الـذي تنكـره 
الدولـة وتجعـل مـن الترهيـب والرعـب جوابهـا الوحيد 
علـى مطالبهـم باالعتـراف بهم.فـي هـذه اللحظـة ظهـر 
َد، وأن  الشــعب عندمـا قـرر أن يبـدأ النُّشـوَز والتمـرُّ
يكســر »جـدار الخــوف« وأن يصيـح ويخترق صوته 
عنـان الســماء علـى أمل »إســقاط النظام«؛ آنـئــٍذ بــدأ 
التمــّرد يــدّوي فـي الشـوارع والسـاحات، ألن الشـعب 

وجـد مكــانه فيه.
ولربمــا كان هذا الحــدث أبرز ســمات هذه التمّردات 
)األفقيـة(  وحدتهـا  يشــّكل  مــا  هـو  ولعلّـه  كافـة، 
يعلـن  فـإذ  المفــرد.  بصيغـة  عليهـا  الـكالم  ويتيـح 
فـي  وُيظِهـروه  الخضـوع  رفَضهـم  المتظاهـرون 
الشـارع )المظاهـرات(، أو علـى الســاحة العموميـة 
)االعتصامـات(، فإنهـم حّولـوا الشــوارع والســاحات 
إلـى مسـرٍح ســياسي أُزيـَح منـه أصحـاب السـلطان، 
الذيـن ُخلِــعوا رمزيـاً ومــادياً: يبـدو أن فعل التظاهــر 
كان فاعـالً سياسـياً قــوياًّ بلـور اإلرادة المشـتركة فـي 

مـن ال شـيء. وأنشـأها  النهائـي  الخـالص 
هـذه اإلرادة المشـتركة هـي أمــٌر غريـب تمامـاً عـن 
نمــط تفكير دولنــا، مّمــا جعل أن المجابهة العســكرية 
انتـزاع  مسـتحيالً  غـدا  أن  منـذ  محتومـة  أصبحـت 
االعتـراف بالنـاس مـن الدولـة بغيـر القـّوة، بالنظـر إلى 
أن الشـعب هو بالنسـبة إلى هذه األنظمة شـيء »خاٍل« 
- ال بمعنـى الفـراغ، وال بمعنـى عـدم االنشـغال، وإنمــا 
بمعنـى محـروم مـن... - وفـي السـياق الـذي نحـن فـي 
صـدده هنـا، بمعنـى محروم من الصوت العمومي. إنــه 

الكائـن الـذي ال صـوت لـه.
اللحظـات  منـذ  لعبهـا  بـدأ  والعبـد  السـّيد  إنهــا جدلّيـة 
األولى من المجابهة التي سـتنتهي بتمــّرد، وبل بثورة! 
)سـيكون لهذا الحديث صلة(. نســتطيع بطبيعة الحــال 
أن نعــزو التفـاوَت فـي الرّد، إلى الطبيعـة الديكتاتورية 
للـدول العربيـة. وإذا كان فـي مــا نعـزوه كثيـٌر مـن 
ــة، إال أن ثمـّـة فوق ذلك شيئا آخـر نوعياً يتصل  الِصحَّ
بطبيعـة هـذا الضـرب مـن النظام25، ويعـود إلى طبيعة 

»العقــد االجتمــاعي« وبالتالـي إلى 
والحــال  القائـم.  الديكتاتوريـة  نمـط 
أن بنـود هـذا العقـد، التـي فرضهــا 
انقالب عسـكري )الجمهــوريات( أو 
أملتهـا قـّوة الســنن )الملكيـات( يعود 
أبــداً في الدول العــربية إلى المعادلة 
مقابـل  فـي  األهلـي  الســلم  التاليـة: 
ن، كمــا  الخضوع، والخضوع يتضمَّ
فـي لعبـة الدمـى الروسـية الشـهيرة 
بعضهــا  مشـتمٌل  إنهـا  حيـث  )مـن 
الشـعب  إقصــاء  بعـض(  علـى 
واسـتبعاده عـن المســرح العمومـي، 
علـى  الـذي هـو »موقـوف حصـراً 
الخضـوع،  الســلطان«.  أصحـاب 
التـي  الشـاملة  الكلّيـة  فالحـرب  وإاّل 
أو  الخضـوع  تـذر؛  وال  تبقـي  ال 
المــوت26. أفلم يصبـح، الردُّ المفرط 
ت بــه  الـذي ال تناسـب فيـه، الذي ردَّ

الدولــة التـي هـي موضـوع احتجـاج المحتّجيـن، أفلـم 
يصبـح مـذ ذاك، إذن، الـردَّ الوحيـد الممكـن علـى أّي 
احتجـاج أو أّي اعتـراض، مـن حيـث إن أّي احتجـاج 
مهمــا صُغر شــأنه، يمّثل في نظر النظام انتهاكاً للعقد 
االجتمــاعي، وبالتالـي خيانة، فتنة، أو مؤامــرة؟ أليس 
فشل استراتيجية الخضوع، السائد خالل حقبات الســلم 
األهلـي، وإحباط هذه االسـتراتيجية، وعـدم نجاحها في 
تحقيـق اإلخضـاع ـ اإلقصاء - االســتبعاد للشـعب، هو 
مــا دفع السلطان إلى اعتماد استراتيجية التدمير، كمــا 

25 مـــا بعــد اســتعماري، مواريثــي أو توريثــي )كمـــا أشــاع ذلــك اإلخــوان 
ــيرة،  ــة العش ــرة القبيل ــي )األس ــارك(، أوليغارك ــد مب ــر عهـ ــي آخ ــون ف المصري
ــاب ...  ـ ــخ.( ديكتاتــوري، ريعــي، أمنــي، نهَّ ــة، إلـ ــى الحداث ــات الســابقة عل الهيئ

ــة. ــماته المرموق ــض س ــر بع ــي بذك ــي نكتف لك

26 المنفــى هــو ضــرٌب مــن المــوت الرمــزي، فالمنفــّي فــي نظــر المجتمــع، هــو 
شــخص لــم يعــد لـــه وجود.

كان للنساء الدور 
الفريد في الثورات 
العربية، فقد خرجن 
على وضعهّن، وضع 

المرأة - الخادم، 
وتظاهرن على نحو 
جماهيري ووّزعن 
المنشورات، ونمن 
في الخيم، وخطبن 

في الجمهور وفتحن 
الطريق أمام صراع 

طويل لتوكيد 
منزلتهّن في الحياة 

العامة

من» ربيع عربي« 
إلى»ثورة«عربية
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حـدث فـي اليمـن والبحريـن وســوريا وليبيـا؟27
الشـعوب  علـى  نفسـه  يطـرح  الـذي  الوحيـد  الســؤال 
المحلّية التي باشـرت التمّرد، إزاء ســلطان ال تعيقه أّية 
رقابـة، وليـس له مـن ناصٍح وال من مرجعية إال نفسـه، 
وليـس له أن يؤّدي الحسـاب ألحــد، ويعتبـر كّل نقد ولو 
ه بــه صاحبه، تمــّرداً، هو ســـؤال بطل شكسبير  لم يتفوَّ
فـي هاملـت: »أن تكـون أو ال تكـون«، فهـم فـي وضـِع 
يمكـن توصيفـه ـ إذا مــا اسـتعرنا بعـض المصطلحـات 
األرســطية ـ بالمـوت بـ»القـوة« يحشـرهم فيـه سـيف 
مسـلّط يحمـل المـوت بالفعـل. فالصعلكة، بَغـضِّ النظر 
عّما ينشـده الشـنفرى أو يذهب إليه تأبط شـراً، هي هذا.

5 - حدٌث ال تسمية له حاليـاً!
عـودة إلـى ســؤال المبتـدأ: مــا الـذي حـدث فـي العـام 
2011 الطويل؟28 إذا كان مــا شــهدناه ليس بـ«ثورة«، 
مـن وجهـة نظـر الحداثـة الغربيـة، ألنـه ال يســتجيب 
لشـرط القطيعة المفارقة أو المتسـامية 
فـي  يكـون  تـراه  فمــاذا  الكانطـي، 
منظـور تاريـخ الشـعوب األهليـة أو 

المحليـة؟
يبـدو لنــا أن انبعاث العامـة وبروزها 
كشـعب، هو من بين كافـة القطيعات، 
القطيعـُة الحــّق؛ فهي التي »توشـك« 
يصبـح  فحيـن  الحـدث.  تصنـع  أن 
الشـعب فاعالً سياسياً، تحدث القطيعة 
)أو  األهليـة  الشـعوب  ذاكـرة  مـع 
الفريـدة.  الوحيـدةُ  الطويلـة  المحليـة( 
فـي  شـارك  »الشـعب«  أن  ويقينـاً 
دعـوات األزمنـة الممتدة بيـن القرنين 
لـم  ولكنـه  عشـر،  والثانـي  السـادس 
يشـارك فـي قيادتهـا، أي فـي القيـادة 
الـي كان يتعّبـأ تحـت إمــرتها، ولكـن 
لحسـاب آخرين، قانعـاً باتِّباع الحركة 
التي يأمــر بهـا هؤالء اآلخرون. كان مســتبعداً بالكامل 
مـن المسـرح السياسـي في زمـن العصبيـات التي كانت 
تبحـث عـن البأس والجبروت، فيما بيـن القرنين الحادي 
عشـر والتاسـع عشـر. بلـى! لقــد عـاود الصلـة بميراث 

27 وال نظــّن أن الديكتاتورّيتيــن التونســية والمصريــة تشــّكل اســـتثناء. أو لنقــل 
إنهمــا أُِخـــذتا علــى حيــن غــّرة، وحــال بــرق التمــّرد ورعيده،دونهمــا ودون تفعيــل 

قدراتهمــا التدميريــة.

28  طويلة، ألنهـا بدأت في ديسمبر )كانون األول( 2010.

واالنعتـاق  القومـي  التحـّرر  صراعـات  إّبـان  الدعـوة 
الوطنـي وكفاحاتهمـا، ولكـن كتابـع دائماً وغيـر متبوع. 
لكّنـه عـاد مجـّدداً، عند منعطف أكتوبر )تشـرين األول( 
1973، والقطيعـة العميقـة التـي حدثـت بين الـدول وبين 
مجتمعاتها، ليجد نفســه مجّدداً في المنزلة الموروثة من 
ـ التاسـع  سـنن القـرون الخوالـي )القـرن الحـادي عشـرـ 
عشـر(، أي مســتبَعداً مـن المسـرح السياسـي. لهـذا فإن 
ميـزة العـام 2011 االســـتثنائية الفريـدة هـي أن العامة / 
الشـعب، وجدت نفسـها، ، وللمّرة األولى في ذاكرة هذه 

األصقاع، تــدير » قومتــها« بنفسـها.
غيـر أن هـذه القطيعة لم ُتلِهب المجتمع )أو المجتمعات( 
بُكــلِّها وجميعها. وهذا مــا يسـتثني عصيان اإلسالميين 
بطبيعـة الحــال، مـن حيـث إن اإلسـالميين يسـعون إلى 
إعـادة السـيطرة، أو معـاودة إنتاجهـا، كمــا هـي حـال 

أنصـار السـلطان القائـم من شـّبيحة وميليشـيات.
وهكـذا، فـإن التمـّردات العربيـة التـي بـدأت فـي كانـون 
القـوى  مختلـف  شـهدت   ،2010 )ديسـمبر(  األول 
المسـرح:  مقدمـة  لتحتـلَّ  تنبعـث  وهـي  اإلســالمية 
فالتمردات الشــعبية والسياسية ضــّد األنظمة السـلطوية 
مـن  العامـة،  والسـاحات  الشـوارع  ت  احتلَـّ التـي  ـــ 
منتصـف كانـون األول )ديسـمبر( 2010، إلـى خريـف 
2011 ـــ خلفهـا صعـود »اإلســالميين« فـي نسـختهم 
السياسـية )2011 و2012 و2013: اإلخوان المســلمون 
وسـواهم( أو عقبتهـا نسـختهم الجهاديـة )2013-2012، 

واآلخريـن(. التكفيرييـن  مـن 
وال بـّد لنـا مـن أن نشـير هنا إلى نقطتيـن يمكن أن تكونا 
مصـدراً لسـوء التفاهـم كمــا ُيقـال. األولـى، هـي أنــه 
إذا كان اإلسـالميون قــد اغتنمـوا الفرصـة التـي أتاحهـا 
لهـم تحريـر الحــيِّز السياسـي أو الفضاء السياسـي كمــا 
ـ أي  ُيقـال اليـوم، الـذي أفضت إليـه التمـّردات، إال أنهاـ 
ــ لـم تكن في أسـاس الدينامية اإلسـالمية وال  التمـّرداتـ 
كانـت مصدرهـا. ذلـك أن هـذه الديناميـة كانت قـد بدأت 
قبـل ذلـك، أي مــا بيـن العاميـن 1967 و1979، أي بين 
نكسـة العـام 1967 و«ثـورة« إيـران اإلسـالمية، وهـي 
لـم تكـّف مـّذاك عـن التغلغل في شـعوب المنطقة وتطال 
مجتمعاتها. وأّما النقطة الثانية، فهي أن دينامية اإلسـالم 
ليست ثمرة مـؤامرة )إقليمية أو دولية أو كونية...( وإنمـا 
ـِده فـي المجتمعـات  هـي نتيجـة رسـوخ اإلســالم وتوطُّ
)اإليديولوجيـة  اإلسـالم  فـي  تـرى  التـي  اإلســالمية، 
اإلسـالمية كمــا يقول المحَدثون( ليس مجّرد إيديولوجيا 
تها  بيـن إيديولوجيـات أخرى، من حيث إنهــا تســتمدُّ قوَّ

افتتحت هذه 
»التمّردات« عصراً 

جديداً فيما عنى 
تعريف السلطة 
والسلطان في 

اإلسالم؛ وال يزال 
من الصعب حالياً 
التنّبؤ بمـا إذا كان 
ذلك سيفضي إلى 

قيام توازن جديد أو 
إلى حقبة متطاولة 
من الفوضى أو إلى 
عودة القديم إلى 

قدمه
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الشـديدة  الديـن واإلسـالمية  بيـن  القائـم  التواصـل  مـن 
التـي تّتصـف بهـا المجتمعـات المسـلمة، مـن حيـث إّنها 
لـم تشـهد قطيعة أنثروبولوجية، كمــا حـدث للمجتمعات 
األوروبيـة فـي لحظـة الحداثـة، فلـم يحـدث »خـروٌج« 
مــا مـن اإلسـالم أو عليـه؛ فـ»عـودة التدّيـن أو الشـيء 
الدينـي« ليـس في هذا المنظار سـوى تعبيـر غير موفَّق 
بتاتـاً، وغيـر مطابـق إطالقـاً، ألنه يتناسـى أن اإلســالم 
لـم يكـن غائباً قـط عن هذه المجتمعات لكي يعود إليهــا. 
غيـر أن الجديـد اآلن، هـو أن السـجاالت والنقاشـات التـي 
تجتـاح وتعــمُّ اإلسـالم، هـي سـجال ونقـاش شـعبي بـات 
يـدور داخـل المجتمـع / المجتمعـات اإلســالمية: إنـه لـم 
يعـد سـجاالً َوقفـاً علـى النخبـة مـن أهـل المعرفـة، أو مـن 
أصحاب السلطان، كمــا كانت الحـال في عصر النهضة، 
وإنمــا أصبـح سـجاالً داخـل المجتمـع، وبات عْبـر عملية 
»التمـّردات«، »حقــاً« مـن حقـوق أّي إنسـاٍن، كائنـاً من 
كان؛ وثّمة في تكاثر »مصادر تفسير »الشريعة وأصول 
تأويلهـا، صـورة عن هـذه »الدنيويـة / الديموقراطية29«.

يبقـى أنــه إذا كانـت المجتمعـات »العربية« تسـتحّق أن 
تعتبـر العنصـر الـذي أطلـق مسـاراً ثوريـاً، فليـس ألن 
بعض الديكتاتوريات سـقطت: فمثل هذا الحدث ال يسعه 
أن يفضـي إال إلـى تغييـر فـي األشـخاص أو إلـى عملية 
هـذه »التمـّردات«  لكـن  أكثـر.  للنظـام، ال  »تزييـن« 
افتتحـت، وال ريـب، عصـراً جديـداً فيمـا عنـى تعريـف 
السـلطة والسـلطان في اإلسـالم؛ بحيث إنــه ال يزال من 
الصعـب حاليـاً التنّبـوء بمــا إذا كان ذلـك سـيفضي إلـى 
قيـام تـوازن جديـد، أو إلى حقبة متطاولـة من الفوضى، 

أو إلـى عـودة القديـم إلـى قدمه. 
وإذا كان مـن المعـروف بـأن وضعـاً يمكـن أن يكـون 
ثوريـاً، مـن دون أن يفضـي إلى ثـورة، فذلك ألن الثورة 
هـي فعـل زمـاٍن وديمومـة. فتمرداٌت بال غــد، ال تصنع 
ثورة، بل إنــها ال تكاد تصنع فتنة. أمــا اذا وقعت واقعة 
الثـورة، فـإن »مــا ولّـى يمضـي وال يعـود«، ويسـّجل 
نهايـة زمـن.. »زمٌن أُغِرَق في المجهول إليجاد زمــاٍن 
جديـد« )كمــا يقول بودلير(. وإذا مــا أفلحـت التمّردات 
فـي التسـلُّل إلـى عقـد اجتماعـي جديـد، عبـر صياغـة 
دساتير جديدة، فإنهــا تكون قد بدأت ثورة، ربمــا كانت 
ثـورة غيـر حديثـة، لكـن العامـة / الشـعب تسـتحيل فيها 
إلـى جسـم سياسـي مسـتقّل، وتحتـل مكانًة راجحـة، ولو 
متقلقلـة، على مسـرح السـلطان: جسـم »خاضع للغير« 

29 بمعنى االستقالل عن القداسة والحيدة عنها.

في عالقته باإللهي، و»مســـتقلٌّ بذاته«30 على المسرح 
العمومـي، الـذي ينجـب اختراعه هو اآلخــر؟

30 نسـتعير مصطلـح عمانوئيـل كانـط، فـي مــا التنويـر، ومــا عصـر األنـوار؟ 
)Qu’est-ce que les Lumières ?(.

من» ربيع عربي« 
إلى»ثورة«عربية
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صعود اإلسالم السياسي
أعاق حركات التغيير العربية

أوالً: حركات التغيير ومراحل التحّول
اعتـاد »المؤّرخون« لحركات التغيير العربي )2011-
2014( علـى التقريـر أنها مّرت بأربع مراحل: مرحلة 
االنطلاق )2011-2012(: وقـد تمّيـزت بـأّن القائميـن 
فيهـا وعليهـا ُهـم من الشـّبان الداعيـن للتغيير السـلمي، 
أنظمـة  وإقامـة  النظـام،  إسـقاط  لشـعارات  والرافعيـن 
الفسـاد،  ومكافحـة  الديمقراطيـة،  الوطنيـة  للمشـاركة 
والعدالـة  األساسـية،  والحقـوق  الحّريـات  ورعايـة 
االجتماعيـة. وقـد شـملت هـذه االنطالقـة خمـس دوٍل 
عربيـة هـي تونـس ومصـر وليبيـا واليمـن وسـورية. 
مطالـب  حملـت  شـعبيٌة  تحـّركاٌت  معهـا  وتجاوبـت 
مشـابهة فـي دوٍل مثـل المغـرب والعـراق والسـودان 
والجزائـر وموريتانيـا وُعمـان والبحريـن. وكان مـن 
نتائـج مرحلـة االنطالقـة هذه سـقوط الرؤسـاء في أربٍع 
مـن تلـك الـدول هـي: تونـس ومصـر وليبيـا واليمـن. 
وشـهدت المرحلـة اتجاهـاً غالّبـاً للبـدء بإقامـة أنظمـٍة 
جديـدٍة علـى أسـاس التـداول علـى السـلطة ومـن خالل 
كتابة الدسـاتير أو تعديلها، وإجراء االنتخابات النيابية. 
أّمـا المرحللة الثانيلة )2012( فتمّيـزت فـي هـذه الفترة 

القصيـرة بظاهرتيـن: صعـود قـوى اإلسـالم السياسـي 
الثائريـن  بيـن  المسـلَّح  الصـراع  وانـدالع  مـن جهـة، 

وقـّوات األنظمـة الصامـدة مـن جهـٍة ثانيـة. 
باشـتداد  تمّيـزت   )2014-2013( الثالثلة  المرحللة 
وأهـّم  والعسـكري  السياسـي  الخارجـي  التدّخـل 
المتدّخليـن إيـران وتركيـا وباتجاهـاٍت متضاربـة. فقـد 
تدّخلـت إيـران في سـورية والعراق واليمـن والبحرين. 
وتدّخلـت تركيـا بشـكلين: سياسـي، باحتضـان حـركات 
اإلسـالم السياسـي فـي بلـداٍن عربيـة عّدة، وعسـكري، 
فـي  سـورية  فـي  والمسـلَّحة  السياسـية  القـوى  بدعـم 

مواجهـة النظـام الـذي تدعمـه إيـران. 
وتتمّيـز المرحللة الرابعلة )2014-( والتـي مـا تـزال 
فـي  باسـم اإلسـالم  المسـلَّح  العنـف  بانتشـار  مسـتمّرًة 
بلـدان عـّدة،   وبخاصـٍة فـي سـورية والعـراق واليمـن 
وليبيـا، وغلبـة مسـألة  مكافحـة اإلرهـاب علـى كّل مـا 
عداهـا. وهـذه المرحلـة هي التـي عادت فيهـا الواليات 
المتحدة عسكرياً إلى المشــهد بداعي مكافحـة اإلرهاب 
الـذي اتخـذ ويتخـذ تنظيم الدولة اإلسـالمية فـي العراق 

والشـام )داعـش( رمـزاً له.

�سعود الإ�سالم ال�سيا�سي
اأعاق حركات التغيري العربية

د. ر�سوان ال�سّيد

»إن العلرب باقلون، وكذللك دولتهلم وأحامهلم«.. هلذا ملا يخللص إليله المفّكلر د. رضلوان السلّيد فلي مبحثله  
أدنلاه، واللذي يتنلاول فيله، بالمعلوملة التاريخيلة المتسلسللة والتحليلل، واالسلتنتاج، أبلرز محّطلات مسلار ملا 
أصطللح عليله بل»الربيلع العربلي«، واللذي أطلقله شلّبان علرب متعلملون و مسلالمون، أرادوا حلراكاً تغييريلاً 
غيلر مسلبوق فلي الوطلن العربلي، وانضلم إليهلم جمهلور عريلض وشاسلع، منّظلم وغيلر منّظم، فاتحيلن بذلك 

إمكانيلات هائللة لانعتلاق وصنلع الجديلد.
ويلرى د. السلّيد أن التغييلر فلي اتجلاه الدوللة الوطنيلة ذات الحكلم الرشليد ضلرورة مطلقلة فلي هلذه المرحللة 
الفاصللة ملن تاريخنلا، وهلذا هلو البلاب الذي انفتلح باتجاه تللك الدولة، في حلراك التغيير العربي السلائد، على 

الرغلم ملن كل المعّوقلات والتعقيلدات واإلربلاكات الحاصلة.
وأحلوال الدوللة الوطنيلة العربيلة المنشلودة هلذه للن تسلتقيم إال إذا كان ملن ضملن عناوين اإلصاح السياسلي 
الكبلرى المطروحلة، اعتبلار المؤسسلة العسلكرية أو الجيلش، هلو جيلش الدوللة والوطلن، وذللك عللى غلرار 

السلائد فلي معظلم دول العالم.
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التقرير العربي السابع
للتنمية الثقافية

مؤّسسة الفكــر العربـي

إّن أهـمَّ عقبتيـن واجههما االنطـالق التغييري إذن هما: 
ظهـور اإلسـالم السياسـي وعـودة الجهـادي- والتدخـل 
العسـكري اإليراني. وال بّد من التفصيل بعض الشـيء 
فـي هذين العاملين بسـبب اآلثار الحاضرة والمسـتقبلية 
التي سـتترتب عنهما. فبالنسـبة إلى اإلسـالم السياسـي، 
والمعرِقلـة  السـلبية  اآلثـار  تبـدو 
فـي قـّوة التنظيمـات، وقـّوة الفكـرة، 
نجـح  فقـد  المعتَبـرة.  والجماهيريـة 
انتخابـاٍت  فـي  هـؤالء  اإلسـالميون 
حـّرة. وهـذا يعنـي انقسـاماً اجتماعيـاً 
التـي  القيـم  إّن  ثـم  معتَبـراً.  وثقافيـاً 
القيـم  هـي  التغييـر  شـباب  حّركـت 
باعتبـار  العصريـة؛  والممارسـات 
فـي  العالـم  حاضـر  إلـى  انتمائهـم 
بينمـا  السياسـية.  والثقافـة  االجتمـاع 
تقـوم األُطروحة اإلحيائيـة المتصّدية 
لشـباب التغييـر علـى مقولـة الدولـة 
اإلسـالمية التي تطبِّق الشـريعة. ففي 
حيـن أراد شـّبان التغييـر االنضمـام 
إلـى الدولـة العصريـة وقيمهـا، نشـر 
اإلسـالميون وهمـاً اسـتجاب له جزٌء 
مـن الجمهـور باعتبـار أّن الشـرعية 
للحكـم  أنظمـٍة  بإقامـة  ُتسـتعاُد  ال 
الرشـيد؛ بـل باألمانـة للمعتقـد الـذي 
بـأّن  والقائـل  عـّدة  لعقـود  طـّوروهُ 
الشـرعية العميقـة ال تسـتعاُد إالّ بإقامـة دولـٍة إسـالميٍة 

الشـريعة! تطّبـق 

ثانياً: وقفٌة للتأّمل في األسباب والقوى
مـن  اليـوم  ُتعانـي  التغييـر  فكـرة  أّن  الواضـح  مـن 
تراُجـٍع شـديد. وال يقتصـر هـذا التراجـع فـي الفكـرة 
فيهـا  قامـت  التـي  الخمسـة  أو  األربعـة  البلـدان  علـى 
تشـمل  بـل  التغييريـة؛  الحـركات  منهـا  انطلقـت  أو 
سـائر أنحـاء الوطـن العربـي. ويـورُد المراقبـون لذلـك 
هـا االضطـراب األمنـي والسياسـي  أسـباباً متعـّددًة أهمُّ
األمـر  إّن هـذا  قيـل  واالقتصـادي واالجتماعـي. وإذا 
معـروٌف عـن الثـورات فـي سـائر أنحـاء العالـم، فـإّن 
فـي  اليـوَم  بأّننـا  يجيبـون  الجامعـات  أسـاتذة  بعـض 
مرحلـٍة عالميـٍة جديـدة. وهـي مرحلـٌة تّتسـم بتسـاُرع 
التطـّورات. فحتـى العنـف ال يسـتمرُّ طويـالً، ويـؤول 
إلـى سـكوٍن أو إلـى خـراٍب كامـل أو مـا صـار ُيعـَرف 

بالـدول الفاشـلة. أّمـا فـي البلـدان العربيـة فالذي حصل 
ويحصـل هـو نـوٌع مـن الُمراوحـة القاتلـة، تجعـل مـن 
فكـرًة  بالطبـع(  األفضـل  )باتجـاه  التغييريـة  الفكـرة 
ممجوجـًة أو غيـر راجحـٍة فـي األمـد المنظـور علـى 
األقـّل. ويعيـد آخرون هذا التراجع فـي الحماس للتغيير 
إلـى أسـباٍب بنيويـٍة فـي المجتمعـات العربيـة، مـن مثل 
أّن الذيـن أقبلـوا علـى التظاُهـر كانـوا قشـرًة رقيقـًة من 
التواُصـل  بأسـاليب  العارفيـن  المدنـي  الحـراك  أهـل 
االجتماعـي الحديثـة. أّمـا معظـُم الذيـن أنضّمـوا بعـد 
مـن  اآلتيـن  الريفييـن  مـن  فهـم  األُولـى  الحـراك  أيـام 
مـدن الصفيـح، ومـن العاطلين عن العمـل، والحرافيش 
بلغـة المصرييـن. وهـؤالء ال يمّثلـون قـوى فاعــلة فـي 
المجتمعـات الحديثة، وال يستــطيعون صياغة مطالــب 
محــّددة. ثـم جــاء اإلسـالميون )اإلخـوان(، وهـؤالء 
حزبيـون منّظمـون مـن ذوي الثقافـة المتوسـطة، وهـم 
يأتمـرون بأوامـر قياداتهـم الحزبيـة. ويضـاف إلى ذلك 
أّن فريقـاً وازنـاً مـن اإلسـالميين وهـم السـلفيون كانـوا 
مفّتتيـن فـي تنظيمـاٍت صغيـرة ال تملـك وعيـاً مدنيـاً أو 
هـم  خبـرات سـابقة فـي العمـل السياسـي؛ بـل كان همُّ
فـرض أفكارهـم وسـلوكاتهم الخاصـة علـى المجتمـع. 
وبالطبـع فهـم يملكـون وعيـاً تغييريـاً، لكّنـه وعـٌي آخر 
غيـر وعـي أهل الحـراك المدنـي أو اإلخواني. ويذهب 
فريـٌق ثالـٌث أو رابع إلى القـول بالمؤامرة. فصحيٌح أّن 
التغييـر كانـت له أسـباُبُه الموضوعيـة والتاريخية، لكّن 
القـوى المسـتقّرة فـي األنظمـة مـن أصحـاب المصالح، 
فـي  السـاحات  دخلـت  الخارجيـة،  األُخـرى  والقـوى 
وقـٍت مبكـٍر، وعلـى أهـل الحـراك المدنـي، كمـا علـى 
أهـل الحـراك اإلسـالمي. وكان المقصـود بذلـك الدفـع 
باتجـاه الفوضـى وفقـد االتجـاه، أو باتجـاه التخويف من 
تملـك  وسـلفيين وعامـًة  إخوانـاً  سـيطرة اإلسـالميين، 
أهدافـاً قريبـًة وفئويـة. فلنسـتعرض القـوى واألسـباب:

أ.شباب الحراك المدني
 باسـتثناء سـورية، فـإّن االنطالقـة األولـى لحـركات 
التغييـر قامـت بها فئاٌت من الشـّبان المدنّيين المدينّيين، 
باإلصـرار علـى  تمّيـزوا  وقـد  الحديثـة.  الثقافـة  ذوي 
ديمقراطيـة  أنظمـة  إحـالل  وعلـى  السـلمي،  الحـراك 
محـلَّ النظـام القائـم. وصحيـٌح أنهـم مـا كانـوا كثيـري 
العــدد) بمعنـى أنهـم فـي ذروة تحّركاتهـم االحتشـادية 
واالحتجاجيـة مـا تجاوزوا نسـبة الــ 10 % من مجتمع 
الراشـدين فـي المـدن(، لكّنهـم سـيطروا على السـاحات 

جرت خال العقود 
السّتة الفائتة 

تحّوالت مفاهيمّية 
كبرى بشأن 

»ثوابت الدين«، 
في طليعتها اعتبار 

النظام السياسي ركناً 
من أركان الدين، 

وبالطبع فإن تنظيم 
اإلخوان اعتبر نفسه 
في هذه الحال البؤرة 

الباقية للشرعية 
فصار وصوله 

للسلطة ضرورياً في 
رأي محازبيه
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مـا  وسـرعان  اإلعـالم.  ووسـائل  العالـم  واستحسـان 
حصلـوا علـى تأييـد ودعـم أو مشـاركة فئـات أُخـرى 
مـن الطبقـات الوسـطى األكبـر سـّناً. وعلـى الرغـم من 
دخول اإلسـالميين على الحراك بعد األيام أو األسـابيع 
األولـى، فـإّن أولئـك الشـّبان ظلّـوا هـم الذيـن يحـّددون 
فـي  وبخاصـٍة  وأهدافـه،  وشـعاراته  الحـراك  طابـع 
تونـس ومصـر واليمن. وقد نجحوا بِسـلمّيتهم ووضوح 
عـدم  علـى  النظـام  إرغـام  فـي  وأهدافهـم  شـعاراتهم 
هـم. بيـد أّن محنتهم بدأت  اسـتخدام العنـف المفـرط ضدَّ
عشـّية تنّحي الرؤسـاء كما بعد تنّحيهـم: كيف يتعاملون 
مـع القـّوات المسـلّحة، ومـا هـي اآلليـات والخطـوات 
التـي ينبغـي السـير فيهـا فـي المرحلـة االنتقاليـة؟ وهنـا 
بـرزت لديهـم مشـكالٌت ذات أَوُجـٍه متعـّددة. فالحـراك 
المدنـي هـو حـراٌك غير حزبـي وال يتمّتـع إالّ بدرجاٍت 
ُدنيـا مـن التنظيـم؛ بمعنـى أنـه ال يملـك قيـادًة واحـدًة 
أو جماعيـة، كمـا ال يملـك شـخصيات كارزماتيـة. وما 
زلنـا نرّكـز علـى تونـس ومصـر واليمـن، لنعـوَد بعـد 

ذلـك إلـى سـورية وليبيـا.
بـل  البدايـة،  مـن  نفَسـه  الجيـش  نّحـى  تونـس  فـي   
وأرغـم القـّوات األمنيـة علـى االختفـاء مـن الشـوارع. 
التـي  الخطـوات  أو  المسـار  هـو  الهـّم  صـار  ولذلـك 
المنشـود.  التغييـر  إلـى  الوصـول مـن خاللهـا  ينبغـي 
وهنـا دخلـت علـى الحـراك فـي تونـس األحـزاب أو 
الشـخصيات الحزبيـة والنقابيـة المنّظمـة. فكانـت هناك 
لـم يحكمـوا  لكّنهـم  فيهـا اإلسـالميون،  فـاز  انتخابـاٌت 
بمفردهـم. وعندمـا حدثـت أزمـٌة مـع شـّبان األحـزاب 
والحـركات المدنيـة األُخرى بسـبب التحالـف الحكومي 
الغّنوشـي وحـزب  تـرّدد  اإلسـالميون،  تزّعمـه  الـذي 
ثـم  تكنوقـراط،  حكومـة  علـى  الموافقـة  فـي  غالبيتـه 
وافقـوا. ولذلـك جـرت كتابُة الدسـتور واالسـتفتاء عليه 
بسالسـٍة وتوافُـق، وهـم يذهبـون إلـى انتخابـاٍت عامـٍة 
لالنتهـاء مـن المرحلـة االنتقاليـة، والدخـول فـي النظام 
بالكامـل.  الثانيـة  والجمهوريـة  الجديـد،  الديمقراطـي 
وهكـذا، وعلـى الرغـم مـن وجـود اإلسـالميين القـوي 
فـي الشـارع، وفـي المجلـس الوطنـي االنتقالـي، ظـلَّ 
الشـّبان المدنّيـون، وظلّت األحزاب والحـركات المدنية 
المراحـل  تحديـد  علـى  فائقـٍة  قـدرٍة  ذات  والنقابـات 
أخيراًعلـى  تغلبـوا  البورقيبّييـن  إّن  ثـم  والمفاصـل. 
النهضوّييـن فـي االنتخابات! لماذا حـدث هذا “ النجاح” 
إذا صـحَّ التعبيـر؟ حـدث ألسـباب عـّدة: ارتفـاع نسـبة 
الُمْجَمـع   ومؤّسسـاتها  الدولـة  وبنـى  الحديـث،  التعليـم 

عليهـا، والطبقـة السياسـية المحترفـة، وحيـاد الجيـش 
والقـوى األمنيـة، واعتدال اإلسـالميين)حركة النهضة( 

والممارسـات. األطروحـات  فـي 
أّمـا الشـّبان المدنّيـون فـي مصـر، فقد عانوا من مسـألٍة 
أولـى وأّوليـة وهي الحضور القـوي للجيش أو المجلس 
التـالؤم  اسـتطاعوا  مـا  والـذي  األعلـى،  العسـكري 
نّحـى  الـذي  هـو  فالجيـش  بسالسـة.  معـه  والتعاُمـل 

مبـارك، وهـو الـذي منـع النظـام من 
المقاومـة أو اإلسـراف فـي اسـتخدام 
كسـب  فقـد  ذلـك  وبسـبب  العنـف. 
)المحّبيـن  المصرييـن  لـدى  شـعبيًة 
أكثـر  ربمـا  واالنتظـام(  لالسـتقرار 
مـن الشـّبان المدنّييـن، الـذي اختلفـوا 
علـى البرنامـج المسـتهَدف، وانتهـى 
الجيـش  مواجهـة  إلـى  األمـر  بهـم 
والهجـوم  االعتصامـات  خـالل  مـن 
علـى رمـوز الدولـة والنظـام. وفـي 
جـوالت الكـّر والفـّر التـي اسـتمّرت 
دخلـوا  قـد  اإلخـوان  كان  شـهوراً، 
ممّثلوهـم  واسـتطاع  الخـّط،  علـى 
أو  “األجنـدا”  تحديـد  ومناصروهـم 
البرنامـج االنتقالـي: أجـروا اسـتفتاًء 
علـى تعديـالت للدسـتور العام 1971 
روا فيهـا أّن األمـر هـو معركـٌة  صـوَّ
بيـن اإلسـالم والعلمانيـة، ثـم مضـوا 
إلـى انتخابـاٍت نيابيـة، ورئاسـية، في 
سـرعة الصاروخ؛ بينما كان الشـّبان 

أو أقسـام منهـم مـا تزال منهمكًة فـي مصارعة الجيش، 
فاقديـن الشـرعية التـي حصـل عليهـا اإلسـالميون فـي 
االنتخابـات. وعلـى الرغـم من أّن اإلخـوان المصريين 
وا على االسـتئثار بكّل شيء،  )بعكس التونسـيين( أصرُّ
ثـم نّحـوا الجيـش عـن السـاحة السياسـية، فـإّن الشـّبان 
المدنيين ما اسـتطاعوا اسـتعادة حيوّياتهم في الشـارع؛ 
فصـارت المراحـل كلُّهـا هجينـًة تعتمـد التْسـويات على  
كّل شـيء بيـن الجيـش واإلخـوان بـل والقـوى القديمة. 
والطريـف أنه عندمـا ضاق المصريون ) ومن ضمنهم 
الشـّبان( ذرعـاً باسـتئثار اإلخـوان، وعـدم كفاءتهـم في 
إدارة الدولـة، وتمثيـل دور مصـر في المحيـط والعالم، 
فإنهـم مـا عادوا إلى الحركات الشـاّبة لثـورة 25 يناير، 
بـل عـادوا إلـى الجيـش الـذي نّحـى مرسـي كمـا نّحـى 
مبـارك مـن قبـل. واليوم مـا عاد كثيـرون يتحّدثون عن 

ال عاقة لإلخوان 
بقيم الحراك 

الشبابي وممارساته 
وشعاراته، وال حّجة 

لهم إاّل الشعبية 
التي ظهرت لهم 
في االنتخابات 

واالستفتاءات بعد 
25 يناير2011 

وقد مّكنتهم 
صابة تنظيمهم 
من االستمرار 
في التظاهرات 

واالحتجاجات بعد 
أكثر من عام من 

عزل مرسي

صعود اإلسالم السياسي
أعاق حركات التغيير العربية
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ثـورة 25 ينايـر 2011، بـل عن ثورة 30 يونيو 2013!
تونـس؟  فـي  حـدث  مـا  مصـر  فـي  يحـدث  لـم  لمـاذا 
المدنيـون المتعلّمـون فـي مصـر أكثـر كثافـًة بكثيٍر من 
نظرائهـم فـي تونـس. وقـد وصلـوا إلـى مليونّيـاٍت فـي 
الشـارع. لكـّن المـزاج المصري أكثر محافظـًة، وأكثر 
خوفـاً علـى الدولـة والنظـام. ثـم إّن 
القـوى المدنيـة واألحـزاب السياسـية 
فـي  ضعيفـٌة  أنهـا  ثبـت  والنقابـات 
مـع  حّقـاً  وقفـت  مـا  وهـي  مصـر. 
فـي مواجهـة  الشـّبان التغييرّييـن إالّ 
انصرفـت  سـقط  فلّمـا  مبـارك؛ 
بعضهـا  وانصـرف  بـل  للجيـش، 
األحـزاب  شـّكلت  وقـد  لإلخـوان. 
لمواجهـة  الوطنـي  اإلنقـاذ  جبهـة 
اإلخـوان؛ لكـّن الشـّبان المدنييـن مـا 
تحمسـوا لهـا. وعندمـا آذنـت شـمس 
الشـّبان  عـاون  بالمغيـب،  اإلخـوان 
لكّنهـم  ذلـك،  فـي  الجيـش  المدنيـون 
فـي  اآلن  حّتـى  بشـيٍء  يحظـوا  لـم  
الحكومـة واإلدارة، وقـد ال يحظـون 
بشـيٍء أيضـاً فـي االنتخبـات المقبلة.
هـل انتهـى أمـر الِحـراك المدنـي المصـري عنـد هـذا 
الحـّد؟ ال لـم ينتـِه بالطبـع. لكـّن المسـتقبل القريـب ال 
فـي  اليـوم  الحـراك هـم  فبعـض شـباب  يبـدو واعـداً. 
السـجن، لمخالفتهـم قانـون التظاهـر. وال يتعلّـق األمـر 
اآلن بمـدى كفاءتهـم، أو بأنهـم مـا اسـتطاعوا تنظيـم 
أنفسـهم في أحزاٍب فاعلة، بل بسـبب العنفين السياسـي 
واإلرهابـي المنتشـرين فـي البـالد. وهاتـان ظاهرتـان 
تزيـدان مـن تشـّبث عامـة المصريين بالجيـش واألمن، 

وهمـا رمـزا الدولـة واالسـتقرار.
   ولنمـِض إلـى اليمـن السـعيد. وهـذا الوصـف ليـس 
سـاخراً كمـا يبـدو للوهلـة األولـى. فقـد انطلـق الحراك 
الشـبابي السـلمي بمئـات اآلالف فـي 18 مدينـة يمنيـة. 
وكمـا هـو معـروٌف فـإّن ذلـك الحـراك الزاخـر منـع 
الجيـش  الرئيـس علـي عبـد هللا صالـح مـن اسـتخدام 
واألمن بكثافة. وللخشـية على االسـتقرار في الجزيرة، 
وموقـع اليمـن الحّسـاس، فـإّن مجلس التعـاون الخليجي 
تقـّدم بمبـادرٍة حظيـت بدعـٍم وقـراٍر دولـي، أفضى إلى 
تنحيـة الرئيـس صالـح عـن الحكم )وليس عن السـلطة( 
مؤّقـت  رئيـس  انتخـاب  وجـرى  قانونيـة.  بضمانـاٍت 
والدخـول فـي مرحلـٍة انتقاليـة من بنودها حـواٌر وطنيٌّ 

شـامٌل تشـارك فيـه كّل القـوى السياسـية والمجتمعيـة. 
ضمنهـم  الحوار)ومـن  فـي  المشـاركون  واسـتطاع 
الحوثيـون( الوصـول إلى صيغٍة جديـدٍة للدولة والنظام 
علـى أُُسـٍس ديمقراطية، وطابع فيدرالـي للدولة. بيد أّن 
الرئيـس صالـح الذي راهن على فشـل الحـوار والعودة 
الحـوار  مقـّررات  تنفيـذ  وقبـل  مـا،  بطريقـٍة  للسـلطة 
والمضـّي إلـى االنتخابـات، لجأ للتحالُف مـع الحوثيين، 
ومّكنهـم مـن طريـق تحييـد الجيـش واألمن )وقـد بقيت 
لـه سـيطرة عليهمـا قبـل إعـادة هيكلهتمـا( مـن احتـالل 
محافظـة َعمـران ثـم صنعـاء والمـدن اليمنيـة األُخـرى 
فـي الشـمال والتي كانت ثائـرًة عليه. لقد اعتبر الرئيس 
السـابق أّن الصبـر حتـى االنتخابـات، يعنـي انتصـاراً 
لخصومـه من حـزب اإلصالح، والحزب االشـتراكي، 
وقـد  اغتيالـه.  بمحاولـة  اتهمهـم  الذيـن  األحمـر  وآل 
أمسـك الحوثّيـون بمفاصـل الدولة المركزيـة حتى اآلن 
يسـَعون  الجيـش واألمـن! وهـم  تدّخـل مـن  مـن دون 
بعـد االسـتيالء علـى شـمال اليمـن، إلـى التمـّدد باتجـاه 
وسـطها وجنوبهـا. ومـا واجههـم حتى اآلن غيـر تنظيم 

القاعـدة، وبعـض قبائـل وسـط اليمـن.
لـم  ولمـاذا  اليمنـي؟  المدنـي  الحـراك  شـّبان  هـم  أيـن 
ينزلـوا إلـى السـاحات التـي كانـوا فيهـا ألكثـر مـن عام 
والتـي يتمركـز فيهـا الحوثّيـون اليـوم؟ يقـول البعـض 
إنهـم غير مسـلَّحين، ويخَشـون المذابـح. ويقول البعض 
اآلخـر إنهـم كانـوا إخوانـاً مسـتترين، وهـو مـا يزعمـه 
علـي عبـد هللا صالـح. والصحيـح أّن الحـروب األهليـة 
تضـرب الحـراكات المدنيـة، وهـو الذي يبـدو أّن اليمن 
السياسـية  النخبـة  إّن  أيضـاً  ويقـال  مقبلـٌة عليـه اآلن. 
فـي  القـّوة  فـي سياسـة  بالـغ  فاسـدة، وصالـح  اليمنيـة 
األجهـزة التـي أنشـأها علـى مـدى ثالثٍة وثالثيـن عاماً. 
لكـّن األمـر الصاعـق هـذا والـذي أفضـى إلـى غيـاب 

الدولـة تمامـاً، يبقـى شـديد الغمـوض.
   ولنصـْل إلـى ليبيـا فسـورية. كان الحـراك المدنـي 
الليبـي فـي بنغـازي قصيـر العمـر. فقـد واجهـه القذافي 
العالـم  وألّن  البدايـة.  منـذ  المفـرط  بالعنـف  وأوالده 
العربيـة  الثـورات  بانطـالق  مذهـوالً  وقتهـا  كان  ه  كلَـّ
وانتصارهـا في تونـس ومصر فاليمن، فقد جرى اتخاذ 
قـرار دولـي بالتدّخـل فـي ليبيـا لحمايـة  المدنييـن. ومـا 
نزلـت القـّوات األطلسـية إلى األرض، بـل إنها ضربت 
الحـركات  وقامـت  بالطائـرات،  القذافـي  كتائـب  بقـّوٍة 
الشـعبية المسـلَّحة علـى األرض بتحريـر البـالد جـزءاً 
جـزءاً. وعلـى الرغـم مـن كثـرة السـالح والمسـلّحين، 

ثّمة إجماع على 
اعتبار الدستور 

التونسي هو أفضل 
الدساتير العربية بعد 
الثورات، وقد اشتهر 

عن الغّنوشي أنه 
وّجه انتقاداً شديداً 
إلخوان مصر على 

استئثارهم وافتقادهم 
للحكمة والكفاءة في 
تجربتهم األولى في 
إدارة الشأن العام 
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فقـد تشـّكلت حكومـات، وجـرت انتخابـات وانتخابـات. 
مـن  واإلسـالميون  المصراتيـون  يِئـس  عندمـا  لكـْن 
إمـكان السـيطرة علـى البـالد باالنتخابات، فإنهـم لجأوا 
ذلـك  فـي  بمـا  بالسـالح  ليبيـا  غـرب  علـى  للسـيطرة 
طرابلـس. أّمـا فـي شـرق ليبيا فقـد تقّدم مسـلَّحو القاعدة 
وأنصـار الشـريعة، وتقاتـل اليـوَم علـى كّل الجبهـات 
قـّوات الجيـش الليبـي أو بقايـاه والتـي انحـازت لمجلس 
النـّواب المنتَخـب. وُيقـال إّن تلـك القـّوات تحّقـق تقّدماً، 
اآلن  بعيديـن  يبـدوان  وتوافـٍق  حـواٍر  دون  مـن  إنمـا 
)الجزائـر مـع مسـلّحي الغـرب، ومصـر مـع مسـلّحي 
دًة بالتقسـيم، مثل اليمن وأكثر! الشـرق(؛ تبقى ليبيا مهدَّ
أيـن هـو الحـراك المدنـي الليبـي؟ هنـاك انقسـاٌم قبلـي 
ـدة. وال  وجهـوي. لكـّن األكثريـة تدعـم بقـاء ليبيـا موحَّ
أحـد يفّكـر بالعـودة إلـى نظـام القذافي بعـد القذافي! وقد 
انتخابـات  الليبيـون قـدرًة معتبـرًة علـى إجـراء  أثبـت 
حـّرة، وعلـى إقامـة توازن بيـن القبائـل والمناطق. وما 
لـم تجمعـه السياسـة يجمعه النفط، ومصالـح أوروبا في 

ليبيا. اسـتقرار 
واألمـر فـي سـورية أكثـر تعقيـداً، لكّنه أكثـر وضوحاً. 
فقـد انطلـق الحراك المدني أواسـط )مـارس( آذار العام 
2011. وظلَّ سلمّياً في أكثر المدن واألرياف، باستثناء 
احتجاجيـة  تشـهدا حـركات  لـم  اللتيـن  دمشـق وحلـب 
النظـام  عنـف  علـى  السـوريون  صبـر  وقـد  زاخـرة. 
أواخـر  الطائفيـة. وفـي  للتفرقـة  المفـرط، ومحاوالتـه 
العـام 2012 وأوائـل العـام 2013 كان معظـم الريـف 
السـوري والمـدن الصغيـرة في ما بين الحـدود التركية 
واللبنانيـة والعراقيـة قـد وقع بأيدي الثائريـن والذين بدأ 
التسـلّح ينتشـر بينهـم ويتـذّررون فـي تنظيمـاٍت تحمـل 
قيـادات  كانـت  ومـا  إسـالمية.  عناويـن  معظمهـا  فـي 
الثـورة السياسـية فـي الخـارج أكثر توفيقاً مـن المجلس 
الوطنـي إلـى االئتـالف. وقـد قلُت إّن المشـهد السـوري 
ظـلَّ أكثـر وضوحـاً، ألنـه منـذ البدايـة، دعـم الـروس 
واإليرانّيـون نظـام األسـد بقـّوة، وحمى الـروس النظام 
فـي مجلـس األمـن على الرغـم من اسـتخدام  الكيماوي 
ضّد المدنيين. وسـارع اإليرانيون إلرسـال الميليشـيات 
الشـيعية بعشـرات اآلالف مـن لبنـان والعـراق لمقاتلـة 
األسـد.  جيـش  بقايـا  جانـب  إلـى  السـوري  الشـعب 
الثـورة  وقـد دعـم األتـراك والقطريـون والسـعوديون 
السـورية، إنمـا مـن دون تنسـيٍق فيما بينهـم. بينما ظلّت 
الواليـات المتحـدة والدول الغربية على الحياد باسـتثناء 
المسـاعدات اإلنسـانية. وقـد أرغم عنـف النظام ماليين 

السـوريين علـى مغـادرة مسـاكنهم فـي الداخـل وإلـى 
دول  فـي  السـوريين  الالجئيـن  عـدد  ويبلـغ  الخـارج. 
الداخـل  الجـوار والخـارج الخمسـة مالييـن. أمـا فـي 
ريـن يزيـدون علـى السـبعة مالييـن. وهناك  فـإّن المهجَّ
ربـع مليـون قتيـل، وثالثمائـة ألـف معتقـل. وقـد تدّخـل 
األميركيـون أخيـراً فـي سـورية ضـّد داعش لكـْن ليس 
ضـّد النظـام. ومـا تدّخلـت إيـران في سـورية فقـط، بل 

فـي  التغييـر  حـركات  بعـد  تدّخلـت 
كّل مـكاٍن لحمايـة مناطـق نفوذهـا أو 
خلـق مناطـق نفـوذ جديـدة فـي مثـل 

العـراق ولبنـان واليمـن والبحريـن.
أيـن الحراك المدني السـوري؟ عنف 
دون  ويحـول  حـال  الهائـل  النظـام 
وجـود معارضـٍة داخليـة. ويتحـّدث 
البعـض عـن حرٍب أهليـة في الداخل 
صحيـح،  غيـر  وهـذا  السـوري، 
بخـالف ليبيـا واآلن اليمن. وقد ابُتلي 
نظامـه،  بعنـف  السـوري  الشـعب 
اإلسـالمية  بالتنظيمـات  ابُتلـي  ثـم 
لوقـٍت  ظلّـت  التـي  المتطّرفـة 
قريـٍب تكتفـي بالقتـال فـي المناطـق 
المتحـّررة مـن نظـام األسـد. وليـس 

دة بالتقسـيم. بـل هـي  صحيحـاً أيضـاً أّن سـورية مهـدَّ
دة بمصائـر الدولـة الفاشـلة علـى كّل المسـتويات.  مهـدَّ
وقـد يكـون مـن العبـث اآلن الحديـث عـن اإلمكانيـات 
المسـتقبلية للحـراكات المدنيـة، والتيـارات الديمقراطية 
األُخـرى  العربيـة  البلـدان  وبعـض  سـورية،  فـي 
لالعتبـارات التـي ذكرناها سـابقاً، وللتطـّورات الفكرية 

األُخـرى. والثقافيـة 

ب. القوى اإلسامية
 عندمـا نتحـّدث عـن القـوى اإلسـالمية سـواء أكانـت 
السـياق  الُمـراد بهـا فـي  فـإّن  عنيفـًة أم غيـر عنيفـة، 
فـي حـركات  شـاركت  التـي  تلـك  فيـه  نتحـّدث  الـذي 
التغييـر بعـد انطالقتهـا، وفـي العمليـات السياسـية التي 
تلْتهـا. وهـي تنحصر باإلخـوان المسـلمين ومتفّرعاتهم 
)مثـل حركـة النهضـة فـي تونـس، وحـزب اإلصـالح 
فـي اليمـن، وحركـة اإلخـوان المسـلمين فـي سـورية(، 
وبالتنظيمـات السـلفية التـي تحّولـت أحزابـاً في مصر، 
سـبق  وكمـا  المغـرب.  فـي  والتنميـة  العدالـة  وحـزب 
القـول فـإّن اإلسـالميين أو مـا صـار ُيعـرُف باإلسـالم 

 الجيش التونسي 
حمى حركة التغيير 
المدنّية في الباد، 
والجيش المصري 
نّفذ مطلب إسقاط 
مبارك الذي رفعه 
المتظاهرون، أّما 

الجيش السوري فقد 
ظلّ مع األسد، على 
الرغم من ضخامة 
االنشقاق في صفوفه

صعود اإلسالم السياسي
أعاق حركات التغيير العربية
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السياسـي- مـا شـاركوا فـي إطـالق حـركات التغييـر، 
الـروح  مـن  المسـتفيدين  طليعـة  فـي  كانـوا  لكّنهـم 
والفعاليـات واآلليـات التي أطلقهـا. فاإلخوان في مصر 
مـا شـاركوا فـي التظاهـرات فـي ميـدان التحريـر إالّ 
بعـد أيـام عـّدة، وُسـرعان ما انسـحبوا من الشـارع بعد 
تنّحـي الرئيـس حسـني مبارك في 11 
وعبـر  لكّنهـم  فبراير)شـباط(2011. 
مكتـب اإلرشـاد، والشـخصيات التـي 
تتعاطـف معهـم، صـاروا جـزءاً مـن 
شـورى العسـكر مع القوى السياسية. 
حـزب  إنشـاء  إلـى  سـارعوا  وقـد 
فـي  وعلنـاً  سـّراً  وعملـوا  سياسـي، 
االنتقاليـة،  للمرحلـة  المسـار  تحديـد 
إلـى جانب القوى السياسـية األُخرى. 
الحـراك  شـّبان  انصـرف  حيـن  فـي 
لمماحكـة العسـكريين دونمـا اهتمـاٍم 
كبيـٍر بـأّي أمٍر آخر. بـل إّن اإلخوان 
الشـباب  اسـتخدام  أمكـن لهـم أحيانـاً 
عندمـا كانـوا يـرون أُن العسـكريين 
مترّددون في مسـألٍة اقترحوها بشـأن 
المسـار. وقـد تبّيـن بالتدريـج أنـه ال هـدف لهـم غيـر 
الوصـول إلـى السـلطة تحـت أّي عنـواٍن أو شـعار. بيد 
أّن برنامجهـم المفـارق ألفـكار الشـّبان المدنّييـن ظهـر 
بوضـوح فـي االسـتفتاء األول الذي أُجـرَي على تعديل 
هائلـًة  شـائعاٍت  والسـلفّيون  ُهـم  نشـروا  إذ  الدسـتور. 
فـي الشـارع العـام باعتبـار الصـراع علـى تعديـالت 
الدسـتور صراعـاً علـى هويـة مصـر اإلسـالمية. وهذا 
علـى الرغـم مـن أّن المـواد اإلسـالمية في الدسـتور ما 
كانـت مطروحـًة للتعديـل. ثـم قالـوا إنهـم لـن يترّشـحوا 
إالّ علـى ثلـث مقاعـد مجلـس النـواب، ولـن يترّشـحوا 
فـي  بـه  وعـدوا  مـا  عكـس  فعلـوا  لكّنهـم  للرئاسـة. 
الحالتيـن. والمعـروف أنهـم حصلـوا علـى ِنَسـٍب كبيرٍة 
فـي التصويـت فـي االنتخابـات النيابيـة، وحصلـوا مـن 
بعـد علـى أكثريـٍة صغيـرٍة فـي انتخابات الرئاسـة. وقد 
تبّيـن أنهـم بالِغـو التنظيـم، وأّيدتهـم قوى واسـعة خارج 
المـدن الكبـرى. وبذلـك صحَّ اسـتظهار الباحث الراحل 
حسـام تمـام أّن اإلخـوان ترّيفـوا، كمـا أنهـم تسـلّفوا، 
مـن  هـي  اإلرشـاد  مكتـب  فـي  القديمـة  قياداتهـم  وأّن 
التيـار القُطبـي... وبسـبب نجاحاتهـم فـي االنتخابـات، 
وأّن مرّشـحهم للرئاسـة كان خصمـه الرئيـس جنـرال 
متقاعـد مـن وزراء الرئيـس مبـارك، فإنهـم بعـد عـزل 

الجيـش لهـم فـي 3 يوليـو 2013، صـاروا يصـّورون 
 25 لثـورة  الشـرعيين  الممّثليـن  باعتبارهـم  أنفَسـهم 
وه ثورة  ينايـر؛ فـي حيـن يرّكـز خصومهـم على ما سـمَّ
30 يونيـو. فمـا عالقـُة اإلخـوان حقيقـًة بحراك الشـّبان 
المدنييـن وشـعاراتهم وأهدافهـم؟ ال عالقـة لهـم بالفعـل 
بقيـم الشـباب وممارسـاتهم وشـعاراتهم. وال حّجـة لهـم 
إالّ الشـعبية المعتبـرة التـي ظهـرت لهم فـي االنتخابات 
واالسـتفتاءات بعـد 25 يناير)كانـون الثاني(2011. وقد 
مّكنتهـم صالبـة التنظيم من االسـتمرار فـي التظاهرات 
واالحتجاجـات فـي الشـارع والجامعـات بعـد أكثـر من 
عـاٍم علـى عـزل محمد مرسـي من رئاسـة الجمهورية.
الهويـة  بشـأن  الجمهـور  فـي  انقسـاٌم  هنـاك  نعـم، 
وقـد  والسـلطة.  الدولـة  طبيعـة  وبشـأن  ومقتضياتهـا، 
جـرت خـالل العقـود السـّتة الماضيـة تحويـالٌت كبرى 
فـي المفاهيم بشـأن “ثوابت الديـن”، وأحدثت من ضمن 
مـا أحدثـت اعتبـار النظـام السياسـي ركنـاً مـن أركان 
أنـه ضـروريٌّ  أو  الشـيعة(  عنـد  اإلمامـة  الدين)مثـل 
لتطبيـق الديـن والشـريعة. وبالطبع فـإّن تنظيم اإلخوان 
فـي هـذه الحالـة اعتبـر نفسـه البـؤرة الباقية للشـرعية، 
فصـار وصولـه للسـلطة في عيـون محازبيـه ضرورياً 
إلحقـاق الديـن والشـرعية، وبذلـك ظهر شـبٌه كبيٌر بين 
واليـة الفقيـه وواليـة المرشـد! وسـنعود لذلـك فيما بعد. 
لقـد أفاد اإلسـالم السياسـي كثيراً من الثـورات العربية، 
ألنهـا فتحـت المجـال السياسـيَّ علـى مصراعيـه لـكّل 
ذلـك  علـى  الثانـي  والَمَثـُل  السياسـية.  االتجاهـات 
حركـة النهضـة التونسـية. فقـد كانـت الحركـة ممنوعًة 
ورجاالتهـا وعلـى رأسـهم راشـد الغّنوشـي ُمالحقـون 
وفـي المنافـي أو السـجون. ومـا شـارك النهضويـون 
التونسـي،  المدنـي  للحـراك  األولـى  األسـابيع  فـي 
وقالـوا فيمـا بعـد إنهـم لـم يفعلـوا ذلـك حتـى ال يقـال 
إّن المتطرفيـن اإلسـالميين يحاولـون القيـام بتمّرٍد آخر 
ضـّد سـلطة بـن علـي. لكّنهـم دخلـوا بعـد ذلـك بقـّوٍة 
إخـوان  وبخـالف  االنتخابـات،  فـي  كفُتهـم  ورجحـت 
مصـر، فـإّن الغّنوشـي مـا اسـتأثر بالحكومـة ومجلـس 
النـواب. وعندمـا اشـتّدت األزمـة علـى الحركـة بسـبب 
االنفـراد برئاسـة الحكومـة، تنـازل الغّنوشـي لمصلحـة 
حكومـة تكنوقـراط إلكمـال صياغـة الدسـتور، وإجراء 
المرحلـة  تختـم  التـي  والرئاسـية  النيابيـة  االنتخابـات 
االنتقاليـة. وصّرح الغّنوشـي على مشـارف االنتخابات 
أّن حركتـه لـن تسـتأثر حتـى لـو فازت فـي االنتخابات. 
واعُتبـر  أُقـّر  الـذي  الدسـتور  علـى  إجمـاٌع  وهنـاك 

عربّياً لن تستقيم 
أحوال الدولة 

الوطنية بعد التّبديد 
الذي أحدثه األمنّيون 
في مؤّسساتها إاّل 
إذا كان من ضمن 
اإلصاح السياسي 

اعتبار الجيش جيش 
الدولة والوطن، كما 
هو سائد في معظم 

دول العالم
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أفضـل الدسـاتير العربيـة بعـد الثـورات. وقـد اشـتهر 
ـه انتقـاداً شـديداً إلخـوان مصـر  عـن الغّنوشـي أنـه وجَّ
فـي اجتمـاٍع  بإسـطنبول قبـل فتـرة، علـى اسـتئثارهم، 
وافتقادهـم للحكمـة والكفـاءة فـي تجربتهـم األولـى فـي 

إدارة الشـأن العـام.
فـي  مثلـه  جـرى  تونـس،  فـي  جـرى  الـذي  هـذا  إّن 
المملكـة المغربيـة التـي وصل فيها حزٌب إسـالميٌّ إلى 
تشـكيل الحكومة، وسـط  بشـائر الربيع العربي الفاتحة 
للمجـال السياسـي. وحكومـة حزب العدالـة والتنمية في 
المغـرب هـي حكومـٌة ائتالفية، والحزب يعتبر السـلطة 
الملكيـة فـي البـالد حافظـًة لوحـدة المغـرب، ومدعمـًة 

بإمـارة المؤمنيـن للشـرعية الدسـتورية فيـه.
المعتدليـن  اإلسـالميين  أّن  إلـى  ذلـك  يوِصلنـا  فهـل 
لـون لصنـع ائتالفـاٍت مـع المدنيين ومـع العلمانيين  مؤهَّ
لـة؟ هنـاك أمثلـٌة  باعتبـار ذلـك براغماتيـة واقيـة ومؤهِّ
للتعـاون الممكـن فـي مثـل سـورية والجزائـر واليمـن، 
حيـث يحظـى اإلخـوان بشـعبيٍة وازنـة. بيـد أّن البلـدان 
التـي ذكرناهـا مـا تزال التجربـة أو التجارب السياسـية 
فيهـا هّشـة ومشـكلة لإلسـالميين ولغيرهـم. وهذا فضالً 
د فـي التفكيـر اإلسـالمي بشـأن الهوية  عـن وجـود تشـدُّ
والدولـة والنظـام السياسـي بتأثيـراٍت مـن المتشـّددين 
األُصولـي  الثـوران  وبسـبب  الجديـدة،  السـلفيات  فـي 
ومقـوالت الخالفـة، وأخيـراً بسـبب االنتكاسـات التـي 
أصابـت اإلسـالم السياسـي بعـد الخسـوف المصـري.

الشـأن  مقاربـة  فـي  تجـارب  للسـلفيين  كانـت  ومـا 
السياسـي. إذ كانـت أجـزاء فـي السـلفيات الجديـدة قـد 
واقعـة  فبعـد  السـبعينيات.  فـي  مصـر  فـي  انفجـرت 
التكفيلر  حركـة  أقدمـت  العسـكرية)1974(،  الفّنيـة 
والهجلرة السـلفية)جماعة المسـلمين( علـى قتـل وزيـر 
األوقـاف المصـري )1977(، وقامـت حركـة الجهلاد 
السـلفية أيضـاً بقتـل الرئيـس أنـور السـادات)1981(. 
وعندمـا نشـبت الحرب في أفغانسـتان، ذهبـت حركتان 
وجماعلة  اإلسلامية،  الجماعلة  همـا  مصرّيتـان 
الجهلاد المنتِسـبتان للسـلفية الجهاديـة للقتـال هنـاك مـع 
“المجاهديـن” األفغـان. ثـم عـادت الحركتـان فمارسـتا 
وضـد  األجانـب  السـياح  ضـّد  مصـر  فـي  العنـف 
عـن  اإلسـالمية  الجماعـة  أعلنـت  أّن  إلـى  األقبـاط، 
الثانـي  النصـف  فـي  العنـف  عـن  مراجعـاٍت وتخلـت 
مـن تسـعينيات القـرن الماضـي. لمـاذا اسـتطرُد لذْكـر 
هـذا ُكلّـه؟ ألّن أجـزاء أساسـية فـي السـلفية المصريـة، 
وبعـد تـرّدٍد ودعـواٍت متناقضـة تـارًة لطاعـة الرئيـس 

مبـارك، وطـوراً السـتنكار تحـّركات الشـّبان المدنيين، 
والمشـاركة  سياسـية،  أحـزاب  إنشـاء  علـى  أقبلـت 
علـى  واالسـتفتاءات  والمفاوضـات  االنتخابـات  فـي 
الدسـتور. وظلّـت تصّرفـات سـلفّيي األحـزاب السـلفية 
الجديـدة نافـرة لنقـص التجربـة، وللتنافس مـع اإلخوان 
الذيـن نجحـوا فـي زيـادة االنقسـام في صفوفهـم. وتأتي 
أهمية التجربة السـلفية السياسـية في مصر من فرادتها 

مـن جهـة، ومـن أّن حزبهـم الرئيـس 
)حـزب النـور( انحـاز للجيـش، وأيَّد 
إلـى  مرسـي  محمـد  الرئيـس  عـزل 
جانـب شـيخ األزهـر، وبابـا األقباط، 
التـي  “تمـّرد”  حركـة  عـن  وممّثـل 
التـي  الحاشـدة  التظاهـرات  نّظمـت 
أدَّت فـي النهايـة إلـى إبعـاد الرئيـس 
اإلخوانـي. وقـد صمـد حـزب النـور 
حتـى  السياسـية  العمليـة  خـّط  فـي 
فئـاٌت  تضامنـت  حيـن  فـي  اآلن؛ 
اإلخـوان  تظاهـرات  مـع  سـلفيٌة 
تكـون  هـل  العـزل.  علـى  احتجاجـاً 
للتجربـة السياسـية المصرية للسـلفية 
دالالت تتجـاوُز مصـر، وتصـل إلى 
المدنيـة  التجـارب  ُمسـالمة  حـدود 
لبنـاء الدولـة الوطنيـة؟ هـذه جميعـاً 
مفاهيـم وتجارب جديدة على السـلفية 
باسـتثناء التجربـة الكويتية للسـلفيين. 
هـذا مـن ناحيـة.  ومـن ناحيـٍة ثانيـة 

هنـاك انتكاسـاٌت حدثـت ليـس فـي مصر فقـط مع عزل 
مرسـي، بل ومع صعود السـلفيات المقاتلة في سـورية 
والعـراق ) واإلعـالن عـن دولـة الخالفـة(، وظهـور 
أصـوات سـلفية متشـّددة فـي األردّن والكويـت ولبنـان 

أُخـرى.  وبلـداٍن 

ج. القوى العسكرية
 مـا شـارك العسـكريون العـرب فـي الثـورات بالطبـع. 
وعلـى  لعقـوٍد،  عـّدة  عربيـة  بلـداٍن  فـي  حكمـوا  فقـد 
األخـّص فـي البلـدان التي قامـت فيها حـركات التغيير. 
والثـورات إنمـا قامـت في وجه تلك األنظمة العسـكرية 
واألمنيـة. لكـّن الجيـش التونسـي حمـى حركـة التغييـر 
المدنيـة هنـاك. والجيـش المصـري نّفـذ مطلـب إسـقاط 
ظـلَّ  حيـن  فـي  المتظاهـرون.  رفعـه  الـذي  مبـارك 
الجيـش السـوري مـع األسـد علـى الرغـم مـن ضخامة 

تأتي أهّمية التجربة 
السلفية في مصر من 
فرادتها وخصوصاً 
لجهة أن حزبهم 
الرئيس: »حزب 
النور« انحاز 

للجيش وأّيد عزل 
مرسي، إلى جانب 
شيخ األزهر، وبابا 
األقباط، وممّثل عن 
حركة »تمّرد« التي 
نّظمت التظاهرات 
الحاشدة التي أّدت 
إلى إبعاد الرئيس 

اإلخواني

صعود اإلسالم السياسي
أعاق حركات التغيير العربية
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الليبـي  الجيـش  وتفّتـت  صفوفـه.  فـي  االنشـقاقات 
الضعيـف أصـالً. وبـدا أّن الجيش اليمني على اسـتعداٍد 
صالـح.  الرئيـس  عـزل  بعـد  االنتقالـي  المسـار  لدعـم 
وبالتأثيـر الباقـي لصالـح فيـه، أنـه  لكـن تبّيـن أخيـراً 
يدعـم تمـّرد الحوثييـن واسـتيالءهم علـى اليمـن! وهـذا 
االختـالف فـي مواقـف الجيـوش من 
حـركات التغييـر يشـير إلـى اختالف 
األنظمـة األمنية السـابقة فـي التعامل 
مـع المسـألة الوطنيـة. إّن الـذي يبـدو 
ومبـارك-  علـي  بـن  الرئيسـين  أّن 
فـي  الدولـة  تقاليـد  رسـوخ  وبسـبب 
تحويـل  علـى  حرصـا  مـا  البلديـن- 
الجيـش الوطني التونسـي والمصري 
بينمـا  الحاكمـة،  للنخبـة  كتائـب  إلـى 
وعلـي  واألسـد  القذافـي  ذلـك  فعـل 
عبـد هللا صالـح. وعلـى أّي حـال فإّن 
الدولـة الوطنيـة فـي الوطـن العربـي 
لـن تسـتقيم أحوالهـا بعـد التبديـد الـذي أحدثـه األمنيـون 
فـي مؤّسسـاتها وهويتها وفهمها لذاتهـا ودورها، إالّ إذا 
كان مـن ضمـن اإلصـالح السياسـي، اعتبـار الجيـش 
جيـش الدولـة والوطـن، كمـا هـو األمـر البديهـي فـي 

معظـم دول العالـم.

ثالثاً: العقبات والمعّوقات التي واجهت 
حركات التغيير 

العقبـات  أهـمَّ  أّن  األوليـة  الخالصـة  فـي  ذكـرُت 
قـات التـي واجهـت حـركات التغييـر العربيـة،  والمعوِّ
اإلسـالم  وصعـود  الخارجـي،  التدّخـل  فـي  تمّثلـت 
السياسـي واآلخـر الجهـادي. وأضيـف إلـى ذلـك هنـا 
أو أسـتكمله بالتطـّورات الفكريـة والثقافيـة أو مواقـف 
المثّقفيـن، والتـي ظهـرت خـالل الثـورات أو حـركات 
التغييـر، وطرحـت أو فرضـت أولوّياٍت أُخرى عرقلت 

الحـراك المدنـي أو صرفتـه عـن وجهتـه: 

أ ل التدخل الخارجي
مـا شـهدت الشـهور األولى لحركات التغييـر في تونس 
ومصـر تدّخـالٍت خارجيـة قوّية، باسـتثناء االستحسـان 
عبَّـر  وقـد  واألوروبييـن.  األميركييـن  جانـب  مـن 
األميركيون واالتحاد األوروبي عن نوايا حسـنة بشـأن 
الدعـم االقتصـادي والتنمـوي لـكلٍّ مـن تونـس ومصر. 
وهـي نوايـا مـا وجـدت طريقهـا فـي األكثـر للتحّقـق. 

ر إلى دعم  بيـد أّن الموقـف األميركـي سـرعان ما تطـوَّ
وصـول حركـة اإلخـوان المسـلمين للسـلطة. والعـذر 
بنجـاٍح  اجتـازوا  اإلخـوان  أّن  لألميركييـن،  الظاهـر 
االختبـار الديمقراطـي األول باالنتخابـات. أمـا السـبب 
األميركـي،  والتأييـد  لالستحسـان  الخفـي  أو  المسـتتر 
مـن  الخـالص  يريـدون  كانـوا  أنهـم  ألمريـن:  فيعـود 
باعتبارهـم  مبـارك  دولـة  فـي  العسـكريين  حلفائهـم 
ُمعاديـن للديمقراطيـة. أمـا األمـر الثانـي واألهـّم فهـو 
اعتقادهـم أّن وصـول حـزب إسـالمي إلـى السـلطة في 
أكبـر بلـٍد عربـي، سـيخلّصهم مـن األصوليـات العنيفـة 
المتكاثـرة  حروبهـم  مـن  الرغـم  علـى  فشـلوا  التـي 
شـرعية  شـرعّيتان:  اإلخـوان  فلـدى  إخمادهـا.  فـي 
تسـتطيع  ولـن  اإلسـالمية.  والشـرعية  الديمقراطيـة، 
عليهـم.  المزايـدة  اآلخـرون  والمتطّرفـون  القاعـدة 
وبالفعـل فـإّن متطّرفـي سـيناء هدأوا في شـهور صعود 
اإلخـوان، وأمكـن لمرسـي التأثيـر علـى حمـاس فـي 
غـّزة، وإيقـاف الحرب التي اشـعلتها مع إسـرائيل العام 
2012. ومـا دام المتطرّفـون هادئيـن، وإسـرائيل آمنة، 
فمـاذا يريـد األميركيـون أكثـر مـن ذلـك؟! وقـد تغيَّـر 
كلُّ ذلـك بعـد تنحيـة ُمرسـي، وانـدالع االعتصامـات 
والتظاهـرات اإلخوانيـة الراميـة إلعـادة مرسـي إلـى 
كرسـي الرئاسـة مـن دون جدوى. وكما لـم يؤّثر الدعم 
األميركـي لإلخـوان فـي إبقائهـم فـي السـلطة، كذلـك 
مـا أّثـر إعراضهـم عـن مصـر بعـد ُمرسـي فـي تعديل 
سـلوك النظـام الجديـد، ألّن السـعوديين واإلماراتييـن 

تقّدمـوا لدعـم الوضـع الجديـد.
واختلـف األمـر فـي ليبيـا. فقـد تدّخلت طائـرات الغرب 
األطلسـي إلسـقاط القذافي. فهل كان التدّخل ضرورياً؟ 
أو  مذبحـة  لحصلـت  ذاك  التدّخـل  لـوال  أنـه  الراجـح 
مذابـح، ولبقـي القذافـي. لكـّن األميركييـن واألوروبيين 
فعلـوا فـي ليبيـا مثلما فعلوا في أفغانسـتان بعد انسـحاب 
الـروس منهـا. فقـد تركـوا البـالد لمصائرهـا بيـن أيدي 
المسـلَّحين والمخابـرات الباكسـتانية. أمـا فـي ليبيـا فمـا 
اهتمـوا بعـد سـقوط القذافـي )الـذي حـاول الجزائريون 
وباسـتحثاث  النفطيـة،  بالعقـود  إالّ  دعمـه(  واألسـد 
وكاالت األُمـم المتحـدة علـى مسـاعدة المسـار الجديـد 
عشـرات  سـيطرة  وبعـد  أنـه  والطريـف  البـالد.  فـي 
أكثـر  علـى  القاعـدة(  )ومنهـا  المسـلَّحة  التنظيمـات 
البـالد؛ فإنهـم لم يتحمسـوا لدعـم مجلس النـواب الجديد 
المنتخـب، وحركـة بقايـا الجيش الليبي السـتعادة األمن 

فـي شـرق ليبيـا وغربهـا.

صّح استظهار 
الباحث الراحل حسام 
تّمام من أن اإلخوان 

ترّيفوا، كما أنهم 
تسّلفوا، وأن قياداتهم 

القديمة في مكتب 
اإلرشاد هي من 

التّيار القُطبي
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ولنلتفـت إلـى موضـوع التدخـل الخارجي في سـورية. 
وقـد حصـل هـذه المـّرة  مـن جانـب روسـيا االتحاديـة 
وإيـران، وأفضـى إلى إعراٍض أميركـي وغربي كامل 
عـن مسـاعدة الثـورة السـورية، علـى الرغـم مـن أّن 
أهـواَل القذافـي ال ُتقـاَرُن ولـو مـن بعيـد بأهـوال األسـد 
بهـم  الغـُدر  جـرى  أنـه  الـروس  اعتبـر  لقـد  ونظامـه. 
بإسـقاط حليفهم القذافي، وما أرادوا أن يحصل الشـيء 
ذاتـه لحليفهـم األسـد. ولذلـك فقـد منعـوا الوصـول إلـى 
وهُ  قـراٍر دولـيٍّ ضّده شـأن ما حصـل مع القذافـي- وأمّدً
ومـا يزالـون بالخبـراء والسـالح والعتـاد بـال نهايـة. 
وقـد حـاول وزيـر الخارجيـة األميركـي جـون كيـري 
الوصـول إلـى توافُـٍق على حلٍّ سياسـي في سـورية مع 
الـروس دون جـدوى، علـى الرغـم مـن الئحـة مؤتمـر 

جنيـف 1 وجنيـف 2.
فـي  التأمـل  إلـى  يحتـاج  اإليرانـي  التدّخـل  أّن  بيـد 
الخبـراء  آالف  اإليرانيـون  أرسـل  فقـد  أَوسـع.  أُفـٍق 
اآلالف  الثـوري، وعشـرات  الحـرس  مـن  والمقاتليـن 
مـن الميليشـيات الشـيعية مـن لبنـان والعـراق واليمـن 
وأفغانسـتان إلـى سـورية إلنقـاذ نظـام األسـد. وقـد جاء 
ذلك من ضمن ردٍّ أوسـع على حركات التغيير العربية 
بـدأ فـي لبنـان بعـد العـام 2005، وسـورية والعـراق 
واليمـن. فقـد حصلـت حـركات التغييـر أو بعضهـا فـي 
مؤامـرًة  تـارًة  فاعتبروهـا  اإليرانـي،  للنفـوذ  مناطـق 
أو  سـعودية  مؤامـرة  أُخـرى  وتـارًة  أميركيـًة عليهـم، 
قطريـة أو تركيـة. ولذلـك نشـروا الخبـراء اإليرانييـن 
والسـالح والميليشـيات التابعـة لهم في كّل هـذه البلدان. 
وبعـد فتـرٍة وجيـزٍة مـا عـادوا يتحّدثـون عـن حمايـة 
أنظمـة وحـركات الممانعـة؛ بـل تحّدثـوا عـن مواجهـة 
التكفيرييـن وحمايـة مراقـد آل البيـت منهـم، وُنصـرة 
الشـيعة المظلوميـن. وقـد افتخـر أحـد مسـؤوليهم أخيراً 
بغـداد  عربيـة:  عواصـم  أربـع  احتـالل  مـن  بالتمّكـن 
ودمشـق وبيـروت وصنعـاء. ولنالحـظ أنهـم فـي اليمن 
َمَثـالً لـم يدعمـوا الحوثييـن الشـيعية فقـط، بـل دعمـوا 
حركـة االنفصـال فـي جنوب اليمن! وقـد كان لهم حجٌة 
دائمـاً فـي دعـم حركـة حمـاس )اإلخوانيـة السـّنية( من 
أجـل فلسـطين. لكّنهـم أعرضـوا أخيراً عن ذلـك، إلباء 
حمـاس القتـال معهـم دفاعـاً عـن نظـام األسـد، وألّن 

األتـراك والقطرييـن صـاروا شـركاءهم فيهـا!
علـى  واألوروبييـن  األميركييـن  َلـوم  يمكـن  كان  وإذا 
خذالنهم الشـعب السـوري، باعتبار مسؤولياتهم الدولية؛ 
فال شـّك أّن اإليرانيين شـّكلوا عقبًة حقيقيًة أمام حركات 

النظيـر  المنقطـع  الدعـم  وجـوه:  أربعـة  مـن  التغييـر 
لألنظمـة الديكتاتوريـة فـي العـراق وسـورية - وإفشـال 
حركـة التغييـر فـي اليمـن - ودفـع لبنـان باتجـاه مصائر 
الـدول الفاشـلة- والتسـّبب فـي تفاقـم التطـرف السـّني 
)نمـوذج داعـش( بسـبب الحـروب الطائفية التي شـنُّوها 

علـى العـرب والسـّنة فـي كّل مـكان.

ب ل صعود اإلسام السياسي والجهادي
 لقـد أّدى صعـود حـركات اإلسـالم السياسـي )اإلخوان 
ومتفّرعاتهـم( بعـد شـهوٍر قليلـٍة علـى الحـراك المدنـي 
العربـي، وسـقوط الرؤسـاء إلى إعاقة حـركات التغيير 

العربيـة لجهـات عّدة:
1.البرناملج الفكلري والدينلي الـذي فرضـوه، والـذي 
خلخـَل أولوّيـات الحـركات التغييريـة. فقـد كان مجمـل 
أفـكار تيـارات شـباب االنطالقـة األولـى وممارسـاتهم 
يـدور حـول شـروط قيام الدولة الوطنيـة المدنية، والتي 
العسـكرية  األنظمـة  ممارسـات  مـن  فكرتهـا  عانـت 
أمـا  التأسـيس.  بعـد  الثانيـة  مرحلتهـا  فـي  واألمنيـة 

فهـي  السياسـي  اإلسـالم  حـركات 
حـركات هويٍة)دينيـة( فـي األصـل. 
وقـد نمـت وتطـّورت إلـى تنظيمـاٍت 
وترّديـات  فشـل  أزمنـة  فـي  صلبـٍة 
أنجـز  لقـد  العربيـة.  الديكتاتوريـات 
التيـارات  وأنجـزت  اإلخـوان 
المشـابهة، وعلـى مـدى سـّتين عامـاً 
ضخمـة  مفهوميـة  تحويـل  عمليـات 
فـي الديـن، فصـار النظـام السياسـي 
ركنـاً مـن أركان الديـن، وضـرورًة 
لتطبيقـه. وللتقـّرب مـن قـوى الطبقـة 
الوسـطى المتدّينة وشـخصياتها قالوا 
لهـم إّن حكـم الشـريعة هـو مثـل حكم 

القانـون، فالدولـة اإلسـالمية هـي دولـة حكـم القانـون. 
أمـا الـدول الموجـودة في العالـم فهـي دوٌل دهرية، وقد 
تسـلّلت مواريثهـا بالغـزو الثقافـي إلـى ديار المسـلمين، 
فصـار يسـري علـى أنظمتهـم مـا يسـري علـى أصلهـا 
ال  والسياسـية  الدينيـة  الشـرعية  والسـتعادة  الغربـي. 
ُبـدَّ أن يعـود الديـن للتطبيـق مـن خـالل شـريعته التـي 
والنظـام  الدولـة  طريـق  مـن  إالّ  تطبيقهـا  يمكـن  ال 
السياسـي. وبذلـك صـار النظـام السياسـي ) أو الخالفـة 
ألنهـا رمـٌز تاريخـيٌّ معتبـر( ضـرورًة للديـن والدنيـا. 
وبالطبـع ال بـّد أن يكـوَن الواصـل إلـى السـلطة مـن 

حكومة حزب العدالة 
والتنمية في المغرب 

حكومة ائتافية، 
والحزب فيها يعتبر 
السلطة الملكية في 
الباد حافظة لوحدة 
المغرب ومدّعمة 
بإمارة المؤمنين 

للشرعية الدستورية 
فيه
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أبنـاء  مـن  كلّهـا، أي  بالمقولـة  يؤمنـون  الذيـن  أولئـك 
التنظيـم. والتالؤمـات التـي أنجزوهـا مـع األنظمـة إنما 
كانـت تقيـًة ومـن أجـل الوصـول إلـى السـلطة، وهـي 
لـم تدخـل بالطبـع فـي وعـي شـبابهم. وفي حين تسـلّف 
شـباب اإلخـوان فـي االعتقـاد بتأثيـر التجربـة الخليجية 
فـي السـتينيات مـن القـرن الماضـي 
مـن  أجـزاء  تأخونـت  بعـد؛  ومـا 
السـلفيات الجديـدة، فصـارت طليعـًة 
جهاديـًة للمناضليـن من أجل السـلطة 

والسـلطان.
إّن هـذا “الوعـي” هـو وعٌي انشـقاقيٌّ 
ألنـه يخرج علـى ثوابت الديـن، التي 
علـى  اإلسـالمي  االجتمـاع  عرفهـا 
مـدى القـرون. وهـو بالطبـع )علـى 
الرغـم مـن الجهود الظاهـرة لإلخفاء 
وإظهـار التـالؤم( وعـٌي ال عالقـة له 
بما سـعت حـركات التغييـر إلنجازه. 
ومـن هنـا تأتـي تلـك المماحـكات في 
بعـد  المصـري  الدسـتور  نقاشـات 
الوعـي  أّن  أزُعـُم  ولسـُت  الثـورة. 
اإلسـالم  حـركات  ضمـن  واحـٌد 
هـو  الوعـي  هـذا  لكـّن  السياسـي، 
ديـدُن التيـار الرئيـس فـي الحـركات اإلسـالمية. ومـن 
هنـا يأتـي التخالُـف واالختالف بيـن الحـراكات المدنية 

واإلسـالميين فـي شـأن رؤيـة العالـم.
2. االنقسلام اللذي أحدثلوه ضملن الجمهلور والشلباب 
كسـب  فقـد  المدنلي.  الحلراك  تيلارات  ضملن  حتلى 
اإلسـالميون شـعبيًة معتبـرًة قبـل الثـورات، وظهـرت 
تلـك الشـعبية خاللهـا للفُـَرص االنفتاحيـة التـي أحدثهـا 
الِحـراك العـام. ومـا عـرف كثيرون دخائل هـذا الوعي 
اإلحيائـي واالنقسـامي، وظنـوا أّن المقصـود اجتـذاب 
مسـتقّر،  وعـٌي  فهـو  الحقيقـة  أمـا  فحسـْب.  الجمهـور 
وتسـبَّب فـي انقسـام الحراك في التاريـخ وبعد الوصول 
إلـى السـلطة، كمـا سـبق ذكـره. فقـد كان اإلسـالميون 
يتحّركـون بتسـتٍُّر أو عالنيـًة فـي اتجـاه إقامـة الدولـة 
اإلسـالمية )الشـرعية(، بينمـا كان اآلخـرون يسـَعون 
إلقامـة أنظمـٍة تتسـم بالكفـاءة فـي إدارة الشـأن العـام!

العمليـة  فـي  شـاركوا  الذيـن  اإلسـالميون  كان  ومـا 
لظهـور  الوحيـدة  العلّـة  ُهـم  الثـورات  بعـد  السياسـية 
اإلحيائيـات  ظلّـت  فقـد  والداعشـيات.  الجهاديـات 
المتطّرفـة حاضـرًة فـي بعـض المواقـع واألخـالد منـذ 

بـدء عنـف القاعـدة في النصـف الثاني من التسـعينيات. 
لالنطـالق  الفرصـة  امتلكـت  الجهاديـات  تلـك  لكـّن 
الهائـل مـن جديـد، باتجـاه تحقيـق أهدافهـا فـي تخريـب 
الـدول والمجتمعـات القائمـة، ونظـام العالم. وقـد اعتقد 
اإلسـالميون المشـاركون فـي العمليـة السياسـية، أنهـم 
يسـتطيعون اإلفـادة مـن تطـّرف الجهادييـن، بالظهـور 
بمظهـر االعتـدال أمـام الجمهور وأمـام العالم. لكْن كما 
كان اإلسـالميون المسيَّسـون بأطروحاتهـم وتنظيماتهـم 
عائقـاً معتبـراً أمـام تقـّدم حـركات التغيير باتجـاه الناس 
واألمـة والعالـم، فـإّن الجهادييـن في انطالقتهـم الجديدة 
أو المتجـّددة،  أضافـوا عنفـاً هائالً إلى خـراب األنظمة 
ضـوا العالـم علـى اإلسـالم والعـرب-  وأهوالهـا- وحرَّ
وزادوا مـن تسـعير الحـروب الطائفيـة التـي أشـعلتها 
إيـران فـي قلـب البـالد العربيـة، وضلَّلـوا الكثيـر مـن 
الشـباب بجـواذب العنـف الغرائـزي، وخّوفـوا النـاَس 
صـارت  بحيـث  والـدول  الحاضـرة  األنظمـة  علـى 
علـى  الحـرب  وشـّن  نظـام،  بـأّي  للتشـّبث  األولويـة 

اإلرهـاب.

ج ل المثّقفون العرب وتعويق التغيير 
يقـول فـي منتـدًى فـي  سـمعُت مثّقفـاً عربيـاً معروفـاً 
أواخـر العـام 2011 ) أي قبـل ظهور اإلسـالميين على 
مسـرح الثورات(: “ إّن حركات التغيير العربية ليسـت 
ثـورات؛ وذلـك ألنهـا ال تسـعى إلـى التغييـر الجـذري، 
وألنها ال تمتلك الوعي المدني وثقافة الديمقراطية التي 
تطـّور نحوهـا الغـرب خـالل ثالثمائـة عـام! “. ولسـُت 
أزعـم أّن مواقـف المثّقفيـن العرب من حـركات التغيير 
كانـت واحـدة. بـل هنـاك مثّقفـون عـرٌب كبـاٌر دعمـوا 
حـركات التغييـر، وبخاصـٍة المثقفـون السـوريون. بيـد 
أّن كثـرًة مـن المثّقفيـن العـرب راحـت تقيـُس الحركات 
الشـبابية، والتيـارات اإلسـالمية علـى مسـطرة التجربة 
األوروبيـة. فمـا دام هـؤالء الشـجعان الذيـن يواجهـون 
البراميـل المتفّجرة وصواريخ سـكود، ال يعرفون شـيئاً 
عـن فولتيـر وروّسـو وجـون لـوك، وذّباحـي الثورتيـن 
الفرنسـية والروسـية، فـإّن هـذا يعني أنهم ال يسـتحّقون 
يقـول  كبيـر  عربـيٌّ  مثقـٌف  وظـلَّ  التأييـد.  أو  الدعـم 
التغييـري السـوريَّ مـا دام  “ إنـه لـن يدعـم الحـراك 
المتظاهـرون يـوم الجمعـة يخرجـون مـن المسـاجد”.  
ومـا  أّثـرت فـي عديديـن منهـم المذابـح فـي سـورية 
القائمـة  األنظمـة  يعتبـرون  وا  وظلُـّ وليبيـا،  والعـراق 
فاضلـة. ومـن بقايـا القومييـن واليسـاريين )ومنهـم ذاك 

لم تستطع »القاعدة« 
وأضرابها المزايدة 
على »اإلخوان« 

أو تجاوزهم، 
والشاهد على ذلك 
أن متطّرفي سيناء 
هدأوا في شهور 

صعود »الجماعة« 
إلى السلطة، وأمكن 
لمرسي التأثير على 
»حماس« في غّزة 
وإيقاف الحرب مع 

إسرائيل
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الـذي يتحـّدث عـن الثقافـة الديمقراطيـة( أُنـاٌس يكتبون 
ويعملـون عنـد اإليرانييـن علـى الرغـم مـن يسـاريتهم 
وقوميتهـم! وعندمـا أخـذُت علـى أحـد البارزيـن فيهـم 
عـدم التضاُمـن مـع مأسـاة الشـعب السـوري، قـال إنـه 
ه، وبّطيـخ يكّسـر بعضـه! بينمـا  ليـس معنّيـاً باألمـر ُكلِـّ
السـوري  الشـعب  ثقافـة  أن  إلـى  آخـر  مثقـٌف  ذهـب 
الثـورة.  تلـك  ألمـر  يهتـمُّ  ال  فهـو  ولذلـك  “سـلفوية”، 
وقـال لـي مثقـٌف عراقـيٌّ ) غيـر طائفـي!( إّن الذيـن 
يموتـون هنـا وهناك باسـم الثورة والتغيير ال يسـتحّقون 

التعاطـف، ألنهـم صـاروا بيئـًة خاضنـًة لإلرهـاب.
ولسـُت أزعـم أّن هـؤالء المثّقفيـن أّثـروا سـلباً بمواقفهم 
علـى  اعتـادوا  فقـد  العربيـة.  المدنيـة  الحـراكات  مـن 
العيـش فـي ظـّل األنظمـة السـابقة، وهـم ال يسـتطيعون 
تغييـر عاداتهـم علـى الرغـم مـن أناشـيدهم مـن أجـل 
الديمقراطيـة. لكـّن “المثّقفيـن الثورّيييـن” يكونـون فـي 
العـادة فـي طالئـع الثـورات، أو أنهـم يشـاركون فـي 
صناعـة أُطروحاتهـا وبلورتهـا. ومـا قـام أحـٌد منهم في 
السـابق أو اليـوم بشـيٍء مـن ذلـك. ولـذا فـال أحـد مـن 
الثائريـن يسـتطيع  الزعـم أنهـم أّثـروا فيـه وعليـه سـلباً 
أو إيجابـاً. ومـا كنـُت يسـارياً ولسـُت كذلـك اآلن. لكـّن 
اليسـاريين اعتادوا الحديث عـن “المرحلة “التاريخية”، 
فمـن هـو األَولـى باالنتمـاء إلى هـذه المرحلـة: مرتكبو 
المذابـح أو المذبوحـون، وُدعـاةُ أنظمـة الحكـم الصالـح 
والرشـيد أو األمنيـون الذيـن سـادوا علـى مـدى العقـود 

الماضيـة؟.

في اتجاه الدولة الوطنية
لقـد أطلـق شـّباٌن تغييرّيـون ومسـالمون ِحـراكاً تاريخياً 
للحكـم  أنظمـة  إقامـة  أجـل  مـن  العربـي  العالـم  فـي 
الصالـح والرشـيد. وخـالل وقت قصيٍر تـكأكأت عليهم 
واجتمعـت قـوًى داخليـٌة وخارجيـٌة لضـرب حراكهـم، 
أو تحويـل وجهتـه. وبسـبب الفوضـى العارمـة الناجمة 
عـن صعـود الراديكاليـات فـي الداخـل،  تفاقـم التدّخـل 
الخارجـي اإلقليمـي والدولـي، انكفـأ الشـّبان أو اختفوا، 
التغييـر  إرادة  وتحّولـت  الجمهـور،  عنهـم  وانصـرف 

وآمالـه إلـى لعنـٍة علـى الـدول واألوطـان. 
بيـد أّن هـذا االنسـداد الظرفـي نتيجـة العوامـل السـالفة 
الذكـر، ال ينفـي الضـرورة المطلقـة والتاريخيـة للدولة 
الصالـح  الحكـم  وأنظمـة  العربيـة،  المدنّيـة  الوطنيـة 
والرشـيد. إّن هـذه “الضـرورة التاريخيـة” تبـدو علـى 
خيـر نحـٍو فـي النمـوذج التونسـي الـذي يتبلـور بهـدوء 

بسـبب عـدم استشـراء الراديكالّيـات في الداخـل، وعدم 
وجـود التدخـل الخارجـي. فمـن حسـن حـّظ تونـس أنها 
بعيـدةٌ عن إيـران واهتماماتها المذهبية واالسـتراتيجية. 
القوّيـة،  المدنيـة  النخبـة  وجـود  تونـس  حـّظ  ومـن 
والتـزام الجيـش الوطنـي بالدولـة الوطنيـة الديمقراطية 
والدسـتورية. فليس صحيحاً أّن العرب اسـتثناٌء، وليس 
صحيحـاً أّن الديكتاتوريـات والداعشـيات َقـَدٌر ال مفـرَّ 
منـه فـي ديـار العـرب والمسـلمين. ومـا دامـت الدولـة 
الوطنيـة الديمقراطيـة ممكنـًة فـي تونـس، فهـي ممكنـٌة 
أيضـاً فـي ليبيـا المجـاورة وفـي السـودان وفـي اليمـن 
وسـورية. لقـد انفتـح المجـال السياسـي العربـي باتجـاه 
الطائفيـات  تسـتطيع  ولـن  العالـم.  نظـام  التـالؤم مـع 
الماضيـة، وداعشـيات  العقـود  اإليرانيـة، وطغيانيـات 
التـي  التاريخيـة  الحركـة  هــذه  إيقـاف  االسـتنزاف، 
انطلقـت باتجـاه الدولـة المدنيـة، دولـة الحكـم الصالـح، 
حّتـى فـي العـراق. كمـا لم تسـتطع ديكتاتوريات شـرق 
نمـوذج  المنطقـة، وباتجـاه  منـع تطـّور شـعوب  آسـيا 

كوريـا الجنوبيـة وليـس الشـمالية.
إّن العـرب باقـون، وكذلـك أمتهـم ودولتهـم وأحالمهـم. 
وبعـد الموجـة األولـى التـي أثمـرت فـي تونـس، هنـاك 
موجـٌة ثانيـة وثالثـة: } فأمـا الزبد فيذهب ُجفـاًء وأما ما 

ينفـع النـاس فيمكث فـي األرض{.

صعود اإلسالم السياسي
أعاق حركات التغيير العربية
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ما بعد »الربيع 
العربي«

ما بعد »الربيع العربي«

د. علي اأومليل

البدايـة فـي بلـدة منسـيَّة فـي تونـس. شـاب فقيـر أمـام 
عربتـه يسـترزق فـي الشـارع ببضاعتـه الهزيلـة. جاء 
أن  اعتـادوا  كمـا  عربتـه  ليصـادروا  السـلطة  أعـوان 
يفعلـوا كّل يـوم معـه ومـع غيـره مـن الباعـة الفقـراء 
المتجّوليـن. ولكّنـه فـي ذلـك النهـار طفـح بـه الكيـل. 
اسـتبّد بـه الغيـظ واإلذالل فأضـرم النـار فـي جسـده. 
وشـيئاً فشـيئاً اشـتعلت النار في تونس. ثار التونسـّيون 
القمـع  واجههـم  ولحالهـم.  البوعزيـزي  الشـاب  لحـال 
لكّنهـم هـذه المّرة صمدوا وكسـروا الخـوف الذي انتقل 
فـي  الغاضبـة  الحناجـر  ودّوت  المقابلـة.  الجهـة  إلـى 
إصـرار فـي وجه الطاغيـة: »ارحل !«، إلى أن تسـلّل 
إلـى المطـار ورحـل إلـى غيـر عـودة. وثـارت مصر، 

وثـار اليمـن، وثـارت ليبيـا، وسـقط حّكامهـا جميعـاً.
الثـورة. وهـو غيـر الزمـان العـادي.  كان هـذا زمـن 
أحـداث  فيـه  تحـدث  متسـارع،  كثيـف،  الثـورة  زمـن 
تسـقط  أن  خارقـاً  أليـس  مكّثـف.  زمـن  فـي  خارقـة 
زمـن  وفـي  واحـد؟  عـام  فـي  فرديـة  أنظمـة  أربعـة 
الثـورة الكثيـف المتسـارع هـذا دّوت الحناجر بالشـعار 
وسـقط  النظـام!«  إسـقاط  يريـد  »الشـعب  السـحري: 
فارتفعـت آمال الشـعب ومطالبه عالية مـا دامت إرادته 
أسـقطت النظـام. طاَلـب بفـرص العمـل ورفع مسـتوى 
العيـش، لكـن َجــّو عدم االسـتقرار الحاصـل في خضّم 
الثـورات يشـّل عجلـة االقتصـاد وال يجلـب اسـتثماراً. 

وطاَلـب بالعدالـة والكرامة ودولة القانون والمؤّسسـات 
الديمقراطيـة، وكلّهـا تحتـاج إلـى جهـد وصبـر وزمـان 
مديـد ليـس هـو زمن الثـورة المتسـارع القصيـر. فوقع 
البنـاء  وزمـان  الثـورة  زمـن  الزمنيـن،  بيـن  الخلـط 
االقتصـادي وترسـيخ النظـام الديمقراطـي والـذي هـو 
زمـان مديـد. لكـن الشـعب الثائـر يريـد أن يتحّقـق فـي 
الزمـان  فـي  إال  يتحّقـق  مـا ال  القصيـر  ثورتـه  زمـن 
الطويـل، مـع افتـراض أن يسـير هـذا الزمـان وفـق مـا 

يريـده الشـعب.
ثـم إن هـذا الشـعب الـذي كان صّفــاً مرصوصـاً توّحـد 
لمواجهـة النظـام االسـتبدادي، مـا لبث أن تعـّدد وتفّرق 
بعـد سـقوطه. كان النظـام السـلطوي قـد فـرض وحـدًة 
قسـرية َكَبَتْت التعّدَد السوسـيولوجي والطائفي والقبلي، 
لكـن هـذا كلّـه صعـد إلـى السـطح بسـقوط هـذا النظـام. 
وألن سـيطرته كانـت شـمولية فقـد منـع أيضـاً أو حّجـم 
وحيـن  والجمعويـة.  والنقابيـة  السياسـية  التنظيمـات 
حاولـت هـذه األخيـرة، بعـد سـقوط النظـام السـلطوي، 
أن يكـون لهـا دور، فإنهـا لـم تكـن قـد اكتسـبت تمّرسـاً 
مـا  إن  بـل  الـدور،  هـذا  مـن  يمّكنانهـا  زمنيـاً  ومـدًى 
القديـم،  للمجتمـع  التقليديـة  الهيـاكل  أن  هـو  حصـل 
القبليـة والدينيـة والطائفيـة، مـا لبثـت أن َطَفـْت علـى 
السـطح لتمـأل الفـراغ الـذي تركـه سـقوط نظـام الحكـم 
دون  مـا  إلـى  بصعودهـا  المجتمـع  فارتـّد  الفـردي، 

للم يشلهد عالمنلا العربلي فلي عصلره الحديلث ملا يشلهده اآلن، ففلي غضلون بضلع سلنوات سلقطت أنظملة 
وانقلبلت أوضلاع وشلّب اقتتلال وفوضلى فلي عدد من األقطلار العربية. هّلللت الجماهير للربيلع العربي فانعقدت 
اآلملال عاليلة فلي مسلتقبل واعلٍد يفتلح بابله عللى مصراعيله. ثلم ملا لبثت اآلملال أن تهلاوت وأظلم المسلتقبل. 
دخللت بللدان عربيلة فلي معلارك طائفيلة وقبليلة، والدوللة المدنيلة الديمقراطيلة التلي قيلل إنهلا آتيلة ال ريلب 
ابتعلدت كالسلراب. واإلسلام اللذي عملل مفّكلرو اإلصلاح فلي العصلر الحديلث عللى تجديلده اسلتولت عليله 
مخلوقلات خارجلة ملن مغلارات الظلام تللّوح بالرايلات السلود وتقتلل وتدّملر. وجحافلل المهّجريلن هاربلة ملن 

القصلف إللى التيله، والهمجيلة عللى أشلُلّدها فلي بللدان شلهدت أعلرق الحضلارات.
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السياسـة بمعناهـا الحديـث، أي التـي تؤّطرهـا أحـزاب 
عصريـة. ومؤّسسـات 

ثّمـة شـيء آخـر أيضاً، وهو أن صعـود هياكل المجتمع 
أن  شـأنه  مـن  التسـلُّطي،  النظـام  سـقوط  بعـد  العتيـق 
يعرقـل قيـام دولـة وطنيـة حديثة، وتماسـَك كياٍن وطني 
جامـع. وبـدل التنافس السياسـي السـلمي بين األحزاب، 
والمذاهـب  الطوائـف  صـراع  هـو  حـدث  الـذي  فـإن 

والقبائـل والعصابـات المسـلّحة.
لقـد اختفـى اآلن شـعار »الشـعب يريـد« كمـا اختفـت 
كائـن  مـن  تحـّول  بعدمـا  السـحرية،  الشـعب  كلمـة 
جماعـي وّحدتـه ثـورةٌ عارمة ضّد االسـتبداد والفسـاد، 
إلـى أطـراف تتصـارع وفصائل تتقاتل، ال ألن الشـعب 
ليـس لـه وجود، بـل ألن صورته األسـطورية هي التي 
اختفـت. حـدث هـذا عندنـا كمـا حـدث عنـد غيرنـا مـن 

. قبل
الشـعب  للشـعب: صـورة  هنـاك صورتيـن  ذلـك ألن 
السـاعي  جماعيـة،  بـإرادة  المريـد  الموحـّد،  الواحـد 
العـام.  الحـّق والصالـح  إقـرار  إلـى  السـليمة  بفطرتـه 
تتكـّون  هـذه  الشـعب  صـورة 
خارجـي  عـدّو  هنـاك  يكـون  حيـن 
كنظـام  داخلـي  أو  كاالسـتعمار، 
مسـتبّد فاسـد. وفـي لحظـٍة مـا يثـور 
الشـعب صّفـاً واحـًدا. ثـم تمضي هذه 
الشـعب  فيبـرز  االسـتثنائية  اللحظـة 
المصالـح  المختلـف  السوسـيولوجي 

والعقائـد.
إلـى  صـورة  مـن  الشـعب  تحـّوُل 
أخـرى نجدهـا أوضـح عنـد المثّقفيـن 
اليونـان  فالمثّقفـون  وحديثـاً.  قديمـاً 
وأرسـطو،  كأفالطـون  فالسـفة  مـن 
وأدبـاء مثـل سـوفوكلس وأوريبيدس، 
لـم يكونـوا يحّبـون الشـعب، وبالتالـي 
الديمقراطيـة  يحّبـون  يكونـوا  لـم 
ألنهـا حسـب تعريفهـا األصلـي هـي 
حكـم الشـعب. صـورة الشـعب عنـد 
هـؤالء هـي أنـه مسـوق بالعواطـف، 
ومطّيـة للطغـاة يصعـدون باسـمه إلـى الحكـم، يلهبـون 
وفـي  يتمّكنـوا.  أن  إلـى  والتملّـق  بالخطابـة  عواطفـه 
الشـعب  كلمـة  تحمـل  ال  القديمـة،  العربيـة  قواميسـنا 
المعنـى الـذي هـو في أذهاننـا اآلن، بل تعنـي مجموعة 
قبائـل، والكلمـات التـي هـي فـي معناه تحقِّـره كالرعاع 

يكـون  حيـن  أحوالـه  وأفضـل  والدهمـاء.  والغوغـاء 
يُسوسـه وُيرشـده. بـراٍع  »رعّيـة«، أي حيـن يسـاق 

انُتقـدت الديمقراطيـة )حكـم الشـعب( قديماً كمـا انُتقدت 
حسـاب  علـى  مسـاواة  أّنهـا  األول  لشـيئين:  حديثـاً 
وخبـرة  علمـاُ  واألكثـر  األذكـى  تسـاوي  اإلنصـاف، 
االقتـراع.  صناديـق  فـي  يحصـل  كمـا  غيـره،  مـع 
والسـبب الثانـي هـو أن أنظمة اسـتبدادية قـد تخرج من 
صناديـق اقتـراع ديمقراطـي؛ وقـد حصـل هـذا قديمـاً 
فـي الديمقراطيـة اليونانيـة، كمـا فـي العصـر الحديـث 
حيـن صعـدت أنظمة اسـتبدادية بانتخابـات ديمقراطية. 
كمـا أن حزبـاً شـعبوياً دينيـاً يمكن أن يصعـد ديمقراطياً 
إلـى الحكـم، نتيجـة انتخـاب ديمقراطـي، وهـو ال يعتبر 

الديمقراطيـة سـوى ُسـلَّم للوصـول إلـى السـلطة.
بـل  االنتخابيـة،  العمليـة  فـي  الديمقراطيـة  ُتختـَزل  ال 
هـي منظومـة متكاملـة مـن مبـادئ وقيـم، كالمسـاواة 
فـي المواطنـة بغـّض النظـر عـن االختـالف الدينـي أو 
الطائفـي أو اإلثنـي، ومسـاواة بيـن النسـاء والرجـال، 
المتشـّددون  واإلسـالميون  والعقيـدة..  الـرأي  وحّريـة 

يرفضـون ذلـك كلّـه. 
يتعلّقـون  مثّقفونـا،  فيهـم  بَمـن  عـادة،  المثّقفـون 
بالديمقراطيـة حيـن تكـون مطلبـاً، ويناضلـون باسـمها 
ضـّد نظام غيـر ديمقراطي. أّما حين تجري االنتخابات 
الواسـعة  قاعدتـه  العربيـة،  كالمجتمعـات  فـي مجتمـع 
غيـر متشـبِّعة بالقيـم الديمقراطية، فـإن المثّقفين يبدأون 
فـي نقـد الديمقراطيـة الشـعبوية، وتدّني وعي الشـعب، 
بيـن  تسـاوي  التـي  الديمقراطيـة  هـذه  مـن  وينفـرون 
العامـة وبينهـم، بوصفهـم نخبـة واعيـة. وفي قواميسـنا 

َيت كذلـك ألنهـا تعـّم بالشـّر. القديمـة أن العامـة ُسـمِّ
مـرَّ موقـف مثّقفينا مـن الديمقراطيـة بمرحلتين، مرحلة 
أولـى حيـن كانـت غائبـة، وكان مثّقفونا طليعـة دعاتها. 
أّمـا حيـن جـرت االنتخابـات عقـب »الربيـع العربـي« 
وَكِسـبها اإلسـالمّيون، فقد تغيَّر حماسـهم للديمقراطية، 
لهـا مـن  بـدَّ  الديمقراطيـة ال  إن  يقولـون  أو أصبحـوا 
تربية الشـعب على قيم ثقافتها. وهذا هو الموقف نفسـه 
الـذي سـبق إليـه مثّقفون فـي الغرب، منذ القرن التاسـع 
الشـعبوية،  الديمقراطيـة  ينتقـدون  بـدأوا  حيـن  عشـر، 
ويقولـون إن الديمقراطيـة ال بـّد لهـا مـن التربيـة علـى 
الديمقراطية، وإاّل كانت مسـاواة تسـطيحية ُتسـاوي بين 
الذيـن يعلمـون والذيـن ال يعلمـون، وُتغـِرق النخبـَة في 
الحشـد، وتسـاوي فـي صناديـق االقتـراع بيـن أصوات 
النخبـة الواعية وبين العـواّم، ولذلك قالوا إن األصوات 

في قواميسنا العربية 
القديمة ال تحمل 
كلمة »الشعب« 

المعنى الذي هو في 
أذهاننا اآلن بل تعني 

مجموعة قبائل، 
والكلمات التي هي 
في معناه تحّقره 

كالرعاع والغوغاء 
والدهماء، وأفضل 
أحواله حين يكون 
»رعّية« أي حين 

ُيساق براٍع يُسوسه 
وُيرشده
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ال ينبغـي أن ُتحصـى، بـل أن تـوزن.  
العربـي«،  الربيـع   « ثـورات  بعـد  انتخابـاٌت  جـرت 
فكسـبها اإلسـالميون، علـى الرغم من أنهـم التحقوا بها 
متأّخريـن. فالشـباب الذيـن أطلقوهـا لـم يكونـوا منهـم، 
وهـم شـباب متعلّمـون متواصلـون فيمـا بينهـم، ومـع 
الحديثـة. رفعـوا شـعارات  االتصـال  بوسـائل  العالـم، 
الحريـة والكرامـة والدولـة المدنيـة الديمقراطيـة، وهي 
شـعارات حداثيـة. لكـن الحداثـة ال بـّد لهـا مـن قاعـدة 
تنتشـر  فقيـرة،  القاعـدة  لكـن هـذه  تْحملهـا.  اجتماعيـة 
فيهـا األميـة، يحّركها الشـعار الديني أكثـر مّما تحّركها 
اإلسـالميون  بهـا  كِسـب  ولهـذا  الحداثـة.  شـعارات 

االنتخابـات.
العمليـة  فـي  الديمقراطيـة  اإلسـالمّيون  يختـزل  لذلـك 
لكّنهـم  كْسـِبها،  مـن  واثقيـن  دامـوا  مـا  االنتخابيـة، 
يرفضـون قَيمهـا ومبادئهـا األخـرى. فهـم ال يؤمنـون 
بالتعّدديـة مـا دامـوا يماهـون أنفسـهم باألمـة، متذّرعين 
بـأن األمـة، ألنهـا كلّهـا أو أغلبيتها مسـلمة، فهم وحدهم 

إذن يملكـون شـرعية تمثيلهـا.

مرحلتان
هنـاك مرحلتـان فـي الحركـة اإلسـالمية فـي العصـر 
اإلصالحّييـن  مرحلـة  هـي  أولـى  مرحلـة  الحديـث، 
المسـلمين، منذ أواخر القرن التاسـع عشـر، والتي كان 
مـن أعالمهـا األفغانـي ومحمـد عبـده وعالل الفاسـي.. 
واإلصالحيـون التونسـيون. قضيـة هـؤالء هـي إعـادة 
المسـلمين إلـى إسـالم األصـول، بعـد إعمـال االجتهـاد 
لمصالحـة المسـلمين مـع العصـر ومـع العالـم. ولذلـك 
ـر المسـلمين وليـس تأّخـر  ـر، تأخُّ سـلّموا بواقـع التأخُّ
اإلسـالم المعيـاري. وكان هدفهـم هـو تقـّدُم المسـلمين، 

أو التمـّدن بحسـب مصطلحهـم.
ثـم جـاءت مرحلـة ثانيـة متشـّددة اختلفـت عـن حركـة 
اإلصالحييـن األولـى فـي رفضهـا الُكلّـي اقتبـاَس أّي 
فكـرة أو مؤّسسـة مـن الغـرب، بل كفـّـرته كما كفـّـرت 
مجتمعاتهـا وحكوماتهـا. دشـّـن هـذه الحركة اإلسـالمية 
أبـو األعلـى المـودودي وسـّيد قطب، الـذي خرجت من 
تحـت معطفـه الجماعـات التكفيريـة، فقـاال بالحاكميَّـة، 
تكفـّـر  والحاكميـة  هلل،  والتشـريع  الحكـم  أن  وهـي 
الديمقراطيـة ألنهـا تجعـل السـيادة لألمـة أو للشـعب، 
عون،  وتكفـّـر النظـام التمثيلـي ألن نـّواب األمـة مشـرِّ
ع شـرعه فـي كتابـه وختمـه.  فـي حيـن أن هللا قـد شـرَّ
لـم يبحثـوا عـن مرادفـات إسـالمية لمصطلحـات حديثة 

كمـا فعـل اإلصالحيـون حيـن رادفـوا بيـن الديمقراطية 
والشـورى فـي اإلسـالم، أو بيـن نـّواب األّمـة وأهـل 
الحـّل والعقـد، أو بيـن حريـة التفكيـر واالجتهـاد. طبعاً 

حاكميـة هللا لـن تكـون سـوى برفـع رايـة اإلسـالم.
والعنـف؟  الغلـّو  نحـو  االنحـراف  هـذا  حـدث  لمـاذا 
ُيــلقيان  الفقـر والبطالـة، وإنهمـا  قيـل إن السـبب هـو 
هـؤالء  فيـرّد  الهامـش،  إلـى  عاطليـن  فقـراء  بشـباب 

علـى تهميشـهم بالعنـف، ويصبحـون 
أخرجهـم  مجتمـع  علـى  خـوارج 
منـه. ويجـدون فـي اإلرهـاب معنـًى 
فاجعــاً لحياتهم التي ال معنى لها وال 
جـدوى. فالعنـف إثباٌت لـذاٍت ال قيمَة 
لهـا، ولـو بالقتـل والتدميـر. يحلِّلـون 
وأمرائهـم.  فقهائهـم  بفتـاوى  الشـرَّ 
القطيعـة مـن  هـم يهاجـرون هجـرَة 
ليعـودوا  منـه  يخرجـون  مجتمعهـم، 
خارجيـن عليـه بالسـالح. والشـهادة 
للنفـس  قتـل  جريمـة  عندهـم  ليسـت 
ولألبريـاء، بـل تلبيـة لدعـوة الجهـاد 

إلـى الجّنـة. وسـبيالً 
لكـن الفقـر وحدهُ ال يفّسـر اإلرهاب، 
فهنـاك بلـدان أخـرى أشـّد فقـراً مـن 
بـالد المسـلمين، فلمـاذا إذن ظهـرت 
هـذه الظاهـرة فـي البلـدان اإلسـالمية؟

السـبب هـو نـوع الثقافـة العقائديـة. فاإلرهـاب قبـل أن 
يكـون يـداً تضغـط على الزناد، أو علـى جهاز التفجير، 
هـو عقيـدة فـي العقول. هـذه الثقافـة العقائديـة هي نتاج 
نظـام فـي التربيـة والتعليم، ومـا ُتذيعه ُخَطُب المسـاجد 

وشـبكات وسـائل اتصال حديثة.
لقد اسـتولى المتشـّددون على الخطاب الديني، فقّسـموا 
البشـر إلـى مؤمنيـن وكّفـار، فـي حيـن أن اإلسـالم هـو 
رسـالة للعالميـن، وال يفـّرق بين النـاس بالِعرق واللون 
والعقيـدة، إضافـة إلـى أن المسـلمين هـم اليـوم جـزء 
مـن منتَظـم دولـي غايتـه التعايـش والتعـاون والسـْلم. 
وجهادّيـو هـذه األيـام يعلنـون الجهـاد علـى مجتمعاتهـم 
»الجاهليـة« وعلـى »الكفـر« أينمـا كان، فـي حيـن أن 
الجهـاد هـو الدفـاع عـن حـوزة الوطـن، وليـس إرغـام 
غيـر المسـلمين علـى اإلسـالم، أو الجزيـة إن كانوا من 

أهـل الكتـاب، أو القتـل. 
ونظـام التربيـة والتعليـم أصبح مشـتالً لالسـتقطاب من 

طـرف المتشـّددين، بمحتـواه وبنوعيـة المعلّمين.

ضعف الليبرالية 
العربية ال يعود إلى 

فقرها الفكري فحسب 
وإنما يعود أيضاً 

إلى ضعف رصيدها 
النضالي في مجال 
الدفاع عن الحريات 
المدنية والسياسية، 
بل إن أعاماً ُصنلِّفوا 
ليبراليين قد تحالفوا 
مع أحزاب وأنظمة 
أبعد ما تكون عن 

الليبرالية

ما بعد »الربيع 
العربي«



344

التقرير العربي السابع
للتنمية الثقافية

مؤّسسة الفكــر العربـي

لقـد عـّول إصالحّيونـا علـى التعليـم، بوصفـه وسـيلة 
الحديثـة،  المعـارف  ونشـر  الوعـي،  مسـتوى  لرفـع 
وأيضـاً لتوسـيع قاعـدة الديمقراطيـة، بإتاحـة الفـرص 
للترِقَيـة المهنيـة واالجتماعيـة. فالتعليـم يخلخـل بنيـات 
المجتمـع التقليديـة، وُيطلِـق الَحـراك االجتماعـي. لقـد 
آمـن بـدور التعليم هـذا إصالحيٌّ كمحمد عبـده، ومفكٌر 
اعُتِبـر ليبراليـاً كطـه حسـين. فهـذا األخيـر )الـذي تأّثر 
بالـدور الـذي أعطـاه األنوارّيـون الفرنسـيون للتربيـة 
»المدرسـة  مؤّسـس  فيـري  بجـول  وأيضـاً  والتعليـم، 
الوطنيـة« الفرنسـية ونظامهـا التربـوي التعليمي، وهو 
أيضـاً صانـع قانـون العلمانيـة الفرنسـي للعـام 1905( 
ـدِة المناهـج، غايتهـا  دعـا إلـى مدرسـة مصريـة موحَّ

تكويـن عقـول مصريـة منسـجمة.
فالمعلّمـون  تغيَّـرت؛  األمـور  لكـّن 
ليكونـوا  عليهـم  ل  ُيعـوَّ كان  الذيـن 
قاطـرَة نْشـِر الحداثـة، ورفـع الوعـي 
العـام إلـى مسـتوى العصـر، أصبـح 
الكثيـر منهـم محافظيـن تقليدّييـن بـل 
تالميذهـم  مـن  يصنعـون  متشـّددين، 
ف. مشـتالً قابـالً لالسـتقطاب المتطرِّ

ثّمـة مسـألة أخـرى، وهـي أن التعليـم 
الـذي كان ُيعتَمد عليه وسـيلًة للَحراك 
الوطنـي،  ولالنسـجام  االجتماعـي 
ذلـك  عـن  فنتـج  بُسـرعتين،  أصبـح 
فهنـاك  عميـق.  اجتماعـي  شـرٌخ 
تعليمـان بسـرعتين: تعليـم عمومـي، 
وجامعـات  مـدارس  تعليـم  وهـو 
إلـى  ُيفضـي  والمناهـج،  المحتـوى  متدّنـي  الدولـة، 
ج حشـوداً مـن العاطليـن  ب أعـداد هائلـة، ويخـرِّ تسـرُّ
معروفـة:  العمومـي  التعليـم  ومشـكالت  العمـل.  عـن 
التجهيـزات،  وضعـف  المرافـق  وسـوء  االكتظـاظ، 
وتدنـي مسـتوى المدّرسـين. وتعليـم خاص، وهـو تعليم 
الخاصـة واألجنبيـة، خّريجـوه  المـدارس والجامعـات 
ذوو تكويـن عصـري، ومطلوبـون فـي سـوق العمـل. 
وهـو تعليـم باهـظ الكلفـة بالنسـبة إلـى عاّمـة الشـعب. 
ل عليـه فـي توسـيع  وهكـذا فـإن التعليـم الـذي كان ُيعـوَّ
الديمقراطيـة والحـراك االجتماعـي، بوصفـه مصعـداً 
لالنسـجام  الدنيـا، وبوتقـة  الفئـات  اجتماعيـاً، الرتقـاء 
 - بسـرعتين  ألّنـه   - أصبـح  والوطنـي،  االجتماعـي 
ـْـَرزة لالقصـاء  سـبباً فـي شـرخ اجتماعـي عميـق، ومف
وإنتـاج  العمومـي،  التعليـم  إلـى  بالنسـبة  االجتماعـي 

والمناصـب  الثـروة  تتـداول  نخبـٍة  إنتـاج  وإعـادة 
المرموقـة فـي القطاعيـن الخـاص والعـام بالنسـبة إلـى 

الخـاص. التعليـم 
والثقافـة نتـاج التعليـم. ولـم تعـد الثقافـة محصـورًة فـي 
تربيـة العقـل والـذوق، وإنمـا يتوّقـف عليهـا مسـتقبل 
المجتمـع: فإّمـا أن تكـون حافـزاً علـى التربيـة، علـى 
المبـادرة واالبتـكار، وتهيِّـئ األفراَد لالندمـاج في عاَلم 
اليـوم، ومنتجـًة لرأس مال بشـري ُمنِتـج وخاّلق وقادر 
علـى التكيُّـف فـي عاَلـم متغيِّـر، وإّمـا أن تكـون الثقافـة 
فاشـلة فـي هـذا كلّه، تـُـنِتج مـن ال ُينِتجـون، غرباء عن 
ـْــتٌل محتَمـٌل  عالـم اليـوم. ومـا دامـوا كذلـك، فهـم مش

السـتقطاب الخـوارج التكفيرّييـن.

ارتياب في النظام الدولي
ليسـت الثقافـة وحدهـا ـ بوصفهـا نتاجـاً لنظـام تعليمـي 
معيَّـنـ  هـي التـي تنتـج ُغرباء عن العالـم، بل إن هناك 
لدينـا فـي مـا يسـّمى بالنظـام الدولـي  ارتيابــاً شائعــاً 
سـبٌب  الفلسـطينية  والقضيـة  الحقوقيـة.  ومنظومتـه 

رئيـٌس فـي هـذا االرتيـاب العميـق.
لحقـوق  العالمـي  اإلعـالن  صـدر   1948 العـام  فـي 
قـد خـرج مـن حـرب عالميـة  العالـم  اإلنسـان. وكان 
حقـوق  إعـالن  فصـدر  النازيـة،  ألمانيـا  بهـا  تسـبَّبت 
ولتأسـيس  المأسـاة  تتكـّرر  العالمـي حّتـى ال  اإلنسـان 
مرجعيـة دوليـة لحقـوق اإلنسـان كمـا هـو واضـح مـن 

المذكـور. اإلعـالن  ديباجـة 
لكـن، وفـي العـام نفسـه 1948، حلــّـت النكبـة الكبـرى 
قيـاَم  المتحـدة  األمـم  وشـّرعت  الفلسـطيني،  بالشـعب 
ت الشـعب الفلسـطيني في  إسـرائيل على أرضه، وتشتـَـّ
تـزال  إسـرائيل ومـا  والمخّيمـات. وضربـت  المنافـي 
عـرض الحائـط بـكّل قـررات األمـم المتحدة ومجلسـها 

األمنـي.
المشـكل هـو أن هـذه الريبـة ال تتعلّـق بالسياسـة الدولية 
بمكياليـن  النفـاق والكيـل  قائمـًة علـى  فقـط، بوصفهـا 
عـن  الطـْرف  وغـّض  إلسـرائيل  الكامـل  واالنحيـاز 
إن  بـل  األمميـة،  بالقـرارات  واسـتهتارها  جرائمهـا 
ت إلـى التشـكيك في مبادئ حقوق اإلنسـان  الريبـة امتـدَّ

نفسـها وقيمهـا.
بـل  الشـّك،  لهـذا  الثقافيـة   – الدينيـة  الذريعـة  فهنـاك 
ع بهـا اإلسـالميون، بخاصـة: وهـي أن  الرفـض، يتـذرَّ
فلسـفة حقـوق اإلنسـان جذورهـا ضاربـة فـي العلمانيـة 
التـي هـي عندهـم إلحـاٌد سـافر. كمـا إن مـواد حقـوق 

اإلرهاب قبل أن 
يكون يداً تضغط على 
الزناد أو على جهاز 
التفجير هو عقيدة 
في العقول.. وهذه 
الثقافة العقائدية 
هي نتاج نظام في 

التربية والتعليم وما 
ُتذيعه ُخَطُب المساجد 

وشبكات وسائل 
اتصال حديثة
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اإلنسـان فـي اإلعالنـات الدولية هي فـي رأيهم مناقضة 
لقواعـد اإلسـالم وأحكامه. طبعاً ال يشـمل هـذا الموقف 
كّل آراء المسـلمين فـي حقـوق اإلنسـان، إذ من الممكن 
ألن  وضامـن،  لهـا  كمرجـع  هللا  إلـى  إسـنادها  جـداً 
اإلسـالم نصَّ على المسـاواة بين البشـر وعلى الكرامة 
اإلنسـانية وألن أحـد أسـماء هللا الحسـنى هـي أنـه هـو 

»الحـّق«.
قديـم،  الغـرب  ازدواجيـة  فـي  االرتيـاب  إن  والواقـع 
ـعه االسـتعماري. فاالسـتعمار نقيض  ومنـذ أن بـدأ توسُّ
واضعهـا.  بأنـه  الغـرب  يعتـدُّ  التـي  والقيـم  المبـادئ 
فالحريـة التـي ينـادي بهـا هـي فقـط حريـة مواطنيـه، 
فـي حيـن أن االسـتعمار هـو مصـادرة حريـة الشـعوب 
الجميـع  أمامـه  يتسـاوى  الـذي  والقانـون  المسـتعَمرة. 
والـذي أساسـه العـدل واإلنصـاف إنمـا هـو لمواطنيـه، 
أمـا الشـعوب المسـتعَمرة فهـو يضـع قوانيـن لضبطهـا 
وقمعهـا ومحاصرتهـا. أضـف إلى ذلك هـذه العنصرية 
الثقافيـة هـي التـي يعبِّـر بهـا الغـرب حينمـا يعتـّد بـأن 
ثقافتـه هـي وحدهـا التـي انتجـت حريـة الفـرد وحقـوق 
اإلنسـان والعقالنية والديمقراطية واقتصاد السوق الذي 
يخلـق الثـروة والرفـاه. وحين سـقط االتحاد السـوفياتي 
همـا أبـو حنيفـة معلنـاً أنه قد  مـدَّ الغـرب رجليـه كمـا مدَّ
أكمـل التاريـخ وأنهـاه. والـذي يعـّزز هـذا االعتقـاد هو 
أن بلـدان العالـم ـ ماعـدا كوبـا وكوريـا الشـمالية ـ قـد 
اختـارت اقتصـاد السـوق بمـا فيهـا دول »البريكـس« 
الصاعـدة )البرازيـل وروسـيا والهنـد والصين وجنوب 
افريقيـا(، وإن كان بعضهـا ال يربـط اقتصـاد السـوق 
بالديمقراطيـة الليبراليـة. والخالصـة عندهم أن العولمة 
التـي يقـود قاطرتهـا الغـرب قـد أصبحـت تحمـل فـي 

قطارهـا الجميـع.

تفاوت ال يرتفع
هنـاك الوجـه اآلخـر للعولمـة، وهـو انغـالق الهوّيـات 
تفـاءل  لقـد  نفسـها.  علـى  العولمـة،  لفظتهـا  التـي 
المعـارف  تعميـم  بصـدد  بأنهـا  للعولمـة  المتحّمسـون 
والمعلومـات والخيـرات علـى كّل العالـم، فـي حيـن أن 
العكـس قـد حصـل: فالتفـاوت بيـن البشـر فـي المعرفـة 

والرفـاه قـد بلـغ حـّداً غيـر مسـبوق.  
وهنـا أُحيـل إلـى كتـاب ألسـتاذ اقتصـاد فرنسـي، هـو 
طومـا پيكوتـي، وعنوانه رأس الملال في القرن الواحد 
اهتمامـاً  أثـار  الـذي  الكتـاب  موضـوع  والعشلرين. 
ونقاشـاً واسـعين هـو التفـاوت فـي توزيـع الثـروة. وقد 

التوزيـع منـذ  لهـذا  قـة  الباحـث بدراسـة معمَّ قـام هـذا 
القـرن الثامـن عشـر، وهـو مـا لـم يقـم بـه باحث قــْبله. 
فوجـد أن معـّدل نمـّو رأس المـال )إيجـار العقـارات، 
أربـاح الصناعـة، ريـع الممتلـكات الموروثـة...( نمـا 
والرواتـب.  األجـور  نمـّو  مـن  بكثيـر  أعلـى  بسـرعة 
وعلـى الرغـم مـن ارتفـاع هـذه األخيـرة ِعْقـَب الحرب 
الماضـي،  القـرن  سـبعينّيات  وإلـى  األولـى،  العالميـة 
إاّل أن معـدل أربـاح رأس المـال عـاد ليتصاعـد علـى 

نحـو أعلـى بكثيـر مـن األجـور. وقد 
تفـاءل كثيـر مـن االقتصادّييـن بـأن 
الرأسـمالية بفضـل آليتهـا الذاتيـة في 
رأس  أربـاح  بيـن  الفـوارق  تقلّـص 
المـال واألجـور، وبفضـل المنافسـة، 
والتقـّدم التكنولوجـي، سـوف تـؤّدي 
توزيـع  فـي  التفـاوت  تقليـص  إلـى 
الثـروة، وسـوف يعّم الرخـاء الجميع 
پيكوتـي  لكـن  المطـاف.  نهايـة  فـي 
يـرى أن العكس تمامـاً هو الحاصل، 
فبنـاًء علـى تقديـرات إحصائيـة قـام 
بها، تبيَّن أن عائدات رأس المال، ما 
نـة نمـّو اإلنتاج  إن تتجـاوز نسـبًة معيَّ
الرأسـمالية،  تبـدأ  حتـى  واألجـور، 
آليـاً، بإنتاج تفاوٍت يتفاقم باسـتمرار، 
وذلك على حسـاب الجـدارة والكفاءة 
أساسـها  علـى  والتـي  واالسـتحقاق، 
تقـوم الديمقراطيـة وتكافـؤ الفـرص. 
لقـد سـقط تفـاؤل المتفائلين باسـتقرار 

ل  التحـوُّ أسـقَطه  والعمـل؛  المـال  رأس  بيـن  التـوازن 
الجـذري لطبيعـة رأس المـال الـذي انتهـى إلـى سـيادة 
رأس المـال المالـي، إذ أصبـح مـردوده عاليـاً فأْبَطـَل 
دعـوى المتفائليـن بـأن الثـورة المعرفيـة سـتأتي بنظـام 
 ،)méritocratie »حكـم الكفـاءات )»الميريتوكراسـي
كمـا انتهـى وْهـُم االعتقـاد بـأن تعميـم التعليـم والتكوين 
سـيؤّدي إلـى تعزيـز المجتمـع الديمقراطـي، ألن أبنـاء 

األغنيـاء سـيظلون أفضـل تعليمـاً وتكوينـاً.
 أوردنـا هـذا الـكالم ألن أصـداء الليبراليـة االقتصاديـة 
ـس لهـا الكثيـرون. قالـوا  الجديـدة تـرّددت عندنـا وتحمَّ
إن العدالـة فـي توزيـع الثـروة هـي دعوى مـن مخلَّفات 
اقتصـاد  انتصـار  أنهـاه  الـذي  اإليديولوجيـا  عصـر 
السـوق، وإنهـا عائق لمنطق االقتصـاد وفعالّيته. وقالوا 
برفـع يـد الدولـة عـن االقتصـاد وإطالق حريـة القطاع 

عّول إصاحّيونا 
على التعليم بوصفه 
وسيلة لرفع مستوى 

الوعي ونشر 
المعارف الحديثة 
ولتوسيع قاعدة 

الديمقراطية، لكّن 
األمور تغيَّرت؛ 

فالمعّلمون الذين كان 
ل عليهم ليكونوا  ُيعوَّ
قاطرَة نْشِر الحداثة 
أصبح الكثير منهم 
متشّددين يصنعون 
من تاميذهم مشتاً 
قاباً لاستقطاب 

ف المتطرِّ

ما بعد »الربيع 
العربي«
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الخـاص، وبـأن ُتخفِّـف الدولـة القواعـد والقوانيـن. كما 
طالبـوا بتسـهيل تسـريح العّمـال أو مـا ُيسـّمى بمرونـة 
العمـل، وتحريـم اإلضرابات أو تقييدها، وترك األجور 
هـا األدنـى إلنتـاج سـلع قـادرة علـى المنافسـة  فـي حدِّ
وهـم  لكّنهـم،  وتصديرهـا.  العالميـة  األسـواق  فـي 
يطالبـون بـأن تكـون يـد الدولـة خفيفـة علـى االقتصاد، 
يطالبـون أيضـاً، وفـي الوقـت نفسـه، 
األمـن وضمـان  لحفـظ  قوّيـة  بدولـة 
لسـير  شـرٌط  هـو  الـذي  االسـتقرار 
االقتصـاد والمـال واألعمـال. أنصار 
الجديـدة  االقتصاديـة  الليبراليـة  هـذه 
عندنـا - مـن رجـال أعمـال وأسـاتذة 
لـوا إلى استشـارّيين لدى  اقتصـاد تحوَّ
الشـركات ولـدى المؤّسسـات الماليـة 
الدوليـة - ليبرالّيتهم َبتراء؛ فالليبرالية 
منظومـة حريـات متكاملـة، وهـم ال 
يأخـذون منهـا سـوى حريـة المبـادرة 
االقتصاديـة، فـي حيـن أن الحريـات 
األخـرى، وبخاصـة الحريـات المدنيـة والسياسـية، فال 
تعنيهـم. والليبراليـة تقـوم أيضـاً علـى سـيادة القانـون 
واسـتقالل القضـاء، أمـا مـا َيعنيهـم ُهـم فهـو القضـاء 
فـي المحاكـم التجاريـة، بأن يكـون متخّصصاً وسـريعاً 
حتـى ال تطـول قضاياهـم التجاريـة فـي المحاكـم. أمـا 
اسـتقالل القضـاء فـي قضايا الـرأي والقضايا السياسـية 

فـال يعنيهـم فـي شـيء.
إلـى  يعـود  ال  العربيـة  الليبراليـة  ضعـف  فـإن  لـذا، 
فقرهـا الفكـري فحسـب، وإنمـا يعـود أيضـاً إلى ضعف 
رصيدهـا النضالـي فـي مجـال الدفـاع عـن الحريـات 
فوا ليبرالييـن  المدنيـة والسياسـية، بـل إن أعالمـاً ُصنـِـّ
قـد تحالفـوا مـع أحـزاب وأنظمـة أبعـد مـا تكـون عـن 

الليبراليـة.

جاء أواُن التفاصيل
ت مـن أواخر  اكتفـت اإلصالحيـة اإلسـالمية التـي امتدَّ
القـرن التاسـع عشـر وحتـى منتصـف القـرن الماضـي 
بعموميـات، ولـم تدخـل فـي تفاصيـل دَخْلنا فيهـا اليوم، 
بفعـل واقـع األمـور. هـي لـم تدخـل في تفاصيـل عالقة 
وال  ومؤّسسـاتها،  الوطنيـة  الدولـة  بفلسـفة  الشـريعة 
خاضت في تفاصيل إصالح قانون األحوال الشـخصية 
مـن واليـٍة وطـالٍق وإرٍث وَتـَبــنٍّ وُعصمـٍة ماليـة، وال 
فـي وضعيـة األقليـات غير المْسـلِمة، ومسـاواة أفرادها 

مع المسـلمين، في تكافؤ الفـرص وتقلُِّد المناصب العليا 
فـي البـالد، بمـا في ذلك رئاسـة الدولـة، وال في العالقة 
بيـن المبـادئ العامـة للدسـتور )وهـي التـي َدَعـت إلـى 
نظـام دسـتوري( كالمسـاواة فـي المواطنة بيـن الرجال 
حريـة  وأيضـاً  واألكثريـة،  األقلّيـات  وبيـن  والنسـاء، 
الـرأي والعقيـدة وعالقتهـا بأحـكاٍم دينية قطعّيـة. لكّننا، 
ونحـن اآلن أمـام صعـود حركات إسـالمية متشـّددة من 
جهـة أولـى، وفوِز أحزاب إسـالمية بأغلبّيات برلمانية، 
وتشـكيلِها حكومـاٍت مـن جهة ثانية، دخلنـا في تفاصيل 

هـذه األمـور جميعاَ.
مسـتقبالً، سـتكون المواجهـة بين أنصار الدولـة المدنيَّة 
وبيـن دعـاة دولـة الشـريعة، أو ـ علـى نحـٍو أصـّح ـ 
كمـا يريـدون هذه الشـريعة. ليسـت الدولـة المدنية ضّد 
الدين، بل إنها تحفظ حّق كّل صاحب ُمعتَقد في التعبير 
عـن ُمعتقـده، وال تفـرض على مواطنيها عقيـدًة بعينها. 
للدولـة المدنيـة أن تسـتند إلـى قيـم دينيـة كأخالقيـات، 
لتكـون السياسـة والمعامـالت االقتصاديـة مبنّيـة علـى 

الثقـة والحـضِّ علـى العمـل الُمنِتـج وأخالقياته.
لكـن فـي بلداننـا يوجـد رفـض عميـق مـوروث للدولـة 
عهـود  طـول  إلـى  يعـود  قـد  ذاتهـا،  فـي  الوطنيـة 
االسـتبداد، كمـا يعـود أيضـاً إلـى موقـف إيديولوجيـات 
كبرى قومية وماركسـية وإسـالمية من الدولة الوطنية. 
فالقومـي العروبـي يعتبـر الـدول القائمـة نتـاج تجزئـة 
اسـتعمارية، فهـي إذن فاقـدة الشـرعية، وطموحـه هـو 
الدولـة القوميـة العربيـة الكبرى، ولـو أن الفكر القومي 
ال يفّصـل الطريـق والنهـج إليهـا. والماركسـي يعتبـر 
الدولـة غطـاء لهيمنـة طبقيـة، وهـي ِبْنيـٌة عليـا لحجـب 
االسـتغالل الطبقـي وتبريـره، ومآلهـا عنـد لينيـن هـو 
المتحـف. أمـا اإلسـالمي فهو يطمح إلى دولة الشـريعة 
أو دولـة الخالفـة، واألمـة أوسـع وأشـمل مـن أّيـة دولة 
قائمـة فـي العالم اإلسـالمي. والثالثـة، القومي العروبي 
والماركسـي واإلسـالمي هدفهـم تقويض الدولـة القائمة 

بثـورة أو انقـالب أو جهـاد.
لكـن هـذه الدولـة هـي اآلن فريسـة صراعـات مذهبيـة 
وطائفيـة وقبليـة، فأصبـح المطلـب األول للنـاس أمـام 
مشـهد االقتتـال والفوضى والحـروب األهلية في بعض 
الـدول العربيـة هـو وجـود دولـة لحفـظ األمـن، أمـن 
فأصبـح  وأعمالهـم.  وممتلكاتهـم  حياتهـم  النـاس علـى 
مـاً على مطلب الحرية. مطلـب سـلطة الدولة القوية مقدَّ
العربيـة  البلـدان  يعيشـها عـدٌد مـن  التـي  الحالـة  هـذه 
تجعلنـا نفهـم لمـاذا فّضـل فقهاؤنـا قديمـاً أن تكون هناك 

يتوّقف مستقبلنا على 
إصاح جذري لنظام 

التربية والتعليم 
إلنتاج رأسمال 

بشري قادر على 
االبتكار والمبادرة 
وسرعة التكيُّف في 

عاَلٍم متغّير
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سـلطة، ولـو كانت غيـر عادلة، على الفتنـة والفوضى، 
شـريطة أن تحفـظ األمـن والنظـام. ونفهـم أيضـاً لمـاذا 
فـي  السـابع عشـر،  القـرن  فـي  تومـاس هويـز،  دعـا 
إنجلتـرا، إلـى دولـة مدنّيـة قويـة، ألن إنجلتـرا آنـذاك 
كانـت تعيـش أزمـة سـلطة انتهـت بإعـدام الملك شـارل 
األول، بعـد ثـورة كرومويـل، إال أن هـذا األخيـر أقـام 
دولـة طائفيـة وعّيـن برلمانـاً كّل أعضائـه مـن الطائفـة 

البيوريتانيـة.
لكـن الفكـر السياسـي الديمقراطـي الحديـث كَسـَر حلقة 
االنحصـار فـي بديليـن ال ثالـث لهمـا: إّمـا سـلطة قويـة 
والفوضـى؛  الفتنـة  وإّمـا  واالسـتقرار،  األمـن  تحفـظ 
تحفـظ  التـي  للدولـة  سياسـيًة  فلسـفًة  بوضعـه  وذلـك 
األمريـن معـاً: أمـن مواطنيهـا وحّرياتهـم، وهـذا ال يتمُّ 
إال فـي دولـة تعاقدّيـة لمواطنيـن يتعاقـدون بحرية على 
نظامهـا. لـم يحصـر جـون لوك نفسـه في ثنائيـة هوبز: 
دولـة السـلطة القويـة أو الفوضـى، علـى الرغـم مـن 
أنـه عاصـر األزمـة السياسـية العميقـة التـي عاصرهـا 
كرومويـل  ثـورة  اندلعـت  حيـن  شـاّباً  كان  إذ  هوبـز، 
وأُعـِدم الملـك. وقـد أْلَجـأه النظـام االسـتبدادي فـي بلـده 
إلـى المنفـى في فرنسـا ثم فـي هولندا، ودعا إلـى َمَلكية 
دسـتورية يخضـع فيهـا الملـك إلى سـلطة القانـون. وقد 
اعُتِبــر جـون لوك مؤّسـس الليبرالية السياسـية الحديثة 
ـْـكية الخاصـة. لكّنه جعل حّق  بدعاَمَتْيهـا: الحريـة والمل
أمـا  يملكـون وحدهـم؛  الذيـن  فـي  االنتخـاب حصريـاً 
لسـببين: األول،  ينتِخبـوا  أن  لهـم  ينبغـي  فـال  الفقـراء 
ألنهـم ال يملكـون، والثانـي ألنهـم غارقـون فـي كّدهـم 
وقـت  لهـم  فليـس  العيـش،  لقمـة  لتحصيـل  اليومـي 

لالهتمـام بالسياسـة وامتـالك تجربتهـا.
والسـؤال: لمـاذا اسـتطاعت بلدان أوربيـة تجاوز مأزق 
البديليـن: إمـا اإلذعـان لحكم اسـتبدادي لحفظ األمن، أو 
االرتـداد إلـى حالة الطبيعـة بغرائزها السـائبة، وحرب 
ممكنـاً  ذلـك  كان  هوبـز؟  قـال  كمـا  الـكّل  الـكّل ضـّد 
البلـدان تطـّورت مجتمعاتهـا  ألسـباب، منهـا أن هـذه 
تأسـيس  ومنهـا  الخـارج.  مـن  تدّخـل  دون  مـن  ذاتيـاً 
الدولـة الوطنيـة الحديثـة واسـتقالل مجالهـا السياسـي 
والمدنـي عـن المجـال الدينـي ووصاية الكنيسـة، ومنها 
أن العقليـات قـد تطـّورت ثقافتهـا السياسـية فأصبحـت 

مهّيـأة لدولـة مدنيـة ديمقراطيـة.
وهنـا سـنواجه باالعتـراض المعهـود: وهـو لمـاذا تريد 
قياسـنا على مقاس الغرب، وأن نبدأ مسـتقبلنا بماضيه؟ 
نحـن ال نقـول بـأن نقتفـي خـُـطى تطّور الغـرب خطوة 

خطـوة، مـن دون أن نتبّيـن بوضـوح مواقـع األرض 
التـي مشـى عليها، أي بيئـة تاريخه السياسـي والثقافي.

عندنـا  عامـة  بنياتهـا  قضايـا  فهنـاك   ... ذلـك  ومـع 
وعندهم، كبنية العالقة بين الدين والسياسـة، والشـروط 
التـي غّيـرت هـذه العالقة فاسـتقّل المجال السياسـي عن 
المجـال الدينـي، وهنـاك العالقـة بيـن الرجـال والنسـاء 
والتـي كانـت السـيادة فيهـا للرجال فـي كّل المجتمعات، 
بعينهـا  مجتمعـات  فـي  العالقـة  هـذه  تغّيـرت  وكيـف 
لصالـح التكافـؤ بيـن الجنسـين، وهنـاك قضيـة الدولـة 
عندنـا وعندهـم. فـإذا كانـت الدولة قديمة فـي العديد من 
بلـدان العالـم، فـإن الدولـة الوطنيـة أو الدولـة - األمـة 

عمرهـا بضعة قرون، وهي تأّسسـت 
فـي بعـض بلـدان أوروبـا الغربيـة ثم 
قطعـت الحـدود لتعـّم بلـدان األرض. 
غيـر أن الدولـة في معظم هذه البلدان 
ظلّـت مجـّرد سـلطة وإدارة، وليسـت 
دولـة تأّسسـت بتعاقـد بيـن مواطنيهـا 
قائمـة  ومؤّسسـاتها،  نظامهـا  علـى 
علـى فصـل السـلط، وتداول السـلطة 
يحـّدد  منتَظمـة  دوريـة  بانتخابـات 
مواعيدهـا الدسـتور. والرهـان عندنـا 
والسـلطة  اإلدارة  دولـة  تحويـل  هـو 

إلـى دولـة مؤّسسـات ديمقراطيـة.
التحـّول  فتـرات  مـن  فتـرة  كّل  فـي 

التاريخـي ُيطـرح مطلـب أسـاس تفرضـه الحاجـة إلـى 
االنتقـال مـن حـال إلى حال. ففي فترة المّد االسـتعماري 
كان المطلـب الجوهـري لـرّواد اإلصالحيـة اإلسـالمية 
هـو التالـي: كيـف نطـوي التأّخـر ونحّقـق تقّدمـاً يحفـظ 
هوّيـة األمـة ويضاهي تقـّدم الغـرب؟ كان إصالح الفكر 
اإلسـالمي وإنجـاز التقـّدم هي الحاجة األسـاس. أما اآلن 
فقـد تغّيـرت الحاجـة ألن ريـاح »الربيـع العربـي« قـد 
جـرت بمـا ال تشـتهيه آمـال الذيـن أطلقـوه، إذ انفجـرت 
دول وتصارعـت مذاهـب وقبائـل وعصابـات مسـلّحة 
فانعدمـت الحاجـة األولـى للنـاس وهـي األمـن واألمان. 
وهكـذا أصبـح المطلـب المقـّدم علـى غيـره هـو وجـود 
دولـة تحفـظ األمـن والنظـام العـام. وفـي أوضـاع كهـذه 
تتهيـأ النفـوس السـتدعاء سـلطة قوّية تحفظ االسـتقرار، 
بـل إلـى حاكـم قـوي، وهكـذا يتأتـّـى لمسـتبّد جديـد أن 
يأتـي بدل المسـتبّد القديم الذي أسـقطه الشـارع، ويْرَجح 
مطلـب الدولـة األمنية علـى مطلب الدولـة الديمقراطية.
ر  فـي مجتمعاتنـا القديمـة كان مطلـب العـدل هـو المفكـَـّ

يجب البناء على 
الدول العربية كما 
هي في حدودها 
الحالية والعمل 
ديمقراطياً على 

تحويلها إلى دولة 
قانون ومؤّسسات 

بَدل القفز فوقها من 
أجل كيان وهمّي 

أشمل

ما بعد »الربيع 
العربي«
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فيـه والمطالــَـب بـه، وليـس مطلـب الحريـة التـي لـم 
ر فيه. ولذلـك حين واجـه فقهاؤنا  تكـن مـن قبيـل المفكـَـّ
القدامـى اختبـار االختيـار بيـن حاكـم قـادر علـى ضبط 
الفتنـة  وبيـن  عـادالً  يكـن  لـم  ولـو  واألمـان  األمـن 
والفوضـى، فضـّـلوا الحاكـم المسـتبّد. واآلن يتجّدد هذا 
الموقـف القديـم علـى الرغـم مـن تغّيـر الزمـان، وذلـك 
فـي البلـدان التـي انهـار فيهـا األمـن 
إذ  الدولـة،  انهيـار  أو  فشـل  نتيجـة 
دولـة  إلـى  يتطلّعـون  النـاس  أصبـح 
أمنيـة إلعـادة االسـتقرار ولـو لم تكن 
ديمقراطيـة. فـي األمـس قـّدم الفقهـاء 
ضرورة سـلطة ذات شـوكة )بحسـب 
التعبيـر القديم( على السـلطة العادلة، 
واليـوم تتقـّدم الحاجة إلـى األمن على 

مطلـب الحريـة والديمقراطيـة.
يصبـح  األحـوال  هـذه  مثـل  وفـي 
الخـوف هو الغريزة السـائدة: الخوف 
مـن األخطـار المحدقة في جـّو فقدان 
األمـن، ويصبـح هـذا الخـوف َمطّيـة 
لصعود نظام متسـلّط يسـتمّد شرعّيته 
مـن الحاجـة إلى االطمئنـان واألمان. 
لكـن هذا النظام، وبدعوى تأمين األمن، ينشـر سـلطانه 
في كّل االتجاهات وعلى كّل المجاالت فتمسـك قبضته 
التعليـم،  ومقـّررات  والقضـاء  باإلعـالم  شـيء،  بـكّل 
وحتـى االقتصـاد الـذي يصبـح اقتصـاداً ريعياً متقاسـماً 

بيـن أهـل السـلطة وزبنائهـم مـن رجـال األعمال.
عّمتهـا  بلـدان  فـي  مسـتقبل  إذن  االسـتبداد  لدولـة 
الفوضـى فـي مـا بعـد مـا ُسـّمي بــ »الربيـع العربي«. 
نفسـه  هـو  اسـتبدادية  بأنظمـة  أطـاح  الـذي  فالشـارع 
الـذي أصبـح يسـتدعي دولـة أمنيـة قوّيـة، أي اسـتبداداً 
جديـداً لضـرورة األمـن واالسـتقرار. وهكـذا سيسـبح 
للمسـار  معاكـس  تيـار  ضـّد  طويـالً  الديمقراطّيـون 
الديمقراطـي تصـّب فيـه روافـد عديـدة، مـن اتجاهـات 
متشـّددة تناصـب العـداء لحرية الـرأي والعقيدة وللمرأة 
ومـن  الدولـة،  ونظـام  القانـون  ولمدنّيـة  وللتعّدديـة 
سـيكولوجية عامـة يسـتبّد بهـا الخوف مـن حاضر غير 
مأمـون ومسـتقبل غيـر مضمـون، ُيفِزعهـا شـبح الفتنـة 
وحـرب الـكّل ضـّد الـكّل، ومـن رايـات سـوداء تنشـر 
ُغسـلت  جهادييـن  مـن  خليـط  يحملهـا  والدمـار  الفتـك 
فحمـل  واإلقصـاء  البطالـة  أذلّتـه  وشـباب  أدمغتهـم، 
السـالح ليدّمـر عالمـاً نبـذه، ومجرميـن بالسـليقة حملوا 

رايـة اإلسـالم للنهب واالنتشـاء بسـلطة األمـر والنهي. 
نحـن إذن أمـام تّيـار جـارف متعـّدد الروافـد يجري في 
مـا يجعـل مهّمـة  للديمقراطيـة. وهـو  مسـار معاكـس 
الديمقراطييـن عسـيرة. وليـس لهـم سـوى موقفيـن: إما 
انـزواء اليائسـين أو العمـل الصبـور مـن أجـل دولـة 
مدنّيـة ديمقراطيـة تحفـظ األمـن والحريـات جميعـاً.      

استلخلاصات
لنظـام  جـذري  إصـالح  علـى  مسـتقبلنا  يتوّقـف  أوالً: 
التربيـة والتعليـم، إلنتـاج رأس مـال بشـري قـادر على 
االبتـكار والمبـادرة وسـرعة التكيُّـف فـي عاَلـٍم متغّير. 
وإذا ظـّل التعليـم بسـرعتين فإّنـه سـيؤّدي إلـى إقصـاء 
األغلبيـة، وتمكيـن األقلّيـة وحدهـا مـن تـداول الثـروة 
والمواقـع المرموقـة، فـي القطاعيـن الخـاص والعـام.

وعلـى نوعية الثقافة يتوّقف انسـجام المجتمع واندماجه 
فـي عاَلـم اليـوم؛ وذلك حين ال يكون التعليم بسـرعتين، 
ز الثقافـة ِقَيم التعايـش االجتماعي واالنتماء  وحيـن تعـزِّ
الوطنـي والمصالحـة مـع عالـم اليـوم. أّما حينمـا تكون 
الثقافـة التـي ُينتجهـا التعليـم بخـالف ذلـك، فإنهـا تؤّدي 
إلـى انشـطار اجتماعـي وتفـاوت طبقي أساسـه التفاوت 
فـي المعرفـة بسـبب التعليـم بسـرعتين، والـذي ُيلقـي 
بأعـداد هائلـة مـن المتسـّربين والخّريجيـن إلـى البطالة 
محتَملـة  بيئـًة  ويهيِّـئ  المتدّنيـة،  الوظائـف  إلـى  أو 
جـذري  إصـالح  علـى  وإذن،  اإلرهـاب.  السـتقطاب 
لنظـام التربيـة والتعليـم يتوّقف مسـتقبل مجتمعاتنا، من 
حيـث اسـتقرارها وتطّورهـا واندماجها فـي عالم اليوم.

ثانيلاً: قضية الدولـة الوطنية مصيرية. يجب إذن نْفُض 
اليـد مـن اإليديولوجيـات التـي ناصبتهـا العـداء، ألنهـا 
اعتبرتهـا قائمـًة علـى تجزئـٍة، فهـي فاقـدة الشـرعية، 
أو ألّنهـا ليسـت دولـة الشـريعة أو الخالفـة، أو ألنهـا 
طبقّيـة. وال بـّد مـن االنتهـاء مـن عقـدة سـايس- بيكـو. 
أوالً، ألنهـا ال تنطبـق علـى كّل الـدول العربيـة القائمة، 
وثانيـاً ألن كثيـراً مـن دول العالم اليـوم، قام على حدوٍد 
مصطنعـة، ولكّنهـا حـدوٌد أصبحـت اليـوم واقعـاً قائماً. 
يجـب البنـاء علـى الـدول العربية كما هـي موجودة في 
حدودهـا الحاليـة، والعمـل الديمقراطـي علـى تحويلهـا 
إلـى دولـة قانـون ومؤّسسـات، بـَدَل القفـز فوقهـا مـن 
أجـل كيـان وهمـيٍّ أشـمل. والتاريـخ ُيثبـت أن النضـال 
مـن أجـل دولـة القانـون، والحقـوق المدنيـة والسياسـية 
والنقابـات  األحـزاب  وعمـل  األساسـية،  والحريـات 
داخـل  ذلـك جـرى  كّل  المدنـي،  المجتمـع  ومنّظمـات 

ليس من شأن 
الدولة أن تقيس 
درجة اإليمان 
والتدّين لدى 

مواطنيها وال أن 
تسوقهم إلى الجّنة 

بل دورها أن تضمن 
لهم أمنهم وتحفظ 

حرياتهم وتوّفر لهم 
سبل التعليم والعاج 

والسكن الائق
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الدولـة الوطنيـة وليـس خارجهـا.
ثالثلاً: ليـس مـن شـأن الدولـة أن تقيـس درجـة اإليمـان 
والتديُّـن لـدى مواطنيهـا، وال أن تسـوقهم إلـى الجّنـة، 
بـل دورهـا أن تضمـن لهـم أمَنهـم، وتحفـَظ حرّياتهـم، 
وتوّفـر لهـم التعليـم والعـالج والسـكن الالئـق، وتهيِّـئ 
لهـم أسـباب الرفـاه مـا أمكـن. واألحـزاب والحـركات 
لرفـع  إلـى برامـج عمليـة  تفتقـر  أنهـا  إمـا  اإلسـالمية 
مسـتوى حيـاة النـاس، وإمـا كلُّ هّمهـا هـو قيـاس تدّيـن 

النـاس ومراقبـة مـا يلبسـون ويأكلـون ويشـربون.
سـوف  المدنيـة  الدولـة  أن  خطـأً  اإلسـالميون  يعتقـد 
ج النـاس مـن دينهـم، فـي حيـن أن الدولـة المدنية  تـُـخرِّ
ليسـت دولـة ضـدَّ الديـن، بـل هي تحفـظ حريـة األديان 
وتعاُيـَش المذاهـب، لكّنهـا فـي حـّد ذاتهـا ليسـت دولـة 

ديـن أو مذهـب.
رابعلاً: مـع صعـود أحـزاب إسـالمية إلـى الحكـم، ومع 
الحـركات اإلسـالمية المتشـّددة والجهاديـة، دخلنا اليوم 
فـي تفاصيـل لـم ندخلهـا مـن قبـل، مثـالً: هـل للسياسـة 
منطقهـا وقواعدهـا المدنيـة أو أن السياسـة فـرع مـن 
الشـريعة؟ وهل مسـتقبلنا هو في دولة الشـريعة الشاملة 
أو فـي الدولـة المدنيـة التـي تقـوم بتدبيـر التعـّدد الـذي 
هـو واقـع فـي أغلـب المجتمعـات العربيـة؟ ودخلنـا في 
المبـادئ  هـل  والقوانيـن:  الدسـاتير  طبيعـة  موضـوع 
العامـة للدسـتور هـي مبـادئ الشـريعة أو هـي مبـادئ 
متعاَقـٌد عليهـا؟ ودخلنـا فـي تفاصيـل موضـوع المـرأة: 
هـل أحكاُمهـا مقـّدَرةٌ بحـدوٍد حّدَدهـا الفقهـاُء، أو أن لها 
مـع  والواجبـات  الحقـوق  فـي  الكاملـة  المسـاواة  حـّق 
الرجـل؟ ودخلنـا فـي موضـوع األقلّيات غير المسـلمة، 

وهـل لهـا حـّق المسـاواة الكاملـة فـي المواطنـة؟
الدولـة  نظـام  تأسـيس  إعـادة  طـور  فـي  اآلن  كأّننـا 
تفاصيـل هـذا  والمجتمـع، ودخلنـا فـي صـراع حـول 
التأسـيس بين مشـروعين سـيتوّقف مسـتقبل بلداننا على 
مـا سـوف يـؤول إليـه تنافسـهما أو المواجهـة بينهمـا. 

ما بعد »الربيع 
العربي«
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الدوافع الخفّية
في »األرِبعة« العربية

الدوافع اخلفّية
يف »الأرِبعة« العربية

اأ. حنا عّبود

الربيلع كفصلل سلنوي يعنلي التجلّدد، والتحلّرر ملن الجليلد الشلتوي. ويعنلي فلي معتقلدات الميثولوجيلا 
القديملة قياملة اإللله، بعلد موتله فلي الخريلف، كقياملة ديونيسليوس وتملوز وأوزيريس وأدونيلس وعودة 
عشلتار وبرسليفوني، تمّشلياً ملع ديانلة الخصلب السلائدة. ويسلتخدم نورثلروب فلراي الفصلول األرَبعلة 
ليلوّزع عليهلا األنلواع األدبيلة، ويخلّص الربيلع بالكوميديلا. واإلجملاع األكبلر عللى الربيلع كان فلي األدب 
والشلعر، فدائملاً هنلاك معنلى واحلد للربيلع وهلو انبعلاث الحيلاة ملن جديلد. وفلي »لسلان العلرب« أن 
الربيلع هلو الخريلف واسلتخدم عبلد الرحملن بلدوي الربيلع والخريف في الفلسلفة إشلارة إلى حيويلة الفكر 
وشلبابه فلي الربيلع، ونضجله فلي الخريلف، لكّنله للم يسلتخدم الصيلف والشلتاء كلل نورثلروب فلراي. وفي 
كتلب التلراث، والفولكللور الشلعبي هنلاك دائملاً مناظلرة بيلن الربيلع والخريلف، عللى غلرار المناظلرة بيلن 

الصيلف والشلتاء.
أملا فلي السياسلة فتاريلخ الربيلع جديلد، فقلد ابتلدأ العلام 1967 عندملا منحلت حكوملة دوبتشليك مواطنلي 
تشيكوسللوفاكيا المزيلد ملن حريلة اللرأي والصحافلة واإلعلام والعملل والمشلروعات الخاصلة. بعلد ذللك 
صلارت كلّ حركلة فلي هلذا االتجلاه ربيعلاً، وكارثلة عنلد القلادة السلوفيات أو من بقلي على خّطهلم. وكثرت 

األربلِلعة، لكثلرة االنقابلات العسلكرية واألحلكام الدكتاتوريلة فلي آسليا وأفريقيلا وأميلركا الشلمالية.
يعنلي التحلّرر ملن األنظملة السلابقة  صحيلح أن بعلض األعشلاب السلامة تنملو ملع الربيلع، لكّنله يظللّ 
الضاغطلة عللى الحريلة. وكملا يجلري االحتيلال عللى الشلعارات، فإنهلم احتاللوا عللى الربيلع، منلذ بدايلة 
القلرن العشلرين، فصلار لله معنلى بحسلب مصلحلة الناظلر إليله، فلإن كان ملا يجلري لمصلحته فهلو ربيع، 
وإن كان ما يجري عكسلها فهو مؤامرة عالمية تشلترك فيها اإلمبريالية والصهيونية... ولألربلِلعة العربية 
معنلى فلي الغلرب، ومعنلى آخلر عند بعض الدول الشلرقية، وباألخّص بعد اسلتخدام األعشلاب السلامة )من 
اإلرهابّييلن إللى التكفيرّييلن أو المتشلّددين أو اإلسلامّيين أو المتطرفيلن... وملا أكثر التسلميات!( والتركيز 
عليهلا ملن قبلل الطرفيلن، وطملس معانلي الربيلع األخلرى. بمعنلى آخلر صلار الربيلع فلي السياسلة مثلل 

قميلص عثملان فلي معركلة الجملل، صلوت حلّق ُيسلمع ويلد باطلل تصفع. 

الصورة اإلعامية
منـذ ربيـع بـراغ دخـل »الربيـع« فـي السياسـة، وأّدى 
إلـى مواقـف متبانية ومختلفة. وسـوف نأتـي على معالم 
بعـض الصـور فيمـا يخـص األربـِـعة العربيـة وغيـر 

العربية.  
للربيـع  الحصـول علـى صـورة إعالميـة  السـهل  مـن 
العربـي، اعتمـاداً علـى مـا يقّدمه هذا الفريـق اإلعالمي 

أو ذاك فـي كّل بلـد مـن بلـدان الربيـع األحمـر. ويمكـن 
تحـت شـعارات قوميـة تقديـم تحليـل لمؤامـرة عالميـة 
لـم يسـتطع أحـد -  الـذي  تسـتهدف العنصـر العربـي، 
بقـّوة  العالـم  يقنـع  أن   - األولـى  الكونيـة  الحـرب  منـذ 
اقتصـاده أو عبقريـة ساسـته أو متانة اّتحـاده أو خطورة 
»أسـلحته« علـى السـلم العالمـي، أو قدرتـه على خدش 
جيرانـه... ويمكـن اعتمـاد موقـف الجيـش فـي كّل بلـد 
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مـن بلـدان »األربـِـعة العربيـة«، وتقديـم صـورة تظهر 
أن العامـل األول فـي توجيـه الربيـع هـو الجيـش، ففـي 
البلـد الـذي ينـأى الجيـش بنفسـه عـن األحـداث يّتجـه 
الربيـع اتجاهـاً خاصـاً يختلـف عـن البلـد الـذي يدافـع 
فيـه الجيـش عـن النظـام القائـم. وباالعتماد علـى مواقع 
التواصـل والشـبكة العنكبوتيـة، يمكـن الحصـول علـى 
ومتباينـة.  ومختلفـة  متعـّددة  صـور 
وقبـل األرِبعـة العربية يمكـن أن نعّدد 
منتصـف  مـن  ابتـداًء  كثيـرة  أرِبعـة 
الصـورة  ولكـن  العشـرين،  القـرن 
هنـاك أكثـر وضوحاً، وبسـبب توازن 
القـوى العالميـة، فقـد قمـع السـوفيات 
إلـى أن  التـي ظهـرت،  كّل األرِبعـة 
نفسـها.  السـوفياتية  السـلطة  سـقطت 
أّي  مثـل  حقيقيـة،  ثـورة  ربيـع  فـكّل 
ثـورة سـلمّية، قـد تتحـّول وقـد تبقـى 
سـلمّية، إنـه عبارة عـن حماقة الحاكم 

ونفـاذ صبـر المحكـوم. 
»الواقـع«  أمـام  اإلعـالم  رجـال  إن 
أمـام  والمؤوليـن  بالمفّسـرين  أشـبه 
أن  يريـد  كلٌّ  الغيبّيـة.  النصـوص 
يرضـي مرجعيتـه. فبعد التطّور الكبير لوسـائل اإلعالم 
بـات مـن السـهل »تصنيـع« الوقائـع. ومـا دام الهـدف 
األكبـر هـو النصـر في هـذه المعركة، فإن كّل األسـلحة 
والسـاخنة،  والبـاردة  والحمـراء،  البيضـاء  مباحـة: 
والمائيـة والناريـة، والكيميائيـة والشـاملة، وصورايـخ 
التجّسـس،  وطائـرات  المتفّجـرة،  والبراميـل  سـكود 
وقاذفـات القنابـل ونافثـات اللهـب... وأيضـاَ اإلعـالم. 
والثـورات  االنقالبـات  فـي  اإلعـالم  دور  كان  وإذا 
الخاطفـة محـدوداً جـداً، فـإن لـه دوراً يحسـب حسـابه 
فـي الثـورات الطويلـة األمـد. بعضـه أو معظمـه يعمـد 
يتعّمـد  األحيـان  بعـض  وفـي  والمبالغـة  التهويـل  إلـى 
المسـؤولين عندمـا عـرض  أحـد  فعـل  التزييـف، كمـا 
فيديـو يصـّور اإلرهابييـن فـي نشـاطهم ضـّد المدنّييـن، 
فـإذا الشـريط ليـس أكثـر مـن معركـة طائفيـة دارت في 
بلـد مجـاور، وال عالقـة لهـا بمـا يجـري فـي بلـده. وفي 
مؤتمـر إسـالمي عالمـي اسـتبدلت علـى الهواء مباشـرة 
كلمـة »فـي سـورية« بكلمـة »فـي البحريـن«... وكّل 
هـذا مشـروٌع مـا دامت حرب الطرفيـن قائمة، وال نظّن 
أن أحدهمـا يقّصـر في القذائف اإلعالمية. لكن المشـكلة 
أنـك تشـقى كثيـراً للوصـول إلـى »الوقائـع« الفعليـة. 

فإعالميـاً، يمكـن تجاهل السياسـة الدولية، وتنِحَيُة الدول 
اإلقليميـة ودول الجـوار، وجعـل األربـِـعة تـدور بيـن 
المؤمنيـن والتكفيرّييـن، أو بين الهالل الشـيعي والجدار 
والبرجوازيـة  السـلطوية  البرجوازيـة  بيـن  أو  السـّني، 
المبَعـدة عـن السـلطة، أو بيـن الريـف والمدينـة. ولكـن 
يمكـن اسـتحضار السياسـة الدوليـة وجعـل األرِبعـة - 
علـى اختالفهـا - صراعـاً بيـن محـور الخيـر ومحـور 
الشـر، أو بيـن المقاومـة والممانعـة، مـن جهـة أولـى، 
وبيـن المحـور اإلمبريالـي الصهيونـي مـن جهـة ثانيـة، 
كمـا يمكـن القـول إنه صـراع أورو- أميركي ضـّد تمّدد 
الـ»بريكـس«، أو ربمـا نقنـع القـارئ بعكـس ذلـك، أي 
إنـه صـراع الـ»بريكـس« ضـّد تمّدد الحلف األطلسـي، 
حامـي االقتصـاد الغربـي... كمـا يمكـن اسـتعارة بعض 
المصطلحـات اللينينيـة، والذهـاب إلـى أن اإلمبرياليـة 
أنفاسـها  تلفـظ  وأنهـا  االسـتعمار،  مراحـل  أعلـى  هـي 
األخيـرة... ويمكـن أن نجعـل انتخابـات السـلطة مأثـرة 
شـريفة أو مهزلـة سـخيفة... ويمكـن أن نأتـي بمـا يـدّل 
أن األربـِـعة عـودة للصـراع العربـي الفارسـي، إلـخ... 

أليـس هـذا أسـهل مـن تأويـل النصـوص الغيبيـة؟...

الصورة األيديولوجية
يتلـّون الربيـع بحسـب األيديولوجيا، فأيديولوجية سـلطة 
الفـرد أو الحـزب الواحـد تختلـف فـي التقييـم والتقديـر 
عـن السـلطة التداوليـة... ومـن هنـا فـإن من المسـتحيل 
أن توافـق كوريـا الشـمالية علـى أّي ربيـع إال إذا ظهـر 

فـي أرض كوريـا الجنوبيـة. 
ارتبكـت األيديولوجيـا اليسـارية عندما ظهـرت األرِبعة 
العربيـة، فـي بلـدان مختلفـة، فـرأى بعـض اليسـارّيين 
األرِبعـة العربيـة أشـبه بلعبـة مراهقيـن، لـم يدركـوا مـا 
أقدمـوا عليـه. وبعضهـم حمـل السـالح مع السـلطة. وال 
تختلـف األيديولوجيا الدينية عن األيديولوجيا اليسـارية، 
كان  التحريضـي، سـواء  العمـل  إلـى  أقـرب  فكلتاهمـا 
الهـدف إعـادة أسـلوب اإلنتـاج إلى مسـاره المنسـجم مع 
أدوات اإلنتـاج أم إعـادة الكّفـار إلى اإليمـان باهلل واليوم 
اآلخـر. وتجربـة روزا لوكسـمبورغ فـي ألمانيـا العـام 
1919 ال تؤّكـد - كمـا ال تؤّكـد تجـارب ثوريـة أخرى - 
أن اليسـاريين دائمـاً أكثر واقعية في تشـخيص الثورات 
مـن اليمينّييـن، من دون أن يعني هذا إدانة كّل التجارب 
اليسـارية أو اليمينيـة. إن هذيـن الفريقين يقّدمان صورة 
وليـس  أيديولوجيـاً،  بـه  يلتزمـون  الـذي  »الواجـب« 
الصـورة الواقعيـة التي يجب أن تـدرس بعناية، حتى ال 

إذا كان دور اإلعام 
في االنقابات 

والثورات الخاطفة 
محدوداً جداً فإن له 
دوراً يحسب حسابه 
في الثورات الطويلة 

األمد، فبعضه أو 
معظمه يعمد إلى 
التهويل والمبالغة 
وفي بعض األحيان 

يتعّمد التزييف
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يكـون الثمـن باهظـاً. إن لأليديولوجيـا إبداعهـا الخـاص 
واألرِبعـة  والتحريـض...  والسـلطة  الثـورة  لعبـة  فـي 
ال  ولكّنهـا  المشـاركين،  بحسـب  أهـداف  لهـا  العربيـة 
تخضـع أليديولوجيـا معّينـة، يسـارية أو يمينيـة، ومـن 
مـة عـن األرِبعـة العربيـة. هنـا تضاربـت الصـور المقدَّ

الصورة النظرية
مجتمـع،  هنـاك  دام  مـا  إنـه  المنّظريـن  معظـم  يزعـم 
فسـيكون هنـاك ثـورة، بصـورة دورية أو غيـر دورية. 
ومـا دام هنـاك ثـورة، فـال بـّد أن يكـون هنـاك ظلـم. 
ليـس مـن الضـروري أن يكـون هنـاك ظلـم فـي الناحية 
الماديـة، فقـد يكـون الظلم المعنوي أشـّد وقعـاً في النفس 

مـن الظلـم المـادي. 
تعميمـه،  يمكـن  ال  وجاهتـه  علـى  الـكالم  هـذا  لكـن 
فالبلـدان االسـكندينافية أقـّل بلـدان العالـم بعـدد الثورات 
وعنفهـا وتكرارهـا، حتـى أن النرويـج لـم تعرف حركة 
يمكـن أن تنطبـق عليهـا أّي مبـادئ ثوريـة، لهـذا المفّكر 
أو ذاك. وتأتـي السـويد بعدهـا ثـم فنلنـدا والدانمـارك... 
وهكـذا. وهـذا يطـرح قضيـة أساسـّية علـى المهتميـن 
بالثـورات، لمـاذا كلّمـا اتجهنـا مـن الشـمال، مـن كنـدا 
والنرويـج والسـويد... نحـو الجنـوب كثـرت الثـورات 
اتجهنـا  كلّمـا  قسـوة  يشـتّد  وبعنـف  متسـارعة  بوتيـرة 

جنوبـاً؟ 
إيـف  أطروحـة  مـن  مسـتوحاة  بنظريـة  نخـرج  هـل 
الكوسـت عـن العالـم الثالـث فنزعـم أن العالـم الفقيـر 
وحـده معـّرض لمزيـد مـن الثـورات والعنـف؟ ولكـن 
لمـاذا ال يكـون السـبب أسـلوب الحكم، وهو أيضاً أشـبه 
سياسـة  يضـع  الحكـم  أسـلوب  ألن  اإلنتـاج،  بأسـلوب 
اإلنتـاج كاملـة؟ ولـم نـَر ربيعـاً مـن األرِبعـة العربيـة 
انطلـق مـن فقـر أو حاجـة، أو طبقـة معّينـة رزحت من 
الفقـر أو الحاجـة، كمـا سـوف نـرى فيمـا بعـد. وعندمـا 
يصبـح الفقـر أداة لتفسـير مـا يحـدث، فـإن هـذا يكـون 
فـي  الربيـع ظهـر  أن  نفّسـر  كيـف  وإاّل  فقـط،  نظريـاً 

أوكرانيـا ولـم يظهـر فـي بنغـالدش؟
وقد نغامر ونعتمد التفسير الجغرافي، ونقول إن البلدان 
المائيـة، التـي ال تعـرف الميـاه الفصليـة وال الجفـاف 
الفصلـي تظـّل فـي منـأى عن الثـورات... وهكـذا تكون 
البلـدان المائيـة هادئـة مسـتقّرة، بينمـا البلـدان الجافة أو 
ذات النهـر الواحـد، تكـون فـي حالـة غليان دائم. ليسـت 
هـذه المغامـرة غيـر شـّيقة. ففيهـا الكثيـر مـن الطرافـة 
والمعالـم الواقعيـة حقـاً... ولكـن دول الخليـج هـي أكثر 

بلـدان الجنـوب شـّحاً بالميـاه )عـدا األردن الـذي ُصّنف 
أخيـراً مـع المغـرب فـي عـداد دول الخليج( وهـي أكثر 
بلـدان الجنـوب هـدوءاً، فلـم تنشـب فيهـا ثـورات علـى 
النهريـن  النهـر أو ذات  الجنوبيـة ذات  البلـدان  غـرار 
كالعـراق ومصر وسـورية والسـودان التي لـم تهدأ فيها 
الثـورات منـذ القديـم، بل كانـت البلدان التي نشـأت فيها 

اإلمبراطوريـات القديمـة؟.
التاريـخ  أن  إلـى  انتهـى  فوكويامـا  أن  الطريـف  ومـن 
وصـل إلـى نهايتـه، علـى النحـو الـذي تصـّوره هيغـل، 
بعـد تعميـم الديمقراطيـة فـي العالـم، فطلـب مـن أسـتاذه 
هنتنغتـون اإلسـهام فـي هـذا المجـال، فقـّدم للعالـم كتابه 

الشـهير »صـدام الحضـارات« فجاء 
مخالفـاً لنظريـة تلميـذه. وبعـد نجـاح 
تصديـر  وإعـالن  الُخمينّيـة  الثـورة 
الثـورة إلـى كّل األقطـار اإلسـالمية، 
علـى  رّداً  خاتمـي  محمـد  وضـع 
»صدام الحضـارات« كتابه النظري 
»حـوار الحضـارات« الـذي حظـي 
باهتمـام الهيئـات الدوليـة، وأظهر أن 
الحـوار بيـن األديان كفيـٌل بنزِع فتيل 
الثـورة. وقـد أّيـده فـي هـذا الكثير من 
الماركسـّيين، الذيـن تناسـوا الشـروط 
والفئـة  اإلنتـاج  وأدوات  الماديـة 
الطبقيـة ودورهـا  الحاكمـة وصفتهـا 
التاريخـي، إلـخ...  يبـدو أنهـم تابعـوا 
اإليمـان بالشـعارات بدالً مـن التحليل 

المـادي. 
ولـو حاولنـا تطبيـق أّي نظريـة مـن 
نظريـات فوكويامـا أو هنتنغتـون أو 

خاتمـي علـى »األرِبعـة العربية« لمـا تطابقت الصورة 
مـع الواقـع، أو علـى األقـّل ال يمكـن تعميمهـا علـى كّل 
»األرِبعـة«. فـإذا انطبقـت فـي هـذا البلـد تعـّذر تطبيقها 
فـي البلـد اآلخر. إن المشـترك العربي فـي األرِبعة هو:

تحـدث األرِبعـة في البالد التـي تعاني من احتكار . 1
السـلطة، أو هيمنة الحزب الواحد.

التـي يهـرب منهـا . 2 البلـدان  تحـدث األرِبعـة فـي 
كرامـة. امتهـان  أو  أو ظالمـة  لبطالـة  أبناؤهـا 

تحـدث األرِبعـة في البـالد التي يظهـر فيها تمييز . 3
عنصـري أو ديني أو طائفي.

تحـدث »األرِبعـة« فـي البـالد التـي تتحّكـم فيهـا . 4
أجهـزة األمـن علـى كّل شـأن تقريبـاً، حتـى على 

بعد التطّور الكبير 
لوسائل اإلعام 
بات من السهل 

»تصنيع« الوقائع 
ما دام الهدف 

األكبر هو النصر 
في هذه المعركة 
فرجال اإلعام 

أمام »الواقع« هم 
أشبه بالمفّسرين 
والمؤولين أمام 
النصوص الغيبّية 
كلٌّ يريد أن يرضي 

مرجعيته

الدوافع الخفّية
في »األرِبعة« العربية
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األديان.
تحـدث »األرِبعـة« فـي البـالد التـي ال يسـتطيع . 5

القضـاء فيهـا أن يقـوم بواجبـه.
تحـدث »األرِبعـة« فـي البـالد التـي تحّولـت فيها . 6

السـلطة الحاكمـة إلـى سـلطة اسـتغالل خاص.
تحـدث »األرِبعـة« فـي البـالد التـي عمـدت فيهـا . 7

السـلطة إلـى نقـل الملكيـة الخاصـة مـن فئـة إلـى 
أخرى.

تحـدث »األرِبعـة« فـي البـالد التـي تمـارس فيها . 8
السـلطة أسـلوب »احتكاريـة الدولة«.

تحـدث »األرِبعـة« فـي البـالد التـي يجـري فيهـا . 9
التوظيـف بنـاء علـى التقاريـر األمنيـة فقـط.

تحـدث »األرِبعـة« فـي البلـدان التـي بلـغ فيهـا . 10
نسـبة عاليـة جـداً. السـّكاني  االنفجـار 

مـن . 11 ربيـع  بـأّي  خاصـة  أيديولوجيـا  يوجـد  ال 
لعربيـة. »األرِبعة«ا

تأّخـَر الدينّيـون فـي االنضمـام إلى الثـورة، لكنهم . 12
شـاركوا بعدئـذ بقّوة واعتمـدوا العنف.

كّل نظريـة تخـّص »األرِبعة« العربيـة ال بّد أن تراعي 
األخـرى،  المعالـم  بقّيـة  اسـتقراء  قبـل  البنـود،  هـذه 

والوصـول إلـى النتائـج.

نحو القوانين الفاعلة
منـذ القديـم والمفّكـرون يبحثـون عـن القوانيـن الفاعلـة 
فـي االجتمـاع البشـري، فما سـبب إقدام قائيـن على قتل 
أخيـه هابيـل؟ إنه سـؤال يشـبه اللعبـة اإللكترونية اليوم، 
يتسـلّى بهـا األوالد: فهنـاك مـن قـال إنـه عشـق زوجـة 
أخيـه، وهنـاك مـن زعـم أن هللا رفـض قربانـه وقبـل 
قربـان أخيـه، وهنـاك مـن أّكـد أن القصـة عبـارة عـن 
رمـز النتصـار مرحلـة الزراعـة علـى مرحلـة الرعي، 
يعنـي  تقريبـاً،  السـامية  اللغـات  كّل  فـي  قائيـن  واسـم 
الحـداد، مّمـا يـدّل علـى الزراعـة، إلـخ... ومنـذ قائيـن 
وحتـى اليـوم والمفّكـرون يتسـلّون في اسـتنباط القوانين 
الفاعلـة. لـم يضـف المفّكـرون المحدثون شـيئاً عّما قاله 
اإلغريـق. ولـم تكـن دراسـات ملتـون وكانـط وهيغـل 
العميقـة،  األسـباب  نحـو  مّتجهـة  وروسـو...  وهوبـز 
حـدوث  مـن  الهـرب  نحـو  مّتجهـة  كانـت  مـا  بمقـدار 
التسـليم  إلـى  واضّطـروا  الكارثـة،  لتجّنـب  الثـورات، 
بضرورتهـا إذا اسـتغلق الحـّل علـى الطبقـة الحاكمـة.

ومـن أبـرز مـا أّكـده المفّكـرون أن الثـورة تغّيـر مسـار 
المجتمـع. وهـذا صحيـح، ولكـن فـي المنظـور األوسـع 

التـي  الثـورات الحقيقيـة  ال نجـد ثـورة تجّسـد رأيهـم. 
غّيـرت مسـار المجتمـع، بكّل دقائقه، ثالث هـّن: الثورة 
المعلوماتيـة.  والثـورة  الصناعيـة  والثـورة  الزراعيـة 
ويطلقـون عليهـا اسـم »الموجـات الثالث«. أمـا ما عدا 
هـذه الثـورات فإنهـا أشـبه بخمـوش فئـران الحقـل علـى 
أيـدي الفالحيـن، تـزول بعـد أيام قليلة. كّل ثـورة في أّي 

موجـة تكـون جـزءاً منها.
تحـدث الثـورة العلميـة، فـي الفيزيـاء أو الرياضيـات، 
ضمـن  يظـّل  ولكّنـه  شـّك،  دون  مـن  كبيـراً،  تغييـراً 
تأثيـر إحـدى الموجـات الثـالث القائمـة وفـي سـياقها، 
وإال كانـوا اكتشـفوا اإللكتـرون فـي العصـر الحجـري. 
جـداً،  عامـة  تكـون  األغلـب  فـي  القويـة  فالمؤثـرات 
وبطيئـة وهادئـة، ولكّنهـا فـي النتيجـة تؤّسـس لخلفيـة 
الوعـي الثـوري الـذي يقـوم بالفعـل الفوري. ولـو أمعّنا 
النظـر فـي الثـورات الجزئيـة داخـل الموجـات الثـالث 
لوجدناهـا تعـّزز المسـار الجـاري. ومنـذ القـرن الثامـن 
عشـر والمفّكـرون يضعـون القوانيـن التـي يزعمون أن 
الثـورات ال تحيـد عنهـا، كمفّكـري الطبقـة البرجوازيـة 
فـي القرنيـن الثامـن عشـر والتاسـع عشـر، وكالنظريـة 
الماركسـية التـي تختلف درجات ودرجـات بين مفّكري 
الماركسـية ومنّظريهـا، مـن لينين حتى تروتسـكي حتى 
سـتالين حتـى مارتـوف حتـى بليخانوف حتى ألكسـندرا 
برنشـتاين.  إدوارد  حتـى  كولونتـي  ميخائيلوفيتـش 
وحتـى الفوضويـة، وهـي من أشـّد األيديولوجيـات التي 
تسـعى وراء الثـورة العنيفـة، لـم يتوّصـل مفّكروهـا إلى 
موقـف موّحـد، فهنـاك فروق فـي مفّكريها: مـن بالنكي 
وباكونيـن وحتـى كروبتكيـن، بـل حتـى أبطـال روايـة 
أناتـول فرانـس »جزيرة البطريـق«. ترى هل ما خطر 
إلميليانـو زاباطـا هـو مـا خطـر لبانشـو فيـال فـي ثـورة 
المكسـيك التـي اسـتمّرت أكثـر من ربع قـرن؟ وهل قام 
لويـس كارلـوس برسـتس - فـي البرازيـل - بمسـيرته 
الثوريـة بعـد نضـج الظـروف، أو أنـه اسـتوحى الثـورة 
نفسـه؟..  زاباطـا  إميليانـو  مـن  الفالحـي  وبرنامجهـا 
وال  واحـد،  بمسـتوى  المفاهيـم  تتلّقـى  ال  النـاس  إن 
تسـتخدمها لهـدف واحـد. وقـد ظـّل شـعار »اإلنسـانية« 
قميـص عثمـان، لكثيـر مـن الممارسـات، حتـى النصف 
الثانـي مـن القـرن العشـرين، حيـث انطلقـت الدراسـات 
لصالـح  دراسـة  أّي  أن  شـعارها  وكان  الالإنسـانية، 
اإلنسـان يعنـي أنهـا منحـازة وغيـر نبيلـة. وليس سـهالً 
الكشـف عـن نّيـة العامليـن تحـت هـذه الشـعارات. وبما 
أن األطـراف فـي األربـِـعة العربيـة كثيـرة، فـال بـّد من 
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أن يكـون هنـاك شـّد حبـال عنيـف لتوجيـه دّفـة السـفينة 
إلـى الشـاطئ الـذي خّطـط لـه هـذا الطـرف أو ذاك.

والمالحـظ فـي نظريات الثورة أنها تتراوح بين االنتقال 
السـلمي والعمـل العنيـف، بـل إن خروشـوف زعـم إن 
العصـر الحديـث أنسـب العصـور لالنتقـال السـلمي إلى 
كّل  أطروحتـه  مفّنـدة  األحـداث  فجـاءت  االشـتراكية، 
التفنيـد، فقـد هّبـت منـذ منتصـف خمسـينيات القـرن 20 

ثـورات اجتاحـت آسـيا وأفريقيـا وأميـركا الالتينيـة.
يمكـن  الواحـدة  الذرائـع  تحـت  أنـه  أيضـاً  والمالحـظ 
الثـورة أو تقييدهـا ومعارضتهـا. فتْحـَت ذريعـة  تأييـد 
خصومـه،  مـع  أنصـاره  اشـتبك  اإللهـي«  »الحـّق 
وتحـت ذريعـة »حريـة العمـل« نشـبت الثـورات فـي 
القرنيـن الثامـن عشـر والتاسـع عشـر، وانقسـم النـاس 
فـي  تتجّسـد  كثيـرة  ذرائـع  ومعـارض...  مؤّيـد  بيـن 
شـعارات قـد تكـون مزّيفـة. أمـا الممارسـة - فـي العالـم 
الثالـث - فشـيء آخـر يناقـض كّل المناقضـة الشـعارات 
»الوحـدة«  »الحريـة«  أمثـال:  مـن  المطروحـة 
»االشـتراكية« »التحريـر« »التعميـر« »المقاومـة« 
»المقاومـة والممانعـة« »تحريـر القـدس« »التنميـة« 
االسـتنزاف«  »حـرب  والصهيونيـة«  »اإلمبرياليـة 
وهـذه  المقدسـة«...  »األعتـاب  الحسـين«  »ثـارات 
الشـعارات - يزعمـون - تقتضـي ديسـبلين، والديسـبلين 
داخـل  أو  البـالد  كّل  فـي  العرفيـة،  األحـكام  يقتضـي 
تنظيـم الميليشـيا ذاتهـا. إن الشـعار أشـبه بسـوط تسـاق 
بـه الجماهيـر، وبـه يحّقـق طارحـوه معظـم أهدافهم، إذا 
تمّكنـوا مـن تحريـك الجماهير. إن تأييد كوريا الشـمالية 
القذافـي، فـي  أللويـة دينيـة مقاتلـة... أو دفاعهـا عـن 
حيـن هـرب منه بيرلسـكوني نفسـه... يدفـع الباحث إلى 

المزيـد مـن التدقيـق والتحـّري.
الزئبقيـة،  المحـاوالت  هـذه  كّل  مـن  الرغـم  وعلـى 
ظهـرت دراسـات أنعمـت النظر فـي الواقـع، ووضعت 
القوانيـن العامـة التـي قـد يصـدق معظمهـا علـى الكثير 
مـن الثـورات، وبخاصـة إذا كانـت ثـورة تشـمل البـالد 
بكاملهـا. وهنـاك مفّكرون، عدا عن أفالطون وأرسـطو 
وكانـط وهيغـل وماركـس وبقيـة الماركسـيين، إلـخ... 
خّصصـوا كتابـاً أو أكثـر لدراسـة ظاهـرة الثـورة مـن 
أمثـال باكونيـن وأندريـه كوروتاييف وغوسـتاف لوبون 
وجيمـس  هنتنغتـون  وصموئيـل  دوبريـه  وريجيـس 
فانـون وجـاك  وفرانـز  ماركـوزي  سـكوت وهربـرت 
برنتـون...  وكريـن  سـيمور  وريتشـارد  غولدسـتون 
وكثيـر غيرهـم. ونظرياتهـم - عـدا بعضهـا - تعكـس 

المواقـف العقائديـة والليبرالية المشـّجعة أو المتخّوفة... 
ومـع كّل الخـالف النظـري بيـن هـؤالء الكّتـاب، فإنهـم 

يتفقـون علـى المبـادئ الكبـرى للثـورة. 
ومـن أبـرز الذيـن رّكـزوا علـى الناحيـة العملّيـة كريـن 
برنتـون، الـذي درس أربـع ثورات، في كتابه »تشـريح 
والفرنسـية  واألميركيـة  اإلنجليزيـة  وهـي:  الثـورة«، 
الروسـية. ويأبـى أن يـدرج الثـورة األميركية من ضمن 
الثـورات النموذجيـة، ألنهـا كانـت أقـرب إلـى الثـورة 
عـن  الشـمالية  اإلنجليزيـة  الواليـات  لفصـل  القوميـة 
السـلطة اإلنجليزيـة. أمـا الثـورات التـي اختارهـا، فقـْد 
اعتبرهـا تمّثـل كّل الثـورات تقريبـاً، وجعـل لهـا ثالثـة 
مظاهـر: األعـراض، الحّمـى، العالج. وجعـل لها أربع 
األمـور  عـودة  قبـل  الثـورة  تقطعهـا  تنفيذيـة  مراحـل 
إلـى حالهـا. وال بـّد أن نشـير هنـا إلـى أن المتشـّددين، 
بعـد أن يلتحقـوا بالثـورة ويسـتولوا علـى السـلطة مـن 
المعتدليـن، إنمـا يحكمـون بالفضيلة، ولكنهم سيفشـلون، 
حاكـم  شـكل  علـى  السـلطة  إلـى  المعتدلـون  ويعـود 
دكتاتـوري، إلـى أن تسـّوى األمـور الواقفـة فـي طريـق 
تطـّور الدولـة والمجتمـع. أمـا األعـراض التـي حّدثنـا 
عنهـا، فهـي الذرائـع التـي يتمسـك بهـا المسـتاؤون مـن 

علـى  يرّكـز  ولـم  السـلطة،  سياسـة 
الناحيـة الماديـة كالماركسـيين الذيـن 
أدوات  ثوريـة  علـى  اآلمـال  علّقـوا 
اإلنتـاج،  طرائـق  ورجعيـة  اإلنتـاج 
فقـد يكـون الهـدف بعيـداً عـن الناحية 
الماديـة، ولكـن المتـذّرع يتمسـك بأّي 
يلتقـي  وهنـا  بالثـورة،  للقيـام  حجـة 
مـع غوسـتاف لوبـون فـي تشـريحه 
نفسـية  مـن  باننـا  يقرِّ إنهمـا  للثـورة. 
الظـروف  أمـا  المحتقنـة،  الجماهيـر 
الواقعيـة فإنهـا علـى اختالفهـا تبقـى 

ذريعـة.
األميركيـة  الثـورة  برنتـون  نّحـى 
الفرنسـية  الثـورة  وجعـل  جانبـاً، 
لـكّل الثـورات الالحقـة بـال  نموذجـاً 
البلشـفية  الثـورة  أن  اسـتثناء. ورأى 
تطبيـق شـبه دقيـق للثـورة الفرنسـية، 

ومـع أنـه ارتحـل قبـل الثـورة الخمينيـة، إال أن معظـم 
القوانيـن التـي وضعهـا تظهر بوضوح في هـذه الثورة، 
وبخاصـة اسـتغالل المتشـّددين للثورة، بعـد العمل الذي 

قـام بـه كارتـر.

يزعم معظم 
المنّظرين أنه ما 
دام هناك مجتمع 

فسيكون هناك ثورة 
وما دام هناك ثورة 

فا بّد أن يكون هناك 
ظلم، وليس ضرورياً 

أن يكون الظلم 
ماديا فقًط.. فالظلم 
المعنوي قد يكون 

أشّد وقعاً في النفس 
من نظيره المادي 

الدوافع الخفّية
في »األرِبعة« العربية
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الثورات الثاث 
ثـالث ثـورات كان لهـا تأثيـر كبيـر- طبعـاً علـى المـدى 
األربـِـعة  فـي   - الثـوري  االختمـار  لتكويـن  الطويـل 
اللينينيـة  والثـورة  الفرنسـية  الثـورة  وهـي:  العربيـة، 
الخفيـة لألرِبعـة  الدوافـع  إنهـا مـن  الُخمينّيـة.  والثـورة 
العربيـة، سـواء أكانـت الدوافـع سـلبية أم كانـت إيجابية، 
بحسب الطرف المشارك. والثورة الفرنسية - إلى جانب 
تأثيرهـا فـي الثـورة البلشـفية - ُتعتبـر مـن أهـّم الثـورات 
العالميـة الفاعلـة. ولـو راقبنـا تطّورهـا لالحظنـا أنهـا:

اسـتغلّت االسـتياء العـام. فقـد أجبـرت حكومـة ما . 1
قبـل الثـورة الملـك لويـس السـادس عشـر علـى 
تقديم المعونة السـخّية للثـورة األميركية، وتمويل 
األميركييـن،  فـي صفـوف  الفرنسـيين  المقاتليـن 
عـذراً  هـذا  وكان  خاويـة،  الخزينـة  جعـل  مّمـا 
كبيـراً لتفجيـر الثـورة، فلـم تعـد مؤّسسـات الدولة 
المفلسـة، التـي تزيـد الضرائـب، تقـوم بواجبهـا 
تجـاه المواطنيـن، وبمـا أن رئيـس البالد مسـؤول 
قبـل غيـره، فقـد أعـدم لويـس السـادس عشـر مـع 
فـي  هـذا  وسـيتكّرر  الصغيـر.  وطفلـه  زوجتـه 
الثـورة البلشـفية فقـد قتل القيصـر وزوجته وبناته 

وابنـه الـذي ال يتجـاوز السادسـة مـن عمـره.

ظهـور ما يسـّمى الشـرعية الثوريـة، فقد حاكمت . 2
الثورة الفرنسـية الملك بحسـب القوانيـن المكتوبة 
الثوريـة«  »الشـرعية  فاخترعـوا  ُيـَدْن،  فلـم 
تمّثـل  ألنهـا  شـرعية،  أّي  فـوق  اعُتبـرت  التـي 
و«مصلحـة  العليـا«!  الوطنيـة  »المصلحـة 
األمـة«! وطرحـت الشـرعية الثورية أسـئلة على 
لويـس السـادس عشـر ال عالقة لهـا بالتحقيق وال 
الشـرعية  الوقـت صـارت  ذلـك  القضـاء. ومنـذ 
الثوريـة شـعار كّل الثـورات تقريبـاً... من الثورة 

البلشـفّية حتـى اليـوم.

الفئة التي تسـتلم السـلطة تكون عادًة من المثّقفين . 3
والسياسـيين المتقنين ألسـاليب الدبلوماسية، ولكن 
أمامهـم  المجـال  تفسـح  المضطربـة ال  األحـوال 
ألّي حـّل يرتضيـه الثّوار. ولذلك بعد مّدة ينقـَـضُّ 
السـلطة.  وينتزعـون  الرجعيـون  أو  المتشـّددون 
وهـذا مـا حـدث فيمـا سـّمي »عهـد اإلرهـاب«. 
عـن  تأخـروا  الدينييـن  المتشـّددين  أن  ولوحـظ 
االلتحـاق باألربـِـعة العربيـة، فلّما التحقوا سـاروا 

علـى خطـوات اليعاقبـة المتشـّددين.

تهـدأ الفـورة التـي تصـاب بهـا الثـورة، ويفشـل . 4
المسـائل  حـّل  إلـى  الوصـول  فـي  المتشـّددون 
بفئـة جديـدة  يسـتدعي االسـتنجاد  مّمـا  الكبـرى، 
واإلدارة  والصالبـة  بالقـوة  تمتـاز  متمّرسـة، 
الحازمـة. وقـد حصـل هـذا عندمـا أقامـت فرنسـا 
وهـذا  اإلدارة.  حكومـة  أو  القناصـل،  حكومـة 
الحكومـات  فـي  العربيـة  األرِبعـة  تحاولـه   مـا 

االنتقاليـة.

ال بـّد مـن ظهـور دكتاتـور حتـى تسـتطيع الفئـة . 5
الجديـدة السـير بالثـورة، وقـد ظهر نابليـون كحّل 
للتناقضـات التـي وقعـت فيهـا اإلدارة الفرنسـية.

تلجـأ الثـورة إلـى إصـدار دسـتور جديـد وقوانيـن . 6
واألرِبعـة  الجديـد.  اتجاههـا  فيهـا  تعلـن  جديـدة 
جديـدة  دسـاتير  إصـدار  إلـى  عمـدت  العربيـة 

الحديثـة. التطـّورات  لمواكبـة 

إلـى . 7 الدكتاتـور،  أو  القائمـة،  الحكومـة  تعمـد 
يمكـن  ال  أنـه  أسـاس  علـى  الثـورة،  تصديـر 
االسـتمرار فـي ظـّل محيـٍط معـاٍد. وهذا مـا فعلته 
الثـورة الفرنسـية، وبخاصـة فـي أسـبانيا وإيطاليا 
وألمانيـا. ولـو لـم يدخـل نابليـون البـالد الثلجيـة، 
لـكان ألوروبـا تاريخ أسـرع نحو السـلطة المدنية 

الدسـتورية.

خلق ثورة ثقافية تماشي الثورة القائمة.... 8

ليسـت الثـورة الفرنسـية صـورة عن الثـورة األميركية. 
هنـاك فـارق كبيـر بيـن الثـورة األميركيـة )التـي كان 
لالفاييـت والفرنسـيين، وللملـك لويـس السـادس عشـر، 
الـدور الكبيـر فـي دعمهـا ونجاحها( والثورة الفرنسـية، 
وال  الكبيـرة  )ال  الملكيـة  تمـّس  لـم  األولـى  أن  وهـو 
الصغيـرة( ربمـا العتقـاٍد بـأن اإلنتـاج الكبيـر يحتـاج 
إلـى ملكيـة كبيـرة، فبحجـم الُملكية يكون اإلنتـاج، ولهذا 
تمّيـزت أميـركا باإلنتاج الضخم الهائـل، الذي يفوق كّل 
إنتـاج أوروبـا مجتمعـًة. أمـا فرنسـا فأعـادت النظـر في 
الملكيـة، ووّزعـت أراضـي اإلقطاعييـن، وبذلك شـتتت 
الملكيـة الكبيـرة، فظلّـت، ومعهـا أوروبـا، متخلّفـة عـن 

اإلنتـاج األميركـي الضخـم.
وأمـا الثـورة البلشـفية فألغـت الُملكيـة الخاصـة بقوانيـن 
الملكيـة  توزيـع  تعيـد  كانـت  الثـورات  وكّل  صارمـة، 
وفقـاً لنظـرة السـلطة الجديـدة، إال البلشـفية. أمـا الثـورة 
الُخمينّيـة فقـد أعلنـت أن الملكيـة يحّددهـا الشـرع الـذي 
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الفقيـه؛ فالمصـادرة تكـون علـى  ُيشـرف عليـه الولـي 
أسـاس دينـي. وبذلك شـقت طريقاً خاصـاً بها، فهي أول 
ثـورة فـي العصـر الحديـث تنظـر إلـى الملكيـة بمنظـار 
الُخمينّيـة حافظـت  الثـورة  إن  والقـول  دينـي صـرف. 
علـى الملكيـة الخاصـة فيـه تعميـم. فهنـاك توزيـع جديد 
وترتيـب جديـد وهـدف جديـد... أمـا األربـِـعة العربيـة، 
فلكـي نـرى مـا سـيؤول إليـه توزيـع الملكيـة، ال بـّد من 

انتظـار الفريـق المنتصـر.

البلشفية
وعـي،  بغيـر  أم  بوعـي  البلشـفية،  الثـورة  ـمت  ترسَّ
خطـوات الثـورة الفرنسـية )يـرى برنتـون أن الخطـوة 
أطاحـت  التقليـد(.  أو  للترسـم  فيهـا  مجـال  حتميـة وال 
بحكومـة المعتدليـن - حكومـة كيرنسـكي - وأعدمت بال 
محاكمـة - فـال دسـتور وال قانـون، بل شـرعية ثورية - 
القيصـر وعائلتـه وولـي عهـده ابنـه الـذي كان في سـّنه 
مـن  وأنصارهـم  بوربـون  آل  هاجـر  وكمـا  السادسـة. 
فرنسـا، كذلـك هاجـر مـن بقـي مـن آل رومانـوف مـع 

إلـخ... أنصارهـم، 
لكـن الثورة البلشـفية كانت فـي وضع ُمرَبك، فلم تصّدر 
الثـورة، وباألخـّص بعـد فشـل ثـورة 1919 فـي ألمانيا. 
ودارت مناظـرة كبيـرة بيـن االشـتراكية فـي بلـد واحـد 
أو االشـتراكية العالميـة؛ ففريـق رأى أن الداخـل أهـّم 
مـن الخـارج، وال بـّد مـن تمتيـن الداخـل )لينيـن(، بينما 
الـرأي اآلخـر يـرى أن الثـورة ستفشـل إن اقتصـرت 
علـى بلـد واحـد )تروتسـكي(. وهنـا ال بـّد مـن اإلشـارة 
إلـى أن الثـورة الداخليـة الصرف شـيء شـبه مسـتحيل: 
ربمـا ُتسـّمى تمـّرداً أو انقالبـاً أو عصيانـاً أو إضرابـاً 
عنيفـاً... الثـورة الداخليـة الصـرف ال وجـود لهـا، فكما 
الثـورة األميركيـة،  فـي  بـكّل طاقاتهـا  تدّخلـت فرنسـا 
إلـى  باإلضافـة  الفرنسـية،  الثـورة  األميركيـون  سـاعد 
كّل الحاقديـن فـي أوروبـا علـى السـلطة المطلقـة التـي 
كانـت تهيمـن علـى البـالد. وهـرع عّمـال العالـم إلـى 
روسـيا لتأييـد ثورتهـا، باإلضافة إلى األصابـع األلمانية 
والمسـاعدات األميركيـة، التـي وصلـت إلى حـّد التبّرع 
بالذهـب إلنجـاح الثـورة والخـالص من الحكـم المطلق. 
الحكـم  مـن  للخـالص  عالميـة  أجنـدة  هنـاك  أن  يبـدو 
المطلـق أينمـا كان، وربمـا كانت الماسـونية وراء ذلك، 
كمـا يؤّكـد المـؤّرخ محمـد عبـد هللا عنان، فهي مؤّسسـة 
ال تحقـد علـى شـيء حقدها على الحكـم المطلق. أما من 
يعقـب الثـورة فـال يهـّم. فمنذ ذلـك الحين كانـوا يعرفون 

أن الثـورة عبـارة عـن فـورة أو نوبـة مـرض تتعافـى 
البـالد بعدهـا بالتدريـج. وهـذا ما جعل برنتـون يقول إن 
الثـورة نوبـة حّمـى. فهـل تكـون األرِبعـة العربيـة علـى 
الطريـق المرسـوم للثـورات السـابقة، مـن حيث وجوب 

التخلّـص مـن أّي حكـم يقمـع حريـة الفكـر؟

ثورة وتدخات
مـع أن الثـورة اإليرانيـة ترّسـمت خطـوات الثورتيـن 
أنهـا  بمعنـى  ال  لهـا خصوصيتهـا،  أن  إال  السـابقتين، 
مختلفـة عـن بقيـة الثـورات، بـل بمعنـى أن التدخـالت 
فيها كانت سـريعة جـداً، اختصرت الخطوات اختصاراً 
لمصلحـة الجانـب الغربـي الـذي كان فـي أوج الحـرب 
البـاردة. كانـت الثـورة اإليرانيـة متوقَّعـة بعـد أحـداث 
الحـدود،  إلـى  الشـيوعية  القـوى  ووصـول  أفغانسـتان 
ولكـن لـم يكـن متوقَّعـاً أن تتحـّول الثـورة اإليرانيـة إلى 

ثـورة ُخمينّيـة دينيـة.
بتأثيـر الدعايـة السـوفياتية، في العـام 1973، ُعزل ملك 

أفغانسـتان بحجـة أنـه حامـي الملكيـة 
اإلقطاعيـة، وصـدر الدسـتور الجديد 
فـي العـام 1977. وعلـى الفـور قـام 
 ،1978 العـام  تراكـي،  محمـد  نـور 
ولكـن  صاعـق.  شـيوعي  بانقـالب 
فـي العـام 1979 حـدث انقـالب جـاء 
بحفيـظ هللا أميـن، ما اسـتدعى القوات 
الفـوري  التدخـل  إلـى  الروسـية 
رئيسـاً  كارمـال  بابـراك  وتنصيـب 
للدولـة... جـرى كّل هـذا كمـا تجري 

ألعـاب العيـد.
أمـا إيـران فحـدث فيهـا مـا حـدث في 
تركيـا بعـد الحـرب العالميـة األولى؛ 
فقـد اجتـاح ملـك اليونـان )لّقب نفسـه 
والصـرب(  والبلغـار  اليونـان  ملـك 
معظـم تركيـا. ولكـن قيـام الشـيوعية 
فـي بـالد أرثوذكسـية جعـل بريطانيـا 

األرثوذكسـي،  الملـك  فأبعـدت  وعدهـا  عـن  تتراجـع 
خشـية تحالفـه فـي المسـتقبل مـع الشـيوعيين، وجـاءت 
أن  أميـركا  رأت  عندمـا  وهنـا،  أتاتـورك.  بكمـال 
الشـيوعية تجتـاح أفغانسـتان، أدركـت أن الثـورة فـي 
إيـران باتـت حتمية، وسـوف تكون يسـارية بالتأكيد، إن 
لـم تكـن شـيوعية بالكامـل. وبالفعـل فقـد كان السـوفيات 
وراء أحـداث الثـورة اإليرانيـة التـي شـاركت فيهـا كّل 

ينظر بعض الثوريين 
إلى الثورة الفرنسّية 

كأنها حلم مقّدس وهذا 
ما جعلها ُملهماً كبيراً 
لكلّ رجال النهضة 
العربية، فالمحور 
األساسي لألربلِعة 
العربية يعود في 

جذره إلى االختمار 
الطويل ألفكار الثورة 

الفرنسية، بل إن 
بعض الشعارات 
مأخوذ حرفياً منها

الدوافع الخفّية
في »األرِبعة« العربية
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األحـزاب اليسـارية والمعتدلـة، وكان الشـيوعيون فـي 
المقدمـة... وهـذا مـا أعـاد إلـى األذهان أحـداث 1953، 
ومصـدق وزاهـدي، وتأميـم البتـرول، ومتاعـب أخرى 
وهنيبـال  يفعـل  مـاذا  كارتـر  جيمـي  واحتـار  كثيـرة. 
علـى األبـواب؟ وفـي إحـدى األماسـي دخـل مستشـار 
األمـن القومـي بريجنسـكي، وقـّدم لـه كتـاب »تشـريح 
وعلـى  برنتـون.  كريـن  لــ  الثـورة« 
العمـل  فريـق  كارتـر  جمـع  الفـور 
أوضـاع  كّل  بـل  الوضـع،  ودرسـوا 
المنطقـة، وخلصـوا إلـى أن األفضـل 
اختصـار خطـوات الثـورة اإليرانية - 
مسترشـدين بكتـاب برنتـون - فدفعـوا 
وبذلـك  السـلطة،  إلـى  المتشـّددين 
وصـار  الشـيوعي،  المـّد  تجّنبـوا 
بيـن  »الهوتـي«  حلـف  شـبه  هنـاك 
أميـركا وإيـران والعديـد مـن الحـّكام 
المسـلمين المصابين بفوبيا الشيوعية. 
ومباشـرة طـار الخمينـي - مـع بعض 
الشـخصيات الدينيـة اإليرانيـة - مـن 
فرنسـا، بطائرة خاصـة، وعلى جناح 
السـرعة، وكان مـا كان مـن تسـعير 
يجـري  مـا  ضـّد  الدينيـة  للعواطـف 
فـي أفغانسـتان. كان مـن الممكـن أن 
يبقـى الشـاه، وهـو المعـروف بعدائـه 
للشـيوعية، ولكّنـه كان طموحـاً أراد 
أن يشـيد مفاعـالً ذريـاً، فلـم تعـد أميـركا ترغـب فيـه. 
ولّمـا جـرت االنتخابـات األميركيـة كانت سـمعة كارتر 
فـي الحضيـض عنـد الناخبيـن لفعلتـه هـذه، التـي أطلـق 
عليهـا السياسـيون، حتـى مـن أنصـاره »خطيئـة كارتر 
المميتـة« وبخاصـة بعـد حادثـة الرهائـن. وهكـذا أسـهم 
كارتـر فـي قيـام أّول سـلطة دينيـة فـي تاريخ البشـرية، 
ألن الخلفـاء الراشـدين أنفسـهم لـم يكونـوا رجـال ديـن. 
إنهـا سـلطة باللبـاس الدينـي الرسـمي. ولـم يكتـِف القادة 
كمـا  السـلطة  رجـال  علـى  الموّحـد  اللبـاس  بفـرض 
والكوريـون  والصينيـون  الـروس  الشـيوعيون  فعـل 
ُيسـمح  فلـم  النـاس  إلـى  ذلـك  امتـّد  بـل  الشـماليون، 
للرجـال بالسـير فـي الشـارع بنصـف كـم، أو بفـّك زر 
ياقـة القميـص، وال يسـمح بربطـة العنـق إال للضيـوف 
األجانـب... وقـد نجحـت الثـورة فـي هذا المجـال نجاحاً 
باهـراً، كمـا نجحـت فـي االتفـاق مـع أميـركا والغـرب 
علـى أفغانسـتان والعـراق وعـدد مـن األقطـار العربية. 

لقيـام  التلميحـات أن هنـاك مخّططـاً  يبـدو مـن بعـض 
شـرق أوسـط جديـد. واسـتطاع التحالـف الجديـد وقـف 
التقـّدم الشـيوعي، بـل تفكيـك النظـام السـوفياتي بكامله.

وللمـّرة األولـى صّرحـت الثـورة الُخمينّيـة رسـمياً بأنها 
سـوف تصـّدر الثـورة الدينيـة، وعلى لسـان أعلـى رتبة 
فيهـا. وهـذا مـا لم يحـدث في الثورة التي حسـمت األمر 
بالقـول إن الثـورة تنبـع مـن الداخـل، وهـي حتميـة، وال 
حاجـة إلـى اسـتيرادها، وكّل ثـورة مسـتوردة مصيرهـا 
كبيـرة،  بخبـرة  الُخمينّيـة  واسـتطاعت  إلـخ...  الفشـل، 
تمتـّد  أن  طويلـة،  مـّدة  منـذ  السياسـة  مارسـت  كأنهـا 
مـع  تتعـاون  وأن  السـودان،  وبخاصـة  أفريقيـا،  إلـى 
المجموعـات السـّنية الفلسـطينية والمصريـة والتونسـية 
والليبيـة، كأن هنـاك مشـروعاً عالميـاً لتسـليم اإلسـالم 
السياسـي دّفـة الحكـم فـي البلـدان السـّنية، مقابـل إقامـة 
الهـالل الشـيعي، الـذي أعلـن عنـه، للمّرة األولـى، ملك 
األردن، من دون أن يقّدم أّي تفسـير. وكان للتعاون مع 
األميـركان فـي أفغانسـتان والعـراق مـردود كبيـر أراح 
الثـورة الُخمينّيـة كثيـراً، وجعلهـا تمتـّد لتقيـم مراكز في 

أوروبـا وأميـركا الالتينيـة وجنـوب شـرق آسـيا.

تأثيرات مختلفة
ينظـر بعـض الثورييـن إلـى الثـورة كأنهـا حلـم مقـّدس، 
فـي حيـن أنهـا تشـتمل علـى قسـم كبيـر مـن العبثيـة، 
فسـجن الباسـتيل علـى سـبيل المثـال لـم يكـن فيـه، يـوَم 
هاجمـه الثـّوار، سـوى سـبعة أشـخاص: كونـت مّتهـم 
بمحاولـة اعتـداء علـى الملـك لويـس الخامـس عشـر، 
وكونـت معـارض، وكونـت مّتهـم باغتصـاب المحارم، 
وأربعـة مـن اللصوص والمدمنيـن فقط. إنها فعالً عملية 
عبثيـة، ولكنهـا غدت رمزاً للحرية واإلخاء والمسـاواة، 
وهـذا مـا جعل الثورة الفرنسـية ملهماً كبيـراً لكّل رجال 
النهضـة، فـال يـكاد أحدهـم يذكـر اسـمه مـن دون أن 
يذكر اسـم كتاب له عن الثورة الفرنسـية، من فرنسـيس 
المـراش )الـذي خـّص الثـورة بأكثر من كتـاب( وجمال 
وطـه  أنطـون  وفـرح  عبـده  ومحمـد  األفغانـي  الديـن 
حسـين وعّبـاس العقـاد وتوفيـق الحكيم وسـالمة موسـى 
ورئيـف خوري وحسـن جالل... وحتـى لويس عوض. 
ال يمكـن أن يمـّر اسـم كاتـب إال ولـه موقف مـن الثورة 
الفرنسـية - واألغلـب أن يكـون إيجابيـاً - فـي حيـن كان 
التأثيـر متباينـاً جـداً فـي الثورتيـن األخرييـن: البلشـفية 
والُخمينّيـة؛ فهنـاك حماسـة شـديدة عنـد المؤيديـن وعند 
لـوال  لتحـدث  تكـن  لـم  األولـى  أن  مـع  المعارضيـن. 

بعضهم يرى أن 
الربيع العربي 

هو صراٌع أورو- 
أميركي ضّد تمّدد 
الل»بريكس« أو 

صراع الل»بريكس« 
ضّد تمّدد الحلف 

األطلسي، وبعضهم 
يراه عودة إلى 
الصراع العربي 

الفارسي، وبعضهم 
يرى أن انتخابات 

السلطة مأثرة شريفة 
وبعضهم يراها 
مهزلة سخيفة
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»القطـار األلمانـي« الـذي أقـّل لينيـن، والثانيـة لـم تكن 
لتحـدث لـوال كتاب برنتـون الذي عمـل بموجبه كارتر. 
ونـكاد نقـول إن المحـور األساسـي لألربـِـعة العربيـة 
يعـود فـي جـذره إلـى التخّمـر الطويـل ألفـكار الثـورة 
الفرنسـية، بـل إن بعـض الشـعارات مأخـوذ حرفيـاً مـن 

الثورة. هـذه 
المسـلمين،  تأثيـر سـلبي علـى  البلشـفية  للثـورة  صـار 
بعـد التدخـل الروسـي فـي أفغانسـتان. ولـم تعـد تهمـة 
»الرجعيـة« تفيـد الشـيوعيين فـي دفاعهـم عـن الغـزو 
الُخمينّيـة فحققـت  الثـورة  أمـا  السـوفياتي ألفغانسـتان. 
والدبلوماسـي،  الواقعـي  المسـتويين  علـى  انتصـاراً 
فكانـوا مقتدريـن في المفاوضـات، يسـتغلون كّل النوافذ 
المتاحـة لمصالحهـم. وطرحهـم شـعار المقاومـة جعـل 
رصيدهـم مـن الفلسـطينيين يتعاظـم أضعافـاً، فـي مـّدة 
زمنيـة قليلـة. بعـد العـام 2007 ازداد نشـاط الثـورة فـي 
بكثيـر  النشـاط مصحوبـاً  العربيـة، وكان هـذا  البلـدان 
مـن الدعـاة الدينييـن، مّمـا خلـق حساسـية عند األوسـاط 
السـّنية، وبـدأ الموقـف بيـن الطرفين يتأزم أكثـر فأكثر، 
عندمـا كثـرت الكتـب عـن المهـدي المنتظـر، الـذي من 
أوائـل أعمالـه قتـل »السـفياني« فـي غوطـة دمشـق، 
تحـت شـجرة كبيـرة علـى ضفـاف بـردى، إلـخ... وهذا 
مـا أكَسـب الربيـع السـوري لونـاً خاصـاً ال مثيـل له في 

كّل بلـدان األربـِـعة.
األحـداث  فـي  كبيـر  تأثيـر  الُخمينيـة  للثـورة  كان 
الربيعيـة، واختلـف تدخلهـا مـن قطـر إلـى قطـر. كانت 
الثـورة واعيـة للظـروف فتصّرفـت بحـذر ولـم تتسـّرع 
اللـزوم،  وقـت  للتدخـل  العمليـة  الخطـوات  اتخـاذ  فـي 

المناسـبة. بالطريقـة 

االنقابات العسكرية
األربـِـعة  عـن  بعيـدة  العسـكرية  االنقالبـات  تكـن  لـم 
العربيـة، بـل يمكـن القـول إنهـا مـن أهـّم المؤثـرات في 
األرِبعـة. ظهـرت هـذه االنقالبـات بعد الحـرب العالمية 
بحيـث  الفلسـطينيين،  نـزوح  بعـد  وبالتحديـد  الثانيـة، 
يمكـن القـول إن القضية الفلسـطينية كانت الشـعار الذي 
يرفعـه أّي انقـالب أو حركـة لتحقيـق أهـداف خاصـة 
الُخمينّيـة، ففـي موقـف  الثـورة  جـداً. وهـذا مـا فعلتـه 
الفـت رفـع الخمينـي فـور وصولـه إلـى طهـران شـعار 

الفلسـطينية.  القضيـة 
األحـكام  فُِرضـت  الفلسـطينية  القضيـة  شـعار  تحـت 
العرفيـة وعـاش الشـعب حيـاة الـذل والقهـر، واختفـى 

وجـه  أّي  هنـاك  يعـد  ولـم  المدنـي،  المجتمـع  تقريبـاً 
اجتماعـي يمكـن أن ُيشـار إليـه، فـال مفّكـر يمكـث فـي 
االنقالبـات  إن  بـالده...  فـي  يعمـل  عالـم  وال  وطنـه، 
الطوابيـر، حيـث  هّيـأت إلقامـة مجتمعـات  العسـكرية 
يتسـاوى جميـع المواطنين فـي فقدان الكرامـة. والرجل 
العامـل فـي هـذا المجتمع هو رجل األمن، ال رجل العلم 
وال رجـل الفكـر وال رجـل السياسـة... وعلـى يـد هـذه 
الفئـات العسـكرية جـرى إنتـاج الديمقراطيـة المزّيفـة، 
فمـن أدرج ترشـيحه فـي قائمـة السـلطة سـيفوز، ولو لم 
تصـّوت لـه زوجته، وسيخسـر ولو جمع فـي الصندوق 
مـا يزيـد على عدد سـكان الصيـن والهند وأندونيسـيا...

كثيـرة  ودراسـات  وتحليـالت  كتـب 
جـداً تناولـت المجتمعـات التي وقعت 
العسـكرية، ولكّنهـا  االنقالبـات  فيهـا 
كلّهـا ُمجمعة علـى أن هذه االنقالبات 
تمسـح الوجـه المدنـي للمجتمـع كمـا 
تهيـن الكرامـة اإلنسـانية. ومـن هنـا 
سـت  أسَّ االنقالبـات  هـذه  أن  نـرى 
النـاس  يعـد  فلـم  الكرامـة،  لوعـي 
كمـا  الفلسـطينية  بالقضيـة  يلهجـون 
يعـرف  المواطـن  بـل صـار  كانـوا، 
سـيطرحها  التـي  الشـعارات  مسـبقاً 
بيانهـم  يذيعـون  عندمـا  االنقالبيـون 
األول. دفعـت االنقالبـات العسـكرية 

التيموقراطيـة  الدولـة  قيـام  تمّنـي  إلـى  المواطنيـن 
timocracy وهـي مـا كان يطالـب بـه اإلغريـق كلّمـا 
راجعنـا  ولـو  معركـة.  خسـروا  أو  عـدو،  هاجمهـم 
خطابـات ديموسـتين لمـا تعـّدت »الكرامـة« المهدورة، 
فيصبـح السـّكان أعـداداً ال مواطنيـن. إن الـدور الـذي 
لعتبـه االنقالبـات العسـكرية فـي خلفية األرِبعـة العربية 
كبيـر جـداً، يفـوق الثـورات الثـالث. وفـي بحـث عميق 
العربـي  الربيـع  بيـك وسـيمون هوسـر حـول  لمارتـن 
عليهـا  وشـّددا  »الكرامـة«  الكاتبـان  ذكـر  وأسـبابه 
باعتبارهـا مـن أهـّم مسـّببات الربيـع، ولكـن لـم يذكـرا 
أن الشـعور بفقدان الكرامة يعود إلى عشـرات السـنين، 
ثقافـة  إن  األولـى.  العسـكرية  االنقالبـات  أيـام  إلـى 
االنقالبـات دفعـت إلـى قيـام وعـي بالكرامـة المفقـودة، 

وهـو مـا تجلّـى فـي األرِبعـة العربيـة.

األرِبعة األوروبية
بعـد منتصـف القـرن العشـرين قامـت حركات عـّدة في 

بعد التدخل الروسي 
في أفغانستان، صار 

للثورة البلشفية 
تأثيرات سلبية على 
المسلمين، ولم تعد 
تهمة »الرجعية« 
تفيد الشيوعيين 
في دفاعهم عن 
الغزو السوفياتي 

ألفغانستان

الدوافع الخفّية
في »األرِبعة« العربية
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المعسـكر الشـيوعي، وكلّهـا يمكن القول إنهـا »ربيع«. 
لـم تكـن هذه البلدان جائعـة، وال ينقصها الدواء... كانت 
المدنـي،  المجتمـع  تفتقـد  مغلوبـة علـى أمرهـا. كانـت 
بـكّل كرامـة. وفـي ظـّل  أطـاح  أمنـي  فـي ظـّل حكـم 
هـذا الحكـم عرفـت هـذه البلـدان حركـة نـزوح وهجـرة 
والتامـزدات،  السـامزدات  أدب  وممارسـة  وهـرب 
ووصـل األمـر إلـى حـّد القفـز مـن فـوق جـدار برليـن، 
الـذي أقيـم لمنـع هـرب المواطنيـن. وتوالـت األرِبعـة 
حتـى  هنغاريـا  الشـرقية حتـى  ألمانيـا  مـن  األوروبيـة 
تشيكوسـلوفاكيا حتـى بولونيـا... ووصلـت إلـى الصين. 
قـوة،  بعدهـا  مـا  بقـوة  األرِبعـة  هـذه  قمعـت  وبالطبـع 
ولكـن حالمـا ضعفت السـلطة الشـيوعية وانهـار االتحاد 
السـوفياتي، هبَّـت هذه الشـعوب وأعلنـت انضمامها إلى 
االتحـاد األوروبـي. وهـذا االتحـاد من هندسـة وتصميم 
ألكسـندر  األصـل،  الروسـي  الفرنسـية،  الدولـة  رجـل 
كوجيـف، الـذي لـم يكـن شـيوعياً، ولكّنـه كان سـتالينياً 
جعـل ألوروبـا نظامـاً علـى مـا كان يخّطـط له سـتالين، 
وأطلـق عليـه االتحـاد األوروبـي، علـى غـرار االتحـاد 
السـوفياتي، وليـس الواليـات المّتحـدة األوروبيـة. وهـو 
يـرى أن هندسـة »النظـام األرقـى« خيـر مـن هندسـة 
النـاس  يرمـي  أن  سـهالً  فليـس  والثـورات،  الحـروب 
أنفسـهم مـن جـدار برليـن هربـاً مـن 
نظـام إلـى نظـام. ونعتقـد أن الربيـع 
األوكرانـي الـذي ظهـر قبـل األرِبعـة 
العربيـة وال يـزال يرافقهـا، كان لـه 
تأثيـر كبيـر. فاألرِبعـة العربيـة، بهـذا 
المعنـى، يمكن اعتبارها حركة نزوح 
من نظام يشـبه النظـام الذي كانت فيه 
إلـى  الشـرقية،  األوروبيـة  الشـعوب 
النظـام الـذي كان يخّطـط له سـتالين، 
وقـام بتنفيـذه كوجيـف فظهـر االتحـاد 
األوروبـي: إنـه النظـام التداولي الذي 
يضمـن محاسـبة جهـاز الدولـة التالية 
للمسـيئين فـي جهـاز الدولـة السـابقة. ويـرى كوجيـف 
أن مـا غّيـر العالـم إلـى األفضـل هـو القوانيـن وليسـت 
الثـورات، فقانـون نابليون وقانون سـتالين )وقد أشـرف 
الرجـالن بنفسـيهما علـى وضـع البنـود( صاغـا العالـم 
الحديـث. إن هنـاك حركـة كبـرى للهـرب مـن األنظمـة 
التـي تهـدر الكرامـة، ولـو كان علـى الطريقـة األلمانيـة 
فـي القفـز مـن فـوق السـور. إن األرِبعـة العربيـة هـي 
حركـة قفـز مـن أنظمـة لـم تعـد مقبولـة عنـد المواطنين 

الخليـط  بسـبب  المعالـم،  واضحـة  غيـر  أنظمـة  إلـى 
العجيـب الـذي نجـده فـي األرِبعـة العربيـة، وبخاصـة 
فهـل  وتركيـا.  بإيـران  الصلـة  ذات  اإلسـالمية  القـوى 
هنـاك كوجيـف خفـّي يخّطـط التحـاد عربـي حتـى ال 
يقفـز المواطنـون مـن فـوق الجـدار العربـي الشـاهق؟ 
النظـام  مـن  للخـالص  بدايـة  أوروبـا  أرِبعـة  كانـت 

المطلـق، فبـأّي النـذر تأتـي األرِبعـة العربيـة؟ 

خاصة 
ليـس هنـاك ربيـع واحـد، بل هنـاك أرِبعة عربيـة، فلكّل 
بلـد ربيعـه الخاص، الـذي يختلف عن ربيع البلد اآلخر. 
والمشـترك فـي هـذه األربعة أنها تسـير الخطـوات التي 
رسـمها برنتـون، ففـي البدايـة كانـت حركـة هـرب مـن 
العرفيـة،  واألحـكام  القمـع  أنظمـة  المنبـوذة،  األنظمـة 
وقـد انضّمـت إليهـا األجنحة المتشـّددة من اإلسـالميين، 
الخطـوة  ولكـن  عالمـي.  شـبه  قـراراً  اتخـذوا  بعدمـا 
انخـراط  مـن  برنتـون  رسـم  مـا  علـى  جـاءت  الثالثـة 
العناصـر المتباينـة فـي صـراع مريـر، قبـل َجْنـي ثمار 
الربيـع. وقـد طالبـت األرِبعـة، كّل األرِبعـة، بدسـاتير 
أمـا  وسـتالين.  نابليـون  غراردسـتوَرْي  علـى  جديـدة 
الطيـف،  الواسـع  التأثيـر  ذات  اإلسـالمية،  الجماعـات 
مـن »الجهاد« و»حمـاس« و»أنصار بيـت المقدس«، 
حتـى »النهضـة« التونسـية ومجاهـدي ليبيـا، وإخـوان 
مصـر... فقـد طالبـوا، علـى غـرار الثـورة الُخمينّيـة، 
بدسـاتير دينيـة. إن الثـورة الُخمينّيـة حّققـت نجاحـاً فـي 
بعـض المناطـق، وظهـرت قّوتهـا المسـلحة فـي مناطق 
أخـرى، وال يمكـن ألّي ربيـع تجاهلهـا فـي اليمـن أو 
ليبيـا أو مصـر... وهكـذا دخلـت إيـران سـاحة السياسـة 
الدوليـة. والظاهـر أن السياسـة الدوليـة فـي هـذه األيـام 
العربيـة، فوكالـة  بكثيـر مـن عناصـر األرِبعـة  أقـوى 
االسـتخبارات المركزيـة تراقـب كّل قطعة سـالح تدخل 
الحـدود، كمـا تشـرف بوضـوح علـى كّل الميليشـيات 

الدينيـة التـي تأتـي لتشـارك فـي القتـال.
المتراكمـة  الخفّيـة  الدوافـع  علـى  اقتصرنـا  لـو  ولكـن 
التـي سـاعدت علـى االختمار، في ظـّل الحكومات ذات 
السـلطة المطلقة، للّخصنا ما شـرحناه سـابقاً على النحو 

التالي:
الثورة الفرنسية.. 1
الثورة البلشفية.. 2
الثورة الُخمينّية.. 3
أحداث أفغانستان.. 4

ذرائع كثيرة تتجّسد 
في شعارات قد 

تكون مزّيفة فالشعار 
أشبه بسوط تساق 
به الجماهير وبه 

يحّقق طارحوه معظم 
أهدافهم إذا تمّكنوا 

من تحريك الجماهير 



361 مؤّسسة الفكــر العربـي

االنقالبات العسكرية.. 5
الربيع األوروبي، منذ خمسينيات القرن الماضي.. 6
انهيار االتحاد السـوفياتي والمعسـكر االشتراكي، . 7

فقـد أشـعر المعارضيـن بقوتهـم الذاتيـة، ومنحهـم 
اقتحـام مياديـن  جرعـة مـن جـرأة جديـدة علـى 

االستشـهاد. 
هنـا أشـياء عـّدة ال حاجـة إلـى ذكرها، مـن أمثال . 8

فعـل  لهـا  كان  التـي  الصينيـة،  الثقافيـة  الثـورة 
السـحر فـي أوروبـا وأميـركا الالتينيـة، بينمـا لـم 
تؤّثـر فـي البـالد العربيـة، مـع أنهـا القـت بعـض 

الـرواج.
ولهـذا السـبب نجـد فـي األرِبعـة: الليبرالـي واليسـاري 
الربيـع  يوّجـه  وكّل  والدينـي...  والعلمانـي  واليمينـي 
إلـى المرجعيـة التـي ينتمـي إليها. وقـد يلعب دوراً أشـّد 
خطـورة علـى الربيـع مـن الجـراد الشـرقي. أمـا القـول 
بـأن ثـورة االتصـاالت قامـت بـدور حاسـم، فإنـه يجـب 
أن نتذّكـر أن ثـورة االتصـاالت لعبـت دوراً مزدوجـاً، 
فـي يـد األرِبعـة وفـي يـد األنظمـة. واألسـماء المدرجـة 
اسـتخدام  فـي  مهـارًة  تقـلُّ  ال  اإلرهـاب  قائمـة  علـى 
ثـورة االتصـاالت عـن أسـماء المدافعيـن عـن حقـوق 

اإلنسـان... 
وثنـاً، ويبنـون  الثـورة  الثورييـن يجعلـون مـن  بعـض 
عليهـا اآلمال الِعراض، كأنهـا المنقذ األكيد من األنظمة 
القائمة. إن الباسـتيل لم يضّم أكثر من سـبعة أشـخاص، 
وأحـد  ومجرمـون،  وسـكارى  لصـوص  منهـم  أربعـة 
الكونتـات الثالثـة مغتصـب محـارم. والثـورة الُخمينّيـة 
للثـورة  اليسـارية  القيـادة  الطريـق علـى  قطعـت  التـي 
ـه برنتـون  اإليرانيـة، يعـود الفضـل فيهـا إلـى مـا خطَّ
فـي كتـاب »تشـريح الثـورة«، وإلـى سـرعة كارتر في 
تنفيـذه. إن بنـاء المجتمعـات ال يكـون إال بعـد أن تهـدأ 

الثـورة وتتخلّـص مـن المتشـّددين. 
واليـوم، تكثـر النظريـات حول األرِبعة العربيـة، وُيكِثر 
المسـتقبل.  أفـالك  فـي رصـد  والبّراجـون  البّصـارون 
ولـو عدنـا إلـى أّي عـّراف إغريقـي لوضـع لنـا قوانيـن 
توضـح لنـا األرِبعـة العربيـة أكثـر مّمـا يوضحـه ُكّتابنا 
ومحلّلونـا. لـو سـألنا تريسـياس- مثـالً- لقـّدم لنـا طريقة 
بسـيطة واضحـة وهـي: أّي بـالد مـن البلـدان العربيـة  
مواطنـون  إليهـا  يهاجـر  أو  يلجـأ  العربيـة(  )وغيـر 
العربـي،  الربيـع  يأتيهـا  لـن  آمنـة  بـالد  هـي  آخـرون 
وأّي بـالد يهاجـر منهـا مواطنوهـا هربـاً مـن القمـع أو 
التعسـف أو االسـتهانة بالكرامة أو الفسـاد أو االضطهاد 

التمييـز  أو  الطـوارئ  قوانيـن  أو  األمنيـة  والقبضـة 
العنصـري أو الدينـي أو الطائفـي... هـي بـالد سـوف 
يزورهـا الربيـع العربـي، قصرت المـّدة أم طالت... إن 
بـالداً مـن عشـرين مليون مواطـن، تبلـغ ميزانيتها أكثر 
مـن 150 مليـار دوالر فـي السـنة، وثلـث سـّكانها تحت 
خـط الفقـر، سـوف يمكـث فيهـا الربيـع إلـى أن تتغّيـر 
السـلطة... وأّي سـلطة تمـارس التمييـز بـأّي نـوع مـن 

األنـواع هـي سـلطة تسـتنبت الربيـع بيديهـا.
ولـو سـألنا ترسـياس عّمـا يسـفر عنـه الربيـع فـي هـذه 
األيـام لكانـت إجابتـه أن األمـر مختلـف اآلن عّمـا كان 
مـن تأثيـر كبيـر للثـورة الفرنسـية وألّي ثـورة أخـرى، 
ألن السياسـة الدوليـة باتـت أقـوى مـن القـوى الداخليـة. 
ويمكـن بالمسـاومات واالتفاقـات والمعاهـدات أن ُتحِبط 
أّي ربيـع أو ثـورة أو عصيـان... بأقّل من طرفة العين. 
يمكنهـا أن تحـّول الربيـع إلـى فتنـة، ويمكـن أن تجعـل 
بهـا  يفخـر  ثـورة  التحـّرر وعنـوان  بيـرق  الفتنـة  مـن 

المنتصـرون. 
أمـا علـى األرض، فَدْعَك من أحـالم الحالمين بأن الحّق 
ال بـّد أن ينتصـر، وأن للباطـل جولـة وللحـّق جـوالت، 
فاألمـر منـوٌط - مـن دون أّي شـك - بموازيـن القـوى، 
فعندمـا تدعـم القـوى العالميـة الفاعلـة أّي جانـب فإنـه 
سـينتصر ولـو كان فاوسـت دليلـه إلـى قتـل مرغريـت 

وكّل األبريـاء.
يبـدو أن اإلنسـان يحتكـر صناعـة الكوميديـا. في بعض 
األحيـان يغرقهـا بالدمـاء، ولكّنهـا تظّل، داميـة كانت أم 
غيـر داميـة، عنوانـاً كبيـراً لحماقـة اإلنسـان وفشـله في 
إقامـة نظـام متـوازن. إنهـا تختلـف عـن الحماقـة التـي 
الحماقـة  الرغـم مـن هـذه  إراسـموس. وعلـى  قرّظهـا 
الموجـة  سـياق  ضمـن  مـن  العربيـة  األرِبعـة  سـتظّل 

لثالثة. ا

الدوافع الخفّية
في »األرِبعة« العربية
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قراءة في ما آل إليه »الربيع 
العربي«.. وفي مآالته التالية

قراءة يف ما اآل اإليه »الربيع 
العربي«.. ويف ماآلته التالية

د. وحيد عبد املجيد

أوالً: في »الربيع« و»الثورة« وضبط 
المصطلحات وما وراءها

بـه  ُيقصـد  مجـازي  تعبيـر  هـو  السياسـي«  »الربيـع 
اإلشـارة إلـى تغييـر نحـو األفضـل، انطالقاً مـن اعتقاٍد 
شـائع بـأن فصـل الربيع هو أحسـن فصـول العام، على 
الرغـم مـن أنـه ال يكـون كذلـك فـي كّل األحـوال، وال 
فـي جميـع البلـدان. وقـد ظهـر هـذا التعبيـر لوصـف 
االنتفاضـة الشـعبية التـي اندلعـت فـي تشيكوسـلوفاكيا 
»السـتار  وراء  مـن  والخـروج  بالحّريـة،  للمطالبـة 
الحديـد السـوفياتي« فـي ينايـر )كانـون الثانـي( 1968 
)ربيـع بـراغ(. ولكّنـه اسـُتخدم منـذ ذلـك الوقـت للداللة 
علـى أّي تغييـر إيجابـي يحـدث أو ُيـراد، بمـا فـي ذلـك 

ثـورات وأحـداث سـبقت ظهـوره فـي العـام 1968.
بمفهـوم  وليـس  بتعبيـر مجـازي،  يتعلّـق  األمـر  وألن 
علمـي، فلـم ُتسـبر أغـواره. ولـم يهتـّم أحد ببحـث ما قد 
يكـون هنـاك من تناقض عند اسـتخدام تعبير »الربيع« 
الـذي ينطـوي على معنى االعتـدال في الطقس لوصف 
ثـورات تهـدف إلـى تغيير ينطوي بطابعـه على مواقف 
هـات وإجـراءات جذريـة )راديكاليـة(. فاالعتقـاد  وتوجُّ

بـأن الربيـع هـو أفضـل فصـول السـنة يرتبـط بصـورة 
شـائعة عنـه تفيد أنـه أكثرهـا اعتداالً.

»الربيـع  بمصطلـح  المقصـودة  الداللـة  تبـدو  لذلـك 
السياسـي« علـى هـذا النحـو أقـرب إلى اإلصـالح منها 
إلـى الثـورة. غيـر أن هـذا التناقـض الـذي يبـدو عندمـا 
نربـط بيـن »الربيـع السياسـي« والثـورة يقـلُّ، وربمـا 
يـزول، حيـن تكـون هـذه الثـورة هـي الخيـار الوحيـد 
المنافـذ  وغلـق  اإلصـالح  محـاوالت  كّل  إحبـاط  بعـد 

والقنـوات والسـبل التـي تـؤّدي إليـه.
فالثـورة مـن حيـث هي فعل اسـتثنائي جداً فـي التاريخ، 
ليسـت هـي الطريـق األفضـل إلـى التغييـر لألفضـل. 
فالفعـل الثـوري هـو اضطـرار، وليس اختيـاراً. ولذلك 
تنتفـي الحاجـة إليـه حيـن يكـون التطـّور فـي المجتمـع 
طبيعيـاً، أو عندمـا ُتـدرك السـلطة القائمـة فـي مجتمـع 
مـا أن هنـاك مـن االختـالالت واألخطـاء مـا يسـتدعي 
فـي  ذلـك  إلـى  ينّبهونهـا  لَمـن  تسـتجيب  أو  إصالحـاً 
الوقـت المناسـب أو حتـى فـي »ربع السـاعة األخير«.
والثـورة بهـذا المعنـى ليسـت فعـالً عظيمـاً أو رائعاً في 
ذاتـه بخـالف مـا يبـدو فـي جـدل سـطحي محتـدم اآلن 

للم تلورق أشلجار، وللم تتفتلح زهلور فلي البلاد التلي اسلُتخدم تعبيلر »الربيلع« للداللة عللى ما حلدث فيها من 
ثلورات أو انتفاضلات أو احتجاجلات أو محلاوالت للتغييلر، بلل اكفهلّرت األجلواء واسلوّدت الغيلوم. هلذه هلي 
الصلورة التلي يراهلا كلّ متابلع لملا آللت إليله األوضلاع فلي بلاد ذللك »الربيلع« بعلد ملرور نحو أربع سلنوات 
عللى بدايتله فلي نهايلة 2010 وأوائلل 2011، علاوًة عللى تزايلد مخاطلر اإلرهلاب فلي عموم المنطقلة وبلوغه 

مبلغلاً ال سلابق لله، كتوّسلع الحلروب األهليلة، وامتدادهلا إللى علدد متزايلد ملن البللدان العربية.
فكيلف نفهلم، إذن، ملا حلدث فلي السلنوات األربلع األخيلرة؟ وملا آللت إليله األوضلاع فيهلا؟ وعللى أّي أسلاس 
يمكلن أن نتفّكلر ملا يمكلن أن تلؤول إليله هلذه األوضاع في المسلتقبل القريلب؟ تتطّلب محاولة اإلجابلة، قبل كلّ 
شليء، إطلاراً منهجيلاً ننطللق منله يتضّملن ضبطلاً للمصطلحلات األساسلية، ويقلّدم فلي الوقت نفسله المحّددات 
األساسلية أليلة إجابلة علن سلؤال باللغ الصعوبلة، مطلروح فلي أكثلر المراحلل التلي تمّر فيهلا المنطقلة صعوبة 
فلي تاريخهلا الحديلث. ولذللك نبلدأ بتأصيلل مقّوملات هلذا اإلطلار، وننتقلل إللى محاوللة تشلخيص ملا آللت إليله 

األوضلاع، واستشلراف ملا يمكلن أن تلؤول إليله فلي الفتلرة المقبلة.
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بيـن َمـن يتغّزلـون فـي الثـورات التي حدثـت في تونس 
ومصـر وليبيـا واليمـن وسـوريا، وَمـن ينكـرون أنهـا 
ثـورات العتقادهـم بأنهـا ال تسـتحّق أن تكـون كذلـك. 
والجامـع بيـن الطرفيـن هـو نقـص فـي معرفـة طبيعـة 
الثورة من حيث إنها فعل اضطراري واستثنائي يحمل 
فـي طّياتـه كّل مثالـب مثل هـذا النوع مـن األفعال التي 
تتسـم عـادًة باالرتبـاك واالضطراب وانفـالت الصراع 
فـي أشـكال تختلف مـن مجتمع إلى آخر حسـب تاريخه 
وتكوينـه ومسـتوى تطـّوره ونسـقه أو أنسـاقه القيمّيـة 

وأنمـاط التفاعـالت بيـن فئاتـه المجتمعيـة وغيرها.
وُتَعـدُّ الثـورة، فـي هذا السـياق، ملجأ أخيـراً حين تتفاقم 
األوضـاع  وتتدهـور  االختـالالت 
وتوصـد أبـواب اإلصـالح الـذي يقي 
البـالد التي تشـتّد حاجتهـا إليه أخطار 
هـذا الملجـأ الـذي تضطـر قطاعـات 
متزايـدة مـن المجتمع للجـوء إليه، أو 
تجـد نفسـها باألحـرى في قلبـه نتيجة 
بهـذا  فالثـورة  مسـتمّرة.  تراكمـات 
المعنـى الـذي نناقشـه هنـا هـي ذلـك 
االنفجـاري  التلقائـي  الشـعبي  الفعـل 
بـل  صغيـراً،  يبـدأ  الـذي  الكبيـر 
األحيـان،  معظـم  فـي  الصغـر  بالـغ 
ويتطـّور بسـرعة قياسـية فـي أغلـب 
التراكمـات  لحجـم  وفقـاً  الحـاالت 
السـلبية ونوعهـا. وكلّمـا كانـت هـذه 
التراكمـات أثقـل وأثرهـا علـى فئـات 
واسـعة فـي المجتـع أكبر، كانـت قّوة 

»الدفـع الثـوري« المترّتبـة عنهـا أشـّد.
ولذلـك يجـد النـاس أنفسـهم ذات يـوم فـي قلـب فعـل 
ثـوري ظلّـت القابليـة لـه كامنـة وسـاكنة فـي طبقـات 
عميقـة اجتماعية وسياسـية من وجدانهـم وعقولهم. وال 
يعرفـون عـادة أنهـم »فـي ثـورة« إاّل وهـم فـي قلبهـا، 
باندالعهـا، بـل ظلّـوا طـول  ألنهـم لـم يتخـذوا قـراراً 
الوقـت بانتظـار إصـالح يبقى أمـالً لديهم في المسـتقبل 
أو يعيـد هـذا األمـل فـي اللحظـة األخيـرة. ولـو أنهـم 
وجـدوا أمـالً مـا فـي إصـالح مـا يعيـد إليهـم األمـل في 
المسـتقبل، مـا حدثـت ثـورة. فاإلصـالح هـو الطريـق 
الصحيـح واآلمن والمسـتقّر لمعالجـة االختالالت وحّل 

المشـكالت وتحقيـق التقـّدم.
ولـم تكـن الثورات التي ُوصفت بأنهـا »ربيع عربي«، 
إاّل الطريق االسـتثنائي الذي وجدت شـعوب عّدة نفسها 

فيـه بعدمـا بلـغ التدهـور في بالدهـا ذروتـه، وأوصدت 
طـرق اإلصـالح أمامهـا. حـدث هـذا فـي مصـر، كمـا 
فـي تونـس وليبيـا واليمـن وسـوريا. وكان هـذا واضحاً 
فـي مصـر منذ نهاية تسـعينّيات القـرن الماضي. ولذلك 
أنهـى كاتـب هـذه السـطور كتابـاً أصـدره فـي صيـف 
2005 بالتنبيـه إلـى أن النـار تحت الرمـاد، حيث كتب: 
» لقـد خلـق الجمـود السياسـي جنبـاً إلـى جنـب غلـق 
يتأجـج  بـدأ  الرمـاد،  تحـت  جمـراً  اإلصـالح  أبـواب 
تدريجيـاً فـي السـنوات األولـى مـن العقد الجـاري. هذا 
الجمـر يمكـن أن يتّقـد، ويمكـن أن ُيطفـأ. وليـس غيـر 

اإلصـالح سـبيالً إلطفائـه1«.
وكثيـرة كانـت األصـوات التـي تنبَّه إلى ذلـك في مصر 
ت أبـواب اإلصـالح فيهـا  وغيرهـا مـن البـالد التـي ظلَـّ
انفجـرت  أن  إلـى  تتفاقـم  االختـالالت  فيمـا  موصـدة، 
ثـورات نهايـة 2010 وبدايـة 2011. فعلـى سـبيل المثال 
أول  صـار  الـذي  المرزوقـي  منصـف  د.  نبَّـه  فقـط، 
رئيـس للجمهوريـة فـي تونـس بعـد الثـورة، حيـن كان 
رئيسـاً للرابطـة التونسـية لحقـوق اإلنسـان، إلـى مغّبـة 
غلـق أبـواب اإلصـالح، فـي كلمته في ندوة فـي القاهرة 
ث عّما  العـام 2001 ُنشـرت أعمالهـا في كتاب. فقـد تحدَّ
أسـماه »بدايـة الهبـوط فـي اإلصالحـات فـي تونس منذ 
بدايـة التسـعينيات وتسـارع وتيرتـه بصـورة رهيبة«2. 
وختم بأن » إشـكالية النظم االسـتبدادية هي إشـكالية كّل 
ثـوب خيـط لجسـم طفل. يكبـر الطفل وال يتأقلـم الثوب. 
وهـو بقـدر ما يضغط على الجسـم يعيق الحركة وتشـتّد 
الحاجـة إلـى إصالحـه، وإال فمآلـه مهمـا قـاوم، إمـا أن 

يتأقلـم وإمـا أن يتمـّزق مـع تطـّور جسـم ال يمـوت«3.
وقـد اختـرُت هذا النّص مـن بين نصوص ال حصر لها 
تعّبـر عـن المعنـى الـوارد فيـه، وكذلك النـّص المقتبس 
مـن كتابـي الصـادر العـام 2005، السـتخدامهما ثالثـة 
تعبيـرات تكشـف الفـرق بيـن اإلصـالح والثـورة وهي 
»الجمـر تحـت الرمـاد«، و«التأقلـم«، و«التمـّزق«. 
تتراكـم  أبوابـه،  وتوصـد  اإلصـالح  يتعـّذر  فعندمـا 
أّي  فـي  يشـتعل  ألن  قابـالً  المشـكالت وتخلـق جمـراً 
وقـت. وحيـن يحـدث اإلصـالح فـي الوقـت المناسـب، 
أو حّتـى بعـده، ولكن قبل فـوات األوان، يتأقلم المجتمع 
1 وحيـد عبـد المجيـد، التغييلر طريلق مصلر إللى النهضلة )القاهـرة: دار مصـر 

2005(، ص241.  المحروسـة، 

التحللّول  )محــّرر(،  الجــواد  عبــد  جمــال  د.  فــي:  المرزوقــي،  منصــف   2
الديمقراطللي المتعثللر فللي مصللر وتونللس )القاهــرة: مركــز القاهــرة لدراســات 

 .74 2002(، ص  اإلنســان،  حقــوق 

3  المرجع السابق نفسه، ص 76.

تحُدُث الثورة عندما 
تتكالب األمراض 

على جسد المجتمع 
ويرفض الحّكام 
األطّباء معالجته 

باإلصاحات الازمة 
أو يستهينون بحالته، 
فينتفض الخائفون 

عليه )الثّوار( للقيام 
بهذا الدور العاجي 
من دون أن تكون 
لديهم خبرةٌ في الّطب
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بطابعـه  هـو  تغييـر،  مـن  يتضّمنـه  مـا  مـع  بسـهولة 
ـم، ومحقِّـق للغايـات أيضـاً  تدريجـي ومحسـوب ومنظَّ
بطبيعـة الحـال، كمـا حـدث فـي بـالد عربيـة أخـرى 

بأشـكال ودرجـات مختلفـة. 
أمـا حيـن ُتغلـق أبـواب اإلصـالح ويتراجـع األمـل فـي 
فتحهـا إلـى أن يعّم اليأس ويسـقط الرهان عليها، تصبح 
الثـورة طريقـاً اضطراريـاً مـا كان ممكنـاً أن يلجـأ أحد 
إليـه لـو بقـَي أمـل فـي إصـالح، ألنـه يـؤّدي غالبـاً إلى 
إلـى أخـرى.  تمـّزق يختلـف مـدى خطـره مـن حالـة 
ففـي هـذا الطريـق الثـوري محّطـات مـن االضطـراب 
واالرتبـاك وانفـالت صراعات كامنة واشـتعال حرائق 
كانـت نارهـا تحـت الرمـاد، بمـا يعنيـه ذلـك كلّـه مـن 
تمـّزق متعـّدد الجوانب والمسـتويات، سـعياً إلى تحقيق 
األهـداف التـي كان بلوغهـا عبـر اإلصـالح يوفِّـر كّل 

هـذه التكلفـة الباهظة.
هكـذا تبـدو العالقـة وثيقـة بيـن غلـق أبـواب اإلصالح، 
واللجـوء إلـى الثـورة سـعياً إلى تحقيق مـا كان مرغوباً 
فيـه عبـر اإلصـالح، ولكـن بتكلفـة مرتفعة وعبـر فترة 
طويلـة مـن الزمـن. فطريـق الثـورة هـو بطابعـه وعـر 
غيـر ممّهـد ملـيء بالمطّبـات والمنحنيـات. ولذلك، فكم 
مـن ثـورات تعثَّرت فـي الطريق، وخلَّفـت اضطرابات 
تبـدأ فـور رفـع الغطـاء الـذي كتـم هـذه االضطرابـات 
تحتـه لسـنوات أو عقـود سـابقة، وسـرقها بعـض َمـن 
شاركوا فيها أو انضّموا إليها، و»ركبها« انتهازيون4.

ظاهرة اإلرهاب الثوري
تنفجـر  التـي  الشـعبية،  الثـورة  أن  عـن  فضـالً  هـذا 
نتيجـة تراكـم االختـالالت واختنـاق المجتمـع مـن دون 
أّي  وينطـوي  التجريـب.  علـى  تقـوم  توّجههـا،  خّطـة 
تجريـب بطابعـه علـى أخطـاء، ال يمكـن تفاديهـا فـي 
أّي عمـل يحـدث للمـّرة األولـى، وال يمتلـك القائمـون 
بـه خبـرة سـابقة فيـه. وبكثير من التبسـيط وبشـيء من 
لمعالجـة  كمحاولـة  الشـعبية  الثـورة  تبـدو  االختـزال، 
جسـم مريض بواسـطة َمن ال يعرفون شـيئاً في الطّب. 
فالثـورة تحـدث عندمـا تتكالـب األمـراض علـى جسـد 
امـه( اإلصالحـات  – مجتمـع - ويرفـض أطّبـاؤه )حكَّ
َمـن  فيهـّب  بحالتـه،  يسـتهينون  أو  لمعالجتـه  الالزمـة 
يخافـون عليـه )الثائـرون( للقيـام بهـذا الـدور مـن دون 

ل اإلصاحييللن إلللى  لمسللألتْي اإلصللاح والثللورة، وتحللوُّ 4 أنظــر تأصيللاً 
ــد )القاهــرة:  ــد المجي ــد عب ثورييللن فللي »ثللورة 25 ينايللر.. قللراءة أولللى، وحي

مركــز األهــرام للنشــر والترجمــة والتوزيــع، 2011(، ص ص20-5.

أن تكـون لديهـم معرفـة بالطـّب. ولذلـك تتدهـور حالـة 
الجسـد - المجتمـع - المريـض أصالً، والـذي ال تتحّمل 
الثـورة بالتالـي المسـؤولية عـن مرضـه، ولكّنها تفشـل 
فـي معالجتـه، ألنهـا تعـرف الحالـة التـي تتطلّـع ألن 
يكـون عليهـا بعـد معالجتـه والمتمثلة في األهـداف التي 
تسـعى إليهـا )الحريـة والكرامـة والعدالـة االجتماعيـة 
ال  ولكّنهـا  العربـي(،  »الربيـع«  ثـورات  حالـة  فـي 
تعـرف الطريقـة المالئمـة للعالج الـذي يفضي إلى هذه 
الحالـة، وهـل تحتـاج إلـى أدويـة ومـا هـي؟ أو جراحـة 
ومـا نوعهـا؟ .. ومـا إلـى ذلـك. وعندئـذ تـزداد فـرص 

َمـن أمرضـوا المجتمـع سـابقاً للعودة 
معالجتـه.  يسـتطيعون  أنهـم  عيـن  مدَّ
أكانـوا  سـواء  فعـالً،  يعـودون  وهـم 
أم توجهـات،  أم سياسـات  أشـخاصاً 
فـي كثيـر مـن الحـاالت، كمـا نعرف 
مـن التاريـخ منذ الثورة الفرنسـية في 
العـام 1789 التـي ُتعتبـر أم ثـورات 

العصـر الحديـث.
ألجـل  تكـون  عودتهـم  أن  غيـر 
يقصـر أو يطـول، ألنهـم ال ينجحون 
فيمـا فشـل فيـه الثائـرون. ولـو أنهـم 
المريـض،  معالجـة  علـى  قـادرون 
لكانـوا  أو  أصـالً،  أمرضـوه  مـا 
غيرهـم  يهـبَّ  أن  قبـل  عالجـوه  قـد 
َمـن  بعدهـم  يأتـي  ولذلـك  إلنقـاذه. 
لتحقيـق  آخـر  عالجـاً  مـون  يقدِّ

األهـداف نفسـها. وقـد ينجحـون، ولكّنهـم ربما يفشـلون 
بدورهـم، أو يحقِّقـون نجاحاً جزئياً ال يمنحهم الشـرعية 
الكافيـة. وهكـذا يمكـن أن يشـهد المجتمـع الـذي نشـبت 
فيـه ثـورة دورات عـّدة وخطـوات إلـى األمـام وأخرى 
إلـى الـوراء. ولذلـك يسـتمّر عـدم االسـتقرار مصحوباً 
باضطرابـات متفاوتـة مـن حالـة إلـى أخـرى لسـنوات 

لعقـود. أو  طويلـة 
وهذه قاعدة أساسية من القواعد التي يمكن استخالصها 
مـن دراسـة تاريخ ثورات العصـر الحديث، منذ الثورة 
الفرنسـية التي طال عدم االسـتقرار بعدها لنحو ثمانين 
عامـاً، إذ لـم ينتـِه التمـّزق المجتمعي الـذي أحدثته – أو 
باألحرى كشـفت الغطاء عنه – ولم تضع فرنسـا على 
الطريـق التـي أّدت إلـى تحقيـق أهداف هـذه الثورة، إال 

بـدءاً من إعالن الجمهوريـة الثالثة العام 1870. 
وال يتسـع المجـال لتلخيـص مراحـل المـّد والجـذر فـي 

الثورة هي فِْعلٌ 
شعبي تلقائي 

انفجاري كبير يبدأ 
صغيراً ويتطّور 

بسرعة قياسية وفقاً 
لحجم التراكمات 
السلبية ونوعها 

وكلما كانت 
التراكمات أثقل كانت 
قّوة الدفع أكثر شّدًة 

ًة وِحدَّ

قراءة في ما آل إليه »الربيع 
العربي«.. وفي مآالته التالية
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ومنعطفاتهـا5  ومنحياتهـا  وجوالتهـا  الفرنسـية  الثـورة 
حركيـة  لفهـم  الفائقـة  أهّميتهـا  مـن  الرغـم  علـى 
)ديناميكيـة( الثـورات الشـعبية التـي تبـدو فـي معظـم 
مراحلهـا أبعـد عـن أن تكـون »ربيعـاً« جميالً مشـرقاً، 
بخـالف مـا يعتقـده الكثيـر سـواء من الذين شـاركوا في 

هـذه الثـورات وأيَّدوهـا أم مـن الناقميـن عليهـا.
ولذلـك فْلنكتـِف بالتذكيـر بأبـرز محّطـات تلـك الثـورة 
»األم« فـي أعوامهـا األولـى، ومـا آلت إليـه األوضاع 
المترتبـة عنهـا فـي نهايـة عامهـا الرابـع الـذي تكملـه 

الثـورات العربيـة فـي هـذه اآلونـة.
مطلـع  فـي  الفرنسـية  الثـورة  مقّدمـات  بـدأت 
يوليو)تمـوز(1789 بعد تدهور شـديد تسـارع منذ العام 
1778، وسـعى الثائـرون إلـى كسـب الجيـش، وبـدأوا 
باقتحـام عـدٍد مـن السـجون باعتبارهـا رمـوزاً للظلـم 
والقهـر. وازداد تدّفـق الجماهيـر علـى »باليـه رويال« 
التـي كانـت حدائقهـا وممّراتهـا مـن أهّم مراكـز التنّزه، 
ثـم أخـذت التظاهـرات فـي الخروج، 
وتصاعـدت األحـداث بسـرعة حتـى 
عندمـا  )تمـوز(  يوليـو   14 صبـاح 
المتظاهريـن  كبيـر مـن  ـه عـدد  توجَّ
إلـى سـجن الباسـتيل. ومـا أن تمّكنـوا 
طولـه  مائـي  خنـدق  عبـور  مـن 
يصـل  أسـوار  واعتـالء  متـراً،   25
ارتفاعهـا إلـى 30 متـراً، حتـى تبّيـن 
أن فرنسـا مقبلـة علـى عصـر جديـد. 
وأشـعل مقتـل مائـة مـن المتظاهريـن 
خالل اقتحام الباسـتيل شـرارة الثورة 
فـي مناطـق أخرى لم تكن قـد بلغتها. 
كمـا كانـت هـذه بدايـة العنـف الـذي 
اتسـمت بـه الثورة الفرنسـية في كثير 
مـن مراحلهـا بـدءاً مـن المشـانق التـي ُنصبـت لبعـض 
كبـار المسـؤولين والضّباط فـي 22 يوليو)تموز(، على 
نحـو يجعـل الثـورات العربيـة نموذجـاً فـي السـلمية.

وكان إعـالن وثيقـة حقـوق اإلنسـان والمواطـن في 26 
حـّددت  تاريخـي  تحـّول  نقطـة   1789 أغسـطس)آب( 
والمواطنـة  الحريـة  وهـي  األساسـية  الثـورة  أهـداف 
ذلـك ظـّل  األمـة. ومـع  )اإلخـاء( والمسـاواة وسـيادة 
الصـراع بين لويس السـادس عشـر والثائرين مسـتمّراً 

5  مـن أهـّم الكتـب المترجمـة إلـى العربيـة عـن الثـورة الفرنسـية كتـاب أ. جورج 
ليفيبـر، عصلر الثورة الفرنسلية، تعريب د. جالل يحيـى )القاهرة: مطبوعات دار 

الكتب والوثائـق القومية،2011(. 

فـي صـورة صدامـات حينـاً ومنـاورات حينـاً آخر، في 
ظـّل ميـل االتجـاه الغالـب بيـن الثائريـن إلـى طريـق 
التغييـر الدسـتوري، علـى الرغـم من ممارسـات عنيفة 
لجـأ إليهـا المتشـّددون بينهـم، وفـي أوضـاع مضطربـة 
ازدادت ارتبـاكاً يومـاً بعد يـوم. فعلى الرغم من حدوث 
تقّدم على السـطح السياسـي، عبر تقليص سـلطة الملك 
األّمـة«،  فـي  األول  ـف  ُيسـّمى »الموظَّ فصـار  فعليـاً 
وعلـى المسـتوى الدسـتوري مـن خـالل إصـدار وثيقـة 
جديـد  لدسـتور  واإلعـداد  والمواطـن  اإلنسـان  حقـوق 
يقـوم علـى الملكيـة الدسـتورية وإصـداره العـام1791، 
فـي  األمنيـة  والحالـة  االقتصاديـة  األوضـاع  كانـت 

تدهـور مسـتمّر.
الثـورة عقـب  وأّدى توّسـع التحالـف األوروبـي ضـّد 
إلقـاء القبـض علـى لويـس السـادس عشـر وعـدد مـن 
أعضـاء العائلـة المالكـة إلـى مزيـٍد مـن االضطـراب، 
وبخاصـة مع نشـوب حـركات تمّرد في جنوب فرنسـا. 
ولم تسـاعد عودة الملك بعد إعالن قبوله دسـتور1791 
نفـوذ  كان  الـذي  الوقـت  فـي  ُيذكـر،  تحسـن  إلـى 
الدسـتوري  بالطريـق  المتمسـكين  أي  »الدسـتورّيين« 
يتراجـع فـي إطـار الصراع داخـل قوى الثورة نفسـها. 
كمـا لـم يحـل سـلوك طريـق الدسـتور والمحافظـة على 
الملكيـة مـن دون إعـالن التحالـف النمسـاوي الروسـي 
الحـرب علـى الثـورة الفرنسـية، األمـر الـذي أّدى إلـى 
ن  ازديـاد حـّدة التخويـن وانتشـار الميـل إلى االنتقـام ممَّ
ُحسـبوا متآمريـن ضـّد الثـورة، وهو ما ُعـرف بظاهرة 
»اإلرهـاب الثـوري« التـي ُتَعـّد مـن أبـرز سـمات تلك 

الثورة. 
وكانـت تلـك الحـرب مسـتمّرة حيـن انتهى العـام الرابع 
للثـورة فـي يوليو)تمـوز(1793، وكذلـك االضطرابات 
السياسـية واالقتصاديـة واألمنيـة التـي تواصلـت عقـب 
إعـالن الجمهوريـة األولـى بعـد ذلـك فـي العـام 1795 
وسـقوطها مـع تنصيـب نابليـون بونابـرت إمبراطـوراً 

العـام 1799.
وعلـى مـدى سـبعة عقـود بعـد ذلـك، ظلّـت فرنسـا فـي 
ت بمراحـل  أخـرى عّدة خطت  حالـة اضطـراب، ومـرَّ
فيهـا إلـى األمـام وعـادت إلـى الـوراء مـّرات، إلـى أن 
بـدأت أهـداف الثورة تتحّقق عبر بناء نظام ديموقراطي 
وضمـان الحقـوق والحّريـات التـي كفلتهـا وثيقة حقوق 
اإلنسـان والمواطنـة وتحقيق تقـّدم اقتصادي واجتماعي 

منـذ إعـالن الجمهوريـة الثالثة العـام 1870.
مـن حيـث  فريـدة،  الفرنسـية حالـة  الثـورة  تكـن  ولـم 

الثورة فِعلٌ استثنائي 
في التاريخ، والفعل 
الثوري اضطرار 

وليس خياراً، وتنتفي 
الحاجة إليه حين 
يكون التطّور في 

المجتمع طبيعياً يسير 
من دون عوائق 
تستدعي الفعل 

االستثنائي
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الحاجـة إلـى وقـت طويـل لكـي يسـتقّر المجتمـع بعدهـا 
اسـتحال  بعدمـا  اسـتهدفتها  التـي  األهـداف  ويحّقـق 
إنجازهـا عـن طريـق إصـالح تدريجـي. فهـذا هو حال 
معظم الثورات الشـعبية منذ أواخر القرن الثامن عشـر 
وحتـى أوائـل القـرن الحـادي والعشـرين )فـي جورجيا 
وأوكرانيـا وقيرغيزيـا، ثـم فـي بعـض البـالد العربيـة( 
سـعياً إلـى تحقيـق الحريـة ومـا يقتـرن بهـا مـن كرامـة 
إنسـانية وعدالـة. فهـذه هي الثـورات التـي نقصدها هنا 
علـى وجـه التحديـد، وليسـت االنقالبـات التي انتشـرت 
فـي إفريقيـا وآسـيا وأميـركا الالتينيـة فـي الربـع الثالث 
مـن القرن العشـرين، وقّوضـت إرهاصات الحرية بدالً 
مـن أن تدعمهـا. وهنـاك َمـن ذهبـوا حتـى إلـى حصـر 
مفهـوم الثـورة فـي الفعـل التغييـري الـذي يهـدف إلـى 
تحقيـق الحريـة. وقـد أشـارت حّنة أرندت إلـى بعضهم 
منذ كوندوسـين الذي كتب العام 1793 )بعد 4 سـنوات 
فقـط علـى الثورة الفرنسـية( ما يفيـد أن الثورة ال تكون 
كذلـك إاّل إذا كانـت الحريـة هدفهـا. وذهبـت حّنـة إلـى 
أن هـذا النـوع مـن الثـورات يعني بداية عصـر جديد6. 
وحّتـى ثـورات دول شـرق ووسـط أوروبـا ضـّد النظـم 
الشـيوعية التي كانت تابعة لالتحاد السـوفياتي السـابق، 
ما زال بعضها متعّثراً بعد نحو ربع قرن من نشـوبها، 
علـى الرغـم مـن أنهـا تعـّد األوفـر حظـاً فـي التاريـخ 
الحديـث، ألن الـدول األكثـر تقّدماً في العالـم )الواليات 
المّتحـدة وأوروبـا الغربيـة( جنّدت نفسـها لدعـم التغيير 
الـذي أحدثتـه وحشـدت المـوارد الماليـة واالسـتثمارية 
وتحقيـق  نجاحهـا  لضمـان  والتكنولوجيـة  والمعرفيـة 
أهدافهـا فـي أقصـر وقـت ممكـن. ومـع ذلـك لـم يحقِّـق 
يوّفـر  الـذي  الكامـل،  االسـتقرار  البـالد  هـذه  أّي مـن 
يقينـاً بأنهـا أصبحـت غير قابلـة لالنتـكاس، مهما كانت 
المشـكالت التي سـتواجهها، وأنها تسـتطيع أن تعبر أّي 
أزمـات تتعـرض لهـا. كمـا أن نحـو نصف هـذه البالد، 
علـى األقـل، مـا زال فـي حالة عـدم اسـتقرار بدرجات 
ويتراجـع  خطـوة  يتقـّدم  بعضهـا  بـرح  ومـا  مختلفـة. 
أُخـرى، سـواء فـي مجـال بنـاء الديمقراطيـة أم علـى 

صعيـد التقـّدم االقتصـادي. 
وهـا هـي المجـر تأخذ طريقها إلـى الوراء مجـّدداً، بعد 
مراحـل صعـود وهبـوط عـّدة. فقـد أسـفرت انتخاباتهـا 
األخيـرة فـي أبريـل )نيسـان( 2014 عـن أغلبيـة كبيرة 

 6 حّنـة أرنـدت، رأي فلي الثلورات، تعريـب وتعليـق خيـري حمـاد )القاهـرة: 
مطبوعـات دار الكتـب والوثائـق القوميـة، سلسـلة الثـورة والحريـة، 2011(، ص 

ص35-34.

لحـزب »فاينـر«، األمـر الـذي أغرى زعيمـه ورئيس 
الـوزراء فيكتـور أوربـان بالشـروع فوريـاً فـي إقامـة 
غ الديموقراطية مـن أّي محتوى  دكتاتوريـة أغلبيـة ُتفـرِّ
لهـا، بدءاً باسـتغالل هـذه األغلبية لتمريـر قوانين لتقييد 
الحريـات والعصـف ببعضها ومصـادرة ما كان قد بقي 

مـن مسـاحة يتنّفـس فيها اإلعـالم والمجتمـع المدني.
لالتحـاد  عنيفـة  صدمـة  وكانـت 
المجـر  صـارت  الـذي  األوروبـي، 
مـن ضمـن أعضائـه، عندمـا أفصـح 
أوربـان عـن إعجابـه الشـديد بنماذج 
سياسـية ال تختلـف فـي جوهرها عن 
فـي  الثـورة  أسـقطته  الـذي  النظـام 
العـام1990، مثـل روسـيا فالديميـر 
طّيـب  رجـب  وتركيـا  بوتيـن، 

شـافيز. وفنزويـال  أردوغـان، 
ليسـت  الثـورة  أن  كلّـه  هـذا  ويعنـي 
ماً وممهَّـداً وآمناً لمعالجة  طريقـاً منظَّ
اختـالالت جسـيمة تعـّذر أو اسـتحال 
إصالحهـا بالطريـق الطبيعي بسـبب 
غلـق أبـواب هـذا اإلصـالح، ولكّنهـا 
طريـق اضطـراري اسـتثنائي عندما 
يعـّم اليـأس مـن إمـكان فتـح أيٍّ مـن 

هـذه األبـواب. كمـا يعنـي أن الوقـت الـذي تسـتغرقه 
الثـورة لمعالجـة االختـالالت وتحقيـق األهـداف التـي 
وأحيانـاً  أطـول،  يكـون  أن  بـّد  ال  أجلهـا  مـن  نشـبت 

بكثيـر، مقارنـًة باإلصـالح.

ثانياً: مآالت ثورات »الربيع« العربي الراهنة 
والمتوّقعة

يسـاعد هـذا اإلطـار المنهجـي فـي تفسـير مـا آلـت إليـه 
األوضـاع فـي البـالد التي نشـبت فيها ثـورات ما ُيطلق 
عليـه »ربيـع عربـي«. فـال تختلـف هـذه الثـورات عن 
غيرهـا. فهـي ليسـت فريدة في نوعهـا، إذ تنطبق عليها 
القواعـد العامـة التـي تمّثـل قاسـماً مشـتركاً فـي معظـم 
ثـورات العصـر الحديث، وبخاصة من حيـث حركّيتها 
)ديناميكّيتهـا( واعتمادهـا علـى التجريـب الـذي تحـدث 
فيـه بالضـرورة أخطـاء، تقـّل أو تزيـد، وفقـاً لظـروف 
كّل منهـا، ومرورهـا بمراحـل مـّد وجـزر، أو صعـود 
وهبـوط، أو تقـّدم وتراجـع فـي طريـق وعـرة طويلـة 

وشاقة.
ومـن سـمات ثـورات »الربيـع العربـي«، التـي تجعـل 

ال تختلف ثورات 
»الربيع« العربي 
عن غيرها، فهي 
ليست فريدة في 
نوعها، إذ تنطبق 
عليها قواعد عاّمة 
هي قواسم مشتركة 
لمعظم ثورات العصر 

الحديث وبخاصة 
من حيث حركّيتها 
واعتمادها على 

التجريب

قراءة في ما آل إليه »الربيع 
العربي«.. وفي مآالته التالية
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انعتاقهـا مـن هـذه القواعـد العامة صعباً، بل مسـتحيالً، 
صـورة  فـي  بـدأت  حيـث  التلقائـي،  العفـوي  طابعهـا 
تظاهـرات ذات أهـداف محـدودة، ولكّنهـا انطوت على 
نقلـة فـي أشـكال االحتجـاج، التـي كانـت قد بـدأت قبلها 
بسـنوات فـي بعـض البـالد التـي حدثـت فيهـا. لـم تكـن 
االحتجاجـات التـي حدثـت فـي تونـس، فـي إطـار رّد 
فعـل علـى انتحـار شـاب فقيـر فـي لحظـة يـأس قاتـل، 
اقتـرن فيهـا تجريده من وسـيلته الوحيدة لكسـب الرزق 
)عربـة الخضـار( بإهـدار شـديد لكرامتـه، تهـدف إلـى 
تغييـر جـذري )ثـوري(. وقـل مثـل 
ذلـك عـن التظاهـرات التي دعـا إليها 
علـى  احتجاجـاً  مصـر  فـي  شـباٌب 
المـدى البعيـد الذي بلغه تسـلّط جهاز 
لمصادرتـه  ليـس  وقسـوته،  األمـن 
حقـوق وحريـات عامة أساسـية فقط، 
مـه في حيـاة الناس  ولكـن أيضـاً لتحكُّ
– وبخاصـة الشـباب – عبـر امتالكه 
العمـل  سـوق  فـي  النهائـي  القـرار 
الوظائـف  مـن  كثيـر  إلـى  بالنسـبة 
وتجـاوز سـيطرته فـي هـذا المجـال 
مـن  كثيـر  إلـى  الدولـة  مؤّسسـات 
الشـركات والهيئـات الخاصـة، حيـث 
كان »تقريـر األمـن« شـرطاً الزمـاً 
لاللتحـاق بأنـواع متزايـدة من العمل.
عفويـة  احتجاجـات  تتطـور  وحيـن 
تبـدأ ببضعـة آالف إلـى حشـود متزايـدة ينضـّم إليهـا 
مئـات اآلالف، وتأخـذ الطابـع »المليونـي« فـي بعـض 
الحـاالت وتتحـّول إلـى ثـورة شـعبية، تـزداد احتماالت 
التخّبـط فـي مسـارها واالرتبـاك فـي األجـواء المحيطة 
بهـا واالضطـراب المترّتـب عنها. فال مفـّر من حدوث 
ذلـك، وبخاصـة فـي غيـاب قيـادة معروفـة مّتفـق عليها 
مشـكلة  الثـورة  تواجـه  الحالـة،  هـذه  وفـي  للثـورة. 
إضافيـة، وهـي إمكان قفز مجموعـة منظّمة جيداً عليها 
وتوجيههـا فـي اتجـاه يختلف مـع أهدافها، وقـد يتناقض 
معهـا. فعندمـا يبـدأ التغييـر، وتتهاوى قّمة السـلطة التي 
سـبق أن أغلقـت أبـواب اإلصـالح، فـي الوقـت الـذي 
تفتقـد الثـورة قيـادة متفقاًعليهـا تتقّدم لمـلء الفراغ، تجد 
القـوى األكثـر تنظيمـاً والتـي تملـك إمكانـات لوجسـتية 
علـى  والقفـز  الفـراغ  هـذا  فـي  للتمـّدد  فرصـة  أكبـر 
المشـهد. وعندمـا تكـون لهـذه القوى أهـداف خاصة بها 
تسـعى لتغليبهـا تصبـح الثـورة في هـذه الحالـة ُعرضة 

لالختطـاف والسـطو.
فـي  متعـّددة  بأشـكال ودرجـات  مـا حـدث  هـو  وهـذا 
ثـورات »الربيـع« العربـي، وأضـاف إلـى االرتبـاك 
»اإلخـوان  جماعـة  صنعتـه  اسـتقطاباً  واالضطـراب 
ثـالث  فـي  السياسـي  اإلسـالم  وتيـارات  المسـلمين« 
منهـا )مصـر وتونـس وليبيـا(، مسـتغلّة اختـالل ميزان 
القـوى لمصلحتهـا فـي لحظـة نشـوء الفـراغ. ومثلمـا 
كانـت هـي المسـتفيد األول مـن سياسـات نظـم الحكـم 
التـي جرفـت هـذه البـالد بدرجـات متفاوتـة علـى مدى 
عقـود عـّدة، صـارت هـي الرابـح الرئيـس مـن ضعف 
بنيـة التيـارات المؤمنـة بأهـداف »الربيـع« مـن حريـة 
بينهـا،  والصراعـات  وانقسـامها  وعدالـة  وكرامـة 
وضعـف خبـرة الشـباب- الـذي لعـب الـدور الرئيـس 
فـي الفعـل الثوري-وتفّرقهـم وتهافـت بعضهـم، فضـالً 
عـن حداثـة عهـد الشـعوب بتغييـر علـى هـذا المسـتوى 
اسـتمّر  شـديد  جمـود  حالـة  مـن  فنقلهـا  فجـأة،  حـدث 
دة االتجـاه،  لعقـود إلـى حالـة حركـة سـريعة غيـر محـدَّ
تداخلـت فيهـا األوراق، وتقاطعت األدوار، وتعارضت 
هـذه  مقارنـة  ويمكـن  األهـواء.  وانتشـرت  المصالـح، 
الحالـة المجتمعيـة – بتبسـيط شـديد واختـزال أيضـاً – 
بطعـام ُوضـع فـي »فريـزر« لفتـرة طويلة تفـوق قدرة 
التجميـد علـى االحتفـاظ بصالحيـة هـذا الطعـام الـذي 
أُخـرج فجـأة، وإذ بـه صـار هّشـاً مفّتتـاً مـن شـّدة العفن 
أي مجتمـع  يسـتطيع  الـذي أصابـه وهـو مجّمـد. وال 
أن يتحّمـل مثـل هـذه النقلـة المفاجئـة والجذريـة مـا لـم 
يكـن اتجاههـا محـّدداً، والطريـق الـذي تفتحـه واضحاً. 
وليسـت هـذه حالـة جديـدة ال سـابقة لهـا، بـل هـي جزء 
مـن السـمات العامـة للثـورات الشـعبية التلقائيـة، التـي 
ال تحّركهـا قيـادة أو حـزب. وحتـى بعـض الثـورات، 
التـي خّططـت لها أحـزاب وقوى سياسـية وأيديولوجية 
منّظمـة، وحرّكتهـا، وحـّددت اتجاههـا، لـم تسـلم مـن 
االضطرابـات التـي تعقبها، بدليل أن التنظيم الشـيوعي 
الحديـدي الـذي قـاد الثـورة البلشـيفية فـي روسـيا العـام 
أهليـة  حـرب  انـدالع  تجّنـب  مـن  يتمّكـن  لـم   1917

اسـتمّرت أكثـر مـن خمـس سـنوات.
غيـر أن وجـود مثـل هـذا التنظيم، الذي مـازال ُيدرس، 
اللينينـي«،  »التنظيـم  عليـه  ُيطلـق  نموذجـاً  باعتبـاره 
عـن  تترتـب  التـي  االضطرابـات  احتـواء  يسـتطيع 
الثـورة فـي وقـت أقصـر، وربمـا أيضـا بخسـائر أقـّل 
فـي بعـض األحـوال. ولكـن االسـتقرار الـذي يفرضـه 
باسـتخدام القـّوة والقمـع والقسـوة، يظـّل سـطحياً، ألن 

على مدى سبعة 
عقود ظّلت فرنسا 
في حالة اضطراب 
ومّرت بمراحل عّدة 
خَطْت فيها إلى األمام 
وعادت إلى الوراء 
مّرات، إلى أن بدأت 
أهداف الثورة تتحّقق 

عْبَر بناء نظام 
ديمقراطي وضمان 
الحقوق والحريات 
لألفراد بوصفهم 

مواطنين
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غيـاب قـدر معقـول مـن الحريـات، يحـول دون حـّل 
المشـكالت التـي تظـّل قائمـة وتتراكـم تحـت السـطح. 
كمـا يـؤّدي إلى تجميد االنقسـامات المجتمعية الدينية أو 
المذهبيـة أو العرقيـة حـال وجودها وإضعـاف إمكانات 
التفاعـل اإليجابـي بين فئات المجتمـع المختلفة، فيعيش 
كّل منهـا غريبـاً عـن اآلخـر، وتظـّل الصـور السـلبية 
لـدى كّل منهـا عـن اآلخر، قائمة وقاتمة فـي غياب هذا 
القـدر مـن الحريـة الذي يتيـح تفاعالً ضروريـاً لتحقيق 
التعـارف، ومـن ثـّم التعايش واالندماج على أسـاس من 

المواطنـة واالنتمـاء إلـى الوطـن الواحـد.
هـة  الموجَّ االشـتراكية  الثـورات  تحّقـق  لـم  لذلـك 
طـة، مثلهـا مثـل االنقالبـات العسـكرية، التـي  والمخطَّ
حّققـت التغييـر فـي أكثـر مـن 60 فـي المائـة مـن البالد 
التـي شـهدت تحـّوالً جذريـاً فـي القـرن العشـرين، أي 
تقـّدم، علـى الرغـم مـن أن االضطرابـات التـي ترّتبـت 
الثـورات  إليـه  تـؤّدي  بمـا  مقارنـة  أقـّل  كانـت  عنهـا 

التـي هـي موضـوع هـذه القـراءة. الشـعبية 
أن  التلقائيـة  الشـعبية  الثـورات  خصائـص  فمـن 
االضطـراب الـذي ُتحدثـه يطـول أمـده، مع تفـاوت من 
حالـة إلـى أخـرى بطبيعـة الحـال، ويمـّر فـي مراحـل 
عـّدة قـد يبـدو فـي بدايـة إحداهـا أن االسـتقرار قريـب 
المنـال قبـل أن يتبيَّن أنها ليسـت إاّل مرحلة في الطريق 
الطويلـة الشـاقة التـي يصـل االضطـراب فيهـا إلـى حّد 

الفوضـى فـي بعـض الحـاالت.
ومـن الطبيعـي أنـه عندمـا يعـّم االضطـراب، ناهيـك 
بحـدوث الفوضـى، يـزداد الحنيـن فـي المجتمـع إلـى 
األمـن واالسـتقرار علـى أّي نحو يتحّقـق بهما، وبغّض 

النظـر عـن إنجـاز أهـداف الثـورة مـن عدمـه.
وال غرابـة فـي ذلـك، ألن َمـن يتطلّـع إلـى حريـة تتيـح 
لـه التعبيـر عـن نفسـه، وإلـى عدالـة اجتماعيـة توّفر له 
حيـاة أفضـل، وإلـى صيانـة كرامتـه حين تكـون مهّددة 
باإلهـدار فـي أّي وقـت، ال يتصـّور أن يتحّقـق ذلـك 
علـى حسـاب األمـن واالقتصـاد. وقـد يكـون أثـر افتقاد 
األمـن واالسـتقرار دافعـاً إلـى اعتقـاد بعـض أو كثيـر 
مّمـن شـاركوا فـي ثـورة على سـلطة ضاقوا ذرعـاً بها 
أن الوضـع فـي ظـّل تلـك السـلطة كان أفضـل، أو أقـّل 

سـوءاً، ممـا آل إليـه فـي المرحلـة األولـى للثـورة.
لذلـك فمـن الطبيعـي أن يحـدث انتقال إلـى مرحلة ثانية 
تتراجـع فيهـا األهـداف التـي تبّنتهـا الثـورة، وُتخّفـض 
اسـتقرار  إلـى  سـعياً  فيهـا،  ُرفعـت  التـي  الشـعارات 
يتيـح معالجـة المشـكالت القديمـة التـي لـم يتيّسـر حلّها 

فـي المرحلـة األولـى، مضافـاً إليهـا تلـك المترتبـة عـن 
الـذي  االسـتقرار  ولكـن  المرحلـة.  هـذه  اضطرابـات 
يصبـح هـو غايـة المنـى في بدايـة المرحلـة الثانية يظّل 
بعيـد المنـال، ألن التغييـر الـذي حـدث فـي المرحلـة 
األولـى يطلـق صراعات يتسـم بعضها بالعنـف ويخلق 
تفاعالت جديدة. كما أن إعطاء أولوية مطلقة السـتعادة 
المشـكالت  حـّل  إلـى  والسـعي  واالسـتقرار،  األمـن 
االقتصاديـة بطريقـة فوقيـة هـي مـن سـمات المرحلـة 
الثانيـة فـي الثـورات الشـعبية، ال يوّفـران المقّومـات 
الالزمـة لعبـور حالـة االضطـراب واالرتبـاك، األمـر 

الـذي يقـود إلـى مرحلة ثالثـة تختلف 
مالمحهـا مـن حالـة إلـى أخـرى.

بعـض  تقتـرب  الـذي  الوقـت  وفـي 
ثـورات »الربيع« العربـي من نهاية 
بعضهـا  ويبـدأ  األولـى،  المرحلـة 
يصعـب  الثانيـة،  المرحلـة  اآلخـر 
عـن  بمعـزل  مآالتهـا  فـي  التفكيـر 
ينتشـر  منطقـة  فـي  العامـة  الحالـة 
مبلـغ  أعلـى  ويبلـغ  اإلرهـاب،  فيهـا 
مـن الخطـر، حيـث ترتبـط األوضاع 
إقليميـة  تفاعـالت  بخيـوط  الداخليـة 
وقـت  أّي  مـن  أكثـر  معّقـدة  باتـت 

. مضـى
وُتعبِّـر هـذه الحالـة عـن فشـل عام ال 
يقتصـر علـى الثـورات التـي تخلـق 
بطابعهـا اضطرابات، ولـم يحّقق أّي 
منهـا نجاحـاً فـي مرحلتـه األولى، أو 

الثانيـة منـذ الثـورة الفرنسـية. فيـدّل المشـهد العـام فـي 
المنطقـة علـى أن مجتمعاتهـا ودولهـا أكثر هشاشـة مّما 
كان معتقـداً، وأن التطـّرف والتعّصب الديني والمذهبي 
والعرقـي، هـو أكثـر مـا تنتجه البيئـة العربيـة، وأهّم ما 

يثيـر اهتمـام العالـم فيها.
فقـد خلـط اإلرهـاب، وقـد وصـل إلى مسـتوى فـاق أّي 
توّقـع، األوراق السياسـية والدينيـة والمذهبيـة والقبليـة 
والعشـائرية والعرقيـة، إلـى حـّد أن المنطقـة تبـدو فـي 
كان  عّمـا  أنهـا خرجـت  لـو  كمـا   2014 العـام  نهايـة 
مطروحـاً في مختلف السـيناريوات التـي جرى تداولها 

لسـنوات طويلـة مضـت.
تزايـد خطـر اإلرهـاب ليهـّدد أنصـار ثـورات »الربيع 
بقـّوة علـى  يهـّدد خصومهـا، ودخـل  كمـا  العربـي«، 
خـّط الصـراع بيـن »ربيـع« بـدا أنـه يفتـح بابـاً أمـام 

ر  عندما تتطوَّ
احتجاجات عفوية 
تبدأ ببضعة آالف 
إلى حشود متزايدة 
ينضّم إليها مئات 
اآلالف وتأخذ 

الطابع »المليوني« 
وتتحّول إلى ثورة 

شعبية، تزداد 
احتماالت التخّبط في 
مسارها واالرتباك 

واالضطراب المترّتب 
عنها

قراءة في ما آل إليه »الربيع 
العربي«.. وفي مآالته التالية
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قفـزة كبيـرة لتحقيـق تقـّدم ظـّل محتجزاً لعقـود واللحاق 
قـادر  أنـه  يبـدو  السـريع، و»خريـف«  العالـم  بقطـار 
علـى اسـتغالل اضطرابات ذاك »الربيـع«، وأخطائه، 
قائمـاً  كان  إلـى وضـع  للعـودة  فيـه،  األمـل  وخيبـات 
لعقـود، ولكـن في شـكل جديـد. فقد تقـّدم اإلرهاب على 
األرض في مناطق واسـعة، خضعت لسـيطرته، ورفع 
أعالمـه عليهـا، وأعلـن فيهـا دولـة، ولم يُعـد محصوراً 
فـي أماكـن قصّيـة كان يختبـىء فيهـا. وهـو إذ يتقـّدم 
ثالثـاً هـو إعـادة  علـى هـذا النحـو، إنمـا ُيّقـدم طريقـاً 
المنطقـة قرونـاً طويلـة إلـى الـوراء.

ثـورات  أنصـار  يتعّيـن علـى  وفيمـا 
»الربيـع« وخصومهـا مواجهـة هـذا 
التهديـد الهائـل، يشـتّد الخـالف بينهـم 
هـذا  اإلرهـاب  بلـوغ  عوامـل  علـى 
المبلغ غير المسـبوق. فيجادل أنصار 
ثـورات »الربيع« بأن اإلرهاب ينتج 
عـن تطـّرف تنامى فـي المنطقة على 
مها غلق  مـدى عقود ألسـباب فـي مقدَّ
وانسـداد  اإلصـالح،  أمـام  األبـواب 
األفـق السياسـي، والفشـل التنمـوي، 
والفقـر المتزايـد، فـي معظـم بالدها، 
وتخلّـف نظـم التعليـم، وعـدم تحديـث 
الحداثـة  ظلّـت  حيـث  المجتمعـات، 

قشـرة علـى سـطح المجتمـع.
فـي المقابـل، يحاجـج خصـوم ثـورات »الربيـع« بـأن 
االضطرابـات المترّتبـة عنهـا هي التـي أّدت إلى تنامي 
المسـتوى، بعدمـا كان فـي حالـة  إلـى هـذا  اإلرهـاب 

تراجـع قبـل تلـك الثـورات.
مـن  شـيئاً  المنطقيـن  هذيـن  مـن  كّل  فـي  أن  والحـال 
المهـول  اإلرهابـي  المشـهد  تفسـير  فـي  الصـواب 
الراهـن. ولكـن منطـق أنصـار الثـورات يبـدو أقـوى 
وأكثـر تماسـكاً. فقـد تراكمـت العوامل المنتجـة له على 
مـدى عقـود فـي ظـّل سياسـات فاشـلة فـي معظـم دول 
المنطقـة، وظهـر فـي ظلّهـا أكثـر من جيـل إرهابي منذ 

سـبعينيات القـرن الماضـي بصفـة خاصـة.
غيـر أن الجيـل الراهـن الـذي بلـغ خطـره الحـّد الـذي 
فـرض السـعي إلـى بنـاء تحالـف دولـي ضـّده يتغـّذى، 
فضـالً عـن اسـتناده إلـى تراكمـات العقـود الماضيـة، 
أهـّم دالالت تراجـع ثـورات »الربيـع«  علـى إحـدى 
حتـى اآلن، وهـي إخفـاق التحـّول الديمقراطي السـلمي 
إلـى  التراجـع  هـذا  أعـاد  فقـد  ارتباكـه.  أو  تعّثـره  أو 

حضـوراً  اإلرهـاب  بوسـائل  العنيـف  التغييـر  دعـوة 
»الربيعيـة«  اللحظـة  فـي  تفقـده  بـدأت  قـد  كانـت 
بـدت  »القاعـدة«  تنظيـم  قيـادة  أن  حـّد  إلـى  األولـى، 
مستسـلمة فـي أوائـل العـام 2011 لواقـع جديـد. فـكان 
االعتقـاد قويـاً فـي أن اإلرهـاب، وتنظيـم »القاعـدة« 
العكسـي، بسـبب  العـّد  بصفـة خاصـة، دخـل مرحلـة 
أصبـح  عندمـا  ومقّوماتـه،  اسـتمراره  مبـّرر  افتقـاده 
»القاعـدة«،  اعتمـدت  فقـد  ممكنـاً.  السـلمي  التغييـر 
وبخاصـة بين سـبتمبر)أيلول(2011 ونشـوب »ثورات 
الربيـع«، علـى مـلء المواقـع اإللكترونيـة المتعاطفـة 
معهـا بـكّل مـا يمكـن أن يسـلب لـّب شـباب غاضبيـن، 
أو يائسـين، ودفعهـم صـوب اإلرهـاب. وكان مفترضـاً 
أن يقـّل اسـتعداد هـؤالء الشـباب للتفاعـل مـع تحريض 
»القاعـدة« لهـم بعدمـا اختلـف المشـهد في بـالد عربية 
عـّدة، وصـار الحـراك السـلمي مخرجـاً مـن اإلحبـاط 
والغضـب اللذيـن اسـتغلهما اإلرهـاب لتجنيـد أنصـاٍر 

وأتبـاع7.
وازداد هـذا االعتقـاد عقـب مقتـل مؤّسـس »القاعـدة« 
أسـامة بـن الدن فـي أول مايـو )أيـار( 2011. فـكان 
االعتقـاد فـي تراجـع »القاعـدة« واإلرهـاب قوّيـاً إلـى 
حـّد أن هنـاك مـن رأى أن بـن الدن مـات سياسـياً قبـل 
أن ُيصّفـى جسـدياً: »قُتل أسـامة بـن الدن على دفعات. 
موتـه السياسـي حصل مع ثورتـْي تونس ومصر، حين 
تبّيـن أن همـوم »القاعـدة« ليسـت همـوم َمـن انتفضـوا 
مـن سـكان العالـم اإلسـالمي، وأّن شـّبان بلدانـه الذيـن 
يهتفـون: »سـلمية .. سـلمية«، ال يربطهـم مطلق رابط 

»القاعدة«8. بإرهـاب 
ثـم  مـن  سـند  فثّمـة  أسـاس،  االعتقـاد  لذلـك  كان  وإذا 
للقـول إن مـا آل إليـه »الربيـع العربـي« حتـى اآلن – 
وبغـّض النظـر عّمـا سـيؤول إليـه فـي النهايـة – يجعل 
الـذي المسـت  الشـباب  لبعـض  جاذبـة  العنـف  دعـوة 
أحالمـه السـماء فـي اللحظـة »الربيعيـة« األولـى، قبل 
أن تحـدث االضطرابـات وتـزداد. فقـد يقتـرن اإلحبـاط 
للجـوء  باسـتعداد  االضطرابـات  هـذه  عـن  المترّتـب 
إلـى العنـف حيـن يسـتطيع أحـد التنظيمـات اإلرهابيـة 
التمـّدد في مسـاحات كبيرة، وتقديـم »صورة انتصار« 
يمكـن أن تغّطـي طابعـه الدمـوي المتوّحـش. وإذا كان 

ــدة  ــل؟«، جري ــا وترح ــدة« إرهابه ــل »القاع ــل تحم ــد، »ه ــد المجي ــد عب 7وحي
االتحللاد اإلماراتيــة)4 /4 / 2011(. 

8 حـازم صاغيـة، »مـوت بـن الدن الثالـث«، صحيفـة الحيلاة اللبنانيـة)3 /4/ 
 .)2011

في وقت تقترب 
فيه ثورات »الربيع 
العربي« من نهاية 
المرحلة األولى 

ويبدأ بعضها اآلخر 
المرحلة الثانية، 

يصعب التفكير في 
مآالتها بمعزٍل عن 
الحالة العامة في 
منطقة ينتشر فيها 

اإلرهاب ويبلغ أعلى 
درجات الخطورة
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اإلحبـاط، بسـبب غلـق أبـواب اإلصـالح قبـل »ثورات 
أن  فالمنطقـي  إلـى اإلرهـاب،  للجـوء  دافعـاً  الربيـع« 
يكـون اإلحبـاط نتيجـة مـا آلـت إليـه هذه الثـورات حتى 
تنظيـم  أن  وبخاصـة  العنـف،  إلـى  أكبـر  دافعـاً  اآلن 
»الدولـة اإلسـالمية«، الـذي مازالـت كلمـة »داعـش« 
مقارنـة  أكثـر جاذبيـة  لـه، صـار  الشـائع  االسـم  هـي 

بتنظيـم »القاعـدة«.
الربيـع«،  »ثـورات  خصـوم  بعـض  إمعـان  أن  كمـا 
وبخاصـة أكثرهـم عـداء لها، في محاولة إنـكار طابعها 
السـلمي يسـهم – مـن دون قصـد منهـم بطبيعـة الحـال 
– فـي دفـع بعـض الشـباب الُمحَبـط نحـو العنـف. فهـذا 
اإلنـكار ينطـوي علـى إسـقاط الخـّط الفاصل بيـن ثورة 
المدنـي،  االحتجـاج  وبيـن  إرهابـي،  وعنـف  سـلمية، 

والعمـل المسـلَّح.
فأحـد أخطـر جوانـب الحالـة التـي آل إليهـا »الربيـع 
العربـي« اآلن، هـو هـذا اإلحبـاط في أوسـاط قطاعات 
مـن الشـباب فـي مختلـف بـالد هـذا »الربيـع«. ولذلـك 
ال يختلـف مـا يقولـه كاتـب هـذه السـطور، فـي مصـر 
مثـالً، عّمـا يعّبـر عنـه َمـن يـرون الـرأي نفسـه فـي 
كتبتـه  مـا  مثـالً،  ذلـك  بعضهـا. ومـن  أو  البـالد  هـذه 
أكاديميـة تونسـية عـن حالـة الشـباب المحبط: »تتشـابه 
أقدارهـم هنـا وهنـاك فـي تونس ومصـر وليبيـا واليمن 
وسـوريا، ويعّمهـم إحسـاس باإلحبـاط وخيبـة األمل في 
نخـب كّرسـت الصـراع الجيلـي وأسّسـت فجـوة بيـن 
قاموسـها،  وصاغـوا  الثـورة  أنجـزوا  َمـن  تصـّورات 
وَمـن جنـوا حصادهـا وكيّفوهـا وفـق مناظيـر مهترئـة 

ومصالـح ضّيقـة9«.
وربمـا يكـون هذا اإلحبـاط في مقّدمة العوامـل الداخلية 
دة لمـا سـيؤول إليـه »الربيع« العربـي في الفترة  المحـدِّ
المقبلـة، مثلمـا يبـدو انتشـار اإلرهـاب والحـرب عليه، 
همـا أهـّم التطـّورات اإلقليميـة التـي تسـهم فـي ُصنـع 
فـي  شـّتى  احتمـاالت  علـى  المفتوحـة  المقبلـة  مآالتـه 
بتداخـل األوراق، وتعّقـد  ظـّل حالـة سـيولة مرتبطـة 

األزمـات.

ثالثاً: إطالة من بعيد
حتـى  العربـي«  »الربيـع  ثـورات  مسـار  يخـرج  لـم 
اآلن عـن القواعـد العامـة التـي تجمـع هـذا النـوع مـن 
الثـورات فـي األغلـب األعـّم منذ الثورة الفرنسـية العام 

9 آمـال قرامـي، »عندمـا يتحـّول الشـباب إلـى كبـش فـداء«، صحيفـة الشلروق 
 .).2014 /  7/ المصريـة)5 

1789. أحدثـت هـذه الثـورات مـن االضطـراب ما هو 
معتـاد ومتكـّرر، وإن اختلفـت تفاصيلـه وفـق ظـروف 

كّل حالـة.
وهـي تـراوح اآلن بيـن جديـد يتعّثـر وقديـم يتشـّبث في 
وضـع إقليمـي يبـدو مختلفـاً اآلن عّمـا كان عليـه قبـل 
أربـع سـنوات. فمـا آلـت إليـه ثـورات »الربيـع« حتـى 
اآلن، ليـس إال بداية في مسـار يتّسـم فـي هذا النوع من 
الثـورات بالتذبـذب والتعّرج، األمر الذي يثير التسـاؤل 
حـول مـدى سـالمة الحكـم عليهـا بالفشـل، وهـي فـي 
مرحلـة أولـى مـن ضمـن مسـار ممتـد. وإذا ُعدنـا إلـى 
تاريـخ هـذا النوع مـن الثورات، نجـد أن االضطرابات 

التـي ُتحدثهـا فـي مرحلتهـا األولـى، 
هـي إحـدى خصائصهـا علـى النحـو 
الـذي سـبق شـرحه في الجـزء األول 
مـن هـذه الورقـة. وألن االضطـراب 
مرغوبـة  غيـر  سـلبية  حالـة  يمّثـل 
بطبيعـة الحـال، ُيحكم علـى الثورات 
التـي ُتحدثه بالفشـل. وهـذا حكم يبدو 
سـليماً فـي وقتـه، أو مرحلتـه، ولكّنه 
ال يكـون كذلـك غالبـاً في فتـرة تالية.
مرحلتهـا  فـي  عـادة  تفشـل  فالثـورة 
مرحلـة  فـي  وتدخـل  األولـى، 
نفسـها  إنتـاج  ُتعيـد  ولكّنهـا  جـزر. 
فـي مرحلـة تاليـة. وقـد تأخـذ شـكالً 
جديـداً بدرجـة أو بأخـرى بمقـدار ما 
تسـتوعب الفئـات االجتماعيـة، التـي 
تسـعى إلـى تحقيـق التقـّدم فـي إطـار 
مقّومـات العصـر من حريـة وكرامة 
المرحلـة  أخطـاء  وعدالـة،  إنسـانية 

أو المراحـل السـابقة. ويتوّقـف مـآل الثـورة فـي النهاية 
علـى اسـتيعاب هـذه األخطـاء وتصحيحهـا مـن عدمـه.
فقـد تفشـل الثـورة بسـبب االضطرابـات التـي ال مفـّر 
فـي مرحلتهـا األولـى، ولكّنهـا  تترّتـب عنهـا  أن  مـن 
تاليـة تبلغهـا بعـد مسـار متعـّرج.  تنجـح فـي مرحلـة 
ولذلـك ربمـا يفيـد هنـا التمييـز بيـن ما يمكن أن نحسـبه 
فشـالً سياسـياً مرحليـاً والفشـل الدائـم، أو الكامـل الـذي 
قـد نسـّميه تاريخيـاً. فعندمـا نقـول إن ثـورة فشـلت فـي 
الفشـل  تعبيـر  نسـتخدم  أن  يحسـن  األولـى،  مرحلتهـا 
محـّددة،  لحظـة  إلـى  عـادة  ينصـرف  الـذي  السياسـي 
وليـس الفشـل التاريخـي أي النهائـي. وبهـذا المعنـى، 
يمكـن أن تفشـل ثـورة سياسـياً، بينمـا تنجـح تاريخيـاً، 

قد تفشل الثورة 
بسبب االضطرابات 
التي ال مفّر من أن 
تترّتب عنها في 
مرحلتها األولى 
ولكّنها تنجح في 

مرحلة تالية تبلغها 
بعد مسار متعّرج، 
ولذلك ربما يفيد 

التمييز هنا بين ما 
يمكن أن نحسبه 

فشاً سياسياً مرحلياً 
والفشل الدائم الذي 
قد نسّميه تاريخياً

قراءة في ما آل إليه »الربيع 
العربي«.. وفي مآالته التالية
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أي تخفـق فـي بدايتهـا ولكـن أهدافهـا تتحّقق فـي النهاية 
التـي قـد يطـول أمـد بلوغهـا وفقـاً لمحـّددات المسـار 

السياسـي – االجتماعـي الـذي تسـلكه.
فهـذا المسـار هـو المقياس الرئيس لتقدير طبيعة الفشـل 
المرتبـط باالضطرابـات التـي ُتحدثهـا الثـورة، وتمثِّــل 
جـزءاً ال يتجـزأ مـن خصائصهـا في مرحلتهـا األولى، 
وهـل هـو فشـل ابتدائـي  أو نهائـي؟. فكلّمـا كان هـذا 
المسـار متذبذبـاً، أو متعّرجـاً، يصعـد ويهبـط، ويسـير 
خطـوات إلـى األمـام، وأخـرى إلـى الـوراء، وظلّـت 
هنـاك فئـات مجتمعيـة حّيـة، بغـض النظـر عـن حالـة 
أهـداف  تحقيـق  فرصـة  زادت  السياسـية،  الفواعـل 
الثـورة فـي النهايـة، أي نجاحهـا بالمعنـى التاريخـي. 
فهـم  فـي  مفيـداً  كان  ماركسـياً  تعبيـراً  اسـتعرنا  وإذا 
منطـق تطـّور الثـورات فـي زمنـه، ومـا زال صالحـاً 
لهـذا الغـرض، نقـول إن احتمال نجاح الثـورة تاريخياً، 
علـى الرغـم مـن فشـلها الحتمـي سياسـياً فـي مرحلتهـا 
األولـى، يرتبـط بلون المسـار السياسـي – االجتماعي. 
فكلّما بدا هذا المسـار رمادياً، ظّل احتمال نجاح الثورة 
تعّثراتهـا. وقـد اسـتخدم  الرغـم مـن كّل  قائمـاً، علـى 
كارل ماركـس هـذا التعبيـر فـي تحليله للتعّثر المسـتمّر 
للثـورة الفرنسـية بعد فشـل موجتهـا االجتماعية الكبيرة 
فـي العـام 1848 وانهيـار الجمهوريـة الثانيـة بعـد أقـّل 
مـن أربع سـنوات على إعالنهـا، إذ كتب: »لو أن حقبة 
فـي التاريـخ الحديـث ُطليـت بلـون رمـادي، لكانت هي 

هـذه الحقبـة بحذافيـره10«.
ولذلـك قـد يكـون علينـا، حيـن نتأمـل مـا سـيؤول إليـه 
»الربيـع العربـي«، أن نالحـظ لـون المسـار السياسـي 
– االجتماعـي فـي بـالده فـي السـنوات المقبلـة، إلـى 
جانـب متابعـة حركّيتـه )ديناميكّيته( واتجاهـه، وبصفة 
خاصـة دالالت التذبـذب، الـذي يتّسـم بـه مـن مرحلـة 

الـى أخـرى.

10 كارل ماركـس، الثاملن عشلر ملن برومييلر - لويلس بونابلرت) موسـكو: 
ص84.    ،)1979 اشـتراكية،  مطبوعـات 
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»الربيع الدموي« وإعادة
تشكيل الظاهرة الدينية

التـراث يسـكننا، ال بمحاسـن الحـّي منـه فقـط، وإنمـا 
بجملـة مثالبـه وعقابيلـه أيضـاً، وهـي أْمَضـى وأََحـّد. 
تـّم إقصـاء العقـل والعلـم وقيـم التقـّدم منـه، وانحصـر 
القبيلـة« وفـي مخترعـات الخرافـة  أهلـه فـي »روح 
فـي  الدخـول  اقتـرن  واألسـطورة والسـحر والرغبـة. 
التاريـخ بمثـال »األمـة الواحـدة«، فجنحـت بهـا القبيلة 
والِفرقـة والحـزب إلـى مضاداتهـا، مضـادات »المدينة 
اسـتبّدت  المصطلـح،  اختـراع  وقبـل  الفاضلـة«. 
أصـول »مـا قبـل الحداثـة« وقواهـا بمفاصـل التاريـخ 
»األصـول  وْأد  فـي  ونجحـت  الثقافـة،  وبأعطـاف 
ل مـن  البذريـة« التـي انطـوى عليهـا »النـّص« المتنـزَّ
لكنهـم  العـرب فـي غـزو »األرض«،  أفلـح  السـماء. 
أخفقـوا فـي تمّثـل المعانـي والغائّيـات البعيـدة للوحـي 
وللوجـود، وأفلتـت منهم آيات الرحمـة والمحّبة والعدل 
والتواصـل واالعتـراف، ومنطـق الوجـود، واسـتبّدت 
بهـم قـوى الغريـزة والهـوى وقيـم األرض الفردانيـة، 

سـائرة  التاريخيـة«  و»التجربـة  »القـرون«  وبـدت 
أميـة«،  »بنـو  انقلـب  الريـح.  وفشـل  اإلخفـاق  إلـى 
ـر دولتهـم،  بُمْلكهـم علـى المشـروع النبـوي، ولـم ُتَعمَّ
المسـكونة بآمـرْي »الهـوى والغلبـة« إال نيفـاً وتسـعين 
سـنة هجريـة، أي أقـّل مـن قـرن واحـد، أي قرابة عمر 
»بنـي  علـى  العبـاس«  »بنـو  وانقلـب  واحـد.  إنسـان 
أميـة« ولـم تعمر دولتهـم »الفعلّية«، المسـكونة بآمَرْي 
إال  السـادر،  و»اإليـروس«  المـراوغ  »اللوغـوس« 
قرنـاً وبعـض القـرن، ألن الخالفـة، بعـد »المتـوّكل«، 
توّزعـت ممالـك وإمـارات وطوائف. دولتان شـاردتان 
يحكمهمـا »الطبـع« والهـوى، وحكمـة قصيـرة العمـر 

عنـد الثانيـة منهمـا.
اليـوم،  بمجدهـم  يسـّبح  الذيـن  عثمـان«،  »بنـو  أمـا 
القّيمـون علـى حـزب »العدالـة والتنميـة« فـي تركيـا، 
فقـد سـكنتهم أعـراض السـلطنة والعسـكرة والجبـروت 
والصـراع والغلبـة، أي الُمْلـك العضوض، ولـم يتمثلوا 

»الربيع الدموي« واإعادة
ت�سكيل الظاهرة الدينية

د. فهمي جدعان

لا«.... وال أحلد يأتلي إللى الوجلود ليخلّط حضلوره عللى صفحلة »لوحلة بيضلاء«  ال أحلد يأتلي إللى العاللم »َنقِّيً
وادعلة، فلي أملاٍن وفلي أمٍن.

َص الزملن العربلي فلي مطلع هلذا القرن. ومنذ أن حلطَّ رحاله في أرضه اسلتأنفت  فلي حلدود هلذه البداهلة َتَشلخَّ
ريلاح الجنلوب والشلمال فِعلهلا وفِعالهلا فيله بقلّوة، حتلى تمّخلض بعلد عقلد واحلد علن »ملهلاة« كبلرى وعلن 
»مأسلاة« أكبلر. لقلد أَفللَت »الثلور« ملن ِعقاله. ضلاق ذرعاً بالصخلرة الجاثمة على صدره وبالقبضة القاسلية 
الحمقلاء التلي تطلّوق عنقله، وبالعسلف الطارد للعداللة، وباحتقار أسلباب الحياة الحيوّية، وبإنلكار منطق األمن 

والسلعادة الشلاملة، وبالتهويلن ملن آمر الوجلود النبيل.
وكانلت العيلن المريبلة، الغريبلة، المتربصلة، تنظلر وتنتظلر لحظلة التدخل واالنقضلاض وإعادة توجيه المسلار 
والمصيلر. وللم تذهلب مخّططلات برنلارد لويلس وأحلام برنلار هنلري ليفلي وطيلور الظلام الجارحلة، القاتلة، 
ُسلدًى وهبلاًء منثلوراً. وبلدالً ملن أن يكلون »الربيلع« أخضلر حكيملاً، جاء أحملر قانياً، تسلتبّد به الشلهوة، با 

رحملة، وبلا ُنْبلل، وبلا عقل.
ثاتله وَمْوروثاتله. ونحلن نحملل منهلا القديملة، المتلبِّسلة  ال أحلد يأتلي إللى العاللم »نقيلاً«. اللكلّ يحملل ُمَورِّ
بالثقافلة والتلراث، الحلّي وغيلر الحلّي، والمبتدعلة، ابنلة الحداثلة والعولملة واسلتراتيجيات الهيمنلة والصلراع 

والمنفعلة والمصاللح الخارقلة للحلدود والفضلاءات والبنيلات.
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غة لشـرعيتهم،  ديـن اإلسـالم إال بمـا هـو ذريعـة مسـوِّ
وكانـت  وإمبراطوريـة.  وقـوة  مجـد  مبـدأ  هـو  وبمـا 
مـن  الرغـم  علـى  أّنهـم،  خطاياهـم  كبريـات  إحـدى 
تجميـل سـلطنتهم بالديـن »العربـي«، كانـوا أحـرص 
علـى تسـوير أهـل هـذا الديـن مـن العـرب وتزنيرهـم 
والتخلّـف،  والعطالـة  الجمـود  قفـص  فـي  وحصرهـم 
غـداة  فكانـوا،  التاريـخ«،  »مخلّفـات  بيـن  وحفظهـم 
أفـول اإلمبراطوريـة وسـقوط السـلطة، فريسـة جاهـزة 
فـي عمليـة »اإلخـراج  ثأرّيـة«  للظافريـن، و»ملهـاة 
المسـرحي« البائـس الـذي تولّـى أمـره صّنـاع خارطة 
القـرن العشـرين ومهندسـوه، وأدرك أعلـى أشـكاله في 
أو  الوطنيـة«،  »الدولـة  ُسـّمي  مـا 

المخترعـة. الوطنيـة  الـدول 
لـم تكـن »الدولـة الوطنيـة« وطنيـة. 
لـم  إن  العمـوم  وجـه  علـى  ألنهـا، 
نقـل علـى وجـه اإلطـالق، لـم تتمّثـل 
مبـادئ »الدولـة – األمـة« الغربيـة 
حذوهـا،  تحـذو  أن  لهـا  أُريـد  التـي 
لقيـم  ُمْسـَتْوِطَنًة  ُمْسـَتْوَطَنًة  ظلّـت  إذ 
غيـر  والتـراث  والخرافـة  القبيلـة 
هـو  مـا  ولـكّل  السـحري،  الحـّي 
فيهـا  ُتْجـِد  ولـم  التقـّدم،  لقيـم  مضـاد 
والترّقـي،  النهضـة  نـداءات  نفعـاً 
التـي لبسـت لبوس التمّدن، واإلسـالم 
والليبراليـة،  والعلمانيـة،  د،  المجـدَّ
إن  بـل  ال  والقوميـة.  واالشـتراكية، 
هـذه جميعـاً لم تسـلك الطريـق الواقعيـة، المجدية، التي 
كان يمكـن لهـا أن تحّقـق شـيئاً مـن التقـّدم، إذ أخذتهـا 
»عـّزة اإلثم« بأيديولوجياتهـا، وكان، وما يزال موطن 
الخلـل والعلّـة، يثـوي فـي ماهيتهـا »األحاديـة« وفـي 
انحصـار كلٍّ منهـا فـي نظـام مغلـق مطلـق يلغـي كّل 
نظـام آخـر سـواه، فضـالً عـن أنهـا كانـت تغـّرد فـي 
واٍد، بينمـا تغـّرد »الدولـة الوطنيـة« المزعومـة فـي 
واٍد آخـر، هـي التـي تقـوم عليهـا »شـوكات« قبلّيـة أو 
نفعّية أو انتهازّية أو أوليغاركّية فاسـدة أو »مزروعة« 
زرعـاً، »صنيعـة« لقـوى الخـارج، أو عسـكرية ذات 
جـذور غيـر »مدينّيـة« أو .... أي أنـه ال شـيء مـن 
مقّومـات الدولـة الوطنيـة توافـر فـي أيٍّ من هـذه الدول 
والدويـالت التـي تّمـت »فبركتهـا« وصناعتهـا. وعلى 
الرغـم من أنها، في األغلبّي منها، تتجّمل بالديمقراطية 
– العمـود الفقـري للدولـة  الوطنيـة الحديثـة – إال أنـه 

الديمقراطيـة،  هـذه  شـروط  منهـا  أّي  فـي  تتوافـر  ال 
سـواء أتعلـق األمـر بالديمقراطيـة بمـا هـي تكنولوجيـا 
فـي الحكـم، أي طريقـة تحديـد الطابـع التمثيلـي للحكم، 
بّينـة صريحـة  ثقافـة وقيـم  بمـا هـي  بالديمقراطيـة  أم 
يتمّثلهـا المواطـن فـي فكـره وفـي فعلـه فتوّجهـه إلـى 
أن  والفاعليـة. ومـع  النجـوع  وإلـى  والحقيقـة  الوعـي 
هـذه  الـذي صنـع  هـو  المنافـق  االسـتعماري  الغـرب 
الدولـة »الوطنيـة« وزعـم أنـه يريـد لهـا أن تأخـذ بقيـم 
الديمقراطيـة ومبادئهـا، إال أنـه كان بارعـاً في الخداع، 
والكـذب، ألنـه رعـى، أو سـّوغ، أو غـّض الطـرف، 
أو عـّزز سـلطات النظـم السياسـية التـي كان يعلـم حـّق 
العلـم أنهـا فـي أخالقهـا وممارسـاتها ومبادئهـا، ليسـت 
األخالقيـة  دعاواهـا  تكـون  أن  يمكـن  وال  ديمقراطيـة 
وجديـرة  للديمقراطيـة  موافقـة  الدينيـة  ومزاعمهـا 
بإحـراز التقـّدم. والحقيقـة أن هذه الديمقراطيـة لم تقاَبل 
الشـقّية  السياسـية  األنظمـة  مـن  والخصومـة  بالعـداء 
القائمـة، فقـط، وإنمـا خضعـت أيضاً للتبديل والتشـويه. 
ذلـك أن فريقـاً مـن اإليديولوجييـن العـرب المسـلمين 
الذيـن لـم يكّفروها، زعموا أنها ليسـت إاّل »الشـورى« 
اإلسـالمية حيـن تكـون »ُمْلِزَمـة« ال »ُمْعلَِمـة«. لكـن 
النظـر المدّقـق فـي المفهوميـن ُيبيـُن عن أن هذه ليسـت 
تلـك، وأن تلـك ليسـت هـذه، علـى الرغـم مـن اشـتراك 
قـدر محـدود جـداً مـن المعانـي بيـن المفهوميـن. ألنـه 
حتـى تكـون الشـورى هـي الديمقراطيـة ينبغـي إجـراء 
تعديـالت وتطويـرات عميقـة فـي مفهومهـا. لكـن إذا 
نحـن ذهبنـا إلـى أبعـد مّمـا ينطـوي عليـه ظاهـر هذيـن 
الديمقراطيـة  إن  نقـول  أن  ينبغـي  فإنـه  المفهوميـن، 
نفسـها ديمقراطيـات، وإنهـا هـي أيضـاً محكومـة بآمـر 
التدخـالت النقدية والتطويرات الجوهرية، وإنها ليسـت 
المعطـى النهائـي للخـالص السياسـي، وإنـه مـن العبث 
بـذل الجهـد الواسـع والحرص علـى توجيـه المفهومين 

نشـداناً للتوحيـد أو للتوافـق والتوفيـق بينهمـا.
موروثاتنـا القديمـة إذن – أكـّرر – تتـرّدد بيـن الهـوى 
والخرافـة والسـحر والتقليـد واالسـتبداد والجمود، وقيم 
القبيلـة »األبويـة«، والعلـم والعقـل المهجوريـن. وهي 
ومـا  الجنـوب«  »موروثـات  أسـّميه  مـا  جملتهـا  فـي 

أضعـه علـى محـور الهـوى والرغبـة والشـهوة.
بيـد أن ثّمـة »موروثـاً« عظيمـاً ال يصـدق عليـه، مـن 
لكّنـه  كلّـه،  هـذا  مـن  شـيء  والمبـدأ،  األصـل  حيـث 
هـذه  كّل  بـه  َعلَِقـْت  عظيـم  لتبديـل  حديثـاً،  خضـع، 
»الموروثـات«. هـو ديـن اإلسـالم. األصـل فـي هـذا 

لم تذهب أحام 
برنارد لويس وبرنار 
هنري ليفي وطيور 

الظام الجارحة 
ومخّططاتهم القاتلة، 
هباًء وعبثاً منثوَرْين 
وبدالً من أن يكون 
»الربيع« أخضر 
حكيماً جاء أحمر 
قانياً تستبّد به 

الشهوة با رحمة 
وبا ُنْبل وبا عقل
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الديـن، المنـّزل بالوحي، أنـه »َهْدٌي« يتسـلّح بمنظومة 
مـن العقائـد التـي تتـرّدد بين قطبيـن رئيسـين: التوحيد، 
والعـدل. األول ينطـوي علـى تحديـد معنـى األلوهيـة 
والـذات اإللهيـة وصفـات هذه الـذات الواحـدة، وعالقة 
هللا بالعالم من حيث هي عالقة خلق وإمسـاك وإعمار، 
وعلـى اإلنسـان مـن حيـث هـو شـخص مكلّـف يتمّتـع 
بخاصـة اإليمـان وبحقائـق العمـل التقـوي واألخالقـي 
أو القيمـي، الـذي يؤّهلـه للسـعادة فـي الداريـن: الدنيـا 
الفعـل  غائّيـة  يمّجـد   – العـدل   – الثانـي  واآلخـرة. 
اإلنسـاني السـديد مـن حيـث إن هـذه الغائيـة تتمّثـل فـي 
تحقيـق مبـادئ نظريـة وعمليـة مركزيـة: إقامـة بنـاء 
العدالـة والمصلحـة بما هما تعزيٌز وإنفاٌذ لحقوق البشـر 
ودفـٌع للظلـم والتعـّدي وتأكيـٌد لمبـدأ الحريـة اإلنسـانية 
األساسـين  بهذيـن  يقتـرن  التكليـف.  لمبـدأ  المسـّوغ 
المركزّييـن أسـاس معياري ثالث هـو: األخالق والقيم، 
لقـول نبـّي هـذا الديـن قـوالً قاطعـاً: »إنمـا بعثـت ألتّمم 
مـكارم األخـالق«. تلـك هـي الغائية العميقـة الجوهرية 
لهـذا الديـن: الترقيـة األخالقيـة لإلنسـان، أي لإلنسـانية 
اإلنسـان  ذات  فـي  الطبيعـة«،  »حالـة  مـن  الخارجـة 
الفـرد وفـي عالقاتـه بأقرانـه مـن البشـر. هـذه الترقيـة 
سـمو ذاتـي، وتفتـح حضـاري. والقصـد هـو السـكينة 
الماديـة والروحيـة والجماليـة.  والطمأنينـة والسـعادة: 
يحكـم هـذه المطالـب اإلنسـانية الطبيعيـة، المشـروعة، 
مبـدأ عـام شـامل هـو مبـدأ »المصلحـة«. والمصلحـة 
– مصلحـة الفـرد والمجتمـع – هـي الكلمـة السـحرية 
التـي تجّسـد، وفـق منظـور هـذا الديـن، الغاية الرئيسـة 
المصلحـة هـو  العالـم. وتحقيـق  فـي  اإلنسـان  لوجـود 
الوظيفـة المركزيـة للدولـة العادلـة. المصلحـة مقترنـة 
بالعـدل. وأيـة دولـة عادلة تقيـم المصلحة وتدرأ الفسـاد 
هـي دولـة مشـروعة. ولعـّل أعمق مـا ذهب إليـه فقهاء 
»المقاصـد« تعريفهـم للسياسـة من حيـث هي »ما كان 
فعـالً يكـون معـه النـاس أقـرب إلى الصـالح وأبعد عن 
الفسـاد، وإن لـم يضعـه رسـول وال نـزل بـه وحـي«. 
ودرء  المصلحـة  »إقامـة  هـو  الشـرع  مقصـود  ألن 
المفسـدة«. وذلـك مـا أّكده بعضهم فـي القول: »فإن هللا 
أرسـل رسـله وأنـزل كتبـه ليقـوم النـاس بالقسـط، وهو 
العـدل الـذي قامت به السـموات واألرض، فإذا ظهرت 
أمـارات الحـّق وقامـت أدلّـة العقـل )العـدل!( وأسـفر 
صبحـه بـأّي طريـق كان، فثم شـرع هللا ودينـه ورضاه 
وأمـره. وهللا تعالـى لـم يحصـر طـرق العـدل وأدلّتـه 
وأمارتـه فـي نـوع واحـد وأبطل غيره مـن الطرق التي 

هـي أقـوى منـه وأدّل وأظهـر، بل بّين، بما شـرعه من 
الطـرق، أن مقصـوده إقامـة الحّق والعـدل وقيام الناس 
بالقسـط، فأّي طريق اسـُتخِرج بها الحّق ومعرفة العدل 
وَجـَب الحكـُم بموجبهـا ومقتضاهـا. والطـرق أسـباب 
التـي  المـراد غاياتهـا  لذاتهـا وإنمـا  ُتـراد  ووسـائل ال 

هـي المقاصـد« )ابن القّيـم الجوزّية: 
إعـالم الموقعين عـن رّب العالمين(. 
تلك هــي باستجماع شديد، المنظومة 
المعرفيـة والمعياريـة لدين اإلسـالم، 
متعلّقـات  يظـّل  ذلـك  عـدا  ومـا 
فرعيـة نسـبية. وقـد يمكـن اختـزال 
روح هـذه المنظومـة فـي الـرؤوس 
العـدل،  والتوحيـد،  اإليمـان  التاليـة: 
التقـوى، السـمّو األخالقـي، االنفتـاح 
الطمأنينـة  واإلنسـاني،  الحضـاري 
عالمـْي  فـي  والسـعادة  والسـكينة 

الشـاهد والغيـب.
اإلنسـانية  الصـورة  هـذه  لكـن 
»الجاذبـة« تجـد نفسـها، منـذ العقود 
األخيـرة من القـرن الماضـي، ُمَعّدلة 
جذرّييـن.  وتبديـالً  تعديـالً  وُمَبّدلـة، 
الصـراع«،  إنتـاج »إسـالم  تـّم  فقـد 

»اإلسـالم  الصحـراء«،  »إسـالم  األزمـة«،  »إسـالم 
والبـؤرة  األساسـية  االنطـالق  نقطـة  السياسـي«. 
المركزيـة لهـذا »المذهـب« تتمثـالن في »شـعارين«: 
الحاكميـة اإللهيـة، والدولـة اإلسـالمية. تجلّيـات النظـر 
والفعـل فـي طريـق إدراك هذيـن المبدأين، محلّيـاً، منذ 
حسـن البّنـا وجماعة »اإلخوان المسـلمين«، إلى التيار 
الجذري في تنظيم »الدولة اإلسالمية في العراق وبالد 
الشـام« )داعـش(، وجملـة الحركات الدينية والسياسـية 
»المناضلـة« و»السـلفيات الجهاديـة« المعاصرة - مع 
أقـدار مـن التفـاوت فـي االعتـدال أو التشـّدد والتصلّـب 
- تتـرّدد بيـن مواقـف: »عـدم االعتـراف«، واإلنـكار 
والشـجب واإلقصاء، واالنفصـال، والتكفير، والمقاتلة. 
وحيـن يتعلـق األمـر بالعالـم الخارجـي، وبالغرب على 
وجـه التحديـد، تصـّرح هـذه الجماعـات، فـي العالنية، 
ولحضارتـه، ويضـع  الغـرب  لهـذا  الصـارخ  بعدائهـا 
»اإلخـوان المسـلمون« هدفاً »خطابيـاً« لهم مخاصمة 
الغـرب و»قيـادة العالم«، لكّنهم إّبـان العام الذي قضوه 
فـي حكـم مصر دخلوا فـي »تحالفات« غامضة، باطنة 
وظاهـرة، مـع الواليـات المتحـدة األميركيـة، وحـازوا 

لعلّ أعمق ما 
ذهب إليه فقهاء 

»المقاصد« تعريفهم 
للسياسة من حيث 
هي »ما كان فعاً 
يكون معه الناس 
أقرب إلى الصاح 
وأبعد عن الفساد، 

وإن لم يضعه رسول 
وال نزل به وحي« 
فمقصود الشرع هو 
»إقامة المصلحة 
ودرء المفسدة«

»الربيع الدموي« وإعادة
تشكيل الظاهرة الدينية
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رضى وقبول االتحاد األوروبي، ولم يناصبوا إسرائيل 
بالمعنـى  مكيافيلّيـون،  أنهـم  بوضـوح  وبـدا  العـداء. 
والمقاتلـة  الصـراع  يقّدمـون  وأنهـم  للكلمـة،  الشـعبي 
والنضـاالت »المحلّيـة« علـى الضلـوع فـي العمليـات 
»اإلرهابيـة« فـي ديـار الغـرب. وفـي كلتـا الحالتيـن، 
المسـتحدثة  الصـور  ولّـدت  والخارجيـة،  المحلّيـة 
والمبّدلـة لإلسـالم انطباعـات وارتكاسـات »طـاردة«، 
وأسـبغت علـى »المـوروث الدينـي اإلسـالمي« ظالاّلً 
بائسـة بكّل المقاييس. والحقيقة أن »اإلسـالم السياسي« 
ليـس إاّل شـكالً ُمَبـّدالً لدين اإلسـالم في صورتـه الَبدئية 
التاريخـي«  الخالصـة مـن ضغـوط »المباشـر  النقّيـة 
أهـواء  ومـن  وتناقضاتـه،  الواقـع  مالبسـات  ومـن 
»الترسـيمات  مـن  أو  المتسـلّطة،  ورغباتهـم  البشـر 
مـن  أو  التاريخّييـن،  للفاعليـن   )Schemas( األوليـة« 
 Emotional(»الوجدانيـة »البرمجـة 
الفاعليـن،  لهـؤالء   )Programming

العامـة،  أو  الذاتيـة  حياتهـم  فـي 
أو  »الترسـيمات«  هـذه  إن  بحيـث 
المتأصلـة  الوجدانيـة«  »البرمجـات 
الذاتيـة المبكـرة تعيـد  فـي الخبـرات 
تشـكيل الظاهـرة الدينيـة ذات القـاع 
إلـى  وتحّولهـا  الرحيـم  اإلنسـاني 
ظاهـرة مأزومـة، متزّمتـة، عدوانية، 
َنفُـور، كارهة، اسـتبدادية، سـلطوية، 
الجـذور  هـذه  فـي  »سياسـية«. 
اإلسـالم  ديـن  لغائيـات  المجافيـة 
األساسـية، يجـد المنظـور اإلسـالمي 
تفسـيره  »الثـوري«  السياسـي   -
»العصابـي« العنيـف الـذي تجسـد فـي الوقائـع المادية 
المأسـوية الخارقـة التي أعلن عنهـا »الربيع الدموي«.
مـا الـذي يأتينـا مـن الشـمال؟ أعنـي مـن الغـرب. تأتينا 
أشـياء هـي أصـالً مـن عندنا، مـن إرثنا القديم، وأشـياء 

هـي مـن فكرهـم وفعلهـم وُصنعهم.
الحداثـة  عقالنيـة  أن   - نحـن!  إال   - يجهـل  أحـد  ال 
و»علميـة« الغـرب الخـارج مـن العصـور الوسـطى 
المسـيحية ومـن عصـر النهضـة اإلنسـانية، والعقالنيـة 
الفضـاءات  فـي  جذورهـا  تمـّد  الحديثـة،  »األداتيـة« 
العقليـة والعلميـة والصنعيـة العربيـة. تلـك حقائـق، ال 
دعـاوى مرسـلة َلْغـواً، ال ينكرهـا وال يقلّـل مـن شـأنها 
المركزيـة  ومتعصبـو  السياسـيون،  إال  الغـرب،  فـي 
شـتى  مـن  واألصوليـون  والعنصريـون،  األوروبيـة، 

المشـارب والمظان. العلـم العربي والصناعات العربية 
والمنهج التجريبي والعقالنية الرشـدية )تلّقفها سـيجري 
دي برابـان »والرشـديون الالتينيـون« ودفعوهـا إلـى 
عصـر النهضـة وإلـى بنـاة الفكـر األوروبـي الحديـث( 
ركائـز مركزيـة فـي بنيـان الغـرب الحديـث. ال ريـب 
فـي أنـه كان لليونـان فضـل وأثـر بالغـان عميقـان فـي 
مطلـق  تجـاوزوا  العـرب  لكـن  التـراث،  هـذا  تشـكيل 
التمّثـل وخالـص التأّثر، إلى النقـد والمراجعة والتطوير 
واإلبـداع والتأثيـر الُمَحفِّـز على التقـّدم. ونحن اليوم، إذ 
نسـتقي العلـم والمعرفـة والصناعـة والعقالنيـة والتقنية 
مـن الغـرب، نفعـل عين ما فعلوا، وال نـرى في ذلك – 
وليـس ينبغـي أن نـرى فيه – مبدأ للتفّوق أو االسـتعالء 
مـن  سـبباً  وإنمـا  والجميـل«،  الفضـل  أو طلـب »رّد 
أسـباب »الثقـة بالذات«، وتعزيز »تقديـر الذات«، بما 
همـا دافعـان إلى النهوض، وكسـر الخـوف، واالعتماد 

علـى الـذات والحفـز علـى طلـب التقـّدم وإحـرازه.
الغـرب  مـن  أتانـا  هجومـاً  عظيمـاً  عارضـاً  أن  بيـد 
أيضـاً. هـو »التدخـل السـريع« الـذي نجـم فـي القرنيـن 
التاسـع عشـر والعشـرين، وَتمّثـل، عنـدي، فـي عمليـة 
»ثـأر تاريخـي« حاسـم، وتجّسـد واقعيـاً فـي »الحقيقـة 
االسـتعمارية« التـي مزقـت وفّككت وأضعفـت ما ُيطلق 
عليـه فـي العصـر الحديـث، مجـازاً، العالم العربـي. فقد 
طـال هـذا التدّخـل، فـي شـكل االحتـالل، أو االنتـداب، 
أو االسـتعمار، أو االسـتالب والسـلخ والتطهيـر العرقي 
أو االسـتيطان، جملة األقطـار والمجتمعات والفضاءات 
العربيـة. ومعلـوم أن الجغرافية الطبيعية والبشـرية لهذه 
القطـار والجماعـات كانـت أجـزاء مـن اإلمبراطوريـة 
اآلفلـة، وأنـه تّم اقتطاعها منها وتزنيرها في »شـعوب« 
يت بمعانـي »الهوية« القطرية  متمايـزة، أو مسـتقلّة، ُغذِّ
و»المصيـر  القاصـرة،  الذاتيـة«  و»الكفايـة  الضيقـة 
الفـردي« المـأزوم، وبـكّل مـا مـن شـأنه أن يحفـظ لهـذه 
الشـعوب واألقطـار »خصوصياتهـا« الذاتيـة. والقصـد 
الجوهـري: تجذير التشـّظي والتفـّكك والتجّزؤ، وتوطين 
تنشـيط  ومـع   - وبكلمـة  التبعّيـة.  وتعزيـز  الضعـف، 
الحـراك الثقافـي الكونـي والنشـر الواسـع الطاغـي للّغـة 
اإلنجليزيـة علـى وجـه الخصوص، والربـط االقتصادي 
»القوميـة  األدبيـات  أسـمته  مـا  تحويـل   – والسياسـي 
العربيـة« الحديثـة »األمـة العربيـة«، إلـى »الشـعوب 
الثقافـة  بتأثيـر  سـتصبح،  التـي  بالعربيـة«،  الناطقـة 
باللغـة  ناطقـة  والعولمـة،   Global Culture الكونيـة 
اإلنجليزيـة أو األميركيـة! هل نحـن في قبالة »مؤامرة« 

يجعل »اإلخوان 
المسلمون« هدفهم 
الخطابي مخاصمة 
الغرب وقيادة العالم 

لكنهم إّبان العام الذي 
قضوه في حكم مصر 
دخلوا في تحالفات 

غامضة مع الواليات 
المتحدة ولم يناصبوا 

إسرائيل العداء
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و»ثـأر تاريخـي«؟ وهـل يتعّيـن علـى العـرب اليـوم أن 
يدفعـوا ثمـن »الفتوحات الدينية« العربية – اإلسـالمية، 

والتوّسـع »الجهـادي« فـي ديـار الغـرب؟

أسئلة كبيرة قبالة الحدث
لـم تـدرك النخـب العربيـة والقيـادات السياسـية العربية 
القـرن  أواخـر  إلـى  االسـتقالل  عهـود  منـذ  الحاكمـة، 
العشـرين ومطلـع القـرن الجديـد، طبيعـة شـعوبها، ولم 
تأبـه إال لمامـاً بحاجاتهـا األساسـية ومطالبهـا الحيويـة 
وقضاياهـا الوجدانيـة الحقيقيـة. وليـس يخفـى على أحد 
السـّيد  أدوار  دومـاً  مارسـت  قـد  السياسـية  النظـم  أن 
المسـتبّد الـذي تعلـو إرادتـه ورغباتـه علـى أيـة إرادة 
أو رغبـة أخـرى، وأنهـا نظـرت إلـى مجتمعاتهـا، أو 
إلـى »رعّيتهـا« مثلمـا ينظـر الرجـل »البطريقي« إلى 
المـرأة، السـّيد والعبـد، الراعـي والرعيـة، الخليفـة أو 
السـلطان والعامـة أو األمـة، ولّي األمـر والطاعة لولّي 
األمـر. كانـت الدولـة الوطنيـة، وغيـر الوطنيـة، دولـة 
»بطريقيـة«، حرصـت أجهزتها على تنشـئة مجتمعات 
وأجيـال وادعـة، طّيعـة، سـاكنة، »عاقلـة«، »ترضـى 
الظلـم  مراعـي  عـن  الطـرف  وتغـّض  بالقليـل«، 
واالسـتغالل والفسـاد. بـكّل تأكيـد لـم تكـن هـذه الحـال 
بإطـالق هـي حـال كّل النظـم واألماكـن واألزمنة. ألن 
»جـزر الصـالح واإلصـالح« كانـت تنجـم بيـن حيـن 
وآخـر، لكّنهـا كانـت تـوأد في ريعان شـبابها. ولم يخف 
علـى أحـد أن »السياسـي« كان فـي الغالـب األعـّم هـو 
الـذي يسـتبّد، وأن االجتماعـي واالقتصـادي بخاصة لم 
يلقيـا الرعايـة واالهتمـام اللذيـن حظـي بهمـا السياسـي 

المقتـرن علـى وجـه الخصـوص بهاجـس »األمـن«.
بيـد أن الظاهـرة الكونيـة العظمى التي نجمت وتشـّكلت 
ظاهـرة  العشـرين،  القـرن  مـن  األخيـرة  العقـود  فـي 
 » »افتراضـيٌّ عالـٌم  فعلهـا:  تفعـل  كانـت  العولمـة، 
تشـّكل، تقـارٌب كونـيٌّ فـي األمكنـة واألزمنـة تحقَّـق، 
ثقافـٌة كونّيـٌة راحـت تنشـر قيمهـا وصورهـا وأشـكالها 
وفنونهـا وأفكارهـا....، سـوٌق اقتصاديـٌة واسـعٌة حـّرة 
قديـرة تعـّززت أركانهـا، غنـيٌّ فلكـيٌّ في مواطـن وفقٌر 
مدقـٌع فـي أخـرى... أجيال جديدة من الشـباب بال عمل 
وبـال مـأوى وبـال دخـل..... الوعـي يعـي ويـدرك... 
واسـتبداداً  إهمـاالً  تـزداد  والفسـاد  االسـتبداد  قيـادات 
وفسـاداً.... واحتقـاراً وعبثـاً!... البـركان يتفّجر! »كان 
حلمـاً وأمانـي ووهمـاً«!.. لكنـه تحّقـق. بيد أنـه ما لبث 

أن صـار »طيفـاً«!

تسـترّد مصيرهـا  تونـس  مـدى قصيـر: خرجـت  فـي 
وأجهـزت  ليبيـا  وثـارت  ذلـك.  لهـا  وكان  وقدرهـا. 
علـى سـّيدها وعلـى بطانتـه. وهّبـت مصر المحروسـة 
اضطربـت  واليمـن  الفاسـدة،  الطبقـة  مـن  وتحـّررت 
قبائلهـا وأحزابها ومذاهبها، ولحقت بالركب.. وسـوريا 
طالهـا البـركان ومتعلّقاتـه... وكادت العاصفة تعبر كّل 

الحـدود. والمسـرحية لـم تكتمـل بعـد!
أسـئلة كبيـرة تثـور في قبالـة الحدث: 
أيـن نسـير؟ ومـا هـي صـورة  إلـى 
أو  مسـّوغ  ثّمـة  هـل  المسـتقبل؟ 
مسـّوغات لمـا حـدث ويحـدث؟ هـل 
الحـدث »صناعـة محلّية«، ذاتية؟ أم 

»مؤامـرة«؟ إنـه 
مـا الذي ينتظرنا فـي »آخر النفق«؟ 
ومـا هـو الطريـق الواقـي مـن العـدم 

والمفضـي إلـى الوجـود.. الحقيقي؟
القضايـا  هـذه  فـي  أتفّكـر  أن  قبـل 
جملـة  للبـال  أسـتحضر  أن  بـّد  ال 
علـى  اليـوم  تجـري  التـي  األحـوال 
نجـوم  غـداة  الرئيسـة،  الواقـع  بـؤر 
هـذه »الثـورات« أو»االحتجاجات« 
التـي تختلـط فيهـا أشـكال مختلفة من 

»المأسـاة«. ومـن  »الملهـاة« 
الحـاالت  أقـّل  تبـدو  التـي  التونسـية،  بالحالـة  وألبـدأ 
إشـكاالً ودقـة وخطـراً. وذلـك ألن تونـس كانـت مهـداً 
للتمـّدن الحديـث ولقيـم التطـّور والتجـّدد والحداثـة منـذ 
قرنيـن مـن الزمـان. ويكفـي أن نسـتحضر، مـن بعيـد، 
ابـن خلـدون، ومـن قريـب محمـود قبـادو، وخيـر الدين 
التونسـي وأحمـد بـن أبـي الضيـاف والطاهـر الحـداد 
والطاهـر بـن عاشـور.... لنتبّيـن »التقليـد التوافقـي« 
الـذي جّسـدته القـوى الرئيسـة فـي تونـس اليـوم، علـى 

نحـو صـان المجتمـع والدولـة مـن الدمـار.
والحقيقـة أنـه على الرغم مـن كّل المثالب التي يعزوها 
خصـوم )حـزب النهضـة( إلى هـذه الحركـة، إال أننا ال 
نملـك إال أن نقـّر بالـدور اإليجابـي الـذي أّدتـه قيادتهـا 
أخيـراً، فـي جنوحها إلى »السـلم االجتماعي« والتوافق 
السياسـي فـي عالقتهـا بالمكّونـات السياسـية األخـرى، 
)اإلخـوان  قيـادة  االفتقـار  كّل  إليـه  افتقـرت  مـا  وهـو 
»السـلفية  أن  فـي  شـّك  ال  مصـر.  فـي  المسـلمين( 
الجهاديـة« التونسـية  تفسـد المشـهد، لكـن »اإلجمـاع 
التونسـي« يبـدو قـادراً علـى رّد هذه الجماعـة إلى حدود 

كانت السلطنة 
العثمانية حريصًة 
على حصر العرب 
في قفص الجمود 

والعطالة والتخّلف، 
فلّما زالت في الحرب 

العالمية األولى 
وجدهم الظافرون 
في الحرب فريسًة 

جاهزًة فأخرجوا لهم 
مسرحية »الدول 
الوطنية العربية« 
وحصروهم فيها

»الربيع الدموي« وإعادة
تشكيل الظاهرة الدينية
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األضـرار الدنيـا.
بيـد أن المشـهد الليبـي هـو الـذي يقـّدم صـورة تختلـط 
يعـد  فلـم  غرائبيـاً.  اختالطـاً  بالمأسـاة  الملهـاة  فيهـا 
أن الصهيونـي )برنـار هنـري ليفـي( كان أحـد  سـّراً 
فـي  الثـورة  أحـداث  فـي  الفاعلـة  الدخيلـة  المحـّركات 
هـذا البلـد، بشـهادته هو نفسـه وبشـهادة اآلخريـن، وأنه 
فـي مـا قـام بـه مـن »أدوار« كان يعمـل بتنسـيق تـام 
مـع سـلطات دولتـه. ومـا يحـدث اليـوم فـي الفضـاءات 
ميليشـيات  بيـن  وتناكـف وعبـث  مـن صـراع  الليبيـة 
القبائـل واألحـزاب الدينيـة وغيـر الدينيـة، و»اللعـب« 
المسـرحي  والصعـود  والسـقوط  الوطـن،  بمقـدرات 
لعناصـر الحكـم الرئيسـة.... وكّل مـا تتناقلـه وسـائل 
اإلعـالم مـن أحـداث »عجائبيـة«.... كّل ذلـك يجعـل 

مـن ليبيـا مسـرحاً غريبـاً يدعـو للرثـاء...
غيـر أن الحالـة المصريـة تظـّل هـي األعظـم أهميـة 
وعلـى  الشـاهد  الواقـع  فـي  وخطـراً 
المـدى المنظـور واألبعـد، ال فـي مـا 
يتعلّـق بمصـر نفسـها، وإنمـا فـي مـا 
األقطـار  وبجملـة  بالمنطقـة  يتعلّـق 

بإطـالق. العربيـة 
حيـن أدركت العاصفـة أرض الكنانة 
بحشـود  التحريـر(  )ميـدان  وغـّص 
الصارخـة،  »الثـوار«  المحتّجيـن 
كانـت األمـور تسـير بعفويـة منقطعة 
قادمـة  الشـعارات  وكانـت  النظيـر، 
مـن أعمـاق حاجـات الشـعب بجميـع 
مكّوناتـه وأطيافـه، تمتـّد علـى محور 
بـؤره الرئيسـة الحريـة والعدالـة والعيـش الكريـم. لـم 
يكن ثّمة »قيادة«، واألصوب أن نقول: كانت الحشـود 
نفسـها هـي القائـدة. لكّنهـا لـم تكـن منّظمة. كانت تشـبه 
والبداهـة  العفويـة  نفسـه:  المصـري  الشـعب  سـجايا 
والشـفافية والطيبـة. أدركـت الثـورة هدفهـا األول فـي 
إلـزام السـلطة التنفيذيـة باالنسـحاب أو التخلّـي. وكان 
يمكـن لهـذه الحشـود المتناغمـة أن تنتظـم فـي حـدود 
لكـن  جامـع.  توافقـي  اجتماعـي   – سياسـي  تصـّور 
األيديولوجيـا تدّخلـت لتنتـج وجهـاً آخـر َحَرف المسـار 
والمصيـر. كانـت هـذه األيديولوجيـا تعبيـراً مشـّخصاً 
عـن مشـروع قديـم، مشـروع منّظـم ترجـع بداياتـه إلى 
العـام 1928، ويقـوم عليـه تنظيم هـو )جماعة األخوان 
المسـلمين(، القـى عنتاً دائماً وخصومة مسـتحكمة ألّنه 
نظـر دومـاً إلـى الدولـة والمجتمـع بمـا همـا مؤّسسـتان 

الدينيـة،  الشـرعية  خـارج  اجتماعّيتـان  سياسـّيتان 
الدولـة الوطنيـة خطـراً  الملّـة«! فاعتبرتـه  و»خـارج 
عليهـا يتعّيـن مالحقتـه وتدميـر قواعـده. لكـن انتشـاره 
الممتـّد فـي الجغرافيـة البشـرية ومشـاريعه االجتماعية 
واالقتصاديـة والتربويـة والصّحيـة التـي أنشـأها لنفـع 
الفئـات المحرومـة وخيرهـا – وهـو مـا قصـرت فيـه 
الدولـة – هيـأت لـه تربة خصبة أسـهمت فـي حمله إلى 
السـلطة السياسـية حيـن اسـتكملت »الثـورة« مراحلهـا 
األولـى وأنفـذت اإلجـراء »الديمقراطـي« باالنتخابات 
ظفـراً  المشـروع  أصحـاب  فيهـا  حّقـق  التـي  النيابيـة 
إلـى  حملـت  التـي  الرئاسـية  وباالنتخابـات  عظيمـاً، 
سـّدة الرئاسـة ممثـالً منهـم. بيد أن الممارسـة السياسـية 
االعتـراف  تأبـى  أحاديـة  بأيديولوجيـة  المحكومـة 
باالختـالف وتطلـب »التمكيـن« والسـير فـي طريـق 
تحـّول جـذري قسـري ذي غائّيـات دينيـة – سياسـية 
بإنـكار  جوبهـت  أن  تلبـث  لـم  اسـتبدادية،  اقصائيـة 
واسـع جّسـدته حشـود شـعبية هائلة فرضت علـى قيادة 
الجيـش التدخـل دفعـاً لحـرب أهليـة شـاخصة فـي مـا 
عسـكري«  بـ»انقـالب  وأنصارهـا  )الجماعـة(  نعتتـه 
بينمـا أنكـر أنصـاره هـذا النعـت، وذهـب آخـرون إلـى 
أنـه »انقـالب ديمقراطـي«، ألنـه جـرى بإرادة شـعبية 
عـن  وديمقراطيـة  وخطـورة  أهميـة  تقـّل  ال  واسـعة 

االقتـراع«. »صناديـق  ديمقراطيـة 
واإلسـرائيليون  الغربيـون  االسـتراتيجيون  اعتقـد 
تقـوم  التـي  القواعـد  دّك  أن  دومـاً،  »المخاصمـون« 
سـة لمبـدأ عالـم أو  عليهـا »النظريـة العربيـة« المؤسِّ
فضـاء عربـي مشـّخص موّحـد، يمـّر بتدميـر عوامـل 
القـّوة والمقّومـات الذاتيـة البانيـة لثالثـة أقطـار عربيـة 

وسـوريا. العـراق ومصـر  األقـل:  علـى  مركزيـة 
»االســتعمارية  صيغتهــا  فــي  فرنســا  وصّوبــت 
بثرواتهــا  الغنّيــة  ليبيــا،  إلــى  النظــر  الجديــدة«، 
فــي  تحمــل  قبلّيــة  بتعّدديــة  المســكونة  البتروليــة، 
طّياتهــا بــذور التفكيــك والضعــف والتدميــر. وعملــت 
علــى ذلــك. وتحّقــق ذلــك تمــام التحّقــق. وهــو يجــري 
اليــوم بشــكل أبعــد غــوراً وحســماً فــي العــراق. فبعــد 
العراقــي،  الجيــش  وتدميــر  العــراق  غــزو  تــّم  أن 
ذهبــت قــّوة االحتــالل إلــى إعــادة تشــكيل الســلطة 
السياســية والمجتمــع علــى قواعــد »طائفيــة« وإثنيــة: 
الشــيعة والســّنة واألكــراد. ومنــذ تحــّرر العــراق مــن 
د تشــكيل شــيعي مذهبــي راديكالــي  االســتبداد وَتَفــرُّ
ــى  ــع، حت ــة والمجتم ــور الدول ــتقّر أم ــم تس ــلطة ل بالس

لم يعد سّراً أن 
الصهيوني »برنار 

هنري ليفي« كان أحد 
المحّركات الدخيلة 
الفاعلة في أحداث 

الثورة في ليبيا، وما 
يحدث اليوم فيها 

يجعلها مسرحاً غريباً 
يدعو للرثاء
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ــد  ــي البل ــة تســتبّد بمواطن ــاً أهلي ــول إن حرب ليمكــن الق
ومقّدراتــه وتســير بالوطــن إلــى الدمــار. واليــوم – 
أعنــي فــي هــذه األوقــات التــي أضــع فيهــا هــذا القــول 
– تشــتّد األزمــة لتعلــن عــن تطــّورات عمالتيــة تندفــع 
ــوي  ــق المجــال الحي ــب خل ــوات عســكرية تطل ــا ق فيه
والجغرافــي لدولــة يقــوم عليهــا مــا يســّمى تنظيــم 
وهــو  والشــام(،  العــراق  فــي  اإلســالمية  )الدولــة 
تنظيــم ذو مرجعيــة مذهبيــة سياســية »ســّنية« عامــة، 
ــة.  ــة ووطني ــات قومي ــه ينطــوي أيضــاً علــى مكّون لكّن
ــذا  ــق ه ــراق وف ــم تقســيٍم للع ــاق معال ــي اآلف ــوح ف وتل
التشــكيل المذهبــي واإلثنــي: وطــٌن شــيعي، وثــاٍن 
كــردّي، وثالــٌث ســّني. نشــأة ُمســتحَدثة ُمبتَدعــة لفلســفة 
ــة  ــادئ االعتــراف والتوافــق. ووأد للنظري مضــادة لمب
»العربيــة« وإمعــاٌن فــي التفكيــك والصــراع والتدمير.
ص فـي سـوريا منـذ  هـذه العـوارض والمخاطـر تشـخَّ
ص بأشـكال مريـرة. اقتتـال  ثـالث سـنين. وهـي تشـخَّ
ال  إنسـاني  د  تشـرُّ هـوادة.  بـال  تدميـر  رحمـة.  بـال 
مثيـل لـه. شـرور ال يتصّورهـا وهـم. آالف الضحايـا. 
صـراع محلّي: سياسـي، واجتماعـي، وطائفي. صراع 
دولـي، وتدّخـل خارجـي صريـح. حشـود هائلـة مـن 
»المجاهديـن«، الحقيقّييـن أو المزّيفيـن، قدمـت من كّل 
أصقـاع العالـم. مشـاهد االقتتـال والقتـل التـي تشـّخص 
باسـم ديـن اإلسـالم ال يتصّورهـا عقـل. بـال نفـع وال 
نتيجـة. ال حـوار، ال تفـاوض، ال توافـق. راديكاليـات 
يتبّيـن  التدّخـل. ال أحـد  تغّذيهـا اسـتراتيجيات  متقابلـة 
معالـم الطريق ونهاية عاجلة للحدث، »كّل االحتماالت 
التقسـيم أحدهـا. لكـن المؤّكـد أن هـذا  واردة«، شـبح 
القطـر العربـي، علـى الرغم من بداهـة الحاجة فيه إلى 
اإلصالحـات السياسـية التـي كان ينبغـي اإلقـدام عليهـا 
بجـرأة وانفتـاح، قد فقـد قدراً عظيماً من قّوتـه وفاعلّيته 
واسـتقالله فـي قبالـة قوى التدّخـل والهيمنـة الخارجية، 
وأن مـا يطالـه يدخـل فـي باب التدميـر المنّظـم لعوامل 
القـّوة القمينـة بتعزيـز فكـرة االجتماع العربـي الموّحد.
القطـر الثالـث الـذي كان – ومـا يـزال – »مسـتهدفاً« 
هـو مصـر. والذي أراه هـو أن المخاطر التي عرضت 
لمصـر فـي السـنوات األخيـرة كان يمكـن لهـا أن تلحق 
بهـا أفـدح األضـرار، لكن مـا جرى يومـْي الثالثين من 
ينايـر/ كانـون الثانـي والثالـث من فبرايـر/آذار، صانها 
مـن الوقـوع فـي براثـن االسـتبداد و«االسـتقرار فـي 
التخلّـف« والتبعّيـة ومـن تمّكـن مفهـوم للدولـة الدينيـة 
السياسـية مناهـض للتقـّدم، ومعـّزز لمخاطـر الصـراع 

االجتماعـي واالنقسـام الدينـي. بيـد أن مسـتقبل مصـر 
يظـّل منوطـاً بقـدرة النظـام السياسـي الجديـد فيهـا على 
وبنـاء  والمعاشـية،  االقتصاديـة  الصعوبـات  تجـاوز 
حكـم نزيـه عـادل، وتعزيـز قواعـد فلسـفة حكيمـة فـي 

»االعتـراف«.
أعـود إلـى األسـئلة الكبـرى التـي يثيرهـا »الحـدث«. 
أمـر بالثالثـة األولـى منهـا بانحصـار شـديد، ألن مـا 
سـلف مـن القـول ينطوي بشـكل أو بآخر علـى األجوبة 
السـؤال  بقـدر مـن اإلحـكام، عنـد  المقاربـة. وأنهـي، 

األخيـر.
فلأوالً: نحـن نخدع أنفسـنا إن توّهمنا 
أن األمـور تسـير سـيراً طّيبـاً، وأن 
أعـراض  هـو  ويحـدث  حـدث  مـا 
االقتتـال  مشـاهد  ألن  »ربيعيـة«. 
والتدميـر واالنتحـار الذاتي الجماعي 
ظاهـرة لـكّل ذي عيـن ولُـّب. جميـع 
والخـوف  والقلـق  التوّجـس  أسـباب 
قائمـة. الحـاالت الليبية – ونحن نعلم 
أن ليبيـا ظلّـت غائبـة عـن المسـرح 
 – ونّيـف  عقـود  أربعـة  العربـي 
والسـورية والعراقية واليمنّية حاالت 
مأسـاوية بـكّل مـا تحملـه هـذه الكلمة 
جميعـاً  فيهـا  الحاكـم  دالالت:  مـن 
قـوى الغلبـة والشـهوة والتدميـر. أي 
دينامّيـة  فـي  »الالعقالنـي«  الحقـل 
الفعـل. وفـي المدى المنظـور أفلحت 

الحالتـان التونسـية والمصريـة، بحـدود، فـي اإلفـالت 
أرحـم  بأحـوال  َتِعـدان  المدمـر«، وهمـا  »الَقـدر  مـن 
وبمسـتقبل منظـور أطيـب، إذا ما أدركـت اإليديولوجيا 
الدينيـة المتصلّبـة أن جنوحهـا إلـى التصلّـب والمعانـدة 
وال  لهـا  ال  خيـر،  أّي  يحمـل  ال  الصـدام  واسـتئناف 
لمجتمعاتهـا وأوطانهـا، وأن الحكمـة تقضـي بالسـيطرة 
الطبـع،  وِبـَزم  الضائعـة«  »التجربـة  أهـواء  علـى 
والجنوح إلى المشـاركة السياسـية الرحيمـة...، وإذا ما 
استمسـكت الدولـة الجديدة بمبادئ الحكم السـديد العادل 

وأنجـزت الواجبـات التـي تنتظرهـا.
وثانياً: ال يشـّك عاقل حكيم »نقي«، في أن »االنفجار 
الكبير« يحمل كل المسوغات الموضوعية واألخالقية. 
السياسـي،  االسـتبداد  معروفـة:  وجيهـة  واألسـباب 
المشـكالت واالحتياجـات االجتماعية المعيشـية الحادة، 
الكامـل  الغيـاب  اإلنسـانية،  الكرامـة  احتقـار  الفسـاد، 

األصل في دين 
اإلسام، أنه »َهْدٌي« 
يتسّلح بمنظومة من 
العقائد التي تترّدد 

بين قطبين: التوحيد 
والعدل، ويقترن بهما 
أساس معياري ثالث 
هو: األخاق والقيم، 
لقول نبّي هذا الدين 
قوالً قاطعاً: »إنما 
بعثت ألتّمم مكارم 

األخاق«

»الربيع الدموي« وإعادة
تشكيل الظاهرة الدينية
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للعدالـة، إخفـاق السياسـات االقتصادية.... لكـن الطابع 
الدمـوي الخـارق العنيـف الـذي تزّيـا بـزّي الديـن أو 
بمشـروعية »الثـورة« أو الدفـاع عـن »النظـام«، قـد 
أبـان عـن المـدى الكارثـي الـذي بلغتـه القـوى المضادة 
للعقـل والحكمـة، أي الهـوى، إذ ذهبـت إلـى مـا ذهبـت 

إليـه مـن إثـم وفجـور وغريزيـة دهمـاء.
وثالثلاً: هـل نعـزو الحـدث إلـى »تفّجـر ذاتـي، نقـّي 
تدّخـالت خارجيـة،  إلـى  أم  حتمـّي«؟  أو  ضـرورّي، 

وإلـى مـا يلحـق بمـا ينعـت بـ)المؤامـرة(؟
المؤّكـد  مـن  المؤامـرة؟  قلـت:  هـل 
أن بعـض مـا سـقته فـي هـذا القـول 
يشـي بذلـك. وال شـّك أن فريقـاً مـن 
أدعيـاء الثقافـة والسياسـة واإلعـالم 
أن  مثلـي  لواحـد  كيـف  سيسـألون: 
علـى  الـكالم  فـي  )العامـة(  يشـارك 
هـؤالء  لكـن  المؤامـرة«!  »نظريـة 
األمـر  حقيقـة  فـي  وهـم   – جميعـاً 
مّمـن يتجّملون بالغرب االسـتعماري 
وذنـب  عيـب  كّل  مـن  ويبّرؤونـه 
كّل  وأن  فينـا  الخلـل  أن  ويكـّررون 
شـيء آت من عندنـا – أقول: هؤالء 
ال يدركون أن مصطلح »المؤامرة« 
هـو اللفـظ الشـعبي االحتجاجـي على 
 – الخارجيـة  التدخـل  سياسـات 
إقليميـاً ودوليـاً – مـن أجـل تحقيـق 
غايـات سياسـية أو اقتصاديـة أو أمنيـة أو »َهْيمنّيـة«. 
»الشـعبوي«  الوجـه  هـي  المؤامـرة  آخـر:  بتعبيـر 
السياسـية »اإلسـتراتيجيات  النظريـة  لمـا يسـّمى فـي 
السياسـية فـي العالقـات الدولية«. هـذه حقيقة ال يمكن 
أن ينكرهـا إال فاقـد الفهـم والمعرفـة. إذا ادركنـا أن 
األمـر هـو كذلـك فإّننـا لـن نسـتطيع أن نملـك إال أن 
ليفـي –  كبرنـار هنـري  إن حـراَك صهيونـّي  نقـول 
المرتبـط بسـلطات بلـده وبأغراضها االسـتراتيجية في 
الشـمال اإلفريقـي العربـي – ال يمكـن أن يكـون، وفقاً 
لالسـتخدام الشـعبي، إال وجهـاً مـن »المؤامـرة«. وال 
يمكـن أن نفهـم الحالـة العراقيـة بمعـزل عـن التدخـل 
اإلسـتراتيجي األمريكـي فـي الشـرق األوسـط.... وال 
يمكـن أن نفهـم الحالـة السـورية مـن دون المبـادرات 
سـّراً  وليـس  كذلـك.  والدوليـة  اإلقليميـة  والسياسـات 
أن هيـالري كلينتـون قـد »تدّخلـت« مـن أجـل تعزيـز 
رئاسـة )اإلخـوان( لمصـر... وهكـذا. كّل ذلك وسـواه 

التـي  السياسـية«  »االسـتراتيجيات  بـاب  فـي  يدخـل 
تسـّميها العامـة وحكمتهـا »الشـعبية« المؤامـرة. لكّننا 
فـي المحافـل الفكريـة والسياسـية الرصينـة ال نرضـى 
»المجـاز«،  سـبيل  علـى  إال  الكلمـة  هـذه  باسـتخدام 
أمـا »علميـاً« )!( فإننـا نسـّمي ذلـك »االسـتراتيجيات 

الدوليـة«. السياسـية 
ُع  فـي حـدود هـذه اإلبانـة وفـي أمـر سـؤالنا الثالـث أَُنـوِّ

فـي اإلجابـة وأقـول التالـي:
كان »االنفجـار« طبيعيـاً، منتظـراً... فـي الوقت الذي 
حـدث.. أو فـي وقـت تـاٍل لـه.. ألن »مـا ال يطاق« لم 
يعـد قابـالً لالحتمـال... وكانـت المسـألة مسـألة وقـت 
»عربـة«  مـع  بـدأت  أقـل.  وال  أكثـر  ال  وظـروف، 
البائـع المقهـور وإضرامـه للنار في نفسـه.... وانتقلت 
إلـى المياديـن األخـرى، احتجاجاً على ما كان مسـّوغاً 
ذاتيـة،  البدايـات  وأقـول:  وهنـاك.  هنـا  لـ»الثـورة« 
نقيـة، ضروريـة، لكـن وقائـع البدايـات كانـت أيضـاً 
مـن بعـد ذلـك، »مناسـبة« و»ذريعـة« لـ»التدخـل«، 
مـن أجـل إنفـاذ سياسـات »اسـتراتيجية« عنـد قـوى 
التدّخـل. كان هـذا واضحـاً صريحـاً أو غيـر صريـح 
فـي جميـع الحـاالت. وال يدخـل فـي أبواب هـذا القول 
سـرد األمثلـة والوقائـع والحقائـق. لكن الـذي أنا موقن 
منـه أشـّد اليقيـن، هـو أن هاجـس »النظريـة العربية« 
أو فرضيـة تشـّكل عالم عربـي موّحد، أو »أّمة عربية 
موّحـدة«، هـو هاجـس حيـوي عند صانعي السياسـات 
وأن  الهيمنـة«،  »قـوى  عنـد  أعنـي  الكبـار،  الدوليـة 
أّي فعـل سياسـي عربـي هـو فعـل »تحـت المراقبـة 
والضبـط«، بحيـث ال يتـاح لـه »أن ُيْنتـج«، وأن مبدأ 
وتجفيـف  واإللحـاق  واإلضعـاف  والتجزئـة  التفكيـك 
الذاتـي،  والتقـّدم  النمـّو  آليـات  وتدميـر  القـّوة  منابـع 
حفظـاً  وذلـك  القـوى،  بهـذه  يسـتبّد  الـذي  المبـدأ  هـو 
للمخاطـر المتوّهمـة التـي  للمصالـح الحيويـة، ودرءاً 
واقعـي  أو  افتراضـي  تحّقـق  بـأّي  تقتـرن  أن  يمكـن 
لـ»النظريـة العربيـة«، وصوناً لدولة )إسـرائيل( التي 
يقتـرن وجودهـا وترتبـط مصالحهـا اقترانـاً وارتباطـاً 
مـن  نفهـم  أن  َحـذاِر  لكـن  القـوى.  بهـذه  ضرورّييـن 
المصيبـة!«.  فـي  لنـا  أننـا، )نحـن(، »ال دخـل  ذلـك 
بـكّل  »مذنبـون«  أّننـا  هـي  الصارخـة  الحقيقـة  ألن 
المقاييـس والمعانـي، وأّننـا نـؤّدي دوراً فـي إنفـاذ مـا 
يسـّمى »المؤامـرة«، أو »االسـتراتيجيات الدوليـة«. 
مفـردات  أو  جملـة  هنـا  أسـتحضر  أن  أرى  ولسـت 
وعناصـر  والفوضـى  والعبـث  والمثالـب  العيـوب 

َحذاِر القول إننا 
»ال دخل لنا في 
المصيبة!« ألن 

الحقيقة الصارخة 
هي أّننا »مذنبون« 

بكلّ المقاييس 
والمعاني وأّننا 
نؤّدي دوراً في 
إنفاذ ما يسّمى 
»المؤامرة« أو 
»االستراتيجيات 

الدولية«
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الملهـاة والمأسـاة التـي نتقلـب فيهـا، والتـي تجعـل مـن 
حياتنـا ومـن وجودنـا حيـاة ووجـوداً قاصريـن، وتفتح 
الطـرق واسـعة ميسـورة سـالكة إلى ما يطالنـا ويتخلّل 
وجودنـا مـن فقـداٍن للرؤيـة الجامعـة، ومـن فوضـى 
فـي القيـم وغيـاٍب كامـل لسـلٍّم للقيـم، ومن عبـث ولهو 
وتدميـر مـن الداخـل ومـن الخـارج... فـكّل ذلـك ماثل 

للعيـان، ال تكذبـه عيـن وال ينكـره خبـر.
ورابعاً: أيَّ طريٍق نتّبع؟

كيف يتجّلى الخاص؟
تظـّل حكمـة القدمـاء ذات نفع عظيم لنـا... وليس ينبغي 
ألحـد أن يظـّن أّننـا لـن نكـون »معاصريـن« إذا نحـن 
اسـتحضرنا أفالطـون اليونانـي، والـرازي العربـي – 
اإلسـالمي، واسـتعّنا بهمـا فـي بحثنـا عـن الطريـق إلى 
ذلـك بشـيء مـن  السـديد، وعّززنـا  الحقيقـي  الوجـود 

»العلـم الحديـث« أو »المعاصـر«.
تسـتند األنثروبولوجيـا األفالطونيـة إلـى ثنائيـة النفـس 
والبـدن، وانقسـام النفـس بدورهـا إلـى أجـزاء أو قوى، 
ترتبـط أو تقتـرن بهـا فضائـل تجتمـع فـي فضيلـة هـي 

)العدالة(.
فـي محـاورة )الجمهوريـة( يعـرض أفالطـون لتقسـيم 
النفـس، ويجعلهـا تتوافـق مـع تقسـيم الدولـة والمجتمع، 
حيـث تشـّخص الدولـة بمـا هـي صـورة مكبَّـرة عـن 
اإلنسـان المكـّون مـن نفس وبـدن، وحيث ُتقابـل أجزاء 
أقسـام:  ثالثـة  النفـس  فـي  المجتمـع.  طبقـات  النفـس 
احتـرام  تملـي  التـي  والشـجاعة  يحكـم،  الـذي  العقـل 
أوامـر العقـل، والشـهوة. حركتـان رئيسـتان متضادتان 
اإلنسـاني:  الوجـود  حيـاة  أي  النفـس،  حيـاة  تحكمـان 
والنـزوع. وفـي محـاورة  العقـل  أو  العقـل والشـهوة، 
يجّرهـا  بعربـة  النفـس  أفالطـون  يشـّبه  )فايـدروس( 
جـوادان يقودهمـا حـوذي. أّمـا الحـوذي فيمّثـل العقـل. 
إلـى  ينقـاد  كريـم  أصيـل  فأحدهمـا  الحصانـان  وأمـا 
الحـوذي، وهـو يمّثـل الشـجاعة؛ وأما الثانـي فإنه يقاوم 
الحـوذي القائـد، ويمّثـل الشـهوة. ثـالث فضائـل جديرة 
بتحقيـق الوجـود »الناجـح« السـعيد: الحكمـة، فضيلـة 
النفـس العاقلـة؛ والشـجاعة، فضيلـة النفـس الشـجاعة 
أو الفضيلـة الملتزمـة بأوامـر العقـل؛ والعفـة، فضيلـة 
فضيلـة  فـي  الفضائـل  هـذه  تكتمـل  الشـهوية.  النفـس 
جامعـة هـي العدالـة، تحـدث فـي الفـرد كمـا تحـدث في 
الدولـة والمجتمـع، حين تكـون األجـزاء المختلفة متفقة 
بينهـا، وحيـن تحّقـق كّل واحـدة منهـا فضيلتهـا  فيمـا 

الخاصـة بهـا.
وفـي كتابـه الفـّذ، )الطـّب الروحانـي(، ال يبتعـد أبـو 
بكـر الرازي كثيـراً عن أفالطـون. واألانثروبولوجيا 
التـي يأخـذ بهـا، بما هو طبيـب، ال تنحصر في الطّب 
الجسـداني وإنمـا تنخـرط فـي طـّب »روحانـي« هـو 
أقـرب مـا يكـون إلـى »العـالج النفسـي« الشـمولي 
الـذي نجـد كثيـراً مـن عناصـره عنـد علمـاء النفـس 
والمعالجيـن النفسـّيين – االجتماعّييـن المعاصريـن. 
ال يقـف الـرازي عنـد التقسـيمات األفالطونية للنفس، 
وإن كان يسـلّم بثنائيـة النفس والبـدن، وإنما يتبّين في 
العقـل  قّوتيـن مركزّيتيـن متضادتيـن همـا:  اإلنسـان 
والهـوى. والهـوى هـذا ينطـوي علـى كّل »أمـراض 
النفـس« واختالالتهـا الذاتيـة واالجتماعيـة ورذائلهـا 
وعيوبهـا، فـي ذاتها وفي عالقتهـا بمحيطها: الُعْجب، 
الشـهوة، الغضـب، الحسـد، الكـذب، الجـاه، السـلطة، 
ويحكمـه.  بـ»الطبـع«  يسـتبّد  مـا  وكّل  الجشـع.... 
»إصـالح  وآخـراً  أوالً  هـو  الـرازي  عنـد  والقصـد 
النفـس«، أي إصـالح الفـرد والمجتمـع وتحريرهمـا 

الرغبـة  مـن  أي  الهـوى،  مـن 
مضـاد  هـو  مـا  وكّل  والشـهوة 
للعقـل. أمـا كيـف يتـّم »التحريـر« 
و»التطهيـر« و»الخـالص« عنده، 
فـإن ذلـك ال يتيّسـر إال بـ»اسـتبداد 
توجيـه  فـي  وتفـّرده  العقـل« 
عـادات النفـس وأخالقهـا. والكلمـة 
السـحرية فـي ذلـك عنـده هـي »زم 
الطبـع«، و»ردع الهـوى« بتدّخـل 
قـوي مـن جانـب اإلرادة، الموّجهـة 
للفعـل بالتـدّرج والعـادة، وباالئتمار 
هبـة  أعظـم  هـو  الـذي  بالعقـل، 

منحهـا هللا لبنـي البشـر.
فتكشـف  المعاصـرة  البيولوجيـا  أمـا 
فـي  عميقـة  ثنائيـة  عـن  أيضـاً  لنـا 
وذلـك  اإلنسـانية،  األنثروبولوجيـا 
فـي تمييزهـا بيـن مـا يسـّمى »العقـل 

الوجدانـي«.  »العقـل  يسـّمى  مـا  وبيـن  المعرفـي« 
العقليـن. بيـن  بالتوافـق  إال  يتـّم  ال  والخـالص 

وليـس علينـا أيضـاً أن نغفـل عـن أن »الطوبوغرافيـة 
سـياقها  مـن  الرغـم  علـى  الفرويديـة،  الشـخصية« 
ترسـم  األعلـى(،  واألنـا  واألنـا،  )الهـو،  المختلـف 

المخّططـات. هـذه  عـن  بعيـد  غيـر  مخّططـاً 

تظلّ حكمة القدماء 
ذات نفع عظيم لنا، 
وليس ينبغي ألحد 
أن يظّن أّننا لن 

نكون »معاصرين« 
إذا نحن استحضرنا 
أفاطون اليوناني، 
والرازي العربي – 
اإلسامي، واستعّنا 
بهما في بحثنا عن 
الطريق إلى الوجود 

الحقيقي السديد

»الربيع الدموي« وإعادة
تشكيل الظاهرة الدينية
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ما الذي نخلص إليه من هذا في حدود مشكلنا 
الحالي؟

سـقراطّيين  أو  أفالطونّييـن  نكـون  أن  نريـد  ال  نحـن 
المنظـور  العالـم  أو رواقّييـن، أو »ِكْندّييـن«، نحتقـر 
الدنيـوي، السياسـي واالجتماعي – علـى الرغم من أن 
هـذا لـم يكـن حال أفالطون الحقيقـي – ألننا منخرطون 
ومتوّرطـون فيـه، وألنـه هـو واقعنـا األصيـل األول. 
بـه نبـدأ وبـه ننتهـي، حتـى حيـن »نؤمـن« بواقـع آخر 
بالعيـش،  جديـراً  »وجـوداً«  نطلـب  وألننـا  مؤّجـل، 
وألننـا نريـد بقّوة أن نخرج من قفـص الوجود الزائف، 
التافـه، الخسـيس،.... الـذي َقَبْرنـا أنفسـنا فيـه... أو تـّم 
قبرنـا فيـه.... لكن األول أصـدق. ألن )األنا( و)النحن( 
يأتيـان أوالً. واألنـا فينـا، أي فـي النفـس مّنـا. والوجـود 
الحقيقـي األصيـل، حضـوٌر فـي الـذات، يتبعـه حضوٌر 
فـي الـ»هنـاك«... في »الخـارج«... والمصيـر يتحّدد 
علـى طريـق الطرفيـن. »الوجـود فـي النفـس«. وحين 
تكـون النفـس »عادلـة« – هنـا بالمعنـى األفالطوني – 

يكـون الوجـود خّيـراً فاضالً.
حيـن نعـود مـن جديـد إلـى وقائـع مـا أسـماه الجهـاز 
اإلعالمـي الغربـي »الربيـع العربـي«، نتبّيـن إلـى أّي 
مـدى حكمـت أجـزاء النفـس الدنيـا – الحصان الشـارد 
الغاضـب الجمـوح، والحصـان البليـد الغبـي المسـكون 
بالشـهوة والحمـق – وقائـع هذا الزمن الدمـوي وأفعاله 
المؤذنـة بالدمـار والتفـّكك والخـراب، وإلـى أّي مـدى 
اسـتبّد بنـا الهـوى والشـهوة و»قـوى الهـو« والغائيـات 
»الالعقليـة« الشـهوانية، غير البريئـة، والتنّكر ألحكام 
العقـل وللقـّوة العظمى التي حباها لنا الخالق، قّوة العقل 
وفضيلـة الحكمـة. العقـل فـي ذاته – حيـن »ننتبه« إليه 
– وفقـاً لكلمـة ديـكارت الفـّذة – جدير وحده بـأن ينّبهنا 
إلـى مواطـن الخلـل وإلـى الـدروب التـي ال تقـود إلـى 
»ال شـيء«، إلـى العـدم. أمـا دمـوع األطفـال وعويـل 
النسـاء، الثكالـى واأليامـى، وجثـث الضحايـا والمـدن 
المدّمـرة وعمليـات اإلفنـاء والقتـل والذبـح واألوطـان 
المسـتباحة وسـخرية الغريـب ولهوه واحتقـاره وأوامر 
الديـن وأحكامـه الرحيمـة... وما دخل فـي هذه األبواب 
وغيرهـا، وأمـا آمـر العقـل والحكمـة... فلـن يجـد هـذا 
كلّـه أّي أذن أو عيـن أو قلـب عند أولئـك الذين اختاروا 
طريـق الشـهوة والهـوى والتعّصـب والعـدم، ومّهـدوا 

الطريـق للخـروج مـن لـوح الوجـود النبيـل الحّي.
بالطبـع مـا حـدث قد حدث، ويحـدث، وال راّد له إال في 
حـدود المنطـق – أو الالمنطـق – الـذي جرى ويجري 

فيـه. وهـو منطـق إقصـاء العقـل والحكمـة، واختبـار 
األبعـد،  المسـتقبل  لكـن  واإلفنـاء.  االنتحـار  طريـق 
غـداة الخـروج مـن أنفـاق الهـوى والشـهوة والتدميـر، 
وانقشـاع الكارثـة، ال ينبغـي أن يظـّل محكومـاً بالقـوى 
وإلـى  االنفجـارات  إلـى  أفضـت  التـي  واألوضـاع 
المأسـاة. وليـس علينا أن نقـف مكتوفي األيدي في قبالة 
أجـزاء النفـس الدنيا. قـد ال يكون »زم الطبع« و»ردع 
الهـوى« الـذي يتكلّـم عليـه الـرازي، هـو السـبيل إلـى 
ذلـك، ألن »زم الطبـع« يعـّزز مخاطر »الكبت«، لكن 
التربيـة المبكـرة »التواصليـة – وفقـاً للمصتلـح والفهم 
اللذيـن حّددهمـا يورغـن هابرمـاس – هـي التـي تقـدر 
علـى تعزيز الحـوار والتفاهم و»التعـارف« والتوافق، 
وعلـى تجـاوز االختـالف والحمـق المدّمريـن. فـي هذه 
التربيـة تكـون القيـادة للعقـل والوجـدان المتوافـق مـع 
العقـل. وليـس علـى الشـجاعة، فـي صورتهـا النبيلة أو 
فـي صورتهـا الجمـوح الحمقـاء، وليـس علـى الهـوى 

والشـهوة.... إال االنصيـاع ألحـكام العقـل.
لـذا كان علـى »أبنـاء األرض« الذين ينّصبون أنفسـهم 
للفعـل السياسـي وينهضـون مـن أجـل أداء »الوظيفـة 
الخـروج  أجـل  مـن  للعمـل  ويتصـّدرون  السياسـية« 
مـن المحنـة العظمـى، أن يعـوا وعيـاً تامـاً أن الطريـق 
الوحيـد للخـروج اآلمـن وإلدراك الوجود السـديد يكمن 
فـي فضيلـة العقـل الرئيسـة، أي الحكمة، وفـي الفضيلة 
الجامعـة لفضائـل النفـس فـي ذاتهـا وفـي تجلّياتهـا فـي 
أمـا  العدالـة.  فضيلـة  والـدول،  والجماعـات  األفـراد 
األقانيـم األخـرى فتأتـي مـن بعـد، وتمـّر، بالضـرورة، 

بجهـاز معرفـي تحليلـي نقـدي صـارم.
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سيناريوهات 
المستقبل العربي

�سيناريوهات امل�ستقبل العربي

د. جورج قرم

ركّز معظم التحليالت الدائرة حول أسباب االنتفاضات 
العربيـة بشـكل أساسـي علـى النواحـي السياسـية لهـذا 
الحـدث الكبيـر في حياة الشـعوب العربيـة. لكن الوقائع 
تـدّل علـى أن دوافـع التحـّركات الشـعبية كانـت متعّددة 
ومختلفة، بحسـب األقطار وبحسـب الفئـات االجتماعية 
التـي سـارعت إلـى التظاهـر ضـّد األوضـاع السـائدة. 
الطابـع  هـذا  للتظاهـرات  أعطـى  مـا  أن  والحقيقـة 
المختلفـة  المطالـب  تضافـر  هـو  والواسـع  الجامـع 
للفئـات االجتماعيـة البرجوازيـة والشـعبية فـي آن معاً، 
االقتصـادي  الوضـع  بحسـب  مختلفـة  مطالـب  وهـي 
واالجتماعـي للمشـاركين فـي التظاهـرات. وهنـا يجب 
أولـى،  جهـة  مـن  السياسـية  المطالـب  بيـن  التفريـق 

والمطالـب االقتصاديـة واالجتماعيـة مـن جهـة ثانيـة. 
فبينمـا تركـّزت المطالـب األولـى فـي بعـض األقطـار 
العربيـة، وليـس فـي جميعهـا، عّمـت المطالـب الثانيـة 

جميـع األقطـار.

أّوالً ل صدارة المطالب السياسية: التخّلص 
من احتكار السلطة وممارستها االستبدادية

ذات  العربيـة  األقطـار  فـي  المطالـب  هـذه  ترّكـزت 
السياسـية  الحيـاة  أصبحـت  الجمهـوري حيـث  النظـام 
واألجهـزة  الدولـة،  رئيـس  يـد  فـي  مختصـرة  فيهـا 
األمنيـة، وحـزب سياسـي مهيمن على المجلـس النيابي 
بـون منها. وكانت  ُيديـره الرئيـس وأفـراُد عائلته والمقرَّ

فلي خّضلم التطلّورات المتسلارعة عللى السلاحة العربيلة منلذ بدايلة العلام 2011، يصعلب التنّبلؤ واالستشلراف 
المسلتقبلي لملا سلتؤول إليله األوضلاع المضطربلة والقلقلة فلي مواقلع عديلدة ملن العاللم العربلي حيلث أصبلح 

العنلف الفّتلاك صاحلب الموقف.
ولرّبملا ملن المفيلد هنلا أن نستكشلف بلادئ ذي بلدء العوامللَ المتعلّددة والمتشلابكة التلي أّدت إللى انفجلار 
االنتفاضلات الشلعبية التلي عّملت فلي مرحللة أولى معظم اللدول العربية، قبل أن تتراجع وتهدأ في سلاحات عّدة 
وتبقلى مشلتعلة فلي سلاحات أخلرى، دّبلت فيهلا الفوضلى وأنلواع مختلفلة ملن القتلال بين أبنلاء القطلر الواحد، 

وهلذا ملا أفَسلَح المجلال فلي أملام تدخلات خارجيلة مختلفة فلي تللك األقطار.
ولئلن أثلارت االنتفاضلات فلي مرحلتهلا األوللى آملال الشلعوب العربية ملن المحيط إللى الخليج، فلإن التطّورات 
الاحقلة التلي رافقتهلا أعملال عنلف ملن مختللف األنلواع، فلي بعلض البللدان، بعثلت حاللة عاملة ملن اليلأس 

والعبثيلة فلي نفلوس كثيلر ملن الناس.
والحلّق، إن المشلهد األول أثلار فلي النفلوس اآلملال فلي مسلتقبل زاهلر يتلّم فيله معالجلة جلاّدة للكثيلر ملن 
المشلكات والمعضلات التلي أعاقلت مسليرة التنميلة والتقلّدم، والقضلاء عللى األوجله المختلفلة ملن تأّخلر 
المجتمعلات العربيلة بالنسلبة إللى األملم األخلرى، سلواء تللك التلي دخللت فلي الحداثلة الصناعيلة فلي القلرن 
التاسلع عشلر، أم تللك التلي سللكت هلذا المسلار بنجلاح فلي جنلوب شلرق آسليا وأميلركا الاتينيلة فلي القلرن 

العشلرين.
إن البحلث فلي أسلباب االنتفاضلات العربيلة اللذي سلنقوم بله فلي الجلزء األول من هذه الدراسلة االستشلرافية، 
هلو اللذي سليمّكننا فلي الجلزء الثانلي ملن السلعي إلى وضلع منهجيلة واقعية ومعياريلة، من أجل بناء مسلتقبل 

أفضلل لمجموعلة اللدول العربية، قُطرّيلاً وقومياً.
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المطالـب تـدور حـول االنتهـاء مـن أنظمـة أصبحـت 
أكثـر دكتاتوريـة مّمـا هـي جمهورية، واإلتيـان بأنظمة 
تكفـل للمواطـن حريـة الـرأي وتؤّمـن تـداول السـلطة 
السياسـية،  الحيـاة  فـي  والمؤّثـرة  الفعليـة  والمشـاركة 
مـن أجـل التغييـر، َعْبــر التأكيـد علـى حريـة تكويـن 
األحـزاب السياسـية وجمعيات المجتمـع المدني وحرية 

وسـائل اإلعـالم.
فـي  كبيـراً  المتعلّـم دوراً  الشـاّب  العنصـر  لعـب  وقـد 
رفـع هـذه المطالـب السياسـية، سـواء فـي الداخـل أم 
فـي الخـارج، مـا أّدى إلـى اسـتعماٍل ُمكـثَّــف لمواقـع 
التواصـل االجتماعـي اإللكترونيـة، وهـذا مّمـا أعطـى 
زخمـاً كبيـراً لحركـة المطالب هذه. ومـن الالفت أيضاً 
كثافـُة مشـاركة المـرأة فـي التظاهـرات، حتـى فـي بلـد 

محافـٍظ مثـل اليمـن.

1- تعديل األنظمة الدستورية ملكية كانت أم جمهورية
وال بـّد أيضـاً مـن اإلشـارة هنـا إلـى المظاهـرات التـي 
عّمـت بعـض الملكيـات )المغـرب، األردن، البحريـن( 
جهـة  مـن  سياسـي  مـزدوج،  طابـع  لهـا  كان  والتـي 
أولـى، واقتصـادي مـن جهـة ثانيـة. 
بالمطالبـة  تجّسـد  السياسـي  فالطابـع 
بتعديـل النظـام الدسـتوري، بتطويره 
نحـو نظـام ملكيـة دسـتورية يحـّد من 
سـلطات  وبتعزيـز  الملـك،  سـلطات 
المجلـس  مـن  المنبثقـة  الحكومـة 
السياسـية  القـوى  وتـوازن  النيابـي، 
كمـا تتبلور مـن نتائـج انتخابات حّرة 

ونزيهـة.
الشـعبي  الحـراك  مـن  الجانـب  هـذا 
هـو الـذي لفت انتباه جميـع المراقبين 
ووسـائل اإلعـالم، عربيـة كانـت أم 
غيـر عربيـة؛ ذلك أن سـقوط الرئيس 
بـن علـي فـي تونـس، وهروبـه مـن 
البـالد، فـي يـوم 11 فبرايـر )شـباط( 
ثـم بعـد هـذا الحـدث الكبيـر بأسـابيع 
معـدودة، سـقوط الرئيـس مبـارك في 
مصـر، وإدخالـه السـجن فـي إبريـل 
)نيسـان( 2011، كان تطـّوراً الفتـاً أكـّد أهميـة الطابـع 
السياسـي للتحـركات الشـعبية، وأولوّيته علـى المطالب 
االقتصاديـة واالجتماعيـة. وربمـا هذا مـا أّدى إلى عدم 
االلتفـات إلـى المطالب األخـرى ذات المحتوى المتعلّق 

بالمسـتويات المعيشـية، وبخاصـة قضيـة البطالـة.
مـن  بنـوع  أُعُتِبـر،  الدولـة  رأس  إسـقاط  إن  والحـّق، 
كّل  فـي  الشـامل  بالتغييـر  باإلتيـان  كفيـالً  السـذاجة، 
المياديـن، هـذا التغييـر الـذي كان يتـوق إليـه العنصـر 
الشـاب وأعضـاء المجتمـع المدنـي. وقـد عـاش قسـٌم 
إسـقاط  بعـد  كبيـرة،  نشـوة  فتـرة  العـرب  مـن  كبيـٌر 
الرئيسـين بـن علـي ومبـارك تحـت ضغـط الجماهيـر 
الغفيـرة المتظاهـرة، مـن دون كلـل أو ملـل أو خـوف 
مـن القمـع الفّتـاك، فـي كثيـر مـن األحيـان مـن ِقـَبــل 
األجهـزة األمنيـة المختلفـة، والـذي أّدى فـي كلٍّ مـن 
تونـس ومصـر إلـى سـقوط القتلـى والجرحـى بأعـداد 

كبيـرة.
والجديـر بالذكـر هنـا أن السـذاجة ربمـا كانـت متعـّددة 
األوجـه فـي االعتقـاد بـأن سـقوط رأس الدولـة يـؤّدي 
حتمـاً إلـى التغييـر المنشـود، مـن كّل الجوانـب، وذلـك 
شـّك  ال  ومّمـا  وشـفافة.  ة  حـرَّ انتخابـات  تنظيـم  عبـر 
ومنافعهـا  الديمقراطيـة  األدبيـات حـول  أن سـيل  فيـه 
أحـداث  بعـد  العربيـة، والسـّيما  السـاحة  عّمـت  التـي 
فـي  مهّمـاً  دوراً  لعبـت   ،2001 )أيلـول(  سـبتمبر   11
إضفـاء طابـع الحـّل السـحري على إسـقاط رأس الدولة 

الدكتاتـوري وتنظيـم انتخابـات حـّرة ونزيهـة.
تبـدأ  العـام، أن  المنـاخ  وال نسـتغرب، فـي مثـل هـذا 
ظـّل  فـي  السـائدة  الدكتاتوريـة  مـن  االنتقـال  عمليـة 
الحريـات  تأميـن  فيـه  يفتـرض  كان  جمهـوري  نظـام 
الفرديـة والعامـة وتمثيـل الفئـات االجتماعيـة المختلفـة 
فـي مجالـس نيابيـة ُتناقـش فيهـا كّل قضايـا المجتمـع 
وذلـك  حقيقـي؛  جمهـوري  نظـام  إلـى  حريـة،  بـكّل 
بتعديـل القانـون األساسـي إلدارة الدولـة والمجتمع، أي 
الدسـتور. وقـد بـرزت فـوراً مشـكالت عـّدة فـي هـذا 
ر  الموضـوع تركـّزت علـى خالفات عميقـة حول تصوُّ
طبيعـة الدولـة، ومسـتوى مدنّيتها، بالنسـبة إلـى التراث 

الدينـي المتجّسـد فـي الشـريعة اإلسـالمية.

2- بروز الخافات حول طبيعة الدولة ودور الشلريعة 
اإلسامية في تسييرها

ومّمـا زاد الطيـن بلّـة فـوُز أحـزاٍب ترفـع رايـة العـودة 
متفاوتـة  بدرجـات  الحضـاري  ـ  الدينـي  التـراث  إلـى 
عنـد إجـراء االنتخابـات فـي كلٍّ مـن تونس فـي أكتوبر 
يناير)كانـون  فـي  ومصـر   ،2011 األول(  )تشـرين 
الثانـي( 2012. وهـذا مـا أدخـل عنصـر توّتـر شـديد 
بيـن القـوى السياسـية واالجتماعيـة حيـث ظهـر جلّيـاً 

لعب العنصر الشاّب 
المتعّلم دوراً كبيراً 
في رفع المطالب 
السياسية، ما 

أّدى إلى استعماٍل 
ُمكلثَّلف لمواقع 

التواصل االجتماعي 
اإللكترونية، وأعطى 
زخماً كبيراً لحركة 
المطالب هذه.. ومن 
الافت أيضاً كثافُة 
مشاركة المرأة في 

التظاهرات، حتى في 
بلد محافٍظ مثل اليمن
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أمـام األعيـن االختـالف العميق بيـن قـوى التغيير التي 
قـادت التيـار الثائـر تحت رايـة اإليمان بالدولـة المدنية 
ال مرجعيـة فيهـا إال مبـادئ حقـوق اإلنسـان وحريـة 
الـرأي والمعتقد، وبين قوى حركات اإلسـالم السياسـي 
نشـاطاتها  فـي  ـدة  مقيَّ الحيـن  ذلـك  حتـى  كانـت  التـي 
وآخـر،  بلـد  بيـن  ومتباينـة  مختلفـة  بقيـود  السياسـية 

وبحسـب المراحـل التاريخيـة المتتاليـة.
ولئـن تمّكنـت السـلطات الجديـدة فـي تونـس مـن إبقـاء 
الصـراع بيـن التياريـن اإلسـالمي والمدنـي مـن ضمن 
حـدوٍد معقولـة، علـى الرغـم مـن بعـض االغتيـاالت 
لشـخصيات مدنّيـة، وأعمـال العنف في مناطـق طرفّية 
مـن البـالد، فـإن الوضـع فـي مصـر قـد تدهـور كثيـراً 
بعـد انتخـاب محمد مرسـي كرئيـس للجمهورية في 24 
يونيو)حزيـران( 2012 وحصـول موجـة ثوريـة ثانيـة 
فـي أواخر شـهر يونيـو )حزيـران( 2013 تقاطعت مع 
رغبـة قيـادة الجيـش المصـري في إنهاء حكـم اإلخوان 
ــز بتعّدد أعمال  المسـلمين. فبات الوضع المصري يتميَّ
العنـف ضـّد الجيـش أو المؤّسسـات العامـة، وبخاصـة 

فـي منطقة سـيناء.
لفتـرة  المنتَخـب  المجلـس  انتهـى  فقـد  أّمـا فـي تونـس 
انتقاليـة مـن وضع الدسـتور الجديد، مّما لقي استحسـاناً 
مـن الرأي العام؛ وقبلت »حركة النهضة«، اإلسـالمية 
الطابـع، بـأن تحـّل محـّل الحكومـة التـي كانـت فيهـا 
مهيمنـة، حكومـُة تكنوقـراط. مـع اإلشـارة إلـى قـدرة 
المملكـة المغربيـة علـى اسـتيعاب التحـّركات الشـعبية، 
حيـث جـرت تعديـالت واسـعة فـي الدسـتور الملكـي 
والحـّد  الحكومـة  إلـى  السـلطات  مـن  مزيـد  إلعطـاء 
مـن سـلطات الملـك المطلقـة. وفـي المملكـة األردنيـة 
الهاشـمية تّم كذلك تعديل الدسـتور في أغسـطس )آب( 

2011 فـي االتجـاه نفسـه.
رت  تطـوَّ فقـد  األخـرى،  العربيـة  السـاحات  فـي  أمـا 
عنـف  وأعمـال  كبيـرة  اضطرابـات  إلـى  التظاهـرات 
ـالُت الخارجية،  متواصلـة. وتعـّددت فـي بعضهـا التدخُّ
عربيـة وغيـر عربية، وعّمـت أعمال العنـف وتزايدت 

فيهـا أعـداد الضحايـا.

3- التبايلن بين األنظملة الملكية واألنظمة الجمهورية 
في اسلتيعاب المطالب السياسية

وفـي المحّصلـة، نـرى أن بعـض األنظمـة الملكيـة قـد 
اسـتوعبت حركـة االنتفاضـات الشـعبية بطريقـة أكثـر 
األنظمـة  مـن  واألردن(  )المغـرب  وسالسـة  مرونـة 

الجمهوريـة )مصـر وسـوريا واليمـن وليبيـا( باسـتثناء 
الجمهوريـة التونسـية حيـث تـّم التخلّـص مـن اسـتبداد 
نظـام بـن علـي، مـن دون خّضـات أمنيـة كبـرى، أو 
إلـى  اإلشـارة  مـع  هـذا  البـالد.  السـتقرار  زعزعـة 
العاَمْيـن  بيـن  مـا  السـابقة،  العربيـة  الثوريـة  الموجـة 
عسـكرية  انقالبـات  شـهدت  التـي  و1958   1950
أطاحـت بالملكيـة فـي كّل مـن مصـر والعـراق وليبيـا 
واليمـن، كمـا ال بـّد فـي هذا المضمـار مـن التذكير بأن 
محاولتيـن انقالبّيتيـن قـد حصلتـا، فـي بدايـة سـبعينّيات 
القـرن الماضـي، ضـّد الملـك محمـد حسـن الثانـي فـي 

المغـرب.
إلـى أن  وال بـّد مـن اإلشـارة أيضـاً 
الجمهوريـات العربيـة، بعاّمة، مّرت 
بفتـرات طويلـة مـن عـدم االسـتقرار 
مـن  كّل  فـي  وبخاصـة  السياسـي، 
أن  قبـل  واليمـن،  وسـوريا  العـراق 
تسـتقّر فيها األوضـاع على يد رئيس 
دولـة دكتاتوري الطابـع، قضى على 
الحريـات العامـة وعلـى مبـدأ تـداول 
السـلطة، إذ أصبـح ُيعـاد انتخابـه في 
هـذه الـدول بشـكل متكـّرر، ويفـوز 
أصـوات  مـن   %  95 تفـوق  بنسـبة 
التذكيـر  بـّد هنـا مـن  الناخبيـن. وال 
بـأن من بين األسـباب السياسـية التي 
أّدت إلـى سـقوط الرئيـس مبـارك في 
مصـر كان بـروز نجلـه فـي الحيـاة 
ـَتــه في  السياسـية، مـا كشـف عـن ِنـيَّ
توريثـه رئاسـة الجمهوريـة. وكذلـك 
أمـا  القذافـي.  الرئيـس  إلـى  بالنسـبة 

فـي سـوريا، فـال شـّك أن توريث الرئاسـة مـن الرئيس 
حافـظ األسـد إلـى ابنـه الرئيـس بشـار األسـد كان مـن 
بيـن العوامـل التـي أّدت إلـى االنتفاضـة ضـّد حكمـه.

وال بـّد هنـا أيضـاً من اإلشـارة إلى االضطرابـات التي 
حصلـت فـي الجزائـر بيـن 1992 و2000 حيـث واجـه 
البلـد انتفاضـًة مسـلّحة طويلـة  نظـام الحكـم فـي هـذا 
وإلـى  اإلسـالم،  رايـة  ترفـع  مجموعـات  بهـا  قامـت 
الحـرب األهليـة المتواصلة فـي السـودان، واالنقالبات 
العسـكرية التـي وقعـت فـي هـذا البلـد، وتطبيـق حكـم 
الشـريعة اإلسـالمية علـى جـزء كبيـر مـن السـّكان من 
غيـر المسـلمين، مـا أّدى إلـى انفصال جنوب السـودان 
بالتوّتـر  المتمّيـز  اليمـن  أحـداث  عـن شـماله. وكذلـك 

من األسباب التي 
أّدت إلى سقوط 

لّتله  الرئيس مبارك ِنليَّ
في توريث ابنه 

رئاسة الجمهورية 
وكذلك بالنسبة إلى 
الرئيس القذافي، 

وفي سوريا، فا شّك 
أن توريث الرئاسة 
إلى بّشار األسد كان 
من بين العوامل التي 
أّدت إلى االنتفاضة 

ضّد حكمه

سيناريوهات 
المستقبل العربي
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بيـن جنوبـه وشـماله، وانفصالـه بعـد تحقيـق الوحـدة 
بينهمـا، ثـم إعـادة الوحـدة بينهمـا.. ويمـّر اليمـن اليـوم 
بعـد سـقوط نظـام الرئيـس علـي عبـد هللا صالـح بفتـرة 
عوامـل  تتداخـل  حيـث  متواصلـة  أمنيـة  اضطرابـات 
ت إلـى تفاقـم  إقليميـة وعشـائرية ومذهبيـة مختلفـة، أدَّ
وجـود القاعـدة فـي هذا البلـد، وإلى وقـوع اضطرابات 

أمنيـة يوميـة.
كمـا ال بـّد فـي هـذا السـياق مـن التذكيـر باألوضـاع 
العـراق وبعـدم االسـتقرار  بهـا  يمـّر  التـي  المأسـاوية 
اللبنانيـة.  الجمهوريـة  يصيـب  الـذي 
وفـي هذيـن البلدين نالحـظ أن توزيع 
»حصـص«  أسـاس  علـى  السـلطة 
طائفيـة بيـن الزعامـات المنَتَخبـة هي 
مصدر فسـاد كبير، إلـى جانب تدّخل 
قـوى إقليميـة ودوليـة فـي شـؤونها، 
التوّتـرات  نسـيان  دون  مـن  وذلـك 
الطائفيـة الطابع في مملكـة البحرين، 
بشـكل  تعكـس  الحقيقـة  فـي  وهـي 
أساسـي أوضاعـاً اجتماعيـة متفاوتـة 

للغايـة بيـن سـّكان هـذه الجزيـرة.
وفـي المحّصلـة، نـرى أن المطالـب 
لـم  العربيـة  لالنتفاضـات  السياسـية 
تـؤدِّ إلـى نتائـج شـاملة وإيجابيـة إالّ 
والمغربيـة  التونسـية  الحالـة  فـي 
جزئـي؛  بشـكل  وذلـك  واألردنيـة، 
ولهـذا السـبب ال يمكـن اسـتبعاد فرضيـة العـودة إلـى 
موجـات مـن المظاهـرات المطلبّيـة مجـّدداً، والسـّيما 
إذا لـم ُيعَمـل فـي المسـتقبل علـى تحسـيٍن ملمـوس فـي 

شـة. والمهمَّ الفقيـرة  للفئـات  المعيشـية  الظـروف 
أن  يجـب  السياسـي  اإلصـالح  مطالـب  إشـكالية  لكـنَّ 
ُينظـر إليهـا ضمـن إطـار أكثـر اّتسـاعاً وشـموالً، أي 
إلـى طبيعـة أزمـة شـرعية الحكـم عنـد العـرب، وهـذا 
مـا سـنعرض لـه الحقـاً فـي الجـزء الثانـي مـن هـذه 

الدراسـة.

ثانياً ل المطالب االقتصادية االجتماعية: 
»الخبز مع الكرامة«

إذا كانـت المطالب السياسـية هـي المطالب التي رفعتها 
الفئـات العربيـة المتعلّمـة فـي الداخـل كمـا فـي الخارج 
وكذلـك الفئـات الميسـورة ماديـاً والمنتميـة إلـى الجـزء 
المطالـب  فـإن  العربيـة،  االقتصـادات  مـن  الحديـث 

شـأناً  تقـّل  ال  لالنتفاضـات  واالجتماعيـة  االقتصاديـة 
عـن المطالـب السياسـية، حتـى أّننـا نميـل إلـى االعتقاد 
بأنهـا أكثـر أهميـًة، نظراً إلـى كثرة الفئـات االجتماعية 
الشـعبية التـي لها مثـل هذه المطالب. ولعـّل هذه الفئات 
هـي التي شـّكلت الجـزء األكبر مـن المتظاهرين خالل 
فتـرة االنتفاضـات، وكان هّمهـا األول هـو تأميـن لقمـة 
العيـش وتحسـين ظروف معيشـتها الصعبـة للغاية، قبل 
تأمين الحرية السياسـية، واالنتخابـات الحّرة والنزيهة، 

وتطبيـق مبـدأ تـداول السـلطة فـي النظام السياسـي.
ليـس ثّمـة تناقـض بيـن هذيـن النوعيـن مـن المطالـب، 
االهتمـام  لكـن  واضحـاً،  تكامـالً  بينهمـا  إن  بـل  ال 
الـذي أثارتـه المطالـُب االقتصاديـة واالجتماعيـة لـدى 
بالنسـبة  هامشـياً  كان  العربيـة،  االنتفاضـات  محلّلـي 
التفصيليـة  والقضايـا  والمشـاهدات  الدراسـات  إلـى 
التـي أثارهـا القيـام بتعديـل دسـاتير الـدول؛ فقـد أثارت 
العديـد  والدسـتوري  السياسـي  الطابـع  ذات  القضايـا 
مـن المجـادالت الحاميـة والحـادة بينمـا بقيـت قضايـا 
خـارج  واالجتماعـي  والمالـي  االقتصـادي  اإلصـالح 
االهتمـام باالنتفاضـات العربيـة، حتـى مـن ِقَبـل القـوى 
السياسـية المختلفـة المطالِبـة بالتغييـر، والتـي ركـّزت 
اهتمامهـا فـي القضايـا الدسـتورية مـن دون أن تربطها 

والمعيشـية. االقتصاديـة  بالقضايـا 

كمصلدر  العربيلة  االقتصاديلة  التنميلة  إخفلاق   -  1
للب للمطا

وقـد تتلّخـص المطالـب فـي هـذا الشـأن، حـول األمـور 
الجوهريـة التاليـة:

للل تاميـن فـرص عمـل الئقـة بالنظر إلـى نسـبة البطالة 
الشـاب  العنصـر  بشـكل خـاص  تتنـاول  التـي  العاليـة 

المتعلّـم، وكذلـك اليـد العاملـة غيـر الماهـرة؛
شة؛ لل رفع مستويات المعيشة للفئات الفقيرة والمهمَّ

الفسـاد  مكافحـة  عبـر  االجتماعيـة  العدالـة  تحقيـق  للل 
الثـروات  ترّكـز  إلـى  تـؤّدي  التـي  اآلليـات  وتغييـر 
ٍة قليلـة مـن أصحـاب العالقـات  الكبيـرة فـي أيـدي قلَـّ

الدولـة. فـي  الكبـار  المسـؤولين  مـع  الوطيـدة 
التالـي:  بالعنـوان  المطالـب  هـذه  تلخيـص  ويمكـن 
»الخبلز ملع الكراملة« وهـو عنـوان كتـاب ألَّفـه العـام 
1961 أحـد أشـهر االقتصادّييـن العـرب وهـو الدكتـور 
إن  والحـّق،   .1)2004  -  1916( الصايـغ  يوسـف 

ــغ، الخبللز مللع الكرامللة: المحتللوى االقتصللادي االجتماعللي  ــف الصاي 1  يوس
للمفهللوم القومللي العربللي، )بيــروت: دار الطليعــة، 1961(.

المطالب االقتصادية 
واالجتماعية 

لانتفاضات ال تقلّ 
شأناً عن المطالب 

السياسية، ال بل إنها 
أكثر أهميًة، نظراً إلى 

كثرة الفئات االجتماعية 
الشعبية التي لها مثل 
هذه المطالب؛ ولعلّ 
هذه الفئات هي التي 

شّكلت الجزء األكبر من 
المتظاهرين خال فترة 

االنتفاضات
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االقتصـادات العربيـة علـى الرغـم ّممـا يتوّفـر لهـا مـن 
مـوارد طبيعيـة ومنجميـة وطاقوية لم تلحـق اقتصادات 
الـدول الصناعيـة القديمـة، وال حتـى اقتصـادات الدول 
الناشـئة، والناجحـة فـي التنمية المتسـارعة، في جنوب 
وهـذه  الالتينيـة.  أميـركا  وفـي  والصيـن  آسـيا  شـرق 
ظاهـرة ملفتـة للنظـر وهـي جديـرةٌ بالتحليـل المعّمـق 
الرئيسـية فـي االنتفاضـات  الدواعـي  لكـي نفهـم أحـَد 
العربيـة، التـي دفعـت الجماهيـر الغفيـرة إلـى التظاهـر 
العربيـة  المـدن  فـي  العامـة  السـاحات  فـي  نهـار  ليـل 
الرئيسـية. وهـذا الوجـود هو الذي أعطـى الزخم الكبير 

للمطالـب السياسـية الطابـع.
التعـاون الخليجـي فقـد تّمكنـت مـن  أمـا دول مجلـس 
إخمـاد المطالب المعيشـية، بالنظـر إلى مواردها المالية 
المطالـب،  لتلـك  اسـتجابت  مـا  سـرعان  إذ  الغزيـرة، 
والعطـاءات  واألجـور  الرواتـب  فـي  زيـادات  بمنـح 
االجتماعيـة، مـا أسـهم إلـى حـّد بعيـد فـي التهدئـة. أمـا 
فـي مصـر وتونـس، حيـث األوضـاع الماليـة للدولتيـن 
لم تكن تسـمح بالسـخاء نفسـه، فـإن الحكومـات الجديدة 
واجهـت حـاالت إضـراب عـن العمـل فـي مؤّسسـات 
القطاعيـن العـام والخـاص، وتّمـت بعـض الزيـادة فـي 
ورفـع  متواصلـة  إضرابـات  ضغـط  تحـت  الرواتـب 
مطالـب مـن قبـل الحركـة النقابيـة القويـة فـي كلٍّ مـن 

الدولتيـن.

2- استغال الدول الغربية الكبرى للمطالب
الالفـت هنـا، هو االهتماُم االقتصـادي الكبير التي أْولْته 
دول مجموعـة G8 لحركـة االنتفاضـات فـي كلٍّ مـن 
مصـر وتونـس، خالل اجتمـاع قّمة الرؤسـاء في مدينة 
»دوفيـل« )Deauville( فـي شـمال فرنسـا فـي مايـو 
)أيـار( 2011، حيـث تـّم اإلعـالن من جانـب واحد عن 
»الشـراكة الكلّية« مع الشـعوب العربية في انتفاضها، 
والتأييـد المطلـق للتحـّول إلـى الديمقراطيـة. وبحسـب 
رة  اإلعـالن الـذي صدر عـن القّمة، فإن الشـراكة المقرَّ
االقتصاديـة  اإلصالحـات  تحقيـق  إلـى  تهـدف  كانـت 
المطلوبـة مـن أجل تحديث االقتصـادات، ودعم القطاع 
الخـاص، وإنشـاء فـرص العمـل المطلوبـة، والحصول 
علـى منافـع العولمـة. وتطبيقـاً لهـذه »الشـراكة« انعقد 
مؤتمـر Marseille فـي سـبتمبر )أيلـول( 2011 علـى 
صعيـد وزراء ماليـة دول مجموعـة الــ G7 )أي الــ 
وثيقـًة  القمـُة  اعتمـدت  وقـد  روسـيا(.  دون  مـن   G8
وضعهـا صنـدوق النقـد الدولـي، ورفعهـا إلـى القمـة، 

وتضّمنـت رزمـًة مـن اإلصالحـات االقتصاديـة، علـى 
النسـق النيوليبرالـي: تحسـين منـاخ االسـتثمار، القيـام 
بمزيـد مـن تراجـع دور الدولة في االقتصـاد عبر إلغاء 
الدعـم لبعـض السـلع الغذائيـة وسـعر البتـرول، تحقيـق 
مزيـد مـن الليونـة )flexibility( فـي الرواتـب واألجور 
العّمـال  تحمـي  التـي  العمـل  سـوق  قيـود  إزالـة  )أي 

تخفيـض  مـن  المزيـد  والموظفيـن( 
فـي  واالندمـاج  الجمركيـة  التعرفـة 
األسـواق الدوليـة. وذلـك فـي مقابـل 
الماليـة  المسـاعدات  مـن  رزمـة 
الثنائيـة الطابـع، ومسـاعدات من قبل 
مؤّسسـات التمويـل الدوليـة بقيمة 38 
مليـار دوالر لـكلٍّ مـن مصر وتونس 
والمغـرب واألردن، تحـت إشـراف 
ُتـْقــِدم  ولـم  الدولـي.  النقـد  صنـدوق 
تونـس ـ  فعلتـه  لمـا  ـ خالفـاً  مصـر 
علـى توقيع تسـهيالت صنـدوق النقد 

الدولـي، علـى الرغـم مـن حصولهـا علـى مسـاعدات 
التعـاون  مجلـس  دول  بعـض  قبـل  مـن  مهّمـة  ثنائيـة 

الخليجـي.
مـن خـالل اعتمـاد هـذه الوثيقـة، ظَهــر اهتمـام الـدول 
الغربيـة الكبـرى بالقضايـا االقتصاديـة، ولكن بشـروط 
ال تناسـب األوضـاع العربيـة، وفـي اتجـاه ال يسـاعدها 
علـى تلبيـة المطالـب االقتصادية االجتماعيـة للجماهير 
العربيـة المتظاهـرة. وال بـّد هنـا مـن تحليـل مقتضـب 

لفشـل التنميـة فـي االقتصـادات العربيـة.

3- التذكير بأسباب فشل التجارب التصنيعية العربية
يعـود هـذا الفشـل إلى أسـباب عديدة ومعّقدة قـّل تحليلها 
خـارج إطـار التحيُّـز اإليديولوجـي إلحـدى النظريـات 
االقتصاديـة الخارجيـة خـالل نصـف القـرن األخيـر، 
أي النظريـات المسـتوحاة مـن الفكـر الماركسـي أو من 

الليبرالي. الفكـر 
المتكـّررة  العربيـة  التحديثيـة  التجـارب  وربمـا كانـت 
غيـر مكتملـة فـي تطبيقهـا، وذلـك بالنظـر إلـى تغيُّـر 
الظـروف السياسـية فـي كثيـر مـن األحيـان. هـذا مـا 
أصـاب، مثـالً، تجربة محمد علي باشـا فـي مصر، في 
القرن التاسـع عشـر، بعد انكسـاره عسـكرياً أمام الدول 
األوروبية الرئيسـية التي منعته من تحقيق طموحه إلى 
إسـقاط السـلطنة العثمانيـة، العـام 1840؛ أمـا التجربـة 
الناصريـة فـي القـرن العشـرين، فقـد توقَّفت بعد نكسـة 

منذ العام 1961 
أّلف المفّكر 

االقتصادي الشهير 
يوسف الصايغ كتابه 
»الخبز مع الكرامة« 

وقد لّخص فيه 
مطالب الربيع العربي

سيناريوهات 
المستقبل العربي
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الجيـش المصـري )والسـوري واألردنـي( العام 1967 
أمـام الجيـش اإلسـرائيلي. وفي كلتـا الحالتيـن المالحظ 
أن اقتصـار التجربـة التحديثيـة على نمـط هيمنة الدولة 
وأجهزتهـا علـى كّل نواحـي الحيـاة االقتصادية وحماية 
النشـاطات اإلنتاجية المحلّية الجديدة من منافسـة السـلع 
األجنبيـة الصنـع، كانت تليه سياسـات اقتصادية تختلف 
عـن سـابقتها، بل تتناقـض تماماً معهـا، وتتميَّز بتراجع 
دور الدولـة فـي االقتصـاد واالنفتـاح شـبه المطلق على 
الحمايـة عـن  األجنبيـة، وإزالـة  الرسـاميل  اسـتقطاب 
الصناعـات المحلية الناشـئة، واسـتيراد السـلع األجنبية 

بحريـة تجاريـة كبيرة.
وقـد عرف كلٌّ من الجزائر والعراق، خالل السـتينيات 
والسـبعينيات مـن القـرن الماضـي، تجـارب تصنيعيـة 
قويـة متمركـزة حـول الدولـة ومؤّسسـاتها االقتصاديـة 
ُيكتـب  لـم  لكـن  العامـة،  والتجاريـة 
لهـا النجـاح علـى الرغـم مـن توافـر 
وبخاصـة  ضخمـة،  طبيعيـة  مـوارد 
النفـط والغـاز، لـكال البلديـن؛ وذلـك، 
بسـبب وقـوع الجزائـر تحـت وطـأة 
ووفـاة  مفرطـة،  خارجيـة  مديونيـة 
الطمـوح  بومديـن صاحـب  الرئيـس 
الثقـل  مركـز  الجزائـر  جعـل  فـي 
اإلفريقيـة؛  القـارة  فـي  االقتصـادي 
وبسـبب المغامـرات العسـكرية التـي 
قـام بهـا الرئيـس صـدام حسـين فـي 
العراق، من شـّن حرب شـعواء على 
الكويـت.  دولـة  اجتيـاح  ثـم  إيـران، 
وفـي هاتيـن الحالتيـن أعقـَب الفتـرَة 
التصنيعيـة سياسـُة انفتـاح اقتصـادي 
التجاريـة  المبـادالت  وتحريـر 
مـا  الخارجـي،  العالـم  مـع  والماليـة 
اإلنجـازات  علـى  بسـرعة  قضـى 

التصنيـع. فـي  السـابقة 
أمـا دول مجلـس التعـاون الخليجـي التـي اعتمدت، هي 
األخرى، سياسـات نِشـطة في مجال إنشاء الصناعات، 
وإقامـة بنـى تحتيـة متكاملة كجزء أساسـي مـن تحديث 
اقتصادهـا، فقـد اصطدمـت ببنيـة سـّكانية واجتماعيـة 
ـة  ـة حجم السـكان عددياً من جهة أولى، وبِقلَـّ تتمّيز بقلَـّ
إقبـال السـّكان علـى العمـل الصناعـي الحديـث والعمل 
فـي ورش األعمـار مـن جهـة ثانيـة، مـا جعـل الـدول 
تضطـر إلـى اسـتيراد اليـد العاملـة مـن الـدول العربيـة 

ذات الكثافـة السـّكانية العاليـة، ونسـب البطالـة العاليـة، 
وكذلـك مـن الـدول اآلسـيوية غيـر العربية. كمـا أصبح 
معـّدل النمـّو فـي تلـك الـدول مرتبطـاً بشـكل أساسـي 
بأسـعار النفـط العالميـة وتأرجحاتهـا الحـادة، وبخاصة 

منـذ العـام 1973.

ترّكلز  إللى  أّدت  االقتصلادي  التحلّرر  إصاحلات   -4
البطاللة  مشلكلة  تخفيلف  إللى  ال  العربيلة  الثلروات 

الحكومـات  معظـم  انضـوى  األخيـرة،  العقـود  فـي 
العربيـة فـي حركـة تحريـر االقتصـادات مـن القيـود 
الحكوميـة الطابـع، وفـي حركـة تراجـع دور الدولة في 
االقتصـاد، عبـر عمليـات خصخصـة لعـدٍد كبيـر مـن 
المرافـق العامـة، عمـالً بقواعـد العولمـة كمـا فرضهـا 
الثالـث  العالـم  اقتصـادات  علـى  واشـنطن«  »وفـاق 
والـدول التـي تحـّررت مـن النظـام االشـتراكي، علـى 
النمط السـوفياتي، في كلٍّ من أوروبا وآسـيا الوسـطى.

ولـم تكـن نتائـج المسـار اإلصالحـي االقتصـادي فـي 
الدولـي  البنـك  مـن  كلٌّ  قـاده  الـذي  العربيـة،  الـدول 
وصنـدوق النقـد الدولـي ومؤّسسـات التمويـل الدوليـة 
تواجههـا  التـي  التحّديـات  مسـتوى  فـي  واإلقليميـة، 
القطـاع  أعمـال  أن  والسـّيما  العربيـة،  االقتصـادات 
فـي  تقليديـة  نشـاطات  فـي  بقيـت محصـورًة  الخـاص 
والمـال،  والمقـاوالت  والعقـارات  التجـارة  قطاعـات 
مـن دون أّي نشـاط ابتـكاري فـي النشـاطات الصناعية 
والخدماتيـة ذات القيمـة المضافـة العاليـة. وذلـك خالفاً 
والصيـن  آسـيا  شـرق  جنـوب  دول  فـي  حصـل  لمـا 
كيـف  عرفـت  التـي  الالتينيـة  أميـركا  دول  وبعـض 
تسـتفيد مـن حركة العولمـة وتصبح شـريكاً فاعالً فيها.
وبالتالـي، باتـت االقتصـادات العربيـة متمّيـزة بسـماٍت 

سـلبّية عـّدة، نذكـر منها: 
ـ أعلـى مسـتويات البطالـة فـي العالـم، وبخاصـة بطالة 
العنصـر الشـاب المتعلّـم، ما ولّد حركة هجـرة األدمغة 

وهجـرة اليـد العاملة غيـر الماهرة.
ـ اعتمـاد كبيـر على تصدير الموارد الطبيعية الزراعية 

والمنجمية والطاقوية.
ـ زيـادة العجـز فـي الميـزان التجـاري المتعلّـق بتبـادل 

السـلع والتجهيـزات الصناعيـة والغذائيـة.
ـ خلـّو الصادرات العربية )خارج المواد البتروكيماوية 
واألسـمدة( مـن سـلع ذات محتـوى تكنولوجـي رفيـع، 

وخدمـات ذات قيمـة مضافـة عالية.
وقـد ترّكـزت الثروات في االقتصـادات العربية، نتيجة 

لم تكن نتائج 
المسار اإلصاحي 
االقتصادي في 
الدول العربية 
الذي قاده كلٌّ 

من البنك الدولي 
وصندوق النقد 

الدولي ومؤّسسات 
التمويل الدولية 
واإلقليمية في 

مستوى التحّديات 
التي تواجهها 

االقتصادات العربية
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ازدهـار القطـاع الحديـث مـن هذه االقتصادات، بسـبب 
تزايـد األربـاح الريعّيـة فـي القطـاع العقـاري والمالـي 
أّي  بـذل  دون  مـن  المقـاوالت،  وقطـاع  والتجـاري 
جهـد ابتـكاري وتكنولوجـي فـي النشـاطات ذات القيمـة 
المضافـة العاليـة التـي ُيمكـن أن تؤّمـن فـرص العمـل 
الالئقـة للجيـل الشـاب المتعلم؛ ذلك أن مسـتويات الربح 
ويمكـن  وعاليـة.  هـي مضمونـة  المجـاالت  تلـك  فـي 
وصـف االقتصـادات العربيـة إجمـاالً بأّنهـا اقتصـادات 
ريعّية، وبأن مصادر الريوع ال تسـتعمل بشـكل رشـيد 
لتوطيـن العلـم والتكنولوجيـا وتطويـر القـدرة اإلنتاجية 
االبتكاريـة التـي عليهـا يتـّم بنـاء االزدهـار والتقـّدم في 

هـذه المرحلـة مـن العولمة.
علـى أسـاٍس مـن هـذه المعاينـة السياسـية واالقتصاديـة 
لألوضـاع التـي أّدت إلـى االنتفاضـات العربيـة، يمكـن 
علـى  للقضـاء  المسـتقبل،  فـي  فعلُــه  يصـحُّ  مـا  تبيُّـن 
أسـباب الفتنـة والضيـاع داخـل المجتمعـات العربيـة، 

وفيمـا بينهـا.

ثالثاً - منهجية معيارية وواقعية لمستقبل 
المجتمعات العربية

يــدّل الحــراك الشــعبي العربــي، الــذي عــّم معظــم 
ــكالت  ــل لمش ــم هائ ــى تراك ــة، عل ــات العربي المجتمع
ومعضــالت مجتمعيــة وسياســية وثقافيــة واقتصاديــة، 
عــالوًة علــى كونــه قــد ألهــم العديــد مــن أنــواع الحــراك 
االحتجاجــي فــي أوروبــا، وبخاصــة أوروبــا الجنوبيــة، 
ت  حيــث كانــت األزمــة االقتصاديــة الدوليــة قــد أدَّ
فيهــا إلــى إفقــار شــعوبها وإلــى زيــادة هائلــة فــي 
مســتويات البطالــة. وربمــا كانــت التطــّورات الالحقــة 
ــعة  ــاط واس ــي أوس ــأس ف ــرة للي ــعبي مثي ــراك الش للح
مــن الــرأي العــام العربــي، إذ أّدت إلــى نشــوب العديــد 
مــن حــاالت الفتــن الداخليــة المصحوبــة بتدّخــالت 
ــة لفئــات  خارجيــة عســكرية بشــكل مباشــر، أو تمويلّي
أصبحــت مســلّحة. وقــد رأى البعــض أن االنتفاضــات 
ربمــا كانــت مــن عمــل اســتخباراتي خارجــي، بالنظــر 
إلــى مــا أصــاب الحقــاً بعــَض الســاحات العربيــة مــن 
ــة. وهــذا طبعــاً تفســير  حــاالت احتــراب وعنــف وفتن
ــا حصــل فــي مصــر وتونــس  ، علــى األقــل لِم خيالــيٌّ
واليمــن والبحريــن، حيــث ال ُيعقــل أن تبقــى جماهيــر 
واســعة مــن شــعوب تلــك الــدول، متظاهــرة ليــَل نهــار 
علــى مــدى أســابيع متواصلــة للحصــول علــى مطالبهــا 

ــة. ــر مؤامــرة اســتخبارية خارجي تحــت تأثي

1- تراكلم المشلكات فلي المجتمعلات العربيلة وفيملا بينها 
منذ اسلتقالها

المجتمعـات  داخـل  المشـكالت  لتراكـم  بـّد  ال  كان 
العربيـة، علـى نحـو مـا عرضنـا أعـاله، أن يـؤّدي إلى 
أنـواع مختلفـة مـن االنفجـار االجتماعـي - السياسـي. 
تزيـد  أصبحـت  التطـّورات  تلـك  أن  حّقـاً  والمؤسـف 
بـدالً  ونفـوراً،  تعقيـداً  العربيـة  الـدول  بيـن  العالقـات 
مـن رّص الصفـوف فيمـا بينهـا لدراسـة سـبل معالجـة 
األوضـاع المتوتـرة، بل العنيفة أحيانـاً، بالهدوء الالزم 
إليجـاد المخـارج العقالنيـة خـارج االنفعـال ورفـض 

الرصيـن. الحـوار 
العربـي  التاريـخ  لمراجعـة  حـان  قـد  الوقـت  ولعـلَّ 
المعاصـر الحافـل بالتحّديـات التـي لـم تتمّكـن األنظمـة 

السياسـية العربيـة، والنخـب العربيـة 
ب  والتغلُـّ مواجهتهـا  مـن  المثّقفـة، 
مسـتقبل  لبنـاء  تجاوزهـا  أو  عليهـا 
مسـتقّر يجعـل مـن العـرب مجموعة 
أحوالهـا  إلـى  مطمئّنـة  حضاريـة 
ومسـتقبلها ويسـود فيها العـدل والعلم 
والقـدرة االبتكارية والتنافسـية ضمن 
المجتمـع الدولـي الحديث. ومن أولى 
النظـر  المضمـار  هـذا  فـي  المهـام 
حالـت  التـي  الخالفيـة  القضايـا  فـي 
المجموعـة  هـذه  مثـل  تكويـن  دون 
الحضاريـة العربيـة الحديثـة، إليجاد 
حـلٍّ لهـا بمـا يؤّمـن إطـالق الطاقات 
المجتمعـات  فـي  الكامنـة  الكبيـرة 
العربيـة والمكبوتـة بسـبب األوضاع 
الموصوفـة  واالقتصاديـة  السياسـية 
باقتضـاب فـي الجـزء األول من هذه 

الدراسـة.
النظـرة  هـذه  إطـار  فـي  نتمّكـن،  أالّ  الطبيعـي  ومـن 
الدقيقـة  التفاصيـل  ذكـر  مـن  المقتضبـة،  المسـتقبلية 
والمهّمـة فـي حلحلـة القضايـا المعّقـدة والشـائكة التـي 
مّزقـت حيـاة المجتمعـات العربيـة منـذ انهيار السـلطنة 
العثمانيـة، وبخاصـة فـي العقـود األخيـرة، منـذ انـدالع 
الحـرب العراقيـة ـ اإليرانيـة، العـام 1980، وعواقبهـا 
المأسـوية وتوابعهـا الدراماتيكيـة فـي المنطقـة، والتـي 
نعانـي منهـا إلـى يومنـا هـذا. وفـي السـنة نفسـها تـّم 
فـي  للمشـاركة  العـرب  الشـباب  مـن  أعـداد  إرسـال 
القتـال ضـّد القـوات السـوفياتية التي كانـت احتلّت دولة 

لم تلحق االقتصادات 
العربية اقتصادات 
الدول الصناعية 
القديمة وال حتى 
اقتصادات الدول 

الناشئة والناجحة في 
التنمية المتسارعة 
في أميركا الاتينية 
وجنوب شرق آسيا 
والصين.. وهذه 
ظاهرة جديرةٌ 

بالتحليل لفهم أحد 
الدواعي الرئيسة في 
االنتفاضات العربية

سيناريوهات 
المستقبل العربي
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أفغانسـتان. وقـد تكـون بدايـة ثمانينّيات القـرن الماضي 
أخـذت  التـي  التاريخيـة  المرحلـة  بدايـة  بالفعـل  هـي 
تحتـدم فيهـا االنشـقاقات الخطيـرة فـي البنيـة الفكريـة 
والعقائديـة العربيـة، وتتحـّول بالتدريـج إلـى حـركات 

تمـارس العنـف الهـّدام.
وبالفعـل، فـإن بدايـة الثمانينيات شـهدت تطبيق السـالم 
المنفـرد مـع إسـرائيل مـن ِقـَبــل مصر، بموجـب اتفاق 
»كامـب ديفيـد« )1979/1978( بعـد زيـارة الرئيـس 
األول(  )كانـون  ديسـمبر  شـهر  فـي  القـدس  السـادات 
اإلسـرائيلي  الجيـش  وغـزو   1977
الثقافيـة  العاصمـة  واحتـالل  للبنـان 
للعالـم العربـي، بيـروت، فـي يونيـو 
عـّز  فـي  وذلـك   ،1982 )حزيـران( 
انفجـار العنـف الفّتـاك فـي لبنـان بين 
تنظيمـات مسـلحة فلسـطينية ولبنانيـة 
عقائديـة  أهـواء  وذات  مختلفـة، 
وارتباطـات إقليميـة ودوليـة متفّرقـة 
الحـرب  تمّثـل  وربمـا  ومتناقضـة. 
رة التي اسـتمّرت على  اللبنانيـة المدمِّ
-1975( سـنة  عشـرة  خمـس  مـدى 
األهليـة  الحـروب  نمـوذج   )1990
التـي وقعـت الحقاً في أماكـن مختلفة 
فـي  وبخاصـة  العربـي،  العالـم  مـن 
كمـا  األخيـرة.  الثـالث  السـنوات 
باالضطـراب  التذكيـر  مـن  بـّد  ال 
فـي  حصـل  الـذي  الخطيـر  األهلـي 
دولـة الجزائـر، العـام 1992، بيـن الجيـش واألحـزاب 
والتنظيمات اإلسـالمية التي تسـلَّحت بعد إيقاف المسار 
االنتخابـي في البالد، بسـبب االنتصار السـاحق للجبهة 
اإلسـالمية لإلنقـاذ، فـي الـدورة األولى مـن االنتخابات 
كل  فـي  الفّتاكـة  العنـف  أحـداث  دارت  وقـد  النيابيـة. 
أنحـاء البـالد حتـى العـام 2000، حيـث نجـح الرئيـس 

التدريجيـة. التهدئـة  فـي  بوتفليقـة 
إن هـذا االسـتذكار لألحـداث الجسـيمة الرئيسـية التـي 
مّزقـت العالـم العربـي فـي مواقـع رئيسـية منـه يسـاعد 
علـى فهـم األسـباب التـي أّدت إلى انـزالق االنتفاضات 
ليبيـا،  )سـوريا،  مسـلح  نـزاع  حـاالت  إلـى  العربيـة 
اليمـن( أو حـاالت أمنية مضطربة )مصـر، البحرين(، 
ـة مثـل العـراق فـي دّوامـة القالقل  أو دخـول دولـة مهمَّ
الصبغـة  وذي  المتواصـل،  األمنـي  واالضطـراب 
البلـد،  لهـذا  األميركـي  الغـزو  منـذ  ة،  الحـادَّ المذهبيـة 

علـى  والدسـتورية،  السياسـية  بنيتـه  تأسـيس  وإعـادة 
ع حصصاً طائفيـة ومذهبية ومناطقية  أسـاس نظـام يوزِّ

فـي تقاسـم إدارة الدولـة وخيراتهـا االقتصاديـة.
والحقيقـة التـي نقـف أمامهـا اليـوم هـي زعزعـة جميع 
األسـس التـي تـمَّ عليها بنـاء المنطقة العربيـة إثر زوال 
الهيمنـة  مـن  التخلـص  ثـّم  ومـن  العثمانيـة،  السـلطنة 
والحصـول علـى  المباشـرة،  االسـتعمارية  األوروبيـة 
االسـتقالل بعد نضـاالت جماهيريـة متواصلة اندرجت 
جميعهـا فـي سـياق تأسـيس عروبـة حضاريـة وثقافيـة 
منفتحـة علـى العالـم، وبخاصـة علـى مـا كان يسـمَّى 
حركـة عـدم االنحيـاز التـي جمعـت دول العالـم الثالـث 
التـي حازت اسـتقاللها عن االسـتعمار الغربي. وكانت 
لمسـاعدة  فيهـا  مركزيـاً  دوراً  تلعـب  العربيـة  الـدول 
والحـؤول  اسـتقاللها  نيـل  علـى  األخـرى  الشـعوب 
الواليـات  الجّبارتيـن،  القّوتيـن  إحـدى  سـيطرة  دون 
جديـدة  هيمنـة  وبسـط  السـوفييتي،  واالتحـاد  المتحـدة 
علـى الشـعوب التـي نالـت اسـتقاللها عـن االسـتعمار 

األوروبـي.
وأيـن نحـن اليوم من تلك الفتـرة التضامنية، التحّررية، 
والتـي كانـت مليئـة باآلمـال فـي تغييـر موازيـن القوى 
العالميـة، وتحقيـق عدالـة اقتصاديـة دوليـة، كمـا كان 
هـواري  الراحـل  الجزائـري  الرئيـس  حينئـذ  يطالـب 
بومديـن )1974(؟ وقـد أّدى هـذا المسـعى إلـى تبّنـي 
الحقـوق  شـرعة  المتحـدة  لألمـم  العامـة  الجمعيـة 
تبخـّرت  قـد  فاآلمـال  للـدول.  والواجبـات االقتصاديـة 
المسـتقبل  مـن  والخـوف  واليـأس  بالتشـاؤم  والشـعور 

العربيـة. المجتمعـات  اآلن  يسـود 
بهـا إلرسـاء  نقـوم  التـي  المتواضعـة  المحاولـة  وفـي 
قواعـد منهجيـة لتجـاوز أسـباب حالـة التمـّزق العربيـة 
نعتمد على عدم فصل الشـؤون السياسـية عن الشـؤون 
االجتماعيـة واالقتصاديـة والثقافية، وتحديد المشـكالت 
الرئيسـية التـي سـّببت تفاقـم أسـباب الفتنة بيـن العرب، 

فـي العقـود األخيرة.

2 - ثقافة احترام تعّددية اآلراء واالجتهادات
يـدلُّ نشـوب كّل أنـواع العنـف التـي تشـهدها المنطقـة 
العربيـة اليـوم، ومنـذ عقـود، علـى إثـر االنتفاضـات 
علـى  يـدّل  اسـتبدادية،  سياسـية  أنظمـة  الشـعبية ضـّد 
تمـّزق  أصبحـت  التـي  المختلفـة  العصبيـات  تعاظـم 
النسـيج االجتماعـي العربي. إن هـذه الظاهرة الخطيرة 

يجـب أن ُينَظـر إليهـا مـن جوانـب مختلفـة:

قد تكون بداية 
ثمانينّيات القرن 

الماضي هي بالفعل 
بداية المرحلة 
التاريخية التي 

أخذت تحتدم فيها 
االنشقاقات الخطيرة 
في البنية الفكرية 
والعقائدية العربية 
وتتحّول بالتدريج 

إلى حركات تمارس 
العنف الهّدام
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أ ل ثقل التاريخ العربي ل اإلسامي 
والمقصـود بهـذا الثقـل التاريخـي هـو الِفتـن المختلفـة 
ويتـّم  التوّتـر،  وبـؤر  القالقـل  تخلـق  أصبحـت  التـي 
التعبيـر عنهـا علـى شـكل عقائـدي ـ دينـي.. وعلـى 
تلـك  علـى  وقـرون  قـرون  مـرور  مـن  الرغـم 
الفتـن، ومـا نتـج عنهـا مـن مـدارس فقهيـة ومذاهـب 
العربيـة الحديثـة  الكيانـات  وفـرق دينيـة، فـإن نشـأة 
واسـتقالالتها قـد اسـتعادت ظاهـرة ثقافـة الفتنـة حيـث 
تعاظمت موضوعات االختالف، والسـّيما بعد الفشـل 
الصهيونـي  الكيـان  مواجهـة  فـي  الجماعـي  العربـي 
الغاصـب، وكذلـك الفشـل فـي القضـاء علـى األّميـة 
وحـاالت التهميـش االقتصادي وتفّشـي البطالة في كّل 
المجتمعـات العربيـة، وهـي عوامل جميعها تدّل بما ال 
مـات العلـم والمعرفة  لبـس فيـه علـى فشـل إرسـاء مقوِّ

الحديثـة. والتكنولوجيـا 
سياسـياً  طابعـاً  اتَّخـذت  قـد  الخالفـات  كانـت  ولئـن   
 ،1970  –  1950 العقَدْيـن  خـالل  واضحـاً،  دنيويـاً 
وتيـارات  االشـتراكية،  إلـى  تميـل  تيـارات  بيـن 
المجتمعيـة  البنيـة  علـى  اإلبقـاء  إلـى  تميـل  محافظـًة 
التقليديـة الموروثـة مـن عهـد مـا قبـل االسـتعمار، فإن 
ل بعد سـقوط االتحاد السـوفياتي  الخالفـات بـدأت تتحوَّ
الواليـات  بقيـادة  الليبراليـة،  العولمـة  تيـار  وانتصـار 
المتحـدة وأوروبـا، إلـى خالفـات بيـن تيارات اإلسـالم 
العلمانـي  التوّجـه  ذات  المدنيـة  والتيـارات  السياسـي 
تيـارات  داخـل  الخالفـات  تطـّورت  ثـم  الحداثـوي. 
منفتحـة  إصالحيـة  تيـارات  بيـن  السياسـي،  اإلسـالم 
تناقضـاً  تـرى  الديمقراطـي، وال  النظـام  علـى مزايـا 
بالضـرورة بيـن التعاليـم الدينيـة ومزايـا الديمقراطية، 
وتيـارات أخـرى حملت السـالح لفـرض وجهة نظرها 
علـى المجتمعـات العربيـة واإلسـالمية. عـالوًة علـى 
المذهبيـن  بيـن  الشـرخ  التيـارات  أعـادت هـذه  ذلـك، 
تجعـل  لـم  العصـور  الرئيسـّيين، وكأنمـا  اإلسـالمّيين 
مـن األحـداث الجسـيمة في بدايـة العهد اإلسـالمي بعد 
وفـاة النبـي محمـد )أو »الفتنـة الكبـرى« كمـا أسـماها 
المثّقـف العربـي الكبير هشـام جعّيط( ذاكـرة »باردة« 
أي ال تثيـر العواطـف واالنفعـاالت الجماعية، بل أعاد 
إنتاجهـا ذاكـرة »سـاخنة« إثـر قيـام النظـام اإليرانـي 
د عن الثورة الشـعبية العارمـة، العام 1979،  الـذي تّولَـّ
والتـي اشـترك فيهـا جميـع أطيـاف المجتمـع وأهوائـه 
السياسـية المختلفـة والمتناقضـة بيـن التيـارات الدينيـة 

المدنيـة. والتيـارات 

ب ل فشلل تأسليس التنميلة االقتصاديلة واالجتماعيلة 
علـى قاعـدة شـاملة وصلبة، على نحو مـا ذكرنا أعاله؛ 
ـز المجـادالت الفكريـة علـى قضايـا  فبـدالً مـن أن تتركَّ
التقنيـات  إدارة  علـى  القـدرة  وتطويـر  العلـم  توطيـن 
الصناعـي  االبتـكار  فـي  اإلسـهام  وعلـى  الحديثـة، 
الدينيـة  المجـادالت  احتكـرت  العالمـي،  والخدماتـي 
والمذهبيـة موقـَع الصـدارة فـي المجتمعـات العربيـة، 
بـدالً مـن أن تتمحـور الطاقـات الفكريـة العربيـة حـول 
وفـي  الرئيسـية،  واالجتماعيـة  االقتصاديـة  القضايـا 
مهـا قضيـة الفقر واألّمية والبطالة المتفّشـية وغياب  مقدَّ
المجتمعـات العربيـة عـن الحركة العالميـة العمالقة في 
ـع العلـم واختـراع التكنولوجيـات الجديدة في جميع  توسُّ

المياديـن.

ملن موضوعلات  مفرغلة  حلقلات  فلي  اللدوران  ل  ج 
الحديثلة  العربيلة  السياسلية  الثقافلة  فلي  خافيلة 

إذ تّم اسـتنزاف الفكر السياسـي العربي في مجادالت ال 
نهايـة لها أصبحت تأخذ شـكالً دائريـاً عقيماً وباألخّص 
العروبـة  بيـن  الجماعيـة  الهويـة  حـول  المجـادالت 
واإلسـالم، وحـول دور الشـريعة اإلسـالمية فـي تنظيم 

وهمـا  العربيـة،  المجتمعـات  حيـاة 
قضيتـان مترابطتـان. وكمـا ذكرنـا، 
وسـقوط  العربيـة  االنتفاضـات  فـإن 
بعـض رؤسـاء الـدول العربيـة علـى 
حـول  الخالفـات  أجّجـت  إثرهـا، 
النظـم  فـي  والشـريعة  الديـن  دور 

الجديـدة. الدسـتورية 
للل بالنسـبة إلـى القضيـة األولـى، أي 
واإلسـالم،  العروبـة  بيـن  العالقـة 
ال ُينِكـر أحـٌد مـن العـرب، مسـلمين 
وغيـر مسـلمين، بـأن الحـدث األكثر 
أهمّيـًة فـي تاريخ العرب هـو الدعوة 
المحمديـة، ومـا نشـأ عنهـا مـن بنـاء 

حضـارة عربيـة – إسـالمية تألَّقت فـي كّل ميادين العلم 
والمعرفـة آنـذاك، وابتـكار التقنيـات فـي كّل مجـاالت 
المكـّون  الجـدل حـول  فـإن  ولذلـك  اإلنسـانية.  الحيـاة 
األساسـي فـي الوعـي الجماعـي العربـي هـو مضيعـة 
للمجتمعـات  القضايـا األساسـية  للوقـت واإللهـاء عـن 

العربيـة الحديثـة.
الشـريعة  دور  األخـرى،  الخالفيـة  القضيـة  أمـا   -
اإلسـالمية  الشـريعة  بـدور  تتعلّـق  فهـي  اإلسـالمية، 

نشأة الكيانات العربية 
الحديثة واستقاالتها 

استعادت ظاهرة 
ثقافة الفتنة والسّيما 
بعد الفشل العربي 

الجماعي في مواجهة 
الكيان الصهيوني 

الغاصب.. فضاً عن 
فشلها في القضاء 
على األمّية والبطالة

سيناريوهات 
المستقبل العربي
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فـي الحيـاة العامـة والخاصـة فـي الـدول العربيـة. وهنا 
أيضـاً يبـرز الدوران فـي الحلقة المفرغـة، إذ إن تراث 
الشـريعة اإلسـالمية هـو مـن الغنـى 
الفقهـي  المنطـق  وأنـواع  ب  والتشـعُّ
المجتمعـات  معظـم  تمكّنـت  بحيـث 
هـذا  بيـن  المزاوجـة  مـن  العربيـة 
والمتنـّوع  الكبيـر  الفقهـي  التـراث 
وبيـن مقتضيـات الحيـاة الحديثـة فـي 
عالـم أصبحـت فيـه الحـدود مفتوحـة 
بعضهـا علـى بعـض، مـن النواحـي 
الفكريـة والعلمية والتجاريـة والمالية 

جميعـاً. واالقتصاديـة 
أن  عربـي  مجتمـع  لـكّل  فـإن  لـذا، 
يختـار مـا يـراه مناسـباً مـن الطـرق 
والمناهـج المختلفـة فـي التوفيـق بيـن 
الحفـاظ علـى تراث فقهي ثـّر ومتعّدد 
الجوانـب، وبيـن مقتضيات الحياة في 
المتمّيـز  والعشـرين  الحـادي  القـرن 
بحركـة عمالقـة فـي العلـم واالبتـكار 
التكنولوجـي، وسـهولة تنقُّــل األفكار 
والسـلع. وقـد تكـون القضيـُة قضيـَة 
منهـج فـي التعامـل مـع تـراث الشـريعة أكثـر بكثيـر 
مّمـا هـي قضيـة تناقض بيـن »األصالـة« و»الحداثة« 
أو بيـن اإليمـان والكفـر. وبالتالـي فهـي قضيـة ثقافـة 
الفتنـة بيـن العـرب، بتعبيراتهـا المذهبية التـي يمكن أن 
تأخـذ شـكالً حـاّداً ال يقبـل التعّدديـة فـي الفكـر وطـرق 

اسـتعمال العقـل والمنطـق.

سلتقّرر  رئيسلية  قضايلا  ثلاث  معالجلة  أولوّيلة  ل  د 
العربيلة المجتمعلات  مصيلر 

العربـي علـى مجابهـة ثـالث  العالـم  يتوّقـف مسـتقبل 
قضايـا رئيسـية، وحلِّهـا وتجاوزهـا، وهـي معضـالت 
عانـى منهـا العـرب منذ نهاية الحـرب العالميـة الثانية، 
الحجـم  ومختلفـة  أَة  مجـزَّ بكيانـات  اسـتقاللهم  ونيـل 
وهـي  الماديـة،  واإلمكانيـات  والجغرافـي  السـّكاني 

التاليـة:
- التصـّدي ألطمـاع القوى الرئيسـية فـي العالم )غربية 
كانـت أم شـرقية( فـي الهيمنـة علـى الشـرق األوسـط، 
وبخاصـة علـى المجتمعـات العربيـة التـي يوجـد فيهـا 
أكبـر مخـزون للطاقـة فـي العالـم، باإلضافـة إلـى كون 
المنطقة العربية جغرافياً منطقًة اسـتراتيجية، بين آسـيا 

وإفريقيـا وأوروبـا، تمـّر عبرهـا طريـق تجـارة عالمية 
رئيسـية، وبخاصـة فـي واجهتهـا المتوسـطية مـن جهة 
أولـى، وفـي واجهتهـا البحريـة األخـرى علـى المحيـط 

الهنـدي مـن جهـة ثانية.
- التصـّدي للظاهـرة الصهيونيـة، وهـي متفّرعـة عـن 
تاريـخ الـدول األوروبيـة وعالقتها الصاخبـة والمدمّرة 
بأتبـاع الديانـة اليهوديـة. وقـد تحّولـت هـذه العالقـات 
إلـى إنشـاء دولـة إسـرائيل التي أصبحت تكبر وتتوّسـع 
علـى أثـر الفشـل العربـي فـي مواجهـة هـذه الظاهـرة 
التـي تسـّببت بحـروب ال حصـر لهـا وطـرد الشـعب 
الفلسـطيني وتشـريده وتقتيلـه، وكذلـك الشـعب اللبنانـي 
إلـى   2006 والعـام   1968 العـام  بيـن  تعـرض  التـي 

ضربـات الجيـش اإلسـرائيلي وهجماتـه واحتالالتـه.
- معالجـة قضايـا تملّـك العلـم وتوطيـن التكنولوجيـات 
العمـل  فـرص  وتأميـن  العربيـة،  المجتمعـات  فـي 
الالئقـة، فـي ظـّل النمـّو المتزايـد لعـدد السـّكان، بفضل 
نجـاح الجهـود مـن قبل الحكومـات العربية في تحسـين 
األوضـاع الصّحيـة، وإن بدرجـات متفاوتـة بيـن الدول 

العربيـة.

رابعاً - استكشاف المسارات العربية 
المستقبلية

فـي ضـوء هـذه المشـاهدات واالسـتنتاجات المعياريـة 
شـكل  علـى  العربـي  المسـتقبل  استشـراف  يمكـن 

اثنيـن: سـيناريويين 
النخبـة  بيـن  فيمـا  الفتنـة  ثقافـة  تعاظـم  سـيناريو  ل   1
داخـل  الهـّش  التماسـك  وتفـّكك  العربيـة  السياسـية 
الكيانـات العربيـة، واشـتداد سياسـة المحـاور اإلقليميـة 
والدوليـة التـي اعتـادت الـدول العربية أن تنخـرط فيها 
منـذ مرحلـة الحـرب البـاردة، والتـي اسـتمّرت علـى 
الرغـم مـن انهيـار االتحاد السـوفياتي. وهـذا االنخراط 
لـه دالالت كثيـرة ال مجـال هنـا لتحليلهـا. إال أنـه يمكن 
اإلشـارة إلـى فشـل الجامعـة العربيـة في توفيـر اإلطار 
التضامنـي بيـن الكيانـات العربيـة التـي تحّولـت إلـى 
دول مسـتقّل بعضهـا عـن بعـض، بعد الحـرب العالمية 
الثانيـة، تتنافـس فيمـا بينهـا على زعامة العالـم العربي.
فـإن  اسـتبعادها،  التـي ال يمكـن  الفرضيـة  وفـي هـذه 
سـياق العنـف داخـل عـدد مـن الـدول العربيـة قد يشـتّد 
أخـرى.  مجتمعـات عربيـة  إلـى  يمتـدُّ  وقـد  مسـتقبالً، 
والمالحـظ فـي هـذا السـياق أن العنف بات يتَّخـذ طابعاً 
دينيـاً أو مذهبيـاً  شـديد الوطـأة، يتشـابك مـع نزاعـات 

لكلّ مجتمع عربي 
أن يختار التوفيق 
بين الحفاظ على 
تراث فقهي ثّر 
ومتعّدد الجوانب 
وبين مقتضيات 
الحياة في القرن 

الحادي والعشرين 
وقد تكون القضيُة 
قضيَة منهج في 

التعامل مع التراث 
أكثر بكثير مّما 

هي قضية تناقض 
بين »األصالة« 

و»الحداثة«
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إقليميـة وعشـائرية داخـل الدولـة الواحـدة. ولئـن كانت 
العشـائرية وأنـواع العصبيـة الناتجـة عنهـا، تبـدو أنهـا 
آخـذةٌ فـي االندثـار في الحيـاة المجتمعيـة العربية، بفعل 
مـن  ظهورهـا  فـإن  االقتصـادي،  التحديـث  عمليـات 
جديـد، علـى إثـر االنتفاضـات العربية وحالـة الفوضى 
والعنـف التـي شـهدتها بعض السـاحات العربية، سـاعد 
علـى إعـادة توظيفهـا في أوضـاع الفتنـة الجديدة، وهي 
للعـراق،  األميركـي  الغـزو  مـع  أّوالً  بـرزت  ظاهـرة 
قـرارات  بفعـل  العراقيـة  الدولـة  مـات  مقوِّ وانهيـار 
تعّسـفية للحاكـم األميركـي فـي حـّل الجيـش العراقـي.

وقـد يذهـب البعـض إلـى تشـبيه التوتُّر الدينـي المذهبي 
سـوريا  فـي  وبخاصـة  وهنـاك،  هنـا  ـر  يتفجَّ الـذي 
والعـراق، بمـا وقـع مـن حـروب دينيـة بيـن المذهبيـن 
المسـيحّيين المتنافسـين، الكاثوليـك والبروتسـتانت، في 
مـن  أكثـر  ودامـت  األوروبيـة،  واإلمـارات  الممالـك 
قـرن مـن الزمـن، بين القرنين السـادس عشـر والسـابع 
ومجتمعاتهـا  أوروبـا  مزّقـت  حـروب  وهـي  عشـر، 
المختلفـة، إلـى أن تّمـت ترتيبات مختلفة أعادت السـالم 
بفـرض مبـدأ إجبـار الرعّيـة علـى أن تكـون علـى دين 
ملوكهـا أو أمرائهـا، مـا سـّبب موجـات هجـرة قسـرية 
داخـل أوروبـا. غيـر أن تلـك المرحلـة تمّخضـت عـن 
صعـود » فلسـفة األنـوار« التـي أرسـت قواعـد حريـة 
الضميـر والمعتقـد إلرسـاء دعائـم السـلم األهلـي فـي 
المجتمعـات األوروبيـة، مـع مـا اسـتتبع ذلـك مـن إقامة 
مبـدأ عـدم زّج الديـن وقيمه ومدارسـه العقيدية المختلفة 
فـي الحيـاة السياسـية والتنافـس على السـلطة. وكما هو 
معلـوم، فـإن انفجار الثورة الفرنسـية ضـّد الملكية ذات 
الصبغـة الدينيـة قـد فتحـت مرحلـة جديدة مـن الحروب 
فـي أوروبـا بيـن الجمهوريـة الفرنسـية الناشـئة، وذات 
التـي تزعـم  المحافظـة  العلمانـي، والملكيـات  االتجـاه 

.)Droit Divin( أنهـا تتمّتـع بشـرعية إلهيـة
فهـل نحـن فـي العالـم العربـي في مرحلـة مماثلـة لَتْيِنك 
المرحلتين في تاريخ أوروبا؟ هذا تساؤل يجب التوّقف 
عنـده، والسـّيما أن الِفتـن التـي تجتـاح العالـم العربـي 
تتَّخـذ أشـكال الفتنـة المذهبيـة حيـث تتقاتـل مجموعـات 
ر قتالهـا  مختلفـة ترفـع الرايـة الدينيـة أو المذهبيـة لتبـرِّ
مجموعـات عربيـة أخـرى، ترفـع هـي األخـرى رايـة 
الديـن، فتعـود بذلك الثقافُة السياسـية العربيـة إلى إحياء 
قـت المجتمـع العربي  الفتنـة الكبـرى التـي كانـت قد مزَّ
الهجـري.  األّول  القـرن  فـي  الناشـئ،  اإلسـالمي  ـ 
وهـذا مـا يذهـب اليـوم بالمجتمعـات العربيـة فـي اتجـاه 

معاكـس لالتجـاه الذي تفرضه عليها ضـرورة مواجهة 
التحديـات التنمويـة التـي تتطلّـب اسـتنفار كّل القـدرات 

وتوحيدها. العربيـة 
لـذا، علـى الثقافـة العربية أن تتَّجـه أكثر فأكثر نحو حّل 
المشـكالت التنمويـة العديـدة التي ما تـزال معلَّقة، على 
نحـو مـا ذكرنـا باقتضـاب أعاله، وأن ُتــدين بشـّدة زجَّ 
الديـن فـي قضايـا ذات طابـع دنيـوي محـض، وناتجـة 
متشـابكة،  ودوليـة  وإقليميـة  محلّيـة  صراعـات  عـن 
األهليـة  فالحـروب  العربيـة.  المنطقـة  علـى  للهيمنـة 
فـي معظـم األحيـان هـي حـروب مـن أجـل الوصـول 
إلـى تغييـر موازيـن القـوى االجتماعيـة واالقتصاديـة، 

داخـل المجتمـع، حيـث تظهـر فئـات 
جديـدة تسـعى إلـى انتـزاع مكاسـب 
علـى  وعقاريـة  وماليـة  اقتصاديـة 
أن  والحـّق،  أخـرى.  فئـات  حسـاب 
فـي  كمـا  األهليـة،  الحـروب  فـي 
فئـات  تفنـى  الـدول،  بيـن  الحـروب 
اجتماعيـة  فئـات  وتولّـد  اجتماعيـة 
أخـرى تتمتـع بثـروات ماديـة مهّمة. 
شـبه  أو  القسـري،  التهجيـر  ومـا 
إحـدى  علـى  مثـال  إال  القسـري، 
الـذي  العنفـي  التغييـر  هـذا  آليـات 
يمكـن التعبير عنـه بإيدوليجيات ذات 
طابـع دينـي، أو مذهبي، أو مناطقي، 
أو بإيدوايجيـات تتَّخـذ طابـع العقيـدة 
)االشـتراكية  دينيـة  غيـر  السياسـية 

والنازيـة(. والفاشـية  والشـيوعية 
هـذا  لمثـل  الغلبـُة  كانـت  فـإذا 

السـيناريو، فسـوف تـؤول األوضـاع إلـى تفـّكك الدول 
علـى  وسـوريا،  العـراق  دولَتـْي  وبخاصـة  العربيـة، 
نحـو  علـى  بالضبـط  والمناطقيـة،  المذهبيـة  أسـاس 
مـا تحلـم بـه دولـة إسـرائيل وبعـض القـوى السياسـية 
المؤيـدة لهـا فـي الواليـات المتحـدة، مـع اإلشـارة إلـى 
المسـعى اإلسـرائيلي الدائـم والهـادف إلـى تقسـيم لبنان 

ومسـيحييه.  مسـلميه  بيـن 
2 ل السـيناريو الثاني، وهو سـيناريو التهدئة التدريجية، 
حيـث تتحـّول الثقافـة العربية والقَيـم المجتمعيـة النابعة 
منهـا إلـى ثقافـة جامعـة ُتـنِتــج نظامـاً إدراكياً متماسـكاً 
لشـؤون العالـم والمنطقة العربية، تطَمِئـّن إليه وتنخرط 
فيـه الجماعـات العربيـة المختلفـة التي صـارت تتناحر 
وتتقاتـل منـذ أربعـة عقـود، مـا أضعـف قـدرات األمـة 

المنطقة العربية 
هي اليوم من 

أكثر مناطق العالم 
اضطراباً وعنفاً 

وعرضًة لتدّخات 
القوى اإلقليمية 
والدولية، وهي 

الوحيدة في العالم 
التي يعيش شعب من 
شعوبها، هو الشعب 
الفلسطيني، تحت 

أبشع أنواع االحتال 
واالستيطان التوّسعي

سيناريوهات 
المستقبل العربي
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وموقعهـا فـي الجيوسياسـية العالميـة، وفـي االقتصـاد 
الدولـي المعولم.

وعندمـا نتحـّدث عـن األّمـة، سـواء بمعناهـا الدينـي، 
بمفهومهـا  أم  اإلسـالمية،  األّمـة  مـن  جـزءاً  بوصفهـا 
العروبـي، أي مفهـوم وحـدة المجتمعـات العربية، ثقافًة 
بالكيانـات  المتعلّـق  القطـري  بمفهومهـا  أم  وتاريخـاً، 
ُنشـير  فإننـا  التاريـخ،  عبـر  وخصوصّياتهـا  القطريـة 
كّل  داخـل  العربـي  المجتمعـي  التماسـك  أسـس  إلـى 
قطـر وبيـن األقطـار العربيـة، وبينهـا مجتمعـًة وبيـن 
العالـم الخارجـي، بحيث يسـتعيد العـرب المكانة الالئقة 
بيـن األمـم. فـي حيـن أن المنطقـة العربيـة هـي اليـوم 
مـن أكثـر مناطـق العالـم اضطرابـاً وعنفـاً وعرضـًة 
مـن  بـّد  وال  والدوليـة.  اإلقليميـة  القـوى  لتدخـالت 
التذكيـر هنـا بـأن المنطقـة العربيـة هـي الوحيـدة فـي 
العالـم التـي يعيـش شـعب مـن شـعوبها، وهـو الشـعب 
أنـواع  أبشـع  تحـت  الفلسـطيني، 
االحتالل واالسـتيطان التوسـعي، في 
حيـن أنـه لـم يُعـد هنـاك شـعٌب واحـٌد 
علـى سـطح الكـرة األرضيـة يعانـي 

الفلسـطينّيون. يعانيـه  مـا 
جهـود  بـذل  ب  يتطلَـّ السـيناريو  هـذا 
العربيـة  النخبـة  ِقـَبــل  مـن  جبـارة 
والدينيـة  واإلعالميـة  السياسـية 
والثقافيـة، كمـا يتطلّـب العمـَل علـى 
إعـادة بنـاء الجامعة العربيـة كمنظمة 
عـن  تمامـاً  ومسـتقلّة  فاعلـة  إقليميـة 
التـي  والدوليـة  اإلقليميـة  المحـاور 
المنطقـة  علـى  للهيمنـة  تتصـارع 
العربيـة. والحـّق، إن المطلـوب هنـا 
هـو العمـل الـدؤوب والرصيـن مـن 
أجـل تحديـد كّل نقـاط الخـالف فـي ما بين العـرب، منذ 
سـقوط السـلطنة العثمانية إلى يومنا هذا، وهي خالفات 
اسـتفحلت بعـد نيـل االسـتقالالت العربيـة. والئحـة هذه 
داخـل  عربيـة  خالفـات  فبعضهـا  تطـول،  الخالفـات 
كّل قطـر، وبعضهـا خالفـات بيـن زعامـات األقطـار 
المختلفـة، سـواء فـي بلـدان المشـرق العربـي، أم فـي 
بلدان المغرب العربي. لكن التحّركات الشـعبية العربية 
فـي العـام 2011 أوضحـت بمـا ال لبـس فيـه، المطالـَب 
التـي ال بـّد مـن تلبيتها بحثاً عن التهدئـة وإعادة التوازن 
ف  ق والمتخلِـّ والتماسـك إلـى المجتمـع العربـي الممـزَّ
المتتاليـة  والتكنولوجيـة  العلميـة  الثـورات  عـن ركـب 

التـي تجتـاح سـائر مناطـق العالـم. ويمكـن تلخيص تلك 
اآلتـي: بالشـكل  المطالـب 

سياسـية  أنظمـة  ضمـن  الـرأي  حّريـة  تأميـن   •
السـلطات،  السـلطة، وفصـل  تـداول  ـن  تؤمِّ دسـتورية 
وإدارة الدولـة )ملكيـة كانـت أم جمهوريـة( بالشـفافية 
والمصارحـة، والقضـاء علـى الفسـاد، وإقامـة الحريـة 
كأسـاس لتحريـر القـدرة االبتكارية في جميـع الميادين، 
 Collective( »وتأسـيس ما ُيسـّمى بـ»الذكاء الجماعي
intelligence( أي تفاعـل القـدرات العلميـة والثقافيـة 
وغيـر  المجتمـع،  فـي  الكامنـة  الفرديـة  والبشـرية 
سـة والجامعة  المسـتثمرة، نظـراً لغيـاب اآلليـات المؤسِّ

المبعثـرة. القـدرات  لتلـك 
• تأميـن فـرص العمـل للجميـع، للقضـاء علـى حـاالت 
الفقـر والتهميـش، ولتجذيـر شـعور االنتمـاء إلـى وطن 
علـى المسـتويات الثالثة التـي حّددناها أعـاله. ويندرج 

ضمـن هـذا المطلـب األولويـات التالية:
- وضـع خّطـة للقضـاء نهائيـاً على األميَّة فـي األقطار 
العربيـة التـي تعانـي مـن هـذه اآلفـة التـي َتحـول دون 
بنـاء المجتمـع القوّي والمتماسـك والقابـل لتوطين العلم 
والتكنولوجيـا وأسـاليب إنتـاج السـلع والخدمـات ذات 
القيمـة المضافـة العاليـة، علـى أن تمـّول هـذه الخطـة 
مـن الموازنـات القطريـة ومسـاعدات منظمـات العمـل 

العربـي المشـترك.
تؤّمـن  بحيـث  العربيـة  الضريبيـة  األنظمـة  تغييـر   -
األغنيـاء  بيـن  الضريبـي  العـبء  توزيـع  فـي  العدالـة 
إلـى  يخضعـون  ال  األحيـان،  مـن  كثيـر  فـي  الذيـن، 
االقتطـاع الضريبي على ثرواتهم ومداخيلهم إالّ بشـكل 
هامشـي، والفقـراء هـم الذين يتحّملون جـزءاً كبيراً من 
الضرائـب علـى االسـتهالك التـي تقـارب، فـي معظـم 
الحـاالت، 80 % أو أكثـر مـن اإليـرادات الضريبيـة 
فـي  ُتسـِهم  أن  الضريبيـة  لألنظمـة  بـّد  وال  للدولـة. 
جعـل نسـبِة األربـاح الصافيـة الناتجـة عـن النشـاطات 
االقتصاديـة والماليـة الريعيـة متسـاويًة ونسـبة األرباح 
فـي القطاعـات اإلنتاجيـة التي تتطلَّب نوعـاً من الريادة 

واالبتكاريـة. االقتصاديـة 
• إعـادة بنـاء الجامعـة العربيـة بحيـث تصبـح الجهـود 
المبذولـة فـي مجـال التكامـل االقتصـادي والحضـاري 
والسياسـي والدفاعـي بين الـدول العربية جزءاً أساسـياً 
مـن نهضـة عربيـة شـاملة تقضـي علـى أسـباب الوهن 
والتفرقـة والقالقـل والفتـن، وال بـّد هنـا مـن اإلشـارة 
»اللجنـة  الـذي وضعتـه مؤخـراً  ــم  الَقـيِّ التقريـر  إلـى 

ال بّد للنخب 
السياسية واإلعامية 

والثقافية من بذل 
جهود جّبارة إلعادة 
بناء الجامعة العربية 

مة إقليمية  كمنظَّ
فاعلة ومستقّلة 

تماماً عن المحاور 
اإلقليمية والدولية 

التي تتصارع 
للهيمنة على المنطقة 

العربية
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 )ESCWA( »االقتصاديـة واالجتماعيـة لغـرب آسـيا
بعنـوان »التكاملل العربلي: سلبياً لنهضلة إنسلانية«، 
حيـث يذكـر: » القهـر واالسـتباحة الخارجيـة والتعّثـر 
التنمـوي، هـي فـي نظـر فريـق التقريـر أهـّم سـمات 
الواقـع الراهـن الـذي هـو وليـد عقـود مـن التشـرذم، 
واإلخفـاق في نهج التنمية السياسـية واالقتصادية. ومن 
قلـب هـذا الواقـع، يدعو التقريـر إلى مسـار بديل تكون 
بدايتـه فـي إحيـاء فكـرة التكامـل بيـن الـدول العربيـة، 
ويتَّسـع ليشـمل جميع الفضاءات السياسـية واالقتصادية 
والثقافيـة والتربويـة... ويرى فريق التقرير أن السـبيل 
ماتها،  الوحيـد لتحقيـق هـذه النهضـة، هـو امتـالك مقــوِّ
من إرادة مسـتّقلة، وعلم مبدع، وقدرة فعلية ال وهمية، 
وحيـاة دائمـة التجديـد والتجـّدد. وال سـبيل المتالك هذه 
مات إال فـي تكامـل عربـي فّعال تصبـح به األمة  المقــوِّ
قـادرة علـى اسـتئناف دورهـا التاريخـي فـي الحضـارة 

اإلنسانية«2.

الخاتمة: نحو تطوير نظام إدراكي ومعرفي 
عربي

ة  عـدَّ تناقضـات  مـن  الحديثـة  العربيـة  الثقافـة  تعانـي 
تشـوب نظـرة العـرب إلـى أوضاعهـم ورؤيتهـم للعالـم 
إلـى  تـؤّدي  التناقضـات  وهـذه  ناتـه،  ومكوِّ الخارجـي 
توّتـرات داخـل المجتمعـات العربيـة وفيمـا بينهـا، وقـد 
فـي  العربيـة  المجتمعـات  بعـض  فـي  تنفجـر  أخـذت 
حـروب أهليـة هّدامـة تتدّخل فيها قوى عربيـة وإقليمية 
المنطقـة  علـى  والهيمنـة  النفـوذ  فـي صـراع  ودوليـة 
التناقضـات هـو  تلـك  العربيـة وجيرانهـا. إن مصـدر 
التأّثـر بالتيـارات الفكريـة العديـدة التـي انتشـرت فـي 
الماضَييـن، والتـي أخـذ  القرنيـن  العالـم فـي غضـون 
بهـا بعـض العـرب ورفضهـا البعـض اآلخـر، بحجـة 
التمّسـك بالمـوروث الثقافـي والدينـي والشـرعي. وقـد 
اسـتورد العـرب أيضـاً بعـض اإلشـكاليات النابعـة مـن 
التاريـخ األوروبـي، بعد الثـورة الصناعية، في القرنين 
الثامـن عشـر والتاسـع عشـر، مثـل إشـكالية الحداثـة 
واألصالـة، وإشـكالية فصـل الديـن عـن الدولـة. وقـد 
أخـذت النقاشـات فيمـا بيـن المثّقفيـن العـرب حـول هذه 
القضايـا طابعـاً حـاّداً، فـي كثيـر من األحيـان، من دون 
الوصـول إلـى قناعـات مشـتركة. هـذا مع اإلشـارة إلى 
أن منـذ بدايـة النهضة العربية في القرن التاسـع عشـر، 

ــة  ــة واالجتماعي ــة االقتصادي 2  التكامللل العربللي سللبياً لنهضللة انسللانية، اللجن
ــروت: اإلســكوا، 2014( ص7. ــي آســيا )بي لغرب

اختلفت القوى السياسـية والفكرية العربية على أسـباب 
معالجـة  طـرق  وعلـى  والمسـلمين  العـرب  انحطـاط 
التأّخـر التكنولوجي والعلمي والحضـاري لمجتمعاتهم. 
وإذا بقـي التعبيـر عـن االختـالف علـى مسـتوى عـاٍل 
مـن التهذيـب والرقـّي الفكـري طـوال فتـرة النهضـة، 
فيمـا بيـن العاَمْيـن 1850 و1950، فـإن النقـاش حـول 
هـذه القضايـا انحـدر مسـتواه واتَّخذ طابعـاً حـاّداً ابتداًء 
مـن سـتينيات القـرن الماضـي، ووصل إلى حـّد االتهام 
مـن جهـة  البعـض  لـدى  والتكفيـر  بالزندقـة  المتبـادل 
أولـى، وبالظالميـة والرجعيـة وعرقلـة التقـدم والحرية 
لـدى البعـض اآلخر من جهة ثانيـة. وهذه ظاهرة مقلقة 

َمـن  بيـن  الفتنـة  ثقافـة  تعّمـق  جـداً، 
ينتمـي إلـى الحضـارة والديـن واللغة 
الـدؤوب  العمـل  مـن  بـدالً  نفسـها، 
القضـاء علـى  والعقالنـي مـن أجـل 
هـذه الظاهـرة التي تدّمـر المجتمعات 
العربيـة، علـى نحـو مـا يحـُدث اليوم 

فـي دول عربيـة عـّدة.
العربـي  الفكـر  عجـز  السـبب  لهـذا 
لنظـام  المتينـة  األسـس  وضـع  عـن 
معرفـي متكامـل، ُيتيـح فهـَم أوضـاع 
المجتمعـات العربية المضطربة، كما 
ويسـمح  الخارجـي،  العالـم  أوضـاع 
فيمـا  مشـترك  إدراكـي  نظـام  بقيـام 
بيـن العـرب حـول تصـّورات تطّور 
العالم، ووضع الشـعوب العربية فيه. 
وقـد أّدى هـذا اإلخفـاق الكبيـر إلـى 
تشـرذم نظـام القيم وصعـود الهوّيات 

الفرعيـة الدينيـة أو المذهبيـة أو المناطقيـة أو العرقيـة، 
علـى حسـاب كّل العوامـل التاريخيـة الموضوعية التي 
تجمـع العـرب. هكـذا أصبحـت الهوّيـة العربيـة مجّزأة 
ومشـّتتة بيـن أنظمـة إدراك ووعـي مختلفـة، وعواطف 
مـن  بـّد  ال  ولذلـك  متناقضـة.  بـل  متأّججـة،  هويتّيـة 
العمـل علـى اإلطاحـة بظاهـرة تشـرذم الفكـر والهوية، 
وذلـك عبـر العمـل علـى إعـادة التناسـق والتناغـم فـي 
نظـام معرفـي وإدراكـي مشـترك للتطـّورات العالميـة 

المتسـارعة والمعّقـدة.
وفـي كثيـر مـن المشـروعات التـي تضّطلع بهـا أجهزة 
العمـل العربـي المشـترك، فـي الميـدان الثقافـي، نجـد 
العديـد مـن المقترحـات الوجيهـة لمعالجـة بعـض أوجه 
التناقضـات المذكـورة سـابقاً؛ نذكـر منها بشـكل خاص 

التوتُّرات الناتجة 
عن نظرة العرب 
المتناقضة إلى 
أوضاعهم وإلى 
العاَلم الخارجي 
ر في  أخذت تتفجَّ
بعض المجتمعات 
العربية في حروب 
ل فيها  أهلية تتدخَّ

قوى إقليمية ودولية 
في صراٍع على 

النفوذ والهيمنة في 
المنطقة العربية

سيناريوهات 
المستقبل العربي
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المعاهـدة الثقافيـة التـي اعتمدتهـا جامعة الـدول العربية 
العـام 1945. وقـد تـّم تجديـد هـذه المعاهـدة وتحديثهـا 
فـي ميثـاق الوحـدة الثقافية العربية الـذي اعتمده مؤتمر 
وزراء التربيـة والتعليـم العـرب، العـام 1964. وفـي 
العـام نفسـه تـّم توحيد أجهـزة الجامعة العربيـة المهتّمة 
بشـؤون الثقافـة وتجميعهـا مـن خـالل تأسـيس المنّظمة 

.)ALECSO( العربيـة للثقافـة والتربيـة والعلـوم
وربمـا يكـون التذكيـُر بأهـّم مـا جـاء فـي الميثـاق مفيداً 
التذكيـر  مقّدمتـه  فـي  ورد  فقـد  البحـث؛  هـذا  لختـام 
بـ»الشـعور بالوحدة الطبيعية بيـن أبناء األمة العربية« 
كمـا ورد فيـه ذكـُر وحـدة الفكـر بينهم كدعامة أساسـية 
تذكيـٌر  أيضـاً  وفيـه  العربيـة.  الوحـدة  عليهـا  تقـوم 
بضـرورة »الحفـاظ علـى التـراث الحضـاري العربي، 
وانتقالـه بيـن األجيـال المتعاقبة، وتجديـده على الدوام« 
كأسـاس لـ»تماسـك األّمـة العربيـة ونهوضهـا بدورهـا 
اإلنسـانية  الحضـارة  مجـال  فـي  اإلبداعـي  الطبيعـي 
والسـالم العالمـي المبنـي علـى أسـاس العـدل والحريـة 
علـى  أهدافـه  لبلـوغ  الميثـاق  ويعتمـد  والمسـاواة«. 
التعـاون فيمـا بيـن الـدول العربيـة، فـي مياديـن التربية 
والثقافـة والعلـوم ورقّيهـا » بمـا يؤّدي إليـه من ضمان 
حقـوق اإلنسـان العربـي فـي التعليم والحريـة والكرامة 

والرفاهيـة«.
غيـر أن هـذه األجهـزة بعملهـا القّيـم مـا يـزال ينقصهـا 
معالجـة  فـي  للغـوص  والماديـة  البشـرية  القـدرات 
مشـكالت الوعـي الجماعـي العربـي، وإعـادة تشـكيل 
هـذا النظـام اإلدراكـي والمعرفـي الـذي يسـمح للفكـر 
العربـي بـأن يرتقـي إلى مسـتوى التحّديـات الجّمة التي 
يواجههـا، فـي خضـّم التطـّورات الدوليـة المتسـارعة 
والعالقـات الحضاريـة غير المتكافئة بينـه وبين حيوية 
الفكـر والعلـوم والتقـّدم التكنولوجـي فـي الحضـارات 

األخـرى، غربيـة كانـت أم شـرقية.



الباب الرابع
موقع امللكّيات واجلمهوريات
يف عا�صفة »الربيع العربي« 

د. خالد الدخيل
اأ�ستاذ م�ساعد علم االجتماع ال�سيا�سي يف جامعة امللك 
�سعود �سابقاً - كاتب اإ�سبوعي يف �سحيفة »احلياة« 

حتى يكون اخلليجي قادرًا على
جتاوز املتغّيات املحيطة به

د. اأنور بن حممد الرّوا�س
اأ�ستاذ االإعالم ال�سيا�سي 
جامعة ال�سلطان قابو�س - �سلطنة ُعمان

الكويت: ربيع عربّي
دائم.. ولكن؟

د. عبد اهلل خليفة ال�صايجي
اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامعة الكويت �سابقاً - خمت�ّس 
بال�سوؤون االأمريكية واأمن اخلليج.

»ربيع« البحرين: االنق�صام
الطائفي َيِئد امل�صروعات الوطنية

د. غ�صان ال�صهابي
كاتب وباحث واإعالمي 
البحرين

»الربيع العربي«
م�صطلحاته م�صاراته وانعكا�صاته

د. عبد اخلالق عبد اهلل
اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامعة االإمارات
وم�ست�سار وحدة الدرا�سات يف جريدة »اخلليج« - ال�سارقة

»الربيع العربي«..
تغيي هويات املجتمعات العربية

د. عبد احلميد االأن�صاري
كاتب قطري خمت�ّس يف حقوق االإن�سان والفكر ال�سيا�سي 
واحل�ساري - عميد كّلية ال�سريعة والقانون �سابقاً - جامعة  قطر.
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موقع امللكّيات واجلمهورّيات 
يف عا�صفة »الربيع العربي« 

د. خالد الدخيل

يمكـن القـول بأن ثورات »الربيـع العربي« مّرت خالل 
السـنوات األربـع مـن عمرها حتى اآلن بثـالث مراحل: 
مرحلـة الصدمـة، ثم مرحلة االسـتيعاب، وأخيراً مرحلة 
الصـدام  إّمـا  األخيـرة،  المرحلـة  وتعنـي  المواجهـة. 
العسـكري بيـن النظـام السياسـي والقـوى التـي أفرزتهـا 
الثـورة أو التحقـت بهـا، وإمـا الصـدام بيـن هـذه القـوى 
األخيـرة بعـد سـقوط النظـام. وفـي كلتـا الحالتيـن انتهت 
مرحلـة المواجهـة إلـى انـزالق البلـد إلـى حـرب أهليـة 

مأسـوية، كمـا حصـل فـي سـورية وليبيا.
ال تزال تونس - من هذه الزاوية - تمّثل حالة استثنائية 
بمعنييـن: األول أنهـا لـم تعـرف حتـى اآلن المرحلـة 
الطبيعـي أن  المواجهـة. كان مـن  الثالثـة، أو مرحلـة 
مـّرت تونـس بمرحلـة الصدمـة، وهـو مـا عّبـر عنـه 
الرئيـس زيـن العابديـن بـن علـي قبيـل هروبـه بعبارته 
الرئيـس،  هـروب  منـذ  لكـن  »فهمتكـم«.  الشـهيرة: 
وحتـى اآلن، ال تـزال تونس في مرحلة االسـتيعاب، أو 
مرحلـة المفاوضـات واالنتخابات والتحالفـات والحلول 
باتـت  التـي  المختلفـة  السياسـية  القـوى  بيـن  الوسـط 

المحـّرك السياسـي للمشـهد بعـد الثـورة.

 بقـاء تونـس فـي هـذه المرحلـة، وقدرتها علـى مقاومة 
ميزتهـا  أعطاهـا  المواجهـة،  مرحلـة  إلـى  االنـزالق 
أن طـول مرحلـة  وهـو  الثانـي،  بالمعنـى  االسـتثنائية 
االسـتيعاب أنَضـَج، كمـا يبـدو، خيـار التعـاون وأحيانـاً 
التحالـف بيـن القوى اإلسـالمية والعلمانيـة، األمر الذي 
جّنـب تونـس الحـرب األهليـة، كمـا حصـل لسـورية، 
كمـا  الثـورة  علـى  االنقـالب  أو  المضـادة،  والثـورة 
هـذه  عّبـر عـن  مـا  أكثـر  ولعـّل  فـي مصـر.  حصـل 
الحالـة االسـتثنائية هـو التقـاء قـوى إسـالمية مع أخرى 
القـوى  هـذه  واقتنـاع  الدولـة،  مدنّيـة  حـول  علمانيـة 
بينهـا كخيـار وحيـد لحمايـة  فيمـا  التعـاون  بضـرورة 
الثـورة، وحمايـة هدفهـا االسـتراتيجي المتمّثـل بإعـادة 
بنـاء الدولـة علـى أسـاس من مبـدأ التعّددية والمسـاواة، 
واآلليـة الديموقراطيـة لتـداول السـلطة. وهذا ما اسـتقّر 
عليـه الوضـع بعـد الثـورة، وما يبـدو أنه محـّل تواضع 
بيـن جميـع القـوى. وقـد تـّم فـي هـذا اإلطـار تشـكيل 
وكتابـة  االنتقاليـة،  المرحلـة  إلدارة  مؤّقتـة  حكومـة 
دسـتور جديـد. وقـد نجـح التونسـيون فـي هـذا التحـّدي 
حتـى اآلن علـى األقـّل. تأتـي بعـد ذلـك كّل مـن مصـر 

مـن المعـروف اآلن أن موجـة ثـورات »الربيـع العربـي« جـرت فـي خمـس دول عربيـة هـي بالترتيـب حسـب 
تاريـخ حدوثهـا: تونـس فـي 18 ديسـمبر )كانـون األول( 2010، ومصـر فـي 25 يناير)كانـون الثانـي( 2011، 
واليمن في 11 فبراير)شـباط(2011 )يوم تنّحي الرئيس المصري حسـني مبارك(، وليبيا في 15 فبراير)شـباط( 
2011، ثـم سـورية فـي 15 مـارس )آذار( 2011. هـذا الفضـاء الزمنـي المتقارب لثورات الربيـع يجعل من العام 
2011 عامـاً مفصلّيـاً فـي التاريـخ العربـي المعاصـر. وهـو بهـذا ينضّم إلى قائمـة أعوام مفصلّية كثيـرة من مثل 
عـام النكبـة 1948، وعـام الهزيمـة 1967، وعـام الغـزو العراقي للكويـت 1990، وعام الغـزو األميركي للعراق 
2003 ووصـول القـوى الشـيعّية لحكـم العـراق للمـّرة األولـى منـذ الحكـم البويهي أيام العّباسـّيين مـا بين القرن  

4 هــ/ 10م والقـرن 5 هـ/ 11م.
 وحقيقـة أن العـام 2011 يأتـي فـي آخـر القائمـة مدّشـناً للحظـة مفعمـة بكّميـة من التاريخ غير مسـبوقة، تشـير 
بشـكل واضـح إلـى أن هـذا العـام يمّثـل حصيلـة التراكمـات التاريخيـة والسياسـية لتلـك األعـوام المفصلّيـة التي 

سـبقته، والتداعيـات التـي أسـفرت عنها.
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واليمـن، باعتبارهمـا الدولتيـن اللتيـن جّربتـا المراحـل 
الثـالث كاملـة، لكـن كّل دولـة بطريقتهـا الخاصـة. فـي 
مصـر تبـّدت صدمة النظام السياسـي بحالة الشـلل التي 
سـيطرت عليـه فـي األيـام األولـى للثـورة. كانـت رّدة 
فعـل قـوى األمـن عنيفة مـع المتظاهريـن، وقد وصلت 
ذروتهـا فـي الثانـي مـن فبراير)شـباط( 2011 مـع مـا 
بـات ُيعـرف بـ»موقعـة الجمـل« فـي ميـدان التحريـر 
فـي القاهـرة. فـي الوقـت نفسـه كان الخطـاب السياسـي 
للرئيـس حسـني مبارك مهادنـاً وغير صدامي، لكن من 
الواضـح أنـه كان يقـاوم اإلقـدام علـى أّية مبـادرة، ولو 
اسـتيعابية، اسـتجابًة لمطالـب المتظاهريـن. وقد انتهت 
هـذه المرحلـة بعـد أقـّل مـن ثالثـة أسـابيع مـن بدايـة 
الثـورة بإعـالن الرئيـس التنّحـي فـي 
فبراير)شـباط(،  مـن  عشـر  الحـادي 
وتكليـف المجلـس العسـكري األعلـى 
مسـؤولية إدارة شـؤون الدولـة. هنـا 
بـدأت المرحلـة االسـتيعابية وتمّيزت 
بصـراع خفـي بيـن الجيـش وجماعـة 
اإلخـوان المسـلمين. لم يكـن اإلخوان 
الثـورة.  فّجـرت  التـي  القـوى  مـن 
السياسـية  القـوى  بيـن  مـن  كانـوا 
بالثـورة.  التحقـت  التـي  التقليديـة 
الجماعـة  أو  الحـزب  كانـوا  لكنهـم 
تاريخـاً  واألطـول  تنظيمـاً،  األكثـر 
هـذه  مـن  كانـوا  سياسـياً.  واألقـوى 
الناحيـة القـّوة السياسـية الوحيـدة التـي تنافـس الجيـش 
علـى الشـارع. وقد انتهـت مرحلة االسـتيعاب بانتخاب 
الرئيـس اإلخوانـي محمد مرسـي في يونيـو )حزيران( 
2012. بعـد انتخابـه مباشـرة بـدأت مرحلـة المواجهـة 
تتصاعـد بيـن الجيـش واإلخوان. كانـت المواجهة خفّية 
وليسـت مباشـرة. وقد حصلت أثناءهـا صدامات أمنية، 
وإعالميـة  قضائيـة  وحـروب  سياسـية،  وصراعـات 
متبادلـة. وقـد اسـتمّر األمـر علـى هـذه الحال لمّدة سـنة 
كاملـة انتهـت بانقالب عسـكري بغطاء مدنـي، وإزاحة 
الرئيـس المنتَخـب فـي 30 يونيـو )حزيـران( 2013، 
ثـم اعتقالـه، وإيداعـه السـجن. بعدهـا اسـتعاد الجيـش 
سـيطرته علـى الدولـة كما كان عليه األمـر قبل الثورة.
فـي اليمـن امتّدت مرحلة الصدمة من بداية الثورة حتى 
23 نوفمبـر )تشـرين الثانـي( 2011 عندمـا تـّم التوافـق 
علـى »المبـادرة الخليجيـة«. أي أن هذه المرحلة ُتعتَبر 
األطـول مـن بيـن الـدول األربـع األخـرى.  فـي أثنـاء 

أو  الجمـود،  السياسـي حالـة مـن  الوضـع  ذلـك دخـل 
الشـّد والجـذب بيـن مظاهـرات ال تتوّقـف، واعتـداءات 
قـّوات األمـن ومناصـري الرئيـس علـي عبـدهللا صالح 
علـى المتظاهريـن. أثنـاء ذلـك اسـتمّرت التظاهـرات 
فـي الضغـط علـى النظـام لتحقيـق مطالب الثـورة. كان 
المطلـب األول واألهـّم هـو تنّحي الرئيـس علي صالح. 
مـن جانبـه كان الرئيـس يقاوم هذا المطلـب بالمراوغة، 
وإعـالن مواقـف متناقضـة بحسـب مقتضيـات اللحظة. 
وعلـى مـدى أكثـر مـن ثمانية أشـهر، لم يتمّكـن أيٍّ من 
الطرفيـن مـن فـرض مطلبه على الطـرف اآلخر. ومع 
مـا يبـدو مـن سـلبّية سياسـية فـي هـذا الجمـود، إاّل أّنـه 
فـي الحقيقـة يضمـر إيجابيـة ضخمـة. فمـن المعـروف 
أن اليمـن هـو مـن أكثـر الـدول العربيـة فقـراً، ومـن 
أكثرهـا تسـليحاً، والقبيلـة فيـه هـي األقوى فـي عالقتها 
مـع الدولـة. ومـع ذلك، وعلـى الرغم من طـول مرحلة 
الصدمة، واسـتمرار المظاهـرات والصدامات مع قوى 
ر عددهـم  األمـن وأنصـار الرئيـس، وسـقوط قتلـى قُـدِّ
بألفـْي قتيـل، وأكثر من عشـرين ألف جريـح، لم تنزلق 

اليمـن إلـى حـرب أهلية.
المهّم أنه في تاريخ 23 نوفمبر )تشـرين الثاني( 2011 
دلفـت الثـورة ومعها اليمن إلى مرحلة االسـتيعاب. وقد 
كانـت المبـادرة الخليجيـة هـي اإلطـار الـذي تحّقـق فيه 

ذلك.
أّمـا ليبيـا وسـورية، فقـد انتقلـت كلٌّ منهمـا بعـد انفجـار 
المواجهـة  إلـى مرحلـة  الصدمـة  الثـورة مـن مرحلـة 
والصـدام مباشـرة، مـن دون المـرور بمرحلـة محاولـة 
االسـتيعاب. ولهـذا عالقـة بالطبيعـة األمنيـة الشرسـة 
لهذيـن النظاميـن السياسـّيين، بخاّصة النظام السـوري. 
فـي  اسـتثنائية  حالـة  السـياق  هـذا  فـي  سـورية  تمّثـل 
السـرعة التـي انتقـل بهـا النظـام إلـى مرحلـة المواجهة 
أن  واألرجـح  األول.  اليـوم  منـذ  المتظاهريـن  مـع 
مسـارعة النظـام لألخـذ بهـذا الخيـار يعـود إلـى أّنـه ال 
يمّثـل فـي الواقـع طبقـة حاكمة واسـعة اجتماعيـاً ينتمي 
أنـه يخضـع  مـا  بقـدر  ويدافـع عـن مصالحهـا،  إليهـا 
لسـلطة عائلـة صغيـرة نسـبياً تنتمـي بدورهـا إلـى أقلّية 
طائفيـة صغيـرة هي طائفة العلوّييـن، ويحكم بلداً كبيراً 
األغلبيـة السـاحقة مـن سـّكانه مـن أهـل السـّنة. ولعلّـه 
مـن الطبيعـي أن يسـيطر علـى نظـام سياسـي ضعيـف 
بمثـل هـذه القاعـدة االجتماعية المحدودة شـعور متمّكن 
وحاضـر دائماً بالتهديد السياسـي واألمنـي من األغلبية 
التـي تحيـط بـه. وعندمـا بدأت الثـورة في درعـا، وبعد 
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أربـع ثـورات أخـرى أطاحـت اثنتـان منهـا بالرئيـس 
التونسـي والرئيـس المصـري، يبـدو أن قيـادة النظـام 
سـيطر عليهـا هـذا الشـعور بشـكل حـاد وضاغـط بـأن 
التهديـد الوجـودي الـذي كانـت تتوّجـس منـه قـد بـدأ 
بالتحّقـق. مـن هنـا لـم تكن هـذه القيـادة فـي وارد األخذ 
بخيـار محاولـة اسـتيعاب الحـدث. بـل اعتبـرت أّن هذا 
الخيـار سـيفتح عليها بـاب تنازالت لن تنتهي، وسـيقود 
الداخـل،  فـي  الديموغرافيـة  التوازنـات  بحكـم  حتمـاً 
وامتداداتهـا السياسـية فـي اإلقليـم، إلى ما كانت تخشـاه 
دائمـاً، وهو سـقوط النظـام، وانتهاء الحكم الـذي تمّثله. 
مـن ناحيـة أخـرى، وفـي السـياق ذاتـه، ال بـّد أن هـذه 
القيـادة اقتـدت فـي رّد فعلهـا بسـابقة مـا حصـل لمدينـة 
حمـاه فـي العـام 1982. آنذاك تمّرد اإلخوان المسـلمون 
علـى النظـام نفسـه انطالقـاً من هـذه المدينـة المحافظة. 
مـن تلـك األجـواء ينقـل الصحافـي البريطانـي الراحل، 
باتريـك سـيل المقـّرب مـن حافـظ األسـد، عـن شـقيق 
األخيـر رفعـت األسـد قولـه بأنـه بـات »مـن الواجـب 
األمـر.  اقتضـى  إذا  بالـدم  البعـث  دولـة  عـن  الدفـاع 
وإذا كان سـتالين قـد ضّحـى بعشـرة مالييـن فـي سـبيل 
المحافظـة علـى الثورة البلشـفّية، فإنه يجب عل سـورية 
أن تكـون مسـتعّدة لفعـل الشـيء ذاتـه«.1 وهـذا مـا فعله 
فـي  يتـرّدد  لـم  بحيـث  األسـد،  حافـظ  النظـام،  رأس 
المسـارعة بتطويـق مدينـة حمـاه وعزلهـا بحـزام أمنـي 
يمنـع الدخـول إليهـا أو الخروج منها لمّدة ثالثة أسـابيع، 
ثـم البـدء بحملـة عسـكرية شرسـة علـى المدينـة لـوأد 
التمـّرد فـي مـكان انطالقـه. وقـد حّققـت الحملـة بالفعـل 
هدفهـا مخلّفـة تدميـراً واسـعاً للمدينـة، وقتلـى تتـراوح 
تقديـرات أعدادهـم ما بين عشـرة آالف إلـى ثالثين ألف 
قتيـل.2 أراد النظـام في العام 2011 تكـرار تلك التجربة 
بـوأد التمـّرد فـي مدينـة درعـا قبل أن ينتشـر فـي أنحاء 
سـورية، مؤمـالً بنتائـج مماثلـة. لكـن مـن الواضـح أن 
النجـاح الـذي كان مـن نصيـب األسـد/ األب، تحّول إلى 

فشـل مدّمـر فـي حالـة األسـد االبـن.

سؤال الملكيات والجمهوريات
تفرض ثورات »الربيع العربي« وطبيعتها، واختالف 
رّد فعـل النظـام السياسـي عليهـا مـن بلـد آلخـر سـؤاالً 

1 أنظر:
Patrick Seale, Asad: the Struggle for the Middle East (California: 
Berkeley University of California Press, 1988( p. 327.

2 لتفاصيل ما حصل لحماه أنظرالمصدر نفسه، ص ص 333 - 334

مهّمـاً: كيـف تبـدو هـذه الثـورات مـن زاويـة الملكّيـات 
ودول  السـعودّية  العربّيـة  المملكـة  وتحديـداً  العربيـة، 
الخليـج العربـي؟ هـل هـي ثـورات علـى الجمهوريـات 
العربيـة؟ أم أنهـا ثـورة على االسـتبداد العربـي، بغّض 

النظـر عـن الهويـة السياسـية للنظـام الحاكم؟
تنبـع هـذه اإلشـكالية مـن مالحظـات الفتـة حول سـياق 
السـياق.  هـذا  فـي  العربيـة  الـدول  وموقـع  الثـورات، 
فـي  فريـدة  ظاهـرة  هـي  الربيـع«  »ثـورات  فمثـالً 
التاريـخ العربـي، مـن حيـث إنهـا أول انتفاضـة شـعبية 
ضـّد النظـام الحاكـم. كانـت السـابقة الوحيـدة التـي لهـا 
مواصفـات شـبيهة جـّداً، مـع اختـالف فـي الظـروف 
علـى  الثـورة  هـي  األهـداف،  والشـعارات  التاريخيـة 
الخليفـة الراشـدي الثالـث عثمـان بـن عّفـان قبـل أكثـر 
تنطـوي  المعنـى  بهـذا  سـنة.  وأربعمائـة  ألـف  مـن 
»ثـورات الربيـع« علـى تهديـد لـكّل األنظمة السياسـية 
العربيـة، بمـا فـي ذلـك الـدول الخليجيـة. لكـن هنـاك 

دول  أن  وهـي  ثانيـة،  مالحظـة 
الجزيـرة العربيـة والخليـج العربـي، 
مـا عدا اليمـن، تحكمهـا أنظمة ملكية 
فـي مقابـل دول الربيـع التـي تحكمها 

جمهوريـة. أنظمـة  جميعـاً 
هـذا  فـي  األهـّم  المالحظـة  لكـن 
السياسـي  النظـام  أن  هـي  السـياق 
لـكّل دول الربيـع الخمـس تأّسـس في 
انقـالب عسـكري  أصلـه مـن فكـرة 
علـى نظـام حكـم ملكـي، أو ما يشـبه 
هـذا النظـام. ربمـا أن االسـتثناء هنـا 
الـذي  الحالـي  السـوري  النظـام  هـو 
جـاء للحكـم في العـام 1970 بانقالب 
قـاده حافظ األسـد علـى نظام كان هو 

أحـد أركانـه، والـذي بـدوره جـاء مـن خـالل انقـالب 
أيضـاً وقـد حـدث ذلك في بيئـة سياسـية أنهكتها ظاهرة 
االنقالبـات بعـد حكـم ملكـي بقيـادة فيصـل بن الحسـين 
الـذي سـقط علـى يد الجيش الفرنسـي في العـام 1920، 

مدّشـناً بذلـك اسـتعمار سـورية حتـى العـام 1946.
بفتـرة سياسـية غيـر  مـّرت سـورية  االسـتقالل  بعـد   
مسـتقّرة انتهـت بـأّول انقـالب عسـكري عرفـه الوطـن 
العربـي فـي العـام 1949. منـذ ذلك التاريخ، لـم تتوّقف 
 .1970 العـام  حتـى  سـورية  فـي  االنقالبـات  ظاهـرة 
والالفـت أنـه علـى الرغـم مـن هـذا التاريـخ السياسـي 
المضطـرب لسـورية، فقـد غامـر حافظ األسـد بتوريث 
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الحكـم البنـه بّشـار الـذي عـادت وتفاقمـت علـى يديـه 
حالـة االضطـراب وعـدم االسـتقرار، بمـا أصبـح يهّدد 
وحـدة سـورية، وذلـك فـي أعقـاب الثـورة فـي مـارس 

.2011 )آذار( 

محنة الجمهوريات العربية
علـى أسـاس مـن هـذه المالحظـات يمكـن القـول بـأن 
ثـورات »الربيـع العربـي«، علـى األقـّل حتـى اآلن، 
هـي حصـراً ثـورات علـى الجمهوريـات العربيـة التي 
نشـأت بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، وتحديـداً علـى ما 
اجتماعيـاً  الجمهوريـات  هـذه  مّثلتـه 

وسياسـياً. 
للوهلـة األولـى يبـدو فـي هـذا األمـر 
مفارقـة الفتـة، فقبـل أكثـر من نصف 
قـرن كانـت الملكيـات العربيـة تمـّر 
كانـت  السياسـية.  لحظاتهـا  بأسـوأ 
ُتعتَبـر أنظمة رجعية، ورمزاً للتخلّف 
وعاجـزة عن اللحـاق بركب العصر. 
فـي مثـل تلك األجـواء، كان االنقالب 
واسـتبداله  الملكـي،  النظـام  علـى 
واجبـاً  ُيعتبـر  جمهـوري  بنظـام 
لتحريـر  متقّدمـة  وخطـوة  وطنيـاً، 
الشـعب من ربقة العبوديـة والتخلّف. 
كان إسـقاط نظـام ملكـي في هـذا البلد 
احتفاليـة،  لحظـة  ذاك  أو  العربـي 
ومدعـاة للفـرح والفخـر باالنتقال من 
نظـام ينتمـي إلـى القـرون الوسـطى، 
إلـى  ينتمـي  جمهـوري  نظـام  إلـى 
الجماهيـر والعصـر الحديـث. وانطالقاً مـن هذه الرؤى 
كانـت السياسـات العربية تتحـّرك، وتعتمل الصراعات 

العربيـة - العربيـة. 
منـذ بدايـة »الربيـع العربـي«، بـل قبـل ذلـك، انقلبـت 
الصـورة تمامـاً. أصبحـت الجمهوريـات العربيـة رمـزاً 
ومصـادرة  والقمـع،  االقتصـادي،  والتراجـع  للفسـاد، 
هـذه  جمعـت  االسـتقرار.  وعـدم  والحّريـات،  الحقـوق 
الجمهوريات أسـوأ ما في النظامين الملكي والجمهوري 
لتصبـح نظامـاً هجيناً ومشـّوهاً يتمّيز بوطـأة أمنية ثقيلة. 
الجمهوريـات  لهـذه  المثالـي األسـوأ  النمـوذج  ومـع أن 
البعـث  هـي:  غيرهـا،  دون  أنظمـة  ثالثـة  فـي  تمّثـل 
السـوري، والبعـث العراقـي، وجماهيرية العقيـد، إاّل أن 
الجمهوريـات األخـرى لـم تتمّيـز إاّل بكونهـا أقـّل دمويـة 

مـن هـذه الثـالث.
 والحقيقـة أن هـذا ال يبـّرئ بعـض الملكيـات مـن صفة 
االسـتبداد السياسـي. لكـن الحقيقـة أيضـاً أن الملكيـات 
العربية هي أكثر انسـجاماً مع نفسـها، وأكثر اسـتقراراً 
منهـا  بخاصـة  مجتمعاتهـا،  لتطلّعـات  واسـتيعاباً 
التطلّعـات غيـر السياسـية. وعلى الرغم مـن أن التنمية 
فـي هـذه الملكيـات تـكاد تقتصـر علـى البنيـة التحتيـة، 
فـي  بخاّصـة  والمعيشـة،  الدخـل  مسـتويات  وتحسـين 
الـدول النفطيـة منهـا، إاّل أن الملكيـات أثبتـت أنها أكثر 
قـدرة علـى النمـّو واالسـتقرار. ال يمكـن القـول هنا بأن 
الملكيـات العربيـة تفّوقـت علـى الجمهوريـات بدخولها 
العصـر السياسـي الحديـث. أغلبهـا فـي الواقع لـم يفعل 
مـن  يقتـرب  المغـرب،  مثـل  منهـا،  والبعـض  ذلـك، 
العصـر الحديـث، لكـن بخطـوات محـدودة ومحسـوبة. 
كان  التـي  العربيـة  الجمهوريـات  حتـى  جانبهـا،  مـن 
يفتـرض فيهـا أن تكـون رمـزاً للحداثـة السياسـية، لـم 
تدخـل العصـر السياسـي الحديـث أيضـاً إاّل مـن البوابة 

األمنيـة.3
ربمـا تمّثلـت بدايـة مـأزق الجمهوريـات العربيـة فـي 
المؤّسسـة  يـد  علـى  قيصريـة  بطريقـة  نشـأت  أنهـا 
العسـكرية. حيـث تشـير التجربـة، وما انتهـت إليه، إلى 
أن نظـام الجمهوريـة نشـأ فـي العالـم العربـي فـي بيئـة 
لـم تكـن مهّيـأة لـه، وعلـى يد نخـب عسـكرية ال تدرك، 
»الجمهوريـة«  مفهـوم  معنـى  تـدرك  أن  تريـد  ال  أو 
ومتطلّباتـه. مـن هنـا لـم تختلـف الجمهوريـات العربيـة 
عـن الملكيـات إاّل فـي االسـم والشـكل. واألرجـح أن 
النخـب العسـكرية التـي قـادت بلدانهـا في هذا المسـار، 
انقالبـات علـى  تنّفـذ  انتهازيـة  نخبـاً  تـزال  كانـت وال 
النظـام الملكـي، وعلـى بعضها اآلخر لمآرب شـخصية 
أو فئويـة. وقـد اسـتخدمت فـي ذلـك مفهـوم الجمهوريـة 
هـذه  لتمريـر  الشـعبية،  وجاذبيتـه  الحداثيـة،  بداللتـه 
المـآرب والمصالـح فـي لحظـة مواتيـة هيمنـت عليهـا 
مفاجئـاً،  وليـس  الوطنـي.  التحـّرر  حـركات  فكـرة 

3 إللقاء نظرة على مرحلة االنقالبات العربية أنظر:
 Malcolm H. Kerr, The Arab Cold War ( Oxford: Oxford 
University Press, 1971(.
Patrick Seale, The Struggle for Syria(New Haven:Yale 
University Press, 1986(. 
Patrick Seale, Asad: the Struggle for the Middle 
East, op.cit.

طارق البشري، الحركة السياسية في مصر: 1945 ـ 1952 )القاهرة، دار 
الشروق، 1983 (.

كمال ديب، تاريخ سورية المعاصر: من االنتداب الفرنسي إلى  صيف  2011 
)بيروت: دار النهار، 2011(.

 الملكّيات العربية 
تحتاج إلى إصالحات 

سياسية بدأتها 
المملكة العربّية 
السعودّية على 

مستويات إدارّية، 
كما عالجت قضايا 
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مفهـوم  توقفـت عنـد  النخـب  هـذه  أن  كذلـك،  والحـال 
بمقتضياتـه  تلتـزم  أن  دون  مـن  كشـعار،  الجمهوريـة 
السياسـية والقانونيـة، وبالتالـي مـن دون أن تقـّدم بديـالً 
حقيقيـاً ال للملكيـة، وال لبعضهـا، يرقـى إلـى مسـتوى 
التوّقعـات المنتَظـرة مـن مفهـوم مرّكـب كهـذا. نتيجـة 
لذلـك ظلّـت الجمهوريـات العربية تغرق باسـتمرار في 
الهـّوة العميقـة التـي تفصل الشـعار من ناحيـة، والواقع 
ناحيـة  مـن  الجمهوريـات،  لهـذه  المـزري  السياسـي 

أخـرى.
الشـعوب  انتفاضـات  كشـفت  الزاويـة،  هـذه  مـن 
إليـه  انتهـت  الـذي  المـأزق  ومكلـف  مريـر  بشـكل 
التـي  محنتهـا  عـن  وكشـفت  العربيـة،  الجمهوريـات 
وخصوصـاً  ووحشـية،  بعنـف  نفسـها  عـن  عّبـرت 
المفارقـة  إلـى  وبالنظـر  وليبيـا.  سـورية  حالَتـْي  فـي 
تبـدو  الجمهوريـات  تلـك  فـي  تمّثلـت  التـي  المدّمـرة 
»انتفاضـات الربيـع العربـي« مثـل اسـتئناف متأّخـر 
أكثـر مـن نصـف  قبـل  بـدأ  أنـه  يفتـرض  لتغّيـر كان 
قـرن. األمـر الـذي يؤّكـد بـأن ذلـك الزمـن كان فـي 
الواقـع زمـن االنقالبـات والمؤامـرات، وليـس زمـن 
الثـورات والتغييـر السياسـي. ومـن ثـم فـإن »ثـورات 
باألنظمـة  كبيـرة  أمـل  خيبـة  عـن  تعّبـر  الربيـع« 
الجمهوريـة ومـا انتهـت إليـه، وتمّيـزت بـه مـن قمـٍع 
وفسـاد الحتـكار السـلطة بمـا يتفـّوق علـى الملكيـات، 
للمواطـن،  والسياسـية  اإلنسـانية  بالحقـوق  واسـتهانة 
بمـا ينسـف مفهـوم الجمهوريـة مـن أساسـه. ومـن هذه 
الزاويـة تلـوح »ثـورات الربيـع«، وإن مـن بعيد حتى 
اآلن، بـأن الثقافـة السياسـية العربيـة تمـّر بتغّيـر كبيـر 
العربـي،  العالـم  فـي  الحكـم  أزمـة  تفكيـك  اتجـاه  فـي 
وهـي األزمـة المتمّثلـة بـاإلرث القديم لمفهـوم »والية 
المتغلّـب« الـذي هيمـن على الثقافـة السياسـية العربية 
لقـرون، بمـا فـي ذلـك إرث الجمهوريـات ذاتهـا. بهـذا 
المعنـى تعّبـر »ثـورات الربيـع« عن توق إلى تشـكيل 
إرث جديـد ينسـف القديـم، مـن حيـث إنـه يقـوم علـى 
المشـاركة السياسـية، والحـّق السياسـي للمواطن الفرد 
ودخـول  بعينهـا،  جماعـة  أو  طبقـة  أو  لفئـة  وليـس 
الشـعب كطـرف أساسـي فـي العمليـة السياسـية للدولة 
بعدمـا كان موضوعـاً لهـذه العمليـة. ومـع أن مالمـح 
هـذا التغّيـر حاضـرة فـي خطـاب الثـورات، وتتبّناهـا 
قـوى سياسـية وأحـزاب وتيـارات لهـا حضورهـا، إاّل 
اآلن  تسـميته  يمكـن  مّمـا  عنيفـة  مقاومـة  يواجـه  أنـه 

الجمهوريـات والملكيـات معـاً. القديـم فـي  بالنظـام 

لماذا لم تحصل الثورات في  الملكيات 
العربية؟

ال ينبغـي الخلـوص إلـى أّن »ثـورات الربيـع« هي محنة 
خاّصـة بالجمهوريـات، بمعنـى أن الملكّيـات العربيـة فـي 
الجزيـرة والخليـج العربـي واألردن والمغـرب محّصنـة 
ضـّد الثـورة. ليـس هنـاك مـن نظـاٍم محّصـن. لكّنـه يعني 
وظروفهـا  بتوقيتهـا،  العربـي«  »الربيـع  ثـورات  أن 
تحديـداً،  األنظمـة  هـذه  إلـى  تتوّجـه  لـم  ومواصفاتهـا 
وإنمـا توّجهـت ألنظمـة الجمهوريـات. وفـي هـذا إدانـة 
جماهيريـة واضحـة لهـذه األنظمة قبل غيرها. وما يشـير 
إلـى ذلـك أن ثـورات »الربيـع العربـي« في بدايـة األلفية 
علـى  وهـذا  الجمهوريـات.  علـى  ثـورات  هـي  الثالثـة 
عكـس مـا فعلتـه الثورات السياسـية فـي أوروبا مـع بداية 
العصـر الحديـث، حيـث كانـت علـى الملكيـات لمصلحـة 
الجمهوريـات. وهـذا مؤّشـر آخـر علـى وجهـة التاريـخ 

السياسـي العربـي.
ربمـا أن توقيـت الثـورة علـى النظام 
الملكـي لـم يـأِت بعـد. وهـو توقيـت 
لـن يأتـي إذا مـا اسـتوعبت الملكيـات 
مـن  تقتضيـه  ومـا  المرحلـة  طبيعـة 
ودسـتورية.  سياسـية  اسـتحقاقات 
ونحـن نعرف اآلن كيف أن الثورات 
السياسـية والفكرية واالجتماعية التي 
عصفـت بأوروبـا، ابتـداًء مـن القرن 
كّل  علـى  تقـِض  لـم  السـابع عشـر، 
الملكيـات األوروبيـة. علـى العكـس، 
بقـي منهـا ثمانيـة أنظمـة ملكيـة فـي 
اآلن  أصبحـت  العاصفـة،  وجـه 
التاريـخ  رمـوز  مـن  ُمضيئـاً  رمـزاً 
األوروبـي. لكن نجاح هـذه الملكيات 

فـي البقـاء فـي وجـه عاصفـة الثورة آنـذاك، وأشـهرها 
النظـام الملكـي البريطانـي، إنمـا تحّقق نتيجـة لمرونتها 
وقدرتهـا علـى التكّيـف والتغّير، واالسـتجابة لمتطلّبات 
المرحلـة. ولذلـك تحّولت مع الزمن، وبشـكل تدريجي، 
إلـى ملكيات دسـتورية تنافـس الجمهوريـات األوروبية 
فـي كّل المياديـن السياسـية واالقتصاديـة والعلميـة، بما 

فـي ذلـك السـمة الديموقراطيـة. 4
فـي اللحظـة الراهنـة، وموجـة الربيـع لـم تسـتقّر علـى 
4 أنظـر حـول  تطـّور الملكيـة الدسـتورية فـي أوروبـا، وبخاّصـة فـي بريطانيـا، 

الفصـل األول تحديـداً مـن كتـاب :
Vernon Bogdanor, The Monarchy and the Constitution 
)Oxford: Clarendon Press(, 1995. 

النظام الملكي في 
المغرب يتمّتع 

بتواصل تاريخي يمتّد 
ألكثر من 5 قرون، 
وعمر الملكية في 

السعودية يمتّد إلى ما 
يقرب من 300 سنة، 
بينما نجد في المقابل 

أن الجمهوريات 
العربية ال يتجاوز 

عمر أقدمها 60 عاماً

موقع الملكّيات والجمهورّيات 
في عاصفة »الربيع العربي« 
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حال بعد، ال نملك إاّل أن نسـأل: إذا كانت ثورات الربيع 
الجمهوريـات  أنظمـة  طبيعـة  تخـّص  سياسـية  ظاهـرة 
العربيـة دون الملكيـات، فهـل يعنـي هـذا أن الملكيـات 
تقـع خـارج المجـال الحيـوي لهـذه الموجـة؟ فـي كّل مـا 
تسـّنى لـي قراءتـه مّمـا ُكتـب بالعربيـة حتـى اآلن عـن 
»ثـورات الربيـع العربـي«، هنـاك ميـل مضمـر بعـدم 
التمييـز بيـن حالَتـْي الجمهوريـات والملكيـات فـي إطـار 
هـذه الموجـة التاريخية. كأن هـذه الثورات إفراز لطبيعة 
النظـام السياسـي فـي كّل البلـدان العربيـة، بغـّض النظر 
عـن هوّيتـه الملكيـة أو الجمهورية. وليـس واضحاً تماماً 
إن كان هـذا الميـل، هـو مجـّرد انحيـاز عفـوي، أم خيار 
علمـي لـه ما يبّرره مـن الناحيتين التاريخيـة والمنهجية. 
االعتـراف  مـن  بـّد  ال  حقيقـة  هنـاك 
االسـتبداد،  أن  وتقديرهـا، وهـي  بهـا 
كان وال يـزال صفـة مالزمـة لمعظـم 
األنظمـة السياسـية العربيـة. في مقابل 
موجـة  وقـوف  حقيقـة  هنـاك  ذلـك، 
الجمهوريـات.  حـدود  عنـد  الربيـع 
وهـذا ال يبـّرئ الملكيـات سياسـياً مـن 
ناحيـة، لكّنـه علميـاً ال يبـّرر التعميـم 
من ناحية أخرى. بل يفرض التسـاؤل 
والتمايـز  التشـابه  وراء  السـبب  عـن 
فـي الوقـت نفسـه، وعن السـبب وراء 
أن هـذه الموجـة لـم تطـاول الملكيات، 

حتـى اآلن علـى األقـل؟
الالفـت أن مـا ُكتـب عـن الموضـوع 
تنـاول  اإلنجليزيـة،  باللغـة  نفسـه 
الملكّيـات  بيـن  االختـالف  مسـألة 
هـذا  فـي  العربيـة  والجمهوريـات 
تقـارب  وأوراق  مقـاالت  ظهـرت  حيـث  اإلطـار، 
الموضوع من هذه الزاوية.5 أحدها ما كتبه كريسـتوفر 
ديفيدسـون، المحاضر في جامعة دورم البريطانية، في 
 (Foreign Affairs( الخارجيـة«  مجلّـة »الشـؤون 

5 Ana Echague )ed.(, The Gulf States and the Arab 
Uprising )FRIDE & Gulf Research Center, 2013(.
 Michael Herb, “Monarchism Matters”, Foreign Poli-
cy)November 26, 2012(. Available at: http://mideas-
tafrica.foreignpolicy.com/posts/2012/11/26/monar-
chism_matters.
 Sean L. Yom & Gregory Gause III, “Resilient Royals: 
How Arab Monarchies Hang On”, Journal of Democra-
cy, Vol. 23, No. 4 )October 2012(. 

األميركيـة.6 عنـوان المقالة »غروب العـرب: االنهيار 
القـادم للملكّيـات الخليجّية«، يختصـر فكرتها وخاتمتها 
اإلشـكالية  هـذه  بطـرح  ديفيدسـون  يبـدأ  المركزيـة. 
علـى أسـاس مـن مفارقـة أن الملكيـات الخليجيـة، كمـا 
يقـول، هـي مـن ناحية تحكمهـا أنظمـة أوتوقراطية عفا 
بمرونـة  تمّيـزت  أخـرى  ناحيـة  ومـن  الزمـن.  عليهـا 
الدمويـة  الصراعـات  كّل  أمـام  التكّيـف  علـى  وقـدرة 
فـي المناطـق المجـاورة، والنمـّو السـّكاني السـريع فـي 
الداخـل، والقـوى الحداثيـة القادمـة من الخـارج. وضع 
تحـّوالت  إطـار  وفـي  النحـو،  هـذا  علـى  اإلشـكالية 
»الربيـع العربـي«، يوحـي  للوهلـة األولـى بأننـا أمـام 
مقالـة تعالـج الموضـوع مـن داخـل هـذا اإلطـار. لكـن 
تكشـف السـطور التاليـة بـأن األمـر ليـس كذلـك، بـل 
أنـه ليـس هنـاك مـن عالقـة بيـن المفارقـة التي رسـمها 
الكاتـب فـي بدايـة مقالتـه لحالـة الملكيـات الخليجيـة، 
وبيـن النهايـة المأسـوية التـي يتوّقّـع، بمـا يشـبه اليقين، 

أنهـا سـوف تنتهـي إليهـا هـذه الملكيـات. 
ولعـّل نقطـة الضعـف الرئيسـة فـي هـذا السـياق، أن 
األسـباب التـي يـرى الكاتـب أنهـا سـتقود إلـى انهيـار 
األنظمـة الملكيـة الخليجيـة ليسـت نابعـة مـن ظـروف 
ومعطيـات محلّيـة تقـود إلـى ثـورة شـعبية مـن الداخل، 
وإنمـا مرتبطـة بتناقضـات وصراعـات داخـل األسـر 
الحاكمـة، أو بضغـوط وتدّخـالت خارجيـة. وعـدا عـن 
»الثـورة  بإشـكالية  لهـا  عالقـة  ال  المجادلـة  هـذه  أن 
الواقـع  فـي  أنهـا  إاّل  الملكيـة«،  واألنظمـة  الشـعبية 
المنطقـة،  الغربيـة عـن  األدبيـات  فـي  قديمـة  مجادلـة 
ويبـدو أنهـا هـي التـي عفـا عليهـا الزمـن. وهـذا ليـس 
نفيـاً إلمكانيـة إنهيـار الملكيـة، بسـبب تناقضـات داخـل 
العائلـة الحاكمـة، لكـن مقاربـة ديفيدسـون لـم تـف هـذه 
اإلشـكالية حقهـا مـن العنايـة العلمية، وإنمـا كانت نوعاً 

مـن التفكيـر بالتمّنـي.

الجمهوريات وليس الملكيات
مهمـا يكـن مـن أمـر، لدّي في هـذه الورقـة اختيار أكثر 
منـه ميـل للتمييـز بيـن الحالتيـن الجمهوريـة والملكيـة، 
وهـو اختيـار أحسـب أن له ما يبـّرره تاريخياً وسياسـياً 
ومنهجيـاً كذلـك. فمـن الناحيـة التاريخيـة، ليـس هنـاك 

6 Christopher Davidson, “The Arab Sunset: The Coming 
Collapse of the Gulf Monarchies”, Foreign Affairs)Oct. 
10, 2013(. Available at:
http://www.foreignaffairs.com/articles/140096/chris-
topher-davidson/the-arab-sunset

حالة البحرين تتمّيز 
بانقسام طائفي واضح 

بما ال يّتفق مع 
االنتفاضات الشعبية، 

وهذا االنقسام 
قديم في المجتمع 

تتحّمل   مسؤوليته 
الدولة، لكنه ال يلغي 
مسؤولية األطراف 
األخرى التي تدخل 
اللعبة السياسية 

من بّوابة التخندق 
الطائفي
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تاريـخ واحـد لـكّل األنظمة السياسـية العربيـة، وبالتالي 
تختلـف بدايـات تشـّكل األنظمـة الملكيـة وآلياتـه عّمـا 
كانـت عليـه فـي حالـة األنظمـة الجمهورية. وهـذا أمر 
ال يمكـن تجاهلـه فـي مسـار بنـاء الدولـة فـي الوطـن 

العربي. 
أمـا سياسـياً، فلعلّـه مـن الواضـح أن العملية السياسـية، 
وتبعـاً لذلـك آليـة اتخـاذ القـرار، وطبيعـة العالقـة بيـن 
فـي  عنهـا  الملكيـات  فـي  تختلـف  والمجتمـع،  الدولـة 
الجمهوريـات. مـن هنـا تبـرز أهميـة منهـج المقارنـة 
علـى  ومبـّرره،  والملكـي  الجمهـوري  النظاميـن  بيـن 
أسـاس مـن المشـتركات واالختالفـات فيمـا بينهمـا فـي 
لحظـة »ثـورات الربيع«. انطالقاً مـن ذلك، ومن دون 
الدخـول فـي تفاصيـل كّل ذلك التي ال يتسـع لها المجال 
هنـا، أفتـرض أن االنتفاضات الشـعبية ظاهـرة أفرزتها 
الطبيعـة السياسـية للجمهوريات العربيـة، وأن األنظمة 
الملكيـة بشـكل عـام تقـع، حتـى اآلن، خـارج المجـال 

الحيـوي لهـذه الموجـة. 
تسـتند هـذه الفرضية إلـى مجموعة مالحظات مباشـرة 
عـن الثـورات. أولـى هـذه المالحظـات، أن الثـورات 
النظـام«  إسـقاط  يريـد  التـي رفعـت شـعار »الشـعب 
إاّل  تحصـل  لـم  فيـه،  رجعـة  وال  واضـح،  بإصـرار 
فـي الجمهوريـات الخمـس التـي ضربتهـا »الموجـات 

اآلن. الربيعيـة« حتـى 
ثانيتهـا، أنـه عندمـا امتّدت تداعيـات الثورات الشـعبية 
لتطـاول بعـض الملكيـات، وتحديـداً األردن  وسـلطنة 
ُعمـان والمغـرب، لـم تـؤدِّ إلـى األخـذ بشـعار إسـقاط 
النظـام، وبالتالـي لـم تتحـّول إلـى ثورة، بـل انحصرت 
قصيـراً،  الزمنـي  مداهـا  كان  تظاهـرات  كونهـا  فـي 
وتراجعـت أمـام اسـتجابة النظـام السياسـي لكثيـر مـن 

مطالـب المتظاهريـن، وليـس جميعهـا. 
ثالثتهـا، أن األنظمـة الملكيـة التي تأّثرت مباشـرًة بتلك 
التداعيـات، وعلـى العكـس من الجمهوريات، سـارعت 
إلـى االسـتجابة لبعض مطالـب المتظاهريـن، وبرهنت 
بذلـك علـى أنهـا أكثر مرونـة، وأكثر اسـتيعاباً للموجة، 
وبالتالـي أكثـر قـدرة علـى تلبيـة المطالـب. كان هـذا 

واضحـاً فـي حالة ُعمـان والمغـرب واألردن. 
المالحظـة الرابعـة هـي أنـه بعـد أربـع سـنوات علـى 
تصـل  لـم  ملكيـات  ثّمـة  العربـي«  »الربيـع  بدايـات 
المملكـة  بخاّصـة  الشـعبية،  الثـورات  تداعيـات  إليهـا 
العربّيـة السـعودّية وقطـر واإلمارات العربّيـة المّتحدة. 
علـى الرغـم مـن ذلـك، سـارعت الدولـة فـي المملكـة 

اإلصالحـات  بعـض  إلـى  مثـالً،  السـعودّية،  العربّيـة 
اإلداريـة، وإلـى معالجـة الكثيـر مـن القضايـا المتعلّقـة 
بدخـل الفـرد، والبطالـة، وإطـالق مشـروعات تضـّخ 
الكثيـر مـن السـيولة النقديـة في السـوق، حيث صدرت 
أوامـر ملكيـة تعالـج هـذه الموضوعـات بتكلفـة وصلت 
دوالر  بليـون   129( سـعودي  لاير  مليـار   485 إلـى 

أميركـي(.7 
المتصـاص  اسـتباقية  خطـوة  هـذه  أن  فـي  شـّك  ال 

موقـف شـعبي سياسـي بإصالحـات 
المطالـب  لكـن  سياسـية.  ليسـت 
المحّركـة للثـورات الشـعبية العربيـة 
هـي فـي أساسـها مطالـب سياسـية، 
تتعلّـق بحـّق الحريـة واالنعتـاق مـن 
االسـتبداد، وبالعـدل والحكـم الرشـيد 

ومصالحـه.  الشـعب  يمّثـل  الـذي 
هنـا،  تكمـن  اإلشـكالية  إن  سـُيقال 
فـي  الفـرق  هـو  مـا  وبالتالـي 
الجمهوريـات  بيـن  الحالـة  هـذه 
والملكيـات؟ ميـزة الملكيـات المنتجة 
تملـك  أنهـا  الخليـج،  فـي  للنفـط 
يسـمح  الدخـل  مـن  عاليـاً  مسـتوى 
ونواقصهـا  مشـكالتها  بتغطيـة  لهـا 
فيهـا.  السـلبيات  السياسـية، وتغطيـة 
يكمـن  هنـا  لكـن  صحيـح.  وهـذا 
علـى  فحّتـى  المهّمـة،  الفـروق  أحـد 
مسـتوى اإلصالحات غير السياسية، 
كانـت اسـتجابة الجمهوريـات غالبـاً 

بطيئـة قبـل الثـورات بعقـود طويلـة. ومـع أن الثـورات 
بقيـت بطيئـة ومتعاليـة فـي مصـر وتونـس، ومراوغـة 
فـي اليمـن، وعنيفـة ودمويـة فـي حالَتْي ليبيا وسـورية، 
العاليـة،  للدخـول  الجمهوريـات  هـذه  افتقـاد  إن  بـل 
مبـّرراً  ليـس  الطبيعيـة  مصادرهـا  ضعـف  بسـبب 
للفشـل. فاليابـان وكوريـا الجنوبيـة، وبإزاء شـبه انعدام 
المصـادر الطبيعيـة فـي كّل منهمـا، تقّدمان مثـاالً يؤّكد 
هـذه النقطـة. وإذا كانـت الدخول النفطيـة العالية لبعض 
الملكيـات فـي الخليـج تسـمح لهـا، مـن ضمن ما تسـمح 
بـه، بالتغطيـة علـى حجـم الفسـاد فيهـا، فـإن ضعـف 
الدخـول فـي الجمهوريـات غيـر النفطيـة، كان يفترض 
جمـاح  لكبـح  وأخالقيـاً  سياسـياً  حافـزاً  يكـون  أن  بـه 

7  راجع جريدة الرياض، العدد 15608)19 مارس/ آذار 2011(.
19/03/http://www.alriyadh.com/home/2011

عندما سقط النظام 
العراقي تبّين أن 

المعارضة العراقية 
ليست معنّية بمسألة 
الديمقراطية وإعادة 
بناء الدولة على 
أسس جديدة تنبذ 
الطائفية وتأخذ 

بمفهوم المواطنة، 
وعليه َمن يضمن أن 
المعارضة البحرينية 
بمطالبها الديمقراطية 
المتداخلة مع تمّسكها 

بهوّيتها المذهبية 
لن ُتكّرر المأساة 
العراقية عينها؟

موقع الملكّيات والجمهورّيات 
في عاصفة »الربيع العربي« 



406

التقرير العربي السابع
للتنمية الثقافية

مؤّسسة الفكــر العربـي

ـرة علـى الطبقـات  الفسـاد، والحـّد مـن أضـراره المدمِّ
الشـعبية المحـدودة الدخـل والفقيـرة. لكـن علـى الرغـم 
مـن أنـه ليـس هنـاك فوائـض فـي هـذه الجمهوريـات 
يمكـن اسـتخدامها للتغطيـة علـى حجـم الفسـاد، نجد أن 

فيهـا. الفسـاد مستشـٍر  هـذا 
مـن ناحيـة أخرى، ثّمة جمهوريات عربيـة غنّية بالنفط 
ومسـتويات  والجزائـر،  وليبيـا  العـراق  مثـل  والغـاز 
الملكيـة  الـدول  بعـض  علـى  تتفـّوق  فيهـا  الدخـول 
فلمـاذا  وُعمـان،  والمغـرب  والبحريـن  األردن  مثـل 
لـم يسـتخدم النظـام السياسـي فـي كّل واحـدة مـن هـذه 
الجمهوريـات النفطيـة دخولـه العاليـة لتغطية مشـكالته 
اقتصاديـة،  تنميـة  تحقيـق  وفـي  السياسـية،  ونواقصـه 
السياسـية  الحـدود  ضمـن  مـن  ولـو 
للنظـام الحاكـم فيهـا، كمـا هـو الحـال 
النفطيـة؟ الغريـب أن  الملكيـات  فـي 
علـى  هـي  الجمهوريـات  هـذه  حـال 
يؤّثـر  لـم  ذلـك، بحيـث  العكـس مـن 
العامـل النفطـي كثيـراً فـي تمييزهـا 
عـن الجمهوريات غير النفطية.. بل، 
وكمـا أشـرت سـابقاً، نجـد أن العراق 
ثانـي أغنـى بلـد عربـي فـي مصادره 
النفطيـة بعـد السـعودية، كان بجانـب 
الجمهوريـات  أسـوأ  بيـن  مـن  ليبيـا 
العربيـة في طبيعته االسـتبدادية، وال 
يـزال األسـوأ حتـى بعـد سـقوط نظام 
االحتـالل  يـد  علـى  حسـين  صـّدام 
األميركـي فـي العـام 2003، وتغّيـر 

الجماعـة الحاكمـة فيـه. 
مـن ناحيـة ثالثـة، هناك ملكيـات غير 
نفطيـة مثـل األردن والمغـرب، وال 
بهـا  تغّطـي  مرتفعـة  دخـوالً  تملـك 
مشـكالتها السياسـية، ومـع ذلـك، بقـي أداؤها السياسـي 
المحلّـي أفضـل بكثيـر مـن أداء الجمهوريـات مجتمعًة.
 بنـاًء علـى ذلـك، يمكـن القول إن االختـالف في طبيعة 
االسـتجابة بين الملكيات من ناحية، وبين الجمهوريات 
مـن ناحيـة أخـرى، لـه مـن الدالئـل المهّمـة مـا يفرض 

االنتبـاه لـه وعـدم التقليل من شـأنه. 
ماذا عن البحرين؟

ال بـّد فـي سـياق هـذا الحديـث من قـول كلمة عـن حالة 
البحريـن، حيـث شـهد هـذا البلـد الصغيـر فـي خضـّم 
موجـة ثـورات »الربيـع العربـي« انتفاضة شـعبية منذ 

إلـى  بالنسـبة  يبـدو  قـد   .2011 فبراير)شـباط(  أواخـر 
البعـض بـأن هذا يضـع البحرين في ِعـداد دول الربيع. 
وإذا أخذنـا بذلـك، تكـون البحريـن حالـة اسـتثنائية مـن 
بيـن األنظمـة الملكيـة. واالسـتثناء، كمـا يقـال، يؤّكـد 
القاعـدة وال ينفيهـا. لكـن مـن الناحيـة التاريخيـة، نجـد 
أن الوضـع السياسـي فـي هـذا البلـد الخليجـي، تتمّثلـه 
حـال قديمـة مسـتجّدة تعود لسـبعينّيات القـرن الماضي، 
بموجـة  لهـا  وواضحـة  مباشـرة  عالقـة  ال  وبالتالـي 
الثـورات الشـعبية. ربمـا أن هـذه الموجة وّفـرت إطاراً 
تاريخياً مسـتّجداً لها، لكنها ليسـت السـبب في تفجيرها. 
األمـر اآلخـر، أن حالـة البحريـن تتمّيز بانقسـام طائفي 
واضـح، بمـا ال يّتفـق مـع موجـة االنتفاضـات الشـعبية 
هنـا  االنتفاضـة  إشـكالية  وتتمّثـل  الجمهوريـات.  فـي 
أن مشـروعية مطالـب المعارضـة تتداخـل مـع انقسـام 
طائفـي قديـم فـي المجتمـع. ومـع أن بقـاء هذا االنقسـام 
هـو فـي األسـاس مسـؤولية الدولـة، إاّل أّنـه ال يعفـي 
األطـراف األخـرى لألزمة التي دخلت اللعبة السياسـية 
مـن بوابـة التخنـدق الطائفـي ذاتـه. مـن هـذه الزاوية ال 
يبـدو أن هنـاك عالقـة مباشـرة بيـن محـّركات »الربيع 
العربـي«، وطبيعـة االنتفاضة في البحريـن وتوّجهاتها 
المعارضـة  موقـف  يبـدو  العكـس،  علـى  السياسـية. 
المعارضـة  موقـف  عليـه  كان  بمـا  شـبيهاً  البحرينيـة 
العراقيـة قبـل سـقوط النظـام العراقـي السـابق. كلتاهما 
تهيمـن عليـه أحـزاب شـيعية، وتربـط كّل منهمـا عالقة 
قوّيـة بإيـران. وعندمـا سـقط النظـام العراقـي، تبّين أن 
المعارضـة هنـاك ليسـت معنّيـة بمسـألة الديموقراطية، 
وإعـادة بنـاء الدولـة العراقيـة علـى أسـس جديـدة تنبـذ 
الطائفيـة، وتأخـذ بمفهـوم المواطنـة، ومـا يتطلّبـه مـن 
حقـوق فـي الحّريـة والعـدل والمسـاواة، بغـّض النظـر 
عـن االختـالف في الدين والمذهـب واالنتماء اإلثني أو 
العرقـي. وكانـت النتيجـة أن العـراق تحـّول إلـى مجال 
قبـل  حتـى  ذلـك،  ظـّل  فـي  وانزلـق  اإليرانـي  للنفـوذ 
»الربيـع العربـي«، إلـى سـاحة حـرب أهليـة عمرهـا 
اآلن أكثـر مـن إحـدى عشـرة سـنة. وعليـه َمـن يضمن 
بمطالبهـا  البحرينيـة  المعارضـة  أن  كهـذه  حالـة  فـي 
الديموقراطيـة المتداخلـة مـع تمّسـكها بهوّيتهـا المذهبية 
لـن تكـّرر المأسـاة نفسـها التـي حصلـت فـي العـراق؟

مؤّشرات اختالف الملكّيات عن الجمهوريات
كمـا أشـرنا سـابقاً، ينبغـي االنتبـاه إلى أّن كـون ثورات 
»الربيـع العربـي« هـي موجـة تخـّص الجمهوريـات، 

وكما أّن هناك 
مشتركات بين الملكيات 
والجمهوريات العربية 

في اللغة والتاريخ 
والنظام السياسي، 
كذلك هناك فروقات 
كبيرة في ما بينها، 
وخصوصاً في مجال 

النشأة والتاريخ 
والهوية اإليديولوجية 
والعالقة مع المجتمع، 

ومن ثّم الطبيعة 
السياسّية للحكم 

وطريقة تعاطيه مع 
الناس
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ال يعنـي بـأّي شـكل من األشـكال أن الملكيـات محّصنة 
ضـّد الثـورات، أو أن ليـس لديهـا، علـى األقـّل، بعـُض 
أعراض الجمهوريات ومشـكالتها، وبالتالي أنها ليست 
فـي حاجة ماّسـة إلصالحات واسـعة، وخصوصاً على 
المسـتوى السياسـي. لكـن األمـر هنـا يظّل يعنـي تناول 
هـذه اإلشـكالية مـن منظـور تاريخـي مقـارن. فكمـا أن 
هناك مشـتركات بين الملكيـات والجمهوريات العربية، 
فـي اللغـة والتاريـخ والنظـام السياسـي، هنـاك فروقات 
كبيـرة فيمـا بينهـا، بخاّصـة فـي مجـال النشـأة والتاريخ 
والهويـة اإليديولوجيـة والعالقـة مـع المجتمـع، ومن ثّم 
الطبيعـة السياسـية للحكـم وطريقـة تعاطيه مـع الناس. 
عـن  الملكيـات  فيهـا  تفتـرق  التـي  السـمات  أهـّم  مـن 
الجمهوريـات العربيـة ثالث. األولى أن نشـأة الملكّيات 
)عـدا األردن( حصلـت قبـل مئـات السـنين، وبالتالـي 
فـي تاريـخ المجتمـع.  فهـي تضـرب جذورهـا عميقـاً 
فـي  الملكـي  النظـام  هنـا،  ذلـك  علـى  األمثلـة  وأبـرز 
المغـرب، فهـو يتمّتـع بتواصل تاريخي يمتـّد ألكثر من 
خمسـة قـرون خلـت مـن الزمـن. وفـي السـعودية يمتـّد 
عمـر الملكّيـة فيهـا لمـا يقـارب الثالثمائـة سـنة، مـّرت 
خاللهـا بتغّيـرات حتـى اسـتقّرت علـى شـكلها الحالـي. 
سـمح هـذا العامـل بتراكـم سياسـي واجتماعـي وثقافـي 

حصلـت منـه الملكيـة علـى شـرعيتها التاريخيـة. 
فـي المقابـل، نجـد أن الجمهوريـات ال يتجـاوز عمـر 

أقدمهـا سـّتين سـنة.
 ثانيـاً، وفـي إطـار العمـر الزمنـي، يمكـن القـول بـأن 
نشـأة الملكيـات جـاءت بشـكل طبيعي، ومّتسـق إلى حّد 
كبيـر مـع التركيبـة السياسـية والثقافيـة للمجتمـع الـذي 
نشـأت فيـه، فالملكيـات، بمـا هـي نظـم تقليديـة، انبثقت 
مـن داخـل مجتمعـات تقليديـة، وبآليـات وعوامل تنتمي 

إلـى تركيبـة هـذه المجتمعـات وخصوصّياتهـا. 
خـاص  وبشـكل  نشـأتها،  فـإن  الجمهوريـات،  أمـا 
تطّورهـا، كان وال يـزال ملتبسـاً. بعـض هـذه األنظمـة 
تحـّرر  حركـة  إطـار  فـي  الحديـث  العصـر  فـي  ُولـد 
وطنـي، مثـل مصـر والجزائـر. وبعضهـا جـاء نتيجـة 
لثـورة علـى نظـام ملكـي متخلّـف، مثـل اليمـن. إلـى 
هـذا الحـّد كانـت هـذه بـال شـّك نشـأة طبيعيـة للدولـة، 
منحتهـا شـرعية حديثـة كان يمكـن البنـاء عليهـا. لكـن 
السياسـية  النخـب  اسـتناد  عـدم  مـع  اإلشـكالية  تبـدأ 
التـي قـادت عمليـة بنـاء النظـام الجمهـوري إلـى فكـر 
سياسـي ناضـج يملـك القـدرة علـى التوفيق بيـن طبيعة 
المجتمـع التقليـدي وطبيعـة المرحلـة الحديثـة، وبالتالي 

يخلـق جسـراً لالنتقـال والتحـّول السياسـي. لكـن هـذا 
يتطلّـب أن يكـون لـدى هـذه النخبـة مشـروٌع اجتماعـّي 
وسياسـّي واضـح، وهـو مـا كانـت تفتقـر إليـه تمامـاً. 
وقـد اتضـح مـع الوقـت أن هـذه النخـب كانـت معنّيـة 
بالحكـم وخيراتـه وامتيازاتـه، وليـس بمسـؤولياته قبـل 
أّي أمـر آخـر. األسـوأ، وربمـا علـى عالقـة بذلـك، أن 
هـذه النخـب الحاكمـة تعانـي مـن ميـل ال ُتخطئـه العين 

المجتمـع  تجـاه  والفوقيـة  بالتعالـي 
التقليـدي الـذي تحكمـه، وتعتقـد أنـه 
المجتمـع  هـذا  قيـادة  حـّق  يعطيهـا 
بالطريقـة التي تراهـا، وللهدف الذي 

تـراه. 
بعبـارة أخـرى، وهـذه مفارقة، كانت 
علـى  الجمهوريـة  األنظمـة  وصايـة 
وأشـّد  وضوحـاً،  أكثـر  مجتمعاتهـا 
وطـأة مقارنـًة باألنظمة الملكّية. ومع 
الوقـت وصلـت مشـكلة الجمهوريات 
عندمـا  الـذروة  حـّد  مجتمعاتهـا  مـع 
تكّشـفت عيوبهـا الواحـد بعـد اآلخر: 
القـوى  عـن  اسـتبداداً  تقـّل  ال  إنهـا 
البـالد  حـّررت  التـي  االسـتعمارية 
منهـا، وفشـلت فـي برامـج التنميـة، 
وصـادرت أبسـط الحقـوق السياسـية 

للمواطـن.
 واألسـوأ أن النخـب الحاكمـة لهـذه 
الـذي  بالوعـد  نكثـت  الجمهوريـات 
أال  للسـلطة،  جـاءت  أساسـه  علـى 

وهـو تأسـيس دولـة وطنيـة جمهوريـة، ولـم يطـل بهـا 
الزمـن حتـى انتهكـت الـروح الجمهوريـة لهـذه الدولـة 
باألخـذ بنظـام التوريث. لم تكن الجمهوريـات، والحالة 
هـذه فـي وضع تسـتطيع معـه تحّمـل مواجهـة حقيقتها. 
ولذلـك تبّنـت سياسـات داخليـة تتسـم بالقمـع والقسـوة 
فـي تكميـم األفـواه. وقـد انتهـى بهـا األمر أنهـا صارت 
محكومـة بأنظمـة، ال هـي جمهوريـة، وال هـي ملكيـة، 
ينتشـر فيهـا الفسـاد، وال تعتـرف بالحريـات، وعاجـزة 
والبطالـة،  والفقـر  التعليـم  معضـالت  معالجـة  عـن 
الوطنيـة  بشـعاراتها  تلتـزم  أن  مـن  أعجـز  وبالتالـي 

والقوميـة. 
مـع بعـض االسـتثناءات المحـدودة فـي مثـل الكويـت 
والمغـرب، لم تكن الملكيـات حقيقًة واحة للديموقراطية 
والحريـات. قامـت هـذه الملكيـات فـي األسـاس علـى 

 ثّمة جمهوريات 
عربية غنّية بالنفط 
والغاز مثل العراق 
وليبيا والجزائر، 
مستويات الدخول 
فيها تتفّوق على 

بعض الدول الملكّية 
كاألردن والبحرين 
والمغرب وُعمان، 
فلماذا لم يستخدم 
النظام السياسي 
في كلٍّ من هذه 
الجمهوريات 

النفطية دخوله 
العالية لحلّ مشكالته 

السياسية؟

موقع الملكّيات والجمهورّيات 
في عاصفة »الربيع العربي« 
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المبـدأ القديـم لـ»واليـة المتغلّـب«، وهـو المبـدأ الـذي 
شـاركتها فيـه الجمهوريـات الحقـاً. لكنهـا نسـبياً كانـت 
أكثـر إنجـازاً، وأكثـر تواضعـاً مـن الجمهوريـات مـع 
أقـّل  وكذلـك  االّدعـاء،  نحـو  ميـالً  وأقـّل  مواطنيهـا، 
مـن  العكـس  وعلـى  السياسـية.  للشـعارات  اسـتخداماً 
الملكيـات  تنكـر  ال  الجمهوريـات، 
طبيعتهـا، وال األسـاس الـذي قامـت 
الثالـث،  للفـرق  نأتـي  وهنـا  عليـه. 
لهـذه  نتيجـة  األرجـح،  علـى  وهـو، 
وغيرهـا مـن السـمات، وأعنـي بذلك 
المسـافة فـي عالقـة النظـام السياسـي 
وتقاليـده:  بتاريخـه  المجتمـع  مـع 
التاريـخ  بحكـم  الملكـي  النظـام 
والنشـأة، أقـرب إلـى المجتمـع الـذي 
يحكمـه، مقارنـًة بمـا هـو عليـه حـال 
عالقـة النظـام الجمهـوري بمجتمعه. 
ال شّك في أن هناك فروقات واضحة 
الملكيـة  الحـاالت  كّل  بيـن  فيمـا 
والجمهوريـة. لكـن فـي الغالـب تنحو 
هـذه الفروقـات ألن تكـون فروقـات 
هـو  بالتأكيـد  وهـذا  النـوع.  فـي  وليـس  الدرجـة،  فـي 
الحـال قبـل انفجـار االنتفاضـات الشـعبية. أمـا مـا بعـد 
هـذه الموجـة، وكيـف سـتؤّثر على إعادة تشـكيل الدولة 
فـي المجتمعـات التـي عصفت بها؟ وكيف سـتؤّثر على 
المشـهد اإلقليمـي بشـكل عـام؟ فأمـر ال بـّد مـن انتظـار 

نتائجـه وتداعياتـه.

الموقف من الثورات
»الربيـع  ثـورات  أن  مـن  الرغـم  علـى  أنـه  الغريـب 
العربـي« هـي إشـكالية تخـّص الجمهوريـات، إاّل أن 
مواقفهـا  فـي  تنطلـق  لـم  الخليجيـة  الملكيـات  أغلـب 
مـن »ثـورات الربيـع« مـن هـذه الفرضيـة. لعلـه مـن 
الطبيعـي والمتوقـع أن دول مجلـس التعـاون الخليجـي 
تتفـق مـن حيث المبـدأ على رفض فكـرة الثورة أصالً، 
وتعتبـر أن مـا حـدث لـدول الربيـع يهـّدد أوالً معادلـة 
الحكـم فـي المنطقـة، ويهـّدد ثانيـاً التوازنـات اإلقليميـة 
بتداعيـات ال أحـد يعـرف مداهـا. وهـي فـي هـذا تتفـق 
مـع باقـي الـدول العربيـة فـي اعتبـار أن هـذه الثورات 
مواجهـة بيـن الشـعوب من ناحيـة، واألنظمة السياسـية 
مـن ناحيـة أخـرى. لكـن مـع ذلـك، فـإن مواقـف دول 
المجلـس ليسـت متطابقـة دائمـاً بالنسـبة إلـى كّل دول 

»الربيـع العربـي«. ولعـّل االختـالف بيـن السـعودية 
وقطـر، مثـالً، فيمـا يخـّص الموقـف مـن مصـر منذ ما 
قبـل ثـورة 25 ينايـر حتى اآلن، يقـّدم نموذجاً على عدم 
التطابـق هـذا. تـكاد سـلطنة ُعمان تكـون االسـتثناء هنا 
مـن بيـن دول مجلـس التعـاون، وذلـك مـن حيـث إنهـا 
ال تتخـّذ موقفـاً واضحـاً حيـال أوضـاع مختلـف بلـدان 
الثـورات العربيـة وتطّوراتهـا8. واألرجـح أنهـا تفعـل 
ذلـك، انطالقـاً مـن أن هـذه الثـورات تمّثـل شـأناً داخلياً 
وال عالقـة لهـا بـه. مـن ناحيـة أخـرى، ينبـع موقـف 
الُعمانيـة  مسـقط هـذا مـن طبيعـة السياسـة الخارجيـة 
التـي تتمّسـك بمبـدأ التوازنـات اإلقليميـة عمومـاً. أمـا 
مـع  القديمـة  بعالقاتهـا  فمرتبـط  سـورية  مـن  موقفهـا 
إيـران التـي بقيـت تقريبـاً مـع الجمهوريـة اإلسـالمية، 

كمـا كانـت عليـه أيـام الشـاه. 
فكـرة  مـن  المجلـس  لـدول  المبدئـي  للموقـف  نتيجـة 
ليسـت  العربيـة  الثـورات  مـن  مواقفهـا  فـإن  الثـورة، 
واحـدة، بـل غالبـاً ليسـت منسـجمة، فأغلـب هـذه الدول 
مثـالً، يؤّيـد الثـورة فـي سـورية، لكن بدرجـات وآليات 

مختلفـة.
 فـي المقابـل نجـد أن األغلبيـة، مـا عـدا قطـر، ال تؤّيـد 
الثـورة فـي مصـر. فـي الموضـوع الليبـي قـادت دول 
مجلـس التعـاون الجهـود العربيـة السـتصدار قرار من 
الجامعـة العربيـة فـي العـام 2011 يعترف بثـّوار ليبيا، 
ويدعـو مجلـس األمـن لفـرض حظـر جـّوي علـى ليبيا 

لحمايـة المدنييـن مـن قـّوات العقيـد معمـر القذافي.
 أمـا بالنسـبة إلـى تونـس، فيبـدو أن موقـف أغلبية دول 
الخليـج يميـل إلـى الحيـاد، لكـن مـّرة أخـرى، مـا عـدا 
قطـر، التـي تؤّيـد التيـار اإلسـالمي هنـاك، تـكاد اليمـن 
تكـون هـي الدولـة الوحيـدة التي تتفق مـع دول المجلس 
حيـال الثـورة فيهـا، إاّل أن هنـاك شـكوكاً حـول موقـف 

قطـر من هـذه المسـألة.

ماذا ينتظر المملكة العربّية السعودّية بعد 
الربيع؟

إلـى  بالفعـل  تحـّول  قـد  العربـي«  »الربيـع  كان  إذا 
خـّط فاصـل فـي تاريـخ المنطقـة، فـإن هـذا يعنـي أنـه 
جـاء معـه بمتغّيـرات سياسـية تقطـع مـع مـا كان قبلـه، 
وتؤّسـس لواقـع سياسـي جديـد فـي المنطقـة، ال تـزال 

8 أنظـر حديثـاً الفتـاً عـن الموقـف الُعمانـي مـن هـذا الموضـوع أدلـى بـه وزيـر 
خارجيـة ُعمـان يوسـف بـن علـوي لصحيفـة الحيـاة اللندنيـة بتاريـخ الخميـس 4 

.2012 أكتوبـر 

إذا كان اإلصالح قبل 
»الربيع العربي« 

مطلباً نظرياً، 
فإنه بات بعد هذا 
»الربيع« واقعاً 

ينتظر التعامل معه 
وال يمكن تفاديه.. 
وإذا كان هدف 

التغيير واحداً، فإن 
طريقة الوصول إليه 
ليست واحدة في كلّ 

الدول العربية
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التشـّكل، وال أحـد يعـرف تمامـاً  عالماتـه فـي طـور 
عـالم سيسـتقّر، ومتـى سـيكون اسـتقراره؟.. لكـن هـذا 
التـي  تلـك  العربيـة جميعـاً،  الـدول  مـا يضـع  تحديـداً 
زارتهـا عاصفـة الربيـع أو تلـك التي تجّنبـت العاصفة، 
أمـام مسـؤولية االعتراف بالتغييـر، ومواجهة متطلّباته 
بهـدف اإلمسـاك بزمـام حركـة التغييـر، حتـى ال تجـد 
الدولـة نفسـها أمـام واقـع ال تملـك الكثيـر مـن أدوات 

السـيطرة عليـه. 
المغربـي  النمـوذج  مقارنـة  توجـب  مثـالً،  هنـا  ومـن 
الـذي نجـح فـي تفـادي العاصفـة حتـى اآلن، بالنمـوذج 
السـوري الـذي غـرق فـي متاهـة العاصفـة. اإلمسـاك 
بزمـام حركـة التغييـر إذاً مسـؤولية كّل الـدول العربيـة 
دونمـا اسـتثناء، لكـن اقتصار موجـة »الربيع العربي« 
مجلـس  دول  أعطـى  العربيـة  الجمهوريـات  علـى 
التعـاون الخليجـي ثقـالً سياسـياً إضافياً، ومـع هذا الثقل 

ثّمـة، بالضـرورة، مسـؤولية تاريخيـة أكبـر.
أمـا المملكـة العربيـة السـعودية، فكانت الدولـة العربية 
الوحيـدة مـن بيـن الـدول األكبـر فـي المشـرق العربـي 
التـي حافظـت علـى اسـتقرارها فـي لّجـة هـذه الموجـة 
المضطرمـة الكبـرى. فجـاءت المملكـة مـن بيـن الدول 
األربـع، إلـى جانـب العـراق وسـورية ومصـر، التـي 
مّثلـت ركيـزة ما ُيعرف بالنظـام اإلقليمي العربي. ومع 
انهيـار سـورية والعـراق، وانشـغال مصـر بتداعيـات 
السـعودية  علـى  يملـي  الوضـع  بـات  فيهـا،  الثـورة 
مسـؤولية كبيـرة ويشـكل كذلـك فرصـة كبيـرة أمامهـا.
فالسـعودية مجتمـع متجانـس إثنيـاً ودينياً، وتاريخ نشـأة 
الدولـة فيهـا يعـود إلـى منتصـف القـرن 12هــ/18م، 
وأدوات  ومفاهيـم  بديناميكيـات  الدولـة  هـذه  وقامـت 
محلّيـة عربيـة وإسـالمية. وهـذا يعنـي أنهـا دولـة لـم 
تنشـأ وفقـاً لظـروف ومعطيـات خارجيـة، وال لمصالح 
لمعطيـات ومصالـح محلّيـة.  اسـتجابة  أجنبيـة، وإنمـا 
إلـى جانـب ذلـك، فهـي دولـة تتمّتـع باسـتقرار سياسـي 
عمـره أكثـر مـن ثمانيـن سـنة منـذ تأسيسـها الثالـث في 
العـام 1932، كمـا تتمتع حالياً بوضـع اقتصادي ومالي 

مريـح، وعالقاتهـا اإلقليميـة والدوليـة مؤاتيـة. 
السياسـية  العواصـف  المملكـة تجـاوز كّل  اسـتطاعت 
التـي هّبـت علـى المنطقـة منـذ بدايـة القـرن الماضـي 
وحتـى اآلن. لكـن عاصفـة »الربيـع العربـي« تختلـف 
السـابقة،  العواصـف  فـي طبيعتهـا وحجمهـا عـن كّل 
وهـو مـا يتطلّـب مقاربـة مختلفـة لتجـاوز تداعياتهـا. 
فالعواصـف السـابقة كانـت تتعلّق جميعهـا بالصراعات 

الربيـع  عاصفـة  أمـا  الدوليـة.  وامتداداتهـا  اإلقليميـة 
حصـراً  وتتعلّـق  محلّـي،  وهدفهـا  محلّـي،  فمنشـؤها 
بمسـألة الحكـم، ليـس فـي دول »الربيـع العربي« فقط، 
وإنمـا فـي كّل دولـة عربية. لذا فإن من أهـّم المتغّيرات 
التـي دّشـنها هـذا الربيـع يتعلّـق بمفهـوم الدولـة العربية 
وبطبيعتهـا وعالقتهـا مـع شـعبها وبحقـوق هذا الشـعب 
عليهـا، قبـل عالقاتهـا الخارجيـة. أي أن هـذه العاصفـة 
للطبيعـة  حـّد  بوضـع  وفصلهـا  أصلهـا  فـي  تتعلّـق 
السياسـية التـي كانـت عليهـا هـذه الدولـة منـذ نشـأتها 
الحديثـة بعـد الحـرب العالميـة األولـى. تأّسسـت هـذه 
الدولـة آنـذاك علـى مبـدأ سياسـي واحد يختصـر أموراً 
كثيـرة، وهـو أن عالقـة الدولـة بالشـعب هـي عالقـة 
ذات اتجـاه واحـد، مـن القيـادة للشـعب. كان هـذا مؤاتياً 
فـي الظـروف االجتماعيـة والسياسـية قبـل نصف قرن 
أو أكثـر. ثـم جـاءت عاصفـة »الربيـع العربـي« لتعلن 
تغّيـر الظـرف، ولتهـّز مفهـوم العالقـة هـذه، وتقول إن 

صالحيتـه السياسـية قـد انقضـت. 
لـم يعـد هناك مفاصلـة إن كان ينبغي 
المفاصلـة  تتغّيـر.  أن  العالقـة  لهـذه 
اآلن هـي كيـف ينبغـي لهـذا التغّيـر 
قبـل  اإلصـالح  كان  فـإذا  يتـّم.  أن 
نظريـاً،  مطلبـاً  العربـي«  »الربيـع 
فإنـه بـات بعـده واقعاً ينتظـر التعامل 
معـه وال يمكـن تفاديـه. وليـس مـن 
هـذا  شـأن  مـن  التقليـل  المصلحـة 
هـدف  كان  وإذا  وتداعياتـه.  التغّيـر 
التغّيـر واحـداً، فإن طريقـة الوصول 
الـدول  لـكّل  واحـدة  ليسـت  إليـه 

العربيـة.
أن  السـعودية  علـى  يجـب  مـاذا 
تفعلـه فـي مثـل هـذا الظـرف؟ نجـاح 
المملكـة فـي التعامـل مـع العواصف 

السـابقة بامتيـاز يمّثـل، كما ذكرت، إنجـازاً كبيراً، لكّنه 
يرّتـب عليهـا مسـؤوليات كبيـرة، وقبـل ذلـك يجـب أن 
يكـون مصـدراً للثقـة فـي قدرتها علـى االنتقـال بمفهوم 
الدولـة مّمـا تأسـس عليه فـي بداية القرن العشـرين إلى 

مـا يجـب أن يكـون عليـه اليـوم. 
ال يسـمح المجـال هنـا بتنـاول كّل ملّفات اإلصالح، وال 
التفصيـل فيهـا، وهي ملّفات معروفة للقيادة السـعودية، 
وينبغـي أن تكـون محـّل عنايتهـا قبـل غيرهـا. االهتمام 
بمعالجـة المسـائل الماليـة والمعيشـية للمواطـن خطـوة 

استطاعت المملكة 
العربية السعودية 
تجاوز العواصف 

السياسية التي هّبت 
على المنطقة منذ 

بداية القرن الماضي 
وحتى اليوم، لكّن 
عواصف »الربيع 

العربي« تختلف في 
طبيعتها وحجمها عن 
العواصف السابقة، 

وهو ما يتطّلب مقاربة 
مختلفة لتجاوز األمور

موقع الملكّيات والجمهورّيات 
في عاصفة »الربيع العربي« 
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مهّمـة وملّحـة، لكـن االقتصـار عليهـا يتـرك االنطبـاع 
بـأن الشـعب السـعودي غيـر معنـي بحقوقـه السياسـية، 
وهـي ليسـت مـن النـوع االنقالبـي فـي كّل األحـوال. 
لمعالجـة  األولويـة  التـي تعطـي  الخطـوة  هكـذا وبعـد 
البطالـة  مثـل  إلحاحـاً،  واألكثـر  المباشـرة  القضايـا 
والسـكن ومسـتوى المعيشـة، ينبغـي 
أن تعقبهـا خطـوات إصالحية أخرى 
مثـل  السياسـية،  القضايـا  تتنـاول 
االنتخـاب، والتمثيـل، والفصـل بيـن 

السـلطات...إلخ.
تأتي ضرورة اإلصالحات السياسـية 
األثـر  أن  حقيقـة  مـن  والدسـتورية 
اإليجابـي لإلصالحـات االقتصاديـة، 
وبخاّصـة الماليـة، على النـاس، عادًة 
ارتباطـه  بسـبب  مؤّقتـاً،  يكـون  مـا 
واجتماعيـة  اقتصاديـة  بظـروف 
متغّيـرة بطبيعتهـا. فزيـادة المرّتبـات 
مثـالً، أو تأميـن مشـروعات سـكنية، 
يتالشـى  سـوف  البطالـة،  بـدل  أو 
أثرهـا علـى النـاس خـالل سـنة علـى 
األكثـر، وذلـك نظـراً الرتبـاط هـذه 
اإلصالحـات بعوامـل مثـل التضّخم، 
المعيشـة واحتياجاتهـا،  نمـط  وتغّيـر 
والزيـادة المّطـردة فـي عدد السـّكان، 
أن  حيـن  فـي  هـذا  ذلـك.  غيـر  إلـى 
وبخاّصـة  السياسـية،  اإلصالحـات 
منهـا اإلصالحـات الدسـتورية، يبقـى أثرهـا اإليجابـي 
ألنهـا  طويلـة،  لعقـود  النـاس  وعلـى  الدولـة  علـى 
إصالحـات معنّيـة قبـل أّي شـأن آخـر بتعزيـز متانـة 
مؤّسسـات الدولـة، وبدعـم حالـة االسـتقرار السياسـي 
فـي المرحلـة الحاليـة التي تمّر بها المنطقة وترسـيخها. 
االقتصاديـة  اإلصالحـات  أن  الواضـح  مـن  ولعلّـه 
هـي  ودسـتورية  سياسـية  إصالحـات  مـع  المترافقـة 
الخيـار األفضـل، ألنهـا تعـّزز متانة العالقـة بين الدولة 
راسـخاً،  مؤّسسـاتياً  أساسـاً  لهـا  وتوّفـر  والمجتمـع، 
انطالقـاً مـن حقيقـة أن الدولـة والشـعب همـا الطرفـان 

المجتمـع. فـي  السياسـية  العمليـة  لمعادلـة  الرئيسـان 
ومـن الخطـوات السياسـية المطلوبـة، معالجـة ظاهـرة 
النمـّو البيروقراطـي الكبيـر الـذي عرفتـه الدولـة فـي 
العقـود األخيـرة، مـع بقـاء مركزيـة القرار فـي الدولة، 
الشـؤون  إدارة  فـي  الحكومـة  أداء  علـى  ذلـك  وأثـر 

اليوميـة للدولـة. 
تدويـر  نظـام  تفعيـل  فـي  تتمّثـل  األخـرى  والخطـوة 
النخبـة، وقبـل ذلـك تطوير نظـام هيئة البيعـة وتفعيلها، 
لتأميـن عمليـة انتقـال الحكـم وتحصينهـا علـى أسـاس 
متيـن يحظـى باإلجمـاع. وليس هناك أدعـى من تحقيق 
ذلـك تحـت قيـادة الجيـل األول ورعايته، بمـا يحظى به 

مـن سـلطة وقبـول لـدى الجميع. 
بالبـدء، وعلـى مراحـل،  فتتعلّـق  الثالثـة  الخطـوة  أمـا 
بتوسـيع سـلطات مجلس الشـورى، وتحّوله إلى سـلطة 
تشـريعية منتخبـة، وبشـكل تدريجـي أيضـاً. وكّل ذلـك 
سـبق،  مـا  مـع  تتكامـل  دسـتورية  تعديـالت  يتطلّـب 

وتنتقـل بالمملكـة إلـى متطلّبـات المرحلـة الجديـدة.
مـن جهـة أخـرى، ال بـّد مـن إعطـاء األولويـة لمسـألة 
تنويـع مصـادر الدخـل. وذلـك لوضـع حّد لحقيقـة باتت 
معروفـة للجميـع، وهـي أنـه بعـد أكثـر من سـّتين سـنة 
مـن عمـر النفـط، ال تـزال هـذه المـادة تشـّكل أكثـر من 
80 % مـن دخـل المملكـة القومـي. وأصبحـت البـالد 
نتيجـة لذلـك رهينـة لمعادلـة غريبـة: إيـرادات الدولـة 
تتضاعـف، بينمـا إنتاجّيتهـا تتراجع، ومعـدالت البطالة 
فيهـا ترتفـع، والتعليـم يقّصـر كثيـراً عّمـا هـو مأمـول 

منـه، وأرقـام العمالـة األجنبيـة تتصاعـد.
باختصـار، يمّثل تزامن اإلصالح االقتصادي والسياسـي 
خيـار المملكـة للتأقلـم مع متطلّبـات المرحلة، واسـتكمال 
تقـوم عليهـا، ودعـم  التـي  تطّورهـا، وترسـيخ األسـس 
االسـتقرار السياسـي الـذي تتمّتـع بـه منـذ ثمانيـة عقـود، 

وهـي تسـتحّق ذلـك كلّـه.. وأكثر.
اسـتقرار  أن  السـياق،  هـذا  فـي  أهميـة  يقـّل  وال 
السياسـي  تطّورهـا  مـع  السـعودية،  العربيـة  المملكـة 
واالقتصـادي، يشـّكل ضمانة إقليمية فـي وجه العاصفة 
السـتعادة اسـتقرار الوطـن العربـي علـى أسـاس مـن 
معادلـة إقليميـة جديدة، وفقاً للمتغّيرات التي سـتفرضها 
تداعيـات ثـورات »الربيـع«، وهـي تداعيـات لم تصل 

إلـى منتهاهـا بعـد.

اقتصار موجات 
»الربيع العربي« 
على الجمهوريات 
العربية أعطى دول 
مجلس التعاون ثقالً 

سياسياً ُمضافاً، 
ومسؤولية  أكبر..  

حيث إن انهيار 
العراق وسورية 
وانشغال مصر 
بتداعيات الثورة 
فيها، يملي على 
المملكة العربّية 
السعودّية، مثالً، 
مسؤولية عربية 

تاريخية كبيرة
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حتى يكون الخليجي قادرًا على 
تجاوز المتغّيرات المحيطة به

حتى يكون اخلليجي قادرًا على 
جتاوز املتغّيات املحيطة به

د. اأنور بن حممد الرّوا�س

ال ُيضاهـي عظمـَة الحضارة العربية إاّل قدرةُ أصحابها 
علـى إهدارهـا وتجميدهـا وتفريـغ شـحنتها الوجدانيـة 
الالزمـة؛ فبـدالً مـن اندفاعنـا نحـو المسـتقبل، نحمـل 
نتقهقـر  البعـض أن  لنـا  الماضـي فـي جوفنـا، ويريـد 
إلـى هـذا الماضـي لنطابـق حاضَرنـا عليـه، بحثـاً عـن 
مهـرٍب أو ذريعـة إزاء مـا ينطـوي عليـه هـذا الحاضر 
مـن تحديـات وتهديـدات. وبـدالً مـن أن نؤمـن بعالميـة 
الحضـارة اإلنسـانية، كـي ُتثري حضارَتنـا وُتثرى بها، 
وبـدالً مـن أن ُنِقـرَّ بمنطـق التاريـخ، ووحـدة المعرفـة، 
يسـعى البعـض ليضعنـا فـي مواجهـٍة مع العالم، لتتَّسـع 
بذلـك خطـوُط المواجهـة، وكأنهـم نسـوا أن لدينـا مـا 
يكفينـا من صدامات عسـكرية واجتماعيـة وفكرية. وال 
يختلـف عـن هؤالء غـالةُ معارضيهـم، الذين يفّسـرون 
عالميـَة الحضـارة اإلنسـانية بذوباننا الكامـل في نمطها 

السـائد شـبه المفروض.
ولكـون الحضارة العربيـة تؤمن بمنطق العقل والواقع، 
فهـذا يعنـي قبوَلهـا بالمتغّيـرات، التـي َتحـُدث بيـن حين 
وآخـر، وأن تنظـر إلـى هـذه المتغّيـرات على أنها سـنَّة 
مـن سـنن الكـون، ال أن تتقوقـع فـي ماضيهـا وتعيـش 
فـي زمـن قـد أَفـَل، وُطِوَيـت صفحاُتـه منـذ زمـن بعيد. 
فعلـى الحضـارة العربية أن تسـتمدَّ قوَتهـا من ماضيها، 

ليتسـّنى لهـا الدخـول فـي عصـر الحضـارات المتعـّددة 
تعيشـه  الـذي  فالعصـر  المتنّوعـة؛  بالثقافـات  المليئـة 
التكنولوجيـة،  الثـورة  هـو عصـر  العربيـة  الحضـارة 
األخـرى  الحضـارات  مـع  التواصـَل  لهـا  أتـاح  الـذي 
مـن خـالل وسـائل   - علـي  نبيـل  الدكتـور  بحسـب   -
االتصـال المتاحـة، التـي أسـهمت إلـى حـّد كبيـر، فـي 

تضييـق الهـّوة بيـن الشـرق والغـرب.
إن االتصـال ال يضمـن اسـتمرار الحيـاة فـي وجودهـا 
فحسـب، ولكّنـه يعنـي كذلـك دفـَع النشـاط االجتماعـي 
ينتقـل  االتصـال  أن  ذلـك  الحضـارة؛  عـن  والتعبيـر 
إلـى  الغريـزي  التعبيـر  مـن  والشـعوب  باألفـراد 
اإللهـام، مـن خـالل عمليـات وُنُظـٍم متنّوعة لالسـتعالم 
واالسـتقصاء، وإصـدار األوامـر والتوجيـه؛ فاالتصال 
يخلـق توافقـاً عاّمـاً بين األفـكار، كما أنه يؤّكد الشـعور 
بـأن النـاس يعيشـون معـاً، مـن خـالل تبـادل الرسـائل 
وترجمـة الفكـر إلـى عمـل، ومـن ثـم فإنـه يعّبـر عـن 
كّل العواطـف والحاجـات ابتـداء من أبسـط المهام التي 
اإلبـداع،  مظاهـر  أسـمى  حتـى  اإلنسـان،  بقـاء  تكفـل 
أو أشـّد مظاهـر التدميـر. إن االتصـال يحّقـق تكامـل 
بيـن  يصـل  كخيـط  ويمتـّد  والقـّوة  والتنظيـم  المعرفـة 
ذاكـرة اإلنسـان األولـى، وأنبـل تطلّعاتـه عبـر جهـاد 

ال يسـتطيع أحـٌد أن ُينِكـر علـى الحضـارة العربيـة عراقَتهـا ومكانتهـا حتـى أشـّد خصومهـا تعّنتـاً؛ فقـد قامـت 
هـذه الحضـارة علـى قَيـٍم سـامية طالمـا تطّلعـت إليهـا اإلنسـانية، قوامها الحـّق والعـدل والمسـاواة والتآخي مع 
األهـل ومـع الغيـر، وهـي الحضـارة التـي اشـترطت فـي حّكامهـا، بجانـب ضْبـِط النفـس والحـزم والعـزم، ذكاًء 
حـاداً وذاكـرة ال تـزلُّ، وبالغـًة ال تسـّف، وذهنـاً ينشـد الـدرس بـال كلـل، ونزعـًة أصيلـة لفعـل الخيـر. ويؤّكـد 
تراُثهـا نزوَعهـا نحـو الواقعيـة والعقالنيـة، وتكمـن عراقـة الحضارة العربيةـ  كما فّسـر البعض - فـي مقاومتها 
محـاوالت االسـتيعاب واالسـتالب، التـي توالـت عليهـا، سـواء باالحتـالل المباشـر، أم غيـر المباشـر، مـن خالل 
السـيطرة علـى االقتصـاد واختـراق المؤّسسـات، أو مـن خـالل مـا اسـتجّد مـن أسـلحة الثقافـات الوافـدة التـي 

اسـُتخِدمت بضـراوة ضـّد شـعوب األمـة العربيـة، فـي مشـرقها ومغربهـا.
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مسـتمّر مـن أجـل حيـاة أفضـل1.
عالـم  فـي  أساسـياً  أصبح مطلبـاً  التغييـر  أن  والشـّك 
تتوّقـف  ال  عالـم  السـريعة،  التطـّورات  عالـم  اليـوم، 
حركتـه ومسـتجّداته وحيويتـه. والتغييـر سـّنة من سـنن 
الكـون، وال يمكـن ألحـد إاّل ويـرى فـي ذلك اسـتمراراً 
للحيـاة. فالماضـي يظـل ذكـرى، وتاريخـاً ُيـروى، وال 
هـو  علينـا  مـا  وكل  أطاللـه،  علـى  نعيـش  أن  يمكـن 
ولكّنـه  فصولـه،  مـن  واألحـداث  الوقائـع  اسـتحضار 
يظـل تاريخـاً ليـس إاّل. تلـك هـي المعادلـة التـي يجـب 
أن نتعايـش معهـا، ونسـتخلص منهـا أهميـة التغيير في 
بنـاء المسـتقبل. فالتغيير مسـألة طبيعيـة، ال ُيقصد منها 
االنسـالخ عـن واقـع المجتمعـات، أو االنقـالب غيـر 
ولكـن  األعـراف،  علـى  الشـرعي 
المرحلـة،  معطيـات  مـع  التعايـش 
مـن  أُسـس  علـى  معهـا  والتعامـل 

المطلـوب. التجديـد 
اإلنسـان،  مـن  التغييـر  ينطلـق 
إلـى  المبـدأ  حيـث  مـن  ويتوّجـه 
معـه؛  يتفاعـل  مـا  وكل  اإلنسـان، 
المحوراألسـاس  هـو  فاإلنسـان 
الوقـت  فـي  وهـو  التغييـر،  لعمليـة 
نفسـه غايتهـا النهائيـة. فالحيـاة التـي 
باختـالف  نعيـش، أصبحـت مختلفـة 
واالقتصاديـة،  السياسـية،  مدخالتهـا 
واالجتماعيـة. ورؤيتنـا للتغييـر نابعة 
مـن تلـك المدخـالت والتغيـرات التي 
تطـرأ بين الحيـن واآلخر. ومصطلح 
التغييـر ـ وإن كان فضفاضـاً ـ يعنـي 
فـي النهايـة التجديـد وإعـادة التشـّكل 
نحـو مـا هـو أفضـل للفـرد والمجتمع 
علـى حـّد سـواء. ويعـرف الجميـع، 
أن التغييـر أصبـح أمـراً حتميـاً، فـي 
إلـى  تسـعى  التـي  المؤسسـات  كل 
التطـّور، ألن الزمـان متحـّرك، ال ريـب، والكفـاءات 
البشـرية فـي تنـاٍم مسـتمر، والحاجـات والضـرورات 
ال تقـف عنـد حـًد، بـل هـي فـي تزايـد واتسـاع، وإلـى 
هـذا يسـتند القائلـون بـأن التغيير سـنٌّة من سـنن الحياة، 
وعليـه يجـب أن تتحرك الحياة وتسـتمر، وعلى الجميع 

1 شـون ماكبرايـد، أصوات متعـّددة وعالم واحد-االتصـال والمجتمع اليوم وغداً، 
تقريـر اللجنـة الدولية لدراسـة مشـكالت االتصـال، اليونسـكو، )الجزائر: الشـركة 

الوطنية للنشـر والتوزيـع، 1981(، ص 27.

والعمـل علـى  التغييـر،  مفهـوم  تأصيـل  نحـو  السـعي 
تجديـد األفـكار والـرؤى المطابقة للعصـر الذي نعيش، 
ابتـداًء من الدول والمؤسسـات واألفـراد وانتهاًء بالبيت 
والمدرسـة، فليـس الجيـل الحالـي كالجيـل السـابق، وال 
أبنـاء اليـوم نسـخة طبـق األصـل عـن اآلبـاء، كمـا أن 
ثقافـة الغـد ليسـت بالضرورة تكراراً لثقافـة اليوم. فلكّل 
جيـل أفـكاره وطموحاتـه وهمومـه التـي قـد تتفـق معها 

األجيـال األخـرى وقـد تعارضهـا.
إّننـا لسـنا مـع التغييـر مـن أجـل التغييـر، ولسـنا مـع 
وتهيئـة  إعـداد  بـال  يحـدث  الـذي  العشـوائي  التغييـر 
ودراسـة كافيـة. نحن مع التغيير الـذي يخضع لعمليات 
واالسـتفادة  البنـاء  إلـى  ويهـدف  والتوجيـه،  التخطيـط 
مـن الفـرص الجديـدة، التـي ُيتيحهـا فـي تبديـل بعـض 
المواقـع، أو األفـراد، أو تطويـر أسـاليب العمـل، ألن 
هـذا أضمـن للبقـاء وأحفـظ مـن السـقوط. ومهمـا كان 
السـعي للتغييـر ضروريـاً، فـإن مقاومته أيضـاً حميدة، 
حتـى ال يكـون االندفـاع متسـّرعاً وبال ضوابـط تحميه. 
رؤيـة  لتبّنـي  الطريـق  هـو  اآلراء  اختـالف  فـإن  لـذا 
عقالنيـة تسـهم فـي تغييـر العمـل المؤّسسـي والتجديـد 
فيـه علـى أسـاس القيـم اإليجابيـة؛ فهـذه القيـم تتجـّدد 

بتجـّدد وعـي أفـراد المجتمـع بحقوقهـم وواجباتهـم. 
ويشـمل التغييـر أيضـاً، الثقافـة الحواريـة، التـي نراهـا 
جوهريـة فـي حياتنـا، ومـن دونهـا يظـّل التغييـر مكبالً 
ومنغلقـاً. ويتفاعـل األفـراد مـع التغيير، ويـزداد قبولهم 
لـه، كلّمـا أُتيحـت لهـم فرصة أكبـر لمناقشـته والتحاور 
بشـأنه. ومـن خـالل الحـوار والمشـاركة، يجد اإلنسـان 
إلـى  التـي تسـعى  التغييـر  فـي عمليـة  نفسـه مشـاركاً 
البنـاء، وتحافـظ فـي الوقـت ذاتـه علـى القيـم اإلنسـانية 
ليسـت  المشـكلة  اإلنسـان.  التـي وهبهـا هللا  العظيمـة، 
فـي التغييـر بحـّد ذاتـه، بـل فـي تشـكيل رؤيـة جماعيـة 
تحّقـق الشـراكة الفعليـة فـي هـذه العمليـة، التـي تتطلّب 
اإلقنـاع بالنتائـج، إلـى جانب توفيـر الطمأنينـة واألمان 
للنـاس علـى مسـتقبلهم ومـا تحملـه األيام لهم بعـد ذلك. 
فـال بـّد أن نغّيـر مـا فـي أنفسـنا وأفكارنـا ومناهجنا إلى 
األفضـل، مـا دام التغييـر سـّنة من سـنن الحيـاة، وال بّد 
أن ننطلـق بذلـك مـن حاجاتنـا وقناعاتنـا الذاتيـة، وإاّل 
فـإن التغييـر سـيقودنا إلـى الخلـف بـدالً من التقـّدم نحو 

األمام.
تغييـر  كّل  بهـا  يتصـل  التـي  المواطنـة  أمـا 
اجتماعـي،  فهـي مفهـوم تاريخـي شـامل ومعّقــد وذو 
أبعـاد عـّدة ومتنّوعـة منها مـا هو مادي قانونـي، ومنها 

على الرغم من 
مسيرة المليوني 
شخص الرافضة 

للحرب على العراق 
في العام 2003، 

مضت اإلدارة 
األميركية بقيادة 

جورج بوش االبن 
آنذاك، في مخّططها، 
غير عابئة بالرأي 
العام، ما يعكس 

بالتالي كيفية إدارة 
الحكم في المجتمعات 
الديمقراطية باسم 
الديمقراطية نفسها
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مـا هـو ثقافـي سـلوكي، ومنهـا أيضـاً مـا هو وسـيلة أو 
غايـة يمكـن بلوغه تدريجياً؛ لذلك فـإن نوعية المواطنة 
تتأثـر بالنضـج السياسـي والرِقـّي الحضـاري للدولـة. 
والمواطنـة، فـي االصطالح، هي صفـة المواطن الذي 
انتمائـه  طبيعـة  تفرضهـا  واجبـات  وعليـه  حقـوق  لـه 
إلـى وطـن. ومـن هـذه الحقـوق علـى سـبيل المثـال ال 
الحصـر: حـّق التعليـم، حـّق الرعايـة الصّحيـة، حـّق 
العمـل. أمـا الواجبـات، فمنهـا علـى سـبيل المثـال ال 
الحصـر كذلـك: واجـب الـوالء للوطـن والدفـاع عنـه، 
وواجـب أداء العمـل وإتقانـه. والمواطنـة سلسـلة مـن 
الحقـوق والواجبـات ترتكـز علـى أربـع قيـم محوريـة 

هي2:
مـن  عـدٍد  فـي  تظهـر  المسـاواة، وهـي  قيمـة   - أوالً 
والجنسـية،  والعمـل،  التعليـم،  حـّق  مثـل  الحقـوق، 
والمعاملـة المتسـاوية أمـام القانـون والقضـاء، واللجوء 
إلـى األسـاليب واألدوات القانونيـة لمواجهـة موظفـي 
الحكومـة بمـا فـي ذلـك اللجوء إلـى القضـاء، والمعرفة 
واإللمـام بتاريـخ الوطـن ومشـكالته، والحصـول علـى 

المعلومـات التـي تسـاعد علـى ذلـك.
ثانيـاً - قيمـة الحريـة، وتتجلّـى فـي عـدٍد مـن الحقوق، 
مثـل حـّق االعتقـاد وممارسـة الشـعائر الدينيـة، وحـّق 
التنقـل بحريـة داخـل الوطن، وحـّق الحديث والمناقشـة 
بحرية مع اآلخرين حول مشـكالت المجتمع ومستقبله، 
وحـّق التأييـد أو االحتجـاج علـى قضيـة أو موقـف أو 
سياسـة مـا، حتـى لـو كان هـذا االحتجـاج موّجهـاً ضـّد 
الحكومـة، وحّق المشـاركة في المؤتمـرات أو اللقاءات 

ذات الطابـع االجتماعـي أو السياسـي.
ثالثـاً - قيمـة المشـاركة، وتتضّمـن عدداً مـن الحقوق، 
مثـل الحـّق فـي تنظيـم حمـالت الضغـط السـلمي علـى 
الحكومـة، أو علـى بعـض المسـؤولين، من أجـل تغيير 
سياسـتهم أو برامجهـم أو بعـض قراراتهـم، وممارسـة 
كّل أشـكال االحتجـاج السـلمي المنّظـم، مثـل التظاهـر 
القانـون، والتصويـت فـي  ينّظمهـا  واإلضـراب، كمـا 
االنتخابـات العامـة بأشـكالها كافـة، وتأسـيس األحزاب 
فـي  أو  فيهـا،  االشـتراك  أو  الجمعيـات،  أو  السياسـية 
أّي تنظيمـات أخـرى تعمـل لخدمـة المجتمـع أو لخدمـة 
العامـة  االنتخابـات  فـي  والترشـيح  أفـراده،  بعـض 

بأشـكالها كافـة.
رابعـاً - المسـؤولية االجتماعيـة، التـي تتضّمـن عـدداً 
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وتأديـة  الضرائـب،  دفـع  مثـل واجـب  الواجبـات  مـن 
الخدمـة العسـكرية للوطـن، واحترام القانـون، واحترام 

حريـة اآلخريـن وخصوصياتهـم.
فـي  ينفصـالن  مهّميـن ال  المواطنـة مسـلكين  وتسـلك 
الحيـاة أحدهمـا عن اآلخـر، وهما الحقـوق والواجبات؛ 
فُهمـا أداة لبنـاء مواطـن قـادر علـى التعايـش السـلمي 
أسـاس مـن  والتفاهـم مـع اآلخريـن، علـى  والتسـامح 
العـدل والمسـاواة وتكافـؤ الفـرص. وهـي أداةٌ تهـدف 
مـن خـالل ذلـك كلّـه إلـى اإلسـهام فـي عمليـة البنـاء 

للوطـن.  والنمـاء 
والمتابـع للمتغّيـرات والتطّورات التي تشـهدها السـاحة 
مـدى  يـدرك  بخاصـة،  والخليجيـة  بعامـة،  العربيـة 
مفهـوم  مـع  وتفاعلهـا  وتطّورهـا  المجتمعـات  حركـة 
المواطنـة. فالتطـّورات التكنولوجيـة المتالحقـة أرسـت 
وكشـفت  السياسـية،  الخارطـة  علـى  جديـدة  دعائـم 
االنسـالخ المجتمعـي عـن الثوابـت التقليديـة كاالنتمـاء 

والهويـة، وعـن الثوابـت المجتمعيـة 
كاألعـراف ومـا يصاحبهـا مـن ثقافة 
ثابتـة ومكتسـبة. وعلـى الرغـم مـن 
المدخالت التكنولوجية الحديثة كافة، 
ومتغّيراتهـا وأهدافهـا المعرفيـة، إاّل 
علينـا  يحّتـم  الوطنـي  الواجـب  أن 
فـي  المجتمعيـة  بالثوابـت  التمّسـك 
سـوياً،  والعمـل  المفيـد،  إطارهـا 
أنظمـًة وحكومـاٍت وشـعوباً، للحفـاظ 
علـى مكـّون المواطنـة، الذي يرّسـخ 
جـذوة  ويغـّذي  واالنتمـاء،  الهويـة 
مـن  ويصونهـا  الوطنـي،  التوافـق 
االنـزالق نحـو أبجديـات أيديولوجية 
قـد تكـون فـأل شـؤم علـى الجميـع.

العربـي«  بـ»الربيـع  يسـّمى  فمـا 
وال  منـه،  منـاص  ال  واقعـاً  أصبـح 
يمكـن تجاهـل إفرازاته، وأّي هروب 
إلـى الـوراء هو بمثابة حكـٍم باإلعدام 

بعامـة،  العربيـة  فالـدول  والشـعوب.  الـدول  علـى 
أنظمتهـا  خـالل  مـن  تسـتطيع  بخاصـة،  والخليجيـة 
احتـواَء األزمـة بحكمـة السـاعي إلـى تحقيـق التصالـح 
القبـول  بالتالـي  نفسـها ومـع شـعوبها، وتسـتطيع  مـع 
بفكـرة المواطنـة أوالً وأخيـراً، والتعامـل معها بوصفها 
أداًة رئيسـية فـي عمليـة التغييـر التـي تهدف إلـى تفعيل 
العدالـة االجتماعيـة، ورفـض الظلـم، والعمـل بمقيـاس 

الهروب من رسم 
نظرية للوضع 

العربي يتأّتى من 
خوف الكّتاب 

والمفّكرين العرب 
من األوضاع 
السياسية غير 
الواضحة، وإّما 

من خالل التركيبة 
السياسية الداخلية 
لكلّ بلد عربي على 
حدة، وإّما كنتيجة 
لواقع العالقات بين 

الدول العربية

حتى يكون الخليجي قادرًا على 
تجاوز المتغّيرات المحيطة به
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المسـيرة  تقـّزم  التـي  الطائفيـة  ونبـذ  الفـرص،  تكافـؤ 
تكفـل  بنـاء منظومـة حواريـة  إلـى  السـاعية  الوطنيـة 
للجميـع األمـن واالسـتقرار المعيشـي، وتجـاوز ُشـقة 
الخـالف بيـن الحاكـم والمحكـوم، وتـداول السـلطة فـي 
المجتمعـات ذات الحكـم الجمهـوري؛ وذلـك مـن خالل 
دولـة  مفهـوم  وتعزيـز  المؤّسسـي  االنضبـاط  عمليـة 
المؤّسسـات والقانـون في األنظمـة ذات الحكم الوراثي.

التطّور الديمقراطي والسياسي
الخليجـي  العربيـة بعامـة، والتجّمـع  للـدول  لـم يسـبق 
الـذي يضـّم دول مجلـس التعـاون الخليجـي بخاصـة، 
الديمقراطـي،  المنهـج  فـي  كبيـراً  تحـّوالً  شـهدت  أن 
كمـا تشـهده اليـوم. ولـم يكـن هـذا المطلـب جديـداً على 
المشـهد السياسـي العربـي، وإن اختلفـت الرؤيـة فـي 
تطبيقـه بيـن بلـد وآخـر، إاّل بعدمـا ُحِمـل علـى ركاب 
الضغـط األجنبـي، مـع بدايـة األلفيـة 
مـن  قالـٍب  فـي  نفسـه  م  وقـدَّ الثالثـة، 
اإلمـالءات المتكـّررة، وواكبـه كثيـٌر 
األحيـان.  أغلـب  فـي  التهديـد  مـن 
ولـذا، نجـد أن الخطـى تتسـارع نحـو 
التجديـد والتغيير، وإدخال تشـريعات 
خصوصيـات  مـع  تتوافـق  جديـدة 
مـع  تتعـارض  وال  المجتمعـات، 

ثقافتهـا. 
تتحـّدث  التـي  األدبيـات  توضـح 
تطبيقهـا،  وآليـات  الديمقراطيـة  عـن 
المجتمعـات  واقـع  مـن  نابعـة  أنهـا 
الغربيـة، وإن كّنـا نـرى أن ممارسـة 
عنهـا  تتحـدث  التـي  الديمقراطيـة 
فـي  هـي  الغربـي،  التـراث  أدبيـات 
تمارسـها  صوريـة  ممارسـة  الواقـع 
نخبـة - وإن كانـت منتخّبـة - تطّبـق 
التـي  بالرؤيـة  السياسـي  منهجهـا 
تفرضهـا األحـداث المتغّيـرة، كمـا حـدث فـي الواليات 
المتحـدة األميركيـة، عندمـا توّجهـت مسـيرة المليونـي 
شـخص تجـاه البيـت األبيـض رافضـة الحـرب علـى 
اإلدارة  مضـت  ذلـك  ومـع   .2003 العـام  العـراق، 
المتحـدة  للواليـات  السـابق  الرئيـس  بقيـادة  األميركيـة 
األميركيـة )جـورج دبليـو بـوش االبـن( فـي مخّططهـا 
المشـهد  مـن  واحـدة  صـورة  هـذه  العـراق.  واحتلّـت 
السياسـي الديمقراطـي الغربـي، الـذي يصـّور لنا كيفية 

الديمقراطيـة. المجتمعـات  فـي  الحكـم  إدارة 
والنقطـة األهـّم في هـذه القضية، أن الكتابات السياسـية 
النظريـات  هاجـس شـرح  تعيـش  تـزال  مـا  العربيـة، 
السياسـية الغربيـة، ومحاولـة تطبيقهـا بشـكل أو بآخـر 
علـى الواقـع السياسـي العربـي؛ وهي من َثـّم تبتعد عن 
وضع إطار محّدد أو نظرية سياسية عربية، تقّيم األداء 
السياسـي فـي الـدول العربيـة بعامـة، والـدول الخليجية 
بخاصـة، مـن خـالل مراقبـة التطـّور السياسـي نفسـه، 
ومـن خـالل تراكم التطبيقـات والخبـرات واالختبارات 
دراسـة  االبتعـاد عـن  إن  الـدول.  هـذه  فـي  المتنّوعـة 
الواقـع السياسـي العربـي، كمـا تصـّوره لنـا األدبيـات 
الديمقراطـي  بالوافـد  القبـول  حتميـة  ـد  جسَّ العربيـة، 
الغربـي، باعتبـاره المـالذ الوحيـد، والصـورة الُمثلـى 
للخـروج مـن نمطية األداء السياسـي العربـي التقليدي. 
وهـذا يدفعنـا إلـى وضـع تبريـر منهجـي، بـأن الهروب 
مـن وضـع أُطـٍر نظريـة للوضـع العربـي، جـاء إمـا 
األوضـاع  مـن  العـرب  والمفّكريـن  الكّتـاب  لخـوف 
السياسـية غيـر الواضحـة، وإمـا مـن خـالل التركيبـة 
السياسـية الداخليـة لـكل بلـد علـى حدة، وإمـا من خالل 
كان  ثـم  ومـن  أيضـاً؛  العربيـة  الـدول  بيـن  العالقـات 
الجنـوح إلـى تمجيـد الديمقراطيـة الغربيـة هـو الضمان 
الحقيقـي لهـؤالء الكّتـاب والمفكريـن فـي التغّنـي بهـا، 
وإعطائهـا مسـاحة كبيـرة مـن الشـرح والتفسـير، بـدالً 

مـن الدخـول فـي متاهـات غيـر محمـودة العواقـب.
رؤى  العربيـة  السياسـية  السـاحة  علـى  ظهـرت  وقـد 
متمثلـة   - الجديـد  التوّجـه  هـذا  مـع  - ونحـن  متجـّددة 
فـي أن الديمقراطيـة يجـب أن تنبـع أساسـاً مـن التـراب 
الوطنـي الداخلـي، وتسـتند إلـى إرادة سياسـية وطنيـة 
الغربيـة،  للديمقراطيـات  دة  مقلِـّ تكـون  أن  ال  حقيقيـة، 
الواقعيـن  بيـن  والمصالـح  المفاهيـم  الختـالف  نظـراً 
لهـذا  وُيحَسـب  الغربـي.  والثقافـي  العربـي،  الثقافـي 
التوّجـه أنـه تجـاوز مفاهيـم كثيـرة فـي التطبيـق العملي 
للمنهـج الديمقراطـي، بحكـم المشـاركة الفعليـة لألفـراد 
والجماعـات فـي العملية السياسـية، وإدالئهم بأصواتهم 
أو  البرلمـان  فـي  ممثليهـم  الختيـار  االنتخابـات  فـي 
ة الحكـم فيهـا. كمـا يحسـب  إيصـال الرؤسـاء إلـى ُسـدَّ
للتجربـة الغربيـة أنهـا أسـهمت، وإلـى حـّد كبيـر، فـي 
إضـاءة مفاهيـم عمليـة، اسـتفادت منهـا الـدول العربيـة 
لتالئـم  إاّل،  ليـس  النظريـة  الرؤيـة  مـن  إطـار  فـي 

مجتمعاتهـا. خصوصيـة 
ومـن هـذا المنطلـق، يجـب أاّل يخشـى أحـٌد مّنـا، فقـدان 

دول الخليج بما حباها 
هللا من ثروات طبيعية 

تشّكل صّمام أمان 
لنظامها السياسي، 

وضمان الستمرارها، 
ولدعمها القوي 

للواقع العربي، غير 
أن ظروف مرحلتنا 
هذه تختلف عّما 

عداها، وباتت تستلزم 
قراءة واقعية لكلّ 
ما آلت إليه دول 
و»ثورات الربيع 

العربي« 
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مـن  والتعلّـم  االقتبـاس،  جـّراء  هويتـه  أو  شـخصيته 
الغيـر؛ فالكائـن الحـّي، فـي بحثـه الدائـم عـن الغـذاء ـ 
بمـا فـي ذلـك الغـذاء الثقافـي، الـذي يمتـاز بـه اإلنسـان 
عـن سـائر الكائنـات الحّيـةـ  ينتقـي مـا يفيده مـن المواد 
الغذائيـة فـي بيئتـه )وهـي هنـا العالـم أجمـع( وينبـذ مـا 
ال يفيـده، فيهضمـه ويعيـد تركيبـه بعـد ذلـك مـن ضمِن 
وعائـه الثقافـي، السـتخدامه فـي مـا بعد فـي عملية نمّو 
الـذات، أي صنـع مـواد أو منتجـات تسـهل النمـّو أو 
االمتداد والتوّسـع )وهو، بالنسـبة إلى اإلنسـان، توّسـٌع 
ثقافـي( األفقـي أو العمـودي أو كليهمـا3. وَمـن مّنـا ال 
يسـعى ألن ُيجـّدد رؤاه، ويعمـل جاهـداً علـى تحصيـن 
كيانـه، بالمتـاح مـن العلـوم والمعـارف عـن الثقافـات 
األخـرى؟! فهـذا أمر بديهي، اقتضتـه متطلّبات العصر 
مـن خـالل ظهـور الكيانـات اإلعالميـة التـي اخترقـت 
حاجـز األّميـة، وعملـت على تجسـير الفجـوة المعرفية 
لدينـا، وهـي مـن ثـم إعـالن ال لبـس فيـه، عـن الدخول 
إلـى عالميـة واحـدة، قوامها الشـراكة وأركانهـا الوعاء 
الثقافـي؛ ولهـذا فـإن علينا مهاماً كبيرة يجـب القيام بها، 
علـى حـّد قول حسـن حنفي: »ومهّمتنا اليـوم هي إيجاد 
البدائـل لـكّل مـا هـو مطـروح، ولـكّل مـا هـو أحـادي 
الطـرف، والدخـول فـي معـارك التصـّورات وصـراع 
القوالـب الذهنيـة. وإذا كّنـا نحاور األعـداء، فاألْوَلى أن 
نتحـاور فـي مـا بيننـا، وأن يكـون لـكّل مّنـا الحـّق فـي 
التعبيـر عـن نفسـه وفي أن يسـتمع إلـى رأي اآلخر. إن 
اآلخـر ليـس مجـّرد وهـم أو خـداع، فـإن كنـُت موجوداً 
فاآلخـر موجـود، كالنـا طرفـان متسـاويان، وعلينـا أن 
ننفـذ إلـى جـذور األزمـة فـي قوالبنا الذهنيـة فقط،  وأن 

نعيـد بناءهـا بحيـث تتسـاوى األطـراف«4.
فـي  العـرب  والمفّكريـن  الباحثيـن  معظـم  كتـب  وقـد 
الشـأن السياسـي، عـن مفهـوم الديمقراطيـة، والمنهـج 
المتَبـع فـي هـذا الشـأن، سـواء مـن واقـع تجاربهـم، أم 
مـن واقـع تجـارب اآلخريـن. وانطالقـاً من هـذا المبدأ، 
فإّننـا ننظـر إلـى الديمقراطيـة بـرؤى قـد ال تختلـف في 
المضمـون، ولكـن فـي كيفيـة تطبيقهـا علـى دول مـا 
زالـت ُتفّضـل منطـق التنمية، بوصفهـا الضمانة المثلى 
لالنتقـال مـن مرحلـة تقليديـة إلـى مرحلـة عصرية. لقد 
أدرك اإلنسـان حقيقـة هـذه التنميـة، التي هي شـكل من 

3 حسـني عايـش، الديمقراطيـة هـي الحـل )بيروت: المؤّسسـة العربية للدراسـات 
والنشـر، 2001(، ص 172.

4 حسـن حنفـي، “ الجـذور التاريخيـة ألزمـة الحريـة الديمقراطيـة فـي وجداننـا 
 .)  2014/  6/22( ،383 العـدد  الديمقراطيـة،  المعاصـر“، مجلـة 

أشـكال التطـّور المنهجـي المبنـي على أسـس مدروسـة 
تعـود بالفائـدة علـى المجتمـع كلّـه،  ال علـى فئـة دون 

سواها. 
وبنتيجـة االنغمـاس في هاجس التنميـة، جاءت المفاهيم 
مختلفـة ومتباينـة فيمـا يتعلّـق بالنهـج الديمقراطـي لـكّل 
دولـة علـى حـدة. وأخـذت كّل دولـة تقيـس الممارسـة 
الديمقراطيـة، مـن منطلـق النظـر إلـى التنميـة، علـى 
أنهـا شـكل مـن أشـكال الممارسـة السياسـية ليـس إال؛ 
ولهـذا اختفـت الغايـات الحقيقيـة آللية العمل السياسـي، 
وانصهـرت الجوانـب السياسـية فـي الرؤيـة التنمويـة 

المعّبرة عن المخّططين والمشـّرعين 
علـى  المقتصـرة  التنمويـة  لألطـر 
الجوانـب االقتصادية فقـط. وإذا كان 
التركيـز كمـا عّبـر عنه السـّيد يسـين 
علـى  السـابقة  العقـود  فـي  تـّم  “قـد 
التنميـة،  مـن  االقتصاديـة  الجوانـب 
العلمـاء  بيـن  اليـوم  اإلجمـاع  فـإن 
والباحثيـن، علـى أن ذلـك كان يمّثـل 
قصـوراً شـديداً فـي الرؤيـة، مـا أّدى 
مجـال  فـي  متعـّددة  سـلبيات  إلـى 
الممارسـة، كشـف عنهـا عـدم فعالية 
وتعّثـر  االقتصاديـة،  السياسـات 
البشـر..  بأحـوال  االرتقـاء  عمليـة 
ر لجهـود التنميـة أن تؤتـي  ولـن ُيقـدَّ
ثمارهـا، مـن دون ديمقراطية حقيقية 
بـكّل مكّوناتهـا، ومـن دون مشـاركة 
سياسـية فّعالـة فـي مجـال تشـخيص 

األوضـاع الراهنـة، ومـن دون إسـهام فعلـي مجتمعـي 
فـي عمليـة صنـع القـرار التنمـوي“5.

لقـد أضحـى مفهـوم الديمقراطيـة طاغياً علـى كثير من 
َبعـة فـي الوطـن العربي بعاّمـة، والدول  السياسـات المتَّ
الخليجيـة بخاّصـة، فالـكّل يـرى أنه يطّبـق الديمقراطية 
بمفهومـه الخـاص، وينطلـق مـن قناعاتـه الذاتيـة نحـو 
وضـع أطـر تشـريعية تتوافـق ووعـي المجتمعـات فـي 
العمـل السياسـي. فالممارسـة الديمقراطيـة فـي نهايـة 
المطـاف يعّبـر عنهـا واقـع تطـّور المجتمـع، وطريقـة 
تفاعلـه مـع معطيـات العصر وتكوينه، فضـالً عن تقبُّل 
أفـرز رؤى  الـذي  الجديـد  للواقـع  السياسـية  القيـادات 
متجـّددة لبنـاء قاعـدة متينة من الشـراكة، وإيجاد فرص 

5 السـيد يسـين، “ مشـكالت وآفـاق التنمية العربيـة“، جريدة ُعمـان، العدد 9011 
.)2006/2/3(

الممارسة 
الديمقراطية في 

نهاية المطاف يعّبر 
عنها واقع تطّور 
المجتمع وطريقة 

تفاعله مع معطيات 
العصر وتكوينه، 
فضالً عن تقّبل 

القيادات السياسية 
للواقع الجديد الذي 
أفرز ويفرز رؤى 

متجّددة لبناء قاعدة 
متينة من الشراكة 

بين الحاكم والمحكوم 

حتى يكون الخليجي قادرًا على 
تجاوز المتغّيرات المحيطة به
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توافقيـة قـد ُتسـهم، فـي المسـتقبل القريـب، فـي نشـوء 
دعامـات مجتمعيـة تحافـظ على نهج عمـل ديمقراطي، 

يكـون نابعـاً مـن البيئـة الثقافيـة للمجتمعـات العربية.
إن اإلرادة السياسـية الواعية السـاعية دوماً إلى التجديد 
والتطويـر، سـيكون لهـا مـكاٌن فـي النسـق االجتماعـي 
المحلّـي، فيتحّتـم عليهـا، بالتالـي، بنـاء أسـس منهجيـة 
لعمليـة التطـّور الديمقراطـي تكون بمثابـة انطالق نحو 
بلـوغ أهـداف الدولـة العصريـة. وإذا 
ت الدولـة بـأّي بنـد من بنـود عقد  أخلَـّ
فسـيترّتب  مجتمعهـا،  مـع  االتفـاق 
عملهـا  لِصْدقيـة  فقدانهـا  ذلـك  عـن 
السياسـي، فتحكـم بالتالي على نفسـها 
بأنهـا أخفقت سياسـياً، وُتثبـت المقولة 
المشـهورة بـأن اإلرادة السياسـية هي 
سـلطة مطلقـة َتحكم باألهواء وتجّسـد 
القائـم  الواحـد  الفـرد  حكـم  نظـام 
ترفضهـا  التـي  الديكتاتوريـة،  علـى 

الشـعوب الحـّرة.
معـاً،  نعيـش  كيـف  نتعلّـم  أن  علينـا 
علـى الرغـم مـن اختالفاتنـا، وكيـف 
نبنـي عالمـاً يكـون دائـم االنفتـاح، ويوّفـر أكبـر قسـٍط 
ممكـٍن مـن التنـّوع؛ فـال ينبغـي التفريـط بالوحـدة التـي 
يسـتحيل التواصـل مـن دونهـا، وال التفريـط بالتنـّوع 
الـذي يـؤّدي غيابـه إلـى تغليـب المـوت علـى الحيـاة. 
ب الجامع  ويجـب تحديـد الديمقراطيـة، ال بوصفهـا تغلُـّ
بوصفهـا مجمـل  بـل  الخصوصيـات،  علـى  والشـامل 
الضمانـات المؤّسسـاتية، التـي ُتتيـح الجمـَع بيـن وحـدة 
التبـادل  بيـن  والجمـع  الذاكـرات،  تنـّوع  وبيـن  العقـل 
االعتـراف  سياسـة  هـي  فالديمقراطيـة  والحريـة، 

باآلخـر6. 

العرب والديمقراطية
إذا كانـت الـدول العربية بعامـة، والخليجية بخاصة، قد 
شـّقت طريقهـا نحـو الممارسـة الديمقراطيـة، برضاهـا 
العـودة  أن  يعنـي  فهـذا  ممارسـتها،  علـى  أُجبـرت  أو 
فالمعرفـة  الـوراء غيـر مقبولـة علـى اإلطـالق؛  إلـى 
اإلعالميـة أصبحـت متاحـة وتخّطت قيـود الرقابة التي 
كانت تمارسـها بعض المؤّسسـات الرسـمية. ولذا، فإن 
الوعـي السياسـي للشـعوب العربيـة أصبـح واقعـاً قائماً 

6 آالن توريـن، مـا هـي الديمقراطيـة؟ حكـم األكثريـة أم ضمانـات األقلية، ترجمة 
حسـن قبيسـي )بيروت،: دار السـاقي،1995 ( ، ص ص 8-7.

وملموسـاً، من خـالل الفضاءات المعرفيـة، إضافة إلى 
إشـهار مؤّسسـات المجتمع المدني التي ُتعنى بالنواحي 

المجتمعيـة كافـة، وتهتـم باإلنسـان، وتحتـرم كينونته.
والحديـث عـن الديمقراطيـة ووجودهـا، فـي المجتمعات 
العربيـة كمـا هـي الحـال فـي المجتمعـات كافـة، يرتبـط 
الشـرعية  وتعنـي  الشـرعية.  تأسـيس  عـن  بالحديـث 
الديمقراطية، انبثاق السـلطة عن إرادة الجماعة الوطنية 
عامـة، فتلك هي القاعدة الشـكلية لتأميـن الجوهر األهّم، 
السـلطة  تكـون  الضمـان كـي ال  هنـا هـي  والشـرعية 
أهدافهـا  فـي  عنـه  أو خارجـة  المجتمـع،  عـن  غريبـًة 
وغاياتها وسـبل ممارسـتها والقيم التي تدافع عنها7. وقد 
دخلـت مفاهيـم كثيرة على شـكل الممارسـة الديمقراطية 
ومضمونهـا فـي الوطـن العربـي، من خـالل تأثرها إلى 
حّد كبير باأليديولوجية الليبرالية الكالسـيكية، وهو تأثر 
طبيعـي المتـداد هـذه المجتمعـات، واكتسـاب تجـارب 

معرفيـة مـن المجتمعـات التي سـبقتها. 
وعلـى الرغـم مـن مـرور عقـود طويلـة علـى شـكل 
الممارسـة الديمقراطيـة الغربيـة، ومضمونهـا، وكذلـك 
مـن خـالل طريقـة تسـويقها مـن ِقَبـل بعـض المفّكريـن 
العـرب المتأثريـن بالحضارة الغربيـة، فإننا نختلف في 
آليـة تطبيقهـا علـى السـاحة العربية؛ وذلك لنـواٍح عّدة، 
أهمهـا الوعـاء الثقافـي الـذي يجّسـد التـراث بمفاهيمـه 
الَعـقـَــدّية. ولهذا فنحن أمام تبّني نظرية سياسـية جديدة 
تحـاول سـبر أغوار الثقافـة العربية وطريقـة تركيبتها، 
ومـن ثـم محاولـة إعادة تأهيلها بمـا يتوافق مع معطيات 
العصـر الـذي نعيشـه. هـذه المعطيـات أوجدتهـا رؤى 
العربـي  السياسـي  الواقـع  تناقـش  أن  تحـاول  متجـّددة 
المنطلـق أساسـاً مـن البنـاء االجتماعـي، بْغَيـَة القـراءة 
اآلليـة لعمـل النظـم السياسـية، فـي أسـلوب حضـاري، 
ينـّم عـن وعـي وإدراك لحقيقـة أن المجتمـع بمكّوناتـه 
هـو الركيـزة األساسـية، للولـوج إلى رؤية بديلـة، تعّبر 
عـن الواقـع الوطنـي، مسـتفيدة مـن األدبيـات الغربيـة 
هـذه  ثقافـة  تطابـق  التـي  الديمقراطيـة  الممارسـة  فـي 

المجتمعـات.

الكيان الجديد بعد »الربيع العربي«
علـى  طويلـة،  لعقـود  العربيـة،  الشـعوب  ُجِبلـت  لقـد 
فرضتـه  خيـار  وهـو  الفـرد؛  الحاكـم  بمفهـوم  القبـول 

7  برهـان غليـون، الديمقراطيـة وحقـوق اإلنسـان فـي الوطـن العربـي : مشـاكل 
االنتقـال وصعوبـات المشـاركة، سلسـلة كتـب المسـتقبل العربـي )17(، حقـوق 
اإلنسـان العربـي )بيـروت: مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، 1999(، ص11.

على الرغم من 
اختالفاتنا يجب أن 
نتعّلم كيف نعيش 
معاً، وكيف نبني 

عالماً دائم االنفتاح، 
يوّفر لنا أكبر قسط 
ممكن من التنّوع 
الذي يؤّدي غيابه 
إلى تغليب الموت 

على الحياة
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الـدول الكبـرى وفـق مصالحهـا فـي الحقبـة الماضيـة، 
ووفـق رؤيتهـا الذاتيـة لبقـاء أنظمـة تمارس القـّوة على 
مذاهبـه  اختـالف  علـى  مّنـا  الكثيـر  وكان  شـعوبها. 
الفكريـة يجـزم بأن هـذا األمر طبيعـي وواقعي، ويجب 
التأقلـم معـه سـلباً كان أم إيجابـاً. هـذه الـرؤى الفكريـة 
وشـهدت   ،2011 العـام  العربيـة،  الشـعوب  بّددتهـا 
المنطقـة العربيـة وشـعوبها منعطفـاً جديـداً فـي حياتها، 
تجلّـى فـي الخـروج الجمعـي عـن المألـوف التقليـدي، 
لقـد سـقطت  واقتحـام حاجـز الخـوف مـن المجهـول. 
أنظمـة عربيـة بمتاريسـها األمنيـة القويـة، وأصبحـت 
هامشـاً سـلبياً في التاريخ اإلنسـاني، وظهر إلى السـطح 
جيـل من الشـباب العربي ينادي بصـوت واحد بالحرية 

االجتماعيـة. والعدالـة 
حـّرك مصطلـح ما يسـّمى »الربيع العربي« سـاكناً في 
نفـوس الشـعوب العربيـة بعامـة، والخليجيـة بخاصـة، 
فمـا حـدث وال زال يحـدث مـن تطـّورات فـي المشـهد 
السياسـي العربـي، أحيا في النفـوس العربية التّواقة إلى 
التغييـر، الرفـض القاطـع للظلـم االجتماعـي، والعمـل 
علـى محاربته شـكالً ومضموناً، فـال مناّص من القبول 
بفكـرة التجديد السياسـي فـي اإلطار الوطني، وال يمكن 
تصويـر مـا حـدث فـي بلـدان »الربيـع العربـي« بأنـه 
مشـروع مآلـه الفشـل، فـإذا كان ما يعتقـده البعض مّمن 
أسـهموا فـي تغييـب الشـعوب فشـالً، فهـو حالـم وعليـه 
أن ُيعيـد حسـاباته، فالشـعوب ال تثـور إاّل علـى الظلـم 
وعـدم المسـاواة، وبالتالـي فـإن عصـراً جديـداً عانـق 
العليـاء، يرفـض الظلـم ويحاربـه، ويسـعى إلى ترسـيخ 
مفهـوم العدالـة االجتماعيـة، وهو أمر يجب التمّسـك به 
للمصلحـة العامـة والخاصـة على حّد سـواء. و»الربيع 
العربـي« هـو تحّرك مجتمعي نشـط قـاده مجموعة من 
الشـباب ضـّد قـوى سياسـية حاكمـة اسـتأثرت بالحكـم 
والسـلطة  القـّوة  خاللـه  مـن  مارسـت  طويلـة  لعقـود 
الديكتاتوريـة علـى شـعوبها وجعلهـا تخضـع ألنـواع 

التعذيـب القسـري كافـة والخـوف مـن المجهول. 
و»الربيـع العربـي« نتـاٌج للتخّبـط السياسـي فـي إدارة 
شـؤون الحكـم، وغلبـة الفسـاد المؤّسسـي فـي أروقـة 
أيضـاً،  السـبب  يكـون  وربمـا  الحاكمـة.  المؤّسسـات 
ر  غيـاب الرؤيـة السياسـية العربيـة التـي ربمـا لـم تقـدِّ
قدِرهـا،  حـقَّ  التكنولوجيـة  والتطـّورات  المتغّيـرات 
وبالتالـي كان السـقوط مدّويـاً وسـريعاً ألنظمـة أمنيـة 
السياسـي  فالمسـلك  اختراقهـا.  يصعـب  كان  نـة  محصَّ
لألنظمـة الحاكمـة، كان منغلقـاً علـى نفسـه، بعيـداً عـن 

التوّجـه المجتمعـي، فـي العقـود الماضيـة مـن القـرن 
الماضـي، وحتـى نهاية العقـد األول من األلفيـة الثالثة، 
وهـو مـا سـارع إلى سـقوطها وخسـارة موقعهـا، فمنهم 
َمـن قضـى نحبـه ومنهـم َمـن ينتظـر. وإذا مـا أرادت 
بعـض الـدول االسـتفادة مـن الـدرس وتجـاوز واقعهـا، 
الجانبيـن  فـي  ابتـكار رؤى جديـدة  فمـا عليهـا سـوى 
أرض  علـى  فعليـاً  وتطبيقهـا  والتشـريعي،  السياسـي 

الواقـع.
تكمـن المفارقـة فـي التوّجـه العربـي، فـي تعاطيـه مـع 
ملّفـات سـاخنة، فـي عـدم اسـتعداده إليجـاد رؤى بديلـة 
للتعامـل مـع آفـاق التحـّوالت السياسـية التـي يشـهدها 
العالـم. ال نريـد أن نقـول إن األنظمـة الحاكمـة عاجـزة 
عـن القيـام بـدور مفصلي فـي العملية السياسـية؛ األمر 
السـلبيات فـي  لتجـاوز  يتطلّـب جهـداً مضاعفـاً  الـذي 
السياسـي  التحديـث  مبـدأ  انتهـاج  أو  وجودهـا،  حـال 
الـذي يحتـاج، هـو اآلخـر، إلـى فراسـة وإلـى شـجاعة 

لقبـول تعّدديـة اآلراء، بـل يسـتدعي 
هـذا األمـر إعـادة ترتيـب البيـت مـن 
الداخـل، مـن خـالل تفعيـل الحركـة 

التمثيليـة النيابيـة.
بديـالً  النيابيـة  التشـريعات  وتعـّد 
أّي أزمـة سياسـية  لتجـاوز  ملموسـاً 
داخليـة أو خارجيـة، وطـوق حمايـة 
السـتمرار النهـج التشـريعي المبنـي 
السياسـية  القـوى  توافـق  علـى 
والشـعبية. مـن دون التشـريع النيابي 
دون  ومـن  قائمـاً،  الهاجـس  يظـّل 
التحديـث  يظـّل  السياسـية  المحاسـبة 
معدوماً، ومن دون اإلرادة السياسـية 
عرضـًة  الحاكمـة  األنظمـة  تظـّل 
للتحـّوالت والتقلّبـات السياسـية التـي 
كّل صـوب  مـن  بالمنطقـة  تعصـف 
وحـدب. وإذا أرادت الـدول العربيـة 

الخـروج مـن دائـرة الحرج السياسـي، فعليها المباشـرة 
بمبادرة تسـتند إلى التحديث السياسـي انطالقاً من دائرة 
الفعـل ال رّد الفعـل؛ األمـر الـذي يغلق منافـذ الفوضى، 
ويعّمـم رؤيـة عقالنيـة، تقـود الحكومـات والمجتمع إلى 
التالحـم والتماسـك فـي عمليـة البنـاء والتطوير، وتسـّد 

منافـذ االختـراق السياسـي غيـر المحمـود.
لقـد آن األوان لكـي تتفهـم األنظمـُة الحاكمـة المطالـَب 
السياسـية التـي لهـا عالقـة بالعصـر، وأن ُتسـرع فـي 

آن األوان كي تتفّهم 
الجهات المسؤولة 
المطالب األساسية 
التي لها عالقة 

بالعصر وأن تسرع 
في عملية التحديث 
السياسي كي تجّنب 
نفسها وشعوبها 

االنزالق السياسي، 
فالعرب موصوفون 

بالحكمة وهي 
مفتاح النجاح اآلني 

والمستقبلي

حتى يكون الخليجي قادرًا على 
تجاوز المتغّيرات المحيطة به
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عمليـة التحديـث السياسـي، لكي تجّنب نفَسـها وشـعوبها 
بالحكمـة،  موصوفـون  فالعـرب  السياسـي.  االنـزالق 
مفتـاح النجـاح اآلنـي والمسـتقبلي، ومـن خـالل الحكمـة 
يزداد الوعي السياسـي الرامي إلى االسـتقرار السياسي.

ً الخليج سياسياً واقتصادياً واجتماعيا
ال يمكـن الجـزم بـأن األوضـاع السياسـية واالقتصادية 
واالجتماعيـة الخليجيـة مسـتقّرة إلـى حـّد كبيـر، فهناك 
متغّيـرات كثيـرة تطـرأ بيـن الحيـن واآلخـر، وبالتالـي 
فهـي تتفاعـل مـع هـذه األوضـاع وتؤثـر فيهـا وتتأثـر 
بهـا. فاألوضـاع السياسـية الخليجية تظهـر للعيان بأنها 
عالميـة  هنـاك ظروفـاً  أن  إاّل  مـا،  حـّد  إلـى  مسـتقّرة 
مجتمعاتهـا  مـع  تعاطيهـا  نمـط  تغييـر  علـى  تجبرهـا 
الداخلية، من حيث توسـيع قاعدة المشـاركة السياسـية، 
وتفعيـل منظومـة المجالـس النيابيـة المنتَخبـة، بوصفها 
إرادة  مـن  نابعـة  تشـريعية  سـلطًة 
عـن  القضـاء  وفصـل  الشـعوب، 
ميـزان  لكونـه  الحاكمـة،  السـلطة 

االجتماعـي. األمـن  ومظلّـة  العـدل 
الخليجـي  السياسـي  الشـأن  ويواجـه 
تحّديـات كبيرة، والسـّيما أن السـلطة 
التنفيذيـة، في بعـض الدول الخليجية، 
تجمـع بيـن يديهـا، فـي واقـع األمـر، 
والقضائيـة؛  التشـريعية  السـلطتين 
وبالتالـي فـإن الُعرف السياسـي يتبّنى 
مفهـوم الدولـة الريعيـة التـي ُتشـرف 
علـى اسـتقرار الوطـن مـن التقلّبـات 
بالـدول  تحيـط  التـي  المضطربـة 
الخليجيـة. أعتقـد أن هـذا المفهـوم قـد 
أفـل فـي عصـر السـموات المفتوحة، 
السـلطة  بفكـرة  القبـول  يمكـن  وال 
األحاديـة مهمـا كان الحـرص قائمـاً مـن قبـل األنظمـة 
السياسـية الخليجيـة، فهنـاك جيـل يتحّدث بلغـة مختلفة، 
ولديـه القـدرة علـى تخّطي مفاهيـم تقليدية، بـل وغربلة 
الخطـط واالسـتراتيجيات التـي ال تتوافـق مـع طرحـه، 
ويسـارع إلـى تبّنـي أفـكار وأيديولوجيـات قـد تتعارض 
إن  السياسـية.  األنظمـة  تطرحـه  مـا  مـع  وتتصـادم 
الحكمـة تقتضـي إيجـاد صيـغ عمليـة لفهـم المتغّيـرات، 
والعمـل علـى قـراءة الجيـل التقنـي، الـذي يجـد لنفسـه 
أم  بوعـي  االفتراضـي،  العالـم  فـي  ومتنفَّسـاً  مسـاحًة 
بغيـر وعـي، فهـو جيـل تّمـت صياغُتـه تقنيـاً، ويـدرك 

بـأن العالـم يغّذيـه بأفـكار تتوافق مع همومـه وتطلُّعاته، 
وال سـبيل إلـى  التراجـع عـن مكتسـباته المعرفيـة. لـذا 
فـإن الخـروج مـن دائـرة الجـدل السياسـي، هـو التفاهم 
عبـر لغـة حواريـة تكتسـب البعـد الوطني السـاعي إلى 
التغييـر المنهجي، والمسـتَمّد من وحـي البيئة الخليجية.
وإذا كان الوضـع السياسـي الخليجـي عاجـزاً إلـى حـّد 
االقتصـادي  الشـأن  فـإن  المتغّيـرات،  فهـم  كبيـر عـن 
إلـى حـّد مـا؛ فاالقتصـاد الخليجـي  ال يـزال متماسـكاً 
وهـو  والغـاز،  النفـط  هـو  وحيـد  مـورد  علـى  يعتمـد 
المغـّذي لخزائـن الـدول الخليجيـة، وبالتالي فـإن غياب 
التـي  الخمسـية  والخطـط  المعلنـة  الماليـة  الموازنـات 
ترسـم السياسـات التنمويـة، قـد تكون سـبباً مباشـراً في 
عـدم االسـتقرار السياسـي. لـذا، علـى الـدول الخليجيـة 
القيام بمبادرات سـريعة في تبّني سياسـة الشـفافية، من 
خـالل اإلعـالن عن الدخـل القومي، وطريقـة توزيعه، 
فـي مرافـق الدولـة كافـة. فبعـض الـدول الخليجية تعلن 
عـن حجـم التصديـر، ولكـن تغفـل أو تتجاهـل اإلعالن 
عـن حجـم الدخل وطريقـة توزيعه، وبالتالـي ُتتهم بأنها 
ـرة فـي توزيـع الثـروة النفطيـة، التـي هـي مـن  مقصِّ
حـّق الشـعوب، وليسـت مـن حـّق فئـة بعينهـا. كمـا أن 
سياسـة المحاسـبة والرقابـة علـى المـال العـام، أصبحـا 
مـن الضروريـات الملّحـة من خالل إصدار تشـريعات 
مرتكبـي  ومحاسـبة  العـام،  بالمـال  العبـَث  م  تجـرِّ

التجـاوزات.
ـل  المكمِّ الجـزء  هـو  الخليجـي  االجتماعـي  والوضـع 
للمثلث الهرمي، وهو حجر الزاوية في العملية برّمتها؛ 
فغيـاب األمـن االجتماعي، والعدالـة االجتماعية، وعدم 
التهديـدات  بمثابـة  ُتعتبـر  اإلنسـان،  كينونـة  احتـرام 
ومـن  واالقتصـادي.  السياسـي  للوضعيـن  الجوهريـة 
هـذا المنطلـق، فـإن الحكمـة تقضـي بـأن تعمـل الـدول 
وحـّل  مواطنيهـا،  احتضـان  علـى  سـريعاً  الخليجيـة 
مشـكالتهم، وخلـق بيئـة صّحيـة يمـارس مـن خاللهـا 

الدسـتورية.  وواجباتهـم  المواطنـون حقوقهـم 
مـدى  وبجـالء،  يلحـظ،  الخليجـي  للشـأن  المتتّبـع  إن 
التطـّور الـذي شـِهدته الـدول الخليجيـة فـي كثيـر مـن 
المجـاالت التعليميـة والصّحيـة والخدميـة، وغيرها من 
المرافـق المهّمـة. ويبقى اإلنسـان هو المحور الرئيسـي 
تهـا، فمـن دون التأهيـل والتدريـب، لن  فـي العمليـة برمَّ
ة. ومـن دون حوار شـّفاف  تتحّقـق الطموحـات المرجـوَّ
المسـبقة  األفـكار  تتغّيـر  لـن  والمواطـن،  النظـام  بيـن 
لـكال الطرفيـن. وعليـه، فإن اإلنسـان الـذي ُيفتَرض أن 

اإلرادة السياسية 
الواعية الساعية 
دوماً إلى التجديد 
والتطوير سيكون 

لها مكان في النسق 
االجتماعي المحّلي، 
فيتحّتم عليها بالتالي 
بناء أسس منهجية 

لعملية التطّور 
الديمقراطي تكون 
بمثابة انطالق نحو 
بلوغ أهداف الدولة 

العصرية عندنا
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يكـون عنصـراً إيجابيـاً لعمليـة البنـاء والنمـاء، أصبـح 
ناكـراً لهـا، بـل ومعيقـاً لتقّدمهـا.

إننـا مـع الداعيـن إلـى جعـل منطقـة الخليـج آمنـة مـن 
النتـوءات الفكريـة الضّيقـة، التي تسـعى إلـى مصالحها 
الشـخصية علـى حسـاب وطن بأكملـه، ولكّننا لسـنا مع 
تحجيـم قـدرة اإلنسـان الخليجـي علـى ممارسـة حّقـه 
تجـاوز  علـى  قـادر  الخليجـي  فاإلنسـان  الدسـتوري. 
العمليـة  فـي  إشـراكه  شـريطَة  المحيطـة،  المتغّيـرات 
السياسـية، واعتبـاره عنصـراً إيجابيـاً فـي حفـظ أمـن 

الخليـج واسـتقرارها. منطقـة 

دول الخليج و»الربيع العربي«
األحـداث  عـن  بمنـأى  العربيـة  الخليـج  دول  تكـن  لـم 
والتطـّورات التـي تشـهدها السـاحة العربيـة، بـل كانت 
هذه الدول ُتسـِهم بفاعلية وتؤّثر في المنظومة السياسـية 
مـن  كثيـر  فـي  رئيسـاً  محـّركاً  تكـن  لـم  إن  العربيـة، 
القـرارات طيلـة العقـود الماضيـة. فالخليـج بمـا يحويـه 
مـن ثـروات طبيعيـة ترّكـزت فـي النفط والغاز، يشـّكل 
صّمـام أمـان لنظامهـا السياسـي، وضمـان اسـتمرارها 
للواقـع العربـي. إاّل أن  قويـاً  لفتـرات مقبلـة، وداعمـاً 
األمـر اختلـف فـي هـذه المرحلـة، وهـو بحاجـة إلـى 
قراءة واقعية، يسـتخلص منها نتائج المواقف السياسـية 
الخليجيـة، ومـا آلـت إليـه دول »الربيـع العربـي« مـن 
ل  انتكاسـات جـّراء تلـك المواقـف السياسـية. لقـد شـكَّ
المـال الخليجـي فـي تلك البلـدان )تونس، مصـر، ليبيا، 
والتناحـر  الفكـري  للصـراع  بـؤراً  سـوريا(  اليمـن، 
الطائفـي، بـل عمـد هـذا المال إلـى تدمير البنـى التحتية 
األطفـال  مـن  األبريـاء  وقتـل  سـوريا،  مثـل  بلـد  فـي 
والشـيوخ والنسـاء، ونـزوح المالييـن مـن سـّكانه إلـى 

مراكـز لإليـواء فـي البلـدان المجـاورة.
وفـي خضـّم هذا الصراع، مـا الذي يجب على مواطني 
الخليـج أن يفهمـوه مـن الواقـع ومـن المتغّيـرات، التـي 
تعصـف بالمنطقـة مـن دون رحمـة، وبـال هـوادة؟ وما 
هـي الـدروس والِعَبـر المسـتفادة؟ أسـئلة كثيـرة ُتطـَرح 
وال بـّد مـن إيجـاد بدائل عملية ترّسـخ مفهـوم التخطيط 
للمرحلـة القادمـة. وهـذا بـدوره يصـل بـي إلـى طـْرِح 
مـن طريـق  الخليجيـة،  البشـرية  المـوارد  بنـاء  فكـرة 
إيجـاد قاعـدة عمليـة إلشـراك الجميـع في مسـيرة البناء 
بة تسـتطيع االنتقال  الخليجيـة، وخلـق كوادر مهنية مدرَّ
قائـم  تقليـدي  خليجـي  سياسـي  وضـع  مـن  بالمجتمـع 
رها دراسـاٌت ارتجاليـة،  قـراءات بسـيطة تسـطِّ علـى 

إلـى مجتمـع قائـم علـى مراجعـة شـاملة وهادفـة تنتقـل 
بمواردنـا البشـرية مـن مفهـوم االتكاليـة إلـى االعتمـاد 

الـذات. على 
ليست الدول الخليجية بمنأى عن التفاعالت والمتغيِّرات 
العربيـة، وشـعوبها تسـعى بشـغف إلى تحقيـق التوازن 
هـذا  عـن  انحـدار  وأّي  الوطنـي.  العمـل  مسـيرة  فـي 
المسـلك، سـتكون عواقبـه وخيمـة؛ فالعالـم مـن حولنـا 
يترّصـد بنـا، ويسـعى إلى زعزعة منظومتنـا التوافقية، 
وهـو أمـر يجـب التنّبـه لـه مـن قبـل القيـادات الحاكمة، 
فعقـارب السـاعة لـن تعـود إلـى الـوراء، ومـا كان فـي 
األمـس القريـب أصبـح فـي حكـم التاريـخ، والشـعوب 
يسـاعدها  معرفـي  مخـزون  لديهـا  أصبـح  الخليجيـة، 
علـى تجـاوز مرحلـة الفردية، والعزلة السياسـية، وهي 
بالتالـي تـرى نفسـها فاعلة فـي المنظومـة العالمية، من 
خـالل مـا يتيـح لهـا الفضـاء اإللكتروني من قـدرة على 
تجاوز الخطط واالسـتراتيجيات الحكومية التي تمضي 

فـي عالـٍم متسـارع،  بطيئـة  بخطـًى 
تفـوق  ومتغّيـرة  سـريعة  ومعطياتـه 
للمخّطـط والمشـّرع  الذهنيـة  القـدرة 

علـى حّد سـواء.
ينظـر بعـض أبناء الخليـج إلى دولهم 
نـة مـن تبعـات مـا  علـى أنهـا محصَّ
وهـو  العربـي«؛  بـ»الربيـع  يسـّمى 
لطـرح  عنـده،  التوّقـف  يجـب  أمـٌر 
هـو  النفـط  هـل  جوهـري:  سـؤال 
الخليجيـة  األسـر  لصمـود  الضامـن 
ثّمـة  السياسـي؟  ونظامهـا  الحاكمـة 
مبالغـة فـي نظـرة البعـض المجافيـة 

الوطنـي  والدخـل  محالـة،  ال  زائـل  فالنفـط  للمنطـق، 
للـدول سـوف يتأثـر عاجـالً أم آجـالً، مـا لـم تكـن هناك 
رؤيـة واضحـة لتنويـع مصـادر الدخـل، ومـن أهّمهـا 
بنـاء المـوارد البشـرية وتأهيلهـا التأهيـل السـليم، فـي 

كافـة. اإلنتاجيـة  المجـاالت 
ويـرى فريـق ثـاٍن مـن أبنـاء الخليـج أن هناك توافقـاً بين 
الحاكـم والمحكـوم، وأن هـذا التوافـق موجـود منـذ مئات 
ويتناسـى  ـن.  الخليـج محصَّ فـإن  أيضـاً،  ولـذا  السـنين، 
هـذا الفريـق أن نسـبة الشـباب فـي التركيبـة السـّكانية في 
ازديـاد، وبالتالـي فـإن التوافـق هنـا ال مـكان له فـي عالم 
متغّيـر، ومتطلّبـات الشـباب كثيـرة ومتعـّددة، وواقعهـم 
مختلـف عـن األجيال السـابقة، وظـروف حياتهـم تتطلّب 
سياسـة االحتـواء، مـن خـالل غـرس القيـم والمواطنـة 

إّننا مع الداعين إلى 
جْعل منطقة الخليج 
آمنة من النتوءات 

الفكرية الضّيقة والتي 
تسعى إلى مصالحها 
على حساب مصالح 
األوطان، لكّننا في 

المقابل لسنا مع تحجيم 
قدرات اإلنسان الخليجي

حتى يكون الخليجي قادرًا على 
تجاوز المتغّيرات المحيطة به
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والعمـل الوطنـي، أي بمعنـى آخـر، مـن خالل إشـراكهم 
فـي الحيـاة العامـة، وفتـح قنـوات للحـوار المبنـي أساسـاً 
على اإلسـهام في االرتقاء بهم شـكالً ومضموناً، وتعظيم 

مفهـوم التربيـة الوطنيـة فـي سـائر مجـاالت الحيـاة.
ناً  وهنـاك فريـق ثالـث ال يـرى فـي الطرحيـن إاّل مسـكِّ
مؤقتـاً، ال عالقـة لـه بالمتغّيرات. فاألوطـان بحاجة إلى 
سـواعد أبنائهـا ذكـوراً وإناثـاً، مـن خالل إشـراكهم في 
منظومـة الحكـم، والعمـل توافقـاً فـي بنـاء تشـريعات 
جديـدة ُتحتِّـم تقديـَم تنـازالٍت مـن قبـل الحاكـم، وكذلـك 
دون  مـن  الوطـن.  لمصلحـة  المحكوميـن،  قبـل  مـن 
ذلـك قـد تخسـر الـدول الكثيـر مّمـا تّم بنـاؤه فـي العقود 

الماضيـة. 
قد يقول البعض إنها نظرة تشـاؤمية، أو فكرة مجنونة، 
ولكّنهـا جوهـر الصـراع الـذي ثـارت عليـه الشـعوب 
تنتظـر  هـل  العربـي«.  بـ»الربيـع  ُيعـَرف  بـات  فيمـا 
الـدول الخليجيـة ربيعـاً أم خريفاً؟ أم تتصالح مع نفسـها 
ومـع شـعوبها للخـروج مـن دائـرة الجدل، الـذي وصل 
بالبعـض إلـى المطالبة بالدسـتورية الملكيـة، التي تعني 
أن تصبـح الشـؤون العامـة مـن اختصـاص الشـعوب 
وممّثليهـا فـي المجالس النيابية؟ فال المـال وال الوجاهة 
نـا مشـروعية التغييـر؛ فالتغييـر  يمكـن لهمـا أن يحصِّ
قـادم سـواًء كان مـن صناعتنـا أم مـن صناعـة غيرنـا. 
إذن صـون كرامـة اإلنسـان، ومشـاورته، وجعله حجَر 
الزاويـة فـي العمـل العـام، هـو الضامـنـ  بعـد هللاـ  في 

صيانـة المكـّون الوطنـي وحفظه.
علينـا احتـرام وجهـات النظر، حتـى وإن اختلفنا معها، 
فهـي مفاتيـح للحـوار، واحتـرام الـذات، وتقبُّـل اآلراء 
المتعـّددة المتفقـة والمعارضـة، وإاّل فإننـا سـوف نكون 
فـي آخـر الركـب الحضـاري، ويخسـر بالتالـي كّل مّنـا 
اآلخـر، بوعـي أو مـن دون وعـي. العالـم يتقـّدم مـن 
حولنـا، والتغييـر سـنَّة مـن سـنن الكـون، وَمـن يعمـل 
عكـس اتجـاه التغييـر فهـو خاسـر ال محالـة، والقبـول 
متطلّبـات  فرضتـه  كونـي  واقـع  السياسـية  بالتعدديـة 

الحيـاة العصريـة.
أراهـا  أسـئلة مهّمـة  أوّد مشـاركتكم فـي طـرح  وهنـا 
جوهريـة مـن وجهـة نظـري: هـل دول الخليـج لديهـا 
القـدرة علـى التعاطـي اإليجابـي مع ما أفرزتـه وتفرزه 
الـدول الحاضنـة للربيـع العربـي؟ وهـل قامـت أو لديها 
النّيـة للقيام بمبادرات اسـتباقية تؤّمـن لها عدم االنزالق 
السياسـي واالصطـدام بشـعوبها التـي تتابـع تطـّورات 
األحـداث فـي تلـك الـدول؟ وكيف لهـا أن تتفاعل وتفتح 

صدرهـا برحابـة المِحـّب، لتكـون المرجعيـة السياسـية 
اإلصـالح  مسـائل  فـي  األحـداث  اسـتثمار  كيفيـة  فـي 

والتنميـة والبنـاء؟
القـراءات تقـول إن علـى دول الخليـج كافـة، مـن دون 
العربـي«،  »الربيـع  ثـورات  بعـد  وبخاصـة  اسـتثناء، 
التعاطـي اإليجابـي مـع المتغّيـرات الحاصلـة حولهـا، 
كان  فكلّمـا  اآلخريـن؛  أخطـاء  فـي  الوقـوع  وعـدم 
التعاطـي حكيمـاً وهادئاً ومراعيـاً للمصلحة العامة، كان 
الُبعـد الوطنـي حاضـراً وسـّداً منيعـاً ألّي اختراقـات قـد 
تطـال التوافـق الوطنـي. فهنـاك من يسـعى إلـى وأد هذا 
التوافـق، بـل ويعمـد إلـى إشـعال الفتنـة الداخليـة لتطال 

الصغيـر قبـل الكبيـر، ومـا أكثرهـم فـي عالـم اليـوم.
حّكامـاً  والتعاضـد،  التكاتـف  كخليجّييـن  علينـا  إن 
ومحكوميـن، مـن أجـل بنـاء خليج آمن وحافـظ للحقوق 
والواجبـات، واحتـرام كينونة اإلنسـان، فـال المال يبقى 
وال القـّوة تسـتطيع أن تفـرض هيمنتهـا. والتوافـق هـو 
مسـلك يجـب التمّسـك بـه، والعمل على تعزيـز أركانه، 
فهـو المـالذ الوحيـد في عالم متغّير ومتجـّدد ال يقبل إاّل 

االحتـرام وتعّدديـة اآلراء.
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د. عبد اهلل خليفة ال�صايجي

مـع بـدء الحـراك الشـعبي، تفـاءل عـدد غيـر قليـل مـن 
 2011 العـام  وبـأن  أمـام حقبـة جديـدة،  بأننـا  العـرب 
تغّيـر  أن  شـأنها  مـن  تاريخيـة  نوعيـة  نقلـة  سيشـّكل 
جذرّيـاً فـي الواقـع العربي الـذي لطالما كان مسـتعصياً 
عليـه؛ وبـأن العـرب التحقـوا أخيـراً بركـب موجـات 
التغييـر، ووصـل التفـاؤل بالتغييـر حـّداً أقنعنا بتسـطير 

مقـاٍل بعنـوان: »الربيـع العربـي ُيلهـم وُيزهـر.«1
لـم تقـع ثـورة فـي أّي مـن الجمهوريـات العربيـة التـي 
شـهدت التغييـر. ألن الثـورة بمعناهـا األكاديمـي تعنـي 
التغييـر الجـذري واقتـالع جذور النظـام البائد ورموزه 
بصـورة كلّيـة، كحـال الثورتيـن الفرنسـية واإليرانيـة. 
وهـذا مـا لـم يحـدث فـي أّي مـن الجمهوريـات العربيـة 
التـي شـهدت التغيير.أمـا مصطلـح »الربيـع العربـي« 
فهـو، كمـا أسـلفنا، مصطلـح إعالمـي غيـر دقيـق أيضاً 
قّدمـه اإلعـالم الغربـي ليرمـز إلـى »ربيـع بـراغ« أو 
ربيـع األمـل فـي التغييـر فـي تشيكوسـلوفاكيا، عندمـا 
ضـّد   1968 العـام  فـي  التشـيكي  الشـعب  انتفـض 
فـي  السـوفييت  وبقـي  وقمعـه،  السـوفييتي  االحتـالل 
أوروبـا الشـرقية بعـد ربيـع بـراغ  ألكثـر مـن عقديـن، 

وحّتـى تاريـخ تفـّكك االتحـاد السـوفييتي وسـقوطه. 
المرحلـة  مـآالت  إلـى  وبالنظـر  أعـوام،  أربعـة  بعـد 
األولـى مـن حـراك التغيير العربي، يفرض سـؤاٌل ملحٌّ 

1 عبـدا هلل خليفـة الشـايجي،»الربيع العربـي ُيلهـم وُيزهـر«، جريـدة االتحـاد، أبو 
ظبـي )17/ 10/ 2011(.

نفسـه، والسـّيما فـي سـياق التغييـرات التاريخيـة، وهو 
حـول وجـه الشـبه بيـن حـراك التغييـر العربـي وتلـك 
 ،1868 العـام  فـي  أوروبـا  عرفتهـا  التـي  التغييـرات 
والتـي فّجـرت شـرارات تغييـر أوسـع الحقـاً؟ فهـل إن 
موجـات التغييـر في بلـدان االنتفاضات العربية شـبيهة 
بالتغييـرات الجذريـة التـي اكتسـحت أوروبـا الشـرقية 
بعد سـقوط االتحاد السـوفييتي وتفّككه مطلع تسـعينّيات 

القـرن الماضـي؟
 يبـدو أن مـا يجـري فـي عالمنـا العربـي ال يشـبه مـا 
حـدث مـن تغييـرات فـي أوروبـا العـام 1868 أو بعـد 
العـام 1991. إذ يؤّكـد الواقـع أن أّيـاً مـن انتفاضـات 
تبّنـي  مـن  تقتـرب  »لـم  العربيـة  الثـوري  التغييـر 
مشـروع تغييـر جـذري، وهـو مـا يـرى البعـض أنـه 
يطيـح بصفتهـا الثوريـة مـن أصلهـا، ويجعلهـا أقـرب 
إلـى االنتفاضـات االحتجاجيـة علـى ممارسـات الفئـات 
الحاكمـة مـن دون أن تضمـر هـذه الثـورات أّي نّيـة 
القتـالع النظـام على مـا فعلت الثورة الفرنسـية التي لم 
تتـرّدد فـي اعتبار ما سـبقها »نظامـاً قديماً«،أو على ما 
فعلـت الثورتـان الروسـية واإليرانية اللتـان ذهبتا بعيداً 
فـي التخلّـص مـن البنى السياسـية واالجتماعية السـابقة 
لهـا... ينبغـي اسـتثناء الثورتيـن السـورية والليبيـة مـن 

هـذا التشـخيص..«2

2 حسـام عيتانـي، »ازدهارالربيـع العربـي وأفوله«، شـؤون عربيـة، العدد 158 
)صيـف 2014 (، ص 92.

ال بـّد مـن التوضيـح بدايـًة أن »الربيـع العربـي« هو مصطلح إعالمـي بامتياز وليس مصطلحـاً أكاديمياً. وقد طغى 
هـذا المصطلـح على غيـره من المصطلحات األكاديمية مثل »الصحـوة...« و»الثورة« و »الحراك«...إلخ. 

منـذ بـدء الحـراك الشـعبي كان هنـاك التبـاس أو عـدم وضـوح فـي اسـتخدام المصطلحـات وتوظيفها. فما شـهدناه 
ليـس ربيعـاً عربيـاً وال ثـورة.. كمـا أن هنـاك تسـاؤالً مشـروعاً حـول مـا إذا كان حـراك التغييـر أصـالً - الـذي كان 
لـه تأثيـر الدومينـو - قـد أسـقط أّي نظـام عربـي بعـد أربعة أعـوام من هذا االنفجـار العربي الثوري؟ وحـول ما إذا 

كان هـذا الحـراك قـد غّيـر علـى األقـلّ أّي نظـام عربي بشـكل جذري؟ 
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واضـح فـي السـنة الرابعـة لثـورات التغييـر العربيـة 
أن » هـذه الثـورات لـم تحّقـق األهـداف التـي قامـت 
مـن أجلهـا، وعجـزت عـن فـرض رؤيتهـا الثوريـة في 
الحريـة والتغييـر، نتيجـة تنحيـة رموزهـا واسـتبدالها 
عمـدت  ميليشـياوية  أو  إسـالمية  أو  عسـكرية  بقـوى 
إلـى محاولـة تعويـض حالـة نقـص الخبـرة، وضعـف 

التجربـة المدنيـة فـي إدارة شـؤون الحكـم«3.
المتأّمـل فـي األوضـاع الصعبـة للبلـدان العربيـة التـي 
ونصـف  العاميـن  خـالل  التغييـر  موجـات  اجتاحتهـا 
العـام الماضيـة، وحالـة التراجع على 
األصعـدة كافـة، واالنقسـام الحـاّد في 
المجتمع، ناهيـك بالفوضى، ال يمكنه 
إاّل أن يسـأل مـاذا حـّل بمـا ُيسـّمى » 
الربيـع العربـي«؟ هـل كّنـا واهمين؟ 
هـل انتهـى »الربيع العربي« وفشـل 
نحـو  الـالزم  االنتقـال  إحـداث  فـي 
األفضـل؟ هـذا فـي الوقت الـذي يبدو 
فيـه أن األوضـاع فـي الجمهوريـات 
»الربيـع  لجمهوريـات  المجـاورة 
حيـث  بأفضـل.  ليسـت  العربـي« 
يسـود االرتبـاك فيهـا وتبـدو متأّثـرة 
نجحـت  جوارهـا:  فـي  يجـري  بمـا 
الجزائـر في تجـاوز تداعيات التغيير 
مـن حولهـا، لكّنها ال تـزال في وضع 
االقتصـادي  الـدور  يحجبـه  حـرج 
للدولـة بوصفهـا مصـّدرة للنفـط والغـاز. ولبنـان الحلقة 
األضعـف فـي مـا يجـري لـدى الجـار السـوري، يبـدو 
األكثـر تأّثـراً، وبخاّصـة بعـد مشـاركة »حـزب هللا« 
مـن  أكثـر  ووجـود  السـورية،  الحـرب  فـي  اللبنانـي 
مليـون ونصـف المليون الجئ سـوري علـى األراضي 
و»جبهـة  اإلسـالمية«  »الدولـة  ودخـول  اللبنانيـة، 

النصـرة« فـي قتـال ضـّد الجيـش اللبنانـي.
فـي العـراق تأخـذ األوضـاع أبعـاداً أكثـر تعقيـداً بعـد 
اسـتراتيجية  علـى  األميركـي  الكونغـرس  مصادقـة 
الرئيـس بـاراك أوبامـا لشـّن ضربـات جوّيـة، وتمويـل 
المعارضـة السـورية المعتدلـة، ومشـاركة فرنسـا فـي 
العمليـات العسـكرية ضـّد تنظيـم الدولـة اإلسـالمية فـي 
العـراق. كّل ذلـك يشـير إلـى تفّجـر حـروب بالوكالـة، 

3 عبداإللـه بلقزيز،)محـّرر(، »الربيـع العربـي«... إلـى أين؟: أفـق جديد للتغيير 
الديمقراطـي، ط 3 ) بيـروت: مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة - سلسـلة كتـب 

المسـتقبل، 2013 (.

وأخـرى أهليـة وخارجيـة، فضـالً عـن احتـالل الدولـة 
اإلسـالمية لثلـث العـراق. إذ يبدو العراق اليوم مسـرحاً 
خصبـاً لنفـوذ قـوى إقليمية، ومشـاركاً في مـا يجري في 
سـوريا. والالفـت أن  وزيـر خارجية العراق )السـابق( 
هوشـيار زيبـاري اشـتكى علنـاً مـن عـدم قـدرة العـراق 
علـى منـع إيـران مـن اسـتخدام أجوائـه لنقـل السـالح 

للنظـام السـوري! 
عندما اندلعت موجة التغيير الكبرى في أّول جمهورية 
عربيـة وأسـقطت نظـام زيـن العابديـن بـن علـي فـي 
تونـس خـالل أسـابيع، وتمـّددت بشـكل سـريع لُتسـِقط 
نظـام حسـني مبـارك في مصـر، وتنتقل عـدوى الثورة 
إلـى ليبيـا فـي فبراير )شـباط( 2011، سـاد تصـّور بأن 
مـا حـدث فـي ثـورات التغيير العربية ال يشـبه ما حدث 
مـن حـراك فـي أوروبـا العـام 1848، بل يشـبه ثورات 
األعـوام 1989-1991 فـي أوروبا الشـرقية، وما رافق 
ذلـك مـن سـقوط االتحـاد السـوفييتي وتفّككـه وهزيمـة 
ر دول أوروبـا الشـرقية مـن الهيمنـة  الشـيوعية وتحـرُّ
السـوفييتية. لكـن سـرعان ما تراجع ذلـك التفاؤل، ألننا 

لـم نشـهد التغيير المنشـود.
ثّمـة أسـئلة كثيـرة ُتطـَرح أيضـاً حـول أنظمـة مـا بعـد 
ثـورات التغييـر هـذه: »مـا هـي طبيعـة األنظمـة التـي 
سـتخلّف الحـروب األهليـة وحـروب التقسـيم والتفّكك، 
تشـهد  التـي  واليمـن  وليبيـا  سـوريا  فـي  وبخاّصـة 
التفـّكك؟  وتواجـه خطـر  داخليـة  صراعـاٍت وحروبـاً 
تلـك  شـعوب  يقلـق  الـذي  المشـروع  التسـاؤل  إن  ثـم 
الجمهوريـات واألنظمـة وشـعوب دول مجلـس التعاون 
الخليجـي، هـو أن األطـراف المنتصـرة مسـتقبالً فـي 
تلـك الحـروب والصراعـات قـد ال تؤمـن بالديمقراطية 
والتغييـر بـل قد يكون أكثرها مـن األوتوقراطيين..«4.
مـن عـرب  والباحثـون  بالتغييـر  الحالمـون  بقـي  لكـن 
وأجانـب مقتنعيـن بـأن »ربيـع العـرب« قد أثمـر، وبأن 
العـرب انضّموا أخيـراً إلى موجات التغيير الديمقراطي 
التـي تحـّدث عنهـا المفّكـر األميركـي الراحـل صموئيل 
هانتغتـون فـي آخـر كتابه: موجـة الديمقراطيـة الثالثة، 
فـي  ذلـك  كان  العربيـة.  الـدول  منهـا  اسـتثنى  وقـد 
مطلـع التسـعينّيات. حتـى أّن الباحـث اللبنانـي غّسـان 
سـالمة ألّـف مـع آخريـن كتابـاً مهّمـاً هـو ديمقراطيـة 
بـال ديمقراطييـن يرّكـز فيـه على مسـألة »اسـتعصاء« 
الديمقراطيـة فـي العالـم العربي. بدت بـوادر التغيير في 

4 George Freidman, “Re-examining The Arab Spring”, 
Stratfor )August 15, 2011(. 

حتى لو بدا أن ثّمة 
تشابهاً ما بين الحراك 
الكويتي وحراك بلدان 

»الربيع«، يبقى 
الحراك األّول مختلفاَ 
عن الحراك الثاني، إذ 
ال وجود في الكويت 

لمطالب وشعارات من 
وزن: »الشعب يريد 

إسقاط النظام«
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البدايـة ممكنـة فـي تلـك الجمهوريـات إذاً، وفـي غيرهـا 
علـى  إجمـاع  شـبه  هنـاك  كان  بعدمـا  األنظمـة،  مـن 

»االسـتثناء« الديمقراطـي فـي بـالد العـرب.
إلـى تقديـم إجابـات عـن أسـئلة  الدراسـة  تسـعى هـذه 
كثيـرة فـي الذكرى الرابعـة لموجات التغييـر المرتبطة 
بـ»الربيـع العربـي« فـي الشـرق األوسـط، حيـث تبدو 
تضاريـس هـذا التغييـر مغايـرة تمامـاً لمـا كانـت عليـه 
مـن قبـل، والسـّيما مـع تغّيـر األولوّيـات وتبّدلهـا. إذ 
اإلرهابيـة  التنظيمـات  بمواجهـة  األولوّيـة  تحـّددت 
وخطرهـا، وعلى رأسـها الدولة اإلسـالمية فـي العراق 
والشـام )داعـش( التـي خرجت من رحم تنظيـم القاعدة 
المسـتويين  علـى  منـه  وتهديـداً  أكثـر خطـراً  لتصبـح 
اإلقليمـي والدولـي. مـا اسـتدعى حشـد تحالـف إقليمـي 

ودولـي لمواجهتهـا وإلحـاق الهزيمـة بهـا. 
واليـوم، وبعـد مـرور أربعـة أعـوام علـى االنتفاضـات 
فـي الجمهوريـات العربيـة، يبـدو واضحـاً أن موجـات 
المرحلـة  تلـك  اّتسـمت  إذ  تكتمـل،  لـم  تلـك  التغييـر 
»بحالـٍة مـن االرتبـاك العـام، طالـت حّتـى الـدول التي 
لـم يصلهـا »الربيـع العربي«. وبـدا واضحـاً أن القيادة 
مقصـورة  تعـد  لـم  والسياسـة  الحكـم  صيـرورة  فـي 
حصـراً علـى النظـم الحاكمـة ونخبهـا المتحالفـة معهـا. 
إذ دخـل الشـارع علـى خـّط العمـل السياسـي وانتـزاع 
زمـام المبادرة مـن النظم القديمة التقليدية ومؤّسسـاتها. 
وبـرزت اسـتقطابات وتحالفـات إقليمية كنتيجـة للربيع: 
الدينـي،  مقابـل  والسياسـي  التثبيـت،  مقابـل  التغييـر 

والوطنيـة مقابـل العمالـة.«5 
 ثّمـة إذاً حالـة مـن اإلحبـاط وخيبـة األمـل بسـبب فشـل 
الثـورات. وثّمـة تسـاؤالت مشـروعة  تحقيـق أهـداف 
حـول مـاذا حّققت ثـورات التغيير؟ وحول مـا إذا كانت 
قـد أسـقطت أّي نظـام، وحـول وضع المواطـن في تلك 

الجمهوريـات، ومـا إذا كان أفضـل حـاالً اليـوم؟ 
واضح أن األوضاع في سوريا وليبيا واليمن ومصر ال 
تبّشـر بأن التغيير حّقق اآلمال والطموحات أو المسـها. 
وقد تكون حالة االسـتثناء الوحيدة هي الحالة التونسـية، 
حيـث تتحّضـر تونـس النتخابـات رئاسـية لتكمـل آخـر 
خطـوات التحـّول الديمقراطـي. فجمهوريـات »الربيـع 
خطيـر.  طـرق  مفتـرق  علـى  اليـوم  تقـف  العربـي« 
وال تـزال الشـعوب تـرّدد شـعار التغييـر األشـهر فـي 
التظاهـرات المليونّيـة: »الشـعب يريـد إسـقاط النظام«. 

الشـرق  فـي  قديمـة  تحالفـات جديـدة  اإلقليـم:  5 سـامح راشـد، »إعـادة تركيـب 
األوسـط«، شـؤون عربية،العـدد 158 )صيـف 2014(، ص ص 67 - 72.

لكـن مـا الـذي تغّيـر؟ لـم يتغّيـر الكثيـر، ال فـي تونـس 
بعدمـا تخلّـى بـن علـي عـن الحكـم، وال فـي مصـر بعـد 
حسـني مبـارك، وال فـي اليمن بعد علـي عبد هللا صالح،  
وال فـي ليبيـا بعـد معّمـر القذافـي..! بـل ُيخشـى اليوم أن 
تكـون األوضاع قـد تراجعت أكثر، وأن يكون هناك َمن 

يحـّن للعـودة إلـى األيـام السـابقة! بتنا 
نشـهد اليـوم الكثيـر مـن االنتخابـات 
والقليـل مـن الحريـة. ناهيـك بتراجـع 
واألوضـاع  المعيشـة  مسـتويات 
االقتصاديـة الضاغطـة، فضـالً عـن 
الغالء وسـوء اإلدارة والخدمات)...( 
فـي  المواطـن  وضـع  يجعـل  مـا 
جمهوريـات »الربيـع العربـي« أكثر 

سـوءاً وإحباطـاً.6
واالحتقـان  الفوضـى  حالـة  ترجـع 
التي تشـهدها دول »الربيع العربي« 

إلـى فشـلها المـزدوج أصـالً، سـواء فـي تحقيـق أهداف 
الثـورات التـي انفجـرت علـى سـاحتها أم فـي التوّصـل 
إلـى صيغـة ُتخـِرج البالد مـن أحوالها الراهنـة لُتدخلها 
مرحلة االسـتقرار والبناء، وذلك بسـبب عوامل أربعة:
القـادرة علـى تحقيـق طموحـات  أوالً: غيـاب النخـب 

الشـعوب وآمالهـا علـى السـاحة العربيـة.
الذيـن  بيـن  الدولـة،  هويـة  حسـم  فـي  الفشـل  ثانيـاً: 
يرفعـون رايـة الديـن ويؤمنـون بمفهـوم األمـة أكثر من 

الوطـن. مفهـوم 
العربـي«  »الربيـع  دول  فـي  الخـالف  توّسـع  ثالثـاً: 
ودور  الدوليـة،  والعالقـات  االقتصـاد،  مفاهيـم  حـول 
الحاكـم، ومؤّسسـات المجتمـع المدني..إلـخ، ثـم انتقالـه 
- أي الخـالف - مـن مجالـه الفكـري والمؤّسسـي إلـى 
الشـارع، حيث يسـتفحل الصـراع عبر َسـْوق مبّررات 

إلزاحـة النخـب واسـتبدالها بأخـرى.
الحكـم  مقاليـد  السياسـي  اإلسـالم  تيـار  تولّـي  رابعـاً: 
أظهـر عـدم كفـاءة عناصـره فـي إدارة شـؤون البـالد، 
هيكلـي  تصـّور  هـو  للدولـة  التيـار  هـذا  تصـّور  وأّن 
تنقصـه الخبـرة، كما أظهـر غياب مفهوم الدولة أساسـاً 

لـدى أصحـاب الفكـر األصولـي.7
الـذي  أوسـطي  الشـرق  اإلقليمـي  النظـام  أن  واضـح 

6 عبـد هللا خليفـة الشـايجي، »عامـان علـى »الربيـع العربي«...ووهـم التغيير«، 
جريـدة االّتحـاد )أبـو ظبي، 28 ينايـر 2013(.

7 سـعيد رفعـت، »التجاذبـات اإلقليميـة والدوليـة التـي تفرضهـا ظـروف المرحلة 
علـى المنطقـة«، شـؤون عربيـة، العدد 158 )صيـف 2014(، ص ص 6 - 7.

دول مجلس التعاون 
أّثرت في جمهوريات 
»الربيع العربي« 

أكثر مّما تأثرت بها، 
وهذا جلّي في حاالت 
ليبيا ومصر وسوريا 
واليمن، وفي تونس 
وإن على نحٍو أدنى

الكويت: ربيع عربّي
دائم.. ولكن؟
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نشـأ بعـد الحـرب العالميـة األولـى )سـايكس - بيكـو(  
يشـهد اليـوم انهيـاراً كامـالً؛ بحيـث تحّولـت المنطقـة 
مـن مواجهـة مخـاض الثـورات واحتوائهـا إلـى ما بات 
»محاربـة  وهـو  وحضـوراً  إلحاحـاً  األكثـر  المطلـب 
اإلرهـاب«، وتشـكيل تحالـف دولـي وإقليمـي ورّص 
الصفـوف لمواجهـة هـذا الخطـر الـذي وصفـه الرئيس 
 11 لتفجيـرات  الثالثـة عشـرة  الذكـرى  أوبامـا عشـية 
حوالـى  فبعـد  بـ»السـرطان«.  سـبتمبر)أيلول(2001 
فـي  التغييـر  ثـورات  انفجـار  علـى  أعـوام  أربعـة 
الجمهوريـات العربيـة، أصبح المصطلـح األكثر تداوالً 
واسـتخداماً هـو »داعـش« أو »الدولـة اإلسـالمية فـي 
العـراق والشـام«، وتراجـع حضور مصطلـح »الربيع 
العربـي« واسـتخدامه بعـد رواجـه ألكثـر مـن أعـوام 
ثالثـة خلـت.. وهـذا مـا يشـير إلـى تغّيـر األولويـات 

وتبّدلهـا.  واألحـداث 

I - في خصوصّية الشرعية المتداولة 
لألنظمة الخليجية 

الراهـن:  العربـي  الوضـع  يثيرهـا  كثيـرة  أسـئلة  ثّمـة 
كيـف أّثـرت موجـات تغييـر االنتفاضـات العربية على 
دول  بـرزت  لمـاذا  الخليجـي؟  التعـاون  مجلـس  دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي كطـرف عربـي أكثـر قـدرة 
انتقـال  تـّم  العربـي؟ كيـف  النظـام  قيـادة  فـي  وتأثيـراً 
مركـز القـرار العربـي مـن الـدول العربيـة التقليديـة، 
وعلـى رأسـها مصـر والعراق وسـوريا، إلى األطراف 
ممّثلـًة بـدول مجلـس التعـاون الخليجـي؟ كيـف احتـوت 
أحـداث  مـع  تفاعلهـا  الـدول  هـذه 
الرغـم  علـى  العربـي«،  »الربيـع 
بهـذا  ارتبطـت  التـي  الخالفـات  مـن 
الخالفـات  هـذه  إن  إذ  »الربيـع«؟ 
كانـت قـد تفّجـرت مع سـحب كلٍّ من 
ودولـة  السـعودية  العربيـة  المملكـة 
اإلمـارات العربيـة المّتحـدة ومملكـة 
خالفـات  بسـبب  سـفراءها  البحريـن 
تخـّص العالقـة باإلخـوان المسـلمين 
ومصـر بعـد عـزل الرئيـس مبـارك، 
المتمّثـل  السياسـي  وبخطـر اإلسـالم 
الذيـن  المسـلمين  اإلخـوان  بجماعـة 
صّنفتهـم السـعودية فـي العـام 2014 كمنظمـة إرهابية، 
الجزيـرة  قنـاة  وبخاصـة  القطـري،  اإلعـالم  ودور 
»وثيقـة  بتطبيـق  قطـر  التـزام  وعـدم  الصـراع،  فـي 

الرياض«...إلـخ. 
لمـاذا اقتصـرت موجـات التغييـر تلـك علـى الجمهوريات 
ولـم تؤّثـر بشـكل واضـح علـى الملكيـات؟ إذ كان مـن 
الالفـت كيفّيـة اسـتعادة هـذه الملكيـات والـدول بعـد أربعة 
أعـوام علـى موجـات » الربيـع العربـي« زمـام المبـادرة 
الحـراك  التعـاون  مجلـس  دول  قيـادة  وكيفّيـة  العربّيـة، 
الثـوري وتقديمهـا مبـادرات وصلـت إلـى المشـاركة فـي 
نـزع الشـرعية عـن حكم القذافي في ليبيا ومشـاركة حلف 
شـمال األطلسـي فـي عمليـات أوديسـا فـي قصـف مواقـع 
قـّوات القذافـي في ليبيا، وتقديم مبادرة كانت بمثابة خشـبة 
الخـالص لتنّحـي الرئيـس اليمنـي علـي عبـد هللا صالـح 
وتقديـم خريطـة طريـق لنـزع فتيـل الصـراع فـي اليمـن. 
موجـة  التعـاون  مجلـس  دول  ركـوب  فـإن  لـذا، 
التغييـر مبّكـراً واسـتيعابها والتعامـل معهـا بخطـوات 
مدروسـة، ثـم التأثيـر في مسـار »الربيـع العربي« في 
الجمهوريـات التـي شـهدت موجـات التغييـر الثـوري، 

هـو لـّب مـا تلحظـه ورقتنـا هـذه. 
دول  علـى  العربـي  التغييـر  موجـات  تؤّثـر  لـم  لمـاذا 
مجلـس التعاون وشـعوبه كما كان يتوقَّـع؟ ولماذا أّثرت 
األنظمـة الخليجيـة علـى موجـات التغييـر العربية أكثر 
مـن تأّثرهـا هـي بتلـك الموجـات؟ ولمـاذا خرجت دول 
مجلـس التعـاون - باسـتثناء مملكـة البحريـن وسـلطنة 
ُعمـان - مـن دون تأّثـر كبير من انتقال نظرية الدومينو 
إليهـا؟ كيـف اسـتفادت دول مجلـس التعـاون الخليجـي 
العربيـة؟  االنتفاضـات  مـن  ككّل  المجلـس  ومنظومـة 
وكيـف تحـّول المجلـس إلـى قيـادة النظـام العربـي بعـد 
انشـغال القلـب، وعلـى رأسـه مصـر، وقبلـه العـراق 
وبعـده سـوريا؟8 وكيـف سـاعدت دول مجلـس التعـاون 
الخليجـي جمهوريـات االنتفاضـات العربية من دون أن 
تركـب شـعوبها بشـكل عام موجـة التغيير؟  هذه أسـئلة 

مهّمـة تتولّـى هـذه الورقـة معالجتهـا واإلجابـة عنهـا.
ال بـّد أّوالً مـن التوقـف عنـد خيبـة األمـل والفوضـى 
الثـوري  الحـراك  رافقـت  التـي  والدمويـة  والعسـكرة 
بالتدخـل اإلقليمـي والدولـي وتوّسـع  ناهيـك  العربـي، 
عـن  فضـالً  بالوكالـة،  والحـروب  األهليـة  الحـروب 
اآلليـات التـي اّتخذتهـا دول المجلـس للتعامـل مـع هـذا 
الواقـع بغيـة احتـواء تداعيات موجـات التغيير العربي. 
ومـن تلـك اآلليـات: زيـادة الرواتب واألجـور، وإجراء 
انتخابـات فـي البحريـن وُعمـان والكويـت واإلمـارات 

8 عبـد هللا خليفـة الشـايجي، »نحـو نظـام أمنـي خليجـي فّعـال«، جريـدة االّتحـاد 
)أبـو ظبـي، 14 ينايـر/ 2013 (.

تفّكك معظم 
جمهوريات »الربيع 
العربي« وانكشافها 
أمنياً واقتصادياً، 
جعل معظم دول 

مجلس التعاون ُيحجم 
عن المطالبة بتغيير 

الواقع القائم
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العربيـة المّتحدة، وإجراء انتخابات بلدية في السـعودية 
البلديـة  النسـاء فـي االنتخابـات  مـع وعـود بمشـاركة 
المقبلـة، ووعـود بانتخابـات مجلس الشـورى في قطر.
فـي  رأي  مقـال  فـي  طـالل  بـن  الوليـد  األميـر  علّـق 
صحيفـة » وول سـتريت جورنـال« قائـالً: » إذا كان 
هنـاك درس مـن »الربيـع العربـي«، فهـو أن ريـاح 
التغييـر التـي تهـّب اليـوم سـتصل إلـى مختلـف الـدول 
إلـى  بالنسـبة  وبخاصـة  الوقـت،  حـان  وقـد  العربيـة. 
األنظمـة التوريثّيـة العربيـة التي تتمّتع بشـرعية وقبول 
لـدى شـعوبها، أن تبدأ باعتمـاد إصالحات تدفع بالمزيد 

مـن المشـاركة السياسـية فـي تلـك الـدول.«9 
ولكـن ثّمـة مخاطـر فـي أن يقـوم الحاكـم فـي الدولـة 
التـي تتمّتـع بحكـم ملكـي بإدخـال إصالحـات سياسـية، 
ألن ذلـك سـيدفع إلـى المطالبـة بمزيٍد مـن اإلصالحات 
قـد تصبـح جذريـة، وهـو األمـر الـذي يقـود فـي نهايـة 
المطـاف إلـى سـقوط الحكـم الوراثـي ونهايتـه.. وهـذا 
 »King’s Dilemma« مـا أطلـق عليـه هانتنغتون اسـم
)معضلـة الملـك(. لكـن، وبحسـب دراسـة عائـدة إلـى 
مؤّسسـة كارنيغـي، ال تعانـي دول التوريـث الخليجيـة 
مـن معضلـة الملـك، ألن األسـر الحاكمـة فـي الـدول 
وبشـرعية  شـعبي  بدعـم  تتمّتـع  تـزال  ال   « العربيـة 
دول  شـعوب  معظـم  ويتـوق  شـعوبها.  لـدى  ممّيـزة 
يطالبـون  وال  والتغييـر،  اإلصـالح  إلـى  التوريـث 
بإسـقاط أنظمتهـم وتغييرهـا. وهـذا مـا يتيـح الفرصـة 
أمـام الحـّكام فـي تلـك األنظمـة للمضّي قدماً فـي إدخال 
إصالحـات سياسـية واعتمادها مـن دون أن يفقدوا هرم 
السـلطة. مـا يمنحهـم التقديـر واالحتـرام بيـن شـعوبهم 

وفـي المجتمـع الدولـي.«10
يـرى الباحثـان األميركيـان غريغـوري غـوس وشـون 
يـورم: »أن اسـتقرار األنظمـة الخليجيـة وصمودهـا في 
وجـه تداعيـات »الربيع العربي« كانـت مذهلة وخالفت 
توّقعـات نظريـات التطـّور السياسـي ونظريـات الكثيـر 
مـن الباحثيـن والمختّصيـن. إذ أثبتـت هـذه األنظمـة أنها 
وأن  الجمهوريـة..  األنظمـة  مـن  ونجاحـاً  قـدرة  أكثـر 
الملـوك واألمـراء والسـالطين فيهـا يتمّتعـون بسـلطات 

9 Alwaleed Bin Talal, “The Lessons of the Arab Spring“, 
The Wall Street Journal ) February 6, 2012(.

10 Marina Ottaway and Michele Dunn, “Incumbent Re-
gimes and King’s Dilemma in the Arab World: Promis-
es and Threats of Managed Reform“, Carnegie, 2007. 
carnegieendowment.org/2007/12/10/incumbent-re-
gimes-and-king-s-dilemma-in-arab-wo... 

وشـرعية نابعـة من القيم اإلسـالمية، ومـن تقاليد القبائل 
مـع  المتناغمـة  الحاكمـة  األسـر  ومبـادئ  والعشـائر 
مجتمعاتهـا... كمـا أن ثراء هذه األنظمـة ونظام الرعاية 
االجتماعيـة فيهـا، ناهيـك بنظامهـا الريعـي )مـن عوائـد 
النفـط والغـاز(، وتوظيـف أغلبية المواطنيـن في القطاع 
الحكومـي، هـي مـن العوامـل التـي تجعـل مواطني تلك 

الـدول يعتمـدون فـي معيشـتهم علـى الدولـة.«11
أن  هللا،  عبـد  الخالـق  عبـد  اإلماراتـي  الباحـث  يـرى 

علـى  العربـي«  »الربيـع  تداعيـات 
دول مجلـس التعـاون الخليجي كانت 
وآخـر.  خليجـي  بلـد  بيـن  متفاوتـة 
التأثيـر،  تفـاوت  مـن  الرغـم  فعلـى 
أن  العربـي«  »الربيـع  كشـف 
»الحالـة الخليجية تحتـوي على نقاط 
قـّوة عديـدة ونقـاط ضعـف عديـدة«. 
فكانـت البحريـن »مـن ضمـن قائمـة 
أكبـر الخاسـرين مـن الثـورة العربية 
واقتصـاداً  وشـعباً  حكومـة   :2011

ومكانـة«.  ومجتمعـاً 
أّمـا ُعمـان » نقطـة الضعـف الثانيـة 
فـي الحالـة الخليجيـة« فقـد »أدارت 
والمسـيرات  اإلصالحيـة  المطالـب 
 )...( سـلمّية  إدارة  االجتماعيـة 

وتجـاوزت تداعيـات »الربيـع العربـي« بأقـّل قـدر مـن 
الخسـائر واألضـرار«. وإذا كانـت البحريـن أكبـر نقاط 
ضعـف الحالـة الخليجيـة، » فـإن قطـر هـي أكبـر نقـاط 
قّوتهـا، وإذا كانـت البحريـن أكبـر الخاسـرين، فإن قطر 

هـي الرابـح األكبـر مـن »الربيـع العربـي«.
أمـا السـعودية، فمـن الصعـب وضعهـا ضمـن قائمـة 
ضمـن  وضعهـا  الصعـب  مـن  أنـه  كمـا  الرابحيـن، 
بحسـب  العربـي«  »الربيـع  جـّراء  الخاسـرين  قائمـة 
عبـد الخالـق عبـد هللا، فـي حيـن أن دولـة اإلمـارات 
العربيـة المتحـدة » هـي نقطـة قـّوة أخـرى فـي الحالـة 
الخليجيـة«. أمـا بالنسـبة إلـى الكويـت » صاحبـة أقـدم 
تجربـة دسـتورية وديمقراطيـة فـي الخليـج العربي، فلم 

بالثـورة العربيـة 2011«.12 تكـن معنّيـة كثيـراً 

11 Sean Yom & Gregory Gause III, “How Arab Monarchies 
Hang On?”, Journal of Democracy, Vol. 23, No. 4, P.77.

12 عبـد الخالـق عبـد هللا، »الربيـع العربي«:وجهـة نظـر مـن الخليـج العربـي«، 
المسـتقبل العربـي، العـدد 391 )بيـروت: سـبتمبر2011( ص ص 125-120.

ثّمة مخاوف خليجية 
من تفّكك اليمن في 
ظلّ الصراع بين 

النظام والحوثّيين، 
وكذلك ثّمة قلق 

خليجي من الوضع 
في كلٍّ من العراق 
وسوريا اللتين 
تشهدان سيطرة 

»داعش« على ثلث 
أراضيهما 

الكويت: ربيع عربّي
دائم.. ولكن؟
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II - دول مجلس التعاون وجمهوريات 
»الربيع العربي«: التأّثر والتأثير

شـعرت دول مجلـس التعـاون الخليجـي بأن مـّد التغيير 
هـذا قـد يؤّثـر علـى أمنهـا واسـتقرارها، مـا  يتطلّـب 
موجـة  مـع  وإصالحيـاً  براغماتيـاً  وتعامـالً  تنـازالت 
التغييـر تلـك. لكـّن قـادة دول مجلـس التعـاون الخليجي 
يعلمـون، وبخاصـة فـي الكويـت التـي تتمّتع بنظـاٍم هو 
مزيـج مـن البرلمانـي والرئاسـي، أن لـدى الكويتّييـن 
بخاصـة، ولدى مواطني دول مجلـس التعاون الخليجي 
بعامـة، قناعـة بشـرعية القيـادات الحاكمـة وقبـوالً بها. 
وبحسـب عالـم االجتمـاع ماكس فيبر 
يكـون النظـام الحاكـم شـرعياً عندمـا 
النظـام  ذلـك  أن  المواطنـون  يشـعر 
صالح ويسـتحّق التأييد والطاعة13«. 
كمـا أن  »الشـرعية تقـوى وتتعّمـق 
أكثـر إذا مـا حّققـت السـلطة الحاكمـة 
مـا  حسـب  علـى  كبيـرة  إنجـازات 
يـراه المواطنون«14. وتبـرز العالقة 
الوثيقـة بيـن الحاكـم والمحكـوم التـي 
يسـودها قبول وتراٍض بشـكل خاص 
ترتكـز  التـي  الكويـت  حالـة  فـي 
علـى مبدأيـن مهّميـن همـا: المبايعـة 

والشـورى.15
وبالتالـي، ال تعانـي األنظمة الخليجية 
بشـكل عـام من تشـكيٍك في شـرعّيتها 
حيـث  بإسـقاطها.  مطالبـٍة  مـن  أو 
تربـط األنظمَة بشـعوبها عالقـٌة وثيقٌة وشـرعيٌة تقليدية. 
وباسـتثناء حالـة مملكـة البحريـن، لـم تطالـب أّي مـن 
شـعوب دول مجلـس التعـاون الخليجـي بإسـقاط النظام، 
علـى الّرغـم مـن أن الشـعوب تابعـت عـن كثـب عبـر 
اإلخباريـة  الفضائّيـات  وخصوصـاً   – الفضائّيـات 
الرئيسـة الخليجّيـة بامتيـاز، مثـل قناة »الجزيـرة« وقناة 
»العربية«- الجملة األشهر في جمهوريات االنتفاضات 

العربيـة، وهـي: »الشـعب يريـد إسـقاط النظـام«.
13 Max Weber, The Theory of Social and Economic 
Organization ) Oxford: Oxford University Press, 1947(, 
PP. 124-126.

الخليـج  دول  فـي  الدسـتورية  الجامعـة  معضلـة   « مرهـون  الجليـل  عبـد   14
العربي«، شـؤون األوسـط، العدد 58 ديسـمبر )كانون األول( 1997،  ص28.

لنتائـج  الكويتية:تحليـل  الديمقراطيـة  الشـايجي،«خصوصية  خليفـة  15 عبـد هللا 
انتخابـات مجلـس األمـة الكويتـي الثامـن 1996-2000، مجلـة دراسـات الخليـج 
والجزيـرة العربيـة، العـدد 93 ) الكويـت: جامعـة الكويـت، إبريـل 1999( ص 

ص73-17.

ولعـّل أكثـر مـا وصلت إليـه المطالب الشـعبية تمّثل في 
ـه إلـى رئيـس  الكويـت تحـت شـعار »إرحـل«، الموجَّ
الـوزراء الكويتـي السـابق سـمّو الشـيخ ناصـر المحمـد 
األحمـد الصبـاح، والذي اسـتقال في نهايـة العام2011. 
الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول  تتأّثـر  لـم  حيـن  فـي 
العربيـة  الجمهوريـات  فـي  االنتفاضـات  بموجـات 
وكمـا   - الخليجيـة  األنظمـة  إن  إذ  عابـر؛  بشـكل  إال 
أوضحنـا- هـي  »أكثـر حصانـة ونجاحـاً فـي التعامـل 
مـع موجـات التغييـر العربيـة.. بسـبب العالقـة الوثيقـة 
بيـن األسـر الحاكمـة والشـعوب، والشـرعية التقليديـة 
شـعوبها«.  لـدى  الحاكمـة  األسـر  بهـا  تحظـى  التـي 
هـذا فضـالً عـن  توافـر مسـتوى مرتفـع مـن الرفاهيـة 
ونظـام الدولـة الريعـيRentire State 16 والذي عّرفه 
حـازم الببـالوي بـ»الهبـة مـن السـماء«. وهـو نظـام 
يتـّم بموجبـه تــأمين الرعايـة للمواطنيـن مـن المهد إلى 
اللحـد، مـن دون فـرض ضرائـب علـى المداخيـل. لـذا 
بـرزت األنظمـة الخليجيـة - التـي أدخلـت إصالحـات 
مـن  سـنتين  أول  فـي  والنسـب  الدرجـات  متفاوتـة 
االنتفاضـات العربيـة - أكثـر ثباتـاً ونجاحاً فـي التعامل 

مـع موجـات التغييـر. 
لكـن بـرز فـي العـام األخيـر مـن موجـات انتفاضـات 
التغييـر العربـي تبايـٌن خليجـّي خليجّي حـول التعامل 
والحـراك  واليمنـي  والليبـي  المصـري  الشـأن  مـع 
الشـعبي فـي تلـك الـدول تحديداً. وهكـذا ألقت موجات 
التغييـر فـي الجمهوريـات العربيـة بتداعياتهـا علـى 
إقصـاء  تـّم  بعدمـا  والسـّيما  نفسـه،  المجلـس  دول 
الرئيـس محمد مرسـي، المنتمي إلـى جماعة اإلخوان 
المسـلمين. وهـذا مـا تسـّبب فـي تبايـن المواقـف بيـن 
الـدول الخليجيـة فـي التعامـل مـع الشـأن المصـري 
التبايـن  وبـرز  المصرييـن.  اإلخـوان  مـع  والعالقـة 
الخليجـي - الخليجـي فـي سـحب سـفراء ثـالث دول 
إذ   ،2014 العـام  ربيـع  فـي  الدوحـة  مـن  خليجيـة 
ودولـة  السـعودية  العربيـة  المملكـة  مـن  كلٌّ  قامـت 
اإلمـارات العربيـة المّتحـدة ومملكـة البحريـن )التـي 
التعـاون  مجلـس  دول  أعضـاء  عـدد  نصـف  تشـّكل 
الخليجـي( بسـحب سـفرائها مـن العاصمـة القطريـة 
الدوحـة، وأصـدرت هـذه الـدول بيانـاً مشـتركاً أّكدت 
فيـه أن دولهـا »بذلـت جهـوداً كبيـرة للتواصـل مـع 

16 Hazem Beblawi,“The Rentire State in the Arab 
World“, in Giacomo Luciani, )ed.(, The Arab State, (Lon-
don: Rutledge, 1990(, PP.85-98. 

يميل المزاج العام 
داخل دول مجلس 

التعاون الخليجي إلى 
رأب الصدع وتوحيد 

وجهات النظر 
لمواجهة التهديدات 
التي تعصف بهذه 
الدول وبخاصة بعد 

تشكيل التحالف 
اإلقليمي والدولي 

لمواجهة »داعش« 
وإلحاق الهزيمة بها
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دولـة قطـر على المسـتويات كافة بهـدف االتفاق على 
مسـار نهـٍج يكفـل السـير ضمن إطـار سياسـة موّحدة 
لـدول المجلس، تقوم على األسـس الـواردة في النظام 
األساسـي لمجلـس التعـاون، وفـي االتفاقيـات الموقَّعة 
وااللتـزام  األمنيـة،  االتفاقيـة  ذلـك  فـي  بمـا  بينهـا، 
الشـؤون  فـي  التدّخـل  عـدم  تكفـل  التـي  بالمبـادئ 
الداخلية أليٍّ من دول المجلس بشـكل مباشـر أو غير 
مباشـر، وعـدم دعـم كّل َمـن يعمـل علـى تهديـد أمـن 
دول المجلـس واسـتقرارها، مـن منّظمـات أو أفـراد، 
المباشـر أم عـن  سـواء عـن طريـق العمـل األمنـي 
طريـق محاولـة التأثير السياسـي، وعـدم دعم اإلعالم 

المعـادي«. 
ويؤّكـد البيـان كذلـك أنـه علـى الرغـم مـن » أن تلـك 
علـى  قطـر  دولـة  موافقـة  عـن  أسـفرت  قـد  الجهـود 
ذلـك مـن خـالل توقيـع الشـيخ تميـم بـن حمـد، أميـر 
قطر،علـى االتفـاق المبـَرم علـى إثـر االجتمـاع الـذي 
ُعقـد فـي الريـاض بتاريـخ 23 نوفمبر)تشـرين الثانـي( 
2013 بحضـور الشـيخ صباح األحمـد الجابر الصباح، 
أميـر دولـة الكويت، والذي وّقعـه وأّيده جميع قادة دول 
المجلـس، فـإن الـدول الثـالث كانـت تأمـل فـي أن يتـّم 
وضـع االتفـاق - الُمشـار إليـه - موضـع التنفيذ من قبل 
دولـة قطـر حـال التوقيـع عليـه«، إاّل أن تلـك الجهـود 
موافقـة  األسـف  شـديد  مـع  عنهـا  يسـفر  لـم   « كافـة 
دولـة قطـر علـى االلتـزام، مـا اضطـرت معـه الـدول 
الثـالث للبـدء فـي اتخـاذ مـا تـراه مناسـباً لحمايـة أمنها 
واسـتقرارها، وذلـك بسـحب سـفرائها مـن دولـة قطـر 

اعتبـاراً مـن اليـوم«. 
بيانـاً  القطـري  الـوزراء  مجلـس  أصـدر  المقابـل  فـي 
رّد فيـه علـى سـحب سـفراء ثـالث دول خليجيـة مـن 
قطـر، معّبـراً عـن أسـفه واسـتغرابه للبيان الـذي صدر 
مـن قبـل الـدول الشـقيقة )المملكـة العربيـة السـعودية 
بسـحب  والبحريـن(  المّتحـدة  العربيـة  واإلمـارات 
سـفرائها مـن الدوحـة. وأضـاف البيـان أن »ال عالقـة 
للخطـوة التـي أقـدم عليهـا األشـّقاء في المملكـة العربية 
والبحريـن  المّتحـدة  العربيـة  واإلمـارات  السـعودية 
بمصالـح الشـعوب الخليجيـة وأمنهـا واسـتقرارها، بـل 
باختـالٍف فـي المواقـف حول قضايـا واقعة خارج دول 

التعـاون«. مجلـس 
 وأّكـد بيـان مجلـس الـوزراء القطـري علـى »حـرص 
دولـة قطـر« على روابـط األخّوة بين الشـعب القطري 
والشـعوب الخليجيـة، والتـي تمنع دولة قطـر من اّتخاذ 

إجراء مماثل بسـحب سـفرائها17.
واسـتمّرت الحـرب البـاردة بين الـدول الخليجية الثالث 
مـن جهـة، وقطـر من جهـة ثانية، ولعبـت كلٌّ من دولة 
الكويـت بشـكل خـاص، وسـلطنة ُعمـان دور الوسـيط 
لتقريـب وجهـات النظـر. وبعـد مـرور أكثـر مـن سـتة 
أشـهر حتـى منتصـف أكتوبـر) تشـرين األول(2014 
بقيـت العالقـات بيـن الجانبيـن الخليجييـن علـى مـا هي 
عليـه، بسـبب دعـم قطـر لجماعـة اإلخـوان المسـلمين، 
واسـتضافة قياداتهـا، وتقديـم الدعـم المالـي والسياسـي 
لإلخـوان  الجزيـرة(  قنـاة  منبـر  واإلعالمي)عبـر 

ولحمـاس  مصـر  فـي  المسـلمين 
مـا  ولعـّل  ليبيـا.  فـي  واإلسـالميين 
يزعـج الـدول الخليجيـة التي سـحبت 
سـفراءها هو تجاهـل قطر التي ترى 
بدورهـا أن مطالبهـم هـي عبارة عن 
تدّخـالً  ُيَعـدُّ  ألّنـه  مرفـوض  تدّخـل 
فـي شـؤون قطر السـيادية، والسـّيما 
السـعودية  العربيـة  المملكـة  أن 
كانـت قـد صنَّفـت، فـي ربيـع العـام 
2014، جماعـة اإلخـوان المسـلمين 
ومنّظمـات إسـالمية متطّرفـة أخـرى 
و»داعـش«  هللا«  »حـزب  مثـل 
كمنّظمـات  النصـرة«،  و»جبهـة 
دولـة  شـّنت  وكذلـك  إرهابيـة. 

اإلمـارات العربيـة المّتحـدة حملـة كبيـرة علـى جماعـة 
اإلماراتيـة«  الحكومـة  وحاكمـت  المسـلمين  اإلخـوان 
130 مـن الُمشـتبه بكونهـم إسـالمّيين بتهمـة االنتمـاء 
إلـى منظمـة غيـر مشـروعة والتآمـر لالسـتيالء علـى 
السـلطة، وألغـت جنسـية بعـض اإلماراتييـن، وزادت 
رصـد وسـائل اإلعـالم االجتماعـي، وأغلقـت مراكـز 
كاسـحاً  جديـداً  قانونـاً  وأقـّرت  األجنبيـة،  الدراسـات 

اإلرهـاب18«. لمكافحـة 
 ،2014 آب(   ( أغسـطس  مـن  األخيـر  األسـبوع  فـي 
وعشـّية اجتمـاع المجلـس الـوزاري الخليجـي فـي جّدة 
قـادت المملكـة العربيـة السـعودية دبلوماسـية الفرصـة 
األخيـرة فـي زيـارة مّكوكية، برئاسـة وزيـر الخارجية 
الداخليـة  ووزيـر  الفيصـل  سـعود  األميـر  السـعودي 

17 عبـد هللا  خليفـة الشـايجي، »إنهـاء الحـرب البـاردة بيـن دول مجلـس التعـاون 
الخليجـي«، جريـدة الوطـن )الدوحـة: 12 /3/ 2014(.

18 Andrew Hammond, “Sheikh it Up“, 4 September, 
2014, http://www.academia.edu/8218866/UAE_air- 
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السـعودي محمـد بـن نايـف، ورئيس جهـاز المخابرات 
خالـد بـن بنـدر، لـكلٍّ مـن قطـر والبحريـن واإلمـارات 
إلـى  لالسـتجابة  األخيـرة  الفرصـة  قطـر  منـح  بغيـة 
مـن  المزيـد  دون  وللحـؤول  الثـالث،  الـدول  مطالـب 
التصعيـد ضّدهـا. ويبـدو أن قطـر ُمنحـت المزيـد مـن 
اسـتجابت  أيلـول(  سـبتمبر)  منتصـف  ففـي  الوقـت. 
لضغـط الـدول الخليجيـة الثـالث بعدمـا أعلنـت قيـادات 
مـن جماعـة اإلخـوان المسـلمين عزمهـا علـى مغـادرة 
قطـر، بحسـب مـا أوردت وكالـة األناضـول الرسـمية 
مـن  ب  المقـرَّ اإلسـالمي  القيـادي  وبخاصـة  التركيـة، 
جماعـة اإلخـوان المسـلمين وجـدي غنيـم. وقـد علّـق 
بفضـل هللا  »قـّررُت  قائـالً:  األخيـر 
دعوتـي  أنقـل  أن  وتعالـى  تبـارك 
خـارج قطـر الحبيبـة حتـى ال أسـّبب 
مشـكالت  أو  حـرج  أو  ضيـق  أّي 
إلخوانـي األعـّزاء في قطـر، جزاهم 
هللا عّنا وعن اإلسـالم وعن المسلمين 

خيـر«.  كّل 
تغليبـاً  هنـاك  أن  يبـدو  وهكـذا 
العامـة  والمصلحـة  للبراغماتيـة 
أفضـت إليها وجهات النظـر المتباينة 
واإلخـوان  السياسـي  اإلسـالم  حـول 
العربـي.  التغييـر  انتفاضـات  وموجـات  المسـلمين 
مجلـس  دول  داخـل  اليـوم  العـام  المـزاج  أن  ويبـدو 
التعـاون الخليجـي يميـل إلـى رأب الصـدع وإلى توحيد 
وجهـات النظـر لمواجهة التهديـدات التي تعصف بدول 
المجلـس مـن كّل حـدب وصوب، وبخاصة بعد تشـكيل 
التحالـف اإلقليمـي بقيادة دول مجلـس التعاون الخليجي 
مـع مصـر والعـراق واألردن ولبنـان بقيـادة الواليـات 
المّتحـدة األميركيـة لمواجهـة »داعـش« ومحاصرتهـا 
التعـاون  مجلـس  دول  إن  إذ  بهـا.  الهزيمـة  وإلحـاق 
الخليجـي اسـتفادت مـن »الربيـع العربـي« الذي سـمح 
بصعـود نجـم دول مجلس التعـاون، فرادى ومجتمعين، 
لتتحـّول األطـراف إلـى القلـب جـّراء انشـغال الـدول 
العربيـة المركزيـة كمصر والعراق وسـوريا بقضاياها 
ومشـكالتها وتداعيـات »الربيـع العربـي« فيهـا. وهـو 
األمـر الـذي سـمح لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي، 
بمـا تملكـه مـن قـدرات وإمكانـات ومبـادرات، مـلء 
قمـم  فـي  ذلـك  بـرز  العربـي.  النظـام  وقيـادة  الفـراغ 
مجلـس التعـاون الخليجـي، وصعـود الدور السـعودي، 
واجتماعـات جـّدة األخيـرة حـول مواجهـة اإلرهـاب، 

وبنـاء تحالـف إقليمـي لمواجهـة »الدولـة اإلسـالمية« 
والمصالحـة الخليجيـة - الخليجيـة، والسـّيما فـي ظـّل 
التراجـع األميركـي فـي الواليـة الثانية للرئيـس أوباما.

III - تمايز الحراك السياسي الكويتي
دائمـاً، قـادت  فـي الكويـت التـي تشـهد ربيعـاً كويتيـاً 
االنتفاضـات العربيـة هنـاك إلـى رفع سـقف المطالبات 
وإجبـار رئيـس الـوزراء علـى االسـتقالة. وقـاد زخـم 
المظاهـرات والمطالبـة بالمزيـد مـن اإلصالحـات إلـى 
قيـام حكومـة منتَخبـة وإلـى رئيـس وزراء مـن عامـة 
مـت مسـيرات عـّدة في العاصمـة الكويت  الشـعب. وُنظِّ

تحـت شـعار »كرامـة وطـن«.
غيـر أن الحـراك السياسـي فـي الكويـت وتمايـزه عـن 
فقـد  بحـّق.  معّبـراً  كان  العربيـة  التغييـر  انتفاضـات 
جـرت انتخابـات برلمانيـة فـي البـالد فـي الثانـي مـن 
فبرايـر )شـباط(، وكذلـك فـي ديسـمبر )كانـون األول) 
2012، بعدمـا تـّم إبطـال مجلـس األّمـة الكويتـي الرابع 
عشـر من المحكمة الدسـتورية بسـبب أخطاء دستورية 
شـابت عمليـة حـّل المجلس والدعـوة النتخابات مبكرة. 
فمـا يجـري في الكويـت من حراك سياسـي ومواجهات 
داخـل مجلـس األمـة، الذي يملـك صالحيات دسـتورية 
الـوزراء  رئيـس  اسـتجواب  حـّد  إلـى  تصـل  كبيـرة 
والـوزراء وإسـقاط الحكومـات الكويتيـة، يجعـل مّمـا 
يجري في الكويت نسـخة مختلفة عّما يجري في سـائر 
الـدول العربّيـة التي شـهدت انتفاضات، وذلـك حّتى لو 
أتـت نتائـج انتخابـات مجلـس األمة في فبراير )شـباط) 
فـي  جـرت  التـي  االنتخابـات  لنتائـج  مطابقـة   2012
بلـدان الحـراك العربـي مثـل تونـس ومصـر وغيرهمـا 
لإلسـالميين.  كبيـراً  فـوزاً  عرفـت  التـي  الـدول  مـن 
فاالختـالف هـذا قائـم، علـى الرغـم مـن تطابـق نتائـج 
االنتخابـات البرلمانيـة التـي لـم تشـّذ عـن نتائـج فـوز 
اإلسـالميين فـي مرحلـة انتفاضـات التغييـر العربـي. 
وحتـى لـو بـدا أن هنـاك تشـابهاً بيـن الحراك السياسـي 
الكويتـي والحـراك في البلدان األخرى، والسـّيما بعدما 
شـهدت الكويـت ارتفـاع سـقف المطالـب الشـعبية لـدى 
مواطنيهـا، فضـالً عـن مطالبتهـم بإصالحات سياسـية، 
وصعـود نجم حـراك الشـباب ودوره، تبقى خصوصية 
الواقـع السياسـي والسـياق الكويتي قائمـة ويبقى حراكه 
مختلفـاً عـن الحـراك العربـي مـن دون أن يكون نسـخة 
أو  لمطالـب  وجـود  ال  الكويـت  ففـي  عنـه.  عربيـة 
لشـعارات مثـل: » الشـعب يريـد إسـقاط النظـام«، بـل 

تعاملت دول مجلس 
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ثّمـة إرادة لـدى الشـعب بإصالح النظـام وتطويره نحو 
المزيـد مـن الحّريـات. وبسـبب أن »الحـراك السياسـي 
الحريـات  جرعـة  وبسـبب  عربيـاً«،  وليـس  كويتـّي 
الكويتـي،  والبرلمانـي  السياسـي  النظـام  فـي  الزائـدة 
كان مـن الالفـت أن تسـيطر موجـات التغييـر العربـي 
علـى مناقشـات مجلـس األّمـة، وبخاصـة فـي مـا يتعلّق 
بالنـواب اإلسـالميين الذيـن يشـّكلون نصـف أعضـاء 
مجلـس األّمـة الكويتـي، والذيـن ترتفـع نسـبتهم إلى 70 
% مـن نـّواب مجلـس األمـة الخمسـين المنتخبيـن فـي 
حـال أضفنـا النـّواب الشـعبيين المتحالفيـن معهـم مّمـن 
تبّنـوا مواقـف مؤّيـدة للثورة السـورية فـي مجلس األّمة 
الكويتـي. فقـد أُقِحـم الشـأنان السـوري والبحرينـي فـي 
نقاشـات نّواب مجلس األمـة الكويتي، وأخذت المواقف 
النـّواب  أغلبيـة  وقّدمـت  وسياسـية.  طائفيـة  خطوطـاً 
فـي جلسـة خاصـة، وغيـر مسـبوقة فـي العـام 2012، 
توصيات جريئة ومنحازة إلى جانب الشـعب السـوري 
ضـّد نظـام األسـد. وأوصـى النـّواُب الحكومـَة الكويتية 
السـوري،  النظـام  مـع  الدبلوماسـية  العالقـات  بقطـع 
ومحاكمـة أركانـه دولياً، واالعتـراف بالمجلس الوطني 
ودعـم  السـوري،  للشـعب  شـرعي  كممّثـل  السـوري 

الجيـش السـوري الحـّر وتزويـده بالسـالح. 
كويتّييـن  نـّواب  ثالثـة  عـن  يقـّل  ال  مـا  تبـّرع  كذلـك 
براتـب شـهر مـارس )آذار) 2012 للشـعب السـوري. 
كمـا تبـّرع نائـب آخـر، كان قـد كسـب قضيـة فـي حكم 
مبلـغ  بكامـل  آخـر،  نائـب  ضـّد  لمصلحتـه  المحكمـة 
ألـف  وهـو20  الدعـوى،  مـن  كسـبه  الـذي  المكافـأة 
دينـار كويتـي أي مـا يعـادل 70 ألـف دوالر أميركـي، 
لمصلحـة الشـعب السـوري. وقـام نائب إسـالمي داخل 
قاعـة مجلـس األّمـة في جلسـة علنيـة بتمزيق الدسـتور 
علنّيـة  مداخلـة  بعـد  عليـه  والـدوس  الجديـد  السـوري 
)بحسـب  جريـدة »االّتحـاد« في عددهـا الصادر في 5 
/3/ 2012(. وبذلـك يكـون مجلـس األمـة الكويتـي أول 
برلمـان يتقـّدم على هـذه المواقف الجريئـة في االنحياز 
للشـعب السـوري ضـّد النظـام قبـل أن ُتكمـل الثـورة 

السـورية عامهـا األول.
سـارعت المملكـة العربيـة السـعودّية فـي العـام األول 
مـن موجـات االنتفاضـات العربيـة إلـى إطـالق بالونْي 
القمـة  فـي   2011 العـام  ربيـع  فـي  األول  اختبـار؛ 
عندمـا  وذلـك  الريـاض،  فـي  الخليجيـة  التشـاورية 
اقترحـت المملكـة العربيـة السـعودية توسـيع عضويـة 
الملكيـات  جميـع  ليشـمل  الخليجـي  التعـاون  مجلـس 

العربيـة فـي معادلـة )6+2( »نـادي األنظمـة الملكّيـة 
العربيـة«، ويشـمل الـدول الخليجيـة السـت األعضـاء 
فـي مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربيـة، فضالً عن 
األردن والمغـرب. وثبـت عـدم جـدوى هـذه المبـادرة 
التـي تحّولـت الحقـاً إلـى دعـم مـادي وتنموي لـكلٍّ من 
المملكـة األردنيـة الهاشـمية والمملكـة المغربيـة. لكـن 
سـرعان مـا تـّم التراجـع عـن تلـك المبـادرة، والتحـّول 
إلـى تقديـم دعـم اقتصـادي للمملكتين العربّيتين، بسـبب 
تبايـن وجهـات النظـر بيـن دول المجلـس ورغبتهـا في 
أن يبقـى المجلـس ناديـاً مغلقـاً علـى أعضائـه السـّتة. 
أّمـا بالـون االختبـار الثانـي فتـّم فـي ديسـمبر ) كانـون 
األول( العام 2011، في قّمة دول مجلس التعاون لدول 
الخليـج العربيـة الثانيـة والثالثيـن فـي الريـاض، حيـن 
قـّدم الملـك عبـد هللا بـن عبـد العزيـز، خـادم الحرميـن 
الشـريفين مبـادرة طموحـة وثوريـة منـذ قيـام مجلـس 
أمنيـة،  كمنّظمـة   1981 العـام  فـي  الخليجـي  التعـاون 

مطالبـاً قـادة دول المجلس باالجتماع 
مّنـا  تسـتدعي  تحّديـات  ظـّل  »فـي 
اليقظـة ووحـدة الصف. وال شـّك أّننا 
واسـتقرارنا،  أمننـا  فـي  مسـتهدفون 
لذلـك فـإن علينـا أن نكـون علـى قدر 
المسـؤولية الملقـاة علـى عاتقنـا تجاه 
ديننـا وأوطاننـا... لذلـك أطلـب منكم 
التعـاون  مرحلـة  نتجـاوز  أن  اليـوم 
إلـى مرحلـة االتحـاد فـي كيـان واحد 
يحّقـق الخير ويدفع الشـّر« )صحيفة 

»الريـاض« فـي 20/ 9 / 2011(.
 وعليـه، أتـت مبادرة خـادم الحرمين 

استشـعاراً منـه بخطـورة األوضـاع اإلقليميـة وكـرّدة 
فعـل أيضـاً علـى االنتفاضـات العربية بعدما تـّم تجاوز 
فكـرة توسـيع مجلـس التعـاون الخليجـي ليضـّم مملكـة 
التهديـدات  تتطلّـب  كمـا  المغربيـة.  والمملكـة  األردن 
مـن  عقـود  ثالثـة  مـن  االنتقـال  اإلقليمّيـة  والتحّديـات 
»مراوحـة التعـاون« إلـى فضاء »االّتحـاد الخليجي.«
العربـي«  »الربيـع  لجمهوريـات  المـأزوم  الواقـع  إن 
اليـوم، يؤّكـد أنهـا تمـّر بأكثـر أوقاتهـا تراجعـاً وتفـّككاً 
وانكشـافاً أمنيـاً واقتصاديـاً واحتقانـاً سياسـياً فـي ظـّل 
أفـق مسـدود! حتـى أصبـح واقـع حـال الكثيريـن فـي 
تلـك الجمهوريـات يحـّن إلـى الماضي، لذلـك لن يجرؤ 
كثـر فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي علـى المطالبة 
بالتغييـر، وبخاصة بعدما فقـد »الربيع العربي« زخمه 

بالنظر إلى ما تملكه 
دول مجلس التعاون 
من قدرات وإمكانات 
ومبادرات، سمح 
»الربيع العربي« 

بصعود نجمها حتى  
وصلت إلى ملء 

الفراغ وقيادة النظام 
العربي

الكويت: ربيع عربّي
دائم.. ولكن؟
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التعـاون  مجلـس  دول  فـي  الخـوف  وبـات  وإغـراءه، 
الخليجـي مـن الفشـل، إسـوة بمـا حدث فـي جمهوريات 

التغييـر، هـو السـائد. 
فـي المجمـل، فـإن المـأزق السـوري وحـال االنقسـام 
والضيـاع التـي تسـود جمهوريـات »الربيـع العربـي« 
األخـرى، وخصوصـاً فـي ليبيـا التـي تواجـه ضياعـاً 
ْيـن، وفي  وتفـّككاً عبـر رئيسـْي مجلـس وزراء وبرلمانيَّ
التقسـيم  نحـو  واضحـة  خطـوات  تخطـو  التـي  اليمـن 
علـى  عملـت  أنهـا  شـّك  ال  مشـاهد  هـي  والتفتيـت، 
»فرملـة« أحـالم ربيـع التغييـر السـلمي وإسـقاطه فـي 

المأزومـة. العربيـة  الجمهوريـات 
علـى  الشـعور  هـذا  يقتصـر  ال 
جمهوريـات »الربيـع العربـي«، بـل 
يشـمل شـعوب دول مجلـس التعـاون 
مـا  وتراقـب  تتابـع  التـي  الخليجـي 
مـن  الجمهوريـات  تلـك  فـي  يجـري 
تفلّـت وفوضـى. لذا، ليس بمسـتغرب 
المحوري:هـل  السـؤال  يتـرّدد  أن 
بالتالـي  ترّسـخت  وهـل  العربـي«،  »الربيـع  انتهـى 
التغييـر  فـي  العربـي  واالسـتثناء  االسـتعصاء  حـال 

الديمقراطـي؟!

IV - خالصة 
فـي المحصلـة، ومنذ انطالق الحـراك في الجمهوريات 
موجـات  عـدوى  تصـل  أن  الجميـع  توّقـع  العربيـة، 
التغييـر إلـى الـدول والمجتمعـات الخليجيـة، والسـّيما 
بعـد ترويـج مقولـة أن أيـاً مـن األنظمـة العربيـة هـو 
غيـر محّصـن مـن تلـك الموجـات. لكّن عوامـل التخّبط 
والثـورات المضـادة وفشـل تحقيـق حلـم التغييـر، هـي 
مـن العوامـل التـي أحبطـت شـعوب تلـك الجمهوريـات 
المجتمعـات  شـعوب  لـدى  الشـّك  بـذور  وزرعـت 
الخليجيـة التـي تعيـش حالـة رخـاء وتؤمـن بأغلبيتهـا 
السـاحقة بشـرعية أنظمتهـا وتربطهـا عالقـات وثيقـة 

الحاكمـة. باألسـر 
لـذا جـاء تأثيـر موجـات التغيير تلك علـى دول  مجلس 
التعـاون الخليجي وشـعوبها محدوداً وعابـراً في البداية 
قبـل أن يضمحـّل الحقـاً. وقـد أظهـرت دول مجلـس 
التعـاون الخليجـي، التـي لم يكـن تأثير موجـات التغيير 
للتوّصـل  بـذكاء  تعاملـت  أنهـا  دولهـا،  بيـن  متسـاوياً 
إلـى »هبـوط ناعـم« جّنبهـا اآلثـار الضـاّرة لموجـات 
التغييـر العربيـة. لكـن ذلـك ال يعنـي أن تلـك الخطوات 

الذكيـة والفّعالـة التـي اّتبعتهـا األنظمـة الخليجيـة هـي 
»وصفـة دائمـة وبديـٌل واقعـٌي طويـل األمـد ُيغنـي عن 

اإلصالحـات الدائمـة والمطلوبـة فـي المسـتقبل.«19
التعامـل  فـي  األميركـي  الـدور  إلـى  بالنسـبة  أمـا 
»أجنـدة  ومـع  العربـي«  »الربيـع  جمهوريـات  مـع 
الحريـات« المواكبة له، فال شـّك أنـه كان دوراً مرتبكاً 
ويحمـل الكثيـر مـن االلتبـاس، وأنـه لـم يكـن حاسـماً 
علـى اإلطـالق. فقـد أبـدت الواليـات المّتحـدة خوفاً من 
الفوضـى، ودعمـت ظهور اإلسـالم السياسـي المسـتفيد 
الجمهوريـات  فـي  التغييـر  موجـات  مـن  الرئيسـي 
العربيـة، وبخاصـة جماعـة اإلخـوان المسـلمين، وإن 
التغييـر  ثـورات  قيـادة  عـن  عجـزوا  قـد  هـؤالء  كان 
وتفجيرهـا، بـل اسـتفادوا منهـا وجّيروهـا لمصلحتهـم، 
إلـى  المغـرب  مـن  برلمانيـة  بانتخابـات  فـازوا  حّتـى 
مصـر. وواضـح أن الواليـات المّتحـدة األميركيـة لـم 
تمـارس ضغوطـاً علـى دول مجلـس التعـاون الخليجي 
لركـوب موجـة التغييـر العربيـة بعـد النتائـج الكارثيـة 
لحصـاده. وواضـح أيضـاً أنهـا- أي الواليـات المّتحـدة 
األميركيـة – دائمـاً مـا تفّضـل األمن واالسـتقرار على 
الحريـات والديمقراطيـة، علـى الرغـم مـن اّدعاءاتهـا 

والديمقراطيـة.20 الحريـات  بتقديـم  الدائمـة 
والواضـح الحقـاً أن دول مجلـس التعـاون تدّخلـت فـي 
شـؤون جمهوريـات »الربيـع العربـي« وأّثـرت فيهـا 
أكثـر مّمـا تأثـرت هـي بهـا. وهـذا جلـّي فـي حـاالت 
سـوريا ومصـر وليبيـا واليمن بشـكل كبيـر وفي تونس 

أقّل.  بشـكل 
موجـات  لتفّجـر  الرابعـة  الذكـرى  وعشـّية  فاليـوم، 
التغييـر العربيـة، تبـدو دول مجلـس التعـاون الخليجـي 
ضمـن  االنخـراط  أبرزهـا  ضاغطـة  تحّديـات  وسـط 
تحالـف دولـي وإقليمـي فـي مواجهـة الدولة اإلسـالمية 
بيـن  كبـرى  صفقـة  مـن  والمخـاوف  »داعـش«،  أو 
الواليـات المّتحـدة وإيـران، واالنكفـاء األميركـي عـن 
مجلـس  دول  ألنظمـة  أن  يبـدو  حيـن  فـي  المنطقـة. 
التعـاون الخليجـي وشـعوبها أولويـات مختلفـة. ويبـدو 
أن المخـاوف مـن تفـّكك اليمـن فـي ظـّل الصـراع بيـن 

19 Abdullah K. AlShayji, “The Impact of The Arab 
Uprisings on The Gulf Cooperation Council States: The 
Politics of Adaptation and Resilience“, op.cit., P. 47.

20 عبـد هلل خليفـة الشـايجي، »إشـكالية إدارة رئيـس الواليـات المتحـدة األميركية 
- جـورج بـوش فـي دمقرطـة الشـرق األوسـط الكبيـر: المبـادرات - المعوقـات - 
المسـتقبل«،مجلة شـؤون اجتماعيـة، العـدد  103 )الشـارقة: خريـف 2009) 

ص ص93 - 130.

كان الدور األميركي 
مرتبكاً في التعامل مع 
جمهوريات »الربيع 

العربي« ومع »أجندة 
الحريات« المواكبة له
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النظـام والحوثييـن االنفصالييـن تتقـّدم علـى مـا عداها. 
وكذلـك المخـاوف مـن الوضـع فـي العـراق وسـوريا 
اللتيـن شـهدتا سـيطرة داعـش علـى ثلـث أراضيهمـا. 
وهـي مخـاوف مـن شـأنها أن تؤّثـر علـى أمـن دول 
تجنيـد  يتـّم  أّنـه  وخصوصـاً  واسـتقرارها،  المجلـس 
داعـش  مـع  للقتـال  شـبابه  مـن  المتطّوعيـن  بعـض 

أنشـطته. وتمويـل 
هـذه التحّديـات واالسـتحقاقات المهّمـة، ومـا رافقها من 
إلـى  العربـي«  االهتمـام مـن »الربيـع  انتقـال مركـز 
محاربـة اإلرهاب، والسـّيما بعدمـا ضربت » داعش« 
المسـمار األخيـر فـي نعـش »الربيـع العربـي«، ذلـك 
كلّه، سـيقّرر واقع الحراك الثوري ومسـتقبله ومسـتقبل 

»الربيـع العربـي« عموماً. 
»الربيـع  جمهوريـات  اليـوم  تعيـش  المجمـل،  فـي 
العربـي« حالـة الوهـم الحرجـة التي نشـهد تجلّياتها في 
مصـر وغيرهـا.. وثّمـة عالمات تخّبـط وفوضى وعدم 
اسـتقرار فـي إطـار األنظمـة الجديـدة وفـي المجتمعات 
الثائـرة. وثّمـة حـال تذّمـر وإحباط بين شـعوب تتسـّرع 
فـي حصـاد نتائـج الحـراك الثـوري؛ إذ إن » إسـقاط 
أنظمـة هـو أمـر أسـهل مـن بنـاء مجتمعـات مسـتقّرة 
وتتمّتـع بالرخـاء واالسـتقرار«، وبخاصـة، كمـا ذكـر 
الكويتـي  الخارجيـة  ووزيـر  الـوزراء  رئيـس  نائـب 
السـابق الشـيخ محمـد الصبـاح نقـالً عـن االقتصـادي 
جـون ماينـرد كينـز، أن » التحـّدي الحقيقـي ليـس فـي 
األفـكار  مـن  التخلّـص  فـي  بـل  أفـكار جديـدة،  قبـول 
والثوابـت القديمـة.«21 لذلـك ال يـزال الطريـق شـائكاً 
قالـه تشـي غيفـارا: »الثـورة  وطويـالً.. ولنتذّكـر مـا 
ثماَرهـا  ويقطـف  مجنـوٌن  ويقودهـا  حالـٌم  ُيفّجرهـا 

.» انتهـازيٌّ

21 Abdullah K. AlShayji, “The Impact of The Arab 
Uprisings on The Gulf Cooperation Council States: The 
Politics of Adaptation and Resilienc“, op.cit., P. 47.
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ربيع البحرين: االنقسام الطائفي 
َيِئد المشروعات الوطنية

»ربيع« البحرين: االنق�صام 
الطائفي َيِئد امل�صروعات الوطنية

د. غ�صان ال�صهابي

عنـد الرجـوع إلى نشـوء البحرين في شـكلها الحالي، ال 
بّد من الرجوع إلى العام 1783، حيث اسـتطاعت قبيلة 
آل خليفـة دخـول البحريـن، وطـرد جيـش حاكـم هرمـز 
الشـيخ نصـر آل مذكـور، إذ بسـطت األسـرة الخليفّيـة، 
وعـدد مـن العوائـل العربيـة المسـاندة لهـا، حكمها على 
الجزيرة التي كانت تسـكنها غالبية شـيعية إذ ذاك، على 
 William Gifford مـا يقـول ويليـام جيفـورد بليجريـف
Palgrave )1826-1888( عـن سـّكان المنامـة: »إنـه 
لظاهـرة غريبـة وليـس من السـهولة معرفتها بأّن السـّنة 
فـي المنامـة يمّثلـون ُسـدس سـّكانها أو نحـو ذلـك، وهـم 
فـي الغالـب حنابلـة، وهـذا أمـر غيـر مسـتغرب، وذلـك 
ألّن البحريـن علـى مقربـة مـن الجزيـرة العربيـة )...( 
أّمـا بقّية الخمسـة أسـداس فهم شـيعة«1، ويمكـن مّد هذا 
األمـر علـى الكثيـر مـن القـرى الصغيرة التي انتشـرت 
فـي البحريـن قبـل وصـول بلجريـف فـي القـرن التاسـع 
عشـر، فيشـير الرّحالـة األلمانـي نيبـور Niebuhr إلـى 
أن عـدد المـدن والقـرى كان فـي هذه الجزيـرة ثالثمائة 

1  طـارق نافـع الحمدانـي، البحريـن فـي كتابـات الرّحالـة األوروبّييـن: 1507- 
1914 )لنـدن: شـركة دار الـوراق المحـدودة، 2010( ص 36.

وسـّتين فـي يـوم مـن األيـام، أّمـا اآلن فتضـّم باإلضافـة 
إلـى العاصمـة، سـّتين قريـة بائسـة، فقـد ُدّمـرت القـرى 

الباقيـة بسـبب سلسـلة من الحـروب« 2. 
رأي   )1950 )ت  النبهانـي3  محمـد  الشـيخ  ويؤّيـد 
بلجريـف فـي االنتمـاء المذهبـي ألكثر أهـل البحرين 
بقولـه »وكان غالـب سـّكان البحريـن شـيعة شـديدي 
التعّصـب علـى إخوانهـم السـّنيين، وكانـوا يتغالـون 
فـي إهانـة واضطهاد كّل سـّني وطئ بالدهـم للحرفة 
ج.ج  فيـه  يشـير  الـذي  الوقـت  فـي  للتجـارة«.4  أو 
مجمـوع  »ومـن  بقولـه  ذلـك  عكـس  إلـى  لوريمـر 
السـّكان الـذي يبلـغ حوالـى 100 ألـف نسـمة، نجـد 
بصفـة  المـدن  سـّكان  مـن  نسـمة   60000 حوالـى 
أساسـية من السـّنة، وحوالى 40000 نسـمة معظمهم 

2  المرجع نفسه، ص ص 27، 28.

3 كاتـب ومـؤّرخ، ُولـد فـي مّكـة ألب بحريني، ونشـأ فيهـا وتلّقى عن والـده العلم، 
وطـاف أجـزاء مـن الجزيرة العربيـة وزار البحرين قبيل الحـرب العالمية األولى، 
ودّون تاريخهـا ووضـع كتـاب "النبـذة اللطيفة فـي الحكام مـن آل خليفة". ويعتبر 

كتـاب "التحفـة النبهانيـة" ممـا ُيعتد به في دراسـة تاريـخ المنطقة.

4  محمـد بـن خليفـة بـن حمـد بـن موسـى النبهانـي الطائـي، التحفـة النبهانيـة 
فـي تاريـخ الجزيـرة العربيـة: البحريـن )البحريـن: فراديـس للنشـر والتوزيـع، 

.123 ص   ،)2007

إلـى حـّد كبيـر، تشـابهت أوجـه الحـراك في عدد مـن الدول العربية فـي نهايـات 2010 و2011، وبعضها ال يزال 
مسـتمّراً إلـى اليـوم، ولكّنهـا لـم تكـن متطابقـة أبـداً فـي كلّ تفاصيلهـا، ولـم تكـن متشـابهة فـي مآالتهـا. ما نجح 
مـن هـذه الحـراكات ومـا فشـل لـه مـن الخصوصية ما يجعلـه حالة خاصة، وهـذا ما يمكن تطبيقـه على ما جرى 
فـي البحريـن فـي العـام 2011، والـذي لـه مـن الخصوصيـة ما يتجّلـى في ثالث نقـاط: أوالً: الحراك الشـعبي في 
البحريـن، والـذي كان أكثـر وضوحـاً مـن غيره خليجياً من خـالل اتخاذ المحتّجين مكاناً جغرافيـاً للتجّمع العلني؛ 
ثانيـاً: االسـتمرارية، حيـث اسـتمّرت االحتجاجـات فعلّيـاً لمـّدة شـهر - مـن 14 فبراير)شـباط( إلـى 16 مـارس 
)آذار( 2011-، قبـل أن يجـري إنهاؤهـا بالقـّوة العسـكرية؛ ثالثـاً: الخصوصيـة المذهبيـة )الطائفيـة(، إذ تمّيـزت 
حركـة االحتجـاج البحرينيـة بغالبيـة شـيعّية، وُوجهـت بحركة مضادة ذات غالبية سـّنية. الفعل ورّد الفعل اسـتند 

إلـى رجـال ديـن مـن الطائفتيـن، وإْن اّدعـت كلٌّ منهمـا أنهـا تمثـل خليطاً وطنيـاً لنفي صفـة الطائفية عنها.
لهـذه األسـباب الثالثـة يمكـن دراسـة الحالة البحرينية في حـراك »الربيع العربي« بوصفهـا خصوصية لم تتأَت 

أليٍّ مـن الـدول الخليجيـة األخـرى، وتفتـح الباب واسـعاً لتحليـل ما جرى، وقراءته على أكثر من مسـتوى. 
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مـن سـّكان القـرى مـن الشـيعة«5.
وإن كان النبهانـي قـد تأّثـر – ال شـّك - بـآراء حـّكام 
البحريـن، إذ نـزل ضيفـاً علـى حاكمهـا آنـذاك الشـيخ 
عيسـى بن علي آل خليفة؛ فإن اإلشـكاالت التي تفرزها 
االحتـكاكات التاريخية التي تنشـأ عـن اختالف المذاهب 
هـي من األمـور المتكّررة عبر العصور، حيث » تعود 
بدايـات التعّصـب المذهبـي فـي التاريـخ اإلسـالمي إلـى 
الخالفـات السياسـية والفكريـة – األصوليـة والفقهيـة- 
الثالثـة  القـرون  خـالل  المسـلمين  بيـن  حدثـت  التـي 
الهجريـة األولـى، مـا أّدى إلـى ظهـور فـرق وطوائـف 
وجماعـات تمذهبـت بأفـكار وأصـول كانـت تحملها، ثم 
تعّصبـت لها وسـعت جاهـدة إلى نشـرها واالنتصار لها 
علـى أرض الواقـع، فدخلـت فـي نـزاع مذهبـي شـديد 
فيمـا بينها، على مسـتوى المشـاعر واألفـكار، واألقوال 
واألفعـال«6. وتـروي كتـب التاريـخ المختلفـة فصـوالً 
السـّنية  المذاهـب  التـي وقعـت بيـن  الفتـن  كثيـرة عـن 
والشـيعية علـى وجـه التحديـد طـوال 
هـذه  وتمظهـر  اإلسـالمي،  التاريـخ 

الخالفـات علـى صـور شـّتى.
حدثـت  واقعـة  إلـى  النبهانـي  يشـير 
حينمـا أرسـل آل خليفـة، الذيـن كانـوا 
يقطنـون فـي الزبـارة ) قطـر(، بعضاً 
مـن مواليهـم إلـى جزيـرة سـترة فـي 
النخيـل،  جـذوع  ليشـتروا  البحريـن 
وقتـل  الطرفيـن  بيـن  شـجار  فحـدث 
لذلـك  »فغضـب  خليفـة  آل  خـادم 
أهـل الزبـارة جميعـاً ثـم أرسـلوا إلـى 
البحريـن أناسـاً مسـلّحين فـي سـفينة 
صغيـرة لألخـذ بثـأر المقتـول. فسـاروا إلـى »سـترة« 
قتـل  مـن  تمّكنـوا  حتـى  القاتليـن  رهـط  مـع  وتقابلـوا 
غريمهـم ولكـن بعـد أن قتل معه نحو خمسـة أشـخاص، 
ولـم ُيقتـل مـن أهـل الزبـارة أحـد، فعظمـت المصيبـة 
علـى البحارنـة7، فتجمهروا واسـتغاثوا بحاكمهم الشـيخ 
نصـر آل مذكـور، فجّهـز لهـم السـفن مشـحونة بجيـش 
5  عبـاس المرشـد، البحريـن فـي دليـل الخليـج العربـي )بيـروت: فراديس للنشـر 

والتوزيـع، 2011(، ص 272.

6  خالـد كبيـر عـالل، التعصـب المذهبـي فـي التاريـخ اإلسـالمي خـالل العصـر 
علـى:  متـاح  الفسـطاط،  موقـع  أسـبابه، عالجـه،  آثـاره،  مظاهـره،  اإلسـالمي: 

www.fustat.com/books

7  إلـى اليـوم يجـري إطـالق لقـب "بحارنـة" علـى الشـيعة والفـرد "بحرانـي"، 
أمـا جميـع المواطنيـن فيطلـق عليهـم لقـب "بحرينـي" علـى الرغـم مـن أن النسـبة 
"بحرانـي" إلـى البحريـن أصّح، وذلـك للتفريق بين البحريني الشـيعي، والبحريني 

بإطالق.

بنفسـه...«8.  القيـادة  عظيـم، وتولّـى هـو 
وال فائـدة مـن ذكـر تفاصيـل القتـال الـذي وقـع فـي 20 
مايـو) أيـار( 1783، والـذي انتهـى بدخـول آل خليفـة 
البحريـن وبسـط سـيطرتهم عليهـا، إاّل أنـه مـن المهـّم 
فـي هـذا السـياق النظـر إلـى أن »المصافحـة األولـى« 
بيـن األسـرة الحاكمـة والقبائـل المناصرة لهـا من جهة، 
وسـاكني البحريـن مـن جهـة أخـرى، لـم تكـن وّديـة، إذ 
كانـت تنتمـي إلـى أعـراف أكثـر مـن 200 عـام مضـت 
والتـي تقتضـي باالنتصـار للقبيلـة أوالً، ثـم تأتـي بعدها 
العوامـل المفّرقـة األخـرى والتـي ربمـا ال تقـّل أهّميـة 
فـي إذكاء الصراعـات. دخـل آل خليفـة البحرين بتمهيد 
مهـّم أيضـاً من بعض األسـر الشـيعية المتناحـرة، والتي 
رأت فـي انضمامهـا للحـّكام الجـدد تقويـة لمواقفهـا ضّد 
منافسـيها9، وهـم األسـر الشـيعية المتنّفـذة مـن سـّكان 
المنامـة أساسـاً، وليسـوا مـن القروييـن الذيـن كانـوا في 

الغالـب مـن الفقـراء والمسـحوقين.
فـي الفتـرة الفاصلـة بيـن تاريـخ دخـول أسـرة آل خليفـة 
وبدايـات  أخـرى(،  عربيـة  قبائـل  )تسـاندها  البحريـن 
القـرن العشـرين، حيـث كثـرت الشـواهد والقصاصـات 
والتقاريـر األكثـر حضـوراً وتوثيقـاً، هنـاك الكثيـر مـن 
الهـادي  القصـص »الفلكلوريـة«، بحسـب تعبيـر عبـد 
خلـف، التـي راجـت لـدى كّل مـن الطـرف اآلتـي مـن 
الخـارج، والطـرف القـاّر فـي الداخـل، بعضها قد اسـتّل 
مـن حـوادث أخـرى وجـرى تركيبـه وتوطينـه محليـاً، 
حيـث توزّعـت هـذه القصـص بيـن بطـوالت وفروسـية 
ونبـل وشـهامة مـن جهـة، ومظلومّيـة واضطهـاد وقهـر 
جهـة  مـن  واسـتحواذ  واغتصـاب  وابتـزاز  وسـرقة 
أخـرى. وقـد أسـهمت الفروقـات العرقيـة والمذهبيـة في 
تأصيـل الكثيـر مـن هـذه القصـص، ومضّيهـا الموغـل 
فـي التاريـخ، وعملـت علـى حفـر خنـدق مـن عـدم الثقة 
يفصـل الضّفتيـن )السـّنة والشـيعة(، ويؤّسـس لصعوبـة 
االلتقـاء علـى مشـروعات اجتماعية وسياسـية محورية، 
وقـد تأّسسـت هـذه العالقـة المضطربـة عبـر عديـد مـن 
الحـوادث المواقـف التـي كانـت تؤّكد لكّل طـرف صّحة 
مـا كان يتوّجـس منـه، أو يتوّجـس منه َمن ينتمـي إليهم، 
ومـع ذلـك فقد حدثت على مـدى القرن الماضي تقاربات 
فـي لحظـات تاريخيـة محـّددة، إاّل أنهـا سـرعان مـا آلت 

8  محمــد بــن خليفــة النبهانــي، التحفــة النبهانيــة، مرجــع مذكــور، ص ص 
و124.  123

9  عبدالهـادي خلـف، بنـاء الدولـة فـي البحريـن: المهّمـة غيـر المنجـزة، ترجمة 
عبدالنبـي حسـن العكـري )بيـروت: دار الكنـوز األدبيـة، 2000(، ص 18.

»الربيع العربي« 
بنسخته البحرينّية 

لم يحّقق أّي مكاسب 
انطلق من أجلها 

وذلك بداعي التراكم 
التاريخي الناشئ 
بين شّقي المجتمع 
البحريني على مدى 

قرون
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إلـى مـا كانـت عليـه مـن قبـل، وربمـا بشـرخ أعمـق.
الدور البريطاني: تعميق الشرخ العميق

البرتغالـي  النفـوذ  تزيـح  أن  بريطانيـا  اسـتطاعت 
البحـار وطـرق  والهولنـدي وتفـرض سـيطرتها علـى 
التجـارة ومـن ضمنهـا سـيطرتها علـى الخليـج العربي، 
فعقـدت فـي العـام 1798 أّول معاهـدة فـي المنطقـة مـع 
سـلطان ُعمـان10 وأعقبتهـا بجملـة مـن المعاهـدات مـع 
ومنهـا  عشـر،  التاسـع  القـرن  فـي  المنطقـة  مشـيخات 
معاهـدة الحمايـة مـع البحريـن فـي العـام 1861. ولكـي 
تضمـن بريطانيـا قدرتهـا على السـيطرة على األوضاع 
أو يحّرفهـا عـن  الكثيـر،  يكلّفهـا  انفـالت ربمـا  دونمـا 
مشـروعاتها، فقـد كانـت تعمـل علـى إضعـاف التكّتـل 
الوطنـي المحتمـل، وذلك بتأليب أطـراف ضّد أطراف، 

أو اسـتنهاض جماعـة علـى أخـرى.
اسـتثمرت بريطانيـا االنشـقاق الطائفـي فـي البحريـن، 
وقـد  السـيطرة  فـي  الذاتيـة  قدراتهـا  علـى  لتحافـظ 
»كانـت بريطانيـا تنتهـز الفرصـة حين تظهـر قالقل أو 
اضطرابـات كواحـدة مـن الثغـرات التـي تسـاعد علـى 
التقـّدم خطـوة ثم االنتظار والكمـون، وأثناء فترة الهدوء 
تحـاول مـن خـالل »إنشـاء حـزب يؤّيـد بريطانيـا« – 
كمـا قـال بـراي الوكيل السياسـي – التغلغـل أكثر فأكثر 
فـي ثنايـا الثـوب البحرينـي.. ولوال وجود تلـك الثغرات 
الضعيفـة فـي النسـيج البحريني لما اسـتطاعت بريطانيا 
كسـب الجولـة تلو األخرى، سـواء جاءت تلـك الثغرات 
مـن البيـت الحاكـم نفسـه، أو مـن »سماسـرة السياسـة« 
كمـا وصفهـم محمد التاجر، الذين اسـتغلّوا أوضاع أبناء 
طائفتهـم الشـيعية، وحاجتهـم الماّسـة لتحسـين مسـتوى 

معيشـتهم إليجـاد موقـع متمّيـز لهـم في السـلطة..
 أّمـا الطائفـة السـّنية فقـد شـّكلت »الحـزب الصامـت« 
الـذي لـم يكـن لـه دور فـي تبلـور األحـداث لـوال قلّـة 
ناشـطة مـن أعضاء المجالس اإلداريـة، ونخبة قليلة من 
التّجـار والمثّقفيـن الذيـن كانـت لهـم بعـض المحـاوالت 
بيـن حيـن وآخـر«11. فقـد كان لوجود الفروقـات، أو ما 
أسـماها الباحثـان »الثغـرات« الـدور األهـم فـي تدّخـل 
بريطانيـا فـي الشـأن الداخلـي، التي اسـتطاعت – تحت 
غطـاء المسـاواة – أن تحـّرض الشـيعة فـي البحريـن 
ضـّد الحكـم الـذي كان يترأسـه الشـيخ عيسـى بـن علـي 

10  وزارة اإلعـالم بسـلطنة ُعمـان، ُعمـان فـي التاريـخ )لنـدن: شـركة إيميـل 
.448 المحـدودة، 1995(، ص  للنشـر 

11  محمـد عبـد القـادر الجاسـم، سوسـن علـي الشـاعر، البحريـن: قّصـة الصـراع 
السياسـي )1904- 1956) )ال ذكـر لمـكان النشـر، 2000(، ص ص 39-38.

آل خليفـة )حكـم البحريـن 54 عاماً مـن 1923-1869(، 
حيـث لـم يكـن الحاكـم ليـروق لهـم ويصفونـه بالعنـاد 

والتمـّرد، فاسـتخدمت ورقـة الضغـط الداخليـة ضـّده.
فقـد أسـهب المقيـم البريطانـي فـي البحريـن الميجـور 
بيـن  »المختلّـة«  األوضـاع  شـرح  فـي  ديلـي  كاليـف 
الطائفتيـن فـي البحريـن، مـا أّدى إلـى أن يسـتقّل المقيـم 
الخليـج  لمنطقـة  بوشـهر  فـي  السياسـي  البريطانـي 
العربـي، بارجـة ويتوّجـه إلى البحرين فـي 1921 حيث 
الجعفـري  الشـعب  أعيـان  علـى  الدعـوات  وّزعـت   «
االعتمـاد  دار  إلـى  فجـاؤوا  السياسـة،  وسماسـرة 
السـتقبال المقيـم السياسـي، وُتليـت الخطـب الترحيبيـة 
إلغاثـة  البريطانيـة  الحكومـة  السـتنهاض  والحماسـية 
المظلوميـن«12. وقـد تـال بعـض زعمـاء الشـيعة فـي 
البحريـن عريضـة أهاليهـم علـى المقيم السياسـي، ومّما 
جـاء فيهـا » نـوّد أن نعـرض لصاحـب الحكمـة الكبيرة 
والمـزاج الطّيـب رئيـس الخليـج، أن الجاليـة الشـيعية 

وتتعـّرض  كبيـر،  إذالل  حـال  فـي 
لمجـازر علنّيـة، وليس لهم ملجأ، وال 
ُتقبـل شـهادة أحـد منهـم، وممتلكاتهـم 
معّرضـون  وهـم  للنهـب،  ضـة  معرَّ
لحظـة،  كّل  فـي  المعاملـة  لسـوء 
إن   )...( يـوم  كّل  يـزداد  والظلـم 
الحكومـة )البريطانيـة( مسـؤولة أمام 
هللا عـن إراقـة دمائنـا، وعـن الظلـم 
الـذي نتعـّرض لـه، ألنها قـادرة على 
مسـاعدة الضعيـف والفقيـر، وإنقاذنـا 
مـن أيـدي الظالميـن«13. إن صـورة 
المظالـم التي رسـمتها العريضة تلقى 

تأييـداً – إلـى اليـوم – مـن قبـل المنتميـن إلـى الطائفـة 
نفسـها، بينمـا يعتـرف ببعـض وجوهها الطـرُف اآلخر، 
ولكـن مـع إحالـة إلـى مقتضيـات العقـود األولـى مـن 

القـرن العشـرين ومـا قبلهـا.
بعـد عاميـن مـن العريضـة السـابقة الذكر، يتغّيـر المقيم 
البريطانـي فـي البحريـن، ويحـّل محلّـه نوكـس الـذي 
يرسـل إلـى خارجيـة بلـده برقّيتـه رقـم 421 المؤّرخـة 
بوضـع  نتأّثـر  أاّل  »يجـب  فيهـا  ويقـول   ،1923/5/9
عـدم المسـاواة القائمـة فـي البحريـن حاليـاً، وهنـا أذكـر 
الضرائـب وأقـول: لـو أصبـح الشـيعة في السـلطة فإنهم 
سـيقومون باضطهـاد السـّنة، وأعتقـد أننـا إذا كان هدفنا 

12  المرجع نفسه، ص 62.

13  المرجع نفسه، ص 63.

تشكيالت أهلية 
بحرينية تسأل: هل 
نحن إزاء خالف 

سياسي انعكس على 
الوضع االجتماعي أم 
هو خالف اجتماعي 
طائفي في األساس، 
أّثر على المواقف 

السياسية؟

ربيع البحرين: االنقسام الطائفي 
َيِئد المشروعات الوطنية
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فـرض الضرائب على الشـيعة والسـّنة بالتسـاوي فإّنني 
أشـّك فـي حصولنا على موافقة الوجهـاء في هذه البالد. 
وإذا لـم تعـَط للسـّنة صالحيـات تعـادل تلـك المعطاة لهم 
فـي الطـرف العربـي السـّني مـن الخليـج، فإننـا بذلـك 
نجـّرد الحاكـم مـن حلقـة الوصـل معهـم، وسـيجعله ذلك 
فـي وضـع ضعيـف«14. هـذا مـا يمّكننـا من فهـم الدور 
البريطانـي الـذي يقـّدم الطائفة علـى المواطنة، ما يجعل 
الطرفيـن يتسـابقان إمـا علـى الحصـول علـى المزايـا، 
وإّمـا االسـتماتة للحفـاظ عليهـا، بحيـث تكـون المسـاواة 
أمـراً بعيـد المنـال، بـل يسـتحيل التحّقـق إذا مـا أًريد أن 

يتواصـل انشـغال النـاس ببعضهـم.

المبالغة والمغالبة العّددية
لـم تعـرف البحريـن التعـداد السـّكاني بشـكله العلمي إاّل 
فـي العـام 1941، إاّل إن إحـدى الحـوادث التـي فُـرض 
فيهـا ما يشـبه العقاب الجماعـي ضّد أهالي إحدى القرى 
الشـيعية فـي العـام 1934، قـد جـاءت بعبـارة مـا كانـت 
لتـرد فـي الخطابـات والعرائـض السـابقة، حيـث رفـع 
أعيان الشـيعة في ديسـمبر)كانون األول( منذ ذلك العام 
عريضـة إلـى حاكـم البحريـن الشـيخ حمـد بـن عيسـى 
آل خليفـة، تضّمنـت عـدداً مـن النقاط 
نشـّكل غالبيـة  ألّننـا  منهـا: » نظـراً 
يكـون  أن  العـدل  مـن  فـإن  السـّكان، 
تمثيلنـا فـي مجلـس البلديـة والمجلـس 
ذلـك«15.  مـع  يتناسـب  بمـا  العرفـي 
هـذه  السـّكان«  »غالبيـة  عبـارة  إن 
قبـل،  ذي  مـن  مطروحـة  كانـت  مـا 
سـنوات  حتـى  تتـرّدد  بقيـت  ولكّنهـا 
قليلـة ماضيـة، حيـث تجـري عمليات 
تقديـر مـن جهـات وأفـراد مـن داخـل 
فيهـا  يشـيرون  وخارجهـا  البحريـن 
إلـى أن الشـيعة يشـّكلون مـا بين 60-

75 فـي المائـة مـن المواطنيـن، بينمـا 
عمليـات التعـداد الرسـمية ال تتطـّرق إلـى االنتمـاءات 
العريضـة و»غالبيـة  المذهبيـة فـي مسـوحاتها. وعـن 
)مـن  البحريـن  حكومـة  مستشـار  اعتبـر  السـّكان« 
مهّمـاً،  »الموضـوع  بلغريـف  تشـارلز   )1957-1926
وأن المطالـب معقولـة وأّنهـا صيغـت بلهجـة معتدلـة، 
لكّنـه رأى أنـه لـم يكـن لـدى الشـيعة سـبب للشـكوى، 

14  المرجع نفسه، ص 72.

15  المرجع نفسه، ص 155.

وأوضـح أن خطـورة العريضـة تكمـن في اإلشـارة إلى 
قضيـة التمثيـل النسـبي، وهـي قضيـة ُتثـار ألّول مـّرة 
فـي البحريـن )...( وأرَجـع تقديـم العريضـة إلـى تنامي 

الشـعور غيـر المريـح بيـن آل خليفـة والشـيعة«16. 
قـة فـي الغالـب، فإن  وفـي السـياقات الشـعبية غيـر الموثَّ
للمواقـف  تخضـع  العدديـة  المغالبـة  مسـألة  تفسـيرات 
السـّنة يـرون  أتبـاع كلتـا الطائفتيـن. فقطـاع مـن  مـن 
أن المبالغـة فـي الـزواج بأكثـر مـن واحـدة، والمبالغـة 
فـي اإلنجـاب لـدى أسـر كثيـرة مـن الشـيعة ليـس لـه ما 
يبـّرره إاّل جعـل الموازيـن تميـل إلـى صالحهـم، حيـث 
كافـة،  المسـتويات  علـى  واقعـاً  أمـراً  األكثريـة  تكـون 
وهـذا الثقـل يشـّكل عامـل ضغـط علـى أرض الواقـع 
مـن شـأنه ضـّخ المطالبـات وتحقيـق مكتسـبات فئويـة. 
بينمـا يبـّرر قطـاع مـن الشـيعة بـأن األمـر تتداخـل فيـه 
عوامـل الوعـي والثقافة، إلى جانـب أن غالبية القرويين 
الشـيعة يعملـون فـي الزراعـة – التـي أخـذت تتقلّـص 
أهّميتهـا مـع ظهـور النفـط فـي البحريـن 1932- فهـم 
بحاجـة إلـى قـوى بشـرية رخيصـة تعمـل فـي األرض 
كاألبنـاء. ومـن الالفـت أن سياسـة التكاثـر بالتوالـد ال 
يـزال لهـا محـّل فـي العمليـة السياسـية، إذ دعـا األميـن 
العـام لــ »جمعيـة الوفـاق الوطنـي اإلسـالمية« الشـيخ 
فـي شـهر أغسـطس  البحرينّييـن جميعـاً  علـي سـلمان 
)آب( 2014 لتحّمـل عـبء إنجـاب طفـل إضافـي علـى 
مـا خّططـوا لـه، لمواجهـة »التجنيـس السياسـي« الذي 
تتهـم قـوى المعارضـة الحكـم القيام بـه لتغييـر التركيبة 

للبحريـن17. السـّكانية 

االلتفاف على 1938
فـي العـام 1938، حـدث حـراك خليجـي فـي كلٍّ مـن 
المشـاركة  مـن  بالمزيـد  للمطالبـة  ودبـي،  الكويـت 
الشـعبّية والحقـوق وضبـط أمـور الموازنـات، أّدى فـي 
الكويـت إلـى تأسـيس مجلـس تنفيـذي لوضـع دسـتور 
للبـالد. وفـي دبـي انتهى إلى تشـكيل مجلـس ينّظم أمور 
المشـيخة. وبصـرف النظـر عّمـا آلت إليه الحلـول التي 
تـّم التوصـل إليهـا فـي كال البلدين، فإّن الحراك الشـعبي 
مطالـب  مـع  مطالبـه  مـن  عـدد  فـي  تقاطـع  الخليجـي 
شـعبية بحرينيـة، وخصوصـاً فـي شـركة نفـط البحرين 
المحـدودة ) بابكـو( فـي السـنة ذاتهـا، والتـي تمحـورت 

16  المرجع نفسه، ص 156.
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حـول تحسـين أوضـاع عّمـال الشـركة مـن المواطنين، 
ومسـاواتهم مـع نظرائهـم مـن األجانـب، وكانـت هـذه 
المطالـب تلتقـي فـي السـياق نفسـه مـع مطالـب أخـرى 
أكثر شـموالً. وفي حين ُيرجع سـعيد الشـهابي18 حراك 
1938، إلـى مـا حـدث فـي البلديـن الخليجيين، مـع تفاقم 
تدهـور األوضـاع البحرينيـة علـى الصعيـد االقتصادي 
والسياسـي والحقوقـي، فـإن آخريـن يـرون أن المسـألة 
كانـت تتعلّـق بواليـة العهـد فـي المقـام األول التي كانت 
تـراوح بيـن شـقيق الحاكـم )الشـيخ عبدهللا بن عيسـى(، 
وابـن الحاكـم )الشـيخ سـلمان بـن حمـد(، حيـث قيـل إن 
لـكلٍّ من المرشـحين لوالية العهد فـي ظّل تدهور صّحة 
الحاكـم فـي ذلـك العـام، فريقـاً يعمل معه19. وقـد تحّرك 
الشـيعة والسـّنة فـي هذا المسـعى، كلٌّ مـع فريقه، ولكن 
جـرى تفتيـت هـذا التحّرك بسـرعة عندما تّم االسـتفراد 
بالطـرف الشـيعي حيث اسـُتجيب لمطلبـه الرئيس، وهو 
إبعـاد قاضييـن مـن المحاكم الجعفريـة، وتعيين قاضيين 
آخريـن مكانهمـا، وإصالح المحاكم الشـيعية التي كانت 
مغلقـة منذ شـهر يونيو )حزيـران( 1938، » وجاء هذا 
التنـازل لمغازلـة الشـيعة ومنـع تكوين تحالف شـيعي – 

سـّني يتقـّدم بمطالـب مشـتركة للحكومة«20. 
أفلحـت هـذه الخطـوة تحـت شـعار السياسـة البريطانيـة 
»فـّرق تُسـْد« فـي إنهـاء الحـراك، وذلك بأن تكـّون وفٌد 
مـن زعمـاء الشـيعة قابل مستشـار الحكومـة )بلغريف( 
بـأن  عليهـا  وزادوا  الخطـوة،  لهـذه  ارتياحـه  وأبـدى 
بيـن  البحارنـة  القضـاة  بعـض  يكـون  بـأن  طالبـوا   «
الجالسـين علـى كرسـي القضـاء« و»اشـتكوا مـن عـدم 
وجـود عـدد كاٍف مـن البحارنـة« فـي البلديـة، إضافـة 
إلـى قضيـة التعليـم واالهتمـام بمدارس القـرى »ولكّنهم 
المجلـس  عـن  )المستشـار(  معـه  التحـّدث  تحاشـوا 
التشـريعي الـذي كان موضوعـه مطروحاً آنـذاك. وفهم 
المستشـار مـن ذلـك أن البحارنـة قـد تـّم تحييدهـم فـي 

المتأّججـة«21. اإلصالحـات  حركـة 
لـذا يذهـب البعـض إلـى التقليل من وصف مـا حدث في 
العـام 1938 بأنـه حـراك شـعبي، » فالشـارع الشـعبي 
كان منقسـماً إلـى قسـمين: األول القسـم الشـيعي الـذي 

18  سـعيد الشـهابي، البحريـن 1920 - 1971: قـراءة فـي الوثائـق البريطانية 
)بيـروت: دار الكنـوز األدبيـة، 1996(، ص ص 138-97.

ــي الشــاعر، مرجــع مذكــور، ص ص  ــادر الجاســم، سوســن عل ــد الق 19  محمــد عب
.200 - 170

20  سعيد الشهابي، مرجع دذكور، ص 108.

21  المرجع نفسه، ص 109.

تجّنـب الحركـة الميدانيـة، واكتفـى بالمكاسـب الخاصـة 
التـي حصـل عليهـا مـن خـالل التفـاوض، والثاني وهو 
السـّني الـذي كان عاجـزاً عـن التأثير«22. وقد بـدا جلّياً 
أنـه مـن السـهولة عـزل الشـارعين عـن بعضهمـا، فمـا 
أن يجـري تحقيـق مصالـح فئوّيـة لجهـة مـن الجهتيـن، 
حتـى تنسـحب مـن الحـراك حفاظـاً علـى ما كسـبت؛ ما 
يـدّل علـى أن القضايـا الوطنيـة لـم تكـن في بـال أيٍّ من 
الطيفيـن مـا دامـا مسـتندين فـي حراكهمـا إلـى الجانـب 

الطائفـي وليـس الوطنـي الجامع.

التقاء المتضاّدين
وإذا صـّح القـول »ُربَّ ضـارة نافعـة«، فإنـه أكثـر مـا 
يصـّح علـى مـا حدث فـي البحرين فـي أكتوبـر 1953، 
عندمـا كان الشـيعة يحيـون ذكـرى عاشـوراء، فحدثـت 
السـّنة،  مـن  المتفّرجيـن  وبعـض  معّزيـن  بيـن  مشـاّدة 
وحدثـت اشـتباكات بيـن الطرفيـن وتدّخلـت الشـرطة، 
وسـادت شـائعات فـي األيـام التاليـة أن كّل فريـق يعّبـئ 
أهليـة كانـت  أتباعـه ضـّد الفريـق اآلخـر، وأن حربـاً 

هـذا  واسـتمّر  الوقـوع.  وشـك  علـى 
وتتابعـت  التالـي،  العـام  إلـى  الحـال 
الجانبيـن،  بيـن  المتفّرقـة  الحـوادث 
ولكّنهـا لـم تكـن لُتنبـئ إاّل عـن حالـة 
عبـر  التنفيـس  تريـد  عاليـة  احتقـان 
هـذه العراكات الصغيـرة هنا وهناك.

وعلـى الرغـم مـن ذلك، اسـتثمر عدد 
مـن الشـباب البحرينـي، ذي الميـول 
حثيثـاً  للسـعي  حـدث  مـا  القوميـة، 
األوضـاع  لتهدئـة  الطائفتيـن  بيـن 
أمنيـاً، ولتكويـن نـواة وحـدة وطنيـة، 
يوليـو   23 ثـورة  مـن  مسـتلهمة 
انعكسـت  كبيـرة  بحماسـة  المصريـة 
فـي مجلّـة »صـوت البحريـن« التـي 
أخـذت تنتقد األوضاع المحلّية بشـّدة، 
فمـا كان مـن الحكومـة إاّل أن أغلقـت 

المجلّة، وسـحبت جنسـية محّررها عبد الرحمن الباكر، 
الـذي كان فـي حـراك دائـم في صيـف العـام 1954 بين 
الطائفتيـن مـع مجموعـة مـن المتقاربيـن فكريـاً معـه. 
اسـتثمرت هـذه المجموعـة االحتفال بالذكـرى األربعين 
فجـرى  الكبيـر،  لالجتمـاع  الحسـين  اإلمـام  الستشـهاد 

ــي الشــاعر، مرجــع مذكــور، ص  ــادر الجاســم، سوســن عل ــد الق 22  محمــد عب
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المحمول التاريخي 
العائد إلى حوالى 
1400 سنة، ظلّ 
حاضراً في الكثير 
من الحراك اليومي 

المتوّرم بفعل 
مناوشات صغيرة 
جرى التكّتم عنها، 
وعدم معالجتها في 
حينها، األمر الذي 
انفجر فجأة وكشف 
عن مكنونات كثيرة

ربيع البحرين: االنقسام الطائفي 
َيِئد المشروعات الوطنية
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انتخـاب »الهيئـة التنفيذيـة العليـا« المؤلّفـة من خمسـين 
شـخصاً، ولجنـة مؤلّفـة مـن ثمانيـة أفـراد )أربعـة مـن 
السـّنة وأربعـة مـن الشـيعة( لتقديـم مطالـب هـذه الهيئـة 
وأهّمهـا: مجلس تشـريعي منتخب، وإعـداد قانون مدني 
وجنائـي، وإصـالح المحاكـم، وحـّق تكويـن النقابـات.

بيـن  البسـيط  التنظيمـي  الشـكل  هـذا  اعتبـار  يمكـن 
البحريـن  تاريـخ  فـي  نوعـه  مـن  األّول  الطرفيـن، 
كّل  فـي  »المناصفـة«  يقصـد  كان  إنـه  إذ  المعاصـر، 
شـؤونه إلحـداث نـوع مـن التـوازن، وحتـى ال ينفـرد 
طـرف بالقيـادة أو التأثيـر أو المكاسـب أيضـاً، اسـتفادة 
مّمـا حـدث فـي العـام 1938، حتـى »مّثـل قيـام هيئـة 
االتحـاد الوطنـي تحّدياً جّدياً للسياسـة 
وكانـت  البحريـن«23  فـي  اإلثنيـة 
بريطانيـا تنظـر إلـى المطالـب علـى 
أنهـا آتيـة مـن محّرضين وليسـت من 
تكويـن  وصّعبـت  للشـعب،  ممثليـن 

منتخـب.  تشـريعي  مجلـس 
كانت »الهيئة« نشـطة جداً في مجال 
العامـة،  السـاحات  فـي  التجّمعـات 
وإلقـاء الخطـب الحماسـية على آالف 
المؤّيديـن، وتنفيـذ اإلضرابـات التـي 
 1954 العاميـن  بيـن  مـا  تكـّررت 
و1956 وهمـا عمـر الهيئـة. وقد رأى 
تشـّكل  »الهيئـة«  أن  البريطانيـون 
أمريـن:  بيـن  تجعلهـم  ألنهـا  خطـراً 
إمـا الضغـط علـى الحاكـم بشـكل كبيـر ربما يدفعـه إلى 
االسـتقالة فـي حيـن ال يوجـد بديـل يضاهيه من أسـرته، 
وإمـا » ديمقراطيـة برلمانيـة يسـيطر عليهـا مجموعـة 

مـن الديماغوجّييـن تحـت تأثيـر مصـر«24.
 وينظـر المعتمـد البريطانـي إلـى هـذا التقـارب السـّني 
مـا  حـّد  إلـى  هـّش  أنـه  علـى  البحريـن  فـي  الشـيعي 
التقيـا عليهـا، إذ » يـرى أن  التـي  الختـالف األسـس 
االتحـاد بيـن الطائفتيـن إنمـا كان موجـوداً فـي أذهـان 
بعض الصحافّيين السـّنة في نشـرتْي )صـوت البحرين) 
أساسـية  مطالـب  للشـيعة  أن  ويـرى  و)القافلـة(«25. 
تختلـف عـن مطالـب السـّنة، فهـم يؤّكدون ثـالث قضايا 
تتعلّـق بتعويضـات عـن قضايـا حدثـت في محرم السـنة 

23  عبد الهادي خلف، مرجع مذكور، ص 45.

24  سعيد الشهابي، مرجع مذكور، ص 183.

25  المرجع نفسه، ص 183.

الماضيـة وتبعاتهـا، بينمـا وجهـة نظـر السـّنة تقوم على 
أن الحكومـة التـي تحتـوي علـى عنصـر التمثيـل هـي 
أفضـل وسـيلة لضمـان حّريـات الشـيعة وحقوقهـم. أمـا 
النقطـة التـي يّتفـق عليهـا الطرفـان فهـي توجيـه اللـوم 

للبريطانّييـن لـكّل مـا يحـدث مـن مشـكالت محلّيـة.
اسـتطاعت الهيئـة المشـتركة بيـن الطائفتيـن أن تتقـّدم 
قياسـاً  مطالبهـا  فـي  جريئـة  تعتبـر  كانـت  بخطـوات 
الشـارع، وتنّظـم اإلضرابـات،  الوقـت، وتسـّير  بذلـك 
المقيـم  وتناقـش  الحكومـة،  ممّثلـي  مـع  وتتفـاوض 
للحكومـة  والمطالـب  الخطابـات  وترسـل  البريطانـي، 
البريطانيـة مباشـرة، ولكـن عـدم حدوث تقـّدم حقيقي قد 
عمـل علـى بروز تيارات متشـّددة مـن داخلها، وحدوث 
انفالتـات فـي تصّرفـات بعـض المنتميـن إليهـا، جلّلتهـا 
األحـداث التـي تفّجـرت فـي الجزائـر لدى اعتقـال أحمد 
بـن بـال، ثـم العـدوان الثالثـي علـى مصر، األمـر الذي 
ألهـب حماسـة الجميـع، وخرجـت المظاهـرات الشـعبية 
إلـى الشـوارع، وخرجـت كذلـك عـن سـياقها، وتّمـت 
مهاجمـة بيـوت لموظفيـن بريطانّييـن وتعريـض حياتهم 
وأسـرهم للخطـر، وأعمـال أخـرى جـرى علـى إثرهـا 
إلقـاء القبـض علـى قيادات الهيئة في 6 نوفمبر )تشـرين 
وعبـد  الباكـر  الرحمـن  عبـد  ونفـي   ،1956 الثانـي( 
إلـى جزيـرة  العليـوات  الشـمالن وعبـد علـي  العزيـز 
سـانت هيالنـة، وألقـي القبـض علـى عـدد مـن القياديين 
اآلخريـن فـي الهيئـة، بينمـا هـرب بعضهـم إلـى خـارج 

البـالد لبعـض الوقـت.

تيارات جديدة تبرز قبيل االستقالل
العربـي،  الوطـن  علـى  الغالـب  العـام  المـزاج  كان 
ونتيجـة لالنشـطار العالمـي بعـد الحرب العالميـة الثانية 
بيـن معسـكرين غربـي وشـرقي منـذ العـام 1949، قـد 
حيـث  البحريـن،  فـي  الداخلـي  الوضـع  علـى  انعكـس 
العـام  فـي  السـاحة  إلـى  اليسـارية  االتجاهـات  تقدمـت 
1955 مـن خـالل جبهـة التحريـر الوطنـي البحرانيـة26 
التـي يصفهـا كريـم مـرّوة بأنهـا »أول تنظيـم ماركسـي 
لينينـي، وأول حـزب للطبقـة العاملـة فـي البحريـن وفي 
التـي  األخـرى  والحركـة  بأسـرها«،  الخليـج  منطقـة 
البحريـن«  لتحريـر  الشـعبية  »الجبهـة  هـي  خرجـت 
وهـي »منظمـة سـرية ماويـة محسـوبة علـى الحـزب 

26  محمـد السـيد، يومّيـات مـن انتفاضـة مـارس 1965 )بيـروت: دار الكنـوز 
األدبيـة، 2008(، ص 11.

من خالل أحداث 
2011 بدت 

الجذور المذهبية ال 
الدينية، أقوى من 
اإليديولوجيا في 

البحرين، حيث ظهر 
االنشقاق واضحاً 
حّتى في صفوف 
بعض الجمعيات 

الليبرالية
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الشـيوعي الصينـي«27، فـي الوقـت الـذي كثـرت فيـه 
وفـود الطلبـة البحرينيين الدارسـين فـي جامعات عربية 
فـي بغـداد ودمشـق وبيـروت والقاهـرة، حيـث كانـت 
حماسـة التغّيـر األيديولوجـي علـى أشـّدها، إضافـة إلى 
اسـتقطاب االتحـاد السـوفيتي لعـدد مهـّم منهـم، بـدأت 
تسـود أفـكار تحرريـة جديـدة علـى المسـتوى المحلـي، 
بـل انتقلـت إلـى خـارج الجزيـرة الصغيـرة، وصـارت 
تمـّد أنشـطتها إلـى »تحريـر الخليـج العربـي« وعمـان 
نظـراً النـدالع أحـداث ظفـار منـذ منتصـف السـتينيات 

مـن القـرن العشـرين.
انخـرط فـي هـذه التنظيمـات السـّرية جمـٌع من الشـباب 
والشـابات البحرينّييـن مـن دون تمييـز، وشـهدت هـذه 
التنظيمـات تالقـي الطائفتين الدينّيتين على أسـس جديدة 
مختلطـة  زيجـات  تحـدث  وبـدأت  الديـن،  عـن  بعيـدة 
بيـن الشـباب، لقيـت بعـض المقاومـة مـن قبـل األهالـي 
الـزواج  مـن  النـوع  هـذا  انتشـر  أن  فـكان  التقليدّييـن، 
بشـكل الفـت نوعـاً مـا، وكأنـه تحـدٍّ للموروثـات الدينية 
واالجتماعيـة، ولكّنـه كان يشـير إلـى إمكانيـة أكثـر من 
فكريـة فـي تالقـي المواطنيـن فـي أسـرة واحـدة. وهـذا 
مـا قـاد إلـى مـا ُيسـّمى بــ »انتفاضـة مـارس 1965« 
التـي خرجـت للمـّرة األولـى ليـس علـى أسـاس طائفـي 
أو دينـي، ولكـن علـى أسـس معيشـية أساسـها فصـل 
400 مـن عمال شـركة نفـط البحرين، كبرى الشـركات 
الصناعيـة المسـتقطبة آلالف العّمال البحرينّيين. فسـقط 
فـي تلـك األحـداث والمواجهـات جملـة مـن الشـباب من 
الطائفتيـن ألّول مـّرة في عمل مشـترك ضّد االسـتعمار 

وليـس ضـّد بعضهمـا كمـا حـدث فـي عقـود سـابقة.
ومـع ذلـك، ولئن أحدثت العقود الثالثة من الخمسـينيات 
إلـى السـعبينيات مـن القـرن الماضـي تجميعـاً وتقاربـاً 
المجتمـع  قّسـمت  فإنهـا  فكرّيـاً،  الطائفتيـن  أفـراد  بيـن 
مـن جانـب آخـر وهـو الجانـب الدينـي، وخصوصـاً مع 
وجـود المحافظيـن ورجـال الديـن الذيـن رأوا فـي هـذه 
األفـكار، وبخصاّصـة تحـّرر المـرأة، مـا يشـّكل صدمة 

. للمجتمع
نتيجـة إلعـالن بريطانيـا رغبتهـا فـي االنسـحاب مـن 
إمـارات  اسـتعّدت   ،1968 العـام  فـي  السـويس  شـرق 
للتحـّول إلـى دول مسـتقلّة، وحاولـت  الخليـج العربـي 
االندمـاج فـي اّتحـاد، ولكـّن مسـاعيها لم ُتكلّـل بالنجاح؛ 
فأعلنـت كلٌّ مـن البحريـن وقطـر اسـتقاللهما فـي العـام 
1971، واتحـدت سـبع إمـارات تحـت مسـّمى اإلمارات 

27  سعيد الشهابي، مرجع مذكور، ص 257.

العربيـة المّتحـدة. وواجهـت البحريـن اّدعـاءات إيـران 
المطالبـة بضّمهـا، واّتحـدت إرادة الشـعب بـكل أطيافـه 
مـن أجـل أن تبقى البحرين عربية مسـتقلّة28، ووضعت 
دسـتورها وشـّكلت أّول مجلـس برلمانـي منتخـب فـي 
يكـون  أن  المحافظـون  أراد  »حيـث   ،1973 العـام 
الليبراليـون  أراد  حيـن  فـي  نـاً  معيَّ الوطنـي  المجلـس 
أن يكـون جميـع أعضائـه منَتخبيـن، أمـا النتيجـة التـي 
توّصـال إليهـا فكانـت تسـوية مثاليـة فـي الحقيقـة«29، 
حيـث جمعـت الصيغـة بيـن االنتخاب والتعييـن. وكانت 
تفاهمـات قـد أُجريـت بيـن الكتلـة الدينيـة الشـيعية التـي 
كانـت لهـا سـطوة وتجـّذر فـي نفـوس أتباعهـا، وبقايـا 
مـن قيـادات الهيئـة الوطنيـة، وبعـض الناشـطين، ولكن 
بحسـب عبـد الهـادي خلـف، لـم يقـم اليسـارّيون، لفـرط 
حماسـتهم ربما، باحترام سـقوف المناقشـات حيث كانوا 
يرفعونهـا إلـى خـارج حدود ما اعتادته القـوى التقليدية. 
وعلـى الرغـم مـن التوّجس الطبيعي بيـن الدينّيين وغير 
الدينّييـن مـن كتـل المجلـس، إاّل أن » أعضـاء البرلمان 
مـن مختلـف الكتـل كانـوا منهمكيـن فـي أعمـال اللجان، 
مشـكالت  مواجهـة  فـي  أنفسـهم  يجـدون  كانـوا  فقـد 
مشـتركة ويبحثـون عـن حلـول وطنيـة لهـا. ومـن هنـا 
فـإن هـذا التحالف المسـتبعد بين الدينّيين وغيـر الدينّيين 
قـد تحـّول إلـى أمـر واقـع، مـا اعتبـره البعـض نذيـر 
خطـر إذا لـم يتـّم وضـع حّد له«30 خشـية الرجـوع مّرة 
أخـرى إلـى تجربـة الهيئـة الوطنيـة. وهـذا ما تبـّدى في 
رفـض أعضـاء المجلـس إقـرار قانـون بمرسـوم تدابير 
أمـن الدولـة، األمـر الـذي تصاعـد بعـد أشـهر إلـى حـّل 
المجلـس فـي 1975/8/26، لعـدم تعـاون المجلـس مـع 
الحكومـة، وفـرض قانـون ومحاكم أمن الدولـة منذ ذلك 

الحيـن حتـى العـام 2001.

عودة »الصحوة«.. عودة االنقسام
تنمـو  الدينيـة  التوّجهـات  أخـذت  السـبعينيات،  فـي 
مجـّدداً وعلـى أسـس أكثـر راديكاليـة مـن ذي قبل، وإن 
العربيـة  المجتمعـات  فـي  رويـداً  تتسـلّل رويـداً  بـدأت 
األقـدام.  مواطـئ  تحّسـس  مـن  نـوع  فـي  والخليجيـة 
وأسـفر انتصـار الثـورة اإليرانيـة )1979( عـن تعزيـز 

28  غسـان الشـهابي، »المسـافة بيـن البحريـن وإيـران: استنشـاق التوتـر«، مركـز 
http://studies. الجزيـرة للدراسـات ) 26 أغسـطس/ آب 2014( متـاح علـى
htm.20148269273403263/08/aljazeera.net/reports/2014

29  عبد الهادي خلف، مرجع مذكور، ص 62.

30  المرجع السابق نفسه، ص 67.

ربيع البحرين: االنقسام الطائفي 
َيِئد المشروعات الوطنية
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التـي  الجديـدة  التوّجهـات اإلسـالمية  بانتصـار  اآلمـال 
أُسـميت أحيانـاً بــ »الصحـوة«، فوجـد الشـيعة أنفسـهم 
منجذبيـن لهـذا األنمـوذج الجديـد الـذي أزاح »عـرش 
نافـذة  إمبراطوريـة  أسـرة  مـكان  وجـاء  الطـاووس« 
يـن. فـي الوقـت الـذي وجدت فيه شـريحة  بماللـي معممَّ
فـي  »الصحـوة«  إلـى  المنضويـن  السـّنة  مـن  كبيـرة 
االجتيـاح السـوفييتي ألفغانسـتان، فـي ديسـمبر)كانون 
األول( 1979، إحيـاًء لــ »الفريضـة الغائبـة«، الجهاد. 
فباتـت الطائفتان مشـدودتين إلى النمـاذج الخارجية، مع 
فـارق أن الحركّييـن الشـيعة قـد تلّقـوا رسـالة »تصديـر 
الثـورة«، فـ»قّدمت الجبهة اإلسـالمية لتحرير البحرين 
نفسـها كمنّظمـة شـيعية خالصـة ذات 
برنامـج شـيعي خالـص )...(. وعلـى 
المنّظمـات  مـن  سـبقها  مّمـا  الضـّد 
لـم  العـام 1954،  منـذ  ُوجـدت  التـي 
لتحريـر  اإلسـالمية  الجبهـة  تحـاول 
البحريـن تحـّدي السياسـات الطائفيـة 
التعبئـة  خـالل  مـن  للنظـام  والقبليـة 
ُمسـتغرباً  هـذا  وليـس  الوطنيـة«31، 
الثـورة  انتصـارات  أخبـار  ظـّل  فـي 
اإليرانيـة، فوجـد القائمـون علـى هـذه 
الجبهـة حاجـة للتنسـيق مـع الجوانـب 
ن  الوطنيـة األخـرى، بمـا فيهـا المكـوِّ
السـّني فـي البالد، إذ ال داعي لتقسـيم 
فإنهـا  ُوجـدت،  مـا  متـى  »الغنائـم« 
دعـت إلقامـة جمهوريـة إسـالمية في 
البحريـن، وهـي الدعوة التي سـنراها 
 ،)2011( عامـاً   30 بعـد  تتكـّرر 

تقريبـاً. نفسـها  وبالطريقـة 
عـاد االنشـقاق الطائفـي إلـى مـا كان عليـه، بـل أشـّد 
التقـارب  مـن  عقـود  ثالثـة  حوالـى  بعـد  المـّرة،  هـذه 
الهـّش الـذي وّفرتـه سـيادة أيديولوجيـات لـم تكـن تتخـذ 
بعـض  فـي  تمامـاً  تنفيـه  كانـت  بـل  متـكأ،  الديـن  مـن 
تالوينهـا المتطّرفـة. فلـم يكـن التدّين هذه المـّرة مختّصاً 
بالطاعنيـن فـي السـّن أو األسـر الدينيـة التقليديـة، بـل 
الشـباب وعـّم قطاعـات كبيـرة، وبعضهـم  إلـى  انتقـل 
المتشـّدد، وباتـت  إلـى اإلسـالم  الشـيوعية  تحـّول مـن 
كبيـرة  الفصيليـن  لـكال  الخـارج  مـن  اآلتيـة  التغذيـات 
وتنهـال بسـخاء، والكتـب التـي تثّبـت العقائـد، والنافيـة 
نفـوس  فـي  وتأثيـراً  للعقائـد األخـرى، األكثـر رواجـاً 

31  المرجع نفسه، ص 86.

الشـباب. فنشـأت »جمعية الدعوة اإلسـالمية« الشـيعية 
فـي 1972، ولكـن نشـاطها ازداد وتنامى بشـكل صريح 
األخـرى،  الضّفـة  وعلـى  المحلّيـة.  للسـلطات  ومقلـق 
فـي  تأّسسـت  التـي  اإلصـالح  جمعيـة  جانـب  وإلـى 
العـام 1941، تأّسسـت فـي أواخـر السـبعينيات جمعيـة 
التربية اإلسـالمية )سـلفية( 1978، والجمعية اإلسالمية 
)أزهريـة( 1979، فصـار للمتدّينيـن السـّنة أيضاً ملجأ، 
وإن لـم يكـن يرمـي إلـى قلب نظـام الحكـم، ولكّنه يعتمد 

علـى الدعـوة والتربيـة إلعـداد النـشء32. 
التدبيـر  البحريـن  لتحريـر  اإلسـالمية  الجبهـة  حاولـت 
لعمليـة انقـالب على نظام الحكـم في العام 1981، ولكن 
تـّم الكشـف عنهـا باكـراً، واعتقـل حوالـى 70 شـخصاً، 
وُنفيـت أسـر عديـدة، وانقضـت فتـرة الثمانينّيـات وسـط 
توّتـر وتوّجـس مـا بيـن الحكومـة والجماعـات الشـيعّية 
الطامحـة إلحـداث تغييـرات بأجنداتهـا الخاصـة، بينمـا 
اتجهـت القـوى اإلسـالمية السـّنية للتركيـز علـى الجهاد 
أصقـاع  فـي  للمسـلمين  يحـدث  ومـا  أفغانسـتان،  فـي 
العالـم، سـواء مـا حـدث فـي حمـاة السـورية، أم فـي 
غيرهـا مـن الدول شـرقاً وغربـاً. في حيـن كانت القوى 
اليسـارية فـي وضـع متردٍّ بسـبب الكثير مـن الضربات 
التـي تعّرضـت لهـا بعـد حـّل المجلـس الوطنـي، وتغّير 

مـزاج الشـارع العـام.

حراك بدأ بصيغة وانتهى بأخرى
مـا إن وضعت حـرب »عاصفة الصحـراء« أوزارها، 
حتـى بـدأت القـوى الوطنيـة واإلسـالمية تتنـادى للقـاء 
مجلـس  إنشـاء  فـي  الحكـم  رغبـة  إليهـا  ورد  حينمـا 
للشـورى الـذي اسـتجابت لـه حكومـات المنطقـة تبعـاً 
لنصائـح أميركيـة، إذ كان الداخـل األميركـي ممتعضـاً 
لدفـاع القـّوات أو إرسـال الجنـود األميركييـن لحمايـة 
أنظمـة غيـر ديمقراطيـة، فنصحـت الحكومـة األميركية 
فيهـا،  ديمقراطيـة  إصالحـات  بإجـراء  المنطقـة  دول 
حتـى تتمّكـن مـن تبرير وجودهـا اآلني والمسـتقبلي في 
المنطقـة، ومـن هنـا انطلقـت – بشـكل متزامـن تقريبـاً 
– دعـاوى بإنشـاء مجالـس شـورية، لتكـون نـواة أّوليـة 
البحريـن  فأنشـأت  المنطقـة،  فـي  الديمقراطيـة  لتعلـم 
مجلـس الشـورى فـي العـام 1992، تـّم بتعييـن 30 فرداً 
فيـه، وكـذا الحـال فـي بقّيـة دول مجلس التعـاون ما عدا 

32  غسـان الشـهابي، »التشـكيالت السـّنية فـي البحريـن: الجماعـة المؤجلـة«، 
فـي  بوابـات العبـور: البحريـن... قـراءة مرحلـة )المنامـة: دار الوقـت لإلعـالم، 

2007( ص ص 87 - 99.

 تاريخياً، كان 
يسيراً عزلُ الطيفين 
اإلسالمّيين أحدهما 

عن اآلخر في 
البحرين، فما أن 
يجري تحقيق 

مصالح فئوية إلحدى 
الجهتين، حتى 

تنسحب من الحراك 
حفاظاً على ما 

كسبت، ما يدلّ على 
أن القضايا الوطنية 
لم تكن في بال أّي 

منهما
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الكويـت التـي اسـتأنفت عملّيتهـا الديموقراطيـة.
تكّونـت نـواة مجموعـة فـي البحرين كانـت تلتقي لتضع 
صيغـة عريضـة نخبويـة وّقعهـا 350 مواطنـاً، تطلـب 
مـن األميـر الراحل الشـيخ عيسـى بن سـلمان آل خليفة، 
إعـادة العمـل بالمجلـس االنتخابـي الـذي ُحـّل فـي العـام 
1975، وكانـت اللجنـة مؤلّفـة مـن ليبرالييـن، ورجـال 
ديـن سـّنة وشـيعة. فكان هـذا االتفاق علـى التالقي على 
مشـتركات وطنيـة مـن األمـور التـي حاولـت تجسـير 
الهـّوة التـي أخـذت فـي االتسـاع بيـن التّياريـن الدينييـن 

علـى خلفيـة التدّيـن الشـديد غيـر المتقّبـل لآلخر.
لمـا ُرفضـت العريضـة األولـى التي ُرفعـت إلى األمير 
فـي العـام 1992، عـادت المجموعـة إلـى اللقـاء ثانيـة، 
لتوسـيع التوقيعـات علـى عريضـة مشـابهة فـي العـام 
اللطيـف  عبـد  الشـيخ  ولكـن  ذاتـه،  وبالنسـق   ،1994
الشـيعي  الدينـي  الطـرف  أن  يلحـظ  المحمـود )سـّني( 
الممثَّـل بالشـيخ عبـد األميـر الجمـري وعبـد الوهـاب 
حسـين كانـت لهمـا مواقـف مغايـرة نوعـاً مـا إذ يقـول: 
»بـدا واضحـاً أن االثنيـن ال يسـيران فـي اتفـاق كامـل 
مـع المجموعـة )...( سـرعان مـا بـدا الشـيخ الجمـري 
يقـول:  كان  الجلسـة.  فـي  القـرار  أخـذ  عـن  يتحـّرج 
سـنرجع لتـداول الفكـرة.. كان هـذا يعنـي أن آخريـن 
الوهـاب  عبـد  يؤّكـده  مـا  وهـذا  صـاروا مرجعّيتـه«. 
حسـين بقولـه » إن الجميـع كان يعـرف أنـه والشـيخ 
الجمـري ليسـا وحدهمـا َمن يمتلك القـرار للحديث نيابة 
عـن التّيـار الشـيعي«33. هـذا ربمـا ُيعتبـر شـرخاً آخـر 
فـي الثقـة الرجراجـة بين الطرفين، إذ سـرعان ما ألقي 
القبـض علـى الشـيخ علـي سـلمان، علـى خلفيـة حـدث 
عابـر، وهـو واحـد مـن الذيـن أسـهموا بشـكل مباشـر 
فـي جمـع التوقيعـات علـى العريضة الشـعبية فـي العام 
1994، والتـي قيـل إّنهـا ضّمـت مـا بيـن 20 ألفـاً و25 
ألـف توقيـع، فتداعـت الحـوادث األمنيـة فـي احتفـاالت 
البالد بالعيد الوطني )16 ديسـمبر 1994( وسـقط عدد 
مـن المتظاهريـن وعّمـت أعمـال عنـف وشـغب قادهـا 
التيـار الشـيعي فـي األسـاس، إذ لـم يكـن التيـار السـّني 
منّظمـاً، فـي الوقـت الذي ما كان التيـار الليبرالي يمتلك 
قواعـد شـعبية مؤّثـرة. ومـا أن نـزل الشـيعة بقـّوة إلـى 
الشـارع حتـى وجـدت لجنـة العريضة نفسـها مشـلولة، 
وربمـا أصبـح ال حاجـة لهـا، فالميـاه تمـّر مـن تحـت 
قدميهـا. قـال الشـيخ المحمـود إن الجماعـة )الشـيعة( 
يفلـت  أنـه  الجمـري  الشـيخ  وأبلـغ  كثرتهـم.  أعجبتهـم 

33  المرجع نفسه، ص 27.

ارتباطـه معـه، علـى اعتبـار أن مـا بينهمـا يقـوم علـى 
المطالـب السـلمية ال العنـف34. 

مـا إن بـدأت الصدامـات بيـن جمهـور الشـيعة وقـّوات 
وتلقيهـا  بالطائفيـة  الحركـة  اتهـام  األمـن، حتـى سـُهل 
خارجيـة،  جهـات  مـن  وتدريـب  وتمويـل  مسـاعدات 
كان ُيشـار فيهـا سـّراً وعالنيـة إلـى إيـران، ثـم أُعلـن 
هللا  »حـزب  تنظيـم  اكتشـاف  عـن   1996 العـام  فـي 
شـيعية  قيـادات  اعتقـال  وجـرى  وتفكيكـه،  البحريـن« 
بـارزة، ومنهـم أعضـاء لجنـة العريضـة، الذيـن عقـدوا 
مسـّمى  تحـت  األوضـاع  لتهدئـة  الحكومـة  مـع  اتفاقـاً 
»لجنـة المبـادرة«، وهـذا ما رآه علي ربيعة شـّقاً للعمل 

الوطنـي، إذ » وجـد أعضـاء لجنـة 
العريضـة مـن الوطنيين أنفسـهم أمام 
السياسـة  تجـاوز  بضـرورة  الخيـار 
السياسـية  والممارسـات  االنعزاليـة 
الخاطئـة التـي تبّناهـا الشـيخ الجمري 
واألسـتاذ عبـد الوهاب بعد خروجهما 
من السـجن«35، وتـوارى حلم وطني 
الدينيـة  األطيـاف  بيـن  للجمـع  آخـر 

والفكريـة فـي عمـل مشـترك.
التسـعينيات«  »أحـداث  اسـتمّرت 
حتـى العـام 1999، وسـقط فيهـا 40 
شـخصاً مـن المتظاهريـن وجميعهـم 
رجـال  مـن  وعـدد  الشـيعة،  مـن 

قـّوات األمـن العـام، ولـم يكـن للسـّنة، سـواء الجمعيات 
نـوع  أّي  أخـرى  اجتماعيـة  تجّمعـات  أّيـة  أو  الدينيـة، 
مـن المشـاركات فـي الموضـوع إاّل مـن خـالل رسـائل 
تأييـد الحكـم وتجديـد البيعـة والـوالء عقـب كّل منعطف 
مهـّم تمـّر بـه البـالد. لـذا بـدأ الحـراك نخبويـاً فـي العام 
1992، ومزيجـاً مـن القـوى الثـالث األكثـر فاعلية )أي 
السـّنة والشـيعة والليبرالّييـن الذيـن كانـوا قـوام حركات 
القومّيين العرب واليسـار(، ولكّنه انتهى شـيعياً صرفاً، 
عندمـا انفـّض عنه الممّثل السـّني األهّم، وانفرد الشـيعة 
بمواجهـة قـّوات األمـن، فـكان مـن الطبيعـي أن توصـم 
الحركـة بأنهـا طائفيـة فئويـة وليسـت شـعبية. ويمكننـا 
جـّر المالحظـة نفسـها علـى مـا حـدث فـي العـام 2011 
أيضـاً، وإن بصيـغ مختلفة مع وجـود بعض من الوجوه 

المشـتركة، ولكـن هـذه المـّرة فـي حقـول أخـرى.

34  المرجع نفسه، ص 32.

35  علـي قاسـم ربيعـة، لجنـة العريضـة الشـعبية فـي مسـار النضـال الوطني في 
البحريـن )بيـروت: دار الكنـوز األدبيـة، 2007(، ص 128.

ما إن بدأت الصدامات 
بين جمهور الشيعة 
وقّوات األمن، حتى 
سُهل اتهام الحركة 
بالطائفية وتلقيها 
مساعدات وتمويل 
وتدريب من جهات 
خارجية، كان ُيشار 
فيها سّراً وعالنية 

إلى إيران

ربيع البحرين: االنقسام الطائفي 
َيِئد المشروعات الوطنية
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فتح الصفحات الجديدة
مـا إن دخـل العقـد األّول مـن القـرن الجديـد، حتى بادر 
الحكـم بطـّي الصفحات القديمة التـي تمّيزت بالكثير من 
المواجهـات والعنـف، والكثيـر أيضـاً من افتقـاد الثقة ما 
بيـن الحكـم مـن جهـة، وجانـب كبيـر مـن الشـعب، وهم 
الشـيعة، من جهة أخرى، خالل السـنوات العشرين التي 
سـبقت. فاحتـاج الخـروج مـن هـذه الوهدة إلى مشـروع 
يلتـّف حولـه النـاس، فـكان »ميثـاق العمـل الوطنـي« 
عـودة  بينهـا  ومـن  األمـور،  مـن  بالكثيـر  بّشـر  الـذي 
الحيـاة النيابيـة- وهـي مطلـب »أحـداث التسـعينيات«- 
وإلغـاء تدابيـر أمـن الدولـة ومحكمتـه، وهـو المرسـوم 
الـذي أّدى رفضـه إلـى حـّل المجلـس الوطنـي فـي العام 
يجـري  كان  ضوئـه  وفـي   ،1975
هـذا  والنفـي.  والتفتيـش  االعتقـال 
التحـّركات  مـن  حزمـة  عـن  فضـالً 
والمـكارم التـي فاضت على الشـعب. 
فعـاش البحرينّيـون فـي الفتـرة ما بين 
األعـوام 2000 إلـى 2002 المرحلـة 
الورديـة مـن عمـر الحقبـة الجديـدة، 
الميثـاق  علـى  للتصويـت  وتدافعـوا 

الجديـد. 
الشـيعة هـو االنتهـاء مـن  كان دافـع 
السـجون  وبقـاء  بـه،  مـّروا  مـا  كّل 
السياسـية نظيفـة، وعـودة المبعديـن، 
الالئـق  التمثيـل  علـى  والحصـول 
لـدى  يكـن  لـم  بينمـا  البرلمـان.  فـي 
السـّنة الكثيـر ليطالبـوا بـه، إذ كانـت 
أوضاعهـم السياسـية أساسـاً مسـتقّرة 
ينخـرط  لـم  حيـث  كبيـر،  حـّد  إلـى 
الدينّييـن  سـواء  األكبـر،  جمهورهـم 
منهـم أم غيـر الدينييـن، فـي أّي عمـل 
سياسـي فـي هـذه الفتـرة، وخصوصاً 
أنـه لـم يكن قـد ُصّرح بـه. ولكّنهم في 
الوقـت نفسـه لـم يكونـوا ليخرجـوا عّما دعا إليـه األمير 
الجديـد، وعّمـا رّوجـت األجهـزة اإلعالمية فـي أن الغد 

اآلتـي أكثـر رغـداً.
إاّل أن جملـة مـن األمـور ما لبثت أن طفت على السـطح، 
وعـادت لتؤّجـج الفـراق الطائفـي البحرينـي بشـّدة. منهـا 
مـا هـو اسـتمرار للماضي، وهو اسـتمرار مسـألة العامل 
الديني الذي ال يزال أصحابه ينظرون بريبة إلى الطرف 
اآلخـر. فـي الوقـت الـذي تطـّورت فيـه وسـائل االتصال 

التكنولوجيـة، وباتـت عمليـات التراسـل اإللكترونية عبر 
اإلنترنـت منـذ دخولهـا البحرين )1995( تتعّزز وتتسـع، 
وكثـرت بالتالـي المواقـع ذات الصبغـات الطائفية. ناهيك 
بالتغّيـرات الواسـعة فـي المنطقة كسـقوط النظام العراقي 
فيهـا  تتهـم  متالحقـة  حـوادث  مـن  تبعـه  ومـا   )2003(
الطائفتـان بعضهمـا بالوقـوف مـن ورائهـا. وقـد انعكـس 
ذلـك علـى البحريـن بشـكل جلـي، حّتـى تشـابك نائبـان 
مـن طائفتيـن فـي البرلمـان باأليـدي نتيجة مواقفهمـا مّما 

يجـري فـي العراق.
التقليديـة، سـواء  السياسـية  القـوى  شـّكلت  وفـي حيـن 
الليبراليـة أم الشـيعية، جمعّياتهـا رسـمياً بعـد عقـود مـن 
العمـل سـّراً، وُصنِّفـت علـى أنهـا جمعيـات معارضـة، 
شـّكلت القـوى السـّنية أيضـاً جمعياتهـا السياسـية التابعة 
أنهـا  علـى  وُصّنفـت  الدعويـة  اإلسـالمية  للجميعـات 
جمعيـات مواليـة للسـلطة أو شـبه مواليـة. فـي الوقـت 
الـذي انفـرزت فيـه بعـض الجمعيـات األخـرى األقـّل 
عـدداً وتأثيـراً، ولكّنهـا تراوحـت بيـن االصطفـاف مـع 
الحكومـة، أو االصطفـاف مـع المعارضـة. فبقيـت حالة 
االنعـزال والتباعـد كمـا هي فـي الواقع، وبقـي المجتمع 
منقسـماً سياسـياً إلـى فصيـل سـّني مـواٍل للحكومـة فـي 
منعطفاتهـا الكبـرى، وربمـا يعمـل مـن خـالل البرلمـان 
علـى بعض المسـاءالت واالنتقـادات؛ وفصيل معارض 
تقـوده »جمعيـة الوفاق الوطني اإلسـالمية« )الشـيعية( 
أكبـر الجمعيـات السياسـية، ومعهـا الجمعيات اليسـارية 

وبعـض الجمعيـات األخـرى األصغـر.
الجديـد عندمـا كشـفت  العهـد  فـي  الصـدام األول  كان 
وّقعـت  الـذي  »الميثـاق«  أن  المعارضـة  الجمعيـات 
عليـه قـد غّيـر الدسـتور بغيـر اآلليـة المنصـوص عليها 
فـي الدسـتور نفسـه، وأن مجلـس النـواب الـذي جـرى 
وضعـه، ليـس هـو المجلـس الـذي ناضلـت مـن أجـل 
إرجاعـه منـذ العـام 1975، فقاطعت االنتخابـات النيابية 
األولـى فـي العـام 2002، مـا وّتـر األوضـاع السياسـية 

إلـى درجـة كبيـرة. 
ومـع كّل مـا تـّم إحـرازه، إاّل أن االحتجاجـات، التـي 
انطلقـت فـي الشـارع فـي السـنوات التاليـة تحـت حجـج 
ومسـّميات كثيـرة، لـم تهـدأ، بـل كانـت مسـتمّرة بشـكل 
مـن  كلّهـا  وكانـت  األحيـان،  بعـض  فـي  يومـي  شـبه 
اإلرهاصـات التـي يمكـن أن تـؤّدي إلـى حـراك العـام 
2011. فقـد تراكـم عـدد مـن األسـباب التي ظهـرت، أو 
ازدادت ظهـوراً فـي السـنوات السـابقة للربيـع العربي، 

ويمكـن تلخيـص أهّمهـا:

حاولت »الجبهة 
اإلسالمية لتحرير 
البحرين« التدبير 
لعملية انقالب على 

نظام الحكم البحريني 
في العام 1981، 
ولكن تّم الكشف 

عنها باكراً، واعتقل 
حوالى 70 شخصاً، 
ونفيت أسر عديدة، 

وانقضت فترة 
الثمانينّيات وسط 

توّتر وتوّجس ما بين 
الحكومة والجماعات 

الشيعّية الطامحة 
إحداث تغييرات 
بأجنداتها الخاصة
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العشـر  السـنوات  طيلـة  الشـيعة  الناشـطون  اختبـر   -
األولـى مـن حكـم الملك، ما يمكـن أن يصل إليـه المآل. 
إذ إنهـم اعتـادوا أنـه عنـد القبـض عليهـم فـي أعمـال 
شـغب فـي الشـارع، يقـوم الملك بإصدار عفـو عنهم في 
صيغـة أبويـة. وفـي حين كان الملك يشـير إلـى أنه كان 
ينتظـر أن يكونـوا »شـاكرين«، كمـا عّبـر فـي لقـاء مع 
اإلعالمييـن فـي صيـف العـام 2011، إاّل أن الناشـطين 
لهـم،  انتصـاراً  ذلـك  يعتبـرون  كانـوا  عنهـم  المعفـّي 
وأن صمودهـم هـو الـذي أّدى إلـى عـدم تنفيـذ األحـكام 

الصـادرة فـي حّقهـم.
الهـادي  عبـد  قـاده  الـذي  الحقوقـي  الوعـي  ظهـور   -
النـدوات  فيـه  أقيمـت  الخواجـة ونبيـل رجـب، والـذي 
يقـع  تمييـز  إلـى  يشـير  كان  والـذي  الحاشـدة،  العامـة 
علـى الشـيعة تحديداً، وإلى اسـتئثار صريـح بالمناصب 
والوظائـف ألسـر بعينهـا، وعـدم توظيـف الشـيعة فـي 
سـلك وزارة الدفـاع والداخليـة، وإن حـدث ذلـك ففـي 
أماكـن محـّددة، والوصـول إلـى رتـب معّينـة ال يسـمح 
لهـم بتخّطيها، وعدم السـماح للشـيعة بالتملّـك في أماكن 
معّينـة مـن البحريـن، والكثيـر مـن المسـائل المشـابهة، 
وإن  باديـاً  الشـيعة  »ظالمـات«  علـى  التركيـز  فـكان 
دافـع المركـز عـن شـخصيات سـّنية متفّرقـة تعّرضـت 

النتهـاك حقوقهـا.
- بعـد حـدوث االنفـراج األمنـي والسياسـي مـع تسـلّم 
الملـك حمـد بـن عيسـى الحكـم، بـدأ الشـيعة فـي ترتيب 
الُعلمائـي«  الداخلـي، وذلـك بتكويـن »المجلـس  بيتهـم 
الشـيعي  اإلسـالم  لتيـار  لعلمـاء  تجّمـع  وهـو   )2004(
الحركـي، وهـو الـذي أعطـى غطـاء شـرعياً للمواقـف 
السياسـية التـي اّتخذتهـا جمعيـة »الوفـاق« مـن جهـة، 
وكان مـن جهـة ثانيـة يقاسـم الحكومـة الشـؤون الدينيـة 
والمآتـم  والمسـاجد  الجعفريـة  بالمحاكـم  الخاصـة 
والخطـب وموقـع المؤّذنيـن والقّيميـن علـى المؤّسسـات 
المحلّيـة  الشـؤون  فـي  البيانـات  إصـدار  مـع  الدينيـة، 

والسياسـية. االجتماعيـة 
- قـادت جمعيـة »الوفاق« الجناح المعـارض والمقاطع 
النتخابـات العـام 2002، علـى اعتبـار أن ال عدالـة فـي 
توزيـع الدوائـر االنتخابيـة، فزعمـت أن القصـد من هذا 
التوزيـع هـو عـدم إحـراز »الوفـاق« – وقـد طرحـت 
نفسـها ممّثـالً وحيداً وحصرياً عن الشـيعة فـي البحرين 
عـادت  عندمـا  أثبتتـه  مـا  وهـذا  النيابيـة.  الغالبيـة   –
 17 فـي  فـازت  إذ   ،2006 انتخابـات  فـي  واشـتركت 
دائـرة، وأهـدت دائـرة إضافيـة إلـى أحـد مناصريها من 

الليبرالييـن السـّنة، كنـوٍع مـن الدعـم للحـراك الوطنـي، 
وعـادت فـي العـام 2010، لتكتسـح الدوائـر الــ 18 مـن 
أصـل 40 دائـرة انتخابيـة. وتـرى أنـه لـو كان التوزيـع 
عـادالً، أو لـو أن البحريـن كانـت دائرة واحـدة، لحصل 

نّوابهـا علـى أكثـر مّمـا حصلـوا عليـه.
- أّدى موضـوع الغلبـة النسـبية الذي 
بـه  يقولـون  الشـيعة  مـن  كثيـر  كان 
)حّتـى أن أحـد البارزيـن فـي جمعيـة 
»الوفـاق« زعـم أن الشـيعة يمّثلـون 
90 % مـن شـعب البحريـن( إلـى أن 
تجـري عملية تجنيس واسـعة ُيختلف 
مـن  لعـرٍب  وذلـك  حجمهـا،  علـى 
ويمنيـة  وعراقيـة  سـورية  جنسـيات 
وأردنيـة، ولغير العرب )الباكسـتان( 
المنتميـن إلـى المذاهـب السـّنية، مـا 
جعـل الحنـق الشـعبي فـي األسـاس، 
والشـيعي على وجه خاص يتصاعد، 
المزاحمـة  هـذه  فـي  وخصوصـاً 
الخدمـات واإلسـكان  المباغتـة علـى 
صغيـر  بلـد  فـي  والتعليـم  والصّحـة 
كالبحريـن، مع اعتـراض على تغيير 

للبلـد36. الديموغرافيـة  التركيبـة 
الجانـب  افتقـاد  أّدى  المقابـل،  وفـي 

ـدة، إلـى أن يكـون هادئـاً ليسـت لـه  السـّني لقيـادة موحِّ
دة تجـاه القضايا المحلّية.  مطالـب واضحـة أو رؤية محدَّ
وغالبـاً مـا يرّكـز البرلمانيـون السـّنة فـي طرحهـم علـى 
القضايـا المعيشـية واألخالقيـة، وليـس علـى الجوانـب 
ال  بمـا  إاّل  الحكومـة  انتقـاد  أو  بالدسـتور  الصلـة  ذات 

يشـّكل قلقـاً وقلقلـة للسـلطة التنفيذيـة.

بلوغ الكتاب أجله
مـا إن الحـت األحـداث فـي تونـس ثـم في مصـر، ونتج 
فـي األولـى تغييـر كبيـر، وتهّيـأ التغييـر للثانيـة، حتـى 
بكثافـة  تتحـّرك  االجتماعـي  التواصـل  وسـائل  بـدأت 
فـي البحريـن مطالبـًة االحتشـاد فـي 14 فبراير)شـباط( 
اللؤلـؤة(.  )دّوار  التعـاون  مجلـس  ميـدان  فـي   2011

ولهـذه الدعـوة مدلـوالن:
لهـذا  )شـباط(  فبرايـر   14 فاختيـار  )الزمـان(  األول: 

36  غسـان الشـهابي، »حـراك البحريـن«: المخـاض المؤّجـل.. الصـراخ فـي 
غـرف الفـوالذ المصمتـة«، في: الخليـج والربيع العربي: الدين والسياسـة )دبي: 

مركـز المسـبار للدراسـات والبحـوث، 2012(، ص ص 62-59.

ما إن وضعت حرب 
»عاصفة الصحراء« 
أوزارها، حتى بدأت 

القوى الوطنية 
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التقرير العربي السابع
للتنمية الثقافية

مؤّسسة الفكــر العربـي

االحتشـاد مـن أجـل معارضـة اليـوم الـذي جـرى فيـه 
عشـر  قبـل  الوطنـي  العمـل  ميثـاق  علـى  التصويـت 
سـنوات بالضبـط )14 فبرايـر 2001(، وكأنـه رفـض 
ضمنـّي لمـا جرت المصادقـة عليه؛ إذ شـاعت عبارات 
فـي السـنوات الفاصلـة بيـن الحدثين، مفادها أن الشـعب 
وقياداتـه السياسـية قـد خدعـوا، أو أن الحكـم قـد نكـص 

عـن المسـيرة اإلصالحيـة.
الثانـي: )المـكان-1( اإلعـالن المسـبق واختيـار ميـدان 
عـام للتجّمـع، فيـه »اقتبـاس« مـن ميـدان التحريـر فـي 
مصـر، حتـى أنـه جرى تقليد بعض األمـور التي حدثت 
فـي الميـدان المصـري وإْن بصيغـة محلّيـة. )المـكان – 
2( اختيـار العاصمـة للحـراك وليـس 
إليصـال  وذلـك  البعيـدة،  القـرى 
حيـث  شـديد،  بوضـوح  الرسـالة 
الرسـمية  والمؤّسسـات  الـوزارات 
والسـفارات والشـوارع المؤّديـة إلـى 

التجاريـة. والمجّمعـات  األحيـاء 
فـي اليـوم األول للحـراك، حـدث مـا 
الموقـف،  ويعّقـد  دائمـاً  يحـدث  كان 
المتظاهريـن  مـن  اثنـان  سـقط  إذ 
برصـاص الشـرطة. وسـاد الغضـب 
الشعبي، وتمّسـك المتظاهرون بمكان 
اعتصامهـم، وارتفعـت المطالـب مـن 
»الشـعب يريـد إصـالح النظـام« إلى 
»الشـعب يريـد إسـقاط النظـام«، إاّل 
أن أحـداً لـم يـدر من هو »الشـعب«، 
إذ لـم تتبـّن أّية جمعية سياسـية الدعوة 
األمـور  وكّل  التحـّرك،  أو  رسـمياً، 
 14« جماعـة  علـى  معلّقـة  بـدت 
فبرايـر« التـي لـم يعـرف أحـٌد َمـن هـم أفرادهـا علـى 

وجـه التحديـد.
الميـدان، اعتصمـت فيـه  إلـى  تدافعـت جمـوع شـيعية 
الطائفيـة  تهمـة  عنهـا  تدفـع  وأخـذت  بـه،  واعتصمـت 
أو  ُتـرى  تـكاد  ال  جـداً  قليلـة  عناصـر  إلـى  باإلشـارة 
ُتحسـب من السـّنة الذين شـاركوا في الحضور، أو إلقاء 
الخطـب مـن فـوق المنّصـة الرئيسـة، ولكّنهـم مـا كانـوا 
يشـّكلون نسـبة تذكـر بيـن الجمـوع األخـرى. التحقـت 
الجمعيـات السياسـية المعارضـة تالياً بالحـراك، ُنصبت 
خيـام لبعـض الجمعيـات، ولكـن الصـورة العامـة كانت 
صـورة الطيـف الشـيعي من خـالل الصلـوات واألدعية 
والممارسـات االجتماعيـة. جـرت فـي فجـر 17 فبراير 

)شـباط( عمليـة »تطهيـر الدّوار«، حيـث هجمت قّوات 
أطفالهـم  اصطحبـوا  الذيـن  المعتصميـن  علـى  األمـن 
ونسـاءهم معهـم، وحـدث االصطـدام الـذي أودى بحيـاة 
سـبعة معتصميـن، وأّدى إلـى إصابـات، مـن بينهم ومن 
التوّتـر  الـذي رفـع درجـة  بيـن رجـال األمـن، األمـر 
إلـى أقصاهـا. لكـّن الظهـور المفاجـئ لولـي العهـد على 
تلفزيـون البحريـن فـي برنامـج حـواري، معّزيـاً بَمـن 
سـقطوا، وسـامحاً للمعتصميـن بالرجـوع إلـى الـدّوار، 
غّيـر المعادلـة تمامـاً. فعـاد المعتصمـون »منتصرين« 
إلـى مكانهـم الذي غـادروه للتو، وبـات وجودهم أعمق.
فـي الوقـت نفسـه، كان الجمهـور السـّني بيـن مشـدوه 
العبـارة  وكانـت  يجـري،  لمـا  ومعـارض  ومتعاطـف 
ولكـن ال  بتـروح«،  »البحريـن  بينهـم  ترديـداً  األكثـر 
أحـد يقـول إلـى أيـن سـتذهب وفـي أّي اتجاه. فلقد شـلّت 
التحـّركات السـريعة والقوّيـة والمؤّثـرة والقـدرة علـى 
التضحيـة مـن الجانـب الشـيعي إمكانيـة تقديـر الموقـف 
كمـا ينبغـي. وبـدا مهّمـاً لهذا الشـارع أن يلتقـي، فجرى 
الترتيـب لتجّمـع كبيـر وحاشـد للجمهور السـّني تحديداً، 
فـي »مركـز جامـع الفاتـح« فـي 21 مـن الشـهر نفسـه. 
وكان لهـذا أيضـاً أكثـر مـن داللـة. فإلى جانـب أنه أكبر 
جامـع فـي البحريـن، فهـو فضـالً عـن ذلك  جامع سـّني 
يحمل اسـم »الفاتح« أيضاً، أي الشـيخ أحمد، وهو أول 
َمـن دخـل البحريـن مـن آل خليفـة، ولطالمـا اعتـرض 
الشـيعة على تسـميته بالفاتح، وذلك بحّجة أن الفتح إنما 

يكـون لـدول غير مسـلمة.
قـاد هـذا التجّمـع الشـيخ عبـد اللطيـف المحمـود، الـذي 
كان عضـواً فـي لجنـة العريضة في مطلع التسـعينيات، 
وأُلقيـت الخطابـات أمـام جمـوع تقـّدر بعشـرات اآلالف 
وقـد  الـدّوار.  فـي  تجمهـروا  الذيـن  عدديـاً  وتـوازي 
تنـاوب علـى الخطابـة مـن تلـك المنّصـة قياديـون مـن 
المعتدليـن واإلخـوان والسـلفيين والصوفييـن والمدنييـن 
السـّنة، فـكان المشـهد العـام يقـول إن هـذا التجّمـع إزاء 
ذاك، وإن اللقـاء بينهمـا بعيـد المنـال، حتـى وإن كان 
مـن بيـن الخطابـات إشـارات إلـى مـّد اليـد والتعـاون، 
إذ اسـتمّر الطرفـان كلٌّ علـى ضّفتـه. وعلـى الرغـم من 
الخطـاب الـذي تـاله الشـيخ المحمود فـي التجّمع األول، 
الذيـن دخـل حشـد كبيـر منهـم  السـّنة  الـذي اسـتقطب 
دائـرة االهتمـام بالسياسـة للمّرة األولـى بداعي الخوف، 
كان متوازنـاً وموازيـاً لمطالـب المحتّجيـن فـي الـّدوار، 
وإن بصيغـة أقـّل تشـّدداً وأكثـر عقالنيـة، إاّل أنـه عـاد 
فـي التجّمـع الثانـي فـي 2 مـارس )آذار( 2011 ليغايـر 

ما إن دخل العقد 
األول من القرن 
الجديد حتى بادر 
الحكم في البحرين 
بطّي الصفحات 
القديمة التي 

تمّيزت بالكثير من 
المواجهات والعنف 
والكثير من افتقاد 
الثقة ما بين الحكم 
من جهة وجانب 
كبير من الشعب، 

وُهم الشيعة من جهة 
أخرى
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الحكومـة  المطالبـة باسـتقالة  إلـى أن  أسـلوبه، ويشـير 
كشـرط لبـدء الحـوار يـؤّدي إلـى المزيـد مـن االحتقـان 
الطائفـي والخـراب والتدمير، داعيـاً الدولة إلى مواجهة 

االنفـالت األمنـي.
وبينمـا كانـت األخبـار الرسـمية ترّكز علـى الحراك في 
»دّوار اللؤلـؤة« وموقـف الحكومـة منـه، فـإن اإلعـالم 
الرسـمي تكـّرس لــ »تجّمـع الفاتـح«، مـن خـالل نقـل 
والتلفزيـون  اإلذاعـة  فـي  األحـداث  لمجريـات  مباشـر 
كافـة.  المسـتويات  علـى  بـه  اإلشـادة  مـع  الرسـمّيين، 
وإذا كان »تجّمـع الفاتـح« ينفـّض بعـد إلقـاء الخطـب، 
فـإن »دّوار اللؤلـؤة« ال يخلـو مـن حراك دائم مسـتمّر، 
مـع تزايـد عـدد َمـن يأتـون ليتخـذوه بيتـاً، فـي حين كان 
ويدعـون  النظـام  سـقوط  بقـرب  يبّشـرون  المتشـّددون 

الجمهـور إلـى الصمـود.
لكـّن »حادثـة المرفـأ« كانـت عالمـة مهّمـة فـي هـذا 
إلـى  المتظاهريـن  مـن  جمـوع  زحـف  فقـد  السـياق. 
»المرفـأ المالـي« فـي قلـب العاصمـة المنامـة، وقامـوا 
بسـّد طرقاته، وحاولت سـّيدة سـّنية تعمل في »المرفأ« 
وبعـد  جـداً،  كبيـرة  كانـت  الحشـود  ولكـن  المـرور، 
مشـادات كالميـة فُتـح لها الطريق، فأسـرعت بسـيارتها 
للخـروج، وفـي طريقهـا اصطدمـت عرضـاً بثالثـة من 
المتظاهريـن الذيـن لم ُيصابوا إصابـات خطيرة. حينها، 
تّم نشـر اسـم السـّيدة فـي وسـائل التواصـل االجتماعي، 
ورقـم سـيارتها، وعنـوان منزلهـا. وخشـي جمهـوٌر من 
السـّنة أن يكـون ذلـك بدافع انتقام شـيعي منهـا، فتجّمعوا 
فـي سـاحة قريبـة مـن بيتهـا فـي ذلـك المسـاء، وعّمـت 
حالـة مـن االسـتياء والغضـب الجمـوع، فُعرفـت هـذه 
السـاحة بــ »سـاحة الشـرفاء«، باعتبـار أن َمـن يوجـد 

علـى الضّفـة األخـرى »خونـة«.
أن  المعارضـة  الرسـمية  السياسـية  الجمعيـات  حاولـت 
تتسـّيد الجانـب المعـارض، وأن تحـاول عقلنتـه، لكونهـا 
األكثـر خبـرة ودرايـة فـي التعامل مع الجهات الرسـمية، 
ولكـن بدت األمواج الشـعبية أعلى منهـا، وخصوصاً مع 
إطـالق سـراح عناصـر هـي األكثـر تشـّدداً فـي الجانـب 
السياسـي الشـيعي. وهـذا ما دفع إلـى أن ُتصدر »صقور 
المعارضـة« بيـان »التحالـف مـن أجـل الجمهوريـة«، 
والـذي اعتبـره سياسـّيون انتحـاراً سياسـياً مـن الدرجـة 
األولـى. فلـم تكـن تنقـص المعارضـة إاّل تهمـة التحـّول 
إلـى جمهوريـة، وفـي السـياق العام فإنها سـتكون شـبيهة 
أن  وخصوصـاً  اإليرانيـة،  اإلسـالمية  بالجمهوريـة 

الثمانينيـات حملـت دعـوة مشـابهة كمـا تقـّدم.

الطائفتيـن،  بيـن  التوّتـر  حـّدة  مـن  زاد  األمـر  هـذا 
وصـار مـا يهجـس بـه السـّنة حقيقـة؛ فهـا هـي تباشـير 
»الجمهوريـة« وإن لـم يقـل البيـان إنهـا »إسـالمية«، 
ولكـن بمجـّرد صدورها مـن المعارضة الشـيعية يكفي، 
فكيـف إذا صـدرت عن غـالة المعارضين؟ هـذا البيان، 
وسـيطرة  والتصريحـات،  سـبقت،  التـي  والحـوادث 
الطّبـي  السـلمانية  مركـز  مداخـل  علـى  المعارضـة 
ومخارجـه - وهـو المجّمـع الطّبـي الوحيـد فـي البحرين 
- وتـوارد إشـاعات عـن إسـاءة األطبـاء - وأكثرهـم من 
الشـيعة - إلـى المرضـى السـّنة، والتهـم بـأن األطبـاء 
تعّمـدوا تعميـق جـراح المصابيـن حتـى يتوفـوا فيزيـد 
الضغـط الدولـي علـى النظـام الحاكـم بأنـه يتوّسـع فـي 

قتـل شـعبه، ومحاولـة شـّل المـدارس 
باإلضـراب عـن التدريـس، وتقاطـر 
متقاعديـن  معلّميـن  مـن  متطّوعيـن 
للحلـول  السـّنة  وغيـر متعلّميـن مـن 
كافيـة  كانـت  عوامـل  كلّهـا  محلّهـم، 
القـادم  بـأن  السـّنة  يصـّدق  لكـي 
يـد  إلـى  األمـر  انتهـى  إن  أخطـر 
مـا  كثـرة  مـع  وخصوصـاً  الشـيعة، 
يسـمعون مـن أنبـاء وأقاصيـص عـن 
مـا  عـراق  فـي  الهويـة  علـى  القتـل 
بعـد صـدام حسـين الـذي غـدا بطـالً 
فـي نظـر الكثيـر مـن سـّنة البحريـن 
العـراق،  فـي  السـّنة  حامـي  بصفتـه 
ناهيـك بالخشـية مـن حـدوث مـا يقال 
عـن وقوعـه فـي عربسـتان علـى يـد 

الثـورة.  بعـد  اإليرانيـة  القـّوات 
فـي  المختلطـة  األحيـاء  تخـُل  لـم 
مـن  المشـتركة  المناطـق  بعـض 
احتـكاكات، وشـهدت أطـراف القرى 
وأزّقـة المـدن )وخصوصـاً المنامـة( 
مواجهـات أيضـاً، وكان األسـوأ منها 
علـى اإلطـالق مـا حـدث فـي جامعـة 

البحريـن حيـن تواجـه الطلبـة أوالً، وتاليـاً اآلتـون مـن 
الخـارج مـن الطائفتيـن، فتعاركـوا وأُصيـب سـّتة مـن 
الطلبة. وللمصادفة، انقسـم عددهم بالتسـاوي بين شـيعة 

وسـّنة.
مواجهـات  أوشـكت  فقـد  منتهـاه،  إلـى  األمـر  وصـل 
الشـيعة  المحتّجـون  أغلـق  حيـث  تقـع،  أن  جماهيريـة 
شـارع الملـك فيصـل، الشـريان الرئيسـي المـؤّدي إلـى 

بعد الحرب العالمية 
الثانية وكنتيجة 

لالنشطار العالمي  
إلى معسكرين 
غربي وشرقي، 

انعكس األمر على 
الوضع الداخلي في 

البحرين حيث تقّدمت 
االتجاهات اليسارية 
إلى الساحة في العام 
1955 من خالل 
»جبهة التحرير 

الوطني البحرانية« 
التي يصفها كريم 
مرّوة بأنها »أّول 
تنظيم ماركسي 

لينيني في منطقة 
الخليج بأسره«

ربيع البحرين: االنقسام الطائفي 
َيِئد المشروعات الوطنية
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األعمـال والبنـوك والمؤّسسـات في 13 مـارس )آذار(، 
وهـو اليـوم الـذي وقعـت فيـه أحـداث جامعـة البحرين، 
والـذي دعـت فيـه كتلـة المسـتقلّين فـي مجلـس النـواب، 
وهـي كتلـة سـّنية غيـر منتميـة إلـى جمعيـات سياسـية 
أو دينيـة، ملـك البـالد إلعـالن األحـكام العرفيـة لمّدة 3 
أشـهر. وفـي اليـوم التالـي، نشـرت كتلـة »األصالـة«، 
الـذراع السياسـي لجمعيـة التربيـة اإلسـالمية )السـلفية( 
صحيفـة  مـن  األولـى  الصفحـة  فـي  مدفوعـاً  إعالنـاً 

»الوطـن« تحـّث الملـك علـى األمـر نفسـه. 
وانتهـت  البحريـن،  الجزيـرة«  »درع  قـّوات  دخلـت 
 16 فـي  رسـمياً  واالعتصـام  االحتجـاج  أعمـال 
االحتجاجـات  مـن  شـهر  بعـد   ،2011 )آذار(  مـارس 
واالعتصامـات، وفرضـت »السـالمة الوطنيـة« التـي 
فـت بأّنهـا أدنـى مرتبـة مـن األحـكام العرفيـة، وتـّم  ُعرِّ
خاللهـا هـدم النصـب التـذكاري فـي الدّوار الـذي يرمز 
جة  إلـى مجلـس التعـاون الخليجـي بأعمدتـه السـّتة المتوَّ
بلؤلـؤة، وأزيـل الـّدوار، وأنشـئ مكانـه تقاطـٌع أُطلـق 
عليـه »تقاطـع الفـاروق«، وال يخفى لما لهذا االسـم من 
معـاٍن ومدلـوالت تعيهـا الطائفتان جّيـداً. وجرى اعتقال 
واسـع للقيـادات السياسـية الشـيعية فـي األسـاس، فيمـا 
عـدا أميـن عـام جمعيـة العمـل الوطنـي الديمقراطـي، 
الفكـر، وفصـل  ليبرالـي  ولكّنـه  الجـذور،  سـّني  وهـو 
الدوائـر الحكوميـة،  بضعـة آالف مـن الموظفيـن مـن 
وجـرى هـدم مـا مجموعـه 30 منشـأة تخـّص الشـيعة، 
منهـا 28 مسـجداً ومأتـٌم واحـٌد ومقـاٌم واحـٌد37، مـا زاد 
بسـبب  مسـتهدفون  بأّنهـم  المتجـّذر  الشـيعة  إحسـاس 

انتمائهـم المذهبـي فـي الدرجـة األولـى.

خالصات
فشـل »الربيع العربي« في نسـخته البحرينية في تحقيق 
أيـة مكاسـب انطلق من أجلهـا، وذلك للتراكـم التاريخي 
الكبيـر الـذي نشـأ بيـن شـّقي المجتمـع البحرينـي علـى 
مـدى القـرون الفائتـة، والـذي لـم يكـن يـدع مجـاالً لنمّو 
الثقـة الالزمـة لنجـاح تحـّرك من هذا القبيـل، وهي الثقة 
التـي تسـتلزم حـراكاً جماعيـاً وتضحيـات جماعية. وإن 
كانـت المواجهـات األمنيـة فـي الثالثيـن عامـاً الماضيـة 
تتـّم بيـن المحتّجين الشـيعة وقـّوات األمن، فـإن المتغّير 
األهـّم فـي العـام 2011 هـو أن قطاعـاً كبيـراً مـن الناس 
انعكـس بشـكل  المباشـرة، مـا  للمواجهـة  كان مسـتعّداً 

http:// 37  تقريـر اللجنـة البحرينيـة المسـتقّلة لتقّصـي الحقائـق، متـاح علـى
bici.org.bh

بالـغ السـلبية علـى العالقـات االجتماعيـة فيمـا بينهـم، 
تشـكيالت  حملتـه  الـذي  المـؤرق  السـؤال  بـات  حتـى 
أهليـة حاولـت تاليـاً رأب الصـدع هـو: هـل نحـن إزاء 
خـالف سياسـي انعكـس علـى الوضـع االجتماعـي، أو 
هـو خـالف اجتماعـي/ طائفـي فـي األسـاس أّثـر علـى 

المواقـف السياسـية؟
ومـع ترجيـح خـاص لإلجابـة الثانيـة، إذ إن التمركـز 
السياسـي فـي البحريـن عنـد تشـّكل الجمعيات السياسـية 
لـم يـأِت إاّل علـى أسـاس دينـي ومذهبـي، فـإن المحمول 
التاريخـي الذاهـب إلـى حوالى 1400 سـنة إلـى الوراء، 
م  ظـّل حاضـراً فـي الكثيـر مـن الحـراك اليومـي المتورِّ
بفعـل مناوشـات صغيـرة جـرى السـكوت عنهـا وعـدم 
معالجتهـا فـي حينهـا، األمـر الـذي انفجـر فجأة وكشـف 
عـن الكثيـر مـن المكنونـات أثنـاء أعمـال االحتجـاج، 
وجـرى تبـادل قوائـم للمقاطعـة التجاريـة والترويـج لها 
علـى أسـس طائفيـة غلّفـت بمـدى قربهـا من »الـّدوار« 

أو »الفاتـح«.
ظـّل االعتقـاد بـأن السـّنة فـي البحرين يحظـون بمعاملة 
تـكاد  ال  بينهـم  والبطالـة  الفقـر  نسـبة  وبـأن  خاصـة، 
تقـارن بمـا لدى الشـيعة يحتـاج إلى إثبـات علمي. ولكن 
الشـكاوى الشـيعية الشـعبية المتكّررة من االسـتبعاد من 
مراكـز حّساسـة فـي الدولة، وانعـدام العدالة فـي توزيع 
اإلسـكانية،  والوحـدات  للمتفّوقيـن،  الدراسـية  البعثـات 
الدولـة ال  بـأن  تبريـٌر سـّني شـعبي  يقابلهـا  وغيرهـا، 
كـّرروا  ألنـاٍس  الحّساسـة  مواقعهـا  تسـلّم  أن  يمكـن 
محـاوالت االنقـالب عليهـا، وللعديـد منهـم ارتباطـات 

بالخـارج )إيـران(.
لـذا يمكـن االتفـاق بدرجـة كبيرة مع القول بـأن »طبيعة 
المتمركـزة  الفئويـة  والمصالـح  المذهبيـة  التركيبـة 
والمذهبيـة  والطائفيـة  القبليـة  حـول  والمتمصلحـة 
والفئويـة بشـّدة، ال تسـمح باالتفـاق الجماعـي علـى فعل 
ثـوري«38، حيـث اصطّفـت فـي هـذا الحـراك القـوى 
الشـيعية التقليديـة إلـى جانب بعضها، وهـي ذاتها القوى 
التـي قـادت »أحـداث التسـعينيات«، مـع قـوى أخـرى 
مختلطـة ليبراليـة، وإن كانـت قليلـة العـدد. واصطـّف 
التيـار الدينـي السـّني إلـى جانـب بعضـه بعضـاً أوالً، 
مـن  بالمخـاوف  مدفوعـاً  ثانيـاً،  النظـام  جانـب  وإلـى 
مـن  )نظريـاً(  يالقيـه  أن  يمكـن  ومـا  الدولـة،  انهيـار 

38  ابتسـام الكتبـي، “ الربيـع الخليجـي بين االسـتجابة والممانعـة“، في: ارتدادات 
الربيـع العربـي: ربيـع العـرب مـا له وما عليـه، تحرير محمد الرميحـي )الكويت: 

المجلـس الوطنـي للثقافة والفنون واآلداب، 2013(، ص ص284-283.
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حمـالت انتقـام المنتصرين. ومع أن خطـاب »الوفاق« 
فـي شـهر يوليـو ) تمـوز( 2014، وبعـده أيضـاً، يشـير 
تكـراراً إلـى إقامـة مملكـة دسـتورية، ودولـة مدنّيـة، إاّل 
أن هـذا الخطـاب لـم يكـن مؤّثـراً لـدى الطـرف اآلخـر 
الـذي ال يـرى فـي هـذه العبـارات إاّل مراوغـة، وهنـا 
تبـرز مجـّدداً أزمـة الثقـة الموغلـة بيـن الطرفيـن. كان 
كال الفريقيـن يهتـف بحيـاة البحريـن، ولكن من الواضح 

أن لـكلٍّ بحـره الخـاص كمـا يحـّب أن يـراه. 
فـي رأي الباحـث، أن الكثيـر مـن نقـاط سـرعة أفـول 
أرضيـة  إيجـاد  عـدم  فـي  ترّكـز  البحريـن«  »ربيـع 
سياسـية بيـن المذهبيـن اإلسـالمّيين تقوم علـى المصالح 
المشـتركة. فلقـد تكـّرر أكثر من مّرة علـى مدى التاريخ 
الطرفيـن  مـن  طـرٌف  ينفـرد  أن  للبحريـن  المعاصـر 
بالمطالـب، ويطلـب مـن الطـرف اآلخـر أن يلحـق بـه، 
إن أراد، وهـذا مـا فعلـه حراك الشـيعة في التسـعينّيات، 
وفـي العـام 2011، حيـث كان مـن السـهل عزلـه محلّيـاً 
مـن  واألسـهل  بالطائفيـة،  ووصمـه  ودوليـاً،  وإقليميـاً 
إيـران  الشـّر«:  »محـور  أضـالع  بأحـد  ربطـه  ذلـك 
التـي مـا فتئـت دول مجلـس التعـاون تّتهمهـا بالتدّخـل 
فـي شـؤونها الداخليـة، وفـي البحريـن خصوصـاً؛ وهذا 
مـا حـدث فـي »ربيـع البحريـن« بالتحديـد. فـي الوقـت 
الـذي اختـارت غالبيـة السـّنة أن تكـون »متفّرجـة علـى 
األحـداث أو مـرّددة لمـا يقولـه النظـام، أو متعاطفـة مـع 
الحركـة، وتعتبـر أن دورهـا ال يرقـى إلى مسـتوى الدم 
فـي  بكثافـة  ومشـاركة  التسـعينّيات،  فـي  والسـجن«39 
2011 مدفوعـة بالعامـل المذهبـي الـذي ظلّـل الجميـع.
لقـد كانـت البحريـن علـى موعـد تاريخـي وشـيك حينما 
انبـرت القيـادات السياسـية الشـيعية والسـّنية ُتعِرب عن 
يكفـي،  وكان  األّولـي،  واتفاقهـا  وطموحاتهـا،  رؤاهـا 
علـى المالمـح األساسـية لإلصالح المطلـوب من الحكم 
حتـى يجـري نـزع الفتيـل. وعلـى الرغـم مـن المسـافة 
الفاصلـة بيـن »دّوار اللؤلـؤة« و»جامع الفاتح« التي ال 
تصـل إلـى عشـرة كيلومترات، فـإن المسـافات الداخلية 
بكثيـر، متسـمة  أبعـد  اللقـاء كانـت  فـي عـدم  المؤّثـرة 
بالتوّتـر والشـحناء، وكانـت الشـكوك أبـرز الحاضريـن 
فـي اللقـاءات القليلـة والمغلقـة التـي حدثـت بيـن ممّثلين 
عـن الجهتيـن، وهـي ذاتهـا الحاضـرة بقـّوة فـي جوالت 
الصطدامهـا  تجّمـدت  التـي  الوطنيـة«  »المصالحـة 

بالتعّنـت والمكابـرة والتشـكيك.
اللحظـات التاريخيـة التـي مـّرت علـى البحريـن وتحّقق 

39 عبد الرحمن النعيمي، مقّدمة كتاب سعيد الشهابي، مرجع مذكور، ص 14.

فيهـا قـدٌر مـن االتفـاق أبعـد مـن مجـّرد خـالف مذهبـي 
ال يمكـن أن يجـد لـه حـاّلً منطقيـاً، هي لحظـات ضعف 
فيهـا التيـار الدينـي وانـزوى، وسـادت فيهـا التيـارات 
الدينـي  العامـل  فتأخـر  واليسـارية،  والبعثيـة  القوميـة 
ومـن ضمنـه المذهبي إلى حين. إذ اسـتطاعت عرائض 
الخمسـينّيات »الحصول على بعض المكتسـبات بسـبب 

انتظامهـا فـي صـّف وطنـي موّحـد، 
بفعـل التيـارات القوميـة واليسـارية، 
وخمـود التيار الدينـي«40، مع وجود 
اسـتطاعت  كاريزميـة  وطنيـة  قيـادة 
المضطربـة  األوضـاع  ُتهـدئ  أن 
وتحـّدد  النظـر،  وجهـات  وتقـّرب 
الهـدف. ولكـن بـدا من خـالل أحداث 
)ال  المذهبيـة  الجـذور  أن   ،2011
األيديولوجيـا،  مـن  أقـوى  الدينيـة( 
فـي  واضحـاً  االنشـقاق  بـدا  حيـث 
صفـوف بعض الجمعيـات الليبرالية، 
واختالط األوراق السياسـية الصرف 
والمذهبيـة.  االجتماعيـة  بالسـياقات 

إاّل أن األمـر ال يعـود فـي مبدئـه إلـى 
انقسـام حـاد بيـن فريقيـن متنافسـين، 
األمـر  إن  بـل  تقليديـاً،  ومتنافريـن 
يتعلّـق بــ »المشـروع اإلصالحـي« 
الـذي بّشـر بـه الملك حمد بن عيسـى 
آل خليفـة، والذي لم يلَق مع األسـف، 

اإلجمـاع المطلـوب حولـه، مـا خلـق حالـة مـن اإلحباط 
لـدى الناشـطين السياسـّيين، وكـّرر تجـارب النزول إلى 
الشـارع بشـكل مستمّر في سنوات يفترض أن تنعم فيها 
البحريـن بالهـدوء والرخـاء، مـا جعل محلّليـن يحّذرون 
– اعتبـاراً مـن النصـف الثاني من العشـرّية األولى من 
هـذا القـرن - مـن انفـالت أمنـي خطيـر وقريـب41، فلـم 
تكـن كّل المؤّشـرات لتنتظـر إاّل أن يحـدث مـا يحّفزهـا 
ويبـّرر انطالقهـا علـى مسـتوى كبيـر، وهـو مـا حـدث 

علـى المسـتوى العربـي إّبـان ربيعه.

40  هبـة رؤوف عـزت، الحـركات االحتجاجيـة فـي البحريـن: »الجديـد« فـي 
حركـة المجتمـع السياسـية فـي البحريـن، التنـازع علـى المكان...والمكانـة، فـي: 
الحـركات االحتجاجيـة فـي الوطن العربي )مصـر - المغرب – لبنان – البحرين(، 
تحريـر: عمـرو الشـوبكي )بيـروت: مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، 2011(، 

ص 276

41  عبـد الهـادي خلـف، حصيلـة عشـر سـنوات مـن محاولـة اإلصالح السياسـي 
http://www.arab- علـى  متـاح  العربـي،  اإلصـالح  مبـادرة  البحريـن،  فـي 

reform.net

استثمرت بريطانيا 
االنشقاق الطائفي في 
البحرين لتحافظ على 
قدراتها الذاتية في 

السيطرة، فتحت غطاء 
المساواة استطاعت 
أن تحّرض الشيعة 
ضّد الحكم الذي كان 
يترأسه الشيخ عيسى 

بن علي آل خليفة )حكم 
البالد 54 عاماً من 
1869 إلى 1923) 
الذي لم يكن ليروق 
للبريطانّيين َفَوَسموه 

بالعناد والتمّرد

ربيع البحرين: االنقسام الطائفي 
َيِئد المشروعات الوطنية
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»الربيع العربي« مصطلحات 
مسارات وانعكاسات

»الربيع العربي«..
م�صطلحاته وم�صاراته وانعكا�صاته

د. عبد اخلالق عبد اهلل

علـى المسـتوى النظـري والفكـري لـم يتـّم بعـد االتفاق 
الثـورات  المناسـب لوصـف سلسـلة  المصطلـح  علـى 
حّركـت  التـي  الفجائيـة  والتحـّوالت  واالنتفاضـات 
السـاكن العربـي وأطلقـت العنـان لقـوى التغييـر بقـّوة 
غيـر مسـبوقة علـى امتـداد الوطـن العربي، كما لـم يتّم 
شـرحها. والسـؤال النظـري الـذي لـم يتـّم حسـمه، بعـد 
مـرور أربع سـنوات، هـل مصطلح »الربيـع العربي« 
التـي  المتالحقـة  التحـّوالت  لوصـف  مناسـبة  تسـمية 
تشـهدها المنطقـة العربيـة منـذ العـام 2011؟ كمـا لم يتّم 
بعـد التوّصـل لفهـم كامـل، علـى المسـتويين السياسـي 
والتاريخـي، إن كان »الربيـع العربـي« هـو في مجمله 
خطـوة إلـى األمـام فـي سـياق إنهـاء الركـود السياسـي 
العربـي، واالنتهـاء مـن زمـن االسـتبداد والفسـاد فـي 
التاريـخ العربـي، أم إن »الربيـع العربـي« هـو خطـوة 
إلـى الخلـف، ومجّرد اسـتمرار لمسلسـل العنف، وعدم 
االسـتقرار، وتفكيـك الوطـن العربـي، الـذي عانـى بمـا 
فيـه مـن الكفايـة مـن ثالـوث الطغـاة والغـالة والغـزاة؟ 
كمـا يسـتمّر الجدل السياسـي حـول انعكاسـات »الربيع 
العربـي« علـى دول »الربيـع العربـي« التـي كانـت 
فـي قلـب العاصفـة، وارتـداد هـذه العاصفـة الهوجـاء 
علـى الـدول ِمـن حولهـا، بمـا في ذلـك الجـزء الخليجي 
هـذا  فـي  المحـوري  والسـؤال  والمسـتقّر.  المزدهـر 
السـياق: هـل تقـع دول الخليـج العربي مـن ضمن قائمة 
الحالـة االسـتثنائية فـي المنطقة العربيـة، أو إن عاصفة 

الخليـج  دول  ذلـك  فـي  بمـا  للجميـع،  شـاملٌة  التغييـر 
العربـي التـي عليهـا أن تعيـد ترتيب حسـاباتها لمواكبة 
انعكاسـات »الربيـع العربـي«، وفي المقّدمة اسـتحقاق 
اإلصـالح الدسـتوري والتحـّول الديمقراطـي الـذي ال 

مفـّر منـه، عاجـالً أم آجـالً؟
العربـي«،  »الربيـع  جدليـات  الورقـة  هـذه  تتنـاول 
المصطلحـات والمسـارات واالنعكاسـات التـي تنتظـر 
تنطلـق  وهـي  والسياسـي.  والفكـري  النظـري  الحسـم 
الفكـر  يجـد  أن  إلـى  أنـه  مفـاده  نظـري  موقـف  مـن 
العربـي وصفـاً أكثـر إقناعـاً، فـإن »الربيـع العربـي« 
هـو المصطلـح األنسـب لوصـف مـا جـرى ويجـري 
مـن تحـّوالت فـي المنطقـة العربيـة منـذ العـام 2011 
وشـرحها. وتؤّكـد الورقـة أنـه على الرغـم من ضخامة 
السـارة،  غيـر  واالنتكاسـات  العنيفـة،  التصّدعـات 
المصاحبـة للثـورات العربيـة، يظّل »الربيـع العربي« 
فـي مجملـه حدثاً إيجابياً في التاريـخ العربي المعاصر. 
كمـا تشـير هـذه الورقـة إلـى أن دول الخليـج العربـي، 
التـي تمّكنـت مـن احتواء تداعيات ريـاح التغيير مؤّقتاً، 
وَثــُبَت أن قـوى البقـاء واالسـتمرار هـي أقـوى بكثيـر 
مـن قـوى التغييـر والثـورة، ال تعيـش فـي فـراغ، وال 
العـام،  العربـي  التاريـخ  بتاريـخ خـارج سـياق  تتمّتـع 
وعليهـا  العربـي،  محيطهـا  فـي  يجـري  بمـا  وتتأّثـر 
التعامـل بحـرص وواقعيـة وبأسـلوبها التدريجـي، مـع 
أهـّم بنـد مـن بنـود مطالـب »الربيـع العربـي« المتمّثل 

علـى الرغـم مـن مـرور نحـو أربـع سـنوات علـى اندالع »الربيـع العربـي« لم يحدث حتـى اآلن توافـق وإجماع 
علـى توصيـف هـذا الحـدث المفصلـي فـي التاريـخ العربـي المعاصر. لذلك يظـلّ »الربيـع العربي« مثـاراً للجدل 
النظـري والفكـري والسياسـي فـي كلّ بعـٍد مـن أبعـاده، وعلـى كلّ مسـتوى مـن مسـتوياته، بـدءاً باسـتخدام 
مصطلـح »الربيـع العربـي« غيـر المتفـق عليـه، ومـروراً بمسـارات هـذا الحدث التاريخـي التأسيسـي، وانتهاًء 
بانعكاسـاته المنظـورة وغيـر المنظـورة فـي محيطـه العربـي، وبخاصـة علـى دول الخليـج العربـي، التـي تبـدو 

وكأنهـا تعيـش حالـة اسـتثنائية بعيـداً عـن ريـاح التغييـر التـي هّبـت فجـأة علـى المنطقـة العربية. 
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السياسـية.   فـي الحريـة والديمقراطيـة والمشـاركة 

أوالً: المصطلحات
ة، أولهـا وربمـا  ـر »الربيـع العربـي« جدليـات عـدَّ فجَّ
أبرزهـا، جـدل المفاهيـم والمصطلحـات الذي لم ُيحسـم 
حتـى اآلن. فمـا هـو المفهـوم الصحيـح، والمصطلـح 
المناسـب، والتسـمية السوسـيولوجية الدقيقـة، لوصـف 
مجمـل التحـّوالت التـي شـهدتها المنطقـة العربيـة منـذ 
أضرم الشـاب التونسـي محمد البوعزيزي النار بنفسـه 
ثـورة  وأشـعل   ،2010 األول(  )كانـون  ديسـمبر  فـي 
الياسـمين فـي تونـس التي سـرعان ما انتقلـت إلى ثورة 
»ارحـل« فـي مصر، وامتـّدت الحقاً 
إلـى ليبيـا، وسـرعان مـا بلغـت اليمن 
هـذه  هـل  سـوريا:  فـي  واسـتقّرت 
ثـورة، أو انتفاضـة، أو صحـوة، أو 
ـٌة أو تمـّرد، أو مؤامـرة مـن  هـي هبَّ
ال  التـي  المعاديـة  القـوى  مؤامـرات 
تنتهـي، أو هـي فصل ربيع اسـتثنائي 
ل - كمـا يقـال - إلى  سـرعان مـا تحـوَّ
ال  عربـي  وصيـف  وخريـف  شـتاء 
يمكـن احتمالـه، أو إنهـا قليـل من هذا 

وكثيـر مـن ذاك؟  
جـدل المصطلـح سيسـتمّر، والسـؤال 
العربـي«  »الربيـع  هـل  المركـزي: 
لوصـف  المناسـب  المصطلـح  هـو 
األحـداث السياسـية الزلزاليـة، التـي 
بـدأت العـام 2011 واتجهـت بالوطـن 
تخطـر  لـم  اتجاهـات  فـي  العربـي 
السـاكن  هـذا  حـّرك  مـن  بـال  علـى 
العربـي، بقصـد أم مـن دون قصـد؟ 
يعتقـدون  العـرب  السياسـة واالجتمـاع  أغلبيـة علمـاء 
أنـه مصطلـح غيـر مناسـب، ويتـّم وضعه احتياطـاً بين 
إليـه ازدراًء  مزدوجيـن: »الربيـع العربـي«، وُيشـار 
بــ »مـا يسـّمى بـ»الربيـع العربـي«، لكـن علـى الرغم 
مـن االزدراء واالسـتخفاف واالمتعـاض، لـم يقـّدم أحٌد 
مـن علمـاء السياسـة واالجتماع العـرب مصطلحاً بديالً 
ومناسـباً، ولـم يبـرز حتـى اآلن مفهـوٌم آخـر يحظـى 

بإجمـاع أهـل الفكـر والسياسـة واالجتمـاع.
والباحثيـن  الكّتـاب  اقتنـاع  عـدم  مـن  الرغـم  وعلـى 
صامـداً  العربـي«  »الربيـع  مصطلـح  ظـّل  العـرب، 
ومتداوالً على نطاق واسـع، وال يوجد بديل آخر مقنع، 

حتـى بعـد مـرور 4 سـنوات علـى حـادث البوعزيزي. 
بعضهـم يسـتخدمه مـن دون أّي اعتـراض، وبعضهـم 
اآلخـر يرفضـه رفضـاً قاطعـاً مـن حيـث المبـدأ، ألنـه 
بـل  العربـي،  السياسـي  المشـهد  فـي  ربيعـاً  يـرى  ال 
خريفـاً وصيفـاً حـاراً وشـتاًء قارصـاً. والبعـض الثالث 
يسـخر مـن هـذا المصطلح ومن كّل َمن يسـتخدم عبارة 
»الربيـع العربـي«، وال يصـّدق حـدوث والدة جديـدة 
فـي أرض عربيـة قاحلـة عجـزت فـي العقـود األخيـرة 
عـن زرع األمـل في نفـوس شـعوبها. وبعضهم األخير 
يبحـث فـي دالالت الربيـع، ويغلـق منافـذ المعنـى على 
واللغـوي  الفلسـفي  النقـد  فعـل  ويجيـد  الواقـع،  أرض 
لمفهـوم »الربيـع العربـي«، وال يبـذل الجهـد النظـري 
قالـه  لمـا  تأكيـداً  ذلـك  كّل  البديـل.  المصطلـح  لنْحـِت 
الطاهـر لبيـب بـأن »الثـورات العربية فاجـأت المعرفة 
أيضـاً، وأن المعرفـة التـي لـم تفاَجـأ لم تكـن معرفة«1.  
قلّـة قليلـة تسـتخدم مصطلـح »الربيـع العربـي« عـن 
اقتنـاع تـام، ألنـه يوحـي باألمـل والتفاؤل وبـزوغ فجر 
جديـد مـن الحريـة والديمقراطيـة، وانتهاء زمن الفسـاد 
األسـطوري،  العربـي  الركـود  وتجـاوز  واالسـتبداد، 
مـن  العربـي  االنحـدار  أسـباب  مـن  سـبباً  كان  الـذي 
سـّيئ إلى أسـوأ، خـالل العقود السـتة الماضيـة، عالوة 
علـى ارتبـاط »الربيـع العربي« بشـريحة شـباب األّمة 
العربيـة التـي أطلقـت العنـان لقـوى التغييـر وأعـادت 

لألمـة شـبابها. 
تجـاه  والذهـول  والتشـكيك  والقبـول  الرفـض  ووسـط 
مـا يجـري، حيـث كانـت التحـّوالت تتدّفـق بأسـرع من 
عربيـاً  متـداوالً  المصطلـح  اسـتمّر  الضـوء،  سـرعة 
كمـا  األكاديمـي  الخطـاب  فـي  أجنبيـاً،  ومسـتخدماً 
البديـل،  المفهـوم  غيـاب  وفـي  اإلعالمـي.  الخطـاب 
فـرض نفسـه فرضـاً في البحث السوسـيولوجي، وسـط 
ـل نظـري ومفاهيمـي، وتقاعـس  فكـري، وترهُّ كسـٍل 
عـن البحـث عـن مصطلـح يجاريـه دّقـة فـي وصـف 
المسـتجّدات المتالحقـة فـي المنطقـة العربيـة. والشـاهد 
أن المفكـر العربـي، كما الباحـث والمثقف العربّيين، لم 
يكـن بمسـتوى الحـدث التاريخـي، ربما ألنه لم يشـارك 
الجديـد،  الوضـع  يسـتوعب  لـم  أنـه  أو  صنعـه،  فـي 
ف عـن المشـاركة فيـه، فلـم يكـن أمامـه سـوى  وتخلَـّ
التشـكيك فـي جـدواه ومحتـواه، والسـّيما أن »الربيـع 
التـي  الشـديدة  والفجائيـة  بالتلقائيـة  اتَّصـف  العربـي« 

1 عبـد اإللـه بلقزيـز، “الربيـع العربـي” ... إلـى أيـن؟ ) بيروت: مركز دراسـات 
الوحـدة العربيـة، 2001(، ص 8.  

قّلة قليلة تستخدم 
مصطلح »الربيع 

العربي« عن اقتناع 
تاّم، ألنه يوحي 
باألمل والتفاؤل 
وبزوغ فجر 

جديد من الحرية 
والديمقراطية، 

عالوة على ارتباط 
»الربيع العربي« 

بشريحة شباب األّمة 
العربية التي أطلقت 
العنان لقوى التغيير 

وأعادت لألّمة 
شبابها 
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الجميـع2.  أذهلـت 
العربـي«،  »الربيـع  مصطلـح  بجانـب  أنـه  والحـّق، 
بـرزت عشـرات المفاهيـم المشـتّقة أو المنافسـة، التـي 
لـم تصمـد طويـالً فـي الفضـاء الفكـري العربـي. ففـي 
العربـي«،  أّول كتـاب عربـي صـدر حـول »الربيـع 
بمشـاركة 19 مفّكـراً عربيـاً، تمَّ اسـتخدام 12 مصطلحاً 
مختلفـاً لوصـف ظاهـرة سياسـية واحـدة، والحديث عن 
حـدث تاريخـي واحـد، لـم يتجـاوز بعـد سـنته األولـى. 
وتراوحـت المصطلحـات التـي جـاءت فـي هـذا الكتاب 
بيـن الحـراك الجماهيـري العربـي )محمـد دده(، ربيـع 
المدينـي(،  )توفيـق  العربيـة  الديمقراطيـة  الثـورات 
العرفـي(،  الديـن  )نـور  العربـي  الديمقراطـي  الربيـع 
التحـّوالت العربيـة )يوسـف الشـويري(، االنتفاضـات 
العربية)جـاك قبانجـي(، الحـركات االحتجاجية العربية 
)ناجـي عبـد النـور(، ثـورة 20 كانـون الثانـي )ينايـر( 
)محمـد عبـد الشـفيع عيسـى(، التحـّركات العربيـة مـن 
أجـل الديمقراطيـة )علـي فخـرو(، »الربيـع العربـي« 
)عبـد الخالـق عبـد هللا(3. لقـد ذهـب كّل كاتـب مذهبـاً 
فـي اختيـار المصطلـح الـذي يناسـبه لوصـف أحـداث 
العـام 2011، علـى الرغـم من غياب أّي اتسـاق نظري 
أو فكـري بيـن هـذا الزخـم مـن المصطلحـات في كتاب 
واحـد. فشـّتان بيـن الثـورة واالنتفاضـة، وشـّتان بيـن 
الحركـة والحـراك، وبيـن االحتجاج الشـعبي و»الربيع 
العربي«. فكّل مفهوم يعّبر عن مسـتوى من مسـتويات 
الفعـل الشـعبي، وكّل عبـارة مـن هـذه العبـارات تحمـل 
مضاميـن سياسـية وسوسـيولوجية محّددة، وكّل تسـمية 
تعكـس قناعـات فكريـة ونظريـة مختلفـة كّل االختالف 

عّمـا قبلهـا ومـا بعدها.
هـذا الزخـم المفاهيمـي لـم يقتصـر علـى السـنة األولـى 
مـن »الربيـع العربـي«، بـل اسـتمّر خالل سـنته الثانية 
أن  الجميـع، وبحـّق،  والثالثـة وحتـى اآلن. واكتشـف 
المنطقـة  تشـهدها  التـي  التاريخيـة  األحـداث  وصـف 
العربيـة بـ»الربيـع العربـي«، فيـه الكثير من التسـطيح 
والتبسـيط الـذي يختـزل قيمة هـذه التحّوالت التأسيسـية 
ويخـّل بهـا. فمصطلـح »الربيـع العربـي« تـّم نقلـه من 
تجارب ثورية وإصالحية عالمية مختلفة في مسـاراتها 
وحيثّياتهـا عّمـا يحـدث حاليـاً فـي الوطـن العربـي. لذا، 

2 Elizabeth Suzan Kassab, “Critics and Rebels: Old Arab 
Intellectuals Reflect on The Uprising“, British Journal of 
Middle East )19 March 2014(. 

3 المرجع نفسه. 

حـاول البعـض اسـتدعاء مصطلـح »اليقظـة العربيـة« 
العربـي«،  »الربيـع  انتكاسـات  لكـن  بالحـدث،  نـاً  تيمُّ
مسـاراته،  وتعّثـر  الديمقراطـي،  التحـّول  وصعوبـات 
خلـق مناخـاً مـن التشـاؤم الشـعبي، وأّدى إلـى اختفـاء 
وحـاول  نفسـها.  بـروزه  بسـرعة  اليقظـة،  مصطلـح 
البعـض الترويـج لمصطلح »التمـّرد العربي« لوصف 

األخيـرة،  الثـالث  السـنوات  أحـداث 
»الثـورة  قـوى  بـروز  مـع  لكـن 
المعاديـة« فـي أكثـر مـن دولـة مـن 
أن  ثُبـت  العربـي«،  »الربيـع  دول 
كمـا  مؤّقتـة.  حالـة  الشـعبي  التمـّرد 
ـة  »الهبَّ مصطلـح  بعضهـم  أطلـق 
طويـالً،  تـدوم  ال  التـي  العربيـة«، 
الشـعبي  الثـوري  المـزاج  لوصـف 
العربـي الذي انحسـر بعدما اتَّضحت 
الٍت في صلب  صعوبـة إحـداث تحـوُّ
وابتـدع  العميقـة.  العربيـة  الدولـة 
البعـض االخـر مفهوم يقظة الشـارع 
ازدهـار  علـى  للداللـة  العربـي، 
المياديـن،  وبقيـة  التحريـر  ميـدان 
شـهدت  عـّدة  عربيـة  عواصـم  فـي 
مسـبوقة  غيـر  جماهيريـة  تجّمعـات 

فـي كّل يـوم جمعـة خـالل السـنة األولـى مـن »الربيـع 
العربـي«  »التسـونامي  مفهـوم  بـرز  كمـا  العربـي«. 
لفهـم أسـباب الغضـب والسـخط الشـعبيّين تجاه التسـلّط 
العربـي4. واسـُتخدم مصطلـح »االنتفاضـة العربيـة« 
علـى نطـاق واسـع، بـل إن بعضهـم حـاول التأصيـل 
نَحـَت مصطلـح  َمـن  هنـاك  ثـم  نظريـا5ً.  تأصيـالً  لـه 
»الربيـع اإلسـالمي« بـدالً من »الربيـع العربي«، بعد 
نجـاح اإلخـوان، وصعـود التيـار اإلسـالمي بقـّوة فـي 
االنتخابـات التـي جـرت فـي أكثـر مـن دولـة مـن دول 
»الربيـع العربـي«. لكـن مصطلـح الربيـع اإلسـالمي 
تراجـع سـريعاً، ثـم اختفـى كليـاً، كغيـره مـن المفاهيـم، 
بعـد الهزيمـة المدويـة لهـذا التيار في مصـر وبقية دول 
»الربيـع العربـي«. مـن ناحية أخرى بالـغ بعضهم في 
التشـاؤم مـن جـّراء العنف وعدم االسـتقرار المصاحب 
للربيـع العربـي في سـوريا وليبيا وحتـى اليمن، ليصف 

4  أنطـوان بصبـوص، التسـونامي العربـي، )بيـروت: الشـركة اللبنانيـة لتوزيـع 
الصحـف والمطبوعـات، 2013(. 

5 جلبيـر األشـقر، ، الشـعب يريـد: بحـث جذري فـي االنتفاضة العربيـة )بيروت، 
دار الساقي، 2013.(.

في أّول كتاب عربي 
صدر حول »الربيع 
العربي«، بمشاركة 
19 مفّكراً عربياً، 
تمَّ استخدام 12 
مصطلحاً مختلفاً 
لوصف ظاهرة 
سياسية واحدة، 

والحديث عن حدث 
تاريخي واحد، لم 
يتجاوز بعد سنته 

األولى

»الربيع العربي« مصطلحات 
مسارات وانعكاسات



452

التقرير العربي السابع
للتنمية الثقافية

مؤّسسة الفكــر العربـي

مـا يجـري فـي المنطقـة العربيـة بالفوضـى الخالقـة، 
أميركيـة منسـقة«6.  كونهـا »مؤامـرة 

لكـن المصطلـح الـذي نافـس مفهـوم »الربيـع العربي« 
بـدوره  وأثـار  غيـره،  مـن  أكثـر  وربمـا  بجـدارة، 
الكثيـر مـن الجـدل، هـو مصطلـح »الثـورة / الثـورات 
العربيـة«7. مصطلـح الثـورة هـو المصطلـح المفّضـل 
لـدى الشـعوب والقطاعـات الشـبابية التـي أطلقتـه على 
الفعـل الـذي تقـوم بـه: الثورة فـي تونس ومصـر وليبيا 
وسـوريا وحتـى فـي البحريـن. كّل َمـن قـام بهـذا الفعل 
فعـالً  يمـارس  أنـه  اعتقـد  الشـعبي 
ووفـق  الواقـع.  أرض  علـى  ثوريـاً 
هـذا المنطـق ما يجـري على األرض 
أو  تمـّرد  أو  بربيـع  ليـس  العربيـة 
تحـّرك أو صحوة أو يقظة أو حراك، 
بـل فعـل ثـورّي بامتيـاز، هـي الثورة 
بعينهـا وهدفهـا إنهـاء القديـم الذي فقد 
لـكّل مـا هـو  صالحيتـه، والتأسـيس 
بالثـورات  القائمـون  وذهـب  جديـد. 
العربيـة حـدَّ اعتبـار ثورتهـم أعظـم 
عـن  تمّيـزت  إنهـا  حيـث  الثـورات، 
الثـورات  أكثـر  مـن  كونهـا  غيرهـا 
سـرعًة وسـلمّية وفجائّيـة فـي التاريخ 
البشـري. وكأّي ثورة شـعبية أخرى، 
موّجهـة ضـّد   2011 ثـورات  كانـت 
كهـدف  واالسـتبداد، وهدفهـا  الفسـاد 
إقامـة  التاريـخ،  فـي  الثـورات  كّل 
الحريـة والعدالـة االجتماعيـة والمسـاواة والقضاء على 
د فـي الحكـم. لـذا، وبـدالً مـن مصطلـح  التسـلّط والتفـرُّ
ـل َمـن قـام بهذا الفعل الشـعبي  »الربيـع العربـي«، فضَّ
والتاريخـي مصطلح ثـورة. لكن مصطلح الثورة كحال 
مصطلـح »الربيـع العربـي« أثـار بـدوره جـدالً حـاّداً، 
ومعارضة شـديدًة، من منطلق أن ما حدث ويحدث في 
المنطقـة العربيـة ال يرقـى بـأّي شـكل من األشـكال إلى 
مسـتوى الثـورة والثـورات، بالمعنـى القاموسـي الدقيق 
والمتعـارف عليـه فـي أدبيـات الثورات. وبقـدر ما كان 
مصطلـح »الربيـع العربـي« غير مقِنٍع لجمهور واسـع 
مـن الباحثيـن العـرب، كانت تسـمية الثـورة غير مقنعة 
6 حسـن محمـد الزيـن، “الربيـع العربـي”: آخـر عمليات الشـرق األوسـط الكبير 

)بيـروت: دار القلـم الجديـد، 2013(. 

7 عمـار عـزون، ثـورات العـرب فـي القـرن الحـادي والعشـرين: قـراءة فـي 
األسـباب والنتائـج وخيـارات رحيـل األنظمـة السـلطوية )بيـروت: دار الفارابـي، 

 .)2013

لجمهـور أكثـر اّتسـاعاً مـن علمـاء السياسـة واالجتماع 
العـرب. وحـاول بعضهـم إلصـاق توصيفـات مختلفـة 
لمفهمـوم الثـورة نابعـة مـن خصوصيـة الحـدث علـى 
األرض العربيـة، كثـورة »ارحـل«، وثـورة »الشـعب 
يريـد إسـقاط النظـام«، وثـورة »تصحيـح المسـار«، 
وثـورة »30 يونيـو«، وثـورة »الكرامـة«، ومـا إلـى 
اتضـح قصورهـا  التـي  الضبابيـة  المفاهيـم  مـن  ذلـك 
وبالتالـي عـدم رسـوخها طويالً في الخطـاب اإلعالمي 
واألكاديمـي العربـي، ألنها لم تكن قـادرة على الغوص 
المنطقـة  التحـّوالت فـي  فـي شـرحه ووصـف  عميقـاً 

العربيـة. 
كل ذلـك يثيـر السـؤال المعرفـي: لمـاذا كّل هـذا الجـدل 
حـول المصطلـح؟ ومـا سـّر هـذه الفوضـى المفهوميـة؟ 
والسوسـيولوجي  السياسـي  الفكـري  عجـز  وكيـف 
تاريخـي؟  العربـي عـن االتفـاق علـى وصـف حـدث 
واألهـّم مـن ذلـك كلّـه: لمـاذا أخفـق الفكـر العربـي فـي 
التأصيـل النظـري للربيـع العربـي8، ولمـاذا عجـز عن 
صـّك مصطلـٍح مقنـع لوصـف ما يجري علـى األرض 
أقـّل مـا  العربيـة، واستسـلم بـل واستسـهل مصطلحـاً 
يقـال فيـه إنه مصطلح إشـكالي، ومسـتورد من تجارب 
عالميـة ال تمـّت للبيئـة العربيـة بِصلـة، وال تعّبـر عـن 
مـن  ضاعـف  ومّمـا  العربيـة؟  الثـورات  خصوصيـة 
العربـي« هـو مسـاراته  غمـوض مصطلـح »الربيـع 

وانعكاسـاته المثيـرة للجـدل. 

ثانياً: المسارات
علـى الرغـم مـن تخبُّـط المصطلحـات، اسـتمّر مفهـوم 
»الربيـع العربـي« فـي التـداول عربيـاً وعالميـاً، فـي 
حـول  وأهّميـة  أكثـر صخبـاً  آخـر  جـدل  بـروز  ظـّل 
وانعكاسـاته  ومسـاراته  العربـي«  »الربيـع  بدايـات 
ومتفائـل  متحّمـس  بيـن  اآلراء  تباينـت  لقـد  ونهاياتـه. 
ومعـارض ومتشـائم تجاه رياح التغييـر التي هبَّت فجأة 
علـى الوطـن العربـي. فبعـد ُيْسـِر البدايـات اتضـح أن 
مسـارات »الربيـع العربـي« عسـيرة ونهاياتـه ال ُتنبئ 
باالطمئنـان. لـم تكن مسـارات السـنوات الثالث األولى 
مـن »الربيـع العربـي« سلَِسـًة وورديـة، فـي الجملـة. 
علـى صعوبتـه  القديـم  بالنظـام  اإلطاحـة  أن  واتضـح 
أسـهل بكثيـر مـن إقامـة نظـام ديمقراطي عربـي جديد. 
وُتشـير خبـرة هـذه السـنوات إلـى أنـه ال توجـد وصفـة 

8 مـن أهـّم المحـاوالت الجـادة للتنظيـر للثورات العربية كتاب أديـب نعمة، الدولة 
الغنائميـة و”الربيـع العربي”) بيروت: دار الفارابي، 2014 (. 

َفَرض مصطلح 
»الربيع العربي« 

نفسه فرضاً 
في البحث 

السوسيولوجي وسط 
ل  كسٍل فكري وترهُّ
نظري ومفاهيمي 

وتقاعس عن 
البحث عن مصطلح 

يجاريه دّقة في 
وصف المستجّدات 

المتالحقة في 
المنطقة
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جاهـزة لالنتقـال الديمقراطـي السـلمي، بـل إن االنتقال 
مـن النظـام القديـم إلـى الجديـد يمكـن أن يكـون ممتـّداً 
ومتعّثـراً ومتعّرجـاً وصعبـاً الصعوبـة كلّهـا، وأن لـكّل 
حالـة مـن حـاالت »الربيـع العربـي« خصوصّيتهـا9. 
فشـّتان مـا بيـن الربيـع التونسـي الـذي أثـار اإلعجـاب 
بسـلميَّته، خـالل معظـم مراحلـه، والربيـع الليبـي الذي 
بالعنـف  مسـاراته،  كّل  وخـالل  بداياتـه،  منـذ  اتَّسـم 
والتذبـذب والتدخـل الخارجـي. وشـّتان أيضـاً مـا بيـن 
الربيـع اليمنـي الـذي سـحر الجميـع بإصـراره وأدائـه 
المنضبـط، والربيع السـوري الفاقع فـي دمويته، والذي 
راح ضحّيتـه نحـو 200 ألف شـهيد، و4 ماليين الجئ، 
وتدميـر نحـو 75 % مـن مـدن سـوريا وقراهـا، وفشـل 
حّتـى اآلن فـي إطاحـة نظـام بّشـار األسـد. أمـا الربيـع 
المصـري فسـرعان مـا فَقـَد بريقـه ورونقـه وتراجـع 
زخمـه بعـد صعـود التيـار اإلسـالمي الـذي أصـرَّ على 
ـت الحقـاً إطاحتـه، عبر موجة  االسـئثار بالسـلطة، وتمَّ
ثانيـة مـن الثـورة الشـعبية انتهـت بانتخاب قائـد الجيش 
كرئيـس للجمهوريـة المصريـة الثالثـة، ألربـع سـنوات 

قادمة. 
متاهـات  فـي  العربـي«  »الربيـع  مسـارات  دخلـت 
بنهايـات كّل  التكهُّـن  عسـيرة، وأصبـح مـن الصعـب 
االجتهـادات  تباينـت  لذلـك  الحـاالت.  هـذه  مـن  حالـة 
والمواقـف من مسـارات »الربيع العربـي« الذي ذُبَلت 
زهرتـه قبـل أن يكمـل عامـه الرابـع، وبـرز السـؤال 
الملِـّح والجدلـي: أين هو الربيـع في »الربيع العربي«؟ 
لـم يكـن أحـٌد ليجـرؤ علـى طـرح هـذا السـؤال، فـي 
الت التـي شـهدتها  بدايـات »الربيـع العربـي«. فالتحـوُّ
المنطقـة العربيـة العـام 2011 جـاءت مزلزلـة ومتدّفقـة 
فـي زخمهـا، وأطاحـت بعدٍد مـن األنظمـة العربية التي 
ًة على  كانت مطمئّنًة كّل االطمئنان إلى حكمها، وَعِصيَّ
نـًة ضـّد التغييـر. ضـرب »الربيـع  اإلصـالح، ومحصَّ
العربـي« هـذه األنظمـة عندمـا كانـت مطمئّنـة لبقائهـا 
واسـتمرارها، وكانـت الضربـة صاعقـة فـي اللحظـات 
األولـى، وكانـت ملهمـًة لقطاعـات واسـعة مـن الشـعب 
بفجـر عربـي جديـد وواعـد. كمـا  العربـي، ومبشِّـرة 
كانـت شـعارات »الربيع العربي« ومسـيراته المليونية 
األسـبوعية السـلمّية مبهـرة، وأطلقـت العنـان لموجـة 
مـن األمـل والتفـاؤل تجـاوزت دَوَلـُه لتسـري في جسـد 

9 للمزيـد حـول كشـوفات حسـاب مؤّقتـة لالنتفاضـات العربيـة فـي تونـس ومصر 
واليمـن والبحريـن وليبيـا وسـوريا، راجـع جلبيـرت األشـقر، الشـعب يريـد: بحث 

جـذري فـي االنتفاضـة العربيـة، م س، ص ص 183- 235. 

اإلنسـان العربـي المنهـك بالهزائـم، والمستسـلم ألنظمة 
احتكارهـا  فـي  وكابـرت  واحتقرتـه،  وقهرتـه  هزمتـه 
للسـلطة والثـروة. وفجـأة أشـرقت الشـمس مـن تونـس 
بثـورة الياسـمين، ثـم أشـرقت مـن جديـد علـى القاهـرة 
بثـورة شـباب ميـدان التحرير، وعندما تشـرق الشـمس 
فـي مصـر تكون األمة العربية بأسـرها مشـرقة. هكذا، 
كان األمـل الشـعبي واليقيـن العربي خالل أّول سـنوات 
»الربيـع العربـي«. فقـد أنهـى »الربيع العربـي« أكثر 
مـن خمسـة عقـود مـن الركـود السياسـي األسـطوري، 
السـتمرار  مطمئّنيـن  كانـوا  حـّكام  بأربعـة  وأطـاح 
الشـارع  اسـتعاد  فجـأة  ألبنائهـم.  وتوريثـه  حكمهـم 

وهديـره  وقّوتـه  حيوّيتـه  العربـي 
أكثـر  وشـعر  األمـة،  شـباب  بقيـادة 
مـن 150 مليـون عربـي، فـي مصـر 
وسـوريا،  واليمـن  وليبيـا  وتونـس 
قرارهـم ومصيرهـم  يملكـون  بأنهـم 
ويشـّكلون مسـتقبلهم وأنهـم أصبحـوا 
آخـر.  وقـت  أّي  مـن  حريـة  أكثـر 
ومـارس المالييـن مـن العـرب حّقهم 
معهـودة  غيـر  بحريـة  االنتخابـي 
فـي انتخابـات حـّرة ونزيهـة لتشـهد 
فـي  ديمقراطيـة  دول  خمـس  والدة 

األرض العربيـة التـي كانـت حّتـى وقت قريـب عصّية 
علـى الحريـة والديمقراطيـة. وانبهـر العالـم بـ»الربيـع 
الديمقراطيـة  الموجـة  عـن  يتحـّدث  وأخـذ  العربـي«، 
إلـى  العربيـة  المنطقـة  بانضمـام  ويسـعد  العربيـة، 
المناطـق الحـّرة والمحّررة من الطغاة. واتَّسـم »الربيع 
العربـي« بكونـه ربيعـاً عربياً صرفاً، يحـدث بأقّل قدر 
مـن التدخـل الخارجـي فـي مراحلـه األولـى، بـل جـاء 
مفاجئـاً لمراكـز القـرار العالميـة التي لم تحسـب للربيع 

العربـي أّي حسـاب10. 
عـّدة  أوجـٌه  بـرزت  الثانيـة  السـنة  بدايـة  مـع  لكـن، 
للثـورات العربيـة11، وبـدأت معظـم مسـارات »الربيع 
محـلَّ  بالجـدوى  الشـّك  وحـلَّ  التعّثـر،  فـي  العربـي« 
اليقيـن، وتراجـع زمـن األمـل، وتبعثـر التفـاؤل لـدى 
اإلنسـان العربـي. كان الشـّك والتشـكيك فـي »الربيـع 
العربـي« قائمـاً منـذ لحظـة الـوالدة األولـى، لكـن بدءاً 
10 عبدالخالـق عبـد هللا، »الربيـع العربـي: وجهـة نظـر مـن الخليـج العربـي«، 
مجلـة المسـتقبل العربـي، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، العـدد 391، السـنة 

34، )أيلـول/ سـبتمبر 2011(، ص ص 117- 128. 

11 نضـال حمـادة، الوجـه اآلخـر للثـورات العربيـة ) بيـروت: دار الفارابـي، 
.)2013

االنتقال من نظام 
قديم إلى نظام جديد 
يمكن أن يكون ممتّداً 
ومتعّثراً ومتعّرجاً 
وصعباً الصعوبة 
كّلها، ولكلّ حالة 

من حاالت »الربيع 
العربي« خصوصيتها

»الربيع العربي« مصطلحات 
مسارات وانعكاسات



454

التقرير العربي السابع
للتنمية الثقافية

مؤّسسة الفكــر العربـي

»الربيـع  تنعـي  أصـوات  بـرزت  الثانيـة  السـنة  مـن 
العربـي«، وتعلـن فشـله، وتنعيـه فُتصـِدر شـهادَة وفاته 
المبكـرة، وكأنـه ُولِـد ليمـوت. ومـع بدايـة السـنة الثالثة 
تصاعـد خطـاب االزدراء والسـخرية عنـد الحديث عن 
»الربيـع العربـي«، حيـث بـرز السـؤال: أيـن الربيـع 
فـي »الربيـع العربـي«؟ شـيوُع الشـّك والتشـكيك فـي 
كان طبيعيـاً  مـا  بقـدر  العربـي«،  »الربيـع  مسـارات 
راً، لـم يكـن بريئـاً كّل البـراءة، وربمـا كانـت لـه  ومبـرَّ
غايـات ودوافع سياسـية لوقـف زحف قوى التغيير التي 
انتشـرت بقـّوة فـي األرض العربية. هل تعثَّـر »الربيع 

العربـي« فعـالً وهـل يجـوز الحكـم عليـه بالفشـل؟ 
حكـم  إصـدار  ألوانـه  السـابق  مـن 
مسـارات  بفشـل  أو  بنجـاح  قاطـع 
فمـن  المختلفـة.  العربـي«  »الربيـع 
أنـه  العربـي«  »الربيـع  حسـنات 
أنهـى عقـوداً مـن الركـود السياسـي. 
عـن  المسـؤول  الركـود  هـذا  إنهـاء 
سـيٍِّئ  مـن  العربـي  الوطـن  دفـع 
السـتة  العقـود  خـالل  أسـوأ،  إلـى 
االتجـاه  فـي  خطـوة  هـو  األخيـرة، 
الصحيـح، ويؤّسـس لمرحلـة جديـدة 
المعاصـر.  العربـي  التاريـخ  فـي 
العربـي« أسـقط  يكفـي أن »الربيـع 
وأنهـى  واالسـتبداد،  الفسـاد  حكـم 
حقبـة قيـام الجمهويـات الوراثيـة فـي 
التاريـخ العربـي. ويكفـي أن »الربيع 
إلـى  بقـّوة  الشـباب  أعـاد  العربـي« 
تجـارب  جميـع  إن  ثـم  العربـي.  السياسـي  المشـهد 
والمعاصـرة  والحديثـة  القديمـة  الديمقراطـي  االنتقـال 
ت  فـي التاريـخ البشـري، وفـي كّل أنحـاء العالـم مـرَّ
مـرارات  وعاشـت  وصعوبـات،  وعَثـراٍت  بإخفاقـاٍت 
االنتقـال الديمقراطـي الـذي يمتـدُّ عقـوداً مـن الزمـن، 
ومـا  المسـتقّر.  الديمقراطـي  النمـوذج  يبـرز  أن  قبـل 
وإحبـاط  تخبُّـط  مـن  العربـي«  »الربيـع  دول  تشـهده 
منسـجم مـع هذا اإلرث البشـري، يؤّكد القاعـدة الكونية 
بـأن الديمقراطيـات المسـتقّرة ال تتحّقق وفـق مبدأ »كْن 
فيكـون«. ال توجـد فـي كتـب علـم السياسـة ومجلّـدات 
االنتقـال  كيفيـة  فـي  جاهـزة  وصفـٌة  السياسـي  الفكـر 
الّسـلِس مـن الحكـم السـلطوي إلـى الحكـم الديمقراطي، 
وفـي زمـن قياسـي. حتى النظـم الديمقراطية المعاصرة 
األكثـر  ومؤّسسـاتها  العريـق  بتاريخهـا  الغـرب  فـي 

عراقـًة تمـرُّ بيـن الحيـن واآلخـر باختناقـات فـي إدارة 
تحّتـم  والواقعيـة  التاريخيـة  النظـرة  ديمقراطياتهـا. 
القسـوة  وعـدم  الذاتـي،  جـدل  نزعـة  عـن  االبتعـاد 
المفرطـة فـي الحكـم علـى حصـاد أربـع سـنوات مـن 
مسـارات »الربيـع العربـي«. كشـف الحسـاب المؤّقت 
ُيظِهـر أن »الربيـع العربـي« مـا زال فـي بداياته، وأن 
سـيرورته فـي تونـس ومصـر واليمـن وليبيـا وسـوريا 

ُيتوقَّـع12.  مّمـا  تنّوعـاً  أكثـر 
فحالـة تونـس، حيـث مولـد »الربيـع العربـي«، ليسـت 
لـم يكـن مشـرقاً  التونسـي إن  حالـة إخفـاق، والربيـع 
فهـو حتمـاً ليـس مكفِهـّراً، وال ربيعـاً فاشـالً، والسـؤال 
المشـروع هـو »لمـاذا نجـح الربيـع التونسـي« وليـس 
ـن الحـوار الوطنـي مـن  »لمـاذا أخفـق«؟ وكيـف تمكَّ
إنقـاذ الربيـع التونسـي13؟ تونس تتقّدم بخطـوات متأّنية 
الـوراء  إلـى  خطـوة  نصـف  وتتراجـع  األمـام،  إلـى 
تتعامـل،  كيـف  تونـس  عرفـت  واآلخـر.  الحيـن  بيـن 
الديمقراطـي  التحـّول  متطلّبـات  مـع  نسـبي،  بنجـاح 
عبـر تفاهمـات ومقايضـات وتنـازالت بيـن األجنـدات 
ـس لقواعـد وقناعـات جديـدة. حالة  المتصارعـة، وتؤسِّ
تونـس حّتـى اآلن حالة مْقــنعة نسـبياً، وهـي أقرب إلى 
النجـاح، وليـس إلـى الفشـل، حتى في نظـر أكثر الناس 
شـّكاً وتشـكيكاً بجـدوى التأسـيس لديمقراطيـة مسـتقّرة 
الجملـة،  فـي  تونـس،  أن  كمـا  العربيـة.  األرض  فـي 
هـي أفضـل حـاالً سياسـياً اليـوم، مـن دون حكـم زيـن 
العابديـن بـن علـي الـذي احتكـر السـلطة والثـروة فـي 
شـخصه وأسـرته ونَفـٍر مـن المقّربيـن إليه الذيـن عبثوا 
بمقـّدرات تونـس، وأهانـوا كرامـة المواطـن التونسـي 
ـر شـرارة  الـذي شـعر بقسـوته محمـد البوعزيـزي ففجَّ

العربـي«.   »الربيـع 
الثـالث  السـنوات  خـالل  مـّرت  التـي  مصـر  أمـا 
الماضيـة بفتـرات صعبـة مـن الصعـود إلـى أعلـى مـا 
إلـى أدنـى مـا يمكـن  إليـه، والهبـوط  يمكـن الصعـود 
الهبـوط إليـه، فالمؤّكد أن الشـعب المصـري، بكّل فئاته 
واتجاهاتـه، فخـوٌر بثـورة 25 ينايـر وبانتهـاء »زمـن 
بالفخـر أيضـاً  مبـارك«14، ويبـدو أن غالبّيتـه تشـعر 

12 جلبيـر األشـقر، الشـعب يريـد: بحـث فـي االنتفاضـة العربية، مرجـع مذكور، 
ص 301. 

13 راشـد الغّنوشـي، “ هـل ينقـذ الحـوار الوطنـي الربيـع التونسـي؟“،  الدوحـة، 
الجزيـرة نـت، 12 نوفمبـر 2013. 

14 محمـد حسـنين هيـكل، مبـارك وزمانـه: مـن المنّصـة إلـى الميـدان )القاهـرة: 
دار الشـروق، 2012(. 

بعد أربع سنوات 
من عمر »الربيع« 
المصري يبدو أن 
حالة مصر هي في 

أقلّ تقدير نصف نجاح 
أكثر مّما هو نصف 

فشل وعلى الرغم من 
كلّ الصعوبات، مصر 
في وضع سياسي 
جّيد نسبياً مقارنًة 

بما كانت عليه عشّية 
ثورة 25 يناير
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تجـاه ثـورة 30 يوليـو15. ومـا ال شـّك فيـه أن مصـر 
ابتعـدت عـن هاويـة الحـرب األهليـة وعن التحـّول إلى 
مركـز جديـد لإلرهاب والعنف، ومـن غير الوارد اآلن 
العـودة بمصـر إلى ما قبل 25 ينايـر. ويمكن القول بعد 
قـراءة مسـيرة أربع سـنوات من عمـر الربيع المصري 
إن هنـاك بقايـا ربيـع فـي الربيـع المصـري، وإن حالـة 
مصـر هـي، فـي أقـّل تقديـر، نصـف نجـاح أكثـر مّمـا 
هـو نصـف فشـل. فعلـى الرغـم مـن كّل الصعوبـات، 
مصـر فـي وضـع سياسـي جّيد نسـبياً مقارنـًة بما كانت 
عليـه عشـّية ثـورة 25 ينايـر، حيـث كانـت تتجـه نحـو 
سـيناريو غاشـم لتوريـث الحكـم مـن األب إلـى االبـن. 
جـاءت الثـورة لتنقـذ مصـر من هـذا المصيـر المظلم.  
أمـا الربيـع اليمنـي فقـد كان »ربيعـاً مختلفـاً«16 فـي 
إصـرار الشـباب الشـديد علـى مطلـب الرحيـل، وكان 
يعـجُّ  بلـد  فـي  سـلميَّته،  فـي  نموذجيـاً  وربمـا  مدهشـاً 
بالسـالح. حّقـق الربيـع اليمنـي أهـّم هـدف مـن أهدافه، 
أي رحيـل الرئيـس علـي عبـد هللا صالـح الـذي حكـم 
اليمـن، الدولـة العربية األكثر فقـراً، لنحو أربعة عقود. 
ومـن بـركات الربيـع اليمنـي أنـه خـاض حـواراً وطنياً 
ل  ديمقراطيـاً ناضجـاً أفـرز دسـتوراً توافقيـاً ُيِقـرُّ بتحـوُّ
اليمـن إلـى دولـة فيدراليـة بسـتة أقاليـم. هنـاك جرعـة 
اليمنيـة  والحالـة  اليمنـي،  الربيـع  فـي  مسـتمّرة  ربيـع 
ليسـت بأقـّل مـن الحالـة المصرية، مـن حيث إن نصف 
النجـاح أكثـر وضوحـاً مـن نصـف الفشـل. صحيـح أن 
لكـن  يطـاق،  ال  بمـا  متدهـورة،  المعيشـية  األوضـاع 
اليمـن أفضـل حـاالً سياسـياً، فـي مرحلـة مـا بعـد علـي 
عبـد هللا صالـح، مّمـا كان عليـه قبـل الربيـع اليمنـي.  

هـذا األمـر ال ينطبـق علـى مسـار الربيـع الليبـي حيـث 
دفـع الشـعب الليبـي ثمنـاً باهظـاً إلنهـاء نظـام معّمـر 
القذافـي. لقـد كانـت مهّمـة الشـعب الليبي أشـبه بالمهّمة 
تحّقـق فـي ليبيـا.  المسـتحيلة، لكـن مـا كان مسـتحيالً 
ففـي أقـّل مـن سـنة جـرت أّول انتخابات حّرة وشـّفافة، 
بإمكانّياتهـا  ليبيـا  كانـت  عـارم.  شـعبي  فـرح  وْسـط 
الواعـدة، علـى قـاب قوسـين أو أدنـى مـن أن تكـون 
لحظـة  لكـن  النموذجيـة،  العربـي«  »الربيـع  دولـة 
الليبـي  الربيـع  شـهد  بحيـث  تمتـّد طويـالً،  لـم  الفـرح 
الحـاّدة،  واألمنيـة  السياسـية  االنتكاسـات  مـن  سلسـلة 
15 الجــدال مســتمّر فــي مصــر حــول توصيــف مــا حــدث فــي 30 يوليــو هــل 
هــو انقــالب عســكري أو انقــالب شــعبي، أو ثــورة شــعبية أو ثــورة علــى ثــورة، 

أو ثــورة ثانيــة أو ثــورة مضــادة؟

16 أحمـد علـي األحصـب، مـا الذي يجعل األمر مختلفاً في ربيـع اليمن )الدوحة: 
المركز العربي لألبحاث ودراسـة السياسات، 12 يناير2012 (.  

واقتربـت ليبيـا مـن هاويـة الحـرب األهليـة، والمشـهد 
الليبـي غيـر ُمَطْمِئـن حاليـاً، حيـث جميـع االحتمـاالت 
م وتراجع،  واردة. فـي المشـهد الليبي شـدٌّ وجـذٌب، وتقدُّ
وتفـاؤل وتشـاؤم وتشـاؤل، ومسـاحة اللـون الرمـادي 
أكبـر بكثيـر مـن مسـاحة األبيـض واألسـود فـي الربيع 
الليبـي. ليبيـا تتأرجـح بيـن محـاوالت حثيثة لبنـاء دولة 
التشـّظي  والمواطنـة، وحـاالت  والقانـون  المؤّسسـات 
القبلـي والجهـوي والمجتمعي والمناطقـي وتراُجع هيبة 
الدولـة. إن سـيرورة الربيـع الليبـي قيـد التقييـم وفيهـا 
مزيـج مـن النجاح والفشـل، لكـن في هـذه اللحظة، فإن 
نصـف الفشـل أكثـر وضوحـاً من نصف النجـاح، حتى 

آخر17. إشـعار 
يبقـى القـول إن الربيـع السـوري لـم يكـن ربيعـاً فاشـالً 
فحسـب، بـل كان كارثـة الكوارث، وسـوريا هـي اليوم 
لـم   .2011 العـام  قبـل  عليـه  كانـت  مّمـا  حـاالً  أسـوأ 
يت أيضـاً »الثـورة  تحقـق ثـورة الكرامـة - التـي ُسـمِّ
وتعّثـرت  النبيلـة،  أهدافهـا  سـوريا  فـي  اليتيمـة«18- 
مسـاراتها الواحـدة تلـو األخرى خالل السـنوات الثالث 
وقـف  فـي  مباشـر  غيـر  بشـكل  وأسـهمت  الماضيـة، 
زحـف »الربيـع العربـي« بأكملـه على أبواب دمشـق، 
وعـّززت مقولـة أن »الربيـع العربـي« جـاء إلعـادة 

يوليـو   2 الشـارقة،  الخليـج،  ليبيـا“، جريـدة  “تشـاؤل  17 عبدالحسـين شـعبان، 
 .33 ص   ،2014 )تمـوز( 

18 يقـول زيـاد ماجـد »منـذ انـدالع الثـورة السـورية فـي مـارس )آذار ( 2011، 
مناديـًة بالحريـة والكرامـة وبإنهـاء أربعـة عقـود مـن حكـم االسـتبداد علـى الرغـم 
مـن سـقوط أكثـر مـن 130 ألـف قتيـل )مـن بينهـم أكثـر مـن 11 ألـف طفـل( 
وإصابـة واعتقـال وتعذيـب وتشـريد أكثـر مـن 8 مالييـن شـخص )خـرج مليونان 
ونصـف المليـون منهـم مـن سـوريا( وعلـى الرغـم مـن هـول الدمـار الـذي لحـق 
بالمـدن والبلـدات السـورية نتيجـة قصـف نظـام األسـد لهـا بالصواريـخ البالسـتية 
وقنابـل الطيـران وبراميلـه المتفّجـرة، وعلـى الرغـم مـن مالييـن الصـور واألفالم 
والشـهادات التي توّثق مأسـاة الشـعب السـوري، وعلى الرغم من اسـتخدام األسـد 
األسـلحة الكيماويـة ضـّد المدنّييـن فـي أكثـر مـن منطقـة سـورية، وبخاصـة فـي 
غوطـة دمشـق فـي 21 أغسـطس )آب( 2013، يسـتمّر تلّكـؤ مؤّسسـات المجتمع 
الدولـي، ويسـتمّر كذلـك تقديـم المبـّررات واألعذار مـن قبل الحكومـات ومنّظمات 
وأفـراد مؤّثريـن فـي الـرأي العـام، لعـدم القيـام بعمـل يسـاعد السـوريين، وينهـي 
كابـوس االسـتبداد والعنـف الـذي يتحّكـم بهـم منـذ 43 سـنة. أكثـر مـن ذلـك، ثّمـة 
مواقـف تصـدر عـن مثقفين وعن تيارات سياسـية ووسـائل إعالم تـرواح بين تأييد 
النظـام األسـدي بحّجـة المؤامـرة اإلمبرياليـة أو بحّجـة علمانّيتـه وتقّدميتـه، مقابـل 
مـا تعـّده إسـالمية ورجعيـة خصومـه، وبيـن الحيـاد تجـاه المقتلـة السـورية، علـى 
أسـاس أن جميـع األطـراف فيهـا متسـاوون عنفـاً وبربريـة، وأنهـا تقـع فـي منطقة 
شـرق أوسـطية معقـدة أمورهـا، وال ينبغـي التدّخـل فيها كـي ال تزداد تعقيـداً. وكّل 
هـذا ال يـؤّدي إاّل إلـى اسـتمرار اإلجـرام والتدمير، وال يشـي بغير إفـالس أخالقي 
ومعضلـة سياسـية، مفادهـا تراجـع القيم والمفاهيم اإلنسـانية الكونيـة، وتمكن نظام 
حكـم مدعـوم مـن قـوى إقليميـة ودوليـة )إيـران وروسـيا بخاصـة( مـن ارتـكاب 
المجـازر ضـّد مـن يقتـرض أنـه شـعبه، مـن دون مسـاءلة ومحاسـبة قانونيـة له«. 
سـوريا: الثورة اليتيمة ) بيروت: شـرق الكتاب، 2013(، ص 7. كذلك أُطلقت 
تسـمية » ثـورة العامـة “ علـى الثورة السـورية مـن منطلق أن »العامـة« انتفضوا 
بعفوية وشـجاعة اسـتثنائية في مواجهة سـلطة االسـتبداد السـورية الفائقة الرجعية. 
راجـع ياسـين الحـاج صالـح، “ثـورة العامـة: قضايـا أخالقيـة وثقافيـة وسياسـية“، 

مجلـة الدراسـات الفلسـطينية، بيـروت، 2011. 

»الربيع العربي« مصطلحات 
مسارات وانعكاسات
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التقرير العربي السابع
للتنمية الثقافية

مؤّسسة الفكــر العربـي

هندسـة الوطـن العربـي وتجزئته وفق19 أجنـدة أجنبية. 
المشـهد السـوري قاتـم ويـزداد قتامة مع مطلـع كّل يوم 
جديـد، وتحـّول إلـى سـاحة للعنـف والعنـف المضـاد. 
فبعـد الدمـار الكبيـر الـذي لحـق بسـوريا فقـدت الثـورة 
السـورية بوصلتهـا، ودخـل علـى خّطها الغـالة من كّل 
توازَنـه،  السـوري  النظـام  واسـتعاد  حـدب وصـوب، 
فـي  هدفـه  وحّقـق  االنهيـار،  وشـك  علـى  كان  بعدمـا 
البقـاء واالسـتمرار. ال يوجـد أّي أفـق، فـي المسـتقبل 
القريـب، لتحقيـق أهـداف الربيـع السـوري المتمّثلة في 
الكرامـة والحريـة والديمقراطيـة. الهدف اآلن متواضع 
جـداً، وهـو وقـف نزيف الـدم في سـوريا التي أصبحت 
الحسـابات  لتصفيـة  خصبـة  بيئـة 
بيـن القـوى اإلقليميـة، كمـا العالميـة. 
ل إلـى حـرب  الربيـع السـوري تحـوَّ
أهليـة وإقليميـة عبثيـة ال مـكان فيهـا 
ألّي نجـاح لمسـار هـذا الربيع. وهو، 
فشـل  كلّـه  المسـارات،  لبقيـة  خالفـاً 

بفشـل وإخفـاق علـى إخفـاق. 
هـذا المصير البائس للربيع السـوري 
فتـح الجـدل حـول مـا إذا كان الوطـن 
الجملـة، أفضـل حـاالً  فـي  العربـي، 
بعـد »الربيـع العربي« مما كان عليه 
قبله؟ والشـاهد أن التقييم الموضوعي 
لمسـارات السـنوات األربـع األخيـرة 
ُيظهـر أن ِسـجلَّ »الربيـع العربـي« 
فيـه مـن  بقـدر مـا  النجـاح  فيـه مـن 
أرض  علـى  حّققـه  ومـا  اإلخفـاق، 
الواقـع هـو مـن األهميـة بمقـدار أهمية ما لـم يتمّكن من 
تحقيقـه، حتـى اآلن، علـى صعيد بناء نظـام ديمقراطي 
عربـي مسـتقّر ومزدهـر. لقـد كانـت سـنوات »الربيـع 
مفاجـآت  المتالحقـة.  بالمفاجـآت  مليئـًة  العربـي« 
عـدم  ويجـب  ِسـماته،  أبـرز  هـي  العربـي«  »الربيـع 
اسـتبعاد المزيـد مـن المفاجـآت السـاّرة وغيـر السـاّرة، 
علـى كّل مسـار مـن مسـاراته، فـي المسـتقبل القريـب 
والديمقراطيـة  والحريـة  الكرامـة  فمعركـة  والبعيـد. 
مسـتمّرة وتعيـش الدقائـق العشـر األولـى مـن السـاعة، 
عشَّـش  الـذي  الخـوف  زمـن  انتهـى  بعدمـا  والسـّيما 
طويـالً فـي قلـوب الماليين مـن العـرب وعقولهم، تجاه 
السـلطة والتسـلّط الفـردي والحزبـي والعائلـي. ومهمـا 

19 أنطـوان بصبـوص، التسـونامي العربـي، بيـروت، مرجـع مذكـور، ص ص 
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كانـت المسـارات الحاليـة رماديـة ومحبطة مـن الوهلة 
األولـى، هنـاك بقايـا ربيع فـي »الربيع العربـي« الذي 

جـاء ليبقـى.  
 

ثالثاً: االنعكاسات
لـم يقتصـر »الربيـع العربـي« علـى دول عربيـة دون 
غيرهـا، فقـد كان ربيعـاً عربيـاً بحـّق، بحيـث شـملت 
المـدن  معظـم  األسـبوعية  والمظاهـرات  المسـيرات 
والعواصـم علـى امتـداد الوطـن العربـي، وتحّولت يوم 
الجمعـة إلـى مناسـبة دينيـة واجتماعيـة وسياسـية وفّنية 
جماهيريـة فريـدة مـن نوعهـا تسـتمّر حتـى السـاعات 
يتماهـى  أن  المدهـش  اليـوم. وكان مـن  األخيـرة مـن 
بعـض المـدن والعواصم الخليجية فـي البحرين وُعمان 
والكويـت مـع مسـيرات مـدن وعواصـم دول »الربيـع 
العربـي« ومظاهراتهـا، علـى األقّل في السـنة األولى. 
فـي  العربـي  الخليـج  بالغـت دول  أنـه مهمـا  واتضـح 
إبـراز خصوصّيتهـا والتأكيـد علـى أنهـا حالـة تنمويـة 
وال  محّصنـة،  غيـر  الـدول  هـذه  أن  إاّل  اسـتثنائية، 
تعيـش فـي فـراغ وال تسـتطيع االبتعـاد كثيـراً وطويـالً 
عّمـا يحـدث مـن تحـّوالت ومسـتجّدات فـي جوارهـا 
العربـي.  والسياسـي  والثقافـي  والتاريخـي  الجغرافـي 
فقـدر هـذه الـدول أنهـا دول عربيـة قبـل أن تكـون دوالً 
خليجيـة وهـي جـزء ال يتجـّزأ مـن المحيـط العربـي، 
تتأّثـر وتؤّثـر فـي مـا يجـري مـن حولهـا وهـذا األمـر 

ينطبـق علـى انعكاسـات »الربيـع العربـي«20. 
لقد طرق »الربيع العربي« أبواب دول الخليج العربي 
ونوافـذه الموصـدة، بخّفـة ونعومـة أحياناً، وبشـّدة وقّوة 
أحيانـاً أخـرى، فشـّتان ما بيـن تأثير »الربيـع العربي« 
فـي  تأّثـره  بيـن  وشـّتان  قطـر،  وعلـى  البحريـن  فـي 
اإلمـارات وعلـى ُعمـان، أو الكويـت والمملكـة العربية 
تأثيـر  التعميـم فـي  المهـّم عـدم  لذلـك مـن  السـعودية. 
التـي  العربـي  الخليـج  دول  علـى  العربـي«  »الربيـع 
تضـّم نقـاط قـّوة ونقـاط ضعـف، بحيث كشـف »الربيع 
العربـي« أن البحريـن هـي أكبـر نقـاط ضعـف الحالـة 
ت البحرين بتجربة مريرة وصعبة  الخليجيـة21. لقد مـرَّ
ومؤسـفة، وكانـت مـن ضمـن قائمـة أكبـر الخاسـرين 
واقتصـاداً  وشـعباً  حكومـًة  العربـي«:  »الربيـع  مـن 
األولـى  الشـعبية  المطالـب  كانـت  ومكانـًة.  ومجتمعـاً 

20 عبـد الخالـق عبـدهللا، انعكاسـات “الربيـع العربي” علـى دول مجلس التعاون 
الخليجي )الدوحة: المركز العربي لألبحاث ودراسـة السياسـات، إبريل 2012(. 

21  المرجع نفسه، ص 12. 

شيوُع الشّك 
والتشكيك في 

مسارات »الربيع 
العربي«، بقدر ما 

راً،  كان طبيعياً ومبرَّ
لم يكن بريئاً كلّ 

البراءة، وربما كانت 
له غايات ودوافع 

سياسية لوقف زحف 
قوى التغيير التي 
انتشرت بقّوة في 

األرض العربية
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محّقـة ومشـروعة وال خـالف عليهـا، حتـى مـن قبـل 
الحكومـة. فهنـاك إجماع تاّم في البحرين على ضرورة 
الدسـتوري  واإلصـالح  االجتماعيـة،  العدالـة  تحقيـق 
والديمقراطـي. وفـي بدايـة »الربيـع العربـي« كانـت 
البحريـن علـى قـاب قوسـين أو أدنى مـن تحقيق مطلب 
التحـّول إلـى ملكيـة دسـتورية عصريـة، لتكـون قـدوًة 
لبقيـة دول المنطقة. لكن سـرعان مـا انحرفت المطالب 
اإلصالحية المشـروعة إلى سـلوكيات اسـتفزازّية تتَِّسم 
بالشـطط، وترفع شـعارات ثورية تدعو إلسـقاط النظام 
طائفـيٌّ  تخنـدٌق  وحـدث  إسـالمية،  جمهوريـة  وإقامـة 
البحريـن يعـّرض وحدتـه  غيـر مسـبوق فـي مجتمـع 
حاسـماً  حكوميـاً  تدخـالً  اسـتدعى  ذلـك  كّل  للخطـر. 
بمسـاندة عسـكرية مـن دول مجلـس التعاون. يشـّكل ما 
حـدث فـي البحريـن، أصغر الـدول العربيـة والخليجية 
مسـاحًة وسـكاناً، انتكاسـًة نوعيـة لمطالـب اإلصـالح، 
ليـس فـي البحريـن فحسـب، بـل فـي الخليـج العربـي 
جملـًة. سـتحتاج البحريـن إلـى فتـرة طويلـة مـن هـدوء 
النفـس لتسـتعيد عافيتهـا، وإصـالح ما يمكـن إصالحه، 

والعـودة إلـى مرحلـة مـا قبـل »الربيـع العربـي«. 
ُعمـان هـي نقطـة الضعف الثانيـة في الحالـة الخليجية، 
المطالـب اإلصالحيـة  للبحريـن، أدارت  لكنهـا خالفـاً 
والمسـيرات االحتجاجية إدارة سـلمية. كانت االستجابة 
نت  الُعمانية سـريعة وابتعدت عن العنف المفرط، وتمكَّ
الفـوري  الشـعبي  الغضـب  امتصـاص  مـن  الحكومـة 
والعفـوي عبـر مجموعـة مـن القـرارات الحاسـمة، بما 
فـي ذلـك تغييـر نصـف عدد أعضـاء مجلس الـوزراء، 
وتشـكيل  والفسـاد،  البطالـة  مشـكالت  بحـّل  والوعـد 
لجنـة دسـتورية للنظر فـي صالحيات مجلس الشـورى 
تقليديـاً  المعروفـة  ُعمـان،  تجـاوزت  لقـد  الُعمانـي. 
»الربيـع  انعكاسـات  العربـي،  الشـأن  عـن  بعزلتهـا 
العربـي« بأقـّل قـدر مـن الخسـائر واألضـرار22. أمـا 
المملكـة العربيـة السـعودية فهـي حالـة خليجيـة خاصة 
بحكـم الحجـم والمكانـة والـدور واإلمكانيـات الضخمـة 
حزمـة  علـى  تحتـوي  إنهـا  حيـث  العالقـة،  والقضايـا 
مـن نقـاط الضعـف والقـّوة. فالسـعودية هـي مـن جهـة 
أولـى، دولـة خليجيـة، لكن بكّل مشـكالت دول »الربيع 
العربـي«، وهـي من جهة ثانية، دولة من دول »الربيع 
العربـي«، لكـن بـكّل المـوارد واإلمكانّيـات الضخمـة 
المتاحـة للدول الخليجيـة النفطية. لذلك خاضت المملكة 

22 سـعيد سـلطان الهاشـمي، الريبـع العمانـي: قـراءة فـي السـياقات والـدالالت 
الفارابـي، 2013(. )بيـروت: دار 

العربيـة السـعودية معركـة مهّمـة لمنـع وصـول عدوى 
»الربيـع العربـي« إلـى الداخـل السـعودي، وتجاوزت 
نـت مـن  َي بـ»ثـورة حنيـن«، وتمكَّ بقـدرة قـادر مـا ُسـمِّ
وقـف زحـف »الربيـع العربـي« عنـد حـدود البحرين. 
لكـن علـى الرغـم من هذه االنتصـارات التـي تؤّكد قّوة 
الوضـع السـعودي، فـإن المملكـة العربيـة السـعودية، 

الصغيـرة،  الخليجيـة  للـدول  خالفـاً 
ضـة لعـدوى التغّيـر، لكـن َثُبـَت  معرَّ
أن ال مـكان لربيـع سـعودي، حيـث 
أقـوى  واالسـتمرار  البقـاء  قـوى  إن 

بكثيـر مـن قـوى التغييـر23. 
أكبـر  هـي  البحريـن  كانـت  ولئـن 
نقـاط ضعـف الحالـة الخليجيـة، فـإن 
وإذا  قّوتهـا،  نقـاط  أكبـر  هـي  قطـر 
الخاسـرين  أكبـر  البحريـن  كانـت 
فـإن قطـر كانـت مـن أكبـر الرابحين 
سياسـياً  العربـي«،  »الربيـع  مـن 
ودبلوماسـياً وإعالميـاً. فقـد الحضور 
العربـي،  الشـأن  فـي  القطـري 
فـي  متواجـدة  قطـر  وأصبحـت 
مـن  مناسـبة  كل  وفـي  مـكان،  كل 
المناسـبات، وحيثمـا يتواجـد الحـدث 
صانعـة  أحيانـا  هـي  بـل  والخبـر، 
أكثـر مـن  السـاعة  الحـدث وحديـث 
»الربيـع العربـي« ذاته. هـذه الدولة 
الخليجيـة الصغيـرة مسـاحًة وسـكاناً 

فـت خـالل سـنوات »الربيـع العربـي« كعمـالق  تصرَّ
الدوحـة  بـرزت  عابـرة  ولفتـرة  وإعالمـي.  سياسـي 
عاصمـًة سياسـية للنظـام العربـي بأسـره. وّظفـت قطر 
ثروتهـا الضخمـة لمسـاندة قـوى التغييـر علـى امتـداد 
إلـى أب روحـي  أميَرهـا  ل  مـا حـوَّ العربـي،  الوطـن 
للربيـع العربـي وللثـورة العربيـة 2011، وأصبحـت له 
شـعبية واسـعة بيـن الثـوار فـي ليبيـا وتونـس ومصـر 
وبقّيـة الحـاالت الثوريـة العربيـة. وتأتـي قنـاة الجزيرة 
ـد عْمـَق تأثيـر قطر فـي »الربيـع العربي«، حيث  لتجسِّ
ال يمكـن تخيُّـل »الربيـع العربـي« مـن دون هـذه القناة 
ت دوراً تعبِوّيـاً فـي تغطيـة الثـورات العربيـة،  التـي أدَّ
وتحّولـت مـن تغطيـة الحدث لتصبح هـي الحدث، ومن 

23 May Seikal and Khawla Mattar, The Silent 
Revolution: the Arab Spring and the Gulf States( 
London: Gerlach Press, 2014(. 
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مجـرد ناقـل موضوعـي للخبـر، لتصبـح هـي الخبر24. 
ر هـذا اإلنجاز القطـري، واتضح  لكـن سـرعان مـا تبخَّ
أن رهـان قطـر علـى صعـود التيـار اإلسـالمي ليـس 
فـي محلّـه، بـل تحـّول إلـى عـبء سياسـي بعـد هزيمـة 
اإلخـوان فـي مصـر وبقّيـة دول »الربيـع العربـي«. 
أصبحـت  بـل  الطبيعـي،  حجمهـا  إلـى  قطـر  عـادت 
أكثـر عزلـة اآلن مّمـا كانـت عليـه في بدايـات »الربيع 
العربـي«. أمـا اإلمـارات فهـي نقطـة القـّوة الثانيـة فـي 
الحالـة الخليجيـة، وكانـت مـن أكبـر المسـتفيدين مـن 
»الربيـع العربـي«، وبخاصـة فـي شـّقه االقتصـادي. 
كانـت اإلمـارات وقطـر الدولتيـن العربّيتيـن الوحيدتين 
اللتين لم تشـهدا مسيرات ومظاهرات 
شـعبية مطالبة باإلصـالح، كما حدث 
فـي ظـّل  العربيـة،  الـدول  بقّيـة  فـي 
»الربيـع العربـي«. هـذه هـي أبـرز 
سـمات مـا سـّمي االسـتثناء الخليجـي 
الـذي اقتصـر على قطـر واإلمارات. 
فـي  الوحيـد  اإلصالحـي  المطلـب 
اإلمـارات أخـذ شـكَل رسـالة مهّذبـة 
شـخصية   133 ِقَبـل  مـن  وموقََّعـة 
دولـة  رئيـس  إلـى  هـت  توجَّ وطنيـة 
اإلمـارات تناشـده تطويـر صالحيات 
المجلـس الوطنـي االتحـادي المعيَّـن، 
صالحيـات  سـوى  يملـك  ال  والـذي 
ذلـك،  عـدا  متواضعـة.  استشـارية 
ريـاح  بمنـأى عـن  اإلمـارات  ظلّـت 
العاصمـة  دبـي  وتمّكنـت  التغييـر، 
تأكيـد  مـن  العربيـة  المنطقـة  فـي  والماليـة  التجاريـة 
موقعهـا اإلقليمـي مـالذاً آمنـاً ومسـتقّراً. جـاء »الربيـع 
العربـي« في وقته، بالنسـبة إلى هـذه المدينة التجارية، 
واألعمـال  المـال  لرجـال  آمنـاً  مـالذاً  موقعهـا  لتؤّكـد 
فـي المنطقـة. مدينـة دبـي تعيـش »الربيـع العربـي« 
دت أنـه ال بديل  اقتصاديـاً بعدمـا اسـتعادت عافيَتهـا وأكَّ
لهـا كمركـز آمـن لرجـال المـال واألعمـال في الشـرق 

أفريقيـا.  األوسـط وشـمال 
أمـا الكويت، صاحبة أقدم تجربة دسـتورية وديمقراطية 
فـي الخليـج، فقـد عاشـت فتـرة صعبـة وعصيبـة مـن 
السـجال السياسـي الحـاد والمحمـوم، والـذي أّدى إلـى 
اصطفـاف قَبلـي وطائفي غير مسـبوق، وتـّم تغيير أكثر 

24 جمـال عبـدهللا، السياسـة الخارجيـة لدولـة قطـر 1995 - 2013: روافعهـا 
واسـتراتيجياتها )الدوحـة: مركـز الجزيـرة للدراسـات، 2014(.

مـن حكومـة وأكثـر مـن انتخـاب لمجلس األّمـة. وللمّرة 
ت االحتجاجات  األولـى فـي التاريخ السياسـي للكويت أدَّ
الشـعبية إلـى اسـتقالة رئيـس الـوزراء. لـم تكـن الكويت 
ـة مباشـرة بالثورات العربيـة، فالمطالبة باإلصالح  معنيَّ
الدسـتوري والسياسي سـابق للربيع العربي، لكن أجواء 
»الربيـع العربـي« لعبت دوراً مهّماً في تأجيج الشـارع 
الكويتـي، وفـي رْفـِع سـقف المطالـب اإلصالحيـة. كّل 
ذلـك لـم يسـتمّر طويـالً، حيـث تمّكنـت الحكومـة مـن 

اسـتعادة المبـادرة مـن جديد.  
لـم يكـن للربيـع العربـي انعـكاس بـل انعكاسـات، وقـد 
جـاءت هـذه االنعكاسـات متفاوتـة مـن دولـة خليجّيـة 
وأخـرى لتؤّكـد مقولـة أن الخليـج ليـس بحالـة واحـدة، 
متشـابهة  دول  هـي  مـا  بقـدر  متنّوعـة،  حـاالت  بـل 
تنتمـي لمنظومـة إقليميـة واحـدة. وترواحت انعكاسـات 
»الربيـع العربـي« بيـن الـدول األكثـر تأّثـراً كالبحرين 
وُعمـان، واألقـّل تأثـراً كاإلمارات وقطـر. وبين األكثر 
تأّثـراً واألقـّل تأّثـراً تقع حالتا الكويـت والمملكة العربية 
السـعودية. ومهمـا كانـت درجات الــتأثير ومسـتوياته، 
فـإن حصيلـة انعكاسـات »الربيـع العربـي« أظهـرت 
حقيقـة أن قـوى البقـاء واالسـتمرار فـي دول الخليـج 
العربـي أقـوى بكثير مـن قوى التغّيـر. ال يوجد َمن هو 
فـي مـزاج ثـوري يرفـع شـعار »ارحـل« أو »الشـعب 
يريد إسـقاط النظام«، حتى قوى اإلصالح الديمقراطي 
متمّسـكة بشـرعية العائـالت الحاكمـة التـي تحّولت إلى 
»سـالالت حاكمـة« مسـتقّرة تتوارث الحكـم بين اآلباء 
ـفــٍق عليها بين أفراد  واألبنـاء واألحفـاد، وْفَق قواعد متَّ

األسـرة، وبقبول شـعبي واسـع25. 
قـوى  تمّسـكت  العربـي«  »الربيـع  سـنوات  وخـالل 
النظـم  اإلصـالح وقطاعـات شـعبية واسـعة بشـرعية 
الخليجيـة الحاكمـة، ودافعت بقّوة عن االسـتقرار، الذي 
اعُتِبـر أكثـر أهميـًة بكثيـر مـن أّي قيمة أخـرى، بما في 
رت ما تحّقق من مكاسـب تنموية  ذلـك الحريـة، كمـا قـدَّ
واجتماعيـة وحيـاة آمنـة وكريمـة، وشـَعَر المواطنـون 
فـي الخليـج، وبخاصـة أفـراد الطبقـة الوسـطى الجديدة 
التـي انتعشـت خـالل السـنوات الثالثيـن األخيـرة، أنهم 

مواطنـون بصفـات »عاليـة التمّيـز«26. 

25 Michael Herb, All in the Family, Absolutism, Revo-
lution and Democracy in the Middle Eastern Monar-
chies) New York: SUNY, 1999(. 

26 Abdulkhaleq Abdulla, Contemporary Sociopoliti-
cal Issues of the Arab Gulf Moment(London: London 
School of Economics, 2010(. 
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ومـن انعكاسـات »الربيـع العربـي« علـى دول الخليـج 
والعمـل  التفكيـر  بأهّميـة  الشـعور  أنـه عـّزز  العربـي 
الجماعـي ضمـن سـياق مجلـس التعـاون الخليجي الذي 
اّتضحـت فائدتـه فـي وقت الُعسـر كما في وقت الُيسـر. 
وعلـى الرغـم مّمـا يمـّر به المجلـس حالياً مـن خالفات 
والدبلوماسـي  السياسـي  الحضـور  أن  إاّل  سياسـية، 
المصاحـب  اإلقليمـي  الفـراغ  نتيجـة  َز  تعـزَّ للمجلـس 
لعـدم االسـتقرار فـي مصـر وسـوريا والعـراق وبقّيـة 
القـوى اإلقليميـة المنشـغلة بترتيـب وضعهـا الداخلـي 
حيوّيـة  مـن  ليزيـد  العربـي«  »الربيـع  جـاء  الجديـد. 
لحظـة الخليـج فـي التاريـخ العربـي المعاصـر؛ فجميـع 
المعطيـات الجيوسياسـية والمؤّشـرات الحيويـة تشـير 
إلـى أن »الجـزء الخليجـي أصبـح اليـوم أكثـر تأثيـراً 
فـي الـكّل العربـي مـن تأثيـر الـكّل العربـي فـي الجـزء 
الخليجـي«27. أي أن تأثيـر الدول الخليجية السـت على 
بقيـة الـدول العربيـة هـو أكثـر مـن تأثيـر مجمـل الدول 
العربيـة عليهـا. لـم تعد دول الخليـج العربي تعيش على 
هامـش األحـداث، بـل هـي فـي موقـع القلـب أكثـر مـن 
أّي وقـت مضـى، وهـي كمجموعة تدير الشـأن العربي 
بثقـة ومسـؤولية أكثـر مـن أّي وقـت آخـر، وأكثـر مـن 
أّي مجموعـة أخـرى مـن الـدول العربية. لقـد أصبحت 
بـكّل  للنفـوذ  رًة  اللحظـة مصـدِّ هـذه  فـي  الخليـج  دول 
أشـكاله أكثـر مّمـا هـي مسـتوردة للنفـوذ والتأثيـر فـي 
محيطـه العربـي. لـذا، تبـدو دولـٌة صغيـرة كقطـر أو 
اإلمـارات أكثـر تأثيـراً في المشـهد المصـري من تأثير 
مصـر بسـّكانها ومواردهـا علـى قطـر أو اإلمـارات. 
لحظـة الخليـج هـي لحظـة تراكمّيـة، لكنها تعـّززت في 
ظـّل سـنوات »الربيـع العربـي«. والمؤّكـد أن لحظـة 
الخليـج، كمـا لحظـة »الربيـع العربـي«، فـي التاريـخ 

العربـي، ستسـتمّر خـالل المسـتقبل المنظـور. 

27 المرجع نفسه، ص 27. 

»الربيع العربي« مصطلحات 
مسارات وانعكاسات
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»الربيع العربي«..
تغيير هويات المجتمعات العربية

»الربيع العربي«..
تغيي هويات املجتمعات العربية

د. عبد احلميد االأن�صاري

بعيـداً عـن مـدى صّحـة توصيـف مـا حصل فـي بعض 
الـدول العربيـة منـذ انطالقة الشـرارة األولى في تونس 
فـي 17 ديسـمبر)كانون األول( 2010 باسـم »الربيـع 
العربـي« وهـل هـو مصطلـح غربـي أم ال، وتجـاوزاً 
لجدليـة: هـل هـو  ثـورة أو حركـة احتجـاج اجتماعيـة 
 : اإلجابـة عـن  هـو  األهـّم  فـإن  انتفاضـة شـعبية،  أو 
لمـاذا حصـل »الربيـع العربـي« وبهـذه الصـورة غيـر 

المسـبوقة تاريخيـاً فـي الحيـاة السياسـية العربيـة؟
فـي تصـّوري أن »الربيـع العربـي« هـو »رّد فعـل« 
عنيـف على األوضاع السياسـية والثقافيـة واالقتصادية 
الثـّوار  التـي خلّفتهـا سـّتة عقـود مـن حكـم  المترّديـة 
الملكيـات  علـى  انقلبـوا  الذيـن  هـؤالء  العسـكريين. 
فلسـطين  بتحريـر  الجماهيـر  ووعـدوا  الحاكمـة، 
العربيـة وإقامـة ديمقراطيـة سـليمة  الوحـدة  وبتحقيـق 
وتنفيـذ عدالـة اجتماعيـة عريضـة وإنجـاز مشـروعات 
تنميـة تنقـل المجتمعـات العربيـة إلـى مصـاف الـدول 
الثـورات  لقـادة  المزدهـرة. بحيـث صّفقـت الجماهيـر 
الوطنيـة  الشـعارات  ورّددت  وراءهـم  وسـارت 
والقوميـة، لتكتشـف الجماهيـر، بعـد نصـف قـرن، أن 
تلـك الوعـود كافـة، لـم يتحّقـق منها شـيء؛ فـال الوحدة 
تحّققت، وال فلسطين تحّررت ، وال العدالة االجتماعية 
أُنجـزت، وال مشـروعات التنميـة نجحـت. كمـا ُهزمت 
الجيـوش العربيـة، وانقسـم الفلسـطينّيون وتوّزعوا بين 
العربيـة مـن حكـم  المجتمعـات  سـلطتين، ولـم  تجـِن 
االنقالبّييـن العسـكري علـى امتـداد 6 عقـود ، إاّل القمع 

السياسـية  بالمعارضـة  والـزّج  الحّريـات  ومصـادرة 
بـدّد  الكرامـات..  وانتهـاك  والتعذيـب  المعتقـالت  فـي 
فـي  وثرواتهـم  العـرب  مـوارد  »الوطنيـون«  الثـّوار 
مشـروعات غيـر مدروسـة، وفـي تصنيـع فاشـل، وفي 
الفشـل  مـن  األمـس عقـوداً  مّثـل  لقـد  تسـليح دعائـي. 
والضيـاع والفسـاد. فشـل الزعمـاء والقـادة  القوميـون 
فشـالً ذريعـاً، وخلّفـوا مجتمعاتهـم خرابـاً يبابـاً، هيمنوا 
فـي  إاّل  ينجحـوا  لـم   لكّنهـم  والعبـاد،  البـالد  علـى 
»الربيـع  مجتمعـات  كانـت  لقـد  الفسـاد.  مـن  اإلكثـار 
العربـي«،  فـي ظـّل الملكيـات التـي كانـت قائمـة قبـل 
االبتـالء بسلسـلة االنقالبـات العسـكرية - بـدءاً بانقالب 
حسـني الزعيـم )1949( فـي سـورية، الـذي فتـح بوابة 
االنقالبـات فـي المنطقـة، مـروراً بانقـالب جمـال عبـد 
الناصـر وصحبـه )1952(، فعبد الكريم قاسـم )1958) 
فانقـالب القذافـي )1969(  وانتهـاء بالسـودان واليمـن 
)1982( – كانـت )أي هـذه المجتمعـات( وحّتـى فـي 
ظـل وجـود المسـتعمر األجنبـي، أفضـل حـاالً فـي مـا 
والثقافيـة  واالقتصاديـة  السياسـية  أوضاعهـا  يخـّص 
والتعليميـة واالجتماعيـة كافـة. كانـت هنـاك حريـات 
عامـة مكفولـة، وكانـت المعارضـة السياسـية تمـارس 
نشـاطها بحريـة وكان ثّمـة نـوع مـن التـداول السـلمي 
علـى السـلطة وكانـت الثقافة الليبرالية  منتشـرة وكانت 
الحكومـات فـي ظـّل الملكيـات تحافـظ علـى كرامـات 
النـاس وآدميتهـم. وأزعم أن تلك الملكيات وعلى الرغم 
مـن كّل مـا قيـل فـي فسـادها وظلمهـا - لـو اسـتمّرت، 

يتطّلـب الحديـث عـن  »الربيـع العربي« وانعكاسـاته على دول الخليج، انطالقاً من قطـر، قراءة تحليلية، تتناول 
إجابـات عـن أسـئلة متعـّددة، لعـلّ أبرزهـا: لماذا حـدث »الربيع العربي« فـي الدول العربية المركزيـة ذات الثقل 
الحضـاري والسـّكاني؟ هـل كان »الربيـع العربـي« مؤامرة خارجيـة بالتواطؤ مع جماعـات أيديولوجية داخلية؟ 
مـا هـي ثمـار أو نتائـج هـذا » الربيـع«، وهـل حّقـق أهدافه؟ ما هي انعكاسـاته علـى دول الخليج؟ وهـل الخليج 

محّصـن مـن تأثيراتـه؟ مـا هو دور دولة قطـر في أحداث »الربيـع العربي«؟
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لسـمحت بارتقـاء اقتصـادات تلـك الـدول إلـى مصـاف 
الديمقراطيـات  ولتطـّورت  المزدهـرة،  االقتصـادات 

الوليـدة وتّرسـخت .
بهـذا المعنـى، فـإن ثـورات »الربيـع العربـي«، هـي 
ثـورات علـى االنقالبـات العسـكرية التـي هيمنـت على 
رافعـًة  قـرن  نصـف  مـن  أكثـر  مـدى  علـى  المنطقـة 
الشـعارات القوميـة. ومـا سـقوطها إاّل سـقوط للخطـاب 
القومـي- الناصـري البعثـي الـذي قّسـم البـالد العربيـة 

إلـى تقّدميـة ورجعّيـة.
العربـي  اإلنسـان  تّعـرض  إذاً،  عقـود  مـدى  علـى 
بخيبـات  ومـّر  هائلـة،  لضغـوط 
وأحالمـه  آمالـه  وتحّطمـت  كبيـرة، 
إنسـان  إلـى  فتحـّول  أفضـل،  بغـد 
بعـض  وتطـّرف  متعّصـب،  طائفـي 
الضـالل  بجماعـات  والتحـق  شـبابنا 
قنابـل  إلـى  متحـّوالً  واإلرهـاب، 
يبالـي  ال  ناسـفة،  وأحزمـة  متفّجـرة 
بقيمـة الحيـاة وال يتـوّرع عـن تفجيـر 
فـي  أو  األبريـاء فـي مجلـس عـزاء 
فـي  مصلّيـن  فـي  أو  شـعبّية  سـوق 
مسـجد أو تفجيـر عّمـال كادحيـن فـي 
نفـق  أو  حافـالت  محطـة  أو  مطعـم 

مواصـالت.
أفرزت هذه األوضاع السّيئة الُمحِبطة على مدى نصف 
و»الظواهـري«  الدن«  »بـن  أمثـال  أشـخاصاً  قـرن 
و»الزرقـاوي« علـى مسـتوى التطـّرف الدينـي، كمـا 
أنتجـت أمثـال »صـّدام« و »القذافي« و»األسـد« على 

مسـتوى التطـّرف السياسـي.
ت اآلفـاق، وفقـدت الجماهير الثقـة بأنظمتها،  هكـذا ُسـدَّ
فـكان ال بـّد مـن التغييـر عـن طريـق الهّبـة الجماهيرية 
والرهبـة،  الخـوف  حواجـز  أسـقطت  التـي  الحاشـدة 
متحّديـة أجهـزة القمع والفسـاد  والمحسـوبية والطغيان 
واحتـكار السـلطة والثـروة مـن  قبل قلّة فاسـدة ومتنّفذة 

البالد. فـي 
العربـي«  »الربيـع  مجتمعـات  هّبـة  كانـت  لمـاذا  لكـن 
هـذه بعـد أكثـر مـن نصـف قـرن؟ ولمـاذا لـم تتمـّرد أو 
تثـور شـعوب أخـرى تعانـي بدورهـا مـن الظلـم والفسـاد 
واالسـتبداد وحتـى البطالـة؟ لعـّل ذلـك يقـود إلـى القـول 
والضيـق  البطالـة  انتشـار  أو  الفسـاد  أو  االسـتبداد  بـأن 
االقتصـادي ليسـت وحدهـا عوامـل حاسـمة فـي ثـورات 
»الربيع العربي« ، بل لعّل هناك عاملين حاسـمين هما:

1 - تعاظـم إحسـاس الجماهيـر بــ »المهانـة« وتزايـد 
الشـعور العـام بــ »انعـدام الكرامـة اإلنسـانية« بعـد أن 
تفّننـت األنظمـة العسـكرية فـي إذالل شـعوبها وإهانتها 

وانتهـاك كرامـات النـاس وتعذيبهـم والتنكيـل بهـم. 
2 - انسـداد األفـق وانعـدام األمـل - أمـام الشـباب - فـي 
مسـتقبل أفضل، علماً بأنهم يمّثلون 60 % من السـّكان، 
وبأنهـم يختلفـون عن جيـل اآلباء، نتيجـة ازدياد وعيهم 
انتقـال  وسـرعة  االتصـاالت  ثـورة  بفعـل  السياسـي 
المعلومات. فإذا بهم يشـعرون بأنهم مهّمشـون، ال دور 
لهـم، بائسـون، فيمـا شـباب العالـم مـن أمثالهـم، يبنـي 
وُينتـج ويكتشـف ويصنع وُيبدع. هكـذا حصل االنفجار 
فـي ظـّل جمود األوضاع السياسـية والضغـط المتزايد، 
وهيمنـة الجيل السـابق على المفاصـل المجتمعّية كافة، 
األكبـر  الشـريحة  للشـباب، وهـم  ُيتـرك  أن  دون  مـن 
فـي المجتمـع، أّي فرصـة لإلسـهام فـي بنـاء بالدهـم و 

. وتنميتها

هل كان »الربيع العربي« مؤامرة خارجية؟
تّمـت  العربـي« مؤامـرة خارجيـة  هـل كان »الربيـع 
بالتواطـؤ مـع جماعـات »اإلسـالم السياسـي« كجـزء 
الكبـرى  القـوى  أهـداف  لخدمـة  شـاملة  خّطـة  مـن  
فـي المنطقـة؟ الجـواب هـو حتمـاً النفـي. لـم يكـن ثّمـة 
مؤامـرة أو مخّطـط،  بـل فوجـئ  الجميـع، بمـا في ذلك 
القـوى الكبـرى، بهـذه الثـورات. إذ مـا هـي يـا ُتـرى 
مصلحـة أميـركا وإسـرائيل والغـرب فـي التخلّـي عـن 
حلفائهـم الموثوقيـن والمراهنـة علـى حلفـاء جدد »غير 

موثوقيـن«؟
إن »شـجرة التآمر« عندنا، عرباً ومسـلمين، مزدهرة، 
وتجـد أنصـاراً لهـا فـي كّل مـكان، يروونهـا ويمّدونهـا 
بالغـذاء. إّنها شـجرة ممتـّدة الجذور في عمـق تاريخنا، 
منـذ الفتنـة الكبـرى التـي حّمـل مؤّرخونـا مسـؤولّيتها 
لليهـودي عبـد هللا بن سـبأ. ولماذا نذهب بعيـداً، فرموز 
اإلخـوان كافـة، وقطـاع كبيـر مـن المثّقفيـن والساسـة 
والجماهيـر، ال زالـوا علـى يقيـن بـأن كارثـة الحـادي 
عشـر مـن سـبتمبر هي من فعـل المخابـرات األميركية 
أو الموسـاد اإلسـرائيلي، وبأنهـا كانـت ذريعـة لضرب 

المجاهديـن واحتالل أفغانسـتان.

هل تحّققت أهداف »الربيع العربي« ؟
كانت للجماهير التي ثارت آماٌل وطموحات كبيرة في 
تغيير األوضاع نحو األفضل. لكن مسارات »الربيع 

  َمن قام بثورات 
»الربيع العربي«؟ 

إنهم الشباب 
والجماهير الحالمة 
بغد أفضل، لكن ثّمة 

َمن جنى ثمارها 
وتحّققت بذلك مقولة 

جيفارا: »الثورة 
يفّجرها حالم ويجني 

ثمارها انتهازي«
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واآلمال.  التوّقعات  بعكس  سارت  وتحّوالته  العربي« 
وتنهض اإلشكالية األساسية هنا في أن َمن قام بثورات 
بغد  الحالمة  والجماهير  الشباب  العربي«هم  »الربيع 
أفضل، لكن ثّمة َمن جنى ثمارها، لكي ال نقول سرقها 
أو ركب قطارها. فتحّققت بذلك مقولة »جيفارا« قبل 
نصف قرن، وهي أن » الثورة يفّجرها حالم، ويجني 
ثمارها انتهازي«. إذ اختلفت أولوّيات اإلسالميين الذين 
وصلوا إلى  حكم بلدان »الربيع العربي« عن أولوّيات 
جماعات  أولوّيات  تلّخصت  فقد  الثائرة.  الجماهير 
اإلسالم السياسي )الحاكمة( بالتمّكن من مفاصل السلطة 
كافة تمّكناً سريعاً وشامالً، وإقصاء اآلخرين، وضمان 
القضاء  المجتمع:  و  الدولة  مؤّسسات  على  الهيمنة 
الدينية، فضالً  والصحافة والتعليم  واإلعالم والمنابر 
والتشريعيـة،  التنفيذية  السلطتين  على  االستحواذ  عن 
والمؤّسسات  المناصـب  بـ»أْخَوَنـة«  ُوصف  والذي 

وبـ»أسلمة«  المجتمع.
أولوّيـات  أو  بقضايـا  الحاكمـون  اإلسـالمّيون  انشـغل 
أساسـّية مثـل قضّيتـْي الهوّيـة والخصوصّيـة،  وبوضع 
الضوابط والقيود على حّرية الفّن والسـياحة، وبتشـجيع 
أعمـال الحسـبة علـى الفكـر واإلبـداع، وبمحاربـة مـا 
أسـموه بــ »الغـزو الفكـري«، وما رافق ذلـك من تقييد 
الحّريـات العامـة، وتحجيـم دور المـرأة فـي المجتمـع، 
والتضييـق علـى األقلّيـات الدينيـة فـي بنـاء معابدهـم 

وفـي تقلّدهـم المناصـب القياديـة.
 وألن اإلسـالميين الحاكميـن افتقـروا إلـى الخبـرة فـي 
شـؤون الحكـم، وألنـه لـم تكـن لهـم درايـة بفـّن إدارة 
وإيغـار  الجماهيـر  إثـارة  فـّن  فـي  بـل  العـام،  الشـأن 
إلـى  ودفعهـا  وتحريضهـا  األنظمـة،  ضـّد  صدورهـا 
المظاهـرات والمسـيرات المخّربـة، فإنهـم لـم يملكـوا 
المعاصـرة  المجتمعـات  لمشـكالت  حقيقيـة  حلـوالً 
السياسـية واالقتصادية، ومن هنا وجدناهم يستنسـخون 
ينتقدونهـا  كانـوا  التـي  لألنظمـة  السـابقة  السياسـات 
ويهّيجـون الجماهيـر ضّدهـا. فقـد لجـأ الحكـم األخواني 
فـي مصـر مثـالً إلـى سياسـة التوّسـع في االسـتدانة من 
الخـارج وإلـى االقتـراض مـن صنـدوق النقـد الدولـي 
ربـا.  قبـل  مـن  اعتبروهـا  التـي  وفوائـده  بشـروطه 
ووجدناهـم ال يسـتنكفون عـن قبـول السـالح والمعونـة 
مـن أميـركا، وال عـن صداقتهـا، فيمـا كانـوا يّتهمـون 
النظـام السـابق بالعمالـة والخضوع والتبعيـة  ألميركا. 
ورأيناهـم يتعّهـدون باحتـرام معاهـدة كامـب ديفيـد مـع 
إسـرائيل وكانـوا، قبـل ذلـك، يقيمون الدنيا علـى النظام 

السـابق مـن أجـل تعديلهـا أو إلغائها.
أتـاح »الربيـع العربـي« لإلسـالميين أن يحكمـوا وأن 
يديـروا الشـأن العـام ولكـّن هـذا األخيـر كشـف زيـف 
اّدعاءاتهـم علـى مـدى أكثر من نصف قـرن، بأن لديهم 
المعاصـرة.  المجتمعـات  لمشـكالت  إسـالمية  حلـوالً 
اكتشـفت الجماهيـر زيـف هـذا االّدعـاء، واكتشـفت أن 
وال  تسـمن  ال  خطابيـة،  تنظيريـة  اإلسـالميين  حلـول 

 . تغني
إلـى  اإلسـالميين  وصـول  بعـد   - مجتمعاتنـا  عرفـت 
السـلطة - أنه ال توجد حلول دينية لمشـكالت اقتصادية 
عـن  ينفصـل  ال  اإلسـالم  نعـم  واجتماعيـة.  وسياسـية 

المجتمـع وقضايـا الناس، ولـه كلمة، 
بـل كلمـات، فـي الشـأن العـام، لكّنها 
مرشـدة  ومعالـم  هاديـة  توجيهـات 
)أنتـم  القائـل  فهـو  عامـة،  ومبـادئ 
 – والحلـول  دنياكـم(  بأمـور  أعلـم 
دائمـاً- هـي حلـول علميـة دنيوية، ال 
تختلـف باختـالف األديان واألوطان.
أفـرزه »الربيـع  مـا  أسـوأ  أّن  علـى 
العربـي« فـي مصـر وتونـس وليبيـا 
ومصـر واليمـن، هو تقلّـص الفضاء 
الحـّر  مـع حكـم اإلسـالميين، حيـث 
وينحسـر  يضيـق  الفضـاء  هـذا  بـدأ 

مـع تزايـد تدّخل المحسـوبين علـى التيارات اإلسـالمية 
القيـود علـى  فـزادت  للنـاس.  الخاصـة  الحريـات  فـي 
المبدعيـن مـن كّتـاب وفّنانيـن. وعادت الرقابـة لتصبح 
تشـّدداً.  أكثـر  التشـريعات  وأصبحـت  وطـأة،  أشـّد 
وتّعـرض الليبراليـون لتهـم الزندقـة والـرّدة والمـروق 
التعليـم والتوجيـه والمنابـر  والعمالـة، ونحـت مناهـج 
الدينيـة نحـو األدلجـة وأصبـح الفقيـه هو المرجـع العام 

للمجتمـع.
انقلـب األمـل في ربيـع مزدهر إلى حسـرة وخيبة أمل. 
وتمّثـل أكبـر تحـدٍّ واجهـه اإلسـالمّيون فـي الحكـم فـي 
التحـّدي االقتصـادي، وبخاصـة في مصـر، حيث  أّدت 
كثـرة المظاهـرات واالعتصامـات إلى تعطيـل اإلنتاج، 
وشـّكل منـاخ عـدم االسـتقرار عامـالً طـارداً للسـياحة 
واالسـتثمار، ناهيـك بتـرّدي أداء المرافـق والخدمـات 
القانـون  لحكـم  غيـاٍب  مـن  ذلـك  رافـق  ومـا  العامـة، 
وكثـرة التعّديـات علـى الممتلـكات والفوضـى العامـة. 
فالسـنوات التـي أعقبـت سـقوط األنظمـة، إلـى اليـوم، 

ُتَعـّد سـنوات هدر. 

الصدمة الكبرى 
التي أحدثها حكم 

اإلسالميين كانت في 
افتقارهم إلى القدوة 
الدينية واألخالقية 
التي كانوا يتباهون 

بها كميزة عن 
غيرهم من القومّيين 

واليسارّيين

»الربيع العربي«..
تغيير هويات المجتمعات العربية
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علـى أن أخطـر ما ورثه اإلسـالميون، سـعيهم الممنَهج 
الجماهيـر  نفـوس  فـي  القضـاء  مكانـة  زعزعـة  إلـى 
والتشـكيك فـي أحكامـه عندمـا ال تكون فـي مصلحتهم، 
بـل الطعـن فـي القضـاة وتجريحهـم إلـى حـّد ترهيبهـم 
حصـن  ومحاصـرة  األحـكام  إصـدار  مـن  ومنعهـم 
العدالـة، وهـذا أخطر مـا ُيبتلى به أي 

مجتمـع بشـري.
سـعى اإلسـالميون إلـى تغييـر هويـة 
وأصبـح  العربيـة،  المجتمعـات 
داً سـواء  مسـتقبل الدولـة الوطنية مهدَّ
فـي أسسـها المدنيـة أم فـي حدودهـا 
التاريخيـة المتوارثـة، وذلك لحسـاب 
نظـام الخالفة العابـر لحدود األوطان 
إلـى  الوطنـي  لالنتمـاء  والمتجـاوز 

أسـمى. انتمـاء 
مـن  الكبـرى  الجماهيـر  أّمـا صدمـة 
افتقادهـم  فكانـت  اإلسـالميين،  حكـم 
القـدوة الدينيـة واألخالقية، وهم الذين 
كانـوا يتباهـون بهـا كميـزة يتمّيـزون 
القومييـن  مـن  غيرهـم  علـى  بهـا 
واليسـاريين. تجربـة اإلسـالميين فـي 
األخالقـي،  العنصـر  افتقـدت  الحكـم 
والسـّيما أنهـم كانـوا َيِعـدون الجماهير بشـيء ويفعلون 

عكسـه.
العربـي«  »الربيـع  سـنوات  فـي  األوضـاع  وصلـت 
إلـى درجـة بالغـة الخطـورة. فقد فقـدت بلـدان »الربيع 
وجودهـا  وتعـّرض  واسـتقرارها،  أمنهـا  العربـي« 
أن  إلـى  القومـي،  المسـتوى  علـى  جسـيمة  لمخاطـر 
تداركـت شـعوبها هـذا الخطـر الداهـم، فهّبـت فـي أكبر 
خـروج بشـري عرفه التاريخ اإلنسـاني إلنقـاذ أوطانها 
واسـتردادها مـن حكم اإلسـالميين، فيمـا ُعرف بـ ثورة 
30 يونيـو فـي مصـر والتي أعادت مصـر إلى العرب، 
بعـد محاولـة اإلسـالمّيين نزعهـا مـن عمقهـا العربـي، 
لحسـاب  الخليـج  مـع  االسـتراتيجي  تحالفهـا  وفـّك 
محـاور إقليميـة أخـرى. ولعـّل أصـدق َمـن عّبـر عـن 
هـذا المعنـى، صاحب السـمّو الشـيخ سـلطان بـن محمد 
القاسـمي، حاكـم الشـارقة، الـذي قـال » العـرب كانـوا 
سـُيزالون مـن الوجود لـوال وقفة الشـباب المصري في 

30 يونيـو«.
الرابطـة  فـي  السياسـي  اإلسـالم  جماعـات  تـرى  ال 
الوطنيـة األسـبقية واألعلويـة واألولويـة علـى الرابطـة 

الوطـن مجـّرد  فـي  تـرى  األمميـة«؛ وهـي  »الدينيـة 
»األمـة  هـو  أممـي  كّل  مـن  جـزء  وأنـه  »سـكن«، 
اإلسـالمية« وتسـعى إلـى نظـام »الخالفـة« فـي إلغـاٍء 
للحـدود القائمـة. ولعلّنـا نتذّكر التصريح الشـهير لوزير 
الخارجيـة اإلماراتـي الشـيخ عبـد هللا بـن زايـد: » فكر 
جماعـة اإلخـوان ال يؤمـن بالدولـة الوطنية وال بسـيادة 

الـدول«.
»الربيـع  إفـرازات  فـي  خطـورة  األكثـر  أن  علـى 
والنظـام،  والقانـون  الدولـة  هيبـة  سـقوط  العربـي«، 
لتنطلـق الوحوش اإلرهابية وتعيث في األرض العربية 
فسـاداً، تقطع رؤوس البشـر، وتنشـر الخراب والدمار، 
وتبـّث ثقافـة الرعب والهلـع، وتمّثل بالجثـث وتصلبها. 
آالف البشـر سـقطوا ضحايـا العنـف اإلرهابي، وآالف 
روا من  دوا وُهجِّ أخـرى سـقطوا جرحـى، وماليين ُشـرِّ
مدنهـم وقراهـم. أطفـال ُيقّتلـون، ونسـاء ُتسـبى وُتبـاع 
كالجـواري. لننظـر مـاذا فعلـت داعـش باأليزيدّيين في 
جبل سـنجار؟! وماذا فعلت بالمسـيحّيين في الموصل؟! 
لننظـر مـاذا تفعـل الميليشـيات المتصارعـة فـي ليبيـا؟! 

وجماعـات القاعـدة والحوثييـن فـي اليمـن؟! 
وقفـت النائبة األيزيديـة فيان دخيل في البرلمان العراقي 
تسـتصرخ الضمائر: »أنقذونا، قومي يذبحون، ونساؤنا 
ُتسـبى، وأطفالنـا يموتـون، وآالف العائـالت األيزيديـة 
تحاصرهـم داعـش فـي جبل سـنجار بـال أكل وال ماء!«
 أزال »الربيـع العربـي« القشـرة الخارجيـة الخادعـة 
التـي كانـت »غطـاء« لمكّونـات المجتمعـات العربيـة: 
القـرون  امتـداد  علـى  والعرقيـة  والمذهبيـة  الدينيـة 
بعـض  مـع  بعضهـا  يتعايـش  كانـت  والتـي  السـابقة، 
بحكـم االضطـرار، وبسـبب الخـوف مـن قبضـة الدولة 
الباطشـة، فـإذا بهـذه المكّونـات تظهـر علـى حقيقتهـا، 

وُتخـرج أسـوأ غرائزهـا فـي عـدم قبولهـا لآلخـر.
بعضهـا،  األصـّح  علـى  أو  العربيـة،  المجتمعـات   
تقـذف بعـد »الربيـع العربـي« أسـوأ مـا فـي أحشـائها 
مـن موروثـات قمعيـة تعصبّيـة إقصائيـة  تـّم زرعهـا 
وتْبِيئتهـا فـي بنيـة هـذه  المجتمعـات وأعماقهـا علـى 
امتـداد عقـود طويلـة، وبتأثيـٍر مـن تيـارات أيديولوجية 
اسـتأثرت بمنابـر التوجيـه والتعليـم والتثقيف والخطاب 
الدينـي. فصاغـت العقـول وشـّكلت النفـوس ورّسـخت 
ثقافـة نشـاهد آثارهـا اليـوم على امتـداد السـاحة، ونتألّم 
لمشـاهدها المفجعـة، من مجازر وقتـل جماعي وتفجير 
وتدميـر وترويـع وتهجيـر لمالييـن البشـر. مـا نشـاهده 
اليـوم، هـو »الثمار المسـمومة« لتلك األشـجار الخبيثة 

ال ينفصل دور 
قطر عن الدور 

الخليجي اإلقليمي، 
فقد وجد الخليجيون 
أنفسهم مطالبين 
وطنياً وقومياً 

وإسالمياً بسّد الفراغ 
األمني والسياسي 
الناشئ عن زلزال 
االضطرابات التي 
أعقبت ثورات 

»الربيع العربي« 
وتداعياتها
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التـي ُزرعـت فـي األرض العربيـة وال زالـت ُتسـقى 
بميـاه الشـّر والعـدوان والكراهيـة.

هل دول الخليج محّصنة من »الربيع 
العربي«؟  

تحـت  الكويـت  فـي  المخّربـة  المسـيرات  اسـتثنينا  إذا 
شـعارات: »لن نسـمح لـك« و»لمثل هذا اليـوم ولدتني 
أمـي«، واألحـداث الطائفية التخريبية بتأثيرات »الولّي 
الفقيـه« فـي مملكـة البحرين، فإن الخليـج يتمّتع بدرجة 
عاليـة مـن الحصانـة والمناعـة ضـّد تداعيـات »الربيع 

العربـي« وتأثيراته.
فـإذا مـا ألقينـا نظـرة علـى الخارطـة العربيـة، وجدنـا 
الخليـج »واحـة آمنـة مسـتقّرة«، فـي محيـط مضطرب 
وغيـر آمـن.  لكـن مـا الـذي حّصـن البيـت الخليجـي 
فـي عالـم عربـي مشـتعل؟! مـا الـذي قـّوى مناعته ضّد 
عوامـل الهـدم والتدميـر؟! وَمـن حمـاه مـن الكـوارث 

والنكبـات؟!
فـي مـا يلـي بعض أبـرز العوامل التي حالـت دون تأّثر 

الخليـج بتداعيات »الربيع العربي«:

متجـّذر  النظـام  فهـذا  الرشـيد:  السياسـي  النظـام   -  1
فـي العمـق التاريخـي الخليجـي، يتمّتـع بشـرعية أكثـر 
رسـوخاً من شـرعية »الصنـدوق االنتخابـي« الخادع. 
الحصافـة  مـن  عاليـة  بدرجـة  يتمّتـع  سياسـي  نظـام 
والحكمـة، ال يعـرف أسـاليب القمـع والقهـر واإلذالل 
وانتهـاك كرامـات البشـر، وال يعرف كذلـك زّوار فجر 
يأخذونـك إلـى المجهـول وال إلـى سـراديب التعذيـب. 
أمـا المعارضـة الخليجيـة، ومهمـا بالغـت فـي مطالبهـا 
واشـتكت مـن مظالـم واقعـة عليهـا، إاّل أن مطالبهـا ال 
تتعـّدى سـقف اإلصالحـات والمزيـد مـن التنميـة مـن 
دون مطالبـة بإسـقاط النظـام وتغييـر أسسـه المركزّية. 
فالنظـام الخليجـي يتمّتـع بمرونـة عاليـة فـي اسـتيعاب 
المتغّيـرات، ومواجهـة التحّديات فـي الداخل والخارج. 
ولقـد صـدق سـمّو أميـر الكويـت الشـيخ صبـاح األحمد 
حيـن خاطـب المعارضـة السياسـية فـي بـالده منتقـداً: 
»علـى مـاذا احتجاجكـم؟ الحمد هلل تعالـى، ال واحد نايم 
فـي الشـارع، وال واحـد جـاع، وال واحـد لجـأ إلـى بلـد 
ثـاٍن مـن ظلـم... هـذه الصيحـة كلّهـا لمـاذا؟! هـل علـى 
)الصـوت الواحـد( هـل هنـاك دولـة ال تأخـذ بالصـوت 
الواحـد؟!« ) يقصـد سـمّوه، مرسـوم الصـوت الواحـد 
الـذي قـّرر صوتـاً انتخابياً واحـداً للناخـب الكويتي بدالً 

مـن 4 أصـوات(.
2 - إسـالم أهل الخليج: وهو إسـالم سـمح، ينبذ العنف 
والتطـّرف والتحـّزب والتسـييس واألدلجـة، ال يعتـرف 
بالتنظيمـات الحزبيـة المتصارعـة علـى السـلطة. هـو 
إسـالم متصالح مع ذاته، منسـجم مع محيطه، متسـامح 
مـع اآلخـر. هـذا اإلسـالم السـمح )ديـن الطّيبيـن( هـو 
الـذي حّصن الخليـج من غزو األيديولوجيات المخّربة، 

وحّصنـه مـن تأثيـرات »الربيـع العربي«. 

دور قطر في ثورات »الربيع العربي« 
الخليجـي  الـدور  عـن  قطـر  دولـة  دور  ينفصـل  ال 
اإلقليمـي. فقـد وجـد الخليجّيـون )أقصـد دول مجلـس 
التعـاون( أنفسـهم مطالبيـن- وطنيـاً وقوميـاً وإسـالمياً، 
وبحكـم إمكاناتهم وقدراتهم ومكانتهم الدولية وعالقاتهم 
القوّيـة بالقـوى الكبرى- بسـّد الفراغ األمني والسياسـي 
الناشـئ عـن زلـزال االضطرابـات والتداعيـات التـي 
أعقبـت ثـورات »الربيـع العربـي«.  وهـي الثـورات 
التـي جعلـت الدول العربيـة الكبرى تنشـغل بأوضاعها 
الداخليـة، وأتاحـت المجـال بالتالـي للتدّخـالت اإلقليمية 
والدوليـة بالعبـث فـي السـاحة العربيـة. ومـن هنـا بـدا 
وكمسـؤولية  كضـرورة  اإلقليمـي  الخليجـي  الـدور 

األمـن  لحمايـة  وتاريخيـة  قوميـة 
وللحفـاظ  معـاً،  والعربـي  الخليجـي 
علـى المصالـح العربيـة فـي مواجهة 

الخارجيـة.  التدّخـالت 
الخليجـي  التحـّرك  هـذا  ظهـر  وقـد 
فـي أولـى إرهاصاتـه بإرسـال قّوات 
درع الجزيـرة إلـى مملكـة البحريـن 
حين استشـعرت المنظومـة الخليجية 
تعاظـم المخاطـر فيهـا، وذلـك إنفـاذاً 
وألن  المشـترك،  الدفـاع  التفاقيـة 
األمـن الخليجـي كلٌّ ال يتجـّزأ. فـي 
»المارشـال«  أتـى  السـياق  هـذا 
البحريـن  لدعـم  الضخـم  الخليجـي 
بغيـة  اقتصاديـاً،  ُعمـان  وسـلطنة 

توفيـر ظـروف اقتصاديـة تسـاعد علـى التخفيـف مـن 
االحتقـان الداخلـي وعلـى توفيـر فـرص عمـل آلالف 
الشـباب العاطـل، بمـا يّعـزز تحصيـن الجبهـة الداخليـة 
الخليجيـة فـي مواجهـة تداعيـات الخـارج المضطربـة 
بتأثيراتـه  الخليجـي  المجتمـع  غـزو  إلـى  والسـعي 
بمنـأى عـن  تبقـى منطقـة عربيـة  بـة، حتـى ال  المخرِّ

يتمّتع النظام الخليجي 
بشرعية أكثر رسوخاً 
من شرعية صندوق 
االنتخاب، فهو نظام 
على درجة عالية من 
الحصافة والحكمة 
وال يعرف أساليب 
القمع وزّوار الفجر 
وانتهاكات كرامات 

البشر
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الفوضـى واالضطرابـات. كمـا تّجسـد  هـذا التحـّرك 
الخليجـي فـي دعـم ثـورة الشـعب الليبي وحّقـه في حياة 
حـّرة كريمـة، وبالتخلّـص من نظامه القمعـي الذي جثم 
علـى صـدره طيلـة 30 عامـاً. و ُيّفسـر فـي هذا السـياق 
أيضـاً التحـّرك الخليجـي لحمايـة الشـعب السـوري من  
المـدن  المتفّجـرة علـى  البراميـل  الـذي ُيسـقط  نظامـه 
والسـّكان اآلمنيـن. وال يخـرج عـن هـذا السـياق أيضـاً 
التحـّرك الخليجـي فـي اليمـن مـن أجـل إيجـاد مخـرج 

للنـاس االسـتقرار والطمأنينـة.  آمـن يحّقـق 
فالمنظومـة الخليجيـة عبارة عـن »عمالق اقتصادي«، 
مرموقـة«،  وإقليميـة  دوليـة  بـ»مكانـة  تتمّتـع  وهـي 
ووثيقـة  قويـة  عالقـات  وتربطهـا 
بالقـوى الكبـرى، وبالتالـي ال بـّد أن 
يكـون لها دور سياسـي إقليمي مواٍز.

القطـري،  الـدور  إلـى  بالنسـبة  أمـا 
فقـد كان حاسـماً فـي هـذه التحـّركات 
كلّهـا، وفـي النتائـج المتحّققـة منهـا، 
سـواء علـى مسـتوى مجلـس التعاون 
الخليجـي أم علـى مسـتوى الجامعـة 
فـي  قطـر  إسـهام  إن  إذ  العربيـة؛ 
نظامـه  مـن  الليبـي  الشـعب  تحريـر 
وال  لـه،  يشـهد  إسـهام  هـو  القمعـي 
بـّد أن يذكـر التاريـخ أن أميـر قطـر 
آل  خليفـة  بـن  حمـد  الشـيخ  السـابق 
ثانـي، كان أّول حاكـم عربـي اّتخـذ 
موقفـاً حاسـماً إلنقـاذ الشـعب الليبـي؛ 
إذ بـادر منـذ بدايـة الثـورة، حيـن قصـف النظـام شـعبه 
بالطائـرات وجلـب المرتزقـة، إلـى مخاطبـة  األميـن 
العـام  لألمـم المتحـدة مطالبـاً بالتدّخـل السـريع لوقـف 
العنـف ضـّد المدنّييـن. وكانـت قطـر أول دولـة عربيـة 
قـرار  تنفيـذ  فـي  الليبـي  الشـعب  عـن  دفاعـاً  تشـارك 
مجلـس األمـن 1973 بفـرض الحظر الجوي. وسـيذكر 
التاريـخ أيضـاً، أن أول شـهيد غيـر ليبـي يسـقط فـي 
ميـدان الحريـة والكرامـة دفاعاً عن الشـعب الليبي كان 
الجابـر.  القطـري علـي حسـين  التلفزيونـي  المصـّور 
ولعـل الـدور القطـري الفّعـال هـو أسـاس منطلـق دول 
مجلـس التعـاون فـي إصـدار بيانهـا القـوي علـى لسـان 
األميـن العـام عبـد الرحمـن العطية بإدانة النظـام الليبي 
القمعـي، ثـم تقـوم الجامعـة العربيـة وللمـّرة األولى في 
تاريخهـا باتخـاذ قرار يشـّكل تحّوالً نوعياً ال سـابق له، 
فـي مواقـف الجامعـة منـذ تأسيسـها، فتطالـب مجلـس 

األمـن بتحّمـل مسـؤولياته تجـاه حمايـة الشـعب الليبـي 
بإنشـاء منطقـة حظـر جـوي.

وبالنسـبة إلـى الـدور القطري في مسـاندة ثورة الشـعب 
بـّد مـن ذكـر موقـف سـمّو أميـر دولـة  السـوري، ال 
قطـر فـي »قمـة الدوحـة« فـي مـارس )آذار( 2013، 
حيـن أّكـد بـأن »التاريـخ سيشـهد لَمن وقف مع الشـعب 
السـوري فـي محنتـه مثلمـا سيشـهد علـى َمـن خذلـه«. 
وفـي هـذه القّمـة، تـّم - وللمـّرة األولـى في تاريـخ القمم 
العربيـة - طـرد  النظـام السـوري بغالبيـة سـاحقة مـن 
الجامعـة ونـزع الشـرعية العربيـة عنـه ومنـح المقعـد 
السـوري إلـى االئتـالف الوطنـي واالعتراف بـه ممّثالً 

شـرعياً وحيـداً للشـعب السـوري. 
إن الدور القطري النشط في تبّني المطالب اإلصالحية 
الحّريـة  فـي  لنداءاتهـا  واالسـتجابة  العربيـة  للشـعوب 
والعدالـة والكرامـة، هـو العامـل المؤّثر الذي أسـهم في 
تحـّول الجامعـة العربيـة مـن جامعـة مترّددة ومنقسـمة 
تجـاه تبّنـي مطالب الشـعوب فـي الحّريـة والكرامة إلى 

جامعـة مسـاندة لهـذه المطالب.

ولعلّ من أبرز منطلقات الدور القطري وأهدافه:
لحقـوق  والراهـن  السـابق  دعمهـا  فـي  قطـر  إن   -  1
الشـعوب فـي بلـدان »الربيع العربـي« المطالبة بالعدل 
والحريـة والكرامـة، تمـارس دورهـا هـذا مـن دون أّي 
غايـة سياسـية أو مادّيـة. ومـا قيامهـا بهـذا الـدور إاّل 
تلبيـًة لواجبهـا الدينـي والقومـي واإلنسـاني فـي نجـدة 

المظلـوم والمضطهـد وإغاثتـه. 
لـة لهـذا الـدور الفاعـل فـي محيطهـا  2 - إن قطـر مؤهَّ
اإلقليمـي، انطالقـاً مـن  حسـن اسـتثمارها  لعالقاتهـا 
القـوى  مختلـف  مـع  الوثيقـة  الخارجيـة  ولتحالفاتهـا 
اسـتطاعت  فقـد  واألطـراف والشـخصيات والرمـوز. 
المسـاحة  حيـث  مـن  الصغيـرة  الدولـة  وهـي  قطـر- 
والسـّكان- عبـر صيغـة نموذجيـة أن تحافـظ، وبالقـدر 
نفسـه، علـى عالقـات وثيقـة بالقـّوة األعظـم »أميركا« 
وبالـدول المناهضـة لهـا، فضـالً عن احتضانهـا أطرافاً 
ورمـوزاً وشـخصيات مناوئـة ألميـركا، مـا مّكنهـا مـن 
أن تلعـب دور الوسـيط الموّفـق بين األطـراف المختلفة 
بمهـارة عاليـة، ومـن ثـّم اإلسـهام بفعاليـة فـي الجهـود 

الدوليـة لحفـظ السـلم واألمـن الدولّييـن.
الشـيخ تميـم بـن حمـد آل  أّكدهـا سـمّو  المعانـي  هـذه 
ثانـي، أميـر دولـة قطـر، فـي سـيره على خطـى والده، 
فـي أول خطـاب لـه بعـد تولّيـه السـلطة، إذ أّكـد حينهـا 

  مهما بالغت 
المعارضة الخليجية 
في مطالبها واشتكت 
وتظّلمت، فإنها لن 
تتعّدى المطالبة 

باإلصالح والمزيد 
من التنمية، وال 

يمكن لها بالتالي أن 
تصل في مطالبها حّد 
إسقاط النظام وتغيير 

أسسه المركزية
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أن قطـر سـتبقى فـي جانـب نصـرة المظلوميـن، وكعبة 
»المضيـوم«- وهـي مقولـة متوارثـة عنـد حـّكام قطـر 
مـن قبـل مؤّسـس دولة قطر الشـيخ جاسـم بـن محمد آل 
ثانـي- وسـتبقى منحـازة لتطلّعـات الشـعوب فـي العيش 
بحريـة وكرامـة، بعيـداً من الفسـاد واالسـتبداد. كما أّكد 
سـمّوه فـي الخطـاب: »أن قطر تحترم التنـّوع المذهبي 
والدينـي وترفض تقسـيم المجتمعات طائفيـاً ومذهبياً«، 
وأردف بـأن »قطـر تقيم عالقاتهـا مع حكومات ودول، 
ال مـع أحـزاب سياسـية، وال ُتحسـب علـى تّيـاٍر ضـّد 

آخر«.

 

»الربيع العربي«..
تغيير هويات المجتمعات العربية





الباب اخلام�س
مقّدمات اأمريكية لف�صول 

»الربيع العربي«

اأملانيا:»ربيع العرب«
�صتاء قار�س  

»ربيع العرب« يف اليابان
نظرة اأمل لكن بحذر 

بانوراما »الربيع العربي« يف الهند

هل كان ثّمة »ربيع تركي« من وحي 
»الربيع العربي«؟

اإيران و»ثورات العرب«: بني ال�صحوة 
الإ�صالمية والربيع العربي

»الربيع العربي« ودولة الكيان: 
اإ�صرائيل ربحت.. اإ�صرائيل مل تربح

بريطانيا وقراءاتها الواقعية 
والفانتازية لـ »الربيع العربي«

الرو�س يتوّج�صون خطر »الربيع 
العربي« على بالدهم

فرن�صّيون مثّقفون �صّد
مثّقفني فرن�صّيني

د. مرح البقاعي
كاتبة و�إعالمية و�ساعرة �أمريكية من �أ�سل �سوري

د. فوؤاد خ�صي�س
�إعالمي و�أكادميي خمت�ّص بال�سوؤون �لرو�سية و �لأوكر�نية

اأ. اأ�صيل مرّوة
�إعالمي ومرتجم عربي - �أبيدجان

اأ. �صالح العبد اهلل
باحث ومرتجم عربي - باري�ص

اأ. معّمر عطوي
�إعالمي عربي خمت�ّص بال�سوؤون �لأملانية - برلني

د. ب�ّصام الطّيارة
باحث وكاتب و�أ�ستاذ �ملنهجية يف »معهد �للغات 
و�حل�سار�ت« - باري�ص ، فرن�سي من �أ�سل لبناين

د. �صهيب عامل
كاتب و�أكادميي وم�ستعرب هندي
 نيودلهي

اأ. خور�صيد ديل
كاتب وباحث يف �ل�سوؤون �لرتكية و�لكردية
�سوريا

اأ. جميد مرادي
مفّكر وباحث �إير�ين

اأ. تهاين �صنديان
ة كاتبة وباحثة خمت�سّ
بال�ساأن �لفل�سطيني و�لإ�سر�ئيلي





471 مؤّسسة الفكــر العربـي

مقّدمات أميركية لفصول 
»الربيع العربي«

يقـول ليتـزا: » بـدأت المذكـرة فـي مقّدمتهـا بالحديـث 
عـن االتجاهـات السياسـية الجديـدة في المنطقـة، والتي 
أخـذت تتبايـن مـن مـكان آلخـر، إثـر اسـتمرار أحداث 
الثـورة الخضـراء، التـي اندلعـت فـي إيـران مشـتعلة 
مـن  الرغـم  علـى  البـاد،  مـن  متفّرقـة  مناطـق  فـي 
قمـع السـلطات اإليرانيـة للثـورة بصـورة عنيفـة منـذ 

البدايـات«.
ويتابـع ليتـزا: اسـتهّل الرئيـس أوباما المذكـرة بقوله إن 
»خطـوات التقـّدم نحـو اإلصـاح السياسـي، واالنفتـاح 
المجتمعـي فـي الشـرق األوسـط، وشـمال أفريقيـا، قـد 
تراجعـت بشـكل ملحـوظ، وقـد تكـون قـد توّقفـت فـي 
بعـض المناطـق تماماً«. وتابع الرئيـس أوباما مفيداً إن 
»حتـى األنظمـة األكثـر ليبراليـة فـي المنطقـة، أخـذت 
والصحافـة  العامـة،  التجّمعـات  علـى  الخنـاق  تضّيـق 
المعارضـة  جماعـات  ونشـاط  التعبيـر،  وحّريـات 
السياسـية. ومقابـل ارتفاع معّدل السـخط الشـعبي، فإنه 
مـن المرّجـح أن تّتخـذ السـلطات الحاكمـة فـي المنطقـة 
منهـج القمع الشـديد للحركات الشـعبية، بدالً من طريق 
اإلصـاح والحـوار مـع مواطنيهـا، وفـي مقّدمتهم قوى 

المعارضـة السياسـية المتناميـة«.
رؤيـة أوبامـا فـي المذكـرة تنبنـي علـى رغبـة واضحة 
مـن طرفـه فـي تحقيق التـوازن بين المصالح السياسـية 
والمثـل العليـا األخاقيـة؛ والدليـل علـى ذلـك أن اللغـة 

التـي صيغـت فيها أهـداف الديمقراطيـة واإلصاح في 
المنطقـة، جـاءت فـي هيئـة الخطـاب الـذي يـدور حول 
المصالـح األميركيـة، عـوَض أن يكـون على نسـق لغة 
رجـل الدولـة الرصينة والحـاّدة، حين يتوّجه إلى الرأي 
العـام. وقـد أشـار أوبامـا إلى أن » زيـادة القمع من قبل 
السـلطات قـد تهـّدد االسـتقرار السياسـي واالقتصـادي 
لحلفائنـا فـي المنطقـة، األمـر الـذي مـن شـأنه أن يقلّـل 
مـن صدقية شـركائنا الذيـن يدعمون أولوياتنـا اإلقليمية 
ومـن قدراتهـم، كمـا يزيـد فـي الوقـت نفسـه مـن نفـور 
المواطنيـن وامتعاضهـم. واألخطـر مـن هـذا كلّـه، أن 
هـذه الحالـة بمقدورهـا أن تقـّوض صدقّيتنـا اإلقليميـة 
والدوليـة، حيـث سـُينَظر إلينـا، وكأّننـا ندعـم األنظمـة 

القمعيـة، متجاهليـن حقـوق المواطنيـن وتطلّعاتهـم«.
أوعـز أوبامـا إلـى كبـار مسـاعديه أن يقومـوا بكتابـة 
تصـّور اسـتراتيجي لإلصـاح السياسـي، ينظر بشـكل 
المنطقـة. وطلـب مـن  بلـد فـي  إلـى حالـة كّل  منفـرد 
انتفـاء  إمكانيـة  إلـى  بجدّيـة  ينظـروا  أن   « مسـاعديه 
الفكـرة التـي كانت سـائدة في أروقة القـرار األميركي، 
والتـي مفادهـا أن االسـتقرار في الشـرق األوسـط يخدم 
علـى الـدوام مصالـح الواليـات المتحـدة ». وهـو يرى 
فـي هـذه المذكـرة أن »هنـاك خطريـن أساسـّيين يجـب 
األنظمـة  دعـم  اسـتمرار  عـن  ناجـم  األول  تقييمهمـا: 
القمعيـة فـي المنطقـة، والتـي تتراجع شـعبيتها بسـرعة 

مقّدمات اأمريكية لف�صول 
»الربيع العربي«

د. مرح البقاعي

س
ام

لخ
ب ا

لبا
ا

فـي 12 أغسـطس )آب( 2010، أرسـل الرئيـس األميركـي بـاراك أوبامـا مذكـرة مـن خمـس صفحـات بعنـوان 
»اإلصـاح السياسـي فـي الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا«، إلـى نائـب الرئيـس جوزيـف بايـدن، ووزيـرة 
الخارجيـة هيـاري كلينتـون، ووزيـر الدفـاع، في ذلك الوقـت، روبرت غيتس، ورئيس هيئة األركان المشـتركة 
ـم المذكـرة علـى كبـار أعضـاء فريـق السياسـة الخارجية. وقد نشـرت مجلـة »نيويوركر«  تـوم دونيلـون، وعمِّ
الشـهيرة حيـن صـدور تلـك المذكـرة، دراسـًة مطّولـة بقلـم الباحـث الصحافـي ريـان ليتـزا تحمـل عنـوان: » 
الغائـي« )The Consequentialist(، فّنـد فيهـا الكاتـب حيثّيـات تلك المذكرة، وكيف تأّثرت سياسـات الرئيس 
بـاراك أوبامـا الخارجيـة بأحـداث »الربيع العربي« في الشـرق األوسـط، وشـمال أفريقيا، وأّدت تاليـاً إلى إعادة 

صـوغ هذه السياسـات.
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الدفـع  عـن  المترّتـب  الخطـر  هـو  والثانـي  واضحـة، 
الشـديد مـن جهـة الواليـات المّتحـدة، نحـو اإلصـاح 

السياسـي فـي المنطقـة«.
 وشـّدد أوبامـا فـي ختـام المذكـرة علـى أن » نجـاح 
مشـروع اإلصاح السياسـي في بعض الدول، سيشـّجع 
إصاحـات  فـي  للشـروع  المنطقـة  فـي  أخـرى  دوالً 
موازيـة«. ويـردف منّبهـاً مسـاعديه فـي لجنـة األمـن 
القومـي إلـى أن أّي »سـوء إدارة مـن جهـة الواليـات 
المّتحـدة لموجـة التحـّوالت المقبلة في الشـرق األوسـط 
وشـمال أفريقيـا، سـيكون لـه آثـاره السـلبية الجسـيمة 
وعلـى  جهـة،  مـن  المتحـدة  الواليـات  مصالـح  علـى 
مكانتهـا وصدقّيتهـا لـدى الجماهيـر العربيـة مـن جهـة 

أخـرى«. 
فـور  قائـاً:  المسـتفيضة  دراسـته  فـي  ليتـزا  يتابـع 
األمـن  مجلـس  عمـل  فريـق  التـأم  المذكـرة،  إصـدار 
القومـي N.S.C، والـذي تشـّكل فـي 
بـاور،  سـامانثا  مـن:  الوقـت  ذلـك 
الشـرق  لشـؤون  الرئيـس  مستشـارة 
األوسـط، وغايـل سـميث، المختـّص 
فـي قضايـا التنميـة، ودنيـس روس، 
الخبيـر في شـؤون الشـرق األوسـط، 
مـن  واسـعة  مجموعـة  عـن  فضـاً 
فـي  واالستشـاريين  المختّصيـن 
البيـت األبيـض. وقامـت المجموعـة 
معّمـق  وتحليـل  فكـري  بعصـف 
للمذكـرة، تضّمـن حـواراً واسـعاً عن 
التكلفـة والفوائـد المترّتبـة عـن دعـم 
النظـم األتوقراطيـة االسـتبدادية فـي 
المنطقـة، وكذلـك مناقشـة »التابـو« 
أو المحّرمـات، التـي تعترض طريق 
الواليـات  قبـل  مـن  اإلصـاح  دعـم 
المتحـدة. علـى سـبيل المثـال، قامـت 
المجموعـة بطـرح فرضيـات معّينـة ومناقشـتها، منهـا 
االفتـراض بـأن »الرئيـس األميركـي ال يمكـن أن ينتقد 
يسـقط(، ألن  أن  )قبـل  مبـارك  حسـني  الرئيـس  علنـاً 
التعـاون  كهـذا يمكـن أن يعـّرض للخطـر  علنيـاً  نقـداً 
المشـترك بيـن مصـر والواليـات المتحـدة فـي قضايـا 
اسـتراتيجية ذات عاقـة بإسـرائيل، أو بالمسـاعدة فـي 
تعّقـب اإلرهابّييـن: »كان تصـّوراً خاطئـاً تماماً، وكان 
علـى البيـت األبيـض أن يعالجـه علـى الفـور!«، وبنت 
المصرييـن  أن »سـعي  هـذا علـى  المجموعـة جدلهـا 

إلنجـاز السـام مـع اسـرائيل مـن جهـة أولـى، وسـحق 
اإلرهابييـن مـن جهـة ثانيـة، هـو نهـج سياسـي يصـّب 
مباشـرة فـي المصالـح القوميـة المصريـة علـى المـدى 
البعيـد، وأن مصـر ال تقـوم بذلـك، بنـاء علـى طلـب 
ترتكـز  بـإرادة مصريـة  بـل  المتحـدة،  الواليـات  مـن 
والدولـة  المصـري  للشـعب  الوطنيـة  المصالـح  علـى 

المصريـة«. 
كمـا دحضـت المجموعـة تلـك النظريـة التقليديـة، التي 
كانـت سـائدة فـي البيـت األبيـض، حتـى فتـرة انـدالع 
الثورات الشـعبية العربية، والتي تفيد أن » كّل الطرق 
القائمـون  ورأى  السياسـي«.  اإلصـاح  إلـى  تـؤّدي 
علـى المجموعـة البحثيـة أن المجتمعـات الفقيـرة ذات 
عمليـة  إلـى  بحاجـة  هـي  العاليـة،  السـّكانية  الكثافـة 
تطويـر وتحديـث اقتصـادي ومجتمعـي قبـل الشـروع 
باالنفتـاح السياسـي، الـذي يـرّوج لـه حاملـو لواء نشـر 

الديمقراطيـة فـي العالـم.
لـم تكـد هـذه المجموعة تنهـي أعمالها في 17  ديسـمبر 
)كانـون األول( مـن العـام 2010، حتـى أضـرم بائـع 
النـار  عزيـزي  بـو  محمـد  الفقيـر  التونسـي  الخضـار 
السياسـي  الفسـاد  علـى  النحيـل، احتجاجـاً  فـي جسـده 
فـي بـاده، مشـعاً بذلـك نـار ثـورات عربيـة عابـرة 
للحـدود، لـم تكتمـل حتـى تاريـخ كتابـة هـذه السـطور، 
وبأشـكال وظـروف وتداخات إقليميـة ودولية مختلفة.
أكثـر  مـن  كانـت  التـي  »الديمقراطيـة«  بـدت  هكـذا 
األمـور إثـارة للتشـّنج السياسـي فـي عهد جـورج دبليو 
الصـراع  عنـوان  تصبـح  غـّرة،  حيـن  وعلـى  بـوش، 
السياسـي العريـض فـي سياسـة أوبامـا الخارجيـة، بين 

مؤّيـد لهـا ومعـارض.

مارك زوكربيرغ @ تونس 
حـّرة  تونـس  حـّرة..  تونـس   .. هـرب  علـي  بـن   «

للتوانسـة....« ..الحريـة 
هكـذا، فـي ليـل 14 ينايـر) كانـون الثانـي( 2011 مـن 
شـارع بورقيبـة الخالـي فـي حينهـا، إاّل مـن مـااّلت 
الـذي خلّفـه سـقوط  الفـراغ  تحـرس  الوطنـي  الجيـش 
رأس السـلطة المـدّوي، ارتفـع صـوت مواطن تونسـي 
بالهتـاف لحريـة مواطنيـه فـي تونـس بعدمـا انفّكت من 
قبضـة الرئيـس زيـن العابديـن بـن علـي، إثـر هروبـه 
وجهـه،  علـى  هائمـاً  البـاد،  خـارج  إلـى  الليلـة  تلـك 

ودونمـا وجهـة محـّددة تحـّط طائرتـه فيهـا.
هـذا النـّص هـو جـزء من قـراءة جيو/ سياسـية نشـرها 

 حينما التقيُت 
بهياري كلينتون في 
مكتبها في الخارجية 
األميركية، بدت لي 
حماستها ال توصف 
لجهة دعم المعارضة 

السورية بكلّ ما 
تحتاجه من أسلحة 

إلسقاط النظام، لكّنها 
اصطدمت وقتها 
بالرئيس أوباما 

الذي رفض تسليح 
المعارضة رفضاً باتاً
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معهـد »الـوارف للدراسـات اإلنسـانية فـي واشـنطن« 
الـذي واكـب انـدالع ثـورات » الربيـع العربـي« منـذ 
شـرارتها األولـى فـي تونـس، انتقـاالً إلى مصـر وليبيا 
فاليمـن وسـوريا... وقـد قاربـت الدراسـة بين االنتشـار 
الثـورات، وعاقتـه بوسـائل االتصـال  السـريع لفكـر 
االجتماعيـة، وفـي مقّدمتهـا الفيـس بـوك والتويتـر فـي 
حشـد الصفـوف، وتنظيـم المظاهـرات، ودفـع عمليـة 

التغييـر فـي الشـرق األوسـط.
تتابـع الدراسـة رصـد حيثيات اندالع ثـورة تونس على 
أيضـاً  واالقتصاديـة  واالجتماعيـة  اإلنسـانية  الصعـد 

: فتفيد
انتفاضـة  مشـاهد  الختـزال  لزمـت  الباغـة  مـن  كـم 
الشـباب التونسـي تلـك في قـوام اللغة، وكم مـن المجاز 
ُيسـتدعى السـتيعاب ذاك الحدث غير المسـبوق في بلد 
يعـّض منـذ عقـود خلـت على جرحـه، وذلك في سـياقه 

االسـتباقي فـي الزمـن والجغرافيا؟ 
التسـارع كان قياسـياً منـذ بـدء اندالع التظاهـرات التي 
عّمـت المدن التونسـية كافـة، إثر إضرام رمـز الثورة، 
علـى  النـار بجسـده » احتجاجـاً  البوعزيـزي،  محمـد 
الظلـم والقهـر، ال الفقـر الذي كان قد تعـّود عليه«، كما 
أفـادت شـقيقته، حتـى سـاعة هـروب رأس النظـام فـي 
تونـس، وعائلتـه، تحـت ضربـات الشـارع المتعاظمة، 
واقتـراب المظاهـرات العارمة من قصـره المنيف. آثر 
الرئيـس المخلـوع - بيـد الشـعب هـذه المـّرة، وليس بيد 
األجنبـي - أن يرحـل تحـت جنـح الظـام، ومـن أبواب 
العاصمـة الخلفيـة، علـى أن يتقـّدم باسـتقالته، ويتنّحـى 
عـن الحكـم، ويواجه مسـؤوليته أمام شـعب ائتمنه على 

مقّدراتـه وأرضـه ومسـتقبله، فخـان األمانة.
لـم يجـد بـن علـي فـي أصدقائـه الغربييـن َمـن يوّفـر 
لـه مهبطـاّ لطائرتـه التـي اسـُتنفذ وقودهـا، وهـي تحّوم 
لسـاعات عديـدة فـي أجـواء الـدول »الحليفـة«، بحثـاَ 
عـن مـاذ، إثـر انهيار صرحـه األمني الهـّش. وتناقلت 
أن  واشـنطن،  العاصمـة  فـي  هنـا  السياسـية  األجـواء 
وزيـرة الخارجيـة األميركيـة هياري كلينتـون، طلبت 
في اتصال هاتفي مع مسـؤولين في السـعودية اسـتقباله 
علـى أرضهـا! فالموقـف األميركـي كان دائمـاً ملتبسـاً 
فـي مـا يتعلّـق بحقـوق اإلنسـان والحرّيـات فـي تونس، 
وكانـت منظمـة »هيومـن رايتس ووتـش« قد أصدرت 
فـي شـهر إبريل)نيسـان( الفائـت، وعلى هامـش زيارة 
وزيـر الخارجيـة التونسـي، كمـال مرجـان، للواليـات 
المتحـدة، مذّكـرة رفعتهـا سـارة ليـا ويتسـن، المديـرة 

أفريقيـا فـي  الشـرق األوسـط وشـمال  لقسـم  التنفيذيـة 
المنّظمـة قالـت فيها: »تونس تتحـّدث كثيراً عن احترام 
حقـوق اإلنسـان، لكن ممارسـاتها في هذا الشـأن شـيء 
مختلـف تمامـاً ». وأضافـت: »علـى وزيـرة الخارجية 
كلينتـون أن تؤّكـد علنـاً علـى الرغبـة فـي رؤيـة نهايـة 
حقـوق  ونشـطاء  المسـتّقلين،  للصحافييـن  االضطهـاد 

اإلنسان«.
الضّيـق،  السياسـي  التنظيـر  مـن  وبعيـداً  هكـذا، 
واالصطاحـات  الركيكـة،  التنظيميـة  واألدبيـات 
الغريـزّي  الحـّس  مـن  وقريبـاَ  الرصينـة،  األكاديميـة 

المطلـق  اإلنسـاني  بالحـّق  البكـر 
بالحريـة والكرامـة، وتنامي الشـعور 
قبـل  التغييـر  إلـى  بالحاجـة  العـام 
شـباب  أّسـس  الخبـز،  إلـى  الحاجـة 
تونس لمشـروعهم الثـوري الخاص، 
بعيـداً مـن النظريـة التقليديـة لتحقيـق 
التغيير السياسـي في البلدان العربية، 
وتمّكنـوا فـي حركيـة سـلمية مهدهـا 
معـدودة  أشـهر  وعمرهـا  الشـارع، 
مسـتبد،ّ  بطـاٍغ  اإلطاحـة  مـن  فقـط، 
وتقويـض أسـس حـزب حاكـم أوحد، 
لمـّدة  البـاد  حكـم  شـرس،  ونظـام 
23 عامـاً بسـطوة األمـن الحديديـة، 
علـى  النظـام  رأس  أجبـروا  وكـذا 
التسـلّل خلسـة خـارج البـاد، تحـت 
والحـزن  الجـارف،  الغضـب  ثقـل 
الشـعبي العميـم علـى شـهداء الثورة، 

مّمـن واجهـوا بصدورهـم العاريـة رصـاص جماعـات 
بـن علـي األمنيـة، وقّناصيـه المنتشـرين علـى أسـطح 

السـكنية. األبنيـة 
خطـوط  أليـاف  فـي  المعلومـات  انتقـال  وبسـرعة   
اإلنترنـت، انتقلـت شـرارة الثـورة بيـن فئـة الشـباب، 
التي تتجاوز نسـبتها الـ 21 % من مجموع التونسـيين، 
عبـر موقـع الفيـس بـوك الـذي شـّكل غرفـة العمليـات 
الحقيقيـة إلدارة هـذه الحركـة. وإذا علمنـا أن ما يقارب 
مليـون ومئاتـي ألـف تونسـي يملكـون حسـاباً خاصـاً 
علـى الموقـع، نسـتطيع أن نقـّدر حجم وعمـق التواصل 
والتنسـيق الـذي انتظمـت عليـه تلـك الثـورة،  والتـي 
فاجـأت العالـم بأسـره بقدرتهـا علـى التكامـل والكمـال 
منهـا  يعانـي  التـي  البطالـة  معضلـة  وكانـت  آن.  فـي 
الشـباب التونسـي المتعلّـم، والتـي وصلـت نسـبتها إلـى 

قرار تسليح 
المعارضة السورية 

الذي وّقعه أوباما بعد 
3 سنوات من عمر 
األزمة، ال ُتعَرف 
آلياته، ووجهته، 
ولماذا تأّخر إلى 

اآلن؟ أتراه فعل ذلك 
لمواجهة »داعش« 
أم النظام؟.. أم من 

أجل استعادة شعبّيته 
التي تراجعت على 
نحو غير مسبوق؟

مقّدمات أميركية لفصول 
»الربيع العربي«
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%14 فـي العـام 2010، الفتيـل الـذي أشـعل تلـك النـار 
الفارعـة، والتـي سـرعان مـا تحّولـت إلـى احتجاجـات 
األمنـي،  والقمـع  الحكومـي،  الفسـاد  علـى  عريضـة 
وغيـاب الحّريـات، منهيـة صاحيـة 
النظريـات الجاهـزة والتقليديـة، التـي 
يعتقـد أصحابهـا أنـه ليـس باإلمـكان 
لـم  مـا  اسـتبدادي،  بنظـام  اإلطاحـة 
منّظمـة  سياسـية  معارضـة  تتوافـر 

قيـادة متماسـكة. ذات 
مـارك  بإمـكان  أصبـح  هكـذا 
زوكربيـرغ، الشـاب األميركـي الذي 
أّسـس موقـع الفيـس بـوك، أن يفاخـر 
بـأن قارتـه »السـابعة«، التـي أطلقها 
الرقميـة،  اإلنترنـت  أمـواج  علـى 
الحاضنـة  اللوجسـتية  الجهـة  كانـت 
وأفتاهـا،  العصـر  ثـورات  ألولـى 
وأكثرهـا نورانية، منـذ اندالع الثورة 
الفرنسـية التـي أطاحـت برأسـْي الملـك لويس السـادس 
العـام  فـي  أنطوانيـت  مـاري  الملكـة  وزوجتـه  عشـر 
1793، وانتهـاء بــ »ثـورة الصّبار«، كمـا يطلق عليها 
أهـل سـيدي بوزيـد مسـقط رأس الشـاب البوعزيـزي، 

الشـهيد. وشـاهدها  الثـورة  رمـز 

كتاب هياري كلينتون والبحر العربي 
المضطرب 

لعـّل الضّجـة اإلعاميـة والسياسـية التـي أثيـرت فـي 
الواليـات المّتحـدة قُبيـل إطـاق كتـاب هيـاي كلينتون 
الجديـد الـذي يحمـل عنـوان: الخيـارات الصعبـة ترجع 
إلـى ارتبـاط تاريخ إصـدار الكتاب بقـرب اإلعان عن 
انطـاق الحملـة الرسـمية للسـّيدة كلينتـون لانتخابـات 
للعـام  البيضـاوي  المكتـب  إلـى  فـي سـباقها  الرئاسـية 
وواجهـات  الصحـف  صفحـات  غّصـت  فقـد   .2016
المكاتـب الكبـرى بصـور غـاف الكتـاب الـذي يحمـل 
فـي منصبهـا  كلينتـون  يوميـات هيـاري  بيـن طّياتـه 
الرئاسـية  الفتـرة  فـي  للخارجيـة األميركيـة  كوزيـرة  
األولـى للرئيـس بـاراك أوبامـا. بينمـا لـم يخـُل برنامـج 
تلفزيونـي أو إذاعـي فـي الواليـات المّتحـدة مـن حـوار 
أو فقـرة إعاميـة تتحـّدث عـن الكتـاب ومـا يحملـه من 
تجربـة وزيـرة الخارجيـة األميركيـة ودورها في رسـم 
األكثـر  هـي  فتـرة  فـي  لحكومتهـا  الدوليـة  السياسـات 
اضطرابـاً فـي العالـم، والسـّيما إثـر انـدالع الثـورات 

فـي غيـر بلد عربي في الشـرق األوسـط ومـا رافقه من 
فوضـى سياسـية واضطرابـات مسـلّحة هنـاك.

تتحـّدث هيـاري كلينتـون فـي كتابهـا عـن األزمـات 
كوزيـرة  واجهتهـا  التـي  والتحدّيـات  والَخيـارات 
الخارجيـة رقـم 67 فـي تاريـخ الحكومـات األميركيـة 
المتعاقبـة منـذ االسـتقال األميركي، وكذا كيف شـّكلت 
للعاقـات  السياسـي  للمسـتقبل  التجـارب رؤيتهـا  هـذه 
األميركيـة مـع العالـم وطبيعة هـذه العاقـات. وقد جاء 
الكتـاب فـي أجـزاء خمسـة، حيـث خّصصـت الجـزء 
»الربيـع  أحـداث  مـن  موقفهـا  لتحـّدد  منـه  الخامـس 
العربـي« والثـورات المتعاقبة فـي تونس ومصر وليبيا 
واليمـن وسـوريا، وموقفهـا مـن االقتتـال فـي سـوريا، 
وأسـرار السياسـة اإليرانيـة، والصـراع الفلسـطيني - 
اإلسـرائيلي وكيـف تـّم التوصـل إلـى هدنـة هّشـة بيـن 

الجانبيـن العـام الماضـي.
عـن  بنفسـها  نـأت  طالمـا  أنهـا  إلـى  كلينتـون  تشـير 
توّجهـات إدارة الرئيـس بـاراك أوبامـا فـي أثنـاء ثـورة 
ناشـدت  إنهـا  قائلـة   ،2011 الثانـي(  يناير)كانـون   25
الرئيـس المصـري األسـبق حسـني مبـارك آنـذاك البدء 
فـي عمليـة انتقـال منّظـم للسـلطة فـي مصـر، مشـيرة 
إلـى أن تلـك المناشـدة أُجهضـت بعـد مطالبـة أوبامـا 
لمبـارك بالتنّحـي عـن منصبـه فـوراً. وتسـلّط هيـاري 
الـذي  االنقسـام  علـى  الضـوء  كتابهـا  فـي  كلينتـون 
شـهدته اإلدارة األميركيـة خـال األيـام المحمومـة مـن 
االحتجاجـات الشـعبية )»الربيـع العربـي«( فـي العـام 
2011، والمسـار المضطـرب الـذي عاشـته مصـر منذ 
اإلطاحـة بمبـارك وفتـرة حكـم اإلخوان المسـلمين قبيل 
ثـورة 30 يونيو)حزيـران( 2013. وتضـع نفسـها مـع 
الحـرس القديـم مـن الواقعّييـن، مثـل نائـب الرئيس جو 
بايـدن، ومستشـار األمـن القومي تـوم دونيلون، ووزير 
الدفـاع روبـرت غيتـس الذي كان علـى خاف مع جيل 

الشـباب مـن مسـاعدي البيـت األبيـض.
تقـول كلينتـون التـي ُينظـر إليهـا بشـكل كبير علـى أنها 
سـتتصّدر مرّشـحي الحـزب الديمقراطـي فـي انتخابات 
الرئاسـة المقبلـة العـام 2016 إنهـا كانـت حريصة على 
التمّسـك بحليـف قـوي - مثـل مبـارك - وعـدم دخـول 
مسـتقبل  فـي  والمنطقـة  واألردن  وإسـرائيل  مصـر 

مجهول.
وتضيـف أنها طالبـت اإلدارة بتوّخـي الحذر، موضحة 
أن أوبامـا لـم يكـن مسـتريحاً مـن حجـم العنـف الـذي 
كان يشـاهده. وقالـت إن بعـض مستشـاريه تضايقـوا 

االزدهار النفطي 
ساعد دول الخليج 
في دعم متطّلبات 
شعوبها بطرق 

مختلفة، لكن أكثر 
من نصف الشباب 
العربي العاطل عن 

العمل يعيش في دول 
الشرق األوسط التي 

ال تنتج نفطاً
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مـن طلبهـا علنـاً من مبـارك انتقـاالً منّظماً للسـلطة إلى 
له. خليفـة 

أسـباب  أهـّم  مـن  أّن  إلـى  كلينتـون  هيـاري  وتشـير 
الرئيـس  مـع  قوّيـة  عاقـات  علـى  للحفـاظ  سـعيها 
النظـام  عـزل  إلـى  الحاجـة  هـو  األسـبق  المصـري 
السـويس،  قنـاة  فـي  الماحـة  واسـتمرار  اإليرانـي، 
ومكافحـة اإلرهـاب فـي المنطقـة، وحمايـة إسـرائيل، 
لعمليـات  الترتيـب  فـي  القاعـدة  مخّططـات  وإفشـال 

جديـدة. إرهابيـة 
لمجموعـة  معلـن  لقـاء رسـمي  أّول  فـي  التقينـا  حيـن 
معارضـة سـورية مـع السـّيدة هيـاري كلينتـون فـي 
8 أغسـطس )آب( 2011 )كانـت كاتبـة هـذا المبحـث 
تتصـّدر الوفـد الـذي اسـتقبلته الوزيـرة كلينتـون(  فـي 
مكتبهـا فـي الخارجيـة األميركيـة، بـدت لـي حماسـتها 
ال توصـف مـن أجـل دعـم المعارضـة السـورية بـكّل 
مـا تحتاجـه لنجـاح معركتهـا ضـّد النظـام. واصطدمت 
وقتهـا بالبيـت األبيـض، حيـث رفـض الرئيـس أوبامـا 
الجيـش  كان  يومهـا  باتـاً.  رفضـاً  المعارضـة  تسـليح 
الحـّر هـو الفصيـل المسـلّح الوحيـد مقابـل النظـام، ولم 
يكـن هنـاك ال داعـش وال حالـش وال مسـلّحون أجانـب 

ومتطّرفـون.
وّقعـه  الـذي  السـورية  المعارضـة  تسـليح  قـرار  أّمـا 
الرئيـس األميركـي بعـد 3 سـنوات مـن تاريخـه، فـا 
نعـرف آلياتـه ووجهتـه ولمـاذا تأّخـر إلـى اآلن؟ هـل 
تسـليح المعارضـة اآلن هـو لتعزيـز قّوتهـا لمواجهـة 
داعـش أو النظـام؟ وهـل قـام أوبامـا بهـذه الخطـوة مـن 
أجـل اسـتعادة شـعبّيته وشـعبّية حزبـه التـي تراجعـت 
بشـكل غيـر مسـبوق فـي الشـارع األميركـي، بسـبب 
تعاملـه مـع الوضـع األمنـي فـي مـا يتعلّـق بداعـش؟ 
التـي  السـورية  المعارضـة  أوبامـا  سيسـتعمل  وهـل 
سـيدّربها ويسـلّحها ليعـّوض بهـا عـن جنـود أميركّييـن 
علـى األرض لمحاربـة داعـش، كان قـد وعد شـعبه أاّل 

يرسـلهم أبـداً إلـى سـوريا أو العـراق؟!

فيليب هاورد ودور اإلعام الرقمي في 
»الربيع العربي«

كان الندالع حركات التحّرر العربية، التي أطلق عليها 
اسـم »الربيـع العربـي«، األثـر البليـغ علـى الوجـدان 
العربـي والغربـي معـاً. وكانـت صـور تسـاقط الطغـاة 
كأحجـار الدومينـو، وبمشـاهد تراجيديـة، تراوحـت في 
درجـة دمويتهـا، من مكان إلى آخـر، مقابل التظاهرات 

الشـعبية التلقائيـة العارمـة التـي فاضـت بهـا المياديـن 
والشـوارع فـي غيـر مدينـة عربية، كانت تلك المشـاهد 
التـي بّثتهـا قنـوات التلفـزة الفضائية مباشـرة، من موقع 
للدهشـة واالنبهـار  قويـاً  العالـم، حافـزاً  إلـى  حدوثهـا 
بهـذا المـّد الشـعبي العظيـم الـذي خـرج مبّشـراً بتغييـر 
كبيـر فـي الخارطة السياسـية للمنطقة، ومثيراً لألسـئلة 
تمظهـرت  والسياسـيين،  المفّكريـن  قبـل  مـن  العميقـة 
بشـكل مطـّوالت دراسـية وعشـرات المؤلّفـات التوثيقة 
المفّكريـن  لكبـار  القّيمـة  والبحثيـة والكتـب المرجعيـة 
والكّتـاب، وأصبـح العديـد منهـا في عـداد الكتب األكثر 

مبيعـاً فـي العالم. 
الـذي  األكاديمـي  العمـل  كان  الكتـب،  هـذه  أهـّم  مـن 
نشـرته جامعـة أوكسـفورد العريقـة، وألّفـه أسـتاذ مـادة 
جانـب  إلـى  هـاورد،  فيليـب  البروفسـور  االتصـاالت 
طالـب الدكتـوراه فـي جامعة واشـنطن، مزمل حسـين. 
اسم الكتاب:  الديمقراطية في الموجة الرابعة: وسائل 
 Democracy’s( »اإلعـام الرقميـة و»الربيـع العربـي
 .)Fourth Wave Digital Media and the Arab Spring

العربـي«  »الربيـع  أحـداث  قـراءة  الكتـاب  يحـاول 
ومسـتجّداتها، وفهمهـا مـن خـال تحليـل موضوعـي 

وأكاديمـي للكيفيـة التـي تغّيـرت مـن 
وسـائل  اسـتخدام  تقنيـات  خالهـا 
اإلعـام فـي السـنوات األخيـرة. ففي 
أنـه  ومزمـل،  فيليـب  الكاتبيـن  رأي 
كان قـد انقضى قرابـة 15 عاماً على 
الديمقراطيـة  موجـات  آخـر  مـرور 
و   1989 العاميـن  بيـن  العالـم  فـي 
1995، وحـدث أن دوالً عديـدة مـن 
السـوفياتي،  االتحـاد  انشـطار  بقايـا 
ودول أخـرى كانـت تخضـع ألنظمة 
اسـتبدادية، تحّولـت إلـى ديمقراطيـة 
الشـرق  دول  أن  إاّل  انتخابيـة. 
ظلّـت  أفريقيـا،  وشـمال  األوسـط، 
قصّيـة عـن هـذه التحـّوالت الحداثيـة 

التحـّوالت  عـام  حـّل  أن  إلـى  العالـم،  فـي  الكبـرى 
.2011 العظمـى: 

القـرن  فـي  تلـك  الديمقراطيـة  الحـركات  ظهـرت 
إليهـا  تصـل  أن  قبـل  بعينهـا،  بـاد  وفـي  العشـرين، 
تقنيـات الهواتف المحمولة، وشـبكة اإلنترنت، بوسـائل 
أن  إاّل  والفوريـة.  المتطـّورة  االجتماعـي  تواصلهـا 
انتشـار هـذه التقنيـات بشـكل واسـع، مـع بدايـة القـرن 

لم يكن الدارسون 
والمتابعون وعلماء 

االجتماع بمعزل 
عن المشكات 

العميقة التي يعاني 
منها شباب الشرق 

األوسط، لكن 
حكومات المنطقة 

لم تفعل الكثير ألجل 
التعامل معها

مقّدمات أميركية لفصول 
»الربيع العربي«
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الحـادي والعشـرين، أّدت إلـى تـداول المصلحـة العامة 
بيـن الشـعوب فـي إرسـاء الفكـر الديمقراطـي، وتنظيـم 
أطـر للعمـل السياسـي بيـن النشـطاء، وبنـاء رأس مـال 
هـّم  فـي  المشـتركين  بيـن  موّسـع  قاعـدي  اجتماعـي 
التغييـر والتحديـث، وتبـادل المعلومـات والتجـارب في 
كّل بقعـة مـن العالـم. وسـواء وصلت موجـات »الربيع 
بـّر  إلـى  التـي شـهدت فصولـه  الـدول  فـي  العربـي« 
الديمقراطيـة، وأسسـت لثقافتهـا على المـدى الطويل أم 
ال، إاّل أننـا بحاجـة إلـى سـبر دقيـق لـألدوات والبنـى 
والنشـطاء  الشـباب  لتنظيـم  اسـُتخدمت  التـي  التحتيـة 
والثـّوار وتعبئتهـم فـي واحـد مـن آخر معاقل االسـتبداد 

المتبّقيـة فـي العالـم.
ويشـير الكتـاب إلـى أنـه بينمـا كان نشـطاء »الربيـع 
ويوّظفـون  يتعاملـون  المدنـي،  والمجتمـع  العربـي«، 
وسـائل االتصـال بنجـاح باهر، من أجـل دعم خروجهم 
شـمولية  أنظمـة  إلسـقاط  الكبيـر، 
تتعلّـم  األنظمـة  تلـك  كانـت  متآكلـة، 
ونجاحـات  أجهزتهـا،  أخطـاء  مـن 
النشـطاء أيضاً. وبـدأت هذه األجهزة 
بابتكار سـبل جديدة لمراقبة الرسـائل 
والمكالمـات المتبادلة عبر اإلنترنت، 
وشـبكات الهاتف الخليوي، مسـتهدفًة 
تحرّكاتهـم  وماحقـًة  النشـطاء، 
هـذا  قمـع  أجـل  مـن  واتصاالتهـم، 
المدعـوم  العفـوي  الشـعبي  التحـّرك 
بتواصـل فـوري ذي نبـض شـبابي. 
لكـن، مـا تجـدر اإلشـارة إليـه، أن » 
الربيع العربـي« ومجرياته، فرضت 
فـي  المتبّقيـة  القمعيـة  النظـم  علـى 
العالـم خوفـاً جّديـاً مـن الفيـس بـوك 
والتويتـر واليوتيـوب، ووضعتهم في 
قائمة االسـتهداف والماحقة األمنية، 
ضمـن سـجات أجهزتهـا المختّصـة برقابـة اإلنترنت، 

الخليـوي. الهاتـف  وشـبكات 
التـي  البلـدان  أن  اإلحصائـي  الرصـد  وأظهـر  هـذا 
تتمّتـع بإمكانيـة اسـتخدام اإلنترنـت بشـكل كبير )وسـط 
جماعـات المجتمـع المدني فيها(، هـي نتيجة مجتمعات 
الصحافـة  مجـال  فـي  مهنّيـة  وأعلـى  حيويـة،  أكثـر 
االسـتقصائية. كذلـك فـإن الجماعات المدنّية اسـتخدمت 
شـبكة اإلنترنـت لجمع األمـوال والتبّرعـات والتواصل 
مـع أنصارهـا. وقـام النشـطاء اإلعاميـون باسـتخدام 

اإلنترنـت لنشـر التظاهرات واألحـداث والبيانات، التي 
ال يمكـن نشـرها أو بّثهـا فـي وسـائل اإلعـام المملوكة 
بمكنتهـا  مجتمعـة،  األمـور  وهـذه  الدولـة.  قبـل  مـن 
تعزيـز الحـراك المدنـي الديمقراطـي، وهـي تقـع فـي 
صلـب الحالـة التنظيميـة لهـذا الحـراك الذي نبـع أصاً 
والعدالـة  والكرامـة  الحّريـة  فـي  الشـعوب  إرادة  مـن 

اإلنسـانية، كمـا جـاء فـي متـن الكتـاب.

مراكز البحوث األميركية و»الربيع العربي«

• مؤسسـة كارنيجـي للسـام الدولـي: النظـام الناشئ 
في الشرق األوسـط

واإلطـاالت  الدراسـات  مـن  مجموعـة  ضمـن  مـن 
السياسـية لباحثي »مؤّسسـة كارنيجي للسـام الدولي« 
العريقـة فـي واشـنطن، كتـب نفـٌر مـن كبـار الباحثيـن 
دراسـة موّسـعة عـن مترّتبـات »الربيـع العربـي« فـي 
حيـث  الثـورات،  هـذه  شـهدت  التـي  العربيـة  البلـدان 
أطلقـت المؤّسسـة مـا تسـّميه »إطالة سياسـية« حملت 
األوسـط«؛  الشـرق  فـي  الناشـئ  »النظـام  عنـوان: 
وتنـاوب علـى كتابتهـا كّل مـن: سـنان ألغـن، ناثان ج. 

سالم. وبول  أوتاوي،  مارينا  براون، 
أن  الرسـالة حـول مفصـل رئيـس يشـّدد علـى  تـدور 
أفضل الطـرق لتحقيق المصالحة ودعـم الديمقراطيـة 
اإلصاح  على  التركيز  من  يأتي  العربي  العالم  في 

المباشـرة. الحياتيـة  والمسائل  االقتصادي 
وجاء في الدراسة أن النظام السياسي الناشئ في منطقة 
يتميّز  العربية،  االنتفاضات  وُبعيـد  األوسـط،  الشـرق 
بتحّوالت كبيرة في كّل بلـد علـى حـدة، وكذلـك على 
المحلّي والدولـي،  الصعيديـن  اإلقليمي. فعلى  الصعيد 
ثمّة أطراف فاعلة جديـدة آخـذة في الظهـور فـي مواقع 
األحزاب  أخرى.  أطراف  أهمّية  تتاشى  فيما  قوّيـة، 
القـوى  تفقـد  حين  في  الصعود،  في  آخـذة  اإلسامية 
العلمانّيـة السـلطة. وفي مختلـف أنحاء المنطقة، برزت 
التغييرات  هـذه  الواجهـة.  إلى  االقتصادية  المخاوف 
الداخليـة لها آثارهـا على األطراف اإلقليمية والدوليـة 
االقتصادية  الخطـوات  من  عـدد  وثمّة  كافـة.  الفاعلة 
يتعيّن على الغرب اّتخاذها  والسياسية األكثر طموحـاً 
للرّد على هـذه التحـّوالت في السـلطة، واالنخراط مع 

الجـدد. الاعبين  هؤالء 
أن  الدارسـون  فيـرى  السياسـي،  الصعيـد  علـى  أمـا 
مطالبـة الحركات اإلسامية بتبّنـي أجنـدات إيديولوجية 

يوافق تشومسكي 
على فكرة أن 

الديمقراطيات الغربية 
هي التي تمنع 

نشوء ديمقراطيات 
في العالم العربي 
وفي رأيه أنه ما 
دامت الواليات 

المّتحدة تسيطر على 
المنطقة كما فعلت 
بريطانيا وفرنسا 

من قبلها فلن تنشأ 
ديمقراطيات فيها
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واسعة تؤّيـد العلمانية، وتشمل االلتزام الفلسفي بالقيـم 
ذلـك،  من  بـداًل  خاطئـة.  مقاربة  الليبراليـة،  األساسية 
أن  الفاعلة  الدوليـة  األطـراف  علـى  الدراسـة  تقتـرح 
ترّكز على بعـض القضايا المحـّددة بـوجه خاص، مثل 
المعايير الدولية لحقوق اإلنسان، والحفاظ على العاقات 
القائمة، بموجـب المعاهـدات، ومبدأ التسـويات السلمية 
للنزاعـات الـدولية. مثل هـذه الضغـوط، سـتكون أكثر 
فعالية إذا كانت منسّقة. ولذلك على جميع األطراف أن 
تسعى إلى التصّرف بصورة منهجية. وينبغي للمجتمع 
الدولـي أيضـاً توسـيع دائـرة انخراطـه مـع األطراف 
السياسية الفاعلة على نحـو يتجاوز »النخبة«، وتركيز 
الجهود الدبلـوماسية على بناء الجسـور مع مجتمعات 
بأكملها. وقـد يكون هناك القليل مما يمكـن للغرب القيام 
القوى  بين  القائمة  المتبادلة  الشـكوك  مـن  للتقليـل  به، 
يجـب  لكـن  البلـدان،  هـذه  في  والعلمانية  اإلسامية 
جميع  في  والعلمانيين  اإلساميين  إلشراك  يعمل  أن 

تعاماته مع المنطقـة العربية.
وترّجـح الدراسـة أن يكـون هـذا النـوع  من التعاون 
مثل  بقضايا محـّددة  األمر  يتعلّق  فعالية، عندمـا  أكثر 
االقتصاد. فالعديـد من الحكومـات الجديـدة في مختلـف 
قصيرة  زمنيـة  واليات  لديهـا  العربي،  العالـم  أنحاء 
إلحـداث التغيير الـذي تنشـده شـعوبها، قبل أن يصّوت 
على  المباشر  التركيز  يجـب  لـذا  أخرى..  مّرة  الناس 
دورة  خال  تنفيذهـا  يمكـن  األجل،  قصيرة  أهـداف 
انتخابية واحـدة. وسيكـون خلق فرص عمل، أولويـة 
فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا. ويمكـن 
أن يدعـم المجتمع الـدولي هـذه العملية من خال زيادة 
المساعدات المالية، وتوفير الخبرات الفنّية، والمساعدة 
على إنشاء أُطـر تنظيميـة وقانونيـة، من شأنها تعزيز 
خلق  وبالتالي  الشاملة،  العامة  األشغال  مشروعـات 
ينبغي  كما  الجـدد.  والخّريجيـن  للشـباب  عمل  فرص 
تطويـر  على  المسـاعدة  الفاعلة  الدوليـة  لألطراف 
القطـاع الخاص في هـذه البلـدان، من أجل تعزيز النمّو  
ومساعـدة الاعبين المحلّيين في التعامـل اإليجابـي مـع 
على  ويتعيّن  العربية.  للجماهير  االقتصادية  التوّقعات 
تعديـل  الخصـوص،  وجه  على  األوروبي،  االّتحاد 

المنطقـة. مع  التجارية  الحمائية  شـروطه 
لتحقيق  األكبـر  األمـل  أن  إلـى  الدراسـة  وتخلـص 
المصالحة في العالـم العربي، يكمـن في التركيز على 
اإلصاح االقتصادي، وقضايا عمليـة وحياتية معاشـة. 
وأنـه من شأن القيام بمحاولة مدروسـة لجمع الفصائل 

في  إسـهاماً  يشّكل  أن  المنهـج،  هـذا  علـى  المعارضة 
تحقيـق عملـي للديمقراطيـة في هـذه البلـدان بصـورة 
أو  مسـتوردة،  أفـكار  اسـتقدام  مشروعـات  من  أنجـع 

سياسية. مشروطّيـات  فرض 

• مجلس األطلسـي ـــــ مركز رفيق الحريري للشـرق 
األوسـط: التبعات االقتصاديـة للربيع العربي

 The Economic Consequences of the :تحـت عنـوان
Arab Spring، صـدرت دراسـة بحثيـة إحصائيـة بقلـم 

المديـر  خـان،  محسـن  والباحـث  االقتصـادي  الخبيـر 
السـابق لصنـدوق النقـد الدولـي فـي الشـرق األوسـط 
وآسـيا الوسـطى كبيـر الباحثيـن، عـن مركـز الحريـري 
للشـرق األوسـط التابع  لمجلس األطلسي في العاصمة 

األميركيـة واشـنطن. 
حـّذرت الدراسـة بقـّوة مـن تداعيـات 
البلـدان  فـي  االقتصـادي  الفشـل 
العربيـة، التـي تمـّر بفتـرة انتقاليـة، 
مشـيرة إلـى أن هـذا الفشـل سـيؤّدي 
إلـى انـدالع جولـة أخـرى مـن عـدم 
االسـتقرار السياسـي واالضطرابات 
ثـورات  انـدالع  وربمـا  الشـعبية، 
جديـدة، مـن جانـب النـاس العادّييـن 
فـي الشـارع العـام، الذيـن أصبحـوا 
أكثـر جـرأة. وقـد حـّددت الدراسـة، 
حاليـاً  تجتـاز  عربيـة  دول  سـت 
مرحلـة انتقاليـة حّساسـة ودقيقة هي: 
المغـرب،  ليبيـا،  األردن،  مصـر، 

اليمـن. تونـس، 
دراسـته  فـي  خـان  الباحـث  وأشـار 
إلـى أن التحـّدي بالنسـبة إلـى البلـدان 
العربيـة التـي تمـّر بمرحلـة انتقاليـة، 

يتمّثـل فـي تحقيق التوازن بين التدابير الشـعبية قصيرة 
األجـل، التـي تقـوم بهـا الحكومـات بدافـع سياسـي، مع 
الحفـاظ على مسـار اإلصـاح االقتصـادي الثابت على 
المـدى البعيـد. أمـا معـدل النمـّو االقتصـادي المرتفـع 
والمسـتدام، الـذي يـؤّدي إلـى خلق فرص عمـل كبيرة، 
فسـيتحّقق فقـط في حـال أصلحـت البلـدان العربية التي 
سياسـة  لتصبـح  اقتصاداتهـا،  انتقاليـة  بمرحلـة  تمـّر 
األسـعار  )تحديـد  فيهـا  الرئيـس  الاعـب  السـوق، 
بالعـرض والطلـب وتحريـر التجـارة(، وكـذا السـماح 

للقطـاع الخـاص بالقيـام بـدور رائـد.

من أبشع المفارقات 
أن يقع تراث الرئيس 

أوباما في الشرق 
األوسط في يد اثنين 
من ألّد خصومه: 
الرئيس السوري 

بّشار األسد والمرشد 
األعلى اإليراني علي 
خامنئي، وما يجعل 
األمر أكثر سوءاً هو 
أن الاعب الرئيس 

الثالث في هذه 
الدائرة هو بنيامين 

نتنياهو

مقّدمات أميركية لفصول 
»الربيع العربي«
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ويشـّدد خان بالتحليل األكاديمـي واإلحصاءات الرقمية 
علـى أن البلـدان العربيـة التـي تمـّر بمرحلـة انتقاليـة، 
بحاجـة إلـى مواصلـة اإلصاحـات االقتصاديـة التـي 
بدأتهـا قبـل ثـورات » الربيـع العربـي« لتصبـح فـي 
نهايـة المطـاف اقتصـادات حيويـة ونشـطة، يمكـن أن 
تنافـس في عالٍم تسـوده العولمة، وأن 
للشـباب  كافيـة  عمـل  فـرص  تخلـق 

ولقّوتـه العاملـة المتناميـة.
ويخلـص الباحـث محسـن خـان إلـى 
البّراقـة،  الديمقراطيـة  وعـود  أن 
والتـي كانـت الدافـع القـوي النـدالع 
فـي  العارمـة  الشـعبية  االنتفاضـات 
بمجملهـا  كانـت  بلـد عربـي،   غيـر 
خلطـة قابلـة لانفجـار، بسـبب القمـع 
السياسـي والضيق االقتصادي اللذين 
تمّثـا فـي انتشـار الفسـاد الحكومـي 
علـى نطـاق واسـع، وتفّشـي ظاهـرة 
البطالـة، وغيـاب العدالـة االجتماعية 
فـي توزيع الثـروة، ورزوح شـريحة 
خـّط  تحـت  المجتمـع  مـن  كبيـرة 
الفقـر، بينمـا تتمّتـع قلة قليلـة بثروات 
المحـدودة  غيـر  والفـرص  البـاد، 
لاسـتثمار واالسـتغناء علـى حسـاب 
إفقـار األغلبيـة. وبواقـع الحـال، فـإن 
الشـعوب التـي قامت بثوراتها، سـتتوّقع مـن الحكومات 
التـي انتخبتهـا - ربمـا للمـّرة األولـى بشـكل ديمقراطي 
شـّفاف - أن تحّقق لها اإلصاح االقتصادي والسياسـي 

فـي ميـزان واحـد، ال ترجـح فيـه كّفـة علـى أخـرى.

»الربيع العربي« بمنظور أعام الفكر 
والسياسة األميركّيين

فـي  األميركـي  بالـدور  والتعريـف  كسـنجر  هنـري   •
العربـي« »الربيـع 

الخارجيـة  ووزيـر  القومـي،  األمـن  مستشـار  كتـب 
األميركي األسـبق، والمفّكر السياسـي األميركي هنري 
كيسـنجر عـن رؤيتـه ألحـداث »الربيـع العربـي« فـي 
»الهيرالـد تربيـون الدولية« مقـاالً بعنوان: »التعريف 
بالـدور األميركـي فـي الربيـع العربـي«، طـرح فيـه 
العديـد مـن األسـئلة، وحـاول في سـياق المقـال اإلجابة 

 . عنها

تسـاءل كيسـنجر: هل سـيحّل مبـدأ تحقيـق الديمقراطية 
يسـود  حداثـي   كنمـوذج  الوطنيـة،  المصلحـة  محـّل 
سياسـة الشـرق األوسط؟  وهل يمّثل »الربيع العربي« 
فـي الواقـع عمليـة بنـاء للديمقراطيـة في المنطقـة؟ وما 
هـي معاييـر هـذه العمليـة؟ وأيـن تقـع سياسـة الواليات 
المّتحـدة الخارجيـة مـن عاصفـة التغييـر فـي الشـرق 
منتوجهـا  مـع  وسـتتعامل  تعاملـت  وكيـف  األوسـط؟ 

السياسـي الرسـمي والشـعبي؟
يـرى كيسـنجر أن الواليـات المّتحـدة ملزمـة أخاقيـاً 
بمسـاندة الحركات الثورية في الشـرق األوسـط، كنوع 
مـن التعويـض عن سياسـاتها فـي حقبة الحـرب الباردة 
)التـي توصـف بأنهـا » ُمَضلَِّلـة( حيـث كانـت تتعـاون 
فـي تلـك الحقبة مـع حكومات غيـر ديمقراطية ألهداف 
أمنيـة، وتـاه دعمهـا للحكومـات الهّشـة تحـت مسـّمى 
االسـتقرار الدولـي، ما ولّـد في النتيجة »عدم اسـتقرار 
دولـي« علـى المـدى الطويل! ويشـير كيسـنجر إلى أن 
»الربيـع العربـي« إنمـا ُينظـر إليـه على نطاق واسـع، 
الصنـع،  ومحلّيـة  والتطلّـع،  القيـادة  شـبابية  كثـورة 
تحمـل قيـم الحريـة والديمقراطيـة، ولكـن إلـى اآلن لـم 
نجـد هـذه القـوى التـي أشـعلت الثـورة تحكـم، ال فـي 
فـي سـوريا،  كدولـة، وال  تسـتمّر  بالـكاد  التـي  ليبيـا، 
حيـث مـن غيـر الواضـح بـأن الديمقراطييـن ُهـم َمـْن 
يسـود الواجهـة السياسـية، ويديـر دّفتهـا مـن أطيـاف 
المعارضـة السـورية؛ بـل إن قـرارات الجامعة العربية 
حـول سـوريا، لـم تتشـّكل مـن إجمـاع دول معروفـة 
فـي  جـاء  بـل  للديمقراطيـة،  دعمهـا  أو  بممارسـتها، 
جزئـه األكبـر ألسـباب تتعلّـق بالصـراع التاريخي بين 
الشـيعة والسـّنة، ومحاولة اسـتعادة الهيمنة السـّنية على 
األقليـة الشـيعية، وهـو مـا يقلـق العديـد مـن األقليـات، 
مثـل الـدروز، والكـرد، والمسـيحيين، ويثيـر مخاوفهـم 

مـن تغييـر النظـام فـي سـوريا.
ويشـير كيسـنجر فـي مقالتـه فـي »الهيرالـد تربيـون« 
التـي  والشـعارات  المتبادلـة  التهـم  أن  إلـى  الدوليـة 
يتـّم تداولهـا بيـن طرفـْي الصـراع فـي دول » الربيـع 
العربـي«، ال توحـي بـأن الديمقراطيـة قادمـة، بل على 
دونمـا  القائـم،  الوضـع  بهـدم  حصـراً  تقـوم  األرجـح 
إيجـاد بدائـل وحوامـل سياسـية؛ كمـا أنـه مـن الجلـّي 
محلّيـة  سـلطة  تشـكيل  وجـه  فـي  الصعوبـات  تنامـي 
انتقاليـة، وبـدالً مـن ذلـك، سـوف ُتفرض علـى األرجح 
أيديولوجيـا عالميـة بالقـّوة، مـا سـوف يمـّزق المجتمـع 
بشـكل أعمـق، ويجعلـه مغريـاً لفـرض حالة مـن اللون 

أفاد مستشار األمن 
القومي ووزير 

الخارجية األميركي 
األسبق هنري 

كيسنجر بأنه ُينَظر 
إلى »الربيع العربي«  

كثورة شبابّية 
القيادة والتطّلع، 
ومحّلية الصنع، 
تحمل قيم الحرية 

والديمقراطية، ولكن 
إلى اآلن لم نجد هذه 
القوى التي أشعلت 
الثورة في موقع 
الحكم والسلطة
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إقصائيـة،  قوميـة  قـوى  قبـل  مـن  باإلكـراه،  الواحـد 
تسـتهدف السـلم االجتماعـي اإلقليمـي والعالمـي. فهـل 
لدينـا مجموعـات معّينـة نفّضـل وصولها إلى السـلطة؟ 
أو أن ال سـيطرة لنـا علـى األمـر، مـا دامـت اآللية هي 
صناديـق االقتـراع؟ إذا كان األمر كذلـك، فكيف يمكننا 
تجّنـب خطـر فوز أحـد األطـراف الشـمولية اإلقصائية 
فـي االنتخابـات؟ ومـا هي النتائـج التي نرغبهـا، والتي 
سـوف تتوافـق مـع المصالـح األميركية االسـتراتيجية؟ 
هـل سـيمكن الجمـع بين فكرتْي االنسـحاب مـن الدول، 
وإخفـاض النفقات العسـكرية، وبيـن إعادة فكرة التدخل 
بذريعـة الدواعـي اإلنسـانية؟ لقـد غابـت مناقشـة هـذه 
القضايـا فـي الجـدل حول السياسـة األميركية الخارجية 

حيـال » الربيـع العربـي«، وهـذه مشـكلة كبـرى.
ويفيـد كيسـنجر أنـه ألكثـر مـن نصـف قـرن ترّكـزت 
السياسـة األميركيـة فـي الشـرق األوسـط علـى العديـد 
مـن األهداف األمنية األساسـية: منع نشـوء قـّوة إقليمية 
الحـّر  التدّفـق  وضمـان  مهيمنـة،  قـّوة  إلـى  وتحّولهـا 
لمـوارد الطاقـة التـي ما تـزال حيوية لتشـغيل االقتصاد 
دائـم  سـام  إلحـال  التوّسـط  ومحاولـة  العالمـي، 
بيـن إسـرائيل وجيرانهـا، بمـا فـي ذلـك التوصـل إلـى 
تسـوية مـع العـرب الفلسـطينيين. فـي العقـد الماضـي، 
بـرزت إيـران بوصفهـا التحـّدي الرئيس لهـذه األهداف 
مجتمعـًة، بينمـا أصبحـت مصالـح الواليـات المتحـدة، 
إثـر أحـداث » الربيـع العربـي«، أكثـر إلحاحـاً. أمـا 
إمـا  فسـينتهي  المنطقـة،  تلـك  فـي  األميركـي  التدّخـل 
بإنتـاج حكومـات ضعيفـة جـداً، وإمـا بأخـرى معاديـة 
ألميـركا، حيـث لـم يعـد وجـود الشـركات األميركيـة 
مرّحبـاً بـه هنـاك؛ وهـذا مـا يجـب أن يثيـر المخـاوف 
اآلليـة  عـن  النظـر  بغـّض  األميركيـة،  االسـتراتيجية 
االنتخابيـة التي سـتوصل تلـك الحكومات إلى السـلطة.

• فريـد زكريـا: لمـاذا ال مـكان للعـودة إلـى الـوراء في 
الشـرق األوسط؟

األميركـي  المفّكـر واإلعامـي  فريـد زكريـا،  يقـارب 
الشهير، والمسلم من أصول هندية، يقارب بين ثورات 
األولـى  فـي  شـرارتها  انطلقـت  التـي  العربـي  العالـم 
مـن  ينايـر )كانـون الثانـي( 2011 فـي دولـة صغيـرة 
المسـاحة، ثـم مـا لبثـت أن انتشـرت االحتجاجـات إلـى 
أكبـر دولـة فـي المنطقـة وأهّمهـا، فأطاحـت بنظام حكم 
كان يبـدو راسـخاً لعقـود خلـت؛ يقارب زكريـا بين تلك 
الثـورات المفعمـة بالطموحـات التـي تديرهـا الحريـة 

والمتسـلّطين  المسـتبّدين  متحدّيـة حكـم  المقّيـدة،  غيـر 
الذيـن كانـوا يراقبـون المشـهد ليـس إاّل، وبيـن ما حدث 
مـن انتفاضـات شـعبية فـي فرنسـا وجزيـرة صقلية منذ 
162 عامـاً خلـت، والتي سـمّيت بثـورات 1848، حيث 
كانـت مشـابهة بشـكل ملحـوظ لمـا يحـدث فـي الشـرق 
األوسـط اآلن )أطلـق عليهـا المؤّرخون فـي ذلك الوقت 
»ربيـع الشـعوب«(. فالعوامـل التي تقـف وراء اندالع 
تلـك الثـورات، تتـراوح بيـن الكسـاد، وارتفـاع أسـعار 

جيـل  وإحبـاط  الغذائيـة،  المـواد 
الشـباب؛ وهي عوامل تقترب بشـكل 
كبيـر مـن عوامـل انـدالع » الربيـع 
العربـي« منـذ العام 2011 وأسـبابه.
يـرى زكريـا فـي مقالـة كتبهـا تحـت 
عنـوان: »لمـاذا ال مـكان للعـودة إلى 
الـوراء فـي الشـرق األوسـط؟«، أن 
ثـورات »الربيـع العربي« غير قابلة 
للتراجـع عـن مواقعهـا، مهما تغّيرت 
الظـروف الدوليـة واإلقليميـة، التـي 
غيـر  بصـورة  أو  مباشـرة،  تؤّثـر 
مباشـرة، فـي مسـيرة تلـك الثـورات. 

وُيرجـع زكريـا قّوة هذه الثورات إلى عاملين أساسـيين 
فـي تشـكيل فصـول » الربيـع العربـي«، وهمـا مـن 
أقـوى أسـباب التغيير في العالم: الشـباب والتكنولوجيا.

يشـير زكريـا إلـى أن حوالـى 60 % من سـّكان المنطقة، 
هـم مـن فئـة الشـباب تحـت سـن 30عامـاً؛ الماييـن من 
هـؤالء الشـباب لديهم تطلعـات يلزم تحقيقهـا، في الوقت 
الـذي لـم تكـن فيـه أنظمـة الحكـم فـي موقـع يمّكنهـا مـن 
فعـل الكثيـر حيـال ذلك. فمطالـب المحتجين قـد ُرفضت 
مـن ِقبـل أنظمـة الحكـم كونهـا )بحسـب زعمهـم( ذات 
مرجعيـة إسـاموية، أو أنهـا جـاءت نتيجـة إلمـاءات 
هـذه  دحـض  يمكـن  الحقيقـة،  فـي  مغرضـة.  غربيـة 
التـي  االحتجاجـات،  تلـك  أن  ذلـك  بسـهولة،  المزاعـم 
سـرعان مـا تحولـت إلـى ثـورات كبـرى، أسـقطت أول 

مـا أسـقطت، رؤوس حلفـاء الغـرب القدامـى.
 أمـا توّجهـات الشـباب، الذيـن خرجـوا إلـى الشـوارع، 
ويتعاملـوا  يكونـوا  أن  فـي  برغبتهـم  تتلّخـص  فكانـت 
بلـد  فـي  والعيـش  وواجبـاً،  حقـاً  فحسـب،  كمواطنيـن 
بالقانـون  ويحكـم  لشـبابه،  العمـل  فـرص  يؤّمـن  حـّر 
بيـن  مـا  العالميـة،  اإلحصـاءات  أثبتـت  وقـد  العـادل. 
العاميـن 1970 و 2007، أن 80 % مـن حـاالت تفّشـي 
الصراعـات، حدثـت فـي البلـدان التـي نسـبة 60 %، 

تقنيات اليوم حّولت 
كلّ مواطن إلى 

إعامي يستطيع أن 
يبّث صورة التقطها 
على جهازه النّقال 

بدقيقة واحدة، وهذه 
الصورة بمقدورها 
أحياناً أن تغّير وجه 

العالم

مقّدمات أميركية لفصول 
»الربيع العربي«
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أو أكثـر، مـن سـّكانها، هـم مـن فئـة الشـباب تحت سـّن 
وعلمـاء  والمتابعـون  الدارسـون  يكـن  لـم  عامـاً.   30
االجتمـاع، بمعـزل عـن المشـكات العميقة،التي يعاني 
منها شـباب الشـرق األوسـط، ولكن حكومات المنطقة، 
لـم تفعـل الكثيـر للتعامـل معهـا؛ فمعـّدالت البطالة لدى 
الشـباب، ال تـزال فـي ارتفـاع مذهـل، ووفقـاً لبعـض 
المعاييـر، تقتـرب مـن نسـبة 25 % مـن مجمـوع عـدد 
السـّكان. وتجـدر اإلشـارة هنا إلى أن 
دول  سـاعد  قـد  النفطـي،  االزدهـار 
الخليـج فـي دعـم متطلّبـات شـعوبها 
مـن  أكثـر  ولكـن  مختلفـة،  بطـرق 
نصف الشـباب العاطليـن عن العمل، 
األوسـط  الشـرق  دول  فـي  يعيشـون 

التـي ال تنتـج النفـط. 
األكبـر  المـأزق  بـأن  زكريـا  ويفيـد   
الـذي واجه الحكومـات األوتوقراطية 
فـي المنطقة، هو زيادة تعداد السـّكان 
مـن ذوي الوعـي والثقافـة والترابـط 
االتصـال  وسـائل  طريـق  عـن 
الحديثـة. وإذا كان مـن السـاذج القول 
بـأن مـا حـدث فـي تونـس ومصـر، 
حـدث بسـبب الفيـس بـوك، فتجـدر 
اإلشـارة إلى أن التكنولوجيـا المتمّثلة 
فـي القنوات الفضائيـة والكمبيوترات 
والهواتـف المحمولـة واإلنترنت، قد لعبـت أدواراً قوّية 
فـي اإلعـام والتثقيـف، وربـط أفـكار الشـعوب بعضها 
ببعـض فـي المنطقـة. هذا التقـّدم كان بإمكانـه أن يقّوي 
األفـراد، ويضعـف الدولـة. بينمـا فـي الماضـي، كانـت 
تكنولوجيـا المعلومـات تقتصـر علـى َمـن يتحّكـم بهـا، 
ويملكهـا مـن القابضين على مفاصل السـلطة، وهذا هو 
السـبب فـي أن الثـّوار فـي ثاثينيـات القـرن العشـرين، 
اإلذاعـة  محّطـات  علـى  االسـتياء  يحاولـون  كانـوا 
والتلفزيـون ليتمّكنـوا مـن بـّث المعلومـات للجماهيـر. 
أمـا تقنيـات اليـوم، فقـد حّولت كّل مواطـن إلى إعامي 
يسـتطيع أن يبـّث صـورة التقطهـا علـى جهـاز هاتفـه 
النّقـال فـي دقيقة واحـدة، برفعها على شـبكة اإلنترنت، 
وهـذه الصـورة بمقدورهـا أحيانـاً أن تغّير وجـه العالم. 
وبالطبـع، كانـت السـلطات جاهـزة لقمـع هـذه الحريات 
اإلعاميـة بمضـاّدات تلـك التكنولوجيـا. وأكبـر مثـال 
علـى ذلـك حين قامـت الحكومـة المصرية خـال ثورة 
25 ينايـر، بإيقـاف شـبكة اإلنترنـت لمـّدة خمسـة أيـام. 

وبالمثـل، قـام الحكـم اإليرانـي بغلـق خدمـة الهواتـف 
الخلويـة فـي ذروة مظاهـرات »الحركـة الخضـراء« 
فـي العـام 2009. ولكـم أن تتخّيلـوا التكاليـف الباهظـة 
فهـل  هـذه!  الحكوميـة  القمـع  وسـائل  عـن  الناتجـة 
تسـتطيع البنـوك العمـل عنـد انقطـاع اإلنترنـت؟ وهـل 
يمكـن مواصلـة التعامـل والتبـادل التجاري عنـد إيقاف 

شـبكات الهواتـف النّقالـة؟ 
كوريـا  مثـل  لدولـة  يمكـن  إنـه  بقولـه  زكريـا  يختـم 
الشـمالية أن تبقـى مسـتقّرة طالمـا بقيـت راكـدة تمامـاً 
)هـذا االسـتقرار هـو ألجـل قصيـر على أّي حـال(. أما 
األنظمـة التـي قـّررت أن تسـتجيب لتطلّعـات شـعوبها 
فسـيكون االنفتـاح ضـرورة اقتصاديـة وسياسـية ملّحـة 

. لها

• نعوم تشومسكي وثورات »الربيع العربي«
في حوار معه نشره موقع قنطرة في 27 – 6 – 2011، 
قـال نعـوم تشومسـكي، المفّكـر األميركـي المعـروف، 
بأنـه  ماساتشوسـتس،  معهـد  فـي  اللسـانيات  وأسـتاذ 
يوافـق علـى فكـرة أن الديمقراطيـات الغربيـة هي التي 
تمنـع نشـوء ديمقراطيـات فـي العالـم العربـي. » ومـا 
دامـت الواليـات المّتحـدة تسـيطر علـى المنطقـة، كمـا 
فعلـت بريطانيـا وفرنسـا مـن قبلهـا، فلـن تنشـأ هنـاك 

ديمقراطيـات، ألنهـا سـتدمَّر«.
العربـي«  »الربيـع  لثـورات  أن  تشومسـكي  ورأى 
»سـوابق تاريخيـة، فالشـباب الذيـن نّظمـوا تظاهـرات 
25 ينايـر، سـّموا أنفسـهم »حركـة 6 إبريـل«. ولهـذا 
سـبب طبعـاً.. ففـي 6 إبريـل 2008، كان مـن المقـّرر 
الغـزل  مصنـع  فـي  مهّمـة  عّماليـة  حركـة  تقـوم  أن 
والنسـيج فـي »المحّلـة«، بمـا فـي ذلـك مـن إضرابات 
ومظاهـرات لحشـد الدعـم، عبـر كّل البـاد.. غيـر أن 
هـذه الحـركات كلّهـا قمعهـا النظـام، والغرب لـم يعرها 
علـى  يسـيطرون  الديكتاتوريـون  دام  فمـا  أهميـة.  أّي 
شـعوبهم، فمـا شـأننا نحـن فـي الغـرب؟! ». ويـردف 
تشومسـكي: »لكـن المصرييـن ال ينسـون هـذا، مـع أن 
الـذي وقـع هـو حلقـة واحـدة فـي سلسـلة طويلـة مـن 
الحـركات النضاليـة التـي ُتـّوج بعضها بالنجـاح كذلك. 
والباحـث  الموضـوع،  هـذا  تناولـت  دراسـات  ثّمـة 
األميركـي جـول باينن من جامعة سـتانفورد، كان أعّد 
دراسـات عـّدة حـول الحركـة العّماليـة المصريـة. وفي 
مقاالتـه األخيـرة، يـؤّول هـذا الباحـث تاريـخ النضـال 
العمالـي، علـى أنـه مسـعى يرمـي إلـى الديمقراطيـة.

بات بإمكان مارك 
زوكربيرغ مؤّسس 
موقع الفيس بوك 

أن يفاخر بأن 
قارته »السابعة« 
التي أطلقها على 
أمواج اإلنترنت 

الرقمية، كانت الجهة 
اللوجستية الحاضنة 
ألولى ثورات العصر 
وأفتاها، منذ اندالع 
الثورة الفرنسية إلى 

اليوم
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المذكـور:  حـواره  فـي  قائـاً  تشومسـكي  ويمضـي 
إزاء  بالذعـر  مصابـان  وأوبامـا  بـوش  »كاهمـا، 
»الربيـع العربـي«. ولهـذا الذعـر سـبب معقـول جـداً. 
الشـرق  فـي  ديمقراطيـات  تنشـأ  أن  يريـدان  ال  فهمـا 
األوسـط، ذلـك ألنـه إذا مـا كان للرأي العـام تأثير على 
سياسـات دولـه، فكان سـيتّم طرد الواليـات المتحدة من 

المنطقـة«. 

• آرون ديفيـد ميللـر: »لمـاذا فِشـل أوباما في الشـرق 
األوسط؟«

الخارجيـة«  »السياسـة  األميركيـة:  المجلّـة  نشـرت 
)فورن بوليسـي( دراسـة مسـتفيضة للباحث في مركز 
ودوورد ويلسـن الدولـي، المفّكـر آرون ديفيـد ميللـر، 
تتعلّـق  رئيسـة  فكـرة  حـول  الدراسـة  تلـك  تمحـورت 
بسياسـات الرئيـس بـاراك أوبامـا الخارجيـة، وأسـباب 
تخلّـف تطبيقاتهـا عـن مسـتوى خطابه السياسـي الجذل 
والعالـي فـي آن. جـاءت هـذه الدراسـة تحـت عنـوان:

»لماذا فِشل أوباما في الشرق األوسط؟«.
يقـع  أن  ميللـر،  المفارقـات، بحسـب  أبشـع  مـن  لعلـه 
تـراث الرئيـس أوبامـا فـي الشـرق األوسـط ـــ وهـي 
قضيـة ذات أهميـة لكثير من رؤسـاء الواليـات المتحدة 
ـــ فـي يـد اثنيـن مـن ألـّد خصومـه: الرئيـس السـوري 
بّشـار األسـد والمرشـد األعلـى اإليراني علـي خامنئي. 
الرئيـس  الاعـب  أن  أكثـر سـوءاً  األمـر  يجعـل  ومـا 
الثالـث فـي هذه الدائرة هو شـخص يشـتهر بـأن عاقته 
رئيـس  يـرام:  مـا  علـى  ليسـت  أوبامـا  الرئيـس  مـع 
قـاٍس  فاألمـر  نتنياهـو.  بنياميـن  اإلسـرائيلي  الـوزراء 
وشـديد التعقيـد، ألّنـه، علـى ما يبـدو، أن إنقاذ سـوريا، 
وحـّل مشـكلة الملـف النووي اإليراني، وتحقيق السـام 
اإلسـرائيلي ـــ الفلسـطيني، إنمـا هـي  أمـوٌر تتجـاوز 
قـدرة الرئيـس، حتـى ولـو كان يتباهـى بدعـم الشـركاء 
القادريـن وذوي الثقـة.  واألمـر المثيـر للتأمـل هـو أن 
إلـى  الكـوارث  رئاسـته  تجلـب  كـي ال  أوبامـا خّطـط 
منطقـة الشـرق األوسـط، وإنما أن تتحّول هـذه المنطقة 
فـي عهـده إلـى األفضل! وال نبالـغ إذا قلنا إن أوباما هو 
الرئيـس الـذي أصبحـت المنطقـة بأسـرها فـي عهـده، 
فـي حالـة هـي األكثـر سـوءاً واضطرابـاً مـن أّي وقت 

. مضى
لقـد كان مـن حسـن حـّظ أوبامـا، أو مـن سـوء حّظـه، 
تحـّوالً  تشـهد  تاريخيـة  فتـرة  فـي  رئيسـاً  يكـون  أن 
فـي الشـرق األوسـط يحـدث مـّرة كّل قـرن. فالمعتقـد 

األولـى  دعائمـه  وضـع  الـذي  األميركـي،  السياسـي 
وروزفلـت،  لنكولـن  أمثـال  مـن  المؤّسسـون  اآلبـاء 
يفيـد بأنـك » لـن تكـون صانعـاً عظيمـاً للتاريـخ إاّل إذا 
واجهـَت األحـداث الجسـام، وكنـت قادراً على اإلسـهام 
فـي تشـكيلها ». لقـد كان أوبامـا محظوظـاً بمـا يكفـي، 
لينطبـق عليـه الجـزء األول مـن هـذا القـول المأثـور، 
وهـو شـهادته علـى أحـداث جسـام ، لكّنـه لم يسـتطع ــ 
ــ أن ينجـز الجـزء الثانـي المتعلّق  كمـا يزعـم منتقـدوهـ 
بالمشـاركة فـي تشـكيل تلـك األحـداث. وعلـى عكـس 
الفتـرة بيـن العاميـن 1986 و1992، عندمـا كان ينظـر 

إلـى رونالـد ريغـان وجـورج بـوش 
األب، علـى أنهمـا العبان اسـتباقّيان 
تفكيـك  بعـد  األحـداث  تشـكيل  فـي 
إلـى  ُينظـر  ال  السـوفييتي،  االتحـاد 
أوبامـا إاّل أنـه يجلـس فـي صفـوف 

المتفّرجيـن.
قـد تكـون مقارنة مجريـات » الربيع 
البـاردة  الحـرب  بنهايـة  العربـي« 
غيـر عادلـة. فقد كان الرئيـس أوباما 
علـى الجانـب الصحيح مـن التاريخ، 
فـي بدايـات فترة » الربيع العربي«، 
حيـن اعتـرف بحتمّية نهايـة األنظمة 
للواليـات  المواليـة  االسـتبدادية 
المتحـدة فـي تونـس ومصـر واليمن، 
مـا  فـي  اسـتباقياً  كان  حيـن  وكذلـك 

يخـّص التخلّـص مـن المسـتبّد الليبـي معمـر القذافـي. 
ولكـن مـا تبـع ذلك مـن الغفلة عن الشـأن الليبـي، وعن 
كارثـة بنغـازي، وتـرّدد أوبامـا فـي كيفيـة التعامـل مـع 
الرئيـس المصـري محمـد مرسـي، وجماعـة اإلخـوان 
المسـلمين ـــ تـرّدده فـي التحـّدث بمزيـد من القـّوة ضّد 
سياسـات اإلخـوان اإلقصائيـة والتعّسـفية فـي مصـر، 
وسياسـته المزدوجـة المعاييـر والفاشـلة فـي مواجهـة 
األحـداث فـي سـوريا، والموقـف المتشـّظي مـن دعـم 
المعارضـة السـورية، كّل ذلـك يثيـر الشـكوك حـول ما 
إذا كان قـد وقـف بالفعـل إلـى الجانـب الصحيـح مـن 
الغريـب  الـزواج  فـإن  آخـر،  طـرف  ومـن  التاريـخ. 
بيـن المحافظيـن الجـدد والليبرالييـن، أبـرز أن الرئيس 
يفتقـر إلـى الرؤيـة والقيـادة والقـّوة الازمـة للتجـاوب 
مـع هـذه التحـّوالت التاريخيـة؛ فأيـن اختفـت المبـادرة 
بتعييـن »موفـد خاص«  لإلشـراف على االسـتراتيجية 
األميركيـة تجـاه » الربيـع العربـي«؟ أيـن كانـت فـرق 

مقّدمات أميركية لفصول 
»الربيع العربي«

فريد زكريا يرى 
أن »ثورات الربيع 

العربي« غير 
قابلة للتراجع عن 
مواقعها، مهما 

تغايرت الظروف 
اإلقليمية والدولية، 
وُيرِجع قّوة هذه 

الثورات إلى عاميلن 
اثنين: الشباب 
والتكنولوجيا
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عمـل مراقبـة تطـّورات المنطقـة ورصدهـا علـى مدار 
للحوافـز  أيـن كان االسـتخدام االسـتراتيجي  السـاعة؟ 
وعوامـل الـردع لتعزيـز التغّيـرات اإليجابيـة، ووضـع 
العقبـات فـي مواجهـة السـلوكيات السـلبية، أم األمـور 
كانـت أسـرع وأصعـب مـن القـدرة علـى اللحـاق بهـا؟ 
هـل تحـّرك » الربيـع العربـي« فـي االتجـاه الصحيح؟ 
اسـتراتيجي،  كعبقـري  بأوبامـا  اإلشـادة  سـتتّم  وهـل 
التكاليـف  المنخفضـة  وإدارتـه  السياسـية،  لحنكتـه 

لألحـداث عـن بعـد؟!
يقـف أوبامـا وحيـداً علـى القمـة.. فموقفـه السـلبي مـن 
دعم الثورة السـورية، سـيبقى مثيراً لألسـئلة اإلنسـانية 
واألخاقيـة والسياسـية لزمـن ليـس باليسـير. كمـا أنـه، 
وفي الطرف اآلخر من سياسـته الملتبسـة تجاه الشـرق 
األوسـط، وربيعـه المضطـرم، يبـدو مسـتعّداً أن يكـون 
رئيـس الواليـات المتحدة، الذي يسـمح إليـران بامتاك 
الـذي  المؤّقـت،  االتفـاق  يقطـع  أن  أو  نـووي،  سـاح 
يحفـظ نظـام المالي، بعيداً لسـنوات عّدة عن الترسـانة 
فسـيكون  حّقـاً،  محظوظـاً  أوبامـا  كان  وإن  النوويـة. 
خـارج المنصـب، قبـل أن تحصـل إيـران علـى قنبلتهـا 

النووية. 
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الروس يتوّجسون خطر »الربيع 
العربي« على بالدهم

الرو�س يتوّج�صون خطر 
»الربيع العربي« على بالدهم

د. فوؤاد خ�صي�س

فـي روسـيا تّمـة َمـن رأى أن اإلدارة األميركية الحالية 
سـاعدت فـي الوصـول إلـى السـلطة ـ فـي الـدول التـي 
لفحتهـا ريـاح »الربيـع العربـي«ـ قـوى تحظـى بدعـم 
العربـي، ولكّنهـا ال » تهضـم« األميركّييـن  الشـارع 
أبـداً. وصـار جلّيـاً للعيان أن سـقوط نظام بّشـار األسـد 
في سـورية سـيؤّدي إلى اسـتياء المسـلّحين المتطّرفين 

السـلطة. على 
يحكـم  ترّيثـاً  الحظـوا  روس  مراقبـون  أيضـاً  وثّمـة 
أن  رأيهـم  ففـي  أوبامـا؛  األميركـي  الرئيـس  سياسـة 
الرئيـس األميركـي يريـد أن يخـوض حروبـاً جديـدًة، 
لكـّن  األزمـَة السـورية وضعـت السياسـة األميركيـة 
علـى المحـّك. وهنـاك َمـن رأى أن اإلخـوان المسـلمين 
وسياسـياً،  اقتصاديـاً  الـدول  لقيـادة  الخبـرة  تنقصهـم 
لذلـك فهـم بحاجـة إلـى التعـاون مـع الواليـات المّتحـدة 
األميركيـة.. لكّنهـم رأوا أن هنـاك فـي نهايـة المطـاف 
خّطـاً أحمـر ال يمكـن لإلخـوان المسـلمين تخطّيه، وهو 
الدعم األميركي المباشـر والمنحاز دوماً إلى إسـرائيل.
والحـظ باحثـون روس، فـي مـا عنـى لبنـان، أن هـذا 
البلـد بـات فعـاً في دائـرة الخطر جـّراء تدخل »حزب 
يزيـد  سـوف  ذلـك  أن  واعتبـروا  سـورية،  فـي  هللا« 

خطورة المواجهة الواسـعة بين السـّنة والشـيعة. ورأوا 
بيـن  إلـى سـاحة مواجهـة  تحّولـت  أن سـورية  كذلـك 
إيـران ودول الخليـج، وباتـت حقَل اختبارات يسـتخدمه 

لجميع.  ا
باحثـون  يـرى  العربـي،  الخليـج  مـا عنـى دول  وفـي 
روس أن األوضـاع مـا زالـت مسـتقّرة هنـاك فـي هـذه 
الـدول، ألنهـا تتمّتـع بثـروات كبيرة.. ويـرون أيضاً أن  
لـدى تلـك الـدول أزمـات، لكـن مـن نـوع مختلـف عـن 
تلـك التـي أيقظتهـا ثـورات بعـض الشـعوب العربيـة، 
كمـا فـي البحريـن مثـاً، عـاوة علـى أزمـة عملية نقل 
السـلطات مـن الجيـل القديـم إلـى الجيـل الجديـد سـواء 
فـي السـعودية أم فـي غيرهـا. وإذ أعـرب البعـض عن 
اعتقـاده بأنـه كان مـن المفترض أن تنهـار تلك األنظمة 
»القديمـة«، إال أن التغييـر لـم يحصـل. ويعـود الفضل 
فـي ذلـك إلـى الـدول الغربيـة التـي اسـتطاعت حمايـة 

األنظمـة العربيـة الصديقـة لهـا فـي الخليـج.
ثّمـة مراقبـون وباحثـون روس الحظـوا أن الشـعوب 
العربيـة غيـر جاهزة لممارسـة الديمقراطيـة، وبعضهم 
تسـاءل باسـتغراب: أليـس ُملفتـاً للنظـر قيـام كّل تلـك 
الثـورات فـي وقـت واحد، وفـي دول بعينها، وبتسلسـل 

تقـّدم الدراسـات المنهجيـة واجتهـادات الباحثيـن الـروس المختّصيـن، ومـا تناقلتـه أجهـزة اإلعـام الروسـية 
بخصـوص »الربيـع العربـي«، فكرًة واسـعة ومتشـّعبة عن كيفية رؤية روسـيا المتعّددة للظاهـرة التي اجتاحت 
عـدداً مـن الـدول العربيـة وال تـزال تفاعاتهـا متواصلـة؛ فثّمة في روسـيا َمـن  اعتبر أحـداث »الربيع العربي« 
حـركات ثوريـة ذات وجـه إسـامي راديكالـي، هدفهـا تغييـر األنظمـة، متخّوفـاً مـن أن يؤّثـر ذلـك فـي أوضـاع 
المناطـق الروسـية ذات الغالبيـة المسـلمة. ومـن هنـا كان الغالـب علـى االهتمـام بمـا يجري في منطقة  الشـرق 

األوسـط أن هـذه المنطقـة كانـت وسـتبقى تاريخيـاً مـن ضمـن مجـال مصالح روسـيا الخاصة.
لكـن ثّمـة فـي روسـيا أيضـاً َمـن رأى فـي الظاهـرة عامـة فارقـة فـي السـعي إلـى الديمقراطيـة، مشـّدداً علـى 
أن الثـورات العربيـة لـم تكـن طبقيـة أو دينيـة أو معاديـة لإلمبرياليـة، بـل كانـت عابـرة للطوائـف والقوميـات 
والمذاهـب. غيـر أن ثّمـة موقفـاً مثيـراً للفضـول: ففـي روسـيا َمـن رأى أن الكـوادر التـي شـاركت فـي الثـورة 
علـى حسـني مبـارك، إنمـا جـرى تحضيرهـا فـي الواليـات المّتحـدة األميركيـة، وأن واشـنطن اسـتطاعت، فـي 

المحّصلـة، حمايـة األنظمـة العربيـة الصديقـة لهـا فـي الخليـج. 
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ويخـرج  تقريبـاً؟  نفسـه  بالسـيناريو  وحتـى  مريـب، 
هـؤالء الباحثـون من التسـاؤل إلى مـا يعتبرونه حقيقة، 
ليقولـوا إن الجميـع يعتـرف اآلن أن قنـاة »الجزيـرة« 
هـي للعميـان والطرشـان، أي للذيـن ال يتابعون الحدث 
بشـكل دقيـق، فـا يشـاهدون مـا يجري فـي الواقع، وال 

يسـمعون بشـكل جّيـد.
ومـن اآلراء التـي يجـدر التوّقـف عندهـا أيضـاً القـول 
بـأن التوّجهـات الجديـدة فـي الشـرق 
دور  تعزيـز  علـى  تعمـل  األوسـط 
وتقويـة  اإلسـاميين،  الراديكالييـن 
الموقـف التركـي، لكـي تكـون تركيـا 
دولـة محوريـة فـي المنطقـة. وهـذا، 
بـّد أن يهـّدد  فـي حـال حصولـه، ال 
ويتابـع أصحـاب  بالعزلـة.  إسـرائيل 
مصالـح  إن  متسـائلين:  الـرأي  هـذا 
وتركيـا  السـعودية  العربيـة  المملكـة 
يدفـع  الـذي  مـا  لكـن  مفهومـة، 
باإلسـرائيلّيين إلـى محابـاة معارضي 
بّشـار األسد، والسـّيما أن المعارضة 
مـن  غالبيتهـا  فـي  تتألّـف  السـورية 
مـن  هـؤالء  ويسـتنتج  إسـاميين؟ 
ه أن »الربيـع العربـي« جاء  ذلـك كلِـّ
المتطّرفيـن،  اإلسـامّيين  لمصلحـة 
يّتعظـوا  لـم  وحلفـاءه  الغـرب  وأن 
مـن تجربـة اسـتخدامهم اإلسـامّيين 
ضـّد  صراعهـم  فـي  المتطّرفيـن 
علـى  )سـابقاً(،  أفغانسـتان  فـي  السـوفياتي،  االتحـاد 
 11 بهجمـات  انتهـت  التجربـة  تلـك  أن  مـن  الرغـم 

اإلرهابيـة.  2001 أيلـول(  سـبتمبر) 
وفـي انتقـاد مريـر للحالـة اإلسـامية الصاعـدة، مـن 
ضمـن إطـار »الربيع العربي«، يّتهـم مفّكرون روس 
هـؤالء المسـلمين بالراديكاليـة، ويعتبـرون أن الديـن 
سـاعد  البدايـة  فـي  مزدوجـاً:  دوراً  لعـب  اإلسـامي 
علـى التطـّور، والحقـاً بـدا وكأنـه جعل التاريـخ يكّف 
عـن الحركـة، فسـيطرت األّميـة وبـرزت المـدارس 
قيمتهـا،  الوطنيـة  الدولـة  أفقـد  مـا  المختلفـة،  الدينيـة 
وتسـّبب الحقـاً ببـروز الظواهـر الدينيـة التـي نراهـا 
اليـوم.. وهنـا ُيطَرح السـؤال االسـتغرابي الذي يتكّرر 
فـي أكثـر مـن سـياق: أيـن هم رجـال الدين المسـلمون 

المتنـّورون؟
المّتحـدة  الواليـات  الـروس  الباحثيـن  بعـض  يّتهـم 

األميركية بأنها اسـتغلّت التناقضات الشـعبية، وحاولت 
العمـل علـى تدميـر مصـر والعـراق، ويخلصـون إلـى 
اسـتنتاج الفـت مـؤّداه أن واشـنطن عملـت على ضرب 
المحـور السـّني، إذ اعتبرته عائقـاً أمام الثورة اإليرانية 
» الخمينّيـة«، بعدمـا اسـتعادت العاقـات مـع طهـران 
حـول ملفهـا النـووي. ولعـّل هنـاك بعـض المبالغـة فـي 
قـول بعـض المراقبيـن الـروس بـأن الصـورة لـم تكـن 
واضحـة لـدى المسـؤولين الـروس، حيـث لـم يدركـوا 

كيـف يجـب أن يتعاملـوا مـع الظاهـرة فـي البدايـة.

الكتب ومراكز األبحاث الروسية
آراء الباحثيـن الـروس فـي »الربيـع العربـي« ليسـت 
السـوفياتي.  الزمـن  فـي  عليـه  كانـت  كمـا  متجانسـة 
فالـروس اليـوم يغـّردون ُكلٌّ علـى لياه. فبيـن الباحثين 
إلـى  يـرى  َمـن  الـروس  والسياسـيين  والصحافييـن 
واإليجابيـة  كلّـه  الخيـر  أّنهـا  علـى  العربيـة  الثـورات 
كلّهـا، مقابـل َمـن يـرى فيهـا الشـّر كلّـه والسـلبّية كلّها، 
ويعّبـر كلٌّ مـن الطرفيـن عـن وجهـة نظـره؛ فقد صدر 
عن معهد االستشـراق التابع ألكاديمية العلوم الروسـية 
الصحـوة  األوسـط،  »الشـرق  كتـاب  موسـكو،  فـي 
العربيـة وروسـيا: مـاذا بعـد؟«، مـن تأليـف مجموعـة 
والباحثيـن  والديبلوماسـيين   المسـتعربين  مـن  كبيـرة 
الـروس، مـن مختلـف التخّصصـات والمشـارب. يضّم 
الكتـاب دراسـات ومقـاالت كثيـرة تناولـت« »«الربيع 
العربـي« وتأثيراتـه المختلفـة علـى األمن واالسـتقرار 
فـي المنطقـة وانعكاسـاته علـى روسـيا  ذاتهـا. وهـو 
يعتبـر مـن أهـّم الكتـب الصـادرة بالروسـية فـي الفتـرة 

األخيـرة فـي موضـوع روسـيا والعالـم العربـي.
أن  هـو  الكتـاب  يعرضهـا  التـي  اآلراء  أبـرز  مـن 
أوضـاع  فـي  تؤّثـر  أن  يمكـن  العربيـة«  »الصحـوة 
المناطـق ذات الغالبيـة المسـلمة فـي روسـيا، فـي حـال 
تمّكـن اإلسـاميون الراديكاليـون مـن تنفيـذ مخّططاتهم 
في الشـرق األوسـط، وأن موجة التطّرف سـتصل إلى 

جنـوب روسـيا والقفقـاس وآسـيا الوسـطى . 
فـي حفـل تقديـم الكتـاب للـرأي العـام فـي 12 مـارس 
 - المناسـبة  فـي  المتحدثـون  رّكـز  الماضـي،  )آذار( 
وبينهـم سـفراء سـابقون لروسـيا فـي األقطـار العربيـة 
- علـى أن ظاهرة  »الربيـع العربـي« هـي جـزء مـن 
عمليـة تاريخيـة ذات أبعاد داخليـة وخارجية للتحّوالت 
فـي المجتمـع العربـي. ولألسـف فـإن تداعياتهـا مؤلمـة 
اجتـازت  أن  فبعـد  العربيـة.  الشـعوب  إلـى  بالنسـبة 

في روسيا ثّمة من 
رأى أن اإلدارة 

األميركية الحالية 
ساعدت قوى تحظى 

بدعم الشارع 
العربي، لكّنها ال 

»تهضم« األميركيين 
أبداً، وصار جلّياً 
للعيان أن سقوط 
نظام بّشار األسد 

سيؤّدي إلى استياء 
المسلحين المتطّرفين 

على السلطة
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هـذه الشـعوب فتـرة حـركات التحـّرر الوطنـي ونالـت 
حـركات  الاحقـة  الفتـرات  فـي  واجهـت  اسـتقالها، 
ثوريـة هدفهـا تعزيـز العامـل القومـي فـي السـتينيات 
الثمانينّيـات  أعـوام  شـهدت  بينمـا  والسـبعينيات، 
وبعدهـا انتفاضـات الجيـاع للمطالبـة بتحسـين األحوال 
المعيشـية، كمـا جـرى فـي األردن ومصـر والجزائـر 
وتونـس. واليـوم بـدأت حـركات ثوريـة تسـتخدم فيهـا 
االجتماعـي  التواصـل  مواقـع  مثـل  جديـدة  وسـائل 
والمسـاجد للمطالبة بتغيير األنظمة الشـمولية وتكريس 
الشـارع«  »دور  بـارز  بشـكل  وظهـر  الديمقراطيـة. 
فـي تغييـر األنظمـة، علمـاً ان حـركات االحتجـاج هـذه 
هـة اآلن بصـورة رئيسـية، ليـس ضـّد اإلمبرياليـة  موجَّ

وإسـرائيل، بـل ضـّد الحـّكام المسـتبّدين.

هنـا نعـرض أبـرز آراء بعـض الباحثين الذين شـاركوا 
فـي الكتاب:

• األكاديمي والسياسـي المخضرم »يفغيني بريماكوف« 
رئيـس الـوزراء الروسـي األسـبق، قال فـي مقالة له في 

الكتاب:
»إن الشـرق األوسـط كان وسـيبقى تاريخيـاً من ضمن 
مجـال مصالـح روسـيا الخاصـة. كانـت هـذه المنطقـة 
تاريخيـاً بمثابـة  »خاصـرة« لروسـيا، ولهـذا ال معنـى 
وكذلـك  األميركييـن،  السياسـيين  بعـض  السـتغراب 
الـروس، حيـال موقـف روسـيا النشـط مـن األحـداث 
الجاريـة فـي منطقـة الشـرق األوسـط. ويمكـن القـول 
اهتمـام  المنطقـة يشـبه مثـاً  بهـذه  اهتمـام روسـيا  إن 
الاتينيـة.  أميـركا  فـي  باألوضـاع  المتحـدة  الواليـات 
فدوافع روسـيا السياسـية في الشـرق األوسـط تتغّير مع 
التغّيـرات الجاريـة فـي المنطقـة والتحـّوالت الداخليـة 
فـي روسـيا نفسـها. وقـال إن الهـدف الرئيسـي لسياسـة 
الواليـات المتحـدة األميركيـة فـي المنطقـة هو إضعاف 
الواليـات  سـعي  يفّسـر  مـا  وهـذا  اإليرانـي،  النفـوذ 
المتحـدة إلسـقاط نظـام بشـار األسـد في سـورية، حليفة 

إيـران«. 
يسـتعرض الباحـث مـن ثّمـة مراحـل تطـّور العاقـات 
منـذ  الماضيـة  العهـود  خـال  العربيـة   – الروسـية 
انهيـار اإلمبراطوريـة العثمانية ونشـوء الـدول العربية 
المسـتقلّة ومقاومتهـا لاسـتعمار، فقيـام دولة إسـرائيل، 
االتحـاد  وتقديـم  اإلسـرائيلية،   – العربيـة  والحـروب 
السـوفياتي الدعـم إلـى دول المواجهـة العربيـة. وأشـار 

إلى أن موسـكو دعمت حركات التحّرر الوطني دائماً، 
لكّنهـا لـم تسـتغّل اإلسـاميين – كمـا فعلـت الواليـات 
المتحـدة مـن أجـل تحقيـق أهدافهـا السياسـية، علمـا أن 
األميركييـن دفعـوا الحقـاً ثمـن سياسـتهم هـذه فـي دعـم 
التنظيمـات اإلسـامية المتطّرفـة مثـل »القاعدة » التي 
علـى  تشـّكل خطـراً  اليـوم  وأصبحـت  عليهـم  انقلبـت 
المصالـح األميركية في  كّل مكان. وتحّدث بريماكوف 
أيضـاً عـن الغـزو األميركـي للعـراق وتدخـل الناتو في 
تركـت  التـي  سـورية  فـي  األحـداث  وتداعيـات  ليبيـا 
– وال تـزال- آثـاراً سـلبية علـى األوضـاع المعيشـّية 

للسـّكان، وعلـى االقتصـادات والبنى 
التحتّيـة لمختلف البلدان التي شـهدت 
األحـداث؛ واسـتنتج أن عمليـة تحّول 
المسـار  إلـى  العربيـة  المجتمعـات 
الديمقراطـي لـن تكـون سـهلة، لكـن 
»الربيـع العربـي« برأيـه ال بـّد أنـه 
سـيغّير العالـم العربي، وسـيكون من 
الصعـب بالنسـبة إلـى الحـّكام الجدد، 
وكذلـك القدامـى، عـدم التجـاوب مـع 
مطالـب النـاس الحيوّيـة فـي التحـّرر 
األوضـاع  وتحسـين  السياسـي 

االقتصادية واالجتماعية.  
د. »فيتالي ناؤمكين«: 

كتـب هـذا الباحـث فـي مقّدمـة كتـاب 
الشـرق األوسـط، الصحـوة العربيـة 
هـدف  »إن  بعـد؟:  مـاذا  وروسـيا: 

الكتـاب هـو تبّيـن مغـزى األحـداث التي بـدأت بصورة 
بتسـمية   والمعروفـة  اآلن،  حتـى  وتتواصـل  مفاجـأة 
ُتسـتخَدم  ثوريـة  حـركات  فهـي  العربـي«؛  »الربيـع 
فيهـا وسـائل جديـدة، مثـل مواقـع التواصـل االجتماعي 
الشـمولية  األنظمـة  بتغييـر  للمطالبـة  والمسـاجد، 
وتكريـس الديمقراطيـة. وظهر فيها بشـكل بارز »دور 
بـأن حـركات  الشـارع » فـي تغييـر األنظمـة، علمـاً 
هة اآلن بصورة رئيسـية ليس ضّد  االحتجـاج هـذه موجَّ
اإلمبرياليـة وإسـرائيل بـل ضـّد الحـّكام المسـتبّدين«.

المستعرب الروسي »غيورغي ميرسكي«: 
إلـى  السـعي  فـي  فارقـة  عامـة  العربـي«  »الربيـع 
الديمقراطيـة، وبطبيعـة الحـال، فـإن هـذه الديمقراطيـة 
سـتكون بوجـه عربي إسـامي. إن الثـورات العربية لم 
تكـن طبقيـة أو معاديـة لإلمبرياليـة أو دينيـة، بل عابرة 

للطوائـف  والقوميـات والمذاهـب الدينيـة«.

الحظ بعض 
المراقبين الروس 
أن الترّيث يحكم 
سياسة الرئيس 
األميركي أوباما؛ 
ففي رأيهم أن هذا 

الرئيس يريد خوض 
حرب جديدًة، لكّن  
األزمَة السورية 
وضعت سياسته 

على المحّك

الروس يتوّجسون خطر »الربيع 
العربي« على بالدهم
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الباحث »أوليغ بافلوف«: 
الماضيـة  الثـاث  السـنوات  خـال  جـرى  مـا  كّل   «
هـو نتيجـة لسـعي النخـب السياسـية - الماليـة العالميـة، 
بتشـجيٍع مـن واشـنطن ولنـدن وباريـس، للوصـول إلى 
النهايـة المنطقيـة لعمليـات العولمـة، بمسـاعدة القـوى 
اإلسـامية الراديكاليـة، مـن أجـل إطالة عمـر الدوالر. 
كان  العربيـة  الثـورات  فـي  الرمـح  فـإن رأس  ولهـذا 
ضـّد  بـل  العـرب،  الدكتاتورّييـن  إلـى  ليـس  هـا،  موجَّ

التقـارب الروسـي - الصينـي«.

• الباحثة »زفياغيلسكايا«: 
»مـن الخطـأ تفسـير أحـداث »الربيع العربـي« وكأنها 
نتيجـة لسـعي الـدول الغربيـة وفـي 
مقّدمها الواليـات المتحدة األميركية 
إلى بسـط هيمنتها على هذه المنطقة 
والمـوارد  والغـاز  بالنفـط  الغنّيـة 
الطبيعيـة األخـرى، وإعادة التقسـيم 
الجيوبوليتيكـي للعالـم. ومـن الخطـأ 
التونسـية  الثورتيـن  تفسـير  كذلـك 
والمصريـة وفـق نظريـة المؤامرة، 
روسـيا.  فـي  البعـض  يفعـل  كمـا 
أمـا الزعـم بـأن » األزمـة الماليـة 
العالميـة »التـي اجتاحـت الواليـات 
مـن  وعـددأ  األميركيـة  المتحـدة 
وراء  األوروبية كانـت  الـدول 
انـدالع ثـورات »الربيـع العربي«، 
ومـن  للسـخرية.  مثيـٌر  رأٌي  فهـو 
الضـروري دعـم الـدور )اإليجابي( 
تدعـوان  اللتيـن  والصيـن  لروسـيا 
الطرفيـن المتصارعيـن في سـورية 
)النظـام والمعارضـة ( إلـى إجـراء 
حـوار وطنـي لوضـع نهاية للمأسـاة 

السـورية«.
• الباحث »فاديمير أحمدوف«:  

» الجيـش هـو الـذي يلعـب الدور الرئيسـي في سـورية 
األسـد علـى  بشـار  نظـام  قـدرة  يفّسـر  تقليديـاً، وهـذا 
خـان  الـذي  الليبـي  الجيـش  خـاف  علـى  الصمـود، 

القذافـي«.
• أناتولـي يغوريـن، رئيس الباحثيـن العلمّيين في معهد 

االستشـراق لدى أكاديمية العلوم الروسـية:
ليبيـا عـن  فـي  للناتـو  العسـكرية  العمليـة  »تمّخضـت 

حصيلتيـن رئيسـّيتين أولهمـا اختفـاء 150 مليـار دوالر 
مـن موجـودات األمـوال الليبيـة المجّمـدة فـي البنـوك 
األجنبيـة، فيمـا تنحصـر الثانيـة فـي أن طائـرات الناتو 
بليبيـا خسـائر تزيـد بمقـدار 7 أضعـاف عـن  ألحقـت 
تلـك التـي ألحقـت بهـا طائـرات المارشـال رومـل إبان 

الحـرب العالميـة الثانيـة«. 
جـاء ذلـك فـي كتـاب الدكتـور أناتولـي يغوريـن رئيس 
الباحثيـن العلمّييـن في معهد االستشـراق لـدى أكاديمية 
العلوم الروسـية تحت عنوان اإلطاحة بمعّمر القذافي.. 
اليوميـات الليبيـة للعاميـن 2011–2012، والـذي أُقيـم 
فـي  األّول(  أكتوبر)تشـرين   29 يـوم  توقيعـه  حفـل 
موسـكو، وهـو ُيَعـّد أّول دراسـة علميـة للمأسـاة الليبيـة 

التـي وقعـت العـام 2011.

• أليكسـي بودتسـيروب، السـفير الروسـي السـابق في 
 : ليبيا

في تصريح أدلى به السـفير الروسـي السـابق في ليبيا، 
أليكسـي بودتسـيروب، إلى مراسـل وكالة » إنترفاكس 
– آ فـي أن« الروسـية لألنبـاء، قـال إن: » المشـكلة 
المركزيـة.  السـلطة  ليبيـا هـي ضعـف  فـي  الرئيسـية 
االشـتباكات تجتـاح كّل أنحـاء البـاد، فإمـا أن يتفـّكك 
البلـد - وقـد أصبحـت هـذه النزعـة واضحـة للعيـان- 
وإمـا أن تتعـّزز الحكومـة المركزيـة. لكـن هـذا األمـر 
يحتـاج إلـى  نـزع السـاح من  ألويـة الثوار السـابقين. 
وكيـف ُينـَزع السـاح منهـم؟ إنهـا مشـكلة معّقـدة جـداً 
ألن تعـداد تلـك التشـكيات يزيـد علـى تعـداد الجيـش 

النظامـي«.

»المركـز الروسـي لدراسـات الـرأي العـام«: الـروس 
ال يؤّيـدون التدّخـل األجنبـي فـي ليبيـا 

بتاريـخ  الروسـية   تـاس«   - »إيتـار  وكالـة  أفـادت 
دراسـات  »مركـز  معطيـات  عـن  نقـاً   24.03.2011
المواطنيـن  معظـم  بـأن  الروسـي«،  العـام  الـرأي 
الـروس يعتقـدون أنـه ال يمكـن أن تتدّخـل دول أخـرى 
فـي النـزاع فـي ليبيـا، ويجـب أن يحـّل الشـعب الليبـي 

النـزاع.  بنفسـه هـذا 
 20-19 يـوم  المركـز  أجـراه  اسـتطاع  فـي  وجـاء 
المواطنيـن  مـن   % 62 أن  الماضـي  )آذار(  مـارس 
الـروس يشـاطرون هـذا الـرأي. كمـا ال يؤّيـد 64 % 
مّمن شـملهم االسـتطاع تنفيذ القـوات الدولية لعمليتها 
العسـكرية، بينمـا يستحسـنها ِخمـس المشـاركين فـي 

باحثون روس 
يرون أن اإلخوان 
المسلمين  تنقصهم 
الخبرة لقيادة الدول 
اقتصادياً وسياسياً، 
ولذا فهم يطلبون 

العون من الواليات 
المتحدة األميركية.. 

لكن هناك في 
نهاية المطاف، 

خّط أحمر ال يمكن 
تخطّيه، وهو الدعم 
األميركي المباشر 
والمنحاز دوماً إلى 

إسرائيل 
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االسـتطاع فقـط. ويعـزي الـروس األحـداث الليبيـة 
 19( االسـتبدادي  النظـام  ضـّد  الشـعب  نضـال  إلـى 
والفجـوة  للمعيشـة  المنخفـض  المسـتوى  وإلـى   ،)%
الكبيـرة بيـن الفئـات الغنّيـة والفقيرة فـي المجتمع )14 
%(. ومـن بيـن اآلراء األقـّل انتشـاراً، الصـراع علـى 
السـلطة )7 %(، والصـراع علـى المـوارد الطبيعيـة 
)%6(. وفـي المرتبـة األخيـرة مـن حيـث االنتشـار، 
العربيـة  الـدول  فـي  النزاعـات  مـن  سلسـلة  تأثيـر 
ـن اسـُتطلِعت  األخـرى )%1(. والافـت أن 12 % ممَّ
مـّرة  ألول  ليبيـا  فـي  النـزاع  عـن  سـمعوا  آراؤهـم 
خـال االسـتطاع بالـذات. ويـرى أكثـر مـن نصـف 
المواطنيـن الـروس )56 %( أنـه ينبغـي علـى روسـيا 
ليبيـا،  بالحيـاد فـي مـا يخـّص الوضـع فـي  التمّسـك 
وعـدم التدخـل فـي هـذا النزاع. واعتبـر 18 % أن من 
الضـروري التأثيـر علـى القذافـي وأنصـاره بغـرض 
إقامـة الحـوار بينهـم وبين المعارضـة. وينصح بعض 
السـّكان القيـادة الروسـية بتأييـد المعارضـة )11 %( 
أو نظـام القذافـي )6 %(. وقـد شـارك في االسـتطاع 
1600 شـخص مـن 138 مركـزاً أهليـاً فـي 46 مـن 

أقاليـم روسـيا الفيدراليـة.

الباحثون والمحّللون السياسيون
والمحلّليـن  الباحثيـن  أوسـاط  فـي  العامـة  الرؤيـة 
السياسـّيين الـروس، توّزعـت علـى نقـاط عـّدة. فالديـن 
اإلسـامي لعـب في نظرهـم دوراً مزدوجاً: فـي البداية 
سـاعد علـى التطـّور، والحقـاً بـدا وكأنـه جعـل التاريخ 
وبـرزت  األميـة  فسـيطرت  التحـّرك،  عـن  يتوقـف 
الوطنيـة  الدولـة  أفقـد  مـا  المختلفـة  الدينيـة  المـدارس 
قيمتهـا، وتسـّبب الحقاً فـي بروز الظواهـر الدينية التي 
نراهـا اليوم. ويتسـاءل البعض منهم عـن الدور الغائب 
لرجـال الديـن المتنّوريـن، معتبـراً أن الدول اإلسـامية 

عمومـاً تحّولـت إلـى الفكـر الراديكالـي.
مـن الجهـة المقابلـة، رأى كثيـرون منهـم أن مـا مّيـز 
الموقف الرسـمي الروسـي حيال »الربيع العربي« في 
البدايـة كان التخّبط، واعتبروا الرئيس السـوري الحالي 
رجـاً ديناميكياً، وأشـاروا إلى الـدور الكبير الذي لعبته 
فـي  األنظمـة  ضـّد  و»العربيـة«  »الجزيـرة«  قناتـْي 
سـورية ومصـر كمـا فـي ليبيـا وتونـس. ورأى بعضهم 
أن تحضيـر الكـوادر التـي شـاركت فـي الثـورة ضـّد 
مبـارك، إنمـا جـرى فـي الواليـات المتحـدة األميركيـة 
نفسـها، وأن واشـنطن اسـتطاعت فـي المحّصلـة حماية 

األنظمـة العربيـة الصديقـة لهـا فـي الخليـج.

أكاديمـي(: فوضـى  تيرينتيـف – )باحـث  ألكسـندر   •
السـيطرة  خـارج 

عـن  الماضـي  العـام  فـي  المتحـدة  الواليـات  تخلّـت 
وراحـت  الدوليـة،  الحلبـة  علـى  مواقعهـا  مـن  مزيـد 

تغـازل  الراديكاليـن أماً باسـتيعابهم 
فـي  العالمـي. وعملـت  فـي نظامهـا 
الشـرق األوسـط علـى خلـق فوضـى 
خـارج السـيطرة بدالً مـن »الفوضى 
بـدأت  وعندمـا  السـيطرة«.  تحـت 
المعاديـة  الجماهيريـة  التحـركاُت 
للواليـات المتحـدة فـي البلـدان التـي 
أخـذ  العربـي«،  »الربيـع  شـهدت 
خصـوم أوبامـا يتحدثـون عـن انهيار 
السياسـة التـي أعلـن عنهـا الرئيـس 
فـي الخطاب الـذي ألقاه فـي القاهرة. 
عّمـا  تحليلـي  مقـال  فـي   ذلـك  جـاء 
مـن  العربيـة  البلـدان  فـي  يحصـل 
تطـّورات، ُنشـر فـي 2011-02-28 - 
فـي جريـدة »زا روبيجوم« )»خارج 
باألخبـار  تهتـّم  التـي  الحـدود«( 

العالميـة. 
ويستشـهد  الكاتب بمـا جاء في مجلة 
المحافظـة  سـتاندرد«  ويكلـي  »ذي 
فيقـول: إن لعبة حسـين بـاراك أوباما 
كان  فقـد   ، الخسـارة  إلـى  انتهـت 
واضحـاً منـذ البدايـة أن الغـزل مـع 

»اإلخوان المسـلمين« وغيرهم من الراديكاليين الُسـّنة 
لـن يـؤّدي إلـى أّي نتيجـة إيجابيـة. لقد سـاعدت اإلدارة 
األميركيـة الحاليـة فـي الوصـول إلـى السـلطة، قـوى 
تحظـى بدعـم الشـارع العربـي، ولكّنهـا ال »تهضـم« 
األميركييـن أبـداً. وفـي العالم العربي صـاروا ينظرون 
إلـى رئيـس الواليات المتحدة كشـخص ضعيف سـيبقى 

إلـى األبـد متذلّـا لــ »المقاتليـن فـي سـبيل هللا«. 
شـكوكاً  يـزدادون  بأوبامـا  المحيطيـن  فـإن  واليـوم 
بالرهـان علـى »اإلخـوان المسـلمين السـورّيين« الذين 
تمّولهـم الواليـات المتحـدة األميركيـة وجهـات عربّيـة 
رسـمية وأهليـة، وصـار جلّيـاً للعيـان أن سـقوط نظـام 
بّشـار األسد سـيؤّدي إلى سيطرة المسلّحين  المتطّرفين 

علـى السـلطة.  

ذكر»يفغيني 
بريماكوف« رئيس 
الوزراء الروسي 

األسبق، أن الشرق 
األوسط كان وسيبقى 
تاريخّياً من ضمن 

مجال مصالح روسيا 
الخاصة، وبالتالي، 
ال معنى الستغراب 
بعض السياسّيين 
األميركّيين حيال 

موقف روسيا النشط 
من األحداث الجارية 
في منطقة الشرق 

األوسط 

الروس يتوّجسون خطر »الربيع 
العربي« على بالدهم
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معهـد  مديـر  نعومكيـن«،  »فيتالـي  البروفسـور   •
االستشـراق فـي أكاديميـة العلوم الروسـية: حلّ القضية 

أّوالً. الفلسـطينية 
» الواليـات المتحـدة األميركيـة تبـذل جهدها للسـيطرة 
علـى مسـارات  أحـداث »الربيـع العربـي« مـن خـال 
مـّد الخيـوط مع اإلسـام السياسـي في المنطقـة. إاّل أنه 
لـن يكـون بوسـع واشـنطن إقامـة عاقـات طبيعيـة مـع 
العالـم اإلسـامي مـا لـم يتـّم إيجـاد حـّل مقبـول للقضية 

الفلسطينية«.
جـاء ذلـك فـي خال مقابلـة أجرتها معه قناة » روسـيا 

اليـوم« بتاريخ 06-20 - 2013 .
 « قـال:  الحاليـة  األميركـي  الرئيـس  سياسـة  وعـن 
نلحـظ ترّيثـاً فـي سياسـة الرئيـس أوبامـا الـذي ال يريـد 
السـورية  األزمـَة  لكـن  جديـدًة،  حروبـاً  يخـوض  أن 
والعاقـات  المحـّك،  علـى  األميركيـة  السياسـة  تضـع 
العربـي  العالميـن  مـع  األميركيـة 
مسـتقّرة،  غيـر  سـتبقى  واإلسـامي 
مـا لـم يتـّم وضع حـّد للنـزاع العربي 
اإلسـرائيلي، زد علـى ذلـك عشـرات 
اآلالف مـن الضحايـا المدنّييـن الذيـن 
سـقطوا جـّراء الحـرب األميركية في 

والعـراق«.  أفغانسـتان 
بإسـرائيل  واشـنطن  عاقـة  عـن   
المسـلمين  اإلخـوان  مـع  وتحالفهـا 

قـال:
اإلدارة  تنجـح  أن  الممكـن  »مـن 
األميركيـة فـي التوفيـق بيـن التحالف 
العالـم العربـي  مـع اإلسـاميين فـي 
إسـرائيل.  أمـن  علـى  والحفـاظ 
فاإلخـوان المسـلمون تنقصهم الخبرة 
لقيادة الدول اقتصادياً وسياسـياً، لذلك 
الواليـات  مـع  للتعـاون  بحاجـة  فهـم 
هنـا  وناحـظ  األميركيـة.  المتحـدة 
التـي  اإلخوانيـة  التنـازالت  بعـض 
كمـا  األميركيـة،  المصالـح  تخـدم 
ناحـظ أيضـاً توّجهـات مختلفـة بيـن 
اإلسـاميين أنفسـهم. وفـي النهايـة هنـاك خـطٌّ أحمر ال 
يمكن لإلخوان المسـلمين تجاوزه، وهو الدعم المباشـر 
والمنحـاز دومـاً مـن قبـل الواليـات المتحـدة األميركيـة 

إلسـرائيل«. 
عن تأثير تدّخل »حزب هللا« في سورية، قال: 

» لبنـان بـات فعـاً فـي دائـرة الخطـر جـّراء تدخـل 
الحـزب فـي سـورية، وهـذا أّدى إلـى احتقـان سياسـي 
بيـن األحـزاب والطوائـف والمذاهب في لبنـان عموماً، 
السـّنة  بيـن  المواجهـة  خطـورة  يزيـد  الـذي  األمـر 
والشـيعة. ولألسـف تحّولت سـورية إلى ساحة مواجهة 
بيـن إيـران مـن جهـة، ودول الخليـج مـن جهـة أخرى، 

وباتـت حقـَل اختبـارات يسـتخدمه الجميـع ». 
عن الحركات السياسـية اإلسـامية اليوم، قال: »ينقسـم 
اإلسـام السياسـي إلـى ثاثـة مشـارب، أوالً: اإلخـوان 
المسـلمون وبقيـة الحركات اإلسـامية المعتدلـة، وثانياً 
السـلفيون، وثالثـاً الجهاديـون )الذيـن ال يحظـون بتأييـد 

واسـع حتى اآلن(«. 
وعـن هويـة الدولـة التي قـد يغزوها »الربيـع العربي« 
فـي الغـد القريـب، قـال: »مـن الصعـب  القـول أّي بلـد 
سـيكون التالـي، واعتقـد أن ذلـك يتعلّـق بكيفيـة إنهـاء 
األزمـة السـورية، ألنـه فـي حـال تفـّكك سـورية، فـإن 
قوميـاً، وهـذا سـينعكس علـى  األزمـة سـتتخذ طابعـاً 
العـراق  وخصوصـاً  العربيـة،  الـدول  مـن  الكثيـر 
واألردن ولبنـان، ألن هـذه الدول متأثرةٌ بشـكل مباشـر 
باألزمـة السـورية. أمـا فـي دول الخليـج فاألمـور ال 
تـزال مسـتقّرة ألن هـذه الـدول تتمّتـع بثـروات كبيـرة. 
صحيـح أن هـذه الـدول تعانـي مـن أزمـات )كمـا فـي 
البحريـن علـى سـبيل المثـال(، غيـر أنهـا أزمـات مـن 
نـوع آخـر، فضـاً عن عملية نقل السـلطات مـن الجيل 
القديـم إلـى الجيـل الجديـد سـواء فـي السـعودية أم فـي 
غيرهـا مـن الـدول؛ ومـن الممكـن أن يحـدث ذلـك فـي 
بمـن  التكّهـن  اآلن  الصعـب  مـن  لذلـك  أيضـاً،  قطـر 
سـتكون الدولـة التـي سـيغزوها  »الربيـع العربـي«، 
ولكـن هنـاك َمـن يتحّدث عـن الجزائر، مـع أّنني أتمّنى 
أن يسـتمّر النظـام الحالـي فيهـا باعتبـاره نظامـاً مدنّيـاً 
عمومـاً  هائلـة.  اقتصاديـة  وثـروات  إمكانيـات  ولديـه 
إن عمليـة التحـّول فـي العالـم العربـي بحسـب رأيـي 
سـتكون طويلـًة ولـن تنتهـي عند هـذه الحـدود، ما يعني 
أن الربيـع سـيكون طويـاً، وهـذا ال يعنـي أن الثورات 
سـتكون عارمـة هنـا وهنـاك، ولكـن عمليـة التحـّول قد 

بـدأت وستسـتغرق وقتـاً طويـاً«.

سياسـي  ومحلّـل  باحـث  خـوروس«)  »فاديميـر   •
صحيفـة  فـي  كتـب  الروسـية(  العلـوم  أكاديميـة  فـي 
»بانامريـان« الروسـية )14 /4 /2014(: أيـن رجـال 

المتنـّورون؟ الديـن 

بحسب »فيتالي 
نعومكين«  مدير 
معهد االستشراق 
في أكاديمية العلوم 
الروسية، إن عملية 
التحّول في العالم 
العربي عموماً، 

ستكون طويلًة، لكن 
من دون أن يعني 
ذلك أن الثورات 

ستكون عارمة هنا 
وهناك، على أن 
عملية التحّول قد 
بدأت وستستغرق 

وقتاً طوياً



489 مؤّسسة الفكــر العربـي

فـي  بعيـداً  العالـم اإلسـامي قـد قطـع شـوطاً  »كان 
التطـّور، ولكـن جـاءت ظـروف سياسـية وتاريخيـة 
عّجلـت بالتطـّور والتفـّوق الاحق  للـدول األوروبية. 
تطـّور  فـي  بـارزاً  دوراً  الدينـي  العامـل  لعـب  وقـد 
العالـم اإلسـامي، لكـن مـا لبثـت الـدول اإلسـامية 
أن تحّولـت بمعظمهـا إلـى دول محافظـة وراديكاليـة، 
منـع  مـا  والعقـول،  القلـوب  علـى  الديـن  واسـتحوذ 
مزدوجـاً:  دوراً  الديـن  لعـب  فقـد  الاحـق.  التطـّور 
فـي البدايـة سـاعد علـى التطـّور، والحقـاً بـدا وكأنـه 
جعـل التاريـخ يتوّقف عـن التحّرك، فسـيطرت األمية 
وبـرزت المـدارس الدينيـة المختلفـة، مـا أفقـد الدولـة 
الوطنيـة قيمتهـا، وتسـّبب الحقـاً فـي بـروز الظواهـر 
رجـال  أيـن  لكـن   .)...( اليـوم  نراهـا  التـي  الدينيـة 
الديـن المتنـّورون للحـّد من الظواهـر الغريبة، وأليس 
المطلـوب منهـم أن يقومـوا بتطويـر أنفسـهم للمضـّي 
قدمـاً مـع التطـّور التاريخـي والعلمـي بـدل البقـاء في 

التاريـخ؟«. غياهـب 

• »أليـغ تونكونـوغ« )محلّـل سياسـي(: افتتاح الفصل 
السياسي

جـاء فـي تحليـل نشـره الباحـث تونكونـوغ فـي جريـدة 
»بانامعـدد ريان« الروسـية، وصـادر في 2011/1/26 

ما مـؤّداه:        
»مئـات األلـوف مـن المصرّييـن خرجـوا إلى شـوارع 
العاصمـة المصريـة، القاهرة، وراحـوا يواجهون عنف 
القـوى األمنيـة، وكان المثـال )الطـازج( للمتظاهريـن 
ما حدث في الشـوارع التونسـية ونقلته وسـائل اإلعام 
علـى نطـاق واسـع. وهكـذا ترافـق فـي القاهرة الشـعاُر 
الـذي رفعـه التونسـيون قبلهـم: رحيـل الرئيـس، وكان 
ص  مختصـر الـرأي الذي سـاد جماهيـر المحتّجيـن ُيلخَّ
بكلمـات بسـيطة: »نحـن مايين، هـل يسـتطيعون قتلنا 

جميعـاً!... نحـن مسـالمون لكّننـا لن نستسـلم«.
» كانـت هذه الشـعارت مرفوعة مـن قبل الثائرين ضّد 
النظام. وقد اسـتغرقت السـلطات المصريـة وقتاً طوياً 
حتـى اسـتطاعت فهـم هـذه الشـعارات، لكّنهـا لـم تكـن 
تنتظـر أن تتطـّور األمـور إلـى الحـّد الـذي بلغته، على 
اعتبـار أنـه حصلـت فـي مصـر فـي السـابق تظاهرات 
تطالـب بالتغييـر وكانـت ُتقمـع بسـرعة وتنتهـي. لكـن 
مـا حـدث بـدا جّديـاً أكثـر، والسـلطات لم تكن بمسـتوى 
الحـدث، فـكان أن أسـاءت التقديـر، فدفعـت وجودهـا 

لذلك«. ثمنـاً 

• »ألكسندر ريكلين« )محلّل سياسي(
فـي »الجريـدة   2011-02-14 بتاريـخ  ريكليـن  كتـب 
اليوميـة« الروسـية مقـاالً تحـّدث فيـه عـن المجريـات 
السياسـية التـي حصلـت فـي العديـد من البلـدان العربية 
وقـد  التطـّورات.  تلـك  مـن  الروسـي  الموقـف  وعـن 
أشـار إلـى » أن مـا جـرى فـي »الميدان« فـي القاهرة 
بالطابـع  وتتمّتـع  األسـاس  فـي  سـلمّية  حركـة  كان 
الديمقراطـي. ومـا حصـل فـي مصـر ومثلـه تقريباً في 
اليمـن وفـي ليبيا واألردن وتونـس والجزائر...كلّه كان 
»أمـراً جديداً« بالنسـبة إلى روسـيا، ولـم تكن الصورة 

ولـم  الـروس،  للمسـؤولين  واضحـة 
يعرفـوا كيـف يجـب التعاطي مع تلك 

الحـركات الشـعبية«.
العالـم  كمـا  الـروس  وتابع:«سـمع 
حسـني  المصـري  الرئيـس  أجمـع، 
مبـارك يقـول إنه »ُولد فـي مصر...
وسـيموت فيها«، فبدا لهم هذا الكام 
غيـر مفهـوم... لم يكونـوا على صلة 
مباشـرة ووثيقـة بالحـدث الـذي كان 
يحصـل. بعـد ذلـك تطـّورت األمـور 
جـرى.  مـا  وجـرى  واسـع  بشـكل 
لكـن طبيعـة مـا حصـل كانـت درسـاً 
حصـل  فمـا  التاريـخ.  دروس  مـن 
كان  ونظامـه  مبـارك  مواجهـة  فـي 
تطبيقـاً للقوانيـن نفسـها التـي وضعها 
مبـارك فـي ماحقـة الخارجيـن عـن 
القانـون... وهـا هـي القوانيـن نفسـها 

ُتطبَّـق عليـه بعـد انهيـار سـلطته وسـقوطه المريـع«.
وختـم بقولـه: »بـدا لـي األمـر وكأّنـه يوجـد سـيناريو 
سياسـي محّضـر سـابقاً... مـع التذكيـر بـأن الواليـات 
المتحـدة أعلنـت دائمـاً عن الدعم الكبيـر للرئيس مبارك 
الـذي كان »حليفهـا الدائـم«. ولكـن علـى مـا يبـدو فإن 

األمـور اّتخـذت منحـًى آخـر« . 

فـي  خبيـر  سياسـي،  )محلّـل  دجـادان«  »إيغـور   •
الشـؤون العربيـة(: الثـورة الوطنيـة العربيـة الكبـرى 

القديـم. العالـم  عـن  واالنقطـاع 
الروسـية  السياسـية«  األخبـار  »وكالـة  نشـرت 
دجـادان  إيغـور  الروسـي  السياسـي  للمحلّـل  تقريـراً 
بتاريـخ 2011/2/24 جـاء فيـه: »بعـد وصـول األزمـة 
مـن  كثيـر  فـي  ذروتهـا  إلـى  العالميـة  االقتصاديـة 

الحظ باحثون روس 
أن الشعوب العربية 
غير جاهزة لممارسة 

الديمقراطية، 
وبعضهم تساءل 
باستغراب: أليس 

ُملفتاً للنظر قيام كلّ 
تلك الثورات في وقت 

واحد، وفي دول 
بعينها، وبتسلسل 

مريب، وحتى 
بالسيناريو نفسه 

تقريباً؟

الروس يتوّجسون خطر »الربيع 
العربي« على بالدهم
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باقتصاديـات  تتمّتـع  التـي  تلـك  العالـم، والسـّيما  دول 
مـع  للتعاطـي  الفرصـة  التقـاط  يجـب  بـات  كبـرى، 
التطـّورات السياسـية والشـعبية علـى أسـاس ما ُيسـّمى 

الجديـدة«. القوميـة  »الديموقراطيـة 
وأضـاف: »لقـد اندلعـت ثـورات فـي تونـس ومصـر 
حيـث نزلـت أعـداد كبيـرة مـن البشـر إلـى الشـوارع 
للمطالبـة بالحريـة والعدالـة، وحصلـت اشـتباكات بيـن 
المتظاهريـن والقـوى األمنيـة في كلٍّ 
كانـت  كمـا  واألردن  البحريـن  مـن 
القطريـة.  »الجزيـرة«  قنـاة  تنقـل 
وإضافـة إلـى ذلـك، فقـد اضطربـت 
اآلخـر  المقلـب  علـى  األوضـاع 
ارتفعـت  حيـث  مثـاً،  الكويـت  فـي 
أصـوات المطالبيـن بتغييـر السـلطة، 
وذلـك علـى الرغـم من ثقل »السـتار 
الحديـدي« للنظام الشـمولي األحادي 
الفـردي القائـم، حيـث األمـر والنهـي 
للعائلـة. وهـذا النظـام مثـل جيرانـه، 
مدعـوم مـن قبـل الواليـات المتحـدة 
بـات  ذلـك  كّل  وبفعـل  األميركيـة. 
فـي  التغييـر  بريـاح  ُينـذر  الوضـع 
مـن  كان  أنـه  والحقيقـة  المنطقـة.. 
األنظمـة  تلـك  تنهـار  أن  المفتـرض 
أن  باعتبـار  »القديمـة«،  العربيـة 
غيـر  باإلجمـال  العربيـة  الشـعوب 
جاهـزة لممارسـة الديموقراطيـة. إال 
أن التغييـر لـم يحصـل، والفضـل يعـود للـدول الغربيـة 
التـي اسـتطاعت حمايـة األنظمـة العربيـة الصديقـة لها 
فـي الخليـج، فاندفـع البعـض مـن هـذه الـدول الخليجيـة 
إلـى مسـاعدة الحـركات الثائـرة علـى األنظمـة كمـا في 

وغيرهـا«. ومصـر  سـورية 
عـن ليبيـا  قـال: »إن الزعيـم )السـابق( معّمـر القذافـي 
كان يعتبـر نفسـه فـي طليعـة المعارضيـن للرأسـمالية 
العالميـة، لكـن اسـم ليبيـا لـم يكـن وارداً علـى لوائـح 
الغـرب السـوداء، ولم يكـن الغرب يلصـق بالقذافي ُتهَم 
اإلرهـاب أو دعمـه وتمويله. وهنـا مفارقة كبيرة )...(. 
وفـي مرحلـة معّينـة انقلب الغرب ضـّد القذافي وأخذت 
باالنخفـاض،  ليبيـا  مـع  الغربيـة  التجاريـة  العمليـات 
ومعهـا العاقـات الوثيقـة التـي كانـت تربـط العواصـم 
الغربيـة بحاكـم ليبيـا ونظامـه. وحتـى شـراء النفـط من 
ليبيـا أخـذ باالنخفـاض، فـي قـرار مقصـود لمضايقـة 

واضحـاً  وبـدا  اقتصاديـاً.    ومعاقبتـه  الليبـي  النظـام 
للجميـع أنـه عندمـا حـاول الديكتاتـور الليبـي أن يحيـد 
عـن »النضـال فـي سـبيل العدالـة« – والتعبيـر للـدول 
يطلبـون رأسـه.  الـدول  تلـك  الغربيـة-  راح رؤسـاء 
للنفـط  األول  المسـتورد  كانـت  إيطاليـا  أن  وباعتبـار 
الليبـي، فقـد بـدا أنها سـتكون المتضـّرر األول في حال 
نّفـذ القذافـي تهديداتـه بقطـع النفـط عـن الغـرب. كذلـك 
ديـن بالتضـّرر فـي مـا  كانـت فرنسـا فـي طليعـة المَهدَّ
لـو انقلـب الغـرب علـى ليبيـا، حيـث إن باريـس كانـت 
ر بماييـن  قـد وّقعـت اتفاقيـة بيـع  أسـلحة للقذافـي تقـدَّ
أّي  حصـول  يخشـون  الفرنسـيون  وكان  الـدوالرات، 
تغييـر فـي ليبيـا علـى حسـاب العقيـد، مخافـة أن تقـوم 

السـلطات الجديـدة بفسـخ تلـك االتفاقيـة«.
وعـن مصـر قال: »لـم تكن السـلطات المصريـة محّقة 
وعلـى  الحديثـة  االتصـاالت  وسـائل  اعتبارهـا  فـي 
د للنظـام. وكانت  رأسـها اإلنترنـت، مصـدر خطـر مهدِّ
الخطيئـة الكبـرى التـي ارتكبتهـا السـلطات بمنـع تلـك 
الوسـائل بدايـة، ثم في التصـّدي للمحتّجين بعنف وقتلها 
المئـات منهـم. والحقيقـة أن غالبيـة المصرّيين في بداية 
الثـورة، كانـوا يبقـون فـي بيوتهـم ويراقبـون مجريـات 
األحـداث. لكـن إقـدام السـلطات علـى ممارسـة الشـّدة 
والعنـف مـع المتظاهريـن، دفعـت باألكثريـة الصامتـة 

مـن المواطنيـن للنـزول إلـى الشـوارع«.
• ألكسـي ماالشـينكو، خبيـر الدراسـات اإلسـامية فـي 

روسـيا: الكرمليـن يخشـى تحـّرك المسـلمين الروس  
د.  باسـتثناء  آخـر  باحـث روسـي  أّي  يوجـد  ربمـا ال 
الخبيـر فـي مركـز كارنيغـي فـي  ألكسـي ماالشـينكو 
موسـكو كتـب بمثـل هـذه اإلفاضة فـي المعلومـات عن 
المسـلمين فـي االتحـاد  الهيئـات اإلسـامية وأوضـاع 
اليـوم. ويعتبـر كتابـه »  السـابق وروسـيا  السـوفياتي 
الصحـوة اإلسـامية فـي روسـيا » نقطـة انطـاق فـي 
التعـرف إلـى كيفّيـة تحـّول المسـلمين فـي روسـيا مـن 
عقيـدة اإللحـاد المفروضـة عليهـم قسـراً إلـى اإليمـان 
وممارسـة الشـعائر الدينيـة بحريـة. علمـاً بأنـه يتـرأس 
حاليـاً برنامـج » الديـن والمجتمـع واألمـن« في مركز 
كارنيغي في موسـكو بالمناوبة. وكان في فترة 2000- 
العاقـات  معهـد  فـي  محاضـر  كأسـتاذ  يعمـل   2006
الدوليـة التابـع لـوزارة الخارجيـة الروسـية. وعمل في 
فتـرة 2007 - 2008 أيضـاً فـي الجامعـة الحكوميـة -  
المدرسـة العليـا لاقتصـاد. باإلضافـة إلـى ذلـك، شـغل 
منصـب باحـث علمـي أقدم في معهد االستشـراق التابع 

في رأي الروسي 
إيغور دجادان:«إن 

الزعيم السابق 
معّمر القذافي كان 
يعتبر نفسه في 

طليعة المعارضين 
للرأسمالية العالمية، 
لكن اسم ليبيا لم يكن 

وارداً على لوائح 
الغرب السوداء، ولم 
يكن الغرب ُيلِصق 

بالقذافي ُتهَم اإلرهاب 
أو دعمه وتمويله. 
وهنا مفارقة كبيرة...
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ألكاديميـة العلـوم الروسـية.
يقّدم »د. إلكسـي ماالشـينكو«، صورة ال تبدو ُمَطْمِئنة 
عـن الوضـع الروسـي الحالـي وسـط الحـراك الثـوري 
العربيـة.  البلـدان  السياسـي فـي  يقـوده اإلسـام  الـذي 
الروسـي  الرئيـس  القـوي مـن  الدعـم  فـإن »  وبرأيـه 
فاديميـر بوتيـن لنظيـره السـوري بشـار األسـد، يعـود 
فـي جـزء كبيـر منـه إلـى قلـق الكرمليـن وخشـيته مـن 
العربـي،  العالـم  فـي  اإلسـامية  الحـركات  تصاعـد 
وتحفيزهـم  روسـيا  مسـلمي  علـى  ذلـك  وانعـكاس 

سياسـي«. بـدور  للمطالبـة 
يؤّكـد ماالشـينكو أن بوتيـن لديـه »مخـاوف حقيقيـة« 
فـي  الحكـم  فـي  المسـلمين  اإلخـوان  مشـاركة  مـن 
باألوضـاع داخـل روسـيا االتحاديـة.  سـورية، ربطـاً 
حديـث  فـي  اللبنانيـة  لصحيفـة »الجمهوريـة«  وقـال 
إلـى  اإلخـوان  وصـول  »إن   :2012/2/6 فـي  نشـر 
الحكـم فـي سـورية، مـن شـأنه أن يخلق مشـكلة لبوتين 
التيـارات  فـي روسـيا، إذ سـيضغط اإلخـوان وسـائر 

هنـاك«. سياسـي  دور  لممارسـة  اإلسـامية 
محاضـرة  فـي  مشـاركته  خـال  ماالشـينكو،  شـّكك 
تحـت عنـوان »الربيـع العربـي« وتأثيره على مسـلمي 
للشـرق  كارنيغـي  »مركـز  نّظمهـا  والتـي  روسـيا«، 
األوسـط« فـي مقّره فـي بيروت، شـّكك بصّحة األرقام 
التـي تتحـدث عـن وجـود 3 ماييـن مسـلم فـي روسـيا 
فقط، وأشـار إلى أن مصادر الكرملين تؤّكد أن عددهم 
يقـّدر بنحـو 21 مليونـاً. ويؤّكـد أن » الكرمليـن خائـف 
مـن اإلسـام، وبوتيـن بدوره لم يعـرف كيفية التصّرف 
فـي حـرب الشيشـان الثانيـة«. وينتقـد حديـث الحكومة 
مطـّوالً عـن الوضـع فـي القوقـاز وعـدم قيامهـا بشـيء 
اإلسـاميين  معاملـة  علـى  بوتيـن  وإصـرار  لتجّنبـه، 

»كعناصـر عصابـات وإرهابّييـن.«
مسـلمو  يبـِد  لـم   2011 العـام  فـي   « بأّنـه  ويذّكـر 
روسـيا اهتمامهـم بمـا يجـري فـي سـورية. وفـي العـام 
2013، تغّيـر الوضـع، إذ شـهد شـهرا ينايـر )كانـون 
الثانـي( وفبراير)شـباط( تظاهـرات فـي القوقـاز لدعـم 
عـن  فضـاً  سـورية«.  فـي  اإلسـامية  المعارضـة 
ذلـك، ال ينكـر ماالشـينكو » ذهـاب بعـض اإلسـاميين 
الـروس إلـى سـورية للجهـاد )يتـراوح عددهـم بين 30 
و50 شـخصاً(«. ويشـّدد علـى أن »الكرمليـن يتعامـل 
منظمـات  مـن  ليـن  ومموَّ إرهابّييـن  بصفتهـم  معهـم 
إرهابيـة دوليـة«. ويذّكر بأنه »مع بـدء موجة »الربيع 
العربـي«، توّقـع عـدٌد مـن الباحثيـن الـروس أالّ تتأّثـر 

موسـكو بالوضـع فـي الشـرق األوسـط إاّل علـى المدى 
البعيـد. لكـّن الوضـع تغّيـر بعـد وصـول »اإلخـوان« 
إلـى سـّدة الحكـم فـي كّل مـن تونـس ومصـر. حينهـا، 
بـدأ »اإلخـوان المسـلمون« فـي روسـيا يتسـاءلون: إذا 
كان بوتيـن يدعـم نظامـْي الحكـم الجديديـن فـي مصـر 
يعاملنـا  ال  فلمـاذا  باإلخـوان،  اعتـرف  وقـد  وتونـس 

عينـه؟« باألسـلوب 
فقـدت  السـوفياتي،  االتحـاد  انهيـار  بعـد  بأنـه  ويذّكـر 
روسـيا االتحاديـة ِصاتهـا بالعالم العربي واإلسـامي. 
يعيـد  وأن  العاقـة،  هـذه  وصـل  إعـادة  أراد  بوتيـن 

لروسـيا إرث الحقبة السوفياتية، فقام 
والسـعودية  ماليزيـا  إلـى  بزيـارات 
والجزائـر، ونسـج عاقات شـخصية 
مـع دول االتحـاد السـوفياتي السـابق 

خـال واليتـه األولـى.

أحمـدوف  فاديميـر  البروفسـور   •
الباحثيـن  كبيـر  التاريـخ،  فـي  د.   (
فـي معهـد الدراسـات الشـرقية التابع 
وأحـد  الروسـية،  العلـوم  ألكاديميـة 
فـي  الـروس  المتخّصصيـن  أبـرز 
الشـؤون السـورية ):الجيش السوري 

األسـد. أسـاس صمـود 
فـي مقـال خـاص لجريـدة »الشـرق 
بتاريـخ  صـدر  الروسـية،  الجديـد« 
البروفسـور  كتـب   ،2012/5/24
أحمـدوف: »الجيـش هو الـذي يلعب 
الـدور الرئيسـي فـي سـورية تقليدياً، 
وهـذا يفّسـر قـدرة نظام بشـار األسـد 
علـى الصمـود، علـى خـاف الجيش 

الشـرق  فـي  القذافي.االسـتقرار  خـان  الـذي  الليبـي 
يتجـاوب  بالتحديـد،  سـورية  وفـي  عمومـاً،  األوسـط 
علـى  تؤّثـر  لـن  فالفوضـى  الروسـية.  المصالـح  مـع 
مصالحهـا االقتصادية والسياسـية في المنطقة فحسـب، 
بـل سـتنعكس فـوراً علـى الوضـع فـي آسـيا الوسـطى 

القوقـاز. ومـا وراء 
سـعي  هـو  العربيـة  الثـورات  لـكّل  الرئيسـي  السـبب 
الشـعوب العربيـة بمـا فيهـا جـزء مـن النخـب العربيـة 
إلـى » التحـّرر«، والتوافـق الحالي بين سياسـة الغرب 
وروسـيا وكذلـك إيران والصين تجاه الثورة السـورية، 
مـع مراعـاة الفوارق الشـكلية في مواقف هـؤالء، تؤّكد 

أشارت صحيفة 
»العمل« إلى أن 
»سقوط األنظمة 
العربية الصديقة 

لموسكو يثير القلق 
لدى مصّدري 

األسلحة الروسية«، 
فيما أشارت صحيفة 
»كراسنايا زفيزدا« 
الناطقة باسم وزارة 
الدفاع الروسية، إلى 
أن الثورات العربية 
أسفرت عن نتائج 
متباينة بالنسبة 

إلى سوق الساح 
الروسي

الروس يتوّجسون خطر »الربيع 
العربي« على بالدهم
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مـّرة أخـرى علـى أن »الربيـع العربـي« لـم يتمّناه أحد 
منهـم، وكذلـك األمر بالنسـبة إلى الثورة السـورية التي 

لـم ينتظروهـا بـل هـي أرعبتهـم جميعاً.
ورّدة  بامتيـاز؛  شـعبية  ثـورة  هـي  السـورية  الثـورة 
السـورية  األمنيـة  األجهـزة  قبـل  مـن  الخاطئـة  الفعـل 
ومـن النظـام ككّل تجـاه التظاهـرات 
السـلمّية، أجبـرت أطيافـاً واسـعة من 
الشـعب السـوري على النهوض ضّد 
النظـام الحاكـم وانتهـت أخيـرا بحمل 
فـإن  نظـري،  وجـة  ومـن  السـاح. 
دوراً  لعبـوا  بـه  والمحيطيـن  األسـد 
تدميريـاً ضـّد سـورية وشـعبها حتـى 
أصبـح هـذا البلـد أضعـف حلقـة فـي 
إلـى  طهـران  مـن  المقاومـة  سلسـلة 
غّزة. موسـكو لم ُتقّدر بشـكل صحيح 
قـّوة الحركـة الشـعبية التـي بـدأت في 
15 آذار – مارس في سـورية، وهي 
التقليديـة  العاقـات  )بسـبب  ضيَّعـت 
المتينـة مـع دمشـق( فرصة اسـتخدام 
التأثيـر الضـروري على األسـد ومن 
حولـه، بغيـة تحويـل األزمـة باتجـاه 
واليـوم  المشـكلة.  تدويـل  إلعاقـة  السياسـية  التسـوية 

يعـرف الـروس أن نظـام األسـد آيـل إلـى السـقوط.
وأخيـراً فإننـا نعتقـد بـأن الجيـش الحـّر يمّثـل مصالـح 

السـوري.« الشـعب  أغلبيـة 

• الباحـث الروسـي »نيكوالي سـتاريكوف«: تسلسـل 
الثـورات ُمريب

اليـوم«  »روسـيا  قنـاة  مـع  مطّولـة  مقابلـة  فـي 
المتحـدة  الواليـات  أن  إلـى  فيهـا  أشـار   )2011/6/9(
هـي  وراء إشـعال فتيـل الثـورات العربيـة، والسـعي 
إلـى إقامـة خافـة إسـامية في الشـرق األوسـط مقّرها 
»ليبيـا«... وإذ تسـاءل عّمـا دفـع العـرب إلـى الثـورة 
قـال: »بالفعـل هنـاك أسـباب موضوعية دفعـت العرب 
إلـى القيـام بالثـورة علـى حكوماتهـم، ولكـن ألـم يلفـت 
نظـر أحـد منهـم قيـام كّل هـذه الثـورات في وقـت واحد 
وبأماكـن متعّمـدة وبتسلسـل مريب وبالسـيناريو نفسـه؟

• البروفسـور »أندريـه زوبـوف« )باحـث مـن معهـد 
العاقـات الدوليـة فـي موسـكو(: الظلم زلـزل العروش
بتاريـخ  الروسـية«  »الجريـدة  فـي  لـه  مقـال  فـي 

2011/4/8( ) أشـار إلـى »أن التطـّور الـذي أحدثتـه 
وسـائل التواصـل االجتماعي في العالـم، وكيفّية تمّكنها 
مـن التهـّرب مـن الوسـائل القمعّيـة، ونجـاح الجماهيـر 
الغاضبـة والثائـرة مـن التواصـل في ما بينهـا، هذا كلّه 

زلـزل عروشـاً وأسـقط العديـد مـن الحـّكام«.
وأشـار إلـى أن » المثيـر فـي الثورة في ليبيـا أن العقيد 
لضـرب  اإللكترونيـة  التقنيـات  كّل  اسـتعمل  القذافـي 
الوسـائل التـي حـاول الثـّوار اسـتعمالها ضـّده، وأوقف 
عمـل شـبكات اإلنترنـت في الباد لمنـع أي تواصل مع 

الخـارج، وهـو مـا لـم ينجـح بـه طوياً«.
وشـّبه ما حصل في تونس ومصر بـ »االنكشـارية في 
مواجهـة الطـاب« للتدليـل علـى مـا اقترفتـه األجهـزة 
األمنيـة بحـّق المتظاهريـن المطالبيـن بــ »الكرامة قبل 
الخبـز«، وهـو الشـعار الـذي كان األسـاس فـي العديـد 

مـن الدول.
واعتبـر »أن مصـر بعـد ثـورة الميدان تحتـاج إلى قائد 
عصـري واتبـاع سياسـة جديـدة تجـاه الشـعب، وكذلـك 
األمـر فـي اليمـن والبحريـن واألردن. وتسـاءل عّمـا 
إذا كانـت كلمـات مثـل »الحريـات السياسـية« و»القيم 
صـدًى  سـتجد  الوطنيـة«،  و»الواجبـات  اإلنسـانية« 

حقيقيـاً فـي الثـورات الربيعّيـة العربّيـة«.

• البروفسـور بوريـس دولغـوف )مرّشـح فـي العلـوم 
العلـوم  أكاديميـة  االستشـراق-  معهـد   – التاريخيـة 

الطليعـة فـي  االقتصاديـة  األسـباب  الروسـية(: 
بتاريـخ  آفـاق«   « جريـدة  فـي  مطّولـة  مقالـة  كتـب 
2011/04/15  تحـّدث فيهـا عـن التطـّورات العربيـة، 
قـال:  مرسـي،  إسـقاط  بعـد  مصـر  فـي  وبخاصـة 
»تعيـش مصـر أكثـر مراحلها ضـراوة منذ أيام إسـقاط 
السـلطة الملكيـة فـي العـام 1952. ورأى أن السـلطات 
المصريـة تتصـّرف بصـورة عقانيـة حيـن تعمل على 
قمـع »اإلخـوان المسـلمين« فـي البـاد، معتبـرًة أنهـم 
مـن  حصـل  مـا  أن  إلـى  وأشـار  إرهابيـة«.  منظمـة 
ثـورات »الربيـع العربـي« يحمـل فـي طّياتـه الكثيـر 
مـن عوامـل التناقضـات االجتماعيـة والسياسـية. فـي 
حيـن لعبـت الظـروف اإلقليميـة دوراً كمـا الظـروف 
الوطنيـة المختلفـة بيـن بلـد وآخـر، ناهيـك بـدور نـأن     
األزمـة االقتصاديـة واالجتماعيـة العالميـة التـي كانـت 
الفسـاد  بسـبب  المثاليـة،  ضحّيتهـا  العربيـة  األنظمـة 
والهـدر وغيـاب التنميـة الحقيقيـة وتهريـب األمـوال. 
بلـد  كّل  داخـل  والمذهبيـة  الطائفيـة  فالعوامـل  كذلـك 

غالباً ما كانت 
الصحافة الروسية 
تسير على خطى 
اإلعام الرسمي 
في بادها، وذلك 

الفتقادها إلى 
المعلومات في بداية 

انطاق ظاهرة 
»الربيع العربي«. 
لكّنها لم تلبث أن 
أعادت اإلمساك 

بطرف الخيط
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كانـت مـن األسـباب التـي أّدت إلـى انـدالع الثـورات، 
وهـي شـّكلت، إضافـة إلـى البطالـة، عوامـل أساسـية 
فـي نـزول النـاس إلـى الشـوارع، ما تسـّبب في سـقوط 

العديـد مـن الحـّكام والحكومـات.
وعـن الحـوادث التـي تشـهدها كٌل من البحريـن واليمن 
العـدل االجتماعـي  أساسـه غيـاب  إن »  قـال  وليبيـا، 
والسياسـي والمذهبـي. ففـي اليمـن ثـارت المجموعـات 
الحـركات  عـن  فضـاً  البـاد،  شـمال  فـي  الشـيعية 
االنفصاليـة فـي الجنـوب، كّل ذلـك مـع الوجـود الكبيـر 
التناقـض  كان  البحريـن  فـي   .)...( القاعـدة..  لتنظيـم 
العدالـة السياسـية مـن أهـّم عوامـل  الطائفـي وغيـاب 
االنتفاضـة. فاألقليـة السـّنية هي َمـن يتحّكم في مقّدرات 
البـاد بزعامـة عشـيرة آل خليفـة، مـع اإلشـارة إلـى 
أن أكثريـة السـّكان هـم مـن الشـيعة .وفـي ليبيـا فـإن 
سـيطرة عائلـة القذافـي على مقـّدرات الثـروة في الباد 
وانتشـار الفسـاد وغيـاب الحريـات السياسـية، أسـهمت 
كلّهـا فـي تفجيـر االنتفاضـة التـي انقلبت إلى مأسـاة، إذ 
خـرج اإلسـاميون ونـداءات هللا أكبـر كانـت الطاغية، 
ليتبّيـن أن معظمهـم كان علـى عاقـة بتنظيـم القاعـدة 
والجماعـات الليبيـة »المجاهـدة« التـي كانـت مدعومة 
االتحـاد  مـن  وكذلـك  عـّدة،  عربيـة  دول  مـن  دائمـاً 
األوروبـي والواليـات المتحـدة األميركيـة، فتحـّول كّل 
ذلـك إلـى حـرب أهليـة مع سـيطرٍة للقوى السـلفّية على 

القـرار السياسـي«. 
وعّمـا حصـل فـي مصر وسـقوط نظام الرئيس حسـني 
مبـارك، قـال:« يمكـن النظـر إلـى أحـداث مصـر مـن 
خـال الحالـة الفريـدة لهـذا البلـد، حيـث القسـم الكبيـر 
مـن أراضيـه موجود في الصحـراء، وحوالى 4 % من 

إجمالـي مسـاحته هـي أراٍض زراعيـة فقـط«.
وقـال »إن مـا حصـل فـي تونـس لـم يـأِت بتغييـرات 
كبـرى كمـا كانـت تتمنـى الجماهيـر، بل جـّل ما حصل 
هـو تغييـر فـي الرئاسـة ليـس االّ. فاألزمـة االقتصادية 
وهـذا  االجتماعيـة،  األزمـة  وكذلـك  قائمـة  تـزال  مـا 
الراديكالييـن  اإلسـاميين  لوصـول  الطريـق  مّهـد  مـا 
إلـى السـلطة، رافعيـن شـعار »اإلسـام هـو الحـّل«، 
وتـّم اسـتبعاد القـوى الديموقراطيـة التـي ناضلـت فـي 
الشـوارع والسـاحات، مـا تسـّبب فـي تفاقـم األزمـة«.
وأشـار إلى أن »الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي لم 
يحـّددا موقفـا واضحـاً مّمـا حصـل فـي مصر على سـبيل 
المثـال، حّتـى ولـو أن وزيرة خارجيـة االتحاد األوروبي 

اعتبـرت أن مـا حصل هو »انتصـار للديموقراطية«.

• أناتولـي بيرمانـوف )محلّـل سياسـي(: »الجزيـرة« 
كاذبـة...

تحـت عنـوان: »: طاولة الشـطرنج الكبـرى، الواليات 
 Russia( المتحـدة تضّيـع االتجاه« ، كتب فـي مدّونته

ro( بتاريـخ 2013/10/29 يقول:
للعميـان  هـي  »الجزيـرة«  قنـاة  أن  يعترفـون  »اآلن 
والطرشـان، أي للذيـن ال يتابعون الحدث بشـكل دقيق، 
الواقـع، وال يسـمعون  فـا يشـاهدون مـا يجـري فـي 
السـوري  الرئيـس  هاجمـوا  الذيـن   )...( جيـد  بشـكل 
واعتبـروا أن نهايتـه قـد حلّـت، مـاذا يمكـن أن يفعلـوا 

اآلن؟ )...( يومهـا قلنـا لهـم، ولكنهـم 
لـم يسـمعوا أو كانـوا ال يريـدون أن 
يسـمعوا وال أن يـروا الحقائـق )...( 
هـذا يشـبه مـا حصل فـي إسـبانيا في 
الفاشـية  بـرزت  حيـن   1936 العـام 
إسـبانيا  بتسـليم  األوروبيـون  وقـام 
لهتلـر. اآلن فـي سـورية مـن يهاجـم 
هـو الفاشـية، إنما بوجهها اإلسـامي 
سـورية   فـي  يعيـش   )...( السـلفي 
الطوائـف  مختلـف  مـن  النـاس 
والقوميـات.  واألديـان  والمذاهـب 
المسـلمة،  بأكثريتهـم  العـرب  هنـاك 
والكاثوليـك  األرثوذوكـش  وهنـاك 
معـاً  يعيشـون  والجميـع  واألرمـن، 
مختلـف  وفـي  بعيـدة  أزمنـة  منـذ 
الظـروف االجتماعيـة واالقتصاديـة 
علـى السـواء )...(. كان يتـّم فبركـة 
وسـائل  قبـل  مـن  الكاذبـة  األخبـار 
سـي   ، )الجزيـرة  العربيـة  اإلعـام 

إن إن،..( فضـاً عـن وسـائل اإلعـام األجنبيـة. هـذا 
يشـبه دعايـة »غوبلـز« النازيـة أيـام الحـرب العالمية. 
بشـكل   عمـا  لـه،  التابعـة  والديكتاتوريـات  فالغـرب 
كثيـف علـى نشـر األكاذيـب عّمـا يحصـل فـي سـورية 
.اآلن بـات مفهومـاً مـاذا يحصـل فـي منطقـة الشـرق 
بعـض  مسـؤولية  كانـت  مـاذا  وخصوصـاً  األوسـط، 
العرب فيه. فلماذا كان كّل ذلك؟ الجواب بسـيط. األمر 
كان مخّططـاً لـه وجاهـزاً مـن قبـل الغـرب وإسـرائيل 
بمـا يخـدم مخّططاتهـم فـي المنطقة عبر تدمير السـلطة 

عليهـا. والسـيطرة 
فـي  يحصـل  مـا  إن  يقـول  قال:»الـذي  سـورية  عـن 
سـورية هو قتال بين السـوريين أنفسـهم، هو غافل عن 

حين يتوّغل المتابع 
للموقف الروسي 

من الربيع العربي، 
لن تفوته مواقفها 

المتشّددة ضّد 
اإلساميين الذين 

يوَصفون بالتطّرف، 
من دون اإلتيان على 
ذكر إساميين غير 
متطّرفين، وكأنما 

التطّرف بات السّمة 
الطبيعية للحركات 
اإلسامية الناشطة 
في نطاق الربيع 

العربي

الروس يتوّجسون خطر »الربيع 
العربي« على بالدهم
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الحقيقـة. فمعظـم َمـن يقاتـل ويدّمـر فـي سـورية هم من 
المرتزقـة ومـن مختلف القوميات حـول العالم، يعملون 
والعربيـة،  األميركيـة  المخابـرات  أجهـزة  بمسـاعدة 
وتحـت قيـادة التنظيـم العالمـي للقاعـدة. وتحـت شـعار 
مـن  المرتزقـة  تجميـع  يجـري  سـورية«  أصدقـاء   «
مختلـف األقطـار ورميهـم فـي المناطـق العربية، حيث 
يعملـون علـى تجميعهـم فـي مخّيمـات للتدريـب، ويتـّم 
دفـع مبالـغ ماليـة طائلـة تسـليحاً وتحضيـراً إن للعديـد 
مـن الـدول مطامعهـا فـي سـورية، وإال فمـن أيـن أتـى 
كّل هـؤالء المرتزقـة... ؟ واألنكـى أن االسـتخبارات 
الغربيـة تصـّر علـى نكـران أنهـا تمـّول اّي »مقـاوم« 

يقاتـل فـي سـورية.

روسـي:  سياسـي  محلّـل  فورسـينك«،  »أندريـه   •
إلسـرائيل تهديـد  المعتدلـون  اإلسـامّيون 

موقـع  فـي  الروسـي  السياسـي  المحلّـل  هـذا  نشـر 
http://forum.ixbt.com، بتاريـخ 2011/1/15: أن 
»التوّجهـات الجديـدة فـي الشـرق األوسـط تعمـل علـى 
تعزيـز دور الراديكالّييـن اإلسـامّيين وتقويـة الموقـف 
التركـي، كـي تكـون تركيا دولـة محورية فـي المنطقة. 
وهـذا، فـي حـال حصولـه، ال بـّد أن  يهـّدد إسـرائيل 

بالعزلـة«. 
وتابـع يقـول: »إن رهـان البعـض مـن النخبـة القياديـة 
الرئيـس  يمثلهـا  التـي  األطلسـي،  شـمال  حلـف  فـي 
األميركـي بـاراك أوبامـا، علـى بـذل الجهـد مـن أجـل 
بنـاء شـرق أوسـط جديـد بقيـادة اإلسـامّيين المعتدلين، 
ال يكتفـي بتهديـد إسـرائيل بالعزلـة فقـط فـي محيطهـا، 
بـل ويعّرضهـا لمخاطر اإلهمال القاتـل من قبل رعاتها 

التقليدّييـن«.

الواليـات  الباحـث الروسـي نيكـوالي سـتاريكوف:   •
المتحـدة وراء إشـعال الثـورات العربيـة 

حـّذر الباحـث الروسـي »نيكـوالي سـتاريكوف« فـي 
مقابلـة مـع برنامـج »حديـث اليـوم« الـذي بّثتـه قنـاة 
أن  مـن   ،  2011-04-21 بتاريـخ  اليـوم«  »روسـيا 
»الواليـات المتحـدة تخّطـط إلقامـة خافة إسـامية في 
الشـرق األوسـط، مقّرها »ليبيا«...، موضحاً أن هناك 
مسـاعي أميركيـة لتفتيـت »ليبيـا«. فبعـد سـقوط نظـام 
القذافـي، حّثـت الواليـات المّتحـدة علـى قيـام المجلـس 
االنتقالـي لتتمّكـن مـن إدخـال الفتن الطائفية في النسـيج 
الليبـي، ومـن ثـم إقامة خافة إسـامية تمتّد في الشـرق 

األوسـط كلّه، تكون سـبباً رئيسـياً التهام العـرب جميعاً 
باإلرهـاب، والتخلّـص منهـم دفعـة واحـدة”.

قنـاة »روسـيا  وقـال »سـتاريكوف« فـي حديثـه مـع 
اليـوم« أثنـاء أحـداث الثـورة الليبيـة، »إن الواليـات 
المتحـدة لعبـت دوراً أساسـياً فـي إشـعال الثـورات فـي 
الـدول العربيـة الفتـرة السـابقة، فـي كّل مـن »تونـس« 
و»مصـر« و»سـورية« و»ليبيـا« و»اليمـن«، حيـث 
كانـت المصـدر الرئيسـي للقّناصـة الذين يطلقـون النار 
علـى المتظاهريـن أثنـاء الثـورة، ليقلّبوا الشـعوب على 

حكوماتهـم«.
وأضـاف سـتاريكوف قائـاً: »الحكومـات العربيـة لـم 
تبـدأ باسـتخدام األسـلحة المميتـة مـع الثـّوار، ولجـأت 
للغـازات المسـّيلة للدمـوع ورّش الماء فقـط في البداية، 
وهـذا مـا لـم تكتِف بـه الواليـات المتحدة، التـي أرادتها 
ثـورة وإعدامـاً كامـاً للحكومـات التـي تعاونـت معهـا 
علـى مـدار أعوام، حتى أصبحت مكشـوفة ومسـتهلكة، 
وبالتالـي وجـدت الواليـات المتحـدة أن أفضـل طريقـة 
لهـذه  مزعومـة  إرادة  تحريـك  هـو  منهـا  للتخلّـص 

الشـعوب مـن خـال شـبكات اإلنترنـت«.
وأشـار الباحـث إلـى أن »تشـكيك الحكومـات العربيـة 
فـي نوايـا الصحافييـن األجانـب أثنـاء الثـورة كان فـي 
محلّـه، حيـث دخـل العديـد مـن القّناصـة األميركّييـن 
تحـت مسـّمى التغطيـة الصحافيـة، ولكّنهـم فـي الحقيقة 
عمـاء لبادهـم وقّناصـة يريدون إراقـة دم الثّوار حتى 
الممتلـكات  وتخريـب  الحكومـة  تنّحـي  علـى  يصـّروا 

أكثـر وأكثـر«.
قـال  الثـورات،  إلشـعال  المتعّمـد  التوقيـت  وعـن 
سـتاريكوف، إن »المخّطـط األميركـي قديـم، وكان في 
البدايـة يحـاول إشـعال الحـرب بيـن الكورّيتيـن، ولكّنـه 
فشـل، كمـا أن الهنـد وباكسـتان رفضتـا الدخـول فـي 
حـرب، وإيـران وإسـرائيل لـم يحتـّد الصـراع بينهمـا 
العربـي  الوطـن  أميـركا سـوى  فلـم تجـد  حتـى اآلن، 
الغنـي بالثـروات، والـذي يمّثـل ضلعـاً اقتصاديـاً مهّمـاً 
لضربـه. والهـدف مـن ذلـك أن ترفع الواليـات المتحدة 
مـن قيمـة الدوالر على حسـاب دم الشـعوب الذي سـفك 
فـي الثـورات التونسـية والمصريـة والليبيـة، وال يـزال 

يـراق حتـى اآلن فـي سـورية واليمـن«.
»الواليـات  أن  سـتاريكوف  الروسـي  الباحـث  وأّكـد 
المتحـدة تسـتمّد قّوتهـا مـن قـّوة الـدوالر، ولـو حـدث 
انهيـار فيـه أو ظهـرت قـوى اقتصاديـة جديدة، سـيهتّز 
االقتصـاد األميركـي. وهـذا طبعاً ما ال تريـده الواليات 
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العربـي متأزمـاً،  الوضـع  بقـاء  تتمّنـى  التـي  المتحـدة 
حيـث لجـأت خـال الثـورات العربيـة إلـى التحريـض 
وأشـخاص  مدّونيـن  دخـول  خـال  مـن  الثـورة  علـى 
وهمّييـن علـى الفيسـبوك ليتحّدثوا مع الشـعوب العربية 
بلغتهـم ويحّرضوهـم على الثورة وتخريـب البلد لخدمة 

المصالـح األميركيـة«.
وتسـاءل الباحـث عّمـا دفـع العـرب إلـى الثـورة قائـاً: 
»بالفعـل هنـاك أسـباب موضوعيـة دفعـت العـرب إلى 
القيـام بثـورة علـى حكوماتهـم، ولكـن ألـم يلفـت نظـر 
أحـد منهـم قيـام كّل هـذه الثورات في وقـت واحد، وفي 

أماكـن متعـّددة وبتسلسـل مريـب وبالسـيناريو نفسـه؟.
وأّكـد سـتاريكوف أن »القنـص ليـس أسـلوباً معتاداً في 
الـدول العربيـة، وهـو يحمـل طابعـاً أميركيـاً خالصـاً، 
فلمـاذا لجـأت الحكومة المصرية أو التونسـية وغيرهما 
خـال  مـن  المظاهـرات  فـّض  إلـى  ثوراتهـم  خـال 
القّناصـة، بينمـا تسـتطيع عمـل ذلـك بوسـائل أخـرى 
للدمـوع؟  المسـّيلة  الغـازات  وإطـاق  الميـاه  كـرّش 
ليتـّم  ثـورة  كّل  بعـد  واحـٌد  قّنـاٌص  يظهـر  لـم  ولمـاذا 
التعـرف إلـى هويتـه؟ كّل هـذه أسـئلة، لو تّمـت اإلجابة 
عنهـا، سـنتوّصل إلـى اليـد الحقيقية وراء مـا يحدث في 

الوطـن العربـي«.

الصحف وقنوات التلفزة ووكاالت األنباء
علـى  تسـير  الروسـية  الصحافـة  كانـت  مـا  غالبـاً 
خطـى اإلعـام الرسـمي فـي بادهـا، وذلـك الفتقادهـا 
إلـى المعلومـات فـي بدايـة انطـاق ظاهـرة »الربيـع 
العربـي«. لكّنهـا لـم تلبـث أن أعادت اإلمسـاك بطرف 

الخيـط. 
فـي المرحلـة األولى رأت أن الثـورات فاجأت الجميع، 
مـا  سـرعان  أنهـا  إال  الشـرق.  فـي  كمـا  الغـرب  فـي 
، فقالـت  عـادت لتأخـذ منهـا جانبـاً انتقاديـاً وغيـر وديٍّ
إن الربيـع انقلـب إلـى دمار، وإن العامل الديني السـلفي 
هـو نقيـض الحريـة والديمقراطيـة، وإنـه سـيؤّدي إلـى 
مزيـٍد مـن الحروب، لتسـتنتج في النهاية أن االسـتقرار 
فـي الشـرق األوسـط عمومـاً، وفـي سـورية بالتحديـد، 

يتجـاوب مـع المصالـح الروسـية. 
وفـي موقـف الفـت، الحـظ بعـض الصحافـة الروسـية 
المحـور  علـى ضـرب  عمـا  والغـرب  واشـنطن  أن 
أمـام  عائقـاً  اعتبـروه  إذ  العربـي،  العالـم  فـي  السـّني 
الثـورة اإليرانيـة »الُخمينّيـة«، وذلـك بعدمـا اسـتعادت 
العاقـات مـع طهـران حـول ملّفهـا النـووي. وأبـدت 

تخّوفهـا مـن بـروز العامـل الدينـي السـلفي الـذي رأت 
أنـه نقيـض للحريـة والديمقراطيـة وسـيؤّدي إلـى مزيد 

مـن الحـروب.

• صحيفـة »نيزافيسـيمايا غازيتـا«: خسـائر روسـيا 
هائلـة فـي دول  »الربيـع العربـي« 

تكّبد االقتصاد الروسـي خسـائر فادحة جّراء التغيرات 
فـي الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا. جـاء ذلـك فـي 
مقال نشـر في صحيفة »نيزافيسـيمايا غازيتا« بتاريخ 
29- 02- 2012. وأشـارت الصحيفة إلى أن »خسـائر 

الشـركات الروسية في ليبيا والعراق 
فقـط، بلغـت عشـرات المليـارات من 
تفّسـر  الخسـائر  وهـذه  الـدوالرات، 
النهـج الروسـي المتشـّدد فـي الدفـاع 
عـن النظـام الحاكـم فـي سـورية، إذ 
الروسـية هنـاك  ر االسـتثمارات  تقـدَّ
دوالر.  مليـار  عشـرين  مـن  بأكثـر 
ونتيجـًة لثـورات »الربيـع العربي«، 
تسـعى الشـركات األميركيـة للحلـول 
فـي  الروسـيِة  الشـركات  محـّل 
المنطقـة، إذ تخّطـط السـتثمار أكثـر 
مـن مائتـي مليـار دوالر فـي العراق 
خـال السـنوات السـبع القادمة. ومع 
ذلـك يؤّكـد الخبراء أن فـرص حماية 
للمسـتثمرين  االقتصاديـة  المصالـح 
األجانـب فـي الدول العربيـة محدودة 

بالنسـبة إلـى روسـيا ولغيرهـا مـن البلـدان أيضـاً. وفي 
يفغينـي  المعـروف  االقتصـادي  يلفـت  السـياق  هـذا 
غافريلينكـوف إلـى أن األوضـاع غيـر المسـتقّرة فـي 
بلـدان »الربيـع العربـي« ال توّفـر أيـة ضمانـات لعقود 
الشـركاِت األجنبيـة، بمـا فيهـا الشـركات األميركيـة.« 

• صحيفتا »العمل« و»كراسنايا زفيزدا« الروسّيتان: 
الساح الروسي وتداعيات »الربيع العربي«

أشـارت صحيفـة »العمـل« الروسـية بتاريـخ 28 -09 
– 2012 إلـى أن »سـقوط األنظمـة العربيـة الصديقـة 
لموسـكو يثير القلق لدى مصّدري األسـلحة الروسية«. 
وبالتاريخ نفسـه، أشـارت صحيفة »كراسـنايا زفيزدا« 
أن  إلـى  الروسـية،  الدفـاع  وزارة  باسـم  الناطقـة 
»الثـورات العربيـة أسـفرت عـن نتائج متباينة بالنسـبة 
إلـى سـوق السـاح الروسـي«. وتابعـت »إن روسـيا 

أليكسي بيشكوف 
رئيس لجنة الشؤون 
الدولية في مجلس 
الدوما: »لم يفعل 
الربيع العربي أكثر 
من الفوضى في 
مصر وتونس، 

والخراب في ليبيا، 
والحرب في مالي، 

والمأساة الدامية في 
سوريا، بدعم دولي 

خارجي

الروس يتوّجسون خطر »الربيع 
العربي« على بالدهم



496

التقرير العربي السابع
للتنمية الثقافية

مؤّسسة الفكــر العربـي

خسـرت السـوق الليبية، واضّطرت إلى إيقاف شـحنات 
األسـلحة إلـى سـورية. ومن ناحيـة أخـرى أّدى التدخل 
الغربـي فـي ليبيـا إلـى تزايـد الطلـب الجزائـري علـى 
السـاح الروسـي، مـا أتـاح لموسـكو تعويـض جـزء 
فتنتهـج  العراقيـة  السـلطات  أمـا  مهـّم مـن خسـائرها. 
فـي مجـال اسـتيراد السـاِح والعتـاد العسـكري سياسـة 
مسـتقلًّة نسـبياً عن واشـنطن، األمر الذي َيِعُد بمفاجآت 

سـارة لسـوق السـاح الروسـي«.

• صحيفـة »ذي موسـكو تايمـز«: »الربيـع العربـي« 
سـّبب الفوضـى فـي مصر

روسـيا  ومقـوالت  المصريـة  »الثـورة  عنـوان  تحـت 
حـول »الربيـع العربـي« التـي تـّم تبريرهـا«، كتبـت 
إيفـان نيكوبيرنيكـو مقـاالً فـي »ذي موسـكو تايمـز« 
الروسـية بتاريـخ 4- 07 - 2013، أشـارت فيـه إلـى 
إنـه »فـي ظـّل التحـّول الراهـن الـذي تشـهده مصـر. 
وبعـد اإلطاحـة بمرسـي عقـب أيـاٍم مـن االحتجاجـات 
أليكسـي  أدلـى  حكمـه،  ضـّد  الضخمـة  الجماهيريـة 
الدوليـة فـي مجلـس  بيشـكوف رئيـس لجنـة الشـؤون 
الدومـا بمداخلـة فحواهـا أن »«الربيـع العربـي« أّدى 
درامـا  عـن  وأسـفر  فقـط،  فـي مصـر  الفوضـى  إلـى 
دمويـة داخل سـورية، مدعومة مـن الخارج، وأّدى إلى 
حـرب فـي ليبيـا وفوضـى في تونس وقتـال في مالي«. 
وأشـارت الكاتبـة إلـى أن الرئيـس الروسـي فاديميـر 
بوتيـن وغيـره مـن المسـؤولين الـروس، باتـت لديهـم 
شـكوك قويـة فـي احتمـال حـدوث نتائـج إيجابيـة جّراء 
ديكتاتوريـة  بأنظمـة  أطـاح  الـذي  العربـي«  »الربيـع 
حكمـت لفتـرة طويلة في كّل مـن اليمن وتونس ومصر 
وليبيـا، وبعـد موجـة التغييـر الجديـدة فـي مصـر، بات 
موقـف المشـّككين الـروس تجـاه »الربيـع« أكثـر قّوة. 
وعلـى الرغـم مـن تجـّدد االضطـراب فـي مصـر، وما 
قـد يسـفر عنـه مـن أصـداء عبر الشـرق األوسـط، فإن 
ذلـك لـن يؤّثـر علـى عاقة روسـيا بمصر، وهـي أكثر 

بلـدان شـمال أفريقيـا سـّكاناً.«

• صحيفة »كراسنايا زفيزدا«)»النجمة الحمراء«(: 
المركـز  مديـر  مـع  الصحيفـة  نشـرتها  مقابلـة  فـي 
الروسـي لألبحاث االسـتراتيجية  ليونيد ريشيتنيكوف 
بتاريـخ  15-02-2012 ، كـّرر الفكـرة التـي لطالمـا 
التسـاؤل  الروسـية ومؤّداهـا   الصحافـة  فـي  وردت 
عـن سـّر التحــّول فـي الموقـف اإلسـرائيلي، بحيـث 

يصـّب فـي مصلحـة العمـل علـى تغييـر النظـام القائم 
فـي سـورية، والسـّيما أن المعارضة السـورية تتألّف 
فـي غالبيتهـا من إسـامّيين؟.. مع أن إسـرائيل سـتجد 
نفسـها أمـام مشـكات جّديـة فعـاً  إذا ما وجـدت أّنها 
مطّوقـة بأنظمـة إسـامية. ولعـّل مـا يزيـد مـن تعقيـد 
اإلدارات  أن  هـو  بالـذات،  إسـرائيل  حـول  المشـهد 
المّتحـدة  الواليـات  فـي  المتعاقبـة  الديمقراطيـة 
األميركيـة، درجـت علـى اسـتخدام العامل اإلسـامي 
لتشـكيل تركيبـات جيوسياسـية مبتكـرة. وقـد أصبـح 
يكـن  لـم  العربـي«  أن »الربيـع  للمراقبيـن  واضحـاً 
االسـتخبارات  أجهـزة  مشـاركة  دون  مـن  ليحصـل 

والبريطانيـة«. األميركيـة 

• صحيفـة » »فيتشـيرنايا ماسـكافا« أي »موسـكو 
المسـائية«

كتب الصحافي آرييل غوروديسكي  في عدد الصحيفة 
الصـادر بتاريـخ 2014/4/14: بعد الحديث عن الحرب 
العربـي«،  »الربيـع  دول  مـن  وغيرهـا  سـورية  فـي 
فـة  المصنَّ األثريـة  الثـروات  علـى  الصحيفـة  رّكـزت 
مـن قبـل منظمـة األونيسـكو من اآلثـار التاريخيـة التي 
يتوجـب الحفـاظ عليهـا، والتـي تعّرضـت – ولّما تزل-  
للقصـف والنهـب. كذلـك تحدثـت الصحيفـة عـن النهب 
العشـوائي والمنّظـم للثـروة اآلثاريـة العراقيـة، وعـن 
عمليـات التدميـر العشـوائي والممنهج لآلثـار التاريخية 
فـي سـورية،  وتضيـف أن األمر نفسـه حصـل في ليبيا 

أيضاً.
وعـن الوضـع فـي مصـر قالـت الصحيفـة إنـه »ليـس 
أفضـل حـاالً على هـذا الصعيد، حيث ضـاع الكثير من 

القطـع األثريـة التاريخيـة النادرة«. 

• »برافدا« الروسية
بتاريـخ  لهـا   تعليـق  فـي  »برافـدا«  صحيفـة  رأت 
2013/9/18 أن النـزاع الطائفـي األعمـى بـات ظاهرة 
يتَّسـم بهـا الشـارع العربـي مؤّخراً، وقـد انتهت ثورات 
 »الربيع العربي« إلى ثورات مضادة ذات صبغة طائفية.   
اختـاروا  عندمـا  الغـرب  إعامّيـي  أن  إلـى  وأشـارت 
اسـم »الربيـع العربـي« أرادوا بـه تشـبيه مـا يحـدث 
فـي العالـم العربـي بمـا يشـهده فصـل الربيع مـن والدة 
جديـدة. ولكن لسـوء الحـظ، تحّول الحلم بموسـم الربيع 
إلـى موسـم لاقتتـال والتدميـر والخـراب علـى أيـدي 
جحافـل الثـورة المضـادة المدعومـة ماديـاً ولوجسـتياً 
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وعسـكرياً وسياسـياً مـن قبـل أكثـر األنظمـة العربيـة 
تحّفظـاً فـي شـبه الجزيرة العربيـة وحلفائهم مـن القوى 

الغربيـة بقيـادة الواليـات المّتحـدة. 
لقـد جـرف إعصـار هـذا النـزاع الطائفـي فـي طريقـه 
مـا تمتلكـه البـاد، التـي حـلَّ فيهـا، مـن كنـوز ثقافيـة 
واألماكـن  العبـادة  دور  واسـتباح  تراثيـة،  ومقـدرات 
المقّدسـة، واألهـّم مـن ذلـك ما تركـه من أثـر مدّمر في 
نفـوس المسـلمين والمسـيحّيين العـرب وقـد رأوا أماكن 
عبادتهـم اآلمنـة تتعـّرض للتدنيـس والنهـب والتفجيـر 
وتتحـّول إلـى مصائـد للقتل ومتاحف للدمـار على أيدي 

متطّرفيـن مـن أّي ديـن.
 إن ظاهـرة تدميـر دور العبـادة هـي جـزء ال يتجـّزأ 
مـن ظاهـرة »الربيـع العربـي« التي أطاحت برئيسـين 
اثنيـن فـي مصـر وثاثـة آخريـن فـي كلٍّ مـن تونـس 
واليمـن وليبيـا، بينمـا تـّم احتواؤهـا بنجـاح فـي ممالـك 

مثـل المغـرب واألردن.
إن ظاهـرة تدميـر دور العبـادة هـذه لـم يعرفهـا العالـم 
بقيـادة  واحتالـه  العـراق  اجتيـاح  بعـد  إال  العربـي 
مـع  تفاقمـت  وهـي  سـنوات،  عشـر  قبـل  أميركيـة 
فـي سـوريا. هـذه  النظـام  لتغييـر  الحملـة األميركيـة 
الظاهـرة إنمـا كانـت نتيجة سياسـة محسـوبة ومخّطط 
ق َتُسـد« فـي العالـم  لهـا مسـبقا، وهـي سياسـة »فـرِّ

العربـي.

• قناة »روسيا اليوم« التلفزيونية 
ياحـظ أن شاشـة »روسـيا اليـوم« تنقـل غالبـاً ملّفـات 
صحافيـة عـن التطّورات الجارية في سـورية، وُترفقها 
ومعاداتهـا  للنظـام  مسـاندتها  عـن  تعّبـر  بتعليقـات 
نشـرتها  التـي  التعليقـات  بعـض  هنـا  للمعارضـة. 
كعناويـن ألفـام الفيديـو التـي بّثتهـا فـي 2011/9/11:
»سورية.. أعمال وحشية )للمتظاهرين المسالمين(«:  

»قطـع الـرؤوس مـن أجـل الحريـة ال يحتـاج إال  •
ال  أن  يستحسـن  الجهـود. ماحظـة:  مـن  قليـاً 

تشـاهدوا تقاريـر الفيديـو هـذه...«
»قتلـى مـن الجنـود السـورّيين فـي مدينـة جسـر  •

الشـغور الواقعـة علـى الحـدود مـع تركيـا«. 
»متظاهـرون مسـالمون« قتلـوا شـرطياً في دير  •

الـزور ومّثلـوا بجثته«. 
»ثاثـة مـن  رجـال الشـرطة قُتلـوا علـى أيـدي  •

معارضـي النظـام تلقـى جثثهـم في نهـر العاصي 
في حمـاة«. 

يوليـو   28« »ريكـس  الروسـية  األخبـار  وكالـة    •
)تموز( 2011    

» الثـورات العربيـة تشـبه تقريبـاً مـا حصـل فـي فتـرة 
فتـرة  فـي  السـابق  السـوفياتي  االتحـاد  فـي  االنقـاب 
»البيريسـترويكا«، حيـث خـرج النـاس إلـى الشـوارع 
مطالبيـن بالتغييـر. واألمـر يشـبه كذلـك مـا حصـل في 
قرقيزيـا عندما اسـتلمت »روزا توننبايفـا« نظام الحكم 
تحـت شـعار »الثـورة القرمزيـة«. ولكـن النـاس بعـد 
ذلـك شـعرت بالنـدم لكـون البيريسـترويكا لـم تحّقق إال 
الصعيـد  علـى  البـاد  وضعـف  االقتصـادي  االنهيـار 
العالمـي. وهـذا مـا نخشـاه فـي الثـورات العربيـة التـي 

حتـى اآلن لـم تحّقـق الغايـة المطلوبـة«.
• وكالة  »إينوسمي - رو« لألنباء

عـن »الربيـع العربـي«، قالـت الوكالـة بتاريخ 25/ 2/ 
: 2011

فـي  اإلعجـاب  نالـت  االسـتبداد،  ضـّد  ثـورة  »هـو   
البدايـة«.. أّمـا فـي ما بعـد فقد أخذت 
ذلـك  تداعيـات  مـن  تحـّذر  الوكالـة 
انقلـب   « أنـه  إلـى  مشـيرة  الربيـع 
الـى دمـار فـي معظم البلـدان العربية 
التـي قامـت فيهـا الثـورات الشـعبية 
ضـّد األنظمة الديكتاتورية«. وأشـار 
المحلّـل السياسـي إلـى أن »الواليات 
اسـتغلّت  األميركيـة  المّتحـدة 
وحاولـت  الشـعبية  التناقضـات 
العمـل علـى تدميـر مصـر والعراق، 
وعملـت كذلـك على ضـرب المحور 
الـذي كانـت اعتبرتـه عائقـاً  السـّني 
أمـام الثـورة اإليرانيـة » الخمينيـة« 
الملـف  فـي  بلعبهـا  ناهيـك   ،)...(
ملتهبـاً  يـزال  ال  الـذي  البحرينـي 
)...( وتهديدهـا االسـتقرار األردنـي  
ولـو بسـّرية«. وتسـتنتج الوكالـة أن 
تسـتطيع  ال  أّنهـا  رأت  واشـنطن   «
تجاهـل  قـّوة إيران اإلقليميـة الكبيرة 

)...( وال الـدور اإليرانـي فـي المنطقـة وتأثيراتـه على 
دول الخليـج )التـي تحظـى برعاية أميركيـة(«، فعملت 
علـى تغييـر سياسـتها التقليديـة فـي المنطقـة، كـي ال 

كارثيـة. النتيجـة  تكـون 
وإذ أبـرزت الوكالـة األدوار السياسـية التـي لعبهـا كلٌّ 
مـن جـورج بـوش وديفيـد كاميـرون وبـاراك أوبامـا 

الثورات العربية تشبه 
االنقاب الذي حصل في 
فترة »البيريسترويكا«، 
حيث خرج الناس إلى 

الشوارع مطالبين 
بالتغيير. واألمر يشبه 

كذلك ما حصل في 
قرقيزيا عندما استلمت 

»روزا توننبايفا« 
نظام الحكم تحت شعار 
»الثورة القرمزية«. 
ولكن الناس بعد ذلك 
شعرت بالندم. وهذا 

ما نخشاه في الثورات 
العربية

الروس يتوّجسون خطر »الربيع 
العربي« على بالدهم
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وهيـاري كلينتـون،  لم تغفل عن اإلشـارة إلى »الدور 
الـذي لعبتـه وسـائل التواصل االجتماعـي )تويتر، فيس 
بـوك...(«، مـع إبـداء تخّوفها من بـروز العامل الديني 
السـلفي الـذي رأت أنـه » نقيض للحريـة والديمقراطية 

وسـيؤّدي إلـى مزيـٍد مـن الحروب«.

الخاتمة
ـة، إلـى »الربيـع العربـي« مـن  ينظـر الـروس، بعامَّ
خلفيـات ثقافية شـّتى، لكّنهم يتفقـون على جملة وجهات 
نظـر تتكـّرر علـى ألسـنتهم فـي غيـر مجـال ومناسـبة. 
فمعظـم الـروس مثـاً ) 64 % منهـم( لـم يحّبـذوا قيـام 
القـّوات الغربيـة بعمليـة عسـكرية ضـّد سـورية )حيـن 
كانـت تلـك العمليـة العسـكرية مطروحة بقـّوة(. فوجهة 
النظـر الروسـية الغالبـة فـي أوسـاط الباحثيـن والعامـة 
الشـرق  فـي  روسـيا  تدّخـل  أن  تـرى  السـواء،  علـى 
األوسـط، ودعمهـا لنظـام األسـد، إنمـا يلّبـي المصالـح 
الروسـية ويتوافـق معهـا. فالشـرق األوسـط فـي نظـر 
نطـاق  ضمـن  وسـيبقى«  »كان  الروسـية،  األكثريـة 
المصالـح الروسـية. إال أن هـذا النوع من »اإلجماع«، 
ال ُيعمـي أصحابـه عـن مشـاهدة اإليجابيـات الكائنة في 
صميـم »الربيـع العربـي«، فاعتبـره بعضهـم »عامـة 
فارقـة فـي السـعي إلـى الديمقراطيـة«، ورأى آخـرون 
أن أحداثـه هـي »حـركات ثوريـة ذات وجـه إسـامي 

راديكالـي، هدفهـا تغييـر األنظمـة«.
وحيـن يتوّغـل المتابـع فـي عمـق الموقف الروسـي من 
»الربيـع العربـي«، لـن تفوتـه مواقـف متشـّددة ضـّد 
اإلساميين الذي يصفونهم بالتطّرف، من دون أن يأتوا 
علـى ذكـر إسـاميين غيـر متطّرفيـن، كأنمـا التطـّرف 
اإلسـامية  للحـركات  الممّيـزة  الطبيعيـة  السـمة  هـو 
الناشـطة فـي نطـاق »الربيـع العربـي«. ويصـل األمر 
فـي بعـض األحيـان، إلـى إعـان باحثيـن أو صحافّيين 
روس عـن مواقـف تجـاه الشـعوب العربيـة، هي أقرب 
إلـى التعالـي العنصـري، حيـن »ياحـظ« واحدهـم أن 
»الشـعوب العربيـة باإلجمـال غيـر جاهـزة لممارسـة 

الديمقراطيـة«.
وفـي مجـال متصـل يسـتنتج بعـض الباحثيـن الـروس 
اإلسـاميين  لمصلحـة  جـاء  العربـي«  »الربيـع  أن 
)يعنـي  وحلفـاءه  الغـرب  يتّهـم  ثـم  المتطّرفيـن«، 
العربيـة(  الحكومـات  وبعـض  األوروبيـة  الحكومـات 
بأنهـم »لـم يّتعظـوا مـن تجربـة اسـتخدام اإلسـاميين 
السـوفياتي  االتحـاد  ضـّد  صراعهـم  فـي  المتطرفيـن 

تلـك  أن  مـن  الرغـم  علـى  )سـابقاً(،  أفغانسـتان  فـي 
التجربـة انتهـت بهجمـات 11 سـبتمبر )أيلـول( 2001 

اإلرهابيـة«. 
التصويـب  مرحلـة  إلـى  يصـل  أن  األمـر  يلبـث  وال 
مباشـرة علـى الديـن اإلسـامي، فيقول بعـض الباحثين 
الديـن اإلسـامي لعـب دوراً مزدوجـاً،  الـروس »إن 
فقـد سـاعد علـى التطـّور في البدايـة، لكّنه الحقـاً أوقف 
حركـة التاريخ... فسـيطرت األّمية وبـرزت التوّجهات 

الدينيـة المختلفـة والمتصارعـة التـي نراهـا اليـوم«.
اليقيـن  فـي  المفهـوم«  »التناقـض  مـن  نـوع  وفـي 
الروسـي، وبالنتيجـة فـي ردود فعلهـم الفكريـة حيـال 
ظاهـرة »الربيـع العربـي«، ال ُيهمـل باحثـون روس 
الخطـورة التـي يمكن أن يمّثلها هذا الربيع على روسـيا 
نفسـها بطريقـة مباشـرة، آخذيـن بنظر االعتبـار وجود 
حوالـى 55 مليـون مسـلم فـي بلـدان االّتحـاد الروسـي. 
اإلسـامي  النهـوض  فيهـم  يؤّثـر  أن  المنطقـي  فمـن 
 « زالزل  خـّط  الواقعـة ضمـن  البـاد  فـي  الحاصـل 
الربيع العربي«، ما يشـّكل خطورة ال ُيسـتهان بها من 
وجهـة نظرهـم، علـى اسـتقرار دولـة االتحاد الروسـي 
وأمانهـا. ولعـل هـذا مـا يضـيء بطريقـة مـا علـى أحـد 
أصـول الموقـف الروسـي غيـر اإليجابـي مـن »الربيع 
العربـي« ومـن دور اإلسـاميين فيـه. فالنقـد الروسـي 
تطـّور  لتجّنـب  محاولـة  هـو  إنمـا  األمريـن،  لهذيـن 

الظاهـرة ووصولهـا إلـى بلدهـم.
الـذي  الـدور  روس  باحثيـن  بـال  عـن  يغيـب  ال  وإذ 
أن  يـرون  والـذي  وتدميرّيـاًّ«..  »تخريبّيـاً  يعتبرونـه 
بلـده  ضـّد  لعبـه  قـد  األسـد  بشـار  السـوري  الرئيـس 
القطـري  الـدور  شـديدة،  بمـرارة  ينتقـدون  وشـعبها، 
قنـاة  أن  باعتبارهـم  ليـس  العربـي«،  »الربيـع  فـي 
»الجزيـرة« التلفزيونيـة لعبـت دوراً تخريبيـاً معتمـدًة 
ينتقـدون دور  الكـذب والمبالغـة فقـط، بـل هـم أيضـاً 
حاكـم قطـر )السـابق( الـذي يصفونـه بأنـه »حلـم بـأن 
يكـون نابليـون عصـره... ,انـه ربمـا كان طامحـاً إلـى 
السـيطرة علـى مّكـة )المكّرمـة( والمدينـة )المنـّورة(، 

المسـلمين«.  »خليفـة  النهايـة  فـي  ليكـون 
بحريـة  عّبـروا  الـروس  أن  كلّـه  ذلـك  فـي  األهـّم 
ـة الـرؤى التـي  وصراحـة، بصـرف النظـر عـن صحَّ
عّبـروا عنهـا. وهـذا يعني أن روسـيا التـي خرجت من 
وراء األسـوار، تحـاول دخـول العالـم فعـاً... بحريـة. 
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بريطانيا وقراءاتها الواقعية 
والفانتازية لـ »الربيع العربي«

بريطانيا وقراءاتها الواقعّية 
والفانتازّية لـ »الربيع العربي«

اأ. اأ�صيل مرّوة

قـّدم برنـارد لويـس خّطتـه إلـى الكونغـرس األميركـي 
فـي العـام 1983، فوافـق عليهـا باإلجمـاع فـي جلسـة 
سـّرية. والحقـاً، أي فـي زمـن جـورج بـوش االبـن، 
ليلقـي  السياسـي،  بـوش  دعـاه كارل روف، مستشـار 
مكّثفـة ومعّدلـة حـول  األبيـض محاضـرة  البيـت  فـي 
مشـروعه التقسـيمي، فحصـد المزيـد مـن المعجبيـن، 
مـن سياسـّيين وباحثيـن، وفـي طليعتهـم ديـك تشـيني، 
ومعـه  آنـئــٍذ،  األميركيـة  للسياسـة  الرئيـس  ـه  الُموجِّ
زعيـم الصقـور الصهاينـة فـي إدارة بـوش: ريتشـارد 
بيـرل الملقَّـب بـ«أميـر الظـام«، عـاوة علـى بـول 
وولفوفيتـز، ودوغـاس فيـث، ودانيـال بايبـس، ووليـم 
إبرامـز،  وإيليـوت  كاجـان،  وروبـرت  كريسـتول، 
ودونالـد رمسـفيلد، ومارتـن كريمـر، ومارتـن بيرتـز، 
وليونـارد بايندر، وإيلي كيـدوري وتوماس فريدمان... 

لخ.  إ
آمـن هـؤالء بـ»عقيـدة لويـس«، كمـا اصطلحـت علـى 
األميركيـة،  جورنـال«  »سـتريت  صحيفـة  التسـمية 
»مرشـد  إلـى  لويـس  برنـارد  معهـا  تحـّول  حتـى 

بحسـب  المّتحـدة«،  الواليـات  فـي  الجـدد  للمحافظيـن 
تعبيـر المسـتعرب البريطانـي أوليفر مايلـز، في الملحق 
األسـبوعي لصحيفـة »ذا غارديـان« البريطانيـة )17 – 

 .)2004  –  7
ـط الشـرق   وكـي ال نطيـل فـي األمـر، نقـول إن المخطَّ
البريطانـي  االستشـراق  بثعلـب  الخـاص  أوسـطي، 
برنـارد لويـس )حصـل علـى الجنسـية األميركيـة فـي 
إلـى  عربيـة  دولـة   18 بتقسـيم  يقضـي   )1982 العـام 
52 دويلـة، تبعـاً لـكّل طائفـة ومذهـب وعـرق وقبيلـة. 
ويشـرح لويس ذلـك باختصار لمجلـة »فورين أفيرز« 
)شـتاء 1992( قائاً: »إن غالبية دول الشـرق األوسـط 
ـأة  التكويـن، وهـي مكشـوفة ومهيَّ مصطنعـة وحديثـة 
لعمليـة كهـذه. وإذا مـا تـّم إضعـاف السـلطة المركزية، 
فليـس هنـاك مجتمـع مدنـي بعـد ذلـك يضمـن تماسـك 
الكيـان السياسـي للدولـة، وال كذلـك الشـعور الحقيقـي 
 / للدولـة  الـوالء  أو  المشـتركة،  الوطنيـة  بالهويـة 
األمـة. وفـي هـذه الحـال تتفـّكك الدولـة، ويتفـّكك معهـا 
المجتمـع، تمامـاً مثلمـا حصـل فـي لبنـان، حيـث دّبـت  

بـات مـن غيـر المسـتغرب القـول إن جـزءاً كبيـراً مـن المخّططـات المصيريـة المرسـومة للشـرق األوسـط، مـا 
بعـد المرحلـة السـايكس بيكوّيـة، لـم َيعـد أمـراً سـرياً على اإلطـاق، بل خرج إلـى العلن، وعبر مصـادر ال يمكن 

التشـكيك بجّديتها:
فهنـاك أّوالً صحيفـة نيويـورك تايمز األميركية، التي نشـرت يوم 28 سـبتمبر )أيلـول( 2013 خريطة تظهر فيها 
ـمت إلـى 14 دولـة تبعـاً العتبـارات طائفيـة ومذهبيـة وإتنيـة  خمـس دول عربيـة فـي الشـرق األوسـط، وقـد قُسِّ
وقبليـة. وقـد أشـار روبـرت رايـت، المحّلل والمعّلق علـى الخريطة في الصحيفة عينها: إلى  »أن رسـم خريطة 
مختلفـة فـي  الشـرق األوسـط، سـيكون تغييـراً اسـتراتيجياً فـي اللعبة للجميع، ومـن المحتَمل أن يكون التقسـيم 
الجديـد، هـو إعـادة تشـكيل التحالفـات، والتحّديـات األمنيـة، وتدّفق التجـارة والطاقة، لجزء كبير مـن العالم«. 

وهنـاك ثانيـاً أطروحـات برنـارد لويـس، المستشـرق والمؤّرخ البريطانـي المعروف )مواليد لندن 1916 ألسـرة 
يهودية أشـكنازية ذات ميول صهيونية شـديدة التعّصب( الذي وضع أّول مخّطط  لتقسـيم الشـرق األوسـط، مع 
خرائـط بالدويـات الجديـدة المفتَرضـة، أعّدهـا هـو بنفسـه في العـام 1980، وذلك بعـد تكليفه مـن وزارة الدفاع 
األميركيـة بهـذا الغـرض، بدفـٍع مـن زبغنيـو بريجنسـكي، مستشـار األمـن القومـي األميركـي فـي عهـد الرئيـس 

األميركي األسـبق جيمـي كارتر. 
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فوضـى الطوائـف والمذاهـب واألحـزاب المتصارعـة 
إيديولوجياتهـا واصطفافاتهـا«. اختـاف  علـى 

دعوة لاستفادة من التجربة البريطانية
االقتـداء  إلـى  المّتحـدة  الواليـات  لويـس  برنـارد  دعـا 
بالتجربـة البريطانيـة فـي التعاطـي والتغييـر البنيـوي 
للـدول والشـعوب العربيـة فـي الشـرق األوسـط اليـوم، 
هـو  العـرب،  مـع  للتعامـل  السـليم  الحـّل  أن   « مبّينـاً 
إعـادة احتالهم، واسـتعمارهم، وتدميـر ثقافتهم الدينية، 
وتطبيقاتهـا االجتماعيـة. وفـي حـال قيـام أميـركا بهـذا 
مـن  تسـتفيد  أن  عليهـا  فـإن  الـدور، 
التجربـة البريطانيـة )ومعهـا التجربة 
اسـتعمار  فـي  أيضـاً(  الفرنسـية 
المنطقـة، لتتجّنب األخطاء والمواقف 
السـلبية، التي اقترفتها الدولتان، وأنه 
مـن الضروري إعادة تقسـيم األقطار 
وحـدات  إلـى  واإلسـامية،  العربيـة 
وال  ومذاهـب،  وطوائـف  وعشـائر 
التأثـر  أو  لمراعـاة خواطرهـم،  داٍع 
بانفعاالتهـم، وردود األفعـال عندهـم، 
النهايـة سـوف يخـدم  فـي  وكّل هـذا 
إسـرائيل  دولـة  إلقامـة  مشـروعنا 

الكبـرى«.
يجـري  الـذي  يترجـم  مـا  وفـي 
علـى  اليـوم،  العربـي  المشـهد  فـي 
المسـتويين الديمغرافـي والجغرافـي، 
يسـتطرد برنـارد لويـس قائـاً، فـي 
عنـد  مانـع  ال   « مقاالتـه:  إحـدى 
تكـون  أن  للعـرب،  احتالنـا  إعـادة 
ُتنـا المعَلنـة، هـي تدريب شـعوب  مهمَّ
هـذا  وخـال  الديمقراطيـة.  الحيـاة  علـى  المنطقـة 
االسـتعمار الجديـد، ال مانـع أن تقـوم أميـركا بالضغـط 
علـى قياداتهـم اإلسـامية، دونما مجاملـة، وال لين، وال 
هـوادة، ليخلّصـوا شـعوبهم مـن المعتقـدات اإلسـامية 
هـذه  علـى  الخنـاق  تضييـق  يجـب  ولذلـك  الفاسـدة. 
الشـعوب، ومحاصرتها واسـتثمار التناقضات العرقية، 
والعصبيـات القبليـة، والطائفيـة فيهـا، قبـل أن تغزوهـا 
لتدّمـر الحضـارة فيهـا« )رويتـرز،  أميـركا وأوروبـا 

.)1995 مـارس 
هكـذا إذا نسـلّط الضـوء علـى المستشـرق البريطانـي 
برنـارد لويـس، بوصفـه المنّظـر األكبـر لسياسـة تدّخل 

الغـرب العسـكرية المباشـرة بزعامة الواليـات المّتحدة 
وبريطانيـا فـي المنطقـة العربية من جديـد، وخصوصاً 
فـي زمـن جـورج بـوش االبـن، وغـزوة العـراق فـي 
العـام 2003، كمقّدمـة عمليـة لبـدء فصـل مـا اصُطلـح 
عليه بـ»الشـرق األوسـط الجديد« ووصوالً إلى اليوم، 
يـا  العربـي«، وقـد تحّولـت،  الربيـع  حيـث »ثـورات 
لألسـف، إلـى مجـّرد فوضـى عارمـة إلثـارة مختلـف 
فـي  واإلتنيـة  والدينيـة  المجتمعيـة  التناقضـات  أنـواع 
فـي  تخـدم  والتـي  اإلسـامي،  والعالـم  العربيـة  دولنـا 
إلـى  اآليلـة  لويـس  برنـارد  رهانـات  فلسـفة  النتيجـة 
التقسـيم والتفتيـت، خدمًة ألمن دولة الكيان اإلسـرائيلي 
فـي المنطقـة، والـذي »ال يقبـل برنـارد لويـس أّي مّس 
بـه«، كمـا يفيد بذلك د. إدوارد سـعيد فـي حديث لمجلة 
»الشـروق« اإلماراتيـة فـي نوفمبـر )تشـرين الثانـي( 
1998. ويضيـف سـعيد: »إن برنـارد لويـس، صديـق 
ومستشـرق  مـؤّرخ  بيغـن،  ومناحيـم  بيريـز  شـمعون 
علمـه  كـّرس  دهائـه،  فـي  عـادي  غيـر  بريطانـي 
وتخّصصـه باإلسـام العثمانـي والحركات اإلسـامية، 
فـي الماضـي والحاضـر، لمصلحـة االسـتعمار الغربي 
الجديـد ومشـروعاته فـي المنطقـة. كانـت لـه عاقـات 
إلـى  انتقـل  وعندمـا  البريطانيـة،  بالمخابـرات  قويـة 
الواليـات المتحـدة، صـار عونـاً للرمـوز المقـّررة فـي 
وبسـرعة،  اختيـر،  كمـا  األميركـي.  القومـي  األمـن 
األب  بـوش  إدارَتـْي  لـدى  العـادة  فـوق  مستشـاراً 
واالبـن، ويمكـن القـوُل بيقيـن إن لويـس كان مهنـدس 
غـزو العـراق وأفغانسـتان، ومهنـدس اآلحاديـة القطبية 
األميركيـة، وصاحـب العقـل الدائـم الحـرص، والعيـن 
الدائمـة االنتبـاه، علـى مصالـح إسـرائيل ومسـتقبلها«.

بريطانيا »أم الصبي«
إذا كانـت أحـداث »الربيـع العربي« قد عكسـت نفسـها 
علـى العالـم كلّـه تقريبـاً، فكيـف ال تعكـس نفسـها علـى 
بمنطقتنـا  ارتباطـاً  األكثـر  المركـزي  البلـد  بريطانيـا، 
العربيـة اإلسـامية، تاريخـاً وثقافة سياسـية، حيث إنها 
تشـاركت وفرنسـا في اسـتعمار وطننا العربي، وتقاسـم 
النفـوذ المباشـر فيـه، مـن خـال اتفاقيـة سـايكس بيكـو 

فـي العـام 1916؟ 
المثـل  يقـول  الصبـي«، كمـا  إذن هـي »أم  بريطانيـا 
أكثـر  وكأنهـا  نفسـها  تجـد  الشـام،  بـاد  فـي  الشـعبي 
ِخـذ  مـن متماهيـة فـي أّي قـرار اسـتراتيجي أميركـي اتُّ
دورهـا  أفـل  بعدمـا  والسـّيما  اليـوم،  ُيــتََّخذ  أو  سـابقاً 

ط الشرق  المخطَّ
أوسطي الخاص 

بثعلب االستشراق 
البريطاني: برنارد 

لويس، يقضي 
بتقسيم 18 دولة 
عربية إلى 52 
دويلة، تبعاً لكلّ 
طائفة ومذهب 

وعرق وقبيلة بحّجة 
أن غالبية دول 
الشرق األوسط 

مصطنعة وحديثة 
التكوين وأنها 

أة  مكشوفة ومهيَّ
لعملية كهذه
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االسـتعماري التاريخـي كإمبراطوريـة ال تغيـب عنهـا 
الشـمس، وانتقـل إلـى الواليـات المّتحـدة. وعليـه، فمـن  
الطبيعـي أن تتقاسـم لنـدن وواشـنطن المشـورة فـي كّل 
شـأن سياسـي اسـتراتيجي حيوي، على مسـتوى قاري، 

ق األمـر بمنطقـة الشـرق األوسـط؟ فكيـف إذا تعلَـّ
تعاَمـل البريطانيـون من سياسـّيين ومفّكرين ومؤّرخين 
وإعامّييـن مـع »الربيـع العربـي« علـى نحـٍو متبـّدل 
ِتبعـاً لتبـّدل طبيعـة أحداثـه عينها. ففي الوقـت الذي قال 
فيـه رئيـس الحكومـة البريطانيـة ديفيـد كاميـرون فـي 
أّول خطـاب ألقـاه أمـام الجمعيـة العامـة لألمـم المّتحـدة 
سـبتمبر   21 فـي   )2010 العـام  فـي  السـلطة  )تسـلَّم 
)أيلـول( 2011 »إن علـى المجتمـع الدولـي أن يغتنـم 
ــلها  »الفرصـة العظيمـة« لنشـر الديمقراطيـة التـي يمثِّ
ربيـع الثـورات العربيـة، وإن هـذا الربيـع أتـاح فرصة 
عظيمـة لنشـر السـام والرخـاء والديمقراطيـة واألمن، 
الفرصـة..  نغتنـم  لـم  مـا  يتحّقـق  لـن  ذلـك  كّل  ولكـن 
جانـب  إلـى  للوقـوف  المّتحـدة  األمـم  أدعـو  وإّننـي 
هـذا  بعـد  بهـا«..  المسـتبّدين  العربيـة ضـّد  الشـعوب 
الـكام لديفيـد كاميـرون منذ ثاث سـنوات ونّيف، نراه 
اليـوم يدعـو إلـى مكافحـة اإلرهـاب، الـذي تسـّببت بـه 
فوضـى الثـورات العربية، والتي مّهـدت لظهور تنظيم 
مـا يعـرف بـ»الدولـة اإلسـامية فـي العـراق والشـام« 
)داعـش(، قائـاً »إن داعـش ظهـرت بسـرعة، وبدأت 
تشـّكل تهديـداً واضحـاً لبريطانيـا والعالم كلّه«، مشـّدداً 
علـى ضرورة »القضاء عليها بسـرعة وبقّوة«.. داعياً 
كذلـك إلـى » سـحب  الجنسـية عـن كّل مسـلم بريطاني 
متشـّدد، َيـثــُبت توّرطـه مع تنظيم داعـش اإلرهابي في 
الحـرب الدائـرة فـي العـراق وسـوريا«. )رويتـرز، 4 
سـبتمبر 2014( وذلـك كلّـه بالطبـع خوفـاً علـى مجتمع 
بـاده، وتحصينـه مـن إجـرام كهـذا ال تقـوى عليـه أّيـة 

آليـة مكافحـة إجـرام عاديـة. 
مـاي«،  »تيريـزا  بريطانيـا  داخليـة  وزيـرة  وكانـت 
المعروفـة بتأييدهـا لثورات الربيع العربـي، في بدايات 
منطلقهـا فـي تونـس ومصر وليبيـا، والحقاً في سـوريا 
واليمـن، قـد حـّذرت هـي أيضاً »من ضـرورة مواجهة 
الجهادييـن البريطانييـن، الذيـن ليسـت لهـم عاقـة بـأّي 
ثورة أو مفهوم ثوري إنساني«. وقد ورد ذلك في مقالة 
ق »كـون كوغلـن« فـي صحيفـة »الديلـي  كتبهـا المعلِـّ
تلغـراف« البريطانيـة )11 – 4 – 2014( قائـاً فيهـا: 
» إن وزيـرة الداخليـة تيريـزا ماي كانـت على حّق في 
دعوتهـا إلـى مواجهـة الجهادّييـن البريطانّيين«. ويقول 

كوغلـن أيضـاً : »إنـه وفـي مطلـع كّل شـهر، تغـادر 
دفعـة جديـدة مـن المسـلمين البريطانّيين البـاد لتخاطر 
فـي حياتهـا فـي الصـراع الدائـر فـي سـوريا. والبعض 
يعتبرهـا رحلـة خطـرة هدفهـا تخفيـف معانـاة إخوانهـم 
فـي الديـن، فـي صراع شـرس حصـد أرواح عشـرات 
اآلالف، منـذ اندالعـه، قبـل أكثـر مـن سـنوات ثـاث. 
والبعـض اآلخـر، وخصوصـاّ مـن الذيـن اسـتمعوا إلى 

فـة مـن دعـاٍة متشـّددين  خطـب متطرِّ
دوافـع  لهـم  بريطانيـا،  مسـاجد  فـي 
لتلـك الرحلـة وتأثـروا  غيـر حميـدة 
بهـا«. ويقـول كوغلـن أيضـاً وأيضاً 
بـأن هـؤالء » يسـافرون إلى سـوريا 
الجهـاد باسـم اإلسـام،  تحـت رايـة 
ولّكنهـم فـي حقيقـة األمـر يتواصلون 
متشـدّدة،  إسـامية  جماعـات  مـع 
مثـل »تنظيـم القاعـدة«، علـى أمـل 
تدريـب  معسـكرات  إلـى  االنضمـام 
أسـاليب  أحـدث  لتلّقـي  خاصـة 
)المصـدر  وتقنّياتـه«  اإلرهـاب 

السـابق عينـه(.
وُيشـير كوغلـن إلى إحصائيـة علميَّة 
االسـتخبارات  أعّدتهـا  قـد  كانـت 
 ،»6 آي  الخارجيـة »أم  البريطانيـة 
تكشـف أن 500 شـخص على األقّل، 

مـن مسـلمي بريطانيـا، سـافروا إلى سـوريا، مـن بينهم 
أشـخاص التحقـوا بجماعـات متطّرفـة، مثـل »داعش« 
و«جبهـة النصـرة« فـي المناطـق التـي يسـيطر عليهـا 

كا التنظيميـن فـي سـوريا.
مـن جهـة أخـرى، وبعدمـا كان رجـال ديـن مسـلمون 
يحّضـون الشـباب المسـلم فـي بريطانيـا علـى الجهـاد 
فـي سـوريا والعـراق، والسـلطات البريطانيـة تغـّض 
فـي  الجمعـة  عـن خطبـاء  وبخاصـة  عنهـم،  الطـرف 
المسـاجد  مختلـف مسـاجد بريطانيـا، هـا هـم خطبـاء 
أنفسـهم، وغيرهـم كذلـك، فـي طـول البـاد وعرضهـا 
اليـوم، وبنـاًء علـى توجيهـات صارمـة مـن الداخليـة 
البريطانيـة، يأمـرون الشـباب المسـلم البريطانـي بـأاّل 
ينخـرط فـي الصـراع الدائر في سـوريا والعراق. وفي 
هـذا اإلطـار، كان قـد وّقـع أكثـر مـن 100 رجـل ديـن 
خطابـاً مفتوحـاً، يحّض المسـلمين على تقديم المسـاعدة 
للمتضّرريـن مـن الحـرب فـي سـوريا والعـراق مـن 

المملكـة المّتحـدة بطريقـة آمنـة ومسـؤولة.

عن إحصائية 
علميَّة كانت قد 

أعّدتها االستخبارات 
البريطانية الخارجية 

»أم آي 6«، أن 
500 شخص على 
األقلّ من مسلمي 

بريطانيا سافروا إلى 
سوريا، من بينهم 
أشخاص التحقوا 
بجماعات متطّرفة 
مثل »داعش« 

و»جبهة النصرة«

بريطانيا وقراءاتها الواقعية 
والفانتازية لـ »الربيع العربي«
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مـن  المئـات  أن  بريطانيـة،  أمنيـة  مؤّسسـات  وتفيـد 
البريطانّييـن مـا زالوا يسـافرون عبر تركيا إلى سـوريا 
والعـراق للمشـاركة فـي القتال الدائر هنـاك. يأتي هذا، 
فـي الوقـت الذي صّرح فيه أحـد الجهادّيين البريطانّيين 
بـي. سـي«: »  للـ«بـي.  فـي سـوريا  يقاتلـون  الذيـن 
إنـه لـن يعـود إلـى بريطانيـا قبـل رفـع علـم »الخافـة 
اإلسـامية« علـى قصـر باكنغهام، وفوق مبنى رئاسـة 
الـوزراء فـي 10 داوننـغ سـتريت فـي لنـدن«. وكان 
شـابٌّ مسـلم بريطانـي متطـّرف، يدعـى أبـو أسـامة، 
قـد صـّرح إلذاعـة »5 اليـف« »أن منّفـذي تفجيـرات 
لنـدن، كانوا أسـوداً وأبطـاالً نادرين، 
وقـدوة لغيرهـم بالتأكيـد«. ووصـف 
بريطانيـا بأنهـا »الشـّر المحـض«. 

األمنييـن  مخـاوف  مـن  وزاد 
مشـاركة  ـراً،  مؤخَّ البريطانييـن، 
متطّرفيـن،  بريطانييـن  مسـلمين 
تـرّوج  فيديـو،  مقاطـع  فـي  ظهـروا 
اإلسـامية«،  »الدولـة  لتنظيـم 
المعـروف  بـ»داعـش«. وفـي أحـد 
ف اسـمه  هـذه المقاطـع، يظهر متطرِّ
ريـاض خـان، الذي تعلّم في مدرسـة 
كانتونيـان الثانويـة، وفي كلية سـانت 
ديفيـد كاثوليـك كولـدج فـي كارديف، 
وهـو يحمـل بندقيـة، ويجلـس بجـوار 
مثنـى،  ناصـر  البريطانـي  صديقـه 
الـذي كانـت أمامـه فرصـة لدراسـة 
مختلفـة  جامعـات  أربـع  فـي  الطـّب 
فـي بريطانيـا، وهـو يناشـد )أي ناصـر مثنـى( آخريـن 

والعـراق. سـوريا  فـي  القتـال  إلـى  للذهـاب 
وفـي شـهر إبريـل )نيسـان( الفائـت، أصـدرت شـرطة 
لندن خطاب مناشدة لجمهور المسلمين لتقديم معلومات 
عـن أفـراد أسـرهم إذا كانـوا يخشـون مشـاركتهم فـي 

معسـكرات تدريـب إرهابيـة في سـوريا.
وقـال أحـد المقاتليـن البريطانييـن، وُيدعـى أبوأسـامة، 
إنـه »يقاتـل فـي سـوريا منـذ 12 شـهراً فـي صفـوف 
»جبهة النصرة«.. وأنه » سـيظل يقاتل حتى يستشـهد 
فـي سـبيل إعـاء رايـة ديـن هللا الواحـد األحـد«.. وأنه 
»ال مانـع لديـه مـن أن يستشـهد فـي أّي بقعـة مـن بقاع 

العالـم، بمـا فيهـا بريطانيا«)المصـدر السـابق(.
لكـن فـي المقابـل، وبيـن التحذيـر الدائـم مـن اإلرهاب، 
ق  والصمـت عليـه، هـل ببسـاطة ُيـراد للمـرء أن يصـدِّ

أولئـك البريطانييـن، مـن رسـمّيين وغير رسـمّيين، في 
ديـرالف، وهـو  فيـه ريتشـارد  الـذي يصـّرح  الوقـت 
مديـر سـابق فـي االسـتخبارات البريطانيـة )إم آي 6( 
ــَة  » أن داعـش وجبهـة النصـرة ال تشـّكان خطراً البتَّ
يبالغـان فـي  الحكومـة واإلعـام  علـى بريطانيـا وأن 

تهديـد هـذه التنظيمـات، والسـّيما داعـش منهـا؟«
 سـؤال وال شـّك، تجيـب عنـه التطـّورات المقبلة، مهما 
طـال أمدهـا وتعّقـد فـي المنطقـة، وبخاصـة بعـد هـذه 
الحملـة األميركيـة والبريطانيـة، والغربيـة بعامة، على 
إدانـة اإلرهـاب الداعشـي ومشـتّقاته، والتـي هـي مثـار 
شـّك وتحّفـظ  كبيريـن، حتى يثبـت المطلِقـون لإلدانات 
عكـس ذلـك، وبالشـواهد العمليـة المسـتمّرة بقـّوة علـى 

األرض.

في مرآة الربيع العربي
مـرآة  عبـر  العربـي«  انعكاس«الربيـع  نقـرأ  أن  قبـل 
أبـرز البريطانّيين، من مفّكرين وسياسـيين وإعاميين، 
فضـاً عـن الكتـب ومراكـز بحـوث ودوريـات، ال بـّد 
مـن التنويـه بكتـاب »إسـرائيل وصـراع الحضـارات« 
كـوك،  جوناثـان  للبريطانـي   )2008 العـام  )الصـادر 
هـذا اإلعامـي الجـريء الـذي سـلّط الضـوء على دور 
إسـرائيل المباشـر فـي مـا يحصـل اليـوم مـن حـروب 
أقطـار  فـي  والتفتيـت  للتقسـيم  وفتـن ودعـوات  أهليـة 
الوطـن العربـي، انطاقـا وانتهـاء بمصالحهـا بإعـان 
ذاتهـا »دولة يهودية«، َوْسـَط دويـات طائفية ومذهبية 
وإتنية متناحرة، متنابذة إلى أجل غير مسـّمى، فتْضمن 
تها،  بذلـك قّوتهـا عليهم، وسـيطرتها علـى المنطقـة بُرمَّ
مـن خـال صناعة شـرق أوسـط جديد با هويـة قومية 

وثقافيـة وتاريخيـة جامعـة تحـت مظلّـة العروبـة.
ويؤّكـد كـوك في كتابـه المذكور »إن الحـروب األهلية 
هـي  صاحبتهـا،  التـي  التقسـيم  ودعـوات  المفتوحـة، 
الهـدف األول لغـزو العراق، ألن من يسـيطر على هذا 
البلـد، يتحّكـم اسـتراتيجياً بالمشـرق العربـي والجزيـرة 
العربيـة، ومـن ثـم امتـداداَ لسـواحل الشـمال اإلفريقي، 
وصـوالً إلـى األطلسـي«. كمـا يؤّكـد » بـأن إسـرائيل 
ملّخصهـا  سياسـة  اّتبـاع   ،1980 العـام  منـذ  قـّررت، 
تقسـيم كّل شـيء علـى الضفاف العربية األخـرى، بدءاً 
مـن فلسـطين، ثـم امتـداداً إلـى سـائر الـدول العربيـة«. 
ويضيـف بـأن المحافظيـن الجدد في الواليـات المتحدة، 
هـذه  إسـرائيل ضـرورَة مواصلـة  يشـاركون  »كانـوا 
االسـتراتيجية إللغـاء أّي دور لـدول الشـرق األوسـط 

صّرح أحد الجهادّيين 
البريطانّيين الذين 
يقاتلون في سوريا 
للـ»بي. بي. سي«: 
»أنه لن يعود إلى 
بريطانيا قبل رفع 
علم »الخافة 

اإلسامية« على 
قصر باكنغهام، 

وفوق مبنى رئاسة 
الوزراء في 10 

داوننغ ستريت في 
لندن«
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فـي السياسـة الدوليـة، وإغراقهـا فـي مشـكات داخليـة 
ُتفاقـم ضعَفهـا، وتمنـع موسـكو وبكيـن مـن االسـتفادة 
مـن تحالفـات مـع العـرب، من خـال النفاذ إلـى البحار 
فـي نطـاق  بـ«الدافئـة«، وذلـك  الموصوفـة  الجنوبيـة 
صراعهمـا لتقزيـم الـدور العالمـي للغرب وفـي طليعته 

الواليـات المّتحـدة«.
الطائفيـة  االنقسـامات  انتقـال  فصـول  نـرى  وهكـذا 
والمذهبيـة والقبليـة مـن العـراق إلـى سـورية واليمـن، 
الربيـع  بـ«ثـورات  ُسـّمي  مـا  انفجـار  مـع  وبخاصـة 
المجتمـع  الفوضـى وضـرب نسـيج  لنشـر  العربـي«، 
إلـى تعميـم التفتيـت علـى مسـتوى  العربـي، وصـوالً 

تهـا.  بُرمَّ المنطقـة 
وثّمـة معلومـة ال بـّد من ذكرهـا هنا )رواهـا الصحافي 
البريطانـي الصديـق باتريـك سـيل، فـي لنـدن، العـام 
1999 لإلعامـي اإلماراتـي د. عبـد هللا عمـران( وهي 
أن عرفـات في إحـدى جوالته األخيرة من المفاوضات 
الطويلـة والُمْضِنيـة مـع األميركّييـن واإلسـرائيلّيين في 
كامـب ديفيـد، رفـض التوقيع علـى العديد من الشـروط 
الصعبـة التـي أُملَِيـت عليـه، فـكان جوابهم لـه بالحرف 
الواحـد:« إعلـم أنـك مـن منطقـة قابلـة لتعديـل الحـدود 

والبشـر فـي أّي وقت«.

باتريك سيل ومستودع القرون الوسطى
أحـداث  إلـى  البدايـة  فـي  ينظـر  سـيل  باتريـك  كان 
»الربيـع العربـي«، علـى أنهـا فأُل خيٍر على الشـعوب 
العربيـة، وسـرعان مـا خـاب أملـه مـن هـذا الحـراك 
السـنة  انتهـاء  قبـل  مـن  حتـى  العريـض،  الشـعبي 
كارزميـة، وال  قيـادات  بـا  األولـى ألحداثـه، »ألنـه 
برامـج سياسـية مرحليـة، مهمـا كان شـأنها التنظيـري 
مسـتعجاً، يرصدها أشخاص اسـتثنائيون وتاريخيون، 
كان يجـب أن تنتجهـم اللحظة التاريخية المفارقة، مهما 
اعتراهـا مـن فوضـى، وعـدم وضـوح فـي المسـارات 

واألهـداف«.
ومضـى باتريـك سـيل يقـول لجمهـرة مـن اإلعامييـن 
العـرب فـي منزلـه فـي موتكـوم سـتريت فـي لنـدن في 
معـرض إجابتـه عـن سـؤال طرحـه عليـه أحـد هـذه 
الجمهـرة )د. عبـد هللا عمـران رئيـس تحريـر جريـدة 
الحـراك  هـذا  بمصيـر  ويتعلّـق  اإلماراتيـة(  الخليـج 
الشـعبي العربـي، الذي بـدأت نواته من تونس: » أعتقد 
أن شـرارة »الربيـع العربـي« كانـت وال شـّك، لحظـة 
تاريخيـة فاصلـة فـي حياة الشـعوب العربية المسـجونة 

داخل زنازين خوفها، وخضوعها االمتثالي  لاسـتبداد 
السياسـي فـي أبشـع صـوره ومظاهـره عبـر الحقـب. 
لكـن، وبـدل أن ُتسـتثمر هـذه الحريـة فـي اتجـاه بنـاء 
دول عادلـة وديمقراطيـة، تنّبـه أعـداء نهضـة العـرب، 
وفـي طليعتهـم الواليـات المّتحدة وإسـرائيل، وأمسـكوا 
بزمـام األمـر مـن جديـد، ولكـن هـذه المـّرة مـن خـال 
تيـارات دينيـة ُمغَلقـة على الدين نفسـه، وعلى اآلخرين 
أّنـى كانـوا، وعلـى العصـر، وبـدأوا يشـّنون الهجـوم 
تلـو الهجـوم علـى كّل بارقـة أمـل بحداثـة عربيـة فـي 
السياسـة والفكـر والتنميـة والثقافـة، وجـّل هّمهـم اآلن 
رمـي العـرب في مسـتودع القـرون الوسـطى، وجعلهم 

يتخّبطـون فيـه إلـى مـا ال نهايـة«. 
العربـي،  »الربيـع  سـيل:  وأردف 
تحـّول إلـى جحيـم عربـي، وال أحـد 
والمفّكريـن  السياسـيين  العـرب  مـن 
المسـتقلّين، بـات يعـرف أيـن يضـع 
رأسـه  سـيكون  وأيـن  اآلن،  قدمـه 
زعيـم  أّي  بإمـكان  يعـد  ولـم  غـداً، 
عربـي أن يجتمـع مع نظيـره اآلخر، 
حتـى ولـو للتفكيـر شـكلياً بمصلحـة 
لقـد أصـاب »الربيـع  بلديهمـا معـاَ. 
العربـي« العرب بالشـلل التاّم. جعل 
كّل نظـام عربـي يتخّبـط فـي أفخـاخ 
مشـكاته الداخليـة التـي ال ُتحصـى، 
فـي  الفلسـطينية  القضيـة  وصـارت 
نظرهم شـأناً ثانويـاً للغاية، وال طاقة 
لهـم حتى للحديث الديبلوماسـي عنه. 

واإلسـرائيليون ماضـون فـي التوّسـع بسـرقة األرض 
وإقامـة المسـتوطنات، وعـاد مجـّدداً إلـى الواجهـة فـي 
إسـرائيل شـعار: »إسـرائيل الكبـرى مـن النهـر إلـى 
البحـر«.. وازداد عـدد المسـتوطنين فـي الضّفـة، منـذ 
بدء االسـتيطان في سـبعينّيات القرن الفائت، من أربعة 
آالف إلـى أكثـر مـن 600 ألـف مسـتوطن اليـوم..«.

نصيحة الغّنوشي لمحمد مرسي
مـن جهتـه يتحّدث ديفيد هيرسـت الصحافـي البريطاني 
فـي  األوسـط  الشـرق  بشـؤون  والمختـّص  العتيـد، 
»الغارديـان« عـن قّصـة النصيحـة التـي قّدمهـا راشـد 
الغّنوشـي، رئيـس حـزب النهضـة التونسـي اإلسـامي 
لمحمـد مرسـي قبيـل خوضـه االنتخابـات الرئاسـية في 
مصـر، ولـم يعمل بهـا األخير، فكان الثمـن أكثر فداحًة 

ال بّد من التنويه 
بكتاب »إسرائيل 

وصراع الحضارات« 
للبريطاني جوناثان 
كوك الذي يسّلط 
الضوء على دور 

إسرائيل المباشر في 
ما يحصل اليوم من 
حروب أهلية وفتن 
ودعوات للتقسيم 

والتفتيت في أقطار 
الوطن العربي

بريطانيا وقراءاتها الواقعية 
والفانتازية لـ »الربيع العربي«
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مّمـا ينبغـي. كتـب هيرسـت فـي »الغارديـان« )عـدد 
12 /6/ 2012( أنـه زار جماعـة اإلخـوان المسـلمين 
فـي مصـر إلقنـاع قادتهـا باقتسـام السـلطة مـع األقوياء 
فـادح  خطـأ  ارتـكاب  مـن  مرسـي  وحـّذر  اآلخريـن، 
بحصولـه علـى نصيـب األسـد مـن الغنائـم السياسـية.

ونقـل هيرسـت عـن الغّنوشـي قولـه إلخـوان مصـر، 
إنهـم سـيتمّكنون مـن حكم مصر فقط مـن خال االتفاق 
ذلـك،  وبخـاف  الليبراليـة؛  السياسـية  األحـزاب  مـع 
فالمخاطـر جسـيمة، ليـس بالنسـبة إلـى مصـر وحدهـا، 
تهـا: »فإّما  وإنمـا بالنسـبة إلـى دول الربيـع العربي برمَّ
إطـار  فـي  بالديمقراطيـة  نقبـل  أن 
اإلسـام، أو ننتهـي بإقصـاء اإلسـام 
عـن العمليـة السياسـية، بجعلـه سـبباً 

للتفّتـت ال الوحـدة«.
ثقـة  إن  قائـاً:  هيرسـت  ويضيـف 
عاليـة،  كانـت  بالفـوز  اإلخـوان 
الحقائـق،  عـن  يتعامـون  وجعلتهـم 
بيـن  ظـّل ضئيـاً  الفـارق  أن  علمـاً 
والمرّشـح  مرسـي  محمـد  مرّشـحهم 

شـفيق. أحمـد  الليبرالـي  اآلخـر 
 هكـذا إذاً، لـم يكتـرث إخـوان مصـر 
لنصيحـة إخـوان تونـس عبـر راشـد 
هـم  أنهـم  مـن  انطاقـاً  الغّنوشـي، 
األصـل واآلخـرون الفـرع، وبالتالي 
فإنهـم )أي إخـوان مصـر( هـم مـن 
ُيسـدي النصـح لآلخريـن.. ال العكـس. فكانـت النتيجـة 
اجتثاثهـم مـن السـلطة إلـى غيـر مـا رجعـة علـى مـا 
يبـدو، فُحكـم الشـعب المصـري هـو المبـَرم هنـا، وهـو 

باسـتمرار. المقـّررة والحاسـمة  القـّوة 

ما فات روبرت فيسك
أّمـا روبـرت فيسـك، صحافـي »اإلندبندنـت«، الـذي 
يوصـف بأنـه مـؤّرخ  الشـرق األوسـط، منـذ مـا يزيـد 
علـى 30 سـنة، والـذي يقطـن في منطقة عين المريسـة 
فـي بيـروت منـذ عقـود طويلـة، فقـد كتـب فـي مقالة له 
نشـرت فـي الصحيفـة عينهـا، التـي يعمـل مراسـاً لهـا 
مـن العاصمـة اللبنانيـة بتاريـخ 30 حزيـران )يونيـو( 
2014: » إن مصـر خاضـت دّوامـة قوّية بين الصحوة 
مـن  قاسـية  أمـل  خيبـة  فيهـا  وتجّسـدت  واالنتكاسـة، 

الربيـع العربـي أكثـر مـن أّي دولـة عربيـة أخـرى«.
وأضـاف » أنـه خـال أقـّل مـن أربـع سـنوات دخـل 

الشـعب فـي دورة كاملـة، بينمـا الشـيء السـاخر كان 
النظـام العسـكري، الـذي بـات علـى مـا يبـدو متصلّبـاً 
ومقّنعـاً بورقـة التمثيـل الظاهـري، األمـر الـذي أطـاح 
بتسـونامي الفرحـة الشـعبية للثـورة مـن خـال حمات 

واالعتقـاالت«. السـجن 
وبّيـن فيسـك فـي مقالتـه هذه وغيرهـا إجمـاالً، أنه غير 
راٍض عـن سـلطة الجيـش فـي مصـر،« ألن رجـاالً 
مجهولـي الهويـة مـن هـذا الجيـش تشـّددوا بقبضتهـم 
المصرييـن  آالف  وتركـوا  األمـور،  مقاليـد  علـى 
يتسـاءلون عـن التضحيـات التـي قّدموهـا«. غيـر أن 
هـذا ال يعنـي، مـن وجهـة أخـرى، أنـه ُيبدي ندمـاً على 
سـقوط  سـلطة اإلخـوان. لكن مـا فات روبرت فيسـك، 
الفتـاح  عبـد  بالوزيـر  ممثـاً  المصـري،  الجيـش  أن 
إلحـاح  تحـت  الرئاسـة  سـّدة  وصـل  آنـذاك،  السيسـي 
شـعبي فائـض ومتدافـع باسـتمرار. وأن عاقـة الجيش 
المصـري بالشـعب المصـري، هـي ليسـت كمـا غيرها 
مـن عاقـات لحمة حقيقيـة بين جيوش العالم وشـعوبها 
منـذ فجـر التاريـخ وحتى اليوم. فالجيـش المصري كان 

علـى الـدوام، ومـا يـزال، ضمانـة مصـر وشـعبها.
مـن جهـة أخرى، وفـي مقالة له فـي »اإلندبندنت«)21 
/2/ 2012( كان روبـرت فيسـك قـد نظـر أيضـاً بعيـن 
األسـى إلـى ربيـع تونـس، الـذي يعتبـره وقـد أمسـى 
ربيعـاً مسـموماً، ُيسـجن فيـه الصحافّيـون، وُتقنَّـن فيـه 
د الناس فـي متاجرهم، التي  الحريـات الشـخصية، وُيهدَّ
تبيـع تسـجيات األغانـي. وفـي هـذا المجـال، يتحـدث 
فيسـك عـن صاحـب محـّل أُرسـلت لـه رسـالة تهديـد 
تقـول: »إذا حاولـت مـّرة أخـرى إلهـاء المسـلمين عـن 

المسـجد، سـنحرق منزلـك وجميـع َمـن فيـه«. 
للضـرب  تعّرضـا  المثّقفيـن  مـن  اثنيـن  »إن  وقـال 
فـي  فـي مظاهـرات  بوحشـية، وانطلـق عشـرة آالف 
مختلـف أنحـاء تونـس العاصمـة، وغيرهـا مـن المـدن 
وتفاقمهـا«. التطـّرف  ظاهـرة  توّسـع  علـى  احتجاجـاُ 

وتعّجـب فيسـك كيـف أن تونـس العلمانية، التـي  قّدمت 
للعالـم عظمـاء مثـل هنيبعـل وجوجورتـا وابـن خلـدون 
وحتـى الحبيـب بورقيبـة، يمكـن أن تعـّج اليـوم » بَمـن 
يطلقـون اللحـى، ويلبسـون علـى النمـط األفغانـي، ولـم 
تفعـل الحكومة شـيئاً »، متسـائاً: »هـل حزب النهضة 

يدعـم السـلفيين المتطّرفيـن؟«
تسـاؤل  أعـاه،  خـة  المؤرَّ مقالتـه  فـي  فيسـك  وينقـل 
التونسـي عبـد الحميـد جماتـي: » مـن أيـن أتـى هـؤالء 
السـلفيون واألفغانيـون والوّعـاظ؟.. َمن الـذي ُيفتي بما 

نقل الصحافي 
البريطاني العتيد 

ديفيد هيرست عن 
الغّنوشي قوله 

إلخوان مصر: »إّما 
أن نقبل بالديمقراطية 

في إطار اإلسام، 
أو ننتهي بإقصاء 

اإلسام عن العملية 
السياسية، بجعله 
سبباً للتفّتت ال 

الوحدة«
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ال عاقـة لـه بحضارتنـا وفكرتنا عن الديـن وقيمنا التي 
تطـّورت عبـر آالف السـنين؟«.. ويجيـب عبـد الحميد: 
» إنهـم ليسـوا تونسـّيين حتـى ولـو ولـدوا فـي تونـس، 

ومـن دمـاء تونسـية ».

مقارنات واختافات
وفي ملّفات الربيع العربي في مصر وتونس وسـوريا، 
كانـت تحدثـت الصحف البريطانيـة الصادرة في 17 – 
1 – 2014، فـي مـا يشـبه المقارنـات واالختافات بين 
هـذه »الربيعـات« وخصوصّيـات انتفاضاتها. جاء في 
افتتاحيـة »الغارديـان« التـي حملـت عنـوان »الربيـع 
العربـي: بـدأ فـي تونـس وتحّطـم فـي مصـر«، »إن 
سـبب التفـاوت بيـن مـا يجـري اآلن فـي كّل مـن مصر 
وتونـس، علـى الرغـم مـن تشـابه البدايـات، يترّكز في 
النهضـة  طبيعـة الجماعتيـن اإلسـاميتين، أي حركـة 
التونسـية وجماعة اإلخوان المسـلمين المصرية، اللتين 
فازتـا فـي أول انتخابـات حـّرة فـي كا البلديـن. ففـي 
الوقـت الـذي تحّركـت فيـه جماعـة النهضـة فـي تونس 
فـي  اإلخـوان  أعـّد  الـرأي،  إلجمـاع  ومعانـاة  بحـذر 
مصـر مشـروع دسـتور نبـذه كثيـر مـن المنتفضيـن«.

لـم  تونـس  فـي  الجيـش  بـأن  »الغارديـان«  وأردفـت 
يكـن لـه تاريخّيـاً أدنـى عاقـة اهتمـام بالسياسـة، بينمـا 
أو علـى  السـلطة،  مـن  قريبـاً  المصـري كان  الجيـش 
األصـّح، جـزءاً ال يتجـّزأ منهـا فـي كّل حقبـة رئاسـية 
منـذ عبـد الناصـر. كمـا أن جيـش مصـر متجـّذر فـي 
الثقافـة الوطنيـة العامـة، وبعض أشـكال بنـى االقتصاد 
المصـري، وهـو مـا حـّول المؤّسسـة العسـكرية إلـى 
مؤّسسـة شـبه تجارية، تضطلع بمشـروعات كبرى في 

البلـد، وتمتلـك مصانـع فـي شـّتى مجـاالت اإلنتـاج. 
اإلعامـي  كتـب  السـوري،  الربيـع  تداعيـات  وفـي 
البريطانـي كـون كوغليـن فـي الـ»ديلـي تلغـراف« أن 
التهديـد الـذي يشـّكله »الجهاديـون الغربيـون« الذيـن 
يقاتلـون مـع الجماعـات المرتبطـة بتنظيـم القاعـدة فـي 

سـوريا، قـد يضطـر الغـرب البتـاع كبريائـه.
ويـرى كوغليـن » أن الحـرب األهليـة الوحشـية فـي 
واحـدة،  نتيجـة  عـن  ُتسـفر  أن  المحتمـل  مـن  سـوريا 
وهـي أن يخـرج األسـد منتصـراً، ومـن ثـم، فبـدالً مـن 
دعـم الثـّوار، سـيكون أفضـل بكثيـر أن يخـدم الغـرب 
مصالحـه ببـذل مـا في وسـعه لوقـف العنـف، حتى ولو 

كان ذلـك يعنـي بقـاء نظـام األسـد المقيـت«.
وُيـردف الكاتـب » أنـه فـي عالـم السياسـة الواقعيـة، 

الشـيطان الـذي تعرفـه هـو أفضـل مـن الشـيطان الـذي 
دولـة  هنـاك  تكـون  أن  مـن  أفضـل  أي  تعرفـه،  ال 
عربيـة حيويـة مثـل سـوريا ترضـخ لحكـم المتعّصبيـن 
اإلسـاميين. ويشـير إلـى أن وصـول آالف الجهادييـن 
مـن  العديـد  أخيـراً  أقنـع  قـد  سـوريا،  إلـى  األجانـب 
المسـؤولين الغربييـن، بقـدر مـا يشـعرون بـه مـن قلـق 
علـى المصالـح األمنيـة لبادهـم علـى المـدى الطويـل، 
بـأن انتصـار الثـوار فـي سـوريا قـد ال يكون فـي نهاية 

المطـاف أفضـل النتائـج المرجـوة«.
ويـرى كوغليـن » أن أخطـر تحـدٍّ أمنـي يشـغل أذهـان 
أن  يمكـن  مـا  هـو  اآلن،  الغربيـة  االسـتخبارات  قـادة 
الشـباب »المتطّرفـون«  هـؤالء  يعـود  عندمـا  يحـدث 
إلـى أوطانهـم ويبحثـون عـن وسـائل جديـدة يوّجهـون 
مـن خالهـا أجندتهـم المتعّصبـة«. وقـال »إن هـذا مـا 
جعـل عـدداً مـن كبـار مسـؤولي االسـتخبارات الغربية 

لمناقشـة  دمشـق  إلـى  يهرعـون 
نشـاطات »الجهادييـن الغربيين« مع 

نظرائهـم فـي نظـام األسـد«.

»اإلندبندنت« ويأجوج 
وماْجوج

يخلـو  ال  لكّنـه  طريـف،  خبـر  فـي 
مـن درامـا خـوف ورعـب، تحّدثـت 
الشـهيرة  البريطانيـة  الصحيفـة 
ربـط  ضمنـي  عـن  »اإلندبندنـت« 
بيـن التكّهنـات المزمنة حـول »نهاية 
فـي  العربـي،  والربيـع  العالـم« 
المرعبـة  الدمويـة  فوضـاه  صـورة 
فـي ليبيـا، والتـي كتـب عنهـا الفّنـان 
تيـد  الكبيـر  الكنـدي  التشـكيلي 
هاريسـون، متوّقعاً حدوث مؤّشـرات 
كارثيـة ُتنبئ » بحـدوث يوم القيامة، 

أو انهيـار العالـم، والمعـروف أنـه مسـبوق بانهيـارات 
وصراعـات داميـة، كتلـك التي تشـهدها منطقة الشـرق 

ثوراتهـا«. انـدالع  منـذ  األوسـط، 
وأضـاف هاريسـون » أن أكثر مـا يعّزز هذه التوقعات 
أحـداث الشـرق األوسـط الداميـة، التـي جاء بهـا الربيع 
العربـي، والقتـال الدائـر في ليبيا، وغيرهـا من البلدان، 
والركـود االقتصـادي العالمـي، واألعاصير والكوارث 
البيئيـة الهائلـة التـي يجـري تفسـيرها علـى أنهـا مـن 

عامـات السـاعة األخيرة«.

الفّنان تيد هاريسون 
صاحب اللوحات 
الرائعة والمتفائلة 
على الدوام، يرى 
في ظهور داعش 
الدموي ترجمة 

عملية لقوم »ياجوج 
وماجوج« التي 

تقول المروّيات إنهم 
يعيشون أحياء تحت 
األرض حتى يأمر 
هللا بخروجهم يوم 

القيامة

بريطانيا وقراءاتها الواقعية 
والفانتازية لـ »الربيع العربي«
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القلـق  أن  »إلـى  البريطانيـة  الصحيفـة  وأشـارت 
حـول موعـد »يـوم القيامـة« يتزايـد لـدى الكثيـر مـن 
التـي  التفسـيرات  ببعـض  يؤمنـون  الذيـن  األشـخاص 
تـرد حـول الكتـب الدينيـة المقّدسـة... باإلضافـة إلـى 
وهبـوط  أمـم  وصعـود  واالضطرابـات،  الحـروب 

.)2011  –  10  –  17 )اإلندبندنـت  أخـرى«. 
ويعلّـق الكاتـب واإلعامـي الكنـدي مـن أصـل سـوري 
د. روجيـه فاضـل علـى هـذا الخبـر قائـاً: »إن الفّنـان 
صاحـب   ،)1926 أغسـطس  )مواليـد  هاريسـون  تيـد 
والمتفائلـة  الرائعـة  األلـوان  وذات  الشـّفافة  اللوحـات 
علـى الـدوام، لـه وجـه آخر شـاحب ومتناقـض لفّنه في 
قراءتـه ألحوال الواقع البشـري، فهو 
بـات يرى في ظهـور داعش الدموي 
التهويلـي فـي العـراق وسـوريا هـذه 
لقـوم  عمليـة  ترجمـة  وكأنـه  األيـام، 
تقـول  التـي  وماجـوج«  »ياجـوج 
المروّيـات إنهـم يعيشـون أحياء تحت 
األرض، حتـى يأمـر هللا بخروجهـم 
»يـوم  أن  وبمـا  القيامـة«.  يـوم 
تبعـاً  حضـوره،  أذن  قـد  القيامـة« 
هاريسـون،  الكنـدي  الفّنـان  لمنطـق 
فـإن داعـش هـي يأجـوج ومأجوج«.
يأجـوج  أن  إلـى  اإلشـارة  تجـدر 
القـرآن  فـي  ذكرهـم  ورد  ومأجـوج 
الكريـم في أكثر مـن آية. يقول تعالى 
فـي سـورة الكهـف )اآليـة 93- 99(: 
وجـد  السـّدين  بيـن  بلـغ  إذا  »حتـى 
مـن دونهمـا قومـاً ال يـكادون يفقهـون قـوالً، قالـوا يـا 
ذا القرنيـن إن يأجـوج وماْجـوج مفسـدون في األرض، 
فهـل نجعـل لـك خرجـاً علـى أن تجعـل بيننـا وبينهـم 
سـّداً؟«. ويقـول تعالـى في سـورة األنبيـاء )اآلية 96(: 
»حتـى إذا فتحـت يأجـوج ومأجـوج وهم مـن كّل حدب 

ينسـلون«- صـدق هللا العظيـم. 
هـذه اآليـات تبّيـن للنـاس كيف كان » ياجـوج وماجوج 
أهـل فسـاد وشـر وقـوة، ال يصّدهـم شـيءعن ظلـم من 
حولهـم لقوتهـم وجبروتهـم، حتـى َقــُدم الملـك الصالـح 
ذو القرنيـن، فاشـتكى لـه أهـل تلـك البـاد مـا يلقـون 
مـن شـّرهم، وطلبـوا منـه أن يبنـي بينهـم وبيـن يأجوج 
ومأجـوج سـّداً يحميهم منهم، فأجابهـم إلى طلبهم، وأقام 
سـّداً منيعاً من قطع الحديد بين جبلين عظيمين، وأذاب 
النحـاس عليـه، حتـى أصبـح أشـّد تماسـكاً، فحصرهـم 

بذلـك السـّد، واندفـع شـرهم عـن البـاد والعباد«. 
 وقـد تضّمنـت اآليـات السـابقة »إشـارة جليـة إلـى أن 
بقـاء يأجـوج ومأجـوج محصورين بالسـّد، إنما هو إلى 
وقـت معلـوم، وهـذا الوقـت هـو مـا أخبـر عنـه النبـي 
)ص( فـي أحاديثـه، مـن أن خروجهـم يكـون فـي آخـر 
الزمان قرب قيام السـاعة«. )تفسـير الشـبكة اإلسامية 

.)2002 – 5 -21 –
يأجـوج  قـوم  عـن  تتحـّدث  التاريـخ  كتـب  أن  كمـا   
ومأجـوج كمحاربيـن شرسـين وأغـاظ لإلمبراطوريـة 
السـبب  الحقيقـة  فـي  هـم  وكانـوا  القديمـة،  الصينيـة 
الرئيـس لبـدء بنـاء سـور الصيـن العظيـم. وهـم مـن 
هاجـم أوروبـا والمنطقـة العربيـة، ووصـل زحفهم إلى 
حـدود مصـر. ويصـف منصـور عبـد الحكيـم صاحـب 
كتـاب يأجـوج ومأجـوج.. مـن الوجـود وحتـى الفنـاء 
)دار الكتـاب العربـي( هـؤالء القـوم بعد أن يرّد نسـلهم 
إلـى يافـث قائـاً: »اشـتهر نسـلهم بالـرأس المسـتدير، 
والشـعر األسـود الخشـن، والوجـه العريـض المفلطـح، 
والعيـون المتحّرقـة ذات الجفـون السـميكة، واألنـوف 
العريضـة، واآلذان الطويلـة الضّيقـة، واللـون المائـل 
الـى الصفـرة...« )يشـبهون التتار والمغـول  واألتراك 
مـن أهـل منغوليا، ومـا حولها اليوم، بحسـب المؤلف(. 

كتب بريطانية حول الربيع العربي
 كثيـرة هـي الكتـب التـي صـدرت لمؤلّفيـن بريطانييـن 
حـول الربيـع العربي، لعـل أبرزها كتـاب »بعد الربيع 
العربـي.. كيـف اختطـف اإلسـاميون ثـورات الشـرق 
دار  )منشـورات  برادلـي  جـون  للكاتـب  األوسـط؟« 

.)2011 »بالغريـف ماكميـان«، 
إليـه، لـم  يـرى المؤلّـف أن المفاجـأة السـارة بالنسـبة 
متأّكـداً  كان  التـي  المصريـة،  الثـورة  قيـام  فـي  تكـن 
مـن وقوعهـا، وإنمـا كانـت فـي قيـادة التيـار الليبرالـي 
المنفتـح للثـورة لهـا. لكـن »حليمـة عـادت إلـى حالتهـا 
القديمـة« كمـا يقـول المثـل، ورجعـت الثـورة للمسـار 
الـذي توّقعـه لهـا، أي إلـى أيدي اإلسـاميين، أو بمعنى 
اإلسـاميين.  طريـق  عـن  الثـورة  اختطفـت  أوضـح 
قـّدم عرضـاً  الـذي  اإلعامـي مجـدي خليـل،  ويتابـع 
موجـزاً للكتـاب علـى لسـان جـون برادلـي: »إن الكام 
عـن وجـود إسـاميين معتدلين هو من قبيل األسـاطير، 
فكلّهـم واحـد، وبينهـم توزيـع أدوار، واختافهـم مثـل 
اختـاف العامـة التجاريـة للمنتـج الواحـد«. ويقـول 
برادلـي: »إن اإلسـاميين فـي تقديـره، هـم كالفاشـيين 

يرى باتريك سيل أن 
الربيع العربي تحّول 
إلى جحيم عربي وال 
أحد من العرب بات 

يعرف أين يضع قدمه 
اآلن، وأين سيكون 
رأسه غداً، ولم يعد 
بإمكان أّي زعيم 

عربي أن يجتمع مع 
نظيره اآلخر، حتى 
ولو للتفكير شكلياً 
بمصلحة بلديهما معاً
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إلـى  للوصـول  البلطجـة   يسـتخدمون  األوروبييـن 
أغراضهـم«.

وعـن عاقـة الغرب باألنظمـة الجديدة يقـول )برادلي( 
»إن الغـرب يكـّرر أخطـاءه بشـكل غبي مثـل ما حدث 
فـي أفغانسـتان العـام 1989، وقبلهـا فـي إيـران العـام 
الجـدد،  اإلسـاميين  الغـرب  يسـاند  وسـوف   ،1979

وسـيعاني منهـم مسـتقباً«. 
وفـي مطلـع شـهر مايـو )أيـار( 2012، صـدرت عـن 
دار سـربنتس البريطانيـة، الطبعـة الثانيـة مـن كتـاب 
اإلسـام  مـع  بريطانيـا  تواطـؤ  السـرية:  »العاقـات 
المتشـّدد«، للكاتـب مارك كيرتـس، الباحث في المعهد 
الملكـي البريطانـي للشـؤون الدولية، والمعهد الفرنسـي 
للسياسـة  األلمانيـة  والجمعيـة  الدوليـة،  للعاقـات 
الخارجيـة. وقـد عرضـت لهـذا الكتـاب المهـّم الكاتبـة 
فـي »األهـرام اليومـي« نجوى عبـد هللا. ومّما جاء في 
عرضهـا: »عندمـا قامـت الثورة المصريـة في 25 من 
ينايـر 2011، أصبحـت بريطانيـا فـي حيـرة مـن أمرها 
ليأتـي أول بيـان لهـا بعـد أربعة أيام من انـدالع الثورة، 
وكان بيانـاً مشـتركاً مـن ألمانيـا وفرنسـا، حيـث أثنـوا 
علـى دور الوسـيط، الـذي لعبـه مبـارك طـوال األعوام 
الماضيـة فـي الصراع العربي – اإلسـرائيلي، وطالبوه 
لطمـوح  اسـتجابة  والسياسـي  االقتصـادي  باإلصـاح 
مبـارك،  تنّحـي  وبمجـرد  الثائـر.  الشـباب  ومطالـب 
بـدأت بريطانيـا اتصاالتهـا باإلخوان المسـلمين. وعلى 
الرغـم مـن أن وزارة الخارجيـة البريطانية رفضت أن 
تـزّود الكاتـب بالمعلومـات المتعلقـة بهذا الشـأن، بحّجة 
أن الكشـف عنهـا يتعـارض والمصلحـة العامـة، إاّل أن 
ملّفـات الخارجيـة البريطانيـة تشـير إلـى أن بريطانيـا 
كانـت علـى اتصـال مع اإلخوان المسـلمين قبل الثورة، 
أي   ،2006 إلـى   2005 مـن  الفتـرة  فـي  وخصوصـاً 

خـال حكومـة تونـي بليـر«.
واسـتطردت نجـوى عبـد هللا تقـول » إنـه فـي مـارس 
»أالسـتير  أن  اإلخـوان  موقـع  ذكـر   ،2011 )آذار( 
بـرت« مـن مكتـب وزارة الخارجيـة سـيزور مصـر 
السياسـيين  مـن  بعـدد  خالهـا  يلتقـي  يوميـن،  لّمـدة 
المصرييـن، وعـدد مـن ممثلـي المعارضـة المصريـة، 
وعلـى رأسـهم اإلخـوان المسـلمين. وعلـى الرغـم مـن 
أنـه مـن غيـر المعـروف مـا إذا كان قـد التقـى بأحـد 
مـن اإلخـوان أم ال، إال أنـه فـي الشـهر التالـي، قامـت 
القنصـل البريطانـي لـدى مصـر مـاري لويـس آرثـر 
وعـدد مـن مسـؤولي وزارة الخارجيـة بلقـاء اإلخـوان 

المسـلمين فـي مقّرهـم الرئيـس الجديد في اإلسـكندرية، 
والتقـى بهـم مسـاعد المرشـد العـام لإلخـوان المسـلمين 
حمـدي حسـن، ولـم يتـّم اإلعـان عـن هـذا اللقـاء فـي 
وسـائل اإلعـام المختلفـة، وحتـى فـي موقـع الخارجية 
البريطانيـة«. إاّل أن السـّيدة مـاري لويـس صّرحت في 
صحيفـة »جيروزاليم بوسـت« اإلسـرائيلية بأن لقاءها 
مـع اإلخـوان، كان جـزءاً مـن جهـود بريطانيـا الحثيثة 
لدعـم التعـاون، ونوعـاً من قبـول اختـاف الثقافات مع 
االتجاهـات السياسـية والفكريـة المتباينـة، التي ظهرت 
علـى السـاحة السياسـية المصريـة بعد ثـورة 25 يناير. 
وقـد صّرحـت وزارة الخارجيـة البريطانيـة للصحيفـة 
ذاتهـا قائلـة:« إننـا سـنظّل علـى اتصـال مـع اإلخـوان 
المسـلمين الذيـن سـيكونون جزءاً، إن لـم يكونوا بالفعل 

جـزءاً، مـن الحوار الحالـي«. وعلى 
الرغـم مـن أن كاميـرون فـي زيارته 
األولـى لمصـر بعـد الثـورة فـي 21 
مـن فبرايـر 2011، أّكـد فـي تصريح 
بعـدد  إنـه سـيلتقي  لوسـائل اإلعـام 
السياسـية  المعارضـة  ممّثلـي  مـن 
لقـاءه  اسـتبعد  أنـه  إاّل  المصريـة، 
صحيفـة  أشـارت  فيمـا  اإلخـوان، 
»ديلـي تلغـراف« إلـى أن كاميـرون 
لـم يرغـب فـي اللقـاء مـع اإلخـوان 
ُيعتبـر هـذا نوعـاً  متعّمـداً، حتـى ال 
فتـرة  بعـد  مـا  فـي  لهـم  الدعـم  مـن 
أن  الواضـح  مـن  ولكـن  مبـارك، 
تصريـح كاميـرون العلنـي، لـم يمنـع 

علـى  ولكـن  باإلخـوان،  االتصـال  مـن  البريطانّييـن 
مسـتويات رسـمية أقـّل مـن منصـب رئيـس الـوزراء، 
فعقـب ذلـك بقليـل، قال السـفير البريطاني لـدى القاهرة 
يهـّددون  ال  المسـلمين  اإلخـوان  إن  وات،  جيمـس 

فـي مصـر«. االسـتقرار 
كّل هـذا الـكام ال يحتاج إلى شـرح وتحليـل، فاإلخوان 
كانـواـ  بـرأي كثيـر مـن المراقبينـ  على صلة مباشـرة 
أثنـاء  وفـي  العربـي،  الربيـع  قبـل  ولنـدن،  بواشـنطن 
احتداماتـه، وحتـى اليـوم. وكان د. سـعد الديـن إبراهيم 
وبيـن  بينهـم  امتـّدت  التـي  المركزيـة،  الجسـور  مـن 
فـي  السـلطة  اسـتامهم  حـول  للتفـاوض  األميركييـن 
مصـر. فهـو يعتـرف فـي حـوار لـه لألهـرام بتاريـخ 7 
تمـوز )يوليـو( 2012: » كان هدفـي تشـبيك العاقـات 
أن  واضحـاً  وظهـر  اتصـال..  قنـوات  وفتـح  بينهمـا 

تشير ملّفات 
الخارجية البريطانية 

إلى أن بريطانيا 
كانت على اتصال مع 
اإلخوان المسلمين 

قبل الثورة في مصر، 
وخصوصاً في الفترة 

من 2005 إلى 
2006، أي خال 
حكومة توني بلير

بريطانيا وقراءاتها الواقعية 
والفانتازية لـ »الربيع العربي«
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هنـاك اسـتعداداً للتفاهـم، فقـط كانـت تنقصهـم حلقـة في 
المنتصـف تقـّرب المسـافات بينهمـا، وتقـّرب وجهـات 

النظـر، وهـو مـا نجحـت فيـه«.
 وال نذيع سراً إن قلنا إن العاقة بين الغرب واإلخوان 
قديمـة، فالتنظيـم أساسـاً مولـود مـن رحـم المخابـرات 
البريطانيـة فـي العشـرينّيات مـن القـرن الفائـت، حيـث 
قامت شـركة قناة السويس البريطانية 
البّنـا وجماعتـه، فـي  بتمويـل حسـن 
إلـى تقويـة األصوليـة  خّطـة تهـدف 
التحـّرر  حركـة  لتواجـه  اإلسـامية 
الوطنـي المصريـة والعربيـة، فـكان 
العـام  فـي  اإلخـوان  تنظيـم  إعـان 
1928 بقيـادة المؤّسـس حسـن البّنـا. 
اإلخـوان  بيـن  العاقـة  هـذه  وظلّـت 
تبعيـة وإمـاءات  والغـرب« عاقـة 
باسـتمرار ينفّذهـا اإلخوان فـي المقام 
األول لمصلحـة الغرب ومشـروعاته 
االسـتعمارية فـي المنطقـة« على حّد 
تعبيـر كمـال الهلبـاوي )قيادي سـابق 
الحركـة(  عـن  انشـّق  اإلخـوان  فـي 
فـي حديـث لـه لبرنامـج »إسـاميون 
»المياديـن«-  لفضائيـة  وبعـد« 
)أيلـول(  سـبتمبر   9 فـي  بيـروت 

.2014
عـن دار رانـدوم هـاوس – نيويورك 
»الربيـع  كتـاب  صـدر   ،2012  –
والنظـام  الثـورة  التمـّرد،  العربـي: 
اإلعامـي  وإعـداد  تحريـر  مـن  الجديـد«،  العالمـي 
البريطانـي توبـي مانهيـر. يتألـف الكتـاب مـن جزأيـن 
والتعليقـات  األخبـار  األول  يعـرض  مركزّييـن، 
التـي كانـت تنشـر علـى »المدّونـة المباشـرة للشـرق 
األوسـط« الخاصـة بصحيفـة »ذا غارديـان« لتعكـس 
صـورة عـن تطـّور األحـداث يوماً بعد يـوم في مختلف 

العربـي. الربيـع  بلـدان 
سـبق  مّمـا  مختـارات  فيتضّمـن  الثانـي،  الجـزء  أمـا 
»غارديـان«  فـي  وتحليـات  مقـاالت  مـن  نشـره 
خـال  وكّتـاب  ومحلّليـن  لمراسـلين  و«األوبزرفـر« 

       .2011 العـام 
»لانتفاضـات  مرجعـاً  إذاً  الكتـاب  هـذا  يشـّكل    
الربيعيـة« بوجهيـن: وجـه توثيقـي معلوماتـي، واآلخر 
يكّمـل بعضهمـا بعضـاً، بخاصـة  اسـتنتاجي،  تحليلـي 

وأنهمـا يسـلّطان الضـوء علـى دواعـي بدايـات الربيـع 
العربـي، ومسـار انفجاراتـه فـي مراحلـه األولـى علـى 

األرض.
وعـن دار بلومزبـري اللندنيـة صـدر فـي مطالـع شـهر 
أغسطس )آب( 2013 كتاب »الشرق األوسط الجديد.. 
العالـم بعـد الربيـع العربـي«، للكاتـب البريطانـي بـول 
داناهـار، المراسـل المخضـرم لــ »البـي. بـي. سـي.« 
أهـّم  ولعـّل  الشـمالية.   وإيـران وكوريـا  العـراق  فـي 
مـا فـي هـذا الكتـاب، كمـا  يقـول اإلعامـي والمترجـم 
المصـري كامل يوسـف، إن مؤلّفه، بـدالً من أن ُيعرب 
عـن رأيـه فـي مواجهـة مـا حـدث فـي الربيـع العربي، 
أكاديمّييـن  باحثيـن  مـع  حـوارات  إجـراء  إلـى  يبـادر 
متصارعيـن، ويـدع القـارئ يحكـم، وهـو يتسـاءل إلـى 

أّي جانـب وقـف المؤلّـف فـي نهايـة المطـاف؟
أنـه، كمـا دخـل جـورج  إلـى  النظـر  داناهـار  ويلفـت 
بـوش العـراق بـا خّطـة، فـإن بـاراك أوبامـا ابتعد عن 
سـوريا أيضـاً بـا خّطـة. وهو يـرى أنه لو فهـم الغرب 
الموقـف مـن سـوريا وتحـّرك بسـرعة، لمـا قُـّدر له أن 
يجـد نفسـه فـي موقـف المتفـّرج الـذي ينتظـر وصـول 
الجمـود.  إلـى مرحلـة  السـورية  السـاحة  القتـال علـى 
ويؤّكـد بـأن » فشـل الغـرب هناك، سـيضاف إلى قائمة 
طويلـة مـن األخطـاء التاريخيـة المروعـة«. ويقـول » 

إن عـدم التحـّرك لـه عواقبـه أيضـاً«.

مراكز األبحاث والدراسات
بـه  جـاءت  مـا  كّل  اسـتخاص  بالطبـع  نسـتطيع  ال 
حيِّــز  فـي  البريطانيـة  والدراسـات  األبحـاث  مراكـز 
ضّيـق متـاح لنـا فـي هـذا التقريـر، لكّننـا سـنظهر مـا 
أمكـن، وباختصـار، أبـرز مضاميـن بعـض األبحـاث 
والدراسـات التي تناولت الربيع العربي ونتائجه. ونبدأ 
 Chatham( بالمعهـد الملكي للشـؤون الدولية فـي لندن
داالكـورا  كاترينـا  الباحثـة  قّدمـت  حيـث   ،)House
دراسـة بعنوان:«انتفاضـات 2011 العربية في الشـرق 
الجيوسياسـية«،  واآلثـار  السياسـي  التغّيـر  األوسـط: 
عـن  الصـادرة  الدوليـة«  »الشـؤون  مجلـة  نشـرتها 
المعهـد نفسـه، تتحـّدث فيهـا، مـن ضمـن مـا تتحـّدث، 
عـن عامـل اإلسـاميين فـي الثـورات العربيـة. فمـن 
تقـم  لـم  العربيـة  االنتفاضـات   « أن  نظرهـا،  وجهـة 
بتحريـك إسـامي حاشـد، أو أيديولوجيـا قائمـة بعينهـا. 
ففـي تونـس كان حـزب النهضة محظور النشـاط، وفي 
مصـر كان انضمـام اإلسـاميين متأخـراً، وعلـى غيـر 

مدير عام »المعهد 
البريطاني 

الدولي للدراسات 
االستراتيجية« جون 

تشيبمان رأى أن 
الربيع العربي ما 

يزال فطيراً لم يخبز 
بالكامل بعد، ذلك 

أن األحداث الواعدة 
بثمار ديمقراطية 

تظلّ أسيرة الخوف 
من أن تفلح 

الطوائف والعرقيات 
والمؤّسسات 
العسكرية في 

تحويل مسار التمّرد 
لمصلحتها
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رغبـة قياداتهـم. وفـي كّل حالـة ثوريـة يتّزعـم الموقف 
طـرف إسـامي مختلـف عـن اآلخـر. فـي اليمـن كان 
ليبيـا  اللقـاء المشـترك. وفـي  البـارز ألحـزاب  الـدور 
يتعّقـد الموقـف بسـبب تعّقـد الكيانـات اإلسـامية التـي 
انخرطـت فـي العمليـة السياسـية بعـد سـقوط القذافـي. 
وعلـى الرغـم مـن غمـوض التفسـيرات في هـذا النظام 
المفتـوح، فـإن الموقـف فـي سـوريا فيـه عنصـر قـوي 

لإلسـاميين مناهـض لنظـام األسـد«.
وبشـكل عـام، تفصح داالكـورا عن حقيقـة ثابتة مفادها 
» أن غيـاب العامـل األيديولوجي والتحريك اإلسـامي 
الدافـع، ال يعنـي وجـود بديـل أيديولوجـي، ألن العهـد 
الثـوري الراهـن يعاصـر مرحلـة ما بعـد األيديولوجيا، 
ألنـه عهـد ذا طبيعـة وطنيـة، شـغله الشـاغل التركيـز 
غابـت  أنـه  حتـى  والمحلّيـة،  الوطنيـة  القضايـا  علـى 
عـن شـعاراته أولويـات لقضايـا خارجيـة«. وتضيـف 
داالكـورا »أن وضعيـة التيـار اإلسـامي بعـد الثورات 
العمليـة  فـي  انصهارهـا  ظـّل  فـي  بشـّدة  نشـطت  قـد 

السياسـية«.
م داالكـورا على الجانـب اآلخر تحليـل االنتقادات  وتقـدِّ
الشـرق  فـي  األميركيـة  للسياسـة  توجيههـا  تـّم  التـي 
األوسـط فـي العـام 2011، والتـي اتسـمت باالشـتباك 
بيـن سياسـاتها الخارجيـة وقيمهـا الديمقراطيـة فـي ظّل 
ردود أفعالهـا حيـال كّل ثـورة عربيـة. وبشـكل عـام، 
تلّخـص الدراسـة جملـة اآلثـار الجيوسياسـية التـي لهـا 
التأثيـر األكبـر علـى إعـادة صياغـة توازنـات القـوى 

اإلقليميـة.
ه  أّما »المعهد الدولي للدراسـات االسـتراتيجية«، ومقرُّ
لنـدن، فقـد اعتبـر أن ردود الفعـل علـى أعمـال العنـف 
ضـّد األميركييـن، التي أثارها الفيلم المسـيء لإلسـام، 
تشـّكل اختبـاراً كبيـراً لصدقية األنظمـة الجديدة المنبثقة 
عـن ثـورات الربيـع العربي. وقد نشـر المعهد المذكور 
تقريـراً فـي شـهر سـبتمبر )أيلـول( 2012، ُبعيـد مقتـل 
السـفير األميركـي فـي بنغـازي مـع ثاثـة أميركّييـن 
علـى  احتجـاج غاضبـة  تظاهـرات  وانـدالع  آخريـن، 
الفيلـم المسـيء لإلسـام وعنوانه:«بـراءة المسـلمين« 
فـي مصـر وتونـس واليمـن وغيرهـا من الـدول. وذكر 
إميـل هوكايـم، وهـو خبير الشـرق األوسـط فـي المعهد 
الدولـي » إن الهجمـات كانـت مفجعـة، لكـن من وجهة 
نظر اسـتراتيجية، فإن األكثر أهّمية هو رّد الحكومتين 
الليبيـة والمصريـة، ورّد الفعـل الشـعبي على ما حدث، 
والـذي سيشـّكل اختبـاراً حقيقياً«. وأضاف هـذا الخبير 

» أنـه اختبـار كبيـر لصدقّيتهمـا الدوليـة، معتبـراً أن 
العمليـات االنتقاليـة فـي هـذه الـدول سـتكون »داميـة 
ومؤلمـة ومعّقـدة«. وأردف هوكايـم أن رّد الحكومتيـن 
الليبيـة والمصريـة كان إيجابيـاً نسـبياً، وأن واشـنطن 

أدركـت أن الوقـت » ليـس وقـت تأجيـج الوضـع«.
أّمـا رأي اإلخـوان فـي الموضـوع، وبعدمـا انتظـروا 
طويـاً جـّداً للتعليـق عليـه،  فقـد أدانـوا الفيلـم، مؤّكدين 
يشـّكل  )ص(  الرسـول  أن   « مرسـي  محمـد  عبـر 
خّطـاً أحمـر ال يجـوز المسـاس فيـه«، لكّنـه دعـا فـي 
الجانـب اآلخـر إلـى »نبـذ العنـف، وإلـى عـدم مواجهة 

الوقـت  فـي  الديبلوماسـية،  البعثـات 
الـذي تتواصـل فيـه مواجهـات بيـن 
حـول  األمـن  وقـّوات  المتظاهريـن 
القاهـرة«. فـي  األميركيـة  السـفارة 

أصـدره  الـذي  التقريـر  فـي  وجـاء 
الدولـي  البريطانـي  »المعهـد 
فـي  االسـتراتيجية«  للدراسـات 
لنـدن  فـي   2013 )آذار(  مـارس 
التـي  الجيوسياسـية  الهـّزات  أن   «
إلـى  أّدت  العربـي،  الربيـع  سـّببها 
األطـراف  متعـّددة  األزمـة  تصعيـد 
في الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا، 
وفـي الوقت عينـه انتقل ثقل مركزها 
إلـى سـوريا والـدول المجـاورة لهـا، 
بحيـث اسـتحالت الحـرب األهلية في 
هـذا البلـد إلـى بـؤرة اهتمـام العالـم 
ّكلـه«. ويتابـع التقريـر » إن نظـام 

بشـار األسـد يضعف مـع الوقت، لكن قـوى المعارضة 
مبادراتهـا  تنسـيق  علـى  قـادرة  وغيـر  موّحـدة  غيـر 

ومواقفهـا«. وأفعالهـا 
محلّـل  بـاري،  بنياميـن  عقـده  مؤتمـر صحافـي  وفـي 
السياسـات فـي المعهـد السـالف الذكـر فـي 14 مـارس 
)آذار( 2013 » إّننـا نتّوقـع أن يبقـى الوضـع الحالـي 
فـي سـوريا علـى مـا هـو عليـه، وأن يسـتمّر الصـراع 
لفتـرة طويلـة جـّداً«.. مضيفـاً » وعلى الرغـم من ذلك 
ال يمكننـا اسـتثناء احتمـال حـدوث تطـّور غيـر متّوقـع 

لألحـداث عندمـا ينهـار نظـام بشـار األسـد فجـأة«.
أّمـا المديـر العـام للمعهـد جـون تشـيبمان فيقـول » مـا 
يـزال الربيـع العربـي فطيـراً لـم يخبـز بالكامـل بعـد، 
تظـّل  ديمقراطيـة  بثمـار  الواعـدة  األحـداث  أن  ذلـك 
والعرقيـات  الطوائـف  تفلـح  أن  مـن  الخـوف  أسـيرة 

ثّمة َمن يرى أن 
“داعش” ليست 

سوى فّزاعة 
أوجدتها الواليات 
المّتحدة نفسها، 
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مشروع تقسيم 
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فـي  منهـا(  جـزء  أو  )كلّهـا  العسـكرية  والمؤّسسـات 
تحويـل مسـار التمـّرد لمصلحتهـا«.  وأردف تشـيبمان 
المجتمعـات  الـذي سـاد  » أن زوال عنصـر الخـوف 
العربيـة جـاء ليؤّكـد أن الثـورات الشـعبية أكبـر من أّي 
قـدر مـن العنـف يمكن أن تلجأ إليـه األنظمة الحاكمة«. 
غيـر أنـه رأى »أن اإلطار العالمـي الراعي لهذا األمر 
اإلرهـاق  يعانـي  فالغـرب  أيضـاً،  االنتبـاه  يسـترعي 
القـوى  تعانـي  بينمـا  السياسـية،  المفاصـل  والتهـاب 
الدوليـة الجديـدة، مثـل الصين، آالم النمّو االسـتراتيجي 

والتـرّدد بشـأن رّد الفعـل الصحيـح«.
بهـذا  مداخلتـه  تشـيبمان  وينهـي 
التسـاؤل: » أّي قـوى عالميـة يمكـن 
أن تعيد األمور إلى نصابها الصحيح 
فـي  الجديـد  الوضـع  بـدأ  حـال  فـي 
المنطقـة يتحـّول إلى خطـر حقيقي؟«
منـه  تخـّوف  الـذي  الوضـع  هـذا 
اليـوم،  بالفعـل  حصـل  تشـيبمان 
تعقيـداً،  المنطقـة  تعقيـدات  وازدادت 
بتهافـت أخطـار وأهـوال عليهـا غير 
مسـبوقة مـن قبـل، تجّسـدت بتصاعد 
هسـتيري  سـوبر-  دمـوي  إرهـاب 
جرائـم  مّثلتـه  األبـدان،  لـه  تقشـعّر 
تسـميته:«الدولة  علـى  اصُطلـح  مـا 
والشـام«  العـراق  فـي  اإلسـامية 
كعنصـر  بـ«داعـش«،  المختزلـة 
مهـّدد لمصالـح الجميـع بـا اسـتثناء 
المملكـة  تنـادت  المـّرة. ولذلـك  هـذه 
العربيـة السـعودية والواليـات المّتحـدة ومصـر وتركيا 
وممّثلـون عـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي، فضـاً 
عـن األردن ولبنـان إلـى عقـد مؤتمـر في جـّدة، بتاريخ 
آليـات  خالـه  نوقشـت   ،2014 )أيلـول(  سـبتمبر   11
التنظيمـات  لمواجهـة  مشـتركة  اسـتراتيجية  وضـع 

ومثياتهـا. »داعـش«  طـراز  مـن  اإلرهابيـة 
 وبعـد أيـام معـدودات علـى مؤتمـر جـّدة، أي فـي 15 
سـبتمبر )أيلـول( 2014، ُعقـد أيضـاً مؤتمـر مماثل في 
وتنظيـم  اإلرهـاب  »محاربـة  عنـوان:  تحـت  باريـس 
)داعـش(،  والشـام«  العـراق  فـي  اإلسـامية  الدولـة 
بحضور 29 دولة، وبرئاسـة الرئيس الفرنسـي فرنسوا 
هوالنـد، والرئيـس العراقـي فـؤاد معصـوم. ومّمـا قاله 
هوالنـد فـي حفـل االفتتـاح:« إنـه ال ينبغـي االنتظـار 
الـذي  للخطـر  جماعـي  وحـزم  بقـّوة  للتصـّدي  أكثـر 

يشـّكله تنظيـم داعـش اليـوم، ال فـي العـراق وسـوريا 
فحسـب، بـل فـي العالـم أجمـع«.

لكـن ثّمـة َمـن يـرى مـن جهـة أخـرى أن »داعـش« 
ليسـت سـوى فّزاعة أوجدتها الواليات المّتحدة نفسـها، 
باعتـراف وزيـرة خارجيتهـا السـابقة هيـاري كلينتون 
فـي كتابهـا األخير خيارات صعبة )منشـورات سـيمون 
وسشسـتر، 2014، 635 صفحة(، السـتكمال مشـروع 
تقسـيم العـراق والشـرق األوسـط، بعـد تبلّـور الكيـان 
الكـردي كدولـة متكاملـة الشـروط، ال ينقصهـا سـوى 
توقيـت إعـان االسـتقال، ولكـن التقسـيم هـذه المـّرة 
هـو بيـن دولة سـّنية وأخرى شـيعية في بـاد الرافدين.
هكـذا إذاً، فـإن ترجمـة مشـروع »بايدن« فـي العراق، 
والقائـم علـى فدرلـة البلـد، ال يمكـن لـه أن »يسـتقيم« 
مـن دون فّزاعـة دمويـة تقتـل وتذبـح وتفـّكك وتقّسـم، 
علـى غـرار »داعـش« وأخواتهـا، ومن شـأن هـذا كلّه 
أن ُيفضـي إلـى اسـتحالة العيـش بيـن المكّونين الشـيعي 
تلقائيـاً،  السـكاني  الفـرز  يحصـل  وبالتالـي  والسـّني، 
وعلـى قاعـدة الكراهيـة المذهبيـة المتبادلـة بيـن أبنـاء 

الديـن الواحـد والوطـن الواحـد.
مـن  األولـى  المرحلـة  داعـش  حّققـت  وبعدمـا  واآلن، 
باقتطاعهـا  المفترضـة،  السـّنية«  »الدولـة  مشـروع 
بأضعـاف  تفـوق  العـراق  أرض  مـن  كبـرى  مسـاحة 
مسـاحة بريطانيـا، ُوجـب أن ُتـزاح صورتهـا كفّزاعـة 
دموية، خال فترة تمتّد من 3 إلى 10 سـنوات، تتطّور 
بعدهـا األمـور إلى مشـهد مجتمعي علـى أرض مذهبية 
خالصـة، وعبـر كيـان مدنـي معتدل، وقابـل لاعتراف 
بـه كدولـة مسـتقلّة. يؤّكـد ذلـك الباحـث االسـتراتيجي 
المختـّص بالشـرق األوسـط كوليـن فريمـان فـي مقالـة 
لـه فـي »الديلـي تليغـراف« فـي 23 يونيـو )حزيـران( 
2014، يشـير فيهـا إلـى » أن الدولـة العراقيـة انتهـت 
اآلن، وأن داعـش سـٌتحقق حلـم تأسـيس دولة سـّنية في 
العـراق، ربمـا تحـت اسـم »سنيسـتنان«، علـى وزن 
أفغانسـتان. وهكذا )فضاً عن اسـتقال الكـرد بإقليمهم 
الناجـز( يتفـّكك العـراق إلـى ثـاث دول علـى األقـّل: 

شـيعية، سـّنية وكرديـة«. 
وإذا كانـت الواليـات المّتحـدة قـد رفعـت لـواء الحـرب 
علـى »داعـش«، باسـتنفار الحلفـاء واألصدقـاء »فـإن 
فوكـس،  وليـام  السـابق  البريطانـي  الدفـاع  وزيـر 
للتدّخـل  اآلن  يمّهـدان  البريطانيـة،  المخابـرات  مـع 
العسـكري فـي العـراق، علـى الرغم مـن أن »داعش« 
»ال تشـّكل خطـراً علـى بريطانيـا«، بحسـب مـا يقـول 

يصف الكاتب 
البريطاني سيمون 
جينكينز الحديث 
عن تهديد داعش 
لبريطانيا بأنه 
سخيف، حيث 

إن أسلوب تناول 
المخابرات البريطانية 

لملف داعش 
يوحي بأن صعود 
هذا التنظيم، كان 
مفاجأة لم تتوّقعها 
المخابرات المذكورة
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الكاتـب البريطانـي سـيمون جينكينـز، الـذي يؤّكـد فـي 
»الغارديـان« )23 يونيـو 2014( بـأن » المؤّسسـات 
األمنيـة فـي بريطانيـا تريـد الحصـول علـى مزيـد مـن 
مـن  حالـة  ينشـرون  الحكومـة  مسـؤولي  وأن  القـّوة، 
 500 عـودة  مـن  بالتحذيـرات  المجتمـع  فـي  الذعـر 
البـاد، لشـّن هجمـات  إلـى  بريطانـي مـن الجهادييـن 
سـتمّهد  هـذه  التحذيـرات  إن  حيـث  داخليـة،  إرهابيـة 
الـرأي العـام البريطانـي فـي النتيجـة لقبـول الحـرب«.
ويصـف جينكينـز الحديـث عـن تهديد داعـش لبريطانيا 
» بأنـه سـخيف، حيـث إن أسـلوب تنـاول المخابـرات 
هـذا  صعـود  بـأن  يوحـي  داعـش  لملـف  البريطانيـة 
المخابـرات، علـى  تتوّقعهـا  لـم  التنظيـم، كان مفاجـأة 
الرغـم مـن أنـه كانـت هنـاك اضطرابـات فـي العـراق 
قبـل ذلـك بشـهر علـى األقـّل، وكان يمكـن للحكومـة 

التدّخـل«. البريطانيـة 
مـن ناحيـة أخرى يجزم جينكينز » أن عودة الجهاديين 
البريطانييـن، ال تشـّكل أّي خطـر علـى بريطانيـا، على 
الرغـم مـن أنهـم قـد يقومـون بمحاولـة تفجيـر قنابل في 
عـدد مـن األمكنـة، لكـن مـن المؤّكـد أن تتّبعهـم أمـر 
سـهل علـى المخابـرات البريطانيـة، مـا يجعـل األمـر 
نفسـها«  لبريطانيـا  تهديـداً  وليسـت  أمنيـة،  قضيـة 

)المصـدر نفسـه(. 
هكـذا، ومـن خـال سـاح الفتنـة والشـرذمة، يسـتمّر 
مسلسـل السـخرية مـن العـرب بقتلهـم وتدميـر بادهم، 
وتبديـد تاريخهـم، وحضارتهم، وهويتهـم، واألّنكى من 
هـذا كلّـه أن األمـر يتـّم غالبـاً بأيـٍد عربيـة وإسـامية، 
بذاتهـا،  ذاتهـا  لتدميـر  بحماسـة غيـر مسـبوقة  تتدافـع 
وعلـى قاعـدة مـن التضليـل المتبـادل، وغيـاب الوعـي 

المتبـادل. 
 لكـن َمـن الـذي ُيحـّرض العـرب والمسـلمين بعضهـم 
علـى بعـض، ويمنع عليهم حّتى مجرد التاقي الشـكلي 
علـى الحـّد األدنـى مـن مصالحهـم؟ ولماذا يـا ترى من 
مـن  ينفجـر  وديننـا وحضارتنـا  تاريخنـا  أحشـاء  بيـن 
جديـد نبـت شـيطاني، أو تسـونامي إيديولوجـي أسـود 
يسـتوطن نفـوس النـاس، والوعيهـم، ويزحـف فـي كّل 
االتجاهـات باسـم الديـن الحنيـف والديـن الحنيـف منـه 

بالتأكيد؟ بـّراء 
أسـئلة هـي برسـم العقـل العربـي )أو مـا تبّقـى منـه( 
فـي السياسـة والثقافـة أوالً وأخيـراً، مـع األخـذ بنظـر 
االعتبـار طبعـاً، أّننـا أمـام نظـام طغيانـي عالمـي، ال 
ينشـد  فهـو  والعنـف،  والسـلطة  السـيطرة  بيـن  يفـّرق 

التـام. والخضـوع  العميـاء  الطاعـة 
هـل علينـا كعـرب إذاً، وكما يتسـاءل البعـض، أن نتعلّم  

كيـف نقـرأ ونفّكر بشـكل عالمي؟
ربمـا، فالمشـكلة مـع الغـرب هـي فـرط افتراضـه أن 
اآلخـر الـذي هـو نحن، غير مؤّهـل أنطولوجياً للوقوف 
ضـّده، أو فـي وجهـه، فهـل نحـن كذلـك؟ وإلـى متـى يا 
تـرى؟ وهـل نحن قـوم ال يتعلّمون مـن تجاربهم القريبة 

والبعيدة؟
وضمائرنـا  واقعنـا  داخـل  مـن  ُتطـرح  سـتظّل  أسـئلة 
ومصالحنـا كأّمـة عربية أعطت الكثير للبشـرية قبل أن 
ترتكـس بمـا هـي فيـه اليـوم، ومنـذ قـرون. واألجوبـة، 
نعـم األجوبـة كلّها هي برسـمنا نحـن، إذ ال ينتظّرن من 
أحـد، ال فـي الغـرب وال في الشـرق، أن يقـوم بالتفكير 

عّنـا فـي أوضاعنـا ومعطياتنـا وفكرنا. 
 

 

    

بريطانيا وقراءاتها الواقعية 
والفانتازية لـ »الربيع العربي«
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فرنسّيون مثّقفون 
ضّد مثّقفين فرنسّيين

فرن�صّيون مثّقفون �صّد 
مثّقفني فرن�صّيني

اأ. �صالح العبد اهلل

وال َيعجـب االسـتراتيجي الفرنسـي جـان بـول شـارني 
مـن التحـّوالت التـي طـرأت علـى الكتابة عـن »الربيع 
العربـي«، ال بـل إنـه توّقعـه: »الربيـع فصـل رائـع، 
د فيـه الطبيعـة، تحيـا مـن جديـد، تسـتعيد حيوّيتها  تتجـدَّ
وحياتهـا وتبرعـم بالزهـور. لكّنـه تجديد يتغّيـر، فعندما 
تسـتيقظ البراعـم المريضـة قـد يصبـح الموسـم فاسـداً، 
بـل مؤذيـاً، وتضمـر الزهـور وتمـوت: ربيع الشـعوب 
ِقَبـل  مـن  جـذري  نقـد  موِضـع  كان   1848 األلمانيـة 
مناضليـه...  طليعـة  فـي  كان  الـذي  إنجلـز  فريدريـك 
ربيـع كومونـة باريـس1871 انتهى بـ»أسـبوع دموي« 
ومـا كان أقصـر فتـرة »موسـم الكـرز«... ربيـع براغ 
وكـم  السـوفييتية...  الدّبابـات  بحصـار  انتهـى   1968
مـن ربيـع سـواها انتهـى إلـى كـوارث.. فماذا سـيحُدث 

»للربيـع العربـي؟«1.  
مـادة الدراسـة هـذه هي ما كتبـه عن تلك الفتـرة بالذات 
مثّقفـون فرنسـيون، وأكثـر هـذه المـادة هـو مـا ُكِتـب 
المفّكـرون  كتـب  فمـاذا  و2012.  العاميـن2011  فـي 
الفرنسـيون قبـل انتكاسـة الربيـع؟ وَمـن هـم المفّكـرون 

الفرنسـيون الذيـن اهتّمـوا بالثـورات العربيـة؟ 

ــي،  ــع العرب ــى للربي ــات األول ــذ البداي ــول شــارني من ــه جــان ب ــّص كتب 1  مــن ن
ــه فــي مــكان الحــق مــن هــذه الدراســة.   ــه. وســنعود إلي ــم ُينَشــر إاّل بعــد وفات ول

هنـاك مـن جهـة أولـى الذين امتدحـوا الثـورات العربية 
وُهـم فئتان: 

العربيـة  • بالثـورات  اهتمامهـم  جـاء  الذيـن  فئـة 
امتـداداً لتفكيرهـم الـذي كانـوا بـدأوه قبـل قيامها، 
فـرأوا فيهـا مادًة السـتكمال ما بـدأوه، أو مصداقاً 
لمـا كانـوا يقولـون.. ومنهـم أالن باديـو وإدغـار 

مـوران وأوليفييـه روا وغيرهـم كثيـرون.
العربيـة  • بالثـورات  اهتمامهـم  الذيـن جـاء  وفئـة 

الثـورة  أهـداف  عـن  غريبـة  سياسـية  لغايـات 
نفسـها، وتهـدف إلـى توجيـه الحراك الشـعبي في 
اتجاهـات تخـدم تلـك الغايات. وأبـرز ممثلي هذا 
االتجـاه مجموعـة المثّقفين الفرنسـيين التي ُتطلِق 
على نفسـها اسـم »الفاسـفة الجدد« أمثال برنار 

هنـري ليفـي وأندريـه غلوكسـمان وغيرهمـا..
وهنـاك مـن جهـة ثانيـة الذين انتقـدوا الثـورات العربية 

وهـم بدورهـم فئتان: 
مـن  • علمـي  منظـور  مـن  انتقدوهـا  الذيـن  فئـة   

الفئـة بـول  دون معاداتهـا، وأبـرز ممّثلـي هـذه 
غوّسـان. 

لهـا،  • العـداء  بـاب  انتقدوهـا مـن  الذيـن  - وفئـة 
لهـا حتـى  بأجمعـه ظهـر مؤّيـداً  العالـم  أن  مـع 

كان » الربيـع العربـي« - قبـل أن يخـرج مـن فصول السـنة كافة، ليسـتحيل فصاً دامياً - مشـحوناً بَنَفٍس ثوري 
محقَّـق، لـم يلبـث أن تبّدد وتاشـى شـيئاً فشـيئاً على امتداد التحـّوالت والتدخات اإلقليميـة والدولية التي قطعت 

ذلـك الَنَفـس وشـحنت الربيـع بأنفـاس صراعات ذات أهـداف ال تمّت إاّل بصلة نقيضة ألهـداف الَنَفس الثوري. 
لـم تـُدم فتـرة الَنَفـس الثـوري طويـاً، لكّنهـا أدهشـت العاَلـم واسـتثارت ِهَمـَم المفّكريـن، فـكان مـا ُكِتـب عن تلك 
الفتـرة بلغـات أجنبيـة أكثـر بمـا ال ُيقـاس مّمـا ُكِتـب عنـه بالعربيـة، وكان أكثـر مـا ُكِتـب عنـه باإلنجليزيـة تليهـا 
الفرنسـية. تلـك فتـرةٌ كانـت موضـوع الكتابـة عـن »الربيـع العربـي«، ثـم لّمـا انقضـت، انقطعـت الكتابـة عـن 
»الربيـع العربـي«، بوصفـه ثـورات عربيـة، واُخلَِيـت السـاح للكتابـة عنـه بوصفـه مادة سياسـة واسـتراتيجية 
دوليـة - إقليميـة تتناولهـا أقـام المعّلقيـن السياسـيين والتقاريـر االسـتخبارية والتصريحات السياسـية الدولية، 

وأضحـى » الربيـع العربـي« سـاحة صراعـات وحـروب طغـت عليهـا مصالـح الـدول الخارجية..إلـخ.
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أعداؤهـا؛ وهنـا يقـع الخلط فـي المواقـف الدولية 
مـن »الثـورات العربيـة«، وهـي مواقـف مزيـج 
أجـل  مـن  تؤّيدهـا  وبراغماتيـة:  انتهازيـة  مـن 
العمـل علـى إجهاضهـا أو صرفهـا عن مسـارها 

المرَتجـى.

إنزو ترافيرسو: َمن هو المثّقف الفرنسي؟
إلـى  غيـر أننـا فـي هـذه الدراسـة لـن نتطـّرق كثيـراً 
عـن  صـدرت  التـي  المحـض  الدبلوماسـية  الكتابـات 
العربـي«،  »الربيـع  وتناولـت  سياسـيين،  مسـؤولين 
بـل سـنرّكز بحثنـا علـى الكتابـات الفكريـة التـي أنتجها 
 - العربـي«  الربيـع   « وشـّكل  فرنسـيون،  مثّقفـون 
بوصفـه حدثـاً تاريخيـاً - مـادة أبحاثهـم كتبـاً ومقـاالت 
ال نزعـم أننـا أحطنـا بهـا جميعـاً، لكّننـا بالتأكيـد أحطنـا 
بأنماطهـا جميعـاً، وانتخبنـا عّينـات مـن أنمـاط التفكيـر 
تلـك. فكيـف انعكسـت أحـداث » الربيـع العربـي« فـي 
فكـر المثّقفيـن الفرنسـّيين؟ وَمـن هـم 
- قبـل ذلـك - المثّقفـون، اسـتناداً إلـى 
تعريـف المثّقف؟ والسـّيما أن الجدال 
فـي شـأن المثّقـف وتعريفـه ودوره، 
عـاد إلـى واجهـة السـجاالت الفكريـة 
تفاقـم  مـع  وبخاّصـة  فرنسـا،  فـي 
أحـداث »الربيـع العربي«. ففي العام 
ترافيرسـو  إنـزو  أصـدر  الماضـي 
المثّقفـون؟2  أيـن هـم  بعنـوان  كتابـاً 
مـن دون أن يكـون فـي السـؤال أّيـة 
خطابيـة أو جماليـة باغيـة، بـل هـو 
بـدا  ولئـن  مباشـر ورصيـن؛  سـؤال 
فّجـاً أو فّظـاً، فألنـه ُيلقـي فـي الوعـي المفّكـر حجـراً 
يحـّرك قلقـه لُيسـائل نفسـه وُيجيـب نفَسـه بنفسـه. لكـن 
هـذا السـؤال ُيخفي أسـئلة: هل كان هنـاك مثّقفون؟ ماذا 
حـّل بهـم؟ أمـا زال هنـاك مثّقفـون؟ عـن هـذه األسـئلة 
كمفهـوم  مثّقـف،  معنـى  فيوِضـح  ترافيرسـو،  يجيـب 
دة كي ال تبقى فضفاضة عامة.  يسـتبطن مضامين محـدَّ
يحتـّل أولهـا الـدور الـذي يلعبـه المثّقـف فـي الخطابات 
السياسـية والتاريخيـة واألدبيـة، ومـن خـال السـياقات 
والظـروف الجغرافيـة ومسـتوى التطـّور التكنولوجي. 
والتـزام المثّقف بموقف سياسـي يشـبه التـزام األحزاب 
السياسـية، لكّنـه يختلـف عنهـا بكونـه نابعـاً مـن التـزام 

2  Enzo Traverso, Où sont passés les intellectuels? 
coll. Conversations pour demain  )Paris:Textuel, 2013(. 

بالقضايـا اإلنسـانية الكبـرى، فـا يعـود كافيـاً أن يكون 
المـرء كاتبـاً أو صحافيـاً أو شـاعراً أو فّنانـاً أو أسـتاذاً 
جامعيـاً لكـي يّتصـف بصفة المثّقف، بل إنه ال يكتسـب 
تلـك الصفـة مـن خـال مواقفـه النظريـة وحدهـا، بـل 
ثمنهـا  يكـون  قـد  عمليـة  مواقـف  لـه  تكـون  أن  عليـه 
كالثمـن الـذي دفعـه العالِـم الـذي لـم يتراجع عـن القول 
بـأن » األرض تـدور« وهـو ُيسـاق إلى حبل المشـنقة.
الحقـب  بتطـّور  ويتطـّور  يتغّيـر  المثّقـف  معنـى  إن 
االجتماعيـة  العاقـات  أنمـاط  وتغّيـر  التاريخيـة 
والسياسـية واالقتصاديـة.. فقـد أّدى تطـّور الصناعـات 
إلـى زعزعـة  العموميـة  الجامعـات  وانتشـار  الثقافيـة 
مكانـة المثّقـف، ثـم تراجعـت هـذه المكانـة أكثـر فأكثـر 
المنتشـر  اإلعـام  اكتسـبه  الـذي  الطاغـي  الـدور  مـع 
تشـييء   « إلـى  وأّدى  واسـع..  نطـاق  وعلـى  بكثافـة 
أّدت   « كمـا  ترافيرسـو،  إنـزو  يقـول  كمـا  الثقافـة«، 
سـرعة تطـّور التكنولوجيـا إلـى تبلّـد فكـر المثّقفيـن« 
كمـا يـرى بول فيريليـو3. لكن ترافيرسـو يتمّيـز بقوله: 
لـدور  جديـد  تعريـف  إلـى  حاجـة  هنـاك  أن  »أعلـم 
المثّقـف فـي ضـوء التحـّوالت التاريخيـة التـي ُتصيـب 
مجتمعاتنـا، ولكّنـي ال أوافـق البّتـة علـى القـول بانتهاء 
دور المثّقـف وزوالـه فـي هـذه المجتمعـات )...( علـى 
المثّقـف اليـوم، وهـو لم يُعد الكاتب فـي معظم األحيان، 
بـل هـو الباحـث، أن يكون ضليعاً فـي ميدانه ونقدياً في 
آن معـاً. السـيطرة والقمـع والظلـم، مـا زالـت فـي كّل 
مـكان ولـم تختـِف، وعالـٌم هـذا واقعـه ال يمكـن العيـش 
د بـه ويفضحه«4. فيـه مـن دون أن يكـون هناك َمن يندِّ

المثّقـف أن  أن مـن شـروط  ويـرى ترافيرسـو أيضـاً 
مـن  والتسـلّط  للهيمنـة  ناقـداً  للمعرفـة،  منِتجـاً  يكـون 
أّي نـوع كان، وملتزمـاً سياسـياً حّتـى أعمـق أعمـاق 
كينونتـه )بالمعنـى الفلسـفي( ووجـوده. وهـذا الشـرط 
األخيـر هـو الـذي يجنِّـب المثّقـف أن يتحـّول إلـى كائن 
متعـاٍل )بالمعنـى الفلسـفي الـذي ذهـب إليـه كانـط( أي 
الواقعـي وفـوق الواقـع، ويجعلـه فـي حالة تسـاؤل دائم 
واحتجـاج صـادر عـن ذهـن منفتـح. وقبـل ترافيرسـو 
كان جـان بـول سـارتر يقـول: » المثّقـف هـو المفّكـر 
الـذي يتدّخـل فـي مـا ال يعنيـه،) وذلـك لسـبب بسـيط 

3  يقـول بـول فيريليـو Paul Virilio الملقَّـب بـ»فيلسـوف السـرعة«: » ألسـنا 
أمـام طغيـان أسـماء  الُمبـِدع،  الكاتـب وزوال  اختفـاء  العيـن،  بـأّم  اليـوم،  نشـهد 
SENS PUBLIC, Re-  المـاركات والتكنولوجيـات الجديـدة« )راجع موقـع:

)vue web

4. ترافيرسو، المرجع نفسه، ص 87

عاقة فرنسا 
بالثورات في العالم 
الحديث ُتشِبه عاقة 
األبّوة، فمنذ العام 
1789 وفرنسا 

تظنُّ أن لها الحّق 
في الوصاية الفكرية 

على الحركات 
الثورية
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وهـو أن المثّقـف يتموقـع فـي المجتمـع(«5. 
والحـّق، إن نخـب المثّقفيـن الفرنسـّيين حيَّـت »ريـاح 
العربيـة،  البلـدان  علـى  هّبـت  التـي  الديمقراطيـة« 
والمحلّلـون  الخبـراء  وتسـابق  »الربيـع«،  بدايـة  منـذ 
المقـاالت  ونشـر  والتحليـل  التفكيـر  إلـى  الفرنسـيون 
والكتـب؛ وال عَجـب! ففرنسـا تبـّوأت منـذ زمـن بعيـد 
موقـع المراقـب المحلّـل لمـا يحدث فـي العالـم العربي، 
وثقافيـة  تاريخيـة  عاقـات  إلـى  ذلـك  فـي  مسـتندًة 
ـه »سياسـتها العربيـة« التـي  تربطهـا بالمنطقـة، وتوجِّ
بـذل الجنـرال ديغـول قصـارى جهـده، وبخاصـة فـي 
حـرب1967، لكـي ال تكـون منحـازًة إلـى إسـرائيل في 
الصـراع العربـي - اإلسـرائيلي. وتمتـاز فرنسـا - التي 
يعيـش فيهـا مـا ينيـف عـن أربعـة ماييـن فرنسـي مـن 
بعاقـات   - أجيـال  ثاثـة  امتـداد  علـى  أصـل عربـي 
تاريخية بالعالم العربي، مشـرقاً ومغرباً، تفوق اتسـاعاً 
وعمقـاً عاقـات الـدول الغربيـة االسـتعمارية األخـرى 
بـه. فقد بسـطت فرنسـا سـلطانها على المغـرب العربي 
منـذ أن احتلّـت الجزائـر )1830( واعتبرتهـا جـزءاً ال 
يتجـّزأ مـن التـراب الفرنسـي، وسـعت إلـى فرنَسـِتها 
بمحـو اللغـة العربيـة، وقطِعهـا عن ألسـنة الجزائريين، 
إلى معركة ميسـلون )1920( وبْسـط سـلطانها بالتفاهم 
مـع اإلمبراطوريـة البريطانيـة علـى المشـرق العربي، 
االسـتعمار  ويمتـاز  ولبنـان.  سـوريا  علـى  وبخاصـة 
بالتأثيـر  العربيـة  البلـدان  مـن  كبيـر  لعـدد  الفرنسـي 
الثقافـي والعمرانـي الـذي خلّفه فـي هذه البلـدان، خافاً 
للـدول االسـتعمارية األخـرى التي زال اسـتعمارها من 
دون أن يتـُرك فيهـا سـوى الخـراب. فمـن بيـروت إلـى 
الجزائـر العاصمـة تظهـر بوضوح المنشـآت العمرانية 
المتمّيـزة والمؤسسـات الثقافيـة التـي مـا زالـت فاعلـة 

إلـى يومنـا هـذا. 

نيكوال تينيز: مسؤولية فرنسا
غيـر أن المفّكـر الفرنسـي نيكـوال تينيـز، أسـتاذ العلـوم 
ـل فرنسـا مسـؤولية  السياسـية فـي جامعـة تولـوز، يحمِّ
تاريخيـًة لمـا هـو قائـٌم فـي البلـدان العربّية وفي سـواها 
مـن أقطـار العالم التي كان لفرنسـا عاقات اسـتعمارية 
بهـا، فقـد كتـب نيكـوال تينيـز فـي صحيفـة لوريـان ـ  

لوجور: 

5 »Plaidoyer pour les intellectuels«, in : Jean-Paul 
Sartre, Situations philosophiques )Paris: Gallimard, 
1990( p. 34.

»مـا زالـت فرنسـا تفـرش السـجادة الحمـراء، وتمنـح 
األوسـمة، وتـدقُّ نفيـر الشـرف في اسـتقبال حّكام آسـيا 
أمامهـم  وتفتـح  النفطيـة،  والبلـدان  وأفريقيـا  الوسـطى 
يعتـرض  أن  دون  مـن  واالقتصـاد..  اإلعـام  أبـواب 
أحـد. يجـب عـدم أخـذ المقِبل بجريـرة الُمدِبـر، والثّوار 
ليسـوا  العربـي  الوطـن  فـي  األحـرار  والمفّكريـن 
إسـاميين جميعـاً، وخبـراء فـي التخريـب والفوضـى، 
فثّمـة مفّكـرون عـرب شـجعان فـي سـوريا والبحريـن 
وليبيـا واليمـن، كمـا في بلـدان عربية أخـرى يواجهون 
فـي  تدّربـت  التـي  الشـرطة  أجهـزة  ويتحـّدون  القمـع 

ليـس  التظاهـر.  قمـع  علـى  فرنسـا 
َمـن  هـم  المثّقفيـن  مـن  النـوع  هـذا 
تدعمهـم باريـس وواشـنطن، بل هما 
اإلسـاميين  »الجهادييـن«  تدعمـان 
في سـوريا، و»اإلخوان المسـلمين« 
فـي مصـر. تمامـاً كما كانتـا تدعمان 
ضـّد  أفغانسـتان  فـي  المجاهديـن 
الجيـش األحمر. وهما مـا زالتا اليوم 
ال تباليـان إن ارتـّدوا علـى معلّميهـم! 
و»11 سـبتمبر« مـا زال طريـاً فـي 
الذاكـرة )...( وال يمكـن للمثّقـف أو 
السياسـي  الوجـه  ُيغِفـل  أن  المفّكـر 
بامتيـاز فـي »الربيـع العربي«، وأن 

يتجاهـل الصراعـات التـي تكتنـف الربيعـات العربيـة 
بيـن االتجاهـات المتناقضة التـي تتجاذب الدول العربية 
لاصطفـاف وراء القـوى اإلقليميـة والدوليـة من إيران 
المتحـدة وإسـرائيل  الواليـات  إلـى  وروسـيا والصيـن 
وتركيـا وحلـف الناتـو. وال يمكـن لـه أن يتجاهـل أن 
فرنسـا هـي وجهة أساسـية مـن الوجهات التـي يقصدها 
)وتسـتقبلهم فعـاً( الحّكام المسـتبّدون الذيـن يفّرون من 
بلدانهـم ويجـدون فيهـا مـأوًى وماذاً، عـاوًة على أنها 
هـي المسـؤولة فـي األسـاس عـن تكوينهـم، ثـم تثبيتهـم 
فـي مناصبهـم الرئاسـية )مـن زيـن العابديـن بـن علـي 
وحسـني مبـارك إلـى بـول بـوط وهوشـي منـه مـروراً 

وبوكاسـا..«6.  بالخمينـي 
كمـا أن عاقـة فرنسـا بالثـورات فـي العالـم الحديـث 
تشـبه عاقـة األبـّوة؛ فمنـذ العـام 1789 وفرنسـا تظـنُّ 
أنهـا تحتكـر حقـوق اإلنسـان والوصايـة الفكريـة علـى 
عرفـت  األمـر  واقـع  فـي  وهـي  الثوريـة.  الحـركات 

6  Nicolas Ténèze, » Printemps arabes, hiver intellectuel” 
)L’Orient-Le Jour: 17 / 6 /2014(.

إدغار موران: 
»الخوف من 

المهاجرين العرب، 
والخوف من المّد 
اإلسامي ال يمكن 
التغلُّب عليهما إاّل 
بركوب مخاطر 
الديمقراطية 

وتعزيزها إلى أقصى 
حّد«

فرنسّيون مثّقفون 
ضّد مثّقفين فرنسّيين
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ثـورات كبـرى امتـّدت علـى مـدى قرنيـن مـن الزمـن، 
فقـد بـدأت بثـورة 1789 ولـم تنتـِه بثـورة مايـو ) أيـار( 
و1871،  و1848   1830 بثـورات  مـروراً   ،1968
ومسـاندة مفّكـري »األنـوار« للمنتفضيـن األميركييـن 
فـي وجـه الهيمنـة البريطانية. وفي العام 1917 سـاندوا 
الثـورة البلشـفية وأّيـدوا حكـم سـتالين )كمـا فعـل جـان 
بـول سـارتر( ولـم يكتشـفوا جرائمـه ويدينوهـا إاّل بعـد 
مـرور أربعين سـنة. وفي سـتينيات القـرن الماضي أّيد 
الماوّيـون الفرنسـيون الثـورة الثقافيـة التـي قادهـا فـي 
الصيـن مـاو تسـي تونغ، فـي وقت كانت فيه السـلطات 
الصينيـة تنفي وتسـجن وتقتل مايين 
المعارضيـن. وفـي العـام 1979 أّيـد 
عـدد كبيـر مـن المفّكريـن الفرنسـيين 
فيلسـوفاً  أن  حتـى  الخمينـي  ثـورة 
فوكـو  ميشـال  هـو  متمّيـزاً  فرنسـياً 
أخبارهـا  ونقـل  الثـورة  بهـذه  أشـاد 
المقـاالت  مـن  وحلّلهـا عبـر سلسـلة 
الفكريـة التـي بعـث بها مـن طهران، 
إلـى  طويلـة،  فتـرًة  أقـام  حيـث 
الصحافـة الفكريـة الفرنسـية، ثـم مـا لبثـت أن صـدرت 

مـن ضمـن كتبـه المختلفـة.  

أالن باديو: انتفاضة تونس ومصر تاريخية 
كان أالن باديـو أول مـن ذهـب فـي االتجـاه المضـاّد7 
وكأنمـا » الربيـع العربـي« أيقـظ العالـم، وأيقـظ فيـه 
مسـألة الثـورات ودورهـا فـي إحيـاء األمـم الراكـدة، 
الربيـع   « فـي  رأوا  الذيـن  أوائـل  مـن  باديـو  فـكان 
العربـي« أمـاً يفتـح بـاب التغيير حّتى فـي المجتمعات 
األوروبييـن  مـن  كثيـرون  ومعـه   - فهـو  األوروبيـة. 
فـي  االجتماعيـة  السياسـية  األوضـاع  مـن  المحَبطيـن 
بلدانهـم األوروبيـة بسـبب انسـداد األفـق أمام مـا يرون 
7  كان الفيلسـوف الفرنسـي أالن باديـو Alain Badiou، أول الذيـن أدركـوا 
صحيفـة  نشـرتها  التـي  مقالتـه  فـي  التاريخيـة  ومصـر  تونـس  أحـداث  أهميـة 
غـروَر  تبـّدد  حيـن  مصـر:  ـ  »تونـس  بعنـوان:   )2011/2/18( »لومونـد« 
 Tunisie, Egypte : quand un vent d’est( الغـرب ريـٌح شـرقية« 
األميركـي  السوسـيولوجي  تـاه   )balaie l’arrogance de l’Occident
إمانوييـل فالرشـتاين Immanuel Wallerstein، فـي مقالـة صـدرت فـي » 
لومونـد ديبلوماتيـك« )2011/3/1( »ريـاح التغيير في العالـم العربي وما وراء 
 The Wind of Change — in the Arab World( »العربـي العالـم 
.www//:http :راجـع موقـع الكاتـب علـى الرابـط التالـي  and Beyond
arab--the-in-change-of-wind-the/com.iwallerstein
world-and-beyond/(. ولعـّل المفّكـر اللبنانـي جـورج قرم كان سـّباقاً إلى 
لفـت أنظـار العالـم إلـى األهميـة التاريخيـة للثورتيـن التونسـية والمصريـة، فـي 
مقالتـه التـي نشـرتها صحيفـة » لومونـد« الفرنسـية )11 /2 / 2011( بعنـوان: 
 Quand la “rue( »حيـن ُيصبـح »الشـارع العربي« أنموذجاً فـي نظر العالم«

.) arabe” sert de modèle au monde

أنـه الطريـق إلـى إقامة مجتمع إنسـاني ال تسـيطر عليه 
أولويـة الليبراليـة االقتصاديـة التـي تجعـل مـن الربـح 
المالي حجر الزاوية في التنظيم االقتصادي والسياسـي 
للمجتمـع، والذيـن يحلمـون بفتـح هـذا الطريـق- علّـق 
آمـاالً عريضـًة علـى الثورتيـن التونسـية والمصريـة، 
ورأى فـي مقالتـه المذكـورة أن هاتيـن الثورتيـن همـا 
فتـٌح جديـد أمـام العالـم أجمـع نحـو التغيير المنشـود. ثم 
طـّور فكرتـه هـذه إلـى كتـاب بعنـوان: يقظـة التاريـخ 
سـه السـتخاص مؤّشـرات صالحة لتعميق دراسة  8كرَّ

حاضـر المجتمعـات العربيـة وتاريخها والصـورة التي 
يقّدمهـا هـذا التاريـخ عنهـا. 

الكتـاب دعـوة إلـى التفكير فـي األحداث التي دّشـنها ما 
يعتبـره أالن باديـو ثـورات عربيـة حقيقيـة، مـن خـال 
التناقضـات  يتعـّدى  فيمـا   - وتصلـح  يطرحهـا  أسـئلة 
دينيـة«  علمانـي« و»تقاليـد  بيـن »غـرب  المشـبوهة 
والجغراسـية  االقتصاديـة  العاقـات  عـن  للكشـف   -
)الجيوسياسـية( الدوليـة؛ وهـي صالحـة أيضـاً إلعـادة 
البحـث والتفكيـر فـي إشـكاليات منسـّية أو مكبوتـة ظّن 
الباحثـون أنهـا انقرضـت وباتـت تنتمي إلى زمـن بائد: 
مـا الثـورة؟ أيـة حالة سياسـية تتخذها تعبئـة الجماهير؟ 
مـا الشـروط التي تتطلّبهـا تنمية سياسـية حقيقية وفعلية 
االنفعـال  حالـة  يتجـاوز  سياسـياً،  الجماهيـر  اللتـزام 
األول؟ كيـف ُيـدار وُيسـاس األفـق الـذي ينفتح بسـقوط 
نظـام قمعـي؟ مـا المكانـة التـي يّتخذهـا االحتجـاج أو 
الـدول  إزاء  مسـتبّدين،  حـّكام  وجـه  فـي  االنتفـاض 

الغربيـة التـي تدعـم أولئـك الحـّكام؟ 
الباحثيـن  علـى  مطروحـة  المفتوحـة  األسـئلة  هـذه 
الغربييـن، وعلـى الفكـر السياسـي وموقعـه مـن أحداث 
التاريـخ وتحّوالتـه. يقـول باديـو: »هـذان قرنـان مـن 
الزمـن قـد تصّرمـا، ومـا زالت المشـكلة السياسـية هي 
اشـتراكية  إبداعـات  علـى  الحفـاظ  يمكـن  كيـف  هـي: 
الحركـة؟ والفكـرة الرجعيـة الوحيـدة مـا زالـت باقيـة 
علـى حالهـا: »يسـتحيل ذلك، ال بل إنه ضاّر وُمسـيء. 
للشـعبين  المجـد  للدولـة«. »المجـُد كّل  أمَرنـا  فلنسـلّم 
التونسـي والمصري اللذين أعادا إلينا واجبنا السياسـي 

والوحيـد9«.  الصحيـح 
لفهـم الثـورات العربيـة وتحليلهـا ال بـّد - كمـا يقـول 
باديـو - مـن التمييـز بيـن »الحـدث التاريخـي« الـذي 

8 Alain Badiou, Le réveil de l’histoire ) Paris: Lignes, 
2011(.

9 المرجع نفسه 

أالن باديو : »المجد 
كلّ المجد للشعبين 
التونسي والمصري 
اللذين أعادا إلينا 
واجبنا السياسي 
الصحيح والوحيد«
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يقطـع مـع اسـتقرار وضـع معّيـن، ويشـّكل بداية وضع 
عـن  المختلـف  السياسـي«  »اإلبـداع  وبيـن  جديـد، 
األشـكال السـائدة والمعروفـة والمتفّرعـة جميعـاً عـن 
قوميـة  عـن  أو  الغربيـة،  الرأسـمالية  »ديمقراطيـة« 
الدول االشـتراكية.. هذه »الحقيقة السياسـية الجديدة«، 
عنـد ملتقـى ومفتـَرق الحداثـة واالشـتراكية، هـي ثورة 
فعليـة: فهـي تضعنـا وجهـاً لوجـه أمـام مسـألة العاقـة 
فالحـدث  التاريخـي.  والحـدث  السياسـي  اإلبـداع  بيـن 
يفسـح فـي المجـال أمـام احتمـال سياسـي جديـد، إذا لـم 
يقتصـر شـكله اإلبداعـي علـى شـعار تكتيكـي سـلبي. 
فلئـن توّحـدت الحركـة الشـعبية حول »إسـقاط النظام« 
)»بـن علـي إرحـل«، »مبـارك إرحـل«( فـإن إبـداع 
شـكل سياسـي جديـد يقتضـي تضافـر مكّونـات الحركة 
أن  يفّسـر  مـا  هـذا  ومطالبهـا.  مبادئهـا  توكيـد  حـول 
احتجاجـات » الربيـع العربـي« لـم تنجح في اإلمسـاك 
 - مؤقتـاً   - وتركـت  الجـذري،  السياسـي  باالحتمـال 

النصـر فـي أيـدي الترسـيمات السياسـية القديمـة. 
اعتقـد أالن باديـو فـي البدايـة أن االنتفاضـات الشـعبية 
فـي تونـس وفـي مصـر كانـت سـتحّقق ما ظـّل يحلم به 
الثورّيـون األوروبيـون طيلـة قرنيـن مـن الزمـن، على 
اختاف ألوان هذا الحلم وتطّور أشكاله إلى أن وصلت 
إلـى مـا يسـّميه باديـو »اشـتراكية الحركة الشـعبية« إذ 
يقـول: » المجـد للشـعبين التونسـي والمصـري اللذيـن 
والوحيـد:  الصحيـح  السياسـي  واجبنـا  إلينـا  ُيعيـدان 
اشـتراكية  لتنظيـم  وفـاًء  الدولـة  وجـه  فـي  االنتفـاض 
الحركـة«. ويتسـاءل: » هـل يمكـن أن نعتقـد جاّديـن 
بـأّن كّل تلـك التضحيـات التـي قّدمها الشـعب المصري 
لـم يكـن لهـا مـن هـدف أساسـي سـوى دفـع النـاس إلى 
بيـن مرّشـَحين همـا عمـر سـليمان ومحمـد  االختيـار 
ُنلـَزم  حيـن  عندنـا  يوجـد  مـا  نحـو  علـى  البرادعـي، 
بالخيـار فقط بين مرّشـَحين هما سـاركوزي وسـتروس 
كان؟« وُيجيـب بلسـان تونسـي مصـري: »كّا وألـف 
كّا ! يقـول لنـا الشـعبان التونسـي والمصـري انهضـوا 
سـّووا الحّيز العاّم الشـتراكية الحركة الشـعبية ودافعوا 
عنهـا بكّل السـبل والوسـائل وتبّينوا المراحـل المتعاقبة 
التـي تمـّر بهـا هـذه الحركـة؛ فتلك هـي حقيقة السياسـة 
الشـعبية للتحـّرر واالنعتـاق. وبطبيعـة الحـال، ليسـت 
الدولـة فـي البلـدان العربيـة وحدهـا معاديـة للشـعوب 
وتمنـع تحّررهـا، وليسـت وحدها با انتخابات شـرعية 
سـواء جـرت هـذه االنتخابـات وكانـت ثمـرة التزويـر 

والتاعـب، أم لـم تجـِر«. 

يتابع أالن باديو: » أياً كان مصير االنتفاضة في تونس 
ومصـر، فـإن معناهـا الكونـي لـن يحـول ولـن يـزول 
وسـيبقى علـى مـدى التاريخ، فقـد حملت إلى اإلنسـانية  
معنـى جديـداً للثـورة، وفتحـت أمـام العالـم آفاقـاً جديدة 
لقـد جـرى  لكّننـا ال نخافهـا،  الحـرب،  نريـد  )...( ال 
كام كثيـر وفـي كّل مـكان عـن الهـدوء السـلمي الـذي 

يجب أن يسـود التظاهرات العماقة، 
ويبـّرر هـذا الهـدوء مثـال أعلـى هـو 
االنتخابـات الديمقراطيـة التي ُتنَسـب 
إلـى الحركـة نفسـها. لقـد سـقط قتلـى 
فـي  غيرهـم  يسـقط  وقـد  بالمئـات، 
مـن  جميعـاً  وهـم  المقبلـة،  األيـام 
السياسـي  فالمـكان  الحركـة،  ُحمـاة 
يجـب  كان  لانتفاضـة  والرمـزي 
حمايتـه بخـوض معـارك دفـع ضـّد 
هجمـات شـرطة األنظمـة وزبانّيتهـا 
الـذي  فَمـن  الميليشـياوية.  المسـلّحة 
لهـذه الحمايـة، إن  دفـع حياتـه ثمنـاً 
مـن  المتحـّدرون  الشـّبان  يكـن  لـم 

أصـول شـعبية فقيـرة؟ العنـف الدفاعي لحمايـة الحركة 
أمـٌر بديهـي وحتمـيٌّ ال يمكـن التخلّـي عنـه..10«. رأى 
باديـو فـي مئات اآلالف مـن المصريين الذين افترشـوا 
السـاحات والشـوارع والمياديـن ممارسـة ثورية جديدة 
ظهـر فيهـا الشـعب وقد حمل مشـكاته بأيديـه يطرحها 
علنـاً ويقـّدم لهـا الحلـول عَلنـاً، وقـد انحسـرت الدولـة 
تمامـاً عـن الشـارع وعن المشـكات وعـن تقديم حلول 
لهـا؛ اختفـت بـكام آخـر، أو انـزَوت أو غابـت عـن 
الوجـود والفعـل؛ فهـو يقـول بهـذا الصـدد: » في غمرة 
الحـدث يتألّـف الشـعب مـن أولئك الذيـن يعرفون حلول 
المشـكات التـي يطرحهـا عليهـم الحـدث. هذا مـا نراه 
فـي احتـال ميـدان عـام أو سـاحة عامـة، حيـث الغذاء 
وحمايـة  والغنـاء  الصـاة  وأداء  والحراسـة  والنـوم 
المـكان والدفـاع عنـه، بحيـث تحـّول المكان إلـى مكان 
تجـري فيـه كّل أنشـطة الحياة، مكان يرمـز إلى الحياة، 
القادمـون  بـأّي ثمـن. حمـل  الحفـاظ عليـه  بـّد مـن  ال 
إليـه مـن كّل مـكان مشـكاتهم التـي كانـت تبـدو أنهـا 
مسـتعصية علـى الحـّل، حملوهـا إلـى مـكان ال وجـود 
فيـه للدولـة، يبحثـون فيـه عـن حلـوٍل ال يطلبونهـا مـن 
الدولـة، لمشـكاتهم التـي ال ُتَحـّل. وهـذا مـا يجعـل أن 
شـعباً فجـأًة ولفتـرة زمنيـة غيـر محـّددة، انوجـد حيـث 

10 المرجع السابق نفسه . 

بول غوسان: 
»وهل تعتقدون أن 
التونسيين طردوا 

بن علي لكي يضعوا 
مكانه ملَتحين 
مجانين؟ أو أن 

المصريين طردوا 
مبارك لكي يجلبوا 

بدياً له َمن هو أسوأ 
منه؟«

فرنسّيون مثّقفون 
ضّد مثّقفين فرنسّيين
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قـّرر أن يتجّمـع«. 
المصـري  الشـباب  سـلوك  بإعجـاب  باديـو  يصـف 
البديلـة  اإلمكانـات  »آالف  وممارسـاتهم:  والتونسـي 
الجديـدة الخاصـة بهـذه التناقضـات كانـت تنبثـق فـي 
كّل لحظـة، ولـم تكـن الدولـة - كّل دولـة- غافلـًة عنهـا 
تمامـاً. كان هنـاك طبيبـات شـاّبات يأتيـن مـن األرياف 
لتضميـد جـراح المصابيـن، وكـنَّ يَبْتَن وسـط مجموعة 
مـن الشـّبان الخشـنين، وهـّن مطمئّنـاٍت واثقـاٍت من أن 
أحـداً مـن الشـّبان لـن يمـّس منهّن شـعرة واحـدة. كانت 
هنـاك جماعـٌة من المهندسـين تطلب من شـباب األحياء 
والضواحـي بـأن يأخذوا عنهم قسـطاً من التعب ويحلّوا 
محلَّهـم فـي نوبـات الحراسـة والحمايـة، وكان هنـاك 
يتولّـون  المسـيحيين  مـن  صفـوٌف 
المسـلمين  المصلّيـن  حمايـة  وقوفـاً 
وهـم ركـوٌع، كان هنـاك تّجاٌر وباعة 
وأصحـاب حوانيـت ينقلـون األغذيـة 
والحاجيـات المختلفـة إلـى العاطليـن 
عـن العمـل والفقـراء المشـاركين في 
كّل  وكان  واالنتفاضـة،  االعتصـام 
واحـد يتحـّدث إلـى َمـن حولـه مّمـن 
ال يعرفهـم مـن قبـل، وكانـت هنـاك 
آالف الافتـات التـي نقرأ عليها كيف 
ذابـت وانصهـرت حيـاة كّل مشـارك 
مـن المشـاركين فـي تاريـخ الجميـع 

 .»11 المشـتَرك والجماعـي 
تعليقـاً علـى المحاضـرة12 التي ألقاها 
باديـو فـي »معهـد العالـم العربـي« في باريـس، والتي 
تها الصحافية الفرنسـية أّنا موّسـو13 تقول: » كيف  غطَّ
يمكـن تفسـير األحـداث الجاريـة منـذ أربـع سـنوات في 
بلـدان عربيـة عـّدة: الثورات الشـعبية، تغييـر األنظمة، 
انتخابـات غيـر مأمونـة، عودة األصوليات اإلسـامية، 
علـى  ُتطـَرح  األسـئلة  هـذه  العسـكرية...  االنقابـات 
العالـم أجمـع حـول معنـى هـذه األحـداث، وما سـتؤول 
إليـه. هـل يمكـن اعتبارهـا ثـورة؟ هـل ُتفضـي إلى فتح 
آفـاق سياسـية جديـدة، أو أنهـا ال تحمـل فـي جعبتهـا إاّل 
القديـم نفسـه؟ )...( ال سـبيل إلـى إنـكار التوّثب العربي 

11 المرجع السابق نفسه. 

12  بعنـوان: هـل نحـن أمـام حـدث سياسـي عالمـي، وقـع فـي مـكان محـّدد هـو 
العالـم العربـي؟ ) باريـس: معهـد العالـم العربـي،2013/11/21(.

13 Anna Musso, »Alain Badiou, des printemps aux révo-
lutions« ) 28/11/2013(.

)شـجاعًة ووعيـاً وتضحيـة( فـي أحـداث الربيـع، وال 
الوعـي  وبخاصـة  والتضحيـة،  الشـجاعة  إنـكار  إلـى 
الرفيـع لـدى الفئـات التـي شـّكلت طائعـه فـي بلـدان 

جميعاً«. الربيـع 
ًة  فـإذا افترضنـا جـدالً أن الربيعـات العربيـة كانـت معدَّ
فـي أمكنـة معّينـة مـن غرف االسـتخبارات السـّرية في 
دول كبـرى عالميـة وإقليميـة، فمـا الجواب عن سـؤال: 
أيـة عبقريـة َنحَتـت شـعار : »إرحـل« وأطلقتـه أينمـا 
كان؟ هـل تلـك أيضـاً كانـت عبقريـة المتآمريـن علـى 
الشـعوب العربيـة، وعلـى األنظمـة العربيـة التي كانت 

حليفـة لهم؟

إدغار موران: العرب مثلنا، ونحن مثل 
العرب

قلقـاً  يشـّكل  أوروبـا  فـي  باديـو  ينشـده  الـذي  التغييـر 
إدغـار  هـو  آخـر  فرنسـي  فيلسـوف  لـدى  وجوديـاً 
 La( موران14صاحـب المؤلّـف الشـهير الفكـر المعقَّـد
االتجـاه  فـي  يذهـب  الـذي   )pensée complexe
فـي  كتـب  فقـد  العربيـة،  للثـورات  الفلسـفي  التحليلـي 
الـذي  التأثيـر  شـّدة  مـن  »كان  لومونـد15:  صحيفـة 
أحدثتـه هـذه الحـركات فـي نفـوس الشـعوب العربية ما 
جعـل عبـارة الفيلسـوف األلمانـي هيغـل التـي أطلقتهـا 
لحظـة انـدالع الثـورة الفرنسـية: » لقد أشـرقت شـمس 
رائعـة »، تتحّقـق حينمـا انطلقـت الحركـة مـن تونـس 
أنظمـة  جرفـت  »بولـدوزر«  جّرافـة  بمثابـة  وكانـت 
اسـتبداد كانـت تنيـخ بكلكلهـا كالليـل البهيـم علـى تونس 
ومصـر وليبيـا. لكـن فرادة الثـورات العربيـة أن نواتها 
كانـت شـريحة الشـباب العربي الذين تتـراوح أعمارهم 
بيـن 20 و25 سـنة رفعـوا فوق ّكل الشـعارات األخرى 
الديمقراطيـة  أن  أثبـت  مـا  والكرامـة،  الحريـة  شـعار 
ليسـت حكـراً علـى الغرب، وأسـقط أوهامـاً كثيرة لدى 

14  إدغـار مـوران  Edgar Morin فيلسـوف وعالِـم اجتمـاع فرنسـي، مديـر 
أبحـاث فـي »المركـز الوطنـي )الفرنسـي( للبحـث العلمـي« )CNRS( ورئيـس 
»الوكالـة األوروبيـة للثقافـة« )فـي منظمـة اليونيسـكو( كما يـرأس »جمعية الفكر 
المعّقـد« )Association pour la pensée complexe(. مـن مؤلّفاتـه: 
 La( »الطريـق«   )Pour et contre Marx( وضـّده«  ماركـس  »مـع 
Vers une politique de civi-( »و»نحـو سياسـة حضاريـة )Voie

.)lisation

15 Edgar Morin, »Nuages sur le printemps arabe«, Le 
Monde )25/04/2011(.

راجع أيضاً مقالة كريم إميل بيطار في المجلة الدولية واالستراتيجية :
Karim Émile Bitar »Les intellectuels français et 
le printemps arabe «, Revue internationale et 
stratégique) 3/2011 -n° 83(.

أوليفييه روا: 
»آن للرأي العام 

الغربي أن يفهم أن 
المجتمعات العربية 

هي مجتمعات 
منقسمٌة على نفسها 

ومعقَّدة التركيب 
شأنها في ذلك تماماً 
شأن جيرانها في 

بلدان الشمال«
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مفّكريـه كمـا أسـقط الكثيـر أيضاً مـن األفكار المسـبقة، 
وجعـل المفّكريـن الغربييـن يقولـون: »العـرب مثلنـا، 

ونحـن مثـل العـرب«16. 
حيـن  باديـو  نَفـس  مـن  كثيـراً  مـوران  يقتـرب  كمـا 
تديـن  ال  العربيـة  الثـورات  إن  والحـّق   « يقـول: 
بشـيء للديموقراطيـات الغربيـة التـي عليهـا هـي تقـع 
المسـؤولية عـن ليـل االسـتبداد الطويـل الـذي فرضـه 
عليهـا االسـتعمار )الفرنسـي والبريطاني( المباشـر، ثم 
غيـر المباشـر، حيـث كانـت تحـرص على الـدوام على 
دعـم أنظمـة عربيـة تحرسـه وتسـهر علـى اسـتمراره 

ودوامـه«. 
ويـرى مـوران أن » الربيـع العربـي جـاء فـي مرحلـة 
فقـدان  مـن  األوروبيـة  الديمقراطيـات  فيهـا  تعانـي 
الحيويـة ومخاطـر التراجـع واالنحال. وبعدمـا تلّكأت 
أوروبـا فـي أداء تحّيـة اإلكبـار للربيـع العربـي، وهـي 
فـي حالـة مـن التفّسـخ واالنقسـام، والخـوف من الفشـل 
العمـل  علـى  يحّفـز  أن  مـن  بـدالً  يشـّل  الديمقراطـي 
والمسـاندة  الدعـم  عمـل  إن  اإلخفـاق.  دون  للحيلولـة 
ال يمكـن أن يكـون اسـتمراراً لاسـتعمار االقتصـادي. 
بـل عليـه أن يكـون بمثابـة مشـروع مارشـال بأسـلوب 
جديـد، ويتجـاوز فكـرة التنميـة مـن منظور االسـتتباع، 
بحيـث تبقـى كّل ثقافة عربية محتفظـًة بقيمها وفضائلها 
وبأفضـل مـا لديهـا، وتسـتوعب أفضـل مـا فـي الغـرب 
بمـا فيـه حقوق اإلنسـان وحقوق المـرأة ». ويضيف:« 
إن الخـوف مـن المهاجريـن العـرب والخـوف مـن المّد 
إاّل  وتجاوزهمـا  عليهمـا  التغلّـب  يمكـن  ال  اإلسـامي 
بركـوب مخاطـر الديمقراطيـة وتعزيزهـا إلـى أقصىـى 
حـّد. لقـد دخلت أحـداث » الربيع العربي« أثناء سـنتها 
كّل  الكبـرى.  التاريـخ  أحـداث  ضمـن  األولـى2011 
اندفـاع إلـى الحرية هو رهان علـى قضية كبرى، وكّل 
رهـان مـن هـذا النوع يحتـاج إلى تخطيط اسـتراتيجي، 
أي إلـى مرونـة وإبـداع فـي وجـه العقبـات والمعّوقـات 
المعطيـات  مـع  ببراعـة  التعامـل  وإلـى  المحتملّـة، 
الطريـق. وسـيواجه  تسـتجّد علـى  التـي  والمعلومـات 
التقـّدم علـى هـذا الطريـق هزائـم وآالمـاً، لكّنـه يحمـل 
الـذي  واالبتـكار  والتخليـق  اإلبـداع  مبـدأ  داخلـه  فـي 
سـُيفضي ال محالـة إلـى طلـوع فجـر جديـد )...( إن 
انعـدام الوضـوح فـي فرنسـا، وفـي أوروبـا، وحتى في 
العالـم أجمـع، حول مسـألة تعقيـد المجتمعات البشـرية، 

ــي  ــم، ف ــا وبينه ــة بينن ــة والثقافي ــات التاريخي ــذ االختاف ــع أخ ــاً: »م 16  مضيف
الحســبان«.

وتعقيـد المسـار التاريخـي للعولمـة، يتحـّول إلـى عجـز 
تـام عـن الوقـوف في وجـه االنزالق نحـو الهاوية الذي 
تسـير فيـه البشـرية، وعـن تصـّور نهـج جديد للبشـرية 

يشـّكل خاصـاً لهـا«. 
»إن الـدور المحّرك الذي لعبته الشـبيبة العربية كشـف 
أمـام البشـرية جمعـاء مقـدار الطاقـات الهائلـة واآلمـال 
الواسـعة الكامنة في شـباب العالم كلّه والتي ال تحّركها 

إاّل الثـورات الكبـرى والمقاومة العنيدة«. 
الطبيعـة  عـن  المفصـول  غيـر  الرائـع  اإلبـداع  »إن 
المسـالمة النتفاضة الشـباب التونسـي والمصري، التي 

تعتمـد الـذكاء والتفكيـر ال القـّوة فـي 
تحّركهـا، اجتذب إلـى هذه االنتفاضة 
الفئـات  ومختلـف  األجيـال  جميـع 
عـبء  مـن  وخلَّصهـا  االجتماعيـة 

االستسـام الـذي تـرزح تحتـه. 
إلـى  تتحـّول  القـّوة  هـذه  أن  غيـر 
ضعـف حيـن ال يعـود الهدف إسـقاط 
بنـاء  الهـدف  يصبـح  بـل  طاغـوت، 
ديمقراطيـة. ففـي هـذا االنتقال يظهر 
خـواء المؤّسسـات والبنـى واألفـكار 
والتصـّورات التـي وضعها الطاغية. 
وبطبيعـة الحال، لدى الشـباب غلياٌن 
اإلبداعيـة،  األفـكار  مـن  ينضـب  ال 
غليـان  عـن  المفصـول  غيـر  لكـن 
االنقسـام  عـن  الناتجـة  الفوضـى 
والضيـاع والضـرورات المسـتعجلة 

التـي تتطلّـب تلبيـات فوريـة.
دفـع السـقوط السـريع لبن علـي في تونـس ومبارك في 
مصـر، دفـع الـدول العربيـة األخـرى إلـى العمـل على 
كبـح موجـة الحريـة مـن الوصول إليها، إمـا بخنقها في 
المهـد بقـّوة القمـع )الجزائـر( وإمـا بإجـراء إصاحات 
مشـفوعة بالقمع )اليمن وسـوريا والبحرين(. أما الدول 
الغربيـة فقـد كانـت لهـا مواقـف متنّوعـة حيـث سـارع 
أوبامـا إلـى إظهـار الواليـات المتحـدة بمظهـر الغيـور 
علـى الديمقراطيـة فـي تونـس ومصـر وليبيـا )...( أما 
فرنسـا التـي أبـدت اسـتعدادها أول األمـر بمعاونـة بـن 
علـي علـى المنتفضيـن عـادت وحّيت الربيع التونسـي، 
ثـم قـّرر الرئيـس الفرنسـي التدّخـل العسـكري فـي ليبيا 
الذيـن أصبحـوا فيمـا بعـد خارجيـن  الثـّوار  لمـؤازرة 
علـى القانـون. والحـّق إن الوضـع الليبـي شـّكل حالـة 
التدّخـل  كان  فهـل   )...( بتناقضاتهـا  التعقيـد  شـديدة 

في الوقت الذي 
تتعّرض فيه أعداد 
كثيرة من العرب 
لمخاطر الموت 

وتجازف بحياتها 
لقطف بعض ثمار 

الديمقراطية وحرية 
التعبير نرى أن 
الديمقراطية في 
الغرب تتهاوى 
وتنهار ويطغى 

»الصحيح سياسياً« 
على حرية التعبير

فرنسّيون مثّقفون 
ضّد مثّقفين فرنسّيين
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الغربـي فـي ليبيـا مـن قبيل المسـاعدات اإلنسـانية؟ هل 
هـو مكـن قبيل المسـاعدة علـى إقامة نظـام ديمقراطي؟ 
هـل فيـه نـوع مـن التعـاون االقتصـادي )بخاصـة فـي 

مجـال النفـط(؟17«.

أوليفييه روا: الفصل بين الديني والسياسي
فـي حديـث أدلى به أوليفييـه روا المختّص بالمجتمعات 
إلـى  المقـدَّس18،  اإلسـامية وصاحـب كتـاب الجهـل 
التالـي  السـؤال  علـى  ورّداً  كـروا«19  »ال  صحيفـة 
الـذي طرحتـه عليـه الصحيفـة: » ثـاث سـنوات مـن 
إيجابيـة هـي  لتهـا؟  العربيـة. مـا هـي محصَّ الثـورات 
ألن  عربيـة،  ثـورات  »وقعـت  أجـاب:  سـلبية؟«،  أم 
ولئـن  العربيـة.  المجتمعـات  فـي  عميقـاً  تغّيـراً  هنـاك 
كان احتمـال الديمقراطيـة فيهـا كبيـراً جـداً، فـألن فـي 
بطبيعـة  ثّمـة،  كبيـراً.  دينيـاً  عـاً  تنوُّ المجتمعـات  هـذه 
الحـال، تناظـر بيـن التعـّدد الدينـي والتعـّدد السياسـي. 
ومـن الخطـأ أن نحسـب أن العلمانيـة 
هـي شـرط يجـب توافـره مسـبقاً مـن 
أجـل الديمقراطيـة فـي بلـد مـا. وهـل 
يمكـن أن نحسـب أن طاغيـة علمانيـاً 
منتخـب  إسـامي  مـن  أفضـل  هـو 
الـذي  التعـارض  إن  ديمقراطيـاً؟ 
غالبـاً مـا تقيمـه وسـائل اإلعـام بيـن 
إسـاميين وعلمانييـن لـم يعـد يصـّح. 
المثـال،  سـبيل  علـى  مصـر  ففـي 
الطرفيـن  فـي كا  إسـاميون  هنـاك 

المتصارعيـن« 
فـي  سـلفيين  وجـود  تفّسـر  »كيـف  السـؤال:  وعـن 
أجـاب:  المسـلمين؟«  لإلخـوان  المعـادي  الطـرف 
فـي  طوبـاوي  اسـتثناء  هـم  المسـلمون  »اإلخـوان 
المجتمـع؛ فهـم يتمّسـكون بجـذر فكـري راسـخ يـرى 
أن الدسـتور النموذجـي فـي اإلسـام، هـو ذلـك الـذي 
رة، فـي عهـد النبـي محمـد. وهـم  تـّم فـي المدينـة المنـوَّ
يحسـبون أنفسـم نـواة اإلسـام الصلبـة، ويتبّنـون منطقاً 
عموديـاً للسـلطة والمعرفـة يرى أن اإلسـام هو الحّل، 
وأنهـم يعرفـون جيـداً كيـف يضعـون هذا الحـّل موضع 
التطبيـق العملـي. لكـن المفاجـأة هـي أن تطبيـق هـذا 

17. المرجع السابق نفسه 

18 L’ignorence sacréeترجمه إلى العربية صالح األشمر             

19 Olivier Roy: » Il n’y a plus d’islam politique mais de 
l’islam en politique «, La Croix 4(.201 /03/01 ) 

ذريعـاً، وتبّيـن لهـم، بعـد الهزيمـة  الحـّل فشـل فشـاً 
التـي ُمنيـوا بهـا، أنـه لم يعـد هناك ما ُيسـّمى بـ»إسـام 
السياسـة«،  فـي  »إسـام  هنـاك  بـات  بـل  سياسـي«، 
باإلحالـة إلـى الديـن أثنـاء الجـدال. والفرق بينهـم وبين 
بالشـريعة،  قـي عاقتهـم  كلّيـون  أن هـؤالء  السـلفيين 
وفرديـون فـي عاقتهـم بالسياسـة. وهـم ُيشـبهون فـي 
ذلـك »الطهرانييـن« )puritains( فـي البروتسـتانتية. 
لسـان حالهـم فـي مصـر هـو: »نأمـل أن يأتـي أميـر 
اليـوم نحـن مـع  ذلـك  مـا، وبانتظـار  يومـاً  للمؤمنيـن 
الرئيـس«. وكّل االسـتراتيجية هـي فـي »االنتظـار«. 
عـاوًة علـى ذلـك يكّنـون عـداًء لإلخـوان المسـلمين، 
ويعّدونهـم شـريحة البورجوازية فـي المجتمع. ثم يجب 
أاّل ننسـى األزهر، هذه المؤّسسـة الدينية الراسـخة التي 
أدركـت أن الجيـش يسـعى إلـى إيجـاد إسـام رسـمي 
الشـيخ  إمـام األزهـر،  لكـي تسـهل رقابتـه. ويرفـض 
طّيـب، أن ينسـاق إلـى معتـرك السياسـة، كمـا يرفـض  
جانـب  إلـى  ووقـف   .)l’étatisation(األزهـر دْوَلَنـة 
الجيـش إّبـان عـزل الرئيس محمد مرسـي، ألن الجيش 
أنقـذ مصـر مـن براثـن اإلخـوان المسـلمين. وهـو على 
قناعـة تاّمـة بـأن الديـن يجـب أن يبقـى خـارج رقابـة 
أّي سـلطة تحتكـر  يعـد هنـاك  لـم  السياسـة. وأخيـراً، 
الخطـاب الدينـي. اسـتبطان هـذا التعـّدد الدينـي سُيسـهم 

فـي إشـاعة التسـامح«20.
السياسـية  العلـوم  أسـتاذ  أوليفييـه روا  أبحـاث  تترّكـز 
الجامعـي  »المعهـد  فـي  األديـان  وسوسـيولوجيا 
Institut universitaire européen األوروبـي« 

ومديـر أبحـاث فـي الجامعـات الفرنسـية، وفـي المركز 
الوطنـي )الفرنسـي( للبحـث العلمـي«، فـي العاقـات 
القائمـة بيـن السياسـة والدين في اإلسـام. فهو يرى في 
كتابـه الجهـل المقـّدس الصـادر العـام 2012 أن موجة 
األصوليـة اإلسـامية ناتجة عـن االنقطاع الحاصل بين 
الديـن والثقافـة، وال يمكـن فهـم احتجاجـات المسـلمين 
واألشـكال التـي تّتخذهـا إاّل إذا مّيزنـا بيـن الصعيَدْيـن 
الدينـي والسياسـي. فالـرّد االحتجاجـي علـى اإلسـاءة 
الشـيطانية..  واآليـات  الكاريكاتـور  مثـل  الديـن  إلـى 
ليسـت خاصـة باإلسـام وحـده، بـل نجـد هذا الـرّد عند 

جميـع المجموعـات الدينيـة.
أمـا العنـف السياسـي، فهـو نتيجة مسـار تحـّول يمّر به 

الشـرق األوسط. 
ويعـود أوليفييـه روا إلـى أحـداث سـابقة ليفّسـر الفـرق 

20 المرجع نفسه. 

آالن تورين: » نشهد 
تغييراً شاماً لمرحلة 

ِتها  تاريخية بُرمَّ
ومفهوم المجتمع 

لم يعد صالحاً اليوم 
لفهم ما يجري من 
حولنا من أحداث«
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القريـب  اليـوم، ومـا جـرى باألمـس  بيـن مـا يجـري 
مـن احتجاجـات المسـلمين علـى اإلهانـات اإلعاميـة 
التـي لحقـت بإيمانهـم؛ فــ« عندما كتب سـلمان رشـدي 
الغـرب،  عنـه  دافـع  الشـيطانية«،  »اآليـات  روايـة 
بحجـة »حّريـة التعبيـر األدبـي«؛ وحينمـا نشـر الفّنـان 
لنبـّي  المسـيئة  الكاريكاتوريـة  الرسـوم  الدانمركـي 
التعبيـر  بحّجـة »حريـة  الغـرب  دافـع عنـه  اإلسـام، 
 Robert الصحافـي«؛ وحينمـا أدلـى روبيـر رديكيـر
Redeker بتصريحاتـه المعاديـة لإلسـام، دافـع عنـه 
الغـرب بحّجـة »حـّق المـرء فـي أن ُيخطـئ التعبيـر«. 
فبأّيـة حّجـة يمكن الدفـاع عن فيلم »براءة المسـلمين« 
يكـن  لـم  إن   )L’Innocence des musulmans(

بحـّق الخـداع الفكـري أو بالحـّق فـي االبتـذال؟
 La( Scorsese Martin ومـن فيلـم مارتن سكورسـيز
)Dernière Tentation du Christ الذي ُعِرض في 
الصـاالت فـي العـام 1988 إلى فيلم رودريغو غارسـيا 
بتشـويه  2011 مـروراً  العـام  فـي   Garcia  Rodrigo
لوحـة العشـاء السـّري فـي العـام 2005 قامـت الكنيسـة 
ببعـض االحتجاجـات السـلمّية علـى هـذه االعتـداءات 
التـي تنـال مـن الديـن المسـيحي، تمامـاً مثلمـا يتحـّدث 
اليـوم المسـلم المؤمـن عـن احتجاجـه علـى االعتداءات 
التـي تقـع علـى إيمانـه. وهـذا كلّـه إن دلَّ علـى شـيء 
فَعلـى أن الشـرخ يـزداد عمقـاً بيـن مجموعـات اإليمان 
الدينـي الذيـن ال يريـدون بعد اليـوم أن يتألّموا بصمت، 
بسـبب اإلهانـات التـي تقـع علـى إيمانهـم، وبيـن ثقافـة 
الدينـي سـوى  اإليمـان  فـي  تـرى  دنيويـة علمانيـة ال 

تعّصب«.
» أمـا العنـف ضـّد السـفارات األميركيـة فهـو عنـف 
سياسـي فالسـفارات األميركيـة الثـاث التـي هوِجمـت 
»الربيـع  بلـدان  أول  هـي  بلـدان  ثاثـة  فـي  توجـد 
هاجمـوا  والذيـن  وليبيـا(.  مصـر  )تونـس  العربـي« 
بالربيـع  قامـوا  الذيـن  ليسـوا  األميركيـة  السـفارات 
العربي، وليسـوا أيضاً الذين كانوا أول المسـتفيدين من 
االنتخابـات )اإلخـوان المسـلمون وحـزب النهضـة( بل 
هـم أولئـك الذيـن صرفـوا البلدان العربية عـن معركتها 
الحقيقيـة. علـى الـرأي العـام الغربـي أن يفهـم بعد اآلن 
أن المجتمعـات العربيـة هـي مجتمعـات منقسـمة علـى  
بعضهـا ومعّقـدة التركيـب، شـأنها في ذلك، تماماً شـأن 

جيرانهـم فـي بلـدان الشـمال21«. 

21 Alain Badiou,“ N’incriminons pas le »printemps 
arabe«!, Le Monde )20.09.2012(.

أالن تورين: نظرية التغّير االجتماعي في 
العالم 

 Elisabteh رودنسـكو  إليزابيـت  تـرى  حيـن  وفـي 
Roudinesco أن روح الثورة قد انبعثت في الشـعوب 
التـي  الباهظـة  مـن جديـد، علـى الرغـم مـن األثمـان 
تتكبَّدهـا لقـاء ذلـك، وأنـه يجـب أاّل نديـن هـذه الثورات 
سـلفاً بحّجـة أنهـا قـد تنحـرف عن مسـارها إلـى مآالت 
أخـرى، يـرى أالن تورين Touraine Alain أننا نشـهد 
خـرج  لقـد  برّمتهـا،  تاريخيـة  لمرحلـة  شـاماً  تغّيـراً 
العاَلـم بعاّمـة، والشـرق األوسـط بخاّصـة، مـن الحرب 

تُعـد  ولـم  ومسـتتبعاتها،  البـاردة 
المشـكات والصراعـات الدولية هي 
الغالبـة علـى المواقف السياسـية، فقد 
ت الصدارة المشـكات الداخلية  احتلَـّ
وتقـوم  والمعيشـية؛  االجتماعيـة 
يبلورهـا  التـي  توريـن  أالن  نظريـة 
فـي كتابـه نهايـة المجتمعـات22 على 
المجتمـع  مفهـوم  فـي  النظـر  إعـادة 
الـذي لـم يعـد صالحـاً لفهم مـا يجري 
مـا  أو  اليـوم  أحـداث  مـن  حولنـا 

سـيجري فـي المسـتقبل. 
أن  مـن  توريـن  أالن  ويحتـرس 
نهايـة  عـن  بكامـه  ينبـؤ  أنـه  يبـدو 
المجتمعـات؛ ففـي حديثه إلـى روبير 
السـؤال  علـى  رّداً  ماغيـوري23 

إلـى  طريقـه  فـي  أو  زال  المجتمـع  كان  إذا  التالـي: 
الـزوال، أال يـزول معـه أيضاً الباحث الذي يدرسـه أي 
عالِـم االجتماع نفسـه فينتهـي مع نهايـة المجتمع؟ يقول 
توريـن: » إنـه ال بـّد مـن التمييز بيـن أمرين: موضوع 
الـدرس الـذي هـو المجتمـع، ومفهـوم المجتمـع بوصفه 
أداة تحليـل لهـذا المجتمـع. المفهـوم هـو الـذي لـم يعـد 
صالحـاً لدراسـة المجتمعـات وتحليـل مـا يحصـل فيها، 

وفهمـه حـّق الفهـم« .
لكـن مـاذا سـيحّل محّل هـذا المفهـوم ليكـون أداة تحليل 
االجتماعيـة؟  والعاقـات  األحـداث  فهـم  تسـاعد علـى 
الحاصـل  الكبيـر  ل  التحـوُّ »إن  توريـن:  ُيجيـب 
واآلليـات  العولمـة  تأثيـر  تحـت  المجتمعـات  داخـل 

22   Alain Touraine, La Fin des sociétés )Paris: Seuil, 
2013(. 

23  Robert Maggiori, »Retour au sujet«) Liberation, 11 
septembre 2013(.

ما زالت الثورات 
العربية التي بدأت 
أوائل العام 2011 
من أبرز أحداث 

الساعة في نشرات 
األخبار في مختلف 
ًة  دول العالم ومادَّ
للدرس والتحليل 
في سائر المعاهد 
ومراكز البحوث 
السياسية في العالم

فرنسّيون مثّقفون 
ضّد مثّقفين فرنسّيين
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التحـّول  هـذا  تسـّير  التـي  الضخمـة  )ميكانيزمـات( 
يسـير فـي اّتجـاه بـروز الفـرد الديمقراطـي: فحـركات 
العاَلـم  شـهدها  التـي  واالنتفـاض  والتمـّرد  االحتجـاج 
خـال السـنوات األخيـرة )تظاهرات 
اليونـان، أحـداث » الربيـع العربي« 
مـن تونـس إلـى مصر، احتـال وول 
علـى  واضـح  مؤّشـر   ) سـتريت.. 
يقظـة ديمقراطيـة حقيقيـة، ولـو أنهـا 
لـم تكتمـل بعـد. لـم يعد هنـاك أحزاب 
وال نقابـات وال إيديولوجيـات لـم أعد 
أؤمـن بقـوى التغييـر اإليجابـي.. هذا 
المؤّسسـات  فـي  والتقهقـر  الضعـف 
عصـر  يسـبق  مـا  هـو  االجتماعيـة 
ُينِتـج  مـا  إن  الديمقراطـي.  الفـرد 
المجتمـع هـم األفـراد الديمقراطيون. نهايـة المجتمعات 
وشـيكة، وهـي قـد بـدأت فعـاً، وإن ما زالت لـم تظهر 

بمـا فيـه الكفايـة مـن الوضـوح«.

جان ـ بول شارني: نظرة مغايرة إلى العاقة 
بين العرب والغرب

 أمـا جـان بـول شـارني المفّكـر االسـتراتيجي وأسـتاذ 
العلـوم السياسـية لمـّدة أربعيـن عامـاً فـي السـوربون، 
السياسـيين  مـن  بأكملـه  جيـل  يديـه  علـى  وتكـّون 
العربيـة،  البلـدان  مختلـف  فـي  الجامعييـن  واألسـاتذة 
منطقـاً  واألكثـر  واألوسـع  العـام  أن »اإلطـار  فيـرى 
اإلطـار  هـو  والغـرب،  العـرب  بيـن  العاقـة  لرؤيـة 
بـدأ  الـذي  الحالـي  العربـي  الوضـع  فيـه  يوجـد  الـذي 
فـي بدايـة القـرن العشـرين )وليسـت األطـر األخـرى 
التـي تقـارن بيـن الحضارتيـن اإلسـامية والغربية، أو 
التـي تقـارن بيـن القـرون الوسـطى العربيـة والقـرون 
الوسـطى الغربيـة إلـخ..(. فالعـرب الذيـن ُيحكـى عنهم 
فـي هـذا السـياق، وهـم طرف العاقـة المذكورة ليسـوا 
ـروا فـي دول  أّي شـيء آخـر غيـر العـرب الذيـن أُطِّ
وشـعوب وجماعـات وأَُسـٍر وقبائـل حاكمـة، بـدءاً مـن 
العالـم  مـت  نظَّ التـي  األولـى  العالميـة  الحـرب  نهايـة 
ودّشـنت مـا ُيسـّمى بعاقـة العـرب بالغـرب، وتعاقبـوا 
مـن  ويعملـون  ويفّكـرون  يحلمـون  جيـل  بعـد  جيـاً 
داخـل هـذا اإلطـار: فاألحـام السياسـية واالجتماعيـة 
والسـلوكية والعلميـة والثوريـة تتحـّرك مـن داخـل هـذا 
اإلطـار وتعمـل بمـا فيـه مـن معطيـات أدركـت بعضها 

وتسـعى إلـى إدراك بعضهـا اآلخـر24«.  
ويتابـع شـارني » كانـت المجتمعـات العربيـة ضحّيـة 
راضيـًة بمصيرهـا الناتـج عن مثاقفة سياسـية اعتباطية 
عندمـا كانـت تطالـب أثنـاء فتـرة االسـتقاالت بشـكل 
ن الجامعة العربيـة بوصفها  الدولـة/ األمـة. أَو لـم تتكـوَّ
مـا  وغالبـاً  العربيـة؟  للشـعوب  وليـس  للـدول  جامعـة 
حملـت هـذه الواقعـة البسـيطة بلبلًة فـي الفهم وتشويشـاً 
فـي الرؤية؛ فقد اعُتِبرت تصفية االسـتعمار والحصول 
علـى االسـتقاالت بمثابـة ثـورة ظافـرة، في حيـن أنها 
لـم تكـن أكثـر مـن تغييـر السـلطة السياسـية، ال تغييـر 

البنـى االجتماعيـة. فـكان لذلـك نتائـج كارثيـة: 

عربيـة  • وحـدة  مشـروع  بتحقيـق  اآلمـال  َكْبـُت 
هـذا  تمـّزق  ذلـك  مـن  أكثـر  بـل  ال  جامعـة، 
المشـروع شـرَّ ممـَزق بالتجزئـة وبالصراعـات 

الجديـدة.  الوليـدة  الـدول  سـلطات  بيـن 
هـذه  • معظـم  فـي  السياسـة  السـلطة  تمّيـزت 

الشـخصاني األوتوقراطـي  بطابعهـا  الـدول 
autocratique personnifiée وكانـت مجسـدًة 
بهـا  وُيمِسـك  وحيـد(  شـبه  )أو  أوحـد  بحـزب 
أفضـل  ُيعتَبـرون »  العسـكريون  الجيـش وكان 
 « »الجامعـة  المؤّسسـات  لصنـع  المهندسـين« 
فـي الوحـدة الوطنيـة و« أفضـل الخبـراء« فـي 
اشـتراكية  علـى  المبنّيـة  االقتصاديـة  التنميـة 
بتشـّدد.  الموّجـه  االقتصـاد  علـى  أو  الدولـة، 
فنشـأ عـن ذلـك طبقـة مـن اإلدارييـن وأصحـاب 
المؤّسسـات الكبرى ومحتكري وكاالت التصدير 

واالسـتيراد..إلخ.
 هذا التصلّب في السلطة كان يهيمن من دون أن  •

يشـِرف علـى التطّور العـام للبنيـات االجتماعية: 
النمـّو الديمغرافـي، تعميـم التعليـم، التطلّـع إلـى 
»االسـتهاكّية« الغربّيـة، االنخـراط في المشـهد 
والثـروات  األوليـة  المـوارد  تأميـم  الدولـي، 
الطبيعيـة. فـي حيـن أن المثّقفيـن العـرب اسـتلّوا 
مفهـوم »الثـورة« وطّبقـوه على بعـض الحاالت 
الشـهيرة مثـل ثـورة التسـيير الذاتي فـي الجزائر 
 )révolution autogestionnaire algérienne(
ثـورة البعـث فـي سـوريا، الثـورة الناصريـة في 

24 Jean- Paul Charney, Le printemps arabe,structure 
sociale et pouvoir politique ) Académie de Géopoli-
tique, 24 /2/ 2014(.

جان بول شارني: 
»كبُت اآلمال 

بمشروع وحدة عربية 
جامعة، ُيفسح في 
المجال أمام تمزيقه 

بالتجزئة والصراعات 
بين سلطات الدول 
الوليدة الجديدة«
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مصـر، الثـورة الفلسـطينية العالميـة.. ولـم تكـن 
نتيجـة ذلـك كلّـه مصادفـة، وهي أن يكـون هناك 
زعيـم، رّيس عسـكري قابض علـى النظام القائم 
عـرش  علـى  ويترّبـع  السـلطة  بزمـام  وممِسـٌك 

الثورة.
والحـّق، إن المجتمعـات العربيـة بقيت مجتمعاٍت  •

أم  الثقافـي   - اإلثنـي  تركيبهـا  لجهـة  إن  خليطـاً 
لجهـة عـدم تماسـكها المجتمعي والسوسـيولوجي 
الـذي يركـد أو يضطـرب تبعاً لمسـتوى التسـيير 
الـذي  الثقافـي  أو  اللغـوي  أو  اإلداري  الذاتـي 
تتيحـه السـلطة المركزيـة التـي تكـون إمـا في يد 
أكثريـة )كمـا فـي مصـر(، وإمـا فـي يـد أقليـة، 
كمـا كان الوضـع فـي العراق)أقلّيـة سـّنية توازن 
العـراق(،  فـي  وكرديـة  شـيعية  أكثرّيتيـن  بيـن 
بيـن  )أقليـة علويـة  يـزال فـي سـوريا  وكمـا ال 
السـنَّة والمسـيحيين فـي سـوريا(، وفـي البحريـن 
)أقليـة سـّنية علـى أكثريـة شـيعية(. هـذا الوضـع 
المذهبـي   - الدينـي  ثقافـي/   - اإلثنـو  الجهـوي/ 
ظهـور  يعّطـل  قويـاً  كابحـاً  بـل  عائقـاً،  يشـّكل 

»المواطـن الجديـد« فـي هـذه المجتمعـات. 
ألن السلطة السياسية تحصل أو تنشأ من تمفصل  •

تراكـب عاقـات التبعية والمحسـوبية والتضامن 
)العائلـة العشـيرة القبيلـة الحلقـة الدينيـة األصـل 
اإلثنـي الجغرافي..( واألشـكال اإلداريـة الجديدة 
التمفصـل  هـذا  فـي  الغربـي.  الموديـل  بحسـب 
تتسـّرب عاقـات التبعيـة داخـل عاقـات اإلدارة 
الغربيـة؛ وفـي الوقت نفسـه تؤّكد هـذه حضورها 
وتثّبـت وتنّظـم تلـك. ولكـن مـع بـروز ظاهـرات 
الفسـاد بالمعنييـن: فسـاد/ انحـال المهّمة الموكلة 
إلـى اإلدارة العامـة، فسـاد اقتصـادي مالـي لمـا 

فيـه مصلحـة األفـراد الخاصة25 .

بول غوّسان: لهذه األسباب لن ينجح 
»الربيع العربي«

بيـن الباحثيـن الذيـن عملـوا بجـّد وبـروح المسـؤولية 
العلميـة علـى اإلجابـة عـن أسـئلة » الربيـع العربـي«، 
األنتروبولوجـي بول غوّسـان Paul Gosselin. فبعد 
سـتة أشـهر فقـط، مـن بـدء أحـداث الربيـع التونسـي، 
علـى  الفرنسـي  )األنتروبولـوج(  األّنـاس  هـذا  كتـب 
موقـع samizdat / vie chrétienne  ) فـي شـهر 

25  المرجع السابق نفسه. 

أغسـطس )آب( 2011 تحـت عنـوان » لمـاذا لـن ينجح 
 Pourquoi le printemps( العربـي؟«  الربيـع 

 :arabe ne saura réussir?(
» ال ريـب أن عنوانـاً كهـذا سـوف يجـّر علـّي تهمـة 
العـداء لإلسـام أو العـداء للعـرب، وكل مـا قـد يخطـر 
فـي البـال مـن اتهامـات شـّتى.. وبطبيعـة الحـال لقـد 
وّرطـت نفسـي فـي ذلـك - والحـق ُيقـال - ولـو بقـدر 
بسـيط. فهـذا العنـوان ُيثيـر الغيـظ والغضـب. ولكـن، 
إذا أمكـن، وإذا شـاء القـارئ أن يـدع جانبـاً االنطبـاع 
األول، أوّد أن أعّبـر عـن بعـض األفـكار في شـأن هذه 

االنتفاضـات التـي بـدأت مطلـع العام 
2011 فـي تونـس والتـي ال يعلـم إاّل 
هللا أيـن سـتنتهي. فقـد صدمتني مقالة 
قرأتهـا علـى أحـد مواقـع اإلنترنـت 
الغربييـن  معظـم  »إن  فيهـا:  جـاء 
يـرون أن العـرب يقومـون بثورتهـم 
القائمـة،  األنظمـة  ُيسـِقطوا  لكـي 
تطّبـق  دينيـة  بأنظمـة  ويسـتبدلوها 
الشـريعة اإلسـامية. ولكـن هذا خطأ 
فظيـع، فهـل تعتقـدون أن التونسـيين 
طـردوا بـن علـي لكي يضعـوا مكانه 
ُملَتحيـَن مجانيـن؟ أو أن المصرييـن 
بديـاً  يجلبـوا  لكـي  مبـارك  طـردوا 
جميـٌل  منـه؟«.  أسـوأ  هـو  مـن  لـه 
جـداً أن يكـون المـرء متفائـاً، آمـاً 

علـى الـدوام فـي أن تتحّسـن األوضاع. غيـر أن الواقع 
يجـري أحيانـاً علـى عكـس كّل توّقعاتنـا، وليـس عيبـاً 
أن نعايـن األمـور لمعرفتهـا حـّق المعرفـة، وأن نجبـه 
لوجـه. ومـع ذلـك فأنـا أُحّيـي قبـل كّل  الواقـع وجهـاً 
والسـوريين  والليبييـن  والمصرييـن  التونسـيين  شـيء 
وأُكّبـر فيهـم هـذه الشـجاعة، وبـكّل صراحـة وصـدق 
أتمّنـى لهـؤالء األحـرار كّل التوفيـق النتـزاع الحريـة 
وبنـاء الديمقراطيـة. ولكـن التاريـخ - يـا لألسـف - ال 
تصنعـه التمّنيـات، فمـن السـذاجة أن يعتقـد المـرء أن 
كّل التونسـيين وكّل المصريين أو السـوريين أو الليبيين 
لديهـم التوّجـه نفسـه، والنوايـا نفسـها، واألفـكار التـي 
تسـّيرهم نفسـها. ومـن المحتمـل جـداً أن أعـداداً كبيـرة 
منهـم ال ترغـب إاّل بسـقوط النظـام القائـم، لكـي  - إذا 
منافعهـم  إلـى  يصلـوا   - سـبياً  ذلـك  إلـى  اسـتطاعوا 
الشـخصية، مـن دون أن تعنـي لهـم الديمقراطية وإلغاء 
والفسـاد والرقابـة شـيئاً. فهل نكون واقعّييـن إذا اعتقدنا 

بعض »الفاسفة 
الجدد« في فرنسا 
وعلى رأسهم برنار 
هنري ليفي وأندريه 
غلوكسمان ينظرون 
إلى »الربيع العربي« 

من خال عاقته 
بإسرائيل، وُيشيدان 
به ألنه لم يجعل من 
الصراع معها هّماً 
من همومه المركزية

فرنسّيون مثّقفون 
ضّد مثّقفين فرنسّيين



524

التقرير العربي السابع
للتنمية الثقافية

مؤّسسة الفكــر العربـي

أن نوايانـا الطّيبـة أو الخبيثـة لهـا تأثيـر ُيذَكـر علـى مـا 
يحـدث حاليـاً فـي الشـرق األوسـط؟ علـّي إذاً أن أكتفـي 
هاهنـا بإبـداء رأيٍ، وأن أتـرك للزمن أن يتكّفل بالباقي. 
يتعـّدى  مـا  فـي  برهـًة  فلننظـر  بوضـوح  نـرى  لكـي 
االنفعـال العاطفـي وليـد اللحظـة، والصحيـح سياسـياً. 
ثّمة سـخرية قدر بمقدار كبير على طول امتداد بدايات 
هـذا القـرن الحـادي والعشـرين: ففـي حيـن أن أعـداداً 
كثيـرة مـن الناس فـي العالـم العربي يعّرضون أنفسـهم 
بعـض  لقطـف  بحياتهـم  ويجازفـون  المـوت  لمخاطـر 
الثمـار المحّرمـة، ثمـار الديمقراطيـة وحريـة التعبيـر، 
الغـرب  فـي  الديمقراطيـة  أن  نـرى 
تتهـاوى وتنهـار ويطغـى »الصحيـح 
 le politiquement( سياسـياً« 

التعبيـر.  correct( علـى حريـة 
فلمـاذا إذاً أنـا متشـائم بخصوص هذه 
الثـورات التـي تهـّز البلـدان العربية؟ 
لقـد أثبـت لنـا التاريـخ أن مـن السـهل 
ذلـك  ولفعـل  سياسـي.  نظـام  إسـقاط 
النـاس  مـن  جمهـرة  جمـع  يكفـي 
المؤّيديـن لهـذا العمـل، وتعبئتهـم ثـم 
عمليـة  مبـادرات  واّتخـاذ  تسـليحهم 
التركيبـة  أو  النظـام  وإسـقاط  بادئـة 
السياسـية الممِسـكة بالسـلطة. وغالبـاً 
مـا تكـون العمليـة فـي غاية البسـاطة 
المبـادرون  اسـتطاع  إذا  والسـهولة، 
جانبهـم.  إلـى  وكسـبه  الجيـش  ضـّم 
وعلـى العكـس مـن ذلـك، إذا أردنـا 
أن نذهـب إلـى أبعـد مـن ذلـك، وأن 
ُنحـّل محـّل النظـام الفاسـد نظاماً آخر 
أفضـل منـه، فـإن ذلـك سـيكون بمثابـة تحـدٍّ مـن نـوع 
آخـر، ومـن طبيعـة أخـرى. وُيبّيـن لنـا تاريـخ أوروبـا 
مثـاً أن الشـيوعيين أسـقطوا عـدداً كبيـراً مـن األنظمة 
السياسـية، بسبب طغيانها وفسـادها، ولكن يبقى، بشكل 
عـام، أن ثّمـة إجماعـاً علـى أن األنظمـة التـي أقاموها، 
ت محلّهـا، ارتكبـت من الظلـم واالضطهاد، ما هو  وحلَـّ

أشـّد فظاعـًة مّمـا ارتكبتـه األنظمـة السـابقة. 
أعمـاق  ومـن  قلبـي،  كّل  مـن  أتمّنـى  جهتـي،  مـن 
أن  اإلسـامية  البلـدان  مواطنـو  يتمّكـن  أن  أعماقـي، 
يفـوزوا بالحريـة التـي ينشـدونها. وقد سـقط عـدد كبير 
مـن الذيـن ضّحـوا بحياتهم ودفعـوا أرواحهـم ثمناً لذلك 
الفـوز وتغييـر األوضـاع. وفي الغرب، أن تشـارك في 

تظاهـرة احتجاجيـة هـو عمل يشـبه النزهـة وال يترتَّب 
عنـه عواقـب بحـّق المشـاركين. ولـذا، فـإن األكثريـة 
ُيدِركـون مـدى  الغـرب، ال  فـي  النـاس  السـاحقة مـن 
فـي  المواطـن  بهـا  يتحلّـى  أن  يجـب  التـي  الشـجاعة 
البلـدان اإلسـامية لكـي ُيشـارك فـي تظاهـرة احتجـاج 
يجـازف  التـي  المخاطـر  ومـدى  السـلطات،  ضـّد 
بارتدادهـا عليـه. ولئـن كان التظاهـر فـي الغـرب ُيَعـّد 
نوعـاً مـن التسـلية فـي عطلـة نهاية األسـبوع مـن دون 
أّيـة مخاطـر تترّتـب عليـه، فإنـه في باد اإلسـام غالباً 
فبموجـب  العواقـب،  محمـود  غيـر  عمـاً  يكـون  مـا 
الثقافـة اإلسـامية كّل عمـل نقـدي موّجـه إلى السياسـة 
الحكوميـة أو الرسـمية يمكـن أن ُيفضـي إلـى الطـرد 
مـن العمـل أو مـن الوظيفـة، أو إلـى السـجن أو إلـى 

المـوت26«. 

برنار هنري ليفي والفاسفة الجدد
ـة، كمـا ذكرنا أعـاه، ميٌل لدى المفّكرين الفرنسـيين  ثمَّ
نحـو تعليـم اآلخريـن الثـورة وإعطائهـم دروسـاً فيهـا، 
الحـّكام  وجـه  فـي  االنتفـاض  علـى  الشـعوب  فتحـّث 
المسـتبّدين، مـن دون أن تكتـرث كثيـراً لَتِبعـات ذلـك 
االنتفـاض وعقابيلـه. وهذا ما يفّسـر أن كثـراً هم الثّوار 
فـي العالـم الذيـن اسـتلهموا هـذه الـدروس الفرنسـية، 
مـن ثـورة غاريبلـدي فـي إيطاليـا )1949( إلـى الثـورة 
البرتقاليـة فـي أوكرانيـا والثورات الملّونـة األخرى في  

أوروبـا الشـرقية )2004 - 2006(. 
غيـر أن تحـّوالت عميقـة أخـذت تطـرأ علـى مواقـف 
ذوي  المثّقفيـن  فئـة  فنشـأت  الفرنسـيين،  المفّكريـن 
األهـداف المعاديـة للثـورات العربيـة، مـن خـال إبداء 
التأييـد بقصـد صرفهـا لمـا فيـه مصلحـة تفتيـت البلدان 
العربيـة: فبرنـار هنـري ليفـي، وهـو مـن أبـرز ممّثلي 
تيـار الفاسـفة الجـدد فـي فرنسـا، دعـا إلـى رفـع علـم 
الحرية في سـوريا وليبيا، ولكن بدعم السـلفّيين في ليبيا 
ثـم فـي سـوريا من خال )قَسـم طبرق( الـذي أعلن فيه 
الحـرب علـى القذافـي فـي ليبيا.. ومؤتمـر باريس الذي 
دعـا فيـه إلـى إسـقاط النظـام فـي سـوريا. يـؤازره فـي 
ذلـك برنـار كوشـنر الذي ال ينتمي إلى دائرة الفاسـفة.
ويحّيـي برنـار ليفـي فـي مجلـة »لوبـوان«27 » نضـج 
26 Paul Gausslin, Pourquoi le printemps arabe ne saura 
réussir? samizdat / vie chrétienne) Août 2011(.

27 Bernard-Henri Lévy, » Pourquoi ne pas nous laiss-
er porter par l’événement et par la leçon de démocratie 
arabe «, Bloc-notes du magazine Le Point )20/1/ 2011(. 

َيعَجُب باسكال 
بونيفاس كيف ال 

ينبس بعض الفاسفة 
الجدد ببنت شفة 
حول تنظيمات 

أصولية إسرائيلية 
ُتمِسك بالسلطة منذ 
زمن، مثل حزب 

»شاس« األصولي 
العنصري المتشّدد 
وحزب »إسرائيل 
بيتنا« العنصري 
على الرغم من 

زعمه بأنه علماني
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الوعـي لـدى المنتفضيـن« ويهّنـئــهم بسـقوط بـن علـي 
مضيفاً: »أن راشـد الغنوشـي زعيـم »حزب النهضة« 
لـن يكـون خمينّيـاً آخـر. ويكفـي أن نقـرأ تصريحاتـه 
الخجولـة التـي أدلـى بهـا منـذ هـروب بـن علـي لكـي 
ُندِرك أن نهاية المسـار ليسـت قريبة« ويتابع متسـائاً: 
باألفـكار  الـدوام  علـى  نحتفـظ  أن  علينـا  إذاً  »لمـاذا 
الجاهـزة؟ لمـاذا ال نسـير مـع الحـدث ونتعلّـم مـا ُتمليـه 
تونـس مـن دروٍس فـي الديمقراطيـة العربيـة التـي ال 

لُبـَس فيهـا - حتـى السـاعة - وال غمـوض؟« 
رّداً علـى الدعـوة إلى الحرب، كتب تزفيتان تودوروف 
 Le( أوبسـرفاتور«  »لونوفيـل  مجلـة  فـي  مقالـًة 
Nouvel Observateur( فـي 22 مـارس )آذار( دعا 
فيهـا إلـى » التخفيـف مـن حـّدة الحماسـة التـي أثارتهـا 
العربـي«  الربيـع  انتفاضـات  الحاميـة  الـرؤوس  فـي 
وأّكـد فيهـا أنـه » ليسـت هنـاك حروب عادلـة ». فكان 
مـن حـّدة االنقسـام بيـن تأييد الحـرب ورفضهـا، أن ردَّ 
جـان دانييـل، رئيـس تحريـر المجلـة المذكـورة علـى 

تـودوروف )فـي 28 مـارس - آذار( بقولـه: 
»عزيـزي تـودوروف: رّداً على الحماسـة التي أثارتها 
الثـورات العربيـة تقـول إنه ليسـت هناك حـرٌب عادلة. 
ولكنـي أقـول لك إن هذه الحماسـة واكبت اكتشـاَف ُبْعٍد 
جديـد فـي تاريـخ ثـورات اإلنسـان العربـي أكثـر بكثير 
مـن شـّن حـرٍب حّتـى على القذافـي. وهذا هـو على أّية 
حـال رّد الفعـل الـذي تكـّون لدّي. ليسـت هنـاك حروب 
عادلـة، فهـي طاحونـة تدور مـن دون ميـاه. وأنا أوافق 
علـى ذلـك ومعـي قولـُة ألبير كامو: »ما إن يمتشـق أّي 
إنسـان مظلـوم السـاح فـي وجـه غيـره باسـم العدالـة، 
فقـد وضـع قدَمـه علـى طريـٍق نقيـٍض للعدالـة« )...( 
ولكـن هـل كان يجـب أن نتـرك القذافـي يفتـك بثـوار 
بنغـازي؟ قلـُت منـذ البدايـة إن هذا أمـٌر ال يمكن القبول 
بـه. وتسـاءلنا: هـل سـتقع ضحايـا بريئـة أي مـا ُيسـّمى 
التدّخـل  بسـبب  جانبيـة«  أو »أضـرار  »تجـاوزات« 
العسـكري؟ ولقـد كنـُت، ككثيرين سـواي، واثقـاً من أن 
اسـتراتيجية القذافـي االنتهازيـة سـوف تدفـع إلى وقوع 
أكبـر عـدد ممكـن مـن الضحايـا األبريـاء. فـإذا كان ال 
بـّد مـن الخيـار بيـن هذين األمريـن، واإلصـرار عليه، 
فقـد كان واضحـاً وبديهيـاً أنـه ال بّد أن يتّم بعد التشـاور 
مـع الـدول العربيـة، والحصـول علـى موافقـة مجلـس 
األمـن. ليسـت هنـاك حـرب عادلـة؟ يحـدث أحيانـاً أن 
يؤّيـد بعـض النسـاء والرجـال المحّبين للسـام الحرب؛ 
تيّيـون  وجيرميـن  رودنسـون  مكسـيم  فعلـه  مـا  وهـذا 

وبيـار فيـدال ناكيـه وجـان الكوتـور وأنـا أيضـاً، حيـن 
وقفنـا فـي العـام 1990 - وباسـم التضامـن مـع العالـم 
العربـي - فـي وجـه صدام حسـين وأّيدنا حـرَب جورج 

بـوش األب عليـه لكـي ينسـحب مـن الكويـت28«.
الثـورات  إلـى  ينظـروا  لـم  الفئـة  هـذه  مثّقفـي  بعـض 
العربيـة إاّل مـن خـال عاقتهـا بإسـرائيل كمـا فعـل 
أندريـه غلوكسـمان André Glucksmann حيـن أشـاد 
بـ»الربيـع العربـي« ألنـه » لـم يجعـل مـن الصـراع 
المركزيـة29«. وفـي  مـن همومـه  إسـرائيل هّمـاً  مـع 
مـكان آخـر كتـب أندريـه غلوكسـمان: » ال يمكـن أن 
نـذرف الدمـع علـى طاغيـة هـوى عرُشـه... كّل التحّية 
ُتكيلـوا لهـا  الثـورات العربيـة. ولكـن  رجـاء ال  إلـى 
المديـح مّجانـاً، فالمخاطـر، بكلّهـا وجميعهـا، بمـا فـي 
أمـا  فيـه30«.  تنتظرهـا، وسـتقع  ذلـك األسـوأ األسـوأ 
ألكسـندر آدلـر مؤّسـس مجلـة لوكوّرييه أنترناسـيونال 
أكثـر  فـكان   )Le Courrier International(
فقـد كتـب فـي صحيفـة  الجاريـة.  مـن األحـداث  قلقـاً 
لوفيجـارو مقـاالً بعنـوان » نحـو اسـتبداد أصولـي في 
القاهـرة؟«، هاجـم فيه محمد البرادعـي، أحد المناوئين 
لحكـم حسـني مبـارك، ونعتـه بــ« المنحـرف المتعـّدد 
األشـكال« ألنـه » فعـل كّل ما بُوسـعه وهو على رأس 
وكالـة الطاقـة الدوليـة فـي فيينـا لكـي يغّطـي مسـاعي 
امتـاك  صنـع  إلـى  الطامحيـن  اإليرانييـن  أصدقائـه 
السـاح النـووي«، وألنه » يسـعى اليـوم إلى أن يكون 

المسـلمين31«.  حصـان طـروادة اإلخـوان 

مثّقفون فرنسّيون ضّد فرنسّيين مثّقفين 
فـي الملـف الـذي نشـرته مجلة لكسـبرس تحـت عنوان 
»الثـورة العربيـة والمثّقفـون الفرنسـيون32«، طرحـت 
 Catherine غويسـيت  كاتريـن  الفرنسـية  الصحافيـة 
Gouëset علـى عـدٍد مـن المفّكرين الفرنسـيين، بعدما 
قّدمتهـم بوصفهـم غيـارى علـى الديمقراطيـة فـي العالم 
28 Tzvitan Todorov, Le Nouvel Observateur 
)22/3/32011(.

29  André Glucksmann, »Le conflit avec Israël n’est pas 
central«, Le Monde.fr )18.02.2011(.

30 André Glucksmann, »Qui dit révolution ne dit pas 
d’emblée démocratie« Liberation
) 07/02/2011(.

31 Alexandre Adler , »Vers une dictature intégriste au 
Caire?«, Le Figaro )292011/1  /(.

32 Catherine Gouëset, La révolte arabe et les intellectu-
els français,L’Express )7/02/2011(.

فرنسّيون مثّقفون 
ضّد مثّقفين فرنسّيين
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 ،Finkielkraut  Alain فيلكنكـرو  أالن  مثـل  العربـي، 
»الشـارع  دعـم  يجـب  هـل   « التالـي:  هـو  السـؤال 
شـارك  والتغييـر؟«،  للحريـة  المتعّطـش  العربـي« 
فـي اإلجابـة عنـه برنـار هنـري ليفـي وأالن فلكنكـرو 
وأندريـه غلوكسـمان وألكسـندر آدلـر وغيرهـم.. وكان 
فيلكنكـرو قـد أجـاب رداً علـى سـؤال طرحتـه صحيفـة 
ليبراسـيون33 حـول رأيـه فـي األحـداث الجاريـة فـي 
تونـس ومصـر: » الوضـع فـي مصـر وتونـس يختلف 
عنـه فـي بلـدان أوروبـا الشـرقية، حيـث الديمقراطيـة 
وبخاصـة  المنشـّقون  المعارضـون  تنّكبـه  تقليـد 
التشيكوسـافيون منهـم والبولونيون. 
فهـل هـذا التقليـد موجـود فـي مصـر 
وتونـس؟ ال أعتقـد ذلـك. والمقارنـة 
هنـا ال تجـوز«. فـي حيـن أنـه كان 
قـد سـارع إلى تأييد الغـزو األميركي 
العالـم  »دمقرطـة  باسـم  للعـراق 
تأييـد  إلـى  سـارع  كمـا  العربـي«؛ 
المؤّيـدة  األنظمـة  ضـّد  التظاهـرات 

 ..1990 العـام  فـي  لموسـكو 
ليبراسـيون  صحيفـة  نشـرت 
Libération مقالـة موقَّعـة باسـَمين 
المؤّرَخـة   Bessis  Sophie بيّسـيس  صوفـي  همـا 
والباحثـة في »معهد العاقات الدولية واالسـتراتيجية« 
)IRIS( وعلـي مزغنـي Mezghani Ali أسـتاذ القانون 
 ،»2 ـ  و»تونـس   »1 ـ  »سـوربون  جامعَتـْي  فـي 
 Alain فينكلكـرو  أالن  كتابـات  مـن  فيهـا  يسـخران 
Finkielkraut  وأقوالـه، جـاء فيهـا: »أالن فينكلكـرو
الثقافـات  شـؤون  فـي  عالِـم    Alain Finkielkraut
واألنتروبولوجيـا الثقافيـة. وهـو يـرى أن هناك حّيزات 
ثقافيـة بـا تـراث ديمقراطـي، فـا يمكـن لهـا أن تزعم 
التقاليـد  رسـوخ  بـأن  ويزعـم   )...( ديمقراطيـة  أنهـا 
جينـات  مـن  نابـع  الشـرقية  أوروبـا  فـي  الديمقراطيـة 
ـر الكاتبـان بـأن هـذه الشـعوب عرفت  شـعوبها«. ويذكِّ
هـي األخـرى خـال تاريخهـا »عهـوداً مـن االسـتبداد 
فاشـية  حكـم  أنظمـة  فيهـا  وقامـت  والدينـي  الملكـي 

وشـيوعية34«.
أما دانييل لندنبيرغ Daniel Lindenberg أسـتاذ الفكر 
السياسـي، فيذهـب  إلـى ما هو أبعـد من ذلك، فهو يرى 

33 المرجع السابق 

34 Sophie Bessis et Ali Mezghani, »Les amalgames de 
M. Finkielkraut«, Liberation ) 7-2- 2011(.

أن »عـدداً كبيـراً مـن المثّقفين يعتقدون اعتقاداً راسـخاً 
بـأن الشـعوب العربيـة هي شـعوٌب متخلّفـة وراثياً، وال 

يسـتقيم التعامل معها إاّل بالعصا35«.
أما باسـكال بونيفاس Boniface Pascal فيعجب كيف 
يبـدي هـؤالء »الفرسـان الثاثـة مـن الفاسـفة الجـدد« 
 Henri-Bernard ليفـي  هنـري  برنـار  بهـم  )ويعنـي 
 André Glucksmann غلوكسـمان  وأندريـه   Lévy
وفينكلكـرو( وهـم مـن أشـهر الوجـوه اإلعاميـة فـي 
فهـم الشـديد مـن وصول تنظيمـات دينية  فرنسـا، » تخوَّ
إلـى السـلطة، وبخاصـة فـي تونـس ومصـر، فـي حيـن 
أنهـم ال ينبسـون ببنـت شـفة حـول تنظيمـات سياسـية 
فـي  الحاكـم  االئتـاف  منهـا  يتشـّكل  أصوليـة  دينيـة 
إسـرائيل، وُتمِسـك بالسـلطة منذ زمن: حزب »شاس« 
وهـو حـزب دينـي أصولـي متشـّدد وعنصـري وحزب 
مـن اليميـن المتطـّرف، »إسـرائيل بيتنـا«، العنصـري 

هـو اآلخـر، علـى الرغـم مـن كونـه علمانيـا36ً«. 
 François-Jean خـان  فرنسـوا  جـان  ظـّل  كذلـك 
Kahn، مؤسـس مجلـة ماريـان Marianne ورئيـس 
ـكاً في مقالـة كتبها في  التحريـر فيهـا سـابقاً، مرتبـكاً ملبَّ
صحيفـة ليبراسـيون Libération : » ثّمـة عناصـر 
يمينيـة ورجعيـة بـل فاشـية تشـارك فـي هـذه الثـورة 
حتـى أن أنصارهـا فـازوا باالنتخابـات األخيـرة، أفمـا 
كان علينـا االمتنـاع عـن تأييـد هـذه الثـورة الرائعة؟«. 
إلـى  ليسـت هنـاك ثـورة عربيـة وحيـدة، مـن تونـس 
صنعـاء مـروراً باإلسـكندرية، علينـا أن نحّييهـا بتحّيـة 
أن  يخشـى  اآلخـر  هـو  خـان  فرنسـوا  جـان  واحـدة. 
يسـتولي اإلسـاميون علـى الحكـم بعـد سـقوط مبـارك 
الجاهـزة،  األفـكار  مـن  التخلّـص  كتـب: »يجـب  فقـد 
وأولّهـا فكـرة » ثـورة عربية واحدة ووحيـدة تبّث على 

واحـدة37«.  موجـة 
غير أن دانييل سلفاتور شيفر الذي يهاجم الفاسفة الجدد 
ال يوّفـر أحـداً مـن المثّقفيـن الفرنسـيين الذين يتسـاهلون 
مـع المواقـف السياسـية التـي تتخذ مـن الديـن إيدولوجيًة 
سياسـيًة لهـا. ففـي مقالة مطّولـة، بعنوان »حينمـا يبّخر 
المثّقفـون الفرنسـيون للمتعصبيـن دينيـاً«38 يجعل من 

35 Catherine Gouëset,op.cit.

36 Ibid.

37Ibid.

38 Daniel Savatore Schiffer, »Quand les intellectuels 
franÇais encensaient les fous d’Allah«, Le site du Kabyle 
rationnel ) 17 -6- 2014(. 

إنه لمّما ُيثير 
االستغراب والعجب 
أاّل يكون للمثّقفين 

العرب الدور األساس 
في الربيع العربي.. 
هل معنى ذلك أن هذا 
الدور كان لمفّكرين 

آخرين أجانب؟
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المثّقفيـن  نقـد  فـي  األسـاس  آرون 39 مرجعـه  ريمـون 
ويهاجم عاوًة على »الفاسـفة الجدد«، فاسـفة سابقين 
فينـال من ميشـال فوكو ألنـه امتدح الثـورة اإليرانية، ثم 
مـن جان بول سـارتر ورفيقته سـيمون ديبوفـوار ألنهما 
أشـادا بحريـة المـرأة فـي ظّل نظام الخمينـي. كما يهاجم 
مثّقفيـن فرنسـيين كانـت قد طارت لهم شـهرة في العقود 
هالتـر  ومـارك  غالّـو  ماكـس  أمثـال  الماضيـة  الثاثـة 

وميشـال سـيّر وجوليـا كريسـتيفا ولـوك فيري..
ثّمـة اتجاهـان فـي شـبكات تحليـل » الربيـع العربـي« 
»الربيـع  أن   إلـى  أحدهمـا  يذهـب  أحداثـه،  وتفسـير 
العربـي« هـو مـن صنـع التدّخـات الخارجيـة، بينمـا 
إرادات داخليـة  تعبيـر حقيقـي عـن  أنـه  الثانـي  يـرى 
ثورّيـة صادقـة وحـّرة. علـى أّن االتجاهيـن يتضافـران 
أحيانـاً فـي شـبكات تفسـير تلـك األحـداث، لـدى بعـض 
المحلّليـن. غيـر أن القاسـم المشـترك لشـبكات التحليـل 
والتفسـير جميعاً يكاد يكون السـؤال التالي: »هل يمكن 
أن يكـون هنـاك ربيـع مـن دون أن تقـوم ثـورة«؟ حتى 
بات السـؤال المحّير على كّل شـّفة ولسـان: »لماذا قام 

ربيـع عربـي مـن دون مثّقفيـن محلييـن؟«
االجتماعيـة  الحـركات  جملـة  علـى  أُطلِقتـا  صفتـان 
الوطنيـة وأحداثهـا التـي عصفـت ومـا زالـت بالبلـدان 
و«الثـورات«  العربـي  »الربيـع«  همـا:  العربيـة، 
العربيـة. فـإذا كانـت صفـة الربيـع قابلـة للنقـد والتغييـر 
الجـواب  عناصـر  بعـض  الثـورة؟  صفـة  عـن  فمـاذا 
نجـده فـي الكتـاب الجماعـي الصـادر فـي العـام 2012 
العلمـي«  للبحـث  الفرنسـي  الوطنـي  »المركـز  عـن 
بعنـوان » الربيـع العربـي«  ثـورة  مـن أجـل العلـوم 
االجتماعيـة« شـارك فـي تأليفـه عـدد مـن الباحثيـن40. 
حيـث يتصـّدى لإلجابـة عـن السـؤال المطروح األسـتاذ  
 IEP( بروفانـس«  أون  »إكـس  جامعـة  فـي  الفخـري 
Aix-en-Provence( ميشـال كامـو بدراسـة بعنـوان: 
» »ربيـع عربـي؟ االحتجاجات وحـدود جدواها««41. 
فيـرى الباحـث أن موجة االحتجـاج والتمّرد واالنتفاض 
والثـورة انتقلـت إلـى مـكان مـن دون أن تّتخـذ الشـكل 
بقيـت  ذلـك  ومـع  نفسـه،  األحـداث  نفسـه وال مجـرى 
األحداث متشـابهة في أهدافها وفي أشـكال حركتها، إن 
39   Raymond Aron, Opium des intellectuels.

40 Printemps arabe : une » révolution « pour les 
sciences sociales? )Paris:CNRS, 2012(.

41  Michel Camau, » Un printemps arabe ? L’émulation 
protestataire et ses limites «, VIII )L’Année du Maghreb 
: 2012(,pp. 27-47.

مـن حيـث العنـف أو مـن حيـث االتسـاع. لكّنهـا تميزت 
فـي  الوضـوح  وعـدم  الغمـوض  مـن  بهامـش  جميعـاً 

مسـارها بحيـث كانت تّتخـذ اتجاهات 
لم يـدرك المحلّلـون المتابعون مبعثها 
وتوجيههـا.  تحريكهـا  مكامـن  وال 
ومـع ذلـك، فباإلمـكان معاينتهـا مـن 
خـال تفّحـص ثاثـة مسـتويات مـن 
المشـكات، مترابطـة ترابطـاً وثيقـاً 
فـي ما بينهـا على المسـتوى الحدثي، 
المسـتوى  علـى  متمايـزة  لكـن 
التحليلـي: غمـوض تسـمية »ثـورة« 
عليهـا،  أُطلِقـت  أو  طبعتهـا  التـي 
أحـداث  أنتجتهـا  مفاجـآت  بـروز 
اعُتِبـرت بعـد فـوات األوان أنـه كان 
التـي  والمفاعيـل  تفاديهـا،  يمكـن  ال 
إّبـان  واالنتفـاض  لاحتجـاج  كانـت 
تقّدمهـا  التـي  والعناصـر  وقوعهمـا. 

المقالـة، تعـرض، اسـتناداً إلـى مفاهيـم أزمـة الشـرعية 
بوصفهـا معيـار تمييز بين »الثـورات العربية«، الجهل 
باألولويـات التـي قّدمها على سـواها المتظاهرون الذين 
أمسـكوا بقيـادة االنتفاضـة. كمـا نجـد بعـض عناصـر 
اإلجابـة عـن السـؤال المطروح أعاله لـدى الباحثة  نينا 

مونتـان42.

خاتمة: المثّقفون العرب أمام الثورات العربية
مـا زالـت الثـورات العربيـة التي بدأت فـي العام 2011 
مـن أبـرز أحـداث السـاعة فـي نشـرات األخبـار فـي 
مختلـف دول العالـم، ومـاّدًة للـدرس والتحليل في جميع 
المعاهـد ومراكـز البحـث السياسـية فـي العالـم. وهناك 
َمـن يـرى أنهـا مـا زالـت فـي إرهاصاتهـا األولـى على 
الرغـم من فاصـل الحروب المذهبيـة واإلقليمية القائمة 

فـي دول الربيـع العربية. 

42 Nina MonTané » Pourquoi parle-t-on de printemps 
des peuples arabes ? «,2011. 
http://www.slate.fr/story/34563/printemps-peu-
ples-revolutions-arabes, 22- 2-2011 )consulté le 
27/04/2011(.

وقد أسهم في الجدال الدائر حول هذه الحرب:
- ليونيـل رو Roux Lionel الـذي كتـب تحـت عنـوان : » ليبيـا: علينـا أاّل 
  )Libye: il ne faut pas oublier que la»ننسـى أن الحـرب تقتـل

guerre tue(
عنـوان: »مـا  تحـت  كتـب  الـذي   Jean-Luc Nancy نانسـي لـوك  جـان   -
 Ce que les peuples arabes nous( »تعنيـه لنـا الشـعوب العربيـة

 )signifient

فرنسّيون مثّقفون 
ضّد مثّقفين فرنسّيين

ثّمة اتجاهان في 
شبكات تحليل 

»الربيع العربي« 
وتفسير أحداثه 

يذهب أحدهما إلى أن  
»الربيع العربي« هو 
من صنع التدّخات 
الخارجية بينما يرى 

الثاني أنه تعبير 
حقيقي عن إرادات 

داخلية ثورّية صادقة 
وحّرة
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 Agnès هيللـر  أنييـس  الهنغاريـة  الفيلسـوفة  سـأَلت 
Heller ، أثنـاء حديـث معهـا علـى راديـو » فرانـس 
 Les Mardis« مدّونـة  فـي  الحقـاً  ُنِشـَر  كولتـور« 
hongrois de Paris«: »علـى الـدوام كان المثّقفون 
مـع  الصـراع  خضـّم  فـي  الشـرف  بمرتبـة  يحظـون 
الطغـاة، فهـم الذيـن يتجّشـمون عناء مصارعـة الوحش 
فـي زمـن االسـتبداد، فمـاذا فعـل المثّقفـون العـرب فـي 
مقارعـة المسـتبّدين العـرب؟ حتـى إن هنـاك مـن ذهب 
إلـى حـَد اتهامهم بأن أسـئلة الثورات العربيـة رّوعتهم: 
يمكـن  كيـف  الكبـرى؟  األحـداث  هـذه  وقعـت  كيـف 
فهمهـا؟ هـل هـي ثـورة؟ هـل يجـب الرهـان علـى هـذه 

الثـورة أيـاً يكـن مصيرهـا ومآلهـا؟«43.
حّقـاً، إنـه لمّمـا ُيثير االسـتغراب والعجب الشـديد أن ال 
يكـون للمثّقفيـن العـرب دور فـي »الربيـع العربـي«، 
يكـون  أن  دون  مـن  العربـي«  »الربيـع  وقـع  فلمـاذا 
أن  ذلـك  معنـى  هـل  فيـه؟  دور  أّي  العـرب  للمثّقفيـن 
مثـاً؟  أجانـب  آخريـن،  لمفّكريـن  كان  الـدور  هـذا 
وَمـن هـم هـؤالء المفّكـرون؟ أُهـم مـن ذلـك النـوع مـن 
الباحثيـن والمفّكريـن الذين يعملون فـي خدمة التخطيط 
االسـتراتيجي السياسـي والعسكري لوزارات الخارجية 
والتفكيـر  البحـث  مراكـز  فـي  بلدانهـم،  فـي  والدفـاع 
التابعـة للبنتاغـون ومـا يوازيـه في بلـدان أجنبية أخرى 
دأبـت علـى رسـم المخّططات لمنطقة الشـرق األوسـط 
منـذ مطالـع القـرن الماضـي، ومـا زالـت ماضيـة فـي 
وضـع هـذه المخّططـات وتعديلهـا كلّمـا دعـت الحاجـة 

ذلك؟  إلـى 

43  حــوار مــع أنييــس هيللــر Agnès Heller علــى راديــو فرانــس كلتــور فــي 
29 مــارس 2011، ثــّم ُنِشــَر فــي مدّونــة:

 Blog des Mardis hongrois de Paris  بتاريخ 31 /3 / 2011 .
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ألمانيا:»ربيع العرب«
شتاء قارس  

اأملانيا:»ربيع العرب«
�صتاء قار�س  

اأ. معّمر عطوي

بوزيـد  مدينـة سـيدي  2010، ومـن  العـام  نهايـة  منـذ 
فـي تونـس، وحتـى اللحظـة، بـدأت الصحـف ووسـائل 
األبحـاث  مراكـز  عـن  فضـاً  ألمانيـا،  فـي  اإلعـام 
والدراسـات والقنـوات التلفزيونيـة واإلذاعيـة ومواقـع 
واالنتفاضـات  للثـورات  واسـعة  بتغطيـة  اإلنترنـت، 
واليمـن  وليبيـا  وتونـس  مـن مصـر  كلٍّ  فـي  الشـعبية 
مـن  العديـد  عـن  فضـاً  هـذا  والبحريـن،  وسـوريا 
التـي كتبهـا خبـراء وسياسـيون ومحلّلـون  التحليـات 
ولقـد  العربـي.  والعالـم  األوسـط  بالشـرق  مختّصـون 
خّصص بعض الدوريات موضوعات تتضّمن تسلسـاً 
زمنيـاً لألحـداث فـي البلـدان التي شـهدت ثـورات. كما 
صـدرت مجموعـة كبيـرة مـن الكتـب خـال السـنوات 
والتوّقعـات  والمعلومـات  بالتحليـات  أُشـِبعت  الثـاث 
حـول هـذا الحـدث الـذي زلزل منطقة الشـرق األوسـط 

وشـّد أنظـار العالـم لمتابعتـه.
الشـهور  فـي  التـي سـيطرت  التفـاؤل  ولعـّل مناخـات 
األولـى لبـزوغ  شـمس الحريـات فـي العالـم العربـي، 
الـذي  األلمانـي  اإلعـام  فـي  طّيبـاً  أثـراً  تركـت  قـد 
احتفالـي،  إيجابـي وتشـجيعي، وأحيانـاً  تفاعـل بشـكل 
تحقيـق  نحـو  المنطقـة  قيـادة  هدفهـا  تحـّوالت  مـع 
القيـم اإلنسـانية والسياسـية التـي يؤمـن بهـا الغربيـون 
ويعيشـون فـي ظلّهـا. لهـذا كانـت التغطيـات اإلعامية 
مـن  متعاونيـن  أو  ألمـان  مراسـلين  عبـر  المباشـرة، 
البلـدان المعنّيـة نفسـها، تنطلـق مـن ميـدان التحرير في 
مصـر ومـن سـيدي بوزيـد ومـن العاصمـة فـي تونـس 

ومـن صنعـاء في اليمن ودمشـق في سـوريا وطرابلس 
وبنغـازي والبيضـاء فـي ليبيـا.

لقـد تركـت أحداث » الربيـع العربي« تداعيات خطيرة 
علـى أمـن المنطقـة والعالـم، إذ إن مؤتمـر األمـن فـي 
ميونيـخ، الـذي ُيعقـد سـنوياً فـي عاصمـة واليـة بافاريا 
الجنوبيـة، رّكـز فـي دورتـه للعـام 2011 مـن 4 إلـى 6 
فبراير)شـباط  ( علـى جملـة أمـور تتعلّـق بـ»الربيـع 
العربـي واألمـن العالمـي«، كما أسـهم في وضع وجهة 

نظـر للعالـم العربـي الجديد.

المرأة والربيع 
ربمـا كان موقـع »قنطـرة« الـذي يشـّكل جسـراً ثقافيـاً 
اإلعـام  وسـائل  أهـّم  أحـد  والغـرب،  الشـرق  بيـن 
األلمانيـة الرسـمية فـي تغطيـة أحـداث الربيـع العربـي 
وتحليـل إشـكالّياته. فمن بين الموضوعـات الافتة التي 
ينقلهـا الموقـع عـن »دويتشـه فيلـه« )المؤّسسـة األم( 
بعـد نحـو سـنة ونّيـف علـى  17-02-2012، أي  فـي 
نجاح الثورتين التونسـية والمصرية في خلع الرئيسـين 
زيـن العابديـن بن علي وحسـني مبـارك، تقرير بعنوان 
» زهـرات الربيـع العربـي- ثـورات الشـعوب العربيـة 

بلمسـات أنثويـة«1.
تشـير الكاتبـة مارتينـا صبـرا، فـي هـذا التقريـر، إلـى 
1  مارتينـا صبـرا، »زهـرات الربيـع العربي - ثورات الشـعوب العربية بلمسـات 
http://ar.qantara.de/content/ علـى:  متـاح   ،2012 أنثويـة«، 
lmr-lrby-wlrby-lrby-zhrt-lrby-lrby-thwrt-lshwb-lrby-

.blmst-nthwy

تـكاد معظـم الصحـف األلمانيـة ُتجمـع علـى أن » الربيـع العربـي« قـد تحـّول إلـى »خريـف عربـي« بفعـل مـا 
عصـف بـه مـن تحـّوالت داخليـة وتأثيـرات خارجيـة. بعضهـم يـراه » شـتاًء« عاصفـاً يهـّدد أمـن دول أوروبـا 
واسـتقرارها بخطـورة مـا يقـوم بـه فـي الشـرق األوسـط، بعـد صعـود اإلسـام السياسـي الـذي زاحـم حركـة 
الشـارع، ونّحـى جانبـاً قـوى المجتمـع المدنـي مـن علمانّييـن وقوميّيـن ووطنّييـن ومسـتقّلين. واقـع أّدى إلـى 
تحـّول الحـراكات الشـعبية والثـورات فـي معظـم بلـدان » الربيـع العربي« إلى حـروب أهلية ونزاعات سياسـية 

وتفاقـٍم غيـر مسـبوق فـي ممارسـة العنـف والعنـف المضـاد.
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أن النسـاء شـاركن وبشـكل كبيـر فـي الربيـع العربـي، 
علـى الرغـم مـن تمثيلهـّن االجتماعـي الضعيـف فـي 
بلدانهّن، متسـائلة عّما إذا كانت هذه المشـاركة ستشـّكل 
فرصـة لهـّن لنيـل حقوقهـّن اإلجتماعيـة والسياسـية في 

المجتمعـات العربيـة؟ 
لكـن يبـدو أن حسـاب الحقـل قـد خالـف حسـاب البيدر، 
إذ إن دور النسـاء بدا شـبه غائب في مجتمع لن يتخلّى 
بسـهولة عن الذهنية والسـيطرة الذكورّيتين، فهنا تقول 
الكاتبـة إنـه »بعـد عام علـى التغيير احتفـظ الرجال في 
العالـم العربـي باحتكارهـم لصنـع القـرار فـي بلدانهـم. 
وهـذا مـا نشـاهد نتائجـه فـي تشـكيلة 
فـي  أو  الجديـدة  التونسـية  الحكومـة 
اُنتخـب  الـذي  المصـري  البرلمـان 
فـي  النسـاء  لـم تحصـل  إذ  مؤّخـراً، 
االنتخابـات المصريـة إال علـى اثنين 
فـي المائـة من مقاعـد البرلمان، على 
الرغـم مـن أن مصر كانـت قد وّقعت 
قانـون مكافحـة العنصريـة وإعطـاء 
الحقـوق األساسـية للمـرأة فـي العـام 
1981 والتعهـد الـذي قطعتـه الدولـة 
المصريـة لزيـادة تمثيـل المـرأة فـي 

المؤّسسـات السياسـية فيهـا«.
وتضيـف صبـرا أن »المتتّبع لمسـار 
الربيـع العربـي تفاجـأ بهـذه النتائـج، 
أسـهمت  قـد  المـرأة  أن  والسـّيما 
فّعـال  وبشـكل  الحـدث  فـي صناعـة 
وكبيـر. إذ فـي بدايـة ثـورة 25 ينايـر في مصـر، كانت 
دعـت  التـي  محفـوظ  أسـماء  الشـاّبة  الناشـطة  هنـاك 
عبـر صفحتهـا فـي الـ»فيسـبوك« فـي مطلـع كانـون 
الثاني)ينايـر(2011 إلـى التجّمـع فـي يـوم 25 كانـون 
الثانـي) ينايـر(، وهـو عيـد احتفـال الشـرطة المصريـة 
بعيدهـا، داعيـًة إلـى جعلـه يومـاً للتظاهر والدعـوة إلى 

التغييـر«.

مرسي والتشّدد
أوصلـت  حيـث  المصـري،  الحـدث  ألهميـة  ونظـراً 
ثـورة 25 ينايـر اإلخـوان المسـلمين إلـى السـلطة بعـد 
عقـود طويلـة مـن حلمهـم فـي الوصـول، اهتـّم  موقـع 
حسـاب  جـردة  بتقديـم  الرسـمي  األلمانـي  »قنطـرة« 
لحكـم الرئيـس المخلـوع محمـد مرسـي، بعـد 100 يوم 
علـى تولِّيـه الرئاسـة، في شـهر تمـوز) يوليـو( 2012. 

وجـاء التقريـر تحـت عنـوان »محمد مرسـي... رئيس 
د إسـامي؟«2 مدنـي أم ُمتشـدِّ

يوضـح الكاتـب ماركـوس زومانـك مـن القاهـرة فـي 
مقالـه أن » الرئيـس المصـري الجديـد )مرسـي( يظـّل 
لُْغـزاً، حتـى بعـد مـرور مائـة يوم علـى تولّيـه منصبه. 
أخـرى  أحيـان  وفـي  مدنـي،  كرئيـس  َيْظَهـر  فأحيانـاً 
كإسـامي متشـّدد. لكن ال بّد قريباً من كشـف ما تخفيه 

أوراقه«. 

األسد والسلطة
واسـعة  المحافظـة  دويتشـه«  »زود  صحيفـة  أمـا 
فقـد  ألمانيـا،  جنـوب  فـي  تصـدر  والتـي  االنتشـار، 
أوردت فـي تقريـر نشـرته فـي 17 سـبتمبر) أيلـول( 
شـهراً  سـوريا  فـي  لألحـداث  زمنيـاً  تسلسـاً   ،2013
بالسـلطة«3. يتمّسـك  تحـت عنـوان: »األسـد  بشـهر، 
يقـول هـذا التقريـر: »مـع األمـل فـي اإلصـاح بـدأت 
العـام 2011،  االضّطرابـات فـي تونـس ومصـر فـي 
بيـن  الصـراع  ولكـن  سـوريا.  فـي  االحتجاجـات  ثـم 
المعارضـة والرئيـس األسـد أصبـح حربـاً أهليـة. كمـا 
تـّم اسـتخدام الغـاز السـام. وأّدى ذلك إلى صـدور قرار 
دولـي بتدميـر أسـلحة سـوريا الكيميائيـة، كبديـل عـن 
توجيـه ضربـة عسـكرية تقـوم بهـا الواليـات المّتحـدة 

ضـّد سـوريا«. 
بـدأت  سـوريا  فـي  الثـورة   « بـأن  التقريـر  يذّكـر 
األسـد.  بشـار  سـلطات  قمعتهـا  بتظاهـرات صغيـرة، 
واتسـعت االحتجاجـات علـى مـدى العاميـن الماضييـن 
وكان  أهليـة.  حـرب  إلـى  لتتحـّول   )2012-2011(
الثـّوار يطالبـون باإلطاحـة بحكـم األسـد لكـن األخيـر 
رّد عليهـم بالعنـف الوحشـي. إذ فقـد أكثـر مـن مائـة 
ألـف شـخص حياتهـم حتـى اآلن، واضّطـر الماييـن 
إلـى الفـرار«. يحّمـل التقريـر المسـؤولية عّمـا حصـل 
مـن عنـٍف وتدميـر لسـوريا ليـس لألسـد فقط، بـل حتى 

المتمـّردة«.  لـ«الجماعـات 
ويشـير التقريـر إلى دور روسـيا والصيـن في إجهاض 
بشـأن  المتحـدة  األمـم  عـن  سـتصدر  كانـت  قـرارات 

د إسـامي؟”،  2  ماركـوس زومانـك، ”محمـد مرسـي... رئيـس مدنـي أم ُمتشـدِّ
http://ar.qantara.de/content/100-ywm-l-twli- علـى:  متـاح 
wy-lryys-lmsry-mhmd-mursy-mqlyd-lhukm-mhmd-

mrsy-ryys-mdny-m-mutshdiwd-slmy

.sueddeutsche.www//:http :3  ”األسد يتمسك بالسلطة”، متاح على
-vom-syrien-in-ereignisse-der-chronologie/politik/de

1.1758046-krieg-den-in-fruehling-politischen

قّدم  موقع »قنطرة« 
األلماني الرسمي 
جردة حساب قوية 

لحكم الرئيس 
المخلوع محمد 

مرسي بعد 100 يوم 
على تولِّيه الرئاسة 
في يوليو 2012.. 
وجاء عنوان تقرير 

الموقع كاآلتي: 
»محمد مرسي، 
رئيس مدني أم 
د إسامي؟« ُمتشدِّ



531 مؤّسسة الفكــر العربـي

حصـار النظـام السـوري. لكنـه يلفـت النظـر إلـى أن 
الهجـوم بالغـازات السـامة فـي آب )أغسـطس( العـام 
2013، أّدى إلـى تصاعـد الموقـف أكثر من ذلك، حيث 
بـدأت الواليـات المتحـدة تبحـث القيـام بعمـل عسـكري 

األسـد.  ضّد 

أحام مَبّددة
األلمانـي  الرسـمي  مـن جّهتهـا غّطـت هيئـة اإلعـام 
الدوليـة » دويتشـه فيلـه«، التـي تبـّث بنحـو 30 لغـة، 
خـال  مـن  بخطـوة،  العربـي خطـوة  الربيـع  أحـداث 
رة والتحقيقـات والتحليات  الصـور والشـرائط المصـوَّ
نتيجـة  إلـى   2013 العـام  فـي  ووصلـت  والمقابـات. 
تشـاؤمية. ففـي مقـال تحـت عنـوان »الربيـع العربـي 
أوتـه  الكاتبـة  تتسـاءل  الديموقراطيـة«4  ومصـادرة 
شـيفر: »هـل ال تـزال هنـاك إمكانيـة لنجـاح العمليـة 
تزايـد  ظـّل  فـي  وتونـس؟  مصـر  فـي  الديموقراطيـة 
واإلسـاميين«،  العلمانييـن  بيـن  والتباعـد  الخـاف 
مشـيرًة إلـى أن »أوروبـا تتفـّرج على مـا يحدث هناك، 
عاجـزة عـن التصّرف، على الرغم مـن أهمية التحّرك 

فـي الظـروف الراهنـة«. 
وتشـير شـيفر إلى » الحواجز واألسـاك الشـائكة التي 
تؤّمـن حمايـة مؤّقتـة مـن الفوضـى، بيـن متظاهريـن 
علـى  وآخريـن  علمانـي،  سياسـي  بنظـام  يطالبـون 

إسـاميون«. اآلخـر، هـم  الطـرف 
تضيـف أنـه » قبـل فتـرة قريبـة كانـت حركـة تمـّرد 
تكافـح ضـّد حكومـة اإلخـوان المسـلمين. وفـي تونـس 
التـي  الحكومـة  باسـتقالة  الغاضبـة  الجماهيـر  تطالـب 
يقودهـا اإلسـاميون. لقـد بـدأ فـي مصر كمـا في تونس 
وهـو  طويلـة،  فتـرة  منـذ  الكثيـرون  يخشـاه  كان  مـا 
التصعيـد فـي »الحـرب األهليـة البـاردة« التـي أوقفهـا 
الجيـش بوسـائل تثيـر الريبـة؛ وفـي مـا إذا كان يمكـن 
إيقافهـا فـي تونـس أيضـاً، فـإن األمـور تبـدو إلـى اآلن 

غيـر واضحـة«.
فـي  تراجعـاً  »هنـاك  أن  األلمانيـة  الكاتبـة  وتـرى 
مصـر كمـا فـي تونـس علـى األصعـدة كافة: السياسـية 
والمواجهـات  فالعنـف  واالجتماعيـة.  واالقتصاديـة 
الراهنـة تعيـد مصـر وتونس سـنوات إلى الـوراء. فهي 
تعيـق االسـتثمارات وعـودة الحياة الطبيعيـة إلى الباد. 
الديموقراطيـة،  علـى  هـو  لذلـك  األسـوأ  التأثيـر  لكـن 

4 أوتـه شـيفر، »الربيـع العربـي ومصـادرة الديموقراطيـة”، 2013-08-10، 
http://www.dw.de متـاح علـى: 

تونـس  فـي   2010 العـام  نهايـة  بـدأ  الـذي  فاألمـل 
بـأن يتبّخـر. والمطالـب القوّيـة بالتحـّول  داً  بـات مهـدَّ
الديموقراطـي بقيـت بالنسـبة إلى الكثير مـن المصرّيين 
مجـرد وعـود جوفـاء، فهي لم تجلب لهـم ال العدالة وال 
حيـاة أفضـل. بل علـى العكس، جلبت لهم إسـاميين ال 

يتمّتعـون بالخبـرة السياسـية فـي الحكـم«.

يهود ألمانيا
لكـن بالنسـبة إلـى يهـود ألمانيـا، كان الموضـوع منـذ 
البدايـة مريبـاً ومصـدراً لتشـاؤمهم، إذ نشـرت صحيفة 
المركـز  عـن  تصـدر  التـي  الغيماينـه«5  »يوديشـه 
اليهـودي فـي برلين فـي 15 -12-2011، مقـاالً بعنوان 
»الربيـع اإلسـامي” جـاء فيه: »بعد بضعة أشـهر فقط 
مـن االنتصـارات المذهلـة للشـعب فـي مصـر وتونـس 

وليبيـا ودول أخرى فـي المنطقة، بدا 
الربيـع العربـي خريفاً، وربما يفسـح 
فالثـورة  الشـتاء.  لفصـل  الطريـق 
قـد توّقفـت، علـى األقـل مـن وجهـة 
نظـر القـوى الديموقراطيـة... أصبح 
واضحـاً بشـكل متزايـد فـي المنطقـة 
أن الربيـع العربـي يتعّرض لإلسـاءة 

مـن قبـل القـوى اإلسـامية.«
مـن  أقـّل  بعـد  الصحيفـة  تضيـف 
سـنة علـى ثـورة  ينايـر المصريـة، 
هـو  كمـا  اإلسـامية،  الثـورة   « أن 
الحـال فـي تركيـا، تسـتخدم الهيـاكل 
بالعلمانييـن  لإلطاحـة  الديموقراطيـة 
هـذا  العامـة.  والحيـاة  السياسـة  مـن 
المسـلمين  اإلخـوان  علـى  ينطبـق 
فـي مصـر، الذين هـم أقـّل راديكالية 

مثـل  فاعلـة  أخـرى  إسـامية  بمجموعـات  مقارنـة 
السـلفيين. ويتبّيـن بالتالـي دعـم وسـائل اإلعـام لهـم، 
علـى سـبيل المثـال مـن قبـل قنـاة تلفزيـون الجزيـرة«.
ويخلـص كاتـب المقـال إلـداد بيـك، وهـو فـي الوقـت 
»يديعـوت  اإلسـرائيلية  الصحيفـة  مراسـل  نفسـه، 
أحرونـوت« إلـى أن ميـدان التحريـر فـي مصـر »كان 
األمـل.  لخيبـة  رمـزاً  أصبـح  واآلن  لألمـل.  رمـزاً 

اإلسـاميين«. ربيـع  العربـي  الربيـع  وأصبـح 

http://  :5  الداد بيك، ”الربيع اإلسامي”، 2011-12-15، متاح على
 www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/11875

في مقال بعنوان 
»الربيع العربي 

ومصادرة 
الديموقراطية« 

تتساءل الكاتبة أوته 
شيفر: »هل ال تزال 
هناك إمكانية لنجاح 
العملية الديموقراطية 

في مصر وتونس 
في ظلّ تزايد 

الخاف والتباعد 
بين العلمانيين 
واإلساميين؟«

ألمانيا:»ربيع العرب«
شتاء قارس  
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أمن إسرائيل
ألمانيـا  فـي  البحـث  اإلعـام ومراكـز  بعـض وسـائل 
تعاطـى فـي جـزٍء مـن معالجتـه للموضـوع مـن زاوية 
أمـن إسـرائيل وااللتـزام » األخاقـي« لبرليـن تجـاه 
الدولـة العبريـة وضـرورة الحفـاظ علـى أمنهـا وسـط 
بحـر العالـم العربـي. ففـي هـذا السـياق قامـت صحيفـة 
»دي فيلـت« بنشـر مقـال  لمدير عـام وزارة الخارجية 
يعمـل  الـذي  أفينيـري،  شـلومو  األسـبق  اإلسـرائيلي 
اليـوم أسـتاذاً محاضـراً فـي الجامعة العبريـة في القدس 
المحتلّـة، وذلـك تحـت عنـوان »الربيع العربـي-  ولكن 

لمـاذا؟«6 فـي 2012-4-28.
أن  اإلسـرائيلي  السياسـي  يـرى 
علـى  مسـيطراً  يـزال  ال  الغمـوض 
صعـود  ظـّل  فـي  العربـي  العالـم 
واسـتمرار  المتشـّددة  األحـزاب 
أعقـاب  وفـي  الحدوديـة،  النزاعـات 
هـذه  فـي ظـّل  إنـه  قائـاً  الثـورات، 
المناخـات »يبقـى أن نسـأل إلـى أّي 
مـن  المزيـد  هنـاك  سـيكون  مـدى 

للشـعوب؟«  الحريـة 
ويلفـت النظـر إلـى أن مـا حـدث فـي 
مصـر وتونـس وليبيـا غيـر مسـبوق 
االسـتبدادية  األنظمـة  سـقوط  لجهـة 
انتفاضـات  خـال  مـن  والحـكام، 
انقابـات  خـال  مـن  ال  شـعبّية 
عسـكرية كمـا كان سـائداً منـذ عقود، 
معتبـراً أن فشـل التنميـة، قـد يكـون 
إلسـقاط  الحقيقيـة  األسـباب  »أحـد 
الطغـاة بيـن عشـية وضحاهـا«. وبعد عرض تسلسـلي 
ألحـداث »الربيـع العربـي« في تونس يـرى األكاديمي 
لكـن  ديموقراطيـة  يريـدون  العـرب  أن  اإلسـرائيلي 

الغربـي. النمـوذج  وفـق  ليسـت 
فـي  لليهـود  المركـزي  للمجلـس  العـام  األميـن  وكان 
تصريحـات  فـي  اعتبـر،  قـد  كرامـر،  سـتيفان  ألمانيـا، 
األوسـط  الشـرق  فـي  السياسـية  االضطرابـات  سـابقة، 
بأنهـا تعطـي دفعة جديدة. لإلسـاموية، معتبراً أن هذا ال 
يهـّدد المنطقـة بأسـرها فقـط، ولكـن يهـّدد أوروبـا أيضاً.

6  شـلومو أفينيـري، ”الربيـع العربـي-  ولكـن لمـاذا؟«، ترجمـة هيلغـا كرينغـر- 
http://www.welt.de/debatte/die-welt- علـى:  متـاح  غرويـر،  
in-worten/article106236248/Arabischer-Frueh-

ling-aber-wozu.html

متدّينون وعلمانّيون
التيـارات السياسـية والدينيـة  يبـدو أن الخافـات بيـن 
فـي دول الربيـع العربـي كان لهـا الـدور األبـرز فـي 
والكرامـة  الحريـة   « نحـو  التقـّدم  مسـيرة  إفشـال 
ورغيـف الخبـز« هـذا مـا عّبر عنه بوضـوح في موقع 
»قنطـرة«، الصحافـي المغربي علـي أنوزال، في مقال 
العـرب...  واليسـاريون  »اإلسـاميون  عنـوان  تحـت 
مـن االسـتقطاب إلـى العـودة مجـدداً إلى الحـوار«7 في 

 .2014 العـام 
يقـول أنـوزال » نجحـت الريـاح الموسـمية لمـا سـّمي 
بالربيـع العربـي، والتـي هّبـت علـى المنطقـة العربيـة 
العـام 2011، فـي التقـارب بيـن تيـارات سياسـية عـّدة 
كانـت متصارعـة إلـى حـّد التناحـر. وظهـر ذلـك جلّيـاً 
فـي مياديـن الثـورات التـي جمعـت مـا بيـن اإلسـامي 
تراجـع  مـع  لكـن،  والليبرالـي.  والعلمانـي  واليسـاري 
موجـات الثـورات العربيـة، عـادت القـوى نفسـها إلـى 
صراعاتهـا القديمـة مّمـا أضـاع عليها فرصـة تاريخية 

أخـرى لبنـاء الثقـة فيمـا بينهـا«.
يتابـع أن » اإلسـاميين فـي مصـر، الذيـن وصلوا إلى 
يتنّكـرون  والليبرالييـن،  اليسـاريين  مـن  بدعـم  الحكـم 
»دكتاتوريـة  باسـم  سـلطويتهم  ويمارسـون  لحلفائهـم 
الصناديـق«. وعنـد أول فرصـة لإلطاحة بهـم لم يترّدد 
خصومهـم مـن اليسـاريين والليبرالييـن والعلمانيين من 

وضـع يدهـم فـي يـد االنقابييـن«. 
ويـرى أن السـيناريو نفسـه تكـّرر فـي تونـس، وإن لـم 
يحـدث بالعنف نفسـه الذي شـهدته مصـر، عندما حاول 
إسـامّيو حـزب »النهضـة« فـرض أسـس مشـروعهم 
الجديـد  التونسـي  الدسـتوري  البنـاء  المجتمعـي داخـل 
مّمـا حـذا بيسـاريين وعلمانييـن إلـى التحالـف مـع بقايا 

النظـام الُمطـاح بـه للوقـوف فـي وجههم.
ويخلـص إلـى أنـه »علـى مـدى ثـاث سـنوات كشـفت 
وحـاالت  الصـراع  ولحظـات  التحالـف،  محـاوالت 
التناحـر بيـن أهـّم التعبيـرات التـي تختـرق المجتمعات 
العربيـة عـن الهـّوة الكبيرة التـي ما زالت تفـّرق بينها، 
والتـي يمكـن تلخيصهـا فـي انعـدام الثقـة، وهـو ما ظّل 

يطبـع العاقـة التاريخيـة الملتبسـة بينهـا«.
وفـي حصـاٍد نشـره موقـع »قنطـرة« للكاتـب األلمانـي 

ــى  ــتقطاب إل ــن االس ــرب... م ــاريون الع ــاميون واليس ــوزال، ”اإلس ــي أن 7  عل
http://ar.qantara.de/con-  العــودة مجــّدداً إلــى الحــوار”، متــاح علــى:
tent/tmthlt-lkhtb-lsysy-whdwd-lttbyq-fy-tjrb-dwl-lr-

by-lrby-lslmywn-wlysrywn-lrb-mn-lstqtb-l-lwd

بعض وسائل اإلعام 
ومراكز البحث 

األلمانية تعاطى في 
جزٍء من معالجته 
لموضوع »الربيع 
العربي« من زاوية 

أمن إسرائيل 
وااللتزام األخاقي 
لبرلين تجاه الدولة 
العبرية وضرورة 
الحفاظ على أمنها 
وسَط بحِر عالم 

عربي 
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غونتـر أورت8، )ُمترِجـم ألمانـي مـن وإلـى العربيـة( 
يتنـاول ثاثـة أعـوام بعـد انطـاق الثـورات العربيـة، 
تحـت عنـوان »القـدر لم يسـتجب بعد للشـعوب العربية 
يلـَق  لـم  »لمـاذا  الكاتـب:  يتسـاءل  للحيـاة«،  المريـدة 
العـادل حتـى  العـرب عقابهـم  الحـكام  الظالمـون مـن 
التونسـي  )الشـاعر  ناشـده  الـذي  القـدر  أن  أو  اآلن؟ 
الراحـل( أبـو القاسـم الشـابي، لم يسـتجب بعد للشـعوب 

الثائـرة؟«. العربيـة 
 ويـرى فـي تعليقه لموقـع »قنطرة« أن »انجرار بلدان 
عربيـة بأكملهـا إلـى الهاويـة واسـتعادة الطغـاة العـرب 
عافيتهـم وإعـادة تأهيلهـم بعـد االنتفاضات العربية أشـّد 
مـرارة علـى النفـس مّمـا لـو لم تكـن الثورات قـد قامت 

فـي األصل«.
ُيحـدث دمـاراً  لـم  تنظيـم »القاعـدة«  أن  إلـى  ويشـير 
بحجـم دمـار األسـد العلمانـي، قائاً: » ولكـن الفوضى 
وفشـل الدول ليسـا أسـوأ األمور، وإن كان كا األمرين 
وخيـم العواقـب. إنمـا أسـوأ األمـور هـو أن الطغيان لم 
ُيعاقـب عليـه. فالمقولـة القديمـة للمسـتبّدين: »إمـا نحن 
نحـن«  لـوال  اإلسـاميون  و«سـيحكم  الفوضـى«  أو 
أثبتـت صّحتهـا بعـد التجربـة، ويمكـن اليـوم للرؤسـاء 
ويقولـوا:  أن يضحكـوا  الرحيـل  علـى  أُجبـروا  الذيـن 

أتـرون؟ ال تسـير األمـور دوننـا«.
يضيـف أورت أن »هـذا مـا يقولـه أيضـاً الذيـن بقـوا 
فـي السـلطة علـى الرغـم مـن توّقـع سـقوطهم، وعلـى 
رأسـهم بشـار األسـد. وليـس ذلـك فقـط، بـل هنـاك َمـن 
يتعاطفـون معـه فـي العالـم، ظّنـاً منهـم أن الجهادييـن 
سـيحكمون سـوريا إذا رحـل، إذن فـا بـأس أن َيقتـَل 
مئـات  ويعـّذب  مواطنيـه،  مـن  ألـف  مائـة  مـن  أكثـر 
اآلالف، ويهّجـر ماييـن، ويدّمـر مدنـاً سـورية كاملـة 
بالدبابـات والقصـف. صحيـح أن القاعدة لـم ُتحِدث إلى 
اآلن دمـاراً وذبحـاً بهـذا الحجـم، لكـن يبـدو أن األمـر 

يختلـف إذا ارتكـب ذلـك رئيـس ُيعتَبـر علمانيـاً«.
أن  يمكـن  العربيـة كان  أن »الثـورات  إلـى  ويخلـص 
ببرامـج  تمّتعهـا  عـدم  منهـا  عديـدة،  ألسـباب  تفشـل 
باسـتثناء كلمتـْي »الحريـة والعدالـة«. ولكـن أن تجـّر 
عواقـب الثـورات بلدانـاً بأكملهـا إلـى الهاويـة وأن تعيد 
تأهيـل االسـتبداد، فهـذا يبدو أشـّد مرارة مّمـا لو لم تكن 
الثـورات قـد قامـت في األصـل«. وختم بالقـول »يبدو 
ــاة”،  ــدة للحي ــة المري ــم يســتجب بعــد للشــعوب العربي ــدر ل ــر أورت، ”الق 8 غونت
http://ar.qantara.de/content/ علــى:  متــاح   ،27-01-2014
thlth-wm-bd-ntlq-lthwrt-lrby-lqdr-lm-ystjb-bd-llsh-

wb-lrby-lmryd-llhy

أن القـدر الـذي ناشـده أبو القاسـم الشـابي لـم يقتنع حتى 
اآلن باالسـتجابة للشـعوب المنتِفضـة«.

 
مراكز األبحاث

صـدرت  التـي  والمعالجـات  الدراسـات  أبـرز  لعـّل 
فـي ألمانيـا كانـت تلـك التـي مّولتهـا ونشـرتها مراكـز 
أبحـاث وجمعيـات علمّيـة وفكرية وثقافيـة كلّفت بعض 
يحـدث  عّمـا  مختلفـة  رؤى  بتقديـم  وكّتابهـا  باحثيهـا 
وراء البحـار فـي الشـرق. مـن أبـرز هـذه الجمعيـات 
»الجمعيـة األلمانيـة للتعـاون الدولـي« التـي نشـرت، 

علـى موقعهـا اإللكترونـي، ملّفـاً عن 
الثـورات العربيـة في الذكـرى الثانية 
»الربيـع  عنـوان  تحـت  الندالعهـا 

.9 العربـي« 
جـاء فـي التمهيد: »الربيـع العربي« 
هـذه  سـادت  العربيـة«،  أو»الثـورة 
األلمانيـة  الصحـف  فـي  األسـماء 
التـي  االحتجـاج  لحركـة  والعالميـة 
أسـقطت فـي غضـون بضعة أشـهر، 
اسـتبداداً  األكثـر  الطغـاة  مـن  ثاثـة 
الفتـرة مـن  العالـم العربـي فـي  فـي 
األول(  كانـون   ( ديسـمبر  منتصـف 
2010 - زيـن العابديـن بـن علـي في 
تونـس، وحسـني مبـارك فـي مصر، 
ومعمـر القذافـي فـي ليبيـا. أمـا فـي 
تسـتعّر   2011 العـام  فمنـذ  سـوريا 
حـرب أهليـة ال هوادة فيهـا بين نظام 
بشـار األسـد وجماعـات المعارضـة 

المسـلّحة.
فـي جـردة الحسـاب هذه جـاء أيضاً أنه بعد سـنة واحدة 
مـن انطـاق »الربيـع العربـي« يبـدو اليوم أنـه يتحّول 
إلـى »الشـتاء العربـي«. »ففـي نظـر المتظاهرين كان 
والحيـاة  السياسـية،  المشـاركة  إلمكانيـة  سـعي  هنـاك 
بكرامـة، ومحاربـة الفسـاد والمحسـوبية، وتنفيـذ آليـة 
الفصـل بيـن السـلطات وتعزيـز سـيادة القانـون. لكـن 
علـى مـا بـدا أن هـذه المطالـب لـم يتـّم الوفـاء بهـا. فقـد 
عاد اآلالف من الناس إلى االنتفاض في تشـرين الثاني 
) نوفمبـر( 2012 مـّرة أخـرى فـي ميـدان التحريـر في 

9  الجمعية األلمانية للتعاون الدولي، الربيع العربي، متاح على: 
http://www.giz.de/de/downloads/giz2013-de-edos-

sier-arabischer-fruehling.pdf

الكاتب األلماني 
غونتر أورت يرى أّن 
انجرار بلدان عربية 
بأكملها إلى الهاوية 
واستعادة الطغاة 
العرب عافيتهم، 

وإعادة تأهيلهم بعد 
االنتفاضات العربية 
هو أشّد مرارة على 
النفس مّما لو لم تكن 
الثورات قد قامت في 

األصل

ألمانيا:»ربيع العرب«
شتاء قارس  
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القاهـرة ضـّد الحكومـة اإلسـامية االسـتبدادية للرئيس 
مرسي«. 

»الربيـع  ألحـداث  الزمنـي  التسلسـل  هـذا  ويسـلّط 
العربـي« الضـوء علـى البدايـة مـن تونـس، مـن خال 
البوعزيـزي  محمـد  الشـاب  الخضـار  بائـع  تضحيـة 
بنفسـه حيـن أشـعل النـار فـي جسـده فـي 17 ديسـمبر 
)كانـون األول ( العـام 2010 فـي مدينـة سـيدي بوزيد. 
» لقـد شـعر الشـاب بالعـار واإلذالل مـن خـال قمعه، 
علـى أيـدي الشـرطة فـي بلد ينخره الفسـاد. بلـد لم يكن 

فـي مسـتوى أحامـه الحياتيـة«.
ويصـف التقريـر » الكرونولوجـي« 
دور الصـورة والتكنولوجيـا في تمّدد 
االنتفاضـة وتوّسـع رقعتهـا لتتجـاوز 
مصـر  حيـث  الشـرق  نحـو  الحـدود 
الهواتـف  خـال  مـن  وذلـك  وليبيـا، 
االجتماعـي.  التواصـل  ووسـائل 
ويقـول إن الفتـرة التـي أعقبـت وفـاة 
البوعزيـزي علـى الفـور شـهدت » 
التجّمـع األول، إذ تسـلّحت التظاهـرة 
األولـى بالهواتـف النّقالـة والحجـارة 
أمـام إدارة المحلّـة التـي حصلت فيها 
محاولـة االنتحـار. وعلـى الرغـم من 
تفريـق المسـيرة مـن قبـل الشـرطة، 
إالّ أن الصـور علـى الهواتـف والتـي 
تـّم عرضهـا على صفحـات التواصل 
»فيسـبوك«  مثـل  االجتماعـي 
بحـّق  الشـرطة  ممارسـات  أظهـرت 
احتجاجـات  مـن  صـوٌر  أظهـرت  المتظاهرين.كمـا 

أخـرى قيـام عناصـر األمـن بقتـل متظاهريـن«.
وال ينسـى معـّدو التقريـر أيضـاً دور الفضائيـات فـي 
نشـر الخبـر وحـّث النـاس علـى االحتجـاج والتظاهـر 
بمـا يشـبه تصديـر الثـورة، فقـد »تـم تسـليط الضـوء 
علـى قناة »الجزيرة« كوسـيلة رئيسـية لحشـد »الربيع 
هـي  القطريـة  الفضائيـة  القنـاة  كانـت  إذ  العربـي«، 
السـّباقة عبـر بّثها صور االحتـراق الذاتي والتظاهرات 

المتصاعـدة«. 
ويصـف التقريـر هنـا انتقـال التظاهـرات إلـى البلـدان 
المجـاورة لتونـس. حيث لم تّتسـع إقليميـاً فقط إنما على 
مسـتوى تكويناتهـا االجتماعيـة. إذ سـرعان مـا غّطـت 
جميـع الطبقـات فشـارك فيها الـكّل: الشـباب واألطفال، 
مسـلمون  ورجـال،  نسـاء  السـّن.  وكبـار  الراشـدون 

ومسـيحيون، متدّينـون وعلمانّيـون. 
وفـي الختـام يقـّر تقريـر »الجمعيـة األلمانيـة للتعـاون 
إلـى  بلـد  مـن  تختلـف  »مخـاوف  بوجـود  الدولـي« 
كانـوا  المحتجيـن   « أن  علـى  يرّكـز  لكّنـه  آخـر«. 
فـي الصفـوف األولـى يسـعون إلـى تحسـين ظروفهـم 
المعيشـية ويرغبـون فـي المشـاركة فـي مسـيرة النمـّو 
معظـم  أن  لوحـظ  قليلـة،  اسـتثناءات  ومـع  والتطـّور. 
العـرب يريـدون ذلـك«. وفي هذا الملف الواسـع الئحة 
طويلـة بأهـّم األعمـال األدبيـة والسياسـية واالجتماعية 
التـي صـدرت حـول » الربيع العربي« مع شـروحات 

لطبيعـة مضامينهـا. وإيضاحـات 
للتربيـة السياسـية«  بـدوره قـام »المركـز االتحـادي 
بنشـر »كرونولوجيـا« لـكّل بلد عربـي من ضمن ملف 
كبيـر يحكـي عـن كّل بلـد علـى حـدة مـع رسـوم بيانيـة 
وحمـل  الزمـن.  عامـل  وفـق  األحـداث  تطـّور  حـول 

عنـوان » تسلسـل زمنـي للربيـع العربـي«10. 
يوّفـر التسلسـل الزمنـي المنهجـي لـكّل بلـد لمحـة عامة 
عـن التطـّورات الرئيسـية فـي المناطق المتضـّررة من 
االحتجاجـات واالضّطرابـات فـي الـدول العربيـة، مـع 
التركيـز علـى النصـف األول مـن العـام 2011 )منـذ 
منتصـف ديسـمبر/ كانـون األول 2010(: »احتجاجات 
األردن،  اليمـن،  البحريـن،  مصـر،  اضطرابـات:  أو 
الكويـت، ليبيـا، المغـرب، المملكـة العربيـة السـعودية، 

سـوريا، تونـس«.
هذا التسلسـل الزمني يسـمح بالمقارنة بين األحداث في 
مختلـف البلـدان العربيـة. ويمكـن التمييز بيـن األحداث 
اعتمـاداً علـى الفاعل أو مجموعة مـن الجهات الفاعلة: 
الحكومـة، المتظاهـرون، والجهـات الفاعلـة اإلقليميـة/ 
المجتمـع الدولي. ويسـتند التسلسـل إلى تقييـم عدٍد كبير 
مـن المقـاالت الصحافيـة والتقاريـر والـوكاالت التـي 

تّمـت مراجعتهـا من قبـل خبراء. 
جـاء فـي هـذا الملـف: »مـا بـدأ فـي تونـس فـي كانـون 
انتشـر مثـل  مـا  2010، سـرعان   ) ) ديسـمبر  األول 
النـار فـي الهشـيم فـي العديـد مـن دول شـمال أفريقيـا 
شـغب  وأعمـال  احتجاجـات  األوسـط.  الشـرق  ودول 
وتمـّرد هـّزت األنظمـة االسـتبدادية فـي المنطقـة. فـي 
مصـر وتونـس، عزل المتمـّردون الحاكم مـن منصبه. 
ل  أّمـا ليبيـا فقد سـقطت فـي حرب أهليـة، وبالطبـع تدخُّ

http://www.bpb. :10   تسلســل زمنــي للربيــع العربــي ، متــاح علــى
de/internationales/afrika/arabischer-fruehling/52433/

chronologie

يعترف تقرير 
»الجمعية األلمانية 
للتعاون الدولي« 
بوجود »مخاوف 
تختلف من بلد إلى 
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حلـف شـمال األطلسـي أّثـر بشـكل حاسـم فـي انهـاء 
نظـام )العقيـد معمـر( القذافـي. سـوريا أصبحـت فـي 
مـأزق، حيـث تتواصـل اشـتباكات دموية بيـن الحكومة 
والمعارضة. وفي بلدان أخرى مثل المغرب واألردن، 
كان رّد فعـل النظـام علـى االحتجاجـات مـن خال بّت 
بعـض القـرارات االجتماعيـة؛ على األقل اسـتقرت في 
المـدى القصيـر. أمـا الربيـع العربـي فهـو نقطـة تحّول 
تاريخيـة فـي المنطقـة، مـع عواقـب بعيـدة المـدى مـن 

الناحيـة السياسـية واالقتصاديـة والجيوسـتراتيجية«.

عسكرة االنتفاضات
لعـّل العـام 2013، كان العـام األكثـر وضوحـاً بالنسـبة 
إلـى المراقبيـن األلمـان حول مسـار » الربيع العربي« 
وما يمكن أن يؤول إليه في ظّل المفاجآت التي ظهرت 
علـى أكثـر مـن صعيـد، مـن التدخـات الخارجيـة الـى 
عسـكرة االنتفاضـات ودخولهـا حروبـاً أهليـة وصـوالً 
التنظيمـات السـلفية »الجهاديـة«  إلـى تصاعـد خطـر 
ـم بمسـار األحـداث فـي أكثر  التـي باتـت هـي مـن يتحكَّ

مـن منطقة.
وال يمكـن تجاهـل أهميـة »هجـرة السـلفية الجهاديـة« 
فـي المجتمـع واإلعـام ودوائـر السياسـة فـي ألمانيـا، 
إذ تعانـي الدولـة األوروبيـة، الصاعـدة اقتصاديـاً، مـن 
ظهـور هـذه الحالـة »الجهاديـة« في ربوعهـا. فهي في 
الوقـت الـذي تتمّنـى فيه تحّقق هجرة هؤالء المتشـّددين 
نحـو بـؤر التوّتـر للتخفيـف عـن نفسـها مـن عـبء هذه 
الظاهـرة، تسـتنفر كّل قواهـا أيضـاً لمواجهـة ظـروف 
عـودة هـؤالء مـن المعـارك وخطـورة وجودهـم علـى 
فـي  تمّرسـهم  بعـد  ألمانيـا  فـي  واالسـتقرار  األمـن 
التدريـب والقتـال، وخصوصـاً أن معظمهـم يتمّتعـون 

بالجنسـية األلمانيـة أو اإلقامـة الدائمـة. 
وتحـت عنـوان »اضطرابـات فـي العالـم العربـي«11، 
نشـر الموقـع اإللكترونـي لـ»بوابـة المعلومـات للتعليم 
شـهدتها  التـي  التحـّوالت  عـن  دراسـة  السياسـي«، 
الخبـراء  مـن  العديـد  فيهـا  شـارك  العربيـة  المنطقـة 
والباحثيـن المهتّميـن بالعالـم العربـي ومنطقـة الشـرق 
األوسـط )أو الشـرق األدنـى كمـا يسـّميه األلمـان(. 

جـاء فـي مقّدمـة الدراسـة: »باسـم حريـة الشـعب فـي 
تونـس ومصـر وليبيـا تـّم خلـع حّكامهـم، وفـي سـوريا 
الـدول  بعـض  وفـي  هـوادة،  بـا  احتجاجـات  ـم  تنظَّ

http://www. علــى:  متــاح  العربــي”،  العالــم  فــي  اضطرابــات   -  11
politische-bildung.de/tunesien_aegypten.html

العربيـة األخـرى أيضـاً تزايـد الضغـط علـى األنظمـة 
العربيـة  الـدول  فـي  الوضـع  تطـّورات  االسـتبدادية. 
السياسـي،  النـاس ضـّد االسـتبداد  أن  تؤّكـد  المتمـّردة 
وانتهاكات حقوق اإلنسـان، والفسـاد، وارتفاع معدالت 
البطالـة وارتفـاع أسـعار المـواد الغذائية فـي بلدانهم«.
يتسـاءل التقريـر على لسـان المـؤّرخ األميركـي جوان 
كـول، مـا إذا كان العالـم العربـي علـى مفتـرق طـرق، 
ومـا إذا كان انـدالع انتفاضـة شـعبية فـي مصـر يهيمن 

عليهـا السـّنة، قـد يشـّكل أنموذجـاً للعالـم العربي؟ 
أّمـا العالـم السياسـي فيرنـر روف، فا يـرى موجة من 

»الدمقرطـة« فـي المنطقة، حيث إن 
معظـم األنظمـة االسـتبدادية وضعت 
اسـتغال  علـى  ورّكـزت  هيكيليـات 

بلدانها. 
وتحت عنوان » شـتاء عربي« نشـر 
لـ»المؤسسـة  اإللكترونـي  الموقـع 
الخارجيـة«  للسياسـة  األلمانيـة 
فـي  اعتبـر  الدراسـات  مـن  سلسـلة 
مقّدمتهـا أن الربيـع العربـي هو نقطة 
شـمال  منطقـة  فـي  تاريخيـة  تحـّول 
أفريقيا والشرق األوسط، مع عواقب 
بعيـدة المـدى مـن النواحي السياسـية 
والجيوسـتراتيجية.  واالقتصاديـة 
ليسـت  »إنهـا  بعنـوان  مقـال  وفـي 
ثـورة« 12، يدخـل ضمن هذا الملف، 
ثّمة تسـاؤالت حول الـدول المتفّككة، 

واألقليـات المسـتيقظة والتحالفـات اآليلـة إلـى اإلنهيـار 
بالسـرعة نفسـها التـي تجـري فيهـا االنتخابـات، وفـوز 
الحـق«  هـو  »اإلسـام  وشـعار  بالحكـم  اإلسـاميين 
والتناقضـات الكثيـرة التـي مّزقت المجتمعـات والدول.
»اإلسـاميون  عنـوان  وتحـت  نفسـه،  الملـف  وفـي 
يتولـون السـلطة الديموقراطيـة« يشـير تقريـر الخبراء 
إلـى أن » فـي سـوريا حربـاً أهليـة داميـة »، ويذّكـر 
بإسـرائيل العـام 1948، قائـاً إنه »بعـد عامين من بدء 

الربيـع العربـي تبـدو الصـورة العموميـة قاتمـة«. 
وفـي نهايـة المطـاف أصبح من المسـلّم فيه لـدى العديد 
العربـي«  »الربيـع  أن  والسياسـيين  المراقبيـن  مـن 

12 حســين آغــا، وروبــرت مالــي، “إنهــا ليســت ثــورة”، 04-01-2013، 
ــى: ــاح عل مت

h t t p s : / / z e i t s c h r i f t - i p . d g a p . o r g / d e / i p - d i e -
zeitschrift/archiv/jahrgang-2013/januar-februar/
das- ist -keine-revolut ion

ال يمكن تجاهل 
أهّمية »هجرة 

السلفية الجهادية« 
وخطورتها في 

المجتمع واإلعام 
ودوائر السياسة في 

ألمانيا، إذ تعاني هذي 
الدولة األوروبية 
الصاعدة اقتصادياً 
من واقع ظهورهذه 
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في ربوعها

ألمانيا:»ربيع العرب«
شتاء قارس  
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أصبـح إمـا »خريفـاً عربيـاً« أو »ربيعاً إسـامياً« كما 
يحـّب بعـض التيـارات اإلسـامية أن يصفـه. ومصداقاً 
االتحـادي  األلمانـي  البرلمـان  قـام  التصـّور  لهـذا 
»Budestag« بجلسـة اسـتماع فـي 20 -2013-03، 
للجنـة الشـؤون الخارجيـة، ُخّصصـت لتطـّور اإلسـام 
السياسـي فـي بلـدان الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا، 
الجلسـة  ورّكـزت  العربـي«.  الربيـع   « سـياق  فـي 
كانـت  إذا  مـا  مسـألة  علـى  أساسـاً 
الـدول اإلسـامية فـي المنطقة تطمح 
إلـى الديموقراطيـة وسـيادة القانـون؟ 
الـدور  هـو  ومـا  ذلـك؟  يتـّم  وكيـف 
اإلسـامية؟  الجهـات  أخذتـه  الـذي 
خبـراء  بيـن  اتفـاق  هنـاك  وكان 
خمسـة تحدثـوا فـي الجلسـة علـى أن 
»اإلخـوان  مثـل  اإلسـامية  القـوى 
المسـلمين« ليست القّوة الدافعة وراء 
»الربيـع العربـي« ولكـن فـي العديد 
مـن البلـدان مثل تونـس ومصر، فاز 
ديموقراطيـة  انتخابـات  فـي  هـؤالء 

حاسـمة.  فاعلـة 
)مؤّسسـة  تومـاس  الخبيـر  وأشـار 
للحـزب  التابعـة  أدينـاور  كونـراد 
المسـيحي المحافـظ( إلـى أن صعـود 
تطـّوراً  ليـس  السياسـي  اإلسـام 
فـي  االضطرابـات  لكـن  جديـداً، 
العالـم العربـي جعلـت هـذا الصعـود 
تّمـت  »لقـد  وقـال  واضحـاً.  المـّر 
االسـتهانة بقـوى مثـل جماعة اإلخوان المسـلمين، ليس 
فـي الغـرب فقـط، بـل أيضـاً مـن قبـل النخـب العلمانية 
فـي البلـدان نفسـها. وقـد لوحـظ فـي ذلـك الوقـت بعـد 
نجاحهـم فـي االنتخابـات فـي تونـس ومصـر، أنهـم ال 
يسـعون إلـى تطبيـق برنامـج إسـامي، بـل إلـى حمايـة 

سـلطتهم«.
بـدوره رأى مايـكل بريننـغ )مـن مؤّسسـة فريدريـش 
االشـتراكي  الديموقراطـي  للحـزب  التابعـة  إيبـرت 
هنـاك  أن  الحاكـم(  االئتـاف  فـي  المحافظيـن  شـريك 
عوامـل عـّدة وراء نجـاح اإلخـوان المسـلمين ويمكـن 
حاليـاً أن يتمّتعـوا بصدقّيـة متمّيزة عـن األنظمة القديمة 
مقنعـاً  نموذجـاً  السـّكان  كبيـر مـن  لجـزء  وسـيقّدمون 
كبديـل اجتماعـي سياسـي. وهـم يتمّتعـون بقبول واسـع 
لدورهـم علـى مـدى عقـود فـي االلتـزام االجتماعـي، 

ولديهـم درجـة مـن التنظيـم تفـوق مـا عنـد األطـراف 
اإلسـاميين  أن  بريننـغ  ورأى  المنافسـة.  السياسـية 
سـيواصلون لعـب دور مهـّم، ولكـن أزمتهـم سـتتفاقم 
بسـبب الخـاف بين »اإلخوان المسـلمين« والسـلفيين. 
ويختـم بـأن » السـؤال األساسـي هـو مـا إذا كانت دول 
الربيـع العربـي إسـامية، أو مـا إذا كان اإلسـاميون 

الدولـة«.  يؤّيـدون 
غوديـر  ماثيـو  اإلسـامي  العالـم  أّكـد  ناحيتـه،  مـن 
مـّرة  يسـعون ألّول  اإلسـاميين  أن  تولـوز(  )جامعـة 
إلـى تطبيـق   » ديمقراطيـة إسـامية »، وهـو النظـام 
الديموقراطـي القائـم علـى أسـاس اإلسـام، ومـع ذلك، 
هنـاك دائمـاً نقاط احتـكاك ناجم عن وجـود قيم مختلفة: 
لـذا غالبـاً مـا يواَجـه المـرء بعـدم فهـم لدى اإلسـاميين 
المنتصريـن بالجـدل القائـل بـأن الديموقراطيـة ال تعني 
قـّوة الغالبيـة فقـط، ولكن أيضاً احتـرام حقوق األقليات.
وحـّذر غوديـر مـن تطبيـق العقوبـات الصارمـة، التـي 
تعتبـر أنهـا تتـّم وفق الشـريعة، مثل قطـع األيدي. وقال 
الجنائـي،  القانـون  عـن  فضـاً  شـملت،  الشـريعة  إن 
والعمـل،  األسـرة  وقانـون  المدنـي  القانـون  مدّونـات 
مضيفاً » أن الشـريعة، كانت دائماً وحتى اليوم تشـّكل 
في ثلث العالم اإلسـامي أسـاس الدسـتور. يحسـم ذلك 

شـكل تفسـيرها وتطبيقهـا«13.

كتب
قـد تكـون الكتـب هـي المـادة األكثـر » دسـامة« فـي 
مـا تتضّمنـه مـن معلومـات وتحاليـل وتوّقعـات، نظـراً 
لتوّسـعها أكثـر فـي معالجـة هـذه األحـداث التاريخيـة 
التـي تشـهدها منطقـة تحتـّل موقعـاً جيـو- سياسـياً مهّماً 
بيـن الشـرق والغـرب وبيـن أوروبا وآسـيا. ففي سـياق 
المؤلّفـات التـي شـهدها السـوق الثقافـي األلمانـي خال 
السـنوات الثـاث الماضيـة، مئـات إن لـم يكـن آالف 
الكتـب، حـول » الربيـع العربـي« والثـورات العربية، 
والصـراع العربـي – اإلسـرائيلي في ضـوء التحّوالت 
الجاريـة فـي المنطقـة، واألصوليـة اإلسـامية ودورها 
فـي تحويـل هـذا الربيـع إلى خريـف أو شـتاء، وصوالً 
إلـى سـيطرة » تنظيـم الدولـة اإلسـامية » المعـروف 
باسـم » داعـش« على الموصل والرقـة والخوف على 
مسـتقبل المنطقـة والعالـم مـن تمـّدد اإلرهـاب، حيـث 
األعـداء  أجبـر  وتهديـداً  كبـرى  يشـّكل خطـورة  بـات 

13http://www.bundestag.de/presse/
hib/2013_03/02/253560
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قبـل األصدقـاء علـى التحالـف فـي جبهـة واحـدة ضـّد 
هـذا الخطـر الـذي بـات ينتشـر في جسـد األمـة العربية 

واإلسـامية. 

أيام الغضب  
في سـياق الكتب التي ُنشـرت في المدن األلمانية خال 
الصحافـي  الكاتـب  كان  الماضيـة،  الثـاث  السـنوات 
الخبير في شـؤون الشـرق األوسـط المعروف ميشـائيل 
لـودرز، مـن السـّباقين لوضـع كتاب عن األحـداث بين 
يـدي القـّراء. ففـي كتابـه حول »الربيـع العربي« تحت 
ـام الغضب«14، ينتقد لـودرز نظرة الغرب  عنـوان » أيَّ
األحاديـة إلـى األحـداث التاريخيـة التـي يشـهدها العالم 
العربـي، حسـبما يـرى الصحافي في موقـع » قنطرة« 
سيباسـتيان سـونس، فـي مقـال نشـر بتاريـخ 12-25-

.2011
يقـول سـونس، إن الروائـي لـودرز، الـذي عمـل فـي 
السـابق مراسـاً فـي الشـرق األوسـط لصالـح صحيفـة 
ن.. من جعل األحداث  »دي تسـايت« األلمانيـة، » تمكَّ
المأسـاوية الراهنـة فـي الشـرق األوسـط مفهومـة أكثر 
للجمهـور األلمانـي الواسـع، وذلـك مـن خـال ظهـوره 
فـي وسـائل اإلعـام وتسـليطه الضـوء علـى مختلـف 
يشـرح  أن  هدفـه  وكان  وانتقـاده.  األساسـية  القضايـا 
وتعميـم.  شـمولية  دون  مـن  مفهومـاً  ويجعلـه  الحـدث 

ل ماحظاتـه فـي كتابـه الجديـد«.  واآلن سـجَّ
ويبـدو أن األلمـان ماضـون في سياسـة العمل الجماعي 
كتـاب  ففـي  وأبحاثهـم،  كتبهـم  فـي  حّتـى  والمؤّسسـي 
»طاغيـة الغسـق- الربيـع العربي وإسـرائيل ومصالح 
الغرب«15، يشـارك أربعة باحثين في الشـؤون الشـرق 
شـنايدر،  وفولغانـغ  كرونـاور،  يـورغ  هـم  أوسـطية، 

وبرنهـارد شـميد، وأوالف ديهلـر.
كيفيـة  ـعة  الموسَّ دراسـتهم  فـي  الكّتـاب  يستشـرف 
االنتقـال السـريع مـن » نشـوة الثـورة الناجحـة جـداً« 
إلـى الوقـوع فـي »خيبـة األمـل التـي تظهـر ببـطء مـع 

الناشـئة«. العواقـب 
ويتسـاءل الكتـاب عّمـا حـدث في بلـدان العالـم العربي، 

ــر  ــام الغضــب - الثــورة العربيــة تغيِّ 14  سيباســتيان ســونس، ميشــائيل لــودرز، أيَّ
العالــم )ميونيــخ: دار بيــك، 2011(، قنطــرة، برليــن، متــاح علــى: 

http://ar.qantara.de/content/ktb-ywam-lgdb-llktb-llmny
myshyyl-lwdrz-lrby-lrbykhrwj-lrb-mn-kbswl-lmdy 

15 Jörg Kronauer and others, Despotendämmerung: Der 
„Arabische Frühling”, Israel und die Interessen des 
Westens )Hamburg: KVV „konkret, 2011(.

رة  وماذا سـتكون عواقب ما حدث على البلدان المتضرِّ
نفسـها وعاقاتهـا مـع ألمانيـا وبقيـة أوروبـا؟. ويقـّدم 
معلومـات عـن تاريـخ عملية وعن آفاق أعمال الشـغب 
العربيـة.  الجزيـرة  وشـبه  أفريقيـا  شـمال  بلـدان  فـي 
كمـا يتحـّرى عـن مصالـح الغـرب فـي هـذه الثـورات 
والتغيـرات التـي تسـببها، والـدور الـذي يلعبـه الغـرب 
فـي هـذه الثـورات، وكيفيـة تعاملـه مـع العواقـب التـي 
سـتكون » األسـلمة التقّدميـة« أهّم تداعياتهـا المتوقَّعة، 

ورؤيـة هـذا النمـوذج الجديـد إلسـرائيل.

االنتفاضة
مـن الكتـب التـي صـدرت فـي عـام 
»االنتفاضـة:  كتـاب  الثـورات 
وتداعياتهـا«16  العربيـة  الثـورة 
للكاتـب فولكـر بيرتيـز، يتنـاول فيـه 
أوالً تونـس وبعدهـا مصـر ثـم بلـدان 
أخـرى فـي منطقـة الشـرق األوسـط 
وشـمال أفريقيـا، »حيـث بـدأ النـاس 
مصيرهـم  لتقريـر  يتحّركـون، 
السياسـي بأنفسـهم«. ويلفـت النظـر 
مـن  قليـل  عـدد  مجـّرد  سـقوط  إلـى 
الحـّكام المسـتبّدين، فـي البداية، بينما 
ديموقراطيـة  دول  لبنـاء  الجهـد  يتـّم 
فـي  ويقـول  مؤّسسـات.  وبـروز 
مقّدمـة كتابـه:  »نشـهد عهـداً جديـداً 
فـي العالـم العربـي: تحـّول سياسـي، 
قولـه،  لـه  الجديـد  للجيـل  أصبـح 
والعاقـات بيـن الدول أُعيـد تنظيمها 
يعنـي عـدم  والتغييـر  بشـكل جديـد. 
الهـدوء وغيـاب األمـن)..( لكـن مـن 
المغـرب إلـى شـبه الجزيـرة العربية 

نشـوة  النـاس  ويعيـش  عـام  بشـكل  التفـاؤل  ينتشـر 
العربـي  العالـم  بلـدان  فـي  النـاس  التحريـر. فمطالـب 
كمـا فـي إيـران حيـث الوضـع شـبيه: يريـدون حريـة 

والقمـع«. الفسـاد  وإنهـاء  ديموقراطيـة  ومشـاركة 
ويـرى أن الجيـل الشـاب هـو الـذي قـام بصناعـة العـام 
األخـرى  الدولـة  عـن  تختلـف  دولـة  كّل  وأن   .2011
لجّهـة تقاليدهـا السياسـية ونظامهـا وقّوتهـا االقتصادية. 

16 Volker Perthes, Der Aufstand: Die arabische 
RevolutioMünchenn und ihre Folgen«(München: 
Pantheon Verlag, 2011(.
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المختلـف:  مسـارها  دولـة  لـكّل  فـإن  لذلـك،  ووفقـاً 
»يتـراوح النطـاق مـن محـاوالت اإلصـاح مـن أعلى 
والتغّيـرات السـريعة، نسـبياً، فـي السـلطة، إلـى القمـع 
إلـى الحـرب  الدمـوي لاحتجاجـات السـلمّية وصـوالً 
األهليـة«. ويحلّـل بيرتيـز تنـّوع الصحـوة فـي العالـم 
العربـي ويسـأل أيضاً عـن التداعيات 
علـى السياسـة األلمانيـة واألوروبية.
العربـي  »الربيـع  كتـاب  وفـي 
والمسـتقبل«17،  الغضـب  بيـن 
المؤلّـف  يـوّد  باومغارتنـر،  لدانييـل 
الغريـب  الـرأي  مناقشـة  بإسـهاماته 
أوسـع  سـياق  فـي  األحـداث  حـول 
والتعليـق عليه. وهكـذا، فإن »الربيع 
يكـون  أن  علـى  يبرهـن  العربـي« 
بيـن  مشـترك  بتاريـخ  يتعلّـق  حدثـاً 
الشـرق والغـرب. وهكـذا، فـإن هـذه 
االعتبـارات تعطـي نظـرة جديدة عن 
نمـوذج التنميـة مـن خـال »سـيكم« 
)مجموعـه شـركات سـيكم للزراعـة 
بنـاء  عـن  نمـوذج  وهـو  الحيويـة(، 
المجتمـع فـي مصـر ألكثر مـن ثاثين عامـاً. تدمج هذه 
المبـادرة األنشـطة االقتصاديـة والبيئيـة واالجتماعيـة 
والفّنيـة فـي عمليـة شـاملة للتنميـة، التـي تلقـى اهتمامـاً 

عالميـاً.

طريق صخرية
أمـا »معركـة من أجـل روح العرب: الطريق الصخرية 
بـوط،  لمارسـيل  اإلسـامية«18،  الديموقراطيـة  نحـو 
فيتحـّدث عـن حدث هّز العالم العربي من أسسـه. »من 
األطلسـي إلـى بحـر العـرب حيـث بـات علـى األنظمـة 
االسـتبدادية أن تخـاف علـى حكمها، ألن شـباباً وفتيات 
ومصـر،  تونـس،  فـي  التظاهـرات:  فـي  يشـاركون 

وليبيـا، واليمـن حيـث ينبغـي إضعـاف الحـّكام«.
ويـرى الكاتـب أنـه » كان ينبعـي إجـراء تغييـر سـريع 
لتأميـن الحّريـة والكرامـة والعدالـة االجتماعيـة، والتي 
طـال انتظارهـا«، مشـيراً إلـى أن أهـّم المسـتفيدين من 
التغييـر هـم اإلسـاميون. وسـلّط الضـوء علـى مصـر 
17 Daniel Baumgartner , Der arabische Frühling: 
zwischen Zorn und Zukunft )Berlin: Futurum, 2012(.

18 Marcel Pott, Der Kampf um die arabische Seele: Der 
steinige Weg zur islamischen Demokratie )Cologne: 
Kiepenheuer&Witsch, 2012(. 

» المنقسـمة بعمـق«، والتـي تقـف أمـام عمليـة طويلـة 
إلعـادة الصّف السياسـي.

ويـرى أن ليبيـا، بحكـم األمر الواقع، ُمقّسـمة إلى ثاث 
مناطـق متناحـرة، وتنتشـر الفوضـى فـي كّل مـكان في 
الباد بسـبب سـيطرة الميليشـيات. أما الحرب السورية 
فتؤّثـر أيضـاً علـى التنميـة فـي المنطقـة وعلـى العاقة 
المسـتقبلية بيـن اثنتيـن مـن الطوائـف الدينيـة الرئيسـية 

للمسـلمين: السـّنة والشيعة. 
وفـي رأي بـوط أن » الربيـع العربـي قصير، لكّنه أثار 
العديـد مـن التسـاؤالت حـول حقيقـة إسـقاط الطاغيـة 
نفسـها  باستكشـاف  العربيـة  الـذات  قيـام  وإمكانيـات 
وإعـادة توجيههـا، فضـاً عـن انفصـال محتمـل بيـن 
السياسـة والديـن، وإعـادة تعريف اإلسـام السياسـي«. 
كّل ذلـك فـي نظـر الكاتـب كان يمكـن أن يـؤّدي، علـى 
المـدى الطويـل، إلـى الديموقراطية اإلسـامية؟ مصير 

األقليـات؟
التـي شـهدتها  الجميلـة  الميدانيـة  الكتابـات  ولعـّل مـن 
العـرب  »الثـّوار  كتـاب  األلمانيـة،  الثقافيـة  السـاحة 
والنسـاء- رحلـة عبـر مصـر وتونـس والمغـرب«19، 
حيـث تجـول الكاتبـة نيـكا كيليـك، فـي قلـب الثـورات 
العربيـة. ففـي مصـر قابلـت الكاتبـة نسـاًء فـي الجامـع 
جيـش  وجـه  فـي  يقفـون  التحريـر  وميـدان  األزهـر 
الحالـي  والخـوف  والتعّسـف  الفسـاد  وضـّد  مبـارك، 
مـن حكـم اإلسـاميين »اإلرهابـي«، والذيـن يريـدون 
جعل الشـريعة اإلسـامية أساسـاً لجميع أشـكال الحياة. 
تـرى  إذ  أولوياتهـا،  سـلّم  فـي  المـرأة  الكاتبـة  وتضـع 
أن االسـاميين يريـدون باسـم الديـن مـّرة أخـرى أخـذ 

حقـوق حصلـت عليهـا المـرأة.
وبالنسـبة إلـى فاطمـة مـن الـدار البيضـاء فـإن الحريـة  
»هـي فرصـة للعثور على رجل على شـبكة اإلنترنت، 
ويسـمح لهـا بالسـفر إلـى أوروبـا. بينمـا بالنسـبة إلـى 
مـن  البـكارة  غشـاء  إلصـاح  فرصـة  هـي  آخريـن، 
العائلـة«.  شـرف  يهـّدد  ال  بحيـث  القانونيـة  الناحيـة 
وكتبـت كيليـك عـن مدينـة األموات فـي القاهـرة، وليلة 
رأس السـنة مـع األصولييـن فـي القيـروان، واحتـال 
وحضـرت  تونـس.  فـي  السـلفيين  قبـل  مـن  الجامعـة 
جنـازة رجـل فـي سـا، أحـرق نفسـه خـال تظاهـرة 
ضـّد البطالـة. كمـا شـاركت فـي حـوارات مثل مناقشـة 
19 Necla  Kelek, Hurriya heißt Freiheit: Die arabische 
Revolte und die Frauen - eine Reise durch Ägypten, 
Tunesien und Marokko )Cologne: Kiepenheuer&Witsch 
2012(. 
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متحمسـين حـول »عـدم فهـم اإلسـام« مـن قبـل كثيـر 
مـن المسـلمين، والـدور الـذي ينبغـي علـى اإلسـام أن 
يضّطلـع بـه فـي الحياة. وتـرى الكاتبة فـي الحصيلة أن 
الشـعوب العربيـة ال تقاتـل مـن أجـل حريتهـا فقـط، بل 
مـن أجـل الفردانيـة أيضـاً. حتى يتمّكن أّي شـخص من 

أن يشـعر بالحريـة الشـخصية ويكّرسـها.
عنـوان:  تحـت  بـاآلراء  غنـي  موّسـع  كتـاب  وفـي 
»الثـورة العربية: صحـوة ديموقراطية من تونس إلى 
الخليـج«20، للكاتبيـن فرانـك نوردهـاوزن، وتومـاس 
شـميد، تطـرح مجموعـة مـن الخبراء ظاهـرة الثورات 
العربيـة، منـذ العـام 2011، حيـن هـّزت االضّطرابـات 
العالـم العربـي مـن المغـرب إلـى الخليـج ونـزل الناس 
إلـى الشـارع احتجاجـاً علـى فسـاد األنظمـة يطالبـون 
بسـقوط الديكتاتورييـن. ووَصـف الخبـراء مـا يجـري: 
» فـي تونـس ومصـر أجبـروا الحـّكام علـى االسـتقالة. 
وليبيـا تشـهد حربـاً. أما سـوريا فقد أغلقـت جميع المدن 

بالدبابـات«. 
يتضّمـن الكتـاب آراء عشـرة خبراء في منطقة الشـرق 
الديموقراطيـة،  الصحـوة  أسـباب  يتناولـون  األوسـط، 
ويرسـمون مسـار األحداث. المشاركون في هذا الكتاب 
هـم: توماس شـميد )من صحيفـة » برلينر«(، والخبير 
فـي شـؤون مصـر، فرانـك نوردهـاوزن )مـن صحيفة 
» برلينـر« أيضـاً(، والجزائر، هيلمـوت ديتريش )من 
خدمـة التبـادل األكاديمـي األلمانـي »DAAD«(. أمـا 
بشـأن المغـرب، مـارك دوغـي )مـن محطـة » إي آر 
التلفزيونيـة(. وحـول سـوريا، مارتينـا دورينـغ  دي« 
ماركـوس  تحـّدث  لبنـان  عـن  كذلـك  برلينـر«(.   «(
بيـكل )مـن صحيفـة »فرانكفورتـر ألغيماينـه«(، وعن 
دويتشـه«(،  »زود  )صحيفـة  فلوتـاو  هايكـو  األردن 
)جامعـة  اليمـن  عـن  هايبـاخ  ينـز  تحـّدث  كذلـك 
ماربـورغ(، وعـن السـعودية هينـر فيرتـش )مـن معهد 
»غيغـا« فـي هامبـورغ(، وعـن دول الخليـج ألكسـندر 
زمولتسـيك )مـن صحيفـة »شـبيغل«(. الكتـاب يعطـي 
لمحـة موجـزة عـن األحـداث والتطـّورات فـي كّل بلـد 
علـى حـدة، ووجهـات النظـر التـي عّبـرت عـن الربيع 

العربي.
وتبـدو بعـض الكتـب غّنيـة بمعطياتهـا كونهـا حصيلـة 
تجارب ميدانية واحتكاك مباشـر مع الثّوار واألحداث، 

20 Frank Nordhausen, Thomas Schmid, Die arabische 
Revolution: Demokratischer Aufbruch von Tunesien 
bis zum Golf )Berlin, Links, 2012(. 

علـى غـرار كتـاب » نهايـة الخـوف- مسـتقبل العالـم 
العربي«21، للكاتب النمسـاوي فياند شـنايدر، المحّرر 
فـي قسـم السياسـة الدولية فـي صحيفة » دي بريسـه« 
النمسـاوية اليوميـة. أنجـز العديـد مـن التحقيقـات مـن 
قلـب األزمـات ولـه العديـد مـن التحليـات والتعليقـات 
حـول التحـواّلت الدوليـة. فـي اآلونـة األخيـرة، تابـع 
العالـم  فـي  االضّطرابـات  مكّثـف،  بشـكل  شـنايدر، 
العربـي. وكان فـي ميـدان التحريـر في وسـط القاهرة، 
عندمـا ثـار المصريون ضّد حسـني مبـارك. كذاك كان 
مـع الثـّوار الليبييـن في جبال الغـرب ورافق المتمّردين 
فـي أيلـول )سـبتمبر( حتـى معقـل القذافـي فـي سـرت.

ثورة »فيسبوك«
كمـا لحـظ بعـض الكّتـاب أهّميـة الشـبكة العنكبوتية في 

نشـر رسـالة الثـورة إلـى كّل مـكان 
برعـت  الـذي  والـدور  العالـم،  فـي 
االجتماعـي  التواصـل  وسـائل  فيـه 
تحدثـت  إذ  المضمـار،  هـذا  فـي 
فـي  ميلتسـوف،  كاثرينـا  الكاتبـة 
ثـورة  العربـي-  »الربيـع  كتابهـا 
فـي  السياسـي  التحـّول  اإلنترنـت؟: 
البلـدان العربيـة واألدوار«22، عـن 
أهّميـة الشـبكة العنكبوتيـة فـي نشـر 
مداهـا  واتسـاع  االحتجـاج  حـركات 
بلحظـة،  لحظـة  أخبارهـا  ووصـول 
العـام  للـرأي  تامـة  مفاجـأة  لتشـّكل 
العالمـي. وتشـير إلـى أنـه فـي كثيـر 
مـن األماكـن كان هنـاك حديـث عـن  
»ثـورة الفيسـبوك« و»ديموقراطيـة 
تسـاؤالت  وتطـرح  اإلنترنـت«، 
واقعيـة حـول »مـدى أهميـة الشـبكة 
العالميـة حقـاً للمحّتجيـن؟ وهل هناك 

فـي الواقـع عمليـات دمقرطـة وليـدة تحـدث حاليـاً فـي 
أفريقيـا؟«. وشـمال  األوسـط  الشـرق  منطقـة 

»الربيـع  صغيـر:  كتّيـب  صـدر  نفسـه،  السـياق  فـي 

21 Wieland Schneider, Das Ende der Angst?: Die 
Zukunft der arabischen Welt )Vienna: Braumüller 
Lesethek, 2012(.

22 Katharina Meltzow Der arabische Frühling- eine 
Internetrevolution?: Der politische Wandel in den 
arabischen Staaten und die Rolle )Saarbrücken: 
Akademikerverlag, 2012(. 

يطرح كتاب »الثورة 
العربية.. صحوة 
ديمقراطية من 

تونس إلى الخليج« 
ظاهرة الثورات 
العربية منذ العام 
2011 ويتضّمن 

آراء عشرة خبراء 
في الشرق األوسط، 

يتناولون أسباب 
الصحوة الديمقراطية 

ويرسمون مسار 
األحداث

ألمانيا:»ربيع العرب«
شتاء قارس  
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العربـي. ثـورة – فيسـبوك؟«23 فـي مدينـة ميونيخ في 
جنـوب ألمانيـا، يتسـاءل الكاتـب مانويـل كليمنـز، فـي 
كتّيبـه: » أّي دور لعبـت شـبكات التواصـل االجتماعي 
حتـى بدايـة الثـورة في كانون الثانـي) يناير( 2011؟«. 
ذكـرى  فـي  كليمنـز  كتبـه  مقـال  عـن  عبـارة  الكتّيـب 
مـن  والكاتـب   ،2013 العـام  فـي  المصريـة  الثـورة 

جامعـة مونسـتر )معهـد المعـارف السياسـية(.
الذيـن  األشـخاص،  »معظـم  إن  كتابـه  فـي  يقـول 
القاهـرة،  سـاروا فـي أّول تظاهـرات 25 ينايـر، فـي 
كانـوا أصدقـاء مفترضيـن، يتواصلـون عبـر فيسـبوك. 
جيـل  إلـى  هـؤالء  معظـم  ينتمـي 
حسـني(  الرئيـس   ( مرحلـة  عـاش 
آخـراً  رئيسـاً  يعـرف  ولـم  مبـارك، 
فـي حياتـه، حيـث أصبـح مبـارك في 
االثنيـن والثمانين مـن عمره وكان ال 
يـزال فـي الحكـم«. يضيـف إن هـذا 
اإلنترنـت،  جيـل  هـو  أيضـاً  الجيـل 
مـن الطبيعـي أن ينشـط فـي وسـائل 
التواصل االجتماعي، مشـيراً إلى أن 
الشـبكات االجتماعيـة حّققـت إسـهاماً 
كبيـراً فـي نشـوء الثـورة المصرية و  

مسـارها.
لهـذا الغـرض، ذكـر الكاتـب الوضع 
الـذي سـبق الثـورة في مصـر وتوّقع 
حـول  تحليـاً  وأجـرى  حدوثهـا. 
األسـباب الجذريـة لهـذه الحـراكات، 

الثـورة. بدايـة  ونمـوذج 
خلفيـات  العربـي:  الربيـع   « كتـاب 
ثورسـتن  للكاتـب  وتحليـات«24 
أيـار  فـي  شـنايدرز، صـدر  غيرالـد 
)مايـو( العـام 2013. يعتبـر الكاتـب أن الربيـع العربي 
فاجـأ معظـم النـاس على حين غّرة إذ ظهـرت التبّدالت 
فـي  وقفـن  الاتـي  النسـاء  دور  إلـى  ولفـت  سـريعاً. 
الـى أهميـة  الصفـوف األماميـة للمتظاهريـن، مشـيراً 
تصعيـد  فـي  الرئيسـي  الـدور  لعـب  الـذي  اإلنترنـت 

الحـّكام. الحـراك ضـّد 
ويلفـت شـنايدرز إلـى أن نظـرة األوروبّيين، على وجه 
23 Manuel Clemens, Der Arabische Frühling. Eine 
Facebook-Revolution? (Munich: Grin, 2013(.

24 Thorsten Gerald Schneiders, Der Arabische 
Frühling: Hintergründe und Analysen )New York and 
Berlin:Springer, 2013).

بعيـن  كانـت مشـوبة  االنتفاضـات،  إلـى  الخصـوص، 
الشـّك، إذ كان ثّمـة تسـاؤالت حـول مـاذا يمكن أن يأتي 
بعـد اإلطاحـة بالطغـاة؟ هـل سـينجرف العالـم العربـي 
فـي أيـدي اإلسـامّيين المتطّرفين؟ وأّي مسـتقبل ينتظر 
المسـيحّيين وغيرهـم مـن األقلّيـات فـي هـذه المنطقـة 
المتفّجـرة؟ أسـئلة ظهـرت إجاباتهـا بعـد وقـت قصيـر 
حيـث بـدأ البعـض يتحـّدث عـن » الخريـف العربي«. 
فـي هـذا المجلّد، يشـرح خبراء معروفـون نظرتهم إلى 
التطويـر ووجهـة نظـر الحـركات الثوريـة والسياسـة 

والمجتمـع والثقافـة.

سياسة الجنسين
كتـاب » الربيـع العربـي؟ سياسـة الجنسـين القديمـة 
انتقاليـة«25،  مرحلـة  تشـهد  منطقـة  فـي  والجديـدة 
فـي  صـدر  واإلعـام«  للنشـر  »سـينتاوروس  دار 
داغمـار،  فيلتـر  مـن  كّل  فيـه  وشـارك   .2013 العـام 
قضيـة  الكتـاب  يتنـاول  فوخـس.  وإيفـا  رايـخ،  ويانـا 
المشـاركة السياسـية واالجتماعيـة للنسـاء والرجال في 
المجتمعـات اإلسـامية، أثنـاء، وبعـد الربيـع العربـي، 
وأهّميـة المسـاواة بيـن الجنسـين في مجتمـع متغّير. في 
معظـم بلـدان ” الربيـع العربي” العاقات بين الجنسـين 
تتشـّكل مـن قبـل األبويـة والتقاليـد التـي تقيـد النسـاء، 
ومشـاركتهّن  الشـخصية  حرّيتهـّن  فـي  وخصوصـاً 

السياسـية.
ويرّكـز الكتـاب علـى أن العمليـات الثوريـة فـي هـذه 
بيـن  العاقـات  لكسـر  الفرصـة  تقـّدم  المجتمعـات 
الجنسـين، إلعـادة النظـر والحـوار، فـا يمكـن للتحّرر 
الذاتـي للمـرأة العربيـة أن ينجـح، من خـال التغييرات 
الثوريـة الحاليـة، تلقائياً. ويتضّمن في مقّدمته أنه » مع 
ذلـك يعيـش الثوروّيـون إمكانـات طوباويـة كامنـة، من 
خالهـا ال يمكـن أن توقـف أي تدابيـر مضـادة للثـورة. 
فبيـن واقـع الثـورة واليوتوبيـا الملهمـة يسـير النضـال 
مـن أجـل التحـّرر الذاتـي مـن النسـاء) والرجـال( فـي 

العالـم العربـي«.
فـي  النمطّيـة  الصـورة  حافـظ  كاي  الكاتـب  وعالـج 
أو  تغييرهـا  فـي  العربيـة  الثـورات  ودور  اإلسـام 
وضعهـا أمـام التسـاؤل والبحـث فـي كتابـه »الربيـع 
الصـورة  تبـّدل  األلمانـي:  العربـي وصـورة اإلسـام 

25 Filter Dagmar, Arabischer Frühling? Alte und neue 
Geschlechterpolitiken in einer Region im Umbruch 
)Freiburg: Centaurus Verlag & Media 2013(.

تبدو بعض الكتب 
غّنية بمعطياتها 

كونها حصيلة تجارب 
ميدانية واحتكاك 
مباشر مع الثّوار 
واألحداث، على 

غرار كتاب » نهاية 
الخوف- مستقبل 
العالم العربي« 

للكاتب النمساوي 
فياند شنايدر، 
المحّرر في قسم 
السياسة الدولية 
في صحيفة » دي 
بريسه« النمساوية 

اليومية
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عبـر الحـدث اإلعامـي« 26. يشـير الكاتب إلى ظهور 
اإلسـام،  صـورة  عـن  العالـم  فـي  عديـدة  دراسـات 
مـا  الغربيـة كثيـراً  علـى أن وسـائل اإلعـام  مشـّدداً 
تطبـع هـذه الصـورة بصـورة نمطيـة سـلبية تعّبـر عن 
كراهيـة لإلسـام فـي بعـض األحيـان. لكـن الثـورات 
بمثابـة  كانـت  ومصـر  تونـس  فـي  الديموقراطيـة 
صدمـة إيجابيـة حّولـت العديـد مـن الصـور النمطيـة. 
هـذه الدراسـة، التـي أعّدهـا فريـق بحـث فـي جامعـة 
إرفـورت، سـلّطت الضـوء علـى مسـألة مـا إذا كان ” 
الربيـع العربـي« حدثـاً إعاميـاً كبيـراً سـيكون قـادراً 
علـى كسـر الروتيـن المتأّصـل فـي األخبـار الصحافية 

األلمانيـة؟ والصحافـة 
الكاتبـة صوفـي  تـرى  ربيـع خطـر«27  فـي كتـاب » 
إلـى مصـر.  العربـي وصـل  الربيـع  أن  زومبورانـي 
ولكـن بعـد فترة وجيـزة من النهـج الديموقراطي أصبح 
كثيـر مـن النـاس يأمـل فـي حيـاة أفضـل لفتـرة مؤّقتـة، 
دة بالتقسـيم والغـرق فـي موجٍة  بينمـا باتـت البـاد مهـدَّ

مـن العنـف والمصالـح السياسـية المتضاربـة.

السلطة الفتاة 
تحـت عنـوان » الربيع العربي وتداعياته«28، نشـرت 
صحيفـة »ناخريشـتن« )أخبـار( النمسـاوية قـراءة في 
كتـاب »الشـرق األوسـط« للكاتـب بـاد آشـل، والـذي 
يقـول إن التحـّوالت ال تعنـي أن النظام ينتهي مباشـرة، 
بـل إن  »السـلطة ال تـزال فتـاة. والربيـع العربـي هـو 
عمليـة طويلـة«. ويدعـو الخبيـر فـي شـؤون الشـرق 
األوسـط إلـى إعطـاء االضّطرابـات فـي مصـر المزيد 
هنـاك  كانـت  أوروبـا  فـي  الوقـت ألنـه »وحتـى  مـن 
نقطـة تحـّول مثـل الثـورة الفرنسـية قـد اسـتغرقت فترة 

طويلة«.
الربيـع  انتقاليـة:  فـي مرحلـة  كتـاب »المشـرق  أمـا 
العربـي وتداعياتـه«29، فقـد كان مشـاركة بيـن كّل من 
ومـولاير  عيديـن،  وياسـر  غـاالس،  الُكّتـاب: كاوس 
26 Kai Hafez, Arabischer Frühling und deutsches 
Islambild: Bildwandel durch ein Medienereignis? 
)Berlin: Frank & Timme 2013(. 

27 Sophie Sumburane, Gefährlicher Frühling 
)Bielefeld: Pendragon, 2014(. 

  باد آشل، ”الربيع العربي وتداعياته”، 2014-05-21، متاح على: 28
http//:www.nachrichten.at

29 Klaus Gallas and others, Orient im Umbruch: 
Der Arabische Frühling und seine Folgen )Leipzig: 
Mitteldeutscher Verlag, 2014( .

يتسـاءل  العمـل  هـذا  فـي  بيتنـر.  ويوخـن  آسـيبورغ، 
الكّتاب وهم خبراء في شـؤون شـمال أفريقيا والمتوّسط 
هـل  العربـي؟  الربيـع  أتـى  كيـف  األوسـط:  والشـرق 
سـيكون هنـاك ديموقراطيـة فـي البلـدان المعنيـة؟ وكـم 
سـتنتظر فلسـطين حتـى يتـّم اعتـراف دولي بهـا؟ وجاء 
فـي المقّدمـة:« تسـعى هـذه النصـوص إلـى مواجهـة 

القـارىء وتوعيته بوقائـع التطّورات 
المهّمـة، حتـى يـدرك أن ألمانيـا فـي 
مسـؤولية  لديهـا  العالميـة  السياسـة 
أخاقيـة والتـزام للعمل تجـاه إرادات 

الشـعوب«. 
أّمـا في ما يتعلّـق بتأثيرات التحّوالت 
السياسـية فـي الوطـن العربـي علـى 
اإلسـرائيلي،   – العربـي  الصـراع 
دائمـاً  حاضـرة  قضيـة  كانـت  فهـذه 
الثقافـي  والمشـهدين  اإلعـام  فـي 
والسياسـي فـي ألمانيـا، وخصوصـاً 
»التـزام  هـو  إسـرائيل«  »أمـن  أن 
أخاقـي« بالنسـبة إلى األلمـان الذين 
ال يزالـوا يعيشـون »عقـدة الذنـب« 
تجـاه ما فعلـه الزعيم النـازي آدولف 
هتلر، بخصومـه وخصوصاً اليهود، 
الثانيـة،  العالميـة  الحـرب  إبـان 
ومـا ُيحكـى عـن أهـوال »المحرقـة 

اليهوديـة«. 
فـي هـذا المضمـار، نشـر ألكسـندر شـتاين، أطروحتـه 
الجامعيـة للدكتـوراه بعنـوان »الربيـع العربـي وتأثيـر 
وهـي  األوسـط«30،  الشـرق  صـراع  علـى  الثـورة 
العلـوم  فـي   2012 العـام  مـن  أكاديميـة  أطروحـة 
االجتماعيـة، تتحّدث عـن دور الربيع العربي وتأثيراته 
علـى الصـراع فـي الشـرق األوسـط، والتـي ال تـزال 
مسـتمّرة. ويتضّمـن الكتـاب آراء أشـخاص عـرب فـي 
تونـس، ومتابعـة الوضـع فـي ذلـك الوقـت فـي مصـر 
لتحديـد كيـف  انطـاق  نقطـة  وسـوريا. كمـا يسـتخدم 
فـي  الصـراع  فـي  األوضـاع  علـى  الثـورات  أّثـرت 

األوسـط. الشـرق 
فـي السـياق نفسـه يدخـل كتـاب آخـر بعنـوان »الربيـع 
العربـي وإسـرائيل: اإلمكانيـات غيـر المسـتغّلة لسـام 

30 Alexander Stein, Der Arabische Frühling. Einflüsse 
der Revolution auf den Nahostkonflikt )Munich: Grin 
, 2014(.

اعتبر الكاتب 
ثورستن غيرالد 
شنايدرز أن ثّمة 

تساؤالت حول ماذا 
يمكن أن يأتي بعد 
اإلطاحة بالطغاة؟ 
وهل سينجرف 

العالم العربي في 
أيدي اإلسامّيين 
المتطّرفين؟ وأّي 
مستقبل ينتظر 

المسيحّيين وغيرهم 
من األقّليات في هذه 
المنطقة المتفّجرة؟ 

ألمانيا:»ربيع العرب«
شتاء قارس  
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غرويـز.  لميهايـل  األوسـط«31،  الشـرق  فـي  جديـد 
يتنـاول هـذا العمـل أحـداث الربيـع العربـي والتفاعـل 
مسـؤولين  مواقـف  تحليـل  خـال  مـن  اإلسـرائيلي. 
تطبيـق  إلـى  يسـعون  المسـتوى  رفيعـي  إسـرائيلّيين 
مـع  تعاملهـم  سـياق  فـي  الجديـدة  الواقعيـة  نظريـة 

المحتلّـة.  فلسـطين  محيـط  فـي  الجاريـة  األحـداث 

خاتمة
فـي كّل حـال، ال يمكـن لأللمـان أن يتجاهلـوا منطقـة 
ونشـطة  خصبـة  سـوقاً  ُتعتبـر  التـي  األوسـط  الشـرق 
لبضائـع ومنتجـات أكبـر قـّوة اقتصاديـة فـي أوروبـا. 
فالعالـم العربـي بالنسـبة إلـى ورثـة الرايـخ الثالـث هـو 
منطقـة خصبـة اقتصاديـاً وسياسـياً، وكذلـك اجتماعيـاً 
بحكـم الهجـرة العربيـة الكبيـرة نحـو بـاد الجرمـان، 
المختلطـة  الزيجـات  نتيجـة  حـدث  الـذي  والتداخـل 
السـلفي  اإلسـام  وتصاعـد حضـور 
» الجهـادي« علـى أرضهـم وإمكان 
تحّولـه إلـى قنابـل موقوتـة قـد تهـّدد 
التـي  األلمانيـة  الواليـات  أمـن 
عـن  بعيـدة  اآلن،  حتـى  تـزال  ال 
لذلـك  الجماعـات.  هـذه  اسـتهدافات 
كانـت برليـن حريصـة علـى نجـاح 
مـن  وقامـت  العربـي«  »الربيـع 
خـال مؤّسسـاتها التابعـة لألحـزاب 
بدعـم  المدنـي  المجتمـع  ومنّظمـات 
منّظمـات موازية في الـدول العربية، 
وخصوصـاً مناطـق الحراك الشـعبي 

التوّتـر. وبـؤر 
علـى  تدريبيـة  دورات  المسـاعدات  هـذه  وشـملت 
ممارسـة الديموقراطيـة وآليـات تنفيذ المجتمـع المدني، 
فضـاً عـن مشـروعات تنمويـة اقتصاديـة واجتماعيـة 
واالجتماعيـة  التربويـة  بالتوعيـة  تتعلّـق  وأخـرى 
واألسـرية والمساوة بين البشـر والثقافة الجندرية..إلخ. 
واألهـّم مـن كّل ذلـك، حـرص األلمان علـى أن ال يهّدد 
هـذا التحـّول المفاجـىء في الدول العربيـة، وخصوصاً 
المحاذيـة لفلسـطين المحتلّـة، »دولـة إسـرائيل« ربيبـة 

الغـرب المدلَذلـة فـي المنطقـة.
فـي أّي حـال، لـم تعد تلك االندفاعـة األلمانية كما كانت 

31 Mihail Groys, Der Arabische Frühling und Israel: 
Ungenutzte Potenziale für einen neuen Frieden im 
Nahen Osten? )Munich: Grin, 2014(.

فـي العاميـن األّوليـن، نحـو دعـم هيئـات وتشـكيات 
وإشـعال  العربـي«  »الربيـع  صناعـة  فـي  أسـهمت 
الثـورات، كمـا تراجـع تشـجيعها وتمويلهـا. فقـد دخلت 
برليـن اآلن فـي »كومـا« التخّبـط ، مثـل غيرهـا مـن 
دول العالـم والمنطقـة، جـّراء تهديـد » تنظيـم داعـش« 
اإلرهابـي لـكّل األسـس التي قامت عليهـا الثورة، ولكّل 
المصالـح الغربيـة فـي المنطقـة. اختلفـت المقاربة اآلن 
وباتـت ألمانيـا تتعامل مع منطقة الشـرق األوسـط على 
أّي  فـي  ينفجـر  أن  الممكـن  مـن  بـارود  برميـل  أنهـا 
لحظـة أكثـر مّمـا هـو منفجـر. إذ كيـف يمكـن ألّمـة أن 
تحتفـي بتحـّرر نسـائها وحصولهـّن علـى حقوقهـّن من 
خـال ثـورات سياسـية واجتماعيـة، وبعـد وقـت ليـس 
بطويـل تتحـّول المـرأة إلـى سـبّية عنـد مجموعـة مـن 
»الجهادييـن« الذيـن صـادروا ليـس منجـزات »الربيع 
العربـي« فقـط، بـل روح الثورة عند اإلنسـان العربي، 
وحتـى أحامـه. وهكـذا لـم تعـد الصـورة فـي برليـن 
وبقّيـة المـدن األلمانيـة إزاء »الربيـع العربـي« صورة 
تبعـث علـى التفـاؤل، بـل هـي ثـورة الشـتاء القـارس 
ببـرده وشـتائه وعواصفـه التـي ال أحـد يعـرف متـى 

  . تهدأ

بدا أن »أمن 
إسرائيل« هو 

»التزام أخاقي« 
بالنسبة إلى األلمان 

الذين ال يزالوا 
يعيشون »عقدة 
الذنب« تجاه ما 

فعله الزعيم النازي 
آدولف هتلر
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»ربيع العرب« في اليابان 
نظرة أمل لكن بحذر 

»ربيع العرب« يف اليابان 
نظرة اأمل لكن بحذر 

د. ب�ّصام الطّيارة

عنـد إلقـاء نظـرة علـى خارطـة جغرافيـة تبـدو اليابـان 
مـن  الرغـم  وعلـى  العربـي.  العالـم  عـن  جـداً  بعيـدة 
أن الرّحالـة العـرب شـّدوا رحالهـم إلـى شـّتى أنحـاء 
المعمـورة، إاّل أن األرخبيـل اليابانـي ظـّل بعيـداً عـن 
هـذا  يمنـع  لـم  ولكـن  وترحالهـم.  زياراتهـم  مرمـى 
كلّـه اإلدريسـي مـن وصـف اليابـان تحـت اسـم بـاد 
الـ»واق واق« في كتابه الشـهير »نزهة المشـتاق في 
اختـراق اآلفـاق« )1156 م(، وهـذا االسـم ورد فـي 
»كتـاب الممالـك والمسـالك« لـ»ابـن خرداذبة« )820 
-885م(. ولكـن معرفـة اليابـان ببلـدان العـرب كانـت 
شـبه معدومة حتى القرن السـابع عشـر ألسـباب كثيرة 
ومتعـّددة، وأهّمهـا انغـاق اليابـان الطوعـي مـن العـام 
1641 إلـى العـام 1853. لـم يمنـع هذا االنطـواء النخبة 
اليابانيـة مـن نهـل العلـم مـن طريـق اسـتيراد الكتـب 
السـابع عشـر  القـرن  مـن  بـدءاً  الغربيـة  أو  الصينيـة 
عبـر الوسـيط الهولنـدي. ولكـن في كلتـا الحالتين كانت 
المعرفـة المتعلّقـة بالمناطـق العربيـة سـطحية، وتلـك 
المتعلّقـة بالعالـم اإلسـامي واإلسـام محـّورة وتحمـل 
والبـاد  اإلسـام  دول  بيـن  المتوّتـرة  العاقـات  وزر 

الغربيـة المسـيحية آنـذاك. 
قبـل سـنوات علـى انفتـاح اليابـان وبدايـة عهـد التنويـر 

)ميجـي 1868( أبـدى المسـؤولون اليابانّيـون اهتمامـاً 
وبريطانيـا(  )فرنسـا  االسـتعمارية  الـدول  بعاقـة 
بمسـتعمراتها. فبـدأ التعـّرف إلـى تاريـخ بعـض الـدول 
وتونـس،  والجزائـر  مصـر  مقّدمتهـا  وفـي  العربيـة، 
بهدف دراسـة اإلدارة االسـتعمارية. إذ إن باد الشـمس 
السـاطعة كانـت قـد بدأت تتحّضر لتحاكي مسـار الدول 
الكبـرى فـي تحديـث صناعتهـا، وهـو مـا يتطلّـب منها 
مـواد أوليـة، ووضـع اليـد على أسـواق جديدة لتسـويق 
منتجاتهـا. وعلـى غـرار الدول األوروبية بـدأت اليابان 
محيطهـا  فـي  لهـا  نفـوذ  مناطـق  إيجـاد  إلـى  تتطلّـع 

اآلسـيوي. 
إاّل أن التحـّول األول الكبيـر فـي العاقـات بيـن العالـم 
العربـي واليابـان بـدأ عندمـا هزمـت القـّوات اليابانيـة 
روسـيا العـام 1905، وهـي الحـرب التي يـرى البعض 
االنتصـار  هـذا  أن  إاّل  حديثـة«.  »حـرب  أّول  أّنهـا 
»الشـمال  بيـن  العاقـات  تاريـخ  فـي  تحـّوالً  شـّكل 
األبيـض والجنـوب الملـّون«. إذ كانـت المـّرة األولـى 
التـي تنتصـر فيهـا أّمـة »ملّونـة« على أّمـة »بيضاء« 

مسـتخدمًة أسـلحة وعتـاد وتقنيـات حديثـة. 
وكان النتصـار اليابـان علـى روسـيا القيصريـة وقـٌع 
رّنـان فـي الـدول العربيـة واإلسـامية، ورأى العـرب 

عندمـا انطلقـت موجـات الثـورات العربيـة فـي نهايـة العـام 2010، أعطـى العالـم عبـر الوسـائل اإلعامية لهذه 
الموجـات توصيـف »الربيـع« فـي إشـارة إلـى تفّتـح الطبيعة بعد شـتاٍء قاٍس وطويـل، فكان »الربيـع العربي«. 

ويحمـل تعبيـر الربيـع فـي اليابـان معنـى ثقافيـاً يتجـاوز ما يمكـن أن يحمله فـي الحضـارات األخرى.  
الربيـع فـي اليابـان يحمـل الـدفء بعد شـتاء قارس. وتتلـّون الطبيعة بألـوان جميلة وتتفّتح براعـم زهور الكرز 
التـي يهـرع اليابانّيـون لمشـاهدتها وقـد َكَسـت البـاد بلـون أبيـض زهـري. يسـرعون لمشـاهدة هـذا المنظـر 
الـوردّي الرائـع ألّنـه يحمـل أيضـاً خاصـة فلسـفة الحيـاة اليابانيـة؛ فهـذه األزهـار ال تـدوم أكثـر من 24 سـاعة 
قبـل أن تتناثـر وتـزول. الربيـع فـي اليابـان يذّكـر بـأن »الجميـل« سـريع الـزوال بـكلّ معانيـه، ومنهـا »الجّيد« 

الـذي ال يـدوم مـن دون مجهـود مسـتديم. 
هكـذا نظـر اليابانيـون إلـى »الربيـع العربـي« بأمـل ولكـن بحـذر. ولكـن مـاذا يعرف سـّكان األرخبيل عـن العالم 

العربـي وعـن دولـه وعـن شـعوبه؟ وكيـف كانـوا ينظرون إليـه عندما حـلّ »الربيـع العربي«؟ 
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الشـرقية«،  »اآلسـيوية  الدولـة  هـذه  فـي  والمسـلمون 
المنتصرة على إمبرطورية كبرى، بارقَة أمٍل للتخلّص 
مـن هيمنـة الغـرب »المسـيحي األبيـض األوروبـي«. 
فقـد هّبـت الشـعوب اإلسـامية والعربيـة تمـدح بالدولة 
الفتّية القوّية. وشـهدت تلك الحقبة ارتفاعاً في منسـوب 
التواصـل بيـن »العالمين« العربـي والياباني. والجدير 
بالذكـر أن هـذه الحقبـة شـّكلت مناسـبة الهتمـام اليابـان 

باللغـة العربية وباإلسـام. 
مـع انتهـاء الحـرب العالمية األولى بـرزت اليابان كقّوة 
اسـتعمارية في الشـرق، وتاشـت اآلمال التي وضعتها  
نيـر  الواقعـة تحـت  العربيـة  البلـدان 
االسـتعمار بـ»دعـم ومسـاعدة« مـن 
قبـل بـاد الشـمس. وجـاءت الحـرب 
اليابـان  وهزيمـة  الثانيـة  العالميـة 
البسـيطة  الجسـور  علـى  لتقضـي 
التـي امتـّدت بيـن الكتلتين فـي العقود 

األربعـة التـي سـبقت الحـرب.   
شـّكل العـام 1973 معلمـاً مفصلّياً في 
اليابانيـة،  العربيـة  العاقـات  تاريـخ 
األولـى  النفـط  أزمـة  مـع  وذلـك 
والحظـر الـذي قّررته الـدول العربية 
عشـّية حـرب أوكتوبـر. وهـو األمـر 
الـذي أصـاب الـدول الصناعيـة فـي 
اليابـان  »تنّبهـت«  فقـد  الصميـم. 
الـدول  علـى  االنفتـاح  أهّميـة  إلـى 
العربية واإلسـامية، وبدأت بتشـجيع 
دراسـة اللغـة وتاريـخ المنطقـة عبـر 
مسـتعربيها عوضاً عـن المرور بـ»واسـطة« الكتابات 
الغربيـة )األنجلوساكسـونية والفرنسـية بشـكل خـاص( 

منحـازة.  استشـراقية  بفلسـفة  الملّونـة 
يمكـن القـول بـأن هذا التحـّول، وإن كان لـه تأثير كبير 
علـى عاقات السـلطات اليابانية بالمجتمعـات العربية، 
إال أّن المواطـن اليابانـي بقـي بعيداً عـن موجة االنفتاح 
هـذه. والجديـر بالذكـر هـو أن المواطـن االيابانـي لـم 
الوفـود  وبـأن  الثمانينّيـات،  قبـل  للسـياحة«  »يخـرج 
مصـر  بزيـارة  بالمنطقـة  احتكاكهـا  بـدأت  السـياحية 
بشـكل خـاص؛ وهـذا مـا أسـهم فـي إبقـاء الـرأي العـام 

اليابانـي بعيـداً عـن االهتمامـات العربيـة. 
فـي منتصـف العـام2001، أي قبـل الهجـوم اإلرهابـي 
علـى نيويورك، صدرت تعليمات من وزيرة الخارجية 
اليابانية »ماكيكو تاناكا« )TANAKA Makiko( تشـّدد 

علـى ضـرورة االنفتـاح علـى اإلسـام واللغـة العربيـة 
مبـّررًة ذلـك بـأن اليابـان تقع في وسـط محيط إسـامي 
»قريـب« يبلـغ تعـداد سـّكانه مئـات الماييـن، كمـا أن 
العاقـة مـع العالـم العربي- اإلسـامي »البعيـد« تدور 
حـول مصالـح اقتصاديـة مهّمـة جـداً  لألمـن القومـي 

اليابانـي )نفط وأسـواق اسـتهاكية(.  
تبعـد  لـم  وتبعاتهـا  نيويـورك  فـي  القاعـدة  ضربـة 
بأنـه  تانـاكا  الـذي وصفتـه  التوّجـه  هـذا  عـن  اليابـان 
الشـأن  بمتابعـة  االهتمـام  زاد  بـل  »اسـتراتيحي«، 
الرسـمّيين  أوسـاط  فـي  ليـس  واإلسـامي  العربـي 
والمسـتعربين والمهتّميـن بالعلـوم اإلسـامية فقـط،  بل 
لـدى المواطـن اليابانـي أيضاً، نظـراً لـ»اقتحام« الخبر 

اإلعـام.  واجهـات  واإلسـامي  العربـي 
لهـذا عندمـا »انطلق« ما اتُّفق على تسـميته بـ »الربيع 
لمتابعـة  ئـاً  مهيَّ اليابانـي  العـام  الـرأي  العربـي«، كان 
أخبـار تطـّورات هـذا الحـدث الـذي غّطـى عـدداً كبيراً 
مـن الـدول العربيـة، واسـتحوذ علـى اهتمـام الصحافـة 
العالميـة، وشـّكل محـور اهتمـام الديبلوماسـّيات حـول 

العالم. 
 

استقبال »الربيع العربي«  

أ. أحداث »الربيع العربي« في الكتابات اليابانية 
أكثـر  مـن  هـو  اليابانـي  المجتمـع  أن  المعـروف  مـن 
المجتمعـات المرتبطـة بإعام مباشـر يتواصل بأشـكاله 
كافـة )مرئـي ومسـموع ومكتـوب ورقمي(. وقـد تمّكن 
االهتمـام«  موجـة  »تصاعـد  متابعـة  مـن  اليابانـي 
تراكـم  مـوازاة  فـي  العالـم  فـي  العربـي«  بـ»الربيـع 
األحـداث فـي البلـدان العربيـة.  إال أن الكتب المنشـورة 
الـذي  الكبيـر  باالهتمـام  مقارنـًة  نسـبياً  قليلـة  كانـت 
أولتـه الصحافـة والسياسـيون االختصاصيون للشـؤون 
العربيـة ومنطقـة الشـرق األوسـط. فـي المقابـل، كان 
نشـر األبحـاث فـي اإلعـام المتخّصص وفيـراً، بحيث 
عكـس اهتمـام مراكـز البحـث بالمتغّيرات فـي المنطقة 
وانعكاسـاتها علـى العالـم بشـكل عـام واليابـان ومنطقة 

آسـيا بشـكل خـاص. 
انصـّب اهتمـام أبـرز الكتـب التـي صـدرت فـي بدايـة 
مسـيرة »الربيـع العربي« على سـبر غـور الديناميكية 
التـي مّهـدت النطاق الثـورات العربية. مـن أبرز هذه 
الكتـب »أفـكار حول ثورة المواطنيـن العرب« للباحث 

انصّب اهتمام أبرز 
الكتب اليابانية التي 
صدرت في بداية 
مسيرة »الربيع 

العربي« على سبر 
غور الديناميكية 

التي مّهدت النطاق 
الثورات العربية 

وفي طليعتها كتاب: 
»أفكار حول ثورة 
المواطنين العرب« 
للمستعرب ماكوتو 

ميزوتاني
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»ماكوتـو ميُزوتانـي« )MIZUTANI Makoto(1 الذي 
صـدر فـي العـام 2011 مباشـرة بعد انطـاق الحركات 
ميُزوتانـي  والباحـث  وتونـس.  مصـر  فـي  الثوريـة 
هـو مسـتعرب ومـن كبـار المتخّصصيـن فـي شـؤون 
العـام العربـي وعمـل سـابقاً فـي السـلك الديبلوماسـي 
البعثـات فـي مصـر والسـعودية  فـي  اليابانـي وعمـل 
وأنهـى مسـيرته كسـفير لليابـان فـي البرازيـل قبـل أن 
يتوّجـه للبحـث والتعليـم. كمـا لـه العديـد مـن المؤلّفـات 
المتعلّقة بالشـرق األوسـط واإلسـام. والمتابـع لكتابات 
أحـد  بإيديولوجيـة  جـّداً  متأّثـر  أنـه  يـدرك  ميُزوتانـي 
التنويـر اإلسـامي أحمـد أميـن )1945-1886(  رّواد 
وابنـه الديبلوماسـي المخضـرم حسـين أميـن. ومـن هنا 
جـاءت نظرتـه نحـو مـا اعتبـره »تحـّرك ديموقراطـي 
بحثـاً عـن هويـة إسـامية محدثـة« فـي سـياق حركـة 
ليبراليـة إسـامية. ومـن نافـل القـول إن صـدور هـذا 
تنتقـل حركـة  أن  قبـل  أي   ،2011 العـام  فـي  الكتـاب 
»الربيـع العربـي« إلـى مراحلهـا التاليـة جعـل الكاتـب 
يحصر شـعاع أفكاره في السـاحة المصرية والتونسـية 
التـي كان يـرى فيهـا، فـي حينهـا، محـّركاً قويـاًّ لحداثة 

مكبوتـة تؤّجـج مشـاعر شـبيبة هذيـن البلديـن. 
 SAKAI( »أّمـا كتـاب الباحثة الجامعية »كيكو سـاكاي
تحـت   2011 العـام  فـي  أيضـاً  الـذي صـدر   )Keiko
عنوان »التحّوالت العربية الكبرى - مسـتقبل الثورات 
الشـعبية العربيـة«2 ، فقـد جـاء ليشـمل دائـرة أوسـع 
بحيـث تنـاول التحـّركات فـي اليمن والمغـرب العربي. 
إاّل أّن تأثـر سـاكاي بمجـال اختصاصهـا وهـو العـراق 
يبـدو جلّيـاً بيـن أسـطر الكتـاب. فالكاتبة هي اسـتاذة في 
جامعـة طوكيـو للدراسـات األجنبيـة وصـدر لها سـبعة 
الرافديـن  بـاد  فـي  والتحـّوالت  العـراق  حـول  كتـب 
التدّخـل األميركـي وبعـده، أي فـي عهـد صـدام  قبـل 
حسـين، ومـن ثم فـي المراحل التالية، ومحـور كتاباتها 
القّيمـة تـدور حـول وزن العاقـات القبلّية فـي المجتمع 
العراقـي. ومـن هنـا فهي رصـدت التحّوالت فـي العالم 
العربـي تحـت مجهـر العاقـات القبليـة »والزبائنيـة« 
المتجـّذرة فـي المجتمعـات العربيـة، ومحاولـة الطبقات 
1 ماكوتـو ميزوتانـي )MIZUTANI Makoto(، أفـكار حول ثـورة المواطنين 
العرب Arabu minshû kakumei o kangaeru طوكيو: منشـورات 

كوكوشـو كانكوو كاي 2011 . 

الكبـرى - مسـتقبل  العربيـة  التحـّوالت   ،)SAKAI Keiko( 2 كيكـو سـاكاي
 Arabu dai hendō o yomu ― minshū الثـورات الشـعبية العربيـة
kakumei no yukue )طوكيـو: جامعـة طوكيـو للدراسـات األجنبية »طوكيو 
 Tôkyô gaikoku-go daigaku( »غايكوُكـو  غـو داي غاُكـو ُشـوبان-كاي

  .)2011،shuppan-mhd

أم  إرادتهـا  بمحـض  العاقـات-  هـذه  مـن  المتحـّررة 
بالتطـّورات  وترتبـط  إرادتهـا  عـن  خارجـة  ألسـباب 
التـي  األنظمـة  علـى  الثـورة  للمجتمعـات-  المتشـّعبة 

تقّيدهـا.  

األحداث تسبق اإلصدارات
العربيـة  بالشـؤون  المتخّصـص  االقتصـادي  كتـب 
مـع  بالمشـاركة   )IONÔ Takeji( إيُنـو«  »تاكيجـي 
الناشـط   )TUCHIYA Ichiki( تسوتشـيا«  »إيشـيكي 
فـي مؤّسسـة التطويـر االقتصادي في الشـرق األوسـط 
وشـمال أفريقيـا كتاباً صـدر العام 2012 تحـت العنوان 
ونشـره  الطريـق«  ربـع  فـي  مصـر  »ثـورة  المثيـر 
»مركـز األبحـاث االقتصادية اآلسـيوية«3. وعالج هذا 

الكتـاب الخلـل الهيكلي فـي االقتصاد 
التحـّرك  نحـو  قـاد  الـذي  المصـري 
النمـّو  تراجـع  ظـّل  فـي  الشـعبي 
واختـال  المصـري  االقتصـادي 
مـردود طبقـة ضّيقـة  بيـن  التـوازن 
أكثريـة  الكبـرى  الثـروات  تجنـي 
القابـع  المصـري  الشـعب  شـرائح 
تحـت خـّط الفقـر بسـبب عـدم قـدرة 
الدولـة وأجهزتهـا علـى معالجـة هـذا 
الخلـل الـذي من أسـبابه فسـاد أدوات 

واإلدارة.  الرقابـة 
هذه الدراسـات الصـادرة عن مراكز 
بحـث، والتـي قـام بهـا متخّصصـون 
بوتيـرة  ُنشـرت  العربيـة،  بالشـؤون 
متأّخـرة بالنسـبة إلـى وتيـرة تسـارع 
العربيـة.  األرض  علـى  األحـداث 
بالنسـبة  بسـيطاً  تأثيرهـا  كان  لذلـك 

إلـى رّدة الفعـل السياسـية فـي المراحـل األولـى، إذ إن 
األحـداث كانـت تسـبق صدور هذه المنشـورات. إاّل أن 
ذلـك لـم يمنـع مـن أن تشـّكل هـذه الدراسـات الرصينـة 
المراحـل األولـى مـن »الربيـع  لفهـم أحـداث  ركيـزة 
العربـي«، كمـا أنهـا كّونـت الفضـاء الفكري لمـا كتبته 
الصحـف والمجـات وتناولـه اإلعـام اليومـي، والذي 
الطاقـم  لـدى  الفعـل  رّدات  فـي  كبيـر  تأثيـر  لـه  كان 

السياسـي ورجـل الشـارع اليابانـي. 
 ،)TUCHIYA Ichiki( وإيشـيكي تسوتشـيا )IONÔ Takeji( 3 تاكيجي إيُنو
 Ejiputo dôran - 1.25 kakumei ،سـياق ثـورة مصـر فـي ربـع الطريـق
 Ajia طوكيـو:  منشـورات مركـز األبحـاث االقتصاديـة اآلسـيوية( no haikei

.) 2012 keizai kenkyû-sho

ترك »الربيع 
العربي« تأثيراً قوياً 

على الرأي العام 
الياباني بخاصة بعد 
اقتحام »الجهادية 

اإلسامية« للساحات 
العربية، حيث أيقظت 
مسألة الخوف من 

اإلرهاب، كما أعادت 
إحياء رغبة انطوائية 

يابانية قوامها 
االبتعاد عن البلدان 

العربية

»ربيع العرب« في اليابان 
نظرة أمل لكن بحذر 
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ب . المتابعة اإلعامية اليابانية  
تابـع اإلعـام اليابانـي انـزالق »الربيـع العربـي« نحو 
مـآزق الحـروب األهليـة. فقد شـّكلت تحـّوالت »الربيع 
العربـي« إلـى حـروب وثـورات مـادًة دسـمة لإلعـام 
فـي اليابـان بوسـائطه كافـة. وعبر بعـض األمثلة يمكن 
فـي  العربـي««  »الربيـع  »حـدث  دخـول  استشـفاف 
دّوامـة روتينيـة األحـداث »اآلتيـة مـن بعيـد« وتراجع 
المتابعـة لتعـود إلـى سـياق عهدهـا تحت مجهر دراسـة 

»العنـف في الشـرق األوسـط«. 
)آذار(2011  مـارس  فـي  فوكوشـيما  كارثـة  جـاءت  
بعـد ثاثـة أشـهر مـن انطـاق »الربيـع العربـي« فـي 
ديسـمبر )كانـون األول( 2010، لتذّكر اليابان بالترابط 
وأسـواق  اليابانـي  الوطنـي  االقتصـاد  بيـن  العضـوي 
العمـل  وقـف  نتيجـة  وذلـك  النفـط، 
أزمـة  إن  إذ  النووّيـة.  بالمفاعـات 
نفـط العـام 1973 )تولـي كيكـي( مـا 
زالت حاضـرة في الاوعي الياباني. 
السياسـّيين  مواقـف  دارت  هنـا  مـن 
»الربيـع  تطـّورات  حـول  اليابانّييـن 
العربـي« لتصـّب فـي تأثيرهـا علـى 
االقتصـاد اليابانـي مـن جهـة، وعلـى 
األوسـط  الشـرق  فـي  السـلم  مسـألة 
والعالـم مـن جهة ثانية. وقد انعكسـت 
هـذه المواقـف عبـر تـداول اإلعـام 

العربيـة.  المنطقـة  ألحـداث 
ونجـد فـي واجهـة اإلعـام اليابانـي 
العربـي«  »الربيـع  تنـاول  الـذي 
مـواد  أوالً،  المـواد:  مـن  نوعيـن 
األحـداث اليوميـة التـي يمكن وصفها 
التحليـات  مـواد  ثانيـاً،  بالخبرّيـة. 
»الربيـع  أسـباب  فـي  تتعّمـق  التـي 
العربـي« ومسـّبباته مـن وجهـة نظر 
فـي  المتخّصصيـن  تحليـات  بحسـب  وذلـك  يابانيـة، 
الشـأن العربـي بدايـًة، ثـم تحليـات المتخّصصيـن فـي 
اإلسـامي  الوجـه  تبـّدى  أن  بعـد  اإلسـامية  الشـؤون 

العربـي.  للربيـع  الثـوري 
وإذا وضعنـا جانبـاً النـوع األول، أي المـواد الخبرّيـة 
ألحـداث »الربيـع العربـي«، فـإن النـوع الثانـي يأتـي 
معّبراً عن تسلسـل المتغّيرات في »اسـتقبال« »الربيع 
الثـورات  عـن  تعّبـر  حيـث  اليابـان.  فـي  العربـي« 
األولـى فـي تونـس ومصـر منشـوراٌت مثـل »غينـداي 

شيسـوو«Gendai )العـدد 4 مـن المجلّـد 39 الصـادر 
الثاثـة  اإلصـدارات  مثـل  أو   ،)2011 أبريـل  فـي 
األوسـط  الشـرق  حـول  الدراسـات  لمركـز  المتتابعـة 
 )Chûtô kenkyû-kai( »تشـُيووتوو كنكُيـوو كاي«
وهـي األعـداد511 و512 و513 مـن مـارس)آذار( إلى 
مايو)أيـار(2011، فضـاً عـن كـّراس النقـد عـدد 69 
الصـادر عـن  جامعـة كاناغـاوا )Kanagawa(  فـي 
لـم  نفسـه؛ وهـي إصـدارات  العـام  مـن  يوليو)تمـوز( 
تشـّكل، بـأّي شـكل مـن األشـكال، قاعدة تسـمح للياباني 
بإسـقاط مـا سـبق علـى مـا اسـتتبع مـن تطـّورات فـي 

الـدول األخـرى )ليبيـا واليمـن وسـوريا(.  
األبحـاث  مراكـز  عـن  صـدرت  التـي  فالدراسـات 
فـي  هـوت  التـي  األنظمـة«  »مسـاوئ  علـى  شـّددت 
الخلـل  فـي  أساسـاً  البحـث  ودار  ومصـر،  تونـس 
الـذي كان يجتـرح تلـك األنظمـة علـى مسـتوى فسـاد 
الطبقـة الحاكمـة و»ِشـلل المسـتفيدين المحيطـة بهـا«، 
مصـر  فـي  المتتابعـة  الحكومـات  عجـز  عـن  فضـاً 
لـم  وبالطبـع  الشـعبّية.  الطبقـات  احتياجـات  سـّد  عـن 
تحمـل مثـل هـذه المقـاالت والمـواد أّي نقـد لـ»سياسـة 
الحكومـة اليابانيـة« تجـاه تلـك األنظمـة قبـل الثورتيـن 
حكومـات  وبينـي  بينهـا  قائمـاً  كان  الـذي  وللتعـاون 
أسـقطتها الثـورات. وهنـا يجـب االلتفـات إلـى دراسـة 
 Kokusai( »صـدرت فـي منشـورة »القضايا الدوليـة
األول(  )تشـرين  أكتوبـر  فـي   605 العـدد   )mondai
2011. فقـد تناولـت الدراسـة مسـألة الثـورات العربيـة 
علـى  وتأثيرهـا  جيواسـتراتيجية  نظـر  وجهـة  مـن 
العاقـات الدوليـة بشـكل عـام وعلـى عاقـات العالـم 
العربـي باليابـان بشـكل خاص. وكذلـك نجد في إصدار 
»مركـز األبحـاث اإلقليميـة« )Chiki kenkyû( فـي 
الصـادر فـي مـارس )آذار(  العـدد األول   12 الجـزء 
األحـداث  تأثيـر  ناحيـة  مـن  نفسـها  التوّجهـات   2012
العربيـة علـى اليابـان، وهـي تعكـس التحـّوالت التـي 
طـرأت على مسـيرة »الربيـع العربـي«. وتناولت هذه 
الدراسـات االنعكاسـات علـى عاقـة اليابـان ليـس مـع 
العالـم العربـي فقـط، ولكـن مع اإلسـام بشـكل خاص، 
لحـراك  اإلسـامي  التلويـن  نسـبة  ارتفـاع  ظـّل  فـي 
»الربيـع العربـي«. وصـدر عـن مركز أبحـاث جامعة 
 Takushoku( للدراسـات األجنبيـة »تاُكـو شـوُكو« 
فـي  دراسـة   )daigaku kaigai kenkyû-jo
الشـهر األخيـر مـن سـنة 2012 فـي العـدد 60، يذهـب 
فـي االتجـاه نفسـه ويحـّذر اليابـان مـن تداعيـات هـذه 

تابع اإلعام الياباني 
انزالق »الربيع 

العربي« نحو مآزق 
الحروب األهلية، 

حيث شّكلت تحّوالت 
هذا »الربيع« 

وثوراته مادة دسمة 
لإلعام الياباني 
بوسائطه كافة، 

وفي ما بعد تراجعت 
المتابعة لتعود إلى 
سياق عهدها تحت 
مجهر »دراسة 

العنف في الشرق 
األوسط«



547 مؤّسسة الفكــر العربـي

التحـّوالت فـي العالـم العربـي، ويذّكـر بـأن اليابـان تقع 
فـي »وسـط بحـر إسـامي« فـي إشـارة إلـى باكسـتان 
وأندونيسـيا ومسـلمي الهنـد والصيـن وهـي دول تحيـط 

اليابانـي.   باألرخبيـل 

 تفاعل مع »الربيع العربي« 
 

أ. االسـتعراب فـي اليابـان والمتابعـة الفكريـة للربيـع 
العربـي والكتابـات حـول الحـدث

 )NAGASAWA Eiji( »يقول األستاذ »إيجي ناكاساوا
فـي لقـاء خاص مـع كاتب هذه الدراسـة حـول »الربيع 
العربـي«، »إن العديـد مـن الكتابـات قـد صـدرت فـي 
اليابـان حـول مـا دار في العالـم العربي«، مشـّدداً على 
أّنـه »مـن الصعب جداً اسـتخاص انعكاسـات »الربيع 
العربـي« فـي تلـك الفتـرة القصيرة«. إاّل أّنـه يؤّكد بأن 
هـذه الكتابـات سـمحت وتسـمح عبر بعض النقـاط التي 
شـّدد عليهـا المحلّلـون اليابانيـون بالتنبيـه إلـى »بعـض 
النقـاط المهّمـة فـي هـذه المسـيرة التاريخيـة«. ويتابـع 
للمتابعيـن  شـّكلت  والدراسـات  الكتابـات  هـذه  بـأن 
اليابانّييـن » نقاطـاً رسـمت خّطـاً عامـاً لهـذا المسـار«  
وأن أهّميتهـا تكمـن فـي أنهـا كانـت »متاِبعـة لتسلسـل 

األحـداث«.  
ويعـود األسـتاذ ناكاسـاوا إلـى الثورة اإليرانيـة قبل 34 
سـنة، إذ يرى أنه يمكن البدء بإجراء مقارنة لما حصل 
مـع بدايتهـا ومـا يـدور حاليـاً فـي مراكـز الدراسـات، 
ويشـير إلـى ضـرورة التنّبه إلى » ارتفاع عـدد البّحاثة 
في الشـأن العربي واإلسـامي والمبَتَعثين الشـباب إلى 
الشـرق األوسـط، وخصوصاً إلى منطقـة الخليج«، مع 
التشـديد علـى » نوعية البحوث األكاديميـة الجّيدة التي 

يقومـون بها«.  
فهـذه األبحـاث كافـة تدخـل، بحسـب رأيـه، فـي إطـار 
»دراسـات التاريـخ الحديـث« مع التشـديد علـى جانب 
البحـث تحـت زاويـة العلـوم االجتماعيـة المرتكـز على 
مقارنـات عينّيـة. وقـد وضع تطـّور هذه العلـوم الحجر 
األسـاس لبنـاء »دراسـات إقليميـة« للمنطقـة العربيـة 
وكمـا  المتخّصصـة.  اليابانيـة  الدراسـات  مراكـز  فـي 
حصـل مـع الثـورة اإليرانيـة وبعدهـا، فـإن الدراسـات 
وبشـكل  الوقـت  مـع  تمحـورت  البحـوث  مراكـز  فـي 
فـإن  وبالتالـي  السياسـي«،  »اإلسـام  حـول  أساسـي 
إطـار  فـي  مماثـاً  مسـاراً  أّسـس  العربـي«  »الربيـع 

اليابانيـة.  األبحـاث 

»الثـورة  يسـّميه  مـا  بـأن  ناكاسـاوا  األسـتاذ  ويـرى 
العربيـة«، وعلـى الرغم من أن » التلوين اإلسـامي« 
لـم يكـن حاضـراً فـي بدايـات الحـراك إال أنهـا حـوت 
الكثيـر مـن العوامـل السياسـية ومـن هنـا ضـرورة » 
الحـراك  أوجـه  بعيـن االعتبـار  تأخـذ  معالجـة شـاملة 
الشـعبي كافـة« وهـو مـا يدخـل فـي حّيـز الدرسـات 

المقارنـة«.   السياسـية 

»الربيـع  فـي  اليابانّييـن  المفّكريـن  بعـض  رأي  ب. 
المتتابعـة  المراحـل  فـي  وتصّوراتهـم  العربـي« 

العربيـة المنطقـة  فـي  للتطـّورات 
لعـّل أفضـل مثال على هذا المنهج هو المقارنة التي قام 
 MATSUNAGA( »بها األسـتاذ »ياسوكي ماتسـوناغا

إليهـا  تطّرقـت  والتـي   )  Yasuki
فـي  سـاكاي«  »كيكـو  الباحثـة 
أعـاه  إليـه  أشـرنا  الـذي  البحـث 
)راجـع المرجـع رقـم 2(.  كمـا أنهـا 
نشـرت أيضـاً كتابـاً بعنـوان »العلوم 
السياسـية فـي الشـرق األوسـط«4، 
المراجـع  أبـرز  مـن  ُيعتبـر  الـذي 
حـول »داتـا« المعلومـوات المتعلّقـة 
بتلـك المنطقـة، والتـي شـّكلت أساسـاً 
ماتٌسـوموتو«  »هيروشـي  لكتـاب 
 )MATSUMOTO Hiroshi(
الديموقراطيـات  إلـى  تطـّرق  الـذي 
والـدول  األوسـط  الشـرق  فـي 
اإلسـامية5. هـذا الزخـم األكاديمـي 
إن دّل علـى شـيء فهـو يـدّل علـى 
االهتمـام المتزايـد في اليابـان بكّل ما 
يتعلّـق بالشـرق األوسـط بشـكل عـام 
وبالـدول العربيـة واإلسـامية بشـكل 
توّسـعت  الدراسـات  وهـذه  خـاص، 
بعـد »الربيع العربـي« لتطال أعداداً 
متزايـدة مـن طلبـة البحـوث العليـا. 

وقـد اتسـعت هـذه البحـوث فـي سـياق مسـيرة الثورات 

4 كيكـو سـاكاي )SAKAI Keiko(، العلـوم السياسـية فـي الشـرق األوسـط 
 Yûhikaku »ُيووهيكاُكـو«  منشـورات   )طوكيـو:   Chûtô seiji-gaku

.) 2011

5 هيروشي ماتٌسوموتو )MATSUMOTO Hiroshi(، دليل الديموقراطيات 
 Chûtô isulamu shokokuفي الشرق األوسط والدول اإلسامية
minshu-ka handobukku )طوكيو: منشورات »أكاشي شوتن« 

.)2011 ،Akashi shoten

ثّمة نوعان من 
المواد في واجهة 
اإلعام الياباني 

الذي تنا ول »الربيع 
العربي«: األول 
يتناول األحداث 

اليومية التي يمكن 
وصفها بالخبرية، 
والثاني يستعرض 
التحليات المعّمقة 
من وجهات نظر 
يابانية في الشأن 
العربي بداية، ثم 

في الشأن اإلسامي 
الحقاً بعدما تبّدى 
الوجه اإلسامي 
للثورات العربية

»ربيع العرب« في اليابان 
نظرة أمل لكن بحذر 
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العربيـة لتشـمل ليبيـا وشـمال أفريقيـا وهـو مـا تناولـه 
 FUKUTOMI( فُوكوتومـي«  »يتوهيسـا  بحـث 
وانهيـار  الديموقراطيـة  بيـن  ربـط  الـذي   )Mitohisa
فقـد  المقابـل  وفـي  الشـمالية6.  أفريقيـا  فـي  األنظمـة 
إيشـيُغورو«  »هيروتاكـي  تنـاول 
مسـار   )ISHIGURO Hirotake(
الخليـج  دول  فـي  الديموقراطيـة 
بشـكل  اهتمامـه  وانصـّب  العربـي 
الكويـت والبحريـن7.   خـاص علـى 
العربيـة  الثـورات  انتقـال  وبحسـب 
وتنّقلهـا، كتـب »هيروُيوكـي أوياما« 
)AOYAMA Hiroyuki( كتابـاً يعّبـر 
سـوريا«  فـي  »الفوضـى  عنوانـه 
عـن اسـتباٍق لمـا سـتؤول إليـه الحالة 
مبنـي  نظـام   « بسـبب  السـورية 
والتسـلّط«8 علـى  االسـتبدادية  علـى 
مـن  عـدد  أشـاد  وقـد  تعبيـره.  حـّد 
هـذا  فـي  التحليـل  بنوعيـة  الباحثيـن 
الكتـاب، وخصوصـاً بعـد أن أظهـر تطـّور األحـداث 
صّحـة األسـس التـي قـادت إليهـا التحليـات والـرأي 
األحـداث  تسلسـل  إن  إذ  المحلّـل9.  للكاتـب  الثاقـب 
لنظريـة المفّكـر الفرنسـي إمانويـل تـود  جـاء مطابقـاً 
)Emmanuel Todd(، الـذي أّكـد بـدوره أن الثـورات 
هـي نتيجـة مباشـرة لعامليـن أساسـّيين » الديموغرافيـا 
»هيرومـي  كتـاب  ويحمـل  والديموقراطيـة«. 
إيشـيزاكي« )ISHIZAKI Hiromi( ربطـاً مباشـراً بين 

. والديموقراطيـة10  الديموغرافيـا 
ويصـف »إِمـي ُسـوُزكي« )SUZUKI Emi( الكتـب 
الثورّيـة ومـا  الحـاالت  تطـّور  التـي صـدرت حـول 

6 يتوهيسـا فُوكوتومـي )FUKUTOMI Mitohisa(، الديموقراطيـة وانهيـار 
 Chûtô KitaAfurika( األنظمـة فـي أفريقيـا الشـمالية والشـرق األوسـط
no taisei hôkai to minshû-ka )طوكيو:منشـورات إيوانامـي شـوتن

.)2011  ،Iwanami shoten

األحـزاب  نظـام   ،)ISHIGURO Hirotake( إيشـيُغورو  هيروتاكـي   7
 Chûtô Wangan األوسـط  والشـرق  الخليـج  فـي  والديموقراطيـة 
shokoku no minshu-ka to seito shisutemu)طوكيـو: 

.)2012  ،Akashi shoten شـوتن  أكاشـي  منشـورات 

Kon- الفوضـى في سـوريا ،)AOYAMA Hiroyuki( 8 هيروُيوكـي أويامـا
Iwanami sho- طوكيـو: منشـورات إيوانامـي شـوتن(mei suru Shiria

 .)2012 ،ten

9  راجع المرجع رقم 3 أعاه. 

الثـورات  أيقظـت  لمـاذا   ،)ISHIZAKI Hiromi( إيشـيزاكي  هيرومـي   10
 Arabu kakumei wa naze والديموقراطيـة؟  الديموغرافيـا  العربيـة 
  .)2011،Fujiwara shoten طوكيـو: منشـورات مكتبـة فوجيـوارا( okita

توّصلـت إليـه مـن نتائـج جـاءت مطابقـة لمـا يحـدث 
هيمنـة  مـن  طويلـة  أشـهر  بعـد  الواقـع  أرض  علـى 
الفوضـى والعنـف. ويعتبر إمي أن ذلـك لم يكن بمثابة 
جهـود  تضافـر  عـن  تعبيـراً  كان  مـا  بقـدر  نبـوءات 
البحـث فـي اليابان حـول »الحالة الثوريـة« في الباد 
العربيـة واإلسـامية11. فـي الواقـع فـإن عـدداً كبيـرآً 
مـن المواطنيـن اليابانّييـن العادّييـن بـدأ منـذ السـقوط 
المـدوي لحسـني مبـارك باالهتمـام بمـا يحصـل أوالً 
فـي مصـر قبـل النظـر نحـو الـدول األخـرى. ويعـود 
المصريـة  السـياحة  تربـط  التـي  العاقـة  إلـى  ذلـك 

بـأرض النيـل.  
هنـا وجـب توضيـح أن اليابانـي بـدأ بالسـفر بداعـي 
السـياحة فـي بدايـة الثمانينّيـات مـن القـرن الماضـي، 
وبـأن الوجهـات السـياحية كانـت وبالتسلسـل كالتالـي: 
هـاواي وثـم سـان فرانسيسـكو فـي الواليـات المتحـدة 
وتأتـي بعدهـا فرنسـا وإيطاليـا ثـم إسـبانيا ومصـر12. 
وحتـى فـي حقبة انغاق اليابان كانت مصر الموضوع 
التـي  الكتابـات االستشـراقية  فـي  المتنـاول  األساسـي 
ميجـي  ثـورة  وبعـد  األرخبيـل.  إلـى  تصـل  كانـت 
أو مـا ُيسـّمى بعصـر التنويـر انفتحـت اليابـان علـى 
العالـم وأرسـلت بعثـات الدراسـة إلـى أوروبـا وأميركا 
لاكتسـاب العلـوم واللحـاق بالغـرب. وكانـت السـفن 
فـي هـذه الحقبـة تمـّر بالطبـع فـي قنـاة السـويس وكان 
الـرّكاب يـزورون األهرامـات والقاهـرة. يضـاف إلى 
ذلـك الكنـوز األثريـة التـي تتمّتـع بهـا بـاد النيـل. مـن 
هنـا نبـع االهتمـام الدائم بمصـر وبشـعبها، وخصوصاً 
وابتعـاث  التحديثّيـة  علـي«  »محمـد  حركـة  أن 
التنويـر  الغـرب )1813( سـبقت حركـة  إلـى  الطلبـة 
والتحديـث اليابانيـة. وكانت أولى الكتابات »السياسـية 
واألنتروبولوجيـة واالجتماعيـة« عـن العالـم العربـي 
فـي القرن التاسـع عشـر تتعلّق بمصـر بدرجة أولى13. 
لهـذه األسـباب كان صـدى الثـورة المصريـة قوّيـاً جّداً 

فـي اليابـان.  

11 راجع المرجع رقم 4 أعاه. 

12 المقصــود هنــا الســياحة بمفهومهــا المكّثــف الجماعــي، وليــس الســياحة 
بمفهومهــا الفــردي. وقــد أســهم ارتفــاع ســعر اليــن والفــورة االقتصاديــة فــي فتــح 
ــة  ــة كامل ــرة األرضي ــت الك ــوم بات ــي، والي ــعب اليابان ــام الش ــياحة أم ــواب الس أب

ــم.  ــي العال ــر نشــاطاً ف ــر األكث ــي تعتَب ــة الت مقصــداً للســياحة الياباني

13 بّسـام الطيـارة، اليابـان والعـرب : نظـرة اليابانّييـن للعالـم العربـي مـن بدايـة 
 Le Japon et les Arabes: La Vision التاريـخ حتـى عصـر ميجـي
 du Monde arabe au Japon des époques anciennes
Médi- باريـس:  منشـورات مديـان (jusqu’au tournant de Meiji

 .) 2004, ane

بلغت المساعدات 
اليابانية للتنمية 

في الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا مليار 

دوالر في العام 
2011، وفي العام 
2012 تقّرر رصد 
2,2 مليار دوالر 

لدعم اليمقراطية في 
المنطقة
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ج. النظـرة اليابانيـة للتداخـل بين الحركات اإلسـامية 
وحـركات التحديـث العربية

الكتـاب  لبعـض  الفكـري   للنتـاج  معّمقـة  قـراءة  إن 
المشـهورين،  اليابانّييـن  المسـتعربين  و  المتخّصصيـن 
التـي رافقـت الثـورات، وخصوصـاً فـي مصـر، تبّيـن 
أن الباحثيـن اليابانّييـن ربطـوا ربطـاً مباشـراً بيـن النمـّو 
أن  الديموقراطيـة، وخصوصـاً  الديموغرافـي وتراجـع 
عـدداً كبيـراً مـن الباحثيـن الذيـن أمضـوا سـنوات فـي 
مصـر للبحـث والدراسـة كانوا يحـّذرون بقـّوة من خال 
منشـوراتهم مـن النمـّو الديموغرافي الـذي ال يرافقه نمّو 
اقتصـادي مـواٍز، ألنـه يضاعـف في المجتمـع المصري 
عـدد العاطليـن عـن العمـل، وبالتالـي يرمـي بالعديـد من 
هـؤالء بيـن براثن األحـزاب الدينية التي بـرزت وزادت 
قـّوة مـع تدّرج مراحل الثورة. وقـد برز هذا الحّيز كثيراً 
 ،14)IWASAKI Erina( »فـي أعمال »إِرينـا إيواسـاكي
الـذي اعتمـد في دراسـاته على إحصائيـات وزارة العمل 

المصريـة ومنّظمـات دوليـة تابعـة لألمـم المتحـدة. 
الثـورة  لعبتـه  الـذي  بالـدور  اليابانّيـون  فوجـئ  كمـا 
فـي  وخصوصـاً  العربـي«،  »الربيـع  فـي  الرقميـة 
دول كانـت تعتبرهـا اليابـان »متخلّفـة رقميـاً«. وكتـب 
عّمـا   15)HOSAKA Syuji( هوسـاكا«  »سـيُيجي 
وصفـه بالـ»ميديـا الحديثـة« )فيسـبوك وإنسـتاغرام...
لعبـت دوراً  التـي  الفوريـة(  النّصيـة  والرسـائل  إلـخ، 
مهّمـاً فـي تأجيـج الثـورة فـي بدايتهـا ودعـم مسـيرتها، 
وقـد أشـار إليهـا فـي » مجّلـة الفكـر الحديث » مشـّدداً 
علـى دور »الشـباب« واألجيـال الجديـدة فـي »الربيـع 
اليابانـي  المسـتعرب  مـع  األمـر  وكذلـك  العربـي«. 
»كاورو ياماموتـو« )YAMAMOTO Kaoru(، وهـو 
البحـث  فـي مجلـة  كتـب  الـذي  العربـي  األدب  أسـتاذ 
هـذه نفسـها، واصفـاً دور األجيـال اإلسـامية الصاعدة 

الحديثـة16.  الرقميـة  التقنيـات  واتقانهـا 
رافـق هـذه األبحـاث فـي العدد نفسـه دراسـة لــ »ناميه 
قُدمـت أيضـاَ   17)TUJIGAMI Namie( »تُوجيغامـي

14 راجع المرجع رقم 4 أعاه. 

15 ســيُيجي هوســاكا )HOSAKA Syuji(، »الميديــا الجديــدة«، مجلــة الفكــر 
الحديــث غنــداي شيســوو Gendai shisô  الجــزء األول) طوكيــو: 2012 (.

16 مقالــة كاورو ياماموتــو )YAMAMOTO Kaoru( هــي أصــًا محاضــرة 
كيكــو ســاكاي  تطّرقــت   وقــد   ،)Nara daigaku( »نــارا فــي »جامعــة 
ــش  ــع الهام ــا )راج ــي كتبه ــباب ف ــوع دور الش ــى موض )SAKAI Keiko( إل

ــم2 أعــاه(.  رق

17 ناميــه تُوجيغامــي )TUJIGAMI Namie( باحــث يابانــي مــن جامعــة 
ــعودية.  ــة الس ــة العربي ــي شــؤؤن المملك ــارا متخّصــص ف ن

في جامعة نارا تحت عنوان »دور المرأة في الثورات 
العربيـة«. وكان قـد صـدر كتـاب للباحثـة »فُوميكـو 
هيـراي« )HIRAI Fumiko( تحـت عنـوان »زاوايـا 
جديـدة للنظـر إلـى الثـورات العربيـة: الديكتاتوريـات 
وفلسـطين والجنـس«18، وهـي درسـت بعمـق العاقة 
التي يمكن أن تكون قد َنسـَجت أسـس هذه الثورة جّراء 
والديكتاتوريـات  السياسـي  بالكبـت  الشـعور  اسـتفحال 
والشـعور  العربـي«،  »الربيـع  بلـدان  حكمـت  التـي 
بالعجـز أمـام جمود المسـألة الفلسـطينية التـي بقيت من 
دون أّي حـل، ومـن دون أن يتـّم أّي حـراك دولي لرفع 
الظلـم عـن الشـعب الفلسـطيني. كمـا توّقفـت »فُوميكـو 
بتطـّور  المـرأة مقارنـًة  تـرّدي وضـع  هيـراي« عنـد 
وضعهـا في سـائر أنحاء العالم، وعنـد أدوات التواصل 

الحديثـة التـي تنقل ما يـدور »خارج 
حريـات  مـن  العربـي«  الفضـاء 
وعـادات متفلتة يشـاهدها المواطنون 
عبـر األقمـار الصناعيـة من دون أّي 
قـدرة علـى مجاراتهـا، األمـر الـذي 
ولّـد برأيهـا موجـات عنـف تفّجـرت 

إبـان الثـورات العربيـة. 
 لـم يقتصـر حضـور هـذه النـدوات 
علـى األطـر الجامعيـة المتخّصصة، 
إذ إن النـدوات العلميـة كلّهـا مفتوحـة 
عامـة  أمـام  اليابـان  فـي  مجانـاً 
المواطنيـن19. وفضـًا عـن الجانـب 
جعلـت  المتابـع،  اليومـي  اإلعامـي 
هـذه الدراسـات مـن مسـألة »الربيـع 
اليابانّييـن  تهـّم  مسـألة  العربـي« 

بعامـة، بأبعادها االجتماعيـة والثقافية كافة. ولعّل أبرز 
مـا ُكتـب في موضـوع تحّوالت المجتمعـات العربية أو 
ما وصفها األسـتاذ ناغازاوا بـ» والدة اإلنسـان العربي 
الجديـد« هـو مـا عّبـر عنـه المسـتعرب اليابانـي الكبير 
 )ITAGAKI Yûzô( »إيتاغاكـي البروفسـور »ُيـوزو 
فـي كتـاب صـدر العـام 2012 تحـت عنـوان »إعـادة 

18 فُوميكـو هيـراي )HIRAI Fumiko(، زاوايـا جديـدة للنظـر إلـى الثـورات 
 Arabu kakumei he no العربيـة: الديكتاتوريـات وفلسـطين والجنـس
كيوتـو:   (shikaku: dokusai seiji Paresuchina, jenda

.)2012  ،Kamogawa غـاوا  كامـو  منشـورات 

19 مــن المعــروف أن بــاد اليابــان تشــهد أعلــى نســبة مــن المعّمريــن وأن هــرم 
األعمــار يعكــس تزايــد المعّمريــن. فيمــا أعــداد الذيــن تقاعــدوا عــن العمــل بتزايــد 
ســنوياً، بحيــث تشــّكل هــذه النســبة مــن الســّكان أكثريــة الحضــور فــي النــدوات 
الثقافيــة والعلميــة والمعــارض، وهــي تكــّون شــريحة واســعة ومؤّثــرة فــي الــرأي 

العــام اليابانــي. 

من نافل القول إن 
العنف الذي تتسّبب 

به الروابط اإلسامية 
المتطّرفة في 

الباكستان، ال يمكن 
إالّ  أن يؤثر على 
اليابان، وخصوصاً 
أن جالية إسامية 
كبيرة موجودة 
في باد الشمس 

الساطعة

»ربيع العرب« في اليابان 
نظرة أمل لكن بحذر 
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قـراءة التاريـخ عبـر قـوس قـزح البشـرية«20. بحيث 
يقـّدم فـي كتابـه معالـم لفهم الثـورات العربيـة األخيرة، 
وهـو الضليـع فـي اللغـة العربيـة وفـي تاريـخ المنطقـة 
وعلومهـا االجتماعيـة. وقـد تـرك هـذا الكتـاب تأثيـراً 
كبيـراً علـى المهتّميـن بالشـأن العربـي واإلسـامي في 

اليابان21.
 

»الربيع العربي« والديبلوماسية اليابانية 

مـن  والخـوف  اليابانّييـن  السياسـّيين  براغماتيـة  أ. 
مباشـر  تأثيـٍر 

»الربيـع  تناولـت  التـي  والدراسـات  الكتابـات  خّطـت 
اليابانيـة،  لتفاعـل الطواقـم السياسـية  العربـي« أسسـاً 
الربيـع  »ضربـت  التـي  التحـّوالت  بعـد  وخصوصـاً 
الجهادّيـة  الحـركات  واجهتـه  إلـى  ودفعـت  العربـي« 
المتطّرفـة. وهـو مـا دعـا السياسـّيين اليابانّييـن للنظـر 
إلـى »الربيـع العربـي« كمسـألة يمكـن أن تؤّثـر علـى 
التـي تحيـط  الـدول اإلسـامية  القريـب، أي  محيطهـا 

باألرخبيـل.  
وقـد رافـق هذا االهتمام مجموعة نشـرات وإصدارات 
تجـاوزت البعـد األكاديمـي والبحثـي لتتنـاول »الربيـع 
العربـي« مـن ناحيـة سياسـية ديبلوماسـية. فـي مقّدمـة 
الكبيـر  التأثيـر  ذات  ولكـن  »الشـعبية«  الكتـب  هـذه 
علـى الحكومـة اليابانية، بسـبب تحلياتهـا التي رافقت 
الثـورة السـورية مـن وجهـة نظـر ديبلوماسـية، كتـاب 
الـذي   )KUNIEDA Masaki( ُكونيـدا«  »ماسـاكي 
وسـوريا  اليابـان  بيـن  العاقـات  الكاتـب  فيـه  تنـاول 
علـى مـدى 40 عاماً، وذلـك من زاوية ديبلوماسـية22. 
وقـد شـارك األسـتاذ ناغاسـاوا )سـبق ذكـره أعـاه( 
فـي حلقـات تناولـت »الربيـع العربـي« مـن منظـور 
تأثيـره علـى المحيـط اليابانـي الجغرافـي فـي مقارنـة 
وذلـك  آسـيا،  شـرق  جنـوب  فـي  التحـّوالت  مـع 
تلـك  مـن  بّحاثـة  وبمسـاعدة  مقارنـة  دراسـات  عبـر 

20  ُيـوزو إيتاغاكـي )ITAGAKI Yûzô(، »إعـادة قـراءة التاريـخ عبـر عبـر 
 Jinrui ga mita yoake no niji -chiki kara no قـوس قـزح البشـرية
yokaiishi sairon«، صـدر فـي مجلـة أبحاث التاريخ »ِركيشـي هيوورون« 

Rekishi hyôron، العـدد األول )ك٢/ينايـر، 2012 (.

21 صدر أيضاً باللغة اإلنجليزية تحت عنوان:
”Rainbow of the Dawn that Humanity saw” )Historical 
Journal(, 741: 5-21. 

22 ماسـاكي ُكونيـدا )KUNIEDA Masaki(، 40 عامـاً مـن تاريـخ سـوريا 
وبشـار األسـدShiria Asado seiken no yon nen shi )طوكيـو: 

.)2012 Heibon-sha shinsho منشـورات هيبـون- شاشـين شـو

المناطـق. وقـد صـدرت نتائـج تلك األبحاث فـي مجلة 
»األبحـاث اإلقليميـة«. وصـدر لـ»إيجـي ناكاسـاوا« 
فـي  التحـّوالت  عـن  كتـاب   )NAGASAWA Eiji(
مصـر بعـد مـرور سـنة ونصـف علـى تغييـر النظـام، 
وتنـاول فيـه المؤلّـف مسـتقبل البـاد قبـل أن يحصـل 
»التغييـر الثانـي« ويحـّل عبـد الفتـاح السيسـي محـّل 
محمـد مرسـي بعـد الحركـة الشـعبية ومـا ُسـّمي فـي 
بعـض األوسـاط بـ»االنقاب«، وجاء الكتـاب بعنوان 
العالـم  فـي  والتغيـرات  المصريـة  الثـورة  »مسـتقبل 

العربـي«23.
بالطبـع يبـدو وكأّن ثـورات »الربيـع العربـي« تتوّقـف 
عنـد مصـر وتونـس، ولكـن الدراسـات عادت وشـملت 
سـوريا بعـد أن تأّججـت الثـورة فيها وعّمـت الفوضى. 
الدراسـات  غيـاب  سـبب  عـن  السـؤال  بـات  بحيـث 
المتعلّقـة بليبيـا24 أو باليمـن25 على سـبيل المثال سـؤااًل 
واقتصـرت  الدراسـات  تلـك  غابـت  لمـاذا  أي  محّقـاً. 
والتغطيـات  األسـبوعية  أو  اليوميـة  الصحافـة  علـى 
المصـّورة فـي القنـوات التلفزيونيـة فقـط؟ الجـواب هو 
نـدرة »التواصـل الثقافـي« مـع تلـك البلـدان، فاليابـان 
كانـت تربط نشـاطها الثقافي بالبلدان بحسـب مصالحها 
السـعودية  العربيـة  المملكـة  تحتـّل  إذ  االقتصاديـة.  
المرتبـة األولـى فـي التبـادل التجـاري مـع اليابـان26. 
وفـي المجـال الثقافـي كانـت مصـر الدولة األولـى التي 
افتتحـت قسـماً جامعيـاً لتعليـم اللغـة اليابانيـة، وتبعتهـا 
السـعودية التـي افتتحـت قسـم اللغـة اليابانية فـي جامعة 

المصريـة  الثـورة  مسـتقبل   ،)NAGASAWA Eiji( ناكاسـاوا  إيجـي   23
Ejiputo kakumei Arabu sekai hen-  والتغيـرات فـي العالم العربي
 Heibon-sha طوكيو: منشـورات هيبون- شاشـين شـو( dô no yukuhe

.)  2012  ،shinsho

ــد  ــان ق ــت الياب ــي«، كان ــع العرب ــورات »الربي ــام ث ــام 2011 ، ع ــي الع 24 ف
توّقفــت عــن اســتيراد النفــط الليبــي قبــل ســنوات، وباتــت تعتمــد بشــكل أساســي 
علــى مصــادر النفــط مــن الســعودية واإلمــارات  وقطــر والكويــت وبشــكل 
ــا، ارتفعــت أســعار النفــط  ــران؛ ولكــن عندمــا اندلعــت األحــداث فــي ليبي ــّل إي أق
ــي 22  ــارب 140 دوالراً. وف ــا يق ــى م ــى 100 دوالر إل ــن حوال ــم م ــي العال ف
 KAN( »2011 دعــا رئيــس الــوزراء فــي حينهــا »ناوتــو كان )فبراير)شــباط
Naoto( لجلســة طــوارئ طارئــة إذ إن مصــادر الطاقــة فــي اليابــان كانــت 

ــة.     ــي المائ ــط بنســبة  90 ف ــى النف ــد عل تعتم

25 فــي 15 ســبتمبر )أيلــول( ُطِعــن بســكين القنصــل اليابانــي فــي صنعــاء 
العاصمــة بســّكين، وبالطبــع تــّم تنــاول هــذا الخبــر بقــّوة فــي الوســائل اإلعاميــة 

ــي«.   ــع العرب ــط بشــكل هامشــي بـ»الربي ــة، وُرب الياباني

ــي الئحــة  ــى ف ــة األول ــان المرتب ــّل الياب ــي المملكــة: تحت ــادل التجــاري ف 26 التب
توريــدات الســعودية )26 %( وتحتــّل المرتبــة الرابعــة فــي اســتيرادات المملكــة 
ــي صــادرات  ــة ف ــة الثاني ــة المتحــدة المرتب ــارات العربي ــّل اإلم )7,6 %(. وتحت

ــان )5,20 %( مــن احتياجــات األرخبيــل.  ــى الياب النفــط إل



551 مؤّسسة الفكــر العربـي

الملـك سـعود فـي بدايـة التسـعينّيات27.  
ويجـدر التذكيـر فـي هـذا المجـال بـأن حـرب الخليـج 
الثانيـة )تحريـر الكويـت( كانت أّول مناسـبة لمشـاركة 
قـّوات يابانيـة فـي تأميـن السـفن فـي الخليـج العربـي 
الحيـوي  النفـط  لشـريان  حمايـًة  العـرب  وبحـر 
القتصادهـا )1990(. وفـي المرحلـة التي تلت المعارك 
بعـد غـزو العـراق، شـاركت اليابـان فـي إعـادة بنـاء 
شـاركت  كمـا   ،)2004( العـراق  وسـط  فـي  مناطـق 
قـّوات يابانيـة فـي قـّوات الفصـل فـي الجـوالن المحتّل 
)1974(. وتـدّل هـذه المشـاركات علـى الرابـط الفّعـال 
وبالتالـي  العربيـة،  والبلـدان  اليابانـي  االقتصـاد  بيـن 
فهـي )أي المشـاركات( تفّسـر عـدم االهتمـام الكافـي 
للمسـؤولين بدايـًة بالتحـّوالت التـي تأّتـت عنـد انطاقة 
»الربيـع العربـي«. إاّل أن التلويـن اإلسـامي الجهادي 
للثـورات انطاقـاً مـن سـوريا، والثـوب الـذي لبسـته 
إلـى  اليابانّييـن  بالمسـؤولين  دفـع  المصريـة،  الثـورة 
صـّب اهتمـام أكبـر علـى متابعـة تطـّور الثـورات فـي 

العالـم العربـي. 

 3 . اإلسام السياسي واليابان 

أ -  محيط اليابان اإلسامي 
حّتـى وقـت قريـب، كانـت اليابـان البعيـدة نسـبياً عـن 
جغرافيـا العالـم العربـي ألن أحـداث السـاحة العربيـة 
ال يمكـن أن تنعكـس بشـكل مباشـر علـى أمنهـا إاّل بمـا 
يخـّص تأميـن توريـد النفـط. إاّل أن تطـّورات »الربيـع 
العربـي« األخيـرة والتلويـن اإلسـامي للثـورات جعل 
المسـؤولين يدركون أن ما يحدث على السـاحة العربية 
يمكـن أن يؤّثـر تأثيراً مباشـراً علـى األرخبيل ليس من 
ناحيـة اقتصاديـة فقـط، ولكـن أيضاً من ناحية سياسـية، 
الثـورات  هـذه  غمـر  السياسـي  اإلسـام  أن  وذلـك 
وتـرّددت أصـداؤه فـي آسـيا والمحيـط المباشـر للجـزر 
اآلسـيوية  اإلسـامية  الشـعوب  أن  اليابانيـة، والسـّيما 

تحيـط باألرخبيـل اليابانـي بشـكل وثيـق.   
فاإلسـام هو دين منتشـر بكثافة في آسـيا ويشـّكل ربع 
السـّكان اآلسـيويين. وفـي العـام 2010، أي قبـل سـنة 
تعـداد  كان  العربـي«،  »الربيـع  موجـة  انطـاق  مـن 
مسـلمي آسـيا حوالى المليار نسـمة. فأكبر كثافة تواجد 
ــع عــدد المراكــز  ــرن وارتف ــة هــذا الق ــة مــع بداي ــة الياباني ــم اللغ 27  اتســع تعلي
ــكل  ــن بش ــوريا والبحري ــان وس ــس ولبن ــرب وتون ــة )المغ ــذه اللغ ــم ه ــي تعلّ الت
ــز  ــم حّف ــز تعلي ــح مراك ــن لفت ــاع الصي ــو أن اندف ــات ه ــن المفارق ــاص(، وم خ

ــة.  ــدول العربي ــع ال ــة م ــا الثقافي ــة عاقاته ــى تنمي ــة عل ــلطات الياباني الس

سـّكاني مـن المسـلمين موجـودة فـي كلٍّ مـن أندونيسـيا 
وباكسـتان والهنـد وبنغاديـش وماليزيـا، أضـف إلـى 
ذلـك وجـود أقلّيـة ال بـأس بهـا فـي الصين وفـي تاياند 
وميانمـار وكابموديـا والفليبيـن. وهـذه الـدول »تحيط« 
باليابـان جغرافيـاً وتربطهـا مصالـح اقتصاديـة كبـرى 

معهـا ال مجـال اآلن للدخـول فـي تفاصيلهـا.  
وقد أدرك المسؤولون اليابانّيون أن االستخدام السياسي 
للديـن اإلسـامي في مجـال مطالب األقلّيـات في بعض 
البلـدان )الصيـن والفيلبيـن وتايانـد وميانمار( سـُيدِخل 
عنصـر زعزعـة لاسـتقرار فـي مناطـق جنـوب آسـيا 
اليابانيـة  للمنتجـات  الكبـرى  الواعـدة  األسـواق  وهـي 
وتشـّكل اليـد العاملة الرخيصة فيها محـّركاً للصناعات 
نـت فـي هـذه البلدان.كما أن باكسـتان   اليابانيـة التـي ُوطِّ

»النوويـة« تشـّكل ثقـاً ديموغرافيـاً 
إسـامياً ال يمكن تجاهله )188مليون 
نسـمة(. ومـن نافـل القـول إن العنف 
الـذي تتسـّبب بـه الروابط اإلسـامية 
المتطّرفـة فـي باكسـتان ال يمكـن إال 
وأن يؤّثـر علـى اليابـان، وخصوصاً 
أن جاليـة إسـامية باكسـتانية كبيـرة 
موجـودة في باد الشـمس السـاطعة.  
يضـاف إلـى ذلـك أن الهنـد »النووية 
لباكسـتان  اللـدود  والخصـم  أيضـاً« 
والقـّوة االقتصاديـة الصاعـدة تضـّم 
138 مليـون مسـلم، والجاليـة الهندية 
فـي اليابـان تضـّم أعداداً ال بـأس بها 
مـن المسـلمين. أّمـا أندونيسـيا )253 

مليـون مسـلم( فقـد احتلّتها اليابان إبان الحـرب العالمية 
عاقـات  األرخبيليـن  بيـن  وتوجـد   ،)1942( الثانيـة 

خاصـة وروابـط اقتصاديـة كثيـرة.  
كّل هـذه العوامـل جعلـت االهتمـام بـ»الربيـع العربي« 
الحـركات  واجهتـه  تصـّدرت  أن  بعـد  يتضاعـف 
اإلسـامية. وقـد ضاعفـت اليابـان عـدد مراكـز تعليـم 
اللغـة العربيـة فـي البـاد مـن عـام 2000 إلـى اليـوم. 
وُياحـظ مـن قـراءات الصحافـة اليابانيـة بيـن عامـي 
2011 و2014 أن تعابيـر مثل »إسـام« و»مسـلمين« 
ألخبـار  الناقلـة  التقاريـر  فـي  دخلـت  »وإسـامية« 
الثـورات بشـكل مّطرد فـي الوسـائل اإلعامية، وحلّت 

محـّل تعابيـر مثـل »عـرب« »عربيـة«.  
اليابـان  إلـى  بالنسـبة  االسـتراتيجية  المتغّيـرات  هـذه 
إلـى  تمـوز2014(  )يوليـو/  مؤّخـراً  الحكومـة  دفعـت 

حرب الخليج الثانية 
كانت أول مناسبة 
لمشاركة قّوات 
يابانية في تأمين 
السفن في الخليج 

العربي وبحر العرب 
حماية لشريان 
النفط الحيوي 

القتصادها

»ربيع العرب« في اليابان 
نظرة أمل لكن بحذر 



552

التقرير العربي السابع
للتنمية الثقافية

مؤّسسة الفكــر العربـي

طـرح  إعـادة تفسـير الدسـتور فـي مـا يخّص الشـؤون 
العسـكرية. إذ إن الدسـتور اليابانـي يمنـع الجيـش مـن 
التدّخـل إاّل فـي حـاالت الدفـاع عن أرض البـاد، بينما 
الطـرح الجديـد هـو أن  يتمّكـن الجيـش مـن المسـاعدة 
باسـم  يعـرف  مـا  فـي  أخـرى  دول  عـن  الدفـاع  فـي 
»الدفـاع الجماعـي الذاتـي«. قد يكـون  تدهور الوضع 
األمنـي فـي آسـيا، بخاّصـة الصعـود العسـكري للصين 
والنوويـة،  الصاروخيـة  الشـمالية  كوريـا  وتهديـدات 
التصريحـات  أن  إاّل  القـرار،  هـذا  وراء  الكامـن  هـو 
اليابانيـة بشـأن »مكافحـة اإلرهاب« واسـتعداد طوكيو 
لإلسـهام فـي هـذا النشـاط هـو أيضـاً عامل مؤّهـل لهذه 

التغّيـرات.  

ب - عودة اإلساموفوبيا إلى المجتمع الياباني 
الـرأي  علـى  قوّيـاً  تأثيـراً  العربـي«  »الربيـع  تـرك 
الدينـي،  بتسـامحها  معروفـة  فاليابـان  اليابانـي.  العـام 
إاّل أن اقتحـام الجهاديـة اإلسـامية لسـاحات »الربيـع 
العربـي« أيقـظ لدى شـرائح واسـعة مسـألة الخوف من 
اإلرهـاب مـن جهة،.وأعـادت مـن جهـة أخـرى إحيـاء 
رغبـة انطوائيـة بعيـداً عن الباد العربية وأشـّد التصاقاً 
ذلـك  عـن  تعّبـر  مـا  بحسـب  »المسـتهدف«  بالغـرب 
الصحافـة اليوميـة28. وفـي هـذا المجال يجـب ماحظة 
المـدن  فـي  المواطنيـن  شـرائح  مواقـف  بيـن  التبايـن 
والمواطنيـن فـي الريـف الياباني من جهـة، والخطوات 
اإليجابيـة مـن جهـة أخـرى التـي تحـاول الحكومـات 
المتتاليـة القيـام بهـا لمحاربـة التطـّرف »مباشـرة« في 
العالـم العربـي عبـر مسـاعدات فـي شـتى المرافـق29.  
منطقـة  فـي  للتنميـة  اليابانيـة  المسـاعدات  بلغـت  فقـد 
الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا مليـار دوالر في العام 
مليـار   2,2 رصـد  تقـّرر   2012 العـام  وفـي   ،2011

28 اليومية »أسـاهي شـيمبون« )Asahi shimbun(، بتاريخ 10 سـبتمبر 
)أيلـول( 2008 وبتاريـخ  23 فبراير)شـباط( 2011 وبتاريـخ 7 ينايـر )كانـون 
الثانـي( 2014، و بتاريـخ 7 أبريـل )نيسـان( 2014علـى سـبيل المثـال وليـس 

للحصر. 

29 قّدمــت اليابــان فــي العــام 2014 فقــط: 6 ماييــن دوالر للنازحيــن فــي 
العــراق و16 مليــون دوالر كمســاعدة اســتثنائية لمصــر و47 مليــون دوالر لدعــم  
العمليــة االنتخابيــة اليمنّيــة، و267 مليــون دوالر لــألردن لمســاعدته علــى تحّمــل 

عــبء الاجئيــن الســورّيين.

دوالر لـ»دعـم الديموقراطيـة« في المنطقة30. يدل هذا 
إذا لـزم األمـر علـى أن اليابـان باتـت تعي بقـّوة الرابط 
بيـن النمـّو والتطـّرف، والسـباق الحاصـل اليـوم بيـن 

عجلـة النمـّو وعجلـة التطـّرف الجهـادي. 
 
 

Gaimu-( »غايُموشـوو«  اليابانيـة  الخارجيـة  وزارة  موقـع  المصـدر:   30
 :) shô

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/
hakusyo/13_hakusho/honbun/b2/s2_3_04.html
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بانوراما »الربيع العربي« 
في الهند

بانوراما »الربيع العربي« يف الهند

د. �صهيب عامل

 إن المنـاورات اإلقليميـة والعالميـة المتقاطعـة للتأثيـر 
علـى غـرب آسـيا، واكتسـاب النفـوذ فيهـا، أصبحـت 
واقعـاً ملموسـاً اليـوم. لكـّن قلـق الهنـد مـن المسـاعي 
المبذولـة مـن أجـل غـرب آسـيا جديـد، يختلـف تمامـاً 
عـن قلـق اآلخريـن، ويضـع  الدبلوماسـية الهنديـة فـي 
دائمـاً  تسـعى  فالهنـد  مسـتمّرين.  وتغّيـر  تأّهـب  حالـة 
إلـى تعزيـز عاقاتهـا بـدول منطقـة غـرب آسـيا الغنّية 
اقتصادهـا ومجتمعهـا  لتأثيرهـا علـى  بالنفـط، نظـراً  
وأمنهـا تأثيراً مباشـراً، وذلك بخـاف عاقاتها بالبلدان 

األخـرى. 
علـى  تظـّل  أن  الحكوميـة  الهنديـة  للجهـات  يمكـن  ال 
المضطربـة،  المرحلـة  هـذه  فـي  المتناقضـة  مواقفهـا 
وبخاّصـة مـع االعتـراف المتنامي بقـّوة الهند الناشـئة، 
فـي  الدائمـة  للعضويـة  طموحـة  مناِفسـة  واعتبارهـا 
مجلـس األمـن الدولـي. وبالتالـي، فـإن انـدالع حـرب 
جديـدة مـن أجـل الهيمنـة فـي المنطقـة، قـد ال يسـمح 
للهنـد بالبقـاء علـى ترّددهـا فـي ظـّل دخـول كلٍّ مـن 

إيـران والمملكـة العربية السـعودية  في منافسـة جديدة، 
مـع اإلشـارة إلـى أّن كّاً مـن البلديـن يشـّكل مصـدراً 
علـى  تحـرص  فالهنـد  إليهـا.  بالنسـبة  للطاقـة  رئيسـاً 
عاقتهـا الوّديـة بالمملكـة العربيـة السـعودية ألسـباب 
عـّدة، لعـّل أبرزهـا تأميـن حاجاتها من الطاقـة. كما أنه 
ال يمكـن للهنـد أن تتجاهـل إيران بسـبب اعتمادها على 

الطاقـة اإليرانيـة علـى نطـاق واسـع أيضـاً.
ال يمكـن للهنـد إذاً، بمـا لها من عاقـات تربطها بالدول 
العربيـة منـذ غابـر التاريـخ، مـروراً بالتفاعـل الدينـي 
بيـن شـبه القـارة الهنديـة والعالـم العربي، وصـوالً إلى 
تبقـى  أن  الفلسـطينية،  القضيـة  مـع  القـوي  تعاطفهـا 
بمعـزل مـن االضطرابات الحالية في الشـرق األوسـط 
وشـمال أفريقيـا، بمـا فـي ذلـك منطقـة الخليج. فالسـام 
واالسـتقرار همـا مـن األمـور التـي تهـّم الهنـد، حرصاً 
علـى مصالحهـا الحيوّية فـي المنطقة، فضاً عن توّزع 
ر قيمة  نحـو 7 ماييـن هنـدي في المنطقـة العربية، تقـدَّ
االسـتثمارات الهنديـة فيهـا بــ120 بليـون دوالر، فيمـا 

علـى مـدى السـنوات األربـع الماضيـة، لـم يكن ثّمـة منطقة في العالـم أكثر اصطراعـاً واحتراباً من غرب آسـيا. 
فقـد شـهدت هـذه المنطقـة عـدداً ال ُيحصـى مـن التغيُّـرات الهيكليـة والتحـّوالت السياسـية المذهلة التـي تنطوي 
علـى أخطـار جسـيمة تضـع المنطقـة علـى حافـة الهاويـة، وتجعـل مسـتقبلها محفوفـاً بااللتبـاس والغمـوض، 
بعدمـا جـرى تقويـض بنيـة الحكـم في مصر وسـوريا وليبيا واليمن، ناهيـك بالعراق ولبنان، فاسـتطاعت تونس 

تشـكيل دسـتور جديـد بعـد صـراع طويـل، وإن كانـت نزعـة التطـّرف ال تـزال حّيًة وفاعلـة فيها. 
أما مصر فتواجه سـيناريو إرهاب ال يجوز التقليل من شـأنه، فيما تعاني ليبيا بعد سـقوط النظام من انقسـامات 
حـاّدة، وفـي اليمـن ثّمـة انشـقاقات مجتمعّيـة بنيوّيـة على الرغم من الحـوار الوطني القائم، وتشـهد كلٌّ من ليبيا 
واليمـن صراعـات تؤّججهـا بعـض الجهـات غيـر الحكوميـة، فضـاً عـن الصراعـات الهوّياتّيـة واأليديولوجيـة 

والجغرافيـة والقبليـة والطائفيـة الحـاّدة، مـا جعل االسـتقرار في هاتيـن الدولتين سـراباً بعيد المنال.
وأّمـا دول الخليـج، فقـد تمّكنـت مـن إنقـاذ نفسـها مـن خـال سياسـات التفـاوض التـي اّتبعتهـا، ومـا رافقهـا من 
إصاحـات اجتماعيـة وسياسـية ودسـتورية تـّم اّتخاذهـا بشـكل تصاعـدي. فـي حيـن انقسـمت سـوريا اآلن إلـى 
محافظـات طائفيـة بعـد أربـع سـنوات تقريبـاً مـن حـرب أهليـة أُهرقت فيهـا دماء غزيـرة، وتكّبدت خالهـا الباد 

خسـائر فـي األرواح بلـغ عددهـا أكثـر مـن 140,000 ضحّيـة ومـا زال العـدد آخـًذا فـي االرتفاع.
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إلـى  الـدوالرات  مليـارات  الهنـود  المغتربـون  يرسـل 
ذويهـم فـي الوطـن. وهـي أمـور تحـول دون مشـاركة 

الرعايـا الهنـود فـي أعمـال عنـف فـي المنطقة1. 
الوضـع  بتطـّور  ـة  معنيَّ الهنـد  فـإن  ثانيـة،  جهـة  مـن 
الجيوسياسـي فـي المنطقـة، وبمـا يرافقـه مـن ازديـاد 
فـي وتيـرة العنـف، نظـراً لتأثيـر النفـط علـى االقتصاد 
مثـل اإلرهـاب، واألصوليـة  إّن عوامـل  ثـم  الهنـدي. 
للمواصـات،  البحريـة  الممـّرات  وأمـن  الدينيـة، 
والخصومـات الطائفيـة فـي المنطقـة، والتافـس علـى 
العربيـة  والمملكـة  إيـران  بيـن  المنطقـة  فـي  النفـوذ 
االضطرابـات  وتأثيـر  السـعودية، 
 - العربـي  الصـراع  علـى  اإلقليميـة 
اإلسـرائيلي...إلخ، هـي مـن العوامل  
الهنـد  مواقـف  تحـّدد  سـوف  التـي 
ُسـّمي  مـا  أحـداث  مـن  المسـتقبلية 

العربـي«. بـ«الربيـع 

استنكار صمت الهند
الهنـود  البّحاثـة  مـن  عـدد  اسـتنكر 
صمـت بادهـم فـي الوقت الـذي يمّر 
فيـه العالـم العربي باضطـراب كبير. 
الصمـت  »هـذا  إن  البعـض  فقـال 
التطـّورات  ظـّل  فـي  المسـتمّر 
أهميـة  ذات  منطقـة  تشـهدها  التـي 
اسـتراتيجية وسياسـية حاسـمة، ليـس 
ولكّنـه  فحسـب،  مفهـوم  غيـر  شـأناً 
مخّيـب لآلمـال أيضـاً«2. وهـذا ناتج، 
الخارجيـة  السياسـة  حـذر  عـن  إّمـا 
الهنديـة الشـديد، وإّمـا عـن ميلهـا إلى الصمـت بانتظار 
الهنديـة  الدبلوماسـية  ألن  وإّمـا  األمـور،  تتوّضـح  أن 
مـع  تتفاعـل  أن  قبـل  الغـرب  مـن  مـا  تلميحـاً  تنتظـر 

الراهنـة. األحـداث 
بالقـول  ذلـك،  مـن  أبعـد  الباحثيـن  بعـض  ذهـب  وقـد 
»إن الهنـد التـي تطمـح إلـى لعـب دور مركـزي علـى 
تجلـس  أن  فـي  خيـار  لهـا  ليـس  العالمـي،  المسـرح 
1  UK Essays. Arab Spring And Implications For 
India History Essay )November 2013(. Available 
at:http://www.ukessays.com/essays/history/ar-
ab-spring-and-implications-for-india-history-essay.
php?cref=1 .

2P. R. Kumaraswamy, Reading the Silence: India 
and the Arab Spring )Jerusalem: The Leonard Davis 
Institute for International Relations, April 2012(, P. 23.

تطلّعـات  »مراعـاة  عليهـا  يترّتـب  وإنـه  صامتـة«، 
الشـعوب مـن دون قطـع الروابـط مـع حـّكام دولهـا«. 
ويـرى البعـض أن الوقـت قـد حـان لتكـون الهنـد أكثـر 
جـرأة فـي التعبير عـن موقفهـا، وخصوصاً حيـال ليبيا 
التـي تحـوي علـى اسـتثمارات هندّيـة ضخمـة3. وقـد 
اسـتند مطالبـو الهنـد بمواقف أكثر حزمـا4ً، إلى مواقف 
الهنـد المؤّيـدة للعـرب، ومـن بينها تأييد العـرب لمنطقة 
الحظـر الجـّوي واعتمـاد قـرار مجلـس األمـن الدولـي 
رقـم 1973 فـي مـارس الفائـت. لـذا أبـدى السـاخطون 
عـدم رضاهـم عن قـرار الهند باالمتنـاع عن التصويت 
فـي مجلـس األمـن الدولـي. ودعـا آخـرون الهنـد إلـى 
موقـف أكثـر صراحـة. وذهب أحـد المراقبيـن أبعد من 
ذلـك، إذ اقتـرح » انضمـام الهنـد إلـى الحملـة الجّويـة 
التـي يقودهـا حلـف الناتـو ضـّد ليبيـا، وضـرورة رفـع 
رأسـمالها السياسـي مـع الغـرب عبـر المشـاركة فـي 
فـرض منطقـة الحظـر الجـّوي. ولئـن كانـت الهند غير 
مضطـّرة إلـى إرسـال قـّوات قتاليـة، فـإن بمقدورها أن 
تحظـى بتدريـب علـى طائـرة األواكـس الجديـدة )نظام 

اإلنـذار المبكـر والتحّكـم المحمـول جـّواً(«. 
تنتشـر هـذه التصريحـات المؤّيدة للتدخل الهنـدي بقّوة، 
والسـّيما أّنهـا تعّبـر عن الطمـوح ألن تصبـح الهند قّوة 
عالميـة. وقـد انتقـدت وسـائل إعـام هنديـة حكومتهـا 
حيـال أحـداث »ميـدان التحريـر« فـي مصـر، مّتهمـًة 
إياهـا بأّنهـا » لم تّتخذ موقفـاً واضحاً تجاه االحتجاجات 
الشـعبية الهائلـة التـي شـهدتها مصـر، ومـا رافـق ذلـك 
مـن حالـة نفـور وغضب ضـّد نظام حسـني مبارك«5. 
الهنديـة  الخارجيـة  وزيـرة  ألقتهـا  التـي  الكلمـة  وفـي 
لإلعـام  األولـى  النـدوة  خـال  سـوراج«  »سوشـما 
العربـي – الهنـدي تحت عنوان: »دور وسـائل اإلعام 
والتـي  الهنديـة«،   – العربيـة  العاقـات  تعزيـز  فـي 
الهنـد  مـن  رائـدة  إعاميـة  فيهـا شـخصيات  شـاركت 
والـدول األعضـاء فـي جامعة الـدول العربية، أشـارت 
» سـوراج« إلـى »اسـتعداد حكومتها لدعـم الحكومات 
العربيـة فـي أعقـاب مرحلـة »الربيـع العربـي«، ألن 
العالـم العربـي يمّثـل منطقة الجوار الممتـد للهند، وألن 
مـا يحـدث مـن أمور غيـر مرضية فـي الجـوار يطالها 

بتأثيراتـه ألسـباب عديـدة«.

3   Ibid, P. 23.

4  Ibid, P. 24.

5  Ibid, P. 25.

أشار »بي آر 
كومارسوامي« 
الباحث في معهد 
ليوناردو ديفيس 
للعاقات الدولية 
وتحت عنوان 

»قراءة الصمت.. 
الهند والربيع العربي 

2012« إلى أن 
الخيار المفّضل 

للهند هو السماح 
للمجتمعات المختلفة 

بتحديد مصائرها
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كمـا صّرحـت بـأن » العالـم العربـي يمّثـل جـزءاً مهّماً 
مـن الوعـي الهنـدي، ويقيـم فيـه أكثـر مـن 7 مليـون 
مـن  الهنـد  لـواردات  مصـدراً  يشـّكل  وأنـه  هنـدي، 

.»6% 60 بنسـبة  الطبيعـي  والغـاز  البتـرول 
غيـر أن التفاعـل الهنـدي مـع »الربيع العربي«يكشـف 
للهنـد، ومـن  الخارجيـة  السياسـة  عـن بعـض مامـح 
أبرزهـا  حـذر الهنـد الشـديد إزاء التطـّورات الدوليـة، 
وبخاصـة تلـك التـي يرافقهـا عنـف واضطرابـات قـد 
تـؤّدي إلـى تغييـر أنظمة. بحيث ُيعتبر هـذا الملَمح- أي 
الحـذر- أساسـياً، ويشـّكل شـعار الهنـد منـذ اسـتقالها، 
بشـأن  موقفـاً  اّتخاذهـا  دون  دائمـاً  يحـول  مـا  وهـو 
تكـون  قصـوى  حـاالت  فـي  إاّل  الدوليـة،  التطـّورات 
فيهـا مجبـرة علـى ذلـك. ويمكـن أن ُيعـزى هـذا الشـلل 
السياسـي إلـى النظـام الهنـدي الفريد من نوعـه، والذي 
يجعـل » التعليـق علـى قضايـا السياسـة الخارجيـة مـن 
أو  الخارجيـة  وزيـر  أو  الـوزراء  رئيـس  صاحيـات 
الموظفـون  يمتنـع  حيـن  فـي  الدبلوماسـّيين،  الممثليـن 
اآلخـرون فـي الحكومـة عـن إبـداء وجهـات نظرهـم، 

أقلّـه فـي العلـن«7. 
الحيطـة والحـذر فـي  إلـى  التـي تشـير  الدالئـل  ومـن 
مواقـف الهنـد الرسـمية، ذاك الموقـف الـذي عّبـر عنـه 
وزيـر الخارجيـة آنـذاك إس إم كريشـنا خـال زيارتـه 
مصـر لحضـور االجتمـاع السـادس للجنـة المشـتركة 
بيـن الهنـد ومصـر يـوم 4 مـارس)آذار(2012 . فقـال 
حينهـا » إّن الهنـد ترّحـب بـأّي طلـب عربي للمسـاعدة 
علـى نشـر الديمقراطيـة وبناء المؤّسسـات«، مؤّكداً أن 
» الهنـد ال تؤمـن بالتدّخـل فـي شـؤون دولـة أخـرى«. 
وأّنها »سـّتتخذ الخطوات الازمة في الوقت المناسـب، 
لكّنهـا  المسـاعدات،  بعـض  تقديـم  فـي  ترغـب  ألنهـا 

تنتظـر أن تّتضـح األمـور أمامهـا«8.
خـال المرحلـة األولـى مـن »الربيع العربـي« أعطت 
الهنـد أولويـة قصـوى لضمـان سـامة مواطنيهـا فـي 
المنطقـة. بحيـث بـدا أن عـدد الهنـود المقيميـن فـي بلـد 
مـن بلـدان »الربيـع العربـي« هو الـذي يحـّدد الموقف 
6 Sushma Swaraj  , India committed to boosting ties 
with Arab world, Available from:  http//:news.oneindia.
in/india/india-committed-to-boosting-ties-with-arab-
world-sushma-swaraj.1506507-html 

7 UK Essays. Arab Spring and Implications For India 
History,op.cit.

8 - مونيش تورانغابام، متاح على:
-visit-egypt-krishnas/com.sarkaritel.www//:http

 spring-arab-with-pace-keeping

الرسـمي الهنـدي.  ففي حالـة تونس، وألنها ال تحتضن 
عـدداً كبيـراً مـن الهنـود، لـم ُتِثـر االضطرابـات هنـاك 
أّي رّد فعـل مـن قبـل  حكومة الدكتور مانموهان سـينغ 
السـابقة. ولـم تتحّرك الدبلوماسـية الهنديـة إاّل مع انتقال 
األحـداث إلـى »ميـدان التحرير« فـي مصر)وهو البلد 
الـذي يقيـم فيـه مـا يقارب مـن 4,000 هنـدي(، ثم  إلى 
البحريـن وليبيـا واليمـن، وهـي دول تحتضـن أكثر من 

هندي.    400,000

أمن الطاقة
يأتـي أمـن الطاقـة كأولوّيـة وطنيـة للهنـد، لكونـه يلّبـي 
احتياجـات 1.2 مليار شـخص. وتحـّدد العاقُة المتباَدلة 

بين الطاقـة والموارد واألمن القومي 
نهـَج سياسـة الهنـد نحـو المنطقة. فقد 
بلـغ الطلـب المحلّـي علـى النفـط فـي 
الهنـد 3,34 مليـون برميـل يومياً في 
العـام 2010 و3,46 مليـون برميـل 
يوميـاً في العـام 2011 و3,58 مليون 
برميـل يوميـاً فـي العـام 2012. فيما 
بلـغ اإلنتـاج المحلّـي خال السـنوات 
نفسـها، وعلى التوالـي، 0,86 مليون 
برميـل و0.9 مليـون برميـل و0,92 
تعبئـة  تتـّم  بحيـث  برميـل،  مليـون 
هـذا النقـص عـادًة عن طريـق زيادة 
األوسـط،  الشـرق  مـن  الـواردات 
والتـي تشـّكل نحـو ثلثي تجـارة النفط 
إلـى  تهـدف  الهنـد  الهنـد. وألن  فـي 
تحديـث البنيـة التحتيـة المدنّية، وإلى 
االقتصاديـة  التنميـة  نطـاق  توسـيع 

إلـى محيطهـا9، فـإن اعتمادهـا علـى النفط مـن الخارج 
سيسـتمّر خـال العقـد المقبـل كلّـه. 

إن أولوّيـة تأميـن الطاقة يجعـل الهند عاجزة عن تحّمل 
أّي عـدم اسـتقرار فـي المنطقـة العربّيـة. فعلـى الرغـم 
مـن أن الهنـد ليسـت مسـتوِرداً رئيسـاً للنفـط الليبي، إاّل 

9 Adith Charlie, Decoding India’s Response to the Arab 
Spring: http://www.turkishweekly.net/news/146679/
decoding-india%E2%80%99s-response-to-the-arab-
spring.html 
انظر:
Devika Sharma, Energy in India’s National Security 
Strategy , Available at:  
http://www.idsa.in/nationalstrategy/eventDec10/WP_
DevikaSharma.pdf

ثّمة عدد ضئيل من 
الصحف العربية 

يصدر في الهند مثل 
صحيفة »الرائد« 
نصف الشهرية 

و»البعث اإلسامي« 
الشهرية و»الداعي« 
الشهرية، غير أنها 
على ضآلتها أولت 
موضوع »الربيع 
العربي« اهتماماً 

كبيراً

بانوراما »الربيع العربي« 
في الهند
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أن االضطرابـات التـي تسـّببت فـي توقيف إنتـاج النفط 
الليبـي لفتـرة وجيـزة، ألقـت بتأثيرهـا السـلبي عليهـا، 
حيـث بلغـت أسـعار النفط في العـام 2011- وألّول مّرة 
منـذ العـام 2008 - 120 دوالراً للبرميـل الواحـد. وقـد 
تتـراوح أسـعار النفـط بيـن 200 و300 دوالر للبرميـل 
الواحـد فـي حـال تعّرضـت المملكـة العربية السـعودية 
)أكبـر بلـد مصـّدر للنفـط فـي العالم( 
الضطرابـات سياسـية خطيرة، وذلك 
علـى حّد قـول وزير النفط السـعودي 
يمانـي  زكـي  أحمـد  الشـيخ  السـابق 
الـذي نقلتـه الصحافـة العالميـة مثـل 
رويتـرز وفاينانشـيال إكسـبريس10. 
أّمـا سـوريا، وعلـى الرغـم مـن أنّهـا 
مـن  نسـبياً  متواضعـة  كّميـات  تنتـج 
النفـط والغـاز، إاّل أن ذلـك لـم يحـل 
االهتمـام11  مركـز  احتالهـا  دون 
االسـتراتيجي  الواقـع  دراسـات  فـي 
الهنـدي. وبالتالـي، فـإن أدنـى حركـة 
النفـط تجعـل  تصاعديـة فـي أسـعار 
الهنـد، بوصفهـا رابـع أكبر مسـتورد 
للنفـط فـي العالـم، أمـام تحّديـات قـد 
تخـّل بحسـابات الحكومـة المركزيـة. 
شـهد  الماضييـن  العاميـن  فخـال 
متوّسـط تكلفة الهند الستيرادها الخام 
للبرميـل  27 دوالراً  بنسـبة  ارتفاعـاً 
الحكومـة  تضطـر  كمـا  الواحـد. 
المالـي  الدعـم  إلـى تقديـم  المركزيـة 
لاسـتخدام التجـاري للبنزيـن والديـزل وغـاز البتـرول 
السـائل والكيروسـين. وقـد ربطت دراسـة » جولدمان 
سـاكس« فـي العـام 2011 ارتفـاع 10 دوالرات فـي 
االقتصـادي  النمـّو  بانخفـاض  العالمـي  النفـط  أسـعار 

نقطـة مئويـة12.  0.2 بمعـدل  الهنـدي 
وتشـارك الواليـاُت المتحدة الهنَد أيضـاً مواقف الحيطة 
والحذر حيال أحداث الشـرق األوسـط لألسـباب نفسها. 

10  -  إيّما فارغي، متاح على: 
yama- /2011/04/05 /article /com .reuters .uk //:http

 idUKLDE7340MU20110405 -ni
-not-300-/news /com .financialexpress.www //:http
yama--says -unrest -saudi -of -case -in -improbable

 773178/1/ni

11Adith Charlie, Decoding India’s Response to the 
Arab Spring, op.cit. 

12 Ibid.

إاّل أن التطـّورات التكنولوجيـة الحديثـة واالكتشـافات 
الحديثـة للوقـود األحفـوري )الغـاز الصخـري وحقـول 
الغـاز الجديـدة( قلّلت مـن اعتماد الواليات المتحدة على 
نفط الشـرق األوسـط، األمر الذي  دفع مستشـار األمن 
القومـي الهنـدي »شـيف شـنكر مينـون« إلـى القـول: 
تتحّمـل  أن  المتقّدمـة  الغربيـة  لاقتصـادات  يمكـن   «
اآلن نتائـج الفوضـى التـي يجلبهـا مـا يسـّمى »الربيـع 
العربي«إلـى الشـرق األوسـط، ومـا قد يرافـق ذلك من 
تغييـرات فـي نظم المنطقـة. إاّل أن الضحايا الرئيسـّيين 
نتيجـة ذلـك سـيتمّثلون باقتصـادات مثـل الصيـن والهند 
اللتيـن ال تـزاالن بحاجـة إلى تنويـع مصادرهما للتزّود 
بالنفـط، وذلـك عبـر توقيع عقود مرنـة طويلة األمد مع 

دول أخـرى خـارج المنطقـة« 13.

الوضع الراهن
إن األمـر الـذي يمتنـع عـن ذكـره السـيد مينـون هـو 
الشـرق  دول  مـع  وطيـدة  بعاقـات  تحظـى  الهنـد  أن 
األوسـط، علـى الرغـم من اسـتبداد بعـض األنظمة. لذا 
أشـار »بـي آر كومارسـوامي«،  الباحـث فـي معهـد 
عنـوان  وتحـت  الدوليـة،  للعاقـات  ديفيـس  ليونـاردو 
»قـراءة الصمـت، الهنـد والربيـع العربـي« 2012«، 
إلـى أن الخيـار المفّضل للهند هو »السـماح للمجتمعات 
المختلفـة بتحديـد مصائرهـا. فتعزيـز الديمقراطيـة لـم 
يكـن أبـداً على جدول أعمـال السياسـة الخارجية للهند، 
باكسـتان  فـي   1971 العـام  فـي  العسـكري  والتدّخـل 
الشـرقية )التـي أصبحـت اآلن بنغاديـش( ومعارضـة 
الفصـل العنصـري فـي جنـوب أفريقيـا، همـا مـن مـن 

االسـتثناءات المهّمـة علـى هـذا الصعيـد«14. 
وفـي الوقـت نفسـه، تتعاطـف الهنـد بشـكل قـوي مـع 
القضيـة الفلسـطينية، وقـد دعمت فلسـطين فـي الجمعية 
العاقـات  فـإن  ذلـك،  ومـع  المّتحـدة،  لألمـم  العامـة 
الصناعيـة والدفاعيـة للهنـد مـع إسـرائيل ال تـزال فـي 

حـال ازدهـار مسـتمّر. 
أكبـر  ثانـي  الهنـد  كانـت  ببعيـد،  ليـس  وقـت  وحتـى 
مخّفضـة  بأسـعار  إيـران  مـن  الخـام  للنفـط  مسـتورد 
التجـارة  طـرق  لنيودلهـي  إيـران  توّفـر  فيمـا  للغايـة. 
وأفغانسـتان. وروسـيا  الوسـطى  آسـيا  إلـى  الحيويـة 
 كمـا أخـذت عاقـات نيودلهي مع الريـاض دفعة كبيرة 

13 Ibid.

14   P. R. Kumaraswamy, Reading the Silence:India  
and the Arab Spring,op.cit,.p21. 

ال يمكن للهند، بما 
لها من عاقات 
تربطها بالدول 

العربية منذ غابر 
التاريخ، مروراً 
بالتفاعل الديني 
بين شبه القارة 
الهندية والعالم 

العربي وصوالً إلى 
تعاطفها القوي مع 
القضية الفلسطينية، 
أن تبقى بمعزل من 
االضطرابات الحالية 
في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، 

بما في ذلك منطقة 
الخليج



557 مؤّسسة الفكــر العربـي

فـي العـام الماضـي بعـد تسـليم اإلرهابي المطلـوب إلى 
بـأن فـي المملكـة العربيـة  الهنـد )أبـو جنـدال(، علمـاً 
يجـري  مـا  لكـن  هنـدي.  مليـون  نحـو2.5  السـعودية 
اآلن هـو أن » االحتجاجـات فـي العالـم العربـي تنتقـل 
الديمقراطيـة  تحقيـق  نحـو  الهادفـة  العليـا  المثـل  مـن 
إلـى اسـتقطابات طائفيـة ومـا شـابه، ال توافـق عليهـا 

الهنـد«15.

الصحافة الهندية و»الربيع العربي«
القـت االحتجاجـات الجماهيريـة والثـورات العربّيـة ضـّد 
الحـّكام المسـتبّدين اهتمامـاً كبيـراً مـن وسـائل اإلعـام، 
والـرأي  الفكـر  مؤّسسـات  عـن  فضـاً  واألكاديمييـن، 
السياسـية الهنديـة، سـواء علـى مسـتوى الصحافـة الهندية 
الصـادرة باللغـة اإلنجليزية مثل صحف: »بزنس الين«، 
»بزنـس اسـتاندارد«، »ديـكان هيرالـد«، »إكونومكـس 
تايمـز«، »إنديـن إكسـبريس«، »آشـيان إيـج«، »دي 
هنـدو«، »دي هندوسـتان تايمـز«، »بواينيـر«، »دي 
أوف  تايمـز  »دي  تليغـراف«  »دي  ميـن«،  اسـتيتس 
إنديـا«، أم على مسـتوى الصحف الصادرة باللغة الهندية 
جاغـاران«، »دينيـك  أوجـاال«، »دينيـك  مثـل: »أمـار 
بهاسـكار«، »هـاري بومـي«، »هنـدي ميـاب«، »لوك 
تيـج«، »نئـي دنيا«، »ناشـيونال دنيـا«، »نوبهارات«، 
»راشـتريا  خبـر«،  »برابـات  تايمـز«،  »نوبهـارات 
مثـل  المليباريـة  الصحـف  مسـتوى  علـى  أم  سـهارا«، 
مانورمـا«،  »ماالاليـا  مانـي«،  »ديشـابي  »ديبيـكا«، 

»مانغـاالم ديلـي«، »ماتوروبومـي ديلـي«..
وهكـذا فـإن صحفاً كثيرة كهذه نشـرت مقـاالت متنّوعة 
عـن »الربيـع العربـي«، وخّصصـت لهـذا الموضـوع 
مقـاالت كتبهـا رؤسـاء التحريـر فيهـا. واألمـر عينـه 
صـادرة  وشـهرية  أسـبوعية  مجـّات  علـى  ينطبـق 
والمليباريـة  واألرديـة  والهنديـة  اإلنجليزيـة  باللغـات 
مثـل »إنديـا تـودي«، »أوت لـوك«، »فرنـت اليـن«، 
»إي.بـي. دبليـو«، »دي ويك«، »تيهلـكا«، »بزنس 
»عالمـي  »مانورمـا«،  اليـن«،  »اسـتريم  تـودي«، 

راشـتريا سـهارا« و»هانـس«.  
وسـائل  أهـّم  مـن  واحـدة  األرديـة  الصحافـة  وُتعتبـر 
الصحـف  ُتصـدر عشـرات  فهـي  الهنـد،  فـي  التعبيـر 

15  Adith Charlie, Decoding India’s Response to the 
Arab Spring,op.cit. 

المحلّيـة واإلقليميـة16، فضـًا عـن الدوريـات الكبـرى، 
بهـذه اللغـة فـي أجـزاء مختلفـة مـن الباد. مع اإلشـارة 
اهتمامـاً  تولـي  الصحـف )أي األرديـة(  أن هـذه  إلـى 
أكبـر مـن الصحـف الهنديـة األخـرى للتطـّورات فـي 

العالـم العربـي والشـرق األوسـط. 
وتعـود ملكيـة غالبيـة هـذه الصحـف إلـى األفـراد أو 
األسـر مع اختاف انتماءاتهم السياسـية واأليديولوجية. 

أقـرب  سـماج«  »همـارا  وُتعتبـر 
تميـل  بينمـا  المؤتمـر،  حـزب  إلـى 
»أخبـار مشـرق« إلـى الشـيوعيين. 
أّمـا »دعـوت«، فهـي ناطـق رسـمي 
الهنديـة.  اإلسـامية  للجماعـة 
سـهارا«  »راشـتريا  ملكيـة  وتعـود 
سـهارا  مجموعـة  إلـى  و»انقـاب« 
وداينيـك جاغرن علـى التوالي وتتبع 
نهـج الشـركات. وتنشـر »صحافت« 
مـن لكنـاو، وهـي تصدر عـن مركز 
شـيعي في الهند، وتعكـس التوّجهات 
المذهبيـة داخـل مجتمع المسـلمين17. 
ولـم تكـن ردود األفعـال األوليـة فـي 
الصحـف األرديـة جّديـة حيـال  مـا 
وخصوصـاً  تونـس،  فـي  يجـري 
أن مـا يحـدث هنـاك لـم يكـن يحمـل 

اتجاهـاً سـليماً )بحسـب وجهـات نظـر تلـك الصحـف( 
دة 18.  ويفتقـر إلـى قيـادة واضحـة ومحـدَّ

وثّمـة عـدد ضئيل من الصحف العربية تصدر في الهند 
مثـل صحيفـة »الرائـد« نصـف الشـهرية، و»البعـث 

ــد نحــو  ــع أنحــاء الهن ــي تنشــر فــي جمي ــة الت ــغ عــدد الصحــف األردي 16  - يبل
ــخة،  ــع 9217892 نس ــة(، وم ــة يومي ــا 191 صحيف ــا فيه ــة )بم 463 صحيف
ــة  ــع أكبــر مجموعــة صحــف بعــد الصحــف الهندي ــة راب تعتبــر الصحــف األردي
ــهارا،  ــتريا س ــة: راش ــف األردي ــرز الصح ــن أب ــة. وم ــة والغوجراتي واإلنجليزي
صحافــت، أخبــار مشــرق اإللكترونيــة، همــارا ســماج، انقاب، ســيايت، اعتماد، 
منصــف، أردو تايمــز، روشــني ودعــوت. ومــن بيــن هــذه الصحــف تعتبــر 
راشــتريا ســهارا ، اليوميــة األرديــة، أكثــر شــعبية وهــي تصــدر مــن 10 مــدن. 
وتصــدر انقــاب مــن 12 مدينــة فــي أنحــاء الهنــد. وصحافــت تصــدر مــن أربــع 
ــدن  ــاث م ــن ث ــار مشــرق م ــرادون(، أخب ــاي، ده ــاو، مومب ــي، لكن ــدن )دله م
ــا  ــا(. أم ــي وبتن ــن )دله ــن مدينتي ــماج م ــارا س ــي(، هم ــا، رانش ــي، كولكات )دله
الصحــف مثــل سياســت، منصــف واعتمــاد )حيــدر آبــاد(، أردو تايمــز )مومبــاي( 
ــة واحــدة. وتصــدر دعــوت مــن دلهــي  وروشــني )ســرينغر( فتصــدر مــن مدين
فقــط، إاّل أنــه يتــّم تداولهــا فــي جميــع أنحــاء البــاد عــن طريــق شــبكة الجماعــة 
اإلســامية الهنديــة. وُتعتبــر دلهــي األكثــر إصــداراً للصحــف األرديــة مــن بيــن 

المــدن المذكــورة.

17   محمــد مدثــر قمــر، »الربيــع العربــي والصحافــة األردويــة الهنديــة«، 
مجلــة دراســات جنــوب آســيا والشــرق األوســط، مجلــد 36، عــدد 1  )2012(، 

.65 ص 

18 المرجع السابق، ص 66

رّكزت غالبية اآلراء 
على أن »الربيع 
العربي« جعل من 
االستبداد والحكم 

المطلق أمرين غير 
ممكنين بعد اآلن، 
ل  بحيث سُيسجَّ

مزيد من االنفتاح 
والشفافية وحسن 
اإلدارة والمشاركة 
الشعبية لكن ليس 

بصورة فورية

بانوراما »الربيع العربي« 
في الهند
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غيـر  الشـهرية،  و»الداعـي«  الشـهرية،  اإلسـامي« 
أنهـا علـى ضآلتهـا أولـت موضـوع »الربيـع العربي« 

كبيرا19ً اهتمامـاً 
أصبحت »ثورة الياسـمين«، وهي االسـم األّولي الذي 
أُعطـي لألحـداث فـي تونس، نكهة الموسـم. وانتشـرت 
هـذا  حـول  مختلفـة  ومؤتمـرات  ونـدوات  افتتاحيـات 
الحـدث. فجاء التركيـز على »الربيع العربي«حّتى من 
ِقبـل الذيـن لم تكن السياسـة الخارجية مـن ضمن مجال 
عملهـم. وهكـذا تنّوعـت اآلراء واالقتراحات التي غالباً 
مـا كانـت تتعارض مع المواقف الرسـمية، والسـّيما أن 
اسـتجابة الهنـد لـم تكـن واضحـة إلى 
حـّد مـا. غيـر أن هـذا الدعـم الكبيـر 
ُيعـزى  أن  يمكـن  العربـي  للربيـع 
بيـن  الجـذور  العميقـة  العاقـة  إلـى 
العربيـة  والـدول  الهنـود  المسـلمين 
يبديهـا  التـي  والكراهيـة  جهـة،  مـن 
ثانيـة.  جهـة  مـن  إلسـرائيل  هـؤالء 
فبـرأي بعـض األكاديمّيين المسـلمين 
في الهند ، » يرجع السـبب الرئيسـي 
أحـداث »الربيـع  إليـه  آلـت  مـا  فـي 
العربـي« ببسـاطة إلى إسـرائيل«20. 
التلفزيونيـة  القنـوات  نشـرت  كمـا 
عـن  أخبـاراً  الهنديـة  اإلخباريـة 
»الربيع العربي«، وجرت مناقشـات 
شـارك  كافـة،  جوانبـه  مـن  حولـه 
وأكاديميـون  بـارزون  كّتـاب  فيهـا 
وخبـراء  ودبلوماسـيون  وسياسـيون 

فـي السياسـة الهنديـة الخارجيـة. 
الطبقـات  أن  إلـى  اإلشـارة  تجـدر 
الشعبية والوسطى، ومن بينها األفراد الذين ال يعرفون 
القـراءة والكتابـة، فضـاً عن المغتربين الذين يعيشـون 
بـادروا عنـد انطـاق ضوضـاء   العربـي،  العالـم  فـي 
»الربيـع العربـي«، إلى متابعة األخبار التلفزيونية. لذا 
اهتّمـت هـذه القنـوات بــ »الربيـع العربـي« وبأخباره، 
 NDTV  :ومـن أبـرز هـذه القنـوات التفلزيونية الهنديـة
 ،Live India   ،ABP NEWs  ،Aaj Tak ،INDIA
 ،Lok Sabha TV  ،Zee News   ،India TV

19   آفتــاب عالــم، »الربيــع العربــي والصحافــة العربيــة الهنديــة«، مجلــة 
دراســات غــرب آســيا، جامعــة علــي كــره اإلســامية، علــي كــره، )غير منشــور(. 

ــة  20  محمــد مدثــر قمــر، »الربيــع العربــي والصحافــة األردويــة الهنديــة«، مجل
دراســات جنــوب آســيا والشــرق األوســط، مجلــد 36، عــدد 1  )2012(، ص 63.

DD News ،RajSabha TV وغيرهـا مـن القنـوات 
 NDTV ،News X :التلفزيونيـة الناطقـة باإلنجليزيـة
 ،NDTV Profit ،CNN-IBN ،Times Now ،24*7
Headlines Today وNews 9. كما نشرت اإلذاعة 
العربـي«،  »الربيـع  حـول  خاصـاً  برنامجـاً  الهنديـة 

شـارك فيـه خبـراء فـي السياسـة الخارجيـة الهنديـة.

مؤتمرات.. ورشات وندوات 
بــ  الُمسـّمى  السياسـي  المـأزق  هـذا  ألهميـة  نظـراً 
»الربيـع العربي«وخطورتـه، ُعقدت النـدوات الوطنية 
والدوليـة فـي معظـم الجامعـات والكلّيات والمؤّسسـات 
والمعاهـد الحكوميـة وغيـر الحكوميـة فـي الهنـد، ومن 
أبـرز الجامعـات التـي عقـدت نـدوات حـول  »الربيـع 

العربـي«:
1 - المعهـد الوطنـي للدراسـات المتقّدمـة: أقام برنامج 
الدراسـات االسـتراتيجية واألمنّيـة الدوليـة فـي المعهـد 
محاضـرة حول أهمية الجيواسـتراتيجية للربيع العربي 
الجامعـي  حرمـه  فـي   2014 فبراير)شـباط(   10 فـي 
بنغالـور. وألقـى هـذه المحاضـرة البروفيسـور محمـد 

أيـوب مـن جامعـة متشـيغان21.
2 - جامعـة أو. بـي. جنـدال العالميـة: عقـدت الجامعـة 
الديناميكيـة  حـول  ورشـة  الهنديـة  هريانـا  واليـة  فـي 
بعـد  مـا  األوسـط  الشـرق  فـي  والخارجيـة  الداخليـة 
»الربيـع العربـي« فـي تاريـخ 16 مايو)أيـار( 2014 
بالمشـاركة مـع جامعـة جورج تاون في قطر، وشـارك 

فيهـا 13 باحًثـا مـن الهنـد وخارجهـا22.
3 - جامعـة مـدراس: عقـدت محاضـرة بعنـوان »الربيـع 
العربـي« وغـرب آسـيا: تحّديـات للهنـد« ألقاهـا السـفير 
رانجيـت غوبتـا في يوم 8 يناير)كانـون الثاني( 2013 23.
الجامعـة  4 - جامعـة علـي كـراه اإلسـامية: عقـدت 
فـي واليـة أوترابراديـش الهنديـة نـدوة وطنيـة حـول 
»الربيـع العربـي« والسـام فـي غـرب آسـيا يـوم 22-
23 نوفمبر)تشـرين الثانـي( 2011 شـارك فيهـا نحـو 
الجامعـات  مختلـف  مـن  وأكاديميـاً  باحثـاً  عشـرين 

الهنديـة24.
5 - معهـد موالنـا أبو الكام آزاد للدراسـات اآلسـيوية 

in.res.nias.www  :21   للتفصيل يرجى زيارة الموقع التالي

in.edu.jgu.www  :22  للتفصيل يرجى زيارة الموقع التالي

www.unom.ac.in  :23  للتفصيل يرجى زيارة الموقع التالي

http://amu.ac.in :24  للتفصيل يرجى زيارة الموقع التالي

في الوقت الذي 
يمّر فيه العالم 

العربي باضطراب 
كبير استنكر عدد 
من البّحاثة الهنود 

صمت بادهم بالقول 
إن »هذا الصمت 
المستمّر في ظلّ 
التطّورات التي 

تشهدها منطقة ذات 
أهمية استراتيجية 
وسياسية حاسمة 

ليس شأناً غير مفهوم 
فحسب ولكّنه مخّيب 

لآلمال أيضاً
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فـي كولكاتـا: عقـد المعهـد نـدوة دوليـة بالتعـاون مـع 
»معهد دراسـات السياسـة الخارجية« بعنوان »تفسـير 
العربـي«  الوعـي  فـي  وأهّميتـه  العربـي«  »الربيـع 
خـال الفتـرة مـا بيـن 16-17 فبراير)شـباط( 2012، 
شـارك فيهـا باحثـون بـارزون من الهنـد وخارجها مثل 

تركيـا، لبنـان، فلسـطين25.
كمـا عقـد المعهـد أيضـاً نـدوة دوليـة بعنـوان »التفكيـر 
عن غرب آسـيا من جديد: ما بعد الربيع العربي« في 
19 -  20 مـارس )آذار( 2014، شـارك فيهـا باحثـون 
وأكاديميـون مـن الهنـد وخارجها مثل فلسـطين، تركيا، 

مصـر، بولندا26.
6 - الكلية الجامعية: عقد قسم اللغة العربية في الكلّية، 
»الربيـع  بعنـوان:  وطنيـة  نـدوة  كيـراال،  واليـة  فـي 
العربـي.. تطّلعـات وإمكانـات«، شـارك فيهـا نحـو 13 

باحثـاً مـن مختلـف الجامعـات والكلّيـات الهنديـة27.
الجامعـة  عقـدت  غانـدي:  المهاتمـا  جامعـة   -  7
بالتعـاون مـع وزارة الشـؤون الخارجيـة الهنديـة نـدوة 
دوليـة حـول العالـم العربـي بعنـوان »المسـيرة نحـو 
الديموقراطيـة وإمكانياتها«، شـارك فيها دبلوماسـيون 
بـارزون وأكاديميـون وسـفراء هنود سـابقون من الهند 
والواليـات  وتركيـا  المّتحـدة  المملكـة  مثـل  وخارجهـا 
المّتحـدة األميركيـة والصين ومصـر وكوريا الجنوبية، 

م فيهـا نحـو ثاثيـن بحثـاً محكمـا28ً. قُـدِّ
8 - الجامعـة المّليـة اإلسـامية فـي نيودلهـي )جامعـة 
ُتعـّد مـن  الجامعـة، والتـي  حكوميـة مركزيـة(: عقـدت 
أقـدم الجامعـات الهنديـة، والتي تأّسسـت في العـام 1920 
للكفـاح ضـّد االسـتعمار اإلنجليـزي، ندوة دوليـة بعنوان: 
»الربيـع العربـي.. المنطقـة والهنـد« فـي الفتـرة ما بين 
15-17 فبراير)شـباط( 2012، شـارك فيها نحو 32 باحثاً 
مـن الهنـد وخارجهـا. كما عقدت هذه الجامعـة ندوة حول 
»غـرب آسـيا المعاصـرة« خال الفترة ما بيـن 25 - 26 
فبراير )شـباط( 2014 في حرمها الجامعي، قّدم فيها 37 
باحثـاً مـن مختلـف الجامعـات الهندية أبحاثهـم29.   تجدر 
اإلشـارة إلـى أن هـذه الجامعة سـبق أن منحـت الدكتوراه 

http://makaias.gov.in :25  للتفصيل يرجى زيارة الموقع التالي

/http://makaias.gov.in  :26  للتفصيل يرجى زيارة الموقع التالي

arabicuniversi-  :27  للتفصيل يرجى زيارة الموقع التالي
com.yolasite.tycollege

in.ac.mgu.www :28  للتفصيل يرجى زيارة الموقع التالي

/http://www.jmi.ac.in  :29  للتفصيل يرجى زيارة الموقع التالي

الفخرية لكلٍّ من الملك الفيصل بن عبد العزيز آل سـعود 
)رحمـه هللا( والملـك عبـد هللا بـن عبـد العزيـز آل سـعود 
وولـي العهـد األميـر سـلمان بـن عبـد العزيـز آل سـعود  
والرئيـس الفلسـطيني ياسـر عرفات والباحـث المخضرم 

سعيد. إدوارد 
تأسـس  والتحليليـة:  الدفاعيـة  الدراسـات  معهـد   -  9
مـن  وُيعتبـر   ،1965 الثانـي(  نوفمبر)تشـرين  فـي 
أبـرز المعاهـد ذائعـة الصيـت بيـن صّنـاع القـرارات 
الدفاعيـة واالسـتيراتجية فـي الهنـد وخارجهـا، ويلعـب 

دوراً مهّمـاً فـي صـوغ سياسـة الهنـد 
فـي  بخاصـة  واألمنيـة،  الخارجيـة 
والنفقـات  النوويـة  األسـلحة  شـأن 
المباشـرة  والتهديـدات  العسـكرية 
اهتـّم،  ولذلـك  المباشـرة.  وغيـر 
ولّمـا يـزل، بالمسـتجدات فـي العالـم 
ونـدوات  ورشـات  فعقـد  العربـي، 
فضـاً  العربـي«،  »الربيـع  حـول 
عـن نشـر تقارير ومقاالت أسـبوعية 
وكتّيباتـه،  مجّاتـه  فـي  وشـهرية 

وورقيـا30ً. إلكترونيـاً 
للشـؤون  الهنـدي  المجلـس   -  11
العالميـة: أّسسـته نخبـة مـن المثقفين 
والسياسـيين الهنـود فـي العـام 1943 
واعتـرف به البرلمـان الهندي معهًدا 
ذا أهميـة وطنيـة فـي العـام 2001، 
جمهوريـة  رئيـس  نائـب  ويترأسـه 
الهنـد. ويولـي هـذا المجلـس اهتمامـاً 

بالغـاً لدراسـة الشـؤون الخارجيـة ولـه صـدى قوي في 
إشـراف  تحـت  يعمـل  الخارجيـة، ألنـه  الهنـد  سياسـة 
وزارة الشـؤون الخارجيـة الهندية. ومنذ اندالع أحداث 
»الربيـع العربـي«، بـدأ هـذا المجلـس بإجراء نقاشـات 
موّسـعة مـع مثقفيـن وأكاديميين وباحثيـن هنود بارزين 
مهّمـة حـول موضـوع  نـدوات وطنيـة  كمـا عقـد   ...

»الربيـع العربـي«31. 
12 - مؤّسسـة أوبزرفر للبحوث في نيودلهي: أُنشـئت 
فـي العـام 1990 كمؤّسسـة خاصـة غيـر ربحية.  وهي 
ُتعتبـر مـن أهـّم المؤسسـات الخاصـة التـي تقـّدم بحوثـاً 
الهنديـة  الخارجيـة  الشـؤون  حـول  محّكمـة  ومقـاالت 
فـي  كبيـر  نفـوذ  ولهـا  والعالمـي.  الهنـدي  واالقتصـاد 

/http://www.idsa.in  :30  للتفصيل يرجى زيارة الموقع التالي

http://www.icwa.in :31  للتفصيل يرجى زيارة الموقع  التالي

تحّدد العاقُة 
المتباَدلة بين الطاقة 
والموارد واألمن 

القومي نهَج سياسة 
الهند نحو المنطقة 

العربية، بحيث تشّكل 
واردات الهند النفطية 
من الشرق األوسط 
نحو ثلثي تجارة 
النفط في الهند، 
ما يجعلها عاجزة 
عن تحّمل أّي عدم 

استقرار في المنطقة 
العربّية

بانوراما »الربيع العربي« 
في الهند



560

التقرير العربي السابع
للتنمية الثقافية

مؤّسسة الفكــر العربـي

صـوغ القـرارات فـي الهنـد. خّصصـت هذه المؤّسسـة 
التقاريـر األسـبوعية والشـهرية، فضـاً عـن  الكتيبـات 
والبحـوث والكتـب أيضاً لموضوع  »الربيع العربي«.

الكتابات/البحوث
والصحافيـون  األكاديميـون  تأّثـر  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
تونـس  مـن  بـدأت  العربي«التـي  »الربيـع  بأحـداث 
للشـعب  دعمـاً  والبحـوث  المقـاالت  يكتبـون  وراحـوا 
العربـي. ولئـن كان عـدد الكتـب التي تـّم تأليفها في هذا 
المجـال نـادراً، فـإن المقـاالت التـي تناولـت موضـوع 

»الربيـع العربـي« جـاءت كثيـرة32.
العربـي«  »الربيـع  علـى  تعليقـاً 
والوضـع فـي مصـر، قـال د. أنـور 
عالـم: » انفجـر الغضـب فـي مصـر 
بسـبب إغـاق معبـر رفـح مـن قبـل 
 ،2010 العـام  فـي  مبـارك  حكومـة 
بعـد  ُيسـتخدم  رفـح  معبـر  وكان 
الحصار اإلسـرائيلي المفروض على 
قطـاع غـّزة كمنفـذ وحيـد ألهـل غّزة 
لجلـب المـواد الغذائيـة وغيرهـا مـن 
السـلع الضروريـة للحيـاة اليومية ». 
عـاوة علـى ذلـك، يشـير أنـور عالم 
إلـى أن »الربيـع العربي«سـيتضّمن 
» إعـادة تنظيـم القوى السياسـية التي 
مـن شـأنها تعزيـز القـوى العروبيـة 
قضيـة  وسـتطفو  إسـرائيل،  ضـّد 
تحريـر فلسـطين على السـطح إقليمياً 
ونصـح  القريـب«.  المسـتقبل  فـي 
أنـور عالـم الهنـَد بتجّنـب »العاقـات 
الوثيقـة مـع إسـرائيل«، محـّذراً مـن 
الـذي  الـوّدي  الشـعور  الهنـد  فقـدان 
تتمّتـع بـه إن هـي » اسـتمّرت فـي تحالفهـا الوثيـق مـع 

وإسـرائيل«.  المّتحـدة  الواليـات 
ولئـن أّيـدت كتابـات أخـرى مواقـف أنـور عالـم فـي 
فـإن  العربـي«،  و»الربيـع  إسـرائيل  بيـن  ربطـه 
بعـض الكّتـاب والمفّكريـن يعتبـرون أن حـّل الصـراع 
العربـي اإلسـرائيلي هـو الـدواء الشـافي لهـذه المنطقـة 

org.orfonline.www :32   للتفصيل يرجى زيارة الموقع التالي

المضطربـة33.
مثـل  قضايـا  شـأن  فـي  الهنـدي  الصمـت  عـن  أّمـا 
الديمقراطيـة وحقـوق اإلنسـان وغيرهـا مـن القضايـا 
التـي بـرزت بشـّدة مع أحـداث » »الربيـع العربي««، 
الخليـج  كتابـه  فـي  »كومارسـوامي«  رّده  فقـد 
اإلقليـم  دول  مـع  الهنديـة  العاقـات  العربـي-2012: 
 )Persian Gulf– 2012: India’s relations with the region(

الصـادر فـي العـام  2012، إلـى األوضـاع الداخليـة 
للهنـد، وتخّوفهـا من تشـجيع سياسـة التدّخل، شـأنها في 
ذلـك شـأن سـائر دول العالـم الثالـث والبلـدان الضعيفـة 

األخـرى«34.

الطريق الوسط
يمكـن االسـتنتاج بـأن الموقـف الهنـدي مـن »الربيـع 
العربـي« يتأّّثـر بشـّدة بتطلّعاتها إلى حفـظ أمن الطاقة، 
الهنـد  وتاريـخ  االجتماعـي،  االسـتقرار  وباعتبـارات 
الحافـل بالنزاعـات الداخليـة والنزاعـات عبـر الحدود. 
بحيـث تفـرض الرهانـات الحاسـمة علـى الهنـد اّتخـاذ 
توّجـه ال يتعـارض مـع مصالـح الـدول العربيـة. أمـا 
اّتخاذهـا موقفـاً وسـطياً، فـا ينبغـي أن يؤَخـذ علـى أنه 
تأييـد لألنظمـة االسـتبدادية، بـل هـو  الخيـار الوحيـد 
الممكـن فـي ظّل كّل تلك االعتبـارات المذكورة. هذا ما 
يفّسـر لمـاذا امتنعـت حكومـة الدكتـور مانموهان سـينغ 
عـن التصويـت فـي مجلس األمن الدولـي لقرار الفصل 
السـابع الذي سـعى إلى فرض منطقة حظر جّوي فوق 
ليبيـا، وامتناعهـا كذلـك فـي العام 2012 عـن دعم قرار 
بفـرض عقوبـات علـى سـوريا، وتنّحـي الرئيس بشـار 
األسـد.  فللهنـد أسـبابها الُمقنعة لدعـم موقفها الصامت، 
وهـو األمـر الذي يحـول دون اضّطاعها بـدور قيادي 
فـي الشـؤون الدوليـة وبمسـاعيها للحصـول علـى مقعد 

دائـم فـي مجلـس األمـن الدولي.
تحظـى الهنـد بصـات عميقـة ولهـا مصالحهـا الحيوية 
الـوزراء  رئيـس  لسـان  علـى  وجـاء  المنطقـة.  فـي 
بعـض  مـع  اجتمـاع  فـي  سـينغ  مانموهـان  الهنـدي 
رؤسـاء تحريـر الصحف الهنديـة بتاريـخ 2011/6/29 
العربـي،  العالـم  فـي  األخيـرة  االضطرابـات  حـول 

33 Anwar Alam, ”The Discontent in West Asia: 
Implications for India”, Issue Brief No. 166 )New Delhi: 
IPCS, May 2011(, P. 3. 

34  تحليل السيد كومارسوامي لتضامن الهند مع نظام ويستفاليا في كتابه 
Persian Gulf– 2012: India’s rela- :2012  الصادر في  العام

tions with the region

أشارت وزيرة 
الخارجية الهندية 

»سوشما سوراج« 
إلى استعداد حكومتها 

لدعم الحكومات 
العربية في أعقاب 
مرحلة »الربيع 

العربي« ألن العالم 
العربي يمّثل منطقة 
الجوار الممتّد للهند 
ويقيم فيه أكثر من 7 
مليون هندي ويشّكل 

مصدراً لواردات 
الهند من البترول 
والغاز الطبيعي 
بنسبة 60 %
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أنهـا »مصـدر قلـق حـاد لنـا« ، مشـيراً إلـى »وجـود 
تشـّكل مصـدراً  التـي  المنطقـة  فـي  هنـدي  7 ماييـن 
الهنـد  سـّهلت  لـذا  للهنـد«35.  النفـط  إمـدادات  لثلثـْي 
خـروج رعاياهـا مـن مصـر، وقامـت بإجائهـم مـن 
ليبيـا ونصحتهـم بالمغـادرة فـي اليمن، وأخـذت حذرها 
الشـديد فـي تصريحاتها الرسـمية وأعطـت أهمية بالغة 
للخطـوات الكفيلـة بضمـان سـامة مواطنيهـا وسـامة 

األخـرى.  مصالحهـا 
بنـاء عليـه، جـاءت أبـرز األسـئلة التـي طرحتهـا مجلة 
»الشـؤون الخارجيـة الهنديـة« علـى أربعـة باحثيـن 
وسياسـّيين بارزيـن كاآلتـي: » إلـى أيـن سـيقود الربيع 
العربـي«؟ مـاذا ينبغـي علـى الهنـد القيـام بـه؟ وهـل 
قامـت الهنـد بمـا كان ينبغـي عليهـا القيـام بـه، أو أنهـا 
تحتـاج إلـى بـذل المزيد مـن الجهود؟ هـل كان ُيفتَرض 

أن يكـون رّد فعلهـا مختلفـاً؟«

المسيرة نحو الديمقراطية سوف تكون بطيئة 
رّكـزت غالبيـة اآلراء علـى أن »الربيع العربي« جعل 
مـن االسـتبداد والحكـم المطلق أمرين غيـر ممكنين بعد 
اآلن. لكـن مـن دون أن يعنـي ذلـك أن الشـرق األوسـط 
سـوف يخضـع لعمليـة تحـّول كاملة على هـذا الصعيد. 
ل مزيـد مـن االنفتـاح والشـفافية وحسـن  بحيـث سُيسـجَّ
اإلدارة والمشـاركة الشـعبية، لكن ليس بصورة فورية. 
فالطريق إلى الديمقراطية سـيكون طوياً وشـاقاً. إذ قد 
يكـون مـن السـهل إسـقاط الحـّكام باالحتجاجـات، لكـن 
بنـاء المؤّسسـات هـو أيضـاً أكثـر صعوبـة ويسـتغرق 

عقـوداً عّدة. 
وحـول »الربيع العربي« يقول بي. آر. كوماراسـوامي، 
األسـتاذ فـي »مركـز دراسـات غـرب آسـيا« فـي »كلية 
الدراسـات الدولية« في جامعة جواهر الل نهرو: » لئن 
لـم تكـن الهنـد طرفـاً فـي هـذه المسـرحية، إاّل أنهـا معنّية 
باألمـر نتيجـة مصالحهـا. فـكّل مـا يحـدث فـي الشـرق 
األوسـط، سـتكون له آثـار بعيدة المدى علـى الهند وعلى 
نمّوهـا االقتصـادي... ويجـب علـى الهند أن تسـاعد على 

اسـتعادة السـام واالسـتقرار في المنطقة«36. 

ــة مجلــس الشــؤون الخارجيــة الهنديــة مناقشــة حــول ”الهنــد  35   أجــرت مجلّ
ــي.  ــم ك. ب ــن وه ــة باحثي ــن أربع ــي” دارت بي ــم العرب ــي العال ــات ف واالضطراب
فابيــان، روميــا داهيــا وكوماراســوامي وثمينــة حميــد فــي المجلــد 6، العــدد  2 

)إبريــل – يونيــو 2011( ص ص 111- 151.

36 P. R. Kumaraswamy, Debate: India and turmoil in the 
arab world, Indian Foreign Affairs Journal , Vol. 6, No. 
2 )April–June 2011(, P. 112.

ويـرى روميـل داهيا، مستشـار الشـؤون العسـكرية في 
ثّمـة  أن  الدفاعيـة«،  والتحليـات  الدراسـات  »معهـد 
» تغّيـرات كبيـرة فـي السياسـة والحكـم فـي المنطقـة، 
مـع  للتعامـل  مسـتعّدة  تكـون  أن  الهنـد  علـى  ويجـب 
األنظمـة الحاليـة أو القادمـة  ومسـاعدتها على اسـتعادة 
السـام واالسـتقرار فـي المنطقـة، وهـو األمـر الذي له 

أّمـا  إليهـا«.  بالنسـبة  حيويـة  أهمّيـة 
ثمينـة حميـد، األسـتاذة المسـاعدة في 
»المركـز الثقافـي الهنـدي العربـي - 
الجامعـة الملّيـة اإلسـامية«، فتشـير 
إلى » أن موقف الهند حيال »الربيع 
العربـي« لـن ُيفقدهـا زخـم عاقتهـا 
بالـدول العربيـة، ألن » هـذه الـدول 
يمكـن  شـركاء  عـن  تبحـث  سـوف 
اإلعمـار  إلعـادة  عليهـم  االعتمـاد 
والتماسـك السياسـي. وفـي حيـن أن 
فـي  قدمـا  تمضـي  األخـرى  القـوى 
مواقفهـا، فـإن انتهاج طريق وسـطي 
هـو الحـّل األمثـل للهند، ألنـه يتاءم  

مـع مصلحتهـا وصورتهـا«37.
فـي ظـّل العـداء الظاهـر الـذي أبدتـه 
حيـال  العربـي«  »الربيـع  وقائـع 
أميـركا، والـذي بـرز فـي العديـد من 
االحتجاجـات فـي السـنوات األخيرة، 
واجـه دعـم واشـنطن للدكتاتوريـات 
لفتـرة طويلـة اسـتياًء شـديداً مـن قبل 
الجماهيـر. لـذا، سـعى بـاراك أوبامـا 

إلـى النـأي بنفسـه وبإدارتـه عـن األصدقـاء السـابقين 
الذيـن ال يحظـون بشـعبية. وعليه، أثـار بعض المعلّقين 
مواليـاً  الهنـدي  الخطـاب  كان  إذا  مـا  حـول  سـؤاالً 
لألنظمـة أم للشـعب؟ وذاع كام علـى أن الهنـد ال تمّيز 
بيـن األنظمـة والشـعوب ألنها تؤمن بحـّق كّل دولة في 
اّتبـاع النظـام السياسـي المائـم،  وعلى حق كّل شـعب 
فـي أن يحـّدد لنفسـه طريقـة الحكـم، وعلـى أّن الهنـد 
مسـتعّدة للتعامـل مـع أّي نظـام يحكـم الباد وفقـاً لنظام 

القيـم الـذي تؤمـن بـه. 
وعـن سـؤال حـول كيفيـة الحفـاظ علـى التـوازن بيـن 
المثاليـة والمصالـح الوطنيـة؟ أي كيفيـة حفـاظ الدولـة 
علـى التـوازن بيـن مصالحهـا الوطنية الحيويـة وقيمها 
انحسـار  بعـد  أنـه  المعلّقيـن  مـن  عـدد  رأى  المعلنـة، 
37  Ibid,p.113.

القت االحتجاجات 
الجماهيرية والثورات 
العربّية ضّد الحّكام 
المستبّدين اهتماماً 
كبيراً من وسائل 

اإلعام واألكاديميين 
في الهند، فضاً 

عن مؤّسسات الفكر 
والرأي السياسية، 
سواء على مستوى 
الصحافة الهندية 
الصادرة باللغة 

اإلنجليزية أم على 
مستوى الصحف 
الصادرة باللغات 
الهندية الرئيسة 
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بلـدان  سـتحتاج  العربـي،  العالـم  فـي  االضطرابـات 
عـّدة، بمـا فيهـا ليبيـا ومصـر وتونـس، إلـى دعـم مالي 
إلنعـاش اقتصاداتهـا وبنـاء مؤّسسـاتها. فقـد عرضـت 
الهنـد بالفعـل مسـاعدة إلجـراء االنتخابـات فـي مصر، 
وأبـدت اسـتعدادها لمسـاعدة البلـدان األخـرى كذلـك. 
وهـي أيضـاً علـى اسـتعداد لإلسـهام ماليـاً في دعـم كّل 
الحكومـات فـي المنطقـة، بغض النظر عـن طبيعتها38.
لـم ينـَس الناس في جميع أنحـاء العالم النامي دور الهند 
فـي حمـل قضاياهم إلـى المحافل الدوليـة المختلفة، وما 
قامـت بـه فـي لحظـات حاسـمة مـن تاريـخ األمـم ضـّد 
القمـع الوحشـي للشـعوب التي ترتبط 
معهـا الهنـد بعاقـات حضارية قديمة 

فـي المنطقة. 
فـي هـذا السـياق، تـم إصـدار روايـة 
صفحـة(   199( الحجـم  متوسـطة 
»الربيـع  باسـم  اإلنجليزيـة  باللغـة 
دانـش.  اشـتياق  للمؤلـف  العربـي« 
اإلسـامية  للدراسـات  أسـتاذ  وهـو 
فـي جامعـة همـدرد )نيودلهـي(. وقـد 
حـاول الروائـي اشـتياق دانـش رصد 
التـي  اإلنسـانية  المشـكات  بعـض 
فضـاً  العربـي،  المواطـن  يواجههـا 
عن المشـكات التي يواجهها الشـّبان 
الحريـة  عـن  بحثهـم  فـي  العـرب 
والفـرص لحيـاة سـعيدة هانئـة. كمـا 
العربـي«  »الربيـع  رسـم  حـاول 
الكاتـب  أمـا  مناسـب39.  بشـكل 
السياسـي واإلعامي د. محمد أرشـد 
فنشـر كتاباً حول الشـرق األوسـط  و»الربيع العربي« 
باللغـة األرديـة، تضّمـن مقـاالت كان قـد نشـرها فـي 

الهنديـة40.  األردويـة  الصحـف 
كمـا كتـب البروفسـور أختـر الواسـع )أسـتاذ فـي قسـم 
اإلسـامية،  الملّيـة  الجامعـة  اإلسـامية،  الدراسـات 
حـول  األرديـة  باللغـة  عديـدة  مقـاالت  نيودلهـي( 
وصحـف  مجـات  فـي  ُنشـرت  العربـي«،  »الربيـع 
أجرتهـا  مناقشـات  فـي  كذلـك  وشـارك  متنّوعـة. 

38  Ibid, pp.111- 151.

39  Ishtiyaque Danish, Arab Spring )Novel( )New Delhi: 
Kojo press, Pigeon Books India, 2012(.

40   د. محمــد أرشــد، الشــرق األوســط  و»الربيــع العربــي«  )باللغــة األرديــة(، 
)نيودلهــي: البــاغ ببلــي كيشــنز ، 2014(.

السـابق  السـفير  أّمـا  الهنديـة.  التفلزيونيـة  القنـوات 
تلميـذ أحمـد، فكتـب مقـاالت حـول »الربيـع العربـي« 
أيضـاً باللغـة اإلنجليزيـة، ُنشـرت فـي مجلّـة »المعهـد 
الهنـدي للبحـوث الدفاعيـة« - نيودلهـي، وألقـى كذلـك 
محاضـرات عديـدة فـي مختلـف الجامعـات والمعاهـد 
الهنديـة لتفسـير الحدث وشـرحه. وكتـب الباحث آفتاب 
عالـم41 والدكتـور همايـون اختـر نظمـي42 ورفيـع هللا 
األعظمـي43 ود. أنـوار عالـم44 ود. إيـم. إيتش إلياس45 
وفضـل الرحمن مقـاالت قّيمة حـول »الربيع العربي« 

ُنشـرت الحقـاً فـي كتـب متفّرقـة. 
مـن مركـز  الباحثيـن  بعـض  أن  إلـى  اإلشـارة  تجـدر 
الهنديـة  الجامعـات  فـي  آسـيا«  غـرب  »دراسـات 
موضوعـاً  العربـي«  »الربيـع  اختـاروا  المختلفـة، 
فقّدمـت  والدكتـوراه.  الماجسـتير  فـي  ألطروحاتهـم 
العربـي  »الربيـع  حـول  أطروحتهـا  فقيهـة  الباحثـة 
فـي  الماجسـتير  شـهادة  علـى  للحصـول  وتونـس« 
»مركـز دراسـات غـرب آسـيا« فـي »الجامعـة المليـة 
السـيد بـال  قـام  2014. كمـا  العـام  اإلسـامية« فـي 

باللغـة  العربـي«  »الربيـع  حـول  مقـاالت   4 أحمـد  أفتـاب  السـّيد  ألّـف     41
يلـي: كمـا  وهـي  اإلنجليزيـة 

• Arab Spring and its Reception in India’s Arabic 
Print Media. 
•  Literature and the Arab Spring: The Emerging 
Trends.
•  New and Emerging Literature in Arab Spring Coun-
tries.
•  Role of Arabic Literature in the Uprising in the Arab 
World.

42  له مقاالت حول »الربيع العربي«

43 - قـام د. رفيـع هللا أعظمـي بتحقيـق وترتيـب كتاب غرب آسـيا وراء »الربيع 
 West Asia beyond(المندمجـة واالتجاهـاات  الديناميكيـات  العربـي«: 
 the Arab Spring: Emerging Dynamics and Trends

)تحـت الطبـع( . جمـع الكتـاب مقـاالت 17 كاتبـاً هنديـاً. 

أنــور عالــم بتحقيــق وترتيــب كتــاب »الربيــع  الدكتــور  44  قــام األســتاذ 
ــي ومســتقبله  ــم العرب ــرات السياســية فــي العال ــى التغي العربــي«: األضــواء عل
Arab Spring – Reflections on Political Chang- )2014(

es in the Arab World and its Future باللغــة اإلنجليزيــة. يتضّمــن 
ــد وخارجهــا. ــن مــن الهن ــاً لباحثي ــاب 19 بحث هــذا الكت

45  كتب د. إيم. إيتش إلياس ثاث مقاالت حول »الربيع العربي« وهي:
• ”Between ”Surprise” and ”Worry”: The Problematique of 
Intellectual Positions on the Arab Spring ”, available at:
http://utharakalam.com/english/?p=251#sthash.
dhBSfqj2.dpuf
• ”India-GCC Relations: Contemporary Dynamics”, avail-
able at:
http://www.worldfocus.in/index_files/402.htm
• “Malayalee Associations in the Gulf: Pushing Boundar-
ies of Political Imagination”, available at:
http://www.jadaliyya.com/pages/index/5800/malay-
alee-associations-in-the-gulf_pushing-boundar

شاع كاٌم كثير بأن 
الهند ال تمّيز بين 
األنظمة والشعوب 

ألنها تؤمن بحّق كلّ 
دولة في اّتباع النظام 

السياسي المائم 
لها، وبحّق كلّ شعب 
في أن يحّدد لنفسه 
طريقة الحكم، وبأّن 

الهند مستعّدة للتعامل 
مع أّي نظام يحكم 

الباد وفقاً لقيم هذه 
الباد
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أحمـد، مـن الجامعة نفسـها، بتقديـم أطروحته للحصول 
علـى درجـة الماجسـتير وهـي بعنـوان تغطيـة قضايـا 
غـرب آسـيا فـي الصحـف العربيـة الصـادرة فـي الهند 

 .2001 العـام  منـذ 
تجـدر اإلشـارة إلـى أن حركـة ضـّد الفسـاد بـدأت فـي 
الهنـد تأّثراً بحركـة »الربيع العربي«في تونس ومصر 
شـارك فيهـا آالف الهنـود مـن جميـع نواحـي البـاد.. 
ومـن أبـرز الشـخصيات االجتماعيـة في هـذه الحركة: 
منيـش  ديـف،  رام  كيجريـوال،  أروينـد  هـزاري،  أّنـا 
سوسـوديا، وندرينـدر كومـار، فضاً عن الشـخصيات 
السـينمائية مثـل أنوبـم كيـر، عامـر خـان. وقـد طالبـت 
هـذه الشـخصيات بطرد النـّواب المتوّرطين في الفسـاد 
مـن البرلمـان. ونشـرت الصحـف الهندية مثـل صحيفة 
عنـوان:«  تحـت  الموضـوع  هـذا  عـن  تـوداي  إنديـا 

»الربيـع العربـي فـي الهنـد«. 
يبـدو أخيـراً أننـا نعيـش فـي زمـن يفـرض علـى الهنـد 
الحفـاظ علـى جهودهـا البّنـاءة فـي المنطقـة. غيـر أن 
بمصلحتهـا  مرتبطـة  خارجيـة  سياسـة  الهنـد  اّتبـاع 
شـّك،  أدنـى  دونمـا  منهـا،  يجعـل  لـن  فقـط،  الوطنّيـة 
شـريكاً موثوقـاً بـه مـن قبـل الـدول العربيـة، وبخاّصـة 
حيـن يكـون التهديـد علـى المسـتوى اإلقليمـي عابـراً 
للحـدود، وحيـن ُتمسـي التحالفـات مبـدأ مـن المبـادئ 

الراهنـة.  السياسـية 
مرتبطـة  خارجيـة  سياسـة  نيودلهـي  اّتبـاع  إن  إذن، 
بمصلحتهـا الوطنّيـة فقـط، لن يجعلها شـريكاً مسـؤوالً، 
ولـن يقضـي علـى شـعور العالـم النامـي بـأن هـذا البلد 

قـد تخلّـى عـن مبدئـه القائـم علـى عـدم االنحيـاز.

بانوراما »الربيع العربي« 
في الهند
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هل كان ثّمة »ربيع تركي« 
من وحي »الربيع العربي«؟

هل كان ثّمة »ربيع تركي« 
من وحي »الربيع العربي«؟

اأ. خور�صيد ديل

قبـل أحـداث »الربيـع العربـي«، لـم يكـن يعنـي تركيـا 
فـي  والحريـة  الدمقرطـة  فكـرة  تعزيـز  علـى  العمـل 
الداخليـة  الشـؤون  فـي  التدّخـل  أو  العربيـة،  الـدول 
لهـذه الـدول، تحـت شـعارات أخاقيـة وإنسـانية، بـل 
النظـم  مـع  والتكامـل  التعـاون  اسـتراتيجية  اعتمـدت 
القائمـة، بغـّض النظـر عـن طبيعتهـا وإيديولوجيتهـا، 
منطلقـة مـن براغماتيـة سياسـية، ومصالـح مشـتركة، 
االقتصـادي  التعـاون  علـى  تقـوم  متبادلـة،  ومنافـع 
الثقافيـة  والعوامـل  الجغرافـي  والتجـاور  والتجـاري 
الجيوسياسـة  نظريـات  فجـاءت  والتاريخيـة،  والدينيـة 
الحضاريـة، والعمق االسـتراتيجي، وصفر المشـكات 
وغيرهـا مـن النظريـات التـي وضعهـا منّظر السياسـة 
أحمـد  الجديـد:  الـوزراء  رئيـس  التركيـة،  الخارجيـة 
السياسـة. وعلـى هـذه  لتعّبـر عـن هـذه  داود أوغلـو، 
األرضيـة، انفتحـت تركيـا انفتاحـاً واسـعاً علـى إيـران 
وسـورية والعـراق ودول الخليـج العربـي ومجمل دول 
المنطقـة، وكذلـك علـى حركـة »حمـاس« و»حـزب 
هللا«، وباتـت قـّوة مؤثِّـرة فـي صلـب أحـداث المنطقـة 
العربيـة وقضاياهـا، حيـث كان العنـوان الكبيـر لهـذه 

االنعطافـة التركيـة هـو دعـم القضيـة الفلسـطينية.                    
مـع انطـاق »الربيـع العربـي« مـن تونـس، وانتقالـه 

سـريعاً إلـى مصـر، ومـن ثـّم ليبيـا واليمـن وسـوريا، 
بـدت السياسـة التركيـة وكأنهـا فـي مـأزق، بيـن كيفيـة 
ومصالحهـا  األنظمـة  مـع  عاقاتهـا  علـى  الحفـاظ 
االقتصاديـة، وبيـن دعـم الثـورات واالنتفاضـات التـي 
بالحريـة  مطالبـة  االسـتبداد،  أنظمـة  ضـّد  اندلعـت 
والديمقراطيـة. للوهلـة األولـى بـدت السياسـة التركيـة 
وكأّنهـا مرتبكـة وحائرة ومترّددة، لكن سـرعة انتصار 
الثـورة التونسـية فـي الرابـع عشـر مـن ينايـر )كانـون 
الثانـي( 2011، وفـرار زيـن العابديـن بـن علـي مـن 
البـاد، دفـع بتركيـا إلـى الرهـان علـى هـذه الثـورات 
فـي التخلّـص مـن أنظمـة الحكـم العربيـة واالنخـراط 
سـريعاً فـي دعمهـا وتبّنيهـا، معلّقـة آمـاالً كبيـرة علـى 
الثـورة المصريـة. وعليـه، وبعـد أيام قليلـة من انطاقة 
هـذه الثـورة، وفـي سـابقة تاريخيـة، دعـا رجـب طيـب 
أردوغـان، وعلـى الهـواء مباشـرة، الرئيـس المصـري 
األسـبق حسـني مبـارك إلـى الرحيـل، وقـد جـاء هـذا 
السـياق  وقـع  علـى  التركـي  االنقـاب  أو  التحـّول، 
العالمـي، الـذي تجّسـد فـي دعـم حركـة الشـباب، الذين 
احتلـوا المياديـن، وتحّركوا من خال وسـائل التواصل 
االندفـاع  فـي  رئيسـاً  دوراً  لعبـت  التـي  االجتماعـي 
الشـعبي للمشـاركة فـي االحتجاجـات المطالبـة بالحرية 

إذا كان »الربيـع العربـي« أوحـى لتركيـا بتوافـر فرصـة تاريخيـة لانطـاق فـي تنفيـذ مشـروعها اإلقليمـي 
المنبثـق مـن إيديولوجيـة »حـزب العدالـة والتنميـة«، فـإن تداعياتـه وضعـت تركيـا أمـام تحّديـات كبيـرة، على 
شـكل امتحـان لصدقّيتهـا السياسـية واألخاقيـة ولقـدرات دبلوماسـيتها، فضـاً عـن تداعيـات أمنيـة واقتصاديـة 
واجتماعيـة  فـي الداخـل التركـي، باتـت تشـّكل اختبـاراً لنمـوذج »حـزب العدالـة والتنميـة« فـي الحكـم، ذلـك 
النمـوذج الـذي رّوج لـه كثيـراً فـي العالـم العربـي لاقتـداء بـه، علـى اعتبـار أنه نجح فـي التوفيق بين اإلسـام 
والعلمانيـة واالقتصـاد والحكم.عندمـا وصـل »حـزب العدالـة والتنميـة« إلـى السـلطة عقـب فوزه فـي انتخابات 
العـام 2002، انطلـق فـي سياسـته تجـاه العالـم العربـي مـن قاعدة تحسـين العاقات مـع دول الجـوار الجغرافي، 
والعالـم اإلسـامي، علـى شـكل حركـة أخـذت مسـار إعـادة تحديـد البيئـة الجغرافيـة لسياسـتها بعـد عقـود مـن 

إهمـال هـذه المنطقـة وتجاهلهـا لمصلحـة خيـار العضويـة  األوروبيـة واالرتبـاط االسـتراتيجي بالغـرب. 
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علـى وقـع شـعارات: إرحـل .. إرحـل.
 االندفـاع التركـي السـريع نحـو ثورتـْي تونـس ومصـر، 
انطـاق  بدايـة  فـي  وسـورية  ليبيـا  فـي  تـرّدد  قابلـه 
االحتجاجـات فـي هذين البلدين. ولعل الترّدد التركي هنا، 
كان لـه عاقـة بالتخّوفات التركية على مسـار العاقة مع 
ـار األسـد. ففـي الحالة الليبية،  ـر القذافي وبشَّ نظاَمـْي معمَّ
واالسـتثمارات  الكبيـرة  االقتصاديـة  المصالـح  كانـت 
التركيـة الضخمـة فـي ليبيـا حاضـرة، 
فيمـا يضاف إليها في الحالة السـورية، 
بسـورية  الخاصـة  العاقـة  طبيعـة 
عـن  فضـاً  الجغرافـي،  والتجـاور 
ارتفـاع حجم التكلفة البشـرية والخوف 

مـن التداعيـات األمنيـة.
تركيـا  يمنـع  لـم  سـبق،  مـا  لكـن   
ضـّد  التحـّرك  فـي  االنخـراط  مـن 
ر  قـرَّ بعدمـا  وخصوصـاً  النظاميـن، 
الغـرب التخلّـص مـن نظـام القذافـي 
الناتـو(،   ( األطلسـي  الحلـف  عبـر 
فشـاركت تركيـا فـي حملة األطلسـي 
الجهـود  وصلـت  السـورية  الحالـة  فـي  فيمـا  بحريـاً، 
السياسـية التركيـة إلقنـاع  النظـام بالتغييـر المطلـوب 
إلـى طريـق مسـدودة، فكانـت القطيعـة معـه، ومـن ثـّم 
السياسـية والعسـكرية  السـورية  المعارضـة  احتضـان 

األسـد.   نظـام  إلسـقاط  والعمـل 
 

محّددات الموقف التركي من »الربيع 
العربي«

العربـي  للربيـع  التركيـة  المقاربـة  إن  القـول  يمكـن 
التطـّورات  أن  مفادهـا  أساسـية  فرضيـة  علـى  قامـت 
تغّيـرات جذريـة ال يمكـن  إلـى  الدراماتيكيـة سـتؤّدي 
مقاومتهـا، وأن المصلحـة االسـتراتيجية التركيـة تكمن 
فـي كيفيـة دعـم هـذه الثـورات بشـكل يعّظـم المصالـح 
التركيـة السياسـية واالقتصاديـة واألمنيـة فـي المرحلـة 
المقبلـة، وعليـه يمكـن القـول إن الموقـف التركـي قـام 

علـى جملـة مـن المحـّددات، لعـّل أهمهـا :                                      
المنطلـق  المحـّدد  مثَّـل هـذا  السياسـي:  د  المحـدِّ ـ    1
أحـداث  تجـاه  التركيـة  الخارجيـة  للسياسـة  األساسـي 
»الربيـع العربـي«، حيـث اعتبـر أحمـد داود أوغلو أن 
مـا جـرى هـو  » تدّفق طبيعي للتاريـخ، وحدث عفوي 
التـي  التغييـرات  وأن  متأخـراً«،  جـاء  وضـروري 
تشـهدها منطقـة الشـرق األوسـط ناتجـة عـن ضـرورة 

اجتماعيـة، مشـّدداً على وجوب ابتعـاد الزعماء العرب 
هـذه  مّثلـت  وقـد  التغييـر.  ريـاح  أمـام  الوقـوف  عـن 
الرؤيـة مبـادئ السياسـة الخارجية التركيـة في تعاطيها 
مـع ثـورات »الربيع العربي«، وتتلّخـص هذه المبادئ 
بحسـب »ضيـاء أونيـس«1، أسـتاذ العاقـات الدوليـة 

فـي جامعـة كـوش فـي إسـطنبول، فـي:              
التغييـر  فـي  ورغبتهـا  الشـعوب  إرادة  احتـرام  1ـ 

والحريـة.             والديمقراطيـة 
2- الحفـاظ علـى أمـن الـدول واسـتقرارها ، ورفـض 

التدّخـل الخارجـي تجّنبـاً لاحتـال والتقسـيم.                                                                                          
3- تقديـم الدعم والمسـاعدة للتحـّوالت الداخلية الخاصة 

دولة.                     بكّل 
مـن  العليـا  التركيـة  الوطنيـة  المصالـح  رعايـة   -4
ورعايـا  وممتلـكات  اقتصاديـة  ومصالـح  اسـتثمارات 

الـدول.                                                هـذه  فـي  أتـراك 
5- التحـّرك علـى أسـاس الشـرعية الدوليـة، وفي إطار 

قرارات األمـم المّتحدة.           
عربيـة،  أرض  أّي  فـي  العسـكري  التـوّرط  عـدم   -6
وإعطـاء االهتمـام للمهـام اإلنسـانية، كدعـم الاجئيـن 

اإلغاثـة.                                                     بأعمـال  والقيـام 
هـذه المبـادئ العامـة، التـي صاغها أحمـد داود أوغلو،  
ُوضعـت علـى أسـاس أن تركيـا دولـة إقليميـة مؤّثـرة، 
تطمـح إلـى مزيـد مـن الـدور والنفـوذ اإلقليمييـن، وأن 
التغّيـرات فـي منطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا، 
سـتعّزز مـن موقعهـا اإلقليمـي والدولـي، وأن النمـوذج 
التركـي سـيكون الرابـح األكبـر، انطاقاً مـن أن القوى 
الصاعدة إلى سـّدة المشـهد السياسـي العربي، هي قوى 
تمّثـل حـركات اإلسـام السياسـي، والسـّيما جماعـات 
سـتكون  المقبلـة  المرحلـة  وأن  المسـلمين،  اإلخـوان 
مرحلـة تكامـل بيـن هـذه الـدول وتركيـا التـي سـتكون 
دولـة مركزيـة مؤّثـرة فـي المنطقـة، وذلـك فـي مقاربة 
تاريخيـة ُعرفت بـ«العثمانية الجديدة«، وهي بمفهومها 
الحـرص  األولـى،  ركيزتيـن:  علـى  قامـت  الجديـد 
التركـي علـى القـول إن »العثمانيـة الجديـدة« ال تقـوم 
علـى مفاهيـم السـيطرة علـى المجتمعـات واألنظمـة، 
التـي تتشـّكل مـن جديـد، وإنمـا تدعـم عمليـة التحـّول 
الديمقراطـي. وفـي هـذا اإلطـار شـهدت تركيـا والدول 
والنـدوات  والملتقيـات  اللقـاءات  مـن  سلسـلة  العربيـة 
حـول تعميـق التواصل والتفاهم بيـن العرب واألتراك، 

1ضيــاء أونيــس، »تركيــا والربيــع العربــي«: بيــن األخــاق والمصالــح الذاتية«، 
ُنشــرت فــي العــدد 14 مــارس )آذار(  2012 . 

سياسة التوّرط 
التركي في أحداث 
»الربيع العربي« 

وتبّني نهج األخونة 
جلبت لتركيا حالة 
من العزلة والتوّتر 
مع الجوار العربي 

واإلسامي
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وسـبل االسـتفادة من التجربة التركية على المسـتويات 
التركيـز  والثانيـة،  والثقافيـة؛  واالقتصاديـة  السياسـية 
لضمـان  الناعمـة«  »القـّوة  دبلوماسـية  علـى  التركـي 
مصالـح تركيـا وتحّولهـا إلـى قـّوة إقليمية كبـرى، وهذا 
مـا تجّسـد بشـكل جلي فـي االندفاع التركـي نحو مصر 
القـوى  وتونـس، اقتصاديـاً وسياسـياً، ومحاولـة ربـط 
السياسـية التـي صعـدت إلـى المشـهد السياسـي )حركة 
النهضـة فـي تونـس – جماعـة  اإلخـوان المسـلمين في 

مصـر( بالسياسـة التركيـة اإلقليميـة.
وقـد هدفـت تركيـا مـن هـذا االسـتثمار السياسـي فـي 
المنطقـة العربيـة التأكيـد علـى محوريـة دورهـا لـكلٍّ 
مـن الواليـات المتحـدة واالتحـاد األوروبـي، وذلك من 
خـال توظيـف الـدور التركـي في خدمة االسـتقرار ال

                                                              . قليمـي إ
2 - المحـّدد اإليديولوجـي: قـام هذا المحّدد على تعميق 
تركيـا لعاقاتهـا مـع التيـارات اإلسـامية، مركِّزة على 
دعـم حـركات اإلخـوان المسـلمين، التـي نشـطت علـى 
السـاحات العربيـة، وقـد شـّجعتهم تركيـا وفـق منهـج 
يقـوم علـى االسـتفادة مـن خبـرة »حـزب  براغماتـي 
العدالـة والتنميـة« وتجربتـه فـي الحكـم، ونموذجـه في 
تصريحـات  الفتـة  كانـت  السـياق  هـذا  وفـي  اإلدارة. 
أردوغـان خـال زياراتـه لمصـر وتونس وليبيـا عندما 
أشـار إلـى أن العلمانيـة ال تختلـف، أو تنتاقـض، مـع 
الهويـة اإلسـامية. ومـع أن هـذا التصريـح جلـب لـه 
إاّل  اإلسـامية،  القـوى  بعـض  مـن  انتقـادات عاصفـة 
أن »حـزب العدالـة والتنميـة« التركـي، نجـح فـي بناء 
شـبكة عاقـات قوّيـة مع األحـزاب اإلسـامية العربية، 
والسـّيما »حـزب الحرية والعدالـة« في مصر، الجناح 
السياسـي لحركـة اإلخوان المسـلمين، والـذي تّم حظره 
مؤّخـراً. وقـد أثـار هـذا البعـد اإليديولوجـي في سياسـة 
تركيـا انتقـادات عربيـة واسـعة مـن مختلـف التيـارات 
السياسـية، والسـّيما القوميـة واليسـارية، إذ اتهمت هذه 
إلـى إعـادة سـيطرتها علـى  التيـارات تركيـا بالسـعي 
العالـم العربـي، تحـت شـعارات دينيـة فـي إطـار مـا 

عـرف بـ«العثمانيـة الجديـدة«.                                                                                           
االندفـاع  مـع  بالتـوازي  االقتصـادي:  المحـّدد   -  3
المنطقـة  تجـاه  التركـي  واإليديولوجـي  السياسـي 
عاقـات  بنـاء  إلـى  جاهـدة  تركيـا  سـعت  العربيـة، 
التـي  تلـك  والسـّيما  العربيـة،  الـدول  مـع  اقتصاديـة 
األسـاس  هـذا  وعلـى  واحتجاجـات،  ثـورات  شـهدت 
عقـدت سلسـلة اتفاقيـات اقتصاديـة وتجاريـة مـع مصر 

اتجـاه  فـي  التركيـة  االسـتثمارات  وتدّفقـت  وتونـس، 
البلديـن، والسـّيما مصـر، وصـوالً إلى تعزيـز التعاون 
العسـكري معهـا، فـي إطـار رؤيـة تركيـة قامـت علـى 
أن التقـارب التركـي - المصـري سـيؤّدي إلـى إعـادة 
جديـدة  خريطـة  وتشـكيل  اإلقليمـي  األمـن  ترتيبـات 
للتحالفـات اإلقليميـة فـي المنطقـة، حيـث كان الرئيـس 
التركـي السـابق عبـد هللا غـل، أّول رئيـس دولـة يقـوم 
بزيـارة مصـر بعـد أقـل من شـهر علـى  انتصـار ثورة 
ينايـر، ثـم تتالـت زيـارات المسـؤولين األتـراك، والتي 
بهـا رجـب طيـب  قـام  التـي  الزيـارة  أهّمهـا،   كانـت 
أردوغـان فـي نوفمبـر )تشـرين الثانـي( 2012 علـى 
حكوميـاً  مسـؤوالً  و60  وزراء   10 ضـّم  وفـد  رأس 
وأكثـر مـن 200 رجـل أعمـال، جـرى خالهـا  التوقيع 

اقتصاديـة. اتفاقيـة   27 علـى 
 فـي المقابـل، قـام الرئيـس المصـري السـابق محمـد 

مرسـي فـي سـبمتبر )أيلـول( بزيارة 
المؤتمـر  فـي  كلمـة  وألقـى  تركيـا، 
العدالـة  لـ»حـزب  العـام  السـنوي 
األسـاس  هـذا  وعلـى  والتنميـة«. 
الجانبيـن  بيـن  العاقـات  شـهدت 
المجـال  فـي  مسـبوقة  غيـر  قفـزة 
لـم   2007 العـام  ففـي  االقتصـادي. 
يكـن حجـم التبـادل التجـاري بينهمـا 
فـي  دوالر،  مليـار  نصـف  تجـاوز 
حيـن وصـل فـي نهايـة عهـد مرسـي 
إلـى قرابـة خمسـة مليـارات دوالر، 
رفعهـا  علـى  االتفـاق  جـرى  حيـث 
إلـى عشـرة مليـارات قبـل أن تضـع 
ثـورة يونيـو )حزيـران( نهايـة لحكم 

مرسـي، وتدخـل العاقات المصريـة – التركية مرحلة 
جديـدة عنوانهـا القطيعـة والتوّتـر والصـدام، بخاصـة 
فـي ظـّل إصـرار أنقـرة علـى وصـف مـا جـرى فـي 
مصـر باالنقـاب، ودعـم جماعـة اإلخـوان المسـلمين، 

أراضيهـا.                                                                                   علـى  الجماعـة  قـادة  واسـتضافة 
د األمنـي دوراً بارزاً  4 - المحـّدد األمنـي: لعـب المحـدِّ
في تشـكيل معالم السياسـة الخارجية التركية تجاه العالم 
العربـي، خـال فتـرة حكم »حـزب العدالـة والتنمية«، 
وانطلـق الحـزب من معادلة أن دول الجوار الجغرافي، 
القومـي  لألمـن  تهديـد  مصـدر  بالضـرورة  تشـّكل  ال 
التركـي، وإنمـا قـد يكـون التعـاون معها سـبياً للتعامل 
مـع التهديـدات كافـة، التـي يمكـن أن تؤثِّـر علـى األمن 

في ظلّ »داعش« 
وأضرابها، 

تحّولت الحدود 
السورية - التركية 

إلى ما يشبه 
الحدود األفغانية - 
الباكستانية وبات 
وارداً خطر انتقال 

اإلرهاب إلى الداخل 
التركي

هل كان ثّمة »ربيع تركي« 
من وحي »الربيع العربي«؟
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واالسـتقرار فـي تركيـا، إلـى درجـة ان تركيـا أزالـت 
اسـم كّل مـن سـورية وإيـران مـن قائمـة الـدول التـي 
تشـّكل مصـدر تهديـد ألمنهـا القومـي بعد عقـود طويلة 
مـن اعتمـاد هـذا القائمـة. وقـد طـّورت تركيـا عاقاتها 
األمنيـة واالسـتخباراتية بالدولتيـن بشـكل الفـت، علـى 
الرغـم مـن االنتقـادات الغربيـة والداخليـة لهـا على هذا 
السـلوك. لكن الذي جرى، أن هذا المحّدد األمني شـهد 
مـا يشـبه االنقـاب عندما وصلـت العاقـات التركية – 
السـورية إلـى مرحلـة القطيعـة، وتضـّررت عاقاتهـا 
مـع طهـران، وخصوصـاً بعدمـا نشـرت تركيـا علـى 
أراضيهـا أنظمة الـدرع الصاورخي، 
ومـن ثّم منظومـة صواريخ باتريوت 
علـى َوقع تطّورات األزمة السـورية 
والتلويـح الغربـي بالتدخل العسـكري 
الروسـي  االتفـاق  قبـل  سـورية  فـي 
السـاح  نـزع  علـى  األميركـي   –
أبعـد  الـذي  السـوري،  الكيميائـي 

الخيـار العسـكري مـن المشـهد.
د األمنـي فـي السياسـة   ولعـّل المحـدِّ
مزدوجـة،  أبعـاداً  حمـل  التركيـة 
تراوحـت بيـن االسـتعداد للمشـاركة 
فـي الخيار العسـكري إلسـقاط النظام 
السـوري، إذا قـّرر الغرب اعتمـاده، وبين اتخاذ المزيد 
مـن اإلجـراءات األمنيـة في ظّل بروز النظام السـوري 
رفـع  بعـد  وخصوصـاً  تركيـا،  ألمـن  جـّدي  كتهديـد 
األخيـر مـن مسـتوى لهجـة التحـّدي والهجـوم معاً على 
السياسـة التركيـة، مدعومـاً بحليفيـه إيـران وروسـيا.                                                               

حسابات غير دقيقة
بعـد قرابـة أربـع سـنوات علـى بـدء أحـداث »الربيـع 
العربـي«، بـدت الحسـابات السياسـية التركيـة وكأنهـا 
خاطئـة، أو غيـر دقيقـة، وتفتقـر إلـى الفهـم السياسـي 
لحقيقـة دور الجغرافيـا السياسـية، والتحالفـات اإلقليمية 
فـي  القائمـة  السياسـية  بالنظـم  وعاقتهـا  والدوليـة، 
المنطقـة. كمـا أتضحـت حقيقـة خطـورة اعتمادها على 
البعـد اإليديولوجـي فـي النظر إلى المنطقـة وقضاياها. 
وقـد تأّكـد هذا األمر بشـكل جلـّي في األزمة السـورية، 
إلـى  الحريـة،  تنشـد  ثـورة شـعبية  مـن  تحّولـت  التـي 
داخليـة  حـروب  وقـع  علـى  وإنسـانية  دوليـة  أزمـة 
أفـرزت تداعيـات فـي كّل االتجاهـات، قبـل أن تصعـد 
المشـهد  سـّدة  إلـى  المتطّرفـة  اإلرهابيـة  التنظيميـات 

فـي المنطقـة، وتتحـّول المعركـة إلـى مـا يشـبه حـرب 
عالميـة لمكافحـة إرهـاب داعش وغيره مـن التنظيمات 
المتطّرفـة التـي تشـّكل تهديداً لألمـن اإلقليمي والدولي. 
فعلـى وقـع تحـّول »الربيـع العربـي« إلـى مـا يشـبه 
الشـتاء العاصـف، وجـدت السياسـة التركيـة نفسـها في 
عزلـة إقليميـة، جعلـت مـن نظرية صفر مشـكات إلى 
مشـكات صـرف، وعلـى شـكل نتائـج كارثيـة علـى 
الدبلوماسـية التركيـة، وذلـك مـن خـال المعطيـات ال

لية:                                  تا
1- لقـد شـّكل سـقوط نظـام محمـد مرسـي فـي مصـر، 
وصعـود القـوى التـي تحّركـت فـي الثاثيـن مـن يونيو 
)حزيـران( ضربـة قوّيـة لطموحـات تركيـا اإلقليميـة 
مـن »الربيـع العربـي«، فالرهـان علـى حكـم اإلخـوان 
ـّـٍر  مؤثِّ تركـي  لـدور  كمنطلـق  مصـر  فـي  المسـلمين 
فـي العالـم العربـي وأفريقيـا، تبّخـر سـريعاً. كمـا ان 
فـي هـذا  التـي زّجـت  الكبيـرة  التركيـة  االسـتثمارات 
جـرى  مـا  أن  واألهـّم  الريـاح.  أدراج  ذهبـت  البلـد، 
أّدى إلـى توتـر فـي العاقـات بيـن أنقـرة والقاهـرة فـي 
عهـد الرئيـس عبـد الفتـاح السيسـي، بـات مـن الصعب 
الرئيـس رجـب  ترميمهـا، بخاصـة فـي ظـّل مواقـف 
طيـب أردوغـان التصعيديـة ضـّد الحكـم الجديـد فـي 
مصـر، ومواصلـة دعـم جماعـة اإلخوان المسـلمين ال

محظـورة.                                     
أن  والسـنوات،  والشـهور  األيـام  مـع  اتّضـح  لقـد   -2
الرهـان التركـي علـى إسـقاط النظـام السـوري، خـال 
التهديـد  سياسـة  وأن  دقيقـاً،  يكـن  لـم  قصيـرة  فتـرة 
انتهجهـا  التـي  والمهـل  الفـرص  وإعطـاء  الكامـي 
السياسـة  صدقّيـة  انهيـار  أمـام  وضعتـه  أردوغـان، 
الداخلـي  الشـأن  فـي  التـوّرط  سياسـة  وأن  التركيـة، 
السـوري، بحّجـة أنـه شـأن تركـي داخلـي - كمـا قالـت 
أنقـرة فـي بدايـة انطاقة الثورة السـورية - وصلت إلى 

مسـدودة. طريـق 
 وفـي المحّصلـة، بـدت تركيـا وكأنهـا نمـر مـن ورق، 
وفـي أزمـة خيـارات لجهـة كيفيـة التعامـل مـع األزمـة 
تنظيـم  خطـر  بـروز  ظـّل  فـي  بخاصـة  السـورية، 
»داعـش« وغيـره مـن الجماعات المسـلّحة المتشـّددة، 
يشـبه  مـا  إلـى  التركيـة   – السـورية  الحـدود  وتحـّول 
الحـدود األفغانية – الباكسـتانية، واحتمـال انتقال خطر 
هـذه التنظيمـات إلى الداخـل التركي. وفـي العمق، فإن 
تركيـا تشـعر بخيبـة أمل عميقـة تجاه الغـرب، وتحديداً 
ر  الواليـات المتحـدة بعدمـا اعتقدت أن واشـنطن سـتكرِّ

تداعيات »الربيع 
العربي« على تركيا 
تجّلت في ممارسة 
حكومة أردوغان 
أقصى اإلجراءات 

ضّد وسائل التواصل 
االجتماعي ووسائل 
اإلعام والصحافّيين
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السـيناريو الليبـي مـع نظـام بّشـار األسـد، لتجـد نفسـها 
أمـام حالـة اسـتنزاف كبيـرة.                                                                                   

السياسـة  فـي  اإليديولوجـي  البعـد  حضـور  إن   -3
التركيـة تجـاه العالـم العربـي، ودعـم جماعـات بعينهـا 
خـال االحتجاجـات واالنتفاضـات الجاريـة، والسـعي 
إلـى إيصالهـا للسـلطة كجسـر لـدور تركـي إقليمـي في 
المنطقـة... كّل ذلـك أفقـد السياسـة التركيـة الكثيـر مـن 
مـن جهـة  مـن جهـة، ووضعهـا  األخاقيـة  صدقّيتهـا 
وإيـران  العربـي  الخليـج  دول  مـع  فـي خـاف  ثانيـة 
معـاً، ألسـباب تتعلّـق بسياسـة كّل طرف. فـدول الخليج 
العربـي وجدت في السـعي التركـي هذا محاولة لفرض 
جماعـات اإلخـوان المسـلمين علـى السـلطة فـي إطـار 
مشـروعهم للسـيطرة علـى المنطقـة، فيمـا رأت إيـران 
أن السياسـة التركيـة هـذه تصّعـد مـن الصـراع السـّني 
– الشـيعي فـي المنطقـة، حيـث الحساسـّية التاريخيـة 
بيـن البلديـن فـي إطـار الصـراع الصفـوي – العثمانـي 

تاريخيـاً.                                     
فـي  وكأّنهـا  تركيـا  بـدت  سـبق،  مـا  مـع  واّتسـاقاً   -4
وبسـببها  المنطقـة،  فـي  دولـة  كّل  مـع  مشـكات 
تعيـش حالـة مـن العزلـة السياسـية اإلقليميـة. كمـا أن 
خلفيـة  علـى  للفتـور  تعّرضـت  روسـيا  مـع  عاقاتهـا 
العـودة إلـى االصطفـاف فـي »البلـوك« الغربـي، بعـد 
نشـر صواريـخ باتريـوت علـى أراضيهـا، والقيـام بمـا 
يشـبه الـدور الوظيفـي فـي االسـتراتيجية الغربيـة تجـاه 

المنطقـة. 
مـا  إلـى  أّدى  مـا سـبق  أن مجمـل  أيضـاً،  والمفارقـة 
يشـبه فقـدان النمـوذج التركـي لبريقه وأهّميتـه في نظر 
الغـرب، بوصفـه كان نموذجـا معتـدالً يمكـن تعميمـه 
فـي العالميـن العربـي واإلسـامي، فبـدا هـذا النمـوذج 
أقـرب إلـى إيديولوجيـة حـزب سياسـي حاكـم يتمسـك 
اآلخـر،  ويقصـي  التعّدديـة،  إلـى  ويفتقـر  بالسـلطة، 
وينتهـج األسـاليب العنفّيـة فـي قمـع المتظاهريـن، كمـا 
جـرى فـي »ميدان تقسـيم« في إسـطنبول صيـف العام 

 .  2013
الحسـابات التركيـة غير الدقيقة هـذه، حّولت حلم تركيا 
الشـرق األوسـطي إلـى كابـوس كمـا يقـول  »سـونر 
التركيـة فـي  جاغايتـاي«2، مديـر برنامـج  األبحـاث 

معهد واشنطن للدراسات.     

2ســونر جاغايتــاي، »حلــم تركيــا الشــرق أوســطي يتحــّول إلــى كابــوس«، وول 
ســتريت جورنــال )3 /9 / 2014(.                                               

العاقة مع إيران: صراعات متحّركة 
ومصالح دائمة

علـى الرغـم مـن اشـتداد حـّدة الصـراع الطائفـي بيـن 
فـي  والسـّيما  سـاحة،  مـن  أكثـر  فـي  وإيـران  تركيـا 
سـورية والعراق، واختاف طبيعة النظام السياسـي في 
البلديـن، إاّل أن العاقـات بينهمـا، تبدو محكومة بروابط 
الجغرافيـة والتاريـخ وجملـة مـن المصالـح المشـتركة 
والتطلّعـات المتبادلـة. عندمـا بـدأت األزمـة السـورية، 
وقفـت تركيـا وإيـران على النقيض، كّل طرف ألسـبابه 
ودوافعه واسـتراتيجيته المختلفة. طهران أعلنت دعمها 
الكامـل للنظـام السـوري، وهذا طبيعـي ومفهوم في ظّل 
التحالـف القائـم بيـن الجانبيـن منـذ نحـو أكثـر مـن ثاثة 
عقـود. وانطاقـا مـن هـذه الرؤيـة تحّركت إيـران على 
كّل المسـتويات لدعـم النظـام فـي حربه ضـّد معارضيه 
وخصومـه فـي الداخـل والخـارج. فيمـا علـى العكـس 
تمامـاً، تحّركـت أنقـرة فـي كّل االتجاهـات إلسـقاط هذا 
النظـام، وانتهجـت القيـادة التركيـة لهجـة غيـر مسـبوقة 

المهـل  وإعطـاء  الـاءات  رفـع  فـي 
األزمـة  تحّولـت  وهكـذا  والفـرص. 
بيـن  بـاردة  حـرب  إلـى  السـورية 
طهـران وأنقـرة، وفـي الوقـت نفسـه 

إلـى حالـة اسـتنزاف للجانبيـن.
السـورية،  األزمـة  مـوازاة  وفـي   
كسـاحة  العـراق  فـي  الوضـع  ظهـر 
أخـرى خافيـة بيـن البلديـن، لطالمـا 
رأت تركيـا أن إيـران تريـد الهيمنـة 
التحالـف  العـراق، مـن خـال  علـى 
الشـيعي وممارسـة األخير، والسـّيما 

فـي عهـد حكومـة نـوري المالكي، سياسـة إقصائية ضّد 
المكـّون السـّني.. فيمـا فـي المقابـل، رأت إيـران فـي 
الـدور التركـي المتمثـل بدعـم المكـّون السـّني، وتطوير 
العاقـة بشـكل غيـر مسـبوق مع إقليـم كردسـتان، بعيداً 
مـن مراعـاة العاقـة مـع بغـداد، نوعـاً مـن الصـراع 
طائفيـة  قاعـدة  علـى  طهـران،  مـع  والعلنـي  الخفـي 
وصـراع علـى النفـوذ. وقـد شـّكلت تصريحـات أحمـد 
داود أوغلـو عقـب زيـارة قـام بهـا لطهـران فـي أكتوبر 
)تشـرين األول( مـن العـام 2012 عـن »انتهـاء عهـد 
اإلحيـاء الشـيعي وبـدء عهـد اإلحيـاء السـّني«  ذروة 
هـذا الصـراع، دفعـت بإيـران إلـى الـرّد بالقـول:  »لـو 
ُخّيرنـا بيـن تركيـا وسـوريا، فسـنختار سـوريا بالتأكيد، 

وأن مسـألة إسـقاط النظـام خـّط أحمـر«.

عت تركيا حركات  شجَّ
اإلخوان على 

الساحات العربية 
وفق منهج براغماتي 
يدعو لاستفادة من 
خبرة »حزب العدالة 
والتنمية« في الحكم 
ونموذجه في اإلدارة

هل كان ثّمة »ربيع تركي« 
من وحي »الربيع العربي«؟
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فـي الواقـع، رأى كّل طـرف أن مـا يجـري فـي سـوريا 
يمـّس أمنـه القومـي والوطنـي، بـل ويعـّده شـأنا داخليـا 
بشـكل أو بآخر. طهران رأت أن ما يجري في سـوريا 
مؤامـرة، وأن الهـدف هـو نقل المعركة الحقـاً إلى قلب 
طهـران، فحشـدت لذلـك كّل األسـلحة واإلمكانات. فيما 
رأت أنقـرة أنهـا ثـورة داخلية، لكّنها فـي العمق ربطت 
المشـروع اإلقليمـي التركـي بتغييـر النظـام السـوري، 
تحقَّــق  العربـي«  »الربيـع  ثـورات  أن  رأت  إنهـا  إذ 
اسـتراتيجية »حـزب العدالـة والتنميـة« تجـاه منطقـة 
الشـرق األوسـط، لذلك دعمتها بقّوة. لكن تحّول األزمة 
بيـن  إرادات  إلـى صـراع  السـورية 
أنقـرة وطهـران، لـم يمنـع الجانبيـن 
علـى  الشـديد  الحـرص  إبـداء  مـن 
عـدم الصـدام، نظـراً لحجـم المصالح 
والقضايـا المشـتركة بينهمـا، فالَبَلدان 
فـي  الزوايـا  تدويـر  علـى  حرَصـا 
القضايـا الخافيـة، واالسـتمرار فـي 
التنسـيق األمنـي وتحسـين العاقـات 
والماليـة،  والتجاريـة  االقتصاديـة 
حيـث بـرز الـدور التركـي فـي الحـّد 
علـى  الدوليـة  العقوبـات  تأثيـر  مـن 
إيران، عندما كشـفت فضيحة الفسـاد 
المدوّيـة فـي تركيـا في مايـو )أيار( العـام الماضي عن 
جانـب مـن العاقات الماليـة والتجارية بيـن البلدين من 

بيـن مـن النظاميـن.                                طريـق تّجـار مقرَّ
مـن خصوصيـة  بـات  سـبق  مـا  أن  يـرى  َمـن  ثّمـة   
عهـد  فـي  تعـّززت  التـي  اإليرانيـة،  التركيـة  العاقـة 
العدالـة والتنميـة«، ألسـباب تتعلّـق  حكومـة »حـزب 
أثـار  توّجـه  وهـو  الحـزب،  لهـذا  اإلسـامي  بالتوّجـه 
ارتيـاح إيـران التـي أهتّمـت كثيـراً بتطويـر المصالـح 
االقتصاديـة المشـتركة، وهـو مـا شـّكل أيضـاً اختراقـاً 
أو انقابـاً علـى المرحلة السـابقة، حينمـا كانت المعادلة 
فـي تركيـا هـي وضـع »النظـام العلمانـي فـي تركيـا« 
فـي مواجهـة »النظام اإلسـامي في إيـران«. وقد أّدى 
هـذا المسـار إلـى تعزيـز دور عامل الطاقة فـي العاقة 
بيـن البلديـن، مـن خـال فتـح خـط االتصـال النفطـي 
والغـازي بيـن إيـران وأوروبـا عبـر تركيـا، وتطويـر 
مجمـل العاقـات االقتصاديـة والتجاريـة، حيـث قارب 
الحجـم التجـاري بينهمـا 18 مليـار دوالر نهايـة العـام 
2013، فيمـا يأمـل الجانبـان بعـد اتفاق جنيـف النووي، 
أن يصـل هـذا الرقـم إلى 40 ملياراً في السـنوات القليلة 

الزيـارات  خـال  عنـه  الحديـث  جـرى  كمـا  المقبلـة، 
األخيـرة بيـن كبـار مسـؤولي البلديـن.

كثيـرة هـي مـن دون شـّك قضايـا التعـاون بيـن تركيـا 
مـن  الكثيـر  فـي  التنافـس  شـكل  وتأخـذ  وإيـران، 
المجـاالت والمواقـع. فمـن دول آسـيا الوسـطى، إلـى 
أفغانسـتان والعراق وسـوريا، إلى الحدود المشـتركة... 
ثّمـة قضايـا تأخذ شـكل التعـاون والتنسـيق األمنّيين في 
مواجهـة القـوى والمجموعـات التي تشـّكل تحّديـاً أمنياً 
مشـتركاً، وهـي قضايـا وثيقـة الصلـة بالحـدود، وأمـن 
الطاقـة، واالقتصاد، والجغرافية، التي تحمل مشـكات 
جانبـي  علـى  )األكـراد  وطائفيـة  وقوميـة  اجتماعيـة 
الحـدود، فضاً عن العراق وسـوريا( والخاف السـّني 
– الشـيعي، وكّل قضيـة مـن هـذه القضايا لها حسـابات 
فـي سياسـة البلدين، وأمـن المنطقة واسـتقرارها، حيث 
مـن الواضـح أن قاعـدة المصالـح المشـتركة التي تحكم 
العاقـات اإليرانيـة – التركيـة،  بـدأت تتقـّدم مجـّدداً 
بعدمـا تراجعـت علـى وقـع األزمـة السـورية، فـي ظّل 
حـرص كّل طـرف علـى نوع من الموازنة في سياسـته 

اإلقليميـة والدوليـة السـتثمارها بأفضـل شـكل.
 وفـي هـذا اإلطـار، ربمـا تحـّس طهـران بالحاجـة إلى 
تركيـا كشـريك »سـّني« فـي ظـّل عاقاتها السـلبية مع 
دول الخليـج العربـي، والسـّيما السـعودية، فيمـا تحـّس 
تركيـا بأهميـة طهـران لتحسـين عاقاتهـا مـع العـراق 
فـي مرحلـة مـا بعد نـوري المالكـي، وكذلـك الفتور في 
العاقـات التركيـة – الخليجيـة، علـى خلفيـة اختـاف 
الموقـف مـن جماعات اإلخوان المسـلمين ومشـروعهم 
ومـن  جهـة،  مـن  بالمصالـح  مندفعـة  المنطقـة،  فـي 
جهـة ثانيـة بالمؤشـرات السـلبية لعاقاتهـا مـع مصـر 
وإسـرائيل ودول الخليـج، باسـتثناء قطـر. وعلى خلفية 
الجانَبْيـن،  قبـل  الحديـث، مـن  المصالـح، جـرى  هـذه 
أكثـر مـن مـّرة خـال الفتـرة الماضيـة عـن أهميـة فتح 
صفحـة جديـدة فـي العاقـات بينهمـا، حيـث تعـّززت 
فـي  كبيـر  اقتصـادي  بانتعـاش  وأنقـرة  آمـال طهـران 
عاقتهمـا بعـد اتفـاق جنيـف النـووي، إذ ترّجـح تركيـا 
بأنهـا سـتكون فـي صـدارة المسـتفيدين مـن نتائـج هـذا 
االتفـاق، والسـّيما إذا انتهـت األمـور برفـع العقوبـات 
عـن إيـران، بعـد التوّصـل إلـى اتفـاق نهائـي، حيـث 
تـرى أن رفـع هـذه العقوبـات سـيوفِّر فرصـاً اقتصادية 
كبيـرة، سـتضاعف مـن حجـم تجارتهـا الخارجيـة عبر 
المشـاركة فـي مشـروعات النفـط  والغـاز اإليرانيـة. 

وفـي النهايـة يأمل  الجانبان بنسـج شـراكة اسـتراتيجية 

ستيفن كينزر: 
»سترّكز السياسة 
األميركية الجديدة 
في الشرق األوسط 

على تعزيز 
الشراكة مع إيران 
وتركيا كحليفين 

استراتيجّيين بدالً من 
إسرائيل والعرب«
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تطلـق العنـان للعاقـة بينهمـا. وهـو مـا تحـّدث عنهـا 
فـي  كينـزر«  األميركـي »سـتيفن  الكاتـب  فتـرة  قبـل 
كتابـه : »رؤيـة اسـتراتيجية جديـدة لتحالفـات أميـركا 
فـي الشـرق األوسـط«،  إذ يرى »كينـزر« أن مرتكز 
األوسـط،  الشـرق  تجـاه  الجديـدة  األميركيـة  السياسـة 
سـيكون بتعزيز الشـراكة مع إيـران وتركيا، واالعتماد 
على الدولتين كحليفين اسـتراتيجّيين، بدالً من إسـرائيل 
رؤيتـه  علـى  يدلّـل  هنـا  وهـو  التقليدّييـن.  والعـرب 
األسـبق  األميركـي  الرئيـس  انتهجـه  الـذي  بالتقـارب 
»ريتشـارد نيكسـون« مع الصين في سـبعينّيات القرن 

الماضـي.                       
 وعليـه، يمكـن القـول إن مسـار العاقـات التركيـة – 
اإليرانيـة، بعيـداً مـن معضلتـي سـوريا والعـراق، يبدو 
وكأنـه يرسـم مامـح مرحلـة جديـدة متخمـة بالمصالـح 
بيـن البلديـن، حيـث لـكّل طـرف تطلّعاته التـي قد تدفعه 
إلـى البحـث عـن محـور مشـترك، يغّيـر الكثيـر مـن 

المعـادالت اإلقليميـة علـى حسـاب الـدول العربيـة.                                                     

»انتفاضة تقسيم« ومحاكاة »الربيع 
العربي« 

شـّكلت التظاهـرات التي اندلعت فـي »حديقة جيزي«، 
بالقـرب مـن »ميـدان تقسـيم« فـي إسـطنبول فـي مايـو 
)أيـار( العـام 2013 علـى شـكل انتفاضـة شـعبية ضـّد 
حكومـة رجـب طيـب أردوغـان سـابقة منـذ وصـول 
»حـزب العدالـة والتنميـة« إلـى الحكـم. ويمكـن القـول 
لثـورات  حقيقيـة  محـاكاة  كانـت  االنتفاضـة  هـذه  إن 
»الربيـع العربـي« لجهـة الشـكل والمضمـون. فعلـى 
والنخـب  الشـبابية  األوسـاط  اندفعـت  الشـكل،  صعيـد 
فـي  للحشـد  والرياضيـة  والفّنيـة  والثقافيـة  الفكريـة 
»ميـدان تقسـيم«، كمـا جـرى فـي »ميـدان التحريـر« 
فـي القاهـرة مـع اختاف األسـباب. وفي الشـكل أيضاً، 
عّمـا  يختلـف  لـم  التركيـة  األمـن  قـّوات  سـلوك  فـإن 
جـرى فـي »ميـدان التحرير«، مـن قمـٍع للمتظاهرين، 
واسـتخدام لوسـائل العنـف ضّدهـم واعتقـال المئات من 
للمـّرة األولـى  الناشـطين. وعلـى صعيـد المضمـون، 
فـي تاريـخ حكـم »حـزب العدالـة والتنميـة«، تـّم رفـع 
شـعارات تطالب برحيل أردوغان، وتطالبه باالسـتقالة 

تحـت وقـع هتافـات: إرحـل ... إرحـل.
أرجـع البعـض سـبب »انتفاضـة تقسـيم« إلى مشـروع 
الهويـة  علـى  التأثيـر  شـأنه  مـن  للحكومـة،  عمرانـي 
فـي  لكـن  تقسـيم«.  لـ»ميـدان  والعمرانيـة  الحضاريـة 

حقيقـة األمـر القضيـة تتجـاوز هـذا السـبب إلـى جملـة 
مـن األسـباب التراكميـة، المتمّثلـة بالخـوف مـن نزوع 
نحـو  والتنميـة«  العدالـة  »حـزب  حكومـة  سياسـة 
السـلطوية، والخشـية من فقدان المكتسـبات المتمّثلة في 
شـكل الدولـة المدنّية والحريات العامة بشـّتى أشـكالها، 
بـدءاً مـن الحريـة الفكرية، وصوالً إلـى حرية اإلعام، 

والحريـة الشـخصية فـي ظّل سياسـة 
أسـلمة الدولة والمجتمـع، التي تّتبعها 
حكومـة »حـزب العدالـة والتنميـة« 
االنفجـار  فجـاء  تدريجـي،  بشـكل 
تقسـيم«  »ميـدان  فـي  االجتماعـي 

علـى شـكل رفـض لهـذه السياسـة.
 ولعـّل مـا فاقـم مـن حـّدة التظاهرات 
واالعتقـاد بـأن مـا جـرى هـو بدايـة 
»ربيـع تركـي« مـن وحـي »الربيـع 
العربـي«، هو تصريحـات أردوغان 
ضـّد المتظاهرين ووصفهم بالغوغاء 
واللصـوص وقّطاع الطـرق. وكذلك 
قبـل  مـن  للقـّوة  المفـرط  االسـتخدام 
الشـغب  ومكافحـة  األمـن  قـّوات 

واالعتـداء علـى المتظاهريـن واسـتخدام الغاز المسـّيل 
التظاهـرات  انتقلـت  مـا  فسـرعان  بكثافـة،  للدمـوع 
العاصمـة  التركيـة، والسـّيما  المـدن  مـن  العديـد  إلـى 
أنقـرة، وأزميـر، معقـل »حـزب الشـعب الجمهـوري« 

المعـارض.
أدرك  وحّدتهـا،  التظاهـرات،  رقعـة  اتسـاع  ومـع   
إلـى  يضطـر  أن  قبـل  الموقـف  صعوبـة  أردوغـان 
الدخـول فـي حـوار مع القائميـن على التظاهـرات، من 
خـال نائبـه »بولنـت أرينـج«، الـذي أجـرى جـوالت 

عـّدة مـن الحـوار مـع قـادة التظاهـرات.
وقـف  إلـى  أدّيـا  معـاً،  والحـوار  القمـع  كان  وإذا   
فـي  نجحـت  تقسـيم«  »انتفاضـة  فـإن  التظاهـرات، 

أهمهـا:  لعـّل  األهـداف،  مـن  جملـة  تحقيـق 
للحكومـة  العمرانـي  للمشـروع  النهائـي  الوقـف   -1
جيـزي«،  »حديقـة  بإلغـاء  يقضـي  والـذي  التركيـة، 
وهـدم »مركـز أتاتـورك الثقافـي«، وتشـييد ثكنـة على 
نصـب  جانـب  إلـى  مسـجد،  وبنـاء  العثمانـي،  النمـط 
العلمانيـة، الـذي يعكـس معركـة االسـتقال التـي قادها 

أتاتـورك.                                                                      كمـال  مصطفـى 
2- إن هـذه االنتفاضـة شـّكلت مـا يشـبه جبهـة مناهضة 
لحكومـة »حـزب العدالـة والتنميـة«، فقد شـاركت فيها 

بعد أربع سنوات 
على »الربيع 
العربي« بدت 

الحسابات السياسية 
التركية وكأّنها تفتقر 
إلى الفهم السياسي 

لحقيقة دور الجغرافيا 
السياسية وعاقتها 
بالنظم القائمة في 

المنطقة

هل كان ثّمة »ربيع تركي« 
من وحي »الربيع العربي«؟
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أعـداد كبيـرة مـن النخـب الثقافيـة والفّنيـة والرياضيـة 
ومنّظمـات المجتمع المدني، وتحّولت ذكرى االنتفاضة 
إلـى تقليد سـنوي يتّم فيـه إحياء المناسـبة، والتعبير عن 
الرفـض لنهج االسـتئثار الـذي تّتبعه الحكومـة التركية.
الديمقراطيـة  صـورة  عـّرت  االنتفاضـة  هـذه  إن   -3
االنتخابـات،  صناديـق  علـى  تعتمـد  التـي  التركيـة، 
وتتجاهـل المفاهيـم الحقيقية للديمقراطيـة والحرية. كما 
أنهـا عـّرت صورة أردوغـان، وأظهرتـه كديكتاتور ال 
يختلـف عـن غيـره مـن الزعماء فـي العالـم العربي من 
اسـتخدام للقـّوة ضـّد المتظاهريـن. وقـد كان هـذا األمر 
الذكـرى  فـي  التركيـة  الحكومـة  نشـرت  عندمـا  جليـاً 
السـنوية األولـى لانتفاضـة قرابـة أربعيـن ألـف رجـل 
أمـن وشـرطة فـي »ميـدان تقسـيم«، حيـث تّم اسـتقدام 
هـؤالء مـن 11 محافظـة لتقـوم بمنـع 
دخـول المحتّجيـن الميدان مـن جديد، 

وسـقط عشـرات الجرحـى .                                
4- إن الرسالة األساسية لـ »انتفاضة 
الصحافـي  يقـول  كمـا  تقسـيم«، 
التركـي »قـدري غورسـيل« هـو إن 
رسـالة الجيل الجديد للشـباب التركي 
تتلخـّص في رفض سياسـة أردوغان 
القائمـة »علـى أن جميـع القـوى فـي 
تركيـا بيـد رجـل واحـد، يريـد تغييـر 
اإلسـامية،  للتطلعـات  وفقـاً  تركيـا 
التـي فـي ذهنـه. وحقيقـة فـإن هـذه االنتفاضـة، وقمـع 
للحكومـة  واسـعة  انتقـادات  جلبـا  لهـا،  األمـن  قـّوات 
قبـل  مـن  وكذلـك  األوروبيـة،  المحافـل  فـي  التركيـة 
المنّظمـات الحقوقيـة وتلـك المعنّيـة بالحريـة ونشـر ال

ديمقراطيـة«.                          
بحسـب اسـتطاع تركـي أجـري في يونيـو  )حزيران( 
الشـباب  مـن  المائـة  فـي   81 فـإن  الماضـي3،  العـام 
التركـي، يعتقـدون أن المتظاهرين في »ميدان تقسـيم« 
كانـوا يقـودون »ربيعـاً تركيـاً«.. فيمـا 92  فـي المائة، 
أّكـدوا أن السـبب األبـرز للتظاهـرات كان االحتجـاج 
ضـّد مواقـف أردوغان. أما  بالنسـبة إلـى 91 في المائة 
منهـم، فـكان احتجاجـاً علـى وحشـية الشـرطة وقـّوات 
األمـن، فـي حين انتقـد 84 في المائة، من الذين شـملهم 
فـي  التركيـة،  اإلعـام  وسـائل  صمـت  االسـتطاع، 
البدايـة، عـن تغطيـة الحدث، ومـن ثّم طريقـة التغطية، 

3 أجــرت االســتطاع علــى اإلنترنــت جامعــة بلجــي فــي إســطنبول، وذلــك فــي 
الثالــث مــن يونيــو )حزيــران( وشــمل ثاثــة آالف شــخص.                                                 

الحكومـة علـى وسـائل  إلـى ضغـوط  ذلـك  وأرجعـوا 
اإلعام.

 وحقيقـة، فـإن مـن أهـّم تداعيـات الربيـع علـى الداخـل 
التركـي، كان ذهـاب حكومـة أردوغـان إلـى ممارسـة 
أقصـى اإلجـراءات ضـّد وسـائل التواصـل االجتماعي 
ووسـائل اإلعـام وحرية الصحافـة والصحافّيين، عبر 
تشـريع المزيـد مـن القوانيـن الصارمـة التـي تحـّد مـن 
الحرية وممارسـة الضغـوط والرقابة على الصحافّيين. 
فتقـول التقاريـر إن السـلطات التركيـة حاكمـت خـال 
منهـم،   67 وسـجنت  صحافيـاً،   123 الماضـي  العـام 
وقـد جـرت معظـم هـذه المحاكمـات والسـجون علـى 
خلفيـة انتقـاد هـؤالء الصحافّييـن لحكومـة رجـب طيب 
أردوغـان، ومنـذ بـدء أحـداث »ميدان تقسـيم« تّم طرد 
22 منهـم ُطـردوا بشـكل  مـن عملهـم )  56 صحافيـاً 
اعُتقـل  كمـا  االسـتقالة(.  علـى  أُجبـروا  و37  مباشـر 
كانـوا  جيـش  ضّبـاط  مسـاعدة  بتهمـة  صحافّييـن   9
علـى  أردوغـان،  حكومـة  ضـّد  النقـاب  يخّططـون 
الرغـم مـن عـدم ثبـوت هـذه التهمـة ضّدهـم، وخـال 
انتفاضـة تقسـيم اعُتقـل أكثـر مـن 7 آالف شـخص تـّم 
اإلفـراج عـن معظمهـم، فيمـا جـرى االحتفـاظ بقرابـة 

800 معتقـل تجـري محاكتمهـم إلـى اآلن. 
والغريـب والمضحـك معـاً فـي هـذه المحاكمـات، هـو 
توجيـه االّدعـاء التركـي تهمـة تقليد »الربيـع العربي« 
ـد لهـم4. عاً كرويـاً وطلـب المؤبَّ لخمسـة وثاثيـن مشـجِّ

ولعـلَّ األغـرب مـن االعتقـال نفسـه، وهـذه التهمة، هو 
شـّن السـلطات التركيـة حملـة إقصـاء لمعظـم الرمـوز 
التـي أّيدت تظاهرات »تقسـيم«، وقـد وصل األمر إلى 

حـّد اسـتبعاد العبيـن مـن المنتخب الوطنـي التركي. 
أعـاد  الصحافّييـن،  اإلجـراءات ضـّد  هـذه  كّل  وسـط 
وهـو  اإلعامـي،  الرقيـب  بقانـون  العمـل  أردوغـان 
فـي   1908 العـام  العثمانـي  السـلطان  اعتمـده  قانـون 
مواجهـة كثـرة االنتقـادات لحكمـه. والافـت هنـا هـو 
أن هـذا القانـون أصبـح كابوسـاً علـى حيـاة الصحافّيين 
بسـبب المتابعـة الدقيقـة لهـم، والتـي وصلـت إلـى حـّد 

الهاتفيـة.  مكالماتهـم  علـى  التنّصـت 
 وبسـبب هـذه الرقابـة، يقـول العديـد منهـم أنهـم باتـوا 
يخشـون مـن التحّدث عبر الهاتف، حتـى مع عائاتهم، 
خوفـاً مـن تفسـير خاطـئ لكلمـة قد تصـدر عنهـم، فيما 
بـات حـال أصحاب وسـائل اإلعام التركيـة، مثل حال 
القابـض علـى الجمـر يخشـى مـن السـلطات الحكوميـة 

4 صحيفة مللييت التركية، )العدد الصادر في 8 /9 / 2014 (. 

سقوط نظام اإلخوان 
المسلمين في مصر 
شّكل ضربة قوّية 
لطموحات تركيا 
اإلقليمية عبر 

»الربيع العربي«
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فـي كّل وقـت، بخاصـة لجهـة محاربـة وسـائل اإلعام 
التابعـة للمعارضـة بالضرائب، والتـي أّدت بالعديد من 
هـؤالء إلـى بيـع مؤّسسـاتهم، والمفارقـة أن المشـترين 
العدالـة  حـزب  مـن  المقّربيـن  مـن  يكونـوا  مـا  غالبـاً 
والتنميـة. وبسـبب كّل مـا سـبق، هبط ترتيـب تركيا في 
سـلّم الحريـات مـن 98 العـام 2005 إلى 154 من أصل 
مـن 170 دولـة فـي العالـم. وبحسـب تقريـر لمنظمـة 
األمـن والتعـاون األوروبيـة، فـإن تركيـا باتـت األسـوأ 
عالميـاً لجهـة حريـة الصحافـة والصحافّييـن، بخاصـة 
فـي ظـّل لجـوء أردوغان إلـى اغاق موقـع اليوتيوب، 
وإصـدار قانـون اإلنترنـت الذي يشـّدد مـن اإلجراءات 
المواقـع  الصحافـة، ويضـع أصحـاب  لحريـة  المقّيـدة 

اإللكترونيـة أمـام خـوف دائم.                                               
في الواقع، من الواضح أن السـلطات التركية حرصت 
بـكّل الوسـائل علـى منـع تفجـر »ربيـع تركـي« مـن 
وحـي »«الربيـع العربـي««. وقـد تجّسـد هـذا األمـر 
بـكّل وضـوح فـي عـدم ظهـور نتاجـات ثقافيـة تتحـّدث 
عـن هـذا الربيـع، واقتصـار األمـر علـى عقـد منتديات 
بحثيـة أكاديميـة علـى مسـتوى بعـض مراكـز األبحاث 
تركيـا   دور  عـن  للحديـث  والجامعـات،  والدراسـات 
الداعـم للربيـع العربـي، وكيفية بناء عاقات مسـتقبلية، 
فـي  والتنميـة«  العدالـة  تجربـة »حـزب  مـن  منطلقـة 
الحكـم والمكاسـب االقتصاديـة التـي حّققتهـا الحكومـة.        

الخاصة
التـوّرط التركـي في أحـداث »الربيع العربـي«، تطلعاً 
إلـى دور إقليمـي مؤثِّــر، بـدأ ينعكـس سـلباً على مجمل 
السياسـة التركيـة فـي الخـارج والداخـل. فتركيـا هـذه 
تعيـش أزمـة عميقـة، والسـّيما لجهة الخيـارات في ظّل 
التحالـف الدولـي ضـّد تنظيم »داعـش«، التي رأت فيه 
تركيـا قـّوة ناعمـة، سـواء إلسـقاط النظـام السـوري أم 
لضـرب الطموحـات الكرديـة فـي المنطقـة، أم لتغييـر 
مـن  نـوع  لتحقيـق  العـراق،  فـي  السياسـي  المشـهد 
التـوزان السياسـي لمصلحـة المكـّون السـّني، وكذلـك 
فـي إطـار الصـراع الطائفـي الجـاري مـع إيـران علـى 

لمنطقة.  ا
  فـي الواقـع إن سياسـة التـوّرط التركـي فـي أحـداث 
جلبـت  األخونـة،  نهـج  وتبّنـي  العربـي«،  »الربيـع 
لتركيـا حالـة مـن العزلـة والتوّتـر مـع الجـوار العربـي 
واإلسـامي. وفـي النهايـة أّدى هـذا المسـار إلى تراجع 
الـدول،  هـذه  مـع  والتجاريـة  االقتصاديـة  العاقـات 

العالـم  مـع  البّريـة  كّل طرقهـا  فقـدت  وأنهـا  بخاصـة 
العربـي.

إلـى  وصلـت  والتـي  العربيـة،  اسـتثماراتها  أن  كمـا   
قرابـة خمسـين مليـار دوالر، باتـت فـي مهـّب الريـح. 
كذلـك، فـإن نهـج دعـم جماعـات اإلخـوان المسـلمين، 
أفقدهـا الحلفـاء، ويـكاد لـم يبـق لهـا عاقة جيدة، سـوى 
مـع »حركـة حمـاس« فـي غـّزة، وجماعـات اإلخـوان 
المسـلمين، التـي بـدأ قادتهـا ينتقلـون إلـى تركيـا، بعـد 

طردهـم مـن قطـر.
عاقتهـا  يهـّدد  بـدأ  »داعـش«،  مـن  موقفهـا  أن  كمـا 
يجـد  ال  الـذي  العـراق،  كردسـتان  إقليـم  مـع  الجّيـدة 
راً منطقيـاً لموقـف تركيـا الرافـض للحـرب ضـّد  مبـرِّ

»داعـش«.
 وعلـى المسـتوى األمنـي، فـإن التنظيمـات المتطّرفـة 
بـدأت  السـورية،   – التركيـة  الحـدود  علـى  الناشـطة 
فـي  بخاصـة  التركـي،  للداخـل  أمنيـاً  تهديـداً  تشـّكل 
ظـّل قـدرة مقاتلـي هـذه التنظيمـات علـى االنتقـال عبر 
الحـدود، والحديـث عـن انتشـار خايـا نائمـة لهـا فـي 
العديـد مـن المناطـق التركيـة، وتوفِّــر مـا يشـبه بيئـة 
حاضنـة لهـا، وخصوصاً أن تركيا بالنسـبة إليها تشـّكل 
رمـزاً غربيـاً، بحكـم عضويتهـا فـي الحلف األطلسـي، 
مـن  العديـد  فـي  المنتشـرة  األطلسـية  القواعـد  حيـث 
المناطـق التركيـة، والتـي مـن المتوقَّـع أن تنطلـق منها 
الطائـرات األميركيـة والبريطانية بغاراتهـا ضّد مواقع 

»داعـش« فـي العـراق وسـورية.
 هـذه التحّديـات الجسـيمة مجتمعـة، 
بنظـر العديـد مـن الباحثيـن األتراك، 
المقبلـة  المرحلـة  فـي  تتحـّول  قـد 
إلـى تحّديـات تركيـة داخليـة تواجـه 
طّيـب  رجـب  التركـي  الرئيـس 
أحمـد  الـوزراء  ورئيـس  أردوغـان 
عهدهمـا،  بدايـة  فـي  أوغلـو  داود 
فـإن  الباحثيـن،  هـؤالء  وبحسـب 
هـذه التحّديـات سـتؤّدي إلـى ضـرب 

الـذي تحّقـق علـى وقـع  التركـي  النجـاح االقتصـادي 
االسـتقرار فـي منطقـة غيـر مسـتقّرة. لكـن مـع تهديـد 
هـذا االسـتقرار، فـإن تركيـا، وتحديـداً تجربـة »حـزب 
العدالـة والتنميـة«، قـد تكـون ضحّيـة لهـذه السياسـة، 
وبخاصـة أن النجـاح االقتصـادي تحّقـق بشـكل كبيـر، 
بفضـل االسـتثمارات الخارجيـة والداخليـة التـي تشـّكل 
قرابـة 75  فـي المائـة مـن االقتصـاد التركـي. ولعـّل 

81 % من الشباب 
التركي اعتقد أن 
المتظاهرين في 
»ميدان تقسيم« 

كانوا يقودون »ربيعاً 
تركياً«

هل كان ثّمة »ربيع تركي« 
من وحي »الربيع العربي«؟
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االسـتقرار  عـدم  بسـبب  االسـتثمارات  هـذه  خسـارة 
المحتَمل نتيجة لما سـبق، سـتجعل مـن حظوظ »حزب 
العدالـة والتنميـة« في الفـوز في االنتخابـات البرلمانية 

فـي صيـف العـام  2015 ضيئلـة جـداً.                       
 لعـّل خيـر مـن لّخـص واقـع السياسـة التركيـة تجـاه 
»الربيـع العربـي«، وتداعيـات األخيـر علـى تركيـا، 
هـو غراهـام فولـر فـي كتابـه: تركيـا والربيـع العربـي 
الصـادر عـن مطبعـة بـوزورغ )2014(. ففولـر الـذي 
عمـل مسـؤوالً فـي االسـتخبارات المركزيـة األميركية 
) سـي. آي. أيـه (، واختـّص بدراسـة الشـرق األوسـط 
ألربعـة عقـود، يـرى » أن تركيـا، وبعدمـا أصبحـت 
العدالـة  »حـزب  لحكومـة  األولييـن  الواليتيـن  فـي 
والتنميـة« مصـدر إلهـام لشـعوب المنطقـة، مـن خال 
تطبيـق إصاحـات لتعزيـز الحريـات والديمقراطية في 
الداخـل، واعتمـاد سياسـة خارجيـة سـعت إلـى تحقيـق 
التكافـل االقتصـادي والتوصـل إلـى حلـول ديبلوماسـية 
مـن طريـق التفـاوض لتسـوية النزاعـات فـي المنطقة، 
تركيـا هـذه تتحّول اليوم شـيئاً فشـيئاً إلى دولة سـلطوية 

فاسـدة ». 
وفي حقيقة األمر، فإن تركيا لم تعد مصدر إلهام للعالم 
ـر عـودة تركيا من جديد إلى  العربـي. ولعـّل هذا ما يفسِّ
االهتمـام بخيـار العضويـة األوروبية كأولوّية، وسـواء 
أكان السـعي لهـذا الخيـار التركي التاريخـي أصياً، أم 
محاولة إلنقاذ الدبلوماسـية التركية من مسـتنقع الشـرق 
األوسـط، فـإن تجربة حـزب العدالة والتنميـة في الحكم 
باتـت أمـام امتحـان تاريخـي، وخصوصـاَ أن العـودة 
إلـى خيار السياسـة الكمالية )نسـبًة إلـى مصطفى كمال 
أتاتـورك( مـن جديـد، يعنـي اإلعان رسـمياً عن فشـل 
نمـوذج »حـزب العدالـة والتنمية« في الحكم، والسـّيما 
أن هـذا الحكـم أبدل قاعدة الصـراع التقليدية في الباد، 
أي الصـراع بيـن العلمانيـة واإلسـام السياسـي، إلـى 
صـراع علـى الهويـة الطائفيـة والعرقيـة فـي البـاد، 
وتفاقـم حالـة االنقسـام السـّني – العلـوي، إلـى جانـب 
االنشـقاق القومـي الكـردي. وفـي المجمـل، فـإن هـذا 
الصـراع الجديـد يهـّدد تركيـا بالمزيـد مـن االنقسـامات 
التطـّورات  وقـع  علـى  تفّجرهـا  واحتمـال  الداخليـة، 

الجاريـة فـي المنطقة.     



575 مؤّسسة الفكــر العربـي

س
ام

لخ
ب ا

لبا
ا

إيران والثورات العربية : بين الصحوة 
اإلسالمية والربيع العربي

بعـد انطـاق »الثـورات العربية«، كانـت االحتجاجات 
الشـعبية فـي إيـران مـا زالـت مسـتمّرة، ترّدد شـعارات 
الرؤسـاء  مصيـر  بيـن  تقـارن  طهـران  شـوارع  فـي 
العـرب الذيـن سـقط حكمهـم، ومصيـر ولـي الفقيـه فـي 

إيران. 
فبرايـر   14 فـي  مبـارك،  حسـني  نظـام  سـقوط  بعـد 
الخضـراء«  »الحركـة  زعمـاء  دعـا   ،2011 )شـباط( 
اإليرانيـة، تعبيـراً عـن تضامنهـم مع الثـورات العربية، 
دعـوا الشـعب اإليرانـي إلـى التظاهر، فسـارت تظاهرة 
قـّوات  وعناصـر  الشـرطة  بقمـع  ووِجهـت  حاشـدة، 
إلـى اعتقـال  الثـوري، وأّدت  للحـرس  التابعـة  التعبئـة 
الحركـة الخضـراء – ميـر حسـين موسـوي  زعيَمـْي 
ومهـدي كروبـي- ووضعهما فـي اإلقامـة الجبرية، وما 

زاال قيـد االعتقـال حتـى اللحظـة.
ـب اإليرانيـون، على اختـاف تياراتهـم وانتماءاتهم  رحَّ
يبالـوا  ولـم  العربـي  الشـعبي  بالحـراك  السياسـية، 
باعتبارهـا  ثـورات أو انتفاضـات، أو ربيعـاً عربيـاً، 
أو غيـر ذلـك، ولكـن انطاقـاً مـن الغايـات والمصالـح 
التيـارات  مـن  بـكل  الخاصـة  والمشـروعات  واآلمـال 
مـن  الرغـم  إيـران، علـى  فـي  السياسـية  واالتجاهـات 
فاإلصاحيـون  التفاصيـل؛  بعـض  حـول  توافقهـا 
الثـورات  أن  علـى  متَّفقـون  اإليرانيـون  والمحافظـون 
العربيـة قامـت بتأثيـر مـن الثـورة اإليرانيـة، ولـو بعـد 
التأثيـر  هـذا  أن  المحافظـون  بينمـا رأى  ولكـن  حيـن. 

تجلّـى فـي تلـك الثـورات مـن خـال الشـعارات التـي 
تتبّنـى اإلسـام وترفـض التبعيـة للغـرب وُتعلِـن العـداء 
للكيـان الصهيونـي )ولذا، فقد أطلقـوا على تلك الثورات 
»الصحوة اإلسـامية«(، رأى اإلصاحيون أن الدرس 
الـذي أعطتـه الثـورة اإليرانيـة للشـعوب العربيـة هـو 
مكافحـة االسـتبداد والمطالبـة بالحريـة والديمقراطيـة، 
كمـا رأوا أن الحركـة اإلصاحية اإليرانية التي انطلقت 
بعـد فـوز الرئيـس خاتمـي، والحركـة الخضـراء التـي 
االنتخابـات  نتائـج  انطلقـت خـال االحتجاجـات علـى 
الرئاسـية العـام 2009، تركتا أثرهما فـي تلك الثورات.

وعـداء  الدينـي  بالبعـد  المحافظـون  يرّحـب  وبينمـا 
للكيـان  وعدائهـا  األجنبـي،  لاسـتعمار  الثـورات  تلـك 
الصهيونـي، اسـتأثر باهتمـام اإلصاحييـن عـداُء تلـك 
العـداء  لفتهـم  مّمـا  أكثـر  الداخلـي  الثـورات لاسـتبداد 

والمسـتعِمر. لألجنبـي 
اإلصاحـي  والتيـار  المحافـظ  التيـار  بيـن  والخـاف 
والفكريـة  السياسـية  مبادئهمـا  إلـى  يعـود  إيـران،  فـي 
إنهمـا  حيـث  ومواقفهمـا،  خطابهمـا  فـي  تظهـر  التـي 
يتعارضـان فـي الداخـل علـى تفاصيـل الشـعار الرئيس 
"اسـتقال،  عـن  عبـارة  هـو  الـذي  اإليرانيـة  للثـورة 
يرّكـزون  فالمحافظـون  إسـامية".  جمهوريـة  حريـة، 
علـى مفهـوم "االسـتقال" الـذي يعنـي رفـض التبعيـة 
واالكتفـاء الذاتـي، فـي حيـن أن اإلصاحييـن يرّكـزون 
علـى مفهـوم " الحريـة" التـي تعنـي إزالـة القيـود عـن 

اإيران و »ثورات العرب «:بني 
ال�صحوة الإ�صالمية والربيع العربي

اأ. جميد مرادي

قبـل عـام ونصـف العـام مـن انطاقـة ثـورات “الربيـع العربـي”، شـِهدت إيـران موجـًة عارمـة مـن التظاهـرات 
عـت بأنها عملية تزوير فـي نتائج االنتخابات، مـن قَِبل الرئيس  عقـب االنتخابـات الرئاسـية احتجاجـاً علـى مـا ادَّ

المرشـح لواليـة ثانيـة، محمود أحمـدي نجاد. 
أُطلِـق علـى هـذه الحركـة تسـمية »الحركـة الخضـراء« حيـث إن ميـر حسـين موسـوي كان قـد اختـار اللـون 
األخضـر رمـزاً لحملتـه االنتخابيـة الرئاسـية. لـم تكـن هـذه الحركـة تريـد إسـقاط النظـام وقلـب الحكـم، بـل كان 
جـلُّ مـا تريـده هـو إلغـاء االنتخابـات وإسـقاط حكومـة أحمـدي نجـاد، بسـبب مـا رأى القائمـون بهـا أنـه تزويـر 

. ئجها لنتا
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الداخـل. وبينمـا يحـاول  الشـعب ورعايـة حقوقـه فـي 
اإلصاحيـون إبـراز مفهوم »الجمهوريـة« التي توحي 
باحتـرام إرادة الشـعب واالحتـكام لـه، يلـحُّ المحافظـون 
ُيفِسـح لهـم المجـال  الـذي  علـى مفهـوم »اإلسـامية« 
ـل  والتنصُّ الديـن،  باسـم  الشـعب،  إرادة  لمصـادرة 
الحفـاظ  الشـعب، تحـت ذريعـة  الخضـوع إلرادة  مـن 
اإلصاحيـون  اسـتمّر  وبينمـا  اإلسـامية.  القيـم  علـى 
فـي التماهـي مـع جميـع الثـورات العربيـة، بمـا فيهـا 
سـوريا، حـاول النظـام، ومعـه المحافظـون، مصـادرَة 
الثـورات العربية، بتسـميتها »صحوة 

إسـامية«.
لـم يكـن بمقـدور اإلصاحييـن فعـل 
»ثـورات  دعـم  مجـال  فـي  الكثيـر 
أنفسـهم  وهـم  العربـي«،  الربيـع 
كانـوا بحاجـة إلـى الدعـم، فـي ظـلِّ 
الجبريـة  اإلقامـة  فـرض  اسـتمرار 
الخضـراء  الحركـة  زعيَمـْي  علـى 
واعتقـال  وكّروبـي(  )موسـوي 
ولـم  المحتّجيـن وسـجنهم.  مـن  عـدد 
بعـض  اإلصاحييـن  أنشـطة  تتعـدَّ 
المقـاالت والدراسـات التـي نشـروها 
وبعـض  والصحـف،  المجـات  فـي 
مـن  الرغـم  علـى  أعلنوهـا،  التـي  السياسـية  المواقـف 
هها النظام إلى الصحف اإلصاحية  التحذيرات التي وجَّ
بعـدم تجـاوز الخطـوط الحمـر فـي الحديـث عـن نظـام 
بّشـار األسـد. عـاوًة علـى ذلـك، قـام النظـام اإليرانـي 
والمبادرات نسـتعرضها  األنشـطة  مـن  بمجموعـة 
ههنـا قبـل الدخـول فـي البحـث عـن مواقـف األطـراف 

المختلفـة. السياسـية 
علـى إثـر الثورة في تونـس ومصر وليبيا، بـادر النظام 
للصحـوة  العالمـي  »المجمـع  تأسـيس  إلـى  اإليرانـي 
اإلسـامية« تولّـى أمانتـه العامة، وزيـر خارجية إيران 
السـابق علـي أكبـر واليتـي. وقـام هـذا المجمـع بعقـد 
سلسـلة مـن المؤتمـرات الدولية، تحـت عناوين مرتبطة 
بالثـورات العربيـة، كـ»العلمـاء المسـلمون والصحـوة 
اإلسـامية«،  والصحـوة  و»الشـباب  اإلسـامية«، 
و»النسـاء والصحـوة اإلسـامية«، وغيـر ذلـك.. كمـا 
تـّم إطـاق مجـات تحمل اسـم »الصحوة اإلسـامية« 
بمختلـف اللغـات، وتعكـس موقـف النظـام اإليرانـي من 
»الثـورات العربيـة«. وفـي الوقـت نفسـه تـمَّ تأسـيس 
أصفهـان،  مدينـة  فـي  اإلسـامية«  الصحـوة  »بيـت 

لُتعـَرض فيـه صور ووثائـق عن »الثـورات العربية«.
علـى صعيـد آخـر، تـمَّ إنتـاج أفـام وثائقيـة منهـا فيلـم 
»السـينما والصحوة اإلسـامية« أنتجه المخرج حبيب 
باوي سـاجد، وهو فيلم تسـجيلي يوّثق للثورات العربية 
وتطـّور األحـداث االجتماعيـة والسياسـية فـي البلـدان 
العربيـة التـي وقعـت فيها هـذه الثورات. ويحـاول الفيلم 
أن ُيجيـب عـن السـؤال التالي: »هل للسـينما تأثير على 
السـؤال،  هـذا  عـن  ولإلجابـة  اإلسـامية«؟  الصحـوة 
يحـاور المخـرج عـدداً مـن الناشـطين السـينمائيين فـي 
العالـم العربـي، من أمثـال: نوري بوزيد، يسـري نصر 
هللا، نبيـل المالـح، آن مـاري جاسـر، محمـد العسـلي، 
مصطفى المسـناوي. ويسـتعيد الفيلـم لقطات من األفام 

المؤثـّرة علـى »الثـورات العربية«.

الخطاب المحافظ والدعاية للصحوة اإلسامية 
نقـل  لـم  إن  أفـكاره،  جـّل  المحافـظ  الخطـاب  يسـتقي 
كلّهـا، مـن تصريحـات المرشـد األعلـى علـي خامنئـي. 
ويمكـن القـول بـأن التيـار المحافـظ، تيـار مقلّد للمرشـد 
األعلـى ومتخـفٍّ خلـف الخطـاب الرسـمي للنظـام الذي 
منـه. ولـذا،  يتغـّذى  أنـه  المرشـد األعلـى كمـا  يحـّدده 
يمكـن القـول بـأن مـا يصّرح به المرشـد األعلـى، يتبّناه 
المرشـد األعلـى، ومعـه  ـز  المحافـظ. ولقـد ركَّ التيـار 
المحافظـون، علـى عناصـر زعمـوا أنهـا تسـّببت فـي 
انطـاق الثـورات العربيـة، ومـن أهّمهـا: تأثيـر الثـورة 
اإليرانيـة ونظـام الجمهوريـة اإلسـامية، تبعية األنظمة 
العربيـة للغرب وتجاهلها القضية الفلسـطينية، والتنازل 
أمـام الكيـان الصهيونـي. فأكثر من مّرة تحـّدث خامنئي 
عـن التأثيـر اإليرانـي علـى الثـورات العربيـة، وهنـاك 
فـي  إنتاجهـا  تـّم  التـي  والبحـوث  الدراسـات  عشـرات 
اإليرانيـة  الثـورة  أن  تزعـم  للنظـام،  التابعـة  المراكـز 

كانـت قـدوًة للثـورات العربيـة.
فـي  مبـارك  حسـني  نظـام  مسـاوئ  خامنئـي  يختـزل 
وال  الفلسـطينية،  القضيـة  وإهمـال  للغـرب  العمالـة 
فـي  وتجاهـل مطالبـه  الشـعب  وقمـع  االسـتبداد  يذكـر 
الحريـة والعدالـة والتنميـة. وحتى عندمـا يصف مبارك 
بالديكتاتـور المسـتبّد والعميـل، يبـدو أنـه ال يـرى العـار 
فـي االسـتبداد ذاتـه، بـل فـي العمالـة للغـرب، إذ يتكلّـم 
خامنئـي عـن الثورة المصرية، وكأنهـا جاءت رّداً على 

سياسـة النظـام تجـاه القضيـة الفلسـطينية. 
ح خامنئـي فـي خطبـة  فـي فبرايـر )شـباط( 2011 صـرَّ
جريمـة  أكبـر  »إن  طهـران:  فـي  الجمعـة،  صـاة 

على الرغم من 
أن النظام اإليراني 

رّحب بجميع 
الثورات العربية 
إاّل أنه استثنى 

سورية، معتبراً أن 
ما يجري فيها ال 

يمّت إلى »الصحوة 
اإلسامية« بصلة
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ارتكبهـا النظـام الحاكـم فـي مصـر هـي أنـه هبـط بهـذا 
البلـد مـن مكانتـه الرفيعـة إلـى مرتبـة آلـة طّيعـة بيـد 
المنطقـة.  صعيـد  علـى  السياسـية  لعبتهـا  فـي  أميـركا 
إن هـذا االنفجـار الـذي نشـهده اليـوم، والـذي قـام بـه 
هـذه  علـى  المناسـب  الـرّد  هـو  المصـري،  الشـعب 
الخيانـة الكبـرى التـي ارتكبهـا الدكتاتـور العميـل بحـّق 
شـعبه. إن السـاحة تمـوج اليـوم بألـوان التحليـل بشـأن 
نهضـة الشـعب المصـري، وكلٌّ ُيدلـي بدلـوه فـي هـذا 
المجـال، غيـر أن كّل مـن يعـرف مصـر يفهـم بوضوح 
أن مصـر تدافـع اليـوم عـن عّزتهـا وكرامتهـا. مصـر 
ابُتلَِيـت بخيانـات صـادرت كرامتهـا. إن شـعباً في ذروة 
العـّزة قـد أذلّـوه إرضـاًء لغـرور أعدائـه وتكّبرهـم. إن 
موقـف مصـر مـن القضيـة الفلسـطينية يشـّكل نموذجـاً 
بـارزاً لمكانـة مصـر. فلسـطين منـذ عشـرات السـنين 
تشـّكل أبـرز محـور فـي مسـائل المنطقة، ومسـائل هذه 
المنطقـة متداخلـة مترابطـة بحيـث ال يسـتطيع أّي بلـد 
أو أّي شـعب أن يتصـّور مصيـره بمعـزل عـن القضيـة 
الفلسـطينية. وليـس ثّمـة  أكثـر مـن جهتيـن:  إمـا دعـم 
لفلسـطين ونضالهـا العـادل، وإمـا الوقـوف فـي الجبهـة 
المقابلـة. أمـا شـعوب المنطقـة فقـد بّينـت موقفهـا منـذ 
البدايـة تجـاه هـذا االصطفـاف، فحيـن يتجـه أّي نظـام 
حاكـم إلـى دعـم القضيـة الفلسـطينية،  فإنـه ينـال التفاف 
شـعبه والشـعوب العربية والمسـلمة، ولقد جّربت مصر 
ذلـك فـي السـتينيات وأوائـل السـبعينيات، لكـن من يقف 
فـي الصـف اآلخـر، فـإن الشـعب ُيعـِرض عنـه، وفـي 
ة  العميقـة بيـن الدولة والشـعب بعد  مصـر ظهـرت الهـوَّ

اتفاقيـة  العـار فـي كامـب ديفيـد«1.
العربيـة  الثـورات  مصـادرَة  األعلـى  المرشـد  حـاول 

قائـاً:  سياسـياً،  فلسـفتها  خـال  مـن  وأسـلَمَتها، 
”إن التطـورات االجتماعيـة الكبـری تسـتند دائمـاً إلـي 
خلفيـة تاريخيـة وحضاريـة، هي حصيلـة تراكم معرفي 
والخمسـين  المائـة  األعـوام  فـي  طويلـة.  وتجـارب 
الماضيـة كان حضـور الشـخصيات الفكريـة والجهادية 
الكبيـرة والفاعلة اإلسـامية في مصـر والعراق وإيران 
والهنـد والبلـدان األخـرى اآلسـيوية واألفريقيـة مقدمـة 
تمهيديـة لهـذا الوضـع الحالـي فـي دنيـا اإلسـام . إّن 
مـا جـرى فـي العقديـن الخامـس والسـادس مـن القـرن 
ت إلی  راٍت أدَّ الماضـي، فـي عـدد من البلـدان، من تطـوُّ
تولّـي أنظمـة تميـل غالبـاً إلـی مـدارس فكريـة ماديـة، 

1http://arabic.khamenei.ir/index.php?option=com_
content&task=view&id=1097

ِطهـا ـ بمقتضـى طبيعتهـا ـ بعـد  ومـا تبـع ذلـك مـن تورُّ
واالسـتعمارية  االسـتكبارية  القـوی  ِشـراك  فـي  أمـٍد، 
الغربيـة، إنمـا هـو أيضـاً مـن التجـارب المليئـة بالِعَبر، 
فقـد كان لـه نصيـٌب وافـٌر فـي بلـورة األفـكار العامـة 
هـذه  مثـل  فـي  اإلسـام.  دنيـا  فـي  الحاليـة  والعميقـة 
ن األصـول والقيـم واألهـداف، فـي  الثـورات، لـم ُتـدوَّ
الفئـات واألحـزاب ،  يـد  ــقة، وعلـی  مشـروعات مسبَّ

بـل هـي مدّونـة فـي أذهـان كل أفـراد 
الشـعب المحتشـد فـي السـاحة وفـي 
ومثبتـة  ومعلنـة  وإرادتهـم،  قلوبهـم 
وبهـذه  وسـلوكهم.  شـعاراتهم  فـي 
المحاسـبة يمكـن بوضـوح تشـخيص 
مبـادئ  الثـورات الحاليـة فـي مصـر 
فـي  تتجلّـی  فهـي  البلـدان،  وبقيـة 
والكرامـة  العـّزة  وتجديـد  إحيـاء 
يـد  علـی  انُتهكـت  التـي  الوطنيـة 
الهيمنـة الدكتاتورية للحكام الفاسـدين 
والسـلطة السياسـية للواليـات المتحدة 
والغـرب، وفـي رفـع رايـة اإلسـام 

الـذي يمّثـل العمـق العقائـدي والعاطفي للشـعب وتوفير 
األمـن النفسـي والعدالـة والتقـدم والتفتـح ممـا ال يتحقـق 
إالّ فـي ظـّل الشـريعة اإلسـامية، وفـي الصمـود أمـام 
أنزلـت  التـي  النفـوذ والسـيطرة األميركيـة واألُوربيـة 
واإلهانـات  والخسـائر  الضربـات  أكبـر  أعـوام  خـال 
بشـعوب هـذه البلـدان، وأخيراً، في النضـال ضّد الكيان 
غرسـها  التـي  اللقيطـة  ودولتـه  الغاصـب  الصهيونـی 
المنطقـة  بلـدان  فـي خاصـرة  مثـل خنجـر  االسـتعمار 
وشـّرد  المتجبِّـرة،  سـلطته  وسـيلة السـتمرار  وجعلهـا 

شـعباً مـن أرضـه التاريخيـة2«.
بيـن  خامنئـي،  األعلـى  المرشـد  كام  فـي  يوجـد  ال 
المبـادئ التـي يجعلهـا لتلـك الثـورات، أيـة إِشـارة إلـى 
مطلـب الحريـة والديمقراطيـة، ال مـن قريـب وال مـن 
بعيـد، بـل إنـه يذهب عكس ذلـك، فيحّذر الثـوار العرب 
مـن الوقـوع في فـخ الديمقراطية الغربيـة، بالقول: »إن 
أحـد أهـم مطالـب الشـعوب الثائـرة والمتحـّررة، هو أن 
يکـون لها حضور ودور حاسـم فـي إدارة الباد«. ولّما 
کانـت هـذه الشـعوب مؤمنـة باإلسـام، فـإن مطلبها هو 
»نظـام السـيادة الشـعبية اإلسـامي«، أي أن »ُينتخـب 
القيـم  تکـون  وأن  النـاس،  تصويـت  وفـق  الحـکام 

2  http://arabic.khamenei.ir/index.php?option=com_
content&task=view&id=1097
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واألصـول الحاکمـة علـی المجتمـع وفـق أصـول قائمـة 
علـی المعرفـة والشـريعة اإلسـامية«، وهـذا »يمکـن 
تحقيقـه فـي البلـدان المختلفـة بأسـاليب وأشـکال مختلفة 
باختـاف ظروفهـا«، لکـن »يجـب المراقبـة الحازمـة 
والکاملـة کـي ال يختلـط هـذا المشـروع بالديمقراطيـة 
الليبراليـة الغربيـة، فالديمقراطيـة الغربيـة العلمانيـة أو 
لهـا أي ارتبـاط بسـيادة  ليـس  للديـن أحيانـاً،  المعاديـة 
الشـعب اإلسـامية الملتزمـة بالقيم وبالخطـوط األصلية 

اإلسـامية فـي نظـام البـاد«.
هـذه الفقـرات التـي نقلناهـا مـن كام 
علـى   - وضروريـة  مهّمـة  خامنئـي 
كيفيـة  لفهـم  طولهـا-   مـن  الرغـم 
مواجهـة الخطاب المحافظ »للثورات 
العربيـة«، حيـث إنـه يوصـي الثـّوار 
أمـام  والصمـود  بالمراقبـة  العـرب 
الغربيـة  الديمقراطيـة  نمـوذج  سـيادة 
العربيـة«،  »الثـورات  بلـدان  فـي 
ويحـاول قصـف مواقـع الديمقراطيـة 
ُتشـَحن  التـي  بمدفعّيتـه  الغربيـة، 

إسـامية. بذخيـرة 
ربمـا كان المرشـد األعلـى يريـد أن 
يدعـو الثـّوار العـرب إلـى استنسـاخ 
أن  يبـدو  ولكـن  اإليرانـي،  النمـوذج 
نظـراً  مسـتحيل  األمـل  هـذا  تحقُّـق 
لتبّنـي النظـام اإليرانـي واليـة الفقيـه 
السـّنية  النظريـات  فـي  لهـا  مـكان  ال  التـي  المطْللقـة 

 . للسـلطة
وال يقـول خامنئـي شـيئاً حـول إرادة الشـعوب الثائـرة، 
بتبّنـي النمـوذج الغربـي للديمقراطيـة، كمـا هـو حاصل 
الرسـمي  الديـن  تجاهـل  تـّم  مثـاً، حيـث  تونـس،  فـي 
فـي دسـتورها، وتـمَّ االعتـراف بحقـوق اإلنسـان وفـق 
خامنئـي  يصفهـا  التـي  الغربيـة  الليبراليـة  المعاييـر 

العلمانيـة. بالليبراليـة 
»الثـورات  نقـاء  علـى  ُيلـحُّ  األعلـى  المرشـد  كان 
العربيـة«، وعلـى أنهـا تتجه في اتجـاه معاكس لمصالح 
قائـاً:  باألجانـب،  وينفـي صلتهـا  المتحـدة،  الواليـات 
» إن هنـاك تفاسـير مشـبوهة تتصـّور بـأن مـا حـدث 
يقـف وراءه  فـي مصـر،  أو  ليبيـا  فـي  أو  تونـس  فـي 
ليـس األمـر كذلـك. هـذا  األميركيـون ويديرونـه. كّا 
د أوهـام. نعم، األميركيـون يعجبهم أن يكون لديهم  مجـرَّ
عنصـر ديمقراطـي، مـكان مبـارك، وبالقـدر نفسـه مـن 

الـوالء لهـم. كان يحلـو لهـم هـذا ولكّنـه كان مسـتحياً، 
وهـو مسـتحيل حاليـاً. لـو كان األميركيـون يسـيطرون 
علـى الوضـع مـا كانـوا يسـمحون بنـزول النـاس فـي 
المياديـن، فلـو خـرج النـاس إلـى الشـوارع، هـل مـن 
الممكـن إبعادهـم؟ وبتعبيـر مهيـن - ال أريـد اسـتخدامه 
- هـل يعـود مـن الممكـن العـودة بالمـارد إلـى القمقـم؟! 
كّا. وال شـك فـي أن األجهـزة الدبلوماسـية فـي العالـم، 
ِمهـم الواليـات المتحدة  والسياسـيين النِشـطين، وفـي مقدَّ
تحـاول أن تركـب هـذه الموجـة، ولكـن يجـب أن ُيعَمـَل 
علـى جعلهـم ُيخِفقـون، ومـن المسـتبعد أن ينجحـوا«3.

مصـر  فـي  يجـري  مـا  أن  يـرون  المحافظـون  كان 
وتونـس وليبيـا هـو صحـوة إسـامية، ولـم يتخلّـوا عـن 
هـذه التسـمية على الرغـم من التطـّورات التي حصلت. 
وفي سـبتمبر )أيلول( 2013، وبعد سقوط محمد مرسي 
ـد خامنئـي » أن من الخطـأ التصّور بأن  فـي مصـر، أكَّ
الصحـوة اإلسـامية قد انتهت، ألن الصحوة اإلسـامية 
لـم تكـن مجـرد حـدث سياسـي محـض، ينتهـي بمجـيء 
أو ذهاب بعض األشـخاص، بل إّن الصحوة اإلسـامية 
هـي حالـة مـن الوعـي والثقـة بالـذات واالسـتناد إلـى 

اإلسـام، انتشـرت فـي المجتمعـات اإلسـامية«.
ولفـت خامنئـي إلى أن ما نشـَهده اليوم فـي المنطقة، هو 
فـي الحقيقـة »رّد فعل على الصحوة اإلسـامية من ِقَبل 
االسـتكبار بزعامـة أميـركا«، مشـيراً إلـى »المسـاعي 
المحمومـة التـي تبذلهـا جبهـة االسـتكبار لتسـوية قضايا 
المنطقـة بنـاء علـى مصالحهـا«، مؤّكـداً أن » وجـود 
االسـتكبار فـي هـذه المنطقـة أمـر عدوانـي ومتغطـرس 
ويرمـي  والمـآرب،  األطمـاع  تحقيـق  علـى  وينطـوي 
إلـى القضـاء علـى أي مقاومـة أمـام هـذا التواجـد، إاّل 
أن جبهـة االسـتكبار لـم تتمّكـن مـن القضـاء علـى هـذه 

المقاومـة، ولـن تتمّكـن مـن ذلـك فيمـا بعـد«4.
وهكـذا يبـدو أن النظام اإليرانـي اعترف بأن »الثورات 
البلـدان  فـي  اإلسـامية«  »الصحـوات  أو  العربيـة« 
العربيـة التـي كان يتوّقـع أن ُتفضـي إلى تأسـيس أنظمة 
إسـامية معاديـة لاسـتكبار العالمي على غـرار إيران، 
أُصيبـت بخلـل بحسـب رأيـه، وعلـى الرغـم مـن ذلـك 
الصحـوات  هـذه  تتحـّول  بـأن  اإليرانـي  النظـام  يأمـل 
العالمـي  االسـتكبار  وجـه  فـي  مقاومـة  حـركات  إلـى 
المتغطـرس بزعامـة أميـركا، فـي حـال لـم تتمّكـن مـن 

تأسـيس أنظمـة إسـامية.
3 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22406

4 http://iraq.shafaqna.com/marjeiats/item/29656-
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وعلـى الرغـم مـن أن النظـام اإليرانـي رّحـب بجميـع 
»الثورات العربية«، إاّل أنه اسـتثنى سـوريا، معتبراً أن 
مـا انطلـق فـي سـوريا ال يمتُّ إلـى الصحوة اإلسـامية 
التـي يسـّمي النظـام »الثـورات العربيـة« بهـا، بصلـة 
بتاتـاً، وأنـه حلقـة من حلقـات المؤامـرة علـى المقاومة. 
وهـذا مـا فعله أيضـاً بعض الباحثين، مثـل الباحث قيس 
زعفرانـي الـذي يتجاهـل سـلمية الثـورة السـورية فـي 
بداياتهـا، لسـحب الصدقيَّـة عنهـا، قائـاً: »إن أحـداث 
سـوريا تختلـف عمـا جـرى فـي مصـر وتونـس وليبيـا 
مـن موجـة الصحـوة اإلسـامية حيـث إن االنتفاضـات 
سـلمي  بشـكل  انطلقـت  وتونـس،  مصـر  فـي  الشـعبية 
وشـعبي مـن العاصمتيـن، عكـس ما حصل في سـوريا، 
حيـث رافقـت االحتجاجـات فيهـا منـذ البدايـة اشـتباكات 
مسـلّحة وعنيفـة فـي المناطـق الحدوديـة، حيـث توجـد 
قوميـات متنّوعة. كما أن نوعية الشـعارات التي أُطلقت 
فـي »الثـورات  فـي سـوريا كانـت تختلـف عّمـا هـي 
لتلـك  مضـادة  كانـت  أنهـا  حتـى  األخـرى،  العربيـة« 
الشـعارات. فالشـعارات فـي تلـك البلـدان الثاثة )مصر 
وتونـس وليبيـا( كانـت تنـادي بالموت ألميـركا والموت 
إلسـرائيل، أمـا فـي سـوريا فقـد أُطلِقـت شـعارات ضـّد 

إيـران وضـّد فلسـطين وضـّد المقاومـة«5.
الفـرق الثالـث، وفـق هـذا الباحـث، هـو موقـف البلـدان 
العربيـة المجـاورة لسـوريا، مـن األحـداث فيهـا؛ فقـد 
عارضـت بلـدان عربيـة، كالمملكـة العربيـة السـعودية 
الصحـوة  حـركات  واألردن،  والكويـت  والبحريـن 
مجلـس  دول  أّن  مـن  الرغـم  وعلـى  علنـاً.  اإلسـامية 
العربيـة«  »الثـورات  تؤّيـد  لـم  الخليجـي  التعـاون 
بحماسـة، فقـد أصبحـت الداعم األكبر للشـعب السـوري 

السـوري. النظـام  ثورتـه إلسـقاط  فـي 
ويستشـهد المؤلـف بأدلة ليثبت أن هنـاك مؤامرة حيكت 
ضـّد سـوريا، ألن رصـد البـؤرة األصليـة للمشـاغبات 
االنتفاضـة  أن  حيـث  التأمـل،  يسـتدعي  سـوريا،  فـي 
تـمَّ  الاذقيـة، حيـث  مـن  ثـم  أوالً  درعـا  مـن  انطلقـت 
األسـد،  بشـار  رأس  مسـقط  ألنهـا  الاذقيـة  اختيـار 
وإطـاق الحركـة المعارضـة من مسـقط رأس الرئيس، 
أفضـل طريـق إلضعاف النظـام وزعزعـة أركانه. كما 
تـم اختيـار درعـا كبؤرة ثانيـة لانتفاضة حيـث أنها تقع 

فـي المنطقـة الحدوديـة مـع الكيـان الصهيونـي.
ويوضـح الباحـث زعفرانـي أن المظاهرات في سـوريا 
لـم تكـن أحاديـة، مـن قبـل المعارضـة، بـل كان هنـاك 
5 www.tebyan.net/heuindex.spaxpid=207400

مظاهـرات مـن قبـل المواليـن للنظـام. كما يـرى أن ثّمة 
مؤامـرة عربيـة وتركيـة وراء مـا جـرى ويجـري فـي 
سـوريا، تخّوفـاً من محـور المقاومة »طهران - دمشـق 
تحلـم  تركيـا  وأن  اللبنانيـة«،  اإلسـامية  المقاومـة   -

بإحيـاء السـيادة العثمانيـة6.
أمـا مصطفـى ملكوتيـان، أسـتاذ العلـوم السياسـية فـي 

جامعـة طهـران، فيـرى فـي دراسـته 
األكاديميـة7 أن »للثـورات العربيـة« 
الصـراع  علـى  كبيـراً  تأثيـراً 
االسـتراتيجي بيـن إيـران والواليـات 
المتحـدة في منطقة الشـرق األوسـط. 
مفترضـاً أن الشـرق األوسـط يحظـى 
كبيـرة  وبأهّميـة  خـاص،  بموقـع 
العالمـي، وأن األحـداث  النظـام  فـي 
الشـعبية  »الثـورات  أي  األخيـرة، 
المنطقـة،  هـذه   فـي  الدينيـة«، 
المعـادالت  علـى  تأثيرهـا  سـتترك 
عليـه  وبنـاًء  واإلقليميـة؛  العالميـة 
الثـورات  تلـك  أن  الباحـث  يـرى 
سـتؤّدي إلـى حصول تغييـر كبير في 

الموقـع االسـتراتيجي للواليـات المتحدة كدولة متسـلّطة 
علـى المسـتوى العالمـي، وعلـى الموقـع االسـتراتيجي 

إقليميـة. كقـوة  إليـران، 
التطـّورات  أن  يسـتنتج ملكوتيـان مـن خـال دراسـته 
العربيـة األخيـرة تجـري فـي سـياق تكويـن حكومـات 
شـعبية دينية تتمحور حول اإلسـام، وأنه نظراً لطبيعة 
موقـع  سـيتعّزز  واإلسـامية،  الشـعبية  الثـورات  هـذه 
إيـران، ووزنهـا االسـتراتيجي فـي المنطقـة، وسـتزداد 
قّوتهـا. وعلـى العكـس مـن ذلـك، سـوف يضعـف موقع 
وسـيزول  االسـتراتيجي،  ووزنهـا  المتحـدة  الواليـات 
مسـار هيمنتهـا فـي تلـك المنطقة، وُتفـَرض عليها عزلة 
اسـتراتيجية. ويـرى ملكوتيـان أيضـاً أن االسـتراتيجية 
األميركيـة فـي المنطقـة بعد الحـرب البـاردة، التي تقوم 

علـى الهيمنـة، تسـتند إلـى ثـاث ركائـز، وهـي:
1-    ضمـان نقـل الطاقـة مـن المنطقـة الـى األسـواق 

االقتصاديـة(. )الهيمنـة  العالميـة 
2-    الحفـاظ علـى أمن إسـرائيل كشـريكة اسـتراتيجية 
إقليميـة لهـا، والسـعي إلـى تطبيـع العاقـات بينهـا وبين 

6 المرجع السابق نفسه.  

7http://www.noormags.com/view/fa/
articlepage/1002162
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البلـدان العربية، في القضية الفلسـطينية، ودعم األنظمة 
المسـتبّدة المتحالفة معها )الهيمنة األمنية - العسـكرية(.

3-    الوقـوف فـي وجـه تمـّدد اإلسـام السياسـي عبـر 
الشـرق  فـي  الليبراليـة  الديمقراطيـة  بالقيـم  التبشـير 

األيديولوجيـة(. السياسـية  )الهيمنـة  األوسـط 
حربهـا  فـي  المتحـدة  الواليـات  أن  ملكوتيـان  ويـرى 
الناعمـة علـى إيـران، تتابع خمسـة محـاور، وهي إثارة 
وإثـارة  المسـلمين،  غيـر  لـدى  اإلسـام،  مـن  الخـوف 
الخـوف مـن الشـيعة لـدى السـّنة، وإثـارة الخـوف مـن 
السـّنة لـدى الشـيعة، وإثـارة الخـوف 
مـن الثـورة اإليرانيـة لـدى األنظمـة 
العربيـة، وإثـارة الخـوف مـن إيـران 

الفارسـية لـدى القومييـن العـرب.
ويسـتنتج الباحـث أن االتجـاه الرئيس 
للثـورات العربيـة، هـو اإلسـام، كما 
تبيَّـن مـن انطـاق االحتجاجـات مـن 
ومـن  الدينيـة.  والمراكـز  المسـاجد 
الطبيعـي أن يـؤّدي تشـكيل حكومـات 
الديمقراطيـة  حـول  تتمحـور  عربيـة 
الدينيـة، إلـى تعزيـز الـدور اإليرانـي 
المعـادالت  فـي  إيـران  وموقـع 
السياسـية األيديولوجيـة. كما أن إزالة 
وتشـكيل  المنطقـة  دول  مـع  التوّتـر 
إسـرائيل  ضـّد  إسـامية  جبهـة 
سـيؤّدي  القـدس،  علـى  ومتمحـورة 
اإلقليمـي  إيـران  دور  تعزيـز  إلـى 
مـع  االقتصاديـة  العاقـات  وتحسـين 

الجديـدة. الحكومـات 
ثّمـة باحـث آخـر هـو حسـن كتوشـئيان، أسـتاذ العلـوم 
السياسـية فـي جامعـة طهـران، الـذي يحـاول فـي كتابه 
الثـورة اإلسـامية اإليرانية وانفتـاح التاريخ؛ الصحوة 
الثـورة  تأثيـر  إثبـات  العربـي8  الربيـع  اإلسـامية فـي 
فـي  أدمـج  بعدمـا  العربيـة،  الثـورات  علـى  اإليرانيـة 
والصحـوة  العربـي  الربيـع  لكتابـه،  الفرعـي  العنـوان 

اإلسـامية.
يتميـز كتـاب كتشـوئيان عـن أغلبيـة الكتـب والكتابـات 
يتعلّـق  مـا  فـي  إيـران،  فـي  المحافظـون  أنتجهـا  التـي 
بالثـورات العربيـة، والتـي يغلـب علـى معظمهـا طابـع 
األكاديميـة،  بالمنهجيـة  يتمّيـز  والشـعارية،  السـطحية 

8 حســين کتشــوئيان، انقــاب إســامي إيــران وانفتــاح تاريــخ؛  بيــداری اســامی 
در بهــار عربــي) طهــران: ســوره مهــر، 1391ه(.    

التـي  النتائـج  نتَّفـق مـع  النظـر عّمـا إذا كنـا  بصـرف 
ف يطـرح  وصـل إليهـا المؤلّـف أم ال. ذلـك أن المؤلِـّ

تيـن فـي بدايـة كتابـه، وهمـا:  فرضيَّ
الفرضيـة األولـى: إن الحـركات الثوريـة فـي المنطقـة 
والديمقراطيـة  الليبراليـة  بالحريـة  تطالـب  العربيـة 
العلمانيـة ولهـذا تسـتهدف االندمـاج فـي نظـام السـلطة 
العالميـة أو التحـّول إلـى عنصـر أو جـزء مـن تاريـخ 

الغربيـة.  المنظومـة  أو  الحداثـة 
الفرضيـة الثانيـة: تؤّكـد هـذه الثـورات علـى طبيعتهـا 
الصحـوة  مصطلـح  يأتـي  هنـا  ومـن  اإلسـامية، 
بـأن  القـوُل  الفرضيـة  هـذه  عـن  ويْنُجـم  اإلسـامية. 
تلـك الحـركات، إنمـا هـي تداعيـات للثـورة اإليرانيـة 
اإلسـامية، أو إنهـا امتـدادات لهـا. ويوضـح المؤلّـف، 
علـى الرغـم مـن اختيـاره الفرضيـة الثانيـة فـي نهايـة 
اإلسـامية  للثـورة  يكـون  أن  يرفـض  أنـه  المطـاف، 
اإليرانيـة دوٌر فـي تلـك الثـورات، أو أن يكـون لها دور 
مباشـر فيهـا، عْبـر تصديـر الثـورة، أو أن يكـون هنـاك 
جهـود مباشـرة إيرانيـة من أجـل تكوين تلـك الحركات.
كّل مـا يقـول بـه المؤلّـف هـو أن »مـن المسـتحيل أن 
تنطلـق تلـك الحـركات فـي هـذه الفتـرة التاريخيـة، إن 
فهـو  اإليرانيـة«.  اإلسـامية  الثـورة  هنـاك  تكـن  لـم 
ينطلـق مـن المسـلَّمة التـي تفيـد بـأن الثـورات الكبـرى 
تسـتتبع عـادًة موجـًة مـن الثـورات والحـركات، تتأثـر 
الكبـرى  الثـورات  تلـك  علـى  مثـاالً  وَيسـوق  بهـا، 
الثـورة الفرنسـية )1789( والثـورة الروسـية )1917( 
والثـورة اإليرانيـة )1979(. فيـرى أن الثورة الفرنسـية 
كامـل  بشـكل  السـابقة  المجتمعيـة  الظـروف  لـت  حوَّ
نمـط  علـى  بنـاًء  جديـدة  تاريخيـة  ظروفـاً  وأحدثـت 
العيـش البورجـوازي فـي البلـدان األوروبيـة، وأدخلـت 
طاقـة جديـدة فـي العالـم، أحدثـت مسـاراً مـن التغييـر 
فـي األوضـاع المجتمعيـة، وعبـر إيجـاد صـورة جديدة 
مـن الحيـاة والنظـم السياسـية اإلجتماعيـة ونقلتهـا إلـى 
مجتمعـات أخـرى، عبـر مجموعـة مـن القيـم وبوسـائل 

مختلفـة. وأسـاليب 
الروسـية  الثـورة  تتمّكـن  لـم  الفرنسـية،  للثـورة  خافـاً 
مـن إزالـة تأثيـرات الثـورة الفرنسـية، علـى الرغـم من 
تغييـرات نوعيـة حصلت فـي الظـروف التاريخية، ألن 
مرجعيتها كانت مرجعية حداثية. ويسـتخلص كتشوئيان 
أن جميـع الثورات والحـركات االجتماعية التي انطلقت 
نت في سـياق  منذ العقد الثاني من القرن العشـرين، تكوَّ
تاريخـي مشـترك. ويرى المؤلّف أن الظـروف العالمية 

ال يقول خامنئي شيئاً 
حول إرادة الشعوب 
العربية الثائرة بتبّني 

النموذج الغربي 
للديمقراطية، كما هو 

حاصل في تونس 
مثاً، حيث تّم تجاهل 
الدين الرسمي في 
دستورها، وتّم 

االعتراف بحقوق 
اإلنسان وفق 

المعايير الليبرالية 
الغربية التي يصفها 
خامنئي بالليبرالية 

العلمانية
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الثورتيـن  طاقـة  أن  أظهـرت  الماضيـة  العقـود  خـال 
الفرنسـية والروسـية الكبرَييـن نفـدت، ولـم يعـد لديهـا 
القـدرة علـى إحـداث تغييـرات اجتماعية وتقديـم نموذج 
ويزعـم  األخـرى.  البلـدان  فـي  والثـورات  للحـركات 
المؤلّـف أن كّل التطـّورات والحـركات التـي انطلقـت 
خـال العقـود الثاثـة الماضية، في العالـم، وفي البلدان 
التاريخيـة  غيـر اإلسـامية، كانـت متأثـرة بالظـروف 
واالجتماعيـة النابعـة مـن الثـورة اإلسـامية اإليرانيـة.

ويـرى حيـن كتشـوئيان أن مـن تداعيـات تكويـن تاريـخ 
تكويـن  هنـاك  الكبـرى،  الثـورات  عـن  ناتـج  حديـث 
مختلفـة  بأشـكال  األم،  الثـورة  مـن  تسـتلهم  حـركات 
وتحاكيهـا. ولـذا، ومـن ناحيـة منهجيـة، يمكـن رصـد 
مسـار  دراسـة  عْبـَر  الكبـرى  الثـورات  تأثيـر  مـدى 
تكويـن تلـك الحـركات واسـتمرارها. ويذكـر المؤلّـف 
أربعـة عوامـل ومؤّشـرات مـن أجـل تقييـم العاقـة بين 
الحـركات وبيـن الثـورات الكبـرى التي تؤّثـر على تلك 

وهـي: الحـركات، 
1-    طبيعـة الثـورات الكبـرى، لجهـة دور الفئـات أو 

الطبقـات االجتماعيـة الُمسـِهمة فيهـا.
2-    القيادة أو المنّظمات القيادية للثورات.

وأسـاليبها  النضاليـة  الحـركات  اسـتراتيجيات      -3
. تهـا ومخّططا

4-    غايـات هـذه الحـركات ومقاصدهـا التـي تظهـر 
مـن خـال شـعاراتها.

تكـن  لـم  والروسـية،  الفرنسـية  للثورتيـن  وخافـاً 
الثـورة اإليرانيـة تسـتند إلـى مرجعيـة حداثويـة، كمـا 
كانـت  بـل  محـّددة،  اقتصاديـة  طبقـة  وليـدة  تكـن  لـم 
عابـرة للطبقـات. ومـن ناحيـة الغايـات، كانـت الثـورة 
اإليرانيـة تتمحـور حـول الدين والفكر اإلسـاميين، ولم 
تكـن نابعـًة مـن األيديولوجيـا. كمـا أن الُمسـِهمين فيهـا 
ليسـت األحـزاب والمؤّسسـات الرسـمية، بـل المنّظمات 
التقليديـة وغيـر الرسـمية كجماعـات العلمـاء والهيئـات 

انتزعـت دور األحـزاب. التـي  الدينيـة والمسـاجد، 
 ومّمـا يمّيـز الثـورة اإليرانيـة - وفـق المؤلّـف - عـن 
واألسـاليب  العنـف  إلـى  اللجـوء  عـدم  هـو  سـابقتيها 
العسـكرية. كمـا أن مـن ميزاتهـا تعبئـة الشـعب برّمتـه. 
وحضـور  األيديولوجيـا،  غيـاب  أيضـاً  ميزاتهـا  ومـن 
الثقافـة اإلسـامية مكانهـا. وهـذا الـدور الفّعـال للثقافـة 
بـدل األيديولوجيـا، وفَّـر فرصـة لمشـاركة أوسـع قـدر 

ممكـن مـن شـرائح الشـعب.
ويقـارن المؤلّـف بيـن »الثـورة اإليرانيـة« و»الثورات 

والخصائـص،  المكّونـات  تلـك  ناحيـة  مـن  العربيـة« 
وبخاّصـة التعبئـة الشـعبية العامـة والنهـج السـلمي الذي 
انتهجتـه الثـورات العربيـة، وعـدم اعتمادهـا على طبقة 
محـّددة، ودور النسـاء الواسـع، مـا أوصله إلى اسـتنتاج 
بأنهـا تنبـع حصريـاً مـن »الثـورة اإليرانيـة«. كمـا أن 
غيـاب األيديولوجيـا فـي »الثـورات العربيـة« - كمـا 
يـرى المؤلّـف - دليـٌل علـى ارتباطهـا بالثـورة اإليرانية 

بها. وتأّثرهـا 
 

اإلصاحيون: الترحيب بـ»الربيع العربي«
اإلصاحيـون  ـب  رحَّ التونسـية،  الثـورة  بـدء  منـذ 
اإليرانيـون بتلـك الثـورة، معتبرين إياها ثورة السـتعادة 
االسـتبداد، وظهـر  علـى  والقضـاء  والحريـة  الكرامـة 
الخـاف بيـن المحافظيـن واإلصاحييـن علـى الثـورة 
مـن  حلقـة  اإلصاحيـون  اعتبرهـا  التـي  السـورية، 
موقـف  علـى  واحتّجـوا  العربـي«،  »الربيـع  حلقـات 
النظـام الرسـمي تجاهها فـي الصحف والمواقـف، بينما 
المحافظـون اعتبروهـا حلقـة من حلقـات المؤامرة على 

المقاومـة من قبل االسـتكبار العالمي.
اإلصاحيـة  المواقـف  أبـرز  ومـن 
فائـزة  السـابقة  النائبـة  تصريحـات 
مجمـع  رئيـس  ابنـة  هاشـمي9 
تشـخيص مصلحـة النظـام، هاشـمي 
عـت بـأن  أكبـر رفسـنجاني، التـي ادَّ
اإليرانيـة  الخضـراء«  »الحركـة 
العربيـة«،  »الثـورات  قـدوة  هـي 
نافيـة أن يكـون هنالـك تأثيـر للثـورة 
تلـك  علـى   )1979( اإليرانيـة 
الثـورات، وتسـاءلت فائـزة هاشـمي: 
»مـاذا أنجـزت الثـورة اإليرانيـة كي 
تصلـح أن تكـون قـدوة لآلخريـن؟«، 
»الشـعوب  بـأن  فائـزة  وصّرحـت 

فـي  يتدخـل  ال  الـذي  التركـي  اإلسـام  تريـد  العربيـة 
ال  أنهـا  وأضافـت  لباسـها«.  فـي  وال  المـرأة  حجـاب 
تـرى أي مامـح للمطالبـة باإلسـام وعـداء االسـتكبار 
العالمـي، فـي ثـورات شـمال أفريقيا. وتكمـن أهمية تلك 
التصريحـات فـي كونهـا رّداً مباشـراً علـى تصريحـات 
المرشـد األعلـى الـذي اعتبـر أن مـا جـرى فـي البلـدان 

9http://www.roozonline.com/persian/archive/
archivenews/news/archive/2011/december/18/
article/-d53c7d688a.html

فائزة هاشمي ابنة 
رفسنجاني: »ماذا 

أنجزت الثورة 
اإليرانية لكي تكون 
قدوة لآلخرين؟... 
الشعوب العربية 

تريد اإلسام التركي 
الذي ال يتدّخل في 

حجاب المرأة وال في 
لباسها«

إيران والثورات العربية : بين الصحوة 
اإلسالمية والربيع العربي
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اإلسـامية. الصحـوة  موجـات  هـي  العربيـة 
اإليرانـي  الرئيـس  شـقيق  خاتمـي،  رضـا  محمـد  أمـا 
األسـبق، ورئيـس تحريـر مجلـة آييـن، فقـد ألَمـَح فـي 
كلمـة التحريـر لعـدد خـاص تنـاول موضـوع الثـورات 
العربيـة10 إلـى تأثيـر »الحركـة الخضـراء« اإليرانيـة 
فـي انطـاق »ثـورات الربيـع العربـي« بقولـه: » نحن 
نعتبـر أنفسـنا ُمسـِهمين فـي النجاحات االباهـرة التي فاز 
بهـا إخواننـا في مصر وتونـس وليبيا واليمن«، ويردف 
محمـد رضـا خاتمـي قائـاً: »يجـب أن نعتـزَّ بأنفسـنا 
اإلسـامية  ثورتنـا  أن  نـرى  عندمـا 
والحركـة اإلصاحيـة واالنتفاضـات 
قـدوًة  أصبحـت  السـلمية،  وحركاتنـا 
بالحريـة  يطالبـون  الذيـن  لجميـع 
األساسـية«.  حقوقهـم  ويتابعـون 
باالنتفاضـات  يقصـد  أنـه  ويبـدو 
إيـران،  فـي  السـلمية  والحـركات 
»الحركـة الخضـراء« اإليرانية التي 
واسـعة.  شـعبية  تظاهـرات  أطلقـت 
جميـع  »إن  بقولـه:  خاتمـي  ويختتـم 
تلـك التطـّورات العميقـة فـي الشـرق 
األوسـط، هـي مـن دون أدنـى شـك، 
تأثيرهـا  وسـتترك  ِمّنـا،  مسـتلهمًة 

أيضـاً«. علينـا 
أن  إلـى  هنـا  اإلشـارة  مـن  بـّد  وال 
هـذا العـدد مـن مجلـة آييـن الخـاص 
بالثـورات العربيـة، يشـمل دراسـات وحـوارات مهّمـة 
ـس موقـف اإلصاحييـن من  نتناولهـا هنـا مـن أجـل تلمُّ
الثـورات العربيـة؛ وقـد كان هـذا العـدد آخـر عـدد مـن 
بعـد صـدوره.  السـلطات  أوقفتهـا  التـي  المجلـة،  هـذه 
ويبـدو أن الكلمـة االفتتاحيـة التـي كتبهـا محمـد رضـا 
معـارض  إيرانـي  لشـاعر  بقصيـدة  وختمهـا  خاتمـي، 
الـى االنتفـاض والتمـّرد  الشـاه، تدعـو الشـعب  لنظـام 
علـى العتمـة الشـاملة المْطـِبــقة علـى البـاد، واقتحـام 
ت  طريـق الـدم والنـار للوصـول إلـى الحريـة، اسـتفزَّ

بإغاقهـا. فقامـت  السـلطات، 
نتوّقـف عنـد هـذا العـدد الخـاص الـذي يحتـوي علـى 
لنـرى  العربيـة،  الثـورات  تجـاه  اإلصاحيـة  الرؤيـة 
مـا هـي أهـّم العناصـر التـي يعتبـر اإلصاحيـون أنهـا 

10 آيين  »اسفند 1389 وفروردين 1390 - شماره 34 و35 :
http://new.noormags.com/view/fa/
magazine/344/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9 
%86#number-43511

الثـورات. هـذه  فـي  االهتمـام  تسـتدعي 
يرى صادق خرازي سـفير إيران السـابق لدى فرنسـا، 
ومستشـار الرئيـس خاتمـي، فـي مقالتـه فـي هـذا العدد، 
بـأن تحقيـق المجتمـع المدنـي، أصبـح مطلـب الشـعوب 
مجـال  فـي  العربيـة  األنظمـة  سـِجلَّ  وأن  المنتفضـة، 
الحريـة وسـيادة القانـون والقضـاء المسـتقّل، واحتـرام 
حقـوق األقليـات، وعـدم اسـتخدام العنـف، ومؤّشـرات 
الهويـة  أن  كمـا  مؤسـف،  والتقـّدم،  واألمـن  التنميـة 

العربيـة، مسـحوقة أمـام الكيـان الصهيونـي.
ورأى خـرازي أن موجـة الصحـوة لـن تنحصـر في بلد 
محـّدد، ولـن ُيسـتثنى منهـا أحـد، ويتوّقـف عنـد أسـاليب 
التواصـل فـي »الثـورات العربيـة«، قائـاً: إن المجـال 
اإلفتراضي شـّل السياسـيين والسـلطة، وإن الفايس بوك 
وتويتـر شـكَّا حزبـاً واسـعاً يشـمل أعضـاء مشـتركين 

فـي الهويـة مـن األمـة العربية.
األنظمـة  أن  خـرازي  يـرى  تشـخيصية  وبنظـرة 
العربيـة ال تفتقـد إلـى اسـتراتيجية محكمـة فـي مسـار 
دمقرطـة المنطقـة، بـل هـي عاجـزة عـن فهـم الظواهر 
االجتماعيـة، وتتجاهـل، ومنـذ عقـود طويلـة، مطالـَب 
شـعوب المنطقـة. ويعتبـر الكاتـب أن الواليـات المتحدة 
انتبهـت إلـى أن االسـتمرار فـي دعـم األنظمة المسـتبّدة 
المواليـة لهـا، لـم يعـد أخاقيـاً، فقـد ولّـى زمـن تشـجيع 
وغربيـاً. أميركيـاً  المدعومـة  المبرمجـة  اإلصاحـات 

وفـي العـدد نفسـه دراسـة لسـفير إيـران السـابق  لـدى 
المملكـة العربيـة السـعودية، حسـين صادقي الـذي ُعيِّن 
داً سـفيراً لديهـا فـي العـام 2014. ويقـرأ صادقـي  مجـدَّ
رات في  تطـّورات »الربيـع العربي«، كما جميـع التطوُّ
المنطقـة العربيـة، مـن خال أربعة عناصـر هي: النفط 

والسـوق والثقافـة السياسـية والوضع الجغراسـي. 
ل بعـد انهيـار  يـرى صادقـي أن الشـرق األوسـط تحـوَّ
المناطـق  إحـدى  إلـى  القطـب،  ثنائـي  العالمـي  النظـام 
المأزومـة والحّساسـة عالميـاً. ولكن هذه المـّرة، وخافاً 
أولويـة  للجغراسـيا  فيهـا  التـي كان  السـابقة،  للمرحلـة 
علـى سـائر العناصـر، أصبحـت فيهـا األولويـة علـى 
سـائر العناصـر للثقافـة السياسـية. وهـو يـرى أن ذروة 
هـذه الحالـة هي في أحداث 11 سـبتمبر )أيلول( 2001.

فبعـد تلـك األحـداث أعلـن كولن بـاول وزيـر الخارجية 
مشـروعات  سـتدعم  المتحـدة  الواليـات  أن  األميركـي 
األنظمـة  وتحديـث  والمجتمعـي  السياسـي  اإلصـاح 
سـتدعم  كمـا  األوسـط،  الشـرق  بلـدان  فـي  التعليميـة 
جهـود المواطنيـن فـي المنطقـة للحصـول علـى الحرية 

كوروش مدّرسي 
يرى أن امتداد رياح 
»الربيع العربي« 
إلى إيران هو توّقع 
في غير محّله، وذلك 

على الرغم من 
التداعيات اإليجابية 
لهذا »الربيع« على 
المنطقة بأسرها وفق 

تعبيره
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والديمقراطيـة. السياسـية 
األوسـط  للشـرق  مشـروعه  أن  بـاول  كولـن  اعتبـر 
وشـمال أفريقيـا هـو الطريـق األنسـب لتجـاوز األزمة، 
العربيـة، وأغلبيتهـا غيـر مدعومـة مـن  الـدول  ولكـن 
شـعوبها، كانـت تـرى فـي أّي تغييـر زعزعـًة ألركان 
فـي  السياسـية  القـوى  مـن  الكثيـر  أن  كمـا  سـلطتها. 
المنطقـة اعتبرت أن مشـروع الواليات المتحدة للشـرق 
ديمقراطـي،  بغطـاء  إمبريالـي  مشـروع  هـو  األوسـط 
علـى  اليـد  األميركيـة ووضـع  الهيمنـة  توسـيع  غايتـه 

للمنطقـة. النفطيـة  الثـروات 
يلـوم حسـين صادقـي، ضمنيـاً، الـدول العربيـة، علـى 
األوسـط،  للشـرق  بـاول  مشـروع  مـع  التفاعـل  عـدم 
لهـا مسـؤولية فشـل ذاك المشـروع، حيـث يقـول:  ويحمِّ
»إن مشـروع بـاول أُصيـب بالفشـل، علـى الرغـم مـن 
قـام بهـا بعـض األنظمـة  التـي  البسـيطة  اإلصاحـات 
علـى  رّداً  العربيـة«  »الثـورات  وجـاءت  العربيـة، 
مارسـه  الـذي  والتحقيـر  الداخلـي  واالسـتبداد  القمـع 
االسـتعمار األجنبـي علـى شـعوب المنطقة«، مـا يعنـي 
أن تجنُّـب الثـورات كان ممكنـاً لـو أن األنظمـة تفاعلـت 
مـع مشـروع بـاول بإيجابيـة. غيـر أن صادقـي يعـود 
ويسـتنتج أن تلـك الثـورات كانت بمثابـة درس للواليات 
المتحـدة علّمهـا أنـه يسـتحيل عليهـا أن تنجـح في فرض 
أّي مشـروع علـى أّي شـعب إن لـم يكـن متوافقـاً معـه. 
وال يفـوت الكاتـب التذكيـر بـأن األنظمـة العربيـة كانت 
توحـي لشـعوبها بأن البديـل الوحيد لها هو اإلسـاميون 
المتطّرفـون، فكانـت بذلـك تلقـي الرعـب فـي قلوب هذه 
الشـعوب، وتسـتمّر فـي قمعهـا، وتجتـذب دعـم الغرب، 

لتعزيـز أركان سـلطتها.

مواقف ودراسات أخرى
وفـي مقـال بعنـوان »مـن القضـاء علـى القضـاء علـى 
العربيـة«11  النخـب  إجمـاع  حتـى  األبويـة  السـلطة 
رأى كاتـب هـذه الدراسـة، أن الثـورات العربيـة هـي 
السـلطة - وفـق تعبيـر  أبويـة  الجمهـور ضـّد  معركـة 
هشـام شـرابي - وليسـت معركة اسـتبدال أبوية السـلطة 
السـائدة بأبويـة أخـرى. واعتبـر أن الصـراع بين الجيل 
الجديـد الـذي قـاد »الثـورات العربيـة«، ويطمـح إلـى 
بعـد  يتوّقـف  ولـن  سيسـتمّر  والديمقراطيـة،  الحريـة 
انتصـار الثـورات، كمـا شـاهدنا من خال مـا حدث في 

11 راجع : د. مجيد مرادي، آيين  »اسفند 1389 وفروردين 1390 - شماره 34 و35 
 http://cheragheazadi.org/index.php/archives/1206

سـاحة األزهـر، عندمـا مَنـع أحـُد أبـرز رمـوز الثـورة 
المصريـة، وائـل غنيـم، حاشـيَة الشـيخ القرضاوي، من 

الصعـود إلـى المنّصـة. 
ثّمـة دراسـات وتصريحـات ومواقف لشـخصيات سياسـية 
التياريـن: اإلصاحـي والمحافـظ فـي  وأكاديميـة خـارج 
السياسـية  العلـوم  فأسـتاذ  بعضهـا.  إلـى  نشـير  إيـران، 
وعضـو الجبهـة الوطنية اإليرانيـة، داود هرميداس باواند 
يـرى أن »الثـورات العربيـة« تأّثرت إلى حـّد ما بالحركة 
»الخضـراء اإليرانيـة« ولكّنهـا، وإلـى حـّد كبيـر، متأّثرة 
لـت  بالعولمـة وثـورة المعلومـات واالتصـاالت التـي حوَّ

العالـم إلـى قريـة وجعلت ِقَيـم اآلخرين 
وخبراتهـم فـي متنـاول العـرب. 

الثـورات  »تلـك  أن  باوانـد  ويـرى 
تطالـب بالديمقراطيـة ولكّنهـا ال تنبـع 
المجتمعـات  تلـك  واقـع  مـن  كثيـراً 
وقيمهـا، بـل إنهـا متأّثـرة بالعولمـة، 
ليسـت  المجتمعـات  تلـك  إن  حيـث 
لديهـا خبـرة فـي النضـال مـن أجـل 
وقيمهـا  تقاليدهـا  وإن  الديمقراطيـة، 
تتـاءم مـع  التاريخيـة والمذهبيـة ال 
الديمقراطيـة. كمـا إن بنيتها القبلية ال 
تنسـجم مـع الديمقراطيـة علـى الرغم 
بالنضـال مـن  الحافـل  تاريخهـا  مـن 

االسـتقال«. أجـل 
تتنـاول  ومقـاالت  دراسـات  وثمـة 

إيـران،  علـى  العربيـة«  »الثـورات  تأثيـر  موضـوع 
وإمكانيـة انطـاق حركـة احتجاجيـة في إيـران من أجل 
إسـقاط النظـام، مسـتفيدًة مـن دروس »ثـورات الربيـع 
العربي«، واسـتئنافاً لاحتجاجات التي سـبقت الثورات 

العربيـة بعـام ونّيـف.
إمكانيـة  هنـاك  »هـل  مدرسـي12:  كـوروش  يتسـاءل 
المتـداد الثـورات العربيـة إلـى إيـران؟«، وُيجيـب عـن 
هـذا التسـاؤل بأنه يجب علينـا أن نتحفَّظ في توقُّع امتداد 
هـذه الثـورات إلـى إيـران، حيـث إن إيـران تختلف عن 
مصر أو ليبيا أو سـوريا التي تأثرت بالثورة التونسـية؛ 
فالبلـدان العربيـة تتشـابه وتشـترك فـي التاريـخ واللغـة 
وهنـاك اندمـاج بين المواطنين العـرب. كما أن األنظمة 
العربيـة يشـبه بعضهـا بعضـاً، وهذا الشـبه ال يوجد بين 

البلـدان العربيـة وإيـران وتركيـا والهند وباكسـتان.

12 http://www.koorosh-modaresi.com/Farsi/
Text/2011/enqelabarabi.html

في رأي داود 
هرميداس عضو 
الجبهة الوطنية 

اإليرانية أن 
»الثورات العربية«  

تأثرت إلى حّد 
ما بـ»الحركة 

الخضراء« اإليرانية 
لكّنها متأثرة وإلى 
حّد كبير بالعولمة 
وثورة المعلومات 

واالتصاالت
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إيـران تختلـف  البورجوازيـة فـي  بـأن  يـرى مدّرسـي 
تغّطـي  وأنهـا  السـورية،  أو  المصريـة  نظيرتهـا  عـن 
فـي إيـران منهـا  شـريحة مـن المجتمـع أكثـر اّتسـاعاً 
فـي البلـدان العربيـة، وأنهـا أكثـر رشـداً مـن نظيراتها، 
مـن الناحيتيـن االقتصاديـة والسياسـية. كمـا أن النظـام 
السياسـي فـي إيـران - وفـق رأيـه- هـو أكثر تعقيـداً من 

النظـام المصـري والسـوري بكثيـر.
غيـر أن مشـكلة النظـام مـع شـريحة مـن البورجوازيـة 
- كمـا يـرى مدّرسـي - تكمـن فـي أنـه تـمَّ نقـُل قسـم 
كبيـر مـن االقتصـاد إلى القطاع الخـاص، أثناء عمليات 
الخصخصـة. ويطالـب هـذا القطـاع السـلطَة السياسـية 
وهـذا  االقتصـادي.  موقعـه  مـع  تتـاءم  أكبـر  بحّصـة 
هـو أسـاس التجاذبـات منـذ رئاسـة رفسـنجاني وخاتمي 
سـي أن نفوذ هذا  وحتـى الحركـة الخضراء. ويرى مدرِّ
القسـم مـن البورجوازيـة فـي المجتمـع قوي جـداً، وهذا 
مـا ال يوجـد فـي مصـر وال فـي سـوريا وال فـي تونس. 
يسـتبعد مدّرسي أن يكون مسـتوى تطّور الطبقة العاملة 
فـي مصـر موازيـاً لمسـتوى تطـّور الطبقـة العاملـة في 
إلـى  متطـّوٌر  اإليرانـي  المجتمـع  بـأن  ويـرى  إيـران، 
حـّد يجعلـه شـبيهاً بتركيـا، وإلـى حـّد مـا بأوروبـا، إن 
مـن ناحيـة الحقـوق البورجوازيـة، أو مـن ناحيـة بنيـة 
اآلليـات السياسـية. وهـو فـي ذلـك متقـّدم علـى المجتمع 
المصـري. وهـذا الواقـع يمنـح النظـام اإليرانـي مناعـًة 
تجعـل معارضتـه أشـّد صعوبـة. وتعـود أسـباب هـذه 
سي - إلى أن عملية االنتخابات  الصعوبة - في رأي مدرِّ
الرئاسـية، كما البرلمانية في إيران ليسـت مزّورة بقدر 
مـا هـي عليـه فـي البلـدان العربيـة، وأنهـا عملية تسـمح 
لحـّق االنتخـاب مـن بيـن البورجوازيـة اإليرانيـة إلـى 
حـّد كبيـر، مـا يعنـي أن العمليـات االنتخابيـة تلعب دور 

صّمـام األمـان للجمهوريـة اإلسـامية. 
ريـاح  امتـداد  توقُّـع  بـأن  سـي  مدرِّ يعتقـد  هنـا  ومـن 
»الربيـع العربـي« إلـى إيران هو توّقع فـي غير محلّه، 
علـى الرغـم مـن أن للثـورات العربية تداعيـات إيجابية 
علـى كّل المنطقـة بأسـرها، وتأثيـراً فـي كسـر األجـواء 

الرجعيـة فـي الشـرق األوسـط بأسـره.

خاتمة
ينظـر اإليرانيون إلـى »الثورات العربية«، من منظور 
علـى  اإلصاحيـون  ُيــلِحُّ  فبينمـا  ومخاوفهـم؛  آمالهـم 
أن الثـورات العربيـة تأّثـرت بـ»الحركـة الخضـراء« 
تسـتفيد  أن  الحركـة  تلـك  حاولـت  مثلمـا  اإليرانيـة، 

مـن تداعياتهـا واللحـاق بركبهـا بخاصـة عبـر إطـاق 
مظاهـرات فـي فبرايـر )شـباط( 2010 واالنضمـام إلى 
»الربيـع العربـي«، حـاول النظـام اإليرانـي مصـادرة 
بالصحـوة  تسـميتها  عْبـر  العربيـة«،  »الثـورات 
اإلسـامية والترويـج لمقولـة تأثيـر الثـورة اإلسـامية 

الثـورات. تلـك  1970 علـى  اإليرانيـة 
ِخـر النظـام اإليرانـي جهـداً مـن أجـل مصـادرة  لـم يدَّ
تلـك الثـورات لمـا فيـه مصلحـة الصحـوة اإلسـامية؛ 
فقـد أنشـأت إيران، تحقيقـاً لهذه الغايـة، المجمع العالمي 
للصحـوة اإلسـامية، والـذي بـادر إلـى عقـد العديـد من 

المؤتمـرات تحـت عنـوان »الصحـوة اإلسـامية«.
ويبـدو أن النظـام اإليرانـي أُصيـب بخيبـة أمـل، بعـض 
الشـيء، بعـد سـقوط محمد مرسـي في مصـر، واعتبار 
االسـتكبار  قبـل  مـن  فـي مصـر، مؤامـرة  مـا حصـل 
إاّل  اإلسـامية،  الصحـوة  موجـات  إلخمـاد  العالمـي 
أّن المرشـد األعلـى يعتبـر أن الصحـوة تسـتمّر، وأن 

الشـعوب اإلسـامية لـن تتوّقـف فـي مسـيرتها.
لمقولـة  اإليرانـي  النظـام  ترويـج  فـي  السـبب  أن  يبـدو 
مـن  الصدقيَّـة  سـحب  أوالً  هـو  اإلسـامية،  الصحـوة 
النمـاذج الغربيـة للديمقراطيـة، وثانياً إظهـاره بأنه لم يعد 
متخّوفـاً مـن امتـداد الثـورات العربيـة إلـى إيـران، ألنهـا 
متأّثـرة بالثـورة اإليرانية وتشـّكل امتداداً لها. وقد سـبقت 
االحتجاجات في إيران )أي الحركة الخضراء( الثورات 
العربيـة بعـام ونصف العام. وعلى الرغم من انكماشـها، 
بعـد تعرضهـا لقمـع النظـام، لـم تنتـِه تلـك الحركـة، بـل 
اسـتمّرت بأشـكال خاليـة مـن العنـف، حتـى أنـه يمكـن 
لنـا القـول بـأن االنتخابـات الرئاسـية األخيرة فـي إيران، 
التـي ربحهـا مرّشـح اإلصاحييـن، كانـت شـبه مصالحة 
غيـر معلنـة، بيـن النظـام والمعارضـة التي لـم تكن تريد 
إسـقاط النظـام، علـى الرغـم مـن اسـتيائها مّمـا تسـّميه 

تزويـراً فـي نتائـج االنتخابـات.
التـي  المواقـف  تلـك  بـأن  التذكيـر  يجـب  الختـام،  فـي 
اسـتعرضناها، فـي هـذه الدراسـة، تعـود إلـى مـا قبـل 
العنـف والخافـات  بفعـل  العربيـة،  الثـورات  انتكاسـة 
الداميـة الداخليـة، وبخاصـة فـي مصـر وليبيـا. وبعـد 
حتـى  الموقـف،  سـّيدة  الحيـرة  باتـت  االنتكاسـة،  تلـك 
الحيـرة فـي تسـمية مـا جـرى فـي البلـدان العربيـة: هل 
هـو ثـورات مـن أجـل الديمقراطيـة والحريـة، أو أنـه 
»صحـوات إسـامية«؟ أو أنـه ال هذه وال تلك، بانتظار 
انقشـاع الضبـاب الـذي مـا زال يلّفـه ليسـفر عـن وجهه 

الحقيقـي؟
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»الربيع العربي« ودولة الكيان: 
إسرائيل ربحت.. إسرائيل لم تربح

»الربيع العربي« ودولة الكيان: 
اإ�صرائيل ربحت.. اإ�صرائيل مل تربح

اأ. تهاين �صنديان

ال بـّد مـن تنبيـه القـارئ فـي مسـتهّل هـذا البحـث، إلـى 
أّننـا فـي رصدنـا لفعل إسـرائيل فـي »الربيـع العربي« 
وردود فعلهـا عليـه، ال نكتفـي بمـا صـدر عـن حكومـة 
الكيـان الصهيوني من تصريحات وقرارات ومبادرات 
فعلـه  بمـا  وال  العربـي«،  »الربيـع  بأحـداث  تتعلّـق 
باحثـون فـي مراكـز تفكيـر إسـرائيلّية، أو صـّرح بـه 
سياسـيون وشـخصيات إسـرائيلية نافذة، بـل أضفنا إلى 
هـذا اإلطـار المحصـور فـي دائـرة الكيـان اإلسـرائيلي 
فـي  النافـذة  اليهوديـة  الشـخصيات  بعـض  األوسـع، 
دول غربّيـة، ليسـت إسـرائيلية بمعنـى انتمـاء الجنسـية 
الشـكلي، لكّنهـا أكثـر تأييـداً وخدمـًة للكيـان الصهيوني 
مـن اإلسـرائيليين أنفسـهم. وذلـك طبقـاً لمـا يقولـه عـن 
»إسـرائيل« المنتشـرة في العالم )في الغرب والشـرق( 
الباحث اإلسـرائيلي »إسـرائيل شامير« : الوجه اآلخر 
إلسـرائيل1. وال بـّد مـن التذكيـر أيضاً بأّنـه في كّل مّرة 
نسـتخدم كلمـة الغـرب يجـب أن يلحـظ القـارئ أن ثّمـة 
حضـوراً لهـذه الـ»إسـرائيل« في حكوماتـه ومجتمعاته 

1 Voir, Israël Adam Shamir, L’Autre visage d’Israël)Par-
is, Al Qalam,2004(.

ومؤّسسـاته الرسـمية والماليـة واإلعاميـة، وأن هـذا 
الحضـور يقـوى أو يضعـف، تبعـاً لعوامـل عـّدة ليـس 

محـّل عرضهـا ههنـا واآلن.
ويبـدو مـن قـراءة سـيل التقاريـر والكتابـات التحليليـة 
الجـاّدة التـي تناولـت »الربيع العربـي«، أن انتفاضات 
ُبَعْيـد حادثـة  أي  األولـى،  منطلقاتـه  فـي  الربيـع  ذلـك 
البوعزيـزي فـي تونـس، ومـع حـراك شـباب مصـر 
مـن  إال  تكـن  لـم  والسـاحات،  المياديـن  فـي  الفّعـال 
صنـع نفسـها، األمـر الـذي فاجـأ وأربـك دوائـر القرار 
السياسـي فـي الغـرب، ومعهـا  أيضـاً مراكـز التفكيـر 
الكبـرى فـي الواليـات المّتحـدة )Think Tanks(، فهي 
كمـا يقـول الباحث الكنـدي بيتر دروبـي: »كانت أصاً 
غائبـة عـن توّقعـات كهذه، فـي كّل قراءاتها االسـتباقية 
وتحلياتهـا المتعلّقـة بتطـّورات األوضـاع فـي الشـرق 
األوسـط منـذ سـنوات طويلـة2«. وكان أّكـد مثـل هـذا 
قبـل ذلـك بسـنتين، آالن غريـش، رئيـس  االسـتنتاج، 
تحريـر صحيفـة »لومونـد ديبلوماتيك« السـابق، وذلك 
تحليليـة«،   رؤيـة  العربيـة..  »الثـورات  نـدوة  فـي 

2   مجلة المسبار الكندية الشهرية، العدد 13 )مونلاير: 2013(. 

هـل فوجئـت إسـرائيل بثـورات »الربيـع العربـي«؟ هـل أذكتها وحّرضـت عليها؟ هل شـاركت فيها بهـذه الكيفية 
أو تلـك؟ ومـاذا كانـت نتائجهـا عليهـا حتـى اللحظـة؟ وأّي نتائـج سـتحملها علـى مسـتقبلها فـي المنطقـة، وهـي 
التـي تعيـش علـى الـدوام خطـراً وجوديـاً علـى كيانها فيها، كونها ليسـت من نسـيج المنطقة، ال فـي التاريخ وال 
فـي الهويـة، وال فـي التـراث، وال فـي اللغـة أو الفولكلـور أو العـادات والتقاليـد، علـى الرغم مـن اّدعاءاتها بأن 
عـاء باطـل، بحسـب علمـاء التاريـخ  وجـوداً لهـا قوميـاً فـي المنطقـة يعـود إلـى أكثـر مـن 4 آالف سـنة، وهـو ادِّ
والسوسـيولوجيا والقوميـات والحضـارات، ألن الديـن اليهـودي الـذي ظهـر في المنطقـة العربيـة )ومثله الدين 
المسـيحي واإلسـامي( منـذ قديـم الزمـان، يظـلّ دينـاً، وال يمكـن لجماعتـه تشـكيل هويـة قوميـة علـى أساسـه، 
كمـا يحـاول التلمودّيـون الجـدد بشـّقيهم الـ»هاالخـاه« )المهتمـون بالفقهيـات(، والــ »أجـاداه« )المهتمـون 
بالوعظيـات( توكيـد ذلـك، واإلصـرار عليـه. ولذلـك نراهـم منـذ العـام 2005، ممثليـن بحـزب »كاديمـا« الـذي 
أّسسـه أرييـل شـارون فـي العـام نفسـه، يرفعـون شـعار »الدولـة اليهوديـة«، ذات »الديـن القومـي اليهـودي 
الواحـد«، والـذي يحـّق لـكلّ يهـودي في العالم االنتسـاب إليها كوطن نهائـي له، وإلى اليهودية كقومية مقّدسـة 

ونهائيـة لـه أيضاً.  
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التـي نّظمهـا »مركـز األهـرام للدراسـات االجتماعيـة 
والتاريخيـة« فـي القاهـرة، بتاريخ 5 يونيـو )حزيران( 
مـن  الغربيـة،  الدوائـر  »ال  غريـش:  يقـول   .2011
سياسـية وبحثيـة، وال غيرهـا، أمكـن لها التنبـؤ باندالع 
اآلن«.  العربـي  العالـم  فـي  تجـري  التـي  الثـورات، 
وأردف رافضـاً اعتبـار الواليـات المّتحدة أنها وراء ما 
يحـدث فـي سـاحات العواصـم العربيـة اليـوم: »ولكـن 
عندمـا تقـع مثـل هـذه األحـداث التحولّية الكبـرى، فمن 
الطبيعـي أن تفّكـر دولة كبـرى مثل الواليـات المّتحدة، 
اسـتغالها  كيفيـة  فـي  فرنسـا،  أو 
لمصلحتهـا عبـر ممارسـة سياسـات 
إلـى  وصـوالً  واالحتـواء،  الضغـط 

التوجيـه«.
 هكـذا إذاً، تنّبهـت دوائـر القـرار فـي 
تحـّوالت  مـن  يحـدث  لمـا  الغـرب 
سـاخنة كبـرى فـي وطننـا العربـي، 
تداعيـات  بـدء  مـع  وبخاصـة 
فأخـذت  الليبـي،  الثـوري  الحـراك 
معاينـة  خـال  مـن  أنفاسـها،  تلتقـط 
المجريـات علـى األرض، وتوجيهها 
فـي اإلطار الـذي يحفظ مصالحها، و 
»يحاصـر« بالتالـي الثورات العربية 
فـي مهدهـا، ويضبطهـا فـي النتيجـة 
كـي ال تشـّذ عّمـا بـدأ يرسـمه لهـا.. 
وتمّكـن هـذا الغرب الحقـاً، )بزعامة 
التدّخـل  مـن  المّتحـدة(  الواليـات 
مثـاً،  الليبيـة  الحـرب  فـي  المباشـر 
وأغلـب  المنتفضيـن،  معـه  اسـتدرج  شـديد،  وبدهـاء 
الليبييـن، لمناشـدته كمنقـذ لهـم مـن الطاغيـة القذافـي.
كمـا اسـتدرج كذلـك الجامعـة العربيـة بالحصـول علـى 
تفويـض رسـمي منهـا، ممثلـة يومهـا بعمـرو موسـى، 
الـذي أّيـد تدخـل الناتـو فـي ليبيـا »لحمايـة المدنّييـن، 
وإقامـة مناطـق حظـر جـّوي فـي منطقـة بنغـازي على 
وجـه الخصـوص، لمنـع مجـزرة كان يهـّدد بهـا النظام 

الليبـي3«. 
وبعـد  أكثـر من ثاثة أسـابيع على مقتـل معمر القذافي 
يوم 20 أكتوبر )تشـرين األول( 2011، صّرح أندرس 
فوغ راسموسـن، األمين العام لحلف شـمال األطلسـي، 
علـى هامـش إنهـاء هجمـات الناتـو الجويـة علـى ليبيا: 
»لقـد قمنـا بهـذه العمليـة بحرص شـديد مـن دون وقوع 

3 عن وكالة  رويترز )21 - 6 - 2011(.  

ضحايـا مدنيين«.
.. وهكـذا انسـحب أمـر تدخـل األطلسـي، مقّنعـاً حينـاً، 
وغيـر مقّنـع أحيانـاً، علـى حـراك الثـورات في سـوريا 
واليمـن. وكذلـك تّمـت متابعـة تطـّورات األوضـاع في 
مصـر، خطـوة خطـوة. إذ بعـد ثـورة 25 ينايـر2011، 
عـاوة  المتحـدة،  الواليـات  بزعامـة  الغـرب  دعـم 
علـى تركيـا وإسـرائيل، محمـد مرسـي وجماعتـه، فـي 
الوصول إلى سـّدة الرئاسـة المصرية. لكن سـرعان ما 
هـّب الشـعب المصـري بثـورة تصحيحية عظيمـة ثانية 
بمرسـي  أطاحـت   ،2013 )حزيـران(  يونيـو   30 فـي 
وأركان حزبـه، مـا أربـك الغـرب ثانيـة، وجعلـه ُيعيـد 
تقييـم حسـاباته، وينـاور بالتالـي، لالتفـاف على الشـأن 

المصـري مـن جديـد.
فلئـن كانـت هـذه هي بعـض مناورات الغـرب، وبعض 
وقائـع احتوائـه النتفاضـات دول »الربيـع العربـي«، 
ومـا رافـق بداياتها مـن تداعيات فاجأتـه وفاجأت العالم 
كلّـه، فمـا بالـك بإسـرائيل حليفـة الغرب، التـي ارتبكت 
حسـاباتها منـذ البدايـة، واعترفت بأن الثـورات العربية 
ة لهـا ولما ُيعـرف بـ«مجتمع األمن  جـاءت بمفاجـأة تامَّ
االسـتباقي أو المخابـرات فيهـا«، وقّدرت بأنها سـتؤثر 
بالتأكيـد علـى مفهـوم أمنهـا االسـتراتيجي، ولـم تكتـِف 
مـع  االعتيـادي  اصطفافهـا  خـال  مـن  بالمواجهـة، 
هين،  الحلفـاء، بـل حاولـت، ومـن خـال ُرُسـلِها  المموَّ
الفرنسـي  الثـورات«  »فيلسـوف  طليعتهـم  وفـي 
الفرنسـي  وزميلـه  ليفـي،  هنـري  برنـار  الصهيونـي: 
أندريـه  للعـرب:  عـداء  واألشـّد  إلسـرائيل،  المنحـاز 
غلوكسـمان، وألكسـندر غولدفـارب، وهـو نائب سـابق 
فـي الكنيسـت، ومستشـار وزيـر الدفـاع األسـبق أيهـود 
بـاراك.. حاولـت مـن خـال هـؤالء الدخـوَل علـى خّط 
االنتفاضات العربية، وإثبات الذات في أكثر من سـاحة 
ربيعيـة، إذكاًء وتحريضـاً وتشـجيعاً، والسـّيما في ليبيا 
وسـوريا، مـا جعـل بعـض قـادة وممثلـي المعارضـة 
السـورية فـي الخـارج، مثـل برهـان غليـون، وفـاروق 
مـردم بـك، وصبحـي حديـدي، يدينـون تدّخـل هـؤالء 
»الفاسـفة« فـي شـأن الثـورة السـورية، وُيصـِدرون 
بيانـاً مشـتركاً نشـرته صحيفـة » لومونـد« الفرنسـية 
فـي 25 مايـو )أيـار( 2011 يطلبـون فيـه مـن برنـار 
أنفسـهم  يوفِّــروا علـى  وَصـْحـِبــه »أن  ليفـي  هنـري 
عنـاء التضامن مع الشـعب السـوري الـذي يرفضهم«. 
كمـا رفـض المعـارض السـوري المعروف هيثـم مّناع 
مـن  إليهـا  انضـّم  وَمـن  ليفـي،  برنـار  جماعـة  تدّخـل 

من الكتب المهّمة 
التي صدرت حول 
تأثيرات »الربيع 

العربي« على دولة 
الكيان العبري 
كتاب: »الربيع 

العربي وإسرائيل« 
من إعداد وتحرير: 

أفرايم عنبار 
وإصدار »مركز 
بيغن - السادات 

للدراسات 
االستراتيجية«
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معارضيـن سـوريين قائـاً: »إنـه ال يمكـن لَمـن يجلس 
مع الصهاينة أن يشـارك في معركة الشـعب السـوري، 

ضـّد الديكتاتوريـة«. 
فـي مـوازاة ذلـك، كان ممّثـل اإلخوان المسـلمين، ُملِهم 
الدروبـي، يلّبـي بحماسـة دعـوة برنار هنـري ليفي إلى 
 Le( »المؤتمـر، الـذي دعـا إليـه منتدى:قواعـد اللعبـة
jeu du Règle( الـذي يقـوده ليفـي نفسـه. وقـد جرت 
وقائـع هـذا المؤتمـر في قاعة سـينما السـان جرمان في 
العاصمـة الفرنسـية فـي شـهر تمـوز )يوليو( مـن العام 
2011. وصّفـق الدروبـي بحـرارة لنـّص النـداء الـذي 

أطلقـه برنـار هنـري ليفي فـي ختـام المؤتمر.

المراحل اإلسرائيلية الثاث
يمكـن القـول بـأن الموقـف اإلسـرائيلي مـن »الربيـع 
يقـول   كمـا  مراحـل،  ثـاث  بيـن  تنّقـل  العربـي« 
البروفسـور أسـعد غانـم، أسـتاذ العلـوم السياسـية فـي 
جامعـة حيفـا، فـي محاضـرة لـه فـي الجامعـة نفسـها، 

 :)  2013/  12/  27 )فـي  الحيـاة  جريـدة  نشـرتها 
بهـا  فاجـأ  التـي  المرحلـة  وهـي  الصدمـة،  مرحلـة  ـ 
ٌف  تخـوُّ هنالـك  وكان  إسـرائيل،  العربـي«  »الربيـع 
إسـرائيلي حقيقـي مـن التغّيـرات، وبخاصـة في مصر. 
ـ مرحلـة الخـروج مـن الصدمـة، وهـي المرحلـة التـي 
أعقبـت انـدالع الثـورة السـورية تحديـداً، وفيهـا بـدأت 
إسـرائيل تخـرج مـن صدمتهـا، وتنظـر مـن جديـد إلـى 
موقعهـا االسـتراتيجي فـي المنطقـة، وتحـاول فهـم مـا 

يجـري حولهـا.
ـ  مرحلـة التكّيـف، وهـي المرحلـة الحاليـة التي تحاول 
إسـرائيل فيهـا االسـتفادة قـدر المسـتطاع مـن انشـغال 
مصالـح  وتحقيـق  الداخليـة،  بشـؤونه  العربـي  العالـم 

سياسـية واسـتراتيجية تفيدهـا علـى المـدى البعيـد. 
وبحسـب البروفسـور أسـعد غانـم نفسـه، فـإن إسـرائيل 
الرسـمية، بالنسـبة إلـى مواقفهـا مـن الثـورات العربية، 

اتخـذت  مسـارين مختلفيـن، وُهمـا:
ـ المسـار األّول قـاده الرئيـس شـمعون بيريـز، الـذي 
تبّنـى موقفـاً مؤّيـداً للتغييـر الديمقراطي، ودعـا مَتِخذي 
القـرار فـي دولتـه إلـى فهم مـا جـرى وَتـَفــهُِّمه، وربما 
المبـادرة لاسـتفادة مـن أجـواء االنفتـاح للتلويـح مـّرة 
أخـرى برؤيتـه المبنيَّـة علـى الدعـوة إلـى سـوق شـرق 
وفـق  سـّكانها،  يتشـارك  وسياسـية،  اقتصاديـة  أوسـط 
اّدعـاء بيريز، ِقـَيــَم الديمقراطيـة واالنفتاح، التي طالما 
زعمـت إسـرائيل أنهـا تمتلكهـا، خافـاً للعالـم العربـي.

ـ أمـا المسـار الثانـي، فهـو الموقـف الـذي تبّنـاه نتنياهو 
والمثيـر للريبـة مّمـا يحـدث فـي العالم العربـي، معتبراً 
مـا يجـري مـن حولـه تمهيـداً لسـيطرة قـوى إسـامية، 
علـى  االنقضـاض  هـو  مشـروعاتها،  أهـّم  أن  يعتقـد 
الحيطـة  إلـى  دعـا  فقـد  ولـذا،  وتدميرهـا.  إسـرائيل 
والحـذر، وحـّض العالـم علـى التنّبه إلى الخطـر المقبل 

فـي ذيـول »الربيـع العربـي«. وذلك 
خافـاً لموقـٍف سـابق كان قـد اتخـذه 
نتنياهـو فـي كتاب له صـدر في العام 
1996 بعنـوان مكان تحت الشـمس، 
تسـتطيع  ال  إسـرائيل  أن  فيـه  زعـم 
َم إلـى سـام حقيقـي سـوى مـع  التقـدُّ
وعندمـا  ديمقراطـي،  عربـي  عالـم 
فهـم أن الديمقراطيـة قـد تفـرز مـا ال 
يعجبـه، اتخـذ موقفـاً مخالفـاً لموقفـه 

السـابق.
البروفسـور  وبحسـب  المقابـل،  فـي 
الشـعبي  الموقـف  كان  أسـعد غانـم، 
أفـادت  إذ  مترّنحـاً،  اإلسـرائيلي 
اسـتطاعات رأي عـام فـي الشـارع 
تـل  »جامعـة  أجرتهـا  اإلسـرائيلي، 

بـأن  للديمقراطيـة«،  اإلسـرائيلي  و»المعهـد  أبيـب« 
اإلسـرائيليين انقسـموا بشكل عام بعد الثورات العربية، 
بيـن َمـن يـرى فيها خطراً قادماً على إسـرائيل، وأولئك 
إشـارة  العربـي  العالـم  فـي  التغييـر  اعتبـروا  الذيـن 
إيجابيـة، يجـب علـى إسـرائيل اسـتثمارها كـي تحّسـن 
مـن شـروط وجودهـا، وعاقاتهـا مـع الجـوار العربـي 

المتفاعـل فـي اتجـاه التغييـر الديمقراطـي.

»الربيع العربي« في الُكتب
األساسـية  المصـادر  أهـّم  أحـد  يظـّل  الكتـاب  أن  بمـا 
والموّثقـة لتداعيـات تأثيـرات »الربيـع العربـي« علـى 
دولـة الكيـان العبـري، فقـد انبـرى باحثـون ودارسـون 
اسـتراتيجّيون ُكـُثــر فـي إسـرائيل لتنـاول هـذا الحـدث 
واحـد  ف  مؤلِـّ وضعهـا  كتـب  فـي  الكبيـر  المفصلـي 
أو باحـث مختـّص واحـد، وكتـب أخـرى مـن وضـع 
مجموعـة مـن المؤلّفيـن والباحثيـن المختّصيـن، مثـل 
كتـاب: الربيـع العربـي وإسـرائيل، الـذي أشـرف على 
إعـداده وتحريـره البروفسـور أفرايـم عنبـار وأصـدره 
»مركـز بيغـن – السـادات للدراسـات االسـتراتيجية« 
)الطبعـة األولـى، 2013(، وعرضـه بالعربيـة الباحـث 

ثّمة إجماع شبه 
ُكـّلـي بين الباحثين 
اإلسرائيليين على 

تراُجِع مكانة أميركا 
وضعف دورها في 
الشرق األوسط، ما 
سيفاقم، في رأيهم، 
من عزلة إسرائيل 
في المنطقة وينال 
من قّوة ردعها 

جذرياً

»الربيع العربي« ودولة الكيان: 
إسرائيل ربحت.. إسرائيل لم تربح
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المعـروف عدنـان أبـو عامـر.  
يتألـف كتـاب »الربيـع العربـي« وإسـرائيل مـن ثمانية 
فصـول تعـرض مـا يمكـن وصفـه، بـ«الـزالزل التـي 
هّزت الشـرق األوسـط، في إشـارة إلى اآلثار المترتِّبة 
هـذه  مـن  المتوقَّعـة  التِبعـات  ومـدى  إسـرائيل،  علـى 
التقلُّبـات اإلقليميـة عليهـا، وفرصهـا فـي العيش بسـام 

فـي المنطقـة«.
هـذا  وضـع  فـي  شـاركوا  الذيـن  الباحثيـن  بيـن  مـن 
الكتـاب، البروفسـور غابرييـل بـن درور، المعـروف 
االسـتراتيجي  العقـل  »أبـو  بأنـه 
مْسـحاً  م  قـدَّ والـذي  اإلسـرائيلي«، 
زمنيـاً للثـورات العربيـة، مـن حيـث 
كونهـا مجموعـة انتفاضـات شـعبية، 
انطلقـت فـي تسلسـل سـريع، بسـبب 
»األوبئـة«  درور  بـن  يسـّميه  مـا 
تلـك  فـي  والسياسـية  االجتماعيـة 
أن  الثـورات  هـذه  وأثبتـت  البلـدان. 
الثقافـة السياسـية فـي العالـم العربـي 
موجـودة إلـى حـّد كبير، وهـي حقيقة 
األنظمـة  فشـل  يعنـي  مـا  واقعـة، 
الماضيـة  العقـود  طيلـة  االسـتبدادية 

وتغييبهـا. إلغائهـا  فـي 
ويـردف بـن درور قائاً »إن أسـباب 
بيـن  تختلـف  العربيـة  االنتفاضـات 
أن  يعنـي  مـا  وآخـر،  عربـي  بلـٍد 
نتائجهـا سـتختلف بيـن مجتمع عربي 
األساسـية  للمميـزات  وفقـا  وآخـر، 
جميعـاً  لكّنهـا  عربـي،  مجتمـع  لـكّل 
حتـى  قائمـة  نتيجـة  فـي  اشـتركت 
صـدور الكتـاب، وهـي أنهـا تواجـه 
علـى  وتحّديـات  كبيـرة،  صعوبـات 
مسـتقّرة  ديمقراطيـة  نحـو  الطريـق 

القريـب«. المسـتقبل  فـي  ممكنـة 
مـن جهـة أخـرى، يـرى أحـد المشـاركين فـي تأليـف 
كتـاب »الربيـع العربي« وإسـرائيل، وهو البروفسـور 
هيليـل فريـش، أن الثـورات العربيـة شـهدت تراجعـاً 
لمكانـة العديـد مـن الـدول العربية، وخصوصـاً مصر، 
انتقاليـة إلـى  علـى الرغـم مـن أنهـا تخـوض مرحلـة 
حكومـة أكثـر تمثيـاً، بحيـث تقتـرب مـن األنموذجيـن 
القائميـن فـي تركيـا وإيـران، اللتيـن طالمـا نَظــَرتا إلى 
الـدول العربيـة، حتـى وقـت قريـب، على أنهـا » تابعة 

لإلمبريالية الغربية«، وفي سـبيل ذلك، )بحسـب هيليل 
فريـش(، » تحالفـت هـذه األنظمة العربية مع إسـرائيل 
لتحافـظ علـى »التصاميـم« االسـتبدادية، وفـي الوقـت 

نفسـه كـي تبـدو قويـة إقليمياً«. 
»الربيـع  كتـاب  تأليـف  فـي  أيضـاً  المشـاركين  مـن 
فـي  الخبيـر  العربـي« وإسـرائيل د. بوعـاز غانـور، 
لـ»معهـد  التنفيـذي  والرئيـس  المسـلّحة،  الجماعـات 
متعـّددة  الدراسـات  مركـز  فـي  اإلرهـاب  مكافحـة 
االختصاصـات فـي هرتسـليا«. ويقـول د. غانـور إن 
»المتغّيـرات العالميـة، التـي تحدث في العالـم العربي، 
مـن  وغيرهـا  إلسـرائيل  رئيسـاً  أمنيـاً  تحّديـاً  تشـّكل 
الـدول الغربيـة الحليفـة، ونظـراً للتداعيـات السياسـية 
األمنيـة أمامهـا، بفعـل هـذه الثـورات، يمكـن القـول إن 
الصراعـات الداخليـة فـي المسـتقبل،  ضمـن األنظمـة 
الجديـدة، سـتعمل على تفاقـم التهديد األمني إلسـرائيل، 
ضمـن مسـتويات عـّدة، أوالهـا: فـي المـدى القصيـر، 
مـن حيـث إن زعزعـة اسـتقرار الحكومـات العربيـة 
قـد تسـاعد فـي تسـهيل الهجمات المسـلّحة عبـر الحدود 
ضـّد إسـرائيل. ثانيهـا: فـي المـدى المتوّسـط، التـي قـد 
تكـون عبـر هذه الحكومات العربيـة الجديدة، من خال 
قيادتهـا للمنّظمـات المسـلحة، وفـي السـير علـى طريٍق 
باتجـاه واحـد نحـو صـراع عسـكري ضـّد إسـرائيل. 
األنظمـة  إنشـاء  فتـرات طويلـة، مـن خـال  وثالثهـا: 
اإلسـامية الجديـدة فـي العالـم العربـي التـي قـد تـؤّدي 

إلـى ظهـور منّظمـات جهاديـة جديـدة«.
ويتطـّرق الخبيـر االقتصـادي اإلسـرائيلي د. غيل فيلر 
إلـى األسـباب االقتصاديـة لـ»الربيع العربـي« وآثاره، 
داُ أوجـه التشـابه بيـن الشـعوب العربيـة، مكتشـفاً  محـدِّ
القواسـم المشـتركة التي تسـّببت باندالع هـذه الثورات: 
هـروب رؤوس األمـوال، وأهميـة السـياحة، وهـو مـا 
يفّسـر االختافـات فـي نتائـج هـذه الثـورات، متوّقعـاً 
أن يكـون عـدم االسـتقرار االقتصـادي، السـمة األبـرز 
لـدول »الربيـع العربي«، عاوًة على مشـكات أخرى 
كبطالـة الشـباب المتزايدة، والفسـاد على نطاق واسـع، 

والتفـاوت فـي الدخل.
يصف البروفسـور صموئيل سـاندلر، عميد كلية العلوم 
االجتماعيـة فـي جامعـة بـار إيـان، التبعـات المتوقعـة 
النتفاضـات »الربيـع العربـي« علـى إسـرائيل، بأنـه 
زلـزال إقليمـي كبيـر، أّثـر علـى السياسـتين الداخليـة 
والخارجيـة إلسـرائيل، معتمـداً علـى الربـط النظـري 
لتحليـل التفاعـل بينهمـا، نتيجـة لانتفاضـات الشـعبية، 

أبرز قضية شغلت 
مراكز البحث 

االستراتيجية في 
إسرائيل، كانت 
الثورة المصرية 

راتها الشعبية  بتطوُّ
الزلزالية، والخوف 
اإلسرائيلي المتزايد 
على مآالت األمور 
السياسية الكبرى 
والمشتركة مع 
مصر، خصوصاً 

لجهة مصير معاهدة 
كامب ديفيد بين 

البلدين، والشراكة 
االستراتيجية التي 
كّرسها نظام مبارك
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وصـوالً لفحـص تأثيـر »الربيـع العربـي« علـى الرأي 
العام اإلسـرائيلي، مشـيراً إلى أن الحكومة اإلسرائيلية، 
بزعامـة بنياميـن نتنياهو، تعاملت مـع الثورات العربية 
» كَمـْن أبحـر عبـر ميـاه غيـر مسـتقّرة فـي الشـرق 
األوسـط، بفعـل الظـروف غيـر المؤاتيـة فـي الداخـل 

والخـارج«.
ُره،  والموضـوع عينـه تطـّرق إليـه ُمعـدُّ الكتاب ومحـرِّ
البروفسـور أفرايـم عنبـار الـذي تنـاول عبـر جملـة من 
النقـاط األساسـية اآلثـاَر الكبيـرة لـ«الربيـع العربـي« 
فـي:  والمتمّثلـة  اإلسـرائيلي،  القومـي  األمـن  علـى 
إضعـاف الـدول العربيـة الحليفة إلسـرائيل، والتغّيرات 
في موازين القوى في المنطقة لغير مصلحة إسـرائيل، 

واالنسـحاب األميركـي الواضـح مـن المنطقـة.
ثـم يرّكـز الباحـث علـى المخـاوف الجديـدة، التـي تهّدد 
األمـن القومي اإلسـرائيلي، ومن بينهـا تصاعد مخاطر 
وزيـادة  االسـتراتيجية،  والمفاجـآت  السـريع،  التغّيـر 
النشـاط المسـلّح المعـادي، وانخفـاض الـردع األمنـي، 
وتزايـد العزلـة اإلقليميـة، والتهديـد النـووي اإليرانـي، 
إسـرائيل  اسـتجابة  إلداء  النقـاط  مـن  جملـة  مقترحـاً 
لهـذه التهديـدات، بمـا فـي ذلك توسـيع الجيـش لمكانته، 
وزيـادة االسـتثمار فـي البحث والتطويـر، وإقامة حدود 
يمكـن الدفـاع عنهـا، وتشـكيل تحالفـات إقليميـة جديدة، 

والحفـاظ علـى عاقتهـا الخاصـة بالواليـات المتحـدة.
ويـرى عدنـان أبوعامـر أن البروفسـور إيتـان غلبـوع، 
م تحليـاً  الخبيـر اإلسـرائيلي بالشـؤون األميركيـة، يقـدِّ
»االنتفاضـات  تجـاه  األميركيـة  للسياسـات  نقديـاً 
يجـد  الرئيسـة، حيـث  العربيـة  الـدول  فـي  الربيعيـة« 
أن ثّمـة فجـوة كبيـرة بيـن الخطـاب واإلجـراءات فـي 
تختلـف  أنهـا  وأثبـت  األميركـي،  السياسـي  السـلوك 
نـت  اختافـاً كبيـراً، حتـى فـي ظـروف مماثلـة. وتضمَّ
اإلجـراءات بعـض الضغـوط الديبلوماسـية والسياسـية 
الثقيلـة والتدّخـل العسـكري. ويـرى أن هـذا التناقـض، 
تسـّبب بضـرر كبيـر فـي مكانـة الواليـات المتحـدة فـي 
الشـرق األوسـط، بداعـي انكشـاف أوجـه القصـور في 
النهـج األميركـي تجـاه انتقـال بعض الـدول العربية من 

االسـتبداد إلـى الديمقراطيـة.
ويصـل الكتـاب إلـى خاتمـة خاصتهـا: » إن الموقـف 
اإلسـرائيلي مـن »تعاظـم كـرة الثلـج«، رويـداً رويـداَ، 
وتغّيـر األنظمـة العربيـة المقّربـة منهـا، سُيسـِفر عنـه 
ــٌر جـذري فـي الموقـف اإلقليمي، ولن يكون بُوْسـع  تغيُّ
تلـك األنظمـة تجاهـل مشـاعر جماهيرها فـي ما يتصل 

بالعاقـة مـع تـل أبيـب، حتـى الـدول التـي قـد ال تتغّير 
نـة، سـتضّطر إلـى  أنظمتهـا بالكامـل، العتبـارات معيَّ
والصـراع  الفلسـطينية،  القضيـة  مـن  موقفهـا  تغييـر 

العربـي – اإلسـرائيلي«.

في العقل االستراتيجي اإلسرائيلي
اإلسـرائيلي4،  االسـتراتيجي  العقـل  عنـوان  وتحـت 
أصـدر الباحـث الفلسـطيني صالـح النعامـي كتابـاً جمع 
فيـه أبـرز نتـاج مراكز األبحـاث اإلسـرائيلية المركزية 
حـول »الربيـع العربي«، مسـلّطاً الضوء علـى الكيفية 

االسـتراتيجي  العقـل  بهـا  قـرأ  التـي 
االنتفاضـات  حـراك  اإلسـرائيلي 
المباشـرة وغيـر  العربيـة ونواتجهـا 
أمـن  علـى  ينعكـس  بمـا  المباشـرة، 
القريـب  المدَيْيـن  فـي  إسـرائيل 

والبعيـد. 
بهـا  اسـتعان  التـي  المراكـز  ومـن 
المؤلّـف فـي كتابه المذكـور: »مركز 
هرتسـليا متعّدد االتجاهات« برئاسة 
الجنـرال المتقاعد د. داني روتشـيلد؛ 
»مركـز القـدس لدراسـات المجتمـع 
منـدوب  يرأسـه  الـذي  والدولـة« 
إسـرائيل األسـبق فـي األمـم المتحـدة 
دوري غولـد؛ »مركـز أبحاث األمن 
القومـي« التابـع لجامعـة تـل أبيـب، 
المتقاعـد  الجنـرال  يرأسـه  والـذي 

يادليـن. عامـوس 
أبـرز قضيـة شـغلت مراكـز البحـث 

االسـتراتيجية فـي إسـرائيل ـ بحسـب مؤلّـف الكتـاب ـ 
راتها الشـعبية الزلزالية،  كانـت الثـورة المصريـة بتطوُّ
المتزايـد علـى مـآالت األمـور  والخـوف اإلسـرائيلي 
السياسية الكبرى والمشتركة مع مصر، وبخاصة لجهة 
مصيـر معاهـدة كامـب ديفيـد بيـن البلديـن، والشـراكة 
مبـارك،  حسـني  نظـام  كّرسـها  التـي  االسـتراتيجية، 
وأراحـت إسـرائيل، بحيـث أضحـت دوائر القـرار فيها 
تصـف الرئيـس المصـري بـ»الكنـز االسـتراتيجي«. 
االسـتراتيجّيين  الباحثيـن  خاصـات  اتَّجهـت  ولذلـك 
اإلسـرائيلّيين، فـي مختلـف مراكـز التفكير آنفـة الذكر، 
ــفة وعاجلـة لدوائـر  إلـى تكويـن صيـغ توصيـات مكـثَّ

4.  صالــح النعامــي، العقــل االســتراتيجي اإلســرائيلي )بيــروت:  الــدار العربيــة 
للعلــوم – ناشــرون، 2013( 

مستشار األمن 
القومي اإلسرائيلي 
السابق الجنرال 
يعقوب عميدرور 

ينصح إسرائيل بأن 
تنطلق في رسم 

خططها االستراتيجية 
من مبدأ ِسمُته 
األساسية هي 

الفوضى العارمة 
اليوم، ليس في 
الشرق األوسط 

فقط، وإنما في العالم 
بأسره

»الربيع العربي« ودولة الكيان: 
إسرائيل ربحت.. إسرائيل لم تربح



590

التقرير العربي السابع
للتنمية الثقافية

مؤّسسة الفكــر العربـي

صنـاّع القـرار فـي دولـة الكيـان، تتعلق بكيفيـة التعامل 
مـع تجربـة اإلخـوان المسـلمين في السـلطة، ومـع قادة 

الجيـش المصـري. 
بضـرورة  اإلسـرائيليين  الباحثيـن  بعـض  وأوصـى 
تشـبيك عاقـات متينة واسـتراتيجية مـع حكم اإلخوان، 
بوصفهـم قـوًة ذات نفـوذ كبيـر، ال فـي مصـر وحدهـا، 
ــته، كما أوصوا بـ»إمكان إسـرائيل  بـل فـي اإلقليم برمَّ
إلـى  عقـد شـراكة اسـتراتيجية جديـدة معهـم، تفضـي 
تأميـن مصالحنـا ومصالحهـم علـى السـواء، وهـذا مـا 
فـي  أميركيـون  وسـطاء  لنـا  أّكـده 
مـن  أكثـر  وخارجهـا  »اآليبـاك« 
تنفيـذ  اإلخـوان  وباسـتطاعة  مـّرة، 
تعّهداتهـم أكثـر مـن غيرهـم، ألنهـم 
يرتكـزون علـى شـعبية عارمة وذات 
إيديولوجـي دينـي«، علـى حـّد  ُبعـٍد 
تعبيـر الجنـرال اإلسـرائيلي عاموس 
يادليـن فـي تصريحـه إلذاعـة الجيش 
اإلسـرائيلي، كول تسـاهال، في شهر  

.2012 الثانـي(  نوفمبـر )تشـرين 
يبـيِّــن  سـوريا،  وبخصـوص 
االسـتراتيجي  العقـل  كتـاب  ف  مؤلِـّ
اإلسـرائيلي كيـف اختلفـت تقديـرات 
الباحثيـن اإلسـرائيليين بشـأن مصيـر 
الحـرب فيها، وتأثيراتهـا على كيانهم 
العبـري. فمـن قائـل بينهـم إن سـقوط 
األسـد فيـه مصلحـة عليـا إلسـرائيل، 
إلـى قائـٍل، علـى النقيـض منـه، بأنـه 
يـرى فـي بقاء األسـد ونظامـه مصلحة إسـرائيلية عليا. 
غيـر أن غالبيـة الباحثيـن اإلسـرائيليين رأت أن ذهـاب 
ــر مشـكاٍت أمنيًة مزمنة، وبالغَة التعقيد  األسـد، سيفجِّ

إلسـرائيل.
الـدور  علـى  العربـي«  »الربيـع  تأثيـرات  وعـن 
األميركـي فـي المنطقـة، ثّمـة إجمـاع شـبه ُكـلّــي بيـن 
الباحثيـن اإلسـرائيليين، علـى تراُجـِع مكانـة أميـركا، 
وضعـف دورهـا فـي الشـرق األوسـط، ما سـيفاقم، في 
رأيهـم، مـن عزلـة إسـرائيل فـي المنطقـة، وينـال مـن 

قـّوة ردعهـا جذريـاً.
قـّوة  تراجـع  مسـتوى  علـى  أي  الصـدد،  هـذا  وفـي 
الـردع اإلسـرائيلي، ثّمـة دراسـة صـادرة عـن »معهـد 
تحـت  االسـتراتيجية«،  للدراسـات  السـادات   – بيغـن 
إسـرائيل  وضـع  أن  ـد  تؤكِّ نفعـل؟«،  »مـاذا  عنـوان 

منـذ  األسـوأ  هـو  العربيـة،  الثـورات  بسـبب  األمنـي، 
رئيـس  وهـو  الدراسـة،  صاحـب  ويتسـاءل  عقـود. 
المركـز المذكـور، وأسـتاذ العلوم السياسـية فـي جامعة 
بارإيـان د. أفراييـم عنبـار: » مـا الـذي يمكـن لنـا أن 
نفعلـه؟«، واإلجابـة هـي: » ال شـيء، فإسـرائيل منـذ 
سـنتين ونصـف السـنة، ليـس لها إال تأثيـر محدود على 
التطـّورات الحادثـة فـي الشـرق األوسـط. كّل ما يمكننا 
فعلـه، هـو أن نقـوم بحمايـة أنفسـنا والدفـاع عنهـا«5. 

»الربيع العربي« والتعجيل بيهودية الدولة
فـي أواخـر شـهر شـباط ) فبرايـر( 2012، صـدر عـن 
دار تسـوميت سـفاريم - راسـلينج فـي إسـرائيل كتـاب 
عنـوان:  تحـت  الفرنسـية،  عـن  مترَجمـاً  بالعبريـة، 
للباحَثـْيــن  بالشـكوك،  مشـوب  مسـتقبل  إسـرائيل.. 
ـْيــن بالشـؤون اإلسـرائيلية: ريشـار  ْين المختصَّ البلجيكيَّ
الوب وأوفيليـا بركوفيتـش. وتتلّخـص الفكـرة العامـة 
التـي ينتهـي إليهـا هـذا الكتـاب فـي أن ثـورات »الربيع 
اليسـاريين  مـن  خليـط  أيـدي  مـن  سـتنتقل  العربـي«، 
الوسـطى  الطبقـة  وشـباب  والليبرالييـن  والقومييـن 
الناهـض )وهـم ُكـُثــر فـي العالـم العربـي، لكـن أغلبهم 
ـة  بـا عمـل( إلـى أيـدي اإلسـاميين، وهـم قـّوة  تعبِويَّ
مة فـي أحـزاب يعـود تأسـيس بعضها إلـى ثمانين  منــظَّ
عامـاً خلـت. ومـع وصـول الراديكاليـة اإلسـامية إلـى 
السـلطة، والتحّكـم بهـا، فـإن أمـراً كهـذا بـدأ يـْؤِذن بأن 
مسـتقبل إسـرائيل فـي خطـر، وأن الفتـرة الممتـّدة مـن 
15 إلى 20 سـنة، هي التي سـتترجم على األرض مثل 

هـذه التوّقعـات. 
أّول  هـو  العربـي«  »الربيـع  فـإن  الكتـاب،  وبحسـب 
العوامـل، التـي مـن الممكن أن تؤّدي إلـى زوال الدولة 
العربـي«  انتفاضـات »الربيـع  أن  العبريـة، والسـّيما 
ضربت بلداناً مجاورة إلسـرائيل، هي مصر وسـوريا، 
ر أن تعتمدها  إذ إن السياسـات الجديـدة التـي مـن المقـرَّ
دول »الربيـع العربـي« )فـي نظـر المؤلّفين( سـتترَجم 
إلـى مواقـف لـن تقبـل بوجـود إسـرائيل فـي المنطقـة، 
وإنـه في حال اسـتتباب االسـتقرار في هـذه الدول، فإن 
ذلـك سـيؤّدي إلـى اتحـاد قواهـا فـي مواجهة إسـرائيل.

ويـرى المؤلّفـان أن عـدم االسـتقرار فـي دول »الربيـع 
العربـي«، التـي تربطهـا حـدود مع إسـرائيل، سـيؤّدي 
كذلك إلى تزايد عمليات تهريب األسـلحة إلى منّظمات 
إسـامية مسـلَّحة داخـل األرض الفلسـطينية تعمـل ضّد 

5 موقع »واال« اإلخباري اإلسرائيلي )21 / 10/  2013(.

تعيش إسرائيل اليوم 
أزهى حاالتها األمنية 

وأعلى درجات 
منعتها بعد تدمير 
الجيش العراقي 
وتقويض الجيش 
السوري وتخّبط 
الجيش اليمني 

وانشغال الجيش 
المصري بحربه 

المفتوحة
على اإلرهاب
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إسـرائيل، وخصوصـاً فـي حـال نشـوب حـروب أهليـة 
ة، بحسـب  فـي هـذه الـدول، وتفّككهـا إلـى دويـات عـدَّ

تعبيـر مؤلَِّفـْي الكتاب.
نظـر  وجهـة  مـن   - العربـي«  »الربيـع  يمّثـل  هكـذا 
الكاتبيـن البلجيكّييـن - تحّديـاً مهّمـاً لوجود إسـرائيل في 
المنطقـة، وسـتكون فـي مواجهـة شـعوب غيـر راغبـة 
فـي وجودهـا، بعدمـا كانـت فـي مواجهة قادة ورؤسـاء 
يمكـن تدجينهم واسـتخدامهم لتدجين شـعوبهم، من أجل 

مصلحـة إسـرائيل وترسـيخ وجودهـا فـي المنطقـة.
وسـائر  للفلسـطينيين  إسـرائيل  دعـوات  كانـت  وإذا 
العـرب لاعتـراف بها كـ«دولـة يهودية«، قد تعاظمت 
أكثـر فأكثـر، بسـبب »الربيع العربـي«،  ليتوافق ذلك، 
علـى مـا يبـدو، مـع ما هـو ُمْضَمٌر من سياسـات غربّية 
مشـبوهة، آيلـٍة إلـى تقسـيم الوطن العربي إلـى دويات 
طائفيـة ومذهبيـة وإثنيـة، تحتـرب فـي مـا بينهـا إلى ما 
ال نهايـة... فمـن المهـّم جـداً اإلشـارة هنـا، إلـى كتـاب 
جديـد يتنـاول دواعي طرح شـعار »الدولـة اليهودية«، 
كان أصـدره باإلنجليزيـة حديثـاً: »المركـز الفلسـطيني 
للدراسـات اإلسـرائيلية« )مـدار( فـي مدينـة رام هللا. 
عنـوان الكتـاب: عـن االعتـراف فـي الدولـة اليهودية، 
أشـرفت علـى إعـداده وتحريره د. هنيـدة غانم، المديرة 

للمركز. العامـة 
يضـّم الكتـاب، كمـا جـاء فـي التعريـف بـه، مداخـات 
ورائـف  شـلحت،  وأنطـوان  غانـم،  هنيـدة  مـن  لـكلٍّ 
زريـق، وحسـن جّباريـن، وأحمـد الخالـدي، ويوسـف 
تيسـير جّباريـن، ونمـر سـلطاني، تسـعى لإلجابـة عـن 
أسـئلة شـّتى ُيثيرهـا مطلـب إسـرائيل االعتـراف بهـا 
م تلـك األسـئلة: لمـاذا تطالب  كدولـة يهوديـة، وفـي مقـدَّ
بهـا  باالعتـراف  غيرهـم  دون  الفلسـطينيين  إسـرائيل 
دولـة قوميـة للشـعب اليهـودي؟ مـا هـي األهـداف التي 
الفلسـطينيين  اعتـراف  عبـر  تحقيقهـا  إسـرائيل  تريـد 
مثـل  عـن  فلسـطينياً  المترتِّبـة  اآلثـار  مـا هـي  بذلـك؟ 
هـذا االعتـراف؟ ومـا هـي األسـباب التـي تجعـل هـذا 

االعتـراف غيـر وارد فـي الحسـبان أصـاً؟
يسـتهلُّ الكتـاَب تقديـٌم بقلـم هنيـدة غانـم تؤّكـد فيـه أن 
» عـدم اكتفـاء إسـرائيل باالعتـراف بهـا مـن جانـب 
الفلسـطينيين بالـذات كدولـة قائمـة، وعضـو فـي األمـم 
ضحّيتهـا  تعتـرف  أن  علـى  وإصرارهـا  المتحـدة، 
بهويتهـا اإلثنيـة الحصريـة كدولـة يهوديـة، ال ينطـوي 
علـى محاولـة لفـرض الروايـة التاريخيـة الصهيونيـة 
علـى الفلسـطيني، وانتـزاع اعتـراف منه بـأن ما حدث 

لـه مـن نكبـة فـي العـام 1948، ليـس سـوى أثـر جانبي 
فلسـطين«  فـي  التاريخـي  اليهـودي  الحـّق  لـ»تحقيـق 
فحسـب، وإنمـا ينطـوي أيضـاً علـى محاولـة لتوريـط 

المجتمـع الدولـي في إضفاء شـرعية 
علـى المواطنـة اإلثنية الهرمية داخل 
إسـرائيل، التـي يبقى فيهـا اليهود في 
أعلـى درجـة سـلّم المواطنـة، ويظـلُّ 
البلـد  سـّكان  المواطنـون،  العـرب 

األصلييـن، فـي أسـفله«.
هـدف  أن  إلـى  غانـم  وأشـارت 
هـو  الكتـاب  لهـذا  العـام  اإلطـار 
اإلسـرائيلي،  المطلـب  وضـع   «
كدولـة  بإسـرائيل  االعتـراف  أي 
ضمـن  اليهـودي،  للشـعب  قوميـة 
بأزمـات  المحكـوم  الداخلـي  سـياقه 
الهويـة، والصراعـات بيـن التيارات 
المختلفـة فـي الهويـة نفسـها، وضمن 
سـياقه الخارجـي فـي إطـار صـراع 
مـع  الصهيونيـة  والحركـة  إسـرائيل 
الشـعب العربـي الفلسـطيني، وكذلـك 
حسـم  علـى  صراعهمـا  إطـار  فـي 

المناقشـات الداخليـة مـع الفلسـطينيين المواطنيـن فـي 
إسـرائيل. ومـن هنـا جـاء القصـد بـأن تكـون مداخاتـه 
ملّمـة بهـذه المحـاور كافـة، نظـراً إلـى كونهـا توّضـح 
الفلسـطينيين،  اسـتهداف  مـن وراء  الحقيقـي  المغـزى 

المطلـب«. بهـذا  غيرهـم،  دون 

الثورة العربية الكبرى.. ولكن؟
لـة  ال بـّد مـن أن نشـير إلـى أهميـة تلـك الدراسـة المطوَّ
التـي أصدرهـا »معهـد األمـن القومـي اإلسـرائيلي«، 
التابـع لجامعـة تـل أبيب في شـهر آذار )مارس( 2012 
تحـت عنوان: عاٌم على »الربيـع العربي«.. التأثيرات 
إعدادهـا  فـي  شـارك  والتـي  والدوليـة،  اإلقليميـة 
االسـتراتيجيين  والمحلليـن  الدارسـين  أبـرز  مـن  نفـٌر 

اإلسـرائيليين.
ضـّم هـذا الكتـاب - الدراسـة أربعـة محـاور مركزيـة. 
لُهـا مسـار الثـورات العربيـة وأبـرز تجلّياتهـا  تنـاول أوَّ
فـي العـام األّول منهـا، وخلُـص فيـه عامـوس يلديـن، 
العسـكرية  االسـتخبارات  لشـعبة  السـابق  الرئيـس 
بـدأت  الثـورات  هـذه  أن  إلـى  »أمـان«،  اإلسـرائيلية 
علمانيًة وانتهت إسـامية، وأن اإلسـرائيليين، كغيرهم، 

قراءة »الربيع 
العربي« من منظور 

إسرائيلي كانت 
ـرة. فقد توّقع  متعثِّ
االستراتيجيون 
اإلسرائيليون أن 
يحكم »اإلخوان 

المسلمون« مصر 
عقوداً طويلة 

ومتواصلة، لكن 
حكمهم لم يتجاوز 

العام الواحد

»الربيع العربي« ودولة الكيان: 
إسرائيل ربحت.. إسرائيل لم تربح
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العالـم  يشـهد  أن  األمـر،  بدايـة  فـي  يتوّقعـون،  كانـوا 
ـعة تضاهـي  ليبراليـة موسَّ العربـي تحـّوالٍت علمانيـة 
الكبـرى«  العربيـة  أحدثتـه »الثـورة  مـا  تأثيرهـا  فـي 
مطلـع القـرن العشـرين مـن إزالـة الخافـة اإلسـامية، 
وترسـيم الحـدود بيـن الـدول العربيـة؛ غيـر أن الواقـع 
أثبـت أن اإلسـاميين هـم مـن قطـف الثمرة، نظـراً إلى 
أن هـذه الثـورات جميعهـا، تفتقـد القيـادات الكاريزميـة 
واأليديولوجيـا، مـا سـّهل علـى اإلسـاميين اختطافهـا.
وتناول المحور الثاني من الكتاب - الدراسـة، »الربيع 
األميركيـة  بانعكاسـاته  العربـي« 
وقـد  بعامـة،  والدوليـة  واألوروبيـة 
اإلسـرائيلي  الباحـث  فيـه  أظهـر 
السياسـة  تناقضـات  عيـران  عوديـد 
الشـرق  إزاء  األميركيـة  الخارجيـة 
ت  تخلَـّ التـي  الوقـت  ففـي  األوسـط؛ 
بعـد  العـراق،  عـن  واشـنطن  فيـه 
ثمانـي سـنوات مـن االحتـال، تجـد 
لوقـف  ـل  التدخُّ نفسـها مجبـرًة علـى 
ملـف إيـران النـووي. ومـن المحتمل 
األميركيـة  االنتخابـات  اقتـراب  أن 
كقـّوة ضغـط، دفعـت بـإدارة الرئيس 
أوبامـا إلـى الظهـور بمظهـر الذي ال 
يتخلّـى عـن موقفـه تجـاه إيـران، فـي 
الوقـت الـذي ال ُيبـدي فيـه الشـركاء 
فـي هـذا  يذَكـر  تعاونـاً  األوروبّيـون 

الشـأن.
ريـاح  عكسـته  األميركيـة،  لـإلدارة  آخـر  تحـدٍّ  وثّمـة 
»الربيـع العربي«، يتمّثل في رأي الباحث اإلسـرائيلي 
عيـران، فـي كيفيـة مواجهـة األزمـة السـورية. فبعـد 
التدخـل فـي ليبيـا، لـم تظهـر الـدول األوروبية حماسـة 
تجـاه التدّخـل العسـكري فـي سـوريا، مـا أثـار مخاوف 
للدعـوة  المتحـدة مـن أن تتصـّدى بمفردهـا  الواليـات 
لهـذا التدّخـل، فتتحّمـل أعبـاءه بمفردهـا، وهـو األمـر 
الـذي لـن يقبل بـه األميركيون، وخصوصـاً مع اقتراب 

موعـد االنتخابـات، فـي ذلـك الوقـت.
فقـد  الدراسـة،   – الكتـاب  مـن  الثالـث  المحـور  أمـا 
مسـتوى  علـى  العربـي«  »الربيـع  تداعيـات  عَكـَس 
الـدول اإلقليميـة : فإيـران مثـاً، توّقعـت لـدى انطـاق 
ة تصـّب  الثـورات العربيـة حـدوث نقـاط إيجابيـة عـدَّ
فـي مصلحتهـا، مـن أهّمهـا، مثـاً، اسـتعادة العاقـات 
مـع مصـر، وإمكانيـة بنـاء حـوار مع القوى اإلسـامية 

المتصاعـدة. وكذلـك فـإن انشـغال كّل األنظمـة العربية 
ضـّد  موّحـد  موقـف  دون  يحـول  أوضاعهـا  بتثبيـت 
ترّحـب  إيـران  جعـل  هـذا  كّل  اإليرانيـة.  التهديـدات 
باالنتفاضـات العربيـة، علّهـا تحّقـق دوراً ريادّيـاً لهـا 
فـي المنطقـة، ولكـن سـرعان مـا انهـارت أحامها بعد 

موقفهـا العدائـي مـن الثـورة السـورية.
وقبـل أن تخسـر تركيـا حليفهـا محمـد مرسـي وحزبـه 
المصـري  الشـعبي  التسـونامي  بفضـل  مصـر،  فـي 
المعـارض، والـذي المس تعـداده الـ 34 مليونـاً، ُتعتبر 
الحصـان  هـي  الكتـاب،   – الدراسـة  بحسـب  أنقـرة، 
األكثـر ربحـاً فـي خضـم أحـداث »الربيـع العربـي«، 
والسـّيما أن كثيـراً مـن المحلِّليـن، قـارن بيـن حـزب 
العدالـة والتنميـة المغربـي، وحـزب الحريـة والعدالـة 
المصـري، وحـزب النهضـة التونسـي، وهـي جميعـاً 
أحـزاٌب تسـتلهم التجربـة التركية في الحكـم، من خال 
حـزب العدالـة والتنميـة التركـي، وهذا مـا تدركه أنقرة 
جّيـداً، وتسـعى بالتالـي إلـى دعـم نفوذهـا فـي المنطقـة 
فيهـا،  اإلسـامية  القـوى  ملِهمـة  أنهـا  أسـاس  علـى 
وخصوصـاً مـع تراجـع الـدور األميركـي فـي الشـرق 

األوسـط.
أمـا المحـور الرابـع فـي الدراسـة، والمتعلّـق بتداعيات 
»الربيـع العربـي« علـى إسـرائيل، فقـد بّينت الدراسـة 
أن سـقوط مبـارك فـي مصـر، شـّكل الصدمـة األولـى 
لإلسرائيليين، باعتبار أنه كان يمثِّــل خّط الدفاع األّول 

عـن األمـن القومي اإلسـرائيلي. 
متواليـات  علـى  اإلسـاميين  هيمنـة  تصاعـد  ومـع 
»الربيـع العربـي«، فـإن مخـاوف اإلسـرائيليين تـزداد 
أكثـر، فـي مـا خـّص أمنهـم القومـي، ولذلـك يوصـي 
الباحثون االسـتراتيجيون اإلسرائيليون حكومتهم، وكّل 
القـوى الحزبيـة الفاعلـة داخـل الكيـان، بفتـح خطـوط 
اتصـال مباَشـر مـع اإلسـاميين، للحـّد، علـى األقـل، 
إسـرائيل  علـى  كمـا  الجانبيـن.  بيـن  الفهـم  سـوء  مـن 
إيـاء ملـف التسـوية مـع الفلسـطينيين األهميـة العمليـة 
القصـوى، وحلحلـة األمـور معهـم بجديَّـة، ألن الحريـة 
التـي تمتَّعـت بهـا إسـرائيل مـن قبل لـن تتكـّرر.. وذلك 
كلّـه بحسـب الدراسـة – الكتـاب عـاٌم علـى »الربيـع 

والدوليـة. اإلقليميـة  التأثيـرات  العربـي«.. 

مؤتمرات هرتسليا و »الربيع العربي«
بيـن  األهـّم  االسـتراتيجي،  هرتسـليا  مؤتمـر  يعتبـر 
)أّسسـه  سـنوياً،  إسـرائيل  تعقدهـا  التـي  المؤتمـرات، 

جاء في نتائج 
استطاٍع للرأي 
تناول مشاعر 

اإلسرائيليين إزاء 
»الربيع العربي«: 

أن معظم يهود 
إسرائيل يعتقدون أن 
»الربيع العربي« 
سوف يؤّثر سلباً 

على بلدهم، ألّنهم ال 
يعتقدون أنه سيأتي 
بالديمقراطية إلى 

العالم العربي
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»عـوزي آراد« فـي العـام 2000، وهـو ضابـط سـابق 
وتحشـد  لنتنياهـو(.  أمنـي  ومستشـار  الموسـاد  فـي 
لـه نخبـة النخـب اإلسـرائيلية فـي المجـال العسـكري 
واإلسـتخباري، واألمنـي القومـي العـام، وكذلـك علـى 
كافـة،  اإلسـتراتيجية  المجـاالت  فـي  البحاثـة  مسـتوى 
والذيـن يتوزعـون الجامعات، ومراكـز التفكير، عاوة 
أيضـاً علـى رجال األعمال واالقتصـاد، وكبار ضيوف 
الفكـر الصهاينـة، مـن المقيمين فـي الواليـات المتحدة، 
واالتحـاد  إفريقيـا،  وجنـوب  األوروبـي،  واالتحـاد 
لمناقشـة حاضـر  يتنـادون جميعـاً  الروسـي، واليابـان 
الكيـان العبـري ومسـتقبله، ورصـد وتعييـن األخطـار 

التـي تتهـّدده مـن داخـل ومـن خـارج.  
فـي اختصـار، يصـف اإلسـرائيليون مؤتمـر هرتسـليا 
بالعقـل الجمعـي االسـتراتيجي إلسـرائيل، الـذي يسـهم 
فـي تحديـد البوصلـة السياسـية الجّديـة، وشـبه النهائيـة 
لكيانهـم، انطاقـاً مـن الدفـع األمنـي االسـتراتيجي فـي 
العقـل  هـذا  مثـل  يعالـج  أن  وطبيعـي  األّول.  المقـام 
الجمعـي »ثـورات »الربيـع العربـي««، وارتداداتهـا 
المسـتمّرة علـى إسـرائيل. ففـي العـام 2012، تصّدرت 
االنتفاضـات العربيـة أوراق أعمـال »مؤتمر هرتسـليا 
فيـه  قـرأ  القوميـة«،  الثانـي عشـر لألمـن والمناعـة 
رئيـس المؤتمـر داني روتشـيلد ورقـة صاخبة الدالالت 
حملـت عنـوان: »إسـرائيل فـي عيـن العاصفـة«، فـي 
إشـارة إلـى الخطـر الـذي يتهّددهـا من صعود اإلسـام 
الشـرق  فـي  العـام  المشـهد  فـي  وتحّكمـه  السياسـي، 

األوسـط.
حملـت  العربيـة  الثـورات  »أن  روتشـيلد  وأوضـح 
قعة، من شـأنها وضع حّد  تغييـرات سـريعة، وغيـر متوَّ
ألحـام إسـرائيل بتطبيع عاقاتها مـع الدول العربية«، 
مشـّدداً علـى أن » تراجـع قـّوة الواليـات المتحـدة فـي 
المنطقـة، مقابـل صعود قوى إقليمية معادية إلسـرائيل، 
سـيعّقد األمـر أمـام الدولـة العبريـة، التـي تعانـي أصاً 
مـن عزلـة، وال تجـد مـن تعتمـد عليـه فـي مواجهـة 
الخطـر اإليرانـي«. كما شـّدد على ضـرورة » تحريك 
إسـرائيل جمود المفاوضات مع الفلسـطينيين، ألن بقاء 
الحـال علـى مـا هـو عليـه بيـن الطرفيـن، يضـّر جـداً 
بإسـرائيل، ويمـّس بمكانـة كيانها، ويهّدد مكتسـباتها في 
الصميـم«. وحـّذر روتشـيلد إسـرائيل مـن مغّبـة أنهـا 
باتـت » تشـّكل بالفعـل عبئـاً علـى الواليـات المتحـدة، 

ومصالحهـا فـي المنطقـة«.
مـن  تأييـداً  روتشـيلد  دانـي  نظـر  وجهـة  القـت  وقـد 

فـي  المشـارك  إسـرائيل،  رئيـس  بيريـز،  شـمعون 
النظـر  وجهـة  وتقضـي  المذكـور،  هرتسـليا  مؤتمـر 
بيـن  المفاوضـات  ملـف  تحريـك  بـ»ضـرورة  تلـك 
إسـرائيل والفلسـطينيين«، وذلـك »للحـّد مـن الخطـر 
المحـدق بمسـتقبل بلدنـا«. كما انتقد بيريز فـي مداخلته 
نتنياهـو الـذي » يتعّمـد الهـرب مـن المفاوضـات مـع 
الفلسـطينيين«، مؤّكـداً أن إسـرائيل هـي »بلـد متطّور، 
مـن  قديـم  فـي عالـم  لكّنـه غـارق  وعلميـاّ،  اقتصاديـاً 
الناحيـة السياسـية«. حتـى أن شـمعون بيريـز دعـا إلى 
ترسـيم حـدود الكيـان لصـوغ نظامـه األمنـي الجديـد، 

مـن خـال عقـد مفاوضـات فوريـة 
التفكيـر  خـارج  الفلسـطينيين،  مـع 
اإلعـام.  مـن  وبعيـداً  المألـوف، 
تأجيـل  »إن  قائـاً  وأردف 
المفاوضـات مـن شـأنه تعزيـز قـّوة 
وإضعـاف  المتطّرفـة،  »حمـاس« 

المعتدلـة«. »فتـح 
االسـتراتيجي  هرتسـليا  مؤتمـر  فـي 
الثالـث عشـر، الـذي حمـل عنـوان: 
حافـة  علـى  األوسـط  »الشـرق 
مـارس   - مدّمـرة«  صرعـات 
أيضـاً  تمحـورت   ،2013 )آذار( 
والملّفـات  والموضوعـات  القضايـا 
العربـي«  »الربيـع  مـآالت  حـول 
وتداعياتهـا على إسـرائيل، وبخاصة 
حكـم اإلسـام السياسـي فـي مصـر، 
األسـد،  بعـد  مـا  سـورية  ومسـتقبل 
للنـووي  ضربـة  توجيـه  ومسـألة 

اإليرانـي.
أشـار الباحث اإلسـرائيلي »يسرائيل 

ألتمـان« فـي مداخلتـه إلـى أن تسـلُّم اإلسـاميين مقاليد 
السـلطة فـي مصـر، أّدى إلـى مـأزق مـا أطلـق عليـه 
يؤّثـر  أن  شـأنه  مـن  الـذي  الهوّياتـي«  بـ»الصـراع 
البـاد.  فـي  واالقتصاديـة  السياسـية  األوضـاع  علـى 
وأردف ألتمـان: »إن سياسـة »اإلخـوان« سـتؤّدي فـي 
الحكـم، وتـرّدي األوضـاع فـي  فقدانهـم  إلـى  النتيجـة 
مصـر، بداعـي زيـادة كراهيـة الشـعب المصـري لهـم 

ولسياسـاتهم«. 
ورأى »ألتمـان« أن الدعـم األميركي لسـلطة اإلخوان، 
البـدء  التراجـع، وأن واشـنطن فّضلـت فـي  آخـٌذ فـي 
دعـم اإلخـوان المسـلمين، خشـيًة مـن التيارات السـلفية 

داني دانون نائب 
وزير الدفاع 

الصهيوني لمجلة 
»فورين بوليسي« 

األميركية: »إسرائيل 
هي الرابحة بعد 
مرور أعوام على 
»الربيع العربي«، 

بسبب تضاؤل التهديد 
الذي كان يشّكله 
أعداؤها، فهؤالء 
األعداء، إما تّم 

القضاء عليهم كلياً، 
وإما تضاءل حجمهم 

بشكل ملحوظ«

»الربيع العربي« ودولة الكيان: 
إسرائيل ربحت.. إسرائيل لم تربح
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فـي مصـر، مثـل »حـزب النـور« التـي تحتـاج إلـى 
اسـتراتيجية أخرى للتفاهم معها. لكن الواليات المّتحدة 
» باتـت قلقـة من مظاهر االشـتباكات فـي مصر، ومن 
القتـل فـي الشـوارع، ومن االنفـات األمنـي، والوضع 

المترّدي«. االقتصـادي 
فـي المحـور الثانـي من مؤتمر هرتسـليا الثالث عشـر، 
»سـوريا مـا بعـد األسـد«، أّكـد الباحـث والمستشـرق 
الشـؤون  فـي  المختـّص  أيـال  سـيزار  اإلسـرائيلي 
السـورية والتركيـة، »أن حكـم األسـد سـينهار خـال 
سـيخلّف  ذلـك  وأن  معـدودة،  أشـهر 
موضحـاً  رهيبـاً«،  دمويـاً  صراعـاً 
» أن الدعـم الـذي يتلّقـاه الثـّوار مـن 
الواليـات المتحـدة وأوروبا، والخبرة 
التـي اكتسـبوها، خـال توّسـعهم فـي 
المناطـق السـورية، ُيثبـت الفرضيـة 
مـأزق  فـي  النظـام  بـأن  تقـول  التـي 
»إيـران  أن  إلـى  مشـيراً  خطيـر«، 
الحسـابات  تعيـدان  هللا،  وحـزب 
بالنسـبة إلـى بقـاء األسـد فـي الحكـم، 
مـا يـدّل علـى أن النظـام علـى حافـة 

السـقوط«.
»أن  اسـتطراداً،  »ألتمـان«،  ورأى 
قائـم  عمليـاً  هـو  سـوريا  مسـتقبل 
فـي العـودة إلـى الماضـي، أي إلـى 
نقطـة اسـتقال الدولـة فـي العـام 1946، موضحـاً أن 
»قـّوات سياسـية عديـدة، مبنّيـة علـى قطاعـات مختلفة 
فـي المجتمـع السـوري، سـتتنافس علـى بنـاء سـوريا 

وترميمهـا«.
العسـكرية  المخابـرات  رئيـس  كوخافـي،  آفيـف  أمـا 
اإلسـرائيلية )المعروفـة باسـم »أمـان«( فقـد قـال فـي 
ِمهـا  مقدَّ وفـي  اإلرهابيـة،  المنّظمـات  »إن  مداخلتـه 
»تنظيم القاعدة«، سـتتوّجه بعد سـقوط األسـد ونظامه، 
أغلـب  »أن  إلـى  مشـيراً  إسـرائيل«..  محاربـة  نحـو 
تفكيكهـا  تـّم  قـد  السـورية  البّريـة  العسـكرية  القـّوات 

وتدميرهـا«.
فـي المؤتمـر نفسـه، تحـّدث وزيـر الخارجيـة اإليطالي 
جوليـو تيرسـي قائـاً إنـه »حتـى ولـو تصّرفـت إيران 
بعقانية مع تطويرها ألسـلحتها النووّية، فإنها ستشـّكل 
طهـران  وسـتتصّرف  مقبـول.  غيـر  عالميـا  تهديـداً 
مسـتقوية بمّظلتها النووية الخاصة بحّرية، وسـتضّطلع 
بـدور كبيـر فـي رفـع أو خفـض حجـم التوّتـر اإلقليمي 

فـي المنطقـة، وفـق مـا يائـم مصالحهـا، ومصالحهـا 
إلـى  بالضـرورة تضـّر بمصالـح إسـرائيل، وتطلّعهـا 

العيـش بسـام، حتـى ولـو مـع جيـران متوّتريـن«.
وعلـى مـدى 3 أيـام مـن 8 إلـى 11 يونيـو )حزيـران( 
2014، ُعقد مؤتمر في مدينة هرتسـليا شـمال فلسـطين 
الشـرق  المحتلّـة تحـت عنـوان: »إسـرائيل ومسـتقبل 
فيـه، مستشـار  المشـاركين  أهـّم  األوسـط«، كان مـن 
يعقـوب  الجنـرال  السـابق  القومـي اإلسـرائيلي  األمـن 
عميدرور،الـذي قـّدم مداخلـة حـول التحّديات المباشـرة 
هـذه  بعـد  إسـرائيل  علـى  المفروضـة  واالسـتراتيجية 
السـنوات األربـع من أحـداث »الربيع العربـي«. يحّدد 
الباحـث مبـادئ عامـة عـّدة، ينصح إسـرائيل أن تنطلق 
منهـا لرسـم خططهـا االسـتراتيجية: المبـدأ األّول هـو 
و»ِسـمُته  إسـرائيل،  فيـه  تنشـط  الـذي  العـام  اإلطـار 
األساسـية هـي الفوضى العارمة اليـوم، ليس في منطقة 
الشـرق األوسـط فقط، وإنما في العالم بأسـره، وبالتالي 
علـى إسـرائيل أن تعـي أنـه مهمـا حـدث، فلـن تتمّكـن 
مـن تغييـر عـدم التـوازن الكّمي والعددي مـع محيطها، 

وعليهـا االسـتعاضة عـن ذلـك بحلـول نوعيـة«. 
المبـدأ الثانـي، وجوهـره أنـه مهمـا حاولـت إسـرائيل 
استشـراف حقيقـة نبـض الشـارع العربـي، فـإن الخطر 
الذي سـتواجهه يزداد، ألن قسـماً كبيراً من محيطها ال 
يعتـرف بهـا. ويقـود هـذا المبدأ إلـى االسـتنتاج المبدئي 
»بـأن قـدرة إسـرائيل وقّوتهـا هـي الرادع األسـاس في 
تحديـد عاقـة محيطهـا بهـا، وحتـى لو لم تسـتعمل هذه 
القـّوة، فإنها سـتفرض على دولـه أن يكونوا أصدقاء«. 
وينصـح عميـدرور إسـرائيل »بالتواضـع أوالً، وثانيـاً 
باتخـاذ جانـب الحـذر فـي تصّرفها، ألن من شـأن خطأ 

واحـد أن يحـول دون قدرتهـا علـى حماية نفسـها«.
ويحـّدد »عميـدرور« ثاثـة أخطار أساسـية تهـّدد أمن 
إيـران ورغبتهـا فـي الحصـول علـى  إسـرائيل، هـي 
قـدرات نوويـة، وعشـرات آالف الصواريـخ والقذائـف 
فـي  السـّني«  »اإلرهـاب  وأخيـراً  أمنهـا،  تهـّدد  التـي 
سـيناء وسـوريا، واحتمـاالت انـدالع العنـف فـي غّزة.  
وثيقـة  عشـر«  الرابـع  هرتسـليا  »مؤتمـر  عـن  نتـج 
أعّدهـا نفـر مـن كبـار الباحثيـن المشـاركين، أوصـت 
بأمـور عـّدة، مـن أبرزهـا أن تبـدأ إسـرائيل بتدشـين 
تحالفـات رسـمية، وغيـر رسـمية، مـع دول المنطقـة 
العربيـة. وأن تدّشـن كذلـك، تحالفـات مـع دول شـرق 
إفريقيـا، والسـّيما أثيوبيـا، وجنـوب السـودان، وكينيـا، 
وأوغنـدا، حيـث تتسـم عاقـات هـذه الـدول بالتوّتر مع 

نتج عن »مؤتمر 
هرتسليا الرابع 
عشر« وثيقة 

أعّدها نفٌر من كبار 
الباحثين المشاركين 
أْوَصت بأموٍر عّدة 
من أبرزها أن تبدأ 
إسرائيل بتدشين 
تحالفات رسمية 
وغير رسمية مع 

دول المنطقة العربية
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الـدول العربيـة، والسـّيما مصر. كما تدعـو الوثيقة إلى 
تعزيـز التحالفـات مـع دول البلقـان، وتعميـق التحالـف 
تدهـور  علـى  كـرّد  وذلـك  وتكريسـه،  اليونـان  مـع 

العاقـات مـع تركيـا أو زئبقّيتهـا.

المرآة غير الجلّية
فـي اإلجمـال، يمكننـا القول إن مـرآة »الربيع العربي« 
من منظور إسرائيلي، لم تكن  جلّية بالنسبة إلى غالبية 
االسـتراتيجيين اإلسـرائيليين، فقراءتهـم مثـاً للحدثيـن 
السـوري والمصـري، جـاءت، منـذ البدايات، مشّوشـة 
ومتعّثـرة، إذ توّقعـوا مثـاً، سـقوط النظام السـوري في 
أشـهر معـدودات، ولـم يسـقط هذا النظام حتـى اللحظة، 
وتوّقعـوا كذلـك أن يحكـم »اإلخوان المسـلمون« مصر 
عقـوداً طويلـة متواصلـة، ولـم يتجـاوز حكمهـم العـام 
الواحـد، بـل كان سـقوط »اإلخـوان« مدوّيـاً، وربمـا 
تاريخياً، ال لشـيء إاّل ألن الشـعب المصري أراد ذلك، 

وحسـم أمـره معهم.
 وقـد بنـى بعـض المفكرين اإلسـرائيليين اسـتراتيجيات 
جديـدة لكيانهـم مـع مصـر، علـى أسـاس أن اإلخـوان 
باقـون فـي السـلطة عقـوداً طويلـة، فدعـا، مثـاً، إلـى 
إقامـة خطـوط اتصـال مفتوحـة وعميقـة معهـم، وقـد 
السـلطة  اإلخـوان  تسـلّم  قبـل  بالفعـل،  ذلـك  حصـل 
وفـي أثنائهـا وبعدهـا، ورّحـب قـادة اإلخـوان بالتعـاون 
كّل  باحتـرام  متعهديـن  الترحيـب،  أشـّد  إسـرائيل  مـع 
االتفاقـات السـابقة بيـن البلديـن، وفـي طليعتهـا اتفاقيـة 
يخاطـب  كان  مرسـي  محمـد  أن  كمـا  ديفيـد.  كامـب 
شـمعون بيريـز بــ« صديقـي العزيـز«، و« نتمّنى لكم 
الرغـد فـي بادكـم«، بمـا لـم يجـرؤ علـى مخاطبتـه 
مـن قبـل، الرئيـس المخلـوع حسـني مبـارك الـذي كان 

االسـتراتيجي«. كنزهـم   « يعتبرونـه  اإلسـرائيليون 
االسـتراتيجيين  قـراءة  جـاءت  المقابـل،  فـي  لكـن 
علـى  العربـي«  »الربيـع  النعكاسـات  اإلسـرائيليين 
األمـن االسـتراتيجي لكيانهـم، وكذلـك علـى االقتصـاد، 
والمجتمـع، غالبـاً في محلّهـا )وخصوصـاً لناحية القلق 
علـى الوجـود والمصيـر(. لكـن هـذه الرؤيـة شـاركهم 
فيهـا الجمهـور اإلسـرائيلي نفسـه، ومـن دون نصائـح 
منهـم، منـذ بدايات أحـداث »الربيع العربـي«. جاء في 
التعليـق علـى نتائج اسـتطاٍع للرأي، أعّده البروفسـور 
»معهـد  مـع  بالتعـاون  تلحمـي،  شـبلي  الفلسـطيني 
واشـنطن  فـي  االسـتراتيجية«  للدراسـات  بروكينغـز 
دي. سـي، وتناول مشـاعر اإلسـرائيليين إزاء »الربيع 

العربـي«: » أن معظـم يهـود إسـرائيل يعتقـدون أن 
بلدهـم،  علـى  سـلباً  يؤّثـر  سـوف  العربـي«  »الربيـع 
ألّنهـم ال يعتقـدون أنـه سـيأتي بالديمقراطيـة إلـى العالم 

العربـي.«
وفـي هذا االسـتطاع الذي نشـرته وكالـة »إنتر بريس 
األول(  )كانـون  ديسـمبر  فـي  األميركيـة  سـرفيس« 
2011، أجـاب 51 فـي المائة من المسـتفتين عن سـؤال 
حـول كيـف سـيؤّثر »الربيـع العربي« على إسـرائيل، 
المائـة  فـي   15 قـال  فيمـا  لألسـوأ«،  قائليـن: »غالبـاً 
فـي  و21  األفضـل،  نحـو  األمـور  سـيغّير  إنـه  فقـط، 

المائـة وجـدوا أن األمـر لـن ُيحـدث 
أّي فـارق يذكـر«.

»الثقوب السود« تبتلع 
الثورات والدول

األربعـة  يقـارب  مـا  مـرور  بعـد 
أعـوام تقريبـاً علـى ثـورات »الربيع 
هـذا  بلـدان  تحّولـت   العربـي«، 
للفوضـى  مرتـٍع  إلـى  »الربيـع«، 
والـدّم والخـراب المقيـم. ثّمة موجات 
مـن التدمير الذاتي حلّت بالمجتمعات 
العربية، وضربت نسـيجها التاريخي 
الحضـاري والهوّياتـي، واألمور إلى 
مزيـٍد مـن التدهـّور والتفـّكك وحتـى 
التحلّـل، واألخطـر مـن هـذا كلّه، أن 
يتداعـى  أو  يهتـّم،  َمـن  هنـاك  ليـس 
سـقوط  تـدارك  أو  موقـف،  إلنقـاذ 
الجميـع،  خسـر  لقـد  سـقوط.  يتلـوه 

الثـورات،  اسـتعجلوا سـرقة  الذيـن  أولئـك  فيهـم  بَمـن 
ودمغوهـا دمغـاً بهوّيتهـم اإليديولوجيـة الخانقة الضّيقة.
هكـذا تحـّول »الربيـع العربـي« إلـى خريـف ممـّض 
معاناتهـا  فـازدادت  العربيـة،  ومجتمعاتنـا  لشـعوبنا 
االقتصاديـة والمعيشـية والحياتيـة والوجوديـة اليومية، 
إذ بـات األمـن، مجـّرد األمـن.. ونشـدان السـامة مـن 
القتـل المّجانـي الفجائـي، هـو أقصـى الحلـم والطمـوح 

للنـاس. والغايـات المطلبيـة 
فيمـا علـى المسـتوى اآلخـر فـي المنطقـة، ثّمـة دولـة 
العـدو إسـرائيل، التـي زلزلهـا »الربيـع العربـي« فـي 
بداياتـه، تعيـش اليـوم أزهـى حاالتهـا األمنيـة، وأعلـى 
درجـات منعتهـا، بخاصـة بعـد تدمير الجيـش العراقي، 
وتقويض الجيش السـوري، وانشـغال الجيش المصري 

تحّول »الربيع 
العربي« إلى خريف 

ممّض لشعوبنا 
ومجتمعاتنا العربية 
فازدادت معاناتها 

االقتصادية والحياتية 
اليومية، إذ بات 

األمن، مجّرد األمن 
ونشدان السامة 
من القتل المّجاني 
الفجائي، هو أقصى 

الحلم والطموح 
والغايات المطلبية 

للناس

»الربيع العربي« ودولة الكيان: 
إسرائيل ربحت.. إسرائيل لم تربح
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»دانـي  كتـب  اإلرهـاب.  علـى  المفتوحـة  بحربـه 
دانـون«، نائـب وزيـر الدفـاع الصهيونـي فـي مجلـة 
تشـرين  نوفمبـر-  )عـدد  األميركيـة  بوليسـي  فوريـن 
الثانـي 2013( يقـول مـا ترجمتـه، إن إسـرائيل هـي 
الرابحـة بعـد مـرور أعـوام علـى »الربيـع العربـي«، 
أعداؤهـا.  يشـّكله  كان  الـذي  التهديـد  تضـاؤل  بسـبب 
»فهـؤالء األعـداء، إمـا تـّم القضـاء عليهـم كليـاً، وإمـا 

تضـاءل حجمهـم بشـكل ملحـوظ«.
ويتابـع دانـون في مقالته نفسـها، مسـتنتجاً أنه إذا كانت 
إسـرائيل حاليـاً فـي موقف اسـتراتيجي أفضل لمواجهة 
السـنوات  فـي  تنتظرهـا  التـي  التاريخيـة  التحّديـات 
المقبلـة، غيـر أن ذلـك ال يلغـي البّتـة  صعوبـة التكّهـن 
العالـم.  مـن  الجـزء  هـذا  فـي  ومفاجآتهـا  باألحـداث 
ونتيجـة لذلـك، »يجـب أن نبقـى يِقظيـن أكثـر مـن أّي 

وقـت مضـى لحمايـة شـعب إسـرائيل«.
إذ  محلّـه،  فـي  توّقعـه،  أو  دانـون،  دانـي  كان حـدس 
سـرعان مـا عـاد القلـق، أو الخـوف العنيـف، ينتـاب 
الشـعوب  دور  تعاظـم  مـن  اإلسـرائيلي،  المجتمـع 
العربيـة، ُممثـاً هـذه المـّرة بصمـود أهـل قطـاع غـّزة 
فـي الحـرب العدوانيـة الضارية، التي شـّنتها إسـرائيل 
عليهم، فانبرى الشـعب الفلسـطيني، وللمّرة األولى في 
تاريـخ الصـراع العربـي – اإلسـرائيلي، ينقل المعركة 
إلـى كامل مسـاحة فلسـطين التاريخيـة تقريباً، ويفرض 
علـى العـدّو معادلـة التحّكـم بوقـف إطـاق النـار، أو 
هـو  الفلسـطيني  الشـعب  ربيـع  فـإن  لـذا  اسـتئنافه. 
»الربيـع العربـي« الصّحـي الوحيـد بيـن »الربيعـات 
يتمّكـن  كذلـك،  األولـى  فللمـّرة  المعتلّـة؛  العربيـة« 
التـي  العربيـة  الثـورات  مـن  وبوهـٍج  الفلسـطينيون، 
كسـرت كّل جـدران الخوف والتـرّدد، من فضح الردع 
الحيـاة  األمنـي االسـتباقي اإلسـرائيلي، وشـّل حركـة 
المرافـق  مسـتوى  علـى  وخصوصـاً  الكيـان،  داخـل 
سـياحية،  ومنشـآت  وموانـئ،  مطـارات  مـن  العامـة، 
إلـى  حتـى  وصـوالً،  رياضيـة،  وماعـب  ومـدارس 
تهديـد مفاعـل ديمونا النـووي، ومنّصات الغـاز والنفط 
فـي البحـر. وهـذا كلّه كان كفياً بكشـف واقع االهتراء 
المستشـري على مسـتوى الجبهة الداخية اإلسـرائيلية، 
حتـى وصـل األمـر برئيـس الهيئـة السياسـية واألمنيـة 
فـي وزارة الدفـاع اإلسـرائيلية، عامـوس جلعـاد، حـّد 
القـول لراديـو الجيـش اإلسـرائيلي في شـهر أغسـطس 
)آب( 2014: »علـى كل إسـرائيلي البحـث عـن قبـة 

حديـد خاصـة بـه«.

لكـن جلعـاد نفسـه، والذي كان عضو الوفد اإلسـرائيلي 
إلـى مفاوضـات القاهـرة، بشـأن حـرب غـّزة األخيرة، 
لـم يكـن مرتاحـاً إلـى سـير المفاوضـات بالوكالـة مـع 
»حمـاس  بـأن  الحقـاً  اعتـرف  لكنـه  الفلسـطينيين،  
خـال عمليـة »الجـرف  قاسـية جـداً  تكّبـدت ضربـة 
الصامـد«، وهـي تخـرج منهـا ضعيفـة، و»يجـب عدم 
التأثـر بمظاهـر الفـرح فـي غـّزة، وبالتصريحـات التي 
الجميـع  ألن  المعركـة،  فـي  حمـاس  انتصـار  تّدعـي 

يـدرك الهزيمـة التـي منيـت بهـا6«. 
حـزب  مركـز  رئيـس  يـرى  جلعـاد،  عكـس  وعلـى   
الليكود، وعضو الكنيسـت داني دون، أن اإلسـرائيليين 
هـم َمـن تلقـى الضربـة األقسـى، ماحظـاً » أن عمليـة 
اإلسـرائيلي  والشـعب  انتهـت  الصامـد«  »الجـرف 

يشـعر باالرتبـاك والبلبلـة«.
ربحـت إسـرائيل.. لـم تربـح إسـرائيل، مـن تداعيـات 
لمسـار  متروكـة  مسـألة  تلـك  العربـي«..  »الربيـع 
الصـراع المفتـوح والطويـل بيـن أهـل هـذه األرض، 
والدخـاء عليهـا. غيـر أنـه، ومـن قلـب هـذا الحطـام 
العربـي، الناتـج أيضـاً عـن ابتـاع الثورات وسـلطات 
لإلرهـاب  السـود  الثقـوب  جانـب  مـن  معـاً،  الـدول 
أن نظريـة  يـرى  َمـن  ثّمـة  المتمـادي علـى األرض، 
بـدأت  العربيـة  المنطقـة  علـى  اإلسـرائيلية  الهيمنـة 

باالنهيـار. 

6 صحيفة يديعوت أحرونوت )27 /8 / 2014(.
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»ربيع العرب« 
وتجّلياته في مصر

كتـب السيناريسـت بـال فضـل فـي 16 ينايـر 2011 
مقـاالً بعنـوان: »هللا حـّي.. والتانـي َجـي«، وذلـك بعـد 
هـروب الرئيـس التونسـي زيـن العابديـن بـن علي، في 

إشـارة قوّيـة لتكـرار الحـدث فـي مصـر.
ـٍس وِخشـيٍة مـن اختطـاف  ُيعـرب فـي المقـال عـن توجُّ
الثورة. ثم عندما أعلن الشباب المصري عن احتجاجهم 
كتـب  الثانـي(2011،  )كانـون  ينايـر   25 فـي  المزَمـع 
بـال فضـل فـي صبـاح ذلك اليـوم مقاالً تحـت عنوان: 
ر فيه من اسـتخدام  »لـو كنـت وزيـراً للداخليـة«1، يحـذِّ

ــر،  ــر للنش ــة قط ــري: مؤّسس ــر ) دار بلومزب ــع الفج ــى مطل ــل، حت ــال فض 1ب
ص183.  ،)2011

العنـف وآالت القمـع والقتـل والفتـك، وكأنـه كان يعّبـر 
عـن هواجسـه، ويحـَدس بما سـيقع. وفي السـياق نفسـه 
كتـب الدكتـور محمـد أبـو الغـار، الطبيـب المعـروف 
المصريـة ضـّد  بنشـاط فـي االحتجاجـات  والمشـارك 
السـلطة والتوريـث فـي ذلـك الوقـت، ومؤّسـس حركـة 
9 مـارس فـي الجامعـة، وأحـد قـادة الليبراليـة الجديـدة 
فـي مصـر، كتب مقـاالً في جريـدة »المصـري اليوم« 
)بتاريـخ 23 ينايـر( عنوانـه: »ثـورة تونـس هـل هـي 
قابلـة للتكـرار؟«2، جـاء فيـه: » ال أحـَد يعلـم مـا إن 

2  محمــد أبوالغــار، ثــورة 25 ينايــر ورحلــة إســقاط النظــام )القاهــرة: مركــز 
ــات، 2014(، ص 316. ــة والمعلوم ــات الصحافي ــة للنشــر والخدم المحروس

ال يســتطيع الباحــث فــي المســارات التــي اّتخذهــا فــي مصــر مــا أُطلــق عليــه »الربيــع العربــي« ، إالّ أن يبــدأ 
مــن نقطــة أساســية، األولــى هــي مــا حــدث فــي تونــس، واعتبارهــا المحّطــة األولــى التــي انفجــر منهــا هــذا 
الربيــع، وأصبــح محّفــزاً وملِهمــاً لبــاد أخــرى، إلــى حــدٍّ ذهــب معــه كثيــرون مــن القــادة والساســة فــي مصــر 
إلــى القــول بــأن »مصــر ليســت تونــس«. وقــد انطلقــت هــذه المقولــة مــن مكامــن مختلفــة، ومخــاوف متعــّددة. 
فبالنســبة إلــى القــادة السياســّيين كانــت تعّبــر عــن مــدى خوفهــم، واضطرارهــم إلــى عقــد اجتماعــات، ووعــود 
ــّم  بإصاحــات، وانتقــادات حــاّدة لرئيــس تونــس، وتقديــم النصــح لــه بــأن يتنّحــى عــن رئاســة البــاد... وهل
جــّرا، وكتــب ُكّتـــاب وباحثــون سياســيون ومحّللــون فــي شــأن المســألة التونســية.. غيــر مســتبِعدين أن يحــدث 
ذلــك فــي مصــر. فالكاتــب والسيناريســت بــال فضــل، وهــو أحــد الكّتــاب الذيــن تركــوا أثــراً عميقــاً فــي نفــوس 
الشــباب المصــري، فــي الســنوات األخيــرة، قبــل انــدالع أحــداث 25 ينايــر، كان مقالــه اليومــي الــذي يكتبــه فــي 
الصفحــة األخيــرة مــن جريــدة »المصــري اليــوم«، وهــي الصحيفــة األوســع انتشــاراً بيــن الجرائــد المســتقّلة، 
يحظــى بقــراءات وتعليقــات لــم يعرفهــا الكّتــاب اآلخــرون. وقــد كتــب فــي 16 ينايــر )كانــون الثانــي( 2011 
مقــاالً بعنــوان: »هللا حــّي.. والتانــي َجــي«، وذلــك بعــد هــروب الرئيــس التونســي زيــن العابديــن بــن علــي، 
وعنــوان المقــال واضــح جــداً، فهــو إشــارة قوّيــة لتكــرار الحــدث، إذ كتــب فــي خاتمتــه: »أّيــاً كانــت انتفاضــة 
ــرون  ــف لصــوص آخ ــى أاّل يقط ــادرون عل ــم الق ــم وحده ــاً، فه ــا غالي ــوا ثمنه ــن دفع ــرار الذي ــة األح التوانس
ثماَرهــا، فقــد بعثــت تلــك االنتفاضــة المجيــدة الــروح فــي كلمــات قليلــة ظللنــا لســنين نتعامــل معهــا علــى أنهــا 
مجــّرد شــطحة شــعرية، قالهــا شــاعر شــاب قبــل أن ينقصــف عمــره، فاّتضــح أن تلــك الكلمــات هــى المبتــدأ 
والمنتهــى، وأنهــا عندمــا تمتــزج بدمــاء الشــهداء الزكّيــة يمكــن أن تكــون قــّوة عاتيــة تهــّز العــروش، وُتخــِرس 
أصــواَت المســتبدين، وُترِغمهــم علــى لــزوم تواضــٍع لــم يكــن ليخطــر ألحــد فــي األحــام، وُتســقِط الطغــاة بأيــدي 

شــعوبهم ال بأيــدي الغــزاة«. 

»ربيع العرب« وجتّلياته يف م�سر
�سيا�سّيًا، فكرّيًا، اأدبّيًا وفّنيًا

اأ. �سعبان يو�سف
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كان ذلـك سـيحدث فـي مصـر، فـإن حـدث فعـاً، فـا 
أحـَد يعلـم متـى. كانـت الدولـة تخّطـط لرفـع األسـعار، 
لّـت هـذا األمـر. األمـر الثانـي الـذي قـد  ويبـدو أنهـا أجَّ
شـين هو  يقـود إلـى ثـورة الشـباب وقـد يصـل إلى المهمَّ
إقـدام النظـام علـى الخطـوة النهائيـة فـي التوريث وهو 
مـا سـوف يثيـر غضبـاً مكبوتاً فـي الشـعب بأكمله ربما 
ال يسـتطيع أحـٌد كبَحـه. إذا أراد النظـام فـي مصـر مْنع 

ة أشـياء«.  ثـورٍة مماثلـة، فعليـه أن يقبـل بعـدَّ
التـي  األشـياء  هـذه  طـرح  فـي  الغـار  أبـو  يسترسـل 
مـن الممكـن أن تمنـع حصـول الثـورة المقبلـة، والتـي 
كانـت تطـرق األبـواب بقـّوة. ولكـن لـم يكـن أحـٌد مـن 
ر أن األمـر بـات  الكّتـاب والمحلّليـن والساسـة ليتصـوَّ
قـاب قوسـين وأدنـى، حتـى أن بعـض القـوى السياسـية 
امتنعـت فـي البدايـة عـن مشـاركة هـؤالء الشـباب فـي 
التظاهـرات التـي دعـوا إليهـا. ففـي 23 ينايـر )كانـون 
الثانـي( 2011 أي قبـل التظاهـرات بيوميـن، نشـرت 
جريـدة »اليـوم السـابع« اإللكترونيـة عـدم مشـاركة 
 25 تظاهـرات  فـي  التجّمـع  حـزب 
التجّمـع  حـزب  وأصـدر  ينايـر، 
اليساري بياناً«3 أّكد فيه أن 25 يناير 
لاحتجـاج،  مائمـاً  يومـاً  ُيَعــدُّ  »ال 
نظـراً إلـى أنـه يتوافـق مـع المعركـة 
البطوليـة التـي قام بها عـدٌد من أفراد 
االسـتعمار  مواجهـة  فـي  الشـرطة 
العـام  اإلسـماعيلية  فـي  البريطانـي 
1952«. وأضـاف البيـان أنـه »على 
الرغـم مـن التظاهـر فـي هـذا اليـوم، 
إالّ أنـه يؤّكـد، في الوقت نفسـه، على 
حـّق كّل مواطـن فـي التحـّرك للدفاع 
عـن مطالـب الجماهيـر الشـعبية، مشـيراً إلى اسـتمرار 
الشـعب،  حقـوق  عـن  للدفـاع  معركتـه،  فـي  التجّمـع 
وإصـراره علـى الدفـاع عـن مصالـح الجماهيـر«. ولم 
يقتصـر األمـر علـى حـزب التجّمـع فقـط، فقـد أعلنـت 
جماعـة اإلخـوان المسـلمين أيضـاً رفضهـا المشـاركة، 
 21 تاريـخ  فـي  الصـادرة  ونشـرت جريـدة »الوفـد« 
يناير)كانـون الثانـي( 2011 مـا يلـي: »أعلنـت جماعـة 
اإلخـوان المسـلمين عـدم مشـاركتها فـي تظاهـرات 25 
الشـرطة،  المتزامنـة مـع عيـد  الغضـب(  ينايـر )يـوم 
موقـع  علـى  وشـباب  مجموعـات  إليهـا  دعـت  والتـي 
وحـركات  نشـطاء  وأعلـن  االجتماعـي،  بـوك  فيـس 

3  صحيفة اليوم السابع )23 /2011/1(. 

عصـام  الدكتـور  ر  وبـرَّ فيهـا،  مشـاركتهم  احتجاجيـة 
مكتـب  وعضـو  السياسـي  الملـف  مسـؤول  العريـان 
إرشـاد الجماعـة، عـدَم مشـاركة جماعـة اإلخـوان فـي 
التظاهـرة بالقـول: »إن عمـل جماعـة اإلخـوان منّظـم 
ولهـا أيديولوجيـة واضحـة بخصـوص الدعـاوى التـي 
تأتـي مـن طريـق شـبكة اإلنترنـت أو الدعـاوى الفردية 

غيـر المنّظمـة وهـي التجّنـب«4. 

كّتاب بارزون أثنوا على مبارك
التظاهـرات  فـي  للمشـاركة  الرفـض  أشـكال  كانـت 
متعـّددة، كمـا رأينـا، فـي الكتلتيـن الرئيسـتين، اليسـار 
لـكلٍّ  وكان  المسـلمين،  اإلخـوان  وجماعـة  السياسـي، 
علـى  أيضـاً  ذلـك  وينطبـق  المختلفـة.  ذرائعـه  منهمـا 
علـى  كذلـك  وينسـحب  األخـرى،  السياسـية  القـوى 
المرموقيـن.  المصرييـن  والمثّقفيـن  الكّتـاب  بعـض 
فـكان الحاكـم قـد التقـى بنخبـة مـن المثّقفيـن المصرّيين 
أي   ،2010 األول(  أكتوبر)تشـرين  فـي شـهر  الكبـار 
الكّتـاب  هـؤالء  وأثنـى  أشـهر،  بثاثـة  األحـداث  قبـل 
علـى لقائهـم بالرئيـس، وباركـوا فكرة أن يلتقـي الحاكم 
بمبدعيـن ومثّقفيـن وكّتـاب، ومـن بيـن هـؤالء محمـد 
سـلماوي رئيـس اّتحـاد كّتاب مصر والعـرب، والكاتب 
صـاح عيسـى اليسـاري سـابقاً ورئيس تحريـر جريدة 
»القاهـرة«  الحكوميـة، والشـاعر أحمـد عبـد المعطي 
حجـازي، والكاتـب الروائـي يوسـف القعيـد، والكاتـب 
الراحـل خيـري شـلبي، والكاتب »المفّكر« السـّيد يس، 
وطبعـاً أنيـس منصـور.. وخـرج كّل هـؤالء مـن اللقاء 
بالثنـاء علـى الحاكـم، ولـم يصـدر عنهم أّي نقـد له، فقد 
كان االعتراض منصّباً على االختيار فقط، ألن مسـألة 
اإلطاحـة بالحاكم حسـني مبارك لم تكـن واردة عند كّل 
هـؤالء: ال عنـد القـوى السياسـية التي أشـرنا إليها، وال 
عنـد هـؤالء األدبـاء الذيـن لـم يعرفـوا آليـات االحتجاج 
الجماعـي، ولـم يعرفـوا بالتالـي المشـاركة فيـه. ولكـن 
مثـل بـال فضـل وعّمـار علـي حسـن وأحمـد  كّتابـاً 
بهـاء الديـن شـعبان ومحمـد أبـو الغار وإبراهيم عيسـى 
وعـاء األسـواني ومصطفى الحسـيني وغيرهم، كانوا 
ـوال فـي مواجهـة النظـام  قـد سـّطروا الصفحـات الطِّ
وتشـريحه وتحليلـه، حينمـا بـدأت تظهر عليـه عامات 
بـل  فقـط،  بالكتابـة  هـؤالء  يكتـِف  ولـم  الشـيخوخة، 
شـاركوا في اجتماعـاٍت ومؤتمرات ومسـيرات.. ولكن 
كّل ذلـك لـم يخـرج عـن بضعـة آالف كانـت تنّظمهـا 

4 صحيفة الوفد )21 / 1/ 2011(. 

بعد ثاث سنوات 
من أحداث 25 يناير 
عّرف محمد حسنين 
هيكل الثورة قائاً: 
»شعب غاضب ال 
يستطيع احتمال 
ما فيه، وينتفض 
لتغييره، هذه هي 

الثورة«
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لت، العـام 2004، من قوى  حركـة »كفايـة« التـي تشـكَّ
واجتماعيـاً،  سياسـياً  حـراكاً  وأحدثـت  عـّدة،  سياسـية 
ورفـع هّتافوهـا وقادتهـا الجماهيريون شـعار: » يسـقط 
مفـردة  نْحـَت  أبدعـوا  كمـا  مبـارك«،  حسـني  يسـقط 
»باطـل« فـي تعـداد كّل أشـكال الفسـاد التـي أحدثهـا 
مـن  سلسـلة  يختـرع  كان  والـذي  المتفّسـخ،  النظـام 
األحـداث التـي تثيـر جَلبـًة وصخبـاً وتفـّككاً اجتماعيـاً، 
حتـى تلعـب القيـادة دور الراعـي الـذي يتدّخـل لحـّل 

النزاعـات الفئويـة والطائفيـة والطبقيـة. 
األول  المثـال  ذلـك،  علـى  بـارزان  مثـاالن  هنـاك 
اسـتثمرت  عندمـا   ،2009 العـام  أواخـر  إلـى  يعـود 
السـلطة السياسـية المصريـة أحداثـاً ونزاعـات كرويـة 
وقعـت بيـن الفريـق المصـري لكـرة القـدم، والفريـق 
الجزائـري، وشـارك فـي نفـخ هـذه النزاعـات فّنانـون 
وساسـة وكّتـاب بأشـكال صريحـة وأشـكال مسـتترة، 
وكان الغـرض هـو تنظيـف سـمعة عـاء مبـارك مـن 
مسـتنقع الفسـاد الـذي يغـرق فيـه. أّمـا الحـدث الثانـي 
اإلسـكندرية،   فـي  »القديسـين«  كنيسـة  تفجيـر  فهـو 
صبـاح السـبت الموافـق 1 يناير)كانـون  الثاني(2011، 
آنـذاك  التحقيـق  جهـات  أسـمته  بمـا  التهمـة  وإلصـاق 
»جيـش االنصـار الفلسـطيني«. وكانـت هـذه األحداث 
بمثابـة افتعـال ُيلهـي المصرييـن وُيشـِغلُهم عـن القيـام 
ووسـيلة  الفاشـل،  النظـام  ضـّد  عارمـة  باحتجاجـات 
إلبعـاد شـبح الثـورة التونسـية التـي اندلعـت شـرارُتها 
فـي 18 ديسـمبر)كانون األول( 2010، بعدمـا أحـرق 
الشـاب محمـد بوعزيـزي نفسـه قبـل يـوم واحـد. ولئـن 
نـة مـن مجموعـة قيادات  كانـت حركـة »كفايـة« المكوَّ
ينايـر،   25 التمهيـد ألحـداث  قـد عملـت علـى  قديمـة 
فقـد كانـت هنـاك أيضـاً حركـة معارضـة شـبابية فتّيـة 
وقويـة، نشـأت العـام 2008، وبـدأت تمـارس أنشـطتها 
السياسـية، بعـد اإلضـراب العـام الـذي شـهدته مصـر 
فـي 6 أبريل)نيسـان( 2008 بدعـوة مـن عّمـال المحلّـة 
الكبـرى، وهـي أكبـر مدينـة للطبقـة العاملة فـي مصر. 

مصطفى الحسيني وعّمار علي حسن
ولئـن كانـت الثـورة التونسـية قـد ألَهَمـْت المصرييـن، 
َعْت الحركـة االحتجاجية في مصـر، التي تخلّلتها  وسـرَّ
أشـكال كثيـرة مـن تبـادل الخبـرات، فإن ثّمة أمـراً آخر 
يتعلّـق باالحتقـان الـذي كان يـزداد يومـاً بعـد يـوم فـي 
مصـر، ألسـباب اقتصاديـة متفاقمـة، تعمـل علـى إفقار 
واسـع لطبقـات الشـعب الكادحـة. كمـا كان هنـاك أيضاً 

االسـتفزاز الـذي تمّثلـه مسـألة التوريـث التـي خلقـت 
فريقـاً خاصـاً يعمـل تحـت ُمسـّمى »لجنة السياسـات«، 
وهـي لجنـة تشـّكلت مـن أصدقـاء جمـال مبـارك، ومن 
هـذه  وكانـت  جديـدة،  واقتصاديـة  سياسـية  خبـرات 
مبـارك،  القديـم مـن سـلطة  الحـرس  اللجنـة تصـارع 
وجـرى صـراع خفـيٌّ ومكتـوم انكشـفت تفاصيلـه فيمـا 
بعـد. كانـت مسـألة توريـث الحكـم هـو الحصـان الـذي 
ركبتـه المعارضـة، والـذي كان الحصـان الرابـح فـي 
والمجـات،  الصحـف  فـي  السياسـية،  الحيـاة  تثويـر 
 2010 العـام  أواخـر  وفـي  التـوك شـو.  برامـج  وفـي 
للكاتـب والمحلّـل السياسـي الراحـل مصطفـى  صـدر 

»مصـر  عنوانـه:  كتـاب  الحسـيني 
دار  عـن  المجهـول«  حافـة  علـى 
ميريـت5. ويتنـاول الكتـاب، كما جاء 
الداخلـي  الوضـع   « المقّدمـة:  فـي 
الـذي وصـل إلـى حـّد مـن التدهـور 
شـارف علـى االنهيـار، ليـس مجـّرد 
انهيـار الدولـة، مـع مـا يترّتـب عنـه 
مـن غياب القانـون والنظام وانتشـار 
الفوضـى، إلـى حـّد يهّدد وجـود البلد 
نفسـه، ليحـلَّ محلّـه يبـاٌب بـا معالـم 
تتوّزعـه  إنمـا  شـعب،  يسـكنه  وال 
جماعـاٌت متفّرقـة مـن النـاس، َتهيـم 
إلـى  تفتقـر  القاحلـة،  أرجائـه  فـي 
مفهـوم الجماعـة الوطنيـة، وال تجمع 
َفٌق عليها، وال يربطهم  بينهـا هويـٌة متَّ
يشـغل  وال  مشـتَرك،  وطنـي  حـسٌّ 
أفراَدهـا سـوى مجّرد البقـاء على قيد 

الحيـاة«. 
القضيـة المنسـيَّة،  يتنـاول الحسـيني فـي كتابـه أيضـاً 
وهـي المسـألة الوطنيـة التـي تعنـي قضيـة االسـتقال، 
وهـي القضيـة الغائبـة الحاضـرة علـى الـدوام، وعلـى 
الحسـيني  ويحلّـل  وآخـر.  حيـن  بيـن  الحـوار  موائـد 
األوضاع باسـتفاضة، منـذراً بقُْرِب وقوع هذا االنفجار 
العشـوائي. ولـم يكـن الحسـيني وحـده يتوّقـع ذلـك، بـل 
توقَّعـه أيضـاً آخـرون ذكرنـا أسـماء بعضهـم أعـاه، 
فقـد كتـب عّمـار علـي حسـن، مثـاً، مقـاالت حـاّدة في 
انتقـاد النظـام وحزبـه الـذي أصبـح شـبيهاً بالعصابـات 
كتـب  األول(،  ديسمبر)كــانون   16 فـي  السياسـية: 

ــت،  ــرة: دار ميري ــول ) القاه ــة المجه ــى حاف ــيني، مصــر عل ــى الحس 5 مصطف
ص11.   ،)2012

 استثمرت السلطة 
المصرية أواخر 

العام 2009 أحداثاً 
ونزاعات رياضية 

كروية بغرض 
تنظيف سمعة عاء 
مبارك من مستنقع 
الفساد الذي يغرق 
فيه، كما استثمرت 

تفجير كنيسة 
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اإلسكندرية إللهاء 
المصريين عن 

االحتجاجات العارمة 
ضّد النظام الفاشل

»ربيع العرب« 
وتجّلياته في مصر
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عّمـار فـي صحيفـة »المصـري اليـوم« مقـاالً بعنوان: 
الساسـة  هـؤالء  فيـه  يِصـف  الوطنـي«6،  »االحتـال 
الذين يديرون شـؤون الباد، باالسـتعمار األجنبي، وقد 
جـاء فـي المقـال: »وهـا هم َمـن بيدهم األمر فـي بادنا 
يتحّولـون إلـى حـاٍل شـبيهة بمـا كان عليـه المسـتعمر 
وبيـن  بينهـم  الشاسـع  البـون  حيـث  مـن  األجنبـي، 
م لقدرات هـذا البلد  الشـعب، أو مـن حيـث النهـب المنظَّ
وإمكاناتـه، لحسـاب تحالـف غيـر مقـّدس، يتكـّون فـي 
األعـّم األغلـب، من كبار رجال الجهـاز البيروقراطي، 
وأصحـاب الحظـوة مـن رجـال األعمال، وكبـار رجال 
جهـاز األمـن، ومثّقفيـن وإعامييـن مواليـن للسـلطة، 
منتفعيـن منهـا، وكبـار المّاك ووجهـاء الريف«. لذلك 
كان األمـر محتدمـاً تمامـاً، وجاهـزاً 
لهـذا االنفجـار الـذي وصفـه كثيرون 
بالعشـوائي، ألن القيـادات المرّشـحة 
التمـّرد أو االحتجـاج  إلدارة أشـكال 
أو الثـورة فـي مصر، لـم تكن جاهزة 
للقيـادة فـي مواجهـة هذه الدولـة التي 
بعـد  كافـة،  الشراسـة  فنـون  تتقـن 
علـى  األمنيـة  أجهزتهـا  تعملقـت  أن 
يـد وزيـر حـازم حاسـم صـارم فـي 
القمـع والمنـع واسـتعداد قّواتـه الدائـم 
المتظاهريـن  علـى  النـار  إلطـاق 
وزيـر  العادلـي  حبيـب  اللـواء  وهـو 
الداخليـة. لذلـك كان مقـال بـال فضل التحذيـري الذي 
كتبـه صبـاح يـوم 25 يناير)كانـون الثانـي( ذاتـه الفتـاً، 
والـذي نّوهنـا عنه في السـطور السـابقة، وال ننسـى في 
هـذا السـياق اإلبداعـات الشـعرية التـي كتبهـا شـعراء 
مثـل أحمـد فؤاد نجم وحسـن طلب وسـّيد حجـاب وعبد 
الرحمـن يوسـف وغيرهـم في مجابهة هـذا النظام، وإن 
جـاءت بعـض هـذه اإلبداعـات مكتوبـة بشـكل مباشـر 
وتقريـري، ال يأبـه  إال بإبـاغ رسـالة إلى الـرأي العام 
بانتهـاء صاحيـة الحاكم، ورسـالة أخـرى للحاكم تقول 
لـه بأنـه غيـر مرغـوب فيـه، وعليـه أن يرحـل ويتـرك 

السـلطة لغيـره.

صحافيون يدعمون مبارك
ذكـرُت بعـض الكتابـات التـي كانت تحشـد ليـوم غضٍب 
عـارٍم مثلمـا حـدث فـي 25 ينايـر، ولـم أذكـر الكتابـات 

6 عّمــار علــي حســن، الطريــق إلــى الثورة..التباشــير والنبوءة..االنطــاق 
 .243 2012(، ص  ميريــت،  دار  القاهــرة:   ( والتعثــر 

التـي كانـت تدعـم النظـام مـن أنصـاره ومعاونيـه، مثـل 
الراحـل عبـد هللا كمـال وكرم جبـر اللذين سـّخرا جريدة 
ومجلة » روز اليوسـف« لخدمة النظام، وأسـامة سرايا 
رئيـس مجلـس إدارة جريـدة »األهـرام« القوميـة. وكان 
الرئيـس  عـن فضائـل  كتابـاً  قـد وَضـع  أسـامة سـرايا 
مبـارك ونظامـه، كمـا كان من أكثر الكّتـاب الصحافيين 
الـذي دافعـوا عـن هذا النظـام المنهار. كذلـك كان مكرم 
محمـد أحمـد نقيب الصحافّييـن المصرّيين آنـذاك، يدافع 
بشراسـة عـن النظـام وهيبتـه وشـرطته. فقـد كتـب فـي 
28 يناير)كانـون الثانـي(2011، يـوم جمعـة الغضـب7، 
شـرطة  فيـه  يمـدح  مقـاالً  »األهـرام«،  جريـدة  فـي 
الـذي  الغضـب  التـي جابهـت طوفـان  العادلـي  حبيـب 
دعـاه بالمؤامـرة علـى البـاد. ولـذا عوِقـَب بعـد رحيـل 
مبـارك، وُطـِرد مـن مقـّر نقابـة الصحافيين أثناء تشـييع 
نـٌة  صحافـي استشـهد برصـاص الشـرطة... وتلـك عيِّ
مـن الكتابـات التـي لعبـت دوراً مضـاداً التجـاه أحـداث 
مـا ُسـمِّي بــ »الربيـع العربـي«. غير أن الطوفـان الذي 
اندلـع صبـاح 25 ينايـر أربـك الكثيرين مّمن لم يحسـبوا 
المحتشـدين  جمـوع  فاقـت  حيـث  اليـوم،  هـذا  حسـاب 
قـدرة حبيـب العادلـي وجنـوده وضّباطـه وقياداتـه علـى 
صّدهـا. ولئـن كانت الصدارة للشـباب فـي هذه الجموع، 
فـإن بقّيـة المشـهد، فـي جميـع أنحـاء مصـر، كانـت من 
الفقـراء والجيـاع وكّل َمـن عانى من هذا النظام سياسـياً 

واقتصاديـاً واجتماعيـاً.

تخطيط إخواني
الثـورة  بالـغ بعـض المحلّليـن فـي تقديـر قـّوة شـباب 
وقدرتهـم على اإلطاحـة بالحاكم وحّذروا من محاوالت 
الشـيوخ القفـز علـى المشـهد كمـا حـدث. فكتـب المفّكر 
»المصـري  صحيفـة  فـي  فرجانـي  نـادر  والكاتـب 
اليـوم«: »وعلـى الساسـة مـن أجيال الكهول والشـيوخ 
الثـورة  علـى  التقافـز  عـن  الترفُّـع  بفضيلـة  التحلّـي 
والتسـلّق علـى أكتـاف شـبابها الذيـن حّققوا مـا عجزت 
عنـه تلـك األجيـال. لقـد دفـع الشـباب الفُلُّ مهـَر مصر، 
وبـات مـن حّقهـم االقتـران بمصـر الثـورة«8، فكانـت 
الثائـر،  للشـباب  الحمـاس  قبيـل  مـن  المبالغـة  هـذه 
والحـّق أّن القطاعـات والفئـات فـي الطبقـات المقهـورة 

7 مكــرم محمــد أحمــد، » تحّيــة لرجــال الشــرطة«، صحيفــة األهــرام المصريــة 
 .)2011 / 1/ 28(

8 نــادر فرجانــي، يومّيــات ثــورة الفــل )القاهــرة: الهيئــة المصريــة العامــة 
 .40 ص   ،)2011 للكتــاب، 

مسألة توريث الحكم 
كانت الحصان 

الرابح الذي ركبته 
المعارضة ونجحت 

عبره في تثوير الحياة 
السياسية في الصحف 

والمجات وبرامج 
»التوك شو«
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الحـدث،  فـي  شـاركت  كافـة  والوسـطى  والمسـحوقة 
ولـذا بلغـت المواجهـات حـّداً مـن الشراسـة لـم يسـبق 
لـه مثيـل، مـن إطـاق النـار، إلـى العربـات المصفَّحـة 
التـي كانـت تـدور وتهـرول في سـرعة مجنونـة لدهس 
المتظاهريـن، وبخاصة الشـباب منهم، وسـقوط شـهداء 
كثـر مـن هـذا الشـباب الذي وصفه الشـاعر أحمـد فؤاد 

نجـم بـ»الـورد اللـي فّتـح فـي جنايـن مصـر«. 

محمد البلتاجي وأسامة يس
كان  التـي  السياسـية  القـوى  بـدأت  اللحظـة  تلـك  فـي 
ُيــفتَرض أنهـا فـي خنـدق المعارضـة، تغّيـر موقفهـا 
انـدالع  فبعـد  التظاهـرات.  فـي  للمشـاركة  الرافـض 
األحـداث بيوميـن، قـّررت جماعـة اإلخـوان المسـلمين 
دفـع شـبابها وبعـض قياداتهـا الوسـيطة للمشـاركة فـي 
األحـداث. وكانـت هذه القيادات الوسـيطة تشـارك فعلياً 
فـي التخطيـط لعمليـات نوعيـة توّجـه الحـدَث لمـا فيـه 
هـي  المسـلمين  اإلخـوان  فكانـت جماعـة  مصلحتهـم، 
الفصيـل األكثـر تنظيمـاً وحركيـة، والفصيـل المرتبـط 
بقطـاع واسـع من النـاس، بفضل المسـاعدات التموينية 
والماليـة التـي كان يمنحهـا ألبنـاء األريـاف وضواحـي 
عناصـر  فيهـا  تختلـط  التـي  المناطـق  وهـي  المـدن، 
بمثابـة  هـؤالء  فـكان  التمديـن،  بعناصـر  الترييـف 
رافـٍد غـّذى وجـود اإلخـوان بكثافـة فـي مياديـن مصـر 
وشـوارعها. وبعدما اتسـع مدى الحدث وأوشـك النظام 
علـى السـقوط، دفعـت جماعـة اإلخـوان بقياداتهـا العليا 
البلتاجـي  القيادّيـان محمـد  الحـدث، فصـار  إلـى قلـب 
شـباب  لتوجيـه  باسـتمرار  يحضـران  يـس  وأسـامة 
الجماعـة فـي ميـدان التحريـر. وقد نشـرت الصحف ما 
وقـع فـي مـا بعـد مـن أعمـال شـغب وتخريـب كتدميـر 
أقسـام الشـرطة، واقتحـام السـجون وإخـراج السـجناء 
السياسـيين وغيـر السياسـيين إلرباك النظام وشـرطته، 
بتخطيـط  جـرت  أعمـال  وهـي  الفوضـى..  وإحـداث 
إخوانـيٍّ تـام، فـي حيـن أن الثـورة وُنْبل االحتجـاج كانا 
بعيَدْيـن عـن المخّططـات التي ُتحاك من وراء السـتار. 
فـي  الكبيـر  االعتصـام  ذلـك  المصرّيـون  ينسـى  ولـن 
ميـدان التحريـر حيـن قـّرر المتظاهرون مسـاء يوم 25 
ينايـر، أال يغـادروا الميـدان إاّل بعـد أن يتنّحـى رئيـس 
أن  لبثـت مصـر  ومـا  البـاد.  حكـم  عـن  الجمهوريـة 
حِظَيـت بلحظـة انتصـار عظيـم، بعدمـا كانـت الهزائـم 
المتتاليـة تمنـع النـاس مـن إظهـار جماليـات إبداعهـم 

االجتماعـي والفّنـي واإلنسـاني.

السّيد نجم وجمال حّسان 
باعتصامهـم،  يتشـّبثون  المعتصميـن  جعـل  مـا  إن 
ويتمّسـكون بمطلـب إسـقاط الرئيـس هـو الـدم البـريء 
وكان  اليـوم.  ذلـك  مصـر  أرض  علـى  سـال  الـذي 
الشـعار الـذي أصبـح سـّيداً هـو: »الشـعب يريد إسـقاط 
النظـام«، إلـى جانـب شـعار: »عيـش ..حرّيـة ..عدالة 
دت هـذه  اجتماعيـة.. كرامـة إنسـانية«. قبـل ذلـك، تـردَّ
الشـعارات فـي الثـورة التونسـية، أّمـا بقيـة الشـعارات 
فقـد جمعهـا الدكتـور كمـال مغيـث فـي كتابـه »هتافات 
الثـورة المصريـة«9، وكان قـد سـبقه إلـى ذلـك، ولكـن 
والباحـث  والروائـي  الكاتـب  محـدود،  نطـاق  ضمـن 

كتابـه  فـي  نجـم  السـّيد  الدكتـور 
ثقافيـة  رؤيـة  ينايـر..   25 ثـورة 
إن  والحـّق،  تطبيقيـة10.  ونمـاذج 
هنـاك كتبـاً كثيـرة رصـدت تفاصيـل 
مـا حـدث فـي األيـام الثمانيـة عشـر 
ويـوم  ينايـر   25 بيـن  فصلـت  التـي 
التنّحـي، ال فـي القاهـرة وحدهـا، بـل 
فـي سـائر األقاليـم المصريـة؛ نذكـر 
منهـا الكتـاب الضخـم الـذي وضعـه 
قاسـم  والباحـث  والقـاص  الكاتـب 
مسـعد عليـوة، وعنوانـه: تأريـخ مـا 
عبـارة  وهـو  التأريـخ11،  يسـتوجب 
فـي  الغضـب  يوميـات  رصـد  عـن 

محافظـة بـور سـعيد، فكانت تلك اليوميـات صورة حّيًة 
عـن المكنون الثـوري والمكبوت طيلة سـنوات طويلة، 
وعـن اآلالم المديـدة والمعانـاة الشـديدة التـي ظهـرت 
فـي صرخـة ترتـّج لهـا أرجـاء المياديـن: »ارحـااااااا
ااااااال«..«ارحـااااااااااااااااااال«. شـعاٌر توّحـد حولـه 
أخـرى  شـعارات  هنـاك  كانـت  المصرّييـن.  ماييـن 
ـدت هـذه الماييـن، كالشـعارات التـي كانـت  أيضـاً وحَّ
الفاسـد،  المصـري  النظـام  أوجـه  كّل  ببطـان  تنـادي 
شـعار: »باااااااااطـل«، وقـد رصـده كمـال مغيث على 

دونـه:  المتظاهـرون ويردِّ نحـو مـا كان يهتـف 
» حسني مبارك.....  باطل

ــرة:  ــة )القاه ــا الكامل ــة ونصوصه ــورة المصري ــات الث ــث، هتاف ــال مغي 9   كم
ــة، 2014(. ــى للثقاف ــس األعل المجل

ــة )القاهــرة:  ــة ونمــاذج تطبيقي ــة ثقافي ــر.. رؤي ــورة 25 يناي 10 الســّيد نجــم، ث
ــة، 2012(.  ــة لقصــور الثقاف ــة العام الهيئ

11   قاســم مســعد عليــوة، تأريــخ مــا يســتوجب التأريــخ )القاهــرة: الهيئــة 
.)2013 للكتــاب،  العامــة  المصريــة 

لن ينسى المصرّيون 
ذلك االعتصام 

الكبير في ميدان 
التحرير حين قّرر 
المتظاهرون مساء 
يوم 25 يناير أالّ 

يغادروا الميدان إاّل 
بعد أن يتنّحى رئيس 
الجمهورية عن حكم 

الباد

»ربيع العرب« 
وتجّلياته في مصر
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مجلس شعب........  باطل 
التوريث ..........    باطل
أحمد عز  ..........  .باطل
فتحي سرور.......   باطل
زكريا عزمي......   باطل

لجنة سياسات .....   باطل«12

كانـت الهتافـات تعـّدد وتـرّدد معظـم عناصـر الفسـاد 
فـي النظـام المصـري، واتسـمت الجماهيـر المصريـة 
المحتشـدة بقدرتهـا علـى ابتـكار الشـعار بسـرعة فائقة. 
وكان الشـعار الذي تبتكره الجماعة الشـعبية المحتشـدة 
وتفاقمهـا،  للتظاهـرات  القوّيـة  المحـّركات  أحـد  هـو 
راح  فعندمـا  ويقـود.  يوّجـه  فـكان 
مبـارك، فـي خطابـه الثانـي، يماطـل 
فـي اتخـاذ قـرار التنّحـي، رّد عليـه 
عـاوز  مبـارك  »هـو  المصريـون: 
إيـه؟ عـاوز الشـعب يبـوس رجليه... 
بكـرة  حنبـوس،  مـش  مبـارك  يـا  أل 
كانـت  نـدوس«13.  بالجزمـة  عليـك 
آلـة ابتـكار الشـعارات تعمـل بكفـاءة 
فـي  إاّل  تحـدث  ال  ونـادرة  مذهلـة 
وقـد  الكبـرى.  التغييـر  لحظـات 
حّسـان  جمـال  الدكتـورة  أصـدرت 
النفسـي  الطـّب  واستشـارية  األديبـة 
كتابـاً الفتـاً بعنـوان: التفـاؤل والطاقـة الخّاقـة في أيام 
التحريـر14 ترصـد فيـه وتحلّـل عمليـة التوالـد الثـوري 
فـي المياديـن المصريـة، إذ تكتـب: »تنبَّـه المصريـون 
فجـأة لقّوتهـم الفّعالـة والطاقـة العظيمـة التـي تأتـي مـن 
دت علـى الفور كّل  دهـم وتعاونهـم وتضامنهـم. تبـدَّ توحُّ
لحـم  تمزيـق  القديـم وقدرتـه علـى  النظـام  ممارسـات 
كنيسـة  تفجيـرات  فـي  فعـل  كمـا  المصـري،  الشـعب 
القديسـين فـي اإلسـكندرية، وقـد سـبقتها أحـداث أخرى 
في صعيد مصر وكنائسـه العريقة على مدار السـنوات 
الماضيـة«15. كمـا ترصـد جمـال حّسـان فـي كتابهـا 
التفاعـَل القـوي والعبقـري والسـريع بيـن كّل طبقـات 
الشـعب وطوائفـه وفئاتـه الثائـرة، مـن أجـل إنتـاج فعل 

12   كمال مغيث، م س، ص 228.

13 المرجع السابق نفسه، ص229. 

ــرة:   ــر ) القاه ــام التحري ــي أي ــة ف ــة الخّاق ــاؤل والطاق ــان، التف ــال حّس 14 جم
المجلــس األعلــى للثقافــة، 2012(. 

15 المرجع السابق  نفسه، ص 140. 

واحـد، هـو الفعـل الثـوري فـي مواجهـة هـذا الوحـش 
العجـوز الـذي مـازال حّيـاً، لكـن خائـر القـوى، عاجزاً 
عـن صـّد الجماهيـر التي خرجت من المنـازل على أاّل 

تعـود إليهـا إاّل منتصـرة.

محمد أبو الغار ينّدد بالتواطؤ اإلعامي
بعـد هـذا االنفجار الشـعبي العظيم، الـذي كان له صدًى 
واسـٌع في العالـم، انفجرت معه التفسـيرات والتأويات 
لـة، فقـد كتـب د. محمـد  والتحليـات السياسـية المطوَّ
أبـو الغـار، فـي 30 يناير)كانـون الثانـي(، مقـاالً فـي 
صحيفـة »المصـري اليـوم«، تحـت عنـوان: »هلّـت 
شـمس البشـاير« قال فيه: » تحّية كبرى لشـعب مصر 
بأجمعـه الـذي خـرج عـن بكـرة أبيـه يـوم الجمعـة مـن 
اإلسـكندرية إلى أسـوان ومن سـيناء إلى قناة السـويس، 
دفاعـاً عـن كرامة مصـر المهاَنة والمصـاَدرة من نظام 
فاسـد ال يعـرف وال يفهـم وال يفّكـر إال فـي مصالحـه 
الضّيقـة. إن هـذا الشـعب قـد عبـر إلـى الحريـة ولـن 
ينتزعهـا منـه أحـد«16. كمـا كتـب بـال فضـل تحـت 
عنـوان: »أزهـى عصـور المولوتوف«، فـي 5 فبراير 
)شـباط( قبـل يـوم التنّحـي، منتقـداً اإلعـام الرسـمي: 
التواطـؤ  ذلـك  واالشـمئزاز  للقـرف  مثيـر  »أمـٌر 
اإلعامـي السـافر )بالـراء والـام معـاً( الـذي يمارسـه 
فريـق الخايـا األمنيـة النائمـة فـي عـدد مـن وسـائل 
يقـول  اإلعـام، والذيـن يسـتميتون فـي تسـويق وهـٍم 
إن الذيـن يتظاهـرون فـي ميـدان التحريـر، مـن أجـل 
حريـة المصرّييـن وكرامتهـم، هـم أعضـاء فـي تحالف 
شـيطاني إخواني قطري إسـرائيلي أميركي حمسـاوي، 
تكتمـل  لكـي  الشـمالية  كوريـا  اتهـام  ينـوي  يعـد  ولـم 

أضـاع محـور الشـّر«17. 
كثيـرة هـي األقـام التـي وصفت مـا حدث. فبعـد تنّحي 
الرئيـس محمد حسـني مبارك، كان المجلس العسـكري 
قـد تسـلَّم زمـام البـاد بالفعـل، ليكمل المرحلـة.. فكانت 
بياناتـه ُتعيـد إلـى األذهـان أصـداء جيـش ثـورة يوليـو. 
شـؤون  إدارة  المسـلّحة  القـّوات  اسـتام  بدايـة  وفـي 
بـت الماييـن المحتشـدة في ميـدان التحرير  البـاد، رحَّ
المفتوحـة،  الشـوارع  تجـوب  راحـت  التـي  بالدبابـات 
ورفعـوا شـعار: »الجيـش والشـعب.. إيـد واحـدة«، و 
»الجيـش والشـعب إيـد علـى إيـد.. مصـر هتدخل عهد 
مـع  الملتقطـة  المواطنيـن  صـور  وتعـّددت  جديـد«. 

16 محمد أبو الغار، م س، ص 318. 

17   بال فضل، م س، ص 233. 

ثمة كتًب كثيرة 
رصدت تفاصيل 

ما حدث في األيام 
الثمانية عشر التي 

فصلت بين 25 يناير 
ويوم التنّحي، ال في 
القاهرة وحدها، بل 
في الكثير من مدن 

األقاليم المصرية



605 مؤّسسة الفكــر العربـي

الجنـود المصرّييـن علـى الدبابـات، وكان المواطنـون 
يصافحـون الجنـود علـى المدّرعـات العسـكرية، وكان 
الجنـود يمارسـون أقصـى أشـكال اللطـف فـي التنظيـم 
أعلـن  الـذي  اليـوم  فـي  وبخاصـة  الميـدان،  ودخـول 
فيـه اللـواء عمـر سـليمان عـن تنّحـي الرئيـس حسـني 
مبـارك، إذ كان الميـدان شـبه مغلـق من جميـع نواحيه، 
أنـت  فـوق..  راسـك  »ارفـع  تصـدح:  والماييـن 
مصـري« وكانـت قـّوات الجيـش النظاميـة تلعـب دور 

ـم بكفـاءة عاليـة. المنظِّ

سعد الدين إبراهيم: الوعي المبّكر
فـي تلـك األثنـاء بـدأت تنشـط القـوى السياسـية، وعلـى 
وقـد  المسـلمين،  اإلخـوان  جماعـة  القـوى  هـذه  رأس 
مـع  ثـم  سـليمان،  عمـر  اللـواء  مـع  قياداتهـا  التقـت 
المجلـس العسـكري. وفـي وقـت مبّكـر أدرك الدكتـور 
خلـدون  ابـن  »مركـز  مديـر  إبراهيـم،  الديـن  سـعد 
للدراسـات اإلنمائيـة«، مـا نشـرته جريـدة »المصـري 
اليـوم« تحـت عنوان: »سـعد الديـن إبراهيـم: اإلخوان 
والسـلفيون أكبـر خطـر على الثـورة«18، وقـد َوَرَد في 
إبراهيـم،  الديـن  الدكتـور سـعد  الخبـر: »هاجـم  متـن 
مديـر مركـز ابن خلدون للدراسـات اإلنمائية، جماعَتْي 
اإلخـوان المسـلمين والسـلفّيين، واعتبرهـم أخطر قوى 
مـن  أّيـاً  أن  يـدرك  إبراهيـم  وكان    .« الثـورة  علـى 
هاتيـن القّوتيـن قد تسـرق الثـورة لمصلحتها، مستشـهداً 
بمـا حـدث فـي الثـورة الروسـية، والثـورة اإليرانيـة، 
ومشـيراً إلـى أن إجـراء االنتخابـات البرلمانيـة في ظّل 
عـدم وجـود تنظيـٍم لشـباب الثـورة والقـوى الوطنيـة، 
يعنـي أن اإلخـوان هـم القـّوة الوحيـدة التي تسـتطيع أن 
تصـل إلـى الحكـم وتؤّمـم السـلطة لمـا فيـه مصالحهـا، 
ثـورة جيـاع  بأنهـا  ينايـر   25 ثـورة  ورفـض وصـف 
بهـا  يقـوم  شـعبية  ثـورة  »أول  واعتبرهـا  وكادحيـن، 
أبنـاء الطبقـة الوسـطى مـن أجـل الحريـة وليـس مـن 
أجـل المـال«. ومّمـا قالـه سـعد الديـن إبراهيـم أيضـاً 
إن الرئيـس أوبامـا اسـتدعاه بعـد انـدالع أحـداث 25 
ينايـر إلـى أميـركا،  ليفّسـر لـه مـا حـدث، بوصفـه أحد 
الذيـن يعرفـون مفاتيـح السياسـة فـي مصـر. وكانـت 
اإلدارة األميركيـة ـ بحسـب سـعد الديـن إبراهيـم ـ لـم 
تتَّخـذ قرارهـا بعـُد حيـال مـا يجـري فـي مصـر، ولكن 

18  محمــد أبــو العينيــن، »ســعد الديــن إبراهيــم: »اإلخــوان والســلفيون« أكبــر 
خطــر علــى الثــورة« ، صحيفــة المصــري اليــوم )29 /2011/5(.

كلينتـون،  هيـارى  الخارجيـة  وزيـرة  خطـاب  بعـد 
حسـمت اإلدارة األميركيـة موقفهـا وطالبـت الرئيـس 
مبـارك بالرحيـل. هـذا الـكام قالـه سـعد الديـن إبراهيم  
فـي مركـز الحريـة فـي اإلسـكندرية، حـول نـدوة كان 
عنوانهـا: »نحـو شـرق أوسـط جديـد«. وكان مركـز 
هـذه  تحمـل  ودراسـات  بيانـات  ُيصـِدر  خلـدون  ابـن 
المعانـي، ولكـن باسـتفاضة وشـرح وتحليـل وتأويـل. 

محمد حسنين هيكل: »حالة ثورة« ال 
»ثورة«

دت أصـداء تلك األفـكار كثيراً فـي مراكز أبحاث،  تـردَّ
يعتبرهـم  وكّتــاب  مفّكريـن  وعنـد 
الـرأي،  فـي  حجـًة  المصريـون 
كاألسـتاذ محمد حسـنين هيكل مثاً.. 
وكانـت الصحافـة المكتوبـة والمرئية 
لـة،  مطوَّ حـوارات  معـه  ُتجـري 
فعلـت  متتاليـة، كمـا  وعلـى حلقـات 
كان  ذلـك  كّل  وفـي  الجزيـرة،  قنـاة 
الرجـل يقرأ األحـداث الحاضرة بناًء 
علـى رؤيـة نابعـة من قـراءة التاريخ 
المعاصـر، ووعيٍ حـاّد. وكان هيكل 
»الثـورة«،  مفـردة  علـى  يتحفَّــظ 
عبـارة »حالـة  عليهـا  يفّضـل  وكان 

بـة بعـض  الثـورة«، فـكان يقول:»وجهـة نظـري مركَّ
دورة  فالثـورة  شـرحها،  مـن  ـن  أتمكَّ وَلعلّـي  الشـيء، 
كاملـة لهـا بدايـة وذروة، و »حالـة الثـورة« هـي مـن 
بهـا  جـاءت  ة  مسـتجدَّ فصيلـٌة  ولكّنهـا  نفسـه،  النـوع 
رات العصـور، فهـي رفـٌض وتمـّرد علـى وضـع  تطـوُّ
قائـم وغير قابل لاسـتمرار، وحركٌة متدافعة، وسـلطة 
قديمـة تسـقط، ولكـن علـى الرغم مـن الحركـة الجارفة 
للجماهيـر وهديرهـا فإنه ليس هناك فكرة جامعة تحشـد 
هه، وإنما  للمسـتقبل، وال قيادة بارزة تقود الحشـد وتوجِّ

هنـاك فـراغ يمنـع الدائـرة أن تكتمـل«. 
اختصـر هيـكل فكرتـه تلـك، بعـد ثـاث سـنوات مـن 
تحريـر  رئيـس  مـع  حـواره  فـي  ينايـر،   25 أحـداث 
 2014 )شـباط(  فبرايـر   11 فـي  وذلـك  »األهـرام«، 
قائـاً: » شـعب غاضـب ال يسـتطيع احتمـال مـا فيـه، 
وينتفـض لتغييـره، هـذه هـي الثـورة«، »الفـراغ فـي 
بعـض اللحظـات يدعـو جماعـات وحتـى أفـراداً إلـى 
السـاحة واقتحامهـا أو التسـلّل إليهـا، لكّنهـم ليسـوا مـن 
معـدن الحـدث، وال مـن طبيعتـه، وكذلـك تبقـى الدائرة 

رفض د. سعد الدين 
إبراهيم وصف ثورة 

25 يناير بأنها »ثورة 
جياع وكادحين« 

واعتبرها أّول ثورة 
شعبية يقوم بها أبناء 
الطبقة الوسطى من 
أجل الحرية والكرامة 

في مصر

»ربيع العرب« 
وتجّلياته في مصر
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مفتوحـة وال تتصـل، ألن الحركـة انفجرت قبل أن تجد 
فكرتهـا، وقبـل أن تجـد قيـادًة تعّبـر عـن سـلطتها وتقيم 
نظامهـا.. وذلـك بالضبـط مـا حـدث فـي مصـر، الثورة 
طلـب للتغييـر بـا تصـّور يجّسـد طموحـه، وبـا قيـادة 
تمّثـل شـرعّيته«19. هـذا التحليـل قاله هيـكل بعد مرور 
ثـاث سـنوات علـى سـقوط مبـارك أو تنّحيـه، وبعـد 
سـقوط محمـد مرسـي ببضعـة شـهور، وقبـل صعـود 
رئيـس  منصـب  إلـى  السيسـي  الفتـاح  عبـد  المشـير 
الجمهوريـة في انتخابات رئاسـية حّرة. ومسـألة القيادة 

والرؤسـاء هـذه شـغلت باحثيـن أكاديمّييـن كثيريـن.

محمد البرادعي تكفير ديني وسياسي
فـى هـذا السـياق أصـدرت الدكتـورة عـّزة عـّزت كتاباً 
الـذي  الرئيـس  نريـد..  الـذي  الرئيـس  عنـوان  تحـت 
نسـتحّق20، طرحـت فيه األسـماء التـي خاضت تجربة 
الترشـيح إلـى منصـب الرئاسـة. ووفـق معاييـر علميـة 
تفكيـك  علـى  تعمـل  الباحثـة  راحـت  وموضوعيـة، 
فكـرة الرئيـس الديمقراطـي، والـذي 
يسـتمّد الــ »كاريزمـا« )أي ما ُيشـِبه 
وإنجازاتـه،  أدائـه  مـن  العصمـة( 
علـى  وقدرتـه  باغتـه  مـن  وليـس 
الخطابـة، فهـي تؤّكـد علـى أن هـذا 
العصـر الـذي كانت تنطبـق عليه هذه 
السـمات قـد ولّى بعـد حضور عصر 
الجماهيـر، وانقـراض عصـر الفـرد 
الكلمـة  صاحـب  المسـتبّد،  الحاكـم 
العليا. وتقول، خافاً لكثيرين: » كان 
مـن حسـن الحـظ أن ثـورة 25 ينايـر 
2011 لـم يكـن لهـا قائد بعينـه، ينبهر 
وتـراه  ويمّجدونـه،  المصرّيـون  بـه 
الجماهيـر مهيبـاً وملِهمـاً، فتخضع له 
وتـذوب فيـه وتنسـاق إلـى أن تسـلّمه 
فتتخلّـى  مسـاءلة،  دون  مـن  قياَدتهـا 
عـن حلم الديمقراطية المنشـود، الذي 
مـا زالـت مصـر تتلّمـس خطاها نحـوه«21. هـذا الكام 
الـذي تقولـه باحثـة وأسـتاذة أكاديميـة، يعّبـر عن وجهة 
نظـر سـائدة في األوسـاط السياسـية والثقافيـة النخبوية. 

19 حوار مع محمد حسنين هيكل، صحيفة األهرام )11 /2/ 2014(. 

20 عـّزة عـّزت، الرئيـس الذي نريد.. الرئيس الذي نسـتحق ) دار روافد للنشـر 
والتوزيع، 2013(. 

21 المرجع السابق نفسه، كلمة الغاف األخير.  

الجماهيـر،  عـن  تعبِّــر  ال  هـذه  النظـر  وجهـة  ولعـّل 
ألن الجماهيـر تبحـث، علـى الـدوام، عـن زعيـم ُملَهـٍم 
محمـد  الدكتـور  إلـى  نشـير  أن  بـّد  ال  وهنـا  وقائـٍد.. 
البرادعـي الـذي أصبـح مفّجـر الثـورة وملهمهـا، حيث 
إن الجماهيـر كانـت تذهـب، بقيادة النخبـة، إلى المطار 
السـتقباله، وكأنه هو الزعيم الحقيقي للباد، واشـتغلت 

الميديـا علـى ترويـج أفـكاره وتوّجهاتـه ومبادئـه. 
علـى صعيـد آخـر، عملـت االتجاهـات السـلفية علـى 
مهاجمتـه، والشـّك فـي عقيدتـه، لكـن شـعبية الدكتـور 
البرادعـي، الحائـز علـى جائـزة نوبـل، كانـت تـزداد 
يومـاً بعـد يـوم، علـى الرغـم مـن التكفيـر الدينـي الـذي 
رمـاه بـه خصومـه الذيـن يخشـونه، ثـم رمـوه بالتكفيـر 
السياسـي حيـث ألصقوا بـه تهمة تدمير العـراق، حينما 
كان مديـر مؤّسسـة الطاقـة الذّريـة للتفتيـش عن أسـلحة 
نوويـة فـي العـراق. وعلى الرغـم من بـراءة البرادعي 
مـن هـذه الّتَهـِم جميعـاً، إال أنـه كان مصـدراً للقلـق فـي 
وبخاصـة  المصريـة،  السياسـة  فـي  كثيـرة  قطاعـات 
أكثـر  لكونـه  الرسـمي  النظـام  واسـتهدفه  القيـادة، 
الرافضيـن لمشـروع التوريـث الـذي كان يجـري علـى 
قـدم وسـاق، والـذي كان يجـد قبـوالً أو رضوخـاً، على 
األقـّل لـدى كتـل وشـخصيات سياسـية عديـدة، منهـم 
جماعـة اإلخـوان المسـلمين الذيـن كانـوا علـى وفـاق 
بشـكل أو بآخر مع السـلطة المباركية، لوال االنتخابات 
البرلمانيـة الفضائحيـة التـي تّمـت العـام 2010، وأتـت 
بتزوير فاضح وكاسـح، كشـف عن آخر ما يسَتـِتــر به 
النظـام المصري، من اّدعـاءات الديمقراطية والنزاهة. 

»ُيحكى أن..«
تضـّررت بالطبـع فـي تلـك االنتخابـات قـوى سياسـية 
وهـذا  البرلمـان،  دخـول  مـن  اسُتـبِعــدت  كثيـرة، 
عا من تفاقم عمليـات الغضب  االسـتبعاد والتزويـر سـرَّ
الشـعبي والنخبـوي، وكانـت حركـة كفايـة، وصفحـة 
خالـد سـعيد، أكثـر التشـكيات السياسـية واالجتماعيـة 
نشـاطاً، وكانـا يبّثـان بيانـات، ويدعـوان إلـى االحتجاج 
تضافـرت  حتـى  ومسـتمّر،  دائـم  بشـكل  والتظاهـر 
سياسـة  مثـل  المعروفـة،  الموضوعيـة  العناصـر 
والبطالـة..  السياسـي  والتهميـش  والتجويـع  اإلفقـار 
مـع العنصـر الذاتـي، وحـدث االنفجـار الكبيـر فـي 25 
الـدم  وجـرى  كثيـرون،  شـهداء  وسـقط  ينايـر2011، 
المصـري غزيـراً علـى األرض الطيِّبـة.. ولكـن القوى 
السياسـية والنخـب والشـخصيات االعتباريـة هرولـت 

رأت د. عّزة عزت 
أنه من حسن الحظ 
أن ثورة 25 يناير 
2011 لم يكن لها 
قائد بعينه، ينبهر 
به المصرّيون 

ويمّجدونه، وتراه 
الجماهير مهيباً 

وملِهماً، فتخضع له 
وتذوب فيه وتنساق 
إلى تسليمه قياَدتها 

دونما مساءلة، 
فتتخّلى بذلك عن حلم 
الديمقراطية المنشود
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نحـو السـلطة الجديـدة المؤّقتـة التـي كان يمّثلهـا اللـواء 
عمر سـليمان والمشـير محمد حسـين طنطاوي. وكانت 
هنـاك تفاهمـات واتفاقـات تتـّم فـي الخفـاء، فتشـّكل مـا 
أُطلِـق عليـه »لجنـة الحكمـاء«، وكانـت مهّمتهـا العمل 
علـى إطفـاء الحريـق الـذي شـبَّ فـي البيـت المصري، 
وإعـادة الثـّوار إلـى منازلهـم. وأعتقـد أنهـم نجحـوا إلى 
حـّد كبيـر فـي ذلك، وكان بعض َمـن هرولوا في ركاب 
هـذه اللجنـة، يحلمـون ببعـض الفتات الذي مـن الممكن 
أن يتسـاقط مـن بيـن أصابع هذه السـلطة الجديـدة. بينما 
علـى الجانـب اآلخـر، كانت جماعة اإلخوان المسـلمين 
الجديـدة،  السـلطة  هـذه  مـع  اجتماعـات مطولـة  تعقـد 
وتـرّوج وتسـّوق لهـا سياسـياً، وتدافـع عنهـا، بـل تعمل 
علـى تكفيـر َمـن يحتجُّ عليهـا أو يعترض علـى ما تقوم 
بـه، لذلـك ُولـد شـعاٌر علـى هيئـة حكايـة بسـيطة، تقول 

الحكايـة ـ الشـعار:
» ُيحكى أّن.. وكان ياما كان

إن والدنا ..عملوا ثورة
ُجم العسكر.. ركبوا عليها.. خّزقوا عينيها

وراحو تحالفو مع اإلخوان«22.

شيوخ الفتنة
وبـدأت المناوشـات بيـن المجلـس العسـكري الـذي كان 
يحكـم، وبين الشـباب الثائر. وتطّورت هذه المناوشـات 
إلـى صدامـات، فمـن أحـداث ماسـبيرو، إلـى أحـداث 
مجلـس  ثـم  اقتحامهـا،  ومحـاوالت  الداخليـة  وزارة 
مهامهـا،  ممارسـة  مـن  الحكومـة  وتعطيـل  الـوزراء 
ـل أصـاً، وإزاء  كذلـك أحـداث مجلـس الشـعب المعطَّ
الشـباب  هـذه األحـداث وقعـت صدامـات عنيفـة بيـن 
والقـّوات  الشـرطة  قـّوات  وبيـن  والمتمـّرد،  الثائـر 
المسـلحة. واشـتهرت آنذاك أحداث مؤسـفة مثل حاالت 
القنـص علـى يـد قّناصـة محترفيـن، وعمليـات كشـف 
العذريـة علـى فتيـات الثـورة، وقـد تـّم القبض عشـوائياً 
وتـمَّ  ومجموعـات،  فـرادى  الشـباب  مـن  كثيـر  علـى 
تعذيبهـم والتنكيـل بهـم فـي ظـروف ومابسـات لم يكن 
أّي طـرف قـادراً علـى التحّكـم بهـا، وقد أصـدر مركز 
النديـم للعـاج والتأهيـل النفسـي لضحايـا العنـف كتابـاً 
ضحايـاه23  شـهادات  ل  وسـجَّ العنـف،  أشـكال  رصـد 
بعدمـا وقعـت أحـداث طائفيـة مفتَعلـة وأصيلـة كانـت 

22 كمال مغيث، م س، ص 229.  

23 يوميات شعب ثائر تحت حكم العسكر )القاهرة: مركز النديم للعاج والتأهيل 
النفسي لضحايا العنف، 2012(. 

أمبابـة  مثـل  أحيـاء  فـي  واآلخـر  الحيـن  بيـن  تحـدث 
وسـوهاج  وأسـيوط  والمنيـا  شـمس  وعيـن  وأطفيـح 
وقنا.. وكانت اإلشـاعات تعمل على قدم وسـاق، وكان 

لـرواج أّي إشـاعة. المنـاخ قابـاً 
الفتنـة  شـيوخ  كان  الطائفيـة،  األحـداث  هـذه  كّل  فـي 

مـع  باالتفـاق  المشـهد  رون  يتصـدَّ
ويـذهبــون  العسكــري،  المجلــس 
ال  شـكلّية،  مصالحـات  إلجـراء 
تقتـّص مـن مرتكبـي هـذه الجرائـم. 
ال  األزهـر  مؤّسسـة  قيـادة  وكانـت 
تتخـذ مواقـف حاسـمة فـي مثـل هـذه 
الظـروف، وغير قـادرة على إقصاء 
هـؤالء الشـيوخ، بـل كانـت تتركهـم 
يتحّدثـون كمـا يشـاؤون، وهـم كانـوا 
أسـاس الفتنـة فـي ربـوع البـاد مـن 
يبّثونهـا  أقصاهـا،  إلـى  أقصاهـا 
ومـن  الكبيـرة،  مصـر  مسـاجد  مـن 
الصغيـرة  المسـاجد  أي  زواياهـا، 
المنتشـرة فـي أرجـاء مصـر. وكانت 
تلـك األحـداث والعجز عن السـيطرة 

عليهـا تعمـل على توتيـر األفق السياسـي، يرافقها دماء 
ذكيـة تنـزف مـن شـباب أبريـاء. ومـن أشـهر هـؤالء 
ومحمـد  جيـكا  األلتـراس24،  جماعـة  مـن  الشـهداء 

وآخـرون..  الجنـدي 

شريف عبد المجيد: ثورة الجرافيتي
فـي تلـك األثنـاء، ومنـذ لحظة انـدالع الثـورة، لعب فّن 
الجرافيتـي دوراً تحريضياً بـارزاً في التذكير والتخليد، 
ونشـأت مواهـب بالمئـات لرسـم الجرافيكـت، وامتألت 
والشـوارع  والعمـارات  البيـوت  جـدران  بالرسـوم 
األنفـاق  بمتـرو  المحيطـة  واألسـوار  والمياديـن 
والمركبـات مـن قطـارات وسـيارات عامـة وسـيارات 
القـّوات المسـلّحة ذاتهـا.. وقد أصـدر الكاتب والمصّور 
التلفزيونـي شـريف عبـد المجيـد مجلّديـن كبيرين تحت 

ــتباكات  ــي اش ــّوة ف ــرزت بق ــباب ب ــن الش ــة م ــي مجموع ــراس« ه 24  » األلت
ــاء الثــورة، وأصبحــت القــوى السياســية تحســب لهــا حســاباً  ــدان التحريــر أثن مي
فــي قدرتهــا علــى تحريــك الشــارع. ويعــود أســاس اســتخدام الكلمــة إلــى مشــّجعي 
كــرة، حيــن بــدأت ظاهــرة » األلتــراس« بشــكل رســمي العــام 2007 مــع 
ــت  ــم انتقل ــرة ث ــذه الظاه ــت ه ــي«... وتنام ــادي »األهل ــّجعي ن ــة لمش أّول رابط
ــاً  ــت دائم ــراس« كان ــة »األلت ــك« و »اإلســماعيلية«، وكلم ــة » الزمال ــى أندي إل

ــة.  ــع وزارة الداخلي ــة بالشــغب م مرتبط

عملت »لجنة 
الحكماء« على إطفاء 

الحريق الذي شبَّ 
في البيت المصري 
وإعادة الثّوار إلى 

منازلهم، وكان بعض 
َمن هرولوا في ركاب 
هذه اللجنة يحلمون 
ببعض الفتات الذي 

من الممكن أن يتساقط 
من بين أصابع 
السلطة الجديدة

»ربيع العرب« 
وتجّلياته في مصر
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م  عنـوان أرض أرض... حكايـة ثـورة الجرافيتي25. قدَّ
إدارة  مجلـس  رئيـس  مجاهـد  أحمـد  الدكتـور  للكتـاب 
الهيئـة المصريـة العامة للكتاب، وناشـر الكتاب، وجاء 
فـي مقّدمتـه: » لقـد كانـت ميادين الثورة وعلى رأسـها 
ـرة لطاقـات اإلبـداع لـدى الشـعب  ميـدان التحريـر مفجِّ
المصـري.. وثورتنـا تحتـاج إلى التوثيـق بالطرق كافة 
سـواء باألبحـاث أم التحليـل أم تسـجيل اليوميات، ومن 
أهـّم مظاهـر هـذا التوثيـق االهتمـام بالجانـب البصـري 
للشـعارات  الفوتوغرافـي  التوثيـق  مثـل  الثـورة  لتلـك 
الشـهداء  وسـقوط  االشـتباكات  ومشـاهد  والافتـات 
ملمـح  يبقـى  ولكـن  المختلفـة،  المشـاهد  مـن  وغيرهـا 
المامـح  مـن  الجرافيتـي  التوثيـق 
بـدور  مّنـا  وإيمانـاً  تمّيـزاً،  األكثـر 
االهتمـام  كان  البصـري  التوثيـق 

بالكتـاب«26. 
جهـوداً  المجيـد  عبـد  شـريف  بـذل 
رسـوم  توثيـق  فـي  خارقـة  ميدانيـة 
التـي  القاهـرة  فـي  الجرافيتـي 
وفـي  مجلّـداً ضخمـاً،  لهـا  ـص  خصَّ
ـص  خصَّ التـي  األخـرى  األقاليـم 
آخـر. وَمـن يطالـع هـذا  لهـا مجلـداً 
لِع على رسـومه،  السـفر الضخـم ويطَّ
والشـعارات  الوجـوه  بيـن  ويتجـّول 
والبورتريهـات، سيشـعر أنـه يعيـش 
عاشـها  كمـا  تمامـاً  الثـورة  أجـواء 
هـذا  وميـزة  أنفسـهم.  معاصروهـا 
المجلّـد الكبيـر أّنـه يعمل علـى توثيق 
الرسـم الجرافيتـي ميدانيـاً، قبـل أن تعتدي عليه أشـكال 
فكانـت  المتعاقبـة،  السـلطات  مـن  المتعاقبـة  البطـش 
كاميـرا شـريف عبـد المجيـد تاحق األحداث و تسـابق 
محـاوالت محـو آثارها، حتى ال تعمـل على التحريض 
والتذكيـر بالشـهداء. فـكان يهبـط بكاميراه فـي الميادين 
الحقـت  التـي  األهـوال  ليصـّور  واألزقـة  والشـوارع 
ثـورة 25 ينايـر منـذ اندالعهـا، حتـى االلتفـاف عليهـا، 
حتـى سـرقتها، ومحاولـة تدميرها، واعتبارهـا مؤامرة 
مـن جهـات محلّية ودوليـة وعالمية كما يقـول بعضهم، 
حتـى بعـد اإلطاحـة بالرئيـس اإلخواني محمد مرسـي. 
لذلـك تبقـى رسـوم الجرافيتـي لشـباب الثـورة شـاهداً 

 25 شريف عبد المجيد، أرض أرض.. حكاية ثورة الجرافيتي )القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب، 2012(.

26  المرجع السابق نفسه، ص 5.

التاريـخ الحاضـر والمقِبـل.  علـى مـدى  وفاعـاً  حّيـاً 
فليسـت رسـوم الجرافيتـي هـذه شـاهداً علـى المرحلـة 
التي سـبقت سـقوط مبارك فحسـب، بل هي شـاهد على 
األعـوام التـي تلت ذلك، وسـتظّل أكثر صدقاً من سـائر 
الشـهادات التـي كتبهـا أدبـاء وكّتـاب، حاولـوا التأريـخ 
ألنفسـهم ولحركاتهـم أثنـاء األحـداث. وذلـك ألن راسـم 
الجرافيتـي هو شـخص يكاد يكون مجهـوالً، وهو غالباً 
ال يضـع توقيعـه، وال يهّمـه أن يفعـل ذلـك، بـل إن هّمه 
هـو توثيـق لحظـة تاريخيـة بالصـورة والكلمـة. ومـن 
هنـا تفـاوت المواهـب والقـدرات والكفـاءات الفّنيـة فـي 
فـّن الجرافيتـي. أّمـا الكاتـب واألديـب فهـو يضـع ذاتـه 
ث عنـه، بينمـا صانع  محـوراً للحـدث الـذي رآه أو تحـدَّ
الجرافيتـي ال تعنيـه ذاتـه بقـدر مـا تعنيـه ذات الحـدث 

الحّيـة والشـاهدة.

فهمي هويدي ومحمد سليم العّوا
علـى الرغـم مـن ذلـك فنحن نبحـث دوماً عن شـهادات 
رمـوز سياسـية وفكريـة طالمـا تركـت تأثيـراً مـا فـي 
الكاتـب  مثـاً  هـؤالء  ومـن  النـاس.  مواقـف  صياغـة 
إلـى  منحـازاً  ظـّل  الـذي  هويـدي،  فهمـي  اإلسـامي 
جماعـة اإلخـوان المسـلمين منـذ بدايـات الثـورة، علـى 
الرغـم مـن أنـه ال ينتمـي إلـى الجماعـة بـأّي شـكل من 
األشـكال، ولكـن مقاالته التي ينشـرها يوميـاً في جريدة 
»الشـروق« المصريـة، كانـت تعمـل فـي خدمتهم قبل 
إمسـاكهم بالسـلطة، وبعـد إمسـاكهم بها، وبعـد اإلطاحة 
بهـم، ولكّنهـم ظلّـوا موجوديـن فـي المشـهد السياسـي 

علـى نحـٍو ما. 
اإلخـوان  جماعـة  إلـى  هويـدي  فهمـي  انحيـاز  يأتـي 
المسـلمين مـن زاويـة أنـه عمـل ويعمل على المشـروع 
اإلسـامي طيلـة حياتـه السياسـية والفكريـة، حتـى ولو 
أشـار إلـى بعـض مآخـذ علـى جماعـة اإلخـوان عندمـا 
كانـوا فـي السـلطة، وعندمـا تجـّردوا منهـا. ويختلـف 
موقـف فهمـي هويـدي إلـى حدٍّ مـا عن موقـف الدكتور 
محمـد سـليم العـّوا الـذي تذبذبـت مواقفه من سـلطة إلى 
أخـرى، وكانـت مبادراتـه الفاشـلة تكشـف دومـاً عـن 
وجـوه متعـّددة ومختلفـة، وربما متناقضـة لرجل واحد. 
أمـا المستشـار طـارق البشـري، والمـؤّرخ الكبير الذي 
بـدأ حياتـه يسـارياً أو علـى األقـل منحـازاً إلى اليسـارـ  
وقـد بـدا ذلـك فـي كتابـه الحركـة السياسـية فـي مصـر 
مـن 1945 إلـى 1952 الصـادر فـي العـام 1972، ثـم 
أعـاد نشـر الكتـاب مـّرة أخـرى العـام 1982، بعدمـا 

راسم الجرافيتي 
شخص يكاد يكون 
مجهوالً، وهو غالباً 

ال يضع توقيعه، 
وال يهّمه أن يفعل 

ذلك، بل إن هّمه هو 
توثيق لحظة تاريخية 
بالصورة والكلمة، 
ومن هنا تفاوت 

المواهب والقدرات 
والكفاءات الفّنية في 

فّن الجرافيتي
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كتـب مقّدمـة طويلـة مـن 70 صفحـة ـ فقـد غيَّـر موقفه 
مـن اليسـار الـذي رأى أنـه قـد بالـغ فـي إعـاء شـأنه 
فـي الطبعـة األولـى مـن الكتـاب، وأنـه ظلـم جماعـة 
اإلخـوان فـي الطبعـة األولـى، وأن عليـه أن ُينِصفهـا 
بعدمـا تكّشـفت لـه أوراق ووثائـق جديـدة. ثـم بعد ذلك، 
وضـع كتابـاً ضخمـاً عنوانـه المسـلمون واألقبـاط فـي 
إطـار الشـريعة الوطنيـة، اتَّضـح فيـه موقـف البشـري 
المنحـاز إلـى ما أسـماه الجامعة اإلسـامية التي نشـأت 

جنبـاً إلـى جنـب مـع الجامعـة الوطنيـة. 

توارت وجوه وبرزت وجوه
علـى الرغـم مـن ذلـك االنحيـاز الواضـح الـذي تبـّدى 
فـي مواقفـه السياسـية، كان البشـري شـريفاً، ويتعامـل 
بصـدٍق مـع مـا يـرى. وربما كانـت األحداث السياسـية 
العنيفـة قـد اسـتطاعت أن ترِبـك القاضـي، وأن ُتفِسـد 
حيـاده وموضوعّيتـه. كان ذلـك عندمـا تشـّكلت لجنـة 
برئاسـته، لتعديـل بعـض المواد الدسـتورية، وكان معه 
أحـد أقطـاب اإلخـوان وهـو القيـادي صبحـي صالـح، 
وقـد رأى كثيـرون أن التعديـات التـي حدثـت بقيـادة 
اإلخـوان  جماعـة  لخدمـة  جـاءت  البشـري،  طـارق 
الكّتـاب  مـن  عنيفـة  انتقـادات  وحدثـت  المسـلمين، 
والباحثيـن ورجـال القانـون، ولكن الرجل انسـحب إلى 
حـّد مـا مـن المشـهد بهـدوء، علـى الرغـم مـن أن آثـار 
مـا فعـل ظلّـت قائمـة فـي الفعـل السياسـي المصـري 
فـي عهـد المجلـس العسـكري ومحمـد مرسـي وربمـا 
الرئيـس عدلـي منصـور الـذي قـاد المرحلـة التـي تلـت 

30 يونيـو )حزيـران( باقتـدار وهـدوء.
انسـحب مـن المشـهد أيضاً محمـد البرادعـي، يصاحبه 
كثيـر مـن الصخـب واالتهامـات. غيـر أن االتهامـات 
هة إلى البرادعي لم تأِت، هذه المّرة، من جماعة  الموجَّ
اإلخـوان أو السـلفّيين الذيـن شـّككوا فـي إسـاميته، بـل 
جـاءت مـن الخنـدق الذي انتصـر له في البدايـة. هكذا، 
تبّدلـت المواقـع، ومراكـز التأثيـر، وتحّركـت األحـداث 
عمـرو  مثـل  األمـس  فأبطـال  عكسـية.  شـبه  بُطـرق 
حمـزاوي وبـال فضل ومحمد البرادعـي ووائل قنديل 
نافعـة وعـاء األسـواني واإلعامـي يسـري  وحسـن 
فـودة وغيرهم، تحّولوا إلى مسـتبَعدين وشـبه مغضوب 
لت بعد 30 يونيو،  عليهـم مـن اآللة اإلعامية التي تشـكَّ
لتصبـح نخبـة مختلفـة مـن طـراز اإلعامـي مصطفـى 
بكـري وأحمـد موسـى ولميـس الحديـدي وروال خرسـا 
وحمـدي رزق ومكـرم محمد أحمد وغيرهم، هم أبطال 

المشـهد الحالـي، مع وجـود عناصر ثابتـة ظلّت تعمل، 
مـن دون أن ُتحَسـب علـى جهـة مـا. وأعتقـد أن أبطـال 
هـذا الموقـع يتمّثلـون فـي أشـخاص مثل محمد حسـنين 
هيـكل وأسـامة الغزالي حـرب وعمرو الشـوبكي وعبد 
هللا السـناوي وعمـاد جـاد ونبيل عبد الفتـاح، وغيرهم.. 
وغيرهـم، وهـؤالء مـا زالـت كتاباتهـم وتحلياتهم تلقى 
قارئـاً ومتابعـاً يتابـع ويتأّثـر ويتَّخـذ مواقـف مبنّية على 
حـوارات  مـادة  كتاباتهـم  ومعظـم  وكتبـوه،  قالـوه  مـا 

عميقـة بيـن أبنـاء القطاعـات الفاعلـة فـي التغيير.

فعل األدب والفّن
كان األدب والفـّن محوريـن واسـعين 
الثوريـة،  األحـداث  فـي  وفاعليـن 
المجالّيـن  هذيـن  فـي  اإلبـداع  وكان 
ينقسـم إلى قسـمين: األول يعمل على 
تثويـر اللحظـة مثـل قصائـد الشـاعر 
األبنـودي،  الرحمـن  عبـد  الشـعبي 
والشـاعر أحمـد فـؤاد نجـم، وقصائـد 
الشـعراء أحمد عبد المعطي حجازي 
ومحمـد إبراهيـم أبـو سـّنة وفـاروق 
شوشـة والراحل حلمي سـالم وحسـن 
طلـب ومصبـاح مهـدي وكريـم عبـد 
السـام وتميم البرغوثـي، وغيرهم.. 
الشـعراء  هـؤالء  وكان  وغيرهـم، 
يلقـون قصائدهـم فـي محافـل عامـة 
فـي  فيتمثَّـل  الثانـي  أمـا  وحاشـدة. 

وتعمـل  شـاملة،  إبداعاتهـم  كانـت  الذيـن  الروائييـن 
ـل والتفّكـر فـي مـا حـدث، كروايـات عّمـار  علـى التأمُّ
علـي حسـن سـقوط الصمـت والسـلفي، وروايـة عـّز 
الديـن شـكري بـاب الخـروج التـي حاولـت استشـراف 
والواقـع  لمصـر  مسـتقبلية  خارطـة  ورسـم  المسـتقبل 
المصـري خـال النصـف األول مـن القـرن الجـاري. 
كذلـك فـي مجـال الغنـاء، بـرز فّنانـون مبِدعـون مثـل 
الفّنـان محمـد محسـن الـذي اسـتطاع أن يحتـّل قلـوب 
الـدم  ضريبـة  دفـع  الـذي  الشـباب  وبخاصـة  النـاس، 

والشـهادة مـن أجـل مسـتقبل أفضـل. 

انقسم اإلبداع في 
مجاّلي األدب والفّن 
إلى قسمين: قسم 
يعمل على تثوير 

اللحظة مثل قصائد 
عدد كبير من 

الشعراء وقسم يتمثَّل 
في الروائّيين الذين 

كانت إبداعاتهم 
شاملة، وتعمل على 
ل والتفّكر في ما  التأمُّ

حدث

»ربيع العرب« 
وتجّلياته في مصر





611 مؤّسسة الفكــر العربـي

المشهد الروائي
في مهّب »الربيع العربي«

س
اد

س
 ال

ب
لبا

ا

امل�سهد الروائي 
يف مهّب »الربيع العربي«

اأ. فخري �سالح

متـٍن روائـّي  الحديـث عـن  السـابق، يصعـب  للسـبب 
متماسـك، ممتـّد وواسـع، ومتطـّور فنّياً علـى األخّص، 
اسـتطاع التقـاط لحظـات »الربيـع العربـي« وتحويلهـا 
إلـى أعمـال فّنيـة كبيـرة يمكـن للقـارئ الُمنَتَظـر فـي 
العقـود واألزمنـة المقبلـة أن يحتفـل بهـا، كمـا احتفلنـا 
بأعمـال روائيـة كبيـرة ُكتبـت عـن أزمنـة تحـّول مهّمة 
البشـرية،  والجماعـات  والشـعوب  األمـم  حيـاة  فـي 
مثـل »الحـرب والسـام« لليـو تولسـتوي، أو ثاثّيـة 
يوسـف  لتوفيـق  »الرغيـف«  أو  محفـوظ،  نجيـب 
عـّواد، أو »رجـال فـي الشـمس« لغسـان كنفانـي، أو 
»مـدن الملـح« لعبـد الرحمـن منيـف. إن مـا كتـب، 
فـي لحظـات فـوران أحـداث »الربيـع العربـي« فـي 
السـنوات األربـع األخيـرة، هـو أقـرب فـي طبيعته إلى 
الريبورتـاج الـذي يّتكـئ علـى الحدث الواقعـي، أو إلى 
أدوات  تسـتخدم  التـي  الجديـدة  بالصحافـة  ُيسـّمى  مـا 
وعاطفيـاً  إنسـانياً  توّهجـاً  لتعطـي  والتخييـل  القـّص 
هـذا  يقابـل  الجـاف.  المحايـد  الصحافـي  لموضوعهـا 
الحـدث،  وراء  الاهثـة  الروائيـة  الكتابـة  مـن  النـوع 
والراغبـة فـي تسـجيل قصـب السـبق فـي كتابـة روايـة 
سـابقًة  أزمنـًة  تسـتعيد  أعمـاٌل  العربـي«،  »الربيـع 

قـادت إلـى هـذا االنفجـار الكبيـر الذي خلخـل األرضّية 
التـي اسـتند إليهـا النظـام السياسـي العربـي فـي العقـود 
الخمسـة األخيـرة علـى األقّل، أي منذ خـروج آخر قّوة 
اسـتعمارية مـن المنطقـة في سـتينّيات القـرن الماضي. 
وهـذا النـوع األخيـر مـن الكتابـة الروائيـة، التـي تمّس 
أحـداث »الربيـع العربـي« مّسـاً قريبـاً أو بعيـداً، هـو 
أقـرب إلـى طبيعـة التخييـل الروائـي والنضـج الفّنـي. 
بحيـث يفتـرض مثـل هـذا النضـج القدرة علـى الغوص 
عميقـاً فـي سـمات التحـّول النوعـّي فـي حيـاة األماكـن 
والبلـدان التـي يّتخذها الروائي منطلقاً السـتعادة العوالم 
والشـخصيات واألحداث والمشـكات الغائرة التي أّدت 
إلـى مـا يمكـن أن نطلـق عليه »االنفجـار الكبير« الذي 
ضـرب مفاصـل الحيـاة العربيـة فـي بداية العقـد الثاني 

مـن القـرن الحـادي والعشـرين.
سـوف أسـتعرض في هـذه المقالـة الوصفيـة بعضاً من 
النتـاج السـردي والروائـي العربـي الـذي أنجـزه عـدٌد 
مـن الكّتاب العرب، الروائييين الراسـخين منهم وكذلك 
الوافديـن إلـى هـذا الشـكل من مهـٍن وعوالـم أخرى في 
الكتابـة، لنـرى مـا هي حصيلة »الربيـع العربي« على 

صعيـد الرواية.

علـى الرغـم مـن أن الوقـت مـا زال مبكـراً لكـي يتمّكـن السـرد العربي مـن تخييل التحـّوالت العاصفـة التي ألّمت 
بالعالـم العربـي خـال السـنوات الثـاث أو األربـع األخيرة، بدءاً من أحـداث ما اصُطلح على تسـميته بـ »الربيع 
العربـي« وحتـى هـذه اللحظـة التـي تشـتعل فيهـا حـروب كثيـرة، عرقّية وطائفيـة ومذهبيـة ومناطقيـة وفئوية، 
فـي بقـاع عديـدة مـن األرض العربيـة، فـإن السـرد التخييلـي، وخصوصـاً النـوع الروائـي، فـي حاجة إلـى فترة 
اختمار طويلة لكي ُينِضج رؤيته لألحداث والشـخصيات واألمكنة واألوضاع السياسـية واالجتماعية والنفسـية 
فـي منطقـة انتقلـت مـن شـكل مـن أشـكال العيـش، إلـى شـكل آخـر، مـن كيـان سياسـي إلـى كيـان مختلـف، مـن 
عصـر إلـى عصـر. يلـزم الروايـة سـنوات، وربمـا عقوٌد من الزمـن، لكي تقرأ التحـّوالت المفصلّيـة التي تصيب 
المجتمعـات واألمـم. ومـن الصعـب علـى هـذا الشـكل األدبـي والفّنـي الهجيـن أن يلهـث، كالشـعر أو الريبورتاج 
الصحافـي أو السـرد التسـجيلي، أو حتـى القصـة القصيـرة، وراء األحـداث، ليلتقط سـيولتها، وفورانها اللحظي 

المتفّجـر، وسـخونتها، فـي الوقـت الذي تتشـّكل فيـه وتتحّول. 
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أعمال أولى هجست بالتحّول وهبوب العاصفة
يمكن الحديث عن أعمال روائية عربية كثيرة هجسـت 
بالتحـّول ومجـيء العاصفـة خـال العقديـن الماضيين، 
أو ربمـا أكثـر. وقـد نجـازف بالقـول إّن معظـم المنجز 
الروائـي العربـي خـال تلـك الفتـرة الزمنية السـابقة قد 
اسـتبطن القـول إن العالـم العربـي مقبـٌل علـى مرحلـة 
تحـّول، لـم تتضـح معالمهـا بعـد، وإن المشـكات التـي 
سـوف  واالسـتبداد،  القمـع  خّبأهـا 
تنفجـر بصـورة ال مثيل لهـا في مقبل 
األيـام. لكّننـي سـأحصر مهّمتـي هنـا 
صـدرت  التـي  األعمـال  متـن  فـي 
خـال السـنوات األربـع األخيرة لكي 
أتمّكـن مـن رصـد انعـكاس األحـداث 
األخيـرة فـي هـذه المنطقة مـن العالم 
على السـرد التخييلـي العربي، وعلى 

فـّن الروايـة بصـورة خاّصـة.
يمكـن القـول بدايـًة إن روايـة الكاتب 
المصـري محمـد سـلماوي »أجنحـة 
الفراشـة«1 المكتوبـة قبل قيام الثورة 
ينايـر2011،   25 فـي  المصريـة 
العربيـة  الروايـات  أوائـل  مـن  هـي 
التـي تنّبـأت بــ »الثـورة« المصريـة 
المقبلـة، مسـتندًة، كمـا هـو واضـٌح، 
إلـى  وكذلـك  الملّبـدة،  األجـواء  إلـى 
التظاهـرات واالحتجاجات السياسـية 
قبـل  تواصلـت  التـي  واالجتماعيـة 
انفـجــار  سبــقت  والتـي  سـنوات، 
الوضـع السياسـي المصـري واندالع 
سـتعصف  عارمـة  شـعبية  انتفاضـة 
بالنظـام السياسـي وبالحـزب الحاكـم 

وسـلطته، التـي بـدت أبديـة وغيـر قابلـة للتغييـر. 
األمـن  قـّوات  إغـاق  بمشـهد  روايتـه  سـلماوي  يبـدأ 
رمـزاً  بعـد  مـا  فـي  صـار  الـذي  التحريـر،  ميـداَن 
للثـورة المصريـة وبـؤرًة لهـا. لكـن الّافت في المشـهد 
االفتتاحـي هـو تنّبـؤه بوضـع الميـدان بعـد أشـهر قليلـة 
مـن كتابـة الروايـة، حيـث تعبر سـيارة تقـّل زوجة أحد 
قـادة الحـزب الحاكـم في طريقها إلى رومـا، لتلتقي تلك 
المـرأة بواحـٍد من قـادة المعارضة المصريـة على متن 
الطائـرة، فتحلّـق بأجنحـة فراشـة تخلّصـت مـن عـبء 

1 محمد سلماوي، أجنحة الفراشة )القاهرة: الدار المصرية اللبنانية،2011(.  

االنسـجان فـي رؤيـة الـزوج المتنّفـذ وحزبـه الحاكـم. 
واالنفجـار  بالثـورة  نبوءتـه  الروائـي  يسـتكمل  ولكـي 
الشـعبي العـارم، واإلطاحـة بجبـروت السـلطة، يجعـل 
»الفراشـة المصريـة« )التـي تعمـل مصّممـًة لألزيـاء 
ويدفعهـا لقاؤهـا بالزعيـم المعارض إلى الحلم باسـتلهام 
إلـى  تنجـذب  أزيائهـا(  فـي  المصريـة«  الفراشـات   «
ممّثـل المعارضـة النزيـه الذي التقته علـى متن الطائرة 
لتسـير معـه، بعـد عودتهمـا مـن السـفر، فـي تظاهـرة 
حاشـدة وسـط القاهرة، حيث يسـتقّر كاهما في غياهب 
اسـتقالة وزيـر  فـي  سـبباً  ليكونـا معـاً  النظـام،  سـجن 

الدفـاع وسـقوط الحكومـة وانـدالع الثـورة. 
تتنّبـأ  )التـي  الفراشـة«،  »أجنحـة  روايـة  تحفـل 
الشـاّبة  واألجيـال  المدنـي،  المجتمـع  قـّوة  بصعـود 
»الفراشـة«،  أجنحـة  أثـر  وتزايـد  بالتغييـر،  الحالمـة 
التـي تمّثـل القـّوة الناعمـة للمجتمـع، لكـي تحـدث ثورة 
وتعصـف بحـزب وسـلطة ظّنـاً أّنهمـا أبدّيـان قـادران 
علـى أن يربضـا علـى صـدر الشـعب المصـري إلـى 
مـا ال نهايـة(، بشـعارات الثـورة المصريـة وهتافاتهـا 
وحلمهـا فـي التغييـر وتـداول السـلطة والديموقراطيـة 
والحريـة والعـدل والكرامة اإلنسـانية. وال شـّك أن هذه 
ألسـنة  علـى  تكـّررت  الهتافـات،  وكذلـك  الشـعارات، 
المتظاهريـن فـي التحّركات الشـعبية والجماهيرية التي 
انطلقـت قبـل الثـورة، وفـي مشـهد التحـّول السياسـي 
الـذي كان يطالـب بالتغيير وسـقوط النظام قبل سـنوات 
من اندالع شـرارة الثورة. لكن صدور رواية سـلماوي 
عنـد قيـام ثـورة 25 ينايـر يجعـل منهـا نوعـاً مـن التنّبؤ 
السـردي بالحـدث الكبيـر الـذي أطـاح بـرأس السـلطة، 

وإن لـم يكـن أطـاح بالنظـام نفسـه فـي النهايـة.
مـن جهـة ثانيـة يكتـب الروائـي المصري يوسـف رخا 
فـي روايتـه »التماسـيح«2 عـن أحام الجيل الشـعري 
هـذا  رؤيـة  وعـن  الماضـي،  القـرن  تسـعينّيات  فـي 
الجيـل للشـعر والعالـم، والثـورة، والسياسـة، وعاقات 
القـراءة  وعاقـة  األدبـي،  النـوع  ومفهـوم  الجنسـين، 
بالكتابـة. وهـو مـن خال تركيز عدسـة عملـه الروائي 
علـى مـا يسـّميه »جماعـة التماسـيح« الشـعرية، يقـوم 
بإلقـاء نظـرة على صعـود جيل وتفّتته وتشـرذم رؤيته. 
لكّنـه يجـد توازيـات بين ما حدث لهـذا الجيل في األدب 
عابـرة  إشـارات  عبـر  السياسـة،  فـي  لـه  حـدث  ومـا 
وسـريعة إلـى أحـداث ثـورة 25 ينايـر المصريـة ومـا 
اعتراهـا مـن وهـن، مشـيراً مـن بعيد إلى صعـود قوى 

2  يوسف رخا، التماسيح )بيروت: دار الساقي، 2013(.  
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الروائية الاهثة 

وراء الحدث 
والراغبة في تسجيل 

قصب السبق في 
كتابة رواية »الربيع 

العربي«، أعمالٌ 
تستعيد أزمنًة 

سابقًة قادت إلى هذا 
االنفجار الكبير الذي 
خلخل األرضّية التي 
استند إليها النظام 
السياسي العربي 

في العقود الخمسة 
األخيرة على األقلّ، 
أي منذ خروج آخر 
قّوة استعمارية من 

المنطقة في ستينّيات 
القرن الماضي



613 مؤّسسة الفكــر العربـي

اليميـن الدينـي إلـى صـدارة المشـهد، وهزيمـة الجيـل 
الشـاب الـذي صنـع الثـورة. إنـه يـرى بـذور مـا آلـت 
إليه ثورة الشـباب في عاقة الجيل الشـعري التسـعيني 
بالواقـع مـن حولـه، وباألجيـال الشـعرية واألدبيـة التي 
»جماعـة  رؤيـة  تحّقـق  عـدم  يصبـح  بحيـث  سـبقته، 
التماسـيح« فـي القضـاء علـى بنيـة العاقـات التقليدية، 
فـي المجتمـع، كمـا فـي األدب، وفـي السياسـة، كما في 
الشـكل األدبـي، مجـازاً لعـدم اكتمـال ثـورة 25 ينايـر 
أيـدي  فـي  ثـّم  ومـن  العسـكر،  أيـدي  فـي  وسـقوطها 

التيـارات الدينيـة اإلخوانيـة والسـلفية.
ليسـت أحـداث 25 ينايـر في مصر سـوى خلفّيـة، لكّنها 
فـي الحقيقـة تمّثـل لـّب عمـل يوسـف رخـا وجوهـره 
تصـّور  »التماسـيح«  روايـة  ألن  للعالـم،  ورؤيتـه 
ال هزيمـَة جيـل، وعـدم قدرتـه علـى فهـم األواليـات 
السياسـية واالجتماعيـة، فقـط، بـل عـدَم قـدرة الثـورة 
المصريـة علـى تحقيـق أهدافهـا. وهـو الشـيء نفسـه 
الـذي سـنرى انعكاسـاته وصـداه العميـق فـي أعمـال 
روائيـة مصريـة أخـرى صـّورت الثـورة وتحّوالتهـا 
اليميـن  تحالـف  أيـدي  فـي  ناضجـة  ثمـرًة  ووقوعهـا 
الثـاث  السـنوات  فـي  حـدث  كمـا  والعسـكر،  الدينـي 

األولـى التـي تلـت الثـورة.
ثّمـة عمـل روائـي ثالـث ُكتـب بسـرعة قياسـّية، ونشـر 
بعـد سـقوط نظـام زيـن العابديـن بـن علـي فـي تونـس، 
مسـتلهماً شـخصية محمـد البوعزيزي، ويمكـن إدراجه 
ضمـن األعمـال الروائيـة األولـى التـي حاولـت مـّس 
العربيـة،  واالنتفاضـات  للثـورات  العميـق  الجوهـر 
والصحافـي  والكاتـب  »بالنـار«3 للروائـي  وأقصـد 
المغربي الطاهر بن جلون، إذ كانت أول رواية تتناول 
أحـداث »الربيـع العربـي«، انطاقـاً مـن حكايـة محمد 
البوعزيـزي. وقـد نشـر بـن جلـون روايتـه فـي عنـوان 
Par Le Feu عـن منشـورات غاليمـار الفرنسـية العام 
2011، أي قبـل أن تتفاعـل أحـداث »الربيـع العربـي« 

وتشـّب نارهـا فـي معظـم بقـاع األرض العربيـة. 
يحـاول بـن جلـون فـي روايتـه القصيـرة، التـي تبلـغ 
العربيـة حوالـى خمسـين صفحـة4، أن  فـي ترجمتهـا 
يكتـب البعـد اإلنسـاني فـي حكايـة المواطـن التونسـي 
الفقيـر محمـد البوعزيـزي الـذي أقـدم على حرق نفسـه 

3 الطاهـر بـن جلـون، بالنـار، ترجمـة حسـين عمـر) بيـروت- الـدار البيضـاء: 
  .)2012 العربـي،  الثقافـي  المركـز 

4 أنظـر: الطاهـر بـن جلـون، الشـرارة: انتفاضـات فـي البـاد العربيـة، ويليهـا 
بالنار)الـدار البيضـاء- بيـروت: المركز الثقافي العربـي( ص ص 125 – 176. 

بالنـار أمـام مقـّر واليـة سـيدي بـو زيـد التونسـية فـي 
نهايـات العـام 2010، مـا أشـعل نار ثورة الياسـمين في 
بدايـة العـام 2011. مـن هـذه الحكايـة التـي تنتهـي إليها 
روايـة بـن جلـون، يسـعى الروائـي إلى رسـم سـيناريو 
حيـاة البوعزيـزي البسـيط: متاعبـه اليوميـة، وعائلتـه 
الفقيـرة، وأمـه المريضـة التـي ال تملـك ثمـن الـدواء، 
وبحثـه الدائـب عـن عمـل ال يجـده علـى الرغـم مـن 
الشـهادة الجامعيـة التـي يحملهـا، وبيعـه كتبـه ليشـتري 

الـدواء ألّمـه، وحرقـه أوراقـه وكتبه 
بائعـاً  ليعمـل  الجامعيـة،  وشـهادته 
تركهـا  التـي  العربـة  علـى  للفواكـه 
والـده الفقير المتوّفـى. يرّكب الكاتب 
مـن هذه األحداث البسـيطة والمشـهد 
يبـدو  لكنـه  متخّيـاً،  عالمـاً  الفقيـر 
أقـرب مـا يكون إلى المشـهد الواقعي 
لحيـاة مـن جعـل مـن جسـده قربانـاً 
للثـورة التـي تعاظمـت بعـد وفاته في 
المستشـفى الـذي زاره فيـه الرئيـس 
التونسـي السـابق زيـن العابديـن بـن 
بعـض  يضيـف  الكاتـب  إن  علـي. 
اإلنسـانيــة  واللمسـات  الـرتــوش 
فقـط،  الضروريـة  والتفصيـات 
السـتعادة  أساسـية  خلفيـة  بوصفهـا 
حيـاة البوعزيـزي قبـل تعّمـد جسـده 
تلـك  مـن  أكثـر  شـيء  ال  بالنـار. 
لتصنـع  منهـا  بـّد  ال  التـي  اللمسـات 
عمـاً سـردياً هـو أشـبه بالريبورتاج 
الصحافـي، الـذي برع فـي كتابته بن 
جلـون فـي الصحافـة الفرنسـية. لقـد 
تخّيـل الكاتـب تفصيـاٍت مـن حيـاة 

البوعزيـزي البسـيطة لينهـي عملـه »الروائي«بمشـهد 
اعتداء الشـرطة التونسية الفاسـدة المرتشية والوحشّية- 
التـي تمّثـل نظامـاً فاسـداً مسـتبّداً يـدوس النـاس بأحذية 
أعوانـه- علـى المواطـن المعدم الذي يسـعى إلى كسـب 
رزقـه، فيقـّرر إنهـاء حياتـه بيديـه ليتخلّـص مـن حيـاة 
الـذّل والقهر وانعدام العدالة وإهدار الكرامة اإلنسـانية.

األفكار إذ تتحّول إلى روايات
اسـتلهمت  التـي  الروائيـة،  الكتابـات  فـي  اتجـاه  ثّمـة 
الجـدل  لتسـجيل  سـعى  العربـي«،  »الربيـع  أحـداث 
الفكـري والسياسـي الـذي دار أثنـاء تلك األحـداث، وما 

يصعب الحديث عن 
متٍن روائّي متماسك، 

ممتّد وواسع، 
ومتطّور فنّياً على 
األخّص، استطاع 
التقاط لحظات 

»الربيع العربي« 
وتحويلها إلى أعمال 

فّنية كبيرة يمكن 
للقارئ الُمنَتَظر في 
العقود واألزمنة 
المقبلة أن يحتفل 
بها، كما احتفلنا 

بأعمال روائية كبيرة 
ُكتبت عن أزمنة 

تحّول مهّمة في حياة 
الشعوب واألمم

المشهد الروائي
في مهّب »الربيع العربي«
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زال يـدور. تطـرح تلـك الكتابـات األسـئلة التي سـألتها 
معانـي  بخصـوص  العربيـة  والثـورات  االنتفاضـات 
الديموقراطيـة والتحـّول الديموقراطـي وتداول السـلطة 
والعدالـة االجتماعيـة والكرامة اإلنسـانية وحرية الفكر 
واالعتقـاد، والعبـور نحـو فضـاء سياسـي واجتماعـي 
وفكـري يحتـرم حقـوق الفرد والجماعة ويرّسـخ مفهوم 
المواطنـة ومدنّيـة الدولـة. ويمكـن أن ناحـظ فـي هـذا 
الروائـي،  التخييـل  علـى  تطغـى  األفـكار  أن  السـياق 
الشخصيــات  بــرسم  واالهتمــام 
واألماكـن، وتوفيـر قـدٍر مـن اإلقنـاع 
الفّنـي. ويبـدو لـي أن طبيعـة خبـرة 
السياسـية  االتجـاه،  هـذا  كّتـاب 
والفكريـة باألسـاس، هـي التـي تملي 
السـردية  المعالجـة  مـن  النـوع  هـذا 
والفضـاء  والشـخصيات  لألحـداث 
المكانـي- الزمانـي للعمـل الروائـي. 
روايـة  ذلـك  علـى  مثـاالً  نضـرب 
الكاتـب والمفّكـر السياسـي المغربـي 
عبـد اإللـه بلقزيـز »الحركـة«5 التي 
 20 حركـة  صعـود  وقائـع  تتنـاول 
الشـباب  التـي تشـكلّت مـن  فبرايـر، 
والجامعـات  المعاهـد  فـي  المغربـي 
حقـوق  حـركات  فـي  والناشـطين 
اإلنسـان. ويـروي بلقزيـز، من خال 
الحـوار والجدل والنقـاش الذي يديره 
حكايـَة  الروايـة،  شـخصيات  بيـن 
السياسـي  للتغييـر  الحركـة ورؤيتهـا 
والتحـّول  الجـذري  واالجتماعـي 
الديموقراطـي في المملكـة المغربية، 
وتأثير الثورتين التونسـية والمصرية 
فـي إشـعال شـرارة التغييـر والتمـّرد 
فـي صفـوف الشـباب والطلبـة الذيـن يحملـون تصـّوراً 
مختلفـاً جذرّيـاً عـن رؤيـة األحـزاب التقليديـة صاحبـة 
المغربيـة؛  السياسـية  الحيـاة  فـي  العريـق  التاريـخ 
تصـّوراً يـرى ضـرورة رفـع سـقف المطالـب والدعوة 
إلـى نظـام حكـم ملكي دسـتوري يخّفف مـن قبضة حكم 
المخـزن وينقـل معظـم صاحيـات الملـك إلـى الشـعب 
الـذي ينتخـب برلمانـاً صاحـب والية دسـتورية حقيقية. 
والنقاشـات  الحـوارات  خـال  مـن  الروايـة،  وتسـعى 
والصخـب وأجـواء الخاف والجدل الذي ال ينقطع بين 

5 عبد اإلله بلقزيز، الحركة ) بيروت: منتدى المعارف، 2012(. 

الشـخصيات، التـي أراد الكاتـب أن يقـّدم رؤية الحركة 
عبرهـا، إلـى تصويـر تسـّيد الحركة للشـارع السياسـي 
المغربـي أثنـاء صعودهـا، ومحاولة األحـزاب التقليدية 
استغالها واستمالتها، بل اختراقها، لاستقواء بصوتها 
المسـموع فـي الشـارع، لكـي تصـل تلك األحـزاب إلى 
مآربها في الحصول على مكاسـب سياسـية عاجلة. كما 
يسـعى الكاتـب إلـى تمثيـل الصراعـات التي نشـأت في 
صفـوف قيـادة الحركـة، مـن خـال الجـدل الحـاد الذي 
يـدور حـول معنـى التغيير السياسـي، واكتفاء األحزاب 
التـي تتقاسـم المشـهد المغربـي التقليـدي، وعلى رأسـها 
األحـزاب الدينيـة السـاعية إلـى الوصـول إلى السـلطة، 
الدسـتورية. وهـو  إلـى اإلصاحـات  بدعـوة المخـزن 
جـدٌل أّدى فـي النهايـة إلـى ضعـف الحركـة وتشـّظيها 
وانقسـامها داخلّيـاً فـي النهايـة. ومـع أن الكاتـب يحّمـل 
عملـه رؤيًة سياسـية قاتمة للتحّوالت السياسـية الجارية 
فـي العالـم العربـي )مفصحـاً عـن القـول بـأن القـوى 
التقليديـة المعاديـة للديموقراطيـة، ويقصـد بهـا تيـارات 
اإلسـام السياسـي بتاوينهـا المختلفـة، سـوف تحصـد 
ثمـار التغييـر الـذي قامـت مـن أجلـه الحركـة(، إاّل أنـه 
يبـّث فـي الصفحـات األخيرة مـن عملـه الروائي بعضاً 
مـن بصيـص األمـل بالتغييـر السياسـي الحقيقـي الـذي 

بّشـرت بـه حركـة 20 فبرايـر.          
إلـى  اآلتـي  بلقزيـز،  روايـة  إلـى  النظـر  إذن  يمكـن 
الروايـة مـن عالـم التحليـل السياسـي والتنظيـر الفكري 
واأليديولوجـي، علـى أنهـا روايـة أفـكار، لكونها تعمل 
علـى إجـراء الجـدل السياسـي، الـذي دار فـي الفضـاء 
السياسـي المغربـي خـال صعـود حركـة 20 فبرايـر 
فـي  النظـام  رأسـي  سـقوط  بتأثيـر  المشـهد  واحتـدام 
الشـخصيات.  ألسـنة  علـى  ومصـر،  تونـس  مـن  كّل 
إنهـا تحتشـد بالحـوارات، والنقـاش السياسـي، وطـرح 
األفكار، مهملًة تأثيث المشـهد السـردي بشـجون الحياة 
اليوميـة والسـمات النفسـية والجسـمانّية للشـخصيات، 
وهـي لـوازم يصعـب إهمالها في حالـة تجنيس األعمال 
السـردية ووصفهـا. لقـد اكتفى بلقزيز، علـى الرغم من 
غنـى النقـاش السياسـي والفكـري الـذي وضعـه علـى 
لسـان شـخصياته، باّتخـاذ تلـك الشـخصيات مشـاجب 
مـا  فـي عملـه،  تشـخيصها  إلـى  التـي سـعى  لألفـكار 
مقـال  إلـى  وحّولـه  السـردي،  العمـل  نسـيج  أضعـف 

سياسـي فكـري ممتـّد طويـل. 
عّمـار  المصـري  الكاتـب  يسـعى  أخـرى  جهـة  مـن   

يمكن القول إن رواية 
الكاتب المصري 
محمد سلماوي 

»أجنحة الفراشة« 
المكتوبة قبل قيام 
الثورة المصرية 

في 25 يناير، هي 
من أوائل الروايات 

العربية التي 
تنّبأت بـ»الثورة« 
المصرية المقبلة، 

مستندًة إلى األجواء 
الملّبدة وكذلك 
إلى التظاهرات 
واالحتجاجات 

السياسية 
واالجتماعية التي 
تواصلت قبل سنوات
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علـي حسـن فـي روايتـه »سـقوط الصمت«6 إلى رسـم 
صـورة الثـورة المصرية، انطاقاً مـن ميدان التحرير، 
الـذي يبـدو فـي النـّص، كمـا فـي الواقـع، بـؤرة الثـورة 
والتغييـر والتحـّول فـي الحيـاة السياسـية واالجتماعيـة 
المصرّيتيـن. ويختـار الكاتب لتجسـيد الثـورة، وتحقيق 
أحـام الثـورة بالحريـة والعدالـة والكرامـة اإلنسـانية، 
شـاباً يمّثـل النقـاء الثـوري والفاعليـة العمليـة والوعـي 
السياسـي والقـدرة علـى الحشـد، ليكـون مناضـاً علـى 

كّل الجبهـات. 
تزيـد  التـي  الضخمـة،  إن روايـة عّمـار علـي حسـن 
مـن  بحشـد  تنـوء  صفحـة،  سـتمائة  علـى  صفحاتهـا 
اجتماعيـة  شـرائح  إلـى  تنتمـي  التـي  الشـخصيات، 
مختلفـة، وتيـارات سياسـية متباينـة، في محاولـة لتقديم 
صـورة بانورامية للمشـهد المصـري وقت اندالع ثورة 
25 ينايـر، ومـا تاهـا مـن أحـداث. ويعطـي الكاتـب 
شـخصياته فرصـة اإلمسـاك بزمـام السـرد، فـي رواية 
أصـوات متعـّددة تحكـي كلُّ شـخصية مـن شـخصياتها 
تلـك  لهـا  تتـراءى  كمـا  وتحّوالتهـا،  الثـورة  حكايـَة 
الثـورة ومعانيهـا السياسـية واالجتماعيـة واالقتصاديـة 
والفكريـة والحياتيـة اليوميـة. لكـن تعـّدد الشـخصيات، 
واتسـاع رقعـة المـكان )وهو ما أّدى إلى تشـّتت السـرد 
وعـدم تبلـور مامـح الشـخصيات، بمـا فيها الشـخصيُة 
المـدرك  النقـي  الثـوري  البطـل  تمّثـل  التـي  الرئيسـية 
للمؤامـرات التـي تدّبـر للثورة على أيـدي أعوان النظام 
القديـم والمجلـس العسـكري واإلخـوان المسـلمين(، ال 
يبعـد القـارئ عـن البـؤرة المكانيـة المتمّثلـة فـي ميـدان 
للنـّص ورؤيتـه  الـذي كان منطلقـاً ومعـاداً  التحريـر، 
الكاتـب  إن  وغاياتهـا.  للثـورة  الرومانسـية  المثاليـة 
يجعـل مـن شـخصية الشـاب حسـن عبد الرافع، الشـاب 
الثـوري النقـي، مركـزاً ومنطلقاً للسـرد، كما هو ميدان 
التحريـر، فهـو يطابق بين الشـخصية والمكان، من هذا 
المنظـور، لينتهـي فـي العمـل، الذي يبدأ باغتيال حسـن 
عبـد الرافـع )علـى أيـدي قـوى الثـورة المضـادة، مـن 
نظـام قديـم ومجلـس عسـكري وإخـوان مسـلمين(، إلى 
مشـهد شـجرة الثـورة المزروعـة فـي ميـدان التحريـر 

والتـي سـقتها دمـاء شـهداء الثـورة وجرحاهـا. 
تبـدو روايـة عّمار علي حسـن، اآلتي مـن عالم التحليل 
مثـل  مثلـه  واالسـتراتيجي،  والسياسـي  االجتماعـي 
عبـد اإللـه بلقزيـز، محاولـًة لَرْمَنَسـة الثـورة فـي وجـه 

اللبنانيـة،  المصريـة  الـدار  )القاهـرة:  الصمـت  سـقوط  حسـن،  علـي  عمـار   6
 .)2013

ريـاح السـموم التـي هّبـت عليهـا وحاولـت وأدهـا مـن 
خـال تحالـف العسـكر مع اإلخـوان والتيـارات الدينية 
الكاتـب يرسـم صـورة مكّبـرة  فـإن  المتشـّددة. ولهـذا 
مؤامـرات  كشـف  فـي  الراغـب  الرومانسـي،  لبطلـه 
وأد الثـورة وقطـف ثمارهـا، حيـث تروي الشـخصيات 
جميعهـا عن حسـن عبـد الرافع وصعـود نجمه ثم موته 
الغامـض، مقتـوالً ومرمّيـاً علـى حافة ميـدان التحرير، 
تغطـي جثتـه المهَملـة أوراق صحـف عتيقـة، لتختفـي 
األسـرار التي كان سـلّمها مسـّجلة على فاشـة لحبيبته 
التـي تقسـم بأنهـا  الشـابة الثوريـة الحالمـة »صفـاء« 
تفتتـح  الروايـة  أن  وخصوصـاً  مشـواره،  سـتواصل 
صفحاتهـا بزمـن ميـدان التحريـر، مـروراً بشـعارات 
»يسـقط حكـم العسـكر«، وصـوالً إلـى »يسـقط حكـم 
المرشـد«، فيمـا يترّبـع الرئيس اإلخوانـي »المنتخب« 

علـى سـّدة الحكـم فـي المشـهد الختامـي للروايـة.

الثورة الليبية واستعادة زمن األخ القائد
هنـا،  برصدهـا  قمـت  التـي  الروايـات،  معظـم  تقـوم 
ربـط  لتعيـد  الثـورة،  علـى  سـابقة  أزمنـة  باسـتعادة 
مـا  وتفّسـر  بالراكـد،  المتحـّرك  بالماضـي،  الحاضـر 

مامـح  رسـم  خـال  مـن  حـدث 
الواقـع السياسـي واالجتماعـي الـذي 
هّيـأ لانفجـار العربـي الكبيـر. هـذا 
عـن  ُكتـب  مـا  فـي  عليـه  نعثـر  مـا 
والمصريـة  التونسـية  الثـورات 
والليبية والسـورية مـن روايات. وال 
شـّك أن هـروب الروائييـن لوصـف 
الزمـان السـابق، بـدالً مـن الحديـث 
عـن الزمـان الحاضـر، يعـود، كمـا 
العمـل  طبيعـة  إلـى  سـابقاً،  أشـرت 
اختمـاراً  يحتـاج  الـذي  الروائـي 
ونضجـاً وتأمـّاً طويـاً وقـدرًة على 
فهـم النسـيج المتشـابك المكـّون مـن 
والفاعليـن،  المحّركيـن  األشـخاص 
والجماعـات والتحالفـات، واألحداث 
التــي  والتحــّوالت،  والـتفــاعات 

الثـورة.  مـادة  شـّكلت 
للسبب السابق، يعود الروائّيون الليبّيون الستعادة زمن 
معّمـر القذافـي، وقدرتـه العجيبـة على تصحيـر الوطن 
الـذي شـكلّه علـى هـواه، وأعـاد هندسـته بحيـث يكـون 
حكمـه لـه مؤّبـداً. هذا مـا تخبرنا به روايـة »زمن األخ 

يسعى الكاتب 
المصري عّمار علي 
حسن في روايته 
»سقوط الصمت« 
إلى رسم صورة 
الثورة المصرية، 
انطاقاً من ميدان 
التحرير الذي يبدو 
في النّص، كما في 
الواقع، بؤرة الثورة 
والتغيير والتحّول 

في الحياة السياسية 
واالجتماعية 
المصرّيتين

المشهد الروائي
في مهّب »الربيع العربي«
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القائـد«7 للشـاعر والروائـي الليبـي فـرج العشـة الـذي 
يكتـب عـن ليبيـا التـي اختطفهـا العقيـد أكثر مـن أربعة 
عقـود مـن الزمـن، مسـتعيداً تاريـخ ليبيـا منـذ احتـال 
الطليـان وزمـان الملـك الـذي أطاح بـه القذافـي ورفاقه 
الضبـاط فـي العـام 1969. لكن رواية »العشـة«، التي 
تسـتعين بعلـم النفـس الفرويـدي والتحليـل الماركسـي 
ألحـوال الشـعوب واألفـراد، تنطلـق مـن لجـوء مثقـف 
ليبـي معـارض إلـى هولنـدا، بعيـداً عـن سـطوة العقيـد 
ورصاصاتـه القاتلـة، لياحقـه النظـام ويقتلـه في ملجئه 
األوروبـي البعيـد. تسـعى الروايـة إلـى تصوير كابوس 
»زمـن األخ القائـد« الـذي دفـع خيـرة مثقفـي ليبيـا إلى 
للنجـاة مـن عسـف حاكـم مسـعور ال  أوطانهـم  تـرك 
يتـوّرع عـن تصفية معارضيـه، وتحجيـم دور المثقفين 
للرحيـل  ودفعهـم  أظفارهـم،  وتقليـم 
إلـى بـاد هللا الواسـعة )التـي تصلهـا 
أيـدي أعوانه من القتلة والمجرمين(، 
للعالـم  المسـّطحة  رؤيتـه  وفـرض 

والسياسـة واالجتمـاع والثقافـة. 
بصـورة موازيـة تقريبـاً، يسـتعرض 
الروائـي الليبـي إبراهيـم الكونـي فـي 
روايتـه »فرسـان األحـام القتيلـة”8 
حيـاة مواطـن ليبـي التجـأ إلـى الكتب 
يقرؤهـا لتعيَنـه علـى تحّمـل كابـوس 
األخضـر  وكتابـه  القذافـي  معّمـر 
الكتب«)كمـا  »فـأر  أُجبـر  الـذي 
تعليمـه  علـى  نفسـه(  السـارد  ينعـت 
لتاميـذه فـي وطـن تحـّول إلى سـجن 
»بأيقونـة خضـراء”. ومن خال هذه 
الشـخصية، التي تشـارك فـي أحداث 
وتتحـّول  الليبيـة  فبرايـر   17 ثـورة 
مـن قـرض الكتـب إلـى قـرض الجـدران العفنة لتسـقط 
فـوق رؤوس الجاديـن، يؤّشـر الكونـي إلـى الخـراب 
الـذي صنعـه العقيـد فـي حيـاة الليبّييـن، والفوضى التي 
أعقبـت سـقوطه. لكن مشـكلة رواية الكونـي، بل معظم 
رواياتـه، كمـا أظـّن، أنهـا تضفـي رؤيـة دينيـة الهوتية 
علـى األحـداث، علـى الثـورة وقيمهـا، حيـث تتحـّول 
تلـك الرؤيـة إلـى تأمـات دينيـة وجوديـة حـول معانـي 
اإلنسـان والحريـة والثـورة والخيـر والشـّر، فيختفـي 

7 فرج العشة، زمن األخ القائد )بيروت: دار اآلداب، 2013(. 

دبـي  منشـورات مجلـة  دبـي:   ( القتيلـة  األحـام  فرسـان  الكونـي،  إبراهيـم   8 
 .)2012 يونيـو   - حزيـران  الثقافيـة، 

وجـه الثـورة وأحـداث »الربيـع اللبيـي« أسـفل ركام 
تلـك التأمـات المتكـّررة فـي أعمـال الكونـي الروائية.

الجحيم العراقي
يتجلّـى الجحيـم العراقـي فـي عـدد مـن الروايـات التـي 
يجعلهـا  مـا  العربـي«،  »الربيـع  زمـن  فـي  صـدرت 
فـي عالـم عربـي  بمـا يحـدث »هنـا واآلن«  مّتصلـة 
ممـّزق مشـّظى تعصـف بـه ريـاح السـموم والخـراب، 
وكذلـك الضعف والتحلّل والتفّكك والسـير إلى مسـتقبل 

مجهـول.  
فـي روايتهـا »طّشـاري«9 تسـتعيد الروائيـة العراقيـة 
إنعـام كججـي مرحلـة الخمسـينّيات، ومـا تاهـا، مـن 
تاريـخ العـراق، عبـر عائلـة مسـيحية وابنتهـا الطبيبـة 
المتخّصصـة فـي التوليـد واألمراض النسـائية، راسـمًة 
حلـم العـراق الوطنـي »الجميـل«، المبّرأ مـن أمراض 
العرقّيـة والطائفيـة والمذهبّيـة والتمييـز، علـى الرغـم 
مـن االنقابـات العسـكرية المتوالية والصـراع الدموّي 
العنيـف علـى السـلطة. ويمكـن للقارئ أن يشـهد مسـار 
التحـّوالت التـي ألّمـت بالعـراق علـى مـدار مـا يزيـد 
علـى نصـف قـرن مـن الزمـن، وصـوالً إلـى االحتال 
األميركـي وازدهـار العصبّيـات الطائفيـة والمذهبّيـة، 
والقتـل علـى الهوّيـة، ودفـع المسـيحّيين فـي العـراق، 
بالتهديـد والوعيـد، والقتل، وحرق الكنائـس وتدميرها، 
للهجـرة إلـى الغـرب. وتتمّثـل هـذه الرحلـة مـن خـال 
فـي  حياتهـا  أمضـت  التـي  المخلصـة  الطبيبـة  سـيرة 
شـّتى  إلـى  ينتميـن  عراقيـات  مريضـات  معالجـة 
الطوائـف والمذاهـب واإلثنّيـات والمناطـق والطبقـات 
االجتماعيـة. لكـن االحتـال األميركـي للعـراق يأتـي 
ويعصـف بكّل شـيء، فتضطر الطبيبـة، التي ال تعرف 
لهـا من أيديولوجيـا وانتماء سـوى أيديولوجيا المواطنة 
الشـيخوخة  بلغـت سـّن  الرحيـل، وقـد  إلـى  العراقّيـة، 
والعجـز، إلـى فرنسـا، بعد أن هاجرت، مـن قبل، ابنُتها 

الطبيبـُة المخلصـُة مثلهـا إلـى كنـدا. 
لقـد انعكـس االحتال، وما تاه من حرب أهلية مذهبية 
طائفيـة، علـى مسـيحّيي العـراق ليتشـّردوا فـي جهـات 
اإللكترونيـة  تكـون »المقبـرة  األربـع، وكـي  األرض 
الجماعيـة«، التـي يقـوم حفيـد الطبيبة الصبـّي العراقي 
– الفرنسـي بإنشـائها، هـي مجـال اجتماعهـم، وكذلـك 
رمـز وجودهـم، ووجـود العراقييـن التاريخـّي فـي هذه 
المرحلـة العصيبـة مـن زمـن العـراق والعالـم العربي. 

9 إنعام كججي، طّشاري )بيروت: دار الجديد، 2013(. 

يستعيد الكاتب 
والروائي العراقي 
سنان أنطون في 

روايته »يا مريم« 
الهجوم على كنيسة 

النجاة في بغداد 
العام 2010 من 

خال تقديم رؤيتين 
متقابلتين، ال تلتقيان 

وال تتقاطعان، 
للوضع العراقي بعد 
االحتال األميركي
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العراقّييـن،  المسـيحّيين  لمأسـاة  أخـرى  معالجـة  فـي 
الدالّـة بقـّوة علـى تـآكل مفهـوم المواطنـة فـي العـراق 
والعالـم العربـي بعاّمـة، وعلـى استشـراس العصبيـات 
والطائفيـة والمذهبيـة، يقـوم الكاتب والروائـي العراقي 
سـنان أنطـون فـي روايتـه »يـا مريـم«10  باسـتعادة 
الهجـوم علـى كنيسـة النجـاة في بغداد فـي العام 2010، 
وال  تلتقيـان  ال  متقابلتيـن،  رؤيتيـن  تقديـم  خـال  مـن 
تتقاطعـان، للوضـع العراقـي بعـد االحتـال األميركي. 
الرؤيـة األولـى لتاريـخ العـراق وتحّوالتـه فـي الزمـان 
خـال  مـن  تمـّر  ودولـة،  كشـعب  وتشـّكله  الحديـث، 
ذكريـات رجـل كهل ينتمـي إلى عائلة مسـيحية عراقية 
متعلّمـة. فيمـا تتمّثـل الرؤيـة الثانيـة فـي تجربـة صبّيـة 
أقربائـه ال تـرى فيمـا حـدث،  مسـيحّية متعلّمـة، مـن 
ويحـدث، سـوى الدمار والخـراب وانهيار البلـد والدفع 
التهديـد  عبـر  للرحيـل،  العراقـي  المسـيحي  بالمكـّون 
الكنائـس وحرقهـا.  الفـردي وتدميـر  والوعيـد والقتـل 
وهـو مـا يطـرح مشـكلة األقلّيـات العرقيـة والطائفيـة 
والمذهبيـة فـي العالـم العربـي، بعـد احتـال العـراق، 
وكذلـك بعـد أحـداث »الربيـع العربي«التـي طرحـت 
شـعارات  أن  مـن  الرغـم  فعلـى  بقـّوة.  المشـكلة  هـذه 
الثـورات واالنتفاضـات الجماهيريـة، التـي حدثت بدءاً 
المواطنـة  مفهـوم  رفعـت   ،2010 العـام  نهايـات  مـن 
فـوق جميـع المفاهيـم السياسـية والفكريـة والمجتمعّيـة 
األخـرى، إاّل أن مـا حـدث منـذ ذلك الحيـن، وما يحدث 
اآلن، يسـير فـي اتجـاه معاكـس تمامـاً. إن االنحيـازات 
المناطقيـة،  وكذلـك  والمذهبّيـة،  والطائفّيـة  العرقّيـة 
وحّمـى العصبّيـات والهوّيـات الضّيقـة، تؤّجج الصراع 
فـي العالـم العربـي وتبـّدد المواطنـة مـع الريـح. ولعـّل 
روايـة سـنان أنطـون »يا مريـم«، وكذلك روايـة إنعام 
فـي  اإلشـارات  بعـض  وحتـى  »طّشـاري«،  كججـي 
روايـة »فرانكشـتاين فـي بغـداد«11 ألحمـد سـعداوي 
حيـث حكايـة رحيل المرأة المسـيحية إيليشـوا عن بيتها 
فـي حـّي البتاويـن الـذي حـدث فيـه انفجـار انتحـاري 
إشـارات  مجموعهـا  فـي  تمّثـل  رحيلهـا،  بعـد  مـرّوع 
انهيـار حلـم  الناتجـة عـن  إلـى اآلثـار  بالغـة األهميـة 
الدولـة الوطنيـة فـي العالـم العربـي، وحلـول المذاهـب 
والطوائـف والعصبّيـات محّل هذه الدولـة المحلوم بها، 
قبـل »الربيـع العربي«وبعـده. وهـذا مـا تعالجـه بقـّوة 

روايـة »فرانكشـتاين فـي بغـداد«.
10 سنان أنطون، يا مريم ) بيروت – بغداد: دار الجمل،2012(. 

11 أحمد سعداوي، فرانكشتاين في بغداد) بيروت – بغداد: دار الجمل،2013(. 

العراقيـة مـن خـال حكايـة  المأسـاة  يكتـب سـعداوي 
شـخصية  العالمـي  األدب  مـن  تسـتعير  فانتازيـة 
فرانكشـتاين، ومـن التراث المسـيحي شـخصية القديس 
الرمزيـن  هذيـن  تقاطـع  مـن  صانعـاً  جاورجيـوس، 
المجازّييـن مجـاز العـراق الراهن، حيـث يغدو الوحش 
هـو نفسـه القّديـس المخلّـص )» الِشسـمه«، كمـا يطلق 
يتكـّون  التـي  للضحايـا  ينتقـم  ألنـه  الروائـي(،  عليـه 
جسـده مـن أعضائهـا، والتي انفصلـت وتطايرت نتيجة 
التفجيـرات والعمليـات االنتحارية التـي أصبحت جزءاً 
مـن حيـاة العراقّييـن اليوميـة. إن الوحـش، الذي صنعه 

الدكتور فرانكشـتاين العراقي )هادي 
العّتـاك، أي بائـع المـواد المسـتعَملة 
القديمـة( مـن األعضاء التـي يجمعها 
التفجيـرات،  ضحايـا  أعضـاء  مـن 
إن  معرفـة  علـى  قـادراً  يعـود  ال 
ينتقـم منهـا،  أم  ينتقـم للضحايـا  كان 
كلّمـا  أعضائـه  تسـاقط  ومـع  ألنـه، 
انتقـم للضحايـا التـي تعـود لهـا تلـك 
األعضـاء، يلجأ لقتـل األبرياء ليرّمم 
جسـده بأعضائهـم، فيواصـل وجـوده 
الضحّيـة  تصبـح  هكـذا  وانتقامـه. 
قاتـاً، والقاتـل ضحيـًة، فـي تلخيص 
القائـم:  العراقـي  للوضـع  مجـازي 
بأكملـه  الوطـن  يتحـّول  عندمـا  أي 
إلـى قاتـل وضحيـة، إلـى لعبـة انتقام 
جهنميـة مجنونـة متواصلـة كبـرى.

يقـّدم أحمـد سـعداوي في هـذا العمل، 
المثيـر لإلعجـاب، والمكتـوب بـذكاء 
وقـدرة على نسـج الحكايات وتشـكيل 

الشـخصيات ورسـم األمكنة، صنيعاً روائيـاً قادراً على 
تتقاطـع  التـي  العراقيـة  التاريخيـة  باللحظـة  اإلمسـاك 
األميركـي  للغـزو  المسـتمّرة  المدّمـرة  اآلثـار  فيهـا 
والطائفّيـة  العرقّيـة  الصراعـات  تفّجـر  مـع  للعـراق 
العصبّيـات  لتتسـّيد  الحزبّيـة،  والفئوّيـة  والمذهبّيـة 
واألصوليـات الضّيقـة المشـهَد السياسـي واالجتماعي، 
مـا يتهـّدد وجـود الكيـان السياسـي العراقـي برّمتـه. إن 
»فرانكشـتاين فـي بغـداد«، فـي وجـه مـن وجوههـا، 
هـي مجـاُز الوضـع العراقـي اآلن، لكّنهـا فـي الوقـت 
نفسـه نـوٌع مـن التأمـل المـوارب لمعنى الخير والشـّر، 
ومفاهيـم الضحّيـة والقاتـل، البـراءة واإلدانـة، في قالب 
سياسـي يسـتعير مادته من المشـهد العراقي في سنوات 

في روايته 
»فرانكشتاين في 
بغداد« يكتب أحمد 
سعداوي المأساة 
العراقية من خال 
حكاية فانتازية 

تستعير من األدب 
العالمي شخصية 
فرانكشتاين، ومن 
التراث المسيحي 
شخصية القديس 

جاورجيوس، صانعاً 
من تقاطع هذين 

الرمزين المجازّيين 
مجاز العراق الراهن 

المشهد الروائي
في مهّب »الربيع العربي«
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انطـاق العنـف مـن عقالـه، كمـا يقتـرض مـن قّصـة 
تمـّرد  مجـاز  فرانكشـتاين(  )الدكتـور  شـيللي  مـاري 
المصنـوع علـى صانعـه )فـي إشـارة مواربة إلى فشـل 
الصنيـع األميركـي فـي العـراق وتحّولـه إلـى كابوس(.

 
ً والجحيم السورّي أيضا

يمكـن أن ناحـظ بعـد انـدالع الثـورة السـورية انفجاراً 
فـي الكتابـة الروائيـة والسـردية في  سـوريا. عدٌد كبير 
مـن الروايـات تسـتعيد زمان الوطن السـوري في زمن 
للثـورة  األولـى  اللحظـات  وتسـّجل  األسـد،  آل  حكـم 
أيضـاً. ويّتضـح للمتابـع أن االسـتعادة تتـّم لكـي يكـون 
فـي مقـدور القـارئ فهـم األسـباب التـي أّدت إلـى تمّرد 
السـوريين األسـطوري علـى »الحكـم األبـدي« لعائلـٍة 
إلـى جحيـم،  السـورّيين  ونظـاٍم وحـزٍب حّولـوا حيـاة 
العنـف  جـذور  كذلـك،  نفهـم،  وكـي 
الفالت من عقاله الذي تشـهده سـوريا 
اآلن. هكـذا، تمّدنـا الكتابـة الروائيـة 
بتحليـل سياسـي سوسـيولوجي نفسـي 
مـوارب لحيـاة السـورّيين وثورتهـم، 
الـذي  لاسـتبداد  تشـريحاً  تقـّدم  كمـا 
جـّوف المواطـن مـن الداخـل وأرعـد 
فرائصـه، وحّولـه إلـى خرقـة باليـة. 
الــرئيس  »كــان  روايتــه  فـــي 
صديقـي«12 يعمـل الكاتـب السـوري 
عدنـان فرزات على تسـجيل انطاقة 
بّشـار  نظـام  علـى  السـورية  الثـورة 
األسـد، مـن خـال سـعي الشـخصية 
كتابـة  إلـى  النـّص  فـي  المركزيـة 
روايـة عـن رّسـام كاريكاتير سـوري 
والشـّبيحة  األمـن  حّطــم  شهــير 
أصابعـه ألّنـه تجـّرأ ورسـم صـوراً 
يقـول  الـذي  للرئيـس  كاريكاتوريـة 
رّسـام الكاريكاتيـر فـي الروايـة إنـه 
لـه.  صديقـاً  األيـام  مـن  يومـاً  كان 
 ،1983 العـام  حمـاة  أحـداث  علـى  الروايـة  وتعـّرج 
المدينـة التـي يتحـّدر منهـا الرّسـام والكاتـب الـذي كان 
فـي السـابق ضابطـاً في المخابـرات أراد أن يتطّهر من 
أدرانـه، لكونـه تجّسـس لصالـح النظـام علـى صديقـه 
وابـن مدينتـه رّسـام الكاريكاتير الشـهير. ومن الواضح 

للنشـر  المبـدأ  )الكويـت:  صديقـي  الرئيـس  كان  فـرزات،  عدنـان   12
 . )2013 لتوزيـع، ا و

أن الكاتـب، الـذي هـو أخـو رّسـام الكاريكاتـور علـي 
فـرزات الـذي ضربته قـّوات األمن السـورية وحّطمت 
أصابعـه لكـي ال يتجـّرأ ويرسـم رسـوماً كاريكاتوريـة 
تسـخر مـن الرئيـس، يحكـي حكايـة أخيه مضفيـاً عليها 
طابعـاً سـردياً، ومدخـاً عـدداً من الشـخصيات الثانوية 
الرهيبـة،  حمـاة  أحـداث  إلـى  بذاكرتهـا  تعـود  التـي 
وصـوالً إلـى وقائع القتل المرّوعة التـي ارتكبها النظام 
مجـّدداّ فـي مدينـة حمـاة بعـد مـرور ثاثة عقـود تقريباً 
علـى تدميـر المدينـة شـبه الكامـل العـام 1983. لكـن 
مشـكلة الروايـة تتمّثـل في أّن سـردها مرتبـك، وفي أّن 
الحبـكات الثانويـة، التـي يقوم الكاتب بضّم نسـيجها إلى 
حكايـة رّسـام الكاريكاتـور، مفّككـة األوصـال، وغيـر 
قـادرة علـى تجسـيد الثـورة والتضحيـات التـي قّدمهـا 
الشـعب السـوري فـي محاولتـه إلسـقاط نظـام بوليسـي 
مافيـوزي حكـم سـوريا علـى مـدار أربعـة عقـود مـن 

الزمـن بالحديـد والنـار.
منهـل  السـورية  الكاتبـة  تسـتعيد  مـواٍز،  صنيـٍع  فـي 
السـراج فـي روايتهـا »عصـّي الدمـع«13 مأسـاة مدينة 
السـوري  الرئيـس  نظـام  قـام  وفاجعتهـا عندمـا  حمـاة 
حيـث  منهـا،  كاملـة  أحيـاء  أثـر  بمحـو  األسـد  حافـظ 
تطـّوح األقدار بشـخصيات الروايـة )الهاربة من حماة( 
فـي جهـات األرض الواسـعة. وهـي تؤّسـس للحـدث 
الفاجـع مـن خـال رسـم صـورة عائلة حمويـة صغيرة 
بالمدينـة  تعصـف  أن  بعـد  وبناتهـا  أبناؤهـا  يتشـّرد 
قبضـة المـوت المحمولـة علـى فوهـات مدافـع الجيـش 
السـوري الوطنـي ودّباباتـه. إن الكاتبـة تفتتـح الروايـة 
بمشـهد العائلـة الملتّمـة حـول األب واألم فـي الهـدوء 
الـذي يسـبق العاصفـة. وهـي تشـرح مـن خـال رسـم 
التحـّوالت السياسـية واالجتماعيـة، وتقاطـع المصائر، 
ونمـّو تيـارات الفكر الديني في حماة، والمدن السـورية 
عموماً، نشـوء الصراع بين السـلطة المسـتبّدة الغاشـمة 
والشـعب الـذي ضـاق ذرعـاً بفسـاد السـلطة الطائفيـة 

وجبروتهـا. 
مـا يهّمنـا هنـا هـو أن الكاتبـة تسـتعيد مشـهد المـوت 
فـي حمـاة انطاقـاً مـن اشـتعال الثـورة السـورية فـي 
ربيـع 2011، في مسـعى لتفسـير أحـداث الحاضر على 
وقـع أحـداث الماضـي القريـب. وهـو ما يفعلـه عبد هللا 
مكسـور فـي روايتـه »عائـد إلـى حلـب«14، إذ يصـّور 
اللجـوء السـوري إلـى أقطار األرض األربعة، سـارداً، 

 13 منهل السراج، عصّي الدمع ) بيروت: دار اآلداب، 2012(. 

14عبد هللا مكسور، عائد إلى حلب ) عّمان:  دار فضاءات، 2013(. 

يستعرض الروائي 
الليبي إبراهيم 

الكوني في روايته 
»فرسان األحام 

القتيلة« حياة مواطن 
ليبي التجأ إلى الكتب 
يقرؤها لتعيَنه على 
تحّمل كابوس معّمر 

القذافي وكتابه 
األخضر الذي أُجبر 
»فأر الكتب« )كما 
ينعت السارد نفسه( 
على تعليمه لتاميذه 
في وطن تحّول إلى 

سجن »بأيقونة 
خضراء«
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فائضـة وأسـلوب سـنتمنتالي، عذابـات  بلغـة عاطفيـة 
الشـعب السـوري فـي بلدان اللجـوء، حاكياً على ألسـنة 
شـخصّياته، التـي يقيـم بعضها فـي مخّيـم الزعتري في 
شـمال األردن، معانـاة شـعبه، وعائـداً، مـن ثـّم، ببطلـه 
المعـّذب إلـى حلـب ليشـارك فـي طـرد عسـاكر النظـام 
وأعوانـه مـن المدينـة التـي أصبحـت معقـاً للمعارضة 

فـي السـنة الثانيـة مـن الثورة السـورية. 
حلـب أيضـاً، والتحـّوالت العميقـة التـي أصابـت بنيتها 
خليفـة »ال  خالـد  هـي موضـوع روايـة  االجتماعيـة، 
سـكاكين فـي مطابـخ هـذه المدينـة«15 حيـث يسـتعيد 
الروائـي سـيرة المدينـة في السـنوات األخيـرة من حكم 
حافـظ األسـد، والسـنوات األولـى مـن حكـم ابنه بّشـار. 
ونحـن نشـهد، فـي تلك الفتـرة، مظاهر التفّسـخ والتحلّل 
االسـتبداد،  بفعـل  الخـراب،  القيـم وعامـات  وانهيـار 
والسياسـية  والثقافيـة  التعليميـة  الحيـاة،  وتحـّول 
واالجتماعيـة، إلـى شـكل مـن أشـكال »العـار« الـذي 
يتسـّيده رفـع صـور الرئيـس فـي كّل مـكان، وانعقـاد 
حلقـات الدبكـة إلبـداء الـوالء للرئيس، وغـزو العاملين 
مدينـة  فـي  النـاس  ونسـاًء، حيـاَة  األمـن، رجـاالً  فـي 
حلـب التاريخيـة العريقـة. كلُّ مـا في المدينـة من جمال 
يتحـّول إلـى أقسـى، وأقصـى، مظاهـر القبـح: حيـوات 
مدّمـرة، وعاقـات عائليـة متفّسـخة، وأّمهـاٌت يتحّدرن 
مـن عائـات عريقة فـي حلب يهلوسـن بماضي المدينة 
مظاهـره:  بـكّل  »العـار«  يعيشـون  وأبنـاٌء  الجميـل، 
فـي  إشـهارها  يسـتطيعون  ال  التـي  الجنسـية  المثلّيـة 
فـي  الجميلـة  ألختـه  األخ  وعشـق  ينكرهـا،  مجتمـع 
نـوع مـن زنـا المحـارم المكبـوت، والتعاون مـع األمن 
السـوري وكتابـة التقارير عن الزميات في المدرسـة، 
وتحـّول البنـت الجميلـة للعائلـة إلـى متعاونـة مع األمن 
وشـبه عاهرة تعشـق رجل أمن نافذاً من غير طائفتها، 
والتدّيـن المفاجـئ البـن العائلة الموهوب في الموسـيقى 
والتحاقـه بمنّظمـة القاعـدة التـي تقاتـل األميـركان فـي 
فـي  انتحـاره  ثـّم   ،2003 العـام  غـزو  بعـد  العـراق 

الصفحـات األخيـرة مـن الروايـة. 
تتلّخـص رواية »ال سـكاكين في مطابـخ هذه المدينة« 
فـي كلمـة »العـار« حيـث يحلـم جـورج عبـد المسـيح، 
باريـس،  مـن  العائـد  والمثّقـف  الفرنسـية  اللغـة  معلّـم 
للسـورّيين  التاريخـي«  »العـار  عـن  كتـاب  بكتابـة 
فـي زمـن عائلـة األسـد، متحّدثـاً عـن »سـّكان مدينـة 

دار  بيـروت:   ( المدينـة  هـذه  مطابـخ  فـي  سـكاكين  ال  خليفـة،  خالـد   15
 .)2013 اآلداب،

واحـدة يتقاسـمون هـواًء واحـداً خائفيـن مـن بعضهـم 
البعـض، المسـيحيون خائفـون مـن المسـلمين، األقليات 
الطائفيـة خائفـة مـن األكثريـة، واألكثريـة خائفـة مـن 
خائفـون  وطوائـف  وأديـان  قومّيـات  األقليـة،  بطـش 
مـن الرئيـس وضّبـاط مخابراتـه، والرئيـس خائـف من 
أعوانـه وحّراسـه، وأعوانـه يبحثون عن طـرق مبتكرة 
للوشـاية ببعضهـم البعـض وتقديـم والئهـم الامتناهـي 
أيضـاً،  البعـض  ببعضهـم  ويشـون  بأعدائـه  ينكلّـون 
يرفعـون الرئيـس إلـى مرتبـة القداسـة واأللوهة. وعلى 
الرغـم مـن ذلـك يبقـى فـي قصـره خائفـاً مـن حّراسـه، 
ال يجـرؤ علـى السـير فـي الشـارع عشـرة أمتـار مـن 
دون مئـات الحـّراس، علـى الرغـم مـن صـوٍر يبّثهـا 
التلفزيـون مـراراً وتكـراراً عـن ماييـن البشـر يهتفون 

لـه فـي مسـيرات التأييـد )ص ص158- 159(.
يصـف  خليفـة  خالـد  كان  إذا  لكـن 
التـي قـادت إلـى  عامـات الخـراب 
الروائيـة  فـإن  السـورّيين،  قيامـة 
فـي  تصـّور  حسـن  مهـا  السـورية 
روايتهـا »طبـول الحـب«16 المشـهد 
السـورية،  الثـورة  الدمـوي النـدالع 
التـي  حلـب  مدينـة  فـي  وخصوصـاً 
األسـتاذة  شـخصية  منهـا  تتحـّدر 
أهلهـا  علـى  المتمـّردة  الجامعيـة 
مـن  واآلتيـة  وطائفتهـا  ومجتمعهـا 
جامعـة  خلفهـا  تاركـًة  باريـس، 
السـوربون التـي تعمـل بهـا، وداخلـًة 
إلـى قلـب الثـورة مـن خـال حبيـب 
سـوري مشـارك فـي الثـورة تلتقيـه 
علـى شـبكات التواصـل االجتماعي، 

فتقـرر بعـد انـدالع الثـورة أن تسـتعيد عاقتهـا بوطـن 
قاتليـه. علـى  ينتفـض 

مـا يمّيـز روايـة مهـا حسـن هـو أنهـا تحفـل بحـوارات 
وجـدل عاصـف بيـن الشـخصيات حول مصير سـوريا 
لعسـكرة  المدّمـرة  واآلثـار  فيهـا،  األصولييـن  ودور 
الثـورة السـورية، وتحويـل ثـورة المجتمـع المدنـي إلى 
المشـترك  بالوطـن  قـد تعصـف  حـرب أهليـة طائفيـة 
وتقّسـمه إلـى دويات صغيرة ضعيفـة متناحرة تحكمها 
ووضـع  المثّقفيـن،  أدوار  حـول  وكذلـك  الطوائـف، 
المـرأة فـي الثـورة، والتخـّوف من وصـول األصولّيين 
المـرأة  بحقـوق  ليعصفـوا  السـلطة  إلـى  اإلسـامّيين 

 16مها حسن، طبول الحب )بيروت: دار الكوكب، 2013(. 

إذا كان خالد خليفة 
يصف عامات 

الخراب التي قادت 
إلى قيامة السورّيين 

فإن الروائية 
السورية مها حسن 
تصّور في روايتها 
»طبول الحب« 
المشهد الدموي 
الندالع الثورة 

السورية، وخصوصاً 
في مدينة حلب

المشهد الروائي
في مهّب »الربيع العربي«
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عاصـف  جـدٌل  البيولوجـي.  دورهـا  فـي  ويسـجنوها 
يـدور علـى صفحـات هـذه الروايـة التي تبدأ من سـيرة 
امـرأة تتمـّرد علـى أهلهـا وتتزوج من رجـل يدين بغير 
ديانتهـا، فيهجرهـا ويتركهـا فـي مدينـة غريبـة لتغالـب 
أحزانهـا، وتتغلّـب عليهـا بالتدريـس الجامعـي وترجمة 
األعمـال األدبيـة الكبـرى ألعام األدب الفرنسـي. لكن 
سـيرة التمـّرد تعـود علـى وقع سـعي الشـعب السـوري 
إلـى التخلّـص مـن حكم »األبـد« الذي حاول آل األسـد 
فرضـه علـى السـوريين طـوال أربعين عامـاً« )طبول 
الحـب: ص181( وأرادوا لـه أن يسـتمّر، بعـد انـدالع 
المـوت  مـن  الرغـم  »علـى  تواصلـت  التـي  الثـورة 
اليومـي الـذي حّول كل ما في سـورية إلى أسـطورة«. 
فــ »الثـورة أسـطرت هذا الشـعب، الذي يخرج لتشـييع 
موتـاه، فيطلـق النظام األسـطوري النار علـى الجنازة، 
ويقتـل المّيـت مّرتيـن، ويقتل مشـّيعيه« ) طبول الحب:  

ص55(.
لثـورة  حـيٍّ  وصـف  فـي  فتكتـب،  يزبـك  سـمر  أّمـا 
السـورّيين، يوميـات، هـي أقـرب إلـى السـرد الروائي، 
كمـا تتتّبـع انفجـار البـركان السـوري ضّد نظام مسـتبّد 
فاسـد ربـض فـوق صـدور السـورّيين طويـاً. تعمـل 
الكاتبـة فـي »تقاطـع نيـران: مـن يوميـات االنتفاضـة 
واألحـداث  الوقائـع  تسـجيل  السـورية«17على 
والحكايـات التـي شـاهدتها أو سـمعتها عـن المواطنيـن 
انتفاضتهـم فـي شـهر مـارس  انـدالع  السـورّيين منـذ 
)آذار( 2011، وصـوالً إلـى شـهر يوليـو ) تمـوز( مـن 
العـام نفسـه، كاتبـًة عـن أحـام السـورّيين وتطلّعاتهـم، 
وكاشـفًة عـن وحشـية النظـام التـي ال يقدر الـكام على 

وصفهـا.
تكتب سـمر يزبك عن شـجاعة السـورّيين، عن »واقع 
»صـور  عـن  الخيـال«)ص11(،  مـن  وحشـية  أكثـر 
األطفـال المعّذبيـن والشـباب الذيـن قتلـوا«) ص11(، 
عـن شـاب مـن درعـا وضعـوه فـي بـّراد وهـو حـّي، 
فلمـا أخرجـوا جّثته وجـدوه قد كتب بدمـه: »وضعوني 
هنـا وأنـا حـّي، سـامي ألمـي«) ص21(، عـن رعبها 
الشـخصي وخوفهـا علـى ابنتهـا، عـن إصرارهـا علـى 
الذهـاب إلـى المواقـع السـاخنة علـى الرغـم مـن بطـش 
بـؤرة  فـي  تقـف  كونهـا  عـن  »الشـّبيحة«،  و  األمـن 
ضـة  معرَّ علوّيـة  سـورية  لكونهـا  النيـران«  »تقاطـع 
لشـّك المنتفضيـن وشـبح االتهـام بالخيانـة مـن طائفتها. 

17 سـمر يزبـك، تقاطـع نيـران: مـن يوميـات االنتفاضة السـورية ) بيروت: دار 
اآلداب، 2012(.  

تكتـب يزبـك شـهادة أدبيـة حّيـة بلغـة مقتصـدة، مبتعـدة 
عـن اللغـة التي تصف البطـوالت، مرّكـزًة على الذعر 
الشـخصي الـذي كانـت تشـعر بـه كّل لحظـة، خالصًة، 
السـورية  الثـورة  فـي صفـاء  بعيـدًة  تبـدو  لحظـة  فـي 
وسـلمّيتها وغاياتهـا النبيلة، إلـى أن »النار تطّهر. النار 
تجلـو. النـار إمـا أن تحولّك إلى رمـاد، أو تصقلك. وأنا 
فـي انتظـار األيـام القادمـة كي أعيـش الرمـاد، أو أرى 

مرآتـي الجديـدة« )ص302(.
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»إرادة الحياة« في شعر
ثورات »الربيع العربي«

»اإرادة احلياة« يف �سعر
ثورات »الربيع العربي«

اأ. عبده وازن

في مفهوم الشعر الثوري
ليـس مـن المبالغة القول إن معظم الثورات التي شـهدها 
العالـم كان لهـا شـعراؤها، وقـد ارتبطـت أسـماؤهم بهـا 
مثلمـا ارتبطـت هي بهـم. إالّ أن هذه الثورات لم تقتصر 
وشـاركوا  كثـب  عـن  عاشـوها  الذيـن  شـعرائها  علـى 
فيهـا ربمـا، بـل إن شـعراء كثـراً كتبـوا عـن ثـوراٍت 
حصلـت فـي غيـر أزمنتهـم وتغّنـوا بهـا وجعلـوا منهـا 
مثـاالً إنسـانياً وتاريخيـاً. والمثـال الثـوري كمـا علّمنـا 
تاريـخ الشـعر منـذ هوميروس، يقوم علـى ثاثة رموز: 
رمـز بروموثيـوس، سـارق النـار كمـا فـي الميتولوجيـا 
اإلغريقيـة، وهـي هنا فـي الثورة نار المعرفة التي ال بّد 
منهـا كضـرورة من ضروراتها الرئيسـة. رمـز الفينيق 
الطائـر المنبثـق دومـاً مـن رمـاد النـار التـي تلتهمـه، 
والرمـاد هنـا هـو رمـاد الخيبـة التـي تـأكل فـي أحيـاٍن 
نـار الثـورة وُتخمدهـا، علـى أن تنتفـض مـن رمادهـا 
كطائـر الفينيـق. أمـا الرمـز الثالـث فهـو رمـز »عين« 
النسـر التـي تمّثـل العيـن اليقظة والسـاهرة. فالثورة هي 
فـي أحـد جوانبهـا يقظة، يقظة شـعب ويقظـة أفراد. هذه 

الرمـوز كانـت لهـا دالالتهـا البّينة في التاريـخ، فكم من 
ثـورات انقلبـت علـى نفسـها وأكلـت نفسـها. وخير مثل 
يصلـح هنـا هو مثـل الثورة الليبية والثورة السـورية ...

عندمـا اندلعـت الثـورة التونسـية فـي سـبتمبر )أيلـول( 
2010 ُبعيـد إضـرام الشـاب محمـد البوعزيـزي النـار 
بنفسـه احتجاجـاً علـى الظلـم والفقـر، راجـت بسـرعة 
قصيـدة الشـاعر التونسـي أبـو القاسـم الشـابي »إرادة 
الحيـاة«، وبـات مطلعهـا رمـزاً بـارزاً مـن رمـوز هذه 
الثـورة، وراح الثـّوار يرّددونـه والشـعراء يسـتوحونه، 
وانتشـرت هـذه القصيـدة فـي الصحف وعلى الشاشـات 
الصغيـرة ومواقـع التواصـل االجتماعـي، مـن إنترنـت 
وفيسـبوك وسـواهما. ومـن أطـرف مـا ُكتب مـن وحيها 
فـي الشـعر العمودي معارضٌة للشـاعر التونسـي محمد 
غانمـي يقـول فـي مطلعها: » قـد آن للظلمـاء أن تتبّددا/ 
ولتونـس الخضـراء أن تتجـّددا/ الشـعب قـّرر أن يبـّدد 
خوفـه/ فالخـوف فـي قلـب الشـعوب تبـّددا«. وعندمـا 
انطلقـت شـرارة الثـورة السـورية فـي العـام2011 كان 
في طليعة ضحاياها الشـاعر الشـعبي إبراهيم القاشـوش 

لطالمـا كان الشـعر منـذ العصـور الغابـرة  النوع األدبي األشـّد اسـتجابًة للثـورات التي شـهدها التاريخ، واألكثر 
تفاعـاً معهـا وارتباطـاً بهـا. فالقصيـدة بصفتهـا غاية ووسـيلة في آن، كانت قـادرة على التقـاط اللحظة الثورية 
واحتضانهـا ومعـاودة تجسـيدها فـي صميـم اللغـة والصنيـع الفّني. كانـت القصيدة هـي األقرب دومـاً إلى طبيعة 
الثـورة التـي تمّثـل مـا يشـبه الحدث في سـيرورة التاريـخ والزمن. فهي، نظراً إلـى طاقتها التعبيريـة وبداهتها، 
قـادرة علـى أسـر هـذا الحـدث ومرافقتـه واحتوائـه فّنيـاً ولغويـاً، تتأّثـر بـه وتصنـع منه ذريعـة لإلبـداع، دامجًة 

بيـن طابعـه الواقعي والسياسـي وُبعـِده الرمزي. 
وال غرابـة فـي أن يكـون الشـعر هـو ذاكـرة الثورات عموماً، ذاكرتهـا العاطفية إن أمكن القـول. وهو يؤّلف أحد 
المراجـع التـي تصلـح العـودة إليهـا لتبيـان اآلثـار التـي تتركها الثـورات في الوجدان العـام والذاكـرة الجماعية. 
ومهمـا بـدا الشـعر ذا نزعـة ذاتيـة وشـخصية، فهو يظـلّ حّيزاً تتبّدى فيه الهموم الجماعية والشـعبية، والسـّيما 
فـي الحقـب الثوريـة التـي تمّثـل منعطفـات ومفترقـات فـي حيـاة البشـر واألوطـان والعقائـد. لحظـة الوعـي 
السياسـي، فـي المعنـى اليوتوبـي للسياسـة، التـي تختزنهـا الثـورة تسـتحيل فـي الشـعر لحظـة وعـي وجدانـي 

ووجـودي. فالثـورة تمنـح الشـاعر الفرصـة ليكـون صـوت الجماعـة والمسـتقبل الـذي تتطّلـع إليه.
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الموّقعـة  أشـعاره  يـرّدد  السـوري  الشـعب  كان  الـذي 
صوتيـاً. وقـد ُعـّذب هـذا الشـاعر شـّر تعذيـب واقُتلعـت 
حنجرتـه. أمـا الثـورة الليبيـة التـي اندلعـت فـي فبرايـر 
الشـعراء،  الظالمـة  السـلطة  توّفـر  فلـم  )شـباط(2011 
فقتـل عماؤهـا الشـاعَر عبـد السـام المسـماري الـذي 

كان يشـّجع الثـّواَر بقصائـده. 
الجائـرة  السياسـية  السـلطات  تخشـى  كان  مـا  غالبـا 
أزمنـة  فـي  وخصوصـاً  والكلمـة،  الشـعر  »سـلطة« 
سـوى  يملـك  ال  الـذي  الشـعر  والثـورة.  االضطـراب 
سـاح الكلمـة كان يثيـر حفيظـة السـلطات وِخشـيتها. 
األفـكار  ونشـر  العـام  الـرأي  تأليـب  علـى  قـادٌر  فهـو 
الثورية وإشـعال الحماسـة في طوايا الشـعب. والتاريخ 
يشـهد على المآسـي التـي حصدها الشـعراء المناضلون 
ضـّد السـلطات المسـتبّدة والجائـرة، وفـي مقّدمهـم على 
سـبيل المثال الشـاعر اإلسـباني فريدريكو غارثيا لوركا 
الـذي أعدمـه جنود الديكتاتـور فرنكو بالرصـاص العام 

.1936
ويتغّنـون  عنهـا  يكتبـون  شـعراء  بـا  إذاً  ثـورات  ال 
الذاكـرة  فـي  بهـا وبإنجازاتهـا وشـهدائها ويرّسـخونها 
الوجدانيـة العامـة. كّل الثـورات التـي عرفهـا التاريـخ 
كان لهـا شـعراؤها الذيـن احتفلـوا بهـا وبالزمـن الجديـد 
الذي مّهدت له وبالبراءة المسـتعادة التي فقدها اإلنسـان 
هـي  الثـورة  الظالمـة.  األنظمـة  ظـّل  فـي  والجماعـة 
اليوتوبيـا التـي يحلـم بهـا الشـعراء مثـل الثّوار أنفسـهم، 
هـي اللحظـة التـي تعيد التاريـخ إلى الصفر ليبـدأ من ثّم 
بدايـة جديـدة، هي اإلنسـان متجـّدداً والجماعـة متجّددة. 
إنهـا الثـورة التـي يختفـي بعـد حدوثهـا »األسـد والذئب 
إنهـا  بايـك،  وليـم  الشـاعر  يقـول  كمـا  البشـريان« 
»الشـمس المحـّررة مـن الخـوف تضـيء النظـرات« 
بحسـب تعبيـر الشـاعر كولريـدج، إنهـا الحلـم بــ »أن 
تصبـح البشـرية جميلـة«   كمـا يعّبـر الكاتـب الروسـي 
تشـيخوف. الثـورة الفرنسـية التـي انطلقت العـام 1789 
رافقهـا الشـعراء فـي مراحلهـا كافة بقصائدهـم الغنائية، 
وقـد يكـون فيكتـور هيغـو واحـداً مـن أكبـر الشـعراء 
و  »التأمـات«  ديوانـاه  يشـهد  كمـا  اسـتوحوها  الذيـن 
البوهيمـي  الشـاعر  رامبـو  آرثـر  حتـى  »العقابـات«. 
غّنـى »كومونـة« باريـس أو الثـورة الفرنسـية الرابعـة 
)1871( ومـا أعقبهـا، فـي بضـع قصائد ومنهـا قصيدته 
الروسـية )1917(  الثـورة  الـوادي«.  الشـهيرة »نائـم 
كان لهـا شـعراؤها، وهـم كثـر، ولم يصمد منهم شـعرياً 
الثـورة  خّيبتـه  الـذي  ماياكوفسـكي  وأبرزهـم  قلّـة  إاّل 

بعـد وقوعهـا فانتحـر العـام 1930 بعدمـا كتـب أجمـل 
القصائـد.

أّمـا الثـورات التـي عرفهـا العالـم العربي منـذ العصور 
اإلسـامية األولـى، وبخاصـة العصـر العباسـي، إلـى 
القرن الثامن عشـر والتاسـع عشـر وانتهاًء بـ »الربيع« 
العربـي، فلـم يغـب عنهـا الشـعراء بـل كانـوا فـي عـداد 
أهلهـا وصانعيهـا، والسـّيما الثـورات التـي اندلعت ضّد 
بلـدان طـوال  علـى  هيمـن  الـذي  األجنبـي  االسـتعمار 
عقـود عـّدة. شـهد العالـم العربـي فـي مراحلـه المتعاقبة 
ثـورات متعـّددة األشـكال واألبعـاد والغايـات. وشـملت 
الثـورات المعاصـرة معظـم البلـدان: الثـورة السنوسـية 
ومـا أعقبهـا فـي ليبيـا، ثـورات اليمـن، الثـورة المهدّيـة 
االسـتعمار  ضـّد  الجزائريـة  الثـورة  السـودان،  فـي 
الفرنسـي، الثـورة المصريـة ضّد االحتـال اإلنجليزي، 
ثورات سـورية ولبنان ضّد االنتداب الفرنسـي، ثورات 
العـراق، ثـورات المغـرب العربـي والثورة الفلسـطينية 
الثـورات  ثـورة  ولعلّهـا  اإلسـرائيلي،  المغتصـب  ضـّد 
1948. كّل  العـام  النكبـة  منـذ  التـي مازالـت مسـتمّرة 
هـذه الثـورات كان لهـا شـعراؤها الذيـن لـم يتوانـوا عن 
نظـم القصائـد الكاسـيكية حينـاً، وعـن كتابـة القصائـد 
الحديثـة المتراوحة بين الشـعر التفعيلي والحّر والشـعر 
النثـري حينـاً آخـر. ويملـك العـرب مـن الشـعر الثوري 
الثـورة  كانـت  ولئـن  كبيـراً.  تراثـاً  بذاتـه  يؤلّـف  مـا 
الجزائريـة التـي تجـاوز عـدد شـهدائها المليـون، حافزاً 
فـي العصـر الحديـث علـى والدة أدب جديـد باللغتيـن 
العربيـة والفرنسـية، غيـر أن هـذا األدب لـم يكن قصراً 
علـى الجزائرّييـن وحدهـم نظـراً إلـى أن هـذه الثـورة 
الرهيبـة كانـت إحـدى أعمـق لحظـات الوعـي الثـوري 
فـي العالـم العربـي قاطبـة. فالثـورة الفلسـطينية احتلّـت 
النمـوذج  ومّثلـت  العربـي  والوجـدان  العربيـة  الـذات 
الثـوري األعلـى. الثـورة الفلسـطينية هـي ثـورة كينونة 
د مـن  ووجـود، ثـورة شـعب ُطـرد مـن أرضـه وُجـرِّ
حقوقـه اإلنسـانية والمدنيـة علـى مـرأًى مـن دول العالم 
وبتواطـؤ مـع بعضهـا. كان علـى هـذه الثـورة أن تخلق 
األدب الثـوري العربـي، فـي عناوينه الكبيـرة ومعاييره 
الراسـخة ومعالمـه المشـّرعة علـى التطـّور والتنامـي.

مقّدمات شعرية ثورية
كان ال بـّد مـن هـذا المدخـل لولوج العالم الشـعري الذي 
نشـأ مـع ثـورات » الربيـع العربـي« التـي مـا برحـت 
بضعـة بلدان عربية تعيشـها وبلـدان أخرى تعيش ردود 
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فعلهـا وأصداءهـا أو آثارهـا الداخليـة. فالشـعر الثـوري 
العربـي لـم يـأِت من عـدم، بل إّن لـه تراثاً يتـوّزع على 
مراحـل وحقبـات. ويكفـي أن يجعـل الشـاعر محمـود 
درويش إحدى جمل الشاعر الجاهلي امرؤ القيس » لو 
أن الفتـى حجـر« مقولًة من مقوالته الشـعرية، وشـعاراً 
عميقـاً بعيـداً عـن البروباغانـدا السياسـية، بعـد انـدالع 
»ثـورة الحجـارة« فـي فلسـطين المحتلّـة فـي أواسـط 
الثمانينّيـات مـن القـرن المنصـرم. ومعـروف أن هـذه 
الثورة أشـعلت حماسـة كثرة من الشـعراء الفلسـطينّيين 
والعـرب وأثـارت حمّياهـم الوطنيـة والقوميـة فراحـوا 
يكتبـون القصائـد علـى اختـاف أشـكالها ُيحّيـون فيهـا 
األطفـال والفتيان الفلسـطينّيين الذيـن واجهوا بحجارتهم 
وبراءتهـم جنـود االحتـال اإلسـرائيلي ودّباباتـه. وهم، 
فـي  أحدثوهـا  التـي  الفعـل  ردود  فـي  تبـّدى  مـا  علـى 
وجـدان الشـعوب العربيـة، خلقـوا وعيـاً وطنيـاً جديـداً 
وهـّزوا حـال اإلذعـان واالحبـاط اللذيـن كانـا يهيمنـان 
علـى المنـاخ العـام ورسـموا بحجارتهـم أمـاً حّيـاً فـي 
فضـاء القضيـة. إالّ أن الشـعر الغزيـر الـذي ُكتـب فـي 
هـذا الجـّو الحماسـي كان فـي معظمه من الشـعر العابر 
الـذي لـم يتـأّت لـه أن يبقـى أو أن يصمد كثيـراً. انهالت 
القصائـد فـي تلـك اآلونـة وكأنهـا رّد فعـل عاطفـي على 
تلـك اللحظـة التاريخيـة التـي حلّـت كالصاعقـة، وانكّب 
تقاعـس  وهجـاء  اللحظـة  هـذه  مديـح  علـى  الشـعراء 
أن  غيـر  الفلسـطينية.  المأسـاة  إزاء  والـدول  األنظمـة 
أفقيـة  ُكتـب مـن قصائـد كان علـى عاقـة  معظـم مـا 
بالحـدث ولـم يتعّمـق فـي رمزيتـه وبعـده البطولـي فـي 
المعنـى التراجيـدي. ولـم يمـِض عـاٌم أو عامـان علـى 
انطفـاء »ثـورة الحجـارة« حتـى انطـوت تلـك القصائـد 
بمعظمهـا، وبـدت كأنهـا كانـت مجـّرد هوامـش شـعرية 
علـى صفحـات االنتفاضـة البيضـاء والشـديدة البـراءة. 
وكان الشـاعر نـزار قبانـي أشـّد الشـعراء حماسـة لهـذه 
االنتفاضـة، وأفـاد منهـا كثيـراً لينّظـم قصائـد سياسـية 
سـريعة وعفويـة، فـي وسـط السـباق الـذي شـارك فيـه 
الشـعراء والـذي غـدا كأّنـه سـوق عـكاظ معاصـرة. أما 
الشـاعر محمـود درويـش فـكان مترّويـاً فـي مـا كتـب 
عـن هـذه االنتفاضـة والحـّق يقـال، ومـا فتئـت قصائـده 
تلـك تحافـظ على شـعلة اللحظـة التاريخية التـي صنعها 

األطفـال والفتيـان المقاومـون.

ثورات وتجارب
مثلما جذبت ثورةُ الحجارة الشـعراَء وشحذت قرائحهم، 

جذبـت الثـورات العربيـة التـي اندلعـت بـدءاً مـن العـام 
2010 الشـعراء ووضعتهـم أمـام لحظـة تاريخية رهيبة 
لـم يألفـوا مـن قبـل مـا يضاهيهـا قـّوة واضطرابـاً. غير 
أن الثـورات العربيـة نحـت منحـًى يختلـف فـي ظاهـره 
ثـورات  الحديثـة هـي  الثـورات  الحجـارة.  ثـورة  عـن 
يبـرز  القـول، وهنـا تحديـداً  داخليـة وأهليـة إن أمكـن 
عندمـا  الثـورة  تختلـف  وسـمها.  الـذي  التحـّدي  طابـع 
تكـون ضـّد المحتـّل والعدو األجنبي، عـن الثورة عندما 
تكـون ضـّد السـلطة التـي تمـارس الظلـم والجـور علـى 
شـعبها الـذي يمّثـل قاعدتهـا. وهذا األمر هـو الذي جعل 
لـكّل ثـورة شـعراءها المحلّييـن أو األهلّييـن. ومـا ُكتـب 
مـن شـعر فـي الثـورة التونسـية يختلـف عّمـا ُكتـب فـي 
الثـورة المصريـة أو السـورية أو الليبيـة... واالختـاف 

هنـا إنمـا يكمـن فـي طبيعـة التجربـة 
الثوريـة نفسـها وفـي اختـاف الثورة 
عـن األخـرى. فالثورات إن تشـابهت 
فـي األهـداف والغايـات والتقت حول 
مفهـوم مواجهـة النظـام وثقافته، فهي 
اختلفـت فـي الشـكل والظاهـر، تبعـاً 
الختـاف ظـروف البلـدان وتكوينات 
سـلطاتها وقواعدهـا الشـعبية فـي آن 
التـي  القصائـد  يقـرأ  وَمـن  واحـد. 
كتبـت فـي بلـد وآخـر يكتشـف نقـاط 
مقاربـة  فـي  واالختـاف  التقـارب 
التونسـية  الثـورة  الثـوري.  الحـدث 
علـى سـبيل المثـل، بـدت أقـّل تعقيـداً 
مـن الثـورة المصريـة التـي عرفـت 
ظروفـاً مرّكبـة مّمـا جعلهـا أكثـر من 
أمـا  مراحـل.  ذات  ثـورة  أو  ثـورة 
الثورة السـورية فوقعـت في حال من 
التشـّظي والتبعثـر، وهـذا مـا انعكـس 
سـلباً على شـعر الثورة نفسـه ووسمه 

بطابـع عبثـي وتشـاؤمي وسـاخر على طريقة السـخرية 
السـوداء. 

عودة الشعر الملتزم
شـعراء  معظـم  بيـن  جمعـت  مشـتركة  سـّمة  أن  إالّ 
والعـرب،  المحلّييـن  أو  األهلّييـن  العربـي«  »الربيـع 
والسـّيما فـي بدايـات هـذا الربيـع، هـي سـمة االلتـزام 
والشـعر الملتـزم. ففـي مطلـع الربيـع كان مـن الممكـن 

مثلما جذبت »ثورةُ 
الحجارة« الفلسطينية 

الشعراَء وشحذت 
قرائحهم، جذبت 
الثورات العربية 
التي اندلعت بدءاً 
من العام 2010 

الشعراء ووضعتهم 
أمام لحظة تاريخية 
رهيبة لم يألفوا من 
قبل ما يضاهيها قّوة 
واضطراباً، لكنها 

َنَحْت منحًى يختلف 
في ظاهره عن 
»ثورة الحجارة«

»إرادة الحياة« في شعر
ثورات »الربيع العربي«
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كانـت  التـي  االلتـزام  ظاهـرة  عـودة  بوضـوح رصـد 
انحسـرت انحسـاراً واضحـاً، وخصوصـاً لـدى شـعراء 
قصيـدة النثـر الذيـن كانـوا هيمنـوا فـي اآلونـة األخيـرة 
على المشـهد الشـعري العربي. لوحظ مع حلول الربيع 
الثـوري صعـوٌد مفاجـئ للقصيـدة العموديـة والتفعيليـة 
ذات التوّجـه السياسـي الملتـزم، المباشـر فـي التزامـه، 
والمختلـف عمقـاً ومضمونـاً عـن الشـعر الملتـزم الـذي 
الثوريـة عبـر  الحداثـة  فـي مرحلـة  كان صعـد نجمـه 
السـياب  بـدر شـاكر  العراقّييـن  مثـل  اليسـار،  شـعراء 
واللبنانـي  يوسـف،  وسـعدي  البياتـي  الوهـاب  وعبـد 
ميشـال سـليمان، والمصـري أمـل دنقـل، وعبر شـعراء 
وسـميح  درويـش  محمـود  مثـل  الفلسـطينية،  القضيـة 
مرجعيـات  وكانـت  وسـواهم.  بسيسـو  ومعيـن  القاسـم 
هـؤالء تتمّثـل آنذاك في شـعر اليسـار 
العالمـي، ومـن رّواده التركـي ناظـم 
نيـرودا  بابلـو  والتشـيلي  حكمـت 
والروسـي ماياكوفسـكي واإلسـبانيان 
أنطونيـو ماتشـادو ولـوركا... وكانت 
لهـؤالء  ودواويـن  قصائـد  ترجمـت 
تلـك  فـي  العربيـة  إلـى  الشـعراء 
الملتـزم  الشـعر  كان  وإذا  الحقبـة. 
الـذي راج عالميـاً فـي زمـن حـركات 
فـي  واإلنسـاني  السياسـي  التحـّرر 
وبعـض  الاتينيـة  وأميـركا  أوروبـا 
افتـرض مـا  قـد  الـدول االشـتراكية، 
الفّنيـة  والشـروط  المعاييـر  يشـبه 
والغنائيـة والنزعـة الواقعية، فالشـعر 
الكاسـيكي  »الملتـزم«،  السياسـي 
والتفعيلـي، الـذي كتب خال الثـورات العربية الجديدة، 
لـم يتوّقـف عنـد هـذه المعاييـر والشـروط، بل هو سـعى 
الحماسـية  النبـرة  معتمـداً  عفويـاً  اللحظـة  قطـف  إلـى 
العاليـة والصيـغ التقليديـة التـي كانـت اسـُتنفدت سـابقاً. 
فـي الثـورة التونسـية علـى سـبيل المثـل، كتـب محمـود 
»قالـوا  فيهـا:  يقـول  عموديـة  قصيـدة  الدغيـم  السـّيد 
لعمـرك بـن علـي قـد وّدعـا/ وإلـى الغنيمـة فالهزيمـة 
أسـرعا/ ظـّن الرئاسـة مكسـبا حكـرا علـى / مـن يسـتبد 
ّوال يراعـي مـن رعـى«. وفـي مصـر كتـب الشـاعر 
المعـروف فـاروق جويـدة قصيـدة ذات طابـع انفعالـي 
ليـس مـن عادتـه أن يكتـب مثلهـا، ويقـول فـي مطلعهـا: 
المدينـة/  الفرعـون/ هـل شـاهدت أحـوال  »يـا سـيدي 
الظلـم/ واأليـام موحشـة  النـاس تصـرخ/ فـي كهـوف 

حزينـة/ ومواكـب الكهـان/ تنهب في باطـك/ والخراب 
يسـكنها  السـوداء/  وقصـورك   / السـفينة  أرجـاء  يـدّق 
الفسـاد/... ياسـيدي الفرعـون كيـف أدمنـت الفسـاد؟«. 
وعـن الثـورة الليبيـة كتـب الشـاعر المصـري عاطـف 
محمـد الجنـدي قصيـدة سـابق بها شـعراء ليبيا أنفسـهم، 
ويقـول فيهـا: »مـن قلـب بنغـازي العنيـدة ثـورة/ قامـت 
تبيـد جحافـل األوغـاد/ هـذا العميـل فمـن رأى فضـاً 
لـه/ غيـر التخلّـف ظاهـرا وعنـاد«. وعـن ثـورة اليمـن 
كتـب الشـاعر اليمنـي يحيـى الحمـادي قصيـدة جـاء في 
مطلعهـا: »صنعـاء تمسـح وجههـا/ وتقول هـات/ وتعّز 
مـن صبـر العظيـم تصيح/ حّي علـى الثبـات...«. حتى 
الشـعراء المناصـرون لإلخوان المسـلمين لم يغيبوا عن 
الشـعر الحماسـي. فـي مصـر مثـاً، كتـب الشـاعر عبد 
اإلخـوان  يناصـر  الـذي  القرضـاوي  يوسـف  الرحمـن 
نخـاف  فلسـنا  »إضـرب  مطلعهـا:  فـي  يقـول  قصيـدة 
السـوط والوجعـا/ إضـرب ألنـك تبـدو خائفـا جزعـا/ يا 
مـن  بـدا بارعـا فـي ضـرب إخوته / لكـن بضرب عدو 

األرض مـا برعـا«. وهكـذا دواليـك.
غيـر أّن شـعراء تفعيلّييـن كثـراً وفـوا االلتزام الشـعري 
شـروطه وكتبـوا مـن ضمـن معطياتـه قصائـد مهّمـة، 
فـي مصـر وتونـس واليمن، عـاوة على شـعراء عرب 
أّثـرت بهـم الثـورات مـن أمثـال اللبنانـي محمـد علـي 
شـمس الديـن والفلسـطيني إبراهيـم نصـر هللا والعراقـي 
سـعدي يوسـف. أمـا شـعراء قصيـدة النثـر فبـدوا فـي 
الثـورة ولعلّهـم تخّطـوا حـدود الشـعر  طليعـة شـعراء 
حديثـة،  بعـد  ومـا  حديثـة  شـعرية  آفـاق  إلـى  الملتـزم 
يختلـط فيهـا اليومـي والسياسـي والميتافيزيقـي والعبثي 
»التضعضـع«  أحـوال  أمـام  والسـّيما  والعدمـي،  بـل 
واالضطـراب والتشـّتت التـي أصابـت بعـض الثـورات 
وجّزأتهـا وآلـت بهـا إلـى نهايـات غيـر مرجـّوة وغيـر 
الحـركات  صعـود  النهايـات  هـذه  ومـن  متوقَّعـة. 
المواجهـات.  سـاحة  ودخولهـا  والظاميـة  األصوليـة 
وشـّكلت مثـل هـذه النهايـات مأسـاة وخيبـة كبيـرة لـدى 
الثـّوار الحقيقّييـن الذيـن أوقدوا شـعلة المواجهة، وكذلك 
لـدى شـعراء الثـورة. هـذه النهايات كان لهـا أن تنعكس 
بوضـوح فـي الكثيـر مـن الشـعر السـوري الجديـد الذي 

شـهد منعطفـاً مهّمـاً فـي مسـاره.
غيـر أن األسـئلة التـي ال بـّد مـن طرحهـا هنـا هـي: هل 
تصنع الثورة شعرها وشعراءها أو أن الشعر والشعراء 
هـم الذيـن يصنعـون الثـورة؟ أتأخـذ الثـورة منهـم أم هم 
الذيـن يأخـذون مـن الثـورة؟ هـل كّل شـعر ُيكتـب عـن 

الشعر الذي كتب 
في تونس ومصر 
غاية في األهّمية 

والقّوة، لكن الشعر 
السوري الثوري كان 
هو األغزر، ويمكن 
القول إن الثورة 
السورية خلقت 

حركة شعرية سورية 
جديدة وتياراً لم يكن 

معروفاً من قبل
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الثـورة هـو شـعر ملتزم؟... أّمـا األجوبة علـى مثل هذه 
األسـئلة فهـي تنبـع مـن صميـم »المخـزون« الشـعري 
الـذي تشـّكل خـال الثـورات العربيـة وعبـر القصائـد 

الكثيـرة التـي كتبـت فـي مناخهـا وعنهـا وحولها.
 للوهلـة األولـى يبـدو الشـعر الثـوري شـعراً ملتزمـاً، 
وهـو بحسـب جـان بـول سـارتر، األدب الـذي ينبغي له 
» أن يرتمـي بنفسـه فـي المعركـة« كما يقـول في كتابه 
»مـا هو األدب؟«. لكّن سـارتر لـم يحصر »المعركة« 
فـي سـياق الحـرب والثـورة  فقـط بـل قصـد بهـا أيضـاً 
الحـرب االجتماعيـة والثقافيـة واالقتصاديـة. واالرتماء 
فيها ال يعني المشـاركة المباشـرة فقط بل االنخراط في 
قضاياهـا. ثّمـة شـعراء شـاركوا في الثـورات وحركات 
المقاومـة وكتبـوا، وهنـاك شـعراء آخـرون كانـوا علـى 
هامـش الثـورات ولـم يشـاركوا فـي المعـارك وكتبـوا 
أيضـاً قصائـد بديعـة ومهّمـة. لكـّن الشـعراء الفرنسـيين 
الذين ُسـّموا »شـعراء المقاومة« شـاركوا فـي المعارك 
الثانيـة  العالميـة  الحـرب  فـي  األلمانـي  المحتـّل  ضـّد 
وكتبـوا أجمـل القصائد، ويكفي ذكر قصيـدة »الحرية« 
للشـاعر بـول إيلـوار التـي كانـت بمثابة حـدث كبير في 
شـعر االلتـزام. الشـعر الملتـزم هـو الشـعر الـذي يدافـع 
عـن قضيـة ويلتزمها. وغايته هو كشـف الحقيقة وحّض 
الجماعـة علـى المشـاركة فـي النضـال وجعـل الحـدث 
الثـوري حدثـاً تاريخيـاً يحفر نفسـه فـي الذاكـرة العامة. 
الشـاعر الملتـزم أو الثـوري هـو الشـاعر الشـاهد: ينهل 
مـن الثورة التي يشـهد لها أو يشـارك فيهـا وينطلق منها 
ليعيـد خلقهـا فّنيـاً ولغويـاً وتعبيريـاً. ويبلـغ هـذا الشـعر 
أوجـه عندمـا يجيـد لعبـة المعادلـة بيـن الكلمـة والفعـل. 
إالّ أن ليـس كّل شـعر ثوري شـعراً مهّمـاً وحقيقياً. على 
الشـعر قبـل أن يكـون ثوريـاً وملتزمـاً أن يكـون شـعراً 
يليـق بمـا يـؤّدي مـن مهّمـات وأدوار. وال شـعر ثوريـاً 
خـارج معطيـات التجربـة الشـعرية، لغـًة وجمـاالً وقّوًة 
وفـرادًة... وفـي هـذا القبيـل يقـول الناقـد الفرنـس بنـوا 
 .».... دونـي : »األدب الملتـزم كان دومـاً مرفوضـاً 
هكـذا علـى القصيدة أن تضاهي الحـدث الثوري برهبته 
وإشـراقه، وعلـى الشـاعر أن يتماهى مع الحـدث وكأّنه 
هـو َمن يحمل مشـعل الثـورة. ولعّل العـودة إلى التراث 
العالمـي للشـعر الثـوري تكشـف كـم أن هذا الشـعر مال 
بمعظمـه إلـى حـال مـن الغنائيـة العالية. الشـعر الملتزم 
والثـوري ال يمكنـه إال أن يكـون غنائيـاً، فالثـورة صنـو 
الغنائيـة، فيهـا مـن الحـب مـا فيهـا مـن الحريـة والحلـم 
والوجدانيـة والمشـاعر اإلنسـانية النبيلـة. وعندما تنهزم 

الثـورة تنجـرح القصيـدة الغنائيـة وتصبـح قصيـدة رثاٍء 
وحـزٍن وألـٍم. وهـذا مـا حصـل مـع بابلـو نيـرودا عندما 
كتـب مرثّيتـه الشـهيرة عن الشـاعر لوركا ُبعيد سـقوطه 

صريعاً.

شعر وثورات ومواقع إلكترونية
ليـس مـن السـهل اإلحاطـة بالمشـهد الشـعري العربـي 
عـّدة،  ألسـباب  العربـي«  »الربيـع  خـال  نشـأ  الـذي 
أّولهـا أن معظـم مـا كتـب مـن شـعر لـم ينشـر فـي كتٍب 
إاّل نـادراً، ولـم يجمـع فـي أنطولوجيـات أو مختـارات، 
ويمكـن هنـا اسـتثناء بعـض الملّفـات التـي ُنشـرت فـي 
مجـات وصحـف عربيـة. وواضـح أن الشـعراء الذين 
تمّكنـوا مـن وضـع دواويـن شـعرية من وحـي الثورات 
هـم قلّـة قليلـة، وقـد نشـر بعـض الشـعراء قصائدهم في 
الثـورة ضمـن دواوين أصدروها خـال األعوام الثاثة 

يقصروهـا  أن  دون  مـن  األخيـرة 
علـى الشـعر« الثوري«. أما السـبب 
علـى  الشـعراء   إقبـال  فهـو  الثانـي 
نشـر قصائدهـم فـي مواقـع التواصـل 
وتويتـر  فيسـبوك  مـن  اإللكترونـي 
وصفحـات شـخصية وعامـة. وبـدت 
هـذه المواقـع اإللكترونية بمثابة الحّل 
القصائـد  وتبـادل  للتواصـل  األمثـل 
والنقـاش. إنهـا الفسـحة التـي أتاحـت 
عـن  ويعّبـروا  يكتبـوا  أن  للشـعراء 
عـن  تامـة، وبعيـداً  بحريـة  مواقفهـم 
أعيـن الرقابـة. وقـد عمـد الكثيـرون، 
نشـر  إلـى  الفيسـبوك  والسـّيما عبـر 
إليهـا  تضـاف  مفتوحـة  دواويـن 
وفتحـت  فتـرة.  تلـو  فتـرة  القصائـد 
بعـض المواقـع أبوابها أمام الشـعراء 
قصائدهـم.  وينشـروا  جميعـاً  ليلتقـوا 
لـم  بمعظمهـا  المواقـع  هـذه  أن  إالّ 
تسـَع إلـى »غربلـة« مـا ُينَشـر فيهـا، 
وال إلـى اعتمـاد معاييـر نقدية للنشـر 

واختيار ما يسـتحّق أن ينشـر، ما أسـهم في فرض حاٍل 
مـن الفوضـى الشـعرية إن أمكـن القـول. كّل مـا ُيكتـب 
هـو قابـل للنشـر وليس مـن قصائـد غير صالحة للنشـر 
وإن كانـت رديئـة وركيكـة ومملـوءة أخطـاء. هذا زمن 
الثـورة وكّل مـا يكتـب عنهـا يجب أن ُينشـر: هذا منطق 
أصحـاب المواقع وصفحات الفيسـبوك. ناهيك بالقصائد 

كتَب الشاعر 
التونسي المنصف 
الوهايبي في ديوانه 
»الصيد البحري« 

قصيدتين عن 
الثورة: »تمرين على 

كتابة يوم الجمعة 
17 ديسمبر2010 

- أيقونة لمحمد 
البوعزيزي«، 

والثانية »تمرين 
على كتابة يوم 

الجمعة 14 جانفي 
2011« وهو يوم 
مغادرة بن علي 

تونس

»إرادة الحياة« في شعر
ثورات »الربيع العربي«
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التـي ُكتبـت بالعامية والقصائد المباشـرة جـّداً التي تعلّق 
علـى الحـدث وفـق مـا كان لهـا أن تعلّـق. وبـدا هنا كأن 
مقولـة الشـاعر الفرنسـي لوتريامـون الشـهيرة ُتطبـق: 
»يجـب علـى الشـعر أن يكتبـه الجميع«. هـذه الفوضى 
فـي نشـر الشـعر دفعـت القـّراء والنّقـاد إلى اعتمـاد فعل 
االختيـار والفـرز و »الغربلـة« حّتـى يتمّكنوا من فصل 
الـزؤان عـن الحنطـة كمـا يقـال. وهـذه مهّمـة تتطلّـب 

الكثيـر مـن الجهـد والوعـي.

شعلة البوعزيزي
لئـن كان الشـعر التونسـي هـو السـّباق فـي ميـدان شـعر 
التونسـية  الثـورة  النطـاق  تبعـاً  العربـي«   »الربيـع 
باكـراً فـي سـبتمبر ) أيلـول ( 2010 ، فـإن الثـورات 
األخـرى التـي توالـت فـي مصـر بـدءاً مـن 25 ينايـر 
فبرايـر   17 فـي  ليبيـا  فـي  ثـم   2011 الثانـي(  )كانـون 
)شـباط( ثم في سـورية 2011 واليمن، كان لها شـعرها 
الـذي كان متفاوتـاً فـي أهّميتـه وفّنياتـه ومراتبـه. لئـن 
بـدا الكثيـر مـن الشـعر الـذي كتـب فـي تونـس ومصـر 
غايـة فـي األهّمية والقّوة، فإن الشـعر السـوري الثوري 
كان هـو األغـزر، ويمكـن القـول إن الثـورة السـورية 
خلقـت حركـة شـعرية سـورية جديـدة وتيـاراً لـم يكـن 
معروفـاً تمامـاً مـن قبـل، بعدمـا  شـهدت هـذه الثـورة 
حـاالت مـن التناقـض، من الصعـود والهبوط، وأمسـت 
في بعض نواحيها مأسـوية، والسـّيما 
ُبعيـد المجـازر الرهيبـة التـي ارتكبها 
األطفـال  مئـات  فيهـا  وسـقط  النظـام 

والنسـوة.
مـا إن أقـدم الشـاب التونسـي محمـد 
البوعزيـزي علـى إضـرام النـار فـي 
نفسـه في 17 ديسمبر )كانون األول( 
الـذي  الفقـر  علـى  احتجاجـاً   2010
يعيشـه وعلـى القمـع الـذي تعـّرض 
الشـرطة  رجـال  أيـدي  علـى  لـه 
حّتـى اسـتحال للفـور رمـزاً لإلنسـان 
أقصـى  أعلـن  الـذي  المضطهـد 
نفسـه  بإحـراق  االحتجـاج  مواقـف 
فـداًء للمواطنيـن المضّطهديـن امثالـه. بـل هـو انتقـل 
للفـور مـن موقـع الضحيـة إلـى مرتبـة البطـل. وكان 
ال بـّد مـن أن يشـحذ قريحـة الشـعراء والكّتاب ويشـعل 
حماسـتهم ضـّد الظلـم والظالمين. وعندمـا توفي متأثراً 
بحروقـه اندلعـت الثـورة التي لـم تكن منَتظـرة، لتنتهي 

إلـى مـا انتهـت إليـه مـن أحـداث كان أبرزهـا مغـادرة 
الرئيـس السـابق بـن علي تونـس في 14 ينايـر )كانون 
الثانـي(. مـن العام 2011 من هذيـن التاريخين انطلقت 
غالبيـة القصائـد التـي ُكتبـت فـي تونـس وفـي البلـدان 
العربيـة، وغـدا بوعزيـزي صـورة أخـرى عـن الفتـى 
الفلسـطيني الشـهيد محمـد الـدّرة الذي شـغل الوجدانين 
الفلسـطيني والعربـي فتـرة طويلـة، وُكتـب عنـه مـا ال 
ُيحصـى مـن قصائـد ونصـوص. الشـاعر المعـروف 
الثـورة  عـن  قصيدتيـن  كتـب  الوهايبـي  المنصـف 
هـي  األولـى  البحـري«،  »الصيـد  ديوانـه  ضّمهمـا 
»تمريـن علـى كتابـة يـوم الجمعـة 17 ديسـمبر2010 
»تمريـن  والثانيـة  البوعزيـزي«  لمحمـد  ايقونـة   -
علـى كتابـة يـوم الجمعـة 14 جانفـي 2011«، وهـو 
كمـا تّمـت اإلشـارة يـوم مغـادرة بـن علي تونـس. وإن 
بـدا عْنوانـا القصيدتيـن مباشـرين، فهمـا علـى خـاف 
عنواَنْيهمـا، قصيدتـان رمزّيتـان تميـان إلـى الغنائيـة، 
والسـّيما قصيـدة البوعزيـزي التـي كتبهـا علـى لسـان 
التـي  الضحّيـة  شـخصية  عليـه  ُمسـبغاً  نفسـه،  الفتـى 
تتحـدث عـن نفسـها وتخاطـب وطنهـا والشـعب بنبـرة 
انفعاليـة.  وغيـر  الـدفء  شـديدة  وجدانيـة،  خفيضـة، 
البريئـة  ونظرتـه  الفتـى  عيـن  الشـاعر  وّظـف  وقـد 
إلـى العالـم فـي كونـه بائـع خضـار وإنسـاناً بسـيطاً لـم 
يـدرك معنـى تحّولـه أيقونـة وبطـاً تراجيديـاً. تقـول 
القصيـدة: »كنـت أنشـئ لـي جمـاً مـن فواكـه طازجة 
إن تيّسـر/ أو فّجـة لـم تكـن نضجت بعـد/ كنت أنضدها 
كالحـروف علـى مهـل/ وأرّكـب صفحاتهـا/ وأناسـب 
وفـي  العربـة«.  ألفبائها...هـذه  كتـاب  فـي  ألوانهـا/ 
مقطـع آخـر شـديد الطرافـة يقـول الشـاعر علـى لسـان 
الفتـى: »حيـن أبلغنـي صاحبـي أّننـي صـرت أيقونـة 
فـي بـاد العـرب/ وربيـع العـرب/ قلـت: أيقونـة؟ أهذا 
اسـم فاكهـة لسـت أعرفها؟ وضحكت كثيـراً وقلت له:/ 
أنـت تعـرف صاحبـك البوعزيزي/ أليس كذلك؟ / سـْل 

هـذه العربـة«. 
الشـعرية  المبـادرات  وصاحـب  المعـروف  الشـاعر 
الجريئـة أوالد أحمـد الـذي أطلـق مـا سـّماه »القيـادة 
الشـعرية للثـورة التونسـية« كتـب قصائـد عـّدة عـن 
هـذه الثـورة. ومـن هـذه القصائـد: »عـداء ثـوري«، 
»جـواب الشـرط«، »قصيـدة الفراشـة«، والقصيـدة 
علـى  وقائمـة  مشـهدياً  تركيبـاً  ومرّكبـة  طويلـة  هـذه 
مقاطـع تتـراوح طـوالً وكأنهـا حـركات تنـاٍم وتحـّول. 
ويسـتهلّها الشـاعر بمقطـع بلسـان محمـد البوعزيـزي 

غدا الشاب التونسي 
محمد البوعزيزي 
صورة أخرى عن 
الفتى الفلسطيني 

الشهيد محمد الدّرة 
الذي شغل الوجدانين 
الفلسطيني والعربي 
فترة طويلة، وُكتب 

عنه ما ال يحصى من 
قصائد ونصوص
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لـدى  التونسـي  الرئيـس  ومخاطبـاً  تونـس  مجّسـداً 
قائـاً: »  وفاتـه،  قبيـل  المستشـفى  فـي  إيـاه  زيارتـه 
وأنـت تنظـر فـي الرمـاد رأيتني / سـوداء مثـل حذائك 
البـراق/ ال أقـوى علـى التحديـق فيـك/ أنـا تونـس يـا 
أخـي/ محروقـة/ ال شـعر لـي/ ال عيـن لـي/ ال أذن 
لـي/ ال فـم لـي/ وكمـا تـرى قـد ال أعـود إلـى الحيـاة 
مقطـع  وفـي  ديـك«.  أعـود/ صريحـة كصيـاح  وقـد 
آخـر يخاطـب الشـاعر البوعزيـزي ُبعيـد وفاتـه قائـاً 
لـه: »فـي يـوم موتـك/ أكتفـي بقصيدتـي وسـجائري/ 
وأطيـل شـعري عنوة...لـن أحلقـه/ وأظافـري/ أبكـي 
وأنقـط بالدمـوع حروفهـا/ ولعلّهـا تبكي معـي/ ملتاعة 
متحّرقـة«. ويخاطبـه فـي مقطـع آخـر ال يخفـي فيـه 
الشـاعر خشـيته مـن تعّثـر الثـورة فيقـول: »فـي حالـة 
قبـرك  فـي  نائمـاً  يـا  سـواك/  ينجـح  ولـم  انهزمـوا/ 
فـي  النيـران  مشـعل  يـا  المـاك/  ويحرسـك  العالـي/ 
متـن الحريـق/ سـأكون جسـمك ماشـياً ومغّنيـاً/ طـوالً 

... فـي الطريـق«. وعرضـاً 
الشـاعر محمـد الغـزي كتـب قصائـد عـّدة فـي المناسـبة 
معتمـداً نبـرة هادئـة ذات بعد تأملـي، نائياً عن ضوضاء 
دفـع  الـذي  للبـؤس  اإلنسـاني  العمـق  كاشـفاً  الثـورة، 
البوعزيـزي ليضـرم النـار بنفسـه. وقـد تغّنـى بالحـدث 
بصفتـه خاصـاً طالمـا انتظرتـه الجماعـة. يقـول فـي 
قصيـدة لـه عنوانهـا »القيامـة« وقـد شـّبه فيهـا الثـورة 
ترجـف  األرض  »رأينـا  والنشـور:  الغيـث  وكأنهـا 
حولنـا/  والبـرق مندلعـا/ رأينا الماء يهطـل/ ... قلنا هل 
هـو التاريـخ أكمـل دورة أخـرى ..../هـا هـم األمـوات 
الصحـراء«.  وممالـك  القـرى  تنتفـض  ينتفضـون/ 
ويختتـم القصيـدة الرؤيويـة الطابـع قائـاً: »هتفنـا: إنـه 
التاريـخ أكمـل دورة أخرى/ وهـذي األرض قد صارت 

إلـى بـدء جديـد«.
عاقـة  لـه  فكانـت  النصـري   فتحـي  الشـاعر  أّمـا   
مختلفـة بالثـورة التونسـية، وجـاءت قصائـده فيهـا شـبه 
المنتفـض  الشـارع  تسـتوحي  الوقـع،  يوميـة  مشـهدية، 
وحركـة الثورييـن. يقـول في قصيدة »خـروج« : »قبل 
الخـروج/ اتخذنـا ما تيّسـر/ من سـتر واقيـة .../ والحّق 
أننـا لـم نكـن نخشـى شـيئاً/ خشـيتنا أولئـك القابعيـن... 
األزقـة.../  فـي  ويترّبصـون  الحـراب/  يشـحذون 
لانقضـاض علينـا...«. وفـي قصيـدة أخـرى عنوانهـا 
» مثـل مـن فـّوت موعـدا« يقـول: »في شـارع الحبيب 
بورقيبـة / رأيـت ثوريين كثيريـن / ثورّيين حقيقيين.../ 

يذرعـون الشـارع الطويـل/ ذهابـا وإيابـا...«. 

»ميدان« الشعر المصري
مـا إن اندلعـت الشـرارات األولـى للثـورة المصرية في 
الخامـس والعشـرين مـن ينايـر )كانـون الثانـي( 2011 
حتى أضحى »الميدان« شـعاراً من شـعاراتها الرئيسـة 
الرغـم  علـى  الوطنـي،  التحـّرر  رمـوز  مـن  ورمـزاً 
مـن التحـّوالت التـي طـرأت علـى مسـار هـذه الثـورة، 
والمنعطفـات التـي شـهدتها، سياسـياً وإيديولوجيـاً. مـن 
ميـدان التحريـر انطلقـت الثـورة وفـي ميـدان التحريـر 
التحمـت الجماهيـر بعضهـا ببعض واعتصمـت وهتفت 
ورفعـت شـعاراتها. وكان ال بـّد لهـذا الميـدان أن يحتـّل 
المصريـون،  الشـعراء  يكتبهـا  راح  التـي  القصائـد 
علـى اختـاف أجيالهـم ومشـاربهم، فـي رّد فعـل أّول 
وعفـوي. ولـم يكـن مسـتغرباً أن تحمـل قصائـد كثيـرة 

تبعـاً  لهـا  عنوانـاً  »الميـدان«  كلمـة 
لمـا تختـزن هـذه الكلمـة مـن معـاٍن 
عبـد  الكبيـر  الشـاعر  ودالالت. 
فـي  سـّباقاً  كان  األبنـودي  الرحمـن 
البـارزة  قصائـده  إحـدى  تسـمية 
فعـل  غـراره  وعلـى  »الميـدان«، 
شـعراء آخـرون ومنهـم علـى سـبيل 
قصيدتـه  فـي  سـراج  أحمـد  المثـل 
شـعراء  معظـم  للميـدان«.  »الحكـم 
غيـر  الثـورة  بهـذه  تأّثـروا  مصـر 
أحمـد  الشـاعر  مـن  بـدءاً  المتوقَّعـة، 
عبـد المعطـي حجـازي الـذي ينتمـي 
بشـعراء  وانتهـاًء  الـرّواد  جيـل  إلـى 
المتعاقبـة.  بأجيالهـم  النثـر  قصيـدة 
شـعراء  حـّل  الوسـط  موقـع  وفـي 

الجيـل المخضـرم الذيـن ينتمـي معظمهـم إلـى القصيـدة 
التفعيلّيـة. ولعـّل الافـت أن هـذه الثورة أعادت الشـاعر 
حجـازي صاحـب »مدينـة بـا قلـب« إلى كتابة الشـعر 
وحّرضتـه علـى نشـر ديـوان بعـد نحـو اثنين وعشـرين 
عامـاً علـى انقطاعه عـن الكتابة والنشـر. وحمل ديوانه 
الـذي صـدر عـن »الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب« 
عنوانـاً رمزيـاً هـو »طلـل الوقـت« وقـد ضـّم قصائـد 
متفّرقـة كان كتبهـا خـال أعـوام وقصائـد جديـدة نابعـة 
مـن صميـم الثـورة. ولئن فاجـأ حجازي قـّراءه بصدور 
هـذا الديـوان الجديـد، فهـو لـم يفاجئهم بما يمكن تسـميته 
مناخـه  تخـوم  عـن  وخروجـاً  وتطـّوراً  شـعرياً  تجـّدداً 
أن  كافيـاً  كان  ولكـن  ورؤيـة.  وإيقاعـاً  لغـًة  السـابق، 
ُتخـرج الثـورة هـذا الشـاعر عـن صمتـه وتعيـده إلـى 

الثورة أعادت الشاعر 
عبد المعطي حجازي 
صاحب »مدينة با 
قلب« إلى كتابة 

الشعر وحّرضته على 
نشر ديوان شعري 

بعنوان: »طلل 
الوقت« بعد نحو 

اثنين وعشرين عاماً 
من االنقطاع عن 

الكتابة والنشر

»إرادة الحياة« في شعر
ثورات »الربيع العربي«
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كتبهـا  التـي  القصائـد  أّمـا  الراهـن.  الشـعري  المشـهد 
حجـازي فـي الثـورة ومن وحيهـا، فهي ثـاث، لكّنها لم 
تبـُد مـن أقـوى قصائـد الديـوان، نظـراً إلـى مـا اعتراها 
مـن تكلّـف وتصّنـع؛ فهـي قصائـد »مناسـبتّية«، ُكتبـت 
فـي ظـروف موضوعيـة إن أمكـن القـول، وبـدت خلـواً 
مـن الحماسـة والعفويـة والغنائيـة التـي كثيـراً ما ُعرف 
بهـا شـعره األّول. القصيدة األولى هـي »إرادة الحياة« 
وغـدت كأّنهـا »معارضـة« لقصيـدة الشـاعر التونسـي 
خـال  اسـُتهلكت  التـي  الشـهيرة  الشـابي  القاسـم  أبـي 
»الربيـع العربـي«، لكّنها »معارضة« مباشـرة، لفظية 
أكثـر مّمـا هـي شـعرية، تردادّيـة أكثـر مّما هـي خّاقة، 
كأن يقـول الشـاعر: »إذا الشـعب يومـاً أراد الحيـاة / 
فـا بـّد أن يتحـّرر مـن خوفـه/ ويحمـل في كّفـه روحه/ 
ويسـير بهـا موغـاً فـي الخطـر/ إلـى 
أن يسـتجيب القـدر...«. وفـي قصيدة 
»الطغـاة« يبـدو الشـاعر كأّنـه يعلـن 
موقفـاً ثوريـاً يعيشـه في العقـل وليس 
فـي القلب أو الوجدان. القصيدة أشـبه 
بخطـاب سياسـي ينتحل لبـوس الوزن 
التفعيلـي والقافيـة: »الطغـاة نقائصنا/ 
وسـكينهم  الطغـاة/  جبـروت  خوفنـا 
جرحنـا/ صمتنـا صوتهم... مابسـهم 
عرينـا / هكـذا حيـن يكتمـل النقـص 
بالنقـص/ تصبـح أّمتنا أّمتين/ وتنشـّق 

نصفيـن/ ضـّدا وضـّدا...«.
الـروح«  »عـودة  قصيدتـه  أّمـا 
المسـتعار عنوانهـا مـن كتـاب شـهير 
للكاتـب توفيق الحكيـم فهي »تنويع« 
شـعري منظـوم علـى مفهـوم عـودة 
 ، الثـورة  بعـد  الشـعب  إلـى  الـروح 
يقـول الشـاعر: »إنهـا عـودة الـروح/ عـودة مصر إلى 
نفسـها/ عـودة الجـزء للـكلّ/ والفعل للقـول/ والملكوت 
ألصحابـه الفقـراء/ بعـد أن دّنسـته اللصـوص/ يعـود 

الدمـاء«. طّهرتـه  وقـد 
شـعراء الجيـل المخضـرم الذيـن أعقبـوا مرحلـة الرّواد 
الثـورة  خضـّم  فـي  المتعـّددة  إطاالتهـم  لهـم  كانـت 
المصريـة ومـن أبرزهم فاروق جويدة وفاروق شوشـة. 
ويليهـم شـعراء جيـل السـبعينّيات ومنهـم حلمـي سـالم 
وعبـد المنعـم رمضـان وحسـن طلـب، وهـؤالء كانـت 
لهـم دواويـن وقصائـد امتدحـوا بهـا الثـورة، كّل علـى 
طريقتـه ووفـق رؤيته إليها. أما جيـل قصيدة النثر فكان 

شـعراؤه هـم األغـزر فـي حقـل الشـعر الثـوري، وقـد 
نشـطوا عبـر اإلنترنـت وصفحات الفيسـبوك والصحف 
والمجـات، يكتبـون القصائـد والنصوص والشـهادات. 
وكان هـؤالء فـي طليعة الشـعراء الذيـن خاضوا تجربة 
الميـدان مباشـرة وشـاركوا فـي التظاهـرات واعتصموا 
ومسـرحّيين  رّسـامين  مـن  جيلهـم  أبنـاء  مثـل  مثلهـم 

وفّنانييـن ومثّقفيـن.
الشـاعر حلمـي سـالم الـذي رحـل بعـد عـام مـن انـدالع 
الثـورة كتـب قصائـد عـّدة مـن وحـي الشـارع المصـري 
وفاتـه  ُبعيـد  الـذي صـدر  ديوانـه  تضّمنهـا  وقـد  الثائـر 
بعنـوان »إرفـع رأسـك عاليـة« )الهيئة المصريـة العامة 
الميـدان«،  »أغنيـة   : القصائـد  هـذه  ومـن  للكتـاب(. 
»هدهـدة إلـى رقـي«، »العسـكر«، »نشـيد اللوتـس«، 
»شـكوى القبطي الفصيح«... تبدو هذه القصائد مشـبعة 
بحماسـة اللحظـة التاريخيـة التـي أحدثـت ما يشـبه الهّزة 
فـي تاريـخ مصـر الحديـث وشـاءها الشـاعر أقـرب إلـى 
البـوح الثـوري الـذي ال يبالـي كثيـراً بالصنعـة والترميز 
الحـدث  وهـو  بالحـدث وصانعيـه،  بالتغّنـي  يكتفـي  بـل 
الـذي سـاوى بيـن الجميـع، فاحيـن وعمـاالً ومثقفيـن، 
بيـن النخبـة والعامـة، بيـن أبنـاء المـدن وأبنـاء األرياف، 
وحمـل الوعـد بحيـاة جديـدة ال يسـودها الفقـر واألسـى 
والظلـم. يقـول الشـاعر: »هـذي أرضـي وبـادي/ هـذي 
خلقـي  كونـوا  لنـا:  الـرب  قـال  وهنـا  وسـنادي/  سـندي 
وعبـادي/ فيهـا روينـا األرض بدمعتنـا الدامعـة/ زرعنـا 
الشـاعر  أّمـا  والتـوت...«.  واألرز  بالقمـح  الـوادي 
عبـد المنعـم رمضـان فأصـدر ديوانـاً بعنـوان »الحنيـن 
 )2012 للكتـاب  العامـة  المصريـة  العاري«)الهيئـة 
الثـورة بحسـب رؤيتـه  وفـي بعـض قصائـده يسـتوحي 
التـي يتآلـف فيهـا البعـد الوجـودي والواقعيـة التعبيريـة 
واإلحسـاس المأسـوي بالعالـم. وبـدا رمضـان كأّنه يدور 
حـول الثـورة مـن غيـر ان يقـع فـي أسـر لغتها المباشـرة 
وفي شـرك شـعاراتها ومصطلحاتها الشـائعة. إنه يتحايل 
علـى لحظـة الثـورة ويجّردهـا مـن آنيتهـا ويسـبغ عليهـا 
سـمات الفعـل الشـعري. وقـد يظـّن القـارئ فـي أحيـان 
أن الشـاعر ال يكتـب عـن الثـورة فـي قصيـدة كتبت مثاً 
عـن الثـورة أو علـى هامشـها باألحرى. يقـول رمضان: 
»كأنـك األرض التـي يسـير فوقها الحمـام/ كأنك الظام/ 
كأنـك الريـاح/ مـن الـوراء هكـذا إلـى األمـام«. ويقـول 
فـي مقطـع آخر: »لـم يكن كافيـا/ أن أرى حافة األرض/ 
ترتـّج ثـم تفـور/ وتخرج منهـا المدينة عاريـة/ وأصابعها 

العشـر / مشـبوكة فـي السـماء«.

الشعر العامي 
المصري لم يغب 
البّتة عن الثورة 
بل كان في طليعة 
المشهد الشعري 
الذي توّلد عنها 

والسبب يعود إلى 
طبيعته العفوية 

واقترابه من الوجدان 
والذاكرة الشعبّيين 

وقدرته على التفاعل 
مع الحدث والتعليق 

عليه 
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تحديـداً  النثـر  قصيـدة  وشـعراء  الشـباب  الشـعراء 
كانـت لهـم مقاربـة شـعرية مختلفـة للثـورة، هـم الذيـن 
يملكـون رؤيـة متحـّررة إلـى الشـعر والقصيـدة، وإلـى 
الموضوعـات الشـعرية والقضايـا، وإلى العالـم والحياة 
وتجلّياتهمـا. سـعى هـؤالء الشـعراء إلـى حْبـِك عاقـة 
األسـفل  أو  القاعـدة  مـن  منطلقيـن  بالثـورة،  يوميـة 
الثقـل  متخلّيـن عـن  المثـال،  ليبلغـوا  القـول،  جـاز  إن 
»اإلتيكـي«،  أو  واألخاقـي  والفكـري  االيديولوجـي 
وعـن الطابـع النبوءاتـي والتبشـيري والخاصي، وعن 
الترميـز الـذي يرهـق عـادًة التجربـة الشـعرية. وعلـى 
غرار الشـعراء السـورّيين الشـباب الذين غزوا المشـهد 
المصريـون  الشـعراء  اسـتطاع  سـوريا،  فـي  الثـوري 
وغيـر  للثـورة  جديـداً  معجمـاً  يؤّسسـوا  أن  هـؤالء 
مألـوف، وأن يحـّرروا قصائدهـم الثوريـة مـن الباغـة 
واإلنشـائية والنزعـة اليوتوبيـة. وقـد برز اسـم الشـاعر 
محمـد ريـاض،  وبخاصـة فـي ديوانـه »الخـروج فـي 
فـي  العزيـز  الشـاعر عاطـف عبـد  النهـار«، وكذلـك 
ديوانـه »ترجمـان الروائـح« الـذي تحضـر فيـه الثورة 
سـالي  عـن  جميلـة  قصيـدة  تضّمـن  وقـد  بوضـوح، 
زهـران، إحـدى أيقونـات الثـورة وشـهيداتها، عنوانهـا 
كتبـوا  الذيـن  الشـباب  الشـعراء  الجـرار«.  »حاملـة 
عـن الثـورة كثـر، وجميعهـم بـدوا علـى عاقـة فريـدة 
بهـذه الثـورة، عاقـة تجمـع بيـن اإلحسـاس المأسـوي 
والطرافـة واليومي، وترفض النفـس البطولي والمديح. 
ومـن هـؤالء الشـعراء أيضـاً: أحمـد سـراج فـي ديوانـه 
»الحكـم للميـدان« و محمـد سـعد شـحاته فـي ديوانـه 

يناسـب حالتـك«... »بمـا 
غيـر أن الشـعر العامـي المصـري لـم يغـب البّتـة عـن 
الشـعري  المشـهد  طليعـة  فـي  هـو  كان  بـل  الثـورة 
الـذي تولّـد عنهـا، والسـبب يعـود إلـى طبيعتـه العفويـة 
واقترابـه مـن الوجـدان والذاكرة الشـعبّيين وقدرته على 
حولـه.  والنسـج  عليـه  والتعليـق  الحـدث  مـع  التفاعـل 
وأصـدروا  بالعاميـة  قصائـد  كثـر  شـعراء  كتـب  وقـد 
وماهـر  األبنـودي  الرحمـن  عبـد  ومنهـم  دواويـن، 
مهـران ويسـري حّسـان وسـيد حجـاب وأحمـد الرومي 
مـن  »الميـدان«  األبنـودي  قصيـدة  وبـدت  وسـواهم. 
أجمـل القصائـد التـي كتبـت بالعامية ليـس ألّن صاحبها 
هـو مـن أهـّم الشـعراء العامييـن بـل ألّن القصيـدة ذات 
نفـٍس غنائـّي وإيقـاع شـبه ملحمـّي متنـاٍم علـى الرغـم 
مـن عـدم طولهـا. قصيـدة شـعبية ترقـى باللغـة العاميـة 
إلـى مصـاف اإلبـداع والتفـّرد، وقـد سـبكها األبنـودي 

برهافـة وشـفافية، وبجماليـة حّيـة بعيـدة عـن التصّنـع. 
قصيـدة تحمـل ألم النـاس ومعاناتهم، أحامهـم وآمالهم، 
الظلـم  كتمـوه ضـّد  الـذي طالمـا  السـخط  وتعّبـر عـن 
والظالميـن. وهـي تحفـل بالصـور الشـعرية والعبارات 
الهجائيـة الغاضبـة والنبـرات العاليـة الطالعـة من عمق 
مصريـة  »أيـادي  األبنـودي:  يقـول  والـروح.  القلـب 
سـمرا ليهـا فـي التمييـز/ ممـّددة وسـط الزئيـر بتكسـر 
البراويـز/ سـطوع لصـوت الجموع شـوف مصر تحت 

الشـمس...«.

شعرية التراجيديا السورية
رّسـخته  الـذي  السـوري  الشـعري  المشـهد  يكـون  قـد 
الثورة هو األشـّد تعّقداً بين المشـاهد التي ظهرت خال 
»الربيـع العربـي«. فهذا المشـهد الـذي يصعب حصره 
فـي معطيـات محـّددة، ورصـد أسـماء شـعرائه جميعـاً، 
االرتبـاط  تمـام  مرتبطـاً  بـدا  والخـارج،  الداخـل  بيـن 
تناقضـات  مـن  تشـهد  ومـا  نفسـها،  الثـورة  بأحـوال 
وتحـّوالت و»مفاجـآت«. وكان مـن الطبيعي أن ينقسـم 
الشـعراء أنفسـهم حولهـا انقسـام السياسـّيين والمثّقفيـن، 

بيـن  ومؤّيديـن،  لهـا  رافضيـن  بيـن 
معترضيـن علـى طابعهـا »الديني«، 
الحـركات  دخـول  بعـد  والسـّيما 
والتكفيريـة  األصوليـة  الدينيـة، 
بصفتهـا  لهـا  ومتحمسـين  سـاحتها، 
ثـورة ضّد حكم الحـزب الواحد وضّد 
الطغيان والظلم والسـجون السياسـية. 
طليعتهـم  وفـي  الشـعراء  بعـض 
الشـاعر الكبيـر أدونيـس، لـم يتحّمس 
سياسـياً  نقدهـا  إلـى  وعمـد  للثـورة 
وإيديولوجيـاً، ورفـض فكـرة خـروج 
الشـاعر  المسـاجد.  مـن  التظاهـرات 
عـّدة  مقـاالت  كتـب  مثـاً،  أدونيـس 
انتقـد فيهـا الثـورة وآلياتهـا ومبادئها، 
غيـر أنـه لـم يعلـن انحيـازه الواضـح 
أحيـان  فـي  انتقـده  هـو  بـل  للنظـام، 

آخـذاً عليـه دموّيته وعنفه. وقد المـه الكثيرون وانتقدوه 
واتهمـوه بتأييـده المضمر للنظـام ودليلهم تصريحات له 
أعلـن فيهـا مواقـف غيـر سـلبية مـن هـذا النظـام. وكان 
ال بـّد مـن أن ُيثيـر أدونيـس سـجاالً هـو مـن خصالـه 
الثقافيـة. أّمـا الشـاعر اآلخـر الـذي أعلـن مواقـف ضـّد 
بعـض الثـّوار، األصولييـن تحديداً، وليس ضـّد الثورة، 

قد يكون المشهد 
الشعري السوري 

الذي رّسخته 
الثورة هو األشّد 

تعّقداً بين المشاهد 
التي ظهرت خال 
»الربيع العربي«، 

إذ أنه مرتبٌط بأحوال 
الثورة نفسها 
وما تشهد من 

تناقضات وتحّوالت 
و»مفاجآت«

»إرادة الحياة« في شعر
ثورات »الربيع العربي«
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فهـو الشـاعر نزيـه أبـو عفـش، ونـّم موقفـه عـن نزعـة 
مثاليـة لديـه. فهـو لـم يتمّكـن مـن تقّبـل ما قام بـه هؤالء 
المتطّرفـون فـي مناطـق سـيطرتهم. كتـب أبـو عفـش 
قصائـد ونصوصـاً كثيـرة ُبعيـد انـدالع الثـورة وما زال 
يكتـب، لكّنـه لـم يتعـرض لحمـات نقدية مثـل أدونيس، 
فموقفـه بـدا شـبه شـخصي أكثر منـه موقفـاً إيديولوجياً، 
وبـدا أيضـاً منحـازاً إلـى الضحايـا والمقهوريـن. وفـي 
أحـدث نصوصـه وعنوانـه »مـا أوحـش هـذا المأتـم«، 
ُيعـّزون  والمفجوعـون  دائـرة  »الجنـازات  يكتـب: 
المفجوعيـن/ األمـوات يوصلـون رسـائل الناجيـن إلـى 
أسـافهم األموات.../ أّيتهـا األمهات الثكالى/ أيها اآلباء 
المكسـورو العقـول واألفئـدة/ أيهـا النـاس المفجوعـون، 
دموعكـم  وّفـروا  واألماكـن/  األزمنـة  جميـع  أبنـاء  يـا 
وأحزانكـم ومناديلكـم/ سـتبكون حيـاة 
كاملـة«. ويضيـف فـي مقطـع آخـر: 
بنـت  الـوردة   / الصغيـرة  »الـوردة 
السـنوات السـبع/ ...ذبحوها/ ذبحوها 
مـن أحـام غدهـا/ ذبحوهـا مـن عنـق 
الـرب/  إلـى  بهـا  وبعثـوا   / نهارهـا 
محمولـة في صندوق ظـام أبيض«. 
ينسـحبوا  أن  آخـرون  شـعراء  وآثـر 
مـن خضّم الثـورة مختارين الصمت، 
فلـم  يحـدث،   مـا  فظاعـة  متأمليـن 
يعلنـوا موقفـاً إاّل فـي مـا نـدر، ومنهم 
بغـدادي  شـوقي  المثـل  سـبيل  علـى 
اآلغـا  وخضـر  الحميـد  عبـد  وبنـدر 
وفايـز خضـور وعابـد إسـماعيل...

غيـر أن كوكبـة مـن شـعراء شـباب 
ينتمـون إلـى أجيـال عـّدة ، بـدءاً مـن 
أن  اسـتطاعت  الثمانينّيـات،  جيـل 
تؤّسـس مـا يشـبه الحركـة أو التيـار 
مزاجـاً  أو  حـاالً  فارضـًة  الشـعري، 
الثـورات  مشـاهد  تعرفـه  لـم  شـعرياً 
األخـرى. وقـد يكـون مـن الممكـن الكام علـى منعطف 
جديـد وغيـر معهـود أحدثته هذه األصـوات المخضرمة 
والجديـدة والشـاّبة، لكّنـه يحتـاج إلـى المزيد مـن الوقت 
ليتبلـور وتتضـح آفاقـه. وقـد ال يكفـي عامـان مـن عمر 
الثـورة كـي تكتمـل صـورة هـذا الشـعر وإطـاره العـام. 
أصـوات شـعرية خافتة، بعيـدة كّل البعد عن الضوضاء 
ذات  األنـا،  النرجسـي وطغيـان  واالسـتعاء  الباغيـة 
أمزجـة وأطـوار خاصـة، تحتّد أحياناً وتهـدأ أخرى. أّما 

الهمـوم فهـي يوميـة، طالعـة مـن عمـق الحياة والمأسـاة 
الشـخصية والجماعية، مأسـاة الحرب ومأسـاة اإلنسان، 
الحـرب  تفاصيـل  فيهـا. قصائـد تولـي  فـرداً وجماعـة 
وعيشـها كبيـر اهتمـام، وتحتفـل بالتراجيـدي اليومـي، 
تضامـن  لقـد  والزائلـة.  العابـرة  الوجوديـة  وباللحظـة 
هـؤالء الشـعراء وتـآزروا ولـو مـن بعيـد، ليصنعوا من 
الثـورة حدثـاً شـعرياً ولغويـاً ووجوديـاً. بعضهـم يقيـم 
ر« وبعضهـم فـي المنافـي التـي  فـي الداخـل »المحـرَّ
اتسـعت بعـد انـدالع الثـورة، وبعضهم يقيم فـي األقاليم، 
بالعربيـة  يكتبـون  الذيـن  األكـراد  الشـعراء  وبخاصـة 
والكرديـة. وشـاركت قلّـة منهـم فـي النضال العسـكري 
وعاشـت هـول المعـارك، واختـار بضعة منهـم النضال 
السياسـي واإلعامـي. والافـت أن دواويـن غيـر قليلـة 
صـدرت مـن وحـي الثورة، فـي كتٍب كما علـى المواقع 
اإللكترونيـة التـي فتحـت أبوابهـا أمام التجـارب الجديدة 
وقّدمـت مـا ال يحصـى مـن القصائـد. الشـاعر نـوري 
الجـراح الناشـط فـي ميـدان الثـورة، والذي أّسـس مجلة 
»دمشـق« منبـراً لألقـام السـورية المعارضـة، أصدر 
ديواَنْيـن، األّول عنوانـه »يـوم قابيـل« وضـّم قصيـدة 
منفصلة عن الديوان هي »األيام السـبعة للوقت« )دار 
الصـدى ودار الرايـة 2013( والثانـي »يـأس نـوح« 
ولئـن  والنشـر2014(.  للدراسـات  العربيـة  )المؤّسسـة 
حفـل الديـوان األّول بمعجـم ينتمـي إلـى منـاخ الثـورة 
والحـرب الدائـرة فـي المـدن والقـرى وبعبـارات تـدّل 
مباشـرة على مصادرها المأسـوية أو ما يسـّميه الشاعر 
»التراجيديـا السـورية«، فإن الديـوان الثاني هو قصيدة 
واحـدة طويلـة، ذات نفـٍس غنائّي ونزعـة تكوينّية. وفي 
أحـد مقاطعهـا يقـول: »دم مـن هـذا الـذي يجـري فـي 
قصيدتـك أيهـا الشـاعر؟/ وهـو دم ريثمـا يكتـب األعمى 
وصّيتـه ويفتـح نوافذهـا للمطـر/ ريثمـا يدخـل الشـهداء 
ويدّخنـون أمنياتهـم األخيـرة/ ريثمـا تخـرج امـرأة مـن 
كالسنبلة«.الشـاعر  تقّصـف  يديهـا صبـي  وفـي  زقـاق 
فـرج بيرقـدار الـذي قضـى أعوامـاً طويلـة فـي سـجون 
النظـام البعثـي وخـرج بقصائد كثيـرة ونصوص جمعها 
الحقـاً فـي كتـب، لم يصمت البّتة خال الثورة السـورية 
التـي وجـد فيهـا بقعـة ضـوء فـي وسـط الظـام الـذي 
عـاش فيـه جـّراء تجربتـه األليمـة وراء القضبـان. وقـد 
نشـر ديوانـاً سـّماه » قصيـدة النهـر« )دار نون 2013( 
وفيـه تمتـزج الغنائيـة بالواقعية والمأسـوي. ومع اندالع 
الثـورة بـرزت تجربـة يمكـن تسـميتها »أدب السـجن« 
سـواء فـي الروايـة أم فـي الشـعر. وأحد الشـعراء توفي 

شعراء ُكـُثـــر 
كتبوا قصائد لم 

تصدر في كتب، بل 
ُنِشَرت في صحف 
ومجات وعلى 
مواقع إلكترونية 
والفيسبوك، أمثال 

منذر مصري، لقمان 
ديركي، صالح 

دياب، جوان تتر، 
ماهر شرف الدين، 
حازم العظمة، أكرم 
قطريب، أحمد م. 

أحمد، سوزان علي، 
نور كنج، فدوى 

سليمان.. وغيرهم 
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فـي الزنزانـة تحـت وطـأة التعذيـب وهـو محمـد نمـر 
الديـن  سـعد  وائـل  الشـاعران  أيضـاً  وُسـجن  المدنـي، 
وتمـام هنيـدي. الشـاعرة رشـا عمـران التـي غـادرت 
سـورية بعدمـا ُهـّددت عقب مقاالت كتبتها ضّد السـلطة 
والحـزب الواحـد أصـدرت ديوانـاً بعنـوان »بانورامـا 
المـوت والوحشـة« ) دار نـون 2013(. الشـاعرة هاال 
محمـد أصـدرت ديوانـاً عنوانـه »قالت الفراشـة« )دار 
ريـاض الرّيـس2011( وغلبـت عليه لغتهـا الرقيقة التي 
تتمّيـز بهـا قصائدها القصيرة التي اسـتعادت من خالها 
بـراءة الطفولـة المحاصـرة بالخـوف والموت. الشـاعر 
بشـير البكـر أصـدر ديوانـاً اختـار لـه عنواناً معّبـراً هو 
»عـودة البرابـرة« )النهضة العربيـة2014( وكتب في 
القصيـدة التـي حمـل الديـوان عنوانهـا: »كذبـت رؤياك 
أيها الشـاعر/ كنت تظّن أنهم أشـباح في البعيد / خدعت 
العامة حين قلت لهم / لن يأتي البرابرة / لكّنهم خرجوا 
مـن بيننـا / فـي غفلـة القصيـدة / ليتنا لم نتـرك األرض/ 
كان فـي وسـعنا أن نهّربهـا / بعيـداً عـن الرصـاص/ 
مثـل التبـغ التركـي مـن ماردين...«. الشـاعر السـوري 
الكـردي عـارف حمـزة أصدر ديوانـاً عنوانـه »ال أريد 
والشـاعر   ،)2013 )دارالغـاوون  ينقذنـي«  أن  ألحـد 
السـوري الكـردي جـوالن حاجـي أصدر ديوانـاً بعنوان 
»الخريـف هنـا سـاحر وكبيـر« )طبعة خاصـة2013(. 
وأصـدر الشـاعر محمـد المطـرود ديوانـاً هـو »اسـمه 
أحمـد وظّلـه النـار« )النهضـة العربيـة2014( ويقـول 
فـي إحـدى القصائـد: »كيـف عبـرت الحـدود يـا أحمـد 
شـائك  سـلك  الحـدود  أخيـراً؟  المـوت  بسـّرة  وتعلّقـت 
ومخفـر للجنـد، حقـل من الشـوك وأغنيـة مجروحة ودم 
ينـّز مـن جسـد فتـّي. كانـت خلفـي النـار إذا تحدثت عن 
ديـوان  التـي صـدرت  الدواويـن  ومـن   .»... الخـوف 
»كريسـتال طائـش« )دار سـرجون  جماعـي عنوانـه 
2014( وضـّم قصائـد لشـعراء شـباب جـدد، وجدوا في 
الثـورة منطلقهـم التجريبـي وحافـزاً على كتابـة مرتبطة 
بـ »التراث« الحداثي ومنفصلة عنه في آن. والشـعراء 
هـم: معـاذ زمريـق، أحمـد عـاء الديـن، أحمـد ودعـة، 
الذيـن  الشـعراء  أّمـا  سـبياني.  أحمـد  حـداد،  جـوزف 
كتبـوا قصائـد ولـم يصدروها فـي كتب واكتفوا بنشـرها 
اإللكترونيـة  المواقـع  وفـي  والمجـات  الصحـف  فـي 
منـذر  الشـعراء:  هـؤالء  ومـن  كثـر.  فهـم  والفيسـبوك 
مصـري، لقمـان ديركـي، صالـح ديـاب، جـوان تتـر، 
ماهـر شـرف الديـن، حـازم العظمـة، أكـرم قطريـب، 
أحمد م. أحمد، سـوزان علي، نور كنج، فدوى سـليمان 

وسـواهم. لـم يجمـع معظـم هـؤالء الشـعراء قصائدهـم 
فـي دواويـن يمكـن الرجـوع إليهـا لرصـد المنـاخ الـذي 
أشـاعوه في الشـعر السـوري الراهن أو العربي، لكّنهم 
حاضرون ولو كأطياف تبّشـر بشـعرية جديدة. والافت 
هـو كتابـة شـعراء عـرب قصائـد عـن الثـورة السـورية 
نشـروها أيضـاً فـي الصحـف وعّبـروا فيهـا عـن األثـر 
الـذي حفرتـه فـي ذواتهـم هذه الثـورة، وعن األلـم الذي 
أثارتـه مشـاهد األطفـال القتلى والمجـازر التي حصدت 
مـا حصـدت مـن أنـاس أبريـاء، ومن هـؤالء الشـعراء: 
بـول شـاوول ومحمـد شـمس الديـن ومحمـد فرحـات) 
لبنـان(، إبراهيـم نصـرهللا ) األردن(، غسـان زقطـان 
سـيف  تونـس(،   ( اليوسـفي  علـي  محمـد  )فلسـطين(، 

الرحبـي )ُعمـان( هاشـم شـفيق )العـراق( وسـواهم...

غرابة المشهد الليبي
مـن  السـابع عشـر  فـي  الليبيـة  الثـورة  تندلـع  تكـد  لـم 
فبراير)شـباط(2011 حتـى أحدثـت صدمة في األوسـاط 
اشـتّد  أن  لبـث  ومـا  ليبيـا،  فـي  والثقافيـة  السياسـية 
واحتدمـت  العنـف  انتشـر  عندمـا  الصدمـة  هـذه  وقـع 
المواجهـات واتسـعت رقعـة المعـارك. لم يكـن الليبيون 
يتوّقعـون انبثـاق شـعلة الثـورة بمثل هذه السـرعة بعدما 
تتزعـزع.  ال  التـي  الحديـد  قبضـة  يمّثـل  النظـام  كان 
وكان علـى الشـعراء أن يصمتـوا فـي البـدء، ثـم راحت 

القصائـد باللغـة العاميـة أو المحكّيـة 
إلـى  التحيـة  رافعـة  بحماسـة  تـروج 
الشـعر  وبـدا  والثـّوار.  المعارضـة 
مـع  تفاعـاً  األسـرع  هـو  العامـي 
الثـورة علـى خـاف الشـعراء الذيـن 
والكثيـرون  بالفصحـى،  يكتبـون 
منهـم كانـوا يعملـون فـي المؤسّسـات 
سـنة  تمـِض  لـم  ولكـن  الرسـمية. 
الشـعراء  بـدأ بعـض  أكثـر حتـى  أو 
الديكتاتـوري  النظـام  ضـّد  يكتبـون 
الـذي حكـم البـاد أكثـر مـن نصـف 
قـرن، والقصائـد التـي كتبـت كانـت 
كاسـيكية أو عموديـة وتفعيليـة. أمـا 

شـعراء الحداثـة وقصيـدة النثـر المعروفـون، مـن أمثال 
فـرج العربـي وفـرج العشـي ومفتـاح العمـاري وحـوا 
القمـودي وسـالم العوكلـي وعبد السـام العجيلي وكريم 
الراضـي، فلـم يكـن لديهم رّد فعل سـريع، بـل إن بعضاً 
منهـم لـم يكتـب مباشـرة عـن الثـورة علـى الرغـم مـن 

بدا الشعر العامي 
هو األسرع تفاعاً 
مع بداية الثورة في 
ليبيا، على خاف 
الشعراء الذين 

يكتبون بالفصحى، 
والكثيرون منهم 
كانوا يعملون في 
المؤسّسات الرسمية

»إرادة الحياة« في شعر
ثورات »الربيع العربي«
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األلـم الـذي كابـدوه وسـط الخـراب الهائـل الـذي أحدثته 
المعـارك والمعانـاة التـي كابدوهـا. آثر هؤالء الشـعراء 
أاّل يكتبوا شـعراً حماسـياً وعاطفياً وعفوياً، منتظرين أن 
تسـنح الفرصـة المؤاتية ليتأّملوا في الثورة وما سـتؤول 
إليـه، والسـّيما بعدما دّبـت الفوضى في صفـوف الثّوار 
وعقـب صعـود موجـة األصولييـن والعشـائر، وتحـّول 
الثـورة إلـى حـرب أهليـة متعـّددة الجبهـات والجهـات. 
ومثلمـا تعـّرض شـعراء للسـجن والترهيـب فـي فتـرة 
يـد  تعـّرض شـعراء لاضطهـاد علـى  القذافـي،  حكـم 
األصولّييـن. ولئـن فاجـأ الشـاعر فـرج العشـي الوسـط 
األدبـي الليبـي بإصـداره روايـة عـن الثـورة عنوانهـا 
الشـاعر  فـإن  اآلداب2013(،  )دار  القائـد«  »زمـن 
المعـروف فـرج العربـي لـم يكتـب إال القليـل وكذلـك 
معظـم الشـعراء الجـدد. أمـا الافـت 
فهو انتقال الشـاعر المعروف الحبيب 
األميـن مـن كونـه شـاعراً مضّطهـداً 
يكتـب باسـم مسـتعار فـي ظـّل النظام 
الديكتاتـوري إلـى وزير ثقافة في أّول 
حكومـة ُشـّكلت بعـد الثـورة مباشـرة. 
معـرض  جمهـور  األميـن  والتقـى 
القاهـرة الدولـي للكتـاب الـذي خـّص 
العـام  دورة  فـي  شـاملة  بنـدوة  ليبيـا 
2013، وتحـّدث عـن الظـروف التـي 
عاناهـا المثّقفـون الليبيـون فـي عهـد 
الديكتاتوريـة، وتوّقـف عنـد الشـعراء 
وعاجزيـن  محاصريـن  كانـوا  الذيـن 
عـن التواصـل مباشـرة مـع قّرائهـم، 
والتحقيـق  للسـجن  ومعّرضيـن 
والقتـل. وكان هـؤالء الشـعراء الذيـن 
لـم ينضّمـوا إلـى لـواء القذافـي يكتبـون أحيانـاً بأسـماء 
مسـتعارة ويجيـدون التحايـل علـى السـطلة مسـتخدمين 
مـن  النظـام  يمنعهـم  مـا  ليقولـوا  والمجـازات  الرمـوز 
قولـه. ولعـّل الحصـار الداخلـي هـذا حـال دون وصـول 
أصواتهـم إلـى الخـارج فعاشـوا فـي منـأًى عـن حركـة 
الشـعر العربـي الحديـث ومعتركاته. ولئـّا تغيب بعض 
العربـي،  المشـهد  الليبـي عـن  الثـوري  الشـعر  نمـاذج 
إلـى إيصـال أصواتهـم عبـر صفحـات  سـعى شـعراء 
الفيسـبوك والمواقـع اإللكترونيـة. ومـن هـذه القصائـد 
قصيـدة للشـاعر نـوري القائـد عنوانها »أصنـع الحلم« 
ويقـول فـي مطلعهـا: “يطـوف دمي بأحامي فتنسـحب/ 
المبلّـغ  أنـا  فتحتجـب/...  فـي شمسـي  الحـزن  ويعبـث 

حزنـي كّل أوردتـي/ إّنـي القتيـل ولم يكشـف السـبب«. 
ومـن قصيدة للشـاعر يوسـف عفـط عنوانهـا »القصيدة 
السـوداء« : »اللون األسـود مشـؤوم/ َمن قال األسـود 
لـون سـواد/ َمـن قتـل الرمـز بهـذا اللـون/ وَمـن حّرمـه 
علـى األعيـاد؟/ َمـن فـرض اللـون علـى امـرأة / فـي 
يـوم حـداد؟.../ يـا بلـدي أعظـم كارثـة/ مـن بعـد نهايـة 
طاغـوت/ أن تنتخبـي السـوط لظهـرك/ كـي ُيصنـع منه 
الجـاد«. هـذه مجـّرد نماذج من الشـعر الـذي ُكتب عن 
الثـورة ومـا تاهـا في ما يشـبه رّد فعل التأثر المباشـر. 
أّمـا الشـعر اآلخـر، األعمـق واألكثـر تراجيديـة، فالظّن 

أنـه فـي طريقـه إلـى الخـروج إلـى الضـوء.

عكاظيات الثورة اليمنّية
قـد يكـون المشـهد اليمني الشـعري الذي رّسـخته الثورة 
هـو مـن أشـّد المشـاهد العربيـة حماسـة وزخمـاً، وقـد 
احتـّل الشـعر العامـي أو الشـعبي الحّيـز األكبـر منـه، 
مّمـا أثـار سـجاالً فـي السـاحة الشـعرية والنقديـة حـول 
هـذا الشـعر وموقعـه. غيـر أن الغزارة لم تعِن، بحسـب 
بعـض النّقـاد والشـعراء، أن كّل مـا ُكتـب مـن شـعر هو 
صالـح وحقيقـي. ويقـول الشـاعر أحمـد المعرسـي فـي 
هـذا الصـدد: »شـعر الثـورة غلـب عليه طابع الحماسـة 
نفسـه  والشـعر  أشـعاراً،  وليـس  كلمـات  مجـّرد  فـكان 
كان مجـّرد رّد فعـل أو نظـرة حـاّدة وغيـر متعّمقـة«. 
نشـر  أو  كتابـة  الصريمـي  هايـل  الشـاعر  ويرصـد 
أربعيـن قصيـدة يوميـاً خـال فتـرة الثـورة، وهـو رقـم 
لـم يبلغـه مـّرة اإلنتـاج الشـعري فـي اليمـن، ولـو كانت 
غالبّيتـه بالعامّيـة والمحكّيـة. وهـذا أمـر طبيعـي فـي بلد 
تبلـغ األميـة فيـه 60 فـي المائـة. وبـدا الفتـاً أن الشـعر 
العامـي تمّكـن مـن احتال سـاحات الشـعر التي أُنشـئت 
فـي مـدن عـّدة ومنهـا »سـاحة التغييـر« فـي صنعـاء 
و»سـاحة الحريـة« فـي تعـز و»سـاحة أبنـاء الثـّوار« 
فـي البيضـاء وسـواها. وغـدت هـذه السـاحات التـي لـم 
منـه،  العمـودي  والسـّيما  الفصحـى،  شـعر  مـن  تخـُل 
أشـبه بـ«سـوق عـكاظ« يومـي ومشـّرع األبـواب أمـام 
أجيالهـم ومواهبهـم.  اختـاف  الشـعراء جميعـاً، علـى 
بـل إن هـذه السـاحات تحّولـت فـي أحيـان كثيـرة إلـى 
الحّيـة والمرتجلـة حينـاً،  منابـر للمسـاجات الشـعرية 
وهـي كانـت تثير حماسـة الجمهـور الغفور الـذي كانت 
تضيـق بـه هـذه السـاحات. وقـد شـاع فـي اليمـن لقـب 
»شـاعر الثـورة« وحملـه عـدد غيـر قليل من الشـعراء 
عـن جـدارة أو مـن دون اسـتحقاق. وقـد سـّمى شـاعر 

قد يكون المشهد 
اليمني الشعري الذي 
رّسخته الثورة هو 
من أشّد المشاهد 
العربية حماسة 

وزخماً، وقد احتلّ 
الشعر العامي أو 

الشعبي الحّيز األكبر 
منه، ما أثار سجاالً 
في الساحة الشعرية 
والنقدية حول هذا 

الشعر وموقعه
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الحمـادي  الشـاعر يحيـى  المقالـح  العزيـز  اليمـن عبـد 
»عـام  ديوانـه  بعـد صـدور  األّول«  الثـورة  »شـاعر 
الخيـام«، وهـو ديـوان كاسـيكي بعمظمه، ضـّم قصائد 
أعداءهـا.  وتهجـو  بالثـورة وصانعيهـا  تحتفـل  تفعيليـة 
وكتـب الشـاعر فـي هـذا الديـوان قصائـد عـارض فيهـا 
قصائـد معروفـة عربياً، ومنها على سـبيل المثل قصائد 
للمتنبـي وفـي إحداهـا يقول: »كانت تغّنـي وكان الحزن 
أغنيـة / تجـري الريـاح بمـا ال تشـتهي اليمـن/ النـاس 
واألرض واأليـام تجهلنـي/ وفـي دمـي يقطـن السـّكان 

والسـكن«.
الثـورة،  خـال  اليمـن  فـي  الشـعر  مـن  الكثيـر  كتـب 
بالعاميـة والفصحـى، ومعظـم مـا كتـب كان ذا رسـالة 
وموقـف، وبـدا »شـاعر الثـورة« هـو الشـاعر)العامي 
الهمـم،  ويسـتنهض  المشـاعر  يوقـظ  الـذي  بخاصـة( 
حامـاً مشـعل الحريـة والوحـدة. وكان علـى الشـعراء 
أن يسـترجعوا تـراث ثـورة 26 سـبتمبر)أيلول( 1962 
ويسـتعيدوا بعـض قصائدهـا وشـعرائها وفـي طليعتهـم 
عبـدهللا البردوني، أحد رموز اليمن. واسـترجع شـعراء 
آخـرون صـورة الشـهيد جـار هللا عمر الذي سـقط على 
يـد اإلرهـاب السياسـي. وكان ال بـّد للشـعر مـن أن يقـع 
فـي المباشـرة والعفويـة وأن يحفـل بالحماسـة الوطنيـة 
والخطابية السياسـية والمديح... وتقول الشـاعرة إبتسـام 
كرمانـي فـي هـذا الصـدد: »إذا قرأنـا بعـض قصائـد 
الثـورة بعيـداً عن الحـدث، نجد أن الشـعرية فيها أخّف، 
لـذا أظـّن أن علـى الشـاعر أاّل يندفع حتـى ال يفقد رهانه 
الشـعري وجمالّيته بغية االسـتجابة للحماسـة«. وتشـير 
كرمانـي إلـى أن قصيـدة النثـر لـم تحضـر بقـّوة خـال 

الثورة. 
راج فـي الشـعر اليمنـي الثـوري شـعار »إرحـل« كمـا 
فـي مصـر وليبيـا وتونـس، سـواء فـي عناويـن القصائد 
فـي  كتـب  المتـوّكل  إبراهيـم  الشـاعر  متنهـا.  فـي  أم 
قصيـدة بهـذا العنـوان يقـول: »يـا جاثماً فـوق الصدور/ 
القصائـد  بعـض  وانفتحـت  األوان«.  آن  فقـد  إرحـل 
أنقذتهـا مـن  الواقعيـة علـى نزعـة رومنطيقيـة خفيفـة 
جفـاٍف يتهّددهـا، كأن يكتـب الشـاعر عبـدهللا التويتـي: 
» مـن عمـق إيمانـي وحّبـي لليمـن/ فاضـت علـى كّل 
 / منفطـر  وقلبـي  يعاودنـي  حزنـي  الربـوع صبابتـي/ 
ألمـاً علـى وطنـي سـكبتك دمعتـي«. ويكتـب الشـاعر 
محمـد الشـرفي: »هـم هؤالء/ َمن سـرقوا... ويسـرقون 
وأحرقوا...يحرقـون  الجميـل/  ووجهـه  لونـه/  النهـر 
الشـعراء  وردة الضحـى/ وأقحوانـة األصيـل«. ومـن 

الذيـن بـرزت قصائـد لهـم بالفصحـى والعاميـة: طـارق 
كرمـان، أدهـم الشـماخ، محمـد الغريـب، مجيـب غنيـم، 
عبـدهللا غانـم المعمـري، فـؤاد الحميـري، محمـد غالـب 
احمـد، هـدى أبـان، مجلي القبيسـي، بشـير المسـاري، 
الغنـي  عبـد  الصهبانـي،  فهـد  حيـدرة،  الفتـاح  عبـد 
المقرمـي وسـواهم... أّمـا الشـاعر عبـد العزيـز المقالح 
فلـم يغـب عـن المشـهد الشـعري، بقصائـده ومقاالتـه، 
وكتـب قصائد مختلفة، بحماسـتها وواقعيتهـا وغنائيتها، 
تفعيلّيـة ونثرّيـة. فـي قصيـدة لـه سياسـية طغـت عليهـا 
النبـرة المباشـرة وعنوانهـا »الفأر الذي خـرج ملعونا« 
يقـول: »ذهبـت مثلمـا أتيـت/ ملعـون المسـاء والنهـار/ 
أكبـر  عـار/  القصيـر  وعهـدك  عـار/  الطـوال  أيامـك 

منـك نملـة/ أشـهر منـك ريشـة علـى 
فأرنـا  يـا  الذبيـح/  أمسـنا  يـا  جـدار/ 
مهـّدم  يـا  األطفـال  قاتـل  يـا  القبيـح/ 
قصيـدة  وفـي  والديـار...«.  الحيـاة 
رمـزي  بعـد  وذات  عميقـة  غنائيـة 
يقـول:«  رأسـك«  »إرفـع  عنوانهـا 
إرفع رأسـك ... من أّي سـماء يتنزل 
هـذا الصـوت/ الصافـي كميـاه النهـر 
العـذب/ ليـس جديـداً وكأّنـي أتذّكـره/ 
السـوداء  العجفـاء  السـنوات  لكـّن 
عّنـي  بعيـداً  الصـوت/  هـذا  حملـت 
حملتنـي عنـه بعيداً/... إرفع رأسـك / 
هـذا صـوت أعرفه/ لـم يتنّزل من أّي 
سـماء/ غيـر سـماء الدنيـا/ مـن هـذه 
األرض/ ومـن بيـن صفـوف الفقراء/ 

تصاعـد لحنـاً عذبـاً شـّفافاً..«.
وعلـى غـرار المشـاهد الشـعرية التـي سـادت الثـورات 
العربيـة، يحتـاج المشـهد اليمنـي إلى الغربلـة واالنتقاء، 
القصائـد  وتنفصـل  وآفاقـه،  عناصـره  تتضـح  كـي 
»الحقيقّيـة« عـن القصائـد »المناسـباتّية« والحماسـّية.
أّمـا الشـعر العامـي فهـو يظـّل مـن التراث  الشـعبي في 
تـكاد  اليمنّيـة  السـمعّية  الذائقـة  أن  اليمـن، وخصوصـاً 

تطغـى علـى الجمهـور والقـّراء.

 
  

شعار »إرحل« 
راَج في الشعر 

اليمني الثوري كما 
في مصر وليبيا 

وتونس، سواء في 
عناوين القصائد أم 
في متنها، والشاعر 
إبراهيم المتوّكل كتب 
في قصيدة بعنوان 

»إرحل«: »يا جاثماً 
فوق الصدور/ إرحل 

فقد آن األوان«

»إرادة الحياة« في شعر
ثورات »الربيع العربي«
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المسرح و»الربيع العربي«..
 كيفّية المواكبة ومالمح التغيير

امل�سرح و»الربيع العربي«..
 كيفّية املواكبة ومالمح التغيري

د. ماري اإليا�س

مـن ناحيـة أخـرى، ُعيِّـن المسـرحي الفاضـل الجعايبي 
فـي تونـس مديراً عاماً للمسـرح الوطني التونسـي خلفاً 
لألوسـاط  التعييـن كان مفاجئـاً  الشـعافي. هـذا  ألنـور 
الـذي  المسـار  طبيعـة  بسـبب  والمسـرحية  الثقافيـة 
كان قـد اختـاره الجعايبـي لنفسـه علـى مـدى سـنوات. 
فالجعايبـي هـو مؤّسـس أّول فرقة مسـرحية خاصة في 
تونـس حملـت اسـم »المسـرح الجديـد« العـام 1976، 
بالمشـاركة مع مجموعة من أبرز المسـرحّيين الشـباب 
آنـذاك، أمثـال الفاضل الجزيري وجليلـة بّكار والحبيب 
المسـروقي ومحمـد إدريـس وغيرهـم1. الجعايبي الذي 
عمـل كمسـرحّي مسـتقّل، عـاش صراعـاً طويـاً مـع 
نظامـْي بورقيبـة وبـن علـي؛ إذ لـم تكـد تخلو مسـرحية 
لـه مـن معركـة مـع السـلطة القائمـة  قبـل 14 ينايـر 
)كانـون الثانـي( 2011، غيـر أّنـه ينخـرط اليـوم فـي 
مسـرح القطـاع العـام، فمـا الـذي تغّيـر؟ أهـو موقـف 
الجعايبـي أم موقـف  الدولـة؟2 أم االثنيـن معـاً؟  لقـد 
الـذي جـاء مـن أجلـه  إّن »المشـروع األساسـي  قيـل 

1  اعتبــرت تجربــة »المســرح الجديــد« خطــوة ثوريــة متمــّردة. وطــوال مســاره، 
ــب  ــي قل ــرحه كان ف ــّن مس ــة، لك ــة يومي ــة كممارس ــن السياس ــي ع ــأى الجعايب ن
الســؤال السياســي. دان القمــع والديكتاتوريــة وفــّكك بنيــة التفكيــر الســلطوي فــي 
ــب  كّل أعمالــه، والســّيما أن هــذا التفكيــر أّدى إلــى غيــاب الحريــة بــكّل مــا ترّت
عنــه مــن قمــٍع للمبــادرات وترويــٍج لخطــاٍب واحــٍد وأحــاديٍّ هــو خطــاب الســلطة. 

2  قــال وزيــر الثقافــة مــراد الصقلــي خــال احتفــال تعييــن  فاضــل الجعايبــي، 
ــوزارة  ــّدم لل ــه ق ــي، لكّن ــرح الوطن ــي إدارة المس ــى تولّ ــاً عل ــن موافق ــم يك ــه ل إن

ــي. ــر المســرح الوطن مشــروعاً لتطوي

ليكـون  العـام  القطـاع  مسـرح  تطويـر  هـو  الجعايبـي 
فضـاًء لتكويـن المسـرحّيين الشـباب، ذلـك أّن خبرتـه 

وكفاءتـه يحتاجهمـا المسـرح التونسـي اليـوم«3. 
خـال السـنوات الثـاث األخيـرة التـي تلـت أحـداث ما 
ُسـّمي بــ  »الربيـع العربـي« تغّير المشـهد االجتماعي 
والسياسـي فـي الـدول العربيـة تغّيراً كبيـراً. وقد واكب 
الفـّن والثقافـة هـذا التغييـر وتأّثـرا بـه. السـؤال الـذي 
يتبـادر إلـى الذهـن مباشـرًة عنـد الـكام علـى التغييـر 
هـو حـول كيفيـة هـذه المواكبـة ومامـح هـذا التغييـر؟ 
حاولنـا متابعـة مـا ُكتب وما قُّدم من عروض مسـرحية 
فـي بعـض الـدول العربيـة المعنّيـة أكثـر مـن غيرهـا 
بمسـألة المسـرح، وذلـك  للبحـث عـن مامـج الجديـد 
وعـن مامـح العاقـة بيـن الحـدث الجليـل الـذي تجلّى 
والنتـاج  العربـي«  »الربيـع  انتفاضـات  أو  بثـورات 
األدبـي والفّنـي فـي كّل مـا ُكتـب ومـا ُعـرض، وكانت 
فـي بالنـا أسـئلة سـنحاول اإلجابـة عنهـا فـي سـياق هذا 
التقديـم. فهـل مـا جـرى كان ثورات حقيقّيـة؟ هل إن ما 
اصُطلـح علـى تسـميته بـ »الربيـع العربـي« كان حدثاً 
وانتهـى؟ أو أنـه صنـو الزلـزال لـه اهتـزازات وتوابـع 
علـى مـدى السـنوات؟ كيـف يمكـن للثقافـة أن تتفاعـل 
مـع مـا يحـدث؟ ومـا هـو شـكل هـذا التفاعـل؟ هـل هـو 

3  نـور الديـن بالطيـب، “ الفاضـل الجعايبي - نحن الشـباب...”، صحيفة األخبار، 
العدد 2352 )الخميس 24 /7/ 2014(.                                                  

فـي شـهر نوفمبـر )تشـرين الثانـي( مـن العـام 2013، اعتبر الناقـد والمترجم  المصـري د.محمد عنانـي أن الوقت قد 
حـان كـي ُتكِمـل أجيـالٌ جديـدةٌ شـابٌة مسـيرة مجلـة »المسـرح« المصريـة، التـي كان قـد بدأهـا هـو ورفاقه فـي العام 
1964 تحت قيادة مؤّسـس المجلة ورئيس تحريرها األسـتاذ رشـاد رشـدي وُسـّميت لهذه الغاية هيئُة تحريٍر جديدة، 
علـى أسـاس أن  مصـر اآلن تعيـش فتـرة انتقاليـة يتشـّكل فيها واقع اجتماعي وسياسـي وثقافي جديـد، »يضع كلّ ما 
قبلـه موضـع المسـاءلة والمراجعـة ويتطّلـب تجديـداً فـي الكـوادر الفّنيـة والثقافيـة«.  ويعود كذلك مهرجان المسـرح 
التجريبـي هـذا العـام، وبعـد غيـاب دام سـنتين، فـي موعـده المحـّدد  فـي شـهر سـبتمبر )أيلـول( 2014. وهـذا إن دلّ 

علـى شـيء، فهـو يـدلّ علـى عـودة الـروح للمسـرح وعلى فكـرة التجديد التـي هي شـعار المرحلة.
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فعـل أو رّد فعـل؟ هـل تتوّجـه الثقافـة إلـى أصـل الـداء 
ِمـن تخلّـٍف وظلٍم وما شـابه من سـلوكّيات وممارسـات 

ووقائـع أو أّنهـا تحكـي الحـدث؟ 

رياح التغيير
مـن  بعمـق،  المطروحـة  األسـئلة  فـي  البحـث  لعـّل 
خـال واقـع المجتمعـات العربّيـة والمنظومة السياسـية 
إلـى  يقـود  الموجـودة،  الثقافيـة  والهيكليـات  القائمـة 
لـم تمـّس حتـى اآلن  التغّيـرات  القـول باختصـار: إن 
عمـق البنـى التحتيـة الثقافيـة العربيـة في أيٍّ مـن بلدان 
المنطقـة. لكـّن ريـاح التغييـر هّبت والتغييـر ال بّد قادم. 
هـذا الجديـد لـم يتبلور تماماً حتـى اآلن في أغلب الدول 
) باسـتثناء تونـس(. لكـن ثّمـة جديـد يكمن في مشـاركة 
التعبيـر.  فـي  فأكثـر  أكثـر  الشـباب 
إلـى إظهـار  بـادر  َمـن  أوائـل  ومـن 
دّوار  »مسـرح  هـو  الجديـد  هـذا 
العـام  فـي  بيـروت  فـي  الشـمس«  
2012، وذلـك عندمـا نّظـم تظاهـرة 
اليـوم«  العربـي  للمسـرح  »منّصـة 
معـّوالً علـى التغييـرات التـي تحدثها 
الثـورات العربّيـة. فَجَمـع مسـرحّيين 
مختلـف  مـن  ومفّكريـن  وتشـكيلّيين 

العربيـة.  البلـدان 
ومـن التظاهـرات المهّمة أيضـاً التي 
نّظمها »مسـرح دّوار الشـمس« في 
بيـروت ملتقـى »أغـورا« للتعريـف 
العالـم  فـي  المسـرحية  بالمختبـرات 
أربعـة  أعمـال  قـّدم  وقـد  العربـي. 
)سـوريا(  للمسـرح«  دمشـق  »مختبـر  مختبـرات: 
»فرقـة زقـاق« )لبنـان(، »مختبر المسـرح الحّي معز 

)المغـرب(. أدا«  )تونـس(، »فرقـة  المربـط« 
إن شـكل األحـداث والتغييـرات التي ُسـّميت اصطاحاً 
بــ »الربيـع العربـي«  اختلفـت اختافـاً جذريـاً بين بلد 
وآخـر.  وال أحـد ينكـر أن حالـة تونـس تختلـف عـن 
ليبيـا.  أو  اليمـن  أو  حالـة مصـر وعـن حالـة سـوريا 
هنـاك فـارق كبيـر بيـن الحـراك السـلمي والعنـف. فـي 
تونـس كان هنـاك حـراٌك سـلمّي بشـكل عـام، وهـذا مـا 
سـمح للتقاليد المسـرحية بأن تعرف اسـتمراية منطقية، 
فـي  الكبيـرة  المسـرحية  األسـماء  شـاركت  بحيـث 
»مهرجـان قرطـاج« فـي العـام 2013 وقّدمـت أعمـاالً 
مسـرحية. أّمـا االحـداث فـي دول أخـرى، فقـد جـاءت 

علـى شـكل عاصفـة قلبـت كّل الموازيـن. فـي مصـر 
غـاب جيـل اآلبـاء تمامـاً وظهـر جيـل جديد يحـاول أن 
يعّبـر مـن خـال بعـض األشـكال المسـرحية الجديـدة. 
أّمـا فـي سـوريا، وبخاصـة فـي ليبيـا والعـراق،  فهناك 
أحـداث داميـة وتعقيـدات ال تسـمح برؤيـا واضحـة وال 
بإنتـاج ثقافـي أصـاً. وعلـى الرغـم مـن ذلك سـنتوّقف 
عنـد حالـة المسـرحّيين السـوريين، ألنها الفتة. الشـيء 
الوحيـد الثابـت هـو أن هنـاك زلـزاالً قوّيـاً هـّز العالـم 
العربـي. الزلـزال لـه ارتـدادات مسـتمّرة علـى مـدى  
أعـوام. وقد شـّبه المسـرحي التونسـي فاضـل الجعايبي 
التـي  المسـرحية  اسـم  بتسـونامي وهـو  الزلـزال  هـذا 
قّدمهـا مؤخـراً. هـذا الزلـزال  يؤّثر فـي  مجمل الوضع 
فـي العالـم العربـي ويؤّثـر علـى شـكل تواجـد سـلطة 
الدولـة وعلـى الحركـة الفكريـة والثقافيـة بشـكل عـام. 
مـن ناحيـة أخـرى نحـن ما زلنا فـي قلب الحـدث وكأن 
المخـاض مسـتمّر والـوالدة عسـيرة. حتـى البـاد التـي 
والمثّقفـون  المفّكـرون  بـدأ  مباشـراً  تغّيـراً  تعـرف  لـم 
والفّنانـون فيهـا يطرحـون أطروحـات جديـدة تعّبر عن 
رّدة فعـل علـى مـا يحصـل، وهـي تبّيـن التأثيـر العميق 

الـذي هـّز وجـدان المثقـف العربـي.
 بعـد فتـرة أولـى مـن الصمـت والترّقـب، وهـي السـنة 
األولـى بعـد الثـورات، بـرزت للواجهـة قضايـا ملّحـة،  
منهـا  قضيـة التخلّـف واالسـتبداد والتعّصـب الدينـي، 
ونذكـر فـي هـذا المعـرض نـّص » نهـارات علـول«  
وممّثـل  كاتـب  وهـو  الحليـان،  مرعـي  لإلماراتـي 
للغايـة  بسـيطة   قصـة  يحكـي  وصحافـي،  ومخـرج 
تتعلّـق بشـخصّية علـول وحّبـه  لفتـاة تعمل فـي القصر 
وُتسـتَغل مـن ِقبـل حـارس القصـر. فعندما تجـّرأ علول 
علـى رفـض الظلـم عوِقـب بالمـوت، لكّنـه ال يمـوت 
بـل يبقـى حّيـاً فـي الوجـدان الشـعبي4. وهنـاك عدد من 
الكّتـاب المسـرحّيين مّمـن بـدأوا يتعرضـون لموضـوع 
التغييـر الـذي يجـب أن يطال الفرد قبـل المجتمع، وهذا 
مـا نجـده واضحاً فـي كتابة الجيل الجديد. هـذه التيمات 

نراهـا قائمـة فـي العديـد مـن األعمـال المسـرحية. 
مـن ناحيـة أخـرى هنـاك مسـتويات في وضع المسـرح 
الفـوارق  وهـذه  العربيـة،  البلـدان  مـن  بلـد  كّل  فـي 
موجـودة قبـل انطـاق األحـداث، لـذا ال يمكـن تعميـم 
الحاالت:  فوضع المسـرح التونسـي ال يشـبه بأّي حال 

ــه   ــر ألن ــام كبي ــان وحظــي باهتم ــن مهرج ــر م ــي أكث ــز ف ــّص بجوائ ــاز الن 4  ف
ــف أن  ــن كي ــيط، ويبّي ــب مســرحي بس ــي قال ــتبداد ف ــم واالس ــة الظل يطــرح قضي

ــي الوجــدان الشــعبي. ــاً ف ــى حّي ــن الشــعب يبق ــوم اب المظل

لم تمّس التغّيرات 
حتى اآلن عمق 

البنى التحتية الثقافية 
العربية في أيٍّ 

من بلدان المنطقة 
)باستثناء تونس(، 

لكن ثّمة جديداً 
يكمن في مشاركة 
الشباب أكثر فأكثر 
في التعبير، ورياح 

التغيير هّبت والتغيير 
ال بّد قادم



637 مؤّسسة الفكــر العربـي

مـن األحول حال المسـرح المصـري ال قبل الثورة وال 
بعدهـا. ووضـع المسـرح اليمنـي ُيعتبـر حالـة خاصـة، 
لكـن بشـكل عـام نسـتطيع أن نقـول إن المسـرح يحاول 
مواكبـة الحـدث وإنـه ال يتجاهلـه، وذلـك خافـاً للدراما 
التلفزيونيـة، مـع ماحظـة أن المسـرح كأداة فّنيـة ال 
يعّبـر بالطريقـة نفسـها وال بالسـرعة ذاتهـا التـي تعّبـر 
بهـا الفنـون األخـرى مثـل السـينما، وبخاصـة الوثائقية 
منهـا، وال يمكـن  لنـا أصـاً أن نتوّقـع منـه أن يفعـل ما 
يمكـن أن تفعلـه السـينما )الصورة( أو وسـائل االتصال 

الحديثـة التـي هـي علـى تخـوم الواقع.
وهنـا نصـل إلـى اإلشـكالية األساسـية التـي تظهـر فـي 
مثـل هـذه الظـروف، وهي إشـكالية التعبير عـن الواقع 
مـن  جديـدة  أنـواع  فهنـاك  محاكمتـه.  أو  بـه  والتأثيـر 
بالمسـرح  ُيسـّمى  منهـا مـا  المسـرح ظهـرت مؤّخـراً 
الوثائقـي، وفيـه يوثِّق المسـرح تجارَب النـاس العادّيين 
بحثـاً عـن الحقيقـة التـي تختفـي مع الزمـن تحت غطاء 
أن  علـى  التاريـخ  ويدلّنـا  للحـدث.  الرسـمية  الروايـة 
حـّل اسـتخدام المسـرح لسـرد الواقـع أو توثيقـه ليـس 
حدثـاً اسـتثنائياً  بـل هـو حـّل يلجـأ إليـه المسـرح ّكلمـا 
كانـت األحـداث سـاخنة وكلّمـا حـاول أن يعّبـر عنهـا 
وفيـه  التفاعلـي،  المسـرح  أيضـاً  وهنـاك  بيومّياتهـا5. 
يحـاول المسـرح أن يلعـب دوراً تنمويـاً خاصيـاً وهذا 
مـا نشـط مؤّخـراً فـي اليمـن علـى شـكل ورشـات عمل 
مكّثفة مع فئات عديدة منها النسـاء، بينما بقي المسـرح 
التقليـدي متخلّفـاً عـن الحدث6. وقد نشـطت في سـوريا 
ولبنـان واألردن ومصـر كذلك أنماط مسـرحية تفاعلية 
فـي مخّيمـات اللجـوء ومراكـز اإليـواء داخـل سـوريا 
النسـاء  وبخاصـة  والمهّجريـن،  الاجئيـن  مـع  للعمـل 
واألطفـال. وغالبـاً مـا يكـون  تمويـل هذه األنشـطة من 
مؤّسسـات دوليـة ُتعنـى بقضايـا الاجئيـن وبطلـٍب منها 

كمـا سـيتبّين معنـا الحقـاً. 

اليمن: حراك من دون مسرح
مقـال  فـي  جامـوس  مايـا  السـورية  الصحافيـة  تقـول 
عـن المسـرح اليمنـي  »ُيجِمـع الكثيـر من المسـرحّيين 
ــية  ــورة الفرنس ــرة الث ــال فت ــّدم خ ــذي قُ ــرح ال ــي المس ــل ف ــا حص ــذا م 5  وه

وكومونــة باريــس- وهــو شــبه مفقــود اآلن.

6  قــام المســرحي الســوري عمــر أبــو ســعدة خــال العــام 2013 بإجــراء 
ــوع  ــو ن ــن، وه ــي اليم ــاء ف ــع النس ــة  م ــل التفاعلي ــات العم ــن ورش ــة م مجموع
مــن التدريــب يعتمــد الحــوار واللعــب الدرامــي للوصــول إلــى عــرض مســرحي. 
ــات مســتقبليات مــن  ــى هــذا النــوع مــن المســرح مدّرب ــو ســعدة عل ــد دّرب أب وق
النســاء فــي اليمــن، وكان ذلــك بطلــب مــن مؤّسســات األمــم المّتحــدة التــي مّولــت 

ــة.  كّل العملي

علـى أّن اهتمـام صانـع القـرار السياسـي والمؤّسسـة 
الثقافيـة الرسـمية بالمسـرح ضعيـٌف جـداً، وال يرقـى 
فـإن  المجتمـع، ومـن هنـا  الفـّن فـي  إلـى أهميـة هـذا 
الميزانيـة المرصـودة لـه ضعيفـة جـداً. وعلـى الرغـم 
مـن أن النشـاط المسـرحي شـبه محصـور بالعاصمـة 
صنعـاء، حيـث المركزيـة اإلداريـة، إاّل أنـه ال توجـد 
صالـة واحـدة مخّصصـة للمسـرح، بـل هـي صـاالت 
احتفـاالت وطنيـة ال تتوّفـر فيهـا مواصفـات الخشـبة 
النويـرة،  مبخـوت  المخـرج   يقـول  كمـا  المسـرحية، 
نائـب مديـر »المسـرح القومـي فـي صنعـاء7«. وهـي 
مـن  اليـوم، ومعاناتـه  المسـرح  هـذا  تسـرد مشـكات 
االنقطـاع واإلهمـال، ومـن ضعٍف فـي التمويل وغياب 

التـي  النصـوص  ومـن  الحريـات8. 
ُكتبـت وقُدمت حديثاً نّص المسـرحي 
السـبئية«  »التغريبـة  طـال  منيـر 
م  إخـراج نبهـان الشـامي، والـذي قُـدِّ
قرطـاج«  »مهرجـان  فـي  أيضـاً 

المسـرحي فـي دورتـه األخيـرة. 
بـدور  القيـام  المسـرحيون  يحـاول 
التوعـوي  بالـدور  مّتصـل  ترفيهـي 
المشـكات  كطـرح  والثقافـي، 
الصغيـرات،  زواج  مثـل  المحلّيـة، 
وانتشـار  والثـأر،  المهـور،  وغـاء 
السـاح، وتعاطي القـات، والتطّرف 
الدينـي واإلرهاب. وبحسـب مبخوت 
مسـرحية  مخـرج  وهـو  نويـرة، 
»رحلـة حنظلـة«، لـم يحـَظ الواقـع 
بتغييـرات  الثقافـي  كمـا  المسـرحي 

بعـد الحـراك اليمنـي، فا يزال ُينظر إليه بشـكل ثانوي 
وغيـر ضـروري للمجتمـع، فـي ظـّل الهمـوم العربيـة 
الكبـرى، كالقضيـة الفلسـطينية، والقمـع الـذي يتعّرض 
السياسـية،  السـلطات  قبـل  مـن  العربـي  المواطـن  لـه 
وصـوالً إلـى االحتجاجات واالنتفاضـات ضّد األنظمة. 
بـل إن المسـرح ازداد تدهـوراً، كمـا يـرى منير طال، 
إذ يقـول متأسـفاً: »ثـورة »الربيـع العربـي« فـي اليمن 

يونيـو  الجديـد )7  العربـي  المحبسـين«،  اليمنـي.. رهيـن  7 مايـا جامـوس، »المسـرح 
 .)  2014

ــي  ــكاته ف ــرح ومش ــن المس ــث ع ــدو الحدي ــا »يب ــي مقاله ــوس ف ــول جام 8 تق
ــزداد  ــة وي ــه األمني ــٍد تســوء أحوال ــي بل ــث، ف ــا والعب ــن الفانتازي ــاً م اليمــن ضرب
الفقــر فيــه، ويرتهــن لصراعــات عديــدة تهّشــم مجتمعــه، وتتحّكــم األعــراف 
االجتماعيــة والدينيــة المتشــّددة بتطــّوره، كيــف ســيكون مســرحه؟ ومــا هــي 

أحــوال مســرحّييه؟«

ال يشبه وضع 
المسرح التونسي 

بأّي حال من األحول 
حال المسرح 

المصري، سواء قبل 
الثورة أم بعدها.. 

أما المسرح اليمني 
فهو حالة خاصة، 
لكنه خافاً للدراما 
التلفزيونية، يحاول 
مواكبة الحدث وال 

يتجاهله

المسرح و»الربيع العربي«..
 كيفّية المواكبة ومالمح التغيير
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تاجـرت  التـي  السياسـية  األحـزاب  قبـل  مـن  ُوِئـدت 
بالشـباب وبأحامهـم فـي التغييـر والحريـة واالنعتـاق 
وارتهنـت  الضّيقـة،  والـوالءات  التخلّـف  قيـم  مـن 

اإلقليميـة«9.  للـوالءات 

تونس: تزاوج مسرحي بين القديم والجديد
في حين ُياحظ غياٌب شـبه كامل للمسـرح الرسمي في 
مصـر- أغلـب الظـّن بسـبب الحالـة المترّديـة للمسـرح 
فـي هنـاك قبـل الثـورة، وعـدم نضـوج أّي تطويـر فّني 
مسـرحي حتـى اآلن – يبـدو الوضـع المسـرحي مختلفاً 
فـي تونـس، حيـث الافـت وجـود تـزاوج بيـن القديـم 

والجديـد ) الشـبابي( المسـرحي. 
ففـي تونـس شـارك كبـار المخرجيـن التونسـّيين بشـكل 
إيجابـي وقـوّي فـي الحـدث، ومنهـم  
الجعايبـي  وفاضـل  الجبالـي  توفيـق 
وعـز الديـن غنـون ورجـاء بن عمار 
متابعـة  لنـا  تسـّنى  وقـد  وغيرهـم. 
فـي  المسـرحّيين  هـؤالء  أعمـال 
الـذي  األخيـر  قرطـاج«  »مهرجـان 
التـي  العـروض  عاميـن.  كّل  يعقـد 
قُّدمـت تتعـّرض  بغالبيتهـا لألحـداث 
لعبـت  فيمـا  تونـس،  عرفتهـا  التـي 
فـي  دوراً  المسـرحية  الفضـاءات 
المشـهد الثقافـي التونسـي مـن خـال 

الشـباب. مسـرح  تبّنـي 
فـي تقديمـه لعرضـه األخيـر »صفـر 
اختبـاري  عـرض  وهـو  فاصـل«- 
جمـع   ،2013 للعـام  التياتـرو«  »مسـرح  إنتـاج  مـن 
بـن عمـار وممّثليـن  بيـن ممّثليـن كبـار مثـل رؤوف 
فـي  التدريبيـة  الـدورات  يتابعـون  الذيـن  مـن  شـباب 
فضائـه المسـرحي-  كتـب المخـرج توفيـق الجبالـي: 
»فـي المشـرحة يسـتيقظ األمـوات للحديـث عـن الثورة 
وعـن الوضع السياسـي واالجتماعي. موتى با أسـماء 
يبحثـون عـن هوّيـة في طريقهـم إلى التاشـي. يبحثون 
عـن الخـاص بشـكل مـا. الحقيقـة أم الوهـم؟ هـل هـم 
موتـى أحيـاء، أو أحيـاء موتـى؟« » صفـر فاصـل«  
داللـة علـى مرحلـة  مـا بعـد الثـورة حيـث كّل الحقائق 
مضّطربـة فـي واقـع يـؤّدي إلى الخوف من كّل شـيء، 
وبخاصـة مـن الظاميـة في مرحلـة تلت مرحلـة أُطلق 

عليهـا تسـمية » ثـورة الياسـمين«..  
9 المرجع السابق نفسه.

وفـي مقـاٍل نشـر في جريـدة الحياة يقول محمـد الغزي 
بمـا معنـاه » لـم تكـن مسـرحية »صفـر فاصـل« التـي 
تنتمـي إلى سلسـلة » كام الليـل« مجّرد امتداد ألعمال 
توفيـق الجبالـي السـابقة )…( إنمـا كانـت انعطافاً على 
طرائـق  اسـتخدام  بالضـرورة  اقتضـت  جديـدة  أسـئلة 

جديـدة فـي األداء10«.
 عنـوان المسـرحية يشـير إلـى النسـبة التـي حصلـت 
عليهـا األحـزاب اليسـارية فـي االنتخابات التـي أعقبت 
الثـورة. هـذه المسـرحية تطـرح تسـاؤالت عديـدة حول 
الواقـع التونسـي بعـد الثـورة فـي قالـب سـاخر. إذ إن 
الحـدث بكاملـه يجـري في مشـرحة يلعب فيهـا األدواَر 
أمـواٌت ال شـكل لهـم. هنـاك فـي العـرض تشـكيٌك فـي 
المسـلّمات وسـرٌد لمـا صاحـب الثـورة مـن اغتيـاالت 
وعنـف، فضـاً عن انبثاق األحـزاب الدينية المتطّرفة، 
المسـرحية  فصـول  الثوابـت.  كّل  فـي  نظـر  وإعـادة 
يجـري.  مـا  لفهـم  محاولـٍة  فـي  لوحـات  سلسـلة  هـي 
والشـخصيات بأغلبهـا جثـث ال وجـه لها وال اسـم. إنها 
عبـارة عـن أقنعـة لكّنهـا تعـود للحيـاة لتـروي مـا حدث 

غـداة الثـورة.
 يقـول الجبالـي عـن مسـرحّيته التي كان لهـا في البداية 
تكـون  أن  دون  ومـن  المسـرحية،   «  : مخبـريٌّ ُبعـٌد 
الحـوار  لهـا دالالت سياسـية واضحـة عبـر  واقعيـة، 
واألحـداث.  شـخصياتها تختـزل النـاس. إنهـا برّمتهـا 
محاولـة السـتقراء واقـع بـدا فـي لحظتـه عصّيـاً علـى 

القـراءة11«. 
المسـرحّيين  الجزيـري، وهـو مـن  الفاضـل  التونسـي 
المخضرميـن، قـّدم فـي »مهرجـان قرطـاج« عرضـاً 
موسـيقياً هـو  »الحضـرة« بعـد انقطـاع دام عشـرين 
سـنة. كان هـدف العـرض تقديـم اإلنشـاد الدينـي الـذي 
اشـتهرت بـه المجموعـات الصوفيـة في تونس وشـمال 
التقنيـات  مـن  يسـتفيد  فرجـوي  قالـب  ضمـن  أفريقيـا 
المسـرحية التـي خبرهـا الجزيـري كأحـد أهّم مؤّسسـي 
»المسـرح الجديـد«. كان  التونسـيون يكتشـفون للمـّرة 
فـرق  تغّنيـه  الـذي  الصوفـي  الدينـي  اإلنشـاد  األولـى 
العيسـاوية والقادريـة والتيجانيـة وغيرهـا مـن الطـرق 
فـي  العـرض  جـاء  البـاد.  فـي  المنتشـرة  الصوفيـة 
صيغتـه الجديـدة بعـد التخريب الـذي تعّرضت له زوايا 
جنـح  تحـت  ملّثمـة  مجموعـات  أحرقـت  إذ  األوليـاء، 

10 محمـد الغـزي، » توفيـق الجبالـي يشـّرح الواقـع التونسـي مسـرحياً«، جريدة 
الحيـاة )26 / 5 / 2014(. 

11 المرجع السابق نفسه. 

نشطت في مصر 
وسوريا ولبنان 
واألردن أنماط 

مسرحية تفاعلية 
في مخّيمات اللجوء 

ومراكز اإليواء 
داخل سوريا 

للعمل مع الاجئين 
والمهّجرين، بخاصة 

النساء واألطفال 
بينهم
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الظـام عـدداً كبيـراً مـن مقامـات األوليـاء  فـي مواقـع 
مختلفـة مـن البـاد وهـي  تمّثـل معالـم أثريـة وروحيـة 
المقامـات  لعبـت  وقـد  للتونسـّيين.  مشـتركة  وذاكـرة 
الدفـاع  وفـي  الوطنيـة  الحركـة  فـي  مركزيـاً  دوراً 
االسـتعمار  للبـاد زمـن  الثقافيـة  الخصوصيـات  عـن 

الفرنسـي12. 
جـاء العـرض فـي مرحلـة مفصلّيـة مـن تاريـخ تونـس 
حيـن بـدأت المواجهـة بيـن اإلسـام السياسـي ممثَّـاً 
مطلـع  علـي  بـن  ونظـام  »النهضـة«  بحركـة  أساسـاً 
التسـعينّيات. وهنـا حـّول الجزيـري اإلنشـاد الديني من 
مجـّرد أوراد وتراتيـل فـي رحـاب الزوايـا والمقامـات 
الدينيـة إلـى أهازيـج يرّددهـا الشـّبان فـي االحتفـاالت 
وفـي ماعـب الكـرة مثـل »يـا بلحسـن يـا شـاذلي« أو 
الـذي  الشـعبي  اللقـب  البحـار«، وهـو  »علـى رايـس 
يطلقـه التونسـّيون جيـاً بعـد جيـل على الولـّي الصالح 
سـيدي أبـي سـعيد الباجـي الـذي تأّسسـت حـول مقامـه 
قريـة سـيدي بـو سـعيد التـي ُتَعـد مـن أشـهر الوجهـات 

السـياحية فـي العالـم.  
أمـا العـرض  التونسـي األهـّم، والـذي كان هو عرض 
االفتتـاح فـي » مهرجـان قرطـاج الدولـي« فـي دورته 
السادسـة عشـرة فـي العـام 2013، فهـو » تسـونامي« 
للمخـرج فاضـل الجعايبـي ونـّص الممثلـة جليلـة بكار. 
 )..( واقعـي  المسـرحية  “منطلـق  الجعايبـي:  يقـول 
اليابـان كمـا  »تسـونامي« هـّب علـى فوكوشـاما فـي 
المصريـة علـى  بعدهـا  التونسـية ومـن  الثـورة  هّبـت 
العالـم العربـي، وقـد شـعرت بهـذه المقاربـة الفّنيـة بين 
ليسـت  هـي  التـي  والثـورة  والكارثـة  اإلعصـار  هـذا 
بكارثـة ولكّنهـا انقـاب فـي الموزايـن، هـذا اإلعصـار 
الرهيـب الـذي هـّب علـى تونـس والـذي كان مرتقبـاً 
حقيقيـاً  انقابـاً  خلـق   )....( منتظـراً،  ليـس  ولكّنـه 
وجـرف معـه كّل شـيء، كّل المقاييـس وكّل القيـم. هذه 
المقاربـة التـي تقـارن بيـن تسـونامي الطبيعـة الحقيقـي 
وتسـونامي الثورة، هي التي اشـتغلنا عليها. المسـرحية 
هـي صرخـة غضـب قبـل كّل شـيء، وهـو ناتـج عـن 
اإلحسـاس بخيبـة أمـل وافتـكاك الثـورة حتـى ال أقـول 
ثـورة مضـادة13«. ويضيـف بمـا معنـاه أنـه حتـى لـو 
لـم يشـارك اإلسـاميون بصـورة مباشـرة فـي الثـورة، 
فإنهـم دفعـوا الثمـن غاليـاً حيـن شـّردهم بورقيبـة وبـن 
علـي، فقُمعـوا وُحبسـوا وتشـّردوا، مضيفـاً فـي المقابلة 

12 الفاضل الجزيري، »دفاعاً عن الذاكرة«، جريدة األخبار )26 /7 / 2013(.

13عبد المجيد دقنيش، مقابلة مع فاضل الجعايبي، صحيفة العربي )11/ 11/ 2013(.

الويـل  بذلـك  يحكمـون  اليـوم  أنهـم  »وأعتقـد  ذاتهـا 
الـذي ذاقـوه مـن دون تحكيـٍم للعقـل، وإنمـا يسـتعملون 
الوعيـد والترهيـب والترغيـب وكّل الوسـائل اإلرهابية 
التـي كانـت مسـلَّطة عليهـم، واليـوم هـم يسـتعملونها 
عرضـت  التـي  المسـرحية   شـرعية«14.  بطريقـة 
فـي تونـس وباريـس، هـي الجـزء الثالـث مـن سلسـلة 
مـت بعـد صمـت  »خمسـون«،  »يحيـى يعيـش«، وقُدِّ
أصحابهـا.  يقـول  كمـا  الوضـع  لمراقبـة  سـنتين  دام 
ومسـرح  »فاميليـا«  لمؤّسسـة  مشـترك  إنتـاج  وهـي 

وتطـرح   الفرنسـي،  »شـايو« 
الوطـن  وضـع  حـول  تسـاؤالت 
القادمـة  المرحلـة  وحـول  العربـي، 
مـن تاريخـه المعاصـر، واألفق الذي 
بعـد  )مـا  حكومـات  معالمـه  ترسـم 
ربيعّيـة( تلـك التي أفرزتهـا صناديق 
االقتـراع. المسـرحية تعطـي الكلمـة 
للشـباب وتمنحهـم الحـّق في الشـعور 
بالخـوف علـى ربيـع الوطـن وعلـى 
»الثـورة« والمسـرح والفـّن وعلـى 
الحيـاة  برّمتهـا. العـرض المسـرحي 
الحــراك  بعـد  مــا  حالــة  يتنـاول 
السياسـي، ويتساءل هل سيكتمل حلم 
الثـورة بعـد إسـقاط الطغـاة ويكتمـل 
بـزوغ فجـر انتظـره شـباب الوطـن 

وناسـه مّمـن ضّحوا بأبنائهـم ودمائهـم وأرواحهم..؟ أم 
ـن في الظام بعيـداً من آمالهم..؟   سُتسـَرق الثـورة وُتدجَّ
ُتستهّل المسرحية بنّص يتلوه صوت خارجي ذكوري، 
لرجـل ديـن مـن قرطاج ما بعـد 200 ميادية ، يحارب 
فيـه الممارسـات الفّنيـة ويتوّعـد فيـه المسـيحّيين بنـار 
جهّنـم إن هـم تعاطـوا مـع »الفـّن، هـذا الدنـس«. وكأن 
ليسـت ظاهـرة  الفنـون  إن محاربـة  تقـول  المسـرحية 

جديـدة، بـل لهـا جـذور فـي التاريخ البشـري.  
»نـّص » تسـونامي« هـو بمثابـة بـاغ تحذيـري ومـّد 
أليـادي أجسـاد)...( تدّق نواقيس خطر تسـونامي الذي 
يبـدو ككابـوس. وهـو يسـأل كيـف نمنـع االنحـدار إلـى 
إلـى  الثـورة تحتـاج  تغييـر طغـاة بآخريـن.. !! وكأن 
ثـورة.. أو ربمـا خرجنـا مـن ثـورة صغرى )سياسـية( 
إلـى ثـورة كبـرى )ثقافيـة واجتماعيـة(.. بخاصـة أن 
أحـد المشـاهد تنتصـب فيـه  علـى مقّدمـة الخشـبة أمـام 
للديـن.  إلـى فهمهـا  الجمهـور شـخصيٌة تريـد هدايتنـا 

14 المرجع السابق نفسه.

النشاط المسرحي في 
اليمن شبه محصور 
في العاصمة صنعاء 

حيث المركزية 
اإلدارية، لكن ال 

توجد صالة واحدة 
مخّصصة للمسرح، 

بل ثمة صاالت 
احتفاالت وطنية ال 

تتوّفر فيها مواصفات 
الخشبة المسرحية

المسرح و»الربيع العربي«..
 كيفّية المواكبة ومالمح التغيير
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هـذه الشـخصية تلبـس لبـاس السـلف وتقـرأ بيانـاً قادمـاً 
مـن المسـتقبل القريـب )مـؤّرخ بيـوٍم وشـهٍر مـن العـام 
2015( لكـن مضمونـه ينتمـي إلـى حقبـة رجـل الديـن 
القرطاجـي الـذي اسـُتهلّت المسـرحية بصوتـه، أي إلى 
مـا بعـد 200 مياديـة، كمـا سـبقت اإلشـارة.  فيعلـن 
الحريـات  رفـع  والماهـي،  المقاهـي  إغـاق  البيـان 
الفرديـة، إقفـال المتاحـف والمسـارح ودور السـينما..
إلـخ، مّمـا يهـّدد الحقـوق الفرديـة  والجماعيـة المدنّيـة. 
آيـات  بترتيـل  دّرة،  تدعـى  فتـاة،  تقـوم  المقابـل  فـي 
قرآنيـة فـي عمـق الخشـبة }وقاتلوا فـي َسـبيل هللا الذيَن 
يقاتلونُكـْم وال َتعتـُدوا إّن هللا ال ُيحبُّ الُمعتدين { لتتوالى 
ترجيعـات » وال تعتـدوا إن هللا ال يحـب المعتديـن.. 
ال يحـب المعتديـن .. ال يحـب المعتديـن« فـي أرجـاء 
الخشـبة والصالة. هنـا يتجلّى صراع 
يقـّدم  درامـّي علـى معنييـن.. واحـد 
والتكفيـر  بالقتـال  تحتفـي  قـراءة 
والتفكيـر  بالحيـاة  وآخـر  )البيـان( 
)القـرآن(. لكـن العـرض انُتقـد نتيجة 
القراءتيـن المختلفتيـن اللتيـن قّدمهما، 
الـذي  المباشـر  البعـد  عـن  فضـاً 

حملـه15 فـي طرحـه.  
جماليـاً اعتمـد فاضـل الجعايبـي فـي 
إخراجـه على مبـدأ الثنائّيات، الضوء 
والعتمـة. هيمنـت العتمـة على فضاء 
سـينوغرافي  كاختيـار  المسـرحية 
ذي بعـد تراجيـدي، عّززتـه الشاشـة 
ثنائّيـٌة  الخشـبة  فـي عمـق  الضخمـة 
والمتطرفـون  البرقـع  فّنسـاء  ملفتـة. 
يهرولـون فـي الظلمـة، فـي حيـن تبـدو لنـا شـخصيتا 
»أميـن« و »دّرة  الهاربيـن منهـم  فـي مسـاراٍت مـن 
الضـوء تنيـر لهمـا الطريـق. ويحاول العـرض أن يبّين 
كـم أن  الفايسـبوك هـو نـور حداثـي تواصلـي وهبتـه 

اإلنترنـت لشـباب الثـورة. 
السـؤال الـذي يطرحـه النـّص هـو كيـف نقبـل اآلخـر 
ونتحـاور معه؟ كيف نطيح بالطاغية الذي يسـكننا؟ هل 
بعـد أن حّققنـا مـا حّققنـاه يتهّددنـا االنـزالق واالنحدار؟ 

ومـا مهّمـة المبدعيـن والمثّقفيـن وصّنـاع الحياة16؟
15 الرســالة التــي تاهــا صــوت دّرة الخارجــي مثــًا، كان فيهــا مــن المباشــرة 
والتقريريــة مــا يمكــن االســتغناء عنــه وتعويضــه بخطــاب أكثــر تلميحــاً وشــاعرية 

شــأن الخطــاب األخيــر فــي نهايــة المســرحية )حــوار الجــّدة مــع الحفيــدة(.  

16 عبـد الجبـار خمـران، مسـرحية “ تسـونامي” لفاضـل الجعايبـي: أو صرخـة 
شـعب يريـد الحيـاة، جريـدة القـدس )2 /6 /2013 (.  

قـّدم  المخـرج التونسـي عـّز الديـن غنـون فـي فضـاء 
فـي  ُعرضـت  التـي  الغيـان«   « مسـرحية  الحمـراء 
المهرجـان نفسـه. النـّص لليلـى طوبـال،  والمسـرحية 
تعالـج الوضـع القائـم بعد الثـورة  في إطـار لعبي قريب 
من أجواء مسـرح الكاتب الفرنسـي ماريفو. الغول ليس 
فـي الغابـة فقط بل إنه بيننا. خمسـة ممثليـن على كراٍس 
مَدْوَلبـة يعيشـون صراعـات ويلعبـون فـي فضـاٍء شـبه 
فـارغ. يضعـون األقنعـة ويقّدمـون مـن خـال العاقات 
بينهـم الوضـَع القائـم فـي البـاد ضمـن إطار بعيـد تماماً 

عـن المباشـرة ألنـه إطـار لعبـي بشـكل كامـل.
حمـل  السـادس عشـر«  الدولـي  قرطـاج  »مهرجـان 
التبذيـر.  وخفـض  التنظيـم  شـكل  حيـث   مـن  تجديـداً 
لكـن األهـّم هـو وجـود جيـل شـبابّي. فقـد كان وجودهم 
الشـباب  هـؤالء  متنّوعـة.  عـروض  فـي  حّقـاً  كثيفـاً 
كانـوا موجوديـن إّمـا فـي عـروض اآلبـاء، وإّما بشـكل 
مسـتقّل. إذ ثّمـة أّوالً  » فضـاء تياتـرو« الـذي يعمـل 
علـى  يـدّرب  مسـرحي  تكويـن  كفضـاء  دائـٍم  بشـكٍل 
التمثيـل واإلخـراج ويعطـي فرصـاً للشـباب للمشـاركة 
وقـد  الخاصـة.  عروضهـم  لتقديـم  أو  عروضـه  فـي 
تعلّمـوا  لشـباب  عديـدة  عروضـاً  مؤّخـراً  اسـتضاف 
علـى يـد الجبالـي. كذلـك األمـر بالنسـبة إلى غيـره من 
المخرجيـن. ونذكـر فـي هذا السـياق حالة شـاب صاعد 
هـو معـز المرابـط الـذي عمـل سـابقاً وخـال دراسـته 
فـي المعهـد المسـرحي مـع المخـرج الفاضـل الجعايبي 
واختـّص فـي فرنسـا وكـّون اليـوم مختبـره المسـرحي 
الخـاص )الفـّن الحـّي(، فضـاً عـن كونـه اسـتاذاً فـي 
المعهـد المسـرحي. فـي مختبـره يعمـل علـى المسـرح 
والرقـص ويقـّدم نوعـاً من المسـرح التفاعلـي. وقد قّدم 
شـرحاً لعمله في مناسـبة  »أغورا« مختبرات للمسرح 
فـي بيـروت العـام 2013.  يقـول معـز المرابـط فـي 
تقديمـه: »آخـر عمـل مّثلـت فيـه كان فـي 2010 )وهـو 
يقصـد بالعمـل مسـرحية »يحيـى يعيـش«، وهـي مـن 
تأليـف جليلـة بكار وإخراج المسـرحي التونسـي فاضل 
الجعايبـي ) أُعيـد تقديـم المسـرحية بعـد الثورة مباشـرة 
فـي العـام 2011(. والمسـرحية تتكلّـم على عـزل حاكم 
ومحاكمتـه مـن قبـل َمـن أتى به للسـلطة. وفـي اإلعادة 
لمـا  تمامـاً  كان الوضـع فـي خـارج المسـرح مشـابهاً 
تطرحـه المسـرحية علـى الخشـبة17«. كمـا قـّدم معـز 

17 تـّم ذلـك فـي ختـام أغـورا / الملتقـى الحـواري، يـوم األحـد فـي 19 ينايـر 
)كانـون الثانـي( 2013، فـي حضـور الفّنـان معـز مرابط الذي قـّدم تجربة مختبر 

تونـس المسـرحي وتحـّدث عـن أولـى تجاربـه: »مسـرحية سـتربتيز«. 

في اليمن يقوم 
المسرحيون بدوٍر 
ترفيهي مّتصل 

بالدور التوعوي 
والثقافي كطرح 

المشكات المحّلية، 
مثل زواج الصغيرات 
وغاء المهور والثأر 

وانتشار الساح 
وتعاطي القات 

والتطّرف الديني 
واإلرهاب
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المرابـط فـي » مهرجـان قرطـاج« عرضـاً مـن تأليفـه 
وإخراجـه هـو »سـتربتيز وليمـة الجـرزان« نلّخصـه 
نٌة  كالتالـي : فـي مقهـًى قديٍم فـي مدينة ما تسـتدرج مدوِّ
مجموعـًة مـن الشـّبان للعمـل علـى مسـرحية ال تفصـح 
الملهـى  وصاحبـة  ملهـى  هـو  المـكان  حبكتهـا.  عـن 
امـرأة غريبـة األطـوار تقبـل بهـم ألنها تريد المشـاركة 
فـي إعـداد العـرض، تحدوهـا الرغبـة إلحيـاء فضائهـا 
الملـيء بالجـرذان. فجـأة يتحـّول المـكان إلـى فضـاء 

نـة ضحّيـة مؤامـرة.  خـوف وجرائـم وتختفـي المدوِّ
ذاتـه  المهرجـان  فـي  أيضـاً  الافتـة  العـروض  مـن 
لنـّص  إعـداد  وهـو  الثالـث«  »ريتشـارد  عـرض 
شكسـبير مـن قبـل الدراماتـورج محفـوظ غـزال ومـن 
يحـّول  للنـّص  إعـداده  فـي  القاسـمي.  جعفـر  إخـراج 
غـزال مسـرحية  شكسـبير إلـى قصـة عائلـة تتخّبـط 
بشـكلها  المسـرحية  ألن  والصراعـات،  بالمشـكات 
الجديـد تعالـج فكـرة توالد المجرميـن والدكتاتورات من 

البعـض.  بعضهـم  أرحـام 

مصر: حالة مهرجانّية احتفالّية
فـي مصـر، تشـي الصـورة العامـة بحالـة مهرجانّيـة 
واحتفالّيـة أكثـر منها صورة مسـرحية بالمعنى الحقيقي 
للكلمـة. الـكّل يريـد أن يعّبـر عـن نفسـه. جيـل الشـباب 
التبعثـر  مـن  نوعـاً  هنـاك  لكـّن  الصـدارة،  فـي  يقـف 
عنـد  تقـف  العـروض  وأغلـب  المدينـة،   فضـاء  فـي 
المسـتوى السـردي كأنها شـهادات عن الثورة أكثر من 
كونهـا عروضـاً دراميـة، وأغلـب التمويـل مخّصـص 
للعـروض لمؤّسسـات تهتـّم بالشـباب18. لـم نجـد شـيئاً 
صمتـوا  لقـد  المخضرميـن.  المسـرحّيين  عنـد  يذكـر 
بانتظـار انجـاء الصورة،  أو تراجعـوا تراجعاً كاماً. 
كان  المسـرح المصـري قبـل ذلـك يعيـش أساسـاً أزمة 
وجوديـة حـاّدة. حسـن الجريتلـي مدير »فرقة الورشـة 
المسـرحية المسـتقّلة« هـو الوحيـد الـذي يملـك فضاًء 
قـّدم عـرض »  اآلبـاء،  جيـل  إلـى  وينتمـي  مسـرحياً 
زوايـا« وشـارك فـي »مهرجـان أفينيـون« في فرنسـا 
فـي العـروض األساسـية مـن خـال عـرض تراثـي. 
االحتفاليـة  هـذه  صـورة  نقـل  يلـي  مـا  فـي  سـنحاول 

المصريـة. 
عـرض  »زوايـا« لفرقـة »الورشـة« هـو عبـارة عن 
18 مثـًا اسـتضاف المعهـد السـويدي فـي اإلسـكندرية نـدوة لمـّدة يوميـن تحـت 
عنـوان “كتابـات مسـرحية مغايـرة” مـن ضمن فعاليـات ملتقى “الزم مسـرح” في 

اإلسـكندرية وهـي نـدوة مـن أجـل كتابـة جديدة. 

مجموعـة مـن الشـهادات المأخـوذة مـن فتـرة الثـورة، 
وهـي بالتحديـد خمس شـهادات ال عاقـة تربط بعضها 
بعضـاً، صاغهـا الشـاعر وائـل فتحـي ولّحـن األغانـي 
ياسـر المغربـي  وأخرجها حسـن الجريتلي. الشـهادات  
ُتقال بشـكل سـردي من ِقبل خمس شـخصيات هي:  أم 
شـهيد وبلطجـي وضابـط أمـن ومشـّجع فـي » ألتـراس 
أهـاوي« وزائـرة فـي َمشـفى ُتحصـي عـدد الموتـى. 
تفصـل بيـن الشـهادات أغاٍن عـن الثورة. يبـدأ العرض 
بجملـة تصبـح الزمـة تقـول: »ال تصّدقـوا كّل مـا يقال 
لكـم.« بمعنـى أن مـا يقـال هـو شـهادة وليـس وثيقـة. 
»زوايـا« يحكـي عـن زاويـة الرؤيـة وشـكل االنخراط 

فـي الحـدث. مـاذا نصـّدق؟ وأيـن هـي الحقيقة؟ 
مـن األعمـال المهّمـة أيضـاً فـي هـذا الموسـم عـرض 

»هـوى الحريـة«، وهـو ثالـث عمل 
مسـرحي لليلـى حسـن سـليمان بعـد 
عرضـْي: »ال وقـت للفـّن ودروس 
ُكتـب  كمـا  العـرض  الثـورة«.  فـي 
علـى بوسـتره الخـاص »إهـداء  إلى 
لعمـل  خافـاً  المسـجونين«.  كّل 
ليلـى  عـروض  »تنتمـي  »زوايـا 
الوثائقـي.  المسـرح  لفئـة  سـليمان 
فـي عـرض »دروس فـي الثـورة« 
المسـرح   خشـبة  علـى  نـرى  مثـاً، 
تعـّرض  األّول  راقـص  شـابين: 
عـن  تحكـي  ممّثلـة  وفتـاة  لاعتقـال 
قريبهـا المعتقل. العرض شـهادة عن 
واالعتقال بلسـان  السـجن  تجربـة 
أمـا عـرض  الحقيقّييـن.  األشـخاص 
فـي  قُـّدم  الـذي  الحّريـة«  »هـوى 
قاعـة »مـكان« بجـوار ضريح سـعد 
زغلـول ثـم  فـي إنكلترا، فهـو عبارة 

عـن  قـراءة  لثـورة 1919 من خال منظورين أحدهما 
تسـجيلي توثيقـي، واآلخر سـردي شـعبي غنائي؛ وبين 
مـا هـو واقـع ومتخيَّل يمكننا قـراءة الثـورة من منظور 
جديـد. العـرض هـو محاولـة لفهـم الحاضـر مـن خال 
التاريخ.  قامت كلٌّ من الممثلة والحّكاءة زينب مجدي، 
والممثلـة السـورية نانـدا محمـد بـأداء العـرض وطرح 
األسـئلة الكبـرى التي يمكن أن ُتطـَرح بعد أحداث جثام 
مثـل الحـروب العالمية أو الحروب األهلية. المسـرحية 
تسـلّط الضـوء علـى قصـص عـّدة حدثـت فـي مصـر 
إبـان ثـورة 1919، منهـا  الحرب العالميـة األولى التي 

تغّير المشهد 
االجتماعي 

والسياسي في 
الدول العربية تغّيراً 
كبيراً، فقد واكب 
الفّن والثقافة هذا 
التغيير وتأّثرا به، 
ـَنـت  ففي مصر ُعـيِّ
هيئُة تحريٍر جديدة 
لمجلة »المسرح« 
وفي تونس ُعيِّن 
المسرحي الفاضل 
الجعايبي مديراً 
للمسرح الوطني 

المسرح و»الربيع العربي«..
 كيفّية المواكبة ومالمح التغيير
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جعلـت مـن المصرّييـن الُمسـتنَزفين أناسـاً علـى حافـة 
االنتفـاض، وهـذا مـا حـدث بالفعـل. إذ شـهدت مصـر 
واحـدة مـن أكبـر انتفاضـات الفاحيـن فـي تاريخهـا، 
وحـراٍك  الفـّن  فـي  حيويـة  مـع  أيضـاً  ذلـك  وتواكـب 
العـرض  يذكـر  بالتحديـد،  الموسـيقي  المسـرح  فـي 
بعـض تجلّياتـه، ومنهـا أغنية »شـال 
نـت العـام 1918،  الحمـام« التـي لُحِّ
المهديـة  منيـرة  الراحلـة  وغّنتهـا 
1922، وأيضـاً طقطوقـة  العـام  فـي 
يـا  العّمـال والسـلطة »سـالمة  لحـن 
سـامة« لحـن وغنـاء سـيد درويـش 
فـي العـام 1922، فضـاً عـن أغنيـة 
لت في العام  “مصـر يـا أم الدنيا” ُسـجِّ

 .1920 العـام  وُغّنَيـت   ،1919
مـن الشـباب الجديـد هانـي المتنـاوي 
الـذي قـّدم عروضـاً عـّدة مـن خـال 
هانـي  كذلـك  الشـنطة«.  »فرقـة 
عمـل   شـاب  مخـرج  وهـو  عفيفـي، 
كثيـراً قبـل الثـورة وقـّدم مسـرحيات ذات مسـتوى جّيـد 
أهّمهـا عـرض »أنـا دلوقتـي ميـت هـون«. بعـد الثورة 
تحاكـي  بقيـت  التـي  مسـرحياته  بعـض  عـرض  أعـاد 

الثـورة.  الوضـع حتـى بعـد 
إطـار  يعمـل ضمـن  مصـري  مخـرج  يسـري،  سـام 
»فرقـة الطمـي المسـرحية«. يعتمد أسـلوب عمله على 
الكورال الغنائي والسـرد، وأعماله ذات مسـتوى رفيع. 
علـى »مسـرح روابـط«، ُعرضت مسـرحية »منشـور 
سياسـي« وهـو العمـل الخامـس للمخـرج الشـاب عادل 
عبد الوهاب، الذي يعتمد أسلوب المسرح التفاعلي، وقد 
ضـّم العمـل عـدداً من ممّثلي المسـرح من مصر سـوريا 
والسـودان، قـّدم كلٌّ منهـم شـيئاً عـن بلـده، بحيـث ُطرح 
فـي المحصلـة عـدٌد مـن القضايا فـي ما يخـّص »الربيع 
العربـي« ، بـدءاً مـن المـرأة واألديـان والثـورات فـي 
العالـم العربـي وصـوالً إلـى موضـوع تقسـيم السـودان،  
وذلـك مـن خـال عـدد مـن اللوحـات المنفصلـة. تفاعـل 
الجمهـور مـع الممثليـن وناقـش معهـم أفـكار العـرض، 
والهويـة، وعزلـة صعيـد  األمنـي  الحاجـز  وموضـوع 
الشـباب  وأحـام  المصريـة  واالنتخابـات  مصـر، 
المصـري. يبـدأ العـرض بسـؤال الممثليـن للجمهور منذ 
لحظـة الدخـول: »البطاقـة لـو سـمحت؟!..«، وذلـك في 
مـا يشـبه الحواجـز التـي انتشـرت خـال الثـورات فـي 

سـوريا، وميـدان التحريـر فـي مصـر.

 نـورا أميـن قّدمـت عروضـاً أيضاً معتمدًة مبدأ مسـرح 
مـع  والتفاعـل  التفاعلـي(  المسـرح  )أو  المضّطهديـن 
الثـورة،  بعـد  عـرض  مـن  أكثـر  وقّدمـت  الجمهـور، 
المسـرحي  للكاتـب  الشـعب«  »عـدو  هـو  أحدهـم 
 Henrik Johan إبسـن  يوهـان  هنريـك  النروجـي 
معاصـر  مصـري  بإعـداد  وذلـك   ،)1906  -  1828(

الثـورة.  يناقـش 
الثـورة  إّبـان  بـرزت  التـي  الافتـة  الشـخصيات  مـن 
الشـابة سـندس شـبايك وهي مدّونـة، خّريجـة مجموعة 
مسـرحية جامعيـة، ألّفـت فرقـة مسـرحية مسـتقلّة مـع 
زمـاء لهـا وهي مجموعـة » بّصي«. المجموعة  تقّدم 
عروضهـا بأشـكال متنّوعـة وفـي أمكنـة متعـّددة: فـي 
الشـارع، فـي مـرآب سـيارات، علـى خشـبة المسـرح. 
الفرقـة تعمـل منـذ أربع سـنوات، أي أنها سـابقة للثورة 
وكانـت قـد عملـت كثيـراً علـى موضـوع المـرأة لكّنهـا 
غّيـرت مـن موضوعاتهـا بعد الثـورة، وقّدمـت مؤّخراً 
»حكايـا  وبعـده  التحريـر«  »حـكاوى  اسـمه  عرضـاً 
مـن مصـر الثـورة« وهـو عبـارة عـن مونولوجـات. 
لتكتـب  متعـّددة  تعبيـر  تسـتخدم وسـائل  المدّونـة  هـذه 
المونولوجـات التـي تخاطـب الجمهـور. وقـد  وّسـعت 
تحـاور  وهـي  سـينمائية،  أفامـاً  لتقـّدم  عملهـا  مجـال 

مشـاركيها علـى تويتـر وفيـس بـوك.  
عندمـا قّدمـت عملهـا في بيروت فـي العام 2012 خال 
قالـت  جديـد«،  عربـي  مسـرح  أجـل  »مـن  احتفاليـة 
سـندس شـبايك إن الشـباب استخدم وسـائل تعبير جديدة 
إبـان الثـورة، وإن » حـكاوى التحريـر« هـو مشـروع 
بـدأ فـي فبراير)شـباط(2011 لجمـع قصـص وتجـارب 
وعرضهـا  التحريـر  ومياديـن  ينايـر   25 ثـورة  مـن 
كـ«محاولـة لتوثيـق التجارب الشـخصية وحفظها كأحد 
المصـادر التـي نراها مهّمـة بعيداً عن أيدي السياسـّيين 
وكّتـاب التاريـخ. اسـتمّر المشـروع فـي جمـع القصص 
وعرضهـا علـى مـدار سـنتين إيمانـاً مّنـا بـأن الحكـي 
هـو وسـيلة لمقاومة النسـيان«.   المدّونـة مفتوحة على 
كّل التجـارب والقصـص الشـخصية منـذ بدايـة الثـورة 

وحتـى اآلن... 
وهي تقول في العرض أيضاً: 

» نحكي لنكتب تاريخنا
نحكي لنتذّكر
نحكي لنقاوم

إحكو معنا« 19.
19 Hptt:/tahrirmonologuesword press.com 

اكتشف التونسيون 
للمّرة األولى اإلنشاد 
الديني الصوفي الذي 
تغّنيه فرق العيساوية 
والقادرية والتيجانية 

في العرض 
الموسيقي الذي قّدمه 

الفاضل الجزيري 
في إطار »مهرجان 

قرطاج«  
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قامـت   ،2011 الثانـي(  )كانـون  ينايـر  ثـورة  بعـد 
مؤّسسـة  وهـي  الثقافـي«،  المـورد  »مؤّسسـة 
اهتمامهـا  بتركيـز  والمسـرح  الثقافـة  تدعـم  خاصـة 
علـى الفضـاءات العامـة التـي يمكـن للفّنانيـن الشـباب 
أنـواع  التعبيـر بواسـطتها، مـن خـال  بشـكل خـاص 
وهكـذا  كافـة.  واالحتفـال  والرقـص  والغنـاء  الفنـون 
قامـت المؤّسسـة  بتجهيـز سـاحة عابديـن فـي كّل أّول 
سـبت مـن الشـهر لتسـتقبل الفـرق الخاصـة أعمالهـا. 
وفـي العـام نفسـه، أنشـأت »مدرسـة الـدرب األحمـر« 
)وهـو حـّي شـعبّي أيضـاً( التـي اسـتقبلت  طّابـاً مـن 
المضّطهديـن  أي  الشـوارع،  وأوالد  الفقـراء  أوالد 
فـي المجتمـع، الذيـن اضّطـروا لتـرك مقاعـد الدراسـة 
للعمـل وإعالـة أنفسـهم وعوائلهـم. تعلّـم هـذه المدرسـة 
األخـرى  المـواد  وبعـض  والموسـيقى  السـيرك  فنـون 
المدرسـية، وإنمـا خارج المنهاج المدرسـي. وقد قّدمت 
هـذه السـنة عرضاً مسـرحياً غنائياً راقصـاً مع األطفال 
هـو » تاهـت ولقيناهـا«. وتعـود الفكـرة األساسـّية في 
هـذا العـرض المسـرحي إلـى بسـمة الحسـيني )مديـرة 
المورد سـابقاً(، كما تعود الكتابة المسـرحية إليها وإلى 
الممّثلـة والمخرجـة اللبنانيـة حنـان الحـاج علـي التـي 
حّضـرت العـرض وأخرجتـه. جالت مسـرحية »تاهت 
ولقيناهـا« علـى محافظات مصريـة عّدة، وهي تحاول 

القيـام بجولـة خـارج مصـر.
نـواة الحكايـة بسـيطة جـّداً ومقَتبسـة من الحيـاة اليومية 
ومـن حكايـا سـَرَدها األطفـال فـي الورشـات التدريبّيـة 
التي سـبقت التحضير للعرض. فتاة اسـمها سـارة تحّب 
أن تكـون صبّيـاً لتتمّتـع بالحرية، تقّص شـعرها لتصبح 
صبّيـاً. ترتكـب سـارة حماقـة. تعاقبها والدتهـا، فتهرب 
مـن البيـت »وتتوه«. هذا ليس ضياعـاً بالمعنى العميق 
للكلمـة وإنمـا هـو رحلـُة اكتشـاٍف للمدينـة ولشـوارع 
القاهـرة ومناسـبٌة لهـا ولنا كمشـاهدين الكتشـاف عوالم 
جديـدة وأنـاس جّيديـن وآخريـن سـّيئين. أصدقـاء الفتاة 
يذهبـون أيضـاً، وبشـكل مواٍز، في رحلـٍة للبحث عنها. 
الـكّل يلتقـي فـي النهايـة فـي سـاحة التحريـر، ولهـذا 

ُتسـّمى الفتـاة باسـم »ثـورة« بدل » سـارة«. 
األطفـال  هـؤالء  أن  العـرض  عـن  ُكتـب  مّمـا  يبـدو 
المؤّديـن وصلـوا فـي هـذا العـرض إلـى مسـتوى عـاٍل 
مـن األداء فـي أنـواع الفنـون كافـة: العـزف الموسـيقي 
والغنـاء والحركـة ) فـّن األكروبـات والرقـص...(. في 
العرض ثّمة تناوب بين مشـاهد درامية وأخرى مغّناة، 
الحركيـة  الظـّل والمشـاهد  وثّمـة مجـال حّتـى لخيـال 

التـي ولّـدت تنّوعـاً مهّمـاً. فعلـى الرغـم مـن الظـروف 
الصعبـة لألطفـال الذيـن يتكلّـم عليهـم العـرض، إال أنه 
والمـرح  فالسـخرية  الميلودرامـا.  مطـّب  فـي  يقـع  ال 

بـرزا كسـمتين غالبتيـن عليـه. 

سوريا: ضبابّية مبشِّرة
حـال  كمـا  واضحـة  ليسـت  الصـورة  سـوريا  فـي 
الوضـع السياسـي، لكـن هنـاك مـا يمكن التوّقـف عنده، 
وخصوصاً بالنسـبة إلى جيل الشـباب، وبعضه موجود 
خارج سـوريا اآلن. المسـرح المسـتقّل الذي برز خال 
األزمـة يحـاول بالوسـائل كافـة مقاومـة حالـة التغييـب 
المفروضـة عليـه، ذلـك أن مؤّسسـات الدولـة انكفـأت 
علـى ذاتهـا ولم تعد تدعم إال العـروض ذات المضمون 
المواَفـق عليـه  أو بعض األشـخاص الُمرضى عنهم20. 
هنـاك تجلّيـات واضحـة ومهّمـة  إلنتاج الشـباب الجديد 

فـي بلـدان الجـوار، مـن أهّمهـا تلـك 
التـي  تّمـت فـي لبنان وفي »مسـرح 
وهنـاك  تحديـداً،  الشـمس«  دوار 
)مثـل  األردن  فـي  األعمـال  بعـض 
»خيمـة شكسـبير« لنـّوار بلبـل فـي 

مخيـم الزعتـري لّاجئيـن(. 
المؤّسسـات  جميـع  حافظـت  نظريـاً 
التابعـة لـوزارة الثقافـة علـى انتظـام 
وموظفيـن(  إدارة  )مـن  العمـل 
و»مديريـة  األوبـرا«   »دار  مثـل 
العالـي  و»المعهـد  المسـارح«، 
للفنون المسـرحية« )إدارًة وأسـاتذًة 
دار  إلـى  بالنسـبة  أمـا  وطابـاً(. 
األوبـرا، فقـد كانـت نشـاطاتها قليلـة 
جـداً وتمّيـزت فـي المرحلـة األولـى 

واضـح،  بارتبـاك  الماضيـة  الثـاث  السـنوات  مـن 
وذلـك بسـبب الوضـع األمنـي وهجـرة الفّنانيـن. معظم 
جمهورهـا  بانتقـاء  تمّيـزت  مـت  قُدِّ التـي  النشـاطات 
وحصـره بفئـة محـّددة مـع تشـديد أمنـي عـاٍل وتحديـد 
بطاقـاٍت للدخـول؛ أي أن الجمهـور العـادي ظـّل لفتـرة 
بـاً عـن المسـرح، فضـاً عـن مقاطعـة غير  طويلـة مغيَّ
المجـال  فـي  العامليـن  بعـض  قبـل  مـن  للـدار  معلنـة 

الثقافـي والذيـن مـا زالـوا فـي سـوريا. 
مـن  العديـد  دمشـق  فـي  القومـي«  »المسـرح  قـّدم 

الخطيـب علـى  مأمـون  قّدمهـا  التـي  نبـض«  كمثـال، مسـرحية »  هنـا  نذكـر    20
المسـارح الرسـمية، وهـي تحكي قصص أمهـات فقدن أبناءهّن بثـاث طرائق مختلفة.

منذ السنة األولى 
ألحداث »الربيع 
العربي« برزت 

إلى الواجهة قضايا 
ملّحة، منها  قضية 
التخّلف واالستبداد 
والتعّصب الديني، 

ونذكر في هذا 
السياق نّص 

»نهارات علول«  
لإلماراتي مرعي 

الحليان

المسرح و»الربيع العربي«..
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يعمـل  وهـو  ذاتهـا،  المتحّجـرة  بالعقليـة  المسـرحيات 
كرقيـب ال كمؤّسسـة، مـع رغبـة واضحـة لـدى معظـم 
المسـؤولين هنـاك بتجّنـب أّي شـبهة حتـى فـي إعطـاء 
موافقـة علـى نـّص أو علـى عـرِض مـا، علـى الرغـم 
للفنـون  العالـي  »المعهـد  اإلنتـاج.  صعوبـات  مـن 
دوراً  لعـب  تعليميـة-  مؤّسسـة  وهـو  المسـرحية«- 
مهّمـاً اآلن. وقـد شـهد المعهـد مؤّخـراً حركـة كبيـرة 
نتائـج  عـرض  مسـتوى  علـى  جميعهـا  األقسـام  فـي 
الطـاب ودعـوة النـاس لحضورهـا. ومّمـا ال شـّك فيـه 
أن اسـتمرار التدريـس فـي المعهـد هـو عامـل مهـّم في 
دفـع بعـض الشـباب إلـى العمـل المسـرحي ومحاولـة 
لمشـروعاتهم.  مسـتقلّة  تمويـل  مصـادر  عـن  البحـث 
وهـو  قـدور-  »لوائـل  السـيطرة  »خـارج  مسـرحية 
نصـوص  ولـه  الجـدد  الكّتـاب  مـن 
فـي  حاليـاً  ويعيـش   عـّدة  مسـرحية 
مـت كعـرض تخـّرُج فـي  األردن  قُدِّ
»المعهـد العالـي للفنـون المسـرحية 
» لـدورة اإلخـراج. وكان المشـرف 
العالـي  المعهـد  عميـد  الدفعـة  علـى 

عمـران. سـامر 
فّنـي  مـت عـروٌض ذات مسـتوى  قُدِّ
مقبـول فـي دمشـق مـن قبـل شـباب 
مسـتقلّين مثـل عرض »مـن أجل نعم 
مـن أجـل ال« )نّص ناتالي سـاروت، 
دراماتورجي وسـيم الشرقي، إخراج 
مسـرحّية  وقـراءات  فّضـة(.  مجـد 
لنصـوص تخّص مسـرحّيين شـباب، 
أمثـال عبـد هللا الكفـري ووائل قدور، 
كلّهـا  الشـرقي، وهـي  أعّدهـا وسـيم 

بتمويـل مسـتقّل. 
أسـامة غنـم يعمـل مـن ناحيتـه كمـدّرس فـي » المعهـد 
العالـي  للفنـون المسـرحية »، لكّنـه يقـوم بالتنشـيط 
المسـرحي مـن خـال  »مختبـر دمشـق المسـرحي«  
الـذي افتتحـه في دمشـق، وفيه يدّرب طّابـاً وخّريجين 
غنـم  عمـل  مسـتقلّة.  مسـرحّية  لعـروض  ويحّضـر 
دراماتورجيـاً في مسـرحية »المهاجران« مع المخرج 
سـامر عمران )2008(، عن نّص للبولوني سـافومير 
مروجيـك، ثـم خـاض تجربتـه اإلخراجيـة األولـى فـي 
» الشـريط األخيـر« لصموئيـل بيكيـت )2009(، ثـم 
نصـوص  مـن  بتوليفـة   )2010( غـداً«  ذلـك  »حـدث 
معاصـرة. وهـا هـو يوّقـع عملـه الثالـث »العـودة إلـى 

البيـت«. 
مـن العـروض السـورية المهّمة التـي قُّدمت في بيروت 
مؤّخـراً عـرض »مـا عـم إتذّكـر« لوائـل علـي المقيـم 
فـي فرنسـا. العـرض هـو محاولـة إعـادة بنـاء السـيرة 
الذاتيـة لموسـيقي ومعتقل سياسـي في ثمانينيـات القرن 
الماضـي فـي سـوريا ُيدعـى »حّسـان«. حيـاة الشـاهد 
محكومـة بكثيـٍر مـن االنقطاعات والمحاكمـات:  العمل 
السـّري، التخّفي، االعتقال، السـجن، الهجـرة، اللجوء، 
العيـش فـي مـكان جديد، اسـتعادة البلد بعد الثـورة التي 
تغـرق بدورهـا فـي دّوامـة عنـف يتصاعـد باسـتمرار. 
هكـذا  حّقـاً؟  السـيرة  هـذه  تركيـب  إعـادة  يمكـن  هـل 
يقـارب العـرض سـؤال العنـف مـن خـال أثـره علـى 
الذاكـرة والـذات والعاقـة مع المكان/ البلـد. يقول وائل 
عـن أسـلوب الكتابـة فـي نـّص الدعـوة إلـى مسـرحّيته: 
»روى لنـا الشـاهد حكايتـه، قمنـا نحـن بالعمـل عليهـا 
وصياغتهـا، وأعدنـا تقديمهـا أمامـه. هـو حاضـر علـى 
المسـرح شـاهداً مـّرة أخـرى علـى حكايتـه. يسـهم فـي 

روايتهـا، يعيـد النظـر فيهـا ويحاكمهـا أيضـاً«. 
حـوار  مـن  لقطـات  عـرض  تخلّلهـا  التـي  المسـرحية 
قديـم مـع حّسـان، وبضـع لقطات مـن ذاكرة السـورّيين 
القتاليـة  والبرامـج  الرسـمي  التلفزيـون  مذيعـات  مـع 
الحماسـية، اكتفـى بتقديـم تجربـة واحـدة مـن تجـارب 
عديـدة عاشـها السـوريون. وتلـك التجربـة لـم تسـتجِد 
وال للحظـة واحـدة عطـف المتفـّرج. تجربـة صافيـة، 
اجتـزأ منهـا المخـرج بمسـاعدة حّسـان، مجموعـة مـن 
التفاصيـل التـي نجهلهـا. لـم يتطّرقـا إلـى التعذيب حيث 
أضحى »كليشـيه« في القصة السـورية، ولم يقتربا مّما 
يعيشـه اآلالف كّل يـوم. اكتفيـا بقصـص عـن يوميـات 
السـجن التـي تتـوق إلـى حيـاة طبيعيـة. قّصـة السـجناء 
مـع القّطـة التـي زارت مهجعهـم فاحتضونهـا وعلّموها 
كيـف تتخّفـى عندمـا يزورهـم السـّجان. القطـة لوسـي 
التـي أكلـت عصفـور جيرانهـم فـي المهجـع القريـب، 
واالجتماعـات التـي عقدوهـا لتفـادي األزمـة والحتواء 
غضـب »أهـل العصفـور الفقيـد«. بعـد اإلفـراج عـن 
حّسـان وسـفره إلـى فرنسـا، ظـّل َيْطَمِئـّن علـى لوسـي 
عبـر أصدقـاء مشـتركين، ثـم علـم بمقتلهـا بعدمـا أغلق 

السـّجان بـاب المهجـع عليهـا.21 
منـذ بـدء الحـراك فـي سـوريا، صـارت بيـروت نقطـة 

21 راجـع كتابـة الناقـدة ديمـة وّنـوس عـن العـرض فـي الصحيفـة اإللكترونيـة 
المـدن: متـاح علـى:

erutluc/moc.nodomla.www//:ptth

حمل »مهرجان 
قرطاج الدولي 
السادس عشر« 
تجديداً من حيث  

شكل التنظيم وخفض 
التبذير؛ لكن األهّم 
هو وجود جيل 

شبابّي كثيف في 
عروض متنّوعة، 

وهؤالء الشباب كانوا 
موجودين، إّما في 

عروض اآلباء، وإّما 
بشكل مستقلّ 
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اسـتقطاب لفّنانـي الشـام مّمـن لجـأوا إليهـا أو اتخـذوا 
العاصمـة اللبنانيـة محّطـة اسـتراحة قبـل العـودة إلـى 
أتـون النـار. هـذه الموجـة بـدأت تفـرض نفسـها علـى 
الفضـاءات البيروتيـة.. مـن أهّم هـذه التظاهرات ملتقى 
»منمنمـات شـهر مـن أجـل سـوريا« الـذي دام شـهراً 
كامـاً فـي العـام 2013 فـي »مسـرح دّوار الشـمس« 
وقـّدم أنـواع العـروض السـورية كافـة، مـن الرقـص 
المعاصـر، مـروراً بالعـروض الموسـيقية والسـينمائية 
والمسـرحية، وصـوالً إلـى التشـكيل. عـرض االفتتـاح 
كان»الغـرف الصغيـرة« للكاتـب الشـاب وائـل قـدور. 
مـن  الكثيـر  حمـل  الملتقـى  فـي  المسـرحي  الشـّق 
اإلسـقاطات السياسـية علـى الواقـع الملتهـب مـن خال 
مسـرحيات مثـل »المراقـب« )12 و13 إبريـل 2013( 
الـذي اقتبسـه المخـرج الشـاب يامـن محمـد عـن نـّص 
»محطـة فيكتوريـا« لهارولـد بنتـر. وفـي محاكاتهمـا 
للرقـص  »سـما«  فرقتـا  قّدمـت  والظلـم،  للهجـرة 
و»كـون« عـرض »سـيلوفان«  )7 و8 إبريل 2013( 
الـذي يقـارب فيه أسـامة حـال النظام القمعـي في بلده. 
أن  الظـّن  أغلـب  المسـرحية،  الكتابـة  إلـى  بالنسـبة 
ثّمـة  غـزارة فـي الكتابـة المسـرحية علـى الّرغـم مـن 
الصعوبـات الشـديدة والظـروف القاهـرة التـي يمـّر بها 
ذلـك مـن خـال فـرص عـّدة  بـرز  السـوريون. وقـد 
أتاحـت للشـباب اإلفـادة مـن ورشـات عمـل فـي الكتابة 
المسـرحية، فضـاً عـن برامـج دعم للعروض الشـاّبة، 
شـأن برامـج »مؤّسسـة مواطنـون فّنانـون« وغيرهـا 
تدعـم  التـي  »آفـاق«  و  الثقافـي«  »المـورد  مثـل 
لتقديـم عـروض مسـرحية22 . السـورين  المسـرحّيين 

أهـّم هـذه األعمـال عـرض »الطروادّيات« الـذي قّدمه 
عمـر أبـو سـعدة باالشـتراك مـع نانـدا محمـد )كمدّربـة 
اعتمـد  )سـينوغراف(.  الشـريف  وبيسـان  وممّثلـة( 
العمـل أسـلوباً فريـداً في بنـاء العمل المسـرحي. البداية 
لخلـق  االجتماعـي  التفاعـل  فـي  تماريـن  مـع  كانـت 
عاقـة مـع النسـاء اللواتـي ال عاقـة لهـّن بالمسـرح. 
وخـال هـذه المـّدة تـّم إعـداد نـّص المؤلّـف اإلغريقـي 
يوريبيـدس »الطرواديـات« )وهـو نـّص يطرح مصير 
النسـاء الطروادّيـات بعـد نهايـة حـرب طـروادة(، وتـّم 
إدخـال نصـوص نسـاء سـوريات اضّطـررن للهجـرة 
إلـى األردن. وقـد جـرى إعـداد النّص وتدريب النسـاء 

22 ال مجـال هنـا لذكـر كّل ورشـات الكتابـة، بـل نذكـر أهّمها وهي ورشـة نّظمها 
»مسـرح الرويـات كـورت« البريطانـي وهنـاك ورشـة أخـرى نّظمتها »مؤّسسـة 

مواطنـون فّنانـون« فـي العام 2012. 

علـى اإللقـاء ليقّدمـن قصصهـّن الحقيقّيـة.
نّظـم مشـروع »عندمـا تبكـي فـرح« للكاتـب المسـرحي 
السـوري مضـر حجـي ورشـَة عمـٍل فـي عّمـان بعنـوان 
»محـاوالت كتابـة الكارثـة« بمشـاركة  فّنانيـن سـورّيين 
وأردنّييـن ولبنانييـن علـى مـدى يوميـن )مـن  16 إلـى 
عّمـان.  فـي  البلـد”  فـي »مسـرح  أغسـطس2014    17
شـباب  مسـرحّيون  وأدراهـا  أسّسـها  التـي  الورشـة 
سـوريون23 حاولـت التوّقـف بالتحليـل عند نـّص »عندما 
تبكـي فـرح«، ومناقشـة الكتابـة كونهـا تسـير بالتـوازي 
مـع التغييـر االجتماعـي والسياسـي والكارثـة التـي تهـّدد 
عـن  عبـارة   24 فالورشـة  البلـد.  فـي  االجتماعـي  العقـد 
تطبيـق عملـي وتحليلـي للكتابـة بوصفها موقفاً مـن العالم 

نـّص  بـأن  علمـاً  يجـري25؛  ومّمـا 
عـن  مأخـوذ  فـرح«  تبكـي  »عندمـا 
األساسـي  وسـؤاله  حقيقيـة،  حكايـة 
فـي  التغييـر  مسـتويات  حـول  يـدور 
الحكايـة  حيـث  السـوري،  المجتمـع 
الشـخصية تسـير بالتـوازي مـع حكاية 
البلـد والثـورة. تـدور أحـداث الحكايـة 
حيـن   ،2012 العـام  أواسـط  فـي 
كلّيـة  خريجـة  فـرح-  الشـابة  تغـادر 
عّمـان  إلـى  دمشـق  الجميلـة-  الفنـون 
لتلتحـق بحبيبهـا أحمـد، أحد الناشـطين 
السـلمّيين، الـذي اضطـّر إلـى السـفر 

هربـاً مـن خطـر االعتقـال. وبرحيلهـا هـذا، تحـاول فرح 
التخلّـص مـن شـعورها بالذنـب الذي كانت قـد ورثته عن 
أبيهـا ومجتمعهـا. تّتخـذ فـرح، التـي توّقفت عن ممارسـة 
النحـت منـذ سـنوات، خطـوًة  »ثوريـة« برحيلهـا عـن 
أنهـا  تكتشـف  مـا  سـرعان  ولكّنهـا  حبيبهـا،  إلـى  أبيهـا 
تقـف علـى أعتـاب ثـورة جديـدة ورحيـل جديـد ال تعرف 
مامحـه بعـد، ولكّنهـا متأكدة أنه سـيوصلها إلى اسـتئناف 

23 مضــر حجــي هــو كاتــب مســرحي شــاب مــن مواليــد 1981، خّريــج المعهــد 
العالــي للفنــون المســرحية، قســم الدراســات المســرحية 2004. شــارك فــي عــدد 
مــن ورشــات الكتابــة واإلقامــات الفّنيــة فــي أوروبــا والعالــم العربــي. وســبق أن 
قـُـدم النــّص فــي قــراءات مســرحية فــي مهرجــان » أبريلــن« فــي بيرن- سويســرا، 

وحصــل علــى منحــة نشــر مــن المجلــس الثقافــي البريطانــي فــي العــام 2014. 

ــة  ــي » ورش ــان ف ــوان  مؤّسس ــا عض ــري هم ــد هللا الكف ــدور وعب ــل ق 24 وائ
ــرحية«، كان  ــون المس ــاب للفن ــة ب ــي » فرق ــرحية«، وف ــة المس ــارع للكتاب الش
ــى  ــت إل ــي ُترجم ــرة« الت ــرف الصغي ــو  مســرحية »الغ ــدور ه ــّدم ق ــا ق آخــر م
ــه  ــام نفس ــي الع ــيليا« 2013، وف ــروع  مرس ــن » مش ــرت ضم ــية وُنش الفرنس
ــّص  ــو ن ــب ه ــا كت ــر م ــروت. وآخ ــان وبي ــي عّم ــور ف ــا للجمه ــا وقّدمه أخرجه

»االعتــراف«.

25  وداد جرجس سلّوم، »جيان مسرحيان قيد االعتقال والمصير مجهول«، 
العرب، العدد9361 )2013/10/27(.

في مصر، يحتلّ جيل 
الشباب الصدارة، 

لكن أغلب عروضهم 
المسرحية تقف عند 
المستوى السردي 
كأنها شهادات عن 
الثورة أكثر من 
كونها عروضاً 

درامية

المسرح و»الربيع العربي«..
 كيفّية المواكبة ومالمح التغيير
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مشـروعها فـي النحـت مـن جديـد. وبهـذا يطـرح حجـي 
تنميـط  عـن  ويبتعـد  أبعادهـا  بـكّل  الواقـع  مـع  العاقـة 

الشـخصيات. 
وداعاً للمسرح المحافظ

مت فـي مختلف أرجاء  ال شـّك أن المسـرحيات التـي قُدِّ
العالـم العربـي قـد عكسـت سـعياً حثيثاً لمواكبـة العاقة 
بيـن  أحـداث ما ُسـّمي بـ »الربيع العربي« والمسـرح. 
غيـر أن هـذه العاقـة تسـتحّق التعّمـق أكثـر فـي آلياتها 
للخـروج باسـتنتاجات مسـتقبلّية.  لكّننـا نـرى أن الجديد 
الـذي ال بـّد أن ينبثـق عـن هـذه األحـداث مسـرحّياً لـم 
يظهـر بشـكل واضـح  حتـى اآلن، وإن كّنـا علـى يقيـن 

بـأن ثّمـة جديـداً سـيولد من رحـم الماضي. 
إن المخـاض عسـير فـي المجـاالت كافـة، وعلـى وجه 
الخصـوص فـي مجـال الثقافـة والفـّن. كمـا أن نسـبة 
الشـباب المنخرط في العمل المسـرحي يبّشـر بمسـتقبل 
مسـرحي مهـّم. لكن فـي المقابل، يحتاج هؤالء الشـباب 
الذيـن يصارعـون الرياح العاتية التي تعصف بالمشـهد 
الثقافـي إلـى العـون، والسـّيما من خـال برامج خاصة 
الحكومـات  دعـم  خـال  ومـن  دعمهـم،  فـي  تسـهم 
والمؤّسسـات الرسـمية. إذ إن دعم المؤّسسـات الخاصة 
يعنـي  وهـذا  االسـتقرار26.  لهـم  يؤّمـن  أن  يمكـن  ال 
تقـم  ولـم  تعديـل  يطـرأ  لـم  إذا  تكتمـل  لـن  الثـورة  أن 

إصاحـات للبنـى التحتّيـة الثقافيـة. 
مـن ناحيـة أخـرى لـو نظرنـا فـي مـدى تأثيـر األحداث 
التـي يعيشـها العالـم العربي في المسـارح األخرى، أي 
فـي البلـدان التـي لـم تعرف ثـورات، لاحظنـا أنها هي 
األخرى تأّثرت بما يجري، وأن مضمون المسـرحيات 
مـة ُيظهـر الصدمة التي يعيشـها الفّنانون. فعرض  المقدَّ
»الواويـة« لنضـال األشـقر- وهـو اقتبـاس عـن »األم 
شـجاعة« لبريشـت - يرفـض فـي جوهره انفـراط عقد 
القومّيـة العربّيـة،  كمـا أّن مشـروع الكويتـي سـليمان 
البّسـام يعـود فـي كلّيتـه إلـى مفهـوم األمـة العربيـة فـي 
زمـن تاشـت فيـه مثـل هـذه المفاهيـم. وقـد ناحظ من 
خـال مـا قُـّدم فـي الفتـرة األخيـرة تحـّوالً جوهريـاً في 
المضمـون المسـرحي، حيـث يبـدو أن الجمهـور يريـد 

أن يفهـم مـاذا يجري.
سـتكون  التغييـر  قبـول  عـدم  عواقـب  أن  بـّد  ال  لـذا   
وخيمـة علـى المسـارح المحافظـة. ونظـّن أن هـذا هـو 
سـبب  غيـاب عـروض الجيـل القديـم فـي العديـد مـن 

26 يمكــن دراســة وضــع فرقــة لبنانيــة واعــدة جــداً هــي فرقــة زقــاق بهــذا 
الخصــوص.

الـدول العربيـة فـي فتـرة مصيرّيـة كتلـك التـي شـملتها 
فتـرة مـا سـّمي بــ »الربيـع العربـي«. 
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العرب الفرنكوفونّيون واإبداعهم 
يف �سوء»الثورات« العربّية

د. عبد القادر بن عرب

ظـلَّ المثقفـون العـرب، مـن خـال منشـوراتهم ومحاوالتهم إيضاح ما ُسـّمَي على نطاق واسـعـ  ولكن على نحو 
ملتبـسـ  بـ»ثـورة عربيـة« أو »ربيـع عربـي«، ظّلـوا قاصرين وأحياناً عاجزين أمام ضخامة الحدث واتسـاعه 

وزخمـه الـذي هّدد باجتياح الوطـن العربي برّمته. 
فلئـن كانـت آراؤهـم التحليليـة لمضاميـن األحـداث قـد اختلفـت وتضاربـت، فهـي تتوافـق جميعاً علـى القول بأن 
تلـك األحـداث لـم تكـن مدّبـرة بـل كانـت عفويـة وتلقائية. لم تكن هناك إشـارات سـبقت اندالع األحـداث تدلّ على 
وشـوك حدوثهـا. فهـل كاد المحّللـون العـرب الذين صعقتهم المفاجـأة أن يكونوا ُبكماً أمام الريـاح المفاجئة التي 
هّبـت علـى تونـس ومصـر وليبيـا واليمن وسـوريا ولفحـت الجزائر والمغـرب؟ ومن هنا صعوبة إطاق تسـمية 
تعـّرف هـذه األحـداث«، فهـل هـي ثـورة، أو تمـّرد، أو مخـاض ديمقراطـي، أو ربيـع عربي..إلخ. فهـذه النعوت 
والتسـميات تـدلّ علـى َحْيـرٍة فـي كيفيـة وعيهـا وعقلهـا وفهمهـا. ولعلّ ذلـك ناتج عـن حالة الجمود واالسـتبداد 

فـي الـدول العربيـة التـي ال ُيعـَرف كيف يمكـن لعفوية الشـارع أن تبّددها.

تسـاؤالت كثيـرة تراود الكّتـاب والمثّقفيـن العرب الذين 
رصدنـا نتاجهـم الفكري بخصـوص »الربيع العربي«؛ 
هـم العميـق وحيرتهـم فـي  فهـم ُيظِهـرون بوضـوح همَّ
للعاَلـم، وهـو  التاريخيـة  األحـداث  هـذه  معنـى  تفسـير 
معنـى يشـّكلون، هم أنفسـهم، جـزءاً ال يتجـّزأ منه. وهم 
يقّدمـون عناصـر إجابـة مـن خـال شـبكة تحليـل ذات 
مقاربـة واقعيـة: هـل هـي صراعـات تاريخيـة ولّدتهـا 
أنظمـة الـوالء والخضوع التي أحدثـت هذه االنتفاضات 
واألمـل بقيـام ثـورة عربيـة ؟ أوهي مجّرد شـرارة قاتلة 
أحرقـت جسـد البوعزيـزي وأضرمـت النـار فـي بارود 

الجماهيـر المتفّجـرة ؟ 
فكيـف نقرأ هذه األحداث؟ سـننطلق مـن اقتراح تأويلي، 
عزيـز على بـول ريكور Paul  Ricœur: »كلّما ازداد 
الشـرح ًسُهــَل الفهـم«. ثّمـة أولئك الذيـن يغلّبون العامل 
األحـداث  )أشـكال  االحتجاجـات  ويفهمـون  العرضـي 
 ،)axiologie( انطاقـاً من مقاربة علم القيـم )ومعانيهـا
وفيمـا يتعـّدى الحساسـيات، بحيـث إّن مفاجـأة الحدث ال 
يمكـن فهمهـا إاّل مـن خال اللحظة الذاتيـة دونما ربطها 
باألسـباب المنطقيـة التـي ولّدتهـا. وثّمـة آخـرون يرون 
التاريـخ كمحـّرك رئيـس للحـدث: األحـداث التاريخيـة 

التغييـر  العنيفـة، واالنتفاضـة االجتماعيـة ومحـاوالت 
ك منسـوباً مرتفعاً من الوعي لتسـتوعب  ينبغـي أن ُتحـرِّ
الشـروط الموضوعيـة للتغييـر الجـذري. وثّمـة أيضـاً 
التطبيقيـة  االجتماعيـة  بالنظريـات  تسـتعين  ثالثـة  فئـة 
لتسـليط الضـوء علـى اضطرابـات المجتمـع العربـي. 
حتميـة ثقافيـة ودينيـة، تخلّـف تاريخـي، جمود مسـتدام، 
هـل فـي األمـر إرهاصـات إلعـادة صياغـة المسـتوى 
السياسـي واالجتماعـي للعالـم العربـي الـذي ظـّل بعيـداً 

عـن بعـض أفـكار الحداثـة والتقّدم؟
هذا السـؤال المقلِق في الطرح الوجداني )األنطولوجي( 
تفسـيرياً يصـل إلـى  لإلنسـان العربـي يتطلّـب طرحـاً 
سـياق  وفـي  التاريخـي.  الخلـل  لهـذا  العميقـة  الجـذور 
هـذا التفسـير، ُتشـيع قـراءة االضطرابـات االجتماعيـة، 
مـن ِقَبـل المثّقفيـن، الفكـرَة العاّمـة بـأن الشـّر نابـٌع مـن 
راً، أو  الداخـل. فهـل يعنـي ذلـك أن فـي األمر قـَدراً مقـدَّ

انغاقـاً جوهريـاً فـي رمزيـة الشـّر؟
يقـّدم هـذا العمـل للقـّراء وجهـة نظـر نخبة مـن المثّقفين 
والكّتـاب والمسـرحّيين والفّنانيـن والموسـيقّيين حول ما 
اصُطلـح على تسـميته بـ »الربيـع العربي«. وهي نخبة 
تعيـش بمعظمهـا فـي أوروبـا، سـنتتّبع فـي هـذا البحـث 

)ترجمه عن الفرن�سية اأ. �سالح العبد اهلل(
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شـهدتها  التـي  األحـداث  إزاء  المباشـرة  فعلهـا  ردود 
بلدانهـا، مـن دون االّدعـاء بـأن تعبيـرات النتـاج األدبي 
والفّنـي ألفرادهـا يعني اإلحاطة الشـاملة بتلك األحداث. 
نتنـاول هـذا الموضـوع مـن خال رصد النتـاج الفكري 

وتحليله، علـى صعيَدْين: 
ـ نتـاج المثقفيـن مـن خـال الكتـب: لكـن المعالجـة على 
هـذا الصعيـد تبقـى محـدودة بحـدود الكتـب المنشـورة. 
لـذا وقـع اختيارنـا علـى خمسـة كتب ذات داللـة وأهمية 

آن. في 
مختلفـة  مياديـن  فـي  العفـوي  الفّنـي  الشـّبان  نتـاج  ـ 

والروايـة )راّب(  الراقـص  والغنـاء  كالسـينما 

باحثون وخبراء سياسة
لحظـَة  التمـّرد  حـركات  تصـف  تسـمية  إطـاق  إن 
انطاقهـا يوقـع فـي غمـوض داللي وفـي تعريف مرِبك 
فناهـا بالثـورة العربيـة. مـا هي قـراءة الوعي  إذا مـا عرَّ
الثقافـي العربـي للثـورات التـي ُولِـدت فـي بدايـة العـام 
2011، انطاقـاً مـن أوروبا من خـال إنتاج أدبي وفّني 
غزيـر وداهـم؟ هـذه الظاهـرة الفريـدة فاجـأت المثقفيـن 
وأربكتهـم، إذ حاولـوا تفسـير أهّميتهـا بمقدار انتشـارها 
تـه. ولئـن َعرفت  وتهديدهـا بإشـعال العالـم العربـي برمَّ
وجهـات نظرهـم اختافاً في الـرأي، فإنهم، في المقابل، 
اتفقـوا جميعـاً علـى أن هـذه الحركة لم تكـن متوقَّعة وال 
ة سـلفاً. لـم يكـن ثّمـة أّي إشـارة تـدّل علـى وشـوك  ُمَعـدَّ
حـدوث مثـل هـذا التفّجـر واالندفـاع المحمـوم، إلـى حّد 
أن الشـاعر الـذي غالبـاً مـا يهفو قلبه إلى معانقة أسـرار 
األحـداث قبـل وقوعهـا لـم يشـعر بإيقـاع هـذه األنشـودة 
العذبـة ليتـذّوق طعـم الحريـة الضائعـة. إن الريـح التـي 
وسـوريا  واليمـن  وليبيـا  ومصـر  تونـس  علـى  هبَّـت 
وانتقلـت إلـى الجزائـر والمغرب مسـتثنيًة، إلـى حدٍّ ما، 
بلـدان الخليـج، تركـت المعلّقيـن العـرب مذهولين تحت 
تأثيـر هـذه المفاجـآت الصاخبـة. مـن هنا تلـك الصعوبة 
فـي إيجـاد تعريـف دقيـق لهـذه الظاهـرة الشـعبية: أهـي 
ثـورة؟ تمـّرد؟ انتفاضـة؟ مـّد ديمقراطـي؟ ربيـع؟.. ثّمة 
الكثيـر مـن مظاهـر عـدم اليقيـن التي تعكـس اضطراب 
ه التاريخـي مـن جمود  الوعـي المفّكـر الـذي تغـّذى شـكُّ
الـدول واسـتبدادها، مـا يجعـل اختفـاءه مسـتغرباً أمـام 

الشـارع.  عفوية 
المراقبيـن  تفكيـر  تبـاِرح  ال  األسـئلة  مـن  كثيـر  ثّمـة 
الملتزمين؛ فلكي يشرح لنا هؤالء المثّقفون االنتفاضات 
علينـا  يقترحـون  األحـداث،  تلـك  لمثـل  المعتـادة  غيـر 

عناصـر إجابـة مـن خـال شـبكة تحليـل تكـون بمثابـة 
مقاربـة للواقـع: مـا الـذي أحـدث هـذا الغضـب العـارم 
والصـارم؟ هـل هـو تأثيـر التوتـرات التاريخيـة التـي 
ولّدتهـا أنظمة الطاعة واسـتغال السـلطة والممارسـات 
الفاسـدة، أو هـي هاويـة مظاهـر اليـأس الشـعبي؟ أو أن 
مـرّد ذلـك ببسـاطة إلـى الشـرارة القاتلـة التـي أحرقـت 
جسـد الشـاب محمـد بو عزيـزي، والتي أشـعلت برميل 

ـر مطلقـًة حركـة الجماهيـر المنفلتـة؟  البـارود المتفجِّ
انطاقـاً  العربيـة،  البلـدان  انتفاضـات  مختلـف  تبـدو 
مـن أوروبـا، ذات عفويـة مدهشـة. وتختلـف اسـتجابة 
المثّقفيـن إجمـاالً فـي مـا بينهـم، مـن دون أن تنتظـم فـي 
خـّط تفكيـٍر واحـد. وثّمـة بالتأكيـد حوافز نفسـية وثقافية 
والمتعارضـة أحيانـاً  المتقاربـة أحيانـاً  تفّسـر مواقفهـم 

أخـرى. 
ُيظِهـر المثقفـون العـرب منـذ سـنوات عـّدة، والسـّيما 
منـذ اجتيـاح الواليـات المتحـدة وحلفائهـا للعـراق فـي 
ينايـر )كانـون الثاني( فـي العام 1991، حـذراً مضاعفاً 
نحـو الديمقراطيـات الغربيـة ونحـو بلدانهـم األصليـة. 
الغربيـة  البلـدان  أن  يعتبـرون  أنهـم  هـو  ذلـك  وسـبب 
التـي  واالقتصاديـة  السياسـية  باألزمـات  عاقـة  لهـا 
تهـّز الفضـاء الجيوسياسـي العربـي. ولئـن اسـتخدمت 
الديمقراطيـات الغربيـة ذرائع مختلفـة وحججاً مزعومة 
فإنهـا  الديمقراطيـة،  القيـم  تعميـم  نمـاذج  إعـاء  بغيـة 
األقـوى  الوسـيلة  الديمقراطـي  »الخطـاب«  فـي  تجـد 
اسـتراتيجيات  مختلـف  بحذاقـة  تسـتخدم  أنهـا  طالمـا 
المصداقيـة لترسـيخ اسـتراتيجية الهيمنـة الكلّيـة. وهـي 
تنشـر خطاباتهـا البليغـة المغريـة مـن خـال تنشـيطها 
لبـؤر التوّتـر فـي كّل البلـدان التابعـة اقتصاديـاً، ما يدفع 
أنظمـة هـذه البلـدان إلـى اللجـوء إلـى حلـول متطّرفـة، 
فتضـع نفسـها فـي خدمـة عمالقـة االقتصـاد مـن خـال 
توّجـه ال ُيبقـي إاّل علـى نسـخة معياريـة. وهكـذا، تجـد 
الشـعوب نفسـها محصورة بيـن مرآة أوروبـا المزدهرة 
وغيـر ممكنـة التحّقق، والفضاء الضّيق حيث تحشـرهم 
حكوماتهـم، وفـي الوقـت نفسـه تسـهر أوروبـا ناشـرة 
التمـّرد  الديمقراطيـة وحقـوق اإلنسـان علـى أن يظـّل 
شـعوب  تـرى  أن  خشـية  حدودهـا  خـارج  محصـوراً 
الجنـوب تجتاحهـا حالـة البـؤس العاّم، وتلك هي السـمة 

األساسـية للشـباب العربـي البائـس والثائـر. 
مـا إن بـدأت هـذه المظاهـرات حّتـى فاجـأت المثقفيـن 
الذيـن يعيـش معظمهـم فـي المنفـى. وإذا مـا أدهشـتهم 
سـرعة التحـّرك وريـح العصيـان التـي اجتاحـت بلدانـاً 
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ة إلـى حـدٍّ إسـقاط بعـض أنظمتهـا الديكتاتوريـة، إالّ  عـدَّ
ٍم حقيقـي كان يتضـاءل لديهـم يوماً  أن األمـل ببدايـة تقـدُّ

يوم.  بعـد 
تحـّركات  بـأن  بـدء،  ذي  بـادئ  نجـزم،  أن  ونسـتطيع 
االحتجـاج هـذه لـم ُتسـتتبع بأّي مشـروع تفكيـر نقدي أو 
تقويـم إيديولوجـي، وال حّتى بمشـروع سياسـي الختيار 
نمـوذج اجتماعـي. لقـد كان أّي ارتبـاط بأسـاس ثقافـي 
وفلسـفي سـابق علـى المفاجـأة الثوريـة غائباً عن مسـار 
االنتفاضـة. وهكـذا فـإن أّي محاولـة مقارنـة بالحـركات 
منحـى  ذا  سـيكون  العالـم  فـي  التاريخيـة  الثوريـة 
إبسـتيمولوجي محـدود. لقـد رأى البعـض فيهـا »ثـورة 
ياسـمين« وآخـرون »ثـورة علـى الطريقة الفرنسـية«، 

و.. هلـمَّ جـّراً. 
للنهضـة  الثوريـة  اإلرهاصـات  مـع  بمقارنتهـا  فلنقُـم 
العربيـة في القرن التاسـع عشـر، لنَر مـا يجعلها تختلف 
عـن تلـك اإلرهاصـات التـي تمّيـزت جوهريـاً بـإرادة 
)قوانيـن  »تنظيمـات«  وضـع  فـي  وباألمـل  التغييـر 
تنظيميـة »Tanzimats«( حقيقيـة. لقـد كانـت النهضـة 
العربيـة انبعاثـاً يحمـل فـي داخلـه إسـهاماً ثقافيـاً وأدبيـاً 
العربيـة  المجتمعـات  بغيـة رفـع  واجتماعيـاً  وتاريخيـاً 
الغـرب.  يجـاري مسـتوى  التطـّور  مـن  إلـى مسـتوى 
ـدت النهضة نمـاذج مفهومية وأدبية اسـتوحتها  وقـد جسَّ
بعثـات  عْبـَر  اكتسـبتها  ثـم  وبريطانيـا  فرنسـا  مـن 
البلديـن.  هذيـن  فـي  الِعلـم  لتحصيـل  أوفدتهـا  طّابيـة 
وهـذا يعنـي وجـود شـروط ُمسـبقة جعلـت مـن الممكـن 
السـائد  عـن  يختلـف  إبسـتيمولوجي  بإصـاح  التفكيـر 
محاولـة إصـاح  كانـت  فهـل  ُكـلّـّيــًة.  معـه  يقطـع  أو 
طوباويـة؟  العربيـة  االجتماعيـة   - السياسـية  القاعـدة 
تتوقـف اإلجابـة علـى عامليـن أساسـّيين، األول هـو أن 
لـم يكونـا  التغييـر الحيويـة  التطبيقـي ومحاولـة  الفعـل 
مندمَجْيـن بمسـيرة التجديـد في اللحظـة التي كان خالها 
المثّقفـون العـرب يحصون عجزهـم التاريخي وضعفهم 
االجتماعـي علـى أثـر بيـان تاريخـي توضيحـي ولكـن 
مـن دون أدوات التغييـر. والعامـل الثانـي يتمّثـل فـي 
السـياق االسـتعماري العنيف الذي خنق كّل إرادة تغيير 
ـل أّي مخـاض ثـوري. وهذا ما يفّسـر لمـاذا كانت  وعطَّ
ْت  الثـورة الفرنسـية وعصـر األنوار الفلسـفي الـذي تغذَّ
منـه محـطَّ إعجـاب األدبـاء العرب الذيـن حرصوا على 

نقـل بريقهمـا، مـن دون إدراك أُُسِسـهما.
لـم يكـن لحركات االحتجاج اإلرهاصات الثورية نفسـها 
للنهضـة العربيـة فـي القـرن التاسـع عشـر. فقـد تميَّزت 

تلـك الحـركات بميـزة غيـر سياسـية غامضـة ومغفلـة. 
المقـاَرن،  السياسـي  االجتماعـي-  التحليـل  فـإن  لـذا، 
والمقاربـة التقويميـة التـي تّمـت، مباشـرة أثنـاء مسـار 
األحـداث وبعدهـا، لـم يجدا المنطق الحّي الذي ينسـحب 
الثـورات  فـي  رفيعـة  بأهميـة  ويتمّتـع  جميعـاً  عليهـا 

الكبـرى التـي هـّزت تاريـخ اإلنسـانية. 

وذلـك  نفسـه،  المظهـر  االحتجـاج  لحـركات  يكـن  لـم 
منـذ العـام 2010؛ فقـد تميَّـزت تلـك الحـركات بميـزة 
التحليـل  فـإن  لـذا،  ومغَفَلـة.  غامضـة  سياسـية  غيـر 
التقويميـة  المقـاَرن، والمقاربـة  السياسـي  االجتماعـي- 
التـي تّمـت، مباشـرة أثنـاء مسـار األحـداث وبعدهـا، لم 
يجـدا المنطـق الحّي الذي ينسـحب عليها جميعـاً ويتمّتع 

بأهميـة رفيعـة فـي الثـورات الكبـرى 
التـي هـّزت تاريـخ اإلنسـانية. 

 2011 العـام  بدايـة  فـي  شـهدنا  لقـد 
ال  ومظاهـرات  أصـوات  انفجـار 
طـرد  علـى  وتصميمـاً  لهـا،  سـابق 
الحـّكام المسـتبّدين مهمـا كان الثمـن 
دون  ومـن  العاقبـة،  كانـت  ومهمـا 
إن  مسـبق.  تفكيـر  أو  مبّيتـة  نوايـا 
والقـّوة  البطـش  اسـتخدام  انحسـار 
ـم، والـذي كان يجتاح  التعسـفية المعمَّ
ذاتـه  بحـّد  هـو  العربيـة،  الشـعوب 
الهـدف المنشـود. لـم يكن هـذا الهدف 
وسـيلة وال ذريعـة لعمـل جـذري أو 
انقـاب بنيـوي كمـا جعلتنـا نأمل تلك 
االنتفاضـة. ويمكن لنـا أن نتَّفق تماماً 
األشـقر1  إليـه جلبيـر  مـا ذهـب  مـع 
مـن »أن المحـّرك العميـق لألحـداث 
هـو شـلُّ التطـّور الـذي عانـت منـه 
العربيـة.  والمجتمعـات  االقتصـادات 

جـداً  الضعيـف  النمـّو  مسـتوى  فـي  تمّثـل  الشـلل  هـذا 
لمتوّسـط دخـل الفـرد مـن الناتـج القومـي فـي المنطقـة 
خـال العقـود األخيـرة، وكذلـك فـي مسـتويات البطالـة 
القياسـية التـي مّيـزت مجمـل البلدان العربيـة، وبخاصة 
بطالـة النسـاء والشـباب مـع ارتفـاٍع كبيـر لنسـبة حملـة 

1Gilbert Achcar, »La grande révolte arabe du xxie siècle : 
considérations sur le bouleversement  en cours dans 
l’espace arabophone« , Cours et travaux du Collège 
de France. Annuaire 112e année ) Paris: collège de 
France, Avril 2013(, pp. 821 - 823.
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العمـل«.  العاطليـن عـن  بيـن  الشـهادات 
علـى الرغـم مـن صّحة هـذه الملحوظة، فإنها ال تسـمح 
ل  باالعتقـاد بـأن مشـروعاً مضمـراً عامـاً هو الـذي عجَّ
بحصـول األحـداث وتسـّبب بحيويـة االنتفاضـة. إذ لـم 
يظهـر، مـن خال األحـداث المضطرمة، أن الناشـطين 
قـد  العـرب  والمثّقفيـن  االجتماعييـن 
لعبـوا دوراً مهّمـاً فيهـا، علـى الرغـم 
مـن بعـض األصـوات المنفـردة التـي 
عَلـْت هنـا وهنـاك. لقـد ظـّل عملهـم 
دونمـا فائـدة؛ فعلـى الرغـم مـن القـّوة 
التـي تمّتع بهـا االتحاد العام التونسـي 
للشـغل، والتـي اكتسـبها مـن تجاربـه 
القاسـية، لـم يسـتطع أن يتوّقـع البداية 
التظاهــرات...  تلـك  لمثـل  المفاِجئـة 
كمــا أن إضــراب العمـال المصرّيين 
واالحتجاجات فـي المغرب والجزائر 
واليمـن وفـي سـائر البلـدان العربيـة 
تعّنـت  مواجهـة  وأحبطتهـا  أعيتهـا 
أجمعـت  ولقـد  وقمعهـا.  الحكومـات 
الواقـع  أن  علـى  التحليـات  كّل 
المسـتدام الـذي كان يعيـث فسـاداً منذ 
زمـن طويـل فـي البلـدان العربيـة بـدأ كيلـه يطفـح. إال 
أن األنظمـة كانـت تعمـل علـى امتصـاص النقمـة كلّمـا 
طفحـت. وقـد وقعـت حـركات التمـّرد تلـك فـي ظروف 
عارضـة، مسـتقلّة عـن طبيعـة الواقـع وعـن األسـباب 
الجّوانيـة التـي أحدثتهـا. إن مـا لعـب دوراً علـى نحـو 

خـاص هـو العامـل المشـهدي. 

فتحي بن سامة
يكتسـب التحليـل الـذي يقّدمـه فتحـي بـن سـامة أهّميـة 
فيـه هـذه األحـداث مـن  الـذي جـرت  للسـياق  خاصـة 
خـال نظرتـه الجديـدة. فهـذا المحلّـل النفسـي، وأسـتاذ 
ل  حلَـّ السـابعة،  باريـس  جامعـة  فـي  اإلنسـانية  العلـوم 
بدقـة مبـادرة المسـكين محمـد البوعزيـزي، مطّبقاً على 
األحـداث التـي سـاقته إلـى قـدِره هـذا، منهـَج تشـخيص 
األسـباب العميقـة، بغيـة اسـتجاء الوقائـع، وذلـك فـي 
 ،2)Soudain la révolution!( !كتابـه فجـأًة الثـورة
وهـو كتـاب يتنـاول ذاتيـة الوقائـع وعـدم توقُّعهـا، كمـا 

2  Fethi Benslama, Soudain la révolution! De la Tunisee 
au monde arabe; la signification d’un soulèvement 
)Paris; Ed. Denoël, 2012(.

أنـه كتـاٌب ُيقـرأ مـن عنوانه. يسـتبعد بن سـامة الحجج 
المنطقيـة التي تعزو كّل شـيء إلى المقـوالت المتوقَّعة، 
أي العوامـل االقتصاديـة واالجتماعيـة. إنـه يجـزم بـأن 
أن  لهـا  يمكـن  كان  أنـه  البوعزيـزي »تعنـي  تضحيـة 
تحصـل أو أالّ تحصـل، ولكـن مـن دونهـا مـا كان لـكّل 
الشـروط األكيـدة مثـل الفقـر والبطالـة والقمع البوليسـي 

وغيـاب الحريـة والفسـاد أن تولّـد ثـورًة«3.
لدينـا مشـهد مأسـوي ُعـِرض في السـاحة العامـة فأطلق 
الغضـب الشـعبي مطالبـاً بمعاقبـة المجـرم. ونعلـم جيداً 
إلـى أّي حـّد يمكـن للنفسـية الجماعيـة أن تكـون فاعلـًة. 
لـت الجماهيـر ـ علـى حـّد قـول بـن  فسـرعان مـا تحوَّ
سـامة - فجـأة إلـى بوعزيـزي َجماعـي. لقـد حصـل 
فـي  انبعـث  الفانـي  بوعزيـزي  تقّمـص حقيقـي: جسـُد 
د كائنـاً  الحشـد، ذلـك أن هـذا التقّمـص الـذي حـدث ولَـّ
جمعّيـاً، ُولِـَد كائـٌن لـم يكـن قبـل ذلـك، فهـل يعنـي ذلـك 
د الحيـاة؟ إن هـذا االرتحـال  أنـه علينـا أن نمـوت لنولّـِ
الرمـزي، هـذه الهجـرة مـن الحيـاة إلـى المـوت، ومـن 
المـوت إلـى الحياة ولَّد انشـقاقاً كّرس قطيعـة نهائية بين 
السـلطة والمواطـن. الشـعب بكاملـه نهـض مـن خـال 

مـوت إنسـان بـريء منحـه الحيـاة والكرامـة. 
يؤّكـد غوسـتاف لوبـون Gustave Le Bon فـي مؤلّفـه 
الشـهير علـم نفـس الجماهيـر، مـا ال يخالفـه الكاتـب 
»أن  لوبـون:  يـرى  إذ  التونسـي،  النفسـي  والمحلّـل 
كانـت عليـه  أو مختلفيـن ومهمـا  متشـابهين  أشـخاصاً 
تفكيرهـم،  أو  وطبائعهـم  واهتماماتهـم  حياتهـم  طبيعـة 
فإنهـم وبمجـرد أن يتحّولـوا إلـى جمهـور يصبـح لديهـم 
روح جماعـي. هـذا الـروح يجعلهـم يحّسـون ويفّكـرون 
ويتصّرفـون بطريقـة مختلفـة تماما عن تلـك التي يحّس 

ويفّكـر ويتصـّرف بهـا كلٌّ منهـم بمفـرده«4.
إّنهـا عمليـة انصهـار تتـّم مـن الــ »واحـد« باتجـاه الـــ 
»نحـن«، وهـذه النحـن المتعّددة تصبح بدورها تجسـيداً 
للوحـدة. الكائـن المضّحـي موجود ألنه لـم يعد موجوداً. 
ملـيء  واٍع  ال  نحـٍو  علـى  المعـدُّ  موتـه  فاسـتحقاق 
بخصوصيـة اآلخر، بيقين من أجل اآلخر. فعل تضحية 
متسـاوقة،  لآلخريـن، حركـة ال  الـذات  يعـادل عطـاء 
اضطلـع  خيـار  تعويضـي.  لمقابـل  تطلّـب  دون  ومـن 
بـه محمـد البوعزيـزي بإيثـار منقطـع النظيـر. فبعدمـا 
تلّقـى صفعـة علـى وجهه، من شـرطية فـي المخفر، في 
م بشـكوى، أحـسَّ  اللحظـة التـي كان يـودُّ فيهـا أن يتقـدَّ
3 Ben Hamade in Nawat ) 3/ 62011/(.                                                           

4 Ben Hamade in Nawat ) 3/ 62011/(.                                      

لم يكن ثّمة مشروع 
ل بحصول  مضمر عجَّ

األحداث وتسّبب 
بديناميات االنتفاضة 
إذ لم يظهر من خال 
التطورات العاصفة أن 
النشطاء االجتماعيين 
والمثّقفين العرب قد 
لعبوا أدواراً مهّمة 
فيها، على الرغم 

من بعض األصوات 
المنفردة التي عَلْت 

هنا وهناك
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ٌة مـن  بنفـي للـذات مضاَعـٍف: النفـي األول إحالـٌة مِذلَـّ
السـلطة إلـى ال كائـن اجتماعـي، إلـى منبـوذ ومهمـل، 
والنفـي اآلخـر، إحالة إلـى عاجز ذكورياً. هـذان النفيان 
للـذات همـا نتيجـة اعتداءيـن عنيفيـن ألن مصدرهمـا 
الجنـس المقابـل، ويحمـان رمزيـة عـدم أهليـة االنتماء 
إلـى الجنـس الرجولـي، وينطويـان علـى اعتـداء عميق 
ثقافيـة  بقوانيـن  المحاَصـر  االجتماعـي  المخيـال  علـى 
مطلقـاً  غاضبـاً،  يحتشـد  بالجمهـور  فـإذا  راسـخة. 
صرخـات مرعبـة، كما لـو كانت صوتاً واحـداً: إرحل! 
ل االختـاف إلـى ائتـاف. وكما شـرح فرويد5 بعد  تحـوَّ

مقـوالت غوسـتاف لوبـون: 
أن  نعنـي  المتجانـس.  فـي  ينصهـر  المتجانـس  »غيـر 
البنيـة الفوقيـة النفسـانية التي تشـّكلت إثر تطـّور يختلف 
مت وكشـفت القاعـدة الاواعية  مـن فـرد إلى آخر، تحطَّ
ذات الشـكل الواحـد المشـترك لـدى األفـراد جميعـاً«. 

»الثـورة  أن  سـامة  بـن  النفسـي  المحلّـل  رأي  وفـي 
التونسـية انبثقـت مـن زاويـة مّيتـة، وال يكفـي تفسـيرها 
الموضوعيـة  المقـوالت  خـال  مـن  بأسـباب  اليـوم 
للعقانيـة االجتماعيـة - االقتصاديـة؛ فمثل هذا التفسـير 
يقودنـا إلـى وهـم الحتمية الذي طالما أسـاء إلى عصرنا 
حيـث يبـدو أن كّل شـيء مبرمـج )...( عـاوًة علـى 
ذلـك وقعـت هـذه الثـورة فـي ظرٍف انسـحبت فيـه فكرة 
الثـورة مـن فضـاء فكرنا، وذلـك على األقّل منذ سـقوط 
جـدار برليـن، مـا يسـتدعي أكثر بكثير مـن مجّرد إعادة 

تنشـيط التفكيـر: إبداعـه مـن جديـد«.
أنهـا  لـو  كمـا  الحركـة  فجائّيـة  علـى  المؤلـف  يشـّدد 
انبثقـت مـن مـكان مجهـول ال سـلطة لبـن علـي عليـه، 
وكأّنهـا لـم تكـن قطيعـة أحدثهـا نفـاد صبـر المجتمـع، 
اآلخـر  ذلـك  مـع  الـذات،  مـع  انقطاعـاً  كانـت  بـل 
التحليـل  فـي  مفاهيـم  ثّمـة  البوعزيـزي.  كانـه  الـذي 
»طـرد«   ،)Extériorisation( كـ»إخـراج«  النفسـي 
عـن  تعّبـر   ،)Ejection( »لفـظ«   ،) Expulsion(
تحريـر طاقـات مكبوتة تسـتعيد حيويَّتها لحظـة انفراج. 
لقـد كانـت السـلطة عاجزة عن اسـتيعاب هول المأسـاة، 
فبـدأت عندئـذ الملهـاة: عـرض مسـرحي مباشـر أمـام 
المستشـفى  فـي  والشـفقة  الرحمـة  التونسـي:  الشـعب 
بيـن وجـه الرئيـس بـن علـي والوجـه المتـواري. اللقـاء 

العـدم.  الكائـن وظـّل  بيـن جبـروت  األخيـر 
إن التحليـل الـذي قـام به األسـتاذ الجامعي التونسـي عن 

5 Gustave Le Bon, Psychologie des Foules )Paris: 
PUF,2011( p. 110.

الثـورة العربيـة وثـورة بلده بخاصة هو األكثر تماسـكاً، 
فـي تقديـري. قـد تكـون بعـض االعتبـارات خفيَّـة علـى 
القـارئ العـادي حيـن يسـتعين المحلّل بنوع مـن التحليل 
النفسـي المطبَّـق علـى دراسـة أسـماء األعـام، حينمـا 
يبحـث عـن عاقـات المعنـى بين اسـم الضحيـة وأصله 
وموتـه »هـل معنـى اسـم البوعزيـزي شـحن المشـهد 

األصـل للثـورة التونسـية بطاقـة رمزيـة قوّية؟«. 
شـهدها  التـي  التظاهـرات  أن  لـو 
بالتوافـق  جـرت  قـد  كانـت  الشـارع 
داخـل  مناقشـتها  بعـد  مسـبقاً  عليهـا 
أطـر منّظمة مثـل النقابات واألحزاب 
إالّ  لتحقِّــق  كانـت  لمـا  السياسـية، 
مطالـب محدودة، ال تلبث السـلطة أن 
ُتجهضهـا، خوفـاً مـن انهيـار بعـض 
األوضـاع. ولكـن، كان يسـتحيل، في 
يحـدث  أن  األحـوال،  مـن  حـال  أّي 
نجـح  الـذي  البشـري  الطوفـان  هـذا 
الغريـزي،  وتصلّبـه  عنـاده  بفضـل 
حيـث كان قـد فشـل عـدد كبيـر مـن 
المحـاوالت والحـركات التـي نّظمتها 
مسـؤولة  رسـمية  هيئـات  وقادتهـا 
)تنظيمـات طّابيـة، منّظمـات دفـاع 
إلـخ....(.  نقابـات،  الحقـوق،  عـن 
ذلـك أن هـذه الهيئـات التمثيلية، مهما 

كانـت فّعالـًة، تبقى أسـيرة العاقة التـي تربطها عضوياً 
بالسـلطة التابعـة لهـا. تلـك هـي أيضـاً حـاُل الجماعـات 
المعارضـة التـي تعيـش تحـت سـلطة أنظمـة يفتـرض 
أنهـا معارضـة لهـا، لكـن عاقتهـا العضويـة بهـا تحول 
دون أّي قطيعـة معهـا، فالمعارضـات العربيـة هـي فـي 
غالبيتهـا خاضعـة للنظـام الـذي انبثقـت منه. إنها سـلطة 
للسـلطة. وخافاً لما كان متوقعاً فإن أشـكال المعارضة 
العضويـة هـذه، والضعيفـة الفعالّية، تشـّكل حاجزاً يمنع 

السـائدة.  المعاييـر  التجـاوزات ويحتـرم 

إبراهيم الميلي
أمـا األسـاتاذ الجامعـي الجزائري، إبراهيـم الميلي، فإنه 
ال يأخـذ باالعتبـارات النفسـية التـي يسـتعين بهـا فتحـي 
بـن سـامة، فالميلـي يسـتعين بمنظـور تحليلـي مختلـف 
ـراً؟  تمامـاً فـي كتابـه: هـل كان »الربيـع العربـي« مدبَّ
 )Le Printemps arabe : une manipulation?(
جامعـة  فـي  السياسـية  العلـوم  أسـتاذ  وهـو  فالمؤلـف، 

يشّدد فتحي بن 
سامة على فجائّية 
الحركة في تونس 
كما لو أنها انبثقت 
من مكان مجهول 
ال سلطة لبن علي 
عليه، وكأّنها لم 

تكن قطيعة أحدثها 
نفاد صبر المجتمع، 
بل كانت انقطاعاً 

مع الذات، مع ذلك 
اآلخر الذي كانه 

البوعزيزي

العرب الفرنكوفونّيون وإبداعهم 
في ضوء»الثورات« العربّية
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باريـس، يدّشـن مـن خـال عنـوان كتابـه التحليـل القائم 
علـى الشـّك والريبـة؛ فهـو يؤّكـد أن العالـم العربـي ال 
يعيـش ثـورة وإنمـا »انتفاضـات عـّدة يتداخـل بعضهـا 
ببعـض«، متسـائاً: هـل الثـورة العربيـة مدّبـرة؟ إنـه 
سـؤال مطـروح يسـتدعي  جواباً باإليجـاب، ولكن غير 
يقينـي. ال يسـتبعد المؤلـف فكـرة المؤامـرة، ال بـل إنـه 
يؤّكـد الـدور التآمـري الـذي لعبتـه قطر وقنـاة الجزيرة، 
التـي يسـّميها بسـخرية قنـاة »ألـف خبـر وخبـر، فهمـا 
مسـتعّدتان لفعـل أّي شـيء مـن أجـل: » تعميـم شـعبي 
الدوحـة،  وتعزوهـا  مجهولـون،  أطلقهـا  النتفاضـة 
عْبـَر حسـابات تـدّل علـى تآمـر واضـح، إلـى األخـوان 
المسـلمين، وُهـم القـّوة المنّظمـة الوحيـدة والغائبـة فـي 
شـوارع تونـس وسـاحاتها وعن ميـدان التحريـر )...(. 
هـذا التطـّور الجديـر بالتوصيف بات 
واضحـاً فـي »الربيـع العربي« حيث 
تتبـّوأ قطر موقـع »قيادة« الثّوار، أما 
علـى أرضهـا هـي فإنهـا بارعـة إلـى 
حـّد مذهـل فـي خنـق الديمقراطية«6.
كانـت هـذه االنتفاضـات بمثابـة دفـٍق 
يؤّيـد  التاريـخ.  حـراك  أشـعل  جديـد 
مـن  بسلسـلة  نظـره  وجهـة  المؤلّـف 
مـدى  اتسـاع  واإلثباتـات:  البراهيـن 
الشـباب  جـه  أجَّ الـذي  االحتجـاج 
المتعّطـش للعدالـة والحريـة، حركـة 
أنعشـت  التـي  العفويـة  الجماهيـر 
خّطـة  دون  مـن  باإلصـاح  اآلمـال 
وأخيـراً  السـلطة،  علـى  لاسـتياء 
البراغماتيـة االجتماعيـة التـي بقيـت 
شـأنه  مـن  مـا  كّل  مـن  حـذر  علـى 
الحـركات  أثبتـت  فقـد  أن ُيجهضهـا؛ 
الشـعوب  بهـا  قامـت  التـي  الثوريـة 
الـوراء  إلـى  الرجـوع  إمكانيـة  عـدم 
ـر  فجَّ تامـة  المظلـم: »بعفويـة  الماضـي  إلـى  والعـودة 
»الربيـع العربـي« قنابـل موقوتـة )...( ولـم يعـد ممكناً 
ألّي شـيء أن يعـود إلـى مـا كان عليـه مـن قبـل، إّنهـا 
نهايـة الحـّكام العـرب المسـتبّدين الذيـن ترّبعـوا علـى 

قـرن«7.  ربـع  مـن  ألكثـر  المجـد  كرسـي 
ــرت المقـوالت اليقينيـة الواثقـة مـن صّحتهـا التـي  تبخَّ

6 ” Comment les Arabes ont été manipulés“, Le Grand 
Soir )18 / 112013/(.

7 Le Printemps arabe, P. 212.

لـم تكـن إاّل صّحـة شـكلية وفـي الظاهـر فقـط. ولكـن 
يجـب توّخـي الحـذر وعـدم السـقوط فـي نشـوة النصر. 
تسـارع  مـن  أكثـر  ليـس  ذلـك  أن  المؤلّـف  ويضيـف 
ع فـي التفسـير، فالممارسـة  التاريـخ: »يجـب أاّل نتسـرَّ
طبيعـة  مـن  تطـّوراً  تسـتوجب  للديمقراطيـة  الفعليـة 
داروينيـة، ال أن تكـون ملفَّقـًة يتـّم إنتاجهـا في مختبرات 

للتصديـر«8. ة  وُمعـدَّ قطريـة، 
معهـد  خريـج  يقّدمـه  الـذي  التحليـل  يبرهـن  وهكـذا، 
ولكـن  تحصـل،  أن  يمكـن  التغييـرات  أن  البوليتكنيـك 
 Risorgimento يسـتلزم ذلك وقتاً طوياً لنشـهد  نهضة

عربيـة حقيقيـة. 
وذلـك ـ كمـا ال ُيخفـى علـى أحـد ـ ألن البلـدان العربيـة 
التـي شـهَدت ثـورات »الربيـع« لـم يحصـل فيهـا أّي 
مسـاس باألسـاليب القديمـة، كما لم يحـدث أّي تغيير في 

بناهـا اإلناسـية الموروثـة مـن الماضـي.

سامي عون
ـٌل آخـر، وهـو مـن أصـل لبنانـي، مقيـم فـي كنـدا،  محلّـِ
س في جامعة شـربروك، هو سـامي عون، أسـتاذ  ويدرِّ
عـون  كّرسـه  ف  مؤلَـّ فـي  المعـروف.  السياسـة،  علـم 
للثـورات العربيـة، وهـو بعنـوان: »الربيـع العربـي« 
أطروحـة  يعـرض  سـراب؟9  أم  حقيقـي  تحـّول  هـو 
توفيقيـة يسـتعين فيهـا بـكّل المكّونات اإلثنيـة التي تتمّتع 
بأحـزاب وتنظيمـات سياسـية ليدمجهـا، بوصفهـا فئـات 
الديمقراطيـة مـن خـال قبـول  اللعبـة  اجتماعيـة، فـي 
متَّـزن  بأسـلوب  يقـّدم  وهـو  بـه.  واالعتـراف  اآلخـر 
تحليـاً موضوعيـاً متجّنبـاً بمهـارة المهاتـرات الحزبية. 
لقـد اعتبـر الثـورة العربيـة ثـورة حقيقية وليسـت شـغب 
البعـض. ولئـن كان عـون قـد  رهـا  شـوارع كمـا صوَّ
اسـتبعد فكـرة المؤامـرة كمصدر لانتفاضـة، فألنه عزا 

إليهـا نضجـاً وطموحـاً مشـروعاً. 
حصيلـة  ليـس  العربـي«  »الربيـع  »أن  عـون  يـرى 
مؤامـرة )...( إّنـه ذروة نضـج حصل داخل المجتمعات 
العربيـة التـي تأّثرت بظاهرة ُسـّميت »الربيع العربي« 
الـذي يعنـي الطمـوح لفتـح األنظمة السياسـية أمام نخب 

جديـدة تشـارك فيها«. 
وال  وهمـاً  ليسـت  العربيـة  الثـورات  أن  عـون  يـرى 
تحـّوالً، وكتابـه يوِضـح هذا النفي المزدوج الذي يدّشـن 

8 Le Grand Soir, op.cit.

9Sami Aoun, Le Printemps arabe, mirage ou virage 
)Canada: ed Mediaspaul, 2013( .

في كتابه: »هل 
كان الربيع العربي 
مدبَّراً؟« اعتبر 

إبراهيم الميلي أن 
العالم العربي ال 

يعيش ثورة وإنما  
انتفاضات يتداخل 
بعضها ببعض.. 

وهو ال يستبعد فكرة 
المؤامرة ويعتبر أن 
هذه االنتفاضات هي 
بمثابة دفٍق جديد 
أشعل حراك التاريخ
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الواقعيـة واليقظـة فـي معالجة مسـألة دقيقة ومحسـومة: 
هـو  هـذا  وليـس  ثـورة؟  أم  انتفاضـة  إزاء  نحـن  هـل 
السـؤال الحقيقـي. فالرغبـة العارمـة والحمـاس الشـديد 
إلقامـة الديمقراطيـة فـي البلـدان العربيـة، ال تلبـث أن 
تصطـدم بالحقيقـة المـّرة، وهـي أن إرسـاء العدالـة ال 
يتـّم بعمليـة سـحرية وإنمـا َعْبـر مخـاض أليـم وتجارب 
عسـيرة. وهـذا مسـار صعـب ألنـه يتطلَّب تحـّوالً بطيئاً 
وعاصفـاً ينبغي اسـتيعابه كمقولة يمكـن تجاوزها، وهو 
تجـاوز يسـتلزم مسـبقاً تفاؤالً وأماً ال حـدود لهما. حتى 
أن البعـض ينتقـد تفـاؤل المؤلّـف هـذا، ألن الثـورات 
العربيـة فشـلت، فـي رأيهـم. غيـر أن سـامي عـون يرّد 
علـى هـؤالء بقولـه: » ال بـّد من أن يكـون هناك أخطاء 
وعثـرات أثنـاء تلّمـس الطريـق، لتجاوز مسـألة التمّرد، 

وللمضـّي نحـو قطيعـة عميقـة« )المرجـع ذاتـه(. 
القطيعـة  بفكـرة  الثـوري  التفـاؤل  يدمـج سـامي عـون 
نموذجيـة،  قطيعـة  نفسـها  هـي  حداثـة  أفـَق  بوصفهـا 
وإبـداع. ولئـن كان عون يرى أن هـذا »التراجع« ليس 
سـوى ظـّل التقـّدم، فإّننـا نـرّدد مـع اليبنتـز بـأن الشـّر 
ليـس سـوى ظـّل الخيـر. وحيـث إن أحدهمـا هـو نقيض 
اآلخـر، فـإن التحّول ضـروري لضمان ترابطهما. ال بّد 
للثـورة العربيـة مـن أن تجتـاز قسـوة الشـتاء، أو من أن 
تمـّر فـي »المْطَهـر«، بالعبـارة التي يسـتعيرها المؤلّف 
مـن التـوارة. وهـي مرحلـة فيهـا يتعلّـم الشـباب العربي 

قواعـد الديمقراطيـة التـي زرعـوا بذورهـا األولـى. 

سماعين الشير
يتبّنـى عالـم االجتمـاع الفرنسـي- الجزائـري سـماعين 
الشـير Smaïn Laacher هـذا الطـرح التوفيقي. وكان 
هـذا األسـتاذ الجامعـي قـد ُكـلّــف قبيـل وقـوع أحـداث 
»الربيـع« بالقيـام ببحـث حـول »االحتجاجات الشـعبية 
إلـى  انتقـل  المغـرب  ومـن  العربـي«.  المغـرب  فـي 
إلـى تونـس حيـث صـادف وجـوده فيهـا  ثـم  الجزائـر 
انـدالع  الحـركات الغاضبـة التـي سـرعان مـا عّمـت 

هـذا البلـد. 
قاً  جـاءت نتيجـة هـذا البحث الواسـع والمعمَّق كتابـاً موثَّ
طوباويـات  العربيـة،  االنتفاضـات  بعنـوان:  بعنايـة، 
ذاتـه  بحـّد  والعنـوان  ديمقراطـي10.  وإغفـال  ثوريـة 
برنامـج كامـل. والكتـاب سلسـلة متتابعة مـن التحليات 

10 Smaïn Laacher, Insurrections arabes: Utopie 
révolutionnaire et impensé démocratique )Paris: 
Buchet- Chastel ,2013(.

تحـّول  وجـود  علـى  البرهنـة  اسـتحالة  إلـى  ُتفضـي 
جـذري يقـول بـه المقتنعـون بـأن مـا يجـري هـو ثـورة 
حقيقيـة. انتفاضـات وطوباويـة وإغفـال: ثالـوث يتقاطع 
التصـّور  يجّسـدان  وإغفـال،  طوباويـة  تجريـدان  فيـه 
للتمـّرد  الفعليـة  الممارسـة  مـع  والعقلـي،  األسـطوري 
ينّبـه  التعـارض  هـذا  الثـوري.  الصعيـد  علـى  العنيـد، 
القـارئ الـذي يـدرك حـذر الباحـث الجامعـي تسـاؤله، 

يسـتمّدان  وتسـاؤل  حـذٌر  وهمـا 
علـى  باحثـاً  كونـه  مـن  شـرعيتهما 
الصعيـد الموضوعـي، وعربيـاً علـى 
أن  منـه  مطلـوٌب  الذاتـي،  الصعيـد 
»مـاذا  ُملِحفـة:  أسـئلة  علـى  ُيجيـب 
األحـداث  هـذه  قلـب  فـي  يحـدث 
التاريخيـة التي لن تعـود إلى الوراء؟ 
وأيـة  أوضـاع؟  مـن  ألغينـا  مـاذا 
أوضـاع نعيـد صنعهـا مـن جديـد؟«. 
سـماعين  االجتمـاع  عالـم  يرفـض 
الشـير تسـمية »ثورة« التـي أطلقها 
المتتاليـة  االنتفاضـات  هـذه  علـى 
مـن  وُيفِرغهـا  الباحثيـن،  مـن  عـدٌد 

الباحثـون  أولئـك  اعتمدهـا  التـي  الشـارحة  المقـوالت 
إلطـاق تلـك التسـمية، فهـو يقـول: » إذا كانـت كلمـة 
ثـورة تعنـي الحـّد األدنـى مـن التعريف باسـتبدال نظام 
)قائـم( بنظـام آخـر )...( فـإن ما حدث فـي تونس وفي 
مصـر توّقـف فـي منتصـف الطريـق«. هـذا االتجـاه 
)pyrrhonisme( بيرونّيـة  عـن  يصـدر  ال  المتحّفـظ 

)11 (عشـوائية أو سـاذجة، بـل عـن بحـث فـي معنـى 

يمكـن إسـناده إلـى حركـة تاريخيـة تتلّمـس طريقهـا. 
االضطـراب الواضـح فـي الوسـط المدينـي، ال يكفـل 
النظـام القابـل لإلصاح، إال إذا فـرض المجتمع ميثاقاً 
اجتماعيـاً وسياسـياً مبنّيـأً  علـى االعتـراف باآلخـر، 
وهـو آخـٌر مـن صلـب الهويـة القوميـة نفسـها، ويهـدم 
ملغـوٍم  وجـداٍن  فـي  المتراكمـة،  الظرفيـة  البديهيـات 
بيقينّيـات مطلقـة. هذا االتفاق، هـذا الميثاق االجتماعي 
الحساسـيات  كّل  ليشـمل  يتسـع  الـذي  والسياسـي 
والتمّيـزات يحتويهـا ويحميها بالقانـون. فالمؤلّف يقول 
مـة كتابـه: »ال يكفـي االعتـراف بخصوصيـة  فـي مقدِّ
الغيـر، بـل يجـب أيضـاً حمايتهـا بقـّوة القانـون، وليس 

11  بيرونيــة: نســبة إلــى الفيلســوف بيــرون صاحــب النزعــة الشــّكية التــي تقــرر 
أن كّل حقيقــة هــي احتماليــة )المترجــم(.

وجد الروائيون 
أنفسهم محاصرين 
بواجب أن يشهدوا 
ويشرحوا للعالم هذا 
الخاص المرتجى 

الذي ستوّفره 
الثورة، في عالم 

تاشى فيه األمل مع 
انعدام األفق أمام 
الصبر واالنتظار

العرب الفرنكوفونّيون وإبداعهم 
في ضوء»الثورات« العربّية
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مـن خـال الضوابـط الدينيـة«12.
ـر ليـدرك أنـاه الحقيقيـة  علـى المجتمـع العربـي أن يتفكَّ
سـة  وأن يتجاوز نفسـه ليدرك عاقة اآلخر بما هي مؤسِّ
االعتـراف  فـإن  آخـر  وبـكام  الذاتيـة.  لخصوصّيتـي 
باآلخـر، مـن خـال اختافـه، يؤّسـس وعيـي الخـاص 
بالحكمـة  لسـقراط  أسـّر  دلفـي  كاهـن  أجهلـه.  الـذي 
الشـهيرة »اعرف نفسـك بنفسـك« لضرورة حكم الذات 
علـى الـذات، كمسـعى اسـتبطاني ويمكـن قياسـه بوجود 
اآلخـر. المْغَفـل التاريخـي الـذي يرجع إليـه المؤلّف هو 
أنـه ال يمكـن لنـا أن نقـوم بهذا التغييـر، وأن نصون هذه 
الطفـرة، مـن خـال الثـورة، إن لـم نكـن قادريـن علـى 
تقويـم النمـاذج الدينيـة والتقاليـد الدنيويـة التـي تؤّسـس 
مخيالنـا. وُهمـا تقويـٌم وحكـٌم نقـديٌّ مـن خـال اسـتعادة 
»منطـق« )»Logos«( يمكـن تعّقله 
بتنقيـة الوعـي مـن الشـوائب. وهكذا، 
حبيسـة  الحاكميـة  نمـاذج  تعـود  ال 
شـرنقة اليوتوبيـا العربيـة ورجوعهـا 
ووقوعهـا  الماضـي  إلـى  العاطفـي 
بالخـروج  الفشـل.  بعـد  الفشـل  فـي 
الجمـود  مـن  الدغمائيـة،  حفـرة  مـن 
بإمـكان  يصبـح  المكّبـل،  العقيـدي 
الجهـد  يبـذل  أن  العربـي  المجتمـع 
الضـروري لتمّثـل عناصـر الوجـدان 
الحيـاة،  فـي  السـتمراره  الـازم 
ولمباشـرة العمـل علـى رأب الصـْدع 
حركـة  عـن  ف  التخلُـّ أحدثـه  الـذي 
المسـتمرة.  العنـف  التاريـخ وأعمـال 
المصارحـة  بهـذه  التبّصـر  بعـد 
إعـادة تشـكيل  إلـى  الرائعـة، ُيصـار 
المقولـة الدينيـة التـي ال يمكـن فصلهـا عـن المشـروع 
االجتماعـي. وعلـى إعادة التشـكيل تلـك أن ال َتْغَفل عن 
اعتنـاق النـاس لها وتبّنيها مـن خال النقاش ونبذ العنف 
كوسـيلة سـائدة لحـّل الخافـات. تلـك هـي الميتافيزيقـا 
األخاقيـة االجتماعيـة التـي يحـرص المفّكـر سـماعين 
الشـير علـى شـرح تفاصيلهـا. علـى أن رؤيتـه للعالـم 
تشـبه مـن بعـض النواحـي رؤيـة سـامي عـون الـذي 
يدعـو إلـى تعّقـل األشـكال الدينيـة من منظـور علماني، 

بالتواصـل مـع التاريـخ الدينـي، ال بالقطيعـة معـه. 

 France Culture »12 مـن حديـث أدلـى بـه إلـى راديـو »فرانـس كولتـور
فـي 7/1 /2013 . 

األدب والثورة
فـي السـياق الـذي اسـتمّرت فيـه ريـاح الحريـة تعصف 
بمعظـم البلـدان العربيـة، القـت الروايـة ـ بوصفهـا بناًء 
سـردياً يصـدر عـن المخيلـةـ  صعوبـًة فـي التكيُّـف مـع 
ـة لموكب األحداث التي جرت على مرأى  الواقعيـة الفجَّ
مّنـا، لذلـك ُكـّرس عـدد قليـل منهـا لهـذا الموضـوع. لقد 
وجـد الروائيـون أنفسـهم محاصرين بواجب أن يشـهدوا 
ويشـرحوا للعالـم هذا الخـاص المرتجى الذي سـتوّفره 
الثـورة، فـي عالـم تاشـى فيـه األمل، مـع انعـدام األفق 
أمـام الصبـر واالنتظـار. وقـد انتهـز الروائـي المغربي 
طاهـر بـن جلـون هـذه الفرصـة فأصـدر فـي آن معـاً 

كتاَبيـن موضوعهمـا: االنتفاضـات العربية. 
يسـتمدُّ  بحـث  وهـو  الشـرارة13،  هـو  األول  الكتـاب 
مرجعـه مـن انـدالع الحـركات األولـى فـي تونـس، ثـّم 
الحقـاً فـي مصـر. كتبـه وفـق أسـلوبه التقليـدي السـهل 
مـن  فرحـاً  تطيـر  بالصـور  المحّملـة  الكلمـات  حيـث 
تونـس إلـى ميـدان التحريـر. انحـدر فـي مشـروعه منذ 
األسـطر األولـى للمقّدمـة: »حرصـت علـى كتابـة هـذا 
المؤلّـف ألشـرح مـا جـرى اليـوم، فـي العالـم العربي« 
عليهمـا  يشـّدد  دمـاً،  ينزفـان  بلديـن  نكتشـف  حيـث 
همـا الوحيـد تبديـد ثـروات بلديهمـا.  الخنـاق رئيسـان همُّ
يكشـف لنـا السـرد عـن الجماعـات المتنّفعـة المحيطـة 
سـلوك  المحتّجيـن  مواجهـة  فـي  تسـلك  والتـي  بهمـا، 
الضحّيـة. ويدعونـا المؤلّـف إلـى »الدخـول فـي عقـل 
هـذه الجماعـات لمعرفـة مـاذا يدور فـي رأس كّل منهم. 
يرسـم بـن جلون بسـخرية وتهّكم صورتيـن تعّبران عن 
فظاعـة بـن علـي ومبـارك اللذيـن يغرقـان شـيئاً فشـيئاً 
فـي إحبـاط عصابي ألنهما يشـعران باإلهانـة والخيانة. 
ثـم ينتقـل الكاتـب إلـى البلـدان الغارقـة فـي هـذه األزمة 
المسـتديمة، بلـداً فبلـداً، على خلفية انعـدام حرية التعبير 
واالسـتبداد والتسـلُّط األبـوي وتقليـص مسـاحة الحريـة 
الشـخصية. وعلـى امتـداد السـرد تسـعى الروايـة بـكّل 
جهـد إلى اإلفـات من موضوعات »تيمات« مسـتهَلَكة 
ومكـرورة، ُتـثـقـِـل مسـار الروايـة وُتضِجـر القـارئ. 

والكتـاب الثانـي الـذي صـدر عـن دار غاليمار فـي العام 
2011، بعـد صـدور الكتاب األول بفتـرة زمنية قصيرة، 
بعنوان بالنار)14( في إشـارٍة مباشـرة إلى إحراق الشـاب 
التونسـي نفسـه، فـي شـهر ديسـمبر )كانـون األول( مـن 
13 Tahar Ben Jelloun, L’Etincelle: Révoltes Dans les 
Pays arabes )Paris: Gallimard, 2011(.

14 Taher Ben Jelloun, Par le feu )Paris: Gallimard, 2011(.

يتفادى الراوي في 
روايتْي الشرارة 

L’Etincelle وبالنار 
Par le feu للطاهر 
بن جلون ِذكَر أسماء 
األشخاص واألمكنة، 

وكأنما السرد 
ُينشئ بتواطؤ مع 

القارئ اتفاقاً ضمنياً 
لقراءة نِشطة ُبْغَيَة 
القبول بهذه التوأمة 

السردية التي ال 
يمكن إنكارها
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العـام 2010. والكتـاب عبـارة عـن يومّيـات علـى شـكل 
روايـة تخلّصـت مـن الروتيـن الممّل، ومكتوبة بأسـلوب 
الحكايـة بصيغة مقتضبة توافق سـرعة األحداث نفسـها. 
الحيـاة  عـن  تكشـف  خمسـين صفحـة  مـن  قّصـة  إنهـا 
القصيـرة للبطـل محمـد البوعزيـزي الـذي دفعـه اليـأس 
والظلـم إلـى التضحيـة بنفسـه. إنها قصة تسـجيلية تنسـخ 
نسـخاً سـيرة حيـاة البوعزيـزي، وهو الطابـع الذي يدمغ 
كلتـا الروايتيـن. وبِصَيـٍغ جماليـة يتفـادى الـراوي بعناية 
ِذكَر أسـماء األشـخاص واألمكنة.  وكأنما السـرد ُينشئ، 
بتواطـؤ مـع القـارئ، اتفاقـاً ضمنيـاً لقـراءة نِشـطة ُبْغَيـَة 
القبـول بهـذه التوأمـة السـردية التـي ال يمكـن إنكارهـا، 
وسـواء تعلّـق األمـر بكتـاب الشـرارة L’Etincelle أم 
بالنـار Par le feu، فـإن طاهـر بن جلون لم يأِت بكثير 
مـن األصالـة في هاتين الروايتين حيـث الحقيقة والخيال 
يتطابقـان، إذ إن مقاربتـه العاجلـة للمجتمعـات العربيـة 
الواقعـة تحـت األضـواء الكاشـفة والتـي، مـن المؤّكـد، 
أراد تناولهـا بموضوعيـة، لـم تـدرك دّقة نبرتـه الخاصة 
فالموضوعـات  ملتـزم.  ككاتـب  يشـغله  الـذي  بالموقـع 
»التميـات« المعاَلَجـة في هذين الكتابيـن تندرج وتتكّرر 
فـي أعمالـه األخـرى: المـرأة، واألصولية، والسـلطوية. 
بالنـار  أو   L’Etincelle الشـرارة  خـال  وتجوالنـا 
م لنـا  د لدينـا انطباعـاً بـأن الكاتـب يقـدِّ Par le feu يولّـِ
نسـخة باهتـة عـن رواياتـه القديمـة، وأكثر مـن ذلك إنه 
يقـّدم لنـا قّصـة تسـتحّق أن ُتصنَّـف فـي بـاب قصـص 
للتقتيـر فـي تحلياتهـا. وعليـه  الوقائـع اليوميـة نظـراً 
فـإن كثيـراً مـن األسـئلة المعلَّقـة مثـل الحريـات الفردية 
فـي المغـرب، علـى سـبيل المثال، لـم يقاربهـا المؤلّف، 
ـر لمـا هـو  فأضـرَّ ذلـك بالتأكيـد ببرنامـج تحليلـه المؤطِّ

سـطحّي وعـامٌّ مـن األفـكار. 
وإذا مـا عايّنـا الجرائـد والمجـات نكتشـف أنهـا هـي 
التـي نقلـت ردود الفعـل المباشـرة واألكثر تواُتـراً، لكن 
م فكـرة صحيحـة عـن الناشـطين  يصعـب علينـا أن نقـدِّ
إزاء »الربيـع العربـي«، مـن دون الوقـوع فـي تبعثـر 
األحاديـث المبعثـرة. ولقـد فّضلنـا أسـاليب أخـرى فـي 
أو  والمسـرح  السـينما  مثـل  والفّنـي  الثقافـي  التعبيـر 
الموسـيقى. بيـد أن انبثـاق ثقافـة اجتماعيـة جديـدة مثـل 
الكتابـة علـى الحائـط )غرافيتـي graffitis( والتـاغ15، 

15 التــاغ Tags هــو عامــة أو رمــز أو صــورة أو عبــارة ُترَفــق بالمــاّدة 
اإلعاميــة المنشــورة، غالبــاً علــى اإلنترنــت، وتــدّل علــى جــزء مــن خصائــص 

ــم(.  ــا )المترج ــا ومعانيه ــادة أو مزاياه ــذه الم ه

وثقافـة الهيـب هـوب16 وشـبكات التواصـل االجتماعـي 
جعلهـا تلعـب دوراً كبيـراً كمذيعيـن كبـار وكمفّجريـن 
لألحـداث فـي اليـوم التالـي للنشـر. هـذه األشـكال مـن 
الفـّن إليصـال رسـائل سياسـية واجتماعيـة تمتـاز عـن 
غيرهـا بالسـرعة وبالرؤية المباشـرة وهـي في وضعية 
تطيـح فيهـا بأفضـل اآلداب وذلـك مـن خـال حيويتهـا 
وسـهولة وسـائلها والمناِفسـة حتـى للصحافـة المكتوبـة. 
لـكّل مسـتخدم أن يكـون  الفايسـبوك تسـمح  فصفحـات 

الناشـط وبطـل التاريـخ فـي آٍن معـاً.
ويذيعـون  يتجـاوزون  المعرفـة  واسـعو  أبطـال  ثّمـة 
أحـد  هـو  والـراب  حريـة.  بـكّل  أفكارهـم  ويتبادلـون 
األنـواع األكثـر أصالـة وتأثيراً في مجـال الهدم ووضع 

اتهـام. القائـم موضـع  النظـام 

السينما
كان العـام 2011 هـو عـام السـينما العربيـة، إذ شـهد 
عـرض أكثـر مـن خمسـين فيلمـاً وكان لباريـس شـرف 
عـرض معظمها: أفام وثائقية، أفام خيالية، وتحقيقات 
أُجريـت أحيانـاً فـي خضـّم األحـداث، كمـا ظهـر علـى 
الشـبكة العنكبوتيـة أفـام قلّمـا تعـّدت الثـاث أو األربـع 

دقائـق بحيـث أُطلِق علـى تلك األفام 
تسـمية » فتـات سـينمائي«.

العربيـة  للسـينما  جريئـاً  اقتحامـاً  إن 
فـي المجتمـع، حتى داخـل الجمهور، 
قيـود  بسـبب  ُمتوقَّـع  غيـر  وتحـّرراً 
وآالت  بالسـينمائيين،  دفـع  للرقابـة، 
التصويـر فـي أيديهـم والحماسـة فـي 
محفوفـة  مجازفـات  إلـى  قلوبهـم، 

بالمخاطـر.
طبيعيـاً،  السـينمائي  التصويـر  كان 
يلتقـط  الفوتوغرافـي،  كالتصويـر 
هائجـة،  أجسـام  اللحظـة:  واقـع 

جـراح،  ابتهـاج، صـدام،  موّحـدة، صـراخ،  أصـوات 
إنـه التقـاط لجوهـر اللحظـة. لـم تكـن الصـورة صـورة 
شـخص مركـزي يحيـط بـه إطـار مـع أشـيائه الحميمـة 
مـا  نحـو  الخـاص، علـى  االنفعالـي ومزاجـه  وعالمـه 
عّبـر عنـه جيـداً الصحافـي السـعودي: »فـي مـا مضـى 

hip-hop 16 حركــة ثقافيــة موســيقية فّنيــة تعتمــد حــركات الجســد والرقــص، 
نشــأت فــي أحيــاء الســود فــي نيويــورك وبرونكــس الجنوبيــة مطلــع الســبعينّيات، 
ــة شــبيبة المــدن، بعدمــا  ــم وغــدت ثقاف ــت وانتشــرت فــي العال وســرعان مــا عمَّ
اندمجــت فــي عــدد أســاليب التعبيــر الفّنيــة لــدى شــباب المــدن كالــراب والدجينــك 

والبــي بوينــغ والبريــك دانســنغ.. )المترجــم(.

ثّمة أبطال واسعو 
المعرفة يتجاوزون 
ويذيعون ويتبادلون 
أفكارهم بكلّ حرية، 
و»الراب« هو أحد 
األنواع األكثر أصالة 

وتأثيراً في مجال 
الهدم ووضع النظام 
القائم موضع اتهام

العرب الفرنكوفونّيون وإبداعهم 
في ضوء»الثورات« العربّية
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كان للسـيناريو العربـي شـخص وحيـد، هـو القائـد، أمـا 
الشـعب فـكان لـه دور َمـن يظهـر فـي الصـورة فقـط. 
ولكـن منذ اآلن أصبح الشـعب هـو البطل المطلق، بينما 
لـم يعـد للقائـد سـوى دور ثانـوي. لـم يعـد أّي شـخص 
يرضـى بـدور هامشـي، فحّتـى أولئـك الذيـن يتابعـون 
األحـداث مـن خـال الشـبكات االجتماعيـة، كانـت لهـم 
كلمـة يقولونهـا في لحظة من اللحظـات، كّل فيلم يحتفظ 

بمفاجـأة والنهايـة لـم تعـد متوّقعـة أبـداً)17(.
العربـي  للربيـع  األول  السـينمائي  المهرجـان  انعقـد 
بفضـل جهـود مـاري كلود بهنـا ذات األصل السـوري- 
جمعيـة  ورئيسـة  السـينما  فـي  المتخّصصـة  اللبنانـي، 
السـينما األورو- عربيـة، وفـي مـا يتعـّدى الئحة األفام 
التـي تـّم إنتاجهـا، وبعـد دراسـة هـذه األفـام وتحليلهـا، 
حـول  بهنـا  كلـود  مـاري  تتسـاءل 
للسـينما  والجماليـة  الشـكلية  الميـزة 
تقانياتهـا.  تطـّور  وحـول  العربيـة 
فـي  ولئـن حصـل هـذا االضطـراب 
العالـم العربـي، فـإن السـينما لـم تكـن 
بعيـدة عنـه، حتـى أنها اسـتطاعت أن 
تسـتثمر ذلـك في وضع رؤيـة جمالية 
جديـدة. وهـي توضـح ذلـك فـي ملف 
 Siegfried حّققـه سـيغفريد فورسـتر
 :RFI لراديـو فرنسـا الدولي Forster
»االختـاف الكبيـر هـو فـي العنوان. 
وليـس  العربيـة  السـينما  ربيـع  إنـه 
»الربيـع العربـي« فـي السـينما. لقـد 
أردنـا عرض الثـورات والمظاهرات 
روح  ُينِعـش  جديـد  كنفـٍس  الشـعبية 

السـينما«.
األفـام  مـن  كوكبـة  بيـن  ومـن 
القيمـة،  المتفاوتـة  المعروضـة 
اسـترعى االنتبـاه مخرجـان شـابان، ُهمـا: سـمير عبـد 
األصـل  ذات  والكنديـة  المصـري،  الفرنسـي-  هللا، 
اللبنانـي كاتيـا جرجـورة، فكاهمـا عكفـا علـى دراسـة 
الواقـع المصـري، وقـد أنتجـا فيلميـن ال تمويـه فيهمـا 
وال مجاملـة للجمهـور األوروبـي بحثـاً عّمـا ُيرضيـه، 
التـي  النمطيـة  والنمـاذج  القويـة  األحاسـيس  عـن  أي 
ينقلهـا اإلعـام، إالّ أن الكثيـر مـن األفـام التـي صنعها 
مخرجـون عـرب وقعـت فـي هـذا الخطـل اإلدراكـي، 

17 نقلـت صحيفـة كوّرييـه أنترناسـيونال  Courrier International عـن 
جريـدة الحيـاة مقالـة كتبهـا زيـاد الدريس فـي 7 /4 / 2011.

ميـن  مقدِّ الغربيـة  المقـوالت  تبّنـي  لسـهولة  مستسـلمين 
مشـاهد طريفـة وغريبـة ومسـلّية، لكـن ال عمـق فيهـا. 
مشـهد،  إلـى  أنفسـهم  معـه  يتحّولـون  مشـهداً  يقّدمـون 
األسـود  الرجـل  الماضـي  فـي  يفعـل  كان  كمـا  تمامـاً 
ّده المسـتعمر  الخاضـع لاسـتعمار، فقـد كان يسـلّي سـيِّ
لينـال رضـاه. في هـذه النتاجات السـينمائية ذات التكلفة 
 )Thèmes )الثيمـات  الموضوعـات  نجـد  الزهيـدة 
األثيـرة لـدى الجمهـور األوروبـي: إكراه الفتـاة العربية 
علـى الـزواج، المـرأة العربيـة التي تتعـّرض للضرب، 
ة يلجـأ إليهـا  العلمانيـة واألصوليـة... إلـخ، ثيمـات مملَـّ
بعـض السـينمائيين العـرب كتقانة، »كإنتـاج ترويجي« 
يتَّخـذ الثـورة ذريعـة، آمـاً ترقيـًة أو الحصـول علـى 

سـينمائية.  جائـزة 
هـذه  إلـى  وكاتيـا جرجـورة  عبـد هللا  سـمير  يلجـأ  لـم 
فالمشـاِهد  األحـداث.  وقائـع  ينقـان  وُهمـا  األسـاليب 
رة تباشـر بـا مواربـة تصويـر واقـع المجتمـع  المصـوَّ
انتفاضتـه فـي وجـه  ـره، فـي غمـرة  تفجُّ العربـي فـي 
مبـارك  وداعـاً  أخرجـت:  جرجـورة  تنهـار.  سـلطات 
 72 مـن  وثائقـي  فيلـم   ،Good bye Moubarak
دقيقـة ُعـرض علـى القنـاة الفرنسـية ـ األلمانيـة آرتـي 
ARTE، وهو تحقيق صحافي حول السـلطة التشـريعية 
المصريـة فـي ظـّل تهديـد حـزب مبـارك والمعارضـة 
شـبه السـّرية. كان المعارضـون ينشـطون عنـد هبـوط 
الليـل فـي خفايـا األحياء الشـعبية للقاهرة واإلسـكندرية.
قـّوة هـذا الوثائقـي ونجاحـه يكمنـان فـي غيـاب الموقف 
المتحّيـز والبقـاء علـى مسـافة شـديدة الموضوعيـة فـي 
المعالجـة المتسـاوية للقـوى الممّثلة. اختلطـت المخرجة 
ره من الداخل ولتحيـط على نحو أفضل  بالشـعب لتصـوِّ
بمشـروع تحّركه. المتظاهرون يندفعون بفرح. بالنسـبة 
رون  إلـى البعـض هـذه هـي المـّرة األولـى التـي ُيصـوَّ
ورغبتهـم  آرائهـم  عـن  عبـّروا  الكاميـرا  أمـام  فيهـا. 
فـي قلـب األنظمـة المحتضـرة، وبفضـل السـينما شـعر 
الجميـع بأنهـم يعيشـون لحظـات ديمقراطيـة مرتجلـة: 
نـات علـى اإلنترنـت،  األخـوان المسـلمون، ُكّتـاب المدوَّ
أنـور،  أيمـن  القديـم  السياسـي  المعتقـل  المعارضـون، 
كلّهـم يشـجبون، بالحماسـة نفسـها، ممارسـات السـلطة. 
وإذ ُيثيـر فيلـم المخرجـة الكنديـة - اللبنانيـة التسـاؤالت 
اإليحائيـًة حـول مسـتقبل هـذا الربيـع بتشـويق سـردي، 

فإنـه يفعـل ذلـك تمهيـداً لمرحلـة مـا بعـد مبـارك.
اإلسـام  ثقافـات  معهـد  فـي  ُعـرض  اآلخـر  العمـل 
حـّي  فـي   )L’Institut des Cultures de l’Islam(

أخرجت كاتيا 
جرجورة »وداعاً 

 Good bye »مبارك
Moubarak وهو فيلم 
وثائقي من 72 دقيقة 
ُعرض على القناة 

الفرنسية - األلمانية 
والفيلم عبارة عن 

تحقيق صحافي حول 
السلطة التشريعية 
المصرية في ظلّ 

تهديد حزب مبارك 
ونشاط المعارضة 

شبه السّرية
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أمـام  المجـال  أتـاح  مـا  الباريسـي،   Barbès باربيـس 
المخـرج سـمير عبـد هللا ليتحـّدث عـن فيلمـه الوثائقـي 
الـذي يحمـل عنوانـاً فيـه الكثيـر مـن جماليـة التوريـة 
  Au Caire de la révolution( الفرنسـية  باللغـة 
ومعناهـا »فـي قاهـرة الثـورة«( والـذي يتماشـى لفظـاً 
ومعنـًى )بحسـب الطبـاق والجنـاس( مع عبارة فرنسـية 
أخـرى )Au Coeur de la révolution ( مـن دون 
أن تحمـل العبـارة بالعربيـة جمالية الطباق نفسـها )حتى 
أن ترجمتهـا إلـى العربيـة قـد تحمل المعنـى على محمل 
العاصمـة  أن  علـى  يفّسـر  قـد  إذ  للمقصـود،  مخالـف 
المصريـة قهـرت الثـورة، وهـذا ما يريد صاحـب الفيلم 
عكسـه تمامـاً(. يجـري الفيلـم فـي قلـب القاهـرة وهـو 
ر فـي فبراير )شـباط( 2001،  وثائقـي لمـّدة سـاعة ُصـوِّ
مخرجـه فّنـان ملتـزم يناضـل دونمـا هـوادة مـن أجـل 
القضايـا العادلـة: فلسـطين، الهجـرة، المهاجـرون مـن 
دون أوراق ثبوتية في فرنسـا. لقد ُعرف من خال فيلم 
 »Gaza – Strophe« :طويـل فـي العام 2011 اسـمه
للجمهـور  أتـاح  مـا  الفلسـطيني،  الكابـوس  تاريـخ 
األوروبي اكتشـاف الجرائم اإلسـرائيلية ضـّد غّزة التي 
ة. وكان توّجهه إلى  أقـام فيهـا سـمير عبد هللا مـّرات عـدَّ
ـتــة معتـادة وبفيٍض مـن الجرأة، بمثابة  القاهـرة، بأْرَيِحيَّ
حـٍج إلـى بلـده األصلي. جعـل الطاب يتكلمـون وكذلك 
الفاحيـن والموظفيـن، وكأنـه يقـول بذلـك إن وسـائل 
وغيـر  ُمغِرضـة،  روايـات  تنقـل  األوروبيـة  اإلعـام 
دقيقـة، عّمـا يجـري فـي بادنـا. ذلـك هـو مغـزى رحلة 
بعكـس تيـار األفـكار التـي تؤَخذ مـن دون تمحيص وال 
تدقيـق فـي صحتهـا. ولكـي يرى بنفسـه من خـال عين 
الكاميـرا، تـرك الـكام لهـذا الشـعب المولـع بالحريـة 
ليعّبـر عمـا يجيـش فـي قلبـه. إنـه جمهـور مدهـش كأنه 
يتكلّـم بصـوت واحـد ليهتف عالياً بكلمـات مثل: كرامة، 
لـت سـاحة التحرير إلى فضـاء من الحرية،  عدالـة. تحوَّ
كأنـه سـاحة مـن سـاحات أثينـا حيـث كّل شـيء ُيقـال 
وُيناَقـش وُتَتبـادل اآلراء. نزعـت آلـة التصويـر قشـور 
المجتمـع وبانـت مـن تحتهـا طبقـات البـؤس، فتحّولـت 
آلـة التصويـر العربيـة إلى عمـاق مترامـي األطراف، 
فـي  العمالقـة  الصحافّيـون  يفعـل  كان  مـا  نحـو  علـى 
أميـركا فيفضحـون بتحقيقاتهـم الصحافيـة سـلطة المـال 

وحيتـان المـال.
البـؤس  ألـوان  المـأل  علـى  ينشـرون  كانـوا  لقـد 
االجتماعـي. دخـل سـمير عبـد هللا إلـى أعمـق تعقيـدات 
المجتمـع المصـري بشـغف ابـن يـذوب شـوقاً إلـى أٍب 

فّنـان مناضـل، هو حامـد عبـد هللا )1917-1985( الذي 
كان قـد عـرض فـي السـاحة نفسـها بعـض لوحاتـه. لقد 
أظهـر االبـن - سـمير - التأثيرات المباشـرة لهذه الثورة 
الوليدة التي سـمحت للشـعب أن يعيد اكتشـاف نفسـه من 
خـال األخـّوة والتضامـن. وإذ أعطى الـكام لمعارٍض 
كان فيمـا مضـى أسـتاذاً يدّرس الفيزياء، بّين السـينمائي 

الـذي ال  النـاس  بيـن  الجـدال  أهميـة 
يقتصـر علـى المسـألة الوطنيـة، بـل 
يهتـّم أيضـاً بالعالم العربي، والمأسـاة 
بفعـل  تآكلـت  التـي  الفلسـطينية 
التنـازالت غيـر المقبولـة التـي قامت 
بهـا اإلدارة المصريـة الفاسـدة، كمـا 

يهتـّم بالمشـكات اإلقليميـة.
اسـتمر سـمير عبـد هللا فـي النضـال 
الفرديـة  الحّريـات  أجـل  مـن 
عملـه  ينـدرج  نفسـية.  عقـد  دونمـا 
شـاملة  نظـرة  ضمـن  السـينمائي 
مـن  متحـرٌر  فلسـفّي  فكـٌر  يغّذيهـا 
أّي تبعيـة للخطابـات السـائدة. فيلمـه 
فـي قلـب )قاهـرة( الثـورة هـو فيلـم 
فيـه  تتمّثـل  عاليـة  موضوعيـة  ذو 
فالحـركات  المجتمـع.  نـات  مكوِّ كّل 
اإلسـامية التـي تعالجهـا بعض آالت 
التصويـر بكثيـر مـن االحتقـار، تجـد 

فيـه التعبيـر عـن حـوار، وأيضـاً عن ضرورة التسـامح 
المتبـاَدل. والثـورة العربيـة بالنسـبة إلى كاتيـا جرجورة 
غامـض،  مسـتقبل  ذات  وهـي  أوانهـا،  قبـل  نضجـت 
تمامـاً كمـا هـو األمـر بالنسـبة إلـى المخـرج الفرنسـي- 
المصـري الـذي يعتبـر عملـه ورشـة دائمة على شـاكلة 

المسـتمّرة. الثـورات  هـذه 

المسرح
»ينبغـي للفـّن فـي بادنـا أن يبـّث طاقـة محـّررة« هـذه 
الجملـة االفتتاحيـة التـي تلّخص مـا يصبو إليـه الفّنانون 
والمسـرحيون العـرب الذيـن يجهـدون لتبيانـه بعملهـم 
المسـرحي، هـي للطفي عاشـور، التونسـي الـذي يعيش 
متنّقـاً بيـن باريـس وتونـس. نتاجـه المسـرحي هـو في 
الموسـيقي  المجاَلْيـن  فـي  أهميـة  األكثـر  النتـاج  عـداد 
العاَمْيـن  بيـن  الثوريـة  الحـركات  حـول  والمسـرحي 
2010 و2014. ُعِرَضـت مسـرحّيته فـي لندن في إطار 
أولمبيـاد األلعـاب األولمبيـة فـي العـام 2012 بطلب من 

أوضاع أبناء 
المهاجرين إلى 

أوروبا وبخاصة إلى 
فرنسا ُتشِبه أوضاع 
الزنوج األميركيين.. 
وقد ولَّد هذا التقارب 

في الوعي قرابًة 
ثقافية وتشابهاً ال 
ُينكر، فاحتجاجات 

الشباب في الضواحي 
الفرنسية تتمسك 
بمراجع نموذجية 

ُيتِقن الزنوج إنتاجها 
على أفضل نحو

العرب الفرنكوفونّيون وإبداعهم 
في ضوء»الثورات« العربّية
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 Royal Shakespeare( الملكيـة«  شكسـبير  »فرقـة 
.)Company

بنفسـه هـو  المسـرح  الـذي أخرجـه علـى  العمـل  هـذا 
مـن  ُيظِهـر  لشكسـبير،  مكبـث  مسـرحية  مـن  اقتبـاس 
البلـدان  فـي  والسياسـية  االجتماعيـة  األبعـاد  خالـه 
نـة فـي  العربيـة، وبخاصـة فـي تونـس. ثّمـة باغـة معيَّ
عنـوان المسـرحية: »مكبـث ليلـى وبـن ـ قصـة دامية« 
 )Macbeth Leila and Ben-A bloody History(
وال أدري مـا إن كان المخـرج قـد انتبـه إلـى التطابـق 
اللفظـي بيـن كلمـة bloody التـي تعنـي »دم« وُتنَطـق 
التـي  العربيـة  ِبـادي  وكلمـة  »ْبـادي«  باإلنجليزيـة 
ُتنَطـق بالعاميـة »ْبادي« أيضاً. فهذه الكلمة المشـتركة 
بيـن اللغتيـن ُتضفـي علـى معنـى المسـرحية مـن خـال 
السياسـي/  الوضـع  طبيعـة  عنوانهـا 
السـلطات  أن  لـو  كمـا  االجتماعـي، 
لهـا  يمكـن  ال  الحاكمـة  العربيـة 
التخلّـص مـن الطابـع الدمـوي الـذي 
يدمغهـا؛ فـ»الليـدي مكبـث« و»ليلـى 
بـن« )والمقصـود بها ليلـى بن علي( 
تشـفيان  دم  نقطَتـْي  تشـابه  يتشـابهان 
غليلهمـا، فكلتاهمـا زوجتـان نهمتـان 
وقـد  لـه.  حـدود  ال  طمـوح  إلشـباع 
المشـاهد  تصويـر  إدارة  أظهـرت 
)السـينوغرافيا( حركة تمثيل جماعي 
دفعـًة  يفهمـوا  أن  للمشـاهدين  تتيـح 
واحـدة، وبنظـرة شـاملة، كلَّ تعقيدات 
والسياسـية  االجتماعيـة  التركيبـة 
تفاصيـل  إغفـال  دون  مـن  العربيـة، 
التاريـخ. جزئيـة التاريـخ، كمـا لـو أراد المخـرج لهـذه 
الشـهادة العاجلـة تقريب المشـاهد إلى أقصـى حّد ممكن 

مـن هـذه المأسـاة التونسـية.
لقـد بـدأ تاريـخ تونـس الحديـث مـع مؤّسسـه الحبيـب 
ـر فـي الكثيـر مـن جوانبـه  بورقيبـة. وهـو تاريـخ يذكِّ
هـذا  مكبـث.  مسـرحية  فـي   )Duncan( بـ»دنكـن« 
الرئيـس المعتـّل، الـذي أزاحـه بـن علـي بالقـّوة، يشـبه 
دنكـن الـذي قتله مكبث بنـاًء ألوامر الليدي. غير أن أب 
تونـس الحديثـة غيـر منـّزٍه عن الخطأ والنقـد، فهو الذي 
إّبـان عصـره الذهبـي، دّرَب بـن علي على الممارسـات 
التونسـي  والرئيـس  اإلنجليـزي  الملـك  البوليسـية. 
زوجتيهمـا  تحريـض  خـال  مـن  الجريمـة  تجمعهمـا 
لهمـا علـى هـذا العمـل. فالسـّيدتان الطموحتـان تحكمان 

علـى  نزواتهمـا.  لتنفيـذ  زوجيهمـا  بتسـخير  بلديهمـا 
أنغـام موسـيقى تراثيـة تتوالـى التيمـات بإيقاع مسـرحي 
يسـتعرض محـن التاريخ التونسـي المثيـر، من جاوزة 
األمـاك  ونّهابـي  العسـكري،  البوليـس  إلـى  التعذيـب 
العامـة مـروراً بعمليات االغتيال المرعبـة. وبين التيمة 
واألخـرى ُتعـرض مقابـات مـع مثّقفيـن وشـخصيات 
اجتماعيـة متداخلـة مع عرض شـرائط مصـّورة غايتها 
الوصـول إلـى الحبكـة المسـرحية، وشـرحها للجمهور. 
هـذه األحاديـث تتطـّور بالتـوازي مـع أحـداث المسـرح 
وتكشـف عـن القيمـة الفضائحيـة لرسـالة المؤلّف. وبين 
الطاغيـة  صـورة  الممثلـون  يرفـع  منتظمـة  فواصـل 
ـر الجمهـور باسـتمرار بالتجـاوزات المرتكبـة فـي  وُيذكَّ

عهـده قبـل هروبـه إلـى المنفـى.
الثـورة  موضـوع  فـي  المسـرح  خشـبات  لعبـت  وقـد 
العربيـة دوراً ال يمكـن تجاهلـه فـي إيقـاظ الوعـي ودفع 
حقيقتهـم  مباشـرًة  لهـم  بتقديمهـا  للتحـّرك  الجماهيـر 

الخاصـة.
وقـد أمكـن إقامة عروض مسـرحية متفاوتة األهمية في 
معظـم مناطـق أوروبا، ناسـجة التيمات الثورية نفسـها، 
حاصلـة علـى الثمـرة الميـؤوس منهـا بالعـودة إلـى البلد 
األصلـي والتمثيـل أمـام جمهـور أُقِصـَي زمنـاً طويـاً 
عـن شـؤون بلـده، ذلـك إن طـرح موضـوع الحريـات 
مـاً. وقد  والعدالـة االجتماعيـة كان عمـاً ممنوعـاً ومحرَّ
وجـد الفّنانـون الشـباب المسـتفيدون مـن غيـاب الرقابـة 
الموضوعـات  هـذه  لمناقشـة  سـانحة  فرصـة  المؤّقـت 
عانيـًة مـع النـاس. هل هو مسـرح ظرفّي؟ ومـا َهّمهم! 
فهـم يعبِّـرون عّمـا لـم يكونـوا يحلمـون أن بإمكانهـم أن 
يفعلـوه، وذلـك علـى غـرار مـا فعلـه الطـّاب النقابيون 
أبدعـوا  الذيـن   )+ADO( »+لجمعيـة »آدو المنتمـون 
وبالتنسـيق  التونسـية.  الثـورة  عـن  مسـرحياً  عرضـاً 
عرضـوا  باريـس،  فـي  »كروكميتـن«  مسـرح  مـع 
فـي  ُعِرَضـت  التـي   )Dégage( »إرحـل«  مسـرحية 
فرنسـا وبلجيـكا العـام 2012. وقـد أصـدروا عنهـا كتاباً 
لـه  وضعـوا   ،)Cerisier( »سـيريزييه«  دار  نشـرته 
 )1934  -1909( الشـابي  القاسـم  أبـي  قصيـدة  مـًة  مقدِّ
»إذا الشـعب يومـا أراد الحيـاة«. هـذه المبـادرة الفتّيـة 
التـي يهتـف ممثلوهـا، دونما انقطـاع، بالنشـيد الثوري، 
مقّدميـن  الشـعبي  االنعتـاق  حقيقـة  علـى  أيضـاً  تـدلُّ 
عرضـاً واقعيـاً، ومريـراً أحياناً. هذا التعاون الفرنسـي- 
التونسـي يتخلّـص مـن جفـاف العرض التعليمـي لتاريخ 
الثـورة الوطنيـة، ويصـل مـا بين اللحظـات الثاث التي 

حينما اندلعت الثورة 
في كلّ مكان من 

العالم العربي وجدت 
الموسيقى التقليدية 
الملتزمة نفسها وقد 
تجاوزتها اليقظة 
الثورية المتجّسدة 
بكثافة في إيقاع 

موسيقى »الراب« 
ذي اإليقاعات المعدنية 

والذي ُيعتبر أفضل 
ممّثل للخّط الثوري
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الشـعبي،  والفـرح  اإلرادة،  االنتفاضـة:  منهـا  تتألّـف 
وخيبـة األمـل.

ينبغي أن نأمل اليوم بأن يسـتفيد الفّن المسـرحي العربي 
مـن هـذا التحـّرر ليبقـى فـي طليعـة المعركـة اإلقليمية، 
وليجـّدد تقانيـات التمثيـل المرتجلـة، فـي الغالـب، تحـت 

عيـن الرقابـة العمياء.

الموسيقى
الموسـيقى هـي الفـّن األكثـر تقديـراً من الشـباب واألقّل 
طواعيـة للرقابـة. وهو كتقانة تواصل وعرض، يسـتفيد 
والتـي  وانتشـاراً،  تطـّوراً  األكثـر  النشـر  وسـائل  مـن 
تمنحـه قـدرة خاّقـة تجعلـه يتكّيـف مـع سـرعة الوقـت 
وعـدم إلزاميـة المكان. »التأليف الموسـيقي« ال ُيخِضع 
المؤلّـف اليـوم لتحّمـل أعبـاء ُمكلِفـة، وال لبحـث نظري 
ـق. أّما الموسـيقى العربية الهادفـة والملتزمة، فإنها  معمَّ
علـى الرغـم من جمهـور المسـتمعين العريض، تخضع 
رسـائلها  إيصـال  فـي  الشـديد  للتضييـق  فيومـاً  يومـاً 
بسـبب االحتكار الحكومي للصناعة الموسـيقية. فتطّور 
اإلطـار اإلناسـي )األنتروبولوجـي( أحـدث انقابـاً فـي 
مقـوالت  وطـّور  الثقافيـة،   - االجتماعيـة  المرجعّيـات 
الفكـر باتجـاه مزيد من التحـّرر، وأضَعف اتجاه الطاعة 
واالمتثـال. فقـد أنتجـت الموسـيقى فـي العالـم العربـي 
الموسـيقّيين  مـن  جيـاً  و1980   1960 العاَمْيـن  بيـن 
إمـام،  الشـيخ  أكثرهـم شـهرًة:  منهـم  نذكـر  الطليعّييـن 
أحمـد فـؤاد نجـم، ومارسـيل خليفـة وسـواهم. هـؤالء 
يمتـازون بمنسـوٍب مـن االلتـزام االجتماعي والسياسـي 
عـزَّ نظيـره، وهم يمتلكون بشـكل عام ثقافـة إيديولوجية 
وفلسـفة فعـل تسـمح لهـم بالقيـام بأعمـال نضاليـة، كمـا 

يمتلكـون معرفـة واسـعة بتاريـخ بادهـم.
فرنسـا  فـي  ظهـرت  الماضـي  القـرن  ثمانينّيـات  فـي 
موجـٌة جديدة من الموسـيقّيين تسـتند إلـى ثقافة الـ»هيب 
هـوب« )Hip hop( وهـي حركـة فّنيـة مسـتوَردة مـن 
أميـركا الشـمالية ما تزال برونكـس Bronx النيويوركية 

 . معقلها
لقـد عانـى زنـوج أميـركا علـى الـدوام مـن عنصريـة 
الثقافـة  فجعلـت  العرقيـة.  المسـاواة  وعـدم  البيـض 
التعبيـر  فـي  أسـلوباً  الموسـيقى  األميركيـة   - الزنجيـة 
 )Gospel( »االحتجاجـي. وتُعتبـر موسـيقى »غوسـبل
وموسـيقى السـود الروحانيـة مثاَلْيـن علـى القطيعـة مـع 

القائـم. النظـام 
أوضـاع أبنـاء المهاجريـن إلـى أوروبـا، وبخاصـة إلـى 

د  فرنسـا، ُتشـِبه أوضـاع الزنـوج األميركييـن. وقـد ولَـّ
هـذا التقـارب فـي الوعي قرابـًة ثقافية وتشـابهاً ال ُينكر. 
فاحتجاجـات الشـباب فـي الضواحـي الفرنسـية تتمسـك 
بمراجـع نموذجيـة ُيتِقـن الزنـوج إنتاجهـا علـى أفضـل 

. نحو
حينمـا اندلعـت الثـورة فـي كّل مـكان من العالـم العربي 
وقـد  نفسـها  الملتزمـة  التقليديـة  الموسـيقى  وجـدت 

تجاوزتهـا اليقظـة الثوريـة المتجّسـدة 
الـراب  موسـيقى  إيقـاع  فـي  بكثافـة 
والـذي  المعدنيـة  اإليقاعـات  ذي 
ُيعتبـر أفضـل ممّثـل للخـّط الثـوري. 
فالموسـيقى الملتزمـة تمتلـك برنامجاً 
ناجـزاً.  نصّيـاً  وتأليفـاً  وإيديولوجيـا 
هـذه المرجعيـة المكتوبة ال وجود لها 
فـي موسـيقى الـراب التي تقّدم نفسـها 
متقطـع،  وكام  شـفوية،  كموسـيقى 
بإيقـاع  بـه  يصـرخ  المغّنـي  يطلقـه 
تشـارك فيـه بمهـارة أصـوات متعّددة 
فـي آن معاً ببراعـة تعبيرية. يحرص 
مغّنــو الـراب األوفيـاء لمعنـى كلمـة 
»To rap« التـي تعنـي باإلنجليزيـة 
االلتـزام  علـى  يحرصـون  ثرثـر، 
بهـذه الداللـة التـي صارت لها شـهرة 
والتـي تتميز بتغييـر مقامات الصوت 
الدافئـة واللفظـة الصادمـة والكلمـات 
المعنـى  المدهشـة.  والجمـل  النافـذة 

يوحـي بـه الصـوت والصـوت يوحي به المعنى. شـاٌل 
مـن األسـماء، مـن الكلمـات المؤلّفـة مـن مقطـع واحـد، 
التـي  القافيـة  مقتضـى  مـع  متوافقـًة  موزونـًة  تنسـاب 
تتناغـم مـع اللغـة الثائـرة، فتلّطف الصراخ وتنسـجم مع 
انسـياب اللحـن فتأسـر األذن. اآلالت الموسـيقية بالغـة 
التطـّور تسـتخدم الباتيـن واألشـرطة الصوتيـة وتقانـة 
وارتجاالتهـم  المغنـاة  لغتهـم   .)Sampling( السـامبلنغ 
اآلليـة أبدعـت أسـلوباً جديـداً يبتعـد عمـداً، كمـا نـرى، 
عـن األسـاليب الموسـيقية واللغويـة السـائدة، مفّضليـن 
اللغـة الشـفوية علـى اللغـة المكتوبـة. ولهـذا النمـط مـن 
اسـتخدام عـزف اآلالت معنـًى، فمغزى الـراب مقيٌم في 
التيمات التي يعالجها. مغّنــو الراب يغّنــون في األماكن 
العامـة، وقلَّمـا يفعلـون ذلـك في أماكـن الغنـاء التقليدية، 
فيـه  يمارسـون  الـذي  المثالـي  المـكان  هـو  فالشـارع 
الغنـاء. لقـد كانـوا أّول مـن غّنـى لانتفاضـات العربية. 

»التأليف الموسيقي« 
ال ُيخِضع المؤّلف 
اليوم لتحّمل أعباء 
ُمكلِفة وال لبحث 

ق.. أّما  نظري معمَّ
الموسيقى العربية 

الملتزمة، فإنها على 
الرغم من جمهور 

المستمعين العريض 
تخضع للتضييق 
الشديد في إيصال 
رسائلها بداعي 

االحتكار الحكومي 
للصناعة الموسيقية

العرب الفرنكوفونّيون وإبداعهم 
في ضوء»الثورات« العربّية
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بالجمهـور،  ويندمجـون  الحشـود  وسـط  يغّنـون  كانـوا 
فُيلِهبـون مشـاعر الناس وُهم يغّنــون الثورة: »بسـيكو- 
 ،)L’Imbattable( »الاُيقَهـر« ،)Psycho – M( »إم
»دجـي- كوسـتا« )DJ - Costa( »أرمـادا بيـزرت« 
)Armada Bizerte(، »دام« )Dam(، »باالسـتينيان 
غيرهـم  وكثيـر   ،)Palestinian Rapperz( رابـرز« 
من عّشـاق الـراب العربي. حمادى بن عامر، التونسـي 
الملقـب بالجنـرال، يوّجـه إلـى بن علي، باسـم الشـباب، 
كام األغنيـة التاليـة: »إّننـي أعلـم أن فـي قلـب الشـعب 
كلمـات كثيـرة، ولكـن القمـع يمنعهـم مـن التفـّوه بهـا، 
أسـمائهم  معظـم  وجهـك«18.  فـي  أقذفهـا  هاَكهـا  فـإذاً 
مبتَكـرة، وهـي ُتكتـب بحـرف كبيـر أو بحـرف صغير، 
وتوحـي بأكثـر مّمـا تقـول. أسـماء أعـام مصنوعة من 
نغـم فّنهـم المشـاكس. كّل البلـدان العربيـة لهـا ُمَغــّنوها 
أو  مفهومـة،  أغانيهـم  تكـون  ال  مـا  وغالبـاً  الـراب، 
يتفاداهـم النـاس، إاّل أنهـم يفرضـون أنفسـهم باإلصـرار 
والعنـاد. يتمّتعـون بتأييـد شـعبي واسـع، وبخاصـة فـي 
صفـوف الشـباب. ومنهـم في مصـر أحمد مّكـي، رامي 
الذيـن   Arabian Knigtz نايتـز  أرابيـان  دونجـوان 
يعتبـرون أنفسـهم أعـداء للدولة، يحّرضـون الناس على 
التمـّرد ومكافحـة السـلطة. وفـي لبنـان ريِّـس بـك، وفي 
 )Igrek( ليبيـا حمـزة سيسـي، وفـي الجزائـر إجريـك
وغيرهـم كثيـرون يحتجـون وينـادون بالوحـدة العربيـة 
والحريـة لشـعوبها. نصوصهـم ال ُتصـاغ وفقـاً لقوانيـن 
األدب الجماليـة السـائدة التـي يحّبـون أن يلـووا عنقهـا 
التـي  الخاصـة  جماليتهـم  لديهـم  تقاليدهـا.  يقلبـوا  وأن 
تتحـّدد مـن خـال بحثهـا عـن تقانيـات عـزف جديـدة 
السـخط  مشـاعر  عـن  تعّبـر  رنانـة  لغـة  مـع  تتطابـق 
خـاص  بشـكل  يجـب  ولكـن  االنتقاضـات.  كّل  وعـن 
النظـر إلـى التيمـات التـي يعالجها هذا األدب المتسـّكع؛ 
فنصوصهـم ليسـت مدّونـة فـي معظـم األحيـان، فـكان 
علينـا لزامـاً لكـي نكتبهـا أن نعاين أشـرطة الفيديو على 
»اليوتيـوب«. ال نجـد فـي تاريخ الموسـيقى العربية إالّ 
ة فـي  النـادر مـن النصـوص التـي لهـا مثـل هـذه الحـدَّ
التاريـخ،  وأبطـال  الماضـي  بأمجـاد  اإلشـادة  الـكام: 
كصـاح الديـن وعبـد الناصـر، والتنديد بالمجـازر التي 
يتعـّرض لهـا الفلسـطينيون، والدعـوة إلـى التمـّرد على 
السـلطات. عباراتهـم الشـائعة علـى كّل شـفة ولسـان: 
بـاد الفسـاد، التخلّـف، الخيانـة، النكبة، البلوى.. مغّنــو 

18 Thomas Blondeau, Combat Rap: 25 Ans de hip-hop 
,Tom 1 et 2 )Paris: Le Castrol Astral, 2008(.

يحملـون رسـائل  أنفسـهم رؤَيِوّييـن.  يعتبـرون  الـراب 
بانـدو  تومـاس  يقـول  كمـا  جمعـاء  لإلنسـانية  خالـدة 
Blondeau فـي كتابـه اتبعـوا القائـد: »كّل أهمية مغّني 

الـراب تقـوم علـى قدرتـه علـى أن يكـون قائـداً«.

الخاتمة
يصعـب التوّصـل إلـى اسـتنتاٍج حـول إشـكالية جديـدة 
الراهنـة.  واالجتماعيـة  السياسـية  األحـداث  ولَّدتهـا 
ـة أسـئلة كثيـرة مـا زالـت مطروحـة، حتـى ولـو أن  ثمَّ
فإّننـا ال نسـتطيع  انقضـت،  قـد  الغاضبـة  االنتفاضـات 
التنّكـر للمثاليـة البدائيـة التـي أثارت كثيراً من الحماسـة 
لـدى الشـعب، أو التملّص منهـا. وعناصر الجواب التي 
يقّدمهـا المثّقفـون العـرب ال تطـرح تجانسـاً فـي الرأي، 
فالتحليـات المختلفـة التـي تتبعناهـا تشـهد على صعوبة 
فـي الفهـم المباشـر لعفويـة الشـارع التي فاجـأت العالم.
ــر هـؤالء المثّقفـون عـن تلـك الوقائـع فتحـوا  وإذ عـبَّ
إمكانيـة التفكيـر حـول المجتمـع ولكن مـن الداخل. وُهم 
بوصفهـم عربـاً، فـإن أعمالهـم تعبِّـر عـن ضـرورة فـّك 
الرمـوز مـن أجـل الفهـم. وإننـا نـرّدد ههنـا مـا يقولـه 
غاداِمـر Gadamer : »ال يكفـي أن نكـون بمواجهـة 
االحتجـاج، بـل علينـا أن »نغـوص« فـي معنـاه، أي 
أن نكـون مسـكونين بمغـزى هـذه اإلرادة، إرادة صنـع 
العالـم وتغييـره«. وكذلـك، فـإن الموقـف الـذي نتبّنـاه 
تخّفـف  جديـدة  عناصـر  بانتظـار  الحـدس  إلـى  ينـزع 
مـن وطـأة الغمـوض الـذي يلـّف هـذه المقاربـة المبَهَمة 

لظاهـرة مـا قبـل الثـورة.  
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السينما قبل األدب حدست 
»بالربيع العربي« وتوّقعته

ال�سينما قبل الأدب حد�ست 
»بالربيع العربي« وتوّقعته

اأ. اإبراهيم العري�س

انطاقـاً مـن هـذا الواقـع، وعلـى الرغـم مـن الدمـار 
والقتـل وتدميـر الدولـة الـذي استشـرى فـي عـدٍد مـن 
البلـدان، وعلـى الرغـم مـن اإلحسـاس العـام باإلحبـاط 
إزاء اندحـار الحلـم الربيعـي، وما طـاول بعض البلدان 
جغرافيـة  تقسـيمات  أو  شـبابها،  لثـورات  سـرقة  مـن 
وحـروب ومجـازر طائفيـة، وصـوالً إلـى مـا سـاد مـن 
شـعور لـدى فئـات ال يسـتهان بها مـن المواطنيـن، بأن 
مّمـا  أخـّف وطـأة  كان  كّل مسـاوئه،  »القديـم« علـى 
يحـدث، والسـّيما حيـث كان العنـف والتفـّكك والنـزوح 
السـّكاني والصـراع الطائفـي مـآل ربيـٍع كان موعوداً، 
علـى الرغـم مـن هـذا كلّـه، ال تـزال هنـاك أصـوات 
تحـاول أن تقـول إن »الربيـع« ال يـزال قائمـاً، وإن 
العاصـف مـن األحـداث أمـٌر طبيعـي لمرحلـة انتقاليـة 
ال بـّد منهـا. فمـا مـن تغييـر ضخـم عرفـه شـعب مـن 
الشـعوب، إاّل واحتـاج إلـى مرحلـة انتقاليـة مؤلِمة، قبل 

أن يتحّقـق.
لـن نخـوض هنـا فـي سـجال معّمق ومسـهب حـول هذا 
األمـر، وإن كان مـا سـندنو منـه مـن موضـوع يتعلّـق 
بأحـوال السـينمات العربيـة والدرامـات التلفزيونيـة - 
وهمـا علـى تفـاوت اهتمامنا بهما موضـوع هذا المقال، 
العربـي«،  »الربيـع  إلـى  النظـرة  هـذه  مـع  يتاقـى 
النظـرة التـي تـرى أّننـا، علـى الرغـم مـن كّل شـيء 
إنمـا نعيـش مرحلـة انتقاليـة. بيـد أن المسـألة بالنسـبة 
سـلباً  ال  البسـاطة،  هـذه  مثـل  علـى  ليسـت  هنـا  إلينـا 

– بمعنـى أن مـا ستسـفر عنـه هـذه المرحلـة سـيكون 
تقسـيماً ودمـاراً وتراجعـاً عـن المكتسـبات الحضاريـة 
التـي كانـت حّققتها الشـعوب العربية منذ االسـتقاالت، 
علـى قلّتهـا فـي المقيـاس الحضاري العـام -، وال إيجاباً 
الشـعوب  التاريـخ ورغبـات  – بمعنـى أن »حتميـة« 
التقـّدم ودخـول العصـر  التغييريـة، سـوف تقـود إلـى 
علـى   - التاريـخ  دخـول  لصالـح  الماضـي  ومبارحـة 
اإلطـاق.. وذلـك ألن مـا نفعلـه اليـوم واختياراتنـا هي 
التي سـوف تحّدد ما سـوف يسـفر عنه المسـتقبل. ليس 
ثّمـة خـّط أفـق مرسـوم ومتضّمـن فـي قلـب األحـداث، 
سـواء أكانـت تغييريـة أم عاصفة أم ثوريـة أم تطّورية. 
إن مـا نعيشـه، وما نفعله بشـكل أكثر تحديـداً، هو الذي 
سـوف يحـّدد مـا سـوف يكـون عليه الغـد، ومـا إذا كان 
الربيـع سـينتهي بربيـع أو بخريـف أو بكابـوس ال راّد 

. عنه
لكـن مـا نفعلـه ليـس تلقائيـاً وال هـو عفـوي، بالتأكيـد. 
بـل هـو مجمـوع تصرفاتنـا ونتاجاتنـا ومواقفنـا، سـواء 
أكانـت فـي اللحظـات الكبيـرة، والتجّمعـات الميدانيـة، 
مـن  التواصـل  وضـروب  الجماعيـة،  والنضـاالت 
إلـى  الجماهيريـة، وصـوالً  االتصـال  وسـائل  طريـق 
االنتفاضـات والحـروب األهلية بـكّل أنواعها، أم كانت 
العاقـات  صعـد  علـى  تحـدث  »صغيـرة«  تبـّدالت 
االجتماعيـة، واإلبداعـات والنشـاطات الفرديـة... إلـخ. 
المكتَسـبة  الوعـي  ضـروب  أن  إلينـا  بالنسـبة  ويقينـاً 

س
اد

س
 ال

ب
لبا

ا

مـا إن اندلعـت ثـورات “الربيـع العربـي” فـي عـدد مـن البلـدان العربيـة، فـي تونس ثم فـي مصر، حتـى انبعثت 
اآلمـال الكبيـرة لـدى الشـعوب العربيـة، سـواء فـي البلـدان التـي طاولتهـا التغّيـرات، أم فـي البلـدان العربيـة 
األخـرى. ومهمـا يكـن مـن أمـر، يصُعـب الحديـث عـن بلـدان عربيـة، وربمـا غيـر عربيـة أيضـاً، لـم تامسـها 
ريـاح التغييـر التـي اندلعـت خـال السـنوات األربـع األخيرة. فنحـن نعرف أن ثّمـة بلداناً تحّول ربيعهـا إلى ربيع 
دمـوي، وأخـرى عرفـت عنفـاً مفاجئـاً مـن الصعـب تبريـره. وفـي المقابل كانت هنـاك بلدان سـارعت إلى إجراء 
تغييـرات وإلـى االنخـراط فـي شـبكات إصاحيـة وضـروب سياسـية بـدت أقـرب إلى ديمقراطيـة ما، لمجـّرد أنها 

خشـيت أن تصـل إليهـا ثورات الشـباب.



662

التقرير العربي السابع
للتنمية الثقافية

مؤّسسة الفكــر العربـي

والمتجّمعـة مـن مثـل هـذه النشـاطات واإلبداعات، هي 
التـي يمكنهـا أن تحـّدد مقدار التغّيرات التي سـتقود إلى 
المسـتقبل ونوعّيتهـا. ومـن الواضـح بالنسـبة إلينـا هنـا 
أيضـاً، عنـد هذه المرحلـة االنتقالية الحّساسـة بالتحديد، 
أن مـن شـأن الوعـي أن يلعـب دوراً أساسـياً فـي عملية 

الولـوج إلـى المسـتقبل.
واجتماعيـة  فلسـفية  سـجاالت  فـي  الدخـول  دون  مـن 
حـول كيفيـة تكـّون الوعـي لـدى أصحابـه، يمكـن لنـا 
أن نتوّقـف عنـد السـينما والتلفزيـون بوصفهمـا مكّونين 
أساسـيين مـن مكونـات الوعـي، ولـكلٌّ منهمـا طريقتـه 
للعـودة  لسـنا مضطّريـن  السـياق  هـذا  فـي  وأسـلوبه. 
إلـى تلـك التأكيـدات السوسـيولوجية التـي تخـوض فـي 
تفاصيـل اسـتعراض الـدور الـذي يلعبـه اإلبـداع الفّنـي 
– مـن طريـق الصـورة بخاصـة – 
قطاعـات  لـدى  الوعـي  تشـكيل  فـي 
فـي  منافسـاً  النـاس،  مـن  عريضـة 
والحيـاة  والشـارع  المدرسـة  هـذا، 
ننقـل  فقـط  نفسـها.  االجتماعيـة 
بعلـم  تتعلّـق  عديـدة  دراسـات  عـن 
االجتمـاع الجماهيـري، أن الحكايات 
ثـم تلفزيونيـاً  رة – سـينمائياً  المصـوَّ
أساسـية  إسـهامات  أسـهمت  قـد   –
فـي خلـق مـا يسـّميه علـم االجتمـاع 
»الطبيعـة الثانيـة« لـدى المتفّرجين. 
أو علـى األقـّل كانـت تلك هـي الحال 
إلـى  بالنسـبة  الفائـت  القـرن  فـي 
إلـى  توصـل  كانـت  التـي  السـينما، 
الناس عشـرات الحكايـات والمواقف 
والصراعات والعاقات االجتماعية وضروب التماهي 
مـع النجـوم والرغبـة فـي محاكاتهـم، األمر الـذي أزال 
الحـدود بيـن الواقـع والصـورة، وخلق معاييـر أخاقية 
وجماليـة وفكريـة واجتماعيـة، أّثرت فـي العاقات بين 
النـاس، وبخاصـة فـي عـدد مـن المجـاالت السـلوكية 
فـي مـا يتعلّـق، مثـاً، بالعاقـة بيـن األجيـال، وقضيـة 
المـرأة، والعاقـات العائليـة، والموقـف مـن السـلطة، 
اآلخـر،  مـع  والتعاطـي  بالجماعـة،  الفـرد  وعاقـة 
والتفاعـل بيـن الجنسـين، والنظـرة إلـى الماضـي وإلى 
اقتربنـا،  كلّمـا  أّننـا  هـي  والحـّق،  الخارجـي.  العالـم 
سوسـيولوجياً، مـن تفّحـص سـلوكات معظـم الطبقـات 
كلّمـا  األقـّل،  علـى  المتوّسـطة  المدينيـة  االجتماعيـة، 
أدركنـا كـم أن تراكـم ارتياد السـينما ومشـاهدة األفام، 

قـد أحـدث تبديـاً لديهـا، وغالبـاً فـي اّتجـاه مزيـٍد مـن 
االنفتـاح علـى اآلخـر وعلـى العصـر.

فـي إطـار هـذا التفكيـر، انطاقاً مـن أّن »حكـي حكاية 
يمكننـا  حديـث،  فـّن  هـو  ناطقـة«  متحّركـة  بصـورة 
المشـاهدة  الـذي أمـاه تراكـم  أن ناحـظ أن السـلوك 
الجمهـور  مـن  واسـعة  قطاعـات  علـى  السـينمائية 
العريـض، كان انفتاحيـاً وإيجابياً، وغالباً ما يسـير نحو 
التقـّدم. ومـن هنـا اعُتبـرت السـينما، ومن ثـم الحكايات 
التلفزيونيـة، وربمـا كذلـك العديـد من البرامـج المتلَفزة 
االسـتهاكية،  اإلعانـات  إلـى  وصـوالً  األخـرى، 
والسـينمائيون،  االجتماعـي.  الحـراك  فـي  ٍم  تقـدُّ ِفْعـَل 
انطاقـاً مـن كونهـم يتعاطـون مـع فنـون تعتمـد اآللـة 
الحديثـة، والمحّدثـة أكثـر وأكثـر عامـاً بعـد عـام، كان 
مـن الطبيعـي أن يكونـوا فـي إنتاجاتهـم الفّنيـة، كما في 
مواقفهـم، األكثـر طليعيـة بيـن مجمـل منتجـي األفكار.
نتحـّدث هنـا عـن السـينمائيين الذيـن يتعاملون مـع فّنهم 
علـى أنـه فـّن حقيقـي يريـدون مـن خالـه أن يقولـوا 
األكثريـة  دائمـاً  يكونـوا  لـم  هـؤالء  أن  غيـر  شـيئاً. 
اإلنتـاج  أن  ذلـك  األفـام،  منتجـي  بيـن  مـن  السـاحقة 
والمنَتـج  الفّنـي،  اإلبـداع  بيـن  مـا  يتـوّزع  السـينمائي 
التجاري، والممارسـة التقنية، واالسـتفادة اإليديولوجية 
بمـا فيهـا الدعـاوة السياسـية المباشـرة. ومـع هـذا فـإن 
ثّمـة عـدداً مـن السـينمائيين العـرب عرفـوا منـذ بدايـة 
ظهـور السـينمات العربيـة، كيـف يجعلون مـن أعمالهم 
ـس المجتمـع بمصالحه وضرورة  نتاجـات إبداعية ُتحسِّ
تقّدمـه، حتـى اعُتِبـرت السـينما، فـي بعـض األحيـان، 
فـي طليعـة حـركات التغييـر، أو علـى األقـّل مـن أبرز 

الفنـون المواكبـة لتلـك الحـركات. 

السينما و»الربيع العربي«
لـم تتخـلَّ السـينما عـن دورهـا خـال السـنوات األربـع 
األخيـرة، أي منذ انـدالع انتفاضات »الربيع العربي«. 
مـن  المئـات  أولئـك  عـن  فقـط،  هنـا،  نتحـّدث  ولسـنا 
الشـّبان الذيـن امتشـقوا الكاميـرات وراحـوا يصـّورون 
ألـوف المشـاهد والصـور ألحـداث الربيـع، المفرحـة 
منهـا والمأسـوية، وال عـن أولئـك الذيـن راكمـوا مـن 
يولّفونـه  سـوف  مـا  والمواقـف  واألحـداث  الصـور 
الحقـاً فـي أعمـال متكاملـة ، بـل نتحـّدث عـن كّل مـا 
فعلتـه السـينما خـال التجّمعـات الكبـرى، والحقـاً فـي 
المهرجانـات، وعلـى شاشـات اليوتيـوب وفـي البيـوت 
والنـوادي. عـن كّل ذلـك الحـراك الـذي جعـل السـينما، 

ال تزال هناك أصوات 
تقول إن »الربيع« 

ال يزال قائماً، 
وإن العاصف من 

األحداث أمٌر طبيعي 
لمرحلة انتقالية ال بّد 
منها، فما من تغيير 
تاريخي عرفه شعب 

من الشعوب إاّل 
واحتاج إلى مرحلة 
انتقالية مؤلِمة قبل 

أن يتحّقق 



663 مؤّسسة الفكــر العربـي

إلـى جانـب األغنيـة وفنـون الغرافيتـي، تشـغل سـاحة 
الوعـي الربيعـي، فـي وقـت كانـت فيـه بعـض اآلداب 
قبـل  هـي،  بأنهـا  االّدعـاء  علـى  بينهـا  فيمـا  تتنافـس 
غيرهـا َمـن »توّقـع« األحـداث قبل حصولهـا! وهنا قد 
يحلـو لنـا أن نفتـح هاليـن لنشـير إلـى فيلـم أو فيلميـن 
فقـط سـبقا كّل تلـك »التوّقعـات« راسـمين خطـوط مـا 
سـوف يحـدث، ِعلمـاً بأّننـا نشـير إلـى هذيـن الفيلميـن 
الثمانيـن  سـنوات  ففـي  أكثـر:  ال  المثـال  سـبيل  علـى 
حّقـق نبيـل المالـح في دمشـق فيلـم »كومبـارس« الذي 
صـّور فيـه، خيـر تصويـر، القمـع الـذي يطـاول المرء 
حيـن يحـاول أن يمـارس حّريته الشـخصية، ولو ضمن 
جدرانـه األربعـة، خالصـاً في الفيلم إلى مشـهد خارجي 
يصـّور الجبـل المحـاذي لدمشـق وكأنـه بـركان سـوف 
يقـذف حممـه، مصـّوراً فـي سـياقه دمشـق وقـد بـدت 
علـى وشـك الدمـار مثـل بيروت فـي ذلك الحيـن. ومنذ 
نصـف دزينـة مـن السـنوات صّور يوسـف شـاهين في 
فيلمـه األخيـر »هي فوضى؟« ثورة الشـعب المصري 
علـى فسـاد الحاكـم وقـواه األمنية، بشـكل بدا شـبيهاً بما 

حـدث بالفعـل بعـد سـنوات وسـابقاً عليـه.
ومـا هـذان المثـان إاّل مجـّرد إشـارة إلى قدرة السـينما 
علـى التقـاط حساسـّيات الشـارع وأحداثـه. وال بـّد مـن 
التذكيـر بأّنـه، ومنـذ اندالع ثورات »الربيـع العربي«، 
لـم يخـُل أّي مهرجـان سـينمائي فـي العالـم، بـدءاً مـن 
العـام 2011، مـن أفـام  الفرنسـي فـي دورة  »كان« 
عربيـة، وأحيانـاً غيـر عربيـة، صـّورت هـذا الجانـب 
أو ذاك مـن جوانـب »الربيـع العربـي«... وفـي تلـك 
التـي  السـينما،  بـأن  اليقيـن  سـاد  المبكـرة  األوقـات 
عرفـت كيـف تلتقط حساسـية األحداث، سـوف تواصل 
مسـيرتها بيـن أعمـال روائّيـة ووثائقّيـة، وصـوالً إلـى 
االكتمـال لـدى شـقيقتها المتلَفزة التـي كان ثّمة يقين بأن 
مسلسـاتها ذات التأثيـر الكبير علـى ذهنيات الجمهور، 

سـوف تلتقـط بدورهـا حساسـّيات المرحلـة.
وكمـا تعّثـرت ثـورة »الربيـع العربـي« نفسـها، فـإن 
النتاجـات السـينمائية والتلفزيونيـة، التـي كان ُيفتـرض 
أن تكـون مرتبطـة بالربيـع، قـد تعّثـرت بدورهـا تقنيـاً 
وإبداعيـاً وفكريـاً، فـي حـاٍل مـن االنعـكاس كاد يبـدو 
ميكانيكيـاً. وإذا كان قـد سـبق لنـا فـي هـذه السلسـلة من 
العربـي،  الفكـر  مؤّسسـة  عـن  الصـادرة   – التقاريـر 
تباعـاً منـذ بدايـات الربيـع، وتناولـت أحـوال السـينما 
والتلفـزة – أن اسـتعرضنا أوضاعهمـا خـال أعـوام 
األمـل  مـن  مزيـج  عـن  معّبريـن  االولـى،  الربيـع 

والخـوف، مكتفيـن بالترّقـب، فإّننـا هنـا، نجدنـا أقـرب 
إلـى أن نرصـد المحصلـة التـي أسـفرت عنهـا األعـوام 
األولـى، وبالتالـي محصلـة العـام 2013، الـذي لـم َيِف 
بوعـوده كمـا يجـب، علـى ضـوء التطـّورات السـابقة 
عليـه. أسـفر الوضـع عـن خيبـة جعلتنـا نتوّقـف عنـد 
نهايـة العـام ماحظيـن أن جـّل ما هـو موجـود إّنما هو 
فيلـم مـن هنـا، أو فيلمـان مـن هنـاك. مقابـل أحـام فـي 
كّل مـكان، بعضهـا يتحّقـق وأكثرهـا يبقـى حبـراً علـى 

الـورق وأمنيـات في األفئـدة، وبلدان 
والمـوت  الصـاالت،  اختفـاء  تشـكو 
البطـيء أحيانـاً، والمتسـارع أحيانـاً 
السـينمائية  الفرجـة  لتقاليـد  أخـرى 
الجماعيـة، وبلـدان تشـهد مـا يمكـن 
النظـر إليـه على أنـه نهضة ما، على 
األقـّل للصاالت السـينمائية، كما هي 
حـال لبنـان والمغرب. هناك شـرائط 
هجينـة تحمـل اسـم سـينما وُتعـرض 
فـي الصـاالت وتحصـل علـى أموال 
كلَّ  بعيـدة  لكّنهـا  السـينما  متفّرجـي 
الُبعـد عـن السـينما، وهنـاك شـرائط 
ُتمعـن في نشـر ثقافة السـيقان ويقول 
يشـاهدوا  لـم  صانعيهـا  إن  البعـض 
فيلمـاً حقيقيـاً واحـداً. ومن حـول هذا 
الخليـط،  مهرجانـات... مهرجانـات 

كثيـرة، مهرجانـات متنّوعـة، ومهرجانـات قـد يكـون 
عـدد ضيوفهـا ونجومهـا أحياناً أضعاف عدد ُمشـاِهدي 
طريفـة  لعبـة  مـن  جـزءاً  كلّـه صـار  وهـذا  أفامهـا. 
عجيبـة ُتسـّمى السـينما العربيـة. وهـذه السـينما بالـذات 
تـكاد تصبـح جـزءاً مـن حـال التلفـزة العربيـة. وهـذه 
األخيـرة تتحـّول أكثـر وأكثـر لتصبـح جـزءاً أساسـياً 
مـن التقاليـد االسـتهاكية العربيـة وليـس ألن الصاالت 
»مـوالت«  فـي  المنتشـرة  تلـك  صـارت  األساسـية 
عواصـم  مـن  وغيرهـا  ودبـي  والقاهـرة  بيـروت 
»الفرجـة« العربيـة فقـط، بل ألّن التلفزة نفسـها أيضاً، 
ببرامجهـا الترفيهيـة المسـتوَردة غالبـاً والمسـتفيدة مـن 
تسـامح رقابـي ال تحظـى بمثله األفـام الراقية، أحدثت 
أعمـار  ل  معـدَّ فـي  كمـا  العربيـة،  الذائقـة  فـي  تبديـاً 
المتفّرجيـن بحيـث صـار جمهـور المراهقيـن الباحـث 
عـن صخـب ما في تجّمعات اسـتفزازّية، هـو الجمهور 
األسـاس لهـذا النـوع من السـينما فيما تحّولـت الطبقات 
الوسـطى فـي المجتمعـات المدينيـة العربيـة إلـى بيوتها 

لسنا مضطرين 
للعودة إلى التأكيدات 
السوسيولوجية التي 
تخوض في تفاصيل 
استعراض الدور 
الذي يلعبه اإلبداع 
الفّني في تشكيل 

الوعي لدى قطاعات 
عريضة من الناس، 
منافساً المدرسة 
والشارع والحياة 

االجتماعية 

السينما قبل األدب حدست 
»بالربيع العربي« وتوّقعته
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تمـارس فيهـا حياتهـا االجتماعيـة علـى نطـاق ضّيـق، 
جاعلـة مـن متابعـة المسلسـات العربيـة – والتركيـة 

واألميركيـة التينيـة أيضـاً - غذاءهـا الفكـري.
تلكـم هـي الصـورة الرئيسـة لحـال السـينمات العربيـة، 
أو الجزء الرئيس منها في السـنوات األخيرة. وال يشـّذ 
العـام الـذي نتوّقـف عنده هنا عن هذا الواقع. فهل يمكن 
الحديـث هنـا، على ضـوء هـذا »التجديـد االجتماعي« 
عّمـا قـد يكـون مختلفـاً عن الصـورة التي رسـمناها في 
تقارير األعوام القليلة السـابقة؟ ليس األمر يسـيراً. ومع 
هـذا قـد يتسـاءل القـارئ أيـن هـي السـينما فّنـاً وأفامـاً 
فـي الصـورة اإلجماليـة التـي نحـاول أن نرسـمها؟ وقد 
يتسـاءل القـارئ أيضـاً عـن األحـام السـينمائية لربيـٍع 
عربـي سـبق التحـّدث عنـه خـال األعـوام المنصرمة، 
بالتدريـج؟...  سـتظهر  إّنهـا  قيـل  التـي  سـينماه  وعـن 
مهمـا يكـن، ال بـّد مـن القـول إن األمـور فـي هذيـن 
المجاليـن ليسـت سـّيئة تماماً... فاألفـام الجّيدة ال تزال 
تحّقـق، ولـو بالقّطـارة، وذهنيـات »الربيـع العربي« – 
أو مـا تبّقـى منـه – ال تـزال حاضـرة وربمـا تـزداد 
حضـوراً هنـا وهنـاك، ولكن على نطاق محـدود. نقول 
إنهـا تتحّقـق بالقّطارة، وبأمـوال دعم 
صـار نـادراً الحصـول عليهـا، بينمـا 
الماضـي  فـي  الحصـول عليهـا  كان 
ممكنـاً، مـن التلفزيونـات األوروبيـة 
مثـاً،  الغربيـة  الدعـم  ومؤّسسـات 
علـى  أو  عليهـا،  الحصـول  ويمكـن 
بعضهـا علـى األقـّل، مـن صناديـق 
أو  ظبـي  أبـو  أو  دبـي  فـي  دعـم 
الدوحـة. وال نغالـي إذا قلنا إنَّ أفضل 
مـا ُيَحقَّـق فـي السـينما العربيـة اليـوم 
َسـَتْي »إنجاز«  ُيَحقَّـق بدعـٍم من مؤسَّ
و»سـند«، فـي دبي وأبـو ظبي اللتين 
تتولّيـان مسـاندة إنتـاج بعـض األفام 
العربيـة المختـارة وتوزيعهـا فـي كّل 
عـام. وال تـزال الدولـة فـي المغـرب 
مسـتمّرة فـي خلـق نهضـة سـينمائية الفتـة كّمـاً ونوعاً. 
وفـاًء  األكثـر  هـم  سـينمائّييها  أن  فيبـدو  مصـر  أمـا 
لوعـود »الربيـع«، فـي حيـن أن العـراق الـذي قرأنـا 
علـى صفحـات الصحـف طـوال العـام 2013 عشـرات 
الموضوعـات عـن إنتاجـات جديـدة له قيـد التحقيق، ثم 
انتهـى العـام مـن دون أن نسـمع عـن هذا الجديد شـيئاً، 
باسـتثناء فيلـم واحـد قيـل إنـه عّبر عن حنيـن مقيت إلى 

زمـن الديكتاتـور الدمـوي الراحـل! 
فـي ظـّل هـذه الصـورة الُمبَهمـة بعض الشـيء تواصل 
العربيـة تقريبـاً،  البلـدان  األفـام حضورهـا، فـي كّل 
ولكـن ليـس علـى شـكل صناعة، وال على شـكل نهضة 
»ربيعيـة«، بـل علـى شـكل ظواهـر فرديـة ُتبقـي للفّن 
السـابع مكانتـه واحترامـه. ولكـن، مـا أكثـر الطارئيـن 
التـي  التلفزيونيـة  الغـزوة  تلـك  عليـه  يشـّنون  الذيـن 
لـن نمـّل الحديـث عنهـا فـي زمـن يشـتّد فيـه إصـرار 
السـينمائّيين الحقيقّييـن، وقـد باتـوا أفـراداً مبدعيـن ال 
قوميـاً، علـى حضـور  تيـارات أو حـركات أو فخـراً 
مبدعـة  أفـام  مـن  بدزينـة  ولـو  الحيـاة  فـي  السـينما 
تتجـاوز الـدروب الممّهـدة والفولكلـور المكـّرر لتقـول 
إننـا نعيـش مرحلـة يمكـن لشـعارها األسـاس أن يكون: 

السـينمائيون«. »ماتـت السـينما، يعيـش 

في أحوال مصر
كثافـة  األكثـر  السـينمائي  اإلنتـاج  وطـن  فـي مصـر، 
إذا كانـت اإلحصـاءات  العربـي،  العالـم  وشـعبية فـي 
الرسـمية  اإلحصـاءات  غيـاب  )فـي  الرسـمية  شـبه 
الدقيقـة( تفيدنـا بـأن عـدَد مـا أُنِتج من أفام خـال العام 
94 مسلسـاً  فيلمـاً، مقابـل   114 يقـّل عـن  2013، ال 
تلفزيونيـاً، فـإن هـذا الرقـم يجـب أاّل يخدعنـا، إذ إنـه 
يتضّمـن األفـام الوثائقيـة الطويلـة التـي دار معظمهـا 
التـي  المتعاقبـة  بـ»الثـورات«  تتعلـق  مسـائل  حـول 
عرفتهـا مصـر، وتتضّمـن كذلـك كّل تلـك »الشـرائط« 
التـي يغلـب عليهـا التهريج وغيره من ضـروب الترفيه 
إلـى هـذا  المنتمـي  الواحـد  الشـريط  التـي تجعـل مـن 
النـوع عمـاً ُينسـى بمجـّرد أن ُيعـرض. أمـا األفـام 
التـي تحمـل جديـداً أو موضوعات مبَتكـرة أو جماليات 
جديـدة فنـادرةٌ نـدرَة األفـام ذات المنحـى االجتماعـي 
التـي يبـدو أن المسلسـات الدراميـة االجتماعيـة التـي 
باتـت  الرمضانـي،  الموسـم  خـال  معظمهـا  يعـرض 

البديـل المنطقـي عنهـا.
ومـع هـذا لـم يخـُل الموسـم السـينمائي المصـري الـذي 
نتحـّدث عنـه هنـا، مـن أعمـال جّيـدة لمخرجيـن جـدد 
وكذلـك مـن عـودة كانـت الفتـة ألحـِد كبـار المخرجين 
المخضرميـن، محمـد خـان الـذي أتـى فيلمـه األخيـر 
سـينما  إلـى  الـروح  بعـودة  أشـبه  المصنـع«  »فتـاة 
مصريـة لـم َتُعـد منـذ زمـن بعيـد تصنـع أفامـاً كبيرة، 
أثبتـوا  قـد  كانـوا  لمبدعيـن  جديـدة  فرصـاً  ُتتيـح  وال 
حضـوراً قويـاً فـي أفامهـم األولـى. حتـى وإن لـم يكن 

السينما إلى جانب 
األغنية وفنون 
الغرافيتي شغلت 
ساحة »الوعي 

الربيعي« في وقت 
كانت فيه بعض 

اآلداب تتنافس فيما 
بينها على اإلّدعاء 

بأنها هي قبل غيرها 
َمن توّقع األحداث 

قبل وقوعها
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فيلـم محمـد خـان »فتـاة المصنـع« مـن روائعـه التـي 
ال ُتنسـى )»زوجـة رجـل مهـّم« أو »سـوبر ماركـت« 
أو »أحـام هنـد وكاميليـا«( بـدا فيلمـه الجديـد وكأنـه 
يعيـد إلـى األذهـان رونـق سـينما الثمانينيـات التـي كان 
هـو مـن كبـار مبدعيهـا يـوم انتفض مـع خيري بشـارة 
وعاطـف الطّيـب ورضوان الكاشـف وداود عبد السـّيد 
ورأفـت الميهـي، علـى خطـى علـي بدرخـان وسـعيد 
مـرزوق وحسـين كمـال، ليبدعـوا أفامـاً كانـت ِفْعـَل 
مقاومـة حقيقيـاً في وجه سياسـات اقتصادية واجتماعية 
كانـوا يعرفـون أنهـا فـي طريقهـا إلـى أن توصل مصر 
إلـى االهتـراء. وفـي ظـّل ذلـك االهتـراء، قامـت تلـك 
السـينما الكبيـرة لتعطـي الحياة الثقافيـة المصرية رونقاً 
ال ُينسـى ومتنـاً سـينمائياً فّعـاالً بخاّصـة أنـه مـزج بيـن 
االحتجاجيـن السياسـي واالجتماعـي والحـّس الشـعبي 
بعيـداً مـن ثرثـرات سـينما المثّقفيـن التـي ال ُتفضي إلى 

شيء.
عرفـت تلـك السـينما كيف تقـف في وجه سـينما أخرى 
كانـت مـن السـخف والتهافت بحيث حملت اسـم سـينما 
المقـاوالت. لـم تتمّكن السـينما االحتجاجيـة التي أثارت 
إعجابـاً عامـاً وفرضـت أسـماء كبيـرة ودعمهـا نجـوم 
مرموقـون، أمثـال نـور الشـريف والراحـل أحمد زكي 
والراحلـة ماجـدة الخطيـب وليلـى علـوي وحتـى عادل 
إمـام ويسـرا وشـيريهان، لـم تتمّكـن من االنتصـار كلّياً 
تحتـّل  كيـف  عرفـت  لكّنهـا  المقـاوالت،  سـينما  علـى 
مكانتهـا الممّيـزة وتخلـق جيـاً تاليـاً من السـينمائيين... 
وفـي المقابـل راحـت سـينما المقـاوالت تعـّزز مكانهـا 
والسـّيما مـن طريـق هزليين جدد احتلّوا مسـاحة كانت 
مـن االّتسـاع إلـى درجـة أنها ألغت أّي مسـافة وسـطية 
بيـن »التياريـن«. واليـوم لئـن كانت سـينما الثمانينيات 
التـي أحببناهـا، قـد عـادت لتطـّل برأسـها، وليـس مـن 
خـال » فتـاة المصنـع« فقـط لمحمـد خـان كما سـوف 
نـرى، فإنهـا تطـّل برأسـها أيضـاً مـن دون أن تكـون 
أّيـة حـال، مـن خـال تواصـل  أبـداً علـى  قـد غابـت 
المقـاوالت وقـد امتزجـت  الحضـور الطاغـي لسـينما 

تمامـاً بسـينمات مـن نسـّميهم »المهّرجيـن الجـدد«
ولعـّل األرقـام العائـدة إلـى العـام 2013 قـادرة علـى 
توضيـح الصـورة، إذ بحسـب تقارير صحافية اسـتندت 
كانـت  فـإذا  متوافـرة؛  وإحصـاءات  معلومـات  إلـى 
اإليـرادات اإلجماليـة للسـينما المصرية تعـرف تراجعاً 
منـذ انـدالع »الربيع العربي« بعدمـا كانت تبلغ حوالى 
250 مليـون جنيـه للعـام الواحـد، مـع ذروة تحّققـت في 

العـام 2010، فـإن إجمالـي المداخيـل انخفـض بمعـدل 
40 % فـي العـام 2013، حتـى وإن كانـت وصلـت إلى 
190 مليونـاً فـي العـام 2012، بفضـل وجـود أفـام في 
ذلـك العـام لَمـن يسـمَّون »نجـوم الشـّباك« مـن أمثـال 
أحمـد السـّقا وأحمـد عـّز ومحمـد هنيـدي... مـا يعنـي 
أن المدخـول لـم يـزد فـي العـام 2013 عن مائـة مليون 
جنيـه. وهـو انخفاض قـد يعزوه البعض إلـى األوضاع 

األمنية.
المتابعـون  الصحافيـون  وقـد الحـظ 
مـا أسـموه »اختفـاء شـبه تام لسـوبر 
سـتار السـينما المصريـة« مـن الذين 
تحتـدم  التـي  المنافسـة  عـن  تغّيبـوا 
عـروض  لمناسـبة  خـاص  بشـكل 
عيـَدْي الفطـر واألضحـى واإلجـازة 
الصيفيـة، مـع مـا يمكننـا أن نتخّيلـه 
مـن نوعيـة أفـام تعـرض الجتـذاب 
العـروض.  لهـذه  المائـم  الجمهـور 
وهكـذا غـاب عـن المنافسـة أصحاب 
إمـام  أمثـال عـادل  أسـماء راسـخة، 
ومحمـد هنيـدي وكريـم عبـد العزيـز 
المقابـل  فـي  ليظهـر  السـّقا،  وأحمـد 
زمـاء لهـم، أمثال أحمـد حلمي الذي 

حّقـق فيلمـه »علـى جّثتـي« نحـو 15 مليـون جنيـه، 
مقابـل 9 ماييـن حّققهـا فيلـم »الحفلـة« مـن بطولـة 
أحمـد عـّز. أمـا المفاجأة في هـذا السـياق فكانت ظهور 
نجـم جديـد مـن الطراز نفسـه هـو محمد رمضـان الذي 
حّقـق فيلمـه » قلـب األسـد« أعلـى إيـرادات الموسـم: 
18 مليـون جنيـه... فمـاذا تقـول هـذه األفـام؟ وما هي 
عاقتهـا بالتغّيـرات المصريـة ومجرياتهـا؟ ليسـت لهـا 
أيـة عاقـة بهذه التغيُّـرات، ال من ناحيـة الموضوعات 
وال مـن ناحيـة وجـود أّي رغبـة فـي االبتـكار علـى 
صعيـد األشـكال السـينمائية ولغاتهـا، وال حتـى علـى 
صعيد خلق اسـتمرارية ما للسـينما الكوميدية المصرية 
العظيمـة التي كان يحّققها في الخمسـينيات والسـتينيات 
مبدعـون مـن طينـة حلمـي رفلـة وفطين عبـد الوهاب. 
فـإذا كان هـؤالء قـد اعتـادوا أن يسـتقوا موضوعاتهـم 
مـن البيئـة االجتماعيـة المصريـة ومـن حيـاة الطبقـات 
الوسـطى فـي تلميحـات إصاحية وانتقاديـة يمكن اليوم 
معظـم  فـإن  المجتمـع،  علـى  تأثيراتهـا  مـدى  دراسـة 
م اليـوم مـن أفـام كوميديـة يضـرب بـكّل هـذا  مـا ُيقـدَّ
عـرَض الحائـط مكتفيـاً بمـا ُيسـّمى »إيفيهـات كوميديـا 
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المواقـف« والتـي ُتشـتَغل بحبـكات مسـروقة مـن أفام 
أميركيـة ناجحـة، حتـى مـن دون بذل أّي جهـد لتعريٍب 
قـد يجمـع مـا بيـن المقتَبس والبيئـة المحيطـة بالمقتِبس. 
وكأنَّ االستسـهال بـات سـّيد الموقـف، وكأنَّ تجـارب 
سـينما المقـاوالت التـي أثبتـت نجاعتهـا التجاريـة فـي 

الثمانينيـات، ال تـزال تقـّدم المثـل الصالـح.
لكـن نقيضهـا الثمانينـي يقـّدم بـدوره، ولحسـن الحـظ، 
مثلـه الصالـح أيضـاً. فـإذا كان محمد 
خـان قـد أقـام بــ » فتـاة المصنـع« 
السـينما  تلـك  مـع  مـا  وصـٍل  صلـَة 
الُمضيئـة التـي وصلت إلى األوج في 
الثمانينيـات، هـا هم حفنة من مبدعين 
يحّققـون  بكثيـر،  شـباباً  منـه  أكثـر 
بدورهـم ذلـك التواصـل القائـم علـى 
بعـد أساسـي مـن أبعـاد مـا ُحّقـق فـي 
المجتمـع  إلـى  االنتمـاء  الثمانينيـات: 
والفكـر والجماليـات المرتبطـة بزمن 
الجيـل  هـذا  فمبدعـو  الفيلـم.  تحقيـق 
يعرفـون أن المطلـوب ليـس العـودة 
الحنيـن  عـن  للتعبيـر  بموضوعاتهـم 
إلـى الماضـي، بـل مجابهـة مـا هـو 

قائـم. وذلكـم هـو الـدرس األساسـي هنـا.
فعلـى خطـى هالـة خليـل وهالـة لطفـي اللتيـن كانتـا قـد 
برزتـا خـال األعـوام السـابقة، والسـّيما هالـة لطفـي 
التـي كان بروزهـا الفتـاً فـي فيلمهـا األول والجـريء 
»الخـروج للنهـار« فـي العـام السـابق، ظهـرت هـذا 
العـام مخرجتان شـابتان جديدتان بفيلميـن لفتا األنظار، 
علـى األقـّل فـي المهرجانـات العربية والعالميـة، وُهما 
ماجـي مرجـان بفيلمهـا األول »عشـم« وناديـن خـان 
بفيلمهـا األول هـي األخـرى »هـرج ومـرج«، إذ إننـا 
فـي هذيـن الفيلمين نجد أنفسـنا في قلب مصـر الجديدة، 
انتفاضـة  المـزري،  واقعهـا  علـى  المنتِفضـة  مصـر 
يقودهـا الشـّبان، رفـاق ماجـي وناديـن بالتحديـد والذين 
يبـدون أخـوة لشـخصيات فيلميهمـا... وإذ نأسـف لعجز 
هذيـن الفيلميـن عن المنافسـة في شـّباك التذاكـر، فا بّد 
لنـا مـن القـول بـأن هـذا طبيعـي، فمثـل هـذه األفـام ال 
ُتصنـع لشـّباك التذاكـر بـل لتعيـش كجـزء مـن التـراث 
الثقافـي لمصـر الـذي يولـد مـن جديـد، تمامـاً كمـا حال 
فيلـم إبراهيـم البطـوط الجديد »الشـتا اللي فـات« الذي 
ُحقِّـق وُعـرض بـدوره هـذا العـام ُمسـهماً فـي حضـور 
مصـر فـي المهرجانـات السـينمائية الدوليـة، وُمسـهماً 

كذلـك فـي التأكيـد علـى أن السـينما المصريـة لـم تمـت 
ولـن تمـوت، وأن إرث كبـار السـينمائيين المصرييـن 
ثّمـة َمـن يؤّمنـه ويواصلـه. وبالتحديـد في تضافـر كلّي 
مـع الجديـد الـذي يحـدث فـي هـذا البلـد. وهنـا ال بّد من 
اإلشـارة إلى أن »الشـتا اللي فات« إنما أتى ليسـتكمل 
الخطـوات التـي كان مبدعون - من أمثال يسـري نصر 
هللا )فـي »بعـد الموقعة«( وأحمـد عبد هللا )في »فرش 
وغطـا«( ومجموعـة مـن عشـرة مخرجيـن مصرّييـن 
متفاوتـي الموهبـة والوعـي حّققـت معـاً »18 يومـاً« 
الـذي كان أّول إطالـة سـينمائية كبيـرة علـى »الربيـع 
المصـري« – قـد خطوهـا فـي خلق سـينما تتواكب مع 
أحـداث »الربيـع العربـي« فـي طبعتـه المصرية. غير 
أن مـا نقولـه عـن السـينما المصريـة فـي هـذا السـياق، 
يبـدو مـن العسـير قولـه عـن التلفـزة، حتـى وإن كانـت 
نسـبة المسلسـات الجّيـدة إلـى مـا ُينَتـج فـي مصـر في 
هـذا المضمـار تفـوق وبكثيـر نسـبة الجّيـد إلى السـّيىء 
في المجال السـينمائي. فإذا كّنا بالنسـبة إلى السـينما قد 
أشـرنا إلـى أقـّل مـن نصـف دزينـة مـن األفـام الجّيـدة 
مقابـل مـا ال يقـّل عـن ثـاث دزينـات مـن أفام سـّيئة، 

مـن المؤّكـد أن الوضـع بالنسـبة إلـى التلفـزة يختلـف.
فـي مصـر، كان العـام التلفزيونـي 2013 عـام »جنون 
أمينـة  الصحافيـة  تعبيـر  بحسـب  عاصـف«  فضائـي 
خيـري فـي صحيفـة »الحيـاة«، حيـث تـرى أن العـام 
شـهد » اسـتقطاباً تلفزيونيـاً بـدأ دينيـاً وانتصـف مدنيـاً 
وانتهى حائراً« وذلك تبعاً للوضع السياسـي ومجرياته 
خـال العـام. في هذا اإلطار، كانت حساسـية التلفزيون 
المصـري بقنواتـه العديدة، تفوق السـينما وضوحاً تجاه 
األحـداث والمتغّيـرات. ولسـنا نتحـّدث هنـا بالطبع عن 
المسلسـات ولكـن عـن البرمجـة بعامة. وعـن البرامج 
األكثـر تعبيـراً عـن تبـّدالت الراهـن بخاصـة، حيـث 
بقيـت الفضائيـات علـى مـدار عام كامل أشـبه بانعكاس 
ومعارضـًة  وشـعباً  حكمـاً  المصـري،  المشـهد  لواقـع 
أن  صحيـح  خارجيـة....  وأصابـع  داخليـة  وأطرافـاً 
التـي  الشـهور  خـال  تمامـاً  تتأْخـَون«   « لـم  مصـر 
ُحِكمـت بهـا مـن اإلخـوان المسـلمين، لكـن ظلهـم بقـي 
مخّيماً انطاقاً من »شـرعية دينية« منحوها ألنفسـهم، 
ومـن شـرعية »ثوريـة« ربطوهـا بما اعتقـدوا أنهم هم 
أصحـاب شـرعية ثـورة 25 ينايـر. غيـر أن هـذا كلّـه 
سـرعان مـا ُنِسـي مـا إن أُبعـدوا عـن الحكـم، ليسـتعيد 
التلفزيـون صخبـه المتنـّوع. أمـا الظاهـرة األبـرز فـي 
التلفـزة المصريـة خـال فترة االنتقال تلـك فهي المعلّق 
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الهزلـي باسـم يوسـف الـذي حّقـق شـعبية كبيـرة مـن 
خـال انتقـاده حكـم اإلخـوان ليسـقط بعـد ذلـك ضحّيـة 
نجاحـه مع سـقوطهم إذ لم يستسـغ الجمهـور تحّوله إلى 
انتقاد السـلطة العسـكرية الجديدة. وحكاية باسـم يوسف 
هـذه ترينـا حـدود مـا يقبلـه الناس ومـا ال يقبلونـه، أكثر 
مّمـا ترينـا حـدود الديمقراطية المسـموح بها في مصر. 
والافـت فـي هـذا السـياق مـا يذكـره بعـض المتابعيـن 
مـن أن »سـقوط حكـم اإلخـوان« فـي مصـر أسـقط في 
طريقـه مشـروعات عديـدة لمسلسـات تحمـل بعـض 
أفكارهـم. غيـر أن إهمالهـا لـم يمنـع نحـو مائة مسلسـل 

مصـري مـن أن تـرى النـور.
تفّوق معظم المسلسـات التلفزيونية على معظم األفام 
السـينمائية التـي تحّققـت فـي الفتـرة نفسـها. غيـر أن ما 
يبقى موضع تسـاؤل هو مدى تجاوب تلك المسلسات، 
علـى جّديـة معظمهـا، مـع مـا يحـدث فـي مصـر: هـل 
تراهـا عرفـت كيـف تعكس روح الشـعب الجديـدة التي 
خلعـت رداء الخـوف وبـدأت تفـرض شـروطها علـى 
فـي  خارجهـا  تمـارس  كانـت  التـي  السـلطوية  اللعبـة 
الماضـي وهـا هـي اليـوم تسـتعيد المبـادرة بـدءاً مـن 
إسـقاط مبارك إلى إسـقاط مرسـي؟ هل تراها استجابت 
لذهنيـة »الربيـع العربـي« التـي افترضهـا المفّكـرون 
والباحثـون وتعاملـت فـي مضامينها مع قيـم جديدة مثل 
النظـرة إلـى اآلخـر، وقضيـة المرأة، وصـراع األجيال 
وإعـادة تركيـب العائلة وتبديل المناهج الدراسـية وآفاق 
مسـتقبل األجيـال الجديدة... أي فـي اختصار هل تراها 
فـي موضوعاتهـا وأشـكالها الفّنيـة باتـت قـادرة علـى 
أن تمّهـد الطريـق لولـوج العصـور الحديثـة؟ أسـئلة ال 
تـزال فـي حاجـة إلـى إجابـات... علمـاً بـأن ما قـد ُيقال 
عـن مصـر فـي هـذا السـياق يـكاد ينطبـق حرفيـاً علـى 
أوضـاع المسلسـات التلفزيونيـة التي تنتـج في مناطق 
أخـرى مـن العالـم العربـي: فـي سـوريا حيـث عـرف 
بعـض المسلسـات كيـف يدنـو، بشـكل أو آخـر، مّمـا 
يحـدث ولكـن غالبـاً بقـدر كبير من الحـذر! وفي الخليج 
حيـث ال يـزال النـوع الطاغـي هـو مسلسـات الهـزل 
االجتماعـي والميلودرامـات الُمـدّرة للدمـوع، علماً بأن 
مقاديـر هـذه وذاك تعّززت من جـّراء االهتمام المتزايد 
بغّثهـا  تحاكـي  راحـت  التـي  التركيـة  بالمسلسـات 
إلـى  وسـمينها، وبغّثهـا أكثـر مّمـا بسـمينها، وصـوالً 
الرغبـة العارمـة في التقليد الحرفـي، على موضوعات 
محلّيـة، ألشـكال فّنيـة وديكـورات ومابـس وإيمـاءات 
شـوهدت فـي مسلسـات تركيـة! ويمكن لّائحـة هنا أن 

تتواصـل وباألحـكام نفسـها. لـذا قـد يكـون مـن األكثـر 
منطقيـة العـودة إلـى استشـفاف نقـاط ضـوء فـي أماكن 

أخرى.

شيء من الجّدية
فـي المغـرب، وبعيداً مـن عالم المسلسـات التلفزيونية 
التـي عرفـت هنـاك شـيئاً مـن االزدهـار الكّمـي علـى 
األقـّل، واصـل اإلنتـاج السـينمائي ازدهـاره المدعـوم 
حكوميـاً علـى الرغـم مـن بعـض التوّقعـات المتشـائمة 
التـي كانـت تشـير إلـى إمكانيـة تضـاؤل اإلنتـاج هـذا 
العـام عّمـا كان عليـه فـي األعـوام السـابقة. ولكـن عدد 
األفـام الطويلـة الروائيـة التـي أُنتجـت بلـغ عشـرين 
فيلمـاً، منهـا سـبعة عشـر فيلمـاً نالـت دعمـاً إنتاجيـاً من 
المركـز الوطنـي للسـينما... أمـا األبـرز بيـن األفـام 
المعروضـة – وهـي علـى أّيـة حـال خليـط مـن إنتـاج 

فكانـت   - و2013   2012 العاميـن 
أفـاًم اعُتِبـر عـرُض كلٍّ منهـا حدثـاً 
سـينمائياً مغربيـاً فـي حـّد ذاتـه: مثـل 
الخمـاري  الديـن  لنـور  »زيـرو« 
الكاعـي،  السـام  لعبـد  و»مـاك« 
تصويـر  أوصـا  اللذيـن  الفيلميـن 
درامـا العيـش المدينـي فـي المغـرب 
إلـى الـذروة، وفيلـم »يـا خيـل هللا« 
لنبيـل عيـوش الـذي كان حّقق شـهرة 
عالميـة، نقدية وتجاريـة، انطاقاً من 
تصويـره البديع والقـوّي للكيفية التي 
يتـّم بهـا إعداد االنتحاريين، والسـّيما 
منهـم أولئك الذيـن نّفذوا اعتداء الدار 
البيضـاء اإلرهابـي فـي العـام2003. 

هنـاك  كان  نفسـه  بالموضـوع  االهتمـام  مجـال  وفـي 
فيلمـان ممّيـزان آخـران همـا »زمـن اإلرهـاب« لسـعد 
هللا عزيـز، و»المغضـوب عليهـم« لمحسـن البصري، 
مـن دون أن ننسـى »الطريـق إلـى كابـول« الـذي دنـا 
مـن موضوعـة اإلرهـاب وتجنيـد المشـاركين فيـه مـن 

وجهـة نظـر كوميديـة تطهيريـة... 
ال يمكـن لنـا أن نتوّقـف عنـد كّل األفـام التـي تحّققـت 
أو أُنتجـت فـي المغـرب خـال العـام، غيـر أن الافت 
أن  يمكـن  كان  التـي  المغربيـة  السـينما  أن  هـو  حّقـاً 
المغـرب  أن  مـن  انطاقـاً  العربـي«  بـ»الربيـع  تهتـّم 
قـد حّقـق بعـض أهـداف ذلـك الربيـع مـن دون صخب 
إلـى الحكـم إسـامّيين  انتفاضـات، موصـاً  أو حتـى 

تحّولت الطبقات 
الوسطى في 

المجتمعات المدينية 
العربية إلى بيوتها 
تمارس فيها حياتها 
االجتماعية على 

نطاق ضّيق، جاعلة 
غذاءها الفكري 

المسلسات العربية 
والتركية واألميركية 

الاتينية 

السينما قبل األدب حدست 
»بالربيع العربي« وتوّقعته
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يعتبـرون أنفسـهم معتدليـن، تأثَّـروا بفشـل التجربتيـن 
نحـو  فاتَّجهـوا  تونـس ومصـر،  فـي  »اإلسـامّيتين« 
آفـاق أكثـر اعتـداالً، اهتّمـت أكثـر بقضيـة اإلرهـاب 
التـي  »الجـاّدة«  األفـام  معظـم  لهـا  صـة  مخصِّ
ُحّققـت خـال العاميـن األخيريـن. فهـل كان ذلـك مـن 
المتـن الثقافـي المغربـي الـذي ال يفصـل بيـن قضيـة 
فـي  المهـّم  لكـن  ربمـا،  التغييـر؟  ومسـألة  اإلرهـاب 
األمـر أن السـينما المغربيـة بـدت فـي مجملهـا السـينما 
األكثـر جّديـة خـال العـام، والسـينما األكثـر ترابطـاً 
مـع الراهـن، ناهيـك بكونهـا السـينما التـي تبـدو علـى 
الشـكلية  بالتجديـدات  اهتمامـاً  األكثـر  أيـدي مبدعيهـا 

السـينمائية. اللغـة  وابتـكارات 
مهمـا يكـن مـن أمـر، فـإن هنـاك سـينما عربيـة أخـرى 
مـن المؤّكـد أنهـا فـي موضوعاتهـا واشـتغال مخرجيها 
السـينما  الموضوعـات، تشـارك  تلـك  اإلبداعـي علـى 
إنتاجهـا،  حجـم  تشـاركها  لـم  وإن  جّدّيتهـا،  المغربيـة 
هنـا  ونتحـّدث  عالمّيتهـا.  فـي  أحيانـاً  عليهـا  متفّوقـة 
بالطبع عن السـينما الفلسـطينية التـي وصلت إلى ذروة 
عالمّيتهـا هـذا العـام، علـى الرغـم مـن الغيـاب الافـت 
ألحـِد أعمدتهـا، إيليـا سـليمان، الـذي مـّر عـاٌم آخر من 
الشـهيرة  اسـتكماله ثاثّيتـه  بعـد  يقـّدم جديـداً  أن  دون 
)»سـّجل اختفـاء« – »يد الهية« – 
»الزمـن الباقـي«( وربمـا النشـغاله 
الُمجـدي بأعمـال مهرجانية اسـُتدعي 

للقيـام بهـا فـي قطـر!
عالميـة السـينما الفلسـطينية الكبـرى 
أسـعد؛  أبـو  هانـي  العـام  هـذا  أّمنهـا 
فـي  رنـا«  »عـرس  فيلَمْيـه  فبعـد 
اآلن«  و»الجنـة  »كان«  مهرجـان 
فـي مهرجـان »برليـن«، جـاَد بفيلمه 
الجديـد »عمـر« الـذي فـاز بجائـزة 
جّيـدة في »كان«، وكاد يحصل على 
األوسـكار في هوليوود، مثبتاً مكانته كواحٍد من أفضل 
الجديـد  بفيلمـه  الجديـدة،  الفلسـطينية  السـينما  مبدعـي 
حـول فلسـطين واإلرهـاب والحـّب والخيانـة. ولـم يكن 
هانـي أبـو أسـعد وحيـداً فـي ميـدان تحقيـق إبـداع جديد 
للسـينما الفلسـطينية هـذا العـام. فمواطنـه عمـاد برنـاط 
اآلتـي من خارج السـرب »السـينمائي المعهـود« حّقق 
نجاحـاً بفيلمـه الوثائقـي »خمـس كاميرات مكسـورة«. 
كذلـك حّقـق مخرجـون مبدعون مـن المعروفين مسـبقاً 
خـال  مكانتهـا  الفلسـطينية  للسـينما  صنعـوا  بكونهـم 

العقديـن الفائتيـن، أفامـاً جديـدة عرضـوا بعضهـا أو 
فّضلـوا تأجيـل عـرض بعضهـا اآلخـر. فهنـاك نجـوى 
النّجـار بفيلـم »عيـون الحراميـة« الـذي ُيراَهـن عليـه 
لإليفـاء بالوعـود التـي كانـت هـذه المبدعـة الشـاّبة قـد 
قطعتهـا مع فيلمها السـابق »المـّر والرّمان« )2008(، 
مشـهراوي  لرشـيد  سـتيريو«  »فلسـطين  وهنـاك 
و»زرفاضـة« لرامـي مصالحـة و»مـّي فـي الصيف« 
الـذي عـادت بـه شـيرين دعيبـس إلـى السـينما الروائية 
الطويلـة بعـد سـنوات مـن فيلمهـا المميـز »أميـركا«. 
بهـذه األفـام كمـا بغيرهـا وبعـدد ال يسـتهان بـه مـن 
كيـف  الفلسـطينية  السـينما  عرفـت  القصيـرة  األفـام 
لمـا  كان  إذا  عّمـا  هنـا  ونتسـاءل  مسـيرتها.  تواصـل 
نسـّميه »الربيـع العربـي« مـكان مـا لـدى السـينمائيين 
الفلسـطينيين؟ لسـنا نـدري، لكّننـا نجـد مـن المفيـد أن 
المقيـم فـي اإلمـارات،  الفلسـطيني  الناقـد  إلـى  نحتكـم 
بّشـار إبراهيـم، مسـتعيرين منـه قولـه: »تشـير األفـام 
الفلسـطينية التـي ُحّققـت أو ُعرضـت فـي العـام 2013 
الـذي  التمّيـز  مـن النضـج بـل  أنهـا بلغـت قـدراً  إلـى 
يؤّهلهـا ال للمنافسـة علـى المسـتوى العربـي فقـط، بـل 
كذلك للمنافسـة بقّوة على المسـتوى العالمي. وال نقصد 
هنـا الحديـث عـن فيلم »عمـر« فقط، والـذي وقع عليه 
االختيـار فـي تظاهـرة »نظـرة مـا« فـي »كان« وفـاز 
فيهـا بجائـزة مهّمـة وتفـّوق فـي دبـي، بـل نمـّد النظـر 
أيضـاً إلـى مشـاركات فلسـطينية فـي مهرجانـات مثـل 
»تورنتـو« و»لنـدن« و»أبو ظبـي« و»دبي«، تركت 
األفـام الفلسـطينية فيها انطباعـات إيجابية وردود فعل 

جّيـدة...«
أمـا بالنسـبة إلى السـينما اللبنانية التي لـم تقّل في جانب 
منها جّدية عن السـينما المغربية أو الفلسـطينية فإنها لم 
تشـأ – بحسـب ما تشـير الناقدة فيكي حبيب - أن توّدع 
العـام 2013 مـن دون تحقيـق انتصـار جديد: 14 صالة 
مجّهـزة بأحـدث التقنيـات المتطّورة، تمتّد على مسـاحة 
12 ألـف متـر مربـع )تضـّم 2200 مقعـد(، افتتحتهـا 
قبـل نهايـة العـام بأيـام شـركة »سـوليدير« في الوسـط 
التجـاري لمدينـة بيـروت بالشـراكة مـع »وورلـد ميديا 
هولدينـغ« )حمـاد نـادر األتاسـي( و»أمبيـر« )ماريـو 
سـينما  بيـروت  »أسـواق  مجّمـع  فـي  حـداد(  جـورج 
سـيتي«، فـي خطـوة الفتة في توقيتهـا، إذ تأتي في ظّل 
أوضـاع سياسـية متشـّنجة وتلّبـد فـي الحركـة الثقافيـة، 
ولكـن أيضـاً فـي زمن تشـهد فيـه عواصم عربيـة عّدة، 
قطيعـة مـع الصـاالت. فبينمـا تعلـو أصـوات كثيرة في 

أفضل ما ُيَحقَّق في 
السينما العربية 

اليوم يتمُّ بدعٍم من 
مؤّسستين من دبي 
وأبو ظبي تتوّليان 
مساندة إنتاج بعض 

األفام العربية 
المختارة وتوزيعها 
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المغـرب العربـي مثـاً، ُتطالـب بإنقـاذ صاالتهـا مـن 
خطـر اإلغـاق، تسـتقبل بيـروت دور عـرٍض جديـدة، 
وكأنهـا غيـر عابئـة بمـا يدور مـن حولها مـن تحّديات.

التـي  الوحيـدة،  التجـاري،  الوسـط  صـاالت  وليسـت 
افتتحـت هـذا العام، إذ سـبقها في أبريل )نيسـان( مجّمع 
صـاالت سـينما »فوكس« )شـركة ماجد الفطيـم( الذي 
يضـّم 15 شاشـة عـرض، مـع خيارات سـينما »فوكس 
ماكـس« )أكبـر شاشـة عـرض فـي لبنـان( و»فوكـس 
غولـد«، مـن دون أن ننسـى تجديـد صـاالت »أمبيـر 

بريميير«.
ولـم يكتـِف العـام 2013 بـوالدة مجّمعـات سـينمائية، 
بامتيـاز«،  اللبنانيـة  السـينما  إنـه »عـام  فيـه  قيـل  بـل 
الحتضانـه رقمـاً قياسـياً من األفـام التي تحمـل تواقيع 
مخرجيـن لبنانّييـن، ولكـن أيضـاً لـ»تصالح« المشـاهد 
القرصنـة  مشـكلة  أطلّـت  وإن  اللبنانـي،  الفيلـم  مـع 
برأسـها، وخصوصـاً مـع مـا تعـّرض له فيلـم »غدي« 
فـي  انتشـار غيـر رسـمي  دّرة( مـن  أميـن  )للمخـرج 
سـوق الــ»دي فـي دي«، مـا قلّـص عـدد مشـاهديه في 
الصـاالت، بعدمـا سـّجل رقمـاً كبيـراً فـي شـهر واحـد، 

وصـل إلـى 65 ألـف مشـاهد.
وفـي مقابـل اإلقبـال الجماهيـري علـى األعمـال التـي 
األفـام  او  الخفيفـة  األفـام  فئـة  مـن ضمـن  ُتصنَّـف 
للتلفزيـون  أصـاً  المصنوعـة  أي   - التلفزيونيـة 
لهـا  فـي »غـزوة« ال عاقـة  سـينمائياً  والمعروضـة 
كتيـر  )»حلـوة   - اإلطـاق  علـى  السـينمائي  بالفـّن 
وكذابـة«، »حبـة لولـو«، »بيبـي«(، ظلّـت األفـام 
الجـادة أو تلـك التـي لهـا عاقـة بالحرب اللبنانيـة بعيدة 
مـن اهتمامـات المتفـّرج، بحسـب الناقـدة فيكـي حبيـب 
السـينما  هـذه  أن  والافـت  »الحيـاة«.  صحيفـة  فـي 
أّي اختـراق  العـام  ُتسـّجل طـوال  لـم  الجـاّدة  اللبنانيـة 
)فيلـم »عصفـوري« لفـؤاد عليـوان مثـاً لـم ُيعـرض 
إاّل فـي صالـة يتيمـة(، باسـتثناء فيلـم الرا سـابا »قصة 
فيلـم  أفضـل  ألوسـكار  لبنـان  باسـم  )ُرّشـح  ثوانـي« 
أجنبـي لعـام 2013( الـذي حّقـق رقمـاً مقبـوالً بعـض 
الشـيء فـي شـّباك التذاكـر وأثنـى عليـه النّقـاد بفضـل 
قـّوة موضوعـه وتجديداتـه الشـكلية التـي دنـت كثيـراً 
مـن األسـلوب الـذي كان اعتمـده المخـرج المكسـيكي 
أليخانـدرو إيناريتـو فـي فيلمـه الذي بات يشـّكل عامة 
سـينمائية ممّيـزة، »بابـل« الـذي حـاول أن يدنـو منـه 
عـدٌد مـن السـينمائيين العـرب فكانـت الرا سـابا فـي 
»قّصـة ثوانـي« مـن أنجحهـم علـى الصعيـد المحلّـي، 

كمـا كان المصـري أحمـد عبـد هللا مـن أنجحهـم فـي 
فيلمـه »هليوبوليـس«. فـي  مصـر 

الافت أن هذه الحركة السينمائية الناشطة التي شهدتها 
بيـروت، لـم تتوقـف عنـد عتبـة العام 2013 بـل وطئت 
أقدامهـا عتبـة العام التالـي 2014 حيث كان من المتوقَّع 
أن يشـهد العـام الجديد افتتـاح المزيد من دور العرض، 
بينهـا صـاالت تابعة لشـركة ماجد الفطيـم في الـ»ووتر 

فرونـت« )waterfront( فـي ضبّيـة 
)شـمال بيـروت(. في المقابل تسـتعّد 
التجاريـة السـتقبال أكثـر  الصـاالت 
مـن فيلـم لبنانـي، تتوّزع بين السـينما 

الروائيـة والوثائقية.
ناديـن  فكانـت  العائديـن،  أبـرز  أمـا 
فيلميهـا  فـي  حّققـت  التـي  لبكـي 
و»هـأل  بنـات«  )»سـّكر  السـابقين 
لويـن؟«( نجاحـات كبيـرة، وصلـت 
إلـى خـارج الحـدود اللبنانيـة. لكّنهـا 
هـذه المـّرة، لم تقّدم فيلماً من النسـيج 
تحـت  قصيـراً  فيلمـاً  بـل  اللبنانـي، 
مبـادرة  إطـار  فـي  يأتـي  الطلـب، 
مـع  افتتحـت  التـي  الحـب«  »مـدن 
 2006 )دورة  أحّبـك«  »باريـس... 

أحّبـك«  و»نيويـورك...  السـينمائي(  كان  لمهرجـان 
أحبـك«  »ريـو...  إلـى  اآلن  وصـوالً   )2009 )العـام 
الـذي بـدأ تصويـره فـي أغسـطس )آب( 2013، وضـّم 
11 مخرجـاً مـن سـبع جنسـيات اجتمعوا إلعـان حّبهم 
للعاصمـة البرازيليـة. ولعـّل نظـرة إلى قائمة األسـماء، 
تعطـي صـورة واضحـة عـن »النجـاح« الجديـد الـذي 
تضيفـه لبكـي إلـى رصيدهـا السـينمائي، وخصوصـاً 
أنهـا أدارت الممّثـل هارفـي كايتـل ومّثلـت معـه، كمـا 
وقفـت إلـى جانـب أسـماء مهّمـة فـي عالـم الفّن السـابع 
وإسـتفان  سـورنتينو  وباولـو  سـالدانيا  كارلـوس  مثـل 

أرياغـا. وغيليرمـو  إليـوت 
ومـن األفـام التـي حّققـت فـي العـام 2013 لكّنهـا لـم 
تنـزل إلـى الصـاالت إاّل فـي فـي العـام التالـي، فيلـم 
»طالـع نـازل« )إخـراج محمـود حجيـج( الـذي يـدور 
تـوّدع  بينمـا  السـنة،  يـوم واحـد، عشـّية رأس  خـال 
بيـروت عامـاً وتسـتقبل عامـاً جديـداً، فتتسـلّل الكاميـرا 
إلـى داخـل األماكـن المغلقـة )عيـادة لألمراض النفسـية 
أو مصعـد( فـي محاولـة للولـوج إلـى أعمـاق 7 نفـوس 
حائـرة تعيـش اضطراباتهـا بينمـا صـوت االحتفـاالت 

بلغ عدد ما أُنِتج 
من أفام سينمائية 
في مصر 114 
فيلماً، مقابل 94 
مسلساً تلفزيونياً 
ويتضّمن هذا الرقم 
األفام الوثائقية 
الطويلة التي دار 

معظمها حول مسائل 
تتعّلق بـ»الثورات« 

المتعاقبة التي 
عرفتها مصر 

السينما قبل األدب حدست 
»بالربيع العربي« وتوّقعته
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واأللعـاب الناريـة تضعنـا أمـام مدينـة تعيـش حـاوة 
الجنـون.

نفـوس حائـرة أيضـاً تعـّرف إليهـا المشـاهد اللبناني في 
فيلـم »وينـن؟« الـذي ُصـّور بـدوره فـي العـام نفسـه 
فـي تجربـة تحمـل توقيـع 7 مخرجيـن شـباب )طـارق 
وكريسـتال  بيروتـي  وجـاد  مكـي  وزينـة  قرقمـاز 
وناجـي  عبدالكريـم  وماريـا  هبـر  وسـليم  إغناديـوس 
بشـارة( مـن جامعـة سـّيدة اللويـزة. فيلـم »رّديللي ابني 
لطيفـة  توّجههـا  مؤلمـة  صرخـة  هـو  ابنـك«  برّدلِـك 
ملتقـى فـي أحـد المشـاهد إلـى تمثـال السـّيدة العـذراء 
المركـون فـي مغـارة الميـاد منذ 20 
سـنة في إشـارة إلى قضيـة مخطوفي 
الحـرب اللبنانيـة التـي ال تـزال مـن 
العالقـة فـي مدينـة ال  الموضوعـات 

تسـأل عـن أبنائهـا.
غيـر أن األفـام السـينمائية الجادة لم 
التـي عرفـت طريقهـا  تكـن وحدهـا 
هنـاك  كانـت  بـل  الصـاالت،  إلـى 
سـينمائية  ُسـّميت  تلفزيونيـة  أعمـال 
»زوراً وبهتانـاً« بحسـب العديـد مـن 
النّقـاد وأبرزهـا فيلـم »صدفـة« مـن 
وإخـراج  مرشـيليان  كلوديـا  كتابـة 

كريسـتو. باسـم 
المسلسـات  حديـث  إلـى  بالطبـع  هـذا  ويقودنـا 
التلفزيونيـة التـي ال تـزال تتمّيز بفقر وتهافت شـديدين 
يبـدو معهمـا لبنـان عاجـزاً عـن منافسـة المسلسـات 
المصريـة والمسلسـات السـورية التي تجدر اإلشـارة 
اللبنانيـة  األراضـي  فـوق  ر  يصـوَّ مـا  منهـا  أن  إلـى 
بسـبب األحـداث السـورية. وعلـى الرغـم مـن أن هذه 
األحـداث لـم تعـرف كيـف تتسـلّل إلـى موضوعـات 
المسلسـات السـورية، فإنهـا ال تـزال تحتفـظ بمكانتها 
لـدى المشـاهدين العـرب، وال يـزال نجومهـا يجتذبون 
المشـاهدين بالموضوعـات المقّسـمة نفسـها، مـن دون 
أدنـى تجديـد، بين ما ُيسـّمى مسلسـات البيئة الشـامية 
االجتماعيـة  والدرامـات  التاريخيـة  والمسلسـات 
كان بعضهـا  ولئـن  االنتقاديـة.  الكوميديـة  واألعمـال 
دبـي  فـي  ر  يصـوَّ بعضهـا  فـإن  لبنـان  فـي  ر  يصـوَّ
ر في سـوريا،  وغيرهـا. أمـا الغالبيـة فـا تـزال تصـوَّ
بيـن قصـف وآخـر، وتجـد مـن يمولّهـا علـى الرغـم 
موضـوع  ويـكاد  لسـوريا.  العربيـة  المقاطعـة  مـن 
الداخـل  مسلسـات  علـى  يطغـى  يـكاد  »اإلرهـاب« 

وربمـا تماشـياً مـع سياسـة النظـام التي ترّكـز على أن 
مـا يقـوم بـه إنمـا هو »حرب علـى اإلرهـاب« أما إن 
خـا المـكان لبعـض مـا يتعلّـق بانتفاضـات »الربيـع 
العربـي«، فهـذا ال يكـون إاّل فـي صـدد الحديـث عـن 
بلـدان عربيـة أخـرى وعـن ربيعـات عربيـة أخـرى!!

رت فـي سـوريا  فـي المقابـل هنـاك أفـام عديـدة صـوِّ
أو خارجهـا ضمـن منطـق اإلنتـاج السـينمائي، عرفـت 
كيف تشـّق طريقها إلى مهرجانات »العالم الخارجي« 
لتقـول الكثيـر عّمـا يحدث فـي هذا البلد، بحيـث ندر أن 
أُقيم مهرجان يخلو من أفام سـورية أو من تظاهرات. 
ومـن أبـرز هـذه األفام »ماء فضي« الـذي لم ُيعرض 
قبـل ربيـع العـام التالـي وحّققـه السـينمائي المخضـرم 
أسـامة محمـد، الـذي كان أعلـن منـذ البدايـة وقوفـه إلى 
جانـب الثـورة. يسـتند هـذا الفيلـم إلـى يوميـات صبّيـة 
مناضلـة كرديـة كانـت تعيـش فـي مدينـة حمـص خال 
السـنتين األوليين للثورة، كما يسـتند إلى تأمات أسـامة 
محمـد نفسـه فـي الثـورة وموقفـه منهـا. وقـد نـال هـذا 
الفيلـم ثنـاًء كبيـراً حيـن ُعـرض فـي مهرجـان »كان« 
فـي العـام التالي، إلـى جانب فيلم محمـد ملص الروائي 
المعنـون »سـّلم إلى دمشـق« بوصفهمـا أفضل عملين 
طلعـا مـن رحـم الثـورة السـورية. وهناك أيضـاً أعمال 
مباشـرة  تتعلّـق  و»تحليليـة«  »ثوريـة«  أخـرى  عـّدة 
مدمـاة«  »رسـوم  مثـل  عناويـن  وحملـت  بالثـورة 
و»حـزن وكبريـاء« و»َمن سـيجمع القذائف« و»كفر 
نبـل فـي ثاث دقائـق«.. ومعظمها يحمل تواقيع شـّبان 
جـدد تحّركـوا فـي قلـب الثـورة، وينطبق علـى إنتاجهم 
مـا يمكـن أن يقـال عـن تلـك الشـرائط التـي ُحّققـت فـي 
ظـروف مماثلـة فـي مصـر وتونـس وغيرهمـا. لكّنهـا 
ومهمـا كان رأينـا فيهـا، تشـّكل الرحـم الـذي يمكـن أن 
تولـد منـه سـينما المسـتقبل بصرف النظر عّما سـيؤول 

إليـه أمـر »الربيع«.
الـذي أنتجـه »ربيـع  الفيلـم الروائـي الطويـل الوحيـد 
الثـورة السـورية« هـو فيلـم محمـد ملـص »سـّلم إلـى 
دمشـق«، وهـو فيلـم ملتبـس، وربمـا يصـّح أن نقـول 
إنـه فيلـم السـؤال الكبير حـول الثـورة، فيلـم الـ»لماذا« 
و»إلـى أيـن« أكثـر مّما هو فيلـم الـ»كيف؟«. ومن هنا 
قـد يكـون منطقيـاً القـول إنـه، فـي موضوعـه المتحلّـق 
وسـط  يعيـش  لشـاب  سـينمائية  رغبـات  حـول  مـن 
مجموعـة مـن الرفـاق والثـورة مشـتعلة فـي الخـارج، 
يكاد يشـي بالسـينما الثورية وأسـاليبها، بأكثر مّما يشـي 

بالسـينما المتحّدثـة عـن الثـورة.

وقفت السينما 
االحتجاجية في 

وجه سينما أخرى 
كانت من السخافة 
والتهافت بحيث 

حملت اسم سينما 
المقاوالت وأثارت 

إعجاباً عاماً 
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»وجدة« السعودية
وأخيـراً، إذا كانـت بلـدان الخليـج التـي مـن الصعـب 
القول إن »الربيع العربي« كان ذا تأثير على سـينماها 
بالمعنـى الـذي يعنينـا فـي هـذا السـياق، فـإن مـا يمكـن 
قولـه هـو إن السـينمات الخليجيـة شـهدت فـي الحقبـة 
األخيـرة مواسـم سـينمائية غنّيـة، فـي اإلنتاجـات كمـا 
فـي المهرجانـات والندوات، ناهيك بالسـجاالت العميقة 
وإلـى  الربيـع،  تأثيـرات  إلـى  ُتعـزى  أن  يمكـن  التـي 
النجـاح العالمـي والمحلّـي، الـذي حّققـه الفيلـم الروائـي 
الطويـل األول للسـينمائية السـعودية هيفـاء المنصـور 
»وجـدة« الـذي كان واحـداً مـن أبـرز عامـات العـام 
السـينمائي منـذ عرضه األول في مهرجـان البندقية في 
العـام السـابق. وكمـا قـال النّقـاد فـإن هـذا الفيلـم الطّيب 
والجـريء، بـدا وكأنـه يشـّكل » نموذجـاً فـي مسـألة 
التعامـل مـع السـينما الخليجية حيث ثّمـة َمن ينظر إليها 
باعتبارهـا سـينما وليـدة تحتـاج الرفـق والعناية وغّض 
النظـر عـن هّناتها وأخذها بالتشـجيع والدعـم المعنوي، 
المنجـز  مـع  التعامـل  أن  يـرى  َمـن  هنـاك  كان  فيمـا 
السـينمائي ال يجـب أن يعـرف إاّل المقاييـس والمعاييـر 
الفّنيـة بعيـداً مـن كونهـا سـينما حديثـة الوالدة« )بّشـار 
إبراهيـم(. مهمـا يكـن فـإن »وجـدة« بـدا منـذ ظهـوره 
األول كبيـراً ومدهشـاً.. وشـّكل مفاجـأة، بـل مفاجأتين، 
ر فـي السـعودية  فهـو أّول فيلـم روائـي طويـل يصـوَّ
ويحمـل جنسـيتها ولـو جزئيـاً، وهـو مـن إخـراج امرأة 
سـعودية، وهـذا مـا لـم يحصـل مـن قبـل، وإن كان قـد 
كثـر خـال السـنوات األخيـرة حضـور نسـاء عربيات 
ل بشـكل أو بآخـر مـن  وراء الكاميـرا فـي أفـام تمـوَّ
السـعودية ومحّطات تلفزة  يمتلكها سـعودّيون. وسـبب 
السـينمائية  الصـاالت  أن  معـروف،  هـو  كمـا  ذلـك، 
ال تـزال محظـورة فـي المملكـة، وأن الفيلـم الروائـي 
الطويـل ال ُيعـرض إاّل فـي البيـوت أو عبـر شاشـات 
التلفـزة. وهـذا ال يغّطـي الكلفـة المرتفعـة إلنتـاج عمـل 

سـينمائي جـّدي.
ال نريـد هنـا أن نخـوض فـي هـذه المسـألة المعروفـة 
مـن  جـزءاً  أن  إلـى  باإلشـارة  فنكتفـي  والمتداولـة، 
إلـى  يعـود  لـ»وجـدة«  الحماسـي  العالمـي  االسـتقبال 
هـذا الواقـع الـذي يعرفـه العالـم ولطالما تحـّدث عنه... 
لكـن جـزءاً أكبـر من االسـتقبال يعـود إلى الفيلم نفسـه، 
وهـو أمـر يؤّكـده رّد الفعـل عليـه حيثمـا ُعـرض فـي 
الصـاالت األوروبيـة، مـن دون أن نتوقـف طويـاً عند 
عروضـه الناجحـة فـي المناسـبات والمهرجانـات التـي 

نعـرف أنهـا عـادة ال تشـّكل االمتحان الحقيقـي لقّوة أّي 
فيلـم وصمـوده خـارج إطـار »الفولكلور« الـذي يكون 
مـن نصيبـه لغرابـات ال تتعلّـق بالضـرورة بجوهره أو 
فّنيتـه أو موضوعـه.. االمتحـان الحقيقـي للعمـل الفّنـي 
يكـون حيـن يجابـه هذا العمـل جمهوراً عريضـاً، ونقداً 
يواكـب هـذا الجمهـور... ومـن الافـت أن »وجدة« قد 
نجـح في هـذا االمتحان وبتفّوق مدهـش... فمن جوالته 

انتشـاره عبـر  إلـى  الصـاالت  علـى 
األسـطوانات المدمجة، إلى عشـرات 
مـن  حتـى  التـي،  النقديـة  المقـاالت 
الفيلـم  »سـعودّية«  تنسـى  أن  دون 
و»أنثويتـه«، عرفـت كيـف تتعاطـى 
معـه تعاطيهـا مـع السـينما الكبيـرة، 
وصـوالً إلـى اختيـار الفيلـم ليخوض 
بعـد شـهور قليلـة أوسـكارات أفضل 
فيلـم أجنبـي فـي هوليـوود، وصـوالً 
إلـى عشـرات الحـوارات الصحافيـة 
التـي أجراهـا نّقـاد وصحافّيـون كبار 
مـع مخرجتـه هيفـاء المنصـور. قـام 
»وجـدة« برحلتـه التـي جعلتـه يّتخذ 
مكانـه كأقـرب مـا يكـون في السـينما 
العربيـة إلـى مفاهيـم سـينما المؤلّـف 
وسـينما الرصـد االجتماعـي المـا – 
بعـد – حداثيـة، وليوَضـع إلـى جانب 
العديـد مـن أفـام السـينمات الكبيـرة 
السـائدة فـي الفـّن السـابع اليـوم. ولـم 

يكـن صدفـة أن ُيذكـر هـذا الفيلـم »السـعودي األول« 
إلـى جانب سـينما اإليرانّيين سـميرة مخملباف وأصغر 
حتـى  أو  جيـان  بلجـي  نـوري  التركـي  أو  فرهـادي 

البعـض مـن أكثـر بلـدان شـرق أوروبـا موهبـة.
ومـع هـذا كلّـه، يجـدر التوّقف هنـا لمناسـبة حديثنا عن 
الفيلـم، عنـد واقـع يرتبـط بـه، ومـن المؤّكـد لـم يكن في 
بـال صاحبتـه حيـن شـرعت تكتبـه وتبحـث عـن المـال 
الـازم لتحقيقـه قبـل سـنوات، واقـع أن »وجـدة« هـو، 
وبعـد إجـراء كّل الحسـابات األخرى، فيلـم يمكن ربطه 
مباشـرة بـ»الربيـع العربـي«... أو بـكام أكثـر دّقة بما 
أن  العربـي«  لهـذا »الربيـع  المواكبـة  للسـينما  يمكـن 
تكونـه. قـد يبـدو هـذا الـكام، للوهلـة األولـى، غريبـاً 
لَمن يتسـاءل بشـيء من االسـتغراب أو االستنكار: لكن 
السـعودية ليسـت بلـداً مـن بلـدان »الربيـع العربـي«، 
والفيلـم كان مكتمـاً فـي ذهن صاحبته قبل سـنوات من 

السينمات الخليجية 
شهدت في الحقبة 
األخيرة مواسم 

غنّية، في اإلنتاجات 
كما في المهرجانات 
والندوات، ناهيك 
بالسجاالت العميقة 

التي يمكن أن 
ُتعزى إلى تأثيرات 
»الربيع« وإلى 
النجاح العالمي 

والمحّلي الذي حّققه 
الفيلم الروائي الطويل 

األول للسينمائية 
السعودية هيفاء 

المنصور: »وجدة«

السينما قبل األدب حدست 
»بالربيع العربي« وتوّقعته
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انـدالع »الربيـع«. وجوابنـا السـريع هنا: بـل إن هذين 
العنصريـن بالتحديـد همـا مـا يحـّددان مكانـة »وجـدة« 
فـي هـذا الربيـع، أو باألحرى، فـي الجانب األكثر عمقاً 
وديمومـة منـه... نعنـي بـه عنصـر اشـتغال الفيلم على 
الذهنيـات، وفـي العمـق بالتحديـد. فـي التفاصيـل، فـي 
الرصـد االجتماعـي، فـي العاقـات بيـن الشـخصيات، 
وبشـكل أكثـر دقـة: فـي وجهـة النظـر التـي َينظـر مـن 
خالهـا إلـى موضوعـه... علمـا بأن هـذا الموضوع ال 
يعـود إلـى حكاية الطفلة وجـدة وأمها 
وأبيهـا والرغبـة فـي الحصـول علـى 
الحصـول  للبنـات  يحـّق  ال  دّراجـة 
حفـظ  مسـابقة  واسـتخدام  عليهـا، 
القـرآن الكريـم في سـبيل ذلك، وغير 
طريفـة  حدثّيـة  تفاصيـل  مـن  هـذا 
المنصـور  هيفـاء  ضّمتهـا  ومثيـرة 
لتصنـع منهـا فيلمـاً نزيهـاً وجّيـداً... 
الكيفّيـة  يصبـح  الموضـوع  إن  بـل 
التـي بهـا حّركـت المخرجـة كّل هـذه 
ل فيلمها،  العناصـر »الحكائيـة« لتقـوِّ
أو بتعبيـر آخـر لـ»ُتنِطـق المسـكوت 
إنمـا مـن دون  المجتمـع  فـي  عنـه« 
شـعارات صاخبـة، أو مواقـف تمـّرد 
طفوليـة مـن النـوع الـذي اعتـاد أن يدّمـر الفيلم ويسـبغ 
عليـه نخبويـة مزّيفـة غيـر مجديـة... واألهـّم مـن هذا، 
مـن دون اسـتفزاز مجتمـع بالـكاد يخـرج مـن محافظته 
السـينمائية،  الصـورة  ثـم  الصـورة،  فكـرة  ليتقّبـل 
فالصـورة السـينمائية تلتقطهـا كاميـرا امـرأة ومـا إلـى 
أن تمـأل  ذلـك... فهيفـاء المنصـور كان يمكنهـا مثـاً 
فيلمهـا بديماغوجيـة مـا وتصـّوره فـي الخـارج فيكـون 
أن  آثـرت  لكّنهـا  تصفيقـاً.  وينـال  معارضـاً«  »فيلمـا 
تجعـل فيلمهـا سـعودياً حّقـاً، وفـي يقيننـا أن هـذا كان 
فـي صالـح الفيلـم... ومجـاالً لربطـه الحقيقـي بالسـينما 

المنشـودة »للربيـع العربـي« الحقيقـي.
فالواقـع أن »الربيـع« الـذي لـم يكـن قـد بـدأ إاّل بشـكل 
جنينـي حتـى ذلـك الحيـن، هـو ذاك الذي يتكـّون خارج 
الداميـة  والمعـارك  السـلطة  وصراعـات  التظاهـرات 
الكاذبـة.  العريضـة  السياسـية  واآلمـال  واإلحباطـات 
الربيـع هـو ذلـك الشـعور بـأن ال شـيء سـيعود إلـى 
مـا كان عليـه، علـى الرغـم مـن كّل مـا يحـدث اآلن. 
والثـورة الحقيقيـة هـي تلـك التي تشـتعل فـي األعماق، 
وهـي تلـك التـي تأتـي لتؤّكـد أن ال شـيء سـيعود إلـى 

مـا كان عليـه، فتبـّدل الذهنيـات بصـرف النظـر عـن 
التبّدالت السـريعة في المواقف السياسـية واالنتفاضات 
االجتماعيـة واالقتصاديـة. ولقـد قلنـا مـّرات عديدة قبل 
هـو  إنمـا  و«تقنينـه«  التبـّدل  هـذا  مواكبـة  إن  اآلن، 
مـن عمـل اإلبـداع ال مـن نتائـج الخطابـات السياسـية 
األيديولوجيـة،  واالنزياحـات  الحسـابات  وتصفيـات 
حتـى ولـو اتخـذت، كما فعلـت مراراً حتى اآلن، شـكل 
شـرائط سـينمائية »طليعيـة« و»تقّدميـة« و»ثوريـة« 
منـذ 25 ينايـر علـى األقـل. التبـّدل الحقيقـي إنمـا هـو 
ذاك الـذي يفعلـه اإلبـداع الـذي يسـبر مـا يحـدث فـي 
ويقـّدم  وتبّدالتـه  المجتمـع  ويرصـد  األحـداث  أعمـاق 
احتمـاالت الخـروج الممكنـة مـن عنـق الزجاجـة، مـن 
دون صخـب أو مسـاجات غيـر مجديـة. وفـي يقيننـا 
أخـرى  ومـّرة  كلّـه...  هـذا  يفعـل  فيلـم  »وجـدة«  أن 
العيـون،  نظـرات  فـي  التفاصيـل،  فـي  يفعلـه  نقـول: 
»التنافـس«  فـي  المتناثـرة،  الحواريـة  العبـارات  فـي 
المشـاهد  دعـوة  فـي  هللا،  عبـد  ورفيقهـا  وجـدة  بيـن 
إلـى التعاطـف مـع عبيـر، فـي االسـتياء مـن مواقـف 
الناظـرة حّصـة، فـي صعوبـة تفّهـم موقـف والـد وجدة 
الـذي يريـد الـزواج ثانيـة ألّن أم هذه األخيـرة لم تنجب 
لـه صبّيـاً، وفـي المشـهد المرعـب الرائـع الـذي ترقـب 
فيـه األم عاجـزة أصـوات الصخـب آتيـة مـن عـرس 
زوجهـا فـي الجانـب اآلخـر مـن الحـّي... إنهـا لحظات 
وتفاصيـل مدهشـة تمـّر عليهـا كاميـرا هيفـاء المنصور 
بـذكاء وقـّوة قـد ال يكونـان مسـتفّزين إاّل للمتفّرج نفسـه 
تدفعانـه إلـى التفكيـر بعمـق. ترى أو لم يكن في وسـعنا 
»االنفصـال«  شـاهدنا  حيـن  نفسـه  الـكام  نقـول  أن 
ألصغـر فرهـادي؟... بالنسـبة إلـى المجتمـع اإليراني، 
بالتأكيـد  ُيعتبـر فرهـادي معارضـاً... لكـن سـينماه  ال 
سـينما تعترض علـى الذهنيات القائمـة اعتراضاً عميقاً 

وتحـّرض علـى تغييرها...وكذلـك شـأن »وجـدة«.
للفيلـم  السـعودي  االنتمـاء  مسـألة  مـن  وبعيـداً  لـذا، 
وصخبـه وأنثويته، نجدنـا مّيالين إلى اعتبار »وجدة«، 
بكّل طرافته وبسـاطته وجماله الشـكلي، واحداً من أّول 
األفـام المنتميـة إلـى »الربيع العربي« أو بشـكل أكثر 
وضوحـاً وربمـا تواضعـاً: إلـى مـا نعنيه حيـن نتحّدث، 
علـى الرغـم مـن كّل شـيء، عـن »الربيـع العربـي« 

ضمـن مزدوجَتيـن أو مـن دونهمـا...

م اليوم  معظم ما ُيقدَّ
من أفام كوميدية 
يكتفي بـ»كوميديا 
المواقف« التي 
ُتشتغل بحبكات 

مسروقة من أفام 
أميركية ناجحة، حتى 
من دون بذل أّي جهد 
لتعريٍب قد يضافر ما 
بين المقتَبس والبيئة 

المحيطة بالمقتِبس
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ما بين فّن الثورة
وثورة الفّن

ما بني فّن الثورة
وثورة الفّن

اأ. فاروق يو�سف

والمثّقفيـن  والعّمـال  الطلبـة  مـن  شـعب  هنـاك  كان 
بالتغييـر  قـد خـرج إلـى الشـوارع والمياديـن مطالبـاً 
الجـذري الشـامل، ال بتغييـر النظـام السياسـي وحـده. 
يمكننـا أن نقـول مجـازاً إن الشـباب يومهـا كانـوا قـد 
المؤّسسـة  هـدم  يكـن  لـم  تاريخـي،  لنـداٍء  اسـتجابوا 
العتيقـة إاّل القشـرة الخارجيـة لباغتـه المتمـّردة. لذلك 
تبـدو العـودة إلـى التاريخ ضرورّية لفهـم ما جرى من 
سـة بمعاٍن  تداعيـات ذهبـت إلى اسـتبدال المعاني المكرَّ
جديـدة، مـن غيـر أن تتوّقـف عنـد تحطيـم األشـكال 
السـائدة. وألن الممارسـة الفّنية البصرية )الرسـم على 
الجـدران، فـّن الفيديـو، التصويـر الفوتوغرافـي، فـّن 
بفّنـْي  ناهيـك  الجسـدي،  األداء  فـّن  والمفاهيـم،  اللغـة 
مكانـاً  تلقائيـة  بطريقـة  احتلّـت  قـد  والنحـت(  الرسـم 
مباشـراً علـى أرض ذلـك الواقـع المتفّجـر، بمـا جعلها 
قـادرة علـى االنتقـال بمـا تسـعى إلـى التعبيـر عنـه من 
ـد بالتقنيات القديمة إلى فضاء أكثر سـعة،  فضائـه المقيَّ
فقـد كان ذلـك الحـدث الثـورّي بمثابـة إشـارة واضحـة 
إلـى ضـرورة تاريخيـة، كانـت الفنـون البصريـة فـي 
مـن  تحّوالتهـا،  لتباشـر  شـروطها  اسـتكمال  انتظـار 
غيـر أن تطلـب إذنـاً مـن المؤّسسـة التـي لـم تكـن فـي 

حالـة مـن هذا النوع رسـمية خالصـة، وإن كان الجزء 
األكبـر منهـا كذلـك. 

فـي انتظـار التحّول، كانـت الفنون البصريـة في العالم 
العربـي تعيـش واقعـاً راكـداً، سـيطرت عليـه قوالـب 
هـي مـن بقايا الحداثـة الفّنية التي تجـّردت من ثورّيتها 
بسـبب تقادمها وخضوعها إلماءات السوق وشروطه 
عليهـا، ولعبـث مرّوجـي الفـّن بإنجازاتها لغايـاٍت، أقّل 
مـا ُيقـال عنها إنهـا كانت اسـتهاكية وتزيينّيـة. ومثلما 
كانـت األنظمـة السياسـية قـد انتهت إلـى أن تكون عبئاً 
علـى الـدول والشـعوب التـي تحكمهـا مـن غيـر غطاء 
أُفرغـت  الفّنيـة، بعـد أن  الحيـاة  فقـد كانـت  شـرعي، 
مـن محتواهـا الثـوري المتمـّرد والخـاق، قـد تحّولـت 
إلـى عقبـة فـي طريـق التحـّول والتغييـر الـذي يتطلّـع 

الفّنانـون إلـى الكشـف عن أسـرارها. 
كانـت الفنـون البصريـة وهي تشـتبك بعناصر الحراك 
الشـعبي وتطلّعاتـه قـد وجـدت في ذلك الحراك مناسـبة 
ولمسـاءلتها  الخاصـة  أزمتهـا  لمراجعـة  تاريخيـة 
وتفكيكهـا، ومـن ثـّم الخـروج بمعادالت جماليـة جديدة 
سـتكون مـن خالهـا قادرة على أن تكسـر حدود سـوء 
الفهـم الـذي جعلهـا تقيم في قفـص النخبويـة المتوّهمة.      

لـم يكـن النظـام السياسـي وحـده مقصـوداً حيـن صـار شـعار »الشـعب يريـد إسـقاط النظـام« بمثابـة عنـوان 
رئيـس لرغبـة جذرّيـة عاصفـة فـي التغييـر، كان الشـباب العربـي مـادة حيوّيتهـا فـي غيـر بلـد عربـي. كانـت 
األزمـة التـي تعيشـها تلـك البلـدان قـد تمظهـرت من خـال ركاٍم مـن التجّليات، مّثـل البعد السياسـي ذروة اليأس 
واإلحبـاط فيهـا. فمـا جـرى أثنـاء االعتصامات والتظاهرات السـلمّية كان يشـير بوضوح إلى األبعـاد االجتماعية 
والثقافيـة واالقتصاديـة لتلـك األزمـة. وهـي أزمـة تجـاوزت في جوهرهـا المعاني السـائدة، والتي كّرسـت ثقافياً 
مفاهيـم الطبقـات والفئـات واألحـزاب، فضـاً عـن ثنائّيـات كانـت قائمة نظرياً إلـى وقٍت قريب، من نـوع الطليعة 

والجماهيـر والقيـادة والقاعـدة والنخـب والعوام. 
عة بين الطبقـات والفئات االجتماعية  لقـد خلقـت األزمـة كياناً مضاداً شـمولياً معاصـراً، هو عبارة عن كتلة موزَّ

والجهوية، لم يقف مسـتواها التعليمي المتقّدم حائاً دون شـعبّيتها. 
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من النمط إلى الاأسلوب: حداثة منقرضة

كانـت الحداثـة الفّنيـة العربية قد أنجزت جـزءاً عظيماً 
مـن فكرتهـا عـن تأصيـل ضرورتهـا التاريخيـة علـى 
أسـاس البحـث فـي الماضـي المحلّـي عـن مرجعّيـات 
تراثيـة، أُريـد لهـا أن تكـون حّجـة محلّيـة مقنعـة فـي 
مواجهـة االتهـام الـذي كان يذهـب فـي جـزء منـه إلـى 
الرسـم  أن  علـى  حاملوهـا  يؤّكـد  تحريضيـة  هلوسـة 
مـن  مسـتوردتان  بضاعتـان  همـا  الحديثيـن  والنحـت 

الغـرب. 
فـي  األولـى  الحداثـة  فّنانـو  اجتهـد 
ُمسـتنَفد  هـو  مـا  تكريـس  محاولـة 
والعامـات  اإلشـارات  مـن  تراثيـاً 
والوحـدات الجماليـة التـي تضّمنتهـا 
رّسـاٌم  تركهـا  التـي  القليلـة  الرسـوم 
الثالـث  القـرن  فـي  عـاش  عربـي 
بـن  يحيـى  هـو  الميـادي  عشـر 
يذهبـوا  ولـم  الواسـطي،  محمـود 
عميقـاً فـي التاريـخ الجمالـي للمنطقة 
الفرعونـي،  الفينيقـي،  )السـومري، 
األمازيغـي، الحميـري، النبطـي( إالّ 
فـي مـا ندر. كان خطأ تلك المحاولة، 
علـى الرغـم مـن طابعهـا األخاقـي 
االستسـام  فـي  يكمـن  المخلـص، 
عليـه  غلبـت  جامـد،  فّنـي  لنمـط 
الشـكانية األسـلوبية التي لـم يتحّرر 
منهـا الفّنـان العربـي إالّ قبـل عقديـن 
مـن الزمـن، حيـن اكتشـف جيـل من 
الفّنانيـن أن مـا جـرى تعطيلـه واقعياً 
مـن أجـل أن يكـون األسـلوب الفّنـي 
مكرّسـاً بمـا يخـدم نظريـة األصالـة 
الفّنيـة، إنمـا يتعلّـق بالخيـال البصري الـذي يتفاعل مع 
الواقـع. اكتشـاٌف دفع بأبناء ذلـك الجيل الذي ظهر بعد 
جفـاف ينابيـع الحداثـة إلـى ركن األسـلوب جانباً، ومن 
ثـم إلـى التخلّـص من وهـم األصالة القائمة على أسـس 
شـكانية، والعـودة إلـى جوهـر الفـّن، باعتبـاره نوعـاً 
مـن الحيـاة المجـاورة. يومهـا سـقطت أفـكار كانت في 
معظمهـا ذات طابـع سياسـي، أْمَلتـه بيئـة كانـت ترزح 

تحـت تأثيـر األنظمـة ذات الميـول القوميـة. 
كان ذلـك التمـّرد نموذجيـاً في رغبته بـوالدة فّن جديد، 
والدة  علـى  التحريـض  واجباتـه  أولـى  مـن  سـيكون 

عالـم عربـي جديـد. عالـم يؤّصـل وجـوده خـارج مـا 
هـو جاهـز مـن تصـّورات أيقونّيـة جاهـزة. لقـد كان 
تحـّوالً عظيمـاً أن ُيعـاد النظـر فـي دور الفـرد المبـدع 
فـي إعـادة صياغـة الحيـاة وتغييرهـا، ومـن ثـم إعـادة 
الماديـة والنظريـة  بمـا ينسـجم ومنطلقاتهـا  تعريفهـا، 
لقضيـة  الخـادم  الفّنـان  دور  انتهـى  يومهـا  الجديـدة. 
بعينهـا، سياسـّية كانـت تلك القضيـة أم اجتماعية، ليبدأ 
دور الفّنـان الـذي يبتكـر قضّيتـه المسـتلَهمة مـن الحياة 
المباشـرة. حيـاة النـاس العاديّيـن الذيـن كان وجودهـم 

فـي السـابق هامشـياً فـي الفـّن كمـا فـي السياسـة. 

فّن خارج السيطرة
صحيـح أن الجمـال كمـا كّنـا نعرفـه من قبل صـار أقّل 
وقـد اختلـط بمـا لـم يكـن مـن المـواد والموضوعـات 
واألفـكار النفيسـة والخالـدة مـن قبـل، غيـر أن مـا كان 
صحيحـاً أكثـر أّننـا صرنـا نقف في مواجهـة جمال هو 
قيـد التشـّكل، جمـال لـم نتعـّرف إليه، تتكـّون مادته من 
الزائـل والمهَمـل والعابـر والمؤّقـت. وهـو ما سـيؤّدي 
فـي مـا بعـد إلـى والدة فـّن لـن يكـون تحـت السـيطرة 
وصايـة  مـن  ومتحـّرر  مسـتقّل  فـّن  المؤّسسـاتية. 
األنظمـة واألحـزاب السياسـية والطبقـات التـي كانـت 

تحكـم الخنـاق علـى سـوق الفـّن.
انتفاضـات  اّتبتعـه  الـذي  الطابـع  وهـو  الاأسـلوب، 
الجماهيـر العربيـة فـي بلـدان »الربيع العربـي«، كان 
سـيكون  إلهـام  مصـدر  العربـي  الفّنـان  إلـى  بالنسـبة 
باعتبـاره  الفّنـان،  لـدورة عنـف جديـدة، وقـع  مقابـاً 
فـرداً مشـاراً إليـه، ضحّيتهـا هـذه المـّرة وليـس الفـّن، 

الشـمولي. بمفهومـه 
ولكـن فـي هـذه النقطـة بالـذات، هل يمكننـا أن نجازف 
في أن نسـأل: هل كان الفّنان العربي المعاصر قد مّهد 
بنفـوره مـن األسـلوب الفّنـي لثـورة، كان الاأسـلوب 

واحـداً من أهـّم صفاتها؟    

يومّيات بصرّية: من االنفعال إلى التفاعل
التـي  القاهـرة،  فـي   1 ميـدان«  »الفـّن  مشـروع  كان 
العـام 2011  الثانـي(  يناير)كانـون  كانـت تعيـش فـي 
غليانـاً غيـر مسـبوق فـي تاريخهـا المعاصـر، مناسـبًة 
 1نشـأت فاعليـة الفـّن ميـدان فـي إبريـل ) نيسـان( 2011، عقـب قيـام  ثورة 25 
ينايـر، حيـن تجّمـع عـدد مـن المهتّميـن والعاملين في الثقافـة والفنون، لبحث سـبل 
العمـل وآلياتـه وكيفّيـة انتـزاع الحـّق في اسـتغال المسـاحات واألماكـن للتواصل، 
المجتمـع  فئـات  جميـع  أمـام  الفنـون  مختلـف  لنشـر  الفرصـة  إتاحـة  أجـل  مـن 
بتنويعاتـه المختلفـة وثقافتـه المتعـّددة. موقـع جريـدة المصـري اليـوم اإللكترونـي 

فـي 2013/4/1.

كانت الفنون 
البصرّية وهي 
تشتبك بعناصر 
الحراك الشعبي 

وتطّلعاته قد وجدت 
في ذلك الحراك 
مناسبة تاريخية 
لمراجعة أزمتها 

الخاصة ومساءلتها 
وتفكيكها، ومن ثّم 
الخروج بمعادالت 

جمالية جديدة تكون 
قادرة على كسر 
حدود سوء الفهم 

الذي جعلها تقيم في 
قفص النخبويات 

المتوّهمة 
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لإلعـان عـن والدة نـوع مختلـف مـن عاقـة تفاعلّيـة 
بيـن الفـّن والجماهيـر المنتِفضـة. هـل كان مطلوبـاً من 
تلـك الجماهيـر أن تصنـع فّنهـا المعّبـر عـن تطلّعاتهـا 
الخيالّية المجازفة؟ شـيء من هذا القبيل يجعلنا قريبين 
مـن فكـرة جوزيـف بويـز 2  وهو أحـد رّواد فّن ما بعد 
الحداثـة عـن الفـّن االجتماعـي. وهـو الفـّن الذي سـبق 
أن حلمـت بـه تيـارات فّنية عديدة في القرن العشـرين، 
بـدءاً مـن الدادائّيـة ) فرنسـا( فـي العشـرينّيات وليـس 
انتهـاًء بحركـة فلوكسـس ) ألمانيـا ومـن ثـّم الواليـات 
واحـداً  بويـز  كان  والتـي  السـتينّيات،  فـي  المتحـدة( 
مـن رّوادهـا. وإذا مـا كان ذلـك الفـّن يعتمـد فـي أدائـه 
وتقنّياتـه وأفـكاره علـى اللحظـوي، السـريع، المؤّقـت 
والمهَمـل مـن المشـاعر والمـواد والتقنيـات علـى حـّد 
سـواء، فـإن قدرتـه على التعبير المباشـر تهبـه نوعاً ال 
ُيفنـي سـحر التأثيـر على النـاس العادييـن وال ُيضعفه، 
وهـو مـا كان يحلـم بـه الفّنـان عبـر العصـور. ينتقـل 
الفـّن االجتماعـي بمفهومـْي الفّنان والمتلّقـي من عاقة 
سـلبّية، كان الفّنـان يلقـي من خالهـا موعظته الجمالية 
متسـّتراً بعزلتـه لينفعل الجمهور بظاٍل غير متسـاوية 
مـن تأثيـرات تلك الموعظة علـى الجمهور، إلى عاقة 
إيجابيـة يكـون فيهـا الفّنـان ابنـاً للحظة تفاعلّية يعيشـها 
الجمهـور بقـّوة االنجـذاب نفسـه الـذي يعيشـه الفّنـان 
ويسـعى إلـى أن يبقيه متوّتراً وخاصيـاً ونضراً. وهو 
مـا يحافـظ علـى شـكل االحتجـاج منفلتـاً بتشـّنجه بعيداً 
عـن طقـوس العـرض الصالونـي المحايـد. فمـا ُيرَسـم 
علـى الجـدران )فـّن الغرافيتـي( ال يمكـن تخّيـل وقـٍع 
لـه إالّ فـي المـكان الممنوع. في الماضـي كان مرتكب 
ذلـك النـوع الفّني يرسـم فـي الخفاء، متهّيئـاً للهرب في 
أّيـة لحظـة يشـعر فيهـا أنه قـد وقع في المصيدة. ارسـم 
واهـرب. فـي كّل العالـم هنـاك قوانيـن تجّرم َمـن يقوم 
بهـذا الفعـل التخريبـي. وألن خـروج الجماهيـر إلـى 
الشـارع فـي العالـم العربـي بالتحديـد كان هـو اآلخـر 
فعـاً يسـتدعي التجريـم مـن وجهـة نظـر النظـام، فقـد 

تغّيـرت النظـرة إلـى ذلـك الفعـل الفّني. 
لقـد شـهدت شـوارع القاهـرة وميادينهـا انتشـاراً غيـر 

ــر  ــى كس ــه إل ــتهر بميل ــي اش ــان ألمان ــز )1921ــــ1986( فّن ــف بوي 2  جوزي
األعمــال  مــن  قــّدم مجموعــة  أن  فــكان  والفّنــان.  الجمهــور  بيــن  الحواجــز 
االســتعراضية مــن ضمــن مــا ســّمي فــي مــا بعــد بفــّن األداء الجســدي، أشــهرها 
ــا  ــي(. كم ــركا تحّبن ــركا وأمي ــّب أمي ــت( و)أح ــب مّي ــة ألرن ــرح لوح ــف تش )كي
ــّن  ــن ف ــن ضم ــل م ــة تدخ ــال فّني ــه أعم ــو، ول ــة الفيدي ــرة بتقني ــاً كثي ــز أفام أنج
التجهيــز والتركيــب معروضــة فــي المتاحــف عبــر العالــم. درس الفــّن فــي 
جامعــة دســلدورف، غيــر أنــه ُطــرد مــن الجامعــة بدعــوى قيامــه بتخريــب المــواد 

ــة.      ــكاره الهّدام ــّاب بأف ــول الط ــميم عق ــية وتس الدراس

ثـورة  أن  يؤّكـد  بمـا  الممنـوع،  الفـّن  لذلـك  مسـبوق 
المصرّييـن كانـت مناسـبة للكشـف عـن خيـال مرحلـة 
بأكملهـا، كان الفّنـان فيهـا يهّيئ نفسـه للتحّرر من قيود 
األنـواع الفّنية المتاحة والمسـموح بها ثقافياً واجتماعياً 
وسياسـياً، وهـي األنـواع التـي خـوت خزائنهـا من أّي 

جديد.  شـيء 
كان علينـا يومهـا أن نضـّم أسـماء مثـل جنزير وعمار 

نيمـو  والزفـت  ونظيـر  وقيصـر 
وكتائـب موناليزا وسـواها إلى قائمة 
فـي  القابعيـن  المغّيريـن،  الفّنانيـن 
الظـّل بسـبب القوانين الرسـمية التي 
تحّظـر العبـث بالجـدران باعتبارهـا 

عامـة.  ممتلـكات 
كانـت فكـرة الفـّن االجتماعـي تقـوم 
أساسـاً علـى موقـف سياسـي متمـّرد 
والقاعـات  المتاحـف  سـلطة  علـى 
شـهدته  ومـا  الفّنيـة.  والمؤّسسـات 
كان  وميادينهـا  مصـر  شـوارع 
بمثابـة التجسـيد األمثـل لتلـك الفكـرة 
االسـتخدام  صـار  حيـث  الثوريـة، 
شـروط  مـن  النافـر  التلقائـي، 
مسـاحة  لـكّل  وقوانيهـا  المؤّسسـة 

ممكنـة مـن فضـاء المدينـة يؤّسـس لتعريٍف جديـد للفّن 
باعتبـاره صيغـة مـن صيـغ التعبيـر الجمالـي المرتجل 
عـن التحـّدي والمجابهـة والرغبـة فـي الوصـول إلـى 
الجمهـور  معهـا  يتفاعـل  بصريـة،  عاقـات  إنشـاء 
ـدة أمامه، جـادًة كانت  بسـعادة َمـن يـرى أحامـه مجسَّ

فـرق.  ال  سـاخرًة،  أم  األحـام  تلـك 
كان فـّن الجرافيتـي مناسـبة لخـروج فّنانين مـن العتمة 
إلـى النـور، مـن اإلقصـاء إلـى االعتـراف، لكّنـه فـي 
الوقـت نفسـه كان قـد وضـع الفـّن أمـام شـرٍط جديد لن 
يتراجـع عنـه: التفاعـل الـذي أحدث خلخلـة عظيمة في 
مفهومـْي الفّنـان والجمهـور وثالثهمـا شـرط االنفعـال 
فـي  التقليـدي  دوره  المـّرة  هـذه  يمـارس  لـن  الـذي 
تخليـص الجمـال مـن شـوائبه. وألن الفـّن المصـري 
الحديـث بمعنـاه التقليـدي كان يعاني أصاً من التشـّتت 
بسـبب ضغـط  والنقدّيـة  الجماليـة  المعاييـر  وفوضـى 
السـوق عليـه، سـألجأ مـن أجل التعـرف إلى خاصات 
التحـّول الثـوري إلى تحليل نموذج فّني آخر، ألضرب 
مـن خالـه مثاً على عناصـر التحّول االسـتباقية التي 
مّهـدت لربيـع عربـي، فوضـوي وسـاخط، غيـر أنه لم 

سوق الفّن هي 
المكان الوحيد الذي 
ال ينبغي البحث فيه 
عن ضمير العصر، 
وألن سوق الفّن 
في الوطن العربي 
صارت اليوم ُتدار 
من قبل خبراء 
أجانب، فإن ذلك 

سيكون سبباً إضافياً 
لما نشهده من غياب 

فّن يقول الحقيقة

ما بين فّن الثورة
وثورة الفّن



676

التقرير العربي السابع
للتنمية الثقافية

مؤّسسة الفكــر العربـي

يكـن مرائيـاً فـي نبوءاتـه الصارمة.    
الفّن السوري مثاالً

كانـت سـلطة الرّسـام فاتـح المـدّرس )1922 - 1999( 
المنغلقـة علـى إنجازاتهـا الشـكلية ال حـدود لهـا فـي 
سـوريا. ولـم يكـن أحـد ليجـرؤ علـى الوقـوف أمامهـا 
ومسـاءلتها. لقد سـّد أسـلوب ذلك الفّنان الرائد الطريق 
أمـام الفّنانيـن الذين لم يجدوا سـبياً للوصول إلى هوّية 
سـورية للفـّن إاّل مـن خالـه. كان ذلـك أمـراً مريحـاً 
للسـلطة السياسـية، مـن خالـه تّمـت عمليـات احتـواء 
الكثيـر مـن محـاوالت التمـّرد الفّنـي 
طاً لها  وتقنينهـا. عاقـة لم يكـن مخطَّ
كانـت قـد نشـأت بين سـلطة سياسـية 
أصابـت  أّنهـا  غيـر  فّنيـة،  وأخـرى 
َمـن  وباألخـّص  باإلحبـاط،  الجميـع 
كانـت لـه رغبة فـي أن تنفتـح الهوّية 
الفـّن علـى فضـاءات  فـي  السـورية 
فّنيـة متعـّددة تكـون انعكاسـاً لصورة 
الواقع السـوري بـكّل تنّوعه المعطاء 
فـي  قبـل  ذلـك مـن  والفريـد. حـدث 
العـراق، لكـن بطريقـة أقـّل ضغطـاً 
وأكثر تهميشـاً، حين اسـتغرق الكثير 
مفهـوم  تأطيـر  فـي  الفّنانيـن  مـن 
األصالـة بمـا أنجـزه فّنيـاً جواد سـليم 
)1920 ـــ 1961(. لقد حدث أن وقع 
الكثيـر مـن الفّنانيـن العراقييـن، مـن 
رّسـامين ونّحاتيـن علـى حـّد سـواء، 
تحـت تأثيـر جـواد الشـكلي الـذي لـم 
يكـن مـن اليسـير تجـاوزه؛ فحكمـوا 
السـطحي  بالتقليـد  أنفسـهم  علـى 
الفـّج، كمـا لـو أنهـم كانـوا يـزّورون 
مشـاعرهم اإلنسـانية مـن أجـل اللحـاق بهوّية مـا كانوا 
قادريـن علـى العثور على مامحها فـي أعماقهم. غير 
أن مـا جـرى فـي سـوريا كان فعـاً سياسـياً منّظمـاً. لم 
يكـن فاتـح المـدّرس نفسـه يـدرك مـدى خطورتـه، بـل 
لـم يكـن بسـبب تركيبتـه الشـخصية التـي يغلـب عليهـا 
الطابـع الشـاعري معنّيـاً بـه. لـم يكـن لـدى المـدّرس 
منافسـون فـي مرحلتـه التـي انطـوت علـى الكثيـر من 
التحّديـات المصيريـة مـن غيـر أن يجـد الفـّن الطريـق 
أمامـه سـالكة مـن أجـل مواجهـة تلـك التحّديـات. كان 
الخيـار الرسـمي هـو السـائد ثقافيـاً يومهـا. كان هنـاك 
سـبات فّنـي رعـاه النظـام السياسـي بأناقة تَفنَّـن في أن 

تكـون مقصـودة لذاتهـا. غيـر أن مـا كان يجـري تحت 
السـطح كان شـيئاً مختلفـاً تمامـاً مـن جهـة مقاومتـه. 

كان هنـاك فـّن لـم يكـن مقبـوالً فـي سـياق التعريـف 
صـار  أسـلفت  كمـا  الـذي  السـوري،  للفـّن  الرسـمي 
يكتسـب هويتـه المكّرسـة مـن خـال اللحـاق بفـّن فاتح 
المـدّرس. وهـو مـا دفـع السـلطة إلـى اعتقـال رّسـام 
عبـارة  رسـومه  كانـت  عبدلكـي،  يوسـف  نـوع  مـن 
بالمعَذبيـن،  مأهولـة  سـّرية  لكوابيـس  تصويـر  عـن 
كانـت تحصـل فـي كّل لحظـة يقع فيها الرسـم. الرّسـام 
الـذي عـاش ربـع قـرن منفّيـاً بعـد معتقلـه األّول كان 
قـد أّسـس لنـوٍع مختلـف مـن الوعـي الجمالـي بالرسـم 
ومـن خالـه. كانـت رسـوم عبدلكـي في سـنوات منفاه 
الـذي ستشـهده  لاحتجـاج  عنوانـاً  األولـى  الباريسـي 
النبـوءة  كانـت  هـل   .2011 العـام  السـورية  المـدن 

جاهـزة؟ 
قـد   )1951 العـام  القامشـلي  فـي  )ولـد  عبدلكـي  كان 
تخّصـص فـي رسـم عالمـْي السـلطة والسـجون، وهـو 
مـا جعلـه فـي مـا بعـد يشـعر فـي أنـه قـد ظلـم الرسـم 
حيـن سـجنه فـي مسـاحة ضّيقة، صـار الخيـال يخونها 
فـي كّل لحظـة رسـم. أمـا حين قامـت الثورة السـورية 
أمامهـا سـوى  السـلطة  تجـد  ولـم   2011 العـام  ربيـع 
يـَدْي الرّسـام علـي فـرزات لتهرسـهما، فقـد كان خيال 
المرحلـة التـي غادرهـا عبدلكـي حاضـراً بقـّوة خياله. 
انهـار الحاجـز الـذي يفصـل بين السـجن الـذي صّوره 
عبدلكـي والواقـع الـذي صـار عبـارة عـن سـجٍن فـي 
طريقـه إلـى الهدم الـذي لم يعد متخيَّاً. وبسـبب انهيار 
ذلـك الحاجـز سـيلجأ عـدٌد مـن رّسـامي الجيـل الـذي 
ظهـر فـي تسـعينّيات القـرن الماضـي مـن أمثـال فادي 
يازجـي وياسـر صافـي وناصر حسـين وزهيـر الدّباغ 
إلـى التعاطـي مـع صـورة الواقـع مـن جهة مـا ينطوي 
عليـه مـن كوابيـس، سـتكون بمثابـة النبـع الـذي ينهـل 
كانـت  نافـرة،  مفـردات  مـن  اليومـي  قاموسـهم  منـه 
جـزءاً مـن مشـهد فجائعـي سـيعلن قطيعتـه النهائية مع 
المشـاهد المترفـة التـي كانـت ترفـل بهـا لوحـات نذير 
نبعـة علـى سـبيل المثـال. وكمـا أرى، فـإن الخـروج 
مـن عالـم اللوحـة إلى عالـم التجهيـز واألداء الجسـدي 
) إيمـان حاصبانـي( وفـّن الفيديـو )رندا مـداح( ما كان 
يمكنـه أن يكـون متاحـاً لـوال تلـك اإلزاحـة التعبيريـة 

التـي سـبقت الحـراك السياسـي الشـعبي بسـنوات.     
 كان هنـاك تمـّرد مـزدوج للخروج مـن زمن وصايتْي 
الفـّن والسياسـية. وهـو مـا يعنـي بالضـرورة امتـزاج 

ألن الثورة السورية 
ال تملك جدراناً أو 
فضاءات تكون 

مسرحاً للعروض 
الفّنية، فقد وجد 

الفّنانون في مواقع 
التواصل االجتماعي 
)اإلنترنت( ما يعينهم 

على إقامة تلك 
الجدران والفضاءات 

التي اّتسعت 
ألعمالهم الثورية 
التي توّزعت بين 

فنون الرسم والنحت 
والفيديو واألداء 

الجسدي والمفاهيم 
واللغة والتجهيز
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مفهـوم قتـل األب الفّنـي مجـازاً بمفهـوم قتـل الحاكـم 
المسـتبّد؛ وهـو مـا وقـع فـي ليبيـا بطريقـة مأسـوية. 
يومهـا لـم يكتشـف الفّنانـون سـعة الفضـاء الفّنـي الـذي 
يمكـن أن تنطـوي عليـه ممارسـة الحريـة خارج ظال 
الوصايـة األبويـة فحسـب، بـل اكتشـفوا أيضـاً سـعة 
بادهـم بأبعادهـا اإلنسـانية التـي حـاول النظـام، مثلمـا 
فـي منظومـة جاهـزة مـن  اختزالهـا  ـرس،  المكَّ الفـّن 
س  الرمـوز التاريخيـة التـي ترّسـخ سـلطة األب المكـرَّ

األبد.  إلـى 
لقـد تحـّرر الفّنـان مـن عقـدة أن يكـون ملحقـاً بالنظـام 
السياسـي مـن جهـة مـا يضعـه بيـن يـدْي ذلـك النظـام 
تحسـين صورتـه  تعينـه علـى  إبداعيـة  مقتنيـات  مـن 
واسـتعراض حداثتـه الكاذبـة. وَمن اتيحـت له الفرصة 
مثلـي ليـرى الفـّن السـوري فـي مراحله األخيـرة، قبل 
الثـورة بقليـل وأثناءهـا، سـيكون عليـه أن يعتـرف أن 
ذلـك الفـّن كان فـي طريقـه إلـى اكتشـاف بـاد أخـرى 

غيـر سـوريا التـي نعرفهـا.
وألن الثـورة السـورية ال تملـك جدرانـاً أو فضـاءات 
تكـون مسـرحاً للعـروض الفّنية، فقد وجـد الفّنانون في 
مواقـع التواصـل االجتماعـي )اإلنترنـت( مـا يعينهـم 
علـى إقامـة تلـك الجـدران والفضـاءات التـي اتسـعت 
ألعمالهم الثورية و توّزعت بين فنون الرسـم والنحت 
والفيديـو واألداء الجسـدي والمفاهيـم واللغة والتجهيز. 
كانـت سـوريا االفتراضيـة تّتسـع فـي كّل لحظـة يلتهـم 
فيهـا الخـراب شـيئاً مـن سـوريا الواقعيـة. كان ميـزان 

الربـح والخسـارة يعمـل بطريقـة مخاتلة.  

هل كانت النبوءات جاهزة فعاً؟
العـام-  الفضـاء  مـن  األصالـة  مفهـوم  انتقـال  لعـب 
باعتبارهـا عنوانـاً لانتمـاء إلى الجماعـة- إلى الفضاء 
الشـخصي - الـذي كان تكريسـاً للطابـع الفـردي الـذي 
تكريـس  فـي  عظيمـاً  دوراً   - الفّنـي  الفعـل  بـه  يّتسـم 
إلـى  تنحـاز  وهـي  الفّنيـة  للمحاولـة  مختلـٍف  معنـى 
مـن  منهـا  مطلوبـاً  كان  مـا  ضـّد  الشـقي  خاصهـا 
مهّمـات تبشـيرّية، كان الهـدف منها اسـتعراض هيمنة 
النظـام السياسـي والثنـاء علـى مـا تجلبـه تلـك الهيمنـة 
للمجتمـع مـن مقّومـات االسـتقرار واألمـان. أمـا حيـن 
اكتشـفت الشـعوب العربيـة زيـف مـا انتهـت إليـه مـن 
حقائـق، ولـم يحـدث ذلـك فجـأة كمـا ُيشـاع، فقـد كان 
ضروريـاً أن ُتسـتعاد المحاولـة الفّنيـة الفردية من أجل 
إيقـاظ المنسـّي والُمهَمـل مـن النبـوءات الممكنـة، وهو 

السـوري  بمحـاوالت  التذكيـر  مجـال  فـي  جـرى  مـا 
محمـود  والعراقـي  )1934ـــ1978(  الكيالـي  لـؤي 
عويـس  حامـد  والمصـري  )1927ـــ2012(  صبـري 
)1919ـــ2011( واليمنـي فـؤاد الفتيـح )1948(. وهي 
بنزعـة  االجتماعـي  الحـّس  فيهـا  امتـزج  محـاوالت 
التمـّرد التـي كانـت تتـوارى خلـف غمـوض الحكايـة 
الشـخصية. وهـي حكايـة سـيكون علـى فّنـان تونسـي 

شـاب هو حليم قارة بيبان )1962( 3  
وقـد خرج من رحم الثورة التونسـية 
أن يشـّبهها بقـدر الضغط )الطنجرة( 
الذي يسـتعمل فـي الطبخ. ابتكر ذلك 
الفّنـان لعبـة هزليـة لم تكـن تخلو من 
حـسٍّ نقـديٍّ جـاد جعلهـا قـادرة على 
التعبيـر المباشـر عـن الواقـع الـذي 
وقـع ضربـات  تحـت  يتغّيـر  صـار 
لـم تكـن متوقَّعـة. لقـد أقام حليـم قارة 
بيبـان قبـل وقـوع الثـورة التونسـية 
متحفـاً افتراضيـاً علـى موقع » فيس 

بـوك«، ينّظـم عروضـاً افتراضيـة ويسـتضيف فّنانين 
بيبـان  قـارة  حليـم  واختـار  الجنسـيات.  مختلـف  مـن 
»الطنجـرة« رمـزاً للمتحف التونسـي للفـّن المعاصر. 
وهـو مـا يفتـح المجـال واسـعاً للتفكير في نظـرة الفّنان 
تونـس  تعيشـه  كانـت  الـذي  الوضـع  إلـى  المسـتقبلية 
حيـث صـار الغليـان الشـعبي يعّبـر، وبشـكل صريـح، 
عـن رفضـه للوضـع السياسـي السـائد، ونزعتـه إلـى 
إسـقاط السـلطة المسـتبّدة. كمـا أن ذلـك المتحـف كان 
قـد شـّكل محاولـة اسـتباقية فـي طريـق رّد االعتبـار 
للفّنـان وللمواطـن، علـى الرغـم مّما تنطـوي عليه تلك 
المحاولـة مـن مـرارة وهـي تصطـدم بَصَمم السـلطات 
االفتراضـي  الفضـاء  سـوى  للشـعب  تتـرك  لـم  التـي 
مجـاالً للتعبيـر. وصـار » قـدر« قارة  بيبان مشـهوراً 
بعـد الثـورة باعتبـاره رمـزاً للوعـي الثـوري المتقـّدم 
الـذي كان يمّيـز الفعـل الفّنـي وقدرتـه علـى أن يسـبق 
الوقائـع بحـدس ينّقـب فـي تحـّوالت التحـّول التاريخي 
علـى  يعمـل  بيبـان  قـارة  انفـّك  ومـا  ودرايـة.  بعمـق 
تنويـع أشـكال العمـل ووسـائطه حـول ذلك القـدر، من 
تجهيـزات وصـور فوتوغرافية، حتـى وصل به األمر 
إلـى أن يتابـع مغامرتـه مـن خـال تكوين لجنة شـعبية 
ــي  ــى ف ــري المرس ــف غالي ــي تعري ــرد ف ــان، ي ــارة بيب ــال ق ــي وصــف أعم 3 ف
تونــس أن الفّنــان يســتخدم القوالــب الفّنيــة المطروقــة كحافــز ليحــّول أعمالــه إلــى 
ــاً  ــذي غالب ــاً للوعــي الجماعــي المشــترك ال ــل انعكاس ــة تمّث ــة وخيالّي رؤى غريب

مــا يكــون هســتيرياً. 

ما تركه أطفال درعا 
من كلمات مبعثرة 

على جدران مدينتهم 
سيكون في ما بعد 
مادة بصرّية ُملِهمة 

لفّن صار ُيلِهم الناس 
العاديين أفكاراً عن 

جمالية أفعالهم

ما بين فّن الثورة
وثورة الفّن
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»جنـود حمايـة متحـف الفّن الحديـث والمعاصر«. في 
لفتـة سـاخرة مـن نسـب انتخـاب بـن علي، صـّور99 
من فّنانين وشـخصيات ومواطنين يلبسـون » القدور« 
كخـوذات ويشـهرون أغطيتهـا كـدروع، علـى غـرار 
الشـعب  الحقـاً  اسـتعملها  التـي  اليدويـة  الواقيـات 
المصـري فـي سـاحة التحرير. وأّكـد حليـم قـارة بيبان 
مسـؤولية الفّنـان الـذي يجـب أن يفـرض نفسـه اليـوم 
سـلطة فّنيـة فـي الوقـت الـذي كان فيـه فـي عهـد بـن 

علـي ينتظـر أن يأتـي االعتـراف بـه مـن السـلطة. 
الواقـع بعالـم افتراضـي  التونسـي  الفّنـان  لقـد اسـتبق 
كان بمثابـة نبـوءة. وبسـبب مـا ينطـوي عليـه الفّن من 
أوهـام، سـتكون الحدود بين الواقـع والعالم االفتراضي 
مفتوحـة. ولكـن الوقائـع التـي عشـناها مباشـرة كانـت 
وّظـف  قـد  الفّنـان  أن  إلـى  تشـير 
حدسـه مـن أجل المضي إلـى الحقيقة 
بقدميـن ثابتتين. كان خيـار المواطنة 
الفّنـان  كان  مـا  كّل  فـي  واضحـاً 
تصلـح  ال  مواطنـة  وهـي  يفعلـه. 
تقيـم  ذلـك ألنهـا  الرسـمي،  للتـداول 
أنهـا تسـتهجن  المحلّيـة كمـا  خـارج 
مفهـوم التماسـك الـذي أصبـح نوعـاً 
من تجلّياِت سـلطة مسـتبّدة. كان قدر 
لغليـان خفـّي كانـت  الضغـط رمـزاً 
مـن نتائجه المباشـرة أن اللغة الفّنية، 
درجـة  لمعرفـة  مهـّم  مقيـاس  وهـي 
أصالـة النتـاج الفّنـي، قـد اسـَتبدلت البنيـة المتماسـكة، 
التـي اسـتعارتها مـن الخطاب السياسـي باسـتعراضّيته 
الـذي  التفكيـك  عليهـا  يغلـب  ببنيـة  الفّجـة،  الذكوريـة 
المضطربـة  األسـئلة  مـن  شاسـٌع  عالـٌم  وراءه  يكمـن 
والقلقـة. لقـد ولـد عالـم فّنـي جديد من رحم لغـة، كانت 
عثراتهـا بمثابـة لحظـات شـّك فـي مـا هـو قائـم مـن 

حولهـا.    

ً تفكيك اللغة باعتبارها خاصا
لـم يكـن أطفـال درعـا يفّكـرون فـي الفـّن حيـن كتبـوا 
شـعارات مناوئة للنظام السوري على جدران مدينتهم. 
سـيكون للغـة شـأن آخر فـي النظر إلى مسـتقبلهم الذي 
لـم يكـن قـد ُوضـع علـى الطاولـة يومها. وهو شـأن ال 
يمكننـا الخـوض فيـه مـا دمنـا نجهـل مصائـر أولئـك 
األطفـال الذيـن تحّولـوا فجـأة إلـى رموز وطنيـة لثورة 
شـعب خـرج لتـّوه مـن صمـت تاريخـي. غيـر أن مـا 

تركـه أولئـك األطفال مـن كلمات مبعثـرة على جدران 
مدينتهـم سـيكون فـي مـا بعد مـادة بصريـة ُملهمـة لفّن 
صـار ُيلهـم النـاس العاديين أفكاراً عـن جمالية أفعالهم. 
وهنـا ال بـّد أن نتذّكـر الرّسـام العراقـي الراحـل شـاكر 
حسـن آل سـعيد )1925 ــ 2004( الذي كان له قصب 
السـبق فـي مراجعـة األثـر علـى الجـدران وفـي إعادة 
قراءتـه وتعريفـه. تلـك العامـة التي تشـير إلـى مرور 
شـخص مجهـول علـى عجـل، كمـا لـو أنـه كان يهرب 
مـن مطارديـه الذيـن لـم يرهـم. ولكـن أطفـال درعـا لم 
يمـّروا علـى عجـل كمـا هـو حـال ذلـك الشـخص الذي 
غ عـن هويتـه. لقـد علّمونـا أن نختـرق الممنـوع  لـم يبلَـّ
لنذهـب إلـى أثـره الـذي سـيكون بليغـاً فـي قـّوة تأثيره. 

أهـذا مـا كان آل سـعيد يحلـم فيه؟       
يخّيـل إلـّي أن مـزاج اللغـة نفسـه قـد تبـّدل بيـن أجيـال 
فّنيـة سـلّمها الخـوف إلـى القطيعة. وهي قطيعة سـتفتح 
أمـام الفّنانيـن أفـق المحاولـة التـي سـتقّدم الجـزء علـى 
الـكّل، بمـا يعنـي تفضيل تجزئة الفكـرة على الخضوع 

  . لكلّيتها
فـي رسـوم األردنيـة هيلـدا الحيـاري )1969( يندفـع 
الداخـل إلـى الخـارج بطريقـة فّجـة. فـي الوجـوه التـي 
ترسـمها تتغلّـب صور األفكار، المسـكوت عنهـا ثقافياً 
واجتماعيـاً، علـى محاولـة التعبيـر عـن تلـك األفـكار. 
أّننـا  لـو  كمـا  الوجـه  نمشـي علـى  أن  سـيكون علينـا 
نمشـي فـي شـارع عـام، تفاصيلـه تضـّج بمـا ال يمكـن 
أن يشـي باالنسـجام. ال تعتنـي هيلـدا بتفاصيـل الوجـه 
بقـدر عنايتهـا باألشـياء التـي تجعـل مـن ذلـك الوجـه 
موضـوع حيـاة ممكنـة فـي لحظـة انتقـال. الوجـه هـو 
خارطـة خيالهـا. وهـو خيـال لـن يكـون اسـتثنائياً حين 
ُيقـاَرن بخيـال الفّنانين العرب المعاصرين الذين سـعوا 
وثقافـي مختلـف  اجتماعـي  بنـاء  قواعـد  إرسـاء  إلـى 
مـن خـال الفـّن. لـم تكـن هيلـدا ترغـب فـي تجميـل 
وجـوه كائناتهـا كمـا لـو أنهـا ترسـم صـوراً شـخصية 
بقـدر مـا كانـت ترغـب فـي اإلنصـات إلـى أصـوات 
تلـك الكائنـات المكتّظـة بالوجـع. وهـي أصـوات لـن 
تصـل إالّ مبعثـرة. وهـو مـا كشـف عنـه عملهـا الفائـز 
بجائـزة بينالـي القاهـرة العـام 2006 وكان بتقنيـة فـّن 
الفيديـو. لقـد صّورت الفّنانة شـفتين وهمـا تلقيان رذاذاً 
علـى جمهـور صامـت. » لـم نصـل بعـد إلـى الجملـة 
الواضحـة« أهـذا مـا كانـت تـَوّد الحيـاري أن تقولـه 
وهـي ترعـى عاقـة تجريديـة كانـت قـد نشـأت بيـن 
ذائقتـه  بسـبب  الفّنـي وجمهـور كان مضطـراً  العمـل 

هل كانت والدة جيل 
فّني جديد في الوطن 

العربي متعّسرة، 
فجاءت ثورات 

»الربيع العربي« 
لتيّسر تلك الوالدة 
التي وقعت، كما لو 
أنها محاولة إلعادة 
االعتبار إلى الفّن؟
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الجماليـة المكرّسـة علـى القبـول بـكّل مـا ُيملـى عليـه 
مـن قناعـات وأحـكام؟ لقـد اختـارت هيلـدا أن تنسـف 
بالتواطـؤ  خفـّي  شـعور  علـى  المبنـي  القناعـة  جسـر 
بيـن االثنيـن لتعتـرف بعجـز اللغـة المتاحـة. شـيء من 
هـذه الواقعـة يمكـن أن يلقـي بظالـه على مفهـوم اللغة 
الفّنيـة التـي صـارت اليـوم ُتركَّب من مـواد لم تكن في 
األمـس القريـب علـى صلـة بعالـم الفّن. لقد خـرج الفّن 
العربـي إلى الشـارع، بعـد أن كان حبيس فكرة الرائعة 
المتحفّيـة وحاجـة المقتنـي الفضولـي. وكمـا أرى، فإن 
تحـّرر بينالـي القاهـرة ومـن قبلـه بينالـي الشـارقة مـن 
األنـواع الفّنيـة التـي كانـت ُمكّرسـة )الرسـم والنحـت 
بشـكل محـّدد( وهـب الفنـون المعاصـرة فرصـة نادرة 
للظهـور. وقـد يكـون مناسـباً القـول هنـا إن الخلخلـة 
التـي أحدثتهـا تلـك الفنـون فـي الخيـال البصـري قـد 
وجـدت طريقهـا سـالكة فـي اّتجـاه اللغـة العامـة التـي 
كانـت هـي األخـرى تعيـش واحـدة مـن أكثـر مراحـل 
يعنـي  اللغـة  تفكيـك  كان  المعنـى.  عـن  بحثـاً  تفّككهـا 
إعانـاً لتفكيـك واحـدة مـن أكثـر السـلطات تعقيـداً فـي 
مرحلـة،  مـن  الفنـون  انتقلـت  بعـده  العربيـة.  الحيـاة 
كانـت غوايـة المسـتهلك عنوانهـا الرئيـس، إلى مرحلة 
سـيكون فيهـا المسـتهلك نفسـه مادتهـا، مـن غيـر أن 
تسـعى إلـى اسـتدراج ذلك المسـتهلك إلى موقعـه القديم 
الـذي كان يتمّيـز بسـلبيته. لقـد حـدث سـوء تفاهـم على 
أسـاس أن مـا خسـره الواقـع فـي ضعفـه كان الفـّن قـد 
ربحـه فـي قّوتـه. كان فـّن الفيديـو قـد انتشـر بتأثيـره 
علـى قطاع واسـع مـن الناس من خـال موقع يوتوب. 
وكانـت الثـورة المصريـة قـد نجحـت فـي االنتقـال إلى 
عالمّيتهـا التـي كانـت فكـرة مبهمـة مـن خـال األفـام 
القصيـرة التـي صار ذلـك الموقع يبّثهـا، وهي صناعة 

مصريـة بتقنّيـة فرديـة.    

بين عبث الصورة وشقائها
ثقافـة  معهـد  مديـرة  وهـي  ريفيـل،  فيرونيـك  تقـول 
اإلسـام فـي باريـس فـي بينالـي فينيسـيا: »النتاجـات 
المثيـرة لاهتمـام عـن الثـورة لـم تحضر فـي األجنحة 
يتعلّـق  سـؤال  عـن  جوابهـا  ذلـك  كان  العربيـة«4، 
بالمـدى الذي اسـتطاعت الفنون العربيـة المعاصرة أن 
تخلقـه مـن أجـل التعبيـر عـن التحـّوالت التـي تعيشـها 
فـإن  نظـري  وجهـة  مـن  العربـي«.  »الربيـع  بلـدان 

 4 ملحـق جريـدة الخليـج الثقافـي فـي 2014/5/26 وهـي مؤلّفـة كتـاب الهوس 
باإلسام.  

إجابـة ريفيـل، وهـي ليسـت خبيـرة فـي الفـّن العربـي 
وال عارفة بأسـراه، كانت ملتبسـة بقدر ما كان السـؤال 
مربـكاً وحائـراً. فالمسـألة التـي هـي موضـع السـؤال 
إلـى  لتذهـب  المباشـرة  الفعـل  واإلجابـة تتخّطـى رّدة 
النتـاج الفّنـي الخالـص. وهـو مـا ال يمكـن أن يراهـن 
عليـه أحـد فـي خضـّم التحـّوالت التـي ال تـزال بلـدان 
»الربيـع العربـي« تشـهدها. فالثـورة الشـبابية، التـي 

بـدأت فـي تونـس ولـم تنتـِه بعـد فـي 
عـن  اختزالهـا  يمكـن  ال  سـوريا، 
طريـق صورهـا األولـى التـي أثبتت 
تكـن  لـم  أنهـا  المصريـة  التجربـة 
كذلـك.  تكـون  ولـن  نهائيـة  صـوراً 
فـإذا مـا كان الوضـع السياسـي على 
إلجـراء  قابـاً  يـزال  ال  األرض 
قـد  التـي  التعديـات  مـن  المزيـد 
أن  يمكننـا  فكيـف  جذرّيـة،  تكـون 
المّيتـة  الزاويـة  فـي  الفـّن  نحصـر 
التـي يكـون فيها مطالبـاً بالتخلّي عن 
سـيرته الداخليـة الغاّصـة باألسـرار 
لينضـّم  الغامضـة  والمعـادالت 
إلـى عالـم، كان يحلـم فـي  مباشـرة 
الوصـول إليـه، مـن غيـر أن يكـون 
متأّكـداً مـن أن ذلـك العالـم سـيكون 
التـي  تجهيزاتـه  الحتضـان  مسـتعّداً 

هـي جـزء مـن عالم غير واقعي؟ سـيكون علـّي هنا أن 
أنسـى مـا ورد فـي إجابـة ريفيـل عـن بينالـي فينيسـيا، 
ألجـد فـي تجربـة الفّنـان الفلسـطيني شـادي الزقزوق5 
شـيئاً مـا يقتـرب مـن اإلجابـة عـن ذلـك السـؤال الـذي 
هـو سـؤال صحافـي جاهـز. أقـام الزقـزوق فـي العـام 
2012 فـي قاعـة أرت سـبيس فـي أبـو ظبـي معرضـاً 
بعنـوان » حبـل الغسـيل الوطنـي«، وذلـك فـي إشـارة 
صريحـة إلـى الغسـيل القـذر ألنظمـة االسـتبداد التـي 
أزاحتهـا ثـورات »الربيـع العربـي«. كانـت الصـورة 
الفوتوغرافيـة التـي تلّخـص معنـى تلـك التجربـة الفّنية 
5 شـادي الزقـزوق )بنغـازي-1981( فّنـان فلسـطيني عرضت أعمالـه في العديد 
مـن صـاالت العـرض ومهرجانـات ثقافّيـة فـي فرنسـا، كوريـا الجنوبيـة، تونـس، 
سـوريا، فلسـطين. منعـت السـلطات فـي اإلمـارات العربيـة المّتحـدة عـرض عمل 

فّنـي لـه فـي مهرجـان »آرت دبـي 2012«.
ينحـدر زقـزوق مـن أصـل فلسـطيني، هاجـرت عائلتـه إلـى ليبيـا حيـث ترعـرع 
هنـاك فـي الكفـرة. وفـي أعقـاب اتفاقيـة أوسـلو، انتقل هـو وعائلته إلى غـّزة حيث 
درس الموسـيقى في معهد الفنون التطبيقية، وعمل كمدّرس موسـيقى في مدرسـة 
ابتدائيـة لمـّدة خمـس سـنوات. فـي العـام 2006، حصـل على منحة إقامـة فّنية في 
»مدينـة الفنـون العالميـة » فـي باريـس. وهنـاك تابـع دراسـاته الفّنيـة فـي جامعـة 

باريـس الثامنـة، وهـو يقيـم فـي باريـس فـي الوقـت الحالي ويعمـل فيها.  

الفّن االجتماعي 
هو صيغة من صيغ 

التعبير الجمالي 
المرتجل عن التحّدي 
والمجابهة والرغبة 
في الوصول إلى 
بلورة عاقات 

بصرية يتفاعل معها 
الجمهور بسعادِة َمن 
يرى أحامه مجّسدة 
أمامه، سواء أكانت 

جاّدة أم ساخرة

ما بين فّن الثورة
وثورة الفّن
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تمّثـل نسـاء بمامـح أوروبيـة وقـد حاولـن أن يخفيـن 
وجوههّن بالكوفية الفلسـطينية فيما كّن يغسلن وينشرن 
مابـس داخليـة كتـب عليهـا »ارحـل«، الكلمـة التـي 
صـارت بمثابـة شـعار موحـد لـكّل الثـورات العربيـة. 
سـيكون مـن العبـث أن نقّدم السـخرية والعبـث على ما 
يمكـن أن تنطـوي عليـه الصـورة الملحميـة مـن شـقاء 
إلـى  االسـتبداد  ألـم يصـل  تعبيـري. 
غـرف النوم فـكان عـدّوه يترّبص به 
هنـاك أيضـاً؟ ربمـا انتهـك الزقـزوق 
منطقـة محّرمـة ليشـير مـن خالهـا 
إلـى  بالنسـبة  صـارت  جملـة  إلـى 
سـتجّرنا  رمزيـة  واقعـة  الكثيريـن 
بيـن دروب متاهاتهـا. ولكـن الفـّن ال 
يقيـم فـي المنطقـة التـي تفصـل بيـن 
المسـكوت عنـه والمسـموح بـه. لـم 
يكـن الفـّن ظاهـرة اجتماعيـة إالّ فـي 
التاريخـي  فيهـا  يتداخـل  مناسـبات 
يعـّز  مناسـبات  وهـي  بالشـخصي. 
علـى الفـّن أن يكـون ضحّيتهـا. لذلك 
جـاءت جورنيـكا بيكاسـو لتعـّزز مـن نفـوذ الجمالـي 
علـى حسـاب الواقعـي. كانـت مرآًة لخيال مأسـوّي ولم 
تكـن تمثيـاً للواقـع. ولكـن بيكاسـو لم يكن ابـن لحظته 
إلـى  مسـتنداً  رائعتـه  بيكاسـو  رسـم  لقـد  االنفعاليـة. 
رغبتـه فـي أن يخلـق صـورة ال تخـون ماضيـه الفّني. 
حّرضتـه الواقعـة علـى أن يكـون اآلخـر الـذي يـرى 
بعينيـن مفجوعتيـن، غيـر أن يـده لـم تتخّل عـن خيالها 
لـم يدركـه خيـال فيرونيـك ريفيـل  الشـقّي. وهـو مـا 
وهـي تبحـث عـن تأثيـر الثـورة فـي األجنحـة العربيـة 
المشـاركة فـي بينالـي فينيسـيا التـي لـم تكـن مصادفـة 
أنهـا ال تمّثـل الـدول التـي شـهدت »الربيـع العربـي«. 
هـل سـيكون مشـهد المابـس الداخليـة المحتّجـة التـي 
عرضهـا الزقـزوق صادمـاً لريفيـل؟ سـيكون عليها أن 

األكاديمـي.    بجهلهـا  تعتـرف 

جيل فّني بمّجسات استشعار
هـل كانـت والدة جيـل فّنـي جديـد فـي الوطـن العربـي 
متعّسـرة فجـاءت ثـورات »الربيـع العربـي« لتيّسـر 
تلـك الـوالدة التـي وقعـت كمـا لـو أنهـا محاولـة إلعادة 

االعتبـار إلـى الفـّن؟
أزمـة الفـّن العربـي كمـا أسـلفت لـم تكـن جديـدة. بـل 
إّننـي ال أبالـغ حيـن أقـول إن جـذور تلـك األزمـة تمتـّد 

القـرن  أربعينّيـات  فـي  الفّنيـة  الحداثـة  بدايـات  إلـى 
الماضـي. لـم يقـْم التجييـل الـذي اّتبعـه بعـض مؤّرخي 
الجوهريـة  التحـّوالت  أسـاس  علـى  العربـي  الفـّن 
فـي األسـاليب والتقنيـات وطريقـة النظـر إلـى العالـم 
التـي تطـرأ علـى العمليـة الفّنيـة، كمـا هـو الحـال فـي 
التاريـخ الفّنـي األوروبـي علـى سـبيل المثال. لقـد اّتبع 
المؤّرخـون العـرب التسلسـل التاريخـي فـي الظهـور 
مّتخذيـن مـن العقـود فواصـل بيـن جيـل وآخـر. كأن 
يقـال )جيـل الخمسـينّيات( و)جيـل السـتينّيات( و)جيل 
إلـى شـيء مـن  السـبعينّيات(. وهـو تمييـز ال يسـتند 
تلـك  بيـن  االختـاف  بمظاهـر  التحليليـة  المعرفـة 
األجيـال. غيـر أن الثابـت أن هنـاك تملمـاً واضحـاً، 
كان بمثابـة كلمـة السـّر التـي توارثتهـا األجيـال الفّنيـة 
العربيـة وهـي ترنـو إلـى التماهـي مع فكـرة االختاف 
التـي يتطلّـع إليهـا كّل جيل في محاولتـه االنفصال عن 
آبائـه. مـن وجهـة نظـري فـإن ذلـك االنفصـال لـم يتـّم 
إالّ مـع االنتقـال إلـى األلفيـة الثالثـة. يومهـا ظهـر جيل 
فّنـي ليسـت لديـه مشـكلة مـع اآلبـاء، فهـو لـم ينشـأ في 
الحاضنـة الفّنيـة التقليديـة مـن جهـة مرجعياتـه الثقافية 
أوالً، والمفاهيـم الفّنيـة التي كان ذلك الجيل يسـعى إلى 
تكريسـها ثانيـاً ال تلتقـي بالمفاهيـم الفّنيـة التـي كانـت 
سـائدة اجتماعيـاً ومتبّنـاة مـن قبـل المؤّسسـة الثقافيـة 
الرسـمية. مـع ذلـك الجيـل ولـدت تجربـة حيـاة فّنيـة 

موازيـة.       
حينهـا صـار علينـا أن نتحـّدث بثقـة عـن والدة مؤّكدة 
لجيـل يتبّنـى مـن خال نشـاطه الفكري والفّنـي الفنون 
التشـكيلية  الفنـون  مـن  بديـاً  المعاصـرة  البصريـة 
سـة. وهكـذا نكـون قـد انتقلنـا مـن عالـم يتبّنـى  المكرَّ
فكـر  يحّركـه  عالـم  إلـى  لـه  هدفـاً  المطلـق  الجمـال 
تفاعلـي، دعاتـه وحملة رايته ال يرغبون في التأسـيس 
لعالـٍم مطلـق فـي افتراضاتـه الثقافيـة. وهو مـا يجعلنا 
نفّكـر فـي أن تداعيـات ذلـك الموقـف الثقافـي المتشـّدد 
تفكيـك  اتجـاه  فـي  طريـق  فاتحـة  كانـت  يأسـه  فـي 
العربيـة  الشـعوب  مـن  تمّكنـت  قـد  تاريخيـة  عقـدة 
واسـتضعفتها. عقـدة يجّسـدها سـؤال بائـس مـن نـوع 
» إذا غـاب صـدام، َمـن سـيحكم الشـعب العراقـي؟«. 
العربيـة  الشـعوب  بمصيـر  يتعلّـق  نفسـه  والسـؤال 
مبـارك  وحسـني  القذافـي  غيـاب  ظـّل  فـي  األخـرى 
وبـن علـي واألسـد وعلي عبـد هللا صالـح. كان البديل 
ممكنـاً فـي ظـّل مـا انتهـى إليـه الشـباب مـن الفّنانيـن 
مـن معـادالت بصرّيـة أحلّـت فّنـاً محـّل فـّن مـن غيـر 

فكرة الفّن االجتماعي 
تقوم أساساً على 
موقٍف سياسي 

متمّرد على سلطة 
القاعات والمتاحف 
والمؤّسسات الفّنية، 
وما شهدته شوارع 
مصر وميادينها كان 
التجسيد األمثل لتلك 

الفكرة الثورية
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أن يقـف التفكيـر فـي التاريـخ عقبـة فـي طريقهـا. لـم 
يكـن جيـل األلفية الثالثـة تاريخياً معنّياً باسترسـاله في 
متابعـة الطريـق التـي رسـم مامحها أسـافه. أين تقع 

المشـكلة؟ 
كانـت »ثورات الربيع« مناسـبة الكتشـاف فـّن متمّرد 
سـبقها فـي الوصـول إلـى المبـدأ الـذي أيقظـه الحـراك 
بـل  ممكنـة،  الثـورة  تـزال  »ال  سـباته  مـن  الشـعبي 
ضروريـة فـي ظـّل نظـام سياسـي وثقافـي واجتماعـي 
إمـكان  فـي  يكـن  لـم  منـه«.  ميـؤوس  نظـام  مّيـت. 
فيرونيـك ريفيـل أن تصـل بنظرتهـا الضّيقـة إلى نقطة 
تواشـج المصائـر بيـن الثـورة الفّنية التي شـهدها العالم 
العربـي فـي أوائـل األلفيـة الثالثـة والثـورات الشـعبّية 
التـي شـهدتها بلـدان »الربيـع العربي« بعد ذلك بعشـر 
سـنوات. هـل كان الفّنانـون العرب يومهـا يفّكرون حّقاً 
فـي الخـاص مـن األنظمـة السياسـية القائمة؟ سـيكون 
علينـا أن نمعـن النظر في مفهـوم الحرية الذي انطوت 

عليـه تجربتهـم لنثـق بدورهـم المسـتقبلي. 

نهارك سعيد: فقاقيع هواء
يبـدو عنـوان المعـرض الـذي أقامـه عـدٌد مـن الفّنانيـن 
المصرّييـن الشـباب منتصـف العـام 2014 6- وكانـت 
مؤّسسـة سـتوديو خـان فـي القاهـرة قـد دعـت إليـه- 
العربـي  العالـم  فـي  الفـّن  مفهـوم  شـهده  عّمـا  معّبـراً 
مـن تحـّوالت بتأثيـٍر مباشـٍر مـن التحـّوالت السياسـية 
الصادمـة التـي شـهدتها بلـدان »الربيع العربـي«. وقد 
يكـون مناسـباً هنـا عـدم الخلـط بيـن مسـألتين: األولـى 
تتعلّـق بطريقـة تعامـل الفّنانين مع تلـك التحّوالت التي 
بدأت سياسـّية من خال التعبير عنها فّنياً؛ أّما المسـألة 
الثانيـة فهـي تتعلّـق باألثـر الـذي تركته الثـورات على 
الفـّن، وهـو أثـر يتجـاوز االنعـكاس المرآتـي المباشـر 
إلـى المعنـى الـذي ينطـوي عليه الفـّن وقيمـة أن يكون 
المـرء فّنانـاً فـي مجتمـع يتغّيـر وفق معـادالت ال تزال 
كمـا  عصيبـة،  أوقاتـاً  منهـا  البعـض  ينتـج  غامضـة، 
هـو الحـال فـي ليبيـا وسـوريا. مـا يهّمنـي فعـاً هو أن 
أصـل إلـى صـورة المشـهد الفّنـي فـي حقيقتـه، بعد أن 
صـار الشـغف بالفـّن نوعـاً مـن المشـاركة فـي فعـل 
جماهيـري، جّسـدته رسـوم الجـدران بطريقـة مثلـى، 
فهـل تغّيـر الفـّن ألن وعـي المجتمعـات كان قـد تغّيـر 
6  أقيــم المعــرض فــي مركــز ســعد زغلــول الثقافــي فــي القاهــرة وشــارك فيــه 
الفّنانــون أحمــد الســمرة وإســام كمــال وباســم يســري وتامــر شــاهين ورانيــا فــؤاد 
ــد  ــد هللا ومحم ــد ومحمــد عب ــد الحمي ــي وســهى الســرجاني وعــاء عب وســما وال

عــّز وياســمين المليجــي. 

بطريقـة إيجابيـة؟ 
كانـت لغـة الخطـاب الفّنـي قـد تفّككـت كمـا أسـلفت. 
كانـت  وحـده.  الضجـر  بسـبب  ليقـع  ذلـك  يكـن  ولـم 
منظمومـات الحكـم االسـتبدادي المتوارث قـد أظهرت 
عـدم اكتراثهـا بعمليـة ضّخ أسـباب الحياة فـي عناصر 
فـي  الوقـوع  نـادر  أمـر  وهـو  ومقّوماتـه.  وجودهـا 
التاريـخ. لم تعد األنظمة السياسـية تنظـر بطريقة جادة 
إلـى قواعدهـا النائمـة التي تمّثل أسـاس بنيانها وركيزة 
وجودهـا. فهـل كانت تلـك األنظمة تخّطـط النتحارها؟ 
حيـن انفجـرت الفّقاعـات ظهـر أن صـدام حسـين ال 
يملـك جيشـاً مسـتعّداً للدفاع عن العـراق، وأن بن علي 
وأن  طائرتـه،  بهبـوط  فرنسـا  ترّحـب  ال  تونـس  فـي 
حسـني مبـارك، وقـد تخلّـى عنـه الجيـش، بـات أسـيراً 
فـي شـرم الشـيخ، وأن القذافـي ال يملـك مـا يحمـي بـه 

قصـر العزيزيـة، وأن علـي عبـد هللا 
صالـح حيـن احتـرق لـم يكـن أمامـه 
سـوى أن يذهـب إلـى مستشـفى فـي 
السـعودية للعـاج. كانـت منظمومـة 
دفـع  مـا  وهـو  وهمّيـة،  االسـتبداد 
بالفّنانيـن إلـى القبـول بالفجيعـة حاًّ. 
حينهـا كان علـى السـخرية أن تحتـّل 
يمكننـا  موضوعّيـاً  معـادالً  مكانهـا 
مـن خالـه النظـر إلـى الواقـع كمـا 
هـو ال  كمـا صّورته وسـائل اإلعام 

المتمّرسـة فـي الكـذب.
المعـادل  ذلـك  مـن  مباشـر  بتأثيـٍر 
الموضوعـي سـيكون علـى الفّنانيـن 
أن يعيـدوا النظـر فـي المعانـي التـي 

تنطـوي عليهـا اللغة البصرية التي كانوا يسـتخرجونها 
مـن أعمـاق مجتمـع، كان هـو اآلخر يمـارس نوعاً من 
خـداع النفـس، مـن أجل تكريس سـبل العيـش المتاحة. 
فـي هـذه النقطـة بالـذات بـدت القطيعـة واضحـة بيـن 
إلـى  النـاس  يدعـو  أن  كانـت ضالتـه  فـّن جماهيـري 
االصطفـاف وراء الثـورة وفـّن كان حريصـاً علـى أن 
يقـع نـداء حرّيتـه بعيـداً عـن االسـتهاك الجماهيـري 
المباشـر. هنـا تبـدو المسـافة واضحـة بيـن فـّن يسـلّح 
الثـورة بمعّداتهـا الجماليـة وفـّن تلهمـه الثـورة فكـرة 
علـى  قـادرة  تكـون  بعناصـر  وجـوده  تأثيـث  إعـادة 

ابتـكار جمـال جديـد.
مـا بيـن فـّن الثـورة وثورة الفـّن تنّفس الفّنانـون العرب 

هواَء عصـٍر جديٍد. 

صار الشغف بالفّن 
نوعاً من المشاركة 
في فعل جماهيري 

جّسدته رسوم 
الجدران بطريقة 

مثلى، فهل تغّير الفّن 
ألن وعي المجتمعات 
كان قد تغّير بطريقة 

إيجابية؟ 

ما بين فّن الثورة
وثورة الفّن
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أال يزال الربيع العربي في »الطنجرة«؟
مـا فعلـه التونسـي حليـم قارة بيبان سـيجد له صدًى في 
أعمـال فّنانـة مغربّيـة هـي بتـول السـحيمي )1947(. 
الـذي  الضغـط«،  تحـت  »العالـم  معرضهـا  عنـوان 
أقامتـه فـي قاعـة روز عيسـى فـي لنـدن، يحيلنـا إلـى 
الصـورة األصـل. وهي صـورة ظهرت جلّيـة في أحد 
أعمالهـا، حيـث تحيـط خارطـة العالـم بقـدر الضغـط. 
لحظـة نقـد ال تخلو من السـخرية وهـي تعّبر في الوقت 
نفسـه عـن الريبـة التـي صـارت تحيـط بـكّل مـا جرى 
ويجـري مـن تحـّوالت. ربمـا ألن الفـّن، وقـد انغمـس 
فـي الحيـاة اليوميـة ولم يعـد معنّياً بخلـود نتاجه، صار 
يشـتبك بـكّل مـا يقف فـي طريقه من تسـاؤالت مبتذلة. 
وهـو، كمـا أرى نقديـاً، تحـّول خطيـر في سـيرة الفّنان 
العربـي المعاصر. سـيكون السـؤال جحيمّيـاً: »ماذا لو 
كان كّل مـا جـرى هـو خطـأ وقـع خـارج التاريـخ، من 
أجـل إعـادة إنتـاج التاريـخ؟«؛ سـيكون النـدم متأّخـراً. 
بمـا ال  تنـذر  )الطنجـرة( صـارت  أن رمزيـة  أعتقـد 
يمكـن توّقعـه مـن أفكار. كانـت مخّيلة الفّن قـد انفتحت 
علـى الثـورة الشـبابية، غيـر أنهـا كّفـت عـن الهذيـان 
التلقائـي الـذي مّثلـه فـّن الجرافيتـي حيـن عـادت إلـى 
الصـاالت الفّنيـة. فهـل ُدّجـن الفـّن مـّرة أخـرى، أو أن 

الثـورة لـم تعـد اليـوم سـوى حصان مـرّوض؟ 
فـي الحالتيـن سـتكون لنـا خسـائر ال ُتحصـى. غيـر أن 
النتيجـة ال تحسـمها سـوق الفـّن، وهـي المـكان الوحيد 
الـذي ال ينبغـي البحـث فيـه عن ضميـر العصر. وألن 
سـوق الفـّن في الوطـن العربي صارت اليـوم ُتدار من 
قبـل خبـراء أجانـب، فإن ذلك سـيكون سـبباً إضافياً لما 
نشـهده مـن غيـاب فـّن يقـول الحقيقـة. فـّن يرانـا مثلمـا 
نحـن ال مثلمـا يرانـا اآلخـرون كمـا لو كّنا بقايـا أزهار 

ذابلـة هـي ذكرى ربيـع فالت.
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الشعارات السياسّية:
 من أداة تعبير إلى وسيلة تغيير

ال�سعارات ال�سيا�سّية:
 من اأداة تعبري اإىل و�سيلة تغيري

د. نادر �سراج

رغبنـا فـي التقديـم لدراسـتنا عـن الشـعارات السياسـية العربيـة بهـذه الكلمـات القليلـة المعّبـرة خيـر تعبيـر عن 
خيبـة أمـل واحـد مـن ناشـطي الثـورة المصريـة، وهـم هنـا مأخـوذون أنموذجاً حّيـاً لناشـطي الثـورات العربية. 
يأتـي هـذا االعتـراف المريـر بعـد مـرور ثـاث سـنوات ونّيـف علـى إطـاق ثـورة يناير)كانـون الثانـي(2011 
الشـعبية علـى إيقاعـات مطالـب تغييرّيـة محّقـة اّتحـد شـباب الثـورة المصرية واتفقـوا على تلخيصهـا في أربعة 
أساسـية: العيـش )أو الخبـز(، الحريـة، العدالـة االجتماعيـة، الكرامـة اإلنسـانية. أقانيـم ائتلفـت لتشـّكل عناصر 
الهتـاف السياسـي السـحري، األبلـغ داللـة واألكثـر تـداوالً فـي ميـدان التحريـر القاهـري. مـا ُيفهـم مـن هـذا 
التعليـق البليـغ هـو أن المشـهد »الثـوري« التغييـري فـي مصـر، الـذي حـّرك الركوديـن السياسـي والتعبيـري، 
انجلـى فـي نهايـة المطـاف »الربيعـي« العربـي عن مجّرد شـعارات نودي بها باسـم تحسـين األحوال المعيشـية 
والتغييـر والحريـة والديموقراطيـة. وبذلـك تكـون حصيلـة مـا اصطلح على تسـميته »الربيع العربي« قد َرسـت 
علـى منظومـة هتافـات اختصـرت واقـع الحـال المتـرّدي، صّدق منتجوهـا، وتأثـر بمضامينها مرّددوهـا، واقتنع 
بصوابّيتهـا رافعوهـا، فهجـروا »الكنبـة« وعمـروا الحّيزات العامة إلـى حين. ولكنها وكما بّينـت الوقائع الحقاً، 

لـم تـؤَت فـي حقيقـة األمـر الثمـار السياسـية التغييرية المنشـودة.

الشـعاراتي،  للخطـاب  الراهـن  الواقـع  أن  صحيـح 
مدروسـاً فـي فتـرة مـا بعـد زمـن “الربيـع العربـي”، 
مـأزوم ومخّيـب لارتقابـات. ولكـن الَحـراك الشـعبي 
الـذي عاشـته مـدن عربيـة عديـدة، انطلـق أساسـاً على 
إيقاعـات الهتافـات، وخلّـف منظومـة شـعارات نـادت 
بالتغييـر واإلصـاح، وتـرّددت أصداؤها في السـاحات 
والمياديـن والشـوارع. وللتذكيـر فقـد حملـت اليافطـات 
والافتـات، والجباه والسـواعد، والجدران والمركبات، 
فـت  واألعـام وسـواها... مئـات الشـعارات التـي ُوظِّ
كأدوات اسـتقطاب وإقنـاع وتأثيـر، وأفلحـت فـي نقـل 
الـكام السياسـي إلـى فعـل سياسـي وإلى فكـر تغييري، 

بغـّض النظـر عـن أبطالـه ومآالتـه وتوظيفاتـه.
ن،  الشـعار السياسـي المنَتج والمتداَول، الملفوظ والمدوَّ
المتـرّدد فـي فضـاءات الحّيـزات العامـة وفـي وسـائل 
اإلعـام، والمبثـوث عبر األثير العنكبوتي، في أشـكاله 
وتراكيبـه، وفـي وجوهـه التعبيرية وقدراتـه التغييرية، 
سـنتعامل  لـذا  الدراسـة.  هـذه  فـي  القصيـد  بيـت  هـو 
معـه لغويـاً بوصفـه أداة تعبيـر جماهيريـة، وسـنقاربه 

براغماتيـاً باعتبـاره وسـيلة تغييـر سياسـية، أقلّـه فـي 
يقيـن أصحابـه وممارسـاتهم. 

وفي دأبنا هذا سـنتوقف بالطبع عند منشئيه ونستعرض 
كمـا  وتلّقيـه،  اسـتخدامه  وسـياقات  إنتاجـه  ظـروف 
سـنعاين المراجـع والمصـادر المعرفيـة والتراثيـة التي 
اتـكأ عليهـا، واسـتعان بمخزونهـا، كمـا سـنتطرق إلـى 
الشـيفرات االجتماعيـة التي نهل منهـا رموزه وصوره 
المجازيـة واسـتعاراته، والتي شـّكلت مجتمعـة أنموذجاً 

جديـداً للباغـة الشـعبية فـي وجوهها السياسـية.
وسـُتظهر المعالجـة كيـف تراجـع الخطـاب السياسـي 
الرسـمي، »خطـاب البـارود«1 كمـا قيـل يومهـا عنـه، 
مفسـحاً المجـال أمـام بروز خطاب السـاحات والميادين 
فـت الحـّس  الـذي تمّيـز بباغـة جماهيريـة مّتقـدة، وظَّ
إلنتـاج  والصـادق،  والمرهـف  المنتفـض،  الشـعبي 

1  ثّمــة الفتــة حملــت شــعاراً هــو أقــرب مــا يكــون إلــى تعليــق »خطابــات 
البــرود«. أّم  مبــارك... 

أنظر:
 Ayman Mohyeldin, Tahrir square )cairo: New York, the 
American University in Cairo Press, 2011(,p. 87.
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شـعارات ماضيـة فـي دالالتهـا، وسـاخرة ومنتقـدة فـي 
اسـتعاراتها بمـا فيهـا »الولّيـة« المصريـة التـي  تعّهـد 
زوجهـا أنهـا لـن تلـد طالمـا مبـارك متمسـك بكرسـيه!
 المشـهد الـذي نحـن في صـدده ليس سـوداوياً بالكامل، 
فقد انجلت فترة االنتفاضات الشعبية العربية عن بروز 
الشـعاراتي،  الخطـاب  فـي  السياسـية  للباغـة  متزايـد 
لدرجـة قـول أحدهـم إن »الافتـة أصبحـت ثـورة بحـّد 
فـي  السياسـي  الخطـاب  تبْلـور  فـي سـوريا«2.  ذاتهـا 
السـاحات كان مناسـبة إلعـادة َمْوَضَعـِة مؤّسسـة اللغـة 
البنيـة التحتيـة الفكريـة  وتبّصـر لدورهـا الـذي شـّكل 

للتغييـر واستشـراف مسـتقبل المجتمـع. 
أمـا األدوار المتجـّددة للشـعار السياسـي العربـي ، بنـًى 
فتسـتحّق  ودالالت،  ومضاميـن  وأنماطـاً  وتراكيـب، 
أكثـر مـن دراسـة معّمقة. وبالـكام على امتـاك الدور 
واالضطـاع بـه نسـتعيد رأيـاً للكاتـب والمحلّـل محمـد 
حسـنين هيـكل يعتبـر فيـه أن َمـن يملـك الـدور هـو َمن 
يملـك عناصـر الـدور. ويسـتكمل فكرتـه هـذه بإيـراد 
عنصـر آخـر ال يخـرج عـن إطـار معالجتنـا اللسـانية 
التأثيـر  يملـك  فَمـن  التأثيـر.  أدوات  وهـو  للشـعار، 
هـو، فـي رأيـه، َمـن يملـك أدوات التأثيـر3. فهـل أفلـح 
الشـعار، ومنتجـوه الشـباب، فـي حمـل رايـات التغيير؟ 
وهـل امتلكـوا فعليـاً أدوارهـم الحقيقيـة، الذهنيـة منهـا 
تأثيـر  أدوات  إلـى  شـعاراتهم  وحّولـوا  واالجتماعيـة، 
وهـل  مسـتقبلهم؟  استشـراف  علـى  قـادرة  وتغييـر 
ينجحـون فـي تحقيـق أحامهـم وبنـاء أفعالهم السياسـية 
فـي  الشـعار  كان  سياسـية  أقـوال  بواسـطة  المبتغـاة 

مقّدمهـا؟

المنهجية
أ- المنهجية المعتمدة في الدراسة

المنهجيـة المتبعـة فـي هـذه الدراسـة ترمـي إلـى تأكيـد 
الخطـاب،  التطبيقيـة وتحليـل  اللسـانيات  ِعلمـْي  قـدرة 
علـى معالجـة علميـة لوجـه من وجـوه ثقافـة االختاف 
والتـي  العربـي،  العالـم  فـي  واالحتجـاج  واالنقسـام 
تسـتحضر الشـعار والهتـاف السياسـي أدوات تعبيريـة 
ووسـائل تغييريـة فـي آٍن واحـد. وتحقيقـاً لهـذه الغايـة 
ليـس  السياسـي  الشـعار  عـن  نمـاذج  بدراسـة  سـنقوم 
بوصفـه عبـارة تلقائيـة وبنيـة لغويـة قائمـة بذاتهـا فقـط 

2 تعليق ورد في ريبورتاج »فنان« بّثه تلفزيون الجزيرة بتاريخ  2012/7/20.

3 مـن مقابلـة أجرتهـا معـه لميـس الحديـدي فـي برنامـج »هنـا العاصمـة«، قنـاة 
.2013/9/20  ،cbc

)مصـر مـش عزبة(، أو رسـالة مكتفية بذاتها )الشـعب 
المضمـون  َبليغـة  عامـة  أو  النظـام(،  إسـقاط  يريـد 
أو صـورة باغيـة موفَّقـة  )إرحـل(،  الشـكل  ومكّثفـة 
سياسـياً  فعـاً  باعتبـاره  بـل  الدسـاتير4(،  لترزيـة  )ال 
تغييريـاً )لـن نسـتعبد بعد اليـوم، آل مبـارك ارحلوا من 
مصرنـا(. وسنسـتهّل بالتوقـف عنـد نقطتيـن  تتعلّقـان 

وفرضياتهـا.  الدراسـة  بإشـكالية 
تقّصـي معانـي الباغـة الشـعبية للجمهور، فـي ترجمتها 
للشـعار  التغييريـة  والقـدرات  التعبيريـة  لإلمكانيـات 
السياسـي هو المقصود إذاً بهذه الدراسـة التي ُتعنى بشكل 
أسـاس بمعالجـة العاقـة بيـن الخطـاب السياسـي عموماً 
والشـعارات تحديداً )كفعٍل وممارسـٍة للسـلطة( بحّد ذاتها 
وبمـا هـي عليـه من مفاهيـم وتوجهـاٍت وبراغماتيٍة وبنى 

لغويـة، وبيـن منتجيـه ومرّوجيـه ومتلقيه. 
وبما أن المقاربة لسـانّية الطابع، فالمنهج الذي سنعتمده 
اإلجرائيـة  اللسـانية  واألدوات  معيـاري.  ال  وصفـي 
المعتمـدة تعـود للمـدارس اللسـانية المهتّمـة بالدراسـات 
ـة  التطبيقيـة، وعلـى رأسـها المدرسـة الوظيفيـة، المعنيَّ
بدراسـة لسـانّيات العـرف والواقـع، والتـي تعتمـد فـي 
مجـال األبحـاث الميدانيـة أسـلوب المعاينـة المباشـرة 
التـي ترصـد الوقائع بصدق وشـفافية ومـن دون موقف 
وأشـكالها  العناصـر  لوظيفـة  أهميـة  وتعطـي  مسـبق، 
والمتنـّوع  الخصـب  الموضـوع  هـذا  مقاربـة  وبناهـا. 
التطبيقيـة،  اللغويـة  الدراسـات  مجـال  فـي  والمسـتجّد 
تنطلـق مـن مدّونـة شـعاراتية ُجمعـت عناصرهـا علـى 
آليـات  وفـق  وُحلّلـت  وُصّنفـت  أربعـة،  أعـوام  مـدى 
تفكيـك الخطـاب الشـعاراتي. ولهذه الغاية قمنا بدراسـة 
الـدالالت  واسـتجاء  المضاميـن  وتحليـل  المكّونـات 
الباغيـة واسـتقراء الصـور والرمـوز السـيميائية فـي 
ضـوء التبـّدالت الحاصلة لجهة طبيعة ُمنشـئي الشـعار 

وظـروف إنتاجـه ومؤّشـرات تداولـه ورواجـه.
ولـن نغّيـب بالطبـع اسـتطاع مـدى الكفايـة اإلجرائيـة 
المتعاظـم  والشـيوع  الميديائيـة  عصـر  فـي  اللسـانية 
لوسـائل التواصـل االجتماعـي )فيسـبوك، تويتر(، التي 
المصريـة  ينايـر   25 ثـورة  النـدالع  الطريـق  مّهـدت 
الياسـمين  ثـورة  ألخبـار  وتناقـاً  وتحريضـاً  )حشـداً 
السـجون  فـي  التعذيـب  وملفـات  وأخبـار  تونـس  فـي 
المعرفـة هـذه مـن  المصريـة(5. فقـد مّكنتنـا مصـادر 

4 المقصود بهم جماعة »اإلخوان المسلمين«.

5 أنظــر مليحــة مســلماني، غرافيتــي الثــورة المصريــة، ط 1 )بيــروت: المركــز 
العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات، 2013(، ص. 29.



685 مؤّسسة الفكــر العربـي

جمـع المعطيـات الميدانيـة وتصنيفها وتحليلها، َسـَماعاً 
ومشـاهدًة علـى الفضائيـات وقراءًة في وسـائل اإلعام 
العنكبوتـي«،  »األثيـر  علـى  ومتابعـًة  المكتوبـة، 
ومعاينـًة علـى أرض الواقـع. واسـتتباعاً لذلـك سـننظر 
فـي قـدرة الشـعار السياسـي على االسـتمرار فـي تأدية 
وظائفـه فـي عصـر الميديـا والصورة وطغيان وسـائط 

الحديثـة. التواصـل 
ب - إشكالية الدراسة 

أجوبـة  تسـتوجب  جوهريـة  أسـئلة  اإلشـكالية  تتنـاول 
العربـي  السياسـي  الشـعار  بمنطلقـات  تتصـل  وافيـة 
التحفيزيـة  إنتاجـه وهويـة منتجيـه وأدواره  وظـروف 
ومآالتـه اليـوم. وأولهـا كيـف نـدرس الوضـع الراهـن 
لهـذا الشـعار الـذي أنتجتـه ثورات غيـر مكتملة، قطفت 
ثمارها جماعات سياسـية منّظمة »سرقت« اإلنجازات 
مـن أيـدي الشـبان المنتفضيـن؟ كيـف نقـرأ الشـعار في 
العربـي«،  »الربيـع  وهـج  خبـا  بعدمـا   2014 العـام 
وناشـطيها،  ناشـطاتها  مـن  وميادينـه  سـاحاته  وخلـت 
وتراجعـت أدوارهـم وأفكارهـم اإلصاحيـة والتغييرية 

المطالبـة بأدنـى الحقـوق اإلنسـانية والسياسـية؟
والوجـه اآلخـر لإلشـكالية هـو معالجـة فرضيـة مآالت 
الشـعار الـذي أمـل بإنتـاج فكـر تغييـري جديـد، فحّرك 
جماهيـر نـادت بإسـقاط النظـام، وزلزل أنظمـة وأطاح 
»إرحـل«  وقـع  علـى  وظالميـن  فاسـدين  برؤسـاء 
هـذا  تموقـع  كيفيـات  تقّصـي  بمعنـى   ،»Dégage«و
الشـعار، هـو ومنتجـوه، فـي خارطـة التغيير السياسـي 
البنيـوي التـي ارتسـمت فـي دول اصطلـح على تسـمية 

انتفاضاتهـا »ثـورات الربيـع العربـي«.
نطـرح هـذه اإلشـكالية بوجوههـا المتعـّددة ونحـن علـى 
درايـة بـأن المراقـب ال يفوتـه ماحظـة المفارقـة التـي 
آلـت إليهـا األوضـاع اليـوم. فمراتـب الشـعار وأدواره 
تبّدلـت، ومفاعيله تاشـت أو تـكاد، وبات يتحرك ضمن 
إطار دائرة تعبيرية مغلقة. فالعسـكر الذين ُرفع الشـعار 
فـي وجههـم، »كل العسـكر حراميـة« ونـّدد بسياسـاتهم 
القمعيـة، وطالـب بعودتهم إلى ثكنهم وبتسـليم الحكم إلى 
المدنيين: »يسـقط.. يسـقط.. حكم العسكر«6، باتوا اليوم 
»خشـبة خـاص«. فقد نـودي بعودتهم مجـّدداً لتخليص 
العبـاد والبـاد – مصر على سـبيل المثـال – من تبعات 
اسـتئثار فريـق معّيـن )اإلخـوان المسـلمين( بالسـلطة. 
6  توّقـف رئيـس أركان الجيـش المصـري السـابق الفريق سـامي عنـان في مقابلة 
أجرتهـا معـه صحيفـة الشـرق األوسـط )2/15/( 2014عند هذا الشـعار، فاعتبر 
أن هناك قوى شـحنت الشـارع بشـعار »يسـقط حكم العسـكر« ووصل األمر إلى 

تدريسـه لألطفال فـي المدارس.

أي »شـباب  االنتفاضـات،  الشـعار ومحّركـو  فمنتجـو 
التحريـر« الذيـن عّرفـوا عن أنفسـهم بوضوح »شـباب 
أدركـوا  والبنـت«   الـواد  وشـباب  والنـت  الفايسـبوك 
متأخريـن أن ثّمـة مـن سـطا علـى إنجـازات ثوراتهـم، 
وخطـف شـعاراتهم وجّيرهـا لمصلحتـة األيديولوجيـة، 

وحـاد بأهدافهـا عـن المبتغى.
ومـن األوجـه األخـرى إلشـكاليتنا تسـاؤل عـن الـدور 
الدينامـو  شـّكل  هـل  السياسـي:  للشـعار  الحقيقـي 
الرئيـس للثـورات العربيـة فـي تونـس ومصـر وليبيـا 
واليمـن وسـورية؟ وبمعنـى آخـر هـل هـو الـذي مّهـد 
وأسـهم فـي إنجـازات الثـورات، أو أنـه واحـد مـن أهـّم 

إنجازاتهـا؟ وهـل أفضـى إلـى بـروز 
أي  الضـاد؟  للغـة  متجـّددة  أدوار 
هـل بعـث فيهـا شـباب الثـورات مـن 
تونـس إلـى صنعـاء روحـاً وحركـًة 
وهـل  سـابقاً؟  تعرفهـا  لـم  وديناميـًة 
وعامّياتهـا،  مسـتوياتها،  أفلحـت 
وأغانيهـا  الشـعبية،  وتراكيبهـا 
ترجمـة  فـي  المسـتعادة،  الوطنيـة 
المنتفـض  العربـي  الشـارع  نبـض 

والقهـر؟  الـذّل  سـنوات  علـى 
سـتطرح  آخـراً  وليـس  وأخيـراً 
اإلشـكالية مسـألة كيفيـات وخلفيـات 
صـوغ ناشـطي الثـورات شـعاراتهم 
واسـتقطبت  المياديـن  ألهبـت  التـي 

معيشـياً   – المطلبيـة  الشـعارت  وحّولـت  األلـوف 
وسياسـياً – مـن مجـّرد أقـوال مرصوصـة وعبـارات 

تغييريـة.  قـدرات  ذات  سياسـية  أفعـال  إلـى  بليغـة 
أسـئلة الشـّك واليقيـن التـي تنتظـم هنا تسـعى ألن تعالج 
طبيعة الشـعار السياسـي الذي طرحـه منتجوه باعتباره 
أداة تعبيـر ووسـيلة تغييـر هـي بحـّد ذاتهـا اإلشـكالية 
التـي سـتتمحور حولهـا دراسـتنا. ومهمـا يكـن مـن أمر 
التحـّوالت التي شـهدتها بلـدان »الربيـع العربي«، وما 
انجلـى عنـه الَحـراك الشـعبي مـن تـداول »ُصـَوري« 
للسـلطة باسـم الديموقراطيـة، وتسـلّم تيـارات إسـامية 
رافقهـا  ومـا  الـدول،  هـذه  فـي  الحكـم  مقاليـد  منّظمـة 
مـن تراجـع ملحـوظ ألداور القـوى والتيـارات الشـابة 
ووقودهـا،  الثـورة  محـّرك  شـّكلت  التـي  وشـعاراتها 
وبغـّض النظـر عـن مـآالت الَحـراك الشـبابي فـي هـذه 
البلـدان، أكان تغييـراً نحـو األفضـل أم تراجعـاً وتخبطاً 
وانكفـاًء نحـو األسـوأ، فالمهـّم هـو النظر فـي الوظائف 

تتناول إشكالية 
الشعارات أسئلة 

جوهرية تستوجب 
أجوبة وافية تتصل 
بمنطلقات الشعار 
السياسي العربي 
وظروف إنتاجه 
وهوية منتجيه 

وأدواره التحفيزية 
ومآالته  

الشعارات السياسّية:
 من أداة تعبير إلى وسيلة تغيير
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المتعـّددة والمتكاملـة للشـعار السياسـي، المسـتند إلـى 
القـدرات التواصليـة لمنتجيـه ومرّوجيه، ناهيك بتقّصي 
شـهدتها  التـي  التغييـر  عمليـات  فـي  وأفعالـه  أدواره 

المنطقـة العربيـة فـي السـنوات الثـاث المنصرمـة.
أ- فرضيات الدراسة

تسـتدعي اإلشـكالية فرضيات عمٍل بنيناها على أسـاٍس 
الوثيقـة  معرفتنـا  بحكـم  تجريبـي 
السياسـية  الشـعارات  بموضـوع 
مـن  أكثـر  فـي  لتطّوراتـه  ومتابعتنـا 
بيئـة عربية منتفضة، ومشـاركتنا في 
أكثـر مـن مؤتمر وحلقة دراسـية عن 
»الربيـع العربـي«، ناهيـك بامتاكنا 
وإنجازنـا  وافيـة،  شـعاراتية  لمدّونـة 
العربيـة7.  الشـعارات  حـول  كتابيـن 
ومـن بـاب التسـهيل وللبرهنـة علـى 
القضيـة المحوريـة لبحثنـا، أال وهـي 
لغويـاً  السياسـي  الشـعار  معالجـة 
مطواعـة،  تعبيريـة  أداة  بوصفـه 
تغييـر  وسـيلة  باعتبـاره  وبراغماتيـاً 
سياسـي  بفعـل  تكـون  مـا  أشـبه 

أربـع. إلـى  الفرضيـات  اختصرنـا 
ثقافـة  خلـق  فـي  ثمـاره  الشـعبي  الَحـراك  أوتـي   -  1
تغييريـة حقيقيـة أسـهمت فـي إعـادة مْوَضَعـة الشـعار 
ضمـن سـياقاته اللغويـة، ووفـق ظـروف إنتاجـه مـن 
قبـل الفاعليـن الحقيقّييـن، وبـات يمتلـك تحديـداً أفضـل 
لتعاريفـه وأغراضـه ووظائفـه، وتعيينـاً أدّق لمجاالتـه 

باالّتسـاع. اآلخـذة  واإلباغيـة  التعبيريـة 
2 - تسـعى الدراسـة إلى إثبات فكرة مفادها أن عناصر 
دراسـة لغـة السياسـة ال تقـف عنـد حـدود رصـد وجهة 
النظـر الرسـمية فقـط )الخطاب السـلطوي بمـا في ذلك 
الترويجيـة(،  والشـعارات  والتعابيـر  المصطلحـات 
)المياديـن  الجمهـور  خطـاب  أيضـاً  تشـمل  باتـت  بـل 
والسـاحات( بباغتـه العفويـة، وتأخـذ بعيـن االعتبـار 
معاينـة منظومـات الشـعارات السياسـية التـي ينتجهـا 
مكّثفـة  رسـائل  باعتبارهـا  ويتداولهـا  الجمهـور  هـذا 

7 صـدر لنـا فـي شـهر يونيـو )حزيـران( 2014، ضمـن منشـورات المركـز 
العربـي لألبحـاث ودراسـة السياسـات وباالشـتراك مـع المعهـد األلمانـي لألبحـاث 
الشـرقية فـي بيـروت، كتـاب بعنـوان مصـر الثورة في شـعارات شـبابها: دراسـة 
لسـانية في عفوية التعبير. وفي السـياق نفسـه أنجزنا دراسـة أخرى موّثقة، ذات 
طبيعـة مقارنـة، عـن الحراكيـن الشـعبّيين اللبنانـي والمصـري بعنـوان التحـّوالت 
الدالليـة والتركيبيـة للشـعار السياسـي فـي عالم عربـي متغّيـر )2010-2005( 
شـواهد مـن لبنـان وبيئـات عربيـة أخـرى. هـذه الدراسـة المنجـزة هـذه السـنة 

2014، بدعـم مـن إدارة البحـث العلمـي فـي الجامعـة اللبنانيـة لـم تنشـر بعـد.

المضاميـن وسـريعة اإلبـاغ8.
 3- الفرضيـة الثالثـة تتصـل بأهداف دراسـة المنظومة 
الشـعاراتية وأشـكالها، بمعنى هل الشـعارات والهتافات 
السياسـية ينبغـي أن ُتـدرَس باعتبارهـا أدوات تجييـش 
وتحشـيد؟ وهـل يفتـرض بنـا التعامـل معهـا بوصفهـا 
وسـائل إقنـاع كاميـة؟ وهـل يمكـن النظـر إلى وسـائل 
اإلقنـاع والتعبير هـذه باعتبارها نتاجاً مباشـراً ومتحّققاً 
لعمليتـّي اإلقنـاع والتعبير، باعتبارهـا تمتلك بنى لغوية 
مسـتقلّة، يبتدعهـا الجمهور إلشـهار موقـف، أو للتعبير 
عـن رأي، أو للمطالبـة بإصاحـات أساسـية وبحقـوق 
مشـروعة، وبتحسـين الظـروف المعيشـية، أو للدعـوة 
إلـى رحيـل حاكـم، أو لمخاطبـة الداخل والخـارج على 

حّد سـواء؟
4 - الفرضيـة الرابعـة مفادهـا أن الشـعار تحـّول علـى 
لغـويٍّ  تلّفـٍظ  مجـّرد  مـن  المنتفضيـن  الشـباب  أيـدي 
إلـى فعـل سياسـّيً تغييـريٍّ أسـهم ويسـهم فـي زعزعـة 
أنظمـة سياسـية،  كيانـات، وإطاحـة رؤسـاء، وتغييـر 
وتشـكيل وعـي جديـد لـدى الجمهـور. لـذا فهـو قـادر 
منتجـه  أي  الحقيقـي،  السياسـي  الفاعـل  تمكيـن  علـى 
العبيريـة  أهدافـه  بلـوغ  مـن  ومتداولـه،  ومرسـله 
التغييريـة بواسـطة االسـتراتيجيات اللسـانية والتقنيـات 

االجتماعيـة. والشـيفرات  اللغويـة 

الماهيات والتعاريف
المعتمـدة فـي  اللغويـة  المسـتويات  قبـل الخـوض فـي 
صياغـة الشـعارات والهتافـات وفـي وظائفهـا ودالالت 
بيـن  مـا  التضفيـر  غات  بمسـوِّ ناهيـك  حضورهـا، 
الخطابـات لغايـات سياسـية وغيـر سياسـية، نبـادر إلى 

تعريـف كّل مـن الشـعار والهتـاف.
أ- ماهّية الشعار9

وشـغل  والمياديـن  السـاحات  مـأل  الـذي  »الشـعار« 
النـاس، فأنتجـوه وكتبـوه ورّددوه وحملـوه، واختلفـوا 
إن  لـه،  نقيضـاً  أو  مضـاداً  شـعاراً  وابتدعـوا  بشـأنه، 

8  نحيــل فــي هــذا المجــال إلــى مشــروع دراســة خطــاب الجمهــور، كمــا 
ــق  ــاذا يصّف ــف، لم ــد اللطي ــاد عب ــاب عم ــي كت ــال- ف ــى ســبيل المث ــى – عل يتجلّ

للنشــر، 2009(. العيــن  المصريــون؟ )القاهــرة: دار 

Slogan 9: مفــردة تــّدل فــي األســاس علــى »صرخــة حــرب«، وهــي مشــتقة 
 sluagh- صرخــة«، وهــي مــن اللغــة الغالّيــة« gharim ومــن ،sluagh مــن
gharim )أوروبــا مــا بيــن القــرن الثالــث قبــل الميــاد والقــرن األول بعــد 
الميــاد(. ومعناهــا الحرفــي »صرخــة الجماعــة«. وتطــّور مدلولهــا فــي القــرن 

العشــرين إلــى »عبــارة إعانيــة«. 
Henriette et Gérard Walter, Dictionnaire des mots 
d’origine étrangère )Paris: Larousse, 1991(, p. 319. 

العسكر الذين ُرفع 
في وجههم شعار: 
»يسقط.. يسقط 

َد  حكم العسكر« وُندِّ
بسياساتهم القمعية 
ونوِدَي بعودتهم 

إلى ثكناتهم وتسليم 
الحكم إلى المدنيين 
باتوا اليوم »خشبة 

خاص«



687 مؤّسسة الفكــر العربـي

بلسـانهم األم )ال تصالـح(10، أو بمحكّياتهـم المناطقيـة 
)إللـي بيكـره أهلـه وناسـه... يبقـى عميـل مـن ساسـه 
 Ta7ya،127ORYA( »11، أو بلغة »العربيزي)لراسـه
3azima ya Masr ،Masr ( ، أو بألسن األمم الغربية 
 Give me liberty or give me( معهـم  المتعاطفـة 
Death(13، علـى حـّد سـواء، هو في األسـاس » تعبير 
دعائـي إعامي مختصر ومثيـر لإلعجاب«14، يكّرس 
فكـرًة مـا ويسـعى لنقلهـا بأبسـط السـبل واألشـكال إلـى 
جمهـور المتلّقيـن بغـّض النظـر عـن اختـاف ثقافاتهـم 
السياسـية وتنـّوع قدراتهـم التواصلية. لكّننـا في الدرس 
اللسـاني نعتبـره مدّونـة لغويـة corpus قائمـة بذاتهـا. 
وهـو إلـى ذلك رسـالة مكتفية بذاتهـا، وتعبير أو عامة 
اإلبـاغ  وسـريعة  الشـكل،  مكّثفـة  المضمـون،  بليغـة 
اللغويـة  العامـة  أو  الرسـالة  هـذه  لكـن  واإليصـال. 
األخـرى  اللغويـة  المسـكوكات  شـأن  شـأنها  تتعـّرض 
التـي نسـّقتها الجماعـة ووضعتهـا بتصـرف األفـراد، 
لتحويـرات وتعديـات تتناول اسـتبدال بعـض تراكيبها 
األساسـية بأخـرى يتطلّبهـا السـياق الجديـد، ولغايـات 
إباغيـة مسـتجّدة ُيـراد منهـا لفـت األسـماع وإضفـاء 
جـّو مـن الفكاهـة وصـوالً إلـى إبـداء النقـد والسـخرية. 
والشـعار متى اّتصف بالكناية الجّيدة باَت وسـيلَة تعبيٍر 
جماهيريـة متكاملـة ومرّكـزة. وفـي المجـال السياسـي 
سياسـيون(  وناشـطون  )عقائديـون  الجماعـة  تصـوغ 
الشـعار وتضعـه بتصـّرف الجمهـور المحتشـد. ومتـى 
راج الشـعار واسـتمّد شـعبيته ومشـروعيته من الوقائع 
السياسـية الحدثيـة، ورديفتهـا المكانيـة الزمانيـة، بـات 
االنتشـار  واسـع  إسـناٍد  ومرجـَع  سـائراً  لغويـاً  متـكأً 
وسـهل االختصـار، مشـافهًة أو كتابـًة عنـد محّبذيـه، 
وموضوعـاً قابـاً للتضفيـر مـع سـواه مـن الخطابـات 
)فّنيـة، دينيـة، تراثيـة، اقتصاديـة،...( بمـا فـي ذلك من 
خـرِق القوالـب اللغويـة والتحويـر. وأمسـى ينـدرج من 
ضمـن المسـكوكات اللغويـة الجاهـزة )أشـكال التحّيـة 
والتخاطـب، العبـارات الدينيـة، التعبيرات الشـبابية...( 

10  مقطـع مـن قصيـدة )ال تصالـح( ألمـل دنقـل »ال تصالـح فليـس سـوى أن 
.346 المصريـة، ص.  الثـورة  غرافيتـي  التحريـر،  ميـدان  تريـد«، 

11  انظر كتّيب الشعب يريد، ص. 20-19.

محمـد  شـارع  فـي  القاهـرة  فـي  جداريـة  كتابـة  )حريـة(   »7ORAYA«  12
.342 ص.  المصريـة،  الثـورة  غرافيتـي  محمـود. 

13 »اعطنــي حريــة أو امنحنــي المــوت«، كتابــة جداريــة فــي ميــدان التحريــر، 
غرافيتــي الثــورة المصريــة، ص. 343.

14 المنجــد فــي اللغــة العربيــة المعاصــرة، ط 2 )بيــروت: دار المشــرق، 
.772 ص.   ،)2001

التـي تعّبـر عـن واقع الحـال، وُتغني عـن فائض الكام 
وتمتلـك جملـة وظائـف تحفيزيـة أو ندائيـة أو إقناعيـة 
أو تخفيفيـة أو برهانيـة. وللتذكيـر فالوظيفـة األساسـية 
للغـة، الحاضـن األسـاس والناقل الطبيعي للشـعار، هي 
إقامـة االتصـال بيـن المرِسـل )هّتاف/ ناشـط سياسـي( 
والمتلقـي )الجمهـور أفـراداً وجماعـات(، لـذا فالوظيفة 

المقصـودة هنـا هـي وظيفـة اجتماعيـة تعبيرية.

ماهّية الهتاف 
الشـعار السياسـي منطوقـاً، ُيسـّمى ُهتافـاً cheer يطلقه 
فـي العـادة هتِّيـف أو مرِسـل ويسـتند فـي إنتاجـه إلـى 

ثقافـة سياسـية وخلفيـات أيديولوجيـة 
معّينـة ومعرفة دقيقة باللغة. ويسـعى 
)شـكاً  هتافـه  إعـداد  خـال  مـن 
الجمهـور  إقنـاع  إلـى  ومضمونـاً( 
بوجهـة نظـر أو بموقـف، وهنا تبرز 
الوظيفـة البرهانيـة للـكام. والهتـاف 
أو  العالـي  الجافـي  الصـوت  هـو 
الشـديد ومن تعاريفـه: »صوت فرح 
عاليـاً  تنطلـق  جماهيريـة  وحماسـة 
تعظيمـاً لشـخص أو احتفـاًء بـه«15. 
والترحيـب  التشـجيع  وظائفـه  ومـن 
والتأييـد، والـكام في الهتـاف يترّكز 
علـى المرِسـل إليـه )الجمهـور(، لـذا 
فوظيفتـه تكـون ندائيـة أو إقناعيـة أو 

إيعازيـة.
ومـع انـدالع الحـركات االحتجاجيـة 
صنعـاء  إلـى  وصـوالً  تونـس  مـن 

تعـّززت الحصيلـة اللغويـة لمنَتج الشـعارات والهتافات 
فبـاَت إلـى جانـب خلفيتـه السياسـية متسـلّحاً بالثقافتيـن 
عوالـم  مـن  معطياتـه  ينسـل  والمعلوماتيـة،  التقنيـة 
واالختصـار،  االختـزال  آليـات  ويعتمـد  التشـفير، 
نوافـذ  مـن  اكتسـبها  التـي  المنّوعـة  خبراتـه  ويراكـم 
إلـى  تصـل  الشـعار   / الرسـالة  المشـّرعة.  اإلنترنـت 
المتلّقيـن الذيـن يمتلكـون نسـق الشـيفرة ذاتـه، والذيـن 
ـأ نفسـياً، والمسـتعّد للتجـاوب  يشـّكلون الجمهـور المعبَّ
التلقائـي مـع مضمونهـا، باعتبارهم جـزءاً من الجماعة 
المحتشـدة فـي حّيـٍز عـام بقصـد التظاهـر أو االحتجـاج 
أو االعتصـام. ومتـى توّحـد الجمهـور وراء الهّتيـف، 
معنـاه،  اسـتوعب  بعدمـا  الهتـاف  بعـده  مـن  ورّدد 

15 المرجع السابق نفسه، ص 1471.

مع قيام »ثورة 
الياسمين« شهدت 

شوارع المدن 
التونسية حركات 

احتجاج شعبية رفعت 
مطالب سياسية تنادي 
بالتغيير، ومعيشية 

تنادي بتحسين 
األوضاع االجتماعية، 

وثالثة تناجي 
الشهداء: »سُنبكي 

من أبكاك... يا 
بوعزيزي لن ننساك«

الشعارات السياسّية:
 من أداة تعبير إلى وسيلة تغيير
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واستسـاغ مضمونـه الداللـي، وعمـل بمقتضـاه، تتأّكـد 
واإليعازيـة. التواصليـة  الهتـاف  وظيفتـا 

ب- الشعار حّمال أوجه وناقل ثقافة تغييرّية
الشـفوي  بكيانيـه  ُيعـرُف  السياسـي  الشـعار  كان  وإذا 
)الفتـة،  والكتابـي  )هتـاف(  العفـوي 
يافطـة، كتابـة غرافيتيـة( الموّثقيـن، 
عـن  المباشـرة  اإلباغيـة  وبقدرتـه 
والصـورة  الموحيـة  الكلمـة  طريـق 
المجازية المعّبرة، فهو ال شـّك حّمال 
بنيـة لغويـة تتشـّكل  أوجـه، ويمتلـك 
ضـوء  وفـي  مرِسـلها  رغبـة  وفـق 
إمكانّياتـه اللغويـة وخلفّيتـه السياسـية 
وسـتُظهر  االسـتقطابية.  وقدرتـه 
النمـاذج المعروضة في هذه الدراسـة 
اللسـانية التطبيقيـة أنـه ُينتـُج بعفويـة 
ويـرّوج  مشـافهًة،  وُيطلـُق  ظاهـرة، 
ومـرّددات  مرّدديـن  صفـوف  فـي 
متنّوعـي األعمار والمشـارب والمناطق واالهتمامات، 
وُيكتـُب إلـى حّد ما بالصيغة المبّسـطة نفسـها التي أُنتج 
بهـا أساسـاً، أي العامّيـة )تونسـية كانـت أم مصريـة أم 
يمنيـة أم ليبيـة أم سـورية(، وهـذه بحـّد ذاتهـا محّطـة 
الفتـة فـي أدبيـات الشـعار السياسـي العربي الـذي جاء 
بشـكله المـدّون وبمحموالتـه الدالليـة، تكريسـاً واضحاً 
منابتـه،  وتعـّدد  وجرأتـه  بعفوّيتـه  المنطـوق  للـكام 

وقدراتـه الرحبـة علـى احتضـان الفكـر التغييـري.

القسم الثاني: ما تناولته الشعارات السياسية

1 - الشعارات كمخرجات لثقافة االعتراض واالحتجاج
مع قيام »ثورة الياسمين« أو انتفاضة الشعب التونسي 
فـي 2011/1/14، علـى أثـر إحـراق البائـع المتجـّول 
 ،2010/12/17 بتاريـخ  نفسـه  البوعزيـزي  محمـد 
احتجـاج  حـركات  التونسـية  المـدن  شـوارع  عرفـت 
مناديـة  فيهـا مطالـب سياسـية  واسـعة رفعـت  شـعبية 
بالتغييـر، وأخـرى معيشـية مناديـة بتحسـين األوضـاع 
مـن  »سـُنبكي  الشـهداء:  تناجـي  وثالثـة  االجتماعيـة، 

أبـكاك... يـا محمـد )بوعزيـزي( لـن ننسـاك«16. 
نجـاح هـذه الثـورة فـي ترحيـل رأس النظـام وأسـرته 
وإقصـاء أعوانـه وإقالـة حكومته وعزل حزبـه الحاكم، 

 16 شعار رفع خال تشييع الشهيد محمد بو عزيزي في 5/1/2011.

فـي فتـرة زمنيـة قياسـية، شـّكل »فاتـح شـهية« وفتيـاً 
حملـت  أن  لبثـت  مـا  عربيـة  جماهيـر  حمـاس  ألهبـا 
والعدالـة  بالحريـة  وطالبـت  التغييـر،  لـواء  بدورهـا 
التونسـية  الزيـت  بقعـة  القانـون.  وإحقـاق  والمسـاواة 
وليبيـا  مصـر  مـن  كلٍّ  إلـى  الحقـاً  عدواهـا  امتـدت 

فـي سـورية. واليمـن، وألقـت برحالهـا 
مـا يهّمنـا فـي هـذه الدراسـة هـو التطـّرق إلـى وجـوه 
ثقافـة االعتـراض واالحتجـاج وفصولهـا التـي شـهدها 
العالـم العربـي – وال يـزال – منـذ ما ينيـف على أربع 
سـنوات. الحصيلـة الشـعاراتية التي انجلى عنها مشـهد 
الَحـراك السياسـي تمّيـزت بالوفرة والخصـب والتنّوع، 
بعامّياتهـا  أنتجتهـا  التـي  الشـعوب  بصمـات  وحملـت 
ـدة، كما لّونتها  ـدة والموحِّ المتنّوعـة أو بفصحاهـا الموحَّ

برمـوز باغتها الشـعبية. 
أثبـت  الـذي  السياسـي  الهتـاف  الشـعار/  علـى  الـكام 
جـدواه اللغويـة وأوفـى إلـى تغييـرات بنيويـة وفكريـة 
علـى أكثـر مـن صعيـد يسـتدعي فـي الحقيقـة التوقـف 
أو  السياسـية  الهويـات  وتحديـد  إنشـائه  عنـد ظـروف 
التـي  المقامـات  علـى  عـاوة  لمنتجيـه  األيديولوجيـة 

إنتاجـه.  رافقـت 
ثّمـة توافـق مبدئـي علـى أن الجمهـور العربـي الـذي 
السياسـية  التحـّوالت  الشـارع17، وكان دينامـو  حـّرك 
التـي رافقـت » ثـورات الربيـع العربـي« ينتمـي فـي 
غالبيتـه إلـى جيـل الشـباب والشـابات، طليعّيـي التغيير 
والناشـطات  الناشـطين  بهـم  ونعنـي  مجتمعاتهـم.  فـي 
السياسـّيين، وقـوى المجتمـع المدنـي الذيـن أفلحـوا فـي 
تحريك الجمهور إن عبر وسـائط التواصل االجتماعي 
أو مـن خـال إنتـاج الهتافـات والشـعارات، التـي حّثت 
والمشـاركة  الشـارع  إلـى  النـزول  علـى  الجمهـور 

الشـعبية فـي عمليـات التغييـر، وترويجهـا.
مجتمعـات  شـهدتها  التـي  التغييـر  وأشـكال  وجـوه 
وعثراتـه  مآالتـه  عـن  النظـر  وبغـّض  البلـدان،  هـذه 
فـي  عكـَس  واأليديولوجيـة،  السياسـية  و«تكويعاتـه« 
متناميـة  قـدرات  الراهـن  العربـي  السياسـي  المشـهد 
فـي  الصفـوف،  تصـّدرت  التـي  الشـبابية  للشـرائح 
المياديـن والسـاحات، ولعبـت أدواراً تواصلية ملحوظة 

العنكبوتـي. األثيـر  علـى 
القدرات المتناهية هذه لم تقتصر على المهارات التقنية 
المتمثلـة فـي حسـن توظيف تكنولوجيـا المعلومات، بما 

ــى  ــي مصــر عل ــراس« ف ــة »األلت ــى« وجماع ــل« و»كف ــة 6 إبري 17  »حرك
ــال. ســبيل المث

عمدنا إلى معالجة 
الشعار السياسي 

من الزاوية اللغوية 
بوصفه أداة تعبيرية 

مطواعة، ومن 
الزاوية البراغماتية 
بوصفه وسيلة تغيير 
أشبه ما تكون بالفعل 

السياسي
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فـي ذلـك تسـخير وسـائل التواصـل االجتماعـي وفتـح 
صفحـات وإطـاق دعـوات والحـّث علـى التجّمعـات 
بـل  رمـوز،  وسـّك  شـعارات  ابتـداع  علـى  والحـّض 
تعّدتهـا إلـى إثبـات وجـود لوجسـتي فاعـل تمّثـل فـي 
تنظيـم التظاهـرات واالعتصامـات والمواجهـات. هـذه 
أي  وميدانيـاً،  وإلكترونيـاً  فكريـاً  المتناميـة،  القـدرات 
علـى صعيـد اإلقناع والتواصـل والتنظيم واللوجسـتّية، 
أفسـحت المجـال أمـام تظهيـر المـوارد اللغويـة لهؤالء 
األم  بلغتهـم  اللغويـة  معارفهـم  وّظفـوا  فقـد  الشـباب. 
األجنبيـة،  وباللغـات   – مسـتوياتها  مختلـف  وفـي   –
عـن  للتعبيـر  »العربيـزي«،  الهجيـن  باللغـة  وحتـى 
رؤاهـم الوطنيـة وأفكارهـم السياسـية، ولصـوغ جملـة 
األوضـاع  وتحسـين  بالتغييـر  والمطالبـة  توّجهاتهـم، 

وإحقـاق الحقـوق.
سـنعالج تباعـاً فـي هـذا القسـم آليـات وكيفيـات تعامـل 
»الثوار« الشـبان مع قضايا أساسـية ومسـائل جوهرية 
توقفنـا عندهـا باعتبـار أنهـا شـّكلت وال تـزال محّطـات 
أو مفاصـل رئيسـة فـي مـدارات اهتمامهـم، أو نشـأت 
جّراء نزولهم إلى الشـارع واحتكاكهم بجموع الشـعب، 
واعتصامهـم فـي السـاحات والمياديـن، ومناداتهـم بقيـم 
إنسـانية عالميـة ومجابهتهـم ألجهـزة السـلطة أو لفلـوٍل 

وقـوى ظامية.
السـاخنة  أو  الحيويـة  القضايـا  هـذه  معالجتنـا  ولـدى 
سنتوقف عند اختاف النظر إلى مسألتي الدولة المدنية 
والعلمنـة، ونعالـج من ثّم إدانة مظاهر الفسـاد واإلفسـاد 
والظلـم ونهـب المـال العـام، كمـا سـنتوقف بعدهـا عنـد 
موضوعـي التنديـد بالمعاكسـات التـي تحّولـت تحّرشـاً 
فاغتصابـاً، والتأكيـد علـى مبـدأ المسـاواة بين الجنسـين 
واحتـرام النـوع الجنـدري. وسـنقارب أيضـاً األسـاليب 
المعتمـدة لفضـح تجاوزات أسـر الرؤسـاء، وسـنتطّرق 
أبسـط  افتقـاد  إلـى وسـائل االحتجـاج علـى  بعـد ذلـك 
مقّومـات العيـش. وهـي بمجملها موضوعـات محورّية 
اسـتحّقت اهتمـام شـباب الثـورات العربيـة، وتظّهـرت 

بوضـوح فـي منظومـات هتافاتهـم وشـعاراتهم. 
معالجتنـا سـتنصّب إذاً علـى كيفيـات توظيـف المـوارد 
اللغويـة المتاحـة للناشـطين السياسـيين كـي يصوغـوا 
شـعاراتهم التـي احتضنـت أفكارهـم ورؤاهـم التغييرية 
المتصلـة بهـذه القضايـا المأخوذة هنا على سـبيل المثال 
ال الحصر. وسـنتمّثل لهذه الغاية بشـواهد من المدّونات 
الشـعاراتية المصرية بشـكل أساسـي والتونسية والليبية 

بشـكل ثانوي.

2 - مسألة العلمنة في الشعارات التونسية 
موضـوع العلمنـة هـو موضـوع حـّي فـي وعـي وفـي 
ممارسـات أبنـاء المجتمـع التونسـي الذيـن ناضلـوا وال 
يزالـون فـي سـبيل نشـر مبـادئ العلمنـة وتطبيقها على 
أكثـر مـن صعيـد. حفلـت منظومة الشـعارات التونسـية 
بنمـاذج مدّونـة باللغات العربية والفرنسـية واإلنجليزية 
مبـادئ  تطبيـق  علـى  وشـّجعت  وجاهـرت  دعـت 
العلمنـة. وأولـى ماحظاتنـا اللغويـة بهـذا الخصـوص 
 ،Laїcitéللمصـدر معـّرب  مصطلـح  بـرواج  تتمّثـل 
ابتدعـوا  التوانسـة  فاألشـّقاء   .Laїque النسـبة والسـم 
صيغـة مصدريـة معّربـة هـي »الئكيـة«، واسـتنبطوا 

منهـا اسـم النسـبة للمذكـر »الئكـي« 
وآخـر للمؤنـث »الئكيـة«. مـن هنـا 
حملـت شـعاراتهم وهتافاتهـم وحتـى 
 Tee- shirt القطنيـة  قمصانهـم 
شـعارات منسـولة علـى هـذا المنوال 
التونسـي  المواطـن  بلسـان  وتتكلّـم 
إذاً  »أنـا الئكـي..  الوطـن:  وتونـس 
ليـك..  و»تونـس  موجـود«18،  أنـا 
تونـس لّيـا.. تونـس الئكيـة«. وكـي 
عـن  المدافعيـن  غـاة  ُيغِضبـوا  ال 
نفسـه  الشـعار  رّددوا  الضـاد،  لغـة 
المقابـل  المـّرة  هـذه  مسـتخدمين 
»علمانيـة«،  الفصيـح  العربـي 

فأمسـى: »تونـس ليـك.. تونس لّيـا.. تونـس علمانية«، 
مـع أن األول أفلـح أكثـر فـي اصطياد القافيـة المطلوبة 

الئكيـة«! »لّيـا... 
ورّداً علـى شـعار رفعـه التيار اإلسـامي ولم ُيشـر فيه 
بالطبع إلى مسـألة العلمنة »ال عّزة لنا إال باإلسـام«، 
ظهر شـعار »وسـطي« نّحى كا الفريقين المتواجهين 
علـى السـاحة التونسـية: »ال علمانـي.. ال إسـامي.. 

ثورتنـا ثـورة زوالي«. 
التونسـية  النخـب  وعـي  فـي  الماثلـة  الفرنسـية  اللغـة 
والناشـطين السياسـّيين وفـي طرائـق تعبيرها حضرت 
 ، »Liberté.. Démocratie.. Laїcité« :في شعارين
و«Laїcité.. Tolérence.. Paix.. Liberté«. بمعنى 
أن العلمانيـة تحضـر جنبـاً إلى جنب مع القيم اإلنسـانية 
فـي  فحضـرت  اإلنجليزيـة  أمـا   . المنشـودة  األخـرى 
 Laїque« شـعارين: األول يؤّكـد علـى علمانية تونـس

18  ثّمــة شــعار مصــري مشــابه فــي تركيبــه وإلــى حــّد كبيــر فــي مضمونــه »أنــا  
ثــوري إذاً أنــا موجــود«.

حفِلت منظومة 
الشعارات التونسية 

بنماذج مدّونة 
باللغات العربية 

والفرنسية 
واإلنجليزية دعت 
وجاهرت وشّجعت 
على تطبيق مبادئ 

العلمنة

الشعارات السياسّية:
 من أداة تعبير إلى وسيلة تغيير
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Tunisia« )وللحقيقـة فاللغـة المعتمـدة هنـا مختلطـة، 
أي الفرنسـية واإلنجليزيـة(، والثانـي علـى تأييـد قيـام 
 »yes for the state of civil rights« :نظام علماني
أو »نعـم للدولـة العلمانيـة«. وهما الشـعاران الوحيدان 

اللـذان لّمحـا إلـى مدنيـة الدولة.

3 - مدنّية الدولة ودينّيتها في الشعارات المصرّية19
مدنّيـة الدولـة، واسـتطراداً الهيئـة الحاكمة، شـّكلت من 
جانـب انشـغاالً محوريـاً لفئـات الشـباب كافـة، وكانـت 
محـور نقاشـات ومطالبات وشـعارات سياسـية. ولكّنها 
كانـت مـن جانب آخـر مدعاًة إلثارة نزاعـات بين أكثر 
مـن فصيـل سياسـي مناهـض لهـا وال يؤمـن بتطبيقها.

اسـتأثر هـذا الموضـوع باهتمـام محلّليـن وكّتـاب. وفي 
هـذا السـياق اعتبـر المفّكـر رضـوان السـّيد أن الخطـر 
علـى اإلسـام علـى وجـه الخصـوص آٍت مـن ثـاث 
جهـات، منهـا القـول بامتـاك الديـن نظامـاً كامـاً فـي 
السياسـة بوجـود نظـاٍم للحكـم واالقتصـاد هـو تكليـف 
ذلـك  العجـر عـن  تبّيـن  وقـد   )...( يطـاق  بمـا ال  لـه 
بمسـارعة اإلخـوان بعـد انتخـاب مرسـي إلـى التحـّول 
للقـول بالدولـة المدنّيـة، بعـد أن قضـوا دهـراً يجادلـون 

فـي ذلـك بحّجـة االشـتباه بيـن المدنـي والعلمانـي20.
السـلفية  مناصـري  أن  الحظنـا  السـياق  هـذا  فـي 
للعلمانيـة  مناهضـة  شـعارات  رفعـوا  واإلخـوان 
ومحـّذرة للعلمانّييـن: »إسـامية إسـامية .. رغـم أنف 
العلمانيـة«، و»يـا علماني يا علماني.. اإلسـام هيحكم 
تانـي«21. وسـرعان مـا  تصاعـدت أصـوات »مدنية« 
بالحكـم،  اإلسـامّيين  اسـتئثار  رفـض  عـن  عّبـرت 
واّكـدت فـي المقابـل علـى مدنيـة الدولـة المصرية »ال 

مدنيـة«22.  دايمـاً  إخوانيـة... مصـر  وال  سـلفية 
المصريـة،  الشـعارات  مدّونـة  إلـى  عدنـا  مـا  ومتـى 
سـناحظ أن »اإلخـوان«23  نـادوا بشـعار »الشـعب 

 19 انظر كتابنا مصر الثورة في شـعارات شـبابها : دراسـة لسـانية في عفوية 
التعبيـر )بيـروت: المركز العربي لألبحاث ودراسـة السياسـات – المعهد األلماني 

لألبحاث الشرقية، 2014( ص ص350-348.

20 أنظـر دراسـة د.رضـوان السـيد، »الدولة والدين في زمن الثـورات: المنظور 
النهضـوي ومتطلّباتـه«، مجلـة المسـتقبل العربـي، بيروت، العدد 406 )ديسـمبر 

- كانـون األول 2012( ، ص ص 38-23.

ــاة  ــة الحي ــريعة«، أنظــر صحيف ــق الش ــة تطبي ــان خــال »جمع  21 ورد الهتاف
.)2012/10/11(

 22 ورد الهتاف في تحقيق منشور في جريدة الحياة )2012/10/11(.

23  عدنــا إلــى شــعارات »اإلخــوان المســلمون« هنــا لعقــد مقارنــة بينهــا و بيــن 
شــعارات شــباب الثــورة. 

يريـد دولة مدنية إسـامية«24. وفـي المقابل فالجمهور 
سـاحة  فـي  متفـّرداً  كان  حينمـا  عمومـاً،  اإلسـامي 
إسـامية«.  »إسـامية  بشـعار  ينـادي  كان  التحريـر 
المحتشـد  بينـه وبيـن الجمهـور  ومتـى حصـل توافـق 
والعسـكر، كان الهتـاف المّوحـد ينقلـب إلـى »مدنيـة.. 
مدنيـة«25. وهـذا الهتـاف كان لـه فـي الحقيقـة معنيان: 
واحـد ظاهـر بمعنـى »ال عسـكرية«، وآخـر مضمـر 
بمعنـى »مرجعيـة إسـامية«. والماحـظ أن اإلخـوان 
اعتمـدوا فـي خطابهـم المعلـن، وفـي وسـائل اإلعـام، 
وكانـوا  إسـامية«.  بمرجعيـة  مدنيـة  »دولـة  شـعار 
يؤّكـدون مضمـون هـذا الشـعار بالقـول إن المصرّييـن 
»حصلـوا علـى أّول رئيـس مدنـي )محمـد مرسـي(«، 
بمعنـى حاكـم لـم يأِت مـن صفوف الجيـش، وال يرتدي 
المابـس العسـكرية أو »البدلـة الضّباطـي« كمـا هـي 
التسـمية الشـعبية الرائجـة، بـل »البذلـة الليبراليـة«26! 
العلمانيـون والليبراليـون، فكانـوا أشـّد وضوحـاً،  أمـا 
فرفعـوا شـعار »ال دينيـة وال طائفيـة... مصـر دولـة 
مدنيـة«27. هـذه الصبغـة »المدنية« اسـتثارت جمهور 
اإلخـوان؛ فاعتبـروا أن »التيـارات الليبراليـة تحـاول 
جـّر البـاد إلـى زبالـة الليبيرالّييـن«28. وحينمـا ُرفـَع 
شـعار ينـادي بمجلس رئاسـي مدني، خـال االنتخابات 
الرئاسـية، ثـار غضـب اإلخـوان. فقـد سـاوى الشـعار، 
فـي معـرض النفـي بالمقارنـة، بين مرّشـحهم ومرّشـح 
الفلول: »ال شـفيق وال مرسـي.. ملعون أبو الكرسـي.. 
عاوزيـن مجلس رئاسـي مدني«29. وهي شـبهة لطالما 

سـعوا الجتنابهـا والخـروج منهـا. 
لهـم  كان  مصـر  فـي  المسـيحية  الطوائـف  ممّثلـو 
الثـاث  فالكنائـس  المسـألة،  هـذه  فـي  القاطـع  رأيهـم 
أعلنـت  واإلنجيليـة(  والكاثوليكيـة  )األرثوذكسـية 

24  ملصق جداري، مجلة الكفاح العربي ) 2011/6/3(.

العربيـة،  قنـاة  عـن  نقـًا  نصـر،  مدينـة  فـي  متظاهـرون  رّدده  هتـاف   25
.2012 /6 /22

ــة عســكرية  ــد مرســي ببذل ــس محم ــوري ســاخر الرئي 26 يظهــر رســم كاريكات
ــعار  ــل ش ــكرية تحم ــة عس ــراً قبع ــية، ومعتم ــة الفاش ــاً التحّي ــاه ومؤّدي ــاً يمن رافع
بالاتينيــة،  اســمه  Morsillini، وهــو  هــو  المصاحــب  والتعليــق  اإلخــوان، 
ــي،  ــي الفاش ــم االيطال ــى وزن »Mussolini«، أي الزعي ــتّقاً عل ــاً، ومش محّرف

Daily News Egypt, 4/2/2013 :علــى مــا نخّمــن. راجــع

27 أنظـر مقـال سـليم نّصـار، »قضيـة األقباط: منـذ مطلع القـرن الماضي وبعيدة 
عـن الحّل«، صحيفة النهـار ) 2011/10/15(.

  28 تعليـق ورد فـي مقالـة أمينـة خيـري،« المصريـون حائـرون بين حضن »6 
إبريـل« الثـوري ودفء »الجبـش األمني«، صحيفة الحيـاة ) 2013/4/7(.

29 أنظـر تحقيـق أحمـد رحيـم، »فـي ليلة الزحف على ميدان التحرير: مرسـي ك 
»أمواج البحر« وشـفيق »عدّو«، صحيفة الحياة ) 2012/6/7(.
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بالدولـة  تقبـل  لـن  أنهـا  فـي خطـاب صريـح  بدورهـا 
الدينيـة وهاجمـت »التعديـات المقترحـة علـى المـواد 

الدسـتور30. علـى  الخافّيـة« 
وياحظ هنا أن أغلب هذه الشعارات المرفوعة صيغت 
بعربيـة فصحـى فـي حيـن أن الهتافـات »اإلخوانيـة« 
وحتـى تلـك »المدنيـة« اسـتخدمت العاّميـة المصريـة، 
بحكـم أنهـا األقـدر علـى التعبيـر التلقائـي، واألبلغ على 
إلـى  الرسـائل »السـاخنة«  المواقـف وإيصـال  بلـورة 

جمهـور المتلّقيـن، أّيـاً تكـن مرجعّيتـه األيديولوجية.

بالتحـّرش  والتنديـد  الجنسـين  بيـن  المسـاواة   -  4
مصـر فـي  العذريـة«  »كشـف  وفحوصـات 

ثّمـة تمايـز فـي النظـر إلـى هـذه القضايـا في شـعارات 
كلٍّ مـن تونـس ومصـر. ونسـتثني هنـا ليبيـا التـي لـم 
التـي  تلـك  األقـل  مدّونـة شـعاراتها – علـى  تتضّمـن 
اّطلعنـا عليهـا – أّي إشـارة إلـى موضوعـات جندريـة، 
وقضاياهـا31.  بالنّسـوية  مباشـرة  تتصـل  أخـرى  أو 
الخصوصيـات المجتمعيـة فـي تونـس ومصـر تظهـر 
بوضـوح فـي القضايـا المثارة في شـعارات كا البلدين 
وفـي األسـاليب المعتمـدة تأييـداً أو تنديـداً. ففـي تونـس 
رفعـت النسـاء شـعارات مدّونـة بالفصحـى تؤّكـد علـى 
حقوقهّن وعلى ضرورة مسـاواتهّن بمواطنيهم الذكور. 
المجتمعـي والسياسـي هـو  واعتبـرت أن حضورهـّن 
واحـد من مكتسـبات »ثورة الياسـمين« التـي ال تراجع 
التونسـية«،  المـرأة  للمسـاومة بمكتسـبات  عنهـا: »ال 
و»ال لعـودة التعّسـف«، والمقصـود بالطبـع التعّسـف 
والمكتسـبات.  الحقـوق  صعيـد  علـى  معاملتهـّن  فـي 
وشـعار الثـورة نفسـه، الثاثـي العناصر، أي »شـغل.. 
حريـة.. كرامـة وطنيـة« عرف لمسـة نسـوية فـي أحد 
التحـّركات، فأضيـف إليـه عنصر »مسـاواة«، ليمسـي 
للنسـاء التونسـيات  رباعيـاً، ويحتضـن مطلبـاً أساسـياً 
اللواتـي يرفضـن تجاهلهـّن، وبخاصـة بعـد مرحلـة بن 

. علي
 ولـدى تشـكيل حكومة الغّنوشـي، وّسـعن دائـرة التنديد 
بتجاهلهّن، فقد اسـتنكر شـعار آخر االنتقاص من نسـبة 
تمثيلهـّن الـوزاري )10 %( مقابـل نسـبتهّن للذكور في 
المجتمـع )50 %(: »أيـن المرأة في حكومة الغّنوشـي؟ 
30 أنظـر تحقيـق وائـل عبد الفتـاح، »اإلخوان« يعّدون الطريق لحكومة الشـاطر 

وكنائـس مصـر ترفض الدولة الدينية«، صحيفة السـفير ) 2013/1/29(.

31  لــم يحضــر العنصــر النســائي فــي مجمــل أخبــار الثــورة الليبيــة ســوى لــدى 
ــن  ــة ع ــام الغربي ــائل اإلع ــدى كام وس ــاب أو ل ــاالت اغتص ــى ح ــّرق إل التط

ــي الجنســية. ــزوات القذاف ن

مجتمع 50 % نسـاء، حكومة 10 %!«
هـذا فـي المقلـب التونسـي، أمـا الدعـوة للمسـاواة بيـن 
المصريـة ألسـباب  البيئـة  فـي  فتصاعـدت  الجنسـين، 
أخـرى مختلفـة. إثـر دعـوات التيـار اإلسـامي المنّددة 
بمشـاركة النسـاء فـي الَحـراك الشـعبي ونزولهـّن إلـى 
تعليقـات  ظهـرت  واالعتصـام،  لاحتجـاج  المياديـن 
هـو  النسـاء  »عـري  مثـل:  الثـورة  شـباب  مـن  تنـال 
تربيـة«32،  ناقصـات  »البنـات  التحـّرش«،  سـبب 
»يتاجـرون بأعـراض النسـاء بهـدف الحشـد«، ناهيـك 
ونوعيـة  نزولهـا  أسـباب  تتنـاول  اسـتفزازّية  بأسـئلة 
عبايتهـا!!!:  مـن  لتجريدهـا  تحّسـبها  وعـدم  مابسـها 

»إيـه اللـي نّزلهـا الميـدان؟ هـي إيـه 
مـا عملتـش  بالعبايـة؟  منّزلهـا  اللـي 
حسـابها ليه ولبِسـت تحتهـا حاجة؟33 
)تسـاؤالت حـول » فتـاة التحريـر« 
عبـاءة  ارتداءهـا  أن  اعُتبـر  التـي 
مدعـاة  الشـتاء  فصـل  فـي  فقـط 
للتشـكيك، وهـي نفسـها ُجـّردت مـن 
للعيـان »سـوتيانها  عباءتهـا وظهـر 
األزرق«34(. لـم يتأخـر الـرّد، فجاء 
على لسـان رّسـامي الغرافيتـي الذين 
أنجـزوا سلسـلة كتابـات ورسـومات 
الولـد«  زّي  »البنـت  مثـل  جداريـة 
حسـني  لسـعاد  أغنيـة  مـن  )مقطـع 
المشـاركة  فـي  المـرأة  حـّق  لتأكيـد 
فـي الثـورة ومسـاواتها بالرجـل فـي 

األدوار والحقـوق(، »مـا فيـش حاجـة للرجـال فقـط« 
)بورتريـه لشـاب يقـف بمـوازاة شـابة(35 و«الشـارع 
ملـك لإلنسـان.. مـا بيفّرقش بيـن الرجال والنسـاء«36، 
و«بنـات مصـر خـّط أحمـر«37، و»ال للتحـّرش«38. 

32 تعليقـان وردا علـى لسـان عضـو البرلمـان عـن حـزب »الحريـة والعدالـة« 
عـّزت الجـرف بخصـوص حادئـة التحـّرش بالمراسـلة التلفزيونيـة سـونيا دريري 

)france 24( فـي ميـدان التحريـر. صحيفـة الحيـاة، )2012/10/22(.

 33 أنظـر مقالـة أمينـة خيـري »لـّم نفسـك« شـعار المرحلـة بعـد تحميـل النسـاء 
مسـؤولية التحـّرش«، صحيفـة الحيـاة )2013/2/13(.

 34 ثّمـة رسـم للقطعـة الزرقـاء الشـهيرة بحادثـة »فتـاة التحريـر«، فـي شـارع 
محمـد محمـود، غرافيتـي الثـورة المصريـة، ص 163.

 35 غرافيتي الثورة المصرية، ص 164.

 36 غرافيتي الثورة المصرية، ص 166.

المجّنـد الطبيـب  الثـورة المصريـة، ص 111. أنظـر بورتريـه   37 غرافيتـي 
وسـميرة إبراهيـم ُرسـما علـى جـداٍر فـي شـارع محمـد محمـود.

 38ا لجدران تهتف، غرافيتي الثورة المصرية، ص 643.

المصطلح المعّرب 
»الئكي« )أي 

 )Laїque علماني
و»الئكية« )علمانية 
Laїcité( استخدمه 
التوانسة في شعار 
المطالبة بالعلمانية: 
»أنا الئكي.. إذاً أنا 
موجود«، و»تونس 
ليك.. تونس لّيا.. 
تونس الئكية« 

الشعارات السياسّية:
 من أداة تعبير إلى وسيلة تغيير
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كمـا رّدوا علـى مسـألة ارتـداء » فتاة التحريـر« عباية 
فـوق مابسـها: »أيـوه كانـت البسـة بكّباسـين.. مـش 

إنكـو نجسـين«. عارفـة 
أمـا العـري بمفهوميـه الجسـدي والسياسـي فـكان موقع 
الشـعب«  لتعريـة  »ال  نـادوا:  الذيـن  الشـباب  تعليـق 
ثّمنـوا  كمـا  األزرق«(،  »السـوتيان  يظهـر  )رسـم 
موقـف النسـاء باعتبارهـّن فاعات ال مطّيـات »الثورة 
لـن تمـّر علـى أجسـاد النسـاء، الثـورة تمـّر مـن خـال 
النسـاء«39، و»مصـر الحـّرة يا سـّت الـكّل.. دي بناتك 

رافضـة الـذّل«. 
القضيـة الفرعيـة األخـرى هي تعرية الشـابة الصعيدية 
علـى  والكشـف  بالقـّوة  عامـاً(   25( إبراهيـم  سـميرة 
لكرامتهـا  فثـأرت  وعسـاكر.  ضّبـاط  أمـام  عذريتهـا 
هنـا  مـن  المصـري.  القضـاء  أمـام  دعـوى  ورفعـت 
لإلرهـاب  منـّددة: »ال  ظهـرت شـعارات ورسـومات 
الجنسـي الذي يمارس على المتظاهرات المصريات«، 
سـافرة  نسـاء:  لثـاث  )بورتريـه  و»متصّنفنيـش«40 

ومنّقبـة(.  ومحّجبـة 
التـي  هـذه  العذريـة«  »كشـوف  فضيحـة  علـى  ورّداً 
اتهـم فيهـا »أحمد عـادل الموجـي... مغتصب عروض 
بناتنـا«، ُرِسـَم بورتريـه في شـارع محمـد محمود لكا 
الجـّاد )الموجـي( والضحّية )سـميرة إراهيم(. وتظهر 
وهـي  بنفسـها  معتـّدة  العذريـة«  »كشـوفات  ضحيـة 
ترتـدي حجابـاً، ولسـان حالهـا شـعار يعّبـر عـن ثقـة 
المـرأة المصريـة بنفسـها وصمودهـا أمـام التهّجمـات: 
نفسـه  اإلطـار  وفـي  تكسـروني«41.  هتقـدروا  »مـش 
ُرِسـَم بورتريـه آخـر لهـا ودّون فـي أسـفله تعليـق مؤّيد 
وإجـال  إعـزاز  »تحيـة  لجرأتهـا  ومثّمـن  لموقفهـا 
ومـؤازرة لِـ سـميرة إبراهيم بنـت الصعيد«. ورّداً على 
مصاحبـة  رسـومات  ظهـرت  المتماديـة،  التحّرشـات 
بشـعارات منـّددة ومحـّذرة كا الطرفيـن، أي الحكومـة 
يـا حكومـة!!«42،  مّنـا  النظـر »خافـي  التـي غّضـت 
ممائـل:  بعقـاب  الذيـن جوبهـوا  أنفسـهم  والمتحّرشـين 

 39 شـعار منـّدد بالشـيخ أحمـد محمـد عبـدهللا »أبـي إسـام« لقذفـه نسـاء مصـر 
مـن دون أدنـى محاسـبة. انظـر مقالـة أمينـة خيـري: »نسـاء مصـر خـط أحمـر.. 

أحيانـاً«، صحيفـة الحيـاة )2013/2/10(.

 40 رسـم ينتقـد التصنيـف االجتماعـي للمـرأة بنـاًء علـى مظهرهـا وملبسـها إن 
كانـت محّجبـة أو سـافرة أو منّقبـة. غرافيتـي الثـورة المصريـة، ص165.

 41 غرافيتـي الثـورة المصريـة، ص. 111. انظـر بورتريـه المجنـد الطبيـب 
وسـميرة ابراهيـم رسـما علـى جـدار فـي شـارع محمـد محمـود.

 42 بورتريـه إلمـرأة محجبـة ترفـع الصـوت منـّددة، انظـر غرافيتـي الثـورة 
ص167. المصريـة، 

و«جـّرب  بانتظـارك«،  الخصـي  اللمـس..  »ممنـوع 
تانـي.. وأنـا أقطـع إيـدك.. التحـّرش مـش حيفيـدك«.

الهجوم على المتحّرشين واكبه دفاع عن حّرية الجسد: 
»مهما بان أو مبنشـي.. جسـمي حّر ما يتهنشـي«. ولم 
تفـّوت الشـعارات موضـوع تخـاذل الجنـس اآلخـر عن 
حمايتهـّن مـن داء التحـّرش، فحّضـت علـى المبـادرة: 
»اسـترجل واحميهـا«. وهنـا تذكيـر »لطيـف« بغيـاب 
قيـم الرجوليـة التـي افتقدت لـدى بعضهم فـي الميدان! 

لـم  االحتجاجيـة  التحـّركات  فـي  النسـوي  الحضـور 
ينـزل بـرداً وسـاماً عنـد جماعة »اإلخـوان«، بل كان 
موضع اسـتنكار نّواب من  حزب »الحرية والعدالة«. 
فصـاغ أحدهـم )رضا صالح الحفنـاوي( موقفاً مناهضاً 
لمشـاركة النسـاء ونزولهـّن إلـى المياديـن، فـي عشـرة 
أسـئلة اسـتنكارية ونصائـح جغرافيـة وأخـرى تنظيميـة 
السـلطوية  المبـّررات  أن  ويبـدو  زراعيـة!  وحتـى 
والموروثـات الثقافيـة زادت هـذه القضيـة تعقيـداً مـن 
جهـة، ولكنهـا جوبهـت مـن جهـة أخـرى بتنديـٍد شـعبي 
وإعامـي ومدنـي، ونذكـر علـى سـبيل المثـال  تعليقـاً 
ألحـد الفّنانيـن المصرّييـن »الحيوانـات« أفضـل مـن 

المتحّرشـين.43
وبالعـودة إلـى الكام علـى الوظائـف التعبيرّية للغة في 
مجـال اإلدانـة واالسـتنكار فـي هـذه القضيـة، الحظنـا 
االعتـداد  مجـاالت  فـي  العاّمـي  المسـتوى  حضـور 
لابتعـاد عـن  والدعـوة  بالمسـاواة  والمطالبـة  بالنفـس 
التصنيـف الجنسـوي )مـا تصّنفنيـش، مـا فيـش حاجـة 
النسـاء  بيـن  بيفّرقـش  مـا  الشـارع..  فقـط،  للرجـال 
هتقـدروا  مـش  الـذّل،  رافضـة  بناتـك  والرجـال،.. 
المتحّرشـين  تحذيـر  معـرض  فـي  أو  تكسـروني(، 
أو  التحـّرش مـش هيفيـدك(،  إيـدك...  أقطـع  أنـا   ...(
فـي مجـال إسـباغ صفـة الجبـن علـى المعتديـن عليهـّن 
أكانـت سـلطة أمنيـة أم متحّرشـين )»الجّبـان هـو اللـي 
يضـرب البنـات«(، والتنديد ببطش المجلس العسـكري 
)»مجلـس ضّبـاط... وبيتشـّطر عالبنات«، »يا عسـكر 
والشـرطة  متتعـّراش«(،  مصـر  بنـت  أوبـاش...  يـا 
العسـكرية )»آه يـا شـرطة عسـكرية.. إنتـو كاب زّي 
الداخليـة.. طلعتو أوسـخ مـن الداخلية«(، أو في سـياق 
المدافعـة عـن حريـة الملبـس )» مهما بان أو مبنشـي.. 

جسـمي حـّر مـا يتهنشـي«(. 

43  التعليــق للممثــل المصــري أحمــد حلمــي، وورد فــي خبــر بعنــوان: »هكــذا 
رّد أحمــد حلمــي علــى التحــّرش فــي ميــدان التحريــر«، صحيفــة الشــرق، صفحــة 

منّوعــات )2014/6/11(.
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الشـعارات  فـي  جليـاً  فبـدا  الفصيـح،،  المسـتوى  أمـا 
المرفوعـة فـي يافطـات والفتـات دعـت إلـى المطالبـة 
فـي  تمثيلهـا  ذلـك  فـي  بمـا  السياسـية  المـرأة  بحقـوق 
مـن  والتحذيـر  مكتسـباتها  علـى  التأكيـد  أو  الـوزارة، 
العـودة إلـى اعتماد سياسـات تعّسـفية تجاههـا )تونس(، 
رافضـة  مواقـف  تثميـن  أو  المتحّرشـين،  تحذيـر  أو 
لكشـوفات العذريـة، أو رفـع الصوت النسـوي في وجه 
اإلرهـاب الجنسـي الممـارس، أو التضامـن مـع المـرأة 
القبطية في وجه الدعوات »لاحتشـام اإلسـامي«،... 

)مصـر(.
هـذه المسـائل السـاخنة، والحّساسـة، فـي الوعـي العام، 
لـم تِغـب عـن المدّونـات الشـعاراتية فـي كا البلديـن 
مـع األخـذ فـي االعتبـار الخصوصيـات التعبيريـة فـي 
كّل منهمـا. ومـا قصـّرت األدوات اللغويـة )هتافـات، 
شـعارات، نكات وتعليقات سـاخرة، كتابات ورسومات 
ولّماحـة  مباشـرة  بلغـة  عنهـا  التعبيـر  عـن  جداريـة( 
تراوحـت تراكيبهـا اللغويـة ورمـوز باغتهـا الشـعبية 
بيـن التأييـد مـن جهـة والتنديـد واإلدانة من جهـة ثانية. 
وهنـا تثميـن للغة الضـاد التي أفلحت في كا مسـتوييها 
سـلوكيات  عـن  المناسـب  للتعبيـر  هنـا  المعتمديـن 
منّفـردة، أو مطالبـات محّقـة، أو تنديـدات رفعـت فـي 
وجـه تخـاذل المجتمـع وتهاونـه فـي حـّق ناشـطاته، أو 
دعـوات تحشـيدية: »انزلـوا مـن بيوتكـم.. الـدور علـى 

بناتكـم«.

5- فقـه العيـش: الهتافـات والشـعارات والممارسـات 
الداعيـة إلـى الوحـدة الوطنيـة

الشـعارات  مـن  العديـد  ارتـكاز  هنـا موضـوع  نعالـج 
والهتافـات والكتابـات الجداريـة علـى مبـادىء ترسـيخ 
الوحـدة الوطنيـة، وعلـى األسـس الراميـة إلـى تظهيـر 
مفهـوم » فقـه العيـش« وطبيعتـه لـدى مختلـف فئـات 
الغايـة  لهـذه  وسـنتناول  المكّونـات.  المتعـّدد  المجتمـع 
التجربتيـن المصريـة والتونسـية. أما الشـعارات الليبية 
فلـم ُتلحـظ هنـا ألّننـا لـم نرصـد أّي نمـاذج تتصـل بهـذا 

الموضـوع، أقلّـه فـي مـا وصلنـا منهـا. 
أ- مصر

فـي األيـام األولى للثورة، في مايو 18)أيار( اسـتقطبت 
الشـعارات المركزية الجمهوَر المحتشـَد برّمته، إذ كان 
مـرّددو الهتافـات مسـلمين وأقباطـاً علـى حـّد سـواء. 
د  والهتـاف نفسـه، الداعـي إلى الوحـدة الوطنيـة والمؤكِّ
علـى توّحـد فئـات الشـعب وراء فكرتـْي إسـقاط النظـام 

قبـل جمهـور  مـن  د  ُيـردَّ كان  الديمقراطـي،  والتغييـر 
الشـباب بمسـلميه وقبطّييه. لذا تضّمن الشـعار المرفوع 
– لفظاً وتدويناً ورسـماً - الرموَز السـيميائية المجتمعة 
لكلتـا الديانتيـن فـي إيحـاء ذكـي إلـى وحـدة المطلـب 

الشـعبي بإقالـة »حكومـة التعذيـب« :
ضّد حكومة التعذيب آدي هال وايا صليب  

نبني مدارس نبني مصانع حّط كنايس جنب جوامع 
بالوحـدة  التمّسـك  أن  الثانـي  الشـعار  فـي  وُياحـظ 
ـن كذلـك  الوطنيـة فـي مواجهـة تعّسـف السـلطة تضمَّ
دعـوة إيحائيـة إلـى مؤّسسـات الدولـة لتعميـم العدالـة 
واإلنمـاء، وذلـك بتشـييد المـدارس والمصانـع لفئـات 
األول  أسـبوعه  فـي  التحريـر  ميـدان  كافـة.  المجتمـع 

)فبرايـر- شـباط 2011( لـم يخـُل من 
الوطنـي.  االنصهـار  تجّسـد  رسـمة 
معـاً،  الدينييـن  الرمزيـن  فاجتمـاع 
وعلـى صـدر امرأة مصريـة محّجبة 
بالعلـم المصـري، وترفع يدهـا منّددًة 
شـّكل  والظلـم،  القهـر  بسياسـيات 
إلشـهار  سـيميائية  عامـة  بـدوره 
الموقـف التضامنـي ألبنـاء المجتمـع 
توّحـد  علـى  والتأكيـد  المصـري 
مشـروعهم السياسـي. وهذا التشـكيل 
الفّنـي جـاء على شـكل رسـم جداري 
علـى حائط الحّمـام المقام في الميدان 

الثـّوار44. لصالـح 
فكـرة »الوحـدة الوطنيـة فـي الثـورة 
مقولـة  مجـّرد  تعـد  لـم  المصريـة« 
فقـد  التحّقـق.  صعبـة  أو  افتراضيـة 

ثـوب  مـن  أكثـر  فـي  تجسـيدها  إلـى  الشـباب  سـعى 
)جداريـة،  فّنـي  شـكل  أو  شـعار(،  )هتـاف/  لغـوي 
رسـم غرافيتـي، ملصـق(. ففـي كليـة التربيـة النوعّيـة 
فـي جامعـة عيـن شـمس، أُعـّدت لوحـة تشـكيلية45 فـي 
وسـطها هـال يحتضـن صليبـاً وإلـى اليميـن صـورة 
يوسـف  الشـيخ  صـورة  اليسـار  وإلـى  األقبـاط،  بابـا 
القرضـاوي، وفـي الوسـط تمثـال أبـي الهـول وشـيوخ 

44 رسـم جـداري مـن تصميـم الفّنـان صبحـي الحجـار، نّفـذه بمشـاركة شـباب 
المصريـة  الثـورة  يوميـات  َجماعـي،  مؤلـف  )تحريـر(.  أحمـد  حسـين  الثـورة. 
)بيـروت: الـدار العربيـة للعلـوم ناشـرون،مركز الجزيـرة للدراسـات، 2011(، 

ص145. 

45  ورشـة التدريـب التـي أعـّدت اللوحـة كانـت بإشـراف الطالبـة الفّنانة شـروق 
صبحـي، والصـورة مدرجـة فـي كتـاب يوميـات الثـورة المصريـة ينايـر 2011، 

ص160.
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وقساوسـة.
وللحقيقـة فالشـعار الداعـي إلـى الوحـدة الوطنية لم يكن 
د متى حدثـت اضطرابات  مجـّرد »الفتـة« ُترَفـع وُتـردَّ
إلـى ممارسـة علـى أرض  طائفيـة، بـل تحـّول فعليـاً 
التحريـر،  لميـدان  المتاخمـة  العبـادة  فـدور  الواقـع. 
وكمـا يذكـر شـباب الثـورة، شـّرعت أبوابهـا للشـباب 
علـى  والمعتصميـن  المتظاهريـن 
وانتماءاتهـم.  مشـاربهم  اختـاف 
الدوبـارة  قصـر  كنيسـة  فتحـت  إذ 
الواقعـة خلـف المجّمـع أبوابهـا كـي 
الوضـوء.  المسـلمون  فيهـا  يمـارس 
ميدانـي  كمستشـفى  اسـُتخدمت  كمـا 
للطـوارىء. وبـدوره اسـُتخدم جامـع 
للمتظاهريـن  منامـًة  مكـّرم  عمـر 

األقبـاط.
تمّثـل  آخـر  إيمانـي  مشـهد  وثّمـة 
القـّداس  بجانـب  الصـاة  بإقامـة 
وقـف  حيـث  التحريـر،  ميـدان  فـي 
بشـرية  سلسـلة  فـي  المسـيحّيون 
المسـلمين حتـى  بإخوانهـم  يحيطـون 
يفرغـوا مـن صاتهـم، وتكاتفـت القلوب واألجسـاد في 
لجـان الحمايـة الشـعبية لحمايـة الكنائـس أيـام االنفات 
األمنـي46. وهكـذا تكّرس الشـعار/ الهتـاف الذي لطالما 
جمـع صفـوف المتظاهريـن ممارسـًة سـلوكية حقيقيـة 
لـم تفـّرق بيـن مكّونـْي الشـعب المصـري الرئيسـّيين: 

والمسـلمين. األقبـاط 
ومـن المظاهـر التي دلّـت على وعي الجمهـور لمفهوم 
فقـه العيـش، ونزوعـه لتأكيـد ثوابـت الوحـدة الوطنيـة، 
دة  بعـد األحـداث الطائفية، ارتداء الشـباب قمصاناً موحَّ
مطبوعـاً عليهـا شـعار »مسـلم ومسـيحي يـد واحدة »، 
أو«مصـر هـال وصليـب«. واسـتتباعاً لذلـك لوحـظ 
أيضـاً تغييـر فـي لهجـة الملصقـات مـن إشـادة بالثـورة 
فـي المراحـل األولـى إلـى التأكيد على الوحـدة الوطنية 
فـي الفترات السـاخنة التي شـهدت فتناً مدبَّـرة أّدت إلى 
نزاعـات طائفيـة: »المصريون بمسـلميهم ومسـيحّييهم 
أبنـاء وطـن واحـد«. وترافـق ذلك مع ظهور شـعارات 
تؤّكـد على حضـور المكّون القبطي إلـى جانب المكّون 
اإلسـامي. فمقابـل الملصقـات الدينيـة »ال إلـه إال هللا 
محمـد رسـول هللا«، ظهـرت ملصقـات تحمـل شـعار 
»المسـيح حياتنـا«. كمـا بـرزت شـعارات اسـتباقية في 

46  ثورة 25 يناير حياة شعب، ص137.

بعـض حيـان تعكـس المزاج الشـعبي العـام الراغب في 
التأكيـد علـى أهمية التاحـم: »قّوتنا فـي وحدتنا«. وقد 
ظهـر هـذا الشـعار االسـتباقي فـي ظـّل أحـداث ُتنبـىء 

بقيـام فتنـة طائفية.
ونشـير فـي هذا السـياق إلى بادرة الفتـة تمّثلت بإعان 
التظاهـر  خريطـة  المصرّييـن  والسياسـّيين  النشـطاء 
فـي »جمعـة الغضـب« فـي مسـاجد القاهـرة والجيـزة 
وحلـوان وأكتوبـر وفـي كنائسـها. ولهـذه الغاية نشـروا 
خريطـة تشـير إلـى أقـرب مسـجد وأقـرب كنيسـة فـي 
كّل منطقـة47 شـهدت تحـّركاً شـعبياً، وبلغ مجموع دور 

العبـادة 24 مسـجداً وجامعـاً وكاتدرائيـة وكنيسـة 48.
 ب- تونس

التشـديد  بموضوعـات  تتصـل  ثـاث  ثّمـة ماحظـات 
علـى الوحـدة الوطنيـة واحتـرام تنـّوع األديـان وتحييـد 
البيئـة  فـي  السياسـي  الصـراع  عـن  العبـادة  أماكـن 
والهتافـات  بالشـعارات  تتمّثـل  األولـى  التونسـية. 
إلـى  دعـت  التـي  المنحـى  والوحدويـة  االسـتنهاضية 
وحـدة مكّونـات الوطـن التونسـي. ونذكـر نمـاذج منهـا 
نـادت بحيـاة الشـعب )vive le peuple(، وأّكـدت على 
وحـدة التـراب الوطني وكرامة التونسـّيين )من بنزرت 
لبـن قـردان شـعب تونـس ال يهـان(، وعلـى أولوّيتـه 
فـي الهرميـة السـلطوية )تونـس شـعب ال حكومـة(49، 
وعلـى كلمتـه المرّجحـة )كلمـة شـعب: إقصـاء رمـوز 
الفسـاد..(، وعلـى ضـرورة االقتصـاص مـن جّاديـه 
الواحـد  االنتمـاء  وعلـى  الشـعب(50،  جـّاد  )يسـقط 
)تونـس ليـك، تونـس لّيـا، تونـس للجميـع...( ، وعلـى 
النضـال المشـترك ألجـل تونـس )معـاً ألجـل تونـس(، 
وعلـى وحـدة بنيه )الشـعب التونسـي إيد واحـدة لتحقيق 

الحريـة... كلّنـا تونـس(، إلخ...
تعـّدد  مفهـوم  حـول  فتتمحـور  الثانيـة  الماحظـة  أمـا 
أن  الحظنـا  فقـد  التونسـي.  المجتمـع  فـي  األديـان 
الشـعارات التونسـية هـي الوحيـدة التـي أتـت على ذكر 
الديانـات السـماوية الثـاث فـي مضامينهـا، باعتبار أن 
تونـس كانـت وال زالـت حاضنـة ألتبـاع هـذه الديانات. 

47 المناطـق المعنّيـة هـي: مدينـة نصـر، العّباسـية، رمسـيس، التحريـر، السـيدة 
زينـب، األزهـر، مصـر القديمـة، المطريـة، شـبرا، المهندسـين، الهـرم، ميـدان 
الجيـزة، الدقـي، المـرج، اكتوبـر، المعـادي، حلـوان، السـام، فيصـل، نقـاً عـن 

كتـاب ثـورة 25 ينايـر حيـاة شـعب، ص ص61-60.

 48  صغنـا هـذه الفقـرة باالسـتناد إلـى كتابنـا مصر الثورة في شـعارات شـبابها: 
دراسـة لسـانية في عفوية التعبيـر،ص ص83-80.

49  شعار رفع خال تظاهرة سوسة )2010/12/29(.

50  شعار رفع خال تظاهرة شعبية )2010/12/27(.

التمّسك بالوحدة 
الوطنية في مواجهة 

تعّسف السلطة 
ن الدعوة إلى  تضمَّ
مؤّسسات الدولة 
واإلنماء: »آدي 

هال آدي صليب ضّد 
حكومة التعذيب.. 
حّط كنايس جنب 

جوامع، نبني مدارس 
نبني مصانع«
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المنحـى  فقـد رصدنـا شـعارين األّول وهـو تسـامحي 
كّل   « بالعربيـة  والثانـي   ،»Tolérence« بالفرنسـية 
الديانـات... تونـس للجميـع«. وأُدرجـت في الشـعارين 
الرمـوز الدينيـة الثاثـة : الهـال والصليـب والنجمـة 
السداسـية51. وعلـى هامـش ذكـر الرمـوز الدينيـة فـي 
الشـعارات، ثّمـة تعليـق سياسـي لبنانـي ال يخـرج عـن 
هـذا اإلطـار، ويتنـاول موضوع سـقوط اآلبـاء الثاثة، 
أي الرؤسـاء التونسـي والمصـري والليبي: »سـقط أبو 
لهـب فـي تونـس، وأبـو الهـول فـي مصـر ومـا زال 
أبـو جهـل فـي ليبيـا يقـاوم«52. وبالطبـع فالتعليق ُنشـر 
قبـل اعتقـال القذافـي وقتلـه. وتتصـل الماحظـة الثالثة 
بمسـألة اسـغال دور العبـادة للترويج للعقائد السياسـية 
الشـعارات  فمـن جملـة  السياسـية.  بالدعايـة  للقيـام  أو 
الداعيـة إلـى تحييـد أماكـن العبـادة رصدنـا واحـداً »ال 
السـتعمال المسـاجد للدعايـة السياسـية«. وهـو بالطبـع 
فـي  نشـطوا  الذيـن  اإلسـامّيين  األفرقـاء  إلـى  موجـه 
اسـتخدام دور العبـادة ألهـداف غيـر إيمانيـة. ويبقى أن 
نقول إن الشـعارين اإلسـاميين اللذين رصدناهما هما: 
»ال عـّزة إال باإلسـام« و»ال إلـه إال هللا... والشـهيد 

حبيـب هللا«.

6- سيميائية العيش في الشعار السياسي
أ- الدالالت الرمزية لشيفرة المأكل في الشعارات

الظاهـرة  دراسـة  إلـى  السـبيل  لنـا  البنيويـة  مّهـدت 
الشـعاراتية وبخاصـة لجهـة اهتمامهـا بالدرجـة األولى 
بالمنظومـات أو البنـى المعَتبـرة »لغـات«. وقـد سـعينا 
للمدّونـة  تحليلنـا  خـال  ومـن  السـابقة  الفقـرات  فـي 
وليبيـة(  وتونسـية  )مصريـة  المجموعـة  الشـعاراتية 
للجمهـور  والسياسـية  الثقافيـة  بالممارسـات  وربطهـا 
تمكيـن  إلـى  وتفاعـاً(،  وتلقيـاً  )إرسـاالً  بهـا  المعنـي 
القـارىء مـن الكشـف عن الشـيفرات والقواعـد التحتية 
لهـذه النتاجـات اللغويـة العفويـة مـن طريـق المقارنـة 
والفكـر  والمجتمـع  )كاللغـة  الظواهـر  مختلـف  بيـن 

51 الحظنـا أن نجمـة داوود هـذه سـبق أن ظهـرت فـي شـعارات ثـاث دول 
عربيـة: فـي لبنـان )2005(  حيـث رفعهـا أنصار 8 آذار فـي بيروت في معرض 
إتهـام فريـق 14 آذار بالعمالـة إلسـرائيل. وفي ليبيا ظهرت في رسـم كاريكاتوري 
ليبـي يظهـر القذافـي مشـنوقاً وبقربـه هـذه النجمـة السداسـية داللـة علـى عمالتـه، 
وظهـرت أيضـاً فـي مصـر فـي كتابـة جداريـة »مبـارك خائـن« وحولهـا نجمتـا 

داوود، أنظـر غرافيتـي الثـورة المصريـة، ص38.

52 أ نظـر تعليـق عمـاد موسـى »زنقـات أبـو جهـل«!، مجلة المسـيرة، 1338، 
.)2011/9/5(

والسـلوك( باعتبارهـا تنتمـي إلـى المنظومـة عينهـا53.
الخبـز  أو  والعيـش   – لـألكل  السـميائية  دراسـتنا 
فـة فـي الشـعارات التونسـية والمصرية  تحديـداً- الموظَّ
اعتمـدت علـى مفهـوم الشـيفرة، المفهـوم األساسـي في 
السـيميائية. وشـيفرة المـأكل التـي سـنتطّرق إلـى أحـد 
أصنافهـا هنـا هي اصطاٌح مـن اصطاحات التواصل 
معتمـٌد إلنتـاج النصـوص وتفسـيرها كما يقـول رومان 
جاكبسـون54. وصنـف العيـش فـي مصـر، والخبـز في 
تونس، المأخوذين كإشارة لغوية وكـ»تيمة«، والمعني 
هنـا بالتحليـل، ال يمكـن اعتبارهمـا إشـارة اصطاحيـة 
مجمـوع  يكـوُن  شـيفرة  ضمـن  يعمـان  كانـا  إذا  إاّل 

عنـد  ومألوفـاً  مناسـباً  اصطاحاتهـا 
الثقافيـة  المجموعـة  إلـى  المنتميـن 
بإرسـالها  أي  بتفسـيرها،  المعنّيـة 

وتلّقيهـا وتداولهـا وتعديلهـا.
حضـوِر  أبعـاَد  أكثـر  نفهـم  وكـي 
الشـعارات،  فـي  المـأكل  شـيفرة 
بمباشـرة  لهـا  الجمهـور  وتـداول 
وظـرٍف  لّمـاح  بـذكاء  أو  )تونـس(، 
وسـخريٍة الذعـة )مصـر(، علينـا أن 
الشـيفرات  اصطاحـات  أن  نتذّكـر 
فـي السـيميائية تمّثـل بعـداً اجتماعياً. 
المطـاف  نهايـة  فـي  فالشـيفرة 
التـي  الممارسـات  مـن  مجموعـة 
االتصـال  وسـيلة  مسـتخدمو  يألفهـا 
ثقافـي  إطـار  ضمـن  تعمـل  التـي 
واسـع. وكمـا يقـول سـتيوارت هـال 
لخطـاب  وجـود  ال   ،Stuart Hall
الشـيفرة55.  عمـل  خـارج  مفهـوم 

واسـتتباعاً للفكـرة األساسـية المتمحـورة حـول اهتمـام 
التـي ال  وباإلشـارات  والبنـى  بالمنظومـات  البنيوّييـن 
معنـى لهـا منفـردة، وال تحمـل معنـًى إاّل عندمـا ُتفّسـُر 
مـن حيـث عاقتهـا بعضهـا ببعـض، فهـم )مثـال عالـم 
 )  Edmund Leach ليتـش  إدمونـد  األنتروبولوجيـا 
بالدرجـة األولـى، مماثلـة  الشـيفرات،  يتصـّورون أن 
فـي بعـض جوانبهـا للغـة المنظومـة56. سـنعالج تباعـاً 

53 قـارن بكتـاب دانيـال تشـاندلر، أسـس السـيميائية، ترجمة طـال وهيه، ط 1 
)بيروت:المنظمـة العربيـة للترجمـة، 2008( الثبـت التعريفي، ص379.

54 قارن بـ أسس السيميائية، الشيفرات، ص251.

55 أسس السيميائية، ص 252.

56 أسس السيميائية، ص ص251 و253.

من المظاهر التي 
دّلت على وعي 

الجمهور المصري 
لمفهوم فقه العيش، 

ونزوعه لتأكيد 
ثوابت الوحدة 

الوطنية، بعد األحداث 
الطائفية، ارتداء 
الشباب قمصاناً 
دة مطبوعاً  موحَّ

عليها شعار »مسلم 
ومسيحي يد واحدة«

الشعارات السياسّية:
 من أداة تعبير إلى وسيلة تغيير
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نمـاذج توظيـف مـادة الخبـز أو العيـش فـي الشـعارات 
ذكـرى  الغايـة  لهـذه  ونسـتعيد  والمصريـة،  التونسـية 

»ثـورة الخبـز« فـي كا البلديـن.
ب- الحضـور الرمـزي لمـادة »الخبـز« فـي الَحـراك 

التونسـي الشـعبي 
والمـاء«  مادتـْي »الخبـز  تنـاول  تونسـي  ثّمـة شـعار 
نـّددت  أخـرى  لشـعارات  مولّـدة  كصيغـة  واسـتخدم 
بـكّل مـن بـن علـي وعائلـة زوجتـه الطرابلسـية فـي 
األيـام األولـى للثـورة، وبحـزب النهضـة لـدى اسـتام 

اإلسـامّيين الحكـم خـال فتـرة مـا بعـد بـن علـي.
فـي  التونسـي  الشـعب  بحـّق  طالـب  الـذي  الشـعار 
الحصـول علـى أبسـط حقوقـه المعيشـية، رفـض فـي 
آٍن واحـد عـودة الرئيـس المخلـوع: »خبـز ومـاء... بن 
علـي أل«، بمعنـى أنـه ال إمكانيـة مطلقـاً للموازنـة بيـن 
هذيـن المطلبيـن المتناقضيـن. ويجاريه مضموناً شـعار 
ثـاٍن مشـابه يتنـاول الطـرف األقـوى نفـوذاً فـي جهـاز 
الدولـة، ونعنـي بهـم »الطرابلسـية« أو »مافيـا العائلـة 
الحاكمـة«، فجـّدد مطالبتـه بتنحيتهـم: »خبـز ومـاء... 
طرابلسـية أل«. وفـي فتـرة الحقـة، وبعـد خيبـة أمـل 
القائميـن بالثـورة مـن الحكـم اإلسـامي البديـل، حّولوا 
نقمتهـم هـذه المّرة نحـو حزب النهضة الحاكـم، فرّددوا 
بمفاعيـل  تخصيصـه  مـع  عينـه  الهتـاف  وجهـه  فـي 
قـدرة  وعلـى  أل«.  النهضـة  ومـاء...  »خبـر  النهـي: 
منتجـي الشـعار علـى اعتمـاد صيغتـه األصليـة لتوليـد 
تركيبـة لغويـة جديـدة في دالالتها السياسـية. وهذا دليل 
علـى اسـتمرارية نهـج سـبق لهـم أن جّربـوه واكتـووا 

بنيرانـه!
الشـعب  وعـي  فـي  ارتبـط  »الخبـز«  فــ  وللحقيقـة 
التونسـي بأحـداث أو »انتفاضـة الخبـز« التـي بـدأت 
أواخـر العـام 1983 حينمـا ُرفعـت أسـعار مـادة الخبز، 

.1984 العـام  مطلـع  لغايـة  واسـتمّرت 
 وحينما هلّت بوادر » ثورة الياسمين«، استعاد الشعب 
التونسـي وقائـع »انتفاضة الخبز« التـي قمعت على يد 
الحبيـب بورقيبـة، وبـدأ الكام علـى »إرهاصات ثورة 
خبـز أخـرى فـي تونـس«، أو »تونـس علـى مرمـى 
حجـر مـن ثـورة خبـز أخـرى«. بمعنـى أن » ثـورة 
الخبـز« صـارت محّطـة أو مفصـاً سياسـياً ُيسـتدعى 
مـن المخـزون النضالـي  العـام، وُيقـاس عليـه فـي أّي 
تحـّرك احتجاجـي مماثـل. الكرامـة االجتماعيـة التـي 
تفـوق أهّمية الكرامة السياسـية واإلعاميـة والحقوقية، 
جعلـت أحـد المعلّقيـن يصـوغ رؤيتـه للواقـع التونسـي 

لكرامتـه  االنتقـام  أّجـل  المجتمـع  إن  بالقـول  المـأزوم 
السياسـية ولكّنـه لـم يتسـامح فـي تلـك االجتماعيـة، أي 
وولـده  ألهلـه  المواطـن  يؤّمنـه  الـذي  اليومـي  الخبـز 

عيشـاً وملبسـاً ومسـكناً وتعليمـاً ودواًء57.
الخبـز بمفهـوم العيش ومسـتتبعاته، وبوصفه يشـّكل إذاً 
محـور الكرامـة االجتماعيـة للمواطـن التونسـي الـذي 
ثـار فـي وجـه السـلطة حينمـا حاولـت التاعـب بسـعر 
هذه المادة األساسـية، ُرِفَع كـ»تيمة« سـيميائية إلشـهار 
الرفـض الشـعبي لعـودة العهـد البائد وأعوانـه من جهة 

ولرفـض الحكـم التوتاليتـاري مـن جهـة ثانية.
ج- العيش ورموزه السيميائية في منظومة 

الشعارات المطلبية58: مصر أنموذجا59ً
المهـّم فـي هـذه التحـّركات االحتجاجيـة التـي خاضهـا 
أّنهـا شـّكلت  الشـباب،  فيهـا عنصـر  بـرز  العّمـال، و 
بيئـة حاضنـة جمعـت مختلف فئات الشـعب، وأسـهمت 
فـي خلـق طبقـة جديـدة مـن القـادة الشـّبان )اعتصامات 
أمـام مجلس الشـعب( الذيـن تمّيزوا بريادتهـم وبقدرتهم 
علـى القيادة. وتصـّدروا الصفوف، ورفعوا الشـعارات 
المناسـبة والمسـتقطبة، والسـاخرة والبليغة والافتة من 

جهـة الشـكل والداللـة والمضمون. 
ثّمة إجماع على أن الشـعار األّول الذي أشـعل شـرارة 
اجتماعيـاً،  طابعـه  كان  مصـر  فـي  الشـعبي  الَحـراك 
وتحديـداً معيشـّياً واسـتهاكياَ أكثـر منه سياسـياً. فبائعة 
بـوالق  )حـّي  ناهيـا  شـارع  فـي  والبصـل  الجرجيـر 
فـي  الخبـز  مـن  رغيفـاً  رفعـت  الشـعبي(،  الدكـرور 
وجـه الثـّوار وانضّمـت اليهـم طالبـة منهـم: » قولـوا 
عيـش، قولـوا حّريـة، يـا أوالد مصـر العربيـة«. مـن 
األّول: » عيـش، حّريـة،  الثـورة  انطلـق هتـاف  هنـا 
تراتبيـة  فـي  البعـض  عـّدل  الـذي  إنسـانية«.  كرامـة 
ناتـه معتبـراً إّيـاه شـعار الثـورة الشـهير: » عيش،  مكوِّ
ل  حّريـة، عدالـة اجتماعيـة 60 ». وبعـد مـرور عـام عدَّ

 57 معلومة استقيناها من موقع شبكة الحوار نت اإلعامية، 2010/12/20.

ــركات  ــل بح ــر 2011 تمّث ــداث 25 يناي ــبق أح ــذي س ــي ال ــكل التنظيم 58  الش
احتجاجيــة، ذات طبيعــة اجتماعيــة، قــام بهــا عّمــال مضربــون )المحلـّـة الكبــرى، 
شــّبين الكــوم، كفــر الــّدوار، قطاعــات النســيج، ســكك الحديــد، النقــل العــام... (، 
نقلــوا اعتصامهــم مــن المصانــع إلــى الشــوارع، وتظاهــروا، ورفعــوا الصــوت، 
للمنــاداة بحقوقهــم األساســية، مرّدديــن بصــوت واحــد » فيــن العــدل و المســاواة 
ــم يتجــاوز، إذاً، أبســط الحقــوق اإلنســانية التــي كّرســتها  ». الشــعار المرفــوع ل

الشــرائع العالميــة، وهــي إحقــاق العدالــة والمســاواة.

 59 صغنـا هـذه الفقـرة بتصـّرف باالسـتناد إلـى الفصـل الحـادي عشـر مـن كتابنا 
مصـر الثـورة فـي شـعارات شـبابها: دراسـة لسـانية فـي عفويـة التعبيـر، ص 

.280-287 ص. 

60  2 المعلومـة وردت فـي وكالـة )أ. ف. ب.( فـي تقريـر لهـا عـن إطاق حمدين 
صباحي »التيار الشـعبي«، صحيفة المسـتقبل ) 2012/9/24(.
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»عيـش،  فبـات:  الشـعار  تراكيـب  فـي  اإلسـاميون 
إسـامية«61. دولـة  حريـة، 

وقـد لفـت باحـث عربـي إلـى أن العوامـل االجتماعيـة 
الشـعار  الثـورة، وعّبـر عنهـا  إلـى  التـي دفعـت  هـي 
المركـزي »خبـز )عيـش(، حّريـة، عدالـة اجتماعيـة، 
كرامـة إنسـانية ». والحـظ أن ثّمـة مفارقـة فـي البـون 
الشاسـع الـذي يرتسـم بيـن هـذه العوامـل االجتماعيـة 
الـذي غلـب عليهـا مختصـراً  السياسـي  الوجـه  وبيـن 

ـة تغييـر األنظمـة السياسـية القائمـة62.  إياهـا بمهمَّ
وبغـّض النظـر عّمـا إذا كان شـعار الثـورة هـذا هـو 
تكـن  »األّول« أو »الشـهير« أو»المركـزي«، وأّيـاً 
ناتـه )ثاثـة أو أربعـة(، فالعيـش احتـلَّ بـا منازع  مكوِّ
التراتبيـة األولـى ضمـن هذه المكّونـات التي تمحورت 
فهـو  وللتذكيـر  المنتفضيـن.  الشـّبان  مطالـب  حولهـا 
والمـاء كانـا عنصريـن أساسـّيين فـي حيـاة المصري، 
أي كانـا يكفيانـه المؤونـة، كمـا يقـول المثـل الشـعبي 
»العيـش مخبـوز والمّيـة فـي الكـوز«63. ومـن هنـا، 
للهنـاءة  ومبعـد  للقلـق  مدعـاة  أحدهمـا  توّفـر  فعـدم 

واالسـتقرار.
معالجتنـا للرمـوز المسـتخدمة فـي الشـعارات للتعبيـر 
ذات  والمطالـب  المعيشـية  المسـائل  مختلـف  عـن 
الطابـع االقتصـادي االجتماعـي التـي تتصـل اتصـاالً 
وثيقـاً بيومّيـات المواطـن العـادي سـتتناول واحـداً مـن 
األصنـاف األكثـر تـداوالً وطلبـاً فـي ثقافـة األكل عنـد 
عمـوم المصرّييـن – المأخوذيـن هنا على سـبيل المثال 
ال الحصـر - مـن عيـش )أو خبـز( ولحمـة، وزيـت64 
وبـط.  وحمـام  وقوطـة  وفاصوليـا65  وعـدس  وسـّكر 
والصنفـان األخيـران، اسـتعيد ذكرهمـا فـي معـرض 
اسـتهاكّيتين  فئتيـن  بيـن  المتكافئـة  غيـر  المقارنـة 
متباعدتيـن فـي قدرتهمـا الشـرائية وأذواقهما وسـلعهما 
61 أنظـر مقالـة أمينـة خيـري، »رصاصـة فـي القلـب« تؤلـم المصرّييـن بعـد 

.)2012/12/17  ( الحيـاة  مـرور عـام علـى إطاقهـا«، صحيفـة 

62  فكرة واردة في المقالة األسـبوعية للكاتب فّواز طرابلسـي بعنوان »الثورات 
بين السياسـي واالجتماعي«، صحيفة السفير )2012/9/6(.

63 األمثال العامّية، ص 339.

64 لصنـف الزيـت، كمـادة أساسـية، حضـوره فـي المـوروث الشـعبي. فاألمثـال 
اللبنانيـة مثـاً تنصـح بتدّبـر »حّق الزيـت وإجرة البيت«، والمصريـة تؤّكد أهميته 
للبيـت »الزيـت إن عـازه البيـت حـرام عالجامـع«، األمثال العامّيـة، ص 265. 

65  تعتبــر الصحافيــة أمينــة خيــري فــي مقالهــا: »ال« االتحاديــة تناهــض »نعم« 
الجبنــة والفاصوليــا تنتفــض غضبــاً عليهمــا« صحيفــة الحيــاة )2011/12/12( 
أن العاقــة بيــن االســتقرار والفاصوليــا غيــر قائمــة، لكــن المشــهد السياســي يثبــت 
ــاً،  ــو بـــ 12 جنيه ــوت اشــترت الكيل ــات البي ــابكة. فإحــدى ربَّ ــة ومتش ــا وثيق أنه
ــس  ــات ألن »الريِّ ــبعة جنيه ــام بس ــة أي ــل ثاث ــترته قب ــبق أن اش ــذي س ــو ال وه

غلَّــى الحاجــة«. 

المبتغـاة: »هـّم بياكلـوا حمـام وبط.. وكّل الشـعب جالو 
الضغـط«66. 

د- سيميائية العيش في الشعارات المصرية67 
مفـردةُ »العيـش« بداللتهـا اللغويـة هـو مـا تكـون بـه 
الحيـاة من مطعٍم ومشـرٍب وسـوى ذلـك68، وبرمزّيتها 
األّول  المنطلـق   – تـزال  وال   – شـّكلت  السـيميائية 
إلطـاق هتـاف الثـورة. وسـبق للجمهـور المصري أن 
عـاش تداعيـات »ثـورة الخبـز« فـي 17 و18 ينايـر 
أساسـياً  وباعتبارهـا عنصـراً  الثانـي(1977.  )كانـون 
ال  كان  األكل،  طقـوس  وفـي  المصريـة  المائـدة  فـي 

المفـردة  التوّقـف عنـد هـذه  بـّد مـن 
السـتيفاء دالالتها واسـتنباش موقعها 
المصـري  الشـفهي  التـراث  فـي 
قبـل النظـر فـي وظيفتهـا المجازيـة 
»ثـورات  شـعارات  فـي  السياسـية 

العربـي«. الربيـع 
الشـعبية  الثقافـة  فـي  الخبـز  يحتـّل 
فهـو  خاصـة.  مكانـة  المصريـة 
أسـاس الغـذاء عندهـم، وكان يصنـع 
وعنـد  القمـح  مـن  المدنّييـن  عنـد 
الريفّييـن مـن الذرة69. من هنا سـمّي 
»العيـش« نظـراً القترانـه بالوجـود 
الـرزق ومـن  أيضـاً  والحيـاة. وهـو 
عيـش«،  »أكل  يعملـون  أجلـه 
ويقفـون سـاعات طواالً فـي »طابور 
تنفـع صداقتـه  العيـش«70، ومـن ال 

قالـوا عنـه »يخونـه الَعيـش والملـح«71. لهذه األسـباب 
داً لقيـٍم يحرُص  وغيرهـا يعتبـر »واهـب الحيـاة«، محدِّ
أفـراُد أّي مجتمـع علـى بّثهـا فـي مـا بينهم »كلـت معاه 
عيـش وملـح«. هـذه المفاهيـم والـدالالت والعامـات 
تشـير إلـى تفـّرد الخبـز بأهميـة خالصـة لدى أفـراد أّية 
جماعـة مـن جماعـات المجتمـع المصـري كمـا ياحظ 

.www.klam-iq.com  66  موقع

67 أنظـر تحقيـق أمينـة خيـري، »الرغيـف المصري،مسـقط النظـام لـم يسـتعد 
.)2012/9/16( الحيـاة  كرامتـه«، صحيفـة 

68 المنجد في اللغة، ص 1039.

69 قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية، ص53.

70  5 وردت هـذه الصـورة المجازيـة في تحقيق سـبق ذكـره، أعّدته أمينة خيري، 
صحيفة الحياة )2012/9/16(.

71 قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية، ص 293.

تناولت الشعارات 
َتْي الخبز والماء  مادَّ

واستخدمتهما 
في تونس للتنديد 
بالرئيس بن علي 
وعائلة زوجته في 

األيام األولى للثورة: 
»خبز وماء.. بن 

علي أل«، ثم بحزب 
النهضة عندما تسّلم 
الحكم: »خبز وماء.. 

النهضة أل« 

الشعارات السياسّية:
 من أداة تعبير إلى وسيلة تغيير
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الباحثيـن72.  أحـد 
الصـورة المجازيـة للخبـز أو العيش رصدت في العديد 
من الشعارات المجموعة. فالشعار األول جرى الحديث 
عنـه باعتبـاره أطلق شـرارة التحّركات الشـعبية، وحّل 
فيـه »العيـش« فـي المرتبـة األولـى متقّدمـاً بذلـك على 
مطلـب »الحّريـة«. وثّمـة مـن يحـّل 
»الخبـز« مكانه في الشـعار المطلبي 
قبـل مطلبـْي »الحريـة«  أي  األّول، 
و»العدالـة االجتماعيـة«، كمـا جـاء 
في شـعارات جمعـة الغضب األولى: 
»خبـز.. حّريـة.. عدالـة اجتماعية«. 
وقـد لحقـت بالعيـش التحـّوالت التـي 
شـهدتها »النكتـة المصريـة« خـال 
عـام، فقـد شـاع شـعار سـاخر ترافـق 
مع خبر ترشـيح عمر سليمان لرئاسة 
بّطانيـة...  »عيـش..  الجمهوريـة: 
حـاوة طحينيَّـة«73، وهـي توقعـات 
المواطنيـن بعـودة النظـام القمعي في 

حـال فاز سـليمان بالرئاسـة!
وقـد أبـرزت الشـعارات والهتافـات المرفوعـة ترافـق 
فـي  بحّقـه  المواطـن  مجاهـرة  األولـى  صورتيـن: 
الحصـول علـى العيـش )الخبـز(، وبالتالـي تأميـن الحّد 
األدنـى مـن مقّومـات العيـش الكريـم فـي ظـّل أزمـات 
وأعيـش...  خبـز  أالقـي  »حّقـي  الخانقـة:  األجـور 
والماليـم مـا بتكّفيش74«، و»عايز حّقي، عايز أعيش، 
عايـز حـّق رغيـف العيـش75«، وهنـا بـروز واضـح 
لضميـر المتكلّـم المفرد العائد للمواطـن المصري الذي 
يعّبـر عـن واحـد مـن حقوقـه اإلنسـانية التـي تصـون 
الثانيـة  الصـورة  أمـا  أساسـي.  بغـذاء  كينونتـه وتمـّده 
فتتمّثـل بصـورة لحـاق المواطـن عبثـاً بثمـن الرغيـف 
فـي حيـن ينعـم الـوزراء بالعيـش فـي مكاتبهـم الفاخـرة 
والمكّيفـة: »يـا وزراء طّفـو التكييـف... مـش القييـن 
ضروريـان  والتشـبيه  المقارنـة  الرغيـف76«.  حـّق 
إلبـراز فداحـة التبايـن الحاصـل فـي وضعيـن شـديدْي 
التناقـض فـي المجتمـع المصـري، ويعرفهمـا القاصـي 

عيـن  )القاهـرة:   1 ط  الشـعبية،  المأثـورات  فـي  الخبـز  شـعان،  سـميح   72
.90 ص   ،)2002 واالجتماعيـة،  اإلنسـانية  والبحـوث  للدراسـات 

73 مجلة روز اليوسف )2012/12/29(.
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75  من شعارات جمعة الغضب األولى، صحيفة الحياة ) 2011/2/25(.

.egypthanoisis 76 موقع

والدانـي، وُوظفـت الصـورة المجازيـة لـ»الرغيـف« 
النظـام.  مفاسـد  مـن  واحـدة  فضـح  لغايـة  بـذكاء  هنـا 
ر إذاً هتافات الثورة نظـراً لقيمته الرمزية  العيـش تصـدَّ
فـي حيـاة المصرّييـن، وحتـى مرسـي نفسـه فقـد اعتبر 
أن » العيـش مـن دون حريـة غير مفيـد، والحرية التي 

ال تجلـب العيـش غيـر مجديـة أيضـاً«. 
جـدار الخـوف الـذي كسـره شـباب الثـورة ُعّبـَر عنـه 
بصـور مجازيـة بمـا فيهـا صـورة اسـتحالة الوصـول 
مـش  حنسـكت...  »مـش  الحـاف«:  »العيـش  إلـى 
هنخـاف... داحنـا مـش القييـن العيـش الحـاف77«، أي 

غيـر المـأدوم، والـذي يـؤَكل مـن غيـر غمـوس78.
بعـض  طلبـه  الـذي  الثمـن  الزهيـد  »العيـش«  هـذا 
يعـد  لـم  حـاف«،   « أي  أدام  غيـر  مـن  المتظاهريـن 
كمـا  التقسـيط  بطريقـة  إال  ممكنـاً  عليـه  الحصـول 
نـادى شـباب بنـي سـويف منّدديـن بتخـاذل الحكومـة 
عـن االهتمـام بتحسـين األوضـاع االجتماعيـة: »آه يـا 
بالقسـط79«.  العيـش  أّكلتونـا  الوسـط...  هـّز  حكومـة 
أبنـاء األريـاف ضّمـوا إذاً أصواتهـم إلـى أهالـي المـدن 

األساسـية. حقوقهـم  بأبسـط  للمطالبـة 
العامـات غيـر اللغويـة أو تلـك المصاِحبـة مـن رمـوز 
ومـا شـابه كان لهـا حضورهـا إن فـي مسـألة توظيـف 
»الخبـز« للتعبيـر عـن تـرّدي األوضـاع المعيشـية، أو 
فـي معـرض الـرّد علـى الحملـة اإلعاميـة الرسـمية 
كنتاكـي«   « وجبـات  توزيـع  بخصـوص  المغرضـة 
كيـس  ُرِفـَع  فقـد  التحريـر.  معتصمـي  علـى  مّجانيـة 
نـت عليـه جملـة  »عيـش« مصـري فـوق شـجرة وُدوِّ
»هنـا مركـز توزيـع كنتاكـي80«، كمـا ُرفعـت الفتـة 
تضّمنـت رغيـَف خبٍز وعلبة جبنة فرنسـية81 كتب فيها 
»هـّو ده كنتاكـي بتاعنـا82«. الـذكاء االجتماعـي لهـذا 
المتظاهـر جعلتـه يقابـل العيـش »المصـري المنشـأ« 

77 كتّيب الشعب يريد، ص160.

 78 أنظر معجم العامي الدخيل في فلسطين، ص 115.
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81 تســتعاد »علــب جبنــة النســتو« و«فــول أمريكانــا« و«رزمــة جنيهــات 
ــرون المناهضــون  ــه المتظاه ــذي ينال ــب ال ــات  للنصي ــوز أو تيم ــة« كرم مدّبس
لمرســي مــن أمــوال »الفلــول«. أنظــر مقالــة أمينــة خيــري، »الحريــة والعدالــة« 
يســتحضر روح »الحــزب الوطنــي« وعقله،. صحيفة الحيــاة )2012/12/19(. 
كمــا يســتعاد ذكــر هــذا الصنــف مــن الجبنــة فضــاً عــن »المرّبــى« فــي هتــاف 

ــاة )2013/7/14(. ــة الحي ــّدد بالبرادعــي. صحيف من

82 اعترافات ترزي سوزان مبارك، ص 28.

خرج الشعار من األحادية 
التعبيرية  وتجاوز
 الثنائية المتقابلة 
الزعيم / الحزب،

الحزب / الجمهور، 
وظّهر أسماء القوى 
التغييرية  الحقيقية 
وأدوارها في كسر

جداَرْي الخوف والصمت
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المنشـأ.  واألميركيـة  الجاهـزة  كنتاكـي83«   « بوجبـة 
عليهـا  كتـب  الفتـة  بيمنـاه  صعيـدي  مواطـن  وحمـل 
»محافظـة المنيـة تطلب تغيير رأس الفسـاد« وبيسـراه 
توزيـع  إشـاعات  كـذب  علـى  للداللـة  خبـز84  قطعـة 
وجبـات كنتاكـي عبـر التلفزيـون المصـري85. وحمـل 
متظاهـر آخـر رغيـَف خبـٍز ُثّبتـت عليـه الفتـة حملـت 
شـعار »كنتاكـي التحريـر«86، هـو االسـم المسـتحدث 
السـيميائية  فالعامـة  وبكلمـة  للخبـز.  الميـدان  فـي 
حّجـة  أبلـغ  كانـت  الفاحـي«  »العيـش  علـى  الدالـة 
نسـلها المتظاهـرون مـن قاموسـهم الشـعبي، ورفعوهـا 
لتكذيب مقوالت اإلعام الرسـمي. واسـتتباعاً للصورة 
المجازيـة للخبـز، ناحـظ أن مفهـوم »األكل«- بمعنـاه 
إلـى سـوء األوضـاع  يشـير  فـي شـعار  يـرد  المـادي 
وافتقـاد المواطـن لحاجاتـه األساسـية مـن عيـش كريـم 
و مدرسـة ومـأكل »عايـز أتعلم... عايـز أعيش، عندنا 

فـي البيـت أكل مـا فيـش87«. 
أمـا مسـك الختـام فيمتّثـل فـي تسـاؤل اسـتنكاري أطلق 
لاستفسـار عـن مصيـر األقانيـم الثاثـة التـي رفعهـا 
شـباب الثـورة بعد مرور سـنة على قيامهـا: انتبه قامت 
الثـورة فـي هـذه البـاد، 25 ينايـر، أيـن العيـش الحرية 
العدالـة االجتماعية؟88 وهو سـؤال وجيـه نعاود طرحه 
بدورنـا بعـد مرور أكثـر من ثاث سـنوات ونّيف على 
انطاقـة ثـورة ينايـر2011 التي انجلـت عن خلع رئيس 
وعـزل ثـاٍن وإحالتهمـا إلـى المحاكمة، وانتخـاب ثالث!

6- الشـعارات تديـن مظاهـر الفسـاد والسـرقة ونهـب 
المـال العـام والبطالـة وتـرّدي األحـوال 

فـي مقارنـة سـريعة معقودة بيـن التعليقات والشـعارات 
الليبـي  بالرؤسـاء  لحقـت  التـي  اإلدانـي  المنحـى  ذات 
الشـعبي  الَحـراك  بدايـات  فـي  والمصـري  والتونسـي 
ضّدهـم، الحظنـا أن أغلـب النتـاج الشـعاراتي الليبـي 
83  لضــرورات ســياقية اضطررنــا إلــى اســتحضار تيمــة » كنتاكــي« فــي 

ــتقلّة.  ــرة مس ــا فق ــا له ــا خّصصن ــاً أنن ــش« ، علم ــن »العي ــكام ع ــرض ال مع

ــر  ــن متظاه ــوان ) مواط ــة لإلخ ــرة مناوئ ــي تظاه ــهد ف ــذا المش ــّرر ه 84  يتك
يحمــل بيمنــاه كســرة خبــز وبيســراه كــرت اإلعــام( فــي ميــدان التحريــر. محمــد 
ــارع:  ــي الش ــاميون ف ــة، إس ــر القّب ــام قص ــرة أم ــر: تظاه ــه، »مص ــام عبي هش
ــة  ــورة منقول ــفير ) 2013/2/16 (. )الص ــة الس ــة!«، صحيف ــة خائن المعارض

ــرز(. عــن رويت
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86 اعترافات ترزي سوزان مبارك، ص 29.

87 لغة الشباب ولغة الثورة، ص 116. 

 88 شعار مدرج في جدارية في القاهرة شارع محمد محمود. أنظر غرافيتي 
الثورة المصرية، ص262.

شـخص89  نحـو  والـاذع  السـاخر  بالتعليـق  توّجـه 
القذافـي نفسـه بالدرجـة األولـى، فحّقـره »يـا قذافـي يـا 
بوشفشـوفة... يـا حقير... يا زعيـم الخنازير«، وطالب 
بإسـقاطه وترحيله وصوالً إلى معالجته »الشـعب يريد 
معالجـة العقيـد وتمّنـي موته »يا جبـار يا جبار.. أحجز 
مكانـه فـي النـار«90. وفـي الدرجة الثانية حلّت أسـرته 
التـي رمـز إليهـا بأبنائـه )صغـارك، عيالـك، عيلتـك، 
أوالده(، وعلى رأسـهم سـيف اإلسـام )سـيف يا رأس 
الدلـع(، وقـد طولبـوا بالرحيـل مـع أبيهـم »بـّرا«، ألن 
الشـعب اكتفـى مـن ممارسـاتهم القمعيـة و»مـا عـاش 
التنديـد  أمـا  نريـد( خـراب زيـادة«91.  نعـد  )لـم  نبـوا 
بالنظـام والمطالبـة بإسـقاطه ومحاكمـة أعوانـه فجاءت 
شـعاراتها متواضعـة نسـبياً ألن النظـام باألسـاس غيـر 
موجـود، ويختصـر فـي كتابـات العقيـد، ويتطـّور عبر 

أحامـه وخياالتـه.
وبمـا أن محـور هـذا القسـم بالـذات هـو تقّصـي قـدرة 
اسـتفحال  مظاهـر  إبـراز  علـى  ومنتجيهـا  الشـعارات 
الفسـاد ورمـوزه في األنظمة العربيـة الثاثة المقصودة 
بالمقارنـة هنـا، فلـم نعثـر – أقلـه فـي المدونـة الليبيـة 
التـي وصلتنـا – إاّل علـى شـعار واحـد منـّدد بــ »لـّص 
طرابلـس 130 مليـاراً«. ونفهـم مـن الفحـوى أنـه متهم 
بسـرقة هـذه المليـارات من الدوالرات من أمـوال ليبيا. 
وخـارج إطـار هـذه المقارنـة، رصدنـا شـعاراً عراقيـاً 
المالكـي  نـور  الـوزراء  رئيـس  يسـّمي  المـّرة،  هـذه 
بجملـة توصيفات سـلبّية بمـا فيها اللصوصّيـة: »منافق 

-  كـّذاب -  دّجـال –  طائفـي – لـّص - عميـل«92.
الحاكـم  سـرقة  أي  »الرئاسـية«،  اللصوصيـة  مفهـوم 
أمـوال شـعبه، ُتسـتعاُد فـي تونـس93 بصيـغ مماثلـة ال 
تخـرج بالطبـع عـن نطـاق اإلدانـة والتشـهير، ولكّنهـا 
»التشـغيل  فهتـاف  خاصـة.  تونسـية  نكهـة  تحمـل 
89 أغلــب التعليقــات والنــكات والهتافــات والرســومات تمحــورت حــول شــعره 
المنكــوش )بوشفشــوقة(، وطاقيتــه أو مهريتــه )بوشــّنة(، وخيمتــه )أبــو الخيمــة(، 

واســمه )القردافــي(.

90 أنظر تحقيق أحمد ناجي، »شعارات الثوار تسخر من العقيد »أبو 
شفشوفة«، صحيفة األخبار )2011/3/2(.

91  المرجع السابق نفسه.

92 شعار دّون تحت صورة للمالكي خال تظاهرة ضّده في الطريق الذي يربط 
العراق بسوريا قرب الرمادي. صحيفة المستقبل )2013/1/5(. 

93 اعتمدنـا علـى مرجعيـن للتـزّود بشـعارت وهتافـات تونسـية: األّول هـو كتـاب 
أنجزتـه مجموعـة مؤلّفيـن، ثورة تونس، األسـباب والسـياقات والتحديات، وصدر 
عـن المركـز العربـي لألبحـاث ودراسـة السياسـات، قطـر، ط 1، 2012، ص 

ص244-245. أمـا الثانـي فهـو بالفرنسـية: 
Dégage La Révolution Tunisienne 2010, Editions du 
layeur  alif, 2011.

الشعارات السياسّية:
 من أداة تعبير إلى وسيلة تغيير
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فـي  تـرّدد  الـذي  السـّراق«،  عصابـة  يـا  اسـتحقاق.. 
جـادة بورقيبـة وسـواها مـن شـوارع تونـس العاصمـة 
بحـّق المواطنيـن باسـتحقاق »التشـغيل«، أي  مطالبـاً 
توفيـر فـرص عمـل متكافئـة للخريجيـن، لم يتـواَن عن 
إدانـة الطـرف المرتكـب، فوصـف الحـّكام وأعوانهـم 
بــ »عصابـة السـّراق«.  ولـم يغفـل أسـرة زوجـة بـن 
علـي، فـأدان جهـراً »الطرابلسـية سـّراق الميزانيـة«. 
والحـزب الدسـتوري الحاكـم نفسـه لـم يسـلم، فاسـتحّق 
بامتيـاز الدعوة إلى ترحيله بوصفه »جّاد الشـعب«94 
أن  هـي  والنتيجـة  والنهـب...«  السـرقة  و»عصابـة 
»العصابـة هـّي هـّي« كمـا يقـول شـعار مصـري ال 

يخـرج عـن هـذا السـياق. 
وبمـا أن اسـم الحـزب الدسـتوري يختصـر بالفرنسـية 
إلـى أحرفـه األولـى، أي RCD، وهو الغالـب والمعتمد 
شـعبياً، فقـد تصـّدر دعوتين إلى »رحيلـه إلى الجحيم« 
بوصفـه »أكبر مؤّسسـة لتفريـغ الظلمة والمفسـدين في 
فسـاداً  ومؤّسسـاتها  البـاد  فـي  عاثـوا  الذيـن  األرض 
توصيـف  اسـتحّق  وهـو  واحتـكاراً«.  ونهبـاً  وسـرقة 
ومطالـب  منـّدد  شـعار  فـي  وردت  التـي  »عصابـة« 
بإقصائـه مـن الحيـاة السياسـية »ال رجـوع ال حريـة.. 
للعصابة الدسـتورية«. أعضاء »عصابة النسـاء« هذه 
طولبـوا بــ »هـّز أيديهـم َع البـاد«. كمـا قـال الشـعب 
الجديـدة، فطالـب  الحكومـة  تأليـف  كلمتـه فـي مسـألة 
مـن »حكومـة  الفسـاد«، وحـّذر  بــ »إقصـاء رمـوز 
األقنعـة الملوثـة«. ورّد علـى كلمـة بـن علـي األخيـرة 
»لقـد فهمتكـم«95 بأغنية راب سـاخرة »منيـن فهمتنا.. 
دّمرتنا.. اسـتغفلتنا.. كّفنتنا.. وبالفسـاد عّفنتنا«. الخشية 
مـن عودة »عصابة الفسـاد« جعلهـم يطالبون بمحاكمة 
بـن علي الذي حّور اسـمه بشـكل يشـابه فيـه الديكتاتور 
»بينوشـيه«: » Zinoché au tribunal«، ويلّوحـون 
بالقانـون ورجالـه فـي حـال عـودة الفسـاد والمفسـدين 
»القضـاء بالمرصـاد للرشـوة والفسـاد«. نهب األموال 
العامـة صـورة مـن صور الفسـاد، لـذا طالبـوا بإعادتها 
رفعـوا  كمـا   .»get money back« الشـعب:  إلـى 
الصـوت مناديـن بصـون ثورتهـم الفتّيـة كـي ال يكـون 
فــي  التجّمــع  حــزب  بإســقاط  طالبــت  تظاهــرة  فــي  تــرّدد  شــعار    94

.2010 /12 /27

ــي  ــي« ف ــاب »تاريخ ــي خط ــرّددت ف ــي ت ــهورة الت ــي المش ــن عل ــة ب 95 جمل
ــا  ــم«، كم ــي.. وفهمتك ــة: »غلّطون ــن صحيف ــر م ــي أكث 2011/1/13، وردت ف
 ،»Je vous ai compris« عنونــت صحيفــة الشــروق )2011/2/14(، أو
 Je vous 14/1/2011(،   أو(  Le Quotidien كمــا عنونــت صحيفــة
   Le كمــا عنونــت صحيفــة ،»ai compris. Je vous ai tous compris

.)14/1/2011( Renouveau

مصيرهـا مشـابهاً لسـرقة الثـروات »سـرقتم ثرواتنـا.. 
لكـن لـن تسـرقوا ثوراتنا«. وبعـد رحيـل »الدكتاتور« 
توصيـف  الشـعارات  منتجـو  اسـتحضر  جـّدة،  إلـى 
الحكومـة«.  فـي  غّنوشـي  واألربعـون  بابـا  »علـي 
بمعنـى أن الباغـة الشـعبية التونسـية أحلّـت اسـم العلـم 
إدانـي  كبديـل سياسـي  الحكومـة »غّنوشـي«  لرئيـس 
لمفـردة »لـّص«! وتكـّرر المعنـى فـي تعليـق سـاخر 
لسـائق تاكسـي عّبر عن سـخطه من األوضاع بالقول: 
»بـن علـي بابـا غادرنـا ولكـن األربعيـن حرامـي مـا 
زالـوا هنـا«. وهـذا التعليـق يّتفـق مـع تحليـٍل مفـاده أن 
عـزل الرؤسـاء وترحيلهـم، أو سـجنهم أو حتـى قتلهـم، 
ال يجتّث مظاهر الفسـاد وجذوره، ألن األسـر الحاكمة 
المهيمنـة علـى األجهـزة )األمـن والشـرطة  واألتبـاع 
والجيـش( والمؤّسسـات القائمـة  فـي أروقـة األنظمـة 
هـم األَْولـى بالتطهيـر واإلقصاء واالجتثـاث لقطع دابر 

الفسـاد بشـكل حاسـم.
رسـموا  حينمـا  الغرافيتـي  رّسـامو  قّصـر  ومـا 
منتصـف رسـم  أسـفل  مبـارك  لسـوزان  »بورتريـه« 
)مختلفـة  الثاثـة  الـرؤوس  ذي  المجّنـح«  »الثعبـان 
فـي  الخفـّي  دورهـا  إلـى  لإلشـارة  القمعيـة  األجهـزة 

الثـورة96.  خـال  أو  مبـارك  عهـد  خـال  النظـام 
يبقـى أن نشـير إلـى أن الشـعارات التونسـية رّكـزت 
فـي إدانتهـا للطبقـة الحاكمـة فـي أيـام بـن علـي علـى 
آل الطرابلسـي، أسـرة زوجتـه ليلـى، نظراً النغماسـهم 
فـي مظاهر الفسـاد واإلفسـاد ونهب الخيرات والكسـب 
غيـر المشـروع. فتوّجهـت إلـى زوجتـه  - مـن دون أن 
ـرًة إياهـا، أو باألحـرى معّيـرة إياهـا،  تسـّميها97 - مذكِّ
»حّاقـة«:  أو  »حّجامـة«98  أي  المهنـي،  بماضيهـا 
»يـا ليلـى يـا حّجامـة.. يـا نّهابـة فلـوس اليتامـى«99، 
وممارسـة  اسـتقاليته  اسـتعادة  علـى  القضـاء  وحّثـت 
دوره بتجـّرد »يـا قضـاء فيـق فيق..والحّجامـة تحكـم 

96 غرافيتي الثورة المصرية، ص. 223.

97 الحظنــا علــى ســبيل المقارنــة أن ســوزان مبــارك ُذكــرت باالســم فــي ســبعة 
ــر،  ــي آخ ــّت« ف ــعار، و»الس ــي ش ــا »األم« ف ــا بوصفه ــير إليه ــعارات، وأش ش

وُرســمت بشــكل أفعــى فــي جداريــة.

98 التحقــت بمدرســة للحاقــة وحصلــت علــى دبلــوم، ومــن ثــّم عملــت »صانعــة 
حّجامــة« بعدمــا تملكــت صالــون حاقــة حريمــي. يؤثــر عنهــا إصرارهــا علــى 
أن يلقبهــا أإلعــام بالســيدة الفاضلــة وســيدة تونــس األولــى. بينمــا يطلــق عليهــا 
ــى مهنتهــا  ــة باللهجــة التونســية« ليــس لإلشــارة إل التونســيون الحّجامــة »الحاق

القديمــة، بــل للتعبيــر عــن اســتخفافهم بهــا. انظــر موقــع وكيبيديــا. 

فــي  العاصمــة  تونــس  فــي  طابيــة  تظاهــرة  خــال  تــرّدد  شــعار   99
.2010 /12 /29
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الرئيـس  زوجـة  اسـم  تجهيـل  ومقابـل  فيـك«100. 
المخلـوع، شـّهر الشـعار بجشـع عائلتها »يا طرابلسـي 
يـا حقيـر.. خلّـي خبـزة للفقيـر«، وحـّث الشـعب علـى 
الطرابلسـية«  لعصابـة  شـعبية  »محاكمـة  محاكمتهـم 
هـم وعماؤهـم المعروفـون بــ »عماء الطرابلسـية«. 
وحتى وسـائل اإلعام الفرنسـية فقد شـمتت بسـقوطهم، 
 La سـقوطهم:  خبـر   Paris Match مجلـة  فعْنونـت 

 .Chute du clan Trabelsi
حملـة إدانـة الفسـاد والمفسـدين اّتخذت مداهـا التعبيري 
متشـابهات  ثّمـة  المصريـة.  الشـعاراتية  المدّونـة  فـي 
الـكام  سـبق  سـاخرة  وتعليقـات  الذعـة  وتوصيفـات 
عليها سـتتكّرر هنا. فالمفاسـد والظامـات واالنتهاكات 
هـي نفسـها، واألسـر الحاكمـة واألعـوان والمحاسـيب 
والـوزراء المنتفعون ُيستنَسـخون فـي التجارب العربية 

الثـاث المقصـودة  بالمقارنـة هنـا.
الفقـراء«  »فلـوس  أو  المنهوبـة،  باألمـوال  ونبـدأ 
المطلـوب إرجاعهـا. فالسـؤال االسـتنكاري والمنطقـي 
حاَكمـه  بـه  العـادي  المصـري  المواطـن  جابـه  الـذي 
المخلـوع هـو »قـول يـا مبارك يا مفلّسـنا.. إنـت بتعمل 
إيـه بفلوسـنا؟« تفليسـة مصـر هـي فـي الحقيقـة سـرقة 
موصوفـة، والقائـم بهـا يصـّح فيـه القـول بلسـان أبنـاء 
شـعبه »يـا سـارق بلـدك.. يـا لـّص«. وعلـى الرغـم 
مـن إصـرار الجمهـور علـى تذكيـره بمهنته العسـكرية 
األصليـة، فتهمـة سـرقة المـال العـام التصقـت بـه »يـا 
مبـارك يـا طّيـار.. رجعلنـا لو مليـار«. ولن يهـدأ البال 
طالبـوه  لـذا  الشـعب«،  مـن  مليـار   75 ألنـه »سـرق 
برّدهـا101 وهـّددوه »مـش هنسـيبك.. ملياراتنا لّسـه في 

جيبك«.
 وفـي تحليـل أّولـي لديناميـة الضمائـر المسـتخدمة فـي 
الشـعارات الخمسـة السـابقة الحظنا أنها عكست طبيعة 
اإلدانـة الموّجهـة إليـه. فمطلـق الهتـاف، أو باألحـرى 
مرسـله هـي الجماعـة التـي تنطـق هنـا باسـم الشـعب، 
فالتهمـة  الغايـة.  لهـذه  الجماعـة«  »نـون  وتتوّسـل 
َجماعيـة »مفلسـنا« وبيـت القصيـد هنا »فلوسـنا«، أي 
المـال العـام. وبمـا أن التهمـة واضحـة، فالجمهور مال 
فــي  العاصمــة  تونــس  فــي  القضــاة  تظاهــرة  خــال  تــرّدد  شــعار   100

.2010 /12 /29

101 فــي ليبيــا اتهــم العقيــد »لــّص طرابلــس« بســرقة 130 مليــاراً، وفــي 
تونــس اتُّهمــت »ليلــى الحّجامــة« بأنهــا »نّهابــة فلــوس اليتامــى«، وفــي مصــر 
اتُّهــم »ســارق بلــده« بســرقة »75 مليــاراً مــن الشــعب«. اختلفــت قيمــة المبالــغ 
المنهوبــة، وتنّوعــت توصيفــات الســارقين، ولكــن النتيجــة واحــدة: بــروز ثقافــة 
المســاءلة واإلدانــة التــي ال تكتفــي بالتشــهير بــل تطالــب بــرّد المــال العــام 

ــة. ــى الخزين ــس إل المختَل

إلـى التخصيـص، وحـّدد المّتهـم وأشـار إليـه بالبنـان، 
أو باألحـرى بــ  »كاف الخطـاب«، بوصفـه »سـارق 
رغـب  وحينمـا  السـّراق.  أنـواع  أسـوأ  أي  بلـدك«، 
المنهـوب،  المـال  اسـتعادة جـزء مـن  فـي  المتكلّمـون 
اسـتخدموا »نـون الجماعـة« »رّجعلنـا«. وتأكيداً على 
تصميمهـم وإصرارهـم علـى اسـتعادة حقوقهـم المالية، 
)هنسـيبك،  الخطـاب«  »كاف  بــ  وخاطبـوه  أنـذروه 
جيبـك(، وذّكـروه بالمال العام المنهوب العائد للشـعب، 

»مليارتنـا«.
هـو  الحراميـة«  »ابـن  كّدسـها  المليـارات  هـذه 
و»حكومـة علـي بابـا«، أو »الحكومـة الحرامية«، مع 
أعوانـه »الحـزب الوطنـي الفسـدانين«. مـن هنـا علت 
األصـوات المطالبـة بالتغييـر وبرحيلـه، »يرحـل هـو 
والعصابـة« ألنـه »رأس الفسـاد«، وحـّول بـاده إلـى 
»تكّيـة102.. سـرقوها الحراميـة«. وتهمـة النهـب هـذه 
لحقـت بأسـرته التـي تمّثلـت حينـاً بنجلـه عـاء الـذي 

طالبـه الجمهـور بإيصال رسـالة إلى 
والـده مفادهـا »يـا عـاء قـول لبابا.. 
أمـا  الغابـة«.  فـي  بتسـرق  إنـت 
بخصوص النجـل الثاني، فالمضبطة 
ذكرهـا  السـابق  الشـعبية  االتهاميـة 
اسـُتتبعت بثانيـة توّجهـت هـذه المـّرة 
إلـى جمـال ووّصفـت الحالـة الراهنة 
المترّديـة للشـعب »يـا جمـال يـا أبـو 
فريـدة.. أبـوك خّانـة َع الحديـدة«.

العاقبـة  هـذه  اسـتدامة  مـن  وخوفـاً   
الوخيمـة، طالبـوا بتسـمية المفسـدين 
مـن أفراد األسـر الحاكمة بأسـمائهم، 
طرابلـس  فـي  الدلـع«  »سـيف  فــ 
الغـرب الذي اعتبر »سـيف اإلسـام 
ُيستنسـُخ  أبيـه«103  جلبـاب  فـي 
األكبـر،  االبـن  باسـم  القاهـرة  فـي 

»أبـو فريـدة« الـذي اسـتحّق هـو وأبـوه وأمـه وشـقيقه 
مبـارك...  حسـني  »باطـل  عينـه  السـلبي  التوصيـف 
جمـال مبـارك باطـل... سـوزان مبارك باطـل... عاء 
الرباعيـة  هـذه  فـي  الُبْطـُل  فاجتمـع  باطـل«.  مبـارك 

102 هذه الصورة الباغية سلبية المنحى. وثّمة مثل مصري يأتي على ذكرها 
باعتبارها ماذاً يأوي من ال معيل له كالفقراء والدراويش. وأسوأ أنواعها تكايا 

ال باب لها: »تكّية من غير باب« كما يرد في معجم اللغة العربية المصرية، 
ص 133. 

103 عنوان لخبر منشور في صحيفة األخبار)2011/2/22(.

أثبتت العلوم 
االجتماعية 

واإلنسانية بعامة، 
والدراسات اللسانية 
بخاصة، قدراتها 
وتعاليمها النظرية 

وإمكاناتها التطبيقية 
في معالجة علمية 
للشعار أو الهتاف 
السياسي بوصفه 
من أهّم األدوات 
التعبيرية الشعبية 

الشعارات السياسّية:
 من أداة تعبير إلى وسيلة تغيير
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»المباركـة«104! العائليـة 
كيفّيـات نهـب الدولـة لـم تتوقـف عنـد عتبـة األبنـاء، 
فوزيـر الداخليـة حبيب العدلي شـأنه شـأن رئيسـه »أبو 
ذّمـة مايلـة«، ُشـّكك أيضـاً فـي ذمتـه الماليـة، وُسـِئل 
»ياعدلـي يـا جـّزار.. جبـت منيـن كام مليـار«؟ )يبـدو 
يسـلم  لـم  الدولـة  أمـن  يحـّدد(. وجهـاز  لـم  المبلـغ  أن 
بدوره، فأُدين شـعبياً وبلغة سـاخرة اسـتحضرت مجازاً 
لغويـاً الذعـاً »أمـن الدولـة كاب الدولـة.. دول عتاولة 
فـي نهـب الدولـة«. وهنـا اسـتحضار لصـورة مجازية 

مـن عالـم »كليلـة ودمنـة«.
المباشـرة  اللغـة  وتسـعف  اإلدانـات،  سـبحة  وتكـّر   
المّتصفـة بالتلقائية والشـفافية في توجيـه أصابع االتهام 
إلـى »العصابة« التي صّفت أغلب مقتنيات الباد، فهم 
»باعـوا األرض.. باعـوا المّيـة.. دول حّبـة حرامية«. 
الغـاز105.. دول  باعـوا  البلـد..  أنفسـهم »باعـوا  وهـم 
عايزيـن يتحرقـوا بجـاز«. والخـوف مـن بيـع المرافق 
يتنـادون  البـاد جعلهـم  بمقـدرات  والتّصـرف  العامـة 
ويرفعـون الصـوت: » قولهـا يا مصـري.. قولها بجّد.. 
بكـره يبيعـوا النيل والسـّد«. وسـّمى البعض أحد رموز 
الحراميـة الذيـن »تأخرنـا فـي محاكمتهـم«، أي أحمـد 
عـّز »بتـاع الحديـد«. كمـا كّنـى بعٌض آخر صنفـاً ثانياً 
منهـم فوصفـه ِبــ »الـوزراء النّهابيـن«، وطالبهم بالحّد 
»يـا وزرا طفـوا  مكاتبهـم  فـي  الطاقـة  اسـتخدام  مـن 
التكييـف... مـش القيين حق الرغيـف«. فقارن بباغة 
لطبقتـْي  متناقضيـن  وضعيـن  بيـن  موصوفـة  شـعبية 
المنتفعيـن مـن جهـة والمعدميـن مـن جهـة ثانيـة، ولـم 
يسـلم المجلـس العسـكري نفسـه مـن اإلدانات الشـعبية، 
وهكـذا  الفاسـدين«.  »منتخـب  باعتبـاره  فوصـف 
انسـحبت صبغـة الفسـاد واإلفسـاد ليـس علـى شـخص 
وأركان  أعوانـه  علـى  بـل  فحسـب،  وأسـرته  مبـارك 
مشـيراً  العسـكري،  المجلـس  إلـى  وصـوالً  حكومتـه 

وضّباطـاً، الـذي خلفـه.  
 

استخاصات
وفرضياتـه، 1 إشـكاليته  فـي  البحـث،  هـذا  أتـى     

مـا  علـى  نوعيـة   – لسـانية  إضافـة  ليشـّكل 

104 مجموعة مؤلفين، الثورة المصرية، ط1 )الدوحة – قطر: المركز العربي 
لألبحاث ودراسة السياسات، 2012(، ص 143.

105 إدانــة سياســية واضحــة للنظــام البائــد الــذي مــّد إســرائيل بالغــاز المصــري 
ــي  ــر غرافيت ــزل«، أنظ ــرائيل، ان ــّور إس ــازك من ــاً »غ ــاً جداري ــتحّق تعليق واس

ــة، ص 114. ــورة المصري الث

نأمـل – فـي مجـال تحليـل الخطـاب واسـتقراء 
ـلعية التي اسـتدعيت  الشـيفرات االجتماعيـة والسِّ
مامـح  عـن  للتعبيـر  الشـعارات  فـي مضاميـن 
ثقافـة شـبابية بديلـة آخـذة فـي الترّسـخ والتوّسـع 
مـن  واحـداً  تـزال  وال  شـّكلت  واالنتشـار، 
العـرب106. للباحثيـن  المعرفيـة  االنشـغاالت 

الطابـع 2 المنهجيـة  الدراسـة وتسـاؤالتها  أسـس       
انطـوت  وقـد  بهـا.  اهتدينـا  منـارات  شـّكلت 
التعبيريـة  اآلليـات  دراسـة  علـى  منهجيتنـا 
بصـورة  الجمهـور،  اسـتنبطها  التـي  الباغيـة 
االحتجاجـي  السياسـي  الشـعار  ليحـّول  تلقائيـة، 
تغييـريٍّ  سياسـيٍّ  فعـٍل  إلـى  فـان..«  »يسـقط 
يريـد  »الشـعب  والقصدّيـة  الداللـة  واضـح 
العسـكر«،  لحكـم  و»ال  النظـام«،  إسـقاط 
خـرج  قـد  الشـعار  يكـون  وبذلـك  و»ارحـل«. 
مـن قيـود األحاديـة التعبيريـة، وتجـاوز مفهـوم 
الثنائيـة المتقابلـة )الزعيـم / الحـزب، الحـزب / 
الجمهـور،....(. وظّهـر أسـماء القـوى التغييرية 
الحقيقيـة وأدوارهـا، وجّهـل فـي المقابـل أسـماء 
الزعمـاء المدانيـن قـدر اإلمـكان. وقـد بّينـا عبـر 
نمـاذج منتقـاة كيـف اسـتطاع الجمهـور بكلمـات 
والصمـت،  الخـوف  جـدارْي  يكسـر  أن  قليلـة 
وأحـَدَث وال يـزال ُيحـدث تغييـرات جذريـة فـي 
عاقتـه بالسـلطة وتعاطيـه مـع خطابهـا الفوقـي 
مثلمـا فـي تحريـك البنـى الفكريـة واالجتماعيـة 
المجتمـع.  فـي  السـائدة  الثقافيـة  المفاهيـم  وتجديـد 

)الفتـات 3 مدّونـاً  المتـداول،  السياسـي  الشـعار     
ويافطـات وكتابـات غرافيتيـة(، ومنطوقاً )هتاف 
وأهزوجـة وأغنيـة محـّورة(، تحـّرر فـي مطلـع 
التعبيريـة،  األحاديـة  قيـود  مـن  الثالثـة  األلفيـة 
وكسـر الثنائيـة المتقابلـة الزعيم الملهـم / الحزب 
والحشـد، ليعّبـر عـن هويـات مفتوحـة، ويعكـس 
منتجوهـا ومرّوجوهـا  تخلّـى  تواصليـة  ديناميـة 
المنّظـر  بعقليـة  بهـا  االشـتغال  عـن  الشـباب 
العقائـدي. وأثبـت بذلك بـروز ثقافة شـبابية بديلة 
تمتلـك رؤى ومفاهيـم وتتسـلّح بمنظومـة لغويـة 

المعالـم. واضحـة 

106 باعتبارنا من المعنّيين في هذا المجال المعرفي، أصدرنا في العام 2012 
كتاباً بعنوان الشباب ولغة العصر: دراسة لسانية اجتماعية استحّق جائزة 
»مؤّسسة الفكر العربي« لإلبداع باعتباره أهّم كتاب عربي للعام 2013.
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     التبـّدالت الحاصلـة فـي موضـوع إنتـاج الشـعار 4
وظروفـه، وتداولـه ورواجـه، أثبتـت أن التغييـر 
األسـاليب  ومـّس  والعناويـن  المفاهيـم  طـال 
التـي  والمجاهـد  المناضـل  فنمـاذج  والمعاييـر. 
الفاعـل  المجـال أمـام نمـاذج  تراجعـت مفسـحًة 
الميديائـي والناشـط الميدانـي، كما ينسـحب أيضاً 
علـى مقـوالت الهويـة والماهيـة والمنّظمـة التـي 
الشـبكة والعاقـة والبنيـة107.   لمفـردات  تحّولـت 

      أوجبـت الحاجـة للتعبئـة والتحشـيد علـى مختلـف 5
سياسـّيين،  أفرقـاء  )مـن  المعنّييـن  الفرقـاء 
خطابـات  بلـورة  مناوئيـن(  أو  مناصريـن، 
الرمـوز،  حشـد  طريـق  مـن  جديـدة  سياسـية 
وصقـل التعابيـر واختصـار محموالتهـا، وسـّك 
مضامينهـا،  وتوظيـف  وإشـهارها  الشـعارات 
إن السـتقطاب الجمهـور المؤّيـد، )مـن مؤّيديـن 
ومحازبيـن  مناصريـن  مـن  وللحاكـم  للنظـام 
وفلـول وأعوان وشـّبيحة وبلطجّية(، أو ناشـطين 
سياسـّيين معارضيـن للنظـام وأعوانـه وحلفائـه، 
)جماهيـر  لتأييـده  كسـباً  الخـارج  لمخاطبـة  أو 
عربيـة وإسـامية ورأي عـام عالمـي ومنّظمـات 

دوليـة(.

      التأكيد على أن دراسة التغّيرات الاحقة بالخطاب 6
المعطيـات  ضـوء  فـي  الشـعاراتي  السياسـي 
مـن  والمؤرشـفة  ميدانيـاً،  المجموعـة  اللغويـة 
وسـائط اإلعـام المتعـّددة، والمتسـلّحة بـأدوات 
العنكبوتيـة  وبشـبكتها  وإمكاناتهـا  العولمـة 
وبمواقعهـا التواصلية االجتماعيـة، بمقدورها أن 
تكشـف عـن وجـوه التداخل العضـوي والوظيفي 
ومنتجيهـا  ومتكلّميهـا  اللغـة  بيـن  يقـوم  الـذي 
مـن جهـة، والَحـراك السياسـي التغييـري الـذي 
يخوضـون غمـاره أو يتأّثـرون بمجرياتـه جـّراء 
اقتناعهـم وتجاوبهـم مـع الفعـل اللغـوي بمعانيـه 

»التغييريـة« مـن جهـة أخـرى.

عمومـاً، 7 واإلنسـانية  االجتماعيـة  العلـوم  اثبتـت     
والدراسـات اللسـانية تحديـداً، قدراتهـا وتعاليمها 
علميـة  لمعالجـة  التطبيقيـة  وإمكاناتهـا  النظريـة 
للشـعار أو الهتـاف السياسـي بوصفهـا مـن أهـّم 
107  فكـرة مسـتوحاة مـن كتـاب علـي حـرب، ثـورات القـوة الناعمـة فـي العالم 
للعلـوم  العربيـة  الـدار  )بيـروت:   2 ط  الشـبكة،  إلـى  المنظومـة  مـن  العربـي: 

.)2012 ناشـرون، 

الطبيعـة  وذات  الشـعبية  التعبيريـة  األدوات 
جهـة،  مـن  والسـاخرة  واالسـتنكارية  التنديديـة 
والمطلبّيـة  والتأييدّيـة  والتحشـيدّية  والتضامنيـة 
مجتمعاتنـا  شـهدتها  التـي  أخـرى،  جهـة  مـن 
العربيـة منـذ العـام 2010 تاريـخ انـدالع الثـورة 
تداخـل  مبـدأ  فعاليـة  أظهـرت  كمـا  التونسـية. 
العلـوم وتغاذيهـا وتفاعلهـا )لسـانيات اجتماعيـة، 
علـم نفـس اجتماعـي، علوم اجتماعية، وسـائطية 
أو ميديائيـة، إحصـاءات، تكنولوجيـا االتصاالت 
مـن رصـد  الباحـث  تمكيـن  فـي  والمعلوماتيـة( 
لمبضـع  وإخضاعـه  العـام  الخطـاب  معطيـات 
التحليـل اللسـاني والسوسـيولوجي، وذلـك بغيـة 
اسـتقراء نبـض الشـارع والتعـّرف إلـى توّجهات 
األفـراد والجماعـات، ومعاينـة المتغّيـرات التـي 
لحقـت بالخطـاب السياسـي عمومـاً والشـعاراتي 

تحديـداً فـي مواجهـة خطـاب السـلطة.

المسـوحات 8 فعاليـة  علـى  الدراسـة  أّكـدت   
الميدانية، واألرشـيفين اإلعامـي والفوتوغرافي، 
وتكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت بما في ذلك 
الشبكات العنكبوتية ومواقع التواصل االجتماعي، 
فـي تمكيـن الباحـث مـن االّطـاع عـن كثـب على 
مظاهـر الديناميـة اللغويـة التـي شـهدتها البيئـات 
العربيـة. وقـد أخـذت البيئـة المصريـة هنـا علـى 
سـبيل المقارنـة، بوصفهـا أنموذجـاً لانتفاضـات 
التـي  المتغّيـرات  دراسـة  بغيـة  وذلـك  الشـعبية، 
لحقـت بالشـعار السياسـي ظـروَف إنتاج، وشـكاً 
وتقنيـاِت  وأسـاليب صـوٍغ  ودالالٍت،  ومضمونـاً 
وجمهـوراً  حقيقّييـن  ومنتجيـن   ، وتلـقٍّ إرسـاٍل 

متلّقيـاً.

      تمحـورت الدراسـة حـول إجـراء دراسـة تحليلية 9
الخطـاب  متغّيـرات  وجـوه  مـن  لوجـه  ميدانيـة 
هنـا  والمتمّثـل  الشـعبي  االحتجاجـي  السياسـي 
بمكّونيـه: الشـعار السياسـي والهتـاف السياسـي، 
مـع االسـتعانة بالتعليقـات السـاخرة التـي لّونـت 

مفاصـل هـذا الخطـاب.

   مبـدأ استنسـاخ الشـعارات ظهـر فـي أكثـر مـن 10
بيئـة عربيـة منتفضـة. فالسـخرية التـي رسـمت 
شـعارات » ثـورة الغضـب« الليبيـة... اعُتبـرت 
استنسـاخاً لنموذجْي مصر وتونس، كما الحظت 

الشعارات السياسّية:
 من أداة تعبير إلى وسيلة تغيير
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صحيفـة عربيـة108. ونذكـر على سـبيل المثال ال 
الحصر شـعارْي »الشـعب يريد إسـقاط النظام« 
و»ارحـل« اللذيـن انطلقـا مـن تونس واسُتنسـخا 
التـي  البلـدان  فـي مصـر وليبيـا وسـوريا، أي  
شـهدت انتفاضـات شـعبية، ولـو علـى شـيء من 
التبديـل والتعديـل وفـق الخصوصيـات اللهجيـة 

فـي كّل قطـر. 

وحتـى 11 والموضوعاتّيـة  الدعوّيـة  المشـتركات   
فـي  إن  للعيـان  واضحـة  بـدت  األيديولوجّيـة 
أو  المدروسـة هنـا،  العربيـة  الشـعارات  نمـاذج 
لـن  منهـا.  المـدروس  غيـر  إلـى  بالنسـبة  حتـى 
نسـتعرض القيـم اإلنسـانية العالميـة مـن حريـة 
أو  إنسـانية  وكرامـة  وعدالـة  وديموقراطيـة 
واإلفسـاد،  والفسـاد  الظلـم  ومظاهـر  الموبقـات 
أكثـر  فـي  ذكرهـا  واسـُتعيد  معـروف،  فأمرهـا 
مـن قطـر. وثّمـة محـاور ومسـائل حيويـة توّقف 
بانتهـاكات  وتتصـل  الشـعارات  منتجـو  عندهـا 
الحاكمـة،  واألحـزاب  الحاكمـة«  »األسـر 
واألعـوان والحكومـة ووزرائهـا وفسـادها. ولـم 
يفتهـم إدانـة فّنانيـن ومثّقفيـن انحازوا إلـى النظام 
ذات  الرسـمية  المؤّسسـات  أمـا  عنـه.  ودافعـوا 
الصفـة المرجعيـة، فنالـت نصيبهـا مـن التنديـد 
واإلدانـة فـي الشـعارات والتعليقـات والهتافـات. 
ونذكـر منهـا القضـاء )مصـر، تونـس(، اإلعام 
الحكومي )مصر، تونس، ليبيا(، األسـر الحاكمة 

ليبيـا(... تونـس،  )مصـر، 

   المقارنـة المعقـودة بيـن المنظومـات الشـعاراتّية 12
الحصيلتيـن  علـى  رئيسـة  بصـورة  رّكـزت 
المصـادر  وفـرة  بسـبب  والتونسـية  المصريـة 
وهتافـات  شـعارات  وّثقـت  التـي  والمواقـع 
وتعليقات تتصل بهما. وقد الحظنا أن الشعارات 
علـى  تراكيبهـا  فـي  اعتمـدت  التـي  المصريـة 
العامّيـة أكثر منها على الفصحى، اسـتعانت بلغة 
النـاس، وأظهـرت سـمات الشـخصية المصريـة 
واالنتقـاد  الفكاهـة  روح  تمتلـك  التـي  المرحـة 
لدرجـة السـخرية المـّرة. المدى الممتّد للمسـتوى 
العاّمـي المصـرّي جـاء بعكـس المـدى المحـدود 

 108 أنظـر تحقيـق خالـد محمـود )القاهـرة( بعنـوان »شـعارات ثـورة الغضـب 
الليبيـة ذات طابـع سـاخر... مـع استنسـاخ نموذجـْي مصـر وتونـس«، صحيفـة 

.)20/2/2011( األوسـط  الشـرق 

التونسـية  فالعامّيـة  التونسـّي.  العاّمـي  للمـدى 
بالجّديـة والرصانـة. مـن هنـا  معروفـة عمومـاً 
فـي  الُمسـتخَدمة  التونسـية  الشـعارات  تمّيـزت 
صياغـة الشـعارات بالنقـد المباشـر الـذي وصف 
الظواهـر بمسـّمياتها واعتمـد باغـة المصارحـة 

الكنايـة والمجـاز.  ال باغـة 

التيـارات 13 شـعارات  بيـن  سـريعة  مقارنـة  فـي    
اإلسـام  لممّثلـي  العائـدة  وتلـك  الشـبابية 
السياسـي – وفـي مقّدمهـم اإلخـوان- نجـد أنهـا 
كانـت  منّمطـة فـي أغلبهـا، وبعيـدة عـن اإلبـداع 
الشـعاراتي  المضمـون  إلـى  وتفتقـر  التركيبـي، 
ك للجمهـور109. فقـد غابـت عنهـا الصور  المحـرِّ
الثـّوار،  شـعارات  بهـا  حفلـت  التـي  المجازيـة 
الجمهـور، وترفـده  والتـي تسـتثير عـادًة خيـال 
بمشـّبهات واسـتعارات وكنايات منسـولة من لدن 
ثقافتـه اليوميـة، وتقّربه من واقـع الحدث. بمعنى 
أنهـا كانـت مجـّرد »رّص كام« كمـا علّـق أحـد 
المشـاركين110 الشـباب فـي اعتصامـات ميـدان 

التحريـر.

    للمّرة األولى شـّكلت الشـعارات شـرعيَة اجتماع 14
النـاس وانتظامهـا لمصالـح فئويـة، مـا لبثـت أن 
إلـى مصالـح ومطالـب وطنيـة  تطـّورت الحقـاً 
وشـعبية عامة. فقد اّتصفت الشـعارات بالبسـاطة 
ووضـوح  جهـة،  مـن  والمباشـرة  والشـفافية 
األهـداف وسـهولة الصياغـة اللغويـة مـن جهـة 
ثانيـة، وأّدت فـي المحّصلـة وظيفتهـا المرجـّوة 
فـي اسـتقطاب الجمهـور وتزخيـم َحراكه ورّص 
صفوفـه وتوحيـد أهدافـه. كما تمّيزت الشـعارات 
بقدرتهـا الفائقـة على إيصال األفـكار والتوّجهات 
المطلوبـة الـى عقـول المتظاهريـن وقلوبهم على 
حدٍّ سـواء. فإحسـاس مرّدديها بإدراك مضامينها 
ومعانيهـا كان سـهاً و« سـريع المفعـول«. إذ 
كانـت تعّبـر عـن واقعهـم المـأزوم »رفـع الحـّد 

ــال ال الحصــر: إســامية إســامية ال مدنيــة  109  نذكــر منهــا علــى ســبيل المث
أو علمانيــة؛ اإلســام هــو الحــّل؛ قُــل اتكلــم، قرآننــا الزم يحكــم؛ الشــريعة حــال 
والعلمانيــة حــال؛ هّبــت ريــاح اإلســام والشــريعة قادمــة ال محــال؛ شــريعة هللا 
ــا نطلــب شــرع هللا؛ نحــن فــداؤك شــرع هللا؛  أمــن وأمــان؛ أشــهد أشــهد يــا هللا أّن
الشــعب يريــد تطبيــق شــرع هللا؛ قــادم قــادم يــا إســام، حاكــم حاكــم يــا قــرآن؛ يــا 
ــا علمانــي اإلســام هيحكــم تانــي؛ شــعب مصــر قالهــا قويــة إســامية  علمانــي ي

إســامية... 

110  مقابلــة بتاريــخ 2012/7/4 مــع الناشــطين السياســّيين باســم الشــاعر )25 
ســنة( مؤهــل تربيــة رياضيــة، وأحمــد الصــاوي )25 ســنة( مهنــدس ميكانيــك.
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األدنـى لألجـور ألـف وميتيـن جنيـه«، وتدغـدغ 
آمالهـم بالتغييـر »تونـس عملتهـا يـوم 15 ينايـر 
ومصـر هتعملهـا يـوم 25 ينايـر111«، وتتنـاول 
معيشـية »ال  وقضايـا  دة  محـدَّ سياسـية  مطالـب 
تغييريـة  سياسـية  وأخـرى  للبطالـة«،  ال  للفقـر 
إليهـم  تمـّت  وكلهـا  العادلـي«،  إلقالـة  »نعـم 

بالّصلـة اليوميـة. 

    مـا وقفـت المسـتويات اللغويـة للغـة الضاد حائاً 15
سـبل  أمـام  تواصليـة  عوائـق  شـّكلت  هـي  وال 
التعبيـر السياسـية للجمـوع المنتفضة والمحتشـدة 
فـي الحّيـزات العامـة ألكثـر مـن قطـر عربـي. 
القولـي  الخلـع  لهتافـات  المتزايـد  فالبـروز 
وشـعارات اإلدانـة الَجماعيـة لألنظمـة والتنديـد 
العلنـي بسياسـات الظلـم والفسـاد والديكتاتوريـة، 
أثبتـت  اللغويـة،  لبوسـاتها  النظـر عـن  وبغـّض 
بطواعيـة  تتمّتـع  وأنهـا  بخيـر،  الضـاد  لغـة  أن 
تركيبيـة وحيوية تعبيرية متدفقـة، وأن بمقدورها 
وثقافـة  شـعبي  لَحـراك  حامـل  خيـر  تكـون  أن 

إصاحـي.  وفكـر  احتجاجيـة 

   كان للشـعارات والهتافـات وقـع سـحري وتأثيـر 16
الفـت على الجماهيـر العربية المنتفضـة. فعبارة 
»الشـعب يريد..« التي أُطلقت في سـيدي بو زيد 
التونسـية تـرّددت بعـد ذلـك علـى أفـواه ماييـن 
األفـواه  مرحلـة  »انقضـاء  وأعلنـت  العـرب، 
المكّممـة والوعود الباليـة واآلمال المحّطمة على 
صخـرة التسـلّط والفسـاد«112. وقـد تعّددت صيغ 
هـذه الشـعارات ودالالتهـا وأهدافهـا المرفوعـة. 
فهي أمرت حيناً بكلمة منسـوجة نسـجاً محكماً ال 
تتعـدى األحـرف األربعة »ارحـل«، ونهت حيناً 
آخـر بجملـة تحمل طاقة مـن المواقف والدعوات 
» ال لحكـم العسـكر« و»ال دسـتور تحـت حكـم 
العسـكر«، وجزمـت فـي مسـائل جوهريـة مثـل 
إسـقاط النظـام وعسـكره »الشـعب يريـد إسـقاط 
النظـام«. وحـّددت المقبـول والمرفـوض بكلفـة 
تعبيريـة بسـيطة »الشـعب يريـد إسـقاط العقيد«، 

ــع  ــي: موق ــد لطف ــًا عــن أحم ــة شــعب، ص48 )نق ــر حكاي ــورة 25 يناي 111 ث
.)2011/12/17 المصــراوي، 

ــرب  ــة لغ ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــة للّجن ــة التنفيذي ــوب لألمين ــول منس 112 ق
آســيا ريمــا خلــف. أنظــر الخبــر بهــذا الخصــوص: خلــف عبــارة »الشــعب 
ــار) 2012/1/16(. ــة النه ــة، صحيف ــواه المكّمم ــة األف ــد«، أطاحــت مرحل يري

اإلثبـات  جمعـت  صيغـة  فـي  بـذكاء  قارنـت  و 
والنفـي معـاً »خبـز ومـاء.. بـن علـي أل«. 

الشعارات السياسّية:
 من أداة تعبير إلى وسيلة تغيير
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ثنائّية العزف والقتل: 
عن أحوال أغنية »الربيع العربي«

ثنائّية العزف والقتل: 
عن اأحوال اأغنية »الربيع العربي«

اأ. حممد الع�سريي

يبـدأ االختـاف مـن توصيـف مـا جـرى، هل هـو ثورة 
أو موجـة ثوريـة أو حركـة اجتماعيـة أو فوضى خاّقة 
عازفـي  زّي  يرتـدي  مسـتعِمر  مـن  خاّقـة  غيـر  أو 
»الهيـب هـوب«؟.. هـذا االختـاف نفسـه هـو سـبب 
ارتبـاك »الجملـة الموسـيقية« التـي عّبـرت عـن هـذه 

»الحالـة«.
ال ينفصـل مـا هـو سياسـي واقتصـادي واجتماعـي إذاً 
عـن الغنـاء الذي تجلّت فيه »ثـورات الربيع العربي«، 
نحـو  علـى  سـنعتمده  لكّننـا  قاطـع،  غيـر  والتوصيـف 
مؤّقـت وغيـر حاسـم. فالثـورات ذاتها لم تنتـِه بعد، وما 
زالـت رحـى معاركهـا علـى األرض وال أحـد يعـرف 

علـى اإلطـاق.. متـى يتوقـف العـزف أو القتـل؟!.
ربمـا فـي غمـرة مئـات األسـئلة حـول مـا جـرى فـي 
وطننـا العربـي منذ 17 يناير )كانـون الثاني( في تونس 

وحتـى اآلن، يبـدو تافهـاً أن نسـأل »لمـاذا نغّنـي؟«.. 
وسـائل  دور  حـول  آخـر  سـؤال  عـن  اإلجابـة  لكـن 
»الربيـع  ثـورات  فـي  المسـتخدمة  التعبيـر  ووسـائط 
العربـي« مثـل »فيـس بـوك«، تجعـل لألمـر أهميـًة قد 
نختلـف علـى مقدارهـا، لكّننا من المؤّكد سـوف نتوّقف 
أمامهـا، وهـذا مـا نفعلـه فـي هذه السـطور. إنهـا مجّرد 
ملـّوث  ذبيـح  إيقـاع  علـى  »عليلـة«  رقصـة  وقفـة.. 

بالدمـاء والدمـوع.
ويتبـع سـؤالنا االفتراضـي األول، سـؤال ثـاٍن نحتـاج 
المؤّثـر فـي  للغنـاء دوره  إلـى إجابـٍة عنـه: هـل كان 

العربـي«؟ الربيـع  لـ»ثـورات  التمهيـد 
تحتـاج اإلجابـة عـن السـؤال إلى سـؤال جديد: هـل لعبت 
الموسـيقى دوراً في ما سـبق من ثورات في العالم، مثلما 

كانت سـبباً وسـنداً للطغيان ورموزه عبـر التاريخ؟!

أربـع سـنوات إاّل قليـاً مضـت مـن عمـر ذلـك الحلـم الذي بدأ بالياسـمين وانتهـى بالجحيم.. أربع سـنوات مضت 
والبـركان الـذي فـار فـي محيـط مـا يسـّمونه الشـرق األوسـط ال يتوّقـف عن قـذف حممه فـي عيوننـا، حتى كدنا 
غيـر واثقيـن مـن أن صـوت ارتطامـه بكوكبنـا، هـل كان موسـيقى متفّجـرة بالحّريـة والغضـب البـريء، أو إّنها 

األحجـار التـي ال تمـلُّ من االرتطـام بجماجمنا؟
ـر فيهـا كلّ  مـن حـّي فقيـر فـي تونـس كانـت البدايـة، أو باألحـرى نقطـة اإلعـان عـن بدايـة محـّددة للحظـة َتغيَّ
شـيء ثابـت فـي سـبع دول عربيـة علـى األقـل، مـن أول مراتـب الحـّكام المسـتقّرة على وسـائد السـلطة، وحتى 

موسـيقى األفـراح البلديـة فـي الحـارات »المزنوقـة« الصغيـرة.
ال يعنـي التغييـر أن الحـال التـي صرنـا عليهـا هـي األفضـل، لكـن ثّمـة تغييـراً حـدث.. والموسـيقى والغنـاء فـي 
إطـار مـا سـمّيناه »ثـورات الربيـع العربـي« جـزء أصيل مّما جـرى ويتحّول، سـواء أكان بفعل حناجـر أم أيادي 
أبنـاء هـؤالء »العـرب الجـدد«، أو مـن تدبير شـياطين الغرب الذين اسـتلهمنا موسـيقاهم وأفكارهـم ونظرياتهم 

وأسـلحتهم لنعيـد تفكيـك وتركيـب واقعنا ومسـتقبلنا كذلك.
عـن الموسـيقى فقـط نتحـّدث هنـا، لكـن الموسـيقى ال تجـري في النهـر بمفردها معزولـة عن الطقـس والمركب 

والمجـداف والمراكبـي أيضاً.
وقطعـاً ال ُيعـّد مـا يلـي رصـداً كامـاً لـكلّ تجليـات الموسـيقى والغنـاء فـي تونس ومصـر وليبيا واليمن وسـوريا 
طيلـة السـنوات األربـع الماضيـة، غيـر أننـا سـنحاول مـا وسـعتنا المحاولـة أن نكـون أقـرب إلـى توثيـق غنـاء 

مختَلـف عليـه، ويّتسـم بـ»فعـل ثـوري« مختَلـف عليـه أيضاً.
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معـاً  والسياسـة  الموسـيقى  فأهـل  نعـم..  اإلجابـة 
يعرفـون أن عازفـاً للجيتـار اسـمه »فيكتـور جارا«، 
حتـى  تشـيلي  فـي  المتمـّردة  موسـيقاه  يعـزف  ظـّل 
أزعجـت أوتـاره الحـاّدة سـلطات بـاده، فقاموا بقطع 
يديـه حتـى يتوّقـف عـن العـزف، فلـم يعـد بمقـدوره 
سـوى الصـراخ، وتحـّول صاحـب اليـد الحـاّرة إلـى 
صـوت حـاّد كاسـح، امتد تأثيـره العريـض على نحو 
أسـباب  أهـّم  أحـد  يعتبـره  المؤّرخيـن  بعـض  جعـل 
ثورة تشـيلي الشـهيرة. ومثله كان الشـيخ إمام عيسـى 
الـذي لـم يكـن يملـك سـوى حنجـرة، وعـود ضعيف، 
ثاثـة  مـدى  فـي مصـر علـى  السـلطة  حاصرتهمـا 

عصـور مختلفـة.
»أالّ  وأقسـم  الناصـر،  عبـد  َسـَجنه 
هـو  مـا  طـول  المعتقـل  مـن  يخـرج 
عايـش«، علـى الرغـم مـن وسـاطة 
نايـف حواتمـة، األميـن العـام للجبهة 
الديمقراطيـة لتحريـر فلسـطين، ولـم 
تـدم حّريتـه بعـد تولّي أنور السـادات 
حكـم مصـر سـوى أشـهر معـدودة، 
رحلتـه  رفيـق  مـع  يغّنـي  فخـرج 
عرفـت  التـي  الجمـود  حالـة  إلنهـاء 
ليتـّم  والاحـرب،  بالاسـلم  وقتهـا 
اعتقالـه مجـّدداً، أو أكثـر مـن مـّرة، 
حتـى مـات السـادات، فأكمـل خليفتـه 
محمـد حسـني مبـارك رحلـة اعتقـال 
الشـيخ إمام بتهمـة توزيع 50 زجاجة 
»حـوش  حـارة  أهـل  علـى  شـراب 
قـدم«، ابتهاجـاً بمقتل السـادات ليظّل 

فـي السـجن لمـدة أسـبوعين.
ومثـل مغّنـي تشـيلي األشـهر فيكتور 
عشـرات  إمـام،  والشـيخ  جـارا، 
األسـماء التـي أسـهمت فـي مقاومـة المحتـّل األجنبـي 
الربيـع  »ثـورات  ولـدت  حتـى  الباطشـة،  السـلطة  أو 
فوجدتـه  ومطربهـا،  أغنيتهـا  عـن  تبحـث  العربـي« 
فـي بعـض األوقـات، ولـم تجـده فـي معظـم الحـاالت، 
فاسـتدعى الثـّوار أغنيـات قديمـة للشـيخ إمـام، ومحمـد 
منيـر، وأحمـد قعبـور، وعبـد الحليـم حافـظ، وشـادية 
فـي  جنـب  إلـى  جنبـاً  لتضـيء  وغيرهـم،  وغيرهـم.. 
مياديـن الهتـاف التـي أعلنـت صباحـاً غاضبـاً من ربيع 
كّنـا نحلـم بـه منـذ عقـود، وبـأن »الشـعب يريـد تغييـر 

النظـام«.

من أغنية إلى أخرى 

»أنا مش قادر غّير وضعي
ما عندي قّوة تغيير

عم بتهّدم وحدي وساكت
صار في حقد وذلّ كتير

فوضى جنون وليش أنا وحدي 
بدي إمشي عالنظام؟

يمكن حّتى غّير وضعي
الزم غّير النظام..«.

هـذه ليسـت أغنيـة تحمـل توقيـع أسـامة الرحبانـي. إنها 
الحـال عينهـا التي تجّمع عليهـا الذين تفّرقوا في ميادين 
الثـورة، وفـي مقاعـد المتفّرجيـن أيضـاً.. حـال أمتنـا 
العربيـة والمواطـن الـذي يعيـش محصوراً بيـن خليجنا 
العربـي وشـاطئ األطلسـي، ضاقت به األحـوال، حتى 
لـم يعـد لديه أمل سـوى أن تتغّير األنظمة الحاكمة. ففي 
المعلومـات الـواردة فـي الكتـاب السـنوي الصـادر عن 
»المعهـد الدولي للدراسـات االسـتراتيجية« )llss(، أن 
دخـل الفـرد السـنوي فـي سـوريا بلـغ 2081 دوالراً، 
فبلـغ  مصـر،  فـي  أمـا  دوالراً.   3425 تونـس  وفـي 
متوّسـط نصيـب الفـرد 1624 دوالراَ، ويأتـي اليمن في 
المؤخـرة بــ 926 دوالراً، وارتفعـت نسـبة البطالـة إلى 
15 % مـن السـّكان،  بحسـب بيانـات »منظمـة العمـل 
العربيـة« فـي العـام 2009. وبحسـب د. مهدي أبو بكر 
رحمـة، فـإن التقريـر العام لألمم المتحـدة حول التنمية 
اإلنسـانية لعام 2002 كشـف »أن العالم العربي يعاني 
مـن التخلّـف بـكّل مـا يتعلّـق بالتنميـة اإلنسـانية قياسـاً 

بـدول العالـم األخرى«.
ويعتقـد د. فهـد العـزب الحارثـي »أن التنمية في عالمنا 
العربـي ملّفقـة، عرجـاء، عميـاء، انعزاليـة، ُصّممـت 

لاسـتهاك السـريع، وليـس لإلبداع والرسـوخ1«. 
هـذه األسـباب ليسـت وحدهـا، قطعـاً، المفّجـر الحقيقـي 
لمتواليـات »الربيـع العربـي«، لكـن أهـل الموسـيقى، 
باعتبارهـم يشـّكلون تعبيـراً قوّيـاً عـن أزمـات بادهـم، 
سـواء السياسـية منهـا أم االقتصاديـة، خرجـوا للتعبيـر 
عـن ذلـك، أو هكذا تخّيل البعض مّنا، فاألغنية األشـهر 
التـي ارتبـط بهـا ثـّوار تونـس كانـت تحمـل عنـوان: 
إلـى  الرئيـس شـعبك عـم بيمـوت«. وُنسـب  »سـيدي 
1 راجــع مهــدي أبــو بكــر، » الشــرق األوســط والربيــع العربــي«،  موقــع 

الحــوار المتمــدن ) ينايــر 2012(. 

عازف الجيتار 
»فيكتور جارا« 

ظلّ يعزف موسيقاه 
المتمّردة في تشيلي 
حتى تّم قطع يديه، 
فلم يعد بمقدوره 
سوى الصراخ، 

وتحّول إلى صوت 
حاّد كاسح امتد 

تأثيره العريض على 
نحو جعل بعض 
المؤّرخين يعتبره 

أحد أهّم أسباب ثورة 
تشيلي الشهيرة
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مغّنـي الـراب الملقـب بـ»الجنـرال« حمـادة بـن عمـر، 
صاحـب األغنيـة المذكـورة، قولـه فـي حـوار صحافي 
» إنـه لـم يكـن يرغـب سـوى فـي التعبير بصـوت عاٍل 
عـن أوجاعـه«، مردفـاً: »نجحـت فـي قـول مـا يريـد 

النـاس قولـه، وعرفـت سـجون بـن علـي البـاردة«.
حـال أغنيـة »الجنـرال« فـي تونـس، ال تختلـف كثيـراَ 
عـن حـال أغنيـة محمـد منيـر فـي القاهـرة. فقـد كان 
منيـر أحـد أهـّم مطربـي جيل » تمـّرد« في الموسـيقى 
المصريـة. جّهـز أغنيتـه »إزاي« قبـل انـدالع ثـورة 
خـرج  وحينمـا  بشـهور،  الثانـي(  )كانـون  ينايـر   25
الشـباب المحتّجـون إلـى »ميـدان التحريـر« يومها، لم 
تجـد حناجرهم سـوى صوته وأغنيتـه »إزاي ترضيلي 
المطـرب  بوشـناق  لطفـي  غّنـى  مثلمـا  حبيبتـي«، 
التونسـي الرصين »يا أهل السياسـة اليوم ثورة شـعبنا 
قالـت كام عـن السياسـة.. قالـت إن الظالـم غـادر.. إن 

صـوت الشـعب هـادر«.
الظلـم االجتماعـي إذن، هـو مـا دفـع المواطـن العربـي 
البوعزيـزي  فمـن  »وضعـه«،  تغييـر  محاولـة  إلـى 
الـذي أحـرق نفسـه فـي حـّي فقير فـي تونس، إلـى خالد 
بتعذيبـه  المصريـة  السـلطَةَ  الثـّواُر  اّتهـم  الـذي  سـعيد 
فـي أحـد أقسـام شـرطة اإلسـكندرية، إلـى غيرهمـا في 
معظـم بلـدان وطننـا العربـي، كان الظلـم االجتماعـي 
والقهـر السياسـي في واجهة »شاشـة الربيـع العربي«. 
ومـن أغنيـة إلـى أخـرى، ولمـّدة عـام كامـل، لـم يمـّل 
الموسـيقيون من اسـتدعاء أشـكال ذلك الظلم »تبريراً« 

جرى: لمـا 

»الكوتشي اللي باش من اللف في شوارعك
يحرم عليه يبوس أرض غيرك

والقلب القماش المكوي بعمايلك
لّساه معبق بريحة عبيرك

والواد اللي عاش طول عمره يحايلك
ونفسه اسمه يجي في رسايلك

وتبعتيله تطّمنيه إن انتي عارفه
وإن انتي نايمة وقايمة بيه

وقت الشتا يتدّفى بيكي
وقت الخطر تتحامي فيه«.

هل تغّير النظام؟
هـل زال الظلـم والقهـر وغّنـى العـرب أغنيـة الحريـة؟ 
اإلجابـة تحملهـا عشـرات األغنيـات التـي عّبـرت عـن 

اضطـراب وعصـف ذهنـي وجـراح وشـهداء امتـألت 
بهـم السـاحات طيلـة ما عـرف بالفتـرات االنتقالية التي 
تلـت قيـام تلـك الهّبـات. وقبـل أن نعـرض لذلك نسـأل: 
وهـل تغّيـر النظام الموسـيقي الذي سـاد وطننا العربي، 
تبعـاً لتغّيـر األنظمـة فـي تلـك البلـدان؟ اإلجابـة ليسـت 
بنعـم، وإن كانـت هـذه الموسـيقى التي عّبـرت عن تلك 

األحـداث تشـبه تمامـاً مـا جـرى علـى أرض الواقع.

إما أن تقوده أو يقودك
اإلعامـي الشـهير، وأحـد صانعـي الحـدث فـي ثـورة 
اللطيـف  مصر،عبـد  فـي  الثانـي(  )كانـون  ينايـر   25

»التغييـر  أن  يـرى  المنـاوي2، 
يقـودك«،  أو  تقـوده  أن  إمـا  فعـل، 
أن  إمـا  الجامـح،  كالحصـان  هـو 
يجـّرك أو ترّوضـه. فهل اسـتطاعت 
حناجـر »الربيـع العربـي« ترويض 

»أحصنتهـا«؟« 
أول مـا سـيطر علـى أذهـان المتلّقين 
هـو  العربـي«،  »الربيـع  لموسـيقى 
سـيطرة الموسـيقى الغربيـة وآالتهـا 
علـى أنغـام كّل المرحلة.. واسـتعارة 
أشـكال غربّيـة تماماً.. مثلما اسـتعار 
التـي  جيفـارا«  »صـورة  الثـّوار 
ومثلمـا  مابسـهم..  علـى  طبعوهـا 
وحـركات  شـعاراتهم،  اسـتوردوا 
مقاومتهـم،  وأسـاليب  أيديهـم، 

التـي  المياديـن  فـي  الشـرطة  قـّوات  مـن  وفرارهـم 
أذهاننـا  إلـى  األقـرب  التفسـير  وكان  إليهـا.  خرجـوا 
فـي البدايـة، هـو أن معظـم المشـاركين فـي األحـداث 
ينتمـون إلـى جيـل الشـباب. وأن مـا يسـمعه هـذا الجيل 
مـن موسـيقى، هـو حتمـاً مـن ذاك النوع المتمـّرد، وأن 
حالـة التمـّرد تلك، تصاحبها موسـيقى متمّردة تشـبهها. 
وأحلنـا )معظمنـا مـن متذّوقـي الموسـيقى الكاسـيكية( 
مـا أنتجتـه أغنيـات »الربيـع العربـي« إلـى الموسـيقى 
الزنجيـة التـي صاحبت تمّرد األفارقـة األميركيين ضّد 
التمييـز العنصـري فـي العـام 1970، فعرفنـا ما ُيسـّمى 
مفارقـات وماحظـات  ثّمـة  لكـن  بـ»الهيـب هـوب«. 
أم  الموسـيقية، سـواء »الـراب«  علـى هـذه األشـكال 

الرصينـة«. المقاومـة  »أغنيـات 

ــة  ــة المصري ــرة: الهيئ ــل) القاه ــر بقلي ــل 25 يناي ــاوي، قب ــف المن ــد اللطي 2 عب
العامــة للكتابــة، يوليــو 2012(. 

هل كان للغناء دوره 
المؤّثر في التمهيد 
لـ»ثورات الربيع 

العربي«؟ وهل لعبت 
الموسيقى دوراً في 
ما سبق من ثورات 
في العالم، مثلما 
كانت سبباً وسنداً 
للطغيان ورموزه 

عبر التاريخ؟
اإلجابة نعم.. 

ثنائّية العزف والقتل: 
عن أحوال أغنية »الربيع العربي«



710

التقرير العربي السابع
للتنمية الثقافية

مؤّسسة الفكــر العربـي

 ذلـك الموضـوع يعـود فـي أمـره إلـى بعـض نّقادنـا 
أن  رصـد  الـذي  زكريـا،  عصـام  ومنهـم  العـرب، 
»المشـهد الموسـيقي في مصر خال السـنوات العشـر 
علـى  ومتمـّرد  قلـق  مـزاج  حركـة  يعكـس  األخيـرة، 
كّل شـيء«.. فـي مـا رأى ألكسـندر بريـف، مـدّرب 
القاهـرة«  الغطـس األلمانـي، صاحـب فيلـم »أغانـي 
الـذي رصـد أغنيات 25 يناير مـن قلب ميدان التحرير 
» أن أصحـاب هـذه التجـارب المتمـّردة أطاحـوا علـى 
األقـّل بمبـارك«..!! وهـذه المغـاالة في تقديـر حجم ما 
صنعتـه هـذه الموسـيقى، ليـس وحـده المرتبـط بذلـك، 
بـل إن ثّمـة تسـاؤالت حـول طبيعـة 
دور فـرق »األنـدر غراونـد«، التـي 
تزامنـت نشـأتها جميعـاً فـي مـا بيـن 
أعـوام 2002 و2005، وهـو الزمـن 
مـا  أطروحـات  شـهد  الـذي  نفسـه 
ُسـّمي بـ»الشـرق األوسـط الجديد«، 
المجتمـع  منّظمـات  فيـه  وتبلـورت 
السـلطات  عـن  الخارجـة  المدنـي، 
المركزيـة، وكذلك مراكـز األبحاث، 
ومراكـز التدريـب التي تحـوم حولها 
اليـوم شـبهات َتَلّقـي تمويـل خارجـي 
إلحـداث فوضـى متماديـة فـي وطننا 

العربـي.
فحسـب الكاتب الفرنسـي نيكوال بوك 
كتابهمـا:  فـي  مـاري  جـاك  وزميلـه 
قطـر هـذا الصديـق الـذي يريـد بنـا 
شـّراً، »نشـأت قنـاة الجزيـرة عقـب 
وبرغبـة   ،1995 العـام  فـي  رابيـن  إسـحاق  اغتيـال 
يهوديـة مـن األخويـن ديفيـد وجـان فريدمـان«، ليصـل 
المؤلّـف إلـى اتهـام صريـح بـأن األميركييـن »عّينـوا 
الـذي  نفسـه  وهـو  لهـم«،  مستشـاراً  جبريـل  محمـود 
أصبـح بعـد 15 عاماً رئيسـاً للمجلس الوطنـي االنتقالي 

فـي ليبيـا.
ويـورد الكتـاب نفسـه أن سلسـلة مـن المنتديـات أُقيمـت 
فـي قطـر، أحدهـا فـي العـام 2006، شـارك فيـه بيـل 
كلينتـون وكوندوليـزا رايـس، أُطلقـت بعـده »أكاديميـة 
التغييـر« فـي الدوحـة )أّسسـها هشـام مرسـي صهـر 
يوسـف القرضاوي(، وكانت قد سـبقتها عملية تأسـيس 

»أكاديميـة التغييـر« فـي لنـدن.
إلـى جينـي شـارب، صاحـب  الكتـاب نفسـه   ويشـير 
معهـد  مؤّسـس  وهـو  عنـف،  دون  مـن  الثـورة  فكـرة 

المخابـرات  عليـه  أشـرفت  الـذي  »آينشـتاين«، 
الـذي  سـروجابوفيتش  الصربـي  والزعيـم  األميركيـة 
أسـهم فـي إطـاق مـا ُسـّمي بـ»الثـورات البرتقاليـة« 
التـي حملـت معظـم »ثـورات الربيـع العربي« نفسـها، 

وأسـاليبها. شـعاراتها 

هل غّنينا للمؤامرة أم للثورة؟
ذلـك التفسـير الـذي يتبّنـاه أصحاب نظريـة أن »الربيع 
العربـي« برّمتـه، هو مؤامرة كبـرى، ال يعوّقنا إطاقاً 
عـن تحليـل أشـكال الغنـاء فـي هـذه الفتـرة، األغنيـة 
السياسـية المصاحبـة للثـورات، والمعّبـرة عنهـا بشـكل 
موسـيقي فقـط، مع اإلشـارة حتماً إلـى المصادر األولى 

لهـذه األنواع الموسـيقية .

األبنودي ونهاية »دولة العواجيز«

»أيادي مصرية سمرا ليها في التمييز
ممدودة وسط الزئير بتكّسر البراويز

سطوع لصوت الجموع
شوف مصر تحت الشمس

آن األوان ترحلي يا دولة العواجيز
طلع الشباب البديع قلبوا خريفها ربيع

وحّققوا المعجزة، صّحوا القتيل من القتل«.

الرحمـن  عبـد  المصـري  العاميـة  شـاعر  رأى  هكـذا 
األبنـودي، بدايـة ثـورة 25 ينايـر. كان األبنـودي فرحاً 
فارقـة  لحظـة  فـي  خرجـوا  الذيـن  الشـباب،  بهـؤالء 
يعّدلـون »المايلـة«.. هـؤالء الشـباب.. وكأنهـا دولتهـم 
الجديـدة الشـابة، كان مـن الطبيعـي أن يكـون غناؤهـم 
شـاباً وعفّيـاً ومتمـّرداً ومعاصـراً، مـن وجهـة نظرهم، 
وبحسـب فهمهـم للمعاصـرة. وكانت الماحظـة األولى 
تعنـي  التينيـة  )كلمـة  »األلتـراس«  مجموعـات  أن 
الجماعـة المتطّرفـة فـي تأييدهـا للجهـة التـي تناصرها 
وتدافـع عنهـا، والمقصـود هنـا جمهـور مشـّجعي فـرق 
التـي  لفريقـه(  فريـق  كّل  وتعّصـب  القـدم  كـرة  أنديـة 
شـاركت فـي االحتجاجـات األولـى فـي مياديـن تونـس 
ومصـر، هـي نفسـها مجموعـات الشـباب التـي أطلقـت 
أيضـاً  وهـم  بهـا،  الخاصـة  األغنيـات  مـن  مجموعـة 
أول َمـن سـقط عنـد احتـدام المعـارك، مـا بين سـلطات 
عمـري  »خـدو  الثـّوار  وجمهـور  االنتقاليـة  الفتـرات 

لبـادي هديـة«:

»سّيدي الرئيس 
شعبك عم بيموت« 
كان عنوان األغنية 
التي ارتبط بها ثّوار 
تونس وُنسب إلى 

صاحبها مغّني الراب 
الملّقب بـ»الجنرال« 
حمادة بن عمر قوله 
في حوار صحافي: 
» نجحت في قول 

ما يريد الناس قوله 
وعرفت سجون بن 

علي الباردة«
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»فيه جيل حارب الفساد للنهاية
وبكل قّوة بيصرخ في الظلم كفاية

وميدان الثورة كان للحّق أحلى بداية
جيل الصمود قّرر يكتب بدمه لحن الخلود

وبموته تعيش الفكرة والعدل يسود
صّدق حلمك يبقى حقيقة
عيش الحّق في كلّ دقيقة

أكتب تاريخ األجيال
خدوا عمري لبادي هدية«

هـذه واحـدة مـن أغنيـات فـرق األلتـراس فـي مصـر. 
وال  مرصوصـة،  كلمـات  مجـّرد  نـرى  كمـا  وهـي 
موسـيقى تصاحبهـا، فقـط يسـتخدم المـؤّدون أصـوات 
»الجماهيـر«، وهـي مجموعـات شـبابية اعتـادت أن 
تصاحـب فريـق نـادي الزمالـك، أو النـادي األهلـي في 

الكـرة. مدّرجـات ماعـب 
لهـا  يكـن  لـم  التـي  المجموعـات  هـذه  اختـاط  وكان 
الجماعـات  أو  باألحـزاب  قبـل  مـن  سياسـي  دور  أّي 
السياسـية سـبباً فـى البحـث عن عاقة سـابقة لمشـاهير 
اإلسـام  تيـار  ورمـوز  المسـلمين،  اإلخـوان  جماعـة 
السياسـي، مثـل حـازم صـاح أبـو اسـماعيل وخيـرت 
تمويـل  بعمليـات  اإلخـوان،  مرشـد  نائـب  الشـاطر، 
مـع  بعنـف  تعاملـت  والتـي  األلتـراس،  جماعـات 
فعاليـات كبـرى في مصـر، وخصوصاً بعد سـقوط 72 
شـخصاً مـن جماهيـر مبـاراة »األهلـي« و»المصـري 
إثرهـا  توّقـف  التـي  الحادثـة  وهـي  البورسـعيدي«، 

النشـاط الرياضـي فـي مصـر تمامـاً.
والمفارقـة أن تونـس عرفـت فرق األلتـراس وجماعاته 
حضـور  مـن  الجماهيـر  السـلطات  منـع  بعـد  أيضـاً 
مباريـات كـرة القـدم فـي المدرجـات. وبحسـب مدّونـة 
»جيمـى هـود«، فـإن أغنيـات األلتـراس فـي البدايـة، 
كانـت مجـّرد توثيـق لألحـداث الجاريـة، والتـي عنيـت 
الفـرق  هـذه  أشـهر  ومـن  الرياضيـة،  فرقهـم  بأسـماء 
»ليـدرز كلويـت« المحسـوبة على فريـق »األفريقي« 
»وصّيـة«،  السياسـية  أغنياتهـم  وأشـهر  التونسـي.. 
»نـادي  علـى  المحسـوبة  »البريجـاد«،  ومجموعـة 
النجم السـاحلي«، ومن أشـهر أغنياتهم »الثورة« التي 
خلّـدوا فيهـا ذكـرى استشـهاد زمائهـم الذيـن شـاركوا 
فـي »ثـورة الياسـمين«. ومن أشـهر أغنيـات »الوايت 
فـي  الزمالـك  نـادي  فريـق  علـى  المحسـوبة  نايتـس« 
مصـر.. أغنيـة »مـش ناسـيين التحريـر« و»حريـة«، 

األهلـي  النـادي  فريـق  أللتـراس  األشـهر  األغنيـة 
المصـري.

لماذا استدعى الثّوار موسيقى الراي؟
فـي بواكيـر احتجاجات الشـباب، ومنـذ اللحظة األولى، 
لـم يكـن المقـام الموسـيقي الـذي صاحـب تلـك األيـام 
مبهجـاً، فثّمـة نغمـة حزينـة كانـت تسـيطر علـى إيقـاع 
االرتطام، ولم تمّر سـوى 72 سـاعة فقط، حّتى اكتسـت 
السـاحات بنغمـة أخـرى ملّونة زادت من مسـاحة قتامة 
اللحـن، فالمارشـات العسـكرية لـم تصمد طويـاً، مثلما 
لـم تصمـد أغنيـات »الونـس« التـي رّددها الشـباب في 

خيـم االعتصـام لمـّدة 18 يومـاً فـي 
حتـى  المثـال،  سـبيل  علـى  القاهـرة 
األسـبق  المصـري  الرئيـس  أعلـن 
حسـني مبـارك تخلّيـه عـن السـلطة .
األحمـر  هـو  المسـيطر  اللـون  كان 
الفائـر، والنغمـة األكثـر ترديـداً هـي 
والرسـائل  العجـم«،  »مقـام  نغمـة 
األكثر وضوحاً هي رسـائل الشـهداء 
بيـوت  فـي  الموجوعـة  للقلـوب 
السـويس، أول مدينـة مصرية يسـقط 
السـجون  اقتحـام  قبـل  أبريـاء  فيهـا 

االحتجـاج. وعمليـات 
تنّوعـت  التحريـر«  »ميـدان  فـي 
الجديـد  بيـن  مـا  الشـباب،  أغنيـات 
والقديـم، الـذي تـّم اسـتدعاؤه ليعّبـر 

عـن لحظـة سـقوط »دولـة العواجيـز«، فغّنـوا لشـادية 
»يـا حبيبتـي يـا مصر«، وقد كانت هـي األغنية األكثر 
حضـوراً طيلة السـنوات األخيرة لعصـر مبارك، عقب 
كّل انتصـار لفريـق كـروي مصري علـى فريق كروي 
عربي أو إفريقي، واألمر نفسـه في المناسـبات الوطنية 

التـي تتكـّرر كّل عـام، كاحتفـاالت عـودة سـيناء.
 وإذا كانـت موسـيقى بليـغ حمدي دائمـاً ما تجد طريقها 
بيسـر إلـى شـفاه الجمـوع فـي معظـم األوقـات.. وإذا 
كانـت أكثـر حضـوراً فـي أحـداث »ثـورة الـكّل«، كما 
أطلـق عليهـا شـباب مصـر فـي األيـام األولـى، وكانت 
والملّحـن  المطـرب  أغنيـة  تنفيـذاً  األغنيـات  أسـرع 
لكـن  جمـال،  رامـي  وبمشـاركة  الشـافعي،  عزيـز 
ارتبـط  التـي  األساسـية  الموسـيقية  الجملـة  أن  الميـزة 
بهـا النـاس لـم تكـن للملّحـن نفسـه، بـل كانت مسـتوحاة 
مـن مفتتـح أغنيـة سـابقة لبليـغ حمـدي، تضّمنهـا فيلـم 

مثلما كان للنساء 
حضوٌر طاٍغ في 
الموجات األولى 
لثورات »الربيع 

العربي« كذلك ظللن 
صامدات في مقاومة 
استبداد تيار اإلسام 
السياسي، فغّنت دينا 
الوديدي على سبيل 
المثال: »الحرام هو 

الحرام«...

ثنائّية العزف والقتل: 
عن أحوال أغنية »الربيع العربي«
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»العمـر لحظـة«، وهـو مـن إنتـاج سـبعينيات القـرن 
الماضـي، األغنيـة التـي تـّم االقتباس منها كانـت خلفية 
مشـهد جنائـزي لبطلـة الفيلـم الصحافيـة، وكانـت تقـوم 
لـركام  زيـارة  فـي  وهـي  الصباحـي،  ماجـدة  بالـدور 
أطفـال مدرسـة »بحـر البقـر« وجثثهم، عقـب العدوان 
اإلسـرائيلي عليهـا. واسـتخدم بليـغ حمدي فيهـا كورال 
األطفـال كبطـل أساسـي للميلـودي. وكان مـن الغريـب 
أن تكـون هـذه الـروح الجنائزيـة هـي المسـيطرة علـى 
اللحـن الجديـد، الذي وضعه عزيز الشـافعي، واعترف 
بعـد ذلـك باقتباسـه مـن بليغ حمدي من »مقـام العجم«، 
جمهـور  نحـت  الـذي  الموسـيقي  المقـام  نفسـه  وهـو 
األلتـراس منـه معظـم أغنياتهـم. وعلـى الرغـم مـن أن 
الغـرب  بيـن أهـل  »العجـم« مقـام موسـيقي مشـترك 
وأهـل الشـرق، إالّ أن نغمة »الماجيـر« منه، ُتعّد نغمة 

شـبه مرتبطـة بالغـرب.

روح »مقام العجم« الحزينة
فـي  الرئيـس  السـبب  كان  الشـهداء  سـقوط  أن  يبـدو 
مشـهد  علـى  للسـيطرة  المقـام  هـذا  روح  اسـتدعاء 
مثلمـا  موسـيقياً،  األولـى  الشـهور 
سـيطرت مقامـات حزينـة أخـرى من 
ألحـان الشـيخ إمـام »جيفـارا مـات« 
و»مصـر ياّمـه يـا بهيـة« علـى باقي 

.2011 العـام  شـهور 
إعـان  أعقبـت  التـي  الصراعـات 
وهـروب  مبـارك،  حسـني  تنّحـي 
وتنـازل  علـي،  بـن  العابديـن  زيـن 
علـي عبـدهللا صالح، لم تكن لتتسـّبب 
والجماعـات  األحـزاب  صـراع  فـي 
المشـهد  وراثـة  علـى  اإلسـامية 
الحيـاة  شـملت  بـل  فقـط،  السياسـي 
هنـاك  يعـد  فلـم  أيضـاً،  االجتماعيـة 
المـرور  شـيء مسـتقر، مـن حركـة 
االضطرابـات  حتـى  الشـارع  فـي 
الصغيـرة في البيـوت، مروراً بدراما 
السـياحي  )وغيـر  السـياحي  االقتصـاد  انهيـار  نتائـج 
بالقطـع(، حيـث تأثـرت، مثـاً، القطاعـات التـي تعتمـد 
علـى السـياحة فـي كل مـن تونـس ومصـر، وفقـد أكثر 
مـن 4 ماييـن مواطـن مصادر دخلهـم، وتوقفت حركة 
البنـاء والتشـييد، ونقـل المنتجـات الزراعيـة.. كّل ذلـك 
أّدى إلـى أن تكـون المقامات الموسـيقية المسـتخدمة في 

معظـم أغنيـات العـام األول لثـورات »الربيع العربي« 
حزينـة، حتـى تلـك المقامـات التـي تعّودنـا اسـتخدامها 
فـي األفـراح مثـل النهاونـد والسـيكا، فقـد كان إيقـاع 

العربـي نفسـه حزينـاً. الشـارع 
ومـن دون إيقـاع أو آلـة موسـيقية مصاحبـة، واعتمـاداً 
أو  موسـيقية،  كآلـة  وحـده  البشـري  الصـوت  علـى 
بمصاحبـة سـبع نغمـات لسـبعة أوتـار مـن عود خشـبي 
فقيـر يتغّنـى بهـا جيـل جديـد مـن المصرييـن.. كلمـات 
شـديدة الوجـع، كمـا هـي الحـال فـي صاحـب الصـوت 
الجميـل محمـد محسـن، حيـن غّنـى »يـا شـايلنكو على 

األكتـاف«:

»يا شايلنكو على األكتاف
بننعي دمكم بهتاف.. وندعيلكو
غموس الناس وعيشها الحاف 

ودرس العربي في األرياف.. بيدعيلكو
وكل جنيه زيادة في جيب موّظف هيئة اإلنتاج

وابني اللي في علم الغيب
وأمي اللي هتلقى عاج

وأرض المعتقل لما هتفضى أكيد 
حتدعيلكو..«.

هـو األمـر ذاتـه فـي معظـم أغنيـات الفـرق الموسـيقية 
علـى  سـيطرت  قـد  كانـت  وإن  واليمنيـة،  الليبيـة 
األخيـرة روح اإلنشـاد الصوفـي وإيقاعاتـه، واسـتدعى 

قعبـور: ألحمـد  قديمـة  أغنيـات  السـوريون 

»أناديكم .. أشّد على أياديكم
أبوس األرض تحت نعالكم 

وأقول أفديكم
أهديكم ضيا عيني.. ودفء القلب أعطيكم
فمأساتي التي أحيا.. نصيبي من مآسيكم

أناديكم.. أشّد على أياديكم«.

وعلـى الرغـم مـن تغليف هذه األغنية تحديـداً بإيقاعات 
جديـدة، فـإن روح الحـزن وطعم الشـهادة سـيطرا على 

لحنهـا وأنغامهـا، فكانـت األعلى صوتـاً مّما عداها.
القاهـرة، وهـي  كمـا غّنـت فرقـة »إسـكندريا« مـن 
بترديـد  قبـل عشـر سـنوات، وُعرفـت  فرقـة ظهـرت 
أغنيـات سـّيد درويـش، والشـيخ إمـام قبـل أن يتولّـى 
حفيـد  حـداد،  كأحمـد  الشـباب  الشـعراء  مـن  فريـق 

في مقّدمة الثائرين 
على حكم اإلخوان 
في مصر وقبل أن 

تظهر حركة »تمّرد« 
على الساح السياسية 

كانت الفرق 
الموسيقية وأصحابها 
وفي المقّدمة بينها 
فرقة »إسكندريا« 
التي غّنت وبشكل 
واضح وصريح: 

»يسقط.. يسقط حكم 
المرشد«
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شـاعر العاميـة فـؤاد حـداد، ومحمـد بهجـت وغيرهما، 
أغنيـة  أهّمهـا  مـن  جديـدة،  أغنيـات  كتابـة  مسـؤولية 
»إنـزل«، غنـاء وألحـان حـازم شـاهين، والتـي لم تكن 
مجـّرد أغنيـة فقـط، بـل كانت هتافاً يناشـد من أسـموهم 
فـي مصر »حـزب الكنبة«، وهـم المواطنون العاديون 
غيـر المهتميـن بالعمل الحزبـي والسياسـي للنزول إلى 
الشـوارع بغيـة الدفـاع عّمـا سـّماه الثـّوار: »مكتسـبات 

الثـورة«.

»إنزل عشان الشهداء شايفينك
إنزل واكتب عند في جبينك

ضرب »الكاب السودا« ما يهينك
أما اإلهانة إنك تموت مهزوم..«.

ولـم تكـن فكـرة األنغام الحزبيـة وحدها هي المسـيطرة 
علـى أغنيـات »الربيـع العربي«، فقد وجدت السـخرية 
طريقهـا إلـى السـاحة، فتّم اسـتدعاء أغنيـات أحمد فؤاد 
نجـم السـاخرة: مثـل »حاحـا .. بقـرة حاحـا«، بـل إنـه 
تـّم إنتـاج فيلـم سـينمائي كامـل لتجسـيد سـيرة الرجـل 
ورفيـق رحلتـه فـي المقاومـة الشـيخ إمـام، والتـي تـّم 
توزيـع الموسـيقى الخاصـة بها بصـوت المطرب أحمد 

سـعد، وكانـت فـي مقدمتهـا أغنيـة »بقـرة حاحا«.
سـخرية الجيـل الجديـد لـم تكن مـن »األنظمـة البائدة« 
»الفلـول«،  لقـب  مؤّيديهـا  علـى  أطلقـوا  التـي  فقـط، 
المدنّيـة  اختافـات األحـزاب  مـن  أيضـاً  بـل سـخروا 
وصراعهـا علـى السـلطة، مثلمـا سـخر أحمد فـؤاد نجم 
منهـم في سـبعينيات القـرن الماضي فـي أغنية »يعيش 
المثقـف«، بـل سـخروا أيضـا مـن االتهامـات الموّجهة 
لـه، باعتبارهـم »قلة مندّسـة« التي تحولت السـم أغنية 

المناهلي: لياسـر 

»أنا ُرحت انضم في مرة.. لقّلة مندّسة
بالتهميش والظلم.. عمرها ما كانت حاسة

لقيت خلق كتيرة.. تقول مصر بناسها 
بتاع يجي مليون.. وبيزيدوا لّسه

ياعيني على القلة.. يا ليلي على المندّسة
فتشوني وأنا داخل.. بأيادي خارجية

أيادي متلّطخة.. بالفول والطعمية
قلت في نفسي.. أكيد دي عجينة دولية«. 

رامـي  أغنيـات  فـي  موجعـاً  حـّداً  السـخرية  وبلغـت 

عصـام الـذي لّقبـه شـباب مصر فـي البدايـة بـ»مطرب 
تولّـى  الـذي  العسـكري  المجلـس  انتقـد  وقـد  ينايـر«، 
فـي مصـر السـلطة فـي الفتـرة االنتقاليـة بشـّدة، عقـب 
اجتيـاح هتـاف »يسـقط.. يسـقط حكم العسـكر« لميدان 
التحريـر. رامـي عصـام لـم يسـخر بوجـع فقـط، ولكـن 
بمفـردات يعتبرهـا الشـارع المصـري المحافـظ نافـرة 
وخادشـة للـذوق العـام، بخاصـة فـي كّل مـا كان يتمّتـع 
نفـوس  فـي  وهيبـة  محّبـة  مـن  المصـري  الجيـش  بـه 

المصرييـن.

»واّل العسكر باظ أحيه..   يرموا قنابل غاز واّل أيه
وهللا هرونـا رصـاص أحيـه.. والمجلـس هّجـاص واّل 

يه أ
وهللا وطّفوا النور أحيه..  والتعلب بيدور واّل أيه 

نزلـوا تـات سـبعات أحيـه..  والتعلـب الطيـب مـات 
أيـه«  واّل 

وهـذه األغنيـات التـي تجـاوزت حـدود السـخرية إلـى 
نـوع مـن الشـتائم، كانـت أمـراً طبيعيـاً فـي ظـّل حالـة 
االنفات التي سـيطرت على الشارع المصري، فللمّرة 
األولـى ومنـذ سـنوات بعيـدة، تنتشـر عمليـات سـرقة 
قضبـان السـّكة الحديـد. وتعالـت هتافـات االعتصامات 
الفئويـة فـي أكثر من وزارة وهيئـة اقتصادية، واختلف 
الثـّوار فـي معظـم بلـدان »الربيـع العربـي«، وتفّرقوا، 

وخرجـت أغنيـات تناديهـم بالعـودة :

»يا معشر الثّوار..   الكلّ فيكو إمام
وال حّد غير العلم.. راح ينضرب له تمام

الليل كما الغربال..  أما النهار بيلّم
والعبرة باللي ابتدى.. قبل العدد ما يتم

يا عباده وسط الهرج..  يا قّلة جايبه الفرج
الثورة ركعة قضا..  مفيهاش إمام بيئم«

هذه السـطور التي دّوت بها حنجرة محمد محسـن، كانت 
األدّق فـي وصـف مشـهد تلـك األيـام التـي تفـّرق فيهـا 
الثـّوار شـيعاً وتبادلـوا االتهامـات بالعمالـة، وفـي أحسـن 
األحـوال تهمـة البحـث عـن »دور«، ولـم تكـن مصـر 
فريـدة ومتفـّردة فيمـا شـهدته فـي مرحلـة االنتقـال. كان 
مـا يحـدث فيهـا جـزءاً مـن تحـّوالت أكبـر، وهـذا الـرأي 
الـذي تبّنـاه د. علـي الديـن هـال، أحـد أقطـاب الحـزب 

ثنائّية العزف والقتل: 
عن أحوال أغنية »الربيع العربي«
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الحاكـم أيـام مبـارك، وأسـتاذ العلـوم السياسـية الشـهير3، 
هـو رأي يبـدو األقـرب إلـى الدّقـة. ففـي تونـس أيضـاً، 
حـدث ذلـك، وفـي اليمـن، لكـن األمـر فـي ليبيـا بلـغ حـّداً 
مغايـراً، فقـد تحـّول إلـى حـرب أهليـة 
لـم تتوّقـف حتـى اآلن، وأصبـح وجـود 
غنـاء يعّبـر عـن ذلك أمـراً صعبـاً، بل 

حتـى مسـتحياً.
وفـي أقـّل مـن عـام، تأّكـدت سـيطرة 
تّيار اإلسـام السياسـي علـى مختلف 
بمـا  المصريـة،  الدولـة  مفاصـل 
حيـث  المسـلحة،  القـّوات  ذلـك  فـي 
تّمـت إزاحـة المشـير محمـد حسـين 
طنطـاوي والفريـق سـامي عنان عن 
أيضـاً  حـدث  مـا  وهـو  منصبيهمـا، 
فـي تونـس وليبيـا، واشـتد الصـراع 
مـا بيـن طرفيـن، كاهمـا يزعـم أنـه 
سـلطة  علـت  ثـم  الثـورة،  صاحـب 
التدّيـن السياسـي لتضـاف إلى سـلطة 
باسـم  سـابقة  واسـتبدادية  غاشـمة 
كّل  الدولـة وهيبتهـا، حيـث حّرمـت 
لكـن  الغنـاء..  ذلـك  فـي  بمـا  شـيء، 
وكمـا  قليـاً.  صوتـه  خفـت  وإن  يتوّقـف،  لـم  الغنـاء 
كان للنسـاء الحضـور الطاغـي فـي الموجـات األولـى 
لثـورات »الربيـع العربـي«، كذلك ظللـن صامدات في 
مقاومـة اسـتبداد تّيـار اإلسـام السياسـي، فغّنـت دينـا 

المثـال: الوديـدي علـى سـبيل 

»الحرام هو الحرام
ياعّم يا بتاع الكام

الحرام مش إني أغّني
الحرام مش إني أحّب

الحرام هو الكام 
اللي كّله ياعّم كدب

الحرام مش هو فّني
الحرام مش إّني أحّس

دا الحرام هو الكام اللي كّله
يا عّم كدب«.

وسـرعان مـا انقسـم المجتمـع التونسـي، لينقسـم مغّنـو 

 3 في كتابه: مصر بعد الثور )القاهرة: الدار المصرية – اللبنانية، يناير 
 .)2013

الـراب إلـى مجموعتيـن، فغّنـوا الـراب الحـرام وغّنـوا 
الـراب الحـال، وتـّم اسـتقطاب بعضهم بالمـال، في ما 
ُزّج البعـض اآلخـر فـي السـجون، وُوّجهـت االتهامات 
أحـد  »الجنـرال«،  وتحـّول  لآلخـر،  طـرف  كّل  مـن 
أهـّم مغّنـي الـراب التونسـي، وأحـد أيقونـات »ثـورة 
الياسـمين« في الموسـيقى والغناء، إلى مّتهم باالنضمام 
للتيارات اإلسـاموية، وهو ما نفاه في حوار صحافي: 
»لـم أتلـّق أمـواالً من حـزب النهضة«، وكنـُت متخّوفاً 
مـن صعـود اإلسـاميين للسـلطة، ولكـن بعـد وصولهم 

للحكـم عرفـت أنهـم األفضل«.
 وانضـّم حمـزة نمـرة، المطـرب المصـري ابـن الـ 22 
تونسـياً،  البدايـة  فـى  المصريـون  ظّنـه  والـذي  سـنة، 
بسـبب لكنته، وصاحب أغنية »إنسـان« الشـهيرة، إلى 
حملـة المرّشـح الرئاسـي عبـد المنعـم أبـو الفتـوح، ثـم 
تبّيـن بعـد ذلك مشـاركته فـي اعتصامات عـّدة لإلخوان 

المسـلمين، وأنـه أحـد أتباعهـم المسـتترين.
وصـول اإلسـاميين إلـى الحكـم، وسـيطرتهم، لـم تـدم 
علـى  الثائريـن  مقّدمـة  وفـي  الصـدام،  وبـدأ  طويـاً، 
حركـة  تظهـر  أن  وقبـل  مصـر،  فـي  اإلخـوان  حكـم 
»تمـّرد« علـى السـاح السياسـية، كان أصحـاب الفـرق 
الموسـيقية، وفـي المقّدمـة بينهـا فرقـة »إسـكندريا«، 
التـي غّنـت وبشـكل واضح وصريح: »يسـقط.. يسـقط 

حكـم المرشـد«:

»شّد حزامك على أحامك
شّد يا سيدي

خّلي سكوتك هو كامك
سيدي يا سيدي

أوعى تفّكر إنك حّر
دوق المّر في زمن المّر 

شّد يا سيدي
قلنا مطالب، عملوا مقالب
عيش حرية، جيش داخلية

قلنا عدالة اجتماعية
قالوا الرك على الجمعية

تمثيلية في زمن مّر.. شّد يا سيدي
مهّلبية وطعمها مر.. سيدي يا سيدي

أما خطابه بين أحبابه
حق أبلج، باطل لجلج

فيلم مدبلج إسمو »ما تيجي«
أصل كامه بيمشي في ناحية.. وهو في ناحية

جيني شارب هو 
صاحب فكرة 

الثورة من دون 
عنف ومؤّسس 

معهد »آينشتاين« 
الذي أشرفت عليه 

المخابرات األميركية 
والزعيم الصربي 
سروجابوفيتش 
ُمطلق ما ُسّمي 
بـ»الثورات 

البرتقالية« التي 
حملت معظم »ثورات 

الربيع العربي«  
شعاراتها وأساليبها
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بكره وراه والماضي قصاده، وعينيه ساهية
بكره الشعب حيبقى في ناحية، وهّو في ناحية

بكره المرشد يصبح خورشيد
بكره الشعب يقولو في ستين داهية

يسقط.. يسقط حكم المرشد
شّد يا سيدي.. سيدي يا سيدي«. 

وتهـاوى حكـم المرشـد فـي مصـر ليغّنـي المصريـون 
ويتنفـس  األيـادي«،  »تسـلم  لجيشـهم:  جديـد  مـن 
المصريـون الصعـداء أمـاً فـي لفتـة موسـيقية جديـدة. 
وكذلـك غّنـت نانسـي عجرم مـن كلمات الشـاعر جمال 
بخيـت وألحـان وليـد سـعد: »خـدوا بالكـم دي مصر«:

»خدوا بالكو دي مصر المنصورة مش أّيها مصر
نيلها اللي بيطلع في الصورة بعامة النصر

من بحر لبحر بتتمشى وقمرها معانا بيتعشى
خيرها على الي ياكلها بدقة أو يسكن قصر«.

علـى  سـيطر  الـذي  المـرح  الموسـيقي  اإليقـاع  هـذا 
المصرييـن لشـهور قليلـة، لـم يخـُل مـن قلـق، فجـاءت 
الشـارع  حنجـرة  تصمـد  ولـم  مرتبكـة،  اإليقاعـات 
أمـام أحزانهـا وضربـات اإلرهـاب المتتاليـة. فسـيطر 
النشـاز علـى أحبـال معظـم األغنيـات التـي صاحبـت 
االسـتحقاقات االنتخابيـة، وظلّـت نغمـة »العجـم« هـي 
المسـيطرة، ربمـا ألن أوجـاع الشـهداء لـم تسـكن بعـد.

هل تفّرق الشركاء؟ ومتى يتوقف العزف؟
تنّوعـت مصـادر تمويـل أغنيـات مـا ُيسـّمى »الربيـع 
العربـي« خـال السـنوات األربـع الماضيـة، مـا بيـن 
مثـاً،  مصـر  فـي  اإلعـام  ووزارة  رسـمية،  جهـات 
موسـيقية  أشـكال  فـي  األغنيـات  أصحـاب  وجهـود 
بسـيطة، غلـب عليهـا »فقـر اإلنتاج«، باسـتثناء أسـامة 
لـم  إسـكندريّا،  وفرقـة  الحجـار،  وعلـي  الرحبانـي، 
كانـت  وإذا  )ألبومـات(.  غنائيـة  مجموعـات  تصـدر 
الطابـع  عليهـا  وغلـب  تنّوعـت  قـد  التمويـل  مصـادر 
الفـردي، فـإن اللغـة المسـتخدمة في الغنـاء غلبت عليها 
اللهجـات المحليـة لبلدان هذه الثورات، باسـتثناء بعض 
فـي لحظـات  اسـتدعاؤها  تـّم  التـي  القديمـة  األغنيـات 
كلثـوم،  ألم  الشـعب«  »أنـا  مثـل  األول،  الفـوران 
وقصيـدة أبـي القاسـم الشـابي »إذا الشـعب يومـاً أراد 
وسـميح  درويـش  محمـود  قصائـد  وبعـض  الحيـاة«، 

القاسـم فـي أغنيـات مارسـيل خليفـة وأحمـد قعبـور.
وانقسـمت األغنيـات إلـى غنـاء فـردي، وفـرق غنائيـة 
أبرزهـا  ومـن  المشـهد،  علـى  المسـيطرة  هـي  كانـت 
ووسـط  إجبـاري،  ومسـار  وكايروكـي،  إسـكندريّا، 
البلـد، سـيتي بانـد، وتاكسـي بانـد، ومشـروع كـورال 

فـي مصـر.
قـد  الـراب  موسـيقى  كانـت  وإذا 
الموسـيقي  المشـهد  علـى  سـيطرت 
فقـد  وليبيـا،  تونـس  فـي  الثـوري 
اقتربـت روح األغنيـات فـي سـوريا 
وفلسـطين من أغاني القومية العربية 
التـي صاحبـت فتـرات التحـّول فـي 
سـتينيات القـرن الماضـي، وما تاها 
مـن مقاومـة االحتـال اإلسـرائيلي، 
فيمـا انقسـم األمـر فـي مصر مـا بين 
أشـكال عـّدة، غلب عليها في أوسـاط 
الشـباب اسـتلهام اإليقاعـات الغربيـة 
فـي  سـواء  الغربـي،  و»البلـوز« 
اسـتخدام تقنيات التوزيع الموسيقي« 

التكنـو الـراب« أم غيرهمـا.
التـي  المقاومـة  أغنيـات  بيـن  ومـا 
درويـش  سـّيد  إلـى  جذورهـا  تعـود 
الموجـي  ومحمـد  حمـدي  وبليـغ 
وسـّيد مـّكاوي، عـادت إلـى السـاحة 

أصـوات غنائيـة وموسـيقية كانـت قـد توّقفـت تقريبـاً، 
الشـرنوبي،  وفـاروق  درويـش،  البحـر  إيمـان  مثـل 
وأحمـد إسـماعيل، ومحمـد عـّزت وجميعهـم مـن نجوم 
تجربـة أغنيـة المقاومـة فـي منتصـف عصـر مبـارك، 
لكـن الغريـب أن تنتشـر أغنيـات »الهيـب هـوب« فـي 
قطـاع غـّزة، وفـي فلسـطين بشـكل عـام، حتـى يصـل 
عددهـا إلـى 12 فرقـة مـن بينهـا فرقـة »دمـار« التـي 
تشـّكلت مـن بنـات عـرب فلسـطين المحتلّـة )1948(.

بـل  الثـورات،  لهـذه  الفرقـة  هـذه  أغنيـات  تلتفـت  وال 
تتوّقـف عنـد حـدود مـا نسـّميه القهـر الذي تتعـرض له 

النسـاء! 
ومـن المظاهـر الافتـة فـي سـنوات »الربيـع العربي« 
برامـج الغنـاء والموسـيقى التـي حلّـت بديـاً لألغنيـات 
الثوريـة فـي لحظـات قّوتهـا، مثـل »سـتار أكاديمـي« 
الثالـث  موسـمه  خطـا  الـذي  أيـدول«  و»آراب 
بحضـور طـاٍغ لفكـرة أغنيـة الثـورة مع محمد عّسـاف 
»الفلسـطيني«، وأحمـد جمـال »المصـري«، وكاهما 

بحثت » ثورات 
الربيع العربي« عن 
أغنيتها ومطربها 
فوجدته في بعض 
األوقات، ولم تجده 
في معظم الحاالت، 
فاستدعى الثّوار 

أغنيات قديمة للشيخ 
إمام ومحمد منير 

وأحمد قعبور وعبد 
الحليم حافظ وشادية 
وغيرهم.. وغيرهم 
لتضيء جنباً إلى 
جنب في ميادين 

الهتاف

ثنائّية العزف والقتل: 
عن أحوال أغنية »الربيع العربي«



716

التقرير العربي السابع
للتنمية الثقافية

مؤّسسة الفكــر العربـي

وصـل إلـى المرحلـة األخيـرة فـي البرنامـج، ليحصـد 
عّسـاف جائزتـه، ولتعـود أغنيـات الثـورة التـي هربـت 
مـن »الميـدان« مثـل »الثـّوار« تمامـاً لتحصـر نفسـها 
فـي برنامـج تلفزيوني يسـتنزف أموال المشـاهدين عبر 

للمتسـابقين! التصويـت 
هـذه الحـال ربمـا عّبـرت عنهـا أغنيـة شـهيرة خرجـت 
لمضايقـات  تعـّرض  سـاخر  تلفزيونـي  برنامـج  عبـر 
كثيـرة، انتهـت بإبعـاده عـن الشاشـة تماماً، هـو برنامج 
»البرنامـج« لصاحبه باسـم يوسـف. األغنية اشـتهرت 
باسـم فريـق »كايروكـي« وعنوانهـا »السـّكة شـمال« 
وأن  خاطـئ«،  »االتجـاه  المصـري  بالتعبيـر  وتعنـي 

سـّيارة الثـورة ال تسـير فـي االتجـاه الصحيـح.

محاولة أخيرة للفهم
المسـرحي  رائعـة  غضـب«..  فـي  وراءك  »أنظـر 
الشـهير »جـون وازريـون« تحّولـت إلـى شـعار وفعل 
دائـم طيلـة أربع سـنوات من عمـر »ربيعنـا العربي«، 
وفـي ظـال ذلـك الغضـب، ال يمكـن أن نتوقف لفحص 
مـن  سـقطت  التـي  األغنيـات  عـدد  أو  قتانـا،  عـدد 
الذاكـرة، فيمـا كّنـا نلهـث بغضـب أيضـاً، مثلمـا غـاب 
التوثيـق للغنـاء السياسـي العربـي برّمتـه، غابـت أيضاً 
ذا  فمـن  العربـي«،  توثيـق موسـيقى »الربيـع  عمليـة 

الـذي يهتـّم وسـط األشـاء بالسـلّم الموسـيقي؟
»جمعيـة المؤلّفيـن والملّحنيـن« فـي مصـر، ال تملـك 
حصـراً لألغنيـات التي صـدرت في األعـوام األخيرة، 
وال أحـد غيرهـا من المؤّسسـات أو األفـراد يملك أيضاً 
ذلـك، كّل مـا نملكـه اآلن نصـف يقيـن، فمـن قـال إن 
مـا جـرى أكبـر مـن انتفاضـة وأقـّل مـن ثـورة؟ ومـن 
قـال إنهـا فعـل ثـوري؟.. إلـى َمـن يـرى أنهـا حـرب 
علـى الطريقـة »األوباميـة«، حـرب أميركيـة بقفازات 
عربيـة تركية إسـاموية اختارت أدواتهـا من جلد أبناء 
المنطقـة،.. إلـى َمـن يـرى »أنهـا أسـلحة ناعمـة تقتـل 
بهـدوء، مّسـتدالً علـى ذلـك بمقولة للمراسـل البريطاني 
الشـهير »روبـرت فيسـك«: » إنهـم يلجأون إلينـا طلباً 
للديمقراطيـة، ونحـن نأتـي إليهـم بجنودنـا، وال نمنحهم 

الديمقراطيـة، ونحـن َمـن نقـوم بتقسـيم أوطانهـم« .
التقسـيم،  عـن  الوثائـق  بمئـات  آخـرون  يسـتدل  فيمـا 
وعـن األحـام القديمـة لليهـود في إعـادة تقسـيم الوطن 
فـي عقـل  المضطربـة  الموسـيقى  هـذه  كّل  العربـي.. 
عربـي مذهـول تفضـي حتمـاً إلـى موسـيقى مضطربـة 
ال مامـح كاملـة لهـا، لكـن يبـدو أنهـا تقترب مـن نهاية 

السـلّم الموسـيقي اآلن فـي طريقنـا إلـى »الركـوز« في 
منطقـة »القـرار«، أو كمـا يقـول أسـامة الرحبانـي في 

أغنيتـه »النظـام الجديـد«:

»خلصت أيام الثورة 
واللي كانوا ثايرين

شي فيهم صاروا حّكام
وشي محكومين«.

وربمـا تكـون الصـورة أقرب في األغنيـة األخيرة التي 
أطلقتهـا حنجـرة اللبنانيـة هبة طوبجي: »عـن أّي ربيع 

بغّني؟«:

»حلمنا بربيع مزهر
عطره ينتشر ع الناس

 طلع الربيع محّير
زّهر دم والد وناس
بديت بعربية خضرا
ولعت ثورة بالميدان

 عملوها ثورتنا حمرا
تقتل باسم األديان«.



بـيـبـلـيـوغرافـيـا
»الربيع العربي« يف الإ�سدارات العربية 

والفرن�سية والإجنليزية
2014 - 2011
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»الربيع العربي« يف الإ�سدارات العربية
والفرن�سية والإجنليزية )2011 - 2014(

تهــدف هــذه البيبليوغرافيــا إلــى رصــد اإلصــدارات المتعّلقــة بالربيــع العربــي وعــرض أهّمهــا فــي تقديــم وجيــز، 
ة الغزيــرة التــي ُنِشــرت فــي هــذا المجــال. انطاقــاً مــن المــادَّ

ُكـّنـا ننوي بدايًة تبويب هذه البيبليوغرافيا ِتْبعاً لمحاور ثاثة : 
سة للربيع العربي. دة أو المتحمِّ 1 - اإلصدارات المؤيِّ

بة، حّتى غالْت في الّتشاؤم أحياناً. 2 - اإلصدارات الّرافضة له أو المرتابة فيه، ألسباب عّدة ومركَّ
ـــضح معالمه  3 - والمؤلَّفــات التوفيقيــة التــي يدعــو أصحابهــا إلــى الصبــر علــى الربيــع العربــي حتــى ينضــج وتـتَّ
ــه الــذي يمكــن وصفــه بـ»الحيــادي«، رّبمــا كانــوا أغلبيــة المؤّلفيــن  وأهدافــه وصيرورتــه. وأصحــاب هــذا التوجُّ
فــي هــذا المضمــار، إذ إّن المراحــل االنتقاليــة التــي تــؤّدي إلــى مســتقبل أفضــل قــد تعترضهــا صعوبــات وهــّزات 

مــن شــأنها أن تجعــل مــن الّتأنــي فــي الحكــم علــى الربيــع العربــي ضــرورة حتميــة.
غيــر أننــا عدلنــا عــن هــذا التصنيــف، وتركنــا القــارئ ُيصّنــف كمــا يشــاء انطاقــاً مــن المضاميــن التــي عرضناها 

ل فحــوى كل كتاب.  بإيجــاز والتــي تشــكِّ
ــورات  ــت الث ــي تناول ــب الت ــا أوالً الكت ــذه البيبليوغرافي ــت ه ــي: ضمَّ ــو اآلت ــاه، فه ــذي اعتمدن ــب ال ــا التبوي أم
العربيــة بعاّمــة، ثــم الكتــب التــي تناولــت بلــداً معّينــاً مــن بلــدان الربيــع العربــي، أو التــي شــّكل هــذا البلــد الجــزء 
األهــم مــن الموضــوع أو الموضوعــات التــي تعالجهــا، وقــد ُجِمعــت هــذه الكتــب فــي أقســام يحمــل كلٌّ منهــا اســم 
البلــد العربــي الــذي تناولتــه. وروِعــَي فــي ترتيــب الكتــب التــي رصدتهــا هــذه البيبليوغرافيــا، تاريــخ صدورهــا. 
ــى مــا  ــم تلتفــت إل ــب فحســب، فل ــى مــا صــدر مــن كت ــا تقتصــر عل ــى أن هــذه البيبليوغرافي تجــدر اإلشــارة إل
نشــرته المواقــع علــى الشــبكة االلكترونيــة أو الدوريــات والصحــف، فهــو أوســع مــن أن ُيحصــى. ومّمــا 

ــة.  ــه بالعربي ــية، وأقلَّ ــة والفرنس ــو باإلنجليزي ــي ه ــع العرب ــن الربي ــب ع ــا ُكِت ــلَّ م ــاه  أن ُج ــترعي االنتب يس
ــى  ــل اقتصــرت عل ــكل مــا صــدر مــن كتــب فــي هــذا المجــال، ب ــا أنهــا أحاطــت ب وال تزعــم هــذه البيبليوغرافي
أبــرز مــا أُلِّـــَف حــول »الربيــع العربــي« بيــن العاَمْيــن 2011 و 2014، اعتقــاداً مّنـــا بأّنهــا نمــاذج كافيــة للمهتــّم، 
وســبيلٌ أيســر وأقــرب للباحــث ليتابــع مــن خالهــا تطــّور اإلنتــاج المكتــوب حــول هــذا الموضــوع فــي العالــم. 
ــاً  ــا علمّي ــون عملن ــى أن يك ــا عل ــا حرصــاً مّن ــع عليه ــة المَتواَض ــس الدولي ــا المقايي ــي تدوينه ــا ف ــد راعين وق

متخّصصــاً.

ــي:  ــن العرب ــة بالوط ــة، الديمقراطي ــاح، التنمي اإلص
محمــد   / العربيــة  الثــورات  ربيــع  لقــراءة  مدخــل 
والنشــر  للطباعــة  الســام  دار  الربــاط:  العابــدة.- 

ص(.  117  (  .2011 والتوزيــع، 
ســعى المؤلـّـف إلــى تصنيــف الثــورات العربّيــة معتمــدا 
نظريــات الفكــر السياســي، وإلــى استشــراف مســتقبلها 
حســب النمــاذج الممكنــة التطبيــق. فألفــى أّنهــا، fحســب 

ــال  ــائل االتص ــدت وس ــبابية اعتم ــورات ش ــكلها، ث ش
الجديــدة فــي تــداول األخبــار والمعلومــات مــا جعلهــا 
ــا  ــة. والحــظ أّن فاعليه ــط والمراقب تخــرج عــن الضب
عبــارة عــن فسيفســاء تضــم إيديولوجيــات مختلفــة 
إلــخ.(.  وليبراليــة،  ومســيحية  ويســارية  )إســامية 
ــر  ــة الفك ــن خان ــه ضم ــن تصنيف ــا، فيمك ــا خطابه وأم
السياســي الليبرالــي. ويخلــص المؤلّــف إلــى ضــرورة 

ثورات »الربيع العربي«

بـيـبـلـيـوغرافـيـا »الربيع 
العربي«

اإعــداد:
اأ. جنمـة �سّيد اأحمـد غوتييـه: باحـثـة ومرتجـمة جزائريـة - باري�س
اأ.الطّيب ولد العرو�سي: مدير مكتبة معهد العامل العربي �سابقًا - باري�س
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المحلّّيــة  الخصوصّيــات  مــن  نابــع  إصــاح  تنفيــذ 
ــود. ــاح المنش ــق الّنج لتحقي

أوروبــا والتحــوالت فــي العالــم العربــي/ آالن غريــش، 
ترجمــة وتحريــر صالــح األشــمر.- بيــروت: المركــز 

العربــي للدراســات والتوثيــق، 2011. ) 36 ص(.
ـل السياســي آالن غريــش أنَّ معضلــة   يــرى المحلّـِ
ــة  ــي المنطق ــري ف ــا يج ــاه م ــة تج ــة األوروبي السياس
ــواء  ــى احت ــي إل ــة ترم ــذه السياس ــي أن ه ــة ه العربّي
ــاً  م ــؤدي دوراً مضخَّ ــاول أن ت ــة وتح ــورات العربي الث
ومحاولــة  والعســكرية.  السياســية  قدراتهــا  يفــوق 
ــن أجــل  ــة م ــي الحقيق ــي ف ــذه ه ــورات ه ــف الث توظي
بالغــرب  الصلــة  وثيقــة  وحكومــات  أنظمــة  إنتــاج 
أّن  بدليــل  العربّيــة  الّشــعوب  فــي صالــح  وليســت 
الواليــات المّتحــدة دّمــرت العــراق مــن حيــث اّدعــت 
ــن  ــه« م ــد »خلّصت ــن ق ــره، وإن تك ــد تحري ــا تري أّنه
ــداً ال  ــل بل ــت بالمقاب ــا خلّف ــين، فإّنه ــّدام حس ــم ص ُحك
ــرق  ــي الّش ــة ف ــح ألن يكــون نموذجــا للديمقراطّي يصل

األوســط.

الثــورة والحداثــة واإلســام / عبــد المجيــد الشــرفي، 
دار  تونــس:  حمــدة.-  الســعدي  كلثــوم  حاورتــه 

ص(.  225(  .2011 للنشــر،  الجنــوب 
تنــاول المفّكــر التونســي عبــد المجيــد الشــرفي األبعــاد 
االجتماعيــة والسياســية للثــورة التونســية آخــذا فــي 
الحســبان الخصائــص التــي تميــزت بهــا فــي محاولــة 
ــن االنتفاضــات،  ــا م ــه عــن غيره ــز ب ــا تتمي ــم م لتفه
ــخ  ــر التاري ــت عب ــل تراكم ــاج عوام ــا نت ــدا أنَّه ومؤك
ــد الســبيل للثــورة؛ فإلــى جانــب األســباب  جعلتهــا تمّه
ــل  ــاك عوام ــت هن ــتبداد، كان ــاد واس ــن فس ــة م القريب
ــرن التاســع عشــر. كمــا  ــات الق ــى بداي ــدة تعــود إل بعي
للحــركات  التاريخيــة  األســباب  أيضــاً  اســتعرض 
الثوريــة التــي قامــت فــي تونــس تبيانــاً ألوجــه الّشــبه 
واالختــاف بيــن مــا حــدث فــي الماضــي ومــا يحــدث 

ــي الحاضــر. ف

فــواز  نقــاش/  بدايــة  العربــي:  الشــارع  ثــورة 
ــم فضــل هللا  ــد الحلي ــر الحمــش، عب الطرابلســي، مني
ــز  ــروت: المرك ــعد.- بي ــيد أس ــر رش ــرون، تحري وآخ
ص(.  60(  .2011 والتوثيــق،  للدراســات  العربــي 
 يتنــاول هــذا الكتيــب المنطقــة العربيــة ومــا تشــهده مــن 
ــته  ــاج عاش ــأزم واحتج ــن ت ــر ع ــة ُتعبِّ ــورات عارم ث
خــال نصــف قــرن مــن المصائــب المشــتركة وتثبــت 
»وحــدة معانــاة الشــعوب وتضعنــا أمــام معنــى جديــد 

ــب  للعروبــة والعمــل السياســي العربــي«. يســلط الكتيِّ
الضــوَء علــى أســباب هــذه الثــورات فيشــير إلــى 
مجتمــع المخاطــر حيــث تتزايــد الفجــوة بيــن األغنيــاء 
والفقــراء، وإلــى مشــكلة البطالــة المتفاقمــة وأيضــاً إلــى 
ــة الرخــوة التــي ُتْصــِدر القوانيــن وال تطبِّقهــا،  »الدول

ع علــى الرشــوة والفســاد فــي الدولــة«·  مــا يشــجِّ

معلَّبــة  دســاتير   : دمويــة  دكتاتوريــات  عســكرية 
 / نهايــة  مأســاوية  و  بدايــة  نشــوة  ديماغوجيــة، 
محمــد ســعيد فهــد عــكام. - بيــروت: التكامــل العربــي، 

ص(.   430(  .2011
إلــى خمســة  قســمه  الــذي  كتابــه  المؤلــف  اســتهّل 
فصــول بشــرٍح لنظريــات الســلطة فــي الفلســفة وعلــم 
فــي  السياســية  للخريطــة  فقــراءة  األنثروبولوجيــا، 
ــر  ــادس عش ــرن الس ــة الق ــذ بداي ــي، من ــن العرب الوط
حتــى منتصــف القــرن العشــرين، فنشــأة األحــزاب 
العربيــة فــي رحــم االســتعمار، ثــّم يتنــاول حالــَة 
الوطــن العربــي منــذ منتصــف القــرن العشــرين، ومــا 
شــِهدته تلــك المراحــل مــن انقابــات عســكرية، قبــل أن 
يخلــص إلــى تحليــل شــخصيات الّطغــاة العــرب الذيــن 
ــة إلــى امبراطوريــات لــم  حّولــوا الجمهوريــات العربّي

ــها. ــى عروش ــوا عل ــم تربَّع ــن أنه ــر م ــوا أكث يفعل

ــّي  ــع العرب ــي المجتم ــة ف ــة والجهوّي ــر القبلّي الّظواه
التونســية  للثورتيــن  مقارنــة  دراســة   : المعاصــر 
والليبيــة / محمــد نجيــب بوطالــب.- الدوحــة: المركــز 
العربــي للدراســات واألبحــاث السياســية ، 2011 . 

ص(.  191(
 لّمــا احتاجــت الظاهــرة القبلّيــة وامتداداتها وتشــكياتها 
ــم،  ــل والفه ــن التحلي ــد م ــى مزي ــدة إل ــية الجدي السياس
فــي ظــّل الحضــور الفاعــل للبنــى الحميميــة فــي 
النســيج المجتمعــي ومؤسســاته، هدفــت هــذه الدراســة 
ــي  ــة ف ــرة القبلّي ــية للظاه ــاد السياس ــل األبع ــى تحلي إل
المجتمعــات العربيــة المعاصــرة، وتحديــًدا »فــي تونس 
وليبيــا بعــد الثــورة الشــعبية التــي اجتاحــت المنطقــة«، 
كمــا هدفــت إلــى الكشــف عــن »اآلليــات المتحكمــة فــي 
عاقــة الدولــة بالمجتمــع، انطاقــاً مــن هــذه الجوانــب 
التــي ظلــت خفّيــة أو مجهولــة لــدى دارســي الظاهــرة 

ــة«. ــة وامتداداتهــا الجهوي القبلّي

ــع  ــي مواجهــة تحــوالت الربي نظــام األمــم المتحــدة ف
المغــرب:  مراكــش،  البحيــري.-  يوســف  العربــي/ 
المطبعــة والوراقــة الوطنيــة الداوديــة، 2011. ) 328 

. ص( 
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يتضّمــن هــذا الكتــاب مجموعــة مــن الفصــول تتمحــور 
حــول »تطــور نظــام األمــم المتحــدة«، و«مبــادئ 
األمــم المتحــدة فــي مواجهــة التحــوالت الراهنــة«، 
و«أجهــزة األمــم المتحــدة وضــرورة اإلصــاح«، 
ــة الشــرق  ــي منطق ــظ الســلم ف ــم المتحــدة وحف و«األم
األوســط«، و«موقــف األمــم المتحــدة مــن ثــورات 
الربيــع العربــي«، و«تحريــك مجلــس األمــن آلليــات 
المتابعــة الجنائيــة أمــام العدالــة الدوليــة«، بحيــث 
يتنــاول الكاتــب إرهاصــات الوعــي السياســي العربــي 
فــي إطــار التحّديــات التــي تواجــه الحكومــات المؤقتــة 
ــن  ــي م ــف الدول ــس ومصــر والموق ــن تون ــي كل م ف

ــوري. ــام الس النظ

اليــأس وريــاح  والثــورة: ســنوات  الجزيــرة  بيــن 
التغييــر / علــي الظفيــري.- بيــروت: الشــبكة العربيــة 

لألبحــاث والنشــر. 2012.  )223 ص(.
وراء  ومــا  األحــداث  روايــة  فــي  الكاتــب  نجــح   
ــو  ــخصّي. وه ــّي وش ــن: داخل ــن منظوَرْي ــداث م األح
مــا أّكــد عليــه نهايــة الفصــل الثانــي مــن مؤلّفــه هــذا، 
حيــن قــال: »ال أريــد لهــذا الــورق أن يمتلــئ بمــا 
هــو شــخصي علــى حســاب مــا هــو عــام وهــام، وأن 
يرتبــط باألفــكار ال باألشــخاص وتفاصيلهــم الصغيــرة 
مهمــا كانــت أهميتهــا«. وقــد اســتهلّه بمــا أســماه »بيــن 
ــى  ــرُد إل ــه الّس ــل أن يتطــّور ب ــورة« قب ــرة والث الجزي
ــي  ــاًرا باألحــداث الت ــه، م ــي عنفوان ــي ف ــع العرب الربي
ــة، والســّيما خــال  ــة العربي ــم والمنطق ــت بالعال َعَصف
ــًزا علــى الجانــب اإلعامــي ومــا بــَدا  تلــك الفتــرة، مركِّ

ــاره. ــه إظه ــر أن علي ــذا األخي له

بيــان فــي الثــورة : هوامــش سوســيولوجية علــى 
ــروت:  ــى محســن.- بي ــي/ مصطف ــع العرب ــن الربي مت
ــان، منشــورات  ــاط: دار اآلم ــر، الرب ــاف، الجزائ ضف
2012،  ) كتــاب ورقــي والكترونــي(.  االختــاف، 

ص(.  240(
ــز المؤلــف بحثــه حــول مــا يعتلــج فــي المجتمعــات  يركِّ
العربيــة مــن حــركات احتجاجيــة وانتفاضــات ثوريــة 
المفاهيــم  مــن  العديــد  خلخلــت  النظيــر  منقطعــة 
كمــا  والــرؤى،  واألحــكام  والمواقــف  والقناعــات 
الفكــري  والعمــل  العلمــي  البحــث  علــى  فرضــت 
والسياســي والسوســيوثقافي العــاّم ضــرورَة تجديــد 
االشــتغال  وآليــات  التحليــل  ونمــاذج  المناهــج 
وتطويرهــا. ويتنــاول المؤلِّــف فــي عملــه هــذا مجموعة 
هامــة مــن قضايــا الَحــراك الثــوري العربــي وإشــكاالته 
منهــا: »الحلــم العربــي بيــن خريــف االســتبداد وربيــع 

العربــي«،  الثــوري  المــد  و«عوامــل  الثــورة«، 
و«الفاعلــون الثوريــون الجــدد« ،و«هواجــس مــا بعــد 

الثــورة« .

)مصــر  العربيــة  والثــورات  اإلســامية  التيــارات 
وتونــس وســوريا(/ محمــد عاطــف.- بيــروت: دار 

ص(.   176(  .2012 والتوزيــع.-  للنشــر  الكتــب 
يعالــج المؤلــف محمــد عاطــف أبــرز نتائــج الثــورات 
الحــركات  عــودة   رأت  التــي  الراهنــة  العربيــة 
ــعال  ــي إش ــا ف ــق بدوره ــا يتعل ــواء فيم ــامية، س اإلس
هــذه الثــورات أو تأجيجهــا أو »مســتقبلها السياســي 
اإلقصــاء  حالــة  ظــل  فــي  والســيَّما  والحركــي، 
الحــركات  هــذه  لهــا  تعرضــت  التــي  والتهميــش 
ــف  ــول المؤلِّ ــة.« ويق ــة الماضي ــود الخمس ــة العق طيل
ــارات  ــة التي ــيطة لماهي ــة بس ــه »دراس ــه بأّن ــن كتاب ع
اإلســامّية فــي مصــر وتونــس أو ســوريا، بعيــداً عــن 
ــر المفهومــة  ــارات غي ــة والعب ــاظ السياســية الثقيل األلف
ــائعات  ــب والش ــة باألكاذي ــة المليئ ــة الصحاف )...( ولغ

ولغــة الكّتــاب ذات العبــارات الرّنانــة.«

الثقافــة وتكنولوجيــا االتصــال: التغيــرات والتحــوالت 
ــي  ــد الغن ــي/ عب ــع العرب ــي عصــر العولمة...والربي ف
للدراســات  الجامعيــة  المؤسســة  بيــروت:  حمــاد.- 

والنشــر، 2012. )120 ص(.
ــا  ــدور تكنولوجي ــاب ب ــذا الكت ــي ه ــف ف ــي المؤل يعتن
االتصــال فــي عالــم اليوم متســائاً عــن إمــكان االهتمام 
به،مــن دون التوقــف عنــد العاقــة التفاعليــة بيــن 
الثقافــة والتقانــة واإلضافــات النظريــة السوســيولوجّية 
ــه  ــة عن ــّم يحــاول اإلجاب ــذا المجــال. ث ــي ه ــدة ف الجدي
بتأســيس مداخــل نظريــة تســمح بدراســة إشــكالية هــذه 
العاقــة وتعقيداتهــا، طارحــاً فكــرة انهيــار المجــال 
ــي  ــروز الفضــاء المعلومات ــه وب ِك ــدي وَتَفكُّ ــام التقلي الع
ــت  ــذي كان ــي ال ــع العرب ــداث الربي ــي أح ــي ف التفاعل

ــه.  ــي إحــدى ثمرات ــباب العرب ــورات الش ث

ثــورات العــرب.. خطــاب التأســيس / علــي مبــروك.- 
القاهــرة: دار العيــن، 2012. )286ص(.

ــف بــأن الســعي إلــى التحــرر مــن ســطوة  يــرى المؤلِّ
والتفكيــر  الحديثــة(  وامتداداتهــا  )القديمــة  العوالــم 
خــارج فضائهــا اآلســن أصبــح أمــراً الزمــاً، وبأّنــه آن 
األوان كــي ُيفّســَح فــي المجــال أمــام »خطــاب الفجــر 
ــزم  ــه يل ــياق، فإن ــذا الس ــن ه ــج اآلن. وضم ــذي ينبل ال
ــداً برفــض أي  ــق أب ــأن هــذا التحــرر ال يتعل ــه ب التنوي
ــرورة  ــق بض ــا يتعل ــدر م ــة، بق ــن أو الحداث ــن الدي م

بـيـبـلـيـوغرافـيـا »الربيع 
العربي«
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تجــاوز خطــاب »القــوة« الــذي اســتبد بهمــا، إلــى 
خطــاب »الحــق« الــذي جــرى تغييبــه فيهمــا. وبقــدر 
ــة الحــق التــي  مــا يــؤدي هــذا التجــاوز إلــى بنــاء دول
يرنــو إليهــا الكافــة فــي العالــم العربــي، فإنــه سيســمح 
أيضــاً لــكل مــن الديــن والحداثــة أن يســتعيدا روحهمــا 

الحــق«. 

الثــورات العربيــة 2011 واألمــن القومــي اإلســرائيلي/ 
إفرايــم إنبار، ترجمة ســعيد عكاشــة.-القاهرة: المركز 
واالســتراتيجية.-  المســتقبلية  للدراســات  الدولــي 

2012. )215 ص(.
ــت  ــة أحدث ــورات العربي ــى أن الث ــف عل ــد المؤلِّ  يؤّك
لــه،  تســتعّد  إســرائيل  جعــل  جديــداَ  أمنيــاً  وضعــاً 
فهــو يقــول: »يجــب علــى إســرائيل أن تزيــد مــن 
كل  وقبــل  كبيــر،  بشــكل  العســكرية  االســتثمارات 
ــات  ــة مــع الوالي ــى عاقتهــا الوثيق ــاظ عل شــيء، الحف
المتحــدة«. وُيضيــف الكاتــب: »علــى إســرائيل أن 
ل المنطقــة العربيــة  تصــون مصلحتهــا فــي إطــار تحــوُّ
إلــى الديمقراطيــة والخــاص مــن الحكومات الشــمولية 
ألّن هــذا الهــدف العربــي المنشــود لــن يكــون فــي 
مصلحــة إســرائيل«. وهــذا مــا يدفــع القــارئ إلــى 
ــل  ــي تحوي ــي ف ــب الحقيق ــل أبي ــن دور ت ــاؤل ع الّتس
الربيــع العربــي عــن غايتــه األّولــى وتغييــر مســارها.

الثــورات العربيــة فــي ظــلّ الديــن ورأس المــال.- 
راضــي شــحادة / بيــروت: شــركة المطبوعــات للنشــر 

والتوزيــع، 2012، ) 196 ص(. 
يعّبــر المؤلِّــف فــي هــذا الكتاب عن شــعور بــات يرافق 
شــريحًة واســعة مــن مواطنــي العالــم العربــي، الســّيما 
ل  شــريحة المّثقفيــن؛ وهــو الخــوف مــن »أن تتحــوَّ
ع الديــن دســتوراً لهــا  هــذه الثــورات إلــى ثــورات تشــرِّ
ــد لحكــم  بــدالً مــن الوصــول إلــى صيغــة دســتورية تمهِّ
ــة،  ــن الدول ــن ع ــه فصــل الدي ــا في ــم م ــي أه ديمقراط
وإعطــاء النــاس حريــة العقيــدة ومنعهــم مــن الوصــول 
ــة، والســعي  ــق األحــزاب الديني ــى الحكــم عــن طري إل
إلــى تحقيــق العدالــة االجتماعيــة وحــق المواطنــة 
الــذي يســاوي بيــن المواطنيــن، مهمــا كانــت أجناســهم 

وأعراقهــم ودياناتهــم وعقائدهــم وإيمانهــم«.

الثــورات العربيــة : آمــال وآالم / وجيــه قاســم حمقة.- 
والنشــر  للطباعــة  البضــاء  المحجــة  دار  بيــروت: 

والتوزيــع، 2012 )384 ص(. 
ق المؤلِّــف فــي هــذا الكتــاب إلــى محــاور عديــدة   يتطــرَّ
ــات  تمّثلــت فــي يوميــات الثــورات العربيــة والمهمَّ

ــف ســيتعاملون مــع  ــوار وكي ــي تنتظــر الث الجســام الت
إرث ضخــم مــن االســتبداد والفســاد والتبعيــة للغــرب. 
ــرات  ــات أو المؤام ــيواجهون التحدي ــف س ــك كي وكذل
باســتعادة  لمطالبهــم  تستســلم  لــن  التــي  الخارجيــة 
الهويــة واالســتقال فضــاً عــن الشــروع فــي معالجــة 
قضايــا التنميــة والتقــدم االقتصــادي وعاقــة الّتفــاوت 
مــع الغــرب وغيرهــا مــن نقــاط االســتفهام التــي تقــف 

ــرة فــي طريــق هــذه الثــورات. حجــر عث

فــي الثــورة والقابليــة للثــورة / عزمــي بشــارة.- 
ودراســة  لألبحــاث  العربــي  المركــز  الدوحــة: 

)104ص(.  .2012 السياســات، 
يهــدف هــذا الكتــاب ـ وهــو دراســة فــي ميــدان الفكــر 
تتصــّدى  ــة  نقديَّ نظريــة  إلــى صياغــة  ـ  السياســي 
ــا معاصــًرا«  لتعريــف مصطلــح الّثــورة »تعريًفــا علمًيّ
ــل  ــي هــذا الحق ــي. وف ــي الفكــر العرب ــه ف ــة تأصيل بغي
مــن الفكــر التاريخــّي - السياســّي يعــرض الكاتــب 
آلراء ابــن خلــدون والمــاوردي وابــن تيميــة وأبــي 
مجاهــد البصــري وغيــره، فــي مســحة شــاملة وزمنّيــة 
ــة والكاســيكّية التــي أّسســت  لــآلراء الفلســفّية والفقهّي
ــخ  ــي التاري ــي ف ــر السياس ــر للفك ــر مباش ــق غي بطري
ــث  ــا الباح ــق منه ــزة ينطل ــامي، كركي ــي اإلس العرب
إلــى بلــورة نظرّيــة حديثــة توائــم المجتمعــات العربّيــة 

ــة .  الحديث

ــي  ــع العرب ــي الربي ــة ف ــات فكري ــد: تأم ــعب يري الش
/ عبــد الحســين شــعبان.- مصــر: أطلــس للنشــر 

285 ص(.  (  .2012 الثقافــي،  واإلنتــاج 
ــن  ــه »آٍت م ــا إّن ــاب بقوله ــرةُ للكت ــدار الناش ــت ال قّدم
قلــب الحــدث« وإّن »الباحــَث يطــرح فيــه )...( أســئلة 
ســاخنة ومفتوحــة« حــول الكيفّية التي جعلــت »حناجر 
الماييــن مــن الشــابات والشــباب العربــي« تتَّحــد 
ــج،  ــي الخلي ــى أبعــد نقطــة ف ــط إل »مــن أقصــى المحي
ــد...«!«. وختمــت  ــارة »الشــعب يري ــرّدد عب وهــي ت
تقديمهــا للكتــاب بقولهــا إّنــه »كتــاب ال غنــى عنــه 
ــاب خمســة فصــول  ــدي«. ضــّم الكت ــر تقلي لكاتــب غي
تناولــت »أســئلة مــا بعــد االنتفاضــة«، و«الشــباب 
ــي والمســتقبل«،  ــع العرب ــن االنتفاضــة«، و«الربي وف
ــة  ــرة والعدال ــر« و«الذاك ــات التغيي ــباب وخلفي و«الش
ــة وبحــث فــي عــدد مــن التجــارب الدوليــة«.  االنتقالي

حــركات ثوريــة؛ قصــص شــعوب غّيــرت مصيرها من 
بولنــدا إلــى البرازيــل إلــى ســاحل العــاج إلــى إيــران 
فالربيــع العربــي / ستيفكراوشــو جــون جاكســون، 
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مقدمــة للرئيــس التشــيكي الســابق فانســاف هافيــل، 
ــروت: شــركة المطبوعــات،  ــة ســنو.- بي ترجمــة هال

2012. ) 226 ص(. 
هــل يمكــن الحتجــاج مســالم مهمــا كان مقدامــاً جســوراً 
أن يطيــح بنظــام وحشــّي ال يتــوّرع عــن ارتــكاب 
الجرائــم الفظيعــة؟ اإلجابــة هــي »نعــم«! عندمــا يتوّفر 
الذيــن ال يهابــون المــوت.. عندمــا تتجلـّـى قــّوة الذيــن ال 
ــرة ومدهشــة عــن  ــة ومؤثَّ ــات رائع ــم«. حكاي ة له ــوَّ ق
ــّدي  ــة لتح ــتركة وملِهم ــق مش ــدوا طرائ أشــخاص وج
وســوء  ــف  التعسُّ ولمواجهــة  عنيفــة  حكــم  أنظمــة 
اســتعمال الســلطة والصمــود حتــى إســقاط الطغــاة 
ــن  ــك الذي ــن أولئ ــن بي ــرة«. م ــن الجائ ــر القواني وتغيي
لــم يهابــوا ولــم يخافــوا، نصــادف األدبــاء والمفّكريــن 
والرياضّييــن والمواطنيــن البســطاء مّمــن غّطــى هــذا 

ــًة.  ــت أم جماعي ــًة كان ــم، فردي ــاب بطوالته الكت

 الحــركات  الدينيــة السياســية ومســتقبل الصــراع 
ــروت:  ــن.- بي ــة ســعد الدي ــي اإلســرائيلي / نادي العرب
الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، الدوحــة: مركــز 

)560 ص(.  .2012 للدراســات،   الجزيــرة 
 عالجــت الباحثــة فــي كتابهــا دوَر الديــن فــي الصــراع 
ــركات  ــف الح ــة بموق ــطيني، مبتدئ ــرائيلي- الفلس اإلس
اإلســرائيلي،  الكيــان  داخــل  الدينيــة  واألحــزاب 
فموقــف الحــركات واألحــزاب اإلســامية السياســية 
ــزاب  ــركات واألح ــّم الح ــة، ث ــطين المحتل ــل فلس داخ
العربيــة  المواجهــة  دول  فــي  السياســية  اإلســامية 
ــر المقاومــة اإلســامية  ــى أث ــة إل مــع إســرائيل، إضاف
علــى المســار العــاّم ، قبــل أن تخلــص أخيــراً إلــى 
ــي ـ اإلســرائيلي  ــي مســتقبل الصــراع العرب البحــث ف
فــي إطــار الديــن السياســّي وهيمنتــه وتأثيــره ووزنــه 

ــه. ــّوة فاعلّيت وق

ــروت:  ــي .- بي ــواز الطرابلس ــورة / ف ــة ث الديمقراطي
ريــاض الريــس، 2012. )284 ص(.

ــل  ــة تحوي ــا »عملي ــة بأنه ــف الديمقراطي ــّرف المؤل يع
جذريــة للمجتمــع مــن حيــث طبيعــة الســلطة فيــه 
ناتــه«. قّســم المؤلِّــف كتابــه  وعاقــات القــوى بيــن مكوِّ
إلــى قســمين: األول عبــارة عــن دراســات ومقارنــات 
تاريخيــة بيــن التجربتيــن الغربيــة والعربيــة، والعاقــة 
واالســتبداد  النفــط  وبيــن  والمســاواة  الحريــة  بيــن 
والعروبــة والديمقراطيــة؛ والقســم الثانــي خّصصــه 
المؤلــف لمتابعــة العمليــات الثوريــة الديمقراطيــة التــي 
عّبــرت عــن نفســها فــي كل مــن تونــس وليبيــا ومصــر 
»انفجــارات«  عبــر  وغيرهــا،  واألردن  وســوريا 

ــى حــّد  ــام 2011 إل ــع الع ــذ مطل شــعبية مضطرمــة من
اآلن. 

ــد«/  ــي شــرق أوســط جدي ــا ف ــي »تركي ــع العرب الربي
محمــد عبــد القــادر خليــل.- القاهــرة: المركــز الدولــي 
للدراســات المســتقبلية واالســتراتيجية، 2012. )250 

ص(.
 يــرى المؤلــف بــأن لتركيــا دوراً كبيــراً فــي المنطقــة 
ــة  ــدول العربي ــع بعــض ال ــا م ــة نظــراً لعاقاته العربي
ومبادالتهــا التجاريــة واالقتصاديــة. ويميــل محمــد عبــد 
القــادر خليــل إلــى فكــرة أّن أنقــرة هــي مــن مشــجعي 
ــٍر  ــٍر كبي ــه مــن أث ــمْت في ــا توّس ــع العربــي« لَِم »الربي
علــى مســتقبل المنطقــة وشــعوبها، لــذا فهــي تســعى إلى 
أن تكــون حاضــرة فيــه بــكّل ثقلهــا، كمــا أّنهــا تراهــن 
ــرق  ــي الّش ــن« ف ــاميين »المنفتحي ــاح اإلس ــى نج عل
ــا  ــز وجوده ــَة تعزي ــي، ُبغَي ــرب العرب ــط والمغ األوس
ــة  ــا االقتصادّي ــة مصالحه ــي وحماي ــي الوطــن العرب ف

ــة.   والسياســية واالجتماعي

ــود،  ــد بوع ــة / أحم ــئلة المرحل ــي وأس ــع العرب الربي
) وآخــرون...(.-  العســري  الزقاقــي، خالــد  أحمــد 
الربــاط: مجلــة منــار الهــدى، 2012. ) 262 ص(.

هــذا كتــاب جماعــي ُيعنــى بالثــورات العربيــة مــن 
خــال فصــول مختلفــة يتنــاول أّولُهــا »فلســفة الربيــع 
العربــي«،  الربيــع  والّثانــي: »مطالــب  العربــي«، 
والّثالــث: »الربيــع العربــي وتفكيــك بنيــة االســتبداد«، 
ــاف  ــْي االلتف ــن نموذَج ــي بي ــع العرب ــع: »الربي والّراب
واألرض المحروقــة«، والخامــس: »الربيع اإلســامي 
االحتجــاج  شــرعية،  رؤيــة  العربــي،  والربيــع 
والتظاهــر«، والّســادس: »مــن الحكومــة الملتحيــة 
ــق  ــن وثائ ــابع: »م ــان«، والّس ــة أو الطوف ــى الحري إل
ــع  ــر: »أدب الربي ــن واألخي ــي«، والّثام ــع العرب الّربي

العربــي«.

ســمير   / أولــى  مقارنــة  العربــي:  الغضــب  ربيــع 
الحمــادي.- الــدار البيضــاء: مطبعــة النجــاح الجديــدة، 

صفحــة(  173(  .2012
ــاد  ــض الّنّق ــه بع ــه عن ــا كتب ــب م ــاب، بحس ــذا الكت ه
المتلّقــي  »نقطــة ضــوء علميــة، رصينــة، تســاعد 
علــى قــراءة أحــداث الربيــع العربــي مــن وجهــة نظــر 
مغايــرة تمامــاً لمــا تــّم تحريــره فــي أغلــب مــا صــدر، 
حتــى حــدود تحريــر هــذه الكلمــات، علــى األقــل فــي 
الســاحة المغربيــة...«. وهــو »ُيَعــدُّ بحــّق مــن المراجع 
ــتقباً  ــون مس ــا المؤرخ ــيعتمد عليه ــي س ــية الت األساس

بـيـبـلـيـوغرافـيـا »الربيع 
العربي«
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مــن أجــل التأريــخ لهــذا الحــدث الــذي هــّز العالــم 
العربــي كلــه بالنظــر إلــى غــزارة المعلومــات الــواردة 
ــه«.  ــي وأحداث ــع العرب ــباب الربي ــة بأس ــه والمتعلق في

أنمــاط انتقــال الســلطة فــي الوطــن العربــي ) منــذ 
االســتقال وحتــى بدايــة ربيــع الثــورات العربيــة( 
ــز دراســات  ــروت: مرك ــة.- بي ــالم زرنوق ــح س / صال

)304 ص(.   .2012 العربيــة،  الوحــدة 
الســلطة«،  انتقــال  الكتــاب »طرائــق  يرصــد هــذا 
ويحلِّــل »أســاليب تغّيــر الحــّكام فــي البلــدان العربيــة، 
كمــا يحــاول أن ُيجيــب عــن العديــد مــن األســئلة مــن 
ــة  ــاذج المّتَبع ــي النم ــا ه ــة: »م ــئلة التالي ــا األس أبرزه
فــي نقــل الســلطة العليــا فــي البلــدان العربيــة؟ مــا هــي 
خصائــص هــذه النمــاذج؟ مــا هــي أهــم العوامــل التــي 
ــي  ــة ف ــدان العربي ــت البل ــّد نجح ــى أّي ح ــّكلتها؟ إل ش
خلــق تقاليــد راســخة فــي هــذا الشــأن، بمــا ُيتيــح صّحــة 
الحديــث عــن »أنمــاط« محــددة النتقــال الســلطة؟ 
وهــل اســتطاع التحــول الديمقراطــي فــي بعــض النظــم 
ــية  ــة السياس ــة الخاف ــن قضي ــك تأمي ــي ذل ــي تّدع الت

ــخ.«. ــا؟ إل فيه

الدوليــة  التداعيــات  العربــي:  الربيــع  علــى  عــام 
القومــي  األمــن  دراســات  معهــد   / واإلقليميــة 
اإلســرائيلي، ترجمــة وتحقيــق عبــد الرازق ســليمان.- 
المســتقبلية  للدراســات  الدولــي  المركــز  القاهــرة: 

. ص(   312(.2012 واالســتراتيجية، 
ــاب  ــق مــن الكتَّ ــي إعــداد هــذه الدراســة فري شــارك ف
ــن  ــي ميادي ــن ف ــرائيليين المتخّصصي ــلين اإلس والمحلّـِ
ــر  ــْت بمحــاور أساســّية ُتظِه شــّتى. وهــي دراســة ُعِنَي
األهّمّيــة التــي يمّثلهــا الحــراك الشــعبي العربي بالنســبة 
ــي  ــره ف ــذي يثي ــق ال ــا القل ــرائيل ورّبم ــة إس ــى دول إل
ــّم بــه أصحــاب هــذا  تــل أبيــب أيضــا. وأبــرز مــا اهت
المؤلّــف: »مــرور عــام علــى الثــورات العربيــة« 
و«البعــد الدولــي« و«موقــف تنظيــم القاعــدة وحلفائهــا 
مــن الربيــع العربــي« و«البعــد اإلقليمي« و«إســرائيل 
ــع العربــي« فــي إشــارة  ــد فــي ظــل الربي ــع جدي وواق
إلــى تداعيــات الربيــع العربي علــى القضية الفلســطينية 

ــش اإلســرائيلي . ــى الجي ــي عل ــع العرب ــر الربي وتأثي

عواصــف الربيــع العربــي: محــاوالت إجهــاض الثورة 
/ حلمــي محمــد القاعود.-القاهــرة: مكتبــة جزيــرة 

الــورد، 2012. )144 ص(.
ينطلــق الكاِتــب هنــا مــن االعتقــاد الــذي كان ســائًدا بأَن 
ــن تتحــرك  ــا ول ــة بأوضاعه ــة راضي الشــعوب العربي

ضــد الظلــم والقمــع، ولــن تنهــض لمواجهــة جّاديهــا 
وظالميهــا، مــا جعــل الحــّكام الطغاة يتصّورون أنفســهم 
فــي بــرج عاجــي يصمــد لــكّل زلــزال - هــذا إذا وقــع 
الزلــزال - وأّنــه بإمكانهــم المبالغــة فــي القهــر وســحق 
شــعوبهم، وإّنهــم لــن يؤخــذوا أبــًد بجريــرة جرائمهــم. 
ــّوار  غيــر أن الثــورات فاجــأت الجميــع بمــن فيهــم الّث
ــار  أنفســهم. ومــا زاد العقــول دهشــًة أّنهــا َســَرت كالّن
ــي  ــا الت ــرعة ذاته ــح البصــر، وبالّس ــيم، بلم ــي الهش ف

ة الحكــم.  جرفــت أغلــب الحــّكام عــن ســدَّ

ــة وآخــر الزمــان  ــورات العربي ــرى: الث المفاجــأة الكب
ــروت:  ــر.- بي ــب؟/ مهــدي جعف ــح بقري ــس الصب ) ألي
ــع،  ــة والنشــر والتوزي ــة البيضــاء للطباع دار المحج

)324 ص(.   .2012
ــات  ــع لرواي ــه: »إّن المتتب ــأن كتاب ــف بش ــول المؤلِّ يق
فــي شــأن ظهــور  الســام(،  )عليهــم  البيــت  أهــل 
اإلمــام المنَتَظــر، يجدهــا تقــوم بتشــكيل فكــرة عــن 
منــاخ العصــر الــذي يعيشــه النــاس قبــل ظهــوره، 
السياســية  العامــات واألحــداث  أهــم  الــى  وُتشــير 
ــي  ــامي والعالم ــن اإلس ــى الصعيَدي ــة عل واالجتماعي
علــى حــّد ســواء«. ويضيــف: »لــو وضعنــا هــذه 
األحــداث الــواردة فــي األحاديــث  ألمكننــا ترتيبهــا أو 
االنطــاق بهــا، بحســب الواقــع التاريخــي المعاصــر، 
ــة واســتعمارها مــن  ــدان العربي مــن عهــد احتــال البل
ِقَبــل األوروبييــن.. وهــو تفســير يســتخدم  إعــادة قــراءة 
ــن لألحــداث.« الوضــع العربــي مــن منطلــق دينــي معيَّ

فلســفة الثــورات العربيــة: مقاربــة تفســيرية لنمــوذج 
انتفاضــي جديــد / ســلمان بونعمــان.- بيــروت: مركــز 

نمــاء البحــوث والدراســات، 2012. )158 ص(. 
ـف ثــورات الربيــع العربــي بوصفهــا  يتنــاول المؤلّـِ
ظاهــرًة فرضــت نفســها علــى نســق التفكيــر العالمــي، 
واســتحوذت علــى اهتمــام أبــرز مراكــز البحــوث 
الكبــرى، وتركــت الكثيــر مــن المفكريــن وعلمــاء 
االجتمــاع والسياســة واإلعــام يولونهــا اهتمامــاً بالغــاً، 
حتــى أّنــه بــات ُيعَتَقــد بــأّن الظاهــرة الثوريــة العربيــة 
ت  ــدَّ ــة وتع ــيرية التقليدي ــكال التفس ــاوزت األش ــد تج ق
ــا  ــة، وامتزجــت فيه ــن العفوي ــا جمعــت بي ــا، لّم أُُطَره
المختلفــة،  والدينيــة  والسياســية  الفكريــة  األطيــاف 
األمــر الــذي يحــّث الباحــث علــى التمــاس نمــوذج 

ــي. ــع العرب ــورات الربي ــر ث ــد يفسِّ ــي جدي افتراض

ــى هامــش  ــات عل ــات ومراجع ــداس الســقوط : كتاب ق
الربيــع العربــي/ أحمــد دلبانــي.- دمشــق: دار التكويــن 
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للنشــر، 2012.  )180 ص(.  
هــذا الكتــاب هــو عبــارة عــن كتابــات ومراجعــات 
العربــي  الربيــع  بعــد  مــا  لفتــرة  نقديــة  ومقــاالت 
ــع  ــط جام ــي خي ــاالت ف ــذه المق ــه. وتنتظــم ه وتأويات
ــك« ـ  ــاء بـ«قطــع رأس المل ــون االكتف ــن ك ــق م ينطل
بحســب تعبيــر الفيلســوف الفرنســي ميشــال فوكــو 
ــي  ــود، إذ ال يكف ــر المنش ــداث التغيي ــر كاٍف إلح ـ غي
إزالــة رئيــس دولــة مــن مكانــه، مــا لــم يصحــب ذلــك 
تغييــٌر فــي بنيــة النظــام. يقــول المؤلِّــف أحمــد دلبانــي: 
عيــة، وفــي  »أســفار السياســة الجديــدة فــي إصــاح الرَّ
ــٍة مدنيــة. لــم  بعــث اآللهــِة القديمــة ووصاياهــا فــي ُجبَّ
أكــن حديثــا بمــا يكفــي كــي أفتــَح عينــيَّ علــى خُيــوط 
الفجــر األولــى وثمــر الــكام الجديــِد فــي شــجرِة 

يــرورة األرضيــة«. الصَّ

ــة  ــورة، األزم ــي- الث ــع العرب ــات )الربي ــاالت وكلم مق
الرأســمالية، االشــتراكية(/ يوســف حســين.- القاهرة: 
الشــركة العالميــة للطباعــة والنشــر، 2012. )159 

ص(.
ــية  ــق بالتطــورات السياس ــا يتعل ــتجاِء كلِّ م ــُع اس داِف
العاصفــة فــي العالميــن العربــي والرأســمالي وطبيعــة 
آثارهــا علــى األوضــاع فــي الســودان، هــو الــذي حــّث 
ــرها  ــد نش ــه كان ق ــاهماٍت ل ــع مس ــى جم ــف عل المؤلّ
علــى صفحــات جريــدة »الميــدان« وغيرهــا مــن 
الصحــف، بيــن دّفتــي هــذا الكتــاب فتوّزعــت فصولــه 
الّســبعة بيــن »مقّدمــة« و»الربيــع العربــي« و»بعــض 
ــع  ــع الربي ــن م ــدان« للتضام ــات »المي ــات وتعليق كلم
و»ال  العالمّيــة«  الرأســمالّية  و»األزمــة  العربــي« 
»مّتحــدون  حركــة  فــي  و»تأّمــات  للرأســمالّية« 
ــتراكّية«  ــوة لاش ــاق الدع ــر« و»آف ــل الّتغيي ــن أج م
الجماهيــرّي  السياســّي  الصــراع  فــي  و«تأّمــات 

وأشــكال النضــال«.

مــن رودس إلــى جنيــف : فلســطين مــن الضيــاع 
إلــى الربيــع العربــي / عــادل مالــك، ترجمــة وتحقيــق 
العربيــة  النهضــة  دار  رياض.-بيــروت:  محمــود 
)569 ص(.   .2012 والتوزيــع،  والنشــر  للطياعــة 
ــه  ــات بجمع ــن الحيثي ــر م ــاب للكثي ــذا الكت يتعــّرض ه
العربــي  بالصــراع  المتعلّقــة  والوثائــق  المعلومــات 
ــاب.  ــزاً واســعاً مــن الكت ــذي يشــغل حيِّ اإلســرائيلي ال
وبإمــكان القــارئ اّتخــاذ فكــرة عــن محتــوى هــذا 
المؤلَّــف اعتمــاداً علــى قــول صاحبــه بأّنــه كتــب هــذه 
ــحة  ــة كاس ــش موج ــي يعاي ــم العرب ــطور والعال »الس
التــي  واالنتفاضــات  والثــورات  الصحــوات  مــن 

اندلعــت منــذ العــام 2010، والتــي أُطلـِـق عليهــا تســميٌة 
عشــوائية »الربيــع العربــي«، وهــي صادفــت فــي 
توقيتهــا ذكــرى مــرور مائــة عــام تقريبــاً علــى إقــرار 
تفاهمــات ســايكس بيكــو، والتــي توزعــت مناطــق 

ــا«. ــا وفرنس ــن بريطاني ــوذ بي النف

الوجــه اآلخــر للثــورات العربيــة / نضــال حمــادة- 
)320 ص(.  ،2012 الفارابــي،   دار  بيــروت:  

ــم ينطلــق مــن فــراغ عنــد أنشــأ  ــه ل ــد المؤلّــف بأّن يؤّك
كتاَبــه، بــل مــن معايشــة الطويلــة وعــن كثــب لمصــدر 
ــل  ــذا العم ــاج ه ــت إنت ــة حتَّم ــذه المعايش ــدث. »ه الح
بصيغــة خبريــة حيــث إنــه يحتــوي علــى الكثيــر مــن 
خــة التي  قــة والمؤرَّ الوقائــع واألســماء واألحــداث الموثَّ
تــدل حيثياتهــا علــى »كيفيــة إدارة الحــدث العربــي مــن 
قبــل الــدول الكبــرى، وبخاّصــة الواليــات المتحــدة 
ــا  ــداث كم ــرض األح ــه يع ــف بأّن ــة.« ويضي األميركي
ــُر وتحــاك فــي دوائــر التأثيــر والقــرار الدولييــن  »ُتَدبَّ
ــداً  ــى الخبــر مــن مصــدره األســاس، وبعي اعتمــاداً عل
عــن انفعــاالت المشــهد التلفزيونــي الضاغــط الــذي 

ــوم.« ــي الي يعيشــه اإلنســان العرب

ــورات  ــع الـثـ ــرار ربـيـ ــس وأسـ ــق ويـكـيـلـيـكـ وثـائـ
الـعـربـيـــة/ مصــدق حســن.- بيــروت، الــدار البيضاء: 

المركــز الثقافــي العربــي، 2012. )304ص(. 
ــي تجــري  ــة الت ــف الّتحــوالت الهاّم  يســتعرض المؤلِّ
فــي المنطقــة العربيــة مــن خــال أســئلة تطــرح نفســها 
بقــوة علــى محــك التحليــل السياســي واالجتماعــي 
واالســتراتيجي مثــل: مــن أيــن هبــت ريــاح ربيــع 
عنفوانهــا  يتجــه  أيــن  وإلــى  العربيــة؟  الثــورات 
الجــارف ؟ ويعتمــد الكاتــب علــى وثائــق نشــرها موقــع 
ويكيليكــس تبّيــن معرفــة الواليــات المتحــدة األميركيــة  
وفرنســا بحقيقــة الفســاد المستشــري فــي أغلــب بلــدان 
ــا  ــية، لكنهم ــه السياس ــس أنظمت ــي »وَتَكلُّ ــم العرب العال
ــة للحســم  ــم تتخيــا قــط أن تجــدا نفســيهما فــي عجال ل
بيــن خيــار االســتمرار فــي دعــم االســتبدادية العربيــة 

ــا. ــن يخلفه ــئ بم ــول« المفاج أو »القب

تأمــات فــي الثــورات العربيــة / طــه جابــر العلوانــي.- 
ــي، 2013 . )268  ــروت: مؤسســة االنتشــار العرب بي

ص(. 
يشــاطر طــه جابــر العلوانــي القــاِرَئ فــي مؤلَّفــه هــذا 
تأّماِتــه فــي الربيــع العربــي؛ تأّمــات أنشــأها فــي 
ــن  ــاه م ــا اقتض ــي وم ــي العرب ــهُد السياس ــره المش فك
تقييــم. ويؤّكــد المؤلـّـف بــأّن هــذه الّظاهــرة التــي عّمــت 

بـيـبـلـيـوغرافـيـا »الربيع 
العربي«
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الوطــن العربــّي كالّطوفــان تثيــر لدى اإلنســان المســلم، 
والســّيما المفّكــر، تســاؤالت شــّتى، ال بــدَّ مــن اإلجابــة 
عنهــا. ويضيــف بــأّن مــا خّطــه مــن ســطور هــو 
ــورات الشــعبية. ومــن األســئلة  ــه الث ــاء فق ــٌة لبن محاول
التــي أثارهــا الربيــع العربــي فــي ذهــن المؤلِّــف: كيــف 
يمكــن أن نعــّرف الثــورات الشــعبية، وكيــف ُنصّنفهــا؟ 
وهــل يمكــن النظــر إليهــا بمعيــار التمييــز عــن الفتــن؟ 

ومــا هــو مســتقبلها؟ وكيــف انتشــرت بســرعة؟ 

ــى  ــن يلتســين إل ــي روســيا م التحــول الديمقراطــي ف
الربيــع  فــي ضــوء  والــدروس  »التجربــة  بوتيــن 
العيــن  دار  القاهــرة:  شــادي.-  هانــي   / العربــي« 

ص(.   247(  .2013 للنشــر، 
ـف فــي هــذا الكتــاب مرحلــة مهمــة  يتنــاول المؤلّـِ
فــي تاريــخ روســيا تتمثــل فــي الســنوات العشــرين 
الســوفييتية«  »الشــمولية  مــن  وانتقالهــا  األخيــرة، 
ــن  يتضمَّ هــة«.  الموجَّ »الديمقراطيــة  نمــوذج  إلــى 
الكتــاب الفصــول التاليــة: »التحــول الديمقراطــي فــي 
الفضــاء الســوفييتي« و«مفهــوم الديمقراطيــة الموجهــة 
فــي روســيا«،  الديمقراطــي  التحــول  » و«عمليــة 
ــات  ــه لانتخاب ــي تنظيم ــة« ف ــيْن والديمقراطي و«ِيلِْتِس
ومبادراتــه إلــى الّتأســيس لمــا اعُتِبــر »عهــداً للحريــة« 
و«صعــود بوتيــن وترســيخ الديمقراطيــة الموجهــة«، 
ــي  ــك األحــداث ف ــاءل عــن انعكاســات تل ــل أن يتس قب

ــي. ــع العرب ــار الربي مس

إلــى  الحداثــة  مفهــوم  مــن  الديمقراطيــة  التربيــة 
حجــاوي.-  لطفــي   / العربــي  الربيــع  اســتحقاق 
الجزائــر: دار الروافــد الثقافيــة،.2013 )192 ص(.
تونســي  كاتــب  حجــاوي  لطفــي  الكتــاب  ـف  مؤلّـِ
وأســتاذ  وثقافتــه  الطفــل  أدب  مجــال  فــي  ومفكــر 
جامعــي صاحــب أعمــال منشــورة منهــا: »فلســفة 
ــاج«  ــور قرط ــة«، و«نس ــكاليات الراهن ــة اإلش التربي
و«رحيــق العــدل«. وهــو يعالــج هنــا نظريــة مركزيــة 
ــه  ــّم بوصف ــة كمكســب مه ــة الديمقراطي ــق بالتربي تتعلّ
حجــَر األســاس النظــريِّ للعقــل الحديــث، ألّن التربيــة 
رافــد كبيــر ومــن »البراديغمــات« المهمــة المتقاطعــة 
حريــة  فــي  المتمّثلــة  الحداثــة  »براديغمــات«  مــع 
ــه  ــة، ومركزيت ــية واالقتصادي ــة والسياس ــرد الفكري الف
ــة  ــل الحــر بغي ــة العم ــل وتنمي ــة العق ــة وكوني المعرفي

استشــراف المعتقــدات العلميــة المشــتركة.

ــة  ــات إنشــاء الدول ــة وتحّدي الثــورات الشــعبية العربي
مكتبــة  القاهــرة:  زيــد.-  أبــو  ســمير   / الحديثــة 

ص(.  330(  .2013 مدبولــي.- 
 ال يعالــج المؤلِّــف فــي كتابــه المعطيــات الموضوعيــة 
ُيســمَّى  مــا  أو  العربيــة  الشــعبية  الثــورات  لتاريــخ 
ــكالية  ــى اإلش ــا يتطــرق إل ــي«، وإنم ــع العرب بـ«الربي
التــي تواجــه هــذه الثــورات محــاوالً فهمهــا ومقترحــا 
ُيتيــح بلــوغ هدفهــا المنشــود،  لهــا  بديــاً  تصــوراً 
وتحقيــق التغييــر الحقيقــي والصحيــح أخــذاً باالعتبــار 
ــا  ــكل يجعله ــرة بش ــة المعاص ــة العربي ــة الدول »طبيع
قــادرة علــى تحقيــق النهضــة العربيــة واالنطــاق نحــو 
مســتقبل أفضــل«. اهتمامــات الدكتــور ســمير أبوزيــد 
النهضويــة جعلتــه مــن أبــرز المختّصيــن بشــروط 
اســتنهاض العــرب والمســلمين، وأحــد المهموميــن 
 - العربيــة  الحضــارة  إشــعاع  اســتئناف  بســؤال 

اإلســامية.
 

الثــورات  العربيــة مــا لهــا ومــا عليهــا / إبراهيــم 
أبــراش.- القاهــرة: العلــم واإليمــان للنشــر والتوزيــع، 

)200 ص(.   .2013
يتســاءل المؤلــف عــن ماهيــة الربيــع العربــي هــل هــو 
ثــورات أم حــروب أهليــة أم هــو »الفوضــى الخاقــة« 
بحســب تنظيــر المحافظيــن الُجــُدد األميركييــن؟ ومــاذا 
ــة  ــى القضي ــوري عل ــد الث ــات الم ــى تداعي ــبة إل بالنس
الفلســطينية وعلــى الصــراع فــي الشــرق األوســط 
ــدان  بشــكل عــام؟ ال شــّك أّن مــا يحــدث فــي هــذه البل
يحتــاج ـ كمــا يــرى المؤلـّـف ـ إلــى »قــراءة موضوعية 
ــة  ــاالت بغي ــف واالنفع ــن العواط ــدة ع ــة بعي وعقاني
الخــروج بنظــرة ســديدة ومرّكــزة محيطــة بحقيقــة مــا 
يحــدث، مدركــة لقاعدتــه وأبعــاده، متفّحصــة لعواقبــه 
ــة  ــه، عارف ــي تواجه ــات الت ــّدرة للّتحّدي ــة، مق المحتمل

ــه«. بمســتجّداته ورهانات

ــة  ــم العربــي: تونــس ومصــر ونهاي الثــورة فــي العال
عصــر/ مــارك ليتــش، ســوزان ب. خاســير، و بليــك 
ــي.-  ــي حنف ــي حلم ــق هان ــة وتحقي ــيل، ترجم هاونش
 304(  .2013 والتوزيــع،  للنشــر  رؤيــة  القاهــرة: 

ص(.
أّن  إلــى  القــّراء  انتبــاه  الكتــاب  يلفــت مؤلّفــو هــذا 
كثيريــن مــن أولئــك الذيــن صنعــوا هــذه الثــورات 
ــن  ــاس أو م ــة الن ــن عام ــوا م ــواء كان ــون، س مجهول
الضبــاط الذيــن رفضــوا إطــاق النــار علــى المدنييــن 
األبريــاء، أم ذاك المذيــع الــذي حــرص علــى أن يقــول 
الحقيقــة رغــم أنــف مســؤوليه، أم ذاك الفّنــان الذي راح 
يوقــظ الجماهيــر بإنشــاده، وهــي إشــارة مــن المؤلفيــن 
إلــى أّن الثــورات العربّيــة تفتقــر إلــى زعمــاء أصحــاب 
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كاريزمــا؛ إذ إّن الشــباب هــم الذيــن قادوهــا. فإلــي 
ــا  ــاذا ســيكون مصيره ــورات؟ وم ــذه الث ــن تتجــه ه أي
ــه  ــة عن ــون اإلجاب ــا يحــاول المؤلّف ومســتقبلها؟ هــذا م

ــاب. فــي هــذا الكت

فتحــي   / ذاتيــة  غيــر  العربية....ســيرة  الثــورات 
المســكيني، أم الزيــن بنشــيخة المســكيني.- بيــروت: 

)287 ص(.   .2013 والنشــر،  للطباعــة  جــداول 
ــول: »هــذه نصــوص ال  ــان لكتابهمــا بالق ــد المؤلّف يمّه
عــي شــيئا أكثــر مــن واقعــة الكتابــة التــي لــم تجــد أي  تدَّ
ســبب آخــر للصمــت فتحولــت إلــى أصــوات متناثــرة، 
داخــل أفــق متحــرك وغيــر مطمئــن.. مــن فــرط إدمانه 
علــى الوعــود الطويلــة«.. مضيفْين: »جــاءت الثورات 
كــي تمنحنــا وقتــاً إضافيــاً للســخرية منهــا بشــكل الئــق. 
كثيــرون حلمــوا بــكل شراســة وهــم اآلن يبكــون حلمهم 
بــكل شراســة أيضــاً، لكــن الشــعوب ال تبــوح بكلمتهــا 
ــق االنتخــاب.  ــى الرغــم مــن كل صنادي ــى أحــد عل إل
وللمــرة األولــى يصبــح االنتظــار أدبــاً مناســباً للمثقفيــن 

وخطــة مواتيــة للتواضــع.«

مــن  العربــي  العالــم  فــي  الناعمــة  القــوة  ثــورة 
المنظومــة إلــى الشــبكة / علــي حــرب.- بيــروت: 
الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، 2013. )118 ص(. 
ــًة  ــراءة نقدّي ــى ق ــاالت تتغيَّ ــاب »مق ــذا الكت ــّم ه  يض
ومعرفــَة  العربــي  الربيــع  ثــورات  لواقــع  وتقييمــاً 
الشــبكية  المعطيــات  هــذه  وخلفياتهــا.  ســياقاِتها 
ــى مناقشــة اإلنســان الرقمــّي ودور  ــر إل دفعــت بالمفكِّ
التكنولوجيــا فــي التغييــر ودور الشــباب غيــر المؤدلــج 
فــي نجــاح الثــورات، وتراجــع وقصــور دور النخــب 
المثّقفــة وأيدولوجّياتهــا فــي هــذا الحــراك، إضافــة إلــى 

دور المــرأة فــي الثــورات وكســرها الوصايــة«. 

حــوار الديمقراطيــة واإلســام مفاعيــل الربيــع العربــي 
ضفــاف،  منشــورات  بيــروت:  طالــب.-  إحســان   /

2013. ) 191 ص (.
ِقَيــِم  إشــكاليَة  تناقــش  فصــول  ســبعة  مــن  كتــاب 
ــكالية  ــم إش ــة، ث ــة والحري ــم الديمقراطي ــة ومفاهي الدول
اإلســام السياســي واالنتقــال مــن المعارضــة إلــى 
الحكــم، والتشــديد الجهــادي الــذي يــراه الكاتــب خطــراً 
ــوب  ــج عي ــي تعال ــورة الت ــش الث ــل أن يناق ــاً، قب مميت
المدنيــة.  الدولــة  إلــى مفهــوم  ليصــل  الديمقراطيــة 
ــى منهــج  ــول، عل ــا يق ــه، كم ــس عمل ــك يؤسِّ وهــو بذل
ــادة  ــك وإع ــلوب التفكي ــداً أس ــفي، معتم ــي، فلس أكاديم
اســتقراء عوامــل نشــوء وارتقــاء الثــورة، ُبْغيــَة كســب 

توافــق بيــن الحــدث، الشــيء الواقــع، وبيــن الفكــر 
والتفكيــر.

جيــل الشــباب فــي الوطــن العربــي ووســائل المشــاركة 
غيــر التقليديــة مــن المجــال االفتراضــي إلــى الثــورة 
محمــد  وتحقيــق  ترجمــة  مؤلفيــن،  مجموعــة   /
ــة،2013.  ــدة العربي ــز الوح ــروت: مرك ــي.- بي العجان

ص(.  287(
يهــدف هــذا الكتــاب إلــى رصــد خمــس حــاالت عربيــة 
ــس  ــارب تون ــي تج ــا، وه ــبابياً الفت ــراكاً ش ــهدت ح ش
ومصــر وســورية وليبيــا والبحريــن؛ مســتقرئا تداخــل 
البعديــن الوطنــي )القُطــري( والقومــي )العربــي( فــي 
ــّي  ــراك الفت ــذا الح ــا ه ــي أفرزه ــية الت ــة السياس الثقاف
ــف أيضــا إلــى التعريــف  والعفــوّي. كمــا يســعى المؤلَّ
ــل الشــاب وخصائصــه، واســتقراء  ــة هــذا الجي بتركيب
يتعلّــق  فيمــا  والســّيما  الجديــدة،  الحياتّيــة  أنماطــه 
بمشــاركته فــي السياســية وتفاعــل المجتمــع معــه عبــر 
ــع  ــا مواق ــي تمّثله ــدة الت ــة والجدي ــر الّتقليدّي ــبل غي الّس

ــة.  ــف الخلوّي ــي والهوات التواصــل االجتماع

الحــروب اإلعاميــة علــى اإلســام و المســلمين ) مــن 
أحــداث ســبتمبر حتــى ثــورات الربيــع العربــي(/ أحمــد 
عبــد الرحمــن موســى.- القاهــرة: دار زهــور المعرفــة 

والبركــة للنشــر والتوزيــع، 2013. )206 ص(.
ــف  ــن مواق ــعة بي ــًة موسَّ ــا مقارن ــف هن ــِري المؤلِّ ُيْج
أم  مســموعة  أم  كانــت  مكتوبــًة  اإلعــام،  وســائل 
مرئيــة، تجــاه القضايــا اإلســامية انطاقــاً مــن أحــداث 
11 ســبتمبر 2001 إلــى غايــة مــا يعــرف بثــورات 
ــي  ــف الت ــات والمواق ــي االتجاه ــي. وه ــع العرب الربي
ــّددة،  ــة متع ــل تاريخي ــب، عوام ــب الكات ــا، بحس ُتمليه
بــدءاً بالحــروب الصليبيــة واالســتعمار األوربــي للعالــم 
اإلســامي، وصــوالً إلــى أّن مخّيلــة الغــرب مــا تــزال 
مثَقلــة بخلفّيــات العصــور الوســطى التــي تحّكمــت فــي 
ــل  ــيحّي( والّرج ــض )المس ــل األبي ــن الّرج ــة بي العاق
األســمر )المســلم( علــى أســاس مــن الحــذر والّتخــّوف 

ــة.  ــة والمحارب والعدوانّي

الربيــع العربــي: االنتفاضــة والثــورة واإلصــاح / 
يوســف محمــد الصوانــي، ريــكاردو بينيــه الريمونــت، 
ترجمــة وتحقيــق لطفــي ركــراوي.- بيــروت: منتــدى 

المعــارف، .2013 )255 ص(. 
مــن  والريمونــت  الصّوانــي  المؤلَفْيــن  هــدف  كان 
ــدالع  ــى ان ت إل ــي أدَّ عملهمــا هــذا رصــَد العوامــل الت
الربيــع العربــي وهــي، فــي نظرهمــا، كاِمنــٌة فــي النمــو 

بـيـبـلـيـوغرافـيـا »الربيع 
العربي«
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الكبيــر لنســبة الشــباب واّتســاع حّيِزهــم فــي المجتمــع 
الحيــاة  فــي  وأوســع  أكبــر  لمشــاركة  واســتحقاقهم 
ــة  ــًة مزمن ــم بطال ــي أكثره ــن يعان ــي حي ــية، ف السياس
ــاتّية.  ــم المؤّسس ــل أجهزته ــن ِقَب ــاً م ــاً واضح وتهميش
كمــا تْكمــن هــذه العوامــل أيضــاً فــي النمــّو االقتصــادي 
ــع  ــّي، م ــع العرب ــهده دول الربي ــذي تش ــل ال المتواص
ــوات  ــة، بمــا فيهــا قن ــة اإللكتروني ــات التعبئ ــر تقني توّف
البــث التلفزيونــي، ال ســّيما قناتــا الجزيــرة والعربيــة، 

ــة.  ــف الخلوي ــى الهوات ــاوة عل ع

الربيــع العربــي: ثورات الخاص من االســتبداد )دراســة 
ــة.- ــات الديمقراطي ــة للدراس ــبكة العربي ــاالت( / الش ح

بيــروت: شــرق الكتــاب، 2013.  )501 ص(.
يجمــع الكتــاب أوراَق عمــل ودراســاٍت وشــهاداٍت 
ــي  ــّوالت الت ــض التح ــة وبع ــورات العربي ــق بالث تتعلّ
ــتند  ــو يس ــن 2010 و2013 ، وه ــن العامي ــا بي رافقته
ــدان  ــات مــن البل ــون وباحث ــا باحث ــات كتبه ــى مقارب ال
ــن  ــا تمّك ــعبياً هاّم ــراكاً ش ــورات أو ح ــهدت ث ــي ش الت
ــة  ــة أّولي ــو وثيق ــة. وه ــة االنتقالّي ــرض المرحل ــن ف م
ــٌع  ــه جْم ــاهم في ــل س ــن عم ــرى ضم ــداث كب ــن أح ع
م الكتــاب قــراءة  مــن الناشــطين فــي الشــأن العــام. يقــدِّ
متوازنــة وغنيــة ألحــداث مــا زالــت مســتمرة وســتظّل 
تتفاعــل  ماثلــة  المباشــرة  المباشــرة وغيــر  آثارهــا 

لســنوات وســنوات.

الربيــع العربــي وآفاقــه المســتقبلية منطلقــاً إلصــاح 
استشــرافية«  »رؤى  العربيــة  التربيــة  منظومــة 
ــة  ــرة:  المكتب ــق.- القاه ــد توفي ــن محم ــاء الدي / ع

ص(.  418(  .2013 العصريــة، 
ــة آمــاً أن  ــة التربوي ــة المنظوم ــف قضي ــج المؤلِّ  يعال
ــر فــي المســؤولين التربوييــن  يكــون للربيــع العربــي أثَّ
قضيــة  إّنهــا  حيــث  بهــا،  االهتمــام  إلــى  فيندفعــوا 
اســتراتيجية وأساســّية لمســايرة التطــورات الراهنــة 
فــي مجــاالت االقتصــاد وتقنيــات االتصــال والشــبكات 
لمواجهــة  البشــري  العنصــر  اإللكترونيــة، وإعــداد 
متغيــرات العالــم وتأهيلــه لخــوض المســتقبل، وألن 
عمليــة التطويــر والتحســين أيضــاً ال تقــف عنــد مرحلة 
تعليميــة دون ســواها، وال عنــد فئــة دون غيرهــا، بــل 
يجــب أن تكــون عمليــة شــمولية تهــدف إلــى االرتقــاء 
ــى اختــاف  ــة عل ــة والتعلُّمي ــة التعليمي بمســتوى العملي

ــا.  عناصره

الربيــع العربــي ومســتقبل التحــوالت/ عبد النبــي العكري.- 
بيــروت: دار الكنــوز األدبية، 2013. )112 ص(.

ــى  ــري إل ــي العك ــد النب ــي عب ــر البحرين ــي المفّك  يرم
تحليــل االحتجــاج البحرينــي مــن خــال هــذه الّصفحات 
وردود الفعــل المحلّيــة والخارجّيــة إزاءه والتداخــل 
اإلقليمــي المتشــابك حولــه، مــن دون أن ينســى الجانــب 
ــة محمــود شــريف البســيوني  ــي، والســّيما لجن الحقوق
التــي أّكــدت علــى مشــروعية بعــض المطالــب وانتقدت 
ــه. كمــا يســتعرض المؤلــف  ــذي ُووِجهــت ب العنــف ال
ــن  ــار أّن كثيري ــى اعتب ــة للصــراع عل ــة المذهبي الخلفي
هــم الذيــن ينســبون القاقــل البحرينّيــة إلــى المواطنيــن 
الشــيعة، ورّبمــا أيضــاً إلــى مْرِجِعِهــم المذهبــّي إيــران، 

فيمــا يعطيهــا البعــض اآلخــر طابعــاً سياســياً . 

الربيــع العربــي ثــورة أم فوضــى )غيــر( خّاقــة / عبــد 
الحــي زلــوم.- بيــروت: المؤسســة العربيــة للدراســات 

والنشــر ، 2013 . ) 96 ص(.
يهتــّم المؤلّــف هنــا بالتحالفــات العربيــة والّتكّتــات 
السياســّية، باســطاً التناقضــات الغريبــة العجيبــة التــي 
تمــأل الســاحة العربّيــة. فهــذه أنظمــة دينيــة تدعــم 
العلمانييــن، وتلــك طاغيــة تنــادي بالديمقراطيــة، ومــن 
ــي  ــات المتحــدة تشــترك مــع اإلســاميين ف ــا الوالي هن
إســامّيون  وهــؤالء  للّطبيعــة«،  »مضــاّدة  عاقــة 
يتطلعــون إلــى أنظمــة طالمــا قاوموهــا، مــا يجعــل 
فــي  الجديــد  التحالفــات  أن »نظــام  يعلــن  المؤلّــف 
المنطقــة يرتكــز على سلســلة مــن االفتراضــات الكاذبة 
والمخادعــة، فهــي ليســت صحيــة لصعوبــة اعتبارهــا 
حقيقيــة«. ويتوقــع المؤلّــف عبــد الحــّي زلــوم نهايــات 

ــورات. ــذه الث ــعيدة له ــت بالس ليس

الربيــع العربــي... ثــورات لــم تكتمــل.. »عاقــات 
العــرب عبــر العصــور ومســتقبلها بعــد ثــورات الربيــع 
العربــي«/ مصطفــى عثمــان إســماعيل.- القاهــرة: 

مكتبــة مدبولــي، 2013. )156ص(.
هــذه  فــي  القــارئ،  يــدْي  بيــن  المؤلّــف  يبســط 
الصفحــات، قراءتــه للثــورات العربيــة منــذ نهايــة 
ــاب  ــت بإعج ــركات حظي ــا ح ــع أّنه ــام 2010. وم الع
جــزء كبيــر مــن العالــم وتقديــره، إالّ أّنــه يجــدر بالمــرء 
الّتســاؤل اليــوم، بعــد أكثــر مــن ســنتين علــى اندالعهــا، 
عــن مــدى مــا بلغتــه وعــن الّشــوط الــذي قطعتــه حّتــى 
يتســّنى تقييمهــا. ثــّم هــل هــي ثــورات اكتملــت؟ أم هــل 
ــا  ــل لعلّه ــج؟ ب ــل وتنض ــى تكتم ــتمّر حّت ــب أن تس يج
ــن  ــب ع ــب الكات ــحابة غضــب؟ يجي ــرد س ــت مج كان
هــذه األســئلة مــع التصريــح بتخّوفــه مــن اإلســاميين 

ــواء. ــى الّس ــرب عل ــن الغ والعســكر وم
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الســلفيون والربيــع العربــي: ســؤال الديــن والدولــة 
ــروت:  ــان.- بي ــو رّم ــة / محمــد أب فــي السياســة العربي
منشــورات مركــز الوحدة العربيــة، 2013. ) 302 ص (. 
الربيــع  فــي  الســلفيين  حضــور  أّن  الكاتــب  يــرى 
فكريــة  اســتحقاقات  وأّن  المشــهد  عّقــد  العربــي 
وسياســية ترّتبــت عنــه. كمــا يــرى أن دخولهــم المشــهد 
ــى شــرَحها مــن  السياســي أفــرز نتائــج وتداعيــات يتغيَّ
ــورات  ــر الث ــى: دراســة تأثي ــن رئيســتين. األول زاويتي
الســلفية،  الحــركات  علــى  العربيــة  الديمقراطيــة 
ــركات  ــع للح ــي المتوق ــدور السياس ــر ال ــة: تأثي والثاني
هــذا  إّن  وحيــث  السياســية.  اللعبــة  علــى  الســلفية 
الممّثــل الجديــد، بحســب الكاتــب، لــن يقبــل اللعبــة 
الديمقراطيــة، ولــن يحتــرم حريــة الــرأي، فقــد يســيء 
ــه  ــورة ألن تطلعات ــى الث ــى اإلخــوان وإل ــه إل بتصرفات

ــي. ــع العرب ــم الربي ــع حل ــاً م ــة تمام متناقض

العربــي الخفــي وعــود الثــورات العربيــة ومخاطرهــا / 
مــروان بشــارة، تحقيــق وترجمــة موســى الحالــول.- 
ــاب  ــرون،  2013. ) كت ــة ناش ــدار العربي ــروت: ال بي

ورقــي والكترونــي(. )255 ص(. 
ــّي  ــع العرب ــن يربطــون الربي ــك الذي ــى عكــس أولئ عل
بنظرّيــات »شــاْرْب« ومنّظمتــه المثيــرة للجــدل، فــإّن 
مــروان بشــارة يــرى بأّنــه إنتــاج عربــي صــرف. 
ومــن ثــمَّ فقــد انبــرى إلــى تقّفــي جــذوره عبــر رحلــة 
الّزمــان والمــكان، بدايــة بـ«جيــل التحريــر«  فــي 
فــي خمســينّيات القــرن الماضــي، مــروراً بـ«جيــل 
الهزيمــة« فــي الســبعينيّيات والثمانينّيات، ثــم بـ«الجيل 
ــا أســماه  ــى م ــي التســعينيات، وصــوالً إل ــع« ف الضائ
ــا الحاضــر، محــاوالً  ــي زمنن ــل المعجــزات« ف بـ«جي
فــي الوقــت ذاتــه اإلجابــة عــن ســؤال »الكيــف«، أي: 
كيــف تســّنى لهــؤالء الشــباب إثبــات أنهــم جيــل التقــدم 

ــة؟ ــدة والحري والوح

العقــل االســتراتيجي اإلســرائيلي : قــراءة فــي الثورات 
العربيــة واستشــراف لمآالتهــا / صالــح النعامــي.- 
2013. )كتــاب  ناشــرون،  العربيــة  الــدار  بيــروت: 

الكترونــي(. )143 ص(.
تتابــع  اإلســرائيلية  المؤسســات  أّن  المعلــوم  مــن 
تطــورات الربيــع العربــي باهتمــام بالــغ، وأّن مراكــز 
البحــث ال تفــّوت منــه مثقــال ذّرة، راصــدة لــه رجــال 
فــي  نفســه،  الجيــش  بــل  اإلســرائيلّية،  المخابــرات 
مهّمــات رســمّية تحفــظ كّل خطــوة مــن خطواته، بهدف 
ــّي  ــان الّصهيون ــي يرســم الكي ــر االســتراتيجية الت تقدي
سياســته بمقتضاهــا. ومــن بيــن هــذه المراكــز: »مركز 

ــدد  ــليا متع ــز هرتس ــي« و«مرك ــن القوم ــاث األم أبح
ــادات للدراســات  ــن - الس ــز بيغ ــات« و«مرك االتجاه
االســتراتيجية«. واهتمــام هــذا الكتــاب منصــّب علــى 
ــّي،  ــة بالحــراك العرب ــة للّصهاين هــذه المتابعــة اللّصيق

ــاب. ــة الكت ــا تكمــن أهّمي وهن

الفكــر العربــي الحديــث، أثر الثورة الفرنســية فــي توجيهه 
السياســي واالجتماعــي/ رئيــف خــوري.- بيــروت: دار 

الســاقي للنشــر والتوزيــع، 2013. )304 ص( .
»الربيــع  بمناســبة  الكتــاب  هــذا  طباعــة  أُعيــدت 
ــاالت طــرح  ــة مــن المق ــي«، وهــو يحــوي جمل العرب
ــا كانــت موضــع  فيهــا رئيــف خــوري مســائل وقضاي
العربــي، وبخاصــة مــا  العالــم  فــي  بحــٍث وجــدٍل 
يتعلـّـق منهــا بآثــار الثــورة الفرنســية وحــروب نابليــون 
ــرَة تراجــع  ــى الفكــر العربــي، فــي فت وانعكاســاتها عل
اإلمبراطوريــة العثمانيــة وضعفهــا، ولّمــا كانــت األمــة 
ــن، ســيراً  ــن العثمانيي ــى الّتحــرر م ــة تســعى إل العربي
علــى خطــى الجمهورييــن الفرنســيين، فقــد بــدأت 
الســاحة  فــي  جديــدة  مصطلحــات  »تظهــر  حينئــذ 
الثقافيــة العربيــة، مثــل »برلمــان« و»انتخابــات« 

ــب. ــول الكات ــا يق ــي« كم ــد اجتماع و»عق

قيامــة شــعب: قــراءة أوليــة فــي دفتــر الثــورات 
ــروت: جــداول للطباعــة  ــي.- بي ــة / ماجــد كيال العربي

ص(.   203(  .2013 والتوزيــع،  والنشــر 
ن الكتــاب مــن ســّتة فصــول. يتحــّدث األّول عــن  يتكــوَّ
إشــكالية الديمقراطيــة والليبراليــة، والثاني عن إشــكالية 
األقليــات والطوائــف والهويــات فــي العالــم العربــي في 
خضــّم الثــورات، و يتعــّرض الثالــث لاختبــارات التــي 
ــص الفصــل الرابــع  تجتازهــا الثــورات العربيــة، وُخصِّ
للحديــث عــن الثــورة ونقدهــا ونقــد نقدهــا، والخامــس 
الشــعبية  الثــورات  فــي  فلســطين  قضيــة  لمناقشــة 
العربيــة، بينمــا تضّمــن الفصــل الّســادس واألخيــر 

شــهاداٍت وهوامــَش مــن وحــي الثــورات العربيــة.  

والســلطة  »المثقفــون  العربيــة  الثــورات  كتــاب 
العيــن  دار  العيــن:  فخــري صالــح.-   / والشــعب« 

ص(.  220(  .2013 للنشــر، 
ــن بالســلطة  ــة المثقفي ــل عاق ــاالت تحلِّ هــو سلســلة مق
مــن جهــة، وبالشــعوب مــن جهــة أخــرى. وتتميــز هــذه 
ــة فــي  ــاالت بالحماســة الشــديدة للتحــوالت الجاري المق
الوطــن العربــي، »وتحتفــي بخــروج مــارد الشــعوب 
التــي  التراجعــات واالنتكاســات  قمقمــه رغــم  مــن 
شــهدناها فــي أعقــاب الثــورات واالنتفاضــات«. كمــا 

بـيـبـلـيـوغرافـيـا »الربيع 
العربي«
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يلــحُّ الكتــاب علــى ضــرورة أن يكــون المثقــف منخرًطا 
فــي هــذه الثــورات واالنتفاضــات، مدافًعــا صلًبــا عنيــًدا 
عــن »الحريــة والعدالــة والكرامــة اإلنســانية، وحامــاً 
ــم  لرســالة سياســية اجتماعيــة، ال مجــرد مراقــب للعال

مــن حولــه. 

المعمــوري.-  نبــراس  العربــي/  والربيــع  المــرأة 
والتوزيــع،  للنشــر  العربــي  منشــورات  القاهــرة: 

ص(.  292(  .2013
ــي  ــوية ف ــة النس ــيرة الحرك ــى مس ــة إل ــّرق المؤلِّف تتط
ــاع عــن  ــة وحجــم مشــاركتها فــي الدف ــة العربي المنطق
األســباب  محلّلــة  بالحقــوق،  والمطالبــة  االســتقال 
ــة  ــي العملي ــرأة ف ــل الم ــة تمثي ــت وراء ضآل ــي وقف الت
المؤسســات  الكثيــر مــن  فــي  السياســية وتهميشــها 
ــة  ــورات إذاً بمثاب ــذه الث ــت ه ــة. فكان ــة والثقافي العلمي
دورهــا  فيهــا  المــرأةُ  اســتعادت  تاريخيــة  فرصــة 
ــا وإن كان  ــا وبإيصــال صوته ــة فيه بمشــاركتها الفّعال
ــي هــي  ــات الت ــر مــن الصعوب ــا الكثي ــزال أمامه ــا ي م
مطاَلبــٌة بالتصــّدي لهــا، إلعــادة مكانتهــا الحقيقيــة فــي 
ــي  ــاك ف ــا وهن ــدث هن ــي تح ــرات الت ــذه التغي ــل ه ظ

العالميــن العربــي واإلســامي.

مــا بعــد ثــورات الربيــع العربــي/ محمــد إبراهيــم 
الشــريف.- القاهــرة: طــوى للنشــر واإلعــام، 2013. 

ص(.   80(
قامــت الثــورات فــي بلــدان الربيــع العربــي بعدما ضاق 
النــاس ذرعــا بحّكامهــم وظــروف معيشــتهم. وفاجــأت 
فاجــأت  وكذلــك  وأنظمتهــم.  المخلوعيــن  الرؤســاَء 
ــة  ــل السياس ــن وأه ــات المحللي ــة وتوقع ــدول الغربي ال
الذيــن لــم ينتبهــوا إالّ وقــد تقّيــأت ِحَمَمهــا فــي شــوارع 
تونــس والقاهــرة وطرابلــس وصنعــاء ودمشــق. لكــن 
ــة  ــأِت بالّتحــّوالت الجوهري ــم ي ــي ل ــع العرب هــذا الربي
التــي كانــت تهفــو إليهــا شــعوب المنطقة. هــذا »المــا 
بعــد الّثــورة« بالــّذات هــو الــذي يرّكــز عليــه الكاتــب 
فــي هــذه الصفحــات، معتمــداً علــى األســباب والعوامل 

التــي أّدت إلــى ســقوط األنظمــة، ولكــن...

مــا بعــد الثــورات العربيــة: الربيــع العربــي ومخــاض 
الرشــيد.-  فيصــل  تركــي  الديمقراطــي/  ل  التحــوُّ
ــع، 2013.  ــروت: عــن دار بيســان للنشــر والتوزي بي

ص(.  312(
ــذي صاحــب  اســتعرض الكاتــب الحــراك السياســي ال
ــاه إلــى لحظــة الَحــَرج  ــاً االنتب ــة، الفت الثــورات العربّي
ــم  ــي العال ــة ف ــروش الحاكم ــقوط الع ــت س ــي أعقَب الت

العربــي، ملّخصــاً رهانــات الّســاعة في الســؤال التالي: 
»هــل تنجــح الثــورات فــي إقامــة ديموقراطيــات حقيقية 
ــادة نفســه بنفســه،  وتضمــن مشــاركة المجتمــع فــي قي
والعمــل  المثابــرة  روح  وتغــّذي  مــوارده،  وإدارة 
ــتقبلهم،  ــم ومس ــبيل إصــاح أحواله ــي س والتعاضــد ف
ــهدها  ــي ش ــورات الت ــن الث ــد م ــع العدي ــال م ــا الح كم
ــنون  ــن يحس ــون مّم ــا، أم نك ــرف بفضله ــم واعت العال

ــاء؟«. ــنون البن ــا لألســف ـ وال يحس ــدم ـ وي اله

والسياســية  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  المتغيــرات 
فــي العالــم العربــي )ثــورات الربيــع العربــي(/ محبــي 
الجامعــي  المكتــب  االســكندرية:   مســعد.-  محمــد 

ص(.  336(  .2013 الحديــث، 
بعــد  االقتصــادي  الّتحــول  أّن مســألة  فــي  ال شــّك 
الثــورات العربيــة هــي مــن المســائل التــي تشــغل الفكر 
ــير  ــر يس ــذا التغي ــْد ه ــم َيُع ــث، إذ ل ــي الحدي االجتماع
تلقائيــاً، مــن دون توجيــه واٍع، وإّنمــا يتــمُّ وفــق خطــة 
مدروســة تســتدعي تحديــد مفهومــه تحديــداً موضوعيــاً 
ــه  ــاً، ومعرفــة آلياتــه وأنماطــه واتجاهاتــه وعوامل دقيق
ومواجهاتــه وعوائقـــه. هــذا مــا ُيعنــى مؤلــف الكتــاب 
بمناقشــته، إذ يــرى أن هنــاك بــوادر خيــر ظهــرت فــي 
مصــر وتونــس يتمّنــى لهــا النجــاح، وإن ُوِجــدت فــي 
الوقــت نفســه كــوارث اقتصاديــة واجتماعيــة علــى 

ــة وذكاء. ــا بحكم ــا و تجاوزه ــلطات إدراكه الس

نــوال   / العربيــة  والثــورات  الســعداوي  نــوال 
الســعداوي.- القاهــرة: شــركة المطبوعــات للنشــر 

ص(.  228(  .2013 والتوزيــع، 
قــت الكاتبــة إلــى مجموعــة موضوعــات محظورة   تطرَّ
ومثيــرة للجــدل علــى مــدى ســّتين عامــاً. فهــي تتحــدث 
عــن حلمهــا بالثــورة منــذ طفولتهــا، وعــن مشــاركتها 
الفعليــة فيهــا حيــن اندلعت، وتطــرح آراءها فــي الربيع 
العربــي الموعــود وخريفــه المنتظــر. تحاكــم محاكمــة 
حســني مبــارك شــاهدة وقاضيــة. تشــّرح خطــاب 
مرســي، وتغــوص فــي الدســتور الجديــد، وتعــود إلــى 
ــرات، وتشــّدد  ــي ظــّل المتغّي ــا ف المــرأة لتحــّدد موقعه
ــرة  ــع دائ ــا توّس ــا، كم ــل عنه ــزع حجــاب العق ــى ن عل

الضــوء علــى التزويــر فــي االنتخابــات .
 

ــد  ــع العربــي / عب ــات الدعــاة بعــد ثــورات الربي واجب
هللا العقيــل.- بيــروت: مركــز اإلعــام العربــي، .2013  

) 64 ص(. 
 يقــول الكاتــب إّن معايشــته اللتحــام الشــباب فــي ثــورة 
25 ينايــر )كانــون الّثانــي( ومــا شــهده مــن تصّرفهــم 
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وعاقاتهــم ومــا كان يجمــع بينهــم مــن مشــاعر قــّرب 
ـْت فــي  فــي مخّيلتــه بيــن الــروح الجديــدة التــي حلَـّ
مصــر اآلن وبيــن روح مصــر التــي كانــت بهــا تنبــض 
ــه  ــول إّن ــر. ويق ــة األزه ــة بجامع ــة الدراس ــي مرحل ف
مــن بيــن األشــياء التــي ســّرته واندهــش لهــا، بــل 
ــي مــا كان يتوّقعهــا، أن يحصــل مــا حصــل مــن  والت
ــن  ــر م ــدان التحري ــي مي ــابات ف ــؤالء الشــباب والش ه
إلفــة وتعــاون وحفــاظ علــى األخــاق وتعاطــف ذّكــره 

بمــا مضــى.

ثــورات الاعنــف والــدور  جيــن شــارب مهنــدس 
األميركــي فــي شــيطنة الربيــع العربــي/ مجــدي كامل.- 
والتوزيــع،  للنشــر  العربــي  الكتــاب  دار  القاهــرة: 

ص(.   168(  .2014
ـف كتــاب »تأجيــج الكفــاح  ُيَعــدُّ ِجيــْن َشــاْرْب، مؤلّـِ
ــاالت  ــرين واحتم ــرن العش ــج  الق ــر العنيف…منه غي
القــرن الحــادي والعشــرين“،مرِجَع الصراعــات غيــر 
ـف دراســة مســتفيضة،  المســلَّحة. لــذا، يولِيــه المؤلّـِ
بحثــاً فــي الشــخصّية وفــي مــا ســمِّي بأســلوبه النضالــّي 
وفلســفته السياســّية. وفــي ســياق الحديــث عــن فلســفة 
الرجــل، فقــد تبّيــن أّن ِجيــن شــاْرب لــم يكــن فيلســوفا 
ــة. وحيــث  ــدر مــا كان عميــاً للمخابــرات األميركي بق
إّن البعــض ربــط بيــن »مبــادئ« شــاْرب و«العنــف« 
ــل  ــى تحلي ــل إل ــدي كام ــرى مج ــّي، انب ــع العرب الربي
دوره المحتَمــل فــي تأجيــج الربيــع العربــّي، والســّيما 

ــة فاحشــة. ــدراٍت مالي ــع بق ــه تتمتَّ أّن منّظمت

ــرة:  ــر.- القاه ــاب عم ــي/ إيه ــع العرب ــركا والربي أمي
عــن منشــورات ســبارك للنشــر والتزيــع، 2014 . 

ص(.   190(
ــي تشــّكك  ــف مجموعــة مــن األســئلة الت يطــرح المؤل
العربــي، وفــي انطاقــه مــن  الربيــع  فــي عفويــة 
ــة،  ــي البداي ــه ف ــد انتقدت ــركا ق ــي. فأمي ــارع العرب الش
وهــي تهــّدد فــي الوقــت نفســه بالدخــول عســكرياً ِحيــال 
ســوريا قبــل أن تشــرع فــي محادثــات أميركيــة إيرانيــة 
ــة منــذ العــام 1979. لمــاذا يــا ُتــرى؟  ُتَعــدُّ األكثــر جديَّ
ــي  ــا ه ــا؟ م ــي محاوره ــا ه ــا وم ــاذا كان محتواه وم
االّتفاقــات التــي جــرت بينهــا وبيــن التيــار اإلســامي؟ 
ــط  ــرق األوس ــي الش ــتها ف ــى سياس ــة إل ــذا باإلضاف ه
التــي تــزن األمــور بمكياليــن. هــذه هــي األسئـــلة التــي 
يحــاول الكاتــب اإلجابــة عنهــا علمــاً بأّنهــا باتت شــاغل 

ــن. ــن والمحللي ــر مــن الباحثي الكثي

تحــوالت الفــن التشــكيلي فــي األردن : من فــك االرتباط 

إلــى الربيــع العربــي/ إيــاد كنعــان.- بيــروت: المؤسســة 
العربية للدراســات والنشــر، 2014. )392 ص(.

يحتــوي الكتــاب علــى نحــو مائــة قطعــة تشــكيلّية 
لفنانيــن أردنييــن. وتتــوزع محتوياتــه علــى ثاثــة 
فصــول. يبحــث أّولهــا فــي األطــر النظريــة األساســية 
لمفهــوم »مــا بعــد الحداثــة«، مقّدمــاً فكرتــه الخاصــة 
بهــذا  المتعلّقــة  واالختــاف  االتفــاق  مامــح  عــن 
اســتقراء  علــى  الثانــي  الفصــل  ويعمــل  المفهــوم. 
ــى المجتمــع  ــة« عل ــة »مــا بعــد الحداث انعكاســات حال
للفــن  الحاضنــة  البيئــة  علــى  وتجلياتهــا  األردنــي 
الثالــث إلــى  التشــكيلي األردنــي. وينتهــي الفصــل 
تتبــع ورصــد أثــر تيــارات مــا بعــد الحداثــة فــي الفــن 
التشــكيلي األردنــي وانعكاســات التحــوالت العربيــة 

ــد . ــذا البل ــي ه ــن ف ــى الفناني عل
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التداعيــات الجيــو ســتراتيجية للثــورات العربيــة / 
مجموعــة مــن المؤلفيــن.- بيــروت: المركــز العربــي 
ــات، 2014. ) 655 ص(. ــة السياس ــاث ودراس لألبح

مســاهمة  وعشــرين  أربــع  علــى  الكتــاب  يحتــوي 
رصــدت صــورة العالــم العربــي عقــب الثــورات. 
العربيــة  الثــورات  »أن  الكتــاب  مؤلِّفــو  وياحــظ 
يتداخــل فيهــا االجتماعــي والسياســي وتتفاعــل فــي 
ــات  ــات والهوي ــد واأليديولوجي ــكار والعقائ ســياقها األف
ــد تنوعــت محــاور هــذا  ــاد اإلســتراتيجية«. وق واألبع
ــا  ــي، وأوروب ــي العرب ــام اإلقليم ــمل النظ ــاب لتش الكت
والعــرب، والســلوك الصينــي الروســي تجــاه موجــات 
ــا  ــح تركي ــت أيضــاً مصال ــا تناول ــي. كم ــع العرب الّربي
وإيــران وإســرائيل فــي ســياق هــذا »الّربيــع«، عــاوة 
علــى مكانــة المحيــط الهنــدي كفضــاء جيو اســتراتيجي 

لمصالــح الهنــد وباكســتان ودول الخليــج العربــي.

دور مواقــع القنــوات التلفزيونيــة اإلخباريــة فــي ظــل 
ــيوني.-  ــور بس ــدة عاش ــة / زائ ــورات العربي ــدالع الث ان
القاهــرة: المكتــب العربي للمعــارف، 2014. ) 172 ص(.
ــز الباحثــة علــى دور الفضائيــات المختلفــة التــي   تركِّ
ــح  ــة إْذ أصب ــوات الوطني ــي القن ــد محصــورًة ف ــم تع ل
المواطــن العربــي يشــاهد مئــات الفضائيــات، ومعظمها 
ــادة  ــت م ــة بات ــورات العربي ــّيما أّن الث ــارّي، الس إخب
خصبــة لهــا. وتحلــل المؤلفــة دور وســائل اإلعــام 
ــر وتتيــح  ُع مصــدر الخب ــوِّ التــي تقــول عنهــا بأّنهــا ُتَن
للمواطــن العربــّي فرصــَة متابعــة الثــورات عــن كثــب 
ــذه  ــر أن ه ــن. غي ــلين الدولّيي ــف المراس ــل مختل بفض
القنــوات، بوصفهــا تابعــًة لُمَمّوليهــا فإّنهــا ال تتــرك 

بـيـبـلـيـوغرافـيـا »الربيع 
العربي«
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ــا  ــاً موضوعّي ــه موقف ــه ويّتخــْذ ل ــع يســتقّل بفكرت المتتبِّ
ــه.  ــاده أو تبّني يمكــن اعتم

كرامــة: رحــات فــي الربيــع العربــي/ جوني ويســت.- 
مصر: دار الشــروق، 2014 .)433 ص(.

ينطلــق ُجونــي ِويْســْت من بضع أســـئلة حــول الثورات 
ــة المباغتــة جعلتــه يخــّط هــذه الّصفحــات. مــن  العربّي
بينهــا: لمــاذا حدثــت فــي العالــم العربــي؟ ولمــاذا اآلن؟ 
ــي  ــن ف ــى أماك ــْت إل ــا، اّتجــه ِويْس ــّرّد عليه وألجــل ال
ــع  ــا اإلعــام، فاجتم ــم يدخله ــس ومصــر ل ــا وتون ليبي
بأفــراد مــن أبنــاء البيئــة أتاحــوا لــه فرصــة أن يرســم 
لهــم لوحــة متفائلــة فائقــة الجمــال واصفــا انذهالــه مــن 
أشــخاصهم ورؤيتهــم إلــى مســتقبلهم. لــذا أطلــق علــى 
كتابــه عنــوان »كرامــة« ليدخلنــا عبــره إلــى قلــب 
ــا  ــك الشــوارع المنتفضــة فيشــرح لن ــى تل الحــدث وإل
لمــاذا وكيــف اندفعــت اآلالف المؤلّفــة فــي الربيــع 

ــي. العرب

ــع دراســة  ــي العالمــي » ظاهــرة القرضــاوي م المفت
خاصــة حــول فقيــه الســلطة والربيــع العربــي« / 
ــات  ــز دراس ــروت: مرك ــرازق.- بي ــد ال ــى عب مصطف

اإلســام والغــرب، 2014 . )140 ص(.
هــذا  فــي  الــرّزاق  عبــد  الكاتــب مصطفــى  ُيْعنــى 
ــاوي،  ــيخ القرض ــرة« الش ــماه »ظاه ــا أس ــاب بم الكت
ــاوزه  ــدود تج ــه وح ــاد مواقف ــن أبع ــدف الكشــف ع به
ــاش  ــيخ النق ــر، لترس ــّي مص ــده األصل ــه ببل أو التزام
ــة  علــى أســس موضوعيــة، حــول شــخصّيته اإلعامّي
جــّدا جــداً جــداً، والمثيــرة للجــدل، »بغــض النظــر 
عــن الهجــوم أو الدفــاع، باعتبــار أن القضيــة فــي فــي 
النهايــة قضيــة رأي يجــب أن تــدور حولــه الــردود 
والنقاشــات، بحكــم الــدور الــذي يؤّديــه الشــيخ عربيــاً 
ــي  ــة ف ــاب »ســياحة فكري ــدُّ الكت ــن ع ــاً«. ويمك ودولي
ــر  ــى منب ــن عل ــة وم ــة والفكري ــيخ الفقهي ــيرة الش مس

الجزيــرة« .
 

Allah n’y est pour rien : Emmanuel Todd 
sur les révolutions arabes... et quelques 
autres / < par l’équipe d’< Arret sur 
images.net .-  Paris : Le Publieur , cop. 
2011 . ) 96 pages( .
ــر إيماُنِئيــل ُتــوْد فــي كتابــه هــذا للدوافــع  يتعــّرض المفكِّ
إلــى  أّدت  التــي  والسياســية  والثقافيــة  االجتماعيــة 
ــن  ــم تك ــا ل ــث إّنه ــن حي ــة، م ــورات العربّي انفجــار الث
ــباب  ــن إرادة ش ــة م ــت نابع ــل كان ــة، ب ــدة الصدف ولي

لِــع علــى مــا يحــدث فــي العالــم، تــّواٌق إلــى  مثقــف مطَّ
ــم فــي التقنيــات الحديثــة وعــازم علــى  الحريــة، متحّك
تحــدي اآللــة القمعيــة المســيطرة علــى الوطــن العربــّي 
منــذ أجيــال. ويــرى ُتــوْد بــأّن مــا وقــع فــي بعــض دول 
ــي  ــي الت ــم العرب ــورات العال ــَم ث ــرقية أْلَه ــا الش أوروب
ــق  ــم يب ــه، إذ ل ــة في ــداداً ال رجع ــي نظــره امت ــت ف بات
ــة ســوى  اإلصــاح الجــذرّي  أمــام الحكومــات العربّي

ــل. أو.. الرحي

Comprendre le réveil arabe / Alain 
Gresh.- Paris : Le monde diplomatique.- 
2011 )98 pages(. Cet ouvrage contient 
des articles écrits par Alain Gresh, 
Serge Halimi, Philippe Leymarie, Salam 
Kawakibi et Bassma Kodmani, Kader 
Abderrahim, Raphael Kempf, Jacques 
Thobie, Tarik Tazdait et Naceur Chaabane, 
Marie Bénilde, Hicham Ben Abdallah El 
Alaoui, Kamel Labidi, Georges Corm, 
Jean- Pierre Séréni, Maxime Rodinson, 
François Burgat, Edward W. Said, Juan 
Goytisolo, Yves Gonzalez- Guijano, Salah 
Abou Seif, Mona Abouissa, David Hirst 
.-in  »Manière de voir«, n° 117, juin- 
juillet 2011 .
ــل السياســي واإلعامــي آالن  تحــت إشــراف المحلّـِ
ْغِريــش، أدلــى عــدد مــن المختّصيــن في العالــم العربي 
عليــه  اصُطلِــح  فيمــا  برأيهــم  بقضايــاه  والمهتّميــن 
بالربيــع العربــّي، فكانــت المقــاالت التــي يضّمهــا هــذا 
ــن  ــا بي ؤى، م ــرُّ ــا وال ــة الزواي ــّددة، مختلف ــاب متع الكت
ــة موضوعيــة مــن جهــة أولــى، ومتشــّوقة إلــى  تحليلّي
أن يكــون الربيــع العربــّي الّثــورة الحاســمة ضــّد القمــع 
والبــؤس فــي هــذه الّرقعــة مــن العالــم، مــن جهــة ثانية، 
وبيــن حــذرة متســائلة عــن مســتقبل هــذه الثــورات فــي 
ظــل العولمــة والظــروف الدوليــة الجديــدة، مــن جهــة 
ثالثــة. أســَهم فــي كتابــة فصــول هــذا الكتــاب مفكــرون 
جــورج  اللبنانمــي  األســبق  الماليــة  وزيــر  أمثــال 
ــي  ــة األســبق الفرنســي جــاك توب ــر الثقاف ــرم، ووزي ق
والصحافــي  قضمانــي،  بســمة  الســورية  والباحثــة 
الفرنســي  البريطانــي ديفيــد هيرســت، واإلعامــي 
ــي،  ــام كواكب ــعبان، وس ــي، وناصــر ش ــيْرْج حليم ِس
وفرنســوا بورغــات، وفيليــب لِْيمــاِري وســالم كواكبــي 

ــرون.. ــون، وآخ ــيم رودْنُس وماكس
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Dictateurs en sursis : la revanche des 
peuples arabes / Moncef Marzouki, 
entretien avec Vincent Geisser ; préface 
de Noel Mamère .-  Ivry- sur- Seine : Les 
éd. de l’Atelier , DL 2011 )189 pages(.
منصــف  تطــّرق  ِجـْيـِســـْر،  فانســاْن  إلــى  ثــاً  متحدِّ
ــس ـ  ــاً لتون ــح رئيس ــل أن يصب ــك قب ــي ـ وذل المرزوق
إلــى الثــورات العربيــة فــي تونــس ومصــر والبحريــن 
ــذي  ــان ال ــّو االحتق ــى ج ــا، وإل ــن وســوريا وليبي واليم
تعيشــه الجزائــر والمغــرب، منتهيــاً إلــى أّن العالــم 
وتعبئــة  حقيقيــاً  حــراكاً  بحســبه  يعــرف  العربــي 
ديمقراطّيــة ال مــراء فيهــا. ثــّم يتســاءل المرزوقــّي عــن 
المتســبِّب فــي هــذا التملمــل الشــعبي العربــي الشــامل، 
بعــد عقــود مــن االســتقرار أو مــا شــابهه، قبــل أن 
ــرة  ــا مفّس ــي رآه ــة الت ــات التاريخّي ــي المعطي ــم ف يتكلّ
ــى  ــي ُيبن ــة الت ــى الكيفّي ــص إل ــم يخل ــذه الّظاهــرة. ث له
ــي  ــرى الت ــات الكب ــال السياســّي إزاء الّتحّدي ــا االنتق به

ــه. تواجه

Espoirs et défis des révolutions arabes 
= The Arab revolutions : hopes and 
challenges .-  Paris : B. Grasset , 2011 . .- 
»Mondes : les cahiers du Quai d’Orsay«, 
n° 8, automne 2011 .)210 pages(.
ــل أن  ــة قب ــة اإلنجليزي ــاً باللّغ ــَف أص ــاٌب أُلِّ ــذا كت ه
ُيَترجــم إلــى الفرنســية. ويجــد فيــه القــارئ ســرداً ألََهــّم  
ــّي فــي  ــي كان يهتــف بهــا الشــباب العرب ــب الت المطال
الشــوارع التــي اشــتعلت باالحتجــاج الشــعبي العــارم، 
علــى غــرار المســاواة والعدالــة والديمقراطيــة والحرية 
واالنتخابــات الّنزيهــة الّشــفافة، إلــخ. هــذا وياَحــظ 
ــورّي،  ــه مســاندته الّتامــة لهــذا الحــراك الّث علــى مؤلّف
ــي  ــة السياســّية الت ــب المعادل ــى قل ــه عل ــه بقدرت وإيمان
كان ُيْحَســب أّنهــا ثابتــة راســخة فــي الوطــن العربــّي، 
كمــا يدعــو الغــرَب إلــى مســاندة ثــورات »الربيــع 
ــّر األمــان ألّن شــعوبها  ــى ب ــى تصــل إل العربــي« حت

ــاده. ــخ، بحســب اعتق ــى موعــد مــع التاري عل
 

L’étincelle : révoltes dans les pays arabes 
/ Tahar Ben Jelloun.-  Paris : Gallimard , 
2011. )123 pages(.
ــي  ــورات الت ــاب، الث ــف الكت ــون، مؤل ــن جلّ ــل ب يحلّـِ
)تشــرين  نوفمبــر  منــذ  العربــي  العالــم  زعزعــت 
الّثانــي( 2010 والفريــدة مــن نوعهــا بحســب وصِفــه. 
ويتســاءل عــن فاعليهــا الحقيقّييــن وكيــف أّنهــا أســقَطت 

فــي ظــرف أشــهر معــدودة، أنظمــًة عتيقــة كانــت 
تتحّكــم بناصيــة شــعوبها عقــوداً تلــو عقــود؟ ثــّم مــا هي 
ــة عــن هــذه  ــف اإلجاب حظــوظ نجاحهــا؟ حــاول المؤل
األســئلة، فــي هــذا الكتــاب الــذي نشــره أســابيع قليلــة 
بعــد انــدالع هــذه الثــورات، مفــّككا المرحلــة التــي 
ــه.  ــي بلورت ــي واإلرهاصــات الت ــع العرب ســبقت الربي
هــذا والمؤلِّــف ابــن المنطقــة العربّيــة وأحــد العارفيــن 
بواقعهــا والمتمّيزيــن بالكتابــة الغزيــرة عــن أوضاعها.

Le genre globalisé : forum les 
révolutions du Printemps arabe / avec les 
contributions de Nader Vahabi, Farhad 
Khosrokhavar, Nizar Messari...<et al.> .-  
Paris : Cultures et conflits , DL 2011  in  
.- »Cultures et conflits )Revue(«, )2011, 
automne( n° 83 .)130 pages(.
تناقــش المســاهمات المثبتــة فــي هــذا الكتــاب العولمــَة 
وكيــف أّن الســلطات القمعيــة فــي الوطــن العربــي لــم 
ــم  ــي، ول ــا العلمــي والتقن ُتْحســن االســتفادة مــن جانبه
تفســح المجــال لفهــم آلياتهــا وأدواتهــا فــي معناهــا 
ــة  ــي يهــاب الحداث ــح، فتركــت المواطــن العرب الصحي
ويخشــى التطــور العلمــي. ثــّم جــاءت الثــورات العربية 
ــي هــزت  ــاء التظاهــرات العارمــة الت ــك أثن ــق ذل لتحّق
الشــوارع العربيــة، بعدمــا كانــت قــد اعتــادت الســكوَن 
ــم  ــض ومتحّك ــباب منتف ــك بفضــل ش ــود؛ وذل ــذ عق من
فــي تقنيــات غربّيــة جعلــت مــن الحــراك الّشــعبّي حدثــاً 
ــل  ــوات الّتواص ــة وقن ــم العربّي ــوارع العواص ــّز ش يه

ــَواٍز. االجتماعــي فــي آن معــاً، وعلــى نحــٍو ُمَت

L’islam et le réveil arabe, Tariq Ramadan.- 
Paris : Presses du Châtelet.- 2011.)288 
pages(.
ينظــر الكاتــب إلــى الربيــع العربــي علــى أّنــه صحــوة 
جــاءت بعــد صمــت طويــل وواقــع فرضتــه الحكومــات 
العربّيــة الشــمولية بسياســاتها القمعيــة. ويــرى طــارق 
رمضــان بأنــه آن األوان للتدقيــق فــي األولوّيــات، 
وتحديــد الغايــات البشــرية واإلنســانية واألخاقيــة، 
ــر مــن العــرب والمجتمعــات ذات  ألّن التاريــخ ينتظ
األغلبيــة المســلمة، أن تكــون فــي الموعــد، وأن تواجــه 
ــد، مــن  ــع العالمــّي المعّق ــات الناتجــة عــن الواق التحدي
وحقــوق  وتعدديــة،  اقتصاديــة،  وعدالــة  حوكمــة، 
ــول  ــر، وقب ــة للفق ــض للرشــوة، ومحارب ــوّية، ورف نس

ــة.. ــة المحلّّي ــن الخصوصي ــاع ع ــة، ودف للعالمي

بـيـبـلـيـوغرافـيـا »الربيع 
العربي«
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Libéralisme et liberté dans le monde 
arabo- musulman : de l’autoritarisme à la 
révolution / Hatem M’rad .-  Paris : Ed. du 
Cygne , impr. 2011 .)172 pages(.
مــع احتمــال أن تتوّصــل الثــورات العربّيــة إلــى زرع 
وعــيٍ جديــد فــي األشــخاص، وحملهــم علــى مكافحــة 
التقليــد الســلبّي علــى طريــق المواطنــة والحريــة، وعلة 
الرغــم مــن أّن بيــن يــدي الفــرد العربــي اليــوم فرصــة 
ــة  ــر والحري ــرك التغيي ــه خــوض معت ــح ل كبيــرة تتي
المأمولــة، إالّ أّن المؤلـّـف حاتــم مــراد يتســاءل فــي هــذا 
الكتــاب عــن  الليبراليــة: هــل هــي حقيقــة واقعيــة فــي 
المنطقــة العربّيــة أم ال؟ وإذا مــا كانــت حقيقــة، هــل َتــمَّ 
طعُنهــا مــن قبــل الثــورات المفاجئــة، نظــراً لَِمــا يعانيــه 
فضــاء الليبراليــة والحريــة الفعلــي فــي العالــم العربــي 
مــن صعوبــة فــي تحديــد موقــٍع لهــا، ولِمــا يلقــى الفــرد 

العربــّي مــن ِتيــٍه وضيــاع؟

Le manifeste des Arabes / Hasni Abidi .-  
Paris : Encre d’ Orient, impr. 2011 .)98 
pages(.
يطــرح حســني عبيــدي فــي مؤلَّفــه هــذا مجموعــة مــن 
األســئلة التــي يغّذيهــا العالــم العربــي، مثل تلــك المتعلّقة 
بالعروبــة والهويــة والقوميــة واإلســاميين وغيرهــا.. 
ومــع أّنــه يعتقــد بــأن الطريــق نحــو الديمقراطيــة 
ق والمبنــي حتــى اآلن،  ممكــن فــي هــذا الشــرق الممــزَّ
ــي  ــه يتســاءل ف ــف، إالّ أّن ــى »العــروش« والطوائ عل
الوقــت نفســه بشــأن هــذا المكســب االســتراتيجي، 
ــاء  ــع انته ــه م ــاظ علي ــن الحف ن م ــُيَتَمكَّ ــا إذا كان س وم
ــوا صفحــة ســوداء  ــن كتب هــؤالء الحــكام العــرب الذي
ــم  ــا فيه ــم، بم ــرة حكمه ــة فت ــم، طيل ــع والظل ــن القم م
بــن الدن، وهــل الخــروج مــن الويــات التــي تركوهــا 

ــن بعدهــم؟؟ ــة م ــات االنتقالّي ــاً للحكوم ــر فع متيّس

Le monde arabe dans la longue durée : 
le »printemps« arabe ?  Samir Amin .-  
Pantin : Le Temps des Cerises , DL 2011 
. )261 pages(.

ــة  ــو صرخ ــي ه ــع العرب ــن أن الربي ــمير أمي ــرى س َي
ــة  ــة األميركي ــاءات السياس ــة ضــد إم ــاج عربّي احتج
ــة  ــى دمقرط ــدف إل ــول ته ــا يق ــا كم ــية، ألّنه واألطلس
المجتمــع العربــي وتحقيــق العدالــة االجتماعيــة، أو 
الحــد األدنــى منهــا. وعليــه فهــو علــى قناعــة مــن أّنهــا 
ســتدوم ســنوات طويلــة ألن مطالبهــا لــن تتحقــق فــوراً، 
ــباب  ــيجعل  الش ــا س ــل، م ــدى الطوي ــى الم ــا عل وإنم

ــب  ــر الكات ــة. ويفّك ــل ال محال ــة أم ــر يشــعر بخيب الثائ
فــي توقيــت هــذه الثــورات: هــل هــو وليــد المصادفــة، 
أم إنــه مبرمــٌج مســبقاً؟ وفيمــن أشــعل فتيــل هــذه 
ــورات  ــا ث ــى قناعــة أنه ــص إل ــل أن يخل ــورات؟ قب الث
ــت  ــا زال ــوض، وم ــن الغم ــر م ــا الكثي ــا زال يكتنفه م

ــد مــن األســئلة.  ــر العدي ُتثِي

Le Moyen-Orient à l’aube du Printemps 
arabe : sociétés sous tension / 
Coordonné par Sébastien Boussois avec 
Jean-Baptiste Beauchard, Julie Chapuis, 
Pekka Hakala, Sidney Leclercq, Nayla 
Moussa, Julien Salingue, Omar Shalaby, 
Clément Steuer, Manon-Nour Tannous, 
Rukiye Tinas et Dominique Vidal .-  Paris 
: Ed. du Cygne, impr. 2011 .)141 pages(.
ــات  ــي: مجتمع ــع العرب »الشــرُق األوســط فجــَر الربي
ــارئ.  ــه للق ــذي نقّدم ــاب ال ــذا الكت ــواُن ه ــزاع« عن ون
الباحثيــن  مــن  لجملــة  نصــوص  مجموعــة  وهــو 
المتخصصيــن فــي الشــرق األوســط، تناولــوا فيــه 
األقطــار العربّيــة التــي أطــاح الربيــع العربــي بقادتهــا، 
ــن  ــي أوج األزمتي ــّيما ف ــا، والس ــع فيه ــن الوض محلّلي
ــى عــدٍد  ق إل ــُم الّتطــرُّ ــم َيـفُـْتـُهـ ــة والســورّية. ول اللّيبّي
مــن المواضيــع المختلفــة األخــرى، مــا ُيضفــي علــى 
ــاب نظــرًة شــاملة  ــذا الكت ــا ه ــي يتضّمنه دراســتهم الت
ُتحيــط بجميــع زوايــا هــذه المرحلــة االنتقالّيــة الهاّمــة، 
التــي تهــّز أركان العالــم العربــّي، علــى غــرار الّزلزال 

ــب.  ــى عق ــّي رأســاً عل ــى العرب ــب المبن يقل

Par le feu : récit / Tahar Ben Jelloun .-  
Paris : Gallimard , impr. 2011. )56 pages(.
ال شــّك أّن إقبــال طــارق البوعزيــزي، المعــروف 
17 ديســمبر  يــوم  بالّنــار  االنتحــار  بمحّمــد، علــى 
)كانــون األّول( 2010، كان بمثابــة الضغــط علــى 
الّزنــاد الــذي فّجــر ثــورة الياســمين فــي تونــس، ودفــع 
بموجــات الّشــباب إلــى الّتظاهــر متفائــاً بإرهاصــات 
ــد.  ــي ســماء ســيدي بوزي ــزغ ف ــدأت تب ــي ب ــل الت األم
ــة  ــى موج ــّول إل ــث أن تح ــا َلِب ــذي م ــدث ال ــذا الح ه
تســونامي جرفــت جــّل مــدن تونــس، إلــى أن أطاحــت 
ــن شــهر،  ــّل م ــي أق ــّي ف ــن عل ــن ب ــن الّدي ــة زي حكوم
ــذي  ــون، ال ــن جل ــيَّ المعــروف الطاهــر ب ــَم الّروائ أْلَه
ــذا،  ــه ه ــي كتاب ــزي ف ــن روح البوعزي ــأى أن يؤبِّ ارت
ــاع الربيــع  ــَره ماييــن المجهوليــن مــن صّن ــاً عْب ي ُمَحيِّ

ــي. العرب
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La perle et le colonel : réflexions sur le 
printemps arabe / Bernard Dreano ; )suivi 
de( Les insurrections révolutionnaires 
dans la région Maghreb Machrek, cinq 
premières leçons / par Gustave Massiah 
.-  Paris : Non lieu , DL 2011 .)382 pages(.
علــى الرغــم مــن أّن الربيــع العربــي كان مفاجئاً،وجــاء 
ــد »أزهــر مــن األطلنطــي  ــذار، فق مــن دون ســابق إن
كان  ولئــن  غريبــة.  بســرعة  الخليــج«  دول  إلــى 
ــب الشــعبية  ــإن المطال ــا، ف ــة تاريخه ــة عربي ــكل دول ل
يجمعهــا الكثيــر مــن القواســم المشــتركة. وقــارئ هــذا 
الكتــاب يكتشــف تعلُّــق الكاتــب بمســألة حقــوق اإلنســان 
وكيــف أّنــه يــرى أن المطالــب األساســية للّثائريــن 
أجمعــت علــى ضــرورة الديمقراطيــة والمســاواة. كمــا 
ــهموا  ــال أس ــاء ورج ــهادات نس ــيء بش ــاب مل أّن الكت
فــي هــذا الحــراك الثــورّي الهائــل، ُبغَيــَة إظهــار 
مــدى تطلُّــع النــاس إلــى االنعتــاق مــن ربقــة الســلطات 

ــمة.  ــة الغاش القمعي

Le printemps arabe décodé : faces 
cachées des révoltes / Bassam Tayara .-  
Beyrouth : Al Bouraq , 2011 .)300 pages(. 
ُيبــِرز المؤلــف فــي هــذا الكتــاب عــدداً مــن النقــاط التــي 
يلتقــي حولهــا الحــّكام العــرب فــي »نظرتهــم« إلى هذه 
الثــورات، إذ إّنهــم ال يرضــون بفتــح الحــوار ويكتفــون 
منــذ ســنوات بترديــد مقولــة : »إن تنظيــم القاعــدة هــو 
ــا  ــراب«، م ــّرد والخ ــذا التم ــى ه ــّرض عل ــذي ُيح ال
يوحــي إلــى المخاَطــب البســيط أو الســاذج أو الخائــف 
المضطــرب بــأّن اســتمرار هــذه الســلطات فــي الحكــم 
هــو مــن أجلــه ولمصلحتــه هــو! وهــذا مــا يتجســد فــي 
األنظمــة اليمنيــة والليبيــة والســورية. هــذا وقــد أثبــت 
ــق فيــه بدايــة  المؤلــف فــي آخــر الكتــاب ملحقــاً وثَّ
ــدان  ــن البل ــد م ــي كل بل ــورات ف ــذه الث ــات ه إرهاص

العربيــة.

Protestations sociales, révolutions civiles 
: Transformations du politique dans la 
Méditerranée arabe / sous la direction de 
Sarah Ben Néfissa, Blandine Destremau .-  
Paris : Armand Colin , 2011 )240 pages(.
الكتــاب ملــّف خــاص صــدر عــن مجلــة »العالــم 
التعبئــة  محــور  تنــاول   )Tiers-Monde( الثالــث« 
ــة،  ــات المتحّرك ــي المجتمع ــية ف ــة والسياس االجتماعي
عارضــاً علــى نحــٍو خــاّص مــا وقــع فــي تونــس 

ــن  ــن العاَمْي ــع بي والمغــرب مــن مظاهــرات ضــّد القم
ضــّد  العالمّيــة  والهجــرة  كنمــوذج،  و2009   2005
دولــة االســتبداد، والمعارضــة القبطيــة المعاصــرة 
أخــرى  موضوعــات  إلــى  باإلضافــة  مصــر،  فــي 
مثــل  لانتبــاه،  الفتــة  بأفــكار  الملــف  هــذا  أْثــرت 
ــات  ــّل الّرهان ــي ظ ــدة ف ــة الجدي ــتراتيجّية الّثورّي االس
ــة  ــف مجموع ــن تألي ــفُّ م ــة المعاصــرة. والمل العالمّي
مــن المختّصيــن العــرب والغربّييــن مثــل أميــن عــاّل 
وكاريــن نافليــة وأنطــوان دِيُموْنــت وســارة بــن نفيســة 

وغيرهــم.

Quand le peuple réussit là ou toute 
la société a échoué ou Eléments de 
compréhension politique pour une 
révolution sans les politiques / Boujemaa 
Remili .-  Tunis : Ed. Nirvana , cop. 2011 
.)192 pages(.

انطلــق الكتــاب مــن مقالــٍة سياســية ُكِتبــت بضعة أشــهر 
قبــل انــدالع أحــداث تونــس. وهــي مقالــة عــرض فيهــا 
المؤلــف بوجمعــة رميلــي مشــهَد السياســة الدوليــة، 
محــّدداً فيــه مســاراٍت كان يراهــا جديــرًة باالّتبــاع مــن 
ِقَبــل الّتوانســة فــي ســبيل إصاحــات جذرّيــة، مــا جعــل 
ــّم أكــّب  ــورة. ث ــّي بعــد الّث منهــا موضــوع نقــاش وطن
رميلــي فــي كتابــه علــى طبيعــة الّثــّوار، إذ إّن الشــعب 
التونســي هــو الــذي فّجــر ثــورة الياســمين، وهــو الــذي 
قــاد تظاهراتهــا طيلــة أّيــام اشــتعالها، وليــس المجتمــع 
المدنــي وال األحــزاب السياســية، وبالتالــي فــإّن مطالبه 
ــم واضحــة  ــي معال ــي حــّددت اســتراتيجّيتها ف هــي الت

ؤى. الــرُّ

Révoltes arabes : premiers regards / 
Sous la direction de Pierre Blanc .-  Paris 
: L’Harmattan , 2011 .- in .- »Confluences 
méditerranée«, n° 77, printemps 2011 . 
)250  pages(.
تحــت إشــراف بيــار ْبــان، أكــّب المشــتركون فــي هــذا 
ــورات  ــات الث ــى دراســة منطلق ــف الجماعــي عل المؤلَّ
العربيــة وآفاقهــا وموقــف الغــرب منهــا ومــدى ثباتهــا 
وقابلّيتهــا لاســتمرار فــي مرحلــة مــا بعــد الربيــع 
أو  العربيــة  السياســية  للّرهانــات  نظــراً  العربــي، 
ــة إلــى  ليَّ الدوليــة المحيطــة بهــا. وهــو بمثابــة نظــرة أوَّ
الّتحــّوالت التــي اخترقــت البلــدان العربّية في الّســنوات 
األخيــرة، وُتعــّد مصــر وتونــس أهــّم قطَرْيــن عربّيْيــن 
يتناولهمــا الكتــاب بالبحــث، علــى الرغــم مــن اهتمامــه 

بـيـبـلـيـوغرافـيـا »الربيع 
العربي«



736

التقرير العربي السابع
للتنمية الثقافية

مؤّسسة الفكــر العربـي

ــاُب هــذا  ــد خّصــص كّت ــر واألردن أيضــاً. وق بالجزائ
ــث  ــرائيل، حي ــطين وإس ــاً بفلس ــاً خاص ــف فص المؤلَّ
ــد تكــون حاســمة  ــي ق ــع العرب رأوا أّن تحــّوالت الربي

ــي الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي. ف

Renaissances arabes : 7 questions clés 
sur des révolutions en marche / Michael 
Béchir Ayari, Vincent Geisser .-  Ivery- 
sur-  Seine : Les éd. de l’ Atelier , DL 2011 
.Maghreb, les origines de la révolution 
démocratique / Pierre Vermeren .-  Paris 
: Pluriel , 2011 .)160 pages(.

ــه  ــوم علي ــذي يق ــيولوجي ال ــا كان الطــرح السوس ربم
هــذا الكتــاب أفضــل مــن المعالجــة السوســيولوجية 
األكاديميــة التــي تناولــت الثــورات العربيــة؛ فالمؤلفــان 
ــاري وفنســان جيســير ليســا سوســيولوجيين  بشــير عي
بــل همــا صحافيــان قاربــا موضــوع الثــورات العربيــة 
ــَة الكشــف عــن أســباب  مــن زاويــة سوســيولوجية ُبْغَي
وجــذور مــا ُيســّمى بالربيــع العربــي. وذلــك عْبــَر 
ــعبية  ــورات ش ــك ث ــل تل ــة: ه ــي التالي ــئلة ه ــبعة أس س
خضــراء«  »ثــورات  هــي  هــل  بورجوازيــة؟  أم 
ــات  ــي انقاب ــل ه ــدة؟ ه ــات المتح ــراج الوالي ــن إخ م
عســكرية أم ثــورات مدنيــة؟ هــل تّمــت بمشــاركة 
المــرأة العربيــة أم مــن دونهــا؟ هــل هــي ثــورات 
ديمقراطيــة أم ديمغرافيــة؟ ثــورات دينيــة أم علمانيــة؟ 

La révolution arabe : dix leçons sur le 
soulèvement démocratique / Jean- Pierre 
Filiu .-  Paris : Fayard , impr. 2011. )264 
pages(.
يوضــح المؤلــف فــي هــذا الكتــاب أن اإلســام لــم يكــن 
ــل  ــّي، ب ــارع العرب ــي انفجــار الّش العامــل األساســي ف
ــي  ــه الواضحــة ف ــكّل شــراحئه وبإرادت ــعب ب ــو الّش ه
ــدث. وكان  ــع الح ــذي صن ــتبداد ال ــن االس ــص م التخل
هــدف شــباب الّثــورة إســقاط أنظمــة القهــر والّطغيــان 
ــى  ــا عل ــي دلي ــة. ويكف ــعارات الّديني ــم الّش ــم َتْحُدُه ول
ذلــك اّتحــاُد المســلمين واألقبــاط تحــت شــعار »مصــر 
وال مبــارك« والجيــُل العربــّي الجديــد الــذي آمــن 
كان  بينمــا  الظلــم  شــوكة  وكســر  التغييــر  بحتميــة 
ــر  ــا غي ــل ويصنعه ــاد ب ــة الفس ــى أنظم ــرب يرع الغ

ــوم. ــا ذات ي ــة نهايته ــى حتمي ــت إل ملتف

Les révolutions arabes et la malédiction 

de Camp David / René Naba .-  Paris : 
Bachari, 2011 . )154 pages(.
حــّرك الربيــع العربــي األنظمــة المحلّّيــة والّدولّيــة 
الفــزع فــي أوســاط الطبقــات الحاكمــة مــا  وزرع 
ضعضــع المؤسســات االقتصاديــة والسياســية العالمية. 
وجعلــت هــذه الّثــورات الــّدول الغربّيــة تعيــد حســاباتها 
تأمينــا علــى مصالحهــا وإن أّدى بهــا األمــر إلــى تغييــر 
موقفهــا مــن صّنــاع الّثــورة بزاويــة 360 درجــة. هــذا 
ويعمــد المؤلـّـف ُروِنــي َناَبــا إلــى األســباب التــي جــّرت 
الّزوبعــة علــى األنظمــة العربّيــة، مشــيرا إلــى أّن 
ــات  ــى أمــن الوالي ــّي ال يقتصــر عل ــم العرب أمــن العال
ــم  ــّور العال ــرول ألّن تص ــن البت ــا م ــدة وحّصته المّتح
العربــّي ألمــن أوطانــه غيــر تصــّور الواليــات المّتحــدة 

لــه، ناهيكــم عــن إســرائيل.  

Soulèvements arabes .-  Paris : Gallimard 
éd. , 2011 .- Contient des articles de 
Laurent Jeanpierre, Patrice Maniglier, 
Choukri Hmed, Antoine Hatzenberger, 
Sylvie Camet, Assia Boutaleb, Claire- 
Gabrielle Talon, Claude Lanzmann .- In 
: »Les Temps modernes«, 66e année, 
2011, n° 664 .

خّصصــت مجلــة »األزمنــة الحديثــة« عدَدهــا هــذا 
للربيــع العربــي. وهــو عــدد ضــّم إســهامات جملــة مــن 
ــر  ــم العربــي. وأكث الكّتــاب والمهتميــن بقضايــا العال
ــة  ــع العربــي اّتســم بصف ــه أّن الربي األفــكار بــروزا في
أساســّية جعلتــه يســتحّق اســم »ثــورة« وهــي المباغتــة 
والفُجــاءة، إذ مــن أهــّم خصوصّيــات الّثــورة أالّ تكــون 
مــت مســَبقا أو أُْعلِــَن عنهــا فــإّن  متوقََّعــة، فــإن هــي ُنظِّ
أعداءهــا ســيحتاطون لهــا وُيِعــّدون لهــا العــّدة كــي 
يجهضوهــا فــي رحمهــا قبــل أن تــرى الّنــور. ويجمــع 
ــورة  ــّي ث ــع العرب ــى أّن الّربي ــدد عل أصحــاب هــذا الع
ــرب وعــن  ــن الع ــال المواطني ــر وال شــّك عــن آم تعّب

ــى مســتقبل أفضــل. طموحهــم إل

Le tsunami arabe / Antoine Basbous .-  
Paris  : Fayard , 2011 .)384 pages(.
يتنــاول أنطــوان بصبــوص الربيــع العربــي فــي كتابــه 
هــذا مــن زاويــة الّســؤال المحّفــز للقــارئ علــى الّتفكيــر 
فــي حقيقــة الهــّزات التــي زعزعــت الّشــارع العربــّي 
وخســفت بعــدد مــن أنظمتــه االســتبدادّية. ومــن جملــة 
ــذه  ــل ه ــاذا تحم ــي: م ــا يل ــئلة م ــن أس ــه م ــا يطرح م
ــي  ــل ه ــاتها ؟ وه ــتكون انعكاس ــاذا س ــورات ؟ وم الث
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مجــرد اضطرابــات أم انــزالق خطيــر؟ ومــا هــي المّدة 
التــي ستســتغرقها النخــب فــي العالــم العربــي مــن أجــل 
إرســاء حكــم ديمقراطــي دائــم؟ وهــل للحــرب األهليــة 
أو اإلمــارة اإلســامية شــبح فــي األفــق؟ وأّي رد فعــل 
ــا وإســرائيل  ــران وتركي ــاث: إي ــران الث ســيكون للجي

بعــد هــذه الّزوبعــة؟

Le 89 arabe : réflexions sur les révolutions 
en cours / Benjamin Stora ; dialogue avec 
Edwy Plenel .-  Paris : Stock , 2011 .)175 
pages(.

ــْدِوي  ــّي إِي ــُتورا والّصحاف ــن ْس ــؤّرخ بنيامي ــش الم يناق
الديمقراطيــة  الثــورات  الكتــاب  هــذا  فــي  اْبلِيِنيــْل 
العالــم  فــي  مؤّخــرا  ظهــرت  التــي  واالجتماعيــة 
ــار  ــم اإلســامي باعتب ــي العال ــي وبشــكل أعــم ف العرب
ـــل حدثــا تاريخيــا ودوليــا بالــغ األهّمّيــة. هــذا  أّنهــا تمثِّ
ــا الشــرقية  ــورة أوروب ــا بث ــي« يذّكرن وإّن »89 العرب
التــي حدثــت ســنة 1989 وبانهيــار جــدار برليــن فــي 
العــام نفســه وقبلهمــا بثــورة 1789 الفرنســية التــي 
عمــق  وضعضعــت  الحاكمــة  البرجوازيــة  نســفت 
ــة. ويتنــاول  مجتمعــات القــرن الّثامــن عشــر األوروّبّي
ــد  ــى مول ــي أّدت إل ــاب بالّشــرح األســباب الت هــذا الكت

ــي.  ــع العرب الربي

Voyages  au  coeur  de  la  planète  islam : 
Diversité des sociétés musulmanes / 
Wendy Krisianasen.- Paris : Cygne, 2011. 
)161 pages(. 
ــام  ــي ع ــا ف ــْت كتابُته ــاالت ُبِدئ ــن المق ــلة م ــذه سلس ه
1993 إلــى اليــوم. ومــن ثّمــة فهــي تصــّور حجــم 
ألّــم بالعالــم اإلســامي وبالمســلمين  التغييــر الــذي 
ــك  ــة وراء ذل ــباب الكامن ــا األس ــن أيض ــهم، ولك أنفس
ــة  ــة المتعالي ــيرات الثقافي ــن التفس ــدا ع ــّول. وبعي التح
فــإّن الجــدل الــذي ثــار داخــل هــذه المجتمعــات وحتــى 
يفّســر   أن  مــن شــأنه  اإلســامية  الحــركات  داخــل 
االضطرابــات التــي ظهــرت علــى الّرقعــة الممتــّدة 
مــن إيــران إلــى المغــرب األقصــى، مــرورا بفلســطين 
س وال شــّك  فمصــر فالجزائــر، وهــي ظاهــرة تكــرِّ
أقطــار  فــي  المحلّّيــة  التنوع والخصوصّيــة  ميــزة 

العالــم اإلســامي .

Vous m’avez beaucoup déchu : le 
meilleur de la révolution sur Facebook et 
Twitter / Fathi Ben Slama.-  Tunis : Cérès  

Editions, 2011 . )139 pages(.
الكتــاب هــذا َرْصــٌد لمســار الحــركات االحتجاجيــة 
ــان  ــرب ولبن ــة: مصــر والمغ ــدان عربي ــة بل ــي أربع ف
والبحريــن، محلِّــا نقــاط االلتقــاء والتفــاوت بينهــا. وقد 
الحــظ المؤلِّــف حجــم التقــارب بيــن هــذه الّثــورات إذ 
يصفهــا بأّنهــا: »حــركات احتجــاج اجتماعــي بامتيــاز 
ــي  ــرى ف ــا ج ــي كم ــال السياس ــن المج ــرب م ــم تقت ل
ــن السياســي واالجتماعــي  مصــر، أو هــي مزجــت بي
كمــا هــو الّشــأن بالمغــرب. باإلضافــة إلــى أّنهــا تعتبــر 
ــف  فــي لبنــان نتــاج حــركات أو فعــل سياســي وظَّ
القضايــا االجتماعيــة، فيمــا اّتســمت البحريــن بالثنائيــة 
ــر  ــة الّتوّت ــاوز مرحل ــي تج ــل ف ــى األم ــة، ويبق القطبي

ــا. ــا جميع واالنتصــار القاســم المشــترك بينه

Le réveil de l’histoire / Alain Badiou.-  
Paris : Éditions Lignes, 2011  )192 pages(.
كمــا  أنــه  باديــو  أالن  الفرنســي  الفيلســوف  يــرى 
اســتطاعت الثــورات التــي قامــت فــي أوروبــا فــي 
العــام 1848 ـ علــى الرغــم مــن فشــلها الظرفــي ـ 
ــوري، وأن  ــر الث ــة الفك ــان حيوي ــى األذه ــد إل أن ُتعي
ــم أجمــع، كذلــك فــإن  تــدّق جــرس الثــورات فــي العال
الثــورات العربيــة نّبهــت العالــم إلــى أن الفكــر الثــوري 
ــى الرغــم  ــة عل ــت جاري ــا زال ــاً، وهــي م ــا زال حّي م
مــن فشــلها الظرفــي، ومحــاوالت »المجتمــع الدولــي« 
معاديــة  اتجاهــات  فــي  وتوجيههــا  فيهــا  للتدّخــل 

ألهدافهــا الحقيقيــة. 

Arabités numériques : Le printemps du 
Web arabe / Yves Gonzalez- Quiano.- 
Paris : Sindbad, 2012. )186 pages(.
االجتماعيــة  الشــبكات  دور  المؤلــف  يــدرس 
والتكنولوجيــا الرقميــة فــي الّثــورات العربّيــة ويتطــرق 
إلــى التحــول الــذي نجــم عــن انتفاضات عــام 2011. ثّم 
ُيقبــل علــى االســتخدام السياســي للشــبكات االجتماعيــة 
ــا  ــكلت تدريجي ــة” تش ــة “عربي ــة رقمي ــار ثقاف ــي إط ف
ــقوط  ــي س ــاهم ف ــا س ــو م ــد الماضــي، وه خــال العق
ــد. ويضــّم  ــام واح ــي ع ــارك ف ــني مب ــي وحس ــن عل ب
ــورة  ــي الث ــاب أيضــا شــهادات لشــباب ســاهموا ف الكت
ــدوا رفاقهــم عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي،  وجنَّ
ــذ  ــم تّتخ ــد ل ــوع جدي ــن ن ــة م ــة ثورّي ــتحدثين جبه مس
لهــا مقــّرا فــي الجبــال كمــا فــي الّثــورات الّتقليدّيــة بــل 

ــة.  ــدران االفتراضّي ــى الج عل

Le choc des révolutions arabes : De 

بـيـبـلـيـوغرافـيـا »الربيع 
العربي«
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l’Algérie au Yémen, 22 pays sous tension 
/ Mathieu Guidère .-  Paris : Autrement, 
2012 . )263 pages(.

ــرن  ــات الق ــي بداي ــة ف ــورات العربي ــي الث ــٌة ه تاريخي
الحــادي والعشــرين، وتاريخيــة هــي ألنهــا ُتعيــد ترتيب 
الجغراســيا اإلقليميــة والدوليــة. لــم يكــن أحــٌد فــي 
الغــرب يتوقــع هــذا الغليــان، وبخاصــة لجهــة الســرعة 
التــي حدثــت فيهــا هــذه الثــورات ولجهــة أنظمــة كانــت 
تعَتَبــر ثابتــة ودائمــة، انهــارت وســقطت. وذلــك بســبب 
العمــى عــن رؤيــة الواقــع، فــي الضفــة األخــرى مــن 
المتوســط. لــذا فــإن الصدمــة جــاءت بحجــم الجهــل فــي 
ــن منظــور  ــه م ــر إلي ــذي ُينَظ ــي ال ــم العرب ــع العال واق
ذي معاييــر ومقاييــس غربيــة تحجــب خصوصيــة 
ــة.  ــة المقابل ــات الضف ــي مجتمع ــا ف الشــعوب وحراكه
انطاقــاً مــن تحليــل الوضــع الداخلــي فــي كل بلــد 
العالــم  الكتــاب الضــوء علــى  ُيلقــي هــذا  عربــي، 
العربــي الجديــد اآلخــذ بالتكــّون أمــام بصرنــا وســمعنا.  
http://www.  :التالــي الرابــط  راجــع 
lesc lesdumoyenor ient .com/Math ieu-
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Atlas des pays arabes : des révolutions 
à la démocratie ? / Mathieu Guidère .-  
Paris : Autrement, 2012 . )96 pages(.

علــى غــرار الــّرأي الّســائد، يــرى المؤلــف ماتيــو 
غيديــر بــأن األنظمــة العربيــة فوجئــت بالثــورات فــي 
كل مــكان، حيــث ظهــر اإلســاميون وكأنهــم قــوة 
أساســية جديــدة فــي العديــد مــن البلــدان التــي حشــدت 
ــرج  ــى خ ــة حّت ــر عادي ــة غي ــعبّي بصف ــوان الّش العنف
ــن  ــر م ــراع، وإذا بالكثي ــق االقت ــن صنادي منتصــرا م
ــى  ــان أصبحــوا عل ــوا وراء القضب ــن كان الرجــال الذي
رأس الدولــة، كمــا تولّــى الكثيــر مــن رفاقهــم مراكــز 
ــزة  ــّم مي ــى أّن أه ــارة إل ــدر اإلش ــة. وتج ــي الحكوم ف
رمزّيــة تمّيــز هــذه الّثــورة هــي ســقوط االســتبداد 
والفســاد، وبقــي علــى هــذا الّســقوط أن ترافقــه اليقظــة 

ــرى.  ــور القهق ــع األم ــى ال ترج ــي حت والوع

La contestation politique dans le monde 
arabe: Analyse contributive à l’étude du 
printemps arabe: cas de la Tunisie et de 
l’Egypte / Louis Terence Frejus.- Paris : 
Éditions Universitaires Européenes, 2012 
.)136 pages(.

ــي االنتفاضــات  ــة ف ــاب نتيجــة دراســة معّمق هــذا الكت
الّشــعبّية العربّيــة ضــّد االســتبداد. وقــد أشــاد المؤلــف 
ــي  ــة ف ــورة التونســية والمصري ــى الخصــوص بالث عل
ــتحّقان  ــا تس ــال إّنهم ــة. وق ــى الديمقراطي ــهما إل ش تعطُّ
ــى  ــة عواقبهمــا عل ــن لمعرف ــة كبــرى مــن الباحثي عناي
المــدى القصيــر والطويــل مــن النواحــي السياســية 
واالقتصاديــة بمــا فــي ذلــك وضــع المــرأة . ويعــرض 
ــي  ــن عل ــابق لب ــي الوضــع الّس ــراءة ف ــاب ق ــذا الكت ه
وحســني مبــارك ثــّم فــي الــذي بعدهمــا ، متســائا 
عــن مســتقبل هذيــن البلديــن العــاّم وهــل ســتكون هــذه 
الديمقراطيــة فّعالــة ومــاذا ســيكون وزن اإلســام فــي 

ــدة؟ ــة الجدي ــات العربي الديمقراطي

L’Europe face au printemps arabe : de 
l’espoir à l’inquiétude /  Jean- Pierre 
Estival .-  Paris  : L’Harmattan, 2012. )200 
pages( .
(الجغراســيا(  السياســية  الجغرافيــة  الكتــاب  يعالــج 
والعاقــات الدوليــة والدبلوماســية المغاربيــة والشــرق 
أوســطّية، حيــث يتطــرق إلــى  الصدمــة التــي أحدثتهــا 
الثــورة التونســية وســرعة انتقالهــا إلــى العالــم العربــي 
أجمــع، مــع التطــورات المختلفــة التــي شــهدها كّل قطر 
علــى حــدة. ويحلــل الكاتــب جــان اْبِييــر إســتيفال نتائــج 
هــذه االنتفاضــات، ويتســاءل  عــن موقــف أوروبــا فــي 
ــو  ــل ه ــتراتيجي: ه ــو اس ــول الجي ــذا التح ــة ه مواجه
إعــادة تركيــب للمنطقــة أم أّنــه محاولــة فعليــة لتطبيــق 
مفهــوم جديــد للديمقراطيــة اإلســامية؟ أم تــراه يرمــي 
إلــى الّتســّبب فــي توتــر جديــد يزيــد مــن صعوبــة 

الحــوار بيــن الشــمال والجنــوب؟ 

La Face cachée des Révolutions Arabes / 
Eric Denécé.- Paris : Ellipses Marketing, 
2012. )528 pages(.
ــي  ــي وقعــت ف ــه األحــداث الت ــي مؤلّف ــب ف ــع الكات تتّب
شــمال إفريقيــا والشــرق األوســط، مســلّطا الضــوء 
علــى الــدور الحاســم للجهــات الخارجيــة الفاعلــة فيهــا. 
كمــا أّنــه اهتــّم بتقييــم اآلثــار الناجمــة عــن الربيــع 
العربــي، آثــار تبــدو فــي غيــر المســتوى المتوقَّــع برأي 
الكاتــب. وإذ هــو يكشــف الّنقــاب عــن آليــات الّثــورات 
العربّيــة وميكانيزماتهــا الخفّيــة، نجــد الكاتــب يعــرض 
وجهــة نظــر معاكســة للفكــرة الســائدة التــي تجعــل مــن 
ــى  ــبة إل ــا بالنس ــا وإيجابي ــا عفوي ــي حدث ــع العرب الربي
دول الوطــن العربــّي، وينــزع بشــأنها منَزعــا مخالفــا 
بــل معارضــا مــن حيــث نفعهــا وفائدتهــا للّشــعوب 
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ــة.   العربّي

LE 5 + 5 Face aux défis du réveil ara-
be / ouvrage collectif sous la direction 
de Jean Francois Constillière.-   Paris : 
L’Harmattan, 2012 . )178 pages(.
التعــاون المتعــدد األطــراف الــذي يضــّم بلــدان البحــر 
ــر  ــة ب:   5 + 5 ) الجزائ ــط المعروف ــض المتوس األبي
وإســبانيا وفرنســا وإيطاليــا وليبيــا ومالطــا وموريتانيــا 
ــل  ــدأ العم ــذي ب ــس(، وال ــال وتون ــرب والبرتغ والمغ
بــه فــي عــام  1990، يقــوم علــى قواعــد عمــل مرنــة 
وفعالــة. وفــي هــذا الكتــاب، يفحــص المختّصــون الذين 
اشــتركوا فــي تأليفــه المســارات التــي ينبغــي اتباعهــا 
للحفــاظ علــى مكتســبات هــذا التعــاون مــع الّتنبيــه 
إلــى مؤشــرات تــدل علــى أن هــذا التعــاون يمكــن أن 
يعكــس تطلعــات الثــورات العربيــة ويقــي بالتالــي هــذه 
ــة. األقطــار المتوســطّية خطــَر الدمــار والفتــن الداخلي

Histoires minuscules des révolutions 
arabes / <sous la direction de> Wassyla 
Tamzali .-  Montpellier : Chèvre feuille 
étoilée éd. , DL 2012 . )300 pages(.
الكتــاب رحلــة فــي قلــب الثــورات العربيــة. وقــد 
ــة  ــة العميق ــذات العربّي ــم ال ــًة لفه ــوه محاول أراده مؤلّف
ــد  ــورة المتأّججــة. وق ــال كل فاعــل فــي هــذه الث ومخي
ــارئ  ــه للق ــذي نقّدم ــاب ال ــذا الكت ــف ه ــي تألي ســاهم ف
ــن  ــي م ــع العرب ــوا الربي ــا تناول ــون باحث ــٌد وأربع واح
ــى  ــوا عل ــد اّتفق ــوا ق ــه وإن كان ــا واألوج ــّتى الّزواي ش
ــا  ــى حدث ــي يبق ــع العرب ــي أّن الربي ــدة وه ــرة موّح فك
خارقــا للعــادة ومميزا. ولإلشــارة فــإّن المشــرفة علــى 
الّدراســة، وســيلة تامزالــي، محاميــة جزائرّيــة عملــت 
باليونســكو. وهــي  تلتحــق  أن  قبــل  ببلدهــا  طويــا 
مناضلــة وكاتبــة وصاحبــة مؤلّفــات عديــدة فــي قضايــا 

ــرأة. ــة والم الّتربّي

Insurrections arabes: Utopie révolutionnaire et 
impensé démocratique / de Smain LAACHER.- 
Paris : Buchet, 2012. ) 321 pages(.
الكاتــب  يحلّــل   
هنــا التغيــرات الحاصلــة فــي هــذه المنطقــة المعروفــة 
ك رمــزي أنتــج  بالوطــن العربــّي، باعتبــار أّنهــا محــرِّ
ــر  ظاهــرة استكشــافية تتــرك المتتّبــع يفكــر فــي الاَّمفكَّ
فيــه بحســب قــول الكاتــب. فمــا هــي يــا تــرى الّشــروط 
التــي يجــب أو يمكــن لهــا أن تجتمــع حّتــى يتوّفــر لهــذه 
المجتمعــات التــي تســمى »عربيــة« فضــاٌء ديمقراطــّي 

ــّدة  ــف ع ــج المؤلّ ــؤال، يعال ــذا الّس ــى ه ــة عل ؟ لإلجاب
ــع الّتواصــل  ــا: »فعــل االحتجــاج« و«مواق ــاط منه نق
ــّي  ــن عل ــا« و«ســقوط ب ــغ فيه ــّوة مباَل ــّي: ق االجتماع
ــْبراِنيِّين«،  يغّيــر الّرهانــات بالّنســبة إلــى الّنشــطاء السِّ
و«بــذور   ،« حديثــة  تجربــة  دروس  أو  والجزائــر 
جســد  َمْقــُت  و«  الّســلطة«  و«اختبــار  الّثــورة« 

. المــرأة« 

L’Iran et la Turquie face au » printemps 
arabe « : Vers une nouvelle rivalité 
stratégique au Moyen-Orient / Mohammad-
Reza Djalili et Thierry Kellner.- Paris : 
Groupe de Recherche et d’Information 
sur la Paix, 2012. )120 pages(.

ــراءة  ــول. األول ق ــة فص ــى أربع ــاب عل ــوي الكت يحت
للبــدان  المعقَّـــد  االقتصــادي  التاريــخ  فــي  موجــزة 
ــن  ــة والسياســية بي ــات االقتصادي ــه العاق ــة. تلي العربي
إيــران وتركيــا غايــة عــام 2011. ثــّم يتنــاول الكاِتــب 
ــوة  ــاه »الصح ــن تج ــن الدولتي ــَة كل م ــل سياس بالّتحلي
ــي  ــر ف ــول التفكي ــل ح ــم بفص ــل أن يخت ــة« قب العربي
مســتقبل البلديــن فــي خضــم الّزلــزال الهائــل الــذي أخــذ 
ــب  ــو اآلخــر ويقل ــاة العــرب الواحــد تل يخســف بالّطغ
المجتمعــات العربّيــة رأســا علــى عقــب حّتــى إّن هّزاته 

ــة.    ــّية والعثمانّي ــوم الفارس ــت الّتخ ــة المس االرتدادّي

Une nécessaire relecture du Printemps 
arabe / Barah Mikaïl.-  Paris : Editions du 
Cygne, 2012.)188 pages(.
هــذا الكتــاب قــراءة ثانيــة للباحــث ميكائيــل بــاره فــي 
ــى إعــادة الّنظــر  ــه إل ــي. وهــو يدعــو في ــع العرب الربي
ــة وهادئــة  فــي الثــورات العربيــة نظــرة تفّحــص متأّنّي
ــل. وهــي  ــى العق ــي عل ــب العاطف ــا الجان ــب فيه ال ُيغلَّ
ــهدها  ــي يش ــة الت ــات الدولي ــل الصراع ــاول بالّتحلي تتن
التــي تجتــاح المنطقــة  العالــم عامــة، والمتغيــرات 
ــعوب  ــّكام والّش ــن الح ــة م ــي غفل ــة، ف ــة خاص العربي
والمراقبيــن الّدولّييــن أنفســهم مــع أّنــه لــم يكــن لهــم مــن 
شــغل أحيانــا ســوى مراقبــة الّســاحة العربّيــة وتوجيــه 
مــا يحــدث فيهــا ذات الميمنــة أو ذات الميســرة بحســب 

ــة. ــح الغربّي المصال

Le nouveau monde arabe : enjeux et 
instabilités / Denis Bauchard .-  Paris : A. 
Versaille, 2012 .)250 pages(.

يؤكــد الباحــث دونيــس بوشــار، ســفير فرنســا الســابق 

بـيـبـلـيـوغرافـيـا »الربيع 
العربي«
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ــز  ــي المرك ــث ف ــم والباح ــن دول العال ــد م ــى العدي إل
العالــم  أن  علــى  االســتراتيجية،  لألبحــاث  الدولــي 
العربــي يعيــش ثــورة والّدة لتغييــرات جيوسياســية 
معتبــرة تســتحّق االهتمــام. فمــا هــي النظــم السياســية 
التــي ســتظهر فــي هــذا العالــم بعــد هــذا الّزخــم الّثــورّي 
ــورة؟ كيــف  ــة أم مضــاّدة للّث ؟ هــل ســتكون ديمقراطي
الجامعــات  العديــد مــن خّريجــي  ســيكون مســتقبل 
العربّيــة والعالمّيــة الشــباب ال ســّيما المتسّيســين منهــم 
؟ هــذا وال يتــرك دونيــس بوشــار القــارى منفــردا مــع 
هــذه األســئلة بــل يقــّدم لــه بضعــا مــن اإلجابــات علــى 

ــة.   ــا مســاهمته الفكرّي أّنه

Printemps arabe et démocratie .-  Paris 
: La Documentation française , DL 2012 
.- Contient un extrait de l’ ouvrage d’ 
Eugène Jung : Les puissances devant 
la révolte arabe : la crise mondiale de 
demain«, Paris : Hachette, 1906.- Résumé 
en anglais de chaque article.- Orientation 
bibliographique p. 84 .- »Questions 
internationales«, n° 53, janvier- février 
2012 .)128pages(.

يعالــج الكتــاب )وهــو العــدد 53 مــن مجلــة »الوثائــق 
 )La Documentation française الفرنســية« 
ــة، بعــد  ــى الســاحة العربي ــي طــرأت عل ــرات الت التغي
عقــود مــن الجمــود، حيــن بــدأ المشــهد السياســي 
الثــورات فــي   العــام 2011، بفضــل  ع منــذ  يتصــدَّ
تونــس ومصــر وليبيــا وســوريا واليمــن، حيــث باتــت 
رغبــة النــاس فــي المشــاركة فــي صنــع مصيرهــم 
ــم  ــن أه ــة م ــورات العربي ــت الث ــة، وبات السياســي جلّي
ــة  ــن المجل ــدد م ــذا الع ــي ه ــب ف ــة. كت ــا الدولي القضاي
ــي،  ــم العرب ــا العال ــي قضاي ــن ف ــن المختصي ــة م نخب
ومنهــم فريدريــك شــاريون الــذي كتــب تحــت عنــوان 
»تســاؤالت ودروس مــن الربيــع العربــي«، وبيــار 
بيرتيلــو الــذي كتــب فــي »الجغراســيا المائيــة الجديــدة 
فــي الشــرق األوســط« كمــا نشــر العــدد مقتطفــات 
  Eugène Jungلــة مــن دراســة ألوجيــن يونــغ مطوَّ
بعنــوان »الــدول الكبــرى أمــام الثــورة العربيــة: أزمــة 
الغــد العالميــة« )صــدرت عــن دار هاشــيت الفرنســية 

ــام 1906(. ــي الع ف

Printemps arabe prémisses et autopsie 
littéraires / Faustin Mvogo.- Paris : L’Har-
mattan.- 2012. )320 pages(.

 يبحــث فوســتان اْمفُوُغــو فــي مؤلَّفــه هــذا مســألة 
الهويــة لــدى الكّتــاب المغاربــة فــي حقبــة مــا بعــد 
االســتقال والحقائــق االجتماعيــة والتاريخيــة المحيطة 
بواقعهــم اإلبداعــّي والفكــرّي ، ومســألة توظيــف األدب 
ــه،  ــعبي، أو محّرضــة علي ــرة للغضــب الش كأداة مفجِّ
ــن 1990  ــورة بي ــرة المحص ــي الفت ــه ف ــة ل أو مترجم
و2000. وعليــه فالكاتــب هنــا يشــجب الّنظرّيــة القائلــة 
بمباغتــة الّثــورات العربّيــة والمؤّكــد علــى فجائّيتهــا إذ 
ــن فوســتان اْمفُوُغــو أّن بعــض المؤلفيــن المغاربــة  يبّي
المعاصريــن كان قــد تنبــأ منــذ الّتســعينّيات باالنتفاضــة 

ــع العربــي«. ــح »الربي ــق عليهــا مصطل التــي أُطل

Le Printemps Islamiste. Démocratie & 
Charia / Mathieu Guidère.- Paris : Ellipses 
Marketing, 2012. )192 pages(.
ســعى  المؤلــف إلــى الكشــف عــن بانورامــا كل البلــدان 
العربيــة التــي »أصبــح فيهــا الوجــود اإلســامي واقعــا 
ــد  ــا ُيعَتَق ــا وسياســيا كم ــس عقائدي ــر متجان سياســيا غي
فــي الغــرب، وبهــذا التصــور يكــون ماْتُيــو ِقيِديــر قــد 
قــدم دراســة غيــر مســبوقة زاوجــت بيــن المعرفــة 
ــع  ــات اإلســامّية والســياق الديمقراطــي للربي بالّتوّجه
الحاضــر  رهانــات  اســتيعاب  أجــل  مــن  العربــي 
ــك  ــرج كذل ــد خ ــذا ق ــون به ــتقبل. ويك ــات المس وتحدي
عــن الّنمطّيــة المعهــودة فــي اإلعــام الغربــّي والمبنّيــة 
علــى خلّيــات مســبقة ال تمــّت بصلــة إلــى الواقــع 

ــامّي.   ــّي اإلس العرب

Au regard de l’Histoire : L’actualité vue 
par les historiens, du printemps arabe 
à l’élection présidentielle / Jean-Noël 
Jeanneney.- Paris : Editions Autrement, 
2012. )221 pages(.
ســاهم فــي هــذا العمــل عشــرة مؤرخيــن تحــت 
إلــى  متطّرقيــن  جاُنوِنــي،  ُنِويــْل  جــان  إشــراف 
األحــداث المأســاوّية التــي تزامنــت والربيــع العربــي 
فــي 2011 و2012، عــاوة علــى كارثــة التســونامي 
وزلــزال فوكوشــيما فــي اليابــان ومقتــل بــن الدن 
ــو  ــار / ماي ــي أّي ــية ف ــية الفرنس ــات الرئاس واالنتخاب
ــخ البشــرّية  ــي تاري ــرت ف ــارزة أّث 2012 كأحــداث ب
فــي الّســنوات األخيــرة. هــذا وال يكتفــي هــؤالء 
ــي  ــخ المعاصــر ف المؤرخــون بســرد حــوادث الّتاري
تسلســل زمنــّي أفقــّي ولكّنهــم يحلّلونهــا أيضــا، ال 
ســّيما بالّنســبة إلــى الّشــرخ العظيــم التــي فصــل 
ــات  ــوَن بوجه ــا وُيْدلُ ــن أنظمته ــة ع ــعوب العربّي الّش
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ــوع.  ــذا الموض ــي ه ــم ف نظره

Rêves d’hiver au petit matin: Les 
Printemps Arabes vus par 50 écrivains et 
dessinateurs / Collectif Elyzad.- Paris : 
Elyzad, 2012. )144 pages(. 
يحتــوي الكتــاب  علــى نصــوص غيــر منشــورة 
ــم  فــي مــدرج  ُجِمعــت بمناســبة المعــرض الــذي ُنظَّ
العــام  أوائــل  فــي  بباريــس  »تيامــاك«  المســرح 
ــة  ــو لمجموع ــي«. وه ــع العرب ــول »الربي 2012 ح
والجزائرّييــن  والمغاربــة  التوانســة  الفنانيــن  مــن 
والمصرّييــن والفرنســّيين وغيرهــم الذيــن تناولــوا 
بالرســم »ربيعهــم« بعــد أشــهر مــن األحــداث عســى 
أن يلمــس المشــاهد فــي لوحاتهــم نْبــَض الشــارع 
العربــّي المنتفــض. والماحــظ أّن جميــع الفّنانيــن 
المشــاركين فــي المعــرض عّبــروا فــي إبداعاتهــم 
ــت  ــا فكان ــة أيض ــا الخيب ــف وربم ــل والعن ــن األم ع
أعمالهــم صرخــات حريــة مدفونــة تحــت حجــارة 

ــد. الغ
 
Printemps arabe et démocratie ) Questions 
internationales n° 53( / collectif.-  Paris : 
Documentation francaise, 2012. ) 127 
pages(.
يتســاءل المســاهمون فــي هــذا العــدد عــن أســباب 
العربيــة  الثــورات، شــارحين ممارســات األنظمــة 
التقنيــات  بواســطة  العالــم  علــى  الشــباب  وانفتــاح 
الحديثــة التــي رّســخت لديهــم فكــرة التصــدي للّطغــاة 
الذيــن عاثــوا فــي الوطــن العربــّي فســادا. كمــا تســاءل 
أغلــب المشــاركين عــن القــوى التــي ســاهمت فــي هذه 
االنتفاضــات العربّيــة الجامحــة وعــن رؤاهــا السياســية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة وكــذا عــن دور 
ــع  ــد الّربي ــة بع ــة، وبخاّص ــرات الدولي ــن والمتغي الدي
ــت وال  ــات كان ــذه المعطي ــّي، إذ إّن ه ــرق أوروّب الش
شــّك محــّركا ألولئــك الفاعليــن الذيــن طالبــوا بالتغييــر 

ــاس. ــن الن ــاواة بي الديمقراطــي وبالمس

Printemps arabe, printemps pourri / 
Claude Moniquet .- Paris : Editions Encre 
d’Orient, 2012. )294 pages(.
 فــي فتــرة ال تتجــاوز بضعــة أســابيع، ســقط ِنظامــا 
الرئيســين زيــن العابديــن بــن علــي وحســني مبــارك ، 
ج ِل »ديمقراطيــة«  وأخــذت الصحافــة العالمّيــة تــروِّ
فــي العالــم العربــي هــي أقــرب إلــى األســطورة 

بحســب الكاتــب انطاقــا مــن معلومــات مغلوطــة 
ــح  ــع »قبي ــن اّتضــح هــذا »الّربي ــي حي ــرة، ف أو مخثَّ
الوجــه فاســدا اعتمــادا علــى عنــوان الكتــاب، ألّن 
ــن  ــّي م ــن العرب ــي الوط ــض ف ــباب المنتف ــورة الّش ث
ــا  ــاواة، صادره ــة والمس ــة والديمقراطّي ــل الحّرّي أج
الفقــر  مــن  لمزيــد  يرّســخوا  أن  أشــخاص شــأنهم 
والعنــف واإلرهــاب وإذاً لمزيــد مــن االضطــراب 
أّن  يــرى  الكتــاب  إّن  القــول  وفحــوى  والقاقــل. 

ــة. ــادم ال محال ــوأ ق األس

BD : Le printemps des arabes   / Jean-
Pierre Filiu et Cyrille Pomès.-  Paris : 
Futuropolis 2012. ) 96 pages (.

ــزي  ــد البوعزي ــر، لجــأ محم ــذل والفق ــة ال ــي مواجه ف
بتاريــخ 17/ 12/ 2010 فــي ســيدي بوزيــد، إلى أقصى 
ــت  وأقســى درجــات االحتجــاج فأحــرق نفســه، فالتهب
ــدان  ــى بل ــب إل ــل الله ــرعة انتق ــا، وبس ــس بأكمله تون
عربيــة أخــرى، ربــط الشــباب والشــبكات االجتماعيــة 
ــس ومصــر  ــي تون ــة ف ــا، وســقطت أنظم ــن ثوراته بي
ــوم  ــرب بالرس ــع الع ــه »ربي ــاب وعنوان ــا.. الكت وليبي
 Jean-Pierre ــه جــان بيــار فيليــو رة« لمؤلَِّفْي المصــوَّ
ــارة  ــس Cyrille Pomès هــو عب Filiu وســيريل بومي
ــداث  ــذه األح ــل ه ــروي تسلس ــوم ي ــل رس ــن مسلس ع

ــد. رة بالي برســوم مصــوَّ

Printemps arabes, le souffle et les mots  
.-  Paris : Riveneuve éd. , 2012. Con-
tient des poèmes et des chansons, des 
nouvelles, des extraits de romans, de 
pièces de théatre, des articles, des no-
tices biographiques .- »Riveneuve Con-
tinents : revue des littératures de langue 
française«, n° 14, printemps 2012. )236 
pages(.
 Riveneuve( ــص فريــُق مجلــة اآلداب الفرنســية خصَّ
Continents( هــذا العــدد للوطــن العربــّي فــي محاولــة 
ــا  ــي أنتجته ــات الت ــتعراض الكلم ــه واس ــم أوضاع لفه
ــى  ــج العربــي إل ــه مــن الخلي الثــورات التــي نشــبت في
ــة  ــتجاء حقيق ــة الس ــي محاول ــي. فه ــط األطلس المحي
ــي  ــل االجتماع ــر شــبكات التواص ــورات عب ــذه الث ه
مــن فايســبوك واْتِويَتــر أو عبــر المواقــع الخاصــة 
ــّم  ومواقــع أولئــك الذيــن كانــوا طرفــا فــي الثــورات ث
ــرأي العــام  ــدى ال ــي خلّفتهــا ل دراســة االنعكاســات الت
ــاب  العالمــي والدولــي ولــدى األدبــاء والشــعراء والكّت

بـيـبـلـيـوغرافـيـا »الربيع 
العربي«
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ــامين. والرّس

Annuaire IEMed. de la Méditerranée - 
2012
ــط  ــر المتوس ــي للبح ــد األوروب ــل  المعه ــاول »دلي يتن
ـ 2012«، وهــو دفتــر بحثــي ســنوي يصــدر عــن 
فــي  المتوســط«  لحــوض  األوروبــي  »المعهــد 
متوســطي  ـ  األورو  السياســي  األفــق  برشــلونة، 
للوضــع المســتجد الناشــئ عــن انتفاضــات الربيــع 
البلــدان  فــي  المدنــي  المجتمــع  العربــي، ونهــوض 
ــل هــذا الدليــل المخصــص للربيــع  العربيــة. ويحلّـِ
العربــي التحــوالت الديمقراطيــة فــي البلــدان العربيــة، 
وصعــود  تواجههــا،  التــي  االقتصاديــة  والتحديــات 

تركيــا كدولــة إقليميــة. 

Le Printemps arabe et la place des 
émotions dans les mouvements sociaux.- 
l’Association Française de Sociologie.- 
Carnet RT21, Avril 2012. )185 pages(.
للسوســيولوجيا« الفرنســية  »الجمعيــة  صــت   خصَّ
بالحــركات مختصــة  بحثيــة  دفاتــر  ُتصــِدر   التــي 
دفتَرهــا العالــم،  بلــدان  مختلــف  فــي   االجتماعيــة 
)رقــم  تحــتRT21البحثــي  العربــي،  للربيــع   ) 

فــي العواطــف  العربــي ومكانــة   عنــوان »الربيــع 
التاليــة: الروابــط  راجــع  االجتماعيــة«.    الحــركات 
http //:mvtsociaux .hypotheses .org180/
http //:mvtsociaux .hypotheses .org187/
http//:mvtsociaux.hypotheses.org196/

Participations et citoyennetés depuis le 
printemps arabe  / Anthoniy Galabov et 
Jamil Sayah.-Paris : L’Harmattan, 2012 ) 
232 pages(.
ــوف  ــي غاالب ــاح وأنطون ــل صي ــان جمي يبحــث المؤلّف
فــي التطــّورات التــي نشــأت عــن أحــداث الربيــع 
ــة  ــدان العربي ــة فــي البل ــد المواطن ــى صعي العربــي عل
التــي وقعــت فيهــا هــذه األحــداث، مــن خال المشــاركة 
ــة وبخاصــة  ــة المصيري ــرارات الوطني ــاذ الق ــي اتخ ف
فــي مجــال االنتخابــات. يطــرح الكتــاب دور االنترنــت 
ــورة.  ــاح ث ــي إنج ــات التواصــل واالتصــاالت ف وتقني
ــا إذا  ــة م ــي معرف ــكلة ف ــت المش ــال، ليس ــة الح بطبيع
كان االنترنــت يخــدم الديمقراطيــة أم ال، إال أنــه يلعــب 

دوراً ال ُيســتهان بــه فــي إنجــاح ثــورة، علمــاً بأنــه ال 
يمكــن أن تنجــح ثــورة بالمعلوماتيــة وتقنياتهــا وحدهــا.
Révolution démocratique dans le monde 
arabe: Ah ! si c’était vrai / de Jean-Pierre 
Lledo. – Paris : Armand Colin, 2012. )495 
pages(.
يضــع المؤلــف القــارئ علــى المحــك حينمــا يقــول بأنــه 
يعــرف مــن خــال تجربتــه الشــخصية مــدى التاعــب 
ــة،  ــورات العربّي ــام الّث ــبقا أم ــة مس ــاخ المنصوب والفخ
إضافــة إلــى خيبــات األمــل التــي تنتظــر الشــعوب مــن 
ــع  ــّميها . وم ــا يس ــوض« كم ــق »الغم خــال صنادي
أّن آْرمــاْن ُكــوالْن يأمــل أن تكــون هــذه الثــورات 
ــه المخلــص لهــا بالنجــاح، إالّ  ديمقراطيــة ورغــم تمّني
أّن مشــاهداته وتقّربــه مــن المثقفيــن وبعــض الفاعليــن 
يدفعانــه إلــى عــدم التصديــق علــى أمــل أن يكــون 
ــا كمــا يقــول وأن تحقــق هــذه الثــورات مــآرب  مخطئ

ــت ممكــن. ــرب وق ــي أق ــن ف ــّوار األصلّيي الّث

Réseaux sociaux et révolutions arabes / 
de Mounir Ben salah.- Paris : Michalon,  
2012. ) 288 pages(.
علــى غــرار أغلــب المراقبيــن، يــرى منيــر بــن صالــح 
ــرب  ــّكام الع ــأت الح ــي فاج ــع العرب ــورات الربي أن ث
وأخذتهــم علــى حيــن غفلــة؛ حــكاّم كانــوا يظّنــون 
نــوا شــعوبهم. وباغــت الّثــّوار أيضــا  أنهــم قــد دجَّ
ــى  ــا عل ــت مخططاته ــت بن ــي كان ــرى الت ــدول الكب ال
مــا كانــت تحســبه اســتكانة مــن طــرف تلــك الشــعوب. 
ــن هــذه االنتفاضــة  ــف يلمــس تشــابها بي ــه فالمؤلّ وعلي
ــة الهائلــة وتلــك الثــورات الكبــرى التــي قامــت  العربّي
عبــر التاريــخ، ال ســّيما فــي عهــد ابــن خلــدون الــذي 
كثــرت فيــه الخافــات  القبليــة والطائفيــة، مســتفيدا مــن 
ــة  ــورات العربي ــى الث ــا عل ــاوال تطبيقه ــه ومح نظرّيات

ــة.  ــة اآلني ــة المرحل ــى طبيع ليصــل إل

Les régimes arabes dans la tourmente : 
»révolutions«, communications et réac-
tions internationales  / Serge Regourd, 
Said Hamdouni, Collectif.-  Paris : Publi-
sud , DL 2012 . )239 pages(.
الكتــاب  هــذا  فــي  المثبتــة  المســاهمات  صــت  ُخصِّ
وتحليلهــا  العربــي  العالــم  تنتظــر  التــي  للتحديــات 
ولتوصيــف القطيعــة مــع حكــم اْلُمِســنِّيَن الــذي تمّيــزت 
ــا تشــمل الدراســة  ــة. كم ــية النافق ــة السياس ــه األنظم ب
ــض  ــي بع ــت  ف ــي نّظم ــات الت ــة لانتخاب ــراءة أولي ق
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ــن  ــه م ــفرت عن ــذي أس ــّوف ال ــا لِلّتخ ــدان وتحلي البل
وقــوع الســلطة بيــن أيــٍد غيــر أمينــة بــل ومغامــرة. وال 
ــل  ــى عوام ــه إل ــد قراءات ــل تمت ــذا ب ــاب به ــي الكت يكتف
إلــى  تنتمــي  مناهــج  عبــر  العربــي  الربيــع  نجــاح 
تخصصــات وعلــوم مختلفــة انطاقــا مــن اإلعــام إلــى 

الدبلوماســية الدوليــة .

L’Année du Maghreb, N° 8/2012 : Un 
printemps arabe / Vincent Geisser, col-
lectif.- Paris : CNRS, 2012. )502 pages(.
ــى  ــز عل ــو التركي ــدد الخــاص ه ــذا الع ــن ه ــدف م اله
فاعلــي انتفاضــة 2010-2011 ومــا بعدهــا، و دورهــم 
المشــرق  فــي  الجاريــة  السياســية  التحــوالت  فــي 
ــه يحــاول أن يرســم صــورة  والمغــرب العربــي. ولكّن
لألحــداث بأكثــر دّقة ممكنــة بعيدا عن الّثنائّيــة المعتادة: 
»الّطّيبــون« مقابــل »األشــرار« أو »المخترقيــن« 
ــر  ــو آخ ــى« و«مناضل ــاعات األول ــو الّس أو »مناضل
لحظــة« وهكــذا دواليكــم، ألّن الحــاالت الّثورّيــة غالبــا 
مــا تكــون أكثــر« ســيولة« وأكثــر قابلّيــة للّتّغييــر مــن 
الُخطــب الّرّنانــة والّشــعارات الديماغوجّيــة المحّضــرة 
والمصالــح  الميــدان  حقيقــة  عــن  والبعيــدة  مســبقا 

ــلطة والمعارضــة.  ــدى الّس ــّية ل الّسياس

Les cocus de la révolution : Voyage 
au coeur du Printemps arabe / Mathieu 
Guidére.-  Paris : Editions Autrement, 
2013. )156 pages(. 
بعــد ســنتين مــن ســقوط نظــام بــن علــي فــي تونــس، 
يتســاءل ماتيــو غيديــر: »من هــم المخدوعــون بثورات 
الربيــع العربــي؟«، وُيجيــب: »مــا أكثــر الذيــن ُخِدعــوا 
ــك  ــم أولئ ــن ه ــر المخدوعي ــة، وأكث ــورات العربي بالث
الذيــن كانــوا فــي طليعــة التظاهــرات والتحــركات 
التــي أشــعلت الثــورات، وجابهــوا رصــاص القمــع 
ــه  ــا يقول ــذا م ــي الشــوارع«. ه ــة ف ــم العاري بصدوره
المؤلِّــف بعدمــا جــاب ســبعة دول عربيــة مــن المغــرب 
عيــان  شــاهدي  مــع  والحــوار  للقــاء  ســوريا  إلــى 
ومشــاركين فــي هــذه الثــورات التــي ال تشــبه الثــورات 
ــل المؤلِّــف ماتيــو غيديــر،  التــي عرفهــا التاريــخ. يحلّـِ
بمــا لديــه مــن معرفــة عميقــة بالثقافتيــن العربيــة 
والفرنســية، والخبيــر بشــؤون جيوبوليتيــك الشــرق 
ــل ويفســر اآلمــال المجَهضة لــدى أولئك  األوســط، يحلّـِ
المحبطيــن، كمــا يحلــل المغالطــات واألفــكار المســبقة 

ــي المتوســط.  ــي ضفت ــن ف ــدى المحللي ل

Passion arabe : Journal, 2011-2013 /  Gilles 
Kepel.-  Paris : Gallimard, 2013.) 496 pages(
فــي غضــون ســنتين اســتطاعت االنتفاضــات العربيــة 
أن ُتســِقط ثاثــة حــّكام عــرب، لكنها أحلَّــت محلّهم حْكَم 
اإلخــوان المســلمين. فعلــى ضفــاف هــذه االنتفاضــات 
ــلفيين واإلســاميين  ــا الس ــا عششــت خاي ــي ثناياه وف
ــة  ــة ضائعــة عاطل ــوع ترفدهــا شــبيبة عربي مــن كل ن
ــة  ــية ومجّهّض ــا آمــال سياس ــة ب ــل محَبط ــن العم ع
األحــام، فلــم تجــد أمامهــا ســوى دعــوات الجهادييــن 
مــن كل نــوع ُيطلِقهــا تنظيــم »القاعــدة« بفروعــه 
واتجاهاتــه المختلفــة. مــن هنــا األســئلة المشــروعة 
التــي انبعثــت لــدى الجميــع: أيــن أصبحــت وعــود 
والديمقراطية؟ كيــف  بالحريــة  العربــي«  »الربيــع 
آلــت األرِبعــة العربيــة إلــى أخِرفــة جهاديــة إســامية؟ 
ولمــاذا وكيــف اســتنفدت صراعــات المذاهــب والقبائــل 
ــرت وجهتهــا نحــو  طاقــات الثــورات العربيــة ودمَّ
ــذا  ــي ه ــة؟ ف ــة الحديث ــاء الدول ــة وبن ــة والحري الكرام
ــن  ــة ع ــل اإلجاب ــل كيبي ــف جي ــاول المؤلّ ــاب يح الكت

ــئلة. ــذه األس ه

Afrique du Nord, Moyen Orient 2012-2013, 
printemps arabe : Trajectoires variées, in-
certitudes persistantes / Frédéric Charil-
lon et Alain Dieckhoff.- Paris : Documen-
tation Française, 2013. )200  pages(.

يضــّم الكتــاب مســاهمات حررهــا اْفِريِدِريــْك شــاِرُيون 
وآالن اْدِييُكــوْف تحــّث علــى التفكيــر فــي القضايــا 
للّثــورة  األّولْيــن  العاميــن  عــن  الناشــئة  األساســّية 
العربّيــة وعــن حالــة االضطــراب وعــدم اليقيــن التــي 
أخــذت تســيطر علــى الّنفــوس انطاقــا من عــام 2012. 
ــز علــى ضــرورة إعــادة التعريــف بالميثــاق  كمــا يركِّ
ــتجّدات  ــار المس ــي إط ــة ف ــألة الدول ــي ومس االجتماع
الّراهنــة للعالــم العربــي، وهــي كلّهــا مواضيــع تــم 
ــم االجتمــاع والفكــر  تناولهــا مــن ِقبــل خبــراء فــي عل
ُعُنــوا بتســليط الضــوء علــى خصوصيــات العالــم 
العربــّي فــي عمومــه ثــّم علــى كل قطــر معنــّي بالّثــورة  

ــى حــدة. عل

De la guerre des étoiles aux printemps 
arabes: Chroniques géopolitiques 1985-
2012 / Pascal Boniface, Paris : Armand 
Colin, 2013. )299 pages(.
ــن  ــارة م ــة مخت ــاب جمل ــذا الكت ــي ه ــف ف ــع المؤلِّ جم

بـيـبـلـيـوغرافـيـا »الربيع 
العربي«
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مقــاالت وحــوارات حّررهــا خــال متابعتــه لألحــداث 
العربّيــة. وكان يــرى أّنهــا أحــداث كان بمقدورها اتخاذ 
ــة  ــّوالت أيديولوجي ــه تح ــد تحمل ــّي جدي ــرى سياس مج
لنفســها  المعارضــة  تجــد  األقــّل  علــى  أو  معتبــرة 
ــها.  ــى نفس ــة عل ــي آمن ــّر وه ــر الح ــاال للّتعبي ــه مج في
ــغلته  ــا ش ــه قضاي ــي مؤلّف ــاس ف ــرض ُبوِنيف ــذا ويع ه
ــتراتيجّية  ــل اس ــية مث ــة الفرنس ــة الخارجي ــي السياس ف
ــراع  ــي الص ــية ف ــات األطلس ــووي والعاق ــّردع الن ال
اإلســرائيلي الفلســطيني ومكافحــة اإلرهــاب باإلضافــة 
ــة  ــات الدولي ــي العاق ــه لمســألة األخــاق ف ــى تحليل إل

ــة معاصــرة أخــرى. ــا دولي ــب قضاي ــى جان إل

Faire l’Histoire : De la Révolution française 
au Printemps arabe / Christophe Bouton 
.- Paris : Cerf, 2013. )272 pages(.

التاريــخ  بشــأن  كتابــه هــذا  فــي  المؤلّــف  يتســاءل 
العكــس؟ وهــل  أم  الرجــل  الــذي صنــع  هــو  هــل 
ــم  ــَرض أّنه ــن ُيفَت ــم الذي ــن ه ــه؟ وم ــم في ــن التحك يمك
ــة أم  ــاء والطليع ــال العظم ــم الرج ــل ه ــه؟ ه يصنعون
الشــعب والجماهيــر؟ ثــّم أّي مســتوى مــن الوعــي 
يكــون للجهــات الفاعلــة فيــه؟ وبعــد قــرن مملــوء 
بجرائــم جماعّيــة لــم يســبق لهــا مثيــل، أليســت الّرغبــة 
للّشــمولّية  را  مســخَّ مشــروعا خطيــرا  فــي صنعــه 
واالســتبداد ؟ وإذ يعــود إلــى أصــول نظريــة »جدوى« 
ــه جــّد  ــة ل ــى وجــود رؤي ــف عل ــد المؤلّ ــخ، يؤّك التاري
نخبويــة، ويدعــو إلــى احتــرام أخاقّيــة الذاكــرة ضمــن 

مــا يســّميه بالمســؤولية التاريخيــة. 

Influence des Printemps arabes dans un 
contexte de crise économique mondiale, 
sur les relations entre les pays du nord 
et du sud du pourtour méditerranéen / 
Fondation méditerrannéenne d’études 
stratégiques  .- Paris : Les Presses du 
Midi, 2013.)308 pages(.
»تأثيــر الربيــع العربــي فــي ســياق األزمــة االقتصاديــة 
ــض  ــر األبي ــمال البح ــن ش ــة بي ــى العاق ــة عل العالمي
المتوســط وجنوبــه » هــو عنــوان هــذا المؤلَّــف. وهــو 
مــت  يجمــع مقــاالت ودراســات وكذلــك تقاريــر قُدِّ
ــي  ــاركوا ف ــن ش ــراء الذي ــن والخب ــل المتدخلي ــن قب م
الــدورة الّثالثــة والعشــرين للّدراســات االســتراتيجية 
ــوع  ــط  . وكان الموض ــض المتوس ــر األبي ــة للبح العالي
الرئيــس لهــذه الــّدورة تأثيــر »الربيــع العربــي« علــى 
دول العالــم، ودول الّشــمال بخاّصــة، فــي ظــل األزمــة 

ــن  ــة بي ــات الّثنائّي ــذا العاق ــة، وك ــة العالمي االقتصادي
األقطــار الشــمالّية للبحــر األبيــض المتوســط   وأقطــاره 

ــة. الجنوبّي

Le Peuple veut : Une exploration radicale 
du soulèvement arabe / de Gilbert ACH-
CAR.- Paris : Actes sud, 2013. )432 pages(.
يتنــاول المؤلِّــف فيــه العوامــل التــي أّدت إلــى ثــورات 
ــة  ــر والبطال ــّي بســبب »الفق ــعبّي العرب االحتجــاج الّش
وهشاشــة األوضــاع واســتفحال الفســاد والمحســوبية، 
التنميــة  وغيــاب  والقمــع  الكبــت  عــن  فضــا 
ــي  ــهده الوطــن العرب ــا ش ــرى أن م ــة«. وي االقتصادي
ــة للسياســات  ــل نتيجــة حتمي ــة ب ــد الصدف ــم يكــن ولي ل
المشــتعلة  العربّيــة  األقطــار  جميــع  فــي  المتبعــة 
بعــد  ُتحســم  لــم  الشــعوب  انتفاضــة  وأّن  وســواها، 
ــز علــى الــدور  وســوف تســتمر أعوامــا طويلــة. ويركِّ
ــى اإلســام، حركــة  ــارات المحســوبة عل المشــبوه للتي
اإلخــوان بخاصــة، وبعــض الــدول العربيــة التــي ُتتَّهــم 
ــركا. ــدول بأمي ــة لهــذه ال ــة الوثيق ــّم العاق بمســاندتها ث

Printemps Arabe: la victoire possible / Jose 
Luiz Panzeri.- Paris, 2013. )244 pages (.
»الّربيــع العربــي: الّنصــر الممكــن« هــو العنــوان 
الــذي اختــاره ُجــوِزي لُويــز لكتابــه هــذا الــذي نقّدمــه 
للقــارئ، والــذي  ُنِســج علــى مزيــج مــن الحقيقــة 
ــي  ــع العرب ــع الربي ــا يفرضــه واق ــب م ــال بحس والخي
مــن تداخــل بيــن الرومانســّية واإلرهــاب،  والسياســة 
أجــل  مــن  الشــرس  الشــعبي  والصــراع  الّنخبوّيــة 
الديمقراطيــة وفــي ســبيل اإلطاحــة بــكّل الّطغــاة لألبــد. 
ــي إطــار  ــع ف ــي اجتم ــف صحاف ــإّن المؤل ولإلشــارة ف
والثــوار  المخابــرات  ورجــال  باإلرهابّييــن  عملــه 
ــس  ــا وتون ــي وليبي ــن ســوريا ومصــر ومال ــي كّل م ف
والجزائــر فكانــت لقاءاتــه تلــك شــهادات أثبــت بعضهــا 

ــاب.  ــذا الكت ــات ه ــن طّي بي

Printemps Arabe, les Géopolitiques de 
Brest / Linda Gardelle .- Paris : L’Harmat-
tan, 2013.)174 pages(.
يســتعرض كتــاُب »الربيــع العربــي، جغرافيا اْبِريْســْت 
االجتماعــيَّ  العربــّي  الوطــن  تاريــَخ   « السياســية 
ــبات  ــى المكتس ف عل ــرُّ ــٍة للتَّع ــي محاول ــيَّ  ف والسياس
التــي ُحقِّقــت فــي هــذه المنطقــة المتأّججــة بعــد 2012 
، أي بعــد مــرور ســنة علــى ثــورة الياســمين بتونــس، 
وَجــْرِد مــا تــمَّ إنجــازه فــي مجــال إعــادة اإلعمــار علــى 
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ــّي،  ــّي واالجتماع ــراك الّسياس ــن الح ــن م ــدى عامي م
العربــي  للعالــم  الّســكانية  التركيبــة  إدراك  بهــدف 
ــزال  ــا هــّزه مــن زل ــدة فيم ــات الجدي ودور التكنولوجي
ــة  ــة العميق ــة واالجتماعي ومراجعــة األزمــة االقتصادي
التــي مــا فتئــت أن انفجــرت ذلــك االنفجــار الــذي 

ــم.   ــه جــّل شاشــات العال اشــتعلت مع

Printemps arabe - Histoire d’une tragique 
illusion / Bernard Luqan.- 2013. Mouve-
ments, N° 66, Eté 2011 : Printemps ar-
abes : Comprendre les révolutions en 
marche / Agnès Deboulet.- Paris : Edi-
tions La Découverte,  2013. )254 pages(.
ــا أحــداث ُســخط شــعبّي  شــهدت تونــس ومصــر وليبي
عــارم أدت إلــى زعزعــة أنظمتهــا فــي خضــّم ما ُســمِّي 
ب«الربيــع العربــي«. وهــو اصطــاح تواضــع عليــه 
ــّورون  ــاؤل، أو المته ــي الّتف ــون ف ــون المبالغ الصحافّي
أيضــا لّمــا ســارعوا إلــى تلقيــب الهــّزة العظيمــة التــي 
خســفت ببعــض الّرؤســاء ربيعــا أمــا منهــم فــي 
ــد أّن  ــة. بي ــة الّديمقراطي ــق بنكه ــارا تعب ــر ثم أن ُيزه
المؤلــف يرتــاب فــي هــذا الّربيــع بــل ويتصــّوره مجــّرد 
وهــٍم لّمــا شــاهد أن النتائــج المترتبــة عنــه فــي تونــس 
قــد أدت إلــى انهيــار اقتصــادي ودســتورّي شــحن 
المنــاخ السياســي مــن جديــد بالّتوّتــر حّتــى بــات قابــا 

ــن. ــي كّل حي لانفجــار ف

Du printemps arabe... à l’automne isla-
miste ?/ Walid Phares .- 2013. )366 p.(.
De la guerre de Kippour au »Printemps 
arabe« : Nouvelles perspectives au Moy-
en-Orient / Simon Kruk .- Paris : Editions 
Point géopolitique, 2013. )366 pages(.
العربيــة  الثــورات  رهانــات  فــي  المؤلّــف  يبحــث 
وامتداداتهــا وفــي دور التأثيــرات الخارجيــة، كمــا 
يحلــل األســباب العامــة التــي دفعــت بهــذا الحــدث إلــى 
ــية  ــامية أساس ــة وإس ــدان عربي ــدة بل ــي ع ــروز ف الب
ــن   ــي: م ــرن الماض ــعينيات الق ــذ تس ــة من ــي المنطق ف
ــورية،  ــى س ــان إل ــن لبن ــراق، وم ــى الع ــتان إل أفغانس
ومــن إيــران إلــى الســودان، ثــم مــن المغــرب العربــي 
يهتــّم  فالمؤلّــف  العربيــة.  والجزيــرة  مصــر  إلــى 
إذاً بكشــف الّنقــاب عــن األصــول التاريخيــة لهــذه 
التحــركات وتطورهــا وآفاقهــا المنتظــرة وكيــف أّنهــا 

تدعــو إلــى التســلح بالوعــي الجماعــي والدولــي.

Vous Avez Dit : » Printemps arabe « ?/ 
Le Général François CANN.- Alfortville : 
Sigest Édition : Vie Politique.- 2013.)64 
pages(.
ــي  ــر ف ــَوا كاْن، الخبي ــي ْفَراْنْس ــرال الفرنس ــف الجن يق
ــي  ــع« الت ــة »الّربي ــد لفظ ــة، عن ــتراتيجية الدولي االس
اســتعارها اإلعاميــون لوصــف االحتجاجــات العربيــة 
التــي كانــت بمثابــة نــار البــارود فــي ســرعة انتقالهــا 
إلــى معظــم األقطــار العربّيــة بــل وتجاوزتهــا إلــى 
ــذا  ــى ه ــر إل ــرال ينظ ــّن الجن ــا. لك ــن حدوده ــد م أبع
االصطــاح بكثيــر مــن الّنقــد واالرتيــاب، مفّكــرا فــي 
الوجــود الحقيقــّي لقاســم مشــترك يجمــع بيــن هــذه 
مســكين  »الربيــع«  أّن  إلــى  ويخلــص  الحــركات؟ 
بحســب وصفــه ألن اإلســامّيين ســيحّولونه إلــى شــتاء 
طويــل لــن يهــّدد المنطقــة العربّيــة فحســب بــل ســُيْثلُِج 

ــّي أيضــا. ــاحل اإلفريق ــة الّس منطق

Le Printemps arabe : mirage ou virage / 
de Sami Aoun et  Stéphane Bürgi. Mon-
triel  : Mediaspaul.- 2013 ) 144 pages( .
الكتــاب قــراءة فــي تاريــخ الثــورات العربيــة التــي 
عقــود  بعــد  شــمولية  وســلطات  بحــكام  أطاحــت 
متبوعــة  والمحســوبية  والفســاد  الدكتاتوريــة  مــن 
بمجموعــة تســاؤالت حــول مســتقبلها. وكانــت مطالــب 
المتظاهريــن ملّحــة علــى التغييــر الفــوري والجــذرّي، 
لكــن مــاذا عســى أن تكــون النتائــج الفعلّيــة التــي 
حصدوهــا بعــد ثــاث ســنوات مــن انطــاق الّشــرارة 
ــا  ــول م ــع وص ــس وم ــمين بتون ــورة الياس ــى لث األول
يســّمى باإلســامّيين األصولّييــن إلــى الحكــم ومــا 
يبــدو أّنــه تطبيــق للّشــريعة واضطهــاد للمســيحّيين مــع 
ــة فــي  ــات أخــرى وانتصــاب شــبح الحــرب األهلّي أقلّّي

كّل مــكان ؟ 

Armes du printemps arabe/ Didier De-
stremau.-Paris : Riveneuve, 2014. )240 
pages( .
ــى  ــابق إل ــا الّس ــْتِريُمو، ســفير فرنس ــي ِدْيْس ــد ِديْدِي يؤّك
ــدة  ــه الجّي ــق معرفت ــة ومــن منطل بضعــة أقطــار عربّي
ــى الحــكام بفضــل  ــب عل ــي تغلّ ــع العرب ــا، أّن الربي به
األســلحة ذاتهــا التــي كانــوا يأملــون حمايــة أنفســهم بهــا 
ــا كان  ــن ولّم ــا أمــروا باســتخدامها ضــد المتظاهري لّم
هــم الوحيــد إســكاَت الشــارع مهمــا كان. وكان مــن  همُّ
شــأن أولئــك الحــّكام أن تســابقوا إلى تســلُّح محمــوم كاد 
ــردع«.  ــة« و«ال ــة »الحماي ــيُزوِفِريِنّيا بحّج ــون ِش يك

بـيـبـلـيـوغرافـيـا »الربيع 
العربي«
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ــلحة  ــوات المس ــّردوا الق ــّزل ج ــن الع ــد أّن المواطني بي
الرســمية مــن آالت الّدمــار التــي كانــت تحملهــا ضّدهــم 
بدافــع األيديولوجاّيــات العدوانيــة الحاقــدة وإذا بالّســحر 

ينقلــب علــى الّســاحر.
 
Les Droits de l’Homme dans les pays ara-
bes: illusion ou réalité?: Printemps Arabe: 
Le Remède / Aboujaoude Charbel.- Par-
is : Editions Universitaires Européennes, 
2014.)224 pages(. 

 يؤّكــد المؤلــف علــى ضــرورة أن تكــون لقضية حقوق 
اإلنســان أهميــة قصــوى، هــذه الحقــوق التــي هــي 
نتيجــة مثابــرة مســتديمة عبــر التاريــخ إذ إّن اإلنســانية 
ــد  ــي شــّتى الّصــور. ويؤّك ــة ف ــت القســوة الفظيع عرف
ــم  ــان ل ــوق اإلنس ــألة أّن حق ــى مس ــف أيضــا عل المؤلِّ
تحترمهــا جــّل األنظمــة العربيــة تقريبــا طيلــة العقــود 
الماضّيــة، ومــن ثّمــة ضــرورة الّتســاؤل عــن الّســبب. 
ــاول المؤلــف  ــة عــن هــذا الســؤال، يتن وبهــدف اإلجاب
وبشــكل دقيــق غيــاب حقــوق المــرأة والحقــوق المدنيــة 
ــي  ــن ف ــوق الاجئي ــوق الســجناء وحق والسياســية وحق
مــا أمثلــة ملموســة مــن التاريــخ  العالــم العربــي مقدِّ

ــي المعاصــر . العرب

Géopolitique du Printemps arabe / Frédéric 
Encel.- Paris : Presse universitaires de 
France, 2014. )288 pages(.
يؤكــد المؤلــف ْفِريِديِريــْك أَْنِســيْل، أســتاذ علــم االجتمــاع 
والسياســة فــي المدرســة السياســية الفرنســية بباريــس، 
ــداث  ــارت األح ــنتْي 2011 و2012 ، س ــال س ــه خ أن
»بوتيرة محمومة في الشــرق األوســط وأن االحتماالت 
المقبلــة يصعــب تقييمهــا«، قاصــدا ب«المقبلــة« فتــرة 
مــا بعــد ســنة 2012، ألن أســئلة كبــرى تفــرض نفســها  
ــي  ــا ه ــرائيل؟ م ــي إس ــات ف ــد االنتخاب ــاذا بع ــل: م مث
آفــاق االئتــاف القــادم؟ مــاذا عــن الربيــع العربــي وأثره 
علــى حــدود إســرائيل؟ مــاذا يمكــن أن نتوقــع مــن جولــة 
الرئيــس أوبامــا فــي الشــرق األوســط؟ هــذا مــا حــاول 

المؤلــف اإلجابــة عنــه .

Le métal dans les pays musulmans. Cette 
jeunesse qui a contribué au Printemps 
arabe / Mark Le Vine.- Paris : Camion 
Blanc .- 2014  )404 pages(.
هــذا  هــو  اإلســامية  الــدول  فــي  النفيــس  المعــدن 
ــش  ــي. و يناق ــع العرب ــي الربي ــذي ســاهم ف الشــباب ال

ر لــه أن ُيْخَلــَق  مــاْرْك لُوِفيــن ديناميــة الشــباب الــذي قـُـدِّ
وينَشــأ فــي رقعــة يهيمــن عليهــا االســتبداد والّطغيــان. 
ولإلشــارة فــإّن المؤلــف أســتاذ فــي جامعــة كاليفورنيــا 
ودكتــور فــي الدراســات اإلســامية، كمــا أّنــه زار ســتة 
ــًة  ــرب العشــرين رحل ــا يق ــي م ــدا إســامّيا ف عشــر بل
فــي ســبيل جمــع المــاّدة الاّزمــة إلنجــاز هــذا الكتــاب، 
ــر  ــيقيين وعناص ــع موس ــات م ل مقاب ــجَّ ــكان أن س ف
نســوّية وشــرائح أخــرى مــن الشــباب كمــا اجتمــع  

ــم إســامّيون.  بنشــطاء سياســّيين مــن بينه

Printemps Arabe / Bahria Chaibi.- Paris : 
Edilivre,2014. )196 pages(. 

ــؤونه  ــي ش ــي وف ــم العرب ــي العال ــص ف ــف مخت المؤل
السياســية. واعتمــادا علــى خبرتــه، يــرى بــأن الربيــع 
العربــي قــد تحــّول بســرعة شــديدة إلــى شــتاء جليــدي 
ــاب  ــف النق ــا كش ــدم. كم ــن ال ــار م ــاد بأنه ــر الب غم
عــن اســتراتيجية الدكتاتوريــة العالميــة وعــن دور 
النظــام الرأســمالي وكيــف أّن المصــادر اإلخبارّيــة 
عملــت فــي الفتــرة األخيــرة علــى نقــل صــورة للواقــع 
ــى أخــذ  ــب النخــب إل ــّي مغلوطــة. ويدعــو الكات العرب
ــعوب  ــال الش ــق آم ــى تحقي ــل عل ــة للعم ــور بجدي األم
ــرات  ــن المؤام ــدا ع ــة، بعي ــة والديمقراطي ــي الحري ف
الّصبيانّيــة  أو  الكواليــس  فــي  المحيكــة  الّسياســّية 
حســاب  علــى  باألضــواء  المفتونــة  اإلعامّيــة 

االحترافّيــة والحقيقــة.

»Printemps Arabes« : Interpretations 
Croisées / Natacha Ordioni.- Lyon : Labo 
Babel, 2014. )220 pages(. 

متقاطعــة«  رؤى  العربــي:  »الربيــع  كتــاب  م  يقــدِّ
مجموعــًة مــن وجهــات النظــر وجملــة آراء وتحليــات 
ــاً مــن الواقــع العربــي اإلســامي نفســه، ومــن  انطاق
أميــركا  العظمــى وعلــى رأســها  بالقــوى  عاقاتــه 
المتحّكمــة فــي مصيــر الشــعوب بشــّتى األســاليب 
والحيــل. وطالمــا أّن أميــركا هتــه أكبــر خــزان ألمــوال 
ــة  ــن أزم ــا م ــي إخراجه ــببا ف ــت س ــي كان ــرب الت الع
ــل  ــا بالمقاب ــرى، فإّنه ــرة أخ ــات كثي ــن أزم 2008 وم
الوضــع  هــذا  عروشــهم.  العــرب  للّطغــاة  تحفــظ 
اإلشــكالي يرســم وال شــّك للّربيــع العربــّي آفاقــا غيــر 
واضحــة المعالــم بمــا أّن مصلحــة الغــرب تظــّل فــوق 

ــع. الجمي

Printemps Arabe Manipulation ? / Naoufel 
Brahimi, préf. Percy Kemp. - Paris : Max 
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Milo, 2014 )224 pages(.
ــم الــذي آمــن ببداهــة الربيــع  يــرى المؤلــف بــأن العال
الشــعوب مخطــئ ألّن هــذه  العربــي وبديمقراطيــة 
األحــداث بــرأي الكاتــب تاعــب كبيــر يرجــع فــي قســم 
كبيــر منــه إلــى اّتفاقــات أُْبِرمــت خــارج العالــم العربــي 
وبتشــجيع أو تحفيــز مــن َقَطــَر وقناتهــا الجزيــرة خدمــة 
ــوز  ــأّن الّرم ــب ب ــول الكات ــة. ويق ــح األميركّي للمصال
القّوتيــن  لهاتيــن  الخدومــة  االجتماعّيــة  أو  الّدينّيــة 
ــا  ــي إخاصه ــدت ف ــي اعتق ــر الت ــي الجماهي ــرت ف أّث
ــأّن  ــَر ب ــا المناب ــرجُّ به ــت ت ــذي كان ــاب ال ــي الخط وف
مســتقبا أفضــل ممكــٌن لــو هــي ثــارت ضــّد حّكامهــا. 
ــِف بوعــوده  ــم ي ــة - إســام ل ــج ديمقراطّي ولكــّن المزي

ــه ســوى الّدمــار والخــراب.  ــا انجــّر عن وم

Printemps arabes : Religion et révolu-
tion.- Adonis.- Paris : Editions de La Dif-
férence.- 2014. )187 pages(.

يضــّم الكتــاب مقــاالت وحــوارات أدلــى بهــا المؤلــف 
بشــأن أزمــة الشــرق األوســط ومكانتهــا فــي اإلعــام 
هــذه  وتبّيــن  الصينــي.  وحتــى  والعربــي  الغربــي 
المقــاالت موقــف أدونيــس مــن ســوريا ومــن ثــورات 
الربيــع العربــي، التــي يــرى أنهــا مجــرد كذبــة كبيــرة 
َج لهــا فــي كل مــكان علــى أنهــا ثــورة تقدمية حدثت  ُروِّ
ق لكــون الديــن  فــي العالــم العربــي، وهــو أمــر ال يصــدَّ
اإلســامي بحســب الكاتــب ضــد أي مشــروع نهضــوي 
وال يســمح ببلــورة نظــام ديمقراطــي إذ إّنــه ال يحتــرم 
يعتــرف  وال  المــرأة  حرّيــة  وال  اإلنســان  حقــوق 

ــاف.   باالخت

Les printemps arabes : La sécularisation 
de l’Islam / Jacques Huntzinger .- Paris : 
Parole et Silence, 2014.)100 pages(.
ــن ليــس مســتقا عــن مجتمعــه  ــف أّن الدي ــد المؤلِّ يؤكِّ
ــية  ــة والسياس ــرات االجتماعي ــع التغي ــور م ــه يتط وأّن
ــورات  ــأّن الّث ــرى ب ــو ي ــه فه ــه. وعلي ــدث في ــي تح الت
العربّيــة حدثــت فــي قلــب اإلســام وليــس بعيــدا عنــه 
وتحاليــل  خواطــر  والكتــاب  البعــض.  يزعــم  كمــا 
إلــى  تنــاول بهــا جــاْك هاْنْتَزْنَقــْر تطــّور اإلســام 
جانــب العصرنــة الّثقافّيــة والّتحــّوالت التــي ألّمــت 
بالمجتمعــات العربّيــة كمــا انعكســت فــي مــرآة الربيــع 
العربــي. وكلّهــا مضاميــن مســتخرجة مــن مؤتمــر 
ــطّي حــول الفكــر الّديّنــي وعلمنــة  »الحــوار المتوّس
المجتمعــات« وكذلــك مــن نــدوة »الربيــع العربــي 
ــف. ــا المؤلّ ــارك فيهم ــن ش ــة« اللّذْي ــرة الّدينّي والّظاه

Shifting Sands: Political Transitions in 
the Middle East, Part 1 /  U.S. House of 
Representatives Committee on Foreign 
Affairs )Author( .-  Washington : U.S. 
Government Printing Office 65 – 057 
PDF, 2011. )Number of pages: not listed(

يهــدف هــذا الكتــاب الــذي هــو مــن إعــداد الهيئــة 
ــة موضــع  ــى دراس ــة إل ــؤون الخارجّي ــة للّش األميركّي
الواليــات المّتحــدة مــن الربيــع العربــي وتقديــر عواقبــه 
عليهــا. والحظــت الهيئــة باهتمــام ) خــال ســنة 2011 
ــن  ــن الغاضبي ــاب ( أّن المواطني ــخ إصــدار الكت : تاري
لــم يهتفــوا بشــعارات مناهضــة  فــي تونــس مثــا 
للواليــات المّتحــدة وإســرائيل كمــا تعــّودوا أن يفعلــوه 
فــي الّســابق، ولكّنهــم هتفــوا بشــعارات ضــّد حكوماتهــم 
ــذا  ــن ه ــّف م ــا تستش ــة كأّنه ــى الهيئ ــَدا عل ــدة َفَب الفاس
تغييــرا  المناَهضــة  شــعارات  باّتجــاه  ّاالنحــراف« 

ــا.   ــي صالحه ــه ف يوحــي بأّن

Shifting Sands: Political Transitions in 
the Middle East, Part 2 / U.S. House of 
Representatives Committee on Foreign 
Affairs )Author(.- Washington : U.S. 
Government Printing Office 66 – 173 
PDF, 2011. )Number of pages: not listed(
هــذا هــو الجــزء الّثانــي مــن الكتــاب الســابق وقــد 
صــدر بعــد نصــف ســنة مــن صــدور الكتــاب األّول. 
الخارجّيــة  للّشــؤون  األميركّيــة  الهيئــة  والحظــت 
حينــذاك أّن المظاهــرات الّســاخطة علــى حكوماتهــا في 
تونــس لــم تتوّقــف َبْعــَد ســنة مــن اشــتعال َفِتيَلِتهــا، بــل 
وانتقلــت عدواهــا إلــى بلدان أخــرى من العالــم العربّي، 
وأّن المتظاهريــن الغاضبيــن أضحــوا ينزلــون إلــى 
الّشــوارع مئــاٍت وآالفــا فيمــا تســتمّر أنظمتهــم الحاكمــة 
ِبالّتفّتــت واالنهيــار. وكمــا فــي المــّرة األولــى، الحظت 
الهيئــة بــأّن المتظاهريــن الّســاخطين لــم ينفّكــوا يهتفــون 
ضــّد حكوماتهــم الفاســدة وال يهتفــون ضــّد أميــركا أو 

إســرائيل كمــا فــي الّســابق.

The Wave: Man, God, and the Ballot Box 
in the Middle East /  Reuel Marc Gerecht 
.- Stanford University / Stanford, Califor-
nia : Hoover Institution Press, 2011. )180 
pages(.
يــرى صاحــب هــذا الكتــاب أّن آفــاق الّديمقراطّيــة 
ووعودهــا شــيٌء غيــر مســبوق فــي تاريــخ المســلمين. 

بـيـبـلـيـوغرافـيـا »الربيع 
العربي«
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ــي  ــدث ف ــذي يح ــل أّن ال ــاءل أيضــا ه ــه يتس ــى أّن عل
الّشــرق األوســط بــزوغ فجــر ديمقراطــّي أم »تقهقــر 
ــدان اإلســامية ؟  ــي البل ــُه ف تاريخــّي« أخــذ يشــّق َثْلَم
ــه  ــذي طرح ــؤال ال ــن الّس ــه ع ــب بنفس ــب الكات ويجي
ٍل  فيقــول بأّنــه يتصــّور أّنهــا رّبمــا تكــون موجــَة َتَحــوُّ
ديمقراطــّي فعلــّي َســُتَغيُِّر خارطــة المنطقــة وللّرئيــس 
ــارا  ــا اعتب ــل له ــا ويجع ــمَّ له ــا أن يهت ــّي أوبام األميرك
ٌل ذو شــأن قــد يحــدث فــي عهــده وقــد تكــون  ألّنهــا َتَحــوُّ

ــان حكمــه. ــه عواقــب إّب ل

The Middle East Revolutions: A Frame-
work for Analysis / Catherine Clax-
ton-Dong .- Corona, California : Brown 
Swan Publishers, 2011. )85 pages(.

ــر  ــة نظ ــث وجه ــذا البح ــال ه ــن خ ــة م ــّدم الكاتب تق
تحليلّيــة تحيــط بجوانــب الّتعبئــة العّمالّيــة فــي الشــرق 
ــا. وفــي جزئهــا هــذا األّول مــن سلســلٍة  األوســط حالي
لهــذا  تخصيَصهــا  الكاتبــُة  تنــوي  الّدراســات  مــن 
الِــّي،  الُعمَّ الّثــورّي  الحــراك  الموضــوع: موضــوع 
تســتعرض الّدارســُة عــّدة قــرون مــن الّتعبئــة العّماليــة 
مقاِرنــًة بيــن مــا توّصــل إليــه تحليلُهــا وبيــن مــا 
ــي شــوارع الشــرق األوســط.  ــن تجــارب ف ــّجلته م س
ــن  ــّددة م ــة متع ــر نضالّي ــى عناص ــبُّ عل ــي ُتِك وإذ ه
ــتخلصت  ــورّي، اس ــا الّث ــاء أدائه ــة أثن ــة الّعمالّي الّطبق
ــَل إلــى  أّن نضالهــا يظــّل رغــم كّل شــيء تقليدّيــا وأمَي

ــة.  ــى الّزعام ــه إل ــاد من ــاِع واالِْنِقي االّتب

The New Arab Revolt: What Happened, 
What It Means, and What Comes Next / 
Council on Foreign Relations/Foreign 
Affairs )Author(.- U.S.A :  Council on 
Foreign Relations/Foreign Affairs , www.
cfr.org , 2011. )496 pages(.

هــذه سلســلة تجمــع أكثــر مــن ســّتين مقــاال ولقــاء 
صحافّيــا وشــهادة أُْلِقَيــْت أمــام الكوْنْغــَرس األميركــّي، 
وفيهــا أيضــا افتتاحّيــاُت خبــراء ورّواد الفكــر فــي 
عجمــي  وفــؤاد  لويــس  برنــارد  أمثــال:  أميــركا 
ورتشــارد هــاس وليــزا آنِدْرُســون وإيزوِبيــْل ُكوْلمــان 
وآلُــوف ِبيــْن ونســيم ِنقُــوالس طالــب. كمــا يضــّم هــذا 
الجــزء مــن الّسلســلة أيضــا البيانــات العلنّيــة التــي 
صــّرح بهــا الّرئيــس األميركــّي أُوبامــا وهيــاري 
ــي وغيرهــم  ــر قّذاف ــارك و معّم ــون وحســني مب اْكلِيْنُت
هاّمــة  ووثائــق  المصرّيــة  المعارضــة  وجــوه  مــن 
ــة  ــا لإلحاط ــاب مصــدرا هاّم ــن الكت ــل م ــرى تجع أخ

بظاهــرة الّثــورات العربّيــة الجديــدة. 

The Arab Revolution: Ten Lessons from 
the Democratic Uprising / Jean-Pierre 
Filiu.-  New York :  Oxford University 
Press, 2011. )208 pages(.
ــه هــذا فــي شــكل تقريــر  ــو كتاب ــف جــان اْبِييــر ِفيْلُي ألّ
ــزا علــى  ــه جامــٌع للّثــورات العربّيــة مركِّ موجــز ولكّن
الجــذور الّتاريخّيــة العميقــة لهــا. وينتظــم الكتــاب فــي 
عشــرة دروس تســلّط الّضــوء علــى الحــركات الّشــعبّية 
ــى  ــي تجلّ ــبيبة الت ــوص دور الّش ــى الخص ــِرُز عل وُتْب
فيهــا غضــٌب عــارٌم بإمكانــه أن يزعــزع أوضاعــاً 
ــُم  ــبها العال ــى حس ــوُت حّت ــا العنكب ــج عليه ــة نس عربّي
ــن  ــخة ل ــا راس ــهم، أّنه ــرُب أنفُس ــه الع ــا في ــُع، بم أجم
تبيــَد. وجديــر باإلشــارة أّن رأي الكاتــب كان مبــدأَ 
الّثــورة )2011( أّن الجهادّييــن فــي وضــع صعــب 
طالمــا أّن االحتجــاج الّشــعبّي الّســلمّي فــي تونــس 

ــف.  ــم العني ــّوض خطابه ــد ق ومصــر ق

Revolution in the Arab World: Tunisia, 
Egypt, and the Unmaking of an Era / 
Marc Lynch.- The State group, a division 
of The washington Post Company : www. 
foreignpolicy.com,  2011. )217 pages(.
يتســاءل الكاتــب فــي مؤلَّفــه هــذا عــن مصــدر موجــة 
العربــي  العالــم  اجتاحــت  التــي  الهائــج  الغضــب 
ــم  ــدة وأطوله ــات المّتح ــاء الوالي ــر حلف ــت أكب وأغرق
ــى كرســّي الحكــم. ويســتمّر متســائا عــن  جلوســا عل
ســبب مبــدإ العاصفــة فــي تونــس وعــن معنــاه الخفــّي، 
ــات  ــى أّن إرهاص ــارئ عل ــع الق ــود وُيْطلِ ــل أن يع قب
ــت  ــا ُتجوِهل ــي 2010 ولكّنه ــدأت ف ــت ب ــب كان الغض
وُغــضَّ عنهــا البصــر، مــع أّن الّرئيــَس األميركــيَّ 
َبــاَراك أُوَبامــا كانــت بلغتــه تقاريــُر ُتنــِذر بالربيــع 
ــدالع  ــل ان ــر، ســنًة قب ــت المبّك ــك الوق ــي ذل ــي ف العرب
أحداثــه فعــا، واصفــة مصــر بأّنهــا قــد تكــون القنبلــة 

ــة.  ــس الّدولّي ــة الّرئي ــتفّجر رزنام ــي س الت

Democracy in the Arab World : explaining 
the deficit / edited by Ibrahim Elbadawi 
and Samir Makdisi .-  London : Routledge 
, 2011 .) 352 pages(.
يمكــن اعتبــار هــذا الكتــاب مســاهمة هامــة فــي مجــال 
السياســة والّتنمّيــة فــي الشــرق األوســط وكــذا الّصــراع 
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العربــّي اإلســرائيلّي. وهــو يتســاءل عــن األســباب 
متعّثــرة  أبــدا  الّديمقراطّيــة  تجعــل  التــي  الّرئيســة 
طيلــة  منعدمــة  عاجــزة  بــل  العربــّي  الوطــن  فــي 
ــة  ــاهمات جمل ــاب مس ــّم الكت ــة. ويض ــود الماضي العق
مــن الباحثيــن أكّبــوا علــى دراســة مشــكلة التنميــة 
االقتصاديــة فــي المشــرق والمغــرب وأثــر الثــروة 
اإلقليميــة،  الحــروب  إلــى  إضافــة  عليهــا  النفطيــة 
ــق عمليــة التحول  مظهريــن أملهــم فــي إيجــاد آفــاق تعمِّ
الديمقراطــي فــي العالــم العربــي، متناوليــن عــدداً مــن 

أقطــاره كنمــاذج.

After the Spring: Economic Transitions 
in the Arab World  / Magdi Amin, Ragui 
Assaad, Nazar Al-Baharna, Kemal Derviş, 
Raj M. Desai .- New York : Oxford Univer-
sity Press, 2012. )192 pages (.
ُيظِهــر مؤلِّــف هــذا الكتــاب بــأّن إصاحــات اقتصادّيــة 
هاّمــة يجــب أن تصاحــب الّتحــّوالِت السياســّيَة الكبــرى 
التــي تحدثــت آِنيــاً فــي العالــم العربــّي، رغــم أّن كّل بلد 
معنــيٍّ بالربيــع العربــي لــه ِبنيُتــه االقتصادّيــة الخاّصــة 
بــه وميزاتــه التاريخّيــة ولــه رّبمــا أيضــا طريــق 
ــتثمارّية  ــة واس ــا تجارّي ــّن فرص ــا. لك ــة يحدوه مختلف
عظيمــة وتفاعــات اجتماعّيــة هاّمــة ســانحٌة اآلن فــي 
ــتفادة  ــا واالس ــر اقتناصه ــن الجدي ــط م ــرق األوس الّش
ــي  ــاهمته ف ــار مس ــي إط ــب ف ــول الكات ــا يق ــا، كم منه
ــدة  ــات جدي ــاء مجتمع ــة بن ــول كيفّي ــر ح ــدال الّدائ الج

ــال الّصاعــدة.   ــة لألجي ــة العربّي بالمنطق

After the Arab Spring: How Islamists Hi-
jacked The Middle East Revolts / John R. 
Bradley.- New York :  Palgrave Macmillan 
Trade , 2012 . )256 pages (. 

كان ُجــون ر. برادلــْي أحــد القائــل الذيــن تكّهنــوا 
بانــدالع ثــورة شــعبّية فــي مصــر وأنــذر بســقوط نظــام 
ــة  ــه ســابقة منهــا »أرض الفراعن ــٍب ل ــي ُكُت ــارك ف مب
علــى حاّفــة الهاويــة« )2008( والــذي كان ممنــوع 
ــْت  ــرةُ وهاج ــارت القاه ــإذا ث ــر. ف ــي مص ــع ف الّتوزي
تصفــه  كانــت  كمــا  ُل«  »الُمَهــوِّ ُجــون  ســاحاتها، 
ــة بســخرية ، انقلــب إلــى نجــم ثاقــب  الّصحافــة الغربّي
ُيعتَمــد عليــه. بيــد أّن ابرادلــي قلــب الموازيــن فــي 
كتابــه هــذا وأعلــن بــأّن جميــع مــا ُوِصــف بــه الربيــع 
ــراًء ألّن اإلســام  ــا كان ه يات إّنم ــمَّ ــن ُمَس ــي م العرب
الّسياســّي اختلــس الّثــورات العربّيــة مــن أصحابهــا 

ــح. ــارها الّصحي ــن مس ــا ع وحّوله

After the Spring: Economic Transitions 
in the Arab World / Magdi Amin, Ragui 
Assaad and Nazar al-Baharna.- New 
York : Oxford University Press, 2012 . 
)192 pages (. 

يوّضــح أصحــاب هذا الكتــاب أّن إصاحــات اقتصادّية 
جذرّيــة وعميقــة ينبغــي أن تصاحــب االنتقال الّسياســّي 
ــم أّن  ــّي، رغ ــم العرب ــي العال ــري ف ــذي يج ــر ال الكبي
لــكّل بلــد تاريخــا خاّصــا بــه وبنيــة اقتصادّيــة متمّيــزة 
تجعلــه يخــّط لنفســه مســارا مختلفــا. علــى أّن تداعيــات 
ــي  ــة تعــرض ف ــرص اســتثمار هائل ــة وف ــة هاّم تجارّي
هــذه الفتــرة للمعنــّي بهــذا المجــال، كمــا أّن حزمــة مــن 
ــة مــا  ــدان العربّي األواصــر المشــتركة تجمــع بيــن البل
ــا ال  ــا جميع ــق عليه ــة تنطب ــدة اإلصاحّي ــل القاع يجع
ســّيما وأّن  اإلصــاح االقتصــادّي فــي العالــم العربــّي 

هــو مــن أكبــر الّتحّديــات التــي تواجهــه.  

Arab Uprisings: The People Want the Fall 
of the Regime / Jeremy Bowen.-  London, 
New York, Sydney, Toronto, New Delhi : 
Simon & Schuster, 2012 . ) 352 pages (. 
ِســي  ِبــي  للِبــي  مراســا  اْبــُروْون  ِجيِريْمــي  كان 
)B.B.C( فــي الّشــرق األوســط مــّدة اثنتــي عشــرة 
ســنة ومــن ثّمــة فقــد كان وســط الميــدان عنــد انــدالع 
األحــداث العنيفــة التــي هــّزت الّســاحة العربّيــة. وفــي 
ــّية  ــة البوليس ــّي األنظم ــص الّصحاف ــذا، يتفّح ــه ه كتاب
القمعّيــة وعنفهــا المهــول والــوالء القبلــّي الــذي مــا زال 
ــادي  ــرن الح ــي الق ــة ف ــة العربّي ــى الّذهنّي ــيطر عل يس
الغــرب  فعــل  ورّد  األجنبــّي  والّتدّخــل  والعشــرين 
ــن  ــب ع ــذ ثاق ــر ناف ــاب تقري ــه فالكت ــرائيل. وعلي وإس
الّتغييــرات الّسياســّية التــي وصفهــا جــوْن اْبــُروْون 
ــط.    ــرق األوس ــودي بالش ــذي كاد ي ــزال ال ــا الّزل بأّنه

Arab Spring: The New Middle East in the 
Making / Hichem Karoui .- CreateSpace 
Independent Publishing Platform :https://
www.createspace.com/, 2012 . )344 pages (.
مــن خــال تّتبعــه المتواصــل ألحــداث الربيــع العربــي، 
حــاول هشــام القــروي اإلجابــة فــي هــذا الكتــاب عــن 
ــّي  ــي اإلعــام العالم ــة ف ــئلة المتداول ــن األس بعــض م
ــر هــذه األحــداث ؟ وهــل ســبقتها  ــذي فّج ــا ال ــل: م مث
إرهاصــات تنــذر بهــا ؟ ومــا الــّدور الــذي مّثلتــه 
ــو  ــا ه ــاة ؟ وم ــة بالّطغ ــي اإلطاح ــّية ف ــب الّسياس الّنخ
ــب  ــي مطال ــا ه ــى ؟ وم ــة العظم ــّوات األجنبّي دور الق

بـيـبـلـيـوغرافـيـا »الربيع 
العربي«
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ــتخدمهم  ــد يس ــن أح ــل م ــط ؟ وه ــن بالّضب المتظاهري
ــّي  ــار الّسياس ــو المس ــا ه ــه؟ وم ــي نفس ــا ف ــرض م لغ
ــا أو  ــس مث ــي تون ــّي ف ــن عل ــقوط ب ــب س ــذي أعق ال
ــأن  ــا ش ــن ؟  وم ــي اليم ــح ف ــد هللا صال ــارك أو عب مب

ــخ. ــاورة ؟ إل ــدان المج البل

Distant Witness / Andy Carvin.- New York : 
CUNY Journalism Press, 2012 . ) 310 pages (.
َيْعَتِبــُر صاحــُب الكتــاب أّن مــا ُســمِّي بالربيــع العربــي 
ــب  ــار القط ــد انهي ــم بع ــا العال ــّزة عرفه ــر ه ــو أكب ه
الســوفييتّي قبــل عشــرين عامــا. ومــا يزيــد هــذا الّربيــع 
علــى  هيمنتــه  هــو  التعبيــر،  جــاز  إن  »غرابــة«، 
ــج هــذا اإلعــام  ــة يعال ــأّي طريق ــّي وب اإلعــام العالم
ــع  ــا لموق ــا ورئيس ــه صحافّي ــور. وبصفت ــع المذك الّربي
ــه  ــي كتاب ــْن ف ــِدي كاْرِفي اجتماعــّي إعامــّي، ســّجل آْن
قصــَص مجموعــة مــن الُثــّوار ناضلــوا فــي الّشــوارع 
العربّيــة وعلــى الّشــبكة ، فــي إطــار تســطيره لتاريــخ 
ــي  ــى ف ــرارته األول ــتعال ش ــذ اش ــي من ــع العرب الربي
ــن صنعــوا  ــى أن تكــون شــهادة لبعــٍض مّم تونــس عل

الحــدث. 

Obama and the Middle East: The End of 
America’s Moment?/ Fawaz A. Gerges.-  
New York : Palgrave Macmillan, 2012 . ) 304 
pages (.
ــّي  ــس األميرك ــة الرئي ــي سياس ــاب ف ــذا الكت ــر ه ينظ
أُوَباَمــا تجــاه الّشــرق األوســط وبشــكل أوســع فــي 
 2011 ســبتمبر   / أيلــول  بعــد  الخارجّيــة  سياســته 
ــرت  ــى استعس ــاالت الّت ــّم المج ــة أه ــاول بالّدراس ويتن
علــى إدارتــه علــى غــرار المفاوضــات الفلســطينّية 
اإلســرائيلّية والّتواجــد األميركــّي بالعــراق وأفغانســتان 
وموقفــه مــن الربيــع العربــي والّتدّخــل العســكرّي 
فــي ليبيــا ومقتــل أســامة بــن الدن. فالكاتــب يحلّــل 
سياســة أوبامــا تجــاه العــرب والمســلمين ويــوازن بيــن 
أولوّياتهــا وأهدافهــا علــى ضــوء الّرهانــات المســتِجّدة 
ثــّم يشــير إلــى مــا يــراه اســتراتيجّية أساســّية لتطويــر 

العاقــات األميركّيــة العربّيــة.

Politics and Power in the Maghreb: Al-
geria, Tunisia and Morocco from Inde-
pendence to the Arab Spring / Michael 
Willis.- New York : Columbia University 
Press, 2012. )320 pages(.
يتنــاول هــذا الكتــاب بالّدراســة ثاثــة أقطــار ذات 

ــس  ــر وتون ــي : الجزائ ــّي ه ــرب العرب ــي المغ ــل ف ثق
ــذ اســتقال هــذه األقطــار مــن  والمغــرب األقصــى من
ميكائيــل  وينظــر  الحديــث.  األوروّبــّي  االســتعمار 
ــزا  ِولِّيــس فــي الديناميكّيــة الّسياســّية لــه`ه المنطقــة مركِّ
ــم  ــن بينه ــن م ــا شــّتى الفاعلي ــي مّثله ــى األدوار الت عل
الجيــش وأحــزاب المعارضــة والحــركات اإلســامّية. 
ــة  ــل المطالب ــة مث ــائل الثقافي ــي المس ــا ف ــر أيض وينظ
إلــى  يعمــد  وأخيــرا  األمازيغّيــة.  بالهّوّيــة  الملّحــة 
ــص عاقــة هــذه الــّدول الّثــاث فيمــا بينهــا ثــّم مــع  تفحُّ

ــي. ــع العرب ــي خضــم الربي ــى ف ــوى العظم الق

The Arab Uprising: The Wave of Protest 
that Toppled the Status Quo and the 
Struggle for a New Middle East / Marc 
Lynch .-  New York : PublicAffairs, 2012. 
)288 pages(. 
قبــل  هــذا  كتابــه  ألّــف  حيــن  الْنْتــْش  مــاْرْك  أراد 
عاميــن، أن يبّيــن أّن ســقوط حــّكام عــرب معّينيــن مــا 
ــة  ــهور كامل ــن ش ــه م ــن توّقع ــا يمك ــط م ــو إالّ أبس ه
ــا  ــارا له ــة إذ إّن آث ــة العربّي ــي المنطق ــل ف ــن القاق م
بعيــدة المــدى لــم تكــد ُتْسَتْشــَعر بعــد كمــا أن تحــّوالت 
ــي  ــزال ف ــا ت ــّي م ــع العرب ــا وصــف بالربي ــة لم عميق
عــداد المســتقبل. إّن بــزوغ شــباب ذي ثقافــة ِســْبراِنيَّة 
ــح  ــد يفت ــه وق ــي أُكل ــد يؤت ــاج ق ــأن االحتج وشــعوَره ب
عليــه بــاب التغييــر أذهــَب عنــه خوَفــه وجعلــه يواجــه 
الميــدان بإقــدام، فيمــا أحــّس الحــّكام الّطغــاة ألّول مــّرة 

ــهم.  ــّدد عروش ــم ويه ــي وجدانه ــري ف ــق يس بالقل

The Arab Spring :The End of Postcolo-
nialism / Hamid Dabashi . - London - New 
York : Zed Books, 2012. )256 pages(.

ــة  ــراءة ثوري ــاب ق ــذا الكت ــي ه ــي ف ــد دباش ــّدم حمي يق
ــه لحظــة تأسيســّية  ــدو أّن ــا يب ــة ومفتوحــة لم وري وتصُّ
فــي  وتاريخيــة  ــرة  متبصِّ قــراءة  الحالــّي.  للقــرن 
ــا  ــّي، م ــم العرب ــّز العال ــي ته ــاوّية الت ــرات المأس التغّي
ــة المخــاض  ــا وسياســّيا لمرحل ــا تاريخّي ــه مرجع يجعل
التــي تعانيهــا الشــعوب العربّيــة، لَِمــا اّتصــف بــه 
ــس دقيــق لوضــع يمكــن أن  الكاتــُب مــن رهافــة وتحسُّ
ُيعتبــر نموذجــا جديــدا مــن حيــث طبيعــة الثورة نفســها. 
ــة  ــف أن ُيْنَظــر إلــى المجتمعــات العربّي ويقتــرح المؤلِّ
نظــرة جديــدة تأخــذ بالحســبان ثقافاتهــا وجيوسياســتها 
ــص اللّحظــة  ــَن عندئــذ مــن تفحُّ وتاريخهــا واقعهــا فُيَتَمكَّ

ــق. صــا أعم الحاســمة تفحُّ
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The Arab Spring :Change and Resistance 
in  the  Middle  East  /  David  W  .Lesch .- 
Boulder, Colorado : Westview Press, 
2012. )288 pages(.
ال شــّك أّن الربيــع العربــّي الــذي بــدأ ســلمّيا فــي 2010 
ــة.  ــي المنطق ــريعة ف ــّية س ــرات سياس ــز تغيي ــد أنج ق
ــّم صاحــب هــذا الكتــاب بتفّحــص هــذه الّتغييــرات  اهت
وتتّبــع الّثــورة فــي الّشــرق األوســط وتطّورهــا وثباتهــا 
واســتمرارّيتها ونتائجهــا وآثارهــا علــى المــدى القصير 
والبعيــد علــى المنطقــة العربّيــة والعالــم. وانطاقــا مــن 
ــتنتاجات  ــى اس ــب إل ــص الكات ــة، يخل ــات واقعّي معطي
بعيــدة عــن الّتأويــات الخاطئــة واألســاطير المتمّكنــة 
مــن الّذهنّيــة الغربّيــة مــا جعــل الكتــاب يصلــح مرجعــا 
للّطــاّب والباحثيــن الذيــن ُتهّمهــم نتيجــة هــذه الّثــورات 

علــى الغــرب. 

The Arab Uprisings: What Everyone Needs 
to Know / James L. Gelvin.-  New York : Ox-
ford University Press, 2012 . ) 208 pages (.
ــي  ــباب الت ــن األس ــاب ع ــذا الكت ــب ه ــاءل صاح يتس
فّجــرت الربيــع العربــي وعــن أهّمّيتهــا وعــن نتائجهــا 
المتوقَّعــة. وعبــر سلســلة مــن األســئلة واألجوبــة، 
ــي هــّزت  ــعبّية الت ــب المظاهــرات الّش يستكشــف الكات
بــرزت  بنشــأتها وكيــف  الّشــرق األوســط، مبتدئــا 
فكــرة المطالبــة بالّديمقراطّيــة وحقــوق اإلنســان ومــدى 
ــع العربــي » لواقــع األحــداث  مواءمــة تســمية »الربي
علــى الميــدان ، ثــّم ياتــي لينظــر فــي الــّدور الــذي مّثلــه 
الّشــباب فــي تفجيــر هــذا »الّربيــع« وكــذا المجموعــات 
الّدينّيــة والجيــش عاّمــة قبــل أن يتنــاول كّل بلــد عربــّي 

علــى حــدة ويفّصــل فيــه. 

The Arab Spring: Rebellion, revolution, and 
a new world order / Toby Manhire.-   London :  
Guardian Books, 2012. )320 pages(.
Y أقــّل مــا يمكــن أن يقــال عــن الّثــورات العربّيــة
ّنهــا باغتــت الجميــع بعفوّيتهــا وفجائّيتهــا وعدواهــا 
الّســريعة. بــل ولقــد فاجــأت المشــاركين فيهــا أنفســهم 
إذ إّن طــارق البوعزيــزي المعــروف بمحّمــد لــم يكــن 
ــى  ــدم عل ــا أق ــرة لّم ــارا هاص ــعلها ن ــه أن يش ــي نّيت ف
االنتحــار. هــذه الّثــورات التــي كانــت تبــدو فــي األّول 
مســتحيلة صــارت الزمــة ال يمكــن تفاديهــا وذات 
ــي  ــاْن« ف ــدة »الغاْرْدي ــت جري ــر أْن عان ــهيق وزفي ش
وهــذه  تفســيُرها  وأعياهــا  ْيــن  األمرَّ أحداثهــا  ــع  تتبُّ
فصــول كاملــة لَِلِفيــٍف مــن صحافيِّيهــا تشــهد علــى ذلــك 

ــاب . ــذا الكت ــي ه ف
The Battle for the Arab Spring: Revolu-
tion, Counter-Revolution and the Making 
of a New Era /  Lin Noueihed .-  New Ha-
ven  and London : Yale University Press, 
2012. )368 pages(.

فــي هــذا الكتــاب، يشــرح الكاتبــان الجــذور االقتصادّية 
ــازه  ــّم إنج ــا ت ــان م ــّي ويقّيم ــع العرب ــّية للّربي والّسياس
ــق  ــار العوائ ــن االعتب ــذان بعي ــذا  ويأخ ــا ه ــى يومن إل
العديــدة التــي تواجههــا البلــدان العربــّي وهــي تحــاول 
ــه  ــا ب ــذي قام ــث ال ــتقبلها. بفضــل البح ــع مس أن تصن
تجربــة  إلــى  باإلضافــة  أجرياهــا  التــي  واللّقــاءات 
ميدانّيــة ثرّيــة ، يشــرح صاحبــا هــذا الكتــاب األخطــار 
التــي تحيــق باســتقرار كّل مــن البلــدان العربّيــة علــى 
حــدة ومــا ينتصــب فــي طريقهــا مــن تحّديــات منهــا : 
تثبيــت الهيــاكل الديمقراطّيــة واالّتفــاق بشــأن اإلســام 
ــول  ــاد حل ــة وإيج ــات القبلّي ــاوز الخاف ــّي وتج الّسياس

ــة. ناجعــة للبطال

The Devil We Don’t Know: The Dark Side 
of Revolutions in the Middle East / Nonie 
Darwish .-  Hoboken, New jersey and can-
ada : Wiley end Sons , 2012 . )256 pages(.
ــدان  ــت البل ــي عّم ــعبّي الت ــزاز الش ــات االهت إّن موج
ــي  ــّوف ف ــال والتخ ــن اآلم ــاح م ــا ري ــة، نفخته العربّي
إلحــداث  األخيــرة  الفرصــة  باعتبارهــا  واحــد  آن 
ــا  ــنين ورّبم ــذ س ــُة من ــعوُب العربّي ــَدْته الّش ــر َنَش تغيي
ــى الوضــع  ــاب. ومــن خــال نظــرة مســتضيئة إل أحق
ــش ذات  ــي دروي ــت نون ــط، حاول ــرق األوس ــي الش ف
األصــل المصــرّي والمقيمــة حاليــا بأميــركا تقييــم 
ــًة خطــوات  ــورّي، متقفَِّي ــة للحــراك الّث النتيجــة الممكن
جديــدة  نظــر  وجهــة  مضيفــة  األحــداث،  تطــّور 
ــب  ــُة تناس ــت الّديمقراطي ــول إذا كان ــم ح ــدال القائ للج
ــَة  ــه الديني ــُة توافــق مرجعّياِت ــَم اإلســامّي والحري العال

والثقافيــة والتاريخيــة؟ 

The Dawn of the Arab Uprisings : End of 
an Old Order?/ Edited by Bassam Hadd-
ad, Rosie Bsheer and  Ziad Abu-Rish.- 
London : Pluto Press, www.plutobooks.
com, 2012. )328 pages(. 
بحكــم اّن أغلــب مؤلّفــي هــذا الكتــاب مقيمــون فــي 
الوطــن العربــّي وفــي البلــدان التــي مّســها الربيــع 

بـيـبـلـيـوغرافـيـا »الربيع 
العربي«
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ــرا  ــارئ تقري ــدْي الق ــن ي ــون بي ــم يقّدم ــي ، فإّنه العرب
وســائل  تعالجهــا  لــم  التــي  األحــداث  عــن  حّيــا 
ــطحّية  ــة س ــوى معالج ــة س ــة والغربّي ــام العربّي اإلع
عاشــت  التــي  الــّدول  علــى  مرّكزيــن  جزئّيــة  أو 
الّثــورات عــن كثــب ومشــيرين أيضــا إلــى آثارهــا 
علــى األردن والمملكــة العربّيــة الّســعودّية ولبنــان 
وفلســطين والعــراق. وُيْبــْرز المؤلّفــون أّن الّثــورة 
العربّيــة مرتبطــة بمعطيــات متشــابكة منهــا الّتاريخّيــة 
واالقتصادّيــة واإلعامّيــة ومــا تعلـّـق بالّسياســة الّدوليــة 

والجنــس والبطالــة والّثقافــة، إلــخ. 

The Invisible Arab: The Promise and Peril 
of the Arab Revolutions / Marwan Bishara 
.-  New York : Nation Books, 2012 . ) 304 
pages (.
تتّبــع مــروان بشــارة فــي مؤلَّفــه هــذا جــذور الّثــورات 
ــاة  ــي قن ــا سياســّيا ف ــه محلّ ــة المعاصــرة بصفت العربّي
الجزيــرة الّناطقــة باللّغــة اإلنجليزّيــة، حيــث إّنــه جمــع 
ــرة  ــن الخب ــدان وبي ــن المي ــتقاة م ــة المس ــن المعلوم بي
تحليلــه  فــي  المحّنــك  الّسياســّي  والّتعليــق  الّطويلــة 
ــيئا  ــن االنتفاضــة ش ــت م ــي جعل ــدة الت ــل المعقَّ للعوام
ممكنــا علــى أرض الواقــع. ويــرى بشــارة أّن االنفجــار 
ــي  ــات ف ــّم الُمِعيق ــدُّ أحــد أه ــذي كان ُيَع ــّي ال الّديمغراف
طريــق نمــاء البــاد العربّيــة وتقّدمهــا ومــن المخلّفــات 
ــى باآلخــر  ــّذات تجلّ ــار بال ــذا االنفج ــة، ه ــة البالي الّرّث
أهــّم عوامــل الّتطــّور واالنعتــاق بمــا أّنهــا ثــورات 

ــة. فّجرهــا شــباب هــذه األّم

The Rise and Fall of Arab Presidents for 
Life / Roger Owen .- U.S.A : Harvard Uni-
versity Press, 2012. )272 pages(.
فــي هــذا الكتــاب، يســبر ُروِجيــه أُوِويــْن الميــزات 
األساســّية للّنظــام الملكــّي العربــّي كنمــوذج . ويتناولــه 
ــى  ــك وحاشــيته ومــا يطغــى عل ــت المل ــة بي مــن زاوي
أصدقائــه مــن رشــوة وفســاد ومحاولــة اختاق شــرعّية 
شــعبّية لنفســه مبنّيــة علــى اْلَبْهــَرِج االقتصــادّي وعلــى 
رة وعلــى  دســتور مختــَرق وعلــى انتخابــات مــزوَّ
ــن  ــب ع ــاءل الكات ــّم يتس ــة. ث ــور الحّرّي ــام محظ إع
الّســبب الــذي جعــل العالــم العربــّي يخضــع لهــذا الكــّم 
ِديــن« قبــل أن يناقــش  الهائــل مــن الّرؤســاء »المؤبَّ
ــع  ــا الربي ــي أبرزه ــة الت ــعبّية الجامح ــة الّش المعارض
العربــي والّتغييــرات الّسياســّية التــي نجمــت عنــه مــع 

ــه.  ــي تواجه ــات الت الّتحّدي
Why It’s Still Kicking Off Everywhere: The 

New Global Revolution / Paul Mason.-  
london : Verso, 2012. ) 325 pages ( . 

ــَن  ـَف هــذا الكتــاب فــي العــام 2011، ولكّنــه ُحيِّ أُلّـِ
وأُعيــد طبعــه بعــد ســنٍة علــى خلفّيــة الحــراك الشــعبّي 
فــي العالــم وبخاّصــة الربيــع العربــي. ويتنــاول الكتــاب 
بالدراســة بــروز حركــة » اعتصــام Occupy » التــي 
كانــت انتشــرت علــى أغلــب أجــزاء الكــرة األرضّيــة 
وكأّنهــا موجــة تُســوناِمي ال يوقفهــا شــيء، إلــى أن 
ــدا  يخلــص إلــى مــا ُعــِرف بالربيــع العربــي، مؤكِّ
بالخصــوص علــى أّن األزمــة االقتصادّيــة ومواقــع 
ــد  ــّي جدي ــي سياس ــوء وع ــّي ونش الّتواصــل االجتماع
ــأنها  ــن ش ــُل كان م ــا عوام ــة كلّه ــة العربي ــي المنطق ف
أن تولـّـد جيــا جديــدا مــن الثورّييــن  وصفهــم الكاتــب 

ــن.  ــن الّرادكالّيي بالمتطّرفي

The Arab Revolt and the Imperialist Coun-
terattack / James Petras.- Atlanta: Clarty 
Press, 2012. )130 pages(. 
يناقــش الكتــاب تفاصيل الثــورات العربيــة والمؤامرات 
ــكري  ــس العس ــل المجل ــا فع ــا كم ــت ضده ــي حيك الت
ــة  ــى الحرك ــة عل ــنَّ حمل ــن ش ــي مصــر حي ــم ف الحاك
المتطلّعــة إلــى حيــاة أفضــل تحــت كنــف الديمقراطيــة 
ــن  ــي أماك ــة ف ــات المتداعي ــراكة الدكتاتوري ــك بش وذل
ــف  ــابق حل ــن تس ــة، وحي ــة العربّي ــن المنطق ــة م معّين
ــا بمجــّرد  ــي ليبي ــه ف ــى نشــر قوات شــمال األطلســي إل
مــا بــدأ التمــرد، محتّجــا بمفهــوم »مســؤولية الحمايــة« 
فأصــاب المدنييــن العــّزل بــاألذى، وحيــن ســاندت 
الحكومــات الغربيــة علنــا فكــرة تغييــر النظــام فــي ليبيا 
مــع أن هــذا لــم يكــن مــن مهامهــا بــل تدّخــا صريحــا 

ــد مســتقّل وذي ســيادة. ــة لبل ــؤون الخاّص ــي الّش ف

Arab Revolutions and World Transforma-
tions / Edited by Anna M Agathangelou, 
Nevzat Soguk.- Abingdon, Oxon : Rout-
ledge , 2013 . )152 pages (.
يتنــاول هــذا الكتــاب بالّنقــد الّثــورات العديــدة التــي 
قامــت بالوطــن العربــّي ابتــداء بانتحــار محّمــد أو 
ديســمبر   / األّول  كانــون  فــي  البوعزيــزي  طــارق 
ــي  ــة الت ــّوة الجامح ــل الق ــوه بتحلي ــّم مؤلّف 2010. ويهت
انفجــرت فــي شــوارع تونــس ومصــر والبحريــن 
وســوريا وليبيــا واليمــن، وجــذور الحــركات الّتمّردّيــة 
الحديثــة ومســارها فــي ســياق الّتحــّوالت الّشــاملة التــي 
ــم  ــا أّنه ــعبّية، كم ــورة الّش ــة الّث ــد سياس ــادت تحدي أع
ــف  ــف أّن العن ــورات وكي ــذه الّث ــات ه يعالجــون رهان
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اليومــّي المشــاهد فــي شــوراع العالــم العربــّي قــد يولـّـد 
ــا آخــر المطــاف. ــُب عيه ــاً ينقل زا وُكره ــزُّ ــورا وتق نف

A Tourist in the Arab Spring / Tom 
Chesshyre.- Globe Pequot Press,  www.
globepequot.com , 2013. )256 pages(. 
ُيَعــدُّ هــذا الكتــاب شــهادة حّيــة عــن نتائــج الربيــع 
ــرة ســفر قــام بــه ســائح غربــّي  العربــي. فهــو مذكِّ
ــّجا  ــا مس ــان احتراقه ــس إّب ــا وتون ــر مصــر وليبي عب
ــى  ــه عل ــته أذن ــه أو تحّسس ــه عين ــت علي ــا وقع كّل م
غــرار الّرّحالــة العــرب القدامــى الذيــن ســّجلوا كّل مــا 
صادفــوه فــي رحاتهــم. ورغــم المأســاة فقــد بــدا هــذا 
الكتــاب شــبيها بالمغامــرات التــي ال تخلــو مــن دعابــة، 
ورّبمــا تكــون الّنقطــة األكثــر إيجابّيــة فيــه أّن صاحبــه 
لــم يركــن إلــى مــا تبّثــه وســائل اإلعــام عــن الربيــع 
ــة  ــه المتاطم ــن أمواج ــه بي ــى بنفس ــل ألق ــي، ب العرب

ــع. ــى الواق ــرب إل ــا أق ــع لنفســه رأي ــى صن حّت

Democracy’s Fourth Wave?: Digital Me-
dia and the Arab Spring / Philip N. How-
ard and Muzammil M. Hussain .-  New 
York : Oxford University Press, 2013.  
)160 pages(.
إّن مــا ُعــِرف بالربيــع العربــي موجــة تســونامي جارفة 
أغرقــت ســّتة عشــر بلــدا عربّيــا ِغيلــًة فــي ثــورة علــى 
االســتبداد. ثــورة لــم تفّجرهــا األحــزاب الّسياســّية 
وال الّنخــب المفّكــرة وإّنمــا أشــعل فتيلهــا الّطــاّب 
ــن  ــن الشــعب، معتمدي ــة الوســطى م ــباب والّطبق والش
بشــكل واســع علــى مواقــع الّتواصــل االجتماعــّي، مــا 
جعــل الخبــراء يؤّكــدون أن أنظمــة بــن علــي والقّذافــّي 
وحســني مبــارك لــم ُيِطــْح بهــا ســوى األنترنــت. 
وهــو األمــر الــذي حــدا بالكاتبيــن هنــا إلــى تأّمــل 
دور الشــبكة والهواتــف الخلويــة فــي تمريــر نبــرة 
ــه  ــخط و لهيب ــتوى الّس ــى مس ــاظ عل ــاج والحف االحتج

ــورة.  ــال الّث ــتعر خ المس

Europe and the Arab World : Patterns 
and Prospects for the New Relationship / 
Samir Amin, Ali El Kenz .-  London – New 
York : Zed Books, 2013. )160 pages (.
يرّكــز هــذا المؤلَّــف علــى مبــادرة قــام بهــا فــي األصــل 
تجديــد  بهــدف  َبْرَشــلُونة  فــي  األوروّبــّي  االّتحــاد 
ــا  ــدان شــمال إفريقي ــة ) بل ــدان العربّي ــه مــع البل عاقات

والخليــج ( علــى أســس صحيحــة وقاعــدة جديــدة مــن 
المســاواة والّتعــاون المتبــادل المفيــد للجانبيــن فــي 
خضــّم الّرهانــات الجديــدة التــي فرضهــا حــراك الربيع 
العربــي. ومــن ثّمــة فهــذا الكتــاب يقــّدم بيــن يــدْي 
ــادرة،  القــارئ تقريــرا كامــا ومفّصــا عــن هــذه المب
ــّيا  ــا وسياس ــا وثقافّي ــيَّق تاريخّي ــل ُمَس ــا بتحلي مصحوب
ومــزّودا بنقــد ثاقــب لشــّتى أوجــه الواقــع التــي أّثــرت 

ــادرة.  ــي هــذه المب ف

North Africa’s Arab Spring / Edited by 
George Joffé .- Abingdon , Oxon : Rout-
ledge, 2013 . )232 pages(. 
يتنــاول هــذا الكتــاب حيثّيــات الربيــع العربــي فــي 
شــمال إفريقيــا. يبــدأ بتقديــم عــاّم عــن الموضــوع قبــل 
ــِة  ــا اْلَمْعِنيَّ أن يتنــاول كّل بلــد مــن بلــدان شــمال إفريقي
ــى  ــب إل ــد الكات ــدة. ويعم ــى ح ــعبّي عل ــراك الّش بالح
مقارنــة بيــن دور اإلخــوان المســلمين فــي عهــد جمــال 
عبــد الّناصــر وبيــن الوضــع الحالــّي، كمــا يقــّدم للقارئ 
تحليــا لبــروز األحــزاب الّسياســّية الجديــدة فــي مصــر 
ــل  ــع التواص ــن مواق ــة بي ــة العاق ــاول بالّدراس . ويتن
ــل أن  ــة قب ــورة المصري ــات والث االجتماعــي والفضائّي
ينتقــل إلــى تونــس وليبيــا ثــّم يطــرح األســباب والعلــل 
التــي يراهــا وراء عــدم حــدوث ربيــع عربــّي فــي 

ــرب األقصــى.  ــر والمغ الجزائ

Orienting Our Sights on the Future: Op-
portunities and Challenges of the Arab 
Revolts / U.S. Marine Corps )Author(, 
U.S. Military )Author(, U.S. Government 
)Author(.- U.S.A : Progressive Manage-
ment, bookcustomerservice@gmail.com, 
2013. )233 pages(.

ــّم  ــة يهت ــة األميركّي ــه البحرّي ــذي أعّدت ــاب ال ــذا الكت ه
المّتحــدة  الواليــات  علــى  العربــي  الربيــع  بنتائــج 
ــى  ــداث حّت ــد األح ــن رص ــا م نه ــي تمكِّ ــة الت وبالكيفّي
األّمــة  للمتطلّبــات  لاســتجابة  أهبــة  علــى  تكــون 
انتشــار  وبســبب  تعبيرهــا.  حــّد  علــى  األميركّيــة 
ــة فــي الشــرق األوســط وحضورهــا  القــّوات األميركّي
المكّثــف فــي الخليــج العربــّي، تــرى البحرّيــُة أّنــه مــن 
الواجــب فهــم مــا يحــدث هنــاك بتعّمــق واإلحاطــة 
ــة ومخّططاتهــا  بمــدى وقعهــا علــى الّسياســة األميركّي
ــة سلســلة  المســتقبلّية. ولهــذا الغــرض، نّظمــت البحرّي
مــن المحاضــرات المتخّصصــة مــا بيــن ســنتْي 2011 

و2012 نشــرتها فــي هــذا الكتــاب.

بـيـبـلـيـوغرافـيـا »الربيع 
العربي«
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The Failure of Nonviolence: From the 
Arab Spring to Occupy / Peter Gelderloos 
.- Washington : Left Bank Books, 2013. 
)306 pages(.
األخيــرة  العشــر  الّســنوات  أّن  الكتــاب  هــذا  يــرى 
للعنــف  المضــاّدة  الحمــات  أّن  أظهــرت بوضــوح 
)Nonviolence ( عبــر العالــم كانــت حمــات ســاندها 
اإلعــام ومّولتهــا الحكومــات وســّيرتها منّظمــات غيــر 
حكومّيــة. وعليــه فهــذه الحمــات المضــاّدة للعنــف 
ــة تحــت أقنعتهــا  قــد ســاهمت فــي تثبيــت أنظمــة قمعّي
الّســلمّية وســاعدت الّشــرطى علــى الحــّد مــن صعــود 
الحــركات الّشــعبّية » المتمــّردة » كمــا أّنهــا، باحتالهــا 
الّصــدارة، حجبــت أصــوات المعارضــة. ومــن خــال 
ــف«،  ــلمّي« و«العني ــن »الّس ــن االّتجاهي ــة بي المقارن
ــم  ــا ل ــة وم ــه الحــركات الّثورّي ــا حّققت ــاب م ــن الكت يبّي
ــى  ــاردة إل ــذ الحــرب الب ــلمّية من ــه الحــركات الّس تحّقق

اآلن. 

The New Middle East: The World After the 
Arab Spring / Paul Danahar.-  New York : 
Bloomsbury Press, 2013 . )480 pages (.  

رغــم مســاندة أميــركا ونصرتهــا لهــم باســم الحضــارة 
والّديمقراطّيــة والّتقــّدم، أََفــَل أبــرز رؤســاء العــرب 
إلــى مــآٍل شــنيع بيــن عشــّية وضحاهــا. وفــي 2011، 
ــا  ــة ليســت كلّه ــون أّن الشــعوب العربي اكتشــف الغربّي
ــن  ــى قبضــة م ــاج إل ــى تحت ــة حّت ــة وال همجّي متوّحش
حديــد ُترِهبهــا وتنِقــص مــن عنجهيتهــا كمــا كانــوا 
يتصــّورون مــن قبــل. اكتشــف الغربيــون أّن الّشــعوب 
ــا  ــر عنه ــا أن تعّب ــآرب يمكنه ــال وم ــا آم ــة له العربي
إلــى  بنفســها وعليــه فالكاتــب يدعــو الغــرب هــذا 
ــم أّي  ــي يفه ــرة ك ــعوب الّثائ ــك الش ــى تل ــتماع إل االس
نــوع مــن المجتمعــات تتصــّوره لنفســها ومــاذا ســيكون 

ــا. ــا عليه تأثيره

The Battle for the Arab Spring: Revolu-
tion, Counter-revolution and the Making 
of a New Era / Lin Noueihed and Alex 
Warren .- U.S : Yale University Press, 
2013. )368 pages(.
معتمدْيــن علــى خبرتهمــا الّطويلــة فــي العالــم العربــّي 
مشــرقا ومغربــا، أكــّب صاحبــا هــذا الكتــاب علــى 
شــرح األســباب التــي مّكنــت الربيــع العربــي مــن 
االنتشــار هــذا االنتشــار الّســريع والمذهــل علــى رقعــة 

ــذي جعــل  ــع ال ــة شاســعة. وتســاءال عــن الّداف جغرافي
المواطــن العربــّي يتمــّرد فجــأة علــى حاكــم اســتبّد بــه 
طويــا حّتــى ُتُخيِّــل للعالــم أّنــه حاكــم راســخ فــي أرض 
َيْعــُرَب لــن يحيــد أبــدا. ويزعــم الكاتبــان بــأّن األســباب 
رغــم اختافهــا مــن دولــة إلــى أخــرى، إالّ أّن خليطــا 
قابــا لانفجــار مشــترٌك بينهــا جميعــا وهــو الّتفــاوت 
ــة وظاهــرةُ  االقتصــادّي والفســاد العــاّم وانعــدام الحّرّي

ــبرانّية. الّس

The Arab Uprising: The Unfinished Rev-
olutions of the New Middle East / Marc 
Lynch .- United States : PublicAffairs, 
2013 . )304 pages(.
ــرى  ــرات الكب ــاب أّن الّتغيي ــذا الكت ــب ه ــم صاح يزع
التــي ينبغــي أن تنتــج عّمــا ســّمي بالربيــع العربــي لــم 
ــرز أّن  ــأِت بعــد وسيكشــف عنهــا المســتقبل. كمــا يب ت
ســقوط الّرؤســاء الذيــن تّمــت اإلطاحــة بهــم ليــس إالّ 
أّول الّنتائــج ألّن الحــراك الّشــعبّي الّضخــم الــذي يعرفه 
العالــم العربــّي نتــاج شــباب متواصليــن علــى الّشــبكة 
ــط  ــأّن الّضغ ــه وب ــي أكل ــاج يؤت ــأّن االحتج ــن ب وواعي
علــى الّظــروف يحــدث الّتغييــر وأّن أســطورة الّطغــاة 
األبدّييــن الذيــن تحّكمــوا برقــاب آبائهــم وأجدادهــم 
عشــرات الّســنين تهــاوْت وبــات مكشــوفا أّن تنحّيتهــم 

ُر.  ليســت باألمــر المســتحيل كمــا كان ُيَتَصــوَّ

The People Want :A  Radical Exploration 
of  the  Arab  Uprising/   Gilbert Achca.- 
Berkeley, Los Angeles – London : Uni-
versity of California Press , 2013. )328 
pages(. 
يحــّدد المؤلّــف فــي هــذا الكتــاب عوامــل المســار 
الثــورّي وحيوّيتــه مــن خــال دور مختلــف الحــركات 
شــباب  فاعليــن  وبــروز  والّسياســّية  االجتماعّيــة 
ــا  ــتخداما مكّثف ــة اس ــات الحديث ــتخدمون الّتكنولوجّي يس
ــة  ــة ( وطبيع ــل الحديث ــام والّتواص ــا اإلع )تكنولوجي
ــم هــي  ــزة الحك ــلطة وأجه ــي الّس الّنخــب الموجــودة ف
ــي  ــام ف ــقاط الّنظ ــة إلس ــروط المختلف ــّدد الّش ــي تح الت
البلــدان التــي ُعِنَيــت بهــذا األمــر. وُيَعــدُّ الكتــاب َجــْردا 
لهــذه األحــداث فــي األقطــار المعنّيــة بالربيــع العربــي 
ــس  ــي تون ــة 2013 وه ــي 2011 غاي ــه ف ــذ انطاقت من

ــوريا.  ــن وس ــن والبحري ــر واليم ــا ومص وليبي

The Power and the People: Paths of 
Resistance in the Middle East / Charles 
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Tripp.- New York : Cambridge University 
Press,  2013. )409 pages(. 
معتمــدا علــى األحــداث المأســاوية التــي يعيشــها العالــم 
ــن  ــة م ــرات موازي ــن فت ــا وبي ــا بينه ــّي ومقارن العرب
ــعبّية  ــورات الّش ــخ الشــرق األوســط الحديــث والّث تاري
فــي الجزائــر فــي القــرن الّتاســع عشــر ضّد االســتعمار 
ــنة 1979  ــة س ــامّية اإليرانّي ــورة اإلس ــّي والّث الفرنس
واالنتفاضــة الفلســطينّية ، ينظــر الكتــاب فــي الوســائل 
التــي عمــد إليهــا الّثــّوار العــرب وكيــف توّحــدوا حّتــى 
يطيحــوا بالّطغــاة ويكافحــوا الوضــع الّراهــن ويصنعــوا 
بيــن  العاقــات  غــور  الكتــاب  ويســبر  مصيرهــم. 
الّســلطة وأشــكال المقاومــة وكيــف أّنــه يمكــن لتجــارب 

ــدة.  ــات مشــتركة جدي ــد هّوّي القمــع والعنــف أن تولّ

The Second Arab Awakening, Revolution, 
Democracy, and the Islamist Challenge 
from Tunis to Damascus / Adeed Daw-
isha .- New York City : W. W. Norton & 
Company, 2013. )288 pages (. 

فتــرة  أو  الّثانيــة  العربّيــة  االننتفاضــة  فتــرة  فــي 
الباحــث  يقــّدم  العربــّي،  الجماهيــرّي  االســتيقاظ 
المعــروف َعِديــُد َدِويَشــا للقــارئ ُبعــداً تاريخّيــا عميقــا 
را خّطــا تحــت  للّثــورات العربّيــة األخيــرة، مســطِّ
صفــة الّتطــّور الفتــّي المنَجــز إلــى غايــة اآلن مــن ِقبــل 
ــة  ــن هشاش ــزه م ــا يمّي ــى م ــا إل ــورات ومنّبه ــذه الّث ه
واضطــراب وإلــى الّتحــّدي اإلســامّي الــذي بــرز 
فــي ســياقه. فهــذا الكتــاب الوجيــز والمفّصــل معــا 
ــرص  ــن والف ــّوار المنتصري ــّدد الّث ــا يه ــوص م بخص
التــي تعــرض لهــم، يشــير إلــى الُبْعــد الّضــرورّي 
الــذي ينبغــي الّنظــر عبــره إلــى الّســاحة الّسياســّية 

وإلــى تغّيراتهــا الّســريعة.

Arab Spring Challenges for Democracy 
and Security in the Mediterranean /Edit-
ed by Patricia Bauer.-  Landon and New 
York : Routledge , 2014 . )198 pages(.
يعــرض هــذا الكتــاب أهــّم أوجــه الّسياســة المتوّســطّية 
علــى ضــوء أحــداث الربيــع العربــي منــذ 2010، 
ــٌة بإعــادة الّنظــر فــي  علــى اعتبــار أّن الّتطــّورات َحِريَّ
ــاب  ــذا الكت ــر ه ــة. وينظ ــة العربّي ــات األوروبي العاق
بيــن األمــن والّديمقراطّيــة وفــي  فــي العاقــة مــا 
اللُّبــس الــذي قــد ينــدرج مــا بيــن عملّيــة اإلشــهار لِْلِقَيــم 
الّديمقراطّيــة وضــرورة المحافظــة علــى المصالــح 
ــة،  ــة واألمنّي المشــتركة مــن حيــث القضايــا االقتصادّي

ال ســّيما فــي خضــم االضطــراب الّســائد علــى الّســاحة 
ــع  ــّول مواض ــّين وتح ــه الّسياس ــر فاعلي ــة وتغّي العربّي

ــب.  ــى عق ــه رأســا عل الّصــراع ب

Arab Spring and Arab Women, Challeng-
es and opportunities / Edited by Muha-
mad S. Olimat.-  Abington, Oxon :  Rout-
ledge, 2014 . )200 pages(.
ينظــر هــذا الكتــاب فــي دور المــرأة العربّيــة فــي 
الّثــورات العربّيــة ومســاهمتها فــي عملّيــة الّتغييــر التي 
ــص  ــه بتفّح ــاب فصول ــتهّل الكت ــة. ويس ــاح المنطق تجت
ــة الّدَمْقَرطــة والعوائــق التــي تقــف فــي طريقهــا  عملّي
ــة الّثانيــة.  داخــل الوطــن العربــّي منــذ الحــرب العالمّي
ــا  ــم م ــى تفاق ــي أّدت إل ــروف الت ــى الّظ ــّب عل ــّم يك ث
ُيَســّمى خطــأً ، علــى حــّد تعبيــره ، بالربيــع العربــي، 
ــرأة  ــن دور الم ــث ع ــى الحدي ــرا إل ــص أخي ــي يخل ك
أيضــا.  والّضحّيــة  والقائــدة  والمنّظمــة  المشــاركة 
وتبقــى األطروحــة األساســّية للكتــاب أّن المــرأة رغــم 
كونهــا جــزءا كامــا مــن الحــراك الّثــورّي علــى أّنهــا 

ــا شــيئا.  ــم تجــِن مــن تضحّياته ل

Gender, Women and the Arab Spring / Ed-
ited byAndrea Khalil .-  Abington, Oxon : 
Routledge, 2014. )160 pages (. 
يقــّدم هــذا الكتــاب بحثــا معّمقــا عــن ديناميكّيــة الربيــع 
العربــي فــي شــمال إفريقيــا كنمــوذج. ويهتــّم بخاّصــة 
بقضّيــة الّتشــريع فــي مرحلــة مــا بعــد الّثــورة، ال ســّيما 
فيمــا يتعلـّـق بالمســاواة بيــن المــرأة والّرجــل والّتحــّرش 
ــوّي  ــّي الّنس ــاط الّسياس ــرأة والّنش ــد الم ــّي وجس الجنس
والمــرأة والحــركات اإلســامّية والحركــة الّنســوّية 
الّرســمّية والمــرأة واالقتصــاد وحقــوق المــرأة فــي 
ســياق االنتقــال الّسياســّي. وقــد ألّــف فصــوَل هــذا 
الكتــاب خبــراُء ومتخّصصــون فــي شــؤون أقطــار 

ــون.  ــطون مختلف ــون وناش ــا ومناضل ــمال إفريقي ش

How Capitalism Failed the Arab World : 
The Economic Roots and Precarious Fu-
ture of the Middle East Uprisings / Rich-
ard Javad Heydarian. -  London-New 
York : Zed Books, 2014 . )224 pages(.

ــاب  ــذا الكت ــي ه ــدران ف ــواد حي ــارد ج ــح ريتش يوّض
االقتصــادي  التســيير  ســوء  مــن  ســنين  أن  كيــف 
شــّجعت  المتمّكــن  والفســاد  الّسياســي  واالســتبداد 
الشــعوب العربيــة علــى الثــورة. ثــّم كيــف أّن مــا كان 

بـيـبـلـيـوغرافـيـا »الربيع 
العربي«
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ــرك اآلن  ــال ت ــاؤل وآم ــن تف ــى م ــَة األول ــدو الوثب يح
ــا  ــلطة وم ــل الّس ــن أج ــة م ــات داخلّي ــكان لصراع الم
ــود.  ــدة ورك ــكوك متزاي ــرارة وش ــن م ــك م ــب ذل يعقُ
لجــأت  جذرّيــة،  إصاحــات  فــي  الّشــروع  وبــدل 
الحكومــات العربيــة طيلــة الّثاثــة عقــود األخيــرة إلــى 
سياســات عتيقــة وغيــر مدروســة أّدت إلــى مزيــد مــن 
الفقــر وتفــاوت غيــر عــادل فــي الّرواتــب وتفاقــم فــي 

ــة. ــباب بخاّص ــن الّش ــة بي ــب البطال ِنَس

Military Responses to the Arab Uprisings 
and the Future of Civil-Military Relations in 
the Middle East: Analysis from Egypt, Tu-
nisia, Libya, and Syria / William C Taylor.- 
New York :  Palgrave Macmillan, 2014. ) 268 
pages (. 
أكــّب هــذا الكتــاب علــى دراســة الّتدّخــل العســكرّي فــي 
بلــدان الربيــع العربــي دراســة مقارنــة، مســتخلصا أّنــه 
ــاط  ــر مــن نق ــى آخــر. ورغــم كثي ــد إل ــن بل ــف م اختل
الّتشــابه بينهــا فــي المجــاالت االقتصادّيــة واالجتماعّيــة 
ــْت  ــة تباَيَن ــّوات المســلّحة العربّي والّسياســّية، إالّ أّن الق
بيــن مســاِندة للّنظــام وبيــن منشــّقٍة عنــه لصالح شــعوبها 
الّثائــرة. وعلــى هــذا األســاس فــإّن هــذا الكتــاب يهتــّم 
بدراســة َتْكِتيــك العســكرّيين العــرب والقــرارات التــي 
اّتخذوهــا فــي فتــرات القاقــل االجتماعّيــة علــى خلفّيــة 
أّن الغــرب هــو الــذي كّونهــم وهــو مــن يبيعهم األســلحة 

الفّتاكــة واألجهــزة الهّتاكــة عنــد الحاجــة.  

Revolution, Revolt and Reform in North 
Africa, The Arab Spring and Beyond / Ed-
ited by Ricardo Laremont. -  Abington, 
Oxon : Routledge , 2014. )180 pages(.
عــن كامــل  تقريــر  تقديــُم  ـف  المؤلَـّ هــذا   غــرض 
التــي اإلصــاح  حــركات  أو  األخيــرة   الّثــورات 
 شــّكلت إطــار الربيــع العربــي، وهــو كتــاب يرّكــز
ل فــي ســياقه الّشــمال اإلفريقــّي إذ  علــى عملّيــة الّتحــوُّ
 ألحــداث شــمال إفريقيــا وال شــّك تأثيــر علــى أوروّبــا
ــاً  بحكــم القــرب الجغرافــّي واإلرث الّتاريخــّي. وُمَتَمثِّ
 بتونــس ومصــر وليبيــا والمغــرب والجزائــر يقــّدم هــذا
 الكتــاب مســحا علمّيــا للّربيــع العربــّي أو حــركات
 اإلصــاح كمــا يحلــو للبعــض تســمّيتها، مــا جعلــه
 مصــدرا مهّمــا لطلبــة العلــوم الّسياســّية والباحثيــن فــي
 القضايــا الحديثــة والمهتّميــن عمومــا بالمنطقــة العربّيــة
.The Lost Spring: U.S. Policy in the Mid-

dle East and Catastrophes to Avoid / 
Walid Phares.-  New York : Palgrave Mac-
millan Trade, 2014. ) 256 pages (.

يقتــرح نبيــل فــارس فــي هــذا الكتــاب إجابــة علــى أهــّم 
ــّزات  ــد اله ــة بع ــاحة الّدولّي ــى الّس ــت عل ــئلة ُطِرح أس
العنيفــة التــي ضعضعــت العالــم العربــّي مثــل: »كيــف 
ــِن الغــرب بمــا ســمِّي بالربيــع العربــي  أو  لــم َيَتَكهَّ
»الّشــتاء العربــّي »؟ وكيــف لــم يهَتــِد إلــى إمــكان 
حدوثــه ؟  ثــّم كيــف لــم يتمّكــن مــن مواجهــة تحّدياتــه؟ 
ــوا  ــن توّقع ــل الذي ــن القائ ــذي كان م ــارس ال ــل ف نبي
األرض  فــي  العظيــم  الّشــرخ  هــذا  حــدوَث  بدّقــة 
ــى أّن  ــع إل ــرب الّذري ــل الغ ــبب فش ــرّد س ــة، ي العربّي
واشــنطن تذبذبــت فــي مكافحتهــا لإلرهــاب وإلــى أّنهــا 
ــا  ــت نتائجه ــة كان ــتراتيجّية فادح ــاء اس ــت أخط ارتكب

ــا.  ــة عليه وخيم

The  Arab  Spring  in  the  Global  Political 
Economy /Dr Leila Simona Talan.-  U.S.A– 
UK :  Palgrave Macmillan, 2014. ) 272 pag-
es (.

يــدرس هــذا الكتــاب وقــع العولمــة وتأثيرهــا علــى 
ــور  ــن منظ ــة م ــة القومّي ــة الدّول ــى أزم ــة وعل القُْطِرّي
ــّي منفصــل، مــع اهتمــام خــاّص  اقتصــاد ّسياســّي دول
ــا  ــة وبخاّصــة مصــر وليبي ــة العربّي ــة المنطق بديناميكّي
وتونــس. ومــن ثّمــة فلهــذا الكتــاب هــدف نظــرّي 
يجمــع بيــن الّسياســة واالقتصــاد فــي ســياق العولمــة، 
ومــن جهــة أخــرى، يقــوم بتقييــم العاقــة بيــن العولمــة 
ــن  ــة بي ــة المتراوح ــول القُْطِريَّ ــش والحل ــن الّتهمي وبي
ــك جهــاز الّدولــة فــي مواجهــة  ــن والّشــدة بعــد تهتُّ اللّي

ــّي.   ــي العالم ــط االقتصــاد الّسياس ضغ

Transitional Justice and the Arab Spring / 
Edited by Kirsten J. Fisher, Robert Stew-
art.-  London and New York : Routledge, 
2014. )244 pages(.
فــي  العربــي  الربيــع  أســلوب  الكتــاب  هــذا  ينتقــد 
المطالبــة بعدالــة انتقالّيــة ُمَســيَّقة. ويبّيــن كيــف أّن 
الميــزات الفريــدة لهــذه الموجــة الّثورّيــة والمظاهــرات 
الّشــعبّية التــي مســحت العالــم العربــّي منــذ كانــون 
األّول / ديســمبر 2010 طرحــت مشــاكل وأثــارت 
ــي  ــا يبحــث ف ــة المســّيقة. كم ــة االنتقالّي مشــاغل للعدال
ــن هتــه المســألة مــن المســاهمة فــي إضافــة  وســيلة تمكِّ
ــة  ــا الجوهرّي ــاّم للقضاي ــار الع ــى اإلط ــد عل ــٍد جدي ُبْع
ــادة  ــر وإع ــة والّتعمي ــة االجتماعّي ــي العدال ــة ف المتمّثل
ــة للّســماح بالخــروج مــن األزمــة  ــة الُبنــى الّتحتّي هيكل
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ــي.  ــع العرب ــياق االربي ــن س ــاّم م ــفاء الّت ــق الّش وتحقي

Turkey and the Arab Spring :Leadership 
in the Middle East  /   Graham E. Fuller.- 
Bozorg Press : www. grahamfuller.co , 
2014.  )410 pages(.
ال شــّك أّن مــا يحــدث مــن حــراك ثــورّي فــي المنطقــة 
ــه  ــوص، ل ــى الخص ــط عل ــرق األوس ــة، وبالّش العربّي
تأثيــره علــى األقطــار المجــاورة غيــر العربّيــة ال ســّيما 
ــّي  ــا الجغراف ــم قربه ــا، بحك ــّك أّن تركي ــا. وال ش تركي
مــع  المشــترك  والّتاريخــّي  الّثقافــّي  وموروثهــا 
الّشــعوب العربّيــة وكذلــك بحكــم الّتغّيــرات االّسياســّية 

ســاحتها  علــى  توالــت  التــي  الهاّمــة  واالقتصادّيــة 
ــن  ــرز الفاعلي ــَد أب ــدُّ أَح ــرة، ُتَع ــنوات األخي خــال الّس
فــي المنطقــة العربّيــة مــا بعــد الّثورّيــة و ذراعــاً بّنــاءة 
ــة االنتقــال السياســّي وفــي مســار  أو هدامــة فــي عملّي
ل فــي  الّدمقرطــة والّتحــّرر اللّذيــن همــا آخــذان بالّتشــكُّ

ــي.  ــع العرب ــار الربي أقط

بـيـبـلـيـوغرافـيـا »الربيع 
العربي«

تــــونـــــس

ســقوط الدولــة البوليســية فــي تونــس  / توفيــق 
المدينــي.-  بيــروت: الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، 

)300 ص(.    .2011
ــن  ــى  شــباب تونــس الذي ــه إل ــي كتاب ــق مدن ــّدم توفي يق
تظاهــروا ضــّد ســلطة بوليســية حكمــت البلــد منــد 
الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي وانتهــت بهــروب 
ــارة عــن  الرئيــس مــن أصغــر األبــواب. والكتــاب عب
مجموعــة مــن المقــاالت نشــرها المؤلِّــف علــى مــدى 
عشــرين ســنة ونيِّــف، فــي العديــد مــن الصحــف 
العربيــة، بمــا حملــت مــن معــاداة لحكومــة بــن علــي 
ــول  ــم يق ــّدة الحك ــاه س ــه قدم ــت في ــوم وطئ ــذ أّول ي من
ن المؤلَّــف مــن تســعة فصــول انطــوت  الكاتــب. ويتكــوَّ
علــى حقائــق وأســرار متعلّقــة  بســاكني قصــر قرطــاج 
رئيســا وحاشــية ومــا كانــوا يمارســونه مــن آليــات 

حكــم.

Chronique d’ une révolution inachevée 
: 17 décembre 2010 - 23 octobre 2011 / 
Yassine Essid.-  Tunis : MC éd. , impr. 
2012 .- Cet ouvrage rassemble 36 articles 
de l’auteur parus dans La presse de Tu-
nisie du 24 février au 20 octobre 2011 . 
)150 pages(.
يضــم الكتــاب ســّتا وثاثيــن مقالــة للكاتبــة واإلعاميــة 
ياســمين الســيد كانــت نشــرتها فــي الصحافــة التونســية. 
الياســمين  ثــورة  انــدالع  الســيد  ياســمين  شــاهدت 
وتتّبعــت تطوراتهــا وفصولهــا بحيــث رأت كيــف ُطــِرد 
نظــام بــن علــي وزبانيتــه مــن قصــر قرطــاج، وكيــف 

أعلنــت الحــرب علــى أســرة زوجتــه ليلــى الطرابلســي 
التــي كانــت تعيــث فــي تونــس فســادا، ثــم كيــف آلــت 
هــذه الثــورة إلــى أوضــاع أثــارت جــدال ونقاشــا وكأنها 
تقــول بأنهــا انتفاضــة لــم تكتمــل بعــد، ومــا تــزال فــي 
ســنتها األولــى تتحــرى طريقــا لــم تكــن مفروشــة 
بالــورود وإِن تكــن ثــورة الياســمين هــي التــي شــّقتها.

Chronologie de la révolution tunisienne: 
démocratie ou guerre civile ? / Slah 
Oueslati.-  Tunis : Nirvana , 2011. )252 
pages(.
محــور هــذا الكتــاب األساســّي أولئــك الذيــن تواطــؤوا 
ــارج،  ــل أو الخ ــن الّداخ ــوا م ــواء كان ــلطة س ــع الس م
والحديــث عــن حّرّيــة إعامّيــة كانــت فــي الواقــع 
مفتعلــة ألّنهــا كانــت تســعى أساســاً إلــى تشــويه النظــام 
البورقيبــي الّســابق والّتطبيــل والّتزميــر لنظــام بــن 
ــن  ــؤالء اإلعاميي ــأت ه ــي فاج ــورة الت ــّم الث ــّي، ث عل
ــز  ــوا يحتســبون. ويرّك ــم يكون ــث ل ــن حي ــن م احي المدَّ
صــاح الوســاتي فــي كتابــه علــى التسلســل الزمنــي 
منــه  ُتســتخَلص  تاريخــّي  كخــّط  تونــس  ألحــداث 
الّتجربــة بإيجابّياتهــا وســلبّياتها، متمنيــا أن تــؤدي إلــى 
الديمقراطيــة الفعليــة بــدل حــرب أهليــة ال تعــرف 

ــا. نتائجه

Dans l’ombre de la reine.- Lotfi Ben 
Chrouda, avec la collaboration d’Isabelle 
Soares Boumalala .- Neuilly sur seine : 
Michel Lafon, 2011. )185 pages(.
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يرســم المؤلفــان فــي هــذا الكتــاب لوحــة أخاقّيــة لســيدة 
قرطــاج األولــى وهــي فــي أوج عّزهــا، واصفْيــن إّياهــا 
بالعنجهيــة والقســوة فــي حياتهــا اليوميــة، مدّققيــن فــي 
تفاصيــل الّتهــم التــي اشــُتِبهت بهــا أســرُتها بنهــب 
المــال العــام، إضافــة إلــى أفعــال همجيــة لــم يكــن آل 
ــدءا بالســجن  ــرّددون عــن ممارســتها ب الطرابلســي يت
التعســفي إلــى االختفــاء القســرّي أو الغامــض لمــن 
يشــتّمون فيهــم رائحــة العــدّو، وهــذه الّســّيدة األولــى لــم 
تكــن تجــد أي حــرج فــي الّتخلـّـص مــن ذوي الّطمــوح 
ــة  ــوان الّدول ــن أع ــون م ــتقالة ع ــد«، إذ إّن اس »الّزائ

كانــت تعنــي فــورا الســجن أو المــوت.

Dégage, dégage, dégage : ils ont dit 
dégage : essai / Najeh Missaoui, Oussama 
Khalfaoui.-  Velle le Chatel : Ed. Franco- 
berbères , impr. 2011 .)240 pages(.
ــي  ــا ف ــاف به ــر الهت ــي كُث ــه الت ــْل !« هت ــة »ِارح كلم
ســاحات الربيــع العربــي مــن ابتــداع الّشــباب الّتونســّي 
حســب الكاتبــان. هــؤالء الشــباب الذيــن بهــروا العالــم 
بجرأتهــم لّمــا أمــروا رئيســهم بالّرحيــل الفــورّي وتــرك 
 « Dégage تونــس للّتوانســة، مرّدديــن لفظــة »ديقــاج
فــي شــمال البــاد وجنوبهــا فكانــت الّثــورة بمثابــة ِفيْلــم 
ــل كّل مواطــن مجهــول  ــه بالّتمثي ســينيمائّي شــارك في
ــذا  ــا ه ــأّن كتابهم ــان ب ــول الكاتب هّمشــته الســلطة. ويق
ــى أســماء الشــهداء«  ــوي عل ــذي يحت ــد »ال هــو الوحي
فهــو كمــا يصفانــه كتــاُب األمــل لجميــع الّتوانســة 
ــي والنفيــس مــن أجــل أن يرغمــوا  ــن دفعــوا الغال الذي

النظــام علــى الرحيــل.

Dégage : Tunisie, Egypte, Libye, Syrie : 
le temps des révolutions / Cartooning for 
peace; sous la direction de Faro .-  <Par-
is> : Ed. Fetjaine , impr. 2011 )47 pages(.

أطاحت الشــعوب التونســية والمصرية والليبّية باألنظمة 
االســتبدادية فــي غضــون بضعة أســابيع أما فــي الحرية 
والديمقراطيــة. يضــم هــذا الكتــاب رســوما لجملــة مــن 
فنانــي العالــم، بمبــادرة مــن رســام الكاريكاتور الفرنســي 
المعــروف »بانتــو«، وقــد أشــرفت علــى هــذا العمــل 
ــي  ــام«، وه ــل الس ــن أج ــة م ــة الكاريكاتوري »الجمعي
ــن  ــادل بي ــرام المتب ــى االحت ع عل ــجِّ ــل وتش ــة تعم جمعي
البشــر مهمــا اختلفــت أديانهــم وثقافاتهــم، ألّن »الرســوم 
ــى  ــدرة عل ــا الق ــا نضحــك، ولكــن لديه ــة تجعلن الصحفي

التبليــغ  .« كمــا يقــول أحــد الفّنانيــن.

Dégage : la révolution tunisienne, 17 décem-
bre 2010- 14 janvier 2011 / Viviane Bettaïeb 
.-  Asnières- sur- Seine : Ed. du Layeur , et 
Tunisie : Alif , 2011 . )240 pages(.
يعــرض هــذا الكتــاب شــهاداِت إعامييــن وكّتــاب 
ــن  ــيين وفناني ــجناء سياس ــن وس ــن وأكاديميي ومجهولي
بينهــم  وشــباب ومســّنين علــى حــد ســواء، جمــع 
ــر.  ــف األم ــا كل ــام مهم ــر النظ ــي تغيي ــد ف ــٌل واح أم
وفــي الكتــاب نقــد الذع للّرئيــس بــن علــي علــى 
لســان المفكــر عبــد المجيــد الشــرفي الــذي وصفــه 
ــه  ــاط ب ــم أح ــر متعل ــا غي ــه »كان رج ــل وبأّن بالفاش
حيــن  فــي  الوصولييــن.«  االنتهازييــن  مــن  شــلة 
أضــاف السياســي الطيــب البكــوش بــأن »هــذه الثــورة 
ــر عــن ســخط الشــعب تجــاه مجموعــة  ــة تعبي العظيم
مــن المافيــا الحقيقيــة التــي شــّوهت صــورة تونــس.« 
ومــوت البوعزيــزي هــو »القشــة التــي قصمــت ظهــر 

البعيــر.« 

Demain la Tunisie : entretien / Amiral 
Jacques Lanxade ; interviewé par Stépha-
nie Le Bail .-  Chaintreaux : Ed. France- 
Empire Monde , 2011 . )167 pages(.
ــذي أّدى  ــٌر بالوضــع ال ــام األول تذكي ــي المق ــاب ف الكت
ــات  ــل التحدي ــي تحلي ــل أن يخــوض ف ــورة، قب ــى الث إل
التــي يفرضهــا التحــول السياســي فــي تونــس، متنــاوال 
بالّدراســة نقــاط القــوة والضعف في االقتصاد التونســي 
ــرال  ــرى األمي ــاد. وي ــي الب ــة ف وســيناريوهات التنمي
ــي أجرتهــا معــه  ــة الت ــاْد فــي هــذه المقابل ــاْك لُوْنْكَس َج
اْســِتيَفاِني لُــو بيــْل أّن الثــورة التونســية ألهمــت العالــم 
ــذي ســرى  ــي الحــراك الّتحــّررّي االســتثنائّي ال العرب
فيــه مغربــا ومشــرقا قبــل أن يخلــص إلــى النتائــج 
الرئيســة التــي مــن شــأنها أن تؤّثــر فــي ســائر العالــم. 

La face cachée de la révolution tunisi-
enne : islamisme et Occident une alli-
ance à haut risque / Mezri Haddad .-  <La 
Courneuve> : Ed. Apopsix , 2011. )408 
pages(.
ــي  ــى اليونســكو ف ــس إل ــّداد ســفير تون ــزري ح كان م
لــه بعــد  عهــد الرئيــس بــن علــي. وظــّل مســانداً 
ــون أن  ــل يعلم ــول: »ه ــو يق ــس، فه ــن تون ــه م هروب
هــذه اإلســاموية المخفَّفــة أو مــا يدعونــه باإلســام 
ــى  ــر وال حت ــا أو مص ــي ليبي ــر ف ــن ينتص ــدل ل المعت
ــرا عــن  ــا؟«، معّب ــي تركي ــا انتصــر ف ــس كم ــي تون ف
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َي بالربيــع العربــي وتحّفظــه علــى  ارتيابــه فــي مــا ُســمِّ
ــت  ــا »انقلب ــا بأّنه ــول عنه ــي يق ــعبّية الت ــورات الّش الّث
إلــى كرنفــاالت فــي العالــم العربــي«. ويتطرق الّســفير 
ــة- القطرية-اإلســامية  ــات األميركي ــى العاق أيضــا إل
مــن منطلــق أّن هــذا الّثاثــّي خطــٌر آخــر مــن شــأنه أن 
يحــّول »الّربيــع البهيــج« إلــى خريــف مبّكــر أو رّبمــا 

ــارس.  شــتاء ق

JR Artocratie en Tunisie : projet Inside 
Out de JR / sur une idée de Slim Zeghal et 
Marco Berrebi ; photos de Hela Ammar, 
Sofia Baraket, Wissal Dargueche,...<et 
al.> .-  Paris : Alternatives .-  Tunis : 
Cérès , impr. 2011 . Contient des photog-
raphies de Hela Ammar, Sophia Baraket, 
Wissal Dargueche, Rania Dourai, Hichem 
Driss, JR et Aziz Tani. )96 pages(.

ــيين  ــن تونس ــتة مصوري ــه س ــد بذل ــرة ُجه ــاب ثم الكت
ــون  ــورة 16 كان ــد ث ــا بع ــرقا وغرب ــم ش ــوا باده جاب
فــي  الســكانّي  الّتفــاوت  مبّينيــن  ينايــر،   / الّثانــي 
تونــس عبــر مائــة صــورة التقطوهــا هنــا وهنــاك. 
ــدن التونســية  ــف الم ــي مختل ــم ف ــم عــرض لوحاته وت
التونســّي  النظــام  التــي ارتكبهــا  البشــاعة  إلظهــار 
الّســابق ضــد شــعبه. والعمــل هــذا هــو الحلقــة األولــى 
ــة التــي تنــوي عليهــا  مــن سلســلة مــن المشــاريع الفني
الفتوغرافيــا  فــّن  محترفــي  مــن  المجموعــة  هــذه 
بهــدف توعيــة النــاس وإطاعهــم علــى جرائــم النظــام 
وشــجاعة المتظاهريــن ألجــل رفــع الّظلــم عــن البــاد 

والعبــاد.

Le jour ou j’ai réalisé que la Tunisie n’est 
plus un pays de liberté / Mohamed el 
Boussairi Bouebdelli ; préface de Patrick 
Baudouin,... .-  Tunis : <Bouebdelli> , 
impr. 2011 .Contient en annexe : »Déc-
laration du 7 novembre 1987« ; »Con-
stitution de la république tunisienne« ; 
»pacte national«. ) 237 pages(.
ــن  ــن نظــام زي ــه م ــة أمل ــا عــن خيب ــب هن ــر الكات يعّب
العابديــن بــن علــّي فيقــول: »زاد تدهــور الوضــع 
السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي والثقافــي لألســف 
اســتفحاالً فتســاءلت كأغلــب المواطنيــن التونســيين: 
كيــف وصلــت األمــور إلــى هــذا الحــد في بلــد معروف 
بتســامحه وتفتحــه وبمكاســب عديــدة أحرزهــا منــذ 

االســتقال؟«. ثــّم يســتعرض المشــكات التــي واجههــا 
ــه  ــت زوجت ــذي كان ــاص ال ــد الخ ــق المعه ــا أُغلِ عندم
الفرنســية تديــره فــي تونــس، مبــرزا التناقــض الجلــّي 
بيــن »بيــان غنــي باألمانــي الديمقراطيــة وبيــن واقــع 

ــة«.  ــة الفعلي ــادئ الديمقراطي ــكل مب ــتهين ب مس

Printemps de Tunis : la métamorphose de 
l’histoire / Abdelwahab Meddeb .-  Paris : 
Albin Michel , DL 2011 . )173 pages(.

يعــود المؤلّــف هنــا إلــى فكــرة أّن الربيــع العربــي 
ــي  ــة ف ــه الشــعوب العربي ــس لتحتضن ــن تون ــق م انطل
ــى  ــباب إل ــاع الش ــل اندف ــي ظ ــة، ف ــام قليل غضــون أي
االجتماعــي،  التواصــل  شــبكات  وعلــى  الّشــوارع 
ــة رغــم أن  ماحظــا أّن الّتوانســة أطاحــوا بالدكتاتوري
ــتاء«.  ــل الش ــي فص ــت ف ــع » حدث ــذا الربي ــع ه وقائ
ــأّن الشــباب اســتلهموا شــروط هــذا التحــول  ــول ب ويق
مــن التاريــخ التونســي حيــث توّحــد علــى طريــق 
تحقيقــه العلمانّيــون واإلســامّيون ونشــطاء مــن شــّتى 
الشــرائح االجتماعيــة فكانــت أحــداث هــذا الربيــع  

ــتوى. ــع المس ــيا رفي ــا سياس ــف درس ــب المؤلّ بحس

Notre ami Ben Ali : L’envers  du miracle 
tunisien-.  Nicolas Beau , Jean Pierre 
Tuquoi . avant propos et post préface 
inédits de Gilles Perrault.- Paris : la 
Découverte, 2011. ) 245 pages(.
جــاء بــن علــي إلــى الســلطة عــام 1987 فحــّول تونــس 
ــة ضــّد  ــت المعرك ــة. وكان ــة ضخم ــى ثكن ــا إل تدريجي
االســاميين الحّجــة لتبريــر عملّيــة القمــع الواســع 
ــف  ــن. ويص ــّد كل المعارضي ــه ض ــذي كان يمارس ال
ــك  ــت تضح ــي كان ــَة الت ــاِت الصوري ــاب المحاكم الكت
ــُم علــى الّذقــون وغــضَّ فرنســا عــن ذلــك  بهــا اْلَمَحاِك
تفاِديــا للحــرج ومســايرة وســائل اإلعــام لهــا فــي 
ــات  ــي تشــريح نظــام العقوب ــاب ف ــك. ويســتمّر الكت ذل
واالنتهــاك الفــادح لحقــوق اإلنســان، كاشــفا تجــاوزات 
ــر  ــمى  ب »األس ــا يس ــار م ــي إط ــات ف ــام ِعصاب نظ

ــي قصــور قرطــاج.  ــعيدة« ف الس

La prochaine guerre en Tunisie / Cyril 
Grislain Karray.- Tunis : Cérès Editions, 
2011. )148 pages(.
ــا  ــد تتعــّرض له ــي ق ــب مــن األخطــار الت يحــّذر الكاِت
ــة  ــورة مــن أطــراف شــّتى الســّيما أّن ســاِعَد الدول الث
ــة  ــت طفل ــة فيهــا مــا زال ــَو بعــد وأّن الديمقراطي ــم َيْق ل

بـيـبـلـيـوغرافـيـا »الربيع 
العربي«
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ِغــّرة. وأكبــر األخطــار التــي ُتْحــدق بثــورة الياســمين 
حّتــى وصفهــا الكاِتــب بالعــدّو الوحشــّي الــذي قــد يبتلــع 
ــة  ــو البطال ــة ه ــفقة وال رحم ــدون ش ــاد ب ــاد والعب الب
ورفيقهــا الّتهميــش إذ زهــاء المليوَنْيــن مــن المواطنيــن 
رســمّي  مــورد  وال  الوظيفــة  تعوزهــم  الّتوانســة 
فــإّن  ثّمــة  ومــن  لهــم عيشــتهم وكرامتهــم.  يؤّمــن 
ِســيِريل اْغِريْســان كاِريــْي الخبيــر فــي الّدراســات 
االســتراتيجّية يدعــو إلــى اســتباق الكارثــة عبــر خمــس 

ــدّو.  ــة بمحــق الع ــرى خليق ــارك كب مع

La Révolution des Braves  / Mohamed 
Kilani .-  )Tunis : Simpact 21( , 2011. )152 
pages(.
يكشــف هــذا العمــل الصحفــي، عبــر قــراءة فــي تاريــخ 
تونــس، عديــدا مــن األســرار المثيــرة التــي دفعــت إلــى 
تــأّزم الوضــع. وقــد أّدت الممارســات الســيئة وانتشــار 
الفســاد والرشــوة إلــى انــدالع ثــورة شــعبية قادهــا 
ــة.  ــف الخلوّي ــبوك والهوات ــة الفايس ــى جبه ــباب عل ش
فالكتــاب إذاً شــهادة علــى عصر الّطغــاة فــي قرطــاج، 
الذيــن اســتحوذوا علــى خيــرات تونــس دون اإلنســان 
التونســي، وتحّيــٌة لهــؤالء الشــجعان الذيــن شــغلوا 
ــى  ــم عل ــم وإصراره ــاق بصموده ــألوا اآلف ــا وم الدني
ــم  ــّص حرّيته ــذي امت ــى النظــام الغاشــم ال القضــاء عل
وكان يظــّن أّنــه قــد كــمَّ أفواههــم وعقــل ألســنتهم لألبــد.

La révolution tunisienne : dix jours qui 
ébranlèrent le monde arabe : essai / 
Olivier Piot.-  Paris : Les petits matins , 
2011 . )150 pages(.
ــد  ــع المتجــول محم ــه البائ ــذي انتحــر في ــوم ال ــي الي ف
البوعزيــزي فــي ســيدي بوزيــد ، اّتخــذ المؤلِّــُف ســفره 
عبــر تونــس متقّفيــا خطــى أحــداث الغضــب التــي كان 
ــه. خــال  ــي وزوجت ــن عل ختامهــا هــروب الرئيــس ب
ت العالــم العربــي،  تلــك األيــام العشــرة التــي هــزَّ
المواقــف  مــن  مجموعــة  اْبُيــوْت  أُولِيِفِييــه  عايــش 
واجتمــع بالكثيــر مــن األشــخاص فــأدرك أن أهــمَّ 
ــه التونســيون هــو الخــوف إذ تجــّرأوا  ــص من ــا تخلَّ م
علــى الّتمــّرد بشــجاعة نــادرة رغــم محاولــة الشــرطى 
ترويعهــم، كمــا كان هــذا الّســفر فرصــة لــه الكتشــاف 

ــة.  ــرية الحقيقي ــة والبش ــد االقتصادي ــاع البل أوض

La révolution tunisienne : s’ emparer 
de l’histoire / Amor Cherni .-  Paris : Al 
Bouraq , 2011 . )252 pages(.

ــية، شــأنها شــأن  ــف بــأن الثــورة التونس يــرى المؤل
ْرهــا الّنخــب،  الثــورات الشــعبية األخــرى التــي لــم تؤطِّ
كانــت حدثــا ممّيــزا وغيــر متوقــع فاجــأ »المراقبيــن« 
ــي  ــن ف ــوا فاعلي ــن كان ــك الذي ــى أولئ ــطاء وحت والنش
ــر  ــعب البســيط بأكث الســاحة السياســية. الحــظ أن الّش
المنتفضيــن  صفــوف  فــي  انخــرط  فقــرا  شــرائحه 
الّســاخطين علــى الســلطة االســتبدادية. وعــّرج الكاِتــُب 
علــى سلســلة مــن الوقائــع حدثــت بتونــس كانــت ســببا 
فــي اســتياء الشــعب وانفجــار الطبقــات األكثــر تضررا 
ــِرٍم جــرف كّل شــيء  ــي ســيل َع ــر »وعيا«ف أو األكث

فــي طريقــه بمــا فيــه قصــر ليلــى وزيــن العابديــن.

Soudain la révolution ! de la Tunisie 
au monde arabe : la signification d’ un 
soulèvement / Fethi Benslama .-  Paris : 
Denoel , 2011 . )128 pages(.
أنهــا  علــى  التونســية  الثــورة  إلــى  الكاتــب  ينظــر 
ــريريا  ــانيا س ــا نفس ــتوجب »عاج ــة تس ــة مرضي حال
النفســي  المــرض  العــادة مــع حــاالت  مثلمــا هــي 
والعصبــي.« والكاتــب بالمناســبة متشــبِّع بالثــورة، بــل 
ــه  ــا وقول ــن عنه ــن البارزي ــن المدافعي ــا وم ــون به مفت
ــى  ــة عل ــا القديم ــى التراجيدي ــاة إل ــادت الحي ــا أع »إنه
المســارح الكبــرى« تثميــن لهــا وتلميــح إلــى اللّحظــة 
ــا  ــا أن يتقاب ــا لهم ــا كان ــن م ــن طرفي ــي جمعــت بي الت
وهمــا محمــد البوعزيــزي والرئيــس المخلــوع؛ لحظــة 
كانــت حاســمة بالّنســبة إلــى مســتقبل األحــداث وفّعالــة 
فــي نتيجــة الحــراك الّشــعبّي الهائــل الــذي لُقِّــَب بثــورة 

ــمين.  الياس

Tunisie, une révolution arabe / Pierre 
Puchot ; avant- propos d’ Edwy Plenel ; 
préface de Radhia Nasraoui, postface de 
Saber Mansouri ; <publié par Médiapart> 
.-  Paris : Galaade. Réunit des articles 
parus sur le site de Médiapart entre mars 
2008 et février 2011. )253 pages(.
يبحــث المؤلفــان فــي جــذور الثــورة التونســية انطاقــا 
مــن كانــون األّول / ديســمبر 2010 إلــى كانــون الّثانــي 
/ ينايــر 2011، وكيــف تمّكنــت مــن اإلطاحــة بعصابــة 
ــى  ــد عل ــا يؤّك ــي، م ــت قياس ــي وق ــمّية ف ــا الّرس المافي
وجــود أمــٍل وراَء كّل انتفاضــة ضــّد الّظلــم ونتيجــٍة 
مبهجــٍة نهايــَة كّل طريــق ثــورّي. هــذا ويؤّكــد المؤلــف 
وكــذا  االجتماعيــة  والشــبكات  اإلنترنــت  دور  علــى 
الّشــباب الّذكــّي الــذي أحســن اســتخدامه وتحويلــه إلــى 
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ســاح نافــذ حّقــق بــه تعبئــة جماهيرّيــة هائلــة مــا فتئــت 
أن بلغــت األرب وحّولــت لفظــة »ارحــل!« إلــى حقيقــة. 

Tunisie le pays sans bruit / Jocelyne 
Dakhlia .-  Arles : Actes Sud , 2011 .)138 
pages(.
مــن جملــة بلــدان الوطــن العربــّي ، كانــت تونــس أقلّهــا 
قابلّيــة لانتفاضــة الّشــعبّية أو هكــذا كان ُينَظــر إليهــا.  
ــي  ــة الت ــة األعجوب ــا« كان بمثاب ــإّن »ربيعه ــه ف وعلي
أدهشــت الجميــع مــن حيــث إّنهــا لــم تكــن متوقَّعــة. هــذا 
االنقــاب الّثــورّي المباغــت  اهتمــت بــه الكاتبــة، ذات 
ــي  ــور طوع ــن منظ ــية، م ــية الفرنس األصــول التونس
ومدنــي وليــس مــن زاويــة المــؤّرخ الــذي يهتــّم بالتقــاط 
ــه،  ــال القادمــة. وعلي األحــداث بهــدف تســجيلها لألجي
فقــد كان عملهــا تحليلّيــا للّســياق االجتماعــّي الــذي 
ــة  ــى غاي ــورة وإل ــدالع الث ــد ان ــاد عن ــه الب ــت علي كان

ــة. ــة االنتقالّي انبثاقهــا علــى المرحل

Vers une Tunisie libre ? / François -G 
Bussac ; préface de Youssef Seddick .-  
Tunis : Arabesque éd. , 2011 . 2 vol. )170 
pages(. 

ــه هــذا،  ــوا ج. بوســاْك إّن صفحــات كتاب ــول ْفراْنْس يق
ــت مــا بيــن ينايــر  »نحــو تونــس حــرة«، قــد ُخطَّ
)كانــون الّثانــي( و مــارس )آذار( 2011 فــي قلــب 
األحــداث الّســاخنة التــي هــزت تونــس قبــل أن تنتقــل 
إلــى العالــم العربــي. وبصفتــه عارفــا كّل المعرفــة 
ــن  ــه ع ــه أّم ــه ل ــت تروي ــا كن ــال م ــن خ ــس م بتون
ــة  ــة المختلف ــرا ســابقا للمكتب ــاة جــّده بتونــس، ومدي حي
ــِع  ــم َيَس ــس، ل ــة وصفاق ــس وسوس ــي تون ــائط ف الوس
الكاِتــَب إالَّ أن يتفاعــل مــع ثــورة الياســمين وُيْثِبــَت 
هــو أيضــا وقائــع هــذه االنتفاضــة العجيبــة كمــا تابعهــا 
وبــكّل الموضوعّيــة الممكنــة لرجــل مثلــه تربطــه 

ــة.  ــاج عميق ــس أوش بتون

Paris et Tunis : les liaisons dangereuses / 
Nicolas Beau, Arnaud Muller .-  Paris : J.- 
C. Gawsewitch Ed. , 2011 . )64  pages(.
ــية ســواء  ــورة التونس ــا الث ــا بضحاي ــف هن ــّم المؤل يهت
ــون  ــون يعان ــن مــا يزال ــى أو الجرحــى الذي منهــم القتل
اآلالم أو العاهــات البدنيــة ورّبمــا الّنفســّية والعقلّيــة 
أيضــا. كمــا يرّكــز علــى الموقــف الفرنســي مــن 
ــى  ــي حت ــن عل ــة ب ــاند الّطاغي ــه س ــف أّن ــورة وكي الّث
آخــر لحظــة لــه فــي الحكــم، ومــا جمــع الرئيــس 

ــزة  ــة ممّي ــن عاق ــيين م ــيين الفرنس ــي بالسياس التونس
ــون  ــه ويتباه ــى نظام ــون عل ــوا يثن ــم كان ــى إّنه ، حّت
ــة.  ــي المنطق ــن نوعــه ف ــد م باقتصــاده الّناجــح والفري
بيــد أّن الثــورة كشــفت الوجــوه وأســقطت األقنعــة 
ــة  وفضحــت تلــك العاقــة المشــبوهة التــي كانــت مبنيَّ

علــى المصالــح الّشــخصّية بالدرجــة األولــى.

Vivre libre / Claire Gallois .-  Patis : l’Edi-
teur , DL 2011 .  )32 pages(.
الفرنســية  والّروائيــة  للصحافيــة  حــّرا«  »العيــش   
اْكلِيــْر َغاْلَوا،كتــاب يــروي بيــن صفحاتــه حيــاة طــارق 
ــن  ــل كّل المعّذبي ــه مث ــذي، مثل ــزي ال ــد البوعزي محّم
فــي األرض، عــاش ظروفــا صعبــة للغايــة حّتــى امتــأل 
ّل مــن ِقبــل  ــذُّ ــا وقــّرر أن يرفــض مزيــدا مــن ال غضب
الســلطات التونســية، فأحــرق نفســه فــي لحظــة جنــون 
ــار التــي ألهــب نفســه بهــا،  اشــتعل  وثــورة. ومــن الّن
ــن  ــائر الوط ــّم س ــا ث ــس كلّه ــب تون ــذي أله ــل ال الفتي
العربــّي. وبيــن الّســطور، يلمــس القــارئ نظــر الكاتبــة 
الثاقــب إلــى أوضــاع الفســاد والقمــع والمحســوبّية التــي 
أدت بالشــعب التونســي إلــى االنتفاضــة ضــد بــن علــي 

وحاشــيته.

Tunis 2011 : le pouvoir piégé par la toile / 
Moncef Guellaty .-  Paris : M. de Maule , 
2012. )96 pages(.
ذهــب منصــف قاّتــي فــي كتابــه مذهــب كّل المراقبيــن 
الذيــن أجمعــوا علــى أّن الثــورة التونســية فاجــأت العالم 
لّمــا اندلعــت بشــكل يــكاد يكــون عفوّيــا ولّمــا وضعــت 
ــّي البوليســّي فــي أقــّل مــن شــهر.  حــّدا لنظــام بــن عل
ــور  ــل ص ــي نق ــوّي ف ــف الخل ــى دور الهات ــم عل وتكلّ
ــّرض  ــذي ح ــت ال ــى اإلنترن ــاوة عل ــرات، ع المظاه
ــف  ــن تخوي ــم م ــى الرغ ــرد عل ــى التم ــر عل الجماهي
قــوات األمــن لهــم. ويصــف الكاِتــب ثــورة شــعبه 
ت  ــزَّ ــي ه ــورات الت ــن الث ــا م ــرة وبأّنه ــة الكبي بالموج
العالــم العربــي، ذاكــراً قلــق المتظاهريــن وفرحهــم 
ــت  ــي حول ــابيع الت ــك األس ــال تل ــم أيضــا خ وفكاهته

ــة. ــى حقيق حلمهــم إل

Au nom du temps je vous arrête / Slahed-
dine Haddad .-  Tunis : Nirvana , 2012. 
)120 pages(.
عــاش الشــاعر صــاح الديــن حــداد علــى مقربــة مــن 
ــه أن يســّجل هــذه  ــدا ل ــه الخاصــة ، فب ــورة بطريقت الث
ــول  ــت الحق ــي أت ــس الت ــة تون ــول انتفاض ــهادة ح الش

بـيـبـلـيـوغرافـيـا »الربيع 
العربي«
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والمــزارع بالمطــر. آمــا أن تســتمر وتفعــل فــي نهايــة 
المطــاف أكثــر مــن ذلــك. كمــا يقــول. والكتــاب يضــّم 
أكثــر مــن ثمانيــن صــورة منقولــة عــن وكالــة اْفَراْنــْس 
ــورة  ــاس ل«ث ــو مقي ــإذا ه ــه ف ــِري صفحات ــس ُتْث اْبِري
الياســمين« يــروي أحداثهــا منــذ انطاقتهــا فــي ســيدي 
بــو زيــد يــوم 17 ديســمبر )كالنــون األول( 2010 حتى 
االحتفــال بذكراهــا الســنوية األولــى يــوم 17 ديســمبر 

ــون األول( 2011. )كالن

Dégage : une révolution / photographies 
de Akram Belaid, Amine Boussoffara, 
Saif Chaabane...<et al.> ; textes de 
Colette Fellous, Abdelwahab Meddeb et 
Georges Wolinski ; ouvrage établi sous 
la direction éditoriale de Lionel Besnier 
et Narges Temimi .-  Paris : Phébus , DL 
2012 . )240 pages(.
يتتّبــع الكتــاب المظاهــرات التــي عّمــت المدن التونســية 
صــور  عبــر   ،2011 الثاني/ ينايــر  كانــون  فــي 
فوتوغرافّيــون  رون  مصــوِّ التقطهــا   فوتوغرافّيــة 
كانــت  وقــد  »ارَحــْل!«.  شــعار  تحــت  تونســّيون 
الّصــور هاتــه موضــوع معــرض فّنــّي تنّقــل بيــن 
ــر عــن  ــة كاشــفة لجمهــور غفي شــّتى المــدن األوروبي
الحقيقــة الموّثقــة بالصــورة والّشــهادة العينّيــة. والكتــاب 
ــهادتان  ــا ش ــعة مصّورين تتصّدره ــال تس ــع أعم يجم
خّطيتــان: األولــى للروائيــة التونســية الفرنكوفونيــة 

ــؤدب.  ــاب الم ــد الوّه ــة لعب ــوس والثاني ــْت فلّ ُكولِي

La  lutte  des  verts contre la dictature 
de  Ben Ali. Moustapha Zitouni.- Tunis : 
Arabesaue, 2012. )113 pages(.

يخــّط الكاتــب مصطفــى زيتونــي فــي هــذه الّصفحــات 
مســار اليســار التونســي فــي فتــرة مــا بعــد االســتقال 
، واصفــا نشــاطه السياســي فــي عهــد بورقيبــة ثــم 
فــي عهــد ابــن علــي ومــا تمّيــزت بــه المرحلتــان مــن 
قمــع شــديد  إلــى أن جــاءت ثــورة 14 كانــون الّثانــي / 
ينايــر 2011 . ويهــدف هــذا الكتــاب إلــى اإلبقــاء علــى 
ــوم الّتونســّي  ــب المظل ــي قل ــة ف ــة ملتهب الشــعلة الثوري
وفــي شــارع القمــع الّدامــس.  ومصطفــى زيتونــي 
ناشــط تونســّي يســاري. بــدأ نشــاطه أواخــَر الســتينيات 
وهــو متحّصــل علــى شــهادة فــي التعليــم مــن جامعــة 

باريــس الثامنــة. 
Sidi Bouzid kids =  ســيدي بوزيد  / scénario 
Eric Borg ; dessin Alex Talamba .-  Paris 

: KSTR , 2012 . )112 pages(.
ــم  ــيٌّ وإقليمــيٌّ ل ــٌد عرب ــد بع ــة ســيدي بوزي ــات لمدين ب
ــة  ــذه المدين ــه. ه ــن تتوّقع ــم تك ــل ول ــن قب ــا م ــن له يك
لــم يكــن يســمع بهــا أحــد عــدا  الفقيــرة  الفاحّيــة 
أهاليهــا المهّمشــين، وإذا بشــرارة الثــورة تنطلــق منهــا 
محــّررة القلــوب واأللســن. فــي هــذا الّشــريط، أعطيــت 
ــا  ــوا رفاق ــذي كان ــك ال ــة، ألولئ ــباب المدين ــة لش الكلم
ــهادته  ــي بش ــم يدل ــد منه ــكّل واح ــإذا ب ــزي، ف للبوعزي
عنــه ، وإذا بفــؤاد يصــف شــجاعة صديقــه محمــد 
وهــو علــى ســرير المستشــفى، ملفوفــا فــي ضّماداتــه 
قبــل أن يتلّقفــه المــوت ســريعا، ويبقــى اســم بائــع 
خضــر المدينــة الصغيــرة صارخــا بالّثــورة فــي ســّجل 

ــال. األبط

The Prospects for Security Sector Reform 
in Tunisia: A Year After the Revolution / 
Dr. Querine Hanlon.-  U. S. A :  SSI, 2012. 
) 65 pages (. 
تمّكنــت تونــس فــي خــال عــام مــن الّثــورة مــن تحقيــق 
مــا لــم يتمّكــن أّي بلــد آخــر مــن بلــدان الربيــع العربــي 
ــة انتقــاال ســلمّيا  مــن إنجــازه: انتقلــت إلــى الّديمقراطّي
ــرت بشــكل واســع حــّرة  ــة اعُتب ــات وطنّي ــر انتخاب عب
ــا.  ــا زال عالق ــم م ــام القدي ــد أّن إرث الّنظ ــة. بي وعادل
ــة فالكاتبــة تعمــد إلــى تقييــم أبعــاد اإلصــاح  ومــن ثّم
فــي تونــس، فــي قطــاع األمــن بخاّصــة، وتخلــص إلــى 
أّن الحكومــة الجديــدة تجــد نفســها إزاء تحّديــات كبــرى 
ــة  ــاء ثقاف ــم وإرس ــام القدي ــك الّنظ ــى تفكي ــا عل تجبره
ــن الّتونســّي. وإن  ــزة األم ــة أجه ــي متاه ــاتّية ف مؤّسس
لــم يكــن أمــرا هّينــا، يبقــى ضرورّيــا لتدعيــم الّثقــة فــي 

الّســلطة .

Tunisia and Egypt: Unrest and Revolution 
/ Justin C. De Leon et Charlotte R. 
Jones.- Hauppauge NY : Nova Science 
Publishers, Inc .- 2012.  )116 pages(. 

يهتــّم الكتــاب بمــا اصُطلِــح علــى تســمّيته بالربيــع 
ــية  ــوالت السياس ــر وبالتح ــس ومص ــي تون ــي ف العرب
التــي انجــّرت عنــه، مثــل فــرار الرئيــس زيــن العابدين 
بعــد  الســعودية  العربيــة  المملكــة  إلــى  علــي  بــن 
ــام توّحــد فيهــا ســخط الّتوانســة المناهضيــن  بضعــة أّي
مبــارك  الرئيــس حســني  تنّحــي  ومثــل  لحكومتــه، 
ــلّط  ــن الّتس ــاً م ــن عام ــاء ثاثي ــد زه ــة بع عــن الرئاس
علــى الّرقــاب. فــي كا القُْطَرْيــن، تمّكنــت االنتفاضــة 
الشــعبية الســلمية مــن قلــب األوضــاع رأســا علــى 
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عقــب، وتحقيــق مــا لــم يكــن يخطــر بالحســبان قــّط، أن 
ــَل !  ــْل!« ويرح ــة »ِاْرَح ــعب للّطاغي ــول الّش يق

The  Making  of  the  Tunisian  Revolution: 
Contexts  ,Architects  ,Prospects / Nouri 
Gana.- Edinburgh University Press : Ed-
inburgh, UK, 2013. )344 pages(.
ــدُّ تونــس فــي نظــر كثيــر مــن المراقبيــن الّنمــوذج  ُتَع
الّناجــح الوحيــد لمــا ُســمِّي بالربيــع العربــي. بــل 
ويصفهــا البعــض بمهــد المســار الّديمقراطــّي فــي العالم 
العربــّي والمثــاَل الــذي ُيْحَتــَذى بــه فــي هــذا المجــال. 
ــة  ــاول تونــس مــن هــذه الّزاوي ــاب يتن ــا فالكت ومــن هن
لمقاربــة سياســّية وتاريخّيــة واقتصادّيــة  ويعــرض 
الّديمقراطــّي  االنتقــال  لعملّيــة  وثقافّيــة  واجتماعّيــة 
التــي تشــهدها البــاد، وينظــر مفّكــرا ومحلّــا فــي 
ــة والجهوّيــة وفــي العوامــل علــى  الّديناميكّيــات المحلّّي
Q~ــي إذا تاحمــت، حــر ــد الت ــر والبعي المــدى القصي
كــت العملّيــة الّثورّيــة ونفخــت فيهــا روحــا مــن الحيوّية 

ــاط. والّنش

Youth and Revolution in Tunisia / Alcin-
da Honwana .- London-New York : Zed 
Books, 2013 . )248 pages( .

ــة فــي  ــورة حقيقي ــورَة التونســية أّوَل ث ــُة الث ــدُّ الكاتب َتُع
القــرن الحــادي والعشــرين؛ الثــورة التــي فتحــت البــاب 
ــم  ــت اس ــة تح ــت بالمنطق ــي عرف ــّزات الت ــة اله لسلس

ــذا  ــي ه ــة ف ــة الكاتب ــت نّي ــي ». وكان ــع العرب »الربي
ــال للشــباب التونســّي مــن  ــدور الفّع ــراَز ال ــف إب المؤلّ
ــْبراِنّي بخاّصــة. واعتمــادا علــى  خــال نشــاطه السِّ
شــهادت حّيــة لنشــطاء شــباب، تــورد الكاتبــة تفاصيــل 
عــن ثورتهــم فــي أّيامهــا الّتســعة والعشــرين والتحّديات 
التــي واجهتهــم بعــد ســقوط النظــام، فــي إطــار الفــراغ 
السياســي الــذي أحدثــه ذهــاب زيــن الديــن بــن علــّي، 

ومــا يزيــده صــراع األجيــال مــن معانــاة.

Tunisian Girl: Blogueuse pour un prin-
temps arabe / Lina Ben Mhenni.- Paris : 
Indigène Editions. 2014.  )32 pages(.

ــات  ــدى الفاع ــي، إح ــن مهن ــة ب ــة لين ن ــروي المدوِّ ت
ــذا  ــال وك ــت الفّع ــّي، دور اإلنترن ــع التونس ــي الربي ف
نــات االجتماعيــة والفايســبوك واْتويتــر فــي القيــام  المدوَّ
بــدور المراســل الّصحافــّي فــي تونس خــال انتفاضتها 
بعدمــا كان النظــام يتحكــم بقبضــة مــن حديــد فــي كل 
وســائل اإلعــام . كمــا أوضحــت بــأن هــذه الشــبكات 
ــن  ــرة م ــن كثي ــي أماك ــن ف ــة المواطني ــمحت بتوعي س
ــة التونســية محــلَّ اإلعــام الّرســمّي. ومــع  الجمهوري
ذلــك، لينــة بــن مهنــي غيــر مطمئنــة ألّن االنتخابــات 
ــي،  ــن عل ــي ظــل وســائل إعــام ب »ســتجرى )...( ف

ــل اإلنترنــت ليــس متاحــاً للجميــع«.  وفــي المقاب

بـيـبـلـيـوغرافـيـا »الربيع 
العربي«

مــــصــــر

ثمانيــة عشــر يومــا: روايــة مصريــة / محمــد هشــام 
عبيــة، رســوم الكرارجــي.- القاهــرة/ دار المصري للنشــر 

ودار الــرواق للنشــر والتوزيــع، 2011 . )63 ص(.
ــع  ــي تاب ــل روائ ــا« أول عم ــر يوم ــة عش ــدُّ »ثماني ُتَع
األحــداث فــي مصــر يومــا بعــد يــوم وصــوالً إلــى اليــوم 
الــذي تنّحــى فيــه الرئيــس حســني مبــارك عــن الُحْكــم. 
يلتقــي فيــه النــص اإلبداعــي بالرســم فــي أســلوب 
ســهل يــراد مــن ورائــه إيصــال رســالة المؤلــف حــول 
ــام تكشــف عنهــا.  ــورٍة مــا زالــت األي مــا جــرى فــي ث
والّروايــة عبــارة عــن لحظــات إنســانية أبــرزت تعبيــر 
الشــعب المصــري بســائر مكوناتــه، كمــا أظهــرت 
الموقــف البطولــّي الوطنــي الــذي اّتخــذه شــباب اإلخوان 
عندمــا خالفــوا أوامــر مكتــب اإلرشــاد وأصــّروا علــى 

ــه. ــم ومشــاركة الشــعب ثورت ِتِه التمســك ِبِمْصِريَّ

ــورة  ــي والث ــول الديمقراط ــن التح ــر : بي ــورة 25 يناي ث
الشــاملة / المعروف الســيد يســين.- القاهرة: منشــورات 

ــة، 2011 . ) 450 ص(. ــة اللبناني ــدار المصري ال
ــا  ــورة مصــر وتطوراته ــات ث ــف إرهاص ــل المؤلِّ حلَّ
شــارحا تناقضــات العولمــة وعقــدة الكراهيــة التــي 
الحضاريــة  والتحديــات  الدوليــة  العاقــات  تعانيهــا 
ــن الساســة  ــة والصــراع التاريخــي بي ــورة العالمي والث
ــى أهــّم مراحــل  والعســكر. وتطــرق الكاتــب أيضــا إل
ـل مســتقبل  الثــورة وبواعــث قيامهــا ودالالتهــا وحلَـّ
أكبــر  أن  اعتبــر  حيــث  مصــر  فــي  الديمقراطيــة 
المخاطــر علــى الثــورة هــو توجيــه طاقاتهــا إلــى 
تصفيــة الحســاب مــع الماضــي، وهــو مــا يجــب تفاديــه 
ــى الشــعب  ــر عل ــود بالخي ــي يع ــل حقيق ــن أجــل بدي م

المصــري .
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ســبعة  أيــام فــي التحريــر / هشــام الخشــن.- القاهــرة 
: الــدار المصريــة اللبنانيــة ، 2011. )150  ص( .

ــي  ــاذج اإلنســانية الت ــام بعــض النم ــة أم ــف الرواي  تق
ــة ســكنّية  ــي منطق ــة ف ــورة والمجتمع ــي الث شــاركت ف
واحــدة : شــارع حســين حجــازي بالقصــر العينــي 
ــرائح  ــى ش ــي إل ــر. وتنتم ــدان التحري ــن مي ــب م القري
ــي والقبطــي ورجــل األعمــال  ــن اإلخوان ــة بي اجتماعي
وعضــو الحــزب الوطنــي والشــاب الثائــر وطالــب 
ــازي  ــين حج ــارع حس ــدا ش ــث غ ــرطة بحي ــة الش كلي
مســرًحا لألحــداث. تتوالــى الشــخصيات علــى خشــبته 
فيمــا يشــبه »التحليــل النفســي والجســدي لكل شــخصية 
وبعــض عوالمهــا اإلنســانية ودوافعهــا لاشــتراك فــي 

ــر«. ــدان التحري ــي مي ــر ف الحــدث الكبي

الثــورة  فــي  الفكاهيــة  والهتافــات   الشــعارات  
المصريــة: دراســة وثائقيــة وتحليلية في ســيكولوجية 
الشــخصية المصريــة وأثرهــا اإليجابــي علــى المجتمع 
الدولــي المعاصــر /  ســمير الحفنــاوي.- القاهــرة: 

مكتبــة جزيــرة الــورد، 2011. ) 320 ص(.
 ُيعــَرف المصريــون بــروح الفكاهــة وباختصارهــم 
ــيهم آالم  ــة تنس ــة فكاهي ــي طرف ــات ف ــب اللحظ ألصع
اللحظــات القاســية. ولــم ينــَس المصرّيــون هــذه الّصفــة 
ــل  ــلطة ب ــع الّس ــراع م ــب الّص ــي قل ــم ف ــي تمّيزه الت
ــة  ــات ملؤهــا الّســخرّية والّطراف ــرّددون هتاف راحــوا ي
محتشــَد  كانــت  التــي  تلــك  الّتحريــر  ســاحة  فــي 
ــق غضبهــم. ولقــد عمــد  المتظاهريــن الّثائريــن ومنطَل
ــة  ــات مــن زاوي ــك الهتاف ــى دراســة تل ــاب إل ــذا الكت ه
ــة  ــة وســيكولوجّية للّشــخصّية المصرّي ــة وتحليلّي وثائقّي
ــي  ــف، ف ــب المؤلّ ــاً، بحس ــاً حقيقي ــت إبداع ــي أبدع الت

ــوري. ــان الث ــن الهيج ــر ع ــة الّتعبي لحظ

يوميــات  الثــورة المصريــة : ينايــر 2011 / ممــدوح 
، عبــد  بــدوي  ، محمــد  ، عمــرو مجــدي  الشــيخ 
ــد  ــر أحم ــرون> ؛ تحري ــاش ··· <و آخ ــن عي الرحم
عبــد الحميــد حســين ؛ إشــراف  مركــز الجزيــرة 
للدراســات  ، قســم البحــوث  و الدراســات.- الّدوحــة: 
مركــز الجزيــرة للدراســات، 2011. ) 160   ص(.
تنقســم هــذه اليومّيــات إلــى ســبعة فصــول تتنــاول 
مــدى تأثــر الثــورة المصريــة بالتجربــة التونســية، 
وتبــرز أهــم القواســم المشــتركة التــى فجــرت الثــورة 
ــا  ــر احتجاج ــي / يناي ــون الّثان ــوم 25 كان ــة ي المصري
علــى ممارســات النظــام وجهــازه األمنــي.  وعلــى 
ــر  ــاحة الّتحري ــت س ــد كان ــمين، لق ــورة الياس ــرار ث غ
مجتمعــا مصرّيــا مصّغــرا التقــت فيــه كل الّشــرائح 

وأوجــه  مضطــرم.  واحــد  وهــج  فــي  االجتماعيــة 
التشــابه بيــن الثورتيــن بحســب المؤلّفيــن أّنهمــا كلتْيهمــا 
ــر وفــي توقيــف  ــي التغيي ــوار األمــل ف ــي الث ــا ف ت ضخَّ

ــة. ــر رجع ــى غي ــة إل ــع الرهيب ــة القم آل

األيــام األخيــرة لنظــام مبــارك... 18 يومــا / عبــد 
الــدار  منشــورات  القاهــرة:  المنــاوي.-  اللطيــف 

ص(.  462(  .2012 اللبنانيــة،  المصريــة 
»يــروي هــذا الكتــاب جانبــاً مــن التفاصيــل التــي 
ســبقت انهيــار نظــام الرئيــس المخلــوع حســني مبارك، 
ــعبية  ــورة الش ــار الث ــى انتص ــي أدت إل ــباب الت واألس
)...( فــي 11 مــن  فبرايــر )شــباط( 2011. والمؤلــف 
ــي  ــارك ف ــة لنظــام مب ــة اإلعامي ــن اآلل كان جــزءاً م
لقطــاع  الســت األخيــرة بوصفــه رئيســا  الســنوات 
ــون المصــري. وبطبيعــة الحــال كان  ــار بالتلفزي األخب
قريبــا مــن الصــورة الفعليــة التــي تحــرك بهــا النظــام 
ــع  ــى وقائ ــاهدا عل ــرة وش ــام األخي ــي األي ــي ف السياس
ومواقــف كان طرفــا فــي بعضهــا ومــن هنــا تأتــي 

ــاب.« ــذا الكت ــي ه ــي ســطرها ف ــهادته الت ــة ش أهمي

أرض أرض: حكايــة ثــورة الجرافيتــي / شــريف عبــد 
المجيــد.- القاهــرة : منشــورات الهيئــة المصريــة 

العامــة للكتــاب، 2012 . )235 ص(. 
ــى  ــى« ف ــة »اَلْجَراِفيِت ــاب قّص ــات الكت ــاول صفح  تتن
ــى الجــدران.  ــة عل ــّن الرســم أو الكتاب مصــر، وهــو ف
ــرب دوٌر  ــن الغ ــتورد م ــّن المس ــذا الف ــر له ــد ظه ولق
ــدور  ــا ل ــٌل رّبم ــة، مماث ــورة المصري ــال خــال الث فّع
الّتكنولوجيــا الغربّيــة المســتوردة أيضــا، حيــث إّن 
الثــوار عّبــروا مــن خالــه عــن روح إبداعّيــة رافقــت 
ه عيــٌن  النِفــَس الّنضالــّي، وعكســت ـ عبــر مــا قــد تُعــدُّ
بــة خربشــاٍت ـ رؤاهــم وآراَءهــم وأفكاَرهــم  غيــُر ُمجرِّ
ــي مســتقبل أفضــل وفــي عهــد كرامــة  وطموحاتهــم ف

ــر. ــن الجماهي ــه كّل الحواجــز بي ــار في ــة تنه وحرّي

ثــورة مصــر وعاقاتهــا باألزمــة العالميــة / ســمير 
أمين.- القاهرة: دار العين للنشــر، 2012 .) 232 ص(. 
ــي  ــا حــدث ف ــن تســمية م ــر ســمير أمي  يرفــض المفكِّ
مصــر ثــورًة، بــل هــي » انطــاق ثــورّي قــد يتحــَول 
ــن  ــر م ــو أكث ــدث ه ــا ح ــر. م ــوري ال أكث ــٍد ث ــى م إل
انتفاضــة أو فــورة يعــود بعدهــا المجتمــع إلــى مــا 
ــل  ــورة. يحل ــن ث ــل م ــا أق ــه أيًض ــا لكن ــه قبله كان علي
ــن  دة م ــرَّ ــة مج ــة بعقلي ــة الثوري ــذه الحرك ــف ه المؤل
العواطــف معتبــراً أن مليونْيــن مــن الُمسيَّســين خرجــوا 
يــوم 25 ينايــر فــي محافظــات مختلفــة، ومعهــم مــا ال 
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يقــّل عــن 13 مليونــاً خــال 24 ســاعة.« ومــع ذلــك، 
ــه  ــه مــن أســلمة الســلطة وينبِّ ــف تخّوَف ــي المؤلّ ال ُيخف
إلــى أطمــاع الغــرب وعلــى رأســهم أميــركا قائــا إّن 

ــة«. ــورة المصري ــاض الث ــا إجه »خطــة أوبام

مائــة خطــوة مــن الثــورة.. يوميــات مــن ميــدان 
ــروت: دار األداب،  ــيطى .- بي ــول الش ــر/ زغل التحري

184 ص(.  (  .  2012
عالــج زغلــول الّشــيطي يوميــات التحريــر الثمانيــة 
ــكاد يكــون  ــي وي ــاب بشــكل روائ ــي هــذا الكت عشــر ف
ــى إّننــى  ــط ألي شــيء حت ــم أخطِّ ــا إذ يقــول: »ل عفوّي
ــوم  ــن ي ــام إالّ م ــات بانتظ ــة اليومي ــي كتاب ــدأ ف ــم أب ل
2 شــباط / فبرايــر وأنــا نــادم علــى ذلــك بشــده«. 
ــيها  ــا ومآس ــورة بمفاجآته ــداث الّث ــب إذا أح ن الكات دوَّ
ــباط /  ــن ش ــي م ــن الّثان ــا م ــا انطاق ــا وأمانيه وآآلمه
فبرايــر إلــى يــوم ســقوط آخــر فراعنــة مصــر حســني 
ــذه  ــروف وبه ــذه الّظ ــي ه ــة ف ــت الكتاب ــارك، فكان مب
الّصفــة انعكاســا لمطالــب المتظاهريــن الذيــن صمــدوا 
لين أروع اللحظــات اإلنســانية.  ولــم يتزحزحــوا مســجِّ

أمــن مصــر القومــي وتحديــات البيئــة اإلقليميــة بعــد 
الربيــع العربــي/ محمــد ســليمان الــزاوي.- القاهــرة: 
منشــورات المركــز العربــي للدراســات اإلنســانية، 

2013. )68  ص(.
الثــورات العربيــة كانــت فــي رأي الكاتــب فرصــة 
ــة  ــن وجه ــة ســواء م ــة إلعــادة تشــكيل المنطق تاريخي
نظــر الشــعوب أو مــن وجهــة نظــر القــوى العالميــة. 
ألن  بالمأمــول  تــأِت  لــم  التحــّوالت  هــذه  لكــن   «
ــع  ــاٍش م ــر متم ــر غي ــاه آخ ــي اتج ــت ف ــة ذهب المنطق
أحــام وأمانــي الشــعوب العربيــة مــا يعــّرض الشــرق 
ــى  ــّول إل ــر الّتح ــى خط ــب، إل ــب الكات ــط، حس األوس
ســاحة صــراع كبــرى بيــن القــوى العالميــة واإلقليمية، 
ال ســيما وإســرائيل متخّوفــة مــن تنامــي النفــوذ التركــي 
باإلضافــة إلــى النفــوذ اإليرانــي فــي العــراق والخليــج 

ــي« . العرب

أحمــد   / العربيــة  الثــورات  بعــد  األزهــر  مســتقبل 
محمــود الســيد.- القاهــرة: المركــز العربــي للدراســات 

128 ص(.  (  .2013 اإلنســانية، 
ــي عامــة،  ــع العرب ــورات الربي ــأن ث ــف ب ــرى المؤلِّ  ي
ــرة  ــزات كبي ــت ه ــة، أحدث ــة خاص ــورة المصري والث
وأول  والحكوميــة.  الوطنيــة  المؤسســات  كل   فــي 
ــان  ــه كان لس ــا أّن ــر بم ــي األزه ــت ه ــة تخلخل مؤسس
الّســلطة فــي مصــر، أو هكــذا يقــول صاحــب الكتــاب 

ــه.  ــه وتوّجهات ــي أعمال ــت تزّك ــلطة كان ــا أّن الّس طالم
وبــدل أن ترتبــط هــذه المؤسســة العريقــة بالدفــاع عــن 
األوطــان ورفــع رايــة اإلســام والمســلمين، اســتغلّتها 
األنظمــة الحاكمــة وكــذا قــوى االحتــال المختلفــة 
نظــرا ألهميتهــا ومكانتهــا. ويبتغــي الكاتــب مــن خــال 
كتابــه هــذا التأســيس لمرحلــة تمكــّن جامــع الفاطمّييــن 

مــن أداء دوره الّصحيــح.

Chroniques de la révolution égyptienne 
/ Alaa El Aswany ; traduit de l’arabe 
)Egypte( et préfacé par Gilles Gauthier 
.-  Arles : Actes Sud , 2011 .)366 pages(.
ــاس  ــب الن ــورة ومطال ــام الث ــى أي ــف إل يتطــرق المؤل
فيهــا، كمــا يعالــج بوادرهــا إذ لــم تنشــأ فــي فــراغ بــل 
انطاقــا مــن إرهاصــات ســابقة مثــل حركــة »كفايــة«. 
ــارك  ــام مب ــح لنظ ــه القبي ــن الوج ــب ع ــف الكات ويكش
ــل  ــب أو الحي ــة أو التعذي ــاكل العاجي ــي الهي ــواء ف س
ــث  ــل توري ــن أج ــل م ــت تعم ــي كان ــاورات الت والمن
ــل  ــن الّرج ــاواة بي ــدم المس ــارك وع ــال مب ــم لجم الحك
ــّي. كمــا  والمــرأة فــي الحقــوق وانعــدام الّتســامح الّدين
وضــع مجلــس الثــورة إزاء مســؤولياته التاريخيــة ألنــه 
ــد  ــق ق ــوا وثائ ــم فأتلف ــى ثكناته ــكر إل ــِع العس ــم ُيْرِج ل
ــورة فــي الّصميــم. ُتِديُنُهــم وفــرَّ بعضهــم مــا ضــرب الثَّ

L’Egypte au présent : inventaire d’ une so-
ciété avant révolution / sous la direction 
de Vincent Battesti et François Ireton .-  
Arles : Sindbad- Actes Sud , 2011 .- 1 vol. 
)1179 p.( : cartes, couv. ill. en coul. ; 23 
cm .- )La bibliothèque arabe ; Hommes et 
sociétés (   Contient, en prélude, une con-
versation dans un taxi du Caire.- Notes 
bibliogr. Index thématique.- Présentation 
des auteurs . )1180 pages(.

ســاهم فــي هــذا الكتــاب أربعــون باحثــا مــن أهــم 
ــا  ــن هن ــة، متناولي ــؤون المصرّي ــي الّش ــن ف المختصي
ــة  ــة االجتماعي ــى البيئ ــة وأثرهــا عل مســألة الديمقراطي
محليــا وعربيــا ودوليــا، والوضــع االقتصــادي فــي 
ــة  ــة العولم ــي مواجه ــارك ف ــام مب ــردد نظ ــر وت مص
والتحــوالت االقتصاديــة ومســاهمة الســلطة فــي فســاد 
المؤسســات وبــروز عوالــم اســتهاكية جديــدة وغــاء 
المعيشــة وقطــاع الصحــة وغيــاب العدالــة االجتماعّيــة 
الشــباب  وتهميــش  البطالــة  جانــب  إلــى  والّتربّيــة 
ــة الديــن فــي المجتمــع وأخيــرا  ووضــع المــرأة ومكان

بـيـبـلـيـوغرافـيـا »الربيع 
العربي«
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ــا.  ــرا وِكيان ــودا وتعبي ــة وج ــألة الثقافي المس

L’Egypte d’ une révolution à l›autre : 
mémoires d› un citoyen engagé sous 
Nasser, Sadate et Moubarak / Aly el- Sam-
man ; préface de Théo Klein .-  Monaco 
: Ed. du Rocher , DL 2011. )256 pages(.
ــام بهــا شــعب مــن  يتطــرق هــذا الكتــاب إلــى ثــورة ق
أجــل الحريــة والديمقراطيــة. وإذا كان البلــد يخطــو 
خطواتــه األولــى اليــوم نحوهــا، فهــو بفضــل األحــداث 
األخيــرة. لذلــك، يجــب الّتعّمــق فــي الجــذور الّتاريخيــة 
لمصــر حّتــى يتســّنى إدراك مــدى تطّورهــا ورجاحــة 
ثقلهــا وذلــك منــذ ثــورة عبــد الناصــر عــام 1952. 
يقــدم األســتاذ عــاء الســمان هنــا قــراءة فــي الوضــع 
المصــرّي وتجــدر اإلشــارة إلــى أّنــه كان باألمــس أحــد 
ــوم  ــح الي ــه أصب ــن ولكّن بي ــادات المقرَّ ــاري الس مستش
ينــادي إلــى الحــوار بيــن األجيــال، إلــى جانــب شــباب 

ــورة. الّث

L’Egypte de Tahrir : anatomie d’ une 
révolution / Claude Guibal et Tangi Sa-
laun .-  Paris : Ed. du Seuil , DL 2011 . 
)200 pages(.
انعكســت ريــاح الياســمين التونســية علــى مصــر، 
وجعلــت بلــدا كبيــرا مثــل مصــر يقــف إزاء تســاؤالت 
دامــت ثمانيــة عشــر يومــا هــي عمــر الّربيــع المصــرّي 
بآمالــه وعنفــه، إلــى أن تــرك حســني مبــارك منصبــا 
شــغله مــدة ثاثيــن عامــا كاملــة كأّنــه قــارون عصــره. 
هــذا و يطــرح المؤلفــان العديــد من األســئلة االقتصادية 
والسياســة واالجتماعيــة التــي تنتظــر حــا ســريعا فــي 
أحــد أكبــر البلــدان العربّيــة وأقــدم الحضــارات العالمّية 
حّتــى تســتتّب األوضــاع وتتحّقــق الّثــورة وترجــع إلــى 

المواطــن المصــرّي ثقتــه بنفســه.

Le Pharaon renversé : dix- huit jours qui 
ont changé l’Egypte / Robert Solé .-  Paris 
: Les Arènes , 2011 .)244 pages(.

يعــود ُروِبيــْرت ُصولــه إلــى اإلدالء بشــهادته عــن 
ــاء  18  ــوم الثاث ــه، ي ــد نفس ــع المصــرّي إذ وج الّربي
ــر  ــدان التحري ــي مي ــر 2011، ف ــي / يناي ــون الّثان كان
ــب  ــن كث ــاهد ع ــه يش ــا جعل ــباب، م ــن األس ــبب م لس
ــاد  ــا فــي ب ــت فع ــن األحــداث التــي وقع بعضــا م
ــارئ  ــى الق ــروي عل ــارك وي ــني مب »الفرعــون« حس
بالفعــل  حدثــت  كمــا  الوقائــع  وبدّقــة  الّداخــل  مــن 

وأســبابها العميقــة. وبالّتالــي فــإّن شــهادة روبيــرت 
صولــه شــهادة تاريخّيــة تحليلّيــة موضوعّيــة وليــدة 
الّســاعة ونابعــة مــن أحــد أكثــر األقــام معرفــة بمصــر 

واغتباطــا بســقوط آخــر فراعنــة وادي الّنيــل.

La révolution du 25 janvier 2011 et 
l’économie égyptienne : quel avenir ? / 
Adel Mehany.-  Lyon : Ed. Baudelaire , 
DL 2011 .) 128 pages(.
انطاقــا مــن معطــى أّن الشــوارع العربيــة شــهدت 
فورانــا ثوريــا غريبــا وجديــدا علــى المنطقــة فــي 
آن واحــد، يطــرح عــادل مهّنــي فــي هــذا الكتــاب 
مجموعــة مــن األســئلة يســتنبط مــن خالهــا حقيقــة مــا 
حــدث ويســتحّث بهــا العقــل علــى الّتفكيــر فــي حقيقتهــا 
وأســبابها ومآلهــا مثــل: هــل نحــن أمــام ثــورات حقيقيــة 
أم شــبه ثــورات أم انتفاضــات شــعبية ؟  كيــف يتــم 
التغييــر ومــا هــي الخطــط التــي ســتتبع فــي ذلــك؟ إلــى 
ــا  ــا بأّنه ــا عنه ــة قائ ــورة المصري ــى الث ــص إل أن يخل
ــا  ــو م ــلمّية وه ــة الّس ــا بخصوصّي ــزت عــن غيره تمّي

ــن بهــا وينبهــر. ــم ُيفت جعــل العال

Révolutions égyptiennes : de Nasser à la 
chute de Moubarak / Tarek Osman ; traduit 
de l’anglais par Laurent Bury .-  Paris : 
Les Belles lettres, 2011 . )255 pages(.

شــهدت مصــر خــال النصــف الثانــي مــن القــرن 
العشــرين تحــّوالت اقتصاديــة واجتماعية وجيوسياســية 
ــى  ــان إل ــدا بطــارق عثم ــا ح ــا. م ــا عــن غيره ميزته
االهتمــام بمخططــات ناصــر ثــم الســادات فمبــارك 
ــه  ــي تواج ــات الت ــه التحدي ــن خال ــل م ل ــق يحِّ كمنطل
علــى  بخاّصــة  ويركــز   .2011 ثــورة  بعــد  البــاد 
الّشــرخ الــذي حــدث بيــن المســلمين والمســيحيين، 
ــاة السياســية  ــي الحي ــى دور الجيــش ف كمــا يتطــرق إل
ــع اإلشــارة  ــى نطــاق واســع؛ م ــاد المتفشــي عل والفس
ــر  ــة والجماهي ــن النخب ــعت بي ــي اّتس ــوة الت ــى الفج إل

ــب. ــر الكات ــّم بنظ ــو األه وه

Egypte : de Nasser au »printemps arabe« 
.- Robert Solé.-  Paris : Le Monde , cop. 
2012.-  )103 pages(.

ـل روِبيــْرت ُصولــه فــي كتابــه هــذا التحــوالت  يحلّـِ
العميقــة التــي عرفهــا المجتمــع المصــري بعــد مــا 
ــص  ــاوال بالفح ــي، متن ــع العرب ــه بالربي ــح علي اصُطلِ
والسياســية  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الجوانــب 
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ــة  ــورة مطالب ــأّن الث ــب ب ــد الكات ــد. ويؤّك ــة للبل والثقافي
باحتــرام إرادة الشــعب وإال فإنهــا آِيلــة إلــى الفشــل ال 
ــدُّ  ــى، وهــو مــا ُيَع ــد ول ــة. وطالمــا أن الخــوف ق محال
بحــّد ذاتــه مكســبا هائــا بحســب الكاتــب، فإّنــه ُيِهيــُب 
ــى  ــورة إل ــروج بالث ــاور للخ ــى الّتح ــة إل ــوى الحي بالق

ــان. ــر األم ب

Egypte les débuts de la libérté / ouvrage 
collectif.- Paris : Michel Lafon, 2012. )189 
pages(.
 ولــدت شــاهيناز فــي القاهــرة. وتحــت ضغــط األســرة 
والتقاليــد تزوجــت رجــا لــم يحترمهــا. ثــّم بعــد معركة 
طويلــة للحصــول علــى الطــاق، انضمــت إلــى شــبكة 
مــن الناشــطين وأسســت موقعــا علــى اإلنترنــت توقــظ 
فيــه الّشــباب وتدغــدغ َوْعَيــُه علـّـه يتشــّجع ضــّد الخوف 
ــده  ــة الحاكمــة فــي بل ــورة ضــّد الدكتاتوري ــز للّث ويتحّف
ــن الخمســة  ــن أفضــل المناضلي ــت واحــدة مــن بي فكان
ــد أّن شــاهيناز  ــر«. بي ــورة »الّتحري ــم ث ــن عرفته الذي
عبــد الســام مــا زالــت تنتظــر الحريــة الموعــودة بيــن 

أفــراد الّشــعب المصــرّي كلـّـه.

Révolution 2.0 ; le pouvoir des gens, 
plus fort que les gens au pouvoir / Wael 
Ghonim ; traduit de l’anglais par Maxime 
Berrée .-  Paris : Steinkis ,  2012 .)384 
pages(.
الّشــخصّي،  تفاصيــل نضالــه  هنــا  الكاتــب  يــروي 
أّسســها  التــي  الفايســبوك  صفحــة  عــن  متحّدثــا 
ــة  ــع للحرك ــر متوق ــّع غي ــكان تجم ــي أصبحــت م والت
االحتجاجيــة الوليــدة. بعــد ســتة أشــهر، كانــت نداءاتــه 
األولــى قــد جمعــت 350،000 عضــو للّثــورة ضــد 
الظلــم والبطالــة والفســاد والتعذيــب. تطلعنــا ثــورة 2.0 
ــا مــن معارضــة  ــا تبعه ــم وم ــل غني ــى مســيرة وائ عل
ســلبية للطليعــة الثوريــة، وتجعلنــا نتابــع طيفــه انطاقــا 
مــن لوحــة مفاتيــح حاســوبه إلــى زنزانتــه فــي الســجن 
لثــورة  للمــؤّرخ  أساســية  وثيقــة  ُتَعــّد  تجربتــه  ألّن 
»الّتحريــر« ونموذجــا عــن الّدعــوة الجديــدة إلــى 

التحــرك والّنضــال. 

The road to Tahrir Square : Egypt and the 
United States from the rise of Nasser to 
the fall of Mubarak / Lloyd C. Gardner .-  
London : Saqi , 2011 .)240 pages(.
ــة  ــه للخلفي ــي كتاب ــر ف ــْد غاْرْدَن ــف لُوْي ــّدى المؤل تص

ــي  ــات المتحــدة ف ــا الوالي ــي ترتكــز إليه ــة الت التاريخي
تطويرهــا لسياســتها تجــاه مصــر وتنفيذهــا إّياهــا. 
ووطيــدة  ــرة  مؤطَّ سياســة  بأّنهــا  الكاتــب  ويــرى 
معتمــداً بشــكل واســع علــى مصــادر وزارة الخارجيــة 
إلــى  يفتقــر  أّن عملــه  بيــد  األميركيــة ومذكراتهــا. 
المصــادر  باالعتبــار  يأخــذ  لــم  الموضوعيــة ألنــه 
مهّمــا  تحليــا  الكتــاب  يبقــى  ذلــك،  مــع  العربيــة. 
ــى  ــل أن يتطــّرق إل ــة قب ــة األميركي ــات المصري للعاق
الثــورات العربيــة بعامــة والمصريــة بخاصــة فــي ظــل 

ــاْم. ــم س ــع الع ــدل م ــرة للج ــة المثي ــذه الّثنائّي ه

Egypt in the Era of Hosni Mubarak / Galal 
Amin .- Cairo : The American University 
in Cairo Press, 2011 . )180 pages (. 
ل المجتمــع المصــرّي  يهتــّم جــال أميــن بمســألة تشــكُّ
ــرم  ــرٍن المنص ــِف ق ــال الّنص ــة خ ــة المصرّي والّدول
ــرة  ــى فت ــزا عل ــة، مرّك ــورة الّناصرّي ــن الّث ــا م انطاق
حكــم الّرئيــس حســني مبــارك.  وأكثــر مــا ينظــر فيــه 
ــن  ــارك وبي ــام مب ــن نظ ــرة بي ــات المتعّس ــي العاق ه
الّصحافــة الحــّرة ) نســبّيا ( وفــي مســألة خافتــه علــى 
ــّم  ــارك ث ــال مب ــه جم ــِل ابن ــن ِقَب ــة م ــب الّرئاس منص
العاقــات المصرّيــة مــع العالــم العربــّي ومــع الواليات 
المّتحــدة. فــي هــذا الكتــاب، يصــف جــال أميــن موقف 
ــي  ــةـ ف ــة والّدولّي ــل الوطنّي ــي المحاف ــارك ف ــام مب نظ
ــر منحــاز وال  ــخ هــذا الرجــل غي ــدّي لتاري عــرض نق

مضــاّد.

Karama!: Journeys Through the Arab 
Spring / Johnny West .-  London : Quer-
cus, 2011 . )350 pages(.
ــة عــن  ــي أُوِويْســْت عــرف المنطقــة العربّي ــْوُن ُجوِن َك
ــة  ــرة باإلضاف ــرّية األخي ــة العش ــا طيل ــام به ــب وأق كث
إلــى إتقانــه اللّغــة العربّيــة فقــد توّفــرت لديــه الّشــروط 
الّنــاس  مــن  والّتقــّرب  الحواجــز  إلذابــة  الاّزمــة 
ــا  ــرز هن ــب يب ــه فالكات ــة. وعلي ــكّل حّرّي ــم ب ومحادثته
للقــارئ الغربــّي مــا يرويــه الّنــاس البســطاء عــن 
ــا  ــعبّي وم ــراك الّش ــة الح ــذ بداي ــة من ــم اليومّي معاناته
ــرون  ــف ينظ ــم وكي ــم وأحامه ــم ومخاوفه ــي آماله ه
األقطــار  بيــن  االختــاف  ومواطــن  الغــرب  إلــى 
العربّيــة وكيــف أّن الّشــعوب العربّيــة تعتبــر مــع ذلــك 
ــل  ــة قب ــة واحــدة مشــتركة عربّي ــى ثقاف أّنهــا تنتمــي إل

أن تكــون إســامّية. 

Messages from Tahrir: Signs from Egypt’s 

بـيـبـلـيـوغرافـيـا »الربيع 
العربي«
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Revolution / Karima Khalil .-  Cairo :The 
American University in Cairo Press, 2011. 
)156 pages (.  
ــة  ــورة المصرّي ــي الّث ــة ف ــرز العناصــر الاّفت ــد أب أح
كمــا تشــهد عليــه ســاحة الّتحريــر بالقاهــرة هــي روح 
الخلــق واإلبــداع التــي مّيــزت المعتصميــن. فقد انشــأوا 
الفتــات وملصقــات وغيرهــا مــن الشــارات رفعوهــا أو 
ــارات  ــى العم ــا إل ــا  أو علّقوه ــوا به ــا أو لّوح ارتدوه
ومختلــف البنايــات وفوانيــس اإلضــاءة العمومّيــة طيلــة 
أّيــام االعتصــام. وبمــا أّن كريمــة خليــل مصــّورة 
فقــد  اإلبداعــات،  هــذه  صادفــت  هاويــة  مصرّيــة 
ــة  ــوز الّثورّي ــك الّرم ــاط كّل تل ــة التق ــا فرص اغتنمته
وضّمهــا إلــى كتــاب ُيظهــر تنّوعهــا واجتماعهــا فــي آٍن 

ــارة واحــدة هــي »ارحــْل ! » .  ــى عب عل

The Struggle for Egypt: From Nasser to 
Tahrir Square / Steven A. Cook.-  New 
York :  Oxford University Press, 2011. 
)424 pages (.
ــِتيِفيْن  ــرح اْس ــر، يش ــى مص ــم عل ــراع القائ ــي الّص ف
ُكــوْك، أحــد األعضــاء البارزيــن فــي مجلــس العاقــات 
الخارجّيــة،  فــي كتابــه هــذا كيــف جــاءت هــذه األزمــة 
إلــى الّنشــوء ولمــاذا اندلعــت الّثــورة ونحــو أّي مصيــر 
ــخ  ــة لتاري ــا مــن مســحة عاّم ــه مصــر . وانطاق تتوّج
التاريخّيــة  مراحلهــا  كّل  يــروي  الحديــث،  مصــر 
المركزّيــة : أفــول الهيمنــة البريطانّيــة وصعــود جمــال 
عبــد الّناصــر وطموحــه إلــى أن يكــون زعيــم القومّيــة 
ورضاهــا  ديفيــد  لكامــب  مصــر  وقبــول  العربّيــة 
ــور  ــال أن ــدة واغتي ــات المّتح ــا للوالي ــون حليف ــأن تك ب
الّســادات وبــروز حركــة اإلخــوان المســلمين وأخيــرا 

ــر. ــرات ســاحة الّتحري مظاه

The Road to Tahrir Square: Egypt and the 
United States from the Rise of Nasser to 
the Fall of Mubarak / Lloyd C. Gardner. -  
New York :  New Press, 2011. ) 240 pages (.
هــذا كتــاب يجيــب على الّســؤال الملــّح المتعلّق بالّســبب 
ــدة،  ــات المّتح ــى الوالي ــّول عل ــل مصــر تع ــذي جع ال
بغايــة إدراك األحــداث والقــوى التــي حــّددت الّسياســة 
ــة. إّن  ــة والهاّم ــة الحّساس ــذه المنطق ــي ه ــة ف األميركّي
االســتخدام الواســع ألغلــب الوثائــق المتوّفــرة بمــا 
فيهــا الوثائــق التــي نشــرها الموقــع المثيــر للجــدل 
» ِويِكيلِيْكــْس  )Wikileaks( ، أبــرز الكاتــب كيــف 
التمســت الواليــات المّتحــدة ســبيا للّتاثيــر علــى مصــر 

ــة  ــكرّية المكّثف ــة والعس ــاعدة االقتصادّي ــطة المس بواس
ــة )  ــة األميركّي ــرات المركزّي ــة المخاب واســتخدام وكال
CIA (، وهــي أمــور تســمح بفهــم األزمــة الحاليــة فــي 

مصــر.

Tweets From Tahrir, Alex Nunns / Nadia 
Idle and Aaron Zenz.-  New York : Or 
Books, 2011. )240 pages(. 

إّن حســابات الّثــّوار المصرّييــن الذيــن فّجــروا فــي 
ــر  ــى الْتِويَت ــع عل ــر 2011 الّربي ــي / يناي ــون الّثان كان
وتعطــي  للمــؤّرخ  هاّمــا  مصــدرا  ُتَعــدُّ   )Twitter(
ــى  ــه عل ــارم وكأّن ــعبّي ع ــراك ش ــة لح ــورة نابض ص
ــى  ــوا عل ــباب وّثق ــن الّش ــض، إذ إّن مايي المباشــر ينب
ــم  ــل ثورته ــن مراح ــة م ــة كّل مرحل ــم الخلوّي هواتفه
وكمــا تّمــت مجرياتهــا بالّضبــط. ومــن ثّمــة فــإّن هــذا 
المؤلّــف يجمــع مجموعــة مختــارة مــن هــذه الّرســائل 
القصيــرة التــي نشــرت علــى موقــع الْتِويَتــر كمــاّدة خام 
ــر  ــر عب ــح للمــؤّرخ تســطير نضــال ســاحة الّتحري تتي

ــة. ــات الهاّم ــّي بالمعلوم ــق وغن ــّي دقي ــل زمن تسلس

Egypt’s Tahrir Revolution / Dan Tschir-
gi .- Boulder, Colorado : Lynne Rienner 
Publishers, 2012 . )287 pages(.
علــى الرغــم مــن أّن آثــار هــذه الّصدمــة الّدامغــة 
ــت  ــة مــا زال ــاحة العربّي ــي ارتّجــت لهــا أركان الّس الت
ــإّن هــذا  ــنين، ف ــو الّس ستكشــف عــن وجههــا ســنين تل
الكتــاب الــذي ســاهم فــي تأليفــه اعضــاء معهــد العلــوم 
الّسياســّية بالجامعــة األميركّيــة بمصــر يقــّدم استكشــافا 
السياســية  والنتائــج  للظــروف  وحاســما  ســريعا 
والنظريــة لمــا ســّمي بثــورة الّتحريــر أو ثورة »ســاحة 
ــذا  ــه ه ــذي اّتســم ب ــّي ال ــل العلم ــر«. إّن الّتحلي الّتحري
المؤلـّـف الجامعــّي يلقــي كثيــرا مــن الّضــوء علــى الُبْعد 
العملــّي الّتطبيقــّي  للّثــورة المصرّيــة بالّنســبة إلــى 
المواطنيــن المصرّييــن وبالّنســبة إلــى غيرهــم فاعليــن 

ــا.  ــوا أم طاّب كان

Last Days of the Pharaoh / Bradley Hope 
.-  Amazon : copyright ©Bradley Hope, 
2012 . )48 pages (.
ــي  ــص ابراْدلِ ــرة، تفّح ــا بالقاه ــا مقيم ــه صحافّي بصفت
ــن  ــار الموّظفي ــاورة كب ــر مح ــورة 2011 عب ــوْب ث ُه
المصريّيــن ومســؤولين سياســّيين مقّربيــن مــن الّريئس 
ــاءات  ــذه اللّق ــّم ه ــن أه ــارك. وم المطــرود حســني مب



769 مؤّسسة الفكــر العربـي

الصحفّيــة حــواٌر أجــراه الكاتــب مــع حســام بــدراوي، 
الكاتــب العــاّم األخيــر للحــزب الوطنــّي الّديمقراطــّي، 
حاِكــِم البــاد آنــذاك قبــل أن ُيزحــَزح عنــه بعــد ثمانيــة 
عشــر يومــا مــن الحــراك الّثــورّي المتواصــل بســاحة 
الّتحريــر. ومــن خــال هــذا اللقــاء وغيــره، تمّكــن 
الّصحافــّي مــن التقــاط الّســاعات األخيــرة ألحــد أكبــر 
ــه. ــل اإلطاحــة ب ــات المّتحــدة العــرب قب ــاء الوالي حلف

Liberation Square: Inside the Egyptian 
Revolution and the Rebirth of a Nation / 
Ashraf Khalil .-  New York : St. Martin’s 
Press, 2012. )336 pages ( .
ــل  ــّي أشــرف خلي ــون الّصحاف ــدف أن يك شــاءت الّص
مقيمــا بالقاهــرة، علــى ُبْعــد قــاب قوســين أو أدنــى 
مــن أحــداث ســاحة الّتحريــر. وعليــه فقــد كان أشــرف 
ــي  ــي ف ــع العرب ــورة الربي ــى ث ــان عل ــل شــاهد عي خلي
قلــب العاصفــة الهوجــاء التــي هّبــت بالّرئيــس حســني 
استنشــق  وكغيــره،  الكرســّي.  بــه  فقلبــت  مبــارك 
للّدمــوع وعانــى  المســيلة  الغــازات  أشــرف خليــل 
ويــات الجماهيــر الغاضبــة علــى غــرار الــّدوالب 
العظيــم يســحق كّل شــيء فــي طريقــه ثــّم عايــن تطــّور 
خــّط الجبهــة يومــا بعــد يــوم فــي الميــدان المصــرّي. 
هــذه الّتفاصيــل الّشــبيهة بالّشــريط الّتلفزيونــّي هــي مــا 

ــه. ــي كتاب ــارئ ف ــل للق ــه خلي يهدي

Rising from Tahrir / Hoda Rashad .-  Cre-
ateSpace Independent Publishing Plat-
form : www.risingfromtahrir.com , 2012 . 
)390 pages (.

عشــر  الكاتبــة  تســّطر  الّتحريــر،  بميــدان  مــرورا 
قصــص لثــّوار مصرّييــن وكّتــاب ومشــاهير ومواطنين 
ــجاعة  ــة الّش ــة، واصف ــة ثقافّي ــبه حكاي ــي ش ــن ف عادّيي
ــة  ــد احتاجــت الكاتب ــة . وق والّنضــال مــن أجــل الحّرّي
إلــى أربعيــن ســاعة مــن الّتســجيل لجمــع كّل تلــك 
الّشــهادات الحّيــة عســى أن تصنــع منهــا حكايــة حيــاة 
ــة  ــك الّتجرب ــن تل ــل م ــا أن تجع ــت نّيته ــاح. وكان وكف
ــرب  ــر الع ــن وغي ــر المصرّيي ــاول غي ــي متن ــيئا ف ش
لِمــا كان فــي تلــك اللّحظــة الّتاريخّيــة مــن نبــٍض جمــع 
بيــن قلــوب مصرّييــن مــن مختلــف اآلفــاق فــي نضــاٍل 
ــان  ــوق اإلنس ــل حق ــن أج ــاح م ــد : الكف ــترك واح مش

ــة.  ــاة الكرام ــّية وحي األساس

The Journey to Tahrir: Revolution, Pro-
test, and Social Change in Egypt / Jean-

nie Sowers and Chris Toensing .- Lon-
don : Verso, 2012. )320 pages (.
جمــع المؤلِّفــان هنــا كّل مــا ُكِتــب علــى صفحــات جريدة 
ِميــَدل إيْســت ُروُبــوْرْت )Middle East Report( أّول 
الجرائــد تغطيــة ألحــداث المنطقــة، ُمَحلِّلْيــن تحليــا 
االجتماعّيــة  والميــول  الّنزعــات  االهتمــام  يســتحّق 
والّسياســّية الكبــرى التــي رافقــت أحداث الربيــع العربي 
األولــى  يومــا  بالّثمانيــة عشــر  مبتدئْيــن  العاصفــة. 
األساســّية التــي أّدت إلــى اســتقالة حســني مبــارك، 
ــّي  ــام القمع ــتراتيجّية الّنظ ــى اس ــاب عل ــود الكت ــّم يع ث
وكيــف نشــأ االنشــقاق الّشــعبّي المتمّثــل فــي ســخط 
العّمــال والمناضليــن الّديمقراطّييــن والّرافضيــن للحرب 

ــة.    ــن البيئ ــن ع ــن والمدافعي ــطين االجتماعّيي والّناش

The Egyptian Revolution Between Hope 
and Despair : Mubarek to Morsi /  Mo-
hamed El-Bendary. -  New York : Algora 
Publishing , 2013. ) 288 Pages (.

ــّم محمــد البنــدري فــي مؤلَّفــه هــذا بأحــداث الثــورة  ُيلِ
المصريــة انطاقــاً مــن العــام 2011 ويذكــر نتائجهــا، 
معّرجــا علــى الصــراع بيــن اإلســاميين والعلمانييــن. 
ــي  ــت ف ــي حدث ــورات الت ــى التط ــوء عل ــلط الض ويس
ــارك  ــقوط مب ــا س ــن تبعت ــنتين اللتي ــال الس ــر خ مص
جــدا،  القصيــر  مرســي  محمــد  بحكــم  مــرورا   ،
ومقاِرنــا بيــن اإلعــام الّرســمّي فــي مصــر واإلعــام 
ــاءل  ــذا ويتس ــداث. ه ــه لألح ــي تغطيت ــتقل« ف »المس
الكتــاب عــن مــدى قــدرة المصرييــن علــى إنشــاء 
دولــة ديمقراطيــة ثابتــة فــي المنطقــة دون مســاعدة 
سياســية أو اقتصاديــة أميركيــة كان حســني مبــارك 

ــا. ــا كلّّي ــد عليه يعتم

Transformations in Egyptian Journalism 
/ Naomi Sakr.- London : I.B.Tauris, 2013. 
)128 pages (.

إّن الّثــورة الّشــعبّية التــي قامــت بمصــر فــي 2011 
أثــارت معهــا الكثيــر مــن األســئلة ال ســّيما فيمــا يتعلـّـق 
بنــوع اإلعــام الــذي يمكنــه أن يفــرض نفســه ثــّم 
ــت  ــي أصاب ــة الت ــة القوّي ــة والّصدم ــرات الميدانّي الّتغّي
ــات  ن ــور المدوَّ ــاد. إّن ظه ــة بالب ــزة الّتقليدّي كّل األجه
واألخبــار المبثوثــة مباشــرة علــى الّشــبكة ومواقــع 
التــي  األشــياء  مــن  كلّهــا  االجتماعــّي  الّتواصــل 
انضــوت تحــت لــواء الحــراك الّشــعبّي ضــّد االســتبداد 
ومّثلــت تحّديــا فعلّيــا إلعــام الّدولــة. فهــذا الكتــاب 
يــدرس إذاً هــذا الّنــوع الجديــد مــن اإلعــام الــذي 

بـيـبـلـيـوغرافـيـا »الربيع 
العربي«
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فرضــه الربيــع العربــي فــي مصــر ومــا مســتقبله فــي 
خضــّم المســتجّدات الّراهنــة .  

Arab  Spring  in  Egypt  :Revolution  and 
Beyond, Edited by Bahgat Korany and 
Rabab El-Mahdi. –The American Univer-
sity in Cairo Press, 2014. )364pages(

يتنــاول هــذا الكتــاب بالــّدرس والّتحليــل أســباب تفّتــت 
نظــام حســني مبــارك االســتبدادّي وديناميكّيــة الجمــوع 
فــي ســاحة الّتحريــر ومختلف أطيــاف المعارضــة التي 
تجــاورت علــى ميــدان الّثــورة ثــّم يميــل علــى نظريــة 
الحــراك االجتماعــّي فــي تغذّيتهــا للّصدمــة العنيفــة 
التــي زلزلــت القاهــرة بعــد تونــس وطرابلــس، وعلــى 
تفاعــل المتظاهريــن العــرب فيمــا بينهــم وارتفــاع نبــرة 
ــل  ــذي كان يكّب ــوف ال ــم للخ ــم وقهره ــاج لديه االحتج
ألســنتهم بضعــة أّيــام فقــط قبــل االنفجــار، ثــّم يتحّســس 
إرهاصــات االنتقــال الّديمقراطــّي إذا ُوِجــد ومــدى 

ــات التــي تواجهــه.   فعلّيتــه ومســتوى الّتحّدّي

Bread, Freedom, Social Justice, Workers 
and the Egyptian Revolution /  Anne  Al-
exander and Mostafa Bassiouny – .Lon-
don – New York  : Zed Books, 2014 . )400 
pages(. 
ــي  ــة ف ــة النقابي ــة أّن الحرك ــاب حقيق ــذا كت ــف ه يكش
مصــر هــي أهــّم مــا فّجــر الثــورة المصريــة، وأن 

تكّتــل العمــال المصرييــن مّثــل دورا فعــاال وجوهريــا 
فــي اشــتعال جــذوة الثــورة فــي مصــر، ومــا كان 
ــة  ــات المتتابع ــن اإلضراب ــنين م ــد س ــا إالّ بع انفجاره
والمظاهــرات الشــعبية. والكتــاب بصفتــه ثمــرة عشــر 
ســنوات مــن البحــث الــدؤوب والتقاريــر والخبــرة 
ــه  ــي مصــر فإن ــة ف ــة العمالي ــول الحرك ــة ح المتراكم
ــل عــن بــروز النقابــات المســتقلّة  ُيَعــدُّ أّول تقريــر مفصَّ
ــة  ــة العميق ــة االجتماعي ــار األزم ــي إط ــر ف ــي مص ف

ــارك. ــني مب ــم حس ــنوات حك ــزت س ــي مّي الت

Revolution in the Age of Social Media: 
The Egyptian Popular Insurrection and 
the Internet / Linda Herrera.-  Brooklyn - 
London : Verso, 2014. )192 pages(.
»كلّنــا خالــد ســعيد !«، عبــارة تداولهــا المناضلــون 
ــذا  ــبوك . ه ــات الفايس ــى صفح ــرا عل ــون كثي المصرّي
ــذي  ــّدور ال ــّم بال ــه يهت ــه عنوان ــدّل علي ــا ي ــاب كم الكت
ــرة  ــات المؤام ــه ونظرّي ــبوك هت ــة الفايس ــه صفح مّثلت
التــي كانــت تحــوم حــول مديرهــا وائــل غنيــم. يكشــف 
صاحــب الكتــاب للقــارئ الّصــراع علــى الّســلطة الهائل 
الــذي دارت رحــاه علــى الحلبــات االفتراضّيــة  موّضحا 
كيــف يمكــن ان تســتخدم مواقــع الّتواصــل االجتماعــّي 
كمجــال للحّرّيــة وفــي آن واحــد مســاحة تحتلّهــا وزارة 
الخارجّيــة األميركّيــة أو اإلخــوان المســلمون أو الجيــش 

المصــرّي للّســيطرة علــى عقــول الّشــباب. 

لـيـبــيــا

Au cœur de la Libye de Kadhafi / Patrick 
Haimzadeh .-  Paris : Lattès , 2011 .)200 
pages(.

الكتــاب  هــذا  فــي  زاده  حائيــم  باتريــك  يصطحــب 
القــارَئ عبــر محّطــات تاريــخ ليبيــا القديــم والحديــث، 
معّرجــا علــى دخــول القــوات األلمانيــة واإليطاليــة 
ــم  ــد الحك ــا عن ــار، ومتوّقف ــر المخت ــل عم أرض البط
ــة عــام  ــا مــن ســنة 1951 غاي ــذي ســاد ليبي الملكــي ال
ــول  ــن أيل ــح م ــاب الفات ــط وانق 1969، فاكتشــاف النف
ــم.  ــدة الحك ــى س ــي إل ــل القذاف ــذي أوص ــبتمبر ال / س
ومــا إن أطاحــت ثــورة الياســمين بالّطاغيــة بــن علــّي 
ــة رافعــا شــعار  ــى الجماهيرّي ــى تســّرب التمــّرد إل حّت
ــص  تفحُّ َزاِده  حائيــْم  باْتريــْك  يفــت  ولــم  التحــدي. 
ــم وكــذا  ــي أطاحــت بالّزعي ــورة الت ــدالع الث أســباب ان

ــتقبلّية. ــا المس ــاق ليبي آف

Evêque chez Kadhafi / Giovanni Monsei-
gneur Martinelli avec la collaboration de 
Samuel Lieven.- Paris : Bayard, 2011. 
)123 pages(.
اْجُيوَفاِنــي  واألســقف  الفرنسيســكان  كاهــن  ُولِــد 
ـي، بليبيــا وعمــل بهــا أكثــر مــن أربعيــن  ماْرِتيِنيلّـِ
عامــا. وعليــه فقــد عاشــر ثقافــة الصحــراء عــن قــرب 
ــع  ــام م ــي وأق ــع الليب ــس الواق ــرة وتلّم ــي ســن مبك وف
ــة.  ــة متين ــم صداق ــه به ــل وربطت ــن ب ــكان المحليي الس
ثــّم هّبــت علــى طرابلــس وبنغــازي ريــٌح »ربيعّيــة » 
أطاحــت بنظــام القذافــي، فــكان األســقُف شــاهدا علــى 
نهايــة »األخ األكبــر« جنبــا إلــى جنــب مــع المواطنيــن 
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ــي نفســه  ــي ماْرِتيِنيلِّ الليبييــن. أوقــف األســقف اْجُيوَفاِن
اآلن علــى خدمــة الكنيســة والفقــراء ويســاهم فــي 

ــان. ــن األدي ــوار بي الح

Kadhafi, du réel au surréaliste / Laszlo 
Liskai.- Paris : Encore d’orient, 2011. 
)152 pages(.
أحيانــا يظهــر فــي هيئــة تشــكك فــي قدرتــه العقليــة مــع 
ــّدر  ــات تخ ــة وممارس ــة باحترافي ــارس السياس ــه يم أن
ــا  ــه. وأحيان ــة واقع ــن حقيق ــه ع ــي وتلهي ــعب الليب الش
ــد  م نفســه ثوريــا مناهضــاً للغــرب وشــبه موحَّ يقــدِّ
إلفريقيــا علــى أّنــه إلــى البهلوانــّي أقــرب. ولمــدة أربعة 
عقــود طويلــة، منــذ انقابــه علــى الملــك إدريــس ســنة 
1969، اســتبدل قنــاع الثــوري بقنــاع اإلرهابــّي تــارة 
ــاب وثائــق  ــارة أخــرى. هــذا الكت ــم األكبــر ت أو الّزعي
غنيــة لــم ُتنشــر مــن قبــل يكشــف المؤلـّـف مــن خالهــا 

وجوهــا ســبعة للقذافــي الواحــد تلــو اآلخــر.

Kadhafi, portrait total : entre intervention 
militaire et insurrection populaire / René 
Naba .-  Villeurbanne : Golias , DL 2011 . 
)96 pages(.
يــرى الكاتــب بــأن الحاكــم الليبــي كان يفتقــر إلــى 
االســتراتيجية، وُيْعــِوُزهُ التكتيــك فلــم ُيحســن المحافظــة 
ــاء  ــن البق ــل الّرجــل بي ــن. وتبلب ــه الطبيعيي ــى حلفائ عل
ــة االتحــاد الســوفياتي،  ــاة، تحــت حماي ــد الحي ــى قي عل
وهــو مــا كان يقابلــه انشــقاق ليبيــي فــي الفتــرة المــا بعد 
ناصرّيــة بمصــر، وبيــن مهاجمــة أميــركا معتمــدا فكرة 
الكفــاح ضــد »اإلمبرياليــة الغربّيــة«. هــذا وعمــل 
ــة، كمــا  القذافــي علــى اســتخدام كل الوســائل اإلعامّي
ــة الّطّنانــة َتْمِويهــاً مثــل ،  عمــد إلــى األلقــاب الّرّنان
»المرشــد األعلــى للثــورة الليبيــة« والّزعيــم باإلضافــة 

ــة« . ــة الثالث ــة العالمي ــى مــا أســماه ب »النظري إل

Libye, OTAN et médiamensonges : Manu-
el de contre-propagande / Michel Collon.- 
Paris : Couleur livre, 2011. )191 pages(.

ــكلة  ــاب لمش ــذا الكت ــي ه ــون ف ــيل كول ــّرض ميش يتع
اْلُبُروبجاْنــدا أو الّدعايــة التــي يمارســها اإلعــام علــى 
الجماهيــر بهــدف تشــريد العقــل وإبعــاد المواطنيــن 
عــن القضايــا الحّساســة والمطالبــة بتعديــل الحســابات 
ــُتر  ــف السُّ ــا يحــدث فعــا خل ــا بلغهــم شــيء عّم إذا م
ــارَئ  ــب يخاطــب الق ــإّن الكاِت ــة، ف ــن ثّم ــة. وم المظلم
ــل  ــا ه ــرب ليبي ــن ح ــاه ع ــائاً إّي ــه« س ــا لوج »وجه

ــه عنهــا صحيحــة تمامــا  ــار التــي تصل يظــّن أّن األخب
؟  وهــل القنابــل التــي يرســلها الحلــف الطلســّي مثــا 
باســم مبــدإ »مســؤولّية الحمايــة«، تطلــق فعــا علــى 
الغربّيــة  الحكومــات  تفعــل  ومــاذا  »المجرميــن«؟ 
بضرائــب شــعوبها ؟ أليســت تســتعملها فــي تســليح 

ــئلة. ــن األس ــه م ــا إلي ــرب ؟ وم ــاة الع الّطغ

Libye : permis de tuer / David Gakunzi .-  
Paris : L’Harmattan , DL 2011 .)58 pages(.
قُِصَفــت طرابلــس بالقنابــل كمــا هــو معــروف مــن 
قبــل نظــام القذافــي ، واســتعملت ضّدهــا األســلحة 
الفتاكــة دون مراعــاة للقوانيــن الّدولّيــة أو التفــات إلــى 
الضحايــا األبريــاء، رجــاال كانــوا أم نســاء أم أطفــاال، 
مــا دفــع بحلــف الناتــو إلــى إغاثــة الشــعب اللّيبــي 
ومســاعدته علــى التخلــص مــن الطاغيــة، أو هكــذا 
اّدعــى الخطــاُب الّرســمّي. قصــف الّناتــو األعمــى 
ل األبريــاء فــي ليبيــا هــو مــا حــدا بالكاتــب إلــى  للعــزَّ
الّتشــكيك فــي نّيتــه واّتهامــه بالّزعــم والّدعايــة، ال ســّيما 
وأّنــه تقتيــل وقــع باســم الديمقراطيــة وذريعتــه فــي ذلــك 

ــن«! ــة المدنيي »حماي

Tripoliwood / Delphine Minoui .-  Paris : 
B. Grasset , 2011 .)208 pages(.
ــد عــاش  ــا بل ــِوي إّن ليبي ــن ميْن ــة ديْلفي ــول الصحافي تق
ــام شاشــة ســوداء وخرســاء  ــن ســنة أم ــن وأربعي اثنتي
ــاء أيضــا.  وتعــرض الكاتبــة هنــا وجهــة  ورّبمــا صّم
ــع  ــا القم ــا، وضحاي ــي ليبي ــرب ف ــول  الح ــا  ح نظره
مبكيــة  مضحكــة  ســريالية،  رحلــة  فــي  األعمــى، 
أحيانــا، بخصــوص المآســي اإلنســانية هنــاك، متســائلة 
اللّيبّيــة  المستشــفيات  تهتــم  لــم  لمــاذا  باســتغراب: 
بالجرحــى؟ لمــاذا لــم تهتــّم بقبــور الشــهداء وضربــات 
حلــف شــمال االطلســي تحصــد األرواح كالّســنابل فــي 
الحقــول ؟ وعلــى هــذا الّنمــط، تتابــع المؤلفــة أحــداث 
ــة عــن  ــر متواني ــنوات، غي ــّت س ــدى س ــى م ــا عل ليبي

ــق. ــر الحقائ ذك

Un Taxi pour Benghazi / Marie-Lys 
Lubrano.- Paris : Jacob Duvernet, 2011 . 
)220 pages(.
ــى  ــة مســتقلة ســافرت إل ــو صحافي ــْز لُوْبراُن ــاري لِي م
القاهــرة بعــد ســقوط مبــارك قبــل أن تغادرهــا باّتجــاه 
ليبيــا وانغمســت مــّدة شــهرين انغماســا كلّّيــا فــي الواقــع 
الّصعــب للمتمرديــن. كانــت معهــم فــي الجبهــة، وإلــى 
جانبهــم خــال المعــارك، وعايشــتهم فــي منازلهــم  

بـيـبـلـيـوغرافـيـا »الربيع 
العربي«
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ــرج  ــرق والم ــة وطب ــازي والبريق ــاء وبنغ ــي البيض ف
وأجدابيــا، كمــا زارت الجرحــى فــي المستشــفيات، 
ــى  ــا عل ــتدلّة به ــى مس ــث القتل ــورا لجث ــت ص والتقط
عنــف الّثــورة ووحشــّيتها. وصّرحــت مــاري لِيــْز 
ــّوار عاملوهــا بمنتهــى اللّطــف، كمــا  ــأّن الّث ــو ب لُوْبراُن
لــو كانــت أختــا لهــم رغــم كونهــا امــرأة أجنبّيــة، 

ــة . ــن المنطق ــة ع غريب

Le cauchemar libyen / Mohamed Albichari 
.-  Paris : Favre , DL 2012. )116 pages(.
يكتشــف القــراء عبــر هــذا الكتــاب حقيقــة ليبيــا، ومــن 
ــم باحــث ليبــي، ينتمــي إلــى  ــه بقل ــّي، ألّن منظــور محلّ
عائلــة بــارزة عرفــت بدورهــا الفّعــال فــي البــاد. 
اســتقر اآلن فــي باريــس ويعمــل مستشــارا للشــركات 
ــن  ــع ع ــي. تاب ــم العرب ــي العال ــتثمار ف ــة باالس المهتّم
ــة  ــه وثيق ــر كتاب ــذا يعتب ــة ل ــده المتتالي ــن بل ــب مح كث
ــت فيهــا  ــي، ُحلَِّل ــدة مــن نوعهــا عــن المشــهد الليب فري
ــي أدت  ــات الت ــاد وكل الحيثي ــة للب ــات الداخلي العاق
الجماهيرّيــة،  فــي  الّشــعبّي  الغضــب  انفجــار  إلــى 
َة اثنتيــن وأربعيــن  غضــب رجــال ونســاء ُحِكُمــوا  مــدَّ
ســنة بالحديــد والســيف ومــع ذلــك انتبهــوا مــن غفلتهــم 

ــوا. ــم يخضع ول

Crise libyenne : la nouvelle donne 
géopolitique / Jean Fleury .-  Paris : J. 
Picollec, 2012. )230 pages(.

ــة  ــوة العســكرية الثقيل ــب أن اســتخدام »الق ــرى الكات ي
ــار  ــا أث ــا ســرعان م ــي شــرق ليبي ــن ف ضــد المنتفضي
انشــغال المجموعــة الدوليــة، حيــث تبّنــى مجلــس األمن 
فــي 26 فبراير/شــباط2011 قــراًرا يقضــي بتجميــد 
األمــوال الليبيــة فــي الخــارج وفــرض حظــر عســكري 
ــة  ــة األميركي ــة الغربي ــوات البحري ــت الق ــا. وتول عليه
والفرنســية والبريطانيــة واإليطاليــة واأللمانيــة تطبيــق 
الحظــر العســكري. وعليــه، فــإّن الكاتــب يــرى أّنه لوال 
مســاعدة الناتــو للثــوار لمــا نجحــوا فــي اإلطاحــة بحكــم 

القذافــي ولّمــا دخلــوا طرابلــس فاتحيــن منتصريــن. 

Kadhafi : Vie et mort d’un dictateur / 
Hélène Bravin .-Paris : François Bourin, 
2012. )265 pages(.
ــر  ــوم 20 أكتوب ــي ي ــر القذاف ــة معم ــت تصفي ــد تم   لق
2011 فصاحــب ذلــك ابتهــاٌج عــارم ألّن نهايتــه كانــت 
نهايــة اثنيــن وأربعيــن عامــا مــن الديكتاتوريــة. مشــاهد 
ــا  ــا قاطع ــت دلي ــس كان ــْرت وطرابل ــي ِس ــاج ف االبته

ــم  ــّدة الحك ــغ س ــذي بل ــل ال ــعب للرج ــره الش ــى ك عل
علــى ظهــر الملــك إدريــس ســنة 1969. ذلــك الضابــط 
الشــاب الــذي تحــّول إلــى زعيــم طاغيــة، ولّــى إذاً 
بعــد ربــع قــرن مــن الّشــطحات المجذوبــة والهلوســات 
ــة  ــة غارق ــة بشــأن مشــاريع سياســية واقتصادي الغريب
ــم علــى إغــراق  فــي الفوضــى. ورغــم حــرص الّزعي
ــر  ــي األحم ــا ف ــه ليبي ــد أغرقت ــي األخضــر، فق ــا ف ليبي

ــّي«. ــوم انفجــر »ربيعهــا العرب ي

Un pick-up pour Benghazi : journal de 
l’insurrection libyenne /  Alain Fillion  
Rennes : Marines , 2012 . )153 pages(.
ــت  ــذي أذن ــرار 1973 ال ــدة الق ــم المتح ــدت األم اعتم
بمقتضــاه لائتــاف بالّدخــول إلــى ليبيــا بهــدف حمايــة 
ــي  ــة الوحشــية الت ــن ومســاندتهم فــي وجــه اآلل المدنيي
كان يقودهــا العقيــد القذافــي. والكتــاب الــذي نعرضــه 
ــن  ــى م ــام األول ــرة لألي ــا مذّك ــذه البيبليوغرافي ــي ه ف
ــي  ــت شــرارتها ف ــازي،  انتفاضــة انطلق انتفاضــة بنغ
ــا ســجن  ــال محامــي ضحاي ــر اعتق ــر إث 17 مــن فبراي
بوســليم، فتحــي تربــل، واســتمّرت متأّججــة غايــة 
ــا فُتحــت طرابلــس ودخلهــا  25 مــن أكتوبــر 2011 لّم

ــن.   ــّوار منتصري الّث

De la Guerre Civile en Libye au Printemps 
Islamique Arabe…Où l’Odeur du Jasmin 
Se Mêle à Celle de la poudre / Michel Prou 
.- Paris : L’Harmattan, 2013. )286 pages(.

ينطلــق هــذا الكتــاب مــن ســؤال أساســّي حــول مــدى 
لــم  وإذا  العربــي«  »الربيــع  مصطلــح  مصداقّيــة 
ــر  ــع اإلســامّي » أنســب وأكث ــح »الّربي ــن مصطل يك
ــّم  ــاب تهت ــذا الكت ــا ه ــي يحويه ــة الت ــة. الّدراس ماءم
ــّميه  ــا يس ــرزت م ــا أب ــة وبكونه ــورة اللّيبّي ــا بالّث أساس
المؤلـّـف ب«اإلســاموّية الّراديكالّيــة«، ليتطــّور بعدئــذ 
بالقــارئ إلــى الّتفكيــر فــي مــدى تأثيــر هــذا »الّتطــّرف 
الّدينــّي« علــى المغــرب والمشــرق، والّتفكيــر خاّصــة 
فــي حــرص مــا ُيَســّمى ب«الجماعــات المتحالفــة مــع 
ــى  ــة »نفوذهــا« إل ــى توســيع منطق ــم القاعدة«عل تنظي

ــّي . ــاحل اإلفريق ــراء والّس الّصح

  Libya: Unrest and U.S. Policy / Chris-
topher Blanchard .- Congressional Re-
search Service : www.crs.gov , RL33142, 
2011. )44 pages (.
لفــت هــذا الكتــاب االنتبــاه عنــد طبعــه فــي 2011 ألّن 
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فــوز الّثــّوار اللّيبّييــن العســكرّي علــى القــّوات المواليــة 
ــد  ــة ق ــة مرحل ــة بداي ــي الحقيق ــل ف ــي مّث ــر القّذاف لمعّم
تبــدو جــّد معّقــدة وشــديدة الّصعوبــة بالّنســبة إلــى الّثّوار 
اللّيبّييــن ومناصريهــم فــي العالــم. فالحفــاظ علــى األمــن 
والوقايــة مــن الجريمــة ووأد روح االنتقــام قبــل أن 
ــد  ــن جدي ــة االقتصــاد م ــّرها وإطــاق عجل ــر ش ينتش
ــا ورســم  ــي ليبي ــد ف ورســم حــدود نظــام سياســّي جدي
واالزدهــار  الّرقــّي  علــى طريــق  األولــى  خطاهــا 
َلمــن الّتحّديــات الكبــرى التــي ســيكون علــى المجلــس 

ــا.    ــّي مواجهتهــا فــي ليبي الوطن

Arab Spring, Libyan Winter / Vijay Pra-
shad.- Edinburgh,Oakland, Baltimore : 
AK Press, 2012. )271 pages(.
المعارضــة  وقــوى  القّذافــّي  تاريــخ  علــى  معتمــدا 
االجتماعّيــة التــي انتصبــت فــي وجهــه ، ثــّم دور 
ــو  ــّي ) الّنات ــف األطلس ــدة والحل ــم المّتح ــة األم منّظم
ــم  ــي العال ــى ف ــوى العظم ــي الق ــن باق ــا كان م (، وم
خــال الحــرب الّداميــة التــي كابدهــا اللّيبّيــون، يحــاول 
صاحــب هــذا الكتــاب أن يقــّدم للقــارئ تحليــا للّثــورة 
اللّيبّيــة فــي خضــّم مــا ُوِصــف بالربيــع العربــي، بهــدف 
ــى  ــا إل ــي ليبي ــع ف ــت الّربي ــي حّول ــراز األســباب الت إب
شــتاء وجعلــت مــن أرضهــا مرتعــا للجريمــة المنّظمــة 
واإلرهــاب والحــرب األهلّيــة والمتاجــرة باألســلحة 

ــر.  ــى البش ــّدرات وحّت والمخ

Exit  the  Colonel  :The  Hidden  History  of 
the Libyan Revolution Hardcover – Octo-
ber / Ethan Chorin.-  New York :  Publi-
cAffairs , 2012. ) 384 pages(.
 يكشــف الكاتــب فــي مؤلَّفــه هــذا خبايــا وأســرارا يــرى 
أّنهــا الّســبب األرجــح فــي نهايــة العقيــد معّمــر القّذافي، 
بعيــدا عــن تفســير اإلعــام الــذي يربــط الّثــورة الليبّيــة 
ــه  ــة ، أو بانتهاك ــر المكتمل ــلة أو غي ــه الفاش بإصاحات
الواضــح لحقــوق اإلنســان طيلــة ســنين حكمــه، أو 
بالّتفاوتــات الجهوّيــة التــي غــّذت الحقــد بيــن أبنــاء 
ــي  ــة الت ــر الطبيعّي ــات غي ــّم العاق ــد، ث ــن الواح الوط
كانــت تربــط ليبيــا بالغــرب. ومــن خــال لقــاءات 
وحــوارات أجراهــا المؤلّــف مــع مختلــف المســؤولين 
ــاورات  ــراز المن ــن إب ــن م ــّوار، تمّك ــع الّث ــن وم اللّيبّيي
انــدالع  إلــى  أّدت  التــي  واالســتراتيجّية  المدهشــة 

ــورة. الّث

Libya - The Rise and Fall of Qaddafi / Al-

ison Pargeter.- U. S. A :  Yale University 
Press,  2012. ) 304 pages (.
ــس  ــة الّرئي ــة لحقيق ــة الهاّم ــة الوثيق ــاب بمثاب ــذا الكت ه
ــى  ــه إل ــة وصول ــي وكيفّي ــر القّذاف ــابق معّم ــّي الّس اللّيب
ســّدة الحكــم وبقائــه فيهــا اثنتيــن وأربعيــن ســنة كاملــة. 
ــذي  ــف ال ــعبّي العني ــار الّش ــي االنفج ــر أيضــا ف وينظ
بشــعة.   مأســاوّية  إطاحــة  بــه  وأطــاح  منــه  تمّكــن 
انقــاب  إلــى  أّدى  الــذي  الّســبب  الكتــاب  ويشــرح 
1969 واألســلوب الــذي اّتبعــه القّذافــي لفــرض رؤيتــه 
ــى  ــواء عل ــة، س ــي الّسياس ــة ف ــّدا والغريب ــة ج الخاّص
ويــزّود  االجتماعــّي،  أو  االقتصــادّي  المســتويين 
ــفا  ــورة 2011، كاش ــق لث ــل معّم ــا بتحلي ــارئ أيض الق
ــات  ــقوطه والّتحّدي ــى س ــي أّدت إل ــل الت ــن الّتفاصي ع

ــن. ــاءه الحالّيي ــه خلف ــي تواج الت

Sandstorm: Libya in the Time of Revolu-
tion / Lindsey Hilsum.-  New York : The 
Penguin Press, 2012 . )320 pages(.
 تُعــدُّ الكاتبــة اإلطاحــة بمعّمــر القّذافــّي إحــدى فتــرات 
علــى  تأثيــرا  األكثــر  والعشــرين  الحــادي  القــرن 
ــم  ــة فــي العال ــور األشــّد غراب ــه كان الدكتات ــار أّن اعتب
العربــي وأّن شــعبه هــو الــذي أمضــى نهايتــه بمســاعدة 
ــاب  ــاه فــي هــذا الكت ــت لانتب ــو . والاّف طائــرات الّنات
أّن المؤلِّفــة كانــت موجــودة بليبيــا عنــد مقتــل الّرئيــس 
اللّيبــّي الّســابق وعليــه فتــكاد تكــون شــاهد عيــان علــى 
ــة  أحــداث تلــك الفتــرة وفــي هــذه الّزاويــة تكمــن أهّمّي
كتابهــا لمــا ترويــه فيــه مــن تفاصيــل دقيقــة عــن الّثــورة 
ــب،  ــي الغري ــة نظــام »القّذاف ــا مــن بداي ــة انطاق اللّيبّي

كمــا تصفــه إلــى نهايتــه المأســاوّية.

The Man Who Went to War: A Reporter’s 
Memoir from Libya and the Arab Uprising 
/  Patrick Graham. – Canada :  Doubleday 
Canada , 2012. )54 pages(.
ــب  ــي قل ــّي ســفره ف ــاب يســّطر الّصحاف ــي هــذا الكت ف
الّثــورة اللّيبّيــة والربيــع العربــي. وعلــى غــرار كتــب 
أخــرى ُنســجت علــى هــذا المنــوال فــي إطــار الربيــع 
العربــي علــى مــا فيــه مــن مأســاة ودمــار، يجمــع 
الكتــاب بيــن الجــّد والهــزل، والحــزم والّســخرّية، 
قــد  مّمــا  والحــزن والّضحــك، واأللــم واالنبســاط، 
ــاس، عادّييــن كانــوا أم ثورّييــن،  تّتصــف بــه حيــاة الّن
ــات  ــة. ويضــّم أيضــا تحقيق ــارك الّدامي ــب المع ــي قل ف
ــا  ــّبQت عليه ــة ه ــاة أّم ــن حي ــة ع ــل تاريخّي وتفاصي
ريــح عاصفــة مــن الّتغييــر. وباآلخــر، هــو شــهادة 
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حميمّيــة قريبــة مــن أفئــدة الّنــاس ومشــاعرهم بصفتهــم 
ــازي. ــورة بنغ ــن ث ــزءا م ج

Libya, the Responsibility to Protect and 
the Future of Humanitarian Intervention, 
Edited by Aidan Hehir and  Dr Robert 
Murray, Palgrave Macmillan, New York, 
UK. , 2013 )256 pages(
يعــرض هــذا الكتــاب رأي شــخصّيات جامعّية بــارزة في 
أوروّبــا والواليــات المّتحــدة فــي الّتدّخــل العســكرّي فــي 
ــن  ــَن م ــَي وُتمِّ ــد ُحيِّ ــل ق ــذا الّتدّخ ــا كان ه ــا. وإذا م ليبي
ــه كان  ــد أّن ــن، بي ــن المراقبي ــعة م طــرف شــريحة واس
رّدة قوّيــة وحاســمة لمــا كان يقترفــه نظــام القّذافــّي مــن 
فظائــع فــي حــّق جماهيــر وطنــه. ينظــر هــذا الكتــاب إلى 
المســألة مــن زاويــة نقديــة مخالفــة وبعيــدة عــن الّروايــة 
المهيمنــة والهاتفــة بـ»مســؤولّية الحمايــة«. وعليــه فــإّن 
ــر  تحليلهــم هــذا  ــدون عب ــا ينتق ــن هن األســاتذة الجامعّيي
شــكل الّتدّخــل وتبريــره وكيــف اســُتأِنَف حّتى أحــدث قلقا 

علــى مســتقبل الّتدّخــل اإلنســانّي فــي العالــم.

Libya: Murder in Benghazi and the Fall of 
Gaddafi /  Martin Chulov and Luke Hard-
ing.- Guardian Books , The Guardian, 
http://www.theguardian.com/books/pub-
lishing , 2013. )49 pages (.

األحــداث  تابعــا  صحافّيــان  الكتــاب  هــذا  صاحبــا 
اللّيبّيــة مــن الّداخــل فكانــت التفاصيــل التــي كانــا 
يرســانها لجريــدة »الغاْرْديــان« حّيــة ودقيقــة مــن 
ــى  ــان، وبخاّصــة لحظــة القبــض عل ــد شــاِهَدْي عي عن
ــل  ــنيع والمخج ــال الّش ــك االغتي ــه ذل ــّي واغتيال القّذاف
ــان«  ــا » الغاْرْدي ــروي مراِس ــا. ي ــى حــّد وصفهم عل
مــن  الجانبيــن  مــن  ليبّييــن  وبيــن  بينهمــا  دار  مــا 
ــورة وعلــى عواقبهــا  ــان علــى أوج الّث حديــث، ويتكلّم
المضطربــة وعلــى قّوتهــا وشــّدتها. كمــا يتحّدثــان عــن 
ــل  ــم«، ب ــل »الّزعي ــد مقت ــض بع ــا الغام ــتقبل ليبي مس
الُمرعــب، وعــن مقتــل الّســفير األميركــّي بعــد الهجــوم 

ــازي. ــه ببنغ ــى قنصلّيت عل

64Soldier for a Summer: One Man’s Jour-
ney from Dublin to the Frontline of the 
Libyan Uprising / Housam Najjair.-  Ire-
land : Hachette Books Ireland, 2013. )320 
pages(. 

يســّطر هــذا الكتــاب ســيرة شــاّب ُولِــد بَدْبَلــن مــن 

ــق  ــه التح ــف أّن ــة، ويصــف كي ــّي وأّم إيرالندّي أب ليب
بصفــوف المقاومــة اللّيبّيــة عنــد انــدالع الّثــورة اللّيبّيــة، 
وكيــف تحــّول مــن مجــّرد ثائــر ليبــّي وافــد مــن 
الغــرب، ال يــكاد يعــرف الكثيــر عــن وطنــه األصلــّي، 
ــال  ــك خ ــة، وذل ــورة اللّيبّي ــّواد الّث ــرز ق ــد أب ــى أح إل
موســم واحــد هــو موســم الّصيــف. وســرعان مــا بــات 
علــى رأس الفيلــق »واحــد«، وهــو وحــدة مــن وحــدات 
جيــش الّتحريــر اللّيبــّي التــي كان لهــا شــرف الّدخــول 

ــا.  ــد تحريره ــس بع ــى طرابل األّول إل

The 2011 Lybian Uprisings and the Strug-
gle for the Post-Qathafi Future / Jason 
Pack.- New York : Palgrave Mcmillan, 
2013. )2013 pages(.
ــد  ــا يعِم معتمــدا علــى التاريــخ السياســّي الحديــث لليبي
هــذا الكتــاب إلــى تحليــل االنفجــار الّشــعبّي اللّيبــّي 
الّضــوء علــى دور االقتصــاد  2011، مســلّطا  فــي 
ــى  ــا عل ــد رأس ــب البل ــذي قل ــعبّي ال ــزال الّش ــي الّزل ف
ــات  ــل واألقلّّي ــة ودور القبائ ــل الخارجّي ــب والعوام عق
العرقّيــة ودور اإلســامّيين، مشــيرا إلــى أّن الّثــورة 
العالــم  هــذا  أكبــر مســتبّدي  أحــد  أســقطت  الليبّيــة 
ــي إصــاح منظومــة  ــا شــرع ف ــه لّم وأّنهــا أطاحــت ب
ــه هــي  ــون إصاحات ــة والسياســّية فتك ــده االقتصادّي بل
ــه  ــه وكأّن نهايت التــي ســحبت البســاط مــن تحــت قدمي
ــه  ــث أراد أن يصالح ــن حي ــه م ــعبه جاءت ــد ش ــى ي عل

ويســتجيب لمطالبــه. 

The Jihadist Plot: The Untold Story of 
Al-Qaeda and the Libyan Rebellion /  
John Rosenthal .-   New York : Encoun-
ter Books : www.encounterbooks.com, 
2013. )104 pages(. 
ّالتدّخــل  إلــى كشــف أكذوبــة  الكتــاب  يهــدف هــذا 
األطلســّي  الحلــف  بــه  تباهــى  الــذي   « اإلنســانّي 
ــى شــرح  ــا، وإل ــل اقتحــام جيوشــه لليبي ــو( لتعلي )الّنات
يعتقدهــا.  التــي  الحقيقــة  بحســب  اللّيبّيــة  الّثــورة 
ــة«  ــع »مؤامــرة جهادّي ــي الواق ــت ف ــول بأّنهــا كان ويق
ــذي اّتبعــه بعــُض قدامــى  إذ يغــدو مســّطرا المســار ال
الجهــاد العالمــّي المعروفيــن علــى حــّد قولــه، والذيــن 
صــاروا فيمــا بعــد قــّوادا للّثــورة فــي ليبيــا ومــن أبــرز 
المخّططيــن للتمــّرد الّشــعبّي هنــاك، ثــّم يبّيــن كيــف أّن 
ــن  ــع أبطــال جهاديّي ــي صن ــف األطلســّي ســاهم ف الحل

ــذا القطــر. ــي ه ــدد ف ج
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Bringing Down Gaddafi: On the Ground 
with the Libyan Rebels  / Andrei Netto 
.- New York : Palgrave Macmillan Trade, 
2014. )320 pages(.
هــذا الكتــاب بمثابــة تقريــر عينــّي للثــورة اللّيبّيــة 
ــر  ــد معّم ــل العقي ــة مقت ــى غاي ــا إل مــن لحظــة انطاقه
ــو التــي  القّذافــّي. وهــو بقلــم الصحافــّي أْنْدِريــه ِنيتُّ
كان ســافر خــال القطــر اللّيبــّي بــدون تســريح وعبــر 

المنطقــة التــي كانــت تحــت هيمنــة الّنظــام فتمّكــن بذلــك 
مــن تغطيــة أحــداث هــذا الّتمــّرد الّشــعبّي فــي أدّق 
تفاصيلــه والكشــف عــن ضخامتــه وهولــه مــن خــال 
حديثــه إلــى الّثــّوار اللّيبّييــن علــى اختــاف مســتوياتهم 
وتكويناتهــم ومشــاربهم والعــودة بعــد ذلــك بمــا تجّمــع 
لديــه مــن رصيــد  إلــى غــرٍب أشــبعته وســائل اإلعــام 

ــة.  ــة ومتضارب ــة ومبتذل ــار غامضــة وجزئّي بأخب

بـيـبـلـيـوغرافـيـا »الربيع 
العربي«

سـوريـــة

ثــورة أمــة: أســرار بعثــة الجامعــة العربيــة إلــى 
ــكان،  ــة العبي ــاض: مكتب ــك.- الري ــور مال ســوريا / أن
2013. ) كتــاب الكترونــي وورقــي( . )608 ص(. 
ــاَب  ــذا الكت ــري ه ــي الجزائ ــب والصحاف ــن الكات ضمَّ
ــن  ــة م ــق مجموع ــا راف ــي ســوريا، حينم ــاهداته ف مش
المراقبيــن بتكليــف مــن الجامعــة العربيــة، واصفــا 
تضــّم  كانــت  التــي  االجتماعــات  عــن  تفاصيــل 
مختلــف األطــراف أثنــاء زيارتــه إلــى المــدن والقــرى 
الســورية، ومطلعــا القــارئ علــى جملــة مــن األســرار 
تمــت مناقشــتها بيــن الفريــق وممثلــي الســلطة الســورية 
فيمــا يخــص وضــع الحريــات العامــة والحكــم الفــردي 
ــة  ــا أهّمّي ــون وســجناء الكلمــة، ومــن هن ــق القان وتطبي
الكتــاب إذ إّنــه بمثابــة المذّكــرة الّرســمّية لشــاهد عيــان، 
أو الّشــهادة الموّثقــة عــن خبايــا وأســرار الّصــراع فــي 

ســوريا.

Docteur Bachar, Mister Assad. : Ses 
secrets et ses mystères - Jean-Marie 
Quéméner.- Paris : Encore d’Orient.- 
2011. )147 pages(.

جــاء بشــار األســد إلــى الســلطة صدفــة، أو هــي نزلــت 
ــقيقه  ــاة ش ــة وف ــل، لحظ ــا غاف ــو عنه ــة وه ــه بغت علي
باســل ســنة 1994 فــي حــادث ســّيارة. ويــرى صاحــب 
الكتــاب أّن الّرئيــس الّشــاّب الّدكتــور بّشــار األســد 
حــاول القيــام بإصاحــات فــي بلــده ولكّنهــا كانــت 
ــة  ــاب المعارض ــع انق ــم تمن ــث ل ــع بحي ــن الّتواض م
عليــه وانفجــار الثــورة فــي وجــه نظامــه. هــذا ويحلــل 
ــي  ــات السياســية الت ــاب شــخصية بشــار والتقاطع الكت
أملــت عليــه قراراتــه انطاقــا مــن األوضــاع المعقــدة  
فــي الشــرق األوســط، تلــك القــرارات التــي تكــون 

ــوريا. ــرب س ــا وراء ح رّبم

Quand la Syrie s’ éveillera... / Richard 
Labévière, Talal el-Atrache .-  Paris : 
Perrin , 2011. )830 pages(.

ــق  ــس رفي ــال الرئي ــى اغتي ــاب إل ــا الكت ــرق مؤلِّف يتط
الحريــري علــى يــد دمشــق وتداعياتــه باالســتناد إلــى 
تحّرّيــات المديــر الســابق لاســتخبارات الخارجيــة 
االرهــاب  بمكافحــة  ـف  والمكلَـّ  DGSE الفرنســية 
والجريمــة والتجســس آالن ُشــوِييت. لكــّن الباحثْيــن 
يريــان بــأن اغتيــال الحريــري كان نتيجــة مؤامــرة 
أميركيــة ويخلصــان إلــى أّن »ســوريا هــي اليــوم دولــة 
ــية  ــتويات السياس ــى كل المس ــر عل ــدأ التغيي ــت مب تبّن
واالقتصاديــة، وكذلــك فــي مجــال العاقــات اإلقليميــة 
والدوليــة، وهــي قــادرة علــى ذلــك ألنهــا عرفــت كيــف 
تحافــظ علــى إرث حــزب البعــث والنــواة الصلبــة فــي 

ــي«. ــي العرب ــل القوم ــية، أي العم ــفتها السياس فلس

Feux croisés : journal de la révolution 
syrienne / Samar Yazbek ; traduit de 
l’arabe par Rania Samara .-  Paris : 
Buchet- Chastel, 2012, Beyrouth : Ed. 
Dar al- Adab, 2012 .)204 pages(.

ــق لمــا  الكتــاب عبــارة عــن نــّص ســردي متقّطــع يوّث
يســّميه »يوميــات الثــورة الســورية«، وهــي مذكــرات 
ســمر يزبــك التــي كانــت تســّجل فيهــا مــا تشــاهده 
فــي الواقــع الّســورّي لحظــة بعــد لحظــة. والمذّكــرات 
هتــه خليــط مــن القصــة القصيــرة والروايــة لتلــك 
ــورة  ــة الث ــي بداي ــة ف ــي عايشــتها الكاتب التناقضــات الت
ــة.  ــا األيديولوجي ــا وتبايناته ــا وانتماءاته ــكل تعقيداته ب
كمــا تــورد فيهــا شــهادة علــى الظلــم وعلــى الثائريــن 
عليــه فــي بلــد عانــى طويــا االســتبداد المطلــق. 
ونشــير إلــى أّن الســاردة تســتعمل األنــا المشــاركة فــي 
ــة  ــى اللغــة العربي األحــداث وأّن عملهــا هــذا ترجــم إل
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ــن دار اآلداب. ــروت ع ــي بي ــر ف ونش

Syriana : regard transfrontalier sur le 
printemps syrien / Bahar Kymiungur .- 
Paris : Investig’Action-Couleur Livres, 
2012.)140 pages(.
َيَتَمْحــَور هــذا الكتــاب حــول الّســؤال األساســّي الّتالــي: 
هــل الســعي إلــى إحــال الديمقراطيــة فــي ســوريا هــو 
ــدة  ــات المتح ــركات الوالي ــن تح ــي م ــرض الحقيق الغ
ــة الســعودية أم أن  ــف مــع العربي ــة بالتحال ــي المنطق ف
األمــر مبيَّــت لــه مســبقا بغــرض الهيمنــة علــى المنطقة 
وتعزيــز أمــن إســرائيل ال ســّيما وأّن الّنظــام الّســورّي 
ــّد مــن ِقبــل كثيــر مــن الخبــراء آخــر المعاقــل  كان ُيَع
الّرافضــة للّســيطرة األميركّيــة علــى الّشــرق األوســط  
ــارئ  ــاب بالق ــى هــذا الّســؤال: يتســلّل الكت ــة عل لإلجاب
ــم  ــة المعال ــر واضح ــّرية غي ــل حــرب س ــر تفاصي عب
نــة لتحقيــق أهــداف ال عاقــة لهــا  ترفــع شــعارات معيَّ

بتلــك الشــعارات.

Syrie, l’Etat de barbarie / Michel Seurat-.   
Paris : PUF , 2012 . )304 pages(.
ــاته  ــوري وممارس ــام الس ــة النظ ــاب طبيع ــج الكت يعال
ــى  ــع، ال يتوان ــى القم ــي عل ــام مبن ــه نظ ــن حيث إّن م
ــة  ــي مدين ــل ف ــا فع ــه كم ــة معارضي ــن تصفي ــدا ع أب
الطفــل  بيــن  تمييــز  ذّبــح ســكانها دون  لّمــا  حمــاة 
والشــيخ والمــرأة إضافــة إلــى االعتقــال المنهجــّي لــكّل 
ــي  ــوف ف ــن الوق ــم ع ــاده ناهيك ــى انتق ــرؤ عل ــن يج م
وجهــه. ويقــول المشــرفون علــى منشــورات »ُبــوْف« 
ــه  ــاب هــو أن ــدون نشــر هــذا الكت ــم يعي ــا جعله ــأّن م ب
ــل ظاهــرًة وميكانيزمــاٍت يــرون أّنهــا هــي نفســها  يحلّ
التــي جعلــت نظــام آل األســد يرتكــب المجــازر الّســابقة 
ــه ووأدا  ــى حكم ــي حــّق شــعبه حفاظــا عل ــة ف والحالي

ــر. ــة بالّتغيي ــى المطالب ــّرأ عل ــكّل صــوت يتج ل

Syrie, la révolution orpheline / de Ziad 
Majed et Fifi Abou Dib.- Paris : sindbad.- 
2014. )171pages(.
ــى  ــى الّتســلّل إل ــاب إل ــي هــذا الكت ــان ف ــا المؤلِّف يدعون
والّروســّية الســتجاء  اإليرانّيــة  السياســة  كواليــس 
ــباب  ــى أس ــوف عل ــد، للوق ــام األس ــن نظ ــا م موقفهم
تتعلّــق  جــان علــى مســائل  لــه. كمــا يعرِّ دعمهمــا 
ــاورات والمراوغــات السياســية التــي واجــه بهــا  بالمن
المجتمــع الدولــي الثــورة فــي ســوريا وكيــف تجــاوب 
صّنــاع القــرار مــع هتــه المرحلــة الحرجــة مــن تاريــخ 

هــذا البلــد، وكان أولــى بهــم اتخــاذ إجــراءات صارمــة 
تجــاه نظــام األســد الــذي لــم يكتــف بتحطيــم بلــده بــل 
هــّدد أيضــا بسياســته األمــن اإلقليمــي كلّــه. ولــم يفــت 
ــذا النظــام  ــذي يمارســه ه ــف ال ــن وصــُف العن الكاتبْي
ــة  ــوار جمل ــلمّيين رافضــا للح ــن الس ــّق المتظاهري بح

ــا. وتفصي

In the Lion’s Den: An Eyewitness Ac-
count of Washington’s Battle with Syria 
/  Andrew Table.-  Chicago, Illinois : Chi-
cago Review Press ,  2011. ) 288 pages (.
بعــد أحــداث الحــادي عشــر من أيلــول / ســبتمبر 2011 
، ومعارضــة دمشــق القطعّيــة لحرب العراق، شــرعت 
الحكومــة األميركّيــة فــي حملــة حقيقّيــة للّضغــط علــى 
نظــام الّرئيــس بّشــار األســد لحملــه علــى تغييــر اّتجاهه 
الّسياســّي واالصطفــاف علــى محــور السياســة الغربّية. 
وقــد كان صاحــب الكتــاب أْنــْدُروْو َتاْيُبــْل شــاِهد عيــان 
ــّرّي. ومــن  ــك الّصــراع الّس ومشــاركا فــي أحــداث ذل
ثّمــة فهــو يقــّدم هنــا تحليــا ثاقبــا لتلــك المنــاورات التــي 
كانــت تجــري حولــه، غيــر ممتنــع عــن انتقــاد سياســة 
ــه  الّرئيــس بــوْش ومــاذا كان ينبغــي علــى أميــركا فعلُ

للّتعامــل مــع ســوريا هــذا البلــد المتقلِّــب ! 

Revolt in Syria: Eye-witness to the Upris-
ing / Stephen Starr.-  New York : Colum-
bia University Press, 2012. ) 256 pages (. 
ــورية  ــورة الّس ــي الّث ــر ف ــتار الّنظ ــِتيِفين اْس ــن اس يمع
ــن  ــاس الذي ــاة الّن ــي حي ــا ف ــس عميق ــال الغط ــن خ م
مّســهم الّنظــام الّســورّي بــاألذى خــال الخمســين ســنة 
األخيــرة. فقــد حــاور ســورّيين من كّل طبقــات المجتمع 
وجمــع وجهــات نظرهــم المختلفــة ومعتقداتهــم المتباينة 
ثــّم ترجمهــا علــى الــورق كــي يبّيــن كيــف أّن ســوريا، 
بفرقهــا الّدينّيــة العديــدة وتنّوعهــا الَعقائــِدّي، تدحرجــت 
إلــى الحــرب األهلّيــة واالضطــراب المدنــّي. ولّمــا كان 
بلــدا مقطوعــا فــي غالبّيتــه عــن اإلعــام الّدولــّي، فــإّن 
ــا  ــى م ــة عل ــهادة الّناطق ــة الّش ــتار هــذا بمثاب ــاب اْس كت

يعانيــه المعّذبــون فــي أرض ســوريا. 

Syria: The Fall of the House of Assad / 
David W. Lesch .-  U. S. A : Yale Univer-
sity Press , 2012. )288 pages(.
ــْش متخّصــص فــي شــؤون الّشــرق األوســط  ــْد لِي َدْيِفي
ومستشــار محتــَرم معــروف مــا أتــاح لــه معرفــة 
الّرئيــس بّشــار األســد عــن كثــب وإجــراء العديــد مــن 
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اللّقــاءات معــه مــا بيــن ســنتي 2004 و2009. وبحكــم 
التــي قــد توصــف  اللّقــاءات وهــذه المعرفــة  هــذه 
ــد  ــود األس ــم بوع ــى عل ــْش عل ــد كان لِي ــة، فق بالحميم
ــا  ــال وبأّنه ــه ســيخّيب اآلم ــم أيضــا بأّن ــى عل وكان عل
وعــود لــن تنّفــذ. وفــي كتابــه هــذا، يبحــث الكاتــب فــي 
تحــّول األســد مــن قائــد رائــد يحمــل آمــال شــعب إلــى 
طاغيــة تقليــدّي حّطــم األمانــي فــي غــد أفضــل وكيــف 
أّن نظامــه بــات مــن أعنــف الُنُظــم القمعّيــة علــى 

ــاق.  اإلط

Syria - A Decade of Lost Chances: Re-
pression & Revolution from Damascus 
Spring to Arab Spring /  .-  Seattle : Cune 
Press, 2012 )Number of pages: not listed(.
ــأزق، إزاء  ــي م ــه ف ــد نفس ــار األس ــس بّش ــد الّرئي يج
وطالمــا  واالنغــاق.  االنفتــاح  بيــن  يتأرجــح  بــاب 
ــم  ــى معظ ــيطرته عل ــى س ــد عل ــد يؤّك ــار األس أّن بّش
ــي  ــق المســدود ف ــاذا هــذا الّطري ضواحــي دمشــق، لم
بلــده إذاً ؟ وكثيــرون هــم الّســورّيون الذيــن لــم يخفــوا 
كرههــم بــل بغضهــم الّشــديد لبّشــار، علــى أّنهــم أعلنــوا 
صراحــة أّنهــم يرفضــون أن يحكمهــم زعمــاء حــرب 
شــباب يمــأل الخطــاب اإلســامّي أفواههــم وتلّطــخ 
الّدمــاء أيديهــم. أّي مســتقبٍل إذاً ؟ بقــاء بّشــار لــن 
يرضــي المعارضــة وذهابــه ســيدحرج البــاد وال شــّك 
ــه هــي  ــى الفوضــى ونقطــة المســتقبل الغامــض هت إل

ــاب. ــذا الكت موضــوع ه

The Syrian Rebellion / Fouad Ajami .-  Stan-
ford University / Stanford, California : Hoover 
Institution Press, 2012 . ) 260 pages (. 
يتنــاول فــؤاد عجمــّي فــي كتابــه هــذا األزمــة الســورّية 
ــاط الّتشــابه  ــى نق ــدا عل ــة، مؤكِّ ــا الّتاريخّي ــن زاويته م
بيــن الدكتاتــور الســابق حافــظ األســد وابنــه بّشــار 
حاكــم البــاد الحالــّي. وهــو يســلّط الّضــوء علــى 
المعارضــة الســورّية، يبّيــن فــؤاد عجمــّي للقــارئ 
ــذي  ــا ال ــى خوفه ــب عل ــن الّتغل ــت م ــا تمّكن ــف أّنه كي

اســتبّد بهــا ســنين طويلــة وكيــف أّنهــا وجــدت أخيــرا 
الجســارة واإلقــدام الاّزميــن لمواجهــة أحــد أبشــع 
ــب  ــا يصي ــه رغــم م ــود ل ــذا العصــر والصم ــاة ه طغ
الّشــعب الّســورّي ، مســلّحا كان أم أعــزل، مــن أهــوال 

ــار. ــة ودم يومّي

Syria’s Uprising and the Fracturing of the 
Levant / Emile Hokayem .-  Abingdon, 
Oxon : Routledge, 2013 . ) 211 pages (.

بالتفــاؤل علــى  مــن حــراك شــعبي ســلمي ملــيء 
ــا  ــة، ســرعان م ــية والمصري ــن التونس خطــى الّثورتي
هــوت اآلمــال الســورية إلــى الجحيــم وتحــّول الحــراك 
ــية  ــنt والوحش ــديدة الع ــة ش ــى حــرب أهلي ــلمي إل الس
نتيجتهــا عنــد نقطــة الصفــر. ومــن مشــهد الشــعب 
ــب  الســوري ضــد حكومــة اســتبداد طــال أمدهــا، انقل
ــب كــي تتشــابك  ــى عق ــي دمشــق رأســا عل الوضــع ف
فيــه األيــدي ويختلــط فيهــا الحابــل بالنابــل وتتعــدد 
فيهــا األطــراف فــي شــبه تســاٍو فــي الجريمــة والتقتيــل 
ــد  ــر. فمــاذا عســى أن يكــون مســتقبل هــذا البل والتدمي
الممــزق الــذي تتآكلــه الطائفيــة واألعــراق المتنافــرة ؟ 

Syria: From the Great War to Civil War / 
John McHugo .-  London : Saqi Books,  
2014 . )291 pages(.
ــّد  ــى ح ــه إل ــا خلّفت ــورّية  بم ــة الّس ــرب األهلّي إّن الح
ريــن ُتَعــدُّ فــي  الّســاعة مــن ضحايــا ودمــار ومهجَّ
نظــر الكاتــب أكبــر أزمــة إنســانّية حدثــت فــي القــرن 
الحــادي والعشــرين. ومــن خــال كتابــه هــذا، حــاول 
جــوْن ماْكهوغــو أن يســبر غــور األزمــة الّســورّية 
ــا كان يوَصــف  ــي هــّدت أركان م ويفهــم األســباب الت
باألّمــة الّســورّية ويكشــف هشاشــتها للعيــان. مــن خال 
قراءتــه لتاريــخ ســوريا انطاقــا مــن الحــرب العالمّيــة 
األولــى إلــى اليــوم، يســتنبط الكاتب أســباب هــذه الّثورة 
التــي لــم تجــد لهــا مخرجــا بعــد بخــاف مــا كان عليــه 

ــقيقة األخــرى.  ــع العربــي فــي األقطــار الّش الربي

بـيـبـلـيـوغرافـيـا »الربيع 
العربي«

الـيــمـــن

الفاعلــون غيــر الرســميين في اليمن: أســباب التشــكل 
ــي،  ــؤاد الصاح ــي ف ــل جماع ــة / عم ــبل المعالج وس
عبــد هللا الفقيــه، عــادل الشــرحبي ) وآخــرون...(، 
تحريــر شــفيق شــقير.- الدوحــة: المركــز العربــي 

لألبحــاث ودراســة السياســات، 2012. )173 ص(. 
يهتــّم هــذا العمــل بتحليــل دور الجماعــات الفاعلــة غيــر 
الرســمية فــي اليمــن، والتــي أصبحــت لهــا القــدرة إمــا 
علــى منافســة الدولــة فــي بعــض األدوار المنوطــة 
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بهــا، أو »االضطــاع بوظائــف مــن المفتــرض أن 
الدولــة دون ســواها. ويقصــد  علــى  تكــون حكــراً 
بهــذه الجماعــات الحــراك الجنوبــي والحركــة الحوثيــة 
والتكتــات القبليــة إضافــة إلــى تنظيــم القاعــدة، وهــي 
المقصــودة فــي هــذا العمــل حصــراً عنــد إطــاق 
وصــف »الفاعليــن غيــر الرســميين« فــي اليمــن، 
ــى  ــة إل ــتوري ، إضاف ــار الدس ــارج اإلط ــم خ ودوره
ــي  ــي وسياس ــط جغراف ــي محي ــش ف ــن يعي ــون اليم ك

ــة«. ــاوف إقليمي ــات ومخ ــع طموح ــع م يتقاط

Yemen and the Politics of Permanent Cri-
sis / Sarah Phillips.- London : Interna-
tional Insitute for Strategic Studies ,  2011 
. ) 112 pages (.
معتمــدا علــى أبحــاث قــام بهــا علــى أرض الواقــع 
تتحّكــم  التــي  الّظــّل  مواضــع  الكاتــب  يتفّحــص   ،
ــر  ــي تســند ظه ــن والت ــي اليم ــّية ف ــاة الّسياس ــي الحي ف
ــة  ــة. نخــب لهــا صاحي شــبكة مــن الّنخــب االجتماعّي
رفــض كّل تقويــم رســمّي أو إصــاح تطبيقــّي واســع. 
ومتوّغــا فــي كواليــس السياســة الّداخلّيــة المظلمــة 
للّنظــام وفــي ذهنّيــة المحســوبّية المتجــّذر فــي »قوانيــن 
اللّعبــة » التــي تصنــع ســلوك زعمــاء اليمــن مــا بعــد 
الّرئيــس علــي عبــد هللا صالــح، يــزّود الكاتــب الغــرب 
بفكــرة عــن الّطريقــة المثلــى التــي يمكنــه أن يســتخدمها 

ــدوره.   ــة« هــو ب ــي »اللّعب للّدخــول ف

The Last Refuge: Yemen, al-Qaeda, and 
America’s War in Arabia / Gregory D. 
Johnsen.-  London : W. W. Norton & 
Company , 2012. )352 pages(.
بعيــدا عــن مياديــن القتــال بالعــراق وأفغانســتان، تــدور 
حــرب خفّيــة وضــروس فــي آن واحــد بيــن الواليــات 
اليمــن،  والقاعــدة علــى أرض  األميركّيــة  المّتحــدة 
ُتســتخدم فيهــا طائــرات بــدون طّيــار وقاذفــات. وكانــت 
ــن  ــال الّثاثي ــا خ ــا حقيقّي ــت انتعاش ــد عرف ــدة ق القاع
ســنة األخيــرة وليــس منــذ أيلــول / ســبتمبر 2001 
فقــط. هــذا الكتــاب غايتــه الكشــف عــن هــذه الحــرب 
بســاعات غلبتهــا وأّيــام فشــلها فــي مواجهــة نــوع جديــد 
مــن الحــروب فــي أحــد البلــدان األكثــر اضطرابــا فــي 

العالــم.  

Regionalism and Rebellion in Yemen /  
Stephen W. Day.- New York : Cambridge 
University Press, 2012 . )369 pages(.

نتيجــة ســنوات مــن البحــث المســتمّر والمعّمــق علــى 
أرض الواقــع، هــذا الكتــاب يفــّك تعقيــدات الدولــة 
اليمنّيــة وسياســتها الداخلّيــة مرّكــزا بشــكل خــاّص 
ــّدث  ــاب يتح ــعينّيات. والكت ــد الّتس ــا بع ــرة م ــى فت عل
عــن وصــول الّرئيــس علــي عبــد هللا صالــح إلــى ســّدة 
ــي  ــة ف ــة وحــرب 1994 األهلّي ــه القبلّي ــم وعاقات الحك
ــا بعــد  ــي اندلعــت فيم ــج الحــرب الت ــي  ونتائ اليمــن ف
وانتشــار الحــركات الّراديكالّيــة بخصــوص الّتدّخــل 
العســكرّي األميركــّي فــي أيلــول / ســبتمبر  2011 
وأخيــرا الّتطــّور الــذي أّدى إلــى أحــداث 2011. وتبقــى 

ــي . ــزال يعان ــا ي ــن م ــّية أّن اليم ــة األساس األطروح

Regionalism and Rebellion in Yemen 
/ Stephen W. Day.- Paris. Cambridge, 
2012. )368 pages(.
ــى أّن  ــاب عل ــذا الكت ــا ه ــي يحويه ــة الت ــد الدراس تؤّك
مــا حــدث فــي اليمــن ليــس مجــرد صــدى لمــا يحــدث 
ــي  ــع حقيق ــو ربي ــل ه ــاورة ب ــرى مج ــن أخ ــي أماك ف
علــى غــرار مــا حــدث فــي شــوارع تونــس والقاهــرة. 
ــي  ــدأت ف ــد ب ــت ق ــعبية كان ــل وإّن االنتفاضــات الش ب
ــح  ــام 2007. ويوض ــذ ع ــر من ــت مبك ــي وق ــن ف اليم
المؤلــف باقتــدار كيــف أّن االضطرابــات السياســية 
ــة  ــات ضارب ــامات ونزاع ــي انقس ــّذرة ف ــة متج اليمنّي
ــن البحــث  ــى ســنوات م ــاد اســتنادا إل ــخ الب ــي تاري ف
الميدانــي، وبالّتالــي فقــد تمّكــن مــن كشــف النقــاب عــن 
ــز بشــكل خــاص  ــع التركي ــة م ــة اليمني ــدات الدول تعقي

ــد عــام 1990.  ــا بع ــى ســنوات م عل

Why Yemen Matters: A Society in Tran-
sition / Helen Lackner.- London : Saqi 
Books, 2014. )384 pages(.

هــذا الكتاب الذي شــارك في تأليفه عــدد من المختّصين 
والخبــراء يقتــرح مــا يرونــه حلــوال ألكثــر الّتحّديــات 
التــي تواجــه اليمــن عجلــًة، مــن خــال تأســيس مرحلــة 
ــراء  ــؤالء الخب ــا. ه ــّيا واقتصادّي ــرى سياس ــة كب انتقالي
ــدا  ــا جدي ــرة يطرحــون تحلي ــن فت ــوا باليم ــن عمل الذي
ــن،  ــت باليم ــي عصف ــرى الت ــّية الكب ــات الّسياس لألزم
والجهوّيــة  الّسياســّية  الجوانــب  بالّتحليــل  متناوليــن 
ــة الهجــرة  والّتطويــر االقتصــادّي واالجتماعــّي وقضّي

التــي تمــّس موجــات مــن أبنــاء اليمــن.
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اإلصــاح  أســئلة  العربــي:  الســعوديون...والربيع 
والديمقراطيــة والثــورة / عبــد هللا الدحيــان.- القاهرة:  

طــوى للنشــر واإلعــام ، 2013. )127 ص(.  
لــدى  والتغييــر  اإلصــاح  لمفهــوم  تقييــم  الكتــاب 
الربيــع  موجــة  وقد زادتــه  الســعودي  المواطــن 
العربــي بــروزا عندمــا اجتاحــت الــدول العربيــة منــذ 
انتفاضــة ســيدي بوزيــد فــي تونــس، كمــا أّنــه محاولــة 
للوقــوف عنــد التيــارات المحليــة ومناقشــة موقفهــا 
مــن الديمقراطيــة وهــل هــي تؤمــن بهــا كفلســفة وآليــة 
أم أنهــا ترغــب فيهــا دعمــاً لمصالحهــا الشــخصية 
الضيقــة؟ ويبحــث الكتــاب أيضــاً فــي حــراك الشــباب 
الــذي دفــع إلــى َتَمْلُمــٍل وطنــي شــامل بلــغ الكثيــر مــن 
ــم  ــت انتماءاته ــا اختلف ــعودي مهم ــع الس ــراد المجتم أف

وتوجهاتهــم الفكرّيــة والسياســّية والدينّيــة أيضــا.

أميــر الســام والحريــة: الــدور االســتراتيجي فــي 
ثــورات الربيــع العربــي / مالــك الغرايبــة.-األردن: دار 

أســامة للنشــر والتوزيــع، 2014 . )264 ص(. 
يتنــاول الكتــاب دولــة قطــر فــي شــخص أميرهــا 
مــن زاويــة بعــض التســاؤالت التــي تشــغل الكثيريــن 
مثــل: كيــف اســتطاع األميــر أن يتنبــأ بثــورات الربيــع 
التــي  التحديــات والصعوبــات  العربــي؟ ومــا هــي 
تواجــه العالــم العربــي فــي القــرن الحــادي والعشــرين 
ــر  ــاذا األمي ــد(؟ »ولم ــر حم ــر األمي ــة نظ ــن وجه )م
هــو الزعيــم العربــي الوحيــد الــذي تخلــى عــن نظرائــه 
مــن حــكام الربيــع العربــي وانحــاز للشــعوب العربيــة؟ 
ــع لنفســه صــورة  ــن أن يصن ــر م ــن األمي ــف تمك وكي
هــذا  بــكل  يحظــى  أن  اســتطاع  وكيــف  الزعيــم؟ 

ــي؟  ــي والدول ــم العرب ــي العال ــر ف ــرام والتقدي االحت

السياســة الخارجيــة القطريــة تجــاه بلــدان الربيــع 
 /)2013  -2011  ( الفلســطينية  والقضيــة  العربــي 
الجزيــرة  مركــز  الرنتيســي.-  ســمير  محمــود 
للدراســات : الــدار العربّيــة للعلــوم ناشــرون، 2014. 

صفحــة(.   183(
ــة  ــة القطري ــل ألهــداف السياســة الخارجي ــاب تحلي الكت
ــذي  ــط ال ِش ــى الحــراك النَّ ــاًء عل ــماتها بن ــا وس وأدواته
عرفتــه فــي اآلونــة األخيــرة. »وألن موضوع السياســة 
العربــي  الربيــع  بلــدان  تجــاه  القطريــة  الخارجيــة 
تتفاعــل  يــزال متحــركاً،  الفلســطينية« ال  والقضيــة 
أحداثــه فــي بوتقــة التغييــر والجــذب بفعــل الهّبــات 

الباحــث  ســعى   )...( العربيــة  والثــورات  الشــعبية 
الفلســطيني محمــود ســمير الرنتيســي الــى وضــع هــذه 
الدراســة مســتخدماً أدوات البحــث العلمــي للتعــرف الى 
ــدان  طبيعــة دور السياســة الخارجيــة القطريــة تجــاه بل
الربيــع العربــي مــا بيــن العاميــن 2011 و2013 .«

After the Sheikhs: The Coming Collapse 
of the Gulf Monarchies / Christopher M. 
Davidson .-  United Kingdom : Hurst & 
Co., 2012 . )224 pages(.
ِقَبــل  الخليــج زمنــا طويــا مــن  ُحِكمــت مملــكات 
ــة وباليــة قــد عفــا عليهــا  أنظمــة اســتبدادّية أوتوقراطّي
الّزمــن. بيــد أّن الّصراعــات الّداميــة علــى أبــواب هتــه 
المملــكات ُيظهــر أّنهــا لــم تتزعــزع أركانهــا . ورغــم 
غــرق بضــع رؤســاء فــي موجــة الربيــع العربــي، فــإّن 
مملــكات الخليــج تبــدو علــى العكــس أكثر ثباتــا ومعاقل 
الســتقرار حقيقــّي فــي منطقــة الّشــرق األوســط. لكــّن 
ــي 2012(  ــك ف ــن ) كان ذل ــون يؤم ــتوِفر داِفْدُس كريس
الحــركات  بســبب  الملــوك  لهــؤالء  قريبــة  بنهايــة 
ــزة وال  ــتكون محّف ــا  س ــرى أّنه ــة وي ــة العربّي الّثورّي
شــّك لّتغييــرات جذرّيــة ســتحدث فــي مملــكات الخليــج 

عــن قريــب.
Bahrain from the Twentieth Century to the 
Arab Spring / Miriam Joyce .-  New York : 
Palgrave Macmillan, 2012. ) 184 pages (.   

يســبر هــذا الكتــاب تاريــخ البحريــن الحديــث وعاقاتــه 
الدوليــة  المصــادر  علــى  منــه  اعتمــاداً  الّدولّيــة، 
المختلفــة والمتنّوعــة، مرّكــزاً بخاّصــة علــى عاقــات 
المّتحــدة  والواليــات  العظمــى  بريطانيــا  مــع  البلــد 
ــع  ــن م ــات البحري ــدرس عاق ــه ي ــا اّن ــة، كم األميركّي
ــى  ــر إل ــران. وبالنظ ــعودّية وإي ــة الّس ــة العربّي المملك
ــإّن  ــة، ف ــدان العربّي ــي البل ــوم ف األحــداث المشــتعلة الي
الكتــاب يســّطر الّتوّتــر والحــزازات القائمــة بيــن الســّنة 
والشــيعة قبــل أن يختــم عرضــه بالحديــث عــن الربيــع 

ــّي بشــكل عــاّم.   العرب

The Arab Spring and the Gulf States: 
Time to embrace change / Mohamed A. 
J. Althani .-  London : Profile Books LTD,  

بـيـبـلـيـوغرافـيـا »الربيع 
العربي«

دول مجلس التعاون الخليجي
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2012. ) 160 pages (.
أكثــر مــا يقــّض مضجــع أغلــب مواطنــي الخليــج 
هــو تســاؤلهم عّمــا إذا كانــت مملكاتهــم تســير فــي 
االتجــاه الصحيــح الــذي يضمــن لهــم االســتمرارّية 
ــة،  ــة ممكن ــة أو خارجّي ــدات داخلّي ــان ضــّد تهدي واألم
وإذا كانــت قــادرة علــى مواجهــة تحّديــات العصــر 
ــد جمــال  وأســباب الّتطــّور والرقــّي والعصرنــة. محّم
ــى  ــبة إل ــة بالّنس ــع الهاّم ــا المواضي ــل هن ــي يحلّ آل ثان
هــذه المملــكات علــى المســتوى الوطنــّي والديمغرافــّي 
السياســّية  واألنظمــة  والــّرّي  والّتغذّيــة  واألمنــّي 
واالقتصادّيــة فــي خضــّم الدواّمــة اآلخــذة بالــّدول 
العربّيــة الواحــدة تلــو األخــرى، مــن دون تمييــز، منــذ 

العــام 2011.   

Sectarian Gulf: Bahrain, Saudi Arabia, 
and the Arab Spring That Wasn’t / Tony 
Matthiesen.-  Redwood City, California :  
Stanford University Press, 2013 . ) 208 
pages (.
يتنــاول هــذا الكتــاب الربيــع العربــي فــي الخليــج العربي 
معتمــدا علــى شــهادات فــي كل مــن البحريــن والمملكــة 
العربيــة الســعودية والكويــت عن بدايــة احتجاجات هناك 
ــكاتها بشــكل ســريع.  ــن إس ــة م ــن األنظم ــل أن تتمك قب
ــف دهــاَء هــذه األنظمــة وكيــف عمــدت  ويصــف المؤلّ
إلــى الحيلــة إلخمــاد جــذوة الثــورة فــي مهدهــا بواســطة 
تفرقــة صفــوف المعارضــة وإثــارة المواطنيــن بعضهــم 
ضــد بعــض بتخويــف الســنة مــن الخطــر الّشــيعّي، ومن 
ورائــه اإليرانــي. وقــد باتت هــذه »الفّزاعــة« المزعومة 
هــو الحجــة الدامغــة ضــد كل مطالبــة بالديمقراطيــة فــي 

هــذه المنطقــة مــن العالــم العربــّي.   

Qatar :Small State ,Big Politics / Mehran 
Kamrava.- New York :  Cornell University 
Press, 2013 . ) 232 pages (.
توَصــف إمــارة قطــر بالعمــاق الصغيــر لمــا لهــا 
ــا  ــة وثقافته ــى دبلوماســّية المنطق ــم عل ــر عظي مــن تأثي
واقتصادهــا، باإلضافــة إلــى أّن الكاتــب يصفهــا أيضــا 
ــة«  ــوة الناعم ــة« أو »الق ــدرة الخفّي ــة ذات »الق بالّدول
)subtle power. ( مــن حيــث إّن قطــر مركــز شــبكة 
اإلعــام العالمّيــة »الجزيــرة«، ومقــّر القيــادة المركزّية 
الجّوّيــة.  وعملّياتهــا  األميركّيــة  المتحــدة  للواليــات 
وعليــه فالكاتــب يتســاءل عــن مــدى فهــم الغــرب لــدور 
الدويــات الصغيــرة وبخاصــة دول الخليــج، فــي النظام 
ــا  ــى القضاي ــر عل ــى تأثيرهــا الكبي العالمــي، بالّنظــر إل

ــة. ــات الحديث ــى المجتمع ــة وعل اإلقليمي

Sectarian Politics in the Gulf: From the 
Iraq War to the Arab Uprisings, Frederic 
M. Wehrey, Columbia University Press, 
New York, 2014. ) 352 pages (.

ــة  ــّوات األميركّي ــل الق ــن قب ــراق م ــال الع ــدءاً باحت ب
فــي العــام 2003، انتهــاًء بالّثــورات العربّيــة فــي العــام 
ــص الفجــوة  ــّدرس والتمحي ــف بال ــاول المؤلّ 2011، يتن
التــي نشــأت بيــن الســّنة والشــيعة والتــي تهيمــن اليــوم 
ــاث  ــى ث ــزا عل ــج، مركِّ ــى المشــهد السياســي الخلي عل
مملــكات نشــبت بهــا الحــزازات المذهبّيــة هــي البحريــن 
ويتنــاول  والكويــت.  الّســعودّية  العربّيــة  والمملكــة 
الكاتــب بالتحليــل العوامــل التــي أّدت إلــى تأزيــم الوضع 
وتصاعــد فجــوة الطائفّيــة، بمــا فيها المؤسســات الوطنية 
السياســية ووســائل اإلعــام وفعــل العــدوى التــي انتقلت 

مــن بلــدان أخــرى مثــل العــراق.

العـــراق

Lessons of the Iraqi De-Ba’athification 
Program for Iraq’s Future and the Arab 
Revolutions / Dr. W. Andrew Terrill .- U. 
S. A : SSI, 2012. ) 124 pages (.
وفــي  العــراق  فــي مســتقبل  الّدراســة  هــذه  تنظــر 
ــدان  نقــاط الّتشــابه والّتبايــن بيــن أحداثــه وأحــداث البل
المجــاورة لــه تحــت مــا يســّمى بالربيــع العربــي. 
ل الحكومــة  ورغــم وجــود عــّدة فــوراق بيــن تشــكُّ
الحاليــة  والجهــود  العــراق  فــي  صّدامّيــة  المابعــد 

لبعــض مــن حكومــات الربيــع العربــي فــي إعــادة 
هيكلــة مؤّسســاتها الّسياســّية ، فإّنــه مــن الممكــن تعييــُن 
ــى  ــراق. وعل ــي والع ــع العرب ــدان الربي ــن بل ــَواٍز بي َت
ــدة  غــراره ســُتْضَطّر حكومــات الربيــع العربــي الجدي
إلــى تقاســم الّســلطة وإصــاح األجهــزة األساســّية 
ــات  ــتجابة لمتطلّب ــّية واالس ــرعّية الّسياس ــاء الّش وإرس

ــورة.   ــد الّث ــا بع ــّو م ــي ج ــة ف ــم الملّح جماهيره

Iraq after America: Strongmen, Sectarians, 
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Resistance / Joel Rayburn .- Stanford 
University / Stanford, California : Hoover 
Institution Press, 2014. ) 284 pages(.
يســّطر هــذا الكتــاب الجــذور األصلّيــة لألزمــة العراقية 
المعاصــرة بفروعهــا ونزعاتهــا، ويهــدف إلــى كشــف 
ــي  ــة الت ــّية واالجتماعّي ــوى الّسياس ــن الق ــوض ع الغم
أنتجتهــا، خصوصــا فــي فتــرة الحــرب األهلّيــة العنيفــة 

التــي اندلعــت بيــن 2003 و2009. ويشــير الكاتــب 
ــى الســاحة السياســّية  ــة عل ــاث نزعــات مهيمن ــى ث إل
العراقّيــة فــي فتــرة مــا بعــد االحتــال األميركــّي، هــي 
مبّينــا  اإلســامّية،  والمقاومــة  والطائفّيــة  االســتبداد 
مصادرهــا وكيــف أّنهــا اســتحدثت مزيجــا سياســّيا 
واجتماعّيــا  ســاّما منــع النخبــة العراقّيــة مــن الخــروج 

ــة. ــه الخانق بالعــراق مــن أزمت

بـيـبـلـيـوغرافـيـا »الربيع 
العربي«

المغرب العربي

أي مغــرب نريــد بعــد الربيــع العربــي؟ / الطاهــر 
عطــاف.- الــدار البيضــاء: مطبعــة البيضــاوي، 2011. 
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ــة  ــاالت ذات اهتمامــات مختلف ــارة عــن مق ــاب عب الكت
كان الكاتــب قــد نشــر جلهــا عبر وســائل إعــام وطنية. 
وهــي ترتكــز علــى فتــح  نقاش هــادئ ورصيــن ، بعيدا 
ــن  ــة ، م ــكام المســبقة واالتهامــات المجاني ــن األح ع
أجــل الخــروج بالمغــرب إلــى بــر اآلمــان فــي خضــّم 
الّثــورات العربّيــة التــي باتــت تجتــاح األقطــار العربّيــة 
كموجــة الّطوفــان العظيمــة الواحــَد تلــَو اآلخــر. ورّبمــا 
َكَمَنــْت أهّمّيــة الكتــاب فــي إبــرازه ألحــد آثــار الربيــع 
العربــي، عــاوة علــى اإلســقاط ببعــض الّطغــاة، وهــو 
ــه إلــى ضــروة  ــاك حكومــات أخــرى وجعلهــا تنتب إرب
القيــام بإصاحــات فــي عقــر دارهــا قبل فــوات األوان. 

Le Neo Constitutionnalisme Marocain 
à l’Epreuve du Printemps Arabe / 
Abdelhak Azzouzi et André Cabanis.- 
Paris :L’harmattan, 2011. )232 pages(.
ــوز/  ــهر تم ــي ش ــد ف ــتور الجدي ــة الدس ــارت مناقش أث
يوليــو 2011 الكثيــر مــن الجــدل فــي المغــرب ال 
ــل شــريحة الشــباب، إذ إّن اإلصاحــات  ســّيما مــن ِقَب
المؤّسســية ال يســعها أن تحــّل المشــاكل كلّهــا بمفردهــا، 
ــدرة  ــى ق رغــم أنهــا خطــوة تشــير إشــارة واضحــة إل
الحكومــة المغربّيــة علــى مواجهــة عنــف محتمــل فــي 
ــدان  ــة بل ــي بقي ــع ف ــا وق ــر م ــى غي ــه عل ــا وتجّنب بلده
العالــم العربــي. وفــي هــذا الكتــاب، يتطــرق الكاتبــان 
ــة التــي عرفــت االحتجــاج  إلــى هــذه التجربــة المغربّي
ــى  ــرّد عل ــم ت ــاد ل ــلطة الب ــى أّن س ــري، عل الجماهي

ــع المعارضــة. ــرت الحــوار م ــف وآث شــعبها بالعن

Tunisie, Algérie, Maroc : la colère des 
peuples / Martine Gozlan .-  Paris : 

L’Archipel, 2011 . )300 pages(.
ــن  ــر م ــر أكث ــي الجزائ ــعينّيات ف ــداث الّتس ــت أح خلّف
150000 قتيــل ولــم تتوّقــف الحــرب األهلّيــة فيهــا إالّ 
مــع تقلـّـد عبــد العزيــز بوتفليقــة للحكــم. واعتلــى محمــد 
الســادس العــرش بعــد وفــاة والــده واعــدا بتوجيــه 
البــاد نحــو التحــول الديمقراطــي. وفــي تونــس، تعهــد 
زيــن العابديــن بــن علــي، الــذي انقلــب علــى  الحبيــب 
ــه.  ــة درب ــي ومواصل ــه العلمان ــز إرث ــة، بتعزي بورقيب
ــدو وهــذه  ــى مــا يب ــاء عل ــت جوف ــد أّنهــا وعــود ظلّ بي
ماْرِتيــن الغــزالن تكشــف عــن مســارات هــذه الخيانــات 
مصطحبــة القــارئ إلــى كّل قطــر مــن هــذه األقطــار، 
قصديــرّي  وحــّي  مدينــة  كّل  فــي  معــه  ومتجّولــة 

وشــارع شــعبّي.

L’an 1 de la cyber démocratie au Maroc 
: 20 février 2011 / Abdeslam Bekkali ; 
préface par Mohammed Sassi .- Rabat : 
Ed. Hammouch , DL 2012 . )200 pages(.
يتحــّدث الباحثــان هنــا عــن حركــة 20 فبرايــر، وعــن 
ــن  ــة، مقارنْي ــة المغاربي ــت المنطق ــي عّم ــداث الت األح
بينهــا وبيــن مــا حــدث بأوروبــا الشــرقية ســنوات 
مــن قبــل عقــب اْلِبِريْســْتُروْيَكا، إضافــة إلــى التقنيــات 
الحديثــة المتطــّورة التي يّســرت التواصــل االجتماعي. 
ــت  ــغاله الاّف ــة النش ــٍل مهّم ــة تأمُّ ــاب فرص ــذا الكت ه
بمــا حــدث مــن تطــور أخيــر فــي مياديــن الســبرنطيقا 
وأثرهــا فــي ثــورات التحــدي العربــي، إذ إّن حركة 20 
شــباط / فبرايــر المغربيــة اســتغلّتها لتعميــم مظاهراتهــا 
ــة  ــى مطالب ــا أّدى إل ــا، م ــاد جميعه ــاء الب ــى أرج عل

ــدة. ــم انتخابــات أبــرزت حكومــة جدي الملــك بتنظي

Le  Maroc  politique  inachevée  :  A 
l›épreuve  du  printemps  arabe  /de  Najib 
Bensbia-.Paris : Dictus Publishing, 2012 
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ــَت  أقبــل الربيــع العربــي علــى المغــرب األقصــى فأَْنَب
بــه جملــة إصاحــات مــن ضمنهــا إصــاح 2011 
ــوز  ــن ف ــفرت ع ــة أس ــات برلماني ــتوري وانتخاب الدس
ــم  ــائر العال ــي س ــع ف ــا وق ــى غــرار م اإلســاميين عل
ــذا الوضــع  ــن ه ــاءل ع ــب يتس ــد أّن الكاِت ــي. بي العرب
الجديــد فــي المغــرب هــل سيســتقر ؟ وهــل هــي 
ديمقراطيــة ال رجعــة فيهــا ؟ ال شــّك أّن هــذه الّتحّوالت 
قــد جــاءت بعــد ســنوات مــن المــد والجــزر، ومــن ثّمــة 
ســعي نجيــب بــن ْســِبية إلــى تحليلهــا متنــاوالً الجهــات 
الفاعلــة فــي المجتمــع والكتــل السياســية والصراعــات 
ــرب  ــى المغ ــي عل ــرى الت ــات الكب ــية والّتحّدي المؤّسس

ــوم.  ــا الي مواجهته
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