الثورات العربية بني التبعية واالستقالل محاولة حرة لفهم ما يجري
نزيه أبو نضال *
الهول الذي يعربد عىل مساحة (الثورات) العربية يجعل القلب يشتعل أو ينفجر غضباً أو حزناً ..فيام نحن
نحتاج اىل عقل بارد الخرتاق كل هذا الضباب األسود الكثيف الذي تطلقه فضائيات ومواقع وصحف وأقالم،
ومعلقون مخلصون ومأجورون .ولن نتمكن من فهم كل هذا اال اذا امتلكنا مجرد ضمري حر ،وعودة إىل
بديهياتنا األوىل! ولعلنا نبدأ بتسجيل ما هو ثابت ومتفق عليه! (أو هكذا كان):
النظام العريب ،وال استثني أحدا ،عىل رأي مظفر النواب ،نظا ٌم مستب ٌد وفاس ٌد وقام ٌع وتاب ٌع ون ّهاب ،ومن حق
جامهري الشعب أن تطلق ألف ثورة لالطاحة به ،لصياغة مستقبل أجمل ،حر وعادل ودميقراطي ..ولقد حاولت
الجامهري أن تفعل ذلك أو كادت! ولكن ما الذي حدث بالضبط فيام س ّمي بالربيع العريب ،وفق التوصيف
الغريب لربيع براغ؟ فهل هذا الربيع ثورة أم احتجاج ثوري أو انتفاضة أو هبة شعبية أم مترد أم تحرك مطلبي؟
أم أن ما حدث مجرد انفجارات عنف عفوية أو شبه منظمة ،ورمبا تداخل بعضها مع مشاركات عسكرية أو
شبه عسكرية! وقد يكون قد رافق ذلك أو مهد له أو لحق به تداخالت أجنبية مصنعة خارج الحدود ،مبارشة
أو بالواسطة! فهل جاءكم حديث برينار هرني ليفي ؟! أو متواليات مؤمترات أصدقاء سوريا من عرب وأجانب؟
بالطبع ال يوجد توصيف جامع مانع يصح عىل كامل مساحة التحركات العربية ،وال حتى عىل جزء منها،
بفعل حراكها املستمر ،ونتائجها املغايرة للمقدمات .وبالتايل فهي تبتعد عن التعريف اللينيني الذي يرى بأن
الثورات هي "مهرجانات املضطهدين الذين يعملون كصناع نظام اجتامعي جديد" ..ذلك أن الثورة أساساً
تعني :وجود قيادة منظمة وبرنامج ولو بالحد األدىن (الثورة الفرنسية )1789 ،أو بالحد األعىل (الثورة
البلشفية 1917 ،أو الثورة الكوبية.)1959 ،
* باحث من االردن
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وقد قارب املفكر املرصي سمري أمني ما جرى ،يف وقت مبكر ،حني وصف حركة  25كانون الثاين (يناير) 2011
بالقول " :تبدو يل الحركة انطالقاً ثورياً قد يتحول إىل مد ثورى ،ال أكرث .فام حدث هو أكرث من مجرد انتفاضة
أو فورة ،يعود بعدها املجتمع إىل ما كان عليه قبلها ،اي أكرث من حركة احتجاج ,لكنه أيضاً أقل من ثورة")1( .
وقد تسعف عملية قراءة سياق ما حدث وتزامناته ،خالل عام كامل بإدراك أن الوطن العريب كان يتململ فوق
بركان ،وقد جاء اشتعال البوعزيزي غضبا يف تونس ( 17كانون أول  /ديسمرب  )2010ليشعل النار يف السهل كله..
ومل تكن صدفة أن يقدم حوايل  50شاباً عربياً عىل احراق أنفسهم يف احتجاجات مشابهة ،خالل عام  2011فقط..
فكان أن اندفع املاليني إىل ميادين العواصم واملدن العربية ،من بينهم  22مليون مرصي ،خرجوا يف يوم واحد..
فكان أن هرب بن عيل بعد شهر اىل السعودية ( 14كانون الثاين /يناير  ،)2011وتنحى مبارك بعد  18يوماً (11
شباط  /فرباير  )2011وذلك يف زمن قيايس ..فيام شهدت اليمن ،التي اندلعت ثورتها يوم سقوط مبارك ،نصف
سقوط لنظام عبد الله صالح 23( ،ترشين ثاين /نوفمرب  .)2011أما البحرين التي شهدت حراكاً بعد ثالثة أيام
من ثورة اليمن ( 14شباط  /فرباير  )2011فلم تجد من ينارصه ،فيام هبت لنجدة نظامها قوات درع الجزيرة (
( !s o sثم بعد ثالثة أيام أيضاً ،أي يف  17شباط /فرباير  ،2011انفجرت الثورة الليبية يف بنغازي ،ولكنها ستحتاج
اىل دعم الناتو األمرييك ،الذي قام بقتل  50,000ليبي ،بينهم معمر القذايف ( 22آب  /أغسطس .)2011
أ ّما سوريا التي انطلقت رشارة ثورتها يف  5شباط /فرباير  ،2011فقد دخلت يف دوامة أخرى والتباسات
استثنائية ،وتحتاج اىل تفصيل خاص ..فيام شهد األردن موجة احتجاجات ابتدأت يف  14كانون الثاين /يناير
 ،2011واستمرت متقطعة ،وكأنها تنتظر مع حامس غزة( ،التي غادرت دمشق إىل قطر) ،محاوالت استكامل
القوس االخواين املمتد من استنبول اىل تونس ،مرورا ً بدمشق وعامن والقاهرة وطرابلس .أ ّما يف السعودية
فقد انطلقت مجموعة احتجاجات متفرقة بدأت يوم الخميس  3آذار /مارس  ،2011خصوصاً يف القطيف يف
املنطقة الرشقية ،متأثرة مبوجة االحتجاجات العارمة التي اندلعت يف الوطن العريب ،وقاد هذه االحتجاجات
شبان سعوديون للمطالبة بإطالق السجناء وبإصالحات سياسية واقتصادية.

هذه (الثورات واالنتفاضات) متيزت بسامت أساسية:
أوال :مرشوعيتها الثورية والتاريخية ضد أنظمة فاسدة وقامعة وتابعة ومتخمة ،يف مواجهة جامهري محرومة من
الرغيف والحرية والدميقراطية والعدالة والكرامة الوطنية ،يكفي فقط أن نشري إىل أن متوسط نسبة البطالة
يف الوطن العريب وصلت اىل أكرث من  .%25فيام ماليني الشباب املهاجرين يركبون األهوال ومذلة السؤال ،بحثاً
عماّ يقيت العيال (كشف الجهاز املركزي املرصي للتعبئة العامة واإلحصاء أن أعداد املهاجرين من مرص إىل
دول العامل املختلفة خالل الفرتة من  2006إىل  ،2010ارتفعت بنسبة  .)% 8،55فيام انخفض عدد املهاجرين يف
العام األول للثورة املرصية بنسبة  )2( .%13ومن هنا مل يكن غريباً أن تتلخص مطالب املاليني العربية بشعارات:
"عيش ،حرية ،عدالة اجتامعية" .وللوصول اىل ذلك ارتفع الشعاران" :ارحل" و"الشعب يريد اسقاط النظام".
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ورغم وضوح البعد االقتصادي والطبقي للحراك الثوري ،إال أن هذا البعد مل يلبث أن تراجع تحت ضغط
املطالب السياسية واالنتخابية واالعالنات الدستورية ،وذلك بفعل املك ّون االجتامعي للطليعة الشبابية
الليربالية من جهة ،وبفعل الدور الحاسم للربامج االسالمية التي التختلف يف جوهرها عن طبيعة الربامج
االقتصادية لألنظمة التي أسهمت باسقاطها ،خاصة يف مرص وتونس.
ثانيا :ولعل ما أسهم يف انفجار هذه التحركات ،رغم غياب القوى واألحزاب املنظمة (باستثناء األخوان
والسلفيني) أن املجتمعات العربية هي مجتمعات شابة ..فالرشيحة العمرية من ( )40-15عاماً أصبحت هي
الغالبية العظمى يف الرتكيبة السكانية العربية )3(.فكان أن تقدم الشباب الذين يعانون من ارتفاع معدالت
الفقر والبطالة والهجرة ،لقيادة موجات الحراك الثوري ،مستفيدين من معرفتهم بوسائل االتصال الحديثة ،مثل
املواقع االلكرتونية والشبكات االجتامعية للتواصل (الفيسبوك والتويرت واالمييل ) حيث أصبح الفضاء االلكرتوين
ساحة كاملة للحوار ،وأداة للتغيري واالحتجاج ،وللتنسيق يف التحرك وتنظيم التظاهرات واالعتصامات ،كام
حدث عشية  25كانون ثاين  /يناير  ،2011يف ميدان التحرير بالقاهرة .وقد اعرتف وزير املالية األردين األسبق
الدكتور محمد أبو حمور بأن "ارتفاع معدالت الفقر والبطالة بني الشباب العريب كانت من األسباب الرئيسة
لحدوث الربيع العريب ،يضاف اىل ذلك ضعف املساءلة والشفافية واسترشاء الفساد ،وانخفاض التجارة البينية
واالستثامرات العربية داخل الوطن العريب ،وغياب العدالة يف توزيع الرثوات")4(.
ثالثا :إن تغ ّول نظام العوملة وتفاقم األزمات البنيوية للرأساملية يفرز ويُك ّر ْس العديد من الظواهر
االقتصادية التي يصفها د .جوزيف ستيجلتز ،الحائز عىل جائزة نوبل يف االقتصاد" ،بأنها غري مقبولة أخالقياً
وغري مستدامة سياسياً ،فيام يشبه النبوءة لقيام املوجة الحالية من الثورات التي كان فقدان رشعية نظمها
مرتبطاً يف احد أبعاده بالشعور باختطاف الدولة واستخدامها لصالح فئات ومصالح محدودة مع إهامل
السواد األعظم من مواطنيها" )5( .وقد تنبأ كارل ماركس مبكرا ومنذ أواخر القرن التاسع عرش ،بأن ال حل
النقاذ االقتصاد الربيطاين من أزماته سوى بـ (الرافع االيرلندي))6( .
ومن هنا بالضبط فإن تجدد سعار النهب االستعامري لرثوات العامل يف القرن الواحد والعرشين يصبح أمرا ً
مفهوماً ،فليس هناك من خيار آخر ،يك يعالج الغرب الرأساميل ،بقيادة الدوالر األمرييك ،أزماته االقتصادية
ومديونيته الهائلة بقياسات الرتليون ،وكذلك لفرض سيطرته االسرتاتيجية عىل منطقتنا والعامل ،فكان أن تحركت
جيوش وأسلحة الناتو نحو مصادر النفط (خطوط الغاز يف أفغانستان ،وإىل العراق ،أكرب احتياطي نفطي يف العامل،
ثم إىل النفط واألرصدة املالية الليبية ،واآلن باتجاه سوريا ،التي تقدر هيئة املسح الجيولوجي األمريكية أن حوض
بالد الشام ،ويشمل ذلك املياه السورية ،يحتوى عىل احتياطيات من الغاز الطبيعي تقدر بحوايل  122تريليون
مرت مكعب .)7( ..فيام يعتقد مجلسيو استنبول وائتالفيو قطر أن الغرب ميدهم بالسالح واملال من أجل الحرية
والدميقراطية واالصالح ،ومجاهدو النرصة أن هذا الدعم األمرييك هو من اجل إقامة امارة الظواهري االسالمية!!
أما يف مايل فنجد القوات الفرنسية املدعومة من الناتو األمرييك تهب النقاذها! من ارهاب القاعدة ،التي
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تدعمها يف سوريا!! فيام هي يف واقع الحال ليست معنية سوى بنهب خريات مايل التي تتمثل اساسا يف 52
طنا من الذهب سنويا (البلد الثالث من حيث التصدير) واستغالل مخزون اليورانيوم ،واملقدر ب 100مليون
طن! هذا فضال عن النفط والغاز والقطن)8(.
الحظوا أن القوات األمريكية واألطلسية ال تتحرك نحو البلدان الفقرية كالصومال ،رغم قراصنة البحار ،أو
إىل اليمن والباكستان ،رمبا باستثناء ارسال طائرات بدون طيار أبيض ،حتى ال يتعرض دمه األزرق للخطر.
غري أن الرأساملية العاملية الساعية لحل أزماتها االقتصادية ،وعىل رأسها اليانيك األمرييك ،وهو يف ذروة صور غبائه
مع بوش ،كان يهرب من تحت الدلف إىل تحت املزراب ،أو كمن يعالج األزمة بكارثة ..إذ بلغت كلفة حربه عىل
أفغانستان ( 7ترشين أول  )2001والعراق ( 20آذار  )2003وحدهام  6تريليون دوالر ،وفق تقرير أعدته جامعة
هارفرد األمريكية ( .. )9فكان أن انفجر زلزال األزمة االقتصادية يف أمريكا (أيلول ،)2007 ،ثم لتبدأ توابع الزلزال
ترضب الدول التابعة للدوالر ،ومعها الدول األكرث ضعفاً ،يف منطقة اليورو (اليونان ،ايطاليا ،اسبانيا ،الربتغال ،قربص).
لقد تفجرت وقائع الربيع العريب فيام بدا وكأنه اتجا ٌه مضا ٌد أو مغاي ٌر للوقائع التي أعقبت 11أيلول ،2001
والتي شكلت مفصال نوعيا عىل املستوى الكوين والتاريخي لرشعنة التدخل األمرييك وتوابعه األطلسية يف
شؤون دول العامل ،وخاصة يف بالدنا العربية واإلسالمية ،وتشغيل منظامت املجتمع الدويل (مجلس أمن
ومحاكم دولية) إليقاع العقوبات عليها ..وصوالً الحتاللها عسكريا ،ونهب نفطها وخرياتها ،ومصادرة أموالها،
بقرار دويل إن أمكن ،كام يف أفغانستان وليبيا ،أو بدونه ،كام يف العراق ،وليس أسهل من اختالق الذرائع يف
كل مرة ..فهل جاءكم حديث اإلرهاب وأسلحة الدمار الشامل! وهل تذكرون الجمرة الخبيثة!! واآلن جاء
موعد استخدام النظام السوري لألسلحة الكياموية!.
إذا كان ما يفعله الذئب أو اللص مفهوماً ..فمن غري املفهوم ،خاصة بعد تجربة مليون شهيد عراقي ،وسط حصار
املوت وآلة القتل وصواريخ الكروز ،وتفتيت العراق إىل طوائف وإثنيات متحاربة ،أن نسمع أصواتاً بني ظهرانينا،
حني تتصادم مع أنظمتها القمعية ،تهتف :وا..أطلساه ..وا ..أمريكاه ،وكأن مس كلينتون هي األم ترييزا! أو أن سيد
البيت األبيض هو سانتا كلوز األسود ،يرسل هداياه مع طائرات الناتو ألطفال طرابلس أو دمشق!!..
فيام مىض ،حني كان يستعني أحدهم باألجنبي كان يتسلل خفية من القلعة ،يك يدل األعداء عىل املداخل
الرسية الحتاللها ..أما اآلن فإنهم يفعلون ذلك عرب الصحف والبيانات والفضائيات ،وتذهب الوفود املعارضة،
وهي بكامل زيها الرسمي ،إىل واشنطن لتناشد السيد بوش أو أوباما يك يأمر قواته العسكرية بالتحرك،
ويعدونه بأن يستقبلوها يف بالدهم باألرز والورود ،أو هم يستعطفون صاحب القرار ،كام فعل ذات وفد
سوري ،بإصدار فرماناته ملنع السالح عن سوريا أو الحيلولة دون تصدير النفط منها ،وتشديد العقوبات
عليها ،وإحالة أوراق حكامها إىل مفتي محكمة الجنايات الدولية الذي طارد البشري ،إىل أن قبل بتقسيم
السودا ْن فصارت املحكمة يف خرب كانَ .بل هناك ،كام قلنا ذات مقال ( )10من طالب طائرات الناتو بفرض
مناطق عازلة وبأن تقوم بقصف طائرات النظام السوري ،حتى قبل أن تطري .بل أن بعض مظاهرات
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سوريا رفعت يافطات  s .o. sتدعو قوات درع الجزيرة للتدخل ،وهم يعلمون يقينا بأنها ال تتدخل بدون
أوامر السيد األمرييك ..الحظو كيف أن أحفاد يوسف العظمة وابراهيم هنانو وسلطان األطرش يستغيثون
بالناتو ،يك تتوىل قمع النظام السوري! ونرصة نرصته وجيشه الحر .أو تراهم ،مثل (ثوار) بنغازي و(أحرار)
العراق يستغيثون بالناتو (املخلّص) ليسقط لهم الطغاة ويجلسهم عىل كرايس الحكم! وله ما شاء من نفط
واستثامرات وأرصدة يف بنوك الغرب ،تقاس باملليارات! فهل مثة من املضحكات املبكيات ما يفوق ذلك!
يف أعقاب  11أيلول األمريكية باتت ظاهرة االستقواء باألجنبي متكررة يف بالدنا ،ويلجأ إليها يف الغالب
ثوار الخارج الذين فروا بجلودهم من سياط جالديهم ،وقمع أنظمتهم يف الداخل ،وكثريون غريهم غادروا
أوطانهم بحثا عن فرص أفضل ..فكان أن وجدوا ضالتهم بثورات الربيع العريب ..فاشتغلوا كع ّرايب مجالس
وائتالفات ،لدى الباب العايل أو البابا الفرنيس أو العم سام األمرييك ،أو اكتفوا مبجرد مقاويل سالح ومسلحني
ومروجي برامج وفضائيات لدى مزاريب النفط واملال.
ويكفي فقط لفهم خطورة ما يحدث وبشاعته أن نقرأ جوانب من تحرك هذه املعارضات ،ونكتفي بأن
نشري هنا إىل لقاء خطري عقد يف قاعة سينام سان جريمان بباريس ( 3متوز  ،)2011بدعوة من الصهيوين
الفرنيس برينار هرني ليفي ،وضم مجموعة من الشخصيات السورية وأخرى فرنسية ،وكان من ضمن
مدعوي مؤمتر باريس الكسندر غولد فارب النائب السابق يف الكنيست اإلرسائييل عن حركة تسوميت
العنرصية ،ومساعد وزير الدفاع اإلرسائييل أيهود باراك ،أما الحضور من الجانب السوري فكانوا مثانية من
مجلس استنبول منهم :عمر العظم وملا األتايس وأديب الشيشكيل ،واألهم مشاركة ملهم الدرويب مسؤول
العالقات الدولية يف جامعة اإلخوان املسلمني ،وحول دور الصهاينة يف عقد املؤمتر قال" :إن ما يهمنا أن هناك
منربا ً نتحدث من خالله" .أما جيل هرتزوج ،مدير االحتفال ،فقد رد عىل اعرتاض فتاة سورية عىل وجود
صهاينة يف املؤمتر" :إن الصهيونية ليست تهمة ،إنها مفخرة")11( .
ومل تختلف مواقف وخيارات هذه املعارضات عن األنظمة االخوانية يف مرص وتونس التي وصلت الحكم
عرب (صناديق االقرتاع) ولكن يك تستجدي صناديق النقد الدولية ومجموعة الثامنية والقروض الخليجية،
املغمسة "بالربا الحرام"! أو هي توجه رسائل الغرام للصديق الويف برييز ،فيام كان االخوان قبل ذلك يخ ّونون
من وقّع كامب ديفيد (السادات) أو من وافق عليها (مبارك) ،وقد تستقوي قيادات أخرى ،كراشد الغنويش
التونيس ،رئيس حركة النهضة اإلسالمية ،باللويب الصهيوين األمرييك ،فيرصح يف عقر معهد اإليباك يف واشنطن!
بأن "ال عداء للصهيونية يف الدستور الجديد"()12
فل َم كانت (الثورة) إذن ضد تبعية حسني مبارك وزين العابدين بن عيل وعيل صالح !!؟
ولكن ماذا عن دكتاتورية النظام السوري وفساده واستبداده األمني؟ هنا علينا أن نتوقف قليالً ،فالحرب
الكونية الدائرة هناك تحتاج لزاوية رؤية شاملة! نحن هنا ال ندافع عن أحد وإمنا نحاول أن نفهم .فهل يستوي
من يحارص غزة ،بأسوار من اسمنت وفوالذ ،فوق األرض وتحتها( ،مبارك) مع من دعم املقاومة الفلسطينية
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( )2009يف غزة ،واحتضنها سنوات طوال يف دمشق ،حني لفظها كل حكام العرب ،كام دعم املقاومة اللبنانية
لتحرير جنوب لبنان ،عام  2000ويف مواجهة هذا العدو 2006؟ واستتباعا هل من املنطق أن يكون املوقف هو
نفسه ضد مبارك وضد بشار؟! هذا السؤال ال يعني أي مساس برشعية الثورة الشعبية ضد أي منهام! فهل هناك
من مثقف عريب محرتم ال يريد لسوريا ولشعبها الحرية والديقراطية والعدالة وزوال القمع (الفردي أو الحزيب)
عن رقاب الناس ،والقضاء عىل كل أشكال النهب والفساد؟ .نحن مع هذا وأكرث حتى آخر رمق وآخر العمر.
ولكنني هنا بالضبط ممن يل ّحون بالسؤال عن رس اصطفاف لندن وباريس والناتو الرتيك ،ومعهم بالتبعية
الدوحة والرياض ،وجميعهم باإلمرة خلف واشنطن غوانتنامو وابو غريب ،يك ينترصوا لحرية الشعب
السوري! ويحمون دمه!!
فقط هل هناك من يخربنا ملَ مل يسأل أح ٌد من هؤالء املنارصين ،من أصدقاء سوريا ،عن دماء أهلنا يف
ميادين اللؤلوة والتحرير والتغيري والقطيف يف املنامة وتعز وصنعاء وعسري ،وال نريد أن نذكر فلسطني غزة
واملستوطنات! ولن نسألكم عن تهويد القدس التي بارك الله حولها!!!
زمان علّمنا ماوتيس تونج" :حني تجد موقفك متقاطعاً مع األعداء عليك أن تراجع حساباتك" .ويف حالتنا
امللتبسة باالخرتاقات هذه األيام ،نكاد نجد أنفسنا يف دبابة أمريكية يقودها سائق أسود يف بيت أبيض،
ومحشورين إىل جانب صهاينة فرنسيني وانجليز و(ناتوي) تريك صغري ،ومع روائح ُعبي نفط عربية فاقعة
الحرية! وهنا بالضبط عىل كل م ّنا أن يتحسس ضمريه وموقفه وخندقه..

nazihabunidal@hotmail.com
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