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مقدمــات
 -1يثري موضوع الثورات العربية بني االستقالل والتبعية مشاكل عديدة ،إنه يشري من جهة إىل سؤال ليس من
السهل اإلجابة عليه ،يف الوقت الراهن عىل األقل ،حيث ما تزال الثورات العربية وتداعياتها متواصلة .وهو
يحيل ثانية ،إىل منط من أمناط تعامل الفكر السيايس العريب مع القضايا العربية والدولية ،وهو منط يعتمد
بطريقة ميكانيكية مجموعة من الثنائيات الجاهزة ،األمر الذي يتطلب يف نظرنا إنجاز عملية ُمركَّبة ،أثناء
التفكري فيه واإلجابة عىل التقابل الذي تستوعبه صيغة السؤال.
لنبدأ التفكري فيام يحيل إليه املوضوع ،أي يف املضمرات املستوعبة يف مفردات السؤال ،يتعلق األمر بالثنائية التي
تجعل الذي يفكر فيه مضطرا للتعامل معه ،انطالقا من تقابالت مقررة سلفاً .وهذا األمر يكشف أن السائل
ينتظر من املجيب أحد أمرين ال ثالث لهام ،يف حني أن إشكاالت التاريخ والسياسة والثورة أكرث تعقيدا مام نتصور.
وبناء عليه ،نحن مدع ّوون لركوب طريقة أخرى يف النظر إىل املوضوع والتفاعل معه ،من قبيل القيام مبحاولة
التفكري يف السؤال نفسه ،بهدف بلورة مساعي أخرى يف النظر موصول ٍة به قصد تفكيكه ،إن مل نقل قصد
التخلص منه والتحرر من بعض حدوده ،وتركيب ما نعتربه البدائل املناسبة ملقاربات تُس ِّهل إمكانيات إدراك
املوضوع بصورة أفضل.
إن ما يخفيه السؤال هو حرص السائل عىل ربط الذات باآلخرين ،االستقالل بالتبعية ،ربط الفعل وامل ُنج ِز
* باحث مغريب
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الثوري بالتدخل الخارجي ،وقس عىل ذلك ،حيث ميكن عرض ثنائيات أخرى متداولة يف هذا الباب ،ومطابقة
يف األغلب األعم للثنائية الظاهرة يف السؤال ،وذلك من قبيل الداخل والخارج ،اإلسالم والغرب ،العروبة
والصهيونية ،إىل غري ذلك من الرسديات التي استأنس بنسج وإعادة نسج خيوطها أجيال من املثقفني
والسياسيني العرب.
تبدأ الحكاية بالتلويح باملؤامرة الخارجية ،ومن ِحها أسام َء حركية متعددة ،ثم إعالن خيانة القامئني بها
وضلوعهم يف التهييء لالخرتاق األجنبي .وعندما يتواصل الطابع امللحمي لالنفجارات التي مألت كثريا من
امليادين والساحات العمومية يف أغلب البلدان العربية ،كام هو عليه الحال يف انفجارات  ،2011يتم إخراج
بطاقة الرصاع املذهبي والطائفي والقبيل الحاصل أو املفرتض الحصول ،وإغفال مالمح الفعل االحتجاجي
امل ُ َو ِاطن ،وما يرتبط به من توجهات إصالحية ،سياقها مؤكد يف تاريخنا املعارص .فننىس يف غمرة ما جرى
ويجري أن للحكاية تأثريا ً كبريا ً ومرغوباً فيه ،من أجل التمكن من تحويل النظر عن جوانب بعينها يف
الحدث ،نحو جوانب أخرى يراد لها أن تكون وراء الحدث(.)1
وضحنا يف محاولة سابقة( ،)2أن صعوبة النظر يف حدث الثورات العربية ،يقتيض عدم التعامل بإيجابية
مطلقة معها ،أي مع ما حصل يف تونس ومرص ،وما حصل ويحصل يف ليبيا واليمن وسوريا  ،ذلك أنه بجوار
الفعل التاريخي ،املندفع والصانع للحدث املزلزل لقواعد الطغيان ،تبقى جوانب عديدة مليئة باأللغام
واأللغاز ،من قبيل نوعية التدخل الذي متارسه التفاعالت القومية واإلقليمية والدولية عىل الحدث وعىل
طبيعة تحوله .كام تبقى أمامنا يف قلب أمكنة الحدث املرسوم يف جغرافيات ،وإن تباعدت بينها املسافات،
فقد َو َّحدتها األنظمة والهزائم .يبقى أمامنا وسط كل هذا الفعل يف لحظات تشكله ،جثث الضحايا وتخريب
املنشآت ،إضافة إىل النتائج واآلثار التي تنشأ عن تعميم أشكال جديدة من الفوىض ،من قبيل حصول
انكسارات عميقة يف لحظة معينة من التاريخ ،انكسارات ال ميكن االدعاء أبدا بسهولة مللمتها ،وربطها بأفق
واضح يف التحول التاريخي ،القادر عىل تركيب الطموحات ،التي حملها اولئك الذين كانوا يرفعون أصواتهم
بنداءات التغيري والحرية والكرامة والعمل.
ينبغي التسلح يف تصورنا بفضيلة االحرتاز يف لحظات متابعة ما جرى ويجري ،ويف أفق هذا االحرتاز
ينبغي احتضان الحدث واالنخراط فيه ،وإعادة تأسيسه عند تجاوز عتبة بدايات سقوط النظام ،ذلك أن
إسقاط النظام ،تليه مرحلة إعادة تأسيس البديل التاريخي املأمول ،إعادة تركيب رشعية دستورية جديدة،
واالنطالق يف بناء مرشوع التحديث السيايس واإلصالح الدميقراطي .ويكون االحتضان يف تصورنا ببلورة
األسئلة واالحتياطات السياسية التاريخية ،التي تسمح ببناء أفعال قادرة عىل تحصني وتطوير ديناميات
وأفعال التغيري الجارية.
 -2نتجه يف هذه املحاولة إىل إنجاز جواب يروم إعادة النظر يف صيغة السؤال-محور العدد ،-وذلك بالوقوف
عىل تداعيات الثورات العربية وأسئلة الراهن العريب.
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تستوعب محاولتنا وضع اليد عىل إشكاالت نظرية ومنهجية محددة ،بعضها موصول بقضايا كتابة تاريخ
الراهن ،حيث تتداخل العوامل وتختلط ،ويصعب فرزها يف أزمنة تواصل أفعال الثورة وتواصل حضور
مالمح األطوار االنتقالية الحاصلة بعدها .ونواجه يف الوقت نفسه ،وأثناء التفكري يف بعض أبعاد السؤال ،ما
ميكن أن نسميه األوجه الخفية واملطموسة لالنفجارات التي عرفتها بعض امليادين العربية.
ال ميكن أن ندعي يف سياق كل ما سنقوم به يف هذه املحاولة ،أننا سنفك طالسم وألغاز االنفجارات التي
مألت فضاءات بعض الساحات العمومية ،بل إن الهدف املتوخى من ورائها ،هو املساهمة يف تحصني الفعل
الثوري العريب ،وربطه بصورة قوية باألفق اإلصالحي الدميقراطي ،باعتبار أنه شكل ويشكل يف تصورنا
بص َور مختلفة لجوانب من الحدث ومن مكاسبه ،ما ظهر منها وما يظل يف حاجة
الخلفية املرجعية الصانعة ُ
إىل معارك أخرى لتتم عمليات إمتام حصوله.
ننطلق يف هذا العمل من اإلقرار بصعوبة املوضوع ،بحكم أنه يندرج يف إطار تركيب تاريخ الراهن يف جريانه،
حيث تظل كتابة تاريخ الراهن كام يعرف املختصون من الكتابات املحفوفة باملخاطر ،بحكم أنها تواجه كام
أرشنا آنفا ،أحداثا يف طور التشكل ،األمر الذي يتطلب االستامع املتواصل إىل وتائر إيقاعاتها ،ويتطلب يف
اآلن نفسه ،االنتباه إىل تداعياتها ومختلف ما تُولِّده من نتائج يف الحارض ويف املستقبل ،كام يقتيض تعليق
بعض األحكام إىل حني التحقق من عمليات الفرز التي ستحصل الحقا .وعندما يتعلق األمر بحدث مامثل
لالنفجارات امليدانية التي مألت امليادين والساحات العمومية العربية يف مطالع سنة  ،2011تزداد املسألة
صعوبة ،بحكم أن هذه االنفجارات وبالصورة التي تبلورت بها يف املجتمعات العربية ،تستدعي كثريا من
اليقظة ،يف النظر إىل أمناط تشكلها وأشكال تطورها وتوقفها ،كام تتطلب كثريا من الحيطة لحظة معاينة
ومتابعة التحوالت ،التي تلتها يف أغلب البلدان العربية.
نسلم يف ضوء ما سبق ،بصعوبة إنجاز أبحاث بخالصات ونتائج نهائية يف موضوع الثورات املذكورة ،كام نسلم
بأن أي انخراط يف تعقل ما جرى ويجري من أحداث يف املجتمعات العربية ،منذ اندالع هذه االنفجارات،
ميارس بدوره أشكاال من التموقع السيايس يف قلبها ،وذلك حتى عندما يدعي صاحبه الحياد واملوضوعية.
ونتصور رغم كل الصعوبات التي أرشنا يف الفقرات السابقة إىل بعضها ،لزوم مواصلة مزيد من فحص
مختلف أبعاد ما حدث ،ذلك أن بناء مقاربات متنوعة ،يراكم يف تصورنا ،ما يسمح بتعقل كثري من سامت
الثورات العربية ومستقبلها .وضمن هذا األفق ،سنجيب عىل السؤال محور هذا العدد.
 -3نعدد من بني املداخل التي تتيح اإلحاطة بالحدث يف جريانه وغليانه ،املتابعة ال َحدثيَّة التي تروم توصيف
معطيات ما حصل ،وبحث أسبابه ونتائجه ،وهذه املقاربة يفرتض أن تُركِّب األسباب القريبة والبعيدة ملا
جرى ويجري ،وال شك أنها تضعنا أمام أوجه ومتظهرات الحدث ،وخاصة عندما تجتهد يف النظر إليه ضمن
السياقات املوصولة به ،وتعمل من جهة ثانية عىل تركيب معطياته يف إطار ما تفرتض أنه مياثله من أحداث
حصلت يف أزمنة وأمكنة قريبة أو بعيدة عنه ،ذلك أن األحداث يف التاريخ وإن اختلفت ،وتنوعت ،تظل
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بينها وشائج من القرىب ،وعالمات من التشابه واالختالف ،متكِّن الباحثني من االقرتاب منها بصورة تساعد
عىل الفهم واملقارنة.
وقد الحظنا يف غمرة متابعتنا للحدث وللقراءات التي تلته ،طغيان املدخل السيايس عىل املقاربات التي
حاولت تعقل ما جرى يف املجتمعات العربية سنة  .)3(2011ومام ساعد ويساعد عىل سيادة املقاربة
السياسية املبارشة للحدث وتداعياته ،أن األحداث التي حصلت أطاحت بأنظمة سياسية معينة ،ففي أغلب
الندوات واملؤمترات والكتب الصادرة بعد الحدث هنا وهناك ،تحرض املقاربة السياسية أوال ،وبجوارها ويف
قلبها نعرث عىل مقاربات اجتامعية أو اقتصادية ،ولكن املقاربات األخرية تكتفي يف األغلب األعم بتتميم
املقاربة السياسية.
وهناك مقاربة ثالثة ،حصل استبطانُها جوانب منها يف املقاربة األوىل ،يتعلق األمر باملدخل االسرتاتيجي،
الذي يفكر بالثورات العربية يف عالقتها بدوائر الرصاع اإلقليمي والدويل ،ويسعى لتعقل أحداثها ضمن
دوائر التشابك املتعومل يف عامل يتغري.
نتبني يف أغلب املقاربات نوعا من االتفاق عىل أن ما حصل يعد نتيجة لعقود من الجربوت ،الذي ح َّول
األنظمة السائدة يف أغلب البلدان العربية ،إىل أنظمة غري قادرة عىل مغالبة درجات الفقر والتهميش ،التي
لحقت بها .إضافة إىل استرشاء الفساد والبطالة وعدم القدرة عىل النهوض والتقدم .ومقابل كل ذلك ،أشار
بعضها إىل املؤامرات والدسائس التي تحاك ضد هذه املجتمعات ،وترهن مستقبلها بالتبعية وما يرتتب عنها
من استغالل لرثواتها ومخزونها النفطي ،األمر الذي يكرس استمرار تخلفها.
 -4يرتتب عن املقدمات التي سطرنا ،رضورة االتفاق يف البداية عىل تصور محدد لسياق الحدث ،رضورة
تحديد املنطلقات واملبادئ العامة املساعدة يف عمليات تشكله واستوائه .ويف ضوء ذلك ،ميكننا أن نتقدم يف
مناقشة التدخالت التي تروم التفكري فيه ،وتُرتِّب مالمحه العامة إما يف أفق تكريس التبعية الحاصلة ،تبعية
األنظمة العربية لخيارات ومواقف سياسية محددة ،وإما يف إطار التأشري عىل ممكنات االستقالل واإلصالح
والتقدم .ويف قلب ما سنقوم بتوضيحه يف هذه الصفحات ،ينبغي عدم إغفال أن التدخالت املتواصلة يف
مستوى التحليل واملوقف ،تندرج بدورها يف باب الخيارات املتداولة بحسابات سياسية واسرتاتيجية محددة.
إن الثورات كام نتصور ونفرتض ،ال تستعمل أسلحة واحدة ،وبعض األسلحة املستخدمة اليوم يف االنفجارات
العربية الجارية ،تعد يف نظرنا أمىض من أسلحة الدمار الشامل املفرتض حصولها ،ذلك أنه يف الكثري من
الحاالت يكون الخوف من املوت أبطش من املوت.
سرنكب يف املحور األول من ورقتنا العالمات الكربى لالنفجارات التي حصلت خالل سنة  2011يف أغلب
املجتمعات العربية ،وأطاحت برؤوس أنظمة سياسية معينة ،وسنعتني أساساً برصد بعض أمارات التآمر
يف الحدث .صحيح أنه مل يكن هناك وضوح يف عمليات التشخيص ،كام مل يكن هناك اتفاق ،ولكن الدارس
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املعاين يدرك منذ البداية أن املتابعات التي حرصت عىل فهم ما يحصل أصبحت بدورها جزءا منه ،مثلام
تحولت شبكات وقنوات اإلصالح الناقلة ملظاهراته جزءا منه ،ومن صور التأثري املستخدمة يف رسم مالمحه،
األمر الذي عقَّد الحدث وح َّول صورته من النسخة إىل ما يكاد يعادل يف بعض األحيان ويف بعض املشاهد
األصل ،أي ح َّول ما يجري فعالً إىل نُسخ ال أصول لها ،فأصبحنا أمام معارك ال ندري متى بدأت ومتى
ستتوقف .اختلطت األمور يف امليادين ويف دوائر القرار ،وأصبح يصعب فرز مالمحها وعالماتها ،كام يصعب
ضبط سجالَّت العلل واملعلوالت والداخل والخارج.
وننتقل يف املحور الثاين من عملنا ،لبناء جملة من املعطيات النظرية التي ستتيح لنا التمهيد لكيفية من
كيفيات تجاوز التفكري اعتامدا ً عىل الثنائية املعتمدة يف االنفجارات املتوالية يف البلدان العربية خارج منطق
الضحية وما يتصل به من نعوت كاملسكنة والقدرية ،ذلك أن الثورات يف التاريخ مؤامرات ومناورات،
ومفردات من قبيل االستقالل والتبعية يف صيغة السؤال قد ال تكون كافية لإلحاطة مبا حدث ويحدث ،إن
ما يجري اليوم يف سوريا يضيق بها إىل حني.
إن الفاصل بني حدود املؤامرة وحدود الفعل الذايت يف الثورات العربية ،يكاد ال يرى ،بحكم أن األحداث
الثورية يف التاريخ ،تتسم بكثري من االختالط ،إنها تتعني بجملة من العوامل الدولية واإلقليمية واملحلية،
كام ترتبط بسياقات التاريخ الذاتية واملوضوعية ،وتتصل باالسرتاتيجيات التي تحسب حسابات الراهن
واملستقبل ،ودون إغفال مقتضيات املصالح ممثلة يف النفط ومجسدة يف إرسائيل وحسابات أخرى إقليمية.
لكن أال تعترب الحالة املختلطة يف لحظات اندالع الثورات يف التاريخ ظاهرة عامة؟ قبل الجواب عن هذا
االستدراك ،لنقدم محاوالت يف التشخيص املساعد عىل إدراك ما حصل.

أوال  :فــي التشخيص األويل لبعض أمارات الحدث
لنبدأ بتقديم الخطوط العامة لرسدية املؤامرة ،وذلك اعتامدا عىل املعطيات التي استوعبها كتاب صدر
مؤخرا ً عن املركز الفرنيس للبحث يف املخابرات ،تحت عنوان الوجه الخفي للثورات العربية(.)4
ينصب الحديث يف الكتاب املذكور ،عن األدوار الرسية للوسائط اإلعالمية وبعض الدول العربية والغربية،
يف ترتيب جوانب من آليات تبلور الثورات العربية واملسارات التي تلتها .صحيح أنه بعد صدور الكتاب،
برزت أدوار أخرى مل تكن مالمحها واضحة متاماً ،من قبيل التطور الذي عرفه املوقف اإليراين مام جرى
ويجري يف سوريا ،ومواقف حزب الله ثم مواقف إرسائيل ،وهي أمور ال نجدها يف هذا الكتاب ،وقد اكتفى
معدوه بالرتكيز عىل املراحل األوىل لتبلور الحدث السوري.
يو ِّجه الكتاب اتهامات رصيحة إىل وسائل اإلعالم الدولية ،التي تعمل عىل تعميم وقائع مختلفة عام يجري يف
ميادين املواجهة بني األنظمة العربية ومعارضيها .وقد توقف الكتاب أمام األدوار التي لعبتها قناة الجزيرة
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يف مجال توجيه األحداث والوقائع الصحيح منها واملركَّب يف إطار مواقف محددة(.)5
يستعرض الكتاب مواقف دول الخليج من االنفجارات التي اندلعت وتواصلت يف كل من تونس ومرص
واليمن وليبيا وسوريا ،كام يوضح جوانب من مواقف الغرب وأدواره يف كل ما حصل ،ليقف بعد ذلك أمام
املوقف الرتيك والجزائري ،محاوال كشف بعض الخفايا التي ساهمت يف منح االنفجارات العربية حدودا
معينة .ومن خالل املعطيات التي يستوعبها ،نقرتب أكرث من مواقف السعودية وقطر ،كام نتبني بوضوح
مواقف الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا وبريطانيا ،األمر الذي يكشف قوة التدخل الغريب يف توحيد
كثري من مسارات األحداث يف الثورات العربية ،ويكشف يف اآلن نفسه ،حدود النخب السياسية العربية
يف صناعة استقالل الحدث ،حتى عندما تختلط فيه املصالح ويصعب الفصل بينها( ،)6كام يضع اليد عىل
التحالفات الحاصلة واملرتبة بحساب حيث تصبح املؤامرات وهي جزء من العمليات الجارية يف قلب الثورة
مرتبة ومركبة.
يدرك الفاعل السيايس العريب أن االنفجارات العربية تستجيب لسياقات تاريخية محددة ،إنها تندرج ضمن
أفق يروم اإلصالح السيايس الدميقراطي يف املجتمعات العربية ،إال أن املحاور اإلقليمية والدولية َمعني ٌة
بدورها مبا يجري ،بحكم أنها َم ْع ِني ٌة مبصالح بلدانها يف البلدان العربية مرشقا ومغربا ،إنها تحرس مكاسبها
ومصالحها .ويفرتض يف الفاعل السيايس الذي يتطلع إىل التحرر واالستقالل ،أن يدبر عالقاته مع األطراف
اإلقليمية والدولية بحسابات املصالح وموازينها يف عامل متغري.
ويف سياق عرض مؤرشات التآمر واملؤامرة ،نقرتب من مفارقة وصول اإلسالم السيايس إىل السلطة ،يف أغلب
البلدان الذي اندلعت فيها االنفجارات االحتجاجية ،ذلك أن هناك من يرى أن كل ما حصل يف العامل العريب،
ُركِّب يف إطار مؤامرة رتبت مالمحها يف الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا ،وحصلت بتواطؤ جهات عديدة،
يف إطار ما عرف بحاجة الرشق األوسط وشامل إفريقيا إىل الدميقراطية وحقوق اإلنسان .وضمن هذا
السياق ،يتحدث البعض عن اللقاءات التي أقيمت يف الواليات املتحدة األمريكية سنة  ،2004وقدمت فيها
مجموعة من الربامج والدورات التكوينية املو َّجهة للشباب العريب ،بتمويل من اإلدارة األمريكية ،ومن بعض
الرشكات الخاصة ،مثل غوغل ،وذلك بهدف توفري تدريبات مكثفة للشباب يف موضوع كيفيات استخدام
اإلنرتنت ،وبناء أشكال من التبادل الشبيك التفاعيل ،قصد التنسيق والتشاور ،لتعبئة الجامهري واستقطابها،
من أجل التجمع يف حركات غري عنيفة ،للمطالبة بالحرية والدميقراطية)7( .
إال أننا نرى أن العنارص التي يربزها هذا املوقف ،تظهر الطابع املؤامرايت واإلرادوي املو ِّجه ملا حصل ويحصل.
مغفل ًة أن ما حصل ،وإن كان ميكن أن يفهم يف عالقته باملصالح الخارجية ،ومقتضيات التعومل الجارية ،كام
طورتها تقنيات املعلومات ،إال أن هذا الفهم ،يقلل يف نظرنا ،من شأن الفعل الذايت ،الذي أنجزه املتظاهرون
واملحتجون يف الساحات العمومية ،داخل الحوارض والبوادي العربية .ولعله يغفل أيضا أن مطلب التغيري،
يندرج ضمن الطموحات القدمية والجديدة يف اآلن نفسه ،للنخب السياسية وللمثقفني امللتزمني بقضايا
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مجتمعهم .وأن أي حديث عن تربص اآلخرين بنا ،ينبغي أن نلح فيه عىل ضعفنا ،ال عىل قوة من نعترب أنهم
يرتبصون بنا ،لعلنا نقرتب أكرث من رصد ِعلَلِنا ،فنتخلص منها(.)8
لنتابع التشخيص املعتمد عىل بناء معطيات محددة يف باب رصد التآمر ،فهناك من يرى أيضا أن دول الخليج
ساهمت وتساهم يف تدبري املؤامرة الجارية ،وأن إيران رشيك مخاصم لها ،بل هناك من يعتقد أن دول
الخليج تريد وأد الدميقراطية يف العامل العريب قبل والدتها ،وتسليم السلطة لقوى محافظة تعيد الزمن إىل
الوراء ،كام أن إيران ال ترى يف سوريا إال فضاء لتوسيع نفوذها ونرش دعوتها اإليديولوجية(.)9
ويبدو يل أننا عندما نعاين ما يقع يف سوريا ،نجد صعوبة كبرية يف التمييز بني حدود املؤامرة والفعل الذايت،
نُق ُّر برشعية املوقف الذايت يف االنتفاض عىل النظام ،ولكننا نقر يف الوقت نفسه باختالط األوراق .وإذا
كانت الكلفة االسرتاتيجية واإلنسانية املرتتبة عن الرصاع يف سوريا تتصاعد باستمرار ،ليس فقط بالنسبة إىل
السوريني ،لكن أيضا بالنسبة إىل مصالح الواليات املتحدة األمريكية يف املنطقة ،فإن التدفقات البرشية عىل
الحدود تسبب خطورة أمنية ،وتضاعف من عدم استقرار املنطقة العربية ،وفيها كام نعرف كثري من الحلفاء
والرشكاء ،إرسائيل واألردن وتركيا والعراق ولبنان(.)10
ال يجب أن نغفل يف السياق نفسه ،االنتباه إىل قضايا أخرى تتعلق بالنفط واالستبداد والدميقراطية ،تحرض
القضايا املشار إليها بصور عديدة يف مالمح األحداث الجارية .ويجب أن ننتبه كام وضح أحد الباحثني ،أن
بعض القضايا ال ميكن النظر إليها من زاوية عالقتها املبارشة بالثورة ،ففي موضوع النفط ،نحن نعرف أن
الدول العربية ال تسيطر عىل نفطها ،وأن "املرشوع األمرييك" ال يروم اليوم انتزاع تلك الرثوات الطبيعية
والفوائد الناتجة عنها ،إنه يقوم بتوسط رشكاته بتدبري النفط العريب منذ عقود .فالغرب يرتب مبادئ
سياساته الخارجية عىل مقاس مصالحه االقتصادية (األسواق والنفط) والجيوسرتاتيجية (أمن النفط وأمن
إرسائيل))11(.
ومن أجل مزيد من التوضيح ،نشري هنا إىل أن الباحث املذكور ،اعترب أن هناك ثالثة أسباب رئيسة للتدخل
العسكري الغريب يف ليبيا ،السبب األول يتعلق بالنفط ،والثاين يتمثل يف مساعي الغرب يف الظهور مبظهر
الداعم لتطلعات الشعوب العربية إىل الدميقراطية ،بعد عقود من دعمه لألنظمة االستبدادية ،والسبب
الثالث هو ضامن السيطرة عىل عملية االنتقال السياسية واالقتصادية و السيطرة يف اآلن نفسه عىل
املعارضة ،خاصة وأن قسام كبريا منها اختار التبعية بأسامء عديدة(.)12
ويف السياق نفسه ،يجب أن ننتبه إىل ان هناك من يطالب سوريا بفك التحالف مع إيران ووقف إيواء
قيادات البعث العراقية عىل األرايض السورية ،وكذا وقف تصدير الجهاديني إىل العراق ،ورفع اليد عن حركة
حامس يف فلسطني ،ورفعها أيضا عن حزب الله يف لبنان(.)13
ونتصور أن املطالب املسطرة أعاله ،تندرج يف إطار األلغام الخطرية يف الحدث السوري ،إنها تضعنا أمام
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جملة من القضايا املفتوحة عىل احتامالت تروم إضعاف مناعة سوريا ،وتسهيل َوضْ ِعها أمام اإلمالءات
الخارجية .وعندما نتوقف أمام املامنعة السورية يف تجلياتها املعقدة ،نجد أنفسنا أمام ظواهر مركبة،
حيث تنشأ كثري من اللقاءات واملناورات ،ليظل الوضع يف سوريا مليئا باأللغام .فاملناورات العسكرية ،من
قبيل املناورة الجوية السعودية الرتكية وهي األوىل من نوعها ،واملناورة األردنية ،واملناورة البحرية الثالثة
يف الخليج والتي تضم أكرث من  40دولة ،بهدف البحث يف كيفيات إزالة خطر األلغام البحرية من قاع البحر،
وكذا املناورة العسكرية الرابعة التي ستجريها البحرية اإليرانية .كل هذه املناورات التي تتناقلها وسائل
األخبار تكشف استمرار تعقد وتداخل الذايت واإلقليمي والدويل يف مشهد الرصاع ،كام تكشف اختالط كثري
من األوراق لتضعنا أمام مشهد معقد متناقض وقابل للتشكل وإعادة التشكل ،وذلك بحسابات ال تتمتع
دامئا بالدقة والوضوح(.)14
ويبلغ االختالط أوجه يف الترصيحات واملواقف التي يطلقها مسؤولون أمريكيون بهدف إصابة أهداف
متعددة ومتناقضة ،مثلام هو عليه يف بعض مقاالت دنيس روس التي يشري فيها إىل "أن الشعب األمرييك
صار متخوفا من الحروب ،ويرص عىل الرتكيز عىل القضايا الداخلية واالقتصادية وليس عىل الشؤون الخارجية،
ويوضح يف سياق املقال نفسه أن " الوضع يف سوريا معقد للغاية وال يوجد خيار مثايل( ،)...وقد أقنعتني
أحداث األشهر ال  26املاضية بأن التدخل هو األجدى ،هذا الرصاع سيستمر يف التنامي بكل عواقبه السيئة،
إىل أن مييل ميزان القوى ضد األسد وحلفائه اإليرانيني و"حزب الله" والروس"(.)15
إن ما سطرناه من عنارص يف ضبط مآل الحالة السورية ال يقلل من قيمة مرشوع اإلطاحة بالنظام ،بحكم
مرشوعية هذا الحل من جهة ،والن النظام مل ينجح ال يف تحقيق اإلصالح ،وال يف وقف الرتدي الحاصل.
ويقدم الجدل السيايس املتواصل حول الوضع السوري ،ما ميكن أن نعتربه منوذجا للتآمر املبارش ،لكن هل
نستطيع أن ننفي حاجة السوريني إىل اإلصالح؟ ثم ما هي أدوار املعارضة السورية يف لعبة التآمر؟

ثــانيا  :الثورات العربية مؤامرات أم مناورات؟
نحو تجاوز ثنائية الداخل والخارج
ركبنا يف املحور السابق جملة من املعطيات املشخصة لجوانب من املؤامرات املفرتض أنها حاصلة يف سجالت
الحدث الثوري ،وقد أرشنا إىل بعض حدود مبدأ التآمر ،وعملنا عىل استيعاب منط ِق ِه ضمن مقتضيات رصاع
املصالح يف التاريخ .وننتقل يف املحور الثاين لتقديم تصور مختلف عن السابق ،تصور يفتح الحدث الثوري
عىل ممكنات أخرى يف التصور والتفاعل والفعل .وننطلق يف تركيب هذا التصور ،من فرضية نُق ُّر فيها
بإمكانية املساهمة يف بناء ما يساهم يف َم ْنح الحدث ،مواصفات معينة مرتبطة بفضاءاته يف أبعاده املركبة،
حيث تنحل ثنائية التآمر واملبادرة الذاتية املتآمرة ،أي املعولة عىل الخارج انطالقا من الداخل ،لينفتح
الحدث عىل جدلية تاريخية يصعب التفكري فيها مبنطق وحيد.
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ننطلق يف املحور الثاين ،من مبادئ ترتبط بسياقات الحدث يف تشابكها وتناقضها وتداخلها ،ونتصور إمكانية
بلوغ ما نصبو إليه ،وخاصة عندما يعمل الفاعل السيايس الوطني عىل توظيف الرشوط املناسبة لبلوغ
طموحاته.
ونبلور يف سياقات تحليل هذا املحور ،ما يسعف بإمكانية تجاوز الثنائية املركزية يف املوضوع الذي نفكر
فيه ،وذلك باالعتامد عىل التفاعل السيايس املرغوب فيه ،أي التفاعل الذي يستجيب يف نظرنا ملا نفرتض أنه
مناسب للطموحات التاريخية للقوى اإلصالحية والدميقراطية يف مجتمعنا .نؤكد عىل هذا بحكم أن االنفجار
كان مفاجئا ،وعرف الشارع العريب يف املنطلق فاعل َني جددا ،إال أنه مل يكن غريبا وال بعيدا عن تطلعات
املجتمع وال عن مبادرات نخبه وفاعليه يف املجال السيايس واملدين .ورغم اختالطه الحقا ،فقد كان وسيظل
مبنطق التاريخ قابالً إلمكانية التدخل وللمناورة وحساب املصالح.
نستند يف إبراز مرشوعية مقاربتنا عىل مبدأين اثنني ،نرى أنهام يتيحان لنا فهامً أكرث تاريخية ملا جرى ويجري
يف مجتمعاتنا :

املبدأ األول  :الثورات العربية والتمهيد لبناء رشعية سياسية جديدة.
تعد سنة  ،2011مفصال تاريخيا نوعيا يف التحوالت التي عرفها املجتمع العريب ،يف مطلع العقد الثاين من
األلفية الثالثة .فقد ظلت البلدان العربية تعترب البلدان األقل تغيريا ،يف اتجاه توطني املرشوع الدميقراطي
يف أنظمتها السياسية .صحيح أن أغلب املجتمعات العربية عرفت يف تاريخها املعارص ،مبادرات وديناميات
إلسقاط األنظمة الحاكمة ،إال أن ما حصل بتتابع ،وبكثري من الجرأة والفعل الخالق ،يف أغلب ساحات املدن
يف املجتمعات العربية ،يعد تتويجا لعقود طويلة من مراكمة االحتجاجات ،والتي عرفت تصاعدا مكثفا يف
العقدين األخريين ،وخاصة يف كل مرص وتونس واملغرب ،إضافة إىل أشكال عنف السلطة ،التي كانت تمُ ارس
يف أغلب الدول العربية(.)16
إن الثورة من أجل الدميقراطية تظل مجرد طريق ،بكل ما تصنعه أفعالها داخله ،من مراحل انتقالية تطول
أو تقرص .أما بلوغ عتبات املجتمع الدميقراطي ،فإنها قد تحتاج إىل مدى زمني أطول ،للتمكن من توطني
دعامئها وآلياتها ومؤسساتها يف املجتمع .كام تظل يف حاجة إىل ثقافة جديدة ،تتيح للمجتمع القطع مع
مختلف اآلثار السلبية ،املرتسبة من عهود الطغيان التي عمرت طويال.
وال يعترب نجاح االنتقال الدميقراطي بعد الثورات أمرا ً مؤكدا ً .واألمر املطلوب اليوم ،لتحصني الفعل الثوري
ومكاسبه ،يتحدد يف لزوم الحرص عىل احتضان رشارات االنتفاض يف أزمنة االنتقال .لعلنا نتمكن بواسطتها
من عبور القنوات املوصلة إىل دروب ومنازل الدميقراطية .وهذا األمر مرتبط أشد االرتباط بتجارب
الفاعلني السياسيني ،ودرجات وعيهم مبسلسل القطائع ،التي أنتجتها الثورات .وكذا مستوى متثلهم للثقافة
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الدميقراطية ،التي عملت أجيال من املثقفني واملصلحني ،عىل نرش مبادئها وقيمها يف فكرنا املعارص(.)17
إن الشعوب العربية التي أسقطت الطغاة يف تونس ومرص وليبيا ،مطالبة برتكيب ما كانت تفتقر إليه يف
العقود املاضية .وقد يكون مطلوباً منها اليوم ،بلغة أحد الدارسني مهلة للتأمل ،ذلك أن الثورة والدميقراطية
مفهومان مختلفان ،وإن كانا مرتبطني يف فعل التغيري القائم .صحيح أن الثورة ال ميكن أن تنتج بالرضورة
الدميقراطية ،لكن ال أحد يُنكر مآثرها املتمثلة يف زحزحة الطغيان .ويف هذا األمر ما يصعب وصفه ،أما
التخوف من ورطة صعود اإلسالم السيايس ،فإنه يغفل أن التاريخ حامل أوجه ،وأن مغالبة أوجهه املحارصة
للتقدم تتطلب مواصلة تعزيز قيم الحرية والعقل يف مجتمعنا ،كام تقتيض يف الجبهة السياسية مواصلة تعبئة
املجتمع الحتضان قيم الحداثة والتاريخ.

املبدأ الثاين  :التحديث السيايس ،أفق لكرس شوكة االستبداد
وضحنا فيام سبق ،وبناء عىل مؤرشات شَ خَّصها االنفجار الكبري ،إن الرسالة التي لوحت بها الثورات العربية،
ميكن أن تخترص يف عبارة محكمة ،مفادها بناء رشعية سياسية جديدة ،تقوم أوال ،مبناهضة ثم إسقاط
رشعيات القهر السائدة ،ثم االنخراط يف توطني نظام الحكم الدميقراطي .واالحتجاج االجتامعي الذي انطلق
يف األشهر األوىل من سنة  ،2011وتواصل بقوة طيلة السنة ،مخلفاً ضحايا ومآيس ومآزق وأسئلة الحرص
لها ،يشكل يف تصورنا القفزة التاريخية الكربى ،التي ميكن أن تهيأ فعال لتوطني املرشوع الدميقراطي يف
املجتمعات العربية .وقد اكتشفنا كام اكتشف العامل من حولنا ،أن األسلوب الثوري الجديد ،الذي أطلقه
الشباب العرب ،وتضامنوا من أجل إنجاحه ،يقدم بياناً آخر أكرث بالغة من أجل الدميقراطية ،بياناً مفصحاً
دون أن تجسده الكلامت ،بل إنه بيان يجد ترجمته املبارشة يف الخيارات واإلرادات واألفعال ،شأن األفعال
الصانعة للتاريخ.
صحيح أن أغلب املحللني من متابعي الحدث ،أبرزوا أن الثورات العربية املتوالية ،كانت يف األغلب األعم
تنسج خطواتها ،خارج الثقافة السياسية التقليدية يف وجهها املعارض ،والتي كانت تشكل النمط املتداول
داخل مجتمعاتنا ،يف مواجهة أنظمة االستبداد .وصحيح أيضا ،أن ما جرى مل يكن يف بدايات انطالقه،
يحمل لونا إيديولوجيا معينا ،وبرنامجا إصالحيا مبعامل وخطط واضحة .إال أن هذه التحليالت التي تشخص
الحدث الجاري يف مظاهره وخفاياه ،تغفل أن هذا النوع من التنميط الفوتوغرايف ،يتناىس أن الفعل الثوري
يف التاريخ ،قد يتخذ مالمح واضحة يف قلب الحدث ،وليس يف لحظات اإلعداد له ،أو لحظات إطالقه .ففي
التاريخ والسياسة يستطيع الفاعلون واملشاركون ،أن يعيدوا أو يطوروا أو يبنوا يف قلب ما يجري ،مفاصل
وتحوالت ،متنح الحدث منطقا يختلف أو يطابق أو يتجاوز بداياته .فال مجال للعفوية يف ما جرى ،يف أغلب
البلدان العربية .وعندما يكون االحتجاج موجها ضد النظام االستبدادي ،وضد التأخر والفساد ،وضد ثقافة
الطاعة والتأييد ،وضد القمع األمني وأجهزة املخابرات ،فإن عنوانه األكرب الحاصل يف مجتمعاتنا ،يتجه لبلورة
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مالمح أفق جديد ،يروم توسيع املشاركة السياسية ،وإرشاك املجتمع يف إعادة بناء نفسه ،يف اتجاه تمَ لُّك
قواعد املامرسة الدميقراطية.
فُسرِّ تعرث املرشوع الدميقراطي العريب ،خالل النصف الثاين من القرن العرشين ،بجملة من العوامل ،أبرزها
هيمنة الثقافة التقليدية ،املختلطة بتأويالت نصية محافظة للدين .كام فرس التعرث املذكور بالعوامل
االقتصادية ،ومتغريات الرصاع الدويل يف املرشق العريب ،وذلك دون أن نغفل العوامل األخرى املتمثلة يف
سيادة أنظمة الحزب الواحد ،والعائلة الحاكمة واملسيطرة عىل دواليب االقتصاد .وإذا كانت هذه التفسريات
تجد رشعيتها يف األدوار الكابحة للثقافة السائدة ،وطبيعة العوائق االقتصادية واالجتامعية البارزة ،واملؤدية
إىل استفحال الظواهر ،التي تعكس عجز األنظمة السائدة ،عن تحقيق الحد األدىن من العيش الكريم
ملجتمعاتها .فإنه يجب أال ننىس أن انخراط املجتمعات العربية ،يف متثل مقدمات التحديث السيايس ،الذي
نفرتض أنه يكفل إمكانية االنتقال الدميقراطي يف مستوى الوعي ،أدركنا سمك وثقل الصعوبات التي كانت
تواجهها قوى اإلصالح ،وهي تناهض أنظمة االستبداد.
وإذا ما سلمنا ،بأن االنفجار الكبري ،الذي عمت تجلياته كثريا من األقطار العربية ،قدم كام قلنا ونؤكد ،رسالة
واضحة يف موضوع البحث عن رشعية دميقراطية مناهضة لرشعيات القهر السائدة ،فإن روح هذه الرسالة
ستظل عنوانا مالزما له ،رغم ما ميكن أن يشوب كيفيات تنزيلها ،من عوائق قدميها ومستجداتها.
إن الكلفة الغالية التي ُدفعت باألمس ،يف معاركنا من أجل رفع االستبداد ،والثمن الباهظ الذي يدفع يف
معارك اليوم املتواصلة ،يشكالن مواثيق جديدة ،يف مسلسل نحت الطريق العريب نحو الدميقراطية(.)18

نحو تجاوز ثنائية الداخل والخارج
البد من اإلشارة هنا إىل أن الدولة التسلطية العربية ابتكرت أساليب عديدة لرتسيخ نفوذها واستمرارها،
فقد وظفت يف منتصف القرن املايض وبناء عىل معطيات زمن القطبية الثنائية كام تبلور يف نهاية الحرب
العاملية الثانية ،وظفت ثنائية التنمية كمقابل للدميقراطية ،ثم استخدم بعضها مفهوم الدميقراطية املركزية
وخيارات الشعوب الفقرية واألمية يف التنمية والتقدم ،فأصبحت املفاضلة املغلوطة بني االقتصاد والسياسة
تشكل قاعدة االعرتاض ملواجهة التدبري الدميقراطي يف مجتمعاتنا .وتبنت مؤخرا يف لقاءات القمة العربية
بيانات يف اإلصالح السيايس ال عالقة بني توصياتها وبني ما يجري فعال عىل أرض الواقع.
أما آخر مبتكرات الدولة التسلطية يف مواجهة مرشوع اإلصالح ،فتتمثل يف الجدل السيايس املوظِّف للزوج
املفهومي املكاين ،الداخل والخارج ،حيث يصبح اإلصالح بناء عىل نوعية استخدام الزوج املذكور مرفوضا
ألنه يحصل بفعل أوامر خارجية ،أي بفعل إرادة أجنبية .ويف موضوع حدث الثورات يتم اليوم ترجمة
الخارج مبفردة املؤامرة والتآمر والتبعية.
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وملواجهة هذه الثنائية الجديدة الرامية إىل محارصة املبادرات اإلصالحية ،نستحرض بكثري من االختزال
معطيات موصولة بظاهرتني ال نستطيع تجنب نتائجهام يف حياتنا العامة ويف عالقاتنا بالعامل ،يتعلق األمر
بظاهريت العوملة وثورة املعلومات .فقد ترتب عن ثورة املعلومات ووسائط االتصال الجديدة واملتطورة،
ترتب عنها تقليص املسافات بني املجتمعات يف مختلف القارات .وأصبحت أساليب الحياة الجديدة املتشابهة
يف كثري من أبعادها املادية والرمزية قادرة عىل بناء ثقافات متشابهة ،بفعل التأثري الذي ميارسه التداول
املشرتك للمنتوجات والقيم ،وما ينتج عن ذلك من آليات يف تركيب أمزجة الكائنات الحية مبختلف أصنافها
وعىل رأسها اإلنسان.
وترتبط هذه املسألة باالقتصاد والسياسة والثقافة ،وعوامل إنتاج وإعادة إنتاج الرموز داخل املجتمع .فلم
يعد بإمكان البرش تجنب آثار ما ذكرنا يف حياتهم ،بل إننا نستطيع القول بأن الظواهر الجديدة متارس اليوم
يف حياتنا تأثريها الصانع للقيم وأمناط السلوك املختلفة .ومعنى هذا أن ما يقع خارج محيطنا الجغرايف،
ويعد باملعيار التقليدي خارجياً وخارجاً وتآمرياً ،مل يعد كذلك بفعل االنقالب الكبري ،الذي ترتب عن ثورة
اإلعالم ومقتضيات عمليات التعومل .فقد اختلط الداخل بالخارج ،ومل يعد موقع الخارج هناك ،بل أصبح هنا
أمامنا ويف قلب ديارنا(.)19
إن ما ينبغي أن نكون عىل بينة منه هنا ،هو أن ما يحصل يف العامل بفعل العوملة ال يحصل دامئا بفعل
خيارات إرادية حرة ،بل إنه يتعلق أيضا مبعطيات أخرى موصولة ببنيات النظام الرأساميل العاملي يف تحوالته
وطفراته وأزماته ،وذلك بصورة متنح بعض الظواهر صفة الفعل الذي ال ميكن مقاومته ،مثلام أنه ال ميكن
التكهن مبختلف نتائجه يف املدى املتوسط والقريب .ولعل هذا حال مجتمعاتنا يف كثري من املعطيات الصانعة
ملصائرنا التاريخية ،ذلك أن حتميات تاريخية جديدة متارس اليوم تأثريها داخل املجتمع اإلنساين بآليات
تفوق قدرة البرش عىل التدبري اإلرادي ألفعالهم ،دون أن يعني التأكيد عىل هذه الحتمية انتفاء إمكانية
املقاومة ،أو إمكانية التكيف والتكييف ،الذي مينح الذات دور املشارك فيام يحصل .كام أن ما ذكرنا ال
يستبعد إمكانية بناء بدائل أكرث مالءمة ملقتضيات تركيب عامل أكرث توازنا وأكرث عدال.
فقد صدر مؤخرا ً للباحث الفرنيس جيل كيبل كتاب بعنوان "الهوى العريب ،يوميات  ،)20("2013-2011جمع
فيه قراءات واستطالعات ميدانية يف موضوع الربيع العريب ،تستوعب رحالته واتصاالته مع باحثني وسياسيني
وعسكريني وجهاديني وشباب بدون عمل ،وذلك يف سياق مساعيه الهادفة إىل اإلحاطة بالتحوالت الجارية
يف املجتمعات العربية .وقد لفت نظرنا يف املجموع املذكور التوضيحات التي ركب وهو يحلل جوانب من
االنفجار العريب ،ذلك أنه يصعب يف نظره الحديث عن موقف موحد للقوى الغربية من الثورات العربية،
ومقابل ذلك يشري إىل تنافر املصالح وتناقض املواقف ،ويعطي أمثلة مربزا أن فرنسا معنية بالوضع التونيس،
حيث تتمركز بعض مصالحها ،ولهذا يضم املجلس الوطني التونيس عرشة نواب فرنسيني ،والواليات املتحدة
األمريكية تُص ِّوب نظرها بعناية أكرب نحو سوريا وإيران(.)21
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نستطيع القول بأن الواليات املتحدة األمريكية والغرب ضاعفا من آليات عنايتهام مبختلف ما يجري يف العامل
العريب يف مطلع األلفية الثالثة ألسباب معروفة ،وأنهام يفكران يف األوضاع العربية يف إطار بنائهام لخياراتهام
السياسية واإلسرتاتيجية والعسكرية ،إال أن شعارات امليادين يف الثورات العربية تخصنا ،وهي مرتبطة
باملساعي اإلصالحية يف بلداننا ،إنها تعود إىل فرتة سابقة عىل مالبسات وصيغ الرصاع الحاصلة اليوم يف العامل.
نتجه يف مجموع البلدان العربية الستكامل مهامت بدأتها أجيال قبلنا ،وعلينا أن ال نلتفت كثريا للتقابالت،
الحدية التي تنشؤها بعض التصورات يف سياق حسابات سياسية آنية ،فاإلصالح مطلب مستعجل ،وهو شأن
داخيل ،وال ميكننا يف الوقت نفسه وبالرضورة أن نفكر فيه مبعزل عن كل ما يجري يف العامل بجوارنا ويف
قلب جغرافيتنا.
إن السؤال املطروح هنا هو هل نجم الحراك االجتامعي العريب للحد من التدخل األجنبي يف الشأن العريب
أم ال؟ فقبل حصول الحراك العريب سنة  2011كان الفاعل السيايس العريب يعرف أن الثورة النفطية العربية
مرهونة بعقود ومصالح محددة بني الرشكات الدولية واألنظمة العربية السائدة ،والغرب بحكم مصالحه
يف تأمني أمن النفط وإرسائيل ال ميكنه أن يَغض الطرف عن كل ما جرى ويجري يف املجتمعات العربية ،إال
أن هذا ال يستبعد أبدا إمكانية حصول مناورات متكِّن من تركيب ما يساهم يف التخلص ولو مرحليا وجزئياً
من قبضة املؤامرة .

علــى سبيل الختم
يندرج الحدث بكل زخمه وأفعاله الصانعة للتحول السيايس يف تونس ومرص ،ثم يف باقي البلدان التي
اشتعلت فيها نريان الثورة العربية ،مبا يف ذلك البلدان التي تتواصل فيها االنفجارات واملعارك ،يندرج كل ما
سبق ضمن أفق يف اإلصالح السيايس العريب مبتور ،متقطع ومرتدد ،أفق مل تنقطع آثاره ،ومل تنقطع مامنعاته،
ومل تنقطع نتائجه .أفق يصعب اإلقرار فيه بالتآمر الذي يعفينا من موقع محدد يف الوضع الراهن ،موقع
نرى أن االكتفاء به بتغليب منطق التآمر ،ال يعفينا من اإلشارة إىل رشعية مغالبة االستبداد والفساد.
إن ما جرى يف تونس ،ويجري اليوم بشكل متالحق يف ساحات عربية عديدة ،كام يجري التهيؤ لبعضه اآلخر
املرتقب يف الزمن املنظور .ينبغي أن يفهم كل ما حصل باعتباره دليال قاطعاً عىل بؤس العمل السيايس
العريب يف العقدين األخريين .كام ميكن أن يفهم االنفجار الحاصل ،باعتباره خطوة تروم إيقاف مسلسل
متييع السيايس يف ثقافتنا .وميكن فهم جوانب من مساراته يف إطار عوامل خارجية ،موصولة بطبيعة الرصاع
اإلقليمي والدويل يف البلدان العربية .وميكن إدراجه يف سياق التحقيب التاريخي ،ضمن حزمة الجيل الثالث
من أجيال اإلصالح السيايس ،الناشئة يف الفكر واملامرسة السياسية العربية ،يف مطلع األلفية الثالثة(.)22
تتجه مفاهيم الجيل الثالث وخطواته ،من قبيل أفعال انتفاضات امليادين ،تتجه لتخطي تركة الخطاب
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السيايس اإلصالحي العريب ،وتركيب أفق جديد يف اإلصالح ،يتوخى توطني قيم التحديث السيايس يف
املجتمعات العربية ،حيث تتم إعادة بناء مفاهيم الدستور واملواطنة واملؤسسات والشفافية والحكامة داخل
الخطابات السائدة يف مشاريع اإلصالح ،سواء يف املؤسسات السياسية (األحزاب والتنظيامت) ،أو يف خطابات
املثقفني والفاعلني السياسيني( .)23صحيح أنه أفق محفوف باملخاطر ،لكن من يستطيع أن ينفي أن حالة
الكساد السيايس العريب ،أي مرحلة ما قبل االنفجارات كانت بدورها محفوفة باملخاطر؟
نغامر هنا بالقول ،إن هدف الحدث واح ٌد يف مختلف البلدان العربية ،نقصد بذلك املنازل َة املناهض ِة لألنظمة
العربية يف امليادين املختلفة .والبد هنا من اإلشارة إىل الذهول الذي أصاب األنظمة العربية ،بفعل الرجة
القوية للحدث ،فلنتابع ونعاين ما جرى ويجري بعيون أخرى وأدوات أخرى.
إذا كانت املامثلة يف التاريخ مؤكدة ،فإنها مستحيلة أيضا ،فانفجار تونس ومرص ال مياثالن يف كثري من
مكوناتهام ،ما حصل ويحصل يف اليمن وليبيا ثم سوريا .سيظل الجامع املشرتك هو طغيان األنظمة ،وتنوع
مظاهر استبدادها ،وستظل االختالفات بني املجتمعات العربية ،عناوين كربى يف مفاصل الحدث وتفاصيل
فعله ،الرامي إىل إسقاط أنظمة االستبداد .ويف املامنعة املتواصلة يف اليمن وليبيا ،رغم دخولهام معاً دروب
ما يعرف بالفرتات االنتقالية ،املرتتبة عن الثورات واالنقالبات والتحوالت التدريجية ،املتوافق يف موضوعها
بني األطراف املكونة والفاعلة يف املشهد السيايس داخل املجتمع.
ميكن أن نقرأ يف املامنعة الحاصلة يف سوريا ويف فضاءات عربية أخرى ،ما يشري إىل ان فعل التحول الذي
كشفت عنه الساحة التونسية واملرصية ،ال يعترب قانونا عاما ،بل إن املامنعات القامئة تدل عىل قدرة األنظمة
التسلطية العربية عىل اخرتاق الطفرات ،وبناء صو ٍر من االستمرارية .وتزداد هذه املسألة وضوحا بحكم
خصوصيات املجتمعات العربية ،وقدرة بعضها عىل بناء حواجز جديدة ،متنحها فرصا أخرى لالستمرار،
وذلك يف ضوء رشوط ومالبسات سياسية ال أحد يتكهن اليوم بطبيعتها ومآلها.
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